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پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

سخن نویسنده :در ابتدا ممنون از شما خوانندهی گرامی که رمان بنده رو انتخاب کردین ،جلد اول رمان
سرپناهی دیگر است که ارتبطی به جلد دوم ندارد و شاید یک سری اشکاالت در مکالمههای انگلیسی باشد
که الزم شد قبل از شروع بگم .با تشکر از شما.
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خالصه:
قصهههی مهها ،قصههه زنههدگی آدمهههای مختله اسههت کههه هرکههدام په

از گذشههت هفههت مههاه،

آشیان و پناهی برای خود پیدا کردهاند.
دیههدارهای تصههاد،ی ،آتهه

انتقههام باعهه برداشههته شههدن رازهههای خههانوادگی میشههود.

پشههیمانی از حماقتهههای گذشههته ،هماننههد پیچکههی بههر دور روابهه انسههانها میپیچههد و
زنههدگی ا،ههراد زیههادی را تحههت شههعاع قههرار میدهههد .گههاهی ایههن پیچههک چنههان تازیانهههای
میزند که باع نزدیک شدن یا دور شدن آنها میشود.
و امهها عش ه  ...آشههیان خیلههی از آنههها را در میزنههد ا،ههرادی البههه الی د،تههر گذشههته پنهههان
شدهاند که نهاجی زنهدگی مهرهههای اصهلی هسهتند .حهال بها ایهن توصهی  ،زنهدگی آنهها بهه
کدام مسیر میرسد؟! انتقام یا عش ؟! جبران گذشته یا تباهی؟!

مقدمه:
میدانی چیست؟ اگر بگویند از چه پشیمانی میگهویم ،از آشهنایی بها تهو ،از اینکهه اینگونهه در
پوستِ استخوانم نفوذ کردهای که از خودم خواهم گذشت تا از دستت ندهم .شدهای یک نقطهه
ضع در وجودم که اگر صحبت گذشتهی تلخ و کارهای گذشتهام به میان بیاید .اگر ح

کهنم

گذشتهام باع از دست دادن تو میشود .بیبرو برگشهت تسهلیم میشهوم تها از دسهتت نهدهم.
هرچه از وجود آوارهی من بخواهند میپذیرم تا آسیبی به تو نرسهد .هرچنهد ثانیههها بیتهو بهه
سختی بگذرد .هرچند ،چشم بچرخانم و جای تو را کنارم ح

نکنم .هرچند مجبور بهه دوری و

،اصله شوم .من بخاطر تو از خودم خواهم گذشت!
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***
هفت ماه بعد:
نگاهی به جمعیتی که برای دیدن نمایشگاه آمده بودنهد انهداخت .ناخودآگهاه لهب
پاهای

که

آمهد.

بخاطر کف های پاشنه بلندی که پوشیده بود زوق زوق میکرد و گهاهی اوقهات باعه

میشد اخمهای

درهم شود .با صهدای قهدمهای کسهی سهر

تشخیص او در میان این جمعیت دشوار بود .چشمهای
مختل چرخاند .هیچک

را بهه سهمت راسهت چرخانهد.

را ریز کرد و سهر

را بهه سهمتهای

را با هیکل او و عصا ندید .چند قدم به سمت جلو برداشت .به مردمی

که برای خرید مبلمان آمده بودند .لبخند زد و سری تکان داد و همان طور ههم سهعی میکهرد
محل دقی صدا را تشخیص دهد .با لبخند به ستون تکیه داد و به عماد که عصا در دست
و با خنده و همان ریتم به زمین میکوبید چشمکی زد .برنامهی کهاریا
نمایشگاه را در این پنج روز به او نداده بود اما روز آخر خود
دختر روبه روی
پشت

بود

اجهازهی شهرکت در

را هر جهور کهه بهود رسهاند .بهه

که سردرگم و با دقت قدم برمیداشهت خیهره شهد .موههای مشهکی بلنهد

ریخته بود ،گونههای که به لط

سایه و گریمی که خود را کرده بود .برجسته شده بود.

پریا در آن بلوز و دامن مشکی زیبایی چشم گیری پیدا کرده بود .متوجه صدای عصا شد .کمهی
سر
پ

را به سمت پایین مایل کرد و با دیدن عصای قهوهای رنگ ،لبخند بزرگی زد و جمعیت را
زد بدون نگاه کردن به صاحب عصا گفت:

 بالخره اومدی!تا سر

را بلند کرد با دیدن عماد که صورت

از خنده قرمز شده بود .یکه خورد .صاف ایسهتاد

و متعجب گفت:
 -خود
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عماد دستی به موهای بلند قهوهای رنگ

کشید و با دست

به پشت سهر او اشهاره کهرد .پریها

سریع به سمت عقب برگشهت .بها دیهدن او کهه یهک دسهت
مشکیا

کرده بود و با لبخند مینگریست  ،ابروهای

را درون جیهب شهلوار ،اسهتونی

باال پرید .بهزاد بیتوجهه بهه مهردم بهه

سمت او ر،ت .سعی کرد بدون عصا خم به آبرو نیاورد .لبخندی روی لب

نشهاند و بهه ،ارسهی

گفت:
 دیدی اومدم پریاخانم .گفتم که خودم و میرسونم.پریا با صدای بلند خندید که صدای
برداشت .دستهای

در همهمه جمعیت گم شد .یهک قهدم بهه سهمت بههزاد

را دور او حلقه کرد و محکم در آغوش

گر،ت.

 توقع هرکسی و داشتم به جز تو!...دستهای

را باال آورد و همانند او ،پریا را در آغو

کشید .اختالف قدی نسبتا کمی داشهتند.

بهزاد سر

را به سمت او مایل کرد و کنار گو ا

آرام گفت:

 گفتم که میام.عماد نیمنگاهی به آنها انداخت و با لبخندی از ته دل گفت:
 خدا از اینا هم نصیب ما کنه.پریا به خوبی از شرای جسمانی او آگاه بود .بنابر این سریع از آغوشه
دست عماد که سر
چهرها

بین مردم در گرد

جهدا شهد و عصها را از

بود گر،ت .کمی از بهزاد که از این واکهن

درهم شده بود، .اصله گر،ت و در چشمان قهوهای او که این مدت تمام دنیا ا

ناگههانی
شهده

بود .خیره شد.
 -بی عصا راه نرو ،حتی یک ثانیه!
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بهزاد سری تکان داد و عصا را از دست

گر،ت .اگر به خود

میبهود کنهار پریها میمانهد امها

میدانست حرف او همیشه چیست .بنابراین همین طور که با لبخند عقب عقب میر،ت گفت:
 چشم ،میرم استراحت کنم .نمایشگاه تموم شد بریم دور بزنیم؟پریا که با دیدن بهزاد در پوست خود نمیگنجید ،سر

را تکان داد.

 بله که میریم، .ق میخوای استراحت کنی ،گوشیتو سایلنت نکن!چشمکی زد و با همان لبخند عمی و از ته دل به سمت دیگری ر،ت .بهزاد همهان طهور

سپ

که پریا را با چشم بدرقه میکرد .نفس

را محکم بیرون داد و روبه عماد گفت:

 -بیا بریم باید به کارا برسیم .نمای داخلی چندتا ساختمون مونده که هنوز طرحها

رو نهزدیم

روز موعود اتمام پروژه هم نزدیکه.
بیخیال ،هنوز تازه رسیدی به خودت یک استراحت بده.

 -دادا

از پشت به او که دور می شد نگاه کرد.
 اگه یک لحظه بیکار باشم با این وضعیت جسمانی که دارم و اتفاقات پیعماد دست
نق

پدست

اومده دیونه میشم.

را روی شانهی او گذاشت و با حرص گفت:
پریا چیه این وس ؟ مگه نگفتی باشه خوبی؟ مگه دوس

نداری؟

را محکم به عصا ،شرد .دقیقا هفت ماهی بود که به این حال و روز ا،تاده بود.

 پریا تسکینیه برای قلب پر دردم .بیا بریم باال .برات اتاق گر،تم .خودمم تو اتاق پریا میمهونم.همین جوری هم این چند روز بهم سخت گذشته با نبود .
بیتوجه به عماد ،به سمت آسانسور ر،ت .قدمهای
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اول زن و بچها

دوم هم پایی که لنگ میزد .عماد دستی به صورت

را به او

کشید و خود

رساند .سوار آسانسهور شهد و طبقههی چههارم را زد .عمهاد سهعی کهرد چیهزی نپرسهید .چهون
میدانست بهزاد در این مواقع نیاز به سکوت دارد .نیم نگاهی به او انهداخت .بها دسهت راسهت
عصا را گر،ته بود و چشمهای

چندین

را روی هم گذاشته بود .او به خوبی میدانست دوست

سال است یک خواب راحت ندارد .مخصوصا ایهن هفتمهاه آخهر کهه درد عصهبهای پهاهم بهه
دردهای

اضا،ه شده بود .با ایستادن آسانسور ،چشمهای

را باز کرد و روبه عماد گفت:

 از الهام چه خبر؟هم قدم با او به سمت بیرون ر،ت و گفت:
 خبری ازک

نیست .انگار این مدت خود

دیگهای! بازم داریم دنبال

و یک جا مخفی کرده .نه با نهال در ارتباطه نهه بها

میگردیم.

بهزاد با چهرهی گر،ته سر تکان داد .کارت را از جیب شلوار

بیرون آورد و جلوی دسهتگیرهی

در اتاق نگه داشت .با صدای تیکی باز شد .کف های بیبنهد

را از پها درآورد و چهرا اتهاق را

روشن کرد .یک تخت دو نفره وس اتاق قرار داشت .دوتا مبل و یک میز سمت راسهت بهود .دو
در هم سمت چپ اتاق قرار داشت .چمدان

هم کنار در گذاشته شده بود.

 نمیخوای از بابک بدونی؟با شنیدن اسم برادر  ،اخمهای

درهم شد .همان طور که به سمت تخت میر،ت گفت:

 نه!عصا را به عسلی کنار تخت تکیه داد و روی تخت دراز کشید .جهان از دسهت و پهای
صبح یک لحظه هم دراز نکشیده بود .پای راست
قصد
7
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مشهت کهرد.
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گذراند.
 انقدر به خودت ،شار نیار بهزاد! لپ تاپ و نقشهها رو با خودم میبرم که کار نکنی.تا آمد مخالفت کند .عماد کی دستیا
او کرد اما بعد بیخیال
سر

را برداشت و سریع اتاق را ترک کرد .اول ناسزایی نثار

شد ،شاید کمی به خواب نیاز داشت .چشمهای

را روی هم گذاشهت.

را محکم در بالشت ،رو کرد و سعی کرد برای چند ساعت هم که شده بخوابد.

***
کال،ه چکمههای

را از پا در آورد و در دست راست

گر،ت .همانطور ههم شهمارهی بههزاد را
را جوید .زیر لب گفت:

گر،ت .چند بوق خورد و قطع شد .عصبی گوشهی لب
 -کجایی بهزاد! کجایی؟

نگاهی به سالن غذاخوری انداخت .اینجا هم نبود .روبهه زنهی کهه لبها

،هرم سهورمهای قرمهز

پوشیده بود به انگلیسی گفت:
 ? hello Didn't you see a man with a cane(سالم ،شما مردی با عصا ندیدین؟)
زن به معنی نه سری تکان داد و از کنار
خیرهی مردم روی خود

گذشت .نفس

به سهمت آسانسهور ر،هت .طبقههی مهورد نظهر را زد و بهه دیهوارهی

آسانسور تکیه داد .خیلی به بهزاد گوشزد کرده بود گوشیا
بخوابد هنضفری در گو ا

را بیهرون داد و بهی توجهه بهه نگهاه

نگذارد ولی گو ا

را سایلنت نکند .وقتی میخواههد

بدهکار نبود .بها بهاز شهدن در ،از آسانسهور

خارج شد .عماد هم جواب نمیداد انگهار ههردوی آنهها اعتصهاب کهرده بودنهد و پهذیر

ههم

اطالعات اتاقها را نمیداد .کارت اتاق را به در نزدیک کرد و وارد شد .با دیدن مهردی کهه روی
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تخت خواب

برده بود .نفس

را آسوده رها کهرد .در را آرام بسهت و کف ههای

را جلهوی در

گذاشت و دمپاییهای ابری جلوی در را پوشید .به سمت تخت ر،ت .با همان لبا های عصهری
بود .سر
و هیچک

را در بالشت ،رو کرده بود و بدون پتو خوابیده بود .او بی
را هم به جز او نداشت .اگر چندماه پی

بهزاد نبود ،خانواده پدری و مادریا

از اینها مدیون بهزاد بود

بهزاد نبود در خیابهان جهان مهیداد .اگهر

به ناح همان پول ارثیه را هم از او میگر،تند .ارثیهه ای

که بخاطر آن ،خیلی از چیزها را از دست داده بود .البته بمانهد کهه اگهر دسهت
بهزادی هم وجود نداشت .پتو را از زیر پای

برداشت و تا ا

را نمیگر،هت

را بهاز کهرد .روی او انهداخت کهه

را از روی صورت

پ

زد چهرا خهواب

بهزاد تکانی به خود

داد و دمر خوابید .پریا موهای

روی عسلی را خامو

کرد که اتاق در تاریکی ،رو ر،ت .تا آمد عقب گرد کند صدای آرام بههزاد

آمد.
 حاضر شو بریم دور بزنیم .امشب آخرین شبیه که سن پترزبورگی، .ردا باید برگردیم کانادا!لبخندی روی لب

جا خشک کرد .روی تخت با ،اصله نشست و گفت:

 سال دیگه هم دوباره اینجا نمایشگاه داریم .سال دیگه میریم دور مهیزنیم .تها اونجها پهاتمعمل کردی و میتونی پا به پام بدویی!
بهزاد کال،ه از بح همیشگی روی تخت نشست و چرا خواب را روشن کرد که نیم رخ خسهته
و پریشان

روشن شد .در چشمهای پریا خیره شد و گفت:

 آنا این بح رو دوباره باز نکن! گفتم عمل نمیکنم .میخواد سال دیگه باشه میخواد امسهالباشه.
نباید این را میگفت .دکتر به او گفته بود آرام آرام راضیا
لجباز بود .از چندماه پی

9

کند .بهزاد بینهایهت یهک دنهده و

که حرفهای ناامید کننهدهی دکتهر را شهنیده بهود .از عمهل مجهدد
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پای

سرباز می زد .بهزاد دست

زد و با پشت دست صورت

را بلند کرد و موهای مشکی رنگ او را از روی صهورت

را نواز

دردمند ،ریماه مقابل چشما

کرد که تا نگاه

به جای خالی حلقها
را پ

جان گر،ت و باع شد ناگهان دست

په

ا،تهاد .چههرهی
بکشد و نگاه

را

به سمت دیگری سوق دهد .سعی کرد بهزاد کاری که کرده است را به قولی ماسهتمالی کنهد و
به موضوع عمل رب دهد ولی پریا بچه که نبود متوجه نشود.
 -نمیخوام باع ناراحتیت بشم پریا! پ

لطفا اسم عمل رو نیار!

پریا با این کار بهزاد ،لبخند تلخی روی لب
او هم علت درهم ر،تن چهرها

چنبره زد اما سعی کرد

نشست .بغض در گلوی

را مخالفت بهزاد با عمل بگذارد که تا حدودی بی رب نبود.

 باشه ،ببخشید حواسم نبود.بعد از زدن این حرف از جای خود بلند شد .سعی کرد حالهت همیشهگی مهربهانی چههرها

را

حفظ کند .از بهزاد ،اصله گر،ت و به سمت در ورودی ر،هت ،بههزاد بها چشهم نظهارهگر او بهود،
ابروهای

از این عک العمل پریا باال ر،ت .پریا ناخودآگاه و از حرص دله

در اتهاق را بهه ههم

کوبید و با همان دمپاییهای ابری به سمت آسانسور ر،ت تا اتاق دیگری رزرو کند .بعد از هفهت
ماه هنوز هم به بعضی از اخالقهای بهزاد عادت نکرده بود .با هر بار اشتباه گر،تنهای بههزاد او
میمرد و زنده میشد .با وجود اینکه با شناسنامهی آنا میلر و هریسون میلهر بهاهم ازدواج کهرده
بودند اما هنوز هم بهزاد او را به عنوان همسر
میکرد .دست

را محکم روی قلب

زد و منتظر شد تا آسانسور از طبقهی دوم بیآید .بهزاد بها

یاد کاری که کرده بود ،عصبانی موهای
بود .با دست دیگر
بیامرز

میکرد .دست راست
10

را چنگ زد .هنوز به جای خالی حلقها

حلقههایی که در گردن

ماننده خوره در ذهن

قبهول نداشهت و گهاهی اوقهات مهرده پرسهتی

آویزان بود را نواز

عادت نکرده

کرد .هنوز ،کر همسهر خهدا

بود و کهم رنهگ نمیشهد .گهاهی اوقهات پریها را ،ریمهاه صهدا

مشت شد و محکم به تشک زد .بایهد بهه خهود
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میکرد .درست بود عاش پریا نبود ولی وابستگی بی
دست میداد .شتابزده ،عصای
را شنید .سر
جسمانیا

از اندازهای به او داشت .نباید او را هم از

را برداشت و لنگ لنگان اتاق را ترک کرد .صدای قدمهای بهزاد

را پایین انداخت .در مقابهل خواسهتهی بههزاد او سسهت بهود .نهه بخهاطر حهال
بلکه بخاطر قلبی که هر روز بیشتر عاشق

زد .بهزاد صدای

میشد .قلبی که برای دوم برای کسهی

زد.

 آنا! کجا میری؟چشمهای

را روی هم گذاشت و لبهای

را روی هم ،شرد .بخاطر موهای

که روی صورت

ریخته بود .بهزاد که نزدیک

میشد حالهت چههرها

ر،تاری که کرده بود .نزدیک

شد .آسانسور در طبقه ی دوم چشهمک مهی زد .پریها بهه عهادت

همیشه سر

را نمهی دیهد .بههزاد کال،هه و عصهبی از

را به سمت بهزاد چرخاند .لبخند ظاهری روی لب

نشاند و گفت:

 جایی نمیر،تم .گوشیم رو تو محل برگزاری نمایشگاه جا گذاشتم .میر،تم اون رو بردارم.یک قدم به سمت او برداشت .در چشمان قهوهای رنگ پشیمانا

خیره شد و ادامه داد.

 کجا رو دارم برم هِری؟ خودت میدونی برم بر میگردم.بهزاد لبخند محوی زد .دست چپ
خود

کشاندا

را بلنهد کهرد و روی شهانهی او گذاشهت .کمهی بهه سهمت

و آرام گفت:

 معذرت میخوام .تحمل کردن من بعضی موقعا سخته.پریا سر

را کمی باال برد .لبخند تلخی روی لب

نشاند .دستهای

را بهاال بهرد و سهر شهانه

های بهزاد گذاشت.
 -عادت دارم .چیزی که تکرار بشه میشه عادت!

11
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نبود .هرچند روزی پنج -ش

نم اشک را در چشمان پریا دید .دست خود

در ذهن

حرف میزد اما انگار نام همسر ،وت شدها

بار بها روانپزشهک

حک شده بود .بهزاد تا لب باز کرد کهه

معذرت خواهی کند .پریا از او ،اصله گر،ت.
 میرم یکم قدم بزنم .زود برمیگردم!بهزاد ساق دست

را گر،ت و زمزمه وار گفت:

 باشه ولی زود برگرد!دست

را جدا کرد ،سری تکان داد و با سرعت و قدمهای نهامیزان خهود

چکمههای
گردن

را پوشید .پالتو مشکی رنگ

بست .گوشیا

کشید که ناگهان نگاها

را از روی مبل برداشت به تن کرد .شالگردن

را داخل جیب پالتو بلند
به چمدان

اعصاب

را بهم ریختهه بهود.

بیرون آورد و جلوی آینه ایستاد .موههای

را با چکمه عوض کرد .دسهت

را دور

،رو بهرد .دسهتی بهه گونههی ملتههبا

ا،تاد .موهای مشکی بلند

خم شد .از جیب کوچک چمدان ،یک ک
دمپاییهای

را بهه اتهاق رسهاند.

را بسهت.

را روی دسهتگیرهی اسهتیل سهرد گذاشهت و بهه

پایین ،شرد و از اتاق خارج شد .قبل از اینکه برود سر

را به سمت آسانسور کهه وسه راههرو

قرار داشت چرخاند .بهزاد به دیوار تکیه داده بود و به زمین خیره شده بود .شاید باید بهه او ههم
ح میداد .اینجوری که ،همیده بود او دیوانهوار همسر
زندگیا

درک کند .از این ،کر

را میپرستیده و سخت است او را در

پوزخندی زد و همان طور که به سهمت راه پلههها میر،هت

گفت:
 همه رو درک کنم ،کی من رو درک میکنه؟به دنبال این حرف از پلهها ر،ت .از درون آت
نبودند .در ازای نگه داری از ثروت مادریا
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گر،ته بود .هرچند هیچکدامشان به ههم مهدیون
بهزاد را نجات داده بود هرچنهد شهان

بها او یهار
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نبود و هنگامی که به آن طرف بزرگراه میر،ت تا سوار ماشهینا
را در همان حادثه از دست داد و در اوج جوانی یک پای

پای

شهود .تصهادف کهرد و یهک
لنهگ مهیزد .سهر

را پهایین

انداخت و به سمت درهای اتومات که دو نگهبان سمت راست و چپ ایسهتاده بودنهد ر،هت .بهه
محض خروج

از هتل و باد سردی که به صورت

خورد شالگردن

به سمت پارکی که آن طرف خیابان اصلی بود ر،ت .بازهم دلا
اتفاقات! دلا

را جلوی صورت

گر،هت.

،رار میخواست، .رار از خیلی

میخواست بخوابد و هنگامی که چشم باز میکند ببینهد بهه شه

سهال قبهل

برگشههته اسههت امهها نمیشههد .پریهها بایههد بههازهم میسههاخت و بهها چنههگ و دنههدان بهههزاد را کههه
احسا های بهاو تغییر پیدا کرده بود را نگه میداشت .شاید از نظهر هرکسهی پریها ظاهرسهازی
میکرد که میگفت" :من جایی برای ر،تن ندارم!" اما واقعا نداشت .اگر هم سهرپناهی داشهت.
اصال میل به ترک بهزاد نداشت .هرچند دلشوره از اتفاقات آینده همهین ثانیههها راههم بهرای او
زهرمار کرده بود .پارک در این وقت روز نسبتا شلو بود .روی اولین صندلی نشست و بهه روبهه
روی

خیره شد .چراغی که باالی سر

بود نیمه سوز شدهبود و چشهمک مهیزد .بها یهاد ایهن

هفت ماه و خاطراتی که با بهزاد داشت .بغض سهنگین ایهن روزههای
زندگیا

سهر بهاز کهرد .بههزاد در

هیچی برای پریا کم نگذاشته بود .انگار به همهان سهالهای زنهده بهودن پهدربزرگ

برگشته بود .سالهایی که هیچ اثری از دخالت دایی و پدر

نبود .خانههای آنچنانی ،لبا های

گران قیمت و ...روزهایی که نمیدانست غم و غصه یعنی چه .باصدای بچههایی که بها وسهیلهها
بازی میکردند .سر

را آن سمت چرخاند .هوای عصر به نسبت مهرماه ،سرد بود .تا نگاه

به

بچههایی که سوار وسایل شده بودند ،ا،تاد .تلخ خندید .اگر میگذاشتند او هم ...سر

را محکم

کهرده بهود چهه بهه سهر

آمهده و

تکان داد ،انگار مدت طوالنیای بود با وجود بهزاد ،رامهو
واقعیت چیز دیگریست .انگار خود

هم درو هایی که به بهزاد و عماد گفته بهود را بهاور کهرده

بود .نباید تنهایی از هتل خارج میشد .اگر یک درصد کسی او را میشهناخت بهرای
میشد .صدای گر،تهی مردی از کنار

13
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بهد تمهام

آمد.
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 از دست من ناراحتی چرا خودت رو اذیت میکنی؟با صدای بهزاد ،نگاه

را به سمت او سوق داد .نیم رخ مهاتم گر،تهه و غمگیهن

روشن کرده بود .انقدر حواس
زبان

خی

را نهور چهرا

پرت بود که صدای عصهای او را نشهنیده بهود .پریها لهب

را بها

کرد و گفت:

 من از دستت ناراحت نیستم.نگاه

را به زمین دوخته بود .مانند همیشه صاف نشسته بهود و عصهای قههوهای رنگه

را بهه

صندلی تکیه داده بود .بهزاد بیتوجه به کارهای این مدتا  ،ناخودآگاه و مانند همیشه ح به
جانب ،گفت:
-پ

چرا گذاشتی ر،تی؟ بهت گفتم نرو ،گفتم بری نمیتونم دنبالت بیام ولی تو سر یک چیز

ساده گذاشتی ر،تی.
پریا که گاهی از این ر،تارهای بهزاد کفر
نیم رخ

خیره شد .در دل

در میآمد .محکم دست راست

را مشت کرد و بهه

گفت:

 همیشه ح با بهزاده ،یک بار هم تو این مدت به من توجه کرده؟! منو دیده؟اما در ظاهر تلخ خندید و با ک دست سرد

به صورت

کشید.

 ساده؟ این موضوع ساده است هِری؟ شایدم برای تو ساده است .آره! ببخشید من کمهی نهازکنارنجیم توقع دارم شوهرم ،ق به من ،کر کنه نه ک

دیگهای! در ضمن ،رار کار ترسوهاسهت.

خودت خوب میدونی من جایی برای ر،تن ندارم .هرجاهم برم بازم پی

خودت برمیگردم .نهه

بخاطر وضعیت جسمانیت .نه بخاطر پات بخاطر. ...
ادامه نداد .بهزاد از داخل گونها

14
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را به سمت پریا کهه شهالگردن را پهایین داده
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بود چرخاند .نوک بینیا

قرمز شده بود ،حرفهای

بوی دلخوری میداد و بهزاد مشهتاق بهود
گهاهی اوقهات از کنتهرل

بداند چه میخواهد بگوید .او پریها را میخواسهت .کارههای

خهارج

میشد .نمیخواست او را برنجاند.
 بخاطر چی؟بغض گلوی

را گر،ت .صدای

کمی لرزید و با لحن دلخوری گفت:

 برای تو ،رقی نداره هِری ،حتی اگه صد نفرم دوست داشته باشن بازم عاش زن ،وت شهدتی،دیگهایم به چشمت نمیاد.

ک

پریا بعد از زدن حر ، ،نگاه
اشکهایی را که از چشمهای

را از بهزاد گر،ت و چشهمهای

را آرام بسهت تها بههزاد نبینهد

میچکد .او هیچ وقت اجازه نداد کسی ببیند گریهها

را ،کسهی

نببیند شکستن دختری را که با وجود سن کمی که داشت سختیهای کمی نکشیده بود .بههزاد
عصای

را برداشت .نمیتوانست تعادل

رساند .چیزی در گلوی
محکم او را در آغو

را حفظ کند اما لنگان لنگان خود

تکان خورد .او با تصمیم

را به صهندلی او

در ح پریا بد کرده بود .کنار

نشست و

کشید .پریا با صدای بلندی گریست .به پهنای بزرگی غمی کهه در سهینه

داشت و کسی نمیدانست .بهزاد آرام پشت

را نواز

کرد .دل

چه قدر بخاطر ر،تار

گر،ته

بود .چه قدر ناخواسته او را ناراحت کرده بود و نمیدانست .پریا مقصر نبود که پها سهوز او شهده
بود .با صدایی که از بغض دو رگه شده بود آرام کنار گو

او زمزمه کرد.

 شاید داشت پری! اگه نداشت تو زن من نبودی ...بهت گفتم صبر کن تا خهاطرات گذشهته روکم رنگ کنم و تا حدودی مو ،شدم .هرچند بعضی موقعها دلت رو شکستم .ببخ ! که تو ر
و پایبند به این زندگی کردم .ببخ

که همها

عذابت میدم .ح داری ناراحت شی .از خودم

متنفرم با اون پیشنهاد ،اما االن که هفتماه گذشته االن که...

15
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پریا نگاه

کرد .با پشت دست چشمهای

دیده میشد .نم اشک را در چشمان

را تمیز کرد .در چشمان بهزاد پشیمانی بهه وضهو
را محکم تر دور کمر پریا حلقهه کهرد و

دید .دستهای

ادامه داد.
 االن که تا نص بیشتر راه رو ر،تم اگه توهم بذاری بری هیچی ازم نمیمونه پری!...را باال آورد .موهای قهوهای رنگ بهزاد را نواز

پریا دست

کرد و همانند او زمزمهوار گفت:

 نمیرم!بهزاد میترسید و مانند بچههای خردسال محکم او را در آغو

گر،ته بود که نرود.

 اینم عادته؟ عادت کردی بگی نمیرم؟لرزید .بهزاد آن آدم هفت ماه پی

شانههای

وابستهی مهربانیهای او و حتی عاش ا

نبود .با پیهدا شهدن پریها در زنهدگیا  ،بهدجور

شده بود .پریا از حر،ی که زده بود لهب

را گزیهد .او

هم زیادهروی کرده بود.
 نه این عادت نیست .من رو ببین بهزاد!کمی خود

را عقب کشید و بهزاد را وادار کرد تا نگاه

شده بود .بینیا

از سرما سرخ شده بود و موهای

کند .چشمهای قهوهای رنگ

خی

هرکدام به سمتی ر،ته بود.

 بخاطر اینکه دوست دارم نمیرم.وجود

لرزید .به احسا

کنار شقیقها

پریا شک نداشت .با دست دیگر

سر او را نزدیهک خهود

را بوسید .یک قطره اشک از چشم های باران زدهی بهزاد روی گونها

کهرد و
چکید.

 -من بیشتر دوست دارم
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پریا یکه خورد .برق از سر
 -من رو؟ پ

دارد؟ ناباورانه گفت:

پرید ،بهزاد چه گفته بود؟ دوس

،ریماه چی؟
را بیرون داد .پریا در آن هوای سرد گرم

بهزاد نفس

باع شده بود به کل قلب

شده بود .انگار همان یک جملهی بهزاد

از کار بیا،تد و تمام گذشتها

خاکستر شود .پاسخ دادن بهه ایهن

سوال برای او ساده بود و چه قدر این را مدیون هردو برادرهای ،ریمهاه بهود .بههزاد بهدون نگهاه
گر،تن از او جواب داد.
 ،ریماه نیست .اون هفت ساله که نیست ،باید از همون سالهای اول می،همیدم و انقدر شاخ وبرگ نمیدادم که این حال و روزم بشه .االن تو هستی! پریا نواب ،همونی که تو روزهای سهخته
زندگیم کنارم موندی !...عاشقت نیستم ولی دوست دارم .تو ،پریایی اگه بعضی موقعا اسم

رو

می برم بر حسب عادته و تو ذهنم ثبت شده وگرنه هیچ وقت شما دوتا رو باهم قاطی نکردم.
پریا نف

کشیدن را ،رامو

بهزاد لبخند مهربانی روی لب
داخل جیب پالتوا

کرد .اگر در همین لحظه جان میداد آرزویی بهه دله
نشاند .دستی به صورت

نمیمانهد.

کشید و کمی از پریا ،اصهله گر،هت .از

جعبهی مخملی رنگی را بیرون آورد و بین خود

و پریا گذاشت.

 دستم کن! چیرو؟بهزاد جعبه را باز کرد و حلقهی جفت انگشتری که در دست
پریا سر

بود را ک دست سرد او گذاشت.

را ناباورانه چندبار تکان داد.

 نه نه نمیتونم .تو هنوز کامل من رو تو زندگیت قبول نکردی.آخر دل
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او را به خود

برگردانده بود .به صورت یخ زدهی پریا خیره شد و صدای

را کمی بلند کرد.

 چیکار کنم که بفهمی قبولت کردم؟ دیگه باید چیکار کنی که من احم بفهمهم بهه جهز تهوکسی رو ندارم؟ و دوست دارم؟
شانههای پریا را محکم گر،ت و در چشمان مسخ شدها
از دیگری در ذهن

پ

نق

خیره شد .حرفهایی که میزد یکهی

میبست و به زبان آورده میشد.

 بگو پریا! چرا ساکت شدی؟ تو همونی بودی که قبل اینکه خودکشی کنم قصد داشتم بخهاطرکههردن ،ریمههاه نزدیکههت بشههم و عاشههقت بشههم تهها ،راموشه

،رامههو

کههنم .مگههه همههین رو

نمیخواستیم؟ حاال که خودم دارم میگم نه میاری؟
صدای

کرد .صهورت بههزاد از شهدت عصهبانیت

کل پارک را برداشته بود .پریا ناباورانه نگاه

گلگون شده بود و پر حرص او را نگاه میکرد .واقعا درد
نفس

چه بود؟ مگر همین را نمیخواسهت؟

را بیرون داد .بدون هیچ عذاب وجدانی ،دست بهزاد را که روی ران پای

محکم به سمت خود

کشید .یک لحظه تصاویر گذشته جلویچشما

قرار داشهت را

جان گر،ت .اگر بههزاد

دربارهی گذشته می،همید ،چه میشد؟ اگر او می،همید پریا یک دروغگوی ماهراسهت و بهازهم
در بههازیگری و گههول زدن مههردم نمههرهی قبههولی را گر،تههه ،از بهههزاد چیههزی نمیمانههد .لههرز
دستهای

به وضو معلوم بود .خود

سرا او نمیآید .بهزاد منتظر نگاه

را قانع کرد که گذشته تمهام شهده و دیگهر ههیچک
کرد.

 بعدا پشیمون نمیشی بهزاد؟بهزاد با جدیت و قاطعانه گفت:
 نه!دستهای
18
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دست

گر،ت .حلقه را داخل انگشت

را گر،ت .بهزاد دست بهه سهینه

،رو برد و سریع نگاه

به صندلی تکیه داد.
 ناراحتی که تمام و کمال شوهرت شدم؟لرزید .چراخ مهتابی هنوز هم چشمک میزد .سعی کرد مانند همیشهه انقهدر

از سرما به خود
منفی باف نباشد.

 نه ،ق میترسم یک زمانی پشیمون شی. اگه نشدم؟!حتی ،کر اینکه بهزاد پشیمان شود باع ا،تادن رعشه در انداما

میشد .بیشتر قلب

،شهرده

شود .پشیمان میشد! او از اعتماد به پریا دیر یا زود پشیمان میشد و پریا به قهدری دلباختههی
بهزاد شده بود که بی توجه به آینده ،دل

از شادی و اشتیاقی که وجود

را گر،ته بود ههرآن

نزدیک بود بایستد .برای ،رار از سوال و نگاه سهنگین بههزاد ،نگهاهی بهه لبا ههای او کهه روی
همان پیراهن یک پالتو پوشیده بود .انداخت.
 بازم نمیدونم .بهتره بریم داخل هِری ،نباید سرما بخوری!بهزاد دستا

را گر،ت و با خنده گفت:

 آخر من نفهمیدم هِریم یا بهزاد؟ تکلی تو روشن کن!لبهای

کمی به خنده باز شد .سر

را به سمت بهزاد برگرداند.

 هِریسون قالبی ،بهزاد واقعی! بهزاد رو دوست ندارم .وقتی بهزاد بود خیری به من نرسید.باید یک بار برای همیشه خواستهی خانوادهی ،ریماه را بهرآورده میکهرد .بنهابر ایهن ،بها دسهت
دیگر
19
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بود را از گردن

کشید .پریا نگاه

کرد .پاههای

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

گذاشت.

از سرما گز گز میکرد .بهزاد گردنبند را ک دست
 هنوز...پریا اجازه نداد حر،

را تکمیل کند .میترسید این تغییرات به او آسیب بزند.

 نکن این کارو هری! ،ریماه یک زمانی زنت بوده.از انجام این کار دودل بود .چهرهی زرد و زار همسر
برای همیشه این کار را بکند؟ «خواهرم و ،رامو

جلوی چشما

آمهد .میتوانسهت یکبهار

کن بهزاد! برو پی زندگیت ،کسهی کهه زنهده

میمونه باید به جای کسی که مرده هم زندگی کنه و خوشبخت شه! برو و بذار هم رو خود
در آرام

باشه هم خودت از این حال خراب نجات پیدا کنی! به ،کر خودت نیستی به ،کر پریا

با ! نذار بخاطر یک آدم مرده از دست

بدی!»

 اون زنده نیست پریا! یک زمانی زنم بود .زن بهزاد سلطانی اما االن نیست .با این کارهای مهنهشت سال روح

عذاب کشید .خانوادها

التماسم میکردن دست از این کارام بردارم و تهوی

این چندماه ناخواسته رنجوندمت.
بلند شد .پریا از شدت سرما صورت

سر شده بود .بهزاد دست

را جلهوی او دراز کهرد و ادامهه

داد.
 بیا بریم.گیج نگاه

کرد .مبهوت دست

خروجی پارک ر،تند .بهزاد دست

را درون دست بهزاد گذاشت و با قدمهای آهسهته بهه سهمت
را برای تاکسی تکان داد .قلب

با شهدت در سهینها

مهی

تپید .باید عزاداری را تمام میکرد .صدای پریا آمد.
 -کجا میریم؟

20
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 میریم بهت ثابت کنم، .ق تو رو دارم .می ریم تا کاری و بکنم که هفهت سهال و نیمهه دارهتموم وجودم رو میخوره.
بخاطر نزدیک بودن بهزاد به خیابان ماشینهایی که با سرعت میر،تنهد بهرای

بهوق میزدنهد.

پریا محکم دست بهزاد را به سمت عقب کشید و گفت:
 بیا عقب لطفا! تاکسیهای هتل هست بیا با اونا بریم.بهزاد بیتوجه دست

را بلند کرد که تاکسی زرد رنگی کنار

ایسهتاد .در سهمت عقهب را بهاز

کرد و به راننده سالم کرد .پریا نگران از تصمیم ناگهانی بهزاد ،سوار ماشین شد .خوشحال شهده
بود اما عذاب وجدان گر،ته بود .او به این عادت کرده بود که بهزاد عهزاداری ،ریمهاه را بکنهد و
بود میترسید و از همه بیشهتر از گذشهته!

نزدیک او نشود .او از زندگی جدیدی که در انتظار

نمانده بود انداخت.

بهزاد دست

را مشت کرد و نگاهی به پریا که رنگ به صورت

 -نگران نبا

گفتم که ،اینکار هم بخاطر خودمونه هم ،ریماه و خانوادها !

پریا با لحن لرزانی گفت:
 میترسم .میتونی کنار بیای؟لبخند محوی زد .دست یخ زدهی پریا را که روی پای

بود گر،ت.

 تو هستی! اون در صورتی بود که تو رو نداشتم .نه اینکه چندماهه با من کنار اومدی.سر

را پایین انداخت .این ر،تارهای بهزاد برای او تازگی داشت .در این چندماه آنها ،ق مثل

دو هم خانه و دوست باهم زندگی کرده بودند و از همه بیشتر شرمنده بود .با این اعتراف بههزاد،
تا آخر عمر باید با عذاب وجدان درو به بهزاد زندگی میکرد .بهزاد آدر
و سر
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کوبیده میشهد .حرفههای
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،رزاد و عماد عین حقیقت بود .به معنای واقعی این چند روز که مجبور شده بهود پریها را راههی
روسیه کند .زمانهای سخت و طوالنیای گذشته بود .هزاران ح
وجود

در ایهن چنهد روز بنهد بنهد

را لرزانده بود .عذاب وجدان ،دلتنگی ،تر  ،نیم نگاهی به پریا که سر

بخار گر،ته تکیه داده بود .انداخت .اگر او آن روز در پل هوایی نجات

را به شیشهی

نداده بهود .االن سهینهی

قبرستان خوابیده بود .بعد از نیم ساعت به محلی رسیدند .پریا با دیدن اسهکله کهه ،انو ههای
دریایی روشن

کرده بود و میچرخید .متعجب به سمت بهزاد برگشت.

 چرا اومدیم اینجا؟بهزاد روبه راننده گفت:
 لطفا منتظربمونین تا برگردیم. چشم آقا!سر

را به سمت پریا مایل کرد.

 پیاده شو خودت می،همی!را برداشت و پیاده شد .منتظهر پریها ایسهتاد .قلهب

عصای

میکوبید .او هنوز ر،تارهای قابل پی
اشتباهی از او سر بزند .بهزاد دست

بهه شهدت در قفسههی سهینها

بینی بهزاد را درک نکرده بود .او هنوز هم میترسید کهار
را جلوی او دراز کرد و گفت:

 بریم؟سر

به معنای آره تکان داد و دست

را گر،ت .باهم به سهمت اسهکله ر،تنهد .ههوای سهاحل

خیلی سرد بود .پریا از شدت سرما به خود

میلرزیهد امها کنجکهاوی و خوشهحالیا

باعه

میشد این موضوع را از خاطر ببرد .دریا به شدت طو،انی بود .صدای برخورد عصهای بههزاد بهه

22
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ک زمین باع اخمی میان ابروهای پریا شد .او همیشه از خدا میخواست تا این پای سوم را از
بهزاد بگیرد .به آخر اسکله رسیدند .در آن وقهت از شهب بها بهاد سهرد و خشهکی کهه میوزیهد
نبود .بهزاد به دریای طو،انی خیره شد و دست پریا را محکم ،شهرد .بغهض گلهوی

هیچک

را

گر،ته بود .با صدای لرزانی گفت:
کنم .میخوام بعد هفت سال دست از عهذاب دادن

 -میخوام این عزاداری رو همین جا تموم

همه بکشم .نمیخوام تو رو هم از دست بدم .اگه تو بری من همه چیمو باختم پریا! با ر،تارهای
من ،ریماه برنمی گرده .حماقتهای منم جبران نمیشه.
را به سمت پریا که پاهای

سر

برگرداند .دست راست
چندسال پی

به زمین چسهبیده بهود و چشهمهای

را که گردنبند درون مشت

با عش خریده بودند انداخت .نفس

بهاران زده شهده بهود.

بود را باال آورد .نگاهی بهه حلقهههایی کهه
را بیرون داد .پریا با لحن لرزانی گفت:

 میخوای چیکار کنی؟تلخ خندهای کرد .اشکی از گوشهی چشم

روی گونهی یخ زدها

لغزید .نگهاه

را بهه جلهو

دوخت.
 -تنها یادگاری که این سالها دلم رو به

خو

کرده بودم رو میندازم بره .وقتی که مُهرد عقهد

هم باطل شد .هرچی بین من و اون بود تموم شهد .وقتهی بها بیرحمهی تمهام چشهم
عالقهام بست و هیچی به من خیهر ندیهده نگفهت و رنهگ زرد و زار
حاملگی کرد .همه چی رو تموم کرد .هنوزم که هنوزه وقتی اسم

و سهرطان
میاد وجودم آتی

و روی

رو بهونههی
میگیره.

توکه مثل اون نمیشی نه؟ قول میدی هرچی شد بهم بگی؟
لب

را گزید و آرام گریست .دستهای

را دور کمر بهزاد حلقه کرد و گفت:

 نمیشم .گفتم همیشه میمونم هیچ وقت نمیرم! قول میدم.23
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عصا را به دست چپ

داد .با دست راست

پریا را بیشهتر در آغهو

کشهید .از خهود

بهد

آمده بود .او با هر اسم و ،امیلی بود االن در این زمهان همسهر پریها بهود .حه نداشهت بخهاطر
خودخواهی خود  ،او را برنجاند.
 خوشحالم که این رو میشنوم.پریا را از خود

جدا کرد .دست

پرت کرد .پریا مات
تنها یادگاریا

را باال برد و چشمهای

برد .انگار خواب میدید .بهزادی که این همه وابستهی آدم مرده شده بهود،

را هم از خود

 -انداختی ؟ از تنها یادگاری

جدا کرد .به نیم رخ او خیره شد و گفت:
گذشتی؟

از دریای طو،انی چشم گر،ت .سر
تکهای از قلب خود

را به سمت پریا برگرداند .بها انهداختن ههردو حلقهه انگهار

هم کنده شده بود .انگار عذابهای او هنوز هم ادامه داشت .آرام لب زد.

 انداختم  .از تنها یادگاریعصا از دست

گذشتم.

ا،تاد .انگار ،شارعصبی به او وارد شده بود .سر

کرد و درون چشمهای خی

را کمی بهه سهمت چهپ مایهل

پریا زل زد.

 -بخاطر تو! آره بخاطر تو از

گذشتم .برای اینکه بیشتر عذابت ندم.

پریا خم شد .عصا را برداشت و ،اصلها
کرد .دست

را بست .گردنبند را بهه سهمت دریها

را با بهزاد که گنگ این حرفها را زیرلهب مهیزد .کهم

را روی صورت یخ زده و مبهوت او گذاشت .با گریه گفت:

 سعی میکنم پشیمونت نکنم بهزاد .قول می دم همیشه بمونم .قول!با پیچیدن دستهای بهزاد دور

و آرام گریستن  ،حرف در دهان

ماسید.

 قول دادی پریا! پشیمونم نکن! از اعتمادم سو استفاده نکن ،قول بده دوباره نشکنیم ،کهه اگهه24
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توهم از روی خرده شکستههام رد شی نمیتونم سرپا شم .بهزاد رو برای بار دوم نشکن!
پریا پشت

کرد و آرام همانند او گفت:

را نواز

 -محاله کسی رو که دوس

دارم از اعتماد

سواستفاده کنم .محاله بهزاد رو بشهکنم .محالهه!

قول پریا قوله بهزادم!
حرفهایی که از دهان
چه در انتظار

بیرون آمد .از ته دل

بود اما کمی از آینده میترسید .او نمیدانسهت

هست .پریا از همان روزهای اول که بهزاد را جلهوی او قهرار داده بهود عاشهق

شده بود .االن که جای خود داشت .بهزاد مانند بچهای در آغو
دردهای روحی و جسمی که این سالها بر تن

پریا گریست .به وسهعت تمهام

،رود آمده بود .به اندازهی عذابهایی که کشیده

بود و پریا در آن ساعت از شب ،بدون گفتن حر،ی دست نواز ا

را مانند هر شب روی سر

میکشید و نگران به آینده ،کر میکرد .از آیندهای که هیچ چیز از آن را نمیدانست .مانند چند
ماه قبلی که به بهزاد برخورد کرده بود .مانند سال قبل

که آوارهی کوچه و خیابان بود .او هیچ

نمیدانست ،ق این را میدانست هرجا باشد بهزاد هم هست .او محال بود به این سادگی ها از
بهزاد دست بکشد.
***
میپرسد« ،کر میکنی آنها که میروند دلشان برای ما هم تنگ میشود؟» میگهویم نمهیدانم،
،کر نمیکنم .اگر قرار بود انقدر دوستمان داشته باشند که اگر نباشند یا ما نباشهیم دلتنهگ مها
بشوند که نمیر،تند .پ

دوستمان نداشتهاند که ر،تهاند و وقتهی خودشهان بها پهای خودشهان

بروند دلشان هم برای ما تنگ نمیشود ،حداقل اوایل

به تنها چیزی کهه ،کهر نمیکننهد مها و

دلتنگی برای ماست.
میپرسید بعدها چی؟!
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میگویم بعدها هم احتماال دلشان برای ما تنگ نمیشود ،دلشان برای حال خهوب خودشهان در
گذشتهای دور یا برای خاطرات خاصی که داشتهاند تنگ میشود».
***
نگاهی به سر تا سر خانه انداخت .مانند همیشه سهاکت ،گهاهی اوقهات صهدای شکسهتن قلهنج
وسایل خانه سکوت را میشکست .این روزها عجیب سهکوت کهرده بهود .نهه خبهری از مهادر
داشت که بعد از به اشتباه انتقام گر،تن از دختر گمشدهی خود
نه برادر

بهزاد که انگار او هم همزمان هفت ماه پی

خواهر بزرگتر

با پدر

ناپدید شده بود، .ق گاهی اوقات با یاد

که در این بیست سال گذشته زیر دست داییا

بزرگ شده بود و االن زندگی

خوبی داشت ،لبخند میزد .نهالی که به او قهول داده بهود تها کنهار
جداییا

بمانهد امها الههام بعهد از

از شوهرخواهر سابق  ،قید همه چی را زده بود .تنهها مکالمهها

میشد با حرف زدن پیک موتوری که ،ست ،ود برای

راهی دبی شده بود

ایهن روزهها خهتم

میآورد .آن هم در حد گفتن رمهز عهابر

بانک  .نگاهی به چند قاچ پیتزا که داخل جعبه بود .انداخت و دست

را بلند کرد تا بردارد کهه

صدای بهم کوبیده شدن محکم در آمد، .کر اینکه پارسا باشد باع شد اخمهای
هرچه سعی میکرد به ک
کرا

گو

دیگری شان

بدهد و خواستگاری پارسا را هضم کند .نمیتوانست.

را به سمت در انداخت و پیتزا را به دهان

و الهام هم این مدت اعصاب برای

درههم بهرود.

نزدیک کرد اما طرف دست بردار نبهود

نمانده بود .با صدای بازشهدن در ،تکههی پیتهزا در گلهوی

پرید و شروع کرد به سر،ه کردن .سر

را به سهمت در ورودی چرخانهد بها دیهدن مهرد سهیاه

پوشی که جلوی در ایستاده بود با صدای لرزانی گفت:
 تو کی هستی؟ چجوری اومدی داخل؟خانههها
سر،ههای
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ا،تاد .چگونه متوجه نشده بود که الهام در این سهاختمان اسهت؟ آب دههان

کنار

بلعید .بدون پلک زدن به دختری که دور لبهای

را محکهم

کثی بود و موهای قهوهای رنهگا

دور

ریخته بود خیره شد .الهام با دیدن او صدای بلند و از ته حل جیغ کشید .مرد نمیدانست باید
چه کند تنها چیزی که ،کر
گرهی شال را از روی صورت
پ

را نمی کرد دیدن الهام بود .دست لهرزانا
باز کرد .با رها شدن شال ،الهام نف

بهاال آمهد و سهریع

کشهیدن را ،رامهو

از گذشت هفت ماه کیانمهر واردخانهی او شده بود؟! چندبار پلک زد .پشت دستا

روی چشمان

کهرد.
را به

کشید تا ببیند واقعی است یا خیر ولی حقیقت داشت .کیانمهر اینجا بود .نفه

کشیدن را ،رامو

کرد .اشک باع شد دید

تار شود .ناباورانه صدای

زد.

 کیانمهر؟!لبخند تلخی کنار لب او نشست .هو
میشنید اما تنها به آرزوی این مدتا

و حوا ا

را به کهل ازدسهت داد .صهدای نگهبانهها را

چشم دوخته بود .بیاراده گفت:

 جان دلم؟با تیری که قلب

کشید .محکم دست

را روی قلهب

گذاشهت و چنهد نفه

عمیه کشهید.

بخاطر روشن بودن تمام چرا های خانه ،کامل میتوانست کیانمهر را کهه گوشههی در ایسهتاده
بود ببیند .کیانمهر چند قدم به سمت جلو برداشت و وارد خانه شد .برای
کسی او را ببیند در دردسر بزرگی میا،تد .تنها الهامی برای

مهم بود که بها درد نگهاه

او قفل شده بود .الهامی که بخاطر شرمندگی در برابر همسر سابق
دوست  ،او را رها کرده بود .جلوی پای

مههم نبهود کهه اگهر
روی

که خواهر بزرگ الهام بود و

روی دو زانو نشست .الهام دردآلود و با صهدای بلنهدی

گفت:
 -چرا اومدی اینجا؟ من و از کجا پیدا کردی؟ چی از جونم میخوای؟
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کیانمهر دسهت
اشکهای

را بلنهد کهرد تها آمهد روی شهانها

دانه دانه روی صورت

واقعی نگران و دلتنگ

بگهذارد .الههام خهود

میغلطید .کیانمهر سر

را عقهب کشهید.

را به معنای نه تکان داد .به معنای

شده بود .از آن طرف هم نمیتوانست بیشتر از این بماند ،لرزشی که در

این هفت ماه به جان دستهای

ا،تاده بود باع میشد خجالت بکشد .او به اصهطال خهود

یک مرد شکست خورده بود .مردی که نه در زندگی اول

مو ،بود ،نه زنهدگی عاشهقانها

بها

الهام و نه در حیطهی کاریا .
چی؟

-پ

تا آمد لب از لب باز کند تا از این مدت بگوید .صدای زنگ در آمد و بعد هم صدای بلند پارسا.
 الهام جان؟ خوبی؟کیانمهر یکه خورد .ارتباط الهام با پارسا مانند ناقو
نق

یک همسایه داشت .جانم صدای

در سر

به صدا درآمهد .اگهر ،قه الههام

نمیزد .الهام برای رهایی از کیهانمهر کهه زیهر نگهاه

معذب شده بود با صدای بلندی گفت:
 آره عشقم خوبم! االن میام در رو باز میکنم.رنگ از روی کیانمهر پرید .متحیر به الهام که با لبخندی ظاهر نگاه

روی در ثابت مونده بود،

خیره شد .کلمهی عشقم در سر او چرخید .الههام نیشهخندی بهه او زد و در چشهمان مشهکی و
غمگین او خیره شد .کمی صدای

را آرام کرد .این روزها تلخ شده بود آنقدر زیاد که جواب ههر

کسی را با بیرحمی میداد .کیانمهر که جای خود را داشت.
 چیه؟ توقع داشتی بعد تو زندگیم رو تباه کنم؟جلوی خود
زبان در دهان
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را به سمت پلههای اضطراری که در راهرو قرار داشت عوض کرد .نگهاه

راه

مبادا چشمهای نمزدها
پشت نگاه

رسوا شود .نقشهی ساختمان را مو به مهو بلهد بهود .الههام مهاتمزده از

کرد .هنوز هم همانگونه بود .دل

ر،ت برای موهای مشکی رنگ

کوتاه شده بود .بهرای دسهتهای گهرم  ،نگهاه عاشهقانها
بیرنگ

را دزدیهد کهه
که بهه شهدت

و نجواههای عاشهقانها  .لبههای

را محکم روی هم ،شرد .کیانمهر جلوی چشمهای اشک آلود الهام ،محو شد .با بسهته

شدن در ،الهام با صدای بلند بعد مدتها گریسهت .صهدای ناباورانهه و بلنهد پارسها از پشهت در
میآمد و او تنها سر

پر شده بود از لحن خ دار و گرم کیانمهری که به عهادت همیشهه او را

جان دلم صدا زده بود .دستهای مشت شدها
جدیدی که کیانمهر چندماهی بود به خود
چهار سال پی

میزد همراه با سیگاری کهه ایهن روزهها ،هماننهد

که نهال را از پلهها انداخته بود مخلوط شده بود .مشام الهام را پر کرد .دسهت

را باال برد و با گریه موهای بلند قهوهای رنگ
او در گو ا

محکم به مبهل برخهورد میکهرد .بهوی ادکلهن

را کشید .یک لحظهی کوتاه حرفههای آن شهب

به صدا درآمد « .خستهام الهام! » « ،من از اول قصدم دوسهتی بهود نهه ازدواج،

گفتم خستهام یعنی از ادامهی ایهن رابطهه خسهته ام »  « ،بایهد از اول می،همیهدی مهن مهرد
تعهدنیستم ،اگه میخواستم نهال و رها نمیکهردم »  « ،خیلهی احمقهی کهه ،کهر کهردی بها
دختری ازدواج میکنم که یازده سال از خودم کوچیکتره » الهام با صهدای بلنهد گریسهت .چهه
ساده کابو
دل

شیرین زندگیا

صدا میزد و او بازهم دل

را دیده بود .چه ساده بعد از هفتماه الههام خهرد شهده را جهان
قنج میر،ت .کیانمهر بیتوجه بهه ریسهکی کهه کهرده بهود .از

پنجره تصویر مات الهام را که پشت پرده روی مبل نشسته بود دید .دسهتی بهه صهورت اصهال
نشدها

کشید .بغض گلوی

سنگینتر شد .او تمام زندگیا

را میداد کهه الههام یهک قطهره

اشک نریزد اما االن با تمام قدرت میگریست و مانند دیوانهها موهای بلند
شدن در ورودی و آمدن مردی داخل خانه ،مبهوت نگاه
دور شانههای الهام ،دست لرزان
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عصبانی شد .از اینکه بعد از چندماه نفهمیده بود دختری که هرشب سوار ماشهین او میشهود و
کیانا از حماقت او سخن میگوید جاندل

هست.

 نمیذارم دستت به الهام برسه مرتیکهی دزدِ آشغال!با صدای ویبرهی گوشی ،از پلهها پایین ر،ت .بیتوجه به هوای نسبتاً سرد مهرماه هودی مشکی
رنگ

را از تن

بیرون آورد و سویشرت قرمز رنگه

شالگردن مشکی رنگ

را با حرص داخل کیف

را روی تیشهرت مشهکی رنگه

پوشهید.

مچاله کرد و به سمت در اصلی مجتمع ر،هت.
را روی سر

بیتوجه به نگهبان که کنار در ایستاده بود .کاله سویشرت

انداخت .بها قهدمهای

سریع از آنجا گذشت .پلههای ورودی را با قدمهای بلند پیمود .گوشی برای بهار دوم در جیهب
لرزید .در سیاه رنگ با حرص بهم کوبید و تما

را وصل کرد.

 هان چیه کیانا؟ چرا جواب نمیدی ،کر کردم گیرا،تادی! عه! زودبابا عصبانیت حر،

بیا در پشتی من...

را قطع کرد:

 بیا جلو در اصلی.کیانا چشمهای

درشت شد .انگار کیانمهر واقعا به سر

زده بود.

 چی؟ در اصلی ساختمون؟ تو دیونه شدی؟!با سمت کوچه راه

را کج کرد و گفت:

 آره! منتظرتم.گوشی را قطع کرد و با عصبانیت جلو را نگریست .چه خواسته بهود و چهه شهده بهود؟! لهب
محکم جوید .با یاد چشمهای غمگین الهام ،لعنتی نثار خود
30
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اولین دیدارشان بود .صدای بوق ماشین کیانا که یک آزارای سفید بود آمد .در ماشین را باز کرد
و کولها

را روی صندلیهای عقب انداخت .محکم و با حرص در را بهم کوبید .کیانا بخاطر کار

برادر  ،از عصبانیت پلک

پرید .چندبار به ،رمان زد و با صدای بلندی گفت:

 چی شد؟ طرحا رو پیدا کردی یا بازم باید بخاطر اون آشغال ضرر کنیم؟با دست

را ماساژ داد .چگونه واقعیت را بهه کیانها میگفهت؟ کیانها ماشهین را بهه

شقیقههای

حرکت درآورد .او برای زمین زدن آن پسر هر کاری میکرد .از این سکوت کیانمهر کال،ه شد.
 چه مرگته چرا خفه شدی؟با عصبانیت به سمت کیانا برگشت .عدد دو را با انگشتهای

نشان داد و غرید:

 دو دقیقه دهن تو ببند ببینم چه غلطی بکنیم .دو دقیقه هیچی نگو ،بعهد ههر زری خواسهتیبزن!
کیانا زیرلب ناسزایی نثار

کرد .کیانمهر شیشه را کمی پایین داد و بها ،نهدک ،لهزی کهه روی

داشبرد ا،تاده بود سیگار

برای الهام تنگ شده بود و نمیدانست.

را روشن کرد .چه قدر دل

با دیدن حال خراب او و چهرهی رنگ پریهده ا

کهامی از سهیگار گر،هت و سهکوت ماشهین را

شکست.
 الهام رو دیدم.غرق بود با شنیدن این حرف از زبان برادر

کیانا که در ا،کار خود

باع شد کیانمهر محکم سر
سمت او که چهرها

به شیشه برخورد کنهد و دردی در سهر

محکم روی ترمز زد کهه
بپیچهد .ناباورانهه بهه

درهم شده بود .برگشت و گفت:

 -چی؟ الهام رو دیدی؟
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نفس

را در سینه حب

برادر

ادامه داد.

کرد و بی توجه به ماشینهایی که پشهت سهر

بهوق میزدنهد روبهه

 باز بیشتر از چیزی که ،رزاد گفته قرص خوردی و توهم زدی؟ لطفا به...را روی ران پای

کیانمهر محکم دست

زد و حرف کیانا را قطع کرد.

 میگم دیدم ! ر،ته بودم خونهی اون نامرد تا طرحایی که ازمون دزدیده رو بهردارم دیهدم .واحد روبه رویی خونهی اون میشینه .خونها

به طرز ،جیعی بههم ریختهه بهود .پهر از پوسهت

کاغذهای ،ست ،ود و شیشههای نوشابه و دلستر...
نیم نگاهی به بیرون انداخت و دستی به ته ری

کشید .عصبی و با تشر ادامه داد.

نامرتب

 راه بیفت دیگه! عه اعصاب واسم نموند انقدر بوق زدن!کیانمهر بینهایت آشفته بود .با انگشت
این حرف برادر

به انتهای سیگار زد و خاکستر

سریع ماشین را به حرکت درآورد .کیانمهر صدای

داد .انگار او ،همیده بود برادر

را خالی کرد .کیانا بها

را کمی آرام کرد و ادامهه

نیاز دارد تا با کسی حرف بزند بنابر این سکوت کرد .تا بگوید از

آنچه که دیده بود و مانند گذشته اختیار از ک داده بود.
 مثل گذشته که از دستم عصبی میشد و تا خرخره خودجوری بود .صورت

کمی از گذشته تپل تر شده بود و جهون مهیداد لهپ

قهوهای رنگ حالت دار
شلوار گشاد مشکی دور لبا
آرای

روی صورت

به اینجا که حر،
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رو با غهذا میکشهت بهازم همهون

دور

رو بکشهی .موههای

ریخته بود .مثل گذشته تاپ حلقههای صهورتی تهن
کمی کثی بود .صورت

بهود بها

بی رو بود .دیگه اثری از رژلب قرمهز و

بیداد نمیکرد.
رسید .چشمهای
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 -تقصیر منه! هرچی به سر

اومد تقصیر منه .اگه من هفت مهاه پهی

روی نهال و ونداد ،به این عالقهی دو طر،ه پشت پا نمیزدم و خرد

بخهاطر شهرمندگیم از
نمیکردم حال و روزمون

این نمیشد.
کیانا که تا االن ساکت بود وارد خیابان شد و آهی کشید.
 -دیگه نمیذارم مثل چندماه پی

گند بزنی به زندگیت کیان !...به انهدازهی کها،ی ایهن مهدت

حال خرابت رو دیدم .می خوای انقدر قرص بریزی تو شکمت که بمیری؟ عین پیرمردا دسهتات
لرز

گر،ته ،با خودت لج کردی؟ حتی اگه باشه به پای الهام میا،تم.

سیگار را از پنجره بیرون انداخت .کیانا روی پل ماشین رو ،ماشین را نگه داشت .کیانمهر دستی
به گوشهی لب

کشید و گفت:

، -عال باید اون مرتیکه رو از الهام دور کنم .الهام روحشم خبر نداره اون چه کارایی از

برمیاد.

گردن کیانا سریع به سمت او چرخید .زیرلب گفت:
 امکان نداره!به کیانا نگاه کرد و بی توجه به صدایی که دو رگه شده بود ادامه داد.
 -درست

میکنم کیانا .خودم این رابطه رو تموم کردم خودمم دوباره پیوند

بعد از زدن این حرف ،از ماشین پیاده شد .کولها
خانه ر،ت .گهگداری باد سرد پاییزی روح
لبخند کنار

ایستاد و دستهای

را از صندلیهای عقب برداشت و بهه سهمت

را نواز

میکرد و او به شدت ناراضی بود .کیانا با

را درون کت کتان مشکیا

 -هر تصمیمی بگیری کنارتم دادا

ولی کا

میزنم.

اون زمان عک

کرد.
پارسا رو به

نشون میهدادی.

کا !...
33
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با یاد چهرهی الهام و ر،تار

زنگ در را ،شرد و گفت:
هم که شده به اون نزدیک میشد .هرچند هنوزم

 -حتی اگه نشونم میدادم بخاطر حرص دل

نمیدونم چرا از هیچ جا ر،ته خونهی روبه رویی اون؟!
با باز شدن در ،بی توجه به کیانا وارد خانه شد .شاید باید از اول کار ،همه چیهز را بهه خیلهی از
آدمها که دلسوز الهام بودند میگفت .کف ههای

را درون جاکفشهی قههوهای رنهگ گذاشهت.

پدر

تنها روی صندلی راحتی چوبی نشسته بود و سرگرم حساب و کتاب بود .سهالمی کهرد و

راه

مسا،رت ر،ته بهود

را به سمت اتاق

و خانه در آرام

کج کرد .مادر

چند روزی بود که با دوستهای

،رو ر،ته بود و کیانمهر و کیانا از نبود مادرشهان بهه شهدت خوشهحال بودنهد.

مادرشان وقتی بود ناخواسته باع رنج
خانهی پدریا

آنها میشد .جوری کهه کیهانمهر هفهت مهاه بهود بهه

نیامده بود .در را باز کرد و بدون روشن کردن چرا  ،خود

کرد .زندگی او هم پر از ،راز و نشیب بود .انگار دعاهای نهال همسر سابق

را روی تخت رهها
کهه جلسههی آخهر

دادگاه روی ویلچر کرده بود .جواب داده بود که اینگونه به ته خ رسیده بود اما هنوز هم کمی
امید داشت .دست

را قائم روی صورت

گذاشت و زیر لب گفت:

 -درست میشه الهامم .خودم اشتباه کردم خودمم درست

میکنم.

***
با صدای زنگ موبایل ،کال،ه چشمهای
تخت خواب

را باز کرد .نگاه

به صورت پریا که با ،اصهله و لبههی

برده بود .ا،تاد .با یاد دیشب و حرفهای  ،لبخند محوی گوشهی لهب

نشسهت.

کال،ه از زنگ موبایل ،به شهانه راسهت چرخیهد و گوشهی را از روی عسهلی برداشهت بها دیهدن
شمارهای که از ایران تما

میگر،ت .ابروهای

به او زنگ نزده بود .شماره در نظر

به پیشانیا

چسبید .در این مهدت ههیچک

آشنا آمد .آرام از روی تخت بلند شد و عصا را در دسهت

گر،ت .لنگان لنگان از تخت ،اصله گر،ت و پشت پنجره ایستاد .بیحوا
34
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را وصهل کهرد

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

که یک موقع پریا از خواب بیدار نشود .صدایی از پشت خ نیامد .بههزاد جرعهت نداشهت یهک
کلمه سالم بکند ،انگار تازه ،همیده بود که چه کردهاست و شمارهی ایهران را جهواب داده .از آن
طرف هم کیانمهر نمیدانست شماره را درست پیدا کرده است یا نه بنهابر ایهن تصهمیم گر،هت
اول با او ،ارسی صحبت کند و اگر دید طرف انگلیسی حرف میزند .بها یهک عهذرخواهی قطهع
کند .دستی به صورت

کشید و نام او را صدا زد.

 بهزاد؟بهزاد دست

به پرده نرسیده در هوا خشکشد و صورت

پریا دستی به جای خالی بهزاد کشید و سریع چشمهای
گر،ته بود ،از نماز صبح لبهی تخت خواب

رنگ باخت.
را از هم گشود .گردن

به شدت درد

برده بود .با دیدن بهزاد لبخنهد خهواب آلهودی زد و

گفت:
 صبحتون بخیر آقا!تا آمد بهزاد قطع کند ،کیانمهر با عجز نالید:
 -قطع نکن بهزاد! خواه

میکنم .باید باهات حرف بزنم.

با شنیدن صدای کیانمهر ،خون در رگهای
حال آشفتها

یخ بست .شب آخری که کنهار الههام مانهده بهود.

و گریههایی که تها صهبح میکهرد باعه شهد ،که

را بها عصهبانیت روی ههم

،شاردهد .شاید برادر تنی الهام نبود اما دقیقها ماننهد خهواهر نداشهتها
کیانمهر از این ،رصت استفاده کرد و سریع حر،

او را دوسهت داشهت.

را ادامه داد.

 بهزاد ،این مدت از الهام خبر داری؟ میدونی کجاست و با چه آدمهایی ر،هت و آمهد میکنهه؟من ...شرمندتم دادا ! غل کردم بهزاد! لطفا بهم یک ،رصت دیگه بده ،با ههزار دنهگ و ،نهگ
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پیدات کردم .میدونم عصبانیای اما حال و روز خودمم بهتر از الهام نیست.
پریا متحیر او را از نظر گذراند .آخرین بار که عصهبانی شهده بهود زمهانی بهود کهه عمهاد حهرف
برادر

را پی

کشیده بود .خنده از روی لبهای پریا محو شد .سریع از کنار تخت بلند شهد و

بلند گفت:
 هری کی پشت خطه؟بهزاد نتوانست روی پای

بایستد ،چند قدمی که به سمت جلو برداشته بود را عقب گرد کهرد و

روی تخت نشست .با دردی که درون ساق پای
واقعی پای

،لج شد .دست دیگر

ح

را روی پای

شد .اخمهای

درههم ر،هت .بهه معنهای

گذاشت .صدای دوبارهی کیانمهر آمد.

 بهزاد باید ببینمت .هرجا باشه میام .نمیدونم چرا گذاشتی و ر،تی ،ق لطفا بهم ،رصت بده.من اون زمان که اون حرفها رو به الهام زدم جرعت نگاه کردن تهو چشهمهای ونهداد و نههال و
نداشتم ولی حرفهای اون شبم...
بهزاد با عصبانیت و دردآلود حرف او را قطع کرد.
 اون شب چی؟ میدونی چی به سر خواهرم آوردی؟ ،کر کردی دوباره اجازه میدم گند بزنهیبه زندگی الهام؟ اصال هرجا هست خوشحالم که پی

تو نیست.

با صدای بلند و عصبیای غرید:
 -نخوام خواهرام با تو سر و سری داشته باشن باید به کی بگم؟ هان؟ نهال ب

نبود؟ بعد هفهت

ماه که الهام رو به اون حال و روز انداختی زنگ زدی چی بگی؟ که پشیمونی و شرمنده؟ حتهی
اگه به غل کردنم بیفتی ت تو صورتت نمیندازم.
درد پا امان

36

را برید .دانههای درشت عرق روی پیشانیا

WWW.98IA3.IR

نشست .پریا دست

را جلو برد و تها

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

باال آمد که به ساق پای

دست

بخورد .بهزاد آرام و با درد گفت:

 نه!را به عادت این چندماه جوید .پریا نگران بهزاد را نگاه کرد.

کیانمهر عصبی گوشهی لب

 ح داری ولی لطفا به خواهرت بگو از اون مرتیکه پارسا ،اصله بگیهره !...زنهگ زدم همهین وبهت بگم چون ،کر نکنم توهم پیدا
محکم لبهی تشک را در دست

کرده باشی.

گر،ت .کیهانمهر بهدون زدن حهرف دیگهری قطهع کهرد .بههزاد

گوشی را محکم روی زمین انداخت .پریا سریع دست

را بلنهد کهرد و قهرص همیشهگیای کهه

دکتر برای او تجویز کرده بود را از روی عسلی برداشت و جلوی او گر،ت .چندماهی بود با کسی
از ایران حرف نزده بود .چندماهی بود که ،ق دورادور مراقب همه چیز بهود .حتهی میدانسهت
ونداد دربه در دنبال
دل

میگردد تا ردی از او پیدا کند اما با این وضهعیت جسهمانی کهه داشهت

نمیخواست کسی او را ببیند .تمام راههای ارتباطی را بسته بود .بهزاد به دست پریها نگهاه

کرد و قرص را در دهان

گذاشت .پریا نگران پرسید:

 نمیخوای بگی کی بود بهزاد این وقت صبح؟از پاچهی شلوار
پای

گر،ت و آرام پای

را روی تخت گذاشت .وقتی عصبی میشهد نمیتوانسهت

را تکان دهد، .ق باید برای چندساعت درد میکشید و مسکن میخورد تا حهال

بهتر شود .دستهای

را روی تشک گذاشت و خود

را باال کشهید .محکهم سهر

کمهی

را بهه تهاج

تخت تکیه داد و گفت:
 کیان بود.پریا که یک چیزهایی درمورد خانوادهی بهزاد میدانست .با تعجب نگاه
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شمارهی ایران میدید جواب نمیداد و او این را متعجب کرده بود.
 چی گفت که انقدر بهمت ریخت؟با یاد دیشب و قول و قرار  ،نگاهی به پریا که موهای مشکی رنگ
نگاه

میکرد ،لبخندی زد .باید الهام و کیانمهر را به یک وقت دیگر موکول میکرد .هرچند از

عصبانیت نبض کنار گردن
نق

دور

ریخته بود و منتظر

را ح

میکرد اما االن پریا مهم تر از هرچیزی بود .نمیخواسهت

پریا دوباره به همان آدم چندماه گذشته برگردد .قول داده بود نه؟

 مهم نیست .باشه واسه بعد.دیدن این ر،تارهای بهزاد برای او تهازگی داشهت .بههزاد بهی توجهه بهه پهادرد
همیشگی بود .کمی خود
دستهای

کهه یهک درد

را جلو کشید و به سمت پریا که روی زمین نشسته بود مایل کهرد.

را باز کرد و دور شانههای او حلقه کرد .زمزمه وار گفت:

 خوبی؟ تو خوب باشی منم خوبم. یک حرف تازه بزن! این و که همیشه ازت میشنوم .مثال بگو خوبم .تو خوب باشی منم با ایندرد لعنتی میتونم مقابله کنم .همین جوری که تا اینجا اومدم.
پریا لبخندی زد .دستهای
-پ

را باال آورد و روی ساق دست او گذاشت.

اینو بدون من همیشه حالم خوبه هرجا که باشم.

پریا برای رهایی از نگاه بههزاد ،آرام دسهتهای او را په
طورکه به سمت چمدان
 میرم دو38

زد .از روی زمهین بلنهد شهد و همهان

میر،ت ادامه داد.

بگیرم .از دیروز با همین لباسا دارم میچرخم.
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بهزاد با لبخند سری تکان داد ،بها بسهته شهدن در حمهام ،خهم شهد و گوشهی را از روی زمهین
برداشت .شمارهی عماد را گر،ت .به بوق چهارم نرسیده بود صدای خواب آلود

او

درون گو

طنین انداخت.
 جان؟ حاضر شو باید ببینمت.عماد کال،ه دست

را زیر بالشتا

کرد و گفت:

 میای پایین صبونه بخوری دیگه همونجاهم باهم حرف میزنیم.کمی از درد پای

کاسته شده بود اما خوب نشده بود .عصا را برداشت و از جای خود بلند شد.

 نمیشه عماد .دارم میام پایین باید از مرکز خرید این پایین یک چیزی بخرم .ده دقیقه دیگههتو البی با !
عماد با شنیدن این حرف ،محکم دست

را به روی تشک زد و غرولندکنان از جای خهود بلنهد

شد .بهزاد که میدانست حمامهای پریا طوالنی است .بنهابراین سهریع لبا ههای

را بها شهلوار

کتان خاکستری و پولوشرت سفید عوض کرد .ژاکت دکمهه دار ذغهال سهنگیا

ههم روی آن

پوشید .کی پول

را برداشت .چکمههای بدون بند مشکی رنگ

صدای ت ت عصای قهوهای رنگ

سکوت راهرو را میشکست .خود

آسانسور رساند و دکمه را زد .به عادت همیشه نگاه
جای رینگ ساده که یادگار همسر ،وت شدها
دیشب تمام حرفهای

را پوشید و از اتاق خارج شد.
را با قدمهای سریع بهه

به سمت دست چپ

سوق داده شد .بهه

بهود .حلقههی پههن طنهابی در انگشهت

را زده بود .او در این چندماه با وضع پای لنگان

پریا را پابنهد بهه ایهن

زندگی نکرده بود.پریا جوان بود و میتوانست با بهتر از او ازدواج کند اما خود
بود ک
39
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بود .صدای باز شدن در آسانسور آمد .همان طور که یک قدم به جلو بر میداشت .دستهی عصها
را محکم در دست

،شرد و گفت:

 حر،یه که زدی! دیشب باید به ،کرطبقهی منفی یک را لمه

میبودی نه االن!...

کهرد و بهه چههرهی خهود

میتوانست لبخند کمرنگی که از ته دل روی لب
موهای شلختها

نق

در آینهه خیهره شهد .بعهد از مهدتها
بسته بود را ببیند .با دست دیگر

بهه

دست کشید .تا کمی باال بایستد .دعا میکرد یکی از مغازهههایی کهه دیشهب

هنگام ورود دیده بود .باز کرده باشند .با ایستادن آسانسور ،خالف حرفهای دکتر به قهدمهای
سرعت بخشید .ساعت به وقت روسیه نه صبح بود و تک و توک مغازهها باز کرده بودند .صهدای
،وارهای که وس ساختمان قرار داشت سکوت را میشکست .نگاه
ا،تاد .لبخندی روی لب

نشاند و راه

به نقره ،روشهی بهه نهامی

را به سمت او کج کرد .مرد کت و شلواری بها چههرهی

خواب آلود پشت صندلی نشسته بود و با چشم ههای نیمهه بهاز اطهراف را میکاویهد .بههزاد بهه
انگلیسی سالمی کرد و بی توجه به مرد ،مدلهای گردنبند را از نظر گذراند .بخاطر ظری بودن
کار ،زیبایی چشم گیری هرکدام داشتند .مرد به سمت بهزاد ر،ت و به انگلیسی گفت:

 can you help me(کمکی از من برمیاد؟)
بهزاد مرد را نگاه کرد و گفت:
 No thanks)نه ممنون)
بین مدلها چشما
40
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پروانههای کوچکی پایین و کنار

زینت داده شده بود .لبخندی روی لب

نمایان شهد .زنجیهر

ظریفی داشت و پروانه ها با نگینهای سفید تزئین شده بودند .با انگشت اشارها

بهه گردنبنهد

اشاره کرد و گفت:
 that s it(همین رو برمیدارم).
مرد بدون گفتن چیزی از پشت میز ویترین ،جعبهی گردنبند را بسهت و جلهوی بههزاد گر،هت.
بهزاد بعد از حساب کردن از مغازه خارج شد ،نگاه
ژاکت

کرد و با قدمهای آرام به سمت او ر،ت، .کر اینکه دوباره خانوادها

ببیند باع
برای

شد کمی حال

گر،ته شود .عماد لخ لخ کنان خود

او را بها ایهن وضهع

را به بهزاد رساند .از دیشهب

سوال شده بود آخر شب کجا گذاشته و ر،ته است .او در این میان بیشهتر از همهه بهرای

آنها حرص میخورد .میدید پریا چگونه خود
دست

از دور به عماد ا،تاد .جعبه را درون جیهب

را چهادرپیچ نمایهان میکنهد کهه مبهادا بههزاد

به او نخورد و دوباره جنون بگیرد .دستهای

را درون جیب سویشرت

کرد و گفت:

 اومدم سر ده دقیقه! چی شده؟ دیشب چی شد؟بهزاد به عصا تکیه داد و نفس
گردن

را بیرون داد .تا آمد زبان باز کند و حر،ی بزند .عمهاد خیهره بهه

نگاه کرد .زنجیری که هردو حلقه را دور گردن

سمت انگشتری که در دست

انداخته بود نبود .سریع نگهاه

بود چرخاند .سر صبح خواب یک باره از سر

را بهه

پر کشید .متعجب

گفت:
 باورم نمیشه! نگو که بعد از کلی خواهبهزاد سر

و تمنا تموم

کردی؟!

را پایین انداخت .عماد پر حرص شانههای او را محکم گر،ت و تکان داد.

 منو ببین بهزاد! جان جدت باز شروع نکن ...هفت سال و نیم برای مرگ خواهرم غصه خوردی41

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

هفت سال دیگهام بخاطر اینکه یادگاری

رو انداختی میخوای غصه بخوری؟ به

کهن بههزاد!

من رو نگاه کن!
سر

را باال گر،ت .عماد جدی بود و بهزاد تردید داشت .او میترسید اتفاقی کهه بهرای ،ریمهاه

ا،تاد برای پریا تکرار شود .او سعی کرده بود کنار بیآید با این موضوع و تا حدودی مو،ه شهده
بود اما نگرانیا

درمورد آینده اجازه نمیداد کمی، ،ق کمی خوشهحال باشهد .در چشهمهای

قهوهای عماد خیره شد.
 توهم آدمی بهزاد باید زندگی کنی .خوشحال باشی .هفت سال از بهترین سالهای زندگیت روعزاداری کردی ولی االن دیگه بسه! مطمئن با

مامان ،بابا و ،هرزاد بفهمهن بینهایهت از ایهن

تصمیمی که گر،تی استقبال میکنن.
لبخند محوی کنج لب

نشاند و روبه عماد گفت:

 ممنونم بابت همه چیز عماد! در نبود ونداد و نیما واقعا همه جور کمکم کردی! شهاید هرکهیدیگه به جات بود من رو نفرین میکرد که خواهرت رو به اون روز انداختم .
 -کدوم روز انداختی ؟ تو مقصر بودی که ،وت کرد؟ خسته نشهدی از به

خهودت رو مقصهر

دونستی؟ دست بردار از این چرندیات!
دستهای

را از روی شانههای او برداشت و دست به سینه ایستاد.

 نگو که سر صبحی بیدارم کردی این حر،ا رو بزنی.بهزاد ناخواسته گفت:
 پشیمونم عماد!عماد کال،ه چنگی در موهای نم دار
42
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 از چی پشیمونی؟ که یادگاری خواهرم رو ریختی دور؟درد پای

کمی بهتر شده بود .کال،ه سر تکان داد و با ندامت گفت:

 نه! از اینکه پریا رو پایبند این زندگی کردم .حه مهن از زنهدگی اون نیسهت .شهاید مهن بههاندازهی کا،ی پول داشته باشم ،شاید هیکل به نسبت خوبی داشته باشم اما سالم نیسهتم .نگهاه
کن به پام ...تا آخر عمر باید با این پای سوم لعنتی راه برم .چرا باید پریا پاسوز من شه؟ بخهاطر
چی؟ میتونه بره سرا ک

دیگه ای .یک مرد بی نقص!

گنگ بهزاد را نگاه کرد .نیشخندی زد و گفت:
 -پریا گفت نمیخوامت و تو به زور پابند

کردی؟ خودت دیهدی کهه چهه قهدر دوسهتت داره

احم ! اگه میخواست بره سرا یکی دیگه همون چندماه پی

میر،ت نه االن! مطمهئن بها

اگه پریا تو رو نمیخواست به سادگی میتونست پست بزنه ،اگه دوست نداشهت انقهدر بهه پهات
نمیموند که زن مردهات رو ،رامو
خواه

کنی .پ

لطفا از این ،کرای چرت و مسخره دسهت بهردار!

کردم ازت.

حرفهای عماد کمی آرام

کرد اما نه زیاد .هیچک

جای او نبود تا بفهمد چه میکشد .عماد

خمیازهای کشید و گفت:
 -بیا بریم دادا  ،زن دادا

و تنها نذار بیا!

بعد از زدن این حرف ،آرام بازوی بهزاد را کشید و به سمتی کهه آسانسهور بهود ههدایت
بهزاد کال،ه نفس

کهرد.

را رها کرد .باید موضوع الهام را وس میکشید.

 موضوعی که میخواستم ببینمت .یک چیز دیگه بود.چند دختر از کنارشان رد شدند .عماد چشمکی به آنها زد کهه باعه شهد سهقلمهای بههزاد بهه

43
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پهلوا

بزند.

جان؟ چرا میزنی؟ بگو در خدمتم.را از دست عماد بیرون آورد و گفت:

همراه باهم سوار شدند .بهزاد بازوا
 -کیانمهر سر صبحی بهم زنگ زد.

دست عماد روی دکمهی طبقه خشک شد .دهان

را باز کرد و متعجب گفت:

 درو ؟ کیانمهر خودمون؟ پسرخالهات؟ شمارهات رو از کجا گیر آورده هری خان؟بهزاد عصا را به دیوار تکیه داد و دست
عصبی پای سالم

را به دستگیرهای که جلوی آینهه قهرار داشهت گر،هت.

را تکان داد و گفت:

 میگفت حواست به الهام باشه .پشیمون بهود .البتهه مهن کهه مهیدونم توبههی گهرگ مرگهه.پا،شاری میکرد که ببینم  .واقعا نمیدونم با چه رویی بعهد از اون اتفاقهات شهمارهی مهن رو
پیدا کرده و داره ابراز شرمندگی میکنه .رویی که این بشر داره سنگ پا نداره.
با بسته شدن در ،عماد دستی به چانها

زد و دست دیگر

را به عادت همیشه روی هوا تکان

داد.
 یک چیزی اینجا به نظرت عجیب نبود؟ اینجوری که تو گفتی کیهان خیلهی الههام رو دوسهتداشت .می گفتی دو سال دنبال الهام بوده .حتی دنبال خواهر و برادر الهام هم که همون نهال و
نیاو

باشن ،گشته .خب چرا پ

تال

کنه چرا یک...

یک د،عه باید بذاره و بره؟ کسی که انقدر واسه داشتن یکهی

بهزاد عصبی حرف عماد را قطع کرد.
 چرا نداره ،کیان تنوع طلبه ،نمیتونه به یکی تعهد بده ،چشم44
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یکی بهتر از کسی که باها

هست بگرده و بره سرا اون! همون زمانم به الههام گوشهزد کهردم

که تو بچهای هنوز  16سالت بیشتر نیست ولی مثل احمقا عاش کسی شد که یهازده سهال از
خود

بزرگتر بود.

عماد آرام خندید .حرفهای بهزاد تا حهدودی درسهت بهود امها او همیشهه دله
مشکالت را حل کند .حتی بیشتر مریضهای برادر

،رزاد که روانشنا

میخواسهت

بود گاهی اوقات به او

زنگ میزدند و مشاوره میگر،تند.
 -حاال همچین میگی دادا

انگار خودت و پریا دو سال باهم اختالف دارین ،حاال اینا

بماند.

میخوای من برم ایران دیدن پسرخالهات؟ مثل اینکه حرف داره واسه گفتن.
، -عال الزم نیست .دنبال الهام بگرد .پیدا

کن! کیانمهر میگفت باز ر،ته با یکی بد تهر از اون

همنشین شده .نمیخوام دوباره ضربه بخوره! هرچند میدونم هرجا که هست بهازم داره بهه اون
بی غیرت ،کر میکنه ولی کسی که نمیدونه ،کر اون کجاهاست.
با ایستادن کابین آسانسور ،همراه باهم خارج شدند .عماد با لحن متفکری گفت:
 -باشه بیشتر دنبال

میگردم و مطمئن با

پیدا

میکنم.

جلوی اتاق رسیدند .عماد خداحا،ظی از او کرد و به سمت اتاق

ر،ت، .کرهای زیهادی در سهر

عماد میگذشت .او تصمیم داشت در آیندهای نزدیک موقعیتی جور کند تا بهزاد دوباره به ایران
برگردد و کیانمهر این موقعیت را جور کرده بود .عماد کنجکاو بود تا کیانمهر را ببینهد .او ههیچ
وقت با حرف بهزاد موا ،نبود .او از چندماه پی
به علت جدایی آنها پی برده بود اما بهزاد گو ا

که این حرفها را از جانب بهزاد شهنیده بهود.
بدهکار نبود.

***
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کال،ه به گونههای گلگون

دست کشید و زیرلب گفت:

 باورم نمیشه! مگه تو این چندماه منتظر همین حرف از سمتیکی به وس پیشانیا
 -وای خدا چجوری باها

نبودم؟

زد.
چشم تو چشم شم؟ به خودت بیا پریا! این بهزاد همون بهزاد دیشبه!

همون آدم چندماه پی !
نگاهی به ساعت کرد .ده دقیقه از وقتی ،از حمام بیرون آمده بود گذشته بود امها بههزاد نیامهده
بود .نگاهی به لبا های

کرد .مثل همیشه بهود بها دیهدن رژلهب قرمهزی کهه روی لبههای

کشیده بود .کال،ه و با حرص ،یک پد آرای

پاک کن برداشهت و بهه لبههای

کشهید و آن را

پاک کرد .تا آمد رژلب نارنجی را بردارد .صدای ضربه هایی که به صورت متمدد به در میخهورد
سکوت اتاق را شکست .با ،کر اینکه بهزاد باشد .سریع رژلب را به لب های
پشت میز آرای

بلند شد .پشت در ایستاد و بدون نگاه کردن به داخل چشمی ،در را باز کرد .با

دیدن مردی که پشت در ایستاده بود لبخند روی لبهای
دست

کشید و مضطرب از

ماسید .یکه خورده مرد را نگاه کهرد.

روی دستگیرهی در خشک شد .به معنای واقعی خون در رگهای

به سمت عقب برداشت .بعد از هفت ماه اولین دیدارشان بود .معهدها

یخ بست .یک قهدم

از شهدت اضهطراب درد

گر،ت .مرد نیشخندی زد و گفت:
، -کر کردی خودت و به یک مرد پولدار قالب کنی و زن

شی پیدات نمیکنیم؟! یا شایدم ،کر

کردی پیمان ،راریت داد دیگه دستمون بهت نمیرسه؟
قدرت تکلما

را از دست داده بود .با دستهای لرزان ،تا آمد در را ببندد .مرد پای

را بهین در

و چهارچوب گذاشت و گفت:
 قبال زبونت دراز تر بود .اگه نمیخوای درمورد اتفاق سه سال پی46
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بفهمه با زبون خو

برگرد ایران و همه چیز و به صاحب اصلی

کیه دیگه نه؟ حتما اگه بفهمه خیلی غصهی مار خو
را روی قلب

دست

برگردون !...باید بفهمهه زنه

خ و خال زندگی شو میخوره.
را برداشهت و در راههرو گهم و

گذاشت .مرد به چهرهی او خندید و پای

گور شد .مانند یک شبح آمد و ر،ت .پریا محکم و با زانو ا،تاد .نباید بهزاد بویی از مهاجرای سهه
میبرد .او نمیتوانست بهزاد را از دست دهد .اگر یک درصد کسی واقعیت را میگفت

سال پی

چه میشد؟ اگر بهزاد می،همید زندگیاشان بهر پایههی درو ههای او بنها شهده چهه بهر سهر
میآمد؟ سر

را گیج و محکم تکان داد .دستهای

شد .در را بست .صدای طپ

قلب

یخ کرده بود .بهه زور از روی زمهین بلنهد
را محکهم روی قلهب

سکوت اتاق را میشکست .دسهت

کوبید و ناباورانه گفت:
 هیچ غلطی نمیکنه! نمیتونه بخاطر چندرقاز پول زندگیم و نابود کنه! نباید بهزاد بفهمه!صدایی درون

نهیب زد:

 سه سال پیشم نابودت کردن ،اونا همه کار از دستشون برمیاد.تمام خوشی امروز
رنگ

پر کشیده بود .سر

را به سمت کتف

را پایین کشید .با دیدن رد خالکوبی روی پشت

مایل کرد .محکم تیشهرت سهفید

چشمهای

را محکم روی ههم ،شهرد.

اگر بهزاد می،همید این خالکوبی معنای چیست و او بازهم به درو گفته است کهه پهدر
مجبور کرده تا این را پشتا
خود

عک

تاتو کند چه میشد؟ لرز

دست و پای

او را

بیشتر شد .نگاهی بهه

که در آینه ا،تاده بود انداخت .دوباره همان پریای بیچاره شهده بهود .همهانی کهه

سهسال تمام ،رار را به قرار ترجیح داد .همانی که با وجود بالیهی کهه سهر

آوردنهد ،بهازهم از

چنگال آنها گریخت او در اوج نابودی پا به ،هرار گذاشهت امها اجهازه نهداد همهان چیهزی کهه
پدربزرگ
نق

برای او گذاشته است را بگیرند .پریا کسی نبود که کوتاه بی آید .شاید از نظهر همهه

یک دختر گهدا را بهازی کهرده بهود و آوارهی کوچهه و خیابهان شهده بهود امها ههیچک
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نمیدانست او نوهی کیست و چه مصیبت ها را تحمهل کهرده اسهت .حتهی بههزاد ههم در ایهن
چندماه از او نپرسیده بود چه بر سر
با صدای باز شدن در اتاق ،به خود
هیچکدام از اعضای خانوادها

آمده ،ق میدانست از خانوادها

به شدت متنفر است.

آمد و تکان اساسی خهورد .او میدانسهت وجهود

مهم نیست به جز کسی که خود

بهرای

هم کم بازیچهی آنها نبهود و

میدانست چه کارهایی از دست آنها بر میآید اما بهزاد مهم تر بود یها ارثیهه؟ در زمهانی ارث و
میراث مهم بود که بهزادنامی در زنهدگیا
بیتوجه به وضعیت جسمانی اس بار

نداشهت و یهک دختهر بهدبخت و بیچهاره بهود کهه

،رار کرده بود اما االن شهرای ،هرق میکهرد .بههزاد را

داشت .مردی که حاضر بود برای اینکه پی به حماقتهای

نبرد هرکاری بکند .بها حلقهه شهدن

دستهای بهزاد دور  ،از ،کر در آمد .حتی صدای عصای او را هم نشنیده بود.
 پریای خوشگلم به چی ،کر میکنه وس اتاق؟نباید پنهان میکرد اما کرده بود .از ابتدا کار
بهزاد گره میخورد .خود

اشتباه بود اما او نمیدانست اینگونه به زنهدگی

را جمع و جور کرد .گردن

چرخاند و لبخندی روی لب

را به سمت او که سر

سمت چپ بود

نشاند.

 به هیچی! دیر اومدی .ترسیدم با گر،تگی پات خدایی نکرده اتفاقی واست ا،تاده باشه. تو نبودی من چیکار میکردم؟ از این به بعد دلم نمیخواد نگرانم باشی ...خب؟کمی لب

را ک

داد اما خدا میدانست از درون بند بند وجود

چیزی برای از دست دادن داشت .بهزاد ،دست ههای
جیب

میلرزید .اولین بار بهود کهه

را از دور او بهاز کهرد و جعبهه را از درون

درآورد .قفل گردنبند را باز کرد .بهزاد سعی کرد حرفهای عماد را به خاطر بیهاورد امها

کمی تردید داشت بنابراین دل

را به دریا زد و پرسید:

 -میخوام ازت یک سوال بپرسم .جواب میدی؟

48

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

پریا به سمت

برگشت و سری تکان داد .در چشمان بهزاد نی

اشک را دید .بهزاد در چشمان

مشکی رنگ او خیره شد و ادامه داد.
 نمیخوام پایبند زندگیت بکنم اما هنوزم میترسم .تهو میتهونی االنهم بهری! برگهردی ایهرانهمین کاری که داری و ادامه بدی بدون اینکه اسمی از من ببری .خودت از شرای من آگهاهی،
هرجا بری نمی تونم پا به پات بیام .شاید بعضی موقعا اشتباه گذشتهام و تکرار کنم و بها حر،هام
عذابت بدم .خیلی از احتماالت وجود داره که شاید عرصه رو برات تنگ کنه .این ازدواج ،ق تو
شناسنامهی آنا و هریسون ثبت شده .می تو...
پریا دست

را بلند کرد و به معنای سکوت باال برد .حرفهای بهزاد درست بود .او از دیشب کهه

آن حرف ها را زده بود .این ،کر مانند خوره در سر
حرفهای بهزاد ،بند بند وجود

بود .پریا برای او زیادی بود .پریا با شنیدن

لرزید .میتوانست از او بگذرد؟

 برام مهم نیست .پات اینجوریه ،واسم مهم نیست شاید بعضی موقعا اسم ،ریماه و صهدا بزنهی!همین که باشی بسه! من یک تار موی تو رو با هزار تا ادم دیگه عوض نمیکنم و هیچ وقتم الزم
نیست پشت سرم بیای چون من همیشه کنارتم.
بعد از زدن این حرف ،دست دیگر

را باال آورد و روی دست مشت شدهی بهزاد گذاشت.

 نمیخوای گردنم کنی ببینم چطوریه؟لبخند عمیقی روی لبهای
نگاه

نق

بست ،مشتا

را باز کهرد و قفهل گردنبنهد را بسهت .پریها

با دیدن پروانههای روی گردنبند درهم ر،ت ،اما سریع لبخندی جایگزین

او که با دیدن خالکوبی گرد غم روی چشما

پاشیده میشد .بهزاد دوس

کرد .خالف

داشت و نگهه داری

آن هم ،ق بخاطر بهزاد بود .پریا باید عجله میکرد .باید هرجور شده بهزاد را متقاعد میکرد تا
یک مدتی به ایران برود .او مایل نبود دوباره همان بالها به شدت بدتری بهه سهر
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خود

که نمیتوانست درو بگوید .او از ،ا

تا بهزاد نفهمد چه بر سر
وجود

آورده اند .ترسیده بود و همین امر باع شده بهود دلشهوره سراسهر

را بگیرد .مهم نرین تر ا

بهزاد خود

شدن حقیقت از پنهان کاریهایی که کهرده بهود

هم ،آشکار شدن عالقها

را به مبل رساند و روی آن نشست .دست

شده بود .به پریا که لبخند ظاهری روی لب

در گذشته به کسی دیگر بهود.
زد .کمی دل

قرص

را به زیر چانها

نشانده بود ،با همان نگاه گرم همیشگیا

خیهره

شد.

روى "لبخندت" مک کن ...چند ثانیه ،ق
بیا جاى من و
زل بزن به خودت...
میبینى؟
عجیب دیوانه میکند آدم را

***
بی توجه به خواستهی کیانا که روی بستن کروات پا،شاری می کرد .محکم کروات را از گردن
باز کرد و روی مبل چرمی سورمه ای رنگ انداخت .انقدر از دیشب ،کر
که جلسهای که چندماه بود تا برگزار شود را امروز را به کل ،رامهو
پنجره داخل د،تر

کهرده بهود .نهور از پشهت

را روشن کرده بود و او را اذیت می کرد .با تقهای که به در خورد .کت

پوشید .دستی داخل موهای سیاه رنگ
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را

 بیا تو!با باز شدن در و ورود منشی که بازهم کار کیانا بود .نفس
اعصاب درست و حسابی برای

را پر حرص بیهرون داد .ایهن مهدت

نمانده بود .هر طرحی که برای قطعات و وسایل میزدنهد بهه دو

روز نمیرسید لو میر،ت .چندماهی بود که با پیدا شدن سر و کله ی پارسها ضهرر پشهت ضهرر
میکرد اما او از دیشب و دیدن الههام در آپارتمهانی کهه او صهاحب
اعصاب

نداشت .از آن طرف هم بهزاد آدمی نبود کمک

بهود .ههیچ کنترلهی روی

کند .بایهد از در دیگهری الههام را دور

می کرد .منشی مانند همیشه با چهرهای جدی و کامال عادی کروات را از روی مبهل برداشهت و
گفت:
 آقای ساالری ،کیانا خانم دستور دادن حتما کروات در جلسات ببندین!عصبی دستی به ته ری

کوتاه

کشید و گفت:

 شما منشی بنده هستین یا کیانا خانم؟ وقتی میگم نه یعنی نه! حتما یک صهالحی مهیدونمکه میگم .در ضمن...
براق دختر را نگاه کرد .هیچ چیز
و ذکاوت

هو

عالی بود و کیانا او را مورد اعتمادترین کارمند شرکت میدانست اما کیهانمهر

بدبین بود و به شدت بد
رنگارنگ بپوشد و آرای
منشی او خود

به منشی نمیخورد .هرچند سهرعت عمهل بهاالیی داشهت.

میآمد کسی محی کار را با خانهی مد شوخی بگیرد و لبا
غلیظ کند .کیانا که دست راست او بود آنقدر به خود

ههای

نمیرسید کهه

را بزک و دوزک می کرد .دختهر منتظهر کیهانمهر را نگریسهت .حهد

اینکهه

کیانمهر بخواهد چه بگوید برای او ساده بهود .اگهر در اینجها مشهغول کهار شهده بهود بهه اصهرار
دخترعموی کیانا بود .هرچند بخاطر حقوق

هم بود اما با آرای

کردن حال

 -در ضمن اینجا خونه ی مد نیست که لبا های رنگی بپوشین و آرای
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محی کاره خانم .هرچیزی اینجا قوانینی داره!
بعد از زدن این حرف ،با قدمهای سریع خود

را به در رساند و قبل از اینکه خارج شود ادامهه

داد.
 اگه با قوانین مشکلی دارین میتونین تسویه حساب کنین!دختر که ر،تارهای کیانمهر برای
رنگ دست

ذرهای مهم نبود شانهای باال انداخت و به کهروات سهورمهای

خیره شد .کیانمهر بها سهرعت و کال،هه خهود

را آسانسهور رسهاند .آسانسهور در

طبقهی پنجم مانده بود .چندین بار روی دکمه زد و دست بهه سهینه ایسهتاد .صهدای قهدمهای
شتابزدهی کسی از انتهای راهرو آمد و بعد هم صدای خواهر .
 کیان من به جات میرم جلسه ،برو به کارای دیگهات بر ! شنیدم میخوای خودت شخصا بهاتیم همکاری کنی و طرحا رو بزنی!
سر

را به سمت خواهر

رساند و کنار

چرخاند .چهرهی کیانا کمی رنگ پریده بود .خود

را بهه بهرادر

ایستاد .نباید کیانمهر در جلسه شرکت میکرد .کیانمهر اخمی روی پیشانیا

نشاند و گفت:
 -نائب رئی

این شرکت منم و این جلسه خیلی مهمه ،تو میخوای بری چی بگی؟ هنهوز مهن

،ق اونا رو میشناسم .باید یک ،کری به حال خودمون بکنیم .اگه بخواد همهی طرحامون قبل
عرصه شدن لو بره همین چندتا سهام دارم میپرن میرن! این جلسه هم از پنج ماه پی
کارا

دنبال

بودیم .نمیتونم بذارم از دست بره.

کیانا دستهای

کمی به لرز

ا،تاد .ساق دست برادر

را کشهید و سهعی کهرد بهه خهود

مسل باشد.
 منم کم از تو نیستم دادا ! بهتره بری به قضیهی الهام برسی ،به ونداد زنگ بهزن بهرو دیهدن52
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نهال...
با ایستادن آسانسور و باز شدن در ،چند قدم به سمت داخل ر،ت .کیانا سهریع خهود
رساند و کنار

را بهه او

ایستاد .کیان با یاد اتفاقات گذشته با لحن پر تمسخری گفت:

 -ونداد و نهال؟ دیونه شدی؟! برم پهی

اونها چهی بگهم؟ بگهم کهه بخهاطر اتفاقهات گذشهته و

شرمندگیم به شما بیخیال الهام شدم؟ بهم نمیخندن؟
طبقهی پنجم را زد .کیانا نفس

را بیرون داد .چارهای نداشت که واقعیت را به برادر

بگویهد.

تا آمد لب از لب باز کند .با سرعت زیاد آسانسور و ،اصلهی کم طبقه ،سریع به جلسهه رسهیدند.
کیانا زیرلب ناسزایی گفت .کیانمهر بی توجه به رنگ پریدهی خواهر
کابین خارج شد .دست راست
ر،ت .منشی که پشت میز

را درون جیب شلوار

دست او را په

کرد و بهه سهمت در کهرم رنهگ جلسهه

نشسته بود با دیدن کیانمهر ،سریع بلند شد .تها دسهت

دستگیره قرار گر،ت ،صدای بلند و عاجزانهی کیانا مانع

زد و از
بهر روی

شد.

 نرو کیان ،یک چیزی میدونم که میگم .بهترین کار اینه بری دیدن ونهداد! بهه ههر ریسهمانیچنگ بزن تا الهام و برگردونی! جلسهای که با رغیبات گذاشتی واست مهمه یا الهام؟
کیانمهر گیج به سمت خواهر

برگشت .عصبی گفت:

 اون تو چه خبره که هی میگی نرو نرو؟ میترسی شوهر سابقت و ببینم یک مشهت حوالههیصورت

کنم؟ نتر

انقدر این مدت رو اعصابم رژه ر،ته که با چندتا کلمه و نگاه پیروزمندانه از

کوره در نمیرم .میخوای تو بری بین اونا که چی؟ که با دیدن او بیخاصیت تا دو روز ههی آه و
ناله کنی؟
منشی سر

53

را پایین انداخت و خود

WWW.98IA3.IR

را نشنیدن زد .کیانا لبخند تلخی زد.

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

 -بخاطر خودت میگم کیان .برای یک بارم شده به حر،م گو

کن و نرو!

صدای همهمه از داخل می آمد .کیانمهر خالف میل باطنیا  ،دستی درون موهای

کشهید و

گفت:
 باشه! این د،عه من و دک کردی ر،تم اما اگه ببینم شب اومدی و آه و ناله راه انداختی من ومیدونم و تو!
از در ،اصله گر،ت و کنار کیانا که رسید صدای

را آرام کرد و ادامه داد.

 و می،همم چرا گفتی نیام داخل!بعد از زدن این حرف ،بدون استفاده از آسانسور به سمت راه پلهها ر،ت .حس
پشت این در چیز خوبی انتظار

را نمیکشد اما برای کیانا نگران بود .به طبقهی ششم ر،هت.

منشی بی توجه به حرفهای او مشغول کار
روی صندلی چرمی گردان قرمز

هم میگفت که

را باز کرد و خود

بود .در اتاق

را پشت میهز،

رها کرد .اتاقها او از تمهام اتهاق هها بزرگتهر بهود .دیهزاین

منحصر به ،رد بود .از در ورودی که وارد میشدی ،سمت راست روی دیوار نقاشی های سهیاه و
سفید که کادوی دوستان او به مناسبت تاسی

شرکت بهود .نصهب شهده بهود .روی دیوارهها را

کاغذ دیواری سفید پوشیده بود .میز کار  ،قهوه ای سوخته و از جن
روبه روی در قرار داشت.کتابخانهی بزرگی هم رنگ میز

چوب گردو ،کهه دقیقها

سمت چپ قهرار داشهت .کتابههایی

که چیده شده بود حتی یک بار هم باز نکرده بود .کتابهای نایهاب کهادوی کیانها بهه او ،پشهت
سر

و سمت راست میز

میا،تاد ناراضی بود .سر

پنجرههای سراسری قرار داشت که او به شدت از نوری کهه داخهل
را به صندلی تکیه داد و چشمهای

را بسهت .زنهگ زدن دوبهاره بهه

بهزاد او را به هیچ جا نمیرساند .با یاد بهزاد ،لبخند محهوی کهنج لهب
شمارهای که با او تما

گر،ته اشتباه است اما وقتی صدای

یاد لحن مالیم چندماه پی ا
54
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دیگری کمک میخواست .از جیب داخلی کهت سهورمهای رنگه

ک

چشمهای
مخاطبین

را باز کرد .هنوز هم بک گرانهد گوشهیا  ،عکه
شد .از بین مخاطبین

و گوشی را کنار گو ا

گوشهی را بیهرون آورد.

دو نفهرها

بها الههام بهود .وارد

نام ونداد را جست و جو کرد .گزینهی تما
را تکان داد تا مانیتور روشن شهود .حه

گر،ت .مو

اجازه نمیداد تا صبر کند و بعدا دوربین را چک کند .با شانها

را لم

کهرد

کنجکهاویا

گوشی را گر،ت و رمهز ورود را

زد، .ههیلم زنههدهی تمههامی قسههمتهای شههرکت روی مههانیتور نمههای

داده شههد .روی دوربههین

مداربستهی جلسه کلیک کرد .صفحه را باز کرد .چند بوق خورد و بعهدهم قطهع شهد .کیهانمهر
نگاهی به ساعت سیستم کرد ،یازده و پنجاه دقیقه بعد از ظهر ،احتمال این را داد که ونداد بهه
موبایل

دسترسی نداشته باشد بنابراین تما

بزرگ شدن تصویر ،سر

دوباره را به چند ساعت دیگهر موکهول کهرد .بها

را به سمت مانیتور مایل کرد .با چشمهای ریز شده تک تک ا،هراد را

که پشت میز گرد و کنارهم نشسته بودند را از نظر گذراند.
روی دوربین دیگر کلیک کرد .زیرلب گفت:

آدم خاصی در جلسه نبود .با مو

 من رو نگاه مثل بچهها نشستم پشت دوربینا! توقع دارم کی و ببینم آخه؟ اینا همونان که...با بزرگ شدن دوربین بعدی ،حر،
خیره شد .چشمهای

قطع شد .یکه خورده به کسی که پشت میهز نشسهته بهود

درشت شد .زیرلب زمزمه کرد:

 -امکان نداره! نه اینی که کنار

نشسته الهامِ من نیست...

چندبار پلک زد .دستی به چشمهای
نیم رخ

کشید و دوباره به مانیتور چشم دوخت .انگار خود

کمی ناواضح بود اما سرتا پای مجنون داستان ما چشم شده بود .انگار در همان اتاق

دقیقا صندلی اول جایی که کیانا نشسته بود قرار داشت .بعد از هفتمهاه عمیه نگهاه
برای

کهرد.

پارسایی که کنار الهام نشسته بود پشیزی مهم نبود .مهم الهامی بود که به عادت همیشه

و با ناز موهای بلند قهوهای رنگ
55
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صدای طپ های قلب
دوم و سوم پیراهن
لرز
عشق

دست های

شدت گر،ت .از داخل گر گر،ت ،بدون نگاه گر،تن از جلو ،دکمه ههای
را باز کرد .لبخند تلخی روی لب

بسهت .کشهو میهز

نق

را بهاز کهرد.

بیشتر شده بود .کیهانمهر سهاالری آن ادم گذشهته نبهود .او بعهد از وداع بها

با صدای گربهه از خهواب میپریهد .طهپ

قلهب میگر،هت و تها صهبح پلهک روی ههم

نمیگذاشت.
در قرص را باز کرد تا آمد از داخل
زمین شد .آهی از نهاد
دست

بردارد ،به خاطر لرز

خارج شد .کهت

را از تهن

درآورد و کنهار

روی زمهین انهداخت.

را از پشت به سمت کرکره بلند کرد و محکم کشید .د،تهر کمهی تاریهک شهد امها نهور

مخفیها روشن بود .نگاه

را به جلو دوخت .هر ثانیه هم بهرای

میتوانست به جبران این هفت ماه سیر نگاه
گوشهی لب

گذاشت و با ،ندک آت

دختری را که مسبب حال االن
کیف

شدید دسهتهای

همهه نقه

بهر

را به دست

سفیدرنگ

کند .سیگاری از داخل پاکت روی میز برداشت.

زد .اندازهی دلتنگی این هفت ماه نیم رخ او را نگریسهت

او بود .دختری کهه آن شهب زمسهتانی او را رهها کهرد .حتهی

نداد تها مبهادا چشهمهای خهی ا

را جلوی پای

رسهوا نشهود .کهیف

انداخت و ر،ت .ر،هت و نیمهی از خهود

شکستهی او جا گذاشت .حتی آن شب به چهرها
تکیه داد و پکی به سیگار

مههم بهود .تها اتمهام جلسهه

زد .دل

هم نگاه نکرد .سر

را ...آری کیه

را ههم کنهار رو و قلهب
را محکهم بهه صهندلی

میخواست دوباره صدای الهام را بشهنود .تکهان خهوردن

لبهای او را می دید اما امان از ،اصله ...اگر میر،ت مانند دیشب اختیار از ک میداد
داستان ما ،غصهی پر درد مردیست که عادت کرده بود به داشتن همهه چیهز امها ناگههان ورق
برگشت .عاش و دلباختهی کسی شد در اوج ناامیدی ...در روزهایی که کنهار خیابهان شهب
سپری میکرد ،با جادوی چشم های دختر بچه ای دل و دیهن
کولهی آبی رنگ مدرسه پشت ا

را

را باخهت .دختهر بچهه ای کهه

انداخته بود و با چشم های درشت در میهان جمعیهت مهردم

ایستاده بود و او را می نگریست تا محض کنجکاوی ببیند چه بر این مرد با سر و وضع مرتهب و
56
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مردانی تنومند که کنار

ایستادهاند آمهده اسهت .دقیقها همهان شهب ،در خیابهان سهوم شههر

سانتامونیکا ...میان چرا های روشن مغازه ها و جمعیت مهردم و توریسهتهای خهارجی! همهان
شبهایی که پزشک

تاکید کرده بود حتما به این مکان ها ببرن

تها بلکهه از شهور و هیجهان

مردم به او منتقل شود ،روزهایی که از عذاب وجدان هل دادن همسر
چه کند .نگاه ترسیده و بیاحسا ا

به دختر بچه گره خورد و این ،سرآغاز ماجرای آنها بود.

با صدای زنگ موبایل  ،از خاطرات دو سال و نیم پی
صفحهی موبایل
کرد و تما

نهال نمیدانسهت بایهد

،اصله گر،ت .نگاه از مانیتور گر،ت و به

چشم دوخت .نام ونداد خودنمایی می کرد .سیگار را در جاسهیگاری خهامو

را وصل کرد .صدای ونداد از پشت تلفن آمد.

 سالم ،کاری داشتی زنگ زدی؟با صدایی که بخاطر دود پیچیده در اتاق گر،ته شده بود جواب داد.
 سالم ،آره کار واجبی باهات دارم .کی وقتات خالیه؟ میخوام هم تو و هم نهال و ببینم.ابروهای ونداد باال ر،ت .چندماهی بود که خبری از او نداشت .انگار هرسهی آنها دقیقا همان روز
گم شده بودند .بهزاد ،الهام و کیانمهر ،ونداد کمربند را بست و دکمهی استارت ماشین را ،شرد.
هنوز هم از این دوست قدیمی دلخور بود اما تنفر ساب را نداشت .نگاهی بهه سهاعت مچهیا
انداخت .دوازده را نشان میداد .کیانمهر که متوجه علت مک ونداد شهده بهود ،بنهابراین سهریع
گفت:
 درمورد نهال نیست .میدونم بهم اعتماد ندارین ولی باید ببینمت! باشه ،ساعت هفت منتظرتیم .ادرلبخند محوی کنار لب
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 ممنون ،منتظرم. خدا،ظ!گوشی را قطع کرد و دوباره نگاه کردن را از سر گر،ت اما این بار نگاه
کنار

نشسته بود .محکم دندانهای

به پارسایی ا،تهاد کهه

را روی هم سایید و گفت:

 اگه من کیانمهرم نمیذارم با لج و لجبازیت بیفتی تو چاه!با برگشتن صورت الهام به سمت دوربین مداربسته ،ابروهای
انگار ،همیده بود همانند مو

باال پرید .هول زده نگهاه

کهرد.

در سوراخی قایم شده است .الهام نیشهخندی زد و نگهاه گر،هت.

چشمهای قهوهای رنگ او حتی از دور هم غم را داد میزد .نگاه

را به کیانا دوخت .از جلسهه

سر در نمیآورد .نمیدانست درمورد چه صحبت میکنند از دیشب که کیانمهر را دیده بهود بهه
پارسا اصرار کرده بود تا او را هم با خود

بیاورد .هنوز دیشب از زیر زبان او کشیده بود کهه بها

کیانمهر رقیب است و پشت هم شرکت

در این مدت ضرر کرده است و این او را متعجب کرده

بود .کیانمهر آدمی نبود که به این سادگیها شکست بخورد اما ،ق کمهی دله
بود .با تمام شدن جلسه ،سریع بلند شد .پارسا محکم گوشهی پالتوا

خنهک شهده

را کشید و مانع ر،تهن

شد.
 تو که انقدر عجله داشتی بری چرا اومدی؟هرکسی سرگرم کاری بود .کیانا جلسه را ترک کرد و با حرص در را بهم کوبیهد .گیهر چنهد آدم
زبان نفهم ا،تاده بود ،مخصوصا شوهر سابق
دهان

را می بست .الهام کیف

که کامال ح بهه جانهب حهرف مهیزد و بهه کهل

را از روی میز برداشت و به شانها

انداخت .دست

را لبههی

صندلی پارسا گذاشت و با لبخند مسخرهای گفت:
 باید توضیح بدم علت اومدنم رو؟ دلم خواست اومدم آقا پارسا .االنم صال میدونم بهرم ،په58
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می رم.
ابروهای او پرید .الهام همین بود .در این مدت بی پروا شده بود و جهواب همهه را میهداد .دیگهر
برای

مهم نبود که ادب حکم میکند ساکت باشهد و احتهرام کسهی را نگهه دارد .شهاید از اول
این نمیشد .پارسا ههم کهه جهای خهود را داشهت .چهون بها

خانمانه ر،تار نمیکرد .سرانجام

داده بود ،عجیب از دست

پیشنهاد ازدواجی که چند وقت پی

کفری و عصبی بود .دیشب هم

به خاطر مالیهدن پهوز کیهانمهر بهه خهاک او را عشهقم صهدا کهرده بهود .پارسها خونسهردانه در
خودنوی ا

را بست و گفت:

 نه ،ولی هرجا میری زود برگرد! سعیم رو میکنم ولی قول نمیدم.بعد از زدن این حهرف ،بها قهدمهای سهریع اتهاق جلسهه را تهرک کهرد .واقعها علهت آمهدن

را

نمیدانست .آمده بود تا کیانمهر را حرص دهد؟ آن هم با پارسایی که بها وجهود ثهروت کالنه
هنوز هم یک سر و گردن از کیان پایین بود؟ یا شاید هم آمده بود تا او را ببیند ...بعهد از هفهت
ماه !...کف های پاشنه نوک تیزی که پ
کرد .دکمه ی آسانسور را زد و پ

از چندماه پوشیده بود پنجههای پای

را اذیهت مهی

از باز شدن آن ،وارد شد .دکمهی همکه را زد و دسهت بهه

سینه ایستاد .بوی کمی از ادکلنی در هوا جا مانده بهود .همهان ادکلهن دیشهبی کهه بها سهیگار
مخلوط شده بود .اشک در چشمان
نصب بود کشیده شد .احسا

حلقه زد .ناخودآگاه نگاه

سمت دوربین مداربستهای که

میکهرد کسهی از پشهت او را میبینهد .سهریع سهر

را پهایین

انداخت و به زمین چشم دوخت .این مدت خود

را از همه دریغ کرده بهود و ههیچ خبهری از

نداشت .وهمین امر باع شده بود دل

برای حرف زدن با کسی تنگ شود .بها ،کهر

خانوادها

اینکه کیانمهر او را ببیند از درون گونها
چندماه پی

بزند .با وجود غرور له شده ا
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جنون می کشاند .زیرلب زمزمه کرد.
 دیگه حماقت گذشته رو نمیکنم .اون برای همیشه واسم مرده!با باز شدن در ،کیف

صاف کرد و با قدم های آرام به سمت در خروجی اتومات

را روی شانها

که کمی جلو تر از دو آسانسور بود ر،ت .حتی به اطراف نگاه نکهرد تها ببینهد شهرکت
است .صدای پاشنهی کف

ا

چگونهه

که به زمین می خورد باع شد لبخند محوی به یاد بچگی ا

بزند اما کم کم اخم جای لبخند را گر،ت .کیانمهر از کف های پاشنه دار متنفر بود .چندین و
چندبار بود که به الهام گوشزد کرده بود نپوشد .به عادت این مدت که با خود

حهرف مهیزد،

بی توجه به اطراف گفت:
 لعنت بهت کیان که به این حال و روز انداختیم .لعنت بهت که...صدای کسی از پشت سر جمله ا

را تکمیل کرد.

 که عاشقت شدم؟سر جای

ایستاد .همان لحن صدا ،کمی گر،ته تر! کمی خ دار مانند دیشب "جان دلم" ،ههر

دو دست

که راه های سفید داشت کرد .سهعی کهرد بهه

خود

را درون جیب پالتو مشکی جلو باز
مسل باشد و حر،

را نشنیده بگیرد اما تمام حواس

را پشت سر جا گذاشت .چنهد

قدم به سمت جلو برداشت .قدمهای کیانمهر سریع تر شد .الهام نرسهیده بهه جلهوی در کهیف
توس کیان کشیده شد و از روی شانها

به زمین ا،تاد .سر

را محکم به سمت او برگردانهد.

با عصبانیت و پر حرص گفت:
 چته رم کردی؟! -باید باهات حرف بزنم الهام!
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کشیده شد .همان کی بهود .انگهار ههردوی آنهها یهاد آن شهب

نگاه کیانمهر به سمت کی ا

ا،تادند .الهام سعی کرد جلوی بروز احساسات

را بگیرد اما زیاد مو ،نشد .بغض گلوی

بگیرد .اما نباید دوباره حماقت گذشتها

باع

را تکرار میکرد .خهم شهد و

شد صدای

کمی لرز

سریع کیف

را برداشت .به لط کف هایی که پوشیده بود با او هم قد شده بهود .در چشهمان

سیاه رنگ او خیره شد .با بیتفاوتی ظاهری گفت:
 -حرف؟ حر،اتون و هفتماه پی

جلوی اون پارک شنیدم مهند

ساالری! بنده هیچ حر،ی با

شما ندارم.
توس کیانمهر کشیده شد .ک دستهای

تا آمد برود .محکم مچ دست

داشت .کیانمهر با عصبانیت و بی توجه به نگاه چندنفر از کارمندهای

سهرد بهود و لهرز

با صدای بلند غرید:

 در مورد اون موضوع نیست.یکه خورد .در مورد خودشان نبود .چه چیز مهم تر از این برای الهام بود؟ به وهلل که ههیچ چیهز!
محکم ساق دست

را کشید اما کیانمهر رهای

او را نگریست .بازهم همان بوی ادکلن! سر و وضع
زیر ژیلهی سورمهای رنگ
عرق روی پیشانیا

نکرد طی یک تصمیم آنی آمده بود .الهام براق
نامرتب بود .دکمههای پیراهن سهفید

باز بود .موهای مشکی رنگ

از

هرکدام سمتی بود و دانه های درشت

خودنمایی می کرد .الهام نیشخندی زد و گفت:

 واسم مهم نیست حر،ات! ،همیدی؟ یک ذره هم مهم نیست چی میخوای بهم بگی!از این لجبازی الهام حرص
دندانهای

گر،ت .چشم های قهوهای رنگ

پر تنفر و دلخوری بهود .کیهانمهر

را محکم روی هم سایید .محکم دست الهام را پرت کرد و با صدای بلندی گفت:

 دخترهی بیعقل! اصال برو به درک ،برو هر غلطی میخوای بکن من احم رو بگو میخواستمدوباره گیر یکی مثل من آشغال نیفتی!...
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دستهای الهام مشت شد .خوب بود خود

هم باور داشت با دختر روبه روی

اشک در چشمان الهام حلقه زده بود نمی دید صورت مرد روبهه رویه
این نگاه خسته ،عصبانی و غمگین که یک زمانی همهی زنهدگیا
صدای

خود

چه کرده است.

را، ،قه میخواسهت از
بهود .رههایی یابهد .هماننهد

را باال برد.

 مگه آشغال تر از تو هم هست عوضی که دلت سوخته برای من؟ زندگی خودمه به تهو مربهوطنیست، .ق دیگه...
انگشت

را تهدید وار جلوی کیانمهر که خیهره مینگریسهت

تکهان داد .چشهمهای غمگهین و

عصبانی او ،الهام را مردد کرد اما در آخر با صدایی که بخاطر شدت بغض دورگه شده بود گفت:
 جلوی راه من قرار نگیر که انقدر از خودم متنفر نشم که عاش یکی مثل توی کثا،هت شهدم.البته عش که نه ترحم نسبت به یهک مهرد ترسهو کهه شهب و روز

رو کنهار خیابونها بهه زور

میگذروند و خودخوری میکرد .انقدر نمک نشو نپا

روی حماقت گذشهتهام

اصرارهای بابا
ب

نبود دو سال تمام بازیچهات شدم؟ بعد چندماه هی جلوم در میای که چهی؟ بهرو بهه درک

کیانمهر ساالری !...برو به درک!
یکه خورد .الهام تیر خالص را زد .جلوی خود
نگاه اشک آلود

را از مردی که نامحسو

را گر،ت که از شدت غصه جلوی آنها نشهکند.

میلرزید گر،ت و با سرعت هرچه تمام تر از شرکت

خارج شد .کیانا که تا االن از پشت سر نظارهگر آنها بود ،با ر،هتن الههام ،بهه قهدمهای
بخشید تا دنبال الهام برود اما با صدای برادر
 -دنبال

سهرعت

در جای خود متوق شد.

نرو! بذار یک بارم خودم گندم رو جمع کنم.

کیانا پر حرص نفس

را بیرون داد ،کسانی را که دورشان جمهع شهده بودنهد را متفهرق کهرد و

جلوی او ایستاد.
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 خوبی کیان؟کشید و گفت:

دستی به ته ری ا

نمهیکنن! حر،ها

 -توقع بهتر از این که نداشتم نه؟ در ضمن تو دعواهها حلهوا پخه

از روی

عصبانیت بود باید خودم رو برای حرفهای بدتر آماده کنم.
کیانا با یاد حرفهایی که برادر
 -الاقل عین آدم باها

زده بود پر حرص یکی محکم به بازوا

حرف میزدی نه اینکه مثل سگ پاچها

بعد وایستادی طلب باباتم از

زد و گفت:

رو گر،تی .داغهون

کهردی

داری؟

کیانمهر سری تکان داد و چند دکمهی باز شدهی پیراهن

را بست .ژیلها

را مرتهب کهرد .بها

صدای آرامی گفت:
 -میرم پی

،رزاد ،وقت کاری تموم شد بیا دنبالم .کی و کتم رو یادت نره بیاری!

کیانا باشهای گفت اما خدا میدانست با شنیدن نام ،رزاد جلوی خود
کدام ،رزاد منظور

است .تا به خود جنبید .کیانمهر ههر دو دسهت

کرد و به سمت در ر،ت .شانههای

ا،تاده بود و الغریا

را گر،هت کهه نپرسهد
را درون جیهب شهلوار

در این هفتماه به خوبی معلوم بهود.

زیرلب گفت:
 -خدایا کمک

کن! بدیهای زیادی کرد اما خود

کم تقاص پ

نداد.

***
نگاها
حال

را به استکان چایی که نهال تعارف کرده بهود سهوق داد .بعهد از گذشهت چنهد سهاعت
عجیب بود .کیانمهر در این مدت تا عک

الهام را میدید حال

بد میشد و پنج_شه

تا قرص مصرف میکرد اما امروز حتی یک مشت قرصهی را کهه از روی زمهین برداشهته بهود و
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داخل جیب

کرده بود را نخورده بود .متوجه سنگینی نگهاه نههال و ونهداد شهد .نههال لبخنهد

محوی زد و گفت:
 بفرمایید لطفا! االن سرد میشه ،سم نریختم تو ...سر

را بلند کرد و لبخند کمرنگی زد .دست

دست

را جلو برد تا استکان را بردارد اما بخاطر لرز

مقداری از چای داخل نعلبکی ریخت .نگاه ونداد و نهال بهم گره خورد .هردوی آنهها بها

دیدن سر و شکل کیانمهر مبههوت بودنهد .حتهی در مراسهم عروسهی آنهها ههم شهرکت نکهرد.
چشمهای

آن بهرق همیشهگی را نداشهت .کمهی رنهگ پریهده بهه نظهر میرسهید ،خمیهدگی

شانههای

آن ها را متعجب وحیران کرده بهود،

و الغری اندام

کیان خجالت زده دست
ونداد دل

االن هم که دستهای لرزان
را پ

کشید ،روی ران پای

گذاشهت و انگشهتهای

را تکهان داد.

برای کیانمهر سوخت .مشتاق بود بداند برای چه او تقاضای دیدنشان را کرده است.

 خب کیان؟ نمیخوای بگی چی شده؟ مطمئنا واسه کار که نیست.نهال دل

شور میزد .این مدت خبری از خواهر

نداشهت ،میترسهید اتفهاقی بهرای

ا،تهاده

باشد .او کیانمهر را هیچ وقت اینگونه ندیده بود .تنها در این مدت به امید اینکهه کنهار کیهانمهر
هست و زندگیا
روی

را متقاعد کرده بود .البته بماند کمی درمهورد مهرد روبهه

خوب است خود

تردید داشت .نهال نگران پرسید:
شده؟

 -الهام؟ درمورد الهامه آره؟ چیزی

کیانمهر از نهال نگاه گر،ت .چه میگفت؟ که بعد هفت مهاه تهازه دیهدها ؟ آن ههم بها شهوهر
خواهرسابق ؟ دستی به صورت

کشید .باید از یک جایی شروع میکرد ،روبه ونداد بی مقدمهه

و با عاجزانه ترین لحن ممکن گفت:
 کمکم کن ونداد!64
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را تکان داد .به ونداد و کیانمهر چشم دوخت .اتفاقهات گذشهته ماننهد ،هیلم

نهال کال،ه پاهای

کوتاهی از جلوی چشم ا

گذشت .ناگهان عصبانی شد.

 چیرو کمکت کنه؟ چه بالیی سر خواهرم آوردی؟سمت گذشته ر،ت که دست

ونداد هم انگار ،کر

از عصبانیت مشت شد .کیانمهر به هردوی

آنها نگاه کرد و گفت:
 اونجوری که ،کر میکنین نیست.نهال ناباورانه خندید .از روی مبل بلند شد و جلوی او ایستاد.
-پ

چی؟ چیکار

کردی؟ نکنه بازم ر،تی سرا کارای گذشتهات؟

کیانمهر اجازه نداد نهال حر،

را تکمیل کند .جلوی پای ونداد روی زمین دو زانو نشست.

 می دونم شاید حر،ام رو قبول نکنین ،بهتون ح میدم اما این د،عه بخاطر خود الهام کمکهمکن!
ونداد کال،ه از کاری که کیانمهر کرده بود .کمی خهم شهد و شهانه ههای او را گر،هت .سهر
شرمنده پایین انداخت .ونداد سعی کرد به خود
که دوباره سرا کارهای گذشتها

مسل باشد و تا حدودی به کیان اعتماد کند

نر،ته است و علت آمدن

هم این نیست.

 چی شده کیان؟ الهام که خوبه آره؟ -هفتماهه از

خبر ندارم.

نهال و ونداد یکه خوردند .نهال محکم سر

را تکان داد و با غضب گفت:

 -هفت ماه؟ این بود اون همه ادعا؟ این بود دو سال به پای الهام نشستن؟
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به سمت کیانمهر یور
اما نهال خود

برد .ونداد با این حرکت نهال سریع بلند شد  .سعی کرد کنترل

را به سمت زمین مایل کرد .محکم یقهی پیراهن

کند

را گر،ت و با صدای بلنهدی

ادامه داد.
 -اومدی اینجا چه غلطی بکنی هان؟ اومدی بگی خواهرم رو ترک کردی و پس

زدی؟ اومدی

چی بگی؟ که ونداد ،الهام رو به توی بی لیاقت برگردونه؟ که دوباره همون بالهارو سر ...
کیانمهر به نهال عصبی و خشمگین نگاه کرد .با صدایی که از شدت ناراحتی دورگهه شهده بهود
میان حر،

پرید.

 -هفت ماهه خبری از

ندارم .نتونستم بمونم ،روی نگاه کردن تو چشم شما دوتها رو نداشهتم.

نتونستم با بالهایی که سر تو آوردم کنار الهام بمونم!
بلند شد .دستهای نهال را که گالویز پیراهن سفید رنگ
کمی تن صدای

شهده بهود را از خهود

جهدا کهرد.

باال ر،ت.

 نتونستم ،با بدترین شیوه ی ممکن پسنهال محکم یقهی پیراهن

را گر،ت .قلب

زدم .خرد

کردم و االن...

از حرف های کیانمهر ،شرده شده بود .طاقهت ایهن

را نداشت که دوباره گذشته تکرار شده است .با چشمهای نم زده حر،
 -االن چی؟ اومدی بگی شرمندهای آشغال؟ کا

را قطع کرد.

یکم آدم میشدی کیان! کا  !...مهن احمه

،کر میکردم عاش الهامی، ،کر میکهردم میپرسهتی

،کهر کهردم پهی

توئهه ایهن مهدت و

خوشبخته! دلیل ر،تن یک د،عهای شو پای شرمندگی تو گذاشتم اما اومدی میگی هفت ماههه
انداختی

دور؟ اومدی بگی...

ونداد ،نهال را از کیانمهر جدا کرد و روبه کیانمهر که مهر سکوت بر لبهای
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 اومدی اینجا چی بگی کیان؟ونداد ،نهال عصبانی و غمگین را از او کمی دور کرد اما نهال با صدای بلندی گفت:
 اومده بگه پشیمونم! همین! مگه ر،ی گرمابه گلستونت و نمیشناسی؟ گند می زنه به زندگییکی بعد میاد ابراز پشیمونی میکنه.
در نمیآمهد.

رنگ به رخ کیانمهر نمانده بود اما روبه ونداد که از عصبانیت کارد میزدی خون
با صدای آرام و شرمندهای گفت:
 -اومدم بگم ،مراقب

با ! نذار دوباره اشتباه دو سال پی

رو بکنه و عاشه یهک آدم آشهغال

دیگه مثل من شه .همین! به بهزاد گفتم اما اونم نخواست ببینم .امید آخرم به توئهه ونهداد کهه
شاید به حر،ت گو
قفسهی سینها

کرد.

متمدد باال و پایین میشد .عرق های درشتی روی پیشانی ا

جان کنده بود تا همین چند جمله را تحویل ونداد دهد .نهال شال
انداخت .با شنیدن نام برادر

شانها

بهزاد ،چیزی در قلب

نشسهته بهود و

را که باز شده بهود را روی

،رو ریخهت ،انگهار کیهانمهر او را

پیدا کرده بود اما آنقدر عصبی بود که بهزاد را به زمانی دیگر موکول کهرد .بها دسهت
گر،تها

آت

صهورت

را باد زد و با لحن تلخی گفت:

 خواهر من نیازی به دلسوزی تو نداره! همین که تا همین جا گند زدی بهه بهتهرین سهالهایجونی
گفتی ول

بسه! برو پی زندگیت کیانمهر ساالری! پات رو از زندگی ما بکه

بیهرون ،ممنهون کهه

کردی ممنون که گفتی و من رو از اون ،انتزی ها نجات دادی تا بالخره برم دنبهال

خواهرم.
کیانمهر کمی جرعت به خرج داد .او در این مدت ترسو شده بهود .میترسهید حهر،
گذشته صاف و پوست کنده بگوید .دست سرد
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خون خون

را میخورد خیره شد سعی کرد جدی باشد اما مو ،نشد .صدای

 -نمی تونم برم ،آره من چند ماه پی

لرزید.

بخاطر اتفاقات گذشته رویی واسم نمونده بود که کنار

بمونم که تو چشم شما ها هر روز نگاه کنم اما از همون روز دارم ذره ذره نابود مهی شهم .یهک
نگاه به من بکن نهال! ببین! این اون آدمیه که تو میشناختی؟ نمیگم حقم نیست .باید بیشهتر
از اینا بخاطر گذشته تقاص پ

بدم اما االنم دادم .آهت دامن من و گر،ته خواهر زن! نفرینهات

االن داره جواب میده .شکستمت خودمم بعد چندسال شکستم.
ونداد مداخله کرد .اگر بیشتر از این بح ادامه پیدا میکرد .کیان جلهوی آنهها بها صهدای بلنهد
میگریست .هم از لحاظ جسمانی وهم روحی کم آورده بود.
 حرف اصلیت رو بزن کیان! میخوای الهام رو برگردونی یا میخوای ما بریم جلو؟نهال با شنیدن این حرف از زبان ونداد ،جا خورد .ناباورانه خندید و روبه ونداد گفت:
 زده به سرت؟ میخوای کمکانگشت اشارها

کنی ونداد؟

را به سمت کیانمهر که حال کمی از خود

نداشت ،گر،ت.

 میبینی اینی که جلوت وایستاده کیه؟ همونی که پنج سال پیانداخت ،همونی که از

مهن رو بهه اون حهال و روز

کتک خوردم و دو سال کنج خونه رو ویلچر نشستم ،این همهون آدمهه

که خواهر بدبخت بیچارهام رو هفت ماهه معلهوم نیسهت آوارهی کهدوم قبرسهتونی کهرده .بعهد
میخوای کمک

کنی؟

بی توجه به نهال ،به ونداد خیره شد .لب

را با زبان

خی

کرد و ناباورانه لب زد.

 میخوای کمکم کنی؟بی توجه به نهال که هر لحظه منتظر حر،ی از جانب او بود تا آت
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 آره!نهال دندانهای

را با حرص روی هم سایید اشک در چشمان

ذهن ونداد چه میگذرد .کیانمهر نفس

حلقه زده بهود .نمی،همیهد در

را آسوده بیرون داد.

 تو دیونه شدی ونداد! چشمات رو باز کن این مردی که...ونداد سر

را به سمت نهال برگرداند و با قاطعیت میان حر،

پرید.

 چشمام هنوز کور نشده که نبینم نهال جان اما شاید شد .شاید این بار من و رو سفید کهرد واز کارم پشیمونم نکرد .در ضمن ما کاری نمی کنیم، .ق ما رو در جریان گذاشت .خود
برای برگردوندن الهام تال

کنه ،گندیه که به زندگی جفتشون زده .مطمئن با

نمیخواست االن حال و روز

بایهد

اگهه الههام رو

این نبود و منم عادت ندارم بذارم دین کسی به گردنم باشه.

خندهی کم جانی کرد و قدرشناسانه ونداد را نگاه کرد .چشمهی اشک در چشمان

جوشید.

 خیلی مردی ونداد ،خیلی!...***
دست

را به دیوار گر،ت و نگاهی به خیابان کرد .تک و توک آدم دیده میشد .از پا درد نفس

بند آمده بود .دیر متوجه شده بود که ساق پای

نابود شده است .صورت

از شدت گریهای کهه

کرده بود سرخ شده بود .کال،ه جلوی یک خانهی ویالیی نشست که چرا های جلوی در روشهن
شد .در خود جمع شد و سر

را به دیوار تکیه داد .نگاه

تا به کیف

ا،تهاد .پهر حهرص او را

وس کوچه پرت کرد و با صدای گر،تهای گفت:
 ازت متنفرم ...متنفر!...با وضعیت پاهای خونی و مچ ضرب دیدها
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گذشته بود و مسا،ت طوالنیای را پیاده گز کرده بود .دل
یاد چهرهی کیانمهر میا،تاد ،به یاد غرور شکستها
دلتنگی این هفت ماه

میا،تهاد امها شهاید کمهی بها دیهدن

از

ر،ع شده بود .نمیخواست اینگونه شود .او امروز به قصد چزاندن کیان

آمده بود اما در آخر خود
علت ر،تن و ر،تار

از گرسنگی ضع میر،ت .هر وقت

از شهنیدن حرفههای او،

نابود شده بود .او حتی یک بار ههم په

را جویا نشده بود .صدای ر،هت و امهد ههیچ ماشهینی در کوچهه نمیآمهد.

اواس مهر ماه بود و گهگاهی باد خنکی میوزید .بها ا،تهادن نهور ماشهینی درون کوچهه و بههم
خوردن در ماشین ،بی ح

به جلو خیره شد .بعد از مهدتها خانهه را تهرک کهرده بهود و ایهن

عجیب بود .با یاد حر،ی که او میخواست بگوید و در مورد خودشان نبود .محکهم شهقیقها
به دیوار کوبید .دست خود

نبود ،انگار منتظر یک تلنگر از جانب کسهی بهود تها گریهه کنهد و

دیدار مجدد او و کیانمهر این تلنگر را زده بود .پلک های
را جلوی دهان

مشت شدها

را

را محکهم روی ههم ،شهرد و دسهت
باع آزرده شدن خهاطر

گر،ت تا صدای ه ه نسبتا بلند

مردم در آن وقت شب نشود .صدای قدمهای نامیزان کسی آمد و بعدهم صدای برداشهتن کیه
که دسته کلید خانه داخل
اشکهای

را پ

ناباورانه نگاه
تعادل

بود .صدای پا نزدیک تر شد ،چشمهای

زد اما تا نگاه
کرد .خود

به مرد ا،تاد .ه ه ا

را باز کرد ،با پشت دسهت

بند آمهد .سهایها

را جمع و جور کرد .سریع از جای خهود بلنهد شهد امها نتوانسهت

را حفظ کند و مجبور شد به نردههای استیل کنار در چنگ بزند تا تعادل

کیانمهر با دیدن الهام که به دیوار چسبیده بود لبخند محوی کهنج لهب
خوردن نگاه

روی او ا،تهاد.

به ساق پای او ،اخم میان پیشانیا

حفظ شود.

نشسهت امها بها گهره

نشست .بند کی را محکم گر،ت و خسته

به دیوار روبه روی او تکیه داد .با صدای آرامی گفت:
 با من لج کردی ،از من ناراحتی چرا خودت رو عذاب میدی؟الهام پوزخندی زد و بی توجه به حر،
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 چرا اومدی دنبالم؟ مگه نگفتم نمیخوام ببینمت؟ مگه نگفتم گورت رو از زندگیم گم کن؟دستهای سرد

را به نرده گر،ت و عمی الهام را نگاه کرد .بینهیا

شده بود .زیر چشمهای
بغض گلوی
روی لب

قرمز بود و موهای قهوهای رنگ

را همراه با آب دهان
نشاند .الهام در دل

په کهرده بهود و قرمهز

نامرتب از زیر شال بیرون آمده بهود.

بلعید .لبخند تلخی به وسهعت درد و رنجههای ایهن مهدت

خون گریه کرد .انگار حال او هم دست کمی از الهام نداشت.

 میتونم گم کنم؟ خواستم گم کنم اما این شد حالم که از پشت دوربین مداربسته ببینمت .ازدور نگاهت کنم .از دور حسرت بخورم و خودخوری کنم .از دور دعا کنم که که

دیگههای تهو

زندگیت نیاد خودخواهیه اما دلم برات تنگ شده .برای صدات ،برای نگات...
بند بند وجود الهام از لحن لرزان و غمگین کیان لرزید .به سختی روی پاهای
خود

ایسهتاد .جلهوی

را گر،ت که نگوید دل من هم برایت تنگ شده است اما انگار مهر سکوت بر لبههای

زده بودند که نتوانست کلمهای حرف بزند .خیلی به این موقعیتها ،کر کرده بود جواب زیهادی
برای این لحظه داشت که با نفرت در صورت مرد روبه روی
کرده بود .کیانمهر تکیها
شلوار

بزنهد امها انگهار همهه را ،رامهو

را از دیوار گر،ت چند قدم به سهمت

برداشهت و کلیهد را از جیهب

بیرون آورد .جلوی الهام ایستاد و گفت:

 بیا بریم داخل! پاهات بخاطر پیاده روی با این کفشا داغون شده.الهام به خود

آمد .شاید هنوز هم دوس

داشت اما انقدر احم نبود که دوباره گذشتها

را

تکرار کند .یک پله پایین آمد .اختالف قدیاشان کم بود.
 نگرانیات رو نگه دار واسه آدمای مهم زندگیت ،آدم دستمال دورانداختهه شهده رو کهه دوبهارهاستفاده نمیکنه ،میکنه؟
دست
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دیگر

را درون جیب شلوار

کرد .همانند خود

و با همان لحن گفت:

 چرا من عالقهی بیشتری به بازیا،ت زباله دارم .مخصوصا دستمال!بعد از زدن این حرف ،یک پله پایین ر،ت و به ظاهر عهادی کنهار الههام ایسهتاد .الههام حرصهی
نگاه

کرد و گفت:

 -خو

به حالت ولی از پا درد بمیرم بهتره که بیام تو خونهی توی عوضی!

سر

را به سمت الهام مایل کرد .نمی توانست از در دوستی با او وارد شد .دستی بهه صهورت

کشید و نیشخندی زد.
 -خوبه میدونی عوضیم پ

روی مخ این عوضی مخ تعطیل راه نهرو! خهودتم خهوب میدونهی

وقتی قاطی کنم چی میشه.
با حرص دست

را مشت کرد .این روی کیانمهر بعد از مدتها بیدار شده بود امها الههام قصهد

پایین آمدن از موضع

را نداشت .از پله ها پایین ر،ت و خونسردانه گفت:

 به درک که کیفم رو نمیدی! نگه دار واسه خودت .من که ر،تم.بعد از زدن این حرف ،با قدمهای از نظر خود
میکرد به سمت خیابان ر،ت .مچ پای
او را روی شانها

تند که هر کدام

چندین بار در راه پیچ خورده بود .کیانمهر عصبی کی

انداخت و از پلهها پایین ر،ت .زیاد با قدم های آهستها

چند قدم بلند به الهام لنگان رسید .محکهم بهازوا
نفس

درد را بهه وجهود

تزریه

دور نشهده بهود .بها

را گر،هت و برگردانهد  ،الههام پهر حهرص

را بیرون داد و با غیظ گفت:

 ولم کن ،نخوام دلت به حالم بسوزه باید کدوم خری رو ببینم؟کیانمهر به کف های پاشنه بلند سفید رنگ او چشم دوخت .پشت پاهای
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کمی ورم کرده بود .صدای

پای

را کمی آرام کرد و بازوا

را جلوی او گر،ت.

 به من تکیه کن تا بریم داخل یا حداقل جلوی در بشین! با ایهن وضهعیتی کهه بهرای خهودتدرست کردی نمیتونم بذارم نص شب تو خیابون تنها بری!
را روی هم سایید .بازهم خاطرات آن شب ،بازهم حرفهای او کهه غهرور

الهام دندانهای

له کرده بود .محکم دست

را

را کشید و یک قدم از او ،اصله گر،ت.

 عه؟ اون شب ،نص شب نبود دم اون پارک لعنتی ولم کردی ر،تی؟ یا شایدم اون شب از نظرتو صبح بود؟ اونجا غیرت نداشتی بهه حرمهت همهون دو سهال ولهم نکنهی؟ بابها قبهول مهن رو
نمیخواستی ولی عین آدم باهام بهم میزدی ...نه اینکه ...
الهام ادامه نداد، .ق با چشمهای غمگین
بود .هر شب هزار بار حرفهای آن شب

او را نگریست .کیانمهر از موقعیت پی

آمده کال،ه

را مرور میکرد و در سر خود میکوبید .گوشهی لب

را جوید .الهام زهر خندهای زد و ادامه داد.
 اصال بیخیال بابا! تو که آدم نیستی یک عوضی به تمام معنایی ،یهک آدم نفهمهی کهه هیچهیحالیت نمیشه ،ق به ،کر خودتی به جای اینکه به طرف ،کر کنی .اگهه آدم بهودی نمهیزدی
خواهر بی ک

و کارم رو داغون کنی.

کیانمهر روی دو زانو نشست .دست های سرد و لرزان

را جلو برد و کف

در آورد .تا آمد الهام یک قدم به عقب برود و مخالفت کند .کف

را آرام از پهای الههام

دیگر را از پای چهپ

درآورد

و با جدیت گفت:
 یک دقیقه وایستا! نه دلم به حالت میسوزه نه چیز دیگه ای! برای رضای خدا دارم این کار رومیکنم .تا شاید اون دنیا تو بهشت هم رو مالقات کردیم.
با دیدن وضعیت پاهای او ،ابروا
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بلند

در جلوی کف ها ،رو ر،ته بود و خونی شده بود .الهام برای حفظ تعادل دسهت

را بهه

شانهی او گر،ت .پوزخند صدا داری زد.
 بهشت؟ اعتماد به نفنگاه

باالیی داری مهند

به دستمال سهر جیهب

ساالری!...

خهورد .دسهتمال سهورمهای رنهگ را از جیهب

درآورد و روی

انگشتان پای او کشید .ناخودآگاه ،کر الهام سمت گذشته ر،ت .روزهایی که مدرسهه میر،هت و
خود

را می زد به بلد نبودن بستن بند کف

ببندد .لب های

ههای

را

را بهم ،شرد تا گریه نکند .با برخورد دست های سرد او به پهای  ،گهردن

را

کمی مایل کرد .جوری جلوی

و کیان را مجبور می کهرد تها کفه

نشسته بود که نمیتوانست ببینهد چهه میکنهد .ناخودآگهاه بهه

عادت همیشه گفت:
 چرا قرصای ،شارت و نخوردی؟ دستات خیلی یخه.کیانمهر با شنیدن این حرف ،سریع سر
نشست .مانند همیشه نگاه

به سمت الهام برگشت .لبخنهد کمرنگهی روی لهب

کرد.

 چون کسی نبود نگرانم باشه منم نمیخورم ،مثل تو که با خودت لج کردی.سریع از چشمهای براق کیانمهر نگاه گر،ت .برای اینکه کمی دل
 دلم میخواد ،اصال به تو چه؟! به کارت براز عمد نام

را آورد .کیانمهر ،ک

سریع حر،

را بزند.

 میدونی اونی که تو آپارتمانبچها  ،زن
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الهام یکه خورده نگاه

کرد .امکان نداشت .پارسا به او گفته بود .بیست و نه سال

حاال ازدواج نکرده است .او گفته بود الهام تنها دختریست که تها حهاال در زنهدگیا
واقعیت این بود برای الهام این موضوع مهم نبود .برای
درو گفتهاست .حتی برای
بود .دستمال را دور ساق پای

بهوده امها

مهم نبهود پارسها کیسهت و چهرا بهه او

پشیزی هم مهم نبود اما دل

کند که ،رد مهمیاست .کیانمهر نگاهی به هر دو پای

هست و تها

میخواست مرد روبهه رویه

بهاور

کرد .از آن حالت قبل نجات پیدا کهرده

بست و محکم گره داد.

 آدما اونجوری که نشون میدن نیستن ،الهام خانم! الاقل من هر چی بودم دورو نبودم که بهتدرو بگم ،بهت گفتم که زن داشتم و اون بالها رو سر
الهام خیره او را نگریست .در این مدت صورت

آوردم.

الغر شده بود .کمی صورت

بیحال و خسته به

نظر میرسید و از نظر هیکلی هم الغرتر شده بود .با تلخی تمام گفت:
 نه که خودت زنت رو مثل ترسوها ول نکردی؟! همچین نگو انگار خودت پسر پیغمبری پارسهاپسر یزید .در ضمن زندگی من به تو مربوط نیست .دلم می خواد با هرکهی دوسهت دارم بپهرم،
خودم انقدر عقل و شعور دارم که بدونم کی خوبه و کی بد!
کیانمهر که میدانست الهام حاال حاال از موضع
های مجلسی مشکی رنگ

کف

 -صال مملکت خوی

پایین نمیآیهد .شهانهای بهاال انهداخت و بنهد

را باز کرد.

خسروان دانند ولی این به این معنی نیست بهذارم ههر کهاری دوسهت

داشتی بکنی.
 اون وقت تو کی هستی؟کف های

را از پای

درآورد و جلوی الهام جفت کرد .خونسرد گفت:

 من منم! کیانمهر ،آدمی که یک زمانی غرورت و شکست اما االن هرکاری میکنهه تها دوبهاره75
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برگردی! حتی اگه الزم باشه سر اون مردک دزد کالهبردار و زیر آب میکنم تا آخر
پی

برگهردی

خودم .االنم بپو !

کیانمهر جدی او را نگاه کرد تا به قاطعیت کالم
دانست باید چه کند .ابروا

پی ببرد .الهام متعجهب نگهاه

را باال انداخت و ادامه داد.

 چیزی که ماله منه تا ابد ماله خودمه ،نمیذارم کسی دستچارهای نداشت .نمی توانست کف های خهود
حسابی عصبی بود .پای
بندهای کف

کهرد .نمهی

به

برسه!

را بپوشهد .از ایهن موقعیهت پهی

آمهده بهود

را داخل کف های نسبتا بزرگ او کرد .تا آمد کیهانمهر خهم شهود تها

را ببندد ،الهام خود

روی دو زانو نشست و بندهای

را بست.

 ماله تو؟ یادم نمیاد نسبتی باهم داشته باشیم ،آقای مهند !..موهای

را که روی صورت

ریخته بود را پشت گو ا

،رستاد و بندهای کف

را بها حهرص

محکم کرد و بست .کیانمهر با همان لبخند تلخ پرسید:
 چرا؟صاف ایستاد .به پاهای او خیره شد .با جوراب مشکی روی آسفالت ایستاده بود.
 چی چرا؟ چرا یک بارم ازم نپرسیدی چرا اون حر،ا رو زدم؟نیشخندی زد و به چهرهی گر،تها

خیره شد.

 چون دلیلشو همون شب بهم گفتی .گفتی من ،ق یک عروسک بودم برای سرگرمیت ،االنهمکیفم زو بده باید برم دیر شده.
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کیف

گر،ت و گفت:

را به سمت

 میرم ماشین رو بیارم .این وقت شب تاکسی پیدا نمیشه.باال ر،ته بود .انگار ،رامو

ضربان قلب

کیانمهر با جدیت انگشت اشارها

کرده بود حرفههای مهرد غمگیهن

را،

روبهه رویه

را جلوی او تکان داد.

 وای به حالت بری!سر تکان داد .کیانمهر با قدم های سریع و عقب عقب به سمت خانهه ر،هت .ناخودآگهاه از ایهن
حرکت او لبخند روی لبهای

نشست .مانند ساب دست

را برای الهام که بها ،اصهله ایسهتاده

بود تکان داد و لبخندی از ته دل زد .الهام زیرلب گفت:
 نمیذارم بار دیگهه خهردم کنهی کیهان! دوبهاره گهول ظهاهر و لبخنهدت رو نمیخهورم .گهولمهربونیات رو نمیخورم .من اون دختر شونزده سالهی مدرسهای نیستم.
با وارد شدن کیانمهر به داخل پارکینگ و محو شدن ،الهام کیف

را روی شانها

انداخت و بها

بغض گفت:
 شرمنده که ر،تم اما من حاضر نیستم دوباره همون اشتباه رو تکرار کنم.عقب عقب ر،ت و بعد هم با قدمهای تند و نامیزان به سهمت کوچههی بعهدی دویهد .خانهها
،اصلهی زیادی داشت .مچ پای
سر چهار راه خود

درد میکرد و کف های کیانمهر در پای

ل ل میکهرد .بهه

را رساند .خیابان به نسبت خلوت بود .اگر هم ماشینی برای

بهوق مهیزد.

برای مزاحمت بود .زیاد نمیتوانست بایستاد .از آن طرف هم میترسید کیهانمهر پیهدای
دستهای

لرز

ایستاد و دست
نگاه
77
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به زمین چسبیده بود .با حرص گفت:

بیرون آورد و خطاب به او که پاهای

 مگه نگفتم منتظرم بمون؟ نص شبی اومدی کنار خیابون وایستادی که چی؟ بیها سهوار شهوالهام.
دست های الهام از عصبانیت مشت شد .چند قدم عقب ر،ت و به دیوار تکیه داد.
 اصال دلم خواست بیام ،به تو چه؟ االنم راحت و بکیک نو

برو! راستی بابهت کفشهام ممنهونم بعهدا

و واست می گیرم می ،رستم در شرکتت!

 -بچه بازی درنیار عین آدم بیها سهوار شهو ،در ضهمن مجهانی نمیخهوام برسهونمت ،پهول

رو

میگیرم.
هوا خنک شده بود .صدای وز

باد که داخل برگ های درختان میوزیهد ،چهرا ههای آ،تهابی

خیابان و کرکرههای مغازههایی که پایین بود کمهی تهر

را بهه وجهود

تزریه کهرد .دله

نمیخواست سوار ماشین او شود امروز خیلی از اتفاقات ا،تاده بود .او مرد سنگدل زندگیا
دیده بود .کسی که با وجود حرف ها و پ
نگاه

زدن های  ،هنوز هم دوست

را

داشت .کیان منتظهر

کرد .تا آمد حر،ی بزند ،ماشینی به سرعت کنار خیابان ،جلوی ماشین او روی ترمهز زد.

با دیدن پار

سفید رنگ پارسا ،الهام نفس

را آسوده رها کرد .حتی حاضر نبود یک لحظه هم

دوباره با کیانمهر چشم تو چشم شود .همین طوری هم هنوز قلب

بها شهدت درون سهینه ا

می زد و تا رسوا شدن ،اصله ای نداشت .کیانمهر با دیدن مردی که پیاده شد ،محکم ،رمهان را
مشت کرد .پارسا بی توجه به وجود کیانمهر با نگرانی به سمت الهام ر،ت و پرسید:
 خوبی؟ این زودت بود؟ نگاه کن به ساعت از نیمه شب گذشته.الهام لبخند زورکی به زور روی لب
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 آره خوبم ،از کجا پیدام کردی؟پارسا لبخندی زد و دست

را روی بازوهای او گذاشت.

 اگه من نتونم عشقم رو پیدا کنم که به درد الی...کیانمهر نتوانست بیشتر منتظر بماند تا حرف های آنها را بشنود .به اندازهی کا،ی حال

خهراب

بود .اگر یک ثانیه دیگر میماند تضمینی برای زنده موندن پارسها نبهود .بها سهرعت دنهده عقهب
گر،ت که باع
آید

شد پارسا حر،

را قطع کند .الهام سریع از او نگاه گر،ت اما تنها چیهزی کهه

شد ساعت بند استیل جفتی بود که هر دوی آنها یک سهال پهی

نتوانست نگاه از ماشین او که با سرعت میر،ت بگیرد .او ته دل
مانند همیشه سر او غیرتی شود و به زور او را سوار ماشین
دل

خریهده بودنهد .الههام

دعا میکرد که شاید کیهانمهر

کند اما انگار خیال خامی بهود .در

به این ،کر مضحک خندید .پارسا محکم شانههای او را تکان داد و گفت:

 حواست هست عشقم؟از ماشین او نگاه گر،ت و به پارسا چشم دوخت .هیچ نقطهی خاصی در صهورت

نداشهت .یهک

آدم معمولی ،صورت گندمگون و اصال شده ،دو چشم قهوه ای رنگ و بینی عقابی شکل که در
آن صورت نقطهی خوبی به حساب میآمد ،ابروهای مشکی رنگ لبهای به اندازه! اگر بینهیا
را ،اکتور میگر،تی معمولی بود .شرای معمولی هم داشت که سهعی میکهرد خهود

را بهاال

بکشد.
 نه ،چیزی گفتی؟بازوا

را جلو آورد و گفت:

 -بهم تکیه کن بریم سوار شیم ،گشنه ات نیست؟
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مردد نگاه

زنگ خهورد .اگهر میخواسهت حماقهت کنهد

کرد .حرفهای کیانمهر در گو ا

میگفت گذشتهی پارسا برای او مهم نیست اما او هیچ وقت یک اشتباه را دوبار تکرار نمیکهرد.
واقعیت این بود بعد از کیانمهر هیچک

برای

مهم نبود .پارسا خیره نگاه

کرد و گفت:

 میای؟تا نگاه

به کف های مردانهای که پای او بود و دستمالی که دور مچ پای

ا،تاد ،اخمهای

گهره خهورده بهود

درهم ر،ت.

 بذار برم دمپایی بیاری بپوشی از تو ماشین!الهام کیف

را روی شانها

انداخت و لنگان لنگان چند قدم به سمت جلو برداشت.

 الزم نیست.پارسا با حرص دستی به موهای

کشید  .گفت:

 تا جایی که یادم میاد از اینکه کفشای یکی و بپوشی بدت میاومد.سرجای

ایستاد .حوصله ی جواب پ

بازهم با ،کرهای اشتباه

قلب

دادن به کسی را نداشت .چشمهای

درد گر،ته بود.

 -نظرم عوض شده! در ضمنم گشنه ام نیستم .زحمت بک

برسونم خونه!

بعد از زدن این حرف ،به سمت ماشین ر،ت و در عقب را باز کرد و پ
کوبید .محکم دست های

میسوخت ،انگهار

را داخل موهای قهوه ای درهم

از نشستن ،محکم بههم

کشید و زیر لب گفت:

 نباید با دوتا محبت احمقانه برگردم به الهام دو سال پی  ...نباید!محکم یکی بر گونها

80

کوبید و با بغض ادامه داد.

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

 تموم شده الهام! به خودت بیا! رابطهی تو و کیانمهر اون شب تموم شد.پارسا بی حر،ی سوار ماشین شد .از درون آینه به دختر پشت سر
های

بی ،ایده بود .انگار هر چه تال

نگاه کرد .انگار تمام تهال

مهی کهرد جها در دل الههام بهاز کنهد نمهی شهد .الههام

سرسخت تر و و،ادار تر از آن بود که بشود با چند محبت او را خام کرد.
***
نگاه

را به سمت بیرون سهوق داد .در راه برگشهت بهه کانهادا بودنهد و پریها خهون خهون

میخورد .نمیدانست باید سرآغاز

را

را از کجا شروع کند از چهه بگویهد بهرای بههزاد امها تنهها

چیزی که میدانست این بود که باید به ایران برگردد .هرچه زودتر باید عجله میکرد .نگاهی بهه
بهزاد که سر
،ق پلک های

را روی شانه ا

گذاشته بود و خواب بود انهداخت .میدانسهت خهواب نیسهت و

را روی هم گذاشته .با یاد حرف های دیشبا

شد .هیچ وقت ،کر

ناخودآگاه لب

بهه خنهده بهاز

را هم نمیکرد اما با اتفاق صبح تمام خوشیا

یک باره پر کشیده بهود.

خیره نگاه

میکرد و سر تکهان مهی

عماد متوجه درهم ر،تگی چهرها

شده بود که همها

داد .در این مدت همدم خوبی بود .کم و بی

در مورد مشکالت خانوادگی پریا میدانسهت امها

خیلی از اتفاقات را پریا بازگو نکرده بود .پریا آخر نفس

را بیرون داد و آرام روبه بهزاد گفت:

بیداری؟ باید باهات حرف بزنم.با شنیدن این حرف ،سر
قوسی به بدن

را از روی شانهی او برداشت و دست های

را باز کهرد تها که

بدهد .یک چرت در حد نیم ساعت زده بود .خمیهازه ای کشهید و سهر

سمت پریا چرخاند .از صبح انگار در مود خوبی نبود .چون مدام چهرها

را بهه

در ،کر میر،ت.

 جان بگو گوشم با توئه!پریا جرعت نکرد در چشمهای او نگاه کند بنابر این با انتهای بلوز آستین دار
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 نمیخوای بگی؟آرام و بی مقدمه گفت:
 باید برگردم ایران ،تصمیم دارم یک سری چیزها رو به صاحب اصلیبهزاد یکه خورد .سر
عرق سردی رو

را باال آورد و نگاه

پشت

داشت را برداشت و یک نف

برگردونم.

کرد .از این تصمیم ناگهانی پریها جها خهورده بهود.

نشست .دستی به صورت

کشهید ،آب معهدنی را کهه روی میهز قهرار

سر کشید .عماد سر

را را به سمت پریا چرخاند و اشاره کرد که

برای چی؟ پریا ترجیح داد چیزی نگوید .بهزاد بطری را روی میز گذاشت و بهدون بسهتن در
گفت:
 به وکیل میگم بره دنبال کارهات .خودت نمیخواد بری ایران.تشوی

را میتوانست از چهره ی بهزاد که تازه داشت نف

راحت میکشید بخواند .بهزاد ههیچ

وقت در مورد خانوادهی او کندکاری نکرد و علت را جویا نشد، ،ق گفتهه بهود ههر وقهت دلهت
خواست حر،ی بزنی من آمادهام که بدانم .پریا دست

را گر،ت و ،شرد.

 باید خودم برم بهزاد ،در حد دو هفته شاید کمتر میرم و میام.بهزاد حالت چهرها

کدر شد .تلخ گفت:

 -می ترسی بیام بگن شوهرت پا

لنگه؟

پریا در جواب بهزاد ماند چه بگوید .بهزاد کال موضوع را برعک

گر،ته بود .نمهی توانسهت بها او

برود اگر یک درصد دهن باز می کردند و همه چیز را می گفتند ،همه چیز را یکباره می باخهت.
پریا کمربند

را بی توجه به موقعیت

باز کرد و به نیم رخ گر،ته ا

خیره شد.

 اونا خر کین بخوان واسه زندگی من تصمیم بگیرن و بگهن شهوهرم چطوریهه؟ اصهال بهه اونها82
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مربوط نیست .مهم اینه که من تو رو دوست دارم.
بهزاد ته دل

کمی خوشحال شد اما کمی نگران بود .پریا نمیدانست باید چجهوری ایهن گنهد

باال آمده را جمع کند .به معنای واقعی نف

کشیدن را ،رامو

کرده بود .که عماد به یهاریا

شتا،ت.
 منظور پریا اینه که خودت همیشه میگی من از ایران ،راریم و نمی خوام خهانواده ام و ببیهنم.به پات ربطی نداره در ضمن مگه چته؟ عین آدم که میتونی راه بری ،ق یک عصا می گیهری
دستت که اتفاقا به جبروتتم اضا،ه می شه.
بعد از زدن این حرف چشمکی به بهزاد زد .پریا قدرشناسانه عماد را نگاه کرد و گفت:
 میذاری برم؟او دل

نمیخواست به این زودی با او وداع کند اما باید میر،ت .چاره ای نداشت .برای بقهای

این زندگی باید تال
نگاه

می کرد .ناخودآگاه از این حرف ،اخمههای

درههم شهد .پریها مضهطرب

کرد.

 مگه اجازه ی تو دست منه؟-پ

دست کیه؟

کمرنگ خندید اما خدا می دانست که ته دل

به این ر،تن پریا راضی نبود .شاید پریا باید بهه

او ح می داد .بهزاد می ترسید که پریا برود و پایبند ایران شود .مهی ترسهید تنهها کسهی کهه
برای
نگاه

مانده است هم برود .از آن طرف ههم نمیخواسهت کسهی او را بها پهای لنگهان
را از چهرهی پریا گر،ت و به جلو دوخت که مبادا نم اشک را در چشمان

ببینهد.

ببیند.

 -دست خودت اما قول میدی ر،تی برگردی؟
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این لبخندهای تلخ و نگاههای غم زده بهزاد باع
چهارساعت نشده بود از ،رامو

می شد جگر

خهون شهود .هنهوز بیسهت و

کردن خاطرات همسر  ،هنوز بیست و چهارساعت نشده بهود

از قول و قراری که باهم گذاشته بودند و پریا چه ساده میتسهید کهه زیهر قهول
گذشتهای که هرچند هم که تال
و سر

میکرد از

،رار کند آخر دامن

بزنهد .بخهاطر

را میوگر،ت .تلخ خندیهد

را چندبار تکان داد.

 برمی گردم .مگه جاییم دارم برم؟بهزاد سر

را به صندلی تکیه داد و گردن

را به سمت پریا مایل کرد .به دسهت پریها ،شهاری

وارد کرد و زمزمه وار گفت:
 شاید داشتی!... -ندارم! خودت خوب میدونی هرجا برم پی

تو برمیگردم .بهت قول دادم نه؟

بهزاد مانند بچههای خردسال سر تکان داد .پریا دسهتهای

را بهاز کهرد و سهر او را در آغهو

گر،ت .طاقت نداشت او را اینگونه ببیند .حتی ،کر اینکه یک روز نتواند بهزاد را ببیند ،صبحها با
صدای او از خواب بیدار نشود و بهزاد بیتوجه به خواستهی او خهود
باع شد نفس

در سینه حب

میهز صهبحانه را بچینهد.

شود.

 قول میدی یک کاری و قبل ر،تنت باهم عملی کنیم؟بهزاد را از خود

جدا کرد و محکم سر تکان داد.

 چی؟دستی به صورت اصال شدها

کشید و بدون نگاه گر،تن از پریا گفت:

 آرزوم شده که یک بار سوار دوچرخه شم.84
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با شنیدن این پیشنهاد .ابروهای پریا باال ر،ت و غم دوعالم بهه وجهود
آرزوی بهزاد بود؟ بهزاد مشتاق نگاه

تزریه شهد .دوچرخهه

کرد .او همیشهه بها حسهرت بهه مهردم نگهاه مهی کهرد.

نمیدانست کی پای

مانند اول میشود اما ترجیح میداد یک بار هم شده امتحان کنهد ،تمهام

چیزهایی که در ذهن

میگذشت به لط پریا عملی شده بود .یهک روز تمهام ،شههر را گشهته

بودند .به ساحل ر،ته بودند و حتی در این چندماه به اکثر کشورها سفر کرده بودند .درخواستی
که از پریا کرده بود از نظر هرکسی بچگانه بود اما بهزاد را درک میکرد.
 باشه، ،ق به شرطی که من جلو بشینم تو عقب! نمیتونم بذارم جلو بشینی و پا بزنی!بهزاد باشهای زمزمه کرد اما خدا میدانست که در دل

چه خبهر بهود .بهه حهرف پریها اعتمهاد

داشت .گفته بود دو هفتهای میرود و برمیگردد .ماننهد همهین چنهد روز کهه بهرای نمایشهگاه
مبلمان به روسیه آمده بود .پریا سکوت را به زدن حر،ی ترجیح داد و از درون پنجرهی هواپیمها
به آسمان آبی خیره شد .کمی از ،شار استر

کم شده بود اما هنوز هم ته دل

روی

نبود .او به هر ریسمانی چنگ میزد که زندگی نوپاا
چگونه به دست خانوادها

زندگیا

قهرص

نابود نشود .چهون بهه وضهو دیهده بهود

ازهم پاشیده میترسید دوباره گذشته تکرار شود اما االن

دیگر آن دختر سادهی بیست_بیست و یک سال نبود .حتی اگر مجبهور میشهد واقعیهت را بهه
بهزاد میگفت .نگاه

به دستهایشان کشیده شد .بهزاد مغموم و گر،ته به صندلی جلو خیهره

شده بود .پریا لبخندی روی لب

نشاند و آرام لب زد:

 من تو را به اعتبار روزهایی که نمی دانم چگونه خواهد گذشت ،دوست خواهم داشتتو را به احترام شادیهای زودگذری که دیر تجربه کردهام ،دوست خواهم داشت.
تو را به اشتیاق نداشتههایت در اوج دوست داشتنهایم ،دوست خواهم داشت.
و تو را دوست خواهم داشت اگر چه هیچ لغتنامه ای نوع دوست داشتنم را در سهتونهای معنها
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دار

درج نکند.

***
با ایستادن ماشین جلوی خانه ،پریا لبخند پر رنگی روی لب

نشهاند و همهان طهور کهه ظهاهر

بیرونی ساختمان را مینگریست ذوق زده گفت:
 رسیدیم خونه! ای جانمی جان!اجازه نداد بهزاد ماشین را کامل نگه دارد ،سریع قفل در را باز کرد و پیاده شد .بهزاد سر

را از

پنجره بیرون برد و با حرص گفت:
 صدبار بهت گفتم اینکار و نکن ،بذار ماشین وایسته بعد پیاده شو!باغبان که مرد ایرانی تباری بود و با همسر
بهزاد که وارد خانه شد ،دوان دوان خود

در خانهی آنها زندگی میکهرد بها دیهدن ماشهین
را به آنها رساند .بههزاد در را بهاز کهرد و عصهای

را

برداشت .پریا همان طور که به سمت داخل میر،ت با صدای بلندی گفت:
 این د،عه رو بیخیال! ،عال خونه رو دیدم بعد پنج روز ذوق مرگ شدم.بهزاد از ماشین پیاده شد و در را بست .به نسبت صبح درد پهای

آرام شهده بهود .مهرد جلهوی

بهزاد ایستاد.
 -سالم آقا خو

اومدین! خبر نداشتیم که دارین میاین ،عمادخان خبر نداده بودن.

بهزاد با لفظ همیشگی مرد ،اخمهای

را کمی درهم کرد و دستی به بازوی مرد زد و گفت:

 سالم عمو ،ممنونم.مرد لبخندی به بهزاد زد و همان طور که به سمت صندوعقب میر،ت گفت:
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 بفرمایید داخل تا چمدوناتون و بیارم.بهزاد چیزی نگفت و با قدمهای آهسته به سمت داخل ،در حیاط را ههل داد و وارد شهد .دورتها
دور حیاط پر از گل و گیاه بود .باالی ایوان اتاق

پر از گلهای شمعدانی قرمز رنگ بهود .خانهه

دو طبقه بود که سرجمع صد و هفتاد متر می شد .خانههای بهتر هم بود اما پریا مخالفت کرده
بود .او عالقهای به خانه های آنچنانی نداشت .سه پله را باال ر،ت و وارد خانه شد .بخاطر دیزاین
روشن کاغذ دیواری و مبلها ،همان طور هم پنجرههای سراسری و بهزرگ ،خانهه کامهل روشهن
بود .صدای پریا را از آشپزخانه شنید .کف های

را جلهوی در از پها درآورد و دمپاییههای

را

پوشید، .کر اینکه اگر پریا برود و دیگر نیاید باع شده بهود ماننهد همیشهه نباشهد .دلشهوره ی
نیامدن او را داشت .به لط عماد تمام پروژهها را تحویل داده بودند و هیچ کاری ههم نبهود کهه
الاقل به او پناه ببرد .به قدم های

سرعت بخشید و به سمت آشپزخانه که در راهرو سمت چپ

بود ر،ت .سمت راست پذیرایی بود و انتهای راه رو هم که ،اصلهی کمی با آشپرخانه داشت پلهه
میخورد و به طبقهی باال می ر،ت .جلوی آشپزخانه ایستاد و به درگاه تکیه داد .پریا که متوجه
آمدن بهزاد نشده بود با حرص روبه زن گفت:
 خاله جون االن که خودمون اومدیم نیازی نیست شما نهار درست کنین .برید استراحت کنینخودم هستم.
زن بدون نگاه گردن به پریا ،با همان چشمهایی که بخاطر رنده کهردن پیهاز خهی

شهده بهود.

گفت:
 خانم ،دستور آقاست .نمیتونم از دستور ایشون سرپیچی کنم. بابا منم زنشم خب دیگه! وقتی میگم درست نکنین یعنی نکنین!بهزاد که متوجه شد این بح آخر
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زن خیره شد.
 نیازی نیست مرضیه خانم ناهار درست کنین .من و خانم نداره ،اگه میگن نیازی نیست پهنیازی نیست غذا بپزین .حرف پریا ،حرف منه.
نگاهشان همزمان به بهزاد گره خورد .پریا با شنیدن این حرف ،لبخند

بزرگ تر شد.

 چشم آقا!بهزاد بدون نگاه گر،تن از پریا گفت:
 میرم لباسام رو عوض کنم .در ضمن ،وسایل پریا رو به اتاق من منتقل کنین مرضیه خانم.چشمهای پریا درشت شد .بهزاد بدون زدن حرف اضا،های ،به سمت راه پلهها ر،ت .به انهدازهی
کا،ی این مدت پریا را اذیت کرده بود .دستهای پریا کنار

ا،تاد .مرضیه خانم سری تکان داد

و لبخندی زد.
 خوشحالم واستون خانم.پریا لبخندی زد و همان طور که از آشپزخانه خارج می شد گفت:
 نیازی نیست ،شما غذا بپزین خودم وسایل اتاقم رو منتقل میکنم.دست و دل

لرزید .بهزاد به قول

عمل کرده بهود .او االن تمهام و کمهال شهوهر

بهود .چهه

شرعی چه قانونی و او این را مسمم میکرد که تا هرچه سریعتر به ایران بهرود و تمهام و کمهال
همه چیز را به آنها برگرداند تا بیخیال زندگی جدید

شوند .پلههها را دوتها دوتها پیمهود و بهه

سمت باال ر،ت .اتاق

دقیقا کنار راه پلهها بود .در اتاق را باز کرد .پالتوا

طرف کمد لبا های

ر،ت .خاطرات زیادی در این اتاق داشت .تمهام طر ههای مبلمهانی کهه

دستی کشیده بود روی دیوار و میز رها شده بود .عک های دو نفریا
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پنج تا میشد به دیوار نصب بود .با دیدن تخت یک نفره که هرچه قدر بهزاد اصرار کرده بود تها
کند ،لبخند

عوض

محو شد .این تخت حاصل درد کشیدنهای بهزاد بود .شب هایی که تها

صبح از شدت پا درد نمی خوابید ،شب هایی که از درد به در و دیوار چنگ میانهداخت و ههیچ
مسکنی نبود تا درد
سرپا شود .تا با پا درد

را دوا کند به جز پریا! زمزمههای

و امیدواریهای او باع شده بهود تها

مقابله کند .باالی تخت یک نفره ،وان یکهاد بزرگهی نصهب شهده بهود.

سنگ نمکی روی عسلی قرار داشت تا انرژیهای منفی را جذب کند .با صدای عصهای او ،کمهی
خود

را جمع و جور کرد .بهزاد پشت

ایستاد .دستهای

را دور او حلقه کرد و به تخت کهه

رد نگاه پریا بود چشم دوخت.
 برای همین میگم بدون تو نمیتونم زندگی کنم .بخاطر اینکه اگه نباشی بهزادیم هیچ جها ردنداره .قوت قلبم.
 ،ق چند روزه میرم و میام ،حتی اگه شد صبح میرم شب برمیگردم .خب؟ پریها ههیچ وقهتبهزاد و ول نمیکنه به امان خدا .چون پریا ،عاش شوهرشه!
بهزاد سر

را روی شانه ی او گذاشت و گفت:

 اگه بدونی همون چند ساعت چی به سرم میاره نمیر،تی.پریا نفس
گزید و سر

را بیرون داد .حرفها و کارهای آنها در گو ا

زنگ خهورد .گونهها

را از داخهل

را به سمت بهزاد مایل کرد.

مجبورم برم .باید تکلی خیلی از چیزها معلوم بشه ،وقتی برگشتم بهت میگم ،از همهه چیهزمیگم .از علت ر،تنم و گذشته!
-اگه بگم نمیخوام بدونم چی؟
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بغض به گلوی

چنگ زد .دستهای سرد

را روی دستهای بهزاد گذاشت.

باید بدونی که بقیهی عمرم و با خیال راحت کنارت بگهذرونم .خسهته شهدم از بهچیزها رو به دو

خیلهی از

کشیدم .تو به حکم کسی که همهی زندگیمی باید بدونی چی به سرم اومد و

چه کارهایی کردم .هرچند که شاید دیگه مثل ساب منو نخوای!...
چیزی درون بهزاد ،رو ریخت .تا حال اینگونه پریا را مشو
جلوی پریا ایستاد و با انگشت اشارها

ندیده بود .از خود

او را جدا کرد.

چانهی او را باال داد .تازه داشت به چیزهایی پی میبهرد.

با جدیت به صورت او چشم دوخت.
-اگه بخاطر گذشته میخوای بری ایران پ

نرو! اینکه تو گذشهته چیکهار کهردی واسهم مههم

نیست، .ق بمون!
ازم نخواه تا این د،عه رو نرم ،چون باید برم.بهزاد ناچار سری تکان داد اما خدا میدانست که با این حرف پریا ته دل
بود .پریا با همان چهرهی مغموم از کنار بهزاد گذشت و در کمد
محکم دستهی عصا را درون دست
میشد به پای

جور عجیبی گر،تهه

را باز کرد .بهزاد با عصبانیت

،شرد .او هر کهاری میکهرد تها پریها نهرود حتهی اگهر الزم

میا،تاد .پریا با دستهای لرزان

تخت میانداخت و سعی در نگه داشتن بغض گلوی

یکی یکی لبا هها را بها چهوب لباسهی روی
داشت.

مگه نمیگی میخوای بخاطر من بری؟ میگم نرو! میگم مهم نیست چی شده ،ق بمهون امهاداری میگی باید بری؟ به چه زبونی بگم که نری؟ چشم من ترسیده پریا اینهو بفههم .میترسهم
توهم بذاری بری.
پیراهن مجلسی قرمز رنگ را در مشت

،شرد و به سمت بهزاد برگشت.

انقدر به من بی اعتمادی بهزاد؟ انقدر درکت اومده پایین؟ نمیبینی از صبح داره خون خونمهو90
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میخوره؟ مطمئن با

هر کی دیگه حر،ای اونا رو بشنوه از من دلسرد میشه ،همیدی؟

پیراهن را روی تخت انداخت و در چشهمان بههزاد خیهره شهد .صهدای

از شهدت غهم و غصهه

میلرزید.
-حتی اگه بگی نرو هم میرم .چون خستهام از ب

عین مو

ر،تم تو یک سوراخ قهایم شهدم

که پیدام نکنن .واسه من اون چندرغاز ارث و میراث مهم نیسهت .قهبال بهود ،آره چهون بخهاطر
همون چندتا ملک و امالک کل زندگیم به کل نابود شد و به هر چیزی چنگ زدم تها نگهشهون
دارم اما نمیخوام تو رو از دست بدم بفهم! پ
از زدن این حرف ،دوباره خود

پ

برا،روخته کمی صدای

دیگه ادامه نده بهزاد! خواه

رامشغول جمع کردن کمد

کردم ازت.

نشان داد .بههزاد عصهبانی و

را بلند کرد و گفت:

اصال هرجا دوست داری برو! دیگه جلوت و نمیگیرم .من و تو که باهم نسبتی نداریم .داریهم؟شاید برای من حکم همهی زندگیم و داشته باشی اما من تو زندگی تو ،ق یک آدم ساده لهو
و بدبختم که پرستاری

و میکنی .یک آدم بدبخت که نفس

به نفست بنده! یک آدم مریضهه

لنگ که دلباختهات شده.
زد .با دردی که در پای

پریا درجا خشک

پیچید .چهرها

بیشهتر درههم شهد از کنهار پریها

گذشت و باصدای مملو از درد آرام گفت:
-ببخ

که واست تعیین تکلی کردم .وقتی زنم شهدی بههت گفهتم تهو آزادی کهه ههر وقهت

خواستی بری شرمنده که ،رام... .
حر،
سمت
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غل کردم بهزاد ،نکن این کار و با خودت ،بذار کمکت کنم بلند شی .اصال نمیرم.دست و پای

را گم کرده بود .بازوی بهزاد را گر،ت تا کمکه

کشید .از شدت درد هر دست

را

کنهد امها او محکهم دسهت

مشت شده بود.

دستت رو بده من بهزاد کمکت کنم .گفتم که نمیرم.بهزاد تقال کنان خود

را به دیوار رساند و تکیه داد .چهرها

از درد کبهود شهده بهود امها بها

تلخی از پریا نگاه گر،ت و گفت:
نه میخوام بمونی نه به کمکت نیاز دارم خانم نواب! از این به بعد باید یاد بگیهرم ههر اتفهاقیواسم ا،تاد .خودمم و خودم .همین جوری که هفتسال تنها خودم ساختم و سوختم.
پریا یکه خورده بود از این ر،تار بهزاد ،صد و هشتاد درجه ر،تار بهزاد تغییر کرده بهود .دیگهر از
آن نگاه مهربان و عاش خبری نبود .حرفهای بهزاد بوی دلخهوری مهیداد .دسهتهای
ا،تاد اما در بند بند وجود

بدن

میکرد .قلب

نگرانی را احسا

کنهار

از جا در حال کنده شهدن

بود .به چهرهی بهزاد چشم دوخت .صورت گندمگون ،موهای قههوهای تیهره کهه یکهی درمیهان
سفید شده بود .چشم های قهوهای که بخاطر پا درد

هالهی قرمز رنگی دور مردمک چشم

را به سمت بهزاد کشاند.

را گر،ته بود .با صورتی مرتب .پریا بیطاقت خود

بهزادم نمیخوای نگام کنی؟ اصال هرچی تو بگی درست .بذار کمکت کنم بلند شی ،بهذار بهرمقرصت و بیارم بخوری تا حالت بهتر شه.
بهزاد با درد نگاه

را به سمت پریا سوق داد.

نمیخوام روزای آخری که اینجایی خاطرهی بد واست بمونه برگشهتی پهیکلی خوبی در حق
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را بلند کرد.

پریا کفری صدای

بهت گفتم اونا خانوادهی من نیستن بهزاد! گفتم خانوادهی من تویی ،در ضهمن مهن هرکهاریکردم وظیفهام بود.
بهزاد با همان چهرهی درهم ر،ته ،عصا را صاف گذاشت و با دست راسهت

او را گر،هت ،دسهت

را به زمین گر،ت و یا علی گویان بلند شد .پریا با عجر نالید.

چپ

بهزاد این کار رو بامن نکن! دارم میگم برمیگردم .بهت قول دادم.جلوی پریا ایستاد .چشمهای

همانند دیشب خی

طرف هم به خوبی نمیتوانست تعادل

شده بود و این بهزاد را عذاب میداد .از آن

را حفظ کند .بنابر این با قدم ههای آهسهته بهه سهمت

تخت یک نفره ر،ت و پریا هم با ،اصلهی کمی از او قدم برمیداشت که اگهر یهک لحظهه بههزاد
تعادل

را از دست بدهد ،سریع کمک

گذاشت که باع شد از درد نفس

کند .بهزاد روی تخهت نشسهت و پهای

را روی تخهت

شود.

در سینه حب

میرم قرصت رو بیارم بخوری!تا آمد برود بهزاد با درد گفت:
نرو! میخوام برای این مدت که نیستی نگات کنم.لبخند غمگینی روی لبهای پریا نشست .بغض گلوی
چشم

چکید .مانند همیشه در دل

خانوادها

سنگین شد ،اشکی لجوجانه از گوشههی

را نفرین کرد.

بهزاد ،انقدر خودت و اذیت نکن! میخوای بیا باهم بریم؟ پروژههایی که قرار بود طراحهی کنهیکه تموم شده ،بیا باهم برگردیم ایران! هوم؟
نمیتونم پری! تا وقتی حالم خوب نشه نمیتونم برگردم بیام ایران! اگه پرسیدن که چهرا اینهه93
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وضعیت جسمیت چی بگم؟ که عین ترسوها میخواستم خودکشی کنم؟
لبهی تخت نشست و دست

را محکم در میان دست های سرد

روزه تمام میشد اما دلیل این تر
-پ

گر،ت و ،شرد .کهار

یهک

بهزاد را نمی،همید.

بیا وقتی کارم تموم شد یک روز قبل برگشتم ،بیای ایران تا بریم پی

دکتر ،هیمی! این

د،عه اون عملت کنه بهزاد .دیگه دوست ندارم با پای سوم راه بری.
بهزاد چیزی نگفت ،هرچه قدر تال

میکرد نارضایتیا

را بروز ندهد مو ،نمیشد .انگار آخر

هم کوتاه آمده بود چون بی صدا ،ق با چهره ی دردمند پریا را می نگریسهت .پریها دسهت
رها کرد و بلند شد .اگر یک ثانیهی دیگر آنجا می ماند .اشکهای
بهانهی قرص آوردن اتاق و بهزاد را ترک کرد اما تا در را پشت سر
دهان

روانهی صورت

را

میشد .بهه

بست ،دسهت

را جلهوی

گر،ت و بی صدا شروع کرد به گریستن .جا پای بهزاد در زندگی او خیلی محکهم بهود و

به این سادگیها از بین نمی ر،ت اما اگر یک درصد او می ،همیهد همسهر

در ایهن چنهدماه

درمورد اکثر چیزها واقعیت را نگفته است چه بر سر

میآمد؟ او به بههزاد قهول داده بهود بهار

دیگر او را نشکند اما ...اگر می،همید او ...محکم سر

را تکان داد و زیرلب گفت:

نمی،همه! حتی اگه شده به پاشون میا،تم ولی نمیذارم دوباره لههم کهنن! اونها نمیتهونن بهازندگی من ...پریا نواب بازی کنن!
با صدای ناگهانی مرضیه خهانم ،از جها درآمهد و هینهی کشهید .محکهم دسهت
گذاشت .نگاه متعجب زن ،به صورت خی

او ا،تاد .پریا سریع دستی به صورت

را روی قلهب
کشید.

شرمنده خانم یک د،عهای اومدم و ترسوندمتون ،اما گویا کسی با شما کار داره!پ

از زدن این حرف ،تلفن را به سمت پریای ترسان گر،ت .رنگ به صورت

این حرف ،دست
94
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بهزاد پا تند میکرد گفت:
باشه ،لطفا قرص آقا رو ببرید اتاق ،کمی پا درد داره!از زدن این حرف ،محکم در اتهاق را بههم کوبیهد و بهه در تکیهه داد .نهبض گهردن

پ
گلوی

احسا

میکرد .گوشی پاناسونیک بی سیم را نزدیک گو ا

نگاه نکرده بود که ببیند کیست ...هیچک

را در

کرد .حتی به شماره هم

در این مدت دنبهال او نگشهته بهود .بها لکنهت زبهان

گفت:
بب...له؟صدای مردی با خنده از پشت تلفن آمد.
چرا پوال رو برداشتی و به کمک پسر احم من ،رار کردی که االن میترسهی تلفهن و جهواببدی؟ میموندی زندگیت رو میکردی ارث و میراثم به نام صاحب اصلی
پسر

را که خوب عروسک دست

میکردی.

شده بود را احم صدا میزد .اگر پیمان احمه بهود په

چه کسی عاقل بود؟ حتما همان کسانی که چشم روی داشتههای دو نفر بسهتند و زنهدگی دو
نفر را چوب حراج زدند .آب دهان
بند بند وجود
پاهای

از تر

را محکم قورت داد .به عک

دو نفرهاشان چشهم دوخهت.

میلرزید .عرق سهردی روی تیغههی کمهر

سر شده بود اما ترس

نشسهته بهود و دسهت و

را بروز نداد .همانند گذشته پوزخندی زد و گفت:

-زندگی؟ حتی اگه ارث و میراثم به نام شما میکردم میذاشتین یک آب خو

از گلوم پهایین

بره؟ پدر کشتگیتون با من چی بود؟ من که از اول میخواستم همه رو تمام و کمال بهه نهامتون
بزنم.
مرد نگاهی به قاب عک
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پسر

بود تا بعد از مدت ها سری به آنها بزند ،البته خانه که نه به قول او دخمه!

،کر میکنی کل درد من پوله؟دست

مشت شد .دست راست

را جلوی دهان

گر،ت تا صدا به بیهرون نهرود .باعصهبانیت و

صدای آرامی گفت:
-پ

دردت چیه؟ چیکار کنم هم تو هم اون مهرد بهه اصهطال بابها و بهرادرا

دسهت از سهر

زندگیم بردارین؟
قبال بهتر با داییت حرف میزدی مثال میگفتی جای بابا...پریا با عصبانیت دندان قروچه کرد.
داری میگی قبال! قبال همه چی وجود داشت .پریا بود ،پیمان بود و دایی ! دایی که نه مردیکه همین دختری که تحدید

می کنی حاضر بود بمیره تا خار تو پها

نهره! امها االن بخهاطر

حرص و طمع شما آشغاال من و پسرت همه چیمون رو باختیم .برمیگردم همه چی رو به نامت
میزنم ولی گورت رو از زندگیم گم کن دایی جان حمید! این شماره رو هم از ذهنت خ بزن!
دیگه هم مزاحم نشو!
مرد دستی به صورت

کشید و گفت:

میدونی بعد ر،تنت چی به سر پیمان اومد؟پوزخندی کنج لب

نشست .انگار بعهد چنهد سهال مهرد پشهت تلفهن ،همیهده بهود پسهر ههم

دارد .مانند همیشه که تا نام او را میشنید غم دو عالم به وجود
اتفاقات ،شرده شد .مدت زیادی بود که تال

میکرد ،کر

تزریه شهد .قلهب

از درد

را از پیمان دور کنهد چهون گنهاه

بود .از نظر او گذشته ها گذشته بود .او االن بهزاد را داشت نه؟
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صدای تلخ دایی جان حمید از پشت تلفن آمد.
چی شد هنوز تازه یادت...روی دو زانو نشست .انگار خاطرات گذشته یکهی په

از دیگهر داشهت جلهوی چشهما

جهان

میگر،ت و او به شدت ناراضی بود.
-پیمان خود

دخترعمها

رو ،راری داد یادت کهه نر،تهه! از همهه بیشهتر تهو و همهون بابها

مقصرید! برای من پیمان پیمان نکن که خندهام میگیره تهو اگهه پسهرت رو دوسهت داشهتی از
احساسات

بخاطر مال و اموال پدری استفاده نمیکردی ،تو باعه بهدبختی پسهرت و خهواهر

زادهات شدی! اگه از اون برای طمعه استفاده نمیکردی سرانجام ما ایهن نمیشهد .اگهر بهه مهن
ننگ نا نجیبی نمیزدی...
نتوانست ادامه دهد .تداعی خاطرات چیزی را عوض نمیکهرد .اشهک در چشهمان

حلقهه زده

بود.
-در ضمن دیگه به اینجا زنگ نزن! من عاش شوهرمم و میپرستم

نمیخوام دوبهاره بهه اون

گذشتهی تلخ و شیرینی که شما دوتا واسمون رقم زدین برگردم! روزبخیر!
این حرف را زد و گوشی را قطع کرد .با شنیدن اسم پیمان انگار نسیمی به رو زخم خوردها
وزیده بود .برای رهایی از این ،کر به عک
چشم دوخت عک

داخل یک قاب مشکی رنگ بود .بههزاد بها همهان عصهای قههوهای رنگه

ایستاده بود و پریا دست
بهزاد لبخند
بهزاد روی عک

دو نفره اشان که حدود یه ماه پی

گر،ته شده بهود

را روی شانه ا

گذاشته بود و لبخند میزدند .تنها عکسهی بهود کهه

واقعی بود .یک لحظه چهرهی پیمان با همان لبا های آبی بیمارستان به جهای
قرار گر،ت .پریا با حرص محکم سر

را تکان داد و با مشت به سر

کوبید.

اون برای من تموم شده! من بهزاد رو دارم .بهزاد سلطانی! هرچهی دارم از اونهه اگهه اون نبهود97
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منم به اینجا نمیرسیدم.
سر

را محکم به در کوبید .نفس

را روی هم گذاشهت .بایهد

را بیرون داد و پلکهای خیس

میز،ت تا همه چیز را تمام کند و این رابطهی نص و نیمهای که هنوز در ذهن خهود

تمهام

نشده بود را پایان میبخشید.
***
نگاهی به قطعات انداخت .مشکل از کارت گرا،یک بود .وس پیشانیا
کامپیوتر

را خاراند .انگار طرف از

خیلی کار کشیده بود .بیشتر از توان کارت گرا،یک ،طر سه بعدی زده بود و رنهدر

کرده بود که به کل کارت گرا،یک را نابود کرده بود .گوشهی لهب

را جویهد و پهیچ گوشهتی را

برداشت تا قطعات را سر جای خود نصب کند.
صدای قدمهای آرام کسی همین طور که چیزی را بهه زمهین میکشهید از پشهت سهر
سر

آمهد.

را به سمت صدا برگرداند و گفت:

النای بابا؟ مگه نگفتم نیا تو هال؟ نمیبینی اینجا چه قدر شلوغه؟دختر بچه دستهای

کرد و از پشت مبل بیرون آمد.

را درون دهان

بابا!سی پی یو را در محل خود

جا زد .کارت گرا،یک را گذاشهت و بعهد از چهک کهردن تمهامی

قطعات داخلی و کانکتور ها ،پوش
مبل روبه روی

کی

را گذاشت .دختر بچه با لهب و لوچههی آویهزان روی

نشست.

حوصلم سر ر،ته بابا!دستک های مشکی رنگ
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صورت

نشاند و با همان دستهای کثی دستهای

را باز کرد و گفت:

بیا بغلم دختر بابا! بیا!النا لبخند دندان نمایی زد .و با همان جثهی ریز خود
او را در آغو

را محکم در آغو

کشید و از روی زمین بلند شد .با یک دست
النا را درآغو

و با دست دیگر

جعبه ابزار نارنجی رنگ را برداشت

گر،ت.

خب دختر بابا از همین االن من در خدمت شمام .چیکار کنم بهتون خو-بریم پی

او رها کرد .پیمهان

بگذره؟

مامی!

پیمان با شنیدن این حرف تازه که النا یاد گر،ته بود .اخمهای

را درهم کشید .به سهمت اتهاق

ر،ت و جعبه ابزار را جلوی در گذاشت .روی هم ر،ته خانها

سی و پنج متر بود .یک پهذیرایی

کوچک که دو پنجرهی نورگیر کوچک داشت .جلوی در ورودی دستشهویی و حمهام قهرار بهود.
سمت راسهت در ورودی ههم کهه اتهاق دو در سهه قهرار داشهت .یهک آشهپزخانهی کوچهک بها
چند کابینت آهنی داشت و پیهک نیهک آبهی رنگهی جهای گهاز گذاشهته بهود و کهار

را ،راه

میانداخت .خانه تجهیزات آنچنانی نداشت .در حد موکت قههوهای رنهگ و یهک قالیچهه وسه
پذیرایی ،دور تا دور هم چند بالشت گذاشته بود .یک تلویزیهون قهدیمی  CRTمشهکی رنهگ بها
گیرنههدهی دیجیتههال

روی زمههین قههرار داشههت کههه کههار النهها را بههرای کههارتون دیههدن راه

میانداخت .النا به نیم رخ پدر

خیره شد .این حرف را تازه از هم سن و سال های خود

مهدکودک یاد گر،ته بود .پیمان مجبور بود النا را با وجود سن کم
آنقدر پول نداشت که هزینهی پرستار دهد .از پ

در

در مههد ثبهت نهام کنهد.

هزینههای سنگین مهد هم به زور بر میآمد،

همین طوری هم چندماه بود که قول داده بود هزینه را پرداخت میکند اما وعهده وعیهد الکهی
داده بود .سعی کرد لحن
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بهت چی گفتم دخترم؟ تو مامی نداری! به جاو او را که با گو های خر

سفید رنگ

بابا داری.به سمت آشپزخانهی کوچک ر،هت

بازی میکرد را روی صهندلی زوار در ر،تههی آهنهی

گذاشت که با ا،تادن وزن کم او ،صدای قرچ و قرچی داد.
در کابینت را باز کرد .با دیدن تنها کنسرو لوبیایی که انتههای کابینهت قهرار داشهت .نفسه
بیرون ،رستاد .نمیتوانست به بچهی سه ساله کنسرو لوبیا دهد .دستی به چانها
در را ببندد ،نگاه
دیدن لبا

کشید .تا آمد

به آبهایی که از زیر در کابینت راه ا،تاده بود ا،تاد .زمهین خهی

باربیای که روی آبها ا،تاده بود .ابروهای

را

بهود .بها

باال پریهد .خهم شهد و در را کامهل بهاز

کرد.
دخترم تو دیدی این اینجوری شده چرا به من نگفتی؟ کی اینجوری شده عزیزبابا؟را درون دهان

بچه دستهای

کرد .به پدر

که منتظر مینگریست

چشم دوخت.

نگفتم که نریم خونهی مردم.دست پیمان مشت شد .بچهی سه ساله هم انگار ،همیده بود شهغل خهدماتی یعنهی چهه! او بها
همین سن کم
را به گو

او نمیرساند، .همیده بود پدر

سن به نسبت کم
پنیر دست

،همیده بود پدر

پول ندار است و خیلی از اتفاقاتی که درون خانه میا،تهاد
مانند آچار ،رانسه است و هر کاری کهه بگوینهد بها

انجام میدهد تا آخر شب با گرانی کاالها بتواند یک دانه نان و یهک قالهب

بگیرد و بی آید .پیمان غرولندکنان از آشپزخانه خارج شد .در جعبه ابزار را باز کرد

و چندتا از آچارهای

را برداشت.

برجی دو تومن بخاطر همین خونه ی بدرد نخور میگیره هر شب یک اتفاقی میا،ته یک بهارسق حموم نم میزنه مجبورم گچ کاری کنم یک بار چاه بند میشه مجبورم اسید بخرم چاه رو
باز کنم یک...
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با درد گر،تن قلب

دست

کشید تا بلکه حال

بهتر شود .از روی دو زانو بلند شد و به سمت آشپرخانه ر،ت .النا با دیهدن

دست پدر
روی تیشرت

که روی قلب

را سمت چپ سینها
بود .دستهای

گذاشت و سکوت کرد .چنهد نفه

را از دهان

عمیه

بیرون آورد که کمهی از آب دههان

ریخت.

بابا؟پیمان سریع دست

برداشت و روی زمین جلوی کابینت قههوهای رنهگ چههار

را از روی قلب

زانو زد.
جان بابا؟ حالم خوبه دختر قشنگم برو تو هال تلویزیون نگاه کن تا بابا این رو درست کنه.النا با یاد سی دی های کارتونا
و بدون برداشتن خر
دوید .ضربان قلب

که خیلی از آنها را ندیده بود .دستهای
که درجها

سفید رنگ

انگار بست

بخاطر کثیفی تیره شده بود بهه سهمت ههال

باال ر،ته بود .هیچ کدام از قرصهای اضطراریا

می گفت پول خرید یک ورق قرص را نداشت .سر

را محکم به کوبید

را نداشت .باید راست

را

را داخل کابینت کرد و به لوله نگهاه کهرد.

هرز شده بود که آب میچکیهد و بهه کابینهت برخهورد میکهرد .چیهک ...چیهک ...

چیک! لبخند محوی کنج لب

نشست .از همان لبخندهای نادر !...بازهم در گذشته غهرق شهده

بود، .کر گذشته و خاطرات باع شده بود بدون قرص دوام بیارد .هر وقت درگیهر کهار میشهد.
چه در خانه چه در خانه های مردم به دور دستها ،کر میکرد تا زمان برای
خود

دل

را خو

کرده بود به همان بازی گذشته ،زمانهایی کهه نمیدانسهت درگیهر چهه

میشوند .خود کرده را که تدبیر نیست نه؟ خود
را از قف

راه را برای ر،تن

جور کرده بود .خود

او

پراند تا از این بیشتر نابود نشود .هرچند عاش بود .پیمان عاش بود .عاشقی ،هداکار

که برای رهایی عشق

از چنگال پدر

میبرد خوشحال بود .هرچند دل
101
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***
کال،ه بین آگهیها چشم چرخاند .روزنامه را جلوی صورت

گر،ته بهود و غهرق در پیهدا کهردن

یک کار نیمه وقت .با ا،تادن کولهای روی صهندلی مجهاور و پهرت شهدن کسهی روی صهندلی،
روزنامه را پایین آورد .دختر با دیدن او که ابروهای

به لبههی کهاله آ،تهابیا

چسهبیده بهود.

خندید.
جون؟ چرا اونجوری نگام میکنی؟ این تنبیه کار صبحت بود که تا دم مدرسه رسهوندیم تهابلوزدی!
پسر روزنامه را جمع کرد و به صندلی تکیه داد .صورت سفید او را مقنعهی سورمهای رنگ قهاب
گر،ته بود .موهای مشکی رنگ
مطالعها

روی چتریهای

به عادت همیشه از گوشههای مقنعه بیرون زده بهود و عینهک
بود.

دوست داشتم رسوندمت به کسی چه؟دختر با دیدن روزنامهها و خودکاری که روی میز بود .پو،ی کشید و صاف نشست .از این ر،تهار
او خسته شده بود .پیمان همین بود .اگر کسی چیزی میگفت مخصوصا اگر بزرگتر

بود بایهد

عملی میکرد.
باید به کی بگم شوهری نمیخوام که بره سرکار؟ زندگیت خالصه شده تو دنبال کار گشهتن!پیمان اگه یک د،عه دیگه بگی بیا! بیام اینجا ببینم روزنامه آگهی جلوته دیگهه نهه مهن نهه تهو!
خودت میدونی که آقاجون یک چیزی میگه .میتونه چشم رو نوها

ببنده بگهه خهودت بایهد

خونه بخری ماشین بخری کو،ت بخری زهرمار بخری؟
آرنجهای

را روی میز گذاشت و خیره نگاه

خردادماه ،مقنعها
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-خودتم خوب می دونی من واسه آقاجون خیلی ارز

قائلم اگه اون بگه بمیر میمیرم .اگه هم

گفته تا وقتی خودت پول در نیاری دخترم و بهت نمی دم پ

نمیده!

دختر که با حرف او موا ،بود سری با همان چهرهی گر،ته تکهان داد ،آب پرتغهال او را کهه تها
نصفه خورده بود ،لیوان

را جلو کشید .نگهاهی بهه آگهیههایی کهه دور آن خه کشهیده بهود

انداخت.
-پ

دنبال یک کار خوب بگرد! مهن دوسهت نهدارم خهدماتی باشهی! بهه کالسهت نمیخهوره.

دانشجوی ،وق لیسان
دست

را زیر چانها

عمران بره دی

نصب کنه و چاه باز کنه! خب پیمان؟

زد و با دست دیگر

گونه ی او را کشید.

قربون دختر بابا بشم که انقدر به ،کر باباشه!دلخور آبمیوهی نسبتا سرد او را سر کشید و گفت:
دختر قانعیم نمیگم یکی دیگه بخر! از اول زندگی نگاه به ،کرتم.او این حرف را زد و پیمان یک جوری شد .شرمنده نگاه

را دزدید و دست او را که دور لیوان

سرد بود گر،ت .با شرمندگی گفت:
بعدا واست جبران میکنم .خب؟ خودت میدونی که بابا بههم یهک قهرون پهول نمیهده، ،قهاندازهی یک بلی اتوبو

واسم ،رستاده.

دختر لبخندی به پهنای صورت

زد و دست او را متقابال ،شرد.

دیونه! الزم به جبران نیست .دست و دلبازیت رو تاحاال خیلی به رخم کشیدی!بعد از زدن این حرف ،دست
رنگ
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-اینا

نگاه! هنوز یادم نمیره اون د،عه رو که مجبور شدی بخاطر مهن پهای پیهاده تها دماونهد

بری!
با زدن این حرف ،هر دو نفرشان بلند زیر خنده زدند .هیچک
اینکه از پدر

باور

نمیشد که پیمان بهدون

طلب پول کند ،یک روز زودتر راه بیفتد تا به دماوند برسد.

اگه الزم باشه کل کرهی زمین رو واست راه میرم .دماوند که چیزی نیست.***
با صدای کسی محکم سر
سر

به باالی کابینت خورد و از ،کر گذشته بیرون آمهد .دسهت

گر،ت و از داخل کابینت بیرون آمد .با دیدن مردی که النا را با یهک دسهت
چند کیسه خرید بود .آچار از دسهت

گر،ته بود و دست دیگر

را بهه

در آغهو

بها صهدای بهدی روی زمهین

ا،تاد .مرد با دیدن وضعیت پیمان پر تمسخر خندید.
،ههداکاری کههردی دودبا دیدن چهرهی پدر
پا تند کرد و دختر

تههو چشههم خههودت ر،ههت .ایههن وضههع توئههه اون وضههع اونههه!

خون در رگهای
را از آغو

یخ بست .بدون نگاه کردن به صورت او ،بهه سهمت

او جدا کرد .او را روی زمین گذاشت و گفت:

برو بابا جون تو پذیرایی ادامهی کارتونت رو ببین!تا آمد النا دهان باز کند چیزی بگوید .پیمان بلندتر غرید:
-زودبا

النا!

النا که از صدای پدر

ترسیده بود .لب برچید و دوان-دوان به سمت پذیرایی ر،ت.

با بچه درست حرف بزن!کنار سر
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،کر نکنم دخترم نسبتی باهات داشته باشه!کیسههای خرید را گوشهی آشپزخانه گذاشت و بی توجه به پسر  ،روی همان صندلی زوار در
ر،ته نشست .با دیدن وضعیت خانه و محل زندگی پسر  ،اخمهای
بهم ریخته بود .چندسالی بود پسر
پسر

درهم ر،ته بود .اعصهاب

به او رو نمیداد .حتی چندوقت پی  ،به صاحب کارههای

رشوه داده بود تا او را از کار اخراج کنند تا دوباره سرا خود

برگردد اما حرف پیمهان

حرف بود .به سادگی کوتاه بیا نبود .
همون قدر که تو باباشی من بابابزرگشم .راستی زیادی به اون قلب ،شار نیار چندتا ارور واسهما،تاده بود .بهت که گفتم اون عمارت بزرگه دست بچ...
از عصبانیت نبض کنار گردن

را احسا

کرد .حرف او را قطع کرد.

اینجا رو از کجا گیر آوردی؟ میگم نمیخوام ببینمت! بچه ی من نیاز به محبتهای تو و پولتنداره! در ضمن واسمم مهم نیست هی میخوای ادای دکترا رو دربیاری بهم پیام میدی یها بهرام
قرص و کو،ت و زهرمار می،رستی!
بعد از زدن این حرف ،در کابینت آهنی قدیمی کنار یخچال را باز کرد و چند بسته قرصی که او
آورده بود را بیرون کشید و محکم جلوی پای
-پیمان و دختر

نیازی به تو ندارن! پ

لبخند تلخی گوشه ی لب

نشست .آرنج

پرت کرد.

دیگه سراغم نیا!
را روی میهز چهوبی گذاشهت و بهه پسهر

چشهم

دوخت .از لحاظ ظاهری هم تغییر کرده بود .موهای قهوهای که خیلی کوتاه کرده بود و ،ق در
حدی مو داشت که سفیدی سر

دیده نشود .صورت اصال شده ،پوست روشن که از مهادر

به ارث برده بود چشمهای قهوهای تیره ،بینی کشیده و ابروههای مشهکی رنهگ ،از نظهر هیکهل
هم با وجود اینکه زیاد به خورد و خوراک
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میرسید .پیمان دیگر آن آدم گذشته نبود که اگر در دههان

بزننهد حرمهت نگهه دارد .پیمهان

خیلی وقت بود کار

شده بود سگ دو زدن برای یک لقمه نان تا شکم دختر

حتی سالمتی خود

هم مهم نبود، .ق تنها کاری که می کرد این بود که تا دم دمهای صهبح

بیدار میماند و دختر

را سهیر کنهد.

را سیر نگاه میکرد که اگر خوابیهد و چشهم بهاز نکهرد حسهرت بهه دل

نماند .
نیومدم اینجا دعوا کنم .اومدم هم ببینمت بعد از چندماه و هم بگم که پریا داره بر میگرده!پیمان یکه خورد .با شنیدن تکهی آخر حرف پدر  ،انگار آب سرد روی سر
میگشت؟ با تیری که قلب

کشید ناخودآگاه آخی گفت .صدای بلند تلویزیون از داخل پذیرایی

نسبتا کوچک میآمد اما تنها حرف پدر
-میدونی وقتی به

ریختند .پریا بهر

در سر او به صدا در آمده بود.

گفتم شرای تو خوب نیست چی گفت؟ گفهت مقصهر مهنم و دیگهه ههم

زنگ نزنم به خونها ! گفت عاش زندگی و شوهرشه.
از عصبانیت پلک

پرید .شانههای

ا،تاد .شوهر داشت؟ پریای او مجدد ازدواج کرده بود وقتهی

هنوز زن او بود؟ وقتی هنوز یک یادگاری پی
نبود .بود؟ اصال بود .او خود

به پریا دم ر،تنی اختیار داده بود .خود

شو! اگر پریا خوشبخت بود پ

درد او چه بود؟ سعی کهرد خهود

حرفهای همیشگی را زد و خود
میبرید .به سمت پدر
گفتم دست از سرب

یور

او داشت؟ دهان

خشک شد .پریا آن قدر نامرد
گفتهه بهود خوشهبخت
را کنتهرل کنهد در دله

را تا حدودی قانع کرد .بهی توجهه بهه دردی کهه امهان

برد و یقهی ژاکت او را در مشت

گر،ت.

بردار! بازم بخاطر ارث پدریت میخوای دا یکی دیگه رو به دل

نبود سه سال از خیلی چیزها محروم

کردی؟ ب

خیابون زندگی میکرد؟ وقتی میگه خوشبخته پ

را

نبود آواره شد؟ به

بذاری؟

نبهود تهو کوچهه

چرا هی میری دنبال ؟ هم من میدونم هم

تو که اونقدری پول داری که محتاج ارث و میراث نباشی! دردت چیه؟ مگه پریا دختهرت نبهود؟
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مگه به پات نیفتادم دست از سر
دستهای

بردار؟ با چی تحدید

را روی مشتهای پسر

-با شوهر

کردی؟

گذاشت .نیشخندی زد و گفت:

تحدید کردم .مثل اینکه پسره چشم بسته زن گر،ته که دربارهی خهانوادهی زنه

هیچی نمیدونه! اونم قبول کرد گفت میاد به نامم میزنه به شرطی که دهنم بسته باشه و نگم.
،رصتی هم میشه که ببینی

نه؟ تو ،النا و پریا! خانوادهای که همیشه تو خیالم بود.

او خندید و جگر پیمان تکه تکه شهد .مشهتهای
کرد .زانوهای

،رامو

بهاز شهد .قلهب

سست شد و جلوی پای پدر

گر،هت .نفه

به زمین خورد .نباید پریا می آمهد .اگهر

میآمد بازهم یک بازی دیگر شروع میشد .این د،عهه دایهی جهان حمیهد قصهد
برگرداندن پریا به جمع خانوادها

قصد

کشهیدن را
پهول نبهود.

بود .در ایهن میهان خیلیهها میباختنهد و پریها وارد

بازیای میشد که ،ق ح دو انتخهاب داشهت ...پیمهان روی زمهین وسه آشهپزخانه ا،تهاد و
پدر

،ق تنها او را نگریست .لبخند پر تمسخری به عالقهه و احسها

وخیم

هم سعی در نجات پریا داشت ،کنج لب

پسهر

نمایان شد .شهلوار پهدر

کهه در حهال

را گر،هت و ،قه

نامفهوم زمزمه کرد.
دسههههههههههههههههههههت از سههههههههههههههههههههرباورت میشود؟ ساعتی پی

بههههههههههههههههههههردار!

تپ های قلبت را همین جا درست کنار قلب خودم حه

کهردم.

رویای بودنت عجیب درونم زنده است .این روزها تو رویای دور از دستر

منی و مهن ههم ایهن

خ

برگ ،بها بوییهدن ههر

روزها دلم گر،ته ،دلم آشوب است قلبم میریزد با شنیدن هر خ
قطره باران ،با لمه
بیداریا

ههر نسهیم و آرام و بیصهدا غهرق میشهوم در ایهن خهوابی کهه نمهیدانم

کجاست .این روزها یک جای خالی بزرگ در همه جای دنیا میبینم .در کلمهات ،در

نسبت ها ،یک جور ارتباط ویژه با یک چاشنی خاص ،این واژهی مفقود همان نسبت گم کردهی
من و توست .مثل نسبت آبی به آسمان مثل بستگی باران به دریا ،مثل رب خهاک بهه زمهین!...
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این روزها من هنوز هم با تو حرف میزنم .همین جا کنارت مینشینم .برایت چای میریهزم .بهه
میروم .تو هم اینجایی، ،ق با اندکی ،اصله، ،اصهلهای بهه کوتهاهی

تو لبخندمیزنم دوشادو

یک خواب ،عم یک رویا ،دلم حال

این روزها اصال خوب نیست .این روزها دلم تنگ است.

برف پاک کن را زد تا شیشهه تمیهز شهود و بتوانهد جلهو را ببینهد .خهالف دیشهب کهه آسهمان
ستاره بود از دم-دم های صبح باران شروع شده بود .با دیدن سانتا،هی نوک مدادی رنگهی کهه
پارک بود .ابروهای

دقیقا جلوی آدر
یک لحظه دستهای

باال پرید .مگر میتوانست این ماشین را ،رامو

از شدت عصبانیت مشت شد .ماشهین ونهداد گهگهاهی از خهود

کنهد؟
صهدا

میداد و چندماهی بود که در پارکینگ خاک میخورد .اولین استارت بعد از هفهت مهاه توسه
نهال خورده بود و مطمئن بود که نیما با دیدن جای خالی هر دو ماشین حتما بهه ونهداد زنهگ
میزند تا علت را جویا شود .بنابراین گوشیا
ونداد از تصادف چندماه پی

را از بدو سوار شهدن سهایلنت کهرده بهود .چهون

،رصت نکرده بود تا ماشین را به تعمیرگاه ببرد .نهال ههم تها سهر

صبح دیده بود ونداد خانه را ترک کرده ،ماشین را برداشته بود و دنبال آدرسی که کیانمهر داده
بود ا،تاده بود .با سرعت ماشین را کنار سانتا،هی او نگه داشت تا چند لیچار بار

کنهد امها بها

دیدن هر چهار شیشه و سان رو،ی که باز بود .بارانی که داخل ماشین می ریخت .ابروهای

باال

پرید .صدای دکلمهی آرامی از برنامهی رادیو هفت در ماشهین او مهی پیچیهد .شیشههی سهمت
را از شیشه بیرون آورد .از عصبانیت روبه انفجار بود .دیشب تا صهبح

راننده را پایین داد و سر
پلک روی هم نگذاشته بود.
کیانمهر؟چندین بار صدای

زد .تا آمد دست

صبح روز سه شنبه! لب

را روی بوق بگذارد .نگاه

به ساعت ماشین ا،تاد .هشت

را گزید .حتی سان روف هم باز بود .نگهاهی بهه ماشهینها کهه پهارک

بودند انداخت .اکثر مردم ماشینهایشان را در کوچه پارک کرده بودنهد و جها پهارک نبهود .پهر
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حرص ماشین را بی توجه به بسته شدن راه خامو

کرد و کمربند

را باز کرد.

پسرهی دیونهی کم عقل!از ماشین پیاده شد و دست

را روی صورت

تند کرد .کیانمهر چشمهای

را روی هم گذاشته بود و صهندلی را خوابانهده بهود .بهاران داخهل

ماشین میریخت و صندلیها خی

گر،ت و به سمت در کمک راننده قهدم ههای

شده بود .لبهی جهدول ایسهتاد .دسهتهای

را

را بهه سهمت

داخل برد و یقهی پیراهن او را گر،ت و تکان داد.
کیانمهر؟ کیان؟ دیونهی کم عقل؟دکلمه ی دیگری شروع شد .هوا به شدت سرد بود .پتوی مسا،رتی روی او کشهیده شهده بهود و
به وضو معلوم بود .موهای نهال که از زیر شال بیرون ا،تاده بود خهی

رنگ پریدگی چهرها

شد .قفل در را باز کرد و در را کامل باز کرد .چندبار محکهم بهه صهورت

زد .نههال ههیچ وقهت

ندیده بود کیانمهر به این حال و روز بیفتد .انگار حرفههای ونهداد دربهارهی همسهر سهابق
عش خواهر

درست بود .دست های نهال از شدت اضطراب و سرما میلرزیهد .تها نههال آمهد

گوشی را از جیب

در بیاورد و شماره ی اورژان

را بگیهرد .کیهانمهر از جها پریهد و سهرجای

صاف نشست .گوشی در دست نهال خشک شد .باران سر شانههای پالتو مشکی رنگ
کرده بود .سر و صورت

در همان چند دقیقه خی

را داشت به جز نهال ،دستی به گردن
سرمایی که در وجود

آب شده بود .کیانمهر که گمان ههر کسهی

کشید و ناباورانه نام

را صهدا زد .نههال بهی توجهه بهه

را روی هم سایید و گفت:

،-کر کردی بیای جلوی خونها

109

را خی

رخنه کرده بود .یک قدم به سمت عقب برداشت و داخل گِلهای باغچه

ایستاد .با حرص دندانهای

میشه؟ دل

و

بشینی و خودت رو به این حال و روز بنهدازی چیهزی عهوض
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پشیمونیت رو ابراز نکنی؟
پشتی صندلی را درست کرد و پخ

را خامو

کرد .نفس

را بیرون داد.

به نظرت خواهرت به این سادگیا قبول میکنه؟نهال عصبی و با صدای بلند خندیهد .بهه نهیم رخ او خیهره شهد .دله
میسوخت اما خواهر

بهه حهال کیهانمهر ههم

خیلی عزیزتر بود.

توقع داری با اون غلطی که کردی به سادگی ها قبولت کنه؟ یکم مرد با ! این غرور لعنتیهترو بذار کنار کیانمهر ساالری! سی و یک سال با این زندگی کردی اون از زنهدگی اولهت ایهنم از
االن! اگه بخوای اینجوری به کارت ادامه بدی دست خواهرم رو میگیرم ،میرم یهک جهایی کهه
عرب نی انداخت! ،همیدی؟ عین آدم گندی که زدی جمهع کهن! نهه اینکهه مثهل مهاتم زدههها
بشینی تو ماشین و خودت رو تنبیه کنی! االنم برو خونهات تا بیشتر از ایهن جیهغ و داد نکهردم.
همسایهها نریختن رو سرت!
حرف نهال تمام شد اما نگاه کیانمهر روی پتوی مسا،رتی کهه رویه
گردن

کج شد .با دستهای لرزان

ا،تهاده بهود ثابهت مانهد.

پتو را گر،ت و مبهوت گفت:

تو آوردی؟نهال کال،ه از شال خیس

که به سر

چسبیده بود گفت:

وقتی شوهرم بودی روت پتو نمی انداختم االن که به خونت تشنهام واسهت پتهو بیهارم؟ دلهتخوشه؟
کیانمهر پتو را به بینیا
او ،نسیم مالیمی به روح

110

نزدیک کرد و نف
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کار الهام بوده! الهامم آورده اینو!را محکم به صورت

ابروهای نهال باال پرید .دست
حرف او را با تلخی بدهد .نگاه

کشید و سر

را برگردانهد تها آمهد جهواب

به در دیگر ساختمان که سمت چپ قرار داشت ا،تاد .رد نگاه

را به باال گر،ت .پلههای اضطراری! کسی با جثه ی ریز در بارانها کنج دیوار ایستاده بود .بهارانی
بود و کالهی روی سر

سیاه رنگی تن

انداخته بود و بی توجهه بهه سهنگینی نگهاه او آنهها را

مینگریست .البته آنها که نه! مردی را کهه داخهل ماشهین نشسهته بهود و بخهاطر پهایین بهودن
شیشهها نیم رخ
پشت هم نف
-خود

دیده میشد .نهال با دیدن او ،روبه کیانمهر که چشمهای

را بسهته بهود و

عمی در پتو میکشید گفت:

بود! برگرد برو خونه ،باید باها

حرف بزنم!

تا آمد کیانمهر چیزی بگوید .نهال از باغچه بیرون آمد .به سمت ماشین

ر،ت و با سرعت دنده

عقب گر،ت و جلوی در خانهی مهردم پهارک کهرد و روی د،ترچههای کهه داخهل کنسهول بهود
شمارها

را یادداشت کرد و روی داشبرد گذاشت .کیانمهر با این حهرف نههال ،پتهو بهه دسهت

سریع از ماشین پیاده شد .الهام که از دیشب تا االن به ماشین او چشهم دوختهه بهود .بها پیهاده
شدن کیانمهر ،سریع خود
بود .مشتی محکم به قلب

را عقب کشید و وارد سهالن شهد .از دیشهب کف ههای او پهای
زد و با بغض گفت:

لعنت به تو که هنوزم نگرانشی که مریض نشه! لعنت به این قلب لعنتهی کهه هنهوزم دوسهداره!

الهام متوجه نهال با ماشین تصاد،ی تابلوا
مانند همیشه که سر
روی کاله ،بارانیا
111
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پایین بود به کف های کیانمهر چشم دوختهه بهود .قطهره ههای آب از
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را داخل کابین انداخت .دل

بستن دکمهی سرآستین بود خود

به حال جفتشان میسوخت.

دیشب تا صبح در هوای سرد پهاییزی بهه دیهوار تکیهه داده بهود و تهداعی خهاطرات مهی کهرد.
،ق  3درصد شارژ داشت .آن هم ،ق بخاطر تکهرار یهک آهنهگ! کالههی کهه روی

گوشیا
سر

انداخته بود باع میشد اطراف را نبیند .پارسا دکمهی سرآستین

را بست و بهی توجهه

به اینکه باید پیاده شود .دکمهی طبقهی پنجم را ،شرد.
کجا بودی؟نمیتوانست زیاد روی پاهای

بایستد .از پا درد نفس

بند آمده بود .صدای

بخاطر گریهههای

دیشب گر،ته بود .
بیرون!پارسا هم دیشب از پشت پنجره جم نخورده بود و میدانست الهام تا صبح زیرباران بهه کیهانمهر
چشم دوخته است .خندهی پرتمسخری زد و گفت:
-پ

شعار نده ،راموش

کردی!

الهام بی حوصله کاله را از روی سر
به سهینه ایسهتاد .حهال

درآورد که موهای درهم گره خوردها

نمایان شد .دست

از ایهن محبتههای پارسها بههم میخهورد .علهت نزدیهک شهدن او را

نمیدانست .پارسا ابتدا ،ق یک صاحب خانه بود بعهد شهده بهود در خیهال

خهود

دوسهت

صمیمی او!
،-راموش

نکردم هنوزم دوس

دارم.

پارسا به جلو چشم دوخت .برای او مهم نبود که الهام چه کسی را دوسهت دارد .مههم ایهن بهود
خود

الهام را میخواست .آن هم بی دلیل! او به عش در یک نگاه اعتقاد داشت .ازدواج

کیانا ،ق تنها یک ازدواج سنتی بود که او مخال صد درصد
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جدا شود خیلی دیر شده بود و همسر
-مهم نیست! مهم اینه االن پی

کشید و خندید.

باردار بود .پارسا دستی به صورت

یکهی دیگهه اسهت مههم

منی نه؟ مهم نیسهت روحهت پهی

جسمته که کنار من ایستاده!
ابروهای الهام باال پرید .ح

بدی وجود

نمیدانست او کیست ...چه کارهایی از

را گر،ت .پارسها بهه سهمت او برگشهت .الههام هنهوز
بر میآید و چی در ذهن

میگذرد .او ،ق خام ملک

او شده بود که با وجود تجهیزاتی که خانه داشت با قیمت به قول خود

مفت خریده بود.

شیرینی نخورده پسرخاله میشی بهت گفتن؟پارسا یک قدم به سمت

برداشت .الهام عصبی پوست لب

را جوید و در دل

گفت:

بیا اینم از این! ،کر میکردم آدمه! نگو هر کی دورمنه مریضه به تمام معناست.شیرینی هم میخورم .دیر نمیشه!الهام سعی کرد چیزی را بروز ندهد .از او نترسد .حرفها و لحن به قول او ترسهناک
نگیرد .سر

را به سمت او برگرداند .در یک قدمیا

کیانمهر ا،تاد « .میدونی اونی که تو آپارتمان
که بعد مرگ بچها  ،زن
روی

ندید؟ مگر پسر

کشیدن خود

ایستاده بود .یک لحظهی کوتاه یاد حرف

زندگی می کنه کیه؟ شوهر خواهر سهاب مهن،

رو رها کرد و ر،ت » .زن  ،کیانا بود .پسهر

داشت به عم حرفهای او پی میبرد .پ

کیهانو ! انگهار تهازه

چرا هیچ وقهت نهاراحتی را در چشهمان مهرد روبهه

،وت نکرده بود؟ در این مدت تنها چیزی که دیده بود تال

برای باال

بود و توجه به او! وقتی از سرکار میآمد به زور الهام را به این طرف و آن طرف

میبرد .از سروی های طالی آنچنانی گر،ته تا لبا های مختله بهرای

میخریهد کهه همهه

توس الهام رد میشد .چرا یک مرد غریبه باید همچین لطفی را به او میکرد؟ نفس
حب

را جهدی

در سینه

شد .تا آمد لب از لب باز کند چیزی بگوید .آسانسور در طبقه ایستاد و در باز شد .همهی
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این اتفاقات در چهل و پنج ثانیه ا،تاده بود .با باز شدن در انگار جان به دست و پای
هول زده خداحا،ظی کرد و خود

رسید که

را از کابین بیرون انداخت .حالت تهوع شهدید بهه او دسهت

داده بود .پارسا با دیدن وضعیت ترسیدهی الهام ،لبخندی مانند همیشه زد .دست

را به معنای

خداحا،ظی تکان داد و گفت:
عصر میبینمت الهامم!بعد از گفتن این حرف ،هر دو در آسانسور بسته شد و قامت پارسا از جلوی چشم او محهو شهد.
قلب

با شدت زیادی می زد .با یاد ،کرهایی که در آسانسور کرده بود محکم یکی به سهر

زد

و گفت:
خدا لعنتت کنه الهام که از تو چاله میا،تی تو چاه! الاقل کیان هر خری بود مرموز نبود ظاهرو باطن

یکی بود .نه اینکه با مردی که هیچی از

لب پایینیا

را در دهان

نمیدونم دم خور شدم.

،رو برد و با همان پای ضرب دیدها

محکم یکی به در ضد سرقت

خانهی او کوبید.
تقصیر مامان باباست اگه بر میگشتن یا حداقل یک زنگ می زدن مهی پرسهیدن ایهن مهدتکجام شاید انقدر دلم خون نمیشد .این سرانجام من بدبخت نمی شد که به هرکی از راه رسهید
روبیارم .لعنت به تو کیانمهر! لعنت بهت عوضی خودخواه! لعنت بهه همهه تهون کهه ایهن مهدت
هیچکی یادی از من بدبخت نکرد .لعنت به تو هدیه که من و به دنیا آوردی!
صدای

گر،ته بود .الهام ترسیده بود .او خیلی چیزها برای از دست دادن داشهت .پهول داشهت.

سند خانهی پدریا

به نام

بود .با وجود اینکه در آمریکا بزرگ شده بود .بهرای خهود خه

قرمزهایی داشت و شدید پایبند بود .حرص
اشک میریخت .با دردی که در پای
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را در بغل

گر،ت .محکم موهای

را کشید و بی صدا گریست .با دیدن کف های مشکی رنگ

او ،با همان صدای گر،ته و دید تار
-اگه تو من رو پ

گفت:

نمیزدی این نمیشد سرانجامم! تو مقصری و از همه بیشتر مهن کهه بههت

دل دادم .منی که با شونزده سال سن دلم به حالت سوخت و بعدم عاشقت شدم .منی کهه ،ه
یک عروسک مسخره تو دستت بودم .منی که به حرف بهزاد گو

ندادم .منی که بخاطر اینکهه

عذاب وجدانت کم شه و آروم شی از هیچ چیزی واست دریغ نکردم.
بینیا

را باال کشید .پارسا بهانه بود .الهام خیلی وقت بود که خودخوری میکرد .خیلهی وقهت

بود مانند باروت هر لحظه منتظر انفجار بود و بهانه را کیانمهر با آمدن به خانهها

بهه دسهت

داده بود .تا عقدهی این هفت ماه را خالی کند .دستمال سر جیب او را که دور مهچ پهای

گهره

خورده بود را باز کرد و به او چشم دوخت .انگار چیزهایی که کیانمهر به او داده بهود را خهود
میدید که حرف میزد.
اما تو چیکارم کردی؟ آتیشم زدی ،خردم کردی حاال بعد هفت ماه اومدی میگی پیشهمونی؟میگی اموالت باید واسه خودت بمونه؟ با چه رویی هنوزم دوسم داری؟ باز من چه قدر احمقهم
که هنوزم نگرانم سرما نخوری نگرانم ،شارت نیاد پایین بمیری!
ناگهان صدای گر،تها

بلند شد.

آره من احمقم خهودم بهاور دارم تهوهم بهه جهرم احمه بهودنم عهین آدم میگفتهی مهن رونمیخوای! مردونه میاومدی جلو میگفتی من و تو بهم نمیخوریم .میگفتی من و نمیخوای!
برای من بچهای چمدونم یک دروغی میگفتی که انقدر دلم نگیره از خهریتم .از نامردیهت! مهن
احم هنوزم دوست دارم بیخاصیتِ احم !
ناگهان ساکت شد .دست
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داشت ر،ت و در را باز کرد .قطرههای باران به شیشه میخورد .نگاهی به جای خهالی ماشهین او
کرد و زیر لب گفت:
دیشب تا صبح به اندازهی این هفت ماه لعنتی نگات کردم ولی تو خواب بودی !دست

را بلند کرد و به خود

اشاره کرد.

میبینی؟ هنوزم احمقم! مثل دو سال و نیم پی !صدای قطرههای آب از لبا
پلهها چرخید .دست
دهان

کسی لیز خورد و روی زمین ا،تاد .سر الهام سهریع بهه سهمت راه

را روی پلکهای خیس

گر،ته بود و شانههای

کشید .با دیهدن کسهی کهه دسهت

را جلهوی

می لرزید .به سکسکه ا،تاد .توقع هر کسی را اینجا داشت به جز

خواهر ! انگار واقعیت بود کسی که اینگونه با لبا

های خی

گریه میکند خواهر

است

***
با بند انگشتهای

بازی کرد .جرعت نگاه کردن در چهرهی نهال را نداشت .یک ساعتی بود که

او آمده بود و الم تا کام صحبت نمیکرد .تنها کاری که میکرد .جمع کردن دور و اطهراف بهود.
گوشی نهال برای چندمین بار روی میز ویبره ر،ت و نام ونداد نمایان شد .نهال تکهی آخر پیتزا
را داخل سطل آشغال انداخت و نایلون را گره زد .از بوی بد سطل آشغال امکان داشت هر لحظه
باال بیاورد .تا آمد به سمت در برود تا از شوتینگ زباله آن را پایین بیاندازد .الهام سریع جلوی
ایستاد.
بده من میبرم .بعد مدت طوالنی اومدی ا،تادی به جون خونهام؟ برو بشین!نهال بی توجه به حرف او ،از کنار

گذشت و به سمت در خروجی ر،ت .الهام پو،ی کشید و از

آشپزخانه خارج شد .به معنای واقعی نمیدانست چه به خواهر
که گلبهی رنگ بود نشست و پاهای
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چشم دوخت .کبودیا

ساق پای

هنوز هم بلند بود و زیر

زیاد به چشم میخورد .ناخنهای

ناخن

خون مرده شده بود اما حوصله نداشت حتی دنبال ناخن گیر در آن اتاق شلو بگهردد.

نگاه

را به تلویزیون دوخت .اگر نهال نمیخواست حرف بزند پ

او هم ترجیح می داد مانند

همیشه لب از لب باز نکند .باید به نهال هم ح میداد ولی خود

چه میشد؟ خنده دار نبود

به او میگفت شوهر سابقت مرا پ

زد؟ آن هم در اوج خو

شب میخواهد خواستگاری کند؟ او در خیال خود
یک محل دور ا،تاده بخرند و یک سری کارهای
رسانده بود .حتی در ذهن
دیزاین را خود
خود

باوری که ،کر میکرد کیانمهر آن

حتی خانهای که بهم قهول داده بودنهد در
از دو سال پی

انجام شده بهود .را بهه پایهان

تکتک وسایل خانه را چیده بود .با کیانمهر به خریهد ر،تهه بهود و

چیده بود .او هر وقت کم میآورد ،خیال با،ی روزههایی را میکهرد کهه ،قه

باشد و کیانمهر! بدون وجود گذشته اما از وقتی کیانمهر را شناخت یا درگیر کمهک بهه

او بود یا درگیر گذشتهی مادر  ،ناشکری نمیکرد اما زمانهایی کهه بها ههم بودنهد خهاطرات
خوب زیادی نداشتند .بیشتر نگران آینده بود تا از زمان امهروز
بیشتر از گذشتهی کیانمهری میترسید که سابقها

اسهتفاده کنهد .در ایهن میهان

خراب بود و خهود

چیز اعتراف کرده بود .نگاه

به صفحهی تلویزیون بود اما روح

بود .دقیقا دو سال و نیم پی

در یک عصر بهاری!

ههم از اول بهه همهه

به سمت گذشته پر کشهیده

×××
دستهای

را در جیب شلوار کرم رنگ

،رو برد .با قدم های آهسته از گوشهی خیابهان نسهبتا

شلو گذشت و آهنگ میخواند .امروز به اندازه ی کا،ی توس بچه های کال
شلوار مسخره شده بود ولی مهم نبود عادت کرده بود و برای

بخاطر پوشیدن

هم مهم نبود .او دامن بهه ههیچ

عنوان نمیپوشید حتی با وجود جوراب شلواری کلفت مشکی رنهگ معهذب مهی شهد .همهه ی
اینها درست بود که او چندسالی است که در کالیفرنیا زندگی میکند اما هنوز هم یهک دختهر
ایرانی بود، .رهنگ او شرقی بود نه غربی! از میان جمعیت که مشغول خرید بودند گذشت .خانه
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جایی بود که باید هر روز برای برگشتن به خانها

ی دایی پدر

میکرد .کولهی آبی رنگ

را روی هردو شانها

با خواننده شروع کرد به خواندن و سر
عبور داد نفس

از آن خیابهان پرتهردد گهذر

انداخت .کمی صدای آهنگ را بلند کرد .همراه

را آرام تکان داد .از میهان جمعیهت جثههی ریهز

در آن میان گر،ته بود.هر کسی بوی منحصر به ،رد خود

را

را داشت .یک نفهر

بوی ادکلن زنندهی ،رانسوی میداد یک نفر بوی عرق و دیگری بهوی صهابون .الههام ناخودآگهاه
ناسزایی نثار دست ،روشان که عامل اصلی این شهلوغی بودنهد کهرد و خهود
خیابان که به نسبت خلوت تر بود رساند .دست
بگیرد اما تا سر

نف

را بهه آن طهرف

را به صندلی کها،ی شهاپ خیابهانی گر،هت تها

به سمت راست در میان جمعیت چرخید .نگاه

مات مردی شهد کهه

لبهی جوی تکیه داده بود و مانند ماتم زدهها گردن

کج بود .ابروهای الهام یک باره بهاال پریهد.

در میان مردم به مردان تنومندی که کنار

ایستاده بودند گره خورد .انگهار مهرد ههیچ

نگاه

چیز از اطرا،
نگاه

نمی،همید که پاهای

می کرد .کمر

مدت هر ک

را در وس عابرپیاده دراز کرده بود و هر ک

رد میشد

را صاف کرد و ایستاد .بیشتر با دیدن چهرهی او جا خورده بود .در این

را که دیده بود .مو بور بود .اروپایی و آمریکایی بود .نژاد

موهای مشکی بلندی داشت که تا پایین گهردن

میرسهید .تهه ریه

،رق داشت امها مهرد.
نهامرتبی روی صهورت

داشت و گندمگون بود، .ک مثلثی شکل داشت و هیکل خوب! الهام ناخودآگاه با دیهدن او ذوق
حرف نزده بهود و عجیهب محتهاج

کرد که شاید او هم ایرانی باشد .او در این مدت با هم زبان

بود تا چیزی بگوید .آن هم بی توجه به جنسیت مرد یا زن بودن طرف .چند قدم به سمت جلهو
برداشت .یکی از هنضفریها را از گو ا

درآورد .نگاه بی ح

مرد به او ا،تهاد، .قه در حهد

چند ثانیه نگاهشان به هم گره خورد .که همین نگاه باع شد .سر تها پهای الههام بلهرزد .الههام
جلوی او رسید .هر دو مرد یک قدم جلو آمدند .الهام قلب
کنجکاوی

در مورد کیانمهر او را قلقلک داد تا جلوی پای او روی دو زانو بنشیند .بی توجه بهه

مردها که انگار به حالت آماده با
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ا

صورت ساده و بی آرای

را می گذراند .دراز کرد .موهای قهوهای رنگ کهه تها وس پشهت

میرسید .چشمهای قهوهای رنگ ،ابروهای کمانی ،گونه های برجسته و هیکل ریزنق ! کیانمهر
به دست کوچک او گره خورد .یکی از مردها به سمت الهام خم شد تا آمد دست

نگاه

به او

بخورد .دست کیانمهر روی ساق دست مرد نشست و با بی حالی تمام گفت:
– !do not touch her
(به

دست نزن!)

مرد با شنیدن این حرف از زبان کیانمهر ،با تردید صاف ایستاد و سر

را به سهمت مهرد دیگهر

چرخاند .که هر دو همزمان سرجای خود برگشتند .لب های بی رنگ الهام به خنهده بهاز شهد و
نگاه کیانمهر میخ خندهی او! الهام دست

را تکان داد و به انگلیسی گفت:

– ? do you want to be friend with me
)با من دوست میشی؟)
کیانمهر دست و پای

را گم کرد .تمام ح های بد از وجود

لحظه اتفاقات گذشته را ،رامو
الهام چشمهای

یک باره پر کشهید .بهرای چنهد

کرد و غرق چشهمهای قههوهای او شهد .کیهانمهر تبسهم کهرد.

را درشت کرد و سر

را کمی جلو برد و درچشمهای مشکی رنگ او زل زد.

قبول نمیکنی؟یکه خورد .دختری که جلوی
لوچهی آویزان دست
بزرگ

نشسته بود ایرانی بود؟ به خود

آمهد .تها الههام آمهد بها لهب و

را عقب بکشهد .کیهانمهر محکهم دسهت کوچهک او را میهان دسهتهای

گر،ت.

قبول میکنم.الهام با صدای بلند خندید .خود
119

را روی زمین رها کرد و بی توجه به رنهگ روشهن شهلوار

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

چهار زانو روبه روی او نشست.
ایول به صدا! عجب صدایی! یکم ،ارسی حرف بزن چندسالی هست ،ارسی نشینیدم هم وطن!کیانمهر سر

را به در ماشین تکیه داد .لحن بامزهی الهام باع شد لبهای

به خود خنده را ببیند .آن هم بیشتر شبیه کج و کوله کردن دههان

بعد از مهدت هها

بهود تها لبخنهد .بها زنهگ

خوردن گوشی الهام ،نفس

را بیرون ،رستاد .کیانمهر برای اولین بار در زنهدگیا

دقی شد .به حالت صورت

به اداهایی که میریخت و در آخر هم به لبا های مدرسها ! هر

او را میدید بیشتر ،کر میکرد پسر است تا دختر ،مخصوصا با شلواری که پای

ک

روی کسهی
کرده بود.

الهام که خبر مهمی را به او رسانده بودند و باید هر چه سریعتر به خانه بر میگشت .دسهت

را

جلوی او دراز کرد .آن روزها غرور برای الهام هیچ مهم نبود .ابروهای کیانمهر باال پرید.
گوشیت رو بده شمارم و بنویسم باید برم هم وطن!دست

را جلوی الهام بلند کرد و روبه هر دو مرد که نگاهشان را به سمت خیابان دوخته بودند.

با کج خلقی گفت:
– !pen
(خودکار)!
یکی از مردها سریع خودنوی
کیانمهر با سر
-بنوی

مشهکی رنگهی از جیهب

درآورد و بهه سهمت کیهانمهر گر،هت.

به الهام اشاره کرد.

شمارهات رو!

الهام به ماشین گرانی که او تکیه داده بود .اشاره کرد و در خودکار را باز کرد.
-نگو با این ماشین و این محا،ظا یک گوشی نداری!
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کیانمهر که بعد از مدتها تازه داشت با کسی بدون بازگو کردن گذشته سخن میگفت و از این
شرای راضی بود .خونسرد گفت:
ندارم!الهام دست کیانمهر را به محکم به سهمت خهود
شمارها  .سعی کرد ادامهی کنجکاویا

کشهید و شهروع کهرد بهه یادداشهت کهردن

را در مورد پسر روبه روی

به وقت دیگهری موکهول

کند .دستهای او به شدت در آن هوای نسبتا خوب بهاری سرد بود ،گر،ت گوشی ا
دوم زنگ خورد .الهام بی توجه به گوشی ،اسم

برای بار

را به ،ارسی روی انگشهت اشهارهی او نوشهت.

کیانمهر از او نگاه گر،ت و به زمین چشم دوخت .الهام بعد از یادداشهت کهردن اسهم  ،سهریع
بلند شد .بدون پاک کردن خاک های لباس

با خنده خودنوی

را تکان داد و همان طهور کهه

عقب عقب میر،ت و از او دور میشد گفت:
-این امانت پی

من! د،عهی دیگه دیدمت بهت میدم.

برق خوشحالی را در چشمان الهام دید .کیانمهر ناخودآگاه با دیدن جمعیتی که تمامی نداشهت
و امکان برخورد آنها با دختر بود .از سرجای
هول زده و همانند خود

بلند شد که صدای ت ته زانوههای

بلنهد شهد.

بلند گفت:

مراقب پشت سرت با !الهام پشت

را به او کرد ،خودنوی

دوید .آدرنالین خون

را محکم در دست

،شرد و با سرعت بهه سهمت خانهها

با دیدن یک نفر باال ر،ته بهود .خیلهی وقهت بهود کهه بهرای ههر چیهزی

خوشحال نمیشد .نمیخندید .زندگی او سرشار بود از یکنواختی و او در آن زمان ،کر میکهرد.
کیانمهر میتواند کمی هیجان به او منتقل کند .شاید هم واقعا به کسی نیهاز داشهت کهه ههم
زبان

باشد .کسی که بتواند در مورد دغدغههای
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اینکه کیانمهر در آن دوران اعصاب خود

را هم نداشت چه برسد به یک دختربچه!

×××
با دستی که جلوی صورت

قرار گر،ت .از ،کر درآمد و به صاحب دست که نههال باشهد چشهم

دوخت.
خب؟ خوالهام نف

گذشت سفر به گذشته؟
عمیقی کشید و گفت:

کار دیگهای به نظرت ازم برمیاد؟-آره! به جای اینکه ارتباطت و با همه قطع کنی میاومدی پی

ما! مامان نبود .مهن و نیهاو

خواهر برادرت بودیم یا نه؟ شایدم ما رو در حد خانوادهات نمیدونی.
را کمی آرام کرد.

الهام صدای

-موضوع این نیست .میاومدم پی

شما چی میگفتم؟

را جوید و لیوان چای سبزی که درست کرده بود را از داخل سینی برداشت.

نهال گوشهی لب

حاال که نیومدی ولی شروع کن!الهام سر

را پایین انداخت و با انتهای با،ت سیاه رنگ

-از کجا

بگم؟

با قاش  ،نبات را هم زد .به نیم رخ گر،تهی خواهر
دقیقا هفت ماه پیاون بهم آدر
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چاه!
الهام با شنیدن این حرف از زبان خواهر

چشمهای

درشت شد .کیانمهر به پای ونداد ا،تهاده

بود؟ بعد از هفت ماه ر،ته بود به دیدن آنها؟ یک چیزی ته دل
ذهن

باال و پایین شد .یک لحظهه از

گذشت که شاید او واقعا پشیمان است اما بازهم ،کرهای گذشته به سر

خ بطالن روی ا،کار
چرا باید کیان بیاد پینهال جرعهای از چای

هجوم آورد و

کشید.
ونداد؟
نوشید .هرچند دل خوشی از کیهانمهر نداشهت و مقصهر اصهلی در ایهن
به یاد نهال ا،تاد.

اتفاقات او بود اما یک لحظهی کوتاه حال و روز دیشب و صبح

تا وقتی تو شروع نکنی من الم تا کام حرف نمیزنم .وقتم که زیاد داریم.گوشیا

برای بار چندم روی ویبره ر،ت .بازهم نام همسر

-اول جواب ونداد و بده بعد میگم .مثل اینکه بیخبر از

روی صفحه ا،تاد.
اومدی.

نهال گوشی را برداشت و تنها برای ونداد نوشت.
-اومدم پی

الهام ،وقتی برگردم همه چی رو بهت میگم عزیزم!

پیام را ارسال کرد و گوشی را سر جای

را

گذاشت .منتظر به الهام چشم دوخت .الهام نگهاه

به گلدان خالی روی میز دوخت.
خالصه میکنم واست .اون شبی که من و دعهوت کهردین خونتهون ،بعهد دو سهال کهه انقهدررابطهامون باال پایین داشت .خواست منو ببینه! منه احم سهاده ،کهر میکهردم االن کهه آب از
آسیاب ا،تاده میخواد ازم خواستگاری کنه اما میدونی چی گفت؟ گفت من اگهه میخواسهتم
پایبند زندگی باشم از نهال دست نمیکشیدم .گفت من ،ق یک عروسک بودم تو دست
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خو

گذرونی  ،گفت اگه روزی بخواد ازدواج کنه با کسهی ازدواج نمیکنهه کهه بیشهتر از ده

سال از خود
به اینجای حر،

کوچیکتره! شایدم باید به

ح داد.

که رسید تلخ خندید و به عادت همیشهه موههای

را دور انگشهت

تمام حرفهای کیانمهر را از بر بود .مو به مو و خ به خ ! انگار نص خهاطرات
شب بود .باید از یک جا شروع میکرد نه؟ حرفهایی را میزد کهه در دله
سنگ صبوری نبود تا برای

از وقتی که یادم میاد .از هیچ چیزی واسآورد هرجا نتونست من دست

بود.

بهودم .هرجها کهم

رو گر،تم یک بارم تو جر و بح هایی که میکردیم پی

نشد .شایدم ح داشت .من عاشق
به سر

دربهارهی آن

مانهده بهود و ههیچ

بگوید و چه قدر خدا را شکر میکرد که نهال کنار
دریغ نکردم .خیلی دم دسهت

پیچیهد.

قهدم

بودم و هر کاری میکردم تا از زندگیم نره! که ،کهر ر،هتن

نزنه! طاقت نداشتم یک ساعت دلخور و سرسنگین باشه اما اون چی؟ ههیچ وقهت تهو

این دو سال مثل بقیه نبود .ما خیلی از راهها رو باهم نر،تیم .خیلی موقعهها نشهد .یها مهن سهر
بودم یا اون سرکار! یا اون یک د،عه چند روز غیب

کال

میزد و من چند روز تو بیخبهری!

یا من خیلی بچه بودم یا اون خیلی بزرگ! شاید االن که دارم به عقهب برمیگهردم بایهد حهرف
مسخرهی همیشگی رو بزنم .ما بدرد هم نمیخوردیم.
را روی پلکهای خیس

نفس

را بیرون داد و دست

خود

را گر،ت تا هم پای الهام گریه نکند .موهای

کشید .نهال خیره نگاه

کرد .جلهوی

هنوز ههم نهم داشهت و اعصهاب

از ایهن

مورد هم خرد شده بود .الهام دستمالی از درون جعبه برداشت.
مسخره است نه؟ ما به درد هم نمیخوردیم .ما تفاوت داشتیم .مهن بچهه بهودم ،نمی،همیهدمدارم عمرم رو به پای کی میریزم .من نفهمیدم انتهای ایهن جهاده بهه سهراب میرسهم .بهاورت
میشه نهال چه ،انتزیهایی میزدم؟
سر

را به سمت نهال برگرداند .از زدن حرفهای
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داشت به یک هم زبان و چه کسی از نهال روانشنا
راحتی گذاشته بود و پاهای

را همانند خود

بهتهر؟ خهواهر

دسهت

جمع کرده بود .سرتا پای وجود

بود .هرچه قدر حرفهای الهام جلوتر میر،ت .قلب

را بهاالی مبهل
گهو

شهده

بیشتر ،شرده میشد.

حتی اسم بچه هم انتخاب کرده بودم .حتی یک لیست قبل از اینکه برگردم ایران نوشته بودم.چی بود؟ مکانهای دیدنی هر کشور هر جایی که بشه باهم ر،ت .هر خیابونی که

میدونی تو

بشه تو کالیفرنیا باها

قدم بزنم .کا،ههایی که میشد بریم اما نر،تیم .از هرجها کهه گذشهتیم

اما کیانمهر گفت زشته! گفت از من میخوای بیام اینجا؟ بهم نمیخندن؟ بهم نمیگن کسی که
کنارت ایستاده دخترته یا دوست دخترت؟
شانههای

لرزید .انگار یک دور داشت در ذهن

مرور خهاطرات میکهرد .گفتهه بهود خهاطرات

خوب زیاد ندارد .رابطهی آنها به تارمو بند بود که الهام سعی در حفظ آن داشت و در آخهر ههم
توس کیانمهر پاره شد .با همان صدای گر،ته ادامه داد.
من کسی رو نداشتم نهال! هیچک ! پدر و مادرم هفتهای یک بار بیشتر بهم زنهگ نمهیزدن.من تنها بودم .هیچک

حر،م رو نمی،همید .کیانمهر رو که دیدم تونستم تنهاییهام رو باهها

قسمت کنم .هرچند خیلی جاها روی خواستههام چشم پوشی کردم .خیلی جاهها سهعی کهردم
این ر،تار بچگونه رو بذارم کنار تا باع رنجش

نشم که یک روزی نره! نهال من عاشق

بودم.

یها یهک لبخنهد

قهانع

با وجود اینکه مثل بقیهی زوجها نبودیم من ،ق به یک نیم نگهاه
بودم.
شدت گریههای

بیشتر شد .نهال سر

را پایین انداخته بود و محکم لب

را به دندان گر،هت

تا مبادا بشکند بود و با صدای بلند گریه کند .الهام دستمال را به زیهر چشهمهای
کمی را در قفسهی سینها

احسا

کشهید .درد

میکرد.

اما االن بعد چندماه که کنج این خونه ،کر کردم دیدم این رابطه ،ق یک طر،ه بود، .همیهدم125
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اگه بیشتر ادامه داشت .غرور من بدبخت له تر میشد .برای کیانمهر من یهک ذره مههم نبهودم.
اگه مهم بودم عین یک تیکه آشغال از زندگی
به حرف من گو
احسا

پرتم نمیکرد بیرون .اگه مهم بودم ،ق یک بار

میداد .لجبازی نمیکرد .بخاطر غرور

خیلهی کارهها رو نمیکهرد .پها روی

و عالقهام نمیذاشت .هرچند میدید هرچه قدر هم تو دهن من بزنه باز منم کهه عهین

سگ و،ادار جلو

دم تکون میدم .واسه اون از من بهترون ریخته بود .مهنم

وایمیستم و واس

یکی از همونا بودم .یکی برای سرگرمی! حتی االن که ،کر میکنم میبینم محبتاشم الکی بوده.
اون یک درصدم من رو نخواست و واسه داشتنم تال
نهال لبهای

را با زبان خی

نمیکرد.

کرد و گفت:

چرا با وجود اینکه میدیدی کیانمهر زیاد میلی نداره بازم موندی؟الهام خندید و موهای
-چون عاشق

را محکم چنگ زد.

بودم .من نمیتونستم بذارم کیان بره خودمم نمیتونستم برم اما شب آخری به

گلوم رسید .تکتک کارها

اومد جلوی چشمم .گهاهی اوقهات بهی محلیهها

ر،تارهای ضد و نقیض  ،بیتوجهیهای گاهی اوقات
باع شد بعد از شنیدن حر،ا

گهاهی اوقهات

به من ،شک و بهدبینیهایی کهه داشهت

برم و حتی نپرسم چرا منو نخواست .چرا منهو په

زد؟ حتهی

اگه اون شب غرورم رو له نمیکرد من حاضر بودم بهازم خهودم رو اصهال کهنم تها همهونی کهه
میخواد بشم اما...
الهام ادامه نداد .کیانمهر اشتباه کرده بود اما در این میان او هم خوشحال و راضی نبود .هرچند
نهال دل خوشی از او نداشت.
-داری میگی گاهی اوقات الهام! پ

یعنی انقدر بد نبود .نه؟

بد نبود .الهام راه و رسم عاشقی را بلد نبود .او همیشه ،کر میکرد مطاب میهل کیهانمهر ر،تهار
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کند همه چیز درست میشود اما شاید هم الهام درمورد کیانمهر بی انصا،ی میکرد .ههیچک
برای ثابت کردن خود

دنبال خواهر و برادر به قولی دوست

نمیگشهت .الههام سهکوت را بهه

گفتن چیزی ترجیح داد و بیشتر از این نتوانست دربارهی غرور خهرد شهده ا
نهال تمام شد و مو ،نشد تا جلوی گریها

را بگیرد .دستهای

دو همزمان باهم گریستند .الهام میدانست خود
کاسهی خود

گذاشته است .پ

را دور الهام حلقه کرد و ههر

کرده است .ایهن آشهی بهود کهه خهود

در

ح نداشت گله و شکایت کند .همان اوایهل برادربزرگتهر

چندین بار به او گوشزد کرد که بیخیال شود اما خود
و به قولی رگ مهربانی و دلسوزیا
شان

بگویهد .تحمهل

نخواست و گیر ا،تاد .خود

نخواسهت

گل کرد اما االن چه میکرد؟ با این وضهعیت میتوانسهت

دیگری به کیانمهر بدهد؟ دیگر چه قدر باید بزرگی میکرد و در برابر خیلی از ر،تارههای

او چشم پوشی میکرد؟ ح داشت نه؟ الهام قصهی ما ح داشت ،که ناراحت باشد ،که عصهبی
باشد که به یک آدم غریبهی دیگر رو بیاورد .نه؟ اما ههر حقهی کهه داشهت تکلیه قلهب

چهه

میشد؟
یک روز بعد:
پریا شالگردن قهوهای رنگ را دور گردن
بهزاد خیره نگاه

انداخت .تکهی بلندتر را زیر کوتاهی کهرد و گهره زد.

کرد و گفت:

انقدری هوا سرد نیست پریا!به سمت پالتو کرم رنگ او که در جالباسی آویزان بود ر،ت.
هوا همون قدر که ،کر کنی سرده بهزادجان! بشینی روی دوچرخه باد به سرت بخوره مهریضمیشی!
از پشت سر به پریا چشم دوخت .شلوار کتان راستهی مشکی که داخل چکمههای ساق بلنهد

127

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

ر،ته بود .با یقه اسکی کرم رنگ و پالتو کتی مشکی! موهای بلند

را بهاالی سهر

دم اسهبی

بسته بود .پریا با یاد اینکه امشب آخرین شبی است که کنار بهزاد است .آهی کشهید .چهه قهدر
زود توانسته بود .بلیت جور کند تا به ایران برگردد .هرچند بهزاد هیچ نمیدانسهت .او در خیهال
،کر میکرد پریا حداقل یک هفته دیگر کنار

خود

است .غا،ل از اینکه او چمدان

را بسته

بود تا دم دمهای صبح برود .دل این را نداشت که با بهزاد خداحا،ظی کند .نمیتوانست این کار
را بکند .دل کندن سخت میشد و این در توان پریا نبود .قبل از ر،تن به مرضیه خانم همه چیز
را گفته بود که بیتوجه به بدغذا بودن بهزاد ،سر وقت به او نهار و شهام را بدههد .او دیگهر ،هردا
نبود که با صدای بهزاد از خواب برخیزد .صبحانههای دست ساز او را بخورد .با بهزاد سهر صهبح
در هوای سرد قدم بزند، .ردا برای پریا دلگیر ترین روز بود .دیشب یک ثانیه هم چشم روی ههم
نگذاشته بود .او در این بیست و چهارساعت ،از تک تک لحظات کنار او بودن استفاده کرده بهود.
با قرار گر،تن بهزاد پشت سر  ،از ،کر در آمد .اشک در چشمان
متوجه نشود .چندبار پلک بهم زد و لبخندی روی لب

حلقه زده بود .برای اینکه او

نشاند.

جان؟عصا را به پای

تکیه داد .هر دو دست

را باال برد و از دست پریا پالتو را گر،ت.

میخوام حرف همیشگی رو بزنم .بری من چیکار کنم؟ نباشی کی میخواد انقدر پرستار خوبیباشه پریای من؟ بری سرم و روی شونهی کی بذارم؟ دلم به کی خو

باشه؟ چجهوری زنهدگی

کنم؟
سر

را کمی به سمت پایین مایل کرد .با صدای لرزانی که اثر بغض گلوی

بود ادامه داد.

بهزاد ترسیده ،خیلی میترسه که بری و دیگه نیای! میترسه تو این خونهی لعنتی تنها بمونه!میترسه دیگه صدای خندههای پریا
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پریا لبهای
اشکهای

را محکم روی هم ،شرد تا صدای ه ه ا

باال نرود اما نتوانست جلوی ریهز

شود .با پاشنهی پا چرخید و روبهه روی او ایسهتاد .شهاید از نظهر ههر کسهی بههزاد

بدبخت بود که اینگونه التما

میکرد تا نرود اما پریا به او ح مهیداد و بها ههر بهار بهه زبهان

آوردن  ،وجود او تکه تکه میشد .حتی بیشتر از زمانی که مجبور شد با خیلی از آدم های مهم
وداع کند.

زندگیا

نمیرم .قول دادم نرم .همیشه کنارت باشم، .ق این چند روز خوب زندگی کن خب؟بهزاد عک

العملی نشان نداد .هیچ وقت ،کر

اما با قلب

چه میکرد که هر لحظه ممکن بود بخاطر اضطراب ر،تن پریها از کهار بیفتهد؟ پریها

دست

را هم نمیکرد اینگونه روی غرور

را باال برد و با همان دل پردرد ،کنار سر

گذاشت و موهای

را نواز

پها بهذارد

کرد.

وقتی برگشتم ببینم یک کیلو الغر شدی من میدونم و تو! حرفهای دکتر یهادت نهره! نبایهدضعی بشی بخاطر خودت نه بخاطر من رعایت کن! لجبازی و بذار کنار! باشه بهزادم؟ بهت کهه
گفتم من نفسم به نفست بنده هر اتفاقی واست بیفته یک خار تو قلب من ،رو میره.
پریا نتوانست از این بیشتر ادامه دهد .با پشت دست
آرای ا

ر،ت و کاله یک طر،هی قهوهای رنگ

اشکهای
را کج روی سر

باشهای اکتفا کرد اما خدا میدانست که اصال دل در دله
لبخندی روی لب

را پاک کهرد .بهه سهمت میهز
گذاشهت .بههزاد بهه گفهتن

نیسهت .پریها دسهت او را گر،هت و

نشاند.

بریم دیگه نه؟بهزاد محکم دست

را ،شرد و گفت:

بریم!االن پریا بود پ
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سعی کرد حواس

و کارهایی که میکرد تا او لبخنهد روی لهب

را پرت پریا کند .پرت بودن

در ،کهر

بنشیند او از آیندهی خوبی که بعد از برگشتن

بهود میگفهت ،از کارههایی کهه در

آینده می خواست باهم انجام دهند .حتی یک بار نام جراحی پا را هم آورد اما بههزاد حواسه
نبود .هر ثانیه که میگذشت حال

بدتر میشد .روی دوچرخه که آرزوی این چندماه

بود پشت پریا نشسته بود .باد سرد به صورت

شهده

می خورد و حالت تهوع شدیدی از دلشوره گر،ته

بود اما در آخر پریا مو ،شد .هرچند سخت اما توانست بهزاد را از ،کهر آینهده بیهرون بکشهد.
جوری مو ،شد که بهزاد بیتوجه به پریا سریع پا میزد و صدای

را درمیآورد که بهه عواقهب

را باز میکرد و از ته دل

خدا را با خنده صدا مهیزد

کار

،کر کند .گاهی اوقات دستهای

تا پریا پی به پیچارگی و درماندگیا

نبرد اما خود

چیست ...او نام خدا را صدا میزد و در دل
خوشیهای

التما

که میدانست معنی ایهن صهدا زدن هها
میکرد که پریا ر،هت ،برگهردد! کهه عمه

آن قدر کم نباشد و ادامه داشته باشد .که پریا قول

را نشهکند امها دختهری کهه

جلو نشسته بود .با بهزاد بلند بلند حرف میزد و الکی میخندید تا آخرین شهب اینجها بهودن
خاطرهی خوبی در ذهن بهزاد بماند .انگار آن شب ،ق اسم

شب آنها بود .در باطن هر کهدام

از آن دو نفر در یک جای دیگر سیر میکردند که در آخر هر دویشان به یهک نقطههی مشهترک
میرسیدند .آن نقطه هم تر

از دست دادن این زندگی کهه تهازه داشهت روی پها میایسهتاد و

جان میگر،ت .بود.
(پریا)
سرم را به سمت راست که بهزاد خوابیده بود چرخاندم .هرچند از دیشب تا حهاال سهیر نگهاه
کرده بودم اما مگر میشد دل کندن از این مرد دوست داشتنی؟ مهی توانسهتم االن نهروم امها
عواقب

چه میشد؟ چجوری میتوانستم کنار بههزاد قهدم بهزنم ،در چشهمهای قههوهای رنهگ

زاللا

نگاه کنم و ،کر کنم چیزی نشده و اتفاقی نیفتاده؟ تا االن هم که توانسته بودم به روی

خود نیاورم سخت بود .یک روز ر،تن و برگشتن بهتر از این بود تا یک روز بهزاد را برای همیشه
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از دست دهم .بهزاد ،جای پیمان نبود .با یاد پیمان مشتم را محکم روی قلهبم کوبیهدم .پیمهان
تمام شده بود نه؟ بهزاد مهم بود .من عاش بهزاد بودم .من مردی را که اینگونهه راحهت بعهد از
هفت سال و نیم خوابیده بود را میخواستم ،با وجود پای لنگان ! با وجهود اینکهه گهاهی اسهم
را صدا میزد .بی اختیار دستم را آرام الی موهای قهوهای رنگ

همسر اول

،رو بردم .تیهک...

تاک ...تیک ...تاک! صدای رد شدن ثانیهها میآمد .چرا خواب کنار تخت روشهن بهود .مجبهور
شده بودم برای اینکه بهزاد ر،تنم را نبیند ،صدای خ خ

لبا هایم را نشنود و بیدار نشهود.

قرص خواب آور به او بدهم .آن هم به جای ویتامین! عجیب بود شک نکرد .شاید هم شک کهرد
و به رویم نیاورد .شاید خود

هم خسته شده بود از ب

گفته بهود .نهرو! بهدون تهو نمیتهوانم.

لجوجانه یک قطره اشک روی گونهام چکید .اگر ،ق یکبار دیگر ایهن حهرف را تکهرار میکهرد.
نمیر،تم ،به بهزاد اعتماد میکردم که اگر واقعیت را بفهمد باز هم مرا میخواهد .بهه نهیم رخ او
خیره شدم .با پشت دستم صورت

را نواز

کردم .مثهل همیشهه آرام و بهدون کشهیدن دردی

خواب بود .گوشیام در جیبم ویبره ر،ت و این حاکی از این بود که عماد پایین منتظهرم اسهت.
نگاهم را به ساعت دوختم .چه قدر زود زمان وداع رسیده بهود .عقربههی بهزرگ سهاعت روی 5
صبح بود و عقربهی کوچک روی  10دقیقه! صدایم را کمی آرام کردم و کنار گو ا

با بغهض

گفتم:
-منتظرم با

بهزادم! برمیگردم .مراقب خودت با ! وقتی برگهردم قهول میهدم همهه چهی رو

بهت بگم .بفهمم بخاطر نبودن من اذیت شدی از همون پل هوایی کهه میخواسهتی خودکشهی
کنی ،خودم رو پایین میندازم، .همیدی؟ ح نداری اذیت شی بهزادم !...بهم اعتماد کن!
بخاطر پایین بودن سرم یک قطره اشک روی صورت
صدای ه ه ام گو
شقیقها

چکید .اگر یک لحظهه بیشهتر میمانهدم.

زمین و آسمان را کر میکرد .لحا،ت سفید رنگ را روی

کشیدم و کنار

را عمی بوسیدم .از روی تخت بلند شدم .سعی کردم به این ،کر نکنم که ،ردا بههزاد

به چه حال و روزی خواهد ا،تاد .دستم را جلوی بینیام گر،تم .نگاه آخر را به اتهاقی کهه هنهوز
131

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

یک روز بود اتاق مشترکمان شده بود انداختم .لبم را محکم گزیدم جوری که شوری خون را در
دهانم ح

کردم .وقت ر،تن رسیده بود .گوشی برای بار دوم لرزید .پشتم را به بهزاد کردم .در

را که نیمه باز بود کامل باز کردم و خارج شدم .بدون اینکه به راهرو نگاه کنم .دوان دوان خودم
را به پایین رساندم .بغل دیوارهها روشهن بهود .چمهدان مشهکی رنگهم کنهار در خروجهی خانهه
خودنمایی میکرد .میز صبحانه را امروز من چیده بودم .چای دم کرده بودم .املت مورد عالقهی
او و آب پرتغالی که هر روز سر صبح مینوشید را درست کرده بودم .نف

عمیقهی کشهیدم .بها

همان سر پایین دستهی چمدان را کشیدم و از خانه خارج شدم .سرعت قدمهایم تند بود .قفهل
در را ،شردم و بیرون آمدم .هوای صبح مانند همیشه سرد بود .مثل هر صبح که باهم بهه پیهاده
روی می ر،تیم .ماشین عماد کنار کوچه پارک بود .با دیدن من ،چرا داد .نف
و با پشت دست اشکهایم را تمیز کردم .عماد با دست

عمیقی کشیدم

به داخل ماشین اشاره کرد .میدانستم

همین طوری هم دیر شده است .اگر بیشتر تاخیر کنم شاید به پرواز نرسم .به سهمت ماشهین
ر،تم .پیاده شد .او هم همانند دوست

آشفته بود .بغضم را بلعیدم .دسهتهی چمهدان را گهر،تم

که به سمتم آمد و مردد گفت:
مطمئنی پریا میخوای بری ایران با چیزایی که از خانوادهات گفتی؟از شرمندگی درو هایی که گفته بودم لب گزیدم .بهه عمهاد ههم واقعیهت خیلهی از ماجراهها را
نگفته بودم .کال،ه سری تکان دادم.
آره باید برم .بخاطر هر دوتامون!عماد سر تکان داد و چمدان را از روی زمین بلند کرد و به سمت صهندوعقب ر،هت .نگهاهی بهه
بالکن اتاق

انداختم .اشک دیدم را تار کرده بود .انگار یک لحظه هم نمیتوانستم معمولی ر،تار

کنم .بهزاد با من چه کرده بود و نمیدانستم .نور چراخ خواب از بیرون هم معلوم بهود .گلههای
شمعدانی قرمز رنگ بالکن را باد تکان میداد .هفتهی پی
132

WWW.98IA3.IR

میخواستم به داخل بیاورم کهه یهخ

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

نزند اما انگار قسمت نشد.
عماد در سمت خود

را باز کرد و گفت:

سوار شو دیگه! هرچی بیشتر بمونی دل کندن ازنمیاد بری نرو! الاقل اگه به

واست سخت تهر میشهه زن دادا ! دلهت

میگفتی کهه داری مهیری و خهداحا،ظی میکهردی بهتهر مهی

تونست هضم کنه تا اینکه صبح بلند شه با جای خالیت روبه رو شه ،االنم دیر نیسهت مایهه ا
یک از پلهها باال ر،تنه ،میتونم واست یک روز دیگه بلی بگیرم.
اگر امروز نمیر،تم دیگر جرعت نداشتم با وجود التما های

بروم .میتوانستم از التما ههای

مردی چون بهزاد بگذرم؟ به وهلل که نمیتوانستم .مگر سنگ دل بودم که نرم نشهوم کهه چشهم
روی او ببندم؟ جگرم با هر به زبان آوردن "نرو" از زبان

تکه تکه میشد .محکم سهرم را تکهان

دادم .در ماشین را باز کردم و سوار شدم .کمربندم را بستم و به جلو چشم دوختم .دستهایم را
روی چشمهایم گذاشتم که مبادا نگاهم از آینه به پشت سر بیفتد .هرچند صورتم خی

اشهک

بود .هرچند عماد با اخم و چهرهی ناراضی کنارم نشسهته بهود و بها سهرعت میرانهد تها هرچهه
سریعتر از محدودهی خانه دور شود .بلکه خاطرات من هم کم رنگ شهود امها میشهد؟ جها بهه
جای این شهر ما خاطره داشتیم .چه بد و چه خوب! بهزاد با همان پای لنگان خالف حر،ی کهه
میزد .پا به پای من این شهر را قدم زده بود .حتی گهاهی اوقهات از خهود

ههم بیشهتر مایهه

گذاشته بود تا خنده را به لبهای من بیاورد .بهزاد نه جواهر گران قیمت میخرید نه ولخرجهی
می کرد .نه مرد به نسبت ثروتمندی بود نه ماشین آنچنانی زیرپای
بود .کسی که حتی برادر

بود .او یهک معمهار سهاده

هم به او رحم نکهرده بهود .بها قهرار گهر،تن چیهزی روی ران پهایم،

دستهایم را از روی چشمهایم برداشتم.
-لبت رو تمیز کن! خونی شده!
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تشکری کردم و دستمال را روی لبهایم کشیدم .با صدای آرامی گفتم:
-مراقب

با

عماد! قول دادم زود برم و برگردم .حتما ببین که غذا

چشم برندار خب؟ من و رسوندی میشه خهواه
برنداری؟ قرص
با

کهنم ازت برگهردی خونمهون از بههزاد چشهم

داخل عسلی کنار تخته! سمت راست که میخوابهه اونجها گذاشهتم .مهراقب

تو این مدت از خ قرمزهایی که دکتر واس

عماد دنده را جا زد .اخمی میان ابروهای
-خوبه پ

و سر وقت بخوره! از

گذاشته رد نشه .خب؟

نشسته بود .با لحن کنایه داری گفت:

خودتم میدونی با ر،تنت چی به سر بهزاد میاد.

با غیظ دستمال را در دستم مشت کردم .چرا امروز انقدر عماد بی منط شده بود؟ توقع داشت
ندانم؟ یا شاید او ،کر میکرد من یک آدم متظاهر بودم که ،ق الکهی بهرای همسهرم دلسهوزی
میکردم.
میدونم ولی چارهای نیست .از دل خوشم نیست دارم میرم.به نیم رخ ا

خیره شدم.

اگه بگم اگه بری ،سرا بهزاد نمیرم چیکار میکنی؟ منصرف میشی؟محکم و چندبار سرم را به پشتی صندلی کوبیدم.
باید بری عماد! من بعد از خدا امیدم به توئه ،اگه توهم پشتسر

رو خالی کنی میدونی چی بهه

میاد؟

عماد دستی به صورت

کشید و کمی سر شیشه را پایین داد .در تعجهب بهودم چگونهه بها ایهن

هوای سرد ماشین ،شیشه را پایین می دهد .دندانهایم نامحسو
خشکی کرده بود .از استر
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حاضر خیلی بود دیوانه نشده بودم .از آن طرف نگرانی و دلتنگی برای بهزاد کهه هنهوز ،اصهلهی
چندانی از

نگر،ته بودم .نص قلبم از جا کنده شده بود .از سمت دیگر هم خانوادهای که بعد

از سه سال میخواهم مالقاتشان کنند و سختترین قسمت مالقات .دیدار با پیمان بود .پیمهانی
که یک زمانی عزیز ترین آدم زندگیام بود .آدمی که خود

هم مههرهی سهوخته بهود .صهدای

جدی عماد سکوت ماشین را شکست.
امیدوارم زودبرگردی! ،ق میتونم همین و بهت بگم .خودتم که خوب میدونی شرای بههزادطبیعی نیست .دکتر در اولین اصل ،استر

و اضطراب رو واس

ممنوع کرده! ر،تی تهران ،ههر

اتفاقی ا،تاد .هرجا کمک خواستی به من زنگ بزن! داداشم ایرانه ،میتونه کمکهت کنهه .همسهر
بهزاد واسه خانوادهی ما عزیزه! در داشبرد رو باز کن! کلید خونهایهه کهه اون اوایهل میمونهدین.
سپردم یخچال رو پر کنن! مثل اینکه بهزاد دو سه ماه پی

چندتا از وسایالی خونهه رو منتقهل

کرده اونجا ،که این رو نمیدونم .سرایدار میگفت چندتا نقاشی و چوب و تخته است.
با دیدن ،رودگاه حالت تهوعام شدید تر شد .بعهد از چنهدماه پها میگذاشهتم بهه ایهران کهه دل
خوشی نداشتم .با شنیدن حرفهای عماد کمی دلم گرم شده بهود .عمهاد در صهندوعقب را بهاز
کرد .قبل از پیاده شدن نیم نگهاهی بهه مهن کهه رنهگ بهه صهورت نداشهتم انهداخت .از همهان
لبخندهای همیشگی زد و گفت:
مطمئناً اگه بهزادم بود همین چیزا رو بههت میگفهت اگهه میبینهی االن اعصهاب نهدارم زنبخاطر بهزاده! برو به سالمت! حر،امم یادت نره! هرجا ،هر موقهع از روز کمهک خواسهتی

دادا

بهم زنگ بزن!
ته دلم گرم شد .سرم را به معنای باشه تکان دادم .عمهاد کمربنهد
نگاهی به ،رودگاه انداختم .اینجا آخر
نف

را بهاز کهرد و پیهاده شهد.

بود .از اینجا به بعد چندین مایل از بهزادم دور میشدم.

عمیقی کشیدم و از داخل داشبرد کلید را برداشتم .عماد در ماشین را باز کرد و گفت:
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بریم؟سری تکان دادم و کمربند را باز کردم .از ماشین پیاده شدم .آستینم را به چشم هایم کشیدم .با
هم به سمت داخل ر،تیم .از حالت تهوع شدید .نزدیک بود هرچه خورده و نخورده بهودم را بهاال
بیاورم .صدایم از شدت گریه گر،ته بود .چشمهایم میسوخت .عماد که متوجه حالم شهده بهود.
کنارم ایستاد و گفت:
خوبی پریا؟دستم را جلو بردم تا آمدم .چمدان را از دست

بگیرم .جدی نگاهم کرد.

دلت راضی نیست نرو پریا! وکیل بهزاد یکی از بهترین وکالی تهرانهه ،میبینهی کهه یهک روزهتونسته خیلی از چیزا رو واستون این ور دنیا راست و ریست کنه .تو بمون اون درست میکنه.
سرم را به معنای نه تکان دادم .دست آزاد

را گر،تم و با عجز نالیدم:

نمیخوام زندگیم نابود شه عماد! نمیخوام سر یک نیومدن زندگیم بره رو هوا! چمدون و بلیو بده میرم هرچند سخته اما بهم قول بده که چشم از بهزاد برنداری!
شمارهی پرواز و مقصد را اعالم کردند.
Dear Passengers Of Vancouver - Flight To Tehran, Refer To Exit A As
Soon As Possible With Flight Number AC9100
(مسا،رین محترم پرواز ونکور به تهران با شماره پرواز  AC9100هرچه سریعتر به خروجهی A
مراجعه ،رمایید).
عماد پو،ی کشید و چمدان را روی زمین گذاشت .از جیب سویشرت سهورمهای رنگه

بلهی و

کارتی را جلویم گر،ت.

136

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

لج کردی دیگه کاریشم نمیشه کرد .این بلیطتت! رسیدی تهران بهم زنهگ بهزن! ایهن کهارتوکیل بهزاده ولی ر،تی اونجا اسمی از بهزاد نمیبری! تو آنا میلر یا پریا نوابی امها بههزاد، ،قه
هریسونه! این رو یادت نره! نباید هیچ اسمی از بههزاد سهلطانی بهرده شهه .وکیهل مهورد اعتمهاد
بهزاده .خب؟
انقدر حالم بد بود که حوصله نداشتم بپرسم چرا نامی از بهزاد نبرم، .ق به تکان دادن سر اکتفا
کردم .بلی و کارت را با دستهای لرزان گر،تم .نف

عمیقی کشیدم و شال مشکی رنهگ را از

دور گردنم باز کردم .روی سرم انداختم .برای بار دیگر اعالم شد .کارت و بلهی را داخهل جیهبم
کردم .لبخندی گوشهی لبم نشاندم.
-البت همه چی ممنون! مراقب خودت با

عماد! برسم تهران زنگ میزنم.

عقب عقب ر،تم .بی توجه به ازدحام مردم ،عماد گردن
دست

را درون جیب شلوار گرمکن

دستم را برای

را کمی به سهمت راسهت مایهل کهرد.

،رو برد و دست آزاد

را به معنای خداحا،ظ تکهان داد.

تکان دادم و به سمت گیت ر،تم .برنگشهتم ببیهنم .بهرای امهروز کها،ی بهود .از

برگشتم مطمئن بودم اما دلشوره سراسر وجودم را گر،ته بود .یک ح

بد داشتم .ترک کهردن

ونکور و بهزاد به معنای ترک پناه و آشیانهام بود .تا سوار هواپیما میشدم ،ق مهن میمانهدم و
نام همیشگی ...پریا نواب !...در ایران نام من این بود .کسی مرا نمیشناخت .کسی مرا به عنهوان
همسر معمار به نام کانادایی ،هریسون میلر نمیشناخت .از گیت بازرسی عبور کردم .خهم شهدم
تا چمدانم را بردارم اما یک لحظه ناخودآگاه سرم به سهمتی کهه عمهاد ایسهتاده بهود برگشهت.
مردمک چشمهایم با دیدن کسی که کنج ستون ایستاده بود .گشاد شد .نف

در سینهام حب

شد .صداهای اطراف محو شد .انگار در بهین مهن و مهردی خسهته کهه شهانههای
هیچک

نبود .دقیقا چند قدم از عماد دور تر بههزاد بهه سهتون تکیهه داده بهود .بها وجهود دور

بودن  ،برق اشک را در چشمان
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روی گونها
لبا

میدیدم .موهای قهوهای رنگ

هر کدام به سمتی ر،ته بهود .لبا ههای

همهان

های راحتی بود با این تفاوت که یک پالتو بر تن کرده بود .چانهام لرزید .اشک دیدم را تار

کرد .این نگاه خسته و غمگین به بهزاد تعل نداشت نه؟ بهزاد حتی هنگامی که از پا درد عذاب
کشیدن هم اینگونه نگاهم نکرد اما االن ...صدای غمگین بهزاد ،صدای التما های

دوبهاره در

گوشم طنین انداخت « .بری میمیرم پریا! تو قول دادی نری ولی هنوز چند ساعت نشهده کهه
میگی میخوای بری .نمیتونم بیام ،بهت گفتم بری با این وضعیت لعنتیای که دارم نمیتونم پا
به پات بیام !...پ

نرو! ترکم نکن که بی تو من یک آدم مردهام کهه ،قه الکهی روزا

میکنه ».بهزاد دست

را به صورت

کند به سمت در خروجی راه

کشید .پشت

و شهب

را به من کرد .با همهان قهدمهای آهسهته و

را کج کرد .شانههای مرد من ا،تهاده بهود .انگهار آمهده بهود تها

بگوید .من زودتر ر،تم چون چشم دیدن ر،تن تو را ندارم پریهای مهن !...بها محهو شهدن قامهت
بهزاد ،تعادلم را از دست دادم .محکم دستم را به چمدان گر،تم تا روی زمهین نیفهتم .بها ر،هتن
بهزاد انگار نیمی از وجودم کنده شده بود .احسا
پیچید .همه چیز به روال خود

خال داشتم .بهرای چنهدمین بهار صهدای زن

برگشت .انقدر مات راه ر،ته شده توس بهزاد بودم که ندیهدم.

عماد پشت شیشه ایستاده و به پله برقی اشاره میکند که هر چه سریعتر بهروم .رنهگ عمهاد از
عصبانیت سرخ شده بود .زنی کنارم ایستاد و دست

را دراز کرد تا بلندم کند.

– ?Can I Help You
(کمکی از من بر میاد؟)
زبانم را روی لبهای خشکم کشیدم.
– .no thanks
(نه ،ممنون)
بی توجه به دست دراز شدهی زن ،بلند شدم .چمدان را کشیدم و با دلی آکنده از درد به سمت
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خروجی  Aر،تم .قول من قول بود .پریا بر میگشت .اگر کارم زودتر به پایهان میرسهید .همهین
،ردا بر میگشتم .ر،تن بهتر از ،از دست دادن زندگیام بود.
***
چشمهای

را ناگهانی باز کرد .صدای همهمه از دور و اطرا،

د،عه سر جای

میشنید .چندبار پلک زد و یک

روی تخت نشست .پرستار که توقع همچین حرکتی را از بیمار قلبهی نداشهت.

سرنگ درون سرم ،در دست

خشک شد .پیمان لبهای

خی

را با زبان

کرد و گفت:

چند روزه من اینجام؟دختر نگاه از او گر،ت و سرنگ را داخل سرم زد.
بیست و چهارساعت!آرام و جوری که ،ق خود

بشنود گفت:

پریا داره بر میگرده! نباید برگرده! نباید!لطفا دراز بکشید تا دکتر نواب رو صدا کنم .دردی که ندارید درسته؟تا آمد بگوید" نه" چشمهای
روی

دور سر

تار شد .محکم رو تختهی بیمارسهتان را چنهگ زد .سهاعت روبهه

چرخید .پرستار کال،ه از خواستهی دکتر ،بازوا

دراز بکشد اما او دستهای

را پ

را گر،ت و کمک

کهرد تها

زد .محا،ظهای تخت باال بود و نمیتوانست به سهادگی آن

را به سمت پایین هل دهد .قصد داشت قبل از آمدن پریا بسهت در ،رودگهاه بشهیند تها محهض
آمدن سریع او را وادار به ر،تن کند .پای راست

را روی محا،ظ گذاشت دست

را تقهال کنهان

روی میله گذاشت .پرستار با دیدن این وضعیت او ،سریع از اتاق خارج شد تا دکتر نواب را صهدا
کند .پیمان با صدای نسبتا بلند و خماری گفت:
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،کر کردی با مور،ین اینجا نگهم داری بهکامل نشده بود که خود

حر،

نمیرسم؟ ،کر کردی میذارم برای بار دوم...

را رها کرد و از روی تخت خود

آخی گفت درد بدی در سرتاسر بدن خشک شدها
گذاشت و خود

را پایین انهداخت .زیرلهب

پیچید اما ک دستهای

را روی زمهین

را روی زمین کشید .نای این را نداشت روی پا بایستد .چشمهای

جانی در بدن نداشت .صورت

خمار بود.

را روی زمین سرد بیمارستان گذاشت .با چشمهای نیمهه بهاز

به جلو خیره شد، .اصلهی کمی تا در خروجی اتاق داشت .صدای دویهدنهای کسهی در راههرو
آمد .تمام وزن

را روی دستهای

انداخت و زیرلب گفت:

خدایا بهمون رحم کن!با قرار گر،تن یک جفت پا که کف های مجلسی مشکی رنگی پای
پدر

روپو

سفید رنگی به تن کرده بود و دست به سهینه ایسهتاده بهود .حالهت چههرها

نمیتوانست ببیند .پدر
در مشت

بود .سر

را بهاال گر،هت.

روی دو زانو نشست .سر

را

را خم کرد و محکم پیراهن آبی رنگ او را

گر،ت.

خدا بهت رحم کرده که االن بیمارستانی ،وگرنه میتونستم دست نوهام رو بگیهرم و بهذارم تهواون سگدونی جون بدی! خیلی ناشکری میکنی پیمان! هیچ وقت ممنوندار من نبودی! همیشه
،ق تو سرت پریا بود .حتی وقتی دوازده_سیزده سالت بود بازم پریا بود .یک بار از مهن تشهکر
نکردی که عملت کردم و به زور باطری تونستم اون قلب بیچارهات رو که یک بار مهیزد یکبهار
نمیزد و نجات بدم .خدا بهت رحم کرد که بچهات رو نگه داشتم .خدا بهت رحم کهرد کهه سهه
سال کار به کار زنت نداشتم .کدوم پدری این لطفا رو در ح بچهی ناسپاس
دهان

باز بود .نف های عمی میکشهید .چنهدبار محکهم پلهک زد .صهدای

میکنه؟
بهه زور شهنیده

میشد.
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من ازت خواستم واسم خوبی کنی؟ من بهت گفتم از لبه مرگ نجاتم بدی؟ نمیشد یهک بهاربرای همیشه از زندگیم گم شی دکتر حمیدِنواب؟
پدر

عصبی خندید.

بازم بخاطر پریا دلت پره؟ بخاطر اینکه تو اوج خوشبختی بمب انداختم وس زندگیتون؟ البتهزندگی که نه پریا هنوز هیچ کارهی تو بود که...
حر،

را ادامه نداد .با دست دیگر

محکم موهای پیمان را که اشک در چشمان

حلقهه زده

بود را گر،ت .از این بیچارگی پیمان به جنون میرسید .این پسری نبود کهه تربیهت کهرده بهود.
این آدم سست عنصر پیمان نواب نبود.
اگه پریا رو برگردوندمبودن

،ق بخاطرتوی بی لیاقت بود بخاطر اینکه بتونی یک بار دیگه طعم

رو بچشی! بخاطر اینکه بچهات برای اولین و آخرین بار مهادر واقعهیا

انقدر جفتک نپرون! این د،عه بذار بمونهه تهو وله
میگردونم ! کاری کن که این د،عه نره! کفشا
به دامن
موهای

رو ببینهه! په

کهردی ولهی مهن دارم لطه مهیکنم بهر
رو واس

جفت نکن! میخواست بره دسهت

شو!
را رها کرد .صاف ایستاد ،پیمان محکم دست ههای

را دور سهاق پهای او حلقهه کهرد.

بریده بریده و با عجز نالید:
نمیخوام! اگه این د،عه هم ...بیاد! بازم کفشاجمله دایی آشغال

رو جفت میکنم .پریا لیاقت زندگی با مها و از

و نداره! ،همیدی؟ اون باید کنار کسی که دوس

داره خوشهبخت شهه نهه

من!
ترحم برانگیز نگاه

کرد .چشمهای پیمان از صد ،رسخی عشه را داد مهیزد امها هنهوز ههم

باورهای گذشته را داشت.
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حتی اگه تو بازم کمکنمیذارم جنازها

کنی که ،رار کنهه مهن نمیهذارم! اگهه الزم باشهه میکشهم

از کنار توی ابله جم بخوره عاش ِ کور!

این حرف را زد و محکم پای
صورت

ولهی

را کشید که باع شهد .پیمهان بهه سهمت راسهت پهرت شهود و

به زمین برخورد کند .پدر

با لحن مرموزی ادامه داد.

بذار بیاد ،اون موقع خودت کاری میکنی که به کسی جز تو ،کر نکنه! خودت دسهت و پهارو میبندی! هرچی باشه پسرمی نه؟ هرچه قدرم بگی پسرم نیستی ولی از گوشت و خونمی!
بسته شد .مسکن قوی آخر او را از پای درآورد .نامفهوم جهوری کهه ،قه خهود

چشمهای
شنید گفت:

من پسرِ تو نیستم.از شانه خود
قدمهای پدر

را چرخاند .دستها و پاهای
حاکی از ر،تن

جان تکهانی دیگهر را نداشهت .صهدای دور شهدن

بود .سرما از زمین به بند بند وجود

منتقل میشد .نگهاه

را به چرا های سق دوخت .انگار باز هم یک جا میان گذشته گیر ا،تاده بود.
×××
خوبی؟سر

را به معنای آره تکان داد.

دلم برات تنگ شده بود .میدونستی آرزو؟پاهای

را داخل استخر تکان داد و لبخندی کنج لب

-نمیگفتی به احسا
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گر،ت .لب

پیمان خندها

را از داخل گزید که ح

و حال او را بهم نریزد.

بعد از سه سال نمیخوای ازم بپرسی چیکار میکردم و کجا بودم؟سر

را به سمت او برگرداند و موهای مشکی رنگه

را پشهت گهو ا

بهرد .پیمهان لبهه ی

استخر روی زمین چهار زانو زده بود و به نیم رخ او خیره شده بود .لبههای کهوچک
کرد ،ابروا

را غنچهه

را باال انداخت و گفت:

هر جا بودی حالت خوب بوده که آب زیر پوستت جمع شده!سر

را پایین انداخت نامحسو

هرجور که دل
خورد .دستهای

از این دیالوگهای خنهده دار ،خنهدها

میخواست جواب میداد .بدون اینکه به نمای
را پشت سر

گر،هت .انگهار پریها
را

نامه نگاه کند .پریا لبخند

به منظور تکیه گاه گذاشت.

برای چی بعد از سه سال برگشتی؟ابروهای پیمان از این جدیت و تلخی کالم پریا باال پرید .سر

را باال گر،ت .گاهی اوقهات ،کهر

میکرد .واقعا این دیالوگها و نمایشنامهها بین هردوشان اتفاق ا،تاده .ناباوانه گفت:
نباید بر میگشتم؟پریا سریع پاهای

را از داخل آب بیرون آورد و بلند شد .سهایهی انهدام باریهک و الغهر

روی

پیمان ا،تاد.
باید بر میگشتی ولی نه پیپیدا شده و اومدی خو

من! ،کر کردی گوشام مخملیه بعد از سه سهال سهر و کلههات

و خرم باهام عین آدم حرف میزنی؟ بدون گفتن چیهزی بلنهد شهدی

ر،تی ...نه نامهای نه پیامی نه هیچی ،یک د،عه واسم ایمیل اومده بیها همهون جهای همیشهگی
میخوام ببینمت !...از نظر خودت خنده دار نیست؟
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پیمان نیم نگاهی به دیالوگها انداخت .همان دیالوگها بود .از جای خود بلنهد شهد .سهر

را

تکان داد و گفت:
احساسم به تو خنده داره؟ که بعد از سه سال برگشتم تا مثل گذشته...پریا دست

را باال آورد و به معنای سکوت روی لبهای او گذاشت .ناخودآگهاه حرفههایی کهه

این مدت در دل
و صدای

مانده بود را به زبان آورد .اشک درون چشمهای مشکی رنگ

حلقه زده بود

از شدت بغض میلرزید.

گذشته؟ گذشت .نه؟ دیگه نه من اون دختر دبیرستانی بدبختم نهه تهو یهک دانشهجوی آپا ! کسی که بخاطر اینکه پول دربیاره تا سر قول
هنوزم یک پاپاسی ته جیب

و

بمونه به همهه چهی چنهگ انهداخت امها

نداره هنوزم غرور داره! یک نگاه به من بکن! سهه ماههه حاملههام

اما هنوز یک سق باالی سرمون نداریم ،باید تو این عمارت لعنتی با بابات زندگی کنیم.
شانههای پیمان ا،تاد .از دیالوگهای مسخرهی استاد پریا به واقعیت تلخ زندگیا
پریا دستی به صورت

کشید ،ناخودآگاه این حرفهها بهه زبهان

خودخوری کرده بود که به گلوی

رسیده بهود.

آمهده بهود .انقهدر ایهن مهدت

رسیده بود.

معذرت میخوام .کنترلم از دستم ر،ت.پیمان سر

را با شرمندگی پایین انداخت.

ح داری!برای ،رار از نگاه غمگین ،پریا ،خم شد و برگههای آچار حاوی نمایشنامه را برداشت.
مگه اینکه برم دزدی تا بتونم یک مقدار پول جمع کنم و از اینجا بریم .بهت ح میدم .از اولکه به دنیا اومدی الی پر قو بزرگ شدی میدونم سهخته ولهی چهاره چیهه پریها؟ خهودت کهه
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میبینی شب تا صبح دارم جون میکنم تا بتونیم از اینجا بریم.
عذاب وجدان سرتاسر وجود

را گر،ت .او به خود

قول داده بود .بسازد و بسوزد .بدون اینکه

به پیمان دربارهی زندگی مسخره و پر کم و کاستی ای که دارند چیزی بگوید .اگر پیمان بهرای
این زندگی تال

نمیکرد ،جای غر غر داشت اما وقتی میدید او چگونه به در و دیوار میزنهد.

جای حر،ی باقی نمیماند.
مهم نیست .من به این زندگی کنج اون دخمه قانعم .همین که تو هستی بسه!سر

را بلند نکرد .چه قدر سخت بود که نداریا

شده بود .چه قدر برای
سخت بود ،ببیند همسر

با وجهود پهدری پولهدار در سهر

کوبیهده

سخت بود .هنوز عروسی نگر،ته بودند .پریا باردار شهده بهود .چهه قهدر
در زیرزمین سرد و نمور زندگی میکند و دم نمیزد .در صورتی کهه

باید در عمارت اصلی که در این چندین سال زندگی میکرده ،جایگاه

باشد .پریا روی زمهین

سرد جلوی او نشست.
پیمان نمیخوای جوابم و بدی؟ میگم ببخشید ،یک د،عه خیلی تحت ،شار بودم .مهن قصهدمناراحت کردنت نبود .خودم دارم میبینم چجوری داری...
اجازه نداد حر،

را تکمیل کند .دستهای

را دور او حلقه کرد ،با شرمندگی و سهری پهایین

گفت:
شرمندتم ،قول میدم هرجور شده از اینجا بریم.پریا به تکان دادن سر اکتفا کرد .از این بیچارگی هردوشان بغض گلهوی

را گر،تهه بهود .انگهار

روزهایی رسیده بود که او و پیمان پایین چرخ و ،لک زندگی بودند .هرچند دیگر امیدی به بهاال
ر،تن نداشتند.
×××
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به نف نف

ا،تاد .محکم چنگی به گردن

در قفسهی سینها

زد و چشمهای

را باز کرد .دیگهر از آن دردی کهه

میپیچید .خبری نبود، .ق گذشته بود که جلوی چشهما

آخرین حرفهای پدر

در گو ا

طنین انداخت «.اگه پریا رو برگردوندم

،ق بخاطرتوی

و بچشی!» پدر

میخواست پریها

بی لیاقت بود بخاطر اینکه بتونی یک بار دیگه طعم بودن
را برگرداند تا دوباره زجرک ا

رژه میر،هت.

کند؟ تا دوباره به همان روزگار سهخت جهوانیا

برگهردد؟ او

این بودن را نمیخواست .سریع از جای خود بلند شد .با دیدن النا که روی صندلی خواب
بود .لبخند محوی کنج لب
تاب در دست

نشست .دست

را لبهی صندلی گذاشته بود و همان خر

بود .صدای باز شدن در آمد .نگاه

برده
چهرک

را به در دوخت .با وارد شدن مرد به نسبت

جوانی که لبا های مرتب سرتا مشکی تن

بود .دندان قروچه کرد .پشهت سهر مهرد ،دختهری

جوان و کم سن و سال وارد شد .مرد پاهای

را جفت کرد و با جدیت گفت:

سالم آقای نواب ،من از این به بعد هرجا بخواین برید شما رو همراههی مهیکنم ایشهون ههمپرستار النا خانم هستند.
هر دو دست

مشت شد .مگر او مشکل

چه بود که پدر

گفته بود کسی او را همراهی کند؟

پوزخندی زد و گفت:
کی به شما گفته بیاین اینجا؟دختر به سمت النا ر،ت تا او را بلند کند.
دستور دکتر نواب هست!پیمان پر حرص و عصبی ،محکم آنژوکت را از دست

کشید .از تخت پایین آمد .خهود

مبلی که النا خوابیده بود رساند و زودتر از دختر ،او را در آغو

را بهه

کشید.

من و دخترم به دکتر نواب احتیاجی نداریم شما هم لطفا از اینجا برید!146
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را دور گردن پدر

النا دستهای

حلقه کرد و سر

را روی شانهی او گذاشت.

دستور آقاست ما نمیتونیم خالف دستور ایشون کاری کنیم .لطفا بچه رو بدین به خهانم آرزوتا ببر ! امروز شما مرخص میشید و به خونه بر میگردین.
بود کرد.

اشارهای به پاکتی که دست

و لطفا این لبا ها رو بپوشید تا برسونمتون!بخاطر شکسته شدن آنژوکت در دست  ،خون از دسهت
آغو

میچکیهد .پیمهان محکهم النها را در

گر،ت.

-برو به دکتر نوابت بگو ،پسر

و نوها

دختر با دیدن پیمان ،پر ترحم نگاه
چشمهای
کوتاه

گود ا،تاده بود .لب های

به صدقه ی اون نیازی ندارن!
کرد .آسهتین لبها

آبهی رنگه

قرمهز شهده بهود .زیهر

به کبودی می زد .بخاطر رنگ روشن پوسهت

و موههای

به مریضهای سرطانی شبیه شده بود.

لطفا با ما همکاری کنید آقا!با جلو آمدن دختر ،پیمان چند قدم بهه سهمت عقهب برداشهت .او اگهر میمهرد پها در عمهارت
پدربزرگ
خود

نمیگذاشت .کنج کنج آن خانه خاطرات تلخ داشهت .از آن طهرف ههم بایهد سهریع
را به ،رودگاه میرساند .نمی توانست همین طور دست روی دست بگذارد تا پریا در دام

بیفتد .نگاهی به گلدانی که گلهای رز

خشک شده بود و روی عسلی کنهار

بهود انهداخت.

طی یک تصمیم آنی ،گلدان را برداشت و محکهم بهه لبههی تخهت زد .گلهدان شکسهت و نرمهه
شیشهها در ک دست
گلدان را به سمت گردن
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تا آمد سر

را به سمت پدر

بچرخاند .پیمان نجواگونه گفت:

دختر قشنگم این طرف رو نگاه نکن خب بابا؟النا با شنیدن این حرف ،دستهای
شانهی پدر

را محکم تر دور گردن پیمان حلقه کهرد و صهورت

را در

پنهان کرد .مرد شمارهی کسی را گر،ت .پیمان با صدای بلندی گفت:

برید عقب وگرنه یک بالیی سر خهودم میهارم! بریهد عقهب! شهما حه نداریهد دختهرم رو ازمبگیرین!
دختر از دیوانگی او یکی بر صورت
به گردن

کوبید .مرد با صدای بلند پرستار را صدا زد .تیزی گلهدان را

نزدیک کرد و کمی ،شرد .دست چپ

این بیچارگی و ناتوانیا
چند پرستار به طر،

قلب

عهرق کهرده بهود .از

درد گر،ته بود .صورت

،شرده شده بود .هیچ راه ،راری نداشت .بها صهدای بلنهد مهرد،

ر،تند .دهان

خشک شد .چهار پرستار مرد به سمت

قدم برداشتند.

میگم جلو نیاین لعنتیا! وگرنه یک کاری دست خودم میدم.هر هفت نفری که در اتاق بودند .از این ر،تار پیمان ماتشان برده بود .آنها احتهرام زیهادی بهرای
پدر

دکتر حمید نواب جرا و متخصص ،لوشیپ قلب قائل بودنهد و در ذههن هیچکدامشهان

نمیگنجید که این مردی که از هر دو دست

خون میچکد و گردن

را بریده اسهت پسهر آن

مرد به اصطال شری است .پیمان چند قدم به سمت جلو برداشت .آرام کنهار گهو

دختهر

گفت:
یک لحظه هم صورت خوشگلت و دختر بابا این ور بر نمیگردونی باشه؟ از اینجا بهریم همهونچکمه صورتیا که دوست داری و میخرم.
النا که با شنیدن این حرف ،خوشحال شده بود .لبخندی روی لب
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باشه بابایی!صدای زنی درون بیمارستان پیچید.
دکتر نواب به اتاق  ...809دکتر نواب به اتاق !809چند قدم به سمت جلو برداشت .صدای همان پرستار که وقتی چشمهای

را باز کرده بود دیده

بود آمد.
آقای نواب اون و بذارید کنار لطفا! با این کارها ،ق زمان بسهتریتون بیشهتر میشهه .شهما ازسالمت رو و روان خوبی برخوردار هستین نذارید احساسات لحظهای به شما غلبه کنهه! مایهل
نیستید با ما همکاری کنید .پدرتون رو پیج کردیم .تا چند ثانیه دیگه میرسن!
تلخ خندید .با پدر

حرف بزند؟ چه حر،ی داشت کهه بزنهد؟ قلهب مریضه

پایین میشد .رگ پیشانیا

از هیجهان بهاال و

از شدت عصبانیت برجسته شده بود .با صدای بلندی داد زد.

برید عقب باید از اینجا برم! باید برم!صدای باز شدن مجدد در اتاق آمد .نگاه پیمان به پدر
تا به خود

مسل شود .ترحم برانگیز پسر

گره خورد .پدر

نف

عمیقی کشهید

را نگاه کرد .اشارهای به پرستارها کرد و گفت:

همه برید بیرون خودم هستم.را به نشانهی سکوت بلند کرد.

تا آمد پرستار چیزی بگوید .دست
-بخاطر دخترشم شده به خود

آسهیب نمیرسهونه! آقهای مهرادی شهما و آرزو خهانم بیهرون

بایستید هر وقت صداتون کردم بیاین داخل!
تیزی تکهی گلدان را بیشتر به گلوی
این خونسردی ر،تار و حرفهای پدر
149
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،شرد .جریان باریک خون از گردن
لرز

عصبی دست های

راه ا،تهاده بهود .از

گر،ته بود .چه قدر حال
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از

این مرد بهم میخورد .چه قدر باع تاسف
است .دو پرستار مرد ،مردد نگاه
اتاق ،پدر

بود که همچین مرد بهه اصهطال شهریفی پهدر

کردند و از اتاق خارج شدند .به محض خهارج شهدن آنهها از

روی مبل مشکی رنگ کنار در نشست .پای راسهت

را روی پهای چهپ

انهداخت.

کرد ،نگاهی به سر و وضع او انداخت و گفت:

زیرلب شل مغزی نثار

با این دیونه بازیات میخوای به کجا برسی؟دست چپ

درد می کرد .ضربان قلهب

گذاشته بود و قصد نداشت پدر

بهاال ر،تهه بهود .النها چشهمهای

را محکهم روی ههم

را رها کند.

به ،رودگاه!با شنیدن این حهرف از زبهان پیمهان ،شهروع کهرد بهه بلنهد خندیهدن .ایهن روزهها عجیهب بها
میگر،ت .الح که همان پسر دیوانهها

،داکاریهای پیمان خندها

بهود .پسهری کهه حتهی

وقتی داشت جان میداد .برای خوشبختی زن  ،چشم روی آن همه احسا

و عالقه بسهت و او

را به ساعت دوخت و بعد پیمان را نگریست.

را ،راری داد .نگاه

،کر کنم یک ساعت پیهمان طور که با دست

باید هواپیما نشسته باشه! یکم دیر نیست واسه ر،تن؟
خاک های شلوار کتان

را تکان میداد ادامه داد.

،ق مایهی سرا،کندگیمی پسر! یک ذره عقل تو اون مغز معیوبت نیست، .ق هیکهل بهزرگکردی و با وجود سنی که داری هنوز خیلی از چیزها رو نمی،همی! واسه پریا مهم نیستی ،اگهه
مهم بودی برمیگشت پیشت.
برمیگشت پی

کی؟ پریا جایی برای برگشت داشت؟ او وقتی به کمک پیمان ،رار کهرد .ههیچ

در بساط نداشت .نه کسی را داشت که پشت سر
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آب بریزد و نه کسی بود که کمکه

کنهد.

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

شیشه را روی زمین انداخت و این د،عه نوبت پیمان بود که بخندد .با لحن مملو از خنده گفت:
برگشت؟ جایی واسهستی که ر،تی تحدید

گذاشتی که برگرده؟ خودم ،رسهتادم

بهره االن تهو ایهن وسه کهی

کردی که برگرده؟ تو کی هستی اومدی اینجا برای من دم از کارایی

که در حقم کردی میزنی؟ کدوم

رو من ازت خواستم؟ وقتی که باید کمک میکردی پشهت

بهمون کردی! االن این وس حرف حسابت چیه؟ بازم اون ارث و میراث لعنتی رو میخوای؟
صدای

باال ر،ت.

یک نگاه به این بیمارستان لعنتی بنداز! مالک نص اینجا تویی! هنوزم چشمات سیر نشده؟گوشهی لب

دست به سینه شد .با انگشت اشارها

را خاراند.

نفهمِ بیعقل! دارم بهت لط میکنم میخوام پریا رو به تویی که یک پات لبه گوره برگردونمبعد به جهای تشهکر کهردن از مهن دری وری تحهویلم مهیدی؟ مهن اگهه اون ارث و میهراث رو
میخواستم به سادگی میتونستم از چنگ

در بیارم.

کلید و یک پاکت کوچک سفید رنگ از جیب روپو ا
پرت کرد .بخاطر باز بودن در پاکت ،چند عک

بیرون آورد و جلوی پای او روی زمین

از داخل پاکت بیرون ریخت .نگهاه پیمهان روی

عک ها خیره ماند .صدای چکهی خون ها از هر دو دست

میآمد.

این آخرین لطفیه که میتونم برای توی بی لیاقت بکنم! به نفعته عقلت و به کار بنهدازی! اونکلید آپارتمانیه که چند سال پی

واست خریدم .اونم دلبریهای مهادر بچههات بهرای شوهرشهه!

خودت و جای اون مرد لنگ بذار! تهو بیشهتر الیقشهی یها اون؟ بهه تصهمیمت احتهرام مهیذارم.
میتونی دوباره برگردی به همون دخمه، ،ق ...
مردمک چشمهای
پدر
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روی عک ها خیره ماند .جرعت نداشهت خهم شهود و عک هها را بهردارد.

از روی مبل بلند شد .همان طور که به سمت در میر،ت با خونسهردترین لحهن ممکهن
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ادامه داد.
به آرزو میگم بیاد بچه رو بگیره چند روز ببره عمارت تا تصمیم تو بگیری و بهتر ،کهر کنهی.زمان تصمیم گیریت ،ق دو روزه ،دو روز دیگه زنت میاد محضر تا همه چیز رو به نام من کنه!
از اتاق خارج شد .صدای حرف زدنهای پدر
داد .سمت چپ سینها

را با دختر شهنید .آب دههان

تیر می کشید و صدای نبض

را میشهنید .په

را محکهم قهورت
از چنهد لحظهه آرزو

داخل شد .پیمان نگاه از عک ها نگاه نگر،ت.
آقا پیمان ،بچه رو بدین تا ببرم!النا محکم گردن او را گر،ته بود .پیمان به دختر نگاه کرد .برای چه باید دختهر

را بهه او مهی

داد؟ در چه مورد باید تصمیم میگر،ت؟ برای اینکه دوباره بهه زنهدگی پریها وارد شهود؟ دو روز
برای تصمیم گیری درباری چه بود؟ مگر او به خود
سراغ

نرود؟ پ

چرا االن دست و دل

،ق تا نصفه و کمتر بیرون بود .آب جو

قول نداده بود حتی اگر پریا پیدا هم شد،

لرزیده بود؟ چرا ح
روی صورت

دیگری شود .نه؟ پریا ح داشت که سرا خوشبختیا

میکرد با دیدن عک هایی که

ریخته اند؟ پریا ح نداشت ماله که
برود .ح داشت عاش شهود .او ههیچ

خیری در همان چندماه زندگی کنار او ندیده بود .قلهب و مغهز
خیره نگاه

در جهدال بهاهم بودنهد .آرزو

کرد .ناخودآگاه پیمان از کمر النا گر،ت و آرام گفت:

دختر بابا چشمات رو باز نکن! خب؟ با خاله برو خونهی بابابزرگ منم میام.النا یک قطره اشک از میان پلکهای بهم چسبیدها

روی گونها

چکید .لب برچید.

توهم بیا بابا!آرزو او را در آغو

گر،ت .پیمان در این سه سال یک لحظه ههم از دختهر

صدای گریهی النا بلند شد .پیمان بدون اینکه دستهای خونیا
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به صورت او بخورد .پیشهانی
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را بوسید.

دختر

مههههنم میههههام دختههههرم! مههههنم میههههام ولههههی االن نههههه! زود برمیگههههردم پیشههههت!دختر مشتهای کوچک

را روی پلکهای

دل

کشید .آرزو برای اینکهه النها زودتهر از پهدر

بکند .از پیمان ،اصله گر،ت و بهه سهمت در خروجهی ر،هت .صهدای گریهههای النها و بابها بابها
درون راهرو بیمارستان میپیچید .پیمان با ر،تن دختهر  ،نگهاه

کردنهای

عک ها کشیده شد .خم شد .سوز
تخت نشست .اولین عک
حب

سینها

امان

دست های

را بریده بود .پاکت را برداشت .لبهه ی

را با دستهای لرزان برداشت .تا نگهاه

شد .این پریای او بود که این چنین در آغو

در یک کا،ه بودند .دست او در دست مرد بود .دست
دو نفره بود .مرد هر دو دست

مما

بهه دختهر ا،تهاد .نفه

مردی میخندید؟ عکه
لب های او ،عک

را دور او حلقه کرده بود و پریا دست

چشمان

در

بعهدی

بعهدی ،عکه

را روی ساق دستهای او

گذاشته بود ،لبخند قشهنگی روی لهب ههای پریها بهود .صهدای شکسهتن
حلقه زد .دست

دوبهاره سهمت

را شهنید .اشهک در

را روی صورت دختر کشید و گفت:

انقدر بد بودم که به یکی دیگه پناه آوردی؟ گفتی بر میگردی دوباره از نو شروع میکنیم امااالن ...این بود برگشتت؟ گفتم برو رهات کردم اما نگفتم برو با یکی دیگه بیا ،نگفتم ماله یکهی
دیگه شو!
سر

را پایین انداخت .عک

گریست .شهانههای
اشکهای

را جلوی صورت

میلرزیهد .صهدای هه هه مردانهها
از دیگری روی صورت

یکی پ

اینگونه برود .هرچند نمیدانست النا دختر
پریا بد کرده بودند اما سزای احسا
نبود .دست زخمیا
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گر،ت و با صدای بلند و بعد از مهدت طهوالنی
حتهی در راههرو ههم میپیچیهد.

میغلطید .ح او از زنهدگی ایهن نبهود کهه پریها
است .هرچند خانواده ا

خالصانهای که او به پای پریا ریخهت و تال ههای

را مشت کرد و محکم روی تشهک زد .نگهاه
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و ههم خهود او در حه
روی عکه

ایهن

قهدی پریها و
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عصا داشت .حرف پدر

بهزاد خیره ماند .مرد در دست

در گو ا

و جای اون مرد لنگ بذار! تو بیشتر الیقشی یها اون؟ » عکه

مشهت کهرد و بها

را در دسهت

داری گفت:

صدای بلند و خ

-نمیذارم دیگه کنار

بمونی مردِلنگ! دیگه نمیذارم از دسهتم در بهره! دا پریها رو بهه دلهت

میذارم اون ماله من! خود
پ

طنین انداخت « .خودت

گفت پی

از زدن این حرف ،مشت

من برمیگرده ،اون مادر بچهی منه!

را چندین بار محکم به سر

کوبید و با گریه گفت:

لعنت بهت پیمان! لعنت بهت که خودت دو دستی پریا رو تقدیم کردی به یکی دیگهه! لعنهتبهت!....
***
نگاه

را به جلو دوخت .بخاطر ارتفاع باالی خانهی مشترک

بود .هوای گرم دهان

با کیانا تمهام تههران زیهر پهای

که بیرون میآمد .بخار میکرد .سیگار را کنج لب

گذاشت تها آمهد ،بها

،ندک روشن کند ،توس کیانا کشیده شد .پو،ی کشید و با صدای گر،ته گفت:
-مرگ! تا میام یکم برم تو ح

بیا بزن تو حالم!

کیانا سیگار را روی انداخت و با کف های پاشنه بلند

سیگار را زیر پای

-مرگ به جون خودت! با این شکل و قیا،ه میخوای بیای پا بو

له کرد.

مامان؟

سر،هی خشکی کرد .با وجود سرمای هوا و سرمایی که خورده بود .بازهم بیتوجهه دسهتهای
را لبهی بالکن شیشهای گذاشت.
گفتم که نمیام.کیانا کنار
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،هرو کهرد .خهود

ههم
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عالقهای به برگشت به خانه را نداشت .او در این مدت ،ق مهادر

را مقصهر ازدواج نهامو،ق

میدانسههت .از آن طههرف هههم کتههایون تهها وقتههی او را میدیههد پیلههه میکههرد تهها بههه یکههی از
خواستگارهای
نظر او مادر

جواب مثبت دهد و آخر هم با دلی چرکین خانهی پدریا

را ترک میکرد .از

را درک نمیکرد .کیانمهر ناخودآگاه بیمقدمه پرسید:

هیچ وقت هر دو ،رزند

از خاله کوثر خبر نداری؟کیانا با شنیدن این حرف ،یاد اتفاقات گذشته ا،تاد .دست

را لبهی بالکن گذاشت و نفسه

بیرون داد .هیچ وقت نمی،همید علت اینکه کیانمهر شهب و روز
منظرهی روبه روی

را

را در بهالکن میگهذرد و بهه

چشم میدوزد .چیست! امروز ساعت ده صهبح کیهانمهر را دیهده بهود کهه

جلوی خانهی پدریا

ایستاده و به پلهها چشم دوخته است .کیانا به او ح میداد امها خهود

کرده را تدبیر نیست .کیانا آهی کشید و گفت:
-از چندماه پی

که بابک کاله بهزاد رو برداشت و جیم زد خبری از

بابک ،بهزاد تو این بیست_ بیست و یک سال کم واسه برادر
بودی آقای سلطانی بعد از ازدواج با مادر نهال و نیاو
کوچیک

نیست .در عجبم از کار

کهار نکهرد .خهودت کهه شهاهد

یک قرون هم ک دست زن و بچهههای

نذاشت.

کیانمهر با یاد کار پسرخالها

پوزخند زد .دستهای

وجود پتویی که کیانا روی شانههای

یخ کرده بهود .گلهوی

درد میکهرد .بها

انداختهه بهود .از درون میلرزیهد .چشهمهای

بهه خهاطر

شدت تب میسوخت اما دم نمیزد.
-از بابک چه خبر؟ مال حروم خوردها

شد؟

کیانا نگاهی به بالکن خانهی روبه رویی که خیلی ارتفاع
لبا های خی
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پایین بود انهداخت .روی بنهد ،پهر از

مشت شد .پر حرص گفت:
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-خوردها

شد؟ همه رو تو شرط بندی باخت .اون همه بهزاد به ایهن در و اون در زد .تها پهول

جمع کنه یک شبه برادر
،روخت و پول

و انتقال داد به حساب بابک تا قرضا

رو صاف کنهه! از همهون زمهان بهه بعهد

نیست.

خبری از
با لرز

همه رو به باد داد .در عجبم از این کار بههزاد کهه حتهی رسهتورانم

گوشی ،در جیب  ،از بالکن خانه چشم گر،ت .گوشی را تا نیمهه از جیهب

دیدن نام وکیل شرکت که یکی از دوستهای ونداد بود .ابروهای
به سمت خواهر
موهای

برگرداند .از آن دختر خو

پو

درآورد .بها
را

باال ر،ت .کیانمهر صورت

و مغرور ساب هیچهی نمانهده بهود .دیگهر

هایالیت دودی نبود .خبری از گونه و لبهای پروتز شده نبود .حتی یهک کهرم سهفید

کننده هم روی صورت
میشد .الغری صورت
بود .ابروهای مشکی رنگ

نداشت .میان موهای مشکی رنهگ مهوج دار  ،تارههای سهفید دیهده
به چشم میآمد .رژلب نارنجی رنگ ،کم حهالی روی لبههای
نامرتب بود .چشم های سیاه رنگ

انگار کیانا در اوج درخشندگی ،خامو

کشهیده

دیگر آن برق گذشته را نداشهت.

شده بود .سر تا پای خواهر

را از نظهر گذرانهد .شهلوار

پارچهای راسته پوشیده بود یقه اسکی مشکی رنگ و پالتو مشکی کتی! انگار تنها عادت
ترک نکرده بود پوشیدن کف های پاشنه بلند بود .کیانمهر سر،ه کرد .چهرها
درد درهم ر،ت .صورت

را که

از شهدت گلهو

گر گر،ته بود و عرقهای درشهتی روی پیشهانی و کنهار شهقیقههای

خودنمایی میکرد .از کیانا نگاه گر،ت .سر
بی توجه به حالت چهرهی او ،راه

را تکان داد و چندبار پشت سرهم پلهک زد .کیانها

را به سمت در بالکن کج کرد .چرا را خامو

کرد و پرده

را کنار زد.
-واست لبا

میذارم .بیا آماده شو بریم .همین جوری هم دیر شده.

با حال جسمانی و گلودرد ،حوصلهی خود
دست
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را نداشت چه برسد به مادر

اما چیهزی نگفهت.

را از لبهی بالکن برداشت .تا یک قدم به سمت جلو برداشت .سهر

گهیج ر،هت .زمهین
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جلوی چشما

تار شد .تا آمد قدم بعدی را بردارد .تعادل

را از دست داد .بهه پشهتی صهندلی

چنگ زد صدای کشیده شدن پایههای صندلی و میز آمد .اما نتوانست به صهندلی تکیهه کنهد.
دست و پای

بود و جدیدا دور دست

سر شد .تسبیحی که یادگار پدربزرگ

شد .صدای برخورد دانههای ،یروزه به زمین آمد .صورت
بالکن جلوی چشما
کردن لبا

میچرخاند پاره

محکم به زمهین سهرد برخهورد کهرد.

سیاه شد .حتی نتوانست برای یک لحظه خواهر

را کهه مشهغول آمهاده

برای او بود را صدا بزند.

***
2روز بعد:
دست راست
پالتوا
ح

را از داخل آستین کرد .مرد از پشت پالتو را روی تن

انداخت .دستی به جلهوی

کشید تا صاف شود .مدت طوالنیای از پوشیدن لبا های گران قیمت میگذشهت و او
خاصی نسبت به این موضوع نداشت .حتی برای

سلیقهی خود

مهم نبود چه میخواهد بپوشد .مرد بهه

از داخل کشو ساعتها ،یکی را برداشت .پیمان بی توجه به او که پشت سهر
را درون جیب شلوار

ایستاده بود .دست راست

کرده بود و به منظرهی دلگیر پاییزی عمارت

چشم دوخته بود .اتاق او پنجرهی بزرگی داشت که حتی جلوی در ورودی کهه مسها،ت زیهادی
بود هم دیده میشد .او در این بیست و چهارساعت که آمده بود .یک دقیقه هم اطهراف را نگهاه
نکرده بود .بیشتر سر

پایین بود تا اینکه کنکا

کند .این خانهی پانصد متهری را از بهر بهود.

حتی تعداد آجرهای

را هم حفظ بود .تعداد پلههایی کهه بهه طبقههی دوم مهی خهورد را مهی

دانست .هرچند پدر

می گفهت دیهزاین خانهه و لهوازم خانهه را عهوض کهرده امها در ماهیهت

ساختمان که تغییری ایجاد نشده بود .بهترین اتاق را از نظر خود
انتهای راهرو دوم ،که از هیچ طرف دید نداشت و هیچک
این اتاق است .خالف دختر
حتی جرعت این را نداشت سر
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که میدید .درختان سر به ،لک کشیدهای بهود کهه تمهام برگههای

زرد شهده بهود و باغبهان،

مشغول جارو کردن حیاط بود .النا با خوشحالی از لبا های گران قیمتی که پدر بزرگ

تهن

کرده بود .دورتا دور ،وارهی کوچکی که وس حیاط قرار داشت میچرخید.
آقا االن دیرتون میشه! پدرتون گفتن سر ساعت اونجا باشین!پیمان از حیاط نگاه گر،ت .دست زخمیا

را به صورت

کشید .مهرد یهک قهدم بهه سهمت او

برداشت .ساعت را دو دستی جلوی او گر،ت و گفت:
دستتون میکنین یا دست..پیمان حر،

را قطع کرد.

با این دست باندپیچی ساعت دستم کنم که چی بشهه؟ بهتهره بهریم .شهما ههم الزم نیسهت،هرکاری میخوام بکنم پی

قدم شی!

تا یک قدم به سمت در برداشت .صدای مجدد مرد آمد.
راستی قربان ،کاری که گفتین انجام شد.خود

با چشمهای

دیده بود .درست انجام شده است .چیهزی در وجهود

این بیست و چهار ساعت در جان

رخنه کرده بود .عقل

خوب است و چه بد! یک لحظه تحت تاثیر حرفهای پدر
تصمیما

منصرف میشد .ضهربان قلهب

لرزیهد .تردیهد در

درست کار نمیکرد .نمیدانست چهه
قهرار میگر،هت و لحظههی بعهد از

کمهی بهاال ر،هت .دسهت راسهت

را روی سهینها

گذاشت و زیرلب گفت:
کارت درسته! تردید رو بذار کنار! بذار کنار پیمان احم !در جواب مرد سر
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دستگیرهی در بود که ناخوداگاه صدای گریه های کسی در گو ا

طنین انداخت .با ورود بهه

این خانه صحنههای گذشته روی تکرار ا،تاده بود .یک لحظه آرام

نداشت .دیشب تها صهبح از

این شانه به آن شانه شده بود .سر

را به سمت صدا که در انتهای راهرو قرار داشت برگردانهد.

روی دیوارها پنل چوبی کرم رنگی پوشیده شده بود .دیگر از آن رنگ سفید نم زده خبری نبهود.
دستگیره را رها کرد .یک قدم به سمت جلو برداشت .ریزبینانه نگاه
بلکه رد و نشانی از گذشته بیابد .تا دوباره آن روی ،داکار
تداعی خاطرات گذشته داشت بر قلب
برنداشته را برگردد .شانههای

دیوارهها را میکاویهد .تها

بیدار شود .تا عقله

کهه میهل بهه

پیروز شود .تا این مسیری را کهه هنهوز یهک قهدم ههم

ا،تاد .گردن

را کج کرد و چشمهای

را با ناراحتی بسهت .زیهر

لب گفت:
،-ق سه قدم باها

،اصله دارم، .ق سه قدم تا منصرف شم ...تا دوبهاره بیخیهال

بشهم .تها

بذارم بره ...تا دوباره اشتباهات و رکبی که خوردیم خیمهه بزنهه روی قلهب لعنتهیم .کهه دوبهاره
بیخیال
پای راست

بشه!
روی هوا ماند .نمیدانست باید چه بکند ،تا پای

هنوز نام کوچک

به زمین رسید ،صهدای مهرد کهه

را نمیدانست .آمد.

حالتون خوبه قربان؟سریع به سمت او برگشت .دیگر جرعت نداشت نگاه کند .خود

را لعنت کرد کهه ایهن اتهاق را

انتخاب کرده است .کنج کهنج ایهن خانهه خهاطرات داشهت کهه ماننهد سهوهان روی رو زخهم
خوردها

کشیده میشد .سر

را تکان داد و نف

عمیقی کشید.

آره ،بهتره بریم!مرد شانها
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بد! پیمان با قدمهای سریع و سر پایین از راهرو خارج شد .باید این مهدت چشهم روی اتفاقهات
انقدر سنگدل و بی تفاوت نبهود امها

گذشته میبست .هرچند سخت بود .هرچند او مثل پدر

اگر میخواست مانند گذشته شود .پریا را برای آخرین بار از دسهت مهیداد .خهدمتکار خانهه بها
دیدن او به سمت

ر،ت.

نهار چی درست کنم قربان؟ دکتر نواب گفتن از شما بپرسم.به خاطر سر پایین

زن نتوانست او را تشخیص دهد .با شنیدن لحهن و صهدای زن ،سهر

شدت باال ر،ت .به چشمهای قهوه ای زن نگاه کرد .این زن دایها
بود .او حکم مادر

بود .گلناز! از وقتهی کهودک

را داشت اما از وقتی خانه را ترک کرده بود .دیگر ندیده بود و پهدر
کنار

چیزی به او نگفته بود .زن یکه خورد .دستهای

بها
ههم

ا،تاد .پیمان ناخودآگاه لبخنهدی روی

نشست .بعد از یک مدت طوالنی دیدن او بهترین اتفاق بود.

لب

میدونی که من به نون پنیرم قانعم ننه جون!زن قدرت هیچ تجزیه و تحلیلی نداشت .این آدمی که جلوی
سال پی
دست
موهای

ایستاده بود آن جوان سه_ چهار

نبود .پسری نبود که او بزرگ کرده بود .کنار گردن
بانداژ شده بود .ته ریشی روی صورت

یک چسب خورده بهود .ههر دو
گر،تهه بهود.

خودنمایی میکرد .حالت چههرها

کوتاه کوتاه بود .تا آمد گلناز لب از لب باز کند .پیمان یک قدم به سهمت

برداشهت و

گفت:
-دخترم رو سپردم بهت گلنازی ،میدونم مثل من خوب میتونی تربیت

کنی!

این حرف را زد و همراه با مرد از خانه خارج شد .صدای بسته شدن در که آمد .گلناز به خود
آمد .سر

را به سمت در ضد سرقت دو لنگهی چوبی که وسط

گفته بود دختر
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گذاشت و محکم آب دهان

را قورت داد .این حرف او و حتی برگشت پیمان بعد از سه سال در

باور او نمیگنجید .پیمان قبل از ر،تن

گفته بود اگر کاله

هم این طرف بیفتهد بهرای یهک

ثانیه هم بر نمیگردد تا بردارد اما حاال بدون پریا برگشته بود ...پریا و پیمان هر دو ،رزندی کهه
او بزرگ شدن ،قد کشیدن و حتی عاش شدنشان را دیده بود.
(پریا)
سرم را محکم به بالشت ،شردم .هر دو دستم را محکهم روی سهرم گذاشهتم .از شهدت سهردرد
نزدیک بود دیوانه شوم .از سکوت خانه اعصابم بهم ریخته بود .دیشب تا صهبح بهه جهای خهالی
بهزاد خیره شده بود .هر چند عکس

روبه رویم بود و بالشتی که همان چند هفته زیهر سهر

میذاشت در آغوشم اما قلبم داشت از قفسهی سینه بیرون میزد .دلتنگهی شهاخ و دم نداشهت.
یک روزی حتی ،کر نمیکردم انقدر بهزاد برایم عزیز شود .اگهر از اول واقعیهت را مهیگفتم بهه
اینجا نمیرسیدم .مگر عش این نبود که از دیدن معشوق سیر نشهوی؟ نمیشهدم .مهن از کنهار
بهزاد بودن با وجود وضعیت جسمانیا

راضی بودم .نشده بود که هر یک ساعت زنهگ نهزنم و

حال او را جویا نشوم اما او در این چندساعت یک بار هم زنگ نزد حهالم را بپرسهد .روی تخهت
کال،ه نشستم و محکم موههای مشهکی رنگهم را کشهیدم .انقهدر ،شهار عصهبی رویهم بهود کهه
نمیتوانستم درست ،کر کنم .حالت تههوع شهدیدی کهه داشهتم باعه
نخوردهام را باال بیاورم .با وجود روشن بودن گرمای

میشهد چیزههایی کهه

خانه ،بازهم سردم بود .لحا،ت را کنار زدم.

با دیدن دیزاین اتاق آهی از نهادم بیرون آمد .تخت دو نفره کنار دیوار قرار داشت .سهمت چهپ
تخت ،نورگیری بود که روی
غبار خاک روی

را پردهی تور سفید رنگی پوشیده بود .میزآرای

ههم کهه گهرد و

را گر،ته بود کنار در قرار داشت .کاعذ دیواریها کرم رنگ و لحا،هت قههوهای،

این اتاق هم جز یکی از بدترین خاطرات در ذهنم بود .با ح

هجوم آوردن محتویهات معهدهام،

دستم را جلوی دهانم گر،تم و به سمت بیرون دویهدم .خهودم را داخهل دستشهویی انهداختم و
چندبار پشت سرهم ع زدم تا بلکه حالم بهتر شود .صورتم گر گر،ته بود .دستهایم میلرزیهد.
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حالم کمی بهتر شده بود .دستهایم را لبهی روشویی سفید رنگ نسبت بزرگ گذاشهتم .مغهزم
در حال انفجار بود .نمیدانستم باید چه عک

العملی دربرابر پیمان نشهان دههم ،حتمها او ههم

امروز میآمد .من قولهایم را شکسته بودم .من بدون یک ذره عهذاب وجهدان او را رهها کهردم،
چون از زندگی خسته بودم .قول برگشت داده بودم اما برنگشته .بهه تصهویر رنهگ و رو ر،تههی
خودم چشم دوختم .یقهی تیشرتم را کمی پایین دادم و سرم را به سمت شهانهام چرخانهدم .بها
دیدن خالکوبی پروانه ،بین ابروهایم گره ا،تاد.
به همه هم درو گفتی به بهزادم درو گفتی که این خهالکوبی رو بابهات زده پشهتت؟ خنهدهداره واقعا! با کی زندگی میکرد این مدت؟ با پریای دروغگو؟ با کسی که بخاطر اینکه زیر بال و
پرت بگیره به

درو گفتی؟

اشک در چشمانم حلقه زد، .کر کنم از من پرو تر و بی رحم تر وجود نداشت .هنوز بخاطر اینکه
بهزاد گاهی اوقات من را با ،ریماه اشتباه میگر،ت .از دست
گذشتهی من می،همید چی؟ از اینکه احساس

ناراحت میشدم .اگهر او در مهورد

را پای مهنِ بهی لیاقهت ریختهه بهود .مطمئنهاً

پشیمان میشد .بغض به گلویم چنگ زد .چانهام لرزیهد .چهه قهدر حهالم بهد بهود .از آن طهرف
روبه رو شدن با پیمان و از آن طرف زندگی مشترکم با بهزاد! شیرآب را باز کردم و یک

استر

مشت آب روی صورتم پاشیدم .دلم از گرسنگی ضع میر،ت .زیر چشمهای مشکی رنگم گهود
ا،تاده بود .پوست لبم را آنقدر جویده بودم .قرمز شده بود .لبا هایم یهک تیشهرت آبهی نفسهی
ساده و شلوار گرمکن مشکی بود .تنها قسمت مرتب در بدنم ،دستهایم بود .ناخنههای بلنهد و
مرتب ،که الک کرم رنگ روی

را پوشیده بود .دو بند انگشتی در دست راستم داشتم و حلقهام

در دست چپم خودنمایی میکرد .مدل طنابی که گرم
بابت

زیهاد بهود و همهان زمهان کلهی بههزاد

پول داد .آن هم در وضعیتی که آه در بساط نداشت .چرا دستشویی را خامو

کهردم و

بیرون آمدم .دستم را به معدهام گهر،تم و خهودم را بهه آشهپزخانه رسهاندم .خانههی  90متهری
کوچکی بود .دو اتاق خواب داشت و یک هال و پذیرایی کوچک که مبلهای راحتی مخملی دور
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تا دور

چیده شده بود و یک ،ر

که زمینهی سورمه ای داشت .عماد گفته بود .یخچال را پر

کرده اند .نگاهم به بستهی شیر ا،تاد .پاکت

را برداشهتم و روی میهز گذاشهتم .ایهن مهدت بهد

عادت شده بودم .صبحانههای گران قیمت می خوردم .شام در رستوران های گهران قیمهت مهی
خوردیم و نهار را مرضیه خانم با دست پخت خوشهمزها
رومی سفید چشم دوختم .در کابینتها را یکی پ

میپزیهد .سهردرگم بهه کابینتههای

از دیگری باز کهردم و ههر لحظهه بیشهتر از

قبل متعجب میشدم .تا جایی که یادم میآمد .چندماه پی

هیچی در اینجا نبهود .در کابینهت

بعدی را باز کردم .با دیدن جعبههای غالت بالشتی ،ناخودآگاه لبخند نسبتا بزرگی روی لبهایم
نشست .هیچک

به جز بهزاد نمی دانست من به چی پ عالقه دارم و صبحها ،این را میخورم.

دستم را بلند کردم و او را برداشتم .من آنقدر لیاقت این محبت بهزاد را داشتم؟ با پرسیدن این
سوال ،جعبه را محکم روی زمین انداختم و موهایم را بین دستانم گر،تم و با گریه گفتم:
لعنت به منِ دروغگو! ایشاهلل بمیرم!با صدای زنگ گوشی به خودم آمدم .نگاهم به سمت ساعت ایستاده که در پذیرایی قرار داشهت
کشیده شد 9 .صبح ،کمتر از یک ساعت دیگر باید به محضر مهیر،تم .حهد
عماد باشد چون گفته بود قبل ر،تن ،تما

ایهن را زدم کهه

میگیرم .بنابر این ،به سمت میز دو نفره ر،تم .باید

به خودم میآمدم .در شیر را باز کردم و یک نف

سر کشیدم .دهانم مزهی تلخی گر،ته بود اما

از هیچی بهتر بود .حالت تهوعام بدتر شد .با پشت دستم لبهایم را تمیز کردم و به سمت اتهاق
ر،تم تا حاضر شوم .حتی چمدان را هم باز نکرده بودم ببینم چی برداشتهام! گفته بودم مهیروم
و برمیگشتم اما دو هفته طول میکشید تا یهک سهری کارهها انجهام شهود .اگهر وکیهل بههزاد
میتوانست که همین امشب بر میگشتم اگر نمیتوانست هم مجبور بودم و بایهد میمانهدم .بها
یاد ارثیه پوزخندی روی لبم جا خشک کرد .بخاطر همین ارث و میراث چهه بالههایی سهر مهن
نیامده بود .مطمئن بودم اگر پدرم هم بفهمد بدون اینکه چندرغاز برای او بگذارم همه را به نهام
حمیدنواب کردهام مطمئناً ساکت نمینشست .پالتو بلند مشکی که یقه انگلیسی بود را با شهلوار
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مشکی رنگ برداشتم .شال گرم رنگم را برداشتم و روی تخت نشستم .دستهایم را روی گردنم
گذاشتم و به خودم نگاه کردم .با این چهرهی زرد و زار نمیتوانستم بهروم .دوسهت نداشهتم بهه
آرزویشان برسند و بیچارگی من را ببینند .قاب عک
کشیدم و گفتم:

دستی روی صورت
-من رو ببخ

بهزاد را که روی تخت ا،تاده بود برداشتم.

بهزاد برگردم همه چی رو بهت میگم .خستهام از اینکهه همهها

نقه

بهازی

کردم و درو گفتم.
حالت تهوع امانم را برید .دل پیچهام بدتر شده بود .با هجوم آوردن محتویات معهدهام ،عکه

را

کنار گذاشته .دستم را جلوی دهانم گر،تم و به سمت دستشویی دویدم .حالم از این زندگی که
برای خودم درست کرده بودم بهم میخورد .بند-بند وجهودم میترسهید کهه بههزاد را از دسهت
دهد .نگاه غمگین و ماتم زدهی آخر

و التما های

در گوشم طنهین میانهداخت .نتوانسهتم

جلوی گریهام را بگیرم .با صدای بلنهد زیهر گریهه زدم .کها
ندیده بودم .کا

از اول در آن بیمارسهتان بههزاد را

سر صبح او را نمیدیدم و کا  ...او را نجات نمیدادم .کار من برای او ،باز هم

شروع کنندهی عذابهای دیگر

بود .زندگی با دختری که از ابتدا درو گفت و پها دردی کهه

مجبور بود بسازد و بسوزد ،آخر هم دم نزند .درد مرگ زن و بچها

کم بود که من هم قوز بهاال

قوز شده بودم.
***
نهال کال،ه کیف

را روی پای

گذاشت و با دقت پالک خانه ها را نگاه کرد .بها دیهدن شهماره

پالک سی و هفت ،روبه ونداد که کمی سرعت ماشین را باال برده بود .با صدای بلند گفت:
-نگه دار! آدر

همین جاست.

ونداد جلوی یکی از خانهها نگه داشت.
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زن موکلت ایرانیه؟کشید و در جواب نهال گفت:

دستی به صورت
-آره زن

ایرانیه ،خود

نهال چیزی نگفت .سر

دو رگه است.
را به سمت الهام که دست

را زیر چانه ا

می کرد .برگرداند .الهام با سنگینی نگاه او ،لبخندی نثار
امنیت میکرد .از دو روز پی

کرد .با وجود نهال و ونداد احسها

که آن حرفها را از پارسا شنیده بود .شب که میخواست بخوابد.

درها را قفل میکرد و چرا را خامو
بازهم خواب

زده بود و بیهرون را نگهاه

میکرد که مبادا پارسا متوجه بودن

نمیبرد .پارسا مجهول بزرگی در زندگیا

در خانه شهود امها

شده بود .االن که ،کر میکرد میدید.

اگر همین طوری ادامه دار میشد .از لج کیانمهر هم شده به جواب پیشنهاد ازدواج او مثبهت را
میداد .با بیرون آمدن دختری از خانه که لبا ههای شهیک و آبرومندانههای تهن

بهود ،نههال

سوتی کشید و گفت:
واو چه سانتی مانتاله ونداد! شوهرونداد کمربند

مایه داره؟ چیکارها

تو ونکور؟

را باز کرد .همان طور که از ماشین پیاده می شد جواب داد.

معمار ساختمان!با بسته شدن در ،نهال شانهای باال انداخت .الهام خود

را از میان دو صندلی رد کرد و به پریها

چشم دوخت .سر و وضع او را از نظر گذراند .ح بها نههال بهود پریها بهه خهود
لبا های
-ح

از دور مارک بودن را داد میزد .با دیدن چهرها  ،کمی ابروی

میکنم یک جایی دیدم

رسهیده بهود.

را باال انداخت.

ولی نمیدونم کجا!

نهال از ونداد و پریا که مشغول صحبت باهم بودند نگاه گر،ت و بی مقدمه پرسید:
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تصمیمت واسه زندگی چیه الهام؟ تا ابد میخوای تو همون خونه قهایم شهی؟ کیهانمهر از اونهمسایهی روبه روییت من رو ترسوند .مثل اینکه آدم زیاد درستی نیست.
لرزید .نگاهی به نام انداخت .پارسا در حال تما

گوشی در جیب

دادن به او را نداشت .از آن طرف هم دل

بود .چارهای بهه جهز جهواب

نمیخواست دوباره سر و کلهی کیهان در زنهدگیا

پیدا شود .حتی اگر مجبور میشد .شک و گمان را کنهار میگذاشهت و بهه مجههول زنهدگیا
نزدیک میشد.
-مطمئن با

بدتر از کیانمهر نیسهت .از قهدیم گفهتن کها،ر همهه را بهه کهی

کیانمهرم میدونی که خود
خونده که پی ا

چه آدمیه پ

همه رو عین خود

خهود پنهدارد،

میبینهه ولهی ایهن رو کهور

برگردم.

بعد از زدن این حرف ،تما

را وصل کرد و گوشهی را نزدیهک گهو ا

میداد حرفهای کیانمهر روی او تاثیر بگذارد .مغز
وجود او داشت اما قلب

گر،هت .نبایهد اجهازه

میل زیادی به خوب نشان دادن پارسها در

مدام سعی داشت ایهن را بهه الههام بفهمانهد کهه حرفههای کیهانمهر

درست است .پارسا با وصل شدن تما  ،گوشی را روی بلندگو گذاشت و به پشهتی صهندلیا
تکیه داد.
سالم خانم ،احوال شما؟ این چند روز حالی از ما نمیپرسین!به پشتی صندلی راننده خیره شد .چه داشت که در جواب او بگوید؟ لهب
کرد و سعی کرد اولین دروغی که به ذهن
-درم تما

میرسد را بگوید.

گر،ت که برم به خونه سر بزنم ،چند روزی خونه نبودم.

پوزخندی کنج لب او نشست .سر

را کمی به سمت راست میز

عکسی که روی میز ا،تاده بود .ابروهای
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آهان! که اینطور ،زنگ زدم بهت بگم که امشب من و تا خونهی پدریم همراهی میکنی؟با درخواست ناگهانی او ،آب دهان
دندانهای
بود سر به تن
او ،با دست
به سینها

در گلوی

را روی هم میسابید و دست

پرید و شروع کرد به سر،ه کردن .نهال با حرص
را روی کنسول گذاشته بود .خیره الهام را که حاضر

نباشد مینگریست .پارسا کمی صندلی را جلو کشید و بی توجه به سهر،ه ههای
قاب عک

را روی میز کشید که صدای ناهنجاری تولید کرد .الهام محکم چنهدبار

زد .توقع هر پیشنهادی را داشت به جز این مورد ،خانهی پدری پارسا؟ اولین بار بود

که این نام را میشنید .نهال بخاطر بلند بودن صدای گوشی او ،در دله

دعها میکهرد کهه نهه

بیاورد ،امشب قرار بود کیانمهر را هم دعوت کنند .در این مهورد مفصهل صهحبت کننهد امها بها
حر،ی که الهام زد .محکم مشت

را روی ران پای

کوبید.

آره میام!با برداشتن قاب عک

و دیدن آن ،جا خورد .کمی صندلیا

عقب ر،ت .عک

بود که او با چهرهی گر،ته و ناراحت و اخمی غلی میان ابروهای
آب دهان

گر،تهه بهود.

او را در آغهو

را محکم قورت داد .با نزدیک شدن ونداد و دختر ،الهام با عجله گفت:

-ساعت و تایم

و واسم بفرست .میام، ،عال!

الهام گوشی را قطع کرد و بی توجه به نهال که کارد میزدی خون

در نمیآمد .نگهاه

سمت بیرون سوق داد .پارسا گوشی را با عصبانیت روی میز انداخت .قاب عک
دست

نوزادی پسر

گر،ت .برای چند لحظه مردمک چشمهای

را بهه

را دو دستی در

روی نوزاد خیره ماند و بعد محکم عک

به سمت دیوار پرت کرد .شیشه با صدای بدی شکست .از عصبانیت پلهک چهپ

پریهد .زیرلهب

گفت:
-نرسیده واسه من بزرگتر بازیت رو شروع نکن ،که کاله نداشتمون میره تو هم!
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بعد از زدن این حرف ،تلفن را برداشت و با صدای بلندی عربده کشید:
-زودبیا این آشغاال رو از اینجا جمع کن! زودبا ! به اون نگهبان لعنتیم بگو جهل و پالسه

رو

جمع کنه بزنه به چاک! اخراجه!
را با غیض باز کرد .یهک سهیگار از داخهل جعبهه

محکم تلفن را روی میز انداخت و کشو میز
برداشت و بین لبههای

گذاشهت .منشهی از شهدت عصهبانیت صهدای او ههل زده و بهدون در

زدن وارد شد .با ،ندک

زد و کامی گر،هت .منشهی در سهکوت مشهغول جمهع

سیگار را آت

کردن شیشههای ریخته شده روی زمین و عک

را پهایین

بود .بعد از چند ثانیه ،دختهر سهر

انداخت و آرام گفت:
قربان ،امر دیگهای ندارید؟ مرخص شم؟از ساختمان روبه رویی نگاه گر،ت .سیگار را داخل سطل آشغال ،لزی کنار میز
با همان چهرهی غضب آلود ،پالتوا
گوشی را از روی داخل جیب
امروز از هم صبح

بود انهداخت.
انهداخت.

را از جالباسهی چهوبی برداشهت و روی دسهت

گذاشت و به سمت در خروجی که او ایسهتاده بهود ر،هت .انگهار

معلوم بود که چه قدر برای او بد و اعصهاب خهرد کهن اسهت .کنهار دختهر

ایستاد .ناخودآگاه نگاه

به سمت خاک انداز و عک

کودکی که میان پتو پیچیده شهده بهود.

کشیده شد .دختر خیره او را نگاه کرد .این حجم از عصبانیت از پارسا بعید بود .از آن طرف ههم
بدجور کنجکاو شده بود تا بداند .این بچه که در بغل او بوده کیست .پارسها خهم شهد .عکه
برداشت .جلوی صورت
جیب

را بلعید .ناخودآگاه آت

روی زمین ا،تاد .بی
دل

گر،ت .نمی توانست خودداری کند و به پسربچه نگاه نکند، .ندک را از

درآورد .روشن کرد و پایین عک

بیشتر عک

گر،ت .به چند ثانیه نرسید که شعلههای آت
که به تصویر پسربچه رسید ،عک

از دست

نصه

رهها شهد و

از این نایستاد .از اتاق خارج شد و محکم در را بههم کوبیهد .از عصهبانیت

میخواست گردن کسی که این عک
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بود که از قید و بند آزاد شود اما انگار هنوز هم ادامه داشت .زیرلب گفت:
-کیانا انقدر احم نیست .پ

،ق کار یک نفر میتونه باشه و اونم...

با صدای زنگ موبایل  ،حر،

را ادامه نداد .جلوی آسانسور رسید .گوشی را از جیب

شمارهی پدر
سالم پی

بود .تما

درآورد.

را وصل کرد و منتظر حر،ی از جانهب او شهد .در ههیچ موقهع او در

قدم نمی شد، .ق هنگام صحبت کردن با الهام بود که او سر صحبت را باز میکرد.

شنیدم امشب میخوای بیای! آشتی کردی با ما بعد چندسال؟با باز شدن در آسانسور وارد شد .دکمهی پارکینگ را ،شرد و خود

را از نظهر گذرانهد .شهلوار

کتان سورمه ای ،ژاکت سورمهای مخملی که چهار خانههای نارنجی داشت و از زیر یقهی هفت،
مدل یقهی پیراهن داشت.
آشتی نکردم ،بهانه میخواستم تا یکی و ببینم .از خونهات مایه گذاشتم .مشکلی داری؟خندید .بی توجه به وکیل که مشهغول صهحبت بهود .بها دسهت

پدر

کرکهره را پهایین داد و

خیابان را نگریست.
-پ

آخر ا،تخار اینو داریم که دختره رو ببینیم .اسم

الهام بود نه؟

دست به سینه ایستاد .بی حوصله گفت:
آره الهام، ،ق یادت نره اسمی از کیانا نبری!لبخند از روی لبهای پدر

محو شد .هر دو بچها

دو قطب مختل بودند .یکی از این طرف

بوم ا،تاده بود و دیگری از آن طرف!
-کیانا و کیانو
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پارسا از داخل گونها

را جوید.

همون که میگی کار نداری؟هیوندا هیبریدی جلوی ساختمان ایستاد .بخاطر دودی بودن شیشههها نتوانسهت سرنشهینها را
ببیند.
نه خدا،ظ!وکیل چند قدم دورتر از او ایستاد و گفت:
،کر کنم اومدن!نگاه

را به سمت ساعت سوق داد .پنج دقیقهی دیگر ،اینجا بلبشو میشد .سری برای وکیل

تکان داد .با وارد شدن پریا و مردی ،یک تای ابروا

باال ر،ت .هیچ وقت ،کهر نمیکهرد راضهی

کردن پریا انقدر ساده باشد .پریا بدون سالم کردن ،کی دستیا
گوشه ایستاده بود .حتی سر

را هم بلند نکرد دایهیا

را با دو دست گر،ت و یهک

را ببینهد .از شهدت دلپیچهه و حالهت

تهوع ،ق دعا میکرد زود امضا را بزند ،این ارتباط را برای همیشه پهاره کنهد و بهرای همیشهه
برود .بدون اینکه نگران این باشد مبادا کسی سراغ
کیف

بیآید .با پیامی که برای موبایل

آمد .در

را باز کرد ،نام مخاطب روی صهفحه ا،تهاد .دسهت پریها لرزیهد .نهام بههزاد روی گوشهی

خودنمایی کرد .نفس
کرد .عالمت پیام را لم

در سینه حب

شد .دست

را روی حسهگر اثهر انگشهت گذاشهت و بهاز

کرد .روی اسم زد و وارد شد .یک باره تمام ههو

و حواسه

سهمت

بهزاد ر،ت .دیگر او در این محضر کنار در نایستاده بود .او همهین االن بها یهک نشهانه از سهمت
بهزاد پر کشیده بود و ر،ته بود به خانه ،دقیقا روی صندلی راحتی نشسته بود و با لب تهابی کهه
روی پای

گذاشته بود .طر مبلمان میکشید و گهگداری بهزاد را کهه روی مبهل راحتهی دراز

کشیده بود را مینگریست .انگار بازهم بهزاد ،همیده بود پریا نیاز دارد به او ،تمام ح ههای بهد
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پر کشید .لحن گرم بهزاد همراه با لبهای او که تکان میخورد در گهو ا

یکباره از وجود
طنین میانداخت.

دلم بهانهی تو را دارد ،تو می دانی بهانه چیست؟ بهانه همهان اسهت کهه شهبها ،خهواب را ازچشم من میدزدد ،بهانه همان است روزها میان انبوهی از آدمها چشمانم را پی تهو میگردانهد،
بهانه همان صبری است که به لبانم سکوت میدهد ،تا گالیهای نکنم از نبودنت ...پریای قشنگم
جای تو اینجا خیلی خالیه ،وقتی تو نیستی شادی کالم نامفهوم است و دوسهتت مهیدارم رازی
ست که در میان حنجرهام دق میکند و من بی تو چگونه نگیرد دلم؟ اینجا که ساعت و آینهه و
هوا به تو معتادند ...دلتنگتم پریای عزیزم.
نم اشک دید
سر

را تار کرد .عذاب وجدان مانند خوره در وجود

ا،تاده بود .تنهها یهک چیهز در

میچرخید « .اگر بهزاد من را نخواهد و پشیمان شود بدون او چهه کهنم؟ » ونهداد روبهه

روی او ایستاد .صفحهی گوشی را خامو

کرد و سریع نگاه

کرد.

خانم نواب باید برید امضا کنین!بینیا

را باال کشید .با جدیت سر تکان داد .گوشی را داخهل کهیف

سمت داییا

که محلهای امضا را امضا زده بود .برداشت .روبه روی

انهداخت .چنهد قهدم بهه
ایستاد .موههای لخهت

جو گندمی بود .چشم های قهوهای رنگی داشت و پوست گندمگون! مانند همیشه در شان یهک
جرا لبا

پوشیده بود .شلوار ،استونی سورمهای رنگ و پیراهن کرم روشن که بیشتر به نباتی

نزدیک بود .با سورمهای رنگ! عینک ،رم مستطیلی سادهای روی چشما

بهود .در چشهمان او

خیره شد و گفت:
خوشحال با ! بعد سه سال که زندگیم رو به گند زدی بالخره اومدم بهتره تهوهم بهه قولهتعمل کنی دایی جان حمید!
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پریا به سمت میز ر،ت .صندلی را کشید و نشست .دایی جان ،دستی به گردن
را لبهی صندلی که او نشسته بود گذاشت .کمی خود

کشید ،دست

را به سمت او مایل کرد.

میبینم از زندگی با معمار پولدار هریسون میلر راضیای و بخاطر اینکه کسی بویی از گذشهتهنبره مخصوصا شوهرت با اون وضع جسمانی که داره ،هرکاری میکنی! آ،رین!
،شرد .سر

محکم خودکار آبی کیان را در دست

را کمی نزدیکتر به گو

او کرد و با لحهن

مرموذی ادامه داد.
البته امضا کردن اینا به معنی این نیست که چیزی و به بهزاد سلطانی نگم ولهی خهب شهایداگه یک درصد این به ذهنم اومد ،سریع ملک و امالک جلوی چشمم رو بگیره و منصرف شدم.
دست

را جلوی دهان

قیمت داییا

گر،ت و نف

عمیقی کشید .از شهدت حالهت تههوع و ادکلهن گهران

هر آن نزدیک بود .ادامهی شیرهایی که صبح خورده را باال بیاورد .عهرق سهردی

روی تیغهی کمر

نشست .ونداد که دید پریا هیچ کاری نمیکند و ،ق خودکار را در دست

می،شارد .گفت:
خانم نواب منصرف شدید؟پریا نیشخندی زد ،صورت
و همانند خود

را به سمت او چرخاند .بی توجه به حرف ونداد صدای

را آرام کرد

گفت:

هر غلطی میخوای بکنی بکن ولی این ،کر رو از تهو سهرت بیهرون کهن کهه دوبهاره بهه اونجهنمی که واسم درست کردین برگردم.
ناگهان از جای خود بلند شد .با لبا های مشکی و گران قیمتی که پوشیده بود .واقعها بهه نظهر
زن قدرتمندی میرسید اما خود

قبول داشت کهه همهه بهاد هواسهت .اگهر زن قهویای بهود

واقعیت را به بهزاد میگفت نه اینکه درو بگوید .یک وجب بینشان ،اصله بود، .که
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روی هم ،شرد و بدون قطع کردن ارتباط چشهمی بها دایهیا
دست

پیروزمندانهه بهود،

کهه نگهاه

را سرشانهی او گذاشت و آرامتر گفت:

اگه هم اومدم اینجا بخاطر تو نیست، .ق بخاطر مامان خدا بیامرزمه که عالقههی زیهادی بههبرادر

داشت .اومدم اینا رو بزنم به نامت که از این بیشتر تو حرص و طمع ثروت نسوزی! یهک

جورایی این دلسوزیه پریا نسبت به داییشه!
لبخندی از این حرفهای پریا روی لبهای
چشمهای

نشست .نفرت نگاه خهواهر زادها

میتوانست بخواند که چه قدر مردی که به تازگی در مورد زندگیا

میخواهد و چگونه برای خراب نشدن زندگیا
اندام

عمیه بهود .از
،همیده بود را

تقال می کند .پریا سعی در پنهان کردن لرز

داشت و تا حدودی مو ،شده بود اما خدا میدانست از ضع روحیای که ایهن چنهد

روز گر،ته بود اگر تنها میشد زیر گریه میزد.
تو داری به من لط می کنی یا من که دارم لط میکنم و دست از سر زندگیت بر میدارم؟البته بهت که گفتم کامل بر نمیدارم .اگه میخوای کهال شهمارهی تلفهن ،محهل کهار و خونههی
شوهرت و ،رامو

کنم یک شرط دیگه دارم! این ملک و امالک تا مدتی واسه من قابل قبوله!

با باز شدن در ورودی و قدمهای سریع کسی که پلهها را یکی در میان میدوید .نگاه دایی جان
حمید از پریا گر،ته شد .پریها بهدون زدن حهرف اضها،های ،روی صهندلی نشسهت و خودکهار را
برداشت .یکی پ

از دیگری برگهها را با غضهب امضها میکهرد .جهوری خودکهار را بهه کاغهذها

می،شرد که رد امضا به برگهی پشتی میا،تاد .تا آمد برگهی آخر را امضا کنهد و همهه چیهز را
تمام کند دست مردانهی باند پیچی شدهای روی کاغذ قرار گر،ت .سهر
چشمان قهوهای رنگ پیمان گره خورد .برای چند لحظه نف
با این سر و صورت ،پیمان بود؟ پریا مات

برد .ضربان قلب

کشیدن را ،رامو
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برو پریا! برو تا بیچاره تر از اینکه هستیم نشدیم .همیشه من منتظرتم !...اینو بدون یکی کهنجاین دنیای بزرگ هست که منتظره تا بیای!
پیمان ،ک

را روی هم ،شرد .خیره پریا را که نسبت به گذشته زیبهاییا

نگاه کرد .کمی صدای

بیشهتر شهده بهود.

بلند شد.

کی بهت اجازه داده بیای اینجا؟ با چه حقی اومدی؟ کی بهت گفته پریا؟به خود

آمد .نگاه

را از پیمان گر،ت .دست به سینه به صندلی تکیهه داد .نگهاه کارمنهدان

محضر و ونداد میخ هردوی آنها شده بود .در مقابل پیمان چه جواب مهیداد؟ نفسه
داد تا به خود

مسل شود .به خود

تلقین کرد که این مردی کهه اینگونهه صهدای

را بیهرون
را بهاال

برده است .همان پیمان گذشته است .همان آدمی که یک زمانی حاضر بهود در انبهاری نهم زده
زندگی کند اما کنار او باشد.
تهدید می دونی چیه پسردایی واسه اون اینجام! در ضمن این ملک و امالک به نام منهه پهبه نام هرکی بخوام میزنم.
پیمان عصبی خندید .توقع هر حر،ی از جانب پریا داشت به جز این مورد! انگهار آن مهرد لنهگ
بدجور در دل عشق

جا باز کرده بود که بی توجه به او حر،

را میزد .دایی جان حمیهد ،بها

خونسردی هردوی آنها را مینگریست .پریها خودکهار را برداشهت و در دسهت

گر،هت .تها آمهد

آخرین کاغذ را امضا کند .صدای آرام و شمردهی پیمان آمد.
اون همه سختی کشیدیم که همهاآرنجهای

را روی میز گذاشت .گردن

رو بزنی به نام

و بری؟

را در حصار دستهای

گر،ت .تلخ خندید و گفت:

-اگه زندگی االنم رو این ارث و میراث خراب کنه از خیلی چیزا واس
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نتوانست بیشتر اجازه دهد .تا پریا از زندگی االن

تعری کند .جگر

بود .او حاضر بود برای زندگی با مرد لنگ از داراییهای زندگی ا
میشنید .تا آمد خودکار را در دست

بگذرد؟ اولهین بهار بهود کهه

بگیرد .پیمان محکم ساق دست

به بلند شدن .پریا که گمان این حرکت را نداشت .بلند شد .کیف
به در محضر ا،تاد .دست

تا نگاه

دیدن او که دست

با این حرف پریا سوخته

مشت شد .پدر

را کشید و وادار

کرد

را از روی میز چنگ زد امها

و دو عموا

هم آمده بودند .پهدر

بها

در حصار دست پیمان بود .سرخوشهانه خندیهد و روبهه دایهی جهان حمیهد

گفت:
باز این دوتا رو جلوی هم قرار دادی دکتر نواب؟تا آمد پریا محکم دست

را بکشد .صدای پیمان آمد.

مشکلی داری؟ این د،عه دیگه ،کر نکنم با ازدواجمون مشکل داشته باشی!رنگ از رخ پریا پرید .ازدواج مجدد با پیمان؟ په
وجود
پی

رخنه کرد .نگاه

به پیمان که کمی جلوتر از او ایستاده بود گره خورد .از چند دقیقه

که او را دیده بود .صداهای مختلفی در ذهن

جلوی چشما

بههزاد چهه میشهد؟ اسهتر

و اضهطراب در

میگذشت .حاضر بود دوباره پی

میپیچهد .خهاطرات ماننهد ،هیلم کوتهاه از
پیمان برگردد؟ پدر

چند قهدم بهه سهمت

جلو برداشت و نگاهی به هر جفتشان انداخت و گفت:
نه دیگه این د،عه رضایت میدم .اون زمان یک دانشجوی آصدای پریا مانع ادامهی حرف پدر

و پا

بودی ولی...

شد.

رضایت؟ مگه تو پدر منی؟ تا اونجایی که یادم میاد ما هیچ نسبتی باهم نداریم .اگه هم اومدیاینجا و باز بوی پول شنیدی بهتره از همون راه برگردی چون من یک قرونم به تو نمیدم.
پیمان سر
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را نبرد ،تا نگوید عالقه ای به پیمان ندارد و او مجدد ازدواج کرده است .ونهداد منتظهر

همسر

یک حرکت از جانب پریا بود .به ظاهر ،نظاره گر آنها بود اما از این موقعیت پی
مردی که تازه ،همیده بود پسردایی پریا است اصال خوشنود نبود .پریا محکم دست

آمده و حهرف
را کشید و

به سمت میز ر،ت .برگهها را ورق زد و با خودکار آخرین صهفحه را ههم امضها کهرد .بهه سهمت
پدر

برگشت و گفت:

حاال دیگه طرف حساب تو من نیستم .خودت میدونی و حمید نواب!موهای

را از روی صورت

پ

را محکم در دست

زد .کیف

گر،ت و جلوی ونداد ایستاد.

ممنون ازتون آقای سرو ! به هری یا عماد میگم حتما واستون جبران کنن!بعد از زدن این حرف ،به سمت پیمان که سر

پایین بود ر،ت.

قبل ر،تن مایلم باهات حرف بزنم پیمان! هر وقت دوست داشتی و وقت داشتی شمارهام رو ازآقای سرو

بگیر و زنگ بزن!

صدای مجدد پدر

آمد.

بدون شوهرت داری کجا میری؟تا آمد لب از لب باز کند و بگوید که شوهر

ایهران نیسهت .پیمهان از ،رصهت اسهتفاده کهرد و

سریع گفت:
الهم میریم.پریا دیگر نتوانست بیشتر بایستاد .از میان آنها گذشت .با سهرعت خهود
رساند و از محضر خارج شد .دستهای

از شدت اسهتر

را بهه سهمت پلهه.ها

و اضهطراب میلرزیهد .سهر

را بهه

سمت جوی کنار خیابان گر،ت و هرچه خورده و نخورده بود را باال آورد .به ظاهر بهرای او تمهام
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شده بود اما با نگاه مشتاق پیمان چه میکرد؟
(پریا)
با دستهای لرزان کیفم را بهاز کهرد .سهرم را پهایین انداختهه بهودم کهه اگهر یهک درصهد دور
دهنم کثی شده کسی این صحنهی دلخرا
دریغ از یک دانه دستمال ،از موقعیت پی

را نبیند .تمام جیبهای کیفم را زیر و رو کردم.

آمده کال،ه بودم .هرچه ادعا داشتم همه باد هوا بود.

قبل از اینکه برگردم به خودم قول داده بودم به پیمان واقعیت را بگویم اما االن با یک نگاه غهم
زده دوباره به همان حال بد گذشته ا،تاده بودم .انگار تازه یادم ا،تاده بود .مردی که چند لحظهه
دستم در حصار دست

پی

بود .چه حکمی در زندگی من داشت و من با او چه کرده بودم .بها

قرار گر،تن دستمال کاغذی جلویم ،دستم را جلوی صورتم گر،تم و به صاحب دست نگاه کردم.
خالف ،کری که کردم ،پیمان در نیم قدمی من به دویست و ش
نگاه

سفیدی تکیه داده بهود و رد

خیره به ساختمان آجری روبه رو بود ناچار تشکری کردم و دور لبم را تمیهز کهردم .رد

رژلب قهوهای رنگم روی دستمال ا،تاد .سر

را به طر،م برگرداند و پرسید:

خوبی؟صاف ایستادم .بدون نگاه کردن به او ،شالم را که دور گهردنم ا،تهاده بهود روی سهرم کشهیدم و
جواب دادم.
خوبم!خیره نگاهم کرد .عرق سردی روی پشتم نشسته بود .سختترین مرحله همین بود .حهرف زدن
و هم کالم شدن با پیمانی که با بی رحمی تمام از کنار احسا

و عالقها

گذشهتم .از شهدت

غم و غصه روبه نابودی بودیم و من با یک بار تعارف توس پیمان همه چیز را گذاشتم و ر،تم.
االن وقت177

رو دارم باهات حرف بزنم .شاید دیگه نرسم یا زودتر از موعود بری ،مثل گذشته!

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

حرفهای

بوی دلخوری میداد لحن

تلخ بود .هرچند توقع ر،تار بهتهر از جانهب او نداشهتم

ولی توقع بیجایی بود که از او میخواستم تا کمی مرا درک کند .گلو و بینیام می سوخت .ایهن
مردی که دستهای

باندپیچی شده بود و ،ق یک بند انگشت مو روی سر

بود؟ همان جوانی که حهرف اول را لبها

مناسهب

و پوشه

داشهت پیمهان

مهیزد؟ بها دیهدن وضهعیت او،

ناخودآگاه به عادت همیشگی و بی توجه به حر ، ،دستم را باال بردم و کنار زخم روی گردن
گذاشتم .یک قدم به سمت عقب برداشت و لبهی جدول ایستاد.
چه بالیی سر خودت آوردی؟متوجه نگاه خیره ا
ربطی نداشت پ
دست

شدم .نگاهم به ،اصلهی کمی که بینمان بود ا،تاد .به مهن سهر و وضهع او
علت دلسوزیام این وس چه بود؟ تا آمهدم دسهتم را په

را روی دستم گذاشت .جدی نگاهم کرد و گفت:

از آدمی که سه ساله عشقانقدر دل

بکشهم ،محکهم

خو

رو ندیده چی توقع داری؟ که درست جلوت راه بهره؟ یها شهایدم

باشه که درست و سالم ببینهی ؟ چههرهی جدیهدم خوبهه یها بیشهتر شهبیه

مجرمای از زندان آزاد شدهام؟
آب دهانم را محکم قورت دادم .لبخند تلخی روی لب
محکم دست چپم را میان دست

گر،ت و ،شرد .نگاه

نشست .قدرت تکلمام را از دسهت دادم.
را از صورت من گر،هت و بهه حلقههام

دوخت.
بهت که گفتم این زندگی بدون تو برام معنا نداره! تو گفتی میای و من بهاورکردم .یهک سهالچشم انتظار نشستم .یک سالم شد دو سال و دوسالم شد سه سال! حاال دقیقا بعهد سهه سهال و
نیم چشم انتظاری باید حلقهی یکی دیگه رو تو انگشتت ببینم .میدون رو دادم بهه یکهی دیگهه!
یکی که از من بهتره و قدرت رو میدونه ،گلهای نیست خود کرده رو تهدبیر نیسهت ولهی کها
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به من ،کر میکردی کا ...

قبل

دستم را رها کرد و دستی به موهای کم پشت
شدیدی به سراغم آمده بود .صدای

کشید .چیهزی نداشهتم کهه بگهویم .معهده درد

را کمی آرام کرد و ادامه داد.

قبل ر،تنت میتونم ازت یک درخواستی داشته باشم؟سرم را باال گر،تم و نگاه
خستها

کردم .حسرت از دور در چشمهای

بیداد میکرد .لحهن غمگهین و

باع شد ناخودآگاه بدون اینکه به چیزی ،کر کنم بگویم.

آره هرچی باشه!با شنیدن این حرف از زبان من ،نفس

را بیرون داد و بها نهوک چکمهههای زیهپ دار

بهه در

،لزی نوشابه زد که این کار باع شد در نوشابه جلوی پای من بیفتد.
-هنوزم قبل اینکه حر،ی رو بزنی، ،کر نمیکنی نه؟ اگه چیز بیجایی ازت بخوام عک

العملهت

چی میشه؟ تو رودروایسی مجبوری بگی باشه!
را به من که با گوشهی شالم بازی میکردم و سعی داشتم در چشهمهای او نگهاه نکهنم.

نگاه

سوق داد .مانند گذشته بدون اینکه صدای

از شدت ناراحتی بلرزد ادامه داد.

چیز بدی ازت نمیخوام .االن دیگهه نسهبتی بهاهم نهداریم، .قه در حهد یهک دختهر عمهه وپسردایی ،امشب ازت بخوام باهم چهارتایی شام بخوریم .قبول میکنی؟ ،کر کنم خالهه گلنهازم
دل

واست تنگ شده باشه! یادی از گذشته میکنیم منظورم وقتی آقاجون زنده بوده.

گذشته را مرور کنیم؟ ،کر کنم هیچک

نمیدانست .من چندین سهال اسهت کهه در حهال دور

کردن گذشته هستم و دیگر میلی ندارم پا به عمارتی که روزهای آخر خهاطرات تلهخ و دردمنهد
زیاد داشتم .بگذارم .در عجب بودم از این درخواست او اما هر چه بود .پیمان شاید از نظر ظهاهر
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تغییر کرده باشد ولی باطنی همان بهود .روی کلمهات جملهها

بهار دیگهر در ذههنم ذره بهین

گذاشتم .وقتی آقا جون زنده بود .خیلی وقت بود دیگر مرور نکرده بودم .دقیقا از وقتی که حسم
به بهزاد تغییر کرد .سعی کردم احسا

و خاطراتی که با پیمان داشتم را خهاک کهنم .کلمههی

قبل ،چهارتایی؟ هرجور میخواستی حساب کنی چهار نفر نمیشدیم .من ،پیمان و پدر ! نفهر
چهارم که بود؟ شاید پارسا امشب میآمد .ناخودآگاه از ،کری که کهردم پوزخنهدی زدم .پارسها؟
توهم زیبایی بود .پیمان سر

را پایین انداخت .خهاطرات گذشهته و کارههای آنهها باعه شهد.

پشتم بلرزد .اتاق نم زدهی زیر زمین ،حرفها و کارهای دایی جان و پدرم !...بعد از هفت ماه که
خیالم راحت شده بود .شبها کمتر کابو
صدای نالههای خفی ا

میدیدم .این روزها بیشتر کابو

بهزاد را میدیهدم.

بعد از آن تصادف تا وقتی چشم روی هم میگذاشتم .در گوشم طنین

میانداخت و باع میشد .سریع از جای خود بلند شوم.
پری؟ حواست هست؟ قبول میکنی؟با شنیدن صدای

آن هم با همان لحن گذشته .چیزی در دلم خالی شد .پری ،بهزاد هم گهاهی

اوقات پری میگفت اما بیشتر اوقات ترجیح میداد اسم کهاملم را صهدا بزنهد از شهدت ضهع ،
نمیتوانستم روی پایم بایستم .میان دوراهی بدی گیر ا،تادم .اگر پیمان اخالقهای
برادر

بهه پهدر و

میر،ت .مطمئناً قبول نمیکردم .چون آنها همیشه سعی داشهتند تال،هی کننهد .انگهار

پیمان در خانوادهی آنها از یک پدر و مادر متفاوت بود .تا آمدم لب از لب بهاز کهنم .روی پلههی
عتیقه ،روشی که کرکرههای
،-راموش

کن! ،رامو

پایین بود .نشست و گفت:

کرده بودم .دل خوشی از اون خونه نداریم.

با زنگ خوردن گوشی در کیفم ،زیپ کی را باز کردم و به مخاطب چشهم دوخهتم .نهام بههزاد
روی گوشی خودنمایی کرد .ناخودآگاه لبخند بزرگی روی صورتم نشست که از دیهد پیمهان دور
نماند .بعد از دو روز به من زنگ زده بود .در اثر هیجان از تما
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اشکالی نداره ،میام! کاری باهام نداری؟ میخوام برم.به پیمان نگاه نکردم، .ق نگهاهم بهه عکه

او کهه روی صهفحه ا،تهاده بهود .مهیخ شهده بهود.

دستهایم عرق کرد .از شدت هیجان اشک در چشمانم حلقه زده بود .این را تضمین نمیکهردم
که اگر صدای

را بشنوم گریه نکنم .نفهمیدم پیمان چه گفت تنهها خهداحا،ظی سرسهری از او

کردم و با سرعت به قدمهایم سرعت بخشهیدم .شهال از روی سهرم ا،تهاده بهود و از سرآشهیبی
خیابان پایین میر،تم .تما

را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گر،تم.

بهزاد؟چند لحظه به سکوت گذشت و صدایی از آن طرف خ نیامد .سرجایم ناگهان توق کهردم کهه
زنی که پشت سرم میآمد .محکم به پشتم برخورد کرد و باع شهد کمهی تعهادلم را از دسهت
دهم .صدای نف های

را با وجود خیابان شلو و اصلی میشنیدم هو

پر کشیده بود .مانند همان چند دقیقه پی
گم کرده بودم .صدای آرام و گر،تها

و حوا

من یک باره

در محضر که دست و پایم را با یک پیام از جانب او

در گوشم طنین انداخت.

جان؟آنقدر در این دو روز تحت ،شار قرار گر،ته بودم .کهه بها شهنیدن صهدای  ،چانههام شهروع بهه
لرزیدن کرد.
باهام قهری؟-نه! خو

میگذره؟

سرم را پایین انداختم .از گوشهی چشمام دانهای اشک روی گونهام غلطید.
-بی تو؟ به هیچ عنوان!
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مکثی کرد .صدای ا،تادن چیزی از پشت تلفن شنیده شد .انگار لیوان از دست

ا،تاد.

بهزاد؟ اونجا چه خبره؟بی توجه به حر،م جواب داد.
قول میدم خونه رو صحیح و سالم برگردونم .ولی قول نمیدم خودم صحیح و سهالم بمهونم تهابرگردی!
بغضم سرباز کرد .صدای ه -ه ام ،باع
میزد که از صدای

شد حر،

را ادامه ندهد .به اندازهای قلبم با سهرعت

بدنم به رعشه ا،تاده بود .زمان در همان ثانیه جلوی چشم مهن از حرکهت

ایستاد .مردی که از دکهی نان رضوی یک نایلون دونات خریده بود .در جای خهود ثابهت مانهد.
زنی که از روبه رو میآمد و مشغول درست کردن روسری مشکی رنگ
صدای

آرامتر شد .ه -ه مردانها

بود .دست

ثابت مانهد.

در گوشم طنین انداخت .تا آمدم بگویم قهول دادهام زود

بر میگردم از سر گر،ت.
دیشب برای چندمین بار نبودت تو سرم خورد .وقتی بها دوچرخهه مسهیر اون شهب رو ر،هتم.هیچک

نبود .انگار با ر،تنت همهی مردم ر،تن! دیگهه از اون هیهاهو خبهری نبهود .ههوا مثهل

همیشه سرد بود .این د،عه کسی نبود که شالگردن دور گردنم بندازه! کسی نبود که جلو بشینه!
خوردم زمین ...کسی نبود بلندم کنه! خدا پدر کسی رو که عصا رو ساخت بیامرزه ،مثهل اینکهه
میدونست همهی لنگا ،تکیه گاه ندارن!
صدای ه -ه ا

شدت گر،ت .تعادلم را از دست دادم و روی زمین ا،تادم .نمیتوانستم نفه

بکشم .دستهایم میلرزید .صورتم از شدت سرما یخ زده بود .حالت تههوع داشهتم .مغهزم قفهل
کرده بود .دست مشت شدهام را محکم باال آوردم و به سرم کوبیدم .لرز

صدای

بیشتر شد.

الاقل داشتی میر،تی خداحا،ظی میکردی که اگه این ور دنیا از شدت دلتنگی مردم آرزو به182
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دل نمونم که زندگیم بدون خدا،ظی چمدون بست و ر،ت! ،کر کردی بچه بودم قرص خواب رو
جای ویتامین به خوردم دادی؟
مرم دورم جمع شدند .صورتم بخاطر اشهکهایی کهه از چشهمام میچکیهد .سهرخ شهده بهود و
میسوخت .لبم را با زبانم خی

کردم.

-بهت گفتم بر میگردم ...گفتم میام! نخواستم از این بیشهتر التمها

کنهی ،نخواسهتم ببینهی

چجوری منی که میگفتم نمهیرم چمهدونم رو بسهتم و دارم مهیرم .نخواسهتم هنهوز سهه روز
نگذشته بازم به همون حال و...
با صدای شکستن چیز دیگری ،حر،م را قطع کردم .صدای بهزاد اوج گر،ت .انگار کسی در خانه
نبود که جلوی او را بگیرد .با تمام توان

،ریاد کشید:

مهم نیست .دیگه برام مهم نیست بیای یا نیای! اگه واست حال من مهم بود ،بها وجهود اینکههگفتم گذشتهات واسم مهم نیست نمیذاشتی بری! ،همیدی؟ دیگه جایی برای تو اینجها نیسهت.
بهزاد برای همیشه تو قلب

تو رو کشت! مثل ،ریماه واسم مردی !...واسم مُردی!

جان از دست و پایم ر،ت .برای

مرده بودم؟ گوشی از دستم ا،تاد .صهدای بلنهد گریهههای

و

عربدههایی که از پشت تلفن میکشید هنوز از پشت تلفن شنیده میشهد .مغهزم سهوت کشهید.
یک لحظه ،ق به جلو خیره شدم .دست مشت شدهام از روی سهرم پهایین آمهد و محکهم روی
قلبم قرار گر،ت .انگار برای چند لحظه ارتباطم با این دنیا قطع شده بود .مغزم نمیتوانست هیچ
چیز را تجزیه و تحلیل کند .کسی جمعیت را کنار زد .تکانم داد .شهانههایم را گر،تهه بهود و بها
صدای بلندی روبه مردم عربده می کشید که به آمبوالن

زنگ بزنند .حال کسی که جلوی من

نشسته بود و محکم تکانم میداد و آرام به صورتم میزد تا به خودم بی آیم که بود؟ بههزاد بهود
نه؟ همانی که سرپناهم بود .همانی که با شنیدن حرفهای

جگهرم بهه چنهد قسهمت مسهاوی

تقسیم شده بود .چشمهای قهوهای رنگ  ،نگران بود و دو-دو میزد .صهورت
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موهای قهوهای رنگ

روی پیشانیا

ریخته بود .دستم ناباورانه باال آمد .مرد سری تکان داد و

گفت:
پریا حواست هست؟ منو ببین!زیردلم تیر کشید با همان چشمهای خی
نام

و مات ،دستم را روی صورت مرد گذاشتم و با بغض

را صدا زدم.

بهزادم؟مرد گردن
صورت

کمی سمت چپ مایل شد .با شنیدن این حرف از زبان من ،گرد غهم را انگهار روی
پوشاندن.

-بهت گفتم برمیگردم .پ

میام .چون... .

حر،م تکمیل نشد که انگار ضربهای به سرم خورد و جلوی پای مرد روی زمین ا،تادم .پلکهایم
میل زیادی به بستن داشت اما چه بیهوده تال

میکردم که مهرد نگهران روبهه رویهم را بههزاد

عاش پیشه و مجنون ببینم .چه بیهوده سعی میکردم به خودم تلقین کنم این حرفها از زبان
بهزاد خارج نشده و غرور من باری دیگر توس او شکسته نشده.
***
گوشی را قطع کرد .محکم جا سیگاری را به سمت دیوار پرت کرد .هر دو دست
و محکم به سر

کوبید .کنج دیوار نشست .پاهای

را در شکما

را مشت کهرد

جمع کرد و با صهدای بلنهد

عربده کشید:
نمیخوام! نمیخوامت پریا! واسم مردی! دیگه جایی تو زندگیم نداری نامرد!با دیدن عک هایی که به در و دیوار زده شده بود و لبخند زیبای پریا ،در میان گریه خندید.
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من آدم احمقیم که دل بهت دادم ولی تو بدون اینکه به التماسام جواب بدی ر،تی!را باال آورد و محکم به سر

مشتهای

نالید:

زد .از بیچارگی خود

مگه چی واست کم گذاشتم پریا؟ ،ریماه و تو قلبم کشتم ولی تو...دیگر ادامه نداد، .ک

را روی هم ،شرد .ک دست

را به صورت

کشید .از دردپا بهه خهود

پیچید .نگاهی به عک هایی که دورتهادور اتهاق بهود .انهداخت .لهب
اشکهایی که هیچ کنترلی نداشت تار شده بود .شانههای
خود

را گزیهد .دیهد

میلرزید .بهدون اینکهه بلنهد شهود.

را روی زمین کشاند .نرمه شیشههای آینه و ادکلنههایی کهه روی زمهین شکسهته بهود.

داخل ران پای

،رو ر،ت .بی توجه به درد پای چپ  ،خود

دیوار مجاور قرار داشت کشید .دست
بود .در هوا خشک شد .چانها

را به کمد لبا هایشهان کهه در

را به لبهی تخت گر،ت و بلند شد سعی کرد تعادل

حفظ کند و تا حدودی مو ،شد .در کمد را باز کرد .دست

از شدت بغض لرزید .نتوانست تعهادل

را حفهظ کنهد .محکهم
بهه کشهوهای کمهد

تکیه داد .با دیدن چادر نماز گلداری که پریا نماز میخواند .ناخودآگهاه دسهت
چادر به بینیا

را بلنهد کهرد و

نزدیک کرد .انگار با وارد شدن عطر موهای پریا که داخل چادر جا مانهده بهود.

آمد .تمام حرفهایی که چندلحظه پهی

انداخت .بدن

را

به لبا های آویزان پریها نرسهیده

جلوی کمد به زمین خورد به دستگیرهی کشو چنگ انداخت .بها شهانها

به خود

بخهاطر

خفیفی گر،ت .دست

لرز

آخرین توان روبه عک

بهه زبهان آورده بهود .در گهو ا

را محکم روی ساق پای دردمنهد

طنهین

گذاشهت و بها

دو نفرهای که باالی تخت نصب شده بود .گفت:

چیکار کردی با من پریا که این چند روز زندگیم جهنمه؟ چیکار کهردم باههات؟ بههت گفهتمنمیخوامت؟ گفتم برگردی دیگه اینجا جا نداری؟ چجوری تونسهتم؟ گفهتم نمیخوامهت وقتهی
اینجوری دارم تو تب نبودت میسوزم؟
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سپ

سر

را به سمت باال گر،ت و لحن مملو از غم و درد ادامه داد.

خدایا میبینی من رو؟ بهت گفتم این زندگی رو نمیخوام .گفتم بذار بمیرم و راحت شم ولیاز لبهی مرگ برگردوندیم .سرنوشت پریا رو به سرنوشت مهنِ بهدبخت گهره زدی ...خهودت کهه
میدونستی من ...بهزادِ احم لیاقت اون رو ندارم.
نگاه

به تکه شیشهای که روی زمین با ،اصلهی کمی ا،تاده بود گره خورد .کمهی خهود

روی زمین کشید .دست

را

را بلند کرد و شیشه را برداشت .صدای قدمهای بلند کسهی از پشهت

اتاق آمد .تکهی شیشه را محکم در دست

گر،ت و جلوی قلب

گر،ت.

این بار دیگه پریا نیست .این بار خودم و میکشم راحت میشم از این زندگی لعنتی!...دست

باال ر،ت و تا آمد به سمت چپ سینها

هجوم برد .نمیتوانست به این سادگی خود
سینها

برود .عماد در اتاق را بهاز کهرد و بهه سهمت او
را به دست او برساند .چهون ،اصهلهی شیشهه تها

،ق نیم سانت بود .عماد هراسان و طی تصمیمی آنی آرام لگدی به پای راست بههزاد

که دراز بود زد .نف

در سینه ی بهزاد حب

بلند نالید .شیشه از دست

شد .با دردی که به وجود

ا،تاد .از شدت درد نمیتوانست نف

تزری شد .با صدای

بکشد .ک ههر دو دسهت

را

به زمین زد .عماد روی دو زانو نشست .صورت رنگ پریده و دردمند بهزاد را بین دسهت ههای
گر،ت و با صدای بلند در صورت

غرید:

معلوم هست داری چه غلطی میکنی مرتیکه؟ می خوای بمیری که چی بشه؟ که دوباره یهکبالی دیگه سرت بیاد؟ اگه بمیری راحت میشهی ولهی میزنهی یهک جهای دیگههات رو نهاقص
میکنی احم !
بهزاد بی توجه به دردی که امان

را بریده بود .گردن

را کج کرد و با صدای بلندی گفت:

من بدون پریا این زندگی رو نمیخوام عماد! باید برم تهران! برام بلی بگیر! میخوام با اولهین186
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پرواز به

برسم .نباید بذارم اونجا موندگار شه!

عماد نگاهی به سر و شکلی که بهزاد برای خود
میگفتند بهزاد بود .ک دستهای
شده بود .کنار ران پای
لبهای

بخاطر نرمه شیشههایی کهه در دسهت

خونی بود ..چشمهای

چیزی بگویهد .بههزاد بهه سهمت

ر،تهه بهود خهونی

گود ا،تهاده و رنهگ بهه صهورت

به کبودی میزد و دانههای درشت عرق روی پیشانیا

بخاطر عربدههایی که کشیده بود .دورگه و خ
چشمهای

درست کرده بود .انداخت .مرد نابود شده کهه
نمانهده بهود.

خودنمایی میکرد .صهدای

دار شده بود .عماد تا آمد لب از لهب بگشهاید و

خیهز برداشهت و محکهم دسهت او را گر،هت .بها التمها

در

خیره شد.

باید برم تهران ،من این زندگی رو بدون پریا نمیخوام.عماد با دست دیگر
هیچک

را راه نمیداد .به اندازهی کا،ی اعصاب

صدای بلند و غم آلود
-دادا

روی دستهای سرد او زد .از وقتی بههزاد در خانهه را قفهل کهرده بهود و
خرد بود .نمیدانست علت این سهر و شهکل و

چیست.

میریم امروز دکترت زنگ زد .واست نوبت عمل گذاشته ولی با این حال و روزت...

حال و روز من هیچی نیست.عماد زبان

را روی لب

کشید و کال،ه گفت:

-نمیخوای بگی چرا اینجوریه قیا،ت؟ چرا انقدر حالت خرابه؟ تو که تا چند روز پی

میگفتی

من برنمیگردم ایران.
بهزاد سر

را پایین انداخت .اشک دوباره در چشمان

حلقهه زد .بهه حلقههی طالیهی رنگه

چشم دوخت.
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زنگ زدم به پریا ،بهسر

گفتم بخواد برگرده هم نمیخوام !
را به صورت

را سریع بلند کرد .دست

کشید و با صدای بلند و دورگهای ادامه داد.

باید برگردم! نمی تونم بذارم زنم از بی کسی و غم حر،ای من به یکی دیگه پناه ببهره! خهودمشنیدم...
در چشمان عماد خیره شد .
-خودم شنیدم یکی صدا

زد .خودم شنیدم اسم منِ بی غیرت رو صدا زد!...

***
نهال دست

را روی زنگ در ،شرد .پ

از چند لحظه در با صدای تیکی باز شد .دست

را بلند

کرد و با حرص روبه الهام گفت:
بفرمایید سرکارخانم!الهام پو،ی کشید و همین طور که جلو میر،ت گفت:
گفتم که یکبار دیگه میام شام خونتون! تو رودروایسی موندم وگرنه حتما میاومدم.نهال در آهنی را پشت سهر
نقاشیهای

بسهت .پهدر

انتههای حیهاط نشسهته بهود و سهرگرم کشهیدن

بود.

اگه د،عهی دیگهای وجود نداشت چی؟الهام بیخیال شانهای باال انداخت.
میرم خونهی دایی ،مگه ،ق تو و ونداد ساکن اون آپارتمانین؟ هم آیناز و حسام هسهتن .ههمدایی نیما و زن دایی!
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با صدای بسته شدن در ،پدر
پر حرص شال

از روی صندلی بلند شد و دست
را روی شانها

را جلو کشید .کیف

را برای آنها تکهان داد .نههال

مرتب کرد و گفت:

آره حتما برو خونهی نیما!شکفت .لبخندی روی صورت

الهام با دیدن حیاط خانه ،گل از گل

نشاند .حیاط نسبتا بزرگ

و با صفایی داشتند .دور تا دور پر از گلهای بنفشه و گل یخ بود .ساختمان اصلی که کمی با در
حیاط ،اصله داشت .یک خانهی سنگ نمای آجری یک طبقه بود .ایوان بزرگی داشت که جهان
میداد .تابستانها داخل

بخوابی! آقا جهان نزدیک خهود

کشیده بود را چیده بود .صدای داد و بیداد کلکل نیاو

قابهها و تصهاویری کهه روی بهوم

و یکهی از شهاگردان پهدر

از داخهل

خانه میآمد .نهال ناخودآگاه خندید و روبه الهام که خیره اطراف مینگریست گفت:
بیا بریم دیگه!را کمی پایین انداخت و گفت:

یک لحظه با یاد کارهای مادر  ،مجدد دچار تردید شد .سر
روی دیدار مجدد با آقا جهان رو ندارم.نهال خسته از بح همیشگی ،جلوی موهای قهوهای رنگ

را بهم ریخت و به خواهر

دوخت .کمی خوشحال بود از این تغییر سایز الهام ،چندماه پی

چشهم

بدجور الغری و ریزی اندام

به چشم میآمد اما االن به قول قدیمیها به حال آمده بود .هرچند نگاه

بی ،رو بود.

آی خدا! صدبار از وقتی تو ماشین نشستی هی گفتی رو ندارم رو ندارم .اوال کارهای مامان ،باباو پدرت به ما مربوط نیست دوما هر کی دیگه جای مامان بهود کهه ،کهر میکهرد بیسهت سهاله
شوهر

مرده ،ازدواج میکرد پ

این طبیعیه! حاال هم راه بیفت ،کمترم چرند بگو که امروز به

اندازهی کا،ی بخاطر اون همسایهات حرصم دادی.
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بازوی الهام را در دست

گر،ت و همین طور که میر،ت با صدای بلند گفت:

اوستا جهان؟ مهمون نمیخوای؟ دختر عشقت رو آوردم .بعد هفت ماه از زیهر سهنگ پیهداکردم.
الهام خجالت زده سر

را پایین انداخت .جهان با دیدن نهال و الهام لبخند بزرگهی روی لهب

نشاند و چند قدم به سمت آنها برداشت.
-به به الهام خانم ،خو

اومدی دخترم .تعریفت رو از امیر و الهه خیلهی شهنیدم .ولهی بهتهر از

چیزی هستی که گفتن و تشابه زیادی به مادرت داری!
الهام بازوا

را از دست نهال بیرون کشید .به جهان که خیلی شبیه توصیفات مادر

بود چشم

دوخت .ته چهرهی نهال را داشت .موهای یکی درمیان سفید ،هیکهل الغهر ،پوسهت گنهدمگون،
چشمهای قهوه ای تیره ،عینکی روی چشما  ،با پیشبند رنگی که جلوی
استادهای نقا

شبیها

بسته بود واقعها بهه

کرده بود.

سالم ،خوبید آقا جهان؟ کم سعادتی بنده بود ندیدمتون! هرکی دیگه بود بها اون اتفاقهاتی کههچندین سال پی

ا،تاد خود

رو جلوی شما آ،تابی نمیکرد.

جهان صندلی آهنی که کنار دیوار گذشته بود .را برداشت و جلوی الهام گذاشت.
شما بچهها که مقصر نبودین! بشین لطفا دخترم و راحت با ! آقها بههروز نیسهت مهنم جهایپدرت!
نهال همه چیز را به پدر

دربارهی الهام و کیانمهر گفته بود .بنابر این او برای اینکه کمی الهام

را از خل و خوی غم و ناراحتی بیرون بکشد .شیطنت را چاشنی کالم

کرد و ادامه داد.

-البته اگر به خوبی پدر ثروتمندت باشم که نیستم.
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الهام نامحسو

خندیهد و تشهکری کهرد .روی صهندلی نشسهت .بها لرزیهدن گوشهی در جیهب

پالتوا  ،از الهام و پدر
کیانمهر ،چشمکی به پدر
-من برم نیاو

نگاه گر،هت .قسهمت کمهی از گوشهی را بیهرون آورد .بها دیهدن نهام
زد و روبه الهام که خیره به پرترهی زن چشم دوخته بود .گفت:

رو بیارم  ،بهت که گفتم یکهی از همکهارام کهه از بابها تهو مرکهز توانبخشهی
از دانشگاه میاد باهم کل میندازن!

مراقبت میکرد .شاگردشه ،یک سره هم وقتی نیاو
الهام باشهای گفت و خود
خود

را سرگرم نگاه کردن به قابهای نقاشی کرد .نهال پهو،ی کشهید و

را با عجله به سمت پشت حیاط رساند .تما

را وصل کرد و کال،ه از تما ههای مکهرر

او گفت:
نشد دیگه باز به بهونهی الهام هی بهم زنگ بزنی کیان! یک دل خوشی ازت ندارم کهه دم بههساعت صدات رو بشنوم.
کیانمهر به محض پاسخ او ،از پشت میز بلند شد.
یک د،عه پیام میدی قرار امشب کنسل شد یک ساعتم هست نه جواب پیام میدی نهه جهوابتما ! یعنی چی کنسل شد؟ مگه نگفتی الهام رو از خونه میکشونی
باها

بیرون تا بهه یهک بهانهه

حرف بزنم؟

میز گرد را دور زد و گوشهی اتاق ایستاد .همهمهی زیادی در اتاق بهود .هرکسهی مشهغول یهک
کاری بود .از دیروز خود
،شارخونی که چند روز پی

نظارت را به عهده گر،ته بود و با وجود سرماخوردگی شهدید و ا،هت
داشت .بازهم پا به پای آنها کار میکرد.

حاال که نشد! در ضمن قولی که دادی یادت نره بچه پرو! گفتهی خهودم بهر میگهردونماینکه همها

نهه

من و ونداد به نفع تو کار کنیم باز بعد دو ماه دلت رو بزنهه برگهردیم سهرخونهی

اول!
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را به زمین کوبید.

کیانمهر عصبی پای

نهال چرت و پرت سر هم نکن خواهشا! خودت میدونی اگه قصدم یک چیهز دیگهه بهود .ایهنحال و روزم نبود .حاال بگو چرا امشب نمیاد؟
را نگاه کرد .سر

نهال کنج دیوار ایستاد و از دور نیاو

را با اخمهای درهم ر،ته درون گوشی

،رو کرده بود .معلوم نبود باز چه بالیی سرهم آورده بودند که هر دو اخمهایشان درهم شده بود.
کرده اونم میخواد بره!

-پارسا برای شام دعوت

گوشی در دست کیانمهر لرزید، .ک
دیگر

چنگی درون موهای

را محکم روی هم ،شرد .با پاشنهی پا چرخید و با دسهت

زد.

این رو بهت نگفتم باز بری شر درست کنی! بشین تو خونهات عقلت رو به کار بنداز!کیانمهر گوشهی لب

را جوید و با عصبانیت گفت:

تنها کاری که ،عال از دستم برمیاد همینه که یا پارسا رو بکشم یا الههام رو شهبانه بهدزدم! بهههیچ جا عقلم قد نمیده!
نیاو

متوجه نگاه خیرهی خواهر

آمد .آ،تاب چشما

شد .نهال لبخندی روی لب

را اذیت میکرد .کیانمهر کال،ه نفس

نشاند و از کنار دیوار بیهرون

را بیرون داد.

ممنون ،خیالت راحت باشه کاری نمیکنم به ضررم تموم شه ،خدا،ظ!تا نهال آمد خداحا،ظی کند .کیانمهر گوشی را قطع کرد و به سرعت از اتاق خهارج شهد .آنقهدر
حرص

گر،ته بود که به محض خارج شدن از اتاق ،سطل آشغالی که کنار دیوار قرار داشهت را

لگد زد .سطل آشغال آهنی با شدت روی زمین ا،تاد .بی توجه به کثیفی زمین ،با قدمهای بلند
خود
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میآمد ،با دیدن کیانمهر و سطل آشغالی که کمی دور تر از او روی زمین ا،تاده بود .خمیازها
سرعت بخشید بهه کیهانمهر کهه محکهم بها مشهت

نص و نیمه ماند .به قدمهای
میکوبید .خیره شد و آرام صدای

بهه دیهوار

زد.

کیان؟آرنج

را به دیوار تکیه داد و پیشانی تبدار و گرم

خود

بود .یک چاقو بر میداشت و در سینهی پارسا ،رو میکرد تا یک ملت از انگلی به نهام او

نجات پیدا کنند .کیانا دست

را روی ساعد دسهت

گذاشهت .اگهر بهه

گذاشت و گفت:

را روی شانهی برادر

چه خبره چرا باز از این رو به اون رویی؟ مگه نگفتم برو خونهه یکهم اسهتراحت کهن تها واسههامشب...
کیانمهر محکم ک دست

را به دیوار کوبید و حر،

را قطع کرد.

قرار امشب کنسل شد .مثل اینکه الهام بازم اون رو به من و نهال ترجیح داده!را جوید .با که کفه ا

دست کیانا خشک شد .گوشهی لب

بهه زمهین کوبیهد و بهه دیهوار

مجاوری که کیانمهر ایستاده بود .تکیه زد و با حرص گفت:
-یعنی خدا میدونه دلم میخواد برم یک شب بالشت بذارم رو سهر

خفهها

کهنم .مهن کهه

میگم بذار یک بار من با الهام حرف بزنم .شاید قانع شد.
کیانمهر ناخودآگاه از ا،کار مشابها

با کیانا ،لبخندکمرنگی روی لب

-نمیگم بیا باهم بریم بکشیم

چون تو یکی رو داری که بخهاطر

امیدی برای ادامهی زندگی ندارم .نهایت

نشست.
زنهده بمهونی ولهی مهن

یا میا،تم زندان یا اعدام میشم و میرم جهای طفهل

معصومم!
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صدای باز شدن درآمد .کیانمهر صاف ایستاد .چنگی به موهای

زد و گفت:

-باید یک ،کر اساسی بکنیم .با کشت و کشتار چیزی حل نمیشه .خسهتهام از به

دسهت رو

دست گذاشتم.
کیانا و کیانمهر هم قدم باهم وارد شدند .نمی،همید چه در سر برادر
زد .چشمهای

میگذرد .دکمه طبقه را

را کمی ریز کرد و به هر دو در آسانسور چشم دوخت ،ناخودآگاه ابهروا

را بهاال

انداخت و زمزمه وار گفت:
امشب میریم خونها ! هم بابت طرحایی که ازمون دزدیده هم شاید یک سری چیزای دیگههداشته باشه که به دردمون خورد .اگه اون به این سادگیا کنار نمیکشه من باید وارد عمل شهم.
هم ،اله هم تماشا! به ظاهر نشون میده چیزی برای از دست دادن نداره ولی شاید یهک درصهد
داشت.
کیانا تلخ خندید.
ظاهری نیست .واقعا چیزی نداره برای از دست دادن! من سه سال باهاتال

زندگی کردم .الکهی

نکن دادا !

نیم نگاهی به خواهر
آیههای یا

که خواهر

انداخت .گوشی را از جیب شلوار کتانی مشکی رنگ

بیرون آورد .از این

میخواند گهاهی اوقهات عصهبی میشهد ولهی او کیهانمهر بهود .اگهر

میخواست کاری را انجام دهد .به نظر مردم توجه نمیکرد .مخصوصا اگر موضوع به الههام ربه
داشت .وارد آخرین تما ها شد .نام نهال را که به انگلیسی نوشته بود .لمه
آماده کرد که هر چیزی را از زبان او بشنود .این حجم از تما

با همسر سابق

کهرد .خهود

را

بی سابقه بهود.

با ایستادن آسانسور در طبقهی چهارم ،یک قدم به سمت عقب برداشهت .گروههی از کارمنهدان
جدید که زمان کوتاهی از استخدامشان میگذشت .بی توجه به آن دو ،وارد شدند .کیانا بخهاطر
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مردی که هیکل نسبتا بزرگی داشت .به دیهوارهی آسانسهور چسهبید .دسهتهای الغهر
دستگیرهای که جلوی آینه قرار داشت گر،ت .صدای بلند و کال،هی نهال در گو

را بهه

کیانمهر کهه

درهم ر،ته بود .طنین انداخت.

از بوی نامطبوع چهرها
-باز چیه؟

کی الهام و اون پسره از خونه خارج میشن؟را روی پای چپ

نهال پای راست

انداخت و یک مشت گندم شیرین کهه داخهل ظهرف روی

میز ریخته بود برداشت.
چمدونم!کال،ه از این جواب نهال ،کمی صدای
-از

را بلند کرد.

رو بهم بده!

بپر ! خبر

نهال محتویات داخل

دست

را ،شرد .نگاهی به دورتا دور خانه انداخت .کسی در حال حاضهر

در خانه نبود و همگی در حیاط بودند.
میخوای چیکار کنی؟دختر ریز نقشی که کنار او ایستاده بود .سر
-بپر

خبر

رو بده! منتظرم.

نهال کال،ه از سوال بیپاسخ  ،محکم با پای
خود

را کمی مایل کرد و خیره او را نگریست.

ضربهای به میز زد که باع شد .هم ساق پهای

درد بگیرد و هم میز بیفتد و تمام محتویات داخل آن ،روی زمین بریزد .کال،ه از گندم

شههههههههههههههههههههههههههیرینهایی کههههههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههههههه
،ر

گردویی رنگ خانه چسبیده بود .پشت گردن
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کههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرد.
***
دست او را که از لبهی تخت آویزان شده بود .میان دستهای
چهرهی پریا که دو ساعتی بود بیهو
بر دست

نشاند .بغض در گلوی

گر،هت و آرام نهواز

کهرد .بهه

شده بود .خیره شد .آرام دست پریا را باال برد و بوسهای

سنگینی میکرد .زیرلب زمزمه کرد.

میدونی چندساله دارم تو حسرت یک لحظه بودنت میسوزم؟ میدونی بعد از چندسال چشمانتظاری بفهمی همه کست زن یکی دیگه شده یعنی چی پریای من؟
دست پریا را روی گونها

گذاشت .انگار با سرم و آمپولهایی که زده بودند .حال

بهتهر شهده

بود که دستهای سرد  ،گرم شده بود .اشک ،سایه در چشمهای پیمان انداخت اما از او نگهاه
نگر،ت.
میدونی وقتی اون موقعی دستت رو به عادت گذشته ،روی گردنم گذاشتی چه حهالی شهدم؟میدونی چه قدر دلتنگ نگاه نگرانت بودم پریا؟ نمیدونی به موال که نمیدونی چه قدر دارم تهو
آتی

این عش لعنتی میسوزم! نمیدونی وقتی دخترت سراغت رو میگیره چه حالی میشم.

پلکهای
دست خود

را روی هم گذاشت .یک قطره اشک از چشم

روی دست پریا چکیهد .حرفههای

نبود .برای مدتها داشت با پریا حرف میزد و چه قدر خشنود بود کهه او خهواب

است و حرفهای پردرد او را نمیشنود .با دست راست
را ببیند .یک دست

را زیرچانها

چشمهای

را تمیز کرد .تا واضح تر او

زد و اجزای صهورت او را از نظهر گذرانهد .نمیتوانسهت یهک

لحظه را از دست دهد .شاید این حرفها را دیگر نتوانست به زبان بیاورد.
داستان دوست داری پریام؟ مثل همون قصههایی که گلناز هرشب واسمون میگفت .منم ههرشب واسه دخترمون قصه میگم اما دیگه خبری از ا،سانههای قدیمی نیست .دیگه نهه شههرزاد
قصه گو هست با پادشاه ظالم و نه رومئو و ژولیت! پریا هست و پیمان! میدونی هر شهب تهه
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چی میشه؟ النا خواب
یک نقطه! کا

میبره و من تو ،کر و خیال گذشته غرق میشم و آخر

میرسهم بهه

نمیذاشتم بری ولی دیگه ،ایدهای نداره ،پشیمونی واسه من سودی نهداره! نهه

تو رو بهم بر میگردونه نه گذشته رو درست میکنه .به قول داییت ،داکاری من باعه شهد تهو
آزاد شی اما من یک عمر تو حسرت بمونم!
نگاه
قلب

را به حلقهی طالیی رنگ او میدوزد .با انگشت شستا

آن را لمه

میکنهد .ضهربان

بازهم باال ر،ته است.

اما االن که برگشتی الزم باشه خودم و میکشم تا بمونی! هرچهی باشهه هنهوزم یهک نقطههیمشترک بین من و تو هست و اونم الناست .هرچند از وجود

خبر نداری!

محکم دست پریا را می،شارد و به پلکههای بسهتهی او کهه مژهههای بلنهد و مهوج دار

روی

سایه انداخته ،خیره میشود .

گونها

قول میدم بخاطر دخترمم شده ،رهات نکنم! کهاری مهیکنم ،خهودت حلقههی اون مهرد رو ازدستت دربیاری!
از این ،کر ک

کنار لب

آمد، .شار دست

را کهاه

داد .آرام روی دسهت او را نهواز

کهرد.

تلخ خندید و ادامه داد.
،-داکاری کردم ته

چی شد؟ عشقم ر،ت با یکی دیگه حاال دیگه میدون رو خالی نمهیکنم.

تو ح منی پریا! نه اون مرد لنگ که قدرت رو نمیدونه! نه اونی کهه صهدا

رو بهاال میبهره و

میگه نمیخوادت ،من با وجود اینکه هر لحظه ممکنه قلبم بگیره و بمیرم .دلم میخواد نفسهای
آخر زندگیم رو کنار تو و دخترم باشم!
دست پریا را روی تخت گذاشت .از جای خود بلند شد .کمهی بهه سهمت تخهت خیهز برداشهت.
سر

را کمی به سمت پایین مایل کرد .چشمهای
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سپ

کمی سر

را عقب کشید و به چهرهی پریا چشم دوخت.

-این اومدنت برگشتی نداره ،پ

قسمت میدم به همون خدایی که میپرسهتی ،بها ایهن قلهب

لعنتی که یکی در میون میزنه راه بیا پریا! راه بیا وگرنه دوباره یکی از ما مغلوب این راه میشه.
دیگه من اون پیمانی نیستم که بخاطر خوشبختیت بذارم بری! این د،عه باید کنار من بمونی تها
خوشبختت کنم .این د،عه نمیخوام تو رو کنار یکی دیگه ببینم .یا کنار من میمونی یا یکهی از
ما دوتا...
با لرز

را به نیمه رها کرد .از پریا به سختی ،اصله

گوشی که روی صندلی قرار داشت .حر،

گر،ت .خم شد و گوشی را از روی صندلی پالستیکی سفید رنگ ،برداشت .بها دیهدن نهامی کهه
روی گوشی ا،تاده بود .ابروهای
قدمهای بلند پردهی اورژان
گو ا

باال پرید .دل
را پ

به شور ا،تاد .سریع تمها

را وصهل کهرد و بها

زد .تا آمد چیزی بگوید .صدای مضطرب و نگهران مهرد در

طنین انداخت.

آقاپیمان بدبخت شدیم .میتونین خودتون و برسونین؟یعنی چی بدبخت شدین؟ چه خبره؟ حال-نه آقا ،حال

که خوبه آره؟

اصال خوب نیست .میتونین خودتون و برسونین؟ دکتر میگن وضهعیت

اصهال

خوب نیست .میگه اگه تا...
کال،ه دست

را مشت کرد و دستی به پشت گردن

نشست .با عصبانیت صدای

کشید .عرق سردی روی تیغههی کمهر

را بلند کرد.

غل کرده میگه طاقت نمیاره ،االن راه میا،تم .تا نهایت چهل و پنج دیقه دیگه اونجام!نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت .یک بعد از ظهر را نشان میداد و تا خانهی آنها راه زیاد بود.
چارهای نداشت .مجبور بود برود .از آن طرف هم پریا بخاطر ،شار عصبی حال
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همه چیز درهم گره خورده بود .گوشی را با حرص در جیب

چپاند .به سمت ایستگاه پرستاری

دوید .روبه دختر که مشغول درست کردن پرونده برای یکی از بیماران بود گفت:
حواستون به مریضی که اینجا خوابیده باشه! بیدار شد حتمها بگیهد گوشهیبابت ر،تنم از

رو چهک کنهه و

معذرت خواهی کنین و کارهای تصویه حسابم انجام دادم.

تا آمد دختر به خود

بجنبد .پیمان بی توجه به حرفهای پدر

که گفته بهود .نبایهد سهریع

دوید .رنگ یکباره از رخ

پر کشیده بهود .نمیدانسهت

قدم بزند .به سمت در خروجی اورژان

سر و سامان دهد .به جلوی بیمارستان که تاکسی ایستاده بهود خهود

به کدام گر،تاری ا

رساند .گوشی و کی پول
صندوق عقب ماشینا

را از جیهب

بیهرون آورد .روبهه مهردی کهه ،الکه

را

چهای را روی

گذاشته بود و چای مینوشید .گفت:

آقا االن راه میا،تین؟ عجله دارم باید برم جایی!مرد ،الک

را برداشت و ته چای را داخل جوی ریخت و گفت:

سوار شو جوون!پیمان سریع در سمند زرد رنگ او را باز کرد و سوار شد .صدای کوب
نف

نف

ا،تاده بود .ناامید دست

قرص به دست

کمی از نگرانیا

را درون جیب داخلی پالتوا

قلهب

را میشهنید .بهه

کرد .با برخهورد کهردن ورق

کاسته شد .مرد روی صندلی راننده جا گر،ت .از جها پهارک

ماشین را درآورد و رو به پیمان که قرص را بدون خوردن آب در دهان

گذاشته بود گفت:

کجا برم جوون؟رسالت ،ق لطفا عجله کنین و با کمترین زمان ممکن به مقصهد برسهونم .هرچهه قهدر باشهههزینها
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پ

از زدن این حرف ،گوشی را کمی از خود

تازه ذخیره شدهی پریا را که از وکیل

،اصهله داد و وارد مخهاطبین

شهد .شهمارهی

گر،ته بود .جست و جو کرد .عالمت پیام را زد و قسمت

محتویات پیام نوشت.
سالم پریاجان ،خوبی؟ حالت بهتر شده؟ ببخشید من تا بیمارستان رسوندمت ،تا سهاعت یهککنارت بودم اما کار ضروری واسم پی

اومد و مجبور شهدم .بهرم .امیهدوارم از دسهتم ناراحهت

نشده باشی .به جبران ر،تنم .لطفا آدر

منهزل رو واسهم بفرسهت .شهب سهاعت هشهت میهام

دنبالت ،اگه هم میخوای که کال امشب رو کنسل کهنم و بهه یهک شهب دیگهه بنهدازم .منتظهر
جوابت هستم پیمان!
پیام را ارسال کرد و به بیرون خیره شد .این تنها کاری بود که میتوانست برای دلجویی از پریها
بکند و یک جورایی آدر
پوزخندی روی لب

خانهی او را برای دیدارهای دیگر پیدا کند .از این ،کر

نشست .زیر لب جوری که ،ق خود

بشنود گفت:

این همه گفتی پسر حمید نیستی ،بالخره اون روت داره خودهمون قدر موذی و حیلهگر عین بابا و دادا

ناخودآگهاه

رو نشون میده پیمهان نهواب!

کوچیکت!...

***
ونداد کال،ه پای

را تکان داد و روبه کیانمهر که بدون پلک زدن چند ثانیهای بود .به در اصهلی

خروجی خیره شده بود گفت:
هیچ وقت ،کرشم نمیکردم بیام دزدی و خونهی یک آدم و زیر و رو کنم.صدای نهال از پشت سر

آمد.

-باز من تا همین چند روز پی

نمیدونستم انقدر دنیا کوچیکه ،که با شهوهر سهابقم کهه کهم

بدیها در حقم نکرد و خواهرشوهر دوروم تو یک ماشین بشینم و علیه خواهر بیچهارهام توطئهه
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کنم و بخوام دو دستی تقدیم

کنم به کیانمهر!

کیانا ناخودآگاه از لحن حرصی نهال خندها

گر،ت.

واست جبران میکنم نهالی ،در ضمن خودتم میدونی این آدمی که االن تو ماشین نشسهته ومنتظر الهامه چجور آدمیه!
ونداد به جای نهال جواب داد.
اگه یک درصد حر،اتون اشتباه از آب دراومد چی؟ اونجوری که من مهیدونم و پارسها نهواب ومیشناسم .آدم بیطر،یه نه به خیر و شر طرف کار داره و نه آدمیه که بیاد طرحای شرکتتون و
بدزده!
کیانمهر دستی به گوشهی لب

کشید .دست به سینه به صهندلی راننهده تکیهه داد .بهه پهار

سفید رنگ او چشم دوخت.
مطمئناً از حر،ت پشیمون میشی! من یک بار دیگه هم تو خونهی این ر،هتم .اگهه میترسهیونداد ،همین االن پیاده شو! یا تو ماشین منتظر بمون من و کیانا میریم .اگه هم به تهو و نههال
این پیشنهاد و دادم بخاطر این بود که بهرای اولهین و آخهرین بهار بهه مهن اعتمهاد کنهین! کهه
پشیمونیم و نشون بدم!
با باز شدن در و خارج شدن الهام ،مردمک چشم کیانمهر روی آن ثابت مانهد .انگهار بها دوربهین
روی او بزرگ نمایی شد .یک لحظه با دیدن پوش

او ،دست

مشت شد .ناباورانهه رو بهه نههال

گفت:
مطمئنی حر،ات و با من نشنیده؟کیانا سریع سر
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مشکل چیه کیان؟کیانمهر عصبی مشتا

را به ،رمان کوبید و با حرص غرید:

اون میدونه من اینجام! نمیدونم چجوری ولی مطئنم میدونه چون همون لباسای اون شهبلعنتی و پوشیده! همون پالتو ،همون با،ت قرمز و حتی همون آرای !
با راه ا،تادن ماشین پارسا ،کیانمهر کمربند

را باز کرد و روبه ونداد و نهال ادامه داد:

،کر کردن دربارهی این موضوع و بذاریم واسه بعد ،باید دست به جنبونیم! میاین یا برم؟ونداد نفس

را بیرون داد .بد نبود که ببیند واقعا کیانمهر راست میگوید یا غل  ،بدبینانههترین

حالت این بود که کیانمهر درو میگفت اما خود
او شده بود .سر

متوجه عمی بودن احسا

هم تا حدودی با توجهه بهه حهال و روز او،

را به سمت کیانمهر چرخاند و گفت:

بریم!کیانا روبه نهال که مشغول مرتب کردن موهای

بود گفت:

نمیشه منم باهاتون بیام؟کیانمهر دستک های مشکی رنگ

را روی دستهای لرزان

کشید.

نه! اینجا بمون! اینجوری که ،همیدم .الهام یک بویی برده ،شاید از لج منم شده بخهواد پارسهارو برگردونه خونه تا مچ ما رو بگیره! اگه اوضاع اونجوری شه تو بهترین بازیگری! از دست مهن و
ونداد کاری ساخته نیست و ونداد باید بیاد! نهالم که با ماشین تابلوئه من میخواد چیکار کنهه؟
،ق تو میمونی!
کیانا دلشوره گر،ته بود .ح
نهال شال مشکی رنگ
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داشت.
االن نابغه همهی راههای ورودی دوربین داره! خود پارسا این مجتمع و خریده بعد...کیانمهر کال،ه دسته کلید را داخل جیب

گذاشت و حرف او را قطع کرد.

پلههای اضطراری تنها مسیر ر،ت و آمدی ماست کهه ههیچ دوربینهی نهداره و مسهتقیم از دراتاق

میتونیم وارد شیم .البته باید سر نگهبان و چندثانیه گرم کنی تا بتونیم وارد شیم.

نهال چیزی نگفت .ونداد با اخم سری تکان داد .ماسک مشکی رنگی که کیانمهر به او داده بهود
زد .کاله آ،تابی مشکی رنگ را روی موهای قهوهای رنگ

را به صورت

گذاشت .هم زمان سهر

کیان و ونداد به سمت هم چرخید .با تکان دادن سر از ماشین پیاده شدند .نهال نگاهی به انهواع
اقسام کاال که در دو پالستیک بود انداخت .آنها را برداشت و از ماشین پیاده شد .بهی خیهال بهه
راه نداد .هرچند دستهای

سمت در ر،ت .هیچ اضطراب و استرسی را به خود

به بهانهی اینکه یخچهال خانههی او خهالی اسهت و چیهزی در خانهها
بود .دل
شکم

یخ کرده بود.

نهدارد .کلیهد را گر،تهه

نمیخواست با کیانمهر همکهاری کنهد و بهه قهولی میگفهت یهک رودهی راسهت در
ندارد ولی خب دل

هم نمیخواست خواهر

جلوی در قرار داشت .رسید .تند تند نفه
سنگین را روی زمین جلوی پای
آمده است .مرد که لبا
نهال که کمر

با پارسا باشد .به دکههی نگهبهانی کهه

عمیه پشهت سهرهم کشهید و دو کیسههی نسهبتا

گذاشت .تا مثال نشان دهد مسیر طوالنی را با لهوازم سهنگین

سورمهای رنگی تن

را خم کرده بود و دستهای

بود و به صندلی گردان
را به زانوهای

تکیه داده بود با دیهدن

گر،ته بود .از داخل شیشه سر

را بیرون برد و گفت:
سالم آبجی مهمون کدوم طبقه هستین؟نهال نیم نگاهی به کیانمهر و ونداد که با ،اصلهی نه چندان دوری ایستاده بودند و به ظاهر بگهو
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و بخند میکردند .انداخت .صاف ایستاد و دست

را به کمر

گر،ت.

سالم آقا ،من خواهر خانم سلطانی طبقهی پنج هستم .قرار بود بیام خونهااز نف

ا،تادم ،خیابون خیلی سرآشیبی

زیاد بود .میشه خواه

وقتی نیست اما

کنم شما زحمت بکشین اینا

رو تا دم آسانسور واسم بیارین؟
مرد نگاهی به کوچه که خلوت بود و کیانمهر و ونداد که به ظاهر بیخطر بودند انهداخت .نههال
گردن

را کج کرد و با التما

او را نگریست تا بلکه نقشها

عملی شود .مرد از سهر دلسهوزی

باشهای گفت و در را باز کرد .از دکه خارج شد .کیسههای خرید را در دست
داخل ر،ت .نهال با سر

گر،ت و به سمت

اشاره کرد و همراه او داخل شد .کیانمهر و ونداد با سرعت داخل خانه

شدند و راهشان را به سمت پلههای اضطراری که بخاطر دیوار پشتوا

دیده نمیشد .خودشهان

را رساندند .کیانمهر که این راه را تا حاال یکبار دیگر امتحان کهرده بهود .ههر پلهه را دوتها یکهی
پیمود .ونداد کال،ه از کاری که کرده بود پشت سر او ر،ت .با رسهیدن بهه طبقههی آخهر ،کیهان
سریع چرا قوهی گوشی ا
کولها

را روشن کرد .ونداد به لبهی نرده تکیه داد و روبه کیانمهر کهه در

دنبال چیزی میگشت گفت:

چجوری میخوای در یو پی وی سی ) (upvcرو باز کنی استاد؟کیانمهر چندبار محکم به قسمتی که دستگیره قرار داشت زد.
اگه مثل چند روز پی،اتحها

باشه کهه بعهد چنهد ضهربه در بهاز میشهه .چهون قفهل در و از اون ور

و خوندم ولی در شکل ظاهری

تغییری ایجاد نشده ،من دو ماهه این خونه رو تحت

نظر دارم ولی باورت میشه یک بارم الهام و ندیدم؟ همین طبقه پایین خونههی الههام یهک زن
تنها و بچهی هفت سالها

زندگی مهیکنن .شهوهر

شههید شهده زن خهرج بچهها

و از راه

کال های صنایع دستی و درست کردن اینجوری چیزا درمیاره! همسایهی روبه رویی این خانم،
یک خانوادهی سه نفره زندگی میکنن که شوهره سر و گو ا
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خانمی میکنه جمع نمیکنه بره!
ونداد ناخودآگاه از این خونسردی کیانمهر لب

آمد .هوا با وجود سهتاره بهودن سهرد بهود.

ک

صورت ونداد از شدت سرما سر شده بود .با باز شدن در ،لب
روی زمین برداشت و صدای
-بیا بریم! خونها

به خنهده بهاز شهد .کولهها

را از

را آرام کرد.

دوربین نداره ،در حال حاضر شنود هم نداره.

ونداد چیزی نگفت، .ل

گوشیا

را روشن کرد و با هم به سمت داخهل ر،تنهد .خانهه همهان

جوری بود .مبلهای سلطنتی سیاه رنگ که رنگ پایه و دستههای

طالیی بود .دورتهادور خانهه

سر حیوانهای خشک شده قرار داشت .روی میزی که جلوی مبهل سههنفره قهرار داشهت .یهک
گلدان بزرگ طالکوب قرار داشت .بخاطر سق نسبتا بلند طبقهٔ پنجم یک لوستر ده شهعلهٔ
پنجه شیری نصب بود و یک تلویزیهون بهزرگ! گلهدان را برداشهت داخهلا

را نگهاه کهرد .بهه

اسلحههای شکاری که روی دیوار نصب شده بود چشم دوخت و ناخودآگاه گفت:
وحشی!به سمت سر شیری که در حال غر

بود ر،ت .د،عهٔ پی

را بررسی کند .نور را روی او انداخت .کمی تکان

نتوانسته بود انقدر خهوب جزئیهات

داد .داخل دهان

را نگاه کهرد .ابروههای

را

کمی باال داد و گفت:
از توی وحشی هیچ چیزی بعید نیست! میبینی تو بینی شیره یک تومار گذاشتی!ونداد همین طور که کشوهای میز تلویزیون مشکی رنگ را باز میکرد .روبه کیانمهر که دست
را تا انتهای حل شیر کرده بود .گفت:
-طب مادهٔ  694قانون مجازات اسالمی ،هرک

در منزل یها مسهکن دیگهری بهه عنه یها

تهدید وارد شود به مجازات از ش ماه تا سهسال حب
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مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی از آنها حامل سال باشد به حب

از یهک تها شه

سال محکوم میشوند.
-قبههل اینکههه گیههر بیفههتم اول پارسهها رو میکشههم ،په

مطمههئن بهها

امههروز مهها دوتهها گیههر

نمیا،تیم ،هرجور باشه از این خونه میریم .باید حساب اون و بذارم ک دست !
ونداد به سمت آشپرخانه ر،ت.
چه ،ایده داره؟ ،ق میا،تی گوشهی زندان! اون وقت بازم از الهام دور میشی! پارسها نباشههسر و کلهی یکی دیگه پیدا میشه! چیزی که زیاده واسه الهام ،آدمه.
کیان چیزی نگفت .مشغول بررسی هرکدام از وسایل خانه بود .ونداد نگهاه گهذرایی انهداخت .تها
آمد برگردد و به کیانمهر بگوید حرفهای
خی

شدن جوراب  ،ابروهای

اشتباه است و بیخود ،وقتشان را تله کردهانهد .بها

ناگهان باال ر،ت .از روی ،ر

وس آشهپزخانه کهه بیشهتر بهه

سمت ماشین لباسشویی ر،ته بود .کنار ایسهتاد .روی دو زانهو نشسهت .نهور را روی ،هر
انداخت و دستی به ،ر

کشید .نم داشت .شقیقها

روشن کرد تا ببیند سر منشا این آب و خیسی ،ر
با زبان

خی

کرد .بلند شد و ،ر

کهرم

را به زمهین چسهباند و زیهر کابینتهها را
از کجاست که با دیدن لباسشویی ،لب

را

را کمی بهه سهمت دیگهر ههل داد .گوشهی را لبههی اپهن

گذاشت و ماشین لباسشویی را جلو کشید .بها برخهورد پایهههای لباسشهویی هشهتادکیلویی بهه
زمین ،کیانمهر دست از بازرسی قاب عک

حیوانات کشهید .بها بهاز شهدن جها و نمایهان شهدن

قسمت لولههای لباسشویی که همه با بست به پشت آن وصل شده بود و هیچکدام نصب نشهده
بود .ناباورانه گفت:
اگه نمیخواسته لباسشویی رو وصل کنه چرا اینجا گذاشته؟ واسه دکور؟نور را روی دیوار که سراسر کاشی سفید رنگ بود انداخت .روی دو زانو نشست .دست
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کرد و به دیوار دست زد .دیوار هم خی

شده بود .کیانمهر خود

را به آشپرخانه رساند .روبهه

ونداد متعجب گفت:
داری چیکار میکنی؟ونداد ابروی

را باال انداخت و با نوک انگشتهای

که به زور ،به دیوار میرسید .بهه کاشهی هها

زد .کیانمهر ماشین لباسشویی را کمی تکان داد که جا برای ونداد باز شد.
یعنی میگی شاید چیزی اینجا باشه؟ونداد مشکوک جواب داد.
-شاید! یک مرد مجرد که وضع مالی

نسبتا خوبه نیازی به لباسشویی با این وزن باال نهداره! از

اونجایی که لباسشویی یکبارهم راه اندازی نشده و از چاه آب ،داره آب میچکه یعنهی بهه نظهرم
مشکوک!
کمی خود

را جلو کشید .نگاهی به لولهی ،اضالب انداخت .خشهک بهود .دسهت

برد .کیانمهر عصبی چانها

را داخله

را خاراند و گفت:

،کر نکنم اونجا باشه بذار برم اتاق...با برخورد کردن دست

به چیز خیسی! ونداد دست آزاد را باال برد و گفت:

دو دیقه چیزی نگو ،کر کنم یک چیزی پیدا کردم.بخاطر حلقها

به چیزی که داخل بود .نمیتوانست برسد .دست راست

را جمع کرد و داخهل

لوله کرد .با دو انگشت اشاره و وسطی آن را کشهید و بیهرون آورد .کیهانمهر روی زمهین خهی
نشست .ابروهای

با دیهدن برگهههای مچالهه شهده کهه خهی

آب بهود بهاال پریهد .ناخودآگهاه

نیشخندی زد و گفت:
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 -به خدا که این خود شیطانه! حاال قانع شدی؟ گفتم این مردک یک ریگی تو کف ا

هست.

گفتین نه آدم بدی نیست .سه سال این مردک جلوی چشمم بود .مثل اینکه ،همیده مدارک
داره تو چاه آب داغون میشه کرده تو لولهی ،اضالب!
ونداد برگههای مچاله شده را با نهایت آرام
نزدیک بود پاره شود .کیانمهر سر

باز کرد .چون به قدری کاغذ خی

بود که هر آن

را از پشت روی شانهی ونداد گذاشت و چشمهای

را ریهز

کرد.
چرا هیچی دیده نمیشه؟ونداد نور را روی کاغذ انداخت .نگاهی به باالی صفحه انداخت .یک آرم خاصی چاپ شهده بهود.
نوشتهها خوانده نمی شد .مثل اینکه برگهها قدیمی بود و خیسی برگه هم به کم رنگ شدن آن
میا،زود .کیانمهر عصبی برگهی دیگری که مچاله شده بود را برداشت تا آمد بهاز کنهد صهدای
بلند کیانا از بیرون شنیده شد .یک لحظه چشمهای هر دو درشت شد .انگار حد

کیان درست

بود .گفته بود الهام سر لجبازی هم که شده پارسها را بهر میگردانهد و برگردانهده بهود .کیهانمهر
ناباورانه لب زد.
برگشتن! گفتم برمیگرده!***
از آینه به عقب نگاه کرد .ده دقیقهای میگذشت که ر،ته بودند و خبری نشده بود .گوشیا
روشن کرد .به عک  ،پشت زمینهی گوشی که عک

پسر

بود خیهره شهد .انگشهت

گونهی او کشید .چندسالی بود .که حتی دل نداشهت بهه سهر مهزار طفله
کیانو

هنوز هم زنده بود .او هر روز با پسر

از بی رحمی پدر
خود
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بهرود .در ذههن او،

صحبت میکرد .از دغدغهههای روز

میگفهت.

میکرد که چرا انقدر سریع باردار شده اسهت.

میکرد که چرا به حرف و اجبار پدر و مادر
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که به جنون میرسید کیانمهر با ضرب سیلی او را به خود

میآورد .دیگر چیهزی از او نمانهده

بود .کیانا در سن بیست و هفت سالگی یک دختر شکست خورده بهود .تارموههای سهفید میهان
موهای مشکی رنگ
کمی به خود
بچگیا

خودنمایی میکرد .به طرز ،جیعی وزن کم کرده بهود .حتهی دل نداشهت

سر و سامان دهد .او باور داشت کیانو

تا وقتی کهه زنهده بهود ههم خیهری از

ندیده است .بی احساسیها و نادیده گر،تنهای پارسا ،جر و بح هایی کهه بها پارسها

میکرد باع شده بود .بچهی سه ساله که به ظاهر چیزی نمی،همید .خودخوری کنهد .شهبها
در خواب گریه کند .کیانا از پارسا دل چرکین بود .انقدر کینها
جلوی خانهی پدریا

زیهاد بهود .کهه یهک شهب تها

ر،ته بود تا کاری دست جفتشان دهد .یک لحظههی کوتهاه نگهاه

آینهی بغل به سمت خیابان ا،تاد .با دیدن ماشین او و سرنشینها ،محکم پوست لب
هنوز انتهای کوچه بودند .نام کیانمهر را که روی صفحهی موبایل
و دکمهی تما

از

را جویهد.

ذخیره کرده بود لم

کهرد

را زد اما با صدای مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی نمیباشد مواجه شهد.

کال،ه گوشی را روی صندلی شاگرد پرتاب کرد و با صدای بلندی گفت:
-چرا کوتاه نمیای الهام؟ کیان سگ

به اون مردک کناریت که داره باهات بگو و بخند میکنهه

شرف داره! تو نمیدونی اون کیه! به موال که نمیدونی! برو با یکی دیگه ولی از این یکی ،اصهله
بگیر!
ماشین را روشن کرد .با وجود اینکه چشمهای
به محدودها
،ک

نزدیک میشد .زنگ خطرهای

کمی دور را ضعی میدید ولی تا پارسا کمهی
به صدا در میآمد و تمام وجود

چشم میشد.

را با عصبانیت روی هم ،شرد و به طبقهی پنجم چشم دوخت.

-لعنت بهت پارسا! لعنت که همها

وجود نح

تو باید همه جا ببیهنم مرتیکههی دزد! دسهت

میذاشتی رو یکی دیگه نه الهامِ بیعقل که هنوز کوتاه نمیاد!
با هر دو دست
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گذشتهی خیالی خود
زد و در دل

حرف میزد .با دیدن ماشین پارک شدهی کیانمهر ،ناخودآگاه پوزخنهد

گفت:

حاال ببینم میخوای چیکار کنی کیانمهر! این د،عه دیگه بخاطر من نیومهدی بخهاطر شهرکت،کستنیت اومدی وقتی بفهمی از لج تو هم شده میخوام به پارسا جواب م...
ناخودآگاه حر،

را قطع کرد.

-به پارسا چی بگی؟ بگی موا،قی؟ اگه موا،قی چرا از شدت استر

و اضطراب با،هت بهه تنهت

چسبیده؟ چرا معذبی؟ االن دلت خنک شد اون و برگردوندی؟ بخاطر چی؟ بخاطر غهروری کهه
شکست؟ دیدی که پشیمونه! دیدی که حال و روز اونم زیاد خوب نیست .دیدی کهه دسهت بهه
دامن ونداد شده! بخاطر تویی که لجبازی میکنی! میخوای با لج کردن با کیان بیفتی تو چهاه؟
به خودت بیا الهام! به خودت بیا و یک شان

دیگه به

بده! یک بار بشین و حر،ا

و گهو

کن! اگه هم نمیخوای برگردی الاقل از این پسره دور شو!
صداهای داخل سر

را از داخل گزیهد، .اصهلهی کمهی بها سهانتا،هی کیهانمهر

زیاد شد .لب

داشتند .انگار تازه ،همید سر یک لهج و لجبهازی دارد چهه میکنهد .نهدایی کهه قلهب
کوبندهتر از عقل

بود .حرفهای کیانمهر انگار یکی پ

او جان میگر،ت .او دو سال پی
عالقهای به پسر

گفته بود .همسر

از دیگری دربارهی کیانا داشت جلهوی
او را ترک کرده است .گفهت پارسها ههیچ

نداشته است و حتی در مراسم تشییع جنازهی او هم شهرکت نکهرده اسهت.

مگر میشد یک آدم از پسهر
گذشتند .الهام سریع سر
بود .رنگ یکباره از رخ

بگهذرد؟ مردمهک چشهمان

لرزیهد .از کنهار ماشهین کیهانمهر

را به سمت پنجره چرخاند .با دیدن کیانا که پشهت ،رمهان نشسهته
پرید .محکم انتهای با،ت

که از این بودن الهام لبخند از روی لب
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میشه برگردیم؟ داره دیر میشه! به اون وسیلهای که تو خونت جا گذاشتم زیاد اهمی...با پیچیدن ماشین کیانمهر جلوی آنها ،پارسا محکم پای

را روی ترمز ،شهرد .حهرف در دههان

الهام ماسید .بخاطر نداشتن کمربند به سمت شیشه مایل شد که پارسا سریع ،رمان را رها کهرد
و هر دو دست

را دور او حلقه کرد و بهه سهمت خهود

ماشین کیانمهر توق

کرد .الهام نف

میکوبید .پارسا کمی خود

کشیدن را ،رامو

او را کشهاند .ماشهین در یهک قهدمی
کرد .قلهب

را عقب کشهید .بهه الههام کهه چشهمهای

گذاشته بود خیره شد .حتی ،کر اینکه بالیی سر او آمده باشد باع
را بشکند .با دستهای

بها شهدت بهر سهینها
روی ههم

را از تهر

میشد .برود و گردن راننده

صورت او را قاب گر،ت و نگران پرسید:

الهام جان؟ خوبی؟ من رو ببین الهام؟الهام سریع از او ،اصله گر،ت و به در چسبید .بیشتر از پارسا چشما
لحظه پی
اخمهای

ترسیده بود تا اتفاق چند

و بیشتر از همه میترسید که کیانمهر را کسی ببینهد .پارسها از ایهن حرکهت الههام
درهم شد اما این به معنی کم شدن نگرانیا

نبود.

خوبی؟سر

به معنای آره تکان داد و تا آمد بگوید .سریع حرکت کن تا برویم .چشما

یک پای

را باال برده بود و روی کاپوت گذاشته بود ا،تاد .پارسها دسهتهای

به کیانها کهه

را مشهت کهرد و

غرید:
مثل اینکه این زنیکه دست از سر زندگیمون برنمیداره!الهام آب دهان

را محکم قورت داد .لرز

شدیدی اندام

گر،ته بود .زیرلب گفت:

-خدایا من چیکار کردم؟ من با دستای خودم این خواهر و برادر رو انداختم تو دردسر!
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پارسا کمربند

را باز کرد .از ماشین پیاده شد و محکم در را به هم کوبید.

چه مرگته روانی؟کیانا اشارهای به الهام که به در چسبیده بود انداخت و سرخوشانه خندید.
-عشقت ترسید یک د،عه رم کردی؟ نتر

هیجان نمهک زندگیهه! مهنم کهه میدونهی جدیهدا

عاش هیجان شدم.
پارسا ،اصلها
سابق

را با کیانا به حداقل رساند .هرچند میدانست الهام یک بهویی در مهورد زنهدگی

برده است اما بودن ناگهانی کیانا و این کار

عمال باع شده بود قالهب تههی کنهد .او

هنوز تازه داشت کمی الهام را نرم میکرد .هنوز تازه داشت بعد مدتها بهه آرزوی چندسهالها
میرسید .محکم بازوهای الغر او را میان دسهتهای

گر،هت و لبخنهد مسهخرهای روی لهب

نشاند و گفت:
سوختی که این کار رو میکنی بازنده؟ عین آدم دم تو بذار روی کولت برو گمشو تا زنگ نزدمپلی

بیاد جمعت کنه!
محکهم بهه تخهت سهینهی او

هر دو عصبی در چشمهای هم خیره شدند .کیانا با هر دو دست

کوبید اما پارسا تکانی نخورد .چه قدر از این چشمهای قههوهای بهیزار بهود .او هنهوز ههم بهاور
نکرده بود .پارسا بعد از ،وت پسرشان یک ذره هم ناراحتیا
از خلقت این مردی که روبه روی

را بروز نداده است .در عجب بهود

ایستاده بود .تنفر در چشمهای

زبانه کشید .انگار ،رامهو

کرد که دارد وقت برای ،رار کیانمهر و ونداد میخرد .یکبار دیگر محکم به سینهی او کوبید که
پارسا یک قدم به سمت عقب ر،ت.
-سوختم؟ برای توی بیلیاقت؟ اصال تو آدمی که واسه من مهم باشی؟
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پارسا محکم مچ دستهای الغر کیانا را گر،ت و با لحن حرص دراری گفت:
آره تو! یادته چجوری خودت و بزک دوزک میکردی که به چشم من بیهای؟ یادتهه چهه قهدرالتما

میکردی که یکبار تو جمع بهت نیم نگاه بندازم؟ ازت تشکر کنم ،تحسینت کنم بخاطر

چهرهی عملیت؟ آخه توی بازنده چی داشتی که بابام اصرار کرد باههات ازدواج کهنم؟ تهو ،قه
یک دختری بودی با کلی نقص که وقتی دیدی من پایبند نمیشم یک بچه تو دامن خهانوادهی
خوشبختمون گذاشتی تا من رو نگه داری ولی آخرم که دیدی بازم خودت باختی!
بغض گلوی کیانا را ،شرد .با وجود سرد بودن هوا ،از داخل گر گر،ته بود .محکم یقههی پیهراهن
سورمه ای رنگ او را میان مشت
نزدیک بود بگیرد .پلک راست

گر،ت .الهام با دستهای لرزان در ماشین را باز کهرد .قلهب
از عصبانیت پرید .پارسا ح نداشهت اینگونهه بها کیانها صهحبت

کند .نه بخاطر اینکه خواهر کیانمهر بود نه! بخاطر اینکه او همچین اجهازهای نداشهت بها وجهود
اینکه کیانا را دوست نداشت غرور
خود

میتوانست عش را بهه

را بشکند .این مردی که از نگاه

بخواند یک چیزی ،راتر از کیانمهر بود و او تازه داشهت بهه عمه ،اجعهه پهی میبهرد.

هرچند دیر!...
من از اول بازنده نبودم .تو باع شدی من تبدیل شم به یک دختر بازنده! ،کر نکن من خیلیگوشهی چشمم برای زندگی با تو باز بود .بخاطر بچهام کهه بهی پهدر بهزرگ نشهه سهعی کهردم
همونی بشم که تو میخوای! حتی بخاطر اینکه توی عوضی کیانو

و بخهوای ،از

تسهت دی

ان ای گر،تم که نتیجه اشم شد یک سیلی از سمت داداشت .ت به ذات بی غیرتت ،کا

یهک

جو از غیرت و مردونگی پیمان تو وجود توی آشغال بود .
کیانا یک قدم به سمت جلو برداشت و محکم پای
چهرها

از درد درهم رود .نف های دا کیانا با عصهبانیت در صهورت

چین داد و صدای
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را

،کر الهام رو از سرت دربیار پارسا نواب! الهام ح ِ داداغلطی کرد تو

موند ولی االن حاضر جون

منه نه توی حریص! دادا

من یهک

رو واسه الهام بده و کم عقلی الهام به معنهی ایهن

نیست که عاش چشم و ابروی توی آشغال شده !
تا آمد کیانا از او ،اصله بگیرد .پارسا محکم مچ دست او را گر،ت و مانع

شد .ارتبهاط چشهمی

آنها قطع نمیشد .یکی با تنفر و دیگری با خشم هم را مینگریستند .همانند خود

را

صدای

بلند کرد.
هم تو ،هم برادرت تو خواب ببینین که از الهام دست کشیدم .الهام ماله منه اون حاضر نیستبه کیانمهر حتی نگاه بندازه چون از
از زندگی
انتخاب

متنفره! چون غرور

الهام و پرت کرده بیرون! پ

و شکسته! چون عین یهک آشهغال

،کر نکن الهام انقدر احمقه که دوباره حماقهت کنهه و

منم نه برادرِ تو!

مردم سرشان را از پنجره ها بیرون آورده بودند و آنها را مینگریستند .تا آمد پارسا حهر،

را از

سر بگیرد .صدای جدی الهام از پشت سر آمد.
چی از من دیدی که این حرف رو میزنی؟هردو همزمان دستهایشان از هم جدا شد .کیهانمهر از پشهت ماشهینی کهه کنهار دیهوار خانهه
ایستاده بود بیرون آمد .با دیدن چیزهایی که در خانه دیده بهود و احتمهاالتی کهه مهیداد .اگهر
ونداد محکم ساق دست
صورت

را نگر،ته بود حتما یک دعوا و سهر و صهدا راه انداختهه بهود .ماسهک

برداشت و تا آمد برود .ونداد جلوی

ایستاد و مانع شد.

کار اشتباهی نکن کیان!کیانمهر مردد نگاه
دستوهای
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طرف است؟ کیانمهر ناامیدانه به سمت او قهدم برمهی داشهت .چهون علنها از برگردانهدن پارسها
،همیده بود جایی در قلب الهام ندارد و غیرممکن است طرف حساب
زبان

خی

کرد .نگاهی به کیانا که با التما

با او باشد .الهام لب

و پارسها کهه خیلهی بهه خهود

را با

مطمهئن بهود.

انداخت .صدای قدم های کسی را از پشت سر شنید .مهردم مشهتاقانه آنهها را نگهاه مهی کردنهد
تاببیند سرانجام چه می شود .نگهبان دست
داشت تا ،یلم سینماییا
ایستاد .سر

را زیرچانها

زده بود و انگار ،ق یهک ذرت کهم

جور شود .الهام چند قدم به سمت جلهو برداشهت و جلهوی ماشهین

را پایین انداخت .بغض گلهوی

را بها آب دههان

بلعیهد .ضهربان قلهب

حرفهایی که میخواست به زبان بیاورد بند آمده بود .اشک در چشمان
نگاه کردن به هیچکدام از کسانی که ایستاده بودند .صدای

از زدن

حلقه زده بود .بهدون

را باال برد.

با توام؟ از کجا انقدر مطمئنی که انتخاب من تویی؟***
نگاه

را به دو نفرشان دوخت .دستهای

و کیانمهر مدام در سر

از شدت اضطراب و دلهره میلرزید .حرفهای کیانا

میچرخید .از چشمهای پارسا میتوانست التمها

را بخوانهد .چگونهه

توانسته بود انقدر خوب ظاهر را نگه دارد؟ یعنی این مرد چیزی از جان دل

بدتر بهود؟ چطهور

توانسته بود؟ هرچند در زندگی او ،پارسا اهمیت نداشت اما کیانمهر هرچه بود از اول همه چیهز
را گفته بود .صدای قدمهای خسته و لرزان کیانمهر از پشت سر شنیده شد .بهه خهوبی برخهورد
کف های

را با آسفالت میاوانست بشنود .صدای قدمهای

با طپ های قلب الهام یکی شهد.

هر قدمی که به سمت او برمیداشت .بیشهتر باعه از دسهت دادن تمرکهز نداشهتها

میشهد.

اشتباه کرده بود و پشیمان بود؟ هنوز یک قدم هم برای بازگرداندن الهام برنداشته بود .هر شهب
چشم الهام به گوشی بود تا تما

بگیرد و کیانمهر از همه چیز بگوید ماننهد گذشهته کهه را

ساعت یازده و پنجاه و نه تما

میگر،ت .بعد از چندساعت میدیدی صدا از این طهرف یها آن

طرف قطع شده است .البته بیشتر الهام ر،ی نیمه راه میشد و پشت تلفن خواب
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اما انگار خیال خامی بود .هفت ماه منتظر بود یک پیام خشک و خالی از او دریا،ت کنهد .حتهی
به اشتباه! پارسا نزدیک
خیره شد و سپ
ایستاد .با دست

شد .تیز به کیانمهر که از وس های کوچه خود

را به آنها میرسهاند

با عصبانیت جلوی الهام که بازهم یک جایی در گذشهته بهه دام ا،تهاده بهود.
را گر،ت و گفت:

چانها

الهام؟ منظورت با من نیست نه؟عصبانیت در چشمهای
،شار دست

هویدا میکرد .وقتی که دید چیزی نمیگوید و سهکوت کردهاسهت بهه

ا،زود.

خودت امروز بهم زنگ زدی گفتی...لبهای الهام از هم باز شد .اینکه دل

از کیانمهر شدید گر،ته بود .ربطی به پارسا نداشت .دیهر

به این نتیجه رسید اما نخواستن کیانمهر به معنای قبول کردن پارسا در زنهدگیا

نبهود .پهر

حرص پارسا را که اینگونه غرور نداشتهی کیانا را خرد کرده بود نگریست.
چی گفتم؟ گفتم جوابم مثبته؟دستهای سرد و لرزان

را روی مچ دست مردانهها

گذاشهت و بهه سهمت پهایین دسهت

را

هدایت کرد.
یک جوری من رو نشون نده انگار زوال عقلی چیزی دارم .بهت برای چنهدمین بهار در جهوابخواستگاری و دسته گلهایی که می،رستادی گفتم نخواستن کیانمهر و نبخشیدن

به معنهای

خواستن تو و قبول کردن پیشنهادت نیست .تو ،ق در حد دوستی برای من پارسا ،نه کمتهر و
نه بیشتر! پ
پ

لطفا بیشتر از این من و از کنار خودت بودن پشیمون نکن!

از زدن این حرف ،از کنار او گذشهت .پارسها از ایهن جهواب الههام حیهران مانهد .پلکه

عصبانیت پرید .هر دو دست
216
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الهام روزنهی امید در وجود

روشن شد .ناخودآگاه به سمت الهام دوید .الهام به سهمت در بهاز

ماشین ر،ت .کی کذایی را از روی صندلی برداشت، .رار را به هرچیزی ترجیح مهیداد همهین
که دیگر کیانمهر گیر نمیا،تاد چند قدم جلو بود .همین از نظر او لط بود که در حق
بود .در ماشین را محکم بست .بی توجه به کیانمهر که نام
قدمهای سریع راه

را نف

کهرده

زنان به زبهان مهیآورد .بها

را به سمت آپارتمان کج کرد .اصال االن موقعیت این را نداشهت کهه بها او
نشان داده بود بازهم اولویت کیانمهر در قلهبم بهاالتر از ههر

کل بیاندازد .هرچند با حرفهای

کسی است .جلوی آسانسور رسید .چندبار محکم روی دکمه زد .صهدای جهر و بحه پارسها بها
مردم از خیابان باال گر،ت .با ایستادن آسانسور سریع سوار شد و دکمه را زد .کیانمهر خود
داخل ساختمان انداخت .بخاطر سرعت قدمهای

و سر بودن سرامیک ،پای

را

لیز خورد.

الهام وایستا! الهام باید باهات حرف بزنم!هر دو در آسانسور تا نیمه بسته شد .الهام پر حهرص چنهدبار روی دکمههی بسهته شهدن درهها
کوبید تا کیانمهر را نبیند .دل
که با وجود

نمیخواست به قول پارسا در ذهن کیانمهر همان دختر احمه

شنیدن آن حرفها هنوز هم قلب

با شنیدن صدای او به طپ

میا،تهاد بشهود.

دو قدم کیانمهر ،اصله داشت ،ق نیم وجب مانده بود تا بهم رسیدن درها ،که کیانمهر محکهم
دستهای

را لبهی در گذاشت و باع شد باز شود .الهام که گمان هر حرکتی را داشت به جهز

این کار ،کی از دست

ا،تاد و محکم به دیوار چسبید .بینی و گونههای کیانمهر از سرما سهرخ

شده بود .موهای مشکی رنگ

مانند برق گر،تهها به سمتی ر،تهه بهود .نفه

داخل آسانسور انداخت .با التما
را بهم چسباند .گردن

زنهان خهود

را

در چشمهای گرد شدهی الهام نگاه کرد و ک هر دو دست

را کج کرد و بریده بریده گفت:

لطفاً ...بذار ...اینبار حرف ...بزنم!الهام کمی خود
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میخواست علت حرفهای کیانمهر را بداند اما ظاهر را حفهظ کهرد .بهی

نبود .بند بند وجود

میکرد گفت:

توجه به او که خیره نگاه

چندبار گفتی ،گفتم حر،ات رو همون روز شنیدم! میلی ندارم گذشتهام رو تکهرار کهنم کیهان!در ضمن...
از زدن حر،ی که میخواست به زبان بیاورد .تردید داشت .کیانمهر کال،ه ،طبقههی پهنجم را زد.
درهای آسانسور بسته شد .چرا باالی سق خهامو
را بیرون ،رستاد .صدای

استفاده کرد .بازدم

تو هر چه قدر من و پگو

و روشهن میشهد .کیهان از تبسهم الههام

را آرام کرد.

بزنی هرچه قدر بگی نمیخوای حر،م و میزنم .پ

،ق گو

کن!

کن و ببین این مدت چی تواین دل وامونده گذشته !...هرچند مقصر من بودم.

الهام بی توجه به حرف او ،همان طور که نگاه

را به مانیتور دوخته بود .ادامه داد.

در ضمن نخواستن و رد کردن پارسا به معنی قبول کردن و بخشیدن تو...با خامو

شدن برقهای آسانسور و تکان شدیدی که کابین خورد و بهه سهمت پهایین سهقوط

کردن او ،حرف در دهان الهام ماسید .الهام از شدت تهر
دیوارهی آسانسور خود
راست

را بچسباند .مچ پای

جیغهی کشهید .از تهر

پهیچ خهورد و بهه سهمت کیهانمهر کهه سهمت

ایستاده بود مایل شد .کیانمهر با ا،تادن الهام ،تعادل

گوشهی کابین پرت شد .با برخورد سر
شد ،اما دست آزاد

تها آمهد بهه

را از دست داد و محکم به سمت

به دستگیرهی ،لزی روبهروی آینهه ،چشهمان

را دور الهام که محکم هودی مشکی رنگ

سهیاه

را چنگ انداختهه بهود .حلقهه

کرد و با صدای بلندی گفت:
من رو ول نکن!با کشیدن شدن کابین به دیوارههای بتنهی ،صهدای دل خراشهی در سراسهر سهاختمان طنهین
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انداخت و در آخر میان یکی از طبقات آسانسور ایستاد .عرق سردی روی تیغهی کمر
سر

نشست.

را در محکم روی سینهی کیانمهر که سر

مدام گهیج میر،هت و حتهی بهرای اینکهه او

نگران نشود .جرعت نداشت از شدت درد به خود

بنالد .پنهان کهرده بهود و سهعی در کنتهرل

لرز

چانها

سینها

داشت .کیانمهر دست

را باال برد و روی سهر او گذاشهت .قلهب

بها شهتاب در

میکوبید .نه بخاطر سقوط آزاد آسانسور ،بلکه بخاطر الهامی که قصد نداشت او را رهها

کند .حاضر بود .تا ابد داخل همین آسانسور تاریک که به زور هوا رد و بدل میشهد .بمانهد امها
الهام باشد، .رصت را غنیمت شمرد .نجواگانه و زمزمهوار گفت:
-چرا لجبازی رو ب

نمیکنی وقتی میدونم هنوزم نسبت به من بی میل نیستی؟ خریت کردم

وقتی عاشقت بودم گذاشتم بری! به جون کی قسم بخورم که این د،عه دیگه اشهتباهی ازم سهر
نمیزنه؟ چرا یک ،رصت دیگه نمیدی؟ زیر بار غم نبودت شونههام ا،تاده الهام!
دست راست
درچشمان

را جلوی الهام گر،ت .چشمهای الهام به تاریکی عهادت کهرد امها اشهک نشسهته
باع تاری دیدا

-دستام رو نگاه کن! لرز

میشد.

گر،ته ،بعد تو حتی یک ذره هم دلت به حالم نمیسوزه؟ حقم بهود،

هرچی این مدت به سرم اومد نتیجهی اشتباهاتم بهود ولهی بههم ،رصهت بهده الههام ،تهو ایهن
زمان نمیگم مثل قبل با

ولی با ! نبودت یک حفرهی خالی تو قلبم ایجهاد کهرده ...هرجها

میرم میبینمت ،شبی نیست که با تصویر تو ذهنم حرف نزنم .لب
را به دیوار تکیه داد .نالها

را در گلو خفه کرد .بغض گلوی

را گزید .سر دردمنهد

را بلعیهد کهه مبهادا سهرباز بزنهد.

صدای مردم از بیرون شنیده میشد .مثل اینکه با صدای سقوط کابین همه متوجه شهده بودنهد
آنها گیر ا،تادهاند.
شبی نیست که بدون ،کر بهت سر روی بالشت بذارم! از سر دلسوزیت به ایهن مهرد پشهیمونِزخم خورده هم شده برگرد! نذار بقیهی عمرم رو حسرت به دل بمونم! زندگی من بدون مهمون
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ناخونده هیچی نیست .
الهام نف

کشیدن را ،رامو

کرد ،چانها

کاست .کیانمهر به اینجا که حر،
محکم موهای

را میان دست

از شدت بغض لرزید، .شار پنجها

را از ههودی او

را بلند کرد دست

را بهاال بهرد و

که رسید .ناگهان صدای
گر،ت و با عجز نالید:

دوست دارم لعنتی! بفهم! آدم اگه انقدر خاطر یکی رو نخواد به موال به پابخش

نمیا،تهه و طلهب

نمیکنه! تو بگو چیکار کنم تا برگردی؟ هرکاری بگی میکنم ولی ازم نخواه بذارم بری!

نگو برو ،نگو میخوای ببخشم از زندگیم گمشو بیرون ،که تحمل ندارم الهام! من زندگیم همین
طوری هم جهنمه خودت رو از من دریغ نکن!
الهام چشمهای خیس

را از هم باز کرد .از کیانمهر ،اصله گر،ت و وس سرامیک نشست .ههوا

رد و بدل نمیشد .ح

خفگی به او دست داده بهود .دانهههای اشهک دانهه دانهه روی گونهها

میغلطید .جگر خود

هم سوخته بود .الهام خیلی وقت بود که این تصمیم در سر

به او ،رصت دهد اما منتظر یک اشاره بود .یک طرف حس
است و یک طرف دیگر میگفت شاید شد و حرفهای

بهود کهه

میگفت ایهن همهان آدم گذشهته

با عمل

یکسان بود .او عاش یک آدم

دیوانه به نام کیانمهر ساالری شده بود .دو سال و نیم خاطره و دلدادگی کم نبود!
،کر نمیکنی واسه ابراز پشیمونی خیلی دیره کیان؟لبخند تلخی روی لب

نمایان شد ،نگاه غمگین

را به چشمان دختر روبه روی

دوخت.

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.ناخودآگاه الهام بیتوجه به قولهایی که به خود

داده بهود .نگهاه

را بهه سهیاهی حهاکم بهر

آسانسور دوخت.
بهم وقت بده! یک مدت لطفا نه دور و اطراف من پیدات بشه نه بهم زنگ بزن! حتهی اگهه تهو220
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خیابون من رو دیدی راهت رو کج کن برو ،بذار با خودم کنار بیام و سعی کنم ببخشمت!
روشهن شهد .اشهک حلقهه زده در چشهمان

از این تصمیم الهام ،کورسوی امید در وجود

را

میتوانست در تاریکی ببیند .صهدای بلنهد پارسها و التما ههای نههال میآمهد .الههام کال،هه از
تاریکی ،بینیا

را باال کشید و چشمهای

را روی زمین ریهز کهرد تها دنبهال کهیف

کیانمهر متوجه این کار او شد .از وضعیتی که داخل

بگهردد.

گیر ا،تهاده بهود .عصهبی چشهمهای

بست .چون خیسی خون را میان تارهای موی مشکی رنگ و پوست سر

احسا

را

میکرد.

باشه ولی چند وقت؟ قول نمیدم بیشتر از سه هفته دوام بیارم!الهام کیف

را از روی زمین چنگ زد .همین طور که گوشهی را از داخهل کهیف

برمیداشهت.

گفت:
معلوم نیست ،شاید بیشتر شد.کیانمهر کال،ه سر تکان داد .به قول او کاچی به از هیچی بود .بها روشهن شهدن ناگههانی چهرا
قوهی گوشی و ا،تادن نور روی صورت  ،دست
-ببر

گر،ت.

را جلوی چشمان

کنار کورم کردی!

الهام با دیدن وضعیت او ،گوشی در دست

لرزید .یک لحظهه بیصهدا و بها شهوک بهه موقعیهت

کیانمهر چشم دوخت .بی توجه به خاکی شدن لبا های  ،جلوی او خود
از شدت بغض لرزید .نمیتوانست از دیوار کرم رنگی که او سر
خونی راه ا،تاده بود نگاه بگیرد .دست چپ

را پشت کمهر

را کشید .چانها

را گذاشته بود و لکههی بهزرگ
گذاشهته بهود و بها لبخنهد نسهبتا

بزرگی او را مینگریست .یک ثانیه هم برای کیانمهر یک ثانیه بود.
-چه بالیی سرت اومده؟ چرا به من نگفتی سرت ...آسیب دیده؟
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کیانمهر با درد خندید .دست لرزان

را بلند کرد و روی گونهی بیرنگ الهام گذاشت.

چی میشد همیشه بودی تا دلم تنها نبود؟ چی میشهد بخهاطر همهین سهر شکسهتهام شهدهمیگفتی همین االن بخشیدمت و تمام؟ یعنی میشه؟ اگه نمیشه یک بالی دیگهه سهر خهودم
بیارم...
الهام شال قرمز رنگ

را از روی سر

برداشت.

چرا بهم نگفتی که سرت آسیب دیده؟کمی خود
چهرها
پوست لب

را به سمت کیانمهر مایل کرد .دست

درهم ر،ت .به قدری درد سر

را جلو برد و پشت سر او گذاشت .کیهانمهر

طاقت ،رسا بهود کهه آخ نسهبتا بلنهدی گفهت .الههام

را جوید .زیرلب با بغض گفت:

-ای خدا ذلیلت کنه پارسا که یک ساله آسانسور رو سروی

نکردی احم !

کیانمهر ناخودآگاه با این حرف ،در میان درد خندید .چه قدر در دل

قندسابی راه ا،تهاده بهود

که الهام به پارسا ناسزا میگفت .الهام گوشی را جلوی کیان که خیره او را مینگریست انداخت.
نور رو بگیر باال ببینم دارم چیکار میکنم!کیانمهر چیزی نگفت و آن را از روی زمین برداشت و به سمت او گر،ت .الهام شال را دور سر او
بست و به پیشانیا

گره زد که بخاطر کرهی محکم او کیانمهر چشمان

را بسهت و بها لحنهی

مملو از درد گفت:
یکم شل کن! داره سرم منفجر میشه از درد!الهام دستپاچه از این حرف کیانمهر ،کمی گره را آزاد تر کرد و ناگههانی بلنهد شهد .اگهر پارسها
جلوی چشما
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به در کوبید که صدای ناهنجاری از خود ایجاد کرد .رنگ از صورت
،کر اینکه بالیی سر کیانمهر سر هیچ و پوچ بیآید .باع
در ذهن

گذشته بود و چه پی

میشد .قلب

یک باره ر،تهه بهود .حتهی
از حرکت بایسهتد .چهه

آمده بود.

ما اینجاییم! آهای! کسی اونجا نیست؟ یکی اینجا حالبه سمت صفحهی آسانسور ر،ت .دست

بده! لطفا عجله کنین!

را روی زنگ ،شرد.

-این جوری که من یادمه آسانسور از طبقهی چهارم اومده پایین پ

هرچه قدرم اومده باشهیم

پایین حتما تو پیلوتیم!
چشمهای

را روی هم ،شرد .نمیتوانست کت چپ

،ضا پیچیده بود و بهدجور او را بیقهرار میکهرد .سهر
پیشانیا
سر
سر

را تکان دهد .بوی ادکلهن الههام در کهل
بهه قهدری درد میکهرد کهه رگههای

برجسته شده بود .صدای ضربهها و حرفهای مردم به گو

را به سمت کیانمهر برگرداند .بخاطر لرز
را به دیوار چسبانده بود و پلکهای

دسهتهای

میرسید .الههام نگهران

گوشهی مهدام تکهان میخهورد.

را روی هم گذاشته بود .مردمهک چشهمهای الههام

لرزید .به سمت کیانمهر ر،ت.
خوابیدی کیان؟ چند دقیقه بیدار بمون االن میارنمون بیرون!صدا از پشت در شنیده شد .نور امید در دل الههام جوانهه زد .صهدای
ناواضح به گو

بخهاطر لهرز

چانهها

رسید اما کیانمهر در هنگامی که هوشیار ههم نبهود .بها شهنیدن صهدای الههام

هوشیار میشد.
کیان؟بی حال و به سختی چشمهای
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جانم؟جلوی پای او روی دو زانو نشست .گوشی را از دست

گر،ت و با صفحه روی زمین گذاشت .بهه

چشمهای مشکی رنگ او که در تاریکی برق میزد خیره شد .دست سهرد او را میهان دسهتان
گر،ت .اشکهای
-من رو ببخ

امان نمیداد تا کمی از حماقت چندلحظه پی ا

امشب بخاطر تال،ی ،بخاطر اینکه نهال و ونداد و به سمت خودت کشیده بهودی

پارسا رو برگردوندم تا تو دردسر بیفتی! ببخ
صدای ه -ه ا

بگوید.

که باع شدم به این حال و روز بیفتی!

باال ر،ت .انقدر از ر،تار بچگانها

را همانجا در همان محی

عصبی بود که دله

میخواسهت خهود

کوچک دار بزند.

چیزی نگو الهام! من از دستت ناراحت نیستم .اتفاقی خاصی نیفتاده من حالم خوبه!صورت

گر گر،ته بود .پلکهای

نداشت .دست

را بهه زور بهاز و بسهته میکهرد امها طاقهت گریههی الههام را

را از میان دستهای الهام بیرون کشید و به کنار

ضربه زد.

-بیا اینجا بشین تا تو این چند هفته که نیستم از عطر موهات سیراب شم .بودنت و ح

کهنم

و هر وقت که ،کر کردم خواب و خیاله به خودم بیام! بگم الهام برگشهته! بیها دوای دردم اینجها
بشین!
الهام لب

را گزید .خود

دستهای لرزان

را به سمت کیهانمهر کشهید .کنهار

دور کیانمهر که از درد به خود

جها خشهک کهرد .ناخودآگهاه

میپیچیهد و زانهوی چهپ

را در شهکم

جمع کرده بود .مانند حصاری پیچید.
یک چیزی بهت بگم؟کیانمهر دست
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نه! االن ،ق من میگم ،تو میشنوی!الهام سکسکها
حسرت این آغو

گر،ت .صورت

بخاطر شوری گریهههای

و عطر تن او بود و نمیدانست .انگار بازهم بها شهنیدن دوسهت دارم از زبهان

کیانمهر ،بیخیال غرور له شهدها
دهان

بهه سهوز ا،تهاده بهود .چهه قهدر در

شهده بهود .کیهانمهر چشهمهای

را روی ههم گذاشهت .آب

را بلعید و ادامه داد .چه قدر نزدیک بود روزهایی که او دربارها

میگفت.

تمام حر،ام خالصه میشه تو یک جمله ...دلم برات تنگ شده! انقدر زیاد که از شدت دلتنگیدستام لرز

گر،ت .شب خوابیدم صبح بلند شدم دیدم نمیتونم یک لیوان آب عین آدم دستم

بگیرم! انقدر زیاد دلتنگت بودم که خودم رو تو مر دونی عموم پنهون کرده بودم .تها نهه کسهی
پیدام کنه و نه کسی دل
گم شدههای پلی

به حالم بسوزه و ازم بپرسه چه مرگته! یک زمانی اسهمم تهو لیسهت

بود .نبودت و دردحر،ام جوری دیونهام کرده بهود کهه ههر روز چههار بسهته

سیگار دود میکردم .میدیدی یک د،عه نشستم دارم بها یکهی حهرف مهیزنم بعهد چنهد ثانیهه
نشسته خوابم میبره ،آبرو ریزی بدتر این بود که سرکار تو جلسه ،این طرف و اون طهرف یهک
د،عه از حال میر،تم .ا،ت ،شارخون و دستهای سهرد و صهورت رنهگ و رو ر،تهه کمتهرین
چیزیه که میتونم بگم.
پ

از زدن این حرف ،سر

گریه میکرد چرخاند .سر

را به سمت الهام که در آغو ا
را با وجود دردی که امان

روی موهای او را بوسید .یک قطره اشک از چشم

مانند طفلهی یتهیم میلرزیهد و

را بریده بود به سمت الهام مایهل کهرد.

چکید.

همه ی اینا به کنار ،تنبیه سختی بود ولی آخر تموم شد! روزهای خوب چشهم در انتظهارموننشسته! همون روزهایی که تو اون د،تر نوشتی ...همون خیابونهایی که نشد قدم بزنیم ...تاب و
سرسرههایی که هیچ وقت رنگ الهام رو بخاطر خودخواهی من ندیهد! شههربازیهایی کهه ههیچ
وقت ما رو از صد مایلی
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چشم انتظاره توئه ،روزهایی که صدای خندههای تو ،تو خونه بپیچه و من غرق شهادی بشهم از
داشتنت .از اینکه هستی و ماله خودمی!
صدای باز شدن درآمد .تا الهام آمد لب از لب باز کنهد .سهنگینی کیهانمهر روی شهانها
سریع نگاه

ا،تهاد.

را به کیانمهر دوخت .نور از داخل ا،تاد .درهای آسانسور کمهی از ههم جهدا شهد.

الهام محکم شانههای کیانمهر را تکان داد.
کیان؟ کیان اومدن .بلند شو!با آخرین توان کیانمهر را تکان داد و صدای
قدری سرد بود که صدای گریها
انداخت و باع

در گو

زد دسهت سهرد

را میهان دسهت

گر،هت .بهه

همه که سعی در باز کهردن درهها داشهتند .طنهین

شد سریعتر به خود بجنبند .همان نور کمی که از میان در ا،تهاده بهود صهورت

رنگ پریدهی کیانمهر را روشن کرد .الهام با گریه سر آسهیب دیهدهی او را در آغهو

گر،هت و

گفت:
تو رو هر کی میپرستین عجله کنین! داره میمیره!سپ

نگاه

را به کیانمهر دوخت .شال قرمز رنگ

خی

خون شده بود .درها کامل باز شهد.

دو نفر با لبا های ،وریتهای پزشکی خودشان را داخل انداختند .الههام بهی توجهه بهه آنهها و
پارسایی که به سمت

آمده بود .با گریه به صورت

کوبید و روبه کیانمهر گفت:

بخشیدمت عوضی بلند شو! میگم بخشیدمت! ،ق یک بار دیگه بلند شو! این د،عه خودم میامخواستگاریت کیان !...جان الهام بلند شو!
***
جلوی آدر

خانه نگه داشت .نیازی به ارسال آدر

خانه را زده بود .نگاه
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سوق داد .زیرلب گفت:
-با من با

پریا! با من با

تا بذارمت روی سرم! تا حسرتهایی که بهه دل جفتمهون مونهد و

واست جبران کنم!
را به زمین دوخته بهود و بها کف ههای پاشهنه سهوزنیا

پریا نگاه غمگینا

میکوبید .از صبح که حرفهای بهزاد را شنیده بود .کار
در پی عماد از پشیمانی بهزاد برای

بهه روی زمهین

به گریه ختم شده بود .پیامهای پهی

ارسال میشد اما او تنها لبخند

غمگین تر و غمگین تر

میشد .محکم یکی به سرامیک قهوهای رنگ جلوی در زد، .کرهایی کهه مهدام ماننهد پتهک بهر
سر

کوبیده میشد از لبهای

جاری شد.

-اگه بفهمی شوهر داشتم و این خالکوبی مورد عالقت متعل به ک

دیگهایه چیکار مهی کنهی

بهزاد؟ حتما یا خودت و میکشی یا منو! من بهت قول دادم برگردم .حتی اگه منو نخوای! حقته
بدونی ....تو ،بدجور با دست های سردت با نگاه غمگین و ناامیدت مهن و عاشه کهردی! دسهت
کشیدن ازت به خدا محاله! ازم نخواه دیگه نیام ،حتی اگه پسم بزنی! انقدر التماست میکنم که
منو کنارت نگه داری!
بغض در گلوی

رخنه کرد .از سرما دندانهای

بهم خورد .بدون نگاه گر،تن از زمهین حهر،

را با همان لحن لرزان ادامه داد.
باور کنی من به جز تو کسی و ندارم!

-میخوامت بهزاد ،کا

با باز شدن در ماشین ،پریا با تر
قامت پیمان ،نفس

از جا درآمد و یک قدم به سمت عقب برداشت .با دیدن قد و

را ناخودآگاه آسوده رها کرد .نگاهی به اطراف انداخت وقتی خیال

راحت

شد پسر دیوانهی دیشبی دور و اطراف خانه نیست .سریع پا تند کرد .پیمهان در ماشهین را بهاز
کرد و تا کمر خم شد.
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ا،تخار سوار شدن به ماشین ابوقرازهی بنده رو می دین بانو؟لبخند کمرنگی که بیشتر به نیشخند شبیه بود زد .هیچ دل

راضی به قبول کهردن درخواسهت

پیمان نبود.
،عال چارهای به جز این ندارم ،ماشین بهزاد پنچر شده تو پارکینگ ا،تاده!پریا سوار شد .پیمان با چهرهای درهم در را بست .نام بردن پریا از همسهر
عصبی وارد میکرد که ضربان قلب
بهزاد و ناراحتی ا

باال میر،ت .پریا کمربند

انقهدر بهه او ،شهار

را بست .سعی کرد حرفههای

را بروز ندهد و تا حدودی مو ،شد .دلشوره ی خاصی سراسهر وجهود

گر،ته بود .اینکه دوباره با گذشتها

را

روبه رو شود او را به جنون میکشاند .پیمان پشهت ،رمهان

نشست .ماشین را به حرکت در آورد و از کوچه خارج شد .دقایقی بهه سهکوت سهپری شهد کهه
نهایت صدای پیمان سکوت را شکست.
زندگیت خوبه؟ از زندگی جدیدت راضی ای؟پریا از آینهی بغل به چهرهی خود
چشمهای

خیره شد .اضطراب و استر

بخواند .حتی از پشت گریمی که صورت

را میتوانست بهه راحتهی از

را کرده بود .رنگ پریدگیا

واضح بود.

آره!همین قدر مختصر و مفید؟پریا از خود

نگاه نگر،ت .پوست لب

پیچید .انگار هرچه قدر تال
ر،تن او را جلوی چشما

را جوید که طعم رژلب قههوهای رنگه

در در دههان

میکرد از گذشته ،رار کند نمی شد .بازهم پیمهان سهعی داشهت
زنده کند.

-دوست داری چی بشنوی؟ بگو تا بگم!؟
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به رانندگیا

پیمان از این حرف پریا نیشخندی زد .به ظاهر حواس

بود اما قلب

از این بی

تفاوتی پریا میگر،ت و گاهی چرکین میشد .آن هم تنها ،ق برای چند ثانیه!
انقدر واست بیارزپریا با حلقها

بودم که منتظر یک اشاره از من بودی تا بری و دیگه نیای؟

بازی کرد .او به پیمان همچین اجازهای نمیداد که دربارها

قبول داشت زیر قول

نبود، .ق پ

زده بود اما برای پریا او بیارز

بود از پیمان خسته شده است .از زحمتهای الکی که میکشید و پهدر
می کرد .خسته بود از اینکه ببیند .چگونه مرد کنار

اینگونه حرف بزند.

از طوالنی مدت ،همیده
چهوب الی چهرخ

برای یک قرون ،دو هزار بهه ایهن در و آن

در می زند .هرچند پریا آدم ولخرجی نبود اما شرای سخت آن زمان ،باع شده بود، .رار را به
ماندن و ادامه دادن این بدبختی ترجیح دهد .کم بال سر
جان

نیاورده بودند .پدر و دایی عزیز تر از

او را زیر مشت و لگد گر،تند .آن هم به حکم اینکه بچهی آنها، ،رزند پیمهان نیسهت و از

پریا هیچ چیز بعید نیست .محکمترین دلیل هم همان ارث و میراث بود .حمیهدنواب ،پهدر پهول
پرست پریا را خام کرده بود .بی توجه به التما

پیمان ،بی توجه به زجههای پریای بیچاره کار

خود را کردند! کم دردی نبود .درد از دست دادن جگرگوشه ا

آن هم بعد از هشت ماه و نهیم

حمل او ،آن هم شرای سختی که حمید نواب برای او رقم زده بود.
-بی ارز ؟ اگه بیارز

بودی بخاطر کارای باباتم شهده االن کنهارت نبهودم .اگهه واسهم مههم

نبودی هر شب چهرهی زرد و زارت با لبا های بیمارستان جلوی چشمم نبود .اگه مهم نبودی
بخاطر اینکه بهزاد از احسا

گذشتهام به تو چیزی و خبردار نشه مثل ترسوها ،هرار نمیکهردم

بیام!
چرا برنگشتی؟دستی عصبی به پیشانی تب دار

کشید .انگار پیمان این بحثی را که تهازه شهروع کهرده بهود

تمام نمی کرد .لبخند تلخی روی لب
229

WWW.98IA3.IR

نشاند .پاسخ این سوال برای او ساده بود و او بهی توجهه
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

به پیمانی که از پرسیدن سوالهای

قصد داشت به حداقل نام و نشانی از خود

برسد .گفت:

خسته بودم! از اینکه هر روز روزام با بدبختی طی بشه! از اینکه تال های بیهودهی تو با یهکاشارهی بابات از بین بره! از اینکه ببینم تحت ،شاری و هیچ چیزی و نمیتونی پی
زندگی کنیم.

تا با نبودم .نه تو عذاب بکشی و نه من! ر،تم که هردومون با آرام
چشمهای

از این حرفهای بی تفاوت پریا تار شد .قلب مریضا

ببری! ر،تم

تیر کشید .ر،تهه بهود چهون

خسته بود؟ یعنی پریا از اول او را نمیخواست که به راحتی گذاشت و ر،ت .گفته بود بهدون او
پیمان آرام

دارد در جایی که زندگی بدون پریا برای او جهنم بود.

آرام ؟ خوشحالم که تو داشتی ولی با برنگشتنت تنها چیزی که نصیب من شهد یهک قلهبمریض و زندگی تو یک خونهی سی متری بود.
پریا متعجب نگاه

را به نیم رخ پیمان که چهره ا

نیم نگاهی به او انداخت و با حسرت حرفهای ناگفتها

همانند همیشه گر،ته بود .دوخت پیمهان
را به زبان آورد.

میدونی چی با خودم میگفتم وقتی میدیدم یک روز دیگه هم گذشت و نیومدی؟ می گفتمخوشحالم هرجا هست اینجا نیست و زندگی آوار شده رو سر من و نمیبینه آرزوم خوشبختیت
بود اما هیچ وقت دلم نمیخواست کنار یک مرد دیگه باشی! ،کر میکردم همون قهدر کهه مهن
بهت و،ادارم توهم و،اداری!...
بغض در گلوی

النه کرد .پریا یکه خورده بود به قدری شوکه شده بود که نمیتوانسهت عکه

العملی نشان دهد .پشت ترا،یک بزرگراه حکیم مانده بودند .پیمان برای اینکهه شهاید بها عهوض
شدن هوا کمی حال و هوایا
کرد .تن صدای

بهتر شود .شیشه را پایین داد .باد سردی پیشهانیا

آرام شد و پریا هر آن بیشتر از قبل عذاب وجدان و ندامت وجهود

را نهواز
را احاطهه

میکرد.
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اما چی ،کر میکردم و چی شد .پریای من دیگه پیمان و یادنیم اسم حمید نواب رو که میشنید انگار آب جو
چند روزه شنیده زن
با ک دست

روی صورت

نیست .پیمانی که سه سهال و
میریختن! پیمانی که هنهوز

ازدواج کرده! البته...
کشید و بازدم

به صورت

حرفهایی که میزد .همه از جان و دل

را بیرون ،رستاد و به ماشهینهای جلهو خیهره شهد.
بیرون میآمد .او وقتی کنهار پریها مینشسهت .ماننهد

گذشته ،ق پریا را می دید .حرف های او میشنید .هو
دیگر تحریکهای پدر

و حواس

را از دست مهیداد .حتهی

هم کارساز نبود.

زن من که نه! صیغهی محرمیتی بعد یک سال باطل شد.چیزی درون پریا ،رو ریخت .این حرفها را تازه میشنید .او در این چندسال یک ثانیه ههم بهه
این ،کر نکرد که شاید پیمان هم حال و روز
کرده و به آرزوی دیرینها
-زندگی منم تا چندماه پی

همانند او باشد، .کهر میکهرد بهه پهدر

تکیهه

رسیده اما خیال باطلی بود.
زیاد خوب نبود .از دست بابات و بابهام تهو خیابونها شهبم و صهبح

میکردم.
ناخودآگاه دست زخمیا
میان دست

را بلند کرد و دست چپ پریا را که روی کهیف

گر،ت .چه قدر در حسرت بود .چه قدر عقده برای

همانند گذشته دست سرد

شده بهود کهه پریها یهک بهار

را به دستهای او بسپرد و باری دیگر نام او را مانند گذشته صهدا

بزند .پریا از شدت عذاب وجدان و مسئولیتی که در قبال پیمهان بهه سهراغ
سر

گذاشهته بهود را در

را پایین انداخت .پیمان نگاه

آمهده بهود .تنهها

بهه انگشهتهای درههم قفهل شهدهی پریها ا،تهاد .توقهع

همراهی از جانب او ،مانند گذشهته نداشهت .میدانسهت پریها تها وقتهی بههزاد نهامی در قلهب و
شناسنامها
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ادامهی این بح به جاهای خوبی نمیرسه .بیا ادامهاپریا معذب از دستهای گرم پیمان نگاه

ندیم.

را به ماشین کناری که یک پراید سهفید رنهگ بهود.

دوخت.
-وقتی میدونستی به جای خوب نمیرسه چرا باز

کردی؟

ر،تار پریا به طور عجیبی عوض شده بود .انگار ،ق او در کنار بهزاد بود که کوتاه میآمد .دست
خود

ریخته بود که تا تقی به

نبود .انقدر از صبح که حرفهای بهزاد را شنیده بود .در خود

میخواست به قولی پاچهی کسی را بگیرد، .شاری به دسهت پریها داد .بهه

توقی میخورد دل

پسربچهای که با شیشه شوی ،شیشهی جلوی ماشین را تمیز میکرد چشم دوخت.
میخواستم بدونم بدون من خوشبخت بودی یا نه! که جوابم رو گر،تم ولی یهادت کهه نر،تههچه درخواستی ازت کردم؟
پریا به این گرمی دست عادت نداشت .او به دستهای سهرد بههزاد عهادت کهرده بهود .تها آمهد
دست

را بکشد پیمان اجازه نداد و حر،

-گفتم با کسی با

را ادامه داد.

که قدرت رو بدونه و خوشبختت کنه نه اینکه پست بزنه! کسی که لیاقهت

عش من رو داشته باشه نه اینکه صدا

رو روت باال ببره و بگه نمی...

پریا عصبی از حرف پیمان ،میان حر،

پرید:

زندگی من به خودم مربوطه پیمان! در ضمن جر و بح تو زندگی زناشویی همه هست.دست

را محکم پ

دربارهی زندگیا
حرفهای پدر
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شیشهی جلوی ماشین ،پیمان دست در هوا مانده ا

را پ

کشید و از کی پول کوچک

دو

تراول ده تومانی برداشت و به سمت پسربچه که جلوی شیشه ایستاده بود گر،ت.
-جالبه! پ

چرا جر و بح تو زندگی ما نبود؟

پریا آشفته از سوالهای پی
انگشتیهایی که در دست

آمده .به ناخنهای یک دست و بلند

خیره شد .هرکهدام از بنهد

داشت .خدا تومان برای بهزاد آب خورده بود.

زندگی ما انقدر باال و پایین داشت که جای جر و بح واسمون نذاشت .یادت که نر،ته شهروعنشده خاتمه یا،ت.
پسر بچه دلسوزانه پیمان را که با آن موهای کوتاه چهرهای بیشتر به خال،کارهها میمانسهت تها
آدم حسابی ،نگریست و پ

از گر،تن پول از او تشکر کرد و سرا خودروی دیگری ر،ت .با بهاز

شدن راه ،پیمان خودرو را به حرکت درآورد .از این جوابهای جدی و قاطع پریها عصهبی شهده
بود .انگار واقعا پریا او را ،رامو

کرده بود .انگار یاد

ر،ته بود .این مردی که کنار

نشسته و

برای او غریب شده است همان پیمان عاش پیشه است که حاضر بود برای یهک ثانیهه دیهدن
کال های مدرسه را بپیچاند.
قبول کن اگه کنارم بودی میتونستیم از اون بحهران عبهور کنهیم .اگهه میمونهدی و بیخیهالخواستهی من میشدی االن انقدر از هم دور نبودیم.
واقعیت این بود .پریا در زندگی با پیمان کم آورده بود .کم نشنیده بود .کم کارهای خهانوادها
را ندیده بود .تا حدودی ،همیده بود علت حرفهای پیمان چیست! او دل
بهزاد نامی در زندگی او وجود دارد .ح میداد .پریا به پیمان بی
حرفهای بی منط پدر

از اندازه حه مهیداد ولهی

هم در اخالق و ر،تار او اثر کرده بود .اشک در چشهمان پریها حلقهه

زد .یاد گذشته بازهم زنده شده بود .نیمهی از ذههن
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حرفهای بهزاد!
گفتی اگه بودی اگه مونده بودی یادت نره خودت ازم خواستی برم .من پهای ر،هتن نداشهتم.حتی حاضر بودم با وجود اینکه اونجوری زیر دست و پا له شده بود .با وجود اینکه بچهام و بابات
و بابام کشتن ،کنارت بمونم اما این خواستهی تو بود .مهنم پهذیر،تم و ر،هتم تها ههر دوتهامون
بتونیم بدون هم خوشبخت شیم .من شدم .هرچند دیر ولی من دیوونهه وار بههزاد رو میخهوام.
اگه اومدم ،ق بخاطر این بود که جرعت نکردم واقعیت رو بگم .هرچند آخر میگم و خهودم رو
خالص میکنم!
پیمان از درون ،رو ریخت .سعی کرد خشما

را کنترل کند .ضربان قلب
بکشد.

در ماشین سنگین شد که به زور میتوانست نف
-بی احسا

باال ر،ت .انگهار ههوا

شدی میدونستی؟

کم تو این سالها از این و اون نکشیدم .هرکی دیگه جای من بود االن آدم سالمی نبود.پریا پ

از گفتن این حرف سر

،ق خود

را به شیشهی بخار گر،ته تکیه داد .پیمان زیرلب جوری کهه

بشنود گفت:

شرمنده ولی ح من از این زندگی نص و نیمه ،ق تهویی! نبایهد بهر میگشهتی حهاال کههبرگشتی ،ق جایگاهت کناره منه نه اون مردِ مٌرده پرستِ لنگ!
با پیچیدن صدای پیام ،پریا هول زده گوشی را از جیب کیف
روی پیام رسان خودنمایی میکرد .زبان

را روی لبهای

محتوای پیام ،لبخند تلخ و بی جانی کنج لبا
-سالم زن دادا  ،بهزاد از کار

خارج کرد .نام عماد به انگلیسهی
کشید و پیام را بهاز کهرد .بها دیهدن

جا گر،ت.

پشیمونه ،حر،ا

رو بهه دل نگیهر وقتهی برگشهتم دیهدم در

خونه رو قفل کرده و حتی مرضیه خانم و داخل خونه راه نمیده! بهدجور ایهن چنهد روز نبهودت
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داغون

کرده .تصمیم گر،ته یک کاری بکنه و بعد به ایران برگرده! نیازی نیست بیای ،ما داریم

میایم .به زودی میبینمت!
بهزاد داشت برمیگشت .انگار بهترین خبر عمر
هرچند شاید بار دیگری بدتر از صبح پ

را شنید .باید آخر همه چیز را به او میگفهت.

زده شود .پیمان با سرعت ماشین را روی پل ماشهین

رو که مقابل در آهنی سیاه رنگ که ارتفاع زیادی داشت .متوق کرد .و با ریموت در را باز کرد.
از آخرین باری که آمده بود .همه چیز تغییر کرده بود .قبال دو در سفید رنگ قهرار داشهت امها
االن دقیقا شده بود همانند آن چیزی که دایی جان حمید در سر

گذشته بود .استر

زیادی

داشت .پریا به شدت واهمه داشت .او حتی با شنیدن زمزمهی پیمان که ،ق یهک کلمهها

را

شنیده بود .از او هم ترسید .حکایت پریا همانند حکایت همان ضهرب المثهل قهدیمی ،یهک بهار
جستی ملخک دوبار جستی ملخک و آخر نرستی ملخک بود .آن همه دونهدگی و بهی آشهیانگی
کشید ،آخر یک پله تا آرام

مطل ،اصله داشت که مار گزیده شهد و دوبهاره بهه همهان خانهه

برگشت.
(پریا)
هر دو در سیاه رنگ از هم باز شد .با باز شدن کامل در و نمایان شدن ،خانه که در انتههای بها
قرار داشت .حالت تهوع بهم دست داد .شاخههای درختان سربه ،لک کشیده ای که همهه یهک
دست نارنجی شده بودند بر اثر وز

باد تکان میخورد .صدای ،واره که با ،اصلهی کمهی روبهه

روی خانه قرار داشت آمد .چرا دورتا دور با روشن بود و جلوهی چشم گیری داده بود .سهنگ
نمای خانه دیگر آجری نبود .از سنگهای مرمر سفید استفاده شده بود .چه قدر دلم میخواست
به زبان بیاورم لطفا من را برگردان! من میلی به تداعی خاطرات نح
و صدکا

گذشتهام ندارم .ای کا

که پیمان مانند گذشته تصمیمام را از چشهمهای ملتمسهم میخوانهد .نگهاهم را بهه

حلقهی طالیی رنگم دوختم و خودم را دلداری دادم که همین امشب را تحمل کن و دیگر حتی
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از صد مایلی این خانه هم رد نشو! ماشین جلوی در اصلی نگه داشته شد .پیمهان کمربنهد

را

باز کرد .مردد پرسید:
میخوای برگردیم؟ هنوز وارد نشده رنگت پریده!در چشمهای قهوهای رنگ

که پایین پلک

نیم وجب گود ا،تاده بود خیره شهدم .یهک زمهانی

این دو تیله ی قهوهای دنیای من بود .منبع آرام
همه تشوی

برای چه بود؟ ح

من بود اما االن چرا انقدر ناآرام بهودم؟ ایهن

بدی داشتم .یک دلشورهی عجیهب کهه در مواقهع خهاص بهه

وجودم تزری میشد.
-نه ،به قول بهزاد ،باید با تر

روبه رو شی تا ترست بریزه!

این حرف را زدم .کمربندم را باز کردم و بی توجه به پیمان خشک شده .از ماشین پیهاده شهدم.
بازهم غیرعمد نام

را آورده بودم و چه بیخیال بودم از اینکه پیمان نسبت به او حسا

اسهت.

علت حالت تهوعهای گاه و بیگاهم که جدیدا زیاد شده بود .نمیدانستم .امروز صبح هم نمانهدم
تا جواب آزمای هایی که بیمارستان گر،ت را بگیهرم .پیمهان در را بسهت و خهود

را بهه مهن

رساند .کنارم ایستاد .نیم نگاهی به لبا های که در هوای نسهبتا سهرد پوشهیده بهود انهداختم.
پیراهن سفید که تا آرنج تا زده بود و سه دکمهی اول

بهاز بهود .شهلوار جهین مشهکی رنهگ و

کف های ،یالی سفید رنگ بند دار! با دیدن در ،لزی کهه جهایگزین آن در دو لنگههی چهوبی
شده بود .پوزخندی کنج لبم نشست .این خانه سهوهان رو مهن بهود .دسهتی بهه موههای کهم
پشت

کشید .به سمت من که پشت سر

ایستاده بودم برگشت و گفت:

شاید تلخ باشه ولی خاطرههای خوب کم از اینجا نیست .امشب که اومدیم .خاطرات خهوب وتداعی کن تا اذیت نشی! هرچند ،کر نمیکنم همون خاطرات دلدادگی که برای من خوبه واسه
تو هم باشه! تو بهزاد و داری و من ...با خاطراتت زندگی میکنم.
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غم و تلخی نگاه

باع شد .گونهام را از داخل گاز بگیرم .نگاهم را به درخت کهاج مصهنوعی

که کنار در قرار داشت دوختم .پیمان مقصر نبود .انقهدر ایهن چنهد روز تحهت ،شهار بهودم .کهه
ناخودآگهههههههاه شمشهههههههیر را جلهههههههوی همهههههههه از رو بسهههههههته بهههههههودم

.

تنها حر،ی که میتونم بگم اینه ...بابت همه چیز متاسفم!جگرم برای پیمان کباب شده بود ولی کاری از دست من برنمیآمهد .آن احسها

و عالقهه بهه

گذشته تعل داشت .من نمیتوانستم اجازه دهم پیمان ماننهد گذشهته دسهتانم را بگیهرد .ابهراز
احسا

کند و نجواهای عاشقانه بخواند .اگر گذشته دوباره تکرار میشد هم حتی حاضر نبهودم.

یک لحظه مردان این خانه را که هرکدام به نحوی یک سازی میزدند تحمل کهنم .آن از دایهی
جان حمید که حرص و طمع چشمهای
سوخته بود و همهی زحمات

را گر،ته بهود ایهن از پیمهان کهه تنهها یهک مههرهی

برای زندگیمان خاکستر شده بود .در آخهر ههم پارسها کهه انگهار

تمام صفت بد این خانواده در او جمع شده بود .باز از همه بیشتر نسبت به پارسها تنفهر داشهتم.
لحن تلخ پیمان در گوشم طنین انداخت.
تاس چیزی رو حل نمیکنه!کال،ه نگاهم را به او دوختم .هنوز هم مقابل من همان جوان آ
که برای به دست آوردن دختر عمها
-چیکار کنم پیمان؟ اگه کم تقاص پ

و پا

بود .دانشهجوی عاشه

همه کار کرد.
دادم بگو کم دادی!

یک قدم به سمتم برداشت .عقب ر،تم .به لط کف های پاشنه سوزنی که به پا داشتم .هم قد
او شده بودم .ابروا

را باال داد و بدون قطع کردن ارتباط چشمی گفت:

چرا یک بار به ،کر جبران نمیا،تی؟چشمان
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هم ،اصله داشتیم .پیمان عوض شده بود دیگر آدم گذشته نبود .لحهن گفتهار ،نهوع برخهورد
همه و همه متفاوت شده بود .انگار آخر خوی حمید نواب در وجود

بیدار شده بود .لبهایم را

با زبان تر کردم .برای تمام شدن این رابطه همه کار میکردم .پیمهان مهن را دوسهت داشهت .او
زیرلب زمزمه کرده بود .حق

از این زندگی نص و نیمه مهن هسهتم .مهن بها قلهب شکسهته و

مریض این مرد که یک بند انگشت مو روی سر

نداشت چه میکردم؟ به خدا که راهی نبهود.

نمههی توانسههتم بههه او بگههویم .تههو پسههردایی بههی

نیسههتی چههون ...درو محههض بههود! بهههزاد را

میپرستیدم ولی پیمان جایگاه خاصی داشت .مهن هنهوز بها خهودم کنهار نیامهده بهودم، ،قه
میخواستم ،رار کنم .
جبران؟ اصال راهی هست؟لبهای

به خنده باز شد .همانند گذشته گرم و آتشین نگاهم کرد .سر

را ناگهان بهه سهمت

را ادا کرد.

گوشم مایل کرد .شمرده شمرده جملها

با ...من ...بمون ،دوباره بشیم همون پیمان و ...پریای عاش  ،البته این د،عه سه تایی!خشک شدم .لرز
یقهی پیراهن
نتوانستم نف

خفیفی از لحن گفتار

گر،تم .نمیدانسهتم حهر،

که نامرتب شده بود و قسمتی از گردن و شانها
بکشم .ناخودآگاه دستم باال آمد و پیراهن سفید رنگ

را هضهم کهنم یها بهه

نمایان شهده بهود ،کهر کهنم.
را درون مشهتم گهر،تم و

کنار زدم .با دیدن پروانهی نسبتا بزرگی که همانند روی کت من روی شانها

حک شده بهود.

رنگ از صورتم پر کشید .پاهایم نتوانست وزنم را تحمل کند .پیمان محکم از پهلو مهرا گر،هت و
وادارم کرد به ایستادن ،به ساق دست

چنگ زدم .کمی ،اصله گر،ت .پرتمسخر گفت:

،-کر کردی آدمی که سه سال چشم انتظار باشه ،تنها چیهزی کهه از عشهق

مونهده رو پهاک

میکنه؟ حتما شوهرت اینم نمیدونه؟ نه؟
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همان یک قدم که ،اصله گر،ته بود را از میان برد .لحن
ح میدادم؟ ر،تار
انگشت اشارها
چشمهای

برایم تازگی داشت .دست

گردنبند پروانهی بهزاد را لم

نمناک بود .لحن

عوض شد .باید این را هم بهه پیمهان

باال آمد و شالم را از روی گردنم په
کرد .لبخنهد مرمهوذی کهنج لهب

زد .بها

نشهاند امها

تلخ بود .کدام را باور میکردم؟ نمیتوانستم از چشمهای

نگهاه

بگیرم .حتی قدرت تکلمام را هم از دست داده بودم.
مبارکه! قشنگه ،ولی حتما نمیدونسته این پروانه تو زندگی تو حکهم چهی رو داره کهه واسهترو خریده نه؟

گردنبند

دست سرد و لرزانم باال آمد .من با این مرد روبه رو غریبه بودم .این چشمها مرا میترساند .بها او
بمانم؟ میشد؟ میتوانستم بهزاد را دور بی اندازم و با پیمان همراه شوم؟ اصال میشهد؟ پیمهان
باید می،همید که او دیگر آن جایگاه را در تمام قلب من ندارد .اگر بهزاد نبود اگهر او را نداشهتم
که حتی در اوج پ
بود پ

زده شدن هم بخواهما

شاید .محکم دست

را که روی کمرم قرار گر،ته

زدم .با لحن لرزانی پاسخ این حرفهای از نظر خودم بیمعنا را دادم.

هد،ت از گفتن این حرفهای صدمن یه غاز چیه؟شال را درست کردم .دست به سینه ایستادم .این مرد هم پسر بزرگ حمید نواب بود نه؟ همهان
را به سمت زمین دوخت .با پای

قدر خودخواه! نگاه

برگ زرد پاییزی را روی زمین کشهید

و گفت:
،کر کنم باید ،همیده باشی هدف من چیه!ناگهانی سر

را باال آورد و در چشمهای من خیره شد.

از وقتی دیدمت انگار کور شدم چشمم به جز تو کسی رو نمیبینه .مگه نمیبینی؟ انقدر عقهلاز سرم پروندی که...
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دست یخ زدهام مشت شد و میان حرفا

با جدیت پریدم.

برگردم؟ دلیلم واسه برگشتن چی باشه؟تیز نگاهم کرد .کم نیاوردم .هرچند دلم میسوخت و عذاب وجدان داشتم اما این بهه منزلههی
پیمان نبود .نه بخاطر پدر و برادر

بخاطر اینکه نمیتوانسهتم .نمهی شهد! حتهی

برگشت پی

،کر اینکه کسی دیگر را جایگزین بهزاد کنم .باع

می شد .دیوانه شوم .جایگاه پیمان ویژه بود

ولی نه مانند گذشته.
مگه نگفتی میخوای جبران کنی؟ اینم دلیل!من گفتم؟ یادم نمیاد.گذشهتم .دسهتم را روی زنهگ در ،شهردم، .شهارم ا،تهاده بهود .از سهردی دسهتانم و

از کنار

دندانهایی که نامحسو

بهم برخورد میکرد .معلوم بهود .تنهها چیهزی کهه آن لحظهه از خهدا

میخواستم این بود که راه آمده را برگردم .سنگینی نگاه پیمان را روی خودم ح
ح ا

میکردم .در

بد کرده بودم ولی چیزی که از من میخواست از منی که متاهل بودم .غیرمنطقی بود.

-دیگه نمیخوام این حرف و بشنوم پیمان! هر چی بین من و تو بود ،سه سال و نیم پی

تموم

شد ،بهتره به خودت بیای! من ازدواج کردم شوهر دارم .نمیتونم بیخیال زندگیم شم .نمیتهونم
برگردم .
صدای قدمهای کسی از آن طرف در شنیده شد و بعد هم ،در توس دختربچه ای از هم گشوده
شد .نگاهم به سمت پایین کشیده شد .یکه خوردم .دختر با پیهراهن پرنسسهی آبهی رنگهی کهه
پوشیده بود .با زانو کمی خم شد و با دو دست

لباس

را گر،ت و به من که مات او شده بودم

خیره شد.
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اومدید .النا هستم .سه سالمه از آشنایی با شما خوشبختم.

-سالم خانم ،خیلی خو

نتوانستم پلک بزنم .چشمهای سیاه رنگ و درشت دختر ،موهای مشکی رنگ نسبتا بلنهدی کهه
ریخته بود و لبخند زیبایی که به لب داشت باع شهد تهه دلهم خهالی شهود .بایهد

دورتا دور

بگویم این بچه بی نهایت شبیه کسی بود .ناخودآگاه صدای پیمان در گوشم طنهین انهداخت« .
با ...من ...بمون ،دوباره بشیم همون پیمان و ...پریای عاش  ،البته این د،عه سه تایی!» گفت سه
تایی! کمی قبل تر گفت شام را چهار نفری باهم بخوریم .نفر سوم این دختهر بچهه بهود .پیمهان
کنارم ایستاد .قامت
که ،همیدم نهام
دستهای

روی بچه که با گردن کج من مبهوت را مینگریست سایه انداخت .دختهر
الناسهت .بها دیهدن پیمهان ،دامنههی پیهراهن پفهی کوتهاه

را پشتا

را انهداخت و

پنهان کرد و با صدای آرامی گفت:

سالم بابا!او گفت بابا و من ...نف

در سینهام حب

هم نمیرسید گفت سه سال

است .سه سال و نیم از جدایی ما میگذشت.

اگر بچهی ماهم زنده بود سه سال
جنسیت

شد .پیمان بچه داشت .این دختر که به زانوهای مهن

بود .بچههای کهه حتهی مهن حه ایهن را نداشهتم بفههمام

چیست! پ ...؟ بغض به گلویم چنگ انداخت .ناباورانه بهه پیمهان کهه روی دو زانهو

نشسته بود و دختر را در آغو

کشیده بود خیره شدم .با صهدایی کهه بهه زور شهنیده میشهد

پرسیدم:
این دخترکیه؟پیمان بلند شد .جلوی من ایستاد .ترکیب صورت دختر بچه که بها لبخنهد مهن را مینگریسهت.
کمی شبیه پیمان بود اما ...زیاد نه! یک تا از ابروهای

را بهاال انهداخت .صهدای

را آرام کهرد و

گفت:
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خودت چی ،کر میکنی؟تعادلم را از دست دادم .نتوانستم بایستم .بچهی ما زنده بود؟ امکان نداشت .خودم بدن نحی و
را که نف

کوچک

نمیکشید در آغو

گر،تم .خودم حرفهای دکتر را شنیدم .خود

گفت

بچه سالم از اتاق عمل بخاطر شرایطی که داشتم بیرون نیامد .االن این مرد جلوی من ایسهتاده
وپ

از سه سال و نیم میگوید ،رزند من زنهده اسهت؟ دسهتم را بهه دیهوار گهر،تم .اشهک در

چشمانم حلقه زد .دیدم تار شد و محکم گوشهی دیوار روی زمین لیز خوردم.
امکان نداره ،بچهی ما مُرد! داری درو میگی که بمونم!پیمان چیزی به النا که منِ بیچاره را مینگریست گفت و او را داخل ،رستاد .با بسته شهدن در،
پیمان روی دو زانو جلوی من نشست .دستهای آسیب دیدها

را درهم قفل کرد و به چهرهام

خیره شد .بیتفاوت گفت:
خودم هم تا یک ماه نمیدونستم اما این بچه ،دخترماست! تست دی ان ای که درو نمیگههنه؟ این دختر ،بچهی منه!
هوا وارد ریههایم نمیشد .با دستم به گلهویم چنهگ زدم .نفهرت در چشهمهای زبانهه کشهید از
عصبانیت بدنم لرز

گر،ته بود .پیمان به شیادی پدر

زندگیام را رها کنم و کنار

نبود ولی شاید بود .شاید برای اینکهه

برگردم درو گفته بود .هزاران دختر بچهی چشهم مشهکی و مهو

مشکی در سراسر دنیا هست .مسخره بود ولی میل زیادی داشتم که دختری که ،رزنهد پیمهان
بود و زنده بودن ا

آرزویم بود را انکار کنم که دختر من نیست.

بچهی توئه ...ولی این بچهی من نیست .تو واسه اینکه من رو دوباره به ایهن جههنم برگردونهیهمه کار میکنی ولی من گول دروغات رو نمی خورم پیمانِ نواب!
در چشمهایم خیره شد .نیشخندی زد .چشمهای
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قهوهایهای وحشی ،همان قدر بی وجدان و حیوان صفت ،حتی محبتهها و حرفههای
را باال آورد و با پشت دست

دلم را گرم نمیکرد .بی تفاوت دست
کرد .دیگر جانی برایم نماند که دست
-خوبه پ

پوسهت صهورتم را نهواز

بزنم .دلم به حال بیچارگیام میسوخت.

را پ

میدونی چه قدر عاشقتم ولی من آدمی نیستم به اجبار کسی رو کنارم نگه دارم.

مک کرد .انگار منتظر بود کهه حرفههای
چشمهای

کمهی

میتوانستم غم نگاه

را هضهم کهنم .خونسهرد نگهاهم کهرد .در نهی نهی

را بخوانم.

 دخترت رو میخوای ،کنار من بمون! زندگیمون رو دوباره میسازیم .با ایهن تفهاوت کهه ایهند،عه دیگه کسی سد راهمون نیست .این د،عه هر کی هرچی بگه من هستم .نمیذارم نهازک تهر
از گل بهت بگن اگه هم نمیخوای برگرد برو پی
جملها

همون مرد قدرنشنا

کامل نشده بود که دست یخ زده ام باال امد و سمت راست گونها

رگهایم یخ بست .با هر دو دستم یقهی پیراهن سفید رنگ

مرده پرستِ لن..
،رود آمد .خون در

را گر،تم .بها تهوان بهاقی مانهدهام

صدایی لرزانم را باال بردم.
-برگردم؟ پی

تو؟ زندگیمون رو بسازیم؟ مگه چیزی هم به لط بابات مونده که بسهازیم؟ تهو

اگه مرد بودی همون چندماه که زنت بودم همون دوران لعنتی از جلوی بابات در میاومدی کهه
اونجوری من رو به باد کتک نگیره! ر،تار بهزاد با من به تو هیچ ربطی نهداره! بههزاد شهوهر منهه
هرجور باهام حرف بزنه به هیچک

پ
همها

تموم شده .منکر احسا

مربوط نیست ،اگه قهبال چیهزی بهین مهن و تهو بهوده

و عالقهام بهت نمیشهم ولهی دیگهه عاشهقت نیسهتم .دیگهه

دوست ندارم! تو ،ق واسم یک پسردایی هستی مثل بقیه! اگه تهوهم مهن رو دوسهت داشهتی،
میذاشتی برم نه مثل برادر عوضیت بهم درو بگی تها بهه بهانههی دختهری کهه معلهوم نیسهت
نقشههههههی بابهههههات بهههههوده یههههها نقشههههههی بابهههههای خهههههودم ،کنهههههارت بمهههههونم!
برجستگی حلقهام روی صورت
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کم آوردم .دستهایم سر شهده بهود .صهورت
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مایل شده بهه سهمت راسهت
چشمهای

را بهه طهر،م چرخانهد .سهیبک گلهوی

رگ پیشانیا

آنا؟

از عصبانیت برجسته شد .سرجای

که حتی نگاه نمناک
نق

سرخ شد .با لحن لرزانی گفت:

بخاطر کنترل اشکهای

-کی من رو پارسای دوم کرد می

تکهان خهورد .سهفیدی

باع نشد دلم به حال

ایستاد .بی حال خندید .انقدر حالم بهد بهود
بسوزد .کلمات یکهی په

از دیگهری در ذههنم

بسته بود و بدون ،کر کردن به زبان آورده بودم .سرگیجه به سراغم آمد .دستم را به زمین

گر،تم و بلند شدم .پشتا

را به من کرد ،چند قدم از من ،اصله گر،ت و ناگهان با صدای بلند

خندید .دلم میخواست هرچه سریعتر بروم .در تعجب بودم هیچک

در خانه نبود که به ،ریهاد

ما دو نفر برسد .به سمتم برگشت و با قدمهای تند به عرض نیم صدم ثانیه محکهم بازوههایم را
میان دستهای قدرتمند
چشم

گر،ت .به صورت برا،روختها

چکید و روی گونهی بی رنگ

غلطید .صدای

چشم دوخهتم .یهک قطهره اشهک از
به قدری بلند بود کهه کال ههایی کهه

روی شاخههای درختان طالیی رنگ نشسته بودند به سمت آسمان پر زدند.
تو باع شدی بشم این! اگه نمیر،تی حال من خوب بهود اگهه نمیر،تهی ایهن قلهب لعنتهیباطری الزم نمیشد .اگه نمیر،تی با یکی دیگه انقدر تو سری خور و بهدبخت نمیشهدم .انقهدر
بیچاره نمیشدم که نتونم شکم بچهامون رو سیر کنم! اگه پا روی این قلهب لعنتهی نمیذاشهتی
اگه یکم بیشتر من رو میخواستی با پیشنهاد من نمیر،تی و زندگیم رو بهه گنهد نمیکشهیدی
پریا نواب! حاال که برگشتی توقع داری ولت کنم بری؟ انقدر بی اهمیتم واست که حتهی حاضهر
نیستی قبول کنی اون بچه ،بچهی من و توئه؟ ثمرهی اون عش ِ لعنتی که تهه

هردومهون رو

سوزوند؟ من آشغال کی بهت درو گفتم که االن میگی تو مثل برادرِ بی همهه چیزتهی؟ یهادت
ر،ته چه کارا برای اینکه از این جهنم نجات پیدا کنی انجام دادم؟ بعد میگی یکی عین پارسهای
آشغالی؟ الاقل من رو دوست نداری ،از من متنفری اینجوری خردم نکن که هر ک
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کنه من دست و پای تو رو بسته بودم.
به اینجا که حر،
لبهای
حرفهای

رسید .من را رها کهرد .دسهت راسهت

کبود شد .چشمهای قهوهای رنگ
یکی پ

را سهمت چهپ سهینها

گذاشهت.

گریان شده بود .اشکهایم از شدت غم و غصههی

از دیگری روی صورتم میغلطید .به ه ه ا،تادم .من چه کرده بودم بها

همه؟ صدای بی رم پیمان آمد.
من کثا،ت گناهم ،ق عاشقی بود اما تو ...من ،ق پناهت بودم .تو حتی یک ثانیه هم من رودوست نداشتی! اگه داشتی برمیگشتی...
کنج دیوار خود

را محکم به آن کوبید .نفسی بهرایم نمانهد امها گفهتم .در

را انداخت و سر

نهایت بی رم به زبان آوردم.
اگه نمیخواستمت ،نامههای خیالی نمینوشتم ،اگه نمیخواستمت بعضی موقعا توی لعنتی روجای بهزاد نمیذاشتم ولی االن ...از من میخوای باهات بمونم؟ کنار تو و دخترت؟ پ

زندگی

خود لعنتیم چی میشه؟ آره من ،پریا نواب ،دختر عمهی تو ،از اون جهنم خسته بودم .از اینکهه
هرچی گفتم این بچه ،بچهی توئه ولی بابات باور نکرد .من و تو اون انباری نمور و سرد زنهدونی
کرد تا بلکه یا بمیرم یا بذارم و برم وقتی دید من کوتاه بیا نیستم .دقیقا ...دقیقا دو هفته مونده
بود به زایمان ،من رو زیر باد کتک گفت .با همون بابای پول پرست خودخواهم ،حاال توقع داری
آرزوی بابات رو برآورده کنم و برگردم کنارت؟ اصال میشه؟
دست لرزانم را باال بردم .اشارهای به حلقه کردم و با صدای بلندی ادامه دادم .عش چشمهای
را کور کرده بود .حرفهای پدر

هم او را جری تر می کرد .وگرنه پیمان انقدر بی منط نبود.

این رو میبینی؟ من زن یکی دیگهام! قبهل اینکهه بفهمهم مهادر یهک بچههام زن بههزادم .ازممیخوای برگردم؟ انقدر حر،ای بابات روت اثرگذاشته؟

245

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

با تمام شدن حرفهایم ،بی رم خندید و به چشمهای گریان من خیره شد.
گذشتهها گذشته ،میتونیم از نو شروع کنیم ،کار نشد نداره ،اگهه دختهرت رو میخهوای بایهدپی

من بمونی ،باید طالق بگیری و برگردی!

هیستریک خندیدم .انگار واقعا مغز

تعطیل کرده بود .از شدت ،شهاری کهه در ایهن چنهد روز

بهم وارد شده بود .دلم میخواست با صدای بلند جیغ بزنم .به قهدری بلنهد کهه حنجهرهام پهاره
شود .برگشتم به ایران اشتباهترین کار ممکن بود .انگار وارد منجالبی شدم کهه ههیچ راه ،هراری
نداشتم .هرچه دست و پا میزدم بیشتر در اشتباهات گذشته غرق میشهدم .جلهوا

ایسهتادم.

محکم یکی به قلبم کوبیدم و با صدای بلندی گفتم:
طالق؟ با این قلب لعنتی چیکار کنم؟ من بدون بهزاد یک ساعتم دوان نمیارم پیمان! االن کهنیست قلبم داره از سینه میزنه بیرون ،من عاشق

شدم .چیزی که نتونستم بها تهو تجربهها

کنم .با وجود اینکه میدونی اگه جسمم کنار تو باشه روحم جهای یکهی دیگهه اسهت بهازم منهو
میخوای؟ میگی از نو شروع کنیم؟ چیزی مونده که دوباره شروع کنیم؟
با شنیدن این حرف ،محکم یکی به سر

کوبید و با لحنی مملو از دردی نالید:

مهم نیست کجا باشی مهم اینه من دارمت پیشمی ،کنهارم نفهخوابیدم و صبح پا نشدم الاقل ا،سو
اما حاال که نمیخوای پ

نمیخورم که ای کا

میکشهی ،اگهه یهک روزی

برای یک ثانیه کنهارم داشهتمت

برو گمشو و ،کهر کهن دختهری نهداری ولهی ر،تهی دیگهه ههیچ راه

برگشتی نداری ،یا من و دخترت یا شوهر ،علیت!
همهمه در مغزم به پا شد .صدای ه -ه ام سکوت را میشکست .کیفم را روی شانهام انهداختم
و بازهم ر،تن را به جنگیدن با مشکالت ترجیح دادم .بهدون زدن کلمههای اضها،ه راههم را بهه
سمت در خروجی با کج کردم .حتی نایستادم ببینم چه بالیی سر پیمان که یک دست
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قلب

گذاشته بود آمد .این خانه نح

شروع

بود .مانند پالکا  ...سیزده! تمهام درد و رنجههای مهن

از همین با بود .جرقهی آشنایی من با پیمان از جلوی همین خانه آغاز شد .دختر من

اینجا بود .زنده بود .بچهای که حتی نمیدانستم جنسیت

چیست! سرم را که بی نهایت به تنم

سنگینی میکرد به سمت آسمان گر،تم .چشمهای گریانم را به ابرهای سرخ رنگ دوخهتن و بها
صدای آرامی ،نالیدم .دیگر ،ریاد به گو

خدا نمیرسید .باید آرام میگفتم تا بلکه شاید ،دله

کمی ،برای من بسوزد.
خدایا می بینی من رو؟ خدایا چرا االن که زندگیم خوب بود االن که اون همه مصیبت و پشتسر گذاشتم باید پیمان جلوم قرار بگیره؟ خدایا چرا؟ مگه من بندهات نیستم؟ چهرا مهن و وارد
این دو راهی کردی خدا؟ میشنوی؟ اگه برم با دخترم چیکار کنم اگهه نهرم بها زنهدگیم چیکهار
کنم؟
ه -ه کردم .ناخودآگاه و بی اراده بی توجه به کف های پاشنه بلندی که به پا کرده بودم .به
سمت بیرون دویدم .من مسبب اصلی به این حهال و روز ا،تهادن پیمهان بهودم .هرچنهد ایسهت
قلبیای که کرد مقصر پدر

بود ولی به قول او اگر من نمیر،تم این سرانجام هیچکهدام مهان

نمیشد .نه با بهزاد آشنا میشدم و دلباختهی او ،نه پیمان خانه و آشیان را ترک میکهرد .زیهاد
دور نشده بودم که پای راستم پیچ خهورد و محکهم جلهوی یکهی از خانههها بهه زمهین خهوردم.
نتوانستم دستم را به دیوار بند کنم ،با زانو روی زمهین ،رودآمهدم .از درد پها ناخودآگهاه نالیهدم.
نتوانستم بلند شوم ،شلوار مخمل مشکی رنگم پاره شده بود و سر زانوام خهونی شهده بهود .زانهو
درد بهانه بود من امروز لب به لب پر بودم .دستهای یخزدهام را روی صورت نمناکم گذاشهتم و
با صدای بلند گریه کردم .دلم از زمین و زمان گر،ته بود .اگر ،قه چنهدماه زودتهر می،همیهدم
دخترم زنده است .در این باتالق ،رو نمیر،تم .اگر با بهزاد همراه نمی شدم شاید مهی ،همیهدم
دخترم زنده است .زمان برای من در همان ساعت باقی ماند .نمیدانم چه قهدر بهدون پلهک بهه
آسفالت خیابان خیره شدم و بی صدا گریه کردم تنها میدانم وقتی به خودم آمدم .ههوا تاریهک
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شده بود .گاهی صدای رعد و برق شنیده میشد .نگاه خیره ی مهردم را حه

میکهردم و تنهها

برای مردم قدرشناسی که با دیدن من از ماشین خود پیهاده میشهدند و میپرسهیدند « حالهت
خوب است یا نه؟ » به تکان دادن سر اکتفا میکردم .من یک جایی میان گذشته ،حال و آینهده
گیر کرده بود .با ایستادن ماشینی روبه روی خانه .،پلکهای نم زدهام را از هم جدا کردم و سرم
را باال گر،تم .آب بینی و اشکهای صورتم همه باهم مخلوط شده بود و موهایم مانند درویشهان
روی صورتم ریخته بود و اجازهی دید کامل را از من سلب میکرد.
***
زد .طول و عرض پذیرایی نسبتا کوچهک را پیمهود .نگهاه

عصبی چنگی میان موهای

بهزاد که به زور مسکن پا درد

آرام شده بود ولی گاهی اوقهات چشهمهای

را بهه

را بهاز میکهرد و

میپرسید خبری شده است یا نه چرخاند .دوباره شمارهی پریا را گر،ت و باز هم با پیام مشترک
مورد نظر قادر به پاسخگویی نمیباشد مواجه شد .به قدری حال بهزاد بد بود که در عالم خهواب
و بیداری دندانهای
برادر

بهم میخورد .عماد تن سنگین

را گر،ت .اگر این د،عه منشیا

او ،سر

را به دیوار روبه روی

را روی مبل رها کرد .بار دیگر شمارهی

پاسخ میداد مطمئنا از حرص و عصبانیت لحن پرنهاز

میکوبید .گوشی خود

را کنار گو ا

گر،ت و بهه آخهرین

موقعیت مکانی پریا خیره شد .انگار همین نرم ا،زاری که روی گوشی هردوی آنهها نصهب شهده
بود به طور زیادی به درد

خورده بود .نرم ا،زاری که به اصرار پریا نصب شده بود که اگر بهزاد

خواست کار احمقانهای بکند او را پیدا کند .به یاد داشت همان زمان پول زیادی هم داده بودند.
با وصل شدن تما  ،عماد سریع از روی مبل برخاست، .رزاد برق د،تر را خامو
روی دست

کرد .کت

را

انداخت و نگران پرسید:

جان عماد؟ چندبار زنگ زدی بیمار داشتم نشد جواب بدم ،منشی االن کهه کهارم تمهوم شهدگفت چندبارم به مطب زنگ زدی! بگو در خدمتم؟
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بهزاد چشمهای خمار
خیره شد .زبان در دهان

را به سختی از هم گشود و به عماد که صهاف سهرجای

نشسهته بهود

نمیچرخید که چیزی بگوید.

آره کارم واجب بود .میتونی یک کاری همین االن واسم بکنی؟منشی با خارج شدن او از اتاق ،برخاست .کلید مطب را درون قفل درچرخاند و داخل جیبا
گذاشت .
بگو!پریا اومده تهران ،از ظهر هرچی بهولی آخرین نقطها

زنگ میزنیم برنمیداره! موقعیت مکانی گوشی

ر،تهه

رو داریم.

ابروهای ،رزاد درهم گره ا،تاد .بازدم

را کال،ه بیرون ،رستاد و گفت:

چرا من خبر ندارم که تهرانه؟منشی با لبخند قد و باالی ،رزاد را که با اخم جذابیت چشم گیری پیدا میکرد از نظهر گذرانهد.
باید اعتراف میکرد اگر اخمهای گاه و بیگاه ،رزاد نبود ،دو برادر قابل شناسایی نبودند .ناگههانی
به سمت منشی برگشت ،او دستپاچه شهد و چهون توقهع ایهن حرکهت را از او نداشهت .محکهم
آرنج

از روی میز پایین ا،تاد.

دارم میرم .حواستون باشه در مطب رو قفل کنید و حتما کلید رو به نگهبانی بدین!دختر چندبار مژههای مصنوعیا

را برهم زد و با ناز گر،ت:

خسته نباشید ،چشم آقای دکتر!،رزاد بیخیال از کارهای او ،قبل از گام برداشتن به سمت بیرون نگاهی به مطب انداخت .ماننهد
همیشه مرتب بود .مبلهای چرمی مشکی رنهگ دورتها دور چیهده شهده بهود .کنهار در اتهاق ،
249
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جایگاه منشی قرار داشت .روی دیوارها ،کاغذ دیواری یک دسهت کهرم پوشهیده شهده بهود .بهه
دیوارها قابهای عک

طالکوب که هرکدام حاوی محتوایی بود .کوبیده شده بود.

-بفرست میرم ،انگار دیگه زمان

رسید عرو

مطب را ترک کرد و با قدمهای بلند خود

خانم رو مالقات کنیم.
را به آسانسور رساند .دو مطب کناری یکهی دنهدان

پزشکی بود و دیگری جرا و متخصص ستون ،قرات و مغز و اعصاب بود .به قدری مطب مجاور
سمت راست

که جرا ستون ،قرات بود شلو میشد که مردم داخل راهرو ایستاده بودند.

-اوکی االن می،رستم ،پیدا

کردی بیخبرمون نذاری!

حتما جایی ر،ته نمیتونه جواب بده یا شارژ تموم کرده ،چرا بیخودی نگران میشین؟عماد گوشی را با شانها

گر،ت .از پارچ ،داخل لیوان بلوری برای خود

اون در صورتی بود که بهزاد نگفته باشه نمیخوادابروهای ،رزاد باال پرید .کال،ه چشهمهای
یاسین در گو

و اگه بیاد جایی واسه موندن نداره!

را بسهت .انگهار حرفههای

خر میمانست .هرچه با بهزاد حرف میزد ،ق اثر

جرعت نکرد به برادر

آب ریخت.

در مقابهل بههزاد ماننهد
تا دو سهاعت بهود .عمهاد

بگوید که اگر یک ثانیهه دیرتهر رسهیده بهود بههزاد بهرای چنهدمین بهار

خودکشی کرده بود.
-مثل اینکه ،ق واس

گل لگد میکنم و هیچ ،ایدهای نداره ،حاال پریا چرا اومده ایران؟

کال،ه از آسانسور که قصد پایین آمدن نداشت .راه

را به سمت راه پلههها کهج کهرد .از میهان

مردم که مانند ص نانوایی پشت مطب ایستاده بودند رد شهد .مطهب
بهزاد دست

را بلند کرد و روبه عماد گفت:

بده من میخوام باها250

در طبقههی سهوم بهود.

حرف بزنم!
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عماد اخمی کرد و بی توجه به بهزاد که پلکهای

مدام رویهم میا،تاد و کنترلی در ایهن امهر

نداشت گفت:
-موضوع

مفصله ،دیدمت میگم!

پلهها را پیمود ،کمی بخاطر بادی که از در اصلی در ساختمان میپیچید راه پله ها سهرد بهود و
لبا

او هم زیاد مناسب نبود .چون تنها یک یقه اسکی کرم رنگ به تهن داشهت .درب ریمهوت

کرکرهای را زد تا از سمت داخل باز شود .صدای

را کمی آهسته کرد و نگران پرسید:

دکتر بهم زنگ زد ،مثل اینکه آخر از خر شیطون پایین اومده میخواد عمهل رو امتحهان کنههآره؟
عماد با شنیدن این حرف ،لیوان را روی میز گذاشت .از جای خود بلند شد و به سمت پنجرهی
سراسری ر،ت .پرده را پ

زد و به حیاط نیمه تاریک چشم دوخت.

واال چی بگم؟ تا حاال چندبار این رو گفته ولی بعد پشیمون شده.با کمی ،اصله گر،تن در از سطح زمین ،خود
-انشاهلل هرچی به صالحشه پی

میاد .منتظر لوکیشن هستم .دارم راه میا،تم .پیهدا

کهردم

خانم با دیدن من هنگ نکنه!

بهت زنگ میزنم .البته اگه این عرو
عماد با شنیدن این حرف ،لبهای

را خم کرد و از زیر در گذشت.

کمی به خنده باز شد.

نه نتر ! اون عماد خوشتیپ رو بها تهو عصها قهورت داده یکهی نمیکنهه ،واال مهن در عجهبمچطوری مردم جرعت میکنن سفرهی زندگیشون رو جلوی تو باز کنن!
،رزاد در ماشین را باز کرد .پالتو و کی دستیا

را روی صندلیهای پشت سر گذاشت.

حرف اضا،ه بسه! حواست رو به بهزاد بده ازشم غا،ل نشو ،خدا،ظ!251
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باشه ،خدا،ظ!گوشی را قطع کرد و روی صندلی گذاشت .استارت ماشین را زد .دسهتهای
کرد و کشید .انقدر وقت
مراجعه کنندگان

را در ههم قهالب

پر بود که حتی ،رصت نمیکهرد بهه عمهاد بگویهد ،کیهانمهر یکهی از

هست .با سرعت دنده عقب گر،ت و از جا پارک درآمهد .صهدای زنهگ پیهام

آمد .از سرآشیبی پارکینگ باال ر،ت و پیام را باز کرد .کمی گوشی را دور تهر گر،هت تها بتوانهد
ببیند .انقدر به خود

بی توجهی میکرد که زمان

پی

نیامده بود .به چشم پزشکی مراجعهه

کند .تقریبا ،اصلهی زیادی با مکان پریا داشت.درآن خیابان شلو ماشینا

از پارکینگ خهارج

شد .حتی ،رصت گرم شدن موتور هم به خودرو نداده بود چون به زور حرکت میکرد .بها زنهگ
خوردن مجدد گوشی ،نگاه
پی در پیا

به مخاطب ا،تاد .از خانه تما

میگر،تند .کال،ه از بهدقولیهای

را وصل کرد و روی بلندگو گذاشت.

تما

جان مامان؟پسرگلم کجاست؟با یک دست ،رمان را گر،ت و گوشی را کمی نزدیک دهان

کرد .لب

را با زبان

خی

کهرد

و گفت:
تا چندساعت دیگه خونهام.لحن مادر

دلخور شد.

مگه قول ندادی نُه اینجا باشی؟نفس

را بیرون ،رستاد .در دل

به عماد که به طور موذی گرانهای بهزاد را بهانه کرده بود و از

ایران ر،ته بود .غبطه میخورد اما چارهای نداشت .اگهر او ههم میر،هت .مهادر و پهدر
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جانشان دق میکردند، .ریماه که پر کشیده بود .عماد هم که نبود .تنها ،رزاد میماند.
نمی شه بندازی واسه یک شب دیگه مامان؟صدای مادر

اوج گر،ت.

نه ،دو ساله هی میپیچونی ،هی میگهی امهروز ،ههی میگهی ،هردا! خهودت کهه زن عمهوت روچپ می ره راست میره میگه اگه به شما قول نداده بودیم تا حهاال درسها رو

میشناسی همها
کرده بودیم.

عرو

-خب عرو

کنه ،شما که دور و اطرا،ت دختر زیاد داری! این نشد یکی دیگه!

،ق پانزده ثانیه تا قرمز شدن چرا مانده بود .ناگهان پهای

را روی گهاز ،شهرد، .اصهلها

چرا زیاد بود .ماشینی جلو نایستاده بود .لبخندی از این هیجانی کهه سهراغ
نق

لب

آمهده بهود روی

بست اما زیاد ادامه نداشت چون با پیچیدن ،سانتا،هی نوک مدادی رنهگ در الینهی

که او می راند سد راه شد .لبخند از لبهای
برق هزار ولت به جان

محو شد .محکم پای

را روی ترمز گذاشت .انگار

متصل شد .ماشین در یک قدمی سهانتا،ه متوقه شهد .ثانیهه شهمار از

 250ثانیه به شمار
-پ

بها

شروع کرد .سر

را محکم به صندلی ،شرد و نف

عمیقی کشید.

نمیای دیگه نه؟

نه مامان جان نمیرسم ،شب که اومدم باهم حرف میزنیم.مادر

دلخور گوشی را قطع کرد، .رزاد دستا

مسل شود .شاید هر ک

را به صورت

دیگری بود رانندهی روبه رو را ناسزا میگفت اما ،رزاد ایهن را دور از

ادب میدانست و همیشه سعی میکرد شخصیت خود
اشتباه کرده بود و خود
شمار گر،ت و سر
253

کشید .سعی کهرد بهه خهود

را با صحبت ناشایسهت پهایین نیهاورد.

هم قبول داشت .گوشی را از روی صندلی برداشهت .جلهوی کیلهومتر

را کمی عقب کشید به عکسی که عماد برای او ،رسهتاده بهود خیهره شهد.
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تنها به چهرهی پریا نیم نگاهی انداخت و بعد مشغول آنالیز کردن چهره ی گر،تهی بههزاد شهد.
با دیدن عصا در دست

لبخند تلخی گوشهی لب

نشست.

-آخ ،ریماه! چه کردی با بهزاد که به این حال و روز خود

رو انداخت؟ تو که بهزاد رو دوست

داشتی از اول میگفتی دردت چیه ،میگفتی سرطان داری اگه زودتر درمان میکردی پیشمون
بودی! تو که میدونستی بهزاد چه قدر میخوادت ،چه قدر عاشهقته ،نههایت
میشدین ،نهایت

یهک مهدت اذیهت

بچهات و از دست میدادی ولی کنار شوهرت میموندی.

با سبز شدن چرا  ،نگاه از گوشی گر،ت و راه ا،تاد .به قهدری ذههن

درگیهر کیهانمهر و بههزاد

شده بود که نمیتوانست به چیز دیگری ،کر کند .حال بد کیانمهر حاکی از این بهود کهه اوههم
روزگار خوبی را پشت سرنگذاشته است .حرفها و تر های  ،ضع هایی که در مقابل او نشهان
میداد اجازهی ،کر کردن به موضوعات دیگر را از او سلب کرده بود .از آن سمت هم بههزاد کهه
،ق با حرفهای

کمی آرام میشد .هرچند عماد گفته بهود او عاشه همسهر جدیهد

است اما نگرانی نسبت به اینکه اگر عمل مو،قیت آمیز نباشد و مجبور شود پای

شهده

را از زانهو بهه

پایین قطع کند .او را از همهی مواقع حسا تر کرده بود .وارد خیابان شد .در آدر

نوشته بود.

کوچهی پنجم ،از سرعت ماشین کاست .داخهل کوچهه مهورد نظهر پیچیهد .نگهاه

بهه سهمت

پالکهای خانهها کشیده شد .آخرین موقعیت مکانی پریا ،جلوی پالک سیزده بود .یک لحظهی
کوتاه نگاه

به زنی که کنار دیوار خانهای خود

را مچاله کرده بود ا،تاد .ابروهای

پرید .این چیزها در خیابانهای تهران طبیعی بود اما در کوچهها نه! چشهمهای
خوب میدید .با انگشت
انداخت .خود

به صهفحهی گوشهیا

کمی بهاال
دور را خیلهی

زد .تصهویر روشهن شهد .نهیم نگهاهی بهه زن

بود .سری تکان داد و ماشین را جلوی او پهارک کهرد .کمربنهد

را بهاز کهرد.

بدون برداشتن کت  ،از ماشین پیاده شد .با بیرون آمدن ،رزاد و نمایان شدن قامت  ،شوک به
پریا وارد شد .به سکسکه ا،تاد .شباهت ،رزاد باع ایجاد تر
شرای آمادگی روبهرویی با هیچک
254
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پیمان و دختر

چه میکرد؟ ناباورانه زمرمه کرد.

عماد اینجا چیکار میکنه؟،رزاد جلوی او ایستاد .مبهوت پریا را از نظر گذراند .زمین تها آسهمان بها دختهر خنهدان عکه
تفاوت داشت .او علت برگشت پریا را نمیدانست .بیشتر سهعی میکهرد مشهاور بههزاد باشهد تها
همسر جدید  ،نه بخاطر اینکه همسر بهزاد شده بود .بخاطر اینکه به برادر

اعتماد داشهت و

میدانست که عماد راهنماییهای الزم را میکند و گاهی ،سنگ صبور خیلهی خهوبی اسهت .تها
،رزاد آمد لب از لب بگشاید و کالمی به زبان بیاورد .پریا خود

را بیشتر جمع کرد.

تو اینجا چیکار میکنی عماد؟ بهزادم اومده؟لحن لرزان و چشمهایی که از تر
شد .دست

مردمک سیاه رنگ

را درون شلوار پارچهای ذغال سنگیا

دو دو میزد .بازهم باع تعجب ،هرزاد

،رو برد .به تصویر مهاتم زده و گریهان پریها

که بخاطر سکسکه تکان میخورد خیره شد.
پریا خانم ،چرا اینجا نشستین؟ بهزاد چندبار بهتون زنگ زده ،گوشهیتون در دسهتربرای همین اومدم دنبالتون! لطفا سوار شید برسونمتون خونه و باها

تما

نیسهت

بگیهرین نگرانتهون

شده!
نمیتوانست از ،رزاد که جلوی

قد علم کرده بود نگاه بگیرد .موهای مشکی رنگ به نسبت بلند

که به خوبی باال ایستاده بود .صورت بیضی شکل و گندمگون ،چشمهای قهوهای تیره ،ته ریه
مرتب! هیچ مویی با عماد نمیزد .حتی لحن جدی تر و محترمانه تر ،رزاد ،باع نشهد او بهه دو
قلو بودن آنها پی ببرد، .رزاد کال،ه از نگاه خیرهی پریا که مدام سرتا پای او را از نظر میگذراند.
حر،

را ادامه داد.

من برادر عمادم، ،رزاد ،لطفا سوار شید جایی که نشستین در خور شخصیت شما نیست.255
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سپ

به سه تا پنج تومانی که جلوی او گذاشته شده بود .اشاره کرد .پریا لب گزیهد .ایهن همهه

شباهت غیرممکن بود .با شک پرسید:
ولی عماد نگفته بود .برادر دو قلو داره!با باز شدن در پارکینگ خانه ،نگاه پریا از ،رزاد گر،ته شهد و بهه پهالک سهیزده چشهم دوخهت.
را به شیشه تکیه داده بود و منتظر بود تا مرادی او را به محلی که میخواهد ببرد.

پیمان سر

آن هم بی توجه به حرفهای پدر ! ناخوداگاه در ذهن پریا صدایی اکو شد « .پیمان یا بههزاد؟
» او گفته بود اگر برود هیچ راهی برای برگشت ندارد اما بهزاد را چهه میکهرد؟ بها قلهب
دیوانهوار در سینها
قدری دوس

کهه

میزد چه میکرد؟ اگر بهزاد می،همید او قبال محرم کسی بوده ،حتی بهه

داشته است که نماد عش روی کتف

حک کرده است و حاصل آن عشه یهک

کودک شده است چه میکرد؟ اصال طاقت میآورد؟ ،رزاد تا آمد شمارهی عمهاد را بگیهرد .پریها
سریع و ناگهانی از جای خود بلند شد .باید مغز

را به کار میانداخت .باید تصمیمی میگر،ت

که به نفع هر چهارنفرشان بود .بخاطر درد مچ پا و زانوا
کنار ،رزاد گذشت و در ماشین را باز کرد و خود

نتوانست تعادل

را حفظ کند امها از

را داخل انداخت .ماشین پیمان با سهرعت از

کنار آنها گذشت و متوجه پریا که ،ق به اندازهی بدنهی دو اتومبیل باهم ،اصله داشتند .نشهد.
پریا نف

حب

شده در سینها

را رها کرد، .رزاد با زنگ خوردن تلفن همراه  ،نگاه از پریها

که او را بسیار کنجکاو کرده بود گر،ت .تما

را وصل کرد و با دو خود

را بهه سهمت راننهده

رساند.
-پیدا

کردم .به بهزاد بگو خاطر

عماد نفس
بود .که صورت
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،عال که داره تو تب میسوزه ،ممنون ،رزاد ،دمت گرم بیام واست جبران میکنم.بهزاد با شنیدن سپا
صورت

را از ههم گشهود .بهه قهدری

گزاری ،عماد از ،رد پشت خ  ،پلکههای

دا شده بود که تال های مرضیه خانم برای پایین آوردن تب

انگار پاهای

را در مذاب آت

بی نتیجه مانهده بهود.

،شان گذاشته بودند .تا آب سرد! با صدای آرامی گفت:

-بده من گوشی رو! باید باها

حرف بزنم!

عماد با صدای بهزاد که باال تنها
سرد گذاشته شده بود .به طر،

روی تخت دراز بود و پاهای

که در ظرف نسهبتا بهزرگ آب

برگشت .روبه ،رزاد گفت:

-گوشی رو بده پریا! بهزاد میخواد باها

حرف بزنه!

پریا صدای عماد را از پشت تلفن شنید .پ

از گریههایی که کرده بود به اندازهی یک نقطه هم

سبک نشده بود .میترسید صدای بهزاد را بشنود و گریه کند .میترسید بد قولی کند .میترسید
انتخابی که بکند باع آسیب رساندن به او شود .پریا لبهای
از کنار پالک سیزده گذر کرد و پریا محکم سر

را محکم روی هم ،شرد .ماشین

را به شیشهی بخار گر،تهه و سهرد تکیهه داد.

،رزاد باشهای گفت و گوشی را به سمت پریا گر،ت.
بهزاد میخواد باهات حرف بزنه!دست

جلوی او بلند شد .پریا نیم نگاهی به گوشی انداخت و سهپ

خوشحال بود که اگر گریه کند ،رزاد ،گریها

او را گر،هت .تبسهم کهرد.

را پای دعوا و جهرو بحه بها بههزاد مهی گهذارد.

هرچه باشد برادر عماد بود .حتما یک چیزهایی را ،همیده بود .گوشی را کنار گهو ا

گر،هت.

نف های بلند و عمی بهزاد از پشت تلفن شنیده شد .مرضیه خانم و عماد ،به یک دیگر اشهاره
کردند و بهزاد را تنها گذاشتند .بهزاد نگاه غم زده و آسیا

را به سق دوخت .جر و بح زیاد

باهم کرده بودند ولی هیچ وقت بهزاد کالم "نخواستن" را به زبان نیاورده بود.
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دیگه نمیپرسم چرا برنمیگردی ،نمیپرسم چرا ر،تی ،نمیپرسهم گذشهتهات چهی بهوده کههر،تن و به موندن ترجیح دادی ،نمیگم حالم بده ،نباشی یک آدم مردهام که بازم بخاطر ضهع
دست به خیلی از کارها میخواست بزنه! هیچی نمهیگم گفهتم تهو زنهدگیم جهایی

و ناتوانی

واست نیست در جایی که نباشی داغونم ،گفتم هر وقت پشیمون شدی برو ،برگرد ایهران بهدون
اینکه ،کر کنی یک مدت همدم من بودی! یادته؟ گفتم اما این د،عه نمیخوام برگهردی چهون
من میخوام برگردم .اگه برگردم قبولم میکنی؟
چشمهای نمناک
چشما

را روی هم گذاشت .در دل

به حال جفتشهان گریسهت .اشهک از گوشههی

روی بالشت سفید رنگی که زیر سر

قرار داده شده بهود لغزیهد .پریها سهکوت کهرد.
از اعتماد بهزاد

بازهم درو میگفت؟ بازهم همانند هفت ماه پی
همه چیز را تمام میکرد .بهزاد ،ق میدید او ترک

سواستفاده میکهرد؟ اگهر

کرده است اما اگر میماند .اگر می،همید

زندگیشان بر پای درو های اوست چه میشد؟ دیگهر میتوانسهت بمانهد؟ در آخهر ههم بخهاطر
دختر

مجبور میشد او را ترک کند .بهزاد از این درنگ او استفاده کرد .صهدای بههم خهوردن

دندانهای

را پریا میتوانست بشنود .سعی در کنترل خود

داشهت کهه نگرانهی ا

را بابهت

بهزاد بروز ندهد ولی میشد؟ پاهای الغر پریها بهی اراده تکهان میخهورد .نمیتوانسهت جلهوی
اشکهای

میچکد را بگیرد.

را که بیصدا روی صورت

نمیخوای بگی؟ قبول میکنی؟ تازه پاییز شروع شده .برگشتم قرارمون یک کا،ه تهو خیهابونولیعصر ،اولین پاییز زندگی مشترکمون و باهم شروع مهی کنهیم .بیتوجهه بهه آنچهه گذشهت و
سپری کردیم.
شوری اشک را در دهان
بود اما هو

و حواس

احسا

کرد، .رزاد به ظاهر حوا

خود

سمت مکالمهی آن دو بود .صدای گر،تهه و لهرزان او در گهو

بههزاد

پر کشهید .بهدن

رعشهه

طنین انداخت اما با کلمهای که او به زبان آورد .یک باره رو از تن
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گر،ت .صدای رعد و برق مهیبی هم زمان با صدای پریا در گو

او طنین انداخت.

اگه بگم نه چیکار میکنی؟ه ه پریا شدت گر،ت .انگار تمام حرفههای

بهاد ههوا بهود .بهازهم داشهت پها روی قلهب

میگذاشت .چارهای نداشت .پریا در میان مانده بود .نمیدانسهت چهه بگویهد .درخواسهت بههزاد
بازهم قلب او را ،شرد .گذشتن از بهزاد محال بود .صدای گریه.های
که لرز

اندام

بلند شد و در گو

بههزاد

شدیدتر شده بود .میپیچید .آخر چه میکرد؟ اگر بههزاد را انتخهاب میکهرد.

باید سایهی دیدن دختر

را مانند این سه سال به گور میبرد .اگر دختر

را انتخاب میکهرد

و کنار پیمان میماند .به وضو صدای شکستن بهزاد را میشنید .از آن سمت مشکل دیگر ههم
این بود .اگر پی

بهزاد برمیگشت .همیشه باید تن

میلرزید که نکند سر و کلهی کسی پیدا

شود .بهزاد تلخ خندهای کهرد .دسهت چهپ

شود و واقعیت تلخ زندگیا

برای او ،ا

برد .به حلقهی طالیی رنگ

چشم دوخت .با وجود روشن بودن آباژور کنهار تخهت ،نهور نیمهی

بیشتر از اتاق را روشن کرده بود .با تظاهر به بهی احساسهی حهر،
میدانست این حرفها از ته قلب

را بهاال

را بهه زبهان آورد امها خهدا

نیست .بهزاد اگر پریا میر،ت دوبهاره بهه همهان حهال و روز

میا،تاد .دقیقا روزهای بعد از مرگ ،ریماه ،این را هردوی آنها به خوبی میدانستند.
،-رامو

میکنم و زندگی میکنم! آدمی که دوبار ،با چشمهای خود

ر،تن دیده نمی ترسه!

ر،تن ،ریماه ،ر،تن تو! وقتی با بی رحمی چشم روی التما های من بستین بگهم بمهون ،ایهده
داره؟ ،کر نکنم!
دست الغر و لرزان

را جلوی دهان

گر،ت تا بلکه صدای ه -ه ا

کمتر به گو

بهزاد که

مانند ماتم زدهها به سق سفید اتاق خوابشان خیره شده بود .برسد .در ذهن بهزاد ،تصویر پریها
روی سق کشیده شهد .روزههای بهودن او ،صهدای خنهدههای او ،نجواههایی کهه شهبها کنهار
گو ا
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قدیمی که مدام به عقب برمیگرداندی در بند بند وجود بهزاد میپیچید .انگهار نگرانهی بههزاد و
از ر،تن پریا به وقوع پیوسته بود .ه -ه پریا میآمد و بهزاد را امیدوار میکرد که پریها

ترس

یک بار هم شده مانند همیشه منت او را بکشد و از او دلجویی کند .بگوید حر،هی کهه در لبهانم
جاری شد .تنها یک شوخی بی

نبود اما...

همین؟ دیگه حر،ی نداری؟چشمهای بهزاد بیشتر شد .لرز

سوز

از کدام درد به خود

اندام

بپیچد .از درد پای چپ

از قفسهی سینه بیرون بزند .پریا در دل

رو تخت به وضو معلوم بود .نمیدانست باید
یا قلبی که به شدت میزد و هر آن نزدیک بود

از خدا تمنا کرد که بههزاد دوبهاره ،قه یهک کلمهه،

بگوید "بمان" اما نگفت .بهزاد دیگر نایی برای التما
سر قول

کردن به پریا نداشت .او ،کر میکرد پریها

میماند اما نماند .او اجازه نداد الاقل یک ماه از قول و قرار ،عهد و پیمهان

بگذرد و به همه چیز پشت پا زد .از درد پها بهه خهود
روتختی تشک را چنگ زد .سر و روی

خی

پیچیهد .بها دسهت یهخ زدها  ،محکهم

عرق بود .پریا قول داده بود برود بر میگردد امها

ر،ت و دیگر برنگشت .او گفته بود بهزاد را با تمام کم و کاستی.های
لنگان اما االن که بهزاد راضی به عمل مجدد شده بود .شاید ،شاید ک
هم بخاطر ضع جسمانیا

بها بههزاد

قبول دارد .حتهی بها پهای
دیگری را به بههزاد آن

ترجیح داده بود و چه قدر این واقعیت برای او سخت بهود .قهانون

کارما همین بود .هرچه در سرت بگذرد ،هرچه در زبانت جریان پیدا کند همان تحق مییابد و
تر

بهزاد آخر به واقعیت تلخ زندگیا

دوباره تبدیل شده بود .جان کند تا همان چند کلمهه

را با جدیت به زبان آورد:
نه ،به وکیلم میگم کارهای طالق و انجام بده ،خدا،ظ!گوشی از دست بهزاد روی زمین ا،تاد .به شکم چرخید .سهر

را در بالشهت مخفهی کهرد و بها

صدای بلند گریست .او نام طالق برده بود .بهزاد سلطانی برای بار دوم شکست خورد .بهرای بهار
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دوم ،همسر  ،کسی که به تازگی جایگاه بزرگی از قلب
پریا علنا پیمان را انتخاب کرد .دست
ماشین ،رزاد ا،تاد .دستهای

را اشغال کهرده بهود را از دسهت داد.

لیز خورد و گوشی از دست

روی کفپهو

سهیاه رنهگ

را روی صورت

گذاشت و با صدای بلنهد گریهه کهرد، .هرزاد بها

شنیدن این حرف ،محکم روی ترمز زد .سر

را با عصبانیت به سمت پریا برگردانهد .پریها چهه

کرده بود؟ شاید او نمیدید اما عماد هر وقت تما

میگر،ت ناشدنی بود از عش بی پایان آنها

نگوید .او به خوبی از شرای بهزاد آگاه بود .او دیده بود چگونه بهزاد پ

از ،ریماه به چه حال و

روزی ا،تاده است .اگر پریا هم میر،ت چیزی از آن بهزاد شکسته که به زور سهر پها شهده بهود
نمیماند.
-معلوم هست دارین چه غلطی میکنین؟ میدونی اونی که پشت تلفن باها

حرف زدی کهی

بود؟ شوهرت! همون بهزاد عاش ! همونی که حاضر بود بمیره وقتی اسم خهواهر مهن رو جلهوت
میآورد .همونی که از شدت عذاب وجدانی که تو ناخودآگاه
میکرد .بعد داری میگی میخوای بری؟ میخوای ترک

ثبت شهده بهود .تهو خفها گریهه

کنی وقتی میدونی چهی بهه سهر

میاره نبودت؟
نگاه بی ،روغ

را روی دستگیرهی در گذاشت .پلکهای

را به ،رزاد دوخت .دست لرزان

بهه

سنگینی روی هم میا،تاد و باز می شد اما آخر با لحن لرزانی تیر خالص را به جان ،هرزاد کهه
نمیتوانست خود را کنترل کند و مدام شمارهی بهزاد را میگر،ت زد.
-دوس

داشتم چون پناهم بود اما االن خانوادهام هستن! خرم از پل بهزاد گذشت پ

حر،ی

نمیمونه!
در را باز کرد، .رزاد عصبی یک بار به ،رمان کوبید .پریا راه
کج کرد .دوید، .رار کرد .کف های پاشنه بلند
انداخت .سرعت قدمهای
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را از پا درآورد و داخهل جهوی کنهار خیابهان

میلرزید .در دل

،ریاد زد تا نگویهد نمیخهواهم
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از تو جدا شوم! نمیخواهم همان عقدی که در دو شناسنامهی دیگر ثبت شده باطل شهود .مهن
میخواهمت ،آدم بد قولی نیستم اما لبهای
گیر ا،تاده است .اگر پی

مهر و موم شد .نتوانست اعتراف کند در منجالب

بهزاد میماند همه ضربه میخوردند .جرعت گفتن این را نداشت کهه

به زبان بیاورد که مهن دختهری سهه سهاله دارم امها خهو
نمیتوانست .صورت
سرجای

شهده بهود .بههزاد نهام طهالق را آورده بهود .ناگههان

وس خیابان ایستاد .حتی پای برهنه روی زمینهای سرد قدم برمیداشت ههم مههم

نبود .ک پاهای
سر

از شدت گریه خی

و خهرم کنهار تهو زنهدگی کهردم؟

میسوخت .موهای سیاه رنگ

مانند نقاب صورت گریهان

را پوشهیده بهود.

را به سمت آسمان گر،ت .نوری ابرهای بهاران زای سهرخ رنهگ ،را شهکا،ت و په

صدای مهیبی در آسمان تهران طنین انداخت .یک لحظه در انتهای خیابان خود

از آن

را دیهد کهه

دوان دوان وارد خیابان اصلی شده است .با همان بارانی سیاه رنگ کهه بهدن الغهر و نحهیف
پوشانده بود .خودروی بهزاد را که با سرعت وارد خیابان شد .خود
پول ،جلوی ماشین او انداخت .خود

را

را دید که بخاطر چنهدرغاز

را دید با چهرهی بهزادی که از عصبانیت حوار میکشهید

و میگفت « هم خودت بدبخت میشی ،هم من بدبخت رو بهدبخت تهر میکنهی » صهفتی کهه
بهزاد داده بود درست بود .اگر آن شب به هم نمیخوردند .اگر دیوانه بازیهای پریا باال نمیزد و
خود

را در آن باران سیل آسا که ساق پاهای

بدبخت تر میشد و نه خود ! دید

در آب ،هرو میر،هت نمیانهداخت .نهه بههزاد

تار شده بود .از شدت حالت تهوع و بهی حهالی حتهی نها

نداشت که بازهم همان نان و پنیری که ظهر در خانه خورده بود را باال بیاورد .زیهر لهب شهعری
که سه سال پی

در اتوبو

برای پیمان خوانده بود را با گریه به زبان آورد.

قسمت نبود این قصه پابرجا بماندخوشبختی امروز ،تا ،ردا بماند
مانند رود از پی
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قابل نمیدانست عش اینجا بماند
با صبر کاری کردهام این روزها که
ایوب از حیرت دهان

وا بماند

پشت سر هر قطره اشکم داستانی ست
باید بگویم بشنوی ،اما ...بماند!
***
ونداد دست به سینه روی صندلی های پالستیکی به هم چسبان ،در راهرو نشسته بود .سر
به دیوار تکیه داد و چشمهای

را روی هم گذاشت .ساعت چهار و نیم صهبح را نشهان مهیداد.

تصاویر برگههای آچار با آن خ کم رنگ جلوی چشما
و کنار شقیقههای

را خاراند .چندین مرتبه با انگشت

جان گر،ت .کال،ه دست
به پیشانیا

را باال بهرد

کوبید .حرفهای کیانمهر

درست بود .البته ،ق کمی نرم شده بود .از آن طرف تا میآمد با خود
درون

را

بگوید .محتویات برگه

چیزی نیست ،رضیهی دیگری این را رد میکرد" .اگر محتویات برگهها مهم نبود په

چرا در لولهی آب ماشین لباسشویی ،رو ر،ته بود" بازدم
آلودهی بیمارستان اعصاب

را کال،هه بیهرون ،رسهتاد .از ههوای

خرد شده بود .نمیدانست برای چه چیزی راه حل پیدا کند .نههال،

الهام و کیانا را به خانه ،رستاده بود .بودن آنها دردی را دوا نمیکرد .ضربه به قدری محکم نبهود
که باع آسیب جدی سر کیانمهر شود، .ق چند بخیه خورد .مشکل اساسی کتف

بود کهه از

جا در ر،ته بود و مجبور به عمل شده بود .چند ساعتی میگذشت که در بیمارستان به سر مهی
برد .خالف اصرارهای الهام و کیانا که پشت در بیمارستان بست نشسته بودند .او به عنوان همراه
مانده بود .در آخر هم تسلیم خواستهی او شدند و با نهال بهه خانهه ر،تنهد .ناخودآگهاه ،عینهک
مطالعها
جیب
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نوشتهها کمرنگ بود .روی عکسی که باالی تصویر حک شده بود صفحه را هدایت کرد .کیانمهر
با دیدن لوگوی کم رنگ که قابل تشخیص نبود مدام میگفت کاله یک نفر دیگر را هم برداشته
است این لوگوی یکی از شرکتهای معتبر است .دختر بچهای که با ،اصهله از او نشسهته بهود و
را به پیراهن

دستهای شکالتی ا

کشید .کنجکاوانه سر

ونداد مایل کرد و تکهای از کیت کتی که پدربزرگ
متوجه نگاه خیرهی او شد .سر
دهان

را به سمت گوشی نسبتا بهزرگ

به او داده بود را در دهان

گذاشت .ونهداد

را برگرداند .با دیدن دختر بچهی بامزه و تپلی کهه دورتها دور

شکالتی شده بود .لبخندی زد .اگر او هم کمی زودتر به خود جنبیده بود االن دختهری

همسن دختر کنار

داشت اما امان از نهال که شعار میداد سن

برای مادر شدن کم است.

تا آمد گوشی را تا کند .دختر بچه با دهانی پر گفت:
من میشناسم.این حرف را زد و خود
پاهای

را مشهغول خهوردن تکههی آخهر کیهت کهت شهکالتیا

چون به زمین نمی رسید به خوبی تکان میخورد .ونداد ابروهای

نشهان داد.

باال ر،ت .دختر چهی

را میدانست؟
چی رو میدونی عمو؟بچه با صدای ونداد دهان

را خالی کرد و تا امد دسهت

بکشد .ونداد دستمالی از جیب

درآورد و کمی خود

-دختری که بزرگ شده با پشت دست ،صورت

را بهه عهادت همیشهه روی لبههای
را به سمت دختر مایل کرد.

رو تمیز نمیکنه .خب عمو؟

دستمال را به صورت دختر بچه نزدیهک کهرد و روی گونههی شهکالتیا
لبهای کوچک

264

کشهید .دختهر بچهه

به خنده باز شد.

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

تو دزد نیستی! عین بابام مهربونی!ونداد تک خنده ای کرد .با دقت صورت بچه را تمیز کرد و ساق دسهت کوچهک و تپهل او را در
میان دست های بزرگ

گر،ت و با دستمال انگشت های بچه را تمیز کهرد .سهپ

صورت او که خیره مینگریست

نگهاهی بهه

انداخت .حرف زدن با یک بچهی سه ساله کمی برای ونداد که

تا حاال با بچهای در ارتباط نبود کمی مشکل بود .دستمال را مشت کرد و بعد از وارد کردن رمز
گوشی ،او را به سمت دختر گر،ت.
عمو ،تو این عالمت رو میشناسی؟بچه سر

را تکان داد .پاهای

را تکان داد و گفت:

نه! بابام میشناسه!ابروهای

باال ر،ت .روزنهی امید در دل

روشن شد .میدانست حد

کیانمهر غل است .اگهر

هم میخواست از او بابت کالهبرداری شکایت کند نمیتوانست چون وارد شدن بدون مجوز بهه
خانهی کسی جرم بود و اگر کسی می،همید وکیل کارکشتهای با داشتن همدست وارد خانههی
کسی شده ،مطمئنا باطل شدن پرونده ی وکالت

روی شاخا

بود اما با توجهه بهه حرفههای

کیانمهر کمی سردرگم شده بود .این کار را هم بخاطر کنجکاویا

کرده بود.

بابات کجاست عمو؟صفحهی موبایل هم زمان با آمدن مردی که روپو
روی صندلی پایین آمد .ونداد سر

سفید رنگی تن

بود خامو

شد .بچهه از

را باال برد.

بفرمایید من باباشم!لحن غیر دوستانهی او ،باع شد اخمهای
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را

که هنوزم کمی کثی بود به روپو

مرد بگیرد .باعصبانیت سر

را به سمت بچهه برگردانهد و

گفت:
مگه نگفتم تو بیمارستان راه نیفت؟بچه از تر
چهرها

کمی عقب ر،ت .مرد به ونداد که به نشهانهی احتهرام ایسهتاده بهود نگهاه کهرد .تهه
کمی برای او آشنا بود .تا آمد ونداد لب از لب بگشاید .در اتاق کیانمهر باز شد و قامهت

او با سر باندپیچی و دستی که به گردن

متصل بود نمایان شد .به خوبی نمیتوانست تعهادل

را حفظ کند .به قدری سر گیجه داشت که اگر دست
از آن سمت هم درد شانها

را به میله سرم بند نمیکرد ا،تهاده بهود.

به قدری بود که ناخودآگاه اشک را از چشمان

سرازیر کرده بهود.

دار و بی حالی که اثر داروهای بی هوشی بود گفت:

کیانمهر با لحن ک
الهام ...ر،ت؟سر

گیج ر،ت .تا آمد بیفتد .ونداد خود

را به او رساند .کنار

ایستاد و دست

را دور کمر

او حلقه کرد و گفت:
چرا راه ا،تادی واسه من؟ دستت رو دور گردن من بنداز ببرمت سرجات!کیانمهر به زور دست دیگر

را دور ونداد حلقه کرد .تمام وزن

را روی ونهداد انهداخت و آرام

گفت:
-من دوس

دارم ونداد!

بدون اینکه خود

بفهمد هزیان میگفت .ونداد او را به سمت تخت خالی که کنار پنجهره بهود

هدایت کرد .به قدری کیانمهر سنگین شده بود که ونداد نمیتوانست بهه خهوبی قهدم بهه جلهو
بگذارد .مرد با دیدن شرای آن دو ،روبه پرستاری که در ایستگاه پرسهتاری سهر
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گذاشته بود و در خواب و بیدار بود یا صدای نسبتا عصبی و بلندی گفت:
مریض اتاق هفتصد و بیست و چهار به هومرد با شنیدن صدای او ،سیخ سرجای

اومده!
درآمد و محکهم بهه

ایستاد که صندلی گردان از زیر

صندلی دیگر برخورد کرد.
چشم دکتر!ونداد کیانمهر را با اخرین توان روی تخت نشاند و گفت:
یکم کمتر بخور بابا کمرم شکست!پ

از زدن این حرف ،دست

را به کمر دردناک

گر،ت .کیانمهر به قدری گهیج و منهگ بهود

که نشسته نزدیک بود روی تخت بیفتد .پرستار به موقع رسهید و کمکه
ونداد نف
-حال

کهرد تها دراز بکشهد.

زنان روبه پرستار گفت:
خوبه؟

پرستار عصبی از این اقدام او ،به سرم و پمپ ضد دردی که آخر

بهود چشهم دوخهت .دسهت

کیانمهر را باال گر،ت و سوزن آنژوکت را بررسی کرد که یک موقع در دسهت
خواب از سر

پر کشیده بود .روبه ونداد که کمر

را خم کرده بهود و دسهت

نشکسهته باشهد.
را بهه کمهر

گر،ته بود گفت:
آره ،گیجی اثر بی هوشیه ولی مثل اینکه خیلی پهلوونه که راه ا،تاده ،کتفخوب بود .تا سه ماه باید دست
هم خیلی پایینه ،به محض به هو

به گردن

در ر،ته ،عمل

آویزون باشه! تا یک ماه سرگیجه داره، ،شار خون

اومدن و ترخیص شهدن بایهد قهرص ،شهار بخهوره! بقیههی

حرفها رو ،دکتر ،ردا ساعت نه صبح بیاد بهتون میگه.
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ونداد چیزی نگفت .پرستار بعد از گر،تن ،شار خون او که مانند آدمهای مرده روی تخت ا،تاده
بود .اتاق را ترک کرد .تا ونداد آمد روی مبل روبه روی تخت بنشیند صدای آرام گوشیا
شد ،احتمال این را داد که نهال یا الهام باشهند امها تها نگهاه
وجود

تکان خورد .سریع تما

بهه مخاطهب ا،تهاد .چیهزی در

را وصل کرد و گوشی راکنار گو ا

بود که کیانمهر با صدای او از خواب بیدار نمیشود .صدای نف

گر،ت .خیال

راحهت

زدنهای کسی از پشهت تلفهن

آمد و بعد هم صدای مضطرب عماد که همراه با تخهت بههزاد بهه سهمت اورژانه
گو ا

بلند

میدویهد .در

طنین انداخت.

،-ق زنگ زدم بگم بهزاد حال

خوب نیست ونداد! اون جا چه خبره؟ چی شهده کهه بها یهک

تلفن به این حال و روز ا،تاد؟
صدای گوشی به قدری بلند بود .که کیانمهر که در خواب و بیداری بود .با همهان سهردردناک و
دردی که از کتف

به گردن

روی تخت نشسهت و بهه ونهداد کهه گوشهی در

میزد .سرجای

دست

خشک شده بود .چشم دوخت .ناگهان ونداد از جای خود بلنهد شهد .بهه معنهای واقعهی

مغز

برای مردی که کم از برادر برای او نبود .لرزیهد .پهنج مهاه

سوت کشید .بند بند وجود

بود که از طری دعوا با ،رزاد ،همید .بهزاد در کجا زندگی میکند و مشهغول چهه کهاری اسهت.
پنج ماه بود که حتی به نهال هم نگفته بود برادر
-یعنی چی اینجا چه خبره؟ چرا باید حال

در همین نزدیکی است.

بد شه؟

با وارد شدن تخت بهزاد و کشیده شدن پرده توس پرستار ،عماد نتوانست جلهوتر بهرود .وسه
راه رو ،با شانههای ا،تاده روی دو زانو نشست .دستهای از موهای نسبتا بلند
گر،ت .سر
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به قرآن نمیدونم .من یک دیقه تنهابغض راه گلوی

گذاشتم .وقتی اومدم دیدم ...دیدم...
عمیقی کشید اما ،ایدهای نداشت .با لحهن

را بست .نتوانست ادامه دهد .نف

لرزانی ادامه داد.
-دیدم تشنج کرده و ،ک

قفل شده ،دیدم داره روی تخت جون میده! ونداد اگه کهاری

من چه خاکی تو سرم بریزم هان؟ ب
ناگهان صدای

شهه

نیست؟ چه قدر باید عذاب بکشه؟

را بلند کرد و بی توجه به محی بیمارستان که باید ساکت باشهد .سهر

را بهه

سمت باال گر،ت.
-خدایا ب

نیست؟ بهزادم بندهاته ،دیگه چه قدر باید بکشه؟

با صدای لرزان و بلند او ،پرستاری که یک جعبهی ،لزی حاوی سرنگ ،گهاز اسهتریل و بتهادین
بود .به سمت او پا تند کرد .گرهای میان ابروهای خاکستری رنگ

دست

با جلوی خود

انداخت و روبه او که

را گر،ته بود که گریه نکند به انگلیسی گفت:

 ! This Is a Hospital, Please Be Silent(اینجا بیمارستانه لطفا سکوت رو رعایت کنید!)
کیانمهر کمی خود

را جلو کشید .درد کت و سر از یاد

ر،ت .مردی که پشهت تلفهن بهود.

نام بهزاد را آورده بود .کیانمهر نمیدانست قضیه از چه قهرار اسهت و او نمیدانسهت بههزاد چهه
کار

شده است، .ق تنها میدانست در زمان ،علی حال

ری ا
جلوا

کشید .عصبی دست مشت شدها

خوب نیست .ونهداد دسهتی بهه تهه

را باال برد و روی انگشتان

گر،ت .عماد میترسید .پرده را کمهی کنهار دههد، .قه بهه چشهم میدیهد .یهک تهیم

هفت_هشت نفره دور تخت او را اشغال کردهاند .ک دست آزاد
ک اورژان
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چرا از اول با ،ریماه آشنا شد ونداد؟ چرا انقدر عاشقتمومخود

شد که انقدر عذاب کشید؟ چرا؟

کن عماد! گذشتهها گذشته ،خواهرت هفت ساله که مرده ،مقصر خود بهزاد بهود کهه
رو باخت! اگه به حرف ما گو

میداد این نمیشد، .ردا میام اونجا! هرچهه قهدر مهن رو

دور نگه داشتی بسه!
کیانمهر با لحن دردمندی روبه ونداد کهه چهرا اتهاق را روشهن کهرده بهود و طهول اتهاق را بها
عصبانیت میپیمود گفت:
بهزاد کجاست؟ چرا حالونداد به قدری استر

بده؟

و اضطراب به جان

تزری شده بود .که حتی نتوانسهت یهک کلمهه بهه

کیانمهر بگوید و او را از گمراهی نجات دهد .با جمع شدن پهرده و بهاز شهدن چرخههای تخهت
بهزاد ،عماد تن بیجان
رنگ
بدن

را از روی زمین بلند کرد .لرز

بدن او کم شهده بهود .صهورت سهفید

را ماسک اکسیژن پوشانده بود .دکمههای پیراهن

باز بود و لولههای دسهتگاه قلهب بهه

چسبیده بود و سر

میان کالهی بهود کهه بهه دسهتگاهی متصهل شهده بهود .دکتهر بهه

پرستارها چیزی گفت .عماد حتی نتوانست بفهمد آنها به انگلیسی چه گفتند .نگاه
مردی شده بود که با یک تما

ساده اینگونه شده بود .به بهزادی کهه دلبسهتهی ههرک

آخر مجبور به وداع شد .نتوانست بغضا

را نگه دارد .اولین دانهی اشک از چشهما

شهد

چکیهد و

غلطید .تخت بهزاد از جلوی او گذشت .عماد تنها توانست آرام لب بزند.

روی صورت بیرنگ
-خدایا کمک

،ق میخ

کن!

دست از همیشه سردتر او از بین میلهی تخت رها شد و ا،تادن دست
کمی برای انگشت

بزرگ بود و به تازگی زینت انگشتا

با رها شدن حلقهای که

شده بود .یکی شد .تخت دور شهد و

حلقه روی زمین چرخید .چندین و چند دور زد و بعد از حرکت ایستاد .با محو شهدن تخهت در
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راهروهای بیمارستان ،عماد با زانو زمین خورد .گوشهی از دسهت

ا،تهاد .دسهت ههای

را روی

زمین گذاشت و با گریه نالید:
خدایا بهدستهای

رحم کن! یا تموم
را روی صورت

کن یا انقدر به

گذاشت و با صدای بلند گریه کرد .نگاه چند نفهر از بیمهاران بهه او

که به ،ارسی کلماتی را زمزمه میکرد به سمت
-نخواستی

غصه نده!

کشیده شد.

پریا! گفت نمیتونه ،گفت بدون تو نمیتونه! ر،تی! ر،تی لعنتی! ر،تی و بهه خهاک

سیاه نشوندی  ،تو که میخواستی بری چرا اومدی؟ چرا باز ضربه زدی بهه ؟ ر،هتن خهواهرم
نبود؟ چیکار کردی پریا! چیکار کردی با داداشم! چیکار کردی لعنتی؟

ب

دستهای مشت شدها

را باال برد و محکم به سر

عذاب میکشید .از اینکه اگر پریا جلوی روی
عماد از وقتی خواهر
کند .او خیلی از عزیزان

کوبید .از غصه و دردهای زندگی بههزاد او
را جلوی چشهما

بود .جد و آباد

آورده بهود.

را از دست داد دیگر آبایی از شکستن نداشت .از اینکه جلوی کسی گریه
را از دست داده بهود و اگهر بههزاد ههم میر،هت تنهها یهک دیوانههی

زنجیرهای از او باقی میماند .ناگهان دست از کوبیدن بر ،رق سر

کشهید .بهه حلقههای کهه از

انگشت بهزاد جدا شده بود و با ،اصله از او روی زمین ا،تاده بود .خیره شد .یک لحظهه ذههن
به سمت هشت سال پی
خود

پر کشید .نگاه

به حلقه بود امها انگهار سهوار ماشهین زمهان شهد.

را دید در که جلوی کا،ه در سرمای زمستان سال یک ههزار و سیصهد و نهود و دو روی

نیمکت نشسته است .کا،های که با ،رزاد و ،ریماه و بهزاد ر،ته بود .یک کا،ه با نمای رمانتیک و
عروسک بابانوئلی که جلوی در ایستاده و با باز شدن در ،دست تکان میداد .سر
میزی که پشت شیشه بود چرخاند .خواهر

را بهه سهمت

و بهزاد جلوی هم کنار پنجره نشسهته بودنهد .او و

،رزاد ،کنار آن دو! ناگهان عماد از جای خود بلند شد .چند قدم به سمت جلو برداشهت ،صهدای
خرچ و خرچ برفهای تازه نشسته روی زمین را که زیرپای
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شیشه ایستاد .گردن

را به سمت چپ مایل کرد .به ،ریماه که کهاله یهک طر،ههی کهرم رنهگ

روی موهای قهوه ای کوتاه

گذشته بود چشم دوخت .صورت روشن ،ابروههای قههوهای رنهگ

کادر کشیده شده ،گونه های برجسته و لبهای به نسبت صورت
روی صورت

را پوشانده بود .چشمهای عسلی رنگ

دقیقا تا یقهی ،با،ت قهوهای یقه اسکی ا

خوب .آرای

برق خاصهی مهیزد .موههای مصهری ا ،

آمده بود .خهو

انهدام بهودن ،ریمهاه در آن شهلوار

کتان قهوهای رنگ چسب که درون چکمههای ساق بلند قهوهای رنگ
سایزی که تن

کم رنگ الیتی

ر،ته بهود .بها با،هت اور

بود به خوبی معلوم میشد .نگاه باران زدهی عماد به دستهای الغر خهواهر

که قفل دست های بهزاد بود کشیده شد .صدای خندههای بهزاد که با ،هرزاد شهوخی میکهرد و
شیطنت میریخت .سکوت حاکم بر کا،ه را میشکست .صداها از پشت کا،ه بهرای عمهاد واضهح
شد.
***
زمستان سال یک هزار و سیصد و نود و دو:
،رزاد با اخم نگاهی به منو کرد و روبه عماد گفت:
قهوهی تلخ میخورم .تو چی؟عماد دستهای

را روی میز گذاشت و صورت

را میان دستهای سرد

قرار داد.

کا،ه الته!سپ

را زیر چانه ا

روبه بهزاد که دست

شده بود .که با لذت در سر

گذاشته بود و ،ارق از اطراف میخ صورت ،ریمهاهی

برای زمستان سال آینده برنامه میچیند .پرسید:

آقای بهزاد خان ،شما چی میل می،رمایید؟بهزاد بی توجه به پرس
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گر،ت و به بهزاد که بدون پلک زدن جمالت را پشت سرهم ردی میکرد خیره شد .ته دل

از

این همه احساسی که چشمهای او داشت .قنج میر،ت.
آنقدر دوست دارم که نمیدانم از کجا شروع شد .داستان ما نه شروع دارد و نه پایان! تهو یهکهو پایت را جایی گذاشتی که باید میگذاشتی ،دیگر هم از من نپر
میشود جلوی راه اقیانو

تا کی دوستم داری؟! مگر

را بست مگر میشود جلوی خورشید چیزی قرار داد که نتابد؟ بهرای

دوست داشتنهای من هیچ پایانی وجود ندارد .اگر تهو نباشهی و حتهی اگهر تهو نخهواهی ،ایهن
نویسنده داستان خود

را می...

با سقلمهای که عماد نثار پهلوی
سال پی

هیچک

کرد حر،

و حال بیرون آمد .هشهت

به نیمه ماند و از ح

نمیدانست چه بر سر این زوج عاش میآید .هیچک

نمیدانست ،ریمهاه

سال دیگر در میان آنها نیست .همان حکایت مرگ از رگ کردن نزدیک تر است برای آنها بود و
بهزاد حال پ
ای کا

از چندین سال ،وقتی پای

بیشتر میگفت .ای کا

را داخل آن کا،ه میگذاشت ا،سو

بیشتر از همه وقت احساسات

میخهورد کهه

را بروز میداد .بیشتر ،ریمهاه

را مینگریست.
-اول بگو چی میخوری بعد بزن تو طبع شاعری! خواهر ما که تا آخر عمر بیخ ری

خودته په

بیخیال شعر و شاعری! چی میخوری؟
،ریماه با پا به عماد زد .عماد اخمهای

را درهم کشید و با لحن بامزهای گفت:

از االن شوهرت رو به ما ترجیح نده ها وگرنه کالهمون میره تو هم!،ریماه چشم غرهای به برادر

ر،ت و بدون ،کر کردن گفت:

من گالسه میخورم.بهزاد منو را به سمت خود
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مرد که از بدو ورود روی دو زوج عاش آن کا،ه زوم کرده بود .گفت:
الته!را از دست ،ریماه جدا کرد که با تکهان خهورد دسهت  ،حلقهه ههم تکهان خهورد.

دست چپ

گشاد بود و به سادگی از دست

بیاندازه برای دستا
حلقه کرد .حلقه از دست

بیرون میآمد .تا دستهای

را درهم

مانند ماهی لیزخورد و روی میز ا،تاد .گارسون که مهردی در دهههی

سی سالگی بود .با دیدن این اتفاق ،سفارشات را داخل د،ترچه یادداشت کهرد و روبهه بههزاد بها
خنده گفت:
قدر لحظاتت رو بدون آقا! لیزخوردن حلقه از دست تعبیر بدی براتون داره! خانمهت بهه زودیترکت میکنه!
بهزاد و ،ریماه هم را نگاه کردند .چه قدر این حرف مسخره را زیاد میشنید .چنهد هفتهه پهی
هم یک نفر در دانشگاه به او این حرف را زده بود و چه قدر هم بهزاد تا چند روز اعصاب
بود .هر وقت میخواست سرا جواهر ،رو
کند .ماجرایی پی

خهرد

برود و از او بخواههد کهه انهدازهی حلقهه را درسهت

میآمد و وقت نمیکرد .عماد که ان زمان منتظر سوژهای برای خندیدن بود

در جواب او قهقهای سر داد و گفت:
-نتر

آقا! این دوتا مر عاش به این سادگیها از هم جدا نمیشهن! مهن و داداشهم رو کفهن

میکنن ولی نمیمیرن! من مرده شما زنده! ببین حاال!
با لحن خندان او، ،رزاد هم لبهای

به خنده باز شد، .ریماه اخمی با این حرف روی صهورت

نشاند .دست به سینه به صندلی چوبی تکیه داد .دلخور نگاه عسلی رنگ

را به بیرون دوخهت و

یک بند و پشت سرهم گفت:
من از بهزاد دست نمیکشم .تنها چیزی که میتونه من رو از274
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همها

خرا،اته من خودم عجله داشتم که زودتر حلقه رو تو انگشت

تو دانشگاه که میره چشم مردم به

ببینم .دلم نمیخواسهت

بیفته! هنوز که حلقه داره حساسم نداشهت کهه چشهمای

دخترهای خیرهی دانشگاه و از کاسه در میآوردم.
***
دست عماد باال آمد .روی شیشه ی سرد و بخار گر،ته ی کا،ه ،رود آمد .نم اشک را در چشمان
خواهر

دید .عش میان ،ریماه و بهزاد به قهدری زیهاد بهود کهه عمهاد حتهی نمیتوانسهت در

کلمات توصی کند .او ،هیچ وقت ،کر نمیکرد .زمسهتان سهال بعهد ،خهواهر
گذشت ،ماهها گذشت و بهزاد با همان حلقهی نامیزان در انگشتا
انگشتر را از خواهر

نباشهد .آن روز

سر کهرد آخهر ههم عمهاد

گر،ت و داد به طالساز اما چه ،ایده؟ برای خیلی از چیزها دیر بود .دقیقا

سه روز بعد ،تا عماد با چهرهای خندان زنگ در خانهی آنها را ،شرد .تمام دنیها روی سهر

آوار

شد .صدای عربدهها و ه -ه های بهزاد و ،ریماه تا چند خیابهان آن طرفتهر شهنیده میشهد.
چند وقتی است که بدون گفتن به آنها سرطان دارد.

دقیقا همان روزی که ،همید .خواهر
قطره اشک از چشمهای
انگلیسی صدای
روپو

چکید .با قرار گر،تن دستی و صهدا کردنههای کسهی کهه مهدام بهه

میزد .به خود

آمد .مردمک چشمهای

درشت شد .گیج به مرد و زنی کهه

سفید تنشان کرده بودند چشم دوخت .به در خروجی اورژان

پاییزی باع لرز

اندام

رسیده بود .ههوای سهرد

شد .با نگرانی از هردوی آنها پرسید:

 ?How Is herry(حال هری چطوره؟)
مرد نگاهی به دختر انداخت و گفت:
The doctor wants to talk you, please com whith us -
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(دکتر مایله با شما صحبت کنه ،لطفا با ما بیاید).
با تر

نگاهشان کرد .هردو به سمتی ر،تند و عماد با گامهای سنگین و آرام پشت سهر آن دو،

ر،ت .حلقهی بهزاد را در دست
میا،تاد .عماد خود

را گزیهد .اگهر اتفهاقی بهرای بههزاد

مشت کرد و گوشهی لب

با دستهای خود  ،پریا را چال میکرد .او دیگر طاقت نداشت بیشتر از

این درد و رنجهای بهزاد را ببیند .وارد راهروی دوم شدند .عماد با دیدن اورژان
از نهاد
چشمهای

بسیار شلو آه

خارج شد .پرستار پرده ی آبی رنگ دور تخت را کشید که نگهاه عمهاد بهه بههزاد کهه
نیمه باز بود .ا،تاد .با دیدن چشمهای باز او ،نف

آسهودهای کشهید و خهدا را شهکر
آمد.

کرد اما این شادی زیاد ادامه دار نبود چون صدای دکتر از پشت سر
شما همراه هریسون میلر هستید؟عماد با همان لبخند بزرگ با پاشنهی پا چرخید .مرد لبا

بود و روپو

آبی تن

سفید رنگی

پوشیده بود .عماد سری تکان داد و گفت:
-بله من هستم .حال

خوبه دکتر؟

بهزاد از میان چشمهای تارا  ،به قامت عماد خیره شد .هنوز هم اندام

میلرزید پای چهپ

به قدری درد میکرد که نمیدانست باید چه کند .دیگر حتی نا نداشت تقال کند .پلکهای
سختی باز و بسته میشد .از میان پلکهای  ،شبنمی روی گونها
های سق بود اما ذهن
میکرد کا

ر،ته بود به اولین دیدار

بهه چهرا

با پریا! روی همان پل هوایی که االن آرزو

مرده بود و درگیر او نشده بود .بهزاد باور نداشت که پریها بهه زبهان آورده کهه او را

نمیخواهد .پ
سادگی پریا عهد

احسا

و عالقهای که در این میان بود چهه مهی شهد؟ بایهد بهاور میکهرد بهه

را شکسته بود .هنوز یک هفته از حر،ی که او به زبهان آورده بهود نگذشهته

بود .پریا مانند حر،ی که خود

زده بود .جایزه ی نق

بود .مهارت او در قول دادن و زیر پا گذاشتن احسا
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محوی کنج لب او نشست .دیگر حتی جان نداشت کهه عصهبی بخنهدد .بههزاد آن روز از ریشهه
سوخت .ضربه ای که پریا به او زد .کاری بود .نگاه بهزاد بدون پلک خیره به سق بود اما هو
و حواس

در گذشته به دام ا،تاده بود .با یاد التما هایی که به پریا کرده بود .یک قطره اشهک
روی بالشت زیر سر

از گوشهی چشما

ا،تاد .با کشیده شدن پرده توسه عمهاد و نمایهان

شدن چهره ی آشفته و رنگ پریدها  ،بهزاد نگاه
بلند ،خود

را به جلوی او رساند ،دست سرد او را میان دست

بیاورد .بهزاد ماسک اکسیژن را از روی دهان
اما بریده بریده حر،
قلب

را به او دوخت .عماد با برداشتن چنهدگام

برداشت ،دندانهای

گر،ت و تا آمد کالمی به زبهان
هنوز هم بههم مهی خهورد

را به زبان آورد تا شاید ،کمی سبک شهود .شهاید از ایهن غمهی کهه روی

سنگینی میکرد نجات پیدا کند.

تموم ...شد! گفت من ...رو ...نمی ...خواد! گفتم طالق می گیهریم ...مخالفهت نکهرد! مهن ...رو..به  ...یکی...دیگه ...ترجیح...
،عل داد از دهان

خارج نشده بود که مردمک چشمهای تیرها

برق دویست و بیست به او متصل شده ،بدن
لرز

باال ر،ت و همچون ،ردی کهه

از تخت کنده شد و به سهمت بهاال ر،هت .شهدت

اندام او ،با صدای مانیتورینگ ضربان قلب باع شد عماد میخ سهرجای

بایسهتد .هنهوز

سخنی از دهان او خارج نشده بود که تیمی از پزشهکان پهرده را کشهیدند و پرسهتاری او را بهه
سمت بیرون هل داد.
عماد نتوانست تعادل

را حفظ کند و محکم به زمین خورد .عرق سردی روی تیغهه ی کمهر

نشست .اشک حلقه زده در چشمان
در میان چشمهای

مانع دید کامل از گوشهی پرده میشد و تنها چیهزی کهه

واضح بود .جسم نیمه جان بهزادی بود که بهه راحتهی بهاال میر،هت و رگ

دستهایی که از شدت برجستگی هر آن نزدیک بود .از هم بشکا،د .نجواگانه لب زد.
خدایا رحم کن!277
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***
با دست

را ماساژ داد اما امان از کمی تسکین! سر

قلب دردمند

داد .با یاد حرفهایی که پریا نثار

کرده بود .لبخند تلخی کنج لهبا

برده نشده بود که شد .همچون برادر

با محکم به صندلی تکیه
نشسهت .دروغگهو نهام

نشده بود که نسبت داده شده بود .مگر چه خواسته بود

از او؟ ،ق باقی عمر را کنارم بمان! چیز زیادی بود؟ به خدا که نبود .پیمان در حسرت یک نگاه
پریا بود .چه قدر سخت بود تعری از مردی که تازه در زندگی او پیهدا شهده و ماننهد پتهک بهر
سر

کوبیده میشد .چه قدر اعتراف کردن دوست داشتن که

دیگهر جلهوی او سهخت بهود.

مرادی از پشت سر به او چشم دوخت و با یک ،رمان خودرو را کنار خیابان نگه داشت.
قربان رسیدیم به آدر !را به معنای سکوت بهاال بهرد تها دوبهاره او سهکوت حکهم ،رمها در

پیمان دست آسیب دیدها

ماشین را نشکند و اجازه دهد به حال خود

باشد .چندصباحی نیاز داشت تا حرف های پریا را

هضم کند اما وقت آنچنان نداشت .او پریا را میشناخت .میدانست بخاطر داشتن چیز دیگهری
از خیلی از آدمهای گذشتها
محا،ظت از زندگیا

میگذرد و برق چشمهای پریای عاشه کهه بها گریهه سهعی در

داشت .لرز

را

به جان او تزریه میکهرد .او میترسهید پریها دختهر

،دای آن مرد کند .چشم پیمان ترسیده بود .او اگر این د،عه پریها میر،هت .دیگهر نمیتوانسهت
ادامه دهد .او حتی اگر الزم بود آن مرد را میکشت اما اجازه نمیداد پریها بهرود .اگهر الزم بهود
بدتر از برادر

می شد ولی از زندگیا

دست نمیکشید .کمربند

صندلی گر،ت .نیم نگاهی به کاپشن مشکی رنگا
را برداشت .ضربان قلبا

که کنار

را باز کرد .تکیهها

را از

گذاشته شده بود انهداخت و آن

هنوز هم شدید بود امها بها بهی تهوجهی ،گهرهای میهان پیشهانیا

انداخت و روبه مرادی گفت:
-همین جا منتظر بمون تا برگردم!
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مرادی که در حال باز کردن کمربند

بود با شنیدن این حرف اشارهای به اطراف کرد و گفت:

قربان اینجا زیاد محلهی مناسبی نیست .تقریبا نص شب هم هست .اگه...پیمان کال،ه دستگیره را به سمت خود

کشید و در را باز کرد.

نتر ! با این قیا،ه هر کی من رو ببینه ،کر میکنه تازه از بند آزاد شدم .اینجها بمهون ،قهخواهشا به گو

حمید نرسون!

مرادی سری تکان داد و پیمان منتظر عک

العملی از جانب او نشهد و پیهاده شهد .بهاد سهرد و

را نواز

را بهر تهن کنهد .نهیم

باران نم نم جسم خسته و بیمار

کرد که باع شد کاپشنا

نگاهی به خیابان انداخت .اکثر مغازهها باز بودند .خانههای آجری و کلنگی ویالیی بها دربههای
آهنی زنگ زده هویدا میکرد .بوی بدی از جوبهای کنار خیابان میآمد .نگاه

را به پسهرانی

که با ،اصله از او کنار دیوار ایستاده بودند .دوخت .یکی از آنها که کت چرمی تن

بود و هیکهل

الغری داشت .با دیدن ماشین نسبتا مدل باالی او ،لبخند مسخرهای کنج لب

نشاند .پیمان بی

توجه به آنها وارد کوچهی بن بستی که در تاریکی ،رو ر،ته بود .شد .کمی از نهور آ،تهابی کنهار
خیابان داخل کوچه را روشن می کرد .انتهای کوچه خانهای با در سپید رنگ قرار داشت .نگاهی
به وس کوچه که اندازه ی یک گودال ،آب جمع شده بود انداخت .ناخودآگاه نگاه

به سهمت

آسمان کشیده شد .به شدت سرخ رنگ بود و گاهی صدای رعد و برق از دور شنیده میشد .بهی
توجه به سمت جلو گام برداشت .به قدری در سر

،کر زیاد بود .که اگر به خود

بهود همهان

وس کوچه مینشست و زار زار به حال بدبختیهای و بی رحمیهای پریا گریه میکرد .نگهاهی
به کنار دیوار که سطح آب ایستاده کهم بهود انهداخت .بهی توجهه بهه خهی
شلوار  ،از کنار دیوار به آن سمت کوچه خود

شهدن کف هها و

را رساند .این چیزها برای او طبیعهی بهود .بهه

قدری برای پول به این محلهها آمده بود که حتی نگهاه ترسهناک پسهرک او را نمیترسهاند .بهه
اندازهای با همین قلب مریض با خیلی آدمها دعوا کهرده بهود کهه از پسهر هفهده_هجهده سهاله
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نمیترسید .آن سمت کوچه کامل در تاریکی ،رو ر،ته بود .گوشهی دیوار ایستاد .چیهزی را روی
احسا

کف ا

کرد اما کال،ه موبایلا

روشن کردن چرا همانا، ،رارکردن مو

را از جیبا

بیرون آورد و چرا قوه را روشن کرد.

خاکستری کوچکی همانا! مردمک چ مهای

کمهی

گشاد شد اما به حالت طبیعی برگشت و شانهای باال انداخت و به در سپید رنهگ کهه ،اصهلهی
کمی داشت .خیره شد .انگار آن شخص را که تا به حال ندیده بود .داخل در دید که گفت:
این از تو ،اونم از اونی که داره تو کانادا ،داخل خونهی آنچنانی زندگی میکنه!با به زبان آوردن این حرف ،لبخند تلخی روی لب

نشست .با دست آزاد

صهورت

را نهواز

کرد و ادامه داد.
بهت نشون میدم پریا که پارسای دوم کیه من بخاطر به دست آوردن تهو ،هرکهاری کهه ،کهرکنی میکنم .شده میشم یکی بدتر از پارسا ولی جای تو تا ابد کنار منه!
پ

از زدن این حرف ،دست

پیچید و پ

را روی زنگ پالسهتیکی در ،شهرد کهه صهدای زینهگ در خانهه

از صدای لخ لخ دمپاییهای کسی آمد .پیمان چهرا قهوه را خهامو

کهرد .چهرا

داخل حیاط روشن شد و صدای مضطرب پسری آمد.
کیه؟منتظر پاسخ از سمت پیمان شد اما او جواب نداد .یهک گهام بهه سهمت عقهب برداشهت .پسهر
گو ا

را به در سرد چسباند و دوباره حرفا

را تکرار کرد .اندام الغر

به وضو میلرزیهد.

حتی ،کر اینکه یکی از همان مردان برای گهر،تن پولشهان آمهده باشهند .باعه میشهد در اوج
نداری و وضعیتی که برای مادر
را گر،ت .دستهای آسیب دیدها

پی

آمده قالب تهی کند .لبخند بدجن

را داخل جیب کاپشنا

جای لبخندتلخا

،رو کرد و گفت:

یک ناجی که تو رو از این منجالب میکشه بیرون!280
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پسر عصبی ک دستهای

را بر روی بازوان

کشید .صدای پیمان به هیچکهدام از آن آدم هها

نمیمانست ولی آشنا هم نمیآمد .کنجکاو از این ناجی ،زنجیهر در را کشهید و در را کمهی بهاز
کرد .سر

را میان در بیرون برد که همزمان با ا،تادن نگاه

به مرد کچل روبه روی

رعهد و

برقی زد و نیمی از صورت پیمان را روشن کرد .پسر با دیدن چهرهی پیمان داد خفهای کشید و
یک قدم به سمت عقب برداشت که بخاطر خی

بودن حیاط ،سر خورد و محکم بر زمین ا،تاد.

با شروع شدن باران شدید ،پیمان بی تفاوت پسر را نگریست و چند قدم به سمت جلو برداشت.
در را هل داد و از درگاه گذر کرد .با دیدن خانهی دربه داغون لبخندی کهنج لهب
،کر معاملهای که قرار است بکند و به ظاهر همه سود ببرند .ته دل

نشسهت .بها

خنهک شهد .او عهزما

را

جذب کرده بود که دوباره پریا را به دست بیاورد .حتی اگر پریا او را نمیخواست حتی اگر او را
به زور هم تحمل میکرد .به وجود
خی

نیاز داشت .بهه چندثانیهه نرسهید کهه سهر و روی پیمهان

شد .دلهره به وجود پسر تزری شد .آمهدن همچهین مهردی بها ایهن شهکل و قیا،هه و بها

لبا های گران قیمت او را میترساند .دستهای
آمد بلند شود .از شدت اضطراب دست
دستهای

را از جیب کاپشنا

-نمیخوای خو

را پشت سر

به عنوان تکیهگاه گذاشت .تها

لیز خهورد و دوبهاره بها کمهر بهه زمهین خهورد .پیمهان

بیرون آورد .درد قلب

کمی او را آزار میداد.

آمد بگی به ناجی که پیدا شده و میخواد دستت رو بگیره؟

پسر آب دهان

را محکم بلعید .با شدت گر،تن بهاران ،المپهی کهه داخهل حیهاط روشهن بهود.

چندبار خامو

و روشن شد .بریده بریده گفت:

تو ...کی ...هستی؟پیمان کال،ه از بارانی که از میهان زیهپ بهاز کاپشهنا
بازدم

قفسههی سهینها

را خهی

میکهرد.

را بیرون ،رستاد .یک قدم به سمت او برداشت که پسر نیم خیز عقهب ر،هت .در دله

پدر سنگدلی که خدا به او داده بود را نفرین کرد و بازهم همانند همیشه بهه درگهاه خهدا توبهه
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کرد .از خدا طلب بخش
باندپیچی شدها

کرد که قدر نعمتهایی که به او داده بود را ندانسته بود .پیمان دست

را جلوی پسر که زیرپو

سفید رنگ

بر تن

چسبیده بود گر،ت.

آشنا میشیم .بلند شو! جای خوبی برای حرف زدن نیست بابک سلطانی!چشمهای بابک در حدقه درشت شد .چیز عجیبی از ایهن مهرد عجیهب و غریهب شهنید .اینجها
اسم و ،امیل واقعی او و مادر

هیچک

را نمیدانست .ح

بدی نسبت به ایهن مهرد داشهت.

را نباخت.

خود

مثال با گفتن یک اسم و ،امیل که هرکی تو این محله میدونهه ،کهر کهردی تهو خهونم راحهتمیدم یا... .
پیمان زبان

را روی لبا

کشید و حرف او را برید.

مادرت ،رصت زیادی واسه درمان نداره! اگه بخوای همین جهوری وقهت مهن رو بگیهری بایهدجنازهی مادرت رو داخل همین حیاط د،ن کنی! ،کر کنم پول کفن و د،ن...
کامل نشده بود .که بابک با یک حرکت ،دست

حر،

به سمت او یور
به سمت پدر
ارز

را ک زمین گذاشت و از جا برخاسهت.

برد و یقهی سفید رنگ پیراهن او را میان مشتا
ر،ت .البته بماند خود

گر،ت .اول از همه ،کر

خوب میدانست برای بهروز سلطانی یک پاپاسهی ههم

ندارد اما از بودن این مرد که انقدر ریز به ریز از جزئیات زندگیا

باخبر بهود .عصهبی و

مضطرب شده بود .در چشمهای بی تفاوت پیمان خیره شد و پر حرص غرید:
-از هر قبرستونی اومدی راهت رو بک

و برو! این خزعبالتی که همه میدونن هم برو به یکهی

دیگه بگو کله قشنگ!
تا آمد یقهی پیمان را رها کند .دستهای پیمان باال آمد و محکم ساعد دست او را گر،ت .تمهام
جان
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به برادر بزرگتر

بی نهایت زیاد بود .انگار یک سیبی بودنهد کهه دو نهیم شهده بودنهد .پیمهان
را جمع کرد .با لحن حرص دراری گفت:

لبهای بیرنگا

بیشترم میدونم .بذار ،کر کنم...حر،

را از میانه قطع کرد، .شار دستی که پیمان به دسهت او وارد میکهرد .چههرها

شد اما ارتباط چشمیا

را قطع نکرد .تیز بابک را نگریست و جملها

درههم

را ادامه داد.

درمورد پدرتم که گذاشته ر،ته امارات یک سری چیزها میدونم ولی ،کر کنم دربارهی بههزادبدونی واست بهتر باشه نه؟ حتما خیلی کنجکاوی که بدونی چرا تهو ایهن مهدت نیومهده سهرا
مادرت .منم اومدم اینجا تا جواب سواالت رو تک تک بدم!
کرد و غیب شدن ناگهانیا  ،شانههای

با شنیدن نام بهزاد و حرفهایی که نثار

ا،تاد .هیچ

وقت دلیل اینکه او ر،ت و چرا دیگر نیامد را جویا نشد .آن اوایل که پولهای او را داشهت حتهی
یک لحظه هم به یاد برادری که به جان کندن و روی هم گذاشتن ایهن زنهدگی و تشهکیالت را
برای او و مادر

ساخته بود .نبود اما از وقتی که این ح

مانند یک بختک بر جان

ا،تاده بود .نبود ثانیهای که به یاد او نباشد .نبود ساعتی که عکه

را نگاه نکند و با گریه از او طلب بخش
تمام برادر شکستها

ندامت و پشهیمانی ،عهذاب وجهدان
او

کند .بهزاد حرف حه را زده بهود و او بها خودخهواهی

را بیشتر درهم شکست .او برای اینکه نفهرتا

را بهه ،رزنهدانی کهه بهه

سختی بیست سال زیر دست دایی بزرگ شهده بودنهد .و خودشهان ههم نمیدانسهتند بچهههای
همسر دوم پدر

هستند نشان دهد .به بهزاد تهمت زد که شاید با نهال کهه کهم خهواهری در

ح او نکرده بود .ارتباطی داشته و همسر

با دیدن این ر،تارهای بهزاد ،سرطان گر،ته و ،وت

کرده است .او بهزاد را در زمان عصبانیتا

مقصر دانست چهون پشهت آن بچهههای یتهیم کهه

بازهم میشناختشان گر،ت .برای بابک ،تها قبهل از ،همیهدن اینکهه نیهاو
میشود .برادر
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آنها را مقصر دانست که پدر  ،همسر اول

که مادر بهزاد و بابک میشهده را نخواسهته اسهت.

برای دنبال کردن بهزاد ،رصتها را از دست داد .بهازهم بها ایهن شهرای بههزاد دسهت
نداشت و رستوران را ،روخت و پولهای
صدای مجدد پیمان او را به خود

را نگهه

را به حسهاب او زد تها از ایهن مهنجالب نجهات یابهد.

برگرداند .حرص دل

را با ،شار به مچهای الغر بابک خالی

کرد.
برادرت ،زن گر،ته و تو کانادا واسه خودونکور خونهی آنچنانی داره ،واسه زن

کهار و کاسهبی راه انداختهه تهو بهتهرین منطقهه از

دالر دالر پول خهرج میکنهه ،حهاال میدونهی جهالبی

کجاست؟
بابک با شنیدن این حرفها ،بلند زیر خنده زد و محکم ساق دستهای
پیمان کشید .چند قدم از او ،اصله گر،ت .پشتا

را از میهان دسهتهای

را به او کرد و دستی درون موهای کوتاه

که مدل سادهای زده بود ،رو برد .با لحنی که هنوز هم ته مایهای از خنده داشت ،گفت:
-ببین دادا ،از همون راهی که اومدی برگرد برو تا زنگ نزدم به پلی

خوب نیست .میگه بهزاد زن گر،ته! اونم کجا؟ ونکوور! انگار کشکه!

حال
پ

بیاد جمعت کنه ،مرتیکه

از زدن این حرف ،خندها

پدر

را بلعید و به سمت پیمان برگشت .دل

بخاطر این بی رحمی

گر،ت .بابک شک نداشت این مرد که در این شهب بهارانی از آسهمان نهازل شهده بهود از

سمت پدر

است .با جدیت به پیمان چشم دوخت و حر،

را از سر گر،ت.

 از همین راهی که اومدی برگرد برو ،تا حاال خیلی از بهروز به ما رسیده ،خدا سر شاهده ههرشب دعا

میکنم که من و بهزاد رو تو این زندگی لعنتهی په

رضایت بگیری و بگی حالل
مکثی کرد .دست
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انهداخت .اگهه اومهدی از مهن
به همون خدای باال سر!

را به سمت درب نیمه باز خانه گر،ت.
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-برو آقا! آدر

اینجا رو هم ،رامو

پیمان کال،ه لب زیرین

کن ما بدبختی زیاد داریم .برو!

را میان دندان

شده بود .انگار آنها هم از داشتن پدر شان
پی

ا

گر،ت .از این حرفهای دردمند بابک قلهب
نداشتند .یاد پدر خود

،شهرده

ا،تاد .آن روی چنهد وقهت

بیدار شد .همان پیمان خوب که اگر گدایی را در خیابان میدیهد .بها وجهود نداشهتن

وضع مالی نامناسب به او کمک میکرد .متوجه سنگینی نگاه بابک شد .همین یهک نگهاه کها،ی
بود تا دوباره همان آدم بد ذات شود .همانی که برای به دست آوردن پریا حاضر بود از همه چیز
بگذرد .دستی به پشت گردن

کشید و ناگهان به چشمهای بابک خیره شد .کمی تن صهدای

را باال برد.
،کر کردی انقدر یکی بیکاره که بیاد دنبال ریز ریز اطالعات زنهدگی تهو بگهرده؟ چهرا؟ چهوندست لعنتیم زیر ساتور برادر زیاده خواه توئه! برادر تو ،تو یک کشهور غریهب بها زن مهن ازدواج
کرده!
گر،ت .حرفهای پیمان از نظر او خزعبالتی بی

نبود و ههرآن بهه

بابک دستا

را روی دل

شدت خندها

ا،زوده میشد .بابک روی پله جلوی خانه نشست تا باران بیشتر خی ا

نکنهد

و با لحن خندانی گفت:
-ازدواج کرده نو

جان ! زنت رو ول کردی ر،ته با دادا

منه ،میخواست قفهل و زنجیهر

بزنی کچل!
پیمان عصبی از لحن کچلی که او به کار می برد .دست به سینه ایستاد .بابک انقدر هم پخمه و
نادان نبود که گول حرفهای او را بخورد.
یعنی واسه تو مهم نیست ،برادرت زن شوهر دار گر،ته!؟ البته بماند ما یک دختهر ههم داریهم.پریا مادر بچهی منه ،برادرت علنا هرچی شرع و قانون بوده زیهر پها گذاشهته و مشهغول زنهدگی
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عاشقانها

با مادر بچهی من و همهی زندگی منه!

خندهی بابک با شنیدن جملهی زندگی عاشقانه بند آمد .ح بهزاد از زندگی همین بود .او باید
از ،هوت ،ریمهاه چهه بهر سهر بههزاد آمهده و

خوشبخت میشد او به چشم دیده بهود کهه په
خوشبختی را ح او میدانست ولی ...جمله ی قبل

این مرد گفته بود او مادر بچههای اسهت.

بهزاد با زن شوهر دار ازدواج کرده است؟ پنهانی؟ در کشوری غریب !...؟ ههیچک
سر

را تکان داد .بهزاد نمیتوانست .او برادر

باال گر،ت و روبه پیمان که قفسهی سینها

را از هرک

نهه و بههزاد؟

بیشتر میشناخت .بابک سهر

را

درد میکرد گفت:

-بعد اون موقع ،وقتی برادرم داشته با زن تو ازدواج میکرده ،شهوهر

کهه تهوی کچهل باشهی

کدوم قبرستونی بودی؟
از اینکه قصهی گذشته را باز کند .دل خوشی نداشت اما چارهای هم برای
بلند به سمت عقب برداشت و بی توجه به سر

نمانده بود .یک گام

که از بیرون منجمد شده بود .به دیهوار آجهری

تکیه زد .چرا داخل حیاط که جلوی دستشویی کنار حیاط بود خامو

شد و تاریکی همه جها

را ،را گر،ت.
سه ساله من و زنم از هم جدا زندگی میکنیم .به دالیلی مجبور شدم بهذارم بهره ولهی مثهلاینکه با بهزاد سلطانی یک جایی آشنا میشهه .اون رو یهک راههی بهرای ،هرار از پهدر و عمهو
میبینه به

نزدیک میشه دالیل این وس رو نمیدونم چیه ولی بعد یک مهدتی بهرادرت از

زنم خواستگاری میکنه و اونم چون چارهای نداره قبول میکنه و زن
بابک نیم نگاهی به اتاق مادر
-پ

بهزاد نمیدونه که زن

تحقی و هیچی شوهر
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میشه!

است.

شوهر داره نه؟ همین جوری گول ظاهر زن تو رو خهورده ،بهدون

شده! چه جالب! شایدم زنت به
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و

کاری نداره!؟
پیمان در دل
عصبانی ا

بابک ک زد .نگاه خستها

برای این هو

را به بابک دوخهت و کمهی صهدای

را باال برد.

چرا میدونه شوهر داره ولی عاش پریای من شده ،برای همین از ایران ر،تهه تها پریها از مهندست بکشه و وابستهی زندگی آنچنانی اون بشه .علت ،رار

و اینکه دیگه سهرا تهو و مهادرت
و خانوادها  ،جار

نمیاد همینه! شاید برادرت شرمنده است که بیاد جلوی خانوادهی زن سابق

بزنه زن شوهر دار گر،ته! که دست پریا رو که حاضر نیست حتهی یهک ثانیهه تحمله

کنهه رو

بگیره و بگه این دختر قبل اینکه عش من باشه ،مادر یک دختر بچهی سه ساله است .یک آدم
عاش خودخواهه بابک سلطانی! حاضهره واسهه بهه دسهت آوردن عشهق
خانوادها

از زنهدگی

بگهذره،

که جای خود دارن!
باال پرید .اگر حرفهای دردمند این مرد درست بود .بههزاد بها زنهدگیا

بابک جفت ابروهای

چه کرده بود؟ عاش زنی شده بود که یک بچه داشت و برای نگه داشتن او از ایران ر،تهه بهود؟
مقصود نهایی پیمان را نمی،همید .بهزاد به قدری عاقل بود که بداند چه خوب اسهت و چهه بهد
است .اصال شاید این حرفها خزعبالتی بی

نبود .بابک سوال

را به زبان آورد.

-حاال اومدی قصهی حسین کرد شبستری برای من میگی که ته

به چی برسی؟ نکنه حتما

قصد داری با حر،ات من بیام طالق برادرم رو از زنت بگیرم؟ میخواسته چشمهای کورت رو باز
کنی ،یک به پا واسه زنت بذاری که زن یکی دیگه نشه.
پیمان ناگهان تکیها
خود

را از دیوار گر،ت .پاسخ تمام ابهامات را به او داده بود .با چنهد گهام بلنهد

را به او رساند .با دست

حل نشده بود .گر،ت ،سر

287

یقهی گرد زیرپو

را به سمت گو

WWW.98IA3.IR

بابک را که هنوز هم معادالت در ذههنا

او مایل کرد و آرام کنار گو ا

لب زد.

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

-بهت نیاز دارم ،تا پریا رو پ

بگیرم و تو بهترین گزینهای که میتونی برادرت و از ایهن مثله
شد .اگه کمکم کنی ،همهین

بکشی بیرون! من و پریا عاش زندگیمون بودیم که برادرت پیدا

،ردا مادرت رو میبرم بهترین بیمارستان تهران تا زنده بمونه! اینجهوری نهه بهرادرت از زن مهن
ضربه میخوره و نه زندگی ما از هم پاشیده میشه و نه مادرت میمیره!
این حرف را زد و بدون اتالف وقتی از جلوی چشم های بابک که نف
بود .دور شد .قدمهای
بود که نتوانست به راه
بایستد .قلب

بلند بود اما دردی که در قفسه ی سینه ا

کشیدن را از خاطر بهرده
پیچید .به قدری زیاد شده

ادامه دهد و مجبور شد وسه کوچهه دسهت

را بهه دیهوار گر،تهه و

از این بی رحمی که به خرج داده بود گر،ته بود .چگونه توانسته بود درو بگوید؟
قسم میخوردند .عش پریا با او چه کرده بود؟! پیمهان گفتهه

آن هم پیمانی که همه به اسما

بود برای بدست آوردن او بدترین آدم کرهی زمین میشود و داشت به قول

عمل میکرد.

***
روز بعد:
کیانا نگاهی به ساعت مچیا

انداخت .دقیقا بیست دقیقه بود که پشت گلفروشی منتظر الههام

بود .نمیدانست میان آنها در آسانسور چه اتفاقی ا،تاده ولی با وجود اینکه بهرادر
جراحی کت شده بود .گاهی لبخند روی لب

مجبهور بهه

میآمد .اگر الهام کنار کیانمهر میماند او از پ

هر مصیبتی بر میآمد .دستی به روی پلک های خسته ا

کشید .دیشب بهه قهدری الههام بهی

تابی کرده بود که ساعت هنوز نه صبح نشده بود .او را راهی بیمارستان کرده بود .یاد صهحنهای
که لبا های کیانمهر را دور خود
شد ته دل

جمع کرده بود و در آغو

قنج رود .سایهبان را باز کرد و نگاهی به آرای

میکشید و گریه میکرد .باع

کمی که روی صهورت

خودنمهایی

میکرد انداخت .خ چشم که از قبل تتو کرده بود، .ق یک ریمل و رژلب نارنجی زده بود .آن
هم برای بی رو نبودن صورت ! با باز شدن در و سوار شدن الهام با یک دسته گل که از تمهام
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نوع گلها داخل

قرار داده شده بود ،کیانا نگاه

را بهه او دوخهت .الههام کمربنهد را کشهید و

بیتوجه به او که با چشم مشغول نگاه کردن به لبا های

در تن او بود .گفت:

نظرت درمورد سبد گل چطوره؟کیانا بیحوصله سری تکان داد و ماشین را روشن کرد.
خوبه!چه بی ذوقی ،این همه سلیقه به خرج دادم این همه پول دادم ،کهه تهو ،قه بها اکهراه بگهیخوبه؟!
کیانا لبخندی روی لب

نشاند ،آرنج چپ

-گفتم که خوبه! از ته دل گفتم .ببخ

را لبهی پنجره گذاشت و به جلو نگاه

را دوخت.

الهام ،خیلی وقته یک آدم بی حوصله و بهیذوق شهدم.

تنها حر،ی که میتونم بگم اینه که ،ممنونم که گول پارسا رو نخوردی!
الهام به پشتی صندلی تکیه داد .هنوز هم هوا ابری بود ولی خداروشکر از صاعقه و باران خبری
نبود .پشیمانی کیانمهر را باور داشت .حرفهای کیانا دربارهی این هفت ماه که گذشت ،بهدجور
او را دیوانه کرده بود .هرچند برای خود
کنجکاویا

هم سخت بود اما دیگر نای لجبازی نداشت و حه

دربارهی پارسا به قدری زیاد بود که نتوانست جلوی خود

مگه پارسا آدم نبود؟ چرا همه میگین بده؟ گولنشون داد که آدم مورد اعتمادیه اگه قصد
میتونست تو این مدت که همسایها

را بگیرد.

رو نخورم؟ اون تهو ایهن مهدت خهود

رو

سواستفاده از ر،تهار و دلشکسهتگیهای مهن بهود.

بودم انجام بده ولی نداد ،زیهر بهال و پهرم رو گر،هت .از

پارسا زیاد به من رسید.
کیانا با شنیدن حرفهای او ،لبخند تلخی گوشهی لب
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آدمی که عاش یکی بشه ،باع آسیب رسوندن به طرف مقابل نمیشه ،پارسا در برابر تو خلعسال بود .برای همین حاضر بود جون

رو بده تا خار تو پای تو نره!

راهنما زد و از خیابان دور زد .الهام از این حرف او جا خورد .از نیم رخ کیانا نگاه نگر،ت .کیانا از
کجا میدانست؟ زبان

را بر روی لب

کشید و تا آمد سخنی به زبان بیاورد .کیانا ادامه داد.

نمیشناختمت حتی نمیدونستم وجود خارجی داری یا نه! ،کر میکرد اگه بههم بگهه دلهیکی گیره از

پی

جدا میشم و برمیگردم به اون شکنجه خونه!

پوزخند صدا داری زد .الهام آب دهان

را محکم بلعید و گفت:

یعنی چی؟ چرا نمی،همم چی میگی؟!با دستهای الغر

دنهده را عهوض کهرد .نهیم نگهاهی بهه الههام کهه در ذههن

نمیگنجید .انداخت و سپ

نگهاه

حرفههای او

را بهه جلهو دوخهت .ایهن حرفهها را ،قه او و کیهانمهر

میدانستند.
واضح دارم میگم .قبال با کیانمهر شریک بود .زمانی که تو و کیانمهر تازه تو سانتامونیکا با همآشنا شده بودین البته تازه که نه یک سال بعد آشنایی! کیانمهر احم میخواد مثال تو رو با اون
آشنا کنه! همون روزی که تو ر،تی توی اون خونهی جنگلی و با لبا های مدرسه و دسهت بهه
کمر داری روی کارگرا نظارت میکنهی و غرولنهد میکنهی .میهاد ،قبهل کیهانمهر میرسهه! تهو
نمیبینی

ولی اون تو رو میبینه ،مثل اینکه همون جا با یک نگاه عاشقت میشه!

صدا از الهام در نمیآمد .هضم حرفهای تلخ کیانا به قهدری سهخت بهود کهه حتهی پلهک ههم
نمیزد .کیانا نگاهی به خیابان شلو انداخت .آرنجا
پلک

اشکی روی گونها

بعد سفر290
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داره! گفت دست تولهات رو بگیر و برو! ،کر کرد بهم برمیخوره، ،کر کرد مدام درمهورد تهو بگهه
من حرصم میگیره، ،کر کرد تو جمع جلوی ک

ضایعم کنه میرم ولی واقعیهت ایهن

و ناک

بود .پارسا یک اجبار بود که بخاطر ،رار از خانوادهام تحمل
حرص مامانم ،آرای

میکهردم .بخهاطر ،هرار و درآوردن

میکردم خودم رو عین عروسکها کرده بودم .ژل لب تزری کهردم .گونهه

گذاشتم .هرجا دعوت میشدم هفت قلم آرای

میکردم .تا ثابت کهنم اونهی کهه اونها میخهوان

نمیشم .من یکبار بخاطر پارسا قدم از قدم برنداشتم .برای اینکه خودم رو خالی کنم شدم یهک
دختر زشت و بازنده! یک مادر بدبخت که هیچ جا رو نداشت برای ،رار بره!
شانههای الهام ا،تاد .کیانا در اولهین جها پهارک خهالی ،ماشهین را نگهه داشهت و سهر
،رمان گذشت .او بهه خهود
نمیتوانست .دستهای

قهول داده بهود اجهازه ندههد گذشهته حهال

از این حرفهای کیانا لرز

را روی

را بهد کنهد ولهی

گر،ت ،با صدایی کهه بهه زور از تهه حله

شنیده شد میشد .گفت:
یعنی از قبل من رو میشناخته؟ تو ...چرا از مشکالتی که داشتی بهه کیهانمهر نگفتهی؟ چهرا...چرا االن داری اینا رو میگی؟
بغض سنگین شده در گلوی
دیگر میلی نداشت بی
میانی حر،

را بر

را بلعید .بینیا

را باال کشید و سر

از این دربارهی زندگی گذشتها

را از روی ،رمان بر داشت.

الهام خبهردار شهود .بنهابراین تکههی

میزند.

-مگه توئه لعنتی گذاشتی ما یک کلمه چیزی بگیم؟ پات و کرده بودی تهو یهک کفه

محهل

سگ به کیانمهر نمیدادی! با تلگراف بهت میگفتیم این یارو آدم درستی نیست؟ البتهه اون در
برابر تو یک مرده عاش کور بود .بازم تو حرفهای ما رو قبول نمیکردی!
ماشین را خامو

کرد .با انگشتا

گوشهی چشما

به قدری شوکه و مبهوت بود که نف
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را

،رامو

کرده بود .کیانا کمربند

را باز کرد .کال،ه از حرفهایی که به زبان آورده بود .دسهت

را روی دست الهام که سبد را گر،ته بود گذاشت .لبخندی زد و گفت:
پیاده شو الی! دیگه هم به این چیزها ،کر نکن! ،ق تنها کاری کهه میتهونی بکنهی اینهه کههکیان و با همه ی بد اخالقیا

و کارهای گذشتها

سوییچ ماشین را روی داشبرد گذاشت و دست
کمرنگی روی لب

ببخشی! اون ،آدم بدی نیست.
را از روی دستهای الههام کهه بهه زور لبخنهد

نشانده بود .برداشت.

اومدی در ماشین رو قفل کن! زیادم ،کر و خیال نکن!این حرف را از زد و از ماشین پیاده شد .بازدم
کوچک

را روی شانها

را بیرون ،رستاد و در را بست .کی پاسپورتی

انداخت .تا آمد شال سورمهای رنگ

را مرتب کند .نگاه

به مهردی

که از آن طرف خیابان از روی خ کشی عابر به سمت او میآمد گره خورد .دقیقا جلهوی خه
عابر پیاده که به تازگی خ کشی شده بود پارک کرده بود و هم راستای او میشد .کیانها نفه
کشیدن را ،رامو

کرد .چندین بار پشت سر هم پلک زد تا ببیند او واقعی است یها تهوهم امها

مرد واقعی بود و هر آن به کیانا با حوا

پرتی نزدیکتر میشد و خود

هم نمیدانسهت .مگهر

میشد؟ یک نفر شبیه او؟ با همان موهای کمی بلند مشکی رنگ؟ همانند او وجود داشت اما نه
با نگاه قهوهای رنگ جدی و کالم قاطع ،پاهای
کنار

به زمین چسبید .حتی متوجهه ایسهتادن الههام

نشد .مرد به سمت او آمد، ،اصلهی کمی داشتند و ماشین جوری پهارک شهده بهود کهه

باید از پشت سر به آن سمت پیاده رو میر،تی .کیانا تنها عک
تا دیده نشود .برگردانهدن چههرهی گر،تهها
دستهای لرزان و ملتهبا
کنجکاو با چشمان
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چت شد؟ چرا صورتت رو برگردوندی کیانا؟الهام گفت کیانا و مرد که هنوز از پشت ماشین رد نشده بود ،ایستاد .کیانها دسهتهای
صورت

گذاشت .تنها همین را پ

را روی

از چندین سال کم داشت .حاال که یک آدم شکست خورده

و بدبخت بود باید او را آن هم جلوی بیمارستان میدید .کیانا سریع به سهمت الههام برگشهت و
پلکهای

را روی هم ،شرد .در دل

دعا کرد تا سریعتر مرد برود و او را نبیند .مهرد بها دیهدن

دختر قد بلندی که پالتو کتی مشکی رنگی بر تن داشت و پشتا

را به او کرده بود .ناخودآگاه

درنگ کرد .الهام به او چشم دوخت و با لبخند تصنعی گفت:
-سالم ،بفرمایید ،مشکلی پی

اومده؟

مرد جوابی نداد و تنها به انداختن یک نیم نگاه جدی اکتفا کهرد .او مطمهئن بهود .نهام کیانها را
شنیده است .ناخودآگاه چند قدم آهسته به سمت کیانا که دست راست

را سمت چهپ قلهب

گذاشته بود تا مبادا مرد از صدای طپ های قلب

او را تشخیص دهد .برداشت .الهام سرگردان

از آنها را نگاه کرد .با همان نیم نگاه دست و پای

را جمهع کهرد و روبهه کیانها کهه در دل دعها

میکرد سریعتر مرد برود یا حداقل الهام برای نجات او کاری کند .گفت:
من میرم ،تو بیا!این حرف را زد و به سرعت برق و باد به سمت بیمارستان دوید .کیانها لهب

را میهان دنهدان

گر،ت .حتی نتوانست ناسزایی در دل نثار الهام کنهد .دسهت مهرد بلنهد شهد .نهایهتا
معذرت خواهی میکرد .برای او که کسر شان نداشت .کیانا نفس

را در سینه حب

از زن

کرد .مهرد

با لحن تلخ صدای آهستهای در آن شلوغی روز زمزمه کرد.
مگه چندتا کیانا تو دنیا هستن که از من روبر میگردونن؟او این حرف را به زبان آورد و کیانا در دل با عصبانیت گفت:
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-برو! جان برادرت برگرد برو! این کیانای بخت برگشته رو نشنا

!

دست مرد نیم صدم با شانهی کیانای درهم مچاله شده ،اصله داشت .که صدای بلند و کال،ههی
ونداد که از دور او را دیده بود .خطاب به مرد آمد.
،رزاد؟همین یک کلمه کا،ی بود تا ،رزاد دست
بازگردد .او ،اصله گر،ت و کیانا نف ا

بکشد و چندگامی که به جلو برداشهته بهود را

را پ

را آسوده رها کهرد .نفهمیهد چگونهه و دسهتپاچگی بهه
.

کهههههدام سهههههمت خیابهههههان ر،هههههت، .قههههه ر،هههههت تههههها او را نبینهههههد
به سرعت در اولین کوچهی پ

از بیمارستان پیچید .نگاهی به داخل خیابهان انهداخت .در دوم

بیمارستان از همین کوچه بود .قلب

و دلهرهای که بها دیهدن ،هرزاد بها آن شهکل و

از استر

قیا،ه وارد شده بود .سریع میتپید .اگر کیانا جز به جز صهورت او را نمیشهناخت .مطمئنهاً او را
تشخیص نمیداد، .رزاد یقه بسته و سربه زیر که به زور با او چند کالمی صحبت میکرد کجها و
این مرد خوشپو

که به سر و وضع

که تکیه داده بود .گذاشت .سر
باور

نمیشد پ

رسیده بود کجا! ک هر دو دست

را محکم به دیوار کشید که باع شد شهال از سهر

بلغهزد.

از چندین سال او را دیده ،آن هم زمانی که او یک دختر شکست خهورده و

رنج کشیده شده بود .زنی که ،رزند کهوچک
نشناسد .آن دختر آزاد که سرگرمیا

را از دسهت داد .حه داشهت هرکسهی کهه او را

بیرون ر،تن با پسرهای مردم بود کجا و کیانای بیست و

هفت سالهی شکست خورده کجا؟ با چشمهای درشت مشکی رنگ
احتمال اینکه ،رزاد به داخل بیآید کم بود .نف ا
شال را روی سر

را روی دیوار آجهری

مرتب کرد .زبان

در بیمارستان را نگریست.

را بیهرون داد .تکیهها

را دیهوار گر،هت و

کشید.

را روی لبان

اون من رو نمیشناسه! الکی دارم سخت میگیرم.با گفتن این حرف ،خهود
294

را راضهی کهرد و بهه سهمت در ورودی ر،هت .در آن سهاعت از روز

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

بیمارستان شلو بود .تاکسی زرد رنگی جلوی در ایستاده بود و چند نفهر مشهغول سهوار کهردن
در طبقههی اول بهود .سهر

مرد مسنی با ویلچر بودند .کیانا وارد شد .اتهاق بهرادر
انداخت و به سمت راه پلهها که انتهای سالن بود مسیر

را پهایین

را تغییر داد .برای ر،تن به آن طهرف

باید از جلوی در اصلی که ،رزاد و ونداد ایستاده بودند عبور میکرد .پشت دیهوار سهمت راسهت
ایستاد .سر

را کمی به سمت در برگرداند .آنها ایستاده بودند .جمعیتی از مهردم روی صهندلی

نشسته بودند و مانع دید از بیرون میشد .کیانا کمر
دوشیا

را در میان دستهای

گر،ت .سر

را صاف کرد .دستهی کی کوچهک سهر

را به سمت پایین انداخت و هنوز از در رد نشده

بود که صدای کسی باع توق او شد.
اهوع بازنده رو ببین! چی دیدی داشتی سرک میکشیدی؟ دنبهال مهن بهودی؟ پشهت سهرتبودم.
نفرت در چشمهای

آت
دست

زبانه کشید .چینی به بینیا

داد .محکم دستهی کیه را در میهان

،شرد و بدون برگشت گفت:

آره نیست آدم مهمیای واسه همین دنبالت بودم.با پاشنهی پا چرخید .پارسا لبخند مسخرهای گوشه ی لب
و بی توجه به دست
دراری کنج لب

که از شدت اضطراب دیدن ،رزاد خی

نشاند .کیانا ابروان

را باال انهداخت

عهرق شهده بهود .لبخنهد حهرص

نشاند.

یا شایدم اومدی دیدن کیانمهر؟ خیلی دلت واسه دوستت تنگ شده؟پارسا یک قدم به سمت او برداشت .به قدری دوسهت داشهت لهج کیانها را در بیهاورد .کهه انتهها
نداشت .باید اعتراف میکرد با دیدن چهرهی بی رو و شکستهی او قنهد در دله
باید اعتراف میکرد روزی که ،همید پسر
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کیانا را نمیخواست .او از این دختر از خودراضی بی زار بود .در چشمهای کیانا خیهره شهد .پهر
تمسخر خندید و دستهای

را درون جیب شلوار کتانا

کرد.

دوست؟ برادرت تنها حکمی که برای من داشت .یک پل برای رسهیدن مهن بهه اههدا،م بهود.آدمی که تنها لطفی که بهم کرد آشنا کردنم با الهام بود .هرچند همون دوران به خهودت گفهتم
یک ذره هم نمیخوامت ،ولی دل کندن از من واست سخت بهود .نر،تهی! اگهه میر،تهی شهاید
بچهات زنده میموند .البته حقم داشتی همه منتظر یک نیم نگاه از طرف من بودن! ههر بچههای
داشتن پدری مثل من بود.

آرزو

کیانا تلخ خندهای کرد .دست به سینه ایستاد و تکیها

را به پهای چهپ

داد .پارسها بها لهذت

منتظر جوابی از سمت او شد .مردی که روبه روی او ایستاده بود باکی از گفتن واقعیت نداشت.
-پ

قبول داری قاتل بچهات بودی!

پارسا خندید .لحن لرزان کیانا به قدری او را سر زنده کرده بود که دل
سر دهد .کیانا ناگهان به سمت پارسا یور

میخواست بلند قهقهه

برد .دیگر چشمهای او مردمانی کهه سرشهان را بهه

سمت آنها برگردانده بودند و خیره آنها را مینگریستند .نمیدید .حتی گو های
را که با ،اصله مدام به آنها تذکر میداد نمیشنید .تا آمد دستهای
او قرار بگیرد .پارسها مهچ دسهتهای الغهر
دندانهای سپید و مرتبا
چشمان غمگینا
-عمر

روی یقهی پیراهن مشکی

را گر،هت و مهانع شهد .لبخنهد

را محهو نکهرد.

را به رخ کیانای جگهر سهوخته نشهان داد و روبهه او کهه اشهک در

حلقه زده بود .گفت:

به سر رسید که مرد ،بقیها

بغض به گلوی

تذکر پرستار

وسیله بود.

چنگ انداخت .کیانا میدانست .او مطمئن بود که پارسا یک کاری کرده اسهت.

چون با تاخیر رسید .او لنگ یک رضایت پدر بود .اگر عمل میشد .احتمهال زنهده بهودن
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میر،ت اما پدر پارسا نیامد .پارسا موبایل

خارج بود .پیمان هراسان آمد .او رضایت

از دستر

عمل داد ولی دیر شد .برای عمل خیلی دیر شد .کیانا با چشمهای خود
قلب ،رزند

را دید .کیانا خود

پسر پنج سالها

خه صهاف ضهربان

را قبل از مردن با سر باندپیچی دید .کیانها

یک زن خسته و شکسته بود که با همه سر لج انداخته بود .مردمک چشمهای

لرزید .با صدای

بلندی و از ته حنجره داد زد.
-چرا لعنتی؟ مگه چیکارت کردم؟ همون قدر که من مادر

بودم .توئهه لعنتهی بابها

بهودی!

مگه کم بچهی پنج ساله رو کتک زدی؟ مگه کم روزگار جفتمون رو سیاه کردی؟ بست نبود بی
وجدان؟ تو یک حیونی پارسا! تو یک...
در نیامد .مردمک چشمهای پارسا تنگ شد .به قدری از این حرفهای مسخره

صدا از هیچک
ی کیانا حال
که در آغو

بهم میخورد که خون در رگ های
او گریه میکهرد و اعصهاب

یخ بست .برای یک ثانیه چههرهی نهوزادی

را بههم میریخهت .جلهوی چشهمان

جهان گر،هت.

لبخندهای بچه و هنگامی که اولین بار با زبان بچگی او را بابا نام برد باع شد پشهتا
محکم ساق دستهای کیانا را رها کرد و به سمت عقب هله

بلهرزد.

داد ،بها صهدای بلنهد حهر،

را

برید.
آره من یک حیونم ولی به آشغالی توئه گذشته خرا... .برخورد محکم کیانا بر زمین در صدای محکم سیلی که به گو
حرف در دهان او ماسید .شوری خون را در دهان
چکید .کیانا سر

را باال گر،ت و پارسا با انگشت شستا

روبه رو خندید .صورت

کهرد .اشهکی از گوشههی چشهم کیانها
به کنار لب

کشید و با دیدن مهرد

از شدت ضربه گزگز میکرد.

-بیا ،رشتهی نگهبانت اومد ،بازنده! انگار به
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کیانا نگاه خیرهی مردم را روی خود

احسا

میکرد .قدرشناسانه به مردی که بها اخهم روبهه

پارسا ایستاده بود نگاه کرد .پرستار و نگهبانها که دور آنها حلقهه زده بودنهد .بها وارد شهدن او،
همدیگر را نگریستند.
باز که سر و کلهات این ورا پیدا شده! مگه نگفتی بری ،حتی خبر مرگتم نمیاد؟کیانا با دست
صورت

پ

مچ ضرب دیدها
زد .به قدری دست

را ماساژ داد .با پشت دست موهای مشهکی رنگه
درد میکرد که حتهی نمیتوانسهت شهال

ا،تاده بود را مرتب کند .از مرد و پارسا نگاه گر،ت .تا آمد کی ا
بردارد .کسی دو زانو جلوی

را از روی

را کهه از سهر

را که کمی دور تر ا،تاده بهود

نشست ،کیانا با دهانی بهاز او را نگهاه کهرد .خجالهت زده سهر

را

پایین انداخت .قصهی زندگی او را همه ،همیده بودند و بدتر از همهه کسهی کهه گریهز میکهرد.
،رزاد شال را دور گردن او برداشت و روی سهر
را نواز

موهای بهم ریختها

کشهید .دسهت

ناخودآگهاه بهاال آمهد و روی

کرد ولی این کار زیاد ادامه نداشت و او بهه خهود

شد و کی مشکی رنگ او را از روی زمین برداشت .دست

آمهد .بلنهد

را جلهوی او بلنهد کهرد و دسهتوری

گفت:
بلند شو!صدای پارسا با مرد به قدری باال ر،ت که مردم از کیانای بیچاره نگاه گر،تنهد .کیانها بها حهرص
دست سالم

را بر زمین گر،ت و بلند شد .این ح

ترحم ،بیشتر از قبل او را عصبانی میکرد .لب

انسان دوستانهی ،رزاد را با آن نگاه پهر از

را به دندان گر،ت و محکم کیف

چنگ زد، .رزاد اجزای صورت کیانا را از نظر گذراند .دست

را از دست او

را بی تفهاوت درون جیهب

کهرد،

کیانا با حرص گفت:
-نیاز به ترحم شما ندارم.
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این حرف را زد و محکم به ،رزاد که نگاه
کشیدن بازوی مرد و هدایت

به زمین بود .طعنه زد .با دور شدن قدمهای کیانا و

به سمت در خروجی ،مردم متفرق شهدند و جهو بهه حالهت قبهل

برگشت .پارسا دست مشت شدها

را محکم بر روی ران پای

جلوی مردم محکوم شده است .باور

کوبید .باور

نمیشهد ،چگونهه

نمیشد .پیهروز میهدان بها وجهود او ،کیانها شهده اسهت.

سنگینی نگاه مردم و زمزمههایشهان ،باعه

عصهبانیت بیشهتر او شهد .سهر

را بهه سهمت در

شیشهای بیرون که کیانا و مرد ایستاده بودند برگرداند و با حرص گفت:
برای همه تون دارم! مخصوصا تو خَرِ بزرگ!***
سبد گل را در میان دستان

گر،ت .پشت در سفید رنگ اتاق او ایستاد و چندین نفه

کشید .سعی کرد زیاد ،کر

را درگیر کیانا و پارسا نکنهد ولهی مگهر میتوانسهت؟ نگهاهی بهه

لبا های کیانا که قالبی اندازهی تنا

بود .انداخت .شلوار مخمل قهوهای رنگ راسته ،ههودی

کاله دار قهوهای رنگ مخمل و پالتو قهوهای کتی! نگاه
که در بزند یا همین طور سر

عمیه

را به سمت در سهوق داد .دودل بهود

را پایین بیاندازد و وارد شود .موهای قهوهای رنگ

را کهه آزاد

رها کرده بود .زیر شال مرتب کرد .چند تقه به در زد و درنگی کرد .کسی در اتاق به جز او نبود.
پاسخ ندادنا

را پای متوجه نشدن یا خواب گذاشت .دستگیرهی در را به سمت پایین ،شرد و

آرام وارد شد .با دیدن ،ردی که دست

به گردن

آویزان بود و به پشت خوابیده بهود .لهب

محکم به دندان گر،ت .باع و بانی این اتفاقات را لعنت گفت .در را پشت سهر

را

بسهت .چنهد

قدمی به سمت تخت برداشت و سبد گل را روی تخت خالی کنار گذاشت .کنار تخهت کیهانمهر
ایستاد .صورت رنگ پریده و سر باندپیچی شدها  ،باع شد بغهض خفهه شهدها  ،گلهوی
بفشارد .دست لرزان و سرد

جلو ر،ت و کنار صورت کیانمهر قرار گر،هت .بها دسهت دیگهر

صندلی را آرام روی زمین کشید و کنار تخت نشست .او گفته بود .این روزها خواب
است .کیانا گفته بود برادر
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نمزدها

به نیم رخ او خیره شد .دست

دستان سرد
ماندها

را از کنهار صهورت او برداشهت و دسهت

گر،هت .بهی اراده قطهرهای اشهک روی گونهها

را به زبان میآورد .حرفهایی که در مسیر راه در سر

را در میهان

لغزیهد .بایهد حرفههای در دل
آمده بود.

ازت دلگیرم ولی دوست دارم .ازت دلچرکیم ولی حاضر نیستم خار تو پات بره ،تهو یهک آدمدیونهای که قدر من رو ندونستی کیان! منت سرت نمیذارم ولی کا
اختالف سنی لعنتی رو! کا

یکم درک میکردی این

می،همیدی تو با یک دختر بیست و خردهای ساله طرف نیستی و

طرف مقابلت یک دختر شونزده سالها ! حتی االنم من بیست سالم بیشتر نیست .کها
برای ادامه دار شدن این رابطه تال

تهوهم

میکردی میدونم روزگار توهم به سختی گذشت همهی

اینا رو میدونم ولی من اون آدم خر گذشته نیستم که چشم روی همه چی ببنهدم، .کهر نکهن
چون به این حال و روز ا،تادی حر،ات رو قبول میکنم و انقدر بیعقل شدم که گول دوتا حرف
عاشقانهات رو بخورم .بهتره اون خونه رو هم بفروشی ،چون ،کر نکنم بتونی دیگه دست مهن رو
بگیری و ببری اونجا!
پلک کیانمهر تکان خورد .الهام نیم خیز از جای خود بلند شد ،سر
کرد و حر،

را کمی به گو

او مایهل

را با جدیت ادامه داد.

نه با تو میمونم نه با پارسا! برو با یکی که بتونه خانمانه ر،تار کنه و زن زندگی باشهه! مهن زنتعهد نیستم .میرم اون ور ،پی
این حرف را زد و کمر
دست

را در میان دست

آمد .لبهای

بابام ،وقتی برگشتم شاید بهت نیم نگاه انداختم.

را صاف کرد .تا آمد دست کیانمهر را جدا کند و برود .کیانمهر محکهم
گر،ت و سرجای

به سختی نشست .نف ا

بهه سهختی بهاال مهی

بهم جسبیده بود اما با بدبختی روبهه الههام کهه در حرفههای

انهدکی رحهم و

مهربانی و حتی شوخی نبود .گفت:
اینکار رو ...با من نکن الهام ،کش300
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عاشقت ...م.
نتوانست ادامه دهد .به سر،ه ا،تاد .درد کتف
بود .عربده بکشد ولی به روی خود

به اندازهای طاقت ،رسا بهود .کهه ههرآن نزدیهک

نمیآورد .حرفهای الهام باع شدت سهرگیجها

بود .او خود را به سختی بیدار نگه داشته بهود تها په
دربارهی رابطهی پایان یا،تهشان بشنود .الهام زبان

شهده

از چنهدماه حرفههای امیهد دهنهدهای
لبهای

را کمی خی

کرد و نیشهخندی

زد.
-نکنه جدا باورت شد که میخوام بهت یک شان

دیگه واسه جبران بدم؟ مسخره نیست از نظر

خودت؟
الهام با خشونت دست

را از میان دست کیان کشید .قهدمی بهه سهمت عقهب برداشهت .کیه

سردوشیا

را روی شانه مرتب کرد .کیانمهر سر

تاری دید

کم شود.

را به سهختی تکهان داد تها بلکهه کمهی از

-چرا تموم نمیکنی الهام؟ یک اشتباهی کردم ،چوب

رو خوردم ولی این به خدا بی انصا،یه...

من بخاطر اینکه ...نتونستم تو چشمهای ونداد...
الهام دست

را به معنای سکوت باال برد .کیانمهر کمی خود

بی توجه به سرگیجه و سردرد  ،دنبال

را جلو کشید تا اگر الههام ر،هت

برود و مانع ر،تن او شود.

میتونستیم بریم یک جای دیگه زندگی کنیم .میتونستی تو جمعهایی که اونها بهودن نیهای!بهونهی الکی نیار کیان که گوشم از این حر،ای مسخره پره! تو من رو نخواستی! ،کر کردی اگه
ولم کنی ،بعد چند وقت بیای سراغم به هر بهونهای ،دوباره برمیگردم؟ شاید اگر چند ماه پی
میاومدی آره ولی من هنوز بیست سالم هم نشده ،میتونم با یکی خوشبخت شم کهه اخهتالف
سنی
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نمیخوام کنارت باشم .انقدر دوست دارم که جیگهرم بها دیهدن ایهن حهال و روزت داره آتهی
میگیره!
الهام چند قدم از او ،اصله گر،ت .اشک در چشمهای قهوهای رنگ
کج شد .از تخت پایین آمد .نگاه
اجازه نمیداد به خوبی تعادل

را از الهام نگر،ت .چشمهای

را حفظ کند .با برخورد ک پاهای

حلقه زد .کیانمهر گهردن
تار بهود .سهردرد و سهرگیجه
بر زمین سهرد ،بهدن

یهخ

کرده بود.
چرا امیدواری ...الکی دادی وقتی میخواستی ...بری؟ چرا میخهوای بهری و دوبهاره بسهوزونیم؟من بعد تو مردم ...گفتی ...بهت چندماه وقت میدم ...تا ...خودم رو ثابت ...کنم.
اشک از چشم الهام چکید .کیانمهر یک قدم به سختی به سمت او بر داشت .قفسههی سهینها
از شدت کوب
سینها

سریع قلب

باال و پایین میشهد بهه طهوری کهه ههر آن نزدیهک بهود قفسههی

را بشکا،د و بیرون بی آید .در باور کیانمهر نمیگنجید که این دختری که با چشمهای

اشکی و با بیرحمی و جدیت حرفهای

را به زبان آورده و کمر به نابودی او بسته همان الههام

شب قبل است که با دیدن سرخونی او به در و دیوار میکوبید تا زودتر نجاتشان دهنهد .صهدای
لرزان و ناراحت الهام با قلبی آکنده از درد بلنهد شهد .اگهر روزی زههر
غرور

را و تهاوان شکسهتگی

را از کیانمهر نمیگر،ت آرام نمیشد.

مگه تو قول ندادی و زدی زیر حر،ت؟ مگه تو صدتا وعده وعید الکی ندادی؟ چرا کهور شهدیکارهای خودت رو نمیبینی! تو ح داشتی ولی من بیصاحاب ح ندارم؟
الهام به تخت کناری رسید .سخت است دیدن کیانمهری که صورت
چشمهای مشکی رنگ

بهه شهدت سهفید شهده و

غمگین است .دسته گل را از روی تخت برداشت .تمام بدن

بی رحمی الهام خشک شد .به طوری که حتی زبان

را نتوانست در دهان

از شهدت

بچرخاند و به زبهان

بیاورد که "هرچه بگویی ح داری ولی کمی به این آدم پشیمان رحم کن" چیزی در گلهوی
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دستهای

باال و پایین شد .لرز

که کنار بدن

ا،تاده بهود .بهه قهدری زیهاده شهده بهود کهه

نمیتوانست کمی آن را کنترل کند .الهام گل را روی زمین جلوی پای او پرتاب کرد .زههر آخهر
را ریخت و خدا را شکر کرد که کیانا متوجه پاپیون سیاه و گلهای گالیل سفید رنگ نشد .ایهن
بود و در آخر راحت میشد.

آخرین سکان

گلهای قشنگیه! مخصوصا با اون رمان مشکی و گالیالنگه

رنگ عزا گر،تهه .واسهت خریهدم ،

دار به عنوان آخرین کادو از طرف الهامی که شکستی !
نتوانست وزن

زانوهای

را تحمل کند و محکم روی زمین ا،تاد .بهه سهختی تکیهه ا

تخت سفید رنگ داد  .سرمی که به دست

را بهه

به تازگی وصل شده کشیده شد و با پایهه کنهار آن

روی زمین ا،تاد و صدای بدی را در اتاق ایجاد کهرد البتهه نهه بهه شهدت صهدای خهرد شهدن
وجود  ،کت چپ

را همچون طفلی با دست دیگر

گر،ت .لهب ههای

را از درد در حصهار

دندان

گر،ت .چیزی که عوض داشت گلهه نداشهت .یها

احسا

کرد .منتظر بسته شدن در از سمت الهام بود .در انتظهار ر،هتن او و گریسهتن بهه حهال

خود

النه کرده بود به این سادگی ها پایین نمیر،ت .اثهر داروههای

بود .بغضی که در گلوی

را در تهک تهک سهلولهای بهدن

بی هوشی با حرفهای الهام از بین ر،ته بود .چون او از وقتی هوشهیار تهر بهود .الههام بها اتمهام
حر،

چانه ا

لرزید .ناگهان به سمت کیانمهر که روی زمین نشسته گام بر داشهت و روی دو

زانو جلوی او نشست .سر دردمند کیانمهر پایین ا،تاد و هرچه قدر سعی می کهرد ،گریهه نکنهد
نمیتوانست .اشکهای چشم ا
دیگر نتوانست بیشتر از این خود
میان آغو

کوچک

از تیغهی چانها

روی پیراهن آبی بیمارستان میچکید .الهام

را نگه دارد .دستهای

جا داد .دستهای

دور شانه ههای او پیچیهد و او را در

را باال آورد و صهورت رنهگ پریهدهی او را در آغهو

کشید .از این اقدام او شوکه شد ولی تکههای پازل را کنار هم گذاشت .اگهر الههام میخواسهت
برود .چرا برگشته بود؟ چرا اینگونه ه ه میکرد و او را در آغو
تال،ی؟ آری تال،ی همان شب نح
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شانههای

از شدت گریه بیشتر از قبل به لرز

شده بود که او هنوز هم باور نداشهت .تمهاما
چشمهای اشک آلود او خیره شد .با صدای خ

ا،تاد .حرفهای الهام به قدری با جهدیت بیهان
بهازی بهود .سهر

را کمهی عقهب کشهید و بهه

دار و گر،تهای گفت:

چرا این کار رو با من کردی تو که میدونی چه قدر میخوامت؟ باور کردم داری مهیری! بهاورکردم حر،ات درو بود .چیکار کردی الهام با من که وقتی این حرفههایی کهه زدی رو شهنیدم
بازم میخواستمت ،بازم میخواستم بگم جای تو تا ابد همینجاست! اگه ...حالم خهوب بهود .اگهه
این سرگیجهی لعنتی نبود .جوری خلع صالحت میکردم که نتونی با وجود این کت لعنتهی از
آغو

من جم بخوری!

با شنیدن حرفهای او قند در دل
وجود

آب شد .آب بینیا

را باال کشید .عذاب وجدان در بند بند

رخنه کرده بود .از آن سمت هم نمیخواست در آینده کار کیانمهر را محکم در سهر

بکوبد و باع رنج
شرای جسمانیا

او شود .بهترین کار از نظر الهام بود اما کیهانمهر نیمهه جهان را بها وجهود
لرزانده بود .لبخند زیبایی در میان گریه روی لبهای الهام نشست.

کاری کردم چند روز دیگه کدورتی نمونه! مساوی شدیم .یکی زدی ،یکی زدم!کیانمهر با دست

سر او را به شانهی سالم

تکیه داد و سر دردمند

را به سمت شقیقهی او

چرخاند .بوسهای از روی شال به سر الهام زد و گفت:
-من مثل تو نیستم الهامم ،من اون کیانمهر ساب سنگدل نیستم .شدم یک آدم که نفس

بهه

نفست بنده! این هفت ماه که نبودی نص جون من ر،ت .دیگه اینکار رو با من نکهن! میبینهی
این د،عه واقعا میمیرم .خب جانِ دلم؟
آخی از شدت درد ،در گلوی

خفه میشود .الهام دستهای

را قفل دستهای یخ زده و لرزان

کیانمهر میکند.
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قول می دم ولی ،کر نکن کاری بکنی بدون تال،ی میذارم.او میگوید و لبخند روی لبهای او پر رنگتر میشود .او بها الههام ،سهردردها و سهرگیجههای
قابل تحمل است .حتی اگر همین لحظه تیری سینها
چون جان دل
شب نح

اینجاست .کیانمهر ،خیال

باز نمی شود .کیانمهر سر

را هدف قرار دهد می تواند مقاوت کند

راحت شده است .چون او میداند ،دیگهر بحه آن

را با وجود درد به سمت گو

الههام کهه یهک ثانیهه از

دستهایشان نگاه نمیگر،ت .هدایت کرد و نجواگانه زمزمه کرد.
یکی از همین روزها به تو ثابت میکنم ،توی لعنتی را آ،ریدهاند تا منِ دیوانه عاشقت باشم.***
دست

را روی شانهی ،رزاد گذاشت .از جای خالی کیانا نگاه گر،ت و سر

چرخاند، .شاری به شانها

را به سهمت ونهداد

داد و گفت:

کیانا رو میشناختی؟،رزاد لبخند تلخی کنج لب

نشاند .سری تکان داد و بازدم

را بیرون ،رستاد.

آره ،زمان زیادی از آشنایی و آخرین دیدارمون می گذره ،چیزی حدود هفت سال و خردهای!ونداد چیزی نگفت ،سر

را ناخودآگاه به سمت در ورودی چرخاند .کهه یهک لحظهه بها دیهدن

دختره بچهای که همراه با یک مرد سیاهپو

به سمت در میر،ت نظر

را جلب کرد .موههای

بلند و مشکی رنگ دختر ،پیراهن آبی رنگی که پوشهیده بهود .او را یهاد صهبح انهداخت" .بابهام
میدونه" ونداد پرسیده بود پدر

کیست و مرد مسنی گفته بود او پهدر

جور در نمیآمد .بیشتر به دختر بچه می مانست نوها

اسهت .یهک چیهزی

باشد تها دختهر ! ونهداد رد نگهاه او را

گر،ت و ناخودآگاه گفت:
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االن برمیگردم ،رزاد!هنوز باشهی دهان ،رزاد خارج نشده بود .که ونداد به سمت آن دو ر،ت .بچه با کال،گی پاهای
را به زور به زمین میکشید .کیانا و اگر اشتباه نکند .پسهردایی همسهر بههزاد ،مشهغول صهحبت
بودند و او مدام دست

را باال و پایین میکرد و معلوم بود حسابی عصبی است .مهرد و دختهر از

ساختمان خارج شدند .تا ونداد آمد سرعت قدمهای
متوق شد .دستی به ته ریه ا

مرد ،سرجای

اینگونه که از بح

را بیشتر کند با دویدن دختهر ،بهه سهمت
کشهید .پسهردایی پریها ،دختهر بچهه داشهت.

میان مرد و همسرساب کیانا شنیده بود .آنها برادر بودند .ابروهای ونداد بهاال

ر،ت .یعنی برادرشوهر کیانا همین مرد بود .پدر

درمورد آن لوگو و برگهها چیزی میدانسهت.
را خاراند .کیانا بها چههرهی مغمهوم و

چه قدر همه چیز درهم پیچیده بود .با دست

پیشانیا

گر،ته وارد شد، .رزاد با وارد شدن او ،حواس

را به ظاهر به تابلو پرت کرد امها ،کهر و ذکهر

سمت دختری بود که هرچند سخت او را شناخته بود و درباره ی زندگیا

در همین بدو ورود

شنیده بود .کیانا روبه روی ونداد ایستاد و گفت:
میخوای بری؟میتونی به چندتا سوال از شوهر سابقت جواب بدی؟کیانا ابروا

را باال ،رستاد .دستهای

را درون جیبهای پالتوا

کرد و گفت:

حتما!ونداد اشارهای به صندلیهای کنار سالن کرد.
بشین لطفا!کیانا باشهای گفت و روی صندلی آهنی نشست .سعی کرد نگاه
نگاه
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بیرون آورد و بدون زدن عینک مطالعه همان طور که

گوشی را از جیب کت ذغال سنگی رنگ
میگشت گفت:

دنبال عک

اون مرد که جواب پارسا رو داد کی بود؟کیانا به صندلی تکیه داد .نگاه

را به چکمههای نوک تیزا

دوخت.

پیمان ،برادر بزرگهی پارسا!ابروهای ونداد به باال مایل شد .حد ا

درست بود.

-معلومه رابطهی برادری خوبی باهم ندارن .به جای اینکه از پشهت بهرادر

کنهه دسهت رو

بلند کرد.
بازی کرد و لبخند محوی کنج لب

با بند کی ا
-پیمان بحث

نشاند.

با اون خانواده جداست .برام مثل کیهان میمونهه .یهک مهرد خهانواده دوسهت و

مهربونه! چندسالی از

بی خبر بودم .امروز که دیدم

مخصوصا با اون سر تراشیده واقعها جها

خوردم.
چشمان قهوهای رنگ

در میان عک ها میچرخید اما تمام ،کر

درگیر این ارتباط پیچیهده

شده بود.
ازدواج کرده؟کیانا سر

را باال برد اما ،رزاد را در میان مردم ندید .ناخودآگاه با این حرکت ،رزاد دست

آمد و روی موهای
دست

قرار گر،ت، .رزاد سر بهه زیهر ،موههای ابریشهمیا

را نهواز

باال

کهرده بهود.

را بلند کرده بود تا او را بلند کند.
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عک

را پیدا و انتخاب کرد .نور صفحه را زیاد کرد و گوشی را به سمت کیانا گر،ت.

این رو میشناسی؟کیانا کمی سر

را به سمت ونداد نزدیک کرد و به برگه آچاری که رد کمرنگهی نوشهته چهاپ

شده بود .چشم دوخت.
چیزی دیده نمیشه!ونداد روی صفحه بزرگنمایی کرد و قسمت لوگوی کمرنگ را نشان داد.
اینجا!با دیدن آرم باالی سر صفحه ،چشمهای
جلوی موهای بلند

را ریز کرد .به نظهر

خیلهی آشهنا بهود .دسهتی بهه

کشید و گفت:

-آشناست .انگار یک جایی دیدم ولی یادم نمیاد .عک

رو واسم بفرست، .ردا دوباره میبینم تا

شاید یادم اومد .االن خیلی ،کرای تو سرم بهم ریخته است .حاال نمیخوای بگی جریان چیه؟
گوشی را بست .دست به سینه نشست.
برادر شوهرت ازدواج کرده؟،رزاد پشت ستون ،خود

را پنهان کرد .باال تنها

را بهه سهتون اسهتوانهای شهکل تکیهه داد.

صدای کیانا آمد.
-نمیدونم قبال عاش دختر عمها

بود .عاشه و معشهوق بهودن .عمهها

مادرشون هم که ،هوت کهرده .پیمهان و پارسها و دخترعمهها

،هوت کهرده بهود.

بهاهم زنهدگی میکهردن .البتهه

حمیدهم بود .از وقتی که از پارسا جدا شدم نمیدونم چهی بهه سرشهون اومهد ولهی حتمها بها
دخترعمها
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ونداد با شنیدن تکهی آخر جملهی کیانا خشک شد .امکان نداشت .مگر میشد؟! بهزاد چنهدماه
بود که ازدواج کرده بود .ناگهان حرفهای آنها در محضر در گهو ا

زنهگ خهورد " .مشهکلی

داری؟ این د،عه دیگه ،کر نکنم با ازدواجمون مشکل داشته باشی!" ازدواج؟ از پارسها بهه بههزاد
رسید .چرا از اول متوجه نشد؟ چیزی درون

،رو ریخت" .خیالت راحت ونهداد ،بههزاد بها پریها

خوشبخته! اون مثل یک مادره واسه بهزاد ،حتی داره روی خود
صدا

نزنه ،نمیدونی چه قدر واس

نگرانی که به وجود

کار میکنه که دیگهه اشهتباه

خوشحالم!" خیال عماد راحت بود؟ دلیل ایهن اسهتر

تزری شده بود را نمی،همید .بدون برگرداندن سر

و

و نگاه گر،تن از راه

پلهها که ،اصلهی زیادی بود .آرام گفت:
چندتا دختر عمه داره؟کیانا گردن

را به سمت ونداد مسخ شده که ،ق ناامیدانهه منتظهر بهود .کهه بگویهد "چنهدتا"

چرخاند.
چرا میپرسی؟،رزاد بی توجه به جمعیتی که روی صندلی کنار دیوار نشسته بودند .سر

را بهه سهمت آن دو

که با ،اصلهی کمی از او نشسته بودند چرخاند، .رزاد ،ونداد را خهوب میشهناخت .او بهی دلیهل
حر،ی نمیزد .به نیم رخ ونداد چشم دوخت .رنگ به صورت

نمانده بود، .هرزاد بهی اختیهار از

پشت ستون بیرون آمد و چند قدم به سمت جلو برداشت .زبان ونداد به زور چرخید.
،ق بگو! پپ ...ریا ...نواب؟ تنها دخت ...ر عمهاشه؟،رزاد نرسیده به آنها متوقه شهد .نهام همسهر بههزاد آورده شهده بهود .بههزادی کهه بهرای او و
خانوادها

تنها یک داماد نبود .بلکه عضوی از خانوادهی آنها بود .کیانا با یاد پریا و پیمان مانهده

در خاطر  ،مهربانیهای آن دختر و جوابهای دندان شکنی که به پارسا میداد .لبخندی روی
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لب

نق

بست.

آره ،پریا! پیمان و پریا عاش ترین زوجی بودن که من بعد بهزاد و ،ریماه دیدم.این کالم از دهان کیانای از همه جا بیخبر خارج شد و ،رزاد بدون پلک زدن به نهیم رخ ونهداد
که دستهای

گذاشته بود .چشم دوخهت .گوشهی در جیهبا

را روی صورت

لرزیهد .آن را

بیرون آورد و به نام عماد که به انگلیسی نوشته بود .چشم دوخت .به قدری مبهوت و گهیج بهود
که نفهمید کی آیکون تما

را زده و گوشی را نزدیک گهو ا

انگیز عماد که از خوشحالی مدام دست درون موهای
-به هو

اومد دادا ! حال

عمل کنه! با دکتر

کهرده اسهت .صهدای هیجهان

میکشید آمد.

خوبه! می،همی خوبه؟ دکتر گفت باید هرچه سریعتر بیاد ایران و

هماهنگ کردم .چند روز دیگه برمیگردیم .باید ضربان قلب

نرمال بشهه

ولی خطر ر،ع شده! سه شنبه بر میگردیم تهران! دکتر گفت نباید همین جوری بذاریم زمان از
دستمون در بره که خیلی دیر میشه!
با شنیدن این حرف ،انگار سطل آب یخ روی صهورت
میکرد بهزاد سریعتر برگردد با موضوعهای پی

ریختهه شهد، .هرزادی کهه همیشهه آرزو

آمهده شهانههای

کشید ،پسربچهای که به سمتی میدویهد .بهه او برخهورد کهرد .سهر

ا،تهاد .لهب

را بهه زبهان

را مبههوت بهه سهمت او

چرخاند .عماد از پشت شیشه بهزاد را نگریست .از تمام تجهیزات به او وصل کرده بودنهد .دکتهر
است .دکتر میگفت اگر استر

ادعا داشت .امکان دوباره تشنجا

امکان تشنج زیاد میشود .عماد اشک شوقی که از چشهمهای

و اضطراب به جان

جهاری شهده بهود را په

بیفتهد
زد و

گفت:
خوشحال نشدی ،ری؟نگاه ،رزاد به پسر بچه بود .گو
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سمت پرسشی که چند لحظه پی
سر

ونداد پرسیده بود و پاسخی که کیانها داده بهود .پسهر بچهه

را باال گر،ت و روبه او گفت:

ببخشید آقا!همین کلمه کا،ی بود .تا او به خود بی آید .و گوشی را بی توجه به عمهاد چشهم انتظهار پشهت
تلفن قطع کند و به سمت کیانا برود .قدمهای
کیانا و ونداد سر بلند کردند .کیانا اخمهای
ایستاد و سد راه
غضب در چشمهای

به قدری بلند و کوبنهده بهود کهه از صهدای آن
را در هم کشید و تا آمد بلند شود، .هرزاد مقهابل

شد .کیانا که ،کر میکرد ایستادن ،رزاد عصبانی به خود

مربوط است .بها

خیره شد و گفت:

گفتم نیازی به ترحم تو ندارم چرا جلوم ایستادی؟،رزاد از او نگاه نگر،ت .بهزاد به قدری در ذهن او پررنگ شده بود که او حتی مک کوتاهی ههم
در صورت او نکرد و به قلبی که با دیدن او همانند ساب در سینها

میکوبید .توجه نکرد.

پریا نواب کیه؟کیانای از همه جا بی خبر ،یکه خورد .او توقع هر سوالی در مورد خود

را داشت به جهز ایهن

جمله "پریا نواب کیه" بغض به گلوی او چنگ انداخت .بدون پلک زدن به ،رزاد چشم دوخهت.
در ذهن او ،کرهای زیادی دربارهی ،رزاد و پریا پررنگ شد، .رزاد آدمی نبود که به راحتهی نهام
دختری را ببرد .هرچند ظاهری زمین تا آسهمان متفهاوت شهده بهود امها بهاطن
نمیدانست باید از این نف

تنگی ناگهانی که از ایهن جملهه سهراغ

بترسد .نمیدانست بخاطر احسا

گذشته است یا تر

همهان بهود.

آمهده عصهبانی باشهد یها

عزیز شدن کسی! آن هم بهی ربه بهه

سوال ،رزاد ،او پرسیده بود پریا چه کسی است و کیانای گیج ،کر

به جاههای دیگهر کشهیده

شده بود، .رزاد یک گام کوتاه به سمت کیانها برداشهت و محکهم بازوههای او را میهان دسهتان
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گر،ت.
میگم پریا نواب کیه؟را به چهرهی مبهوت کیانا دوخت و گفت:

ونداد کنار ،رزاد ایستاد ،نگاه
-آروم با

،رزاد! کیانا میشه دقی تر روشنمون کنی؟

کیانا محکم دستهای ،رزاد را پ

زد ،اخمی غلیظ میان ابروهای

نشاند و روبه ونداد گفت:

چرا انقدر زندگی پیمان و پریا واست مهم شده؟کمی ،رزاد عصبی را از کیانا دور کرد ،آشفته دستی به موهای قهوهای رنگ

کشید و ناگهان با

لحن کنترل شدهای به جای ونداد که نمیدانست باید چه پاسخی بدهد ،جواب داد.
چون مهمه! پریا نواب زن کیه کیانا؟ درست جوابمون رو بده!کیانا بدون توجه به ،رزاد گفت:
تا وقتی نگی چرا؟ جواب نمیدم.صدای ،رزاد باال ر،ت.
چون در حال حاضر ،پریا نواب زن بهزاده!این حرف با صدای بلند از دهان او خارج شد و چشمهای درشت کیانا بزرگتهر شهد .ناخودآگهاه
دست

را جلوی دهان

گر،ت و آرام خندید اما ایهن زیهاد دوام نداشهت .چهون نگهاه جهدی و

گر،تهی ونداد و ،رزادی که با ،اصله از او روی صندلی نشسته بود و مدام دستی به گردن
کشید .خنده روی لب

ماسید .ونداد کنار او نشست و شمرده شمرده گفت:

شوخی نمیکنیم کیانا! پ312
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واقعیتها مطلع شه ،دیگه نمیشه کاری واس
کیانا محکم دسته ی کیف
را بلعید .ذهن

دهان

را ،شرد .سر

بکنیم.
را به سمتی که ونداد نشسته بهود مایهل کهرد .آب

خالی از هر مسئلهای شده بود .لحظهات بهاهم بهودن پریها و پیمهان در

جمعهای خانوادگی جلوی چشما

پر رنگ شد.

پریا ،دختر عمهی پیمان و پارسا ،پیمان و پریا عاش بودن .یک عش قدیمی شاید از ده سالبیشتر، ،ق میدونم برای پیمان ،پریا حکم همه چیز رو داشت.
را تمام کرد و پای راست

حر،

را کمی جمع کرد و روبه ونداد با اضطراب ادامه داد.

 شاید اصال باهم ازدواج نکردن اصال شاید پیمان بها یکهی دیگهه ازدواج کهرده؟ شهاید اصهالدختر ...
ونداد دستی به ته ری ا

کشید و حر،

را برید.

نمیتونیم روی احتمال ریسک کنیم .هرچی میدونی بگو کیانا!ونداد بدبینانه ترین حالت را میدانست .دختربچه به او گفته بهود پهدر
،رزند مرد مسن نبود .پ

میدانهد .اگهر دختهر،

یا ،رزند پارسا بود یا پیمان و مطمئنا آن دختر ،بچههی پیمهان بهود.

همان مردی که با بلدوزر نزدیک در ورودی زندگی بهزاد شده بود .کیانا تها آمهد چیهزی بگویهد.
گوشی در دست ،هرزاد کهه په
چکمههای
عک

برادر

از چنهدین سهال آرامه ا

را از دسهت داده بهود و بها که

بر زمین میکوبید زد .نگاهی به مخاطب انهداخت .عمهاد در حهال تمها

بهود .بهه

چشم دوخت و زیرلب گفت:

چرا االن داری برمیگردی بهزاد؟ چی میشه دکتر قبول کنه همون جا عملت کنه نیای؟ چهیمیشه؟
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لب زیرین

را کال،ه به دندان گر،ت و تما

را وصل کهرد .صهدای همهمههی سهالن در میهان
را روی گو

صدای ضعی و کم جان کسی گم شد، .رزاد دست

دیگر

گذاشت.

جان عماد؟دوباره همان صدای ضعی آمد.
گوشی رو بده به ...ونداد!با شنیدن صدای ضعی بهزاد ،چیزی روی دل
ضع و درد پشت تما

سنگینی کهرد .تصهویر بههزادی کهه از شهدت

تصویری اشک در چشمان قهوهای رنگ

حلقه زده بود و مدام نام پریا

را میبرد .ندای ر،تن او را سر میداد و میگفت او پا سوز من شده است .جلوی

جهان گر،هت.

را کمی سرزنده کرد و گفت:

نباید بهزاد ،عال بویی از ماجرا میبرد .بنابر این لحن

نه سالمی نه علیکی میگی بده به ونداد؟ بی ادب شدی ها!بهزاد نگاه

را به پرستاری که گوشی را با ،اصلهای تخت نگه داشته بود دوخت .لبههای

بهه

قدری خشک بود که از هم باز نمی شد.
-زمان زیادی ندارم ،رزاد ،بده به ! میدونم به

درمورد زندگی من ...گفتین!

،رزاد گوشی را به سمت ونداد گر،ت و یکی بر شهانه ا

کوبیهد .ونهداد سهر

را بهه سهمت او

چرخاند.
بهزاد میخواد باهات حرف بزنه!گوشی را گر،ت .تا آمد ونداد چیزی بگوید .بهزاد با توجه به سری که پرستار تکان داد و ساعتی
که نشان داد .با لحن بی جانی گفت:
چیزی نگو ونداد ،نه بپر314
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بیا ونکوور! به پریا هم بگو بیاد! قبول می کنی یا دنبال ...یکی دیگه بگردم؟
جان کند همین دو جلمه را سر هم کند و به ونداد بگوید .به قدری حجم بغض گلوی
شده بود که نمیتوانست نف

بکشد .او به پریا ح میداد .بهتر از هرکسی! خهود

وقت خواستی بروی برو! خود
خود

مجوز داد پ

را جای او گذاشت .حتی خود

سنگین
گفهت ههر

گله نداشت .نامردی از سهمت پریها نبهود .بههزاد

را هم با این وضعیت و اخالقههای بهد

تحمل کند .او محکوم به تنهایی بود .ونداد بازدم

نمیتوانسهت

را بیرون ،رستاد ،بهزاد گفته بود نپرسد کهه

چه شد و چرا؟! بهزاد میخواست جدا شود .بهتهرین کهار را از نظهر او میکهرد امها رو آسهیب
چه میشد؟ ونداد کم از عش ا،سانهای نشنیده بود.

دیدها

-نمیپرسم چرا ولی این راهی که بری ،همه چی تموم میشه! میتونی با نبهود

کنهار بیهای؟

دیگه جای جبران نیست بهزاد ،میشی یک آدم غریبه!
عمی کشید .پرستار با دیدن صورت سرخ شدهی او ،و لرز

نف
دست

کمی که اندام

گر،ته بهود

را روی عالمت قطع با ،اصله گر،ت .چهرهی پریا و ،ریماه هر دو روی دیوار سفید رنهگ

جلو ،برای بهزاد تداعی شد .صدای

ضعی تر شد.

کسی که یکبار طعم ر،تن رو چشیده زود عادت میکنه و کنار میاد!این حرف را زد و تما

قطع شد .عماد از پشت شیشه به او چشم دوخت .حتهی از ،اصهله ههم

واضح بود چه قدر بهزاد سعی دارد خود
در نشست .دست

را باال برد .مشتا

را کنترل کند .روی صندلیهای بهم پیوستهی پشت
را از هم باز کرد و به حلقهی طالیی رنگ بههزاد چشهم

دوخت .یکبار دیگر حرف بهزاد را در ذهن

مرور کرد " .تمهوم شهد! گفهت مهن رو نمیخهواد!

گفتم طالق میگیریم .مخالفت نکرد! من رو به یکی دیگه ترجیح داد" پریا با او چه کرده بهود؟
چه باع شد پریایی که نفس
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پیشه را باع زدن این حرف کرده بود؟ بدون نگاه گر،تن از آن شی ،زمزمه کرد.
دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترینسینه را ساختی از عشق

سرشار ترین

آن که می گفت منم بهتر تو غمخوار ترین
چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین؟
***
(چند روز بعد)
دست
روی لب
که پ

را مردد جلو برد .نرسیده به موهای لخت قهوهای رنگ او ،متوق شد .لبخنهد کمرنگهی
نشاند .دست دیگر

به عنوان تکیه گاه گذاشت ،اجهزای صهورت او را

را زیر گردن

از سفر به بیرون از شهر ،حسابی خسته شده بود .گذراند .شال روی سر

را کمی جلهو

کشید و گفت:
آخی چه قدر وقتی خوابی بامزهای ،کوچولو!ابروا

را شیطنت وار باال انداخت .هیچک

اگر نمیدانست ،او از تکتهک حرکهات بههزاد آگهاه

بود .مخصوصا وقتی به پشت میخوابید .شاید یک بار در این چهارماه کنار او نخوابیده بهود امها
همیشه از دور نظاره گر او بود .دست

را باال برد و روی سمت چپ نیم رخ او گذاشت.

هری کوچولو ،پسری خوشبخت در مزرعه!لب های

را روی هم ،شرد اما نتوانست جلوی خندها

را بگیهرد و ریهز خندیهد .یهاد آهنهگ

آنشرلی ا،تاد .حتی تصور بهزاد با موهای قرمهز ،باعه شهدت بیشهتر خنهدهی او شهد .تها آمهد
دستا
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گفت:
بذار باشه!را بلعید .معذب از دست سرد بههزاد کهه مکمهل خهوبی بهرای

ابروهای پریا باال ر،ت و خندها

دست سرد او بود .کمی ،اصلهای که با او داشت را کم کرد.
خوبی؟ ببخشید ،نمیخواستم بیدارت کنم.به سمتی که پریا دراز کشیده بود .چرخید .خون به صورت پریا دویده بهود و کمهی گونهههای
رنگ گر،ته بود، .شار کمی به دست او داد و گفت:
تو باشی من خواب ندارم.پریا با شنیدن این حرف ،محکم دست
شد .لب

را از زیر دست بهزاد کشید و سریع از جای خهود بلنهد

را با شرمندگی گزید.

ببخشید ،دیگه مزاحم نمیشم.لبخند محوی کنج لب بهزاد نشست .دست

را تکیه گاه زیر سر

گذاشت و گفت:

تمرکز ندارم ،وقتی میای یک جوری میشم .همهمه تو ذهنم به پا میشه! هستی یک جهوریمنیستی تو دلم غوغاست .شبایی که تا صهبح بیهداری ،خهواب رو از چشهمام مهیدزدی! نشهانهی
خوبیه یا بد؟
پریا چندبار پلک زد .با ریشهی شالا
دوخت .با چیزی که صبح دیده بود .ذهن
لبا

بپوشد و در محل کار

ناراحت بود .دست
317

بازی کرد .بهزاد نگاه مستقیما

را به سهر پهایین پریها

آشفته شده بود .او از اینکه پریا در خانهه یهک جهور

موهای مشکی رنگ

را در معرض دید عموم بگهذارد بهه شهدت

را از روی تخت برداشت و به سمت پریا گر،ت.
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بیا اینجا!چرا؟از این صدای خفه شدهی او ،نیشخندی روی لب او نق

بست.

جزامی دارم که وقتی بیدار میشم ،یا تو خونهام ،خودت رو جز مواقع ضروری قایم میکنی؟پریا سریع سر

باال ر،ت .حرفهای عماد در گو ا

به صدا در آمد .او چنهدین بهار گوشهزد

کرده بود که هیچ تماسی به جز مواقعی که او خواب است با بهزاد نداشته باشد .عماد گفته بهود
بهزاد چندین سال است پ

از مرگ همسر

با عذاب وجدان زندگی میکند .پریها ناخودآگهاه

یک قدم به سمت عقب برداشت .زیر نگاه سنگین بهزاد ،به شدت معذب شده بود.
نه ،اینجوری نیست.بهزاد بدون پلک او را نگریست .عصبانی بازدم

را بیهرون ،رسهتاد و ناگههانی سهر جهای خهود

نشست .با لحت پر تمسخری گفت:
یا مشکل از منه یا تو! که ،کر کنم مشکل از منه ،تو خونه خودت رو چهادر پهیچ میکنهی ،تهواون نمایشگاه وامونده خودت رو به نمای
به این حر،

خندید .پریا مسخ شده نگاه

میذاری! شایدم از من میترسی نه؟
کرد .تمام عصبانیت بهزاد از این مورد بهود؟ مگهر

بهزاد تا حال در نمایشگاه دیده بود او را؟ تا آنجایی که یاد
میپوشید .از این عصبانیت بهزاد ابروهای

میآمهد .همیشهه پوشهیده لبها

باال ر،ت .او تا حاال نزدیک چندین بار گفته بود او را

نمیخواهد .برای بهزاد ،پریا ،ق حکهم یهک همخانهه را داشهت .دسهت از بهازی بها ریشهههای
شالا

کشید .بهزاد عصبانی از این جواب بیپاسخ  ،محکهم دسهت مشهت شهده ا

تشک کوبید و کمی صدای
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زن من هستی یا نه؟پریا ناخودآگاه از این رنگ گلگون شدهی بهزاد ،چند قهدم بهه سهمت جلهو برداشهت و ههل زده
گفت:
-آروم با

لطفا! االن حالت بد میشه هری! من ازت معذرت میخوام بابت هرچیزی که باعه

شدم بهم بریزی!
بهزاد عصا را از کنار پاتختی برداشت .از روی تخت بلند شد .عصبی و لنگانلنگان از حر،هی کهه
او را آت

زده بود به سمت پریا ر،ت .دل

به صدا در آمد" .زن من هستی یا نه؟" بهزاد جلوی او ایستاد .تکیها

بهزاد در گو ا
پای سالما

از این حرف او به طهپ

ا،تهاد .بهاری دیگهر سهوال
را بهه

داد.

میخوای بدونی درد من چیه؟را قورت داد .هر دوی آنها میدانستند ،علت کار پریا چیست اما درد بهزاد یهک

پریا آب دهان

موهای قهوهای رنگ

چیز دیگر بود .با دست

را بهم ریخت.

درد من از خودمه! دردِ من از بی غیرتی خودمه ،از اینکه نتونستم یکی بزنم تهو گهو ااسم تو رو کال یاد

تها

بره! از اینکه مرتیکه زل میزنه تو چشمام میگه میخوام با دوست دختهرت

ازدواج کنم!
پریا دست

را روی قلب

گذاشت ،مبهوت و بدون تعلل پرسید:

کی گفته؟بهزاد یک گام به سمت عقب برداشت و لبهی تخت نشست .گردن
،شاری به گردن
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همون آشغالی که واسه د،ترخون در رگهای پریا به جو
عصبانیت بهزاد ،پشتا

کلی وسیله خریده!
آمد .ناخودآگاه لعنتی نثار آن مردک نچسب دو رگه کرد .از این

به لرز ا،تاد .نمیتوانست جلوی لبخند

مهم میشد و خبر نداشت .دل

برای بهزادی که سر

را بگیرد .په

آخهر داشهت

را پایین انداخته بود قهنج ر،هت .بههزاد

هنوز نمیدانست چه جایگاهی در زندگی پریا پیدا کرده است .او هنوز با خود

درگیر بود.

دوست ندارم پریا ولی زنمی! حتی اگه تو ایران این رسمیت نداره میخوام ازت یک خواهشیکنم...
لبخند از روی لبهای پریا محو شد .لحن جدی و بهی احسها
شیرینا

او ،باعه شهد دسهت از تهوهم

بردارد .چند قدم به سمت جلو برداشت و کنار او روی تخت نشست .اگر او پریها بهود.

کاری میکرد بهزاد از گذشتهی تلخا

،اصله بگیرد و به او دل ببازد .همان طور که او دله

همان دیدارهای اول ر،ته بود .بی توجهی به صدایی که مدام حرفهای عماد را در گو ا
صدا در میآورد .دست

را باال برد .و روی ساق دست او گذاشت .بهزاد گردن

از
بهه

را کمی کج کرد

و به پریا چشم دوخت.
-خواه

نکن! حر،ت رو بزن!

این حرف را زد و دست او را کمی پایین آورد و انگشهتهای
کرد .بهزاد به نیم رخ او چشم دوخت .کمی از عصبانیت
که مکمل خوبی برای دستهای

را قفهل دسهتهای یهخ زدهی او

کاسته شده بود .دستهای سهرد پریها

بود .مانند خنکای آبی او را خامو

کرد.

نه جزامی داری ،نه مشکلی داری میترسم حالت بد شه ،وگرنه من از خدامه تو خونه راحهتباشم .بهم ح بده با دیدن و شنیدن گفتههای دکتر بترسم .در جواب اون طرف هم...
حرف او را بدون نگاه گر،تن از چهرها  ،برید.
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بیا ازدواجمون رو علنی کنیم.چشمهای پریا کمی درشت شد .بهزاد بی توجه به چهرهی متعجهب او ،کمهی خهود

را عقهب

را روی پای او گذاشت و دراز کشید.

کشید و سر

من کاریم نمیشه! من کنار اومدم با خیلی از مسائل! نظرت چیه؟ اینجهوری ههم مهن خیهالمراحت میشه که یکی نمیاد تو روز روشن بهت پیشنهاد بده و هم اینکه ح

بدی ندارم.

روزنهی امید در دل پریا روشن شد .بهزاد جدیدا چند شخصیتی شده بود .یهک دم خهوب بهود.
یک دم عصبی و ناراحت .دل

میخواست کمی بیشتر بهزاد حهرف بزنهد .ناخوداگهاه لحهن

را

را از دست او جدا کرد.

حرصی کرد و دست

نکنه بخاطر شال داری این حرف رو میزنی؟ ببین اگه مشک...بهزاد حر،

را با یک خمیازه برید.

پسر نوزده ساله که نیستم این حرف رو میزنی ،ق دلم نمیخواد بهت چشم داشته باشن!با لجبازی پریا نگاه

را به جلو دوخت اما خدا میدانست چه قدر دل

میخواد انگشتهای

را درون موهای صاف او ،رو ببرد.
راضی نشدم.لبخندی روی لب او نشست .بی توجه به قول و قرار و چهرهی جدی که به پریا نشان داده بهود.
زمزمه کرد.
برام مهم شدی پریا ،یک جور عجیبی وابستهات شدم .نمیخوام بذاری و بری! دوسهت نهدارم،عاشقت نیستم ولی زندگی کردن رو دوباره داری یادم میدی ،شبها که تا صبح بیداری بیشهتر
از همیشه داغون میشم .شبایی که خوابت میبره تا صبح بهت خیره میشم و از خودم میپرسم
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" چه جوری یک آدم میتونه انقدر مهربون باشه؟ انقدر بی ریا و بدون قصد و قرض پهای کسهی
که هنوز چندماه نیسهت کهه میشناسه  ،بمونهه؟" وقتهی هسهتی سهردرگمم ،وقتهی نیسهتی
پریشون!
نف

در سینهی پریا حب

پای پریا گو

شد .به پشت خوابید .دستهای

را روی تخت بهاز کهرد .سهر تهای

شد .مگر میشد این مرد را دوست نداشت؟ انگهار آن بههزادی کهه دربهارها

میان کلمات عماد ،همیده بود .خود

را نشان داده بود .حرفهایی که پ

از

از چندین ماه ،کهر

کردن به نتیجه رسیده بود را به زبان آورد.
میدونم االن خیلی خوشحالی ولی لطفا انقدر مهربون نبها ! میترسهم یکبهار بهری و دیگههنیای! میترسم انقدر وابستهات بشم که بعد ر،تنت دیگه نتونم درست زندگی کنم .من یک آدم
داغونم پریا ،داری دوباره بال و پرم میشی داری دوباره بلندم میکنی! لطفا به ،کرم بها ! اگهه
وابستهام کنی ،اگه حسم بهت تغییر کنه جوری که کل عالم و آدم رو وقتی کنارتم از یاد ببهرم.
محکوم میشی به زندگی کنار من!
پریا سر

را به سمت بهزاد چرخاند .اختیار دست

ر،ت .برای چند ثانیه پریا از گذشتها
دید .صدای طپ های قلب نامیزان

از کنترل

خارج شد و درون موهای او ،رو

،اصله گر،ت .چشم های مشکی رنهگ او ،قه بههزاد را
حتهی در گهو

بههزاد طنهین انهداخت .چههرهی پریها را

را به لبهای خشک شده ا

کشید ،نتوانست بیشتر از این تاب بیاورد.

برعک

می دید .زبان

طاقت

طاق شد و آخر حر،

را به زبان آورد.

من االنم محکومم به تو! خیلی وقته محکوم شدم .کمر بستم کهه از نهو بسهازمت ،تها بفهمهیکسانی هستن که هنوز با وجود عیبی که داری دوست داشته باشن و چشم انتظار این باشن که
بخوابی تا برای چندساعتم که شهده نگهات کهنن! په

نتهر

ایهن زنهدانی حتهی اگهه از بنهد

محکومیت هم آزاد شه باز هم برمیگرده! حتی اگه خال،ی هم کرده باشه بهازم بهرای یهک نهیم
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نتر  ،کنارتم هرچند هنوز ،ریماه

نگاهت و یک چهرهی دردمندت میمیره و زنده میشه ،پ
رو بخوای!

را به سمت بههزاد کهه حتهی یهک پلهک ههم نمهیزد .پهایین آورد .روی

این حرف را زد .سر
را بوسید.

موهای
***

برداشت .خانه در سکوت ،رو ر،ته بود .تمام برقها خامو

شده بهود.

را از روی پاهای

سر

حتی در میان تاریکی هم نمی توانست از گذشته ،اصله بگیرد .به قدری غم در دل

زیاد شهده

بود که به جای گریه کردن ،ق چند نف

عمی به سختی میکشید .پریا از دو روز قبل ،مرده

بود .مردهای در انتظار خاک! صدای زنگ آیفون بهرای بهاز چنهدم در خانهه پیچیهد .پاههای
جمع کرد .ناخودآگاه با خاطره ای که در ذهن

بیشتر در شکم ا
بلند خندید .با دست

به موهای مشکی رنگ

نق

را

بسته بهود .بها صهدای

کشید و به نرمه های آینه هایی که روی زمهین

برق می زد چشم دوخت.
اعتماد کردی خوردی! به خیلی ها قول دادم هری ...پیمهان عزیزتهر از جهانم کهه یهک زمهانیخیلی مهم بود .ر،تم و گفتم برمیگردم ر،تم محکوم شدم به کنار تو بودن! زندانیت بودم ولی
کا

برگردی! کا

بیدارم کنی از این کابو

گذشهته ،مهن رو میترسهونه بههزادم! کها

لعنتی! زندگی بهدون تهو ،بها آدمههای ترسهناک
بهودی کها

می،همیهدی چهاره ای نهدارم! کها

می،همیدی دست کشیدن ازت سخته ولی یک طرف بچمه!
دست

را بر روی صورت

کشید و اشکهای

در این دو روز ریخته بود .به سوز
حال جسمانیا

میا،زود .دست

داخل کی چرخاند .دست
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زد .کورسهوی امیهد در دله

پیچید .در همان حالت خشهکا

گوشهی دیوار بلند شد .دستی به پلک های خی ا
میتوانست این ریتم را ،رامو
پای

احسا

کرد .اخمهای

جوانهه زد .نفهمیهد چگونهه از

کشید .صدای قهدمها متوقه شهد .مگهر

کند؟ چند گام به سمت جلو برداشت .تیزی چیهزی را در که
جمع شد .چانها

لرزید .اگر بهزاد یک بار دیگر ،بهه او میگفهت

"بمان! نرو!" میماند .پریا سست شده بود .صدای قلب

از عقلی که دائم ،ریاد میزد .با ماندنت

بهزاد از دست میرود و او تاب شنیدن واقعیت را ندارد .بیشتر بود .به پشت در رسید .دست
روی دستگیره گذاشت و پایین داد .قلب

از حرکت ایستاد .اگر بهزاد پشت در بود .او به پایا

میا،تاد .او حاضر بود .برای ماندن کنار بهزاد ،حتی سردیهای
از دست داده بود .تنها چیزی که مانند آوار بر سر
باز کرد .سوز

ک پای

را

هم تحمل کند .پریا عقله

را

می ریخت جدایی از بهزاد بود .در را کامهل

باع شد لنگ بزند .قدم به داخل راهروی کوچک و تاریک گذاشهت

راهرو دقیقا روبه روی پذیرایی بود .از پشت سر هیکل مردی را دید .نگاه
روی ،یلم تولد بود .تولد سی و دو سالگی بهزاد ،سه هفته پی
را درون جیبا

امکان نداشت این مردی که دستهای

بهزاد باشد .او ،یلم را استپ کرده بود اما االن داشت پخ

به تلویزیون روشهن

در خانه! پریا چنهدبار پلهک زد.

کرده بهود و بهه ،هیلم نگهاه میکهرد.
میشد .از تر

نف ا

بنهد آمهد.

این ادم غریبه در خانهی او چه میکرد؟ تنها کاری که توانست انجهام دههد، ،شهردن کلیهدهای
برق بود .خانه روشن شد .مرد سر

را به سمت راست چرخاند .پریا با دیدن نیم رخ او ،ترسهید

و یک قدم به سمت عقب برداشت .مرد خم شد و تلویزیون را با کنترل خامو
کردن به پریا که رنگ

همانند گچ دیوار سپید شده بود گفت:

زوج خوبی بودین ولی کادهان

کرد .بدون نگاه

قبل دلبری کردنات به یاد قولی که دادی میا،تادی!

را به سختی از هم گشود.

-تو چجوری اومدی داخل؟
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کامل به سمت پریا برگشت .روی مبل تک نفره نشست .
زنگ زدم جواب ندادی! نگران شدم ،از بالکن همسایه اومدم .طرف مثهل اینکهه وضهعیتت رودیده بود .گفتم پسرداییشم اجازه داد .
تزری کهرد .ناخودآگهاه بها پیشهنهاد دوبهاره

بی احساسی و بی تفاوتی پیمان ،تر

را به جان

برگشتنا  ،بیحال خندید و شانها

را به دیوار تکیه داد.

خب؟ چرا اومدی؟ چرا زنگ زدی؟ مگه نگفتی دخترت رو نمیخوای گمشهو؟! اگهه بههزاد روانتخاب کردم چی؟
پیمان پای راست

انداخت .با انگشتا

را روی پای چپ

روی شهلوار مخملمشهکی رنگه

خطوطی کشید و گفت:
تو ح انتخابی نداری! ،ق منم و النا!لب زیرین

را به دندان گر،ت .پریا درست گفته بود .این مردی که زمین تا آسمان بها پیمهان

گذشته ،رق داشت ،خوی نوابا
پشت گو ا

بیدار شده بهود .نیشهخندی زد و موههای مشهکی رنگه

را

برد.

تو؟ بخاطر دخترت میخوای نگهم داری؟!حال پیمان از صبح کهه آزمهای
بود .پدر

پریها را پهدر

در صهورت

کوبیهده بهود .گر،تهه و مغمهوم

به او گفته بود .تا وقتی کار از کار نگذشهته بایهد .پریها را پهی

خهود

وگرنه اگر او بویی از ماجرا در زمان ،علی ببرد ،شاید دیگر ،رصتی نماند .سر
بهچشم های سرخ پریا نگاه

برگردانهد.

را باال گر،هت و

را دوخت.

-دختر عاقلی هستی ،نیاز به تحت ،شار گذاشتنت نیست .خودت میدونی بری چهه بالیهی سهر
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هری میاد.
را بلعیهد ،دسهت روی نقطهه ضهع او

خون در رگهای پریا یخ بست .به سهختی آب دههان

گذاشت .انگار پیمان خیلی خوب بلد بود چگونه او را تحت ،شار قهرار دههد و اههرم ،شهار ههم
را به او دوخت .ک پای

بهزاد بود .پریا تلخ خندید .نگاه غمگینا

از شدت ،رو ر،تگی آینهه

میسوخت.
هنوزم دوستم داری؟!پیمان دست از کشیدن خ بر روی شلوارا
سمت

باال آمد و به پریا که چند قدم بهه

کشید .نگاه

آمده بود و کمی نزدیکتر آمده بود چشم دوخت .

پرسیدن داره؟پریا دست

را روی دهان

گذاشت و با بغض خندیهد .نگهاه

چرخاند و ناگاه جدی شد .نگاه دقی ا

را سهردرگم بهه اطهراف خانهه

را روی پیمان ثابت کرد.

اگه دوستم داشتی انقدر خودخواه نبودی اگه دوستم داشتی ،آرزوت خوشبختیم بود ولی تهومن رو ،ق میخوای .میدونی ضع یک عاش چیه؟ معشوق ! مهن بههزاد رو میخهوام! په
حاضرم برای اینکه نابود نشه از اینکه بخاطر اشتباه من و دروغی که به

گفتم دوباره تیکهه-

تیکه نشه همه کار بکنم ولی تو...
با دست

سینها

را ماساژ داد ،نف

در سینها

حب

شد اما چیزی را بروز نهداد .پریها بهی

توجه به ،ر  ،روی او پا گذاشت .یک قطره اشک از میان مژههای پر پشهتا
چکید .پیمان دست
عاش روبه روی

را به نشانهی سکوت باال برد .سعی میکهرد ،کهر

را بهه سهمت پریهای

ندهد .در چشم پیمان ،پریا همان دختر دبیرستانی بود که از تر

پناه میآورد .همانی که با پلکهای خی ا
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مراقبتهای ویژه ببیند .

ثانیه او را در بخ

-ولی من؟! چون دیگه نمیخوام پا پ

بکشم شدم ظالم؟ پ

که اسم مادر رو تازه از بچههای مهد شنیده چی؟ تا چند روز پی

ح من چی میشهه؟ دختهرت
نمیدونستی بچه داری ولی

االن چی؟ خوبه خودتم مادر نداشتی که االن بخاطر یکی دیگه میخوای بچهی خودتم بی مادر
بزرگ شه!
دست
قلب

نامیزان میزد .پریها نگهاه از او نگر،هت، .قه کمهی

را محکم بر روی مبل کوبید .قلب

بخاطر وضعیت هر سه نفرشان گر،ت .هالههی قرمهز رنگهی دور قرنیههی چشهمهای او را

گر،ت .از جای خود بلند شد .صدای ضعی پریا آمد.
اگه یک روزی دست بچهام رو گر،تم و ر،تم جایی که دستت بهم نرسه چی؟در یک قدمی پریا ایستاد .تمام آرایشی که آن شب روی صورت
چشمهای

سیاه شده بود ،کاسهی چشما

نشسته بود .ماسیده بود .زیهر

به خون نشسته بود .پریا یک شبه پیهر شهده بهود.

قلب پیمان از این حرفهای او به درد آمد .از نظر پریا ،او آنقدر منفور شده بهود؟ چهرا او یهک
ثانیه خود

را جای پیمان نمیگذاشت؟ پیمان دیگر نمیتوانست پریا را رها کنهد ،تنهها آرزوی

باقی مانده برای پیمان ،ماندن پریا بود .داشتن او بود ،دل پیمان قنج میر،ت بهرای زمهانی کهه
پریا را در خانها
پریا در خانها

ببیند .چرا همان خانهی سی متری را روشن ببیند .صدای خندههای النها و
بپیچد انقدر محال بود؟ انقدر سخت بود که پریا حتی حاضر نبود یک سهاعت،

حتی یک ساعت کنار پسرداییا

بماند؟ پیمان حتی حاضر بود پریا ،ق نیم ساعت کنهار او و

دخترشان بماند ،تا قبل از اینکه اجلا
پدر

در گو ا

باع شد حر،

سر برسد ،آرزو به دل نماند .در میهان ا،کهار

صهدای

به صدا در آمد .باری دیگر زمان کمی کهه در اختیهار داشهت یهادآور شهد و
را تغییر دهد .

_قبل اینکه بری ،بهزاد رو از دست دادی ،پریِ من! تو که نمیخوای واقعیت و اتفاقات گذشته
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رو بفهمه ،میخوای؟ اگه میخواستی زندگیت رو با درو و پنهون کهاری نمیسهاختی ،اگهه از
نبود ،همه چیز رو میگفتی!

اول قصدت سواستفاده از
لرز

نامحسوسی اندام

لرزان
حرکات

گر،ت .چه بیرحمانه حماقتهای گذشته را به صهورت

را به دستهی مبل تکیه داد .پیمان دست
از کنترل

خارج شد .دست دیگر

رنگ او را به سمت گو ا

زد .دسهت

را روی بازوی او گذاشت .اختیهار حرفهها و

را از روی قلب

برداشت .طرهی موههای مشهکی

برد .چانهی پریا لرزید .نتوانست اشکهای

را کنترل کند .

دیونهی خودخواه ،تو نمی،همی داری چیمیگی!پیمان با صدای بلند کنار گو
،داکار

او قهقههه زد امها از حرفههای پریها جگهر

نمیتوانست دوباره برگردد .همانی که پدر

خهون بهود .روی

میخواست بیدار شده بود .او پ

سال و نیم قیام کرده بود و مدام بیچارگیهای ایهن مهدت را بهر ،هرق سهر

میکوبیهد و او را

بیشتر مصمم میکرد تا دو دستی پریا را بگیرد .پریا از این نزدیکی او حالت تهوعا
دست لرزان

از سه

بیشتر شد.

را باال آورد و تخته سینهی او کوبید تا کمی عقبتر بایستد.

در اینکه ده ساله دیونهام کردی که شکی نیست ،ولی چرا با من رو راسهت نیسهتی؟ خهودتاعتراف کردی تا چندماه واسهه مهن نامهه مینوشهتی ،اگهه قصهدت از نزدیهک شهدن بهه بههزاد
سواستفاده نبود .چرا تو ،کرت بودم؟ اوه ،حتما اگه بفهمه زن
داشته ولی باها

عاش یکی دیگهه بهوده و بچهه

مونده دیگه زنده نمیمونه!

صدای ه ه پریا در صدای خندهی هیستریک پیمان گم شد .ناگهان دستهای الغهر
آمد و یقهی ژاکت او را میان دستان
-باها

گر،ت و با بیچارگی در صورت او ،ریاد زد.

کاری نداشته با ! هرکاری بگی میکنم روانی! دور بهزاد رو خ بکه ! دوبهاره زنهت

میشم ولی دست از سر
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این حرف را زد و چندین بار محکم بر تخت سینهی او با گریه کوبید .پیمان چند قدم به سمت
عقب برداشت .پریا روی زمین نشست و محکم با دستهای
پیمان ر،ت ،مبهوت ر،تار او را نگریست .شانههای
خمیده شد .دست چپ و گردن
پی

ح

را در بدن

کوبید .لبخند از لبههای

بر سر

از شدت عالقهی شهدید پریها بهه آن مهرد
نمیکرد .این دختر را با کسی که چندسهال

با او زندگی میکرد .مقایسه کرد هیچ وجه تشابهی میان آنها نبود .پریها ناگههان از روی

زمین بلند شد به سمت او حمله ور شد .با گریه و ناله او را از خانه بیرون انداخت و محکم در را
بر هم کوبید .دست های
-باها

را روی صورت

گذاشت و با صدای خ دار

کاری نداشته با ! اون آخر بهدبختا

،ریاد زد.

کهه بها پیهدا شهدن مهن احمه تهو زنهدگی

بدبختتر شده !
زانوهای

را در شکما

جمع کرد .بها بیچهارگی بهه جلهو چشهم دوخهت .دیگهر نمیتوانسهت

اشکهایی که مدام از چشما

می چکید را کنترل کند .او برای درد نکشیدن بهزاد همهه کهار

میکرد .اگر با جدایی از او دردهای بهزاد تمام میشد ،می ر،هت .سهر
سرقت کوبید ،از میان چشمهای اشکیا
چشم دوخت .دستا

به دستهای

را باز کرد و جلوی صورت

را محکهم بهه در ضهد

که روی ساق پاههای

آورد .با دست

حلقها

پیچیهده بهود

را نواز

کرد .

هنوز یکماه از قول و قرارمون نگذشت .هنوز چند روز از حر،ی که بهت زدم نگذشت...حر،

کامل نشده بود که صدای زنگ در برای بار دوم آمد .سر

را به پیشانی تب دار

را از در ،اصله داد .دست

کشید و بلند شد .از داخل چشمی به بیرون نگاه کرد .بها دیهدن وکیهل

بهزاد و برادر عماد ،آهی از نهاد

خارج شد .نیم نگاهی به سالن انداخت ،همان چند قدمی که

به جلو برداشته بود رد پاهای خونیا

ا،تاده بود .صدای بلند و کال،هی ونداد آمد.

-پریا خانم ،میدونیم خونهاید ،لطفا در رو باز کنین باید باهاتون صحبت کنیم .
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دست

را به دیوار کنار در تکیه داد .کش

یک جر و بح دیگر را نداشت .او دل

میخواست

هرچه سریعتر همه چیز را با تظاهر به بی تفاوتی تمام کنهد .بهه قهول پیمهان چهارهای بهرای او
را بلند کند و در را باز کند و با بی رحمی تمام بگوید " همه چیهز را

نمانده بود .تا آمد دست
به او گفتم " خانه دور سر

چرخید و محکم بر زمین خورد .پریا دیگر جانی برای بلند شهدن،

برای تقال کردن نداشت ،به قدری ،شار وارد شده بر رو و جسما
نتوانست یک کلمه بگوید تا کمک

زیاد شده بهود .کهه حتهی

کنند .تا بفهمند او در خانه است .پلکهای نمدار

بهرهم

چسبید و دیگر چیزی را نفهمید .
***
را روی صورت

دستهای

با درد بست .شانها

گذاشت و سر

را با بیچارگی به دستان

تکیه داد .چشهمهای

به کل از شدت درد تکان نمیخورد .چندبار محکم سهر

را بهر ،رمهان

را به خیابان دوخت.

کوبید و با تلخی نگاه

نمیتونم پریا! نمیتونم ازت دست بکشم ،باید کنهارم بمهونی! هرجهور شهده! حتهی جنهازهاتهم نباید دست ک

دیگهای بیفته! وقتی من مردم هرجا خواستی برو ولی تا وقتی من لعنتهی

هستم نباید بری !
خارج شدن ،عل امر از دهان  ،با باز شهدن در و سهوار شهدن کسهی در یهک زمهان بهه وقهوع
پیوست .بابک نف
خو ا

زنان نگاه

را به چهرهی رنگ پریدهی پیمان دوخت .بی دلیل از این مرد

نمیآمد .از همان صحنهی اولی که او وارد شد .احسا

میکرد ،ریگهی در کفه ا

است اما چارهای نداشت ،این تنها راه از نظر بابک بهرای شهفا یها،تن و ابهراز پشهیمانی بهرای
برادر

بود.

-قبول میکنم ولی قبل
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را با ک دست

کمی شیشه را پایین داد .قفسهی سینها

ماساژ داد .

بگو!بابک دستهای سرد

را روی دریچهی بخاری گذاشت .اخمهای

را با یاد مسبب این اتفاقات

را دوخت.

درهم کشید و به شیشهی کثی ماشین نگاه

قبل منصرف کردن بهزاد ،پول بزن به حسابم! باید برم جایی...پیمان درنگی کرد .زبان

را به لبهای

کشید، .هیلم تولهد بههزاد ،مهدام در جلهوی چشهما

میآمد و بیشتر او را دگرگون میکرد.
اسلحهام میخوای؟!بابک با شنیدن این حرف ،لبخند مسخرهای کنج لب

نشسهت و سهر

را بهه سهمت پیمهان

چرخاند.
نه ،واقعا انگار یه چیزایی میدونی ولی اینکهه از کجها میدونهی واسهم سهواله ،کهدوم منبهعموثقی ریز ریز زندگی ما رو بهت گفته؟!
به بابک خندید .اگر به خود

پیمان در دل

حرص

یکی در میان
حتی لحن صدای

را روی او خالی میکرد .چون به اندازهی زیهادی شهبیه بهرادر

،ق اسلحه و بلی میخوای برای امارات؟

را به دندان گر،ت .خانهای که پدر

برای همسهر

اجهاره کهرده بهود در یکهی از

آسمان خرا های دبی بود .وقتی بابک دربارهی آن برج شنید حال و روز
که از پدر
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بهود.

هم کمی به بهزاد میمانست.

به این مورد کار نداشته بابابک لب

بود از حرص دل

هم که شده ،بها وجهود قلهب

دیدنی بود .نفرتی

داشت متعل به همین چندسال گذشته نبود .او از همان کودکی که میدید بههزاد
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برادرانههای

رنگ و بوی پدری میدهد، ،همیده بود که پدر

دو سال داشت ،هم با وجود اینکه بهروز خرج دانشگاه
هههم کههه ،حههال و روز مههادر

کیست .حتی االن که بیست و

را میداد .از او تنفر داشت .این اواخهر

ایههن شههده بههود یههک لحظههه از جلههوی چشههما

خانمانهی هدیه دور نمیشد .بابک به خود

آمد .سر

ر،تارهههای

را تکان داد و گفت:

-جونتر از این حر،ام که دستم رو به خون یک انگل آلوده کنم ،هرچه زودتر واسم جور

کن،

قبول میکنم باهات همکاری کنم ولی کچل خان اینم تو سرت ،هرو کهن تمهام کارههایی کهه
حاضرم بکنم بخاطر برادرمه!
پیمان دستی به پیشانی عرق کردها

کشید .در دل

به این حرف بابک خندید .نگاه

را بهه

جوی کنار خیابان دوخت .با شدت در جریان بود .پیمان با همان لبخند بدجنسی که کنج لب
نشسته بود .در دل

گفت:

-اگه بدونی قراره چجوری برادرت رو نابود کنی ،به پای همونی که میخوای از شهر

خهالص

شی میا،تی ،تا خرج درمان مادرت رو بده! چه پسر احم و سادهای!
بابک دست

را درون جیب کاپشن چرمیا

دست دیگر

را بند ،دستگیرهی در کرد .

،رو برد .کاغذ را روی داشبرد ماشین او گذاشت و

این شمارهی منه ،بلی و پول رو میخواستی بیاری بهم زنگ بزن!این حرف را زد و از ماشین پیاده شد، .کر میکرد اگر پیشهنهاد پیمهان را قبهول کنهد کمهی از
عذاب وجدان

کم میشود اما بی دلیل دلشوره گر،ته بهود .در ماشهین را بهرهم کوبیهد .کهاله

هودی خاکستریا

را رو سر

قبول میکند اما نقشهی اول

گذاشت و دوان دوان به آن سمت خیابان دوید .بابک گفته بود
چیز دیگری بود و پیمان هم به قدری پریشان بود که حتی از او

شایدها ،احتمالها را نپرسید .حرفهای پریا و تنفر
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همه و همه او را میسوزاند .پیمان هیچ سهمی از پریا نداشت و خود

هم میدانست .از درون

آینه به بابکی که از او دورتر میشد چشم دوخت .دیگر نتوانست جلهوی خنهدهی عصهبیا

را

بگیرد .قهقهه زد و گفت:
هردوتون مغلوب میشین! هم تو برادر شرمنده و پشیمان و هم تو پریای عاش پیشهه ،هنهوزمن رو نشناختی پریا! هنوز نمیدونی از دست من دیونه چه کارهایی برمیهاد .هنهوز نفهمیهدی
هرچه قدر بیشتر دوس

داشته باشی و برای محا،ظت از

تن به کنار من بودن بدی! مهن رو

بیشتر تحریک میکنی که همه چیز رو خراب کنم.
این حرف را زد و با خنده مشت ا

را به ،رمان کوبید .شانههای

از شدت خنهده میلرزیهد .از

االن برای بهزاد تسلیت ،رستاد بدون هیچ عذاب وجدانی ،ح پیمان از زندگی پریا بود .برای او
مهم نبود .چه بر سر بهزاد میآید .او کمر بسته بود که جوری پل پشت سر او را ،رو بریزد کهه
با هیچ چیزی ساخته نشود و حتی در ذهن

خطور نکند که تنهای

بگذارد

***
چندین بار محکم به در کوبید .کمی تن صدای

را باال برد.

پریا خانم لطفا در رو باز کنین! کار واجبی باهاتون داریم .،رزاد روی پلهی مرمری نشست و به ونداد چشم دوخت.
،کر کنم تالشمون بیهوده است ،دقیقا یک ساعته داری حنجرهات رو پاره میکنی و التمهامیکنی که در رو باز کنه ولی میبینی که .بلی و چیزی که نوشتی رو بنهداز پشهت در ،بهریم!
خودتم برو خونه زود آماده شو تا ساعت  ۶چیزی نمونده!
ونداد محکم مشتا

را به در کوبید .دندانهای

را از ایهن حهرف ،هرزاد روی ههم سهایید و

گفت:
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-من مثل شماها دیونه نیستم ،تا وقتی خود

توضیح نده که رابطها

با پسردایی

بلی رو میدم نه چیز دیگه ای! نمیتونم اجازه بدم بخاطر یک بح ساده زندگی

چیهه نهه
دوبهاره بهره

رو هوا !
،رزاد به این حرف او خندید .با دست
چند روز واقعا همه چیز را ،رامو

موهای بلند

را به سمت عقب مایل کرد، .رزاد در این

کرده بود .حتی به خانهی پدری

هم نر،ته بهود و شهب

در مطب صبح کرده بود .مشکل او این بود که نمیتوانست به خوبی به این مشکل پهی
عک

العمل عاقالنه نشان دهد .او به ظاهر روانشنا

بود اما بهرای زنهدگی خهود

را

آمهده
از همهان

راهکارهایی که به مردم میداد استفاده نمیکرد .
-خوبه خودت ،همیدی که زن بهزاد ،به

درو گفته میخوای نگه

داری کهه دو روز دیگهه
و

جنازهی بهزاد رو جمع کنیم؟ بهترین کار همینه ونداد ،باید از هم جدا شن! من بهه احسها
عالقهی این وس کاری ندارم باید از هم جدا شن بخاطر بهزاد !
ونداد عصبانی یک گام به سهمت عقهب برداشهت .تیهز او را نگریسهت .دسهتهی کیه ا
دست

،شرد .پلک

از عصبانیت باال پرید.

د لعنتی مشکل بهزاد همین احسابه وجود

را در

لعنتیه! اون بعد خواهرت عاش پریا شده! وابست

شده،

در تمام این مدت عادت کرده، ،کر میکنی با طالق همه چیز حل میشه؟! تو ،ق

داری به وضع جسمانی اون ،کر میکنی ولی یهادت نهره بههزاد مشهکل روحهی داره! اون بعهد
خواهرت مرده بود .حاال که داره سر پا میشه اگه سر هیچ و پوچ پریا رو از دست بده دیگه سهر
پا نمیشه !
،رزاد از جای خود بلند شد .جلوی او ایستاد .از نظر هیکهل و قهد و قهواره بهاهم در یهک سهطح
بودند .نگاه
گر،ت .صدای
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که به خود

آمده بود و با حال تهوع و سرگیجهای که داشت در حهال تمیهز کهردن رد خهون

خشک شده روی زمین بود .عربده کشید:
،کر میکنی اگه بفهمه با یک آدم دروغگو زندگی میکهرده و عاشهقخرمه؟ در این مورد رو و روان
شده ،به

میگی بهزاد عاشق
خیانت کرده چی سر
بازدم

شهده بهازم خهو

و

آسیب نمیبینه؟! این دختره هفت ماه کنار بهزاد بهوده ،داری
دلداده  ،به نظهرت اگهه بفهمهه مهورد اعتمهادترین آدم بهه

میاد؟
را کمهی

را بیرون ،رستاد .چند قدم از او دور شد و بدون نگهاه کهردن بهه او ،صهدای

پایین آورد.
تو نمی،همی من چی میگم ونداد چون نکشیدی درد خیانت رو ولی من احم کشیدم مهناز عزیزترین آدم زندگیم خوردم ،دهنت رو مهر و موم کن ،بذار همه چیز با جهدایی تمهوم شهه!
نذار از این بدتر شه!
سکوت کرد .قفسهی سینها

با شدت باال و پایین شد .ونداد زبان

-چیزی نمیگم ولی باید واقعیت رو بشنوم تا باور کنم پریا نق

را به لب

کشید .

بازی کرده!

تا آمد ،رزاد چیزی بگوید .در باز شد و قامت پریا نمایهان شهد .سهر هردونفرشهان بهه سهمت او
چرخید .پریا بی توجه به زیردل

که مدام تیر خفیفی میکشید .نگهاه غمگیهن

را بهه ونهداد

دوخت .مرگ یک بار شیون یک بار ،باید همین جا همه چیز را برای این دو نفهر تمهام میکهرد.
مخصوصا برای وندادی که هنوز کمی امید داشت.
-انقدر غیرقابل باوره که از سادگی و بیچارگی

سو استفاده کردم؟ یا شایدم نمیخهواین بهاور

کنین که من از روز اول اون رو نخواستم؟
در را کامل باز کرد .یک قدم به سختی بهه جلهو برداشهت .عرقههای درشهتی روی پیشهانیا
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نشسته بود به طوری که موهای مشکی رنگ
ادا میکرد ،ق خدا میدانست در دل

به پیشانیا

چسبیده بود .کلمات را به سهختی
غل است .

چه آشوبی بپاست و چه قدر حرفهای

قصد من عش و عاشقی نبود جناب وکیل! من خودم زندگی داشهتم ،ههم بچهه داشهتم ههمشوهر ،همون پسردایی که تو محضر دیدی

شوهر من بود .مجبور شدم ،رار کنم ،من دو سال

و خردهای آزگار تو کوچه و خیابون میخوابیدم .نمیتونستم به بچهام نزدیک شم ،وقتی بههزاد
رو دیدم .گل از گلم شکفت ،تونستم واسه یک مدتم شده کنهار

حهاال هرجهور شهده ،زنهدگی

کنم ولی االن که آبها از آسیاب ا،تاد برگشتم پی

خانوادهام ،بهزاد خود

داد و حاال ،من ضامن اینکه چه بالیی بعد من سر

میاد نیستم .میخواسهت دلبسهتهام نشهه،

من ،ق واس
بغض گلوی

بهم مجوز ر،هتن

یک همخونه و پرستار بیشتر نبودم .
سنگین شد .لهرز

چانهها

را کنتهرل کهرد .چهه قهدر سهخت بهود زل زدن در

چشمهای آن دو مردی که تعری شان را بسیار از بهزاد شنیده بود و از همه سختتر حرفههای
دروغی بود که بر زبان آورده بود .پاهای
جلوی خود

توان ایستادن نداشت .پریا دله

را گر،ت که به وندادی که شانههای

مهردن میخواسهت.

ا،تاده بود نگوید " بخاطر خود بهزاد بایهد

بروم " .چه قدر سخت بود که به ،رزاد بگوید .حرفهایت عین حقیقت است اما با یهک تفهاوت
که من عاش بهزاد شدهام و با جان و دل کنار او ماندهام ...
،رزاد با شنیدن این حرف ،به سمت ونداد گام برداشت .کی او را محکم از دست

کشید .زیپ

کی را باز کرد و بلی را از جیب داخلی برداشت .صدای عصبی ونداد آمد.
واقعیت رو دارم ازت میشنوم؟تا آمد ،رزاد با عصبانیت چیزی بگوید .ونداد یک قدم به سمت او برداشت .ارتباط چشمیا
قطع نکرد .پریا هل از نگاه ریزبینانهی ونداد ،دست
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را

آره ،واقعیت تلخ همینه! من بهزاد رو نه میخواستم و نه...صدای عصبی ونداد حر،
-اگه دوس

را قطع کرد.

نداشتی ،چرا حال و روزت اینه؟ با این حرفههایی کهه زدی بایهد االن خوشهحال

باشی ولی این نگاه و چهرهی گر،تهات چیه؟ اونقدرا که ،کر میکنهی بهازیگر مهاهری نیسهتی!
الاقل برای من نیستی!
قرنیهی چشما

کمی درشت شد .این را کجای دل

چیزی بود که بسیار در صورت
پریا لبخند تلخی کنج لب

میگذاشهت؟ ونهداد ریهزبین نبهود .ایهن

مشههود بهود، .هرزاد بلهی را پیهدا کهرد و سهر
نشاند .صدای

را بهاال بهرد.

به سختی بیرون آمد .

-چهرهی پریشونم از دلسوزی برای بهزاده انقدرم دیگه بی وجدان نیستم که دلم بهرا

تنهگ

نشه! هرکی محبتهای اون رو ببینه بعد از جدایی مثل من میشه!
،رزاد بلی را جلوی پای او انداخت .مچ دست ونداد را که یک دهم درصد گول او را نخورده بود
گر،ت و با خشم به او چشم دوخت.
برای هفتهی دیگه واست بلی گر،تیم .زحمت بکاز زندگی

سوار شو بیا ونکوور ،هرچی زودتر شر تو

کم بشه بهتره! خدانگهدار پریا خانمِ نواب!

ونداد را به سمت راه پلهها هدایت کرد .ونداد مخالفت نکرد .او باور داشت .چیزی که در چشمان
غمگین پریا بیداد میکند ،چیزی به جز عش نیست و حرفهای عماد اشتباه نیست .زنهدگی
عاشقانهی پریا و بهزاد ،یک طر،ه نبود عماد گفته بود ،پریا دیوانهوار ،عاشه بهزاداسهت .اگهر او
بهزاد را دوست داشت پ
لرز

علت ر،تار

چه بود؟ چرا با وجود کالم قهاطع او کهه حتهی کمهی

هم نداشت ،باور نکرد؟ چون این حالت صهورت و چشهمها را چنهدین سهال بهود کهه بهه

وسیله ی شغلی که داشت در میان موکل های
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***
با ایستادن ماشین روبه روی خانه ،نگاه

را به بیهرون دوخهت .آهنهگ بهی کالمهی کهه درون

ماشین می پیچید .با آهنگ غمگین و آشنایی عوض شد .تا عماد آمهد پخه
بهزاد بدون برگرداندن صورت  ،دست او را گر،ت .گلوی

را خهامو

کنهد.

کمی خشهک بهود .لبههای

بهرهم

چسبیده بود.
رد نکن! بذار بخونه!این حرف را زد و صدای آهنگ را بلند کرد .پیشانی ملتهب و عرق کردها

را به شیشهی سهرد

ماشین چسباند .زیرلب با خواننده شروع کرد به خواندن.
من ازت خهاطره دارم ،چجهوری یهادت بیهارم؟ مها روزای خهوبی داشهتیم همهه شهون رو جهاگذاشتیم .
عماد عصبی با انگشتا

به ،رمان کوبید .بهزاد بی توجهه بهه او نگهاه

را بهه بهالکن اتهاق

دوخت ،گلهای شمعدانی قرمز رنگ پژمرده شده بودند .انگار آنها هم ،همیهده بودنهد کهه ایهن
خانه دیگر عطر و بوی ساب را ندارد .اشک در چشمان قهوهای رنگ

کمین کرد.

چند روزه میشه که ر،تی اما انگار یه ساله ،بیشتر از این نمیتونم بی تو خوشبختی محاله!خوشبختی برای او محال بود ،با ر،تن پریا دیگر او رنگ شهادی را نمیدیهد .بههزاد دله
دادگاهی که در هفتهی پیشرو شاید داشته باشند خو

را بهه

کرده بهود .او هنهوز امیهد داشهت ،پریها

برمیگردد .هرچند گفته بود او را نمیخواهد.
کجاست اون خاطره هامون ،چی شد اون حال و هوامون ،چقده دل نگرونم واسهی آرزوهاموننامحسو

برهم خورد .نگاه اشک آلود

را از بالکن گر،ت .اگهر بیشهتر میمانهد و

دندانهای

آهنگ هفت سال پی

میکرد دوباره حال

بد میشد .بنابر این قفهل در را بهاز کهرد.
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عصا را برداشت از ماشین پیهاده شهد .بها آتهل آهنهی کهه از زیهر زانهو بهه پهای
نمیتوانست وزن

را روی پای

بسهته بودنهد.

بی اندازد .عماد بدون گفتن چیزی از ماشین پیاده شد ،ماشین

را دور زد و کنار او ایستاد .ماشینها یا سرعت از خیابان میگذشتند و چشم بهزاد خیره به خانه
و حواس

نشاند و گفت:

پی گذشته بود .عماد اخمی بین ابروهای

بیا برگردیم .لجبازی نکن!بهزاد سر

را به معنای نفی تکان داد .دستهی عصا را در دست

،شرد و سهر

را بهه سهمتی

که ماشینها به سرعت میر،تند چرخاند.
وقتی خونه دارم چرا باید بیام خونهی تو؟ نگران نبا ! پوست کلفهتتر از ایهن حر،هام کهه بهایادآوری چندتا خاطره حالم بد شه ،من بحران ،ریماه رو پشت سر گذاشتم .اینکه چیزی نیست.
این حرف را نامطمئن زد و به سمت آن طرف خیابان ر،ت .شاید بحهران ،ریمهاه را پشهت سهر
گذاشته بود ولی قلب

با یاد حرفها و وعده وعیدهای پریا طپ

،کر میگرد دیگر کسی را به قلب

میگر،هت .او بعهد از ،ریمهاه

راه نمیدهد اما جای پریا چنان در قلب

محکهم شهده بهود

که از هر وقتی بیچاره تر به نظر میرسید .حتی یاد چشمهای مشکی رنگ او ،نف
از یاد او میبرد .با قدمهای آرامتر از همیشه به جلوی در آهنی خانها
کاپشنا

بیرون آورد .دستهای

کشهیدن را

رسید .کلید را از جیهب

به قدری میلرزید که حتی نمیتوانست بهه خهوبی کلیهد را

درون در بچرخاند .زیر لب نگاه غمگین مملو از عصبانیت
-به خودت بیا هری احم ! انقدر بیچاره نبا

را به در دوخت .

که برگردی به همون لجن زار! بدون اون زنهدگی

کن ولی انقدر خودت رو خار و خفی نکن التما

کردی که نره حاال که ر،ت .حاال که تهو رو

بخاطر عیبی که داری نخواست بذار بره با کسی که از همه نظر ایدهآلِ!
کلید را درون در چرخاند و وارد شد اما تا پای سهالم
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هجوم آورد .از همان بدو ورود پریا و خود

را که که با وجود پای دردمند

را دید .خود

همان عصا دنبهال پریها میدویهد و او عقهب عقهب میر،هت و میخندیهد .سهر
باربیکیو کنار حیاط چرخاند .خود

بها

را بهه سهمت

را دید که با چه دقتی درحال جوجه سیخ کشهیدن بهود و

پریا را میدید که با پتهوی مسها،رتی کهه دور

انداختهه بهود .در حهال پوسهت کهردن سهیب

زمینیهای ذغالی بود و مدام از شدت داغی آنها سهر و صهدا مهیکهرد و باعه خنهدهی بههزاد
میشد.
چند قدم دیگر به سمت جلو برداشت .مرضیه خانم با شنیدن صدای عصای او ،با سینی کهه در
دست

بود از خانه بیرون آمد و اسپندی روی آت

ریخت و دور بهزاد چرخاند.

بال به دور آقا! انشاهلل دیگه درد و بال سراغتون نیاد.بهزاد از ،کر درآمد .با وارد شدن بوی اسپند به بینیا
قدر بعضی ر،تارهای مرضیه خانم او را یاد مادر
خالی بود .چه قدر دل

میانداخت .چه قدر جای مادر

در کنهار او

برای صدای او ،لحن گفتار او تنگ شده بود .چه قهدر بها شهرایطی کهه

داشت محتاج دستهای مادر
بعدهم که با تما

لبخند محوی کنج لهب

نشسهت .چهه

بود .آخرین شبی که کنار او بود .حتی یک ثانیه هم نخوابیهد و

الهام مجبور به ترک او شد .ناخودآگاه از عماد که با ،اصهله کنهار او ایسهتاده

بود .پرسید:
خبری از مامانم نداری؟!چشمهای عماد درشت شد .خبهر داشهت ،مگهر میتوانسهت نداشهته باشهد؟! او آن روز در سهن
پترزبورگ میخواست آرامآرام با بهزاد این خبر را بدههد امها بههزاد خهود

گفهت نمیخواههد

چیزی بداند .حاال االن با وضعیتی که قرار گر،ته بود اگر عماد میگفهت مهادرت تومهور بهدخیم
مغزی دارد .چه میشد؟! بهزاد منتظر جواب او شد .لبخند محوی روی لب
خانم تشکر کرد .مرضیه که از همه جا بی خبر بود .گردن
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بهزاد گفت:
خانم رو با خودتون نیاوردین؟عماد برای عوض کردن حرف ،بازوی بهزاد را گر،ت و در جواب او گفت:
خاله ما ایران که نر،تیم ،بیمارستان بودیم .اگه میشه واسهه ناههار یهک چیهز مقهوی درسهتکنین ،انقدر عصارهی گوشت به خرد
پ

دادن چیزی از

نموند.
کرد .او عهوض کهردن

از زدن این حرف ،بازوی بهزاد را گر،ت و به سمت داخل هدایتا

بح را بهترین راه برای به سمت دیگر کشاندن رو و روان بهزاد دانست.
-بیا بریم دادا

من! بیا بریم واست یکم وسیله جمع کنم بریم خونهی من!

عماد بی توجه ،به پاهای آسیب دیدهی او ،که یکی دقیقا پشت پای

پنج بخیهه خهورده بهود و

پای دیگر که در حصار آتل بود .سریع راه میر،ت .بهزاد ناگهان نرسیده بهه راه پلههها ایسهتاد و
را کشید .تنها چیزی که نیاز داشت کمی تنهایی بهود .او از اینکهه عمهاد بها پرحر،یهها

دست

و لودگیهای

بخواهد خنده را با لبهای بیجان او ببخشد .خسته بود .عماد آرام سهر

را بهه

سمت بهزاد برگرداند و صورت بی رو او را نگریست .در این چند روز با قدری بهزاد الغهر شهده
بود که زیر چشمهای

یک بند انگشت داخل ر،ته بود.

جان؟بهزاد بازدم

را بیرون ،رستاد .با دست

-میخوام تنها باشم عماد! خواه

به نردههای چوبی زد و گفت:

میکنم یک مدت سر به سر من نهذار و بهرو خونههات! کهار

احمقانهای نمیکنم، .ق برو! باید کنار بیام !
لب

را کال،ه گزید .بهزاد ناامیدانه نگاه
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به سختی یک پله باال ر،ت .دست آزاد

را روی بازوی او گذاشت .شک و تردید را از چشمهای

او میخواند.
شک داری بمون ولی کار به کارم نداشته با !این حرف را زد و به سختی چند پلهی دیگر را باال ر،ت .عمهاد خیهره نگهاه
وضعیت جسمانی او که به سختی و نف
گزید .بهزاد آب دهان

زنان همان چند پله را پیمهوده بهود .محکهم لهب

را محکم بلعید .صدای ت ت عصای

روشن کرد .کنار دیواری ها روشن شد و در آخرم عک
بود روشن شد .این عک

را

در راهرو کوتاه میپیچید .نگاهی

به هردو اتاقی که روبه روی هم قرار داشتند انداخت .ناخودآگاه دست
او برای برگشتنا

کهرد .بها دیهدن

باال ر،ت و کلید بهرق را

سه بعدی خود

و پریا که سهورپرایز

در خیال بهزاد و با هنر دستهای نقها

بهه نهام

کشیده شده بود .تصویری که در یک روز آ،تابی ،کنار ساحل ،بهزاد بدون داشتن عصا در دسهت
کنار پریا با موهای بلند مشکی رنگ

که در هوا پریشان شده ،قدم برمیدارد .لبخنهد زیبها و از

ته دل هردوی آنها جذابیت چشمگیری به عک
نشست .به سمت عک
شیشه نواز

ساده داده بود .بهزاد لبخند تلخی روی لهب
را باال برد و صورت او را از پشت

گام برداشت .جلوی آن ایستاد .دست

کرد .نتوانست چیزی بگوید .به قدری بغض گلوی

نگاه تلخ بسند کرد .ناخودآگاه به سمت اتاق روبهه روی اتهاق
دستگیره گذاشت  .پلکهای

سنگین شده بود که بهه یهک
کشهیده شهد .دسهت

را روی

را روی هم گذاشت .تجسم کرد که شاید او در اتاق باشهد .اگهر او

بود ،با دیدن وضعیتی که برای خود

درست کرده بود ،اخم میکرد غر غر میکهرد و تها چنهد

وقت سکوت میکرد .یک ثانیه مجسم کرد که پریا به قول

عمل کهرده و سهر چنهد روزی کهه

گفته برگشته! انقدر در این خیال غرق شد .که ناگهان با اشتیاق دستگیره را پهایین داد امها بها
مواجه شدن با اتاق خالی ،حقیقت تلخ زندگیا

مثل آوار بر سر

،رو ریخهت و باعه شهد.

جلوی در آرام بر زمین بنشیند و به دیوار کنار در تکیه بزند .هجوم ناگهانی خاطرات به قدری به
سر

هجوم آورد که باع شد محکم و چندین بار سر
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از

هم گشوده شد .صدای خ
دردمند و غصه دار
-خدایا تموم

دار و غمگین

باال ر،ت .صدای برخورد سر

با دیوار ،بها صهدای

مخلوط شد.

کن این زندگی رو! خدایا با نبود پریا امتحانم نکن! آخرین نفریم که بهرام مونهد

رو ازم نگیر! خدایا یهک کهاری بکهن برگهرده ،مهن بهدون اون میمیهرم ،بیچهارهتر از اینهی کهه
هستم نکن!
از زدن این حرف ،خود

پ

گر،ته بود .پیشانیا

را به سمت راست مایل کرد و روی زمین دراز کشید .از درون گر

را به سرامیک چسباند .چه قدر محتاج کسی بود .چهه قهدر دله

خواهرانههای نهال تنگ شده بود ،چه قدر دل
حرف بزند و سفرهی دل پر غصها
شکما

را باز کنهد امها نمیتوانسهت .پاههای

جمع کرد .از میان چشمهای خی ا

دوخت .چانها

میخواست به جز ،رزاد و عماد با ک

از شدت گریه لرزید .دست

بهرای
دیگهری

را ماننهد جنهین در

به کاناپهای که پریا بر روی

میخوابید چشم

را به آن سمت بلند کرد و عاجزانه نالید:

برگرد پریا! این د،عه همونی میشم که میخواستی! دیگه اذیتت نمیکنم ،دیگه باههات سهردنمیشم ،بهت بی محلی نمیکنم .تو رو خدا بیا! تنهام نذار پریا !
***
کمی از بطری آب داخل لیوان ریخت .دو روز میگذشت که الهام حتی از نزدیکی خانهه ههم رد
نشده بود .عصبی ،لب
میز برداشت .گلوی

را گزید .جرعهای از آب نوشید .صهدای تقههای آمهد .پاههای

را از روی

را صاف کرد و گفت:

بیا تو!نگاه

را به در قهوهای رنگ دوخت .حتی حوصله نداشت تا دکمههای پیراهن

را ببنهدد .در

باز شد و قامت زنی در درگاه نمایان شد .ابروهای پارسا با دیدن ،ترکیب صورت او و لبا ههای

343

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

مرتبی که بر تن داشت .باال ر،ت .زن با دیدن وضع د،تر او ،که مانند شهر شام بهم ریختهه بهود
یک تا ابروا
خو

را باال انداخت و همان طور که دستک های چهرم مشهکی رنگه

ترا ا

را از دسهتان

خارج میکرد .یک قدم به سمت جلو برداشت.

،کر میکردم جای بهتری میخوای ببینیم!پارسا شتاب زده از جای خود بلند شد و با دست

سریع دکمههای پیراهن

را بست.

-سالم، ،کر نمیکردم انقدر زودبیاین! وقتی پشت تلفن گفتین که ر،تهین دبهی راسهت

حه

بدی...
را به معنای سکوت باال برد .پارسا حر،

دست

را رها کرد.

خیله خب! حاال که اومدم ،البته بماند ،ق بخاطر پیشنهاد تو نیومدم ،بخاطر دیهدن بچهههاماومدم .
واژهی بچه برای او دهن کجی کرد .شاید بعد از چندماه با عذاب وجدان
الهام که دختر

بود .پارسا لبخندی مهمان لب

کنار نیامده بود ولهی

کرد و به مبلها اشاره کرد .

لطفا بشینید.هدیه پشت چشمی ناز کرد و با همان چهرهی جدی روی مبل نشست .پای راست
چپ

را روی پای

انداخت و خیره پارسا را نگاه کرد.

یک ربع بیشتر وقت نداری بگی چرا میخواستی مادر الهام رو ببینی.پارسا دست و پای

را جمع و جور کرد .باید اعتراف میکرد واقعا از دیدن مادر او ،آن هم زن به

این جوانی جا خورده بود .جلوی او نشست .سرآستین
ممنونم که اومدین ،راست344
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خود

نرسه...

رو گم وگور کرده تا دست کسی به

هدیه بی حوصله از حرفهایی که چند روز پی

هم شنیده بود .پاههای

را تکهان داد و میهان

حرف او پرید.
میدونم ،حاال جای الهام رو بهم بگو!پارسا در دل

برای کیانمهر ،اتحهای خواند .دست

-برگشته پی

همسر ساب دختربزرگتون!

هدیه ابروان
-خب؟! آدرس

را روی دستهی مبل گذاشت.

را باال انداخت و گفت:
کجاست؟

پارسا متعجب نگاه

کرد .او پشت تلفن به هدیه توضیح داده بود که غرور دختر

گفته بود که کیانمهر او را پ

زده اما حاال...؟! پارسا دستی به گردن

له شده ،او

کشهید و نگهاه

را بهه

چشمهای ریزبینانهی هدیه دوخت.
واقعا براتون مهم نیست دخترتون داره اشتباه میکنه؟هدیه لبخند میزند .یک لحظه یاد خود
برادرزن ،برادر

میا،تهد .همهان هدیههی جهوان و خهام کهه دل بهه

داده بود .صاف نشست .از حالت چهرهی پارسا هیچ چیهز دیهده نمیشهد جهز

عصبانیت .هدیه دستهای

را درهم قالب کرد.

چی بهت میرسه اگه من الهام و کیانمهر رو از هم جدا کنم پسرم؟ هرچی باشه بالخره حتهیاگه بخواد سر خود هم عمل کنه نیاز به اجازهی خانواده داره!
پارسهها تبسههم کههرد و جههواب هدیههه را نههداد .تنههها بههه از نظههر گذرانههدن او اکتفهها کههرد .پوسههت
روشن ،موهای بلوطی رنگ کوتاه که از زیر روسری ساتنا
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الهام قهوهای ،گونههای برجسته ،بینی عملی عروسکی ،در صورت

یهک چهین و چهروک دیهده

نمیشد .از نظر هیکل هم دقیقا همانند الهام بود البته ،ق کمی قد بلندتری داشت.
نکنه با کیانمهر مشکل داری که میخوای من واسطه شم و موپارسا به مبل تکیه داد .از این حرف هدیه لبخندی کنج لب
را از روی آن برداشت و به طر برجستها

بندازم تو رابطه اشون؟

نشست .در شکالت خوری چینهی

خیره شد.

کیانمهر برای من عددی نیست ،بدون کمک شما ،با سابقهی خرابهی کهه داره میتهونم ازههمجداشون کنم مهم حسیه که الهام داره!
هدیه با طمأنینه خندید .مژههای پرپشتا

را برهم کوبید.

خب اینکه کهاری نهداره ،مهدرک جهور کهن! یهک مهدرک موثه تها بیاعتمهاد شهه نسهبتبه ، ،اصلهی عش و تنفر یک بندانگشته ،بعدهم دست الهام رو بگیر و برو!
هدیه با لحن طنزی این حرفهارا بیان کرد .پارسا زبان
اتفاقات گذشته ا،تاد .کارهایی که او مسببا

را روی لبان

کشید .یک لحظهه یهاد

بود .پوزخند صدا داری زد.

-نمیخوام بشم پناه ! میخوام یک جایگاه خوب تو قلب

بهه دسهت بیهارم .اگهه خواسهتم

ببینمت، ،ق یک دلیل داشت.
در شکالتخوری را سرجای

گذاشت .قبل از اینکه ،پارسها چیهزی بگویهد .هدیهه بها کنجکهاو

پرسید:
چی؟!یک راهکار جلو روم بذار تا بدون خون و خونریزی بتونم دخترت رو به دست بیارم.یک تای ابروا
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خون و خونریزی؟! یعنی تا حاال واسه به دست آوردن الهام کسی رو کشتی؟چهرهی پارسا درهم ر،ت .صدای نهوزادی در گهو ا
بچهای در قرنیهی چشما

بهه صهدا در آمهد .قامهت کوچهک پسهر

ا،تاد .هدیه خیره او را نگاه کرد و منتظر شد تا جهواب

در این مدت خیلی از خانوادها

را بدههد .او

دور شده بود و مهمترین دلیلی که بعد از هفتماه بی توجه به

خواستهی بهروز پا به ایران گذاشته بود .روبه رو شدن با ،رزندان
او بدیهای زیادی در ح همسر اول شوهر

و طلب بخش

از کوثر بود.

و بچههای آن کهرده بهود .پارسها از ،کهر درآمهد.

شکالت ،ندقی از داخل شکالت خوری برداشت.
شاید کشته باشم .از کجا معلوم؟هدیه خندید .او پارسا را جدی نگر،ت .از سر جای
طور که دستک های چرمیا

را در دست

بلند شد و پارسا روبه روی او ایستاد .همان

میکشید گفت:

قلبی که برای کسی بزنه ،کسی که عاش یکی بشه ،به این سادگیها دسهت از اون نمیکشهه!پشت تلفن گفتی ،مدت زیادی با الهام بودی ولی اون احساست رو نادیده گر،ته ،گفتی واسه
چیزهای زیادی گر،تی ولی بازم تغییری تو ر،تار
اگه با کیان بهم زده ،بازم ،کر و ذهن

پی

ندیدی ...مشکل از تو نیست .الههام حتهی

اون بوده! از دست تو هیچکاری برنمیاد ،حتهی بها

جور کردن مدرک هم ،ق یک مدت میتونی کنار خودت نگه
پنهون نمیمونه ،بازم یک روزی پی
موهای بلوطی مصریا

با دست

نمایان شد .نگاه
-پ

را از دستان

داری و ماه همیشه پشت ابهر

هم بر میگردن.
را پشهتگو

ا

بهرد کهه گوشهوارههای بلنهد المها ا

گر،ت و نگاه آخر را به او انداخت.

باید بیخیال الهام بشی! چون حتی با مرگ کیانمهر هم هیچی درست نمیشه!

این حرف را زد و با لبخند عقب عقب به سمت در ر،ت .او با شناخت و حرفهایی که الهام قبال
347
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به او گفته بود .این نتیجه را گر،ت و برای او بازگو کرد .پارسا به میزا

تکیهه داد .هدیهه یهک

قدم تا در ،اصله داشت که صدای او آمد.
من برای به دست آوردن الهام ،از خیلی چیزا گذشتم خانم سلطانی! من بهای بودن الهام رو تاحاال پ

دادم .پ

نمیذارم با یکی دیگه بمونه!

لبخند از روی لبهای هدیه ر،ت و او سهرجای

متوقه شهد .پارسها از درون جها خودکهاری،

را برداشت .هنوز نیمی از صورت

بخهاطر ضهربهی پیمهان ،درد میکهرد .لبخنهد

خودنوی ا
عصبیکنج لب

به هدیه دهن کجی کرد.

این جمله ذهنت بمونه! پارسا نواب برای رسیدن به الهام ،دستپ

از

رو بهه خهونم آلهوده کهرده!

خیلی کارها برمیاد مامان!

***
نهال شالا

را جلوی بینیا

حالت تهوع گر،ته بود .یلدا دست

قرار داد و وارد آشپرخانه شهد .از بهوی بهرنج پیچیهده در خانهه
را خی

کرد و به بدنهی قابلمه چسباند و سریع برداشت.

کمک نمیخوای؟!الهام با شنیدن صدای او ،اخمی میان پیشانیا

نشاند و همان طور که هویچهای ساالد را رنده

میکرد گفت:
من این وس گلدونم؟! این همه از خونهی اون بیچاره من رو کشوندی اینجها بعهد یهک کیلهوهویج گذاشتین جلوم تا رنده کنم ،ناخنام ساییده شد .عه!
نهال و یلدا همزمان چشم غرهای به او ر،تند .یلدا لبخند نامحسوسی زد وگفت:
-با این هو
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نهال کنار

پشت صندلی جزیره نشست .دست

را بلند کرد و گو

الههام را کشهید .صهدای

جیغ و داد او درآمد .محکم یکی بر روی دست نههال کهه از حهرص صهورت

سهرخ شهده بهود.

کوبید.
آی لعنتی کندی! آخ ول کن نهال! آخ!نهال گو

او را رها کرد و به صندلی تکیه داد .چشمغرهای به او ر،ت و گفت:

دیگه نبینم ر،تی خونهی کیانمهر موندی الهام! کتفمثل بچهها تر و خشک

رو عمل کردن ضربه مغزی که نشهده.

میکنی .دیگه هم ح نداری بری ...خواهر

میکنه! نه اینکه وقتی اومدم دیدم داری حاضر

میکنی و کمک

هست جمهع و جهور
میکنی ژاکت تن

کنه!

الهام با یاد لج و لجبازی کیانمهر که سر صبح مثال میخواست بی سر و صدا بهه شهرکت بهرود.
را نگریست.

اخمهای

را درهم کشید و شاکی خواهر

-دست

رو نمیتونه تکون بده نهال! نمیبینی سر

بیفته باز یک بالی دیگه سر

باندپیچیه؟! اگه یک د،عه سر

بیاد چیکار کنم؟ بعدم چجوری میخواد لبا

تن

گیج بهره
کنه با یهک

دست؟
دست به سینه ،تکیها

نیاو

را به کابینت داد و قبل از جواب دادن نهال ،گفت:

-تو همونی بود که تا چند روز پی

نگاه تو صورت

نمیانداختی و نزدیک بود همه رو بخهاطر

حرص دلت تو دردسر بندازی حاال نگاه چه لنگرت رو انداختی خونها  ،در ضمن الکی خودت
رو قانع نکن خواهرم ،کیانا تهو اون خونهه چیکهار میکنهه په ؟ نکنهه ،قه میهاد میخوابهه و
میره؟ وظیفهی اونه که برادر
پ

از زدن این حرف ،دندانهای
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داد و دمپایی ابریا

را از پا درآورد و نیاو

را نشانه گر،ت.

حی میترسم بزنم به اموال زن دایی آسیب بزنه وگرنه صاف این میخهورد وسه پیشهونیت!دایی و عمو جهان ،عین خاله زنکا اینجا وایستاده من رو

اصال تو اینجا چیکار میکنی؟! برو پی
حرص میده!
نیاو

زبان

را بیرون آورد و با لحن حرص درآری گفت:

دوست دارم ،دلت بسوزه خونهی بابامه!یلدا شیر آب را بست .دست خی ا

را به کمر

گر،ت .صندلی روبهه روی نههال را کشهید و

نشست .هرسهی آنها میدانستند این بح به هیچ جا نمیرسهد و الههام بهازهم کهار خهود
میکند .نهال با دیدن شکم باالآمدهی یلدا لبخندی روی لب
باردار شده بود .هیچ وقت یاد
گذاشت و خبر پدر شدن
داشت .پ

را

نمایان شد .یلدا سه ماهی بود که

نمیر،هت وقتهی کهه نیمها ههول زده آپارتمهان را روی سهر

را گفت .از خوشحالی اشک در چشمهای او جمع شده بود .ح ههم

از چهل و یک سال و بعد از بزرگ کردن ،رزندان خواهر  ،حهال بایهد بهه زنهدگی

خود سر و سامان میداد و بزرگ شدن بچههای خود

را میدید .نهال دسهت

را زیرچانهها

زد.
من که میدونم اینا دو قلوان! حاال هی تو با من و نیما لج کن!یلدا یک برق کاهو از داخل سبد برداشت و همین طور که میجوید با دهان پر بح را به همان
چیزی که نیما خواسته بود .تغییر داد.
چرا تو و ونداد اقدام نمیکنین؟ سن ونداد داره میره باال نهال ،شاید تو هنوز تو دههی بیستسالگیای ولی ونداد سی و پنج سالشه!
نیاو
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قانع کننده از سمت او شدند .نهال ک
موهای

را بهاز کهرد و دسهت

شل شدهی موههای

را داخهل

،رو برد.

ونداد سنبچه بیارم! پ

ر،ته باال ،سن من که نر،ته ،ونداد نمیخواد بچه به دنیا بیاره مهن بهدبخت بایهد
ربطی به اون نداره...

یلدا اخم غلیظی بین پیشانیا

نشاند .محتویات دهان

را قورت داد و گفت:

تو واقعا عقل نداری نهال! ،ق داری به خودت ،کر میکنهی؟! ایهن وسه خواسهتهی ونهدادچیمیشه؟ خودت خوب میدونی ونداد چه قدر بچه دوست داره ولی دندون سرجیگر گذاشهته
تا راضی بشی! بعد تو میگی بذار سنم بره باال تر؟ یک نگاه به اختالف سهنی خهودت و شهوهرت
بنداز! ده سال! کم نیست.
را روی میز گذاشت .

نهال خسته از بح همیشه ،سر

-اصال من بی عقل ،تو رو خدا تموم

کن داری کال،م میکنهی ،مها هنهوز هفهت ماههه بهاهم

ازدواج کردیم .
پ

از زدن این حرف ،گوشیا

را از جیب شلوار جینا

درآورد و به سهاعت چشهم دوخهت.

چهار ساعت بود که ونداد ر،ته بود و نیامده بهود .تها آمهد نیهاو

چیهزی بگویهد .بها سهقلمهی

الهام تنها به یک چشم غره کفایت کرد .با تمهام شهدن ههویج آخهری ،رنهده را داخهل سهینی
انداخت .دستهای

را به شلوار کتان

کشید و رمز گوشی را زد .یک پیهام خشهک و خهالی از

سمت کیانمهر نداشت و از این بی خبری عصبی شده بود .نهال با شهنیدن صهدای ضهعی بهاز
شدن در برقی پارکینگ ،مانند موشک از جا پرید و از پشت میز بلنهد شهد .شهادی و هیجهان
کامال در چهرها

مشهود بود.

خب دیگه من برم ،با ونداد میام!351
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این را گفت و بدون جمع کردن موهای پریشان

دوان دوان به سمت در ر،ت .با بسهته شهدت

نگاهی به یلدا انداخت و گفت:

در ،نیاو

من نمیدونم مشکل این بشر چیه ،تو که انقدر ونداد رو دوست داری به این آرزو برسون !آدم تو کار اینا میمونه به خدا!الهام با لب و لوچهی آویزان ،روی اسم کیانمهر زد .انگشت اشارها

تما

را لم

نکهرده بهود

که نام او به انگلیسی روی صهفحه ا،تهاد و باعه شهد ،از شهدت ههول گوشهی از دسهت
میز بیا،تد .نیاو

با دیدن این حرکت ،یکی محکم بر روی پیشانیا

روی

کوبید و همان طهور کهه

بلند میشد گفت:
خدایا یکی از این موردام نصیب ما کن!***
با بسهته شهدن در ،نههال موههای بلنهد
آسانسور ،کف های

را پشهت گهو ا

بهرد و بهه جهای منتظهر شهدن

را به پا کرد و پلهها را دوتا دوتا پیمود .کف های ونهداد پشهت در بهود و

این حاکی از وارد شدن

به خانه بود .کلید را از جیب شلوار

بیهرون آورد .درون در چرخانهد

و بدون ایجاد صدایی وارد خانه شد .پا سر پنجهی پها کمهی از درگهاه ،اصهله گر،هت و دوبهاره
دست

را روی دستگیره گذاشت و آرام در را بست که ناگهان صدای عصهبی ونهداد خطهاب بهه

کسی آمد.
میشه هی نپرسی یک د،عه داری میری کجا مامهان؟! نههال رو عصهر میهارم عمهارت .سهعیمیکنم سریع برگردم .لطفا مراقب

باشین ...بح نوه و بچه رو هم لطفا اومهد وسه

نهال این مدت خیلی دلنازک شده ،در نبود من ناراحت

نکنین.

در همان حالت خشهک شهد .ونهداد کجها میر،هت؟! چیهزی در وجهود
352
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عصبی خود
مادر

را روی تخت دو نفرهاشان رها کرد .اولین دکمهی پیراهن

که همسر

-ونداد ،راست

را بهاز کهرد .صهدای

مدام چشم و ابرو میآمد .از پشت خ آمد .

مامان ،ما امروز داریم میریم کرج !

نهال به قدمهای

شدت بخشید .با عصبانیت اشک حلقه زده در چشمان

وارد اتاقشان شد .ونداد با دیدن ناگهانی او ،سریع سهرجای

را پ

نشسهت .کال،هه نفسه

زد و ناگهان
را بیهرون

،رستاد.
باشه ،دستت درد نکنه مامان ،خونهال بغض گلوی

را بلعید .آرنج

بگذره!
را به درگاه تکیه داد .با صهدایی کهه بهه وضهو میلرزیهد

گفت:
به سالمتی کجا دارین تشری میبرید که به ،کر جای بنده هم هستین؟نگاه

را به نهال دوخت .دست

را بلند کرد و با لبخند گفت:

بیا اینجا تا بگم کجا میرم.نهال گونها

را از درون گزید .نمی،همید علت این حهالا

ونداد ،خیلی نهال را به قولی لو

چیسهت .شهایدهم حه داشهت.

کرده بود و در ایهن مهدت بهی

از هفهت سهاعت او را تنهها

نگذاشته بود.
هرجا میری من رو نمیبری ،اصال مگه نگفتی بدون من هیچ جا نمیری؟بوی خورشت کر،سی که یلدا درست کرده بود .از دریچهی کولر ،وارد اتاق آنها شهد .ناگههان بها
ورود این بو ،به درون ریههای
خود
353

را کنترل کرد و دست

حالت تهوعا

تشدید شد .ونداد از روی تخت بلند شد .نهال

را روی بینیا

کرد .تا بلکه
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شاید مانند همیشه حال

خوب شود .ونداد جلهوی او ایسهتاد .لبخنهدی بهر روی لهب

موهای قهوهای رنگ صاف نهال روی صورت

ریخته بود .دست

نشهاند.
زد.

باال آمد و موهای او را پ

نمیدانست چگونه به نهال بگوید که بخاطر بهزاد باید برود .ونداد از گفتن واقعیت میترسهید ،او
نمیدانست که برادر

از خانوادها

میکند .نهال آرام دست

جدا شهده و در شهرایطی دیگهر و کشهوری دیگهر زنهدگی

را از روی بینیا

ونداد در بینیا  ...نتوانست جلوی خود
را جلوی دهان

برداشت که این کار برابر شد با وارد شهدن ادکلهن
را بگیرد .با هجوم آوردن محتویات معدها  ،دست

گر،ت و دوان دوان خود

را به دستشویی که ،اصلهی کمی داشت .رساند .از

این حرکت ناگهانی نهال ،رنگ از رخ ونداد پرید .پشت سر او به سمت سروی

بهداشتی دویهد

و با نگرانی بر در ،نواخت.
نهال حالت خوبه؟ نهال در رو باز کن ببینم چت شده! نهال!نهال سریع با شنیدن این حرف ،دست
حال

محتویات معدها

را بلند کرد و در را از داخل قفهل کهرد .بها بهاال آوردن

کمی بهتر شده بود اما بینهی و گلهوی

میسهوخت .صهدای عصهبی

ونداد کال،ه از اقدام او ،از پشت در آمد.
میگم باز کن نهال ،وگرنه در رو میشکونم میام داخل !ونداد محکم مشتا

را به در کوبید .نهال شیرآب را باز کرد و مشهتی آب روی صهورت رنهگ

پاشید .دل

زیهاد دوام

پریدها

از این نگرانی و عصبانیت کالم ونداد قنج ر،ت اما این حه

نداشت .ونداد داشت برای مدتی میر،ت؟ اگر او میر،ت نهال چه میکهرد؟ اشهک در چشهمان
قهوهای رنگ
خود

حلقه زد .حوله را برداشت و صورت

را خشک کرد .شیر آب را بست .سعی کرد

را کنترل کند .ونداد عصبی به دیوار تکیه داده بود و به جان ناخن

شدن در و نمایان شدن چهرهی رنگ پریدهی نهال ،سریع به سمت
سمت نهال خم کرد و با دستان
354

ر،ت .کمهی سهر

صورت او را قاب گر،ت و سرزنشگرانه نگاه
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چرا در لعنتی رو قفل میکنی؟نهال دستان

را روی ساق دست او گذاشت .اصال حال خود

بهم ریختگی رو و روان
مهربانی را چاشنی صورت

مهم نبود تنها چیزی که باع

شده بود .ر،تن ونداد بود و ب ! ونهداد بهازدم
کرد .دستان

را بیهرون ،رسهتاد.

را از کنار صورت او برداشت و دور او حلقه کرد.

حالت خوبه نهالم؟قطره اشکی لجوجانه از گوشهی چشم
مشت

چکید .پیراهن چهارخانهی خاکستری_ سورمهای او را

گر،ت.

-من خوبم ،به شرطی که نذاری بری! اصال بدن من به ر،تن و نبود تو واکن

میده! اصال مگهه

نگفتی تا بقالی سر کوچه هم بدون من نمیری؟
ونداد که هنوز از خوب بودن او مطمئن نشده بود .نهال را از خود
و آرام به سمت اتاق هدایت

جدا کرد .دست

را گر،هت

کرد.

،عال برو دراز بک  ،قندت رو بگیرم و برم دسهتگاه ،شهارخون و از عمهو بگیهرم .مگهه میشهههمین جوری حالت بد شه؟ از صبح که ر،تم چیزی خوردی؟
نهال را به سمت تخت هدایت

کرد و او به ونداد را که به دنبال دسهتگاه قنهدخون میگشهت.

خیره شد .ونداد دستگاه را از کمد برداشت .کنار او روی تخت نشست.
نمیخوای بگی کجا داری میری و چرا باید بری؟ونداد با دقت ،یکی از نوارههای قنهدخون را بیهرون آورد .دسهت نههال را گر،هت و روی انگشهت
اشارها

کمی الکل زد.

بذار برای بعد، ،عال حال تو برای من از همه چیز مهم تره!355
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نهال اخمهای

را درهم کشید و ونداد بیتوجه به اخم نشسته میان پیشانی نههال ،بها دسهتگاه

انگشت او را سوراخ کرد که باع شد آخی بگوید .نهال نگهاه
ویبره بود و او متوجه تما

را بهه گوشهی ونهداد کهه روی
از هم باز شد.

نشده بود .سوق داد با دیدن نام ،رزاد ،گرهی ابروان

تعجبی نداشت او و ،رزاد امروز باهم دنبال کاری ر،ته بودند .ونداد انگشت خونی او را روی نهوار
قندخون زد .باید از یکجایی مقدمه چینی میکرد .مطمئنا اگر به نههال ناگههانی میگفهت کهه
برادر

باز گر،تار مصیبتهای زندگی شده است .شوکه میشد.

همون دختری که اون روز ر،تیم دنبال  ،همسر موکلم ،میخواد از موکلم جدا شه!ونداد کمی دستگاه را از نهال ،اصله داد .قند خون او با توجه به دیابتی بودنا
دستمال کاغذی برداشت و خون انگشتا

خوب بود .نهال

را پاک کرد .برای چند لحظه در ذههن

وقهایع آن

روز را تداعی کرد.
-به دختره نمیاومد بخواد از شوهر

جدا شه .اونجوری کهه حهرف مهیزد راسهت

چجهوری

بگم ...از اینکه اومده بود ایران دل خوشی نداشت .حتی به الهام هم گفت که به قدری شوهر
رو میخواد که چند ساعتی که از
ونداد بازدم

بیخبره پریشون و آشفته است .

را بیرون ،رستاد.

منم همین باور رو دارم.نهال کنجکاوانه چهار زانو زد و کمی خود

را به سمت ونداد متفکر مایل کرد .از آخرینباری

که در زندگی کسی کنجکاوی کرده بود ،سالهای زیادی میگذشت و آن هم بهزاد بود .پسهری
که بعدها ،همید برادر

است .نگاه

را به نیم رخ ونداد دوخت همان طور که در دل

قربان

صدقهی او میر،ت گفت:
خب؟! االن چرا باید از هم جدا شن؟ مگه سر چیزای الکهی پلکهی میشهه؟ بحه سهر یهک356
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زندگیه ،تو چرا دختره رو ...بذار اسم
وس پیشانیا

رو گفت.

را خاراند اما ونداد سریع نام او را گفت.

پریا نواب!نهال بشکنی از این حرف ونداد زد .موهای
گلوی

را مهدام روی صهورت

میسوخت .ونداد موبایل را از روی تخت برداشت .دو تما

داشت .بی توجه به تما

بی پاسهخ از سهمت ،هرزاد

های بهزاد شمارهی نیما را گر،ت.

خب همون پریا نواب ،چرا ازصدای

میریخهت په

زد .هنهوز

نمیخوای بگه علت جداییا

را کمی آهسته کرد .چهرهی پریا را درذهن

رو؟

مجسم کهرد .حرفههای او در سهر

بهه

صدا درآمد .زیرلب گفت:
-خیلی عجیبه ،چشمای طرف درو که نمیگه ،بعهدم لحهن صهدای ذوق زدها

وقتهی الههام

،وضولی کرد دربارهی شوهر  ،اینا همه حاکی از اینه خیلی طرف رو میخواد.
هنگامی که دید ونداد سکوت کرده است .سر
گو
تما

او ،مشت بیجان
را لم

را به سمت او برگرداند .با دیهدن گوشهی کنهار

را به کت او کوبید و گوشی را از دست او کشید و سریع دکمهی قطع

کرد.

-الکی نگرانشون نکن من حالم خوبه! بیشتر در مورد موکلت بگهو! داری حه

روانشناسهیم رو

بعد از ماجرای بهزاد قلقلک میدی!
ونداد گرهای از این اقدام نهال روی پیشانی ا

نشست .نهال در چشهمان عصهبی و کال،ههی او

خیره شد و دستی که گوشی را نگه داشته بود را به سمت پشت سر مایل کرد.
بده من نهال لجبازی نکن! این مدت حالت خو357
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توجهیات .تو دختری نبودی که از بوی غذا حالت بد شه!
را عقب کشید .برای اینکه ونداد این بح را ببندد و کمی او را از کنجکهاوی

نهال کمی خود
نجات دهد .گفت:
،-ردا میرم آزمای

میدم .دربارهی موکلت بگو! عجیب بوده این مدت در این باره چیهزی بههم

نگفتی ...زودبا  ،اگه تو نتونستی دلیل
ونداد عصبی از این خواستهی او ،دست

رو بفهمی شاید من تونستم.
را به صورت

کشید .باید آخر نههال می،همیهد بهرای

بهزاد چه اتفاقی ا،تاده است .تا کی میتوانست پنهان کند؟
چی این پرونده انقدر واست مهم شده نهال؟ حتما یک دلیلهی داره کهه میخهوان جهدا شهن،وظیفهی من ،ق ر،تن پی کارهای قانونیه نه کندکاری تو اصل موضوع! البتهه ایهن د،عهه مهن
نمیتونم کاری بکنم ،پروندهی وکالت من ،ق تو ایران اعتبار داره ،اون طرف چندتا وکیل آشنا
دارم ولی باید برم.
نهال دست

را سمت چپ سینها

گذاشهت .گلهوی

را صهاف کهرد و بهدون نگهاه گهر،تن از

عک های چیده شده روی میز کوچکی که کنار دیوار قرار داشت .صدای
-نمیدونم ،وقتی گفتی قلبم برای چند لحظه از طپ

ا،تاد .دقیقا ح

را آرام کرد و گفت:
چندسال پی

سراغم

اومد.
***
نگاه

را به انتهای خیابان دوخت .یک چرا هم روشن نبود .چرا قوهی گوشهیا

کرد و انتهای کوچهی بن بست انداخت .با وارد شدن به این محله قلب
قوه را به سمت لبا های
گردن
358

را روشهن

،شرده شده بود .چهرا

گر،ت .همه برند بود و کم-کهم کهل ههیکل

اگهر طالههای سهر و

را ،اکتور می گر،ت .چیزی حدود ده میلیونی بود .ناخودآگاه لب

را گزیهد .نهام بههروز
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روی صفحه خودنمایی کرد .تما

را وصل کرد و گوشی را نزدیک گو ا

کرد.

جان بهروز؟الهام و نهال و نیاوچشمهای

رو دیدی؟

به تاریکی عادت کرد و توانست در ویالیی و کوچک را در انتهای کوچه ببیند.

نه هنوز!یخ های درون لیوان

را تکان داد .قسمت بار رستوران را به میزهای شلو ترجیح میهداد .اکثهر

دوستان او هم به این خواستهی او احترام می گذاشتند.
زیاد طوالنی نشه هدیه!ناخودآگاه هدیه پوزخند صدا داری زد.
-نیست خیلی خونهای که جای خالی من رو ح

کنی!

صندلی چرخان را به سمت میز برگرداند .گوشی را روی بلندگو قرار داد و روی میز انداخت.
نکنه قصد داری بمونی و برگردی پیهدیه دست سرد

جهان که سرد شدی؟

را باال آورد و روی گلوا

گذاشت.

نه جلوی خونهی کسیام که قلبم داره از بیرحمیت میگیره!اخمهای

ر،تهر،ته درهم شد .محتویات داخل لیوان را با نی تکان داد.

-هر کسی به هرجا رسیده نتیجهی اعمال و ر،تار گذشهتها

بهوده .حهاال از کجها آدر

پیهدا

کردی؟

359
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را ادامه داد.

اجازه نداد هدیه چیزی بگوید .آرام خندید و حر،

بهزاد و بابک ببیننت خونت گردن خودته عشقم! اونا بدبختی کهه دامهن گیرشهون شهده رو ازچشم تو میبینن!
بازدم

را بیرون ،رستاد .تکیها

را به دیوار آجری داد.

بعضی موقعها زیادی سنگدل میشی بهروز ،جوری که اصال نمیشناسمت.جرعهای از نوشیدنیا

نوشید .تکیها

را به صندلی گردان قهوهای رنگ داد .با باز شهدن در و

نمایههان شههدن قامههت دوسههتهای گرمابههه گلسههتان

کههه ،عههال ماننههد زنبههوری دور شههیرینی

میچرخیدند .دستی تکان داد.
توقع داری واسشون چیکار کنم؟ از بی عرضگی بابک بود که ر،ت قمار کرد همه رو یک شهبهباخت .حاال بهزادخان جمع کنه تربیت این مدت

نمیشد که وسوسه بشه همچین پول هنگفتی رو بذاره وس !

نمیکرد این وضع

با روشن شدن چرا حیاط ،هدیه تکیها
-کا

رو ،الاقل اگه اون بهه پهاک دامنهی دعهوت

را از دیوار گر،ت.

یکم به ،کر بچههات بودی ،همون اندازه که الهام دخترته ،بهزاد و بابک ههم بچهههاتن و

از گوشت و خونتن!
-تو گو

من موعظه نکن ،من از اول به کوثر گفتم خود

انتخهاب کهرد .بچههها

بهی پهدر

بزرگ شن اون زمان ،کر میکرد اگه بچهها با من زندگی کنن انگل به جامعهه تحویهل مهیدم.
تربیههت و بیعرضههگیهایی کههه کههوثر یادشههون داد رو گههردن مههن ننههداز! درسههته دوتاشههون رو
نمیخواستم ولی اگه بهزاد و بابک بخوان ،در خونهی من همیشه به روشون بازه! به قول خودت
هر چی باشه از خون خودمن ولی مشکل اینه حمایتهای من رو نمیخهوان ،یهادت کهه نر،تهه
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بابک چه بلبشویی راه انداخت؟!
چند قدم به سمت خانه برداشت .ادامهی این بح به جای خوبی نمیرسهید .دم و بهازدمی کهه
میکرد بخارمانند از دهان

خارج میشد.

اوکی بهروز جان ،کاری نداری؟نه سالم برسون! مراقب جون خودتم با  ،اینم یادت نره تو زن موردعالقهی منی ،اگه یک تارمو از سرت کم شه ،وضع زندگی اونا رو بدتر میکنم.
هدیه با شنیدن این حرف ،باشهای با حهرص گفهت و گوشهی را قطهع کهرد .اگهر بههروز جلهوی
را میر،ت .از وقتی کهه انتقهام پهدر

را از

چشما

بود یکی از همان چشم غرههای معرو،

دختر

گر،ته بود و چاقو را در پهلهوی او ،هرو کهرده بهود .از خهواب غفلهت بیهدار شهده بهود.

چندماهی بود که خواب راحت نداشت و مدام از ایهن شهانه بهه آن شهانه میشهد .چهرا قهوه را
خامو

کرد و آن را درون جیب پالتو بلند

،رستاد .دسهت

را مشهت کهرد و نفه

کشید و چندین بار محکم بر در کوبید .بابک با شنیدن صدای در ،دست مادر

عمیقهی

را به سمت پله

کشید و گفت:
بشین مامان! اومدن دنبالمون! بهت که گفتم میخوایم بهریم بیمارسهتان ،کلهی دکتهر خهوبمیارم باالی سرت تا بشی همون کوثر خوشگلهی خودم.
تا بابک آمد برود .محکم آستین کاپشنا

را گر،ت و مانع شد .بابک با لبخنهد صهورت

را بهه

سمت او چرخاند.
جان مامان؟-کی میخواد این پول رو بده؟ باز وارد چه کاری خودت رو کردی؟ بابک من دیگه کش
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کار ندارم.
چهرهی مادر

را از نظر گذراند .موهای بلند

چشم های قهوهای رنگ
درخش

با،ت شده بود و روی شانها

ا،تاده بهود .زیهر

یهک بنهد انگشهت داخهل ر،تهه بهود .صهورت گنهدمگون

دیگهر آن

ساب را نداشت .جلوی پای او روی زمین دو زانو نشست و گفت:

نتر ! در قبال یک کاری قراره خرج درمانت بیاد و اینکه ،خالف شرع و قهانون نیسهت ،اتفاقهاکامال قانونیه و طرف ح هم میگه!
کوثر ،مردد نگاه

کرد ،صورت پسر

کرد .روی دست بابک را نواز

را از نظر گذارند.

نکنه میخوای زندگی کسی رو بهم بزنی؟ مادر ،کسهی رو آوار نکنهی یهه وقهت ..کسهی رو بهیآشیان نکنی بابک خدا ازت نمیگذره! سر عقل بیا پسرم ...این پول از هرجا داره میرسه من دلم
آشوبه! از وقتی گفتی ،دلم آشوب شده ،تا االن خدا باهامون بوده از االن به بعدم هست .به دلهم
ا،تاده داداشت میاد بابک ،بیا تا وقتی بهزاد میاد صبر کنیم.
از این حرفهای او ،بابک دندانهای

را روی هم ،شرد .جلهوی خهود

را گر،هت کهه نگویهد

بهزاد این مدت بدون ،کر به ما چه زندگی برای زن خانوادهدار ساخته اسهت .جلهوی خهود
گر،ت که نگوید او میخواهد بهزاد را به خود بیاورد .مهر سکوت بهر روی لبهان
همان مردی که لقب پاکی و سادگی و خو

را

زد کهه نگویهد

قلبی را دارد .به زور زن خهانواده داری را پایبنهده

زندگی کرده است .صدای در دوباره آمد .بابک دست

را کشید و جلوی او ایستاد.

تا کی میخوای چشم انتظار بهزاد بمونیم؟ تا من رو داری غم نداشته با ! ایهن پهول حاصهلدست رنج و تال

خودم و جبران حرفهای درشتیه که به کسی گفتم.

این حرف را زد و بدون توجه به مادر
ر،ت .هدیه سر
362

که چهرها

از این پاسخ جمع شده بود .بهه سهمت در

را پایین انداخت .اگر روشن شدن چرا را نمیدید ،کر میکهرد کسهی خانهه
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نیست .خود

را برای هر چیزی آماده کرده بود .در باز شد و قامت الغهر بابهک در چههارچوب
را باال آورد .بابک جا خورد ،توقع هر کسی را پشهت در داشهت بهه جهز

نمایان شد .هدیه سر

هدیه با آن شکل و شمایل گذشته البته ،کمی باآرای

کمتر ،زبان

را به لبان

کشید و دست

به سینه به در چهارچوب تکیه داد.
در خونهی رحمت باز شده ،کر کنم .تو اینجا چیکار میکنی؟هدیه سرتا پای بابک را از نظر گذراند .شلوار کتان رنگ و رو ر،تهای به پا داشت .پیراهن مشکی
رنگی که بور بودن او بخاطر شستن زیاد ،در آن تاریکی برق میزد با کاپشن کم جانی که به تن
ا،زود .دل

داشت ،به ندامت وجود

از این بیرحمی بهروز گر،ت.

اومدم مامانت رو ببینم.را باال داد .اگر به خود

بابک یک تای ابروا

بود .با چاقوی کوچکی که همیشه کنج جیبا

میگذاشت گلوی این زن را پاره پاره میکرد.
امر دیگه نداری؟ ببین اگه احضاریهی طالق آوردی و آخر شوهرت میخهواد مامهانم رو طهالقبده! سریع بده و برو ،چون میدونی که االن کجا ایستادی نه؟ دقیقا جلوی خونهی مار سمی!
هدیه ارتباط چشمیا

را با بابک قطع کرد.

نه برای آوردن احظاریه اومدم نه بهرای اینکهه بگهم بههروز میخهواد مهادرت رو طهالق بهده ومیدونم کجا وایستادم .لطفا به مامانت بگو بیاد کار

دارم .میخوام باها

حرف بزنم.

مامان من نمیخواد باهات حرف بزنه! اصال حر،ی نداره که بزنه نیلو،ربانو ،تو هم تا وقتهی کههگلوی نازنینت رو خ ننداختم از اینجا برو!
دست
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سمت جلو برداشت و دقیقا سینه به سینهی بابک ایستاد.
باید ببینم !بابک دست

را باال برد و چانها

را عصبی خاراند.

نکنه اومدی بگی چون رو خونهی یکی خونه ساختی و به اون باال باال ها رسیدی پشیمونی؟هدیه صدای

را کمی باال برد .تارهای موا

-آره اومدم از مادرت طلب بخش

را زیر شال برد و گفت:

کنم .اومدم بابت همهی این سالهایی که باعه شهدم تهو و

برادرت به بدبختی زندگیتون رو بگذرونین و پدر باالی سرتون نداشتین معهذرت بخهوام ،اومهدم
بهروز خوندم تا به سمت شهما نیهاد معهذرت میخهوام.

بگم بابت همهی حرفهایی که تو گو

هرچند پشیمونی من دردی رو دوا نمیکنه ولی...
پلک بابک از عصبانیت پرید .دست

را از جیب پشت شلوار

درآورد و صدای آهستهی کوثر از

پشت سر حرف او را کامل کرد.
جواب منم به حر،ات همینه ،تنها تو مقصر نبودی!بابک به سمت مادر

برگشت .کوثر چند قدم به سمت جلو برداشهت .صهدای عصهبی پسهر

آمد.
چی رو مقصر نبود؟ عامل اصلی بدبختی تو همین بود .اگه سر و کلهی ایهن زن تهو زنهدگیپیدا نمیشد .ما االن خوشبختترین خانوادهی روی کرهی زمین بودیم .
سر تکان داد .صورت
سر

را احسا

نمیکرد .گو های

بهه درسهتی نمیشهنید و گهاهی اوقهات

گیج میر،ت .سرتا پای هدیه را از نظر گذراند.

بهروز از اول من رو نمی.خواست .من ،ق یک سپر بودم برای کارهایی که میکنه .اگه بابهات364
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سرا نیلو،ر نمیر،ت یک نفر دیگه به جا
هدیه سر

میاومد .باز هم وضعیت من این بود.

را پایین انداخت .بهروز بارها و بارها در بح هایی کهه ایهن مهدت میکردنهد ،ایهن

حرف را زده بود .کوثر چند قدم به سمت جلو برداشت .بابک چاقو را سر جای
مادر

را نگریست و سعی کرد به اعصاب خود

-تو زن

بودی ولی ما چی؟ ما بچهها

گذاشت .نگهران

مسل باشد و از کوره در نرود.

بودیم .مگه من و بهزاد چه گناهی داشتیم این وس ؟

یادت نیست اومد تو صورتت زد و گفت یک قرونم ک دسهتت نمیهذارم؟ یهادت ر،تهه تهو چهه
،الکتی و با چه بدبختی ما دوتا رو بزرگ کردی؟ حاال بعد بیست سهال اومهد کلهی پهول داد تها
بهترین دانشگاه رشتهی پزشکی در

بخونم .به نظرت جبران میکهرد ایهن بیچارگیههایی کهه

کشیدیم رو؟ نباید تو این مدت الاقل اگه سهایهی نحسه

نبهود دو قهرون پهول جلهو روی مها

میذاشت؟
چانها

لرزید .به خوبی نمیتوانست تعادل

را حفظ کند .هدیه کیه چرمهی کهه آورده بهود،

روی زمین گذاشت .حرفهای بابک ح بود اما بهروز باور نمیکهرد .او ههیچ حسهی بهه ههردو
پسر

نداشت .بابک دست

بود .رگ پیشانیا

را به سمت هدیه بلند کرد ،صورت

از شدت عصبانیت سرخ شده

بیرون زده بود نتوانست عقدهای که در این سالها برای

شده بهود را بهروز

ندهد.
-همین زن ،چه قدر پز چیزایی که داشت به ما داد .چه قدر دختر

رو که ،رستاده بود آمریکا

واسه ما قیا،ه گر،ت؟ یادت ر،ته چجوری جلوی همه لهت کرد؟ بیچارگی و بی پولیت رو زد تهو
سرت؟ به جای اینکه بهروز شوهرت باشه ،بهزاد بود .بهزاد برای منِ احم پدری کهرد .درد مهن
خودم نیست مامان ،دردِ من بهزاده ،برادر من سنی نداشت که پا به پای تهو کهار میکهرد .مهن
لعنتی میدیدم بعضی شبا خودتون چیزی نمیخورین و میهذارین جلهو روی مهن! یهادت ر،تهه
وقتی بهزاد داشت ازدواج میکرد بهروز خانت کجا بود؟ دست همین زن رو گر،ته بود ر،ته بهود
365
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جزایر هاوایی مدام عکسا

از این طرف و اون طرف میاومد .وقتی برادر بیچهارهام دیونهه شهد،

زحمت کشید اومد باها

دوتا دکتر ر،ت که خانوادهی ،ریماه نگن ایهن بابها نهداره! میتونسهت

نیلو،ر به حکم زن مورد عالقها

یک سر سوزن به ما ،کر کنه و نذاره عقهدهی بابها تهو دل مها

بمونه؟ میتونست ولی نکرد .خودشم داره اعتراف میکنه ،اون باع

شده اگه میخواسهته بعهد

سهسال به ما سر بزنه ،نیاد.
را پایین انداخت .اشکهای

کوثر سر

ا،تاد .دستهای
چانها

مانند ابربهار ،از چشما

را روی زمین سرد گذاشت و سر

میچکید .هدیه روی دو زانهو

را پایین انهداخت .اشهکهای

روی زمین غلطید .با شنیدن حرفهای بابک ،یاد بچههای خهود

از تیغههی

ا،تهاد .آنهها ههم در

همین شرای بزرگ شده بودند.
من نمیدونستم .از وقتی که ،همیدم بچههای خودم چه سهختی رو تهوی ایهن مهدت تحمهلکردن و چجوری بزرگ شدن ،تونستم درک کنم و پی ببرم به ر،تار اشتباهی که با شما داشهتم.
نمیگم ببخشید چون کارهای من و ر،تاری که داشتم با این چیزها جبران شدنی نیست ولهی
هرکاری بگید برای جبران انجام میدم.
پ

از زدن این حرف ،کی را از روی زمین به سمت آنها هدایت کرد.
-میدونم بازم کارم اشتباهه ولی شنیدم بابک تو دردسر ا،تاده شاید تونست با این مقداری که

آوردم پول طلب کارها رو بده!
بابک عصبی خندید .دندانهای
توموری که در سر
درون گو ا

را با حرص روی هم سایید و کوثر با گیجی آنهها را نگریسهت.

رشد کرده بود باع کم شدن هوشیاری او شده بود .مدام صدای وز وز را

احسا

میکرد.

-تا االن یک قرون از پول اون ،تو سفرمون نبوده از االن به بعد هم نخواهد آمد .تو هم از همین
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راهی که اومدی برگرد برو! شاید یک درصد به بخششت ،کر کردیم.
گر،ت .کی را از روی زمهین

این حرف را زد ،خم شد و با عصبانیت بازوی الغر هدیه را دست
برداشت و به تخت سینهی او کوبید.
-گمشو بیرون! آدر

این خونه رو هم ،رامو

کن!

به سمت داخل کوچه او را هل داد و محکم در را برهم کوبید .هدیه محکم بر روی زمین ا،تهاد.
نگاه

را به در دوخت .لب

را به دندان گر،ت و گفت:

چیکار کردی با اینا بهروز ،لعنت به من که باع بدبختی اینا شدم .لعنت به من ،که از حهرصبالیی که خانوادهام سرم آوردم ،باع شکستن قلب این خانواده شدم.
کوثر کمی عقب ر،ت .روی پله نشست و دستان

را روی سر

گذاشت .بابک عصبی مشتی به

دیوار کوبید.
نه غلطی رو بکن نه بیا معذرت خواهی کن!را باال آورد .نگاه

کوثر سر
دوخت .لحن
صدای

را به بابک که مدام حرص

را روی دیوار آجری خالی میکهرد.

تلخ و غمگین شد .هیچ وقت حال دگرگون پسر بزرگتهر

از شدت غصه لرزید ،کوثر یک مادر بود .این مدت که پسر

به او سر به بالین نگذاشته بود .خدا میدانست سر نمازهای
هرجا که هست حال

را یهاد

نبود شبی را بهدون ،کهر

گریه میکند و از خدا میخواسهت

خوب باشد.

اگه بهزاد جای بابات بود چرا شب آخری که پیشمون بود بخاطر دلسوزیحرفها رو نثار
بچها

کردی؟ چرا وقتی میدونسهتی اون مریضهه و خهود

میدونه ،به

نمیر،هت.

تهمت زدی؟ حال

به اون دختر ،اون

رو مقصهر مهرگ زن و

رو بدتر کردی و گذاشتی ر،تی؟ بهرادرت ههم بهرای

من حکم پناه رو داشت و هم برای تو! وقتی ناپدید شد ،باید به حرمت همون بیست و دو سهالی
367
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میر،تی ...نه اینکه هرچی داشهت و نداشهت رو بهاال بکشهی و دود ههوا

که بزرگت کرد ،دنبال

کنی ،باید به حرمت همون سالهایی که از خود

کشید ،تا اون زندگی رو برای ما بسازه بهه

ح میدادی! باید یکم از عقلت استفاده میکردی ،می،همیدی بهزاد داره حه میگهه! نههال و
نیاو

هم بیست سال به سختی زندگی کردن و نهال کم کارها برای داداشت نکرد.

بابک سرجای
صورت

خشک شد .لبان

را روی ههم ،شهرد په

از چنهدماه ،مهادر

کوبید .حرف ح جواب نداشت .ندامت و پشیمانی سراسر وجود

نتوانست به سمت مادر

واقعیهت را در

را ،را گر،ت .حتهی

برگردد .زیرلب با لحن غم آلودی زمزمه کرد.

-برای همین میخوام کمک

کنم تا بیشتر از این ضربه نخوره! میخوام اشتباهاتی که کردم رو

جبران کنم و میتونم .این د،عه من از این منجالب ،خانوادهامون رو میکشم بیرون...
او این حرف را زد اما امان از ندانستن واقعیت و گول حرفهای کسهی را خهوردن ،بابهک در آن
تاریخ نمیدانست با کمک به پیمان ،برادر
دست دوستی به پیمان ،برادر

را دوباره غهرق مشهکالت میکنهد او نمیدانسهت

را از این که هست بدبخت تر و بیچهاره تهر میکنهد .بابهک بهه

قدری از حرفها و کارهایی که کرده بود پشیمان بود که حتی کمی ،کر نکرده بود ،شاید یهک
درصد ،رد مقابل درو بگوید .با به صدا در آمدن زنگ ،بابک بدون برگشتن به سمت مادر
محکم موهای

را در مشتهای

که

گر،ته بود .گفت:

اومدن دنبالمون ،ر،تیم اونجا لطفا ذهنت رو روی بهبودی متمرکز کن نه چیز دیگهای مامهان،قول میدم خودم همه چیز رو درست کنم.
مادر

سر سنگین

را تکان داد .چشم او به ههیچ چیهز آب نمیخهورد .دلشهوره از ایهن پهول

هنگفت و هزینههای درمان او هم به ،کرهای سر دردمند

ا،زوده شده بود.

***
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دستی به پیشانیا

کشید .نگاه

را به محتویات داخل ،ل

دوخت .بعهد از سهه روز تهال ،

بالخره به آن چیزی که میخواست گروه رسیده بودند .دختر لبخندی روی لب

نشاند و گفت:

چطوره قربان؟ این سومین طرحهی هسهت کهه در نبودتهون زده شهد .اگهه اوکهی هسهت کههواسه خ تولید.

بفرستم

به شدت زیاد شده بود .در حهدی کهه بهه قهدری دسهت

تکیها

را به صندلی داد .درد دست

سالم

را مشت کرده بود که حالل ناخنهای کوتاه

در ک دست

ا،تاده بود.

کی به جز ما اینا رو دیده؟زبان

را به لبان

کشید .تبلت را در حصار دو دست

گر،ت و گفت:

هیچک  ،طب خواستهاتون این طر ها در جهایی بهه دور از شهرکت زده شهده .بهه جهز تهیمطراحی ،من و شما کسی نیست.
کیانمهر سری تکهان داد .بهازهم اخمههای
بود .نگاه

بها دیهدن لبا هها و آرایه

دختهر ،در ههم ر،تهه

دوخت .ش

عصر را نشان میداد.

را به ساعت نمایان شده در وس صفحه نمای

اوکی ،خودم به مدیر خ تولید خبر میدم .شما مرخصید!دختر سری تکان داد و کیانمهر از پشت صندلی بلند شد .دکمهی خامو  ،لپتهاب را ،شهرد و
صفحه را بست .دختر ،تبلت را با بلند شدن او ،روی مبل تک نفرهی جلوی میز او گذاشت و بهه
سمت

ر،ت.

اجازه بدید کمکتون کنم تا بپوشید.کیانمهر بی حوصله با همان دست ،کاپشنا

را از چوب لباسی برداشت.

الزم نیست ،کیانا خانم ر،تن یا نه؟369
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اخمهای دختر از این لجبازی کیانمهر در هم ر،ت .به یک قهدمی کیهانمهر رسهید و از قسهمت
شانهی کاپشن گر،ت.
خیر هنوز نر،تن ،بذارید کمکتون کنم.تیز سر

را به سمت دختر برگرداند.

کر شدی؟ میگم نمیخوام کمک کنی! برو به کیانا بگو دارم میرم میخواد بیهاد ،تهو پارکینهگمنتظرشم.
دستهای دختر از این صدای بلند و دسهتوری کیهانمهر مشهت شهد .نگهاه
دوخت و با حرص همانند او صدای

را بهه نهیم رخ او

را باال برد.

کر نشدم ،ق دلم به حالتون سوخته ،وگرنهه مهن نوکرتهون کهه نیسهتم کمکتهون کهنم .درضمن ...خودتون لط کنید به کیانا خبر بدین! تا همین االن هم کهه ایسهتادم خیلهی بهوده ،بها
اجازتون!
این حرف را زد .تبلت را از روی مبل برداشت و با قدمهای محکم و سهریع از اتهاق خهارج شهد.
کیانمهر ناخودآگاه از این حرکت و حرفهای او خندید.
-برجی هفت تومن داره میگیره هنوز دو قورت و نیم

هم باقیه! کی باشه تو رو هم بفرسهتم

رد کارت!
این حرف را زد ،کاپشنا

را روی ساق دست سهالم

گوشی را زد .تا آمد نام کیانا را سرچ کند سر
گاه روی میز بگذارد .چندین بار پلک زد تا دید
داده بود .درد کت ا

انهداخت .کنهار میهزا

گیج ر،ت و باع شد دست سهالم

را تکیهه

واضح شود .با وجهود مسهکنهایی کهه دکتهر

یک ذره هم کاسته نمیشد .این مدت هم ،ق بخاطر اینکه الهام نگهران

نشود .چیزی را بروز نمیداد .نام کیانا را جست و جو کرد و تا آمد دسهت
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برود .در باز شد و صدای بلند کیانا آمد.
آمادهای بریم؟سر

را از روی میهز برداشهت .گوشهی و کیه پهول

را تکهان داد و دسهت

را درون جیهب

به سختی ،رو برد و از میز ،اصله گر،ت .کیانا دست به سینه ایستاد.

کاپشنا

چرا پکری دادا ؟ کی کشتیهات رو غرق کرده؟لبخند کمرنگی زد .با قدمهای سنگین به سمت او ر،ت.
هیچکی!را باال انداخت .هم قدم با کیانمهر از اتاق خارج شد .با یاد قولی که از نهال

ابروهای سیاه رنگ

گر،ته بود .لبخند مرموذی زد.
-نگران نبا

من امشب به جای الهام هستم.

چشم غرهای به خواهر
آرنج

ر،ت .جلو آسانسور شیشه ای ایسهتاد و دکمهه را زد .کیانها خندیهد و
کوبید.

را به شکم برادر

خیله خب حاال قیا،ه نگیر! میگی چیکار کنم؟ میخوای بهری خونههی نههال؟ ونهدادم نیسهت.دست و پای اون رو ببند با الهام دل بده قلوه بگیر!
ناگهان کیانا چشمهای

با سوتی که داد درشت شد .کیانمهر گردن

را به سمت او کج کهرد و

پرسشگرانه گفت:
ونداد نیست؟ کجا ر،ته؟کیانا گلوی
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مثل اینکه ر،ته خارج از کشور!یک تا از ابروا
روز پی

باال پرید .ونداد یک د،عه ای از کشور خارج شده بود؟ ،کر

ر،ت .ونداد پشت تلفن به کسی گفته بود " تمهوم

خواهرت هفتساله که مرده ،مقصر خود بهزاد بود که خود

بهه سهمت چنهد

کهن عمهاد! گذشهتهها گذشهته،
و باخت! اگه بهه حهرف مها گهو

میداد این نمیشد، .ردا میام اونجا! هرچه قهدر مهن رو دور نگهه داشهتی بسهه! " نهام بههزاد در
گو ا

به صدا در آمد .ونداد آن روز هیچی دربارهی او نگفت .په

ونداد را ندید .کیانا دست

از آن روز ههم کهه دیگهر

را باال آورد و جلوی صورت کیانمهر تکان داد.

بیا بریم.صدای باز شدن درهای آسانسور آمد .کیانمهر چند قدم به سمت عقب برداشهت .کاپشهن ا

را

روی میز منشی که ارتفاع زیادی داشت .گذاشهت .از درون کاپشهنا  ،گوشهی را بیهرون آورد.
کیانا متعجب سر

را از درون کابین آسانسور بیرون آورد.

چرا برگشتی چیزی جا گذاشتی؟با یک دست ،لیست آخرین تما های

را آورد .از میان شمارهها نگاه

روی پسهوند دو صهفر

یک خیره ماند اما سریع رد کرد و شمارهی ونداد را گر،ت.
تو برو! میام!کیانا نفس

را بیرون داد و به ساعت مچی صفحه گرد  ،نگاه

را دوخت.

باشه ،به جای پارکینگ جلوی در اصلی وایمیستم.کیانمهر سری تکان داد و گوشی را کنار گو
جدی را ،رامو
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میباشد .با عصبانیت آن را قطع کرد .بازدم

خامو

را با عصبانیت بیرون ،رستاد .کاپشن ا

را برداشت و دوباره دکمهی آسانسور را ،شرد .باید امشب با ونداد صحبت میکرد باید می،همید
بهزاد در این مدت کجا بوده است .با باز شدن در و نمایان شدن قامت کیانا که دست به سینه و
با اخم او را نگاه میکرد .سوار شد.
چرا نر،تی؟را به او کرد و جلوی آینه ایستاد .با دست

کیانا پشتا

موهای پریشان

را از روی صهورت

زد.

پ

اگه بدونی ،هر ثانیه که داری من رو عالف میکنی چی در انتظارته و چه قهدر از زمانهت کهممیشه به قرآن ،با همین دست خودت تا خونه رانندگی میکردی.
را از درون گزید.

لب

مثال تو خونه چی انتظارم رو میکشه؟ الهام که نیست چرا باید انقدر واسه ر،تن ذوق داشهتهباشم؟
کیانا لبخند نامحسوسی زد و شهالا
پلک

را روی شهانها

انهداخت .انگشهت

را روی چهین کنهار

گذاشت و برای اتمام ماجرا گفت:

اینم حر،یه!کیانمهر با خستگی چشمهای

را بست .انقدر در سر

پر از ،کر بود که کنجکاوی در این بهاره

نکرد.
وقتی دیدم اومدی ،تعجب کردم.کیانا دست
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توقع که نداشتی برم؟ اونم کجا؟ قرار از پیبفهمه ،دختر

تعیهین شهده! خنهده دار نیسهت؟ کها

مامهان

بفهمهه دختهر

بخهاطر

دیگه اون دختر بچهی بیست و سه ساله نیست .کا

اجبار اونها ،هم ازدواج کرد ،هم حامله شهد و ههم طهالق گر،هت .کها
پسر

رو از دست داد .بچهی سه سال

چشمهای

می،همیهد دختهر ،

رو!

را باز کرد .بدون نگاه گر،تن از جلو ،با لحن گر،تهای گفت:
ر،ته!

-خیلی از چیزها رو نمیخواد بفهمه وگرنه در مواقع دیگه یک ال بگی تا ته

در باز شد ،هردو با ذهنی پریشان به سمت ماشین کیانها ر،تنهد .کیهانمهر تها روی صهندلی جها
گر،ت .پشتی صندلی را به سمت عقب برد .انگار مسکنهایی که در طول روز خورده بهود .حهاال
را روی هم گذاشت و کیانها بهدون گفهتن حر،هی ،از پارکینهگ

داشت جواب میداد .چشمهای

بیرون آمد .امشب قرار بود خانهی یکی از دوستان
خواه

برای چندساعت بماند .از ظهر انقدر به نهال

کرده بود تا او از ساعت  7تا  10شب اجازه داده بود الهام به خانه برود .هرچنهد حهرف

زدن و در چشمان او خیره شدن سخت بود اما بخاطر برادر

همه چیز را به جان میخریهد .او

خوشبختی را ح کیانمهر میدانست و حاضر بود در برابر حرفهایی که مادر
میزند .بایستاد .پ

از طی کردن مسیر نسبتا طوالنی که بهرای او کهم سهپری شهده بهود .وارد

کوچهق نسبتا بزرگ ،خانه شد .ریموت را از داخل کنسول با نهایت تال
خارج کرد و روی پل ماشین رو ایستاد که تا نگاه
ریموت در دست

بهرای ازدواج او

که صدایی تولید نکند

از آینهی بغل به هیوندا سفید رنگی ا،تهاد.

لرزید و با حرص نالید:

وای خدا مگه اینا نباید االن رستوران باشن؟ چرا اومدن اینجا؟کیانمهر که ،ق چشمهای

را روی هم گذاشته بود .با شنیدن این حرف ،سریع پشتی صندلی

را صاف کرد .همان طور که سر
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کی اومده؟کیانا با عصبانیت مشت

را به ،رمان کوبید .سورپرایزا

به لط پدر و مادر

خراب شد .پ

دیگر دلیلی برای پنهان کاری ندید.
الهام خونه است .من از نهال خواستم اجازه بده تا بیاد! حاال میبینم مامان بابام اینجان!پلک کیانمهر ناخودآگاه باال پرید .نمیدانست باید بابت آمدن الهام خوشحال باشد یا عصهبانی از
آمدن ناگهانی پدر و مادر ! کمربند را باز کرد.
رمز خونه رو که ندارن ،حتما پشت در موندن!کیانا چهرها
-چند ماه پی

را جمع کرد.
دادم.

کیانمهر با شنیدن این حرف ،سریع دست
به سمت خود

آن را کشید .کاپشنا

را روی دستگیرهی نقره ای رنگ ماشین گذاشهت و
را روی صندلی انداخت و همهان طهور کهه از ماشهین

پیاده میشد پر حرص گفت:
به کی این اخالق گندت ر،ته آخه؟ اصال شاید من تو شرایطی نباشهم کهه بخهوام کسهی واردخونه شه! شاید...
حر،

را با گفتن یک ال اال ...خاتمه داد .بی توجه به دردی که نیمهی چپ باال تنهها

را ،لهج

کرده بود .از جلوی ماشین رد شد .کیانا عصبی از کاری که کرده بود .شیشه را پایین داد ،سر
را از آن بیرون برد و گفت:
آروم برو کیان! چیز بدی نگی بهشون ...کیانمهر؟!بدون گفتن چیزی در ورودی شیشهای را به سمت داخهل ههل داد .در آسانسهور را بهاز کهرد و
375
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سوار شد .طبقه ی مورد نظر را ،شرد و با عصبانیت به روبه رو چشم دوخت.
تا میام یکم خوشحال باشم سر و کلهی اینا پیدا میشه! تا میام یکم از بودن الهام لذت ببهرم...سر و کلهی مامان پیدا میشه .چرا خب؟!
عصبی گوشهی لب
پای

را جوید .با دست راست

موهای پریشان

را به سمت عقب ههل داد و بها

چندین بار محکم بر زمین کوبید .هر ثانیه که میگذشت او بیشتر از قبل کال،هتر میشد.

با ایستادن آسانسور ،سریع در را هل داد و وارد شد .بدون باز کردن زیپ چکمهههای  ،انگشهت
شست ا

را روی قسمت در گذاشت که با صدای تیکی باز شد .کف های

درآورد و در را پشت سر
برگشت .خانها

بست .نگاه

را جلهوی در از پها

به پذیرایی ا،تهاد .سهر ههر سهه ی آنهها بهه سهمت او

جوری بود که سمت راست در یک راهرو کوچک قرار داشت و هر سهه اتهاق و

حمام و دستشویی داخل راههرو بهود .جلهوی در ،حهال و پهذیرایی نسهبتا بهزرگ و پنجرهههای
سراسری و ایوان بزرگ قرار داشت .آشپزخانه هم طوری طراحی شده بود که به داخل پهذیرایی
دید داشت .الهام با وارد شهدن او ،سهرجای

ایسهتاد .کیهانمهر سهعی کهرد لبخنهد

را پشهت

چهرهی خنثیا

پنهان کند .چند قدم به سمت جلو برداشت .الهام ببخشهیدی بها سهر پهایین

گفت و به سمت

ر،ت.

-خو

اومدی! کیانا کجاست؟

الهام حتی یک ثانیه سر

را بلند نکرد .کیانمهر دست او را گر،ت .بی توجه به پهدر و مهادر

که هرکدام مشغول کاویدن اطراف بودند .او را به سهمت راههرو کشهاند .الههام لهب

را گزیهد و

همین طور که دنبال او میر،ت گفت:
چیکار می کنی کیان؟ زشته جلو مامان بابات.دست او را محکم ،شرد ،دستگیره.ی در اتاق خود
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وارد شد.
چرا در رو باز کردی الهام؟الهام دست

را جدا کرد و وارد اتاق شد .چندبار پلک زد .سعی کرد چیزی از گفتهههای آنهها را

بروز ندهد.
چرا نباید باز کنم؟کیانمهر عصبی وس پیشانیا

را خاراند .او به شدت میترسید مادر

چیهزی گفتهه باشهد و

الهام را دوباره بدبین و ناراحت کند .چون هیچ چیزی از او بعید نبود.
اومدن اینجا چی بگن الهام؟ ناراحتت که نکردن؟! چیزی که نگفتن؟الهام تکیها

را به کمد داد.

نه مگه باید چیزی بگن؟به سمت او برگشت .یک قدم به سمت او برداشت و ،اصلها
گو

را کم کرد .دست سالم

را کنهار

او روی دیوار گذاشت .به چشمهای قهوهای الهام که در تاریکی میدرخشید خیره شد.

انقدر سوال رو با سوال جواب نده! ناراحتت که نکردن؟ تحقیرت که نکردن؟ چیزی که نگفتن؟الهام نگاه

را دزدید .گونها

را از درون گزید .تن صدای

به دلیل سکوت او باال ر،ت.

با توام الهام! میگم چیزی گفتن؟الهام سری تکان داد و با تظاهر به خونسردی ،دستان

را باال برد و یقهی پیراهن مشهکی رنهگ

او را با دست صاف کرد.
نه ،ق گفتن پسرِ ما ،پر عیب و نقصه ،مشکل روانی داره ،زن سابق377
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گفتن یک د،عه از هو

میره ،گفتن یک دم خوبه و یک دم بد و در آخر گفتن تو میتهونی بها

یک مردی که اختالف سنی
گردن

کمه ازدواج کنی و خوشبخت شی!

تیر کشید ناخودآگاه دست سالم

خفه کرد .واقعا بعضی اوقات به سر

را باال برد و روی گردن

گذاشهت .نالهه ا

را گلهو

میزد که شاید او و کیانا ،رزندخوانهدهای چیهزی هسهتند

که انقدر مورد محبت خانواده قرار میگیرند .الهام دستهای

را کمی باال تر برد و روی صهورت

او گذاشت.
اینجوری که ،همیدم واست یکی رو در نظر دارن ،چهون خیلهی مسهمم بهودن کهه از زنهدگیپسرشون برم.
نگاه

را به چشمهای سیاه و غمگین او دوخت .لبخند کمرنگی روی لب

نشاند و ادامه داد.

چرا کشتیهات غرق شد؟ نکنه ،کر کردی من با دونستن واقعیت میذارم میهرم؟ بهه انهدازهیکا،ی انتقام اون شب رو ازت گر،تم .خب وقتی باهم مساویایم چرا باید تحت تاثیر قرار بگیرم؟
به خودت بیا کیان! انقدر ضع نشون نده!
ناخودآگاه لبهای برهم چسبیدها
باران شد .دست

به خنده باز شد .نگاه مشکی رنگ ابهریا

را روی دست کوچک او گذاشت .لرز

الهام میشد .از بین می ر،ت .سمت چپ بدن

دستهای

ر،هت و سهتاره

وقتی ممها

دسهتهای

با دیدن الهام دیگر درد نمیکرد .او کنار الههام،

آرام ترین مرد کرهی زمین بود.
من در برابر هرچی که تو رو هدف قرار بده ،هر حر،هی کهه باعه بشهه دوبهاره ازت دور بشههضعیفم .نقطه ضع من تویی الهام! من هرجا برم ،حتی اگه یک ثانیه تنهات بذارم ،دل تو دلهم
نیست .خودت میدونی سابقهی من به قدری خرابه که از دست گذشته آسای
به جز کیانا ندارم که پشتم رو بگیره ...دیدی نمونهه ا
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رو کهه ،حتهی از داشهتن پهدر و مهادرم
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نداشتم.

شان
دل

از این لحن غمگین او در حین خوشهحالی گر،هت .دسهت او را پهایین آورد .کمهی ،اصهله

گر،ت .از شدت گرمای خانه ،یقه ی شومیز ا

را باال و پایین کرد و با قابل اطمینانترین لحهن

ممکن گفت:
-نگرانیت بی خوده اگه هر ک

دیگهای هم بخواد همین حرفها رو تحهویلم بهده ،جهواب

رو

محکم و کوبنده میدم .من تو رو با همه ی کم و کاستیها و گذشهتهی خرابهت پهذیر،تم .ههیچ
چیز ما از اول درست و روی اصول پی

نر،ت .نه تو ادم کاملی هستی و نه من! چه میشه کرد؟

بهت دلبستم .عاشقت شدم حتی اگه با پارسا هم ازدواج میکردم .نمیتونستم منکر احساسم به
تو شم.
پ

از زدن این حرف ،به بینیا
-لعنتی ،باز ابراز احسا

به این حر،

چین انداخت.

کردم .حاال االن ،کر میکنه چه تحفهای هست.

هر دو خندیدند .الهام به سمت در ر،ت .دور از ادب بود وقتهی مهمهانی در خانهه

است آنها را تنها بگذارد .هنوز از در خارج نشده بود که کیانمهر سریع با پاشهنه ی پها چرخیهد.
بازوی او را گر،ت و وادار

کرد به برگشتن .کمی سر

را خم کرد و پیشانیا

را به پیشهانی

او چسباند.
نه ،نگفتم دوستت دارم ولی جانم تویی ،خال هر لحظهی این عش پنهانم تویی ،بها نگاههتدا یک رویای شیرین بر دلم مینشانی تا بفهمم حکم ویرانم تویی!
الهام با تمام شدن حرف او ،بدون برگشتن دست

را کشید و بهه سهمت بیهرون گهام برداشهت

لبخند از لبهای او محو نمیشد خدا میدانست وقتی کیانا گفته بود کیهانمهر پنههانی کهارت
کتابخانهی او را برمیدارد و کتاب های شعر عاشقانه میخواند .قند در دل
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به محض رسیدن به داخل پذیرایی ،راه
آب درون کتری ،میآمد .کیانمهر لب
پدر

را به سمت آشپرخانه کج کرد .صدای سوت و قلقهل
را گزید و مدام خود

را کنترل میکرد که لبخند نزند.

با وارد شدن او به پذیرایی گفت:

خدا بد نده کیان ،باید از کارکنان بیمارستان بشنویم که کتفت از جا در ر،ته و عمل کهردی؟انقدر غریبه شدیم؟
روی میزبان نشست .کتایون بادبزنی که درون دست
-دلت خوشهها عزیزم ،تا وقتی دور و اطرا،

بود را تکان داد.

پر حوریه که به ما توجه نمیکنه ،تو مهمونی اون

روز هم هردوشون نبودن ،چه قدر سنگ روی یخ شدم .به جای اینکه خوشهحال باشهم دختهر و
پسرم از بند اون زن و شوهرشون نجات پیدا کردن دارم غصه میخورم.
نشست .سر

ناخودآگاه پوزخندی کنج لب
قدر سعی میکرد جلوی دهان

را باال برد و در چشمان مادر

خیره شد .هرچهه

را بگیرد می دید این مرد و زن خودخواه بدتر می کنند.

اگه از اول ناراحت بودی چرا بچههات رو مجبور کردی تن به خواستهات بدن که حاال با طالقگر،تن دوتاشون خوشحال شی؟ مسبب بدبختی و این حهال داغهون کیانها شهما هسهتین .شهما
مجبور
پدر

کردین ازدواج کنه! اونم با کی؟ پارسا نواب!...
خندید ،ک دست

های جو گندمی کوتاه

را به ری

کشید .بشهقاب را از روی میهز

برداشت و با چنگال مسی رنگ براق ،تکه ای از آن جدا کرد.
مسبب ازدواج کیانا ما بودیم اما زندگی تو چی؟ خودت نهال رو سرخود گر،تی ...کتی رو ههمکه از اول میدونستی با نهال آب

تو یک جوب نمیره ولی تو هم میتونستی یکم مردونگی به

خرج بدی و دستت رو نگه داری یا نه؟
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را به سمت آشپزخانه بلند کرد و اشارهای به الهام کرد.

دست

االن هم که ر،تی سرا خواهر  ...جریان چیه؟ نکنه میخوای دوبهاره نههال رو کنهار خهودتبرگردونی و این بیچاره ،ق یک واسطها ؟
دست کیانمهر مشت شد .گردن

خشک شد .به قدری ناگههان درد کهرد و تیهر کشهید کهه آخ

خفهای گفت .لبخند خونسردی کنج لب

نشاند.

رک و پوست کنده بگین! چرا اومدین اینجا؟ نمیپرسم قصدت از زدن این حرفها چیه چونهر سه تای ما خوب میدونیم ولی واقعا چرا؟ روشنم کن لطفا!
بادبزن را بست که الهام وارد پذیرایی شد ،به بینیا

مادر

چینی داد و گفت:

راستی نبودی با خدمتکارت یک گپ و گفتی داشتیم ،خواهر نهال نه؟کیانمهر پر حرص خندید .الهام نیم نگاهی به او انداخت و به سمت کتی گهام برداشهت .صهورت
الهام ناگهان گلگون شد .با لبخند مسخرهای هردو ،الهام و کیانمهر را از نظر گذراندنهد .تها آمهد
کیانمهر با عصبانیت صدای
مشغول عوض کردن کف های

را باال ببرد و هرچه از دهان

بیرون میآید ،بگوید .صدای کیانا که

با دمپایی بود آمد.

-میگن هرکسی همه رو مثل خود

میبینه ،حکایت همونه مامان ولی اگهه بخهوام آشهناییت

بدم باید بگم ،ایشون الهام جان ،دختر موردعالقهی کیانمهر هستن .که لطه کهردن بهه اصهرار
بنده امروز رو اومدن اینجا.
سر

را باال برد ،کیف

کنار در رها کرد و با آرنج

درب ضد سرقت را بست.

البته بماند بخاطر سرزدن یک د،عهای شما ،به کل سورپرایز بههم ریخهت ،حهاال کهه اومهدین،احترامتون هم واجبه ولی ...دلیل نداره به صاحب خونه توهین کنید.
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کارد میزنی خون هیچکدامشهان بیهرون نمهی آمهد .کیهانمهر گهردن دردمنهد
چرخاند و قدرشناسانه نگاه

خواهر

را بهه سهمت

کرد .الهام کمی خهم شهد و سهینی را جلهوی کتهایون

گر،ت که ناگهان کتایون ،عصبانی از این جواب کوبندهی دختر

دست

را محکم زیهر سهینی

کوبید ،الهام که گمان این حرکت وحشیانه را از او نداشت ،سهینی از دسهت

رهها شهد و تمهام

چایهای دا روی زمین و مخصوصا روی پای پرهنهی او ریخت و باع شد ،چهرها

از شدت

داغی چای ،درهم رود .قرنیهی چشمهای کیانا به قدری درشت شد که هرآن نزدیک بود از کره
ی چشما

بیرون بزند .کیانمهر با عصبانیت از سرجای خود بلند شهد روبهه روی مهادر

بادبزن را باز کرده بود و صورت ملتهبا

کهه

را باد میزد .ایستاد.

معلوم هست داری چیکار میکنی مامان؟ احترمت واجبه چون مادرمی ولی اگه بیشتر از این،اینحا بمونی تضمینی نیست که شاید مثل خودت حرف نزنم و جواب ندم.
سپ

نگران به سمت الهام برگشت .اولین برخوردا

کیانا را می،همید .صدای

با خانوادهی کیانمهر بود .حاال حرفههای

را کمی آرام کرد.

خوبی الهام؟ چیزیت که نشد؟پدر

چنگال را داخل بشقاب انداخت که صدای بدی را ایجاد کرد .سرجای

پیراهن طوسی رنگ

را صاف کرد و روبه کیانا که چهره ی مادر

بلند شد .جلهوی

را مینگریسهت و لبههای

را روی هم می،شرد گفت:
همین االن ،وسایلت رو جمع میکنی برمیگردی خونه کیانا! مهن بها بهرادرت کهار نهدارم اونپسره هر غلطی بخواد میتونه بکنه ولی تو باید زیر سایهی خودم باشی ،میخوای بری سهرکار،
راننده هست میرسونت، .کر کردی چون طالق گر،تی باید هر غلطی خواستی بکنی و با هرکی
خواستی بگردی؟ ما اجبارت کردیم که با پارسا ازدواج کنی ولی االن که طهالق گر،تهی بهازهم
دختر مجرد خانوادهی ساالریای ،تا هر وقت مجردی باید تو خونه کنار ما باشی نه بها داداشهت
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یللی تللی کنی.
الهام نگاه

را به کیانمهر دوخت و خوبم را زمزمه کرد .کیانا دست

را لبهی اپن گذاشت.

دلیلی نداره چون مجردم با شما زندگی کنم .من راه درست زندگی خودم رو به کنار کیهانمهرموندن تشخیص دادم انقدر هم بزرگ شدم که خوب و بد رو تشخیص بدم.
پدر

ارتباط چشمی را قطع نکرد .دندان قروچه ای کرد و گفت:

کیانا با زبون خوکیانا دست

برمیگردیم خونه ،اون روی سگ من رو باال نیار!

را جلوی دهان

گذاشت و ریز خندید .نیم نگاهی به اطهراف انهداخت و بها لحنهی

مملو از خنده گفت:
باز کی رو با من میخوای ببری زیر یک سق ؟ پسر دوستته؟ یها شهریکته؟ شهایدهم یکهی ازهمکاراته؟!
مادر

بادامی از روی ظرف روی میز برداشت و همان طور که میجوید .با اخم گفت:

از خداتم باشه همچین شوهری گیرت بیاد .پسره مجرده خانوادهاو درمونم هستن و این به نفع همه است ،دختری که مطلقها

هم میشناسیم ،درسهت

رو هیچک

نمیگیهره بایهد تها

آخر عمرت تنها بمونی بی عقل!
کیانمهر چند قدم به سمت کیانا برداشت .اشک در چشمان کیانا حلقه زد .بهازدم

را ناباورانهه

بیرون ،رستاد .واقعا برای همین آمده بودند؟ جلوی او با ،اصله ایستاد و روبه پدر

کهه کال،هه

دکمهی دوم پیراهن

را باز کرده بود گفت:

لطفا از اینجا برید بابا ،تا االن که کنار خودم بوده از االن به بعدهم خواهد بود.کیانا مشتی به پشت برادر
383
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باز می کرد .جواب برادر

دور موهای مشکی رنگ صاف و بلند

قضیه سر یک سود هنگفته دادا  ،وگرنه تا دو روز پیپدر

را داد.

اینا دختری به اسم کیانا نداشتن.

یک قدم به سمت او برداشت .امشب به اندازهی کا،ی آبرو ریزی شهده بهود .بهه انهدازهی

کا،ی در این قرارهایی که در این چند روز هر دو خانواده میگذاشتند و کیانا نمیآمد ،آبروریزی
شده بود.
تصمیم آخرته دخترم؟پنجها

،رو برد و به پدر

را درون موهای مشکی رنگ

که یک زبانی مهربهان تهرین آدمهی

آهسته شد.

بود که میشناخت چشم دوخت .صدای

باورم کنم میخوای یکبار به تصمیمام احترام بذاری و اجبارم نمیکنی؟کتایون لبخندی زد که با چشم غرهی کیانمهر سریع خود
دو ،رزند

به او چشم دوختند .پدر

را جمع و جور کرد .ناامیدانهه ههر

گوشی را از جیب شلوار ،استونی مشکی رنگه

بیهرون

آورد.
نه ولی اگه نیای مجبورم میکنی به زور ببرمت دخترگلم.کیانا آب دهان

را ،رو ،رستاد .سریع دست

کیانمهر را چنگ زد .کیانمهر عصبی بازدم

را از پشهت موههای

پهایین بهرد و بهازوی سهالم

را بیرون ،رستاد.

معلوم هست داری چیکار میکنی بابا؟ میگه نمیخواد باهات بیهاد! نمیخهواد دوبهاره بهدبختشه! نمیخواد ازدواج کنه ولی میخوای دوباره اشتباه گذشته رو تکهرار کنهی؟ انقهدر حهرص و
طمع دنیا کورت کرده؟
دست
384
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-نگاه

کن بابا ،این همون عزیز دردونهاته؟ اصال چیزی از

مونده؟ این دختری که کنار من

ایستاده ،دخترته ،ملعبهی دستت نیست که هر زمان دلت خواست بهه عقهد یکهی در
این د،عه من هستم .نمیذارم دوباره گند بزنی به زندگی  ،نمیذارم نابودتر از اینی
بکنی ،خواهر من ،بچها
داره به خود

بیهاری!
که هسهت

مرد ،تو سن بیست و هفت سالگی یک آدم شکسته و داغونه ،حاال که

میاد ،میخوای یک لندهور دیگه رو وبال گردن

شمارهی کسی را گر،ت و گوشی را به گو ا

کنی؟

نزدیک کرد .نگاه

به در دوخت .با این حرفهایی که شنیده بود ،از خود

را از هردوی انها گر،هت و

به شدت ناامید شده بود .هیچکهدام از

به او اعتماد نداشتند ،جلو روی او میایستادند.

بچههای

این د،عه مثل د،عههای قبل نیست .شاید از نظر شما من یک آدم سنگدل باشم ولی باباتونم!کاری نمیکنم به ضرر کیانا تموم شه! همون طور که وقتی تو میخواستی با نهال ازدواج کنی و
واقعیت رو بهم گفتی جوابت رو دادم .گفهتم راههی کهه داری مهیری اشهتباهه ،خهودت قبهول
نکردی!
سپ

صورت

را به سمت کیانا چرخاند.

میای یا نه؟کیانا نگاه اشک آلود

را به او دوخت.

چجوری میخوای تضمین کنی که خوشبخت میشم؟ اصال مگه جهایی واسهه اعتمهاد کهردنگذاشتی؟ اون د،عه هم یادمه هرجا مینشستی خیلهی میگفتهی بهه داشهتن همچهین دامهادی
ا،تخار میکنم .هفت ،هشت سال پی
پدر
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اون د،عه ،رق داشت.کیانا از پشت کیانمهر بیرون آمد .روی پلهی آشپزخانه نشست و به جورابهای کرم رنگ
و پدر

کرد .میلی به بازگو کردن اتفاقاتی که ،ق بین خود

هیچ ،رقی نداشت .تو به من شک داشتی ،برای اینکه باهااون یا هیچک  ،برای اینکه خانوادها

نگاه

ا،تاده بود نداشت.
،رار نکنم ،برای اینکهه گفهتم یها

مخال ازدواج پسر بزرگترشون با من بودن ولی با پسهر

کوچکترشون موا ،بودن ،پای من رو بیرون کشیدی! گفتی نه دخترم رو به این میدم و نهه بهه
اون! بدون اینکه حتی نظر من رو بپرسی بریدی و دوختی!...
گذاشت .سکوت بین آن ها برقرار شد .کیانمهر نمهی دانسهت چیهزی

دستهای

را روی سر

که خواهر

میگوید چیست .صدای ه ه کیانا سکوت حاکم بر آنهها را شکسهت .ناگههان از

روی زمین سرد بلند شد .جلوی پدر
بعضی از حرفهای

ایستاد ،صدای

بلند شد .زخم عش گذشته سهرباز زد،

به خوبی ادا نشد.

،-کر کردی نمیتونم تشخیص بدم نه؟ به من احم گفتی راضیم ،خانوادها

راضی شدن ،من

رو با چه ذوق و شوقی سوق دادی به سمت اون رسهتوران و کا،هههایی کهه از پهی
کرده بودین .اون شب خود

نیومد .شبهای بعدشم نیومد، .کر کهرده بهودین انقهدر احمقهم؟

انقدر احمقم که پسر سربه زیری که هو

و حوا

لبا های اون رو پوشیده بود ،سر و شکل
برای من که وجب به وجب
جون

من رو برده بهود .بها وجهود اینکهه بهرادر

رو مثل اون کرده بود نشناسم؟ شبیه بودن ولی نهه

رو از بر بودم .واقعا هنوزم برام سواله ...چجوری تونستی ...چجوری

تونستی یک برادر و علیه برادر دیگها
رو واسها

هماهنهگ

که خودتم خوب میدونسهتی همههامون مهی دونسهتیم

میده ،تحریک کنی؟! بعهد از اون مهاجرا ههم کهه پارسها رو گذاشهتی وسه

زندگی من ...به نظرت دیگه راهی گذاشتی واسه اعتماد؟ واقعا چجوری میتونم تو اون جهنمهی
که مامان واسم درست کرد دوباره برگردم؟!
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کمی ،اصله گر،ت .پشت دست
خی

کشید .کیانمهر لبهان

را روی صورت خی ا

را بها زبهان

کرد.

چی داری میگی کیانا؟لبخند کمرنگی روی لب
روبه پدر

نشاند .شالا

را روی سر

انداخت .کیف

که سعی داشت چهرهی غمگین و درهم ر،تها

را از کنار در برداشت و

را پشت نقاب بهی تفهاوتی پنههان

کند .گفت:
باهات میام تا ببینم این د،عه میتونی من رو از شر این زندگی لعنتی راحت کنی یا نه، .قهامیدم به همینه که این د،عه از این جهنم راحت شهم .چهون همهه مهیدونن مهن بعهد مهرگ
کیانو  ،روحم مرده! اینی که جلوت وایستاده چهارتا استخون و جسمِ بی رو دخترته!
***
(پریا)
بدنم به قدری خشک بود که حتی نمیتوانستم خودم را تکهان دههم .نهور آ،تهابی کهه از پشهت
پردههای حریر داخل صورتم ا،تاده بود .باع شد دستم را جلوی چشمهایم بگذارم .بهه سهختی
تکانی به بدنم دادم .بدون باز کردن چشمهایم ،لبخندی روی لبم نشاندم و زمزمهه وار دسهتم را
به سمت راست کشیدم.
می دونم االن غر میزنی ولی دیشب واقعا یک د،عه خوابم بهرد ههری ،مهیدونم بها دلخهوریگذاشتی ر،تی و طب معمول میز رو چیدی ولی...
با برخورد دستم به چیز چوبی ،لبخند از روی لبهایم محو شد .خانهی مها میهزی نداشهت کهه
انقدر نزدیک باشد .جایی که نماز میخواندم ،نزدیک پنجره نبود .شبها بههزاد تمهام پردهههای
زخیم را میکشید که یک نور هم از بیرون به داخل ،نیفتد .دسهتم ناخودآگهاه روی بهدنم آمهد.
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هیچ پتویی نبود .چشمهایم را باز کردم .با ا،تادن نگاهم به سق کاذب و لوستری که وسه آن
وصل بود .حرفهای مردی که شباهت زیادی به عماد داشت در گوشم به صدا در آمد " .هرچی
زودتر شر تو از زندگی

کم بشه بهتره! خدانگهدار پریا خانمِ نهواب! " واقعیهت همچهون پتهک

آهنی بر سرم کوبیده شد .یهک قطهره اشهک از گوشههی چشهمام چکیهد .لبههایم را روی ههم
،شردم ،سرجایم نشستم .باید باور میکردم که همه چیز به همین سادگی تمهام شهده؟ ناگههان
دیوانهوار سرم را به طر،ین تکان دادم .نمیخواهم ،من زندگی بها پیمهان را نمیخهواهم .دسهت
دخترم را میگیرم و میرم پی

بهزاد! ناخودآگاه خندیدم .هر دو دستم را روی صورتم گذاشتم.

لعنت بهت پریای احم ! لعنت بهت ،االن مهم ترین چیز نفهمیدن بهزاده ،اگه اون بفهمه مهندرو گفتم زندگی

تباه میشه .اگه اون بفهمه به دردا

اینم اضا،ه میشه.

صدای زنگ درآمد .دستهای یخ زده ام را از روی صورتم برداشتم .نگاهم به پاهای بانهد پیچهی
شدهام ا،تاد .چیزی از بعد از ر،تن آنها یادم نمیآمد، .ق یادمه ا،تادم .سرم را بهه سهمت میهز
چوبی دایرهای شکل که وس مبلها قرار داشت چرخاندم .یهک یادداشهت نهارنجی رنهگ بهود.
دستم را به زمین گر،تم و بلند شدم .رد و نشانهای از لکههای خون نبود و همهه چیهز مرتهب از
همه وقت بود ولی حال من با قدری بد بود که به سرم میزد خودم را از همین پنجره به پایین
پرتاب کنم .هم زیردلم مدام تیر میکشید و هم سرم درد میکرد .چندین بار پلک زدم و نگاهم
را به کاغذ دوختم .دست خ درشت و خوانای پیمان بود " .سالم عزیزم صبحت بخیر ،دیشهب
نتونستم بی توجه باشم به حالتهایی که داشتی ،برگشتم دیدم حالت بهد شهده ،اصهال متوجهه
نشدی که من اومدم .دور و اطراف رو جمع کردم ،یک نفر رو آوردم شیشههایی که داخهل پهات
ر،ته بود رو درآورد .متاسفانه بازم نفهمیدی ،تا نزدیکهای صبح بودم کاری واسهم پهی

اومهد

ر،تم .ظهر با النا میایم بهت یک سر بزنیم ،یک غذای خوشمزه درسهت کهن اولهین دیهدارت بها
دخترته .مراقب خودت با  ،خودت رو اذیت نکن به مرور زمان همه چیز برمی گهرده سهرجای
اول  ...پیمان " .شبنمی از زندان مژههایم آزاد شد و روی کاغذ ا،تاد .همه چیز جای اوله
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میگشت؟ من نمیخواستم .من به زندگی کنار او با تمام نقضهای
او که کیلومترها با من ،اصله داشت تنگ شده بود ،عک های

راضی بودم .من دلم بهرای

را می دیدم تها دلتنگهیام ر،هع

شود اما نمیشد .نبود او نیمی از زندگی من را ،لج کرده بود .دلم برای لبخندهای گاه و بیگاه و
لجبازیهایی که میکرد تنگ شده بود .برای عقهب عقهب راه ر،تنههای  ،چشهمهای قههوهای
رنگ

و موهای خرمایی رنگ

که شب آخر بدجور دلم برای نواز

کردن موهای

ضع ر،ته

بود .صدای بلند دختری از پشت درآمد.
عزیزم خونه نیستید؟صدای دختر آشنا بود اما نا ،کر کردن برای من نمانده بود .نگاهم به سمت لبا ههایم کشهیده
شد .یک شومیز مشکی رنگ با شلوار جین مشکی ،به سهمت دستشهویی ر،هتم .دلهم از شهدت
گرسنگی ضع میر،ت .به قدری سرم درد میکرد و همهمه در سرم زیاد بود کهه بهه سهختی،
سرم را روی تنم تحمهل میکهردم .کلیهد بهرق را زدم .وارد دستشهویی شهدم .جلهوی روشهویی
ایستادم ،دستهایم را تکیهگاه روی آن گذاشتم و به تصویر دخترک بیچارهی درون آینه کهه از
همهی مواقع شفافتر بود .چشم دوختم .هردو کرهی چشمام قرمز بود .بینیام ورم کهرده بهود و
زیرچشمهایم یک بند انگشت داخل ر،ته بود .صورت سفید رنگم به قدری رنگ پریهده بهود کهه
هرکی مرا میدید بی شک ،کر میکرد یک جنازه ی روی زمین مانده را دیده است .شهیر آب را
باز کردم .مشتی از آب به روی صورتم پاشیدم .دوباره به در کوبیده شد.
خانم نواب؟ باید باهاتون صحبت کنم نه درمورد طالق بلکه...دستم روی صورتم خشک شد .طالق ...باید جدا میشدم .هرچه سریعتر باید این کهوه را از روی
دو ام برمیداشتم .چارهای نداشتم .اگر جلوی پیمان میایستادم ،بهزاد را برای همیشه دیوانهه
میکردم .او زیهر بهار واقعیهت دوام نمهیآورد ،مهن از تهر

شکسهتن او مجبهور بهودم تهن بهه

خواستهی پیمان دهم .با حوله صورتم را خشک کرد .نفسم را در سینه حهب
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زمزمه کردم:
باید جواب اینم مثل همون دوتا بدم ،باید به درو گفتن ادامه بدم .نبایهد اطرا،یهانبفهمن ،اگه متوجه شن به آرزو

چیهزی

مردک خودخواه میرسه .باید هر چه سریعتر از اینجا برم.

ناخودآگاه چهرهی پیمان روی آینهی شفاف و بدون لک ا،تاد .حتی ،کر دیدن صورتی کهه یهک
زمانی حاضر بودم تمام زندگیام را بدهم اعصابم بهم میریخت .او بهزاد را لنگ صدا زده بهود .او
برای من خ و نشان کشیده بود .سرم را عصبی تکان دادم .نگاهی به لوازم آرایشهی کهه لبههی
آینه قرار داشت انداختم .در کرم سهفید کننهده را بهاز کهردم .مقهداری از کهرم را روی انگشهت
اشارهام ،شردم و انگشتم را روی تمام صورتم کشیدم .نباید طرف میر،ت .باید او را هم هماننهد
وکیل و برادر عماد قهانع میکهردم .رژلهب قرمهز روشهن را برداشهتم .در

را بهاز کهردم و روی

لبهای بی رنگ و کبودم کشهیدم .بغهض گلهویم سهنگینتر شهد .بایهد آنهها بهاور میکردنهد از
خوشحالی طالق حاضرم چه بکنم .رژلب را داخل روشویی انهداختم .در رژگونهه را بهاز کهردم و
کمی از رنگ تیره با قلم مو به گونهام کشیدم .پ

از اتمام کار ،به اثری که روی صهورتم خله

کرده بودم چشم دوختم .همه چیز عالی بود، .ق یک توپ قرمز رنگ بهرای نهوک بینهیام کهم
داشتم تا همان دلقک سیرک شوم .سرخی چشمهایم کمی به چشم میآمد اما نه زیاد .بیشهتر
از این نباید وقت را تل میکردم .چرا را خامو

کردم .در دستشویی را بستم .کمی صدایم را

بلند کردم.
االن در رو باز میکنم.این حرف را زدم تا دختر را مطمئن کنم از بودنم .به سمت اتاق خواب ر،تم .زیرلب همان طهور
که کمد دیواری را باز میکردم خودم را با تلخی دلداری دادم.
-بهترین کاره پریا! بخاطر بهزاد مهارتهای بازیگریت رو به رخ همه بک ! باید تموم شه! بایهد
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این دختر هم مثل اونا بره.
نگاهی به لبا های آویزان داخل کمد انداختم .تیشرت نارنجی رنگهی کهه مهدل

آزاد بهود بها

شومیز مشکی رنگم عوض کردم و آن را داخل کمد انداختم .بازدمام را بیرون ،رسهتادم .دسهتی
به گلویی که بخاطر سنگینی بغض ،به سختی میتوانستم آب دهانم را ببلعم کشیدم .اتاق را بهه
مقصد در خروجی ترک کردم .با قدمهای سریع و نامطمئن بهه سهمت در ر،هتم .دسهتم را روی
دستگیره گذاشتم و بدون تعلل و مکثی دستگیره را پایین دادم ،که با دیدن دختر ،ح
ذهنم در دو خاطره به دام ا،تاد .اولین خاطره عک
پی

کهردم

عروسهی او بهود و خهاطرهی دوم چنهد روز

در ماشین وکیل بهزاد بود .ناگهان صدای مغموم و گر،تهی بهزاد در گوشم به صدا درآمد.

" کا

انقدر جرعت داشتم که با این وضع تو عروسی

شرکت کنم ".جثه ی ریز دختر و اندام

باریک  ،با موهای قهوهای رنگ و ابروان بور خاکستری او سن
روی لب

را کم کرده بود .دختر لبخندی

نشاند و گفت:

خیلی خوشحالم که در رو باز کردین .راستدرخواست از سمت شما بوده من ...راست

از وقتی شنیدم دارید از هم جدا می شید و این

چجوری بگم...

تا آمدم لب از لب بگشایم و همان حرفها را بزنم .باری دیگر صدای بهزاد مانند نهاقو
در گوشم زنگ خورد " .نبین

تو عک

خیلی آروم و چهره ا

کلیسها

بچگونه است .سهختیهایی تهو

زندگی کشیده که از تارهای مو روی سرت زیاد تره ،اگه نهال نبود من اندازهی یهک بندانگشهت
هم به خودم برنمیگشتم و من همیشه ،مهدیون اونهم ،بخهاطر اینکهه مهن رو پنههانی میدیهد،
میکرد شب آخر هم که کاری کهرد کهه

پسرخالهام تا حد مرگ شکنجهی روحی و جسمانی

اون تا دوسال ویلچر نشین شد  ،برای همین هرکی دل خواهرم رو بشهکنه ،هرکهی بگهه بهاالی
چشم

ابروئه ،یعنی داره به من توهین میکنه و من رو با دستای خود

خ قرمز منه! " دختر شال لیمویی رنگ
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یعنی نیومدم بگم ،چرا میخوای جدا شی، ،ق میخوام بهدونم کسهی کهه انقهدر از شهوهرتعری می کنه و عاشقشه چجوری می تونه از

جدا شه؟

نباید او را ناراحت می کردم .بهزاد خیلی روی این دختر حسا

بود و مطمهئن بهودم نمیدانهد

همسر من کیست ،و من االن چه نسبتی با او دارم ،چهون بهی شهک اگهر میدانسهت بها وجهود
دانستن گذشتهی برادر  ،دانه دانه گی های مهرا میکشهید .دسهت بهه سهینه در چههارچوب
ایستادم.
به راحتی عزیزم.نهال لب زیرن

را به دندان گر،ت و اشارهای به داخل کرد.

میشه بیام داخل؟از جلوی در کنار ر،تم.
البته ،ولی میدونم بح ما به جاهای خوبی ختم نمیشه.نهال خم شد ،زیب چکمههای ساق بلنهد

را کشهید و ببخشهید آرامهی گفهت و از کنهار مهن

گذشت .در را بستم .بازدمام را به سختی بیرون ،رستادم .هیچ وقت ،کهر نمیکهردم اینگونهه بها
خانوادهی بهزاد آشنا شوم .نهال را با چشم راهی کردم .او روی مبل یک نفره نشست .به سهمت
پذیرایی ر،تم .روی مبل جلوی او نشسهتم .اینجهوری کهه یهادم آمهده بهود .دختهر روبهه رویهم
روانشنا

بود و چه قدر سخت بود ،با قاطعیت جلوی او درو گفتن .نهال نیم نگاهی بهه کاغهذ

نارنجی که روی میز چسبیده بود انداخت .نگاه جدیام را به او دوختم.
نمیخوای بگی چی باع شده انقدر تو زندگی من و هری کنجکاو شی؟نگاه
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خیره شد.
اگه بخوام راستدلیل

رو بگم ،از وقتی شنیدم سنگینی یک چیزی رو ،روی قلبم ح

مهیکنم و

رو هم نمیدونم ،ق میدونم به شما دو نفر مربوطه ،حاال اگه میشه بگو چرا میخوای از

مردی که دوس

داری دست بکشی؟

تکیهام را به پشتی مبل دادم ،زیر نگاه ریزبینانهی نهال که مستقیم به چشم های سیاه رنگ من
خیره شده بود .معذب بودم .یک ح

دستپاچگی سراسر وجودم را گر،ته بهود امها هیچکهاری

برای من نشد نداشت.
چرا ،کر میکنی دوسزبان

را به لبهای کوچک

دارم؟
کشید و طرهای از موهای مزاحم

را پشت گو ا

برد.

چرا ،کر میکنی انقدر احمقم که ،رق یهک نگهاه و حرفههای معمهولی رو بها ذوق و شهوق وتعری های یک عاش نشناسم؟
انقدر ر،تار من برای همه واضح بود؟ پ

چرا پیمان نمی،همیهد؟ او مهرد خودخهواهی نبهود ،او

میدانست نمیتواند به زور کسی را کنار خود

نگه دارد اما انگار خودم به قولی مقصر بودم تا

ر،تار او صد و هشتاد درجه تغییر کند .خندیدم و دستم را جلوی دهانم گر،تم که به تلخهی آن
پی نبرد و ،ق صدای آن را بشنود.
واقعیت با چیزهایی که میبینی عزیزم متفاوته ،مهن از اول ههری رو نمیخواسهتم .ازدواج مهاکامال یک هویی بود و خود اون هم با وجود ر،تاری که داشت مدام ازم میخواست برم و پشهت
سرم رو نگاه نکنم.
تکیها
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نمایان شد .سعی کردم زیاد روی آن بزرگنمایی نکنم .نهال یک تای ابروا

را باال انداخت.

چرا ازت میخواست بری؟آب دهانم را محکم پایین ،رستادم ،اگر آرنج
عک

،رو میر،ت .این عک

را من دیشب نیاورده بودم ،به احتمال زیاد دست زدن به وسهایل

شخصی من کار پیمان بودهاست و خود
گر،ته خود

از روی کوسن مخمل سهر میخهورد دقیقها در

را حتما با بهزاد مقایسه کرده کهه ناگههانی تصهمیم

را در خانهی او دعوت کند .ک دست هایم عرق کرد ،نمهی توانسهتم بهه خهوبی

تمرکز کنم .بهزاد گوشزد کرده بود که دوست ندارد نهال او را عصا به دست ببیند این ،رد برای
بهزاد مهم بود .او به چشم خهود درد و رنجههای او را په

از مهرگ همسهر

دیهده بهود ،اگهر

می،همید دوباره زندگی او با شکست مواجه شده و کسی به نام پریا نواب که دل و دیهن
دست داده ،همسر

است و میگوید دوس

نداشته است چه بالیی سر

را از

میآمد.

بب ...خاطر یک سری رر، ...تارهای خاصی که دد...اشت.باید این بح را همین جا تمام میکردم .چهرهی نهال درهم ر،ت .از چشمهای قهوهای رنگه
شک و تردید را میخواندم .داستان را بدون نگاه گر،تن از او سر گر،تم.
خب ،هری قبال زن داشت ،ازدواج کرده بود و همسرموقعها اون رو صدا میزد .از ر،تارخود

،وت کرده بهود بهرای همهین بعضهی

با من ناراضی بود .بعدهم میگم کهه ازدواج مها ههول

هولکی بود و من اون زمان مجبور بودم و چارهای جز ازدواج نداشتم.
آره چارهای نداشتم ،چون ،کر میکردم ،بعدها هیچ احساسی به میان نخواههد آمهد و میتهوانم
خودم را پشت او پنهان کنم .میتوانم هر وقت دلم میخواههد او را تهرک کهنم و پهی
برگردم اما چه ،کر میکردم و چه شد .چندماه پی
هیچ وقت ،کر
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شوم.
نباید بیشتر از این نهال را در خانه نگه میداشتم .ناگهان از جا خود بلند شدم .گهردنم را کمهی
به سمت راست مایل کردم و موهای مزاحمام را که همانند درویشهان دورم ریختهه بهود .پشهت
گوشم ،رو بردم.
لطفا از اینجا برو! جواب حر،ات رو گر،تی ،من هم به هیچ عنوان نظرم رو عوض نمیکنم.برق چشمهای قهوهای رنگ

شد .کی کوچک دوشیا

خامو

را کهه روی زمهین گذاشهته

بود برداشت .او بلند شد و من نفسم را آسوده رهها کهردم .اخهتالف قهدی در حهد دو سهانت بها
خواهرمهربان

داشتم .به سمتم آمد.

امیدوارم از تصمیمات پشیمون نشی! چون پشیمونی در خیلی از موارد ،ایدهای نداره و...چانهام داشتم .جلوی خهودم را گهر،تم تها

در چشمهایم خیره شد .سعی در پنهان کردن لرز

نگویم" ...پشیمان میشوم" جلوی خودم را گر،تم که اشکهای جمع شده در پشهت پلکههایم
سرباز نزند و همه چیز را خراب نکند .نگهاه
دست

را از مهن گر،هت و بهه سهمت در گهام برداشهت.

را روی دستگیره گذاشت و مک کرد.

همیشه به بدیهای طرف مقابلت ،کر نکن! بدی ما زنا اینه اگه یک نفر بهه مها نهود و نهه بهارخوبی کنه و یک بار بدی ،چشمهای ما روی خوبیها

کور میشه و بدی طهرف رو مهیبینیم.

دو ثانیه چشمهات رو ببند ،به اتفاقهایی که این مدت ا،تاده ،موقعهایی که باید بود ،ح هایی
که باها

تجربه کردی و خاطرات رو مرور کن! ببین اگه تونستی دلت رو قانع کنی و راضی بهه

ر،تنی برو! ببین میتونی با نبود

کنار بیای و بازهم مثل امروز رژلب قرمز و لبا های مرتهب

بپوشی و چشمات به جای غم و سایهی نمایان شده تو مردمک سیاه چشمت بخنده یا نه؟!
اندامام به رعشه ا،تاد .برنگشتم چهرها
395
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قاطع از همانهایی که چندین ماه بود با ورود بهزاد به زندگی من ،از لبهایم ر،ته بهود .صهدای
بسته شد در همراه شد با از دست تعادلم و آرام روی زمین نشستم .دسهتهایم را دور زانوههایم
حلقه کردم و با بیچارگی به جلو خیره شدم .اختیار بغض پینه بسته در گلویم را از دسهت دادم،
چشمهایم لبالب از اشک پر شد و در پی این اتفاق با تمام توان گریستم .نمیدانسهتم بایهد چهه
بکنم ،اگر به خودم بود ،سر سنگینم را با اره برقی از وس نص میکردم ،دسهت میانهداختم و
محکم قلبم را از سینه بیرون میکشیدم .اصال کا

میمردم ،کها

اتفهاقی میا،تهاد کهه مهن

هفتهی آینده با دستان خودم سند جدایی از بهزاد را امضا نمیزدم .کا  ...االن کسی را داشهتم
که سرم را روی شانها

بگذارم و او خود

چیز را به بهزاد میگوید .کا

بگوید همه چیز را درسهت میکنهد .خهود

همهه

میشد از این دیار گریخت و دیگر به این شهر آلوده برنگشت.

***
به چهرهی ونداد که با غصه به صندلی جزیره تکیه داد خیره شد ،لبهای

به خنده باز شد.

هنوزم همون جبروت ساب رو داری لعنتی! ،ق یکم ...یکم انگهار رنهگ و روت وا تهر شهده ازقبل...
پ

از زدن این حرف ،نگاه

را از ونداد گر،ت و به سینک آشپزخانه که جلوی چشما

خیره شد .اسپیکری که مدل رادیویی عتیقه بود روشن کرد .با پخ
ر،ته ر،ته از لبان

بهود

شدن اولین آهنگ ،لبخند

محو شد.

خوشحالم اینجایی ...خوشحالم اومدی ...هستی و تصمیم داری من رو به خودم برگردونی ولیاین د،عه درد من بیدرمونه! حتی کلید

دست نهالم نیست .دست اونیه که گفته دوسم نداره.

گفته نمیخوامت.
صندلی را به سمت ونداد چرخاند .آرنج
رنگ نامرتب
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میخکوب شده بود .دوخت.
-التماس

کردم دادا  ،التما

کردم که نرو ،گفتم بری شاید دیگه نیای ،خیلی مطمئن بهود.

گفت به هرقیمتی شده برمیگردم و نمیذارم زندگیمون بهم بریزه! همیشه میگفهت خهانوادهی
من تویی ...من هرجا برم برمیگردم حتی جنازهی من پی

تو برمیگهرده! دیهدی؟ ر،هت و مهن

موندم و موجی از خاطره و خیال روزهای خوشی که در انتظارمون بود.
سر

را پایین انداخت ،تا وندادمتوجه چشم های نم زده ا

نشود .ونداد نمیدانست بایهد چهه

بگوید ،از وقتی حرفهای پریا و واقعیت را ،همیده بود .به قصد او پی برده بود .بهزاد دسهت
روی میز گذاشت و سر
-به

را

را روی سردی شیشه قرار داد.

گفتم با این محبتهایی که میکنی وابستهام نکن! گفتم وابسته شم ،باید تا ابد تهو ایهن

خونه کنار من بمونی ،گفت میمونم ،ولی من حرف زدم و نتونستم جلو
بود نه؟ اون از اول من رو نخواست .من برای هیچک

رو بگیرم .اشتباه من

به درد بخور نیستم .اون کهه یهک دختهر

جوون بود .حتمها ر،تهه ایهران یکهی دیگهه رو پیهدا کهرده ولهی صهداقت

چهی؟ اگهه مهن رو

نمیخواست خیلی از کارها رو برام نمیکرد .اگه من رو نمیخواست ،میتونست بهره ولهی چهرا
االن؟
صدای آرام عماد از پشت سر

بلند شد، .رزاد به دو ثانیه نرسیده بود همه چیز را ک دست او

گذاشته بود و بازهم درآخر باع جر و بح شهده بهود، .هرزاد مهدام پریها را ناسهزا میگفهت و
کنترل
احمقانها

را از دست میداد و عماد به حمایت از او برمیخاست .چون او و ونداد علت این تصمیم
را میدانستند .حتی عماد که بهتر میتوانست درک کند چون کنار آنها بود.

شاید این انتخاب به صال هردوتاتونه! توهم باید کنار بیای بههزاد ،هرچهی خهدا بخهواد پهیمیاد.
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عماد سر
دست

را برای ونداد که روزهی سکوت گر،ته بود .تکان داد که یعنهی چیهزی بگهو ،ونهداد

را بلند کرد و روی سر بهزاد گذاشت .باید هردوی آنها یک جوری او را قهانع میکردنهد.

چون میدانستند پریا بخاطر عالقهای که به بهزاد دارد و گذشتهی خرابی که دارد .امکان نهدارد
او برگردد.

پی

-شاید خودت هم مقصر بودی بهزاد ،اگر هشت ماه پی

که تصادف کهردی ،مها رو در جریهان

میذاشتی ،این نمیشد .اگه...
لبخند تلخی کنج لب بهزاد نشست ،صدای

از شدت غم و غصهای که درون خود

ریخته بود

گر،ته بود ،حرف ونداد را برید.
اینا همه اگه است .حاال که شد .منم که عادت دارم به اینکه یک مدت یکی بیاد تهو زنهدگیم،شم و با بی رحمی تمام خردم کنه و از روی این قلب لعنتی رد شه و دیگه نیاد .اون از

عاشق

،ریماه که میپرستیدم  ،حاضر بودم بمیرم ولی بالیی سر اون نیاد .اینم از پریایی که عاشق
شدم ،به

دلدادم ولی چشم روی التما های من بست و ر،ت .میدونی ،مشهکل از احسها

منه! کال قدرته د،ع دارم ،هیچکی جذب من نمیشه.
سر

را گزید که باع سوز

را بلند کرد .لب خونی شدها

هیچ چیز را از حالتشان نمیتوانست بخواند .نگاه
گذاشت .اگر پریا میخواست برود او جلهوی

بدتر او شد .به هردوی آنهها کهه

را دوخهت .دسهتان

را نمیگر،هت .هرچنهد قلهب

را روی شهقیقههای
از ایهن نهامردی او

تکهتکه شده بود.
دیگه عادت دارم .هفت سال با درد خودم سهاختم و سهوختم تها بهه خهودم اومهدم .چندسهالدیگهام رو ! تو دل یکی جا باز کردن زوری نیست .اگه من رو دوست نداشت ،دلیلی نهداره بهه
پا

بیفتم عین بدبختها التما
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نداره!
از زدن این حرف ،صندلی را عقب کشید و از پشت میز بلند شد .عصا را در دست

پ

گر،هت.

همان طور که به سمت پلهها میر،ت با صدای پرتردیدی گفت:
زودتر به یکی بسپر کارهای طالق رو انجام بده! اگه نشد شناسهنامهها رو بسهوزنم همهه چیهزتموم شده.
ضربان قلب

را در گلوی

احسا

میکهرد .لهب زیهرین

را

را بهه دنهدان گر،هت و بهازدم

سنگین بیرون ،رستاد .خیلی سعی میکرد گریه نکند ،خیلی سعی میکهرد جلهوی آنهها ضهع
نشان ندهد و همانند ادعایی که دیشب کرده بود که من نشکستهام ،نشکند .دست دیگر

را به

نرده گر،ت و آرامآرام از پلهها باال ر،ت .به حال و روزی ا،تاده بود که حتی درد طاقهت ،رسهای
پای چپ

را با وجود درد دائمی که داشت بروز نمهیداد .بههزاد بها خهود

داروهایی که برای اتمام دردهای

لهج کهرده بهود .او

و دوباره به تشنج نیفتادن بود ،مصرف نمیکهرد و همهه را در

سطل آشغال اتاق خالی میکرد .می گفت نبود پریا مهم نیست ولی بود .حتی از مهرگ ،ریمهاه
حال

بدتر و روح

شکسهتهتر بهود .همههی اینهها ظهاهر سهازی بهود و خهدا میدانسهت بها

خودخوری و پنهانی در خاطرات دست و پا زدن چه بالیی سر خود

میآورد ،تها بالخهره یهک

روزی بمیرد و از این زندگی راحت شود.
***
شال حریر مشکی رنگ را روی سر

مرتب کرد .با وجود سر و صدایی که کیهانمهر در شهرکت

کرده بود ،بازهم میخواست برود .او مطمئن بود اگر ،رد مقابل بداند او یک ازدواج نامو ،و یک
بچهی ،وت کرده داشته است .از پیشهنهاد
آرایشی که مادر
چشمهای مشکی ا
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پیدا کرده بود .گونههای
روی لب های

به لط مهارت آرای

مادر

و رژگونهی قهوهای برجسته شده بهود.

هم که رژلب قهوهای و خ لب کمی تیرهتر کشیده شده بهود .نگهاه از خهود

گر،ت و به ساعت ماشین چشم دوخت ،عقربهی کوچک نزدیک سیزده بود .دسهتی بهه پهالتوی
شنلی که تا یک وجب زیر زانو بود کشید .به رنگ آجری بود و بها یهک کمربنهد جلهوا

بسهته

میشد .بسم اهلل گویان از ماشین پیاده شد .بی توجه به تابلوی حمل با جرثقیهل ،کیه دسهتی
کوچک
سر

که مادر
بود پ

به او داده بود .در دست راست

گر،ت و به سمت رستوران سنتی ر،ت .در

از رای طرف را عوض کردن ،به شرکت برود .صدای چکمههای پاشنهی بلنهد

باع شد احسا

غرور به وجود

تزری شود .زیر لب همان طور که چند قدم مانده بود به در

ورودی گفت:
نمی تونم بهت اعتماد کنم بابا! همون د،عه که ا،سار زندگیم رو دادم به دستت برام کا،یه!بازدم

را بیرون ،رستاد ،چند قدم را جلو ر،ت .مردی که جلوی در ایسهتاده بهود خهو

آمهد

گفت .کیانا به زدن لبخند محوی بسند کرد.
میز رزور کردین؟در ذهن

دنبال ،امیل طرف گشت و بعد از پیدا کردن آن همان طور که به میزهای پر شدهی

داخل چشم می دوخت گفت:
بله ،سهرابی!مرد دست

را به سمتی بلند کرد.

میز سرباز طبقهی باال ،رزرو شده ،همکارم راه رو بهتون نشون میدن.به تکان دادن سر اکتفا کرد .نگاه

را به اطراف دوخت ،یک آبشار انتهای سالن قهرار داشهت و

نوای آهنگ سنتی سکوت را میشکست .دور تا دور میزهای چوب و صندلیهای چهار یها شه
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نفره چیده شده بود .سق رستوران مدل چوبی بود و از آنها المپههای تزئینهی کهه نهور کمهی
داشتند آویزان شده بود .کیانا پشت سر دختر به سمتی که او میر،ت ،گام نهاد .او کهه متوجهه
منظور مرد را از میز سرباز متوجه نشده بود زیرلب غرید:
-تو هوای به این سردی بریم بشینیم ،مرتیکه مغز

تعطیله ،کال هرکی به ما میخهوره دیونهه

است.
پلههای چوبی باریک را یکی یکی پیمود .حتی راه پله ها هم طر همان طبقههی اول رسهتوران
را داشت .زن در را به داخل باز کرد ،باد سرد پاییزی صورت
شالی که به نیمه روی سر
ابروا

بود هم دور گردن

را نواز

بیا،تد اما تا نگهاه

کرد و باع شهد همهان
بهه آنجها ا،تهاد .ههردو

هم زمان باال ر،ت .اطراف از سنگ ریزه پر بود .از بدو ورود تا اتاق بهزرگ شیشههای کهه

وس قرار داشت .مسیری درست شده بهود .بهه قهدری گلههای کاشهته شهده در اطهراف اتهاق
شیشهای زیاد بود که هوا همانند گلخانهه بها رو و روان او بهازی میکهرد .شهال روی سهر

را

مرتب کرد .باید اعتراف میکرد .سلیقه ی طرف برای انتخاب رستوران عالی بود .همراه با زن ،از
روی سنگهای درشت مسیر رد شد .زن لبخندی زد و در شیشهای را به داخل هل داد .کیانا به
قدری محو زیبایی رستوران شد که خیهره اطهراف را نگریسهت .بخهاطر شیشهه ای بهودن اتهاق،
آسمان آبی با ابرهایی که با وز

باد به سمتی حرکت می کردند دیده میشد .به صهورت یکهی

درمیان چوب روی سق گذاشته شده بود و همانند طبقهی پایین و راه پلهها المپهای تزئینی
به طور نامرتب با سیم های سیاه رنگی آویزان شده بود .که در شب نمای چشهمگیری را ایجهاد
میکرد ،نگاه

را از باال گر،ت و به میز و صندلیها دوخت .میزهای گرد چوبی با صهندلیهای

چوبی روشن که ک مخملی داشت .ترجیح میداد این رستوران را یک شب دیگر بها کیهان بهی
آید .انقدر محو زیباییهای اطراف شد که حتهی متوجهه نشهد کهی بهه میهز رزرو شهده رسهید.
لبخندی بزرگی روی لب
نگاه
401

پ

از چندین وقت نشسهت امها ایهن زیهاد دوام نداشهت چهون تها

به مردی که بدون پلک زدن او را مینگریست و نف
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کرد قلب

خورد .احسا

مانند اوج گر،تن هواپیما بر ،راز آسمان پایین ا،تاد .زن نگاه

را بها

لبخند به زن و مردی که هیچکدام گمان این دیدار ناگهانی را نداشتند .دوخهت ،لبخنهدی زد و
گفت:
این میز رزرو شدهی شماست .امیدوارم از غذا لذت ببرید.دختر زانوهای

را کمی پایین برد و همان طورهم عقبعقب ر،ت و آنها را تنها گذاشت .

کیانا آب دهان

را به سختی پایین ،رستاد و ناخودآگاه یک گام به سمت عقهب برداشهت .لهب

را به دندان گر،ت که طعم رژلب در دهان

زیرین

پیچیهد .در دله

بهه خهود مهاتم زدها

گفت:
باز چه ،کری تو سرته؟ این د،عه میخوای چجوری با دستای خودت زندگیم رو نابود کنی؟،رزاد سر

را پایین انداخت و بازدم

او امروز با درسا قرار داشت .مادر

را بیرون ،رستاد به قدری شوکه بود که نهایت نداشهت.

دیشب گفته بود ما حرفهای نهایی را زدهایهم و ،قه نظهر

شما باقی مانده است .او هم به اجبار در عمل انجام شده قرار گر،تهه بهود و بهرای اینکهه از ایهن
تن

،کری نجات بیآید دخترعموی

حاال مرد دیگری در زندگیا

را تحمل کند .البته دخترعمویی که همانند خهود

تها

نیامدهبود .کیانا و ،رزاد همزمان باهم و ناباورانه گفتند:

،کر کنم اشتباه شده!کیانا بیتوجه به این موقعیت که اگر هر زمان دیگری بود میخندید .ناباورانه سهری تکهان داد و
همان طور که درب کی ا

را مضطرب باز میکرد .گفت:

حتما اشتباه شده.گوشی را از کیف
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،رزاد که او هم با مادر

تما

گر،ته بود .دور شد .پشت شیشه ایستاد و به بیرون خیهره شهد
آمد.

که به بوق دوم نرسید صدای پدر

اشتباه نشده ،مردی که پشت میز شمارهی پونزده نشسته ،همونه ،باید تصهمیم بگیهری کیانهابین بد و بدتر کدوم

و اینکه همه چیز از قبل تعیین شده ،نمیتونی نه بیاری! یادت نهره ،تهو

دختر منی و من به عنوان پدرت مختارم هرکاری بخوام با دخترم بکنم.
تا آمد ،حر،ی بزند صدای بوق متمدد در گو ا
ایستاد .پوزخند تلخی روی لب
سر زندگیا

پیچید .قلب

نمایان شد .انگار پدر

از این حرف پدر

از حرکهت

بازهم تصمیم داشت یهک بهالی دیگهر

بیاورد .انگار او به جرم دختر بودن شده بود عروسک دست او .مگر میشهد اجهازه

بدهد آنها برای زندگی او تصمیم بگیرنهد؟ ،هرزاد بها شهنیدن ایهن حهرف از زبهان مهادر
گفت":دختر عموت چندماهه عرو

شده و برای قبول کهردن تهو ،مجبهور شهدیم اسهم اون رو

بیاریم" از پشت میز برخاست .مکالمهی آنها داشت طوالنی میشد کهه مهادر
تعلل گوشی را پ

کهه

سهریع و بهدون

از گفتن یک جمله و بهم ریختن او قطع کرد .همه چیز به طهور پیچیهدهای

درهم گره ا،تاد .همزمان چند ح

به او تزری شد .عصبانیت ،خشم ،نگرانی و عجیبتر حسهی

بود که با دیدن کیانا همانند آن روز به بند بند وجود

تزری شد .موهای بلند قهوهای رنگه

را به سمت عقب هل داد و چند قدم به سمت کیانا برداشت .
،کر کنم درست اومدیم.بازدم
-پ

را پایین ،رستاد و از داخل شیشه انعکا

سایهی او را در پشت سر

دید.

اگه اینجوریه ،خیلی سریع بحثمون تموم میشه .خودم رو آمهاده کهرده بهودم کهه خیلهی

چیزها بگم عماد ولی ،جواب من به این تصمیم احمقانهای که ههردو خهانواده گهر،تن یهک نهه
قاطعه!
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ابروهای ،رزاد از صدا زدن نام برادر
-جواب نه قاطع تو برای هیچک

باال ر،ت .لبخند محوی کنج لب

نمایان شد.

مهم نیست، .کر کنم خودت بهتر میدونی.

به سمت ،رزاد چرخید .نگاه قاطعانه و جدی او ،باع عمی تر شدن پوزخنهد روی لهب او شهد.
واقعا پدر

چه ،کری میکرد؟ که او زن برادر ،رزاد شود؟ زن عماد؟ انقهدر او را احمه ،هرض

کرده بود؟ کیانا او را نشناخته بود و ح هم داشت .چون ،رزاد از همان ابتدا با ر،تهار
نداده بود .خود

نشهان

است نه برادر !

و تو هم خیلی چیزها رو نمیدونی .که اگه بدونی ترجیح میدی دوباره خهودت و بهرادرت کههخیلی شبیه تو شده .سرا من نیاین.

چهرها

یک قدم به سمت کیانا برداشت .چهرهی عصبی او را از نظر گذراند .کمی بهی تفهاوتی چاشهنی
کرد .نباید کیانا سرا گزینهی دوم میر،ت .

صورت
-پ

نه بگو نه بشنوم ولی سراغت بیام .نظرت چیه؟ این ازدواج از قبهل تعیهین شهده ،چهه مها

بخوایم چه نخوایم .نمیدونم چرا بعد از هفت سال و نه ماه خانوادهها قبول کردن ولی من عماد
نیستم .تو که انقدر خنگ نبودی کیانا؟
کیانا دندانهای

را از این لحن او روی هم کشید .دقی به صورت ،رزاد نگهاه کهرد .او مطمهئن

بود نه خانوادهی ،رزاد و نه پدر خود
او قرار دهند .هرچند قلب
عقل
پی

به این ازدواج قانع نمیشوند .مگر دوباره عماد را سهر راه

این طرز نگاه جدی و چشمهای تیرهتر از برادر

بدبین بود .کیانا همان مارگزیده بود و اگر ،رزاد هم جلوا

را میشناخت اما

ایستاده بود .بازهم با اتفاقات

آمده و رو شکست خوردها  ،حاضر نبود .همسر او شود .بایهد خهانوادها

می،همیدنهد

کیانا آدم ساب نیست .نیشخندی زد و گفت:
از کجا معلوم نباشی؟ تا حاال چندبار مثل برادرت ر،تار کردی .خیلی که تمهرین کنهی کاربلهد404
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میشی .البته دیگه برای من نه تو مهمی و نه برادرت! به مهادرت ههم بگهو! دختهری کهه واسهه
خواستگاری کرده قبال ازدواج نامو ،داشته و حاصل اون یک پسربچه بوده .مطمئنا اون

پسر

نمیپسنده که همچین شرایطی داره!

دختری رو واسه پسرا

شرای خوبی که پدر و مادر

پ

میگفتند کیانا بود .زیاد بهرای او بهد نمیشهد .همهین کهه

حرص عماد را در میآورد لذت بخ

بود .همین که کیانا را کنار خود

نگه میداشت و جواب

بهود امها میهل بهاطنیا

چهه میشهد؟ کیانها را

آن خنجری که از پشت خورد را میداد به

میخواست؟ همانند گذشته یا نه؟ جواب همهی این سواالت در ذهن

بله بود .هرچند آخر هم

میدانست این ازدواج سر میگیرد .دیشب تمام حرفهها در غیهاب آن دو زده شهده بهود .حتهی
زمان عقد هم تعیین شده بود .ناخودآگاه قدم بلندی به سمت کیانا کهه نهاخن بلنهد
ناخن دیگر

،رو میکرد .برداشت .کیانا به قدری عصبی و ناراحت بود که در سر

او را ترک کند و پی

پدر

را کنهار
میگذشت

برود .واقعا در این تصمیم مانده بود .با جلو آمدن ،رزاد او یک قدم

به سمت عقب برداشت .به قدری نزدیک شد که کیانا به دیوار شیشهای چسبید، .رزاد سهر
کنار گو
تن

او برد .پای راست

دقیقا کنار پای چپ او قرار گر،ت .ادکلهن خوشهبوی او بها عطهر

مخلوط شده بود .ضربان قلب

به قدری باال ر،ته بود که قفسهی سینه ا

با شدت باال و

پایین میشد .مگر میشد این کسی که با ،اصله ی کمی از او ایستاده برادر خودخواه

باشد؟

خودت ببین ،رزادم یا عماد!صدای خفهی کیانا آمد.
چی؟دستهای عرق کردها

باال آمد و او را محکم به سمت عقب هل داد.

-برو عقب ،رزاد!
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با شنیدن این حرف ،کمی از او ،اصله گر،ت .لبخند نامحسوسی کنج لب
-دیدی؟ ،رزاد! پ

نشست.

میشناسیم .اثر قهوهای که تو دانشگاه لط کهردی و ریختهی هنهوز رد

مونده ،گفتم که خودت میتونی ببینی! این مالک خوبی برای تفاوتم با عماد نیست؟
کیانا با حرص ناسزایی نثار خود

کرد و عصبانی به او نگاه کرد.

حاال مثال که چی؟ گفتم که نه مهمی نه حاضرم تحملت کنم.،رزاد میز را دور زد و صندلی را کشید .قبل از نشستن ،دست
خونسرد نگاه

را بهه صهندلی جلهو بلنهد کهرد،

را به سیاهی چشمان او دوخت.

ولی انگار خوشحال شدی دیدی منم! بشین بعد لجبازی کن اصال من عماد ،دوسهت داری زنعماد شی یا ،رزاد؟
کیانا با حرص چند قدم به سمت او ر،ت .انگشت اشارها

را جلوی او گر،ت و گفت:

میگم نمی خوام ازدواج کنم به حول و قوهی الهی کر شدی؟ میگم بچه داشتم .شوهر داشهتم،قبال به اندازهی موهای سرم دوست پسر داشتم.
،رزاد کال،ه سر

را تکان داد .منو را که مانند کاتالوگی بود در میان دستهای

صدای عصبانیا

باال ر،ت.

گر،ت .کمهی

خودم ام ،کر کنم آخرین دوست پسرت بودم یادت ر،ته؟ اصال حاال که چی؟ میخوای اعصهابجفتمون رو خرد کنی ته

چی بشه؟ بازم باید سر سفرهی عقد کنارهم بشهینیم .په

بشهین

یک جا ناهار و بخور بعد هرکی بره سرا زندگی خود ! چون خودتم که ،همیدی به لطه زنِ
برادرشوهر سابقت ،بهزاد برای بار دوم داره زندگی

به ،نا میره و اعصاب درست و درمون بهرای

من یکی نمونده.
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کیانا عصبی صندلی را کشید و نشست .حال

از ایهن اجبارههایی کهه در زنهدگیا

میخورد ،واقعا در تعجب بود که چرا هیچک
اعصاب خود

درک

نمیکرد .چرا هیچک

بهود بههم

باور نداشت که او

را هم ندارد چه برسد به یک نفر دیگهر ،البتهه لحهن دسهتوری پهدر

نخواستنها و لجبازیها دامن میزد .صدای
کرد و بی توجه به شالی که از سر

را آرام کرد .دستهای کشیدها

بهه ایهن

را درههم قهالب

ا،تاده بود .شمرده شمرده گفت:

یک دست صدا نداره ،تو هم بگو مخالفی ،اگه بگی مخالفی این ازدواج سر نمیگیهره .بایهد بههچه زبونی بگم؟ من نمیتونم دوباره حماقت کهنم و ا،سهار زنهدگیم رو بهدم دسهت بابهام .اصهال
خانوادهی تو میدونن و موا،قت کردن؟ زندگی من و توئه! یعنهی انقهدر سسهتی کهه نمیتهونی
جلوی خانوادهها وایستی بگی نه؟
،رزاد محکم منو را بست و روی میز انداخت .شاید اگر مادر

آن حرف را نمیزد .بهه قاطعیهت

نه میگفت ولی االن با جملهی آخر او ،مصمم شده بود که ایهن ازدواج سهر بگیهرد .دسهت بهه
سینه به صندلی تکیه داد.
گیرم که گفتم مخالفم ،بعد میدونی چی میشه؟کورسوی امید در دل کیانا روشن شهد .خهب حتمها آنهها یهک نفهر دیگهر را بهه عقهد ،هرزاد در
میآوردند و از او دست میکشیدند دیگهر ،نهه؟ و پهدر

یهک نفهر دیگهر را پیهدا میکهرد و او

میگفت که وضعیت زندگی من اینگونه بوده و آن طرف هم دم

را روی کول

میگذاشت و

میر،ت .
چی میشه؟با اشتیاق به او چشم دوخت، .رزاد نگاه
بندهای انگشتا
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اون وقت باید زن برادرم شی ،نمیدونم چرا ولی ح انتخاب یا منم یا عماد که اگهه مهن پهاپ

بکشم ،مجبوری زن عماد شی ،همونی که قبال میخواستن!

رنگ از رخسارهی کیانا پرید .دهان

باز ماند .چشمهای

برای چندثانیه تار شد .تصویر عصهبی

،رزاد را ندید " .باید تصمیم بگیری کیانا بین بد و بدتر کدوم

و اینکه همه چیز از قبل تعیین

شده ،نمیتونی نه بیاری!" بد و بدتری که میگفت همین بود؟ انگار یک چیزی در سر
که تعادل

خورد

را از دست داد و باع شد از روی صندلی به سمت راست مایل شود .کیانها محکهم

ا،تاد و رومیزی را هم محکم با خود
پیچید .نگاه

زمین درمحی

کشید .صهدای شکسهتن گلهدان و ظرفههای غهذا روی

را به سرامیک مرمری دوخت و ناباورانه گفت:

نمیتونه همچین کاری بکنه .من نمیذارم .اون ح نداره دوباره مجبورم کنه!،رزاد از پشت میز بلند شد .باید اعتراف میکرد دل
تقدیم به برادر

اصهال راضهی نمیشهد دو دسهتی کیانها را
را

کند .حتی نمیدانست چرا انقدر خانوادههها پا،شهاری مهی کننهد .خهود

لعنت ،رستاد که چرا دیشب در رستوران حاضر نشده است .جلوی او روی دو زانو نشست .سعی
کرد کمی صدای

را آرام کند ،با لحن مالیم و گو

نوازی گفت:

بلند شو کیانا! این اتفاق نمیا،ته .اگه نمیخوای یک کاری میکنم.گردن خشک شدها

را به سختی به سمت ،رزاد چرخاند.

باید برم .باید بپرسم ...این د،عه باز چه سودی ازدواجم داره.دستهای

را بر زمین گر،ت .کیف

را که روی زمین ا،تاده بود .برداشت، .رزاد بلند شد .برای

او هم همین مهم بود .او باید می،همید که علت پا،شاری مهادر
برای کیانا گذاشته بودند چیست .چرا پ

و ایهن دوراههی مسهخره کهه

از هفت سال و نیم حاال نظرشهان عهوض شهده بهود؟

پدر او یک کارمند بازنشسته بود ،نه قبال مهدیرعامل بهود نهه سهمت بهاالیی داشهت .په
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،رضیهی کیانا به خوبی رد میشد .کیانا نیم نگاهی بهه او انهداخت و بهدون گفهتن چیهزی دوان
دوان به سمت خروجی دوید، .رزاد عصبی چنگی درون موهای
پ

زد .پالتو و کیف

را برداشت و

از گذاشتن پنج تا تراول صدتومانی روی میز چوبی ،در را به بیرون هل داد .کیانا بها حهرص

در ماشین را برهم کوبید .بدون بستن کمربند ،همان طور که منتظر اتصال تما
با شانها

گر،ت و با سرعت از پارک خارج شهد ،پهدر

کهه منتظهر تمها

بود .گوشی را

او بهود .تمها

را

پذیر،ت و روی بلندگو گذاشت تا مردی که جلوی او روی مبل نشسته بود هم بشنود.
سورپرایز شدی نه؟شال

را روی شانها

انداخت .کمربند را کشید .لرز

قدری ناراحت و ناراضی بود از برگشتن پی

،رزاد که دل

صدای

دست خود

نبهود .کیانها بهه

میخواست زمین شکا،ته شهود و او

را ببلعد .اگر او ازدواج میکرد هرچیزی که در ایهن مهدت بهه ،کهر

رسهیده بهود ههم از بهین

میر،ت.
چی تو سرته؟ چرا بعد هفت سال و خردهای ما دوتا رو باهم روبه رو کردین؟ منم آدمهم .مهنمدل دارم .خون کال که نکردم دختر تو شدم .پارسها رو گذاشهتی جلهوم مجبهورم کهردی گهول
حرفهای پدرانهی شیرینت رو بخورم .ازدواج کردم .به اصرار زنت که هی نوه نوه میکرد و مدام
چپ میر،ت راست میاومد میگفت .بچه بیار! همه میگن دختهر کتهی اجهاق
شدم .زندگی واسم جهنم شد، .کر
بشی که ،رزاد رو ،رامو

کهوره ،حاملهه

از سرم ر،ت .گفتهی ازدواج کنهی ،انقهدر سهرگرم زنهدگی

میکنی ،انگار خودت میدونستی عرو

نواب شهدن چهه خهاکی تهو

سرم میشه .به هد،ت رسیدی ،انقدر بدبخت شدم که از یهادم ر،هت چهی بههم گذشهت .هرجها
دیدم

پشتم و کردم که من شکست خوردهی بدبخت رو نبینه! حاال بعد هفت سال و نیم چی

از جونم میخوای؟ ح من بدبخت زندگی نیست؟ می خوای بقیهی عمرم رو شهرمنده زنهدگی
کنم؟ کا
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بک

بیرون!

نگاهی به مردی که جلوا
گلوی

بلندگو بود .پدر
در دل ناسزایی نثار

نشسته بود و با کاله پشهمیا

بهازی میکهرد انهداخت .صهدا روی

را صاف کرد .کیانا عصبی برای ماشین جلویی که نمیر،ت بوق زد و

کرد.

-چرا میمردی؟ مگه این همونی نبود که حاضر بودی واس

از خیلی چیهزای زنهدگیت بزنهی؟

دیر و زود داشت ولی اومد تو زندگیت .این پیشنهاد من نبهود .مهادر
گر،ت و تو رو واسه یکی از پسرا

چنهدماه پهی

تمها

خواستگاری کهرد .مهادرتم شهرای رو براشهون توضهیح داد.

میدونن یک ازدواج نامو ،داشتی و حاصل اون یهک پسهر بهوده .ایهنم مهیدونن تهو تقصهیری
مشکل چیه؟ پسربزرگتر رو نمیخوای پسرکوچکترشون هست ولی گویها از ایهران

نداشتی .پ
ر،ته.

پوزخند صدا داری کنج لب کیانا نشست .ته دل

از این پیشنهاد به طوری زیهر و رو شهده بهود

که نهایت نداشت اما دوراهی بدی بود، .رزاد یا...
دوباره ازدواج کنم؟اونم با کی؟ اصال روتون میشه تو چشم ما دوتا نگاه کنهین؟ واقعها ،رامهوکردین میخواستین زن عماد شم اونم با خیال اینکه ،رزاده؟ اصال از کجها معلهوم؟ شهایدم بهاز
اشتباه به ارض شما رسوندن این پسری که االن جلو روم بود عماد بود و اونی که ایران رو ترک
کرده ،رزاده؟!
کیانا چرت و پرت سر هم میکرد و تحویل پدر
به دیدن رد سوختگی که مسببا
پیراهن

بود .نداشت .با این ،کر که ،رزاد تصمیم داشت در رستوران

را از تن خارج کند تا به او ثابت کند ،لهب

شرمگین سر
عک

میداد .مگر میتوانست او را نشناسد؟ نیهازی

را پایین انداخته بود گر،ت و به عک

خانوادگی بود .روی چهرهی دختر و نوها
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گر،ت ولی پشت لحن جدی و محکما

پنهان کرد.

تو که از صد ،رسخی اون رو میشناسی باید تشخیص بدی! نه من! اصال بهه مهن درو گفهتنخودت نفهمیدی مردی که جلوت نشسته کیه؟ در ضمن حرفهای اولیه زده شده .هیچ اجباری
در کار نیست .ما اینجوری صال دیدیم که بهتون بگیم تا باهم روبه روتون کنهیم .بهازم زنهدگی
خودته ،تصمیم نهایی رو خودتون میگیرید.
ناگهان پای
-پ

را روی ترمز ،شرد .که محکم به سمت جلو پرتاب شد .ناباورانه و با خنده گفت:

دیشب با خانوادها

ر،تین یه قل دو قل بازی کردین؟ بعدم که اومدی به زور تو خونهی

کیان ،هم شب اون دوتا رو خراب کردین هم من رو با تهدید بهردی ،بعهد االن میگهی تصهمیم
اولیه با ما بوده و اجباری در کار نیست؟ به نظر خودت خنده دار نیست؟
بازدم

را کال،ه بیرون ،رستاد و با جدیت گفت:

نه نیست .تو خیلی شکاک و بدبین شدی! ،کرات رو بکن خبر بده! میتونی برگردی بری پیداداشت .بخاطر اینکه مجبورت کنم .دیشب اومدم و اون ر،تهار رو نشهون دادم .وگرنهه همیشهه
دارم ضررهایی که مدام میکنین رو از دور میبینم و به شما ا،تخار میکنم.
با پیچیدن بوق قطعی ،سر

را بی توجه به بوق ماشینهای دیگر چندین بار به صندلی کوبیهد.

اگر زن ،رزاد میشد دیگر نمیتوانست حساب پارسا را ک دست

بگذارد ،نمیتوانست او را بهه

را به داشبرد دوخت .کمی خود

را به سمت جلو کشهید و در

زمین بزند و در نهایت ...نگاه

داشبرد را باز کرد .با دیدن پاکت سفید رنگی که داخل آن بود .لبخند تلخی زد.
-کا

سر و کلهات پیدا نمیشد ،رزاد ،کا

امروز نمیدیدمت .اگه تو موا ،باشهی ،اگهه مثهل

گذشته با دلت جلو بیای ...نمیتونم بگم نه ولی با این کار باید عمهرت رو بها یهک شناسهنامهی
سیاه زندگی کنی.
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در داشبرد را محکم بست .نگاه ماتم زدها

را به جلو دوخت و ماشین را به حرکهت درآورد .در

مقابل چشمهای به اشک نشستها  ،چهرهی مبهوت او جان گر،ت و بعدهم تصویر نوزادی کهه
به چهرهی او لبخند میزد و دو انگشتا
-کا

را درون دهان کوچک

،رو کرده بود و میمکید.

بگی نه ،رزاد ،کا ! چارهای برام نمیمونه جز انتخابت ...من نمیتونم حتهی ،کهر کهنم،

بعد از سالها دوری ،برادر خودخواهت برای یک لحظه حتی دستم رو بگیره اما اگهه مهنم قبهول
کنم .زندگی دوتامون و تو بیشتر سیاه میشه ،جای من نیستی بفهمی .نیستی ،رزاد و ای کا
هیچ وقت به این حال و روز نیفتی...
***
از سرما درون خود
کار

کمی جمع شد .به شانه چرخید و دست

را زیر سهر

بهرد .دختهر کهه

تمام شده بود .تخت را با کنترل کمی پایین داد و به سمت پیمان که ساعت پنج صبح از

خانه ی پریا آمده بود برگشت .با جمع شدن او در خود  ،سهری تکهان داد و بهه سهمت کمهد
دیواری کنج اتاق ر،ت .در را کمی باز کرد تا صدای قرچ و قرچ لوالهای آن ،باعه بیهدار شهدن
پیمان نشود .پتو مسا،رتی چهارخانه را همان کهنج در ،برداشهت و آرام در را بسهت .بهه سهمت
کاناپه ی دو نفره که او به زور دراز کشیده بود ر،ت .الی پتو را باز کهرد و روی او انهداخت ،کهه
ا،تادن او با باز شدن چشمهای خواب آلود
چیزی شده؟ حالدختر نفس

یکی شد.

خوبه؟

را بیرون ،رستاد.

تغییری نکرده ،ولی انگار حال تو زیاد خوب نیست.پیمان گوشهی سر
خود
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حال من خیلی وقته خوب نیست .چون جدیدا زیاد میام اینجا میبینیم و غر میزنی.را به دندان گر،ت .دست

دختر لب

را بلند کرد و موهای کم پشت او را نواز

کرد.

هنوز که غر میزنم این شده وضعیتت .به جای اینکه شبا بری جای دخترت چرا میای اینجها؟خبری بشه بهت زنگ میزنن.
دست

را با حالت دادن موهای کم پشت او ،پ

کشید .پیمان نگهاه

را بهه کسهی کهه روی

تخت زیر همهی دستگاه ها خوابیده بود سوق داد.
نمیدونم دارم درست میزم یا نه آال! هیچ تصمیمی برای زندگیم ندارم .یک دقیقهه تهو خونههآروم و قرار ندارم .از اون طرف النا از اون طرف پریا از اون طر،م...
ناگهان صحبت را عوض کرد.
امیدی به برگشتدستهای

هست؟

را درون جیب سویشرت مشکی رنگ

یک راه حل رو بهت دادم .کلید برگشتنبرگشت .همین طور که به صدای تو واکن

،رو برد.

دست یک نفره! اگه به

بگی ...اگه بیاری

میده .به صدای مهمترین آدم زنهدگی

شهاید

ههم شهاید

نشون داد .حاال نمیخوای بگی ،برای چی ازم خواستی بههت یهاد بهدم شیشهه از پهای یکهی در
بیاری؟
پیمان سرجای

نشست .سردی به طوری در پوسهت و اسهتخوان

نفهوذ کهرده بهود کهه مهدام

میلریزد و یک پتوی نازک هم حتی کمی او را گرم نمیکرد.
ازمن متنفره ...از وقتی شنید که راهی به جز این نهداره کهه برگهرده پهیخود
413
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بود .پلی کردم .دیدم و بیشتر از قبل شکستم .سخت بود ولی باید بفهمه من حتی تو ثانیههایی
که قلب مریضم از حرکت وایسته هم میخوام اون کنارم باشه.
آال با ،اصله از او روی مبل نشست .چهره ا

را کمی درهم کشید و گفت:

،کر نمیکنی راهی که میری اشتباهه پیمان؟ تو و پریا قبال هم رو میخواستین .به تو کهاریندارم ولی االن پریا عاش یکی دیگه شده .میخوای به زور النا به زندگی کنار خودت پایبند
کنی؟ دوست داری کنارت باشه ولی روح

کنار یکی دیگه؟ اصال اینا بماند .تو دل یکی جا بهاز

کردن که زوری نیست .خودت قبال شعارت چی بود؟ هرجا باشه دله
داری خال،

عمل میکنی.

گردن

را به سمت او که با ،اصلهی کمی نشسته بود .چرخاند .هیچک

وجود

را گر،ته بود خبر نداشت.

-پ

از آشهوب کهه سراسهر

من چی؟ سهم من از زندگی چی میشه؟ اگه بذارم پریا بره ...اگه بذارم یکی دیگه دست

رو بگیره من میمیرم .اون من رو دوست داره ،اگه دوسم نداشهت په
دست

خهو

باشهه ولهی االن

چهرا نگهرانم شهد؟ چهرا

رو گذاشت روی زخم گردنم؟ چرا باید با ،داکاری کنار خودم نگهه

نهدارم؟ جهای اون

کنار دختر و شوهرشه!
از نظر او حرفهای جدید پیمان ،بی معنا بود .او خود

یک زن بود .حرف پریا را می،همید .او

به پریا ح میداد که نخواهد کنار پیمان بماند .دست

کهرد و بلنهد

شد .کاغذ را از جیب

را درون جیب ههودیا

بیرون کشید و جلوی او گر،ت .نمیتوانست نسبت به حماقتهایی که در

سر پیمان میگذشت ،بی توجه باشد .دیده بود چه بالیی سر خود
انتهای بیچارگیا

آمهده ،حرفههای او را در

شنیده بود ولی به او این اجازه را نمیداد .کمی تن صدای

را باال برد.

-اگه کنار تو بمونه تکلی این چی میشه؟
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به کاغذ دست او گره خورد .اخمهای

پیمان تا نگاه

درهم شد .پتو را کنهار انهداخت و روبهه

روی او ایستاد.
این دست تو چیکار میکنه؟از جیب پالتوت ا،تاد و خوب موقعیم ا،تاد .خودپیمان عصبی چنگی به موهای

نمیدونه نه؟

زد .آال میتوانست او را درک کند اما گاهی اوقات زیادی حرف

میزد .گاهی اوقات حرفهای حقی که می زد به مزاج پیمان خو
-به تو ربطی نداره خود

نمیآمد.

میدونه یا نه!

لبخند مسخرهای کنج لبهای باریک

نشست .کاغذ را باز کرد .جلوی صهورت

گر،هت و بلنهد

بلند شروع کرد به خواندن محتویات انگلیسی و ،ارسی که دکتر آزمایشگاه نوشهته بهود .پیمهان
عصبی برگه را از دست او چنگ زد .پر حرص و عصبی پیمان را نگریست.
کور شدی؟ پریا حامله است .خودکردی ،هرچی ماهها بگذره خود
بازدم

رو نگه داشتی .بچها

چی میشه؟ تها یهک مهاه پنههون

انقدر احمقه که نفهمه شکم

را کال،ه بیرون ،رستاد .نگاه

داره باال میاد؟

را به دستگاهی که مدام ضربان قلب او را مهنظم نشهان
به صدا درآمد و باع شد برای آال کهه از عصهبانیت

میداد دوخت .حرفهای دکتر در گو ا
بیا،تد .بازگو کند.

هرآن نزدیک بود پ

-با دکتر زنان حرف زدم .جواب آزمای

رو نشون دادم .میتونم جوری کهه نفهمهه از شهر بچهه

خالص شم .چون بچه هنوز در حد نخوده!
دست های

کنار بدن

شد .دستی به گلوا

415
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را به دندان گر،ت .نف

در سینها

حهب

کشید و با صدای خفهای که به زور شنیده میشد گفت:
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میخوای چه غلطی کنی؟!باال ر،ت .از شدت عصبانیت هرآن نزدیک بود قلب

ناگهان صدای

زیتونی رنگ بلند

را در میان مشتهای الغر و کوچک

از حرکت بایسهتد .موههای

گر،ت.

تو دیونهای پیمان! عقل تو کلهات نداری! بی انصاف ،تو این بچهای که روی تخهت خوابیهده رومیگی اگه صد سال هم بشه دستگاهها رو قطع نمیکنم .بعد میخهوای بچههی پریها رو بکشهی؟
اینه اون عش لعنتی که از
پیمان نگاه

حرف میزنی؟

را به بچه دوخت .دست

را باال برد و روی پیشانی او گذاشت .بها صهدای بلنهد و

دستوری گفت:
صدات رو ببر! این بچه همین جوریم تو اون چندسالی که زنده بوده جر و بح شنیده!سپ

صدای

او نزدیک کرد.

را کمی آهسته کرد و به گو

-حر،ای ما رو گو

نده عمو خب؟

چنان با حرص ،پوست لب

را به دندان کشید که تکهای از پوست خشک شدهی لب

و خونی از کنار لب او جاری شد .دستهای

را به کمر

جدا شد

زد.

مامانت سر شما دوتا چی خورده هرکدومتون از اون یکی آشغال تر؟ ،کر میکردم توی عوضیاز برادر آشغالت آدم تری ولی میبینم هردوتاتون قاتل جانی بی

نیستید .یهک جهو انسهانیت

ندارین!
دیگر نایستاد چیزی بشنود .پاتند کرد و از اتاق خود

را بیرون انهداخت .بهه سهمت آشهپزخانه

ر،ت .در یخچال را باز کرد و آب معدنی سرد را برداشت .بدون تعلل یک نف
التهاب درونیا
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بیحسی تمام را نسبت به این موضوع داشت .حتی مهم نبود ،آالگل چه لقبهایی به او نسهبت
دادهاست .متوجه قدمهای او شد .شیشههی آب معهدنی را روی اپهن گذاشهت .دسهت
چشما

کهرد و لنزههای خاکسهتری را از چشهمهای

چشمان

شد.

-وایستا قبل ر،تن به حر،ام گو

را درون

بیهرون کشهید .هرچنهد باعه سهوز

بده!

پیمان که به در خروجی رسیده بود .بازدم

را عصبی بیرون داد و با پاشنهی پا به سمتی که او

ایستاده بود چرخید .اگر یک کلمهی دیگر آالگل درباره ی این موضوع چیهزی میگفهت حر،هی
که نباید را میزد .دختر دستهای

را درون موههای زیتهونی رنگه

کشید که کشیدن آن همانا ،نمایان شدن موهای بلند مشکی رنگ
همانا .کاله گی

را روی زمین انداخت .چشمهای مشکی رنگ

،هرو بهرد و محکهم آن را
کهه تها کمهر

میرسهید.

بخاطر استفادهی دائهم از لنهز،

بدجور سرخ شده بود و میسوخت .به سمت پیمان گام نهاد .جلوی او ایستاد و صهدای

را بهاال

برد.
نگام کن! من کیم؟ پریا؟ یا آالگل؟پیمان عصبی از این حرکت ناگهانی او پلکهای
برداشت ،ناخنهای کوتاه

را روی هم ،شرد .دختر ،بهه سهمت او قهدم

را روی دوتا چشم او گذاشت و سعی کرد از هم پلکهای بسهتها

را باز کند.
-از واقعیت ،رار نکن! میگم من کیم؟ مگه من همونی نبودم که سهسال پی

اومدی سهراغ ؟

اونم بخاطر چی؟ برای اینکه نبود پریا رو واست پر کنم .د لعنتی ،سه سهاله اسهیرتم .سهه سهاله
رنگ بیرون رو ندیدم .چه ،رقی بین من و پریا هست؟ یک نگاه به سر و شکل من بنداز؟!
دستهای
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سختی ،رو ،رستاد .به او که مدام راه میر،ت و زیرلب ناسزا نثار

میکرد گفت:

به خودت بیا آال! کسی که من عاشقشم تو نیستی ...هرچند از نظر ظاهر ههیچ مهویی باههانمیزنی ولی تو پریای من نیستی! از من نخواه بخاطر خهواهرت و اون مهرد لنهگ ،از
بکشم .اگه بفهمه بچه داره قید دختر

دسهت

رو میزنه! اون وقت میذاره و میره ...من نمیخهوام بهره!

من این زندگی رو بدون اون نمیخوام!
دست
-پ

را به لب خونیا

کشید و پر تمسخر گفت:

چرا من رو اینجا نگه داشتی؟ چرا سه ساله هر شب حالت خرابه به جز ایهن زنهدونی کهه

برای من ساختی ،جای دیگهای نمی ری؟ چرا وقتی النا بچه بود میآوردی
میخواستی من جای خواهر دوقلوم رو برای تو و دختر
به دنبال این حرف ،به سمت او که سر
بازی میکرد ر،ت .تهال

-پیمان ،خواه

پر کنم.

را پایین انداخته بهود و عصهبی ،بها گوشههی نهاخن

کهرد کمهی لحهن تنهد

دستهای او را میان دست های

پی

مهن؟ چهون

گر،ت و صدای

را پهایین بیهاورد تاحهدودی مو،ه شهد.
را کمی آهسته کرد.

میکنم به خودت بیا! تو اون آدم خوب گذشته نیسهتی ،نهذار دایهی بیشهتر از

این با یک انگشت بچرخونت .از خودت اراده داشته با ! نمیگم عاش من با
از زدن این حرف مردد بود .پیمان حتی نگاه
ا،کار منفی در سر

ولی...

نمیکرد .از گرمای دست آال ،ناراضی بود .انقدر

زیاد بود انقدر صحنه ی دلبرهایی پریا برای همسهر  ،در سهر

پررنهگ

بود .به قدری تنفر نگاه پریا و نخواستن در چشمهای او بیداد میکرد که او اصهال بهه حرفههای
آالگل ،کر نمی کرد .هنوز ته دل
دستهای او را نواز

بیشتر از این تصمیمی که گر،ته بود شهاد بهود .آالگهل روی

کرد.

تو من رو داری پیمان! دست از پریا بک  ،یاد خودت بیفت که وقتی ،همیهدی بچههات مهرده418
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چه حالی بهت دست داد ،میخوای یک مرد دیگه رو هم از اینکه بچها

رو بغهل بگیهره منهع

کنی؟ پیمان تو این آدمی که میبینم نیستی ،بسته هرچه قدر دایی روت کار کرد.
پیمان بی تفاوت شانهای باال انداخت و دستهای آالگل را پ
چهره ی آالگل را که مشتاق منتظر عک
پیمان از خود

زد .اخمهای

را درهم کشهید و

العمل خوبی از سهمت او بهود از نظهر گذرانهد .انگهار

اراده نداشت که او علت این کارها و تحریک او را از چشم پدر

میدید.

همینه که هست .توهم خیلی دوست داری بیرون رو ببینی ،برو! ولی آسمون هرجا بری همینرنگیه! برو ببینم میتونی از دست بابات ،رار کنی؟! تا االن پریا نبود ولی االن که هسهت دیگهه
نیازی بهت ندارم .دوست داری این رو ازم بشنوی؟ بری دنبال یک پرستار دیگه میگردم .خیلی
هم دلت به حال شوهر

میسوزه به جای اون برگرد برو جای پریا رو واس

پر کن! ولی ایهن

رو تو مغز ،ندقی کوچیکت ،رو کن دست کشیدن از پریا محاله!
به سمت در ر،ت ،دست

را روی دستگیره ی در گذاشت و کلید را درون در چرخاند .آالگل بها

شنیدن حرف های او ،پاهای

بر زمین چسبید .لب زیهرین

را بهه دنهدان گر،هت و بها صهدای

بلندی گفت:
داری با زندگی سه نفر بازی میکنی پیمهان ،ایهن عشه یهک طر،هه آخهر جیگهر خهودت رومیسوزونه! آخر خودت نابود میشی ...آخر به حرف من میرسی .تو به جز من بیچهاره کهه سهه
ساله رنگ بیرون رو ندیده کسی رو نداری ،پریا تو رو نمیخهواد .اون عشه ا،سهانهای کهه از
حرف میزنی گذشت.
با کوبیده شدن محکم در ،آال با عصبانیت ،دست

را بلنهد کهرد و کوسهن یاسهی رنهگ مبهل را

برداشت و به سمت در پرتاب کرد .دندانهای سفید و مرتبا
بیرون ،رستاد و محکم دستهای از موهای سیاه رنگ

را روی ههم ،شهرد .بهازدم

را

را درون مشتا

گر،ت .او بیشتر از ایهن

به پیمان ح میداد اما او داشت پا ،راتر میگذاشت .معلوم نبود پدر

او خوانده
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بود که انقدر عوض شده بود .آال عصبی ،روی زمین جلوی آشپزخانه نشست .تصهویر رنهگ و رو
ر،تهی پیمان که نوزادی را به آغو
آرام انگشت شستا

کشیده بود ،روی طر های قالیچهی کوچک جان گر،هت.

را بر روی لب خونی شدها

کشید.

باید به خودت بیای پیمان ،اگه نیای همین قلب نص و نیمههای کهه بهرات مونهده از عطهحرص و طمعت از حرکت وایمیسته و من نمیتونم بذارم با زندگی خودت ،دختهرت و خهواهرم
بازی کنی! باید دست بکشی ...باید پریا رو رها کنی تا خودت از این ح های مزخرف رها بشی!
عش پریا برای تو نیست .باید بفهمی ،باید بچشی ح

نخواستن رو ،هرچند بی عقهلتر از ایهن

حرفهایی!
***
یقه اسکی با،ت کرم رنگی که گلناز روی تخت گذاشته بود را پوشید .گردن
و نگاهی به ادکلنهای روی میز انداخت .دست

را متفکر به چانها

را کمی کج کهرد

زد و گفت:

مراد به نظرت کدوم یکی از اینا خوبه؟مرد دستهای

را درهم قفل کرد .یک گام به سمت میز آرای

کرم رنگی که روبه روی تخهت

دو نفره بود برداشت.
سهیل مرادی هستم قربان! به نظر من این یکی بهوی دلنشهین و گرمهی داره و مناسهب ایهنقراره!
پیمان سری تکان داد و ادکلن مورد نظر او را برداشت .در

را باز کهرد و کمهی در ههوا زد .دم

عمیقی گر،ت و بوی او را استشمام کرد .همان طور که او گفته بهود .خوشهبو و بهی نظیهر بهود.
لبخندی با یاد قراری که پریا را مجبور کرده بود زد .این بهترین کهار بهرای نزدیکهی بهه او بهود.
کمی آن را از خود
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سلیقه ی خوبی داری سهیل! گلناز؟گلناز که تا االن بیصدا کناری ایستاده بود .کت قهوهای رنگ او را که چهارخانههای بزرگ کهرم
کرد و گفت:

داشت کمی نزدیک
-بله آقا؟!

نمیخواست بیشتر از این روز

ابروهای او کمی باال ر،ت .دل

بد شود .بهه انهدازهی کها،ی بها

حرفهای آالگل عصبی بود اما ،کر به پریا کمی از این عصبانیت را میکاست.
به النا گفتی داریم میریم کجا؟گلناز نگاه

را از آینه به پیمان دوخت.

بله آقا ،گفتم دارید میرید پیپیمان کشو ساعتهای
-با من راحت با

همسرتون و مادرشون.

را کشید .نگاهی به آنها انداخت و گفت:

گلناز ،تو جای مادر من و پریایی.

گلناز با یاد حرفهایی که آن شب بین آنها رد و بدل شده بود .نگاه
با دست

را به یقهی کت دوخت و

آن را صاف کرد.

-اگه من جای مادرتم چرا به حر،م گو

نمیدی؟

تمام ساعتها را از نظر گذراند و درآخر ساعت بندچرمی صهفحه گهرد را از درون جعبهه بیهرون
کشید.
چون جای من نیستی بهت گوبخاطر نبود دخترت بوده پ
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مک

کرد .بند ساعت را بست .به سمت گلناز چرخید .دست به سینه ایسهتاد و تکیهها

را بهه

میز داد.
من نمیتونم هم مادر باشم هم پدر ،تو همین سالها که به چنگ و دندون النا رو بزرگ کردمبسه! حامله شد االنم کنار دختر و شوهر

بمونه!

چشمهای گلناز از درهم پیچیدگی مسئله پر از اشک شد .او نمهی توانسهت بایهد از چهه کسهی
حمایت کند اما میدانست پیمان اشتباه میکند .او حرفههای غهم آلهود پریها را بها گو ههای
خود

شنیده بود .پریا ،او را نمی خواست.

به اجبار؟عصبی پلکهای
که دل

را روی هم ،شرد .به قدری از نصیحت و پندهای اطرا،یان آسی و خسته بهود

میخواست یکی بر دهان همه بکوبد تا خفه شوند .تکیها

را از میز گر،ت ،به سهمت

گلناز ر،ت و کت را محکم از دست او چنگ زد.
-آره به اجبار! آخر خود

قبول میکنه.

این حرف را زد و بدون انداختن نگاهی به او ،از اتاق خارج شد .عصبی دستی بهه پیشهانی عهرق
کردها

کشید که صدای قدم های کوچک دختر

پیمان همانند خود

با آن کف های ورنی تازه ا،تتا شده آمد.

بدون ایجاد سر و صدایی و با پنجه ی پا به او نزدیک شد .النا که هنوز به

این طرف دیوار و اتاق نرسیده بود .با حلقه شدن دسهتهای پهدر  ،جیغهی از سهر خوشهحالی
کشید و دستهای

را دور گردن او حلقه کرد .پیمان با همان لبخند مهربان اشارهای به پیراهن

قرمز رنگی که او پوشیده بود کرد و گفت:
-خانم خوشگلهی بابا کجا میره؟
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النا صورت

را به سمت او نزدیک کرد و گونه ی او را بوسید.

-جدنی داریم می ریم پی

مامی؟

پیمان از پشت دیوار بیرون آمد و به پذیرایی گام نهاد .نگاه

را به صورت کوچک او دوخهت و

گفت:
آره جدنی داریم می ریم پیالنا با خوشحالی دست های
اسم

را از دور گردن او باز کرد و برهم کوبید .او از مادر داشتن تا حهاال

را شنیده بود .او ،ق می دانست یک زن است و پدر

او با سن کم
سر

مامان و خیلی خوشحال می شه که داری میری!

،همیده بود ،قصه هایی که پدر

را جلو برد و دست کوچکتر

گفتهه اسهت دربهاره ی خهود

را جلوی دهان

-ولی گفتی مامی شاید اصال نیاد .پ

چرا اومد؟

پیمان به موهای با،ته شده ی دختر

دستی کشید.

بخاطر شما اومد .گفت دلپدر

او را خیلی دوست داشته اسهت.
بهوده اسهت.

گذاشت .آهسته گفت:

واسه النام تنگ شده!

روزنامه را تا کرد ،روی میز انداخت و گفت:

خوشم اومد .علنا داری تو منگنه قرارنیست یکم عذاب وجدان به

میدی که بالخره با این واقعیت کنار بیاد ولهی بهتهر

بدی؟ هرچی باشه یک پای تو لبهی گوره!

پیمان خم شد و النا را روی زمین گذاشت .کنار پدر
گذشته و مصیبتهایی که مسببا

زندگی کردن به معنای ،رامهو

بود نبود .آرام کنار گو

دختر

کهردن

چیزی گفت کهه باعه

شد النا با لب و لوچهی آویزان به سمت مرادی که پشت سر او و بها کمهی ،اصهله ایسهتاده بهود
برود .پدر
423
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اینم چیزی که خواستی ولی زیادی روی نکن پیمهان! اگهه بیشهتر از چیهزی کهه روی بسهتهنوشته مصرف بشه ضرر

به خود

هنوز خانم دکتر ،یک گی

و گی

میرسه ،همیدی؟ هرچند به سهختی قرصه

پیهدا شهد.

کشی هم با بنده راه انداخت و تهدیهد کهرد حتمها شهکایت

میکنه.
سپ

نگاه

را به پسر

که چشمهای

ناگهان برق زده بود دوخت.

اینم یادت نره ،بخاطر همین یک ورق قرص ،آبروم رو گذاشتم وس !نگاه پیمان به یک ورق قرص ا،تاد .لبخند محوی کنج لب

نشست و آرام زمزمه کرد.

به زودی همه چیز برمیگرده سرجای اول ! نه تو حاملهای نه شوهری به نهام بههزاد داری! بههزودی برمیگردی جایگاه اولت ،یعنی کنار من پریای من...
خم شد و بسته ی قرص را برداشت .درون جیب

،رو برد .لبخند محوی به پسر

االن تازه داری می شی همون پیمانی که تربیتپس

زد و گفت:

کردم .برو پسهر ،بهرو انشهاهلل کهه بتهونی از

بربیای و پریا رو برگردونی! برو! این رو یادت نره ،اون مادربچته و به جهز کنهار تهو بهودن

جایگاه دیگهای نداره!
پیمان سری تکان داد اما در دل
میشد ته دل

قنج برود .کت

خندید .حتی ،کر اینکه نام پریا در شناسنامها
را از روی دست

برداشت و پوشید .هنوز تازه باندهای دسهت

را باز کرده بود .روبه مرادی و النایی که در آغوش
گو

او می کشاند که به خندها

برود باع

بود و او مدام دنبالهی موهای

را به اللههی

بیاندازد .گفت:

بهتره بریم.مرادی ،لبخند محوا
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ماشین را بیاورد.
***
موهای سیاه رنگ نم دار
بوی خو

را درون شال پنهان کرد .سر

را درون قابلمهی خورشت ،رو کرد.

،سنجانی که با اشک و آه درست شده بود در بینیا

کرد .از گار ،اصله گر،ت و بینیا
بود برداشت و در دست

را باال کشید ،قاب عک

گر،ت .نگاه

پیچید .کمی زیر قابلمه را کم

را که روی اپن کنهار گهاز گذاشهته

را به چهرهی بهزاد با آن لبخند دلنشین دوخت.

میدونی چی جالبه بهزاد؟ اولین باره به جز تو دارم برای یکی دیگهه غهذا درسهت مهیکنم .بهاهمون دستوری که دوست داشتی ...شکر
تیکههای گردو

رو کم کهردم .مثهل همیشهه غلظهت خهوبی داره و

زیر زبون میاد .میدونی ...اول میخواستم غذا رو شور کنم یا حتی انقدر شهکر

زیاد بریزم که نتونه بخوره ولی ...النا هست .دختری که چه بخوام و چه نخوام دخترمه!
اشک در چشمان

سایه انداخت و باری دیگر حرفهای نهال در گو ا

بهه صهدا در آمهد .او

مطمئن بود که بدون بهزاد نمیتواند تحمل کند .او جا به جای این خانه خهاطره داشهت .مهدام
چهرهی نگران او جلوی چشمان

میآمد .حرفهای او ،بها پهای پیهاده قهدم زدن در خیابهان و

خیلی چیزهای دیگر که مانند تیغی در جگر او ،رو میر،ت .صدای زنگ آیفون آمد .زبان
لبهای

کشید و قاب را سرجای

گذاشت .بازدم

را بیرون ،رستاد .اخمهای

کشید .از آَشپرخانه خارج شد و آیفون را برداشت .نگاه
برد و در را باز کرد .گوشی را محکم سرجای

را کمی درهم

به چهرهی پیمان ا،تاد .دست

گذاشت .شال مشکی را روی سر

را به
را باال

مرتب کهرد و

در را باز کرد.
بخاطر النا تحمل کن پریا! خدا بالخره یک راهی میذاره جلوت!آسانسور از پارکینگ حرکت کرد و به سمت باال آمد .پریا تا حاال با بچههای حهرف نهزده بهود .او
نمیدانست چگونه خود
425
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قدری از این حرکت او عصبی بود که دل

میخواست محکم سر

که طنین صدای سر او ،شادی را به رو او ببخشد .در آسانسور پ

را بر دیوار بنهوازد .جهوری
از چندثانیه باز شهد .قامهت

پیمان با آن قد بلند و دست در دست دختربچه که شاخه گل رزی در دست

بود نمایهان شهد.

پریا و النا خیره هم را نگاه کردند .بغض گلوی پریا سنگین شد .این همان دختری بود که سهه و
خردهای سال پی

از او جدا شده بود .این چشمهای مشکی رنگ و پوسهت روشهن بها ترکیهب

خیلی کمی از پیمان ،دختر

بود .نیازی نه به آزمای

دی ان ای بود نه چیز دیگری ...پیمهان

لبخندی به پیمان زد و گفت:
سالم عزیزم .به زحمت ا،تادی!پریا ناخودآگاه روی دو زانو نشست .دستهای
سر

را باز کرد و به دختر که پ

از مکه کوتهاهی

را پایین انداخته بود گفت:

میای بغلم؟پیمان ،دختر

را کمی به سمت او مایل کرد.

برو دخترم ،مامان میخواد ببینت!النا با همان سر پایین به سمت پریا که مشتاقانه چشم به او دوخته بود .دوید .بهه پریها رسهید و
جلوی
دستهای
چشمان

ایستاد .پریا لبخند غمگینی چاشنی صورت

کرد و نیم قدم بهه سهمت جلهو برداشهت.

را دور او حلقه کرد .که پیچیدن دستهای او دور النا ،با ا،تادن یک قطهره اشهک از
یکی شد .محکم تر او را در آغو

کشید و با صدای لرزانی پرسید:

تو میدونی من کیم دخترَ ...م؟مک کرد .النا موهای بلند پریا را که از زیر شال نمایان شده بود .در مشتهای کوچک
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-خاله گلناز بهم گفتن که ،دارم می رم پی

منم مامی دار شدم نه؟

مامی! پ

روی لبهای پیمان لبخند زیبایی نشست .از همان لبخندهایی که مدت زیادی بود از همه دریغ
میکرد .پریا کمی النا را با توجه به اشکهایی که بی مهابا صورت
دست

را روی صورت سفید و تپل دختر

گذاشت و نواز

را خی

میکهرد دور کهرد.

کرد .با وجود تشابه زیهاد النها بهه

اعتماد نداشت اما در آخر به زبان آورد.

کودکیهای خود  ،بازهم به پیمان و حرفهای
آره دخترم .من مامانتم.النا شاخه گلی که دست

بود را به سمت او گر،ت .لبخند بزرگی روی لهب

نشهاند .بها دسهت

دیگر  ،دست پیمان را گر،ت و روبه پریا که انگار هنوز خواب میدید .گفت:
بابا میبینی؟ منم مامی دارم .مامی ...این گل برای تو!پریا سرجای

ایستاد .پیمان سر

نمیخوای بگیریپریا اشهکهای

را تکان داد و با لحن خوشحالی که از او بعید بود گفت:

عزیزم؟ النا خود
را بها پشهت دسهت

نمیدانست باید از خوشحالی این ح
النا چسب کف های

واسه مامان
په

خریده!

زد و گهل را از او گر،هت .از جلهوی در کنهار آمهد.

عجیب و غریب گریه کند یا از خراب شهدن زنهدگیا .

را باز کرد و وارد خانه شد .با ر،تن النا ،پیمان لبخندی چاشنی صهورت

کرد .هرچند پریا زیاد به خود

نرسیده بود ولی ،او از این موقعیت به شدت راضی و خوشحال

بود.
بهت که گفتم عزیزم همه چیز درست میشه ،پپریا با تکرار لفظ عزیزم اخمهای

لطفا ،ق به من اعتماد کن!

درهم شد .پلکهای خستها

را روی هم گذاشت و گفت:

من عزیز تو نیستم .اگه ،ق این قرار مسخره رو کهه بهه زور تهو تنگنها قهرارم دادی پهذیر،تم427
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بخاطر النا بود .نه تو ،پ
پیمان کف های

زیاد هوای بودن من و احسا

و عالقهای از جانب من برندارت!

را جلوی در از پا درآورد .کنار پریا ایستاد ،گردن

را بهه سهمت او چرخانهد.

اذیت شدن خود

را آهسته

عصبانیت در برابر او جواب نمیداد و بیشتر باع
کرد .خونسرد صورت

میشد .صدای

را از نظر گذراند.

-چه بخاطر دخترت چه بخاطر چیهز دیگهه مجبهوری بمهونی ،په

بهتهره زنهدگی رو بهه کهام

جفتمون تلخ نکنی .چون ...اگه اراده کنم میتونم ،همه چیز رو با سند برای شوهرت بفرستم .تو
که دلت نمیخواد نه؟
پوزخندی کنج لب پریا نمایان شد .تجربه به او ثابت کرده بود هرچهه بیشهتر ضهعف
دهد ،پیمان بدتر او را شکنجه میکند .چشم های
خو

نیامد و باع شد شالا

را جلوی بینیا

را نشهان

را باز کرد .ادکلن شیرین او ،بهه مهراج پریها
بگیرد .بازدم

را بیرون ،رستاد و تهه ریه

کمی که روی صورت او نشسته بود از نظر گذراند.
هر غلطی میخوای بکن! میدونی از چی خیلی شرمنده و پشیمونم؟پیمان سر

را به معنای نه تکان داد .پریا کمی به او نزدیک شهد .شهال را از جلهوی بینهیا

انداخت و گفت:
پشیمونم از اینکه یک زمانی حاضر بودم برات بمیرم و عاشقت شدم در جهایی کهه االن ،قهازت متنفرم پیمان! تنها حسی که االن بهت دارم همینه ،نه کمتر نه بیشتر!
پ

از گفتن این حرف ،به سمت آشپزخانه قدم تند کرد .شاخه گل را درون گلهدون روی اپهن

گذاشت .به قدری حالت تهوع
حرف دل

از ادکلن او شدید شده بود که هرآن نزدیهک بهود بهاال بیهاورد.

را گفته بود ولی مگر میتوانست نگران نباشد؟ او پیمهان را شهناخته بهود .بهرای او

زندگی بهزاد هیچ ارزشی نداشت .پیمان با ر،تن او ،دست
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درون دست

،شرد .به سمت پذیرایی ر،ت .کت

خارج کرد و روی دستهی صندلی

را از تن

گذاشت .او برای انجام این کار مسمم بود .پریا سینی به دست وارد شد .با لبخند به سهمت پریها
که ،ق اطراف را می دید ،سینی آبمیوه را گر،ت.
بفرمایید الناخانم!النا تشکری کرد و لیوان آب آنانا
شده بود .زخم ک پای

را برداشت .سرگیجها

بخاطر خالی بودن معدها

تشهدید

میسوخت .به سمت پیمان که متفکر منتظر رسهیدن زمهان مناسهب

بود .ر،ت.
بفرمایید آقا پیمان!پیمان از ،کر درآمد و لیوان دیگر را برداشت .تا نگاه
میان راه متوق شد .یک لیوان دیگر هم برای خود

به آویز گردنبند بهزاد ا،تاد .دسهت

در

ریخته بود تا بلکه بعد از خوردن او کمهی

از این حال بد نجات یابد.
الزم به ذکره عزیزم ،وارد خونهی من شدی ،هرچی داشته و نداشته رو میذاری و میای! حتهیاین گردنبند خوشگل رو!
از زدن این حرف ،لیوان را برداشت .پریا صاف ایستاد و لبخند بزرگ و تصنعی زد.

پ

عزیزم کی گفته قرار وارد خونهی شما بشم؟النا گیج به آن دو خیره شد .پیمان جرعه ای از محتویات لیوان نوشید و بهه پشهتی مبهل تکیهه
داد.
-عزیزم ،النا به وجود تو نیاز داره ،خودت رو از

دریغ نکن!

پریا نتوانست چیزی بگوید .سینی را روی میز گذاشت .به قدری حال
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نفره نشست .چشمهای
پدر

نگاه

اشکهای

از شدت کنترل ریز

به سوز

را به چهره ی رنگ و رو ر،تهی او دوخت و پاهای

آمده بود .النا با اشهارهی

را کهه بهه زمهین نمیرسهید

تکان داد.
مامی میخوای بری؟گفت:

پریا در جواب او لبخندی زد و خالف میل باطنیا
نه عزیزم .از این به بعد هرجا بریم باهم می ریم.پیمان لبخند مسخرهای روی لب

نشاند و نگاه

را به ساعت مچیا

دوخهت .انگهار وقهت

رسیده بود .زمان این بالخره رسید که همان چیزی که پریا و بهزاد را بهم مربهوط مهی کهرد .از
بین ببرد .زنگ تلفن که به صدا درآمد .پیمان لبخند

بزرگ تر شهد .پریها بهه سهختی از روی

مبل بلند شد و ببخشیدی گفت .از این ،رصت به نظر خوب استفاده کرد تا از آن جمهع ،اصهله
بگیرد و به سمت اتاق که تلفن بود ر،ت .او نمیدانست دارد چه میکند و این تلفهن باعه چهه
می شود .اگر میدانست که یک بچه ی یک هفتهای که به اندازه ی نخهود هسهت .در وجهود
رشد میکند و آن هم ،رزند بهزاد بخت برگشته است .قلم پای
از آن بچههایی بود که تا پای

میشکست و نمیر،ت .النا کهه

به جایی میرسید در همه جا کنجکاوی میکرد از این نبود پریا

استفاده کرد و از جای خود بلند شد .النا که به سمت اتاق خوابها ر،ت .پیمهان از ورق ،چههار
دانه کپسول جدا کرد .ک دست

گذاشت و از جای خود برخاست .کمی نزدیکتر به میزی که

سینهی آبمیوهی او قرار داشت نشست .با پاههای
شادی ،تلخی ،محتویات کپسولها را یکی پ

ضهرب گر،هت و بها همهان لبخنهد در حهین
از دیگهری داخهل لیهوان او خهالی کهرد .زیرلهب

زمزمه کرد.
-حتی اگه ازم متنفرم باشی باید ...بمونی و این مزاحم رابطهی تو و النا و بعد هم من میشه!
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گذاشت .که این مصادف شد با وارد شهدن پریها از ایهن

نی را داخل لیوان تکان داد و سرجای

مزاحم سمج که شماره را اشتباه گر،ته بود.
به پریا رنگ پریده ا،تهاد .بهرای یکثانیهه جهای پریها ،آالگهل بها آن

یک لحظهی کوتاه نگاه

لنزهای خاکستری و موهای زیتونی قرار گر،ت .قرنیهی چشمهای پیمان درشت شد .پریها روی
نمیخواست در چشمان پیمان خیره شود

مبل با چهرهی گر،ته و ناراحت نشست .او حتی دل

چه برسد به اینکه بپرسد چرا اینجا نشستهای؟ آن هم انقدر نزدیک .نفسه
دستهای لرزان
پیمان نگاه

را بیهرون ،رسهتاد.

را جلو برد تا لیوان را از درون سهینی بهردارد .صهدای دویهدنهای النها آمهد.
از پریا به سمت النا کشیده شد .صدای آال در گو ا

بهه صهدا در آمهد " .یهاد

خودت بیفت که وقتی ،همیدی بچهات مرده چه حالی بهت دست داد ،میخوای یک مرد دیگهه
رو هم از اینکه بچها

رو تو بغل بگیره منع کنی؟ پیمان تو این آدمهی کهه مهیبینم نیسهتی".

چهرهی ماتم زدهی خود
جان گر،ت .تیری قلب

وقتی ،همید دختر  ،تنها یادگار
کشید که باع شد دست

مرده است .جلهوی چشهمان

را محکم روی قلب

،شار دهد .چههرها

از درد درهم ر،ت " .پیمان تو این آدمی که میبینم نیستی"  " ،اینه اون عش لعنتی که از
حرف میزنی؟" دست پریا دور لیوان قرار گر،ت .تا آمد لیوان را نزدیهک دههان

کنهد .پیمهان

ناغا،لی با یک تصمیم آنی بخاطر نزدیک بودن به او ،یکی به محکم بر دیوارهی لیهوان دسهت او
کوبید که این امر باع شد لیوان از دستهای لرزان پریا لیز بخورد و به هزاران تکههی مسهاوی
تقسیم شود .پریا جیغ خفهای کشید و ناباورانه به پیمان چشم دوخت.
معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟به قدری قلب

درد گر،ته بود که جهان جلوی چشما

بکشد .از میان چشمهای تار شدها

سیاه شد .نمیتوانست به خوبی نفه

زیرلب زمزمه کرد.

این عش نیست .این حماقته!431
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پریا بلند شد .روبه النا که خود

را با وسایل اتاق سرگرم کرده بود داد زد.

النا نیا داخل پذیرایی!پیمان لبهی تشک مبل را در دست

به شیشه نرمههایی که بخاطر انعکها

،شرد .نگاه

نهور

میدرخشید ا،تاد .تا پریا یک گام به سمت او برداشت .صدای دردمند و بلند پیمان او را در جها
متوق کرد.
نیا اینجا ...نرمه شیشه میره داخل پات!پریا لب

را گزید .کم تا حاال موقعیت اورژانسی ندیده بود اما قلب مریض ،رق داشت.

قرصات کجاست پیمان؟ دمپایی دارم.بی توجه به گفتهی او با دمپاییهایی که به پا داشت به سمت کت
شده بود ر،ت .پیمان شرمنده سر
بچه را بکشد؟ عقل

که لبهی صندلی قهرار داده

را پایین انداخت .او داشت چه میکهرد؟ میخواسهت یهک

کجا ر،ته بود؟ این سوالها را زیر لب از خود

پرسهید .پریها دسهت

بهه

ورق قرص خورد .با عجله به سمت آشپزخانه ر،ت .لیوانی از داخل کابینهت برداشهت و زیرشهیر
آب گر،ت .بغض گلوی

سهمگینتر از قبل شد .آرام نالید:

خدایا خودت این عذاب رو تموم کن!با پر شدن لیوان ،دوان دوان خود
لرزان
در دهان
-باها

را به پیمان رساند .قرص را ،از ورقه

جهدا کهرد و دسهت

را جلوی پیمان بلند کرد .بدون نگاه کردن قرص را از ک دستهای سرد

برداشهت و

گذاشت .پریا لیوان آب را نزدیکتر کرد.
آب بخور! چت شد یک د،عه؟ تو که خوب بودی؟

لیوان آب را از دست او گر،ت و یک جرعه نوشید و قرص را همراه با آب بلعید .لبهای
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چسبید .عذاب وجدان و درد قفسهی سینه، ،کر و خیال ذره ذره داشت وجود

را میسهوزاند.

لرزید .دم عمیقی گر،ت و با صدای لرزانی گفت:

پریا چانها

چرا کاری میکنی هم خودت عذاب بکشی هم من؟ به این درد میارزه ا،تاده تو جونت؟را کمی باال گر،ت .نمی توانست دست

سر

را از روی قفسهی سهینها

چشمهای سیاه رنگ و غمگین پریا دودو میزد .به قدری حال

بهردارد .نگرانهی در

بد بود که نمیتوانست بیشتر از

این ،اینجا بماند .نتوانست خوب جمله را ادا کند .چیزی در گلوی او النه کرد .او االن بهه شهدت
به کسی نیاز داشت.
گفتم که یک پام ...لب گوره ...میشه النا رو بگی بیاد؟ باید بریم .ببخشید تو تنگنا قرارت داد...ََم! هر وقت خواستی بیا و النا رو ببین ...راستی...پریا لب زیرین

را به دندان گر،ت .چه چیز را باور میکرد؟ این چشم های غمگهین و پریشهان

را یا خودخواهیهای

را؟

تو جیب کت اون طر،یم ...چند دسته از تارهای موت رو از بهر  ...جهدا کهردم و بهردم بهرایتست ...جواب
پ

و تارهای مو تو پاکتِ! بردار!

از زدن این حرف صدای

را کمی بلند کرد و به سختی ایستاد.

النا بابا؟ با احتیاط بیا داخل پذیرایی! حاضر شو باید بریم.النا با شنیدن حرف پدر  ،سریع از اتاق خارج شد .نیم نگهاهی بهه پریها کهه بهازهم چشهمهی
اشکا

شدن گونههای

باع خی

شده بود .انداخت .مبلها را دور زد و پالتوا

را پوشهید.

اگر پیمان پنج دقیقه دیگر با این تصمیم اشتباه و کاری که نزدیک بود انجهام دههد .در خانهه و
پی

پریا میماند .به التما

بود که به سختی نف
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او را نجات داده بود .نفهمید کی تست و موهای به دام ا،تادهی بر

را به او داد .نفهمید چگونه

از پریا با چهرهای دردمند خداحا،ظی کرد و از خانهی او بیرون ر،ت .چشمهای
و حال

سیاه میر،هت

خراب بود .مرادی که در ماشین نشسته بود با دیدن پیمان و النا سریع از ماشین پیاده

شد .النا به سمت ماشین ر،ت و در را باز کرد .خود
او با همان سن کم دل
را سرزن

را با چهرهی بغ کرده در ماشین انهداخت.

میخواست بیشتر در کنار مادر

باشد و مدام با زبان کودکی پهدر

میکرد .مرادی با دیدن صورت رنگ پریهدهی پیمهان و گامههای سسهت و آرام او بها

عجله خود

را به آن طرف خیابان رساند .دست راست

را دور گردن

حلقه کرد و گفت:

قربان به بنده تکیه کنید .تا بریم سوار ماشهین شهیم .قرصهاتون رو مصهرف کهردین؟ االن بههپدرتون زنگ میزنم.
کل وزن

را روی مرادی انداخت .صدای

از شدت درد به ضعیفی گو

سهیل را نواز

کرد.

برام تاکسی بگیر! باید برم جایی ...النا رو ببر خونه! شاید امروز نیام.به ماشین رسیدند .مرادی اخمهای
دست

را درهم کشید ،تا آمد در دیگر را بهاز کنهد .پیمهان لجبهاز

را روی درگذاشت و به سختی گفت:

برام تاکسی بگیر! باید برم! زودبا !قربان حالتون خو...دست

را از دور گردن مرادی برداشت و که دسهت

حر،

را با عصبانیت برید که باع شد ،شدت درد قلب

را بهه روی شیشههی ماشهین گذاشهت.
بدتر و بیشتر شود.

همین که گفتم!***
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عصههبی موهههای
موردعالقها

را دور انگشههت اشههارها

پیچیههد .بههه تلویزیههون کههه درحههال پخه

بود چشم دوخت .حتی دیدن او هم کمی حال درونهیا

سههریال

را بهبهود نمیبخشهید.

صدای بهم خوردن در آهنی باع شد او از جا بلند شود .امروز قرار نبهود کسهی بیآیهد .رضها و
همسر

که در طبقهی پایین آن خانهی نود متری زندگی میکردند .دیشب به شهرستان ر،ته

بودند .آال محکم آب دهان

را پایین ،رستاد و با کنترل صدای تلویزیون را سکوت کرد .از پشت

مبل گذشت و پشت پنجره ایستاد .پردهی تور را پ

زد .لهرز

نامحسوسهی انهدام

گر،هت.

زیرلب و لرزان گفت:
آخر من رو پیدا کردن ،آخر ،همیدن یک چیزی اینجا درست نیست .لعنت بهت پیمان که...حر،

کامل نشده بود که قامت پیمان در حیاط نمایان شد .گمان هرکسی را داشت به جز او...

هنوز دو ساعت از ر،تن به خانهی پریا نگذشته بود که او با سر و وضعی بدتر از همیشه لهخ لهخ
کنان به سمت خانه میآمد .پیمان از پشهت چشهمهای تهارا

او را دیهد .چندپلهه را پیمهود و

جلوی در ضد سرقت قهوهای رنگ ایستاد .نمی توانست تعادل

را حفظ کنهد .حتهی بها وجهود

خوردن چند قرص دیگر بازهم ضربان قلبا

عادی نشده بود .آالگل دستپاچه کلیدها را درون

در چرخاند و در را باز کرد که باز شدن در همانا چهرهی دردمند ،رنگ پریهده و چشهمهای بهه
اشک نشستهی او همانا باع

متحیر شدن او شد .گمهان هرکسهی را پشهت در داشهت بهه جهز

پیمان.
-مگه نباید پی

پریا باشی چرا اومهدی اینجها؟ ایهن چهه سهر و شهکلیه پیمهان؟ چهرا نر،تهی

بیمارستان؟ دعواتون شد؟
پیمان کف های

را از پا درآورد .همان طور که با دست

قفسهی سینها

را ماساژ میداد بها

لحن دردمندی گفت:
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میشه بیام ...داخل؟آالگل از جلوی در کنار ر،ت اما تا پیمان پای راست
نتوانست تعادل

از درگاه رد شد .چشمهای

سیاه شهد و

را حفظ کند ،به سمت زمین کشیده شد .آال سریع بازوی او را گر،ت .با حرص

و لحنی مملو از ناراحتی گفت:
-به من تکیه کن لعنتی! وقتی بهت میگم گذشته رو ،رامو

کن همینه! حتما باید بمیری که

این ماجرا رو تموم کنی؟!
را رها کرد .دستهای لرزان

پیمان با دیدن او ،با شنیدن صدای گرم و نگران آالگل ،بغض

دور دختری که عرق سردی با دیدن وضعیت او روی تیغهی کمر
طوری که آال سرجای

را

نشسته بود .حلقه کهرد بهه

ایستاد .یک باره هزاران ،کر از این کهار او بهه سهر

هجهوم آورد .یهک

احتمال بیشتر نداشت آن هم این بود که بالیی سر پریا آورده است که این چنهین محکهم او را
درآغو

کشیده بود و میگریست.

من میخواستم اون رو بکشم !...خودم با دستای خهودم محتهوای کپسهول رو داخهل لیهوانخالی کردم .من آدم بدی نیستم آال! به قرآن نیستم ،من ،ق میخوام  ،همین!
آال که نمیتوانست به خوبی وزن سنگین او را تحمل کند .آرامآرام بهه سهمت پهایین آمهد .روی
سرامیک سرد نشست پیمان را هم مجبور به نشستن کنار خود

کرد .ذهن ، ،کر

قفل کرد .پیمان کی را کشته بود؟ مطمئنا یک بالیهی سهر پریها آورده بهود کهه خهود
پریشان حال بود .آال حتی قدرت پلک زدن نداشت او ،ق توانسهت نگهاه
صورت

بهه کهل
انقهدر

را بهه پیمهانی کهه

را در سر شانهی او پنهان کرده بود چشم بدوزد.

کشتی؟! کی رو کشتی؟به قدری دل پیمان ،از این اقدام
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دیگری بود هیچ چیز را بروز نمیداد اما او آالگل بود .

نمیکرد .شاید اگر ک

بچهی پریا رو میخواستم بکشم!با شنیدن اسم "بچه" آال نمیدانست باید خوشحال باشد که خواهر

سهالم اسهت یها ناراحهت

باشد برای پیمانی که آنچه تظاهر می کرد خوشبختانه نبود و یکباره چهه قهدر خوشهحال شهده
بود .دست چپ
دردمند

را بهاال بهرد و روی پشهت پیمهان گذاشهت کهه دوبهاره صهدای بغهض آلهود و

آمد .نگاه آال به چشمهای گریان و شرمنده ی او دوخته شد .پیمان نمیتوانست به او

نگاه نکند .چون حتی نیم نگاه انداختن به آالگل باع گهریختن تمهام ح ههای بهدی کهه بهه
وجود

تزری شده بود .میشد.

من آدم بدی نیستم .من ،ق پریا رو خواستم .من میخواستم کنارم باشهه ،کنهار دختهرکردم .آرزوی من ،ق خوشبختی

من ،وگرنه من سه ساله تنهایی دلم رو به تو خو

و

بود .نهه

اینکه با همین دستا میخواستم یک بچه رو بکشم .من بیعقل انقدر احم شدم که به هیچکی
به جز خودم ،کر نکردم.
با دنبال این حرف ،دست

کوبید.

را باال برو و محکم بر سر

من خیلی عوضیم آال! من یک آدم بدبخت و بیچارهام که ،ق زورپ

از به زبان آوردن حرفهای  ،پلکهای

نشست .آرام پشتا
-آدم خوب ذات

را نواز

به یک بچه رسیده.

را روی هم گذاشت .لبخند غمگینی کهنج لهب آال
را آرام کرد و با لحن گو

کرد .کمی صدای

خوبه! تو چه بخوای چه نخوای خوبی ،شاید بعضی اوقات تحهت تهاثیر حهرف

های بابات قرار بگیری ولی همون وجدان بیدار ،ح

پدرانهای که تجربه کردی و سهختیهایی

که کشیدی بعضی موقعها اون نواب بیدار شده رو خامو

میکنه .نمیدونم تا کجها پیشهر،تی

ولی همین که به اشتباهت پیبردی همین که بیشتر از این جلو نر،تی خود
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پیمان با یاد نگرانیهای پریا ،به صورت بیرنگ آال که لبخند کمرنگی کنج لهب

نشسهته بهود.

چشم دوخت.
چجوری میتونم تو چشمامیخواستم بچها

نگاه کنم آال؟ چی بگم؟ اصهال چهی میتهونم بگهم؟ مهن احمه

رو بکشم ولی اون با وجود تهدیدهایی که کردم .تا دم در باهام اومد.

با زدن این حرف ،لرز

شانههای

بیشتر شد و جگر آالگل برای او تکهتکه شد .شهاید ههرک

دیگر بود این حرفها را نمیگفت اما برای آالگهل ،پیمهان جایگهاه ویهژهای داشهت .او را ناسهزا
میگفت از دست او حرص میخورد اما ...حاضر نبود اتفاقی بیا،تد و ،ق خدا میدانسهت ههر
اتفاقی که برای پیمان میا،تد چه بالیی سر او میآید .آال دست
اشکهای جاری شده بر چشمهای

را به سهمت صهورت او بهرد و

را پاک کرد.

باشه ،قبول! تصمیمت اشتباه بود .همین که پذیر،تی همین که بیشتر از این جلو نر،تی بسهه!بلند شو برو تو اون اتاق استراحت کن! بعد که بلند شدی دربارهی ،کرهای شیطانی کهه حمیهد
نواب انداخته به جونت باهم بح

میکنیم .اصال خدا رو چه دیدی؟ شاید پذیر،تی که راهی که

داری میری جز تباهی هیچ چیز دیگهای نداره .هوم؟
پیمان نگاه

کرد و تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد .طپ

قلب

کم شده بود اما هنهوز ههم

کمی تیر میکشید .او کنار آالگل که مینشسهت یهک پسهربچهی مظلهوم و نهادم از کارههای
میشد .زبان

را روی لبان

کشید و اجزای صورت او را از نظر گذراند.

میبخشیم؟آالگل دست

را به زمین گر،ت و بلند شد .دست

را جلوی او بلند کرد و گفت:

کسی که باید ببخشه من نیستم .پریاست.چشمهای رنگ شب آالگل هیچ شباهتی به پریا با آن نگهاه کهدر و گر،تهه نداشهت امها پیمهان
438

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

همانند این مدت که جای خالی پریا را با خواهر
این دختر که مهربانی در تکتک اجزای صورت

پر کرده بود .مدام با خهود

تکهرار میکهرد

مشهود است .همان پریای از قفه

پریهدها

است.
اون که نمیدونه ،من و تو میدونیم .پپ

تو باید ببخشی!

از گفتن این حرف دست بلند شدهی آالگهل را گر،هت و او را ناگههانی بهه سهمت خهود

کشاند .کمی به سمت

مایهل شهد .پیمهان او را در آغهو

کشهید و سهر

را روی شهانهی او

گذاشت.
میبخشیم آال؟کمی سر

را نزدیک گو

او کرد .پیمان تعادل نداشت .آالگل خیلی وقت بود کهه میدانسهت

پیمان حال و روز زیاد خوبی پ

از ر،تن پریا ندارد .او میدانست گاهی اوقات پیمان ،او را پریها

میبیند .گاهی اوقات ،کر میکند اوست و با مهربانی حرف میزند .حتی گاهی اوقات میخنهدد
و چارهای نداشت جز هم بازی شدن با او.
-میبخشمت ولی پریا نق

اصلیه من سیاهی لشکرم!

لبخند نامحسوسی روی لبهای پیمان جا خشک کرد .دسهتهای از موههای سهیاه رنهگ او را در
میان دست

گر،ت و نف

عمیقی کشید.

مرحم زندگی من تویی ولی پریا عشقمه! من بدون اون نمیتونم زنهدگی کهنم ولهی اگهه تهونباشی روانیام! ،همیدی؟ یک روانی به تمام معنا! این نق
جملهی آخر

را آهسته گفت و دستهای

تو و پریا تو زندگی منه!

را از دور او جدا کرد .آال که به این ر،تار او عهادت

داشت .سریع تشری به خود زد .که این امر باع شد لبخند از روی لبان
غلیظ جایگزین
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شد .دست

را روی سمت چپ سینها

گذاشت .مهنظم مهیزد .از ایهن کمتهر توقهع نداشهت.

اشارهای به اخمهای درهم ر،تهی او کرد .آالگل بی دلیهل خهون در رگههای

یهخ بسهته بهود.

همیشه اتمام حال خراب پیمان به همین کلمات نخواستن خاتمه مییا،ت و پیمان تنها جلهوی
او بود که واقعیت را بدون هیچ تر

و واهمهای بر زبان میآورد.

اخم نکن! اگه باور نداری بذار اینجا! ببین چجوری آروم شدم .از صدتا قرص اثرت بیشتره!آالگل به سمت در ر،ت و او را برهم کوبید .بدجور هوای خنک در وجود
حرص گوشه ی لب خشک شدها

رخنه کرده بهود .بها

را جوید و ناخودآگاه با حرص گفت:

برو استراحت کن! بعد هم برو خونه جای النا ،وظیفهام رو انجام دادم .تا حال خراب دیگهه بههمن نیازی نداری!
پیمان تکیها

را به اپن داد و دست به سینه ایستاد .نگاه

را به لبا های او دوخهت .ههودی

مشکی رنگ که تا زیر زانو میرسید .با شلوار کتان مشکی ،کلید ماشین را کهه روی اپهن ا،تهاده
بود برداشت .دل

کمی ههوای تهازهای از جهن

بودنههای کسهی میخواسهت .شهاید پیمهان

نمیتوانست با پریا بیرون برود ،خرید کند و بلندبلند بخندد اما خواهر
چه از این بهتر که به یکی از آرزوهای محال

که میتوانسهت .په

برسد و چه بهتر که آن روز امروز باشد؟ صدای

را کمی باال برد و با لحن دستوری گفت:
آماده شو بریم بیرون!جفت ابروهای آالگل باال پرید .سریع به طر،
بود .نمیدانست باید خوشحال باشد که پ

برگشت .اخمهای

از این حرف پیمان باز شهده

از سه سال پها بهه بیهرون میگهذارد یها ناراحهت از

احتماالت اما خود

را از تک و تا نینداخت و سعی کرد بهانه جور کند اما خدا که عهالم بهود.

در تمام اعضای بدن

عروسی برپا شد.
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دیونه شدی؟ بیام بیرون یکی ببینم چی؟ خودت تنها برو! اصال با النا برو! من باید حواسهم بههبچه باشه!
پیمان سوییچ را در انگشتا

چرخاند و با جدیت گفت:

تا تو آماده شی ،یک ،کری میکنم تا یک نفر بیاد و چندساعت حواسسر

باشه! درمورد...

را باال گر،ت و به چشمهای مشکی رنگ آالگل که از شهدت شهادی میدرخشهید چشهم

دوخت.
یکی ببینم مهم نیست .من هستم .اون تا وقتی بود که نبودم.نف

در سینهی آالگل با شنیدن جملهی "من هستم" حب

شد .به قدری ناگههان هیجهانی و

خوشحال شده بود که حتی حرف پیمان کمی محو شد .آالگل چیزی نگفت .از پشهت در کنهار
آمد و کاله گی
کمی خو

زیتونی و لنزها را برداشت .پیمان نمیدانسهت دارد چهه میکنهد، .قه دله

حالی و دل خو

میخواست .او حتی یک بار هم با پریا بیرون نر،ت .به قهول پریها

زندگی آنان ،ق سرباالیی بود و ب ! چه از وقتی که علنا خواستگاری کرد و چه وقتهی کهه آن
مصیبتها سرشان آمد .زبان

را به لب

کشید و با جدیت گفت:

نمیخواد گریم کنی! همین جوری میخوام بیای! گفتم ...کسهی دیهد ،کسهی شهناخت ،کسهیدنبالت ا،تاد .هستم.
نتوانست لبخند

را پنهان کند .دندانهای

را برای پیمان نمایان کرد و با خوشحالی به سمت

اتاق دوید .با بسته شدن در ،پیمان لبخندی زد و گوشی را از کنج جیب
کسی که میتوانست الساعه خود
او؟ دستی به گلوی خشکا

بیهرون کشهید .تنهها

را برساند .دایهی او و پریا بود و چه کسی مورد اعتماد تر از

کشید .داخل آشپرخانه ر،هت .در یخچهال را بهاز کهرد .بها دیهدن

طبقههای یخچال که پر از آب معدنی بود .کمی جا خورد .به جز آب در یخچهال هیچهی نبهود.
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یک بطری را برداشت و شمارهی خانهی پدریا

را گر،ت .زیرلب زمزمه کرد.

همین امروز همین چندساعت رو به پریا و بابات ،کر نکن! به زندگیت ،کر نکن!تما

وصل شد .در بطری را روی میز جزیره انداخت .صدای گلناز از پشت تلفن آمد.

سالم بفرمایید.دهانهی بطری را به لبان

چسباند و کمی از آن نوشید.

سالم گلنازی ،خوبی؟ خاله میشه یک کاری واسم بکنی؟گلناز که با تنها وارد شدن النا و مرادی ،نگران شده بود .با شنیدن صدای او سریع گفت:
خوبین آقا؟ بله بفرمایید.یک جرعهی دیگر از بطری نوشید که نزدیک بود بخاطر سریع پاسخ دادن به او ،آب در گلهوی
بپرد.
-آره خوبم ،بدون اینکه حمید بفهمه ،آژان

بگیر بیا به آدرسی که میگم خالهه! حواسهت باشهه

کسی تعقیبت نکنه خب؟ امروز چندتا عمل داره تا دوازده شب شاید نیهاد خونهه ،غصههی نههار
نخور! به مرادی هم از قول من بگو با آرزو ،النا رو ببرن گرد !
نگاه

را به ساعت دیواری چوبی دوخت.

تا ساعت ده برمیگردیم.گلناز از شنیدن حرفهای سریع او ،ناخودآگاه پرسید.
برای پریا اتفاقی ا،تاده؟پیمان آسی ،کمی یقه اسکیا
442
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،اصله داد.
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

-نه نیفتاده آدر

رو بنوی

خاله! تا نهایت نیم ساعت دیگه اینجا با ! ،اصله زیاده ولی اکثهر

خیابونا خلوته.
گلناز د،ترچه تلفهن را بهاز کهرد و گوشههای بهه سهختی آدر
خداحا،ظی کرد و بطری آب را برداشت .دست

را یادداشهت کهرد .پیمهان از او

را درون جیهب شهلوار

کهرد و قهرص را روی

میز انداخت ،یک جرعهی دیگر از بطری نوشید و همهان طهور کهه در

را محکهم میکهرد بهه

سمت یخچال ر،ت .بطری را داخل در گذاشت و برگشت که این مساوی شهد بها بیهرون آمهدن
آالگلی که خیلی مرتب جلوی در ایستاده بود و در حال بستن دستبند نقرها
لحظه با دیدن لبا های زنانهای که او تن

بود .پیمان یهک

کرده بود .جا خورد .انقدر او را بها ههودی و بلهوز و

شلوارهای گشاد دیده بود که دیدن او با این لبا ها واقعا تعجب برانگیهز بهود .موههای مشهکی
بلند

را با،ته بود و روی شانها

جلوا

بسته میشد و کمربند داشت .با شلوار جین مشکی رنگ .شال با،هت طالیهی رنهگ کهه

خ های سیاه رنگ داخل
سر

انداخته بود .پالتو کوتاه تا یک وجب باالی زانوی طالیی کهه

داشت و هارمونی جالبی با موهای مشکی رنگ

را بلند کرد و به پیمان چشم دوخت .لبخند نسبتا بزرگهی روی لهبا

ایجاد کرده بود.
نشهاند و بها ذوق

چرخید.
چطور شدم؟ خیلی خوب شدم نه؟ میدونی چه قدر دلم برای لبا هام تنگ شده بود؟پیمان سری تکان داد و بی تفاوت گفت:
خوبه ولی خیلی با پالتو طالیی جلبه توجه نمیکنی؟آالگل با شنیدن این حرف ،تیز او را نگریست.
گفتی من هستم .یعنی چی؟ یعنی اگه یکی دید تو هستی ...پپیمان که ،همید او متوجه حر،
443
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نپوشم؟

را از روی مبهل

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

برداشت.
به خاله زنگ زدم داره میاد .حوصلهی موعظه و پنداسری تکان داد و در دل

رو بعد دیدنت نداره!

گفت:

چون حرف ح میزنه حوصله نداری!سر

را زیر انداخت .قفل دستبند را گر،هت تها ببنهدد امها ناگههان از ناخنههای کوتهاه

میر،ت .پیمان خم شد ،بند کف های مجلسیا
زیرلب هرچه به زبان
دل

را بست .آالگل عصبی دستبند را نگریست و

میآمد نثار قفل آن کرد .بعد از سالها میخواست پا به بیرون بگهذارد و

می خواست دستبند هدیهی پیمهان را کهه پارسهال خریهده بهود دسهت

میدانست برای خود

کنهد .هرچنهد

نیست .برای پریاسهت .پیمهان صهاف ایسهتاد و نهیم نگهاهی بهه سهاعت

انداخت .تا وقتی که ماشین را پ

از چندسهال روشهن میکهرد و موتهور

همان نیم ساعت می شد و آالگل بی دلیل تعلل میکرد .به سهمت
لبان

در

اسهتارت میخهورد

برگشهت بها دیهدن او کهه

را روی هم می،شرد و تقال می کرد برای بستن دستبند نقهرها  ،بهی توجهه بهه کثیه

شدن زمین ،با گام های بلند به سمت او ر،ت و مچ دست الغر

را به سمت خود

کشید.

انقدر مغروری که به خودت اجازه نمیدی یک درخواست از من بکنی؟چشم دوخت .ادکلن خوشبوی او ،باع

آالگل به نیم رخ

بود که ادکلن به این گرانی به خود
موتور داخل ساعتا

زده بود .نگاه

شد آال کمی مک کند .اولهین بهار

به سمت سهاعت دسهت

چرخیهد .سهه

کار میکهرد .کمتهر از ایهن توقهع نداشهت .زمهان بهدبختی و لبا ههای

کهنه پوشیدن تمام شده بود .هرچه باشد پدر
بودند .پیمان دستبند را بست و نگاه

جهرا و متخصهص قلهب بهود .نسهل پولهداری

کرد.

خوشحالم الاقل ظاهرت اوکی شد .معلوم ادکلنت اصل ،رانسه است.444

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

خوشحالم الاقل یکی خوشحال شد .وضع من خوب باشه وضع توهم خوبه!ابروهای او باال ر،ت .آالگل دست
میبیند که باور
دلیلی نداشت دل
ساق کوتاه

او ،ق یک مرحم بود .نه کمتهر و نهه بیشهتر! په

شده بود .به قول خود

بلرزد .از کنار او گذشت .جا کفشی را بهاز کهرد و چکمهههای مشهکی رنهگ

را که یک خ هم نیفتاده بود از داخل برداشت .ناخودآگاه نهی ا

باز شد .کف های
پای راست

را کشید .آالگل انقدر تمرین کرده بود کهه پیمهان او را پریها

را پوشید و زیپ

کنار

را کشید .دسهتهای

را باال برد و از دور به چکمههای چرما

نها بنهاگو

را بها ذوق بهرهم کوبیهد و

چشم دوخت .ذوق کودکی درون او بیهدار

شده بود .هرچند نگران بود اما خود

را قانع میکرد که در این تهران بزرگی شاید ،قه یهک

درصد هست که یکی از ا،راد خانوادها

را ببیند .پیمان از خانه خارج شد .زیرلهب خهدارا شهکر

عادی شده بود .نگاه

کرد که ضربان قلب

را به حیاط نسبتا بزرگی که پهر از بهرگ درختهان

بود دوخت .دیوارهای بلند آجری داشت و باز باالی دیوارها هم حصار داشهت .بهه سهمت پشهت
ساختمان گام نهاد .پ

از چندسال باید ماشینی زیر پالستیک ر،تهه بهود را بیهرون میکشهید.

قول داده بود اولین بار که استارت خورد در صندلی شاگرد پریا نشسهته باشهد امها االن...؟ پریها
نبود .وارد پارکینگ شد .موتور آقا رضا گوشهای پارک بود .کمی از وسهایل زوار در ر،تهه اعهم از
تخته چوب و مبلهای کهنه پشت ماشین به دیوار تکیه داده شده بود .به سمت ماشین ر،ت .از
گوشهی نایلون گر،ت و آهسته به سمت عقب کشید که لبا های
بدجور خاک در هوا بلند شد .ساعد دست

را جلهوی بینهی و دههان

خاکی نشهود امها بهاز ههم
گر،هت و نهایلون را روی

زمین انداخت .هر ده روزی یک بار آقا رضا زحمت میکشید و یک استارتی به ماشین میزد که
باطریا

خالی نشود .با نمایان شدن نیسان پاترول قدیمی ،ناخودآگاه لبخند تلخی کنج لهب

نشست .این هدیهای بود کهه پیمهان سهه سهال قبهل بهرای پریها خریهده بهود .چهون او عاشه
ماشینهایی با اسکلت بزرگ و شاسی بلند بود .مثال میخواست هنگامی کهه النها متولهد شهد از
این رونمایی کند اما ...آالگل گلوی
445
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را صاف کرد که پیمان دست از بال و پر دادن به گذشهته
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

کشید .آالگل پشت سر او ایستاد .یهک روزی حتهی نمیدانسهت آن خهاطرات و درد و دلههای
پیمان چگونه خار میشود در سینها

،رو میرود.

میخوای با تاکسی بریم؟پیمان بازدم

را بیرون ،رستاد .در سمت راننده را باز کرد .تن صدای

-با چه امیدی میخوام بذارم

کمی آهسته شد.

اینجا خاک بخوره وقتی پریا نمیاد؟

سوار ماشین شد و در را برهم کوبید .کلید را وارد کرد اما ناخودآگاه نگاه
به سمت در پشت او ر،ته بود و سعی در باز کردن
خواهر

به سمت آالگل که

داشت کشیده شد .پریها نبهود امها آالگهل،

که بود جای او بنشیند .البته کمی مهربان تر ،کمهی سهنگ صهبور تهر و کمهی مهورد
باال آمد و چندین بار به شیشه کوبید .آالگل دست از باز کردن در کشید و بها

اعتمادتر! دست
عالمت سوال نگاه

کرد .پیمان ابروا

را باال انداخت و با صدای نسبتا بلندی گفت:

بیا بشین دیگه! چرا ر،تی عقب؟آالگل اخمهای

را با شنیدن صدای او درهم کشهید .هماننهد او صهدای

را بلنهد کهرد کهه در

پارکینگ خالی اکو شد.
اونجا جای پریاست .من عقب راحت ترم! من ،ق مرحم زندگی توئم! ،همیهدی؟ ههیچ وقهتنمیتونم جای عشقت رو پر کنم.
هرچه قدر میخواست به این موضوع ،کر نکند نمیشد .حال
بهم میخورد .اخم های

از اینکه پیمهان او را پریها ببینهد

را درهم کشید و به سمت در شاگرد ر،ت .کلید را چرخاند و اسهتارت

زد .آال نشست و محکم در را برهم کوبید .پیمان لبخند محوی کنج لب
برای حالت جدی بودنا
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نشست که باعه شهد

بکشهد کهه دیهده نشهود .آال کمربنهد را

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

کشید و دست به سینه به صندلیا

تکیه داد.

-نگفتم پر کن! همین امروز رو برای هردومون با نی

و کنایه تلهخ نکهن! سهعی کهن از بیهرون

ر،تنت لذت ببری که شاید از این موقعیتها نصیبت نشه! بح پریا روهم همین امروز باز نکن!
آالگل گوشهی لب
آرامی بد

را جوید .به قدری از این پیمان جدی با لحهن دسهتوری بهدون مهربهانی و

میآمد که خدا میدانست .با حرص چشمهای

را بهاز و بسهته کهرد و بهدون نگهاه

گر،تن از جلو گفت:
چشم ولی ،ق همین امروز!بهه

با ریموت در را باز کرد و از پارکینگ خارج شد .با ا،تادن نور آ،تاب روی صورت  ،لبهای

خنده باز شد .بخاطر دیوارهای بلند خانه آ،تاب خیلهی کمهی داخهل را روشهن میکهرد .آالگهل
بیشتر اوقات ح

زندانیها را داشت اما چارهای هم نداشت .او و خواهر

انگهار طلسهم شهده

بودند .با دویدنهای زنی همسن و سال های گلناز به داخل کوچه ،پیمان روبه آالگل که همانند
بیرون ندیدهها خانه های اطراف را مینگریست گفت:
تذکر ندم آال! صورتت رو بپوشون! گلناز یک درصد نشناست.آالگل که بی نهایت دل

میخواست هرچه زودتر ماشین حرکت کند و بروند .سری تکان داد و

را جلوی صورت

را

شالا

گر،ت .پیمان از ماشین پیاده شهد .نمیتوانسهت جلهوی لبخنهد

بگیرد .ر،تارهای پر ذوق و شوق او ،باع
چیز را به تن

میشد او هم هیجان زده شود .پیمان آن روز پی همه

مالیده بود .او کنار آالگل حال

خوب بود که این هم مدیون چهرها

بود و هم

سرزنده بودن ،سنگ صبور بودن و منطقی بودن ! آالگل سر

را زیر انداخت .در کیف

کرد .به جز کی پول و گوشی هیچ چیز دیگر نداشت .صورت

را بهه سهمت راسهت چرخانهد و

شال را از جلوی صورت
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را بهاز

را ببیند .آالگهل حتهی

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

تا حاال سرخاک مادر
زندانی که پدر

نر،ته بود .برای او ،زنهدان خانههی قهدیمی پیمهان از

هم بخاطر پدر

گذاشته بود .خیلی بهتر بود .حتی وقتی دو ترم دانشگاه میر،ت مجبور بود دو
تحمل کند .پدر

بد نبود ،ق بی تفاوت بود .پدر پیمان هم که خهوب او

نفر را همراه خود

را تامین میکرد .خوب پول به حساب

نقشههها در

سر

ریخت تا عموهای

میریخت و چه قدر آالگل از حهرص دله

را به جان همه بیاندازد اما همیشه شکست خورد .آخر هم که هردو

خواهر با هم از خانه گریختند .آالگل در همان ابتدا به پیمان مهریض بها لبا ههای بیمارسهتان
از سه سال آوارگی خود

را جلوی ماشین بهزاد انهداخت .آالگهل کهه علنها

برخورد و پریا پ

طلسم شده بود .تک دختر خانوادهی پدریا

کال با پیمان لج بود .ایهن را از میهان

حرفهای

بود .پدر

با برادر زادههای دوست داشتنیا

که از کودکی روی دو دختر
رسید لبهای

شنیده بود .هم ارث و میراث بود و ههم نشهانی

گذشته بود .به قولی آنها شیرینی خهورده بودنهد .بهه اینجها کهه
اگر می،همید خواهر

به خنده باز شد .البته بماند پدر

شاید دوباره گذشته تکرار میشد .در باز شد و آالگل از ،کر گذشتها

ازدواج کهرده اسهت.

بیرون آمهد ،اجهازه نهداد

پیمان کامل در را باز کند.
تعجب کرد خاله گلناز؟پیمان سوار شد .چههرهی گلنهاز بها دیهدن بچهه ای کهه بهه زور دسهتگاه زنهده بهود .از جلهوی
چشمهای

نمیر،ت .کمربند

را کشید.

آره! خیلی تعجب کرد ولی آخر باید میدید .هرچند دوست نداشتم تو این موقعیت ببینه! دلممیخواست وقتی حال
آالگل بازدم
-میخوای حال
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بگو! مطمئنم از اینی که هست وضعیت

بهتر میشه!

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

نیم نگاهی به آالگل انداخت و از کوچهی نسبتا بهزرگ خهارج شهد .نمیتوانسهت ریسهک کنهد.
به صدا در میآمد .صدای پریا مجدد آمد.

حرفهای متخصص مدام در گو ا
دکتر گفت دو حالت داره! یا به هومرگ

میاد یا ایسهت قلبهی میکنهه! ،کهر میکنهی مهن تهوان

رو دارم؟

آالگل چیزی نگفت .نمیتوانست او را مجبور کند اما تا کی بیست سال؟ سی سال؟ چندسال از
داشت و نه مادر شده بود اما میدانست که اگر مادر بچه

این اتفاق میگذشت .آالگل نه مادر

بفهمد او زنده است .خیلی خوشحال میشود ،حتی شاید بچه هم به هو

آمد، .کهر کهردن بهه

این موضوع را به وقت دیگری موکول کرد.
کجا برم؟منتظر همین سوال بود چون چشمهای

از خوشحال برق زد .ناگهان صهدای

بهاال ر،هت و بها

ذوق به سمت پیمان برگشت.
-ولیعصر خوبه؟ حتما هنوزم شلوغه نه؟ یاد

بخیر قبال به بهدبختی کتابخونهه را میپیچونهدم

میر،تم کا،ه! دونات میخوردم با قهوه! نمیدونی پیمان! کو،ت میشد میر،ت پهایین! کهه آی
نکنه بفهمن من نیستم .دلم واس

تنگ شده البته اگه هنوزم باشه!

نتوانست شوق و ذوق او را کور کند .آن منطقه ،برای آالگل ممنوعه بود .یکی از عموهای

آنجا

کتاب،روشی داشت .آشنا هم در آن خیابان زیاد داشتند .پیمان نتوانست بگوید نمیشود .کمهی
هیجان برای زندگی بی ،رو و ،کر پر مشغلها

خوب بود .مگر امروز روز او نبهود؟ مگهر دله

کمی بودن کنار جایگزین پریا نمیخواست؟ آالگل که متوجه تعلل او شهد .شهانههای

ا،تهاد و

ناامید به خیابان پیشرو خیره شد.
چرا که نه؟! میریم.449
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با شنیدن این حرف ،به جای خوشحال شدن ،درهم ر،ت.
-بریم اونجا ،نمیتونیم خو

بگذرونیم .بعد هم اگه یهک درصهد گیهرم بنهدازن دعهوای لفظهی

میشه حتی شاید به دعوای ،یزیکی هم بکشه سه ساله دارن دنبالم میگهردن ولهی آب شهدم
ر،تم تو زمین..
نگاه

را از جلو نگر،ت.

به درک که دعوا میشه! گفتم هستم .اون وقتی بود که تنها بودی نه االن که یک نفر کنارته!تا آمد بگوید "اگر ضایع بازی در نیاوری کسی متوجه نمیشود آالگل هستی" حر،
هرچه قدر آال سعی میکرد احساس

را بلعیهد.

را نسبت به این حرفهای او سرکوب کند نمیشد امها او

آنقدر خودخواه نبود که بخواهد پیمان را با این قلب مریض در دردسر بیاندازد.
به ،کر خودت با ! تو با قلب مریضت نمی تونی در مقابل اونا بایستی حتی نمی تونی پها بههپای من ،رار کنی ،بعد میگی به درک؟ اصال و ابدا! برگرد برو مرکز خریدی جایی که دور باشهه!
اصال من میخوام چند دست لبا

بخرم!

پیمان دنده را عوض کرد .دست

راست

را به سمت آالگل گر،ت و بدون نگاه کردن بهه جلهو

گفت:
پی همه چیز رو به تنم مالیدم .گفتی ولیعصر ،میریم همونجا! از اونجام میهریم مرکهز خریهد!حرف اضا،ه هم نشنوم! دستت هم از دست من جدا نکن رسیدیم .امروز زیاد حالم خو
قرصا رو تو خونه گذاشتم .امیدم به توئه! پ
حال

خوب بود .حتی بهتر از آنچه که ،کر

دستهای پریا قفل دستهای

وظیفهات رو درست انجام بده!
را میکرد اما دلیل

،کر این نبود که توهم بزند

است .بلکه بخاطر اینکه یک لحظه آالگل از او جدا نشود .او باید

به هر قیمتی که شده دختر کنار
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نگه میداشت .پیمان تنها چیزی که میدانست این بود .چه پریها در زنهدگیا

کنار

میماند چه نمیماند باید آال میماند .گفته بود او بدون آالگل یک روانهی بهی
او را درک نمیکرد .هیچک

نبود چون هیچک

است .شاید تنها سالهایی که آب خو
زندگیا

بهه زور

نیسهت و واقعها

نمی،همید در این سالها چه بر سر او گذشهته

از گلهوا

پهایین ر،تهه بهود همهان ده سهال ابتهدایی

بود و ب !

***
نهال جرعهای از قهوهی سرد شدها
میکرد ابروهای
را به بازوا

به پیشانیا

نوشید و بهه کاغهذ دسهت

چسبیده بود .ناگهان دست

چشهم دوخهت .بایهد اعتهراف

را صاف روی میز گذاشت و سر

تکیه داد.

من هنوز باورم نمیشه ،یک ماهه حاملهام نفهمیدم .من هنوز نمی،همم دو روز دیگه قراره یکبچه بیاد تو دامنم!
کیانا دست
سر

را زیر چانها

زد .همه چیز قوز باال قوز شهده بهود و بیشهتر همهه ،کهر ،هرزاد در

رژه میر،ت .به گلدان روی میز چشم دوخت.

باورت بشه ،بالخره دعاهای ونداد جواب داد.الهام خمیازهای کشید و نگاه

را به یلدا که همانند مادربزرگها میلههای بها،تنی در دسهت

گر،ته بود و چیزی میبا،ت دوخت.
همین جوری داره واسمون خبرای خوب میاد.الهام این حرف را زد و لبخند از روی لبهای کیانا محو شد .کیانمهر به او گفته بود صبح نههال
به همسر بهزاد سر زده است و ،کرهایی که یک روزی قرار بود عملی شود .مدام او را از خوشهی
خبر باردار شدن نهال بیرون میکشید .ناخن
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از موکل ونداد چه خبر؟نهال با یاد دختر ،لبخند محوی روی لبان
-دوس

داره ولی پنهون میکنه! ح

نشست .با انگشتا

روی میز اسم او را نوشت.

عجیبی دارم کیانا ،هر وقت ،کر میکنم به این موضوع

ناخودآگاه دست و پام سر میشه!
یلدا بدون نگاه گر،تن از شال با،تنیا

جواب داد.

حتما مجبوره ،من که طرف رو نمیشناسم ولی شاید یک جای کارتو و الهام صبح درمورد

میلنگه ،اینجوری کهه

گفتین، .ق همین رو میشه احتمال داد وگرنه خودآزاری که نداره.

نهال یک لحظه با شنیدن این حرف ،به ،کر ،رو ر،ت .نوشتههای روی کاغهذ در ذههن
بست " .سالم عزیزم صبحت بخیرتا نزدیکهای صبح بودم کاری واسم پی

نقه

اومد ر،تم .ظهر با

النا میایم بهت یک سر بزنیم ،یک غذای خوشمزه درست کن اولین دیدارت با دخترتهه .مراقهب
خودت با  ،خودت رو اذیت نکن به مرور زمان همه چیز برمیگرده سهرجای اوله  ...پیمهان".
نهال یک تای ابروا
جلوی چشما
مد نظر

را باال انداخت .روی واژهی دخترت زوم کهرد .حالهت چههرهی پهر ذوق او

پررنگ شد .حرفهای ونداد که میگفت اصال راضی به بازگشت به ایران نبهوده

آمد .ناگهان سر

را از روی میز بلند کرد ،نگاه

را به جلو دوخت .روبهه آنهها کهه

هرکدام در ا،کار خود غوطه ور بودند گفت:
-شاید داره یک چیزی رو از شوهر

پنهون میکنه؟! هوم؟ نگفتن رو به موندن تهرجیح میهده

نه؟ آخه هرچی ،کر میکنم به هیچ جا نمیرسم .االن که یلدا گفت چهرا بهاالی سهرم روشهن
شد.
الهام دستهای

را درهم قالب کرد .هرچه قدر به ذهن

،شار میآورد یاد

نمیآمد که قبال

کجا او را دیده است.
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شاید ولی بهتر نیست به ،کر خودت باشی؟ به جای اینکه االن خوشحال باشی و زنگ بزنی بهونداد بگی داره بابا میشه خودت رو غرق مشکالت مردم کردی؟!
نهال دست

را باال برد و گوشهی تیز ناخن

را به دندان کشید .بی توجه به حرف الهام ،گفت:

االن که ونداد نیست .هر وقت برگشت می،همه! باید سر از کارشون دربیهارم .بایهد متقاعهدکنم تا همه چیز رو توضیح بده!
کیانا گوشهی لب

را بعد از شنیدن این حرف نهال جوید .الهام به این پشت گو

چشم غره ر،ت .یلدا بینیا

را کمی باال کشید و عینک

اندازی نهال

را از روی چشم های عسهلی رنگه

برداشت .از زیر میز یکی به پای کیانا زد.
چه قدر ساکتی کیانا خانم! نهال و نیما چیزای دیگه ای درمورد شخصیتت میگفتن.کیانا بازهم جوابی نداد .دست

را زیر چانه ا

تلخی که از بدو نه آوردن پدر
پ

از دیگری در ذهن

نق

زده بود و در گذشهته غهرق شهده بهود .اتفاقهات

برای ازدواج او و ،رزاد ،برای

رقم خورده بود .خهاطرات یکهی

بسته بود .کیانا به ظاهر آنجا بود اما در چندین سال پی

گیهر

ا،تاده بود .کیانا نمیدانست باید به جواب خواستگاری ،رزاد چه بگوید، .قه ایهن را میدانسهت
دل

چند روزی زندگی کنار او میخواهد .میخواستند هرچه اسم

را بگذرانهد .خودخهواهی؟

ذات خراب؟ یا هر چیز دیگری ...او باور داشت پارسا بالخره یک حرکتی بهرای بهه دسهت آوردن
کمهی بهه او کمهک میکهرد و در آخهر زههرا

الهام میزند و چه بهتهر کهه خهود

میریخت؟ هرچند در این میان خیلیها آسیب می دیدند .از جمله خود
ثانیه حرکت ظهر او جلوی چشما

را کامهل

و ،رزاد! بهرای چنهد

پررنگ شد .رایحهی ادکلن خوشبوی او مشام

را پر کرد.

لحن حرصی او وقتی که گفت مجبور میشوی زن برادرم شوی! باعه ایجهاد لبخنهد کمرنگهی
روی لبهای او شد .هرچند این ح

خوب در کنار ،رزاد پ

عالی بود .کیانا به کم او هم قانع بود .الهام دست
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را جلوی صورت او تکهان داد .کیانها متعجهب
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نگاه

را عقب کشید.

کرد و کامال غیرارادی صورت

یلدا ازت سوال پرسید.اکو شد " .نمی تونم صبر کنم دستم خوب شه! اونجوری باید چنهدماه

صدای کیانمهر در سر

صبر کنم .از اون طر،م می ترسم الهام رو از دست بدم .باید هرچه سریعتر بهه بابها بگهم ،حتهی
شاید کمتر از یک ماه دیگه عروسی گر،تیم ".کیانا طی یک تصهمیم آنهی ،گوشهیا
میز برداشت .لبخند تصنعی گوشهی لب

را از روی

نشاند و گفت:

ببخشید یاد یک چیزی ا،تادم .یک تلفن بزنم .میام.از زدن این حرف ،به سمت دیگر کا،ه که نسبتا خلوت تر بود پا تند کرد .هر سه نفر نگاهی

پ

بهم انداختند و گیج سری تکان دادند .کیانا گوشی را کمهی بهاال گر،هت .روی نهام پهدر
تما های اخیر بود زد .انعکا

چهرهی الهام بر روی شیشه ا،تاد .آب دهان

جهز

را به سختی ،هرو

جمع شد.

،رستاد .اشک در چشمان

قول میدم اتفاقی برای هیچکدومتون نیفته! قول دادم الهام ،نه تهو ،نهه کیهان و نهه ،هرزاد! بههکهنم .از مهن نخهواین بهرم سهرا

هیچکدومتون آسیبی نمیرسونم ولی از من نخواین ،رامو
زندگیم .که این از عهدهی یک مادر دا دیده برنمیاد.
حر،

را تمام کرد و تما

سردی روی تیغهی کمر
،رستاد .پلکهای

را لم

کرد .گوشی را باال برد و به اللهی گو ا

نشست .صدای الو گفتن پدر

که آمد .بازدم

چسباند .عهرق

را به سختی بیرون

را روی هم گذاشت و با لحن لرزانی گفت:

قبول میکنم!خودکار در دست پدر
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ممنونم که یک ،رصت دیگه به همه دادی! امشب برای مالقهات مجهدد چطهوره؟ البتهه بهرایحرفهای نهایی؟
خوبه!پدر

خندید و او یک قطره اشک از میان مژه های

حر،ی ،گوشی را پایین آورد .دست
کشید و هوا را محکم به ریههای

آزاد شد و روی صورت

را باال برد و روی صورت

ا،تاد .بدون زدن

گذاشت .لب زیرین

را به دندان

،رو برد .آرام زمزمه کرد.

من به یک لحظه بودنت قهانعم ...هرچنهد مهی دونهم زیهاد دوام نهداره ولهی قبهل ا،تهادن تهوچهاردیواری همین که در حسرت بودنت نمونم برام کا،یه!
***
به دیوار سرد اتاق
اتاق حب

تکیه زد .اتاق در تاریکی ،رو ر،ته بود .چندسهاعتی بهود کهه خهود

را در

کرده بود .به قدری هوای اتهاق سهنگین و کثیه شهده بهود کهه بهه سهختی نفه

میکشید خدارا شکر میکرد که آن دو نیستند .پ

از چند روز ،اولین شبی بهود کهه در خانهه

تنها مانده بود .ونداد و عماد هر دو ر،ته بودند با وکیل صحبت کنند و از آن طرف هم یهک سهر
تا خانهی عماد بروند .بنابراین دیر بر میگشتند .سیگار را بین دو انگشتا
گر،ت .دود را وارد ریها

کرد و بیرون ،رستاد .نگاه غمگین

را به قاب عک

از راهرو به داخل اتاق منتقل کرده بود دوخت .سر،های کرد و دست
دردمند

را در شکما

جمع کرد .چشمهای

گر،ت و کامی از او

را به گلوی

را آرام روی هم گذاشت .دست

روشن شده کهه
گر،ت .پهای
را بهاال بهرد و

مشت کرد .زمزمه وار گفت:
تا ده میشمرم بعد میام دنبالت خب؟ بهت گفتم بهدون تهو نمیتهونم ...زنهدگی مهن بهی تهوجهنمه! گفتی برمیگردی گفتم خودم میام! دیگه برام مهم نیست کسی با پای شل من رو ببینه!
دیگه هیچی برای من شکست خورده مهم نیست .بهت گفتم من عاش زنم بهودم .زنهم ر،هت...
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حاال که تو اومدی تو زندگیم حاال که قسمت بزرگی از قلبم رو گر،تی ح نداری ترکم کنی!...
خشکی گلوی

بیشتر از این اجازهی صحبت کردن نداد .چندین بار پشت سرهم سهر،ه کهرد و

در آخر ،سیگار را در جا سیگاری خامو

کرد .نگاه

را از دور بهه عکه

کهه روی پهای قهرار

داشت .دوخت.
حتی اگه حرف ونداد و عماد درست باشه ...حتی اگه قبال یکی دیگه رو میخواستی ،االن بایدمن رو بخوای! حتی با شنیدن واقعیت اینکه بهم درو گفتی بازم میخوامت! هنوزم قبولت دارم
پریا برگرد!
بیشتر از این نتوانست تحمل کند .هر دو دست
تمام جانی که در تن داشت گریست .بهزاد پ

را روی صورت

قهرار داد و بها بیچهارگی و بها

از شهنیدن جهر و بح ههای عمهاد و ونهداد بها

،رزادی که از ته حنجره قصه را از اول شروع کرده بود .مرده بود .آنها قبل از ر،تن ،کهر کردنهد
بهزاد خواب است و گوشی را روی بلندگو گذاشتند .بهزاد پشت در اتاق شکسهت و ،هرو ریخهت.
جوری که هیچکدام از آنها با ظاهرسازی او نفهمیدند مهردی کهه در خانهه تنههای
کمر

از شدت خاطرات و ،کر به حرفهای زیبایی که درو پریا خم شده اسهت امها بها ایهن

وجود هنوز هم میدانست تک تک سلولهای بدن

خواستار پریا هستند اما نمیتوانسهت او را

ببخشد .وقتی صدای ضب شدهای که ،رزاد از آن طرف برایشان پخ
قلبا

گذاشهتند.

کرده بود شنید .نیمی از

سیاه شد .پریا گفته بود از اول او را نمیخواسته اسهت امها ونهداد و عمهاد مهدام تکهرار

میکردند او با جان و دل بهزاد را میخواسته است و خود
را از روی صورت

برداشت .نفس

را در سینه ناگهان حب

هم باور داشت .دستهای سهرد
کرد .زیرلب زمزمه کرد.

دوستت دارم ولی نمی بخشمت .من...انگشت اشاره ا
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تو رو میخوام ولی نمیبخشمت .شکستیم .دوبهاره بیچهارهام کهردی ولهی ...بهازم داری درومیگی! ازم نخواه باورت کنم .تا وقتی با چشمای خودم نبیهنم .حه

نخواسهتن و په

نچشم باور نمیکنم .چرا باید باورت کنم وقتی داری اون همه احسا

رو نادیده میگیری؟ مهن

نخواستم لعنتی ...خودت اول بهه سهمتم اومهدی! بعهد االن داری میگهی همهها

زدن رو

درو بهود و

بازیچهات بودم؟ برای اینکه بهت پناه بدم؟
صدای

از شدت عصبانیت بیرون زد.

اوج گر،ت .رگ کنار گردن

این همه مدت کنار من موندی ،صدبار بهت گفتم برو! نر،تی و حاال میگی من رو نمیخهوای؟خودت خانواده داشتی و موندی؟ کدوم رو باور کنم؟ نر،تن یا این حر،ات رو؟
آب دهان
دست

را به سختی ،رو ،رستاد .صدای پای آهسهته و آرام ونهداد و عمهاد را تشهخیص داد.
گر،ت و آرام سر،ه ای کرد .صدای خستهی عماد خطهاب بهه ونهداد را

را جلوی دهان

شنید.
آخرهفته ی دیگه باید جدا شن! خیلهی نگهرانم ونهداد .ایهن کهاری کهه پریها داره میکنهه بهههردوشون آسیب میزنه.
صدای ونداد را نشنید چون وارد اتاق شدند .به محض بسهته شهدن در ،دسهت
گر،ت و تن سنگینا

میزآرای

صفحهی موبایل
،روغ

را بلند کرد .عصا را برداشت و سهرجای

را بهه صهندلی

ایسهتاد .دوبهار روی

زد .با نمایان شدن ساعت کهه دو شهب را نشهان میهداد .نگهاه یهخ زده و بهی

را به ساعت رو میزی شب نما دوخت .به وقت ایران یک و نیم بعد از ظههر! عصها را بهه

میز تکیه داد .نمیتوانست با وجود عماد و ونداد برود .با انگشت شستا  ،حلقه را کهه خهود
به طال ،رو

داده بود تا اندازه کنند چرخاند .زبهان

مردد گامی به سمت کمد نهاد .چشم های
گشود .به لبا های
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اسکی مشکی عوض کرد .پالتو مشکی بلند
اما اهمیتی نداشت .حتی لرز

را پوشید .نمی توانست به خوبی روی پها بایسهتد

نامحسوسی که اندام

چندساعتی بود گر،ته بهود مههم نبهود.

کی پول ،موبایل و پاسپورت را برداشت .عصا را درون دست

گر،ت .بها قهدم ههای کوتهاه بهه

را روی پای چپ

بی اندازد .چون بهی انهدازه درد

سمت در گام نهاد .بهزاد نمی توانست وزن
می کرد .دست
نگاه

را روی دسهتگیره ی در گذاشهت و آهسهته آن را پهایین داد .همهان طهور کهه

به اتاق ونداد و عماد بود آرام به سمت راه پله ها ر،ت .حتی اگر آنها هم او را می دیدند
کنند .بهزاد عزم

بازهم نمیتوانستند .متوقف

را جذب کرده بود به هر قیمتی شده برود .اگر

بنا به طالق بود .او بیشتر ح داشت .چون کسی کهه بهه
بازیچه شده بود .بهزاد بود و ب ! دست
پای چپ

را حتی یک زمانی ،کر

خیانهت شهده بهود و احساسهات

را به نرده گر،ت و پای راست

را اول گذاشهت و بعهد

را نمی کرد برای برداشتن یک قدم ،انقهدر تقهال کنهد .بها

رسیدن به پلهی آخر ،عصا را روی زمین گذاشت و نف

زنان ایستاد .چند قدم بهه سهمت جلهو

برداشت که ناگهان برقهای داخل پذیرایی روشن شد .بهزاد متوق شد .ناگهان هیجانی با ایهن
کار به وجود او تزری شد، .کر این به سر

هجوم آورد که شاید پریا خود

برگشته است اما باشنیدن صدای آشنای ،ردی ،تمام امید
چاشنی حالت صورت

که ناامید شهد ههیچ! تعجهب ههم

شد.

کجا به سالمتی دادا ؟ میری حقت رو پبهزاد از درون منجمد شده بود .حتی ح
نسبت به بابک هیچ ح

پشهیمان شهده و

بگیری؟ یا میری زن مردم رو برگردونی؟
تعجب ا

هم برای چندثانیه بیشتر ادامه نداشت .او

خاصی نداشت .او حتی ،برادر هم اسم

را نمی نهاد .بابک نفس

را

بیرون ،رستاد و صندلی راحتی را کمی هل داد .او متوجه وضعیت بهزاد نشده بود .چون پشت
بود و هنگامی که او عصا را روی زمین گذاشت .برقها روشن شد .عک
که پیمان به او داده بود .در دست
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را

زنت ،قبل از ازدواج با تو ،هم بچه داشته و هم خانواده! حاال که برگشته چهرا میخهوای زنهدگییک خانواده رو بهم بریزی؟
بهزاد عصا را روی زمین گذاشت و به آن تکیه داد .پای چهپ
وزن

را روی پای راست

را کمهی بهاال گر،هت و نیمهی از

انداخت .یک قدم به سختی به جلو برداشت، .ق چندگام کوتهاه تها

در ،اصله داشت .بابک عصبانی از این سکوت برادر

به سمت

گام نهاد که صدای بهزاد باع

توق او شد.
،کر نکنم زندگی من تو ربطی داشته باشه! دلم خواست زن متاهل گر،تم .درد تهو ایهن وسهچیه که نص شبی سرت رو انداختی وارد خونه ام شدی؟
بابک دست

را از این لحن سرد و بی تفاوت بهزاد مشت کرد .او حتی پ

از مرگ ،ریمهاه ههم

بهزاد را اینگونه خسته و بی تفاوت ندیده بود .بابک به عصایی که در دسهت بهرادر
نداشت .زبان

را به لب زیرین

کشید .از پشت بهه قامهت خمیهدهی بهرادر

بهود دیهد

چشهم دوخهت.

کمکم داشت به درو های پیمان میرسید.
تو دیونه شدی بهزاد! میگم طهرف شهوهر داره ،بچهه داره کنهار اونها خوشهحال و خوشهبخته،میخوای به پا

بیا،تی و بگی برگرده؟ اون دختر تو رو نمیخواد .اصال میدونی تو این هفهت

ماه و نیم چی به سر ما اومد؟ با چه رویی تونستی بری تو کشور غریب زن بگیهری؟ مهی دونهی
مامان هر روز چشم انتظارته؟ می دونی بخاطر حرف ها و جر و بحثی که باهات کردم چهه قهدر
عذاب وجدان بهم داده؟ اون ،کر میکنه تو یک جایی تهو ایهن جههان روبهه مرگهی و داری بهاز
عزاداری برای ،ریماه می کنی.
بابک عصبی پیشانیا
مریض
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،شهرد و مکثهی کهرد .چههرهی مهادر

آسمان میرسید ،جلوی چشمان

پررنگ
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از ته حنجره بیرون آمد.

شد .ناگهان صدای

 از شدت غم و غصهی دوری تو و اون بابای بی همهه چیزمهون تومهور بهدخیم مغهزی گر،تههمی،همی؟ بعد میگی زندگی تو به ما مربوط نیست؟ میدونی از بهی شهرمی کهار تهو ،اگهه یهک
درصد مامان بو ببره شاید وضعیت

بدتر شه؟ اگه میدونستی اینجهوری از کهار بهی شهرمانهات

د،اع نمیکردی!
صدای بلند بابک باع
لب

شد عماد و ونداد سراسیمه وارد پذیرایی شهوند .بابهک عصهبی گوشههی

را به دندان کشید .تمام حرفهای بابهک بهه کنهار ،نیمههی دوم حرفههای

یهک طهرف!

چشمهای عماد و ونداد از حدقه بیرون زد .به قدری همگی به جز بابک در شهوک ر،تهه بودنهد،
که صدا از هیچک
قدری ساق پای
رنگ

بیرون نمیآمد .بهزاد نتوانست تعادل
تیر کشید که آخ خفهای از نههاد

حلقه زد .مادر

را به خوبی حفهظ کنهد .ناگههان بهه

خهارج شهد .اشهک در چشهمان قههوهای

تومور داشت؟ چرا او هیچهی نمیدانسهت؟ حهاال ،همیهد علهت طفهره

ر،تنهای عماد چیست .حاال پی برد ،وقتی از عماد میپرسید حال مادر
نیست .با مشقت به سمت بابک که از شدت عصبانیت نف نف

چطوره میگفت بهد

میزد برگشت .عماد به خود

آمد .دکتر چندین باز تذکر داده بود تا اطالع ثانوی هیچ خبر شوکه کننده ای نشنود و بابک در
ارض چندثانیه از پریا گر،ته تا وضعیت مادر
نامحسو

اندام

را به او گفته بود .رنگ از رخ بهزاد پریهد .لهرز

کمی بیشتر شد .با صدایی که از ته گلو به زور خارج شد روبهه بابهک کهه او

هم شوکه شده بود گفت:
دوباره تکرار کن ...تومور مغزی مامان داره؟عماد هراسان خود
در سینه حب
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حاال که گفتی گمشو برو دیگه! نمیبینی حال برادرت خوب نیست؟بهزاد دست لرزان
عصا از دست

را به نشانه ی سکوت برای عماد باال برد .تا آمد یک قدم به سهمت او بهرود.

ا،تاد و به سمت راست کج شد .ونداد و عمهاد بها نگرانهی زیربغهل او را گر،تنهد.

صورت بهزاد ناگهان گر گر،ت .رگهای پیشانی و گردن

بیرون زد و صدای بلنهد و غمگیهن

خطاب به بابک آمد.
االن حال مامان ...چطوره؟ االن کجاست؟ چرا تنها خبر مرگت اومدی؟ زنده است؟ آره؟صدای ونداد مملو از نگرانی آمد.
بهزاد آروم با ! حال مامانت خوبه! خب؟سپ

روبه عماد ادامه داد.

-برو قرصا

رو بیار عماد! زودبا !

عماد آهسته او را رها کرد که بهزاد از این ،رصت استفاده کرد و با شل شهدن دسهتهای آنهها،
سریع دست آنها را پ

زد .با قدم های بلند و لرزانی به سهمت بابهک یهور

چیزی برای بهزاد مهم نبود .نه لرز
نمیکرد .دستهای
چشمهای

بهرد .دیگهر ههیچ

اندام  ،نه پایی کهه از شهدت درد دیگهر آن را احسها

به سمت یقهی پیراهن بابک ر،ت و محکم او را در میان مشتا

از شدت باال ر،تن دمای بدن

به سوز

گر،هت.

آمد .بابک تها آمهد لهب از لهب بگشهاید و

جملهی "خوبی؟" را زمزمه کند .صدای بلند و لرزان بهزاد آمد.
-میگم مامان کجاست؟ حال

خوبه؟

بابک شوکه سر تکان داد .ناگهان دستهای بهزاد از یقها

شل شد و جلوی پهای او محکهم بهر

زمین خورد .بهزاد دیگر توان شنیدن واقعیتهای تلهخ زنهدگیا
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از شنیدن حرفهای بابک دوباره مرد .همه چیز به عهرض

زمان بریده بود ،حتی او آن شب پ

چند دقیقه یا حتی چندثانیه اتفاق ا،تاد .بهزاد از شوک حرفهای بهرادر

روی زمهین ا،تهاد و

همانند ماهی از تنگ بیرون ا،تاده جان میداد .جوری که حتی داروهای زیرزبهانی و قرصههای
دکتر جواب نمیداد .دکتر به عماد گفته بود اگر دوباره حمله به او دست داد .حتی بهه اورژانه
زنگ نزنند و سریع خودشان او را به بیمارستان برسهانند .ونهداد سراسهیمه و ههل زده او را روی
کولا

انداخت و یاعلی گویان به سمت بیرون دوید .پ

آمد که یکی محکم بر گو
دیگر کنترلی روی ر،تار

از خارج شدن ونداد ،بابک به خود

او از سمت عماد خورد و صدای بلند او رو را از جان او ربود .عماد
باال ر،ته بود که خونی از بینهیا

نداشت .به قدری ،شارا

جهاری

شده بود.
-برادرت ،تو این هفت ماه حال

کم از مرگ نبود .این پای لنگ رو میبینهی؟ از شهدت غهم و

غصهی شماها و مرگ خواهر مهن ،میخواسهت خهود
دختری که مدام اسم

رو بی شرمی میذاری نجات

رو از روی پهل بنهدازه پهایین ...همهون
داد .به اون طرف بزرگراه نرسید تصهادف

کرد .بهزاد تو این هفت ماه مرد و زنده شد .وقتی که با درد دست و پنجه نرم میکرد هیچکدوم
از شما کنار

نبودین .همون دختر ،شده بود مسکن دردا ! اگه پریا نبود برادرت نبهود .چنهد

روزه از لبهی مرگ برگشته .برادرت اگه ،شار عصبی به

وارد بشه تشنج میکنه .ایست قلبهی

میکنه اگه شوکه بشه حتی میمیره! کا ...
پالتوا

را روی همان تیشرت مشکی رنگ

پوشید .کلید را برداشت و ندای آخر را با غصه سهر

داد.
-کا

قبل اینکه زر اضا،های بزنی کا

قبل اینکه بخوای این عک های لعنتی و نامههای پریا

رو خطاب به یکی دیگه که چندشب پی

ا،تاده بود نشهون بهدی ،بهه ،کهر

هم جلوی خونها

برادرت بودی!...
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عماد این حرف را زد و با همان پاپو های سیاه رنگ از خانهه بیهرون زد .بهازهم بابهک مانهد و
پشیمانی ...بازهم بابک ماند و سرزن های همیشگی ا

اما این حرفها این حال خراب بهزاد،

بازهم برای او صورت مسئلهای که او با دختری متاهل ازدواج کرده اسهت را پهاک نکهرد .حتهی
باع شد ارادهی او برای بیرون کشیدن پای بهزاد بیشتر شود و چه احمقهی بهود او کهه بهازهم
تحت تاثیر درو های پیمان قرار گر،ته بود.
***
دهان

را باز کرد و با شوق و ذوق به خیابان چشم دوخت .هنوز هم ردپهایی از دسهت ،روشهان

در ولیعصر بود .هنوز هم درختهای سر به ،لک کشیده با تنههای محکم داشت .هنهوز ههم آب
از جویهای طویل جاری بود و گاهی بوی آشغال هم مشام را نواز
پنهان شده بود و ،ق سر

میکرد .آالگهل در کوچهه

بیرون بود و پیمان کنار پیاده رو ایستاده بود .بیحوصهله از توقه

پنج دقیقهای که کرده بود، .شاری به دست او داد.
تموم نشد؟آال ،تقال کرد که دست

را از دست او بیرون بکشد و با شوق وص نشدنی ک بزند امها وقتهی

دید پیمان خشک شده و بی حوصله نگاه

را به خیابان نسبتا شلو دوخته است .بیخیال شد.

چرا ،چرا بریم.آال آرام از داخل کوچه بیرون آمد اما این زیاد ادامه دار نشد چهون او دوبهاره سهر جهای اوله
یعنی داخل کوچه ر،ت و پشت تیر برق خود

را پنهان کرد.

یکی نبینم ،من میترسم .همین قدر که دیدم بسه! اصال بیا با ماشین دور بزنیم .هوم؟ هرچهیدو دوتا چهارتا میکنم به هیچ جا نمیرسم.
پیمان سر
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از این به اعتمادی آالگل به او ،دست
تعادل

را به سمت خود

کشید .این امر باع شد کهه آالگهل

را از دست دهد و از پشت تیر برق خارج شود .نیرویی کهه پیمهان وارد کهرد دقیقها بهه

اندازهای بود که آالگل کنار

ایستاد و شانها

محکم به بازوی او برخورد کرد .پیمان بی توجه

به او چند گام بلند برداشت و آالگل را وادار کرد به حرکت .آالگل از شهدت اضهطراب سهر
پایین انداخت که پیمان عصبی دست
کنار بدن
دستهای

را محکم کشید جوری که دست

ا،تاد .آالگل حیران از این کهار او سهریع سهر
را درون جیب

،رو کرد و پشتا

را

رها شهد و بها شهدت

را بهاال گر،هت .پیمهان بهی تفهاوت

را به او کرد.

هرکار دوست داری بکن! پول که داری ...تاکسی بگیهر بهرو خونهه! متهرو ههم کهه اینجاسهت.مستقیم ایستگاه صیاد شیرازی پیادهات میکنه ادامهاشم میتونی با اتوبهو

یها تاکسهی ادامهه

بدی!
چشمهای
بی

درشت شد .به قدری جمعیتی که از پشت سر و جلو میآمدند زیاد بودند که آالگل

از این نتوانست بایستد و دندانهای

میکرد .کی ا

را روی ههم بکشهد .زیرلهب همهین طهور کهه غرغهر

را روی شانه مرتب کرد .اگر پیمان دورتر میشد دیگهر او را نمیتوانسهت پیهدا

کند .همان طور که از میان جمعیت خود

را عبور میداد با حرص ادا کرد.

یکم مالیمت نداری ...به پریا که میرسه خوب منت میکشی به من بدبخت که میرسه عهینسگ ضایعم کن! اصال بخاطر خود احمقت میگم .اگه یکی من رو ببینه هرجفتمون بدبختیم.
کمی تا پیمان که متوجه آمدن او شده بود، .اصله داشت .پیمان با قرمز شدن چرا عابر پیهاده،
متوق شد .آالگل نف
دیگر

را به زانوا

زنان دست سرد

را از پشت سر قفل دست گرم پیمهان کهرد .دسهت

گر،ت و کمی خم شد.

-همین رو میتونی مثل آدم بگی.
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پیمان بدون نگاه گر،تن از کتابفروشی آن طرف خیابان بی تفاوت گفت:
حرف آدم تو کلهات نمی ره خب!کمر

را صاف کرد و کنار پیمان ایستاد .اختالف قدی نهه چنهدان زیهادی داشهتند .آالگهل تها

شانهی او می رسید و اندام الغر

کنار هیکل ورزیهدهی پیمهان بیشهتر شهبیه ،یهل و ،نجهان

میماند .با سبز شدن چرا عابر ،آالگهل لهب
برایا

را جویهد .کلمههی مهرحم در حرفههای پیمهان،

دهن کجی کرد .بدون حالجی کردن حرفهای

هم قدم با پیمان گفت:

هستی دیگه آره؟ میترسم یک د،عه یادت بیاد من کیم پات رو بکشی بیرون!پیمان نیم نگاهی به او انداخت و از روی پل بزرگی که روی جوب بزرگ بود رد شد .میدانسهت
از شنیدن حرفهای او کمی در خود ،رو ر،ته است و این را هم میدانسهت کهه ههیچ کهدام از
سلولهای بدن

راضی به ناراحتی دختر روبه روی

عابر پیاده ایستاد .با استر

نیست .از روی پل رد شهدند .آالگهل کنهار

به لبان پیمان چشم دوخت .هرآن منتظر ضهایع شهدن از طهرف او

بود اما با حر،ی از دهان او خارج شد .لبخند محوی کنج لب

نمایان شد .پیمان خیهره اجهزای

را از جیب شلوارا

بیرون کشید و سمت چپ سهر او

صورت او را از نظر گذراند ،دست دیگر
گذاشت.

بهم اعتماد کردی که االن کنارم ایستادی .بهم اعتماد کردی که االن دستت تو دسهت منهه وباور کن که من تو رو آالگل میبینم نه پریا! چون این نگاه مشکی رنگ آغشته به نگرانی با ایهن
نوع لبخند زمین تا آسمون با نگاه پریا ،رق داره! کنار تو ،من حهالم خوبهه بهرای همهین مهرحم
زخمای گذشتهی منی ،پ
دست

را پایین آورد و اخمهای

ر،ت برای نواز
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آن شلوغی و صدای بوق و سر و صدای محی دلنشین بود ،که کامال بهی ارادی آال ،شهاری بهه
وارد کرد .پیمان ناگهان دستا

دست

را باال برد و یکی به نوک بینی او کوبید.

هوا برت نداره آال! واقعیت محض بود.پ

از گفتن این حرف ،به سمت خیابان گام نهاد .آال زیر لب با خوشحالی ناسزایی نثار

و هم قدم با او ،با لذت اطراف را نگاه کرد .خیال

کهرد

از شنیدن حرفهای او به شدت راحهت شهد.

به طوری که جلوی هر بساطی که پهن شده بود .میایستاد .تفریح جالب

که باع درهم شدن

اخمهای پیمان شده بود ،دست انداختن مردم بود .مثال جلهوی مهردی کهه عینکههای آ،تهابی
می،روخت ایستاده بود .مدام تمام عینکها را به چشم
آالگههل عینههک دایههرهای شههکل را روی چشههمهای

میزد و بساط طرف را بهم میریخت.

گذاشههت .و روبههه پیمههان کههه خیههره او را

مینگریست تا بلکه کمی از رو برود گفت:
چطوره؟ خوب شدم؟ یا...پیمان نیم نگاهی به چهرهی بامزهی آالگل با آن لبخند شیطنت آمیز انهداخت .منتظهر ادامههی
حرف او نشد .مچ دست

را گر،ت و او را وادار کرد به ایستادن کنار خود .

همین رو برمیداریم آقا!این حرف را زد و کارت

را از کی پول

بیرون کشید .مرد که با شهنیدن حهرف پیمهان انگهار

دنیا را به او داده بودند .کارت خوان را جلوی او گر،ت .نگاه آالگل به بساطی که کمی بها ،اصهله
از او پهن بود .ا،تاد .زنی روی صندلی نشسته بود و انواع و اقسام لهوازم آرایشهی از خه چشهم
گر،ته تا پرسینگ لب در بساط

داشت .کمی سر

را به سمت او مایهل کهرد و یهک قهدم از

پیمان دور شد .با ا،تادن پیام عملیات نامو ،روی صفحهی کارت خوان ،مهرد ناسهزایی نثهار
کرد و روبه پیمان که سر و وضع
466

هیچ بهه کسهانی کهه بخواهنهد از دسهتفرو

WWW.98IA3.IR

خریهد کننهد

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

نمیخورد گفت:
بعضی موقعها قطع میشه ،پول نقد همراهتون نیست؟آالگل نگاه

از میان جمعیت به بساط زن بود و نقهره جهاتی کهه چیهده بهود را مینگریسهت.

پیمان دست آالگل را رها کرد و به کی پول
کیف

چشهم دوخهت .بهه انهدازهی سیصهد تومهانی در

داشت .آالگل از این ،رصت استفاده کرد و روبه پیمان گفت:

میرم بساط کناری یک نگاه بندازم.باهم میریم االن کارم تموم میشه!او این را به زبان آورد اما آالگل بخاطر ،اصلهی کمی که داشتند ،بی خیال شانه ای باال انداخت
و پنج گامی به سمت راست نهاد .سالمی به زن کرد .زن سری تکان داد و همان طور که بقیهی
دستبندهای

را روی میز میچید گفت:

سالم ،میتونم کمکتون کنم؟چشمهای

را کمی ریز کرد .او بیشتر برای تفریح و لذت پ

چشم میدوخت .قصد
چشم زخم که روی
دست

از سه سهال بهه ویتهرین مغازههها

اصال خرید نبود .تا آمد بگوید ممنون و خداحا،ظ ،نگهاه

بهه سهنگ

به ،ارسی نوشته بود "چشم بد دور که ههم جهانی و ههم جانهانی" ا،تهاد.

را بلند کرد و تا آمد آن را بردارد .دست ک

زنانهای بلند شد بر هم خورد .آالگل سریع دست
،رد دوخت .پسر سنجاق سینه را در میان دستان
آالگل لرزید .به بدشانسیا

دیگهری کهه بهه سهمت سهنجاق سهینهی
را کشید و نگهاه

را از سهنگ گر،هت و بهه

گر،ت و سر بلند کهرد .مردمهک چشهمهای

لعنت ،رستاد .ناگهان سر

بهه طهور خودکهار بهه سهمت راسهت

چرخید" .کتاب ،روشی نشر رادمهر" زن نگاهی به پسر انداخت و گفت:
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امروزم گذشت و کسی با همچین مشخصاتی نیومد.رنگ از صورت او پرید .خیره به شیشهی کتابفروشی نگاه کرد .انعکا
را هم از چند قدمی احسا

و شلوار ندید .حتی ادکلن اصلا

قامت پیمان را با آن کت

نکرد .پسر سنجاق سینه را روی

ناباورانه به خنده باز شد.

میز گذاشت .لبهای
-آالگل؟

یک گام به سمت عقب ر،ت .پیمان گفته بود هست .پ

االن کجا بهود؟ ناامیهدی در بنهد بنهد

به سمت روبه رو چرخید .پسر چند قدم به سمت او برداشت و آالگهل

وجود

النه کرد .سر

گونها

را مضطرب گزید .عهرق سهردی روی تیغههی کمهر

خداحا،ظی میکرد .حاال که پسرعموی
قلب

نشسهت .بایهد بها آزادی بیهرون

او را دیده بود .حتما پدر

هم آن اطراف بود .ضهربان

ناخودآگاه با یاد اینکه دیگر نمیتوانست حال خراب پیمان را ببینهد کنهد شهد .واقعها بهه

خود

شک کرد ،کهه چهرا از بهین ایهن همهه آدم دله

دستهای

لرز

بهرای دیهدن پیمهان تنهگ میشهد.

خفیفی گر،ت .تا آمد یک قدم دیگر به عقب برود و با سرعت هرچه تمام تهر

در جمعیت گم شود .مچ پای

پیچ خورد و به سمت راست کج شد .هنگامی کهه ،کهر میکهرد

همه چیز تمام شده .ناگهان دستهای کسی از پشت سر دور

پیچید و او را نگه داشت .آالگل

شده در سینها

را با دیدن چهرهی پیمان بیرون

محکم به یقهی کت او چنگ زد .نف
،رستاد .لبخند کمرنگی روی لب

حب

نشاند و پرسید:

خوبی عزیزم؟پسر با دیدن پیمان ،در جای خود ثابت ماند .پیمان ،شاری به پشت او وارد کهرد .آالگهل ههول
زده صاف ایستاد .از شدت اضطرابی که سراغ

آمده بود نتوانست به خوبی حر،

را ادا کند.

-خوبم!...
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پیمان نگاه

را از صورت رنگ پریدهی او گر،ت و انگشتان

را قفل انگشتان دست یهخ زدهی

او کرد .روبه پسر که خیره اجزای صورت آالگل را از نظر میگذراند با جدیت پرسید:
-مشکلی پی

اومده؟

پیمان تا حاال هیچکدام از پسرعموهای پریا و آالگل را ندیده بود شهاید اگهر دیهده بهود یهاد
نمانده بودو چون اصوال چیزی که برای پیمان مهم نبود در ذهن

نمیماند اما پسرعموی او بها

دیدن پیمان ،به خوبی او را شناخته بود و این باع شهد او بهی

از ایهن کنهدکاری در صهورت

آالگل نکند .چون طبیعتا کسی که کنار پیمان ایستاده بود .پریا بود و کسی از وجود آالگل خبر
را به زیر انداخت و آرام و با لحنی آغشته به حرص لب زد.

نداشت .آالگل سر
عزیزم چه قدر طولپیمان سر
،-کر

دادی!

را کمی به سمت او نزدیک کرد.

رو نمیکردم انقدر سریع دردسر درست کنی ،وگرنه نمیر،تم.

پسر به ،اصلهی کم آنها نگاه کرد .به دستهای قفل شدهی آنها غبطه خورد .در دل

گفت:

یعنی نمیشد به جای پریا ،االن آالگل جلوم ایستاده بود؟سپ

شرمنده رو به پیمان ادامه داد.

مشکلی نیست .همسرتون خیلی شبیه کسی بودن ،داشتم بهشون نگاه میکردم.پیمان بازدم

را بیرون ،رستاد .همان طور که آالگل او را توصی کرده بود .هیکل متوسه بها

قد حدودا صد و هفتاد و پنج سانتی متر ،موهای خرمایی رنگ
کوتاه کرده بود .رنگ صورت

را دقیقها مهدل جدیهد امهروزی

گندمگون بود ،بینی کشیدهای داشت و کنار ابروا

یک بریهدگی

داشت که این هم حاصل دعوا با آالگل بود و وجه مشترک هردوی آنها که از هم یک ثانیه ههم
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نگاه نمیگر،تند .یکسان بودن نامهایشان بود .پیمان گوشهی لب

را خاراند و گفت:

و کی بهتون اجازه داده به زن یکی دیگه نگاه کنین؟ اونم بخاطر اینکه خیلی شبیه کسیه؟آالگل زبان

را روی لبان

کشید و به نیم رخ پیمان چشم دوخت .چهرها

ر،ته بود، .شاری که ناخودآگاه به دست آالگل وارد میکرد .باع

به شهدت درههم

تعجب او شهده بهود و آالگهل

چه قدر ناخودآگاه قلب

به درد آمده بود که پیمان با ،رض اینکه او پریاسهت جهواب او را داده

است .پسر شرمنده سر

را به زیر انداخت و دعا کرد هرچه سهریعتر پیمهان بهی خیهال جهر و

بح

شود .چون او با حرف پیمان موا ،بود .دست

را به سهمت کتهاب ،روشهی بلنهد کهرد و

گفت:
ببخشید آقا ،ح با شماست .کار بنده اشتباه بود .بفرمایید به جبران این کار اشتباه بنده یهکچای مهمون ما باشین.
پیمان نیم نگاهی به آالگل انداخت.
کسی که باید ازپسر حتی سر

عذرخواهی بشه بنده نیستم .این خانمه!

را باال نگر،ت و مدام از آالگل معذرت خواهی کرد و در آخهر ههم گفهت بهرای

جبران کار زشتا

تا چند خیابان آن طرف تر آنها را بدرقه خواهد کرد .تا نزدیک خیابان دیگر

با همان کمر خم شده با پیمان و آالگل ر،ت و به محض تغییر مسیر بهه سهمت دیگهر بلهوار ،او
لبهی جوب ایستاد و برایشان دست تکان داد .کمی که دور شدند .آالگل عصبی و کال،هه دسهت
پیمان را کشید و روی صندلی آهنی کنار خیابان نشست .شالا
گردن

را کمی آزاد کرد و با دست

را باد زد.

مرسی که سر قولت موندی ،وقتی دیدم پشت سرم نیستی ...تمام ح های مزخرف دنیا بههمهجوم آورد.
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پیمان روبه روی

ایستاد .یقهی ،یقه اسکیا

را کمی از گردن

،اصله داد.

با اون ضایع بازی که کردی هرکی دیگه بود تا حاال شناخته بود تو کی ای! البته طرف خیلهیخنگه که نفهمید.
پیمان این حرف را زد و ناگهان سر
کوچهی بن بست خود

را به سمتی کهه آمهده بودنهد برگردانهد .پسهر سهریع در

را پنهان کرد .بخاطر رنگ لیمویی هودی که تن

بود .پیمان توانست

تشخیص دهد آن کسی که با ،اصلهی نه چنهدان کمهی ایسهتاده اسهت .کیسهت .دسهت
یقها

جدا کرد ،آالگل به او خیره شد و موهای

را از روی شانها

را از

با سمت پشت انداخت.

چیه؟ چرا مثل دوربین مدار بسته چشم میچرخونی؟از کوچه نگاه گر،ت و نگاه قهوهای رنگ

را به پریا دوخت .دسهت او را کهه روی صهندلی قهرار

داشت .گر،ت و با جدیت گفت:
مثل اینکه اون قدری که ،کر میکردم نفهم نیست ...تا سه میشمرم خالف جهتی کهه مهردمدارن میان میریم اوکی؟
تا آالگل آمد سر
را کشید و در دل

را به سمت کوچه بچرخاند و بگوید دویدن برای تو ضرر دارد .پیمان دست
شمرد و پ

از تمام سه ،به سهمت روبهه رو دویهد .آالگهل از روی صهندلی

کشیده شد و بعد هم به دنبال پیمان راه ا،تاد .صدای زمزمههای نگهران آالگهل را از پشهت سهر
شنید.
پیمان وایستا! پیمان به ،کر قلبت با  ...هیچ قرصی با خودت نداری وایستا!اما او بی توجه به حرفهای آالگل که در آن شلوغی به سختی شنیده میشهد .نهیم نگهاهی بهه
پشت سر

که پسر با هودی لیمویی رنگ به سمتشان میدوید .انهداخت .شهال از سهر آالگهل

ا،تاد .بخاطر شدت ازدحام مردمی که میآمدند .سرعتشان کم شده بهود .پسهر زیرلهب ناسهزایی
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نثار شک و تردیدی که به جان

ا،تاده بود کرد .باید آن رنهگ پریهده و نگهاه ترسهان آالگهل را

سریعتر از این تشخیص میداد .اگر این دختر پریها بهود .از او نمیترسهید .از دور پیمهان را کهه
دست در دست دختر میدوید .نگاه کرد .نف

زنان دستهای

گر،ت و گفت:

را به زانوا

راه ،راری نداری آال! تا چند دقیقه دیگه بابات میرسه و بعد سه سال عجیب مشتاق دختهررو ببینه !
را به جلوی شال

آالگل دست
رنگ به صورت

از گر،ت و در آخر هم قدم با او شد .نیم نگاهی به پیمهان کهه

نداشت و عرقههای درشهتی روی پیشهانی و کنهار شهقیقههای

انداخت .کامال غیر ارادی نگاه
روی لب

از نیم رخ پیمان به دست قفل شده ا

کشیده شد .لبخنهدی

نشست .اولین بار که به او برخورد کرد اصال گمان این را نمی کرد که یک روز ،دست

در دست این مرد از سرباالییهای خیابان از دست خانوادها
نتوانست برود و ناگهان سرعت قدمهای
نداشت برای

نشسهته بهود

مثل ساعت کار کند .سر

کند شد .از یک قلب مهریض کهه بهی

هیجان میخواهد .نف

زنان نگاه

را در گلوی

احسا

میکرد اما دوست

او را برساند .چون حینی که غرولند میکرد شنیده بود دله
را به آالگل دوخت و لبخندی کنج لب

خوبی؟ بعد سه سال اندازهی ،انفار هیجان داشت یا درصدآالگل با لحنی مملو از نگرانی سر

از ایهن توقهع

را به سمت عقب چرخانهد .ههودی لیمهویی پسهر در

میان جمعیت نسبتا اندک دیده نمیشد .ضربان قلب
داشت الاقل به یکی از آرزوهای

،هرار کنهد .پیمهان بهی

از ایهن

نشست.

رو بیشتر کنم؟

را بهاال گر،هت و دو انگشهتا

را ناگههان کنهار گهردن او

گذاشت .
ضربان قلبت باالست پیمان! به احتمال زیاد گممون کرد .بیا برگردیم تا حالت بد نشده!این حرف را زد اما تا پیمان آمد .همانند همیشه بی تفاوت ر،تار کند و دست
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دیدن پدر

که با آن کت چرم مشکی رنگ و همان پسر هودی لیمهویی از جلهو بهه سمتشهان

میآمدند .ناگهان مچ او را گر،ت و به سمت پاساژ سربازی که هنوز اکثهر مغازههها در حهال بهاز
کردن مغازههایشان بودند کشید .آالگل دهان

با دیدن آنها یک وجب باز ماند و سهپ

او کشیده شد .دیگر نفسی برای دویدن نداشت .زانوهای
به مسیر دوخت .پاساژی که درون

دنبهال

به شدت خسته شده بود .نگهاه

را

گام نهادند .هیچ در خروجی نداشت .پیمان دوتا دوتا پله ها

را پیمود و به سمت طبقه ی همک ر،ت .اسکلت اصلی ساختمان قدیمی بود .تنها چیهزی کهه
در سر پیمان میگذشت، .راری دادن آالگل بود و اگر آنهها او را پیهدا میکردنهد .ههیچ چیهزی
نداشت که ثابت کند .او پریاست .آخرین پله را باهم پایین ر،تند ،پدر
را به دندان کشید .از شدت عصبانیت پلک چپ

نف

پرید .وقتی برادرزادها

زنان لب زیرین
گر،ته بود کهه

تما

در خیابان ولیعصر آالگل و پیمان را دیده است .اول باور نکرد اما چون او چنهدین دلیهل آورده
بود که اشتباه نکرده است .راه

را به سمت مغازهی برادر

کج کرده بود.

وای به حالت اشتباه دیده باشی و آال و پریا رو باهم اشتباه گر،ته باشی!پیمان نگاه کلی به اطراف انداخت .هیچکدام از مغازه ها با کرکره های رنگ و رو ر،ته باال نبهود.
حتی ،کر اینکه بخواهد او را هم مانند پریا از دست بدهد باع به لرز ا،تادن انداما
را هزاران بار لعنت ،رستاد که این ریسک را کرده بود .قفسههی سهینها

خود

از درد درهم ر،ت اما مهمتر از آالگل نبود .دختر ترسان آب دهان

چهرها

برای چند لحظه این را مجسم کرد که پدر

او را کشان کشان با خود

او میدیدند .باید ازدواج مجدد با پریا را به گور میبرد ،حتی اگر دل
خو

دوخت .باید به حرف آالگل گو

درد گر،هت.

را پایین ،رسهتاد.
ببرد .اگر پیمان را بها

را هم به جدایی از بههزاد

میکرد .در صورت مجرد بودن او ،بازهم نمیتوانست .پیمان عصبی نگاه
می کرد .او هیچ کاری از دست

میشهد .و

را به زیرپلهها

بر نمی آمد و حقی هم برای

د،اع نداشت اما همین را میدانست که نمیتواند نبود آالگل را تحمل کند و این امر عجیهب او
را عصبانی میکرد .پیمان به داشتن یک همدم ،یک دوست مورداعتماد که ههر وقهت در هرجها
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کم میآورد .سر روی شانها

میگذاشت .عادت کرده بود .صدای گامهایشان را کهه بهه سهمت

پایین میآمدند .شنیده شد .آال تقال کرد که دسهت
دست

را محکمتر گر،ت .صدای

را از دسهت او بیهرون بکشهد امها پیمهان

را کمی آهسته کرد و زمزمه وار گفت:

راه ،راری ندارم پیمان! من اینجا میمونم تو برو یهک جهایی ،پنههون شهو! اگهه ببینهت دیگههشانسی برای ازدواج با پریا واست نمیمونه ،از همه مهمتر تو دردسر بزرگی جفتمون میا،تیم .
پیمان گردن
دست چپ

را به سمت پایین مایل کرد .درد قفسهی سینها

شهدت یا،هت بهه طهوری کهه

به کل خشک شد .چهره به چهرهی آالگل شد .بدون هیچ تردید و شرمی از گفتن

حر ، ،همانند خود  ،آهسته گفت:
-من االنم شانسی برای ازدواج با پریا ندارم ولی تو رو نمیذارم کسی با خود

ببره! تو باید بهه

هر قیمتی شده بمونی و بهت گفتم من هستم .
رو را از جسم او ربود .زمان برای آالگل در همان جا ایستاد .پیمان پ
سمت پشت پلهها گام نههاد ،قهدمهای
میکرد .حال

بد نشود ،چشمهای

بخهاطر قلهب

از گفتن این حرف ،به

آهسهته بهود و از تهه دل از خهدا تمنها

تار نشود و ،ق یک سستی بدن باشد تا بتوانهد اگهر یهک

درصد مجبور شد دروغی به هم ببا،ت .هنگامی که قدم مینهادی بهه همکه بهه قسهمت زیهر
پله دید نداشت .چیزی در وجود آالگل زیر و رو شد که علت
قدری ،شار

باال ر،ت که گونههای

برای او ناشناخته بود .ناگهان به

رنگ گر،ت .از پشت سر به شانههای پهن پیمهان کهه بها

همان حال بد مشغول ارزیابی بود انداخت .جایی نبود که کسی بتواند مخفی شود .به قدری گرد
و خاک و جعبه های جور واجور آنجا ریخته بود که ،ضای خالی نمانهده بهود .آالگهل بهه سهمت
راست

چرخید، .ضای خالی بین دو مغازه به اندازه ی دو نفر جا داشهت .صهدای پسهرعموی

شنیده شد.
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چرا به حرف من اعتماد نداری عمو و داری به نواب زنگ می زنی؟آالگل بازوی او را محکم به سمت راست کشید پیمان نتوانست دنبال
قدری تیر کشید که ح

کرد قفسهی سینها

کشید و محکم به قفسهی سینها
محکم به سمت خود

دست

که پشت ا

بهرود چهون قلهب

از وس شکا،ت .دست

را از دست او بیهرون

چنگ انداخت .آالگل که گمان این حرکت را از او نداشهت.

برگشت و در همان ،ضای باریک پرت شد و محکهم بهه چیهزی

بود برخورد کرد .ک دست های

را محکهم روی آن گذاشهت کهه بهی

صدای دلخراشی تولید نشود .تیزی میخی را در کنج دست
چون بیشتر نگران پیمان بود .سر

احسا

کرد اما درد

از ایهن
را دم نزد،

را شتابزده به سمت بیرون مایل کرد تاعلت ایهن حرکهت و

نیامدن او را جویا شود اما با دیدن جسم بی جان او که روی زمین ،پشت پلهها نق
شده بود .جان از بدن

بهه

بهر زمهین

ر،ت .از سیاهی مطل بیرون آمد .پاهای دو نفر در پلهی دو تا مانده بهه

آخر نمایان شد .پیمان تقال کنان پلکهای

را کمی از هم گشود .تمام بدن

شد .حتی یک ذره اکسیژن هم نتوانست به سمت ریه ههای

انگار یکباره ،لهج

منتقهل کنهد بهه قهدری بهدن

سنگین بود که نتوانست بگوید "همان جا بمان!" بغض بهه گلهوی آالگهل چنهگ زد .بهه قهدری
شوکه شد که بی اختیار از آنجا خارج شد و به سمت پیمان گام نهاد .آالگل کور شد .کر شهد و
ذهن

،ق پیمانی را دید که امروز عجیب ر،تارهای

به دل او نشسته بود .پیمانی را دید کهه

با وجود اینکه مدام کلمه ی مرحم را به زبان می آورد ،جوری مهر آالگل در دل
که خود

نفهمیده بود .آالگل لب زیرین

نشست .دیگر مهم نبود پدر

نشسهته بهود

را به دندان کشید .چشمهای سهیاه رنگه

بهه نهم

او را میبیند .دوباره در آن چهاردیواری زندانی میشهود یها نهه...

،ق پیمانی مهم بود که با نزدیک شدن او از میان چشمهای تهارا
برگرد" را زمزمه میکرد و با دستهای

مهدام کلمههی نهامفهوم "

بر زمین خاکی چنگ میانداخت تا از این بیشهتر جلهو

نیاید.
***
475

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

خود

را آزادانه روی صندلی رها کرد .بطری آب را از روی میز برداشهت و بهه لبهان

کرد .جرعهای از آب نوشید .موبایل
موقع بیاتی ،تما

نزدیهک

برای بار دوم روی میز ویبره ر،ت .کال،ه از تما های بهی

را وصل کرد و بی حوصله گوشی را کنار گو ا

گر،ت .نگهاه خسهتها

را

به ساعت دایرهای شکل دوخت، .ق یک ربع دیگر تا عمل بعدی زمان داشت.
چیه؟سرجای

روی همان پله ایستاد .آالگل دست

بکشد .برد و کمی سر

را زیر سر پیمانی که به سختی میتوانست نف

را باال داد .پیمان حرفهای

را در چشهمهای

ریخهت امها او بهدون

خارج کند .

توجه به عجز نگاه  ،تقال کرد که کت را از تن
پسرت امروز کجاست دکتر؟نواب گوشهی سر

را به صندلی تکیه داد.

را خاراند و سر

زنگ زدی همین سوال چرت رو بپرسی؟پسرعموی

یک قدم به سمت پایین برداشت .پدر

لب

را به دندان کشید و دسهت دیگهر

را روی نرده گذاشت.
پیمان و آالگل رو برادر زادهام جلوی کتابفروشی دیده!نواب با شنیدن این حرف ،ناخودآگاه خندها

گر،ت .گوی اول آونگ ،یزیکی را رها کرد .کهه از

آخر گوی به حرکت درآمد.
مگه پیمان ،آالگل رو میشناسه؟ امروز با پریا قرار ناهار داشت .چند ساعتی هست که از خونهر،ته .سوالی نیست؟
با شنیدن این حرف ،آالگل نفس
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رنگ پریدهی پیمان ا،تاد .لب
اسکیا

را با حرص جوید .پیمان دست

چنگ انداخت .یقهی آن انگار جلوی نف

را بهاال بهرد و محکهم بهه یقهه

کشیدن را گر،ته بود .بهه قهدری سهینها

درد میکرد که نمی توانست تکان بخورد، .ق تنها کاری که میتوانست بکند .نگهاه کهردن بهه
آالگل بود که ردپای اشکهای
گوشی را کمی از خود

روی صورت

بود .پدر

خی

عصبی بازوی پسر را گر،هت و

،اصله داد.

اونی که دیدی پریا بوده .در حال حاضر پریا و پیمان باهمن!پسر که هیچ رقمه نمیتوانست آن نگاه ترسهان را ،رامهو
برد.

کوتاه
-پ

کنهد .دسهت

را بهه میهان موههای

چرا ،رار کرد اگه پریا بود؟ از من ترسیده بود؟ بی دلیل؟

بیات چشم غرهای به او ر،ت .همان طور که راه ر،ته را باز میگشت گفت:
دختر احم من عاش پیمانه! سایه ما رو با تیر میزنه بعد توقع داری تو رو دید نترسه؟ یادتنیست چندماه پی

چجوری دنبال

ا،تاده بودین؟

پسر قانع نشد و بدون کندکاری بیشتر به دنبال عموی
الغر

ر،ت .با دور شهدن آنهها آالگهل دسهت

را روی پشت او گذاشت و سعی کرد با تمام قوا بلند

کند.

پیمان نیم خیز شو تنهایی نمیتونم بلندت کنم .این اطراف داروخونه هست .میرم قرص بخرم.کدوم آدم عاقلی با اون حملهای که صبح به
پیمان دستان

را روی زمین گذاشت و همراه با نیروی ضعیفی که آالگهل بهه او وارد کهرد .یها

علی گویان بلند شد .دست
دردمند و لرزان
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دست داد هیچی با خود

نمیاره بیرون؟

را بلند کرد و محکم چندبار به قفسههی سهینها

کوبیهد .صهدای

باال ر،ت.
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-هر بدی که به یکی بکنم ...خدا جزا

رو با این قلب نامیزون بهم میده! بچهه ی پریها رو مهی

خواستم بکشم .خالف قولی که به پریا دادم .شوهر
بودم و یک بچه داریم .حال

نامزد

همهه چهی رو ،همیهد، ،همیهد قهبال مهن

بده! اون پسر داره ذره ذره جون میده بخاطر مهن احمه

که یک د،عه تو زندگیشون پیدام شد .دارم تقاص هر کاری کهه تهو ایهن مهدت کهردم رو په
میدم دست خودم نیست .انگار یکی دیگه وقتی پریا رو میبینم .میاد تو جلدم .وگرنهه خهودت
شاهد بودی آرزوی من ،ق خوشبختی
یقه ی لباس

بود .نه اینکه سوهان روح

را با درد کشید .آالگل موهای پریشان شده روی صورت

بشم.
را پ

زد .بهرای چنهد

ثانیه روی جملهی سوم پیمان مک کرد .پیمان چندین بار محکم تهر از قبهل بهه سهمت چهپ
کوبید .بهتر که نشد هیچ بدتر هم شد .آالگل ناباورانه به سر پایین پیمان که از شهدت

سینها

درد اشکی از گوشهی چشم
موهای او را نواز

رها شده بود .نگاه

کرد .صدای

را دوخهت .دسهت

را بهاال بهرد و آهسهته

از شدت بغضی که بهرای زنهدگی نهابود شهدهی خهواهر

در

النه کرده بود .لرزید.

گلوی

تا وقتی با خودت کنار نیای تا وقتی بخوای با حرفهای بابات تحریک بشی همینه زندگیت .تاوقتی پریا رو آزاد نکنی ...هیچی درست نمیشه! تا وقتی که درک نکنی ،پریها تهو رو نمیخهواد،
دل

با یکی دیگه است و با اجبار هیچی حل نمیشه حال و روزت همینه .پ

از همه ،اصله بگیر! البته قبل از اینکه همه چیز رو درست کردی! هر وقت آرامه

برو ...یک مدت
بهه زنهدگیت

برگرده از این منجالب نجات پیدا میکنی! خودت خراب کردی پیمان! خودت درست کن! بهذار
پریا کنار یکی دیگه خوشبخت شه و کمک
به دنبال این حرف ،آستین پالتوا

کن!

را به چشمهای

کشید .صدای ناامید پیمان آمد.

گلوله به هدف شلیک شده هیچ راهی نیست .زندگی پریا نابود شهده اسهت ،خهودم پهل ههایپشت سر
478

رو خراب کردم که حتی اگه بخواد برگرده هم نتونه! از من میخوای درست
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درست نمی شه! برادر

رسیده کانادا ،هرچی خاطره و سند و مدرک بود از سه سال پی

دادم

به  ،تا االن به دست بهزاد رسیده!
آالگل گونها

را از درون گزید .جلوی خود

را گر،هت کهه عصهبانیت

را بهروز ندههد .واقعها

چطور میشد؟ چرا از هر طرف که به این ماجرا نگاه میکرد نمیتوانست ح را به پیمان بدهد؟
با زبان

لبان

را خی

کرد.

پشیمون نیستی از اینک...نگاه

را به چهرهی مبهوت و غمگین آالگل دوخهت .اشهک ههای

صورت

میغلطید .پیمان برای اولین بار نگفت "پ

یکهی په

از دیگهری بهه

زنهدگی مهن و النها چهه؟ سههم مها مگهر

خوشبختی نیست؟" پیمان کنار آالگل که مینشست .حرف ههای او را کهه گهو
روی همیشگیا

میکهرد .آن

را برید.

بیدار میشد .حر،

اگه پشیمون نبودم .حال و روزم این نبود .اگه کمکم میکنی ...اگه قول میدی تنههام نهذاری،میتونم درست

کنم چون تو تنها کسی هستی کهه وقتهی کنهارتم خودخهواه نمیشهم .ا،کهار

مزاحم تو ذهنم نمیاد .من کنار تو همون پیمان سابقم آال! قول میدی؟
آالگل بدون گفتن اما و اگر ،سر

را به معنای آره تکان داد .هرچند می دانست کنترل پیمهان

بسیار سخت است .انگشت کوچک

را باال برد و جلوی پیمان گر،ت.

کنارت می مونم به شرطی که دیگه دیهدن بابهات نهری و خهاطرات گذشهتهات بها پریها رو بهامصیبتهای این سه سال مقایسه نکنی و اون رو مقصر ندونی ،اگه قول بدی خهودت رو کنتهرل
کنی هستم.
پیمان لبخند کمرنگی روی لبان

نشست .آ،تاب از میان پلهها قسمتی که آنهها نشسهته بودنهد

روشن کرد و باریکه ی نور روی صورت رنگ پریده ی پیمان نشست .انگشت کوچک
479
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و در انگشت کوچک او ،گره داد و هم زمان انگشتهای شست اشان برهم کوبیهده شهد .لبخنهد
بزرگی از این تصمیم پیمان روی لبان آالگل نق
حال
لبهای

را به سمت آالگل کشید.

بست .کمی خود

بکشهد .لبخنهد را از

به نسبت قبل ،کمی بهتر شده بود .الاقهل میتوانسهت کمهی نفه
محو کرد و با جدیت گفت:

یک شرط دیگه هم دارم.آالگل دو انگشتا

کمی بهتر شده بود.

را باال برد و کنار گردن او گذاشت .ضربان قلب

چی؟شال او را از دور گردن
دقت دست دیگر

برداشت و آرام به سوی موهای

کشید تا بی

را روی موهای مشکی رنگ صاف او کشید وپ

از اندازه دیده نشود .بها
از اتمام کهار

نگهاه

را

به آالگل دوخت.
بعد از تموم شدن همهی این اتفاقات ،باهام بیای بریم یهک جهای دور! میهای؟ نمیخهواد االنجواب بدی هر وقت تموم شد دوباره ازت میپرسم .تا اونجا ،رصت داری!
***
صدای دستگاه عالئم حیاتی ،تیک تاک ساعت و صدای بلند عماد که بهه ،ارسهی از دور شهنیده
میشد .باع
نگاه

شد ناگهان پلکهای

را که نفهمیده بود کی خی

را به سق دوخت .صدای بلند بابک همانند پتکی بهر سهر

شده اسهت از ههم بهاز کنهد.
خهورد " .از شهدت غهم و

غصهی دوری تو و اون بابای بی همه چیزمون تومور بدخیم مغزی گر،ته می ،همی؟ بعد میگهی
زندگی تو به ما مربوط نیست " سر
شقیقها

،شرد و آخ بلند و طوالنی گفت .به قدری بدن

کما به سر برده بود .دست راست
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به قدری تیر کشید که ک دست

را باال آورد و بهر روی

درد میکرد که انگهار چندسهالی در

را روی تخت و تکیهه گهاه گذاشهت و خهود
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صدای دیگری در سر

به صدا در آمد " .وقتی بهزاد رو دیدم .گل از گلم شکفت ،تونستم واسه

یک مدتم شده کنار

حاال هرجور شده ،زنهدگی کهنم ولهی االن کهه آبهها از آسهیاب ا،تهاد

برگشتم پی

خانوادهام ،بهزاد خود

بعد من سر

میاد نیستم .میخواست دلبستهام نشه ،من ،ق واس

بیشتر نبودم ".دست

بهم مجوز ر،تن داد و حاال ،من ضامن اینکهه چهه بالیهی
،شهرد" .تهو باعه شهدی ،ریمهاه

را محکم به شقیقهی سهمت راسهت

بمیره!" چهرهی غضبناک پدر

جلوی چشما

آمد" .خودت رو به دیونگی زدی که چی بشه؟

،کر میکنی ،ریماه بر میگرده؟ تو درد خهودت بمیهر!" دله
قسمت از ذهن

یک همخونهه و پرسهتار

میخواسهت کهر شهود .اصهال آن

که پر از حرفهای تلخ و گزندهی اطرا،یان بود را ،رامهو

باید برای چه چیزی غصه بخورد .برای مادر  ،برای زندگیا

برای خهود ، ...قه همهین را

میدانست به قدری صداهای جور واجهور و خهاطرات جلهوی چشهمان
میخواهد سر

کنهد .نمیدانسهت

زیهاد اسهت کهه دله

را محکم به دیوار بکوبد .دستی که تکیه گاه قرار داده بود .از زیر
روی تخت ا،تاد .سر

و قامت خشک ا

را بین دستان

سست شد

گر،ت .صدای بعدی که در گو ا

آمد ،خاطرهی بعدی که پررنگ شد .هنگامی بود که ،ریماه را در شب اولین سالگرد ازدواجشهان
از دست داد .موهای قهوهای رنگ
خاطرهی زندگیا
مرتبه به صورت
نگاه بی ،روغ

را در میان دستان

را تداعی نکرده بود .دل
سیلی زد تا ذهن

گر،ت .بهزاد خیلی وقت بود تلخ تهرین

میخواست سر به بالین بگذارد و بمیرد .چنهدین

تداعی نکند .تکرار نکند اما نشد و از عهدها

را به در بسته دوخت .کسی نبود به ،ریاد دل

به گذشته میرود .خود

خارج شهد.

برسد .هر وقت ،کر میکرد دارد

را سرگرم کاری میکرد و حتی این اواخهر بها وجهود پریها و غصههی

وضعیت جسمانیا  ،یک لحظه هم یاد گذشته نیفتاده بود اما االن نه توان کاری را داشت نهه
پریا بود .بالشت را از زیر سر

بیرون کشید و محکم بر وس پیشانیا

شدن خاطرات در ذهن  ،دست از تقال کشید و چشم های
به لرز
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کوبید امها بها پررنهگ

را روی هم گذاشت .بدن

دوبهاره

بود .بهزاد کهم آورده بهود .او ،قه یهک
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قدم تا مرز دیوانگی ،اصله داشت ،ق یک قدم!...
***
(بهار سال یک هزار و سیصد و نود و سه)
دکمه ی سر آستین

کشید .سر

را بست و دستی بر روی آستین سفید رنگ

به زیهر بهود.

بهزاد از تاریخ میترسید .از ساعت ها که به سرعت میگذشت .واهمه داشت، .ق خدا عالم بهود
آمده بود و دم نزده بود .بهزاد هیچ همدمی نداشت ،از وقتهی ،ریمهاه

در این مدت چه بر سر

خواسته بود شهر محل سکونتشان را عوض کنند .با هیچک
و نه ک

در تما

دیگری! بهزاد ذره-ذره پا به پای ،ریماه میمرد و زنده میشد .شبهایی که ،ریماه تها

صبح جان میداد .دلداری ا
خود

نبود .نه عماد ،نه ،هرزاد

میداد .از روزهای خوبی که در انتظارشان هست حرف میزد اما
از آینده یک مشت خاک است و ب ! هیچک

که میدانست سهم همسر

او چه دردی چه رنجی را دارد میکشد .حتی به زبان آوردن اینکه چگونه همسر

نمی،همید
دارد با مرگ

دست و پنجه نرم میکند و هیچ کاری از دست او نمیآید .باع میشد سنگینی چیزی کهه در
گلوی

النه کرده بود .بیشتر شود .بازدم

را به سختی بیرون ،رستاد و سر

را باال گر،ت.

طاقت بیار بهزاد! بخاطر ،ریماه تحمل کن! اگه تو بشکنی اون چی میشه پ ؟نگاه

را به آینه که جلوی

مردی که اولین سالگرد ازدواج

ایستاده بود .دوخت .پشت پلکهای
بود نمی آمد .کمر

خی

بود .هیچ چیز

بهه

در این چندماه کهه بهه سهختی سهپری

شده بود .شکسته بود .او در این مدت سر هر نمهاز از خهدا تمنها میکهرد او را بکشهد ،دردی در
جان او بیاندازد اما ،ریماه
شدت خارشی که بدن

را نگیرد .او حاضر بود بمیرد وقتی میدیهد چگونهه همسهر  ،از

داشت به زمین و زمان چنگ میزند .حاضر بود بمیرد ولی نبیند دسته

دسته موهای خوشرنگ قهوهای رنگ او روی بالشت میریزد .دم
سرد
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نشاند .نگاه از خود

گر،ت و به سمت اتهاق
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خوابشان گام نهاد .چندبار به در زد .صدای او را نشهنید و بیشهتر ،هرو ریخهت .واقعها چهه ،کهر
میکرد؟ که ،ریماه با صدای شاد و سرزندهای بگوید" .به جز من و تو که کسهی نیسهت چهرا در
میزنی بهزاد؟" دست

را روی دستگیرهی نقرهای رنگ گذاشت و به سمت پایین ،شرد.

-دارم میام داخل ،حاضری عرو

خانم؟

در را به سمت داخل هل داد و وارد اتاق شد، .ریماه با دستان لرزان رژلب را در دسهت
بود و کال،ه از سرگیجههایی که اجازه نمهیداد .بهه خهوبی آن را روی لبههای

گر،تهه

بکشهد ،کهامال

نامیزان ماتیک قرمز روشن را کشیده بود .بهزاد بهه درگهاه تکیهه داد و بها همهان لبخنهد خیهره
کرد اما در دل

نگاه

خون گریست .آینه دقیقها روبهه روی در بهود، .ریمهاه آن را روی میهز

گذاشت .به قدری استخوانهای بدن
دل

درد می کرد به قدری پوست زرد رنگه

میخاریهد کهه

میخواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد .بی جان به بهزاد نگاه کهرد .دله

آغو

کشیدن او ضع ر،ت ،دل

برای موهای قهوهای رنگ

ر،ت .اشک در چشمان عسلی رنگا
-من نمیتونم خودم رو آرای

بهرای بهه

که یکی درمیان سفید شده بود.

نشست.

کنم .دستام درد میکنه ،میبخشیم اولین سالگرد ازدواجمون رو

دارم برات زهر میکنم؟ می بخشیم انقدر بی عرضه و ناتوان شدم که از پ

یک کهار سهاده بهر

نمیام؟ میبخشیم که این مدت خیلی اذیتت کردم؟ قول میدم زودتهر بمیهرم کهه انقهدر عهذاب
نشی ،دارم خودم نابودت میکنم بهزاد .من احم دارم میبینم چجوری تو خهودت میریهزی و
دم نمیزنی تا من امیدم رو از دست ندم ولهی بهه خهدا کهم آوردم .مهن مهیدونم امهروز ،هردا
میمیرم .پ
بهزاد اخمهای

لطفا از این خونه برو و بذار بی سر و صدا بمیرم .بذار بمیرم و انقدر زجرت ندم.
درهم ر،ت و ،ریماه دسهتان الغهر و اسهتخوان

اشکهایی که از چشمهای

سر باز میزند را به رخ بهزاد نکشد .تکیها

سمت او گام نهاد .جلو پای او روی دو زانو نشست و دستهای
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آب دهان

را همراه با بغض گلوی

پایین ،رستاد .صورت الغر و نحی او را بها دسهتان

قهاب

گر،ت.
-خوبه خودت میدونی من به جز تو هیچکی رو ندارم پ

چرا میخوای شب به این خوبی رو

خراب کنی؟ این رو یادت نره ،ریماه! ما زن و شوهریم .تو تلخی و شادیهای زندگی به جز ههم
انقدر نه خودت رو عذاب بده نه من گردن شکسته رو! حاال اینا

کسی رو نداریم .پ

یادته پارسال مثل االن در چه حالی بودیم؟ مگه امسال با یکسال پهی

به کنار،

چهه ،رقهی داره؟ اونجها

،ق خانوادهها بودن االن نیستن .چون دوتایی رمانتیک تره!
را روی رژلبی که دور تا دور دهان

دست

خندید و روبه ،ریماه که دست راست
-اصال به جهنم که بلد نیستی آرای

را پر کرده بود کشید ،په

بی اراده بازوی چپ

از تمیهز شهدن رد آن،

را میخاراند .ادامه داد.

کنی ،مگه من بخاطر هنر آرایشگریت عاشقت شهدم؟ تهو

هرجور برای من باشی ...بازم همون ،ریماه روز اول دانشگاهی! پ

دیگه نبیهنم واسهه همچهین

چیزایی غصه بخوری ،خب دردت به قلبم؟ هنوز چیزای زیاد تری در آینده پیشرو داریم که باید
برا
پ

غصه بخوریم.
از اتمام حرفهای  ،از روی زمین بلند شد و ،رق سر کم موی او را بوسید کهه یهک قطهره

اشک از میان مژههای خی ا

آزاد شد و روی سر کم موی او ا،تاد.

بلند شو بریم! ببین چیکار کردم پذیرایی رو! مورد پسندت هست یا نه!سرجای

ایستاد و دست او را در میان دست

گر،ت، .ریماه از روی صندلی بلند شد.

چشمات رو ببند تا وقتی نگفتم باز نکن خب؟!،ریماه سر،های کرد و دنباله ی لباس
برای اندام ظریف
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که اندازها

شود .تمام لبا

پولکهای نقرهای داشت .دامنهی لبا

بلند بود و آستین حلقهای

بود با یقهی هفت ،طر زیبایی داشت اما ،ریماه پارسال که جز زیباترین عرو

ها بود کجها و

دختری زرد و زار که روی هم ر،ته به سی کیلو نمیرسهید کجها! از اتهاق خهارج شهدند .بههزاد
دست

را رها کرد یک گام از او دورتر ایستاد .تمام پشت پردهایها کشهیده شهده بهود بهه جهز

پنجرهای که نور قرص ماه داخل ا،تاده بود، .ریماه چشمهای
ایستاده بود مدام دست
جز بدن

بسهته بهود و همهان گوشهه کهه

را میخاراند .او حتی تحمل پیراهنی که پوشیده بود را نداشت .جز بهه

میسوخت .حالت تهوع و سرگیجه داشت اما بخاطر بهزاد دندان سر جیگهر گذاشهت.

بهزاد کمی از او دور شد و به سمت تلویزیون و سینمای خانواده گام نهاد .حه
خانه خیلی خفقان آور است .نمی،همید علت پریشانیا

میکهرد ههوای

چیست، ،ق ایهن را میدانسهت ایهن

وضعیتی نبود که هردوی آنها چندماه پی  ،میخواستند .بهزاد کنترل را برداشت و آن را روشن
کرد، .ریماه چشمهای

را آهسته باز کرد .که هیچکدام از مبلها و ،ر ها درون پذیرایی نبهود.

پنجرهی اصلی پرده نداشت و نور ماه خانه را روشن کرده بود .بوی شمع معطهر کهه دور تها دور
خانه چیده شده بود .مشام

را نواز

بهزاد رویاپردازی کرده بود .دست

کرد .دقیقا همان طور که خواسته بود .همان طور که بها

را به دیوار بند کرد .با درد سر،ه کرد و به قامت خمیدهی او

که در حال پیدا کردن آهنگی بود .چشم دوخت .اشک از چشمان عسهلی رنگه

پهایین ا،تهاد.

بهزاد با پلی کردن آهنگ مورد نظر ،به سمت ،ریماه برگشت .لبخند محزونی روی لب

نشاند و

گفت:
چرا بد قولی کردی و چشمای خوشگلت رو باز کردی عشقم؟چانها

لرزید و برق چشمان خسته و بی،روغ

،ریماه نف

باع ،شهردن لبههای بههزاد روی ههم شهد.

عمیقی کشید که تمام قفسهی سینها

درد گر،ت.

-دلم طاقت نیاورد.
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گام نهاد .سعی کرد لرز

بهزاد آرام به سمت

را کنترل کند اما نتوانست.

صدای

قربون ...دلت بره ...بهزاد!جلوی او متوق شد .دست

لرز

یخ زدهی بهزاد را در میان دست

گر،ته بود .تا آمد جلوی او بلند کند، .ریماه دسهت لهرزان و
گر،ت و خم شد که باع شد خون به مغز

آمد بوسهای روی دست لرزان او بزند .بههزاد دسهت دیگهر
آغو

ا

هجوم آورد ،تا

را دور او حلقهه کهرد و محکهم در

کشید و با عاجزانه ترین لحن ممکن نالید:

این کار رو نکن ماه قشنگم!،ریماه سر

را باال گر،ت .از پشت پلک های خی

دستهای الغر و دردمند

به چشمهای نهم زدهی بههزاد خیهره شهد.

را باال برد و اشکهایی که از چشمهای

میچکید را تمیز کرد.

شرمندتم بهزاد! میمردم ولی نمیدیدم داری ذره-ذره میمیهری و دم نمیزنهی! بمیهرم بهرایدستات که لرز

گر،ته بهزاد .بمیرم برای تنهاییت که هیچک

رو نداری! شرمندتم بههزاد کهه

گفتم از همه دور شیم .شرمندتم که...
بهزاد سر

را پایین انداخت تا با او هم قد شود .صورت ،ریماه را قاب گر،ت و پیشانیا

پیشانی او چسباند .اشکهای چشمان
نواز

با انگشت شستا

را به

دیگر از کنترل خارج شدند .آرام صهورت زرد رنهگ او را

کرد .به چشمهای عسلی رنگ خیس

خیره شد.

هی ! هیچی نمیخوام بشنوم .شرمنده نبا ! من شرمندتم که نتونسهتم ههیچ کهاری بکهنم.نتونستم درمانت کنم .من هیچکاری برات نکردم عشقم! من که این همه ادعای عاشقی داشهتم.
نتونستم یک دردی از روی دلت بردارم ...من شرمندتم که نفهمیدم مریضی ...په

لطفها تهرکم

نکن ،ریماه ...جون عزیزت نرو! بهزاد بدون تو میمیره! از خدا خواستم من بمیهرم ولهی اتفهاقی
برای تو نیفته! التما
486
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نداره ،ماه قشنگم!
دیگر نتوانست بیشتر از این بگوید .بغضی که این مدت در گلوی
گر گر،تها

را ،اصله داد .دستان

اوج گر،ت .بهزاد با دست دیگر

نشسته بود .سرباز زد .پیشانی

را پشت ،ریماه گذاشت و ناگهان صدای ه -ه مردانهها
موهای کم پشت ،ریماه را کهه دسهتهای

دور بههزاد حلقهه

شده بود و بی توجه به خشک شدن دست و پای  ،پا به پای بهزاد میگریست .نگاه تار ،ریمهاه
به کیک روی میز نهارخوری ا،تهاد .کمهی از بههزاد ،اصهله گر،هت ،حهال
چشمهای

خمار شده بود .دل

نشود .بهزاد آستین

میخواست زودتر بخوابد اما میترسید ،بخوابهد و دیگهر بلنهد

را به چشمهای گریان

تهوع گر،ته بود .ناگهان سر

کشید ،سبک که نشده بود هیچ! دلشوره و حالهت

به سمت ساعت کشیده شد .نه شب! ،ریماه دست سهرد

دستان گرم او سپرد .کمی دامنههی لباسه
خی ا

بهه شهدت بهد بهود.

را بهه

را بهاال گر،هت و بهدون اینکهه دسهتی بهه صهورت

بکشد .به سختی چند قدم عقب ر،ت و گفت:

-بیا شب به این قشنگی رو خراب

نکنیم.

سر،های کرد و هم زمان با آهنگ دست بهزاد را رها کرد .دستهای

را باال برد و شروع کرد به

تکان دادن هماهنگ اندام

با آهنگ ،ضع در بند بند وجهود

شده بود و عجیب پلکهای

را به زور نگه میداشت تا از حال نهرود .بههزاد بها همهان چههرهی

گر،ته و غمگین

میپیچیهد .پاههای

جلو ر،ت و ناگهان دستهای از پول هایی که قبال آماده کرده بود .روی سهر او

ریخت، .ریماه آهسته ،ریادی کشید و تا آمد بچرخد .دستهای بهزاد روی پشتا
و کمی او را از زمین ،اصله داد .بهزاد لبان
دل تمنا کرد" خدایا تموم
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را روی هم ،شرد و بی اختیار گریه کرد .از خهدا در

نکن! خدایا نوکریت رو میکنم بذار ادامه داشته باشهه! بهذار سهال

های دیگه ای رو هم کنهارهم باشهیم!" همزمهان بها چرخانهدن او، ،ریمهاه احسها
محتویات معده ا

خشهک

به سمت دهان

هجوم آورد .دست
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قرار گر،ت .صدای بلند و بغض آلود بهزاد ناگهان بلند شد.

جلوی دهان

عاشقتم ،ریماه! عاشقتم...شدن پیراهن

بهزاد با خی
که ،ریماه سر

متوق شد .گردن

سرجای

را گذاشته بود برگشت .دهان

بود پر بود از خون قرمز رنگی که کنار دهان
ولی محکم به زمین خهورد ،دسهت

خونی بود .دستی که جلوی دهان
هم جاری بود .بهزاد مات

قرار گر،ته

برد .نفهمید چه شهد،

را روی کمهر او گذاشهت و روی زمهین در آغهو ا

گر،ت، .ریماه از میان چشمهای تارا
دیگر

ناگهان به سهمت راسهت شهانها

او را

بهزاد را که ناباورانه میگریست نگاه کهرد .بههزاد دسهت

را روی صورت سرد او گذاشت.

این کار رو نکن ،ریماه! من بدون تو زنده نمی مونم .چشمات رو نبند ،ریماه! نبند!دستا

را باال برد و سر،هی دیگری کرد .بهزاد دست آغشهته بهه خهونا

چشمهای

را محکهم گر،هت.

کور شده بود .بهزاد آهسته آهسته داشت جان میداد .نمهی توانسهت نفه

ضربان قلب

را احسا

نمیشهد دختهری کهه در آن لبها

نمیکرد .باور

پریهای هفت آسمان شده و مدام از دهان
عسلی بی ،روغ

بکشهد.

نقهرهای هماننهد

خون ،واره میکند .مدام سعی دارد بها چشهمهای

چیزی را بگوید .همان ،ریماه

است .ک دست ،ریماه را بوسه زد و با تمنا

نالید:
به این زودی تنهام نذار! تو رو خدا طاقت بیار عشقم ،هنوز خیلی چیزها رو بهت نگفتم .هنهوزبهت نگفتم...
صدای آهستهی ،ریماه باع شد حر،
-من رو ...ببخ

را ادامه ندهد و ،ق سر

را به گو

او نزدیک کند.

اما با یکی دیگه ح  ...هایی که نتونستی ...با من تجربه کنهی! تجربهه کهن و

بدون همیشه تا آخرین ...ضربانی که قلبم زده ...عاشقت بودم بهزادََ- ...م!...
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دست
گو

کشهید و بها صهدایی کهه

از میان دست لرزان بهزاد رها شد .بهزاد محکم او را در آغو
آسمان را کر میکرد، .ریاد کشید.

تنهام نذار ،ریماه!***
صدای عماد که پرستاران و ونداد سعی در جدا کردن از بابک داشتند .ر،تهر،ته محهو شهد .سهر
بلند کرد ،چهرهی رنگ پریده و زردرنگ ،ریماه با آن لبا
داد .بر روی دیوار روبه روی

نمایان شد .صدای ه -ه ها و التما های

را تکان میداد و دست بی جان
سر

نقرهای رنگ که در آغو ا

گاه گذاشت و خود

که جسم بی جان او

را مدام بوسه میزد تا چشم های عسلی رنگ

به صدا در آمد و مانند متنی هایالیت شده جلوی چشما
را بلند کرد .سرجای

را باز کنهد .در

پررنگ شد .دستا

نشست .لبهای خشکا

جهان

را تکیه

را از هم باز کرد.

گفتم بعد تو میمیرم ...باور نکردی ...ر،تی زندگیم ر،ت! ر،تی ...مردم ،ریماه! هیچهی از بههزادنمونده!
ناگهان سر

را به سمت باال گر،ت و در میان گریه خندید .بهزاد به سر

زده بود .او زیهر بهار

تمام اتفاقاتی که ا،تاده بود .خم شده بود .دیگر تحمل نداشت .بهزاد با شنیدن اینکه پریها تمهام
این هفت ماه به او درو گفته است و حال با شنیدن اینکه مهادر

بیمهار اسهت .بهه کهل ،هرو

ریخته بود.
خدایا همین رو میخواستی؟ بهت التمانکردی! پریا رو تو زندگی نح

کردم یهک دردی تهو جهون مهن بنهداز ،بهه حهر،م

و نکبت بار من انداختی ...بهت گفتم الاقل بخاطر پریا هم شهده

این پا درد لعنتی رو تموم کن ولی ذره ذره آبم کردی ...پریا رو ازم گر،تی! االنم میخوای مامانم
رو ببری؟ دیگه ک
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مشتا

را محکم به تشک کوبید .نبض کنار پیشانیا

قدری دا شده بود که چشمهای

را احسها

کهرد .سهر و صهورت

بهه

سرخ شده بود .با صدایی که بی شک بهه ،ریهاد شهبیه بهود.

ادامه داد.
-نمیذارم پریا و کوثر رو ازم بگیری ،حتی اگه گذشتها

خراب باشه حتی اگه خهانواده داشهته

باشه باید کنار من بمونه ،مهم نیست چجوری !...من دیگه طاقت ندارم یکی دیگه از مههم تهرین
آدمهای زندگیم رو ببری، ....همیدی؟ من اون بهزادی نیستم کهه بشهینم و از دور ،قه ببیهنم
چجوری این تقدیر و پیشونی سیاه داره روزبه روز زندگیم رو نابود میکنه!
دار او ،یک عده از پرستاران به سمت اتاق

از صدای بلند و خ

پا تند کردند .ونداد تکیهها

را از دیوار سرد و یخ زده مرمرین گر،ت .ورود به بخشی که بهزاد بستری بود .با آن سر و صدای
عماد و گالویز شدنا

با بابک ،برای هر سهی آنها ممنوع شد .ونداد به سهمت نگهبهان کهه بها

اخم و بدون هیچ عک

العملی به جلو خیره شده بود .گفت:

?can I go inside(نمیشه برم داخل؟)
مرد به معنای "نه" سر تکان داد .ونداد کال،ه دستی به گردن
عماد ر،ت .صدای بهزاد قطع شد .عماد عصبی موهای بلند

کشید و چشم غرهای به بابک و
را به سمت عقهب ههدایت کهرد و

تیز به بابک خیره شد.
ح نداری زر زر اضا،ی کنی بابک ،همیدی؟ ح نداری واقعیتهایی که پریا از بهزاد پنههونکرده رو بگی! ،همیدی زبون نفهم؟ ح نداری اون رو مقصر بیماری مادرتون بدونی ...چون اون
خبر نداشت .
انگشت شستا
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غرید:
البته اگه یکم موقعیت و بیماری برادرت رو درک کنی!بابک با حرص لب

را به دندان کشید و به عماد که دل

میخواست زنده زنده او را چال کنهد.

خیره شد.
آخر که چی؟ بهزاد به نظرت خوب میشه؟ خودت که حرف های دکتر روی شنیدی ...اگه تها،ردا عمل نکنه باید پا
شدنا

رو از زانو قطع کنه! اگه عملم بکنه ،قه پهنج درصهد احتمهال خهوب

هست .وضعیت روحیشم که ا،تضاحه! اگه شوک به

وارد شهه تشهنج میکنهه! په

نتیجه میگیریم بهزاد اصال خوب نمیشه! میخوای تا آخر عمر برای اینکه نگران اون باشیم زن
مردم رو طالق...
ونداد دست از دهان
یقهی پیراهن

برداشت .کنترل

را میان مشتا

را از دست داد و ناگهان بهه سهمت بابهک هجهوم بهرد.

گر،ت و با لحن کنترل شدهای گفت:

هر چه قدر از طرف گر،تی تا این خزعبالت رو تحویل ما بدی و حال بهزاد رو بد کنی ،بگو تهاسه برابر

رو بزنم به حسابت ،ق شرت رو کم کن! چون تضمینی دیگه نیست اگهه یهک بهار

دیگه ،جلوی من تو زندگی

دخالت کنی و بخوای ح برادری رو در ح ا

تموم کنی! خودم

میکشمت، .همیدی؟
بیشتر او را به دیوار ،شرد .بابک اجزای صورت ونداد را کهه از عصهبانیت سهفیدی چشهما

بهه

سرخی میزد .از نظر گذراند .خندهی مسخرهای کرد که بیشتر اعصاب ونداد را برهم ریخت.
پول؟ از کی تا حاال پشت ح رو گر،تن و د،اع کردن از ح  ،نیاز به پرداخت پهول داره؟ ایهنکار به صال بهزاده ،وگرنه من نه اون دختر رو میشناسم نه خهانوادها
بمونه زندگی
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پلک چپ
دست

از عصبانیت پرید .کامال بیارادی ،دستا

باال آمد و محکم چانهی الغر او را میهان

،شرد.

میخوای بگی ،علم غیب داشتی که اون عکبهروزخان دل

به حال پسهرکوچیک

و نامههای خیهالی رو پیهدا کهردی؟ یها شهاید

سهوخته و هزینههی ایهاب و ذههاب بهه ایهن ور دنیها رو

پرداخت کرده و از عش به بچهها  ...جای پسر بزرگتر

رو پیهدا کهرده و آدر

خونهه رو در

اختیارت گذاشته ...به نظرت گوشای من مخملیِ؟ تو یک قرون نداری که بخوای لباسای تنت رو
عوض کنی ،بعد میخوای دالر دالر خرج کنی و بیای این سر جهان؟
عماد دست

را به زمین گر،ت و با یک حرکت بلند شد .چرا خود

بود؟ بابک عصبی از ،شاری که ونداد به چانهی وارد میکرد .دستهای
تا چانها

به این موضوع ،کر نکهرده
را تخت سهینهی او زد

را رها کند اما ونداد بدون پلک زدن ،تیز و برنده به مردمک چشمهای لرزان

شده بود .بابک چیزی نداشت که بگوید .ونداد به کل دهان
نگاه کرد .ونداد محکم چانها
،اصله گر،ت و پشتا

را رها کرد که باع شد صورت

را به او کرد .لبخند مضحکی کنج لب

خیره

را بسته بود .عماد سرگردان به آنها
به سمت چپ مایل شود .کمی
نشاند و ادامه داد.

بیا برو خودت رو سیاه کن! ما خودمون یک عمر تو لوله بخاری بودیم .تو اگهه دلهت بهه حهالبرادرت سوخته بود .وقتی اومدم سهم بهزاد رو از رستوران به نامت کردم .باید به پام میا،تهادی
که جای اون رو بگم ...تو اگه دلت به حال برادرت سوخته بود به جای اینکه بعد هشت ماه بلنهد
شی از سمت یک خدا بی خبری که معلوم نیست وعده وعید چی بهت داده بیهای بههزاد رو بهه
حالت مرگ بندازی ...هشت ماه پی

میاومدی ،از برادرت طلب بخش

میکردی و الاقل یکم

بخاطر اون همه پولی که باال کشیدی و به روت نیوردی ،ابهراز پشهیمونی میکهردی! بهرای مهن
حرف از صال و خیرخواهی میزنه.
به دنبال این حرف عصبی خندید .عماد یک قدم به سمت او برداشت .هیچ رقمه دله
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بلند کرد و خونسرد گفت:

پسر پرو صاف نمیشد .دست

را جلوی

-چیزایی که میخواستی به

بدی رو ،بده من!

بابک نیم نگاهی به دست او انداخت و نگاه
راست

را روی پای چپ

را به ونداد که آرام و قهرار نداشهت دوخهت ،پهای

انداخت.

-من تقاص بالیی که سر بهزاد آوردم رو پ

دادم .تو از کهدوم

خبهر داری؟ چهرا همهه یهک

طر،ه قاضی میرین؟ من بد ...پسر بدهی خانواده منم اما بهزاد نباید تو این هشت ماه به مامهان
که هر روز چشم انتطار
ونداد با خود

بود سر میزد؟

کلنجار ر،ت که بتواند اعصاب

را کنترل کند .دم عمیقی گر،ت و نگهاه

را از

پنجره به بیرون دوخت .دستگیرهی شیشهی مستطیلی شهکل را گر،هت و بها جههت سهاعتگرد
چرخاند و آن را به سمت خود

کشید که پنجره باز شد .عماد دست

را تکهان داد و بها لحهن

دستوری گفت:
میگم بده من اون عکبابک نگاه
-بدم

و نوشتهها رو!

کرد و تک خندهی که به نیشخند شباهت داشت زد.

به تو که همه رو بسوزونی؟ احمقی؟ نفهمی؟ میگم دختره کنار شوهر و بچها

خوشه!

میخوای تنها مدرکی که نشون میده بهزاد رو نمیخواد بسوزونی؟
عماد دست بلند شدها

را مشت کرد .زیرلب و پر حرص ناسزایی نثار

کرد .بابک پلکههای

را باز و بسته کرد و به ونداد خیره شد.
-نمیخوای جواب ،سوالم رو بدی؟ از من بد

میاومد ...چرا مامان

رو به امان خهدا ول کهرد

وقتی دید من آه تو بساط ندارم؟
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عماد لب زیرین

را گزید و کمی از او ،اصله گر،ت .با دست

را عقب داد و پهر

موهای بلند

حرص به بابک چشم دوخت .نگهبان با ابروهای باال ر،ته هر سهی آنها را که با یک زبهان دیگهر
باهم حرف میزدند و انگار کوتاه بیا هم نبودند .نگاه کرد .
میگم نفهم ،بهزاد نمیدونست ،اون هیچ چیز از اینکه مادرت با تو زندگی میکرد نمیدونست.اون به اندازهی کا،ی درد و غصه تو زندگی
ببین  ،دل

داشت .دل

نمیخواست ههیچک

نمیخواست یکی ببینه چجوری برای بهار دوم مصهیبت سهر

بها پهای شهل

اومهده .مخصوصها

مامانتون که سر مرگ ،ریماه پا به پای بهزاد مرد و زنده شد .تصمیم داشهت وقتهی عمهل کهرد،
خبر مرگ من بیاد ایران!
بابک سری تکان داد و با پاهای
بود .گردن

را در حصار دستان

ضرب گر،ت .کف های

از شدت کهنهای کنهار

بهاز شهده

گر،ت و به زمین خیره شد.

باور نمیکنم .جوابت قانع کننده نیست.عماد روی صندلی آن طرف نشست و دندانهای
و زبان نا،همی بابک میسوخت .بابک سر

را روی هم سایید .علنا داشت از شدت حرص

را باال گر،ت و ادامه داد.

 حداقل برای من قانع کننده نیست .بهزاد نمیخواست مامان بفهمه زن متاهل گر،تهه .چهونمخالفت میکرد .بهزاد ،اون دختر رو به مادر

ترجیح داد.

درهای کدر اتومات از هم باز شد و بهزاد با لبا های آبی بیمارستان روی ویلچر نمایان شد .هم
زمان سر هر سه نفرشان به سمت او چرخید .پرستار کمی صهندلی را بهه سهمت جلهو ههل داد.
صدای گر،تهی بهزاد که خالی از حسی بود آمد.
همون که تو میگی درسته ،من بخاطر پریا نیومدم .راضی شدی؟بابک نگاه
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دست

انداخت و با همان لبخند مضحک و چشمهایی که با دیدن برادر

عقب عقب ر،ت و پشت ا

غمگهین شهده بهود.

را به آنها کرد و در سالن طویل بیمارستان گم شد .ونهداد ،عمهاد را

کنار زد و نگران به چهرهی بیرنگا

چشم دوخت.

خوبی دادا ؟بهزاد نگاهی به سر و وضع آشفتهی جفتشان انداخت .لبخندی روی لب
-میخوام همین جا عمل کنم .دارم میرم برای عک

نشاند.

برداری ...با دکتر حرف زدم .مثهل اینکهه

چارهای هم جز اینکار ندارم .ریسکه ولی شاید خدا خواست.
ونداد آرام شانهی او را ،شرد و نفس

را آسوده رها کرد.

-انشاهلل خیره! امیدت به خدا باشه بهزاد! خدا خود

شاهد تمام سختیها و مصهیبتهایی کهه

هفت سال و نیمه داری میکشی هست.
بهزاد دست سرد

را روی دست او گذاشت و دست

را ،شرد.

قول میدم اگه عمل مو،قیت آمیز بود .یک آدم دیگه بشم، .ق برام دعا کنین! به جز شما منهیچکی رو ندارم که یک دعای خیر الاقل برام بکنه!
عماد جلوی او بر روی دو زانو نشست .لبخند نگرانی زد و گفت:
برو مشتی ،خدا پشت و پناهت! هرچی خدا بخواد میشه! بعهدهم دعهای خیهر خیلیهها پشهتتوئه اینم یادت نره اول توکل بعد توسل!
بهزاد دست

را جلو برد و موهای قهوهای رنگ

را برهم ریخت .عماد چهرهی نگران

را درههم

کرد و ادامه داد.
سگ که نیستم این جوری نازم میکنی لعنتی!495
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بهزاد دست

را کشید .پرستار کمی صندلی را به جلو برد تا زمان کمی که دارد را یادآور شهود.

ونداد و عماد نگران هم را نگریستند .توقع قبول کردن بههزاد را بهرای عمهل نداشهتند .عمهاد از
جلوی او بلند شد .پرستار نیم نگاهی به هردوی آنها انداخت و صندلی را به سمت جلو ههل داد.
بهزاد سر

را به سمت آنها چرخاند .نگرانهی را میتوانسهت از چشهمهای آنهها بخوانهد .لبخنهد

خستهای روی لب

نشاند و دستی برای آنها تکان داد .که باع ایجاد خنده بهر لهب آنهها شهد.

بهزاد پتویی که روی پای

پهن بود را در میان مشت

گر،ت و زیر لب زمزمه کرد.

– ! I fight with destiny
(من با تقدیر میجنگم(!
سر

را صاف کرد و نگاه

را به جلو دوخت .او به همان پنج درصدی کهه دکتهر بها ناامیهدی

گفته بود .امید داشت .او بی هیچ تردیدی رضایت نامهی عمل را امضها زده بهود .امیهدی در دل
بهزاد روشن شده بود .ذهن
با دست

حلقها

میل زیادی به رویاپردازی روزهای پیشرو که به ایران برود داشهت.
چرخاند و آرام لب زد.

را در انگشتا

نمیبخشمت پریا ولی به زودی برمیگردم .درآینده ،بهزاد دیگهای رو خواهی دید.***
دست
خود

را باال گر،ت و آستین سفید
سردرد گر،ته بود .سر

لبخندی کنج لب

را صاف کرد .به قدری بهه خهود

را باال گر،ت و بها دیهدن تیهپ آراسهته و شهیکی کهه داشهت.

نشست .از این کمتر که از خود

مشکی رنگ که دقیقا اندازها

توقع نداشت .هیکلا

در کهت و شهلوار

بود .به خوبی دیده میشد .اجزای صهورتا

را از نظهر گذرانهد

که با خیره شدن به چهرهی خود  ،برادر
-سورپرایز جالبی میشه .دادا
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چطوره با یک عک
خندها
پول

سورپرایزت کنم؟ نظرت چیه؟

اوج گر،ت .دستمال سر جیب زرشکی رنگ سهاتنا
را با ژست خاصی در جیب داخلی کت
را روی میز گذاشت .انگشتا

دست

محوی کنج لب

گذاشت .قدم کوتاهی را بهه سهمت عقهب ر،هت.

از روی میز پهایین تهر ر،هت و کشهو را کشهید .لبخنهد

نشست.

-بعد هشت سال وقت

رسید.

جعبهی مخملی قرمز رنگ را از زیر تیشرتهای مرتب شدها
چپ

را صهاف کهرد .گوشهی و کیه

بیرون کشید .تکیها

را به پهای

که عقب قرار داشت .داد و در جعبه را با دو دست باز کرد .با دیهدن حلقههی تهک نگهین

ساده نقرهای رنگ ،لبخند
-آخر

عمی تر شد.

مال خودت شد .دیر و زود داشت ولی شد .اگه اون زمان پر زرق و برق میخریدم االن

به هیچ دردی نمیخورد و خیلی دمدمه بود.
جعبه را بست و درون جیب پالتوا
خارج شد .مادر
چشمهای

را پ

شال حریر

گذاشت .خم شد و چرا خواب را خهامو

را روی شانها

کهرد و از اتهاق

انداخت .با بیرون آمدن او اشهک حلقهه زده در

زد و گفت:

نمردم و دامادی یکی از پسرام رو دیدم.در را بست و به سمت مادر
سال بود کشید .لحن

برگشت .دست

را روی زخم کنار گهو ا

کهه یادگهار همهان

ناخودآگاه تلخ شد .

نمردم و دیدم بالخره راضی شدین! واقعا هنوز باورم نمیشه .کیانها رو بهرای مهن خواسهتگاریکردی...
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شرمنده گفت:

مادر

حاال که همه چیز تموم شده ،چرا باز کانگشت

میدی؟ تا چند ساعت دیگه حلقهی نشون میره تهو

و میشه برای خودت!

،رزاد بدبین سر تکان داد که مادر

با لحن مرددی ادامه داد.

،ق ،رزاد ،لطفا تا وقتی ازدواج نکردین به عماد چیزی نگو!،رزاد پوزخندی کنج لب

با این حرف او مشت شد .همان طور که به سمت در

نشست .دست

خروجی میر،ت تا زودتر از محی خفقان آور خانه نجات یابد .گفت:
چرا؟ نکنه هنوز امید داره که کیانا یک روزی برمیگرده؟ یا میترسی پسر دسته گلت ضربهیعاطفی بخوره؟ ح داری! ،ق من به جرم پنج دقیقه بهزرگ تهر بهودن ،بهه جهرم اینکهه پسهر
ارشدتم باید خنجر از پشت بخورم و دم نزنم ولی این رو تو گوشت ،رو کن مامان...
شانه به شانهی مادر

ایستاد .سر

او کرد.

را کمی نزدیک گو

،-کر اینکه دوباره بخواین همون بالی هشت سال پی

رو سهرم بیهارین از سهرت بیهرون کهن!

میدونی که ضرب دستم خوب شده ...یک تنه هرکی جلوم وایسه هرکی نذاره من شب نهامزدی
به محضر برسم رو میکشم .میخواد عماد باشه میخواد ک

دیگهای باشه ...په

ایهن رو از تهو

سرت بنداز بیرون که بخواین اشتباه گذشته رو تکرار کنین و اون شب عمهاد رو جهای مهن جها
بزنی ،میدونی که مار گزیده از همه چی میترسه! حتی االن با وجود حر،ات باور نمهیکنم کهه
به قصد عماد جلو نر،ته باشین و من از همه جا بیخبر ،ق یک بازیگر تا قبل نامزدی نباشم.
پ

از تمام شدن حرفهای  ،از کنار مادر

گذشت و کف های مجلسی بند دار ا

کفشی برداشت و با همان پوزخند تلخ از خانه خارج شد .پهای راسهت
بندهای کوتاه کف ا
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از این حرف مادر

را از جا

را روی پلهه گذاشهت و

به طور مضهحکی زیهر و رو شهد.
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لبخند مرموذی روی لب

به وقوع پیوست .پ

صاف کرد و پالتو مشکی رنگ

از بستن بنهد کفه

پهای چهپا  ،کمهر

را

را پوشید .چرا کنار حیاط که بر روی دیوار قرار داشت زد .کنار

دیواری های حیاط روشن شد .دست
گوشی را بیرون آورد .انگشتا

را به سمت جیب داخلی کت مشکی رنگه

،هرو بهرد و

را روی حسگر اثرانگشت نگه داشت .با باز شدن صفحه ،آیکهون

کرد .لیست را کمی پایین داد تا به نام انگلیسی عماد رسید .صدای بلند عماد در

تما

را لم

ذهن

یادآوری شد .ناخودآگاه گردن

را به سمت در قهوهای سوخته چرخاند .خود

و عمهاد

را دید که با بغض عربده میکشید" .خیلهی

را دید .صورت زخمی و لبا های پاره پوره شدها

نامردی عماد! " نامرد بود .بیمعر،ت بود که با وجهود دانسهتن عالقههی آنهها بهرهم از موقعیهت
استفاده کرد .عماد را در یک وجبیا

دید که یقهی پیهراهن او را گر،هت و بها صهدای بلنهدی

،ریاد زد" .میخواست برسی! میخواست بری سر قرار حاال که بعد یک هفته معلهوم نیسهت از
کجا پیدات شده چی از جون زندگیم میخوای؟ به خودت بیها لعنتهی ،کیانها بهه زودی زن مهن
میشه!" دست مشت شدها
انداخت و برگشت را لم

را جلوی دهان

گر،ت و سر،ه ی خشکی کرد .سهر

را بهه زیهر

کرد.

من مثل تو نیستم عماد! من مثل تو عوضی نیستم ،هرچی بشه ...بازم برادرمی!این حرف را زد و سوییچ ماشین را از جیب ا

خارج کرد .دو پلهای که جلوی خانه قرار داشت

پایین ر،ت و به سمت ماشین گام نهاد .دکمهی قرار گر،ته روی در را زد ،پ
سوار شد .کمربند

را کشید و استارت را زد .پدر و مادر

یک سبد گل بزرگ بود و دست پدر

از خانه خارج شدند .دست مهادر

یک جعبه شیرینی! از ،کر عماد بیرون آمد و دسهت

روی ،رمان گذاشت .لبخند با یاد کیانایی که با وسوا
لب

از بهاز شهدن در،

مشغول آرایه

را

کهردن خهود بهود .روی

نمایان شد .کیانا نگاه از آینهی آ،تابگیر گر،ت و در ریمل را بسهت .کیهانمهر نمیتوانسهت

جلوی خندها

را از این تجدید آرای

ده بار مژههای

را معطوف ریمل کرده بود .بگیرد .از صبح که حرفهای کیانا را شنیده بود کهه
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را در ماشین گذاشته بهود .نزدیهک
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دل

با طرف است و هیچ اجباری در کار نیست .مهدام نامحسهو

لبخنهد کهنج لهب

نمایهان

میشد .در ابتدا باور نکرد اما وقتهی ،همیهد طهرف چهه کسهی اسهت .تهرجیح داد کهه چیهزی
را برهم زد.

نگوید.کیانا با دیدن خندهی او ،مژه های
خوب شدم؟کیانمهر دست سالم

گر،ت و آرام خندید.

را جلوی صورت

دو روز دیگه کچل میشه مژههات از بکیانا تا آمد دست

شونهاشون کشیدی!

را به کت به گردن بستهی او بکوبد .دست

کرد و کامل به سمت برادر

میگفت بدبخت کردن خودت کا،یست و ندای دیگر
کیانمهر با نگاه جدی کیانا ،یک تای ابروا
جان کیانا؟ حکیانا بازدم
زنجیری کی ا

را نگه داشت .کمربند

برگشت .تردید در دقهای پایهانی بهه جهان

را باز

ا،تهاده بهود .نهدایی

میگفت لطمهای بهه ،هرزاد نمیخهورد.

را باال داد و لبخند را از روی لبان

محو کرد.

میکنم از وقتی تو ماشین نشستیم میخوای بهم چیزی بگی!

را بیرون ،رستاد .نگاه

را به سوی دیگری کشهاند .دسهتهای سهرد

بها بنهد

بازی کرد.

یک قولی بهم میدی دادا ؟کیانمهر از این لحن ترسان کیانا ،نگران شد .دستا

را روی دست سهرد او گذاشهت و محکهم

،شرد.
-تا حاال کی بهت قولی دادم و زیر

زدم؟

به چهره ی مضطرب و نگران کیانا چشم دوخت .هیچ کار خاصی که موجب تغییهر در صهورت
شود .نکرده بود .نه سایه روی گونههای
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برجسهته شهود .نهه
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رژلب

را سایه زده بود اما پ

از مدتها همین کرم سفید کننده و خ چشم ،ریمل و رژلهب

قهوهای رنگ ،بدجور به صورتا
صورت

نمی دیدی .کیانا بازدم

نشسهته بهود .دیگهر آن تصهویر مهادر شکسهت خهورده را در
را بیرون ،رستاد.

میشه هر اتفاقی ا،تاد .بازم کنهارم باشهی! میشهه اگهه روزی حمایهت همهه رو از دسهت دادم،حمایت تنها برادرم رو از دست ندم؟ میشه هر تصمیمی گر،تم هر کاری کردم بدون گفتن هیچ
چرایی قبول کنی؟ درکم کنی؟
صدای کیانا لرزید .کیانمهر نگران تر از قبل دست او را رها کرد و چانه ا

را که بخاطر بهه زیهر

بودن سر  ،پایین بود .را آرام گر،ت و باال برد.
چرا انقدر تشوینگاه خی

خواهر

داری کیانا؟ میخوای چیکار کنی؟
و چیزی که در چشمهای

برق زد .باع شهد .کیهانمهر کمهی خهود

را

جلو بکشد و رخ به رخ او شود ،شک او به یقین تبدیل شد .ترسی به جان کیان ا،تاد .ایهن نگهاه
آشنا را چندماه پی

در صورت کیانا دیده بود .کیانا سریع نگاه

که با ایستادن ماشین ،رزاد جلوی رستوران ،آرام با انگشت اشارها

را به سمت خیابان سوق داد
رد اشک را از روی صورت

پاک کرد.
کاری نمیخوام بکنم .بهم قول میدی؟کیانمهر عصبی دستی به یقهی پیراهن

کشید.

کیانا داری میترسونیم .تو میخوای یک غلطی بکنی که هیچ راه بازگشتی نداره ...آره؟کیانا ،آ،تابگیر را محکم بست .کیف

را در دست

گر،ت و همهان طهور کهه در را بهاز میکهرد

گفت:
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چرا مزخرف میگی؟ من ،ق ازت قول خواستم .نمیدی به درک!این حرف را زد و پیاده شد .کیانمهر ناباورانه سر تکان داد .در سمت راننده را باز کهرد .شهاید او
آدم شنا

خوبی نبود ولی امکان نداشت تک تک ر،تارهای خواهر

را نشناسهد .کیانها بهدون

توق  ،با کف هایی که به زور روی سنگ میتوانست قهدم بهردارد بهه سهمت رسهتوران ر،هت.
از قفل کردن درها ،به سمت کیانا که با همان گام ههای

کیانمهر محکم در را برهم کوبید و پ

لرزان ،اصلهی زیادی از او گر،ته بود .دوید.
وایستا باهم بریم!کیانا ایستادن که هیچ ،گام های
او را به سمت خود

را با حرص بلندتر کرد .کیانمهر به او رسید و از پشت بهازوی

کشید .کیانا با عصبانیت و ناراحتی نگاه

کرد.

چیه؟کیانمهر بازوی او را رها کرد .دست

را روی شانهی الغر

گذاشت و با لحنی که سعی میکرد

نهایت مالیمت را به کار برده باشد .گفت:
این چیزی که تو چشمات دیدم اشتباه بود نه؟ کیانا نمیخوای که کار اشتباهی بکنی نه؟ بگهوحد

من غلطه عشقم؟

کیانا سعی کرد خود
دستهای

را جمع و جور کند .نگاه سیاه رنهگ کیهانمهر ،از نگرانهی دودو مهیزد .

را باال برد و صورت سرد برادر

را میان دستان

گر،ت.

آره اشتباه بود .نتر ! من جرعت خیلی کارها رو ندارم ...برای همهین دارم بهه ،هرزاد ،رصهتمیدم .اگه بهت گفتم بهم قول بده ،بخاطر اینه که اگه یک درصهد پهام کهج ر،هت .تهو رو مثهل
ازدواج اولم پشتم داشته باشم.
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به دنبال این حرف ،صورت او را در میان دست

به چپ و راست تکان داد.

برو خودت رو خر کن! هر وقت میخوای ازم اعتراف بگیری عشقم ..عشقم میکنی! من گوشامدراز!
کیانمهر گردن

را کج کرد .و مچ دست الغر او را گر،ت .نمی توانست بهه حهرف کیانها اعتمهاد

کند .او به چشمهای
ر،تارهای

بیشهتر از کیانها اعتمهاد داشهت .هرچهه باشهد خهواهر

بهود .خیلهی از

همانند او بود.

من تا وقتی که ببینم ح با توئه ،راهی که ر،تی درسته همیشه پشتتم ولی اگه ببیهنم داریحماقت میکنی داری به بیراهه می ری ...داری زندگیت رو خودت دستی دستی نهابود میکنهی
به ،کر حمایت من نبا ! چون اون وقت من دیگه پشتت نیستم جلو روتم.
کیانا دستهای

را از روی صورت او برداشت .یک گام به سمت عقب برداشهت .از سهرمای ههوا

کمی به خود

را رها کرد و از دور به جلوی رسهتوران

لرزید .کیانمهر نگاه از او نگر،ت .دست

چشم دوخت .دست سالم

را به ته ری

کوتاه

کشید.

هر وقت خواستی کاری بکنی ...اول به آدمهایی که دوسشون داری و دوسهت دارن ،کهر کهن!ببین کاری که میکنه به اونا لطمه وارد می کنه یا نه؟ اگه دیهدی آره ،ضهربه میخهورن بهدون
راهی که به پی

گر،تی غلطه و بعدها هیچ چیزی جز پشیمونی برات نداره!

پشیمانی داشت؟ آره ،کیانا می دانست یک روزی از کار
عزیزان
سر

میمیرد اما با جگر سوختها

پشیمان میشود و در حسرت دیهدار

چه میکرد؟ هیچک

کیانا را درک نمیکرد .کیهانمهر

را به سمت او برگرداند.

قبل اینکه بله رو بدی و انگشهتر بهره تهو انگشهتت ایهن یهادت نهره! تهو و ،هرزاد مها شهدین!تصمیمهای تو ،میتونه روی زندگی اونم تاثیر بذاره! پ ...
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را لهو مهیداد .بنهابر ایهن ،دسهت

اگر کیانمهر بیشتر ادامه میداد .کیانا مطمئنا خود

را دور

را برید.

بازوی سالم او حلقه کرد ،حر،

چه گیری دادی به تصمیم اشتباه! میگم میخوام از این به بعد زندگی کنم .هی موعظه و پنهدمیدی؟
کیانمهر چیزی نگفت و سکوت را ترجیح داد .هم قدم باهم به سمت رستوران گام نهادند .کیانها
از سرما خود

را به کیانمهر چسبانده بود تا بلکه کمی گرم شود .لبا ههای

سرد بود اما به خوبی آگاه بود این لرز و استرسی کهه بهه جهان
برخالف مادر

که مدام تما

مناسهب ههوای

ا،تهاده از کجها آب میخهورد.

میگر،ت و گوشزد میکرد .مانتو و شلوار شیری رنهگ بپوشهید.
سهفید بپوشهد .بنهابراین ،چکمهههای

او اصال مایل نبود .هنوز چیزی نشده بود که بخواهد لبا
پاشنه هفت سانتی ساق بلند قهوهای روشن که تا زیر زانوا
مشکی رنگ و با،ت شیری آزادی که بلندی قدا

میرسهید پوشهیده بهود بها سهاق

تا وس های رانا

میرسید .روی با،ت هم،

یک پالتو کتی مشکی رنگ پوشیده بود.
امیدوارم همین طور که میگی باشه! من حر،ام رو زدم .زندگی خودته ولهی اگهه بهویی ببهرم،مطمئن با
کیانا آب دهان

نمیذارم ،رزاد زندگی

رو پای تو تباه کنه!

را پایین ،رستاد .لبخند تلخی در دل

به این حرف برادر

زد.

نتر ! قبل اینکه من و اون ،ما بشیم .همه چیز خراب شده!کیانا با دست

در شیشهای را هل داد .کیانمهر منتظر شد تها اول او بهرود و بعهد خهود

گهام

بردارد .کیانا تشکری کرد و جنتلمنی با خنده نثهار او کهرد و وارد شهد .رسهتوران خهالف ظههر
خلوت بود .مرد با وارد شدن آنها ،با دست

به پلهها اشاره کرد.

سالم ،خیرمقدم میگم ،بفرمایید طبقهی باال لطفا!504
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کیانمهر با خوشرویی تشکری کرد و با خواهر
گذاشته شد .صدای زنگ موبایل
رنگ

همراه شد اما تا پای راسهت

در ،ضا پیچید .دست

روی اولهین پلهه

را درون جیب داخهل کهت سهورمهای

،رو کرد و گوشی را با یک دست گر،ت .نهام الههام روی صهفحه خودنمهایی کهرد .کیانها

لبخند شیطنت آمیزی زد و همان طور که به سمت باال میر،ت .گفت:
من اول میرم پ  ،یکم با الهام دل بده قلوه بگیر بلکه از این بدبینی نجات پیدا کنی ،خله وخوت عوض شه!
کیانمهر از برداشت خواهر  ،سر

را تکان داد .تما

را وصل کرد و پله ی باال آمده را پهایین

ر،ت.
جانم الهام؟الهام نفس

را مضطرب بیرون ،رستاد .از شیشه ی تاکسهی نگهاه

را بهه بیهرون سهوق داد و

گفت:
ببخشید بی موقع زنگ زدم ولی مامانم برگشته تهران!گل از گل کیانمهر شکفت .اینکه عالی بود .میتوانست در همین مدت که مادر

آمهده مراسهم

خواستگاری را برگزار کنند.
چشم هردومون روشن!با توق تاکسی ،جلوی خانه ،ناخن بلند و الک زدها

را به دندان کشید.

مجبورم برگردم خونهام ،چون تو راهه!لبخند روی لبان کیان خشک شد .الههام بهه خانهه ی پارسها میر،هت؟ چههرهی پارسها جلهوی
چشمان
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ر،ت.
-مگه خونهی خودتون نیست؟ آدر

خونهی مهن رو بهده بریهد اونجها! الههام نهری اونجها! اون

مرتیکه به بچهی خودشم رحم نکرده!
الهام ناخن

را از دهان

خارج کرد .استر

کیانا از اینکه پارسا او را از چندسال پی

را در بند بند وجود

احسا

میکرد .حرفهای

دوست داشته است .یادآوری شد .گوشی را با کهتف
را از کی دستیا

گر،ت و با دستهایی که بی نهایت میلرزید .کی پول

بیهرون کشهید و

دو تراول ده تومانی به سمت راننده گر،ت.
کیان انقدر من رو نترسون! من تنها نیستم .مامانم از اون طرف میاد .تها حهداقل نهیم سهاعتدیگه اینجاست .نگرانیت بی خوده! زنگ زدم ،ق در جریان باشی که پی
مرد پول را گر،ت و الهام کی پول را داخل کی ا
نگاه ترسان

انداخت و از تاکسی زرد رنگ پیهاده شهد.

را به اسکلت ساختمان دوخت .کیانمهر لب

دردی که به جان گردن

نهال نیستم.

را بها زبهان

تهر کهرد .ناخودآگهاه از

ا،تاده بود .نالید.

،کر میکنی الکی میگم؟ مگه حر،ای کیانا رو نشنیدی؟ الهام ،وایستا تا بیهام ،نهری داخهل تهابیام!
الهام آب دهان

را با صدا پایین ،رستاد .تاکسی از پشهتا

حرکهت کهرد و انگهار بها سهرعت

حرکت او ،باد سردی از جانب شمال وزید و اندام الغر او را بهه رعشهه انهداخت .ناگههان دسهت
آزاد

باال آمد و روی بازوا

کشیده شد.

اون برای هرکی هم خطرناک باشه برای من نیست .چون دوسم داره ،بعدهم بچههی دو سهالهکه نیستم .نوزده بیست سالمه! انقدر نگران نبا  ،دیگه قطع میکنم تا به کارت برسی ...مراقب
خودت با !
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تا کیانمهر آمد .با عصبانیت حر،ی بزند .صدای بوق قطعی در گو ا
نثار پارسا کرد و دوباره روی تما
نمیباشد" مواجه شد .لب

به صدا در آمد .ناسهزایی

زد اما با پیهام "مشهترک مهورد نظهر قهادر بهه پاسهخگویی

را به دندان کشید که شوری خون را در دهان

کرد.

احسا

درد من لعنتی از این عالقهی مسخره است .اون هر کاری میکنه کهه پهوز مهن رو بهه خهاکبماله! اون هرکاری میکنه که تو رو برای خود
سر

را باال گر،ت و نگاه

داشته باشه! اون بخاطر تو از بچها

گذشت.

را به پله ها دوخت .نمی توانست بهه حهرف الههام اعتمهاد کنهد و

اجازه دهد آنها در یک ساختمان باهم تنها باشند .در این نیم ساعت اتفاقات زیادی میتوانسهت
رخ دهد .حتی ،کر اینکه با او رخ به رخ شود .حتی ،کر اینکه دسهت
میشد .سمت چپ باال تنها
لرز

دستا

به کل ،لج شود .نگاه عصبانیا

شدت یا،ت .نگاه

بهه الههام بخهورد .باعه

به سمت در خروجهی چرخیهد.

مدام میان راه پلهها و در خروجی در گرد

بود .کیهانمهر

در میان مانده بود .برود یا نرود !...صدای زنگ گوشی که دوباره بلند شهد .بها ،کهر اینکهه الههام
است .سریع تما

را وصل کرد اما به جای الهام صدای کیانا در گو ا

به صدا در آمد.

کجایی کیان؟ چرا پایین گیر کردی؟ حالت خوبه؟ همه منتظر توئن!را بیرون ،رستاد.

بازدم

االن میام.گوشی را قطع کرد و به سمت راه پلهها گام نهاد .پارسا با وارد شدن الههام از در اصهلی ،ناگههان
را از روی میز انداخت و به صندلی گردان تکیه داد .لبخند مرموذی کنج لب

پاهای

نشسهت،

بطری آب کنار کیبورد را برداشت و جرعه از آن نوشید.
-پ

بالخره اومدی عشقم !...میبینم بادیگاردتم که نیست.

به دنبال این حرف قهقههای سر داد .الهام با قدم های سهریع خهود
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زیرلب و مضطرب خود

را دلداری داد.

هیچی نمیشه! اون کاری باهات نداره! اگه دیدمدکمهی آسانسور را زد و پ

مثل همیشه ر،تار میکنم.

از باز شدن دربهای آن سریع وارد کابین شد .طبقههی پهنجم را

،شرد و به دیوارهی آسانسور تکیه داد .بی اراده سر
ا،تاده بود .چرخید .ذهن
بخاطر ر،تار

به سمتی که آن شب ،در آغو

به سمت بالیی که جوانمردانه سر

آورد .کشیده شهد .یهک لحظهه

پشیمان شد اما بعد ،یاد حرفهایی که در ذهن

تکان داد ،اگر آن کار را نمیکرد اینگونه آرام نمیشد .پارسا نگهاه
سیاه سفید که در حال پخ

کیانمهر

کمرنگ شده بود .ا،تاد و سهر
را بهه تصهویر مربهع شهکل

دوربین آسانسور بود .دوخت.

بد نیست یکم بازیت بدم شریک! بد نیست یکم بدبینت کنم .شهاید بهه الههام اعتمهاد داشهتهباشی ولی اعتماد به من ...نچ نچ!
به دنبال این حرف قهقههی مستانهای سهر داد و ناگهاه از پشهت صهندلی بلنهد شهد .عهالوه بهر
،یوضهای ساختمان که در موتورخانه بود .اتاق مخفی کهه پشهت دیهوار ،سهر بریهده و خشهک
شدهی شیر بود .تجهیزات کاملتری داشت .از قضا ،برق تمهام تجهیهزات سهاختمان! بهه سهمت
دیواری که سمت راستا

قرار داشت پا تند کهرد .در ،لهزی رک را کهه سهاختاری بیرونهیا

شبیه کمد ایستادهای بود .باز کرد .نگاهی به ،یوز سفید رنگ ،برق آسانسور انداخت .نگهاه
به تصویر الهام که سر به زیر انداخته بود و در ا،کار

را

غوطه ور بود .سوق داد .با همهان لبخنهد

کنج لب  ،زیرلب گفت:
شرمنده عشقم .ولی قول میدم زود تموم کنم.پ

از گفتن این حرف ،با نمایان شدن طبقهی چهارم بها ،لشهی کهه بهه سهمت بهاال میر،هت.

انگشت اشارها
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بیرون کشید .خدارا شهکر کهرد کهه ،یهوز

و ا،تادن الهام بر روی زمین ،گوشی را از کنج جیب

برق دوربین های ساختمان با برق آسانسور جدا است .شمارهی کیانمهر را از میان مخاطبینا
پیدا کرد .با دست چپ
را به میز جلوی

صندلی گردان مشکی رنگ را کشید و روی آن نشست .دست دیگهر

گر،ت و خود

تلویزیونی که روبه روی
گوشی را کنار گو
اختیار داشت .نگاه

ا

را به سمت جلو کشهید .نقطهه بهه نقطههی سهاختمان بها دو

قرار داشت قابل رصد بود .دکمهی تما
گر،ت .تکیها

را پایین نام کیانمهر ،شرد و

را به پشتی صندلی داد و با مهو

را به مانیتور کامپیوتر

بهی سهیمی کهه در

دوخت، .یلم کوچک شده در نهوار وظیفهها

باز کرد .بوق اول خورد .قامت دو نفر که از بالکن وارد شدند نمایهان شهد .سهر

را

را چنهدبار بهه

پشتی صندلی کشید و با خنده گفت:
لعنتی ،چه قدر احمقی شریک! ،کر کردی خونه ی مهن انقهدر بهی در و پیکهره کهه سهرت روبندازی پایین و بیای؟ خودت به درک! ،یلم به دست پلی

برسه...

روی چهره ی مرد دوم، ،یلم را متوق کرد .صورت ونداد معلوم نبود .چون مسها،ت دوربهین بها
محلی که آنها قرار داشتند کم بود اما برق انگشتر نقرهای رنگ در انگشت اشارهی دست راسهت
مرد ،برای او قامت مردی را یادآور شد که آن شب پ
ایستاده بود .بوق سوم و چهارم در گو ا

از سهقوط آسانسهور کنهار خهواهر الههام

به صدا در آمد .با لحنی که در تردید درونه

مهوج

می زد ادامه داد.
-وکیل خانت که مرد قانونه ،باید با وکالت

خداحا،ظی کنه!

با پیچیدن صدای جدی و آشفتهی کیانمهر ،دست از ،کر به ونداد کشید.
سالم ،بفرمایید.پارسا نگاه
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دوخت.
احوال برادر زن چطوره؟ کیفت کوکه؟کیانمهر با شنیدن صدای پارسا ،ناگاه رنگ از رخساره ا

پر کشید، .کری که در سر

ساعت قبل جوالن میداد .بیشتر شد .دلیلی نداشت پارسا با او تما

از چند

بگیرد .مگر کنار الهام بوده

باشد .مگر الهام را دیده باشد.
گیرم که خوب!پارسا زیرلب و آهسته زمزمه کرد.
جون به لبت میکنم کیان!کمی تن صدای

را باال برد.

ولی ،کر نکنم خوب باشی ...مطمئنم االن رنگ از صورت دوست داشتنیت پر کشیده .مطمئنماالن جای سر روی گردنت یک وزنهی یهک کیلهویی رو احسها
نزدیک بشم؟ ،کر کردی میتونی زندانی
دعوت

میکنهی ،ترسهیدی بهه الههام

کنی که کنهار مهن برنگهرده؟ نهه عزیهزم .اتفاقها االن

کردم داخل ،آخه میدونی چند روز پی

یک دعوای ،یزیکی با پیمان داشهتم .بهدجور

آسیب دیدم.
کیانا که جلوی کیانمهر نشسته بود و مدام لبخندهای تصنعی به حرفهای مادر ،رزاد می زد .با
دیدن رنگ نداشتهی صورت برادر  ،از زیر میز یکی به کنار کف ا

کوبید .هرچهه حه

بهد

در سراسر دنیا بود به کیانمهر هجوم آورد، .کر اینکه الهام مانند اینکهه او را پرسهتاری میکهرد،
دست

به پارسا بخورد .باع شد .از درون گر بگیرد .نباید نقطه ضع به دست پارسها مهی داد.

ببخشیدی به جمع گفت و از پشت صندلی بلند شد .با قدم های بلند به سمت در شیشهای گام
نهاد، .ک
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در را به سمت بیرون هل میداد .گفت:

شانهی سالما

،کر کردی زنگ بزنی این خزعبالت رو تحویل من بدی ،بُردی؟ اشتباه نکن! من از چشمام بههالهام بیشتر اعتماد دارم.
لبخند پارسا عمی شد.
،کر کنم یک چیزی رو الهام بهت نگفته بود .میدونی چرا اینجاست؟ حتما بهت گفته مامهانبرگشته نه؟ عالوه بر اون ...دلیل اصلی

من بودم .من از

بیاد .بالخره اونم آدمه نسبت به احسا

طرف مقابل واکن

خواستم برای طبابهت زخمهای مهن

میتوانست نف های عصبی کیانمهر را از پشت تلفن احسا
چنان محکم گوشی را در میان دست

کند .کیانمهر دم عمیقهی کشهید.

گر،ته بود .که هر آن نزدیهک بهود .صهفحهی موبایهل از

،شار دست او از کنار ترک بخورد .کاتر را از جامدادی ،لزیا
ک دست

نشون میده!

برداشت و تیزی تیغ را به سمت

برد.

تموم شد؟تیغ را ک دست
آخ بلندی از نهاد
قدری لرز

دست

گذاشت و دست

را مشت کرد که ناگهان با ،رو ر،تن تیزی در ک دست ،

خارج شد .با پیچیدن صدای او ،کیانمهر از درون درههم پیچیهده شهد .بهه
زیاد شد که کم مانده بود به کل گوشی از ک دست سرد و عرق کردها

بیفتد .پارسا با همان لبخندی که دیگر به انتها رسیده بود روبه الهام خیالی گفت:
عزیزم آرومتر به کارت بر ! من مثل کیان پوست کلفت نیستم .در مقابل زخمههای جسهمیدوام بیارم.
کیانمهر توان تکان دادن هیچکدام از اعضای بدن
باشد و دقیقا کارهایی که برای او چند روز پی
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بی

از این ،تاب بیاورد .از شدت عصبانیت صورت

از گوشهی چشم

گلگلون شد .قطره اشکی از شدت عصبانیت

چکید و با صدای بلندی که ندای ضعیف

به گو

ا،راد داخل ههم رسهید.

غرید:
خودم میکشمت پارسا! ،ق وایستا و ببین! دست رو نقطه ضهعفم گذاشهتی دسهت رو نقطههضعفت میذارم.
از این نتوانست تحمل کند .با صدای بلند قهقههای سر داد .خون از ک دسهت

پارسا بی

روی میز چوبی جلوی

میچکیهد .بهه قهدری دله

بهر

از ایهن کهار خنهک شهده بهود کهه دله

میخواست موزیکی بگذارد و برقصد .کیانمهر بی توجه به اینکه به خانوادهی ،رزاد بی احترامهی
میشود که بی دلیل از وس مهمانی ،ر،ته است .به سمت راه پلهها دوید .پارسا سر باال گر،ت و
به الهامی که سر

را پایین انداخته بود و به چیزی که درون دست

بهود چشهم دوختهه بهود.

نگاه کرد .
-تو که خیلی به الهام اعتماد داشتی .چی شد چاییدی؟ دیدی همها

شعار بود؟ شک ندارم از

اینکه الهام کنار من باشه داری دیوونه میشی! تو به الهام شهک داری! تهو ،کیهانمهر سهاالری از
اینکه الهام قالت بذاره میترسی و این نقطه ضع توئه!
نمیدانست چگونه دارد از پلهها پایین میرود .او شک نداشت بالیی سر الهام آورده است یها بهه
نحوی او را تهدید کرده است که حاضر شده کنار پارسا بماند .البته این دلیل را ،ق بهرای آرام
کردن خود

آورده بود .هیچ دلیلی نداشت که پارسها بخواههد بالیهی سهر او بیهاورد .کیهانمهر

داشت دیوانه میشد .تا پای

را از در رستوران بیرون گذاشت .بی توجه به اینکه نبایهد دسهت

را تکان دهد .به قصد باز کردن آتل چسبی که به گردن
باند پیچی شدها
چهرها
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آویزان شده بود را کشید .ساق دسهت
پیچید که دله

ناگههان ضهع ر،هت

باال ر،ت.

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

برسم اونجا خونت گردن خودتِ مردک خیالباف! حتی اگه الهام به تو کمک کنه! بهازم قلهب،ق برای منه ،چون عاش منه! چون تنها کسی که تو قلب و ذهن اون نفوذ کرده منم! منتظهر
که برسم ،کر نکنم با این غلطی که کردی جون سالم به در ببری!

با

صدای مادر الهام در گو ا

به صدا در آمد " .قلبی که برای کسی بزنه ،کسی که عاش یکهی

بشه ،به این سادگیها دست از اون نمیکشه! پشت تلفن گفتی ،مدت زیادی با الهام بودی ولی
اون احساست رو نادیده گر،ته ،گفتی واس
ر،تار

چیزهای زیهادی گر،تهی ولهی بهازم تغییهری تهو

ندیدی ...مشکل از تو نیست .الهام حتی اگه با کیان بهم زده ،بازم ،کر و ذههن

اون بوده! " با شنیدن این حرف او و پاسخ مادر  ،خنده از روی لبان بی رنگ
آشفتگیا

را بروز نداد .کمی خونسردی چاشنی صدای

پهی

محو شهد امها

کرد که بدجور روی اعصاب کیهانمهر

ر،ت .
-اوکی ،مراقب با

تو راه با یک دست تصادف نکنی و به آرزوی دیرینهام برسم .نهایت

بیشتر

با الهام گپ میزنم .دیگه غیراینه؟
گوشی را پایین آورد .از روی جدول گوشهی خیابان پر

کوتاهی زد .در ماشینا

را باز کهرد.

شاید حدود ده دقیقه با خانهی الهام ،اصله داشت .گوشی و آتل را روی صندلی شاگرد انداخت
که از شدت دردی که در ناحیهی کت ا
بازوی خشک شدهی چپ
راست

پیچید .با درد دست

را به انهدازهی چندثانیهه ،روی

گذاشت ،اما با پیچیهدن حرفههای پارسها در گهو ا  ،بها دسهت

کمربند را کشید و بست .عصبی زمزمه کرد.

میکشمت پارسا! به موال میکشمت!با دست سالم

ماشین را روشن کرد و بی توجه به ماشینی که دوبل پارک کرده بود .با سرعت

دنده عقب گر،ت .عصبانیتی که در بند بنهد وجهود

بها حرفههای پارسها نفهوذ کهرده بهود را

نمیدانست از کجا سرچشمه می گیرد، .ق این را میدانست بدجور غیرت
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است و شک نداشت اگر پارسا را ببیند زندها

نمیگهذارد .حرفههای الههام از بهی تهوجهیا

هنگامی که گفت " او مرا دوست دارد و آسیبی نمیرساند ".بر تر ا

ا،زود .ح با پارسا بود.

کیانمهر تنها ترسی که داشت از دست دادن الهام بود .از اینکه بازهم بخاطر گذشهتهی نهاخو
آیندی که پشت سر گذاشته بود ،الهام به پارسا نزدیهک شهود .در ایهن صهورت او ههیچ حر،هی
نمیتوانست بزند .دهان

به کل بسته می شد .کیانمهر ،حتی یک ثانیه ،کهر

بهه سهمت ایهن

نر،ت که شاید حرفهای پارسا غل باشد و الهام در جایی گیهر ا،تهاده باشهد کهه گوشهیا
دستر

از

خارج شده باشد .کیانمهر شکاک بود حتی با وجود نیمه جان شدنا  ،در بیمارستان

هنوز باور نمیکرد الهام کوتاه آمده باشد .از آن سمت ،الهام از همه جا بی خبر ،با رنگ پریهده و
پای لرزان از کابین آسانسور بیرون دوید .به قدری استر
بر رخا

به جان

ا،تاده بود که دیگهر رنگهی

نمانده بود .جلوی در ضد سرقت خانه ایستاد و زیرلب گفت:

خدایا اشتباه کردم .قلم پام خرد بشه تنهایی سوار آسانسور شم!کلید که به دست

آمد .بدون باز کردن زیپ چکمههای  ،کلیهد را بها دسهتان لهرزان در قفهل

چرخاند و وارد خانه شد .سیاهی مطل خانه را ،را گر،ته بود .به کل وجود پارسا را در آپارتمهان
از خاطر برده بود ،در را سریع پشت سر
با روشن شدن چرا های خانه ،دست
مرتب تر از همیشه بود .کف

کمی به سمت چهارچوب هل داد و کلید بهرق را زد.
که با سهرعت مهیزد .قهرار داد .خانهه ا

را روی قلب

های مردانه و دستمال سرجیب کیانمهر روی میز درون پهذیرایی

خودنمایی میکرد .به قدری ترسیده بود که دل

میخواست گریه کند .بچه نبود امها صهدای

کشیده شهدن اتاقهک آسانسهور بهه دیهوارهی بتنهی ،در آن شهب ،بهدجور در گهو ا
میانداخت .از آن سمت هم موبایل

بد موقع شارژ تمام کرده بود .کی دوشیا

را جلهوی در

نشست .دستهای لرزان

را جلو برد و

انداخت و به سمت پذیرایی دوید .جلوی میز روی ،ر
کف های او را در آغو
مادر
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کشید .به قدری ترسیده بود که ناگهان بیدلیل زیر گریه زد .تا وقتهی

بیآید .هیچ راه ارتباطی با بیرون نداشت .شارژ موبایل را از شان
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بدا

در خانهی نهال
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لبالب از اشک پر شد و بدون نگاه گر،تن از کف ها ،که انگار قهوت

جا گذاشته بود .چشمهای

قلب با دیدن آن گر،ته بود .خود
باع شد بیشتر در خود

جمع شود ،بهه قهدری حرفههای کیانها و کیهانمهر در ذههن

گذاشته بود .که مدام در سر
شد .ح

را لعنت ،رستاد .سکوت خانه و تیک تاک سهاعت دیهواری،

قامت پارسا با اسلحهای که به سمت

گر،تهه بهود .نمایهان مهی

میکرد در و دیوار خانه دارد او را میخورد .سمت چپ صورت

پارسا ترسیده بود و تنها ماندن در آسانسور با آن اتفاق ،روان
برای آرام کردن خود

اثهر

کرخت شهد .الههام از

را آشفته ساخته بود .الهام زیرلب

گفت:

اون من رو نمیکشه! چون دوسم داره! بالیی سهرم نمیهاره! اون آدم بهدی نیسهت .تها ده مهیشمارم کیان! باید بیای ،اگه دوسم داری بیا! اصال غل کردم گفتم نیا! باید بیای!
دستمال را میان دستهای عرق کردها
باز کرد و شمار

معکو

گر،ت و به آن چشم دوخت .لب های لرزان

را از هم

را شروع کرد .کیانمهر ،با سهرعت جلهوی پارکینهگ ترمهز دسهتی را

کشید .صدای کشیده شدن الستیکهای ماشین بهه روی آسهفالت ،سهکوت کوچهه را شکسهت.
پارسا پرده را کمی پ

زد و سیگاری کنج لب

گذاشت .قامت کیانمهر را که هراسان از ماشین

پیاده شد .از نظر گذراند و خندید.
حی خونه ی الهام نشد دوربین بذارم ...وگرنه که این صحنهای رو از دست نمیدادم.کیانمهر به سمت در اصلی ساختمان دوید .چند پله ی مرمرین را رد کهرد و دسهت راسهت
روی بازوی چپ
سستی پاهای

گذاشت .با بازوی راست
همراه با جلو ر،تن در ،خود

را

در سهنگین و شیشهه ای را ههل داد کهه از شهدت
هم تعادل از دست داد و محکم بر زمهین ا،تهاد.

نگهبان که قبال پارسا اطالع داده بود همچین مردی وارد خواهد شد .تنها به یک نیم نگاه اکتفها
کرد .نف ا
سلولهای
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به کل ،لج شهد .نهاتوانی را در تکتهک
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مبهوت نگهبان که با دیدن لکهی خون پیراهن
و تنا
راه

قدمی گذاشته بود .یا علیای گفهت

به سمت

را تکان داد و ایستاد .نیم نگاهی به آسانسور انداخت ،در طبقهی پنجم بود .سالنهسالنه
را

را به سمت راه پلهها که در ،سمت راست و پشهت در شیشههای قهرار داشهت .دسهت

روی دستگیرهی بزرگ نقرهای رنگ قرار داد و به سمت بیرون هل داد و همان طور که پلههها را
دوتادوتا باال میر،ت .گفت:
خودت رو مرده بدون مردک اال !را دور زانوهای

الهام دستهای

حلقه کرد .سر

را روی پای

گذاشت و مشت دیگر

را با

بغض بست.
پنج!کیانمهر نف

را به طبقهی پنجم رساند .در راه پلهها را هل داد و نگاه سهرگردان

زنان خود

را به دو دری که روبه روی هم قرار داشتند دوخت .نف ا
بدن

پیچیده بود که رنگ

نگاه

به میت میمانست .تا آمد گامی به سمت آپارتمهان پارسها بهردارد.

به چکمههای الهام و در باز خانها

بسته بود و عدد چهار را گفت .در گو
جان

ا،تاد که پاهای

خوره در سر

دیگر باال نمیآمد .چنان ضعفی در

ا

ا،تاد .صدای آهسته و لهرزان الههام کهه دسهت
پیچید .ناگهان بهه قهدری اسهتر

سست شد .ناامیدی در سراسر وجود

را

و اضهطراب بهه

پیچید .تنهها ،کهری کهه ماننهد

میچرخید .ا،تادن اتفاقی برای الهام بود .نفهمید چه زمانی بهه سهمت خانهها

ر،ت دست لرزان

باال ر،ت و با سرانگشتان سر شدها  ،در را به داخل با نیهروی بهاقی مانهده

هل داد .انگشتا

که نمایان گر عدد چهار بود بسته شد و تا آمد سه را زمزمه کند .بها صهدای

کیانمهر که با دیدن وضعیت او ،به طوری که روی زمین با چشمهای گریان نشسته بود و رنهگ
به رخ نداشت و کف های

را در آغو

چنان تیری وس پشتا

کشید که آخ بلندی از نهاد

516

WWW.98IA3.IR

کشیده بود .ح

کرد تمام اعضای بدن

خشک شهد.

خارج شد .الهام سریع بلند شد .ناگهاه

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

تمام تر ا

ر،ع شد اما از نگرانی و وضعیت کیانمهر ،که بی شک به تصاد،یها میمانست .به

سمت او گام نهاد.
چرا اینجوری شدی کیان؟ بالیی سرت اومده؟ چرا دستت رو باز کردی؟ کیان چی شده؟کیانمهر یک قدم به سمت جلو برداشت ،الهام به سرعت نور خود
رنگ

به کل از شدت خونریزی ،به پشت و قفسهی سینها

را از یاد برده بود .کیانمهر دست راستا

را به او رساند .پیراهن سیاه

چسبیده بود .الهام نف

دور کمر او حلقه کرد و محکم در آغهو ا

در همین نیم ساعت نص جان شده بود .الهام دست

کشهیدن
کشهید.

را روی پشت او گذاشهت کهه بها خهی

شدن دست  ،هین خفهای کشید، .شار دست کیانمهر از عصبانیت و ناراحتی به پهلوی او زیهاد
شد.
حالت خوبه؟ کجا بودی هرچی بهت زنگ زدم جواب ندادی؟تا الهام آمد برای
شدها

را زیر انداخت و از میهان دنهدانهای کلیهد

اتفاق را بازگو کند .عصبی سر

غرید:

تا وقتی پارسا باشه کی به من توجه میکنه؟ هرچی باشه هفت ماه ،ر،یه گرمابهه گلسهتونتبوده! باید هم برای طبابت زخما
ناباورانه سر

من رو بپیچونی!

را کمی ،اصله داد .دست

پریدهی کیانمهر که انگار آب جو

را از پشت او برداشهت .بهه چههره ی عصهبی و رنهگ

روی صورت

پاشیده بودند .چشم دوخت.

چی میگی کیان؟ حالت خوبه؟!کیانمهر دست

را از روی پهلوی او برداشت .چند قدم جلو آمده را عقب گرد کرد.

-آره من عالیم ولی تو مثل اینکه بهتری!
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الهام گیج ،چند قدم به همراه او ،جلو ر،هت و تها آمهد دسهت

را روی پیشهانی دا او بگهذارد.

کیانمهر از نیمه مچ دست یخ زده و لرزان او را گر،ت و محکم در میان دست قدرتمند
سکوت و گیج بازیهای الهام به بدبینی او دامن زد .الهام آب دهان

،شرد.

را ناباورانه پایین ،رستاد.

کیان مشکلت چیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو حالت خوب نیست .پیراهنت پر خون شده!پلک های خی ا
برای

را چندین بار برهم کوبید .او هیچ از حرفهای کیانمهر سر در نمهی آورد و

مهم هم نبود، .ق نگران زخم باز شدهی محل جراحت

محکم انداخت و پوزخندی کنج لب

بود .دست باال آمده ی الههام را

نشاند.

به درک! مگه برای تو مهمه من در چه حالی باشم؟ من یک غلطهی کهردم .هفهت مهاه و نهیمسزا

رو دیدم .دیگه میخوای انتقام چی رو از من بی غیرت بگیری؟ صد بار بهت گفهتم غله

کردم .گفتم اشتباه کردم ولی هنوز دست از تال،ی نمیکشی؟ هیچ انتقامی نه و دست گذاشتی
رو غیرتم؟ میدونی چجوری خودم رو رسوندم اینجا! میدونی با ،کر اینکه سهر لهج و لجبهازی و
تال،ی به

نزدیک شی چی به سرم اومد؟ نمیدونی! تو هیچی نمیدونی!

گردن الهام به سمت راست مایل شد .دست روی غیرت او گذاشهته بهود؟ مگهه او چیکهار کهرده
بود؟ ک دست خی
دست لرز

عرق

گر،تها

را به پالتوا

را پشت ران پای

کشید .کیانمهر به قدری آشفته و پریشهان بهود کهه
پنهان کرد.

انتقام چی؟ چرا هیچی نمیگی ،ق داری حرصت رو سر من خالی میکنی؟ من مجبور شدمبیام اینجا! چون مامان داره میاد .مثل اینکه خونه رو ،روختن من خبهر نداشهتم .کهی دسهت رو
غیرتت گذاشتم؟ من ،تو آسا...
ناگهان صدای غضبناکا  ،حرف الهام را برید .خون بهه مغهز
صدای دردمند
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نمیرسهید .حرفههای پارسها،

،رو ر،ت .همهه و همهه قهدرت ،کهر کهردن را از او

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

گر،ت.
نمیخواد بیشتر از این توجیح کنی ،من میدونم اون پسره ازت خواست بیای اینجها ،واقعیهترو بگو عزیزم .میدونی که من یکم اُپنم! همین طوری که خودم اندازهی موههای سهرم دوسهت
دختر داشتم .میتونی تا وقتی هنوز اسمت تو شناسنامهی من نیومده با پسرا بری و بیای ،اصهال
میخوای شماره ی چندتا از دوستام رو بهت بدم؟ تال،ی کن! تال،ی بالهایی که سر نههال آوردم.
رو سرم بیار!
را با عصبانیت زد .پشت

کیانمهر حر،

را به او کرد و به درگاه تکیه داد .باد خنکی از پنجهره

ی باز باالی پشت بام ،بخاطر باز بهودن در راه پلههها در طبقهه رو او را نهواز
خشک شد .دست

را صورت

پشت به او خیره شهد .حه

کشید .لبهای برهم چسهبیده ا
میکهرد دنیها دارد روی سهر

میکهرد .الههام

را بها زبهان خهی

میچرخهد .او ،کهر

کهرد و از
را نمیکهرد

سرپیچی از حرفهای کیانمهر او را اینگونه عصبی و پریشان کند.
کی با پسرا ر،ته و اومده؟ تال،ی چی رو دارم سرت در میارم؟ چرا مزخرف میگی کیان؟ مهناصال پارسا رو ندیدم چه برسه به اینکه برم وایسا ...چی گفتی؟ طبابت؟ مگه چشه؟
دست

باال آمد و عصبی به گردن

کشید .نگاه

را به در خانهی پارسا دوخهت .شهقیقها

را

به درگاه سرد خانه تکیه داد .با لحن پر تمسخری گفت:
گفتم که از من پنهون نکن! من درکت میکنم عشقم ،طرف حساب من یهک دختهر بیسهت وخردهای ساله نیست .یک دختره نوزده ساله است .که پر از شور و هیجان برای ارتباط با جن
مخالفه!
چشمهای

لبالب از اشک پر شد .نفهمید چه شد که ناگهان با قدمهای لرزان خهود

رساند .دل

از حرفهای کیانمهر گر،ته بود اما با دیدن هر قطره خهونی کهه از رد بهاز شهدهی
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جراحت بر روی پیراهن

از شدت بغض میلرزید .در یهک قهدمیا

میچکید بیشتر ،چانها

ایستاد .دست آسیب دیدهی او را در میان دستهای کوچک

گر،ت.

من نمیدونم داری از چی حرف میزنی ،از چی عصبانی ای ولی ،باید سهریع بهری درمونگهاه،،شارت خیلی پایینه! وضعیت بازوت بده کیان!
سر

با قفل شدن دست الهام در میان پنجه های  ،به سمت او چرخید .مردمک چشم های به

نم نشستها  ،از نگرانی دو-دو میزد .رنگ به صورت سفید رنگ
پوزخندی کنج لب

باقی نمانده بهود .ناخودآگهاه

نشست و با تلخی تمام گفت:

خودم میتونم برم! نیازی به بدرقهی تو نیست.به دنبال این حرف ،دست دردمند
چکید .سر

را محکم کشهید .خهون از الی انگشهتان

بهر روی زمهین

را با درد از ،این عمل الهام تکان داد و از خانه خارج شد .صدای لهرزان و در عهین

حال رسای الهام که کی دوشیا

را از کنج در برداشت از پشت سر

آمد و او در جا متوق

شد.
انقدر به من شک داری که تو این روی هم ر،ته نیم ساعت هم نشده، ،کرت به هزار راه ر،ته؟تنها چیزی که توی این رابطه نیست .یک جو اعتمادت به منه کیان! اگه به من اعتمهاد داشهتی
االن اینجا نبودی! دوسم داری ولی چون خودت کارنامهات سهیاهه ،نمیتهونی بهه مهن اعتمهاد
کنی! نکنه سر رابطهی بهزاد و نهال هم همین جوری ،کر کردی؟ اصال چیهزی نبهوده و بخهاطر
تخیالت خودت اون بال رو سر

آوردی؟ میخوای از پله ها بندازیم پایین؟ بیا! جون من برای تو

لعنتی ولی این رو تو گوشت ،رو کن!
نف

را به سختی وارد ریههای

را گر،ت که از پشت او را در آغو
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بود .کیانمهر ،با شنیدن حرفهای او ،انگار از خواب بیدار شد " .تو که خیلهی بهه الههام اعتمهاد
داشتی .چی شد چاییدی؟" حال می،همید ایهن تهر
چرخید .قلب
قلب

از کجها آب میخهورد .بهه سهمت الههام

با شنیدن حرفهای دردمند او از حرکت ایسهتاد .الههام دسهت

را محکهم روی

کوبید.

من به توئه بدبینِ بی اعتماد! اعتماد دارم .حتی از چشهمام بیشهتر! کهابفهمی یک تار موی گندیدهی تو رو با امسال پارسا عوض نمیکنم .کا
کنی ...من بدبخت تو آسانسور نیم ساعت گیر ا،تاده بودم و از تر

بهاور کنهی! کها
تو مهخ معیوبهت ،هرو

داشهتم میلرزیهدم و چشهم

انتظار توئه بیشعور بودم .بعد انقدر دلم خوشه توی نکبت رو ول کنم برم بچسبم به پارسا؟ واقعا
عقل تو کلته کیان؟ من اگه از پی

پارسا میاومدم کفشای تهوی اال رو بغهل میکهردم زار زار

گریه میکردم؟ انقدر...
کیانمهر از این ر،تار

نادم و پشیمان شد .الهام یک ریز حرف می زد و با لقهب ههای مختله

برای کیانمهر موضوع را توضیح میداد .کیانمهر بی
دندان کشید و به سمت
محکم به سینها

گام نهاد ،دستهای

از این طاقت نیهاورد .لهب زیهرین

را بهه

دور شانههای او پیچید و صهورت گریهان الههام

برخورد کرد .چندین بار پشت او را نواز

کرد و با لحن شرمندهای گفت:

آروم با !من اشتباه کردم الهام! ببخشید! ح با توئه ،وقتی حر...الهام دم عمیقی گر،ت و عطر تن او را وارد ریه های
دستهای

را روی قفسهی سینها

کشید .هنوز حرف او تمام نشده بهود کهه

کوبید و به عقب هل

داد .با وجود اینکه دله

نمیآمهد

در این وضعیت او را تنها بگذارد .با یک قدم دور شدن او ،عقب عقب ر،ت و بها حهرص و بغهض
گفت:
-به من دست نزن! برو عقب! کا

قبل اینکه حر،ی بزنی چشمای کهورت رو بهاز کنهی ببینهی

اینی که جلوت وایستاده چه جایگاهی تو زندگیت داره نه اینکه ،هرچی از دهنت در میاد بار من
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بدبخت کنی و بعد بگی ببخشید و متاسفم .به نظرت من احمقم؟ تا وقتی با خودت کنهار نیهای!
تا وقتی این ح

مزخرف بدبینی رو از سرت نندازی و بهاورم نکنهی ،نمیخهوام ببینمهت ،مهن

حاضر نیستم نص بیشتر عمرم رو کنار یک آدم بدبین و بی اعتماد بگذرونم!
به دنبال زدن این حرف ،وارد خانه شد و با محکم در را برهم کوبید .تکیها
روی زمین با گریه لیز خورد .صدای ه ه او ،در گهو ا
سر

کوبید و با حرص دکمههای پالتوا

را به در داد و آرام

طنهین انهداخت .یکهی محکهم بهر

را باز کرد.

این د،عه کوتاه بیا نیستم کیان! ،کر کردی چون به قول خودت نوزده سهالم بیشهتر نیسهت وبچهام اگه بزنی تو دهنم خفه میشم .بی لیاقت!
کیانمهر دست

را روی بازوی چپ

برای حمایت از خود

گذاشت و لب

بزند .به قدری از خود

خانه را روی سر پارسا خراب کند .سر

را با حرص جویهد .ههیچ حر،هی نداشهت

و ر،تار

میخواسهت

عصبانی شد کهه دله

ناخودآگاه به سمت دوربین چرخید .دست سهالم

را

مشت کرد و زیرلب زمزمه کرد.
به زمینت میزنم .مردک!صدای پیام گوشی در محی پیچیهد .بهه قهدری سهر همهین جراحهی ،ضهعی شهده بهود کهه
چشمهای

گاهی تار میشد .گوشی را از جیب شلوار ،استونی سورمهای رنگ

بیهرون کشهید.

روی صندوق پیامها زد .بازهم همان شماره...
« چطور بود؟ حاال به جواب سوالت رسیدی ،تو یک آدم ترسو و شکاکی کهه همهه رو مثهل ههم
میبینی ...آخر با همین بدبینیها و بی اعتمادیات از دست

میدی و برمیگرده پهی

مهن کهه

اون روز نزدیکه! خخخ »
،شاری به بدنهی گوشی وارد کرد .سر
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بدجور از بیرون حرص درار بود .زد و آرام هجی کرد.
-مگه مرده باشم که بذارم دستت به

برسه!

پارسا از پشت مانیتور دید و با صدای بلندی خندید .صدای جر و بح آنها بهرای پارسها بسهیار
لذت بخ

بود .به قدری که مدام می خندیهد و بها قطهع شهدن صهدای جهر و بحه  ،موزیهک

اسپانیایی گذاشت .گوشی را روی میز رها کهرد و وسه اتهاق مخفهی ایسهتاد .همهان طهور کهه
چهرهی پریشان و عصبی کیانمهر را از نظر میگذراند .کمر و دستان

را در هوا تکان داد.

***
(پریا)
مداد  b6را روی میز رها کردم .نقاشی کشیده شده را کمی دور تر گر،تم .دختری روی صندلی
دوچرخه نشسته بهود و روی صهندلی عقهب پسهری کهه دسهتهای

را از ههم بهاز کهرده بهود.

ساختمانهای بلند پشت سر و آسمان ابری ،هوای سردی که صورت هر دوی آنها را سرخ کهرده
بود .باع شد لبخند تلخی گوشهی لبم بنشیند .این آخرین خاطرهی خوب ما بود .کاغذ را روی
میز رها کردم و سرم را در حصار دستهایم گر،تم .بغضی در گلویم النه کرده بهود .آرام زمزمهه
کردم.
یعنی االن داری چیکار میکنی بهزاد؟ حالت خوبه یا نه؟! دلت واسم تنگ شده یا نه؟لبخند تلخی کنج لبم نمایان شد .جواب همهی این سوال ها یک "نه" قاطع بود .بهزاد التمها
کرده بود .بروم نمیتواند دنبالم بیآید .قول داده بودم نروم اما االن؟! چشهم انتظهار آخهر هفتهه
بودم که برگردم ..که وقتی خوابید به اندازهی تمهام ایهن مهدتی کهه دیگهر نگهاهم بهه نگهاه
نمیا،تد .یک دل سیر نگاه

کنم .سهم من از زندگی ،بهزاد نبود ،اگهر بهه درو نگفتهه بهودم،

مجرد هستم و او تنها کسی است که در قلب و جان من ریشه زده ،سهرانجام مها ایهن نمیشهد.
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کا  ...انقدر جرعت داشتم که برگردم که به زبان بیاورم واقعیت را! که بگویم پ

از سه سهال

سواستفاده نمیکردم .کا

و صد کها !

حال ،همیدم دختری سه ساله دارم .کا

از اعتماد

اشک جاری شده از چشمانم را با انگشتم پ

زدم .چههرهی دردمنهد پیمهان جلهوی چشهمانم

پررنگ شد .من مقصر بودم .اگر من ...از پیمان دست نمیکشیدم اگر ،برای اینکهه جها و مکهانی
بهزاد به من بدهد و کنار خود

نگهام دارد که دست کسی به مهن نرسهد .کنهار

نمیمانهدم.

سرانجام هیچکداممان ایهن نمیشهد .دسهتم را روی معهدهام کهه از گرسهنگی ضهع میر،هت
گذاشتم .سرم را باال گر،ته و به طر های پرترهی بهزاد دوختم .دقیقها نمیدانسهتم چهه مهرگم
شده است .از آن سمت ،از ،همیدن واقعیت میترسیدم .از اینکه زیر بار درو ههای مهن بشهکند.
خرد شود .از آن طرف ،ناامیدانه منتظر بودم بههزاد برگهردد .حتهی اگهر مهرا نمیخواسهت کنهار
خود

نگه دارد .نگاهی به گوشی که کمی آن طرف تر روی میز با صفحه ا،تاده بهود انهداختم.

دستم را جلو بردم و آن را برداشتم .از شدت دلتنگی ،با عک های
االن او را میخواستم .شانههای
به خود

میپیچد ،آرام

هم آرام نمیشدم .من ،ق

را نیاز داشتم تا با آخرین توان گریه کنم .هنگهامی کهه از درد

کنم .کا

به جز بهزاد ک

دیگههای را داشهتم .یکهی بهه صهورتم

کوبیدم ،تا بلکه به خودم بی آیم.
-صدام رو بشنوه درد میکشه! من نمیخوام از درد به خود

بپیچه امها بها ایهن قلهب لعنتهی

چیکار کنم؟ زنگ میزنم .باید بزنم.
قفل گوشی را باز کردم .موهای مشکی رنگم را از روی صورتم پ

زدم .وارد مخاطبین شدم .به

جز بهزاد و عماد مخاطب دیگری نداشهتم .چشهمهایم را آرام بهاز و بسهته کهردم .دسهتهایم از
شدت اضطراب میلرزید .این نهایت خیرگی بود اما ...مهم نبود .هیچ چیز به انهدازه ی شهنیدن
نف های

مرا آرام نمیکرد .دلم برای لحن صدای  ،برای تمام کارههای  ،حتهی عقهب عقهب

ر،تنهای

کهردم ،بهوق آزاد کهه در

تنگ شده بود .آیکون تما

گوشم طنین انداخت .باع
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شدهام بیفتد .اصال چیزی نمیگویم، ،ق یک سالم بگوید قطع میکنم .من به یهک کلمهه ههم
راضی هستم .بوق سوم ...بوق چهارم ...بوق پنجم ...نگاهم به ساعت کشیده شد .یازده سهاعت و
نیم از ما عقب بودند .اگر اینجا ساعت نه شب را عقربههای سهاعت نشهان مهیداد .آنجها سهاعت
هشت و نیم صبح بود .دلم از نگرانی پیچ خورد .موههای بهرهم چسهبیدهام را بهه پشهت گوشهم
هدایت کردم .بهزاد همیشه از ساعت ش

صبح بیدار بود .امکان نداشت تا هشت و نیم بخوابهد.

سرکار میر،ت ،حتما االن سرگرم انجام کارهای

با عماد بود .پ

چرا جواب نمیداد؟ باید بهه

عماد زنگ میزدم .تا آمدم گوشی را قطع کنم .صدای آهسته و بیحال کسی در گوشم بهه صهدا
درآمد .دستم که هیچ ،چنان لرزشی به جانم ا،تاد که پایههای صندلی از شهدت ههول و شهتاب
من ،بر روی زمین کشیده شد.
سالم!آب دهانم را پایین ،رستادم .نگاهم مات نقاشی دختر و پسر ماند .باورم نمیشد جواب داده بود.
صدای نف های منظما

در گوشم پیچید .قلبم چنان محکم بر قفسهی سینهام می کوبید که

هرآن نزدیک بود استخوانها را بشکند و بیرون بی آید.
زنگ زدی سکوت کنی پریا؟صدای گر،ته ،خ

دار و بی حال

همه حاکی از این بود که حال خوبی ندارد .لبهایم را روی

هم ،شردم .جلوی خودم را گر،تم که پشت تلفن با صدای بلند گریه نکنم و تا حهدودی مو،ه
شدم.
زنگ ...زدم ...حالت رو بپرسم.خوبم!دستم را جلوی دهان و بینیام گر،تم که صدای ه ه ام در گهو ا
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صدای ضعی و ناتوان
نظرم آمد .نف

گر،ت .چهرهی دردمند

که روی تخت به خهود

مهی پیچیهد .مهد

عمیقی کشیدم و بی اراده دستم را از جلوی دهانم برداشتم و با صدای لهرزان و

ضعیفی گفتم:
بیا بهزاد! قول میدم همه چیز رو واست بگم .قول میدم ...بگم اونجوری که ،کر میکنی نیست.بیا بهزاد! تو رو خدا بیا! نمیدونم چی ...به گوشت رسیده ولی مهن دارم اینجها میمیهرم از درد
دوریت!
***
گوشی در دست بهزاد خشک شد .یک باره اثر داروهای بی حسی از بدن
دردی پای عمل شدها

کشید .که آخ خفهای از نهاد

خهارج شهد و چنهان

خارج شد .پریا با عجهز او را صهدا زده

بود؟ مگر او به ونداد نگفته بود تنها حسی کهه دارد دلسهوزی و تهرحم اسهت؟ مگهر نگفتهه بهود
خود

خانواده دارد؟ صدای ه ه پریا ،در گوشت و خون او نفوذ کهرد .دسهت آویهزانا

بهر

محا،ظ سفید تخت پیچید .عماد و ونداد که پشت اتاق ایستاده بودند با سرخ شهدن صهورت او،
هردو نگاهشان را به پرستار که در یک گامی تخت او ایستاده بودند .خیره شدند .پرستار تا آمهد
گوشی را از دست او بگیرد .صدای خفه و بی ح

بهزاد آمد.

ولی من اینجا بدون تو خیلی خوشحالم ،دردام به استخون رسیده ،دیگهه ههیچ چیهزی حهنمیکنم .خیلی خوشحالم .بعد سالها روانم از درد جسمی الاقهل آروم شهده و ایهن رو مهدیون
ر،تن توئم!
تیرخالص به سمت پریا پرتاب شد .نفهمید چه شد ولی از سمت راست به روی زمین کج شد و
محکم بر زمین خورد .بهزاد دست

را به نشانهی یک دقیقه برای پرستار تکان باال برد ،نم اشک

در چشمان قهوهای خستهی بهزاد ،از ،اصله زیادی که بها آن دو داشهت .دیهده میشهد .دسهت
سرد
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را به سختی بیرون ،رستاد.

بازدم

-من رو ببخ

بهزاد! ببخ

میله را بیشتر میان مشت
شد که خود
التماس

مات

واقعیت رو نگفتم .ببخ
،شرد .دهان خشک شدها

و برگرد!
را از هم گشود .چنان حرفهای

تلهخ

برد اما باید میگفت تا پریا بفهمد از این بهه بعهد محتهاج او نیسهت کهه

کند بماند .به اندازهی کا،ی بخاطر درو های او ،آینهی عبرت شهده بهود .بهه انهدازهی

کا،ی ،زندگیا

نقل زبان این و آن شده بود.

من عروسک دست توئم؟ که بگی برگرد ،بیام بگی نیا ،نیام؟ میام ولی نهه بخهاطر تهو! بخهاطرزندگی رو هوا ر،تهام! بخاطر این وضعیتی که برام درست کردی! میام تا همه چیز رو تموم کنم،
توهم زود برگردی پی

شوهرت و از مرگ احتمالی نجات پیدا کنی!

پرستار گوشی را از دست
لطا،تی در کالما

کشید و پریا بعد از شنیدن حرفهای  ،با صدای بلند گریست .هیچ

نبود .پریا توقع داشت پ

از اتفاقاتی که پشت سهر گذاشهته بودنهد بههزاد

همان آدم ساب شود؟ ،کر مضحکی بود .گوشهی را روی زمهین انهداخت و دسهتهای
چشمهای
دست

گذاشت .صورت

را روی

انقدر در این چند روز گریه کرده بود .سرخ شده بود و میسوخت.

را بلند کرد و از روی میز ،یکی از کاغهذها را برداشهت و در میهان مشهتا

گر،هت .بها

صدایی که دیگر در نمیآمد .گفت:
تو ،ق برگرد! من خودم به پات میا،تم .خودم واست توضیح میدم .خودم دردای بهی پایانهترو دوا میکنم .من پی

پیمان نمیمونم .من تو رو میخوام لعنتی! تویی کهه بزنهی تهو دههنم،

ح داری! اصال سرد شو ولی کنارم با ! بذار تو رو داشته باشم! اصال تو باشی من برای خراب
نشدن زندگیمون ،از همه میگذرم! ،ق برگرد!
***

527

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

با گام نهادن پرستار به داخل راهرو ،هردو نگران از روی صندلی نقرهای راهرو برخاسهتند .ونهداد
روبه پرستار که روی کاغذی چیزی مینوشت ،به انگلیسی پرسید:
– ? How is his condition
(وضعیت
پرستار سر

چطوره؟)
را باال برد .نگاهی به چهرهی آشفته و خستهی آن دو کهه دوازده سهاعت بهود .در

راهرو چشم انتظار آمدن دکتر نشسته بودند .انداخت.
- The Doctor is in the operatin room they Talk to You whenever they
are done
)دکتر در اتاق عمل هستند .هر وقت عملشون تموم بشه ،باهاتون صحبت میکنن)
پ

از گفتن این حرف ،گوشی موبایل بهزاد را بهه سهمت عمهاد گر،هت و اخمههای

را درههم

کشید.
- Please do not leave the mobile phone the available to the patient
(لطفا موبایل در دستر

بیمار قرار ندین)

عماد گوشی را از دست او گر،ت .سری تکان داد .اصال نا نداشت که کلمات انگلیسی را کنار هم
بچیند و جواب بدهد .پرستار از کنار آنها گذشت و به راه
-کی به

زنگ زد عماد؟ مگه دست تو نبود؟

عماد سر

را پایین انداخت و رمز گوشی را زد.

ادامه داد.

گذاشتم داخل طبقههای کنار تخت  ،اصال حواسم نبود .وقتی االن دیدم داره برای برداشهتنتقال میکنه یادم اومد.
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را باز کرد .با دیدن نام پریا که ده دقیقه پی

لیست آخرین تما

تما

گر،ته بود .یهک تهای

باال ر،ت.

ابروا

پریا زنگ زده!ونداد لب

را به دیوار تکیه داد و چشمهای خستها

را جوید و روی صندلی نشست .سرا

روی هم گذاشت .تصویر غمگین پریا که مدام تال
روی تاریکی چشمهای
-پ

که اثر بسته شدن پلکهای

بالخره زنگ زد .پ

عماد لبخند تلخی کنج لب
-احسا

میکرد خود

بالخره ندای قلب

را

را محکهم نشهان دههد .بهر

بود .نمایان شد.

به عقل

پیروز شد .داشتم ناامید می شدم.

نشست .چند قدم را به سمت ونداد برداشت و کنار

نشست.

و عالقهای که بین این دو نفر هست .به این سادگیها از بین نمیره!

ونداد آب دهان

را پایین ،رستاد .صدای یکی از موکلهای چندماه قبل  ،در سر

بعضی موقع ها همین احسابهم مراجعه کرد .میدونی شعار

پیچید.

و عالقه است که باع جدایی میشه! چند وقهت پهی  ،یکهی
چی بود؟ چون دوس

دارم ،میخوام جدا شم .چون میدونم

بی من خوشبخته! وقتی بهم گفتین میخوان از هم جدا شن ،وقتی ر،تم دیدن پریا ،ایهن جملهه
مد نظرم بود هرچند ...هنوز نمی،همم چرا با وجود اینکه شوهر و بچهه داشهت .زن بههزاد شهد.
خیلی از چیزها این وس با عقل جور در نمیاد .امیدوارم پریا خود
پیدا شه! نهالم که باها
عماد پای چپ

حرف زد ،هیچی به

را روی پای راست

بگه ،یا نهایت یهک سهرنخ

نگفته.

انداخت .با دست

کنار پیشانیا

را خاراند.

نهال نمیدونه موکلت ،بهزاده؟سر

را به معنای نفی تکان داد.
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-ترسیدم به

بگم بهزاد حال

خوب نیست .ترسیدم بگم برای بار دوم داره شکست رو تجربه

میکنه .به کیانمهر و کیانا سپردم ،در این باره چیزی به الهام نگن ،تا خودم به هردوشون بگم.
با شنیدن نام کیانا ،سر

به سمت ونداد چرخید .چشمهای

را کمی ریز کرد و پرسید:

مگه با کیانا در ارتباطین؟ونداد چشمهای خستها

را باز کرد.

-آره ،از وقتی کیانمهر اومد دیدنم ،آت

ب

اعالم شد .بعدهم اگه اون نبود و با شوهر سهابق

بح نمیکرد .واقعیت رو نمی،همیدیم که برادرشوهر  ،عاش و معشوق پریا بوده.
گلوی عماد ناگهان خشک شهد ،بهه طهوری کهه بهه سهر،ه ا،تهاد .چههرهی مهاتم زدهی کیانها و
حرفهای  ،همه و همه باع شد چندین مرتبه سر،ه کند به طوری که صهورت
ونداد به نیم رخا
دست

چشم دوخت و تا آمد بلند شود از آب سرد کهن ،بهرای

سهرخ شهود.

آب بیهاورد .عمهاد

را گر،ت و مانع شد.

منظورت از ،عل جمع که بستی کیه...؟دست

را جلوی دهان

گر،ت و دوباره سر،ه کرد .ونداد دست

را پ

کشید و بهه سهمت آب

سرد کن پالستیکی گام نهاد .یک لیوان پالستیکی محکم کشید و زیر آب ولرم گر،هت .په
پر شدن لیوان ،به سمت

گام نهاد .لیوان را جلوی او گر،ت.

بخور تا بگم!عماد بریده بریده تشکری کرد و لیوان آب را به سر کشید ،منتظر به ونداد چشم دوخت.
بگو ،منظورت از ،عل جمع کیه؟ونداد که از موضوعی خبر نداشت .دستهای
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از

من و ،رزاد!با شنیدن نام برادر  ،خود

را به سمت پشتی صندلی رها کرد .آب دهان

را به سختی ،هرو

،رستاد و آرام زمزمه کرد.
هم رو دیدن؟ونداد سر

را پایین گر،ت و به چهرهی ناباورانه ی او چشم دوخت .خهب طبیعهی بهود ههم را

ببینند .این چه سوالی بود عماد میپرسید؟ حرکت ،رزاد وقتی کیانا روی زمین ا،تهاد ،مهد نظهر
آمد .او گفته بود نزدیک هفت_هشت سالی است که از آخرین دیدارشان میگذرد.
خب آره ،چرا رنگت پریده؟سر

را پایین انداخت و با دستان

محکم بر سهر

کوبیهد .ونهداد یهک تهای ابهروا

را بهاال

،رستاد.
نباید میدیدن؟با باز شدن درهای مات ،اتاق عمل ،سر هردوشان به آن سمت برگشت .دکتر با لبا
رنگ و روپو

های آبهی

سفید از در خارج شد .ونداد بیخیال سوال پرسیدن شد و عمهاد نتوانسهت از جها

بلند شود .چهرهی ماتم زدهی برادر

وقتی با او دست به گریبهان شهد .چههره ی کیانها بها آن

خنده ی تلخ و مسخره که یک سیلی به صورت او کوبید .همه در چشهم او جهان گر،هت .ونهداد
لبخند نگرانی کنج لب

نشاند.

- ?hello do not be tired, how is herry
(سالم ،خسته نباشید .وضعیت هری چطوره؟)
دکتر سر
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بهزاد از درد در خود

پیچیده بود .زیر پتو خزیده بود و سر

و بالشت سفید رنگ را در میان دندانهای

را به سمت چپ مایل کرده بود

گر،ته بود .مدام می،شرد تا بلکه کمی آرام شود.

- We had only five percent hope; But the operation was successful. I
examined him. The pain he has been suffering from has been
hospitalized for two days. From then on, he should walk with a splint
for a month and not put too much pressure on his feet; But then he
!can walk without a cane
(ما ،ق پنج درصد امید داشتیم اما عمهل مو،قیهت آمیهز بهود .معاینهها

کهردم .دردی کهه

میکشه تا سه روزی هست که تو بیمارستان بستریِ ،از اون به بعد ،تا یک ماه بایهد بها آتهل راه
بره و زیاد روی پا ،شار نیاره اما بعد از اون میتونه بدون عصا راه بره!)
حب

نف

شده در سینهی ونداد ناباورانهه آزاد شهد .لبخنهد بزرگهی روی لهب

نمایهان شهد.

چندین مرتبه به نشانهی احترام خم و راست شد و از دکتر تشکر کرد .دکتر از کنار او گذشت و
به سمت اتاق دیگر ر،ت .ونداد دست

را روی قلب

که با سرعت مهیزد .قهرار داد و از تهه دل

خدارا بابت لطفی که در ح بهزاد کرده بود شکر کرد .نیمی از مشکالت بهزاد با ایهن امهر حهل
شده بود .لبخند بر لب به سمت اتاق برگشت .دست های

را روی شیشهی سهرد گذاشهت .کهه

همزمان با این کار او ،بهزاد با درد به پشت خوابید و لب

را محکم به دندان کشید .ونداد هوای

را بر روی شیشه ،رستاد .با بخار آن ،با سرانگشت و برعک

دهان

نوشت.

با عصا خدا،ظی کن دادا !به بهزاد دکتر هیچ چیزی از روند عمل نگفته بود .از هنگامی که پریا زنهگ زده بهود .مهدام درد
میکشید .در سر

میچرخید که باید با ساق پای چپ

را به ،ارسی دید .اشک جمع شده پشت پلکهای
لب

خداحا،ظی کند .هنگامی که پیهام او

رها شد میله را رها کرد .لبخند بزرگی روی

نشست .به قدری در این مدت اذیت شده بود کهه حتهی راه ر،هتن بهدون درد را ،رامهو
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کرده بود .زیرلب زمزمه کرد.
خدایا ممنونم که لطفت شامل حالِ منِ بیچاره شد.***
نگاه ماتم زدها

را به چهرهی غرق خواب آال دوخت .تل پارچهای رنهگ کهه گلههای درشهتی

داشت جلوی موهای مشکی رنگ

گذاشته بود .دست

کرد .حتی در خواب هم چهرهی کودکانها
ا،تاد .تصاویر ،حرفهای پدر
نی چشمان

و نگاه ناراضی پریا ،چشمهای گریان و گود ا،تادهی او که در نی

آالگل سپری کرده بود .پ
هر وقت دیگری برای

را بر روی گهردن خهی

عهرقا

پیچید" .ح تو از زندگی ،ق پریاست .تو عاش پریا شدی ،تهو پهدر

بچهی پریایی نه آالگل!" دست

روی

او را یاد پریا میانداخت .یاد کابوسی که دیده بهود

نخواستن موج میزد .باع شد ،دست دیگر

بکشد .صدایی در ذهن

پلکهای

را بی اراده جلو برد و صورت

را نواز

را پ

کشید .اگر کابو

از سالها لبخند به لبهای

سهپری شهده بهود .اخمههای

نمیدید دیشب ،شب خوبی را کنهار
برگشت .پ

از سالها امشی سهریعتر از

بها یهاد ،هیلم تولهد بههزاد کهه در پشهت

جان گر،ته بود .درهم ر،ت .سر

را تکان داد .پتو را که از روی او کنار ر،ته بود .بر

کشید که آال تکانی به خود داد .سر

را نزدیک سر آالگهل کهرد و بها بهی رحمانههترین

لحنی که امکان پذیر بود .گفت:
-ببخ

خواهر زن ولی من نمیتونم از پریا دست بکشم .حتی اگه الزم باشه بچههی اون مهرد

رو بزرگ میکنم ولی دست کشیدن از پریا یک کار غیر ممکنه! مهم نیست من رو نخواد مههم
نیست ازم متنفر باشه! اصال مهم نیست قلبم تو این راه از حرکت بایسته و بمیرم، ...ق رسیدن
به پریا مهمه و ،ق و ،ق وظیفهی تو ،مراقبت از اون بچه و تسکین منه!
این حرف را زد و لبخند پرتمسخری بر لهب نشهاند .دسهتهای

را تکیهه گهاه گر،هت و از روی

زمین برخاست .خم شد و پتو را برداشت و تا زد .پلکهای آالگل لرزید .پیمان سری تکان داد و
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از پایین تشک گر،ت و آن را شکالت پیچ کهرد .روی بالشهت و پتهو ،تشهک را گذاشهت .صهاف
ایستاد، .اصلها

با آالگل زیاد بود .در پذیرایی نسبتا بزرگ ،هردوی آنها با ،اصلهی زیادی روی

زمین خوابیده بودند .نگاه گذرایی به اطراف انداخت .گوشی و کتا  ،روی مبل ا،تاده بود .نهور
آ،تاب به داخل خانه ا،تاده بود و بهدجور خانهه در روشهنایی ،هرو ر،تهه بهود .کهت و موبایهل را
برداشت .روی سرپنجهی پا ایستاد و به سمت در گام نهاد که تا قدم سوم را برداشت .صدای پهر
تمسخر آالگل که از یک ساعت پی

بیدار بود .سکوت حاکم بر خانه را شکست.

نمیدونستم انقدر سستی که به لط این اتفاق ،همیدم شوهر خواهر!پیمان سرجای

متوق شد .یک روز هم که میخواست بدون هیچ تنشهی شهروع کنهد .امکهان

پذیر نبود .بازدم
ک پاهای

را بیرون ،رستاد و پریا سرجای

نشست .از پشت پیمان را که بها صهدای او،

را کامل روی زمین گذاشته بود .نگاه کرد.

چیه؟ چرا وایستادی؟ برو دیگه ولی یادت نره ،زندگی پریا بیشتر از این خراب شه! واقعیت روک دست مادر بچه میذارم .در این مورد شوخی ندارم.
پیمان برنگشت ،او میدانست آالگل جرعت ندارد بهرای ر،هع نیازههای مهادیا

پها بهه بیهرون

بگذارد که مبادا شناسایی شود بعد میخواست خانوادهی او را در جریان بگهذارد؟ شهانهای بهاال
انداخت و به سمت در گام نهاد.
هر غلطی دوست داری بکن ولی بهت گفتم که خیال باطل نکنی، .کهر کنهی عاشهقت شهدم،خواهر زن! حرفهای دیروزمم ،رامو

کن حالم خوب نبهود محتاجهت بهودم اونجهوری گفهتم

کمکم کنی ،وگرنه تو هیچ وقت جایگاهت با پریا عوض نمیشه!
پتو را میان مشت ا

،شرد .خنده ی بلند و مسخرهای زد .امروز از هم سر صبح

معلوم بهود

چه قدر روز بدی برای آالگل است .انگار خوشی و خیال راحت به او نیامده بود .ههیچ احساسهی
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به حال او میسوخت و شاید مجبور بود به ساز او برقصد امها

به پیمان نداشت، ،ق کمی دل

حال که او اینطوری غرور او را هدف قرار داده بود .او هم کار

را بلد بود .او هم بلد بود از چهه

راهی استفاده کند که هیچکدام از آنها ضربه نخورند البته با ،دا کهردن خهود ! وقتهی پیمهان
اندکی نمی،همید .آال خود
-پ

را ،دای زندگی خواهر
خونهی پریا رو بهم بده!

یک کاری کن! آدر

پیمان دست

میکرد.

روی دستگیرهی در قرار گر،ت .با دست دیگر  ،دسته کلید را درون در چرخاند

و قفل را باز کرد .پوزخندی کنج لب

نشاند و پر تمسخر و پر طعنه گفت:

تهدیدت جواب نداد میخوای از یهک راه دیگهه اسهتفاده کنهی؟ خوشهم میهاد خهودت خهوبمیدونی جرعت بیرون ر،تن نداری!
آالگل دست

را بر زمین گر،ت و بلند شد .بخاطر باال بودن دمای هوا و موهای

ریخته بود .بدجور گرم ا
اندکی خی

شده بود .لبخندی روی لب نشاند .زبهان

را روی لبهان

که اطهرافا
کشهید تها

شود و بعد با لحن قاطع و خونسردی گفت:

شاید اینجا نتونم از خونه خارج شم ولی پام به کانادا برسه ،میتونم آزاد باشهم .هرچهی باشههخواهر دوقلوم اونجا اسم

یک چیز دیگه است و کی متوجه میشه من به جای پریا برگشهتم؟

هرچی باشه کسی از وجود من خبر نداره! هم برای همیشه از دست بابهام خهالص میشهم ههم
باع ،رو پاشی یک زندگی نمیشم.
پیمان جا خورد .بی اراده دست
را عصبانی روی هم ،شرد .لب

از روی دستگیره لیز خورد و به طر،

برگشهت .چشهمهای

را با حرص به دندان کشید .تا آمد چیزی بگویهد .آال دسهت

را

به معنای سکوت باال برد و روی مبل تک نفرهی سورمهای رنگ نشست.
تصمیمم رو گر،تم پیمان! خودت شروع کردی ،حاال که کوتاه نمیهای مهنم نمهیذارم طهرف535
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مقابل تو ک

مک های تو و پریا و ر،تار خودخواهانهی تو نابود شه! همین طهور کهه بهرای تهو

یک مسکن بیشتر نیستم .واسه اونم مسکن میشم.
پیمان دندان قروچه کرد .چهرهی آالگل کنار بهزاد در ذهن

نق

بست .نفهمید چه شد ولهی

هیستریک خندید .سنگینی چیزی را با شنیدن حرفهای او روی قلب

احسا

کرد.

البته اگه بتونی از این چهار دیواری بیرون بیای خواهر زن!پ

از گفتن این حرف ،طی تصمیم آنی در را باز کرد .از درگاه خارج شهد و په

کلید را درون قفل چرخاند .خونسردی که روی صورت آالگل نشسته بود بها چهرخ

از بسهتن در،
کلیهد در،

قفل و برخورد دستهای از کلیدهای نقرهای رنگ به در ،پر کشید و حرص و عصبانیت جهای
پر کرد .از روی مبل برخاست و با دو خود

را

را به در خروجی رساند .چندین بار دستگیره را باال

و پایین کرد و هنگامی که دید نتیجهای حاصل نشد .یک گام به سمت عقب برداشهت .ناباورانهه
خندید و محکم با ک دست بر روی در کوبید.
چرا در رو روم قفل کردی؟! مگه اسیرتم؟ اصال دلم میخواد برم ...تو رو سَنَنَه؟! زندگی من بههتو چه؟! پیمان باز کن این در لعنتی رو! پیمان مردی به ح الهی؟!
پیمان با قفل کردن در ،کلید را کشید و درون جیب شلوار
با شنیدن حرفهای آالگل که دل

گذاشت .به قدری آت

گر،ته بود

میخواست داد بزند .با عصبانیت ،یقهی لباس

را کشید و

محکم به در لگد زد .که باع شد آالگل با تر

هینی بکشد و از در ،اصله بگیرد.

تو غل کردی میخوای بری! چه پریا باشه چه زنم بشه چه نشه تو باید بمونی! تها وقتهی ههمبخوای به این مسخرهبازیها و ،کرهای چرند، ،کر کنی ...باید تو این چهاردیواری بمونی!
آالگل دستی به پیشانیا

کشید و ناگهان همان یک گام عقب ر،ته را پیمود .با حرص چندین

بار دستگیرهی ،لزی در را باال و پایین کرد .او به شدت از زندانی شدن در خانه میترسید .دست
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خود

نبود .آالگل ،وبیا داشت، ،وبیایی که حتی پیمان هم از آن خبر نداشهت .او از بچگهی از

اینکه در خانه یا اتاقی در بسته بماند .میترسید .این هم حاصل کارهای پدر

بود که در سهن

کودکی بخاطر کار اشتباه او را در اتاق زندانی کرده بود .صهدای حرفههای چنهد دقیقهه پهی
به صدا در آمد" .تو ،ق تسکینی!"" ،چه پریا زنم شه چه نشه باید بمونی!"

پیمان در گو ا

او گفته بود، .ق تسکین است، .کر
بود .پیمان اینگونه قول و قرارا

را نمیکرد پ

از حرفهایی که دیشب رد و بهدل شهده

را بشکند .علت بغضی که بست در گلوی

دانست .با لحن غضبناک و ناراحتی صدای

نشسته بود را نمهی

را باال برد.

دردت چیه آشغال؟ به کم قانع نیستی؟ پریا برای تو ...به زندگی من چیکار داری؟ اصال بهذارمبرگردم برم خونهی بابام! الاقل اینجوری غرورم له نمیشه، .کر کردی عاش سینه چاکتم ابلهه؟
تو گیره؟ چی درمورد من ،کر کردی؟ ،کر کردی انقدر بیچارهام که عاش

،کر کردی دلم پی

توی بیمار شم؟ در رو باز کن میخوام زندگیم رو آتی

بزنم ،از شر تو یکی راحت شم .خودخواه!

انقدر تو منجالب ،رو برو که دیگه نتونی بیای بیرون! انقدر درد بک

تا بمیری! ،ق دیگه سرا

من نیا ،ق ، ...ق ...
از شدت عصبانیت ،نتوانست به خوبی نف
حنجره بیرون میآمد .تکیها
نشست .آالگل دست

را از نردهای که جلوی در خانه بود گر،ت .پوزخندی کنج لهب

را روی قفسهی سینها

نمیشد سر یک بح مسخره انقدر حهال
انداخت .راه

را به سمت پنج_ش

میر،ت .کج کرد .هیچ ح
وجود
خود

گذاشت .اشک در چشهمان

خهراب شهود .پیمهان کهت

حلقهه زد .بهاور

را روی سهاق دسهت

پلهای که سمت راسهت قهرار داشهت و بهه سهمت پهایین

بدی از اینکه آالگل اینگونه حرفههای

را بها بغهض میگفهت .در

ایجاد نشد ،بلکه خوشحال شد که کاری کرده است تا او خیال خام نکند .پیمان دسهت
نبود .شب میخوابید و صبح بلند میشد.حرفا

گذشته و ،کر در سر
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راه ،پریا را میدید .اصال برای
میکند به خود

التماس

مهم نبود که بهزاد نامی در زندگیا
برگردد .پای راست

است .آالگلهی هسهت کهه

در پلهی سوم ،هرود آمهد کهه صهدای بلنهد و

لرزان آالگل که مدام برای گفتن کالمی مک میکرد ،آمد.
داشتی میمردی سرا من نیا! هر مرگی به جونت ا،تاد ...برو پیهمدمته! کسی که دوس

داری ...کسی که داری زندگی

پریا! کسی کهه عاشقشهی،

رو نابود میکنی میتونهه تسهکینت

بده و اینم ...یادت نره ،به هر قیمتی شده دستت رو ،رو میکنم ....به هر قیمتی شده حتهی اگهه
بمیرم ...به مادر بچه خبر میدم و ،وقتی ،همید ،برای همیشه میرم پی  ...شوهر پریا ...خودخواهِ
پست ،طرت! من نمیذارم ...زندگی اون پسر بیچاره ...بخاطر درو های تو نهابود شهه ...تها وقتهی
آالگلی زنده است ...نمیذاره!
پیمان چند قدم را برداشت و کمی صدای

را باال برد.

-هر غلطی خواستی بکن! البته اگه تونستی در رو باز کنی و بری! امشبم تنهایی خهو

بگهذره

خواهر زن!
آالگل پ

از گفتن حرف های

با زانو جلوی در ا،تاد .محکم چندین بار بر در کوبیهد .ناگههان

،ریادی با آخرین توان کشید و ه ه کرد .آالگل بعد از سالها به مهرز دیهوانگی رسهیده بهود.
سر

را پایین انداخت و با بیچارگی از خدا خواسهت بهه ههر چههار نفرشهان رحهم کنهد .که

دستهای

را برهم کوبید و سر

را باال برد .با صدای خ

داری گفت:

خدایا ،میدونم بندهی بدیام ،مهیدونم ههیچ وقهت شهکر نکهردم همیشهه از زنهدگیم نالیهدم.میدونم نه نماز خوندم و نه روزه گر،تم ولی خدایا لطفا! لطفا همه مون رو نجات بده و از همهه
بیشتر پریا و بهزاد و اون بچهای که هیچکی از وجود

خبر نداره!

پیمان بی توجه به صدای زمزمه وار و پر از تمنای او ،در آهنی را پشت سر
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درون در سه بار چرخاند و قفل کرد .با یاد التما های آالگل هنگامی که او را در خیابهان دیهد.
لبخند بزرگی کنج لب

نشست .چند قدم ،اصله گر،ت .چیزی در قفسهی سهینها

سهنگینی

را به خانه که در ،اصلهی نسبتا زیادی از در و کوچه قرار داشت .دوخت.

میکرد .نگاه

تو به من محتاجی آال و هیچ جایی نداری بری! تو باید به جای خهواهرت ،رو مهن رو تهرمیمکنی! وقتی پریا تلخی میکنه تو باید من رو خوب کنی !...وقتی پریا من رو پ
من رو بخوای! هرجا پریا نتونست ...تو باید کنارم باشی تا ح

میزنه تهو بایهد

کنم اونه! تو، ...قه و ،قه تهو،

برای من پریایی!
***
نهال دنده عقب گر،ت .بازدم

را بیرون ،رستاد و نگاهی بهه خانهه ی الههام انهداخت .از وقتهی

الهام پشت تلفن گفته بود با کیانمهر دعوا کرده است و خواسهته بهود او بهه کیانها زنهگ بزنهد و
جویای حال کیانمهر شود .کمربند
بردارد .نگاه

را باز کرد و پو،ی کشید .تا آمد سوییچ را از روی داشبورد

به جورابهای کوچک بچگانه کهه یلهدا بهرای او خریهده بهود .ا،تهاد .ناخودآگهاه

لبخندی کنج لب

نشست و نگاه

به سمت شکما

کشیده شد .دسهت

را ناخودآگهاه روی

او گذاشت و گفت:
بابات نمیدونه تو اینجایی ،اگه بدونه کل تهران رو شیرینی میده! هرچنهد ناخواسهته اومهدیولی امیدوارم این مدت اذیتم نکنی...
به دنبال این حرف ،لب

را گزید و چهرها

را درهم کشید.

د اخه بچه میذاشتی یکم دوتایی زندگی کنیم بعد میاومدی! من هنوز واسه سر و کله زدن بابچه موقعیت ندارم .من هنوز خودم بچهام! بعد اون همه دردسر که کشیدم...
حر،
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پیاده شد .خمیازهای کشید .دکمهی قرار گر،ته روی در را ،شرد که آینه های بغل بسته شهدند.
سر

را تکان داد و پای

را لبهی جدول گذاشت و از روی جوب پرید.

دختر خوب االن اینجا حلوا پخغرولند کنان دست
جیب

میکردن بلند شدی از خونهی من اومدی؟

را روی زنگ در گذاشت که هم زمان با قرار گر،تن انگشت ا  ،گوشی در

ویبره ر،ت .لبخندی با یاد کاری که کرده بود .زد و گوشی را از جیبا

ونداد روی صفحه نمایان شد .تما

را وصل کرد و دست

خارج کرد .نام

را از روی زنگ برداشت .ونداد همان

طور که عصبانی جلوی در بیمارستان قدم رو میکرد .صدای

را کمی باال برد.

چرا هرچی به خونه زنگ میزنم جواب نمیدی؟ نهال دیشب زنگ زدی میگهی حالهت خهوبنیست ،االن کجا گذاشتی ر،تی؟
نهال تبسمی کرد .بازدم

را بیرون ،رستاد که بخاری از دهان

خارج شد.

خوبم عزیزم ،تو چطوری؟ کی برمیگردی؟ اومدم خونه ی الهام ،از اونجهام دوبهاره میهرم گیهربدم به زن موکلت!
اخمهای

را درهم کشید ،حاال که بهزاد تصمیم داشت یک ماه دیگر برگردد پ

او از ماجراهای پی

دلیلی نداشت

آمده خبر دار شود .بهزاد به او گفته بود .این د،عه که برگردد پرتوان تهر از

قبل به زندگی در ایران ادامه میدهد.
-نهال درست بگو جواب آزمای

چی شد؟ همها

طفره میری ...این سهر دنیها از دیشهب دارم

نص جون میشم .به یلدا زنگ میزنم یک چیزی میگه به عمو زنگ میزنم میگهه از خهود
بپر ! نهال کاری نکن همین االن بلندشم بیام!
نهال آب دهان
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سمت جوب کشید .ناخودآگاه با لحن تلخی گفت:
-پ

بلند شو بیا تا خودت بشنوی جواب آزمایشم چی بوده و چه بالیی سهرمون اومهده! اصهال

چرا بلند شدی ر،تی وقتی هیچ کاری تو کشورهای دیگه از دستت برنمیاد؟ تو ،ق وکالتت تهو
ایران اعتبار داره!
اضطراب به جان ونداد ا،تاد .انگشت شست ا

را با انگشت اشارها

،شرد .لهب

را بهه دنهدان

کشید و نگاهی به عماد که در ههوای سهرد روی صهندلی نشسهته بهود و پشهت سهرهم سهیگار
میکشید .چشم دوخت .به جای خوشحالی از بهبودی بهزاد ،همانند ماتم زدهها چندساعتی بود
که روی صندلی نشسته بود و مدام سیگار می کشید .ونداد صهدای
میتوانست بگوید بخاطر بهزاد آمدهام! کا

را کمهی آرام کهرد .کها

می گفت تا بلکه نههال دسهت از لجبهازی بهردارد و

درست پاسخ بدهد.
-نهال عزیزم گفتم برمیگردم .پ

برمیگردم، .ق لطفا بگو چی شده! نص جون می شم تها

برسم تهران! بگو!
در نینی کلمات

اضطراب و نگرانی هویدا بود .هرچند نهال از دست ونهداد ناراحهت بهود ولهی

راضی نبود که صدای آشفتهی او را بشنود .میدانست ونداد در سالهای قبل به انهدازهی کها،ی
نیمه جان شده است .شانههای
-داری بابا میشی ...پ

از این نبود ونداد ا،تاد.

بخاطر بچهاتم شده زود بیا! االنم باید برم ،خدا،ظ!

گوشی در دست ونداد خشک شد .صدای بوق متمدد ،در گهو ا
لبهای
کا

پی

بهه صهدا در آمهد .بهی اراده

به خنده باز شد .تک خندهای کرد و گوشی را پایین برد .یک لحظه حسرت خورد کهه
نهال بود .کا

باهم می،همیدند اما ،عال این مهم نبود، .ق و ،ق خهانوادهی سهه

نفرهای برای ونداد مهم بود که تازه داشت .رنگ و بو میگر،ت .به قدری هیجان زده شد که بهی
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توجه به عماد و حال خراب  ،به سمت بیمارستان گام نهاد تا خبر را به بهزاد برساند .بهزاد کهم
،رد مهمی نبود .او برادر ناتنیای بود که ،ق نام

ناتنی بود اما برادرانهه بهرای نههال و ونهداد

خرج میکرد .نهال با ،کر به ونداد کهه در چهه حهالی اسهت .لبخنهد کهم جهانی زد و گوشهی را
سایلنت کرد .به سمت آیفون برگشت و زنگ را ،شرد .الهام که تا االن پشت پنجره ایستاده بهود
و به آسمان آبی و غبارآلود چشم دوخته بود .پرده را انداخت و با کج خلقی ،روبه مادر

گفت:

دیگه تکرار نکنم مامان! بذار اول من مقدمه چینی کنم بعد از اتاق بیا بیرون!سری تکان داد و با پیچیدن صدای زنگ ،گوشی را برداشت و دکمهه ی کلیهد را ،شهرد.

مادر

دستهای
الهام گو

با دیدن نهال میلرزید .هدیه پ
کرد و به سمت اتاق خواب

ر،ت .با بسته شدن در پشت سر  ،صدای باز شدن در

در سینهی هدیه حب

نداشهت.

خانه آمد .نف
برادر

از هفت ماه با دختر

رو در رو میشد .به حهرف

شد .او هیچ حقهی بهه گهردن نههال و نیهاو

در این بیست سال هم پدر بود و هم مادر! روی صندلی چرمی میز آرای

انگشتر نگین الماس

چشم دوخت .نهال پالتوا

گفتن کالمی نگاه

میکرد .گفت:

نشست و بهه

را از تن خارج کهرد و روبهه الههام کهه بهدون

چیه؟ دعوتم کردی که زل بزنی بهم؟ بیا بشین بگو ببینم چی شد .پسرهی احم تازه داشهتمامید...

به

الهام نگران میان کالم
-حال

پرید.

خوبه؟ دیشب خیلی حال

نهال تیشرت سورمهای رنگ

بد بود.

را از پایین کشید تا صاف شهود .خهم شهد و از میهان جاکفشهی،

دمپایی که جلوی در بود پوشید .نگاه
که یاد
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بود .روی مبل تک نفرهی گلبهی رنگ نشست .چهار زانو زد و خهم شهد .مشهتی از چیپ ههای
سرکه ای داخل ظرف برداشت و به سمت دهان
دیدن سایز کف

برد .نهال کمی سر

را پهایین تهر بهرد و بها

به یقین رسید که کسی به جز آنها در خانه است.

به درک که خوبه یا نه! ،کر کردم آدم شده نگو همون خری هست که قبال بود .حاال سر چهیاومده بود اینجا؟
صاف ایستاد .الهام محتویات دهان

را کج کرد و روی دسهتهی مبهل

را بلعید و سر سنگین ا

گذاشت.
بهم بی اعتماده ،از اول هم اینجوری بود اما از وقتی که من و پارسا رو دیده بدتر شده .بیشتراز قبل توهم میزنه .دیشب که اومد میگفت بخاطر پارسا اومدی خونهات! بخاطر اینکه زخما
رو طبابت کنی اومدی و داری به من درو میگی ...نمیدونم باید چیکار کهنم نههال! مهن اصهال
روحم خبر نداشت .من تو آسانسور گیر ا،تاده بودم .از تر
نهال ابروا

را باال انداخت .دمپاییها را جلوی ،ر

داشتم میمردم.

از پا خارج کرد و روی مبهل دو نفهره ی رو

به روی الهام نشست .اینجوری که خبر داشت کیانمهر و کیانا دیشب باهم بودند .کیانمهر انقهدر
هم دیگر اوضاع روحیهی بهم ریختها
توهم زده؟ مگه توهمی شده؟ بهالهام سر

نداشت که توهم بزند.
خبر دادی که داری برمیگردی و اومد؟

را با بیچارگی به دستهی مبل ،شرد پلکهای لرزان

را روی هم گذاشت.

مگه ،کر نکرده بود تو و بهزاد رابطه اتون یک چیزی ،راتر از پزشک و بیمهاره؟! خهب طبیعیههتوهم بزنه من بخاطر پارسا اومدم .نمیدونم چیکار کردم که انقدر بهم بدبینه! نمهی،همم .اصهال
درک نمیکنم .من دست از پا خطا نکردم ولی اون چون خود
خود
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پسرا دوست بشی.
نهال موهای بلند قهوهای رنگ

را روی شانها

انداخت.

تو چی گفتی؟با یاد حرفهایی که نثار کیانمهر کرد .لبخند عصبی روی لب نشاند و چشهمهای
سرجای

را بهاز کهرد.

نشست .الهام ،نهال را که میدید دیگر بیخیال اطرا،یان میشد .بیخیهال ایهن میشهد

که مادری در اتاق دارد که از دیشب تا االن با ظاهرسازی جلوی

همه چیز را عادی جلهوه داده

است.
-به

گفتم تا وقتی خودت رو درست نکردی دنبال من نیا! اصال به حر،های مهن گهو

نهال ،خود
چی از دهن

برید و دوخت و تن من بدبخت کرد، .کر کرده چون از
دربیاد میتونه بار من کنه! نخیر از اون خبرا

نهداد

خیلهی کهوچیکترم ههر

نیست .دردت یک دختریه که تهو

رنج بیست سالگی باشه خب برو بگیر! اصال چرا اومدی سرا من؟! مهن احمقهم نههال ...مشهکل
منم که ،کر میکنم اگه بسازم و هرچی گفت سکوت کنم .لبخند بهزنم و آرومه

کهنم .بهزرگ

شدم .نخیر من نوزده سالم بیشتر نیست .مشکلی داره بره پهی یکهی دیگهه! بهه خهدا اگهه از
ناراحت شم .دوس

دارم خیلی زیاد حتی از دیشب جلوی خهودم رو گهر،تم کهه بهه

زنهگ

نزنم...
نف

کم آورد .دستی به گلوی الغر

کشید .بی توجه به اشکی که از گوشهی چشم

چکیده

بود .با لحن لرزانی ادامه داد.
ولی خیلی از دوست داشتنها به ازدواج ختم نمیشه .خیلیهها رو دیهدم کهه یکهی دیگهه رودوست داشتن ولی با یکی دیگه که به عالیقشون بخوره ازدواج کردن .مهن و کیهانمهرم از ایهن
قائده مستثنا نیستیم.
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نهال یک تای ابروا

را باال ،رستاد و دمی از هوا گر،ت.

-اگه قرار بود از هم جدا شین اگه به این حر،ی که میزنی اعتقاد داشتی چرا پ

اینه حهال و

روزت؟ الهام تو به حر،ی که میزنی باور نهداری ،اگهه داشهتی چهرا هفهت مهاه از همهه پنههون
شدی؟ دلیل خوبی داشتی برای جدایی! االنم اگه ،کر میکنی کیانمهر درست به شهو نیسهت...
کن! تو هنوز سنی نداری ،نوزده سالته برو درست رو ادامه بده! حتی با یکهی دیگهه کهه

تموم

،اصلهی سنی
الهام سر

کمتره ازدواج کن!

را باال گر،ت ،نگاه

را به نهال دوخت .در ذهن  ،کیانمهر و ،هرد دیگهری نمایهان

شد .حتی ،کر اینکه دست دیگری را در میان دستان
میزد .دل

آت

بگیرد .ههم قهدم بها او گهام بهردارد او را

را میسوزاند .الهام اگر باور داشت به درخواست ازدواج پارسها ،جهواب مثبهت

میداد اما نخواست ...نتوانست .نهال با یاد اختالف نظرههایی کهه بها ونهداد داشهت .ا،تهاد .پهای
راست

را روی پای چپ

انداخت .به ناخن های بلند و مرتبا

چشم دوخت.

من تو رو درک میکنم الهام ،چون من و ونداد ده سهال بهاهم تفهاوت سهنی داریهم .اخهتالفنظرات زیاده ،میبینی که اون اصرار داشت زودتر بچه دار شیم و من مدام نه آوردم ولهی کیهان
اگه میخواد زندگی به جفتتون زهر نشه باید بپذیره و یک چیزی...
الهام ساق دست

را روی لبان

کشید و اثر چیپ ها را از گوشهی لبان

پاک کرد.

چرا کیانمهر باید یک د،عه بیاد و تو رو متهم کنه؟الهام سر

را تکان داد و با لحنی مملو از حرص گفت:

چون تعادل نداره ،چون بدبینه چون وقتی ،همید دارم برمیگردم خونه و هرچهی اصهرار کهردداخل نرم .توهم زد که انقدر دارم پا،شاری میکنم.
نهال متفکر خواهر
545

را نگریست .با روشن شدن صهفحهی گوشهی کهه روی میهز قهرار داشهت.
WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

نگاه

به سمت میز سوق داده شد .شمارهی ناشهنا
سرعت بخشید تا بتواند تما

جملها

در حهال تمها

بهود .کمهی بهه گفهتن

را وصل کند.

من به حرفهایی که زده کاری ندارم ولی همیشه یک عاملی هست که باع تحریک میشهه.وقتی جر و بح

من و کیان باال گر،ت .وقتی کیانمهر اومد خونهی بهزاد ،ساره پشت قضیه بود.

کسی که اون زمان برای توجه کیانمهر هرکاری میکرد .حاال تنها کسهی کهه از شهکراب شهدن
رابطهی شما سود میبره ...پارسائه! چرا از این سر قضیه نگهاه نمیکنهی؟ اشهتباه کهرد ،درسهته
بدبینه و بی اعتماد ،و بدجور دلت رو سوزوند ولی کیانمهر هنوزم همون آدمیه کهه بهه سهادگی
کنترل

رو از دست میده! مخصوصا اگه بح سر تو باشه!

گوشی را از روی میز برداشت و تما
کنج لب

را وصل کرد .الهام به ،کر ،رو ر،ت و مهادر

پوزخنهدی

نشست .انگار پارسا را خیلی دست کم گر،ته بود .ح با نهال بود .پشت ایهن مهاجرا،

پارسا بود و الهام بازهم باور نکرد .سر

تکان داد .باال تنها

پفکهای نارنجی رنگ برداشت و به سمت دهان

را بهه جلهو خهم کهرد و مشهتی از

برد.

پارسا اصال خونه نیست که بخواد خبردار شه! اصال گیرم تقصر پارسا باشه چرا بهم بیاعتماده؟اگه انقدر بدبین و بیاعتماد نبود بها گفهتن چنهدتا جملهه از کهوره در نمیر،هت .مهن رو مهتهم
نمیکر...
،عل ا

کامل نشده بود که با شنیدن صدای لرزان و پر تمنای کسی از پشت تلفن ،حهر،

بلعید .گردن

را کج کرد و به نهالی که در بهت و ناباوری تما

از جویدن متوق شد و نهال از جایا

پریا بود .چشم دوخت .دهان

برخاست .گوشی را کمی از دهان

،اصله داد و روبه او

گفت:
-بهت زنگ میزنم خواهری ...االن باید برم جایی!
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الهام سری تکان داد .صدای بوق متمدد قطعی در گو
برد .دل

نهال طنین انداخت .گوشهی را پهایین

به شور ا،تاده بود .نمی دانست این چه حسی است که نسبت به آنهها دارد .پهالتو را از

جالباسی برداشت و همان طور که کف های

را از درون جاکفشی بر میداشت ادامه داد.

خدا به خیر بگذرونه! خدا،ظ الی!کجا میری؟ کی بود زنگ زد؟نهال زیپ نیم بوتهای

را باال کشید .پالتو یشمیا

را بر تن انداخت.

زن موکل ونداد! باورم نمیشه الهام زنگ زد گفت میخواد ببینم .بعد از خونهی تو میخواسهتمبرم به

سر بزنم.

الهام لب زیرین

را به دندان کشید و به سمت در گام نهاد.

-خیلی کنجکاوم بدونم چی این موضوع انقدر مهمه که خودت رو درگیر

کردی! ونهداد خبهر

داره؟
گوشی را درون جیب پالتوا
بوسید و سر

گذاشت که الهام خواهر

را در آغو

کشید .نههال گونهها

را

را عقب کشید.

-خودم نمیدونم .اصال ح

عجیب و غریبی دارم .در اون موردم که بهت گفتم ،کر کن!

الهام لبخند محوی کنج لب نشاند.
باشه ،مراقب خواهر زادهام با !نهال خندید و شال روی سر

را مرتب کرد .از درگاه خهارج شهد و دسهت

را روی دسهتگیره

گذاشت .در را کمی به سمت چهارچوب کشید و گفت:
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-باشه ،توهم همین طور ،کارم تموم شد باهات تما

میگیرم.

***
(پریا)
برگهی آزمای

را میان دستم ،شردم .نفهمیدم چه شد که گوشی از دستم روی زمهین ا،تهاد و

زانوهایم خم شد .دستم را به صندلیهایی که ردیفی پشت سرهم چیده شده بودند گر،تم .ایهن
امکان نداشت؟ حتما اشتباه شده بود .اشک حلقه زده در چشمهایم روی گونهی بی رنگ و سهر
شدهام چکید .دلم به حال این بدبختیام سوخت .چرا االن؟ چهرا االن کهه میخواسهتم از بههزاد
جدا شوم چرا االن که میدانستم در آینده اتفاقات خوبی در انتظارم نیست باید باردار میشهدم؟
مگر من بندهی خدا نبودم؟ چرا پیمان را سر راهم گذاشت چرا حال که زندگی مها روبهه اتمهام
بود باید این بچه در زندگی ما میآمد؟ گفته بودم بهزاد را نگه میدارم ولی ...سرانجام این بچهه
چه میشد؟ مطمئن بودم بهزاد که برگردد باید بها روی خهو
دردی نبود .من از اعتماد

گذشهته خهداحا،ظی کهنم .کهم

سو استفاده کرده بودم .من راست راست جلهوی

راه ر،هتم و درو

گفتم .آب دهانم را به سختی ،رو ،رستادم .نگاه خیره ی مردم عابر کهه در پهذیر
روی صندلیها نشسته بودند .را روی خهودم احسها

کهردم .گوشهی و آزمهای

بیمارسهتان
را درون کیه

دوشی کوچکم انداختم .دست دیگرم را به زمین گر،تم و خودم را بلند کهردم .موههای مشهکی
رنگم را که این روزها مزاحم صورتم می شد را پشت گوشم ،رستادم .چند روزی بود غذا خهوب
نخورده بودم، .شار از هر سمتی بر منِ بیچاره وارد بود .حهال کهه ،کهر میکهردم مهن ...طاقهت
سردی بهزاد را نداشتم .اصال از کجا واقعیت را ،همید؟ ر،تار من هیچ شهک برانگیهز نبهود .مهن
گفته بودم او را نمیخواهم ،نگفته بودم درو گفتم .البته درو که نه! من مجرد بودم .من ههیچ
وقت محضری همسر پیمان نشدم .هیچ وقت اسم ما در شناسنامهی هم نر،ت .ما ،ق بها چنهد
جملهی عربی که پ

از مدتی باطل شد .زن و شوهر بودیم .از وجود النا هم که بی خبهر بهودم.

دستم را به نردههای استیل کنار راه پله گر،تم و چندپله را باال ر،تم .یک لحظه یهاد چهارسهال
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در سرم زنده شد .قامت بی جان خودم با دردی که مهدام در سراسهر وجهودم میپیچیهد،

پی
التما

و زجه هایم برای محا،ظت از بچهای که هشت ماه و نیم به سختی نگه

بهزاد می،همید ،او هم حرص
است و با چندین آزمای

داشهتم .اگهر

را روی بچه خالی میکرد؟ دکتر گفت بچه هنوز بسیار کوچهک

از وجود

پی بردیم .او گفته بود ،چند هفته دیگر هم مراجعه کهنم.

لبم را به دندان کشیدم .هوای گر،تهی پذیر

اجازهی نف

کشیدن را سلب کرده بود .جلهوی

در اتومات رسیدم .با قرار گر،تن جسم بی جان من جلوی چشمی ،از هم باز شد .بهزاد انقدر بی
رحم نبود .او همانند آنها بی وجدان نبود که به بچهی خود

رحم نکند .عرق سردی بهه تیغهه

ی کمرم نشست .باد سردی بخاطر بلند بودن ارتفاع ساختمان به صورتم برخورد .سرم را به زیهر
انداختم .اشک حلقه زده در چشمانم بخاطر پایین بودن سر سنگینم ،روی چکمههای نیم بهوت
ام ا،تاد .صدای بلند دختری در ،اصلهی زیادی در محی اکو شد .سرم به سمت عقب چرخیهد.
نگاهم به زنی حدودا سی و اندی ساله گره خورد .سرمی در دست راست
سرمهای با گلهای قرمز در سر داشت .نگاه

را کمهی بهاال گر،تهه بهود انگهار کسهی جلهوی

ایستاده است .چنان غرق ،رد خیالی روبه روی
نازک و زنانها
-کا

بود و روسهری کوتهاه

شده بود که انگار واقعها وجهود داشهت .صهدای

خطاب به او آمد.
به جای اینکه هر سهال یهک بهار اونهم تهو

به جای اینکه اینجا باشم ،کنار تو باشم .کا

پاییز بیای دیدنم .هر روز با دیدن تو ،به شوق اینکه داری میای از خواب بیدار شم .میدونی بهم
چی میگن؟ میگن تو چهارساله زوال عقل داری!
به اینجا که رسید .خندید و من بدون پلک زدن نگاه

کردم .دل پیچهای سراغم آمد و باعه

شد دستم را روی معدهام بگذارم .صدای زن دوباره آمد.
-دوست داشتی به سر و وضعم برسم رسیدم .دوست داشتی ،رامو

کنم پ

،رامو

کهردم

ولی تو ،هنوزم به یاد دارمت جانِ جانانم!
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قهقههی مستانهای سر داد و پایین تنه ا
کشید .دست

را زیر سر

را بهه سهمت صهندلی چرخانهد و روی نیمکهت دراز

گذاشت اما از ،رد خیالی نق

گر،ته در ذهن

نگاه نگر،ت.

تو بهترین اشتباه زندگی منی ،که با وجود اینکه ر،تی هنوز میخوامت.پرستاری به سمت

گام نهاد .دست های

چیزی به او گفت که سریع سرجای
دمپایی سفید رنگ

را زیر بغل زده بود تا کمی گرم شود .به زن رسهید و

نشست .چشمهای

از شدت ذوق و خوشحالی درخشهید.

را که روی زمین ا،تاده بهود پوشهید و میلهه ی سهرم را در میهان دسهت

گر،ت و جلو تر از پرستار دوید .زوال عقل داشت؟ گفته بود ،راموشی گر،ته است چون ...صدای
باز شدن در ماشینی آمد و در ا،کار ذهنم خ انداخت.
-خانم نواب؟ خوشحالم که باهام تما

گر،تین.

نگاهم را از جای خالی زن گر،تم و به سمت صدا چرخیدم .جلهوی بیمارسهتان شهلو بهود .بهه
طوری که ماشین دوبل پارک شده بود .نمیدانستم کارم درست است یا غل ؟! ،قه بهه قهدری
دلم پر بود به قدری حالم خراب بود که دلم یکی را میخواست چندکالمی صحبت کنم .هرچهه
بود و نبود را بیرون بریزم .از آنچه به من گذشت و دم نزدم بگهویم .چهه کسهی از سهنگ صهبور
بهزاد ،از مورد اعتمادترین ،رد زندگی بهزاد بهتر؟ آب دهانم را ،رو ،رستادم .عماد لحظهی آخهر
گفته بود اسمی از بهزاد نبرم و مطمئن بودم دختری که منتظر من ایستاده است ،هیچ از اینکهه
من همسر برادر

هستم خبر ندارد .از روی پل آهنی گذر کردم .بخهاطر ضهعفی کهه در بهدنم

میپیچید به خوبی نمیتوانستم جلو را ببینم .چشمهای سیاه رنگم مدام تار می شد .ماشین هها
جلو راه را گر،ته بودند .باید از میان آنها میگذشتم .بی توجه به اینکه شهاید لبا ههایم خهاکی
شود دستم را بر روی بدنهی خاکی ماشین قرار دادم و خودم را رد کردم .سهمت کمهک راننهده
ایستادم .با صدای آهسته ای که شک دارم به گو ا

550

WWW.98IA3.IR

رسید .گفتم:

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

من ازت ممنونم که اومدی!دستهایم توان کشیدن در را نداشت .انگار متوجه مک من شد که خود

را بهه سهمت چهپ

کشید و در باز شده را به سمت من هل داد .تشکری کردم و سوار شدم.
با نشستن در ماشینا  ،نگاهم به کف ههای کوچهک بچگانهه گهره خهورد .نههال کهه متوجهه
سنگینی نگاهم شد .پشت چرا قرمز نگه داشت .از شهدت حالهت تههوع و ههوای گهرم ماشهین
نزدیک بود باال بیاورم .این روزها زندگی من آشوب بود .از وقتی وارد ایران شده بهودم روی ههم
ر،ته سه ساعت هم نخوابیده بودم و ای کا

و صد کا

که قلم پایم میشکسهت و نمیآمهدم.

آخر که او ،همید من درو گفتهام ..آخر که او همه چیز را درباره ی گذشهتهی نکبهت بهار مهن
،همید .اگر نمیآمدم هم می،همید ولی نه! مطمئن بودم آن دو مردی که به دیدنم آمده بودند.
واقعیت را نمیگفتند .چون بهزاد برای آنها ،رد خیلی مهمی بود و ،هرزاد ههم کهه خبهر داشهت
،شار عصبی برای او سم است .پشت پلکهای خی ام قامت بهزاد نمایان شد .خهدا میدانسهت
چه قدر دل تنگ

بودم .خدا میدانست نفسم با یاد و خاطرات

میگر،ت اما چارهای جز صبر

کردن نداشتم .او گفته بود میآید و به هر قیمتی شده است باید نگه
بخاطر بچها

هم که شده مرا کنار خود

میداشتم .حتی شهاید

نگهه دارد .قامهت ریهزهی دختربچههای کنهار بههزاد

نمایان شد .موهای بلند مشکی رنگ و پیراهن آبی رنگ  ،ایهن دختهر النها بهود .مهن پیمهان را
نمیخواستم ولی دخترم چه میشد؟ او دختر خودم بود .حتهی آزمهای

ههم نشهان مهیداد او

دختر خودم هست .دستهای لرزان و سردم بی اراده باال آمد و روی سرم قرار گر،ت .اشکهای
نگه داشته شده در پشت پلکهایم بر روی گونهام غلطید .از کی من انقدر خودخواه شده بهودم؟
از کی از بچهی خود گذشتم بخاطر اینکه پیمهان را نمیخواسهتم؟ حالهت تههوع و دل پیچههام
شدید شد .ماشین کنار خیابان متوق شد .انگار نهال متوجه حال خهراب مهن شهد .دسهت بهی
جانم روی دستگیره قرار گر،ت .آن را به سمت خود کشید و شال مشکی رنگم را جلوی دههانم
گر،تم و از ماشین پیاده شدم .سرم را به سمت جوب گر،تم و چندین بار پشت سر هم ع زدم.
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بغض ریشه زده در گلویم ،به حال خرابم میا،زود .کا
خود درست کردم رهایی مییا،تم .کا

اصال همانند آن زن بیمارستانی ،راموشی میگر،تم .به

یاد نمیآوردم تصمیم.های اشتباهی که گر،تم .کا
بهزاد نمیشدم .کا

میشد اصال بمیرم و از زندگی که برای
با پیمان آشنا نمیشدم .کا

وارد زنهدگی

همان روز راهم را کج میکردم و میر،تم .سرم گیج ر،ت .صدای باز شدن

در آمد و دستهای الغر و نحی نهال روی پشتم قرار گر،ت .سر

را کمی به سمت من مایل

کرد و با نگرانی گفت:
خوبی؟ میخوای برگردیم بیمارستان؟سرم را به نشانه ی نه تکان دادم و سرم را باال گر،تم .با برخورد بهاد سهرد بهه پوسهت خشهک و
رنگ پریدهام ،کمی حالم بهتر شد ولی نه زیاد!
بیا بریم داخل پارک اون طرف بشین تا برم و بیام.حتی نای نه آوردن نداشتم .بنابراین سری تکان دادم .دستم را روی معده ام گذاشتم و کمهی از
نهال ،اصله گر،تم .انقدر حالم بد نبود که نتوانم راه نروم.
بریم.به این حرکت من عک

العملی نشان نداد .همراه باهم از روی جوب گذر کردیم .دم عمیقهی از

هوای آلوده و سرد تههران گهر،تم .خهدا میدانسهت چهه قهدر از ایهن شههر بیهزار بهودم .تمهام
بدبختیهای من از همین شهر شروع شد .اگر من به دنیا نمیآمدم .اگر خهواهرم بهه جهای مهن
زنده میماند .سرگذشت من انقدر تلخ رقم نمیخورد .در این منجالب ،رو نمهیر،تم و کاسههی
چه کنم چه کنم دست نمیگر،تم .باید تکلی خودم را روشهن میگهردم .زنهدگی بها پیمهان و
دخترم یا زندگی با بهزاد و بچهای که ...سرم را تکان دادم که به دنبال این کار شال از روی سرم
ا،تاد .حتی ،کر
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کشیدم .نهال مرا به سمت ورودی بوستان هدایت کرد .از دو پلهی سهنگی آن بهاال ر،هتم.

نف

سرجای

متوق شد .لبخند مهربانی روی لب نشاند .این دختر همان گونه بود که بههزاد گفتهه

بود .در میمیک صورت

میتوانستم مهربانی و سادگی را بخوانم.

من میرم از این سوپری چیزی بخرم .هرجا دوست داری بشین تا...حر،

تمام نشده بود که دستم روی ساق دست

نشست و مانع ر،تن

شد .با بغض نالیدم.

من حالم خوبه!نگاهی به نیمکتی که کمی با ،اصله زیر درخت کاج سربه ،لک کشیدهای قهرار داشهت دوخهتم.
دست

را به سمت نیمکت کشیدم .ابتدا خودم نشستم و قبل از اینکه مخالفت کند گفتم:

میخوام ازت یک سوال بپرسم خانمِ سرو .دست نهال را رها کردم .نگاهم خیره به مردان پیری که با ،اصله از ما نشسته بودنهد و شهطرنج
بازی میکردند ا،تاد .نهال سمت راست من نشست و نگاه
روبه روی

دوخت .سعی کردم لرز

را به وسهیلهی ورزشهی زرد رنهگ

چانهام را کنترل کهنم .کهره ی سهفید رنهگ چشهمانم از

اشک پر شده بود و من ...هیچ نمیدیدم.
صدای جدی نهال آمد.
باشه ،اگه بهت کمک میکنه بپر !میخوام یک دوراهی جلوت ...بذارم! دوراهیای که اگه قهدم بهه ههر سهمت بهذاری ،دیگهه راهبرگشتی نداری!
دستم را مشت کردم ،ناخنهای بلند و مرتبم با الک کرم رنگی که زده بودم در ک دستم ،هرو
ر،ت .سعی کردم خودم را کنترل کنم ولی مگر میشد؟ لرز
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پلک سمت چپم روی گونهام ا،تاده بود .تشوی

و نگرانی از آینده! به خوبی نتوانستم جملهام را

ادا کنم.
یک سمت ،نامزد سابقت با قلب بیمار و بچه ای که تازه ،همیدی بعهد سهه سهال وجهود دارنایستادند و یک سمت شوهر ،علیت و وضع جسمانی و روحی خراب و بچه ای که تازه داره جون
میگیره ...انتخابت ...کدومه؟ هر طر،ی بری زندگی طرف مخال  ...نابود شده!
سرم را به زیر انداختم .بغض ریشه زده در گلویم شکست .لرز

چانه ام از کنترلم خارج شهد و

ناگهان صدای بلند گریهام در میان هیاهوی جمعیتی که برای ورز
جدی و محکم نهال بدون هیچگونه لرز

آمده بودند .پیچیهد .لحهن

و تردیدی در گوشم به صدا در آمد.

شیر یا خ میندازم!گردنم به سمت

چرخید .آستین کت سهیاه رنگهم را بهه چشهمان نهم دارم کشهیدم .خنهدهی

ناباورانهای زدم.
دارم می گم ...بح سر زندگیمه! شیر یا خ بندازم؟نهال لبخندی کنج لب باریک
رنگ

،رو برد .مشت

نشاند و تک خندهای کرد .دست

را درون جیب پالتوی یشمی

را به سمت من گر،ت.

بگیر !دست لرزانم باال آمد .این دختر انگار به عم ،اجعه پی نبرده بهود .مهدرک روانشناسهیا
کدام دانشگاه گر،ته بود؟ مشت

را از

باالی دست لرزان و یخام قرار گر،ت و از هم باز شهد .سهکهی

سرد بر ک دستم برخورد کرد.
-اگه به روی سکه ا،تاد ،زندگیت با نامزدت و اگه به زیر ا،تاد زندگیت با شوهر ،علیت! بنداز!
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دستم را به سمت آسفالت زمین انداختم .سکه از دستم رهها شهد و ناگههان چههرهی بههزاد در
ذهنم نق

بست .زیرلب دعا کردم به زیر بیفتد .سکه با زمین برخورد کرد چندین بار دور خهود

چرخید و با هر چرخ
چرخ

در سینهی مهن بیشهتر از قبهل حهب

نف

شهد .سهکه په

از چنهد

از حرکت ایستاد .کمرم خم شد تا آمدم آن را از روی زمهین بهردارم .نههال خهم شهد و

آستین پالتو مرا که ،اصلهی کمی تا سکه داشت گر،ت.
قبل اینکه برداری ،دوست داشتی کدوم طرف بیفته زیر یا رو؟نمی ،همیدم علت سوال
رنگ

چیست ،صورتهایمان مما

هم بود .خیهره بهه چشهمهای قههوهای

چشم دوختم .دیگر از آن لبخند مهربان خبری نبود .یک تای ابرو بور

را باال ،رستاد.

دوست داشتی کدوم طرف بیاد؟آب دهانم را بلعیدم.
زیر!نهال سکه را از روی زمین برداشت .لبخند محوی زد و گفت:
مسیر دوم انتخاب توئه! دلت با کسی که دوسهحال

داریِ و اون ههم شهوهر ،علیتهه! خهو

که همچین زنی داره ،خبر داره بارداری؟ همسرم برای کارهای شما ر،ته کانادا پ

کمی داری تا بگی و منصر،

بهه
زمان

کنی!

زبان به لبانم کشیدم .جسم بی جانم را به صندلی تکیه دادم .بهاد سهردی شهاخهی درختهان را
تکان داد .چه قدر این دختر خو

بین بود .بهه همهین سهادگی؟ او گفتهه بهود وقتهی بهی آیهد

کارهای طالق را انجام میدهد تا زودتر جدا شویم .آهی از نهادم خارج شد .دستهای لرزانم باال
آمد و روی بازوان الغرم نشست .هر کلمهای که از زبانم خارج میشد .مرا بیشتر به سوی ویرانی
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میکشاند.
-امیدی به زندگیم نیست .من از اعتماد

سو استفاده کردم .من قولم رو زیر پها گذاشهتم و از

رد شدم .مهن دوسه

داره قلهبم از

روی قلب شکستها

دارم .یهک هفتهاسهت کهه ندیهدم

حرکت میایسته! کم دردی نیست ،ضربهای که به
زندگی دختری که سه سال از وجود

زدم .دیگه سرپا

نمیکنه! اون بهه کنهار

خبر نداشتم چی میشه؟ عش و عالقهی خودخواهانهی

نامزدم که بعد چندین سال و با وجود ،همیدن واقعیت بهم داره چی میشه؟ ههیچ راههی بهرای
من نیست ...من به ته خ رسیدم نهال! تنها راهی که برای خالص شدن دارم ،مردنه! حتی اگه
بفهمه که من باردارم شاید اصال نپذیره! اون به کنار اگه بپذیره هم ،ق نه مهاه میتهونیم کنهار
هم باشیم .بچه به دنیا بیاد ،زندگی ماهم تموم شده است.
نهال مشت

را باز کرد سکه را برگرداند.

ترسیدی که واقعیت رو بگی؟ چرا؟خدا را شکر کردم که او از ماهیت همسر من خبر ندارد .اگر می،همید بهزاد همسهر ایهن دختهر
بیچاره و بخت برگشته است .مطمئنا همین جا مرا دار میزد .بینیام را باال کشیدم.
-چون نشد .خود

نخواست بدونه! اول

،کر نمیکردم اینجوری شه، ،کر نمیکردم عاشهق

شم ولی بعد از چندماه که دل و دینم رو باختم .ترسیدم از دست

بدم .با یک تلفهن و تحدیهد

از اینکه اون می،همه برگشتم تا جلوی ضرر رو بگیرم .و بعد دو سه روز برگردم و خیهالم راحهت
شه از اینکه نمی،همه زنی که باها
،همید .همه چیز خراب شد .به

زندگی کرده یک دروغگو بوده ولی نشد .نمیدونم از کجا
گفتم نمیخوام ! گفتم تهرجیح میهدم مجهرد بمهونم .مهن

دیوونه شده بودم نهال ولی حاال پشیمونم اما میدونم برگرده چیز خهوبی در انتظهار مهن و ایهن
بچه نیست و چه قدر تلخه که به
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***
لب

را به دندان کشید .کال،ه به مادر

خیره شد .باور

که دست

نمی شد واقعا به ساز مادر

مانده بود و از دیشب در خانهی پدریا
رنگی که پولکهای روی

را میکشهید و بهه ههر سهویی میکشهاند.

رقصیده بود .بهاور

ماندگار شده بود .مادر

نمیشهد چگونهه در میانهه
با دیدن پیراهن شب مشکی

را پوشانده بود .دست او را رها کرد و چوب لباسی را از رگهال خهارج

کرد.
این چطوره کیانا؟ به تن من میاد؟بازدم

را بیرون ،رستاد .بی حوصله نگاهی به لبا
که به طور چشمگیری خو

در تن مادر

نهاد .باید هر چه زودتر خود
است اعصاب

انداخت .دوخت شیک و تمیهزی داشهت و

اندام بود .زیبا مینشست .یک گام به سهمت عقهب

را به شرکت میرساند .از وقتی ،همیده بود کیهانمهر در شهرکت

بهم ریخته بود .تنهها سهه روز دیگهر بهاقی مانهده بهود از رونمهایی لهوازم جدیهد.

میدانست برادر

به سادگی کنار نمیکشد ولی نگران بود .نهال گفته بهود .او و الههام دیشهب

دعوا کرده اند .کمیتن صدای

باال ر،ت.

-هنوز نه به باره نه به داره اومدی لبا

بخری مامان؟ ما هنوز دیروز آزمای

دادیم تا جهواب

بیاد میشه هفتهی دیگه ،کلی وقت هست برای خرید لبا !
کتایون اخمهای
در مشت

را درهم کشید .لبا

را با حرص سرجای

گذاشت .مچ دست الغهر کیانها را

گر،ت و روبه دختری که آنها را میشناخت گفت:

-حنانه جان ،یک لبا

نامزدی برای دختهرم میخهوام .داخهل پیجتهون زده بهودین مهدلهای

جدید آوردین! اگه میشه بیار ببینیم.
دختر نگاهی به هردوی آنها انداخت .کیانا اخمهای
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داشت .کیانا با لحن آرام و مملو از حرص گفت:
میگم وقت زیاده باید برم شرکت! کیانمهر دست تنهاست.کتایون با شنیدن نام پسر  ،سر
چهرها
آرای

را به سمت او کج کرد .لبهای

را برهم ،شرد .کیانا خیره

را از نظر گذراند .پوست روشن ،بینی عروسهکی عمهل شهده و گونهههای برجسهته بها
الیتی که چهل و پنج دقیقهای وقت گذاشته بود .موهای هایالیت بلوند روشن با زمینهی

قهوهای! بیشتر به خواهر کوچکتر کیانا میمانست تا مادر !
برادرت بچه نیست که دنبالخود

میکنی! انقدر بزرگ هست که بتونه از پ

بربیاد .تو بهتره به ،کر عروسی خودت باشی!

به دنبال این حرف ،دست
رنگ

مو مو

کارهای

را محکم رها کرد و تارموی سیاه رنگ

بیرون آمده بود .در میان دست

برای او آبرو خیلی مهم بود .پ

گر،ت .دسهت از دههان

را که از زیهر شهال خردلهی
برداشهت .صهدای

آرام بهود.
را

به این سادگیها سر یک جر و بح از نظر او ساده ،صدای

باال نمیبرد.
بعد از اینجام باید یک ،کری به حال موهایی که شبیه پیرزناست بکنم .یک دستی به صهورتتیره و گونههای ،رو ر،تهات که شبیه آ،ریقاییها شدی بکنم .تهو دخترمنهی ،دختهر خهانوادهی
ساالریای نه یک دختر معیوب ،بچهات مرد شوهر بیلیاقتت ر،ت به جههنم! همهون بهتهر کهه
بچهات مرد اگه زنده میموند .وبال گردنت بود .ننگ بیوه بودن دنبال اسمت میا،تاد ولهی االن
تو ،ق یک دختر مجرد و جوونی! ،همیدی؟
پلک کیانا از عصبانیت پرید .بغض به گلوی
زد .بچها

چنگ انداخت .اشک در چشمان سیاه رنگ

برای آنها مهم نبود؟ به خدا کهه نبهود .اگهر اهمیهت داشهت ،الاقهل یهک نفهر بهرای

خاکسپری او میآمد .الاقل وقتی او تصادف کرد یک زنگی از جانب مادر
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اینکه تنهایی غم از دست دادن ،رزند را به دو
به صورت ناباورانه و رنگ پریدها

موی او را رها کهرد .پوزخنهدی

بکشد .مادر

زد ،عقب گرد کرد و همراه با دختر وارد قسمت دیگهر مهزون

ر،ت .چرا هیچ وقت به این ،کر نکرده بود؟ به جهای اینکهه مهادر
پیمان دست روی سر او کشید .به جای اینکه به پدر

دسهت روی سهر او بکشهد،

تکیه کند ،به پیمان تکیه کرد .مگر نهام

آنها پدر و مادر نبود؟ مگر نمیگویند نوه مغز بادام است؟ مگر این ازدواج به خواسهت خودشهان
چرا؟ چرا او هیچک

نبود؟ پ
بینیا

را نداشت؟ مژههای بلند

خی

را باال کشید .یک گام به سمت عقب برداشت که پای

از پشت به کسی برخورد .با تر
نگاه

روی پای یکی نشست و محکم

یک گام به سمت جلو برداشت و سریع سهر

به مرد و دختری که بر روی دست

دیدن او ،گردن

شد .سر

را به زیر انداخت.

چهار لبا

را بهاال گر،هت.

سفید قرار گر،تهه بهود .ا،تهاد .مهرد بها

را کمی کج کرد و به دقت صورت او را از نظر گذراند.

باور کنم دارم تو مزون میبینمت؟ یا نه عزیزم؟لبخند روی لبان برهم چسبیدهی کیانا نشست .قد و باالی او را از نظر گذراند .پیهراهن طوسهی
رنگ اتو زده بر تن داشت با شلوار کتان مشکی و کاپشنی که روی سهاق دسهت
به سمت موهای او ر،ت .کمی پر تر شده بود .صدای

نگاه

قهرار داشهت.

زد.

پیمان؟پیمان لبخندی زد .روبه دختر که با ،اصله کنار

ایستاده بود و از حضهور یهک مهرد در مهزون

ناراضی بود گفت:
رو برمیدارم.

-همها

ابروهای کیانا باال پرید .دختر همان طور که به سمت صندوق میر،ت .او با اخم گفت:
-پ

لطفا وقتی حساب کردین زودتر از اینجا برید! صدای مشتریها دراومده!
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پیمان سری تکان داد .از نگاه خیرهی مردم ،کمی معذب شده بود .کیانا کهه ،کهر
پریا هیچ نمیر،ت .خندید و اشارهای به دختر و لبا های درون دست
-چه خبره؟ خیره؟ نکنه داری داماد میشی؟ عرو

بهه سهمت

کرد.

خانم کجاست؟ نگو واسه خهودت خریهدی

که باور نمیکنم.
را درون جیب شلوار

پیمان دست راست

کیانا را به چشم زن برادر

،رو برد .خاطر کیانا برای او عزیز بود .او هیج وقهت

ندید .او ،ق و ،ق او را جای خواهر نداشتها

اشک در چشمان او ،یک گام کوتاه به سمت
تک دکمهی مشکی رنگ

نهاد .تکهی دوم شالا

ا،تاده بود .در دست گر،ت .به سمت صورت

دید .با دیهدن اثهر

را که صاف جلهوی کهت
برد .یک تهای ابهروا

را باال ،رستاد.
اذیتت کرده؟ دوباره خواسته بچزونت؟شال را روی پلک خی

او کشید .کیانا با یک چشهم صهورت جهدی پیمهان را از نظهر گذرانهد.

پروزخندی زد.
نه ،با کتایون بح کردم.با تمیز کرد چشما  ،شال را انداخت .صدای آالگل در سر
تک نگین در دست
سپ

زنگ خورد .کیانا دستی که حلقه

بود .باال گر،ت .لبخند بزرگی روی لب نههاد .پیمهان نگهاهی بهه انگشهتر و

به چشمهای غمگین او که سعی می کرد .چیزی را بروز ندهد .انداخت .سری تکان داد و

از کنار او گذشت .نگاه مردم او را عصبی کرده بود .دست
جیب کاپشنا

بیرون کشید .کیانا به سمت

خوشحال شود اما از این بی تفاوتی او در ذوق

را کمی باال گر،ت و کی پول

پا تند کهرد و کنهار

را از

ایسهتاد .توقهع داشهت او

خورد.
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از میان کارتهای  ،کارت عابر بانک را بیرون کشید و به سمت دختر گر،ت .بدون نگاه گهر،تن
از جلو ،خونسرد گفت:
توقع داری باور کنم خوشحالی؟کیانا لب
داد .صدای

را به میز نسبتا بلند و چوبی که تا شانها

را به دندان کشید .آرنج

بی اراده آهسته شد .دست سرد

میرسید تکیه

را از اضطراب آینده درون جیب کت

،رو برد.

چرا باور نمیکنی؟رمز کارت را گفت و بدون برگشت به سمت کیانا گفت:
چرا باید باور کنم؟پیمان که خود

از سوال را با سوال جواب دادن بیزار بود .دسهت

سمت کیانا برگشت .در چشهمهای سهیاه رنگه
گو ا

پیچید .قامت بی جان

حواس

پرت شود اما سریع به خود آمد.

را بهه میهز تکیهه داد و بهه

خیهره شهد .صهدای گریهه و شهیونهای او در

وقتی به پای او ا،تهاد تها رضهایت عمهل را دههد .باعه شهد

چون من این نگاه غمگین رو میشناسم .چون میدونم تو اون مغز ،ندقیت داره چی میگهذره!چون تو آدم پا پ

کشیدن و پذیر،تن اتفاقات نیستی!

دختر کارت و کاورهای لبا
را درون جیب شلوار

را به سمت

گر،ت ،پیمان تکیه ا

را گر،ت .تشکری کرد .کارت

گذاشت و با یک دست چهار کاور را گر،ت .پشت

آمد برود .کیانا هول زده ،آستین تا زدهی پیراهن

را به کیانا گر،ت و تا

را گر،ت و مانع شد.

چرا همه تون همه چیز رو میدونین اال من؟ من برادرت رو از اول نخواستم .اون ،ق یک اجباربود ولی االن ،رق داره! کسی که پا پی
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گذاشته همونیه که بهت گفتم.
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پیمان مک کرد .نگاه چند نفر به آنها گهره خهورد .کتهایون بها شهنیدن صهدای بلنهد دختهر
ناسزایی نثار
زد .دست
-پ

کرد .روی لبا

مجلسی ،پالتو کوتاه و شال

را پوشید .پردهی اتاق پرو را په

گر،ت .پیمان با پاشنهی پا چرخید.

را به دامنهی بلند لباس

چه مرگته هی بها مهن چشهم تهو چشهم

دردت چیه مردمک چشمات مدام میلرزه؟ پ

نمیشی؟
لبا ها را دوباره روی پیشخوان گذاشت .صهدای
بازوهای الغر کیانا گذاشت .کمی سر

را روی

را کمهی آهسهته کهرد .دسهتهای

را پایین گر،ت تا با او هم قد شهود .بها لحنهی کهه از او

بعید بود ادامه داد.
کیانا لطفا! لطفا به ،کر خودت با ! دست از پا خطا نکن! میدونی هر وقهت باههات چشهم تهوچشم میشم یاد چی میا،تم؟
او را به سمت خود کشید .سر

را به سمت گو

او برد .مادر

از دو پله پایین آمد.

یاد روزی که با چاقو اومدی عمارت! یاد روزی که اگهه مهن و بهرادرت دیرتهر ،همیهده بهودیم.بدبخت شده بودی عزیزم ،تموم

کن خب؟! بذار نگرانیم تموم شه! میدونم سخته اون بچههی

تو بود ولی برادرزادهی منم بود .حاال که میخهوای دوبهاره ازدواج کنهی! خوشهبخت شهو! واقعها
خوشحال با ! زندگیت رو از نو بساز و مطمئن با

حمایت من رو همیشه داری عزیزم.

از او ،اصله گر،ت .لبخندی روی لب نشاند .صدای

را کمی آهسته کرد.

بذار باور کنم .بذار تصور گذشته از سرم بره!پیمان تبسمی کهرد و نگهاه از چشهمان مشهکی رنهگ او نگر،هت .کیانها زبهان

را بهر روی لهب

دارد بهازهم حمهایت

میکهرد؟ ،کهر

خشکیدها

کشید .اگر او می،همید چه ،کری در سر

نکنم .کیانا سری تکان داد و دست
562

را روی ساق دست ،قرار گر،ته بهر روی شهانها

WWW.98IA3.IR

گذاشهت.
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لبخند کمرنگی روی لب نشاند.
دلم برای اینجوری حرف زدنات تنگ شده بود .دلم برای د،اعهات تنگ شده بهود .دلهم بهرایاین نگرانیهای برادرانهات تنگ شده بود ،ولی بهت اطمینان خاطر میدم .بچهی خوبی شدم .یاد
و خاطره ی کیانو

همیشه تو قلب من زنده است .با انتقام گر،تن از بهرادرت ههیچ چهی حهل

نمیشه! نه بچهی من برمیگرده نه ضربههای روحی که به

وارد شد جبران میشه .من ،رزاد

رو دوست دارم .هرچند خیلی دیر شد ولی کار اشتباهی نمیکنم.
گوشی در جیب شلوار

لرزید .پیمان خندید .چهرهی کیانا همانند بچههای نادم و پشهیمان از

کاری شده بود که مورد بازخواست پدر و مادرشهان قهرار گر،تهه بهود .دسهت
پیچید .قلب

برداشته شد .صدای آالگل در سر

از روی بهازوا
گر،هت امها

به تالطم ا،تاد .لرزشی دسهت

روی گونهی الغر او گذاشت و محکم آن را کشید.
دل منم برای عزیز دلم تنگ شده بود .همین بود بی معر،ت شده بودی! راستی خ سابقم روگذاشتم .کاری داشتی ،میخواستی کارت عروسی رو به دستم برسونی ،بهم زنهگ بهزن! شهب و
صبحم نداشته باشه چون من همیشه بیدارم.
کیانا از ،شار دست پیمان ،دست

را روی دست او ،شرد .چهرها

از درد درهم ر،ت.

آخ! کندی گونهی بی صاحابم رو!پیمان گونها

را رها کرد و صاف ایستاد .کاور لبا ها را برداشت .کیانا نگاه

دست او انداخت و همان طور که گونهی قرمز شدها

را به لبا های

را با ک دست ماساژ میداد .گفت:

-نگفتی قضیهی پیدا شدن مرد تو مزون زنونه چیه! اینا برای کیه!؟ حتما خهاطر

عزیهز بهوده

پسر سربه زیر ما اومده اینجا!
چهره ی پریا با نگاه غمگین و آشفته در ذهن
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یادآوری شد .حرفهای

یکی په

از دیگهری
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در گو ا

به صدا درآمد و در انتهای صدای بلند آالگل حال خوب

میمردی سرا من نیا! هر مرگی به جونت ا،تاد .برو پی
کسی که دوس

سنگینی چیزی را روی قلب

پریها! کسهی کهه عاشقشهی همدمتهه

رو نهابود میکنهی میتونهه تسهکینت بهده!"

داری ،کسی کهه داری زنهدگی
ح

را خهراب کهرد ".داشهتی

گفت:

کرد اما در دل

پریا باید کنار بیاد با این واقعیت که مادر بچهی من و زنه منه!کیانا گردن

را کمی کج کرد .منتظر جوابی از پیمان بود ،که با قرار گر،تن دستی بر شانها

و

محکم کشیده شدن به سمت عقب ،از پیمان نگاه گر،ت .پیمان که میانهی خوبی با مهادر کیانها
نداشت .برای اولین بار از آمدن او خوشحال شد .کتایون با اخهم سهر تها پهای پیمهان را از نظهر
گذراند.
 برادرت کم نیست سر و کلهی تو هم پیدا شده؟ تا کی میخواین دختهرم رو آزار بهدین؟ اونچندسال زندگی مشترک ب
پیمان چهرها

نبود؟

را جدی نشان داد و کیانا محکم لب

را به دندان کشید .واقعها خنهده دار بهود.

اصال مهم نبود چه بر سر زندگیا

آمده است .االن داشت از پشهتی زنهدگی

کتایون که برای
نابود شدهی دختر

میکرد.

سالم خانم ساالری ،خوبید؟ شرمنده اتفاقی به هم برخهورد کهردیم .اگهه کهاری نداریهد بنهدهمرخص شم.
کیانا اجازهی صحبت به مادر
-باهات تما

نداد.

میگیرم پیمان.

پیمان یک گام به سمت عقب برداشت و از آنها خداحا،ظی کهرد .دسهت
لبا های دست
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بهه خهاطر سهنگینی

گوشهی در جیهب سهمت راسهت شهلوار

او را کال،هه
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میکرد .از روی جدولهای یکی درمیان سفید-سهبز گهذر کهرد .دکمههی قهرار گر،تهه بهر روی
دستگیره را ،شرد و آن را به سمت خود کشید .لبا ها را در صندلی شاگرد گذاشت و کمهر
را صاف کرد .گوشی را از جیبا

خارج کرد .پدر

در حال تما

را وصهل کهرد و

بود .تما

را بیرون ،رستاد.

بازدم
سالم!پدر

ک

کوچکی را از درون جعبه برداشت و به انتهای موهای با،ت شدهی نوها

بست.

کی میای خونه رو ِ سرگردون؟در ماشین را بست و دست راست

را درون جیب

،رو برد .یک تای ابروا

را باال ،رستاد.

چرا؟ چیزی شده؟ النا خوبه؟دستی به سر

دختر کشید .مهر ،رزند پیمان به دل او نشسته بود .هر وقت وارد خانه میشد و

صدای بچگانهی او را میشنید .تمام خستگی روز
دستی به ته ری

مرتب

میر،ت .با یاد حر،ی که آرزو به او زده بود.

کشید .لبخند مرموذی کنج لب نشاند.

-النای بابا خوبه ولی ،کر کنم بابا

زیاد خوب نیست .دیروز چطور گذشت؟

پیمان ماشین را دور زد و در سمت راننده را باز کرد .هوای سرد پاییزی در استخوان

،رو ر،ته

بود .روی صندلی چرمی مشکی رنگ نشست و در را برهم کوبید.
خوب بود.یاد آالگل از خاطر

گذشت .دیروز خوب نبود .عالی بود .النا کمی از پدر بزرگ

،اصله گر،هت

و کنترل نسبتا بزرگ تلویزیون را برداشت.
دیشب چرا نیومدی خونه؟565
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پلکهای

را روی هم ،شرد .گوشی را روی بلنهد گهو گذاشهت و کمربنهد

سوالهای بی سر و ته که ته
ابروهای قهوهای رنگ
باید جواب پپدر

به کنجکاوی در کارهای

را کشهید .از ایهن

میرسهید .کال،هه شهد .گهرهای بهین

انداخت.
باهات هماهنگ میکنم .خوبه؟

بدم؟ از این به بعد خواستم نیام قبل

از روی مبل برخاست .دستی به پلوشرت سفید رنگ

صاف شهود .بهی

کشید تا جلوی

توجه به لحن تلخ پسر  ،سرا سوال بعدی ر،ت.
-پی

پریا موندگار شدی؟

گوشهی لب

را خاراند .دکمهی استارت ماشین را ،شرد .نگاه

،-کر نکنم انقدر مهم شده باشی که بخوام بهت جواب پ

بدم ،دیشب کجا بودم.

چهره ی خواب آلود ،آالگل که در میانهی سهریال مهورد عالقهها
چشمان

خهواب

بهرده بهود .جلهوی

پر رنگ شد .تل پارچهای که دیشب خریده بهود و بها موههای مشهکی رنهگ بلنهد

هارمونی جالب ایجاد کرده بود .چهره ترسان

وقتی نبود او را ح

کار رو تموم کردی چرا نیومدی بیمارستان؟ دکتر میگفت حالبازدم

را به جلو دوخت.

کرد.
بد میشه!

را بیرون ،رستاد، .رمان را گر،ت و برای ماشینی که دوبله پارک کرده بهود .بهوق زد تها

سریع حرکت کند .در جواب پدر
گزید .پدر

چه میگفت؟ میگفت دل نداشتم بچهی پریا را بکشم؟ لب

از این سکوت طوالنی او خندید .از کنار میز جلوی مبهل گذشهت ،سهر

را بهرای

آرزو تکان داد تا النا را به اتاق ببرد.
چی شد؟ چرا حرف نمیزنی؟پوست لب

را کشید .شوری خون را در دهان
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ح

کرد.
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حر،ی ندارم بزنم.دست راست پدر

را روی هم کشید .به سمت پنجره گهام نههاد.

مشت شد .دندانهای جلوا

گلناز با سینی قهوه وارد پذیرایی شد ،که ناگهان با پیچیدن صهدای بلنهد و عصهبانی و مملهو از
تمسخر حمید ،به خود لرزید.
-کا

یکم از شجاعت پارسا تو وجوده توئه ابله بود اگه االن پارسا بود تا حاال صدبارهها پریا رو

به زندگی برگردونده بود ولی حاال که تو شجاعت نداری به درک! مهم نیست! اصال اشکال نداره
پسر عزیزم ،تا وقتی بابات هست .تو ،ق بشین و تماشا کن! خودم پریا رو کنارت برمیگهردونم
از شر اون بچه هم خالصت میکنم .اونجاست که میای دست و پای من رو میبوسی!
خون در رگهای پیمان یخ بست .قلب
راست

به شدت در سینه کوبید ،ته دله

خهالی شهد .دسهت

که ،رمان را گر،ته بود مشت شد .گوشی را از روی بلند گو برداشت و کنهار گهو ا

گر،ت .نمیدانست علت این عصبانیت ،این ح
میخورد .صدای

بدی که سراسر وجود

باال ر،ت به طوری که خود

را گر،تهه از کجها آب

هم کر شد چه برسد به پهدر

کهه بها خشهم

به درختهای سربه ،لک کشیدهی با بود.

نگاه

جرعت داری به پریا نزدیک شو تا شجاعت رو نشونت بدم! تو ح نداری ...بهرای زنهدگی مهنتصمیم بگیری! این زندگی منه ،خودم واس
به پریا و بچها

خورده! خودم دستت رو میشکنم .در جریانی که یک ذره ههم حه

نسبت بهت ندارم ،پ
قلب

سیاهی ر،ت .دست

راست قرار داشت کشید و کاپشن ا

را برداشت .لرز

یک لحظه در آب سرد ،رو ر،ته است .دست
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،رزنهدی

بتمرگ سرجات حمید نواب ،تا دستم به خونت آلوده نشده!

از حرکت ایستاد .چشم های

قرص

تصمیم میگیرم .بفهمم ،بو ببرم از اینکهه دسهتت

شدید دست و پای

گر،ت .ح

کهرد

توان نگه داشهتن گوشهی را نداشهت .دنبهال ورق

در جیب داخلی کاپشن گشت .دندانهای
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را به سمت صندلی شاگرد که سمت

نامحسهو

بهرهم خهورد .از درد بهه خهورد
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پیچید .زرورق قرص را با انگشت محکم ،شرد و قرصی بیرون آورد .به سهمت دههان

قهرص را

برد و با آب دهان آن را پایین ،رستاد .قرص را روی صندلی رهها کهرد کاپشهن را روی خهود
کشید .پدر

قهقهی مستانه و عصبی ای سر داد .دست مشت شدها

را باال برد و روی شیشه

کوبید .گلناز سرجا متوق شد.
تو؟ میخوای من رو بکشی؟ یک چیزی بگو خندهام نگیره! تو زورت به یک مورچهه نمیرسههمیخوای بابات رو بکشی؟
دست ،لج شدها

کنار بدن

به صندلی تکیه داد و آب دهان

باال ر،ت و دهان

ا،تاد .قرنیهی چشمهای

باز مانهد .سهر

را

را بلعید.

بخاطر پریا ،تو که سهله ...کله نسل نواب رو میکشم.شانههای

از شدت حرفهای پیمان لرزید .خندههای مستانهی او ،حهال پیمهان را خرابتهر از
رها شد و روی صهورت

ساب کرد .از درد یک دانه اشک از گوشهی چشم

ا،تهاد .حمیهد بهه

سمت عقب برگشت .گلناز با تته پته از حرفهایی که میان پدر و پسر شکل گر،ته بود .گفت:
آقا ...قهوه اتون ...رو آوردم.حمید ،روی مبل زرشکی رنگ ،چرمی که مدل کالسیک بود خود

را رها کرد .گلناز با تردیهد

خم شد و نعلبکی و استکان را جلوی او روی میز گذاشت .صدای آهنهگ برنامهه کهودک ،باعه
خشم بیشتر او شد .دست راست

را بر گردن عرق کردها

-سه روز وقت داری! از شر بچه راحت شدی و آوردی

کشید.

عمارت ،حله! وگرنه خودم دست به کهار

میشم، .کر نکنم دوست داشته باشی ببینی دست و پات بسته است حتی بهی خبهری و دختهر
مورد عالقهات ،داره زیر ضرب و شتم جون میده!
پیمان دست
568
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تیر کشهید
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که دیگر نتوانست تحمل کند .گوشی را از گو ا
را باال برد .نگاه

زیر ا،تادها

،اصله داد و آخ بلندی گفت .حمید سهر بهه

را به ساعت دیواری دوخت.

-از االن زمانت شروع شد .سه شنبه ساعت شی

و دوازده دقیقهی بعد از ظهر! تایمت تمومهه!

مو ،باشی پیمانم.
تما

قطع شد و پیمان عاجز و دردمند به خود پیچید .زبان در دهان

نچرخید که جواب ایهن

حرف بی رحمانهی او را بدهد .حمید بازی را بلد بود .او میدانست دست روی چه نقطهه ضهع
پسر

بگذارد .تقال کرد قفل در را باز کند .هجوم خاطرات ،صهدای پهدر  ،التما ههای پریها،

همچون صاعقهای به قلب ،کند پیمان زد .قفل را باال کشید .به قدری ناتوان شهد کهه نتوانسهت
برای بار اول ،در را باز کند .پ

از چندبار تقال ،در باز شد اما او نتوانست روی پای خود بایستد.

به سمت چپ کج شد و جسم بی جان او بهر روی آسهفالت سهرد خیابهان ا،تهاد .پیشهانی دا و
ملتهبا

بر زمین سرد برخورد کرد و چشمهای سیاه شدها

بسته شد.

***
با اتمام جلسه ،مک بوک سفید رنگ
کت سیاه رنگ

را با خستگی بسهت .از روی صهندلی برخاسهت و جلهوی

را صاف کرد .لبخندی زد و خسهته نباشهیدی بهه تیمهی کهه شهبانه روز بهرای

طراحی لوازم کار کرده بودند .گفت .آنها از جای خهود بهه احتهرام

بلنهد شهدند و ایسهتادند.

نگاهی به تکتک چهرههای خستهی آنها انداخت .تا آمد یک قدم به سمت بیرون بردارد .صدای
یکی از زیر دستان

آمد.

آقای ساالری نمیخوای امشب یک شام مهمونمون کنید به پاکیانمهر که دل
گونها

زحماتمون؟

میخواست هرچه سریعتر برود و به داد زخم باز شدهی کتف

را گزید .دیشب به قدری حال

برسد .از درون

خراب بود و از درون منهدم شده بود .که به هرچیهزی

،کر کرد به جز زخم کتف ! امروز هم که آ،تاب نزده مجبور به حضور در شرکت شده بود .مثال
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قرار بود پ

از اتمام جلسهی چهارساعته به درمانگاهی که چند کوچه ،اصله داشت .بهرود امها

االن با شنیدن این پیشنهاد که مدتی در سر

میگذشت .سردردمند

را تکهان داد .گهردن

به شدت خشک شده بود .از صبح همانند یک مجسمه بر روی صهندلی نشسهته بهود و بها یهک
دست کار میکرد .سمت چپ باال تنها

به کل ،لج بود .نتوانست در ذوقشان بزند .صهورت

را

به سمت آنها برگرداند.
چرا، ،کر خوبیه! برید به حساب من ،هرچند یک شام خشک و خالی جهواب زحمهات شهما رونمیده!
عرقهای درشتی روی پیشانیا

نشست .از صبح یک ورق کامل ژلهو،ن در معهدهی خهالیا

ریخته بود و االن دل درد هم به دردهای

اضا،ه شده بود .لبخند تصهنعی بهر لهب نشهاند و بهه

سمت خروجی گام نهاد .در دل دعا کرد از او نخواهند همراهشان برود .که از اقبهالا  ،صهدای
دختر جوانی که جز کارمندان نسبتا قدیمیا

بود آمد.

شما با ما نمیاین؟منشی در اتاق جلسه را برای او باز کرد .سرجای

متوق شد .تا آمد بگوید نه نمی آید .صهدای

نفر بعدی آمد.
اگه شما نمیاین پزبان

ماهم نمیریم.

را بر روی لب خشکیده و ترک خوردها

درون جیب

کشید .بدون اینکه برگهردد .دسهت لهرزان

را

،رو برد.

چرا میام .قبل از اینکه برید ،به منشی خبر بدین .بهم اطالع بده!پ

از گفتن این حرف ،با قدمهای سریع و لرزان پا تند کرد و از کنار منشی گذشهت .کیهانمهر

حتی قادر به تکان دادن دست
570
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همه ،همیده بودند رئی
خود

شرکت با چه حالی آمده است .روی دکمهی آسانسور کوبیهد و کمهی

را خم کرد تا معده درد

خوب شود .دعا میکرد سریع آسانسهور بیآیهد و بهه اتهاق

برسد .منشی با تبلت نسبتا بزرگ در دست کنار کیانمهر ایستاد .نهیم نگهاهی بهه صهورت رنهگ
انداخت.

پریدها

حالتون خوبه جناب رئی ؟ مایلید قرار شام رو کنسل کنم؟کمر

صاف شد .همانند چوب خشک شده ایستاده بود .حتی اگر میخواست هم نمی توانسهت

سر و گردن

را تکان دهد .درهای آسانسور از هم باز شد.

خوبم! نه مشکلی نیست.هنوز حر،

کامل نشده بود که قطرهی قرمزی از سر آستین دست چپ

چکه کرد .دختر نگاه

روی کفپو

زمهین

به زمین گره خورد .رد خون را گر،ت و باال آمد .کیانمهر لعنتی گفهت.

دختر نگران از آستین خی

شدهی او گفت:

 قربان دستتون خونیه!دست سالم

را به دیوار گر،ت و وارد کابین شد.

میدونم!ابروهای ماژیک کشیدهی دختر باال ر،ت .کیانمهر طبقهی یازدهم را ،شرد .دم عمیقی از ههوای
سنگین درون کابین گر،ت .دختر شتابزده خود

را درون کابین انداخت.

اجازه بدین خبر بدم قرار امشب بدون حضور شما برگزار شه!دست
زبان
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را خهم کهرد و سهر

را پهایین انهداخت .از درد

به صدا در آمد ".تنها چیزی که توی ایهن رابطهه نیسهت.
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یک جو اعتمادت به منه کیان! اگه به من اعتماد داشتی االن اینجها نبهودی! دوسهم داری ولهی
چون خودت کارنامهات سیاهه ،نمیتونی به مهن اعتمهاد کنهی! " اعتمهاد داشهت؟ آره! دوسه
داشت؟ آره! به الهام بدبین بود؟ نه! مشکل او ،ق و ،ق تر
،رق تر

بود و ای کا

الههام می،همیهد.

با بیاعتمادی چیست .با درد ،خندید .اشتباه کرده بود ولی حرفهای الهام که مهدام

میگفت شکاک و بدبین است همانند آوار بر سر

خراب شده بود .او بهدبین بهود؟ آن ههم بهه

الهام؟ خدا شاهد بود اگر الهام میگفت االن روز است ،باور میکرد .منشی یهک قهدم بهه سهمت
کیانمهر برداشت .نمیتوانست همین جوری او را به امان خدا رها کند ،چون معلوم بود چه قهدر
درد دارد و دم نمیزند.
قربان میشنوید چی میگم؟ باید سریع برید بیمارستان ،قرار امشب رو کنسل میکنم.کیانمهر عصبی از سوال تکراری دختر ،سر
سالم

را به معدها

را باال گر،ت .دندانهای

گر،ت .بی اراده تن صدای

را برهم کشید و دسهت

باال ر،ت.

مگه من کرم بیست بار تکرار میکنی؟ میگم الزم نیست کنسل کنی ،نیاز به ترحم و دلسوزیندارم .خودم انقدر عاقلم که بدونم چی خوبه چی بد ،کی باید برم بیمارسهتان و کهی نهه! ،قه
وظیفهات رو انجام بده!
از او رو گر،ت و با درد از آسانسور خارج شد .دختر محکهم بدنههی تبلهت را در دسهت
نشسههته بههود .اگههر بخههاطر دوسههت

اشههک در چشههمان

بدر،تاریهای کیانمهر ،عصبانیتهای
کردن بغضی در گلوی

،شهرد.

نبههود یههک لحظههه تحمههل نمیکههرد.

که همه وقتی او بود .سر

خهالی میشهد .باعه

شده بود .کیانمهر دستگیره را پهایین داد .وارد اتهاق

النهه

شهد .کرکهره هها

کشیده شده بود و چرا های ساختمانها دیده میشد .به سمت چپ چرخید و چنهد قهدم جلهو
ر،ت .خدا را شکر کرد که حمام ،دستشویی و اتاق استراحت در د،تر

داشهت .دسهت

را بهه

دستگیره گر،ت و چندین بار پلک زد .وارد حمام شد .چرا های روشهن شهدهی د،تهر داخهل را
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روشن کرد .باید هرچه سریعتر کت
کمک گر،ت و کت

را از تن خارج میکرد .کلید برق را زد .دست سالم

را از تن خارج کرد و برای بیرون نر،تن صدای نالها  ،زبان

گر،ت .کت روی زمین ا،تاد .همان طور که دکمههای پیراهن

را به

را به دنهدان

را به سختی باز می کرد .زیرلب

غرید:
من بیاعتمادم؟ من بدبینم؟ اگه جای من و تو عوض میشد چیکهار میکهردی کهه اینجهوریمتهمم میکنی؟ اینکه یک جو غیرت دارم ،بی اعتمادیه؟ اینکه از این میترسهم از دسهتت بهدم
بیاعتمادیه؟
با باز شدن آخرین دکمه ،سرآستین دست چپ
رد بخیه ی باز شده ،روی پشت و کمر
پیراهن را از تن خارج کرد .نف های
صورت

را باز کرد .پایین آمدن قطرههای خهون کهه از

میلغزید .بهه خهوبی احسها
به شمار

نمایان بود اما او اصهال بهه چههرها

ا،تاد .دانهههای درشهت عهرق روی گهردن و

کهه انعکاسه

در آینهه ا،تهاده بهود نگهاه نکهرد.

حرفهای الهام او را سرخورده کرده بود .او هیچ وقت الهام را با خهود
راست

را لبهی روشویی سفید رنگ گذاشت و وزنه

،رستاد .نگاه

را به چهرهی خود

میکهرد .سهمت چهپ

مقایسهه نکهرد .دسهت

را روی آن انهداخت .بهازدم

دوخت اما الهام جلوی

را بیهرون

به تصویر کشیده شد.

من بیاعتمادم؟ من بدبین نیستم ،ق  ...میترسم از دستت بدم! میترسم بخهاطر اشهتباهاتگذشتم ،بری! من از سایهی خودم میترسم الهامم.
تصویر الهام محو شد و زانوهای

را نگه داشت .قرار شام یک سهاعت بیشهتر

سست شد .خود

نبود .او که از صبح تحمل کرده بود .در یهک سهاعت اتفهاقی نمیا،تهاد .تکیهها
گر،ت .دست راست

را به سمت پشتا

گذاشته بود .کشید که ناگهان ح

را از روشهویی

برد و گاز استریلهایی که چندتا با چسهب روی ههم

کرد پوست پشت

هم همراه با گاز کنده شهد .لهب

را بهه

دندان گر،ت .کشو زیرین روشویی را کشید .پالسهتیکی کهه از داروخانهه گر،تهه بهود برداشهت.
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بتادین را برداشت و نزدیک دهان
سمت شانهی چپ

کرد .درب آن را با دهان چرخانهد و په

برد و کج کرد .با سهوز

پشهتا  ،زبهان

از بهاز شهدن .بهه

را گزیهد و آخ خفههای گفهت.

بتادین را پایین برد و روی سنگ روشویی گذاشت .صدای بلند و مملو از حرص منشهی از درون
اتاق آمد.
-جناب رئی

بفرمایید تشری ببرید .همین رستوران کوچه پشتی قراره بهرن! بها اجهازه بنهده

امشب زودتر میرم.
با بسته شدن در ،کاغذ پانسمان ضدآب را کشید .برچسبهای نایلونی کهه بهر رویه
شده بود خارج کرد و ک دست
داشت .دست

پوشهانده

گذاشت .با یک حرکهت کهه درد بسهیار زیهادی را بهه همهراه

را باال برد و بر روی کتف

گذاشت .پانسمان چسبید و صدای عربهدهی آرامه

در حمام اکو شد .کیانمهر با خود لج کرده بود و این را به خوبی میدانست .عصبانیت و خشم از
حرفهای الهام را روی خود

خالی میکرد .چندثانیه ایستاد تا بهتر شود .چندین نف

پشت هم کشید و ورق دوم قرص را برداشت .میدانست بخورد معده درد
اما از درد شانه که سهمگین تر نبود .سه عدد از داخل
برد و قرص هها را روی زبهان

دست را به سمت دهان
معدنی را باز کرد و به لبان

عمی

شهدیدتر میشهود

جدا کرد و ک دست لرزان

گذاشهت.

ریخهت .درب بطهری نیمهه خهالی آب

چسباند و جرعه جرعه از آن نوشید .آب گرم ،باع حالت تههوع او

شد اما مهم نبود .باید هرچه سریعتر میر،ت تا زودتر هم جمع آنها را ترک کند و یهک ،کهری
به حال درمان شانها

بکند.

***
سه روز بعد (سه شنبه ساعت ش

و ده دقیقهی بعد از ظهر)

پیراهن صورتی رنگ بیمارستان را چنگ زد .از شدت دل درد و حال خرابی کهه داشهت .دله
میخواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد .اشک حلقه زده در چشهمان
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پایین ا،تاد .پیمان نیم نگاهی به او انداخت، .رمان را به سمت راست چرخاند و روی پل ماشهین
رو ،آن را متوق کرد .به قدری نگران بود که قفسهی سینها
پیاده شو پریا! مطمئن بانگاه نمناک

مدام باال و پایین میر،ت .

النا رو ببینی حالت خوب میشه!

را به پشت پنجرهی بخار گر،ته دوخت .بغض النه کرده در گلوی

سهمگین بهود

و هرآن احتمال ،رو ریختن آن بود .پیمان نگاه از نیم رخ بیرنهگ او نگر،هت .مهردد از کهار ،
را روی دست سرد او گذاشت .

دست زخم شدها

همه چیز درست میشه! قول میدم .نشست .سوز

پوزخندی کنج لب

سر شانها

زیاد شده بود .دست سرد

را از زیهر دسهت

او کشید .قفل کمربند را باز کرد .حالت تهوع داشهت و از شهدت دل درد و سهر درد حوصهلهی
هیچک

را نداشت.

هیچ چیز درست بشو نیست پیمان! کاکردی ته
پیمان نگاه

می،همیدی این زندگی که برای خهودت درسهت

یه هیج جا نمیرسه! تا کی میخوای به اجبار...
را به در تیره رنگ پارکینگ دوخت .کال،ه میان حر،

پرید.

گفتم درست میشه! خب؟! بهم اعتماد کن! چندساعت دوام بیارد قول میدم هرچی خواستیانجام بدم! اصال میرم و دیگه چشمت به چشمم نمیا،ته!
لب ترک خوردها

را جوید و با نگرانی گفت:

می میدونم ،این بازی حاالها تموم نمیشهه! بابهات بهه ایهن سهادگیها دسهت از سهر زنهدگیخیلیهامون برنمیداره و تا وقتی عقدمون نکنه بیخیال بشو نیست ولی این رو یهادت نهره! تهو
زندگی من جایی برای تو نیست پیمان! تو ،ق یک پسردایی بیشتر نیستی!
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پیمان سر
روز پی

را تکان داد ،باران سیل آسایی گر،ته بود .لبا های

بود .دستگیرهی استیل در را گر،ته و به سمت خود کشید .پیمان از ماشین پیاده شد

تا به او کمک کند .بها پشهت دسهت چشهمهای
سلولهای بدن

بیرون ،رستاد .پای راست
به طرز عجیبی قلب

بهاز کهرد .بهی توجهه

را از تن خارج کهرده و آن را بهاال سهر

را بیرون گذاشت .دمپاییهای سفید رنگ

ر،ت و از شدت سردی آن به خود لرزید .دل
ناگهان دل

را تمیهز کهرد .خهدا میدانسهت هیچکهدام از

راضی به ر،تن نبود اما مجبور بود .پیمهان در را بهرای

به بارانی که گر،ته بود .کاپشنا

دست

همان پیراهن و شلوار چنهد

را

گر،هت .نفسه

در آب جمهع شهده ،هرو

راضی به دیدار با النا نبود .هروقهت او را میدیهد
را روی زمهین گذاشهت و تها آمهد برخیهزد.

پایین میریخت .هردو پهای

تیری کشید و پیراهن نازک صورتی را چنگ زد .موهای سهیاه رنگه

را به لبهی در گر،ت و پیاده شد .پیمان دست راست

زد.

را په

را دور شانههای او حلقهه کهرد و

کاپشن را روی او انداخت .با همهان کمهر خهم بهه سهمت در گهام نهادنهد .اشهک حلقهه زده در
چشمان

روی صورت بی رنگه

قرصهایی که ندانسته وارد معدها

ا،تهاد .از ایهن نزدیکهی بهه پیمهان ناراضهی بهود .بهی اراده از
شده بود .با لحن لرزانی گفت:

خدا لعنتت کنه پیمان که به حال مرگ انداختیم.پیمان نگران بیشتر او را به خود نزدیک کرد .آهسته کنار گو ا

زمزمه کرد.

مجبورم کردی لعنتی وگرنه خودت شاهدی من حاضر نیستم یهک خهار تهو پهات بهره! االنهمچیزی نیست عشقم ،بچت سق شده دیگه!
نگاه تیز و برندها

را به پیمان دوخت و درجا توق کرد .دست

اتوکشیدهی پیراهن او را در مشت

گر،ت .صدای

بهی اراده بهاال ر،هت و یقههی

از شدت سرما و ضعفی که به جان

ا،تهاده

بود .لرزید.
این اسم نح576
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بخوره!
پیمان لبخند کمرنگی روی لب

نشست .هر نفسی که میکشید سهینها

دکتر به او گفته بود اگر با این شرای بخواهد پی
اینجا بود که نام

خ خه

میکهرد.

برود باید پیوند قلب انجام دهد و چیز جالب

در ص پیوند قلب بود.

باشه عزیزم .هرچی تو بخوای میشه!دندانهای

برهم خورد از لفظ عزیزم به کار برده شدهی پیمان ،اخمهای

در ایستادند و پیمان زنگ را ،شرد .پلکهای دردناک

درهم ر،هت .جلهوی

را روی هم ،شرد و در دل آیت الکرسهی

خواند .صدای پایین ا،تادن قطرات باران که بر روی کاپشن میخورد .همانند متهی دریهل ،روی
مغز

،شرده میشد .پیمان متوجه بی حالی و سستی او شد .حلقهی دست

را تنگ تر کرد.

چند دقیقه تحمل کن! بعد از اینجا میریم .قول میدم دیگه تکرار نشه عزیزم .قبول؟!دست

دور بازوی او پیچید .سر

را بی حال تکان داد .دسهت دیگهر

را محکهم روی دله

گذاشته بود و می،شرد تا اندکی ساکت شود .نتوانست جواب او را بدهد .بنهابر ایهن بهه دوکلمهه
بسند کرد.
هوم ،باشه!در با صدای تیکی باز شد .پیمان با قدمهای کوتاه اما محکهم بهه سهمت داخهل گهام نههاد و او
سست و بی حال کنار
،رو میر،ت و باع

قدم برداشت .با هر برداشتن پای  ،آبهای گل آلود ،در دمپاییهای

یخ زدگی انگشتان الک خوردها

سالنه از انتهای با میآمدند .یک تای ابروا

میشد .نواب بها دیهدن آنهها کهه سهالنه

باال ر،ت .پرده را انداخت و نگاه

خورد، .ق یک دقیقه تا اتمام ،رصت مانده بود .به راه

به ساعت گره

ادامه داد .جلوی در ورودی ایسهتاد و

دستگیره را پایین داد.
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باید باور کنم که حرفهای دکتر زنان درسته؟! باید باور کنم سر عقل اومدی؟!در باز شد ،چند قدم به جلو برداشت و دست به سینه ،به ستون استوانها
داد .صدای برخورد قطرات به سق شیبدار سفید رنگ در گهو ا
محوی کنج لب

بهه صهدا درآمهد .لبخنهد

نشست، .اصلهی کمی با نواب داشتند ،بها تیهر کشهیدن معهدها

و روی ههم

در سینهی پیمان حب

شد .کاپشن

ا،تادن پلکهای  ،دست
از دست

شکل مرمهری تکیهه

از بازوی پیمان جدا شد .نف

ا،تاد و دو دستی کمر او را گر،ت .باران روی صورت رنگ پریدها

زانوهای الغر و نحی او ر،ت و دست دیگر

ا،تاد .دست

زیهر

را روی کمر او گذاشت .باران از تیغههی بینهیا

چکید .نیم نگاهی به نواب انداخت و یاعلی گفت ،او را با هردو دست بلند کرد و لبخند کمرنگی
روی لب نشاند .با نگرانی گفت:
کارت خوب بود عزیزم!***
(یک روز و نیم قبل)
صدای تیک تاک ساعت و ا،تادن محلول سهرم ،باعه
تکان خورد و ناگهان چشمهای

راست

خههورد .بهها دردی کههه در قلههب

شهد پلکههای

تا آخرین حد بزرگ شد .نگاه تارا

کشههید .دسههت راسههت

پدر

خداروشکر به هوسپ

به سه مهرد گهره

بههاال آمههد و روی سههمت چههپ

گر،ت .دکتر که مرد جوانی بود .گوشیهای پزشکی را از دور گهردن
در گو ا

بلهرزد .انگشهت دسهت
قههرار

خهارج کهرد و حرفههای

به صدا درآمد.
اومدید آقای نواب!

روبه پرستار که تخت را دور زده بود و سمت دیگر تخت ایستاده بود ادامه داد.

کمکشون کن لباسشون رو از تن خارج کنن578
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تهها مههرد دسههت
دست دکمههای

جلههو ر،ههت تهها دکمههههای آبههی رنههگ پیههراهن را بههاز کنههد .پیمههان بهها یههک
را باز کرد و با لحن مملو از درد گفت:

چند روزه بیهوشم؟!دکترگوشیها را روی گو ا

گذاشت و سرگوشی ،لزی را سمت چپ سینها

گذاشت.

یک روز و نیم .امروز دوشنبه ساعت ده صبحه! لطفا حرف نزنین تا معاینه تموم شه!پیمان با شنیدن نام دوشنبه نفس
این بی عرضگیا

آسوده رها شد .لب خشکا

را به دندان کشهید .دله

گر،ت .او حتی نمیتوانست از پریا در مقابل پهدر

خاطرهی سه سال و نیم پی

از خاطر

از

محا،ظهت کنهد .یهاد و

گذشت .دکتر با شنیدن صدای نامنظم قلهب  ،کمهی

به سمت جلو خم شد و گوشی را روی پشت او گذاشت .پیمان خیره به نیم رخ دکتر خیره شد.
دکتر عقب کشید و گوشی را از روی گو ا

برداشت.

نوار قلبهایی که در این مدت ازتون گر،تیم خوب نیست .ضربان قلبتون از حد دستگاه باال یاخیلی پایین میره .انسان عادی که قلب

بین  ۶۰تا  ۱۰۰بار در ههر دقیقهه میزنهه .قلهب شهما

گاهی روی  ۱۲۰و گاهی روی  ۴۰میزنه! این اصال خوب نیست .دستگاه روی  ۸۰تنظهیم شهده
ولی به درستی کار نمیکنه! دکترتون کیه؟ چند وقته باطری کار گذاشته شده؟
کمی خود

را عقب کشید و به تاج سفید و پالستیکی تخت تکیه داد.

سه سال و نیم پی  ،دکترنواب! حاال مشکل چیه؟ ،عال کهه تونسهتم بها همهین ضهربان قلهبنامنظم زندگی کنم.
دکتر خیره نگاه

کرد.

-شما میدونین باید از اضطراب و استر
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بی تفاوت سهر تکهان داد .بایهد اعتهراف میکهرد ههیچ دلیلهی بهرای زنهدگی نهدارد .حهال کهه
پریا ،همیده بود دختر دارد اگر اتفاقی برای

میا،تاد .او بود که کنار

بماند .هرچه قدر ههم

میخواست خود را راضی کند که پریا برای اوست .حرفهای آالگل ،چشهمهای غمگهین پریها و
واقعیت اینکه در دل پریا جا ندارد همانند پتکهی بهر سهر

میخهورد و گهاهی او را سهر عقهل

میآورد اما او ،ق این را مطمئن بود که هرکاری میکهرد تها پریها و بچهها

صهحیح و سهالم

پدر بود ،وجدان داشت .اصال اینها به کنهار مگهر او بهرادر

بهود کهه بخهاطر

بمانند .او خود
خود

از آدم دیگری بگذرد؟!

میدونم ولی این دوتا چیز تو زندگی من موج میزنه و چیز غیرقابل اجتنابیه! وقتی حالم بهدمیشه قرص زیرزبونی میخورم .بهتر میشم.
نگاهی به لبا های تا شدها

که روی عسلی قرار داشت انداخت .دست بلنهد کهرد تها بهردارد.

پرستار دیگری دوان دوان وارد اتاق شد .دکتر پیراهن را به دست

داد.

-در جریانی اگه بیشتر از این ادامه دار بشه ،بیشتر از این ،شار عصبی ،استر

و اضهطراب وارد

بشه دیگه باطری هم جوابگوی قلبت نیست و مجبوری پیوند انجام بدی؟
دست

خشک شد .از شدت ،شار قلب  ،شانههای

این اجازهی ،عال شدن پیمان پنهان که با هر تما

به سمت داخل جمع شهد .نبایهد بهی

از

و خاطرههای پریا با همسر  ،زنده میشد.

میداد.
چه قدر با شرایطی که دارم با این باطری دوام میارم؟پیراهن را از دست دکتر گر،ت و منتظر به او چشم دوخت.
اگه اسمت بره تو ص پیوند .شاید چندماه دیگه نوبتت شه!پیراهن بیمارستان را با پیراهن طوسی رنگ
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بی پاسخ از سمت رضا ،ح

برداشت .با دیدن ده تما

آالگل قفل شده بود .رضا و زن

کرد قلب

از حرکت ایسهتاد .در روی

تا آخر هفته نمیآمدند .روی شمارهی او زد و تما

گر،ت.

بدون پیوند چند وقت زمان دارم؟!تا دکتر آمد چیزی بگوید .پرستاری دوان دوان در را باز کرد و وارد شهد .برگهههایی در دسهت
بود و عرق از سر و روی

میچکید.

اسم پیمان نواب در ص پیوند! مثل اینکه در این سه سال چنهدین مهوارد بهرای پیونهد پیهداشده ولی بیمار رضایت به عمل نداده!
تما

قطع شد و سر پیمان باال آمد .جفت ابروهای قهوهای رنگ

باال ر،ت .زیرلب زمزمه کرد.

قصدت از این کارا چیه حمید نواب؟دختر نگاه

به پیمان گره خورد .شماره را دوباره گر،ت .از روی تخت برخاست .تمها

شد و صدای رضا در گو ا
سالم آقا پیمان ،راستتما

وصهل

پیچید.
ببخشید چندین مرتبه تما

گر،تم ولی دیشب یکهی از همسهایهها

گر،ت و گفت برق ساعت ده شب قطع شده و هرچی با داخل تمها

میگیهرن آالخهانم

جواب نمیدن!
رنگ از رخ پیمان پرید .در خانه روی آالگل قفل کرده بود .دستگاههای متصهل شهده بهه بچهه،
دارای منبع تغذیهای بود که تا هشت ساعت میتوانست برق را تامین کند اما آالگل؟! گفته بود
میرود سرا مادر بچه؟! گفته بود پی

بهزاد میرود .ته دل

خالی شد .او به جز آالگل کسهی

را نداشت .نفهمید چه شد .بی توجه به حرف دکتر ،کاپشن و کیه پهول
های نیم ساق
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اومده در این مورد دوباره بهت مراجعه میکنم.

-ممنون دکتر ،کار ضروری برام پی

این حرف را زد و همانند برق و باد ،دوان دوان از اتاق خارج شد .هنوز پنج دقیقه از حرفههای
دکتر نگذشته بود اما او ،ق و ،ق تر
خواهر

از دست دادن آالگهل را داشهت .اگهر او ههم هماننهد

میگذاشت و میر،ت چه میشد؟! مطمئنا همان امید کمی که برای ادامههی زنهدگی

داشت را هم از دست میداد .در سالن طویل بیمارستان دوید و درآخر به چپ پیچید و از پلهها
پایین ر،هت .حتهی ،رصهت نکهرد بپرسهد کهی او را نجهات داده و بهه بیمارسهتان آورده اسهت.
حرفهایی که صبح به او زده بود .در سر

تداعی شد .او گفته بود ،ق بهه چشهم پریها ،آال را

میبیند؟ اصال قابل مقایسه بود؟ مگر او از آالگل نخواسته بود کمکه
درست کند؟ مگر قول نداده بود؟ او دل

کنهد تها زنهدگی پریها را

برای چشمهای همیشه نگران آالگل تنگ شهده بهود.

برای دلداریهای  ،برای شبهایی که تا صبح دختر او را روی پها میگذاشهت و میخوابانهد !
پیمان به طبقهی همک رسید .نف
سر

زنان به سمت در شیشههای بیمارسهتان دویهد .یکهی بهر

کوبید و زیرلب زمزمه کرد.

تههو نههرو قههول میههدم ایههن د،عههه آدم شههم .قههول مههیدم بههه حر،ههت گههودست

کههنم.

را برای تاکسی تکهان داد و شهمارهی خانهه را گر،هت .کال،هه از بوقههای ممتهدی کهه

میخورد و جوابی حاصل نمیشد .زیرلهب خهود

را ناسهزا گفهت .پیمهان نمیدانسهت آالگهل

کجاست .او اسم ر،تن آورده بود و میدانست آالگل پریا نیست .او حر،ی را بزنهد اجهرا میکنهد.
پراید نقرهای رنگی کنار

توق کرد .در جلو را باز کهرد و سهوار شهد .مهرد نهیم نگهاهی بهه او

انداخت.
سالم ،کجا تشری میبرید؟پیمان دکمهی سوم پیراهن
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را پوشاند.
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رسالت! لطفا سریع حرکت کنین!مرد سکوت کرد و پیمان دوباره شمارهی خانه را گر،ت .درد او بچه نبهود .تهر

از دسهت دادن

آالگل بود .بی توجه به سردی اتاقک ماشین و سنگینی قلب  ،لب به دنهدان کشهید .چههرهی
جلوی چشمان

جان گر،ت .لبخند نامطمئنی که بر لهب

ترسان آالگل با صورت رنگ پریدها

جلوی کتابخانه در سر

پیچید و باعه شهد از خهود

عصهبی

شود .باید تا وقتی خاطرات گذشته بر او غلبه نکرده تا وقتی هیپنوتیزم حرفهای پدر

نشهده،

داشت .انعکا

نگاه ترسان

کنار آالگل برگردد .ح

ح

عجیبی را در وجود

شباهت آالگل به خواهر کوچکتر ! ا،کار در سر
جالب بود او به حکم بیمار ،اسم

میکرد .نمیدانست این از نگرانی است یا
موج مهیزد و عصهبیا

کهرده بهود .واقعها

در ص پیوند قلب بود و چندین بار پیونهد را رد کهرده بهود.

در دل گفت:
میخوای به کجا برسی نواب! از اون ور داری اجبارم میکنی پریا رو برگردونم از اون ور ،بدونگفتن من ،عملهای پیوند رو رد کردی؟! چه مرگته لعنتی؟ یکهی بهه نعهل میکهوبی یکهی بهه
میخ؟! اگه میخوای بمیرم چرا میخوای پریا رو از شوهر
پ

جدا کنی؟

از سه سال و خردهای آشنایی با آالگل ،این اولین بار بود که او بی خبر بود و حسابی کال،ه

بود .سینها
کال،ها

از وقتی به هو

آمده بود خ

را به ترا،یک سنگین روبه روی

خ

میکرد و به حهال خهراب

دوخت .در سر

گذشت پ

میا،هزود .نگهاه

از سهر و سهامان دادن

به زندگی پریا ،دست آالگل را بگیرد و یک جای دور برود .جایی که از ترا،یک و دود و دم خبهر
نباشد .جایی که بتواند به یک ربع نرسیده به او برسد .اسم این ح
آرام

هرچهه بهود او را غهرق در

میکرد .اصال آالگل که بود همه چیز خوب بود .چهون کسهی از وجهود او خبهر نداشهت.

کسی نمیدانست پی

پیمان مهره سوخته است .در دل دعا کرد زودتر از ایهن ترا،یهک نجهات

پیدا کند و بی اراده گفت:
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نمیدونی آالگل همه ککوچیکت شده آرام بخ

منی! نمیدونی اگه بری چی به حال و روزم میاد .نمیدونی آغو
قویای که قلب نامنظم من رو آروم میکنه و دستای کوچیکت وقتهی

بی اراده داخل موهای کم پشت من میره قلبم رو میلرزونه! مشکل من اینهه ،عقلهم بهین تهو و
خاطرات پریا گیر کرده!
را به زبان آورد و آالگل بی خبر از همه جا روی همان تشک که بهرای پیمهان پههن

حرف دل

شده بود .خود

بی اراده برهم خورد و بی

را جمع کرد .دندانهای

از قبل پتهو را دور خهود

پیچید .دیشب شب سختی را سپری کرده بود و مدتی بود که این تب و تشنج سهراغ

نیامهده

بود .همین که االن زنده بهود بایهد خهدا را شهکر میکهرد .همهین کهه در تهاریکی مطله و در
بسته مانده بود و زنده بود باید خدا را سپا
،شرد .و سر

میگفهت .چشهمهای

را زیر پتو ،رو برد .به قدری دمای بدن

را کهه میسهوخت بهرهم

باال ر،ته بود که ههر نفسهی میکشهید

انگار در تنور دا نانوایی باز میشد و موجی از گرما را وارد اطراف میکرد .صدای برهم خهوردن
درآهنی آمد .حتی نا نداشت حد
پیمود .جوری که پای چپ

بزند کیست که آمده اسهت .پیمهان پلههها را یکهی درمیهان

لبهی پلهی دوم قرار گر،ت و محکم با زانو زمین خورد دسهت

به نردهی آهنی گر،ت و ایستاد .با دستان لرزان دسته کلید را در دست
خانه گشت .مغز

را

گر،ت .دنبال کلید در

قادر به پیدا کردن کلید در میان هفت -هشت کلید خانهه نبهود .پشهت در

ایستاد .کلیدها را یکی-یکی درون قفل وارد کرد .آالگل صدای برهم خوردن کلیدها را شهنید و
سر

را بیشتر از قبل در بالشت ،رو برد .ادکلن خوشبوی پیمان در بینیا

وجود شنیدن حرفهای

بازهم از او متنفر نبود .از او بد

پیچیهد .حتهی بها

نمیآمد، .ق دل

شکسهته بهود.

ناراحت بود .هرچند واقعیت را گفته بود .در توس پیمان باز شد و او بهی حهوا

از چههارچوب

برجستهی در ،قدم نهاد که جلوی پای

گیر کرد و دوباره ا،تاد .آالگل را دیهد .دسهتهای

بر زمین گر،ت و یاعلی گویان برخاست .به سمت
گونههای
584

گلگون شده بود .موهای سیاه رنگ
WWW.98IA3.IR

را

قهدم نههاد و جلهوی او روی زمهین نشسهت.
بر پیشانیا

چسبیده بود .صدای ضربان قلهب
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نامنظم و سینها

که مدام خ

خ

میکرد در گو

آالگل پیچید .دست

بی اراده باال آمد

و روی پیشانی دا او نشست .آالگل با برخورد دست سرد او بهه پیشهانیا  ،بهه خهود لرزیهد و
چشمهای

را باز کرد .رخ به رخ با پیمانی شد که از نگرانی و دلهره رنهگ بهر صهورت

نمانهده

بود.
چی شده عزیزم؟ چرا انقدر داغی؟ دستم بشکنه در رو روت قفل کردم .بلند شو بریم دکتر گلِمن!
پوزخندی کنج لب آالگل نشست و چشمهای
دردی در گلوی

را روی هم گذاشهت .آب دههان

را بلعیهد کهه

پیچید.

من خوبم .عزیز تو نیستم .گلِ توهم نیستم! من ،ق یک پرستارم!پیمان لب گزید.
آال لجبازی نکن! دلم هزار راه ر،ت وقتی آقا رضا زنگ زد گفت برقا قطع شده گوشی رو جوابنمیدی! میدونی با چه حالی خودم رو رسوندم؟ بلندشو عزیزم داری تو تب میسوزی!
چشمهای

را باز نکرد ،سر،هی خشکی کرد و با تلخی گفت:

اگه اومدی ،ق بخاطر بچه اومدی نه من! بعدم گفتم من عزیز تو نیستم .انقدر اصهرار نکهنخودم پرستارم میدونم چیکار کنم حالم خوب شه!
پیمان لبخند تلخی روی لب نشاند .کمی دست سرد
پیشانی او را با دست پ

زد .به آالگل بابت تلخیا

را نزدیک بهرد و موههای چسهبیده بهر
ح داد .صدای

را کمی آهسته و مالیهم

کرد.
-اگه بخاطر بچه بود اصال نمیاومدم چون میدونستم تا هشت ساعت در نبود برق دسهتگاهها از
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منبع استفاده میکنن میخوای بدونی چرا اومدم؟
آال چشمهای

را که از شدت تب میسوخت به سق دوخت .پیمان کنهار

دراز کشید .دست گرم او را از زیر پتو در میان دست سرد

روی زمهین سهرد

گر،ت .دست دیگر

را زیر سر

گذاشت و به نیم رخ او چشم دوخت.
نمیخوای جواب بدی؟آالگل سر،ه کرد .از شدت سردی دست پیمان حیران ماند .بخاطر نزدیکهی صهدای ضهربانهای
نامنظم و خ

خ

سینها

را شنید .

حر،ی ندارم باهات بزنم پسردایی ،ولی احتماال ترسیدی در رو شکسته باشم و سرا مادر بچههر،ته باشم و از اون طر،م سرا بهزاد .
دست

را باال برد و بوسهی روی آن نشاند .آالگل از این شباهت

از اینکه پیمان بازهم با ،کر اینکه او پریاست سراغ
دست

به پریا حال

آمده بغض به گلوی

بهم میخهورد.

چنگ زد .نتوانسهت

را از دست پیمان بیرون بکشد.

یادته قولی که بهت دادم رو؟آالگل کمی خود

را به سمت راست کشید .زبان

را روی لبان خشک

کشید.

تو قول زیاد دادی ولی همه رو شکستی!ناگهان از جای خود برخاست .نگاه

را به پیمان دوخت و کمی صدای گر،تها

را باال برد.

،کر کردی من احمقم؟ میری جای بابات حالت بد میشه میای سهرا مهن! پیمهان از همهینراهی که اومدی برو! زندگی تو به من مربوط نیست .بذار انقهدر مطیهع بابهات باشهی کهه آخهر
بمیری! وقتی مردی میبینیم همون مرد ،زیر جنازهات هم نمیگیری!
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ضع بدی در بدن

میپیچید .تا آمد بلند شود .پیمان دست

شد دوباره سرجای

بیفتد.

بهت گفتم زندگی پریا رو درست میکنم .پنواب کاری دارم نه به ک

درست میکنم و باید کمکم کنهی! مهن نهه بهه

دیگه!

آالگل پوزخند زد .به شانه چرخید .دست آزاد
شدت عصبانیت درون

را به سمت خود کشید و باعه

را تکیه گاه زیر سر

گذاشت .حرفههای

از

لرزید.

قول بدم که ،ردا بیای مسخرهام کنی و بگی از پریا دست نمیکشی؟ انقدر مهن احمقهم؟ آرهبودم بهت پناه آوردم ولی ح نداری از من سواستفاده کنهی! حه نهداری مهن رو

من بی ک

پریا بدونی! چون پریا زنه یکی دیگه است .نامزد سابقت بوده ولی االن ،ق و ،ق دخترعمهاته!
مثل من! این دلیل نمیشه چون دستت به پریا نمیرسه با احساسات من بازی کنی!
پیمان خونسرد نگاه
صورت

را نواز

کرد .دست

را رها کرد و کنار صهورت

گذاشهت و آرام پوسهت لطیه

کرد.

اگه بگم از احساسات سواستفاده نمیکنم چی؟ تو بهرای مهن ههیچ وقهت پریها نبهودی! تهوآالگلی! آالگلِ بیاتی! نه پریا نواب! بخاطر زندگی خواهرت بهم کمک کن! باید بفهمم نواب چهرا
این بازی مسخره رو راه انداخته!
یک تای ابروهای آالگل باال ر،ت .با پشت دست بینیا
تو حالت خوپیمان دست

را که مدام میخارید .خاراند.

نیست بهت اعتباری نیست .االن یک چیزی...
پشت گردن او قرار گر،ت و سر

را به خود نزدیک کرد .آالگل حر،

به نیمهه

ماند.
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،-ردا باهام در حد یک ساعت بیا عمارت! نواب میخواد با چشمای خود

ببینه از شهر بچههی

پریا راحت شدم .جای خواهرت بیا آالگل! هرکار بخوای برات انجام میدم، .ق بیا!
ابروهای آالگل باال پرید.
چی؟ چرا میخواد از شر بچه خالص شه؟را کمی باال برده و موهای مشکی رنگ صاف او را نهواز

پیمان سری تکان داد و دست

کهرد.

بی توجه به سوالهای او گفت:
،-کر کردم ر،تی آالگل ،که گوشی رو بر نمیداری! ،کر کردم تنهام گذاشتی ،از تر

اینکهه

بری ،ق خدا میدونه چجوری به خونه رسیدم .دستم میشکست که در رو ،روت قفل کردم .
آالگل با شنیدن حرفهای

دمای بدن

باال ر،ت و دست او را گر،ت و مانع نواز

سر

شد.

من به تو اعتماد ندارم پیمان ،یک دم خوبی یک دم بد! تکلیفت رو روشن کن تا ببینم با منییا روبه روی منی! من نمی،همم چرا یک د،عه اومدی و بی سر و ته حرف میزنی!
لبخندمحوی کنج لب نشاند و دست

را تکیه گاه سر

گذاشت در چشمان سیاه رنگ او خیره

شد.
-کنترلم کن آال! تا مثل همیشه کنارت باشم .چون حتی یک کابو

میتونه وجه خوب من رو

از بین ببره و روبه روت قرارم بده!
آالگل دست

را جلوی دهان

گذاشت و سر،ه کرد .سرجای

نشسهت و نگهاه

را بهه مبهل

دوخت.
-چرا باید بهت اطمینان کنم؟ اصال چرا باید کنترلت کنم؟ گو

کن پیمان ،تو ،نمیتهونی مهن

رو گول بزنی اصال از کجا معلوم به بابات چیزی نگفتی؟ اصال از کجا معلوم...
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نشست .با دست

پیمان عصبی سرجای

چنگی به گردن

زد و حر،

را برید.

اگه به نواب گفته بودم االن تو اینجا نبودی! اگه به من اعتماد نداشتی کنار من نبهودی! یهککلمه بگو ،حاضری جای خواهرت بیای یا نه؟
آالگل نفس
شانههای

را بیرون داد و از سهرما بهه خهود لرزیهد .پتهو را از روی پاههای

برداشهت و روی

انداخت .

اگه بگم قبول ،حاضری چیکار کنی؟پیمان لبخندی روی لب
ر،ت .باید خود

نشاند .کنار

چهار زانو زد .ذهن

به سمت وجهی دوم شخصیت

را کنترل میکرد .باید دست از تداعی خاطرات میکشید و دوبهاره بهه همهان

پیمان چند وقت پی

برمیگشت.

هرکاری بخوای میکنم.آالگل با دست

صورت گر گر،تها

را باد زد .حرفهای پیمان در گو ا

گفته بود گلوله از اسلحه شلیک شده اما بهی

به صهدا درآمهد .او

از ایهن توضهیح نهداده بهود .پلهک بهرهم زد تها

چشمهای تارا  ،صاف شود.
دربارهی برادر بهزاد برام بگو! چی بهپیمان کمی خود

گفتی؟ !

را نزدیک او کرد و دست

را روی گونهی او گذاشت.

قبول کردی که داری ازم میپرسی؟آالگل نیم نگاهی به او انداخت.
-باور کنم میخوای واقعیت رو باور کنی؟ باور کنم میخوای دست از این احسا

یهک طر،هه

بکشی و بیخیال خاطراتتون بشی؟ به نظرت خنده دار نیست اومدی از من میخهوای بهه جهای
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پریا باهات بیام تا از

مراقبت کنی اونم کی؟ تو؟ جدا تو این بیسهت و چههار سهاعت چهی تهو

سرت خورده؟
پیمان دست

از این بی اعتمادی مشت شد ،با یک حرکت ناگهانی دسهت بهر زمهین گر،تهه و

برخاست .نگاه آالگل باال ر،ت و به او گره خورد .پوزخندی زد و خونسرد گفت:
اوکی عزیزم ،برای من که کاری نداره میرم سرا خود پریا! حر،امم ،راموهردو جدی به هم خیره شدند .آالگل سر

کن!

را بی تفهاوت تکهان داد .نمیدانسهت چهرا دارد بها

پیمان بح میکند وقتی میدانست با شنیدن پیشنهاد او قبول کرده است تها جهای خهواهر
بیآید.
تو اگه میخواستی بری سرا پریا نمیاومدی پیشرایط

من! تو اگه بی وجدان بودی همون روز که

بود از شر بچه خالص میشدی! نه االن! اگه میخوام قبول کنم ،قه و ،قه بخهاطر

پریا و زندگیشه! نه تو!
پ

از گفتن این حرف ،دست الغر

قد بلند پیمان کمی سر

را به زمین گر،ت و جلوی او ایستاد .مجبهور شهد بخهاطر

را باال بگیرد.

اگه میخوای کمکت کنم باید خشت اول زندگی پریا رو بذاری! باید مزخر،اتی کهه گفتهی روزنگ بزنی و هرجور شده درست

کنی! باید سوتفاهم پی

اومده رو برطرف کنی و بگهی ...اون

قانونا زنت نبوده و دوست نداره!
چیزی درون پیمان تکان خورد .یعنی هرچه در این مدت با،ته بود را پنبه کند؟ با یهک تمها
واقعیت را به بابک بگوید؟! اصال مگر میشد؟ مگر او نگفته بود به هر قیمتی شهده پریها را کنهار
خود برمیگرداند؟ شقیقها
چشمان
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تیر کشید و دسهت

را کنهار سهر

گذاشهت .آالگهل تردیهد را از

خواند .پوزخندی کنج لب نشاند و یک قدم ،اصله گر،ت.
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شک داری! تردید داری! اینم مثل حر،ای چند روز پیشته! اینم مثل حر،ای صد من یه غازیههکه یک د،عه تصمیم گر،تی وگرنه تو آدم بشو نیستی! تو...
را باال گر،ت ،با تظاهر به خونسهردی ،گوشهی را از جیهب

دست از روی سر برداشت و گردن

بیرون کشید .سنگینی پاره سنگی را روی قفسهی سینها
ا

بلی به او داده بود را گر،ت و گوشی را کنار گو

میکرد .شمارهای که همراه با

ح

گر،ت.

همین؟! ،ق زنگ بزنم؟ همین رو میخوای تا راضی شی این د،عه ،سری پیچشمهای قرمز و تب دار آالگل کمی درشت شد .آب دهان

نیست؟

را بلعید .انگهار جهدی داشهت بهه

پیمان امیدوار میشد .نمیدانست علت ایهن تغییهر یهک د،عههای او چیسهت کهه دارد بها او راه
میآید .پیمان بی توجه به سوتی که سر
دست آزاد

کشید .چندگام بلند برداشهت .بهازوی الغهر او را بها

گر،ت و به سمت خود کشید، .ک

-پریا رو ،رامو

روی هم قفل شد و با عصبانیت غرید:

میکنم چون ح من نیسهت .چهون آرزوم خوشبختیشهه! وقتهی کنهار بههزاد

سلطانی خوشبخته چرا من باید به زور دختر
االن بدون اون دوام آوردیم بقیها

دارم؟ تا

و خودخواهی خودم کنار خودم نگه

هم دوام میاریم .تو من رو بفهم! من پارسها نیسهتم از قیهد

بچهام بگذرم .من حمید نواب نیستم واسه رسیدن به هد،م یکی رو زیر بهادِ کتهک بگیهرم .مهن
نمیتونم چون خودم یک پدرم! وجدان دارم! عقل دارم! چون ...
صدای

آرام شد .ضربان قلب

خورد .چهرها

شهدت یا،هت و بهاری دیگهر حرفههای دکتهر در سهر

زنهگ

باال آمهد و سهمت چهپ سهینها

قهرار

از درد جمع شد .آالگل دست لرزان

گر،ت .این مدت بیشتر از همیشه حال

خراب میشد .دستهای سرد

حاکی از این بود یک اتفاقی ا،تاده است .اشکی از گوشهی چشهما
بیچارگی و بغضی که در گلوا
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و روی دست کبود

روی صهورت

ا،تهاد و بها

نشسته بود ادامه داد.
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-چون من تو رو دارم و تا وقتی تو رو دارم نیازی به ک

دیگهای ندارم .چهون تهو ایهن دنیهای

لعنتی هیچکی نیست که دشمن من نباشه و دوستم باشه! همون مرتیکه که اسهم

باباسهت و

مدام منت این باطری لعنتی رو ،میذاره سرم و میدونه چنهدماه دیگهه میمیهرم از سهه سهال
تمام قلبهای پیدا شده رو بدون خبر به من رد کرده تا بمیرم! تنهام نذار آالگل! تو تنها

پی

کسی هستی که برام موندی و برای موندنت حاضرم از خودم بگذرم .
همین حرف کا،ی بود تا سرآالگل گیج برود و زانوهای
پهلوی او نشست و به خود نزدیک

کرد .دست

سسهت شهود .دسهتهای پیمهان روی

روی پشت او نشست و در آغهو ا

بغض النه کرده در گلوی آال سرباز کرد و صدای ه ه ا
شد ،مشتهای الغر

در گو

کشهید.

پیمان پیچید .نفهمید چه

بر شانهی او ،رود آمد و بها بلنهدترین صهدایی کهه از حنجهرها

بیهرون

میآمد گفت:
نباید بمیری! شرط اول من اینه! نباید بمیری پیمان! نباید!پیمان آرام پشت

را نواز

آالگل بفهمد که پدر
ا

کرد .نمیخواست به این صریحی موضوع را بیان کند .نمیخواسهت

چه کرده است و بازهم او را گیج و سردرگم کرده است .صدای ه -ه

اوج گر،ت و یقهی پیراهن طوسی رنگ او را در مشت

تنها میگذاشت .آالگل چه میکرد؟! اصال کنار هرک
حسی پیدا میکرد .آالگل سعی داشت احسا
بپوشاند و خود

را قانع کند این گریههای

گر،ت .اگر پیمان میمهرد اگهر او را

هم سه سال زندگی میکرد بهازهم بهه او

بروز داده شدها

را با همخانه و همدم او بودن.

،ق بخاطر پسرداییا

اسهت امها بهه خهود کهه

نمیتوانست درو بگوید .او با هر حهال خرابهی کهه از پیمهان میدیهد .تکههای از قلهب
و حال

خراب میشد .زانوهای

سست شهد و پیمهان نتوانسهت بهی

کنهده

از ایهن او را نگهه دارد.

بنابراین همراه با او روی زمین نشست اما او را از خود جدا نکرد .آالگل سر

را بهاال گر،هت و

چهرهی آشفتهی او را از نظر گذراند .یقهی پیراهن او را به سمت خود کشید و بی توجه به تهب
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باال و حال خراب

با صدای خ

داری گفت:

قول بده نمیری ،نباید بمیری! اگه میخوای باهات بمونم نمیر! اصال خهودم واسهت قلهب پیهدامیکنم، .ق تنهام نذار پسردایی!
پیمان دستی روی موهای پریشان او کشید .صورت
،رق سر او را بوسید .لب

را قاب گر،ت و سر

را از سر او جدا کرد .به صورت خی

را کمی خم کهرد و

او خیره شد .اجزای صهورت

را از نظر گذراند و لبخندی زد.
تو بگو بمیر همین االن میمیهرم دخترعمهه! تهو بگهو زنهده شهو زنهده میشهم .دردت مهردنمنه؟ غصهات همینه؟ اگه بگم بخاطر توهم شده زنده میمهونم بهاور میکنهی؟ به

میکنهی از

حروم کردن این مرواریدا؟
دستهای

دور شهانههای او پیچیهد و آالگهل هه هه کنهان سهر

داد .پیمان دست

را درون موهای پریشان او ،رو برد .نگهاه

را بهه سهینهی او تکیهه

را بهه شهمعهای آب شهده روی

زمین سوق داد.
-زندگی انقدر غصه داره که دو روز دیگه برای ریختن این اشکا به پای من ا،سو

میخهوری،

آالی من!
آالگل با پشت دست اشکهای

را پ

زد.

داری درو میگی قانع شم .داری خرم میکنی! من تو رو میشناسم .راستدکتر چی گفت؟ اصال چرا باید بابات رد کنه؟ مگه تو پسر
پیمان اجازهی ،اصله را به او نداد .دست

نیستی؟ پیمان داری بازیم میدی؟

گذاشهت و کنهار شهقیقها

را بوسهید.

شاید اصال پسر نواب نبود .همه چیز امکان داشت پیمان شکاک بود .اگر آرزوی پدر

برگشهتن
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بود پ

پریا در کنار

چرا به او در این باره چیزی نگفته بود؟

منم مثل تو بی خبرم .تنها کاری که ،عال از دستم برمیاد .نجات پریا و توئهه و مطمهئن بهااگه بخوام بمیرم ،این دوتا کار رو تموم میکنم .مسبب حال بد پریها و ویهرون شهدن زنهدگی
کارِمنه و من باع شدم تو ،تو این چهاردیواری زندونی شی!
آالگل با عصبانیت مشتی به سینهی او کوبید .در تعجب بود که حتی با وجود ضربات پی در پی
و قدرتی که آالگل نثار قفسهی سینها
در دهان

میکرد .سنگینی قلب

کم شده بود .شهوری اشهک را

کرد .پوزخندی زد.

ح

من قبل از توهم زندونی بودم .بیا این بح رو به یک وقهت دیگهه منتقهل کنهیم .مهن بایهدچیکار کنم؟ اگه بفهمه من پریا نیست...
پیمان انگشت سبابها

را روی لب او به نشهانهی سهکوت گذاشهت .حهال آالگهل خهوب نبهود.

نف های دا و صورت رنگ پریده و عرق کردها  ،خرابی حال
بیا اول بریم پباالگل لب
پیراهن

را ،ریاد میزد.

دکتر داری تو تب میسوزی!

را با حرص جوید و به شانه و گردن

خیره شد .ناگهان دست

باال ر،هت و یقههی

را کنار زد و در دل زمزمه کرد.

امیدوارم پشیمون نشم .امیدوارم از اینکه دارم بهت اعتماد میکنم پشیمونم نکنی!سپ

روبه پیمان که با این کار سر

به زیرا،تاده بود ادامه داد.

من حالم خوبه! باید این رو پشتم تاتو کنم و...پیمان حر،
بقیها594

را کامل کرد.

رو خودم مرتب میکنم! ،ق االن برو رو تخت استراحت کن! این همه تو پرستار مهن
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بودی ،یک د،عه هم من دخترعمه!
پ

از گفتن این حرف ،او را از آغو

بخاطر ا،تادن در زانوی

ح

خود دور کرده و به سمت آشپرخانه گهام نههاد .دردی را

میکرد اما نمیدانست چرا از اینکه این خهالکوبی روی پشهت او

هک شود .راضی بود و بی اراده او را به سمتی میبرد که اگر روزی نباشد آالگل با نگهاه کهردن
میا،تد .

به آن یاد
***
(زمان حال)
سه شنبه:

با بسته شدن در توس بیمار ،خسته به صندلی تکیه داد .سر
چشمان

اذیت

میکرد .دستی به موهای سیاه رنگ

صدای زنگ تلفن آمد .دست

را به صهندلی ،شهرد .ضهعیفی

کشید و پلکهای

را روی ههم ،شهرد.

را بلند کرده و از سمت راست گوشی را برداشت .کنار گو ا

گر،ت و بدون باز کردن چشمهای

گفت:

مریض بعدی رو بفرستین داخل و لطفا یک قهوه هم بیارید.تا آمد گوشی را بگذارد .صدای خندان و پر ذوق مادر

حینی که دستمال نم دار روی میزهها

میکشید آمد.
قهوه رو بیا خونه با نامزدت بخور مادرجان!چشمهای ،رزاد باز شد و صاف سرجای

نشست.

چی؟ کیانا اونجاست؟ کی اومده؟ چرا به من نگفتی مامان؟مادر
595

خندید و ،رزاد گوشی را روی بلنهدگو گذاشهته و آسهتینهای تها خهوردهی پیهراهن
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را صاف میکند .ساعت سه موتورها

را که روی میز گذاشته بر میدارد و به مچ دست چهپ

میبندد .
-پسرم آروم چرا هول کردی؟! هنوز نیومدن با پدر و مادر

دعوت

کهردم .تها وقتهی برسهی

اونام رسیدن! زنگ زدم بهت خبر بدم!
متوق شد .نفس

سرجای

ورودی دیگری که پشت خ

را آسوده پایین ،رستاد ،که با تما

آمد و نمایان شدن شمارهی ونداد، .رزاد گوشی را برداشت.
-ممنونم که زنگ زدی و خبر دادیَ مامان ولی شرمنده تما

ضروریه باید قطع کنم.

دست به کمر گر،ت و صاف ایستاد.

مادر

باشه ،منتظریم .،رزاد تما

دیگر را وصل کرد و گوشی را نزدیک گو ا

گر،ت.

جان ونداد؟ چی شد؟ ترخیص شد؟ برنامه چیه؟ راضی شد که بیاد یها کارههای طهالق اون ورانجام میشه؟
ونداد در اتاق بهزاد را بست .به عقب چرخید و به سمت راست گام نهاد .ر،تار بهزاد از وقتهی بهه
هو

آمده بود تغییر کرده بود .انگار در ،ریزر ،هرو ر،تهه بهود .در همهان انهدازه یهخ زده و بهی

احسا

و ونداد به او ح میداد.

میخواد برگرده ،رزاد! دکتر گفت یک ماه دیگه میتونه آتل پابرگرده وجهی خوب سابق

از بین ر،ته!

،رزاد با یاد حرفهای پریا پوزخند زد .اورکت سیاه رنگ
توقع از این بیشتر از کسی که ،همیده زندگی596

رو باز کنهه ولهی مطمئهنم
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ونداد دست

را روی دستگیرهی در گذاشت و آن را به سمت پایین ،شرد .در باز شهد و په

آن هجوم بوی بد سیگار ،دست
پول

را روی بینیا

از

قرار داده و سر،ه کرد، .رزاد خم شهد و کیه

را از روی میز برداشت .لبخند محوی از اینکه قراراست شهب بهرای چندسهاعتی بها کیانها

بگذراند در لب

نشست اما با یاد کیانمهر که امروز ساعت ده صبح قرار بود به او مراجعه کنهد

اما نیامده بود باع از بین ر،تن لبخند

شد .ونداد برق اتاق را روشن کهرد و عمهاد گوشهی را

پایین آورد .
چه خبره اینجا؟ چه بوی گندی راه انداختی؟،رزاد که صدای او را شنید .یک تای ابروا

باال ر،ت.

چه خبره؟ونداد سر،های کرد و به سمت داخل گام نهاد .اخمههای

درههم ر،هت .عمهاد پوزخنهدی زد و

گفت:
از اونی که پشت خطه بپرسی ،کر کنم بهتر باشه!ونداد از کنار تخت گذشت .پردهی حریر سفید رنگ را پ

زد و پنجره را باز کرد .

،رزاد بعدا بهت زنگ میزنم معلوم نیست عماد چه مرگشه! کاری نداری؟عماد پوزخندی زد .شیشههی کریسهتالی کنهار دسهت
ونداد دست

را جلوی صورت

گر،ت و خود را کنار کشید، .رزاد که میدانست این عصهبانیت

از کجا سرچشمه میگیرد .لبخند محوی روی لب
روی میز زد و روبه ونداد که در کارد میزدی خون
-نتر
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نشست .انگشت سبابها

را چنهدین مرتبهه

درنمیآمد گفت:
رسید عصبانیه ولی باید با خود

کنار بیاد
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و قبول کنه کیانا زن برادرشه!
ونداد مات

برد و عماد از جای خود برخاسهت .بهه سهمت او گهام نههاد .حرفههای ،هرزاد کهه

میگفت چندسالی هست کیانا را میشناسد در گو ا

پیچید و باع شد بپرسد:

کیانا؟ خواهر کیانمهر؟ اینجا چه خبره؟بخاطر ،همیدن او آن هم انقدر سریع گر،ته شده بود .زبان به لب کشهید

،رزاد که کمی حال
را برداشت.

و کیف

درسته! بعد از هفت سال و نیم .به زودی قراره زنم بشه و حتما...گوشی از دست ونداد کشیده شد .عماد با لحن مملو از خنده یک گام به سمت پنجهره نههاد و
دست

را لبهی پنجره گذاشت .به درختان نارنجی و زردی که بر اثر باد تکان میخوردند چشم

دوخت.
برادر عزیز و ساده لوحم ،بازم امیدوار شدی به اینکه کیانا رو به دسهت آوردی؟ نهه جهانم ،تهو،ق در غیاب من هستی .وقتی با بهزاد برگردم .دوباره همه چیز سرجای اول

بر میگرده.

همین چنهد جمهالت کها،ی بهود .تها خونسهردی و بهی تفهاوتی ،هرزاد از بهین بهرود و خشهم و
عصبانیت جای آن را پر کند.
هنوزم امید داری که کیانا گول تو رو بخوره؟ هنوزم ،کر میکنی انقدر بچه و نفهمه که مهن وتو رو تشخیص نده؟ خیلی خو
عماد دستی به صورت نامرتب
امروز ر،تی از مامان بپر،رزاد عقل
598
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دندان

به دندانهای پایین

پسر دیگر
سر داد .حال

آمد، .رزاد نتوانست چیزی بگوید .حرف مادر

چیزی از رابطهی آنها و نفهمد در سر
خوب نبود .ونداد دست

عماد که به زور میتوانست تعادل
ا،تاد و گوشی کنار
پیچید و تما

طنین انداخت .عماد قهقهههی مسهتانهای

را روی شانهی او گذاشت و محکم او را به عقب کشید.

را حفظ کند با کشیده شدن بهه سهمت ونهداد ،روی زمهین

ا،تاد .ونداد خم شهد و او را برداشهت .صهدای بهوق قطعهی در گهو ا

پایان یا،ت .عماد با بیچارگی سر

-همین که آتی

که سهعی داشهت

را پایین انداخت و ناگهان خندید.

گر،ت برام بسه! همین که واقعیت رو به

گفتم واسم کا،یه! ،کر کرده من

به سادگی کنار میکشم؟ هه ساده و احمقه!
مشت

را به پارکت کوبید .ونداد روی دو زانو نشست، .رزاد گفته بود .او تا حاال طعم خیانهت را

چشیده و از نزدیکترین آدم زندگیا
ماجرا چیه؟ بین شما چی پیعماد مشت

خورده ،منظور

که بود؟ عماد؟

اومده؟

را محکم بر زمین کوبید و با صدای بلند خندید .چهرهی زخم خورده و لبا ههای

پاره و پورهی ،رزاد جلوی چشمان

رنگ گر،ت.

میگم چه خبره؟عماد سر باال گر،ت و موهای مشکی رنگ

را با سمت عقب هل داد .اجزای صهورت ونهداد را از

نظر گذراند .یاد گذشته ا،تاد و پوزخندی در دل به برادربزرگتر
عقل

زد .عماد با شنیدن این خبهر

را از دست داده بود .درو هایی که باورکرده بود را به زبان آورد.

اون بهم نارو زد .اون شب خواستگاری به جای من تو مراسم حاضر شهد مهن و کیانها ههم رومیخواستیم ولی سر و کلهی ،رزاد پیدا شد .هفت سال و خردهای از این ماجرا میگهذره بهازم
پی کیاناست.
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از گفتن حر ، ،از پشت خهود

عماد پ

را روی پارکهت انهداخت و دسهتهای

قالب کرده و به لوستر چهار شعلهی برنزی چشم دوخت و برادر  ،دست
خون به مغز

را درههم

را روی بوق ،شهرد.

نمیرسید .محکم به ،رمهان مشهتی کوبیهد و لعنتهی نثهار خهود

کهرد .یهاد و

خاطرهی دانشجوی اخراجی عمران که با بیچارگی از دانشگاه اخراج شده بود از چشمان
را به دندان کشید .چشهمهای سهیاه رنگه

کرد .سری تکان داد و لب

گهذر

از شهدت عصهبانیت و

ناراحتی قرمز شده بود.
حاال که بازم داری از پشهتی پسهر کوچیکهت میکنهی خهودم دسهت بهه کهار میشهم! دیگههنمیذارم ...چیزی که حقه منه رو تقدیم یکی دیگه کنی! نمیذارم .
نگاهی به کیلومترشمار انداخت .با سرعت صهد و بیسهت کیلهومتر بهر سهاعت از خه اتوبهو
استفاده کرده و به سمت خانه میر،ت و کیانا آینهی کوچک
سیاه رنگ
ابروهای

که دیگر اثری از تارهای سفید رنگ نداشت به خوبی خودنمایی میکرد .از نهامرتبی
خبری نبود و قاب زیبایی گر،ته شده بود .کرم سفید کنندهای روی پوست و سهایهی

طالیی رنگ پشت پلکا
پرپشت ا

با نوارهای پهالتو و کمربنهد

سایه روی صورت

راضی بود .کی کوچکا
ساتنا

را باز کرد .موههای یهک دسهت

میانداخت .اگر میخواست واقعیت را بگوید از این تغییر چههره

را برداشهت و آینهه را بسهت .موههای

،رو برد و تا آمد در را باز کند نگاه

لبان رژ زدها

ههم خهوانی داشهت .مژهههای بلنهد و
را زیهر شهال طالیهی رنهگ

به انگشتر نشهان دسهت

ا،تهاد .لبخنهدی روی

نشست و زمزمه کرد.

خوشحالم یک مدت رنگ خوشبختی رو کنارت میبینم.دست
لبخند

باال ر،ت و روی گردنبند

که اندکی از خهاک مهزار کیهانو

محو شد.

همه چیز درست میشه کیایِ مامان! گناهکار باید به سهزای کهار600
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عموت خیلی نگرانن ولی درست میکنم .برام دعا کن که برای رسیدن به هد،م قلبم بهه عقلهم
غلبه نکنه مامان! خب؟
گردنبند اشک نقرهای رنگ
مادر و پدر

بیرون گذاشته شد.

را رها کرده و دستگیره را کشید .پای راست

آسی از تاخیر او جلوی در ایستاده بودند .از ماشین خارج شهد و در را قفهل کهرد.

سوییچ آزارای مشکی رنگ

را درون کی ا

گذاشت .لبخندی روی لب نشاند و در دل گفت:

لحظههایی که با ،رزاد هستی رو خراب نکن !چند قدم به سمت جلو برداشت .برای پدر

دستی تکان داد .یک قدم تا پدر و مهادر

داشت که ماشینی با سرعت از پشت سر آمد و جلهوی او پیچیهد .کیانها از تهر
خفهای کشید و یک گام به سمت عقب ر،ت .رنگ از رخسارها
لبان کیانا نق

گر،ت، .رزاد سر

را کمی پایین انداخت و جدی نگاه

ناگههان جیهغ

پرکشید، .هرزاد کمربنهد

باز کرد .در را باز و ماشین را با سرعت دور زد .با قدمهای بلند به سمت
بست اما این زیاد دوام نداشت .چون دست

،اصهله
را

ر،ت و لبخندی روی

محکم در حصهار دسهت او قهرار
کرد .لبخند از لبان

محو شد.

باید باهم بریم جایی کیانا!لب از لب کیانا باز نشده بود کهه ،هرزاد پشهت

را بهه او کهرد و چنهد قهدم بها سهمت ماشهین

برداشت .در سمت کمک راننده را باز کرد .محکم دست او را به سمت داخل ماشین کشید و با
جدیت گفت:
بشین!کیانا از لحن جدی و عصبی ،رزاد حساب برد و جرعت نکرد چیزی بگوید .دست پاچه نشست و
پالتوا

را در دست

گر،ت تا الی در نماند .استر

و اضطراب به جان

تزریه شهد .از ،هرد

خونسردی همچون او ،این عصبانیت بعید بود، .رزاد محکم در را بست .پدر کیانا قدم بهه جلهو
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برداشت .
خیره چرا نمیاین داخل؟ کجا میرین؟،رزاد ماشین را دور زد و جلوی ماشین ایستاد .دست راست

را در جیب

،هرو بهرد .سهر

را

پایین انداخت و با لحن محکم و بدون لغزشی گفت:
معذرت میخوام ولی مجبورم از امشب همه چیز عوض میشه و من آمهادهی ههر تنبیههی ازجانب پدرزنم هستم .
کرد .او این معذرت خواهی جلو جلو را پای یک چیهز دیگهر گذاشهت و لبخنهد

کتایون نگاه

نامحسوسی زد، .رزاد سر

را باال گر،ت .صورت متعجب پدر

را از نظر گذراند .

بااجازه تون!این حرف را گفته و به سمت ماشین گام نهاد .دستگیره را کشهیده و سهوار شهد .کمربنهد

را

پهایین پهالتوا

را

کشید و همان طور که میبست صورت
می،شرد .برگرداند .نگاه جدی و نا،ذ

را بهه سهمت کیانها کهه از اسهتر
را به او دوخت.

تا چندساعت دیگه همه چیز تغییر میکنه! چه من رو بخوای چه نخوای!دست گرم

را روی دست او گذاشت و محکم ،شرد .کیانا اجازهی سکوت را به خود نداد.

میخوای چیکار کنی ،رزاد؟نگاه از صورت دلربای او گر،ت .با سرعت دنده عقب گر،ت و با اخمی میان ابروان

گفت:

میخوام اسم دیگهای روت نیاد و تا ابد از ،کر هیچ نامرد و آدم تهوهمیای نگهذری! میخهوامبرای من بشی! تا ابد!
پای

را روی پدال گاز ،شرده و ماشین را با سرعت به حرکت درآورد .تر
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داشتند کجا میر،تند؟ چه چیزی او را آشفته کرده بود؟ سرآستینهای
رنگ

نامرتب بود و ساعت استیلا

عصبانیت ترک نکرده بود .لحن

در پایین ،ل

باز بود .موههای سهیاه

ا،تاده بود .هنوز هم ایهن عهادت را هنگهام

را کمی آهسته کرد و دست دیگر

را گر،هت و روی دسهت

گرم او گذاشت.
داریم کجا میریم ،رزاد؟ چرا انقدر پریشونی؟با یک دست ،رمان را گر،ت و دست

را از دست کیانا کشید .پخه

کرد و بدون هیچ تغییری در حالت عصبانیا

لمسهی ماشهین را روشهن

گفت:

همین امشب عقد میکنیم .همین امشب زنِ من میشی! ،همیهدی؟ جهواب آزمایشها رو ههمصبح گر،تم دیگه مانعی نیست.
دلهره به جان

ا،تاد .اگر به این زودی ازدواج میکردند چیزی که در سر

نمیشد .رنگ از صورت

پرید و ،رزاد دست دیگر

را باال برده محکم بر ،رمان کوبید .کیانها از

این حاالت آشفتهی او به در چسبید .اگر عماد جلوی چشما
دهان
در ذهن

میزد .کیانا دست

میگذشت عملی

میبود مطمئنها یهک مشهت در

به سمت دستگیرهی باالی در ر،ت و آن را محکم گر،ت .هرچیهزی

آمد را به زبان آورد.

ازت میپرسم چی شده؟ از کی عصبانیای؟ تو خودت مثال روانپزشکی! ایهن ر،تهار خودسهرانهچیه؟ اصال نگه دار پیاده میشم!
،رزاد که با شنیدن نام روانپزشک پوزخندی کنج لهب
پیچید و سرعت

نشسهت .در یکهی از کوچهههای ،رعهی

را کم کرد .کمی شیشه را پایین داد .تک خندهی عصبیای کرد و دم عمیقی

از هوای خنک پیچیده در ماشین گر،ت.
روانپزشک؟ نکنه واقعا باور کردی که من با میل و ارادهی لعنتی خودم این شغل رو خواسهتم؟603
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آخ کیانا چه قدر سادهای عشقم! چه قدر! دانشجوی رشتهی عمران کجا و روانپزشکی کجا؟
سر تکان داد و بازهم خندید .کیانا که علنا از هیچ چیز خبر نداشت و حرکات ،رزاد او را عصهبی
کرده بود .ناگهان دست چپ

باال ر،ت و ،رمان را به سمت خود چرخاند.

نگه دار عین آدم بگو چه مرگته!؟ از چی خبر ندارم؟ماشین به سمت جدولهای کوچه مایل شد، .رزاد بی اراده پای
همان سرعت متوق شد .کیانا نف

حب

شهده در سهینها

را روی ترمز ،شرد و ماشین با
را رهها کهرد .آرنجه

پنجره گذاشت و ،رزاد به سمت او چرخید .دو دکمهی اول پیراهن
روی ،رمههان گذاشههت و سههر

را

را باز کهرد و دسهتان

را بههه آن تکیههه داد .بههه چرا هههای روشههن ماشههین کههه روی

دیوار آجری ا،تاده بود چشم دوخت .کیانا سر
و سر

را لبههی

را روی داشبورد گذاشت .آب دهان

را جلو برد .به سمت چپ گردن

را کج کهرد

را ،رو ،رستاد، .رزاد بها همهان لبخنهد تلهخ کهنج

لب  ،لب از لب گشود .انگار اتفاقاتی که از آن دم زده بود همین دیروز بود .
مرگ من اینه گناه نکردم و گناهکار شدم .مرگ من اینه که ،جای ،رزاد و عماد عهوض شهده!،رزاد از ایران ر،ته و عمادِ پاک و معصوم که در حق
آب در گلوی کیانا خشک شد و ،رزاد زبان

جفا شده ایران مونده!

را روی لبان

کشید .کیانا که بیاراده ذههن

بهه

سمت گذشته کشیده شده بود .سربلند کرد .مگر میشهد؟ یعنهی کسهی کهه کنهار او نشسهته و
اینگونه در گذشته غرق شده بود، .رزاد نبود؟ ناباورانه سر تکان داد و بی حال خندید .یهک بهاره
امید

پر کشید .یعنی دوباره گول خورده بود؟

این چطور ممکنه؟ یعنی تو ..تو ،رزاد نیستی؟! این...پیراهن سفید رنگ

بر تن

چسبید .دسهت

را از روی ،رمهان برداشهت و سهیگاری از داخهل

کنسول میان دو صندلی برداشت .بی توجه به سوال او حر،
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میخوای بدونی چرا نتونستم خودم بیام و عماد اومد؟ چون نتونستم .چون نشد! چون دست وپام بسته بود .
گر،ت .به قهدری ذههن

کیانا یکه خورد و ،رزاد ،سیگار را میان لبان

قفهل گذشهته بهود کهه

نتوانست ،ندک را از کیانا بخواهد .کیانا رد نگهاه او را گر،هت و بهه داشهبورد رسهید .میدانسهت
ضرر دارد .بنابراین ،دستگیرهی داشبورد را به سمت خهود

موقعیت خوبی نیست که بگوید نک

کشید و ،ندک ،لزی را بیرون آورد .در آن را باز کرد .دست
سمت پایین ،شرد .دست

جلو ر،ت و سیگار

را روی جرقهه زن گذاشهت و بهه

را روشن کرد، .رزاد در میان تلخی خندید.

خوشم میاد هنوز میدونی وقتی عصبیام نباید به پر و پام بپیچی که همراهی میکنی!کیانا سر تکان داد و آرام گفت:
برام بگو! حرف بزن ،رزاد! از گذشتهی بدون من بگو!کامی از سیگار گر،ت .یک دست

را روی ،رمان گذاشت .نمیشد از حالت چهرها

چیهزی را

خواند.
-گذشتهی بعدِ تو! دقیقا روز بعد

برای من تبهاهی آورد .از خهودی خهوردم .یهک روزی ،کهر

نمیکردم عماد بتونه حتی دوستایی که روشون حساب دیگه باز کرده بودم رو بخره ولی خرید!
عماد زندگیم رو نابود کرد .وقتی با حال خهرابم بها لباسهای پهاره و پهوره رسهیدم خونهه وقتهی
دعوامون باال گر،ت .من محکوم شدم .وقتی همه درو های عماد رو باور کردن ،وقتی تو خانواده
حرف از خیانت من به اون لعنتی ا،تاد و وقتی کل دانشگاه نقل دهنشون شده بود رابطهی مهن
و تو! محکوم شدم .وقتی اخراج شدم نابود شدم .
به اینجا که رسید خندید و کنار شقیقها
و ،ق در ذهن
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او و عماد میدانستند ،رزاد چه قهدر جهان کنهده تها بها رتبههی تهک رقمهی در رشهتهی مهورد
عالقها

قبول شود .آبروی ،رزاد ر،ته بود؟ بچه مثبت کال

که اولهین رابطهها

بها دختهری،

کیانا بود .مگر میشد؟ لحن ،رزاد تلخ و گر،تهتر از قبل شد .نور آ،تابی بیهرون نیمهی از سهمت
چپ صورت

را روشن کرده بود .با انگشتا

به انتهای سیگار زد و دوباره به سمت لب

برد.

سخت بود اما گذشت .عماد مثال خواست لط کنه ،خواست آبروی من رو بخهره! گذاشهت ور،ت به نام ،رزاد و ،رزاد شد عماد با این شکل و قیا،ه! ،رزاد شهد پسهر بهی آبروخهانواده کهه از
ایران ر،ته و عماد موند! دیگه کهم کهم داره بهاورم میشهه ،هرزاد مقصهره و مهن عمهادم! حتهی
هچکدوم از خانوادهها نمیدونن مطب من کجاست! ،ق میدونن عماد روانپزشکه!
بغض به گلوی کیانا چنگ زد .اشک در چشمان سیاه رنگ
بیرون انداخت .کمربند

نشست و ،رزاد سهیگار را از پنجهره

را باز کرد و به سمت او برگشت .کیانا دست جلوی دههان گذاشهته و

های و های گریست .لبخندی کنج لب

نشست.

حاال ،همیدی چرا داریم میریم محضر؟ چون تموم شه! چون اسهم تهو ،تهو ایهن شناسهنامهیطلسم شدهی من بره! چون من به هیچکی اعتماد ندارم و میترسم یک قدم به عقد رسیده باز
گم و گور شم! میترسم االن که عماد ،همیده هرجور شده بیاد ،میای بریم امشب همه چیهز رو
یک سره کنیم؟
کیانا اجزای صورت او را از نگاه گر،ت .در حین قاطعیت ،آرام بهود .دیگهر خبهری از عصهبانیت
نبود اما کیانا به کل آشفته بود .او نمیتوانسهت بها آینهدهی ،هرزاد بهازی کنهد .او نمیتوانسهت
بیخیال قلب شکستها

شود .اگر اسم

در شناسنامهی ،رزاد میر،ت .رسما همسر

میشد.

رسما به او متعهد میشد اما اگر قبل از عقد همه چیز را تمام میکرد .شناسنامهی او سیاه که
نمیشد هیچ! شرمندهام نمیشد، .رزاد منتظر نگاه

کرد .کیانا لب

را به دندان کشید .اگهر او

االن میگفت نه؟! چه میشد؟ سر و کلهی عماد دوباره پیدا میشد؟ مگر او چه داشت که باع
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ریختن آبروی ،رزاد شده بود؟ ضربان قلب

باال ر،ت .اگر این مهرد عمهاد بهود چهه؟ نهه ،ایهن

تیلههای سیاه رنگ جدی و زالل ،ق به ،رزاد تعل داشت و ب ! جدالی میان عقهل و قلهب
شکل گر،ته بود، .رزاد که تردید را از چشمان

خواند به او ح داد .نگاه

را گر،ت.

ح میدم میخوای طب رسم و رسوما...حر،

کامل نشده بود که صدای لرزان کیانا حر،

را برید.

باهات میام.***
چند ساعت بعد:
دستی به پیشانی او کشید .تبا
صورت

قطع شده بود .صورت

کمی بهتر شده بود .دستمال را داخل کاسهی آب زد .وقتی نم دار شهد .آن را نزدیهک

لبان خشک او کرد و لبخندی کنج لب نشاند .دست دیگر
نواز

دیگر التهاب نداشت و رنگ پریدهی
موهای صهاف و سهیاه رنگه

او را

کرد.

کارت خوب بود عزیزم! حاال وقتشه من بهه قهولم عمهل کهنم .وقتشهه مهن از ایهن بهازی ههرچهارتامون رو بکشم بیرون!
دستمال را از لبان خشک او ،اصله داد و داخل کاسه گذاشت .باال تنها

را از روی تخت ،اصله

داد و روی دو زانو نشست .گوشی ا،تاده روی عسلی را میان دست گر،ت .صهفحه را بها دو بهاز
زدن روی آن روشن کرد و در مخاطبین کمی که داشت .نام "برادر دشهمن" را انتخهاب کهرد و
گوشی را به سمت گو ا

برد اما هنوز تما

لب گزید و با حرص تما

را قطع کرد .در ذهن

این سوال آمد که حال دگر چه میخواههد؟

شاید به قول آال میخواهد این سری او را به عقد

را قبهل از
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قطع شدن وصل کرد .تا آمد بلند شود .پلکهای آالگل لرزیهد و دسهت

آسهتین پیهراهن او را

را بهه سهمت پیمهان چرخانهد .لبخنهدی مهمهان صهورت

را روی

گر،ت .سر

شهد .دسهت

میکرو،ن گوشی گر،ت و گفت:
جانم؟ خوبی؟صدای ضعی پدر

حینی که نگاه

را به برگههای آچار میدوخت آمد.

-کجا ر،تی؟ میومدی داخل هرچی باشه دایی

میشه!

دکتره یک چیزی سر

دست آالگل را ،شرد .از روی زمین برخاست و کنار تخت نشست.
نگفتی بیایم داخل! گفتی ،ق پریا رو با خودم بیارم که آوردم .حاال امر دیگه؟انگشت

روی صورت مرد روی کاغذ کشیده شهد و ناگههان بهه سهمت عقهب برگشهت .صهدای

نامفهوم دختر بخاطر قرار گر،تن دست کسی جلوی دهان  ،آمد و پوزخندی زد.
،-کر نمیکردم انقدر بی وجدان باشی که زنی که تازه بچهها

رو از دسهت داده رهها کنهی و

بری پی زندگیت!
چشمهای پریای از همه جا بی خبر درشت و ناگهان عرقی روی تیغهی کمر
یکه خورد دستی که قفل دست آالگل بود لرز
درد

نشسهت .پیمهان

نامحسوسی گر،ت .آالگل بی توجه به معهده

ناگهان از جای خود برخاست .پیمان دست دیگر

روی قلب

قرار گر،ت اگر ،پریا یک

کالم میگفت .اگر پریا میگفت بچه هنوز زنده است .تنها یک گزینه بهرای حمیهد نهواب بهاقی
میماند و آن هم پیدا شدن آالگل در زندگی او بود .نگاه قهوهای و نگران آالگل دو دو زد.
االن شما کجایین؟ من پریا رو رسوندم خونه ر،تم ...رف...به لکنت ا،تاد .آب دهان
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درد قلب  ،محکم دست آالگل را ،شرد.
ر،تم به کارام برسم.پدر

چند قدم به سمت پریا ر،ت .اشکهایی که از چشمان

میچکید .دست مرد را خهی

کرده بود.
اشکالی نداره کهه یهک چهک بکهنم ببیهنم درسهت گفتهی یها نهه؟ آخهه ،میترسهم وجهدانبیدارت کارام رو خراب کرده باشه! تا حداقل چهل و پنج دقیقه دیگه بیمارستانیم!
اجازهی حر،ی از سمت پیمان مهات بهرده ،نهداد و گوشهی را قطهع کهرد .لهب

بهه خنهده بهاز

شد .کمی نزدیک پریا شد .اشارهای به مرد قوی هیکل کرد تا او را رها کند .با برداشهته شهدن
دستهای مرد ،پریا دست روی دهان گذاشته و چندین بار ع زد.
میدونی چرا اینجام عزیز دله دایی؟موهای سیاه رنگ خی ا
بچها

را نجات دهد .جان بچهای که هیچک

کشید .پلکهای
نام ،جلوی
زانوهای

روی صورت

ریخت .به تنها چیزی که ،کر میکرد ایهن بهود جهان

با تر

از وجود آن خبهر نداشهت .لهب

بسته شد و جسم بی جان خود

جان گر،ت .نف های

به شمار

را خم کرد و دستی به موهای خی

زیر دست و پای همین مردِ دایهی

ا،تاد و از پا ا،تاد .حمید جلو پای او روی زمین
او کشید.

،کر کنم نمیدونی نه؟ به پیمان ،رصت دادم که تمومر،تی بیمارستان! دکتر باهام تما

را بهه دنهدان

کنه! حالت مثل اینکه وقتی بد شهدا

گر،ت که بچهای در کار نیسهت ولهی نمهیدونم چهرا دلهم

راضی نیست .حسم میگه آدم خوبهی داستان داره به خود
این باع میشه من شک کنم پشت

میاد و میخواد بفرسهتت بهری و

به یکی گرمه!

پریا متوجه حرف او نشد .پیمان چه کسی را گول زده بود؟ او با پیمان ر،ته بود؟ کی؟ او کهه تها
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با نهال بود؟ بک لحظه به خود شک کرد امها چنهد روز پهی

همین سه ساعت پی

را مهرور

کرد .او با نهال بود .حتی یک ثانیه هم او را ترک نکرده بهود .په ...؟! پریها ایهن را میدانسهت
سگ پیمان به حمیدنواب شرف دارد .نمی،همید چه شده است اما ترجیح داد به دروغهی کهه
پیمان گفته اعتماد کند .پوزخند تلخی زد .دست
-نتهر

را روی دل

گذاشت .او استاد بازیگری بود.

دایهی جههان حمیهد! پیمهان سهگ دسههت آمهوز خودتهه! پسههرخودته و خهون تهو ،تههو

رگهاشه! عین خودت عوضیِ!
حمید خندید و سر تکان داد .از خود بلند شد و روبه دو نفری که کنار ایستاده بودند .گفت:
-ببرید

تا ببینیم همین جور که عرو

بازوهای

را از دو طرف کشیدند .پریا برخاست .ضع را در تمام اجزای بهدن

تنها کاری که از دست
ناامیدی نجات

گلم میگه یا نه!
حه

میکهرد.

برمیآمد ایهن بهود .بهه درو پیمهان اعتمهاد کنهد بهه اینکهه او در اوج

دهد .از درگاه رد شدند .پریا در دل نام خدا را صهدا زد .از خهدا خهواه

بخاطر بهزاد ،جان این بچه را نجات دهد .لرز به جان

کهرد

ا،تاده بود و هر لحظه نزدیک بود نهاری

که با نهال خورده بود را باال بیاورد .سوار آسانسور شدند و نگاه بی ،رو ا

بهه تصهویر خهود

ا،تاد .حمید با همان لبخند مسخره کنج لب  ،دکمهی پارکینهگ را زد .صهدای

را کمهی آرام

کرد و روبه پریا گفت:
اشتباه کردی با یک آدم لنگ ازدواج کردی! با گذشتهی خرابت باید با یکهی ازدواج میکهردیکه الاقل زور بازو داشته باشه نه یک مرد ا،سرده و شکست خورده و بی پا!
گونها

را از درون گزید تا حر،ی نزند و موقعیت را بدتر نکند .تا به عشق

نکند .جلوی خود

بهه بههزاد اعتهراف

را گر،ت که نگوید مشکل دار تو و جد و آبادت هستند نه بهزادی کهه گیهر

منِ بد ذات و دروغگو ا،تاد .باید دندان سهرجیگر میگذاشهت و در اوج ناامیهدی منتظهر پیمهان
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میماند .حمید با خنده سر تکان داد و ادامه داد.
-انقدر دوس

داری که پوست گونهات رو کنهدی؟ ،کهر میکهردم تنهها عشهقت پیمانهه! ،کهر

نمیکردم به این سادگیها بیخیال بچه و نامزدت بشی! بری و خبر ازدواجت بیاد!
حلقه زد .سر یه زیر انداخت و نگاه

اشک در چشمان

را به پایین دوخت .درههای آسانسهور

ازهم باز شد .حمیهد ابتهدا سهوت زنهان بهه سهمت در خروجهی ر،هت و پریها و دو مهرد پشهت
سر  ،او ،عال در این شهر درندشت به جز پیمان کسی را نداشت نجات
دعا میکرد .او کمک

کند نه اینکه گو

به ،رمان پدر

امکان پذیر نبود .در ماشین باز شد .مرد دست
کمی از سرما به خود جمع شد .صورت

دههد، .قه در دل

شود که مهورد دوم بخهاطر درو ا

را باالی سر او گر،ت .پریا لب به دندان کشید و

از شدت سرمای پگاه نزده ،سرخ شد و حال

را خراب

کرد .با بغض زیرلب حرف همیشگی را که در این هفهت مهاه مهدام بهاالی سهر بههزاد دردمنهد
میگفت به زبان آورد.
- sauvez nous seigneur dieu
)خههههههههههههههههههدایا مهههههههههههههههههها رو نجههههههههههههههههههات بههههههههههههههههههده!)
ناامید به بیرون چشم دوخت و پیمان دستان لرزان

دور صورت آالگل قاب گر،ته شد.

باید برم تا همهامون بدبخت نشدیم .آالگل دست بر معدها

گر،ت و پتو را پ

باهات میام! دست تنها نمیتونی ،راری

زد.
بدی! باهم میریم پسردایی!

پیمان اجازه نداد .دست قرار گر،ته روی لبهی تخت ،او را گر،ت و بوسهای روی دست

نشاند.

همین جا بمون! حالت خوب نیست .تازه تبت قطع شده! نمیتونم بذارم بفهمهن تهو کنهارمی!نمیتونم تورو هم از دست بدم .نمیتونم بذارم پریا به این جهنم دره برگهرده و دوبهاره گذشهته
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تکرار شه!
آالگل مضطرب دست

را روی دست او قرارداد.

نمی،همن که من آالگلم نمیتونم تنهات بذارم .تنهایی هیچکاری از دستت برنمیاد .پیمان کمهی نگهاه
آالگل دست

کهرد و بعهد بها گهر،تن دم عمیقهی از ههوا ،از جلهوی تخهت بلنهد شهد.

را روی پیشانیا

پیمان در دل خود

گذاشت .سرگیجه داشت و کمی معده درد

را لعنت کرد که قرصی ندانسته به او داده بود که معدها

خوب شده بود.
حسا

بود .به سمت کمد چوبی روشن که کنار تخت قرار داشت ر،ت .هیچکدام از لبا های
ر،تن نبود .پالتو و کاپشنهای کوتاه روشن ،ناگهان سهر
خود

ا،تاد .زیب آن را پایین کشید و از تن خارج

به زور نگه داشته بود تا نخوابد برگشت .پلیور را به سمت

شهده
مناسب

بهه سهمت پلیهور مشهکی رنهگ تهن

کرد .به سمت آالگل کهه چشهمهای

را

گر،ت.

هیچ لباسی نداری که زیاد جلبه توجه نکنه! این رو بپو ! به اندازهی کا،ی گرم هست.آالگل نگاه

را به سمت پلیور سوق داد .دست

جلو ر،ت و آن را گر،ت .بی حهال خندیهد و

گفت:
،-ق بخاطر گرمی

میدی به من؟

پیمان جلو پای او روی دو زانو نشست .پلیور را دوباره از دست گر،ت و دست الغر و نحی او را
درون آستین بزرگ پلیور کرد.
نه عزیزم ،بخاطر اینکه عطر تنم رو تنت بمونه! برای اینکه ثابت بشه تنها دارایی زنهدگی مهن،تو و النایین! برای وقتایی که دیونه شدم با این عطرمخلوط شده بفهمم تنها عزیزِ زندگی منی !
آالگل لبخند کم رنگی روی لب
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روی بینیا

کوبید و از جا برخاست.

عجله کن آال! باید تو راه بهشون برسیم .باید یک جوری جای شماها عوض شه! میتونی؟آالگل شال مشکی رنگ

را از باالی تخت برداشت و روی موهای سیاه رنگ

انداخت .از جهای

خود بلند شد.
-تا وقتی روی دیگه ات بیدار نشده باید پریا رو برگردونیم پی

شوهر ! تا وقتی از تصمیمت

منصرف نشدی باید پریا بره!
سهمت آگهاه شهدن آنهها از بهودن آالگهل

پیمان که با هر وقت بیان شدن این حهرف، ،کهر

میر،ت .پو،ی کشید .برخاست و همان طور که به سمت خروجی میر،ت گفت:
میرم ماشین رو روشن کنم.آالگل سرتکان داد و با کمر خم ،آرام آرام از اتاق خارج شد .هردو در دل دعا میکردنهد .زودتهر
این قائله ختم بخیر شود .پیمان در پاترول را باز کرد و سوار شد .بدون مکثی برای گرم شهدن
ماشین ،در کرکرهای را با ریموت باز کرد و پای
و جلوی در ایستاد و پریا ،ناخنهای مرتب
رنگ
شدها

را روی گاز ،شرد .آالگل دست به معده گر،ته

را درون که دسهت

،شهرد و بههزاد کهت سهیاه

را بر تن انداخت .عصا را محکم در دست ،شرد و طهوری کهه ،شهار بهر روی پهای عمهل
نیاید .لنگان-لنگان دست دیگر

وقت را تل کند .مادر

را به نردهی استیل گر،ت .نمیتوانست بی

از این

با مرگ دست و پنجه نرم میکهرد و او بمانهد تها بهبهودیا

کامهل

حاصل شود؟ ونداد چمدان را در دست

گر،ت و همراه او از پلهها پایین ر،ت.

میذاشتی دو سه روز دیگه میر،تیم بهزاد!بهزاد پلهی دیگری را پایین ر،ت و ونداد دست دیگر
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نمیتونم .زندگیم ویرون شده ونداد ،حال مامانم خوب نیست .تا یک ماه دیگه نمیتهونم صهبرکنم همین که دردم قطع شده تمومه!
بابک نیم نگاهی به کاغذهای روی میز انداخت .صدای عصای بهزاد را شنید .او گفته بود میرود.
در میان مانده بود که چه کسی راست میگوید و چه کسی درو !! از آن سمت حرفهای عماد
و سمت دیگر حرفهای پیمان که جدیدا عوض شده بود و ،قه در حهد چندثانیهه گفتهه بهود.
بماند .پیمان در یهک دقیقهه حرفههای

برگه و عک ها را بسوزاند و همراه برادر

را عهوض

کرده بود .دقیقا هرچیزی که گفته بود عوض شهده بهود و بهه عهالوهی اینکهه تمهام هزینهههای
مادر

را متقبل میشود .حاال که حرفهای پیمان عوض شده بود با حرفهای عمهاد و و نهداد

تطاب داشت .بی اراده پوزخند زد و ،ندک را زیر عک ها گر،ت .درون سطل آشغال ،لزی آنهها
را انداخت .سر

را میان دستان

گر،ت .شاید حرفهای عماد درست بود .شاید او غله ر،تهه

بود .اصال در این دو روز هرچه ،کر میکرد میدید برادر

آدمی نیست که زن متاهلی را بگیرد.

آن هم به زور و اجبار! انگار تازه داشت به خود میآمد اما هنوز هم زمان نیاز داشت تا دو -دوتا
چهارتا کند .با ایستادن بهزاد پشت سر
گذاشت .دل

از ،کهر بیهرون آمهد .بههزاد دسهت

را روی شهانها

برای بابک هم میسوخت و عجیب مایل بود قبل از ر،تن ،او را ببخشهد .هرچنهد

دلگیر بود اما این را پای جوانیا

گذاشت .در این چند روز میدید بابک چگونه در خود ،هرو

میرود .نص بیشتر رو را غرق ،کر در آشپزخانه نشسته است.
هفتهی دیگه عماد میاد .هواپیما جای خالی نداشت .هفتهی دیگه برات بلی گر،تم .بابک به سمت

برگشت .او هنوز هم این باور را داشت اگر پدر

زندگی آنها این نبود .برادر

سرا هدیهه نمیر،هت .وضهع

به این حال و روز نمیا،تاد و او آن قدر عقدهای نشده بود که بهی

چشم و رو شود .روی تمام خوبیهای برادر

چشهم ببنهدد و هرچهه داشهته و نداشهته را بهاال

بکشد .اگر او آن شب با بهزاد دعوا نمیکرد .بهزاد با پریا آشنا نمیشد .صورت
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روی صهورت

شده بهود .تهه ریه

مرتهب بود امها از چشهمان

حهال خهراب

را میتوانسهت

بخواند .صندلی گردان را چرخاند و روبه روی بهزاد قرار گر،ت .شاید این بهار آخهری بهود کهه
برادر

را میدید .او از آینده خبر نداشت .حاال که بهزاد ،میخواست بمانهد .میتوانسهت بهرای

جبران کارهایی که کرده راه دیگری را برود .راهی که ته

تباهی داشت .نیمنگهاهی بهه ونهداد

انداخت.
میشه چند لحظه تنهامون بذاری ونداد؟ونداد دستهی چمدان را کشید .همانطور که به سمت عقب میر،ت گفت:
حواستون به تایم باشه!بابک سری تکان داد و بهزاد ،صندلی کنار بابک را کشید .بابک ساق دست بهرادر
کمک کرد تا او روی صندلی بنشیند .عصا را به جزیره تکیه داد .آرنج
سمت بابک برگشت .بابک دست

را گر،تهه و

را روی میگذاشت و با

را به صفحهی مرمرین اپن دوخت.

را کشید و نگاه

میدونی تو این چند روز به چی ،کر کردم؟ به خودم ،تو ،مامان و بهروز و هدیهه! بهه زنهدگیسه نفرهای که داشتیم .به مصیبتهایی که سرمون اومد و تو و مامان از

رد شدین .به خهودم

که هیچ کاری که نتونستم برای شما بکهنم ههیچ! دردی شهدم رو درداتهون! بهه نهادونی و بچهه
بازیهای خودم .به حرفهایی که خواسته و نخواسته از روی حرص دلم نثارت کهردم بهه ،کهر
اشتباهی که وقتی اون مرد اومد و گفت زن متاهل گر،تی ،کردم.
بهزاد با شنیدن جملهی آخر برادر  ،گردن کج کرد.
کی اومد دیدنت و گفت زن متاهل گر،تم؟بابک دستهای الغر
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او را به کناری کشیده بود مد نظر

آمد.

میدونی ونداد وقتی مرخص شدی بهم چی گفت؟ گفت لعنت بهت که حر،ای یکی دیگه روباور میکنی به جز برادرت! حتهی اگهه اون خودشهم اعتهراف میکهرد .توئهه احمه کهه اون رو
میشناسی نباید باور میکردی!
به سمت بهزاد که پلک هم نمیزد .برگشت .دستهای
قرار گر،ت .اشک در چشمان قهوهای رنگ
-ببخ

آرام جلو ر،ت و روی دسهت راسهت او

نشست و گلوی الغر

باال و پایین شد.

دادا ! هرچی بگی ح داری ولی من وقتی شنیدم تو زندگی دومت ههم خوشهحال

نیستی و با زور میخوای کسی رو کنار خودت نگه داری خواستم جبران کنم .خواستم با بیرون
کشیدن پای تو ،همه چیز رو جبران کنم تا ضربه نخوری! ببخ !
واقعا بابک احم بود؟ حرف یک نفر دیگر را باور کرده بود؟ آن هم کسی که از جدایی بههزاد و
سود میبرد؟ بهزاد لب زیرین

همسر

را گزید .تال

،راوانی کرد لحن

تلهخ نباشهد ولهی

نشد.
خواستی با نابود کردن زندگی من نجاتم بدی؟ ،کر کردی من انقدر ساده و احمقم که با یکدختری که از ناکجا آبهاد پیهدا شهده ازدواج کهنم بهدون اینکهه دربهارها

تحقیه کهنم؟ مهن

میدونستم نامزد داشته ولی نمیدونستم بچه داشته! حاال میخوای جبران کنی ...دربارهی اون
مرد بهم بگو! دقیقا چی گفت و چجوری راضی شدی؟
بابک که توقع هرچیزی را داشت به جز اینکه برادر
خود

از قبل بداند .کمی جا خهورد امها سهریع

را جمع و جور کرد .دستهای بهزاد دیگر گرمی ساب را نداشت .گرمی زمانی را نداشت

که او را به مدرسه میرساند .دل

طاقت نیاورد که نپرسد .تو کهه واقعیهت را میدانسهتی چهرا

دلبستی؟
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نگفتی واقعیت رو میدونی؟ اصال چرا از

چرا به

اخههم میههان ابروهههای

خواستی باهات ازدواج کنه؟

بههاز شههد .دسههت زمخههت و زبههر بابههک را ،شههرد .نگههاه

را بههه

اطراف دوخت .نمیدانست چرا دارد این حرفها را به بابک میگوید .حرفههایی کهه حتهی بهه
ونداد و عماد هم نگفته بود.
-چون تنها کسی بود که وقتی کنار

بودم بهم نمیریختم .عصبی نمیشدم .حالم خوب بهود.

من کنار پریا از روز اول یک آدم دیگه بودم .وقتی دستم رو ،رو ههوا گر،هت وقتهی بهه سهمت
خود

کشیده شدم و داد و هوار راه انداخت و گفت ،ق به من امید داره تا از جههنم نجهات

بدم! گفت نباید بمیرم تا کنار
چشما

بمونم و کمکه

کهنم .ناامیهدی ،خسهتگی و درمونهدگی رو از

خوندم .پریا سه سال آواره بود .وقتی تصادف کردم بهم التما

کرد بذارم باههام بیهاد.

گفت جبران میکنه! خواست از ایران ،رار کنه! شرط داشتم .من تو اون روزای سهخت بهه پریها
نیاز داشتم .عاشق

نبودم ولی خواسهتم

چهون اون تنهها گزینههای بهود کهه میتونسهت از

جهنمی که بعد ،ریماه برای خودم ساختم نجاتم بده! بقیهاشم شهاید روزی بههت گفهتم ،قه
االن ازت میخوام بهم بگی ،چجوری راضی شدی؟
بابک لبخند کمرنگی روی لب نشاند .حرفهای بهزاد باع شد ته دل

قرص شود.

نداری! من پول نداشتم خرج بیماری مامان رو بدم! نمیدونم از کجا ،همید ،بهم گفت پای تهورو بکشم بیرون مامان رو میبره پی

بهترین متخصص مغز و اعصاب و به قهول

عمهل کهرد.

مامان االن تحت نظره یک دکترخوب تو بیمارستانِ اما کال ،کهر کهنم یهک مشهکلی داره! االن
زنگ زده میگه هرچی هست و نیست رو بسوزون پشت برادرت با

به زودی پریها پهی

شهما

برمیگرده!
بهزاد از این حرفهای ضد و نقیض خندها
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دست برادر

بیرون کشید .

-در همین حد کا،یه! آدر

بیمارستان و شمارهی طرف رو برام بفرست، .ردا بعد از سهر زدن

به خونه میرم بیمارستان و مامهان رو منتقهل مهیکنم یهک جهای دیگهه و دکتهر

رو عهوض

میکنم.
بابک از جای خود برخاست و بهزاد عصا را در دست
زد و ناگهان قامت الغر او را در آغو

گر،ت و ایستاد .چندبار بهه بهازوی بابهک

کشید.

برادرمی ،مثل پسر نداشتمی ازت ناراحت نیستم ولی چون دوسهت دارم توقهع زدن خیلهی ازحرفها رو ندارم .بخشیدمت بابک! توهم بخهاطر وقتهایی کهه درکهت نکهردم بهبخ ! بخهاطر
جاهایی که برات کم گذاشتم ببخ !
اشکی از گوشهی چشم

چکید .شانهی بهزاد را بوسید و آهسته گفت:

حاللم کن دادا ! حاللم کن اگه در حقت بد کردم.اشک در چشمان بهزاد حلقه زد .بابک از او ،اصله گر،ت و ناگهان کمر

خهم شهد و بوسههای

روی دست به عصا نشستهی بهزاد زد و با گریه گفت:
حاللم کن بهزاد!بهزاد دست

را پ

کشید و پشت

را نواز

کرد.

خجالت بک ! این کارا چیه؟ مگه میخوای بری بمیری حاللت کنم؟بابک سر بلند کرد و به برادر
مراقب خودت و مامان باعذاب میکشی پ
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زنده نگهت میداره ولی یک جایی از بدنت ناقص میشه!
دست مشت شدها

را جلوی دهان

گر،ت و با غصه خندید .بهزاد سر تکان داد و ونداد ،پشت

دیوار روی مبل نشسته و لبخند محوی زد .بهزاد دست
تاشوا

را درون جیب شلوار

کرد .کی پول

را به سمت بابک گر،ت.

این مدتی که اینجایی شاید پول نداشته باشهی! هرچهه قهدر میخهوای بهردار! هفتههی دیگههمنتظرتیم.
اشک در چشمان

حلقه زد و از کاری که کرده بود شرمنده شد .به اندازهای داشت تا به مقصد

برسد .از آنجا هم که نیاز به بلی نداشت .دست

را روی دست بهزاد گذاشت و گفت:

پول دارم .بهزاد که شرمندگی را از نگاه برادر

خواند .چند دالر از کیف

او ر،ت .داخل جیب پیراهن قهوهای رنگ

بیرون آورد و یک گام به سمت

آن را ،رو کرد و از کنار

گذشت.

شنبهی هفتهی دیگه بلی گر،تم .عماد دم خونه پیادهات میکنه! البتهه اگهه تها اونجها آدرتغییر نکنه !
بهزاد به سمت پذیرایی ر،ت و ونداد از جا برخاست .بهزاد نگاه کلی به خانه انداخت .این خونهه
سراسر از عذاب و حال خوب بود .هنوز هم صدای شیطنتهای پریا در خانهه میپیچیهد .ونهداد
در پیامی برای نیما نوشت که ده ساعت دیگر تهران است .چمدان در دست کنهار بههزاد لنگهان
ایستاد .بهزاد تمام وسایل خانه را از نظر گذراند، .کری که در سر

بود را به زبان آورد.

این سفر به تهران ،همه چیز رو مشخص میکنه! یها بها پریها برمیگهردم تها خونهه زنهدگی روبفروشم و برگردم یا تنهایی برگردم .
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ونداد به شومینهی روشن چشم دوخت .ونداد زبان روی لبا
در ذهن

نق

کشید و عالمت سهوالهایی کهه

بسته بود را به زبان آورد.

-چرا وقتی میدونستی پریا نامزد داشته باها

موندی؟ چرا عاشق

شدی؟ چرا از

ناراحت

شدی وقتی گفت تو رو نمیخواد؟
بهزاد باز دم

را بیرون ،رستاد .حتی همان روزهایی که پریها ،کهر میکهرد .بسهیار خو آینهد

هست هم برای بهزاد به زهر میمانست.
چون بهم درو گفت .صاف تو چشمام زل زد و گفت دوسم داره ولی نداشت! شاید با خودمیکنم و پشت

رو خالی میکنم .من ،ق تا

،کر میکرد .اگه مثل دوتا همخونه باشیم ترک

جایی میدونستم که نامزد داشهته و ،هرار کهرده! اینکهه نهامزد

رو دوسهت داشهته رو بعهدها

،همیدم .چون همیشه ورد زبون
به

این بود .تو اولین مردی هستی که عاشقشم! اون شروع کرد.

گفتم بهم نزدیک نشهو! بها ر،تهار و کارههات وابسهتهام نکهن! چهون از شکسهتن دوبهارهام
شک میکهردم.

میترسیدم اما نشد! دست و دلم لرزید .باورت میشه حتی بعضی موقعها به

دلسوزیهای بی حد و مرز  ،شبهای که تا صبح پا به پای من بیهدار میمونهد تها کمتهر درد
بکشم .با نامههایی که مینوشت و تو کشو سومی لباسا

برای یکی دیگه مینوشهت! همهه در

تعارض بود .من اینا رو دیدم و دم نزدم .حتی وقتی داشت میر،ت ایران التماس
یک جایی از غرور و شخصیتت میگذری! از یه جا بهه بعهد بیخیهال احسها
اندازهی ،ریماه عاش پریا نبودم ولی دوس

کردم اما تا

میشهی! مهن بهه

داشتم .من زنهی کهه دیوانهه وار میپرسهتیدم رو

خودم تو خاک گذاشتم .خودم به شونه تو قبر خوابوندم ! پریا که جای خود داشت .کسی کهه
یکبار طعم شکست رو چشیده از اون به بعد واس
با لرز

هیچی مهم نیست اما بد کرد.

تلفن در جیب ونداد ،بهزاد لبخند ماتی زد .نام نیما روی صفحه ا،تاد .بهزاد دسهت

به عصا گر،ت و کال،ه از دردی که بخاطر ایستادن سراغ
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ر،ت .بلیطی که گر،ته بودند .ساعت ش
ساعتی زمان داشتند .ونداد تما

و ربع بعد از ظهر ونکهوور را تهرک میکهرد .هنهوز دو

را وصل کرد و نیما سجاده را جمع کرد.

سالم عمو ،زنگ نزدم گفتم شاید زن عمو خواب باشه ،ساعت چهار صبح بیدارتون نکنم.نیما کنار مبل روی زمین نشست .از عک

العمل نهال به شدت میترسهید .ونهداد کهم و بهی

دور از چشم بهزاد موضوع را گفته بود .حتی به نیما گفته بود یک طوری مقدمه چینی کند.
خوبی امید؟ بهزاد چطوره؟ دربارهی موضوعی که گفتی ،اتفاقات زیاد ا،تاد که نشد بگم .یک تای ابروی ونداد باال ر،ت .کمی به سمت جلو خیز برداشت.
چرا؟ نهال که خوبه؟ آره؟ چیزی شده؟نیما لبخندی زد .
-آره پسرم خوبه ،این چند روز زن برادر

رو آورده بود خونه! تازه دیشب نههال گذاشهت بهره!

مثل اینکه باهم اخت شدن .
ونداد لبخند کمرنگی روی لب

نشست .پریا میدانست نهال کیسهت و نههال نمیدانسهت امها

همچنان دل میسوزاند.
خب چی شد؟یلدا خواب آلود از اینکه نیما برای نماز صبح بیدار

نکرده بود .در اتاقشان را باز کرد.

نهال رو اینجوری شناختی بیاد به من چیزی بگه؟ هروقت نهال از خواب بیدار شد .حداقل تهاوقتی بیاین مقدمه چینیهای الزم رو میکنم .خیالت راحت!
یلدا روی مبل نشست .نیما نمیدانست اما او که میدانست پریا بارداراست .هرچه باشد در ایهن
چند روز بیشتر خانهی نهال بود .تا خانهی خهود ! بنهابراین لیهوان را از روی میهز برداشهت و
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همان طور که از درون پارچ آب میریخت گفت:
-من میدونم چی شده ولی ترجیح میدم چیزی نگم تا خود

بفهمه!

لبخند کمرنگی در دل زد و جرعهای از آب نوشید .ونداد نگاهی به ساعت انداخت.
ممنونم عمو ،مزاحمت نمیشم .باید زودتر بریم ،رودگاه تا دیر نشده !بهزاد حلقهی طالیی رنگ
نیما با نگاه خیرها

را درون انگشت

چرخاند و صندلی را متوق کرد .وندادبرخاست و

که یلدا را نشانه گر،ته بود گفت:

باشه عموجان ،منتظرتونیم خدا،ظ!چهرهی تک-تک دوستان و آشنایان جلوی چشمان بهزاد رنگ گر،ت .قسمت جالب ماجرا ایهن
بود که حتی دل

برای کیانمهر هم تنگ شده بهود .منتظهر خهداحا،ظی ونهداد نشهد .عصها را

برداشت و بلند شد .از کنار مبل گذر کرد و چمدان را کشید .ونداد سرسری خداحا،ظی کهرد و
نیما ،گوشی را قطع کرده و چنگی در موهای جوگندمیا
بخورد .نیما به سمت میز کمی جلو ر،ت و دست
-یلدا جانم ،سر صبحی چرا انقدر با یک نف

زد .یلدا تا آمهد لیهوان سهوم آب را

را روی پارچ گذاشت.

آب میخوری؟

یلدا نگاهی به نیما انهداخت .از شهدت تشهنگی کال،هه بهود و میدانسهت ایهن امهر از کجها آب
میخورد.
گلوم خشک شده خب! دیشب ماهی خوردیم االن زبونم تختِ ،تخهتِ! حهاال بهذار بههت یهکچیزی بگم.
یلدا که مهر پریای بخت برگشته در دل
بود .شنیده بود پسرداییا
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است .نیما لبخندی زد.
دل درد میشی عزیزم، ،ردا خودت اذیت میشی! جان بگو!؟یلدا موهای بلوند
گو ا

هارمونی زیبایی ایجهاد کهرده بهود پشهت

را که با چشمهای عسلی رنگ

،رستاد.

قول بده تا وقتی پریا چیزی نگفته بین خودمون بمونه! خب؟را بیرون ،رستاد .این طور که نهال میگفهت پریها مجبهور شهده

نیما با شنیدن نام پریا ،نفس

جدایی از بهزاد را انتخاب کند .یلدا هم که مدام با سر حرفهای او را تایید میکرد.
 خب؟!یلدا لیوان بلوری را روی میز گذاشت و با ذوق گفت:
پریا بارداره! بهزاد داره دوباره بابا میشه!***
آالگل دست

را به دستگیرهی باالی سر

گر،ت .باد سرد در مغز استخوان

پیمان برای پرایدی سفید رنگی که سر صبحی بازیا
به معدها

گر،ت و سر

دندانهای

گر،ته بود .بوق زد .آالگهل دسهت

را درون پلیور پیمان ،رو برد .نف

یقه گردی که پوشیده بود تن

نفوذ کهرده بهود.

عمیقی در لبا

چسبیده بود .به قدری تب داشت و سرد

کشید .تیشهرت
بود که نامحسهو

برهم میخورد .هم بابت پیمان که با یک ال پیراهن قهوهای رنگ شیشهه را پهایین

داده بود .هم خود

که اگر بیشتر ادامه دار میشد .شک داشت بیهو

نشود.

پیمان میشه شیشه رو بدی باال؟پیمان از آینه به عقب نگاه کرد .شیشها
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ببخشید حواسم نبود .تو خوبی؟را باال برد .مسا،ت کمی ،اصله داشتند .شاید در حد ده دقیقه ،رصت داشتند.

آالگل سر

-آره خوبم ،میخوای چیکار کنی؟ ،راری

بهدی جهایی بهرای پنههون شهدن نهداره! خونهها

ناامنه!
ذهن

سمت خانههی خودشهان کشهیده شهد .دسهتهای

تبدارا

را روی بهازوا

کشهید و بها نگهاه

به پیمان چشم دوخت.

 خونهی خودمون چطوره؟پیمان دکمهی سوم پیراهن
دکتر داده بود را برداشت .نگاه

را باز کرد .دست

به سمت داشبرد مایل شد و قرص جدیدی که

به جلو بود اما ،کر

درگیر آینهدهی نهامعلومی کهه چشهم

انتظار همه بود.
اگه بره اونجا! می،همه اون بچه زنده است .حتی االن هم که سوار ماشین بشه اگه بفهمهه تهوخواهرشی دردسرای جدیدی شروع میشه! باید پریا از این قائله بره بیرون! حاال تو این ههاگیر
واگیر ،بهزاد سلطانی داره برمیگرده ایران!
قرص را ک دست

گذاشت و زیر زبان

گذاشت .تلخی قرص را ح

کهرد .علنها مغهز

بهه

هیچ جا قد نمیداد .نمیدانست باید چطور قضیه را جمع و جور کند که پریا متوجه ،بچه نشهود
از آن طرف جایی برای ر،تن داشته باشد اما وقتی همسر

آمد در خانه باشد .نگهاه

را بهه

ساعت پخ

دوخت و عصبی ادامه داد.

-ساعت ش

صبح به وقت اینجا هواپیما کانادا رو ترک میکنه البته اینجوری که بابک گفت.

چند کوچه تا بیمارستان ،اصله داشتند .ماشین پدر
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میر،ت را دید .آالگل یقهی پلیور را باال کشید .پیمان دنده را عوض کرد اما سرعت ماشهین را
تغییر نداد .
باید یک روزی بفهمه و مطمئنا روزی که بفهمه کلی سهر و صهدا میکنهه و حه داره! پههرچه زودتر بهتر!
پیمان با مشت یکی بر ،رمان کوبید .در زمان ،علی به تنها چیزی که ،کر میکرد، .هراری دادن
پریا و بچها
آالگل سر
شال

و پی نبردن به اینکه آالگل کنار
را باال گر،ت و نگاه

را روی صورت

است بهود .پهای

را به پریایی که سر

انداخت و سر

را روی پهدال گهاز ،شهرد.

از پشت شیشه معلوم میشد دوخت.

را به شیشه تکیه داد .پریا که مدام با گوشهی نهاخن

بازی میکرد .با صدای گاز پاترول ماشین پیمان ،نگاه ناامیهد

بهه سهمت راسهت برگشهت .از

پشت چرا داد و راننده روبه حمید نواب گفت:
قربان پاترول از پشت داره به ما نزدیک میشه و مدام چرا میده دستور چی می،رمایید؟پیمان روبه آالگل گفت:
با شمارهی سه میپیچم جلو ! مراقب با !را شروع کرد و پ

از گفتن عهدد "سهه"

آالگل باشهای در دل گفت و پیمان شمار

معکو

،رمان را به سمت چپ چرخاند .راننده پای

را روی پدال ترمز ،شرد .ماشین بها ،اصهلهی نهیم

وجبههی ،از حرکههت ایسههتاد .آالگههل کمههی خههود

را پههایین کشههید .هرچنههد بخههاطر دودی

بودن شیشهها داخل دیده نمیشد اما طرف حساب

را بهاز کهرد و

نواب بود .پیمان کمربند

از ماشین پیاده شد .پریا با دیدن پیمان که از پاترول سبز رنگ پیاده شد .جرقههی خاطراتشهان
زده شد و صدای محوی در سر

اکو شد " .من عاش ماشینای گودزیالم! میبینی این ماشین

رو؟ دوست دارم اولین ماشینی که میخریم .پاترول باشه! " پریا دست
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نشاند .قامت او را از نظر گذراند .شلوار راستهی مشکی رنگ با

گر،ت .پیمان اخمی میان ابروا

پیراهن قهوهای رنگ که روی شلوار
لبخند مرموذی زد .با انگشت

ا،تاده بود و سه دکمهی اول پیهراهن

خطوطی روی شلوار جینا

-شوهرتم که اینجاست .میبینی چطوری خود

بهاز بهود .حمیهد

انداخت و گفت:

رو رسوند؟ این پسر دیوانه است .هرچی به

میگم مراعات کن با قلب مریضت انگار نه انگار! اون کنار تو هیچ در...
حرف نواب تمام نشده بود که پیمان با همان چهرهی درهم ر،ته .در سهمت راسهت پریها را بهاز
کرد .مرد قوی هیکل به سمت

برگشت .پیمان ،ک

را روی هم سایید و گفت:

پیاده شو پریا! بقیهی راه رو باهم میریم.پدر

نیم نگاهی انداخت و به جلو خیره شد.

قرارمون بیمارستان بود نه تو راه؟پیمان ،کمر

را خم کرد .دست

را بلند کرده و پیراهن مشکی رنگ مرد را گر،ت.

پیاده شو مرتیکه تا خفت نکردم.دست مرد روی ساعد دست پیمان قرار گر،ت و محکم دست

را ،شرد .پیمان روبهه پهدر

بها

صدای بلند غرید:
،کر کردی انقدر بی غیرتم که بذارم بین دوتا غول تشن بشینه؟ پریا دختر عمهی منه ،نامو ِمنه! یا میگی این مرتیکه پیاده شه یا خودم پیادها

میکنم.

پریا با شنیدن لفظ دخترعمه ،دل

زیر و رو شد .لبخند محوی در دل به پیمان زد .هرچند بهه

او هم اعتماد نداشت اما از پدر

صدبرابر بهتر بود .حمید سر برای مرد تکان داد .پیمان عقب

ایستاد و پ
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برخود میلرزید .بی اراده دست

زده بود .از شدت تر

راه ماندن کنار بهزاد بود .بغض گلوی
گذاشت و پیمان انگشت اشارها
سینها

ح

نگاه

با دیدن پیمان شکسهت .دسهتهای

را به سمت پدر

را روی صهورت

گر،ت .سهنگینی چیهزی را روی قفسههی

میکرد اما با دیدن وضعیت پریا با تیشرت و موهای خیسهی کهه آب میچکیهد.

خون در رگهای
استخوان

روی شکم

قرار گر،ت .این بچه تنها

صبح که او با یک ال پیراهن سهرما در مغهز

یخ بست .در هوای گرگ و می

نفوذ کرده بود .از پریا چه توقعی داشت؟ خهود
از پشت به پدر

چشم دوخت .ناگهان صدای

را ههزاران مرتبهه لعنهت ،رسهتاد.

اوج گر،ت .

یکبار دیگه بدون گفتن به من ،دستت به پریا بخوره به رو مادرم قسهم خهودم میکشهمت!شوخی هم در کار نیست .من برای محا،ظت از زنی که عاشق
نواب رو میکشم .مایها

بودم تو که سهله کهل خانهدان

هم یک هفتتیر رو سرته !

تمام عقل پریا روی ،علهایی که پیمان به کار برده بود .مات شده بود .زمان ،عهل ماضهی بعیهد
پیمان االن عاش او نبود؟ چه چیزی را باور میکرد؟ پیمان دست

بود .یعنی دور ...پ
کرد و او را به آغو

خود چسباند .دندانهای

تهوع داشت .موهای خی ا

یقهی تیشرت

برهم خورد .دل
را خی

میخورد .به سمت ماشین گام نهادند و کنار گو

را بهاز

ضع ر،ت و به شدت حالهت

کرده بود و باد سرد بهه پشهت گهردن

پریا آرام گفت:

شرمنده دخترعمه که دیر کردم .شرمنده که به این حال و روز انداختمت ولهی قهول میهدمهمه چیز درست شد.
در جلو را برای پریا باز کرد .آالگل با سوار شدن او ،شال سیاه رنگ
از پشت شال ،تصویر مات خواهر

را از نظر گذراند .پیمان ماشین را سریع دور زد و سوار شهد.

پریا از سرما در خود جمع شد و چشمهای
سرد
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گفت:
ماشین نواب گذشت .جات رو با دختر پشت سر عوض میکنهی .پشهت صهندلی عقهب یهکدستگیره هست میکشی به سمت خودت ،تو صندوق عقب پنهون میشی .بعد چند دقیقه کهه
ما ر،تیم .میری آدرسی که رو کاغذ برات نوشتم .خونهات امن نیست! شهوهرت داره برمیگهرده!
وقتی برگشتیم...
پریا هه بلند و باالیی گفهت و حهرف پیمهان را بریهد .صهدای
چشمهای

لرزید .اشک از پ

روی صورت

از شهدت نهاراحتی و بیچهارگی

غلطید.

من احمقم پیمان؟ از کجا معلوم بالیی بدتر سرم نیاری؟ اصال مگه تو و بابات رحهم و مهروتحالیتون میشه؟ از کجا معلوم بهت اعتماد کنم از اعتمادم سو استفاده نکنی؟ اصهال چهرا درو
گفتی بچهام مرده؟ چی از جون من میخواین؟ منم آدمم پیمان ،یک نگاه به زنهدگیم بنهداز! از
حموم دراومدم یک چاقو گذاشتن بیخ گلوم! هرچی بود و نبود زدم به نامتون ،بهزاد همهه چیهز
رو درمورد ما ،همید .دیگه چی میخواین؟ زندگیم یک شبه سوخت و خاکستر شد! هنوز دلتون
خنک نشده؟
بغض گلوی

شکست و با صدای بلند گریست .پیمان از سرعت ماشین کاست .خنهده دار بهود

روی بیست کیلومتر از گوشهی خیابان میراند .پیمان دستی بهه موههای کوتهاه

کشهید .بهه

سمت پریا برگشت.
من ازت چیزی نمیخوام .حمید نواب ازت چیزی میخواد .من کی تا حاال از اعتمهادت سهواستفاده کردم؟ پریا ،من هرچه قدر عوضی باشم .خودم پدر یک دخترم! ههیچ وقهت بهه بچههات
آسیب نمیرسونم .پریا لطفا همین یکبار همراهیمون کن! جات رو با دختر پشت سهر عهوض
کن! قول میدم همه چیز رو درست کنم .قول! اصال خودم ،راریت میدم بری ولهی ایهن د،عهه
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ر،تی ...دیگه برنگرد !
پریا به سکسکه ا،تاد .ماشین نهواب از کنهار آنهها گذشهت .پریها دسهتهای

را روی صهورت

گذاشت و باعجز نالید.
پیمان تو رو هرکی میپرستی قسمت میدم .شرای رو از این بدتر نکهن! مهن همهین جهوریهم بیچاره هستم .اگه میخوای بالی بدتری سرم بیاری نکن! باز گولم نزن! من خهرابِ عهالمم،
بمونم .این

دیگه چیزی از من بیچاره نمونده! این بچه تنها چیزیِ که میتونم تا چندماه کنار
بچه تنها چیزی...
ادامه نداد .حال

به قدری خراب بود ،که آب دهان

لبا های خی

بهم میخورد .آالگل از لحن غمگین پریا ،دست

آن را پایین کشید .حال خود

خشک شهده بهود .حهال

هم زیاد خوب نبود اما دل

از خهود

بها

به سمت زیپ پلیور ر،هت و

برای پریا کباب شد .تن صدای

با پریا یکسان بود .آنها باهم مو نمیزدند .چه از لحاظ چهره و چه از لحاظ بدبختی!
من ضامنپریا گردن

میشم، .ق برو پریا! این رو بپو ! بیا عقب! زمان زیادی نداریم.
با صدای آالگل به سمت عقب چرخید .لحن صدای او ،زیهر و بهم صهدای

همه ،همانند خود

بود .آالگل شال

همهه و

را روی صورت گر،ت .

تو کی هستی؟آالگل پلیور را روی پای او انداخت .نگاهی به تیشرت او انداخت .سیاه رنهگِ سهاده بهود .بهازهم
وجه تشابه! آالگل دست سرد
-شیشه رو بده! باید خی

را به طرف پیمان دراز کرد.

بشم!

پریا به نیم رخ پیمان خیره شد .
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این دختر کیه؟ از کجا اومده؟ میخواین چیکار کنین؟پیمان پای

را روی ترمز ،شرد .به سمت پریا برگشت .واقعا حر،ی نداشت بزند .چون هرچیهزی

که میگفت پریا بیشتر سوال پیچا
صورت

میکرد .دندانهای جلهوا

را روی ههم کشهید .عضهالت

منقبض شد .پریا با وقت کشیای که میکرد .تنها راه چارهای که برای او گذاشته بهود.

همین بود.
میخوای بچهات بمیره؟ میخوای از اینی که هستی بدبختتر شی؟ میخهوای بهاز بیفتهه بههجونت کتک بخوری؟ اگه میخوای وقت کشی کن تا دوباره همهون اتفاقها بیفتهه! ،قه ایهن رو
بهدون از دسههت مههن هیچکههاری برنمیههاد .کمتههر از ده سههاعت دیگههه شههوهرت اینجاسههت .داره
برمیگرده ایران! به سواالی چرتت ادامه میدی یا همونی که میگم میشه؟
پریا آب دهان

را پایین ،رستاد .بهزاد میآمد؟ قامت او در سر

آورده بود اما نهال گفته بود .بخاطر بچها

هم که شده میماند .دیگهر مههم نبهود ایهن دختهر

کیست و نقشهی پیمان چیست، .ق و ،ق بهزاد مهم بهود .قلهب
دست

یادآوری شد .او اسهم طهالق

به سمت دستگیرهی در ر،ت .پلیور را بر تن

ضهربان گر،هت .بهی اراده

انداخت .رنگ بهه صهورت

نمانهده بهود.

جانی در تن نداشت اما سخن بهزاد که به میان میآمد .او با همین حال خراب حاضر بود .تا
خانه که هیچ ،تا کانادا پیاده برود.
میرم خونهی خودمون !از ماشین پیاده شد .تا پیمان آمد نه بگوید .پریا زیپ پلیور را باال کشید .کاله آن را روی سهر
انداخت و با سرعت به سمت دیگر خیابان دوید .آالگل با پیاده شدن او ،برخاست .پای راست
را روی صههندلی گذاشههت خههود

را جههل و کشههید و کنههار او جهها گر،ههت .بطههری کنههار در را

برداشت .پیمان بطری را از دست

کشید .با اخم و صدای بلندی گفت
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الزم به اینکارا نیست .حالت بدتر میشه !اما او بیتوجه به دست پیمان ،بطری را کشید و ناگهان روی سر
آب برو روی پوست سر  ،در سینه حب
پدر

را لعنت گفت .او به کل عقل

سر پدر

بها لغزیهدن

ریخت .نفس

شد .پیمان چندین بار بر ،رمان کوبید و جهد و آبهاد

را از دست داده بود .دل

بگذارد و او را بکشد .این اندازه نفرت که از پدر

میخواست یک هفت تیر روی
دامنگیر

شده بود .بهی سهابقه

بود.
ماشین جلهوی بیمارسهتان متوقه شهد .پریها دسهت بهه دیهوار گر،تهه و کهنج دیهوار آجهری
باال نمیآمد .پرنده در خیابان خلوت پر نمیزد .آب دهان

خانه ایستاد .نفس

خشک شد .باد

سرد از کنارههای کاله پلیور رد میشد .باید اعتراف میکرد .از تهران به این خلوتی میترسید.
از اینکه یکی دست به گلوی

بگذارد و او را خفه کند میترسید .پریا آن دختر گذشته نبود کهه

شبها در پارک بخوابد با یک روزنامه روی قامت نحیف ! او االن چیزهایی برای از دست دادن
داشت و خواهر  ،به سختی به سمت تخت آبی رنگ کنج اتاق مجلل دکتر گهام نههاد .پیمهان
دستان

را دور شانههای او حلقه کرده بود و کمک حال

آ،تابی رنگ خیابان روی صورت

بود .پریا سهر

ا،تاده بود .نور تابیده شده به سر

را بهاال گر،هت .نهور

باع تشهدید سهردرد

شده بود .او نمیدانست از آمدن بهزاد آن هم به این زودی خوشحال شهود یها ناراحهت! کاغهذ
مچاله شده در جیب

را بیرون کشید .مسا،ت طوالنیای داشت .پیمان گفته بود به این آدر

برود و منتظر بماند تا او بیآید .حسی او را به سمت آدر
شدت میترسید تا وقتی پیمان برنگشته وارد خانها

پیمان میکشهید .خهود

شود .لبهای ترک خهوردها

ههم بهه
را خهی

کرد .نگاهی به آن سمت خیابان روی خ کشی های سفید رنگ انداخت .یک تاکسی زرد رنهگ
ایستاده بود .چشمهای

با دیدن ماشین ستاره باران شد .پریا بی توجه به اینکه چه خواههد در

آن خانه ببیند .به سمت طرف دیگر خیابان ر،ت و پیمان تکیها
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نگاهی به او انداخت و گفت:
چرا آتیشی شدی وقتی دیدی پریا رو آوردم؟ راستشدی و میدونستم با زبون خو

رو بگم شک دارم که از شر بچه خالص

نمیاین!

پیمان سکوت کرد و خونسرد به اتاق دیگر خیره شد .نگرانهی او تنهها بابهت بهد شهدن حهال او
بود .حمید دست

جلو آمد و تا آمد روی شانهی او بگذارد .پیمان خود

را جلو کشید.

چرا انقدر پا،شاری میکنی؟نواب دست

را جمع کرد .روی مبل چرمی جگری رنگ مطب نشست.

این تغییر ر،تارت رو پای چی بذارم؟ از اون روز که با پریا ر،تی ،انگار جادو جنبلت کهرده یهاشایدم گریه و زاری کرده علیه من جبهه گر،تی و باز خیلی از چیزها رو ،رامو

کردی! اینکهه

اون تو رو با یک بچه ول کرد و ر،ت پی خوشگذرونی!
پیمان با جلوی چکمها

به روی زمین زد .پوزخند محوی کنج لب

نشست.

-گذشته رو تداعی کنم که چی؟ ر،ت خودم گذاشتم بره .به قول خودت ،خهودم کفشها

رو

جفت کردم .در ضمن اگه درو تو نبود .اگهه از اول نمیگفتهی بچههات مهرده ایهن بالهها سهر
هیچکدوممون نمیاومد ولی االنم ...تقدیره!
در دل حرفهای

را ادامه داد .

اگه پریا اون شب نمیر،ت .با آالگل آشنا نمیشدم .نمی،همیدم چه ،کری تو سرت میگهذرهو بازم بهت اعتماد میکردم .هنوز هم برای درست کردن مهاجرا دیهر نیسهت .مگهه عشه ایهن
نیست که هرجا باشه خوب باشه؟ اصال به زور نگه

دارم دوباره عاشقم میشه؟! ،کر نکنم.

با باز شدن دراتاق و خارج شدن دکتر ،نواب به سمت

ر،ت و پیمان با قدمهای بلند بهه سهمت
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اتاق گام نهاد .آالگل از روی تخت برخاست و دستی به پیشانی تب دار
بازوهای

کشید .شال

را روی

انداخت .خداراشکر کرد که دکتر ،ق یک سونوگرا،ی بسند کرد .پیمهان را دیهد کهه

وارد اتاق شد .پای لرزان
صاف ایستاد و دست

روی زیر پایی قرار گر،ت .پیمان خم شد و کف ههای

را برداشهت.

را رو صورت رنگ پریدهی او گذاشت.

دوباره تب کردی خوشگلم .آال ،موهای سیاه رنگ

را پ

زد.

صدبار گفتم ،ق دخترعمه اتم .هی نگو عزیزم و خوشگلم !پیمان لبخندی زد .دستهای

را روی لبهی تخت گذاشت و کمی به او نزدیک شد.

دست خودم نیست .اسمت به عنوان خوشگلم تو سرم ذخیره شده .چیکار کنم؟دست االگل به سمت یقهی پیراهن او ر،ت .به قدری دل و رودها
معدهدرد

تشدید شده بود .یقهی پیراهن

گوشهی پیراهن

را با دستگاه ،شرده بود کهه

را با دست صاف کهرد .بهال پروانههی تتهو شهده از

معلوم شد .

،کر میکنی ،رار میکنم که بهم محبتهای خرکی میکنی؟ پلیورت رو تنم میکنی ،شب تهاصبح باالی سرم میمونی تا تبم قطع شه ،یا میترسی مادر بچه بفهمه .یا باههات راه نیهام کهه
عشقت رو نجات بدم و در آخرم تو سرت مدام داری به خودت میقبولهونی مهن پریهام و تهوهم
عاش پریایی! از این چند حالت...
دست پیمان روی لبان ترک خوردها

قرار گر،ت و مانع ادامههی حهر،

شهد .حهر،

را در

دهان مزه کرد و گفت:
-چندبار بگم تو و خواهرت باهم تفاوت دارین؟ چنهدبار بگهم تهو آالگلهی؟ اصهال آره میترسهم
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بذاری بری یا ازم بگیرنت! بند بند وجودم لرزید وقتی شنیدم ر،تن سرا پریا! ترسیدم میدونی
چرا؟
انگشت سبابها  ،آالگل را نشانه گر،ت.
بخاطر پریا نه بلکه بخاطر تو ترسیدم!پوزخندی کنج لب آالگل نشست .حرفهای پیمان بدجور خاطر او را آزرده بهود .آالگهل آدمهی
را جلو کشید.

نبود عش را گدایی کند .کمی خود

-نه پسردایی ،بخاطر خودت و بچهات ترسیدی! گفتی پریا که ر،ت پهی زنهدگی

مهن چیکهار

کنم؟ گفتی آالگل بیچاره هست .تو دهنشم بخوره مجبوره کنارم بمونهه چهون چهی؟! چهون از
خانوادها

میترسه! االنم برو کنار حالم خوب نیست .حال خودتم زیاد تعریفی نیست رنهگ بهه

صورتت نداری! چند روزه نخوابیدیم .نه من نه تو! آرزوم شده یک ساعت خواب راحت!
نواب با شنیدن حرفهای دکتر امیدوار به پیمان چشهم دوخهت .پیمهان دسهتان
آالگل کف های

را از دست او کشید .جلوی پای

انهداخت .پیمهان دسهت

را برداشهت.
را درون جیهب

،رو کرد.

شلوار

اگه ،ق پسرداییت بودم نگرانم نمیشدی! میشدی؟سر

گیج ر،ت .بندهای کف ا

را درون کف

،رو برد .

نگرانی دلیل دوست داشتن نیست .من عادت کردم به اینکه نگرانت باشم .مثل یک مادر بههتتذکر بدم ،داری میری بیرون خودت مراقب با ! قرصات یادت نره! وقتایی که دلهت از عهالم و
آدم گر،ته و داری با نداری سر و کله میزنی دل داریت بدم !
پیمان با همان لبخند کنج لب
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مگه من گفتم دوسم داشته با ؟ گفتم کنارم با !با صدای قدمهای نواب ،آالگل از روی تخت برخاست .سر
قهوهای رنگ پیمان نگاه

را کمی باال گر،ت و به چشهمهای

را دوخت.

اگه بگم نمیخوام؟ اگه بگم...با از دست ر،تن تعادل  ،دست
روی پیشانی ا

را به پیشانی داغ

گر،ت و دیگر ادامه نهداد .پیمهان اخمهی

نشاند .چند قدم به چپ ر،ت .نواب به درگاه اتاق تکیه داد.

خیر باشه دایی؟ چی شده؟کرد بایستد و آالگل جلوی خهود

پیمان کمک

را گر،هت کهه ته در صهورت مهردک پهرو

نیندازد.
،-کر کنم خودت بهتر بدونی چرا حال

بده !

آالگل چند گام به سمت جلو برداشت و پیمان همقدم به سمت در خروجی ر،ت .نواب دسهتی
به صورت

کشید و با لحن مرموذی گفت:

خب اگه اینجوریه که بریم عمارت .گلنهاز بفهمهه پریها داره میهاد قنهد تهو دلهاینجوری توهم میتونی به کارات برسی .الناهم یکم بیشتر با دختر
آالگل سرجای

ایستاد .ته دل

آب میشهه!

آشنا میشه!

با شنیدن نام النا جوری شد .از آخرین بار که او را دیده بهود.

دو سال و خردهای میگذشت اما از تنها شدن در عمارت میترسید .تکیها

را با یهک پها داد.

پیمان لب گزید و آالگل گفت:
خونهی خودم رو بیشتر ترجیح میدم .تا عمارت!نواب به طر،شان برگشت و ،شار دست پیمان به پهلوی آالگل زیاد شد.
635

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

-خب پ

اگه اینجوریه میگم النا رو بیارن خونهات!

آالگل لب زیرین

را به دندان کشید همین را کم داشتند .هردو به هم خیهره شهدند .پیمهان

زیرلب زمزمه کرد.
باید بفهمم این مردک چی از جون من و پریا میخواد که داره پا،شاری میکنه! چیزی نگو تابریم بیرون! ،وق
سپ

چندساعت عمارتی و بعد بر میگردیم خونه عزیزم!

روبه نواب برگشت .

حال پریا به لط خفت کردن جلوی حمام بده! نمیتونم بذارم تنها بره خونهه ،بهاهم میهایمعمارت!
آالگل حرف را از چشمان پیمان خواند که ناگهان با وجود ضع و نیازی که بهه پیمهان داشهت
محکم ساعد دست او را از دور

پ

زد .

اجازهی من دست تو نیست که میبری و میدوزی! حتی اگه بنا به ازدواجم باشه من هنوز زنِبهزادم ولی اگه خیلی دوست داری باشه ،چنهد سهاعتی وقهتم رو در اختیهار خهانوادهی دایهیم
میذارم .
پیمان از این تشابه حیران ماند .حتی چهرهی آال هنگام عصبانیت با پریا مو نمیزد ،ق کسهی
که با هردوی آنها زندگی کرده بود میتوانست تشابه را بفهمد .حتی اگر آالگل جهار مهیزد او را
نمیخواهد و نگران

نیست .بازهم بود .دست

را بر معدها

گر،ت .بها قهدمهای نهامیزان بهه

سمت در خروجی ر،ت و نفس

را از این ،شاری که برخورد آورده بود .رها کرد و پریا مقابل در

آهنی ایستاد .هرچیزی که ،کر

را میکرد .در جیب پلیور بود .دو کلید را از جیب خارج کهرد.

آن را درون در حیاط چرخاند .چرا مهتابی باالی سر
در را به جلو هل داد و وارد شد .ح
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حیرت مانده بود که چگونه به حرف نامزدی که زندگی او را نابود کرده بود .گهو
شاید بخاطر اینکه پیمان از او بچها

داده اسهت.

به هر شیوهای بود محا،ظت کرده بهود .یها حتهی صهدای

آشنای دختری که پیمان را ضمانت کرده بود.
(پریا)
قدم به داخل گذاشتم .حیاط پر از برگههای زرد و نهارنجی بهود .بدنههی اصهلی خانهه نزدیهک
دویست متری با در آهنی ،اصله داشت .نمای آجری مرتبی داشت .یک خانه طبقهی اول و یک
زیر زمین پایین ،از سمت چپ به داخل طبقهی اول پله میخورد .نردههای ،لزی سفید رنگهی
که کنار پلههای تیز قرار داشت .دستهایم را روی بازوهای

کشیدم و بیاراده به سهمت خانهه

گام نهادم .دست بر نردههای سفید گر،تهه و بهی توجهه بهه صهدای خ خه

بهرگ درختهان

و خورشیدی که در حال طلوع بود ،باد سردی که بر دیوارها میکوبید و داخل کاله میپیچیهد
و سر خیسم را نواز

میکرد .پلههای بلند سرامیکی را باال ر،تم .کلید در ضهد سهرقت را در

مشتم گر،تم .حسی می گفت پشت این در چیز خوبی نیسهت .شهاید اصهال کسهانی در کمهین
باشند و با آمدن من ،از پشت بر سرم بکوبند؟ شاید از چاله درآمدم و در چهاه ا،تهادم؟! موههای
چسبیده برهمام را پشت گوشم ،رستادم .کاله را از سرم انداختم .تا آمدم عقب گهرد کهنم .یهاد
خانهی ناامنم ا،تادم .پیمان گفته بود بدون او نروم .خانه امن نیست .دلیلی نداشت به من درو
بگوید .گفته بود بهزاد میآید .باید میر،تم خانه و دسهتی بهه آن میکشهیدم و هماننهد بقیههی
همسرهای مردم منتظر شوهرم میماندم .اما چه ،ایده؟ چیزهایی که دربهاره مهن شهنیده بهود
پاک میشد؟ خودم را به کوچهی علی چپ میزدم چیهزی حهل میشهد؟ مهن میترسهیدم از
مواجه شدن با بهزاد ،اصال چطور میگفتم باردارم؟ با آمدن بهزاد ،نهال دوست تازه پیهدا شهدم
هم میر،ت .او به برادر

ح میداد .نه به من دروغگو! بازدمم را بیرون ،رستادم .ههیچ وقهت

،کر نمیکردم روزی تنها تر
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به سمت در بردم.
مرگ یه بار شیون یک بار !کلید را درون در چرخاندم .چند قدم با ،باز شدن در عقب ایستادم .آب دهانم را با تر

پهایین

،رستادم .دست دیگرم روی شکمام قرار گر،ت.
خدایا به من رحم نمیکنی به این بچه رحم کن!قدم اول را به سمت خانه برداشتم .در تاریکی مطل ،رو ر،ته بود .هر دو دستم بی اراده سهمت
دیوار های مجاور در ر،ت و دنبال کلید برق گشتم .با برخورد دستم به کلیهد ،آن را بهه سهمت
پایین ،شردم که لوستر وس پذیرایی روشن شد .یک خانهی روی هم ر،ته نود متری با وسایل
معمولی! یک دست مبل راحتی و تلویزیون کوچک ،یهک آشهپرخانهی کوچهک بها کابینتههای
روشن کرمی رنگ .با خالی بودن خانه نفسم آسوده رها شد و از این اضهطراب تزریه شهده بهه
وجودم خندهام گر،ت .کف هایم را جلوی در از پا خارج کردم .به سمت عقب برگشتم و در را
بستم .بخاری بزرگی کنار پذیرایی قرار داشت و گرمای دلچسبی را ایجهاد میکهرد .پلیهور را از
تنم خارج کردم و روی مبل گذاشتم .صدای ضعی چیزی سکوت خانه را میشکست امها ایهن
چندان مهم نبود چون احتماال از بیرون بود .از تشنگی لبهایم برهم چسبیده بود .بهه سهمت
آشپرخانه که سمت راست قرار داشت ر،تم .آشپزخانه از تمیزی برق مهیزد .یهک لکهه آب روی
میز جزیره نبود .پیمان تمیز نبود .او به شدت شلخته بود .البته تا جایی که یادم بهود .کارهها را
سمبل میکرد .مخصوصا در کارهای خانه ،پ

اینجا خانهی پیمان نبود .به سمت سینک ر،تم.

با دقت نگاه کردم .به قدری تمیز بود که لکهی خشک شدهی آبی نبود .شیر را باز کردم .دستم
را زیر شیر گر،ته و کمی از آب سرد شیر نوشیدم .با سرازیر شدن قطرات آب در گلو ،لبخنهدی
مهمان لبانم شد .مشتی از آب روی صورتم پاشیدم و شیر نقرهای رنگ را بستم .صدای چیزی
که از خیابان میآمد بیشتر شد .چشمهایم ناخودآگاه بسته شد و با صدا گو
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بک خورد .وقتی پیمهان در بیمارسهتان بسهتری بهود .ایهن صهدای

دینگ دینگ! در سرم ،ل
ضربان قلب

بود .یعنی صدای ضربان قلب که نه ...مانیتورینگ قلب! این صهدا حهاکی از زنهده

بودن و نف

زیر دستگاه بود .چیزی در وجودم زیر و رو شهد .ایهن صهدا از بیهرون

کشیدنا

نبود بلکه از درون خانه بود .دستهای خیسم را با تیشهرتم خشهک کهردم .چشهمهایم را بهاز
کردم در پی کسی که جان
پیمان و پدر

بسته به دستگاه بود .گام نهادم .شاید این نفر میتوانسهت دسهت

را رو کند .شاید این ،رد اصال کلید رههایی مهن از دسهت ایهن خهانواده بهود .از

آشپزخانه خارج شدم .هرچه به سمت راهرو میر،تم صدا بیشتر میشد و بیشتر از قبهل نفسهم
میگر،ت .با رسیدن به اتاقی که در سپید

بسته بود .صدا واضح شد .دستم روی دسهتگیره در

قرار گر،ت و به سمت پایین آن را کشیدم .در باز شهد و سهر مهن بهاال ر،هت .دورتها دور تخهت
پالستیک کشیده شده بود .دستگاه مانیتورینهگ ضهربان قلهب ،مینهیمم و ماکسهیمم را نشهان
میداد .دینگ دینگ! ضربان قلبم در گلو احسا

میشد .حالت تهوع بهم دست داده بود .نور

چرا بیرون از پشت پردهی تور با داخل اتاق ا،تاده بود .چند قدم به سمت جلهو ر،هتم .دسهت
لرزانم روی پالستیک قرار گر،ت ،پوست خشهک لهبم را چنهان کشهیدم کهه شهوری خهون در
دهانم پیچید و ای کا
نمیگذاشتم و کا

میمردم و پشت پرده را نمیدیدم .ای کا

اصال آن روز پا به آن خانه

حرفهای پیمان را باور نمیکردم .دست عرق کردهام محکم پرده را پ

زد

و من با دیدن قامت بچهای ش _هفت ساله ،زانوهایم سست شد .تعادل از دست دادم و چنهان
محکم بر زمین ،رود آمدم که درد

در کل بدن خشک شهدهام پیچیهد .بغهض پینهه بسهته در

گلویم سرباز کرد .صدای پسربچه در سرم پیچید و پیچید.
خاله من عمو پیمان رو خیلی خیلی زیاد دوست دارم .اون به من میگه بابا! وقتی میاد میهذارمرو کول

و دور حیاط میچرخیم با بابام دعوا میکنه و تکیهگاه مامانمه! مامانی همیشه میگهه

اگه عمو نبود من نبودم .
صدای ه ه ام باال ر،ت .این بچه زنده بود .چندسال میگذشت؟ سه سال؟ چهارسال؟ در آن
639

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

لحظه تنها چیزی که بر زبان جاری کردم شکر بود و ب ! از اینکه پیمهان مردانگهی بهه خهرچ
داده و این بچه االن اینجاست .به زور دسهتگاه نفه

میکشهد .دسهتم را بهه زمهین گر،تهه و

گام نهادم .دست کوچک

را در میهان دسهت سهردم گهر،تم .در

ایستادم چند قدم به سمت

میان گریه خندیدم .اگر کیانا می،همید پسر

زنده است چه میشد؟ از خوشحالی به آسهمان

هفتم میر،ت .دست دیگرم را درون موهای بلند مشکی رنگا

،رو بردم .ههیچ وجهه تشهابهی

حاال که بزرگ شده بود با پدر نداشت و خیلی شبیه کیانا بود.
خداروشکر زندهای کیانو ! خداروشکر خاله جون !***
لیوان چای را جلوی پریا گذاشت .به سمت مبل روبهروی او ر،ت و نشست .
-کیانا خبر داره بچها

زنده است؟

پیمان جرعهای از لیوان کمرباریک چای نوشید .بعد از چند روز سهخت و خسهته کننهده چهای
میتوانست بیخوابی های این مدت را جبران کند و حال

را خوب کند .

اگه میدونست این بچه زنده نبود .پریا نگاه

را به ناخنهای مرتبا

دوخت .

میدونی اگه بفهمه چی میشه؟ از خوشحالی پپیمان سری تکان داد و تکیها

میا،ته!

را به پشتی مبل داد .نیم نگهاهی بهه سهاعت دیهواری انهداخت

هفت صبح را نشان میداد .به محض اینکه آالگل تبا

قطع شده بود و به خواب ر،ته بهود او

را به گلناز سپرده و از خانه بیرون زده بهود .تها دنبهال دوسهت آالگهل بهرود و از او بخواههد تها
چندساعتی پی
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صحبت کند.
میدونی اگه پارسا بفهمه چی میشه؟ بچهای که با خون دل خوردن به زور دستگاه نگههداشتم میمیره! خودت که بهتر میدونی !
را باال گر،ت .از چهرهی پیمان هیچ چیز را نمیتوانست بخواند چون کامل جهدی بهه

پریا سر

گلدان روی میز چشم دوخته بود.
میخوای تا کی از کیانا پنهون کنی؟ اصال یک جوری از شر پارسا راحت شو ولی نذار کیانهااز این بیشتر درد بکشه !
پیمان خندید و پریا رویابا،ی روزی را کرد کهه کیانها پسهر
جدید

را در آغهو

بگیهرد و بها شهوهر

زندگی جدیدی را آغاز کند .پیمان قندی از داخل قندان برداشت و داخل چای زد .به

چهرهی بی رنگ پریا چشم دوخت .گلوی

را صاف کرد.

جنایی شدی دخترعمه ولی میدونی چی از همه دردناک تره؟ اینکه ببینهی عزیهزت داره روتخت جون میده! اینکه ببینی روز به روز رشد میکنه ولی مثل یک تیکهه گوشهت روی تخهت
ا،تاده و چه آدمی عزیز تر از بچهی آدم؟ مادر نشهدی ببینهی چهه حه

دردناکیهه! حاضهری

بمیری ولی اینجوری بچهات رو نبینی این رو من که بابای یک دختر سه سال و خردهای سهالم
میدونم.
پریا با شنیدن لفظ مادر نشدی ،چینی میان ابروهای کمانی ا

ا،تاد.

من یکبار مادر شدم .مادرِ النا ولی ،رصت مادری کردن نداشتم .شاید تو درست بگهی ولهیشاید معجزه شد .میگی سه ساله وارد زندگی نباتی شده یعنهی صهداها رو میشهنوه و خهودم
وقتی صدا

زدی دیدم انگشت

رو کمی تکون داد.

پیمان از چای هورت کشید .پریا از جای خود برخاست .دستی به موهای درهم گهره ا،تهادها
641

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

کشید .
دو حالت وجود داره! یا صدای کیانا رو میشنوه و به قول تو معجزه میشه یها بهرای همیشههمیمیره! دکتر گفت یک شوک میتونه باع زنده شدن یا مردن اون بشه و من نمیتونم بذارم
بمیره! کیانو

اندازهی پسر نداشتم عزیزه! لطفا خواه

میکنم بهدون همهاهنگی مهن کهاری

نکن ،کر و ذکرت رو جمع کن تا زندگی خودت رو سر و سامون بدی !
پریا بازدم
دستان

را بیرون ،رستاد .لبخندی تلخی زد و دوباره روی مبل نشست .گردن

را در میان

گر،ت.

-زندگی خودم؟ مثل اینکه ،رامو

کردی به لط شما زندگی من نابود شد؟ حتی هنوز بهاور

نمیکنم جون من و این بچه رو نجات دادی بدون اینکه بگی تو مالِ منی!
پیمان جرعهی آخر را هم از چای نوشید و برخاست .حرفهای
که از کنار آالگل بودن و این مدت گر،ته بود را برلبان
تو از اولم مال من نبودی پریا! عش دوران جوونی تهو دوست دارم ولی از سه سال پی

را در دهان مزه کرد .نتیجههای

جاری کرد .
به هیچ جا نمیرسه! دوست داشتم

که ر،تی از وقتی ،همیدم النا زندهاست، .ق مادر بچهام

شدی! اگه عذاب کشیدم اگه سختی کشیدم و خودخوری کردم ناراحت شدم از اینکه بها یکهی
دیگه ازدواج کردی ،ق سرگذشت دخترم برام مهم بود .من خودم مهادر نداشهتم .الاقهل توقهع
داشتم بچهام مادر داشته باشه! نمیگم عاشقت نبودم چرا دیوانه وار میپرستیدمت ولی وقتی
دلت با یکی دیگه است دلیلی نداره مجبورت کنم .وقتی ر،تی آرزویی که برات کردم همین سه
کلمه بود" .هرجا هستی خوشحال با ! " مگه معنی دوست داشتن همین نیست؟
پریا لبخند محوی زد .زبان بر لبان

کشید.

معنی دوست داشتن همینه ولی کا642
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که زندگی من رو نابود نکنین که بهزاد واقعیت رو نفهمه!
پیمان استکان را روی میز گذاشت .دست راست

را در جیبا

،رو برد .

تا کی میخواستی به درو گفتن ادامه بدی؟ گیرم من نمیگفتم دایی جان حمیدت چی؟را گزید .پیمان راست میگفت .تا کی به درو گفتن ادامه میداد؟

پریا گونها

-اون هنهوز دنبالتهه! هنهوز میخهواد هرجهور شهده تهو رو کنهار مهن برگردونهه! په

مراقهب

با ! خودم هوات رو دارم .نمیذارم بالیی سر تو و بچهات بیاد ولی مراقب با ! یهک جهوری
شوهرت رو قانع کن خونه رو عوض کنین .اصال ترجیحا از ایران برین .
تر

تزری شد .گوشهی ناخن

به جان

دستی به صورت

را با انگشت دیگر جدا کرد .خنهدهی تلخهی کهرد و

کشید.

برم؟ بهزاد رو راضی کنم بریم؟ نرسیده کجا بریم؟ اصال بذار بیهاد ببیهنم مهن و ایهن بچهه روقبول میکنه بعد درمورد چیزای دیگه حرف بزنیم.
کلید ماشین را از روی میز وس مبلمان برداشت .
-نهایت

دوتا داد و هوار میکشه خالی میشه! بعدم هر مردی یک رگ خوابی داره!

پریا خندهی عصبیای کرد و پا رو پا انداخت .
مثل اینکه تو هنوز نفهمیدی من با زندگیمیشه! زن

به

چیکار کردم که میگی با دوتا داد و ههوار خهالی

درو گفت اسم طالق آورد گفت نمیخهواد ! زنهی کهه دنیها رو بهه پها

ریخت .حاال یک شبه تمام باورا

دود هوا شه! به نظرت با داد و هوار خالی میشه؟ اونهم کهی؟

بهزاد درونگرا!
پیمان نگاهی به ساعت انداخت .نیم ساعتی از ورود
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را بر روی ساق دست

شده نوشید .پیمان کاپشنا

انداخت.

به خودت مسل با ! چای رو بخور بیا پایین بقیهی حرفها رو تو راه بهت مهیگم! داره دیهرمیشه چندجا کار دارم .
بست .کمربند را بست، .کری که در سر

در را پشت سر

-چجوری تونستی نجات

میگذشت را به زبان آورد.

بدی؟
را پشت صندلی پریها گذاشهت ،سهر

پیمان دنده را عوض کرد .دست

را بهه سهمت عقهب

چرخاند و دنده عقب گر،ت .اگر این سوال را پریها نمیپرسهید جهای شهک داشهت .از روی پهل
ماشین رو پایین آمد .دست
اگه زودتر رسیده بودم حالسر

را برداشته و نگاه

را به جلو دوخت.

خوب بود ولی دیر رسیدم .وقتی رسیدم که کیانا دو دستی تو

میزد .وقتی رسیدم که بچهی سه ساله ایست قلبی کرده بود و کیانا با چشمای خهود

خ شدن ضربان قلب بچها
پریا آب دهان

رو دیده بود .

را قورت داد .دست

را روی هوا تکان داد و گفت:

-تا اونجایی که من میدونم بیماری که تصادف کرده رو سریع عمل میکنن چرا کیانو

از این

قائده مستثنا بود؟
پیمان پوزخندی زد .دستی به ته ری

صورت

کشید و به سمت خانهی پریا ر،ت.

چون رضایت پدر یا پهدربزرگ و حتهی عمهو نبهود .چهون وقتهی رسهیدم دیهدم هیچکهی تهوبیمارستان نیست .نه پارسا نه حمید نواب ،نه خانوادهی خود کیانها! هیچکهدوم از ایهن آدمهای
ظالم تلفن کیانا رو جواب ندادن! تو دقای آخر به من زنگ زد که تا وقتهی رسهیدم خیلهی دیهر
شده بود .
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پریا عصبی سر تکان داد .چندسالی بود با کیانا برخورد نداشت .صحبت مرگ کیانو
تازگی از بهزاد شنیده بود .بهزاد گفته بود دخترخالها

چندسالی است که پسهر

را هم بهه
را از دسهت

داده.
-باورم نمیشه! بگردم برای دل پردرد ! بمیرم واسه بیک

و کاری !

پیمان آ،تهابگیر را بهاز کهرد .عینهک دودی را از جلهوی داشهبرد برداشهت و روی چشهمان
گذاشت.
-تو اوج ناامیدی برگشت .کیانا با دیدن بچها  ،حال

بد شد .کیانو

برگشت .دکتر گفت تا

،ردا بیشتر دوام نمیاره ولی اگه عمل کنه شاید خوب شد اما ،قه یهک درصهد امکهان زنهده
موندن

هست .بچه عمل شد .پارسا گم و گور شده بود .خانوادهی کیانا اومدن چون حال

بود و مدام از هو

بهد

میر،ت به خونه بردن ! عمل بعد هشت ساعت تموم شد اما وارد زنهدگی

نباتی شد .
پریا اشک حلقه زده در چشمان

را پ

زد .آ،تاب چشمان

را میزد امها سهوالهای ذههن

امان نمیداد.
خب کسی شک نکرد که شاید زنده باشه؟! مثال پدر کیانا یا برادر  ،حتی حمید نواب؟!پیمان لب

را جوید .چشمهای

باشد صد درصد خواب
-برادر

از خستگی میسوخت و شک نداشت اگر محهی گهرم و نهرم

میبرد.

آمریکا بود ده روز بعد تونست بیاد .هیچک

نیومد کارهای گهر،تن جنهازه رو انجهام

بده .اگه کسی بود می،همید ولی نبود .کیانا و کیانو

رو نداشهتن .خهودم کارههای

ههیچک

کفن و د،ن خواهرزادهام رو انجام دادم .کیانا از بی کسی

به من پناه آورد .پارسای بی غیهرت

مراسم چهلم اومد سر مزار میدونی چه گفهت؟ خهوب شهد مهرد چهون اگهه میمونهد بیشهتر
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میکردم .برادر کیانا و من با اون دست به یقه شدیم .در آخرم به جز ما سه تا کسی

شکنجها

نبود .اصال انگار نه انگار اون بچه عضوی از خانواده بود که مرد.
پریا دست

را جلوی دهان

گر،ت و آرام گریست .بریده -بریده گفت:

-بمیرم واسه کیانا که چه زجهری کشهیده! بمیهرم بهرای قلهب شکسهتها

و ته تهو ذات اون

مرتیکهی بی شعور!
پیمان نیم نگاهی به او انداخت .با یاد کارهای برادر

جگر او هم برای کیانها کبهاب شهده بهود.

همین علت بود که او پارسا را برادر که هیچ ،پشهی پهر زده در ههوا ههم حسهاب نمیکهرد .بهه
همین علت بود دل

با پارسا صاف نمیشد .اعصاب

بی

تهر از قبهل خهرد شهد .همهین بهود

نمیتوانست یک کالم بگوید بچه زنده است و کیانا بفهمد چون از پارسا بعید نبود شبانه بهاالی
سر

برود و کیانو

-ممنونم که نجات

نیمه جان را بکشد .پریا بی اراده آستین پیراهن او را گر،ت .
دادی پیمان! ممنونم ازت! خیلی مردی پسردایی !

***
در پ

قصه پریایی بود که خالصانه از پیمان تشکر میکرد .در کمی نزدیک تر خواهر

خواهرزادهی کوچک

به یاد اینکه شاید مادر

عمیقی ر،ته بود .در حوالی تهران ،مردی عاش

آمده کنار

جا خشک کرده بهود و بهه خهواب

بوسه بر دست همسر غهرق خهواب

و نفسی راحت میکشید که قرار نیست ،همسر  ،زن برادر

بود که
مینشهاند

شود .کمی دورتر بهه ،اصهلهی

،رسنگها مردی از پشت پنجرهی مربعی شکل هواپیما به ابرهای سفید رنگ چشم دوخته بود
و بههه زنههدگی نههابود شههده و درو هههای همسههر

میاندیشههید امهها در تهههران دردآلههود و

گر،ته ،کیانمهر پشتی ماشین را خوابانده بود و تمهام شیشهههای ماشهین را پهایین داده بهود و
دختری کنار جدول ماشین پارک شدهی او ایستاده بود و در سر میاندیشهید کهه کجهای راه را
غل ر،ته است که به او بی اعتماد است .با چه کسی ر،ت و آمد کرده که باع
646

WWW.98IA3.IR

بهدبینی شهده

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

را روی میز جزیرهی آشپرخانه گذاشته بهود .بهه بلهی و

است و ...در آخر پسری تنها که سر

اسلحهی سیاه رنگ چشم دوخته و ههر لحظهه مسهمم تهر از قبهل میشهد تها سهرا عامهل
بدبختیا

برود، .شنگ اول را داخل خانهی اول استوانهای قرار داد .

اولی بخاطر زندگی مامانم ،بخاطر شکستن غرور مادر بیچارهام و همهی این درد و رنجها !دومین ،شنگ طالیی رنگ را درون استوانهای گذاشت.
این یکی بخاطر بهزاد و بدبختیهایی که کشید .بخاطر زجرهایی که تهو نوجهوونی کشهید تهاپول دربیاره! بخاطر اینکه به جرم بزرگ بودن باز زندگی ا،تاد رو دو ا !
سومین ،شنگ را گذاشت .صدای
-این یکی هم بخاطر پ

از شدت بغض کمین کرده در گلوی

لرزید.

انداختن من تو این زندگی نکبتبار و عقدههایی کهه باعه شهد بها

سرباز کردن  ،زندگی برادرم رو نابود کنم .
استوانهای را بست .بلی و باقی ،شنگها را از روی میز چنهگ زد .صهندلی را عقهب کشهید و
ایستاد .حال می،همید با چه چیزی پ

از بیست و سه سال آرام

میگیرد .لبخندی کنج لب

باریک نشاند و زیرلب زمزمه کرد.
-منتظرم با

بهروز سلطانی!

بخش دوم:
***
کبریت را بر بدنهی جعبه کشید و با روشن شدن آن ،روی شمع ،داخل شهمعدان گر،هت و بهه
ترتیههب کمههی پههایین آمههد و هههر سههه شههمع را روشههن کههرد .دسههت
داد .کبریت خامو
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،سنجان مر  ،ماهی شکم پر ،کیک مر و کلی غذای خرده ریهز کهه مهورد عالقههی بههزاد بهی
اشتها بود و او را ترغیب به خوردن میکرد .البته بماند از وقتی سهر گهاز ایسهتاده بهود مهدام بها
بوییدن غذاها ع میزد .موهای بلند و صا،
تا باالی زانو بود صاف کرد .پاهای الغر

را از روی صورت

در جوراب شلواری نازک مشکی رنگ پنهان شده بهود

و یقهاسکی شیری رنگ کهه سرشهانهی چهپ
میداد .آب دهان
ساعت ش

پ

زد .دامن کوتاه

را که

بهاز بهود .خهالکوبی پروانهه را بهه خهوبی نشهان

را پایین ،رستاد و به عقربههای سهاعت چشهم دوخهت .پیمهان گفتهه بهود

یا هفت صبح هواپیمها ونکهوور را تهرک کهرده .په

همهین ههول و حهو

بایهد

میرسید .
اصال شاید نیومد اینجا! خونهی پدریمیشه بیاد و خودم واس
سر

را در میان دستان

توضیح بدم؟
گر،ت و لبهای رژ کشیدها

از سمت چپ نشست .دل
است نه برای بچها

هست .چرا باید بیاد پی

مهنِ دروغگهو؟ یعنهی اصهال

را روی هم ،شرد .روی اولین صندلی

از گرسنگی ضع میر،ت و میدانست این نه برای خود

ولی هیچکاری از دست

برنمیآمد .چون هر لقمهای که میخهورد انگهار

سنگ میشد و به سمت پایین میر،ت .حرفهای پیمان او را میترساند .عک
را میترساند .پریا از عالم و آدم خوف داشت و ذهن
چون او پ

خهوب

العمل بههزاد او

میل زیادی داشت تها منفهی بها،ی کنهد.

از بیست و چهارسال زندگی میدانست ،تقدیر همیشه به سهادگی چیهزی را بهه او

نمیدهد و چرخ گردان هیچ وقت طب خواستهی او نمی چرخد .صدای کسی را از پشت در با
همسایهی کناری شنید .سر
نامحسوسی بدن

باال ر،ت و نگاه

گر،ت و اضطراب به جان

شد و کلید درون در چرخید .آب دهان

مستقیم بهه در ورودی دوختهه شهد .لهرز

ا،تاد .نفس

را سنگین بیرون ،رستاد .صدا قطع

محکم پایین ،رستاده شد .در به سمت داخل باز شهد

و قامت مردی چمدان به دست نمایان شد .پریا ضربان قلب

را ح

نکرد .باد سهردی از میهان

راه پله ها به داخل آمد و چنان طو،انی در وجود پریای ماتم زده به پا کرد که سهریع از پسهت
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میز برخاست اما از انجام حرکتی باز ماند .صدای قدمهای او را که نزدیک میشد شنید .آونگ
عصای او با ریتم همیشگی و کشیده شدن چرخهای چمدان بهر روی زمهین .بههزاد از تهاریکی
جلوی در خارج شد .سر به زیر ا،تادها
با دیدن پریا در وجود
محکم او را درآغو

باال ر،ت و اشکی از چشمهای پریا ،رو ا،تاد .چیهزی

تکان خورد .شاید اگر همه چیز مثل ساب بود، .اصله را کم میکهرد و

میکشید اما هیچ چیز سرجای

نبود .بهزاد چمدان را جلوی در گذاشت

و چند قدم به سمت جلو برداشت .پریا بها دیهدن پهای در آتهل آهنهی قهرار گر،تهها
اشکهای سرازیر شده از چشمان

شهدت

شدت یا،ت .بهزاد سکوت کرده کنار او ایسهتاد .پریها دله

برای قامت نص شدهی او ر،ت .برای صورت تمیز و موههای مرتهب قههوهای رنگه
تپید .بهزاد نیم نگاهی به چهرهی رنگ پریدها

در سهینه

انداخت .عصا را به میز تکیهه داد و صهندلی را

کشید.
-ک

دیگهای هم دعوته انقدر تدارک دیدی؟

پریا با شنیدن صدای او ،تعادل
صدای

بود .بینیا

را با تکیه دادن دست

را باال کشید و اشکهای صورت

به میز حفهظ کهرد .چهه قهدر دلتنهگ
را پ

زد.

نه جانم ،غذاهای مورد عالقهات رو درست کردم.بهزاد نشست و صندلی را با دست

جلو کشید .آستین پیراهن سفید

را تها زد و دسهتان

را

درهم قالب کرد.
عجیبه ،کر کردم شوهر و بچهات هم دعوتن ولی خب عیب نداره حتما یک دلیلی داشته کهاین همه به زحمت ا،تادی واسه درست کردن اینا!
هیچ حسی در کالم بهزاد نبود .انگار داشت با یک زن غریبهه صهحبت میکهرد .پریها ،رصهت را
برای گفتن واقعیت غنیمت شمرد .صندلی را به سمت عقب کشید.
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بهزاد بذار برات توضیح بدم .اصال هیچ چیزی اونجوری که ،کر کنی نیست .من اصال...باال آمد و صورت

دست

به سمت پریا چرخید .پریا ادامه نداد .

نمیخوام چیزی بشنوم خانم نواب! دربهارهی طهالق ههم خیهال خودتهون راحهت باشهه ههمهمسرتون ،به زودی ازهم جدا میشیم .البته ما االنم هیچ نسبتی باهم نداریم .پ

میتونین بهه

سادگی از اینجا برید .چون من و شما در شناسنامههای قالبی زن و شوهریم !
از به زبان آوردن این حرف ،از جا برخاست که صدای کشیده شهدن پایهههای صهندلی بهر

پ

روی زمین آمد .پریا لب

بیرون آورد .بدون نگاه کردن به او روی میز انداخت.

شلوار

-بسوزونی

همه چی تموم میشه نیاز به دادگاهم نیست!

پریا ساق دست
بد

را با گریه به دنهدان کشهید .بههزاد دو شناسهنامه را از جیهب پشهتی

را گر،ت و مانع ر،تن

شد .صدای

از شدت گریه لرزید .بوی غهذا بهر حهال

میا،زود .

من نمیخوام ازت جدا شم .نمیخوام این شناسنامهها رو بسوزونم .من دوست دارم بهزاد !بهزاد با غصه خندید .پریا توقع داشت او باور کند؟ آن هم بعد از درو هایی که به او گفته بهود؟
صورت

به سمت پریا برگشت .بینی و چشمان

قرمز بود .رنگ پریدگی و بی حالیا

با وجود

گریمی که کرده بود .به وضو دیده میشد .صدای لرزان بهزاد باال ر،ت.
ولی من میخوام ازت جدا شم و میخوام شناسنامهها رو بسوزونم .میدونی چهرا؟ چهون حهالمازت بهم میخوره پریا! ههر وقهت بهه ایهن ،کهر مهیکنم کهه دوسهت داشهتم از زنهدگی سهیر
میشم! چون زندگیم رو با بودن کنارم تلخ کردی! دقیقا وقتی که ،کر میکردم خوشبختترین
مرد روی کرهی زمینم وقتی که خاطرات زنم رو ،رامو
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که هفت ماه سر

رو کنار من ،رو بالشت میذاشته از اول بهم درو گفته!

دست پریا از ساق دست بهزاد جدا شد .دردی در ساق پای
و حال

بد که نه ،ا،تضا بود .پشت

پیچید ،ضربان قلب

باال ر،ته بود

را به پریای ماتم زده کرد .عصا را در دست

گر،ت و بها

قدمهای بلند و لرزان به سمت خروجی ر،ت پالتوا

را از روی چمدان برداشت.

امشب خونه نمیام .به شوهرت زنگ بزن بگو بیاد بمونه یه وقت نترسی!پریا لب

را به دندان کشید .شوری اشک بهه لبهان

رسهیده بهود .قهدرت تکلهم را بها شهنیدن
را روی صهندلی

حرفهای بهزاد از دست داده بود .بها بهرهم خهوردن در ،پریها یهک دسهت

گذاشت و سر به زیر انداخت .بهزاد نیامده ر،ته بود .حتی اجازهی گفتن واقعیهت را از جانهب او
نداد و چه سخت بود ناظر ،تغییرات کسی باشی که باع تغییر ر،تار

بودی!

***
دستهای

را درون جیب پالتوا

،رو برد و منتظر نگاه

را به انتهای کوچه دوخهت .منتظهر

نهال بود ،گفته بود نیما امشب کل خانواده را دور هم جمع کرده است .البته مادر

هدیه سهر

صبح از خانه ر،ته بود و خبری از او نداشت .نگاه خیرهی کیانمهر را کهه درون سهانتا،هی نهوک
مدادی رنگه

نشسهته بهود .روی خهود

احسها

میکهرد امها ههیچ عکه

العملهی نشهان

نداد .الهام باور داشت کسی که اشتباه کهرده اسهت کیهانمهر بهوده و در ایهن مهورد کوتهاه بیها
نبود .صدای قدمهای کسی را از پشت سر شنید .پارسا دکمهی جلوی کت
سر الهام را با شنل مشکی رنگ

را بسهت .از پشهت

شناخت.

منتظر کسیای؟ میخوای بیا باهم بریم؟ تو راهم باهم گپ میزنیم.الهام لبخند محوی کنج لب

نشاند .با پاشنهی پا چرخید.
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پوشیدن لبا های رسمی از پارسا کمی بعید بود و مطمهئن بهود میهمهانی یها قرارکهاری دارد.
ایستاد .نگاه الهام به دست زخمی و گوشهی لب زخمی او گره خورد .پ

پارسا کنار

قضهیه

جدی بود و کیانمهر توهم نزده بود.
منتظر کیانمهری که اینجوری خوشگل کردی؟الهام کی دوشیا
-باید جواب پ

را روی شانها

درست کرد .کمی به سمت چپ ر،ت و از او ،اصله گر،ت.

بدم؟

پارسا لبخندی کنج لب

نشاند .انگشت سبابها

خیلی وقته منتظرته! از ظهر ماشینکیانمهر لب

را به سمت سانتا،هی کیانمهر گر،ت.

همین جاست ،پ

منتظر کیان نیستی! دعوا کردین؟

را به دندان کشید .از عصبانیت نزدیک بود پ

بیا،تد اما خود

را دلداری داد

که او و الهام هنوز آنقدری به هم نزدیک نشدهاند که بخواهد غیرتی یا عصبی شود .باید حهد را
نگه میداشت .باید بی تفاوت از کنار مسائل میگذشت تا دسهت روی خه قرمهزا
نشود .الهام دستی به زنگولهی شال با،ت قرمز رنگ

گذاشهته

کشید.

،کر کنم خودت بیشتر در جریانی تا من!پارسا خندهی مستانهای سر داد.
-اوه پ

بهت گفته چجوری با غیرت

میزدی خون
رو که خوب پ

بازی کردم .یعنی کها

بهودی الههام میدیهدی ،کهارد

بیرون نمیاومد .داشت دیونه می شد از بی اعتمادی و بدبینی! اولین امتحهان
نداد تا ببینی...

صدای الهام بلند شد و در میان کالم

پرید.

میخوای با این مسخره بازی ها به چه برسی پارسا؟652
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پارسا چانها

را خاراند و متفکر گفت:

به اینکه کیانمهر به دردت نمیخوره! به اینکه زندگی شما به دوماه نکشیده تموم میشه!الهام تک خندهای کرد .کامل به سمت پارسا برگشهت .همهه در دعهوای چنهدروز پهی

سههیم

بودند اما بیشتر از همه این مهردک خودخهواه! کسهی کهه بهه قهول نههال از اتمهام ایهن رابطهه
سودمیبرد .کیانمهر شیشه را پایین داد و صدای عصهبی و پریشهان الههام را واضهحتهر شهنید و
قلب

بیاراده در سینها

کوبید.

نکنه مشاور قبل از ازدواجم بودی و دم نمیزدی؟ اصال تو رو سهننه ایهن وسه ؟ ،کهر کهردیچون اجازه دادم وارد حریم خصوصی خونهام بشی دربارهی پیشهنهاد ازدواجهت ،کهر مهیکنم؟
،کر کردی اگه رابطهی من و کیانمهر رو با زندانی کردن من تو آسانسور خهراب کنهی و چنهدتا
اراجی تحویل

بدی تموم میشه؟ اصال شد! کیان نشد یکی دیگه همه جز تو!

پارسا یک قدم به سمت او ر،ت .در دل
هم از جانب الهام ولی شاهنامه آخر

لبخند زد .پارسا عادت داشت بهه په
خو

زده شهدن ،آن

بود .کیانمهر بی اراده کمربند را باز کرد و دست

به سمت دستگیره ر،ت .الهام یک قدم به سمت عقب ر،ت.
میدونی چرا میگم تموم میشه؟ چون تو یک زندگی ،عشه وعالقهه کها،ی نیسهت .اعتمهادهست .صداقت هست و خیلی از چیزها هست که زندگی رو میسازه ولی خهودت چنهد لحظهه
توذهنت مجسم کن! کیانمهر کدوم یکی رو داره؟ صداقت؟ اعتماد؟ اگه داشهت کهه بها بهه قهول
خودت چندتا اراجی من ولت نمیکرد به امان خدا ولی تو خیلی بدبختی میدونی چرا؟ چهون
غرورت رو شکست .زل زد تو چشمات و گفت نمیخهوادت حهاال بعهد چنهدماه اومهده دوبهاره
سراغت پی ا

برگشتی ،اصال انگار نه انگار!

الهام به چشم های تیرهی پارسا چشم دوخت .کیانمهر از ماشین پیاده شد .حرفهای غهم آلهود
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کیانا در گو ا

به صدا در آمد .انگشت سبابها

جدیت ناگهانی کالم

را بهه سهمت پارسها بهه سراسهر وجهود

به رعشه ا،تاده بود .گر،هت و بهی اراده زبهان

از

چرخیهد و بها لحهن پهر

تمسخر و تلخی گفت:
-تو کدوم

رو داری؟ صداقت داری؟ اگه داشتی که مخفی کهاری نمیکهردی! اعتمهاد؟ ،کهر

کردی انقدر احمقم که به تویی که سرتا پات رو لجن گر،ته اعتماد کنم؟ الاقل کیانمهر هرکهی
هست انقدر عوضی نیست شر بچها

رو کم کنه تا زودتر از زن

جدا شه و بره سهرا دوسهت

دخترِ شریک !
یک قدم دیگر به سمت عقب ر،ت و پارسا درجا میخکوب شد .الهام کی همهه چیهز را ،همیهده
بود؟ کی ،همیده بود او از خیلی وقت پی

عاشق

ایستاد .

شده؟ کیانمهر سرجای

-حتما میخوای بگی کیانا رو نمیخواستی و تحمیلهی بهود آره؟ بچهها

چهی؟ اگهه تهو بچهه

نمیخواستی که ...
ادامه نداد .الهام کنترل اخالق و ر،تار

را از دست داده بود.

الاقل کیانمهر هر خری هست عین تو ،تو لجن زار ،رو نر،ته!نهال کنار الهام ماشین را نگه داشت .تا کیانمهر آمد عک

العملی به حرفهای الهام نشان دهد.

الهام پوزخندی به او زد .در سمت شاگرد را باز کرد و سوار شد و روبه نهال ،ریاد زد.
سریع برو نهال!نهال بی چون و چرا دنده عقب گر،ت و پریا با دیدن پارسا ،هول زده دسهت

را روی صهورت

گذاشت و سر پایین انداخت .کیانمهر از دور به الهام که با عصبانیت و حرص برای نهال ماجرا را
توضیح میداد .خیره شد اما این زیهاد دوام نداشهت چهون موبهایل
بازدم
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از

چندین ساعت که در دستر
آن را نزدیک گو ا

تما

نبود .روی گوشی ا،تاد .با انگشت شستا

را وصل کرد و

گر،ت.

معلوم هست کدوم گوری کیانا؟پارسا از این بیشتر منتظر نماند .دست مشتا
پار ا

را محکم به ران پای

کوبید و بهه سهمت پهژو

گام نهاد .صدای سر و صدا اجازه نداد کیانمهر به خوبی حرف خواهر

را بشنود.

کیان زود ...خودت رو برسون...کیانمهر عصبی از دردسرهایی که کیانا درست میکرد .عقب-عقب ر،ت و سوار ماشین شد.
کجا بیام؟ الو؟ کیانا؟در را محکم برهم کوبید .صدای بغضآلود کیانا کمی واضح شد.
بیا خونهی خودمون ...زود بیا کیان!بوق قطعی در گو ا

پیچید .لعنتی گفت و گوشی را روی صندلی انداخت .با دو دست اگر تا

خانه نیم ساعت راه داشت با یک دست که تا یک ساعت دیگر هم نمیرسید .عصبی ماشهین را
از پارک درآورد نمیدانست سرچشمهی طپ

قلهب

از عصهبانیت بهرای خهواهر

اسهت یها

حرفهای دلنشین الهام که همانند صاعقه بر او زده بود.
جلوی در خانه ایستاد .به لط خواهر
ماشین را خامو

و ،رزاد زیاد به خانهی پدریا

کرد .بدون برداشتن کاپشن مشکی رنگ

ر،هت و آمهد میکهرد.

در را باز کرد و پیهاده شهد .از روی

جدول کنار خیابان گذشت و با سوییچ در را قفل کرد .زنگ در را ،شرد .کیانا با شنیدن صهدای
در انگار دنیا را به او دادند .کتایون با غضب اشاره به خدمتکار خانه کرد .او هم بی چون و چرا به
سمت در ر،ت .کتایون بادبزن را باز کرد و صورت گر گر،تها
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 -حاال دیشب خو

گذشت؟! کی شاهد عقد بود؟

کیانا لب به دندان کشید .سمت چپ صورت

خورده بهود

از شدت سیلیای که از جانب پدر

گز گز میکرد .نیشخندی زد و گفت:
آره جات خالی! اصال هرجا تو نباشی مامان زندگی عالیه! اگه بگم کی شاهد شد که االن پمیا،تی !
سر داد .کیانمهر با قدمهای بلند چهار پلههی اول ورودی را

خندهی مستانهای به دنبال حر،

پیمود .با سمت سالن راست که پذیرایی بود .گام نهاد .کتایون محکم بادبزن را بست.
حتما یکی از همون دوستهای مطلقه و بیوهات!کیانا که علت این عصبانیت خانوادها

را نمیدانست .بی اراده ذهن

ر،ت .از روی مبل برخاست .به لط پاشنهی کف های

با مادر

سمت حرف های ،هرزاد
هم قد شده بود.

مگه تو و بابا خیلی روی ازدواج من و ،رزاد پا،شاری نمیکردین؟ چی شد؟ چرا هر دو خانوادهاسپند رو آتی

شدن؟ شاید واقعها ،هرزاد یهک وسهیله بهود و میخواسهتین عمهاد رو بهه مهن

بچسبونین؟ چرا شما دست از زندگی من برنمیدارین؟ اصال دلم خواست باها
حر،

ازدواج کر... .

کامل نشده بود که دست کتایون باال ر،ت .خون در رگهای کتایون یخ بسهت ،دسهت

مشت شد .لب گزید و گفت:
-تو احمقی؟ اون پارسای آشغال که با رسم و رسومات شوهرت شد و خالهها

پهنج بهار اومهد

خواستگاری این شد ته  ...حاال سرخود ر،تین عقد کهردین کهه دو روز دیگهه عهین آشهغال
باهات ر،تار کنن؟ اینجوری خودت رو ،روختی؟ کیانای احمقه من! دختهر سهادهی مهن دو روز
دیگه جلوی همین پسری که از

اینجوری د،اع میکنی زبونت کوتاه میشه اگه پها

رو کهج

بذاره ح نداری گله کنی! چون پنهونی ازدواج کردی و بیخیال خانوادت شدی! چون مجبوری
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دهنت رو ببندی میدونی چرا؟ چون خودت کردی!
کیانمهر پشت سر مادر

ایستاد و مات و مبهوت از حرفهای شنیده شده رو به کیانا گفت:

چه خبره اینجا؟ دیشب کدوم قبرستونی بودی؟ با کی ازدواج کردی؟صدای قدمهای دو نفر که از پلهها پایین میآمدند شنیده شد .کتایون با پاشنهی پا بهه سهمت
کیانمهر چرخید.
با داماد آیندهامون! ،رزاد سهرابی ،دیشب ر،تن و عقد محضری کردن.کیانا سر پایین انداخت .از سهنگینی نگهاه عصهبی و خشهمگین کیهانمهر شهرمنده سهر پهایین
انداخت.
چیکار کردی کیانا؟ انقدر هول زده بودین؟ توئه احم چرا قبول کردی!؟سرازیر شد .چانها

اشک از چشمان

لرزید.

چههون مههنم آدمههم .چههون دلههم چنههد وقههت خوشههبختی کنههار مههردی کههه دوس همیخواد .هرچند االن پشیمونم که زن
وقت که زمان

دارم

شدم ولی لطفا! لطفا تا وقتی عروسی میگیریم یا ههر

برسه دست از تحت ،شار قرار دادن من بردارین! اصال شاید عمر من به چشم تو

چشم شدن با مادر ،رزاد کفاف نداد .
کتایون با تاس سر تکان داد و کیانمهر عقل و ذهن
حماقتهای خواهر

را کنترل کرد که بهه ا،کهار منفهی و بهه

نرود .به چاقویی که در دست داشت و اگر او و برادرشهوهر

نمیگر،تند .معلوم نبود سرگذشت کیانا چه میشود .پدر
کیانا با تر

همراه با ،رزاد وارد پذیرایی شهدند.

و ناامیدانه به ،رزاد چشم دوخت .با دیدن سر و صورت سالم او بی اراده نفسه

بیرون ،رستاد .پدر
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را

داماد به من یک قولی داد .که شما بدونین بد نیست .کیانا لب به دندان کشید و موهای پریشان روی صورت

را پ

زد.

کارهای عروسی سریع انجام بشه و تا شب عروسی ح نداره کیانا رو ببینه! کیانها از ،هردا کههبره شرکت با راننده میره و هرجا حضور داشته باشه راننده باید باها

باشه .اگه هرکدوم از این

موارد نقض بشه .قبل از عروسی ،این رابطه مثل سری قبل خاتمه پیدا میکنه!
رنگ از رخ کیانا پرید .اگر ،رزاد را نمیدید و در این مدت با او نمیگذرانهد په
قبول کرده بود؟ دل

را به چه چیزی خو

میکرد؟ بهه بعهد عروسهی کهه او جهای خهوبی

نبود؟ کیانا یک قدم به سمت ،رزاد برداشهت .بیتوجهه بهه پهدر  ،بغهض گلهوی
حر،

چهرا دیشهب

را با صدای بلند ادا کرد که حتی به گو

را بلعیهد و

باغبان هم رسید.

تو این شرط رو گذاشتی ،رزاد؟،رزاد که چارهای نداشت و از آن طرف هم بی خبر از همه جا خیال
سهاالری در شناسههنامها
کرد .دست

اسههت و تهها ابههد دهههر زنه

راحت بود کهه نهام کیانها

میمانههد ،رصههت زیههاد اسههت .سههر بههاال

باال ر،ت و کنار صورت کیانای عصبی و ناراحت قرار گر،هت .لحهن

را کمهی آرام

کرد .از پدر کیانا ،اصله گر،ت و گفت:
آره عزیزم .این یکی دو هفته رو صبر کن همه چیز درست میشه !کیانا چانها

از شدت ناراحتی لرزید و محکم ساق دست ،رزاد را به سمت پهایین ههل داد امها

،رزاد از رو نر،ت و بی توجه به حضار در پذیرایی ،دست دیگر
را به سمت خود
محکم مشت

کشید .دست راست

را به سینهی او کوبید .پدر

را روی کمر کیانا گذاشت و آن

را روی پشت او گذاشت .ه -هه کیانها بهاال ر،هت و
اشاره کرد که آنها را تنها بگذرانند .

خیلی عوضیای ،رزاد! منِ احم دلم ،ق یکم ...خوشبختی میخواست ولهی تهو همهونم ازم658
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دریغ کردی! سهم من از تو ،ق

چندساعت بود.

هر سه پذیرایی را ترک کردند، .رزاد موهای او را نواز

کرد و بوسهای روی سر

نشاند.

خودم خوشبختت میکنم .زمان برای من و تو زیاده! یک شب که در قبهال سهالهایی کهه مهاکنارهم زندگی کنیم .چیزی نیست! این رو خوب آویزهی گوشت کن کیانا! خب؟ نگام کن!
دست

اشک او را بهاال داد .ضهربان قلهب

را از روی کمر او برداشت و چانه خی

از شهدت

حال بد کیانا باال ر،ته بود .به چشمهای تیرهی کیانا خیره شد.
 منو تو مال همیم .هیچکی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه ،حتی اگه سرنوشهتم بخهواد مها رومیجنگم.

جدا کنه خودم باها
کیانا تاب نیاورد .دستان

باال ر،ت و دور گردن او حلقه شد و سر

را روی شانهی او گذاشهت

و زیرلب گفت:
-من رو ببخ

که انقدر خودخواهم! ببخ

بخاطر چندساعت کنار هم بودن زنهدگیت رو بهه

بازی گر،تم...
***
صدای سر و صدا از بیرون میآمد و اجازهی بیشتر خوابیدن را از او سلب کهرده بهود و از شهدت
ضعفی که در بدن
دست

میپیچید قدرت گر،تن قاش را در دسهت نداشهت .مهدام قاشه آهنهی از

به داخل سینی میا،تاد .کال،ه از سوپی که زهرمار

موهای مشکی رنگ
همانند قف

شده بود .لب به دنهدان گر،هت و

را چنگ زد .باید اعتراف میکرد این خانه با وجود عظمهت و بزرگهی ا

بود .چند تقه به در خورد .آب دهان

را آرام بلعید که گلوی

درد گر،ت.

-بفرمایید!
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نواب دست

را روی دستگیره گذاشت و در را باز کرد .النا که از صبح به اصهرار گلنهاز و آرزو از

اتاق بیرون ر،ته بود .به محض باز شدن در به سمت آالگل رنگ پریده دوید .
مامی پری!آالگل نمیدانست باید از آمدن النا خوشحال باشد یا ناراحت! علنا پیمان بچه را گهول زده بهود.
لبخندی روی لبان خشک شدها
مشکی رنگ
لباس

نشست و قامت کوچهک النها را در آغهو

،ر های درشت خورده بود .پیراهن قرمز کتانی تن

به کنار سر

نواب در را پشت سر

جها داد .موههای

بود و گلسرهایی ههم رنهگ

زده شده بود .بوی شامپو از صد متری النا ،حاکی از حمهام ر،هتن او بهود.
بست.

جان؟ خوبی دختر.َ ..م؟ چه بوی خوبی هم میدی ،اوم بذار بو کنم ببینم بوی چه گلی میدی؟!بود را روی کاناپهی سورمهای رنگ جلوی تخت دو نفهرهی پیمهان

نواب دو جعبهای که دست

گذاشت و به جای النای خوشحال جواب داد.
بوی عطرِ مریم!آالگل سر باال گر،ت و کمی خود

را باال کشید .او از حمید نواب میترسید .توصهیفات پیمهان

تر

را بهه سهمت

از کردار و ر،تار داییا

باع

او میشد .حمید روی کاناپه نشست و سر

آالگل چرخاند.
میدونی امروز چه روزیه؟آالگل به نهیم رخه

خیهره شهد .او بایهد از کجها میدانسهت؟ شهاید پریها ایهن را میدانسهت.

نواب لبخندی روی لب نشاند و دست بلند کرد و قاب عکه

پهنج سهال پهی

را در دسهت

گر،ت.
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تولد پیمانه!آب در گلوی آالگل پرید .دست بر گلو گر،ت و سر
کرد .النا از روی پای آالگل کمی عقبتر ر،ت و دست

را به سمتی مخال النا چرخاند و سهر،ه
را درون جیبهای کوچهک پیهراهن

کرد و نقاشی را از جیب بیرون کشید.
مامانی این جایزهی من به باباجونه!

-اینا

،کر آالگل هول و حو

چند سهال پهی

ر،هت .پیمهان ههر وقهت او میپرسهید تولهدت چهه

روزیست میگفت همهی روزهای خدا تولد دوبارهی منه و باید شکر کهرد کهه یهک روز دیگهه
نف

میکشم .توقع نداشت .با چهرهی سرخ شده نواب را از نظر گذراند .ترسید کالمی به زبان

بیاورد و او متوجه شود پریا نیست .بنابراین ،سعی کرد ذهن
تعجب و حیرت از چشمهای

را معطوف حرفهای پیمان کنهد.

رخت بست و پوزخندی کنج لب

نشست.

خب چیکار کنم؟نواب از جا برخاست .اتاق بزرگ پیمان را از نظر گذراند .به لط گلناز و اقامتی که پیمهان زیهاد
نداشت خلوت بود.
-تو جشن تولد

با ! جشن کوچیکی گر،تیم چندتا از ،امیلها رو ههم دعهوت کهردیم .تهو

بهترین کادویی در روز تولد ! عرو
آالگل که ،کر

گلم !

،ق درگیر هدیهی تولد بود .لب به دندان کشید و با تلخی جواب او را داد.

من عرو ِ تو نیستم .امشبم نمیمونم .قرار بود ،ق چندساعت باشهم نهه کهل روز! مهن تهازهبچهام رو از دست دادم .بیام تو تولد پسرت برقصم؟
النا با شنیدن کالم ر،تن او ،لب برچید و تیشرت بزرگ تن آالگل که از لبا ههای پیمهان بهود
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گر،ت.
نرو مامانی نرو!نواب بدون زدن حر،ی به سمت در ر،ت و قبل از خارج شدن گفت:
لباسی که برازندت باشه رو انتخاب کردم .البته من که نه پیمان خریهده! هرکهدوم قشهنگتربود رو انتخاب کن .آرزو تو لبا

پوشیدن بهت کمک میکنه و حمهوم ههم اتهاق داره! نههار رو

واست میارن باال ،پایین داره تغییر دکوراسیون میشه! النها تهوهم زود بیها پهایین تها مامهان بهه
برسه!

کارا

را لعنت ،رستاد .بها حهال خهراب

آالگل با بسته شدن در ،لب به دندان کشید و خود

تولهد

پیمان و آشنایی با خانوادهی او را کم داشت .النا که روی حرف نواب نه نمیآورد یعنهی جرعهت
نداشت .نقاشی را برداشت و از تخت پایین ر،ت .آالگل آبرویی باال انداخت و با حهرص و صهدای
گر،ته گفت:
کجا میری؟النا با دست

موهای ،ر شدها

را پشت گو ا

برد.

میرم تا شما آماده بشین!هنوز اجازه نداد آالگل بگوید بمان! دوان -دوان اتاق را ترک کرد .پ

بخاطر همین بود گلناز

را یکبار بیشتر ندیده بود و از این بابت خوشحال بود .مشهت بهی رمقه

را بهه تشهک کوبیهد .

سر

را به سمت راست که آینه قدی داشت چرخاند .موهای سیاه رنگ

برهم چسبیده بهود

و اینجوری که معلوم بود زمان زیادی برای دسهت-دسهت کهردن نداشهت .کهادو را یهک کهاری
میکرد مهم آدمهایی که پریا میشناخت و او نمیشناخت بود .بی توجه به ضع پیچیهده در
بدن  ،از روی تخت برخاست .گرمکن پیمان از پهای
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سراسر اتاق را از نظر گذراند .یک دیوار که پشت میز آرای

و آینهی مربع شکل بهود .گلههای

سورمهای -آبی داشت با زمینهی سفید و دیگهر دیوارهها سهفید رنهگ بهود .دو مبهل راحتهی
مخملی سفید با یک میز گرد وس کنج دیوار پنجره و بالکن قرار داشت .تخهت دو نفهرهای کهه
پردهی حریر بود و ست میزآرای

وس بود .دورتادور

یخچالی! بیشتر این اتاق به اتاق تازه عرو
تخت یعنی در پنج-ش

و عسلیهای کنهار تخهت بهود .سهفید

و دامادها میمانست تا یک مرد مجرد! سهمت چهپ

قدمی ،در سفیدی قرار داشت کهه حهد

زد .حمهام باشهد بنهابراین،

دست به کمهر شهلوار گر،تهه و سهر،ه کنهان بهه سهمت در ر،هت .دلشهوره ،اضهطراب ،اسهتر
از ،همیدن حقیقت ،بر معده درد

دامن زد .دمپاییهای داخل را پوشهید و در دل دعها کهرد

امشب به خیر و خوشی تمام شود .
***
(چندساعت بعد)
آرزو گوشیا

را در دست گر،ت و روبه آالگل که در لبا هایی که به اسهم خهواهر

شده بود ح

خوبی نداشت گفت:

 میتونم یک عکنگاه
کوتاه

را به لبا

خریهده

ازتون بگیرم؟ واسه مزون خواهرم میخوام.
تن

دوخت .پیراهنی تا زیر زانو سیاه رنگ کهه بهاال تنهه و دامهن په دار

از پارچهی اکلیلی استفاده شده بود و آستینهای حریر سیاه رنگ داشت و کمر لبا

نوار مشکی داشت .باید اعتراف میکرد برق لبا

چنان چشمگیر است که دل

نمیخواسهت از

خود نگاه بگیرد .جوراب شلواری نازک مشکی رنگی از آرزو قرض گر،ته بود با کف های پاشهنه
نوک تیز مشکی رنگ ،که باز هم احتمال میداد بیا،تهد .موههای مشهکی رنهگ بلنهد
پشت

صهاف

رها شده بود .مطمئن بود پیمان با دیدن او بازهم ،هانتزی پریها را میزنهد .آن ههم بها

لبا هایی که تازه متوجه شده بود از ماشین پارک شدهی پیمان خارج شده .ساعت هشت شب
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بود و نهار دست نخورده باقی مانده بود و حسابی از گرسنگی دل
مشکی رنگ آرزو را برداشت و روی سر
صورت

انداخت .آرای

ضع میر،هت .شهال حریهر

الیت صورت

که پ

از سهالها روی

خودنمایی میکرد .هنر دست آرزوی آرایشگری بود که بخاطر وضع مهالیا

پرسهتار

بچه شده بود.
 میذاری؟آالگل سر،ه کرد و سر تکان داد .صدای خنده و شوخی چنهد نفهر کهه در آهنهگ پهاپ ایرانهی
مخلوط شده بود از پایین به گو
پشتی آمد و قلب آالگل به طپ

میرسید .آرزو عکه

را گر،هت .صهدای بهرهم خهوردن در

ا،تاد .تنها کسی کهه از در پشهتی میآمهد پیمهان بهود .آرزو

لبخند روی لب نشاند و پرده را کنار زد.
 اتاق جدید مبارکه! آقا پیمان قبل از اینکه شما بیاین تو اتاق پایین میمونهدن! هرچنهد وقهتنشد کاغذدیواریها عوض شه.
دست خی

را به دامن

عرق

ساختمان ،کی کوچک

کشید .آرزو با چشم پیمان را دنبال کرد و با محو شهدن او در

را در دست گر،ت و موهای دودی رنگ

را پشت گو ا

،رستاد.

 میرم پایین به گلنازجون کمک کنم.آالگل نتوانست بگوید "نرو" بنابراین سکوت کهرد .مطمهئن بهود پیمهان بهی آیهد او را سهرزن
میکند ولی چاره نداشت لبا
اینترنتیا

دیگهر نداشهت و مشهکل کهادوهم کهه بهه لطه آرزو و خریهد

حل شده بود و چه قدر ممنون دار پرستار خواهرزادها

خویشان را کجای دل

بود .اینها بماند آشنایی با

میگذاشت؟ یک جر و بح کوتاه هم چندساعت پی

بها پهدر پیمهان

داشت و علنا ،همید هیچ راهی برای ،رار ندارد و امشب را حتی با ،یلم بازی کهردن و در حکهم
مادری که بچها
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میرساند .صدای قدمهای پیمان را شنید .سر باال آورد و نگاه
درد گر،ت .پیمان دست

گر،ت که سینها

را به در دوخت .بازدم عمیقی

را روی دستگیرهی نقرهای در گذاشت و به سمت

پایین آن را ،شرد .پیمان با دیدن آالگل جلوی در خشهک شهد و آالگهل یهک بنهد اتفاقهات را
توضیح داد.
 من نمیخواستم بمونم .بابات اومد گفت تولدته ،گفت آخر شهب پیمهان میرسهونت و چنهددست لبها

کهه میهدونم تهو واسهه پریها خریهدی بههم داد و گفهت امشهب بپهو

خویشاوندانم دعوتن! هرچی به
پیمان گیج دست

گفتم من شوهر دارم بچهام مرده پا

از روی دستگیره رها شد، .کر

را نمیکرد این لبها

چنهدتا از

رو تو یک...
انقهدر زیبها بهه تهن

آالگل بنشیند .میان حرف او پرید.
 خوشگلتر شدی!آالگل مبهوت نگاه

کهرد .پیمهان در را پشهت سهر

بسهت و از پشهت کلیهد را درون قفهل

چرخاند .آالگل لب گزید.
 -یعنی ناراحت نیستی لبا

پریا رو پوشیدم؟

پیمان با شنیدن نام پریا بی اراده دست
کرده بود کجا قرار دارد که اسم خواهر

باال ر،ت و روی لب او قرار گر،ت .آالگل انگار ،رامو
را میآورد .تن صدای

را آرام کرد.

 آنقدر پریا پریا نکن! صدات با وجود اینکه گر،ته ولی هنوزم ولوم باالست! الاقل خانمانه ر،تهارکن!
آال پلک زد .انگشت

پایین آمد و دقی به چهرهی آالگل خیره شد.

 -خوشحالم اینجایی! بمون تا برم لباسام رو عوض کنم .بانوی زیبا!
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خدا میدانست چشمهای پیمان با دیدن آالگل در لبا
بود و گاهی ا،سو

زیبایی که بر تن داشت چراغانی شده

میخورد آالگل را رها کرده و با پریای خیهالی زنهدگی کهرده اسهت .هنهوز

قدمی از او دور نشده بود که دست آالگل کال،ه از خونسردی او آستین لباس
متوقف

را گر،ت و درجا

کرد .زمزمه وار و مضطرب گفت:

 تو ،کر کنم نمیدونی نه؟ خانواده ات دعوتن آدمایی که من نمیشناسم ولی پریا میشناسه!بعد من چه خاکی تو سرم بریزم؟
پیمان دم عمیقی از هوا گر،ت کمی صورت
دیده بود در ذهن

را به سمت او چرخانهد .چیهزی کهه در بهدو ورود

تداعی شد و میدانست آالگل بفهمد رنگی به صورت دلربای

 -پریا از شی _هفت سال پی

نمیماند.

خانوادهی مادری من رو ندیده در ضمن ...خهانوادهی خهودتم

متاسفانه االن پایین نشستن!
رنگ از صورت آالگل پرید و دست

از دور دست پیمان رها شد و سست کنار بدن

اراده یک گام به سمت عقب نهاد و روی تخت نشست .چههرهی پهدر
نق

بست .لرز

نامحسوسی بدن

گر،ت و دمای بدن

آالگل ادامه نداد .پیمان یک گام به سمت
آرام کرد و دست سرد او را میان دست

در جلهوی چشهمان

باال ر،ت.

 من نمیام! باید یک جوری برم ،من نمیتونم اگه بفهمه من رو با خودبیرون رو بهم نشون نمیده! زیر دست و پا

ا،تهاد .بهی

میبره! دیگهه رنهگ

جون میدم .بعد سه سال اگه من و تو...
نهاد و روی دو زانو روبه روی

نشست .صهدای

را

گر،ت.

 مگه من اینجا گلدونم که اگه یک دهم درصد ،همیدن کنهار بایسهتم؟ چیهزی نمیشهه ،بههخودت اعتماد کن!
آالگل مضطرب نگاه
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در گو

او میپیچید.

 از دست تو هیچکاری برنمیاد .لطفا بذار من نیام .لطفا! واست جبهران مهیکنم، .هردا واسهتتولد میگیرم، .ق بذار من برم تا سه تامون لو نر،تیم.
پیمان اخم درهم کشید .از جلوی آالگل برخاست .پشت

را به او کرد و ساعت بند چرمیا

را

باز کرد و روی میز گذاشت.
 اگه بهم اعتماد نداری برو! دست و پات رو نبستم.لحن پیمان تلخ و گزنده بود .برخالف میل باطنیا
کنار

که دوست داشت آالگل په

بماند .از او خواست برود .آالگل لب به دندان گر،ت و پیمان راه

کج کرد .در که بسته شد .آالگل دست به زیپ پشت لباس

از چندسهال

را به سهمت حمهام

برد و تا آمد پایین بکشد .دسهت

پایین آمد و کال،ه سرجای

ایستاد .میدانست پیمان ناراحت شده است اما به قهدری ترسهیده

بود که دستهای کوچک

میلرزید .بخاطر پیمان میماند؟ اگر اشتباهی میکرد چه میشهد؟

کال،ه طول و عرض اتاق را پیمود .ناراحتی پیمان مهم بود یا...؟! دست
سینها

را محکهم سهمت چهپ

گذاشت و زمزمه کرد.

 کسی نمی،همه! من هیچ تفاوتی با پریا ندارم .خالکوبی که دارم .الناهم که بهم میگه مامهان!اونا نمی،همن اگه سوتی ندم.
صدای پاشنهی کف های

بر سرامیک به گو

میرسید .ناخن به دندان گر،ت و جلوی آینهه

قدی ایستاد.
 -همین امشب رو سوتی نده! خواه

میکنم آال! خواه ! تو از چندسال پهی

میخواسهتی

یکجوری لط پیمان رو جبران کنی! اینم ،رصت!
درو به زبان میآورد و خود
667

را گول میزد کهه علهت مانهدن

WWW.98IA3.IR

جبهران اسهت ولهی خهود

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

میدانست که بخاطر پیمان است .دست از جویدن ناخن کشید .به سمت میهز آرایه

ر،هت و

رژلب قهوهای را برداشت و روی لب

کشید .جعبهی مخملی رنگ سورمهای را برداشت و آن را

باز کرد .چشم زخمی که همانند

دیهده بهود .کمهی از میهز

را آن روز در بسهاط دسهتفرو

چسبیده به دیوار دست زد .در بهاز شهد و

،اصله گر،ت و جعبه را بست .کنجکاو روی هایگال

باال ایستاد .انواع و اقسام لبا های مردانه نمایان شد .ابروهای آالگل که تا امروز همچین چیزی
را ندیده بود باال ر،ت .پدر

واقعا سنگ تمام گذاشته بود .نص بیشتر دیوار کمد بهود و پهر از
ورزشی! آالگهل سهوتی زد و دسهت

انواع و اقسام لبا ها ،از کت و شلوار گر،ته تا لبا

را بهه

لبا ها کشید .کت و شلوار ذغال سنگی را از جالباسی بیرون کشید و نگهاه کهرد .مقهوایی کهه
سایز و قیمت و بارکد داخل

بود از آستین جدا نشده بود .آن را سر جها گذاشهت .دو طبقههی

شیشهای زیر لبا ها قرار داشت کهه پهر از کف ههای مجلسهی بهود .آالگهل بهیاراده آههی از
خسیسی پدر

کشید .پول زیادی داشت ولی خرج لبا

کی خرج کند .صدای پیمان که با حوله موهای تیرها

نمیکرد .معلوم نبهود گذاشهته بهود

را خشک میکرد از پشت سرآمد.

 چرا موندی و آه میکشی؟آالگل بدون برگشت گفت:
 تولد پسرداییم بود دلم خواست موندم .آه از خساسهت بیهاتی میکشهم .از اینکهه یهک مهانتودرست و درمون واسم نخرید .هرکی از دور میدید ،کر میکرد بابام گدائه!
پیمان کنار

ایستاد و بدون تغییری در چهرها  ،دست بلند کرد و کت و شلواری که آالگهل

گذاشته بود را برداشت .با لحن تلخی گفت:
 نمیترسی از اینکه میخوای باهام بیای؟آالگل پو،ی کشید و دست عرق کردها
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پیراهن ها بیرون کشید و روی قفسهی سینهی پیمان گذاشت.
 خودم رو دارم یک جوری قانع میکنم که نترسم.پیمان خوبهای زمزمه کرد و پیراهن را گر،ت .کت و شلوار را از روی تخت برداشت و به سمت
دیگر اتاق ر،ت.
 چرا ناهار نخوردی؟را بیرون ،رستاد.

آالگل بازدم
 -میل نداشتم.

پیمان پاسخی نداد .در اتاق را پشت سر

بست .اگر برآورد دکتر درسهت میبهود .سهال دیگهر

کنار آالگل نبود .اگر قلبی پیدا نمیشد .تا ش _هفت ماه دیگهر بیشهتر دوام نمهیآورد .آالگهل
پشت میز آرای

را زیهر چانهها

جا گر،ت و دسهتان

گذاشهت .چشهمهای

میدانست پیمان در حاضر شدن زیاد طول میدهد .در سر
که درس

را بسهت چهون

خیالبا،ی آینده را کهرد .روزههایی

را دوباره ادامه بدهد .با دوست قدیمیا  ،یاور همیشگیا

نگهین بهه کا،هه بهرود.

دانشگاه ر،تن را ادامه دهد و شغل شری پرستاری را ادامه دههد .روزههایی کهه رنهگ آزادی و
خوشحالی را ببیند تصویر پیمان برای ثانیهای کوتهاه جلهوی چشهمان
نق

در ورودی بیمارسهتان

بست .برای او دست تکان میداد و به او خسته نباشید روز سهپری شهده را میگفهت .بهی

اراده از این توهم مسخره و ،انتزیا
قدمیا

سر تکان داد و چشمهای

دید .ساعتی از میان کشو برداشت و به مچ دست

را باز کرد .پیمهان را در یهک

بست .لبههای کت ذغال سنگیا

را گر،ت و گفت:
 آمادهای بریم؟ادکلن را برداشت و کمی به خود
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خیلی ساده شانه شده بود .کت و شلوار دقیقا اندازها
سنگینی نگاه آال را ح

بود .دو دکمهی اول پیراهن

باز بهود.

کرد .لبخند بر لب نشاند و کشو ساعت را بسهته و کشهو زیهرین را بهاز

کرد.
 چرا بهم نگفتی تولدت یک آبانه؟نیمنگاهی به او انداخت .جعبهی قرمز رنگ را از کشو خارج کرد.
 چون هر روز تولد دوبارهی منه! هر روز که بتونم تو و النا رو ببینم یعنی تولد دوباره!آالگل سر تکان داد و از جا برخاسهت .پیمهان جعبهه را درون جیهب کهت
ذهن

گذاشهت و آالگهل

حول امروز چرخید .قرار بود امروز سرا دکتری که واقعیت را به او گفته بود برود.

 دکتر چی گفت؟پیمان لبخند بر لب نشاند .بازوا

را جلوی او گر،ت و گفت:

 بیا امشب رو خراب نکنیم .خب؟ امشب سی ساله میشم! کنار تو و دخترم!آالگل سر برگرداند و در چشمهای قهوهای رنگ

خیره شد .بی اراده پرسید:

 کنار آالگل یا پریا؟پیمان خندید و آالگل دست
پیمان صدای

را دور بازوی او حلقه کرد .چند گام بهه سهمت جلهو برداشهتند.

را آهسته کرد و گفت:

 کنار آالگل در پوستین پریا ،عزیزم!پیمان کلید را درون در چرخاند و قفل را باز کرد.آالگل مضطرب از پیچاندن حرف ،گفت:
 قول میدی بعد تولد بهم بگی دکتر چی گفت؟670
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پیمان سری تکان داد.
 قول میدی یک امشب رو با من باشی آال؟ بهترین شب رو برام بسازی؟همقدم باهم یک پله را پایین ر،تند.
 من همیشه با تو بودم ولی کور بودی پسر دایی!پیمان ایستاد و آالگل بی توجه یک پله پایین آمد .آالگل دست خود
حسی پیمان به او پیدا کرده است ،ق چون شبیه خواهر

نبود .او میدانست اگهر

است به وجود آمده! آالگل امیهدی

به پیمان نداشت .میدانست جای پریا را با او پر میکند ولی اشتباه میکرد .مردی که محکهم
دست

را به سمت خود کشید و او را به سمت خود برگردانده کسی است کهه ناخواسهته بهه او

عالقهمند شده بود .تر
رنگ پیمان راستی کالم

از دست دادن آالگل خیلی قوی تر از پریها بهود .از چشهمان قههوهای
را پی برد.

 از این به بعد من روی همه کور میشم .چشمام ،ق تهو رو میبینهه! ،قه تهویی کهه کنهارمایستادی رو میبینم .آالگل بیاتی نه پریا نواب! امیدوارم مشکلی نداشته باشی چون. ...
پیمان ک دست آالگل را باال برد و روی سمت چپ سینها
ایستاد .اصال زمان برای او ایستاد .پیمان روبه روی
که در ناخودآگاه

گذاشهت .قلهب آالگهل از طهپ

ایستاده بود و حرفهایی به زبهان مهیآورد

هم چندین مرتبه توهم زده بهود .پیمهان بهدون ذرهای اضهطراب از گفهتن

واقعیت سر کج کرد.
 چون قلب مریضم خیلی وقته برات ر،ته و خبر نداشتم ،آالی من!...پیمان دست او را باال آورد و بوسهای روی دسهت
حر،
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 بریم عزیزم؟آالگل آب دهان

را پایین ،رستاد دست

را از میان دست پیمان کشید.

 عمل کن اگه من رو میخوای! اگه دوسم داری نشون بهده پیمهان! بهذار بهاور کهنم بخهاطرشباهت نیست.
پیمان لبخند
داشت .مد نظر
-پ

آماده با

آالگل گونها

عمی تر شد .یک پله پایین آمد و کنار آالگل ایستاد .برنامهای کهه در سهر
آمد.
که امشب بهت نشون میدم! قبل از اینکه بریم خونه! یا حتی شاید همین االن!
را از درون گزید .این تغییر و تحول ،مخصوصا احسا

میشد ضربان قلب تند

را در گلو ح

کند .دست

میان کالم پیمهان باعه

را دور بازوی او حلقه کرد و با طمانینهه

از پلههای مرمری پایین آمدند .النا با دیدن پدر

دوان دوان از میان مردم گذشت و به سمت

آنها دوید .با صدا زدنهای النا که نام مادر و پدر

را صدا میکرد .هجده_ نوزده نفری که آمده

بودند .به طرف آنها چرخیدند .نواب اینگونه به خانوادهی همسهر

گفتهه بهود کهه پریها بهرای

ادامهی تحصیل همراه با پیمان از تهران ر،ته است و ذکر کرده بود هنوز صیغه هستند و عقد و
عروسی برگزار نشده است .بیاتی با دیدن دختری که کنار پیمان ایستاده بود و لبخند کمرنگی
روی لب
و دختر

نشسته بود .ذهن
را پ

سمت قل دیگر

از چند روز در آغو

که همان آالگل بود پرکشید .پیمان خم شهد

کشید و بوسهای روی گونها

حضاری که به ا،تخار آنها دست میزدند .چشم دوخت و تها نگهاه

نشاند .آالگل مضطرب به
بهه پهدر

ا،تهاد .محکهم

آستین پیمان را چنگ زد و باع شد او سر برگرداند .نواب کنهار دختهری بیسهت و خهردهای
سالهی جوان ایستاده بود .انگار دختر ملکهی انگلی
به سر و گردن
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پیمان ،النا را پایین گذاشت و زیرلب گفت:
 دیدی عزیزم؟ به خودت اطمینان کن!آالگل ،سر پایین انداخت و دست کوچک النا را در میان دست
هیچک

گر،هت .بایهد اعتهراف میکهرد.

یک ذره شک نمیکرد ،رد حاضر آالگل است .با لبخند به سمت ا،هراد گهام نهادنهد.

خانوادهی خوشبخت که میگفتند آنها بودند اما درآن پ

قصه ،پریای بیچهاره کهه بهه اصهرار

نهال و نیما پا در خانهی نیما گذاشته بود و یلدا مدام به میگفهت بهدون شهام اجهازه نمیدههد
برود .بود .پریایی که زیر نگاه مشکوک نیاو
دیگر قرار بود بیا،تد .کال،ها

و نگاه کال،هی ونداد از اتفاقاتی که تا چند دقیقهه

کرده بود .قرار نبود در اینجا باشد، .قه محهض درد و دل بهه

نهال زنگ زده بود و او هم خود را رسانده بود .قول داده بود ،ق یک دور کوچک بزننهد نهه بهه
میهمانی بیآید .هرچند جمع خانوادگی آنها بینهایت گرم بود جوری که در دل به بهزاد غبطهه
میخورد اما دو صندلی خالی که دقیقا جلوی او بود ،او را کنجکاو کرده بود .الهام کنار او روی
صندلی هشتم میز بیست و چهار نفره جا گر،تهه بهود بهه پریها کهه بها غهذای

بهازی میکهرد.

سقلمهای زد .با دهان پر همان طور که ساالد میخورد گفت:
 بخور دیگه! روزه داری؟! بخور غصه نخور میگهذره! بخهور جهون بگیهری بتهونی زنهدگیت رودوباره بسازی!
نهال با پا به پای ونداد که نگاه معنا داری با یلدا و نیما رد و بدل میکهرد .زد و اشهارهای کهرد
یعنی چه شده؟! ونداد با زدن لبخندی بسند کرد .از این نگاههای معنهادار اشهتهای او ههم کهور
شده بود .دلشورهی خاصی سراسر وجود
بکند ولی امروز نهال دیر بیدار شد و پ

را گر،ته بهود .قهرار بهود نیمها مقدمهه چینهی را

از آن هم ،خانه را ترک کرده بود .صدای زنهگ آیفهون

که در خانه پیچید .ونداد و نیما نفهمیدند چگونه هردو از جا برخاستند .نهال یک تای ابروا
باال داد و گفت:
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را

 منتظر کسی بودین؟ونداد لبخندی روی لب نشاند و گفت:
 آره عزیزم.نهال سر تکان داد و پ

از ر،تن نیما و ونداد اشارهای به یلدا کرد .که تو چیهزی میدانهی یها

نه اما او هم مضطرب دستان

را به معنای نمیدانم باال برد .پریا که از یک نف

الهام که سرا بشقاب برنج دوم ر،ته بود .عصبی کفگیر را از دست

خوردنههای

کشید.

 االن رودل میکنی چه خبره؟نیاو

خندید و سری تکان داد.

 -پریا خانم ،با کیانمهر که دعوا میکنه این میشه وضع  ،تا خرخره خود

رو خفه میکنه!

آوا خواهر ونداد که تا االن در سکوت شام میخورد .متفکر از چهرهی آشنای پریا پرسید.
 ببخشید میپرسم ولی شما و نهال چجوری باهم آشنا شدین؟پریا کفگیر را درون دی

گذاشت .بازدم

را بیرون ،رستاد .چه میگفت به ،امیلههای بههزاد؟

میگفت بخاطر زندگی نابود شدهام با خواهرشوهرم آشنا شدم؟ صهدای بهاز شهدن در و خهو
آمدگویی نیما و ونداد خطاب به آنها آمد .پریا سر تا پای

گو

شد .جلوی در به قسمتی کهه

میز روی یک پله که بیشتر به سکو میمانست دید نداشت اما او صهدای عصها را شهنید و بهی
اراده از جا برخاست .بهزاد اینجا بود؟ این امکان نداشت .نگاهها به سهمت پریها کشهیده شهد.
صدای عصا و صدای آرام زنی به گو

رسید .نهال و یلدا از جا برخاستند و به سهمت در ورودی

ر،تند .چشمهای پریا سیاهی ر،ت و بیاراده به پشتی صندلی الهام چنهگ زد .صهدای قهدمها
نزدیک و نزدیک شد .بهزاد ،نهال را در آغو
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 مامان خانم من چطوره؟نهال دست

را از دور برادر

جدا کرد و نگاه

به عصای قهوهای رنگ او گره خورد .تها آمهد

چیزی بگوید .نگاه بهزاد و پریای ماتم زده برهم گره خورد .دست بهزاد خشک شهد .پریها اینجها
را میشهناخت؟ مهادر

چه میکرد؟ مگر او نهال و خانوادها

ایسهتاد .ونهداد و نیمها

کنهار

نگاهی رد و بدل کردند .الهام از کنار پریا برخاست و سرخوشانه خندید.
میکنم دادا

 -آه چه توهم زیبایی زدم .ح

اینجاست .میبینی پریا اینجا کنار نهال و خاله،

بهزاد ایستاده.
پریا لب

را به دندان کشید .حالت تهوعا

شدت گر،ت .به نهال چه میگفت؟ میگفهت ایهن

مردی که با عصا کنارت ایستاده همسر من است؟ به قدری حال پریا بد بود که رنگ بها رخه
خواند .این حالت چهره و رنگ

نماند .بهزاد تر  ،شرمندگی و حال دگرگون پریا را از چشمان

پریدگی ،زیرچشمان سرخ ،را در این هفت ماه ندیده بود .چرا االن داشت دقت میکهرد؟ چهرا
االن در این موقعیت حال خراب پریا را ،همید .نفهمید چه شد .اصال چطور گفت ولهی لبخنهد
تصنعی بر لب نشاند و نهال را که منتظر جواب بود از خود

جدا کرد .روبه مادر

گفت:

 کوثری ،این خانمی که کنار الهام ایستاده .همسر منه! عروست.به پریا دست دهد .همین یک کالم کا،ی بود تا نگاه الههام

همین جمله کا،ی بود تا تنگی نف

و نهال میخ پریا و بهزاد ،قضایای تعری شده از جانب او شود .این مرد دورگه که شوهر او بود
برادر

بود؟ یعنی همسر پریا؟ پایی که لنگهان بهود؟ پهای بهرادر

لبخندی روی لب نشاند .سر
 -هزاران اهلل اکبر چه عرو

گاهی گیج میر،ت.
خوشگلی دارم!

ونداد سریع ماجرا را گر،ت .دست
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 نهال براتون همه چیز رو توضیح میدم، .ق خاله دربارهی این ماجرا چیزی نفهمه!یلدا آرام چیزی کنار گو

الهام گفت که او دهان باز شدها

را جمع کرد اما در این حال آرام

به پریا گفت:
 چرا خشک شدی زن دادا !؟ برو به مادر شوهرت سالم بده ،عین دوتا زوج خوشبخت ر،تهاررو برداشته االنم از بیمارستان مرخص شده!

کنین ،خاله تازه تومور مغزی
پریا سر به پایین انداخت .حال
آمد .نیاو

اصال خوب نبود .دست به صندلیها گر،ت و از روی پله پهایین

و آزاد ،آوا پریا را به جا آوردند .دختری که در بیمارستان با بهزاد ،هرار کهرده بهود.

جلوی کوثر که سردرد

از شادی خبری که خود

شده بود .ایستاد .پلکهای

را به سختی برهم زد .خم شد و تا آمد دست او را بوسه بزند .کهوثر

دست

پی برده بود و آشنایی با عروس

خهوب

را کشید و لب گزید.

 -خجالت بک

عروسم!

بهزاد نگران از حال خراب پریا ،عصا را محکم در دست
او تداعی شد .پریا سر سنگین
 -خو

،شرد .چهرهی بی حال ،ریمهاه بهرای

را باال گر،ت.

اومدید مامان!

با گهیج ر،هتن سهر
دستهای

و از دسهت دادن تعهادل  ،بههزاد نفهمیهد چگونهه عصها را رهها کهرد و

دور کمر او حلقه شد .بهزاد دیگر جان نداشت ک

دیگهای را از دست دههد .پریها

بیحال ساق دست بهزاد را چنگ زد و نهال دست ونداد را رها کرد و سمت دیگر پریا ایسهتاد و
بازوا

را گر،ت .رنگ به رخ بهزاد نماند .لب به دندان کشید و مضطرب گفت:

 -حالت خوبه پریا؟ چی شده؟ چرا انقدر حالت بده؟
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پریا با کمک نهال ایستاد .دست به سر

گر،ت اما از آغو

همچنان دور او پیچیده بود .اشکی از گوشهی چشم

بهزاد جدا نشده و دستان بههزاد
بهاال

چکیهد .بههزاد صهدای عصهبیا

ر،ت.
 دارم ازت میپرسم چی شده؟ چرا حالت بده؟یلدا عصبی ،لب گزید و از آشپزخانه خارج شد .همان طور که آب قند را هم میزد .گفت:
 چون زنت حامله است .تو رو یک د،عه دید شوکه شد.زمان برای بهزاد متوق شد و لبخند روی لبان کوثر عمی تر شد .نههال ناباورانهه بهه یلهدا کهه
لیوان را جلوی پریا گر،ته بود .خیره شد .علنها نمیدانسهت چهه بگویهد .اصهال زبهان
چرخ

نداشت .مغز

قهدرت

در حال چیدن وقایع و اتفاقات کنارهم بود .پریا دست بهزاد را په

زد

و کمر صاف کرد .او هم قدرت هضم اتفاقات را نداشت .بهزاد همانند مهمان ناخوانهده حاضهر
شده بود و یلدا در بدو ورود همه چیز را گفته بود .پریا خم شد و عصا را برداشت .نیما گلوی
را صاف کرد و گفت:
 شام سرد شد .بفرمایید ادامهی صحبتها باشه واسه بعد شام.بهزاد سر تکان داد .در جان
روی پریدهی پریا و حال خراب

تر

ا،تاده بود .او از بارداری ،ریمهاه خیهری ندیهده بهود .رنهگ و
را نمیتوانست پای بارداری بگذارد .پریا لیوان را از دست یلهدا

گر،ت و اندکی از ِ آن نوشید .کوثر لبخند

را کنترل کرد و به سمت پریا گام نهاد.

 نمیدونی عزیزم چه قدر خوشحال شدم .اصال امشب انگار بهترین شب زندگیمه!بهزاد عصا را از دست پریا گر،ت و یک گام به سمت عقب نهاد و کنار ونداد ایستاد.
 -چرا من خبر نداشتم پریا و نهال هم رو میشناسن؟ اصال چرا گذاشتی نهال بهه پریها نزدیهک
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شه وقتی واقعیت رو میدونستی؟
بهزاد علنا نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت! او برای بار دوم داشت پدر میشد .بچههای کهه
مادر

پریا بود .پریایی که شوهر داشت و یهک بچهه ههم داشهت .بچههی او پها بهه زنهدگیای

میگذاشت که از داشتن مادر محروم بود .پریا لبخند محوی زد و چیزی به مهادر بههزاد گفهت.
الهام از روی سکو پایین آمد و سقلمهای به یلدا زد .عصبانیت را در وجود

میکرد.

ح

 چرا نگفتی این دختری که وارد زندگیمون شده ،زن بههزاده؟ چهرا از اول نگفتهی کهه سهرابهزاد بریم و شوهره این دختره نشه؟ االن تکلی این زندگی چی میشه؟ تکلی این بچه چهی
و داغون شده؟ شرمنده مهیگم ولهی تمهام احسها

میشه؟ نمیبینی داداشم چه قدر ضعی
خوبی که به این دختر داشتم از بین ر،ت.
یلدا به الهام بابت عصبانیت
 -نهال خود

ح داد .شال

را کمی باز کرد.

نزدیک پریا شد .منم خبر نداشتم .دو -سه روز پهی

زندگیه بهزاده ،خودشون واس
ونداد دستی به صورت

،همیهدم .در ضهمن ایهن

تصمیم میگیرن.

کشید و کنار گو

بهزاد زمزمه کرد.

 تو از واقعیت خبر نداری.بهزاد پوزخندی به این حرف ونداد زد .دل او هیچ وقت با پریا صاف نمیشد .احسا
غرور

بدجور توس همسر متظاهر

نابود شده است .هرچند خیلی خاطر

 -بازم درو گفته .شما رو هم گول زده! من هفت ماه باها

میکهرد.

را میخواست.

زندگی کردم .من...

نیما که نزدیک آنها ایستاده بود .چشم غرهای به بهزاد ر،ت و با صدای بلندی گفت:
 بهزاد جان به مامان کمک کن! تازه رسیدین ،زمان زیاده واسه حرف زدن.678
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پریا دستی به بغض گلوی

خراب بود .دوست داشهت ،زمهین دههن بهاز

کشید .چه قدر حال

کرده و او را ببلعد .چه قدر سخت بود .حرفهای زمزمهه وار الههام را بشهنود و تنهها سهر

را

پایین بیاندازد .نهال آهی کشید و پریا را به سمت میز هدایت کرد و او ،ق یک کلمه آن ههم
با صدایی آهسته و لرزان زمزمه کرد.
 شرمندتم.نهال دستی به شانهی او کشید و همانند خود

گفت:
کن و واقعیت رو به بهزاد بگو!

 -ازت ناراحتم ولی درست میشه .خودت درست

سر پایین انداخت و لب به دندان کشید .بهزاد ناچار کنار پریا جا گر،ت .مثال با پنهان شهدن در
کشوری غریب میخواست کسی از حماقت چندماه پی ا

پی نبرد اما به لط پریا همه چیز

را ،همیده بودند .کوثر جلوی پریا جا گر،هت .دسهت بهه سهر بانهدپیچی شهدها
گوشهی لب

را گزید و همان طور هم با غذای به نیمه ماندها

همانند گذشته لب به خنده و شهوخی بها آزاد و نیهاو
میکرد اما تمام حواس

گر،هت .پریها

بهازی کهرد و بههزاد بهه اجبهار

بهاز کهرد .نههال گهاهی او را همراههی

بهر پریای درهم ر،ته و غمگهین بهود .پریهایی کهه ههر لقمههای کهه

میبلعید انگار سنگ میشد و به سمت پایین میر،ت .پریایی کهه بخهاطر سهنگینی نگهاه مهادر
بهزاد مجبور بود لبخند برلب بنشاند .بهزاد متوجهه بیاشهتهایی پریها شهد .دسهت بلنهد کهرد و
تکهای مر آن هم از قسمتی که پریا دوست داشت داخل بشقاب
کرد .بهزاد صورت

را به سمت او چرخاند .سر به سمت گو ا

کرد که عمی نشود .عطرموهای او را وارد ریههای

گذاشت .پریا متحیر نگاه
بهرد و نف ههای

را کنتهرل

نکند .آرام ،تلخ و گزنده گفت:

 عزیزم ،کر اینکه با غذا نخوردن بالیی سر بچهامون بیاری رو از سرت بیرون بیهار و غهذات رودرست بخور! تنها لطفی که میتونی به بچهات بکنی همهین چندماهیهه کهه حمله
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چون بعد از این دیگه رنگ

هم نمیبینی!

لرزشی دست پریا گر،ت .بهزاد لبخند تصنعی به روی بقیه که زیرچشمی آنها را مینگریسهتند
زد .پریا سر تکان داد ،لرز

چانه و اشک نشسته در چشمان

قاش را گر،ت و تکهای از مر جدا کرده و به سمت دهان

را کنترل کرد .دسهت لهرزان
برد .شام در سهکوت خهورده شهد.

پریا تشکری کرد و همراه با نهال و یلدا از جا برخاسهت .بشهقابها را داخهل ههم گذاشهت و از
پلهها پایین ر،ت .آشپزخانه سمت چپ خانه قرار داشت و حال و پهذیرایی بهه آشهپزخانه دیهد
داشت .بشقابها را روی اپن گذاشت .نهال سطل آشغال را وس آشپزخانه گذاشت و بشهقاب را
برداشت و داخل آن محتویات

را خالی کرد .پریا خیره نگاه

کرد و لب بهه دنهدان کشهید .از

نهال خجالت میکشید اما باید از او معذرت خواهی میکرد.
 -راست

نهال ،من ...یعنی چجوری بگم .چیزی نداشتم برای گفتن ،میگفتم من همونیم کهه

بخاطر ،رار به برادرت پناه..
نهال بشقاب را روی صفحهی کابینت گذاشت .در میان حرف پریا پرید.
 از دستت ناراحتم پریا ،من رو توجیه نکن! بهم زمان بده قضیه رو هضم کنم.پریا چیزی نگفت و سکوت کرد .یلدا لیوان را برداشت و با اسکاچ لبهی لیوان را کشید.
 چرا به بهزاد واقعیت رو نمیگی پریا؟ سر شام بهت چی گفت؟پریا آهی از نهاد
درگیر مشکل

خارج شد .دست

را لبهی اپن گذاشت .دوست نداشت بی

از این آنهها را

کند.

 باور میکنه؟ نه! من حتی اگه واقعیت رو جار بزنم .باور نمیکنه! ح داره ،من بههمیدم .همه ح دارن به جز منی که چوب بچگی و احسها
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چوب اینکه یک آدم بدبخت و بیچاره بودم که از اول پیشونیم سیاه بود.
را به سختی ،رو ،رستاد .پ

آب دهان

از گفتن حهر ، ،از آشهپزخانه خهارج شهد و بهر روی

دورترین مبل نشست .اشکی از گوشهی چشم

بی اراده چکید .به حلقهی انگشهتا

خیهره

شد .به اتفاقی که دیشب ا،تاد و به حرفهای پیمان که از او خواسته بود از آن خانهه برونهد .بهه
حرف بهزادی که انگار تمام احسا

و عالقها

از او بگیرد و چه تلخ بود ح دادن به او ،نگاه
نشسته بود و با نیما از کاری که مشهغول

را

یخ زده بود .بهزادی که میخواسهت بچهها
کمی باال ر،ت .به سمت بهزاد که کنار مادر

بهود سهخن میگفهت .دل پریها ضهع ر،هت بهرای

قدمهای نامیزان  ،برای پایی که در آتل آهنی ر،ته بود و میدانست بخاطر ضربهی او ،بهاز ایهن
بال سر او آمده ،دل
گزندها ! ته ری
قدر دلتنگ
کنار

زیر و رو شد برای لبا های همیشه مرتب او و حتی لحهن صهدای تلهخ و
مرتب قهوهای رنگ

و حلقهای که در دست چپ

بود و خبر نداشت .چه قدر دل

بشیند و او سر روی پای

و او ،همانند گذشته سرزن ا

خودنمایی میکرد .چهه

میخواست ،اصله را کنار بگذارد .همانند همیشه

بگذارد .بهزاد شیطنت کند و کاری خالف میل او انجام دههد
کند .چه قدر تلخ بود ،تداعی خاطراتی که در زمان حال چیزی

جز آه و حسرت ،پشیمانی از کتمان واقعیت به جا نمیگذاشت .و در شهرای حهال بایهد صهبر
میکرد .همانند این سه سالی که سپری شد اما چه قدر سخت بود صبوری و به جان خریهدن
حرفهای تلخ و گزندهای که رو و روان

را به بازی میگر،ت.

***
ساعاتی از تولد گذشته بود و پریا با سری به سمت راست مایل شده بهه دخترخالهههای پیمهان
که وس پذیرایی مشغول رقصیدن بودند چشم دوخته بود .بی حوصله دسهت
لیوان آب پرتغال را از روی میز برداشت .هنوز باال تنها
خشک کرد .سر
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متوجه آمدن او با سمت خود

شده بود .پیمان کنار

نشسته و لبخندی بر لب نشاند.

 چرا بیحوصلهای عزیزم؟!آالگل پو،ی کشید و یک جرعه از لیوان نوشید .مجدد سر کج کرد به دختری کهه کنهار خالهه و
دخترخالهی بزرگ پیمان ایستاده بود چشم دوخت.
 حیا رو بیاتی علنا قورت داده! ر،ته با یکی روهم ریخته که همسن دخترشه ،آه خدا شانببین! نه شان

رو

رو ببین! حاال اگه به من باشه تا قیامه قیامهت شهوهر کهه نمهیکنم ههیچ! یهک

پیرمرد روبه مرگ گیرم میاد.
پیمان دست

را جلوی دهان

گر،ت و خندید .نگاه

کمی بهه سهمت پهایین ر،هت .النها بهه

قدری از اواس تولد رقصیده بود که سر به روی پای آالگل گذاشته و به خواب عمیقی ،رو ر،ته
را درون ،رهای درشت موی خواهرزادها

بود .آالگل دست

،رو برد .پیمان کمهی خهود

را

به سمت آالگل کشید و نزدیک شد.
 -بهت شان

رو کرده که به من برخورد کردی! جوون ،آقا ،خانوادهدار! چی از این بهتر؟
برگرداند .لحن گفتار

آالگل سر به سمت

طنز نبود .پیمان امشب جدی بود .جدیتر از ههر

وقت در زندگیا !
 پولدار نیستی! این نقطه ضع توئه!پیمان سر

را تکان داد.

 -هرچی هست و نیست ماله منه! اون بیمارستان ،هرچی به اسم حمیدنواب باشه وارثه

مهنم.

بعد من ،میرسه به زن و بچهام.
آالگل نگاه دزدید .چهرهی النا کپی برابر اصل پریا بود .دقیقا کودکی خود
682
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برای لحن بامزه و بچگانهی النا ضع میر،ت.
 با خودت کنار بیا پیمان! بهم ثابت کن من رو همین جوری که هسهتم میپهذیری نهه اینکهههمها

هرچیزی که میگی ،هر کاری که میکنی ح

کنم بازم بخاطر پریاست.

پیمان دستی به گوشهی لب

کشید .لیوان را از دست آالگل کشید و روی میز گذاشت .بهرای

لحظهای کوتاه خیالی در سر

که برای او آن هم در شرایطی کهه

نق

بست .یک خیال خو

داشت آرزوی محالی بود.
 میدونی االن چی تو سرم میگذره؟را به سمت النا خم کرد و بوسهای روی گونها

آالگل صورت
تکیه داد و سر

را به مبل تکیه داد .مبل سه نفرهای که جلوی تلویزیون قرار داشت بهه ههیچ

طرف دید نداشت .دست
بدهد .سر

نشاند .پیمهان صهاف بهه مبهل

پشت آالگل قرار گر،ت .او را وادار کرد سر

را به سمت پریا چرخاند و پلک ،رو بست .آالگل عک

از این نزدیکی ،ضربان قلب

را در گلو ح

میکرد .دستهای گرم

را بهه شهانها

تکیهه

العملی نشان نداد .هرچند
یکباره سرد شهده بهود و

درجا متوق شده بود.
 -به اینکه کا

االن ههیچک

بهه جهز مها سهه نفهر نبهود، .کهر و خیهال ههیچ احهدی از سهر

هیچکدوممون نمیگذشت، .کر تو ،ق ماله من بود و ،کر من ،ق پی تهو! پهی زیبهایی نفه
گیرت پی موهای سیاه رنگت ،عطرموهات! دستت رو بگیرم .باهام برقصی ،مطمئنا اگه امشهب،
اینجوری بود .من خوشحالترین آدم روی کرهی زمین بودم .اگه ،کر چیزههایی کهه خوشهی رو
برام زهر میکرد .نبود .از خ قرمزام میگذشتم اگه زیر نگاه ذره بین همه نبودیم .اگه تو کنارِ
من آالگل بودی دستم برای این کار باز تر بود ولی ...بازم مشکلی نیست.
پیمان تعلل نکرد .دست دیگر
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در سینهی آالگل حب

بین دو انگشت گر،ت و باز کرد .نف

شد .انگار خهواب و خیهال بهود.

همانند همان شبانی که ،کر پیمان خواب را از سر او میربود .پیمان چشم باز کهرد در چشهمان
مشکی رنگ و متحیر آالگل خیره شد.
 با من ازدواج کن آالگل!نگاه آالگل میان حلقهی تک نگین و پیمان چرخید .ناباورانه زمزمه کرد.
 چیکار کنم؟جلوی خود را گر،ت بازهم حرف خواهر
دست چپ آالگل را میان دست

را پهی

نکشهد .پیمهان حلقهه را از جعبهه درآورد و

گر،ت.

 با من ازدواج میکنی آالگل؟ با من و النا میمونی؟ احساسم رو قبول میکنی؟ اگه جوابت بههاین پیشنهاد بله است .قول میدم خوشبختت کنم .هرچند جوابت منفی هم باشه بهازم کنهارت
میمونم .این پیشنهاد هیچ چیز رو برای من عوض نمیکنه ولی بدون اگه قبول کنی ...زندگیم
رو به پات میریزم.
اگر به خود
جواب

بود و النا روی پای

خواب نبود بلند میشهد و میر،هت .بایهد اعتهراف میکهرد.

به پیشنهاد پیمان مثبت بود اما تردید داشت .مردد بهود از اینکهه بهرای یکبهار ،قه

یکبار پیمان او را پریا صدا بزند و رو و قلب
در انگشت دست چپ

را بدرد .پیمان منتظر یک اشاره بود تها حلقهه را

سوق دهد.

 -اگه یکبار، ...ق یکبار من رو به اسم پریا صدا بزنی ،بدون برو برگشت میرم .حتی گهو

بهه

توجیههات هم نمیدم.
پیمان لبخندی مهمان لب
اشارها
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هرچند او هنوز از واقعیت اصلی خبر نداشت .او ،ق میدانست پیمان با بهاطری ههم زیهاد دوام
نمیآورد.
 و باید زنده بمونی! باید به اون قلب لعنتی حالی کنی که بازم بزنه! کار کنه وگرنهه بهه قهرآن،میرم پشت سرم رو نگاه نمیکنم، .همیدی؟!
لبخند از روی لبان پیمان ر،ت .بوی غذا در سالن پیچید و صدای چیدن ظروف در میان آهنگی
که از سینمای خانواده خارج میشد .گم شد .ناچار از تقدیر شومی که در انتظهار
تکان داد .سعی کرد دل

را خو

بهود .سهر

کند ،امیدوار شود به اینکه در این چندماه قلبی برای پیونهد

پیدا شود.
 تموم شد؟ حاال اجازه هست آالیِ من؟آالگل لبخند محوی کنج لب
به دنبال آن ،پیمان سر

نشست .سر تکان داد .سردی انگشتر در انگشتا

را کمی خم کرد ،بوسهای روی دست

،هرو ر،هت و

نشاند و در دل گفت:

 خوشبختت میکنم آالگل! بخاطر تو هم شده ،سعی میکنم زنده بمونم .بخاطر تو و خانوادهیتازه شکل گر،تمون!
***
کیانمهر سیگاری کنج لب گذاشت و بیحوصله تر از هر وقت ،به مانیتور کوچک لبتاب
شد .کیانا پاهای

خیهره

را درون شکم جمع کرده بود و بی صدا مشتی پفک هندی میخورد .مهرد

هیکل و تنومندی تا داخل اتاق کار کیانمهر ر،ته بود و به جلو خیهره شهده بهود .کیانها سهکوت
حاکم بر اتاق را شکست.
 -به چی ،کر میکنی کیان؟ به ،ردا؟
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با انگشت شست به انتهای سیگار زد و درون جا سیگاری خالی کرد.
 به تو ،به خودم به ،ردا! موضوع برای ،کر زیاده!کیانا آهی کشید و پفک سفید رنگ را جلوی صورت

گر،ت.

 میدونی من به چی ،کر میکنم؟! به شب گذشته! به تصمیم ،رزاد و عقد یهویی ...به آرامشیکه بعد چندسال سراغم اومد و پشیمونی...
کیانمهر سر تکان داد و صندلی گردان را به سمت دیوار چرخاند.
 حماقت کردی ولی ،رزاد مردِ خوبیه! باید دلخوکیانا محتویات دهان
روی گونهی بیرنگ

باشم به اینکه خواهرم خوشبخت میشه!

را خالی کرد و گردنبند را در میان دست
چکید .نگاه

بود ،به کمک الهام قلب شکستها

را از پشت به کیانمهر دوخت .او عزم

در دست

میر،ت اما اجل مهلت

را جهذب کهرده

را ترمیم کند .هرچند میدانست راهی که میرود جز تباهی

چیزی ندارد .به سمت میز کوچک دایرهای شکل خم شد و عک
گر،ت .اگر کیانو

،شهرد .یهک قطهره اشهک بهر

پسر کوچهک و عینکهیا

زنده بود باید امسال همانند تمام همسن و سالهای

را

به مدرسهه

نداد .کولههی مدرسهه را بهه شهانه بیانهدازد و بهرود .در ،کهر او چهه

میگذشت و در ،کر ،رزادی که بدون درآوردن لبا های

درون وان آب سرد ،رو ر،ته بود چه

میگذشت؟! کیانا قبل از ر،تن گفته بود .اگر میخواهد سر حر،

بمانهد او را طهالق دههد .بها

گریه گفته بود سهم او از خوشبختی ،ق چندساعت بوده .نمی،همید چرا جلهوی همهه گفتهه
است پای من نمان و برو سرا زندگیات! مادر

لب به دندان کشید و چندین مرتبهه بهه در

نواخت، .رزاد نمی،همید علت این نا آرامی را علت این حرفهایی که کیانا میزد و مدام حهرف
از آخرین بار میزد را .نف
کشید .سر
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را لبههی وان گذاشهته و بهاال تنهها
مادر

را بهاال

را که مدام بهه در میکوبیهد .شهنید.
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سرما به بند-بند وجود

نفوذ کرده بود .دست بلند کرد و موهای تیرها

هل داد .یا علی گویان تن سنگین
پریا دستهای

را بهه سهمت عقهب

را از آب کشید .بهزاد کلید برق را زد و خانه غرق نور شهد.

را درهم قفل کرد و گوشهی در ایستاد .بهزاد به دیوار پذیرایی تکیه داد.

 ترسیدی یلدا ماجرا رو لو داد؟ میخواستی از غیاب من استفاده کنی و بچههام رو بکشهی؟ آخآخ سر بزنگاه رسیدم.
پریا سر به زیر انداخت .تلخ خندید و دست به سینه ایستاد.
 همین طو که تو بابای این بچهای من مادرشم!بهزاد بیتفاوت به تابلو ،ر

میخ شده به دیوار چشم دوخت.

 تو مادر یک بچهی دیگه هم هستی ،مادرِ بچهی نهامزد سهابقت! آخ راسهتی ...شهرمنده یهادمر،ت .انقدر غرق مامان شدم ،میخواستی جایی بری؟ خونهی نامزدت؟
پریا انتهای پالتوا

را در دست ،شهرد و کف ههای

را جلهوی در از پها درآورد و کنهار بههزاد

ایستاد.
 یک سوال مسخره ازت بپرسم جواب میدی؟بهزاد عصا به دست چند قدمی از او ،اصله گر،ت.
 وقتی میگی مسخره چرا میخوای بپرسی؟ آ نکنه میخوای دربارهی زندگی آشهفتهام چیهزیبگی؟ از اینکه...
پریا از پشت به او که دور میشد خیره شد و در میان حر،

پرید .پریا میگفت با سردی بهزاد

میماند ولی طاقت نمیآورد .مگر میشد با این بهزاد تلخ زندگی کرد؟ نهال دم آخری گفته بود
به سمت
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بغض گلوی

شکست .صدای

لرزید و بهزاد پشت در اتاق متوق شد.

 چرا هیچوقت ازم نپرسیدی دربارهی گذشتهام؟ چرا هر وقت خواستم بگم گفتی مههم نیسهتکه سرانجام ما این نشه؟ اگه یکبار، ...ق یکبهار گهو
واقعیت از تر
بهزاد دست

مهیدادی مهن از تهر

آشهکار شهدن

اینکه از دستت ندم و حالت رو خراب نکنم .برنمیگشتم این کشورِ لعنتی!
از روی دستگیره لیزخورد .پریا چه میدانست از خرد شدن غرور

از عاشقانههای

هنگهامی کهه

با مرد دیگر میگفت؟ بهزاد تاب مهیآورد؟ صهدای پریها بهاال ر،هت و سهر

گیجتر از قبل شد.
 شنیدی ،گفتم نمیخوامت ولی هیچ وقت نپرسیدی چرا! نپرسیدی چرا اومدم چرا حالم بهدهاصال چرا منی که انقدر دوست داشتم که حاضر بودم بمیرم که خار تو پات نره گذاشتم ر،تم.
بهزاد به سمت

با کندی برگشت .صورت پریا خی

و به سختی آب دهان

را پایین ،رستاد تا بی

اشک و رنگ

پریدهتر از قبل .تلخ خندید

از این جلوی پریا نشکند.

 چون خرت از پل گذشت پریایِ من! چون دیگه به بهزاد نیاز نداشتی ...چهون مهن ،قه یهکمرد مریض و بدبخت بودم که دل به کسی داد که ،ق پرستار
تبسم کرد و پریا ،دست به شال
میکرد هیچ هوایی وارد ریها
بهزادی بود که هرلحظه بی

ک
خراب

ساق پای

بود.

کشیده و آن را باز کرد .انگار هوا در خانه نبود .هرچهه تقهال
نمیشد .همانند اینکه کسی جلوی تتف ا

را گر،ته بود و آن

از قبل او را درههم میشکسهت .از لحهن بلنهد صهدا و حهال

تیر کشید اما آخر حرفهایی که در دل

 -پیشم بودی ،کنارم بودی ولی دلت پی

ک

تلنبار شده بود به زبان آورد.

دیگه بود عزیزم! االنم اصال مههم نیسهت .مهن

وقت و حوصلهی شنیدن به حر،ات رو ندارم .من بهزاد سلطانی از اینکه بههت پیشهنهاد ازدواج
دادم از اینکه تو رو وارد زندگیم کردم پشیمونم و تو ...بزرگترین حماقهت زنهدگیم بهودی پریها
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نواب!
را به پریا کرد و وارد اتاق شد .در را برهم کوبید و پریا دست به پشتی مبل گر،تهه

بهزاد پشت

را رها کرد و بی صدا گریست .بهزاد عصبی دست به گلوی

و روی زمین نشست .بغض

کشید

و آرام زمزمه کرد.
 از این بیشتر بیچاره نشو بهزاد!پریا دست روی قلب
جوری که دست

گذاشت و چندین مرتبه روی قلب

کوبید .حالت تهوع شهدیدی داشهت

را جلوی دهان گر،ت و چندین بار ع زد ،بهزاد عصها را کنهار دیهوار پرتهاب

کرد .با بیچارگی پایین تخت نشست .دست به سمت آتل آهنی برد .بخیههای محهل جراحهت
هنوز خوب نشده بود .حتی کشیده هم نشده بود و باید مراقبت به عمل میآورد .پریا دست

را

انداخت و برخاست .سرگیجه امهان

را

روی زمین سرد گذاشت .سنگینی ا
بریده بود اما اگر حر،

را روی دست

را نمیگفت غهدهی چهرکین میشهد .دسهت

گذاشت و در را باز کرد .بهزاد سر بلند نکرد و خود
یک قدمیا

ایستاد .به نیم رخ گر،ته و غمگین

بود .خیره شد .صدای مرتع

را روی دسهتگیرهی در

را مشغول باز کردن آتل نشان داد .پریا در
که به لط آباژور کنهار تخهت روشهن شهده

پریا باال ر،ت.

 شبی کهه حلقههی ازدواج قبلیهت رو انهداختی ...از خهاطرات گذشهته دسهت کشهیدی ...ازتپرسیدم ...پشیمون نمیشی؟! گفتی پشیمون نمیشم ولی شدی! گفتی دوسم داری یادته؟! این
بود دوست داشتنت؟ بدون اینکه بذاری یک کلمه بگم ،حکم دادی! حر،ای همه رو بهاور کهردی
به جز من! منی که خودم مثل تو از همه چیز بیخبر بودم .من اصال خبهر نداشهتم ...اون بچهه
زنده است .بچهی من و پیمان مرد! سه سال و نیم پی

مرد! اون اصال شوهرم نبود ...نشد! اون

صیغه بعد از یک سال باطل شد .من ،ق زنه توئم بهزاد! ،ق تو!
زانوهای
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ه -ه

پریا سکوت اتاق را شکست .بهزاد تلخ خندید .شهاید اگهر خهود

نمیدیهد خهود

نمیشنید باور میکرد اما هم دیده و هم شنیده بود.
 توقع داری باور کنم؟ من خودم با چشمای خودم دیهدم .کاغهذهایی گهه واسهه اون مرتیکههبرسهه .حتهی محتویهات

مینوشتی ...دوتا نامهای که به ادارهی پست دادی تا یک روزی دست

نامه رو هم خوندم .تو از اون مرتیکه خواسته بودی بیاد دنبالت! اونم وقتهی کهه زنهه منهه بهی
غیرت بودی!
دست
بود .باور

را باال برد و با بیچارگی بر سر

کوبید .پریا سر به پایین انداختهه بهود و سهکوت کهرده

نمیشد .بهزاد خوانده بود تمام گفتهها ،تمام ناگفته های
نیاورد؟! چرا؟ پوست لب

را میدانست و به روی

را .بهزاد از اول همه چیز

را به دنهدان کشهید .چشهمهای

دو کاسهه

خون شده بود.
 چرا؟! چرا باهام موندی ،چرا از عشقت از همه کست گذشتی واسه منِ دوهزاری؟ چرا وقتهیمیدونستی اون اوایل دلِ من باهات نیست، ،کر کردی همها
بهزاد اختیار از ک داد و میان حر،

تظاهره...

پرید.

 واقعا نمیدونی؟ چون بهت دلدادم .حاضر بودم چهار شبانه روز درد بکشم ولی نبینم نبودنترو! چون شکستم ولی نخواستم با هزیونهای گاه و بیگاهم بشکنی! با وجود اینکهه میدونسهتم
یک موی تو راضی به کنار من بودن نیست و به اجبار کنارمی ولی نبودت دیوونهام میکرد!
پریا چنگ به گلوی

زد و بیاراده دست بلند کرده و روی دست بهزاد گذاشت .گریه امان حرف

زدن به او نداد.
 -بمون بهزاد ...تا درست

کنیم! تا بهت ثابت کنم چه قدر میخوامت .چه قدر دلتنگت بودم و

چه قدر پشیمونم از اومدنم.
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بهزاد کنترل

را با رها شدن قطرهای اشک از دست داد .صدای ه  -هه مردانهها

پیچید و پریا ،اصله را کنار گذاشت .دسهتهای سهرد
محکم سر

در اتهاق

را روی صهورت بههزاد گذاشهت امها او

را چندین بار با تخت کوبید.

 شکستیم عشقم .حاضر بودم دنیا رو به پات بریزم حاضر بودم بها عالقههی ظاهریهت زنهدگیکنم ولی بهم درو گفتی.
پریا سر بهزاد را به قفسهی سینها
 -ببخ

تکیه داد.

بهزادم! ببخ !

بهزاد بی تاب از این ،اصلهی کم دستان
دست

را دور پریا حلقه کهرد و بها بیچهارگی گریسهت .پریها

را در موهای بهزاد کشید و او دم عمیقی از عطر تن کوچک و نحی پریا گر،ت .همین

کا،ی بود تا بهزاد درد و غصههای
آغو

را ،رامو

کند .همانند شبهای قبل و قبلترا

پریا پناه میآورد .پریا موهای آشفتهی او را باال داد و پیشانیا

غمگین پریا کنار گو ا

که بهه

را بوسید .لحن گریان و

زمزمه شد.

 ببخشم بهزاد و واقعیت رو از زبون خودم بشنو! به جونِ تو که عزیزترین کسمی دوسهت دارم.به همون خدایی که میپرستی باورم کن!
تمام شد و اتاق دور سر

کالم

چرخید .دستهای

بهزاد ا،تاد .بهزاد با بسته شدن پلکهای خی
ا،تاد .صورت
لرز

پریها و سهنگینی ناگههانی کهه روی دسهتان

رنگ باخت .جسم بی جان پریا همانند ،ریماه در آغوش

نامحسوسی گر،ت و صداهایی متفاوتی در سر

و با التما
چهرها
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ا،تهاده بهود .دسهت

پیچید .پریای از حال ر،ته را تکهان داد
هماننهد ،ریمهاه سهرد بهود .رنهگ بهه

گود ا،تاده بود .دیوانه وار سر تکان داد.
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 نباید تنهام بذاری پریا! نباید!یک دست
توان

را روی کمر پریا گذاشت و دسهت دیگهر

نیست اما باید خود

را زیهر زانوههای

بهرد .میدانسهت در
ناامیهد

پریا را به بیمارستان میرسهاند .او یهک بهار از آمبهوالن

شده بود .دیگر نمیتوانست دست روی دست بگذارد و جنازهی پریها را ههم هماننهد ،ریمهاه از
را روی یک پا انداخت و یاعلی گویان از جا برخاست .چنان ،شهاری

خانها

خارج کند .وزن

به پای

وارد شد که سوز ا

بهه اسهتخوان رسهید .عهرق بهر پیشهانیا

نشسهت .سهر بهه

زیرانداخت و به پریا چشم دوخت.
 نمیذارم بمیری! تو محکومِ منی! اول باید جنازهی من از این خونه بره بعد تو!***
خم شد و پیشانی دختر
را خامو

را بوسید .لحا،ت صورتی رنگ را روی او کشید .آباژور کنهار تخهت

کرد شب نما بودن کاغذدیواریها اتاق را کمی روشن میکرد اما دوست نداشهت بهه

این زودی از اتاق دختر

خارج شود بنابراین ،روی صندلی راحتی کنار پنجره نشسهت و بهه او

چشم دوخت .النا او را یاد پریا میانداخت اما ته چههرها  ،چشهمهای تیهرها  ،نهوع نگهاه
بیشتر به آالگل میمانست تا مادر واقعیا ! دسهت
قلب

داشت .نتوانست به آالگل بگوید چه مرگ

داخل جیب کت برد .چشم زخم را در میان دست
روی لب

را روی قلهب
شده است و شب

گذاشهت .کهوب

را خراب کند .دسهت بهه

گر،ت .لبخندی بر لب

ماندگار نشد چون تقهای به درخورد و نواب سر

منظمهی

نشست امها زیهاد

را از گوشهی باز شدهی در بیرون

آورد.
 میتونم بیام داخل؟پیمان سر تکان داد و بازدم

692

را بیهرون ،رسهتاد .صهدای برخهورد کف ههای مجلسهیا

WWW.98IA3.IR

بهه

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

سرامیک آمد .نواب کنج پنجره ایستاد و پرده را کنار زد.
 امشب بعد چندسال چشمات میخندید .بهت گفتم پریا برگرده همه چیهز درسهت میشهه.خنده به لبای تو و نوهام برمیگرده!
پیمان سر

را به صندلی تکیه داد .صندلی را آهسته تکان داد.

 بالیی که سر قلبم آوردی چی؟ با برگشت پریا خوب میشه؟نواب از پشت پنجرهی بخار گر،ته سیاهی حیاط را از نظر گذراند.
 ناشکری میکنی پسرم .خیلیها در حسرت همین باطرین!پیمان از درون گونها

را به دندان کشید و دستگیرهی چوبی صندلی را میهان دسهت

،شرد .حرفهای آالگل و دکتر که باهم در تعارض بودند در گو ا
تلخی روی لب

محکهم

بهه صهدا درآمهد .لبخنهد

نشاند.

 میدونی دلم چی میخواد دکتر نواب؟ یک قلب سالم .میتونی این آرزوی پسرت رو بهرآوردهکنی؟
نواب دستی به ته ری

زمخت

کشید .پردهی تور را انهداخت و بهه سهمت پیمهان برگشهت.

نمی،همید این حرف بی سر و ته از کجا در ذهن پیمان نق
بح باز شده است .بازوی چپ

بسته است .اصال چرا امشب ایهن

را به شیشه تکیه داد .دست دیگر

را در جیب

،هرو کهرد و

به او که منتظر جواب بود .خیره شد.
 گفتم واسه خوشحالیت هرکاری میکنم ولی این از دست من برنمیاد اما یک استثنا هست.میتونم با یک تشخیص غل  ،قلب سالم اون ،رد رو با تو عوض کنم .کل اون بیمارستان متعل
به منه اگه دکترا خفه خون بگیرن این آرزوت رو برآورده مهیکنم ولهی ،قه یکبهار خهوبی و
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دلسوزیهای من رو باور کن پسرم!
دست پیمان محکم بر روی دستهی صندلی برخورد کرد .سر پایین انداختها

را باال برد.

 اگه برام دلسوزی میکردی اگه قصدت خوبی بود این بیماری صعب العهالج رو تهو جهون مهننمینداختی.
نواب لبخند تلخی زد.
 خودت باع شدی بهت گفتم نیا خونه خودت اومدی و پریا رو دیدی ولی االنم دیر نیست.میتونم همه چیز رو درست کنم .حتی انقدر دستم بازه که قلب. ...
پیمان کاسهی صبر

لبریز شد .از روی صندلی برخاست.

 که یکی دیگه رو نص جون کنی و قلبنواب سر پایین انداخته و گره کروات

رو تقدیم من کنی؟ تو واقعا آدمی؟

را باز کرد.

 -شاید آدم نباشم ولی پدر که هستم و یک پدر حاضره بمیره ولی بچها

درد نکشه حتی اگه

قاتل شه.
لحن اندوهگین حمیدنواب ،اعصاب پیمان را بهم ریخته بود .کال،هه چنگهی درون موههای کهم
پشت

کشید .در یک قدمی نواب ایستاد .دست

داد .صدای آهسته و پرخواه ا

در گو

 -اگه پدری ،اگه برات اندازهی پشیزی ارز

را جلوی او گر،هت و بنهد انگشهت

را نشهان

حمید پیچید.
دارم .بذار هرجور میخوام کنار هرکی خوشهحالم

این چند صبا باقی مونده رو بگذرونم .واسه من هیچ کاری نکن ،نه جون کسهی رو بخهاطرم
بگیر نه تحت ،شارم بذار! بذار بعد سه سال کنار دخترم بدون دغدغه بگذرونم .کاری نکن لهب
مرگ ا،سو
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دارم بودم .بذار وقتی مردم با خیال راحت بمیرم ...چون میدونم باطریت زیهاد بهه قلهب

دوس

من جواب نمیده و ،رصتی برای زندگی کردن ندارم.
را پ

از اتمام حر،

نفس

پیمان پشت

را به او کرد.

سنگین بیرون ،رستاد .لرز

نامحسوسی دست حمید گر،هت و

 چون ،رصتی نداری دارم پریا رو کنارت بر میگردونم .کنار مادر بچهات کنار دخترت ...دیهدیامشب چه قدر خوشحال بودی؟ آرزوی من ،ق خوشحالیته! ارث و میراث همها
پیمان نگاه
بدن

را به قامت دختر

که روز تخهت دراز کشهیده بهود انهداخت .تمهام سهلولهای

از شدت غصه میلرزید اما خم به ابرو نمیآورد .اشک در چشمان تیرها

زبان در دهان

حلقه زده بود.

چرخید و از این سوال استفاده کرد.

 من پریا رو دوست ندارم .دلیلی نداره زندگیبریزه! از پریا و زندگی

بخاطر منی که امروز هستم ،هردا نیسهتم بههم

دست بک ! ایهن خهواه

کشیده بخاطر تحریکهای تو زندگی
مثل یک پدر برا

بهونه بود.

اولمهه ،اون بهه انهدازه ی کها،ی از زنهدگی

خراب شده به جای غم و غصهههایی کهه بهه

جبران کن! اون به جز تو و من کسی رو نداشت .نذار ح

دادی

کنه بی کسه!

حمید تکیه از شیشهی سرد گر،ت .شانههای پیمان ا،تاده بود و صدای خ -خ

نف های

را میشنید.
 -اونی که دوس

داری چی؟ با اون چیکار میکنی؟

نواب نپرسید کسی که دوس

داری کیسهت؟! او پیمهان را از خهود

بهتهر میشهناخت ،طهرز

متفاوت نگاه  ،لبخندهای گاه و بیگاهی که بر لب مینشاند .حال او را هم زیر و رو کرده بهود.
پیمان دستان
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 زندگی میکنم .جوری که وقتی اجلم سر رسید حسرت نخورم.حمید لب

را گزید و خود

را کنترل کرد .انگار گرد غم و غصه امشهب روی دل ِ چهرکینا

پاشیده بودند.
 همین رو شبِ تولد سی سالگیت از بابات میخوای؟ ،کر میکنی اگه آزادت کنم خوشبختی؟اگه کنار بکشم و دست از زندگی پریا بردارم و به زور نگه
پیمان تبسمی کرد و پلکهای
زندگی بر زیرپوست
شیرین بود این ح

را برهم زد .اگر پدر

ندارم ،خوشبخت میشی؟
این کهار محهال را در حقه

میدوید .حتی عطر موهای آالگل را میتوانسهت حه

میکهرد.

کنهد و چهه قهدر

آزادی!

 آره ،اگه زندگی پریا سر و سامون بگیره اگه من با خیال راحت دست دخترم رو بگیرم و کنارکسی که دوس

دارم زندگی کنم ...خوشبختم!

***
چند روز بعد:
دست در میان موهای تیره و بلند

کشید .چند تقه به در اتاق بابک که کنهار آشهپزخانه بهود.

نواخت.
 بابک؟! خونهای؟ دارم برمیگردم ایران واسه توهم بلی گر،تم .بابک؟صدایی از درون اتاق نشنید .دست روی دستگیره گذاشته و آنها را به سمت پایین ،شرد .تخهت
یک نفرهی گوشهی دیوار مرتب بود و هیچ رد و آثاری از بابک به جا نمانده بود .مرضهیه خهانم
که صدای عماد را شنیده بود .دستان خی
 سالم پسرم ،خو696
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چشم دوخت .سه سهاعتی تها حرکهت هواپیمها

عماد سری تکان داد و به ساعت مچی اسپرت

،رصت داشت اما حوصلهی این را نداشت دنبال او بگردد.
 آره خاله ،کجاست؟مرضیه با یاد دو شب قبل که هنگام نماز صبح سایهی او را هنگام خارج شدن از خانه دیده بود.
متفکر گفت:
 از دو شب پیعماد یک تای ابروا

که ر،ته دیگه نیومده!
را باال ،رستاد.

 -نگفت کی میاد؟ چیزی نگفت؟ بهزاد به

گفته بود امروز بلی داریم.

مرضیه نه گفت و عماد گوشی را از جیب شلوار

بیرون آورد .باید اعتراف میکرد .ایهن ده روز

همانند برق و باد گذشته بود .باید اعتراف میکرد .این چند روز گذشته حال درسهت و درمهانی
نداشت، .کر کیانا در سر

مدام موج میزد .خواب را از سر

ربوده بود .خیلهی تهال

کهرده

بود تا پروژهها را در حداقل زمان تحویل دهد اما نشده بود .تمرکز نداشهت و مهدام مجبهور بهه
دوباره کاری میشد .عماد آنقدر دست -دست کرده بهود کهه در هفتههی قبهل کهارت عروسهی
برادر

به دست

رسیده بود .شمارهی بهزاد را گر،ته و گوشی را نزدیک گهو ا

اتاق را بست و چمدان خاکستری رنگ

گر،هت .در

را کشید .بهزاد نگاه از چهرهی پریها گر،هت و سهریع

گوشی را از روی عسلی برداشت .بر تاج تخت تکیه داد و تما

را وصل کرد .آنقهدر بیحهال و

خسته بود که حوصلهی حرف زدن نداشت .حتی بهه عمهاد ههم زنهگ نهزده بهود، .قه بلهی
الکترونیکی را برای او ،رستاده بود .البته بماند عماد هم هیچ کدام از تما

های ایران را جواب

نمیداد.
 سالم ،خوبی دادا ؟ اومدم خونه دنبال بابک ولی نیست .مثل اینکه از دو شب پهی697
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دیگه نیومده!
را به پسر

کوثر تسبیح به دست نگاه

نشسته بهود دوخهت.

که روی تخت کناری عروس

صدای بلند عماد را که نام بابک را آورده بود .شنید.
 -سالم ،به

زنگ میزنم .ممنونم ازت عماد.

عماد بی حوصله خدا،ظی گفت و روی اولین مبل نشست .بهزاد گوشی را پایین آورد و از میهان
مخاطبین

دنبال شمارهی بابک گشت .روی نام او زد امها بهوق اول نخهورده بهود کهه نهوای "
میباشد " .در گو ا

مشترک مورد نظر خامو

پیچید .نگاه سنگین مهادر

کهرد.

را حه

لبخند بر لب نشاند و گفت:
 مامانِ خوشگلم بودنت اینجا دردی رو دوا نمیکنه .باید بری خونه استراحت کنی نهه دوبهارهبیای بیمارستان! میبینی که من حالم خوبه پریاهم کم-کم بهو
به جملهی آخر حر،

باور نداشت .ده روز بود از همان شبی که حال

بود .پزشک میگفت حال خود

و بچه خوب است اما بدن

میاد.
بد شده بود بی ههو

خیلی ضعی است .دکتر گفتهه

بود این طبیعی است اما بهزاد هر ثانیه که پریا را روی تخت میدید .با وجود آزمای
که نتیجها
بخیههای

خوب بود .دل

بهی

کلهیای

از قبهل بهه شهور میا،تهاد .حتهی دیگهر پهای چهپ

باز شده بود و گاهی درد میکرد مهم نبود .کوثر مضطرب نگاه

کهه

کرد.

 مگه میشه من برم پسرم؟ اصال دلم آروم میگیره؟بهزاد دستی به ته ری

نامرتب

کشید.

 مامان جان ،من که حالم خوب شده ،پریا هم. ...حر،
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نفهمید چگونه ،عصا را برداشته و پای برهنه از تخهت پهایین آمهد .در ،اصهلهی میهان تختهها
ایستاد و دست سرد پریا را میان دست

گر،ت.

 پریا؟کوثر تسبیح روی مبل گذاشته و دست به سر

گر،ت .نفهمید چگونه از اتاق خارج شد و خدا

را شکرکنان به سمت ایستگاه پرستاری دوید .پریا کمی سر

را آرام به سمت بهزاد چرخاند.

 جان؟ من خوبم ...من...تصویر بهزاد با لبا های آبی بیمارستان واضح شد و پریا ناگههان ترسهان کمهر صهاف کهرد و
وس تخت نشست .به قدری دهان

خشک بود که نتوانست به خوبی حر،

را ادا کند.

 چرا اینجایی؟ چرا ...لباسایِ بیمارستان...؟حر،

را نتوانست کامل ادا کند .بهزاد در دل خدا راشکر کهرد امها چههرها

نشان داد و نگرانی چشمهای

رخت بست .دست

را بهی تفهاوت

را از روی دست پریا برداشت.

 خوردم زمین ،ده روزه بیهوشی! ده روزه خوابیدن رو به زندگی کردن به جهنمهی کهه قهرارهبرات بسازم ترجیح دادی! ده روز بیشتر میشه!
دکتر وارد اتاق شد .بهزاد ،اصله گر،ت و عقب ایستاد .پرستار پردهی میان دو تخهت را کشهید.
بهزاد دست

را لبهی محا،ظ تخت گذاشت و تکیه داد .سر

را گر،ت .بازهم خامو

را پایین انداخته و شمارهی بابک

بود .بابک کسی را در خهارج از کشهور نداشهت .دوسهت و آشهناهای

وقتی آن اتفاق هفت ماه پی

ا،تاد .او را ترک کرده بودند .پول آنچنانی نداشت کهه بتوانهد بهه

ایران بیآید .با ایستادن مادر  ،از ،کر درآمده و گوشی را پایین آورد.
 -به بابک زنگ میزنی؟
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بهزاد نفس

را سنگین بیرون ،رستاد .سر بلند کرد.

 -آره قرار بود امروز با عماد برگرده ولی در دستر

نیست .هیچ آشنایی تو کشور غریب نداره!

معلوم نیست کجا غیب شده .پول آنچنانی نداره ،نمیتونه از اونجا خارج. ...
بهزاد یاد چیزی ا،تاد .بیاراده حر،
غیاب پسر کوچک

از

قطع شد .تکیه از تخت گر،ت و روبه کوثر کهه دله

به شور ا،تاده بود .پرسید:

 تو این مدت کسی نیومد دیدن بابک؟کوثر در ،کر ،رو ر،ت و پرستار پرده را کشید .دکتر گوشی پزشکی را درون جیب سفید

،رو

برد و روبه بهزاد گفت:
 شما نسبتی با بیمار دارین؟ اینجوری که بنده در جریانم تو اتاق وی آی پی ،قه یهک تخهتو...
بهزاد که گو

دادن به حرفهای دکتر بخ

 -بله ،من همسرشم ،حال

حوصلها

را سر میبرد .حرف زن جوان را برید.

چطوره؟

دکتر سر تا پای او را از نظر گذراند .بهزاد کمی پیر تر از چیزی که نشان مهیداد بهود .شهمار
موهای سفید میان موهای تیرها

از ده گذشته بود و او را جا ا،تاده تر نشان میداد.

 وضعیت بچه و خانمتون خوبه ،ق باید تقویت بشن! از ،شارهای عصهبی و اسهتر  ،تهرباید دور باشن ،مرخصه ولی دکتر خودتون هم باید معاینه کنه که ر،تن به یهک بخه

دیگهه،

خدا سالمتی بده!
پرستار و دکتر از اتاق خارج شدند و پریا کمر صاف کرد و پتو را کنار زد .کوثر روی تخهت کنهار
پریا نشست و دست او را نواز
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 خوبی خوشگلم؟ خیلی بهزاد ترسید حالت بد شهد .اصهال وقتهی دیهدم وارد بیمارسهتان شهد.نمیدونی چه حالی بهم دست داد.
انداخت.

پریا به زدن لبخندی اکتفا کرد .بهزاد نگاهی به مادر
 -نگفتی مامان؟ یکی اومد دیدن بابک؟

کوثر چشم غرهای به بهزاد ر،ت و پریا را نگریست .پریا با شنیدن حرف بهزاد ،صدای پیمان در
گو ا

به صدا درآمد و ناگهان معدها

پیچ خورد" .من بهد قهولی کهردم پریها ،خواسهتم بها

تحریک و گفتن واقعیت به برادر  ،تو رو از

پ

بگیرم .بها درمهان مهادر

و صهاف کهردن

بدهیها به قولم عمل کنم و اون رو راهی کانادا کردم ".بهزاد دوباره شمارهی خامو

بابهک

را گر،ت .دست و پای بهزاد برای محبت بهه پریها بسهته بهود .بهرای ابهراز نگرانهیا

و حهال

خراب  .متوجه سنگینی نگاه پریا شد .پریا با زبانی خشک و لحن لرزان ،امیدوار به جواب آرهی
بهزاد پرسید:
 چرا دنبال ...بابک میگردی؟! مگه ایران نیست؟بهزاد بازدم

را بیرون ،رستاد و پوزخندی زد .اگر مادر

حرف میزد اما بیاراده با دیدن حال خراب پریا و مادر

نبود .بازهم بها زبهان نهی

و کنایهه

که حضور داشت .گفت:

 نه عزیزم ،بابک رو یک نفر ،رستاده بود کانادا تا یک سری حرف به من بزنه ولی خهب مهنبیشتر

رو میدونستم.

پریا گنگ به بهزاد خیره شد .چه حر،ی را بهرادر

بهه او بزنهد؟ حر،هی کهه بههزاد از او خبهر

داشت .کوثر چشم غرهای به بهزاد مجدد ر،ت.
 -عرو
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چشمهای پریا در حدقه درشت شده و آب دهان

را محکم پایین ،رستاد .پیمان سهرا بابهک

ر،ته بود .تا واقعیت گذشته که البته به درو بود بگوید .بهزاد نگاه از چشهمهای پریها نگر،هت و
مجدد شمارهی برادر

را گر،ت .کال،ه عصا را در دست

بدی نسبت به این غیاب او داشت .یک ح

گر،ت و به سمت پنجره ر،ت .ح

بد همانند طعم تلخ قههوهی غلهیظ! پریها جرعهت

نداشت جلوی بهزاد نام پیمان را بیاورد اما آشهفتگی و پریشهانی او کهه مهدام شهمارهی بهرادر
خطاکار
دست

را میگر،ت .باع دلپیچهی او هم شده بود .کوثر بیخبر از همه جها ،تسهبیح را در
گرداند و گفت:

 اگه بخوام به یک چیزی شک کنم .اون آدمیه که خرج عمل من رو داد و بیمارستان بسهتریمکرد .ماشین مدل باالیی داشت .حتی ر،تارشم خیلی خوب بود ولی بابهک همچهین آدمهی رو
نمیشناخت .اگه از خصوصیات ظاهری

بگم .سر کهم مهویی داشهت .تهه ریه

داشت و همسن و سالهای تو بود بهزاد .قد
پریا با شنیدن مشخصات پیمان ،دست
پوزخند کمرنگی کنج لب

روی صهورت

حدودا صد و هشتاد بود.

را روی معدها

،شرد .بههزاد بهه سهمت

برگشهت و

نشاند.

 تا چند ساعت دیگه اگه پیدا نشد یک کاری میکنم .حتما ر،ته خوشگذرونی چیزی!کوثر مضطرب سر تکان داد و پریا دمی از هوا گر،ت و عماد بیحوصله از وقتهی کهه بهرای پیهدا
کردن برادر بهزاد گذاشته و دوربینهای داخل خانه را چک میکرد .با نی ،دلسهتر هلهوییا

را

نوشید .دکمهی چپ را ،شرد، .یلم بعدی که متعل به آشپزخانه و جزیره بود .اجرا شهد .بهی
حوصله تکیه به صندلی داد .قامت الغر بابک را که پشت
که از روی میز بر میداشت .نظر

را جلب کرد، .هیلم را متوقه کهرد و روی میهز بزرگنمهایی

کرد .وسیلهای مشکی رنگ در میان دست
دست
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دست

اسلحه بگیرد .عماد کمی لپ تاپ را به سمت عقب ههل داد ،ریزبینانهه او را نگریسهت.

انگار واقعی بود .چنان صندلی را به عقب کشید که صندلی روی زمین ا،تاد .گوشی را چنگ زد
و زیرلب غرید.
 از تو اتفاقا همه چیز برمیاد .کالهبرداری کم بود میخوای کی رو بکشهی احمه ؟! آخ بههزاد!آخ!
شمارهی بهزاد را گر،ت .در لپ تاپ را بست و چمدان

را کشهید و بها سهرعت بهه سهمت در

خروجی خانه ر،ت .بهزاد که در حال بستن دکمهی پیراهن
دست

را بلند کرد تما

بود .بها شهنیدن لهرز

گوشهی،

را وصل کرد .از روی تخت پایین آمد.

 جان عماد؟ اومد؟عماد نف زنان در ماشینا

را باز کرد و چمدان را روی صندلی عقب انداخت.

 با کی خصومت داره بهزاد؟بهزاد دست

روی دکمهی بعدی پیراهن

خشک شد.

 خصومتِ چی؟عناد در عقب را محکم بست و با سرعت به سمت راننده ر،ت .نف

زنان گفت:

 اول بهم قول بده آروم باشی تا بگم؟ آرومی؟بهزاد ترسی از این لحن عماد به جان

تزری شده .ذهن

به هر سمتی ر،ت .به اینکهه کشهته

باشد .تصادف کرده و مرده باشد .اصال هر ،کر منفی! پرده را کنار زد .پریا و مادر

نزدیهک در

ایستاده بودند.
 آرومم ،بگو!703

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

عماد دم عمیقی از هوا گر،ت و با سرعت از پارک درآمد.
 بابک اسلحه داره! از راههای قانونی که نمیتونه بیاد مگهه غیرقهانونی وارد کشهور شهه .واسهههمین میپرسم .با کی دشمنی داره؟
بهزاد درجا خشک شد .خون در رگهای

یخ بست و نگاه

بابک اسلحه داشت؟ از کی تا حاال برادر

قاتل شده بود و خبهر نداشهت؟ اصهال مگهر میشهد،

برادر کوچکِ مهربان

به پریهای مضهطرب گهره خهورد.

که تا قبل از این هفت ماهِ لعنتی آزار

به مورچه نرسیده بود .کسهی را

بکشد؟ پریا که کمی نزدیک بهزاد ایستاده بود .کلمهی اسلحه را شنید.
دوما یک احتمالی کهه هسهت .اینهه کهه

 -الو؟ بهزاد؟ هستی؟ گو

کن دادا  ،اوال آروم با

اسلحه رو از ایران با خود

آورده .چون با هواپیما نیومده یعنی از ایهن راه ههای قاچهاقی ایهن

همه را اومده!
ذهن

به کل قفل کرد .حرف عماد این بود او از ایران اسلحه آورده؟ از کی گر،تهه؟ مگهر شههر

هرت بود؟
 از کی گر،ته؟ اون حتما میدونه! پایین شهریها حتما خیلی از ایهن موردهها دارن .د آخههبابک احم همها

دردسر درست کن!

کوثر لب به دندان کشید .ترسان از اشتباهات پی در پی بابک پرسید:
 چی شده مادر؟بهزاد محکم عصا را چندین بار بر زمین کوبید.
 -چی میخواسته بشه؟ به جای اینکه بذاره یک آبِ خو

از گلومهون بهره پهایین ،عهزم کهرده

همهامون رو بدبخت کنه!
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پریا حرفهای پیمان را به خاطر آورد .او گفته بود انقدر از خود بی خود شدهاست که هرکهاری
بابک گفته است انجام داده تا به او برسد .پریا انتهای پالتوا
 -شاید من بشناسم اونی که به

را در میان دست

داده!

بهزاد عصبی خندید .دستی به پشت گردن
 -پیدا

،شرد.

کشید و روبه عماد گفت:

میکنم اون یارو رو! باید اول مقصد این برادر کرهخرم رو پیدا کنیم بعد احتمال بدیم

چه شخصیه!
کوثر عصبی از سوال بی جواب

گفت:

 جون به لبم کردی ،بگو ببینم چی کار کرده!؟بهزاد بازدم

گام نهاد.

را بیرون ،رستاد و به سمت مادر

 خبری شد بهت زنگ میزنم عماد ،خیلی آقایی!گوشی را پایین آورد .دستهای

را روی بازوان مادر

گذاشت .در چشهمان قههوهای رنگه

خیره شد.
 پسره احمقت مسلحه ،قرار بود امروز با عماد برگرده ولی مثل اینکه دو روز پی،ق جملهی اول کا،ی بود تا سر
بزند و جگر

آت

ر،ته.

گیج رود و تعادل از دست بدهد .اشک در چشمان

حلقهه

بگیرد .پریا نمیدانست از اینکه پیمان اسهلحه را بهه دسهت بابهک داشهته

باشد خوشحال باشد یا ناراحت .بهزاد سر

را پایین انداخت و پیشانی مادر

را بوسید.

 تاکسی میگیرم برو خونه زیاد هم حرص نخور بابک ترسو تر از ایهن حر،اسهت .خهب مامهانخوشگلم؟! من و پریا از این طرف میریم .وقت زیادی ندارم .لطفا درکم کن!
کوثر سر تکان داد اما مگر میتوانست؟ پسر
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،اصله گر،ت .کنار پریا ایستاد و بها حهرص

او به خانه برود و حرص هم نخورد؟! بهزاد از مادر
زمزمه کرد.
 -راه بیفت آدر

اون خونه خراب کن رو نشونم بده تا از این بیچارهتر نشدم.

پریا مضطرب سر تکان داد .در دل از خدا خواست بابک به سالمت بیآیهد یها اصهال کهار پیمهان
نباشد چون با این کار او جلوی بهزاد خرابتر از قبل میشد اما اگر کار پیمان نبود .کهار بههزاد
پیچ میخورد و جان یک انسان دیگر در خطر میا،تاد .لهب
آشفته و مادر

را بهه دنهدان کشهید .کنهار بههزاد

از اتاق خارج شد.

***
آالگل با هیجان از خانه ،به سمت بالکن نسبتا بزرگ ر،ت .باید اعتراف میکهرد بعهد از دو روز
دنبال خانه گشتن این اولین خانهای بود که نظر

را جلب کرده بود .یک خانهی نقلی کوچهک

در طبقهی آخر یک ساختمان دوازده طبقه .باور

نمیشد در این ده روز چه اتفاقهای تلخ و

شیرینی ا،تاده بود .تا سه روز که نه پاسخ تلفنهای پیمان را میداد نه آمهدنهای او پشهت در
خانه را .پ

از سه روز هم بها تکهان خهوردن ناگههانی انگشهت دسهت کیهانو

چشمهای تیرها

آن هم پ

و بهاز کهردن

از سه سال ،نفهمید چگونه بهه پیمهان زنهگ زد و از او خواسهت

بیآید .اگر میخواست از اتفاقات ابن مدت بگوید .سه روزی که با نگین دوست

گذرانهده بهود.

مامان گلی گفتنهای النا و درآخر هم وجود کیانوشی که از نظر دکترها بازگشهتا

معجهزهی

الهی بود .بهترین اتفاقات این ده روز گذشته بود .البته بماند پیمان نیمه جان شده بود .آن قهدر
که آالگل محل
رنگ
خالها

نداده بود .باد سرد صورت

را پشت گو ا

را نواز

کرد .دست

را بلند کرد و موهای سیاه

،رستاد .پیمان از مرد بنگاهی گهذر کهرد و دسهت النها را کهه هماننهد

از بزرگی اتاق دخترانه بها کاغهذدیواریهای صهورتی رنهگ ذوق کهرده بهود .گر،هت .در

کشویی بالکن را کشید .النا شالگردن بسته شده توس آالگل را جلوی دهان
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 میشه من و بابا هم بیایم؟!آالگل با صدای النا دست

را از لبهی سنگی مرمری برداشت و لبخندی روی لب نشاند.

 بله که میشه ،بفرمایید خوشگل خانم!النا زانوهای

را به معنای تشکر خم کرد و دست پدر

آالگل گام برداشت .لبههای کت مشکی رنگ

را رها کرد .پیمان چند قدم بهه سهمت

را به هم رساند و به تصویر جلو که تههران ابهری

بود چشم دوخت.
 خوشت اومد عزیزم؟ خونهی قشنگیه؟ اگه میخوای بریم. ...تمام نشده بود که آالگل سر برگرداند و به نیم رخ

حر،

خیره شد.

 عالیه ،هم کوچیکه هم مدرن و نورگیرعالی داره!پیمان لبخندی مهمان لب
شانها

شد .دست

را برداشت و دور آالگهل حلقهه کهرد .آالگهل سهر بهه

تکیه داد.

 اگه دوست نداریم میتونیم بریم یک جای دیگه! داییت دستور داده هروقهت پهول کهم آوردمپیام بدم.

به

را باال ،رستاد .از نظر او این بیخیالی حمید نواب کمی شک برانگیز بود.

آالگل ابروهای

 -یعنی باور کنم بابات به حر،ت گو

کرده و دست از زندگی پریا برداشته؟ بیخیهال پا،شهاری

شده و تو رو آزاد گذاشته؟
پیمان عک
پدر

العملی نشان نداد .او هم اول شک داشت اما وقتی بیخیهالی را در کهردار و ر،تهار

دید .ترجیح داد باور کند .آالگل ،النا را که در کت و دامن مخملی زرد رنهگ خواسهتنی

شده بود .به خود
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بزرگ کردن خواهرزادها

هم بود .البته بماند پریها هنهوز از وجهود خهواهری همچهون او خبهر

نداشت .پیمان زبان به لب
مهمان صورت

کشید .صدای عمو گفتنهای کیانو

در سهر

پیچیهد و لبخنهد

شد.

 بهترین کادوی عروسی میشه! چهار روز دیگه کیانا روی زمین نیست .با دیدن کیانومامان کنان از جمعیت بیرون بیاد ...اصال ،کر کردن به

کهه

بدجور دلم رو زیر و رو میکنه!

آالگل دستی به صورت النا کشید و مضطرب از ضربان یکی در میان نامنظم پیمهان بها حسهرت
گفت:
 -دلم گواه بدی میده پیمان ،ح

میکنم زندگی آروم سهم من نیست .اصال از وقتهی گفتهی

قلبت با باطری به سختی داره باهات راه میاد .خوشیام زهر میشه .هر وقت ،کر میکنم تهو اوج
خوشحالی ...حالم بد میشه.
پیمان دست
کرد و پیشانیا

را کنار صورت آالگل گذاشت و آن را به سمت چپ که خود

ایستاده بود مایل

را بوسید.

 با ،کر به آینده زمان حال رو از دست میدی عزیزم .از االن ،کرت رو بذار واسه لحظهات بهاهمبودنمون ،به خونهی که خانم

تویی به منی که محتاجتم .به منهی کهه ههر وقهت بههت ،کهر

میکنم حالم از این رو به اون رو میشه .البته میدونی بیشتر به چی ،کر میکنم؟ به اینکهه اگهه
پریا نمیر،ت اگه من تو کوچه با قلب مریض راهی

نمیکردم .توهم کنارم نبودی !...اگه تو راه

برگشت بهم نمیخوردی...
لرز

گوشی در جیب داخل کت

میکرد ،از شنیدنا

مانع ادامه دادن به حرفهایی شد که آالگهل هرچهه گهو

سیراب که نمیشد هیچ ،تشنهتر هم میشد .پیمان لب

را نزدیک گو

او برد.
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 برمیگردم ببینم کیه! حتما از بیمارستان زنگ زدن کار کیانوپیمان تما

تموم شده.

را وصل کرد و از آالگل دور شد .پریا روی بلندگو گذاشت.

 الو؟!پیمان با شنیدن صدای پریا تر

به دل

ا،تاد .یک لحظه ،کر این از سر

گذشت که پدر

بیخیال نشده است .اگر پریا را میدید .یعنی می،همید آالگل کنار اوست .دردسر پشت دردسهر
درست میشد.
 جان پریا؟ چی شده؟بهزاد پوزخندی زد .از کی تا حاال جان او جانِ پیمان شده بود؟ پریا نیم نگاهی به بهزاد انداخت.
لب به دندان گر،ت.
 کجایی؟ بهزاد میخواد ببینت.با شنیدن این جمله نفس

آسوده رها شد و دست آزاد

آالگل که النا را در آغوش

گر،ته بود انداخت.

 میخواستم ببینمپریا دست

را لبهی بهالکن گذاشهت .نگهاهی بهه

ولی این یک هفته خیلی درگیر بودم .کجا بیام؟

را روی بلندگوی گوشی گذاشت و آرام زمزمه کرد.

 کجا بیاد؟پیمان چشمکی به دختر

زد که او هردو چشم

را نابلد برهم زد .بهزاد در جواب این حرف

پریا شانه باال انداخت .پیمان از این سکوت طوالنی استفاده کرد.
 -من سمت شمالم ،اومدم خونه ببینم .آدر
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چون باید برم بچه رو از ،یزیوتراپی بیارم.
پریا با شنیدن لفظ بچه بیاراده تکیه از صندلی گر،ت.
 -به هو

گفتی؟

اومد؟ به مامان

بهزاد کال،ه از این مکالمه ،اخم درهم کشید.
 -نه چهار روز دیگه خود

میبینه.

پریا آهانی گفت و انتهای پالتوا

را از خوشحالی ،شرد .پیمان از او خداحا،ظی کهرد و آدر

کا،هی نزدیک را برای او ،رستاد .آالگل دست النا را گر،ت و سهوالی نگهاه

کهرد .دسهت

را

روی در کشویی گذاشت و آن را به سمت راست کشید.
-پ

همین رو بیانه میدم برامون نگه داره عصر بریم واسه قولنامه و بقیهی کارها!

آالگل لب به دندان گر،ت.
 کی زنگ زد؟پیمان دست

را پشت آالگل گذاشت و او را به سمت جلو هل داد.
رو بهرداریم بعهد شهما رو

 پریا زنگ زد ،مثل اینکه بهزاد میخهواد ببیهنم .اول بهریم کیهانومی،رستم خونه ،خودمم از این طرف میرم.
آالگل نگران از بحثی که قرار بود بین او و بهزاد باال بگیرد .نگران دست
برد و ورق قرص زاپا

را درون جیب کهیف

را بیرون کشید .پیمان نگاهی بین قرص و چهرهی او رد و بدل کهرد،

در آخر لبخندی زد .آالگل پشت

را به او کرد و تا آمد از کنار

بگذرد .دسهت

قفهل دسهت

پیمان شد و به سمت عقب کشیده شد .مرد خسته از نگاهههای پیمهان سهر پهایین انداختهه و
جلوی در کرم رنگ ضد سرقت ایستاد .پیمان آرام نجوای عاشقانه سر داد و قنهد در دل آالگهل
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آب شد.
 تو نمیدونی با این نگرانیها و دلواپسیهات چی به سرم میاری عشقم.***
با ایستادن ماشین جلوی کا،ه ،پلکهای لرزان
جیب کیف

را باز کهرد .تهراول پنجهاه ههزار تومهانی را از

بیرون کشید و به راننده داد .آب دهان

خودخوری کردن ،حب

را به سختی ،رو ،رسهتاد .بعهد از ده روز

خانگی تصمیم گر،تهه بهود ،کیهانمهر را کهه از جلهوی خانهها

جهم

نخورده بود ببیند .البته در پرانتز هیچ پیام یا اثری از معهذرت خهواهی توسه کیهانمهر نبهود.
مادر

هنوز هم در خانهی او بود و جرعت دیدار با نیاو

و نههال را نداشهت .دسهت

را روی

دستگیره گذاشت و در را باز کرد .حال موضوع جالب اینجا بود .پارسها سرسهخت تهر از گذشهته
پیام میداد که سر حر،
زبان به لبان خشک
و خستها

است و پیشنهاد ازدواج

کشید .دستان

هنوز هم باقیست .از ماشهین پیهاده شهد.

را درون با،ت خاکستری رنگ

،رو برد .چشمهای سرخ

را برهم زد و از روی پل به سمت کا،ی شاپ گام نهاد .دست

هنوز به دستگیرهی

مسی رنگ و نسبتا بزرگ در نرسیده بود که متوق شد .امروز به هدف تمام کردن این رابطهی
نص و نیمه آمده بود .قلب

میسوخت اما مطمئن بود کیهانمهر ههیچ قهدمی بهرای درسهت

کردن این رابطه برنمیدارد .بازهم با بدبینیها و ر،تار

باع رنج

او میشود .بازهم هماننهد

همیشه توقع دارد او همانند یک دختر بالغ ر،تار کند .دم عمیقی از هوا گر،ت و در را با سهمت
داخل هل داد .موجی از عطر هل و چای درون بینیا

پیچید و دله

را مهال

داد .صهدای

زنگولههای آویزان به باالی در با باز شدن در ،سکوت کا،ه را شکست .کیانمهر بی تاب از قرار
او ،نف
لیوان آب

عمیقی از هوا گر،ت .مضطرب انگشتان دست
نوشید .الهام گونها

را روی پهای

تکهان داد .جرعههای از

را از داخل گزید .به سمت دومین میزی که کنج دیوار و زیهر

کنار دیواری مشکی رنگ با المپ زرد رنگ قرار داشت گام برداشت .به میز رسید .کیهانمهر از
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جا برخاست .لبخند ماتی روی لب نشاند .گلوی
 -سالم خو

را صاف کرد.

اومدی.

الهام ممنونی زمزمه کرد و صندلی را کشید .کیف

را روی میز کنار دیوار گذاشت .نیم نگهاهی

به کیانمهر که پیراهن نیم آستین سفید رنگ که کمی آزاد بود بر تن داشت .دست
در آتل بود .شلوار مشکی رنگی بر پا داشت و پالتو کوتاه
مضطرب جلوی او نشست .دست قرار گر،ته روی میز
چشمان مشکی رنگ او خیره نشد و رد نگاه

هنوز ههم

پشت صندلی آویزان بود .کیهانمهر
میلرزید .الهام لب از لهب گشهود .بهه

کمی پایین تر به چانها

دوخته شده بود.

 دلیل اینکه ازت خواستم بیای اینجا، ،ق یک جملهاست .بیا همین جا هرچی بهود رو تمهومکنیم.
کیانمهر لبخند مات

محو شد .دست لرزان

را کمی جلو برد و روی دست سرد الهام گذاشت.

 باشه تموم میکنیم ولی یک رابطهی جدید شروع میکنیم.الهام بی تاب از دستان کیانمهر ،دست

را پ

کشید .کیان ناباورانه به الهام که لحهن

کمهی

لرزان شده بود .خیره شد.
 منظورم از تموم شدن رابطه ،شروع یک رابطهی جدید نیست .یعنی تو برو سرا زندگیت مهنبرم سرا زندگیم کیان! من از این بیشتر کش

ندارم .دیگه نمیتونم با بدبینیهات کنار بیام.

با اینکه یک روز خوبی یک روز بد ...یهک روز نهادمی یهک روز مهدعی! خیلیهها بها کسهی کهه
دوسشون داشتن ازدواج نکردن ،شاید واقعا سهم من ،تو نیستی ...بیا تموم
کیانمهر ته دل

کنیم.

خالی شد .سر تکان داد و ناگهان از جا برخاست.

 -داری تال،ی میکنی؟ این د،عه هم مثل اون سری بیمارستانه؟ الهام جان ،عزیزم ،به جون کی
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مونهدم .گهو

قسم بخورم بفهمی دوست دارم؟ بفهمی یک غلطی کردم تو

کهن الههام ،اون

روز ،پارسای احم زنگ زد به من گفت...
الهام حر،

را برید .مردمک چشمهای کیانمهر میلرزید .سمت چپ باال تنها

،لج شده بود.

 -اصال مهم نیست پارسا چی گفت کیان ولی تو اگهه دوسهم داشهتی نبایهد حهر،

رو قبهول

میکردی باید میذاشتی من حر،م رو بزنم .االنم که تموم شد .مردهی دیهروز رو دیهروز خهاک
کردن .من اصال دردم این نیست.
کیانمهر عصبی دست سالم
-پ

را باال برد و درون موهای

کشید.

دردت چیه؟ شما همه تون یک طر،ه قاضی میرین! تو مرد نیستی بفهمی غیرت یعنی

چی بفهمی چرت و پرتای اون مرتیکه چه قدر آتیشم زد .موضوع هفت مهاه پیشهم کهه بههت
گفتم بخاطر خواهرت بود .دیگه چه اشتباهی کردم که جزام جداییه؟!
الهام از جا برخاست .کیف
نف

را روی شانها

انداخت .چانها

لرز

نامحسوسی گر،هت ،تنگهی

به او دست داد.

 اشتباه تو این بود از من توقع داشتی مثل یک زن بالغ کنارت باشم .بهم اعتماد نداشتی .بهمبدبین بودی ،کر کردی همه مثل خودتن ،باور نکردی من به جز تو مهرد دیگههای تهو زنهدگیم
نبود .میخوای بیشتر بگم؟! کیان ،ادامه دادن این رابطهه بیشهتر از همهه بهه مهن و تهو آسهیب
میرسونه! بیا قبول کن من یک دختر بیست سالهام و تو یک مهرد سهی و خهردهای سهاله ،بیها
قبول کنیم شاید کنار یکی دیگه خوشبخت شدیم.
کیانمهر بغض نشسته بر گلوی
خیس

را به سختی ،رو ،رستاد .الهام سر پهایین انهداخت تها چشهمان

را او نبیند.

 از خودم که مطمئنم من بعد تو ...با هیچک713
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خوشبخت نمیشی .برو عزیزم!
الهام پشت

را به او کرد .با قدمهای لرزان به سمت در کا،ی شاپ ر،ت و کیانمهر ناباورانه بهه

راه ر،تنا

خیره شد ،او هنوز باور داشت این یک شوخی از سمت الهام است امها ناگههان بها

بسته شدن در ،دست

را از دست ندهد .الهام بغضا

را با میز گر،ت تا تعادل

را رها کهرد

و دوان-دوان به سمت چپ خیابان دوید .کیانمهر جلوی مردمهانی کهه شهاهد گفتگهوی آنهها
بودند .زانوهای

سست شد و کنار میز روی زمین نشست .دست

برد و حلقهی تک نگینی که دو سال پی

را درون جیب شلوار

،رو

از یک طالساز ،رانسوی خریهده بهود .که دسهت

گر،ت.
 -از دست

دادم ،برای همیشه گذاشت و ر،ت. ...

***
بهزاد عصبی از یک ساعتی که در پارک منتظر او شده بود .عصا را روی ران پاهای
و او را مدام با دست میغلطاند .بوی خو

دونات در مشام

گذاشته بود

میپیچید .از صبح که صهبحانهی

بیمارستان را خورده بود لب به آب نزده بود .پریا تکهای از دونات کاکائویی جهدا کهرد و جلهوی
بهزاد گر،ت.
 بخور گشنهاته تا وقتی بریم خونه و نهار بپزم دیر میشه.بهزاد بدون باال بردن سر

گفت:

 -نمیخوام .ممنون که به ،کرمی ولی لطفا نبها

چهون ایهن د،عهه دیگهه خهام مهربونیهها و

عاشقانههات نمیشم، .کر موندن مهنم از سهرت بکه

بیهرون! وقتهی اون بچهه بهه دنیها بیهاد.

شناسنامهها رو خودم میسوزونم.
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پریا شانهای باال انداخت و تکه را در دهان

گذاشت.

 هرجور مایلی ،معدهی خودت درد میگیره!بهزاد لب

کرد .پریا پالستیک را کنار

را با زبان خی

گذاشت و ،رصت را کمهی غنیمهت

شمرد.
باید میزدم ولی نه پرسیدی و نهه گفهتم.

 -این حر،ایی که میزنم ،حر،اییِ که هفت ماه پی

از وقتی یادم میاد به جز پدر بزرگ و دایی و پسرداییم کسی رو نداشتم .اسم بابام علیِ بیاتی
یک مرد پولدار که وقتی مامانم من و خواهرم رو باردار بود .از
اومدم اون یکی خواهرم مرد ،میگن بند ناف دور گردن

جدا شد .وقتهی مهن بهه دنیها

پیچیده و خفه شهده! مامهانم بخهاطر

من مرد .اگه من میمردم اون زنده بود .پدر بهزرگم حضهانت مهن رو از بابهام گر،هت .اینهی کهه
بخهاطر بهه دنیها اومهدن

کنارت نشسته یک آدم بدبخته که دو نفر از عزیزا

مهردن! مهن و

پیمان همبازی بچگی بودیم .حتی پارسا ولی وقتی بزرگتر شدیم همهه چیهز ،هرق کهرد .مهن
وابستهی پیمان شدم .واسه سربازی که ر،ته بود .تا یک مهدت بها کسهی حهرف نمهیزد وقتهی
مرخصی میگر،ت و میاومد لبخند به لبام برمیگشت .اومدن

امید میداد .تا اینکهه یهک روز

ازم مخفیانه خواستگاری کرد.
در سینهی بهزاد حب

نف

شد و محکم عصا را در میان دست مشت شدها

غرور لعنتی نبود مطمئنا میگفت از عاشقانههایت با ک
نگاه

را به سنگ ،ر

زیر پای

دیگری نگهو امها امهان از غهرور! پریها

دوخت.

 سه سال رابطهی مخفیانهی ما ادامه داشت .تا اینکه پیمان دلهبزرگ همه چیز رو گفت .اونم پا

،شرد .اگهر ایهن

رو تو یک کف

رو بهه دریها زد و بهه پهدر

کرد من دختر به پسر جوون و آ

و پها

نمیدم .تا وقتی خونه از خودت نداشته باشی و ماشین به نام خودت ،پریا رو باید پشت گوشت
ببینی! داییم ح کمک کردن به پیمان رو نداشهت .روزهها گذشهت و گذشهت ،پیمهان کنهار
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دانشگاه کار میکرد از چاه بازکردن خونهی مردم گر،ته تا نجاری و کابینت کاری ،من کهه تهو
اون خونهی بزرگ غمی نداشتم اما دلم به حال پیمان میسوخت .شرکت مهن در کنکهور هنهر
مساوی شد با مرگ پدربزرگم .پدربزرگم که مرد ،کر کردیم همه چیز درست میشه ،پیمان با
سگ دو زدن یک پ

انداز کمی جمع کرد .داییم به چهلم پهدربزرگم نرسهید مهن رو صهیغهی
گفهتم

پیمان کرد .اما غا،ل از اینکه میخواست با این کار به ارث و میراث برسهه! وقتهی بهه
نمیدم ،از این رو به اون رو شد.
پریا سرباال کرد .با دیدن پیمان که از آن سمت پارک به سمتشان میر،ت چشم دوخت.

 یک آدم دیگه شد .سختگیری ها زیاد شد .از اون اتاق مجلل به زیرزمین عمهارت وسهایلمونمنتقل شد.
بهزاد با دیدن مردی که همچون مشخصاتی بود که مادر

کشید.

گفته بود .دستی به صورت

عصا را صاف گذاشت و گفت:
 اومد نه؟ اومد اعتراف کنه برای رسیدن بهت دست برادر احم من اسلحه داده!پریا سر تکان داد و بهزاد عصبانیتر از همیشه پای سالم

را تکان داد .پیمان نقه

زنهان بهه

آنها رسید .برای اولین دیدار با بهزاد سلطانی هم هول زده بود و هم مضطرب ،نمیدانست بایهد
چه عک

العملی نشان دهد.

 سالم ،آقا بهزاد!بهزاد سر باال گر،ت .یک تای ابروا

را باال ،رستاد و سرتا پای پیمان را از نظر گذراند.

 سالم .دربارهی پریا نیست که ازت خواستم بیای! هر وقت بچه به دنیا اومد میتونی ببهری !جلوت رو نمیگیرم زندگی پریا به من مربوط نیست و نخواهد بود اما زندگی برادرم چرا!
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پیمان نیم نگاهی به پریا که سکوت کرده بود انداخت .بهزاد از او دربارهی برادر
برای پیمان در اولویت باالتری بهود .بههزاد دسهت

االن پریا و زندگیا

جلوی او ایستاد .پیمان چانها

را بهه عصها گر،هت و

را خاراند.

 اما به نظر من زندگی دخترعمهام بیشتر به تو مربوطه! هرچی باشه شوهرحر،

تکمیل نشده بود که دست بهزاد بر یقهی پیراهن

 االن زندگی اون آدمی که با اسلحهی تو جونپیمان یک تای ابروا

پرسیده بود.

ر،ت و حر،

به حساب. ...

را برید.

در خطره مهمتر از همه چیزه!

باال ر،ت.

 از کی تا حاال زدم تو کار اسلحه و خبر ندارم؟بهزاد عصبی از ذهن پیمان که به سمت برادر

نمیر،ت .از میان دنهدانهای کلیهد شهدها

غرید:
 تو اسلحه رو دادی دست بابک ،بعد خودت رو میزنی به اون راه؟پیمان با شنیدن نام بابک ،تازه دو هزاریا

ا،تاد .با یاد آن اسلحه در چشمان بهزاد خیره شد.

 من دادم دست ؟ من اسلحهی اسباب بازی با ،شهنگهای قالبهی دادم دسهت  ،نهه واقعهی!اونم چون خیلی پا،شاری کرد .بدجور دل
ابروهای بهزاد باال ر،ت و دست

از بهروز سلطانی پر بود.

ناباورانه از یقهی پیراهن او جدا شد .ر،ته بود به قصد کشهتن

پدر ؟ آن هم با اسلحهی قالبی؟! وارد یکی از بزرگترین برجهای عربی میشد؟ بههزاد دورادور
شنیده بود پدر
گلوله وس سر

آدم زیاد دارد .یعنی یک قدم اگر کسی به سمت بهروز سلطانی میر،ت .یهک
شلیک میشد .برادر سادها

با اسلحهی قالبی ر،ته بود شهکار؟ پهای چهپ

ناگهان تیری کشید .بهزاد عقب -عقب ر،ت و روی صندلی آهنی نشست.
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 چیه؟ دیدی من اونقدرام آدم بدی نیستم؟!بهزاد نگاه
 -کا

کرد و یکی آرام به صورت

به

کوبید.

اسلحهی واقعی میدادی مردک! کا !
کرد .االن باید خوشحال میشد پ

پیمان ناباورانه نگاه

این حرف و عک العمل چهه بهود؟

پریا به سمت بهزاد برگشت و تا آمد علت را جویا شود پیمان پرسید:
 االن باید خوشحال باشی اگه اشتباه نکنم .پبهزاد عصبی لب

چرا؟!

را به دندان گر،ت و سر بلند کرد.

 تو که کل آمار زندگی من رو داری باید می،همیدی اسلحلهی قالبی دادن دست بابهک کههقصد کشتن بهروز سلطانی رو داره حکم مرگ

رو داره! باید می،همیدی شاید یهک درصهد بهه

جای اینکه...
حر،

را ادامه نداد .داشت به چه کسی توضیح میداد؟ بهه خانهه خهراب کهن زنهدگیا ؟ بهه

مردی که پدر بچهی زن
کارهای ر،ت و آمد

بود؟ سهعی کهرد بخهاطر بیهارد آن شهرکت هواپیمهایی کهه عمهاد

را به کشهورهای مختله را از طریه آن انجهام مهیداد .عصهبی از جها

برخاست .پریا دست بر معدها

گر،ت.

 میخوای چیکار کنی بهزاد؟بهزاد در میان شمارههای

دنبال ،امیل مرد گشت.

 میخوام برم بلکه به برادر احمقم برسهم تها وقتهی بیشهتر از ایهن بهدبخت نشهدم .تها وقتهیجنازها
حرفهای
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ندانم کاریا  ،نیم نگاهی به پریا که سعی میکرد حر،ی برای خراب کردن حال بههزاد نزنهد.
انداخت.
 -خودم خراب

کردم خودم درست

میکنم.

بهزاد هیستریک خندید و روی ،امیل ،رد لم

کرد.

 تو لط کن از این بیشتر خراب نکنی جبران پیشک ! واسه ما همه شدن دایهی مهربانتر ازمادر!
بهزاد گوشی را نزدیک گو ا

برد و کمی از آنها ،اصله گر،ت .در دل

،ق دعها کهرد بابهک

زودتر از او نرسیده باشد .پریا با عصبانیت پیمان را نگریست.
 دیدی چجوری زندگیم نابود شده؟ دیدی؟ باید با چشم خهودت میدیهدی کهه بهاور کنهی بهابدقولی و زیرحر،ات زدن به چه روزی ا،تادم؟ این بود جبران کردن؟ چی رو میخوای جبهران
کنی پیمان؟ باید باور کنی دیر سر عقل اومدی آب ریخته شده جمهع نمیشهه! بایهد بفهمهی
بخاطر خودخواهی تو و بابات من یک روز خوشم نمیبینم .جون عزیزت برو دنبال

نهذار تنهها

بره!
پیمان بازدم

را بیرون ،رستاد .لب

را گزید .بهزاد با قدمهای آهسته به سمت خهارج پهارک

میر،ت.
 چیکار کنم؟ صدبار گفتم غل کردم .دیگه باید چیکار کنم پریا؟ یک نگاه به خودِ من بنهداز!اگه کم خودم سوختم بگو کم سوختی! االنم باهها
خیابون پارکه ،تنها
پ

نمیذارم .به

از اتمام حر ، ،دست

مهیرم .ایهن کلیهد رو بگیهر ماشهین اونهور

همه چیز رو توضیح میدم .نگران نبا !

را روی سمت چپ سینها

گذاشت و با قدمهای کمی سرعتی به

سمت بهزاد که با زن پشت تلفن سر و صدا میکرد ،ر،ت .پریا بغهض گلهوی
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تلخ بهزاد و ر،تار سرد

پایین ،رستاد و از خدا خواست خود

عصبی از بلیطی که پ

از هزار چک و چانه رزرو کرده بود در سمت راننده را بهاز کهرد و سهوار

شد .بیاراده نگاه

به او و بهزاد کمک کند .بهزاد

از آینهی بغل به پریا که روی نیمکت تنها و سر به زیر نشسته بهود چشهم

دوخت .لبخندی تلخی کنج لب

نشست و برای او سر تکان داد.

 هنوزم عاشقتم پریا ،هنوزم نگرانم واسهی تنها شدنت ولی خودت باع شدی!پیمان نف زنان دست به دستگیره گر،ت و آن را به سمت خهود کشهید .در را بهاز کهرد و روی
صندلی شاگرد جا گر،ت .بهزاد تا آمد لب از لب باز کند و با زبان تلخ
بیاندازد .پیمان ک دست

را روی قفسهی سینها

او را از ماشین بیرون

گذاشت.

 به پریا قول دادم مراقبت باشم .خودم باع شدم تو دردسر بیفته نمیتونم کنار بکشم .برو آقابهزاد!
بهزاد کمربند

را بست و نگاه به جلو دوخت.

 باورم نمیشه انقدر پریا رو میخوای! واقعا عالقهات قابل تحسینه!پیمان سر
سرجای

را به صندلی تکیه داد .آب دهان

را پایین ،رستاد .دستی به ورق قرص کشهید.

بود.

 بذار یک چیزی بهت بگم هم خودم رو خالص کنم هم تو رو ،من سه ساله دل به یکهی دادمو خودم تازه ،همیدم .پریا ،ق برای من حکم مادر بچهام رو داره! منکر این که دوس
نمیشم حتی االنم دوس

دارم ولی دلِ اون با من نیست .با توئه ،پ

داشتم

اشتباهات مهن رو پهای

پریا ننوی ! اون هیچی از اینکه دخترمون زندهاست خبر نداشت.
بهزاد عصبی سر تکان داد.
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 پیاده شو آقای ،داکار ،وقت ندارم!پیمان لجوجانه سر تکان داد .کمربند
 -گفتم باهات میام .پ

را روی هم گذاشت.

را کشید و پلکهای

برو!

بهزاد نگاه از قامت نشستهی پریا روی نیمکت گر،ت .سر با سمت پیمهان چرخانهد .او خهود
میآید .شاید اگر میخواست انتقام

هم نمیدانست با قدم نهادن در خانهی پدر  ،چه بر سر

زندگی ویران شده و عالقهی پریا در گذشته از او بگیرد .او را با خود میبهرد امها او بههزاد بهود.
عصبی ،رمان را در میان مشت عرق کردها

گر،ت و صدای

را باال برد.

 میگم پیاده شو! الاقل من پسرشم تو کیای؟ من چیزای زیادی از دم و دستگاهی کهه واسههساخته شنیدم نمیتونم بذارم بیای! پیاده شو تا پیادهات نکردم .بهه حسهن نیتهت پهی

خود

بردم .حاال یاال!
پیمان کال،ه از حرفهای او پای

را تکان داد و چشمان

را باز کرد.

 بهت میگم میام هرچی سرم اومد به گردن خودم.بهزاد گوشهی لب

را خاراند .گوشی را از جیب شلوار

بیرون کشید.

 د لعنتی میگم مگه تو کودنی؟ یک بالیی سرت بیاد میهان گهردن مهنِ بهدبخت رو میگیهرن!جواب دخترت رو چی بدم؟ بگم بابات بخاطر شوهر ننهات دنبال من ا،تاد اینم جنازها !؟
پیمان ترجیح داد سکوت کند .بهزاد شمارهی الهام را گر،ت و پریا سهر
بی

را بهاال گر،هت ،بههزاد

از این مهلت نداد ،کمی جلوتر پیمان را به هر نحوی بود پیاده میکهرد .الههام دسهت بهر

پلکهای خیس

کشید و کلید را درون در چرخاند .هنوز دست

گوشی در جیب پالتوا
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را صاف کرده و تما

گلوی

را وصل کرد.

 جانم دادا ؟بهزاد کمی که از محدودهی پارک دور شد .کنار خیابان راهنما زده و نگه داشت.
 -سالم ،آدر

خونهی بابا رو میخوام میدونی؟

هدیه که در حال نوشیدن چای بود با ،باز شهدن در ورودی و نمایهان شهدن چههرهی گر،تهه و
ناراحت الهام ،لیوان را داخل ظرف زیرین لعابی گذاشت .الهام کتونیهای سهیاه رنگه

را از پها

بیرون کشید.
 نه دادا  ،چطور شده؟ میخوای بری دبی؟ بذار گوشی رو میدم به مامان اون میدونه!بهزاد شیشه را کمی پایین داد تا از التهاب درونیا

باد سرد پهاییزی بکاههد .الههام کهیف

را

روی مبل گذاشته و به سمت داخل ر،ت.
-پ

گوشی دستت دادا .

گوشی را به سمت هدیه که در حال کاویدن صورت دختر

بود گر،ت.

 خیره الهام؟الهام بیحوصله شانه باال انداخت و هدیه گوشی را در دست

گر،ت .پیمان روی نام آالگهل زد.

مثال امشب شام را بعد از ده رو قرار بود باهم بخورند و به آال قول داده بود برای شام میآید .در
قسمت پیام ،نوشت " .عزیزم ،امشب نمیتونم بیام خونه ،شرمنده ولهی ،رداشهب حتمها میهام،
مراقب خودت و بچهها با ! میرم جایی که شهاید بههم دسترسهی نداشهته باشهی گوشهیم رو
روشن کردم بهت زنگ میزنم .دوست دارم گلم" یک دور پیام را خواند و روی دکمههی ارسهال
زد .صدای الو گفتن هدیه که در گو ا
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 سالم هدیه خانم ،خوبید؟ چشم الهام و نهال روشن اومدین.نشست .از بی تفاوتی بهروز نسبت به ،رزندان

هدیه لبخند تلخی روی لب

سرا،کنده شد.

 سالم آقا بهزاد ،ممنون شما چطوری؟ از الهام شهنیدم چهی شهده ،شهرمنده بایهد مها عیهادتمیاومدیم ولی خب یکم سر بابات شلو بود .نشد خدمت برسیم.
بهزاد پوزخندی در دل به این حرف هدیه زد .آنها اصال خبر نداشتند او کجا هست که بخواهنهد
عیادت بیآیند.
 -ممنون ،به خیر گذشت .زیاد وقتتون رو نمیگیهرم .زنهگ زدم آدر

خونههی دبهی رو ازتهون

بپرسم همین طور شمارهی جدید بابا رو بگیرم.
هدیه دستی به موهای کوتاه مصریا
 -راست

کشید.

توقع هر سوالی داشتم به جهز ایهن ،خهب دادن شهمارهی پهدرت کهه دردی رو دوا

نمیکنه چون روزهای شنبه از ساعت دوازده ظهر تا ،ردا صبح روز بعهد ،گوشهی
خارجه .میتونم بپرسم چیکار
بهزاد عصبی و کال،ه از پای چپ
پای

از دسهتر

داری؟
که انگار گر گر،ته بود .دست

کوبید .همین را کم داشت .گوشیِ از دستر

را مشهت کهرد و آرام بهر ران

خارج!

 خب میره جایی؟ یعنی از خونه خارج میشه؟هدیه انگشتر برلیانا

را از انگشت جدا کرد.

 نه ،دورهمی دوستانه با دوستا  ،هر هفته خونهی یکیه این هفتهه خونههی مها .کهار واجهبداری؟
بهزاد سعی کرد تن صدای
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 شما نمیتونین باهاهدیه زبان

بگیرین؟

تما

را بر لب باالی رژ کشیدها

کشید.

 نه ،حتی تلفنهای برج رو هم جواب نمیده .ساعت یازده و نیم باهابهزاد لب

را محکم گزید .به درد پای

حرف زدم.

ا،زوده شده بود .ناچار از واقعیتی کهه مجبهور بهود بهه

زبان بیاورد گفت:
 بابک با اسلحه داره میره دبی ،البته با اسلحهی قالبی ،لط کنین اگه میتونین باهابگیرین و بگین کاری به کار

تما

نداشته باشه.

تلفن در دست هدیه خشک شد .بهروز از تر

جان  ،به علت قرار دادهایی که با عربها بسته

بود .در خانهی خودشان چندین محا،ظ و بادیگارد زبان نها،هم داشهت و ایهن شهده بهود علهت
دعواهای این مدت اخیر بین او و بهروز .هدیه ناگهان از جا بلند شد.
 -سعی میکنم یک جوری باها

تما

بگیرم .شما که انقدر به خون بهروز تشنهاین ،چهرا بهه

قصد تحدید با اسلحهی قالبی ،رستادین ؟
بهزاد کال،ه دمی از هوا گر،ت .همین مانده بود برای زنِ پدر

توضیح دهد.

 تا یک ساعت دیگه در دسترسم خبری شد بهم زنگ بزنین .آدرسم بفرستین .این لطفتون روهرگز ،رامو

نمیکنم .خدا،ظ!

گوشی را قطع کرد و لعنتی گفت .به سمت پیمان سر
 پیاده نمیشی؟ دوتاپیمان سر تکان داد و نگاه

کنم؟
را به جلو دوخت .بهزاد زیرلب چیزی زمزمه کهرد و ماشهین را بهه

حرکت درآورد .پیمان گفته بود هر اتفاقی ا،تاد مسئولیت
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نمیماند باید خود
کنار

گند باال آمده را جمع میکرد .هرچند اعصهاب

بابهت اینکهه عشه پریها

نشسته است بیشتر بهم میریخت.

***
کیانا کی کالسوری مشکی رنگ

را در دست

انداخت .باید خوشحال میشد از اینکه پ
نقشهی شکل گر،ته در سر

گر،ت و اخمی میهان ابروههای سهیاه رنگه

از یک هفته قرار بود ،رزاد را ببیند اما هر شب که
مزخرف بیخیال گذشته شدن او را در بهر

را مرور میکرد .ح

میگر،ت .االن در همین مکانی که ایستاده بهود شهرای بها دو هفتهه پهی

،هرق داشهت .االن

تصمیمی که برای زندگی خود میگر،ت .تاثیر مستقیم بر روی زندگی ،رزاد میگذاشت .مهردی
که هر وقت به او ،کر میکرد غرق آرام

میشد .امروز پ

از ده روز بادیگهارد کنهار

نبهود.

آن هم چون چهار روز تا عروسی مانده بود .کتایون و مادر ،رزاد ،همراه با خود ،رزاد بهرای پهرو
لبا

عرو

سفارشی و حلقه حضور داشتند .دم عمیقی از هوای سنگین درون سهالن گر،هت.

از پشت در شیشهای شرکت ،مادر

را که با پالتو خز سفید رنگ سر و تیپ مادر ،رزاد کهه زن

چادریای بود از نظر میگذراند .دید .کیانا هنوز هیچ قدمی در این راه برنداشته بود اسهتر
داشت .بی اراده دست

از زیر روسری ساتن نارنجی-مشکیا
کرد، .رزاد عینک دودیا

را که در گردنبند بود لم

رد شده و خاک مهزار کیهانو

را از چشم برداشت و در ماشهین را بهاز

کرد .پیاده شدن او مساوی شد با نمایان شدن کیانا از پشت در اتومات ،کتایون لبخندی بر لب
نشاند .در دل سلیقها

برای رنگ موی کیانا و رنگ و لعابی که صهورت

داده بود را تحسین کرد .انگشت

را از درون ،ر درشت موهای

 -خسته نباشی دخترم ولی کا

امروز زودتر تعطیل میکردی.

کیانا سالمی زیر لب به مادر

بهه لطه آرایشهگر

باز کرد.

کرد و احوالپرسی گرمی با مادر ،رزاد کرد اما جواب ،رزاد را هم

که در کت و شلوار و پیراهن مشکی جذابیت چشمگیری پیدا کرده بود .با سردی و جدیت داد.
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کتایون دست

به سمت دستگیرهی کمک راننده ر،ت .کیانا از این ر،تار بی ادبانهی او لهب

را

محکم گزید، .رزاد در دل لعنتی گفت .کیانا که نمیدانست او چگونه در این یک هفتهه -ده روز
کارها را راست و ریست کرده بود تا زودتر به او برسد .حال پ
عطر تن

را ح

نکند؟ دست سرد

طور چشمگیری چشم

از ده روز کیانا کنار

را نگیرد؟ میشد؟ کتایون باید اعتراف میکرد، .رزاد به

را گر،ته بود جوری که اصال او را داماد

که تا االن ساکت بود .چادر

نشنیند؟!

را از جلوی دهان

حساب نمیکرد .مادر ،رزاد

برداشت و با لبخند گفت:

 خانم ساالری ،اگه اجازه بدین کیاناجان جلو بشینن! االن کهه مهن و شهما هسهتیم ،از نظهرشرعی و قانونی هم که مشکلی نداره ،چون کیانا االن از هر حاللی به ،رزاد حاللتره!
کیانا که از این کنار ،رزاد بودن هم معذب بود و هم خشنود ،سهریع از ،رصهت بهرای ،هرار از او
استفاده کرد .چون خود

را بهتر میشناخت میدانست اگهر بهاز دیگهر دسهت

،رزاد برود ،شاید بیخیال شود .روسری قواره بزرگ

درون دسهت

را روی شانه مرتب کرد.

 -نه ،اتفاقا مامان جلو بشینن بهتره ،اینجوری آقا ،رزاد یهه وقهت بهه ،کهر

نمیزنهه قهول و

قراری که با پدر گذاشتن رو زیر پا بذارن.
،رزاد عصبی از این لجبازی کیانا خیره نگاه

کهرد و سهپ

لبخنهد تصهنعی بهر لهب نشهاند.

کتایون از خدا خواسته روی صندلی جا گر،ت، .رزاد در پشت سر
سوار شد و سپ

را بهاز کهرد .ابتهدا مهادر

کیانا تشکری کرد و پشت او جا گر،ت، .رزاد در ماشین را آرام بست و سهوار

ماشین شد .کیانا سر پایین انداخت و به بند انگشتان کشهیدها
روی صورت او تنظیم کرد .کیانا متوجه سنگینی و حوا

خیهره شهد، .هرزاد آینهه را

پرتهی ،هرزاد شهد .در دل دعها کهرد

سریعتر به مقصد برسد و از این نگاه که با قلب و جهان او بهازی میکهرد نجهات یابهد .کتهایون
دستی به شال طر دار
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 برادرت کجاست ،رزادجان؟ از مامان شنیدم امروز دارن میان.سر باال گر،هت، .هرزاد لبخنهدی

،رزاد نگاه از کیانا گر،ت و کیانا مضطرب از ،رزاد و عصبانیت
روی لب نشاند.
 -بله امروز میاد.

کهرد و سهر

،رزاد از آینه نگاه نگران کیانا را غا،ل گیر کرد .کیانا لعنتهی نثهار خهود

را بهه

شیشه تکیه داد .تا رسیدن به مزون ،نگاه از بیرون نگر،ت .کیانا در میانه مانهده بهود .اگهر کنهار
،رزاد میماند تا آخر عمر جگر
مسیر پسر

میسوخت از پسر کوچک ! از آن سمت هم اگهر بهه سهمت

میر،ت زندگی ،رزاد نابود میشد .جلوی مزون ،رزاد نگه داشت .مادر

همهان

طور که از ماشین پیاده میشد گفت:
 شرمنده پسرم اینجا نمیتونی بیای.،رزاد عصبی سر تکان داد و به امید اینکه کیانا هنگهام خهروج نگهاه
دست

را روی ،رمان گذاشت و سر

کنهد یها چیهزی بگویهد

را به سمت کیانا چرخاند اما او با همان چهرهی گر،ته و

آشفته در را باز کرد و پیاده شد، .رزاد نمیدانست چه اشتباهی کرده اسهت .او کهه سهر قهول
مانده بود .از چند روز دیگر هم که په

از هفهت سهال و خهردهای حسهرت ...بهه وصهال ههم

میرسیدند .بح سر ازدواج هم که نبود .چون کیانا خود
مشکل چه بود؟ خستگی این دوندگیها در تن
که یک خانهی دو طبقه بود کشیده شد .لب

با ارادهی خهود

مانده بود .بیاراده نگاه
را با زبان خی

سال در حسرت پوشیدن لبا
سفید غصها
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به ساختمان مزون

کرد و طی تصمیم آنهی کمربنهد

باز کرده و پیاده شد .کیانا کال،ه از پیراهن عروسی که جلو روی
،رزاد پاشید .لبخند دختر دیگری که دست به لبا

بلهه را داده بهود.

بود .لبخندی بر چهرهی مادر

دیگر میزد بر او دههن کجهی کهرد .هفهت

عروسی بود که داماد کنار

،رزاد باشد اما االن با دیدن لبها

زیر و رو میشد و حالت تهوع میگر،هت .دختهر لبها
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انداخت و روبه کیانا گفت:

دست

 کمکتون کنم یا خودتون میتونین؟کیانا دست سرد و لرزان

را جلو برد و پیراهن را از دست دختر گر،ت.

 میتونم کجاست اتاق پرو؟دختر با دست به سمت راست سالن و پله هایی که باال میر،هت اشهاره کهرد .کتهایون تها آمهد
برود .مادر ،رزاد اشارهای به پیراهن شب سنگین و رنگین اشاره کرد.

دنبال

 نظر شما دربارهی این چیه؟کتایون لعنتی گفت و کیانا با چشمان خی

اشک ،لبها

را روی سهاق دسهت

قدمهای تند پلهها را به سمت باال پیمود .با عصبانیت دست

انداختهه و بها

را بهر روی پلکههای

کشهید و

زمزمه کرد.
 درکم میکنه ،بهم ح میده! من بچهام رو از دست دادم، .رزاد درکروی اولین پله ایستاد .سالن بزرگ و اتاق -اتاقی بود .کیف

باالست .میدونم.

را روی شانه مرتب کرد و اولین در

را باز کرد .باید اعتهراف میکهرد اتهاق پهرو بزرگهی بهود .بها بغهض پینهه بسهته در گلهوی
دلداریهای الکی که خود

را میداد تا عقل و قلب

سلیقهی مادر ،رزاد در انتخاب لبا
روی

را قانع کند .لبا

و

عروسی را بر تن کهرد.

حرف نداشت .پیراهن سفید و پ داری بهود کهه پارچههی

از گیپور بود و آستین داشت ،ق مشکل یقهی کمی باز

بود کهه بهرای کیانها چنهدان

میداد اما اگر دل

بود اگر هماننهد دیگهر

اهمیت نداشت .سنگینی لبا

کمی آزار

عرو ها بود .میتوانست تحمل کند .زیپ لبها

خو

را از کنهار پهلهو بهاال کشهید .کتونیههای

را

پوشید .صدای سر و صدای یک عده از داخل اتاق پرو بغل دسهتی میآمهد .موههای بلنهد

را

سمت چپ شانها
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ر،ت و آن را باز کرد اما باز شدن در همانا نمایان شدن قامت ،رزاد که نف
لبهی چهارچوب گر،ته بود همانا، ،رزاد نف

زنان دست

را بر

زنان بازوی الغر کیانا را گر،ت و به سمت پرو گام

نهاد.
کیانا دست

را به دامنهی بلند لبا
را درون مشت

را رها کرد و کت

گر،ت و ،رزاد در را پشت سر

بست و تکیه داد .نفس
را تمیز کرد.

گر،ت و خاکهای پیراهن مشکی رنگ

 چرا ازم ،رار میکنی؟ قرار بود بیای تو اسباب اثاثیه نظر بدی نیومدی ،بعهد ده روز دیهدمتجای اینکه نگام کنی یک کلمه بگی دلت واسم تنگ شهده سهرت رو مینهدازی پهایین ...مهن
احم ده روزه شب تا صبح دارم از این در به اون در میزنم که این ،اصلهی لعنتی تمهوم شهه!
که بدون اینکه به کسی جواب پ
با شنیدن کلمهی زنم ،ته دل

بدم چرا کنار زنمم کنارت باشم.

جوری زیر و رو شد که کمر

را به دیوار چوبی تکیه داد، .رزاد

سر باال گر،ت و کیانا سر پایین انداخته و با دستهای قالب شدها

بازی کرد.

 پشیمونی از اینکه زن منی؟ از اینکه اون شب باهام اومدی محضهر؟ بگهو! تهو خهودت نریهزقلب سنگت میگذره به زبون بیار!
هرچی تو اون ِ
دست

را بر قفسهی سینها

آرام کوبید .لحن

کمهی بهاال ر،هت و کیانها لهرز

چانهها

را

کنترل کرد.
 بهم بگو ولی اینجوری تنبیهام نکن! بگو چتهه کیانها؟ تهو شهرکتم حالهت خهوب نیسهت .تهوهیچکدوم از اون جلسهها شرکت نمیکنی از وقتی میری شرکت تا آخر

تهو اون اتهاق در رو،

روی خودت بستی!
،رزاد عصبی از روزهی سکوت کیانا ،کت
برداشت و جلوا
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را کنار سر او روی دیوار گذاشت و گردن کج کرد.

بگیرد .دست دیگر

 بگو عزیزم ،مشکلت چیه؟ قرار بود هرچی بهمون گذشت بهم بگیم .نه؟از این در چشمان ،رزاد نگاه کند .لحن آرام و گرم

کیانا نتوانست بی

روی کت او قرار بگیرد .سر

ک دهد .دستا

باعه شهد اختیهار از

را روی شانهی او بگذارد و گریه کند .دست

،رزاد خشک شد و ناگهان روی پشت او قرار گر،هت .دم عمیقهی از ههوا گر،هت و پشهت او را
نواز

کرد.

 جانم؟ چی شده؟کیانا پیراهن او را در مشت

،شرد و پلکهای خیس

را روی هم ،شرد.

 درکم کن ،رزاد! هرچی شد تو هر اتفاقی بهم ح بده!،رزاد لبخندی بر لب

نشاند و او را از خود ،اصله داد .دستهای

اشکهای سرازیر شده از چشمان

قاب صورت او گر،ته شهد و

را تمیز کرد.

 عزیزم مگه تو این رو نمیدونی؟ هرکی هرکاری کرد ح داره به جز من! عرورو ببین میخواد گریه کنه ،سیاهیهای چشم
خوشگل

راه بیفته بیخیال

زشهتِ مهن

شهم! نگهاه نگهاه چشهمای

رو ،آخ نگاه کن اینجوری نگام میکنی حالی به حالی میشم .یه عاش بی قهرار تهو

این حوالی میشم.
کیانا با شنیدن جملهی آخر  ،در میان گریه خندید و ،رزاد لبخنهد برلهب ،سهر او را بوسههای
نشاند و آهسته گفت:
 اگه بدونی چه قدر دوست دارم کیانا اگه بدونی چه قدر دلتنگت بهودم .بیخیهال ایهن حرفههامیشدی!
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را با زبان خی

کیانا لب

را چندین بار برهم زد تا تصهویر ،هرزاد صهاف

کرد .چشمهای تارا

شود .شاید دیگر ،رصت این را نداشت بگوید .شاید این آخرین باری بود که به مرد روبه رویه
میگفت دوس

دارد.

 منم دو. ...با تقهای که بر در خورد .کیانا حر،

را در نیمه رها کرد و ،رزاد دستان

را از دور کیانها جهدا

کرد.
 عزیزم پوشیدی؟کیانا ،رزاد را که قد و باالی او را از نظر میگذراند نگاه کرد و آرام گفت:
 برو دیگه!،رزاد کت

را به دیوار تکیه داد.

را از روی صندلی برداشت و آرنج

 از روی دیوار برم؟ تو برو بعد میرم.کیانا نگاه آخر را به او انداخت و دم عمیقی از هوای گر،تهی پرو گر،ت .در را بهاز کهرد و ،هرزاد
خود

را کمی عقب کشید که دیده نشود .دست
گر،ت .چشمان

روسری او را در میان دست

را با دور شدن کیانها و دختهر ،بلنهد کهرد و

را بست و عطر موهای او را استشمام کرد.

 حتی ،کر اینکه چندسال کنار یک مرد دیگه بودی دیوونهام میکنه!***
الهام با لبا های خی

دو

را بست .دندانهای

برهم میخورد .آرام کنج دیوار لیزخورد .دستهای
لحن لرزانی اثر برهم خوردن دندانهای
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از شدت لرزی که بهر تهن
را روی صورت

نشسهته بهود.

نهاد و با صهدای گر،تهه و

گفت:
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

 نباید ازدواج کنی ...نباید روزی برسه دستت رو تو دست یکی دیگه ببینم .تو تا ابد بایهد بههمن ،کر کنی؟! ،همیدی؟ شاید مال من نباشی ولی نباید مهال یکهی دیگهه شهی! تهو مهن رو
دوست داری...
مشت

کوبید و پاهای

را محکم بر قفسهی سینها

را بیشتر در شکم

جمع کرد.

 ولی من عاشقتم! عاش !الهام اختیار از ک داده و صدای ه -ه ا
و محکم پوست لب

را کشید که صدا به بیرون نرود .البته بعید میدانسهت چهون مهادر

خانه بیشتر از همه نگران ،رزندان همسر
شدن حمام دختر

در سکوت حمام اکو شد .لب
و همسر

نشده بود .الهام دستان سرد و لرزان

را بهر زمهین گر،هت ،زانوههای

بهه

را بند شیر طالیی رنگ کهرد و

را باال کشیده و ایستاد .شیشهی حمام که با ،اصله روی دیوار سمت چپ او نصب شده

بود بخار گر،ته بود .سنگینی لبا های
گر،ته و ناراحت
در گلوی

در

بود و بعد از سه ساعت متوجه طهوالنی

قدری سست بود که نمیتوانست روی پا بایستد .دست دیگر
خود

را به دندان گر،ت

او را آزار میداد اما هیچ چیز دردناکتر از قلب آت

نبود .جلوی روشویی ایستاد .دست

را پایین ،رستاد و موهای خیس

را بر روی آینه کشید .بغض پینهه بسهته

را از صورت پ

زد.

 تحمل کن الهام ،بدون کیان خوشبخت شو! شاید موندن تو و اون ،قه مصهیبته ،شهاید اگههکنار

میموندی بدتر میشد .برو دنبال زندگیت الهام ،در

بخون! شادی کهن! بهدون کیهان،

مثل این چندماهه گذشته.
این هفت ماه مگر به خوبی سپری شده بود که او از خود
را کنار

داشت اما عجیب ح

گرم حمام گر،ت .دست چپ
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توقع داشت؟ با وجود اینکهه پارسها

میشد .دم عمیقی از ههوای مرطهوب و
کوبید.

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

 -قسمت نبود .تموم

کن الهامِ بی عرضه!! کیانمهر تموم شد.

از روشویی ،اصله گر،ت و چرا را خامو

کرد .در را باز کرده و به سمت داخهل ههل داد ،کهه

صدای بلند هدیه باع توق او جلوی در شد.
 یعنی چی امروز دورهمی نبود؟ پالهام با شنیدن نام پدر
دمپاییهای

بهروز کجاست؟

و عصبانیت مادر

که امهری محهال بهود .بها سهر و تنههی خهی ،

را به پا کرد که یک وقت به زمین نخورد و با همان لرز

سمت بیرون از اتاق خواب
مروارید گردن

گام نهاد .هدیه عصبی لب

نامحسهو

بهدن

بهه

را گزید .زن که پشهت خه بهود بها

بازی کرد.

 خب نیست دیگه ،امروز زنگ زد گفت هفتهی دیگه جمع میشیم آخه شهما نیسهتی هدیههجان ،حتما میخواسته توهم باشی!
بهزادعصبی پای

را بر زمین کوبید .هدیه دست

را روی میکرو،ن گوشی نههاد و روبهه بههزاد

گفت:
 -حتما خونه است بهزاد ،بهروز آدمیه که شب تا صبح

رو تو برج میگذرونه.

پیمان کال،ه از کلکی که با زن کرده بود دمی از هوا گر،ت .بهزاد نیم نگاهی به او انداخت.
 -باشه یک کاری

میکنم.

گوشی را گذاشت و پیمان کال،ه کمی عقب ایستاد.
 نمیذاره بریم باال! اتاقم بخوای بگیری تا طبقهی صدم میتونی بقیهابهزاد دست
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 .I have to see my father right now(من همین حاال باید پدرم رو ببینم)
زن بی توجه سری پایین انداخت و خود

را درگیر کامپیوتر

کرد .پیمان نگهاهی بهه سهالن

بزرگ انداخت .نسبتا شلو بود .یک عده میر،تند و یک عده میآمدنهد .بههزاد کال،هه از پهای
دردناک  ،عصا را به دست دیگر داد .کمی صدای

را کاست.

 Please contact her(لطفا باها

تما

بگیرید).

زن کال،ه خودکار را در دست
کنار دست

تکان داد و با عصبانیت سر باال کرده و ناگههان تلفهن بهی سهیم

را برداشت .پیمان که متوجه کهار او شهد .سهریع دسهت

،شرده و تما

را روی دکمههی OFF

را قطع کرد .بازوی بهزاد را گر،ته و به عقب کشید.

 You do not care about people's lives? What if someone dies inside?the tower
(زندگی مردم برای شما مهم نیست؟ اگه یک نفر داخل این برج بمیره چی؟)
زن از جا برخاست.
 Like you do not understand sir. You do not have the right to enterwithout the permission of the room owner
(مثل اینکه شما متوجه نیستید آقا! بدون اجازهی صاحب اتاق شما ح ورود ندارید)
بهزاد لعنتی گفت و از آنها ،اصله گر،ت .پیمان دست داخل جیب

کرد و مقدار پول اندکی که

با خود آورده بود از جیب خارج کرد .بهزاد کال،ه پلکی زد اما تا چشمان
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چند مرد قوی هیکلی که از آسانسور خارج شدند ا،تاد و ناگهان ح

کرد زیرپای

خهالی شهد.

پیمان چند دالری که با خود داشت روی میز کوبید .او برای ثابت کهردن خهود  ،بهرای جمهع
شده بود .همه کار میکرد.

کردن لغزشی که باعث

 .Please let's go. Someone's life is in danger(لطفا بذار بریم زندگی یک نفر به خطر ا،تاده)
بهزاد دو دست
هم پدر
پ

را روی آن انداخت .هدیه گفته بود ا،راد او یک ثانیه

را بر عصا گر،ته و وزن

را تنها نمیگذراند و تنها کسی که در خانها

چند مهرد غریبهه دارد .آنهها هسهتند.

چه شده بود؟ زن نگاهی به دالرهای روی میز انداخت .پیمان گردن کج کرد و در دل دعها

کرد زن لجبازی نکند و قبول کند .زن دست

را محکم روی پولها گذاشته و آن را بهه سهمت
بسهت امها ایهن زیهاد دوام نشهد چهون تها

خود کشید .لبخندی روی لبان بی رنگ پیمان نق
نگاه

به پنج مرد قوی هیکلی که کت و شلوار و پیهراهن مشهکی رنهگ بهر تهن داشهتند و از

کنار

گذشتند .ا،تاد رنگ باخت .زن کارت طالیی رنگهی را روی میهز گذاشهت .بههزاد نفه

حب

شده در سینها

برادر

را به سختی بیهرون ،رسهتاد .یهک لحظهه چههرهی اسهلحه بهه دسهت

آن هم به طوری که روی سر پدر

برداشت و به سمت

باشد .مهد نظهر

جهان گر،هت .پیمهان کهارت را

دوید.

 بدو تا دیر نشده باید بریم.بهزاد پای

را نتوانست تکان دهد .انگار از کار ا،تاده بود چون نمیتوانست وزن

را روی یک پا

بیاندازد .پیمان به سمت دو آسانسور شیشهای رنگی که کمی دور تر بود گام نههاد .مضهطرب
چندبار بر روی کلید کوبید و بهزاد لب
االن که باید سریع خود

را محکم گزید .لعنتی نثار پای عملهیا

را میرساند .پادرد سراغ

کهرد .همهین

آمده بود .آنقدر شدید و طاقت ،رسها کهه

گام برداشتن را از او سلب کرده بود .پیمان با باز شدن درهای آسانسور و خارج شدن چند مهرد
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جوان ،همسن و سالهای خود  ،به سمت بهزاد که به سختی چند قدم جلو آمهده بهود چشهم
دوخت .پیمان بیاراده به سمت بهزاد برگشت و خود را به او رساند .حال کهه بابهک آمهده بهود،
حتما جوری محا،ظها را بیرون کرده بود و با همان اسلحهی قالبی پدر
پیمان آمد زیربغل

را بگیرد .بهزاد دست

را تهدید کردهبود .تا

را کشید.

 هنوز انقدر بیچاره نشدم بذارم شوهر زنم ،کمکم کنه!پیمان بیتوجه به لحن تلخ و گزندهی او ،دست

را زیربغل او گر،ت.

 االن وقت این حرفها نیست .باید سریع بریم .به مهن تکیهه کهن! ،کهر کهن مهن جهای پهایدیگهاتم ،وزنت رو ننداز رو

تا بهتر شه.

بهزاد نتوانست نه بیاورد چون حماقت بود .هرچیزی جای خود را داشت و االن پریا بخ
از ذهن

بود .االن تنها نجات جان برادر

مهم بود و ب ! یک دست

اندکی

را به عصها گر،تهه و بها

کمک پیمان به سمت آسانسور گام نهاد .با وارد شدن به کابین ،بهزاد دستی بهه پیشهانی عهرق
کردها

کشید و دستهی جلوی شیشه را گر،ت .پیمان کارت طالیی رنگ را جلوی و جلوی

تاچ گر،ت و نگاه

را به سرامیک بزرگ زمین که طر مرمهری و حاشهیههای طالیهی رنهگ

داشت دوخت .با باال ر،تن آسانسور ،چیزی در دل

،رو ریخت و به طپ

قلب

ا،زود .در دل

دعا کرد اتفاقی نیفتد و به خیر و خوشی بابک همراه با آنها برگردد وگرنهه چجهور میخواسهت
جواب دهد؟ آدر

خانهی پدر  ،اطالعات دربارهی این برج طلسم شده را او در اختیار

داده بود و اگر هر اتفاقی میا،تاد او خود

را نمیبخشید .پ

قرار

از یک دقیقه که به سختی برای

هردوی آنها سپری شد .آسانسور ایستاد و بهزاد با چهرهی دردمند تکیهه از دسهتگیره گر،هت و
لنگان-لنگان به سمت بیرون گام نهاد .در هر طبقه پنج_ش

خانه قرار داشت .پیمهان خهود را

به او رساند و بهزاد نیم نگاهی به کارت انداخت .روی کارت برجسته نوشته بود "459" .بههزاد
لنگان ،نگاهی به سمت چپ و راست انداخت .تا آمد بگوید اینجها نیسهت .نگهاه
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سرقت مشکی رنگ که خیلی کوچک عدد را نوشته بهود انهداخت .آب دههان
انگشت اشارها

را قهورت داد و

را به سمت در نشانه گر،ت.
کردم.

 -اونجاست! پیدا

بهزاد لب گزید از شدت درد ،دستی به صورت خی

عرق و ملتهبا

کشهید و در دل از خهدا

تمنا کرد به موقع رسیده باشد یا اصال بابک نیامده باشد .با قدمهای آهسهته خهود
آخر از سمت راست رساند .پیمان سنگین بازدم
محض دلداری ،بهزاد کارت را از دست

را بهه در

را بیهرون ،رسهتاد و تها آمهد چیهزی بگویهد

چنگ زده و جلوی در گر،ت .در بها صهدای تیکهی بهاز

شد .بهزاد بدون نگاه کردن به چهرهی رنگ پریده و مضطرب عامل بیچارگی ،در را ههل داد .در
باز شد .بهزاد قدم اول را به داخل گذاشته و از چهارچوب گذشت .برق عتیقهه جهات و دیهزاین
مدرن نظر او را جلب کرد .یک گام دیگر به جلو ر،ت .به جز صدای بهاد و تیهک-تهاک سهاعت
ایستادهی کنج پذیرایی صدا نمیآمد .در بالکن باز بود و باد پردهی حریر سفید رنگ را به بازی
گر،ته بود .بهزاد ،اصله از در گر،ته بود و دلواپ

اطراف را مینگریست تها ردی از خهون پیهدا

کند .تا پیمان آمد به داخل برود .در بسته شد و سینه به سینهی در شد .بهزاد بال تنها
نچرخیده بود که چیزی روی سر

هنوز

قرار گر،ت و صدای آشنای بابک آمد.

 کار اشتباهی بکنی بهزاد ،شلیک میکنم.رنگ از رخسارهی بهزاد پرید .تا آمد برگردد بابک اسلحه را بیشتر روی سهر

،شهرد و او را بهه

سمت جلو هل داد.
 راه بیفت بهزاد وگرنه هم تو رو میکشم هم این مرتیکه رو!بهروز با دیدن عصا در دست ،رزند ارشد

و جدیت و صدای باالی بابک زمزمه کرد.

 چرا این جوری شدی بهزاد؟737
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بهزاد ناگهان عصا را از دست انداخت .چسمهای
رخ به رخ بابک و پدر
پدر

شد .بابک یک دست

را با درد بست و خالف حرف بابک ،چرخید و
اسلحه بود و سهاق دسهت دیگهر

دور گهردن

بود و محکم آن را می،شرد.
کنار بابک ،اون اسلحه قالبیه ،برای خودت دردسر درست نکن احم !

 -بذار

بابک خندید و بهروز ناباورانه نگاه
بابک اسلحه را با انگشت شستا
 -میخوای امتحان

را به صدا خفه کنی که روی اسهلحه قهرار داشهت دوخهت.
مسلح کرد .آن را به وس پیشانی او ،شرد.

کنم؟ اونم روی سر تو؟ از این زندگی لعنتی نجاتت میدم .کم بهدبختی

نکشیدی دقیقا همون کار نیمه تمومت رو تموم میکنم.

نگاه بهروز و بهزاد برهم گره خورد .صدای پیمان که از پشت در مدام در میزد و تهدید میکرد
کشید و یک تای ابروا

نگهبانها را صدا میزند .میآمد .بابک زبان به لبان
بهروز ناباورانه دست

را روی ساق دست بابک گذاشت تا آن را پ

بابک محکم دست

را به گلوی او ،شرد و تنها کلمهی نامفهومی گو

را باال ،رسهتاد و

بزند اما مو ،نشهد چهون
بهزاد را نواخت.

 چیکار کردی بهزاد؟ خودکشی؟بابک از لحن نگران پدر

پوزخندی زد .از کی تاحاال حال ،رزندان

و بهزاد همزمان حواسشان پی هفت سال و خردهای پی
میا،تاد یاد
-پ

میآمد بچهای دارد و خود

مهم شده بود؟ البته بابک

ر،ت، .ق پدر

وقتی اتفاق مهمی

را آ،تابی میکرد.

خوب میدونی ،آره پسهر بزرگهت خودکشهی کهرده البتهه از اقبهال نحسه

وضعیت

حاال هم که میخواد من خالص

ایهن شهده

کنم .البته ح داره! کم سهختی تهو ایهن سهی و

اندی سال نکشیده از دست تو یکی! مگه نه دادا ؟
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بهزاد بیتوجه به پدر

در چشمان بابک خیره شد.

 بابک جان ،اون اسلحه رو بذار کنار ،بابا رو هم ول کن! من میدونم اون اسلحه قالبیه، ،قهباع

دردسر میشه .تا چند دقیقه دیگه هم نگهبانها میریزن اینجا یک دردسر دیگهه شهروع

میشه!
بابک عصبی از کلمهی "قالبی" که مدام بهزاد تکرار میکرد .اسلحه را از پیشانی برادر دلسهوز
و نگران

برداشت و ناگهان گلدان روی میز که در راستای دست ا

کرد .بهزاد و پدر

بود نشانه گر،ت و شلیک

هم زمان نگاهشان به گلدان تکه تکه و دود سفید رنگی که از سهر اسهلحه
نهاد و با حرص غرید.

خارج میشد .دوختند .بابک سریع اسلحه را به زیرگردن کلفت پدر
 قانع شدی یا یکی از سه تامون باید بمیره؟بهزاد لب

را به دندان کشید .بهروز آرام ساق دست بابک را گر،هت .عهرق سهردی بهر پشهت

نشسته بود و ربدوشامبر ساتنا
تر

خی

که ست پیراهن و شلوار راحتی ا

بود ههم کمهی از شهدت

عرق شده بود .سعی کرد از در دوستی با بابکی که خون جلوی چشمان

را گر،تهه

بود وارد شود.
 نکن باباجان ،اصال هرچی بخوای بهت میدم .این لعنتی رو از من دور کن! من که میدونم تودلت نمیاد ماشه رو بکشی و من رو بُکُشی!
بابک سر

را کمی به سمت او چرخاند و هیستریک خندید .اسلحه را از زیر گلوی او ،اصهله

داد و به بهزاد که سعی میکرد در ذهن

دنبال یک پوان مثبت از پدر

باشد تها او منصهرف

کند .خیره شد.
 دلم نمیاد؟ چرا؟ چون بابامی؟ بابا؟ چه واژهی نامفهومیه تو ،رهنگ لغت مهن! یکهم ،کهر کهناصال واسه ما دوتا قدمی برداشتی؟ نه! حتی یک قدم به سمت ما نیومدی که به حرمت همهون
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یک قدم ازت بگذرم! هرچی میگردم ،ق بدبختی و بیچارگی برام آوردی!
بهزاد دست لرزان

را جلوی او بلند کرد.

 داداشم ،اون رو بده من خطرناکه بیا باهم سه تایی حرف میزنیم.بابک سر تکان داد .اسلحه را دوباره زیر گلوی او ،شرد .چند قدم به سمت راسهت برداشهت و تها
آمد بهزاد قدم از قدم بردارد .عربدهای کشید:
 دنبالمون نیا بهزاد وگرنه آسیب میبینی! به قرآن جدی میگم .به جونِ مامان میزنم.صدای عصبی بهروز کال،ه از توق بهزاد در جلوی در آمد.
 -یک کاری کن بهزاد مگه تو پسرم نیستی؟ این پسره بی عقله تو عاقل با

مهرگ مهن ههیچ

چیزی رو درست نمی کنه!
از لحن ترسان پدر

و نگاه کال،ه و عصبی بهزاد خندها

گر،ت.

 توقع داری بهزاد بیاد نجاتت بده؟ تو امشب تو ایهن بهرج میمیهری! خهودم میکشهمت بعهدمخودم رو میکشم .دوتا انگلِ بی خاصیت که ،قه کارشهون گذاشهتن درد روی دل عزیزاشهونه
میمیرن!
صدای بهزاد از حد معمول باال ر،ت .تمام اندامهای بدن

از شدت بلندی صدای

لرزید.

 ،کر میکنی مردنت درد رو دل من نمیذاره؟ میدونی اصال من چرا اینجام؟ چون نگرانه تهوبودم که بالیی سرت بیاد ،با این پای لنگ امروز میدونی چی به سرم آوردی؟ با ،کهر اینکهه بها
اسلحهی خالی اومدی مردم و زنده شدم .با ،کر اینکه یک انگهل رو بکشهی و بیفتهی گوشههی
زندون میدونی چیکارم کردی؟! همون آدم بهی لیاقهت کهه اسهم بابها رو تهو شناسهنامه یهدک
میکشه با مردن
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مخت شلیک کردی زنده میمونی من و تو شان

که نداریم .به جای اینکه بمیری یهک بهالی

دیگه سرت میاد .احم ! بیا گمشو این ور بابک!
بابک سر تکان داد و چند قدم دیگر به سمت بالکن قدم برداشت و بهزاد ناگههان گونهها

را از

شدت درد گزید و به سمت او چند قدمی گام نهاد .بابک سر او را به عقب کشید و اسلحه را به
سمت بهزاد نشانه گر،ت.
 میگم جلو نیا ،وگرنه یک بالیی سر جفتمون میارم.بهزاد دستی محکم بر صورت

کشید.

 تو هرکی رو بزنی من رو نمیزنی ...من هرکی نیستم .نه؟بابک لبخند تلخی مهمان صورت

شد .اشک در چشمان قهوهای رنگ

نق

بست.

 آره نیستی واسه همین میگم برو! برای همین میخوام دو نفری که بیشهترین غهم و غصهه روروی دلت گذاشتن رو بکشم .تا هرجا هستی دیگه ،کرت پی ما نباشه!
بهزاد دست

را به سمت او بلند کرد .اگر کمی بیشتر او را نرم میکرد مو ،میشد که اسهلحه

را از دست او بگیرد.
 تو هرجا باشی برادرمی!قطرهی اشک از گوشهی پلک

رو گونها

لغزید .بغض گلوی

را بلعید.

 من برادر تو نیستم بهزاد! من یک نامردِ عوضیم که در حقت بد کرد .بهت نارو زد .داراییهاترو باال کشید و بعدم میخواست زندگیت رو نابود کنه! اسم من برادر نیست ،بهزاد!
بهروز از آزاد شدن دست بابک استفاده کرد و سریع ساق دست

را پ

زد و بها هیکهل چهاقی

که در این هفت ماه برای خود درست کرده بود به سمت بهزاد کهه چنهد قهدم دور تهر از بابهک
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ایستاده بود .گام نهاد .تا بابک آمد او را نشانه بگیرد .بهروز خود
طوری خود

را پشت پسر

را جمع کرد که بهزاد سپر او شود .واقعا دیدنی بود عکه

اصال انگار همه چیز در این خانواده عجیب بود .جای اینکه ،رزندان
جان

از تر

پشت پسر

پنهان کرد و

العملههای بههروز،

پشت او پنهان شهوند .او

پنهان میشد.

بهزاد دمی از هوای سنگین خانه گر،ت و بابک نیم قدمی عقب ر،ت.
 -من خیلی وقته ازت گذشتم بابک ،چند روز پیشم بهت گفتم برادر از برادر

ناراحت نمیشه!

از رو جوونی یک غلطی کردی دیگه تموم شد .حاال بیا اسلحه رو بده من!
بابک اسلحه را پایین نیاورد .بهروز با تر

پیراهن بههزاد را در میهان مشهت

گر،هت و صهدای

پیمان و چند نفر دیگر که به انگلیسی صحبت میکردند .بلنهد شهد .لبخنهد تلخهی کهنج لهب
نشسته بود .به قدری تلخ که به زهر میمانست.
 من تا وقتی این آدم رو نکشم یا یک بالیی سرکن! پنج تا تیر داره! چهارتا

نیارم این اسهلحه رو کنهار نمهیذارم .نگهاه

انتقام بدبختی ما سه تا و یکی

خودم .بیا کنار! بیها کنهار مهن

بایست دادا ! بذار. ...
بهروز مضطرب از سر و صدا و جملههای عربی که با تشر از دههان یکهی از محا،ظهان
میشد .حرف بابک را بریهد و از پشهت بههزاد بیهرون آمهد و روبهه او کهه نگهاه
کوچکتر

شهنیده

مهیخ بهرادر

بود گفت:

 به این بی عقل حالی کن اگه اسلحه رو نندازه تا کمتر از پنج دقیقه دیگه محا،ظا میهان ،اونهاکار

رو یکسره میکنن! اونا حالیشون نمیشه ،هرکی من رو تحدید کنه میکشهن .دیهدم کهه

میگم! خون یک نفر چندماه پی
بهزاد نیم نگاهی با پدر
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بهزاد گر،ته و قفسهی سینهی پدر

را نشانه گر،ت.

 -من که آخر میخوام خودکشی کنم .پ

،رقی نداره به دست محا،ظای تو بمیرم یها خهودم،

خودم رو بکشم.
صدای عصبی بهروز باال ر،ت .او میدانست بابک جرعت کشیدن ماشه را ندارد اما اینگونهه کهه
معلوم بود اگر بابک تا قبل از باز شدن در ورودی اسلحه را کنار نمیگذاشت .کار
بهروز نمیدانست این نگرانی و طپ
به اول که سعی داشت دست

تمام بهود و

قلب از کجا آب میخورد .بهروز دچار تناقض شده بود .نهه

را به چاقوی زیربالشت

برساند نه به االن که خود

را ،رامو

کرده بود.
 از همون بچگی اینجوری بودی بابک ،جای اینکه با مشکالت مبارزه کنهی ،بجنگهی مهدام درحال انتخاب کار احمقانه بودی! جای اینکه درک کنی ،برای رسیدن به اهدا،ت از حرص دلهت
یا حتی غرورت راههای پردردسر رو انتخاب میکردی بعد پشیمون میشدی! میخهوای بگهم؟
یادته وقتی بچه بودی تنگ ماهی رو . ...
بابک خشمگین از خاطرات بچگی و کودکیا  ،حر،

را برید.

تو چی از بچگی من حالیته؟ تو اصال کجا بودی وقتی من سر عقل اومدم؟ وقتی تو تک-تهکدوران بچگیم وجودت رو کم داشتم ولی نبودی! تها جهایی کهه مهن دیهدم ،قه بههزاد بهود و
مامان! پ
بهزاد ملتم

سعی نکن جونت رو با بازی احساسم نجات بدی!
نگاه

کرد و بابک اشک رها شده از چشما

-تو رو جان مامان بیخیال شو! خواه

را با پشت دست پ

زد .

میکنم .میدونی چشم انتظارته؟ میدونی االن تو چه

حالیه؟ بیا باهم بریم ،قول میدم همه چیز رو درست کنم .اصال اگه پشهیمونی از کهار چنهدماه
پیشت ،باهم سرمایهی قبلیم رو جمع میکنیم .همه چیز راه و چاره داره! به خدا داره! من قهول
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میدم ،واست درست کنم .جانِ بهزاد با خودت و من اینکار رو نکن!
بابک سر تکان داد و چند قدم دیگر به عقب ر،ت و دقیقا جلوی در بالکن ایستاد .بابک اختیهار
از ک داد و اشکهای جمع شده در چشمان

رهها شهد .لرزشهی دسهت

گر،هت و بهه بههزاد

دردمند چشم دوخت.
تا کی میخوای همه چیز رو درست کنی؟ تا کی میخوای کمبودهای من رو جبهران کنهی؟چرا خودت زندگی نمیکنی بهزاد؟ همیشه بار زندگی من و مامان رو دوشت بود .هیچ وقت نشد
خوشحال باشی همیشه تکیه گاه بودی ولی تکیهگاه نداشتی ...وقتی دیوونه شدی ههیچک

رو

نداشتی ...هر اتفاقی ا،تاد سکوت کردی تو خودت ریختی تا ما غمگین نشهیم .ناراحهت نشهیم و
غصه نخوریم تا کی میخوای چشم ببندی روی اشتباهات من؟ چرا نمیخوای باور کنی بهودن
من ،ق یک باری روی دوشته؟ چرا نمیخوای بفهمی من نباید به دنیا میاومدم؟
با باز شدن صدای در و هجوم همزمان چند مرد مسلح به داخل ،بابک اسلحه را پهایین آورد و
ناگهان روی گردن خی

عرقا

نهاد .بهروز و بهزاد همزمان با هم چند قهدم جلهو برداشهتند

و ناگهان جمعی از مردان همراه با پیمان پشت بهروز ایستادند .صدای لرزان و آرام بهزاد آمد و
پیمان نگاه نگران
زندگی بر روی دو

میان هرسه نفر آنها در چرخ

بود .کل درد بابک ،بهزاد بود؟ سنگینی بهار

او بود؟

من از زندگیم راضیم از اینکه تو و مامهان رو دارم ،منتهی سهرت نیسهت ،سرنوشهت مها از اولهمین بود .از اینکه سه تایی زندگی کنیم .کنارهم خوبی و بدیها رو تجربهه کنهیم .حتهی اگهه
میبینی من به اینجا رسیدم تونستم بعد از هفت سال با نبود ،ریماه کنار بیام شاید...
بهزاد ادامه نداد و بابک ناگهان پرده را پ

زد و چندین و چنهد قهدم عقهب ر،هت و بههزاد بها

همان پای لنگان به تعداد همان قهدمهای او دنبهال
خود
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چشمان

یک کاسهی خون بود .بهزاد از شدت ارتفاع و مکانی کهه ههر لحظهه امکهان سهقوط
کند شد .صدای برخورد باد سرد به بدنهی سهاختمان و شهدت وز

داشت .ضربان قلب

بهاد،

دلهره به جان بهزاد انداخته بود .اگر بابک یک خطا میکرد .صد درصد از آن ارتفاع باال سهقوط
صدا و بغض غمگین گلوی

میکرد .صدای بهزاد دیگر توان نداشت و به وضو خ

حال بابک

را خرابتر میکرد .
-بابک نکن این کار رو! خواه

میکنم به پات میا،تم از خیر این کار بگذر! با جونیهت ایهن

کار رو نکن! به خدا من دیگه نمیتونم ببینم یکی دیگه از عزیزام جلو چشمام از دست ر،ت.
بابک در چشمان اشک آلود بهزاد خیره شهد .صهورت

از شهدت بهاد سهردی کهه درآن ارتفهاع

میوزید سرخ بود .بیاراده نیم نگاهی بهه پهایین انهداخت .چیهزی تهه دله
میخواست بمیرد؟ آمده بود پدر
می خواست خود
زمین جلوی پای
دست
دست

تکهان خهورد .او

را بکشد اما نتوانسته بود .الح که ترسو و بزدل بهود .حهال

را بکشد؟ اگر میخواست در ایران هم میتوانست .اسهلحه از دسهت
ا،تاد و بهزاد لبخندی روی صورت رنگ پریدها

روی

نمایهان شهد .بابهک ههردو

را لبهی نازک و خطرناک شیشه نهاد .با بهزاد حدود چهار قهدم ،اصهله داشهت .بههزاد
را بی توجه به سیاهی چشمان

جلوی او بلند کرد.

بیا دست من رو بگیر بیا! به پایین نگاه نکن!نگاه ترسان بابک از پشت پردهی حریر سفید رنگ به پدر

کهه روی مبهل نشسهته بهود و آب

قند مینوشید ا،تاد .بابک ناباورانه و آرام زمزمه کرد.
من نمیخوام بمیرم بهزاد .بهزاد یک قدم دیگر به سمت او برداشت .سعی کرد خود

هم زیرپهای

را نبینهد .چهون که

بالکن تمام شیشه بود .
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نتر ! نمیمیری ،نباید بمیری.قفل کهرد .بهاور نمیکهرد ایهن همهه در راه

بابک آنقدر ترسیده بود .که برای یک لحظه ذهن

سختی کشیده بود .خیالپردازی روزی را کرده بود که پهدر
قالب تهی کرده بود .دستان

را بکشهد و االن خهود

محکم شیشه را گر،ته بود و پایین تنهها

جلوتر بود .تا بهزاد آمد به سمت او برود .بابک سریع خود
و ،کرهای سر

قدم را عقب ر،ت .بابک از شدت تر

از تهر

یهک قهدم از خهود

را به حفاظ چسباند و همهان یهک

دیوانه شده بود .بههزاد نهیم گهامی بهه

نهاد و صدای لرزان او باال ر،ت.

سمت

من میترسم بهزاد ،اینجا خیلی باالست .من نمیخواست... .جملها
بدن

هنوز کامل ادا نشده بود که چشمان

سیاه ر،ت و ضع بهدی در تهک-تهک اعضهای

پیچید .نگاه ترسان بهزاد به او گره خورد .ارتفاع محا،ظهای جلوی بالکن خیلی کم بهود

و اگر یک اشتباه میکرد به پایین سقوط میکرد .بابک دستان

از روی شیشهه رهها شهد و بهه

سمت عقب مایل شد.
بهزاد با مایل شدن برادر
در سینه حب

به عقب ،با مایل شدن باال تنه و کل وزن

شد و ضربان قلب

متوق شد .بهزاد سرجای

به عقب سقوط کرد .صدای مضطرب و التما
-دادا

گانها

به سمت عقب نفسه

میخ شد و بابک به طور کامهل

در میان باد پیچید .

کمکم کن!
دوید .اگر او میر،ت اگر او بار دیگر یک نفر دیگهر را جلهوی چشهمان

بهزاد در پی برادر

از

دست میداد چه میشد؟ بابک کامل به سمت پایین کشیده نشده بود .که دست بهزاد بنهد مهچ
پای

شد و با صدای بلند و بغض آلود ،ریاد کشید.

میارمت باال بابک !746
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پیمان که تکیها
برادر

را به درگاه داده بود .نفهمید چگونه دوید و به یاری بههزاد کهه پهای راسهت

را گر،ته بود و از لبهی شیشهای آویزان شده بود گر،ت .شتا،ت .ارتفاع از باال به قدری

زیاد بود که بهزاد سر

گیج میر،ت .پیمان دست

سمت جلو خم شد چشمان

را دور کمهر بههزاد حلقهه کهرد ،کمهی بهه

کامال تار بود و از شدت درد قفسههی سهینه نمیتوانسهت خهوب

ببیند.
سعی کن خودت رو بکشی باال بابک! باال تنهات رو بککن و باالتنهات رو بک

باال ،دستم رو بگیر! خودت رو جمهع

باال! هوات رو داریم .

دست بهزاد از ساق پای او پایین آمد و به کف
گذشته را نداشت و پیمان نگاه

به کفشی کهه ههرآن نزدیهک بهود از پهای او در بیآیهد گهره

خورد .نمیتوانست بهزادی که خود
چندین بار پلک زد تا چشمان

اسپرت مشکی رنگ

رسید .بهزاد توان و قوای

هم بهه سهختی روی زمهین ایسهتاده بهود را رهها کنهد.

که در اثر باد سرد خی

را

شده بود .پاک شود .کمی خود

به پایین خم کرد.
دستم رو بگیر بابک!

-کمرت رو باال بک

بابک آویزان از ارتفاع چند صد متری که اگر دست برادر
زمین میپاشید .با صورتی که از شدت تر
تعطیل

رهها میشهد مطمئنها مغهز

و اضطراب خی

اشک شده بود .سعی کهرد مغهز

را از آک بندی در بیاورد و حرفهای پیمان را که او هم رنگی به صورت

تحلیل کند .بهزاد به جلو خم شد و پیمان یک پای

روی

نمانهده بهود

را تکیه گاه عقهب گذاشهت و او را عقهب

کشید که صدای بلند و ترسان بهزاد خطاب به او آمد.
-من رو باال نک ! کف

االن از پا

در میاد.

پیمان مضطرب نیم نگاهی به عقب انداخت اما تا نگاه
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را به لبهی سمت چپ بهالکن گر،تهه بهود و خیهره نگاهشهان میکهرد .ا،تهاد.

بود و یک دست

زد.

نفهمید چگونه صدای
بیا کمکمون کن!پیمان کمی خود

را به سمت جلو کشید و بازهم کمر بهزاد را رها نکرد.

نمیتونم بذارم توهم با برادرت بمیری! حتی اگه اون سقوط کرد تو باید بمونی !بابک کمی خود

را باال کشید و پیمان دست

را به سمت پایین دراز کرد، .اصله زیاد بود.

یکم بیشتر بیا باال!دست بهزاد کمی لیزخورد و ناگهان با صدای بلند ،ریاد کشید.
بابک عجله کن وگرنه میا،تی! زودبا !را به لبهی محا،ظ تکیه داد و کمی بیشتر خم شد .نگاه بهروز به سمت راسهت

پیمان شکما

و رول پالکی که شیشه را از سمت راست و چپ نگه میداشت گره خورد .کمهی بیشهتر تقهال
میکردند رول پالک رها میشد و هر سه نفرشان به پایین سقوط میکردند .بابک سعی کرد باال
تنها

را باال بکشد و بهزاد از شدت درد ساق پای

گفت .پیمان سر

که خیسهی خهون را حه

را پایین انداخته بود و سعی میکرد طپ

میکهرد .آخهی

نامنظم و تیری که مهدام قلهب

میکشید را از یاد ببرد و بیخیال ارتفاع و حالت تهوعی کهه از اضهطراب بهه او دسهت داده بهود
بشود .دست بابهک بهه پیمهان رسهید .دسهت
بهروز دست

محکهم قفهل دسهت پیمهان بهه سهختی شهد.

را از لبهی شیشه برداشت و دوباره به رول پالک شل شده چشم دوخت .بهزاد بها

تشر گفت:
-من رو ول کن باهم بکشیم
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پیمان دست
پای دیگر

از دور بهزاد رها شد و با دست دیگر
را به شیشه تکیه داد .وزن

کشید .بهزاد همراه با او دست

یک دست او را گر،هت .یهاعلی گفهت و

را روی پهای عقهب

انهداخت و او را بهه سهمت خهود

را کمی از مچ او ،اصله داد و ساق پای

به سمت خود کشیدند و بهزاد پاهای

را گر،ت .ههردو بهاهم

روی زمین قرار گر،ت .بابهک از تهر

شیشه گذاشت و خود را باال کشید .لبخند محوی روی لب

دسهت

را لبههی

مهمان شد اما زیاد دوام نداشهت.

با لرزشی که شیشه گر،ت پیمان با صدای بلند ،ریاد کشید.
داره شیشه از جا درمیاد! برو عقب بهزاد !!پیمان پای

را از شیشه برداشت .هر دو با کشیده شدن بابک به سهمت خودشهان روی زمهین

ا،تادند و ا،تادن بابک کنار پیمان همانا رها شدن شیشه به سمت مخال همانا!
(دو ساعت بعد)
یک دست

روی قلب

گذاشت و پلکهای

بیمارستان میرساند چون حال
استر

را بست .باید اولین کاری که میکرد .خود

را به

خیلهی خهراب بهود .دکتهر از او خواسهته بهود از اضهطراب و

دوری کند اما امروز ...شاید اندازهی یک ماه زندگی ،رد معمولی به او ،شار روانهی وارد

شده بود .نگاه سنگین بهزاد را که سر بابک روی شانها
و او را غا،ل گیر کرد .بهزاد دستی به لب خونیا

کرد .چشمان

را باز کهرد

بود .ح

که اثر دعوا با بیاحساسی پدر

بود کشید.

او هنوز هم باور نداشت وقتی هر سهی آنها یک قدم تا مرگ ،اصله داشتند ،پدر

،ق ایستاد

و نگاه کرد.
مشکلت چیه؟ از وقتی اومدیم دستت رو قلبته؟پیمان با ک دست

قفسهی سینها

را ماساژ داد .دیگر نایی برای حرف زدن با صهدای بلنهد

نداشت .بنابراین آهسته گفت:
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باطری تو قلبمه ،وضع قلبم بدتر از ایناست که با ،باطری کار کنه .به طور خالصهه زیهاد زنهدهنمیمونم .مگه با عمل پیوند زنده بمونم.
بهزاد درد جراحت باز شدها

را از یاد برد .او در این مسا،رت پراستر

اجازهی حرف زدن بهه

پیمان نداده بود و نمی،همید االن چرا مایهل اسهت بشهنود .شهاید یکهی از دالیله
دل کمک برای نجات برادر

و نگرانی سقوط او از بالکن بود اما زبان تلخه

بها جهان و

دوبهاره بهه کهار

آمد.
-حتما بعد ر،تن پریا از درد دوری

اینجوری شدی آره؟ هرچی باشه یک مرد تنها با یک نوزاد

بدون مادر خیلی سخته!
پیمان دست لرزان و سرد

را بلند کرد و از روی میز آب معهدنی را برداشهت .سهمت چهپ او

یک مرد عرب نشسته بود و دو صندلی روبه روی او بهزاد و بابک جا گر،ته بودند .سهر بطهری را
به لبان

نزدیک کرد و جرعهای از آن نوشید .در

را بست و در جا لیوانی دایرهای شهکل کهه

روی میز بود نهاد.
این اتفاق برمیگرده به قبل از ر،تن پریا .من از بابا شانخردهای پی

نداشتم .مثل شما دوتا .سه سهال و

بود .پدر بزرگم اجازهی ازدواج به ما نمیداد .میگفت باید خودت بتهونی رو پهات

بایستی بدون ثروت پدریت! من خیلی واسه رسیدن به پول و ثروت تال

کردم ولی نمیشهد.

روزی سه شیفت کار میکردم ولی بدون کمک یک نفر نمیشد یک زندگی تشکیل داد .وقتهی
پدربزرگم ،وت کرد .پهدرم بهه چهلهم نرسهیده اجهازهی محرمیهت داد .بایهد اعتهراف کهنم اون
لحظه خیلی خوشحال بودم ولی بعد از گذشت چندماه که وصیت نامه خونده شد .پدرم مها رو
از اتاق مجلل عمارت به انباری زیهرزمین منتقهل کهرد .میگفهت خهود
کنه !

باید همه رو به نام
حرفهای پریا در سر
750
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بگوید درو گفته! پیمان تبسمی کرد و دمی از هوای گرم گر،ت .
-پریا میخواست همین کار رو بکنه ولی موضوع بارداری

پی

اومد .ر،تهار بابها بهدتر و بهدتر

شد .هشت ماه و نیم بچه رو با چنگ و دندون نگه داشتیم اما یک روز...
خاطرات در ذهن
خود

نق

نشسته و حال

بست .گرهای بین ابروان

خراب شد .بههزاد جلهوی

را گر،ت که ،ریاد نکشد حرف نزن و ادامه نده !

-وقتی اومدم دیدم داره زیر مشت و لگد جون میده! سر و صهورت

خهونی و بهه زمهین چنهگ

میزنه! میدونی چی بدتر بود؟ اینکه ،ق یک کنار نگهم داشتن هرچی تقال میکردم نمیشد
نجات

بدم .من با چشمای خودم دیدم پریا چجوری داره زیر دست و پا میمیره ...اونجها قلهبم

گر،ت ،چشمام سیاه شد و ا،تادم !
دست بهزاد روی ران پای

مشت شد و پیمان دست

را مشت کرد و محکم بر روی سهینها

کوبید.
-وقتی بهو

اومدم دیدم زیر دستگاهم ،حالم به قدری بد بود که نمیتونستم دستم رو تکهون

بدم اما به هو

اومدم .هر جوری بود خودم رو کشیدم از اتاق بیرون که از اقبال خوبم به پریا

خوردم .کل بیمارستان و کلی آدم دنبال

بودن .تنها کاری که تونستم بکنم ایهن بهود ،هراری

بدم .بعد از چندماه بیخبر از همه جا بابام با یک نوزاد اومد و گفت بچهات زنهده مونهده! یعنهی
پریا تا وقتی برنگشت ایران خبر نداشهت .په

پریها رو مقصهر نهدون! اون واقعها دوسهت داره و

میخواد باهات بمونه!
دست بلند کرد و دوباره بطری آب معدنی را برداشت .تا آمد بازکند .بهزاد نگاه به زیرانداخت .
باهام بمونه؟ بعد دروغی که گفت؟ وقتی یک بچه دارین؟پیمان دست بر صورت
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آمد .لبخندی به تلخی مزهی میوهی گندیده کنج لب

مد نظر

نق

بست.

-من زیاد دوام نمیارم .اگه هم زنده بمونم .خهودم یکهی رو دارم کهه حتهی وقتهی بهه

،کهر

میکنم حالم از این رو به اون رو میشه .خیالت درمورد من راحت باشه! دخترمم چه باشم چه
نباشم کنار کسی که بی شباهت به مادر

نیست زندگی میکنه! اشتباه من و پهدرم رو پهای

پریا ننوی ! پریا هیچ تقصیری نداشت اون ،ق به من پناه آورد .چون کسی رو نداشت .حتی
مطمئنم اگه یک ذره بهم وابسته بود .دوسم داشت.االن دیگه نهداره و عاشهقه توئهه! بهبخ

و

بگذر !
را باال گر،ت .نگاهی به چهرهی پیمان که صهورت رنهگ پریهده و خهی

بهزاد سر

عهرقا

انداخت.
ببخشم؟ از اعتماد من سواستفاده کرد .در ظاهر یک چیز بود اما تو باطن یک چیز! بهم دروگفت.
پیمان سر
-از

را محکم به صندلی ،شرد .آب دهان

را قورت داد .

خواستی همه چیز رو بگه و درو گفت؟ اون برای نگهه داشهتن زنهدگی

ندادن تو ،برگشت ایران و پاگیر شد .تو چشمای من زل زد گفت ازم متنفهره! حهال

و از دسهت
ازم بههم

میخوره ،بخاطر اینکه تو از این بیشتر نشکنی و چیزی درمورد گذشته نفهمی حتی میخواست
کنار من و بچهام بمونه و ازت جدا شه !
یک تای ابروی بهزاد باال ر،ت .واقعها پریها بخهاطر خهود
"نخواستن" که از دهان او خارج شده بود .بخاطر خود

پها په

کشهیده بهود؟ جملههی

بود؟ چرا از اول همهه چیهز را نگفهت؟

چرا خیال هردوشان را راحت نکرد و پنهان کرد؟
میتونست بگه و خیال خود752
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پیمان نگاه

را از شیشه به آسمان تاریک و سیاه دوخت .صدای

به امید اینکه آالگل در خانه منتظر

در گلو خفه شده بود و ،ق
غلبه

است دوام میآورد و بر درد قفسهی سینه ،شانه ا

میکرد.
-از

خواستی و نگفت؟ گفتی از اول همه چیز رو بگو؟

بهزاد با حلقهی دست
محکم بازوی چپ

بازی کرد و نیم نگاهی به بابک که چشمان

را روی هم گذاشته بود و

را گر،ته بود .انداخت.

نه ،چون میدونستم.گردن پیمان به سهمت بههزاد برگشهت .بههزاد همهه چیهز را میدانسهت؟ از کجها؟ اصهال اگهر
میدانست پ

این ر،تار چه بود؟ چرا وقتی از واقعیت خبر داشهت ...بههزاد از چشهمان سهوالی

پیمان حر،

برداشهت و

سر

را خواند .کمی خود

را به صندلی تکیه داد و خود

را جلو کشهید .سهر بابهک را از روی شهانها
هم از پیمان نگاه نگر،ت.

همههه چیههز رو نههه، ،ق ه میدونسههتم شههوهر داشههته و بهها چشههمای خههودم نامههههامیدیدم .همین ب

رو

نیست؟ توقع داشتی وقتی خودم میدیدم و میشکسهتم و خهالف عقلهم،

قلبم روز به روز بیشتر عاشق

میشد جوری که دیگه نوشتن نامهها و گریهها

که ،رسنگها با اون ،اصله داشت .واسم عادی شده بود .از
بگه؟ که چجوری دست

رو میگر،تی؟ قربون صدقها

بهرای مهردی

بخوام لحظههایی که با تو بوده رو

میر،تی؟ ،کر میکنی مهن میتهونم؟

اصال طاقت دارم بشنوم؟
پیمان اخم میان ابروهای
پای

از بین ر،ت و چهرهی بهزاد درهم ر،ت .از پاچهی شلوار

را کمی به سمت چپ مایل کرد .سراسر شلوار

شلوار
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-ح داری ولی کا

یکبار میشنیدی که این ،کر رو نکنی ...خهودت و پریها رو عهذاب نهدی!

هرچند منم کم مقصر نبودم ولی بهت اطمینان میدم .خیالت درمورد من راحهت باشهه .قهول
میدم امشب آخرین باری باشه که باهم چشم تو چشم شدیم ولی این رو بدون ...پریا به جز تو
هیچک

رو نداره! من هستم اما از چندساعت دیگه خبر ندارم چی واسم پی

میاد، .ق یک

چیزی ،یک قولی بهم میدی؟
بهزاد منتظر نگاه

کرد .پیمان آدم بدی نبود و نمیدانست چرا یکباره خشما

کرده است .خالف چندساعت پی

که با نی

و کنایهه حهرف مهیزد .پیمهان خهود

کشید .دست بلند کرد و دست راست او را در میان دست
تا آمد دست

از او ،روک
را جلهو

گر،ت .بهزاد متعجب از ایهن کهار او

را بیرون بکشد .پیمان سر صندلی نشست .بها صهدایی کهه در میهان همهمههی

سالن ،ق زمزمها

به گو

بهزاد رسید گفت:

پریا رو خوشبخت کن! کاری که من نتونستم رو انجام بده! پریا عاشقته حاضره بمیهره ولهیکردم .تمام حرکهات پریها داره داد میزنهه

تو رو از دست نده! من خودم عاشقم خودم تجربها
چه قدر عاشقته!

لحن لرزان و دستان سرد پیمان باع رخنه کردن نگرانی در وجود بهزاد شد .پیمان نفسه
به سختی بیرون ،رستاد .خاطر
مطمئنی بود .بیشتر نگرانیا

از جانب پریا راحت بود .بهزاد سلطانی همچون آوازها

را
مهرد

بابت النا بود .بابت آالگل که میدانست نمیتوانهد زیهاد کنهار

بماند .او میماند و دختر  ،دختری که هیچ نسبتی با او نداشت و حتی نمیدانست چرا دارد به
بهزاد این حرفها را میزند .مردی که کم شرمندها

نبهود .بههزاد دسهت دیگهر

بهاال آمهد و

ناخودآگاه روی دست سرد او قرار گر،ت.
اگه اجل بهم مهلت زندگی بیشتر کنار دخترم رو نداد .ازت یک خواهشی دارم .چندسال دیگهکه بزرگ شد .وقتی همسن پریا شد .به
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اعتماد کنم .
بهزاد بیاراده زبان بر لب کشید .ناامیدی در بند-بند کلمات و لحهن پیمهان نفهوذ کهرده بهود و
نفهمید چگونه جمالت از دهان

خارج شد.

به خودت بیا این حر،ا چیه؟! انشاهلل زنده میمونی سایت همیشه باال سر دخترته ،بهه خهودتبیا آقاپیمان! مرد که نباید انقدر ضعی باشه ...نگاه هم خود من رو! سر تا پام درده .حتی دکترا
میگفتن باید پام رو قطع کنم ولی سالمم .معجزه شد .امیدت رو از دست نده! شاید شد...
***
آالگل دست

را بر زیرچانها

بود چشم دوخت .لهب

زد و به شمعهایی که دیگر انتهای

را

از شدت اضطراب و نگرانی بابت پیمانی که از صبح جواب تلفن را نمیداد گزید .کال،ه نگهاه
را به ساعت دیواری انداخت .دو بامداد را نشان میداد .النا به قدری با صندلی چرخدار کیانو
بازی کرده بود که پایین تخت او خواب
بود .کیانو

برده بود و در نهایت آال او را در اتاق خواب

خوابانهده

هم که بر اثر قرصهایی که برای بهبودی میخورد .از ساعت هشت شب به خهواب

ر،ته بود و آالگل چه قدر خداراشکر میکرد که دیگر صدای بوق دستگاه ضربان قلهب در خانهه
نمیآید .مطمئن بود پیمان و بهزاد باهم هستند و چه قدر دوست داشت بداند پریا که گوشههی
مبل تسبیح به دست نشسته است .چه ،کری میکند .یعنی او هم همان قدر که نگهران پیمهان
است ،نگران بهزاد شده یا نه؟ کال،ه از جا برخاست .ک دست
گر،ته درون شمعدان گذاشت و تا آمد آن را با دمیدن نف
کلیدِ در ،سکوت خانه شکست و آالگل دست

خهامو
نقه

نهود درجهه بهه

بسهت کهه در ایهن بیسهت و

ندیده بود .آالگل کمر صاف کهرد و پیمهان در را تها نیمهه بهاز نکهرده بهود

که باقی نیرو را آالگل به در وارد کرده و آن را کامل باز کرد .خود
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کنار شمع خشک شد و گردن
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چهارسال از خود

را کنهار شهعلهی شهمع قهرار
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کرد .پیمان که گمان این حرکت را از او نداشت کمی تعادل

را از دست داد و قدمی بهه عقهب

ر،ت اما خدا میدانست چه طور طپ های قلب نامیزان  ،با وارد شدن عطر موهای بلند آالگل
در ریههای
سر

از دست

منظم شد .کاپشنا

رها شهد و آالگهل را در آغهو

جها داد .آالگهل

را روی شانهی او گذاشت .

خیلی دیر کردی پسردایی ولی اگه تها صهبحم نمیاومهدی بهه انتظهار اومهدنت بیهدار بهودم.لبخند بزرگی روی لبان

نق

نمیشد .پیمان دیر گوهر باارز

بست .مگر میشهد ایهن دختهر را دوسهت نداشهت؟ بهه وهلل کهه
کنار

را کش کرده بود .سر

را کمی بهه سهمت گهو

او

مایل کرد.
شرمنده عزیزم ،ر،تم به قولم عمل کنم .بهت قهول دادم جبهران کهنم ،گفتهی ههر اشهتباهیکردی درست کن! درست شد .نترسیدی که نه؟ برقا نر،ت؟ چرا تو تاریکی نشسته بودی؟
آالگل کمی از او ،اصله گر،ت .دست

را کنهار گهردن او گذاشهت .آالگهل دانشهجوی رشهتهی

پرستاری بود اما خیلهی از چیزهها را می،همیهد .ریهتم و خه  -خه

در تهنف

پیمهان او را

نگرانتر از قبل کرد.
نفسات خیلی نامنظمه داروهات رو خوردی؟با وزیدن باد سرد پاییزی ،پیمان دست

را وس پشت او گذاشت و بهه خهود

کرد .االگل که میدانست پیمان بازهم میخواهد طفره برود .نفس

او را نزدیهک

را بیرون ،رستاد .

میخواستم نیام خونه ،چون میدونستم این سوال رو میپرسی اما خب نشد .طاقهت دوریهترو نداشتم .اصال دلم واسه غذاهات لک زده بود .ده روز ازم ،اصله گر،تهی ...بهذار یکهم دلتنگهیم
ر،ع شه! هوم؟ بعد یکی-یکی جواب میدم .
چرا کنار دیوار را پیمان روشن کرده بود چون چشمهای
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گهیج میر،هت.
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همین امر هم باع شد صدای لخ-لخ کنان آقارضا که از خانها

خارج شده بود بهی آیهد امها

هنوز یک قدم برنداشته بود که ناگهان برق منطقه ر،ت و تاریکی سراسهر حیهاط را ،هرا گر،هت.
مهتابی باالی در که روشن بود و سایهی آنها را روی دیهوار میانهداخت خهامو
محکم پیراهن پیمان را در میان دست

شهد و آالگهل

،شرد .پیمان خندید.

میبینی امشب ادارهی برق منطقهام میدونه که تا میهای ازم جهدا شهی دوبهاره برمیگهردیکنارم .میدونه چه قدر این دیوونه دل

واسه نگرانیهای گاه و بیگاهت تنگ شده و چهه قهدر

دوست دارم امشب تموم نشه! خوابت که نمیاد نه؟ میخوام واست حرف بزنم؟
آالگل لب گزید و مشتی آرام بر شانهی راست

کوبید.

دیوونهای الح ! البته اگه دم دمای صبح خوابم نبره!چشههمهای پیمههان در تههاریکی و زیههر نههور حههالل مههاه بههرق مههیزد و بههدجور عقههل را از او
میربود .پیمان کف های

را جلوی در از پا بیرون آورد و او را با خود به داخهل کشهید .بهوی

قرمه سبزی با زعفران و خامو

شدن شمع روی میهز و دود پیچیهده در خانهه ،ترکیهب لهذت

بخشی را ایجاد کرده بود .پیمان او را از خود جدا کرد .لبخندی روی لب نشاند و میز را دور زد.
روی صندلی جا گر،ت .آالگل بازدم
انداخت، .ق شمع درون ،انو

را بیرون ،رستاد و موهای

را یک طهرف روی شهانها

که روی میز بود روشن بود و پیمان هم در سهکوت دسهت بهه

زیرچانه زده بود و حرکات هل زدهی آالگل را تحت نظر گر،ته بود .آالگل قابلمه را از روی گهاز
برداشت و روی شعلهی بزرگ گذاشت .صدای تیک تیک روشن شدن گاز همهراه بها صهدای آال
آمد.
-غذای النا و کیانو

رو دادم ولی خودم منتظر بودم بیای و با هم بخوریم .نمیخوای دستات

رو بشوری؟ زیر خورشت رو چندساعتی هست خامو
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میشه.
پیمان نگاه از او نگر،ت اما از پشت میز برخاست .پلکی به سختی بهرهم زد .اگهر تها ،هردا دوام
میآورد .باید خداراشهکر میکهرد .چهون بهدون تعلهل و ر،هتن بهه بیمارسهتان بهه خانهه آمهده
بود .پیمان دست

را از لبهی صندلی کناری برداشت و کمهر صهاف کهرد .آالگهل بها برگشهت

ناگهانی به سمت

صورت دردمند او را غا،ل گیر کرد .پیمان لبخندی زد اما آالگل بها شهتاب

خم شد و در کشو را باز کرد .از میان قرصها مسکن و قرص مخصوص قلب
بود را بیرون آورد .دستهای الغر

با دیدن حال بد پیمان ،به لرز

را که پدر

داده

ا،تاده بود.

قول اولت این بود زنده بمونی و قلبت مثل ساعت کار کنه ولهی داری میزنهی زیهر ! بههتگفتم اگه بی توجهی کنی میرم و پشت سرم رو هم نگاه نمیکنم .گفتم اول سهالمتیات بعهد
جبران کار! اصال النا واست مهمه؟ اون به جز تو کسی رو نداره! تو پدرشی ...اگهه اتفهاقی بیفتهه
چی؟
پیمان چند قدمی به سمت او برداشت و بازوی الغر
را کشید آالگل نیمی از بدن

سمت پیمان چرخید و نیمی دیگهر ثابهت مانهد و دسهت

شیرآب بود تا لیوان را پرآب کند .پیمان دست دیگر
گر،تهی پیمان در گو ا

را میان دست

گر،ت و به سمت خود او
زیهر

را لبهی اپن گذاشهت .صهدای جهدی و

به صدا درآمد.

واسه تو چجوریم؟ مهم؟ یا نه؟آالگل شیر آب را بست و محکم لیوان را روی صفحهی کابینت کوبید .موهای

را پشت گو

،رو برد.
،کر کنم خودت بهتر بدونی حکم چی رو واسم داری .پیمان لطفا اگهه بهه ،کهر النهایی بهرایزندگی تال
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حرف آالگل به اتمام نرسیده بود که لبخند محوی کنج لب پیمان نشست و دست
او قرار گر،ت و موهای

را پشت گو ا

کنار صورت

هدایت کرد.

به ،کر خودم بودم که اینجام .بهترین شهیوهی درمهان آالدرمانیهه عزیهزم .بهه خهودت ایمهاننداری؟
آالگل لب

را محکم به دندان کشید که یک وقت بغض نشسته در گلوی

کمی باال برد و در چشمان او خیره شد .بازوا
عقب برداشت .آالگل ترسید حرفهای آرامبخ

آالگههل پشههت
چشمان

سرباز نزند .سر

را از حصار دسهت او بیهرون کشهید قهدمی بهه
پیمهان ادامهه دار شهود و احساسهات

کند .احساسی که وقتی هرآن به نبود او ،کر میکرد .بی
-میرم از کیانو

را
بهروز

از همیشه جریجه دار میشد.

سر بزنم .برگشتم ،قرصها رو خورده باشی و دستات رو شسته باشی .
را بههه او کههرد و بهها گامهههای بلنههد بههه سههمت بیههرون ر،ههت .اشههک در پ ه

حلقه زده بود، .کر نبود پیمان، ،کر اینکه یک روزی دیگهر بیهدار نشهود .در ایهن ده

روز سپری شده یک لحظه از ذهن

نر،تهه بهود و او را بهه شهدت میترسهاند .دسهت

را روی

دستگیره گذاشت و در را باز کرد تا برای چند دقیقه هم شده بتواند نفسی بگیرد .پیمان دسهت
بلند کرد و لیوان آب را همراه با قرصها یک نف

سرکشید .دستی به موهای کوتاه

کمی به سمت گاز مایل شد در قابلمه را برداشت .بوی قرمه سبزی در بینیا
خستها

کشهید.

پیچید .چشمان

را برهم گذاشت و دم عمیقی از آن گر،ت .زمزمه وار با تمنا گفت:

چی میشه همه چیز درست شه خدا؟ چی میشه قرعهی ،ال به نام من نبود؟ چهی میشهدمنم یک آدم معمولی بودم و تو روزی که پریا رو راهی کردم به خهواهر

برنمیخهوردم؟ چهی

میشد از اول آشنایی ما مثل مردم عادی بود؟
***
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را به بیمارستان رسانده بهود.

عصا را جلوی در با دیوار تکیه داد .بعد از پیاده کردن بابک خود

کلید را آرام درون در چرخاند و دستگیره را پایین داد تا صدای برهم خوردن در مادر
را بیدار نکند .پالتو کوتاه

و پریها

را روی جالباسی آویزان کرد و چتد قدم به سهمت جلهو برداشهت.

آباژور کنار دیوار روشن بود و داخل خانه را کمی روشن میکهرد .چنهد قهدمی بهه سهمت جلهو
برداشت و لبهی ،ر

ایستاد تا آمد روی مبل تک نفره بنشیند .نگاه

زانو گذاشته بود و سر

به پریها کهه سهر روی

به یک طرف کج شده بود دوخت .اخمی میان ابروهای

نشست .

زن حامله اینجا میخوابه؟زبان

خی

را با لبان

کرد .به قدری امروز حرص خورده بود که انرژیا

عجیب میل داشت سر به بالین بگذارد و بخوابد .ساعت مچیا

تحلیل شده بود و

را بهاز کهرد و آرام خهم شهد و

روی میز گذاشت .بدون برداشتن عصا چند قدمی بهه سهمت اتهاق خوابشهان ر،هت .کمهی از
نور آباژور داخل راهرو را روشن کرده بود .پشت اتاق ایستاد و کمی در را باز کرد اما تا در نیمه
مهادر

باز شد و نگاه

به بابک کهه در آغهو

بست .پلکهای

را برهم ،شرد و زمزمه کرد.

بهه خهواب ر،تهه بهود .گهره خهورد در را آرام

خدایا شکرت امروز به خیر گذشت و همه سالمن!دست به دیوار گر،ت و چند قدم به سمت اتاق مهمان برداشت .در را باز کرد و کلید برق را زد.
تشک و پتوی مادر

بود .چند گام به سمت داخل نهاد .جانمهاز پههن بهود .پهرده الی پنجهره

مانده بود و قهرآن بهاز بهود .بههزاد دسهت

را زیهر تشهک و پتهو بهرد و یهاعلی گویهان آنهها را

برداشت .به سمت در ر،ت و به سختی از اتاق خارج شد و وسه پهذیرایی تشهک و لحا،هت را
گذاشت .تسبیح در دست پریا خشک شهده بهود و موههای

روی صهورت

تشک را باز کرد و بالشت را باال گذاشت .تا آمهد دراز بکشهد .نگهاه

ریختهه بهود .تهای

بهه سهمت پریها کشهیده

شد .کال،ه سر پایین انداخت و زمزمه کرد.
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همین امشب همونجوری که میخوام باشم دیگه قول میدم تا وقتی بچه به دنیها بیهاد سهرد وبیاد .

مزخرف باشم تا حساب کار دست
بهزاد سعی در قانع کردن خود
میکرد طپ
سرآستین

قلب

داشت .او علنا داشهت بها خهود

را کنترل کند .بهه خهود

مبهارزه میکهرد .او سهعی

بقبوالنهد کهه عاشه پریها نیسهت .دکمههی

را باز کرد .نشسته کمی به سمت مبلی که پریا خواب بود خیز برداشهت .دسهت
را کنترل کرد همانند گذشته صدای

آرام روی بازوی او قرار گر،ت .خود

نزند اما به عهادت

گفت:
پریای من؟ بیدار شو بیا پایین بخواب عزیزم.ابروهای

از تعجب باال ر،ت و تا آمد یکی بر دههان

بکوبهد .پریها گهردن

میکرد توهم زده اما وقتی بهزاد را در پایین مبل دیهد .قلهب

صهاف شهد، .کهر

ناگههان پهایین ریخهت .درسهت

شنیده بود؟ پریایِ من؟ مگر خانمِ نواب نبود؟ دست بهزاد از روی بازوا

را

کنار ر،هت .خهود

عقب کشید و پتو را باز کرد .خود

را مشغول باز کردن تای پتو نشان داد .پریا بغض گلهوی

شکست .دانههای اشک از چشمان

جاری شد و ناگهان خود را از روی مبل پایین انهداخت و از

سمت راست او را که سرجای
اجازه بار

اشکهای

نشسته بود در آغو

کشید .سر

را بهه بهازوی او تکیهه داد و

را داد .هرچند میدانست تا چند ثانیهی دیگهر توسه بههزاد په

میشود اما بهزاد دمی از هوا گر،ت .خود

را کنترل کرد که دسهت

زده

دور او نپیچهد و زیرلهب

زمزمه کرد.
-به ،کر خودت نیستی به ،کر بچمون با ! اون چه گناهی کرده مامان

بهی ،کهره تها نصه

شب بیداره و روی مبل میخوابه؟
پریا سر از بازوی او برداشت .پلکهای خی ا
دل

روشن شد، .کر
761

را با پشت دست تمیز کرد .کورسهوی امیهد در

سمت پیمان ر،ت .او گفته بود خود

WWW.98IA3.IR

زندگی نابود شدها

را درسهت

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

میکند ،حتما کاری کرده بود چیزی گفته بود.
بچمون؟بهزاد دستی بهه صهورت خهواب آلهود و خسهتها
کرد .خود

کشهید .سهه دکمههی اول پیهراهن

را بهاز

را کشید.

را روی تشک انداخت و کمی به سمت راست خود

مگه من گفتم بچهامون نیست که تعجب کردی؟ بخواب پریا خیلی خستهام چشهمام بهه زورباز میشه! شبت بخیر !
به دنبال این حرف از روی تشک کمی آن طرف تر ر،هت و دسهت
سر

گذاشت و پشت

را بهه عنهوان بالشهت زیهر

را بهه او کهرد .پریها نگهاهی بهه ،اصهلهی نسهبتا زیهادی کهه بینشهان

بود انداخت .نمیدانست باید این اتفاق را این طور تعبیر کند که بهزاد بخاطر اینکه جهای او
باز باشد روی زمین سرد خوابیدهاست یها بخهاطر نفهرت ،اصهله گر،تهه اسهت .هرچنهد عقهل و
قلب

خیلی مشتاق بود مهورد اول را تعبیهر کنهد .بنهابراین روی تشهک دراز کشهید .پتهو را

برداشت و نص بیشترا
را جلوی بینیا

را روی بهزاد که لبخند از کنج لب

که از شدت گریه آبریز

محو نمیشد انداخت .دسهت

بینی پیدا کرده بود کشید .تها آمهد پلهک روی ههم

بگذارد .صدای آرام بهزاد آمد.
شبت بخیر پریایِ من.پریا بیاختیار دست

را روی بازوی او گذاشت و با لحن مملو از بغض و اندوه گفت:

شبِ توهم بخیر عزیزم.بهزاد چشمان

را بست و بی تاب به شانهی سمت پریا چرخید .او طاقت اندوه پریا را نداشت.

در این هفت ماه سپری شده خیلی از اوقات از خود
حاال بخاطر
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است به دیگران ح میدهد؟ چون پریا را دوست دارد؟ چهون عاشهق

ح با خود

شاید .رد اشک و پلکهای خیس

اسهت؟

توس انگشت سبابهی بهزاد پاک شد.

هفت ماه باهات زندگی کردم ،گاهی از خودم گذشتم که حهال بهد و خرابهت رو نبیهنم حهاالنص

شبی گریه میکنی؟ ،عال که سالمم اسمم تو شناسنامهاته ،حلقههام تهو انگشهتته! مگهه

دردت از دست دادن من نیست؟ ،عال که هستم .
گریه امان

را برید .سر

را به سینهی او محکم تکیه داد .دستان الغر و سهرد

روی صهورت

زبر بهزاد قرار گر،ت و با گریه نالید:
-ببخ

و نرو! خواه

بهزاد! ببخ

بهزاد دمی از هوا گر،ت .کمی خود

میکنم .به پات میا،تم نرو!
را باال کشید .پلکهای خستها

را روی هم گذاشهت و

خسته گفت:
،عال که هستم .شبت بخیر!پریا ه -ه ا

را در گلو خفه کرد، .عال هست؟ یعنی دگر نبود؟ بهزاد گفته بود بچه که بهه

دنیا بیآید .خهود

شناسهنامهها را میسهوزاند .واقعها میخواسهت همهین کهار را بکنهد؟ اگهر

شناسنامهها از بین می ر،هت .پریها شهک نداشهت میمهرد .اصهال زنهدگی بهدون بههزاد ممکهن
بود؟ نبود .مگر پیمان نگفته بود همه چیز را درست میکند .په

چهرا بههزاد حهرف از ر،هتن

میزد؟ ناامید در دل نالید:
نرو بهزاد ،جان هرکی میپرستی ولم نکن !***
سر

را کمی به سمت کوچه کج کرد .نگاه دقیقی به اطراف انداخت .جلوی خانهی کیهانمهر

پرنده پر نمیزد .دست
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شب گذشته بود .لب

را با زبان خی

کرد .کاله ورزشی مشکی رنگ

شانههای خمیده از پشت دیوار خارج شد .به قدری حال

را به دست گر،هت و بها

گر،ته و خراب بود .که ،رزاد را په

از انتخاب حلقه به بهانهی خریدن آب معدنی قال گذاشته بود .دسهتهای
زد .مطمئن بود کیانمهر بیدار است .چهون بهرق اتهاق خهواب

زیربغل

را بهرهم کشهید و
کهه کوچههی پشهتی

میا،تاد .روشن بود و چه کسی از کیانمهر مناسبتر بهرای بهه زبهان آوردن ،کهر درون سهر ؟
هرچند میدانست با مخالفت او مواجه میشود اما اگر کیانمهر هم به او پشهت میکهرد بهازهم
کار

را میکرد .پشت در ورودی آپارتمان ایستاد .تا آمد دست
در حدقه درشت شد و قلب

کسی ا،تاد .چشمهای
را ببیند .انگشت سبابها
غلیظی میان ابروان

طپ

روی زنگ در بهرود .سهایهی

گر،ت .قرار نبود تا روز عروسهی او

از روی آیفون پایین آمد .با پاشنهی پها بهه سهمت ،هرزاد کهه اخهم
را

نشسته بود و از پشت به او خیره شده بود .برگشت .سعی کرد ،خهود

به کوچهی علی چپ بزند تا ،رزاد از همان راهی که آمده برگردد .
سالم .خوبی؟ اینجا چیکار میکنی؟ مگه به بابا قول ندادی که تا روز عروسی نیای؟ پهدنبالم اومدی؟ راستی بابت امروز شرمنده ،یک کاری تو شرکت پی
گوشی برای بار چهارم در جیب شلوار ،استونیا
تاخیر او شاکی شده ،هرچه باشد پسر کوچک
برگشته بود .تحلیل مبهمی در ذهن

نقه

چهرا

اومد مجبور شدم برم.

لرزید و میدانست مهادر

اسهت کهه بابهت

آمده بود .البته کوچک کهه نهه ،انگهار خهود
میبسهت وقتهی بهه ایهن ،کهر میکهرد کهه عمهاد

است .حاال که او برگشته بود .کارکترها سرجای خود برمیگشتند .دیگر او عمهاد نبهود .خهود
بود و بازهم میشد نقل مجل
دست ،رزاد دور مچ

،امیل! ،رزاد نگاهی به اطراف انداخت .تها کیانها آمهد برگهردد،

پیچید و مانع شد.

تغییر ر،تارت رو پای چی بذارم؟کیانا نفس
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پایِ هیچی ،چرا میخوای بد برداشت کنی؟ من چیزیم نیست .حالم خوبه ،امهروزم اگهه ر،هتمچون تو شرکت کار داشتم.
،رزاد تغییری در چهرها
-پ

نداد .دست

را رها کرد .

چرا به گوشم رسید امروز نر،تی شرکت؟

کیانا به وضو جا خورد و سعی کرد کمی دروغ

را ماستمالی کند اما هنوز دهان

باز نشهده

قرار گر،ت .

بود که انگشت ،رزاد روی لب

چرا هیچی نمیگی کیانا؟ تو این ده روز حواسم بهت بود .حتی اون روزی که یک برد برای توو برادرت به حساب میاومد .با همکارا نر،تی .حواست پرته ،تو خودتی ،مهدام از مهن ،هراریای!
اگه از اینکه زن من شدی پشیمون نیستی پ
کیانا لب به دندان کشید .سر

دردت چیه؟

را پایین انداخت .چه دروغی میگفت؟ چجوری خود را تهوجیح

میکرد؟
،کرم یه خرده درگیره ،قول میدم بعد عروسی همه چیز درست شه .خب؟،رزاد خیره نگاه

را زیرچانهی او برد و وادار

کرد .دست

کرد نگاه

کند.

چیزی رو که پنهون نمیکنی نه؟کیانا دست

را بلند کرد و روی ساق دست او نهاد .به سختی لب

نداشت .کیانا بیخیال هرچیزی میشد جز ،نقشهای که در سر
که از خیر زندگی مشترکا

به درو بهاز شهد .چهارهای
بود .حتی به قدری مههم بهود

با ،رزاد میزد .کیانا یک احم به تمام معنا بود .احمقهی کهه بها

زندگی هردوشان بازی میکرد.
نه عزیزم ،چه پنهون کاری؟ برو دیروقته ،گوشیت داره زنهگ میخهوره ،حتمها مامانتهه نگهران765
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شده.
،رزاد مردد از چشمان سیاه رنگ کیانا نگاه گر،ت .گوشهی را از جیهب شهلوار
هفت تما

بیهرون کشهید.

بی پاسخ از منزل داشت .

دلم به ر،تن راضی نیست .چون میدونم چیز خوبی در انتظارم نیست .همین طور که چشهمماز این تغییر ر،تار تو میترسه.
کیانا با یاد برگشت عماد ،یک تای ابروا

باال ر،ت و ،رزاد کمی از کیانا دور شد.

گوشیت رو روشن بذار! من رو نگرانتر از اینی که هستم نکن عزیزم .شبت بخیر!،رزاد از روی جدول گذشت و در ماشین را باز کرد .کیانا بیاراده از اتفاقاتی کهه هفهت سهال و
نیم بین این دو برادر ا،تاده بود .قدم به جلو نهاد.
یه وقت دعوا نکنی ،رزاد! هرچی باشه اون برادرته!سر

به سمت کیانا برگشت.

من با کسی مشکل ندارم .کسی کهه داد و ههوار میکنهه ،دسهت بهه یقهه میشهه ،کسهیِ کههمیترسه ولی من که نمیترسم .تو مال منی کسی هم نمیتونه مارو از هم جدا کنه .
کیانا لبخندی روی لب

جا خشک کرد .قند در دل

آب میشد هروقت ،رزاد کلمههی "مهال

منی" را به زبان جاری میکهرد، .هرزاد سهوار شهد و کیانها پشهت
ایستاد .نمیتوانست جلوی خوشحالی و لبخند بزرگ
،شرد، .رزاد تما

مادر

را بهه او کهرد و جلهوی در

را بگیرد .طبقهی یکی مانده به آخهر را

را وصل کرد و با وارد شدن کیانا به داخل ساختمان ،کمربند بسهت

و از پارک درآمد.
کیانا تکیه به دیوار روبهروی آسانسور داد و بدون لم
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به پارکینگ ،دستان

را روی دیوار پشت سر

شده بود، .رزاد ،رمان را چرخاند و روبه مادر

گذاشت و خیره به در مشهکی رنهگ آسانسهور
گفت:

دارم میام .یک ربع دیگه خونهام ولی شما شام بخورین معطل نشین .مادر
همسر

نگاهی میان عماد و همسر

که رابطهاشان به هرچیز میمانست به جز پهدر و پسهر و

مدام سعی در پرسیدن سوال از او داشت .انداخت .کمی کمر

را خم کرد و انتههای

خیار را داخل سطل آشغال انداخت.
هنوز نیم ساعته عماد اومده ،تا وقتی بیای شام آماده میشه، ...ق ،رزاد ،تاکید میکنم امشبرو بیخیال شو! برادرت خستهی راهه بعد از هفت ماه دوری برگشته !
،رزاد دست به یقها
را بازکرد .دست

برد و آن را مرتب کرد .مادر

کمر صاف کرد .شیر مسی رنگ آشپرخانه

را زیر شیر آب گر،ت.

باهم مشکل نداریم .همین طور که تو این چندسال گذشته از پشت تلفن با ههم حهرف زدیهم.دیدی که اصال انگار نه انگار اون اتفاق ا،تاد ولی به شرطی من ساکتم ،خوبم و مثهل همیشههام
که بح کیانا رو شروع نکنه !
شیرآب را بست و دست خیس
بود ر،تار

را با حوله خشک کرد .نگاهی به عماد انداخت .از وقتهی آمهده

مانند گذشهته نبهود .کمتهر بها پهدر

شهوخی میکهرد .حتهی مهادر

را په

از

چندسال ،ق یک بغل خشک و خالی کرده بود و او از روبهه رو شهدن دو بهرادر میترسهید .از
دسهت بهه یقهه شهدن و حتهی ...عمهادی کههه میدانسهت تهوپ
برادر

بها خبهر خواسهتگاری و عقههد

حسابی پر است.

-بازم پسرم تو بزرگتری ،دهن به دهن

نکن اگه چیزی گفت .

،رزاد با قرمز شدن چرا راهنمایی ،ترمز گر،ت .جالب بود االن او پسر بزرگ بهود امها هفهت
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سال پی

او یک پسر بیآبرو بی

نبود .کفری از د،هاع مهادر

دسهتی بهه موههای بلنهد

کشید.
باشه ،سعی میکنم .ولی شماها خودتون خوب میدونین قربانی عش یهک طر،ههی پسهرتهفت سال پی

من بودم .نه عماد! من بودم که از دانشگاه اخراج شدم .من بودم که بهه خهاطر

تو و بابا از رشتهای که آرزوم بود دست کشیدم .من بودم که بهه اجبهار خهودم رو شهبیه عمهاد
کردم و اونم منت سرم گذاشت از ایران ر،ت .
تلفن بیسیم را با شانه گر،ت و قابلمه را از

چرا سبز شد، .اصلهی کمی با خانه داشت .مادر
روی گاز برداشت.

-میدونم مادر خیلی خوب میدونم .راستی تا ،رامو

نکردم، .ردا آتلیه وقت گهر،تم .صهبح

باید کیانا رو ببری آرایشگاه از اون ورم لباسی که امروز گر،تیم رو باید ببری واس

و از اونجام

برین آتلیه واسه عک  .میدونی که پیشنهاد کتایون بود .میگفت آتلیه و با و اینا تو یهک روز
واسه کیانا سخته!
،رزاد ابروهای

با یاد آ،تابه لگنهای کتایون و مادر

اعتراض کند .برای لحظهای ذهن

باال ر،ت .تا آمد لهب از لهب بگشهاید و

پی این ا،تاد که به این بهانهه بیشهتر میتوانهد کنهار کیانها

باشد .هرچند ،رارهای کیانا بدجور او را عصبی کرده بود .راهنما زد و وارد کوچه شد.
اونم رو چشم غذا رو بکمادر

پشت درم.

لبخندی زد و تا برگشت چشم تو چشهم شهد بها عمادیکهه دسهت در جیهب گهرمکن

خاکستری رنگ

،رو برده بود و خونسرد از بطهری داخهل یخچهال آب میخهورد .صهدای بهاز

شدن در برقی که آمد .عماد لبخند مسهخرهای کهنج لهب نشهاند و بطهری را روی میهز کوبیهد.
آشپزخانه را به مقصد اتاق

768

ترک کرد و مادر

WWW.98IA3.IR

روبه ،رزاد که هنوز پشت خ بود گفت:

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

باشه مادر بیا داخل !دکمهی  Offرا ،شرد و نف

حب

شدت ور سینها

را رها کرد .در کابینت ام دی اف را بهاز
را شنید .

کرد و چهار بشقاب برداشت و روی اپن گذاشت .صدای پای همسر
-آنقدر نگران نبا

خانم ،این مشکل و اختال،ات بین همهی برادرها هست .عماد باید کهم-کهم

باور کنه کیانا ح برادر

بود .

لب گزید و نگاه مضطرب

را به همسر

که آن سمت اپن ایستاده بود دوخت .

بهم ح بده ما باع شدیم ،رزاد و عماد از هم دور شن .حاال هم امیدوارم امشب و سه شبدیگه به خوبی سپری شه !
صدای چرخیدن کلید داخل در آمد و ،رزاد در را باز کهرد .دسهت

را بهه چههارچوب تکیهه داد

و لبخند محوی روی لب نشاند.
سالم ،چطورین؟ شرمنده دیر شد .مطب چندتا کار داشتم.،رزاد از درگاه رد شد و در را با که پها بسهت .خمیهازهای کشهید .پهدر
گر،ت و روی میز ناهارخوری گذاشت.

همسر
-خو

اومدی بابا جان ،داداشتم دیر رسید.

،رزاد کت
مادر

بشهقاب را از دسهت

را روی دست انداخت و قدمی به جلو نهاد .روبه روی مادر

که قابلمه را درون ظرف برعک

جلو اپهن ایسهتاد .بهه

کرده و محتوای آن را خالی میکرد .اشاره کرد و آرام

پرسید:
کجاست؟مادر
769

با مخلوط عطر تلخ ،رزاد و عطر زنانهی کیانا که درون بینیا
WWW.98IA3.IR

پیچید .لبخندی کهنج

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

لب نشاند .صبح کمی اثر بو بیشتر بود .تکههای ،لفل دلمهای را داخل ظرف ریخت و آرام گفت:
-حال

خوب بود؟

،رزاد تای ابروا
از زیر ،چراغ

باال ر،ت .او چه میپرسید و مادر

چه میگفت .دومین در که اتاق عماد بود.

روشن بود.

کی؟کنار

پدر

ایستاد و کمی به سمت او مایل شد، .رزاد هل خود

را عقب کشید.

چیه؟ این کارا چیه بابا؟خندید و خود

پدر

را عقب کشید .ظرف سهاالد را برداشهت و همهان طهور کهه روی میهز

میگذاشت گفت:
مثل اینکه دلتنگی بدجوری روت اثر گذاشهته .الاقهل رعایهت میکهردی ،نصه شهب ر،تهیخونهاشون؟ مگه قول ندادی تا چند روز دیگه نری؟
،رزاد خندید و سر تکان داد.
-آهان اون ،االن که ر،تم تا خونهی کیان ولی خب ایهن اثهر صهبحِ مزونهه! ادکلهن

اصهله رو

پیرهنم مونده!
آمد چیزی بگوید .عماد با دست مشت شده و چهرهی غضبناک از اتهاق خهارج شهد و

تا مادر

در را چنان محکم باز کرد که دستگیره ،درون دیوار سفید رنگ ،رو ر،ت، .هرزاد لبخنهد از روی
لبان

محو شد .انگار هنوز نیامده جنگ میان دو برادر شروع شده بود.

،رزاد لبخند محو و تصنعی بر لب نشاند.
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-خو

اومدی عماد.

عماد مشت

را باز کرد و قدمی به سمت جلو برداشت .

ممنون! از وقتی آخرین بار دیدمت خیلی تغییر کردی .دقیقا شدی کپی خودم.،رزاد به سمت اتاق

گام نهاد .

چارهای نداشتم .دست

را روی دستگیره گذاشت و تا آمد آن را پایین ،شار دهد .صدای عماد که صندلی میز را

کشید و پشت میز نشست آمد و او را درجا متوق کرد.
چارهای نداشتی؟ کسی مجبورت نکرد .خودت خواستی بشی من و من به اسهم تهو از کشهورخارج بشم .وگرنه هیچک

دوست نداره هفت سال به دور از خانواده و تو کشور غریب زندگی

کنه! منی که به حکم تهو بهودن ،روزههای آخهری کهه خهواهرم زنهده بهود کنهار

نبهودم .بها

،داکاریهایی که کردم و عش یک طر،هی تو...
حر،

را به نیمه رها کرد .مادر

میتوانست نیم رخ عصبانیا
درو خود
خود

قابلمه را روی اپن گذاشهت .مضهطرب بهه ،هرزاد کهه ،قه

را ببیند چشم دوخت .از آن روز به بعد نمی،همیهد چهرا عمهاد

را باور کرده بود؟ چرا وقتی ،رزاد قربانی بود او خود

و همسر

را قربانی دانسته بود .البته

هم بسیار در این ماجرا مقصر بودند .با پاشنهی پا به سمت مخال برگشت.

عش من یک طر،ه بود یا تو که با پیشنهاد مسخرهی بابا از خدا خواسته ر،تی سر قرار؟عماد چنگال کنار بشقاب را برداشت .ساق دست

را روی میز گذاشت و کمی به جلو خم شهد.

چنگال را درون محتوای ساالد کاهو ،رو کرد و خیاری که حلقه حلقهه بهرای تهزئین گذاشهته
شده بود به چنگال گر،ت.
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هنوزم اگه به عقب برگردم میرم .میدونی چرا؟ چون کیانها حه مهن بهود نهه تهو! اول مهنپیشنهاد ازدواج دادم ،اول من حلقه خریدم ،اول برای من ر،تن خواستگاری نه تو! تهو اولویهت
دوم بودی ،االنم دیر نشده! کیانا حقه منه زندگیه منه عشقه منه! به درک کهه زن توئهه! حتهی
میدونی...
جوید و تبسم کرد، .رزاد دستهی کی را محکم در میهان دسهت

خیار را در دهان

انگار هرچه قهدر میخواسهت مهدارا کنهد نمیشهد .پهدر
خونسرد حر،

،شهرد.

گلهو صهاف کهرد و تها آمهد عمهادِ

را ادامه دهد .گفت:

باید باور کنی عماد ،چه بخوای چه نخوای کیانا همسرِ برادرته !عماد تکهی خیار را قورت داد .پوزخندی کنج لب
چپ ایستاده بود چرخاند، .رزاد ،کا

نشاند و گردن به سمت پدر

را روی هم ،شرد .خود

کهه سهمت

را کنترل کرد چیهزی نگویهد

اما عماد...
منم گفتم به درک همسرِ برادرمه! گفتم مهم نیست .اون حقهه منهه! اون سههم منهه! مهنبخاطر پسرت مجبور شدم از روانشناسی دست بکشم .هفهت سهال تهو کشهور غریهب زنهدگی
کردم .که یک روزی مامان واسه من کیانا رو خواستگاری کنه! با مرگ خواهرم دسهت و پنجهه
نرم کردم .یک بار تو این هفت سال سرخاک
رو دل

نر،تم .جور اون بهزادِ بدبخت رو کشیدم ،درد از

برداشتم ...حاال به من که رسید .سهم من از زندگی کیانا هم نیست و ح برادرمه؟
برداشت .صورت

،رزاد دست از دهان

از شدت عصبانیت گر گر،ت .مادر

سریع قدم نهاد و

جلوی ،رزاد ایستاد .نگران سر تکان داد.
-کیانا زنِ منه .شرعی و قانونی! خودتم بکشی دستت به

نمیرسه! پ

تو توهم و ،کر خیال

بودنِ زنِ من بسوز !
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سپ

روبه مادر و پدر

همان طور که عقب-عقب میر،ت ادامه داد.

شبتون بخیر !عماد پوزخندی زد و محکم چنگال را درون ظرف ،شرد و در دل گفت:
خواهیم دید .سر تکان داد و پدر
گذاشته و دستان

با خشم صندلی روبه روی او را کشید و نشسهت .آرنجههای

را روی میهز

را درهم قالب کرد .باید یکبار جهواب ایهن خونسهردی و حرفههای ضهد و

نقیض عماد را میداد .کارهها و اعمهال گذشهته خهاطر

آمهد .آن روزهها حتهی او و همسهر

که ،رار را به ماندن ترجیح داده است .سرطان دارد.

نمیدانستند دختر

عماد این بح رو لطفا همین امشب تموم کن و به خودت بیا! تو عمادی نه ،رزاد کهه مهدام،کر میکنی قربانی این ماجرا تویی و این رو یادت نره تو ر،تی که این گندی کهه ایهن ور زدی
رو جمع کنیم .برادرت سوخت و جزغاله شد ولی تو ،ق

از ایران ر،تی ...نبودی اینجا! نبهودی

بفهمی ،رزاد چی کشید .االنم چارهای جز قبول کردن اینکه کیانا زن داداشته نداری!
عماد با شنیدن ایهن حهرف ،محتویهات دههان

را قهورت داد و محکهم چنگهال را درون ظهرف

انداخت .دست به سینه به صندلی تکیه داد.
اوکی خواهیم دید.یک روز بعد:
پنجههای

را با عصبانیت درون موهای کوتاه

تاکسی زرد رنگی که او سوار
به قدری حال
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نمیا،تاد .باور

نمیشد آ،تاب نزده چمدان بسته و چندساعتی در ،رودگاه نشسته بود تا پرواز

برای دبی گیر بیآورد و سریع برگردد .به قدری اعصاب

خراب بود که مدام بنهدهای انگشهت

را میشکست .حرفهای بهزاد او را سوزانده بود .وقتی که در صورت

داد زد یک قدم تا مرگ

،اصله نداشتهاند و همسر

،ق ایستاده و نگاه کرده .با ایستادن تاکسی جلوی برج ،دستگیره

را کشید و چمدان کوچک

برداشت .بدون گفتن کالمی از ماشهین خهارج

شد و با مچ ضرب دیدها
میتوانست نف

را از صندلی کنار

که اثهر سهالهای جهوانی و پهدر

بهود .چمهدان را گر،هت .بهه زور

بکشد .چند پلهی ورودی را طی کرد .چمدان را روی زمین گذاشت و دستها

را باز کرد .او را به دنبال خود کشید .نگهبان ورودی با دیدن او خو

آمد گفت .هدیه خون بهه

نمیرسید .واقعا او با چه امیدی ر،ته بود تا از کوثر و بچههای

کند وقتی

مغز
همسر

طلب بخش

انقدر عوضی بود؟ چند نفر از همسایهها که هدیه را میشناختند .تا آمدند جلو بروند.

با دیدن حالت چهرهی عصبی او ،در جایشان متوق شدند .هدیهه چنهدین بهار روی دکمههی
آسانسور کوبید و دمی از هوا گر،ت .دست

را باال برد و به ساعت مچیا

چشم دوخت .هفت

و سی و پنج دقیقه! آسانسور ایستاد و درهای آن باز شهد .هدیهه کهارت را از جیبههای بهزرگ
بیرون کشید و وارد کابین شد .محکم کارت را روی صفحهی لمسی گذاشت و دست به

پالتوا

سینه ایستاد .هدیه میدانست نگهبان به بهروز خبر داده است کهه او آمهده اسهت و چهه بهتهر!
هدیه این د،عه کوتاه بیا نبود و میدانست اگر بهروز برخالف حهرف او عمهل کنهد .از او خواههد
جدا شد .آسانسور در طبقهی مورد نظر ایستاد .هدیه محکم دستهی سهیاه رنهگ چمهدان
،شرد .با قدمهای بلند و محکم به سمت خانها

گهام نههاد .چمهدان را جلهوی در رهها کهرد و

بیتوجه به کارت درون جیب  ،رمز ورود به خانه که تاریخ تولد خهود
نامرتب بود وارد کرد .دست
حب

شده بود صدای

و بههروز بها عهددهای

را روی دستگیره گذاشت و در را باز کرد .با نفسهی کهه در سهینه

زد.

بهروز؟ کجایی؟774

را
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دو مرد سیاه پوشی که هر روز در خانهی او جوالن میدادند با صدای او نگاه
سههردرگم حههال را از نظههر گذرانههد و هنگههامی کههه او را پیههدا نکههرد .راهه

کردنهد .هدیهه
را بههه سههمت اتههاق

خوابشان که در طبقهی باال قرار داشت کج کرد .پلههای شیشهای که حدود ده تا بود در یک
خ راست بود پیمود .بهروز که مشغول آماده شدن بود با صهدای پاشهنهی کف ههای هدیهه
یقهی سفید رنگ پیراهن
قدری با ادکلن دو

را صاف کرد .هدیه محکم در طالیی رنگ اتاقشهان را بهاز کهرد ،بهه

گر،ته بود که هدیه را رنجاند و باع شد سر،ه کند .لبخندی روی لهب

نشاند و از روی صندلی میز آرای

برخاست.

هدیهی عزیزم ،همسر دوست داشتینم چه قدر زود برگشتی .گفتی قبل اومدن زنگ میزنهی،چرا بی خبر اومدی؟
هدیه آب دهان

را بلعید کال،ه و عصبی قد و باالی بهروز را از نظر گذراند .

همین االن زنگ میزنی از بابک و بهزاد و زنت معذرت خواهی میکنی بههروز! زنهگ میزنهیمیگی عمدی نبوده و میخواستی کمکشون کنی ولی شوکه بودی !
کرد .این حرفهای بیرب چه بود هدیه نرسیده میگفت؟ بهروز کهروات را

بهروز خیره نگاه
که زیر یقهی پیراهن
رنگ

ا،تاده بود در میان دست

را مشغول بستن کروات سفید

گر،ت .خود

که خ های مشکی رنگ داشت نشان داد .

چیکار کردم معذرت خواهی کنم؟ جای اینکه حالم رو بپرسی از اونا میگی؟ پسرهی احم بهااسلحه اومد تو خونه ،میدونی چه حالی شدم؟ همین که از

شکایت نکردم باید بهره کالهه

رو بندازه باال!
هدیه نیشخندی زد دکمههای پالتو مشکی کوتاه

را باز کرد.

شکایت؟ با چه حقی میخواستی ازشون شکایت کنی؟ خودتم خوب میدونی بابک ح داشت775
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اومد سراغت .خوب میدونی چه باع شد پسرت رو خودت اسلحه بکشه! از ب

واسشون پدری

کردی داره محبتات از دما جفت پسرات میریزه بیرون !
بهروز کروات را بست و سر باال گر،ت .امروز از آن روزها بود که هدیه داشت روی اعصهاب او راه
میر،ت .مخصوصا از وقتی نهال را با چاقو زده بود و با او آمده بود امارات ،شاید هر دو روز یکبار
یک جر و بحثی داشت .حتی گاهی اوقات از خود میپرسید چرا هدیه را هنوز کنهار خهود نگهه
داشته است؟
چیکار میخواسته واسشون بکنم و نکردم؟ پول دادم دوتاشون ر،تن دانشگاه تو بهترین رشته!کوثر رو گذاشتم سرکار که ر،ت گند باال آورد .آبروم رو برد انقدر رو و روان

داغون بهود کهه

سه نفر رو زیر گر،ته بود و بدجور آسیب دیده بهودن تمهام پهول بیمارسهتان رو دادم .رضهایت
گر،تم .
هدیه دست بر صورت

کشید و خندید.

-همه چیز پوله؟ پسرت زنه

مهرد ،اومهدی چنهدتا اشهک ریختهی و بعهد راههت رو گر،تهی

ر،تی! بهزاد برای بار دوم خودکشی کرد چندماه تو کشور غریب زندگی کرد .زنت تومور مغزی
گر،ت .پسر کوچیکت انقدر عقدهای شد که کاله برادر

رو برداشت! ،کر نمیکنی عامهل مههم

تو این اتفاقات تو بودی؟ اگه تو الاقل یکم، ،ق یکم محبت خهرج بچهههات میکهردی وقتهی
میبودی ،وقتی بابک بهت نیاز داشت بودی شاید نه بهزاد هفهت سهال

پسرت زن

مرد کنار

عزادار زن

بود و دیوونه میشد نه این بشه سرانجام بابک! نمیگم من مقصر نبودم بودم ولهی

نه به اندازهی تو! الاقل من ر،تم که واسشون جبران کنم ولی تو چهی؟ بخهاطر جهونِ خهودت
کنار ایستادی و خونسرد نگاهشون کردی که محا،ظ بالکن ول بشه دوتاشهون بمیهرن! اسهم تهو
پدره بهروز؟ پولی که وقتی بزرگ شدن به پاشون ریختی رو محبت میدونی؟
بهروز نفس
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سمت هدیه گام نهاد .صدای

کمی باال ر،ت.

برای بار چندم میگم من مجبور شدم با کوثر ازدواج کنم .من اصال از اون بچه نمیخواستم.وقتی بهزاد به دنیا اومد به کوثر گفتم ...توقع پدری کردن برای بچها

رو نداشته باشه! زمهان

بابک هم همین رو گفتم .البته یک چیزی رو هم اضا،ه کردم که ...تنها لطفی که میتونم بکهنم
اینه اسمشون وارد شناسنامهام بشه!
جلوی هدیه ایستاد .آونگ حر،
نوزده سال گذشته شد .چرا ،رامو

برای چندمین بار در گو ا

پیچیهد و چنهد ثانیههای غهرق

کرده بود؟ نه ،اصال چرا توقع داشت بهروز پدری کند؟ مگر
باال ر،ت و موهای صاف و بلوطی همسهر

برای الهام که دختر

بود کرده بود؟ بهروز دست

را با ک دست نواز

کرد .لبخند همیشگیای بر لب نشاند .هدیه در چشمان قههوهای رنهگ و

مرموز او خیره شد .
تو هم عزیزم با این واقعیت مشکل داری میتونی طالق بگیهری و بهری واسهه بههزاد و بابهکجبران کنی یا نهایت برگردی خونهی پدرت و به آغو

عش اولهت! نگهه داری الههامم بیفتهه

گردن خودت ،چون برای من الهام و بهزاد نداره! همهی بچههام مثل همن!
هدیه لب به دندان گر،ت .ناباورانهه خندیهد .ناگههان لبخنهد از روی لبهان
الغههرا

بههاال آمههد و یقهههی پیههراهن بهههروز را گر،ههت و محکههم او را بههه سههمت خههود

کشید .نمیتوانست صدای عصبانی و لرزان
زندگیا

محهو شهد .دسهتان

را کنترل کند .این مردی که در دهههی چهلهم از

بود واقعا نفهم و احم بود .چه دیر بهود کهه او نهوزده سهال کنهار

زنهدگی کهرد و

نفهمید.
-بچه نمیخواستی؟ پ

تو حکم چی رو این وس داشتی؟ اگه تو مقصر نیسهتی په

کیهه؟

واقعا چی باع میشه به خودت ح بدی و ر،تار مزخر،ت رو ادامه بدی؟ یک نگاه به زنهدگی
سه تا بچهات بنداز! نمیگم دوتا میدونی چرا؟ نمیگم چون کوثر رو نمیخواستی بچهها
777
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نخواستی ...تو منی که به قول خودت زن مورد عالقهات بودم .دختری که از من بهود از بچگهی
،رستادی

اومده؟ میدونی تو این هفت ماههه

آمریکا! میدونی بخاطر تو دخترت چی به سر

لعنتی گم و گور بوده و همسایهی یک قاتل بوده؟ میدونهی دختهرت از سهن

بیشهتر چیهزی

حالیشه؟ تو در ح هیچکدوم از بچههات پدری نکردی بهروز! زندگی رو ،ق تو پول و تفهریح
با دوستات و زناشون دیدی! حتی منم چون نزدیک ده سالی ازت کوچیکتر بودم و چارهای جهز
کنار تو موندن نداشتم .کنارت نگه داشتی !
بهروز بیاراده دست

باال آمد و سمت راست گردن هدیه قرار گر،ت .اشک در چشمان او حلقه

زده بود و چه قدر بهروز از این بح
-دخترم؟ اگه سر

به زندگی

بیزار بود.

بود و ،ق جز خونه و مدرسهه جهای دیگهه نمیر،هت دل بهه

مردی نمیبست که یازده_ دوازده سال از
و از تر

بزرگتره .اگه توئه مادر به جای همراه شدن با مهن

اینکه پدرت به اسم جعلیت پی ببره با مهن نمیاومهدی و وقتهت رو میذاشهتی روی

تربیت الهام اینجوری نمیشد .بگو توهم از خدات بود .کی از تفریح و سهفر بهد
بهد

میهاد کهه انگشهتر چنههد قیراطهی دسهت

نگر،تم .برگرد پی
،شار دست

کنهه؟ االنههم اگهه تحمهل نهداری ...جلههوت رو

جهان !

به گردن هدیه زیاد شد .بهروز از شدت عصبانیت خهون در رگههای

بود .هدیه نگاه از چشمان او نگر،ت .ناخودآگاه آب دهان
کرد .بهروز خود

میهاد؟ کهی

را عقب کشید و قیا،ها

هدیه کنار که نر،ت هیچ، ،شار دست

یهخ بسهته

را جمع کرد و در صورت بهروز ته

درهم شد .دست

از روی گهردن باریهک و سهفید

به قدری زیاد شد که هدیه به زور توانست حر،

را ادا

کند.
-حالم ازت بهم میخوره بهروز ،البته از خودم بیشتر که نوزده_ بیست سال پی

زنت شهدم .از

اینکه زندگی مر،ه و احمقانهات چشمام و رو جوری کور کرده بود که ندیدم زن بیچهارهات داره
778

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

چی میکشه! از اینکه ،ق به خودم ،کر کردم و خواستم توئه احم رو کنهار خهودم نگهه دارم
بهم میخوره !
دسههتان

از پیههراهن بهههروز جههدا شههد .اشههک از شههدت دردی کههه در ناحیهههی گههردن

میپیچید حلقه زده بود .روی پشت

عرق سردی نشسته بهود و دله

میخواسهت بهه حهال
را جمهع کهرد و

بدیهایی که در ح همسر اول بهروز کرده بود .گریهه کنهد .هدیهه نیهروی
را به قفسهی سینهی او کوبید.

محکم دستان

گمشو عقب تا روت باال نیاوردم.بهروز دست

را از گلوی او برداشت .قدمی به عقب برداشت و آستین پیراهن

کشید .عصبی و کال،ه با نگاه

هدیه را دنبال کرد .هدیه دست به گلهو

گذشت .به سمت رخت کنی که لبا های

را بهه صهورت

گر،هت و از کنهار او

رگال -رگال چیده شده بود ر،ت.

برو ببینم بعد من یکی بهت نگاه میندازه ،برو ببینم بعد من یکی آدم حسابت میکنه! همهونجهانی که صدا

میزدی میتونه تا سر کوچه ببهرت ،میتونهه یهک سهرامیک ایهن خونهه رو

واست بخره؟ برو ببینم همون بچهها و زنی که از پشتشون میکنی با جهدا شهدن از مهن بههت
جایزه میدن؟ هدیه بری دیگه تو خوابت این خونه و زندگی رو ببینی!
هدیه روی زمین کنج دیوار نشست .پارکت ل شده را از ک زمین جدا کرد و بها تلخهی تمهام
گفت:
زندگی؟ مگه این زندگی چی واسم داره؟ همچین با من حرف نزن انگار یهک گهدا رو بیسهتسال پی

آوردی خونه ات! من از اول بیچاره نبودم .پدر من خان بهود .یهک شههر رو اسهم

قسم میخوردن ،بعدم مگه من مثل توهم که بخوام یکی رو من حساب کنه؟ الاقل بعد بیسهت
سال زندگی کنار تو و ظلم به بچههات ،به خودم اومدم .چند صباحی که زندهام با عذاب وجدان
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نمیخوابم .توهم اینجا بمون با ملک و امالک و پول و ثهروت اون دوسهتای زنبورعسهلت خهو
با !
سر،های کرد .رمز گاوصندوق کوچک را زد .شناسنامهی قدیمی و جدید
اندکی پول که خیلی وقت بود پ

را برداشهت .مقهدار

انداز کرده بود از انتهای گاو صندوق با پالستیک آبی رنگهی

که آن هم از زمان قدیم بود برداشت .از روی زمین برخاست و کی دوشی کوچک
دو شناسنامه ،پول و پالستیک را داخل

را برداشت.

گذاشت .بهروز با قدمهای بلند وارد شد .نگهاهی بهه

لبا های رنگارنگ و کی و کف ههای برنهد دوخهت و سهرتا پهای هدیهه را از نظهر گذرانهد و
خندید .
هرکی تو رو نشناسه من میشناسمت .تو عمرا اگه از اینا دست بکشی! اگهه بهری یهک روزیبرمیگردی این رو مطمئنم.
هدیه آب دهان

را درون دهان جمع کرد و آن را بلعید تا کمی از خشکی گلهوی

کی را روی شانها
قیمتا

انداخت .نگاهی به اطراف انداخت و به سمت بهروز برگشت .انگشتر گران

را از انگشت بیرون آورد .چند قدمی به سمت او برداشهت و درسهت جلهوی

هدیه امروز از همهی روزهای سپری شده در زندگیا
برای جبران بود .دست
دست

کهم شهود.

گذاشت و صدای

ایسهتاد.

مسممتر بود .از نظر او هنوز هم راههی

را بلند کرد و دست رها شده کنار بدن بهروز را گر،ت .انگشتر را که
را آرام کرد .

ممنونم بابت این چندسال ،وقتی اومدم خونهات هیچکدوم از این چیزایی که حتی تنمهه روهم نداشتم .با تو ح

خیلی از چیزها رو تجربه کردم .به قول خودت مهن تهو خهوابم ههم ایهن

زندگی رو نمیدیدم .ممنون ازت که بیست سال کنهارم بهودی آدر

خونههی پهدریم رو کهه

بلدی ،منتظر درخواست طالق هستم .
بهروز مهات
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گذشت .هدیه پله-پله از راه پلهها گذشت .خانه پر از عک های او بهروز بود .بیشهتر بهه آتلیهه
میماست تا خانه اما چارهای نداشت برای رهایی از عذاب وجدان کارهای
اتفاقات دل میکند .هدیه هنوز ته دل
خانها

همیشه بر روی

به خانهی پدریا

باید از این خانه و
گفتهه بهود .در

امید داشت .پدر

باز است.

***
آرایشگر با دیدن چهرهی متفکر کیانا ،زیپ پشت لبا
نمیدانست با الهام تما
،رامو

را باال کشهید .کیانها هنهوز دودل بهود و

بگیرد یا نه! دیشب تا صبح مشغول دلداری به کیانمهر بهود و از خهود

کرده بود .وقتی در را باز کرد و وارد شد .هنگامی که کیانمهر را بیحهال و آشهفته روی

زمین سرد دید .وقتی ته سیگارهای ریخته شده روی زمین و رد اشهکهای خشهک شهده روی
گونها

را دید .بدون سوال از اینکه چه شده تا آخر خود

ر،ت .دختر دستهای

را از پشت

روی بازوهای او گذاشت و از شدت سرمای دستای دختر با بازوا  ،کیانا از ،کر بیرون آمد.
جان؟دختر لبخندی بر لب نشاند و گفت:
هیچی عزیزم ،کتی جون داره صدات میکنه و مثل اینکه آقا داماد تشری آوردن تا باهم بریدواسه عکاسی!
کیانا بازدم

را بیرون ،رستاد .سر پایین انداخت و به لباس

پیراهن نقرهای رنگ بلند و حلقهای بود .آرای
شنیون شدها

صورت

خیره شد .خالف لبها

با گلسر نگهین نقهرهای و روی موههای

قرار داشت .همخوانی زیبایی داشهت .دختهر پهالتو مشهکی رنهگ او را از روی

جالباسی که کنار دیوار بود برداشت و کمک کرد او بپوشد .کیانا به قدری حواس
حتی از خود

هم کمی تعری نکرده بود .در دل

روزها حول و حو
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حریر مشکی رنگ

را از دختر گر،ت و روی سر

انداخت .ناخودآگاه با یاد حر،ی که مهادر

صبح گفته بود و او هم به ،رزاد انتقال داده بود .یک تای ابروا
دامن لبا

بهاال ر،هت .بها دسهت راسهت

را باال گر،ت و از اتاق که سمت چپ سالن بزرگ آرایشگاه قرار داشت .خهارج شهد.

نگاهی به اطراف انداخت .مادر ،رزاد روی صندلی نشسته بود .صهدای مهادر

از قسهمت دیگهر

آرایشگاه میآمد .متوجه سنگینی نگاه کیانا شهد .از جها برخاسهت و بها دیهدن او " ههزاران اهلل
اکبری" گفت و اضا،ه کرد.
همینه اسپند ندارم وگرنه دود میکردم کسی به چشمت نکنه دختر خوشگلم.کیانا لبخندی از این نگاه ستاره باران مادر ،رزاد بر لب نشاند .خداراشکر کرد الاقل ظهاهر
نبود شرمنده شود .مادر

مشتاق نگاه

بهد

کرد.

خیلی ممنون مامان ،راستی مگه قرار نبود ،رزاد مستقیم بره آتلیه؟ دیشهب کهه بهاهم حهرفمیزدیم گفت امروز سر صبح وقت مشاوره داره ،بعدهم بابا گفته بود با راننده بریم .بهه

خبهر

دادم چرا اومد؟
مادر

عجلهی ،رزاد را پای ،رهاد بودنا

گذاشت .چهادر مشهکی رنگه

را از روی کهیف

برداشت و تای آن را باز کرد.
،-رهاد شده دیگه! حتما واسه دیدن تو ،برنامها

رو عوض کرده.

کیانا چیزی نگفت و کتایون آرایشگر را که یکی از دوستان نزدیک

بود در آغو

کشید و او را

بوسید .
واسه ترمیم ناخنام ساعت هفت شب اینجام .صورتمام نیاز به اصال داره نیاز بهه وقهت جدیهدکه نداره ،نه؟ همون هفت شب اوکیه عزیزم؟
آرایشگر که از پول بهد
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محصوالت جدید یا رنگهایی که روی سر کسی امتحهان نشهده بهود .روی او عملهی میکهرد و
،شرد.

میلیون -میلیون پول میگر،ت .لبخندی زد و دستان سفید او را میان دست
شما هر وقت بیای ما واست وقت داریم .کیانا چشم غرهای به مادر

ر،ت و همراه با مادر ،رزاد کهه چهادر را روی سهر

مرتهب کهرده

بود .در را باز کرد و خداحا،ظی کرد .کیانها سهر بهه زیهر انهداخت و بها دقهت جلهوی پهای
نگریست اما تا نگاه
برای چندتا عک

به باز بودن یقهی لبا

ا،تاد .گونهها

و ،یلم گلگون خواهد شد .هرچند ح

داشت اما حلقهای بودن لبا

را

را از درون گزیهد .مطمهئن بهود

خوبی از این سهلیقهی محشهر ،هرزاد
را گر،ته بود .مادر

و یقهی باز آن کمی حال

با پیاده شدن

او از ماشین ،لبخندی بر لب نشاند و بازوی کیانا را گر،ت .
انشاهلل خوشبخت شین ،خیلی به هم میاین مادر! خداحفظتون کنه!کیانا نمیتوانست جلوی ک

آمد لب

را یگیرد .سر

را باال گر،ت .همان کت و شلوار خهو

دوخت مشکی رنگ و پیراهن سفید ،موهای مرتب به سمت عقهب شهانه شهده و عینهک دودی
مشکی رنگ بر روی چشمان  ،با دیدن کیانا لبخنهدی بهر لبهان

نقه

بسهت .کتهایون در را

آهسته بست .عینک از روی چشمان ،رزاد کنار ر،ت و کیانا بها دیهدار چههرهی او ر،تهه -ر،تهه
لبخند

محو شد .اصال برای چندلحظهای خون به مغز

برداشت .در ماشین را برای او باز کرد و دست دیگر
رخ

شد ،واقعا نمیدانست چه عک

آرنج

بر پهلوی او کوبید تا دست

نرسید .یک گام بلند به سمت کیانها
را سمت او بلنهد کهرد .کیانها مهات نهیم

العملی نشهان دههد .کتهایون کنهار

ایسهتاد و آرام بها

را درون دست ،رزاد بگذارد اما او ،ق دنبهال یهک وجهه

تشابه گشت و ندید .مگر میشد؟ و از آن سمت هم بیشک اگر کسی مادر ،رزاد را میدید ،پهی
میبرد چه قدر رنگ صهورت

بهه گهچ دیهوار شهبیه اسهت .تنهها کهاری کهه جلهوی آرایشهگاه

میتوانست بکند .ر،تن بود .بنابراین کیانا دنبالههی لباسه
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شده ی او گذشت و سوار ماشهین شهد .دسهت

از ایهن عکه

العمهل کیانها روی ههوا خشهک

شد .کتایون برای ماستمالی کار دختهر ، ،هر درشهت موههای

را دور انگشهت

پیچیهد .در

توس ،رزاد بسته شد و کتایون با حرص و لبخند تصنعی برلب گفت:
شرمنده ،رزادجان ،کیانا یکم این روزها برنامهااو گفت و مادر

آب دهان

را با نگاه به پسر

ح بده!

،شرده است ،به

بلعید، .رزاد در عقب را چهون بهدجور ضهایع

شده بود باز کرد .کتایون از خدا خواسته تشکری کرد و سوار شد .مادر
که به زور سمت ماشین گام نهاد .چادر

را جمع کرد و روی صندلی نشست، .رزاد پوزخندی

کنج لب نشاند و چشمکی به مادر مضطرب و نگران
کیانا نگاه

به قدری شهوکه بهود

زد که از چشم کیانا دور نماند.

را از آینهی بغل گر،ت و گوشی را از کیه دوشهی کوچهک سهیاه رنگه

کشید .لهب رژ کشهیدها

را بهر دنهدان گر،هت .پسهورد گوشهی را زد و نهام بهرادر

بیهرون
را در اوج

ناامیدی انتخاب کرد .مشاورهای که صبح داشت با کیانمهر بود .دیشب که موضوع کیهانمهر و
حال خراب

را گفته بود، .رزاد سریع وقت

بود که دستهای

را خالی کرده بود .کیانا به قهدری مضهطرب شهده

میلرزید .در سمت راننده باز شد .صدای کهوب

میشد .میتوانست مضطرب نباشد؟ نمیتوانسهت! بهرای خهود
عهدهی خود
مادر

قلهب

نگهران نبهود .میتوانسهت از

بر بیآید و مردی که با حکم برادر و همسهراو کنهار

نمیتوانست کاری کند .در سر

بهه وضهو شهنیده

نشسهته بهود .بها وجهود

،قه و ،قه ،هرزاد میچرخیهد و سهعی در کنتهرل

ا،کاری داشت که مدام نهیب میزد .بازهم از پدر

رو دست خوردهاست .دستان لرزان و سرد

کیانا روی قسمت محتوای پیام ر،ت اما هنوز یک کلمهه ننوشهته بهود کهه گوشهی از دسهت
کشیده شد و درون دست عماد جا گر،ت.
عزیزم ،یک امروز رو سرت رو تو گوشی نکن! کار رو بسپر به کارگر!به دنبال این حرف چشمکی زد و گوشی را درون جیب داخلی کت
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گر،ت .تا آمد چیزی بگوید .عماد کمربند
دل لعنتی گفت و آرنج
سلولهای بدن
گلوی

را بست و ماشین را از جها پهارک درآورد .کیانها در

را لبهی شیشه گذاشت .به قهدری ،شهار

ا،تهاده بهود کهه تمهامی

سرد -سرد بود .حالت تهوع و تداعی حرفهای ،رزادی که با بغض پنههان در

از نامردی برادر

میگفت .باع شد حالت تهوع به او دست دهد .مادر

از پشت سر

به عماد چشم دوخت .
عم، ...رزاد برادرت کجاست؟کیانا با شنیدن اسم ،رزاد گو های
نیم نگاهی به کیانا و دستهای لرزان

تیز شد .بند انگشتان دست
انداخت .دست راست

را محکهم شکسهت .عمهاد

را از روی ،رمان برداشته و روی

دست کیانا گذاشت .لبخند مسخرهای برلب نشاند و از آینهی به چهرهی مادر

چشم دوخت.

خونه ،وقتی اومدم خواب بود، .کر کنم ر،ته به خواب ابدی چون هرچی سر و صدا کردم بلندنشد.
لحن عماد طنز بود اما نگرانی را به جان کیانا تزری کرد .کیانا محکهم دسهت
عماد کشید و به نیم رخ
که در حق

خیره شد .پوزخندی کنج لب

جفا شده بود ،رزاد بود و او خود

نق

از زیهر دسهت

بست .عماد دیوانه بود؟ کسی

را قربانی میدانست؟ سری به معنهای تاسه

تکههان داد و دنههدان قروچههه کههرد .عمههاد چشههمکی بههه او زد و عینههک دودی را دوبههاره بههر روی
چشمان

نهاد.

جانم عزیزم؟ چرا اونجوری نگام میکنی؟بارد شدن از جلوی آتلیه ،کتایون اجازهی حرف زدن از جانب کیانا نداد.
رد شدی! همین جا بود.عماد ،رمان را به سمت راست چرخاند و زیر تابلو توق ممنوع ایستاد .دله
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که نبود دل بسوزاند .کیانا با حرص سر

ماشین خود
باز کرد و دست

را به سمت شیشه چرخاند .قفل در را

را روی دستگیره نهاد .روبه مادر ،رزاد که برای بار چههارم شهمارهی منهزل را

میگر،ت .گفت:
شرمنده من و پسرتون زودتر میریم .مامان کتی زحمت پارک ماشین رو بک !عماد ابروا

باال ر،ت و کیانا از ماشین پیاده شد .دکمههای پالتو کتیا

را همان طور که وارد

سه دکمه دارد .کهیف

را روی شهانهی چهپ

پیاده رو میشد بست و خداراشکر کرد .پالتوا
انداخت .دست

را به دنباله ی لبا

دکمهی جلوی کت

گر،ت و چند قهدمی بهه سهمت داخهل نههاد .عمهاد تهک

را بست و با اخمی میان ابروان

لبخند ماسیده شده بر لبان

خود را به او رساند .تغییر ر،تار کیانها و

داد میزد او را شناختهاست .هرچند بازهم مهم نبود.

خوشحالم بازم میبینمت!کیانا از حرکت ایستاد .خداراشکر کرد عماد نرسیده به داخل خود

شروع کرد .

،رزاد کجاست؟عماد گردن

را به سمت او کج کرد.

گفتم که به خواب ابدی ر،ته!کیانا لب

را به دندان گر،ت .صدای عصبی و لرزان

پیراهن سفید رنگ او را در میان مشت

باال ر،ت و دسهتان

بهاال آمهد و یقههی

گر،ت.

-جواب من رو درست بده عماد! بهرادرت کجاسهت؟ چهه بالیهی سهر

آوردی؟ شهوهر مهن

کجاست؟
دست راست عماد از جیب شلوار
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سمت خود کشید.
چه ،رقی داره من یا ،رزاد؟ ،کر کن من ،رزادم چه ،رقی داره؟ حتی بیشترم عاشقتم...دستان کیانا از شدت اضطراب میلرزید .به قدری عصبانی بود کهه صهدای کهوب
گو

قلهب

بهه

عماد هم میرسید.

تو روز روشن به برادر زنت میگی عاشقشی؟ انقدر عوضی و پستی؟دستان کیانا رها شد و دو قدم به عقب ر،ت .سر تکان داد و ناباورانه ادامه داد.
من چرا دارم با توئه بیشعور حرف میزنم؟دستان

دنبالهی لبا

با کیانمهر تما

را گر،ت .دو ساختمانی بها آتلیهه ،اصهله داشهت .بایهد هرچهه سهریعتر

میگر،ت .بی توجه به کف های پاشنه بلند

عماد عصبی سر تکان داد .این چیزی نبود که او دنبال
کیانا که مانند دیوانهها نف

به سمت در سفید رنگ دوید.

بود .لعنتی در دل گفهت و بهه دنبهال

زنان در آهنی را هل داده بود و وارد محوطه شده بهود .ر،هت .از دو

طرف برای رسیدن به ساختمان اصلی پله میخورد .دست دیگر
از پلهها باال ر،ت .شال از سر

ا،تاد و مچ پای

را به نرده گر،ت و هراسهان

در پلهی چهارم پیچ خورد .لهب

درد گزید اما او دختری نبود که کم بیاورد .صدای عماد از پشت سر

را از شهدت

آمد.

دخترهی دیوونه عمرا اگه بذارم یک امروز رو خراب کنی!آب دهان

را بلعید و ادامهی راه را از سر گر،ت .دستان سرد و لرزان

به دسهتگیرهی بهزرگ و

مسی در اصلی رسید .آن را به سمت خود کشید و باز کرد .دختهر و پسهری کهه پشهت کهانتنر
نشسته بودند و سرگرم ویرای

و کاور ،یلم عروسی تازه به دستشان رسیده بودند .با بهاز شهدن

در نگاهشان به کیانای رنگ پریده و نف
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لنگان به سمت آنها قدم نهاد .
کمکی ازمون برمیاد؟کیانا سر

را به سمت پایین گر،ت .تلفن نزدیک پسر که سمت چپ نشسته بود قرار داشت .

-سالم ،میشه با یک جایی تما

بگیرم؟ امهروز از سهاعت ده تها چههار عصهر وقهت عکاسهی و

،یلمبرداری داشتیم .به نام سهرابی!
پسر سری تکان داد و دختر از میان لیست

دنبال ،امیل ،رزاد گشهت .کیانها خهود

را روی

کانتنر انداخت و تلفن سیمی را روی آن گذاشت .شمارهی کیانمهر را گر،ت .که در بهاز شهد و
قامت عماد نف

زنان نمایان شد .که او با دیدن تلفن در دستان کیانا که چند قدمی عقب ر،ته

بود و ترسان منتظر جواب کیانمهر بود به سمت
برادر

دوید .تما

وصل شد اما هنوز الهو از زبهان

جاری نشده بود که دست عماد روی شاسی قطعی تلفن قرار گر،ت و بوق در گهو ا

به صدا درآمد .عماد سر

را به سمت کیانا که گوشی از دست

رها شد چرخاند .لبخندی زد و

گفت:
همین؟ ،کر نمیکنی برای خبردار شدن از وضعیت ،رزاد باید با من راه بیای؟نگاه کیانا رنگ باخت .اگر واقعا بالیی سر ،رزاد میآمد چه میشد؟ هفهت سهال پهی

او را بهه

قصد کشت زده بودند .اگر امروز هم این اتفاق میا،تاد چه میشد؟ اصال حاال می،همیهد تهر
،رزاد و عقد ناگهانیشان چیست .هرچند او بعید میدانست که اثری هم داشته است .عمهاد بهی
قید و بند تر از گذشته شده بود که بخواهد به نام او در شناسنامهی برادر
قدمهای کسی از در اتاق به گو

توجه کند .صهدای

رسید .اشک در چشمان سیاه کیانا سایه انداخت.

-حال ؟ یعنی واقعا انقدر عوضی و نامرد شدی که بخاطر یک دختره مطلقه که بچهها

رو از

دست داده بازم حماقت گذشته رو کردی؟ دست به یقه بشی با برادری که میدونهی چهه قهدر
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رو برات میده! جای خوشحال شدن از سرو سامون گر،تن برادرت ،اومدی به من میگی

جون

من بیشتر از اون عاشقتم؟
عماد صاف ایستاد .چند قدمی به جلهو نههاد .اشهک از گوشههی چشهم کیانها رهها شهد و روی
غلطید .زانوهای

صورت

سست شده و بیاراده میلرزید .لبخند تلخی کنج لهب عمهاد نقه

بست و ،رد پشت در ایستاد.
 -با هرکی جز تو! اگه خبر ازدواج

با هر دختر دیگهای میاومد آره ،خوشحال کهه نهه واسه

دو دستماله میرقصیدم ولی تو؟! میدونی چندساله از سرم نمیا،تی؟ میدونی چه قدر سهخته
یک عمر تو رو زن داداشم حساب کنم وقتی دلم پب

توئهه؟ وقتهی مهیدونم ایهن خیانهت بهه

برادرمه؟ وقتی میدونم اگه بعد صد سال زن بگیرم تو جمعهی کهه تهو هسهتی، ...هار از زن و
برادرم محو تو میشم؟ برای همین خودم رو جوری جلهوه دادم کهه انگهار مهن قربهانیم کهه بهه
دیوونگی ظاهریم رحم کنن و واسم تو رو خواستگاری کنن!
گردن دختر و پسر که نظاره گر آن دو بودند میان آنها در گرد
چپ

بود .کیانا تکیها

را بهه پهای

که یک گام عقب تر بود داد.

-پ

خواستهی من چی میشه؟ خواستهی ،رزاد چی میشه؟ مهن و بهرادرت ههم رو دوسهت

داریم .این عالقه دو طر،هاست .عالقهی یک طر،های که تو به من داری به جز تلخ کردن اوقات
خودت و برادرت چیزی رو نصیبت نمیکنهه .میدونهی خهودت رو بها زدن بهه دیهوونگی بهرای
رسیدن به من چی به سر برادرت آورد؟ هنوزم دست بردار نیسهتی؟ هنهوزم نمیخهوای قبهول
کنی تو ،ق برای من حکم هم دانشگاهی یا حتی دوست رو داری و خواهی داشت؟
عماد سر پایین انداخت .حرفهای کیانا نیم بی ا
کیانا و اتفاقات هفت سال پی
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نگاه

کرد.

چرا این حکم رو تغییر نمیدی؟ چرا من رو اونجوری که ،رزاد رو میخهوای دوسهت نهداری؟مگه برادر

نیستم؟

دست کیانا بیاراده باال ر،ت و روی گردنبند
نیست؟ عماد از چه خبر داشت که او دل

قرار گر،ت .عماد چه میدانست او ههم مانهدگار

را به همین بودنهای نص و نیمههی ،هرزاد خهو

شد .

کرده است؟ لبخند تلخی مهمان لب

میدونی دلت واسه یکی ر،تن یعنی چی؟ یعنی همون حسی که تو بهه مهن داری و مهن بهه،رزاد! حکمی که قلب میده با چیزی که عقل میده زمین تا آسمون ،هرق داره! میدونهی اگهه
صد نفرم شبیه برادرت باشن من میتونم اون رو تشخیص بدم .مثل یک بچهه کهه از عطهر تهن
مادر  ،می،همه مادر

کیه! االنهم لطفها بهه جهای اینکهه جلهوی بهرادرت بایسهتی کنهار

با ! اون از این به بعد به خانوادها

نیاز داره ،حتی شاید روزی برسه که من نباشم.

عماد دیگر چیزی نداشت که بگوید .حرفهای کیانا او را قانع و آرام کرده بود .عطه
که به ،رزاد داشت را خامو

حسهادتی

کرده بود .کیانا آرام پلکی زد و قدمی به جلو نهاد .

اگه قانع شدی اگه راضی شدی ،بگو ،رزاد کجاست؟ اصال من امروز و حرفهایی کهه بینمهونرد و بدل شد رو ،رامو

میکنم .هوم؟

صدای پایین آمدن دسهتگیره و بهاز شهدن در کهوچکی کهه مخهتص عک ههای پرسهنلی بهود
آمد .نگاه کیانا به سمت دری که سمت راست

قرار داشت کشیده شد .دسهت

کنهار بهدن

رها شد و بدون پلک به مردی که همان کت و شلوار را عین یکی عماد بهر تهن داشهت .خیهره
شد .عماد دست بلند کرد و گوشی کیانا را از جیب
سمت ،رزاد که از حالت چهرها
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قد و باالی او را از نظر گذراند و بیاراده گفت:
بابا جذاب علم غیب داری از کجا پیدات...حر،

تمام نشد که محکم دست

انگشت سبابها

کوبید .انگار تازه ،همیهد چهه شهده اسهت.

را بر روی لب

عماد شرمگین و ،رزاد را نشانه گر،ت.

-این جا چه خبره؟ اگه عماد بالیی سرت نیاورده پ

تو چرا نیومدی؟

،رزاد از درگاه خارج شد .با چند گام بلند جلوی او ایسهتاد .موههای ،هر شهده ای کهه گوشههی
صورت

رها شده بود گلسر نقرهای رنگی که طر پروانه بود .شالی که از سر

و موهای

را به نمای

میگذاشت .توس دست ،رزاد از دور گردن

رها شده بهود

بهاز شهد و روی سهر

کشیده شد.
عماد میخواست باهات حرف بزنه! دیر که نرسیدم .قول دادم بعد از تموم شدن وقت مشهاورهآماده شم و بیام که به موقع اومدم .
عماد نگاهی به هردوی آنها انداخت .لبخند تلخی برلب نشاند و همان طهور کهه آرام بهه سهمت
عقب میر،ت گفت:
حرفهایی که الزم بود رو شنیدم .ممنون دادا،رزاد نگاه

کرد ،لب

که اجازه دادی.

از شنیدن لفظ "دادا " که آخرین بار پشت تلفهن شهنیده بهود قهنج

ر،ت .کیانا گنگ ،رزاد را نگریست .با شک سرتا پای او را از نظر گذراند.
یعنی تو از اول حالت خوب بود و سالمی؟،رزاد رد نگاه

را از عماد که در را پشت سر

بست گر،ت .دست سرد کیانا را قفهل دسهت

کرد.
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پیشنهاد حرف زدن رو من دادم .عماد باید کم-کم قبول کنه و بپذیره تو حکم زن برادرداری .البته بماند ریسک کردم .گفتم اگه کیانا گفت من رو نمیخواد طالق

رو

میدم ولی خهب

من که به تو و احساست اطمینان داشتم .میدونستم این رو نمیگی! حاال هم اگه آمهادهای کهه
بریم.
اخمی میان ابروان

نق

بست .دست

باال آمد و محکم بر سینها

کوبید.

خیلی مطمئن نبا ! آدما همیشهه از همونهایی کهه بهشهون اطمینهان و اعتمهاد دارن ضهربهمیخورن!
دختر دوربین عکاسی را داخل گردن

انداخت .پشهت سهر آنهها ایسهتاد .کمهی در دل بهه ایهن

عالقهی شکل گر،ته میان آنها غبطه خورد.
لطفا بفرمایید باال آماده شین تا بیام واسه عکاسی!در برای بار چندم باز شهد و ایهن بهار کتهایون و مهادر ،هرزاد کهه هنهوز در بههر خهروج عمهاد
از ساختمان بود .وارد شدند .کیانا تجزیه و تحلیل و پرس

دربارهی امروز را بهه وقهت دیگهری

موکول کرد .چون خداراشکر تا عصر در کنار ،رزاد بود و چه قدر او خوشحال بود .هرچند ،کر به
تصمیم احمقانها

خشهک شهود امها بایهد در حهال زنهدگی

باع میشد لبخنهد روی لبهان

میکرد، .عال که بود و ،رزاد را داشت .دنبالهی لباس

را گر،ت و سمتی که دختر اشهاره کهرد

ر،ت .البته بماند دست

را محکم به نرده گر،ته بود و لنگان پلهها را میپیمود .مهادر ،هرزاد بها

ر،تن کیانا پایین چادر

را جمع کرد و کنار او ایستاد.

-عماد چیکار میکرد؟ چرا ،رستادی

دنبال کیانا؟

،رزاد چشمکی زد و آرام خندید.
هیچی جنگ و تموم کردیم .صلحنامه امضا کردیم .با چشم و گو792
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کیانا رو!
مادر

پو،ی کشید و مردد ،رزاد را نگریست .حالهت چههرهی خونسهرد و خوشهحال

کمرنگی روی لبان مادر

لبخنهد

نشاند .هرچند او از اول همه چیز را به خدا سپرده بود اما اگر حهرف

عماد دیگر با همه سر سنگین نبود و چه قدر این اتفاق عالیای بود.

،رزاد درست بود پ
***

صدای برهم خوردن قاشه بهه جهدارهی لیهوان باعه شهد دسهت

زیهر بالشهت ،هرو بهرود و

را کمی باز کرد .پیمان با باز شهدن چشهمان او ،دسهت

را روی لیهوان النها کهه بهه

پلکهای

در نهایت آرامی چای را ههم مهیزد .گذاشهت .دسهت

حساب خود

و چهرهی خواب آلود دختر

را نهوک بینهیا

نههاد

را از نظر گذراند.

نگاه مامان رو بیدار کردی !چشمهای

از خستگی و خواب آلودگی قرمز شده بود .طهرف چهپ سهر

اثهر بیهدار خهوابی

دیشب درد میکرد .دیشب زیاد گفته بود .زیاد قند در دل آالگل آب کهرده بهود و خهود
میدانست با ابراز احساسات آسیب جدیتر به آالگل وارد میکند .کیانو
کوچک عموی

را میخورد .گردن

ههم

که بی صدا لقمههای

را کمی به سمت آالگل چرخاند .

زن عمو بیدار شد.پیمان دست بلند کرد و موهای بلند او را با دست صاف کرد.
آره عموجون ،صبونهات رو بخور تا زودتر بریم .سه روز دیگه که مامانت ببینت ،باید قوی باشیو صندلی چرخدار رو بذاری کنار!
النا که عقل
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همان طور که به سمت دهان

میبرد گفت:

-اگه تو پسرعموی منی ...پ

بابات باید عمو پارسا باشه! نه بابا؟

اخمی کرد .میز را دور زد و آرام گونهی دختر

پیمان با یاد برادر

را کشید.

صبونهات رو بخور دخترم.کیانو

صدای پارسا در گو

به صدا درآمد و لرز

حاضههر نبههود یههک لحظههه پههدر
میکرد .آالگل ک

نامحسوسی اندام کوچک

گر،ت .او حتی

را ببینههد .حتههی آوردن اسههم او هههم حههال

و قوسی به بدن

را دگرگههون

داد و از جا برخاست .خم شد تا پتو را بردارد اما پیمان

را گر،ت و مانع شد.

مچ دست

صبحت بخیر عزیزم .جمع میکنم برو دست و روت رو بشور !آالگل دست بر دهان
پارچهای گلدار
موهای بلند

گر،ت و خمیازه کشید .لبخندی زد و کمر

را صاف کرد .پاچهی شلوار

که تا زانو باال ر،ته بود پایین ا،تاد .دست به یقهی تیشرت نامرتب
را پشت گو

کشهید و

برد.

صبح شماهم بخیر ،زحمت میشه !پیمان بیتوجه به درد قفسهی سینها

لبخندی زد.

برو تعارف تیکه پاره نکن! امروز قراره کلی جا بریم ،داریم تایم رو از دست میدیم.آالگل نگاه

را به چهرهی خستهی پیمان دوخت .با یاد ضربان نامنظم قلبی کهه دیشهب تها

صبح یکی درمیان میزد .خواب از سر
موهای

پرید .با که

نهارنجی رنگهی کهه درون دسهت

بهود

را بست.

قبل از هرچیزی بایهد بهری جهای دکتهر! دیشهب حالهت اصهال مسهاعد نبهود .ههیچ عهذر و794
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بهونهای قبول نیست .
پیمان پتو را روی تشک انداخت .نمیتوانست با آالگل پی
بدن

دکتهر بهرود .چهون خهود

خهوب

را میشناخت و میدانست با دردی که گاهی به گردن هم میزند .چیز خهوبی در مطهب

دکتر انتظار

را نمیکشد.

دیشب ،دیشب بود .االن خوبم! بهت که گفتم جای دکتر و دوای شیمیایی ،به شیوهی خونگیپناه آوردم.
آالگل اخمی کرد و راه

را به سمت دستشویی که در راهرو قرار داشت کج کرد.

پیمان با من لج نکن! تو قول دادی بهه ،کهر خهودت باشهی ،خیهال مهن رو راحهت کنهی نههاینکه لجبازی کنی و بگی نه! لطفا یکم درک کن نگرانتم.
پیمان پو،ی کشید و تشک و پتو را روی یک شانه انداخت و به سمت اتاق قبلی کیهانو

گهام

نهاد .با پا در را هل داد و بدون گذاشتن درون کمد دیواری ،روی مبل گذاشهت .بایهد هرچهه
سریعتر این وسایل را هم به جای دیگری منتقل میکرد .چون ،ق سوهان رو شده بود .نگهاه
گذرایی به اطهراف دوخهت و در را پشهت سهر
دستشویی خارج شد و با اخمهای درهم راه
گوشی در جیب شلوار گرمکن

بسهت .آالگهل بها دسهت و صهورت خهی

از

را سمت آشپزخانه کج کهرد .پیمهان لهب گزیهد.

لرزید .بسماللهی زیر لب گفت .گوشی را کمی از خهود ،اصهله

داد .نام پارسا روی صفحه ا،تاد و ابروهای پیمان باال ر،ت .سر صبحی انگار خواب نما شهده بهود
که به او زنگ زده بود .تا انگشت سبابها

به سمت لم

آیکون قرمز ر،هت .در میانهه پشهیمان

شد .چند قدمی که جلو آمده بود عقب ر،ت و وارد اتاق شد .بازدم
را وصل کرد .گوشی را نزدیک گو ا

را بیرون ،رستاد و تمها

گر،ت.

-الو؟
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پارسا گوشی را با اتصال تما

روی میز رها کرد و به برگهههای کهم رنهگ و پهاره شهده چشهم

دوخت.
این برگههایی که گذاشتی تو خونهام چیه؟پیمان نگاهی به خاک نشسته کنج دیوار انداخت.
کار واجب نداری قطع کنم؟پارسا پای راست
دست

را تکان داد .مهر بیمارستان و مدارک پزشهکی سهه سهال پهی

را در میهان

گر،ت.

قطع نکن! دارم ازت سوال میپرسم .میگم چندتا کاغذ که اصال من نذاشتم تو لولهی ماشهینلباسشوییِ و معلوم نیست از کی بوده ،پیدا شده! کار تو بوده؟
پیمان دستی به صورت خستها
-نه! من اصال آدر

کشید.

خونهات رو بلد نیستم .حاال چه اتفهاق خاصهی ا،تهاده؟ مهدرک دزدیهه؟

سنده؟ چیزخاصیه که زنگ زدی به من؟ اینجور موقعا شمارهی بابا رو بگیر! اگه تموم شد قطع
کنم.
پارسا کاغذ پاره شده را جلوی نور لوستر روشن وس پذیرایی گر،ت .جهای اینکهه از موقعیهت
تنها بودن الهام استفاده کند .از دیشب سر دوتا لبا
-مدرک پزشکیه ،مهر و لوگوی بیمارستان رو

کثی  ،درگیر چند برگه شده بود.

خورده!

پیمان که از حرفهای او سردر نمیآورد .مک طوالنیای کرد تا پارسا ادامه دهد اما او بها بهاز
شدن در خانهی الهام و سر و صدا ،پشت دست

به لیوان قهوه که کنار

بود برخورد و همهان

رد کمرنگ از نوشته ها که مانده بود .در قهوهها محو شد .پارسا اقدام به برداشتن برگهها کهرد
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اما چه ،ایده؟ با هر برخورد دست ،هر تکها

جدا میشد .انقدر برگهها خهی

و خشهک شهده

بود که دیگر مقاومت نداشت .پارسا زیرلب ناسزایی گفهت و از جها برخاسهت .قههوهای ریختهه
شده روی میز ،به روی سرامیک هم چکه کرد اما او بیتوجه به پیمان پشت خ  ،شلوار طوسی
رنگ

را از جالباسی برداشت و روی شلوار چهارخانه آبهی رنگه

هنگامی که جوابی نشنید .گوشی را قطع و سپ

پوشهید .پیمهان الهو گفهت و

روی بی صدا گذاشت .با خروج پیمان از اتاق،

آالگل که مشغول تمیز کردن مربای ریختهه شهده روی لبها

کیهانو

بهود .بهه سهمت

سهر

برگرداند .پیمان چشمکی زد و به سمت آشپزخانه گام نهاد .دیدن مهربانی آالگل و خرج کردن
مهری که خود

از دیدن آن محروم بود او را سر شوق میآورد .مگر خوشبختی همهین نبهود؟

لبخند از روی لبان النا پاک نمیشد .مهمانی که پ
بیدار شده بود ،حال

از سه سال به طرز معجزه آسایی از خواب

خوب بود و لبخند میزد و ،از همه لذت بخ تر نگرانی دختری بهود کهه

تازه کش شده بود .مگر خوشبختی همین نبود؟ جلوی پیراهن
آالگل را کشید و کنار

نشست .دستهای

را صاف کرد .صهندلی کنهار

را محکم برهم کوبید و با لبخند گفت:

امههروز مههن کههال در خههدمت خههانوادهام هرجهها دوسههت داشههته باشههین بعههد بیمارسههتان وخرید میریم.
آالگل صندلی را کشید و نشست.
خرید برای چی؟پیمان تکهای نان بربری تازه جدا کرد .کارد را برداشت و تکهای پنیر روی آن کشید.
چند روز دیگه عروسی دعوتیم ،برادر زادهی خوشگلم باید موهابگیریم .لبا
یک لبا
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رو کوتاه کنهه ،عیهنک

کنیم چون میخواد بره دیدن مامان ! زن عموی خوشگل

قشنگ بپوشه چون با من میخواد بیاد عروسی و النای منم که بابا بهزرگ
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کرده .به نظرت اینا چیه؟ دلیل نداره؟
پرید و ناگهان شروع کرد به سر،ه کهردن ،پیمهان دیوانهه

آالگل جرعهی از چای دا بر گلوی

شده بود؟ اگر او میر،ت همه می،همیدند او آالگهل اسهت .اصهال او تها حهاال مهادر کیهانو
مالقات نکرده بود .چه میگفت؟ میتوانست نق
حلقه زد .پیمان نان را رها کرد و آرام به پشت

بازی کند؟ از شدت سر،ه اشک در چشمان
زد .پ

از چند دقیقهه حهال

صورت سرخ سر برگرداند و پیمان را نگریست .پیمان کمی سر
کرد و حر،

را

بهتهر شهد و بها

را به سهمت گهو ا

مایهل

را در دهان مزه کرد.

نه لنز سبز میذاری نه موهات رو عوض میکنی! همین که هسهتی بها ! آالگهلِ مهن! نهامزدپیمان نواب و مادر بچهام !
آالگل تا آمد نه بیاورد .پیمان دست
لم

گر،ت و با انگشهت شسهتا

را میان دست

انگشهتر را

کرد.

مگه این به معنیه کنار من بودن نیست؟ پدرت نیست .بهزاد و پریا هم بالخهره بایهد بفهمههخواهرشی ،و در آخر پدرم هم که ،ردا همه چیز رو به
ولی اون به خواستها

میگم .هرچند اعتمهاد بهه

سهخته

رسید .

از آالگل ،اصله گر،ت و لقمها
پیمان خیره شد .چشمان

را از روی میز برداشت و در دهان گذاشت .کیانو

بیاراده بهه

تار میدید اما نه در حدی که متوجه چهرهی خوشهحال عمهوی

نشود.
عمو ،ازتون یک چیزی بپرسم؟پیمان دست راست

را زیر چانه زد و به کیانو

چندسال ،بیشتر به مادر و داییا
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شبیه بود .چشمهای قهوهای رنگ و مدل ابروها و موهای قهوهای رنگ روشن

به برادر

بود.

بله که میشه شما دوتا بپر !دستهای کوچک

کیانو

را بر ویلچر ،شرد .میتوانست راه برود اما نه به قدری که ویلچهر

را ترک کند .
بابام میدونه من زندهام؟ اونم وقتی مامانم رو ببینم هست؟پیمان تر

خواند.

را از مردمک لرزان چشمهای

نه پسرم ،بابات نیست و نخواهد ،همید .پالنا از اشک جمع شده در چشمان کیانو
را نواز

کرد .کیانو

نتر

!

دست کوچک

را بلند کرد و موهای قهوهای بلند او

سر پایین انداخت.

تو عروسی قراره مامانم رو ببینم؟پیمان دست

را از زیرچانه برداشت .نمیدانست از اینکه بگوید عروسی مادر

هست خوشحال

آمدن او میخواست این را بگوید .دست

را از زیهر دسهت

میشود یا نه! آالگل که از بدو بهو
پیمان بیرون کشید.

خاله ،دوست داری مامانت خوشحال باشه؟ یعنی یک خانوادهی جدید تشکیل بده؟ کنار تو؟کیانو
گو ا

با تر

سر عقب کشید و سر تکان داد .خاطرات محو و صدای جر و بح مهادر

در

طنین انداخت.

من بابام رو نمیخوام .اون من و مامان رو میزنه! من رو نمیخهواد .خهودم شهنیدم میگفهتباید بمیرم .اون ترسناکه ،من اون رو نمیخوام!
پیمان از پشت میز برخاست .در دل ناسزایی نثار پارسا کرد و جلو پای او نشست .دسهتهای
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را روی دستهی صندلی گذاشت و او را به سمت خود چرخاند.
-نتر

پسرم ،هیچی نمیشه! مادرت با پدرت زندگی نمیکنه! هرچی شد من هستم .نهه؟ بهه

عمو اعتماد داری یا نه؟ تو این سه سال تنهات گذاشتم؟
پیمان اشکهای نشسته بر صورت او را با دست
و اضطراب روبه رو شدن با پدر

لرزید .برادر زادها

بودن و هستن داده بود .در جایی که خهود
نه .کیانو

نگاه

تمیز کرد .کیانو

دستهای

از شدت تر

سومین نفری بود کهه بهه او قهول زنهده

ههم نمیدانسهت اصهال تها مهاه دیگهر هسهت یها

را به چشمان قهوهای رنگ او داد .سری به معنای نفی تکان داد .

-عمو تا وقتی باشه مراقبته ،مثل همیشه که بوده .پ

سعی کن تا سه روز دیگه خوب شی که

مامان کیانا بد چشم انتظارته!
به دنبال این حرف ،دست
واهی دادن به اطرا،یان
دقیقهی آیندها

را پشت سر او گذاشت و پیشانیا

را بوسید .جز امیدواری و امید

چارهای نداشت .مجبور بود .بگوید" .من هستم ".در جایی که از چند

خبر نداشت و حتی دیدار مجدد با پدر

قول گر،تن از او برای محا،ظت از اطرا،یان

که اعتمادی بهه او نداشهت .بهرای

بود .

***
الهام سر پایین انداخته و کلید را درون در چرخاند و آن را قفل کرد .لبخند ماتی کنج لب
خشک کرده بود .نمیدانست این ح

بیتفاوتی پ

از اتمام رابطها

جها

با کیهانمهر از کجها آب

میخورد اما همین را میدانست .هردوشان بدون هم خوشبخت میشوند .دیر بهه ایهن نتیجهه
رسیده بود اما رسید .او معتقد بود ردپای عش اول تا لحظهی مرگ در خاطر
اما شاید دوباره دل

خواههد مانهد

برای کسی لرزید .هرچند به قدری در این یازده روز سپری شده دربهارهی

موضوعات مختل ،کر کرده بود که هد،

را پیدا کرده بود .اصال ح با بهزاد بود .او بچهتر از

این حرفها بود که بخواهد دلباختهی مردی شود کهه یهازده-دوازده سهالی از او بزرگتهر اسهت.
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سخت بود دل کندن از کسی که دوسال هرجا ر،ت او را دید .با بد و خوب او ساخت .سهعی در
اصال خود

داشت .از خیلی خواستههای

بود .سعی نکرد با بدبینی و بیاعتمادیا

گذشت اما ،ایدها

چه بود؟ کیانمهر ،ق عاش

کنار بیآید و اگر او اینگونه نبود ،سرانجام رابطهاشان

اینگونه نمیشد .دمی از هوا گر،ت و در دل خطاب به قلب بیقرار

گفت:

تموم شد .بدون اون خوشبخت میشی!کتاب را محکم در دست
درگاه آپارتمان

،شرد .تا سر

به سمت عقب برگشهت نگهاه

ایستاده بود ا،تاد .چند قدمی به سمت
چیزی همراه

جز یک کتاب و کی روی شانها

بهه پارسها کهه در

ر،ت .پارسا دستپاچه جلهو ر،هت .بهه

نبود.

سالم ،یک مدتی از خونهات بیرون نمیاومدی ،اتفاقی ا،تاده بود؟الهام نگاه

کرد .مثل همیشه سر و صورت تمیزی داشت اما لبا های

کمی نامرتهب بهه

نظر میرسید .باید اعتراف می کهرد .ایهن مهدت همهه را آزار داده بهود .امیهد واههی دادن بهه
پارسایی که کم خوبی بها وجهود ذات بهدا

بهرای او نکهرده بهود .از مهردم غریبهه کهه طلهب

نداشت ،داشت؟
سالم ،آره یهک مهدت حهال بیهرون اومهدن نداشهتم .بایهد یکهم بهه زنهدگیم سهر و سهامونمیدادم .راست

میخواستم قبل از ر،تن باهات حرف بزنم .وقت داری؟

چهرهی الهام از همیشه آرامتر و غمگینتر بود .این برای پارسا که الهام را خوب میشناخت .بهه
خوبی قابل تشخیص بود .ذهن

بیاراده سمت کیهانمهر ر،هت .شهاید بهه مهراد دله

رسهیده

بود؟ چون اگر با کیانمهر بود .همانند قبل به خانه سر نمیزد یا از او ،راری بود په ...؟ الههام
منتظر نگاه

کرد .پارسا دستی درون موهای

کشید.

آره آره! میای داخل یا همین جا؟801
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الهام که از تنها شدن با او کمی میترسید .سریع گفت:
چند دقیقه بیشتر وقتت رو نمیگیرم .چند مورد رو میخواستم بهت بگم .اول اینکه بابت ایهنهشت ماه ازت ممنونم .از اینکه از جون و دل بودی ،تنهام نذاشتی و باع شدی من بها پهول
کمی که داشتم و سن پایینم تو این مجتمع و باال شهر تهران خونه داشته باشم و آواره نباشم.
الهام مکثی کرد و پارسا لبخندی روی لبان

نشاند.

من هرکاری واست کردم از روی دوست داشتن بود .میدونی که من ع... .الهام اجازه نداد حر،

پرید.

را تکمیل کند و میان حر،

از روی هر چی بود .من واقعا مدیونتم .تا آخر عمرم خوبیهات ،کادوهای آنچنهانی و اخهالقخوبت یادم نمیره .وقتی که من هیچکی رو نداشتم .کنارم بودی و نذاشهتی حه

کهنم تنههام

هرچند اونجا نفهمیدم.
پارسا دستهای

را باال برد و روی بازوان الهام گذاشت.

این چیزا که هیچی نیست .تو بگهو جهون بهده واسهت مهیدم .تهو لهبتر کهن از اون کادوههاگرونتر واست میخرم .
الهام سر باال کرد تا بتواند صورت

را ببیند .چشمان قهوهای و موهای صاف و شهانه کشهیدها

را از نظر گذراند.
میدونی که میدونم تو زندگی قبلیت با زن و بچهات چیکار کردی میدونم باع رضهایتیکه تو ندادی باع شدی بچهات بمیره اما خاطرهی خوبی از تو ،تو ذهنم هست پارسا! هرچنهد
جلوم خراب شدی اما ،راموشت نمیکنم .تو دوستی بودی که ر،اقت رو در حقم تموم کردی!
پارسا مبهوت نگاه
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طور ضرب دری روی ساق دسهتان او گذاشهت و بهه پهایین هله

داد .بایهد حهرف آخهر

را

میگفت.
جواب من به درخواست ازدواجت ،بدون نظر اطرا،یان منفیه! تو برای من دوست میمونی نههکمتر و نه بیشتر ،دست از عالقهی یک طر،هات بکه ! بیسهت و نهه سهال اینجهوری زنهدگی
کردی و نمیدونم چندسال

رو عاش من بودی و بخهاطر رسهیدن بهه مهن از خیلهی چیزهها

گذشتی اما به خودت بیا! بفهم و درک کن کیانا نابود شد .بچهات مُرد بخاطر منی که تو ذههن
و قلبت هک شده بودم و من خودم رو تا ابد نمیبخشم .همین طور که خوبیههات رو ،رامهو
نمیکنم .
پارسا پوزخندی کنج لب

نشست .یک گام به سمت عقب ر،ت و پشت گردن

را خاراند.

من به کیانا و اون بچه عالقه نداشتم .الهام چند قدمی به عقب و سپ

به سمت آسانسور ر،ت.

نگفتم کارت رو توجیح کن پارسا ،منتظر جهوابم بهودی بههت گفهتم .یهک مهورد دیگهه ههممیخواستم بگم درمورد خونه بود .به زودی از این خونه اسباب کشی میکنم و قهراره بهذارم
واسه ،رو  ،گفتم اگه میخوای ،ازم بخری!
پارسا نفهمید چه شد .قدم تند کرد و با عصبانیت به سمت الهام گام نهاد .
 به چه اجازهای میخوای بری؟ میگم من اون بچه رو نخواستم .کیانا رو نخواستم .من عاشتو شدم .حاضرم زندگیم رو به پات بریزم .بخاطر اینکه بدون دردسر از کیانا جدا شم بچههام رو
کشتم حاال اومدی میگی میخوای بری و جوابت منفیه؟
الهام دست به سینه ایستاد .منتظر به صفحهی آسانسور چشهم دوخهت .از ایهن نزدیکهی پارسها
خود
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خو

از پارسا خداحا،ظی کند و اتفاقات کیانا و کیهانو

را پشهت خهاطرات خهوب

بها پارسها

پنهان کند .نمیشد .
 من ازت خواستم؟ من کیهانمهر رو دوسهت داشهتم .کیهانمهر مهن رو میخواسهت .وقتهی زنداشتی غل کردی عاش من شدی! غل کردی بچهات رو کشتی بیوجدان! اصال آره حاال کهه
اینجوری شد .بخاطر همین به ازدواج باهات ،کر نکردم .چون معلوم نبود سرگذشت مهنم مثهل
کیانا هست یا نه!
پارسا تا آمد دست

را بگیرد ،الهام دست

را با عصبانیت و خشهم بهاال گر،هت .صهورت

را بهه

سمت او برگرداند و با حرص گفت:
خواستم ازت عین آدم خدا،ظی کنم خودت نخواستی ،خواسهتم مثهل گذشهته باههات باشهمخودت باع شدی! خواستم حتی بعد از ر،تنم از اینجا کنارم باشی اما خراب
احسا

کهردی بها ایهن

احمقانهات !

پارسا الهام به دندان کشید .نزدیک بود از عصبانیت پ
-الهام خواه

بیا،تد .

میکنم .باور کن تو برای من ،رق داری تو داری خودت رو با اون دختره مقایسه

میکنی؟
الهام چند قدمی با ،باز شدن در آسانسور به داخل نهاد و وس سرامیک بهزرگ کهابین ایسهتاد.
دختره؟ کیانا اسم داشت .هرچند از او متنفر بود .دست کوچک و الغر الهام مشت شد .مطمئن
بود اگر یک ثانیه دیگر او را که جلوی در ایستاده بود تحمل میکرد .کهیف

محکهم بهر سهر او

،رود میآمد .دکمهی پارکینگ را زد و قبل از بسته شدن در با صدای بلند و عصبیای گفت:
هیچ ،رقی بین من و کیانا نیست .کیانا هم از اول اون دختره نبود ،االن شهد .از کجها معلهوممنم نشم؟ واقعا برات متاسفم که حماقت و خریتهای خودت رو پای احسها
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یک دختربچهی نوزده-بیست ساله نوشتی!
هردو در آسانسور برهم نزدیک شد و چهرهی مبهوت و عصهبانی پارسها محهو شهد .الههام نفه
حب

شدها

را بیرون ،رستاد .از کجا به کجا رسیده بهود .مهثال خواسهت بها مهربهانی جهواب

خوبیهای این مدت

را بدهد .با دست

صورت ملتهب و داغ

را باد زد .

مرتیکهی دیوونهی روانی منه احم رو بگو چجوری ازت تشکر کردم .بیلیاقتِ قاتل!با ایستادن آسانسور و اعالم رسیدن به پارکینگ الهام با عصبانیت از کهابین خهارج شهد و شهال
گردن

را کمی شل کرد .به سمت در خروجهی گهام نههاد .قصهد داشهت امهروز را در یکهی از

پارکهای خو
هد،

آب و هوای تهران کتاب بخواند ،تا بلکه کمی آرام شود و بتواند ،کر

را بهرای

جمع کند.

***
با ا،تادن نور روی چشمان
کشید .پتو را از روی خود پ
که مادر

پلکهای

لرزید .سر

زد و چشمان

را تکان داد و دستی به صهورت ملتههب

را باز کرد .بابک آرام جرعهای از چای به لیمویی

دم کرده بود نوشید و بیشتر در خود جمع شد .بهزاد به او خیهره شهد ،تهر

بند-بند نگاه

را در

میتوانست بخواند .لبخند محوی کنج لب نشاند .مادر

در آشپزخانه مشغول

درست کردن نهار بود ،پریا در پذیرایی خواب بود و او در اتاق مشترک

با پریا روی تخت کنار

برادر

نشسته بود .دست

را بلند کرد و روی سر برادر

کشید .بابک زبان باز کرد و سر

را

عقب کشید و در چشمان بهزاد خیره شد.
من خواستم انتقام دردهایی که تو و مامان کشهیدین رو بگیهرم .میخواسهتم بها نشهون دادنواقعیت نذارم بیشتر پای زنهت بمهونی! نمیخواسهتم دوبهاره زنهدگی تلخهی رو تجربهه کنهی...
میخواستم جبران کنم .
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را پایین آورد .پای سالم

بهزاد دست

را در شکم جمع کرد.

اشکالی نداره .حاال که گذشت .از این به بعد درست زنهدگی کهن و حهرف هرکسهی کهه از راهمیرسه رو باور نکن!
چهرهی رنگ پریدهی پیمان جلو چشمان
دیگر از او متنفر نیست .حتی دیگر برای

رنگ گر،ت .نمیدانست چرا از او عصهبانی نیسهت،
مههم نیسهت کهه پریها عاشه او بهوده ،یهک حه

بیتفاوتی مملو از غم و دودلی در سراسر وجود
راحت شده بود اما ر،تار پریا و درو های
با احسا

قلبیا

ریشه دوانده بود .خهاطر

از سهمت پیمهان

اجازه نمیداد .همانند قبل باشد .بهزاد سعی داشت

مبارزه کند و از آن سمت هم حرفهای پیمهان او را دودل میکهرد .بابهک

سر پایین ا،کند و بهزاد آرام بر گونهی برادر

کوبید.

از این به بعد میخوای چیکار کنی؟ تصمیمت واسه زندگی چیه؟بازی کرد.

بابک لبخند تلخی کنج لب نشاند و با انگشتان دست
-خودت چی؟ میخوای جدا شی یا باها

بمونی؟

بهزاد زبان به لب کشید .نگهاه گهذرایی بهه اتهاق مرتبشهان انهداخت .عطهر پریها را بهه خهوبی
میتوانست ح

کند .نمیدانست این از دیشب در بینیا

مانده یا بر تشک و پتو عجین شهده

گانهها

او طنهین انهداخت .از او

است .صدای ضعی گریههای پریا و لحن التما
خواسته بود تنهای

نگذارد .کنار

گر،ته بود که او ،کر ر،تن به سر

در گهو

بماند و کل شب جهوری پیهراهن او را در میهان مشهتا
نزند.

وقتی بچهام به دنیا اومد ،شناسنامهها رو میسوزونم .پریا دست

از روی دستگیرهی در رها شد .سر پایین انهداخت و دمهی از ههوای گهرم و حالهت

تهوعآور خانه گر،ت .این به معنای ر،تن بود دیگر ،هیچ تعبیهر دیگهری نمیشهد از ایهن جملهه
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داشت .لب

سر باز نزنهد .کهوثر از آشهپزخانه خهارج شهد .از

را به دندان گر،ت تا اشکهای

پشت به پریا که چند دقیقهای بود برای برداشتن شانه از پذیرایی ر،ته بود چشم دوخت .بهزاد
از تخت پایین آمد .عصا را درون دست

گر،ت و استراحت کنی به بابک گفت .صهدای عصها را

از پشت در بسته شنید اما نتوانست خهود
شکم

پیچید و دست دیگر

را جمهع و جهور کنهد .دسهت

بر روی دیوار کنار در قرار گر،ت .او از هیچ چیز خبر نداشهت

بنابراین این کار پریا را پای حال جسمانی خراب
آمد به سمت

بهه بهیاراده روی

نوشت و سراسیمه از آشپزخانه خارج شد .تها

برود در اتاق کامل باز شد و قامت بهزاد نمایان شد .بیاراده با دیدن پریا نگهران

عصا را بر چهارچوب تکیه داد و پرسید:
چی شده حالت خوبه؟ کجات درد میکنه؟اشک در چشمان پریا حلقه زد .بهزاد دست روی شانها
دست تکیهگاه
از صورت

گذاشهت و کهوثر جلهوتر نر،هت .پریها

را از روی دیوار برداشت .صاف جلوی او ایستاد .موهای بلند مشکی رنگه

را

زد و لبخندی برلب نشاند.

پ

چیزی نشده ،اومدم شونه بردارم ،موهای گره خهوردم رو شهونه کهنم .ممنهون کهه نگرانمهیعزیزم!
تکهی آخر کالم
آورد و پریا از کنار

همراه شد با پوزخند جایگزین لبخند ،بهزاد مبهوت از پریا ،دست

را پایین

به داخل اتاق قدم نهاد .اگر تنها بود و مادر بهزاد در خانه نبود بیشک در

گوشهای مینشست و گریه میکرد .پریا وقتی از خواب بیدار شده بود وقتی دیشهب بههزاد را در
نیم وجبیا

ح

کرده بود .کورسوی امیدی در دل

جوانه زده بود اما چه امید واهیای بود.

سهم او از بهزاد ،ق هشت ماه و چند روز بود .در دل به سادگی خود

خندیهد .بههزاد قصهد

داشت با محبتهای نص و نیمه او را وابسته کند و بعهد هماننهد سهایه از زنهدگیا

بگهذرد؟

دست لرزان پریا بند دستگیرهی کشو شد و آن را به سمت خود کشید .چندین مرتبه پلک زد تا
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تصاویر واضح شود .دست الغر
به مادر

را درون کشو ،رو کرد و به دنبال شانه گشت .بههزاد لبخنهدی

زد و عقب گرد کرد و وارد اتاق شد .پریا سر پایین انداخت و نگاهی بهه کشهو شهلو
ایستاد.

انداخت .کال،ه ،عصبی و ناراحت محکم کشو را برهم کوبید .بهزاد باالی سر
بذار من بهت بدم .دنبال چی میگردی؟پریا کشو دومی را باز کرد .گو

کرا

را به سمت او انداخت .مطمئن بود اگهر چیهزی بگویهد،

اگر در چشمان بهزاد خیره شود .بغض پینه بسته در گلوی

میشکند .سر

تر گر،ت تا بتواند محتویات کشو را ببیند .بهزاد نگاهی به برادر

را کمهی پهایین

که پتهو را تها بهاالی سهر

کشیده بود انداخت و عصبی دست روی لبهی کشو گذاشت و کمی به صدای

شدت بخشید.

میگم بذار بهت میدم.پریا با پیدا کردن شانه در انتهای کشو ،دست
ر،تن و سوز

چیزی ک دست  ،سریع دست

برید .رنگ از رخسارهی بهزاد پرید .عصا از دست

را محکم به داخل کشو کشید اما ناگهان با ،رو
را بیرون آورد .درِ بهاز چهاقو که دسهت

را

رها شهد و بها دو دسهت دسهت خهونی او را

گر،ت و با صدای بلندی که بابک را از جا پراند خطاب به پریایی کهه لهب

را از درد بهر دنهدان

گر،ته بود گفت:
معلوم هست حواست کدوم گوریه؟ میگم بذار بهت میدم باز لجبازی میکنی؟ تا وقتهی کهاردست خودت ندی راحت نمیشی نه؟
پریا محکم دست

را از میان دستان او کشید .یک قدم به سهمت عقهب ر،هت کهه باعه شهد

پایههای صندلی پشت سر

بر زمین کشیده شود.

-نتر  ،بالیی سر بچهات نیومد .پ

جای نگرانی نیست.

بهزاد عصبی و کال،ه نگاهی به قطرات خونی که از دست
808

WWW.98IA3.IR

بر روی زمین میچکید .انداخت .پریا

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

پلکهای

را محکم برهم ،شرد و بهزاد با حرص و صدای کنترل شدهای گفت:

چرا داری پرت و پال میگی من االن اسم بچه آوردم؟!پریا پوزخندی زد و از داخل جعبهی دستمال کاغذی برگی کشهید و که دسهت سهوزندها
باز شد اما سعی کرد زیر پتو خهود

گذاشت .بابک چشمان

را بهه خهواب بزنهد و در همهان

حالت بماند .
یعنی میخوای بگی بخاطر خودم سرم داد میزنی؟ باور کنم بهه خهاطر خودمهه؟ محالهه بهاورکنم .
اشکهای صورت

با به زبان آوردن حرف دلِ سوختها

به جلو نهاد و بیتوجه به حر،

محکم دست

بر صورت

جاری شد .بههزاد قهدمی

را گر،ت .زخم عمیقی بهود و دسهتمال سهفید

رنگ کامل قرمز شد .
چرا سخته؟ چرا ،کر میکنی منی که جلوت وایستادم یک آدم سنگدلم؟ اونم در مقابل توییکه زندگیمی؟
پریا ه -ه خفه شده در گلوی
حلقه کرد و به سمت خود

را رها کرد و بهزاد بیاراده از حال خراب او ،دست

او را کشید .پریا سعی کرد خود

را دور او

را جدا کنهد امها بههزاد اجهازه

نداد .دلیلی نداشت این حرفها را بگوید اما او نمیتوانست با وجود دودلی و تردیهدی کهه دارد
اجازه دهد پریا گریه کند .به خود

آسیب برساند.

حرفهای پسرداییت رو شنیدم .بهم زمان بده خودم رو جمع و جور کهنم پریها! قهول مهیدمتصمیمی نگیرم که ناراحتت کنه.
پریا دست زخمیا
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دیوانه میشد .
خودم شنیدم گفتی بچه به دنیا بیاد .شناسنامهها... .بهزاد اجازه نداد حر،
کرد .چانها

نواز

را ادامه دهد .دست

را پشت سر او گذاشت و موهای مشکی بلند

را به سر او تکیه داد .دست آسیب دیدهی او را در میهان دسهت

را

گر،هت.

را آرام کرد .

صدای

،عال به این چیزا ،کر نکن! ،عال هستم .تنهات نمیذارم .تا هشت ماه دیگه معلوم نیست چهیمیشه!
پریا با گریه خندید .االن بود؟ تا هشت ماه دیگر معلوم نبود کی زندهاسهت و کهی مهرده؟ بههزاد
امید واهی میداد؟ تصمیمی میگر،ت که او ناراحت نشود؟ یعنی میمانهد وقتهی حرفههای
بوی ر،تن میداد؟ محال بود! به سختی خود
-پ

را از آغو

بهزاد جدا کرد.

لط کن تا وقتی خودت رو جمع و جور نکردی ،با محبتات وابستهتر و عاشه تر از اینهی

کههه هسههتم نکنههیم، .اصههلهات رو بهها مههن رعایههت کههن! نمیخههوام هشههت مههاه دیگههه سههر از
تیمارستان دربیارم .نمیخوام بعد ر،تنهت مثهل ترسهوها از روی پهل ههوایی خهودم رو پهایین
بندازم!
پریا دست

را مشت کرد و از کنار او گذشت .بههزاد بها بسهته شهدن در از شهدت پها درد روی

صندلی نشست .مشت
سرجای

را محکم بر ران پای

نشست .بهزاد لعنتی گفت و بازدم

-تو که تصمیمت رو گر،تی پ

کوبید و لعنتهی گفهت .بابهک پتهو را کنهار زد و
را عصبی بیرون ،رستاد.

چرا هشت ماه هشت ماه میکنی دادا ؟

بهزاد سر برگرداند و به بابک چشم دوخت .بابک پتو را کنار زد .خود

810

WWW.98IA3.IR

را جلو کشید و دسهت

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

مشت شدهی برادر

گر،ت.

را میان دست

-ر،تارت ،حالت صورتت داره نشون میده چه قدر دوس

داری ،چشمات شده مثهل وقتهی کهه

،ریماه بود .برق نگاه و نگرانیهات داره نشون میده میخوای کنار
بهزاد دست دیگر
-به زودی به

بمونی.

کشید .

را به پشت سر

میگم تصمیمم چیه ولی االن نه.

***
"همه رویدادهایی که تا این لحظه از عمرتان تجربه کردهاید آ،ریهدهی اندیشههها و اعتقهاداتی
بودهاست که در گذشته داشتهاید .حاصل اندیشههها و واژهههایی کهه دیهروز ،هفتههی پهی
ماههای گذشته و پارسال و سنی که دارید ،ده ،بیست ،سی ،چهل یا چندین سال پی

و

به کهار

میبردید .هرچند این گذشتهی شما بوده و تمام شده و پی کار خود ر،ته است آنچهه در ایهن
لحظه مهم است این است که اکنون چه چیزی را برای اندیشه ،اعتقاد و بیهان خهود انتخهاب
میکنید ".
تبسمی کرد .دم عمیقی از هوای خو
درون خود جمع شد اما لبخند
،رو بست .با وز

پارک گر،ت .کمی از باد سردی که گهگاهی میوزیهد

محو نشد .نگاه از نوشتههای کتهاب گر،هت و پلکههای

باد و پیچیدن صدای آن درون شاخههای خشکیدهی درختان ،شال از سر

رها شد و دور گردن

را به درختی که تنهی پهنهی داشهت .داد و محهو

ا،تاد .کیانمهر تکیها

زیبایی الهام شد .الهام متوجه سنگینی نگاه کسی شد .دستی به شهال ا،تهادها
موهای قهوهای رنگ

را پوشاند .لبخند

دقیقهای برای جست و جوی ح

را از روی لبهان

ششما

محهو نمهود و په

سیگاری که در دست

کشهید و تهار
از مکه چنهد

در پی جهت ایستادن ،رد ،با چرخیدن به سمت

راست نگاه کیانمهر را غا،ل گیر کرد .کیان جا خورده ،سریع پشهت
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در سرنوشت هم باشند دوباره جلوی هم قرار میگیرند اما کیان بهه سرنوشهت اعتقهاد نداشهت.
را از کنار

الهام پریشان و آشفته از او ،کتاب را بست و کیف
نمیتواند یک خ دیگر بخواند .کیهانمهر نامحسهو

برداشهت .مطمهئن بهود دیگهر

بهه سهمت نیمکتهی کهه او نشسهته بهود

برگشت .هنگامی که با جای خالی او روبه رو شد .سیگار را روی زمین انداخت و با که کفه
اسپرت

آن را خامو

کرد .لبخند تلخی روی لب

نشاند و گوشهی لب

را با دست خاراند و

به مسیر ر،تن الهام خیره شد .
بهت نزدیک نمیشم ولی از دور که میشه تو رو دید نه؟ از دور که میشه ر،ع دلتنگهی کهردنه؟ حاال تو بگو من رو نمیخوای و به درد هم نمیخوریم.
الهام کمی که دور تر شد .دست به کمر

گر،ت .زیرلب زمزمه کرد.

یعنهی پشهت سهرمه؟ یعنهی دنبهالم اومهد؟ یعنهی االن دسهتم رو میگیهره و محکهم مهن روبرمیگردونه؟ یعنی هنوزم دوسم داره؟
به سمت عقب برگشت اما هیچک
روی لب

را به جز سایهی خود

ندید .دسهت

را بها عصهبانیت بهر

کوبید و سرزن گرانه گفت:

الهام احم ِ خنگ! از اون ور میگی بدون اون خوشبخت میشی از این ور منتظری بیهاد؟ آخلعنت به من!
محکم پاهای

را بر زمین کوبید .تا آمد پشت

بچهای پشت سر

را بکند و به سمت در خروجی پارک برود .پسر

ایستاد و برگه زرد رنگ درختی سمت او گر،ت .کاله اسکیت و زانهو بنهد و

آرنج بند داشت .اسکیتهای سیاه رنگی بر پا داشت و حدودا پنج ساله بود .
-این رو یک نفر دادن بدن به شما!
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گر،ت و کنجکاو پرسید:

الهام آن را از دست

این رو کی بهت داده؟پسر با کف های اسکیتیا

به عقب ر،ت و از او ،اصله گر،ت.

یک آقایی که ر،تن!الهام تشکری از پسر بچه کرد و به برگ بزرگ درخت چشهم دوخهت .میدانسهت ایهن کهاره
کیانمهر است .محتویات برگه را از نظر گذراند.
دوست دارم ،هرچه قدر بگی به درد هم نمیخوریم.باال ر،ت .بی اراده تلخ خندید و برگ را درون دسهت

الهام ابروهای

مشهت کهرد .گلهوی

را

صاف کرد و ناگهان با صدای جیغ مانند و بلندی که پرندهها را پراند ،ریاد کشید.
از زندگیم برو بیرون کیان! من دوست ندارم .هم خود

و هم کیانمهر میدانستند درو میگوید اما الهام پای

که با احسا ا

را در یک کف

کهرده بهود

مبارزه کند و بیخیال کیانمهر شود .دیگر جای بازگشتی برای کیانمهر وجهود

نداشت .غیرممکن بود .الهام پ

از دوبار جدایی پی

او بازگردد و از این مطمئن بود.

***
آالگل با انگشتر تک نگین جا گر،ته در انگشتا

بازی کرد .باید تا اتمام زمان ،یزیوتراپی صبر

میکردند .هرچند هنوز بیست دقیقه گذشته بود و کیانو
از حد با کارت پدر

به دکتر و دستیاران

چون بیمار خاصی بود و پیمان زیهاد

پول داده بهود .روزی سهه سهاعت هرجلسهه طهول

میکشید به طوری که وقتی وارد خانه میشد .تا ش -هفت ساعتی خواب بهود .صهدای بهازی
النا با گوشی پیمان سکوت حاکم بر ماشین را میشکست .سر
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دید .پیمان دست

را بلند کرد و النا با دیدن پدر

دستی برای پدر

تکان داد .آالگل از این بیتوجهی او به سالمتیا

بها دلخهوری بهه بیهرون

خیره شد .اگر بالیی سر پیمان میآمد چه میشد؟ اگر به قول خود

یکی از همان شبها کهه

کنار

سر به بالین میگذاشت، ،ردا صبح

خود

را از میان دو صندلی رد کهرده و

دیگر از خواب بیدار نمیشهد .آالگهل بهی او چهه

میکرد؟ در سمت راننده توس پیمان باز شد .النا گوشی را کناری رها کرد و روبه آال گفت:
مامان گلی ،به بابایی میگی بریم شهربازی؟پیمان سوار شد و در را برهم کوبید .دستان سرد

را برهم کشید تا کمی گرم شود.

خودت داری میگی ،چرا مامان رو به زحمت میندازی؟پیمان نگاهی به آالگل که نگاه
جیب کاپشن سیاه رنگ
-بفرمایید ،پی

نمیکرد انداخت .قوطی قرص که دکتر بهه او داده بهود را از

بیرون کشید و روی پای او گذاشت.

دکترم ر،تم .خیالت راحت شد؟

آالگل نگاهی به قوطی و نوشتههای روی
سمت

انداخت .در میهان دسهت

گر،هت و بها نگرانهی بهه

برگشت.

چی گفت؟ معاینهات کرد؟حرفهای ناامید کنندهی دکتر در سر

پیچید .خود

هم همان حدسی که مهیزد را دکتهر

گفته بود .لبخندی روی صورت نشاند .به لط آمپولی که در دست
منظم شده بود و حال

خیلی بهتر بود.

آره ،گفت چیزی نیست .بخاطر استرنزدیکیها یک مرکز خرید بزرگ دیدم .لبا
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چطوره؟
النا دستان کوچک

گذاشته و با ن -ن گفت:

را روی شانهی پدر

اول شهربازی ،اول شهربازی!پیمان ماشین را روشن کرد و درجهی بخاری را باال برد .
-بعد اینکه کیانو

رو برداشتیم میریم .خب بابا؟

آالگل مردد نگاه

کرد .خوشحال بود نگین درآن بیمارستان کار میکنهد .تارموههای پریشهان

روی صورت

بهرد و پیمهان دسهت راسهت

را پشت گهو ا

را بلنهد کهرد و روی دسهت او

گذاشت.
بعد از عروسی کیانا وسایلت رو جمع کن میریم شمال! هماهنگیههای الزم رو انجهام دادم.قول دادی وقتی همه چیز درست شد باهام بیای نه؟ همون شب میریم.
صدای پیام گوشی آالگل آمد .حد

اینکه نگین باشد دور نبود .چهون قبهل از ورود پیمهان بهه

بیمارستان ،او را در جریان گذاشته بود که هر جور شهده حرفههای دکتهر را بشهنود و بهرای او
بازگو کند .آالگل به سمت النا که سر
-پ

میان آن دو بود .نگاهی انداخت.

دختر قشنگم چی میشه؟

پیمان خندید و ماشین را از پارک درآورد.
-چند روزی پی

بابابزرگ

آالگل خیره به نیم رخ

میمونه!
خیره شد.

،-کر میکنی واقعیت رو بگی قبول میکنه؟ عمرا ،بیات رو خبر میکنه تا بیهاد ببهرم و قشهنگ
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میا،تم تو تله!
را بیرون ،رستاد .شاید این احتمال وجود داشت اما نه برای او که لبههی مهرگ

پیمان بازدم
قدم میزد .پدر
بودن

آنقدر سنگدل نبود که با وجهود ایهن موضهوع بخواههد تنهها دلخوشهی زنهده

را بگیرد.

نتر ! تا وقتی من هستم هیچ اتفاقی برای تو و خانوادهام نمیا،ته، .کر اینکهه النها رو ببهریمهم از سرت دربیار ،ماه عسله دیگه مگه تو ماه عسل بچه هم میاد؟
آالگل نگاه

را به جلو دوخت .لبخند تلخی برلب نشاند و گفت:

ماه عسل رو قبل عروسی میرن؟چیزی در وجود پیمان تکان خورد .چه قدر برای او سخت بود ،کنار آالگهل بنشهیند ،در ذههن
خود

خیال کند ازدواج کردهاند و حتی محرم هستند اما در واقعیهت نباشهند، .قه انگشهتر

نشان در انگشت آالگل باشد اما هیچ ارز
قانونی همسر

معنویای نداشته باشد .پیمان میترسهید از اینکهه

شود .از اینکه اگر روزی مهر ،وت در شناسنامها

حکم بیوه بودن نتواند ازدواج کند .پیمان خود

خورد ،آالگل تا آخر عمر به

را جمع و جور کرد .

آره مدل ما اینجوریه!آالگل سری تکان داد و با دست دیگر  ،در کی را باز کرد و گوشی را از جیب کیف
آورد .پیام از سمت نگین داشت .دست

بیهرون

را از زیر دست پیمان کشید و پیام را باز کرد .

هروقت سرت خلوت شد بهم زنگ بزن! حرفهای دکتر زیاد خو آیند نبود .لرزشی دست

گر،ت و تنها به ،رستادن  Okبسند کرد .درست بود خود

دانشجوی انصهرا،ی

پرستاری بود اما از بسیاری چیزها سر در میآورد .رنگ پریده و عرقهای درشتی که روی سر و
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صورت
مریضه

مینشست .طپ

نامنظم قلب

و بدن سهرد

بههود .آالگههل دمههی از هههوا گر،ههت .دسههت

حهاکی از یهک اتفهاق مههم در قلهب

را بلنههد کههرد و پخه

ماشههین را روشههن

کرد .پیمان بدون نگاه گر،تن از جلو ،در ،کر و خیال خود غرق شهد .در ذههن

مجسهم کهرد

لحظهای که به او بگویند موردی برای پیوند قلب پیهدا شهده ،زنهدگی ادامههدار کنهار آالگهل و
دختر

و عروسی با شکوهی که برای او بگیرد .

میدونی حسرت چی همیشه دنبالمه؟آالگل از ،کر بیرون آمد و دست از نگاه ناامیدانها

به آینده کشید .پیمان لبخند تلخی بهر لهب

نشاند و درجهی بخاری را کاست.
-از اینکه کا

زودتر متوجه این احسا

و عالقه میشدم و بیشتر قدرت رو میدونستم.

آالگل خندهی تصنعی اما دلنشینی کرد و صورت

را کمی به سمت پیمان مایل کرد.

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازهاست االنم زیاد دیر نشده حدود نود و خردهای سهال بهرایکنارهم بودن مونده !
پیمان خندید و دست

را از روی ،رمان برداشته و گونها

را محکم کشید.

در جریانی که خیلی دوست دارم نه؟گونههای
-خجالت بک

رنگ گر،ت و آرام یکی بر شانهی او کوبید.
جلو بچه زشته!

پیمان از آینه به عقب چشم دوخت و روبه النا گفت:
-النای بابا من چه قدر تو رو دوست دارم؟
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النا پسربچهای که داخل بازی بود را از کنار قطار رد کرد.
اندازهی ستارههای تو آسمون!پیمان با دیدن تابلو پارکینگ ،از سمت راست خارج شد و گفت:
مامان گلی رو چه قدر دوست دارم؟آالگل دست

را جلوی دهان

گر،ت و آرام خندید .زندگی همهین شهادیهای لحظههای بهود.

همین دلخوشیهای و خندههای الکی هرچند تظاهر بود اما میتوانست حال یک نفر را حداقل
خوب کند .النا با برخورد پسر بر مانع ،نگاهی به پدر و مادر

انداخت.

اندازهی ستارهها!پیمان سری تکان داد و پای

را روی گاز ،شرده و وارد زیرگذر شد.

بیا خانم تحویل بگیر ،بچه هم میدونه!آالگل سری تکان داد و پیمان به اینجا که آهنگ رسید .صدا را باال برد و بدون نگهاه کهردن بهه
جلو به او که دل

از این ابراز احساسات او زیر و رو میشد .چشم دوخت.

من اگه صد سال برگردم به عقب ،صدبار بمیرم و بشهکنم بهازم عاشهقت میشهم .آره عاشهقتمیشم .تو اگه صدبارم من و پ
آالگل خیره نگاه

بزنی صدسالم حر،ی نزنی بازم عاشقت میشم.

کرد و ناگهان با دیدن برق چشمان قهوهای رنهگ او و حهوا

رانندگی ،دستان سرد

صورت او را قاب گر،ت و صورت

پهرتا

از

را به سمت جلو چرخاند.

جلوت رو ببین! این چه کاریه؟پیمان خندید و با دیدن گیت ورودی پارکینگ سرعت ماشین را کم کهرد .دسهت سهرد او را در
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میان دست

گر،ت و بدون نگاه گر،تن از جلو نزدیک لب

کرد و بوسهای روی او زد.

 از اون کاراست که بعضی موقعها الزمه!را گزید و با همان لبخند روی صورت ، ،شاری به دسهت پیمهان داد .ماشهین کنهار

االگل لب

شیشه را پایین داد ،به مهرد سهالم کهرد و او کاغهذ ورود را

دکه ایستاد .بدون رها کردن دست

داد .پیمان تشکری کرد و وارد پارکینگ نسبتا شلو شد .آالگل دستی به شال رهها شهده دور
مرتب کرد .مردی که راهنمای پارکینگ بود با چیزی کهه در

گردن

کشید و آن را روی سر

دست

داشت جا پارکی را نشان داد .پیمان تک بهوقی بهرای او زد و بهه آالگهل کهه تقهال کهرد

دست

را بیرون بکشد با جدیت گفت:
-دسههههههههههههههههههههتم رو رههههههههههههههههههههها نکههههههههههههههههههههن!

ماشین در محل مورد نظر پارک شد و هردوی آنها پیاده شهدند .آالگهل بهه النها کمهک کهرد از
ماشین پیاده شود .دست کوچک
و در جیب داخل کاپشنا

را به دست او داد و پیمان گوشی را از دست دختر

گر،تهه

گذاشت .دست آالگل را گر،تهه و ههر سهه بهاهم بهه سهمت سهطح

شیبداری که به سمت باال میر،ت قدم نهادند .النا گاهی دست آالگل را رها میکرد و به سهمت
مغازهها میدوید .پیمان با جدیت کنار او قدم مهیزد و تهک-تهک مغازهههای لبها
مینگریست .آالگل چشمان
پیمان نگاه

،روشهی را

پی کف های پاشنه بلند میچرخید و بیاراده درجا توق کهرد.

کرد.

چی شد؟آالگل میخواست ترس

به زبان بیاورد اما در میانه منصرف شد .لبخندی روی لب

نشهاند و

یک قدم به سمت عقب گام برداشت.
-هیچی ،یک لبا
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پیمان لبخندی زد و قبل از او ،به لبا

بلند و پوشیدهی پشت ویترین اشاره کرد.

قبل اینکه برگردیم این چطوره؟پیمان متوجه پسری که با جعبههای دست
،اصله داشت ،شد .دست راست

ببخشید گویهان دو قهدم بها آالگهل حهوا

پهرت

دور کمهر او حلقهه شهد و او را بهه سهمت خهود کشهید .مهرد

ببخشیدی به پیمان گفت و راه

کاپشهن او را گر،هت .مهرد بها

را ادامه داد .آالگل دسهتان

پوزخند کنج لب  ،جرعهای از قهوه نوشید و همان طور که تظاهر به کار کهردن بها گوشهیا
میکرد .عکسی از آنها گر،ت .پیمهان دسهت

را از روی کمهر او برداشهت و آالگهل از او ،اصهله

گر،ت.
بریم داخل این رو بپو !آالگل با صورت گر گر،ته پشت دست
در آغو

کشید و پیمان با یک دست دختهر

را

را بر گونها

کشید و سه نفری وارد مغازه شدند .مرد آیکون  shareرا انتخهاب کهرد و عکه

را

برای ،رد موردنظر ،رستاد .مطمئن بود در این وقت از روز اینترنت مخاطب روشن است .مکثی
کرد و دختری که کنار

نشسته بود .گوشی آخرین مهدل

را درآورد و بهه دسهت راسهت داد.
گر،ت.

دست چپ او را که دور لیوان حلقه شده بود میان دست
عزیزم یک لحظه اینجا رو ببین!با سبز شدن دو ،ل

آبی ،لبخند مسخرهای روی لبان

گفته بود نگاه کرد ،لبخندی کنج لب

نق

بست و به سهمتی کهه همسهر

نشاند .دختر کمی بیشتر خود

را به او نزدیک کهرد و

عالمت سفید دوربین را زد .نام نواب روی صفحهی گوشی ا،تاد و او از کنار
-عزیزم تما

برخاست.

مهمیه باید جواب بدم تو مشغول با !

دختر با ناز پلکی به معنای باشه بهرهم زد و گوشهی را روی میهز گذاشهته و بها نهی از ههویج-
820

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

کمی نوشید.

بستنیا

خودم رو آماده کرده بودم برای تماست دکتر!میز را دور زد .از کا،ی شاپ دنجی که در طبقهی اول مرکز خرید بود خهارج شهد .کمهی بها
،اصله پشت پنجرههای سراسری ایستاد و به پایین خیره شد .نهواب سهاعتا
برداشت .بند ساعت

را با دندان گر،ت و داخل دومین سوراخ از آخر آن را انداخت.

خب؟ مشکل این عکبیاتی انعکا

را از روی میهز

چیه؟

چهرهی پیمان را که میان لبا ها میگذشهت و بهه چرنهدیات ،روشهنده گهو

میکرد از نظر گذراند.
از کی باهمن؟کت بژ و کیف

را از جالباسی برداشت.

از بچگی!بیاتی دستی به گوشهی لب

کشید .خندید و گفت:

،کر میکنی من احمقم؟ اونم به قدری که نتونم بچهای که زیهر دسهت خهودم بهزرگ شهد روبشناسم؟
لبا

،روشی دقیقا پشت سر

میشد روی شیشهها و میتوانست ببینهد.

بود و داخل انعکا

اتاق پرو شرقیترین قسمت مغازه بود اما پیمان را دید که به آن سمت ر،ت.
آره احمقی ،چون پیمان از وجود آالگل خبر نداره!در اتاق
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پروندهها از دست

را روی بلندگوی گوشی نهاد و خطاب به پرستار گفت:

ا،تاد .نواب دست

 بذار رو میزم ،برگردم چک میکنم.آالگل بیخبر از همه جا کمی دنبالهی لبا
اندامی بود و قد

را باال گر،ت و یک قدم به جلو نهاد .مدل پیراهن

را بلندتر نشان میداد .پیمان ک دست

را روی چهارچوب گذاشت .لبخند

محوی زد و تنها به انداختن یک نگاه سرسری بسند کرد .او میدانست قلب
اگر بیشتر بماند و آالگل را با این لبا

هرچند پوشیده برانداز کند .شاید پهای

بلغهزد .آالگهل

که عالی بود .یقهی گیپور و بسهتهی لبها

بها آسهتینهای

مشتاق نگاه

کرد .از نظر خود

گیپور و جن

بدنهی پیراهن که کمی کلفت و خو

مخصوصا چون رنگ

بی جنبه است و

دوخت بود .قند را در دل

مشکی بود و با پوست سفید

آب میکهرد.

هارمونی زیبایی را ایجهاد کهرده بهود .از

آینه به پیمان که سر پایین انداخته بود چشم دوخت.
چطوره؟ خوبه؟پیمان بدون باال آوردن سر  ،تکیها
سردی بر روی کمر

را از درگاه گر،ت .ضربان قلب

شهدت یا،هت و عهرق

نشست .

قشنگه ،خودت دوست داری؟آالگل که متوجه او نشد و یک برداشت دیگر کرد .به پشت سر برگشت و جلوی

ایستاد.

خب اگه قشنگه چرا نگاه نمیکنی؟دست عرق کردها
دست

پردهی سبز رنگ جلوی اتاق را گر،ت و تا آمد بکشد ،آالگل اجهازه نهداد و

را زیرچانهی او گذاشت و باع شد نگاه

را به او بدوزد .

-زشت شدم؟ نخریم؟ حالت خوبه؟
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پیمان دمی از هوای خفقان آور اتاق گر،ت و در چشمان سیاه رنگ و متعجب او خیره شد.
آره خوبم ولی اگه لط کنی بذاری برم بهتر میشم .آالگل اول نفهمید چه شد اما وقتی منظو او را گر،ت ،دست
بدن

از زیرچانهی او رها شهد و کنهار

ا،تاد.

خجالت کشیدی؟ من که پوشیدهام.پیمان لبخند محوی کنج لب نشاند .دست رها شدها
-بمونم عواقب

را گر،ت و او را به سمت خود کشید.

پایه خودتِ دخترعمه.

آالگل نفهمید چه شد ،دست دیگر
را پشت سر

روی پرده قرار گر،ت و کشید .دست پیمان رها شد و در

بست .صدای ضربان قلب

ناسزایی نثار خود

را میشنید .دسهتی بهه گهردن ملتههب

کرد، .روشنده با دیدن او ،نگاه

کشهید و

کرد.

پسند شد یا یک مدل دیگه بیارم؟پیمان سری تکان داد و همان طور که با چشم دنبال النا می گشت گفت:
همین رو برمیداریم .زبان بر لبان
دختر

کشید که گوشی در جیب

لرزید .به سمت دیگهر ،روشهگاه قهدم نههاد و دنبهال

گشت .شمارهی ناشناسی درحال تما

بود .بیات با چشم پیمان را دنبال کرد.

برم داخل می،همیم باهم آشنا شدن یا نه دکی جون!تا نواب آمد چیزی بگوید .بوق قطعی در گو ا
که با خ دیگر
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بردار پیمان! بردار پسر!پیمان با دیدن دختر

که روی صندلی گوشهی دیوار نشسته بود .قدم تند کرد و نگاه آخهر را

به شماره انداخت .تما

گذاشت .النا با دیدن پدر  ،از

را ریجکت کرد و گوشی را در جیب

دوید .شکالت بزرگی که ،روشنده به او داده بود را بهه سهمت پیمهان

جا برخاست و به سمت
گر،ت.

نگاه اون خانمه بهم شوکالت داد.پیمان دستی به موهای صاف دختر

کشید و گفت:

مگه نگفتم از کسی چیزی نگیر؟نواب با خ اصلی خود

شمارهی پیمان را گر،ت .بیاتی با لبخند مسخره کهنج لهب

زیرلهب

گفت:
-چجوری میشه یک آدم هم زمان تو دو مکان متفاوت باشه؟ یک ریگی تو کف

این پدر پسهر

هست.
مجدد گوشی در جیب

لرزید .کال،ه گوشی را بیرون آورد و بدون عک العملی چندثانیه به نام

پدر

چشم دوخت.

دست

روی صفحه حرکت کرد و تا آمد ریجکت کند ،نگاه

از آینههی قهدی بهه مهردی کهه

،اصلهی کمی داشت ،گره خورد .بیاتی با قدمهای بلند به سمت داخل میآمهد .نگهاه
نیمه باز اتاق پرو گره خورد .مچ کوچک دختر
پشت روی زیپ لبا

را گر،ته و قدم تند کرد .آالگل دسهت

بهه در
را از

گذاشت و به سختی کمی آن را پهایین ،رسهتاد .صهاحب مغهازه بها ورود

بیاتی از پشت میز برخاست و سالمی به او کرد .آالگهل نگهاهی بهه گونهههای رنهگ گر،تهها
انداخت و سر
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دو قسمت تقسیم میکرد .پایین آمد ،اگر او متوجه میشد دختهری کهه همهراه

اسهت پریها

نیست ،آالگل را با خود میبرد .چون او هیچ حقی نداشت .بیاتی که اتهاق پرویهی کهه دختهر
داخل بود را دیده بود .دست روی دستگیره گذاشته و در را بهاز کهرد .آالگهل سهایهی کسهی را
پشت پرده ح

کرد و ناچار از درخواست

-پیمان بیا این رو باز کن دستم ا،تاد ،از ب

به مردی که ،کر میکرد پیمان است گفت:
تقال کردم باز شه !

بیاتی که ته صدای االگل را به خوبی میشناخت تا آمد دسهت
بدهد ،دست پیمان رنگ پریده مچ دست

روی پهرده بهرود و آن را کنهار

را گر،ت.

بفرمایید؟بیاتی بدون برداشتن دست

از روی پرده گفت:

با تو کاری ندارم ،با آالگل کار دارم.آالگل با شنیدن صدای پدر  ،تصاویر گذشته در نظر
لبا

همانند طنابی دور گلوی

پیچید .دست

آمد ،احسها

انگشتر تک نگهینا

کهرد یقههی بسهتهی
را لمه

گازی که روی دیوار قرار داشت ،با پایین ر،تن مسیر هوا به پایین و نواز
باع

شد برخود بلرزد .پیمان ،شار دست

کهرد .بخهاری

کردن پشت گردن ،

را بر دست بیاتی زیاد کرد .دست کوچک دختهر

را رها کرد .سرتا پای او را از نظر گذراند.
آالگل؟ صیغهی جدیدته؟دست

از روی پرده پایین نیامد اما به سمت پیمان برگشت.

خوب بلدی خودت رو بزنی به اون راه ولی متاسفانه من احم نیستم .پیمان تک خندهای کرد، ،عال تنها راه خود
825
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-خوبه پ

میدونی چه قدر دخترت رو میخوام که یکی دیگه چشمم رو نمیگیره!

بیاتی سرتاپای پیمان را از نظر گذراند .خونسردی ،لحهن بیتفهاوت و متعجهب پیمهان ههرک
دیگری را دچار تردید میکرد اما او شک نداشت دختری که دیده همانی اسهت کهه سهه سهال
را بلند کرد و روی شانهی او زد.

،راری بوده و رنگی از خود را نشان نداده .بیاتی دست دیگر
یعنهی میخهوای بگهی دختهری کهه االن تهو خونههاهمزمان؟ خنده دار نیست؟ دوتا پریا که یکی

کنهار شوهرشهه االن تهو ایهن اتاقهه؟

کنهار نهامزد سابقشهه و اون یکهی دیگهه پهی

شوهر ،علی ؟
زیاد است و ،شار عصبی زیادی روی

آالگل که میدانست با همکاری او احتمال ،همیدن پدر
پیمان به ظاهر خونسرد است .دستی به گردن عهرق کهردها

کشهید .بها دو دسهت

دامهن را

گر،ت .کف های پاشنه بلندی که مختص لبا های مجلسی بود را به پا کرد .موهای بلنهد
یک طرف شانها

ا،تاده بود و شک نداشت ،شارخون

از حد نرمهال خیلهی پایینتراسهت .تها

پیمان آمد جواب دهد ،صدای کشیدن شدن پرده آمد و قامهت او در درگهاه نمایهان شهد .نگهاه
هردو همزمان به آالگل گره خورد .پیمان نف
طپ

نامنظم قلب

و سردی دست و پای

انداخت و دست به سینه ایستاد .لحن
-یک هفته پی

در سینها
به حال خراب

حب

شد و لب

را از داخل گزید.

میا،زود .آالگل نگاهی به بیهاتی

با یاد گذشته تلخ شد .

بهت گفتم دوست ندارم تو زندگیم پیدات شه  ،بعد هلهک و هلهک دنبهالمون

کردی تا بیای اینجا پرت و پال سرهم کنی؟ مشکلی داری کنار همهون آدمهیم کهه چهارسهال
پی

جدامون کردی؟ بهت میگم من بابایی به اسم تو نهدارم .غهیم مهن پهدربزرگم بهود کهه

چندسال پی

مرد! دختری که جلوت وایستاده یتیمه! االنم از اینجا برو تا از این بیشتر صهدام

رو بلند نکردم.
بیاتی از چهرهی عصبانی ،آشفته و مضطرب او نگاه نگر،ت .نگاه
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به سمت دستان

کشیده شد اما در کمال ناباوری آالگل بندهای انگشهت

نشکست و درآخر انعکا
شد کمی از موضع

پروانهای خالکوبی شده که بر روی آینهی پشت سر ا،تاده بهود باعه

پایین بیآید و همچنین نگاه خیرهی مردم را روی خود

پیمان نمیدانست از ظاهر شدن او با لبا
واقعیت بردن خشمگین شود .دست
تر

کمر

از عرق سرد خی

به چهرهی مرموز خود
ح

را ماننهد گذشهته
ح

میکرد و

در مغازه عصبی شود یا از آمدن بیهاتی و پهی بهه

کنار بدن

ا،تاد .چند قدم به سمت آالگهل کهه از شهدت

شده بود .برداشت ،سر

در آینه چشم دوخت .لرز

کمی به سمت گو

او مایل شد و

بهدن دختهر

را میتوانسهت

نامحسو

کند .

 بعههد سههه سههال دونههدگی بهههت رسههیدم عزیههزم ،چههه بخههوای چههه نخههوای ،امیلههت بیاتیههه،دخترمنی و نشون شدهی پسرعموت ،بیشتر از این با شوهرخواهرت وقت نگهذرون ،میدونهی
کههه قلههب

ضههعیفه و دربرابههر مههن نمیتونههه مقاومههت کنههه و ایههن د،عههه صههاف سههینهی

قبرستونه! خودتم خوب میدونی گلی!
دستهای لرزان آالگل باال آمد اما در نیمههی راه کنهار بهدن
میکرد .اگر چیزی میگفت شک پدر
کامل خارج شدن ،با دست

ا،تهاد .بایهد خهود

را کنتهرل

به یقین تبدیل میشهد .از او ،اصهله گر،هت و په

از

بوسی برای او ،رستاد و با لبخندی که ،ق خودشهان میدانسهتند

چه معنایی دارد زمزمه کرد.
خونه در انتظارته دخترم!بیاتی خارج شد و آالگل نتوانست تعادل

را حفظ کند و محکم بر زمین خورد .محکم یقههی

پیراهن را چنگ زد و دستان لرزان

را روی صورت

قفل در را بست ،روی دو زانو کنار

نشست و نف زنان گفت:
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بهت چی گفت؟ چرا اینجا نشستی؟آالگل پاهای

را درون شهکم جمهع کهرد و محکهم موههای

را کشهید و بهه چههرهی رنهگ

پریدهی او چشم دوخت.
،همید من کیم ،مطمئنم ،همید ،تهدیدم کرد .دوباره برمیگردم به همون جهنم! اون نمیذارهیک آب خو
سر

از گلومون پایین بره ،هرجا برم پیدام میکنه !

را دیوانه وار تکان داد و موهای

شد .پیمان کمی خود

را محکهم کشهید .اشهکی از گوشههی چشهم

را جلو تر کشید سر او را به خود

تکیهه داد .ضهربان نهامنظم قلهب

را ا،زود.

پیمان حال او را خرابتر کرد و درد سهمگین قلب
-غل کرده با خود

سهرازیر

ببرت! تا وقتی من اینجهام ههیچ اتفهاقی نمیا،تهه ،اصهال اگهه الزم باشهه

سهتایی باهم ،رار میکنیم ولی از دستت نمیدم .من دوست دارم ،بیشتر از پریا!
آالگل که از چند دقیقه پی
بغض نشسته بر گلوی
صدای لرزان

که حرفهای مختصر نگین را شنیده بود منتظر یک تلنگر بود تا

بشکند و ،وران کند .نگاه غمگین و اشک آلود

باال ر،ت و مشتهای لرزان

به پیمان گهره خهورد.

محکم پیراهن او را گر،هت .پیمهان نگهاه

را بهه

چشمان عصبی ،ناراحت و مضطرب او دوخت.
-تا کی زندهای؟ اصال میدونی؟ همها

وعده وعیده الکی میدی ،حالت اصال خوب نیست ولهی

وانمود میکنی خوبی ،حال قلبت تعریفی نداره همها

میگی من هستم ،خهوبم تهو رو ببیهنم

خوبم .کجا خوبی؟ دکترا هیچ امیدی ندارن به اینکه تا یک ماه دیگه بکشی چرا باهام اینجهوری
میکنی؟ هان؟ میخوای ببینی بعد تو چی به سرم میاد؟ سه سال کنارهم زندگی کهردیم ،سهه
سال شدم مرحم زخمات من رو ندیدی حاال که کنار همیم ،شهاید دیگهه ،ردایهی بهرای بهاهم
بودنمون نباشه! شاید ،ردا روزی دیگهه قلبهت نزنهه! میخهوای مها رو تنهها بهذاری بعهد میگهی
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نمیذارم دست یکی بهمون برسه؟ اونم وقتی نیستی؟
پیمان سر

را نواز

کرد ،بغض پینه بسته در گلوی

قطههرهی اشههکی از چشههمان خیس ه
شکست .حال

را بلعیهد امها زیهاد مو،ه نشهد چهون

رههها شههد و صههدای ه ه -ه ه آالگههل سههکوت پههرو را

به قدری خراب بود که دوست داشت از بهاالی یهک پرتگهاه خهود

را پهایین

بیاندازد .او طاقت دوری و نبود پیمان را نداشت .پیمان برای عهوض کهردن حهال او ،در میهان
گریه خندید و او را از خود جدا کهرد .دسهتهای

دور صهورت او حلقهه شهد و زیهر پلکههای

کشیده شد .

خیس

-االن وقت این حرفها نیست هروقت زمان

باشه میمیرم، ،عال که زندهام .بلند شهو لباسهات

رو عوض کن! النا اون پشت کال،ه شد، .کرتم درگیر بابات نکن!
پیمان دست

را تکیه گاه بر روی زمین گذاشت و تا آمد بلند شود .آالگهل یقههی پیهراهن

گر،ت و مانع شد .پیمان لبخند ماتی برلب نشاند و خیره نگاه
مزه کرد ،سرمای سرامیکی که بر روی

دهان

نگاه از پیمان منتطر نگیرد .لبخند گوشهی لب

را

کرد .آالگل کمی حرف را در

نشسته بود باع شد لرزشی اندام
را از نظر گذراند ،دسهت

بگیرد اما

را بهاال آورده و روی

گذاشت .بیاراده گفت:

لب
-کا

میشد این خنده رو قاب گر،ت.

پیمان خندید و سر

را کمی پایین گر،هت دسهت دیگهر

را از تکیهه گهاه برداشهت و که

دست

را بوسید.

-کا

زودتر این حر،ای خوشگل موشگل رو از زبونت میشنیدم.

آالگل دمی از هوا گر،ت ،پیمان یاعلی گویان از روی زمین برخاست و دست

را جلوی او بلنهد

کرد.
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بلند شو خوشگم ،به حرف دکتر زیاد توجه نکن! گر نگه دار من آن است که میدانم شیشه رادر بغل سنگ نگه میدارد .سه سال اومدم بقیهاشم خدا بزرگه!
آالگل دست

را درون دست او گذاشته و بلند شهد .ههم قهد بها پیمهان شهده بهود ،بهه خهوبی

میتوانست اعضای خنثی صورت

را ببینهد ،پیمهان پشهت

در قرار گر،ت و تا آمد باز کند .آالگل مچ دست

را بهه او کهرد ،دسهت

روی قفهل

را گر،ت و با لحن جدیای گفت:

با من ازدواج کن اگه هنوز امید داری به زندگی.پیمان سر پایین انداخت و لبخند محوی کنج لب نشاند .دست

را از دسهت آالگهل جهدا کهرد

و قفل در را باز کرد.
بیرون منتظرتم.آالگل از این بیتوجهی او ناباورانه ابرو باال انداخت تا آمد چیزی بگوید در بسته و با جای خالی
او مواجه شد .آالگل لب

را محکم به دنهدان گر،هت و دامهن جمهع شهدهی لبها

را از میهان

انداخت .دندان برهم کشید و گفت:

دستان

تو یک ترسویی پیمان! یک ترسو!پیمان صدای آالگل را شنید .همان طور که سمت صندوق میر،ت با تلخی زمزمه کرد.
آره من یک ترسوام که نمیخوام زندگیت بعد من تباه شه!سپ

روبه زن گفت:

چه قدر میشه؟زن پیراهنی همانند او و سایز یکسان داخل کاور سیاه رنگ کرد و خطاب به او گفت:
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-تن همسرتون زیبا بود .دخترتون ماشاهلل خیلی خو

سر و زبون و شیطون هستن.

پیمان به تکان دادن سر اکتفا کرده و آالگل با حرص با،ت یقه گشهاد کهرم رنگه
کرده و پالتو کوتاه

را بهر تهن

را بر تن انداخت.

مرتیکهی ترسو! اگه مردی اگه دوسم داری به جای این کارای ظاهری تو باطن نشون بده!پیمههان کههارت عابربههانک

را سههمت زن گر،ههت و النهها بهها دلخههوری بچگانههه و بهها حالههت قهههر
کشید و آرام گفت:

سربرگرداند .پیمان دستی به سر
دختر بابا چرا رو میگیره از بابا ؟النا با دست
-پ

موهای

را عقب داد و با دلخوری گفت:

کی میریم واسه من لبا

بخریم؟

آالگل کی را روی شانه انداخته و محکم در را باز کرد .پیمهان نهیم نگهاهی بهه او انهداخت .زن
کارت و کاور را جلوی او گر،ت .پیمان تشکری کرد و آالگل کاور لبا
که در کالم

را برداشت .بها حرصهی

مشهود بود همان طور که دست تپل و سفید النا را میگر،ت گفت:

داریم میریم .النای خوشگلم! بریم بابا !به قدری حرص

گر،ته بود کهه دوسهت داشهت وسه پاسهاژ از ایهن بیتفهاوتی پیمهان جیهغ

بکشد .از مغازه خارج شدند ،پیمان کارت را برداشته و پ

از خهداحا،ظی بهه طر،شهان ر،هت.

کنار آالگل ایستاد .اخمی غلیظ میان ابروان او نشسته بود و با چسم از باال به پایین و از پهایین
به باال لبا های پشت ویترین مغازه را از نظر میگذراند .النا بها دیهدن پیهراهن پفهی صهورتی
رنگی که پشت ویترین بود ذوق زده دست آالگل را کشید.
این رو ببین مامی ،این شبیه لبا831
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آالگل نگاهی به لبا
جیب شلوار کتان
آالگل روبه سمت

بچگانه انداخت و حوا
خارج کرد .از حوا
برگرداند و دست

پرت قشنگهای زمزمه کرد .پیمان دسهت

پرتی آال استفاده کهرده و تها آمهد دسهت
را کشید .چشمهای

را از

را بگیهرد،

را ریز کرده و بها لبخنهد تصهنعی و

بزرگی گفت:
عزیزم ،من و تو هنوز به هم محرم نیستیم ،رت و ،رت دستم رو میگیهری! ههر وقهت اسهمتر،ت تو شناسنامهام و شرعی و قانونی همسرم شدی اونجا مجازی.
کرد .این درخواست آالگل امکان عملی شدن نداشت .هرچند او کج خلقی

پیمان آشفته نگاه

میکرد .می،همید ترس

از چیست اما دل

راضهی نمیشهد .شهب تولهد

انگشت او برده بود .همین تقاضا را کرده بود اما االن دست و دل

کهه حلقهه را در

میلرزید .آالگل تنهی آرامهی

به او زد و همراه با النا وارد مغازه شد .پیمان گامی به سمت عقهب نههاد و دسهتی بهه گهردن
کشید .لعنتی گفت و تا آمد قدمی به سمت جلو برود ،گوشی در جیب کاپشنا

لرزید .کال،هه

آن را از جیب بیرون کشید و بدون تعلل و نگاه به مخاطب جواب داد .
این مرتیکه بیاتی اینجا چه غلطی میکرد؟ مگه ازت نخواستم این مهدتی کهه نفسهی میهره ومیاد بذاری کنار کسی که دوس

دارم باشم؟ نکنه اینم مثل همون قولهات بود؟

نواب که برای کار ضروری از بیمارستان خارج شده بود .با شنیدن سخن پسر  ،دستی به تهه
ری

سفید

کشید.

-دوبار بهت زنگ زدم .دوبار

رو ریجکهت کهردی تقصهیر مهن چیهه؟ کهی وقهت داری بایهد

ببینمت پیمان!
پیمان نگاهی به مرکز خرید شلو که اکثر

را خانمها تشکیل میدادند .چشم دوخت.

هر وقت بگی میام ،اتفاقا خودمم باهات حرف دارم.832
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نواب دست درون جیب

کرد و دوباره زنگ در خانهی کلنگی را زد.

امشب شام چطوره؟پیمان لب

را گزید .با نوک گرد چکمهی نیم ساق

بر زمین کوبید.

باشه ساعت نه هرجا باشه میام ،شب باید برگردم خونه اگه ،کر میکنی حر،امون زیاد طوالنیمیشه زودتر بیام؟
نواب با خ -خ
-بهت خبر

صدای دمپایی لبخندی کنج لب

نشست.

رو میدم .مراقب خودتون باشین ،خدا،ظ!

پیمان خدا،ظی گفت و گوشی را درون جیب
دو زانو نشسته و به النا کمک کرد پیراهن
شلو پیچید ،ترسویی در دل نثار

گذاشت به سمت مغازه گام نههاد و آالگهل روی
را بر تن کند .صدای پیمان که در مغهازهی نسهبتا

کرد و با عصهبانیت گونهها

جوری پیمان را راضی میکرد .نه بخاطر پدر

را از درون گزیهد .بایهد یهک

بلکه بخاطر خودشان و النا!

***
با شنیدن صدای برخورد ک دمپایی پالستیکی بر روی سرامیک ،نواب دستی به جلوی کهت
کشید .زن چادر رنگی گلدار

را از روی زمین جمع کرد .دست

را روی زنجیر در گذاشهته و

آن را به عقب کشید .نواب با نمایان شدن چهرهی زن لبخند مضطربی بر لب نشاند.
سالم مجدد ،شرمنده مزاحم شدم ولی پشت تلفهن ههم بهتهون گفهتم ،هرم رضهایت رو دارمبراتون میارم تا کار یکسره شه.
زن دست

را به چهارچوب گر،ت ،دمی از هوا گر،ت و چادر را جلوی دهان

سالم آقای دکتر ،میخواستم بهتون مجدد زنگ بزنم اما در دستر833
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اومدین.
تر

به جان

تزری شد .مگر حرفها را نزده بودند؟ پ

مشکل چهه بهود؟ زن از جلهوی در

کنار ر،ت و به داخل اشاره کرد.
بفرمایید داخل ،تا قبل از اینکه پسرام بیان باید مطلبی رو بهتون بگم.نواب دستهی کیف

،شرد.

را در میان مشت

همین جا لطفا بگید .رضایت میدین یا نه؟اشک در چشمان زن حلقه زد ،دل
سایهی نواب در زندگیا
پسر

راضی بود به این عمل؟ نبود .از همان دو سهال پهی

پیدا شده بود .راضی نبود قلب پسهر

کهه

را اههدا کنهد .راضهی نبهود

تکه-تکه شود .

من منصرف شدم آقای دکتر ،اگه الزم باشه تا صدسال دیگه هم با دستگاه پسرم رو زنده نگههمیدارم ولی نمیخوام تیکه-تیکها

کنین! لطفا دیگه مزاحم نشین ،نه برادرا

رضایت میدن

نه بنده!
برق از سر نواب پرید .دوسال آزگار دنبال این خانواده دویده بود که آخهر زیهر
آمد در را ببندد ،دست

روی در قرار گر،ت و آن را به داخل ههل داد .مغهز

بزننهد؟ تها زن
ناگههان تههی از

چیزی شد .
خودتههونم خههوب مههیدونین پسههرتون زنههده نمیشههه مههیدونین پههول نگهههداری اون رو زیههردستگاه ندارین .خانم توکلی لطفا به این ،کر کنین ،اعضای بهدن پسهر شهما میتونهه جونهه
چندتا آدم رو نجات بده!
زن قدمی به عقب گذاشت و در کامل باز شد .چههرهی رنهگ پریهده ،عصهبی و کال،ههی نهواب
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دیدنی بود .
من نمیخوام جونِ چندتا آدم رو نجات بده! من میخوام اگه پسرم مرد بها هرچهی کهه داره ونداره بمیره! از خونه برید بیرون آقای نواب ،برید دنبال یک قلب دیگه واسه پسرتون بگردین!
نواب گوشهی لب
-دوسال پی

را جوید و ناگهان اختیار از ک داد.

خودتون گفتین اجازه میدین اعضای بدن پسرتون احیا شه ولی درخواسهت رو

امضا نکرده منصرف شدین ،دو ساله دارم دنبالتون هرجا میرین میام چون قلب پسهر شهما تنهها
قلبیه که شرای احیا رو داره  ،آزمای ها گر،ته شده همه چیز درسته تو که نمیخواستی چرا
انقدر من رو امروز،-ردا کردی؟ پسر من وقتی برای زندگی نداره! حال

خوب نیست .نمیتونم

منتظر بمونم یک نفر دیگه پیدا شه !
لبان

را برهم ،شرد .اشک در چشمان قههوهای رنگه

چشمان

حلقهه زد و آ،تهاب سهوزندهی پهاییزی

را اذیت کرد .زن با حرص و همانند خود  ،میزان صدای خروجی از دههان

را بهاال

برد.
این مشکل من نیست ،مشکل شماست .هیچکدوم از ما راضی به اهدا نیستیم .پسر شهما ههماگه سرنوشت

زندگی باشه زنده میمونه! لطفا از اینجا برید تا پسهرام نیومهدن و دعهوا درسهت

نشده!
دستی میان موهای جوگندمیا
شد و لحن

ملتم

کشید .پوزخند تلخی کنج لب نشاند ،گردن

بهیاراده کهج

و آرام.

من به شما ح میدم خانم توکلی ولی پسر من ،رصتی برای زندگی نهداره ،اون یهک دختهربچهی چهارساله داره! سه سال تونستم با باطری قلب

رو احیا کنم ولی دیگه قلب

جوابگهو

نیست .چرا وقتی پسرتون میتونه جون چندتا جوون رو نجات بده از این کار خیهر خودتهون رو
835
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دریغ میکنین؟
زن که میدانست اگر بیشتر نواب از پسر

و شرایطی که دارد بگوید .از روی احسها

میرود به سوی امضا کردن درجایی که میداند بعدها خود
ر،ته دست

دسهت

را نخواهد بخشهید .بهه سهمت در

را روی لبهی در گذاشت.

بفرمایید بیرون آقای دکتر ،من نمیخوام تو کار خیر سهیم باشم .برید بیرون!نواب دستی به موهای

کشید و قدمی به سمت در برداشت .یک پای

تا نیمه داخل خانه بود .دست و پای

از درگاه خارج شد امها

از شدت عصبانیت و خشم هماننهد چهوب خشهک شهده

بود.
-پ

این همیشه یادتون باشه ،اگه پسر من مُرد ،ق بخاطر شما بود .چهون شهما بهودین کهه

وقت من رو گر،تین و مانع پیدا کردن یک قلب دیگه شدین! خدا به پسهرتون سهالمتی بهده و
امیدوارم تو سرنوشت

مرگ نباشه!
را محکهم بهر قفسههی سهینها

نواب از درگاه گذشت و زن محکم در را برهم کوبید ،دسهت

کوبید و با بغض از پسری که دوسالی بود روی تخت بیمارستان ا،تاده بود زمزمه کرد.
-امیر من قویه! امروز،-ردا به هو

میاد .

نواب با شانههای ا،تاده و سر پایین ،به سمتی که ماشین

پارک بود ر،ت و ناگههان تها جلهوی

ماشین ایستاد .چندین بار بر الستیک ماشین لگد کوبید و ناسزایی نثار این خهانواده گفهت ،در
آخرهم در ماشین را باز کرد و سوار شد .کت
را پوشاند .سر

را به دست

را ک زمین انداخته و با دستهای

تکیه داد و زیرلب زمزمه کرد.

پسرِ من باید زنده بمونه! پیمان باید کنار دخترحاال که کنار یکی بهتر از پریاست ،باید موها
836
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زندگیه ،اون آرزو

رو برآورده کنم .حتی اگه الزم شد...

داشتن قلب سالمه! باید خواستها

را از تکیه گاه برداشهته و نگهاهی میهان آینههی جلهو کهه چههرهی

حر،

را ادامه نداد ،سر

خود

را نشان میداد با گوشی رد و بدل کرد .کمر

را خم کرد و گوشی را از میان کهت

برداشت .
چارهای برام نذاشتی خانم توکلی ،نذاشتی همه چیز با خوبی و خوشی حهل بشهه و نمیتهونمبذارم پسرم جوون مرگ شه اونم وقتی خودم مسبب قلب مریضشم.
از میان مخاطبین
کفپو

نام کفا

را پیدا کرد .آیکهون تمها

را لمه

برداشت و تکانی داد ،روی صندلی گذاشت و سهر

تکیه داد .میدانست ر،ی گرمابه گلستان
زیاد میبرد .بنابراین بازدم

کهرده و کهت

را از روی

را بهه شیشههی دودی ماشهینا

تا وقتهی بها دسهتان لهرزان تلفهن را بهردارد زمهان

را بیرون ،رستاد و با بندانگشتان

وصل شد و نواب دست از حرکت دادن انگشتان

بر روی ،رمان کوبید .تمها

کشید.

بله؟!نواب گلو صاف کرد.
سالم!را از چشههم برداشههت .دسههت دیگههر

مههرد بهها شههنیدن صههدای او عینههک تههه اسههتکانیا

را

جلوی دهانهی تلفن سیمی سبز رنگ قدیمی گر،ت.
به آقای دکتر نواب ،مدتیه به دوست پیرت سر نمیزنی آقاجون!حمید لبخند کجی از لفظ پیر بر کنج لب
میتوانست کمکه
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میگذاشت که میدانست دست رد بر سینها

نمیزننهد .نگهاه کال،هها

را بهه انتههای کوچهه

از بیست سال به چشم میخورد.

دوخت .با،ت قدیمی و ساختمانهایی با قدمت بی

هنوزم تو همون دکه رادیو ،تلویزیون درست میکنی پیرمرد؟ اگه آدرست تغییر نکرده که دوتاچای تیار کن بیام به یاد گذشته بخوریم.
مرد دستان چین ا،تادها
-راست

را روی میز چوبی گذاشت.

رو بگو دکتر ،پارسا قهرکرده ر،ته یا پیمان با خواهرزادهات ،رار کرده میخوای بیهای

درد و دل کنی؟!
حمید ،دکمهی استارت ماشین را ،شرد .این پیرمرد از چندین سال پی
را نمیدانست .چندسالی بود به قدری سر

دیگر قصههزندگیا

درگیر کار شده بود که وقت نمیکهرد روزی یهک

بار گوشی را چک کند و از خبرههای جههان خبهردار شهود چهه برسهد صهحبت بها یهار و یهاور
را بیرون ،رستاد.

قدیمیا ؟! بازدم
-اگه بگم هردو

چی؟ اگه بگم این مدت از بچههام خیلی دور شدم چی میگی؟

مرد کمی خود

را به سمت جلو کشید .به قدری ،ضای مغازه کوچک بود که بهرای برداشهتن

یک قدم به سمت بخاری گازیا
-پ

نمیتوانست خود

را رد کند.

حر،ات زیاده ،بیا منتظرم.

حمیههد خههداحا،ظی گفههت و بههه دنبههال ایههن حههرف گوشههی را پههایین آورد .مههرد گوشههی را
سرجای
عینک

گذاشت .کمر دردمند

را روی چشم گذاشت و پشت میز چوبی زوار در ر،تها

ا،تادن وزن

نشست ،صدای قرچ و قرچ بها

روی صندلی آمد ،پیچ گوشتی چهارسهو را میهان دسهتان لهرزان

پیچهای دستگاه پخ
838

را خم کرد و درجهی بخاری را باال برد .کمی عقب ر،هت،
گر،هت و روی

سیاه رنگ که حتی محلی برای گذاشتن نوار کاسهت بهود گذاشهت و بها
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چشمانی که دیگر دقت گذشته را نداشت پیچهای دورتهادور را په
برداشتن پوش

از چنهد دقیقهه بهاز کهرد،

پشت دستگاه با باز شدن در ورودی مغازه در یک زمان اتفهاق ا،تهاد .مهرد بها

دیدن او از جا برخاست و پیچ گوشتی را روی میز رها کرد .سر و وضع همیشه مرتب نواب را از
نظر گذراند .اگر او هم چندسال پی

دردسری درست نمیکرد شاید شده بهود ،هردی بهاالتر از

نواب نه مرد آچار به دستی که در یک مغازهی کلنگی به تعمیر لوازم عتیقههی مهردم بپهردازد.
نواب نگاهی به شلوغی اطراف انداخت و لبخند کم رنگی بر لب نشاند .
-از چندسال پی

اینجا همین جوری مونده! همون قدر عار،انه و جالب!

مرد خندید و چهارپایه چهوبی زوار در ر،تههای کهه کنهار

قهرار داشهت را برداشهت و از جها

برخاست.
بیا بشین میدونم اینجا چه قدر داغونه ،تو دیگه بد ترچهارپایه را با ،اصله کنار خود
خاکهای

گذاشت و دسهت زمخهت

نکن!
را روی که چهوبی آن کشهید تها

را تکان دهد.

بیا بشین ،شرمنده وضعیت مبلهایی که اینجا بود زیاد قابل تعری نبود ،مجبور شدم ردشهونکنم بره!
نواب دست راست

را درون جیب شهلوار

کهرد قهدمی بهه سهمت تلویزیهونی کهه صهاحب

بیخیال آن شده بود و مدت زیادی در مغازهی او خاک میخورد .گام نهاد .دو بنهد انگشهت

را

بر روی آن کشید.
نیومدم زیاد بمونم، .ق در همین حد بدون ،تو این چندسال سهپری شهده ،دوتها پسهرام رو ازدست دادم .پارسا بعد از مرگ بچها
از خود
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طالق گر،ت ،دنبال یک دختر بچه که ده سهالی
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مرد که ،کر نمیکرد نواب به این سهریعی سهرا اصهل مطلهب بهرود .دسهت
چهارپایه ایستاد ،کمی عقب ر،ت و درآخر روی صندلی خود
استکانیا

از حرکهت روی

جا گر،ت .عینک مطالعهی تهه

را از چشم جدا کرده و روی میز گذاشت .منتظر از پشت به حمید خیره شد .

خب؟ پیمان که با خودته ،نه؟محو شد .بیتوجه به چرک شدن کت بژا

لبخند از روی لبان

تلویزیون و میز چوبیای که آن روی

بهه سهمت او برگشهت و بهه

قرار داشت .تکیه داد .یهک راسهته بیشهتر جها نبهود ،بهه

قدری اتاق شلو و پر از وسایل صدسال مانده بود .دست از جیب بیهرون کشهیده و گونهها

را

خاراند.
بعد از ،وت بابا ،وصیت نامه خونده شد ،یک پاپاسی به من نرسید و همه بهه نهام پریها شهدهبود .
از این نیاز نبود نواب از این موضوع حرف بزند چون میدانست او خود

دیگر بی

تا انتههای

اتفاقات را ر،ته است.
-پ

پسر اولت بخاطر حریصیت و پسر دومیت خود

ازت ،اصله گر،ت .ولی خب کنجکاوم

چیشد؟
نواب دست

را کنار بدن

رها کرد .نگاه

را صاف به مرد دوخت .همسن بودنهد امها پیرمهرد

شکستهتر به نظر میرسید.
برای به دست آوردن اون ارث و میراث لعنتی ،با بیاتی پدر پریا که اونم بوی پول رسیده بهودبه دماغ

دست به یکی کردم .وقتی هشت ماه و نیم از بارداری پریا گذشت و حاضر نشد همهه

چیز رو برگردونه ،به زور متوسل شدم .پیمان رسید و دید چجوری پریا داره زیر دسهت و پهای
پدر
840
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چشمم رو کور نکرده بود.
نمیشد نواب به این صهراحت واقعیهت

صدای قل-قل کتری روی بخاری درآمد .مرد که باور

را بگوید ،به قدری باور حرفهای ناگهانی او سخت بود که ناگهان دست
محکم بر روی میز ،رود آمد .نواب دست چپ
تا نه ،رصت داشت .به خیال خود

از زیرچانه رها شده و

را باال آورد و به ساعت چشم دوخت ،دو ساعتی

میخواست پ

از گر،تن رضایت از خانوادهی توکلی ،این

خوشحالی را با پیمان سهیم شود .بگوید" پدرت توانست یک راه قطعی پیدا کند ".نهواب تکیهه
از تلویزیون گر،ت و به سمت بخاری گازی کوچک قدم نهاد.
-پیمان قلب

گر،ت ،آزمای ها درست بود ،رگهای قلب

بهاز بهود امها ضهربان قلهب

دقیقه کند میشد دو دقیقه به قدری تند میشد که رگهای دست

پهنج

بیرون مهیزد .وضهعیت

اورژانسی بود .باید یک جوری پیمان رو نجات میدادم اما راه قطعی نبود .باطری تنها چیهزی
بود که میتونست ضربان قلب رو تنطیم کنه .
نواب خم شد و قوری کوچک سفید رنگ را از روی زمین کنار بخهاری برداشهت داخهل را نگهاه
کرد ،به اندازهی دو قاش چای سیاهِ خشک داخل

بود .آن را زیر شهیر کتهری گر،هت و آن را

داخل قوری بریزد.

باز کرد ،تا آب جو

-پریا تونست بچه رو به دنیا بیاره اما حال

خوب نبود .از ماهههای اول بهارداری

ههم شهروع

کرده بودم به انداخت این زمزمه که بچهای که داره تو وجود پریا رشهد میکنهه ،بچههی پیمهان
نیست .پریا وقتی شنید بچها

مرده از بیمارستان ،رار کرد ولی بیخیهال پیمهان نشهد .عمهل

پیمان نتیجهی خوبی داشت ولی نه زیاد! موقتا میتونست به زندگی ادامه بهده ،اونهم بها یهک
سری شروط که باید رعایت میکرد اما از وقتی پریا رو از بیمارستان ،راری داد .با زمین و زمان
لج کرد .دختر بچها

دو هفتهای تو بیمارستان بود .خود پیمان یک ماه تو بیمارسهتان بسهتری

بود ولی متوجه این نشد بچها
841
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مرد سر تا پای

گو

شده بود ،تا ببیند ته این غصهی غم انگیز به کجا میرسد .نهواب کهه در

گذشته غرق شده بود با سرازیر شدن آب جو

از دهانههی کتهری روی دسهت  ،سهریع شهیر

کتری را بسته و قوری را باالی آن گذاشت.
-برگشت خونه ،وسایل

رو جمع کرد خواست بره ،میخواستم به بهانهی بچه نگهه

نشد .با نوزاد یک ماهه گذاشت و ر،ت .داروهایی که به

دارم امها

دادم رو نخورد .کارهایی که گفهتم رو

انجام نداد .زندگی تو یک خونهی سی متری منطقهی ضعی رو بهه خونههی پهدری

تهرجیح

داد .شبانه روز مثل خر کار کردن برای درآوردن یک پاپاسی رو تهرجیح داد .بعهد از چندسهال
پریا رو پیدا کردم ،با یکی دیگه ازدواج کرده بود .تهدید

کردم برگرده پی

پیمان! خواسهتم

خوبی کنم اما االن عاش یکی دیگه شده! پیمان دلبسته به یکی که خیلی شبیه پریاست .
تبسمی کرد و در قوری لعابی را روی آن گذاشت .دست
با دست

کمی آن را پ

چند هفته پیزندگی

زد .پ

به روی پردهی طر دار پنجره ر،ت و

از صغری -کبری چینی به قسمت مهم کالم

تولد پیمان بود ،میدونی با تلخی تمام ازم چی خواست؟ نجهات

برم بیرون و بذارم با کسی که دوس

شدم این مشکل واسه خود

پی

داره زندگی کنه! گفت آرزو

بیاد .خودم باید نجات

رسید.
بهدم یها از

اینه! خودم باع

بدم .نمیتهونم بهذارم جلهو چشهم

خودم بمیره !
مرد که سررشتهای در این زمینه داشت ،پیچ گوشتی را میان دست

گر،هت و نهوک آن را بهه

پیچهای کوچک نزدیک کرد که توس آهنربا جذب شد.
از کجا میدونی؟ شاید تا چندسال آینده تونست دوام بیاره! میدونی که از هر صهد نفهر شهایددو نفرشون مشهکل پیمهان رو داشهته باشهن و بعهد چنهدین و چندسهال دارن زندگیشهون رو
میکنن!
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بوی خاک موجود بر روی لوازم باع خار

بینیا

شد .پهرده را رهها کهرد و گهردن

را بهه

سمت مرد چرخاند.
کنترل دستگاه دستِ منه ،من دکترشم ،کسی که باطری رو تو قلهبهمون سه-چهارسال پی
حرف هردومون یکیه ،قلب

کهار گذاشهته مهنم! از

هر روز دارم چک میکنم .حتی میدونم دکتهر

رو عهوض کهرده و

دیگه پاسخگوی باطری نیست .باید به زودی عمل پیوند قلب انجام

بشه!
مرد سر بلند کرده و نگاه
-از چندسال پی

کرد .نواب چند قدمی به سمت

برداشت و جلوی میز ایستاد.

اسم پیمان تو ص پیونده قلبه ،پیوندهای زیادی پیدا شد اما هیچکهدوم بها

پیمان همخونی نداشت .دوسال پهی

بیمهاری پیهدا شهد کهه بخهاطر ا،تهادن از پلهههای یهک

ساختمون نیمه کاره ،ضربه مغزی شده بود ،تنها کسی که همه چیز

با پیمهان تطهاب داره و

احتمال مو،قیت عمل و نجات پیمان باالست همون پسره !
مرد دستی به پشت سر

کشید و نواب زبان بر لبان خشک

کشید .

خب اینکه خیلی خوبه!نواب ک دو دست

را سمت چپ و راست میز گذاشت ،کمی خود

شدت ،شار عصبی گردن

را به جلو مایهل کهرد .از

تیر میکشید.

-قرار بود این اتفاق بیفته ،خانوادها

تا مرز رضایت ر،تن اما پشیمون شدن ،دوساله دنبال این

خانوادهام که با یک امضا دست به کار شم اما همهین دم آخهری گفهتن حتهی اگهه صدسهالم
پسرشون زیر دستگاه باشه دستگاهها رو قطع نمیکنن! بهشون گفهتم پیمهان ،رصهت آنچنهانی
نداره هر روز حال

بدتر میشه !

ابروهای مرد از هم گسسته و مبهوت به نواب خیره شد .نگاه دوست قدیمیا
843
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محکم بر میز کوبید .

زد و ناگهان با دو دست

-من نمیتونم بذارم پیمان تو سن سی سالگی وقتی تازه داره طعم خوشبختی رو ح

میکنه

بمیره! حال پیمان بده ،معلوم نیست امروز هست ،ردا کجا باشه!
نواب عصبی و کال،ه از میهز دور شهد ،پشهت
را پ

چشمان

را بهه او کهرده و بها دسهت اشهک حلقهه زده در

زد.

-تو یک پدری می،همی من چی میگم! پ

کمکم کن! همون طور کهه قهول دادی یهک روز

هرجا هرچیزی ازت خواستم انجام بدی!
مرد از پشت به نواب خیره شد و پیچ گوشتی را روی میز گذاشت .به یاد داشت نواب چه لطه
بزرگی برای خانوادها

کردهاست .خوب میدانست اگر او نبود ،پسر

سر میبرد .اما از جان

چه میخواست؟ لبهی صندلی نشست.

همچنهان در زنهدان بهه

قلبم رو دربیارم بدم به پسرت؟نواب دمی از هوای سنگین و گرم محی گر،ت ،آرام پلکهای
کردن چشمان

را روی هم ،شهرد و بهدون بهاز

گفت:

بدون کمک یک نفر نمیتونم عمل پیوند انجام بدم .تو اتاق عمل دستیارم با !لرز

نامحسوسی با شنیدن سخن نواب بدن

معدنی مچاله شدها

گر،ت .دست لرزان

را بلند کهرده ،بطهری آب

که براثر ضربه اینگونه شده بود از کشو بیرون کشید و در

را بهاز کهرد،

دهانهی آن را بر دهان گذاشته و اندکی از آب چند روز مانهده نوشهید .نهواب چههرهی او را در
تلویزیون دید .بدون برگشت گفت:
-چارهای ندارم ،پیمان باید زندگی کنه ،حتی اگه من دکترِ قاتل شم ،حتی اگه هرچی اعتبار و
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آبرو برای خودم جمع کردم بخاطر این کار از بین بره !
مرد بطری را روی میز گذاشت که به علت شکل نامتقارتی که داشت به سمت خود

کج شد و

به سمت زمین سقوط کرد.
میخوای جونِ جوون مردم رو بگیری که پسر خودت رو نجات بدی؟ تو که از اول به تقهدیر وسرنوشت اعتقاد داشتی ،یادت نیست از همون سالهای اول که باهم وارد دانشهگاه شهدیم چهی
میگفتی؟ خدا هرچی بخواد واسه بیمارا رقم میزنه! اگه قرار باشه پیمهان زنهده بمونهه بهدون
پیوند میمونه ،اگه قرار باشه بمیره میمیره !
نواب پوزخند تلخی کنج لب نشاند ،جلوی کت

را صاف کرد.

میخوام این بار رو با سرنوشت شومی که خودم باع شدم واستوهم نمیخوای کمکم کنی خودم تنهایی هرجور شده انجهام

نوشهته شهه بجهنگم! اگهه
مهیدم ولهی نمهیذارم پسهرم

بیفته بمیره! من با گر،تن این تصمیم پی زندگی و آیندهی خودم رو به تنم مالیدم.
پ

از به زبان آوردن این حرف قدمی به سمت در خروجی نهاد اما صدای بلند و لرزان مرد او

را متوق

کرد.

،-کر میکنی خوشحال میشه وقتی بهو

بیاد ببینه قلب یهک آدم دیگهه تهو سینهاشهه اونهم

وقتی رضایت هیچکدوم از اعضای خانوادهی طرف رو نداره؟ میدونی وقتی بفهمه بابا
پشیمونی ،شرمندگی و جبران کاری که سر
دعا میکنه کا

بمیره اما قلب

بخهاطر

آورد قاتل شده خوشحال که نمیشه هیچ ،مدام

تو سینه نزنه؟ چرا از اول زندگیت ههیچ چیهز رو بهه عههدهی

خدا نذاشتی؟ چرا میخوای با دست بردن تو تقدیری که خدا بهرا

نوشهته زنهدگی رو جههنم

کنی؟
نواب انگشت شستا
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-چون اینی که تو اسم

رو میبری تقدیر نیست .نوهی من بی پدر شه ،پسهر سهالم و صهالح

من صاف بره سینهی قبرستون ولی پسری که شاید بهو
زندگی که نه ،اصال نمی،همه دور و اطرا،

نیاد با دستگاه زنهدگی کنهه؟ اونهم

چی میگذره، ،ق نفه

میکشهه .بمونهه؟ ایهن

عادالنه است؟ نیست .اآلنم مشکلی نیست ،حرف من رو نشنیده بگیر !
پشت

را به مرد کرد ،در را باز کرد و بیتوجه به صدا زدنهای او ،در ماشهینا

را کهه جلهوی

مغازه پارک بود باز کرده و سوار شد .مرد از مغازه بیرون آمد و بهر شیشههی دودی ماشهین
کوبید اما او به قدری عصبی و پریشان بود که بدون بستن کمربند ،پای
دنده عقب گر،ت ،با یک ،رمان از جا پارک درآمهد .دسهت
مشت

را روی گهاز ،شهرد و

دور ،رمهان مشهت شهد و محکهم

را بر ،رمان کوبید.

-هیچک

درک نکرد ،چی مهیگم ،ههیچک

نفهمیهد پهدر بهودن یعنهی چهی و پشهیمونی از

اشتباهات گذشته یعنی چی!
نگاهی به ساعت بین کیلومتر شمار انداخت .یک ساعت و نیم دیگر وقت داشت ،دسهت
حرص به سمت کی دستیا
نگاه دیگر

کشیده و قفل روی آن را باز کرد .یک نگاه

به کاغذ رضایت نامه ،با پیچیدن ماشینی جلوی

یک سمت کاغذ را به دندان گر،ت و با دست

دست

را بها

بهه جلهو بهود و

را روی بوق ،شهرده و از

سمت دیگر آن را ،محکم با دندان کاغذ را پاره

کرد .حمید نواب تا حال در این شصت و پنج سالی که از خدا عمهر گر،تهه بهود اختیهار از که
نداده بود .دیوانه و آشفته نشده بود ،حمید نواب ح

میکرد به بن بست رسیده است و مدام

صحنهای مرور میشد که با جنازهی پسر

مواجه شود .مهدام تکهرار میشهد خیهال

در ذهن

هنگامی را که صدای بغض آلود کسی از پشت تلفن خبر نبود ،رزند

را بدهد و او هیچ کهاری

جز نگاه کردن نداشته باشد .حمید نواب نمیدانست روزی به این حال خواهد ا،تهاد و چهه قهدر
سخت و دیر ،همیده بود درد سهمگین و ظلمهایی که به پریا کردهاست روزی دامن خود
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را

خواهد گر،ت.
***
ماشین را جلوی خانه نگه داشت ،از آینه به عقب خیره شد ،کیانو

که گردن

به سمتی کج

شده بود و خواب بود .النا با شور و هیجان پیراهنی را که خریهده بهود وارسهی میکهرد .آالگهل
کمربند

را باز کرد و بدون برگرداندن صورت

سمت پیمان گفت:

امشب میای خونه؟پیمان نگاه

کرد و محتاطانه از اینکه شاید او را پ

بزند ،دست

را روی دست گهرم آالگهل

گذاشت.
-آره! منتظرم با

برمیگردم ،جای من نیستی بفهمی اینکهه کسهی تهو خونهه چشهم بهه راه

برگشتنت باشه یعنی چی!
آالگل دست

را از زیر دست او کشید و در را باز کرد.

جای من نیستی بفهمی سه سال کنار یکی زندگی کنی ولی با یهک انگشهتر ،رمالیتهه همههچیز رو جمع و جور کنه یعنی چی! علنا دوست دخترتم انگار وقتی هیچ رسهمیتی رابطههامون
نداره!
روبه النا ادامه داد.
الناجان پیاده شو ،بابا باید بره جایی!پیمان لب

را از داخل گزید .چارهای جز صبر نداشت .پیمان نمیتوانسهت ترسه

را بهه زبهان

بیاورد و نیاز به گفتن هم نداشت .آالگل خوب میدانست چرا پیمان اینگونه ر،تار میکند .
برگردم باهم حرف میزنیم .847
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آالگل که امروز با دیدن پدر
اعصاب

و یادآوری قلب مریض پیمان آشفته و کال،ه به نظر میرسید و

خرد بود .از ماشین پیاده شد و در را برهم کوبید .همراه با النا به سمت در خانه ر،ت تا

قفل را باز کند .پیمان پو،ی از این ر،تار او کشهید .در سهمت کیهانو
موهای بلند
کرد .یک دست

و عینک روی چشمان

تازه کیانو

را زیرپای و دست دیگر

را بهاز کهرد .بها اصهال

شده بود .آرام خم شد و کمربنهد

را بهاز

را روی کمر او گذاشت.

نگاه کن برادرزادهام رو چه قدر سنگین شده! دیگه کم-کم داری واسه خودت مردی میشی!آالگل در را باز کرد و اجازه داد پیمان اول وارد شود اما او همچنان جلهوی درگهاه ایسهتاد .النها
دوان-دوان به سمت خانه ر،ته که با برخورد

به همسر آقا رضا ،درجها متوقه شهد .پیمهان

نگاهی به سر زیر ا،تادهی آالگل انداخت.
تا وقتی نگام نکنی بچه بغل جلو در وایمیستم .دخترعمه !آالگل اخمهای

را درهم کشید و بدون نگاه کردن به گردن کج پیمان گفت:

برو داخل دستت درد میگیره نباید بار سنگین بلند کنی ،در ضمن دیرت میشه!پیمان یک قدم به سمت

برداشت و بیتوجه به سنگینی دست  ،کمی سر

را خم کرد تا بها

آالگل هم قد شود.
تا وقتی نگام نکنی همین جا وایستادم .نگام کن تا برم! بدو دستم درد گر،ت .آالگل بیاراده با لحن سریعی که پیمان جملهی آخر

را ادا کرد .سر باال کرده و نگاه

کهرد

با دیدن لبخند روی لبان او تازه ،همید چه شد و چه کردهاست .پیمهان خندیهد و از درگهاه رد
شد.
-حاال درست شد.
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با گذشت پیمان از کنار  ،در آهنی را پشت سر
ذهن

بست .لب

را بر دندان کشید و سعی کرد

را معطوف حرفهای ناامید کنندهی نگین نکند .همسهرآقا رضها بها دیهدن پیمهانی کهه
را در آغو

کیانو

گر،ته بود .چادر

-سالم آقا بدین به من ،میبرم

را برای گر،تن او باز کرد.

را جمع کرد و دستان

داخل!

پیمان سالمی کرد و با احتیاط او را به آغو

زن سپرد.

ممنونم زهرا خانم .دارم میرم جایی شاید تا یازده-دوازده نیام .میدونین که ترا،یک تو ایهنزمان زیاد میشه .اگه لط کنین همین چندساعت که نیستم بمونین خیلی لط کردین.
زن لبخندی از این نگرانی پیمان زد و همان طور که سر کیانو

را روی شهانها

میگذاشهت

گفت:
-خیالتون راحت آقاپیمان ،تا وقتی بیاین پی

خانم هستم.

پیمان مجدد تشکری کرد .النا کنار زن از پلهها باال ر،ت و همان طور هم دامهن پیهراهن
پالستیک

را از

خارج کرد .

خاله ،این رو ببین مامانم واسم گر،ت ،ببین چه خوشگله از لبازن کلید را که روی در بود چرخاند و صندلهای سفید

کیا خوشگلتره!

را از پا درآورد.

خوشگل خاله بریم داخل کامل بهم نشون بده شاید دل منم خواست.النا با ذوق ،خم شد و چسب کف های
سر

را باز کرد و به داخل ر،ت .با بسته شهدن در ،پیمهان

را به سمت آالگل که دست به سینه ،بر زمین خیره شده بود .برگرداند و به سمت

نهاد .آالگل ناخن انگشت شست

را به کنار انگشت اشارها

،شرد .ته دل

از اینکه کسهی تها

اینجا تعقیبشان کرده باشد میلرزید .هرچند پیمان در طول مسیر به علت برگرداندن سر
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سمت عقب پی برده بود .روبهروی او ایستاد.
زود برمیگردم .به زهراخانم گفتم تا وقتی برگردم بمونه ولی ترجیحا در خونهه رو قفهل کهنکلید هم از روی در بردار! خب؟
آالگل با تظاهر به بیتفاوتی شانه باال انداخت و در چشمان تیره و براق پیمان خیره شد .
-کسی که بخواد بیاد داخل ،کسی که بخواد من رو با خود

ببهره بهه تهو کهه کنهارمی توجهه

نمیکنه! چون تو به جز یک نسبت ،امیلی مسخره با من هیچ نسبتی نداری .همهین طهور کهه
نتونستی تو اتاق پرو برای من هیچکاری کنی و اگه خودم همه چیز رو جمع و جهور نمیکهردم
االن اینجا نبودیم.
نایستاد تا عک العمل پیمان را ببیند از کنهار
بیاراده به سمت

گذشهت .پیمهان لبهان

را روی ههم ،شهرد و

برگشت.

،کر میکنی من دوست ندارم باهات ازدواج کنم؟ ،کر میکنی من بیتفاوتم به ایهن حرفههایبابات که از صبح که دیدی
قدم تند کرده و جلوی
دهان

از این رو به اون رو شدی؟
ایستاد .آالگل لب به دندان کشید و سر

را به سختی بلعید .ضربان قلب

را بهاال گر،هت .پیمهان آب

به قدری کند شده بود که گاهی سر

اما تحمل آالگل با چهرهی درهم سختتر از تحمل ضربان کند

گیج میر،هت

بود.

بهم نگاه کن! ،کر میکنی من بدم میاد از اینکه زنم شی؟ از اینکهه بتهونم همهه جها کنهارتباشم .به جای اسم پریا بگم این دختری که کنارمه زنمه ،اسمشم آالگله؟ ،کر میکنهی دوسهت
ندارم از هر حاللی ،برام حاللتر باشی؟ میدونی که پاسخ من به همهی این جوابها بلهه اسهت
ولی درکم کن! نگرانیم رو درک کن! نمیتونم با زندگی و آیندت بازی کنم .
گرهی شال

را باز کرد و چشمان نم زدها
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ببیند .
میخوام رو آیندهام ریسک کنم .میخوام زنت شم پیمهان! اگهه میخهوای بمهونم .تها طلهوعآ،تاب ،ردا صبح ،رصت داری! اگه قبول میکنی و همه چیز رو محضری میکنهی میمهونم در
غیر این صورت برمیگردم خونهی پدریم .
دستهای پیمان روی بازوهای

قرار گر،ت .تن صدای

آرام بود و سعی میکرد آالگل بیخیال

ازدواج شود.
عزیزم درک کهن دارم مهیگم نمیشهه مهن نمیتهونم بها خودخهواهی تمهام اسهمت رو واردشناسنامهام کنم خواه

میکنم...

آالگل اختیار از ک داد و ناگهان صدای لرزان

باال ر،ت.

کار االنت چیه؟ این خودخواهی نیست؟ می،همهی داری وابسهتهام میکنهی؟ داری عاشهقترممیکنی با کارات ولی همچنان ادامه میدی؟ تو کهه میترسهی از اینکهه مهن بعهد تهو شهان
ازدواجم رو از دست بدم .چرا داری باهام بازی میکنی؟ اگه خودخواه نیستی اگه ترسیدی په
چرا از اول این حلقهی المصب رو تو انگشتم کردی؟ مشکلت ،ق شناسنامها ؟ قلب و روحهه
من مهم نیست؟
پیمان چشمان
-بد

را با درد باز و بسته کرد و ناگهان دست

را جلوی آالگل بلند کرد.

من!

آالگل نگاه

کرد .رنگ پریهدهی صهورت پیمهان او را نگرانتهر از قبهل کهرد .چهرا بهاالی در

خامو  -روشن شد .پیمان دمی از هوای سرد گر،ت و تن صدای

را باال برد.

-حلقه رو بده من! اگه نمیدی بازم مهم نیست .از همین االن هرچی تو این مدت دیدی ههر
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حر،ی زدم که باع شد دلت بلرزه رو ،رامو
واسه آدمی که یک پا

کن! دیگه نمیخوام دلت واسه من بره! نمیخوام

لبه گوره ا،سرده بشی نمیخوام بار بزرگ کردن النا بیفته رو دوشت!

با گیج ر،تن سر  ،دست به سر گر،ته و کمی از آالگل ،اصله گر،ت .دستان آالگل بیحرکهت
ا،تاد و اشک از چشمان نم زدها

کنار بدن

و دو انگشت سرد

روی گونها

غلطید .همان دو قدم را از بین بهرد

را کنار گردن او گذاشت .تا پیمان آمد دسهت

بغضآلود آالگل در گو ا

را رد کنهد .صهدای بلنهد و

به صدا درآمد.

حالت خوب نیست پیمان ،قرصایی که امروز دکتهر داد کجاسهت؟ ضهربان قلبهت خیلهی کنهدشده !
با ضعفی که در تک-تک اعضای بدن
زیربغل او برد و نگه

پیچید ،تعادل از دست داد که آالگهل سهریع دسهت

را

داشت.

تو ماشینه؟ کجا گذاشتی؟باهم به سمت پلهها ر،تند .پیمان روی اولهین پلهه نشسهت و دسهتان
جلوی

نشست و دستی به جیبهای کاپشن

نهرده را گر،هت .آالگهل

کشید .با برجسهتگی قهوطی قهرص ،دسهت

را

کامل داخل جیب کرد .اگر او بح را شروع نمیکرد این اتفاق نمیا،تاد .نگین گفته بهود دکتهر
تاکید کردهاست از مکانهای استر
دست لرزان

گذاشت .بیاراده صدای

زا دور بماند .در قوطی را باز کرده و یک دانهه از آن که
را باال برد.

زهرا خانم ،عجله کن یک لیوان آب بیار! عجله کن!قرص را میان لبان پیمان گذاشت و دست راست

را نیمهی راست صورت او گذاشت.

-ببخشید پیمان تو ،ق خوب شو دیگه تکرار نمیکنم .به خدا قول میدم.
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پیمان چندین مرتبه پشت هم پلک زد و قرص را با بزاق دهان

زیر و رو میشد.

نگاه مضطرب ،اشک آلود و نگران آالگل ته دل
-کا

مخلوط کرد .بها هربهار دیهدن

دست خودم بهود ...میتونسهتم بگهم حهالم بهد نشهه کهه چشهمات خهی

نشهه! کها

می،همیدی نگرانیم رو!
در خانه باز شد و زهرا خانم بدون پوشیدن صندلهای
پیمان نشست و لیوان را جلوی
لبهی آن را به لبان

به سمت آنها دوید .یک پلهه بهاالتر از

گر،ت .دستان سرد و لهرزان آالگهل دور لیهوان حلقهه شهد و

چسباند و کمی لیوان را کج کرد.

خوب میشی پیمان! این قرص رو بخوری خوب میشی!پیمان قرص را قورت داد و آالگل لیوان را کنار

گذاشت .زههرا خهانم مرتبههای بهر صهورت

کوبید.
خانم زنگ نزنم اورژان ؟آالگل سر بلند کرد و با دیدن سایهی نحی و کوچک النا بر روی زمین گفت:
شما برید پیپیمان دستان

النا! خودم هستم.
را با بیحالی از هم جدا کرد و خطاب به آالگل گفت:

بیا اینجا تا زودتر خوب شم .آالگل لیوان را کمی به آن سمت هل داد و کنار پیمان جا گر،ت .اختیار و کنترل اشک ههای
را از دست داده بود .دستهای
گذاشت و سر

آرام دور پیمان پیچید .پیمان دسهت چهپ

را به سر او تکیه داد .آالگل لبههای کاپشنا

تو ،ق خوب با ! به خدا اگه دیگه تکرار853
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را گر،ت و با گریه نالید:

کردم.
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بهه سهختی در گهو

پیمان لبخند ماتی بهر لهب نشهاند و آرام بهر بهازوی او کوبیهد .صهدای
آالگل طنین میانداخت.
-من خوبم نگران نبا

،ق قبل اینکه این درخواست رو مطر کنی ،کر کن ببین بها شهرای

من سازگاری داره ،اصال ممکنه یا نه! یک لحظه ،کر کن ببین مهردی کهه دوسهت داره انقهدر
خودخواه شده که با وجود شرایط
دست

از روی بازوا

زندگیت رو تباه کنه یا نه؟

برداشته شده و روی موهای سیاه رنگ

که دور

رها شهده بهود قهرار

گر،ت .آالگل زیرلب زمزمه کرد.
تو قول دادی زنده بمونی! قول...پیمان سر

را نواز

کرد و میان حرف پرید.

باشه! بذار یکم حالم خوب شه داره دیر میشه باید برم !آالگهل سهر

را از شهانهی او برداشهت و نگهاهی بهه صهورت یخکهردهی او انهداخت .بها پشههت

دست اشکهای روی صورت

را تمیز کرد.

بذار من برسونمت .یا زنگ بزنم آژانپیمان دست

با اون برو!

را روی شقیقهی او گذاشت و بوسهای روی موهای

نشاند.

خودم میرم .چندثانیه دیگه حالم خوب میشه! تنها کاری که میتونی بکنی اینه که منتظر وچشم انتظارم باشی و مطمئن با

هرجا برم باز برمیگردم .

آالگل سری به معنای باشه تکان داد و پیمان دست بر نهرده گر،تهه و یهاعلی گویهان برخاسهت.
ضربان قلب
کمک
854
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آالگل موهای پریشان روی صورت

را پ

زد و پیمان با لبخند محو گفت:

تا طلوع ،ردا صبح وقت دارم ،کر کنم؟آالگل متعجب به چهرهی خندان

خیره شد .پیمان بازوا

را از دست آالگل کشید.

تا امشب میگم ولی قول بده اگه قبول نکردم نذاری بری! خب؟آالگل لبخند کمرنگی که بیشتر به نیشخند میمانست .برلب نشاند .آالگهل یهک چیهزی گفتهه
پدر

بود .مگر او میتوانست پی

برگردد؟ اصال امکان نداشت.

قبول!آالگل دست

را بر نرده گر،ته و از پشت سر با چشم مسیر ر،تن او را دنبهال کهرد ،بهه محهض

بسته شدن در خروجی توس پیمان ،لرز
گریستن به حال خود

چانها

را از دست داده و آهسته شهروع کهرد بهه

و پیمانی که بدون حر،ی بغض گلوی

را پایین ،رسهتاد و در عقهب را

باز کرده و نشست .آالگل سر پایین انداخت و بیتوجه به خاکی شدن لبا های
نشست .ه -ه خفه شده در گلوی
پیمان دست

را رها کهرد و مشهت سهرد

جلوی پلههها

را جلهوی دههان

گر،هت.

را روی گونه و ما بین صورت و شیشه گذاشت و بدون گفتن کالمی با مرادی که

مدام نگاه خیرها

را ح

میکرد .به بیرون خیره شهد ،بهه خیهال خهود

امهروز میخواسهت

بهترین روز را بسازد که به لط حضور بیاتی و عوامل ،به کل نابود شده بود .دمی از هوا گر،ت
و ناگهان از مرادی که حواس

به رانندگی بود پرسید:

-اگه یک پات لبهی گور بود ،این ریسک رو میکردی که زنی که دوس

داری رو عقد کنی؟

مرادی از آینهی جلو نیم نگاهی به پیمان انداخت.
-اتفاقی ا،تاده قربان؟
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صدای آهسته و لرزان پیمان کمی باال ر،ت.
جواب بده! عقد میکردی یا نه؟مرادی دستی به گوشهی لب کشیده و دنده را عوض کرد.
-آره این ریسک رو میکنم .بقیها

به ،رد روبه رو مربوطه اگه اون با وجهود دونسهتن شهرای

قبولت کنه یعنی خواستت با تمام وجود  ،به زندگی حتی چندساعت کنارت ههم دلخوشهه
اما اگه قبول نکرد ح داره!
پیمان با شنیدن حرف او ،محکم سر
نمیشه! تو شرایطمرادی تال

را بر شیشه کوبید و با لحن غمآلودی گفت:

نیستی بفهمی چی میگم سهیل!

کرد سکوت کند و دیگر چیزی نگوید و پیمان را که دیگر اختیار اشهکهای جمهع

شده در چشمان

را از دست داده بود ،به حال خود رها کند .کمی سرعت ماشین را کم کهرد،

جفت راهنما را روشن کرد و از کنار خیابان مسیر را ادامه داد .نیم نگاهی از آینه به پیمهان کهه
صورت

از شدت بلند نشدن صدای ه -ه ا

آهنگی که در ماشین پخ

سهرخ شهده بهود انهداخت و بهیاراده آخهرین

شده بود را انتخاب و آن را بلند کرد .کنار خیابان زیر تهابلو "توقه

مطلقا ممنوع" ایستاد و ماشین را خامو

کرد .بدون برداشتن کاپشن ،از ماشین پیهاده شهد و

پیمان با بسته شدن در و نوای آهنگ دست بر روی چشمان

گذاشهته و بهه حهال زنهدگیا

گریست.
{بهم ،رصت بده شاید یه در رو هر دومون وا شه
شاید تو این همه بن بست یه راه روشنم باشه} !
دردی در سراسر قفسهی سینها
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کوبیدن چارهای نداشت .پیمان کاسهی صبر

لب به لب پر شده بود .او علنها در زنهدگیا

رسیده بود به یک کوچهی بن بست که هیچ راه بازگشتی نداشهت .صهدای غمگهین و عصهبانی
آالگل در گو ا

پیچید .او گفته بود اگر خودخواه نیست پ

کرده

چرا حلقه را در انگشت

است .
{بهم ،رصت بده باید از این حال بدم رد شم!
قرارمون که یادت هست تا آخر عاشقت باشم} .
پیمان سر از شیشهی سرد برداشت و به پشتی صندلی تکیه داد .سه دکمههی اول پیهراهن
باز کرد و کمی شیشه را پایین داد .هوای سرد و خنک بر صورت ملتهب و خیس
به چشمان

را

وزید .دستی

کشید تا تصویر واضح شود .ماشینها با سرعت در حرکت بودند و مانع دید کامهل

او به آن سمت عابرپیاده میشد دختری پیراشکی گر،ته بود و س

سفید را روی آن میکشید

و با لذت میخورد .چند دختر و پسر که معلوم میشد نسبتی باهم ندارند با لبا های عجیهب
و غریب کنارهم قدم برمیداشتند و میخندیدند .چند قدم آن طرفتهر زنهی بها دسهتان پهر از
کیسهی خرید به سمت اتوبو
با،تها

میدوید و درآخر نگاه

از زیر شال صهدری رنگه

خورد .اتوبو

به دختری که موههای مشهکی رنهگ

بیهرون آمهده بهود و بهه داخهل مغهازه نگهاه میکهرد گهره

جلوی ایستگاه ایستاد و نگهاه پیمهان را کهور کهرد .په

از چندثانیهه اتوبهو

گذشت و قامت مردی با عصا و پای در گرو آتل نمایان شد .لبخندی بیاراده کنج لهب

نقه

بست .بابک و زنی که گمان میکرد مادر بهزاد باشد با پالستیکی در دست خارج شهدند .تهرک
بعدی شروع کرد به خواندن ،مرادی که درحال گفتگو با نواب بود و علت تاخیرشان را میگفت.
با صدای زمزمهی آهنگ شاد ،تکیها
کسی شد ،از صورت بیآرای

را از کاپوت ماشین گر،ت .بهزاد متوجهه سهنگینی نگهاه

پریها نگهاه گر،هت و سهردرگم دورتها دور تها خیابهان را از نظهر

گذراند .پیمان متوجه شد شیشه را کمی بیشتر پایین داد .محال بود بهزاد او را در الیهن دیگهر
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خیابان بشناسد اما شناخت .در ذهن پیمان این تصور بود که بهزاد اخمهای

درهم شهود امها

بهزاد هر وقت به کار او ،کر میکرد تمام ح های بهدی کهه از پسهردایی پریها داشهت .از بهین
با گفتار و کردار

میر،ت .پیمان همان نص روز ،با حرفهای

پیمان دستی برای او بلند کرد و بهزاد لبخندی مهمان لب

آن تصور را نابود کهرده بهود.

شد .سری بهرای او تکهان داد .پریها

نگاهی به بابک و کوثر که آهسته به جلو میر،تند انداخت و کامهل سهمت بههزاد کهه تبسهم و
توق کرده بود برگشت .با دیدن لبخند

و مردمک چشمهای قهوهای رنگ  ،رد نگهاه

را

گر،ههت و تهها آمههد برسههد بههه مقصههد ،ماشههین توسه مههرادی کههه سههوار ماشههین شههده بههود راه
ا،تاد .بهزاد با ر،تن ماشین ،سمت پریا برگشت و لبخند را از لبان

محو نمود.

بریم؟پریا سری تکان داد و کمی جلوتر از او شروع کرد به ادامه دادن مسیر ،امهروز روی حهال پیهاده
روی نبود .دوست داشت درخانه بماند و خودخوری کند .تا اینکه کنار بههزاد بمانهد و مهدام یهاد
این بیا،تد سهما

پ

از هشت ماه دیگر هیچ است .دستهای سرد

کرم رنگی که بر تن داشت .مناسب این هوا نبهود و کمهی سهرد
خود

را در آغو

کشید .بهزاد کنار

را مشت کرد ،با،هت

شهده بهود .بها دسهتهای

رسید.

سردته؟پریا پوزخندی کنج لب نشاند و با چشم دنبال بابک و مادرشوهرا

شد.

نه!بهزاد سکوت کرده و چیزی نگفت ،نگاهی به ،اصلهی خود
آب قدم میزد و او سمت شلو تر ،کال،ه نفس
کرده بودند .در اتاق ر،ته بود و لبا های
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را بیرون داد .پریا از صبح و جهر و بحثهی کهه

را جدا کرده بود و داخل یک پالسهتیک در طبقههی

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

زیرین کمد گذاشته بود .پریا امروز ر،تارهای
تا آرامبخ

او را عصبی و کال،ه کرده بود .به قدری کهه سهه

خورده بود تا به خود مسل باشهد و در حضهور مهادر

نزدیک شدن پریا در ماشین را باز کرد .همسر
او را کشید و کال،ه نگاه سبز-آبیا

چیهزی نگویهد .بیهاتی بها

که امروز از این ر،تارهای او کال،ه بود .بهازوی

را به او دوخت.

کجا میری علی؟بیاتی دست

را کشید و کمربند

را باز کرد .گوشهی سیبیلا

را جوید.

یکی از این دوتا آالگله! امکان نداره پریا همزمان دوجا باشه .جات رو با من عوض کهن ،جهایماشین خوب نیست ا،سر خواست جریمه کنه راه بیفت.
دختر گونههای

را باد کرد و عصبی به جلو چشم دوخت .بهزاد از کنار زن مسهنی گذشهت و
را بهه سهمت راسهت کهه ردیه مغازههها قهرار

یک قهدم بهه او نزدیهکتر شهد .پریها نگهاه

داشت دوخت .انگار هردوی آنها غیب شده بودند .نگاه سهر درگمه
حواس
آزاد

در پهی آنهها میگشهت و

به جلو نبود .بهزاد نگران از جمعیتی کهه بهر خهالف جههت هجهوم میآوردنهد دسهت
را برموهای قهوهای رنگ

کشید و به پریا کمی نزدیک شهد .پریها حواسه

بهه جلهو و

آدمی که ایستاده بود نبود .همانند هر عابرپیادهای که از او عذر میخواسهت و میگفهت کمهی
کنار برود تا رد شود ،هنوز این جمالت در دهان
خوردن نگاه
نظر

متوقه شهد .خشهونتهای پهدر  ،مهد

به چهرهی پدر  ،در یک قهدمیا

آمد و باع شد قدمی عقب برود، .کرههایی هماننهد گذشهته در سهر

ناگهان دستان

محکمتر از قبل دور خود

-شاید داییجان حمید به
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نقه

بسهت و

پیچید .

گفته ،باردارم ،شاید به

نشد ،دیگر ادامه نداد .بهزاد جمعیت را پ
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نچرخیده بود که با باال آمدن سهر

و گهره

گفته وضع مالی بهزاد خوبه! اومده...

زد و با دیدن پریای رنگ پریده و مهرد چهارشهانه و
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قد بلندی که همسن و سالهای پدر

بود .حرفهای پیمان و پریا از گذشته به سر

هجوم

آورد .بیاتی لبخندی بر لب نشاند.
چه تصاد،ی! سه هفتهای هست ندیدمت.مردمک چشمان پریا دودو زد و تا آمد قدمی به عقب بردارد .دست بهزاد دور شانههای
حب

شد و او را به سمت خود کشید .نف

حلقهه

شده در سینهی پریا با وارد شدن عطر تهن بههزاد،

آسوده رها شد.
عزیزم نمیخوای معر،ی کنی؟نگاه بیاتی به بهزاد و حلقهی طالیی رنگ دست چپ
پای

گره خورد و سپ

از باال تا پهایین سهرتا

را از نظر گذراند .او میدانست پریا ازدواج کرده ولی نمیدانست آن مرد کیست ،آن هم

به طور ناگهانی از زیر زبان حمید نواب بیرون کشیده بود .پریا مضطرب دست
گذاشته و پالتوا

را پشهت بههزاد

را چنگ زد.

پدر شناسنامه ...ایم .عع ...لی بیاتی !بهزاد لبخندی روی صورت سرد

نشاند .دست

را جلوی او بلند کرد.

متاسفانه ،رصت نشد خدمت برسیم بهرای ادای احتهرام ،کوتهاهی بنهده رو ببخشهید ،بههزادهستم همسر پریاجان!
بیاتی که دیگر شک نداشت این دختهر پریاسهت و از رنهگ پریهده و جهوری کهه دسهتان
خود

حلقه شده بود پی برده بود .دست بهزاد را میان دست

دور

،شرد.

خوشبختم .هر وقت دوست داشتین با پریا تشری بیارین .از وقتی حضانت پریا به پدربزرگ ودایی
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نیستم .برای همین تا چند روز پی

نمیدونسهتم ازدواج
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تو ذهنم بود .

کرده .همون تصور عش و عاشقی با پسرعمها
بهزاد ،شار آرامی به دست

را رها کرد .پریا حال

داد و درآخر دست

خوب نبود ،به قهدری

این مدت ،شار عصبی کشیده بود که تا یک اتفاق یا یکی از همهان آدمههای نحه
به گذشته رب میداد .

میدید .ذهن
بیاتی دست

گذشهته را

،رو برد .چشهمکی بهر صهورت رنهگ پریهدهی

را عقب کشید و در جیب شلوار

پریایی که هرآن امکان سست شدن زانو و ا،تادن
آنها ،اصله گر،ت و اخمی میان ابروهای
ریخته بود .باور

نشاند .از این رودستی که خورده بهود اعصهاب

بههم

نمیشد آالگل درست کنار پیمان بوده و او متوجه نشده ،متوجه دختری کهه

شب تولد پیمان بود نشده بود .دست
دستهای لرزان

بود .زد و پ

از خداحا،ظی گرم با بهزاد ،از

در جیب مشهت شهد و بها محهو شهدن قامهت پهدر

ساق دست بهزاد را چنگ زد .بهزاد نگران نگهاه

کهرد .پیمهان از اتفاقهات

گذشته برای او بازگو کرده بود .از اینکه چگونه سر چندمیلیارد ارث و میهراث چهه ضهربهای بهر
جسم و روان پریا وارد شده است .صدای

در میان شلوغی گم شد اما زمزمها

به گو

پریا

رسید.
آروم با ! ر،ت ،چیزی نیست پریای من ،نتر ! اتفاقات گذشته تکرار نمیشه ،من اینجام !پریا از این نزدیکی و دستان حلقه شدهی بهزاد ،لحن صدای گرم و گیرای بهزاد و تصمیمی کهه
قرار بر ر،تن بود .به خود لرزید و ناگهان دستهای بهزاد را پ

زد و عقب ر،ت.

بچه آرومه! نگران نبا !بهزاد لب
عصبانیتا

را با حرص بهر دنهدان کشهید .عصها را در میهان دسهت
خودداری کرد .پریا دست

را روی گونها

پشت سر عقب میر،ت .حرفهای بغضآلود
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،شهرد و از بهروز خشهم و

گذاشت .با هر قدمی که بیتوجه بهه

را بیان میکرد .یک نگاه بهزاد به پشهت سهر
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بود و نگاه دیگر سمت چهرهی رنگ پریده و حال خراب

بود.

هراتفاقی ا،تاد به من دست نزن! حتی دستمم نگیر! حالم بد میشه ،دلم میسوزه! نمیخهوامبعد تو دیوونه شم .نمیخوام یک چیزی بعد پیمان شم .ازم ،اصله بگیر بههزاد! مراقهب بچههات
خهودم برمیاومهدم .درسهته

هستم ولی تو لطفا نگرانم نبا ! مراقبم نبا  ،من قبل تو از پ

یک مدت باهم بودیم وابستهات شدم اما این رو یادت نره من سه سال آزگار تو کوچه و خیابون
زندگی میکردم .کنار گربههای تو پارک میخوابیدم .میتونم مراقب خودم باشم .
بهزاد نگاهی به خیابان انداخت .اگر چند قهدم دیگهری بهه سهمت عقهب بهر میداشهت کامهل
میرسید ،وس خیابان شلو و پر ر،ت و آمد .پریا بیتوجه به نگاه نگران بهزاد که دو قدم با او
،اصله داشت از کنار میلههایی که مختص دوچرخه بود گذشت .چشمان سیاه رنگه
شده بود .بهزاد اختیار از دست داد و سرجای

خهی

ایستاد.

باشه اگه مراقب خودتی بیا راهمون رو ادامه بدیم .عقبتر از اینی که هستی نرو !پریا با بغض خندید ،او حال
دور

خوب نبود .اصال! اختیار قهقهها

را از دست داد .دسهتهای

جدا شد و قدم دیگری به عقب گذاشت .نگاه مردم به سمت

-چیه؟ میترسی برم وس خیابون بچهاتون طوری

از

جلب شد .

بشه؟ انقدر بچهه دوسهت داری؟ نتهر ،

اگه من مادر بچهام نمیذارم حسرت پدر شدن به دلت بمونه بهزاد جان!
بهزاد پلکهای

را با حرص باز و بسته کرد و همان اندازه کهه پریها عقهب ر،هت ،بهه جلهو گهام

برداشت .تن صدای

باال ر،ت اما پریا ک کتانیهای سفید

را بر زمین کشیده و جلوی خ

عابر پیاده ایستاد.
گور بابای بچه وایستا سرجات انقدر عقب نرو! با اعصاب نداشتهی من بازی نکن پریا به قرآنیک کاری دست خودم میدم .بهت گفتم بهم ،رصهت بهده تها اتفاقهات رو جمهع و جهور کهنم.
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گفتم درکم کن !
پریا مشت سرد

را جلوی دهان

گذاشت و بی مهابا خندید .چهرهی آشفته و مضطرب بهزاد

در آن لحظه دیدنی بود.
-نتر

هرکاریم بشه نمیذارم واسه بچهات اتفاقی بیا،ته .جو

پریا خندید .اصال انگار چیزی مصرف کرده بود که با تلخی کالمه
بلند به سختی سمت
-دخترهی احم

نزن پات درد میگیره عزیزم.
میخندیهد .بههزاد دو قهدم

نهاد که پریا همان اندازه ،اصله گر،ت .
تا تو نباشی من این زندگی رو میخهوام چیکهار؟ چهرا انقهدر بهدون درک و

منط شدی؟ گذشتهات رو ازم پنهون کردی بهم درو گفتی گذاشتی ر،تی ...حاال بهت مهیگم
بهم ،رصت بده تا تصمیم بگیرم اینه عک

العملت؟

لبخند از لبان پریا محو گشت .قطرهای اشهک از گوشههی چشهم

رهها شهد و روی صهورت

غلطید .
،رصت بدم که تصمیم بگیری کی از زندگیم بری؟ کهی شناسهنامههای قالبهی رو بسهوزونی وواسه همیشه از زندگیت پرتم کنی بیرون؟ ،کر میکنی من انقدر طاقت دارم که تها اون لحظهه
وایستم؟ بفهم بهزاد ،من طاقت اخم و ناراحتی تو رو نهدارم .نمیتهونم ایهن اخهالق سهردت رو
تحمل کنم .
صدای عصبی بهزاد باال ر،ت.
من اسم ر،تن آوردم؟ من گفتم رهات میکنم؟ اصال میتونم؟ خودت میدونی مهن نمیتهونمبدون تو زندگی کنم چه برسه به اینکه بذارم برم !
مردم پشت بهزاد حلقه زدند و پریا درجای
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متوق شد و بهزاد دو قدمی به سمت او برداشت
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و دقیقا سینه به سینهی او ایستاد .پریا اختیار اشکهای رها شده از چشمان

را از دست داد.

به نظرت اینکه ،عال هستم ،یعنی چی؟ یعنی شاید ،هردا روزی نباشهی! بهه محهض بهه دنیهابزنی!

اومدن بچه من رو پ
بهزاد کال،ه نفس

را آسوده رها کرد و نگاهی به سمت چپ خیابان انداخت .دویست و شه

سفید رنگی از انتهای خیابان میآمد و آن دو ،دقیقا وس خیابان ایستاده بودند.
صهبر نمیکنهی نهه؟ میخهوای همهین االن تصهمیمی کهه گهر،تم رو بگهم؟ میخهوای بگهممیخواستم وقتی بچه به دنیا بیاد تو شناسنامهی واقعیم اسمت وارد شهه .واقعها واسهه خهودم
متاسفم واسه بهزاد احم که سعی کرد با وجود دروغایی که به

گفتی از کنهارت بهره ولهی

نتونست !
در سینهی پریا حب

نف

ر،تن معدها

باع

شد ،ابروهای سیاه رنگ

ناباورانه باال ر،ت .سهر گیجههای و ضهع

شد یک قدم به سمت بهزاد بردارد و او به عقب برود .چشهمان پریها سهیاه

شد و ناگهان تعادل از دست داد .عصا از دست بهزاد رها شد و دستان

دور او پیچید .نگهاهی

به صورت پریا انداخت .
خیالت راحت شد جایی نمیرم؟پریا سر

را روی شانهی او گذاشت و بهزاد کمی عقهب ر،هت و از وسه خیابهان کنهار ر،هت.

دویست و ش

با سرعت از کنارشان گذشت و دستان سرد پریا محکم پیراهن بههزاد را گر،هت.

صدای زمزمه وار و سستا
خود

که در گو

هم در این ده-دوازده روز از ر،تار

بهزاد پیچید ،باع شد لبخند محو او عمیه شهود.
کمی کال،ه بهود .از اینکهه پریها باشهد و نهزدیک

نرود هرچند حرفهای پیمان هم تاثیر خود را داشت .
هوم.864
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سنگینی جسم خستهی پریا روی بهزاد ا،تاده و دستان
علی گویان او را از زمین جدا کند .ماشینی کنار

کنار بدن

رها شد .تها بههزاد آمهد یها

ایستاد و شیشهی سمت کمهک راننهده بهاز

شد.
سوار شو دادا !صدای بابک ،باع لبخند بر لبان او شد .از زانو خود
به سختی داخل ماشین نشاند و خود
حلقه کرد و سر او را روی شانها

را خم کرد و در عقب را باز کرد .پریا را

کنار او جا گر،هت .دسهت

گذاشت .مادر

را بهیاراده دور شهانهی او

در ماشین نبود .بابک آینه را بهر روی بههزاد

تنظیم کرد.
-دنبالتون گشتیم ،پیداتون نکردیم .مامان یک دست لبا

بچه دید خو ا

اومد کارتخوان

مغازه مشکل داشت یکم زمان میبرد .من رو ،رستاد بیام ماشین رو بردارم ،شهما رو سهوار کهنم
بعد بریم خونه!
بهزاد آهانی گفت و با،ت موهای پریا را که رویه شانهی چپ
چشمان خستها
-به

ا،تاده بود .بها دسهت بهاز کهرد و

را برهم گذاشت.

گفتم ،دیگه الزم نیست .تا به دنیا اومدن بچه صبر کنیم.

لبخند بابک عم گر،ت و تک بوقی برای مادر

که در پیاده رو ایستاده بود و سردرگم اطراف

را مینگریست .زد.
خوشحالم بخشیدی !بهزاد سر

را به سمت پریا چرخاند ،چشمان

را بست و بوسهای روی موهای

نشاند.

-نبخشیدم ،ق با این واقعیت که بدون پریا نمیتونم زندگی کنم کنار اومدم.
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***
نگاهی به ساعت مچی صفحه گرد

انداخت .از نه خیلی گذشته بود .دقیقا سی و پهنج دقیقهه

تاخیر داشتند .مردی که جلوی در ایستاده بود نگاهی به نواب که مدام قدم رو میکرد انداخت.
-مشکلی پی

اومده جناب؟

نواب با نمایان شدن ماشین پیمان ،سری به معنای "نه" تکان داد .مهرادی جلهوی پهای نهواب
ایستاد ،پیمان دکمهی سوم پیراهن

را بست .دست

گیر نداشت دستگیره را بهه سهمت خهود

بکشد .نواب چهرهی پیمان را از نظر گذراند ،مرادی از ماشین پیاده شد و در را برای او باز کهرد.
پیمان تشکری کرد و دست

را سمت چپ قفسهی سینها

گذاشت .قادر نبود کمر

کند ،با تظاهر به خوب بودن حال  ،قدمهای آرام و سستی به سهمت پهدر
گوشی را در جیب شلوار

سر داد .از پله پایین ر،ت و تا آمد کمک

را صاف

برداشهت .نهواب

کند .پیمان نیم قهدمی

با عقب گذاشت.
میتونم بیام !نواب نگران سرتا پای پیمان رنگ پریده را از نظر گذراند ،گوشهای از ذهن

تصویر پسهرک بهه

کما ر،ته نمایان شد .مرد ،در را برای آنها باز کرد .پیمان تشکری کرد و همراه با نواب که دله
آشوب بود قدم به داخل نهاد ،ناخودآگاه با دیدن حال و هوای رستوران و ا،رادی که آمده بودند،
ذهن

به یاد آالگل ا،تاد، .ضای رمانتیک و قشنگی داشت .صندلیهای مخملی قرمز رنگ کهه

با دستمالها و گلهای رز داخهل گلهدان روی میزهها یهک رنهگ بهود .روی میزههای دایهرهای
شکل رومیزی سفید رنگی قرار داشت که با سرامیکهای ک رستوران یهک رنهگ بهود .نهواب
نگاه خیرها

را از پسر

گر،ته و اشارهای به میز رزور شده که جز میزهای وسه بهود چشهم

دوخت .
این میز رو رزور کردم ،یکم دیر دست جنبیدم ،میزها پر شده بود .کیفیت غذا866
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بار با همکارام اومدم اینجا!
را روی میز گذاشته و با دست چپ صهندلی را کهه

پیمان بیتفاوت سر تکان داد .دست راست

بیشتر به مبلی که دسته نداشت میمانست عقب کشید .خود

را روی صندلی رها کرد و دمی

از هوا گر،ت.
نیومدم شام بخورم ،گفتم نمیتونم زیاد بمونم.نواب صندلی را عقب کشید ،کت بژ رنگ
روی صندلی نشست و دستان

را از تن خارج کرده و پشت صندلیا

آویزان کهرد.

را درهم قفل کرد.

حالت خوبه پسرم؟پیمان آب دهان
عالی بود، .ق

را ،رو ،رستاد و دست
قلب

را در پایین میز مشت کرد .از خهوب چهه میگفهت؟

درد میکرد .چشمان

از مقدمه چینی ته ری

مرتب پدر

سست بود .بیحوصله

تار میشد و دست و پای

را از نظر گذراند.

-حال من رو تو بهتر از خودم میدونی ،پ

بیا بیخیال حال و احوال شیم .الزم بهود ببینمهت

چون متاسفانه جز تو کسی رو نداشتم .
نواب منو سورمهای رنگ را میان دستان
پیمان نگاه
تمام هو

گر،ت و تهرجیح داد پیمهان زودتهر حهر،

را به گل رز قرمز رنگ درون گلدان سفید انداخت .صدای
و حواس

پی پسر

را بزنهد.

آهسهته شهد و نهواب

ر،ت.

حالم خوب نیست .یک-چند روزه چشمام سیاه میشهه قفسههی سهینهام میسهوزه و نفسهممیگیره ،قلبم ثبات نداره ،یک دم تند میزنه یک دم کند! امروز ر،تم پی
آخر ماه عمل پیوند انجام نشه میمیرم .میگفت باید از محی استر
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من از سه-چهار سال پی

سراسر استر

و اضطرابه!

نواب با چشم قیمتها را از نظر گذراند .او در تال
حدودی مو ،شده بود .پیمان آرنجهای

بود احسا

درونیا

را بهروز ندههد و تها

را روی میز گذاشته و ک دستان

را روی گردن

نهاد.
-ازت چندتا خواه

دارم که ،ق از دست تو برمیاد بابا! لطفا همین یکبار مثل قبل ناامیهدم

نکن !
نواب منو را از دست
نبود ،موهای

رها کهرد و روی میهز انهداخت .خبهری از موههای کهم و پوسهت سهر

کمی بلند شده بود و تازه چهرها

از گفتن واقعیت ،از اینکه پدر

به همان آدم ساب برگشته بود .پیمان دودل

به بیاتی آمار دهد ،سر باال گر،ت و ملتمسانه نگاه

کرد .

اگه اتفاقی واسم ا،تاد ،مراقب سه نفر با ! یکیشون الناست دخترم ،نهذار کمبهود پهدر رو تهوزندگی

ح

کنه و نفر دوم...

نواب با انگشت اشارها

بر بدنهی لیوان آب کوبید .به گارسون گفته بهود تها وقتهی سهر تکهان

نههداده اسههت مههزاحم نشههود امهها سههنگینی نگههاه او را حهه
آالگل ،درخواست

پی

میکههرد .چهههرهی هراسههان

نظر او جان گر،ت .نواب نگاه مسهتقیما

این ناامیدی که در وجود پسر

ح

میکرد حالا

را بهه پیمهان دوخهت .از

بدتر شد.

،کر نمیکردم واسه این خواسته باشی من رو ببینی ،یک ،کر دیگه داشتم .مهثال بهرم بهرایخواستگاری دختر مورد عالقهات !
پیمان لبخند غمگینی کنج لب

نمایان شد .

از وقتی ،همیدم حالم زیاد خوب نیست ،پشیمون شدم .از اینکه ازدست
868
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بذارم.
خشکا

نواب لبهای

را با زبان خی

کرد .پیمان دستی به پشت سر

کشید و حر،

را از سر گر،ت.
در این دو مورد باید بهم قول بدی با جون و دل از این دو نفر محا،ظت کنهی ،نبایهد بحهمنا،ع و سودت شد رهاشون کنی! اگه اونی که دوس
سومی که دارم از

دارم برگرده به زنهدون بابها  ،اگهه نفهر

میگم دوباره بیا،ته دست کسی که کتک بخوره نفرین مهن پشهت سهرته

بابا! قول بده تا بگم!
نواب دستی به ری ا

کشید ،کنجکاو از این دو آدمی که همراه پیمان بودند و تا حهدودی

یک از آنها را میشناخت ،ابرویی باال انداخت.
چرا به این ،کر نمیکنی شاید نجات پیدا کردی؟ چرا خودت نمیمونی که ازشون محا،ظهتکنی؟
پیمان دستمالی از روی میز برداشت و عرق پیشانیا

را پاک کرد .در این یک ماه امکان پیهدا

شدن قلبی سازگار با او ،شاید ده درصد بود و او نمیتوانست همچین ریسکی را بکند.
اگه موندم که چه بهتر! اگه نموندم خیالم راحته! بگم؟!نواب دمی از هوا گر،ت ،دکمهی دوم پیراهن
میدونی که میدونم دختری که دوسپیمان ذهن

سمت تما

جدی نگاه

کرد.

را باز کرد .

داری کیه!؟

قبل از حاضر شدن بیاتی در مغازه ر،ت .لبخند از لبان

آالگل ،خواهر پریا! ،کر میکردم ،همیدی ولی از کجا869
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نواب لبخندی کنج لبان

نشاند .پای راست

-رد خالکوبی قرمز شده روی پوست

را روی پای چپ

انداخت.

که حاکی از جدید بودن اونهه ،تهه صهدای دخترانهها ،

نگاه مهربون و لحن گرم  ،نگاه عاشهقی کهه اون شهب هرجها ر،تهی دنبالهت اومهد و در آخهر
عک العملها

شب تولدت وقتی که با پهدر

چشهم تهو چشهم میشهد .پریها نمیترسهید.

چون میدونست بیاتی هیچ حقی نداره! پریایی که روز محضهر دیهدم امکهان نداشهت بیخیهال
شوهر

بشه ،صدای غمآلود

وقتی جر و بحث

با تو باال گر،ت، .کهر میکنهی بچههام؟ اون

شبم که آالگل رو جایگزین پریا کردی! بازم بگم؟
پیمان سری به معنای "نه" تکان داد .باید ،کر
خواست خود

را میکرد شهاید پهدر

،همیهده باشهد امها

را هم گول بزند .

تو نمیخوای بگی از کی ،همیدی آالگل خواهر پریا وجود داره؟پیمان گونها

را از داخل گزید و نگاه گذرایی به اطهراف انهداخت ،خهانواده خیلهی کهم دیهده

میشد .اکثرا دختر و پسرهای جوان بودند و صدای برخورد قاش به بشقاب هم گهاهی شهنیده
میشد.
همون روزی که پریا رو ،راری دادم ،تا چندکوچه اون طرف تر باههابرگشت به بیمارستان خوردم به پریای دوم با روپو
پریاست اما وقتی اسم و ،امیل
زندهاست .سه ساله قایم

رو ،روی لباس

سفید و کولهای تو دست .اول ،کهر کهردم
دیدم، .همیدم بچهای کهه مهیگفتین مهرده

کردم ،رنگ بیرون رو ندید ،بدون من جایی نر،ت ،تغییر قیا،ه داد تا

شناسایی نشه! شده بود تسکین قلبم ،هرجا کم آوردم ،به
پی ا

پناه آوردم .النا رو وقتی نوزاد بهود

گذاشتم .نبود پریا رو با آالگل جبران کردم و نمیدونم از کی ایهن حه

ریشه کرد .دیر شناختم و دیر دیدم .خالصه ،قول میدی از

870

ر،هتم و درآخهر تهو راه

WWW.98IA3.IR

تهو وجهودم

محا،ظت کنی؟

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

نواب سکوت کرد و امیدوار لبخند زد.
خودت هستی ،انشاهلل داماد شدنت هم میبینیم ولی کال باشه! نفر بعدی؟!پیمان لیوان آب را برداشت و جرعهای از آن نوشید .تبسهمی کهرده و سهپ

جمهالت را هجهی

کرد.
نفر سوم نوهاته! پسره پارسا و کیانا ،کیانو !نواب ابروهای

ناباورانه باال ر،ت .دنبال چیزی در صورت پیمان گشت تا بگوید درو گفته است

و این شوخی است اما هیچ ردی از خنده و شوخی نبهود ،پیمهان جهدی گفتهه بهود و نگهاه
میکرد .اتفاقات چندسال پی

در جلوی چشمان

جنازه نر،ته بودند ،همان شبی که کیانو

جان گر،ت .او و پارسا اصال هنگام تحویهل

تصادف کرد او در اتهاق عمهل بهود و خهوب بهه یهاد

داشت عمل طوالنی شد ،شاید حدود هفت ساعت و پ
توجهی به تما های از دست ر،تها

از آن ههم بها قهدری خسهته بهود کهه

نکرده بود .پیمان پوزخندی کنج لب

جلو کشیده و با صدای کنترل شدهای خطاب به پدر

نشسهت .خهود را

ادامه داد.

بعید نیست زنده باشه نه؟ بگو تو وقتی اون بچه داشت میمرد کجا بودی؟! بگو وقتی کیانها بهاناامیدی بهت زنگ میزد تا ازت یک رضایت بگیره کجا بودی!؟ نگفتم به
مادر داره! کیانا اگه بفهمه بچها

توجه کنی ،کیانو

زنده است رنگ کیانوشم به پارسا نشون نمهیده! بههت گفهتم

پشت کیانا باشی! نبودم تو به جای من باشی! به جای اینکه پسرت رو تشهوی کنهی بهه جهر و
بحثی که انتها

به آسیب نوهات ختم میشه ،یک سیلی بزنی تو صورت پسرت که دیگه دست

رو بچه بلند نکنه! بهت گفتم که بدونی چجوری این بچه رو با خون دل نگه داشهتم .اگهه مهن
نبودم ،جای من با ! کنار کیانا بایست! یادت نره پسرت چه بالهایی سر کیانا و کیهانو
هرچند مدرکم دارم برای انداختن
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!

منطقه رو چک کردم و درآخر یکی از اونا به تله انداخت
نواب دستی به صورت ملتهب

کشید.

باورم نمیشه!پیمان نگاه از پدر

را روی میز گذاشت و بلند شد .

گر،ت ،ک دستان

-خیلی دیر شد ،حر،ام رو زدم .امیدوارم این بار ناامیدم نکنی! چون تنها کسی که بهه

امیهد

دارم که میتونه از عزیزام محا،ظت کنه تویی!
نواب ناگهان از جا برخاست که باع کشیده شدن پایههای صندلی بر زمین آمد و نظر چند نفر
به سمت آنها جلب شد .سردرگم سر تکان داد.
باشه قبول! ،ق یک سوال زندگیت با آالگل چی میشه؟ تصمیمت چیه؟پیمان بازدم

را بیرون ،رستاد .

-هیچی! بعد من عاش هرکی شد ،از

حمایت کن! دست خودم نیست نمیتونم وقتی هست

جلوی خودم رو بگیرم ،وقتی حلقه رو تو دست

کردم نمیدونستم مردنیم .نمیدونم چهرا دارم

این رو بهت میگم ولی آالگل داره پا،شاری میکنه ازدواج کنیم و من قبول نمیکنم .امیدوارم
یک روز تو تر

من رو به

بگی! بگی نتونستم ریسهک کهنم .بنویسهه پهای دوسهت داشهتن!

هرچنههد بهها دوتهها اسههم خههاطرات مههن رو نمیتونههه ،رامههو
میکنه .همون طور که پریا ،رامو
دست

را بر روی قلب

کرد.

،شرد و پشت

کرد ،نواب دست راست

را به پدر

ناامید پیمهان مشهت شهد .غهم نگهاه و حرفههای

باعه

شد .پیمان به سمت در خروجی گام نهاد و نواب کت
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کنههه! ولههی یههک روزی ،رامههو
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حهب

از این حرفههای

شهدن نفه

را برداشته و دنبال

در سهینهی او

ر،هت .پیمهان سهر

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

پایین انداخت و جلوی پلهها ایستاد .نواب به او رسید .پشت او ایستاد .
اگه زنده مونهدی چهی؟ اگهه کهاری کهردم بمهونی چهی؟ بهرای یهک بهارم شهده ازم تشهکرمیکنی؟ شب تولدت ازم خواستی اگه میتونم قلبت رو درست کنم .گفتی محالهه و بهه جها
برآورده شد چی؟

ازم خواستی از زندگیت برم .اگه دوتا

پیمان با صدای غم آلود پدر  ،سر به سمت
زندگی من از نزدیک چهارسال پیبخواد بیفته نمیتونی جلو
دل

کج کرده و دست

را در جیب ،رو برد .

بهم ریخت .مسیر زندگی من عهوض شهد .اگهه اتفهاقی

رو بگیری! اگه سرنوشت من مرگ باشه میمیرم .مگه واقعها خهدا

به حال من بسوزه که نجاتم بده وگرنه آسمون بره جای زمین ،زمین بهره جهای آسهمون

سر ساعتی که باید بمیرم هرجا باشه میمیرم.
مرادی با سرعت جلوی پیمان روی ترمز زد ،نواب از پشت بهه پیمهان خمیهده چشهم دوخهت و
زیرلب زمزمه کرد.
دوتا آرزوت رو برآورده میکنم .به قولهایی که دادم هم عمل میکنم .پیمان سوار ماشین شد و در را بهرهم کوبیهد .انگهار بها گفهتن واقعیهت بهاری از روی دو ا
سبکی میکرد و االن ،تمام ،کر و ذکر

برداشته بود که ح

ر،ته بود پی درخواست آالگهل،

میدانست او از موضع

پایین آمده است اما واقعا اشتباه کرده بود؟ آیندهی آالگل بخهاطر او

بهم میریخت؟ با لرز

گوشی در جیب شلوار  ،آن را بیرون کشید .نهام کیانها روی صهفحه

خودنمایی میکرد .دو روز پی

کارت عروسی دسهت

رسهیده بهود .حتمها زنهگ زده بهود در

اینباره چیزی بگوید .انگشت رویِ آیکون سبز صفحه کشیده و تما
اتاق را پشت سر

بست و خود

را میان موهای شنینون شدها
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را وصل کهرد .کیانها در

را به در کشیده و روی زمین نشست .عصبی دسهت آزاد

کشید.
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جانم ،کیانا؟را گزید .امروز با وجود خوب بودن ،پهر از اضهطراب و اسهتر

کیانا محکم لب

چهرهی خندان ،رزاد خیره میشد ،حرفهای گرم و تبدار
میجوید .کنار ناخن
که در دستر
صورت

بهود .مهدام بهه

را میشنید و نهاخن انگشهت

را

را جدا میکرد .کیانا نمیدانست باید چه کند و درحال حاضر تنها کسی

بود پیمان بود .شنیدن صدای

باع شد بغض گلوی

سرباز زند و اشهکهای

جاری شود.

تو من رو درک میکنی پیمان نه؟ بهم ح میدی ،می،همی چی سرم اومد نه؟پیمان دستی به شانهی مرادی زد و زیرلب گفت:
نگه دار!مرادی سری به معنای باشه تکان داد و پیمان متعجب ابروی راست

را باال ،رستاد .به صندلی

چرم مشکی رنگ با دوختهای قرمز رنگ چشم دوخت.
چی شده کیانا؟کیانا محکم سر سنگین

را به در کوبید.

من ،رزاد رو دوست دارم ولی نمیتونم بیخیال برادرت شم! نمیتونم بذارم راسهت-راسهت راهبره و بچهی من شونه به خاک بمالهه! بهه قهرآن نمیتهونم .کیهانو
بیخیال

شم .

برای لحظهای یاد و خاطرهی کیانای چاقو به دست جلوی چشمان
زودتر میگفت پسر

پر رنهگ شهد .شهاید بایهد

زندهاست؟ !

میخوای چیکار کنی کیانا؟ چجوری میخوای از874

مهن مُهرد ،مهن نمیتهونم
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کیانا ناگهان دست بر زمین گر،ته و از جا برخاست .به سمت کشو لبا های
راست قرار داشت ،قدم نهاد .دست لرزان

که دیوار سمت

را بند دستگیرهی برنزی کرده و لبا های

را پ

زد .نگاه

به پاکت سفید رنگی که ا،تاد با یک دسهت آن را برداشهت .چسهب پاکهت را میهان

دندانهای

ا،تهادن جسهم سهیاه

گر،ت و محکم آن را کشید ،صدای پاره شدن پاکت و سهپ

رنگی روی پارکت اتاق آمد.
میخوام بکشم ! میخوام انتقام کیانوبگیرم .این د،عه نه با چاقو با چیزی که کار
با صدای لرزان و غمگین حرفهای
گر،ت .پیمان دست

دست

و زندگی مزخر،هی کهه واسهمون سهاخت رو از
رو یک سره کنه!

را بیان میکرد .کمر خم کرد و اسلحهی سهیاه رنهگ را در

را بیشتر بر قفسهی سینها

،شرد.

عقلت رو از دست دادی کیانا! کجایی االن؟ باید ببینمت!کیانا بینیا
چند روزه ،کر

را باال کشید .نقشهای که در سر

شکل گر،ته بود را به زبان آورد .به قدری ایهن

درگیر بود که کم مانده بود دیوانه شود.

میخواستم از الهام استفاده کنم ،بگم بیاد تو عروسی و اونجا بکشم ! کار این برادر انگلت روتموم کنم هرچند آیندهی خودم نابود شه! هرچند ،رزاد رو از دست بدم ،نفرین دوتها خهانواده
بیاد پشت سرم ،تو بهم قول بده حمایتم کنی بهم ح بدی چون تو ،تنهها کسهی هسهتی کهه
می،همی من چی میگم!
پیمان دست بر جیب کاپشنا

کشید و قوطی قرص را درآورد.

تا یک ساعت دیگه بیا به آدرسی که بهت میگم .کار اشتباهی نکهن! گنهد نهزن بهه زنهدگیت،،همیدی یا نه دخترهی احم ؟ منتظرتم.
تما

قطع شد و زانوهای کیانا سست شده و جلوی کمد بر زمین خورد .سر پهایین انداختهه و
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گذاشت.

بیصدا گریست .پیمان قرص دیگری از قوطی درآورد و روی زبان
برو همون جایی که پیادهام کردی! عجله کن!مرادی سر تکان داد و پیمان آدر

خانه را برای کیانا ارسال کرد .باید همان روز به کیانها شهک

میکرد که چیزی در سر دارد .ناسزایی نثار پارسا کرد و بیاراده حرف کیانا را در جسهم مجسهم
اسلحه به دست شوهر سهابق

کرد .عجب عروسیای میشد ،عرو

را نشهانه گر،تهه و درآخهر

دستبند به دست از مراسم خارج میشد .
پیمان کال،ه از این ،کر سری تکان داد و پلکهای
به کیانا میگفت کیانو
که در دست

را بست .شاید به سه روز دیگر نرسیده باید

زنده است .شاید برای جلوگیری از یک ،اجعهی عظیمتر باید مهدرکی

داشت را رو میکرد ،باید بیخیهال بزرگهواریا

ا،تادن پارسا از مرگ

میشهد چهون علنهاً بهه زنهدان

بهتر بود .پارسایی که بیتوجه به اتفاقات آینده ،پشت دوربینها نشسته

بود و تمامی دوربینها را از نظر میگذراند تا اثری از الهامی که با تمها
پدربزرگ

بود .پیدا کند .

پیمان سر به سمت بیرون چرخاند و بازدم
در آغو

نههال در راه خانههی

کیانا خود

لبخند از ته دل ،بر لبان
زیههر لبا هههای

را بیرون ،رستاد ،یک لحظه با دیدن کیانو

را رها کند ،لرزشی به جان
نق

ا،تاد ،یهک حسهی سرشهار از حهال خهوب،

بست و کیانا در آن پ

قههرار داد .دسههت

کهه

قصه ،اسلحه را بدون قهرار دادن پاکهت

را از پشههت بههه زیههپ لبهها

رسههاند و آن را از تههن خههارج

کرد .شلوار کتان مشکی رنگی بر پا کرد ،تیشرت ذغهال سهنگی بهر تهن انداختهه و پهالتو کتهی
کوتاه

را روی آن پوشید .جلوی آینه نشست و بدون توجه بهه دسهتهی موههایی کهه بها ههر
آنها را پشت سر بست ،شال مشکی رنگه

ناشی گیرانه باز کردن روی زمین میریخت ،با ک
را بر سر انداخت .به سمت حمام کوچکی که در اتاق
دست
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گر،ت و محکم بر صورت

داشت دویهد ،صهابون سهبز رنهگ را در

کشید تا آرای ها از صورت
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زدن با پیمان کمی او را آرام میکرد .چون حرف غیرمنطقی نمیزد .شیرآب را بست ،رد رژ لهب
دور لبان

و رژلهب گفهت ،صهابون را محکمتهر روی صهورت

بود لعنتی به سیاهی چشهمان

کشید و دوباره آن را آب کشی کرد .حال صورت
رنگ نشسته روی موهای
و کی پول

و ابروهای مرتب

را برداشت .به سمت کیف

و سوییچ ماشین را برداشت .نف

بیرنگتر از همیشه بود البته بماند به لط

از صورت

راضی بود .از حمام خارج شد ،گوشی

ر،ت ،بیحوصله محتوای آن را روی تخت خالی کهرد

عمیقی کشید و از اتاق خارج شد .صدای پدر و مهادر

اتاقشان شنید ،بنابراین با خیال راحت وارد پذیرایی شد و چکمههای رها شدها
گر،ت و به پا کرد .در را آرام پشت سر
باز کرد و خود

بست و به سمت ماشین پارک شهدها

را رها کرد .بدون بستن کمربند

استارت زده و پای

و دنههده عقههب گر،ههت .کیانهها جلههوی در ایسههتاد و دسههت
بیتفاوت چای خوشرنگ

را نوشید و گو

گر،ت و از ماشین پیاده شد .پدر

کرا

را در دست
ر،هت .در را

را محکم بر گاز ،شهرد

را روی بههوق گذاشههت .نگهبههان

را به سمت کیانا انداخت .کیانا لب به دندان

در بالکن اتاق را باز کهرد و از دور بهه کیانها چشهم دوخهت.

کیانا با قدمهای بلند به سمت دکه ر،ت .دسهت
نگهبان با ورود او ،پاهای

را از

را روی دسهتگیره گذاشهت و در را بهاز کهرد،

از روی دیوار ا،تاد و صندلی گردان

کمی عقب ر،ت .کیانا بیتوجه

به پسر جوان ،دکمهی قرمز رنگ را ،شرد و روبه او گفت:
در بسته بشه با ماشین میزنم به در ،همیدی؟پسر با تر

سر تکان داد و کیانا قدم تند کرد و به سمت ماشین دوید .در را محکم بست و بها

باز شدن کامل در ،دنده را عوض کرده و از خانه بیرون ر،ت، ،رزاد که منتظر بود تا چرا های
خانه خامو

شود و سپ

با کیانا تما

بگیرد .با دیدن ماشین او که با سرعت از خانه خهارج

شد ،بیاراده ماشین را به حرکت درآورد .کیانا متوجه او نشد ،هرچند ،اصلهی ،هرزاد و خهود
کم بود ،به قدری مشغلهی ،کری زیادی داشت که متوجه او نشد، .رزاد با دیدن منطقههای کهه
کیانا وارد شد ،عصبی لب به دندان گر،ت .ساعت ده و نیم شب یک دختر تنها با ماشین نسبتا
877
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مدل باال اینجا چه میخواست؟ منطقهی پایینی نبود اما متوس بود .کیانا جلهوی در ورودی
پارک کرد .نگاهی به پالک خانه انداخت .همین جا بود .متعجب از آدرسهی کهه پیمهان ارسهال
کرده بود از ماشین پیاده شد ،شمارها

را گر،ت .توقع داشت در خانهی پدریا

کجا بود؟ پیمان دستی به صورت کیانو

کشید ،لبخندی برلب نشاند و تما

باشد ،اینجها
را رد کرد.

مامانت تا چند دقیقه دیگه اینجاست خب عمو؟از خوشحالی ستاره باران شد .روبه النا کهه بهه آالگهل تکیهه داده بهود.

کیانو

چشمان براق

دستان

را کوبید و گفت:

مامان کیانا اومده دنبالم !پیمان دست

را روی دستگیرهی اتاق گذاشت و کیانو

را به داخل پذیرایی ههدایت کهرد .بهه

آالگل و النا گفته بود تا وقتی نگفته است از اتاق خارج نشوند و آالگل خشنود سری تکهان داده
بود .خوشحال بود کیانا آخر پسر

را دید .هرچند دیر ،همیده بود ،آن کاغذهای جا ساز شهده

در خانهی پارسا کار او بود و گمان این را میزد کیانا حهداقل یهک بهار ههم شهده خانههی او را
وارسی کند .پیمان کف های
نشان دادن کیانو

را جلوی در پوشید ،پلهها را پایین ر،ت ،دل در دل

به مادر ! ،رزاد با ،اصله ماشین را پارک کهرده و چرا ههای

نبود برای
را خهامو

کرد .به سمت در و کیانا دید داشت .کیانا دوباره شمارهی پیمان را گر،ت ،که با صدای قدمهای
او از پشت در ،تما

را قطع کرد و در ماشین را قفهل کهرد .منتظهر و کال،هه نگهاه

دوخت ،پیمان گفته بود هر وقت از شبانه روز خواست با او تما
کیانا از چشمان

بگیهرد در دسهتر

را بهه در
اسهت و

بیشتر به پیمان اعتماد داشت .در توس پیمان باز شهد و ،هرزاد دسهتهای

دور ،رمان مشت شد .زیرلب زمزمه کرد.
-داری چه غلطی میکنی کیانا؟ نص شبی اینجا و تو این خونه چیکار میکنی؟
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پیمان عصبی سر تکان داد و از جلوی در کنار ر،ت .کیانا کال،ه نگاه

کرد.

واقعا باورم نمیشه انقدر بیعقلی دختر! انقدر احم که میخواستی همچین غلطی کنی! بازمخدا روم رو بوسید زنگ زدی زود گفتی وگرنه که...
را باال برده و پوست لب

مکثی کرد و کیانا دست

را جدا کرد .چشمان سیاه رنگه

از اشهک

پر شد.
-از مادری که بچها

رو از دست داده چه توقعی داری؟ که وایسته و نگاه کنه؟ برادر کثا،هتِ

تو بچهی من رو کشت! زندگی من رو جهنم کرد .هنوز دو قهورت و نهیم
میزنه تو چشمام و از کار
کنار نر،ت .وقتی که به

تقدیر میکنه! از وقتی کیانو

باقیهه! صهاف زل

مرد این لحظهه از جلهوی چشهمام

زنگ زدم ،اول بوق میخورد ،بعد خامو

کرد .وقتی که تها مراسهم

چهلههم یههک بههارم نیومههد سههرخاک بچههها ! پیمههان مههن بههد شکسههتم! کهها

تههو الاقههل درک

میکردی چی به سرم اومد.
ابروهههای ،ههرزاد بهها شههنیدن صههدای ناواضههح کیانهها بههاال ر،ههت .پیمههان دمههی از هههوای خنههک
پاییزی گر،ت .سر
بود اما بازهم به گو

را پایین انداخت و در چشمان غمگین او خیره شد .صدای
،رزادی که سرتا پا گو

کنترل شده

شده بود رسید.

کی من تو رو درک نکردم؟ ولی ،کهرت غله بهود عزیهزم ،صهدبار بههت گفهتم داری ازدواجمیکنی ،این دیگه تنها زندگی تو نیست ،زندگی اون آدم هم هست ولهی میخواسهتی اسهلحه
بگیری دستت شب عروسیت یک کاری دستت بدی که همه رو بیچاره کنی؟ اونم در صهورتی
که از هیچی خبر نداشتی ،اگه امشب بهم زنگ نمیزدی اگه نمیگفتی چیهزی جهز پشهیمونی
نصیبت نمیشد قشنگم! االنم خودت رو جمع و جور کن! منِ ساده میخواسهتم شهب عروسهی
کادوم رو بهت بدم ولی االن میدم و قول بده هرچی دیدی باور کنی! چون بدون مقدمه چینهی
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رونمایی میکنم.

از

پیمان دست
صورت

را پ

را که بند لب

بود پایین آورد ،صورت سرد و بیرنگ

زد، .رزاد ناباورانه شانههای

بود .دلیل اینکه او گفته بود طالق

ا،تاد .پ

را قاب گر،ت و اشکهای

دلیل این ر،تارهای کیانها ایهن موضهوع

دهد همین بود .کیانا قدمی بهه جلهو نههاد و پیمهان در را

پشت سر بست .همقدم با او به سمت خانه ر،ت.
تا حاال به این ،کر کردی که شاید کیانوکیانا تلخ خندید و دستان سرد
-جلوی خودم قلب

زنده باشه؟

را درون جیب

،رو برد.

از حرکت ایستاد.

پیمان نگاهی به حیاط خالی از برگ درختان انداخت.
اگه زنده بود چی؟ بازم از پارسا انتقام میگر،تی و خودت رو بدبخت میکردی؟کیانا متفکر از سوالی که هیچ وقت ذهن

را درگیر نکرده بود سر تکان داد.

نه! چون اینجوری حداقل ده سال رو کنج زندان آب خنهک میخهوردم .هرچنهد پهی بهودن،رزاد رو به تنم مالیدم بودم .واسه همین هیچ وقت دلم راضی نبود تا عروسی اسهممون بهره تهو
شناسنامهی هم ولی خب نشد یک سری اتفاقات ا،تاد که مجبور شدم قبول کنم.
جلوی در رسیدند .پیمان پشت کیانا ایستاد .
خدا خیلی دوست داشت که امشب به من گفتی کیانا! چکمههات رو دربیار! چشمات رو ببند.خب؟
کیانا بیحوصله سر تکان داد .خم شد و زیپ چکمههای

را پایین کشید .

کادوی عروسی رو همون روز بده! نیاز دارم به حر،ات تا آروم شم ،چنهد وقتهه دارم بها خهودم880
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کلنجار میرم.
کیانا صاف ایستاد ،چشمان

را روی هم گذاشت ،پیمان دستان

را روی چشمان او گذاشت با

پا در صد سرقت را هل داد.
میخوام همون کار رو بکنم دیگه! کفشات رو در بیار برو داخل! مراقب لبهی در باکیانا پهای چهپ
داده و کف های

گذاشهته و برعکسه

را پشهت پهای راسهت

نیفتی!

را بهرای پهای دیگهر

را از پا درآورد .کیانا جلو ر،ت و پیمان پشت سر  ،کیانو

انجهام

با دیدن کیانا

را با شادی گزید .صدای پیمان کمی لرزید.

لب

دو قدم مستقیم برو و چهار قدم به راست برو مراقب دستهی مبل با !کیانا کال،ه سر تکان داد و همان اندازه که پیمهان گفتهه بهود مسهیر را پیمهود .در یهک قهدمی
کیانو

رسید .پیمان چشمکی به کیانو

وجود بچه بودن

که یک دست

را جلوی دههان

گر،تهه بهود و بها

میگریست .زد.

نیم قدم برو جلو کیانا و روی زمین دو زانو بشین .کیانا بیحرف اندکی جلو ر،ته زانوهای

را خم کرد و نشست .

حاال دستات رو بیار باال و به کسی که جلوت ایستاده دست بزن! حدکیانا کمی سر

را بدون باز کردن چشمان

بزن بگو کیه!

به پشت مایل کرد.

چه توقعی از من داری؟ با دست زدن بفهمم طرف کیه؟! اصال میشه؟پیمان "آره" ای گفت و کیانا دستان رها شهده کنهار بهدن

بهاال آمهد .روی شهانههای کوچهک

قرار گر،ت .از شانههای پایین آمهد و روی بهازوان

قهرار گر،هت .دسهتان کوچهک در

کیانو

دستان سرد کیانا قرار گر،ت ،ته دل کیانا خالی شد .بیاراده دست
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باال داد و دست
خیس

را همان محل بخیه گذاشت .با برجسهتگی رد آن ،اشهکی از پشهت پلکههای

رها شد و روی صورت

از روی چشمان

کنار ر،ت و از جا برخاست .کیانا دستان

که با برخورد دست
صورت

چشمان

پشت کمر کیانو

غلطید .لرز

نامحسوسی بدن

به عینک ،رم دایرهای روی چشهمان
باز شد .نفهمید چه شد ،بغض

گر،ت و ناگاه دسهتان پیمهان

روی صورت کیانو

قهرار گر،هت

و خیسهی اشهکهای رهها شهده از

رها شد .صدای ه -ه بلند شد و دسهت
کشهید .انگهار خهواب و خیهال بهود .انگهار

قرار گر،ت و محکم او را درآغو

را روی شانهی نحی او گذاشت.

خواب میدید .سر

کیانوشم زنده است .بچهام زنده است .خواب و خیاله نه؟دور مادر

دستان کوچک کیانو

حلقه شد و گریه کرد و با صدای لرزان و بچگانهای گفت:

من زنده بودم ،عمو پیمان ازم مراقبت میکرد.چند لحظهای در همان حالت گذشت ،کیانا صهورت ،رزنهد
صدقهی قد و باالی

میر،ت .صدای ه -ه و گریهای که از سر شهادی بهود سهکوت خانهه را

میشکست .دستهای

میلرزید و عقل و منطق

زنده است .حتی گوشهای از ران پای
دید خیر! واقعی است ،کیانو
زنده ماند، ،ق مهم بود پسر
پیمان از این ابراز احسا

هنوز باور نداشت پسر

په

از سهه سهال

را نیشگون گر،ت تا ببیند خواب اسهت ،خیهال اسهت و

حی و حاضر روبه روی
زنده است .پ

مادرانه ،لب

را مینگریست .کیانا از کیانو
دستان

را بوسهه بهاران میکهرد و قربهان

است .اصال برای

از سه سال عطر تن

مهم نبود چه شد که

را می توانهد حه

کنهد.

را به دندان گر،ته بود و با لبخندی از ته دل خیره آنهها

،اصله گر،ت ،از روی زانو برخاست و به سمت پیمان قدم نههاد.

دور او پیچید و محکم در آغو ا

کشید .صدای بلند و گریان

در گو

آالگل کهه

از نیمهی در نظاره گر بود .پیچید.
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خیلی ممنون پیمان! خیلی مردی .پیمان دست

را باال آورد و پشت او گذاشت.

کاری نکردم ،کیانوکیانو

مثل پسرخودم ،مگه نه عمو؟

که نمیتوانست زیاد روی پا بایستد ،روی مبل نشست و سر تکان داد .کیانا بینهیا

را باال کشید .ناگهان یاد سوال پیمان ا،تاد ،جوابی که داده بهود درسهت بهود .اگهر او امشهب بهه
پیمان زنهگ نمهیزد .اگهر دسهت از پها خطها میکهرد دیگهر نمیتوانسهت پسهر
بکشد .پیمان او را از خود جدا کرد و موهای مزاحم ریخته شده بر صورت

را پ

را درآغهو
زد .

خدا روت رو بوسید که امشب بهم زنگ زدی! بهم گفتی که تصمیم احمقانهات چیه !کیانا دست

را ساق دست پیمان گذاشت و ،شاری به آن داد، ،کر پارسا از ذهن

گذشت.

پارسا چی؟ اون چی میشه؟صدای زنگ آیفون آمد ،نگاه پیمان به صفحه که پشت سر کیانا قهرار داشهت چرخیهد .صهورت
،رزاد در آیفون نمایان شد .کیانا سر

به سمت پشت مایل شد.

،رزاد اینجاست.پیمان نگاهی به کیانو
صورت

که با پشت دست مدام دست بر صهورت

میکشهید تها رد اشهک را از

پاک کند .انداخت.

باید بفهمه بچهات زنده است .هرچند حتما از تصمیم احمقانهات باخبر شده! چون نیم رخرو تو کوچه دیدم.
کیانهها دمههی از هههوا گر،ههت .میدانسههت ،ههرزاد بفهمههد طو،ههانی در راه خواهههد بههود امهها ایههن
نتوانست خوشحالیا
883
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بذار بیاد داخل!پیمان سری تکان داد و کیانا به سمت پسر
شانههای او حلقه کرد .موهای کوتاه

دوید .کنار

روی مبل جا گر،ت ،دست

را دور

نشاند .

را با دست باال داد و بوسهای روی پیشانیا

خیلی خوشحالم اینجایی مامانم ،خیلی خوشحالم پسرم زنهده اسهت .دیگهه تنههات نمهیذارممامانی ،خب؟ دیگه نمیذارم یکی دست روت بلند کنه ،به خدا ازت غا،هل نمیشهم بههت قهول
میدم خب مامانی؟
به دقیقه نرسید صدای برهم خوردن در آهنی آمد و زنگ در ضدسرقت به صدا درآمهد ،پیمهان
دستی به ته ری

کشید .در را باز کرد و ،رزاد خیره سر تها پهای

صورت

میتوانست این مرد را ،رامو

را نگهاه کهرد .مگهر

کند؟ این همان همسر اول پریا و برادر شوهر ساب کیانا بود کهه
بهرادر

کیانا بسیار از او تعری میکرد .همانی که آن روز در بیمارستان یک سیلی بهر گهو
خوابانده بود.
-سالم ،خو

اومدی!

،رزاد با او دست داده و سالم کرد .کف های

را جلوی در از پا درآورد، .هرزاد بهاور نمیکهرد

کیانا واقعا میخواسته شب عروسی را به عزا تبهدیل کنهد .کف ههای

را از پها درآورد .چنهد

قدمی به داخل گذاشت که با دیدن کیانا و پسر بچهای که بکگرانهد گوشهی کیانها بهود .درجها
متوق شد .کیانا دستی به سر پسر
-بچهام زنده است ،رزاد ،نگا

کشید و روبه ،رزاد لبخند زد.

کن! از سه سال پی

زنده بوده من خبر نداشتم .پی

پیمهان

بوده من خبر نداشتم .
پیمان در را پشت سر

بست ،با صحنههایی که چند لحظه پی

بود ،اصال انگار هیچ مشکلی نداشت ،همه چیز داشت به خوبی پی
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کیانا را به یاد نمیآورد .باید یک سری از موضوعات را بازگو میکرد.
-سه سال کیانو

کما بود .هنوز هشت روزه به ههو

نداشتن اما سطح هوشیاری

باال بود میگفتن اگه یک شوک به

اون سمتم شاید ،وت کنه .کسی که این مدت تنها
میتونه برگردون

-ولی اومد اینجا تا کمک

را کامل کرد.

مهم نبودم .

را محکم به بازوی کیانا می،شرد انداخت .آونگ حرفهای کیانا در

پیچید" .بچهی من اون سالهایی که زنده بود از داشتن پدر محروم بود .کیانو

گو ا
بابا

پیشتون ولی... .

کنی گند بزنه به زندگی و آیندمون مجبور شدی بگی کهه حماقهت

نکنه درسته؟ اصال انگار من واس
که سر

وارد شه شاید بیدار شهد ،از

نمیذاشت همیشه میگفت ،صدای کیانا

اما برگشت .قرار بود شب عروسی بیارم

،رزاد به اینجا که حرف پیمان رسید ،ادامهی جملها

نگاهی به کیانو

اومهده ،دکترهها امیهدی بهه برگشهت

میترسید ،اون همیشه نظاره گر وحشی گریهای بابا

آنها قدم نهاد و کیانا سر پایین انداخت .اشکی از چشمان

من از

بود ".ناگهان بیاراده به سهمت

رها شد .

ببخشید ولی بهم ح بده! هرکی جای من بود این کار رو میکرد .من یک مادر بودم که بچهو آیندهام رو از دست دادم .نمیتونستم بذارم صاف-صاف واسه خود
پیمان خیره ،رزاد را نگریست، .رزاد جلوی پای کیانو

که با تر

بچرخه!
او را مینگریست نشست.

حاال می،همم علت ،رارت از من چی بود کیانا جان! بعدا باهم در این باره صحبت میکنیم .سپ

روبه کیانو

خوشحالیا

لبخند برلهب نشهاند .کیانها بها خنهده سهر تکهان داد .نمیتوانسهت جلهوی

را بگیرد.

-مامان ،میدونی این آقا کیه؟

885

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

کیانو

خیره ،رزاد را نگاه کرد و کمی خود

را عقب کشید.

نه!را بلند کرد و ناگهان موهای او را بهم ریخت .

،رزاد دست

بذار خودم معر،ی کنم ،من ،رزادم آقا کیا و از آشنایی باهاتون خوشبختم.،رزاد بسیار-بسیار تال

العمل بدی جلوی کیانو

کرد عک

نشان ندهد ،هرچند بسهیار جها

خورده بود اما با رونمایی شدن از کیانو  ،مطمئن بود خیال کیانا راحت میشود ،شهادی بهه
برمیگهردد .کیانها خیهره او را نگهاه کهرد .میدیهد تهه چشهمان نهاراحت

لبان بیروح

میدانست به این سادگیها دل
او نگاه کرد .دست کوچک

صاف نمیشود .کیانو

را و

مردد نگاهی به دست بلند شده جلوی

را درون دست ،رزاد گذاشت و ،شاری به دست

داد.

ا،تخار میدین از این به بعد همراه من و مادرتون زندگی کنین؟پیمان و کیانا خیره هم را نگریستند و بیاراده پیمان پرسید:
مشکلی نداری با این موضوع؟،رزاد سر

را به سمت او چرخاند.

هرچیزی که باع خوشحالی کیانا بشه منم خوشحال میشم .به جای اینکه چندسهال صهبرکنیم تا بچه دار شیم ،خدا بهم لط کرد و یک پسر خوشتیپ داد البته اگه قبول کنه!
پیمان لبخند
جز عموی

بزرگ شد ،در این باره هم خیال

خو اخالق ندیده بود ،نگاهی به مادر

راحت شده بود .کیانو

که تا حاال کسی را

انداخت.

-این آقا کتکت نمیزنه؟ دعوات نمیکنه؟
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گر،ت و گفت:

،رزاد دست کوچک او را میان دست

چرا باید مامان خوشگلت رو کتک بزنم؟ مریضم؟لثها

کیانو

بابا کتککیانا آستین

را گزید .مردمک چشمان
میزد .دعوا

کمی لرزید.

میکرد.

را بر چشمان خیس

کشید .

نه مامانی ،این آقا ،بابات نیست! یک چیزی از بابات خیلی-خیلی بهتر!کیانو

انگشت کوچک

خود

را جلو کشید.

را جلوی ،رزاد که هنوز اتفاقهات را هضهم نکهرده بهود گر،هت .کمهی

قول میدی مامانم رو نزنی و دعوا،رزاد انگشت کوچک

نکنی؟ اگه قول میدی ،میام!

را کمی خم کرد و انگشت شستاشان را همزمان باهم برهم کوبیدند .

قول!پیمان ،لشی که از قبل آماده کرده بود ،از جیب
،ل

خارج کرد .روی مبل جلهوی آنهها نشسهت و

را روی میز گذاشت.

بعد از اون اتفاق وجب به وجب اون محله رو گشتم ،یکی از دوربینها وقتی داشته با رانندهیماشین حرف میزده هم صدا

رو ضب کرده هم ،یلم

رو گر،ته! مدارک پزشکی کیهانو

رو میارم ،با مدارک و این ،ل  ،دست کم ده-پهونزده سهالی آب خنهک میخهوره! کسهی ههم
نمیتونه کاری واس

بکنه !

کیانا اشک شوقی از چشما
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-ممنونم پیمان کا

!

بتونم یک جوری واست جبران کنم دادا

پیمان نگاهی به ،رزاد و کیانا انداخت .تکیها

را به مبل داده و گفت:

-تنها کاری که میتونستم بکنی اینه کنار کسی کهه دوسه

داری خوشهبخت شهی ،شهماهم

هوای برادرزاده و خواهر من رو بیشتر داشته با ! اینا امانتیان دستت ،کیانو

رو من اندازهی

النا دخترم دوست دارم ،کیانا هم که از خواهر واسم عزیز تره !
،رزاد سری تکان داد و گفت:
یک تشکر بابت اینکه خنده رو به لبای کیانا برگردوندی بهت بهدهکارم! ایهن دوتها لطفهت روهیچ وقت ،رامو

نمیکنم ،یکی بابهت نگههداری از کیهانو

و یکهی ههم بخهاطر نجهات دادن

زندگیم!
با درد گر،تن قلب  ،دست
دردمند

بهیاراده بهاال آمهد و روی قفسههی سهینها

به کیانای بیخبر ا،تاد .

-قبل از اینکه بهم زنگ بزنی پی

بابا بودم .به

گفتم ،هر اتفاقی ا،تاد هرچیزی شهد بهه

زنگ بزنی ،محاله این د،عه جواب نده! چون من از
واست پی

قهرار گر،هت .نگهاه

اومد ،از

خواسهتم ،هرجها کهم آوردی هرمشهکلی

بخواه! هروقتم ،رصت کردی با کیانو

برید دیدن

خوشحال میشه!

پیمان از جا برخاست ،از روی اپن مدارک پزشکی این سه سهال را کهه انهدازهی یهک کالسهور
دویست برگ شر حال بیمار بود ،برداشت و روی میز گذاشت.
،-ردا اول وقت اینا رو همراه ،ل

برسونین کالنتری ،دیگه حر،هی نمیمونهه جهز اینکهه شهب

عروسی میبینمتون!
هر سه باهم ازجا برخاستند .پیمان قبل از ر،تن کیانو
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صورت

نشاند ،دست دوستانهای به ،رزاد داد و درآخر کیانا را در آغهو

کشهید .هرچهه قهدر

،رزاد از او درخواست کرد تا جلوی در نیاید ،ممانعت کرد و پشت سر آنهها تها جلهوی در ر،هت.
میان دستان مهادر

دست کیانو

و ،هرزاد بهود .آرنهج پیمهان روی در قهرار گر،هت و خیهره

خانوادهی خوشحالی که باهم به سمت ماشین ،رزاد میر،تند را از نظر گذراند .قرار بر این شده
بود ،تما

بگیرد با بادیگارد

و بگوید ماشین را از اینجا بردارد و هر سه با ماشین ،رزاد بروند.

پیمان وس کوچهی تاریک ایستاد .دستی برای آنها بلند کرد ،کیهانو

شیشهه را پهایین داد و

دست تکان داد، ،رزاد تک بوقی زد و با کیانا همزمان خداحا،ظی کردند .پیمان تا خارج نشهدن
ماشین از کوچهی تنگ ،از آنها نگاه نگر،ت .لبخندی کنج لب
گرمکن

نشاند و دستان

را درون جیب

،رو برد.

دومین قولی که به خودم دادم عملی شد .خیالم از کیانا و حماقتهای بهی حهد و مهرز  ،ازکیانوشی که شاید بی پدر بزرگ شه راحت شد.
پتوی مسا،رتی نازکی روی شانههای
حلقه کرد .سر

از پشت قرار گر،ت و آالگل از پشهت دسهتان

را دور او

را به پشت او تکیه داد.

امروز بهت نگفتم .پیمان سر

را کمی به سمت او مایل کرد.

چی رو نگفتی؟آالگل قد بلندی کرد و سر
شد ،دل

را روی شانهی او گذاشت .با هر جملهای که از زبان آالگل خهارج

زیر و رو شد .

اینکه خیلی دوست دارم ،اینکه با این لبخندهایی که از خوشحالی یکی کهنج لبهت میشهینهغرق شادی میشم و اینکه خوشحالم از اینکه باهات آشنا شدم.
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***
پتو را از پایین تخت بر میدارد ،آن را تا شانههای او باال میکشد ،لبخندی بهه چههرهی غهرق
خواب

میزند ،دست

بیاراده باال میآید و طرهی موهای سیاه رنگ

میزند .دست قرار گر،ته زیر سر

را صاف میکند و کنار

را از روی صورت

کنهار

روی تخت مینشیند.

با گذشتهات کنار میام ،با بد و خوبت کنار میام ولی برای بخشهیدنت صهبر کهن پریهای مهن!دوست دارم نه بخهاطر بچههای کهه خیلهی کوچیکهه ،بلکهه بخهاطر خهودت! دسهت روی نقطهه
ضعفم میذاری ولی بهت ح میدم ...بهت ح میدم عزیزم!
کمی سر

را بهه سهمت صهورت او مایهل میکنهد ،بهر روی موههای مشهکی رنگه

بوسههای

مینشاند .
-حاال دیدی تر

از دست دادن یکی یعنی چی؟ دیدی هر وقت بهت میگفتم نرو ،یعنی چی؟

بازم اشکالی نداره عزیزم ،اگه نگران شناسنامههای قالبیای قبل به دنیا اومدن بچه همهه چیهز
رو محضری میکنم .
در ،راسوی قصه ،مردی دست در دست پسهر کهوچکی ،دسهته کلیهد خانهه را از جیهب بیهرون
میکشد .دختر متعجب به در سفید خانه چشم میدوزد .سوال را از چشمان او میخوانهد ،در را
باز میکند و پسر بچه را به داخل هل میدهد.
بفرمایید داخل آقا! ببینین خونه مورد پسندتون هست یا نه؟!کنار ایستاد تا کیانا به داخل برود و او شرمنده سر پایین میاندازد و قدم به داخهل میگهذارد،
بزرگتر از چیزی است که ،کر

را میکند ،در بدو ورود راه پلههایی قرار دارد که بهر روی یهک

خ صاف هست ،سمت چپ هال و پذیرایی نسبتا بزرگ و آشپزخانه قهرار دارد .نگهاه کلهی بهه
خانه میاندازد و ناگهان ،به شور و شع میآید .باور
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توانسته اینگونه خانهی نص و نیمه را بازسازی و آمادهی زندگی کند .با خوشحالی دست برهم
میکوبد ،دست او را که دارد اطراف را از نظر میگذراند میگیرد .به دنبال خود به طبقهی بهاال
میکشد ،یک هال و پذیرایی نسبتا کوچک با سه اتاق خواب! صدای کیانو
شنید، .رزاد حد

را از یکهی اتاقهها

زد داخل کدام اتاق ر،ته است .ابتدا او جلو ر،ت و در را بهاز کهرد .کیانها بها

دیدن اتاقی با دیزاین پسرانه ،لبخند

عم گر،ت .کمد اسباب بازی پر از لوازم بود ،اصال انگار

،رزاد میدانست شاید نفری به آنها ملح شود .کیانو

خود را روی تخت رها کرده بهود و بهه

لوستر سه شعلهی برنزی چشم دوخته بود، .رزاد جدی نگاهی به کیانا انداخت و بازوا

را بهه

درگاه تکیه داد.
آینده نگری کردم ،کار این اتاق دیروز تموم شد ،قرار بهود باشهه واسهه بچههی اولمهون کههخود

و کاوه نداره هردوشون عزیز دل بندهان!

به موقع رسید .االنم کیانو

کیانا قند در دل

آب شد و آرام به بازوی او کوبید.

چه اسم بچه هم انتخاب میکنه!،رزاد سکوت کرد و کیانا بیتوجه به زنگهای پی در پی مادر و پدر  ،چهرهی درههم ر،تهه و
گر،تهی ،رزاد ،خود

را روی تخت کنار پسر

کشید .باید در اسرا وقت موهای
تخت ایستاد و روبه کیانو

رها کرد، .هرزاد دسهتی بهه موههای تیهرها

را ساده کوتاه میکرد ،هرچه باشد دیگر مجرد نبهود .جلهوی

و کیانا گفت:

منم بیام یا نه؟کیانو

که با دیدن او کششی به او پیدا کرده بود .کمی به سمت مهادر

،رزاد باز شود، .رزاد دست
ذهن
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بروز ناراحتیا

حال خو

کیانا را خراب کند و منکر ایهن نمیشهد تههدل

راضی بود .دیگر مگر از خدا چه میخواست؟ خنده به زندگیا

از ایهن موقعیهت

برگشهته بهود .کیانها را داشهت،

زندگی سه نفرهای داشت .دگر چه میخواست؟ البته بماند این ،کرها اثر کمی داشت و مدام کار
اشتباه کیانا برای
کشید کیانا دست

دهن کجی میکرد .اندکی سر
را به صورت کیانو

را به سمت کیانا مایل کهرد و اخهم درههم

میکشد و کمی به ،رزاد نزدیک میشهود ،هرچهه قهدر

سعی میکرد سر صحبت را با ،رزاد باز کند مو ،نمیشد.
جلو بچه دارم مراعات میکنم ،وگرنه خیلی ازت ناراحتم ،جهوری کهه دارم بها خهودم کلنجهارمیرم که چجوری ببخشمت و ازت بگذرم .بدجور تحقیرم کردی و نادیدهام گر،تی کیانا!
کمی آن طرفتر به اندازهی چندین و چندخیایان در محلهی وس شهر ،آالگلی بهود کهه روی
اپن نشسته بود ،دکمهی ترکهای بعد اسپیکر کوچک را میزد و مشغول پیدا کردن یک آهنگ
بود همراه با پیمانی که پی بند دور گردن

انداخته بود و در یک دست دو تخهم مهر گر،تهه

بود و بر لبهی ماهیتابه میکوبید .بها رسهیدن آهنهگ دسهتان

را بهر روی صهفحهی کابینهت

گذاشت و پایین آمد ،اسپیکر را کمی عقب هل داد ،کنار پیمهان کهه بها دقهت مشهغول جمهع
کردن پوستهای تخم مر از درون ماهیتابه بود .ایستاد و سهر

را کمهی نزدیهک ماهیتابهه

کرد .با دیدن تکههای سفید رنگ خندید.
باور نمیکنم بلد نیستی تخم مر درست کنی ولی خورشت که درست میکنی از من بهتره!پیمان با قاش آن تکه را برداشت و داخل ظرف شویی انداخت ،آالگهل سهر
کمی از گاز ،اصله گر،ت ،با شروع آهنگ دسهت

را در ههوا تکهان داد .کمهر

را بهاال گر،هت و
را تکهان داد و

ساعد دست پیمان را گر،ت.
-دنیا-دنیا از آرام
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ریز کمر

را تکان داد ،پیمان نگاهی به تخممر های درون ماهیتابه انداخت.

یک دیقه حواسم پرت شه میسوزه شام باید نون خالی بخوریم !آالگل آرام و همصدا با خواننده انگشت

را روی هوا تکان داد.

تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم!،ق یار تو میشم گر،تار تو میشم، .ق یهار تهومیشم ،گر،تار تو میشم!
پیمان نیم نگاهی به او انداخت ،آالگل خود

را کمی جلو کشید قاشه را از دسهت او گر،هت،

دست

را به جلو کشیده و او را به سمت خود کشید.

-خو

به حالم ،که یار اومده باز اومده میخواد محرم و یارم بشه همه که

و کهارم بشهه ،دل

بیقرارم بشه!
پیمان نگاهی میان ماهیتابه و آالگل رد و بدل کرد و ناگهان از گاز ،اصله گر،ت ،دست

را باال

گر،ته و آالگل از ،رصت استفاده کرد و چرخی زد.
محو این عش که باز اومده ،تا اومده میخواد خونه خرابم کنه از عش تو آبم کنهه میخهوادچیکارم کنه!
آالگل خندید و پیمان دست
زد ،نهایت خالقیت

را رها کرد ،دستان

را کمی از هم باز کرد و با دو دست بشهکن

در رقص همین قدر بود .

منتظرم من در این حالت دلواپسی که نشستم سر راهت منتظرم مهن کهه بایهد تهو بهه دادمبرسی وای از آن چشم سیاهت!
آالگل کمی از او ،اصله گر،ت ،کمر

را خهم کهرد و بها انگشهت اشهارها

سنگینی نگاه پیمان و لبخند بزرگ روی لب
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تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم! ،ق یار تو میشم گر،تار تو میشم .پیمان چند قدمی با همان حالتی که بشکن میزد جلو ر،ت .دستان

را روی کمر او گذاشهته و

او را از زمین ،اصله داد .شاه بیت آهنگ را ،همید بنابراین چرخید و هم صدا با خواننده خواند.
-خو

به حالم ،که یار اومده باز اومده میخواد محرم و یارم بشه همه که

و کهارم بشهه ،دل

بیقرارم بشه!
آالگل از ته دل خندید ،دستان
میان آهنگ دوباره در گو ا
-بههبخ

را روی شانههای او گذاشت ،صدای آرام و غمگهین پیمهان در
پیچید.

کههه دارم خههاطره میسههازم ولههی در ایههن مههورد خودخههواهم ،نمیتههونم ازم نخههواه

نباشم ،دوست دارم و تا وقتی که بمیرم انقدر میگم تا حسرت

به دلم نمونه گلِ من!

***
الهام آرنجهای

را به محا،ظ بالکن تکیه داد و خیره بیرون را نگریست .دیدن چشم انداز تههران

از عمارت پدربزرگ
بینیا

چیز دیگری بود .سر

میپیچید و دل

را مال

را کمی پایین انداخت ،بوی خو

کباب مهدام در

میداد .صدای کشیده شدن پایههای صندلی ،ر،ورژه او را

از عالم ،کر و خیال گذشته در آورد .نهال بشقاب میوه را روی میز نهاد .از پشهت بهه خهواهر
چشم دوخت.
برای همین قدیم بیشتر دورهم مینشستن دیگه ،چهون خونههها کوچیهک بهود .زیهر کرسهیمینشستن و تخمه میشکستن ،از روزمرگیهاشون میگفتن ولی حاال با این عمارت بهه ایهن
درندشتی هرکسی یک جا نشسته! مردا پایین ،من و تو اینجا و خانما تو آشپزخونه !
الهام نگاه از منظره گر،ت و به سمت نهال برگشت ،صندلی را عقب کشید و تن نحیف

را روی

صندلی رها کرد.
894
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خیلی وقت بود تو این دورهمیها شرکت نکرده بودم .شاید از اول عمرم .بیشتر دورهمیهایدوستانه بود تا خانوادگی!
نهال پرتقال را میان دست

گر،ت و با چاقو روی پوست پرتقال را چهار خ انداخت.

حالت خوبه؟الهام لبخندی زد و موهای قهوهای رنگ
دست

را روی سینها

را پشت گو ا

،رستاد ،دمی از هوای خنک گر،ت.

گذاشت.

عالیم ولی اینجام میسوزه ،هنوز با نبود کیانمهر کنار نیومده !نهال انگشت شستا

را بین پوست کلفت و پرتقال شیرین گذاشته و پوست را جدا کرد.

-تصمیمت خیلی ناگهانی بود، ،کر

رو نمیکردم اینجوری از کیانمهر جدا شهی مهن هنهوز

مبهوتم تو که بماند .حاال تصمیمت چیه؟ برمیگردی پی
الهام دستان

را روی میز گذاشته و انگشتان

بابات؟

را درهم قفل کرد.

دیر ،همیدم ما به درد هم نمیخهوریم ولهی ،همیهدم .مهن ،کهر میکهردم عالقهه تهو یهکرابطه همه چیزه، ،کر میکردم همون طور که بخواد ر،تار کنم ،همه چیز درسهت میشهه امها
نبود .االنم مهم نیست .سریع میتونم خودم رو با همه چیز و ،بدم .هشت ماه پی
من رو پ

که کیهان

زد ،کلهام دا بود زندگیم رو نابود کردم اما االن تازه دارم مهی،همم حتهی اگهه بها

کیانمهر هم ازدواج میکردیم هیچ وجه تشابهی باهم نداشتیم .
نهال لبخندی کنج لب
کثیف

نشست ،پرتقال را دانه-دانه کرده و جلهوی الههام ههل داد ،دسهتهای

را با دستمال کاغذی روی میز تمیز کرد.

به تصمیمت احترام میذارم .خب نگفتی میخوای در895
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الهام دست
-پی

را زیر چانه زد ،تکهای از پرتقال برداشت و در دهان خشک

گذاشت.

بابا بر نمیگردم .من خیلی وقته از اونا جدا شدم ،میخوام آتلیه بهاز کهنم ،آشهنا

رو

دارم ،مغازه از اون کار از من ،چندتا از دوسهتای دبیرسهتانمم کهه برگشهتن ایهران و دانشهجوان
دنبال کار میگردن از پ

خرج و مخارج برنمیان ،قهرار شهده آشهنام اواسه هفتههی دیگهه

برگرده .تا هفتهی دیگه میخوام خونه رو بفروشم و نقل مکان کنم، .عال چندتا کتابی کهه بههم
معر،ی کردی رو دارم میخونم.
نهال دست جلوی دهان

گذاشت و خندید ،ناگهان به یاد آپارتمانی که زندگی میکردند ا،تهاد.

بشکنی زده و خود را جلو کشید.
نمیخواد خونه رو عجلهای بفروشی ،بذار سر ،رصت ،خونهی آیناز و حسام دو واحدیه ،واحهدروبه رو ،یک آپارتمان نقلی هفتاد متریه از وقتی اومدیم کلید نخورده ،با نیما حرف میزنم بیا
خودمون !

پی

الهام ذوق کرده با پشت دست دور لبان

را تمیز کرد.

اگه قبول کنه که عالیه ،در جریانی که به دختر مجرد خونهه اجهاره نمهیدن ،امهروز چنهدتابنگاه سر زدم با اکراه گفتن همون جایی که هستم رو نگه دارم.
نهال که میدانست نیما از این پیشنهاد بسیار خوشحال میشود ،لبخندی بر لب نشاند.
-پ

از ،ردا شروع کن به جمع و جور وسایلت ،به نیما میگم مطمئنا قبول میکنه.

الهام سری با شوق تکان داد .نهال تا حال الهام را آرام ندیهده بهود .عاقهلتر از همیشهه بهه نظهر
میرسید و بچه بازی از خود در نمیآورد .با پیچیدن صهدای آیفهون ،درون دو طبقهه ،نیهاو
دست از آب دادن گلهای بی زبان کشید .به سمت شیرآب که بر روی دیوار بهود ر،هت ،آن را
به سمت خالف عقربههای ساعت چرخاند .روبه همایون خان کهه مشهغول قهدم زدن در بها و
896
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حرف زدن با جهان بود .گفت:
آقابزرگ ،باز کنم یا باز میکنین؟نیما بادبزن را کنار گذاشت، ،تانه همسر محمد از داخل خانه سر بیرون آورد.
در رو باز کردم ولی طرف نمیاد داخل!نیاو

بدون باز کردن تا پاچههای شلوار  ،آستینهای

زمین ،اصله داد تا آب جمع شده در دمپاییهای
به پاچههای شلوار

را تا آرنج باال داد ،پاهای

را کمی از

خالی شود .جهان نگاهی به پسر

که دست

گر،ته بود و آرام به سمت در میدوید انداخت.

من و همایون خان نزدیکتریم ندو داخل حیاط!نیاو

لجبارانه و سراسیمه با همان حالت پنگوئنی سمت پدر و پدربزرگ

هی بهت میگم دود و دمبل راه ننداز همسایه کناری هودخترم حامله است بوی کباب شنیده دل
همایون خان دستی به ری

سفید

چادری پشت در ،دست
خوشرنگ کوتاه

میکنه ،حتما االن زنگ زده بگهه

خواسته! ت ! ت !

کشید و خندید .نیاو

قدم از آنها جلوتر ایستاد .در باز شده توس زن داییا
از شلوار

از کنارشان گذشت و در حهد دو

را به سمت خود کشید که با دیدن زن

رها شد و خنده روی لبان

ماسید .موههای بلهوطی رنهگ

از زیر چادر بیرون آمهده بهود ،چشهمان قههوهای رنگه

پسر  ،لرزید ،جهان دست

دوید.

بها دیهدار ناگههان

را روی در گذاشته و کامل آن را باز کرد .همایون خان و جهان بها

نمایان شدن قامت هدیه ،به وضو جا خوردند .نیاو

آب دهان

را پایین ،رسهتاد .بهیاراده از

حر،ی که همیشه به نهال و نیما میگفت متحیرانه گفت:
-چاقو ک
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هدیه میمیک صورت بی ح
جوان خو

و جا خوردهی نیاو

هیکل با لبا های خی

بچهای که در چندماهگی رهای
رها شد ،تا چادر آمد از دور
نمایان شدن موهای

را از نظر گذراند .باور

نمیشد ایهن پسهر

و عینک مستطیلی بر روی چشمان

امیر است ،همهان

کرد .دستان هدیه از زیرگلوی

که محکم چادر را گر،ته بود

باز شود ،جهان خود را جلو کشید و اجازهی سر خهوردن چهادر و
حلقه زد.

را نداد .همایون خان اشک در چشمان

هدیه برگشته! دخترم بالخره این چشم انتظاری رو تموم کردی؟ اومدی به مادر و پدر پیهرتسر بزنی؟
گر،ت و به جهان دوخت ،از آخرین دیدار بیست و یک

هدیه لب به دندان گر،ت ،نگاه از پسر

سال میگذشت ،یا شاید کمتر؟ یا نه بیشتر! این مرد با دستان لرزان و چهرهی چروکیده هیچ
ردی از جهان نقا

قید خانوادها

و سربه زیر نداشت .از مردی که بخاطر

را زد .

می ...تونم بیام داخل؟نیاو

دست

کم ،ق نگاه

را روی ساعد دست پدر

که به قدری از دیدار هدیه شوکه بود که بها ،اصهلهی

میکرد گذاشت.

بریم داخل بابا ،این خانم همسرِ پدر بهزادن ،نه همسر شما و مادر من و نهال!جهان به خود برگشت دست

کشید و کمی عقهبتر ر،هت ،هدیهه دسهت

را پ

گر،ت .همایون خان بیطاقت از به آغو

کشیدن دختر

باز کرد و روی پشت او گذاشت ،هدیه را درآغو
محکم بر سینها
-خو
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از سهالها ،دسهتان لهرزان

کشید ،چشمان بی،روغ

خی

شد و او را

،شرد.

اومدی هدیهی بابا! خو

اومدی یکی یدونهام.
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هدیه سر

را رها کرد.

را در شانهی پهن پدر پنهان کرد ،بغض گلوی

میذاری دوباره بشم همون دردونهات؟ میشه دوباره در خونهات رو ،روم باز کنی؟به چند ثانیه نرسید کل اعضای خانواده داخل حیاط سر جمع شهدند و خیهره پهدر ،دختهری را
نگریستند که پ

از سالها دوری و ،اصله میگریستند و دلتنگهی نبهود ایهن سهالها را جبهران

میکردند .الهام دست

را روی شانهی نیاو

گذاشت ،که او تنهها بهه انهداختن نگهاهی اکتفها

کرد .گوشی در جیب شلوار جین تیرهی الهام لرزید .آن را بیرون کشید و به نهام پهدر

چشهم

دوخت .صدای گر،ته و لرزان همایون خان آمد.
در خونهی من همیشه به روت بازه دختر عزیزم.مادر

لنگان-لنگان خود را به جلوی در رساند ،محمد و نیما کمک

چون جدیدا زانو درد گریبان گیر
بود ،بازوان
مادر

میکردنهد تها راه بهرود،

شده بود .با شنیدن صهدای دختهر  ،بیخیهال درد شهده

را از حصار دست پسران

آزاد کرد ،نگاه گریان هدیه از پشت پلکان خیس
خم شده بود دل

ا،تاد ،به مادری که وس کمر

برای دوران کودکی ،برای نواز

دستهای او ،برای قربان صدقههای

تنگ شده بود ،همهایون خهان دسهتان

هدیه از او جدا شد ،به سمت مادر

که داخل حیاط ایستاده بود قدم نهاد و ناگههان دسهتان

دور هیکل گرد و تو پر مهادر

حلقهه شهد .صهدای هه -هه ا

شد ،بدیهایی که در ح کوثر و ،رزندان

بهه

کرده بود به خاطر

آدم شکسته و نادم بود ،آدمی که بازهم برای تسکین دردهای

را پهایین آورد و

بهاال ر،هت و نفهمیهد چهه
آمد ،هدیه در آن شب ،یهک

به خانوادها

رجوع کهرده بهود.

او این مادر را داشت ،این پدرسنگدل را داشت اما کوثر که را داشت؟ با تومهور مغهزی دسهت و
پنجه نرم کرده بود ،دو پسر بچه را بدون کمک همسهر

بهزرگ کهرده بهود و او چهه؟ در ایهن

چندسال ،قه خهود را سهرگرم خوشهگذرانی و انتقهام از پهدر
حماقت
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بود الهام هرچه قدر مهربان بود ،دلسوز بود و همدم
الهام تما

پدر

بود زیر دست پرستار بهزرگ شهده بهود.
دریا،ت کرد .محتهوا

را رد کرد ،به چند لحظه نرسید پیامی از جانب پدر

را باز کرد .از نظر او پشت پیام و در مجازی هیچ حسهی معلهوم نمیشهد امها بهرای اولهین بهار
خشم و عصبانیت پدر

ح

-با زبون خو

اگه پی

را پشت پیام ح

کرد .

مامانتی ،بگو برگرده ،گوشی

من ،خودت میدونی چه قدر دوسه

رو روشن کنه! الهام بگو نره رو اعصاب

دارم میهام خونهه رو روی سهر اون مرتیکهه آوار مهیکنم،

بیشتر از این گند میزنم به زندگی داداشات و کوثر! همه اینارو به
بیاراده دست

به تایپ ر،ت و گوشی را دو دستی در دست

-من با مامان نیستم ،از

خبر ندارم ،باهام تما

بگو! تا ،ردا برنگرده میام.

گر،ت.

نگیر بابا ،جایی درگیهرم گوشهی دم دسهتم

نیست.
پیام را ارسال کرد ،نهال با لبخند مادر

را نگریست ،هدیه از آغو

مادر

جهدا شهد و نگهاه

کلیای به خانوادهای که بزرگتر از قبهل شهده بهود انهداخت و در نهایهت نگهاه
و دستی که روی شانهی جهان قرار گر،ته بود ثابت ماند .لرز
بود .دستهای عرق کردها

روی حسهین

و اضطراب در کالم

مشههود

لبهی چادر را گر،ته بهود و محکهم ،شهار مهیداد .دمهی از ههوای

مطبوع خانه-با گر،ت.
دارم از بهروز جدا میشم ،امیدوارم دختر ،خواهر و حتی بزرگترتون من رو قبول کنهین ،دیهرهواسه گفتن این حرف ولی ازتون معذرت میخوام .بابت کینهای کهه تهو دلهم ریشهه زد ،بابهت
انتقامی که دود
لرز

چانها

تو چشم دختر خودم ر،ت .بابت اشتباهی که من و جهان کردیم .هرچند...
شدت گر،ت و سر

پایین ا،تاد، .شار دست حسین بر شانهی جهانی که کهامال

شوکه بود .کاسته شد .هدیه امروز به اندازهای حال
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آمده است.

داشت از ،رودگاه تا اینجا را خود

هرچند اشتباه نبود اشتباه من بودم که خونهی یکی رو بخاطر نداشتن یهک آشهیونه خهرابکردم ،نمک شدم پاشیدم روی زخمای زنی که حتی خانواده هم نداشت .دوتا بچه رو از داشهتن
پدر محروم کردم .زندگی یک نفر رو به گند کشیدم تا خودم رو از دست خانوادهام پنهون کنم.
علت جدایی من از بهروز بیدار شدن از خواب غفلته! امیهدوارم بههم ،رصهت جبهران تهک-تهک
اشتباهاتی که در ح شما و اون خانواده کردم داده شه!
حرفهای کوثر در سر الهام ،نهال و نیما که از نزدیک شاهد بودند پیچید ،نهال محکهم شهال
را در مشت ،شرد و نیما چندین مرتبه پلک زد تا سایهی اشک از چشمان
تلخی کنج لب

نمایان شد .او ندا را با همان سن کم به مادر

بود ،پشیمانی و تاسفی که در نی-نهی نگهاه
داد ،دستی به سهر گهیج و دردنهاک

برود .الههام لبخنهد

داده بود و چهه قهدر دردنهاک

نمایهان بهود .هدیهه تهوان ایسهتادن را از دسهت

گر،هت و اجهازهی سهقوط را داد ،حسهین بهرادر

نزدیکتر بود ،با بد شدن حال  ،روبه خدمتکار که با ترحم خواهر

کهه

را مینگریست ،ریاد زد.

آب قند واسه خانم بیار! عجله کن!***
امضایی پای برگهها زد .در پرونده را بست و مچ دست تازه از بنهد رهها شهدها
دسههت راسههت

را زیههر سههر

بیخوابیهای شبانها

گذاشههته و چشههمان

را ماسهاژ داد.

را بسههت .خمیههازه کشههید و در دل نثههار

لعنتی ،رستاد .اصال انگار شبها خواب از چشمان او ربوده میشد که هر

چه از شانهی راست به شانهی چپ میچرخید و بلعک
میخورد اما سعی میکرد حواس

را پرت کند ،لرز

خواب

نمیبرد .میدانست از کجها آب

دستان

را کنترل کند تها رسهوا نشهود.

بدون باز کردن چشمان  ،کشو را کشیده و پاکت سیگار را برداشت .
انگار امشب ،ق او و عماد که اتاق
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،ق به دود کردن سیگار پشت هم ،دل خودشان را خو

کرده بودند و به این ،کهر میکردنهد

کجای راه را اشتباه ر،تهاند که سهمشان جدایی شدهاست .در آخرهم با رسیدن به خشهت اول
که کج نهاده شده بود و اشتباهات خودشان ،به زدن لبخند تلخ اکتفا میکردند .
عماد سر

را محکم بر سه کنج اتاق

میزند، ،رزاد هنهوز نیامدهاسهت و میدانهد کنهار کیانها

است .کنار دختری که امروز در چشمان
سیگار را در جا سیگاری خامو
یک نف

کرد ،دست بلند کرده و بطریای کنهار دسهت

آن را به سر میکشد ،دست

بیشتر محتوا روی پولوشرت آبی رنگ
و ناگهان موهای بلند تیره رنگ
دارد به خفه کردن خود

زل زد و گفت او نمیخواهد و عاش بهرادر
از شدت سهوز

ناگههانی معهدها

میریزد .بطری را کنار دسهت

را میان مشت

را برداشهته و

میلهرزد و نصه

روی زمهین میگهذارد

میگیرد .عماد همیشه همهین اسهت .عهادت

در سیگار و خوردن زهرماری کنهار دسهت  ،اصهال گهاهی اوقهات از

خال این ماده را که باع ر،تن هوشیاری میشود تشکر میکند .سهر سهنگین
میگذارد .دست راست
چشمان نم زدها
-خدایا این ح

اسهت.

را از روی معده برداشهته و محکهم بهر سهینها

روی صورت

میا،تد و ناگاه عربدهی بلند

را روی زانهو

میگهذارد .اشهکی از

در خانه میپیچد.

لعنتی رو تو قلب من بک ! نذار بار دیگه به داداشم خنجر بزنم ،نهذار زنهدگی

جفتمون رو نابود کنم ،خدا!
صدای ه -ه مردانها

در ادامهی حر،

میپیچد .مادر و پدر

شب نزدیک او شوند ،باید او را به حال خود رها کنند تا بلکه پ

میدانستند نباید تا یهک

از هفت سال خود

را جمهع

و جور کند ،بنابراین با دلی آکنده از غم تنها کاری که از آنها ساختهاست دعا بهرای رهها شهدن
عماد از احسا
و کیانمهر ،سهر

و عالقها

به کیانا است.

را محکهم روی شیشههی میهز گذاشهته اسهت و آرام پیشهانیا

را بهه آن

میکوبد .همانند دیوانهها لب به سخن باز میکند.
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صبر کن کیان! الهام برمیگرده ،چندسال صبرکن! بذار یکم از این بیتجربگی دربیاد احساو عالقهی من رو باور میکنه میبینه کنار من خوشبخته! می،همه بدون اون یهک دیونههی کهم
عقلم! به قرآن می،همه ،ق صبر کن !
ناگهان سر باال کرد و دندان روی هم کشید .
من نمیتونم صبرکنم ،نمیتونم وایستم تا برگرده به خدا نمیتونم ،هشهت مهاه صهبر کهردم،خودخوری کردم ،شدم یک مرد بیمار و بدبخت که تو سن سی و یک سالگی عین پیرمرداست.
کیانمهر عقل
ساق دو دست

را از دست داده بود ،کسی درآن شرکت دراندشتی نبود که نجات
را روی میز گذاشته و به چپ و راست دستان

میز ،از مجسمه گر،ته تا کامپیوتر گران قیمت

دهد ،ناگهان

را کشهید .تمهام محتهوای روی

روی زمین ا،تاد و صدای عربهدهی او در تهک-

تک سالنهای شرکت پیچید و درآخر مانند کودکی بی سر پناه ،روی زمین نشسهته و تکیهها
را به پنجرهی سراسری داد .ضربان قلب

را ح

نمیکرد ،اصال انگهار بها گفهتن همهان یهک

جملهی الهام رو از تن او ربوده شده بود ،کیهانمهر جرعهت زنهگ زدن بهه الههام را نداشهت ،او
میدانست این د،عه همه چیز جدی است .اگر زنهگ بزنهد ،التمها

کنهد ،بهازهم الههام قبهول

نمیکند و حتی شاید گوشی را روی هم جواب ندهد .بنابراین با همان لبخنهد تلهخ انگشهت
روی شیشهی بخار کرده کشید ،بیتوجه به گونهی خی

شدها

را

اول اسهم او را بهه انگلیسهی

نوشت.
غرورم از این بیشتر میشکنه الهامم ،میترسم بهت زنگ بزنم و این د،عه جدیتر از قبل بگیمن رو نمیخوای بگی من رو دوست نداری و به کل بشکنیم !
تصویر خندان الهام که با شیطنت دستان
لب

را روی لبان

آن را میکشید .زبان درمیآورد ،مد نظر
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آمد .نمیدانست این تصهویر چهرا االن دارد در
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خاطر

پررنگ میشود .رد کلمهی انگلیسی با پاک شدن بخار و هوای دهان

از بین ر،ت.

به او که دور است بگویید:
در اندیشهی تو
در هوای بغض آلود
یادت را نف

میکشم...

به او که گاهی هست
و گاهی نیست بگویید:
بوی عطرِ سیبِ دستهایت
هنوز در این حوالی
به مشام میرسد..
به او محبوبهیِ پاییزی ،بگویید:
که مدار دلخوشیهایم
به دور او میچرخد..
به آن بادهی ناب
به آن سَروِ خَرام
به آن قُرصِ قمر
به او بگویید :دوست
904
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***
جلوی در خانه ماشین را نگه میدارد ،تمامی برقهای خانهی پهدری کیانها خهامو

اسهت جهز

نگهبان که جلوی در ،در خواب و بیداری به سر میبرد، .رزاد از آینه بهه عقهب چشهم مهیدوزد.
نشسته و جسم غرق خواب او را درآغو

کیانا کنار کیانو

کمی آهسته میکند که کیانو
-میخوای ببری

را

کشهیده اسهت .لحهن صهدای

بیدار نشود.

داخل؟

کیانا دستی به صورت سفید و صاف او میکشد .نگاه
باید جوری از دل او در بیاورد .چون نگاه

را به چشهمان تیهرهی ،هرزاد مهیدوزد.

بدجور عصبی و کال،ه است ،اصهال انگهار ،هرزاد آن

،رزاد صبح که از زمین میجوشید نبود.
-آره ولی قبل

میخوام باهات حرف بزنم .

،رزاد نگاه از کیانا گر،ت .از شدت سر درد ح

میکرد جمجمها

ممکن است ههرآن منفجهر

شود .به کوچهی خلوت چشم دوخت ،اگر کسی بود باید شک میکرد .ساعت یک نصه شهب
انداخت.

بود .گرهای میان ابروان

،ردا باهم حرف میزنیم ،نیاز دارم یکم خودم رو جمع و جور کنم.را از خود جدا کهرد موههای کوتهاه

کیانا کال،ه پلکی زد .کیانو

،رستاد بوسهای روی پیشانی ،رزند
پشت دست ته ری

او را لم

نشاند .خود

را از روی پیشهانیا

بهاال

را جلو کشید .میان دو صندلی نشست ،بها

کرد و خیره نیم رخ

را نگریست، .رزاد حالت چهرها

تغییر

نکرد .
ازت نمیخوام بهم ح بدی ولی لطفا اینجوری نبها ! امشهب بهتهرین شهب زنهدگیم بهود.،کرشم نمیکردم کیانو
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سابقته! ببینی سالمه ،ببینی جون سالم به در برده! ،رزاد هیچکی من رو درک نکرد ،وقتهی مهن
بچهام رو از دست دادم تنهای تنها بودم .من دیوونه شدم ،انقدر خودخوری کهرده بهودم انقهدر
خودزنی کردم که هیچ تشابهی به کیانای گذشته نداشتم .
اشک در چشمان سیاه رنگ کیانا حلقه زد ،قلب

کمی به سوز

ا،تاد ،بینیا

را بهاال کشهید

و رد نگاه ،رزاد را دنبال کرد تا رسید به گربهی سیاه رنگی که در حال تقال برای بهاال ر،هتن از
دیوار بود.
من تو اون بیمارستان لعنتی جون دادم ،به هرکی زنگ زدم هیچکی جهواب نهداد ،مهیگفتنمریض اورژانسیه ولی اگه اتفاقی بیا،ته ما مسئولیت قبول نمیکنیم، .رزاد مهن بهد شکسهتم،
من بد سوختم ،به جز پیمانی که امشب دیدی کسی رو نداشتم گریه کنم ،کسی رو نداشتم به
آغوش

پناه ببرم ،پدر و مادر من هیچ وقت نبودن ،کیانمهر دیر رسید ،به چهلم پسرم نرسهید

احضاریه رسید دستم .قلب من پر شد از نفرت ،کینه و تنفر از مردی که یک بار تا دم خونهاشم
ر،تم تا بکشم ! اگه پیمان و کیانمهر نبودن اگه جلوی من رو نمیگر،تن با چاقو شاه رگ

رو

بریده بودم .جیگرم خنک میشد حالم خوب میشد .
،رزاد بازهم از جلو نگاه نگر،ت ،کیانا بیتاب از حرفهایی که با سختی بر لبان
تا از دل ،رزاد دربیآورد ولی او حتی پلک هم نمیزد .دو دست

جاری میکهرد

را روی صورت او گذاشت و به

سمت جلو نیم خیز شد.
نگام کن ،رزاد! من یک مادر داغدیده بودم که جیگرم به هزار قسهمت مسهاوی تقسهیم شهدهبود .
،رزاد کال،ه از لحن بغض آلود و کال،هی کیانا گردن به سمت

کج کرد، ،ی

تو ،ی

با کیانها

شد .
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من کجای زندگیت بودم کیانا؟ ازم ،رار میکردی ،بهت گفتم بگو دردت چیه! مشهکلت چیههقرار بود باهم حل کنیم ولی تو ،رار کردی ،طفره ر،تی، ،کر کردم از ازدواجت با مهن پشهیمون
شدی! میدونی چی به سرم اومد؟ کیانا نمیدونی به قرآن درک نکردی چی میگم االنهم کهه
اگه تا دم خونهی برادرشوهر سابقت دنبالت نمیاومدم نمی،همیدم قرار بود چندشب دیگه چهه
خاکی تو سرم شه! خانم گانگستر شده ،با اسلحه شب عروسهی میخواسهته انتقهام بگیهره ههم
خود

رو بدبخت کنه هم من و بچها

رو !

کیانا نگاه از چشمان عصبی ،رزاد نگر،ت .کمی به عقب ر،ت ،دقیقا پشت سر او جا گر،ته بهود.
بنابراین نیاز به ک
چانها

و قو

نداشت .دستان

به کمر

را از پشت روی شهانههای او گذاشهت،

را به شانهی او تکیه داد.

تو همهی زندگیمی ،برای همهین ازت ،هرار کهردم بهرای همهین ایهن مهدت شهده بهودم روسرگردون ،صبح تاشب تو خونه راه میر،تم و ،کر میکردم که چیکار کنم .از وقتی تو رستوران
دیدمت دعا کردم قبول نکنی ولی به خودم که نمیتونستم درو بگم ،دوسهت داشهتم قبهول
کنی ،رضایت دادم ،دلم رو به همین ک

و قو ها و ر،ت و آمدها برای خرید عروسهی خهو

کردم .گفتم کنارتوئم ،قرار نیست اتفاقی بیا،ته اما اون شب که از گذشته گفتی دوباره قلهبم
کار دستم داد .قبول کردم بدیم محضر بدون حضور پدر و مهادر و ازدواج کنهیم، .هرزاد مهن تها
اینجا که اومدم با قلبم اومدم، ،ردا صبح هم که اون اتفاق ا،تاد ،دو دستی زدم تو سرم ،تهو رو
تا چند وقت نمیتونستم ببینم و بعدم که شاید ،رصت نمیشد ولی االن که خداروشکر نشد.
کیانا ح را به ،رزاد داد .با خود

کلنجار میر،ت اما انتقهام از عشه و عالقهها

بیشتر بود .از جا برخاست و بوسهای روی گونهی او زد و پ

بهه ،هرزاد

از آن با لبخند ا،زود.

-جان کیانا ببخ ؟! میبخشی؟
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،رزاد دست به پیشانیا

کشید .

بهم وقت بده خودم رو قانع کنم .االنم دیر وقته ،مطمئنی میخواین برید داخل؟کیانا دستان

را از روی شانهی او برداشهت ،سهرجای خهود قهرار گر،هت .نگهاهی بهه کیهانو

انداخت.
آره ،باید بدونن نوهاشون زنده است ،هرچند چندان هم مهم نیست از عروسی به بعهد میهاد بهاخودمون زندگی میکنه !
،رزاد کمربند

را باز کرد و تا آمد پیاده شود ،کیانا در را باز کرد.

بشین خودمون میریم داخل ،بیشتر از این تو دردسر نیفت ،با مدارک چیکهار میکنهی؟ ،هردامیبری؟
،رزاد نگاهی به مدارک که روی صندلی شاگرد بود انداخت.
-آره اول صبح میبرم و تا وقتی با چشمای خودم دستگیری

رو نبینم کهار رو رهها نمهیکنم،

هههر وقههت از روز ،هههر اتفههاقی ا،تههاد ،بهههم زنههگ بههزن همیشههه در دسترسههم ،جههدا از دلخههوریم
میگم ،دیدی خونه محل خوبی نیست واسه نگهداری کیانو  ،بهم زنگ بهزن میهارم

پهی

خودم،
کیانا قدرشناسانه نگاه

کرد ،کیانو

بست و به سرعت سمت خانه ر،ت ،دست

را درآغو

کشید و تشکری کرد .در ماشین را با شهانه

را روی رنگ در ،شرد ،باید اعتراف میکرد ،رزند

عجیب وزن زیاد کرده است، .رزاد تا لحظهی آخر که او در را بست ایسهتاد و سهپ
مملو از ا،کار آشفته به سمت خانه راه

بها ذهنهی

را کج کرد.

***

908

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

با صدای زنگ در ،دست

را روی چشمان

کشید ،به شانه چرخید و نگاهی بهه

خوابآلود

ساعت انداخت ،دوازده و ربع ظهر را نشان میداد .باال تنها
چیپ

را بلند کهرد .بسهتهی بهاز شهدهی

را که روی زمین بود با پا به سهمتی ههل داد ،دسهت بلنهد کهرد و تلویزیهون روشهن را

خامو

کرد ،صدای سر و صدا از واحد الهام به گو
را کال،ه رها کرد .از روی ،ر

نفس

میرسید و صدای زنگ خانه مدام میآمد.

کنار آمد .الهام که در آپارتمان

بخاطر گذاشهتن یهک

سری از وسایل به درد نخور باز بود ،با صهدای اکهو زنهگ خانههی پارسها ،شهال را روی موههای
قهوهای رنگ
سبز رنگ پلی

مرتب کرد و از گوشهی باز در بیرون را نگاه کرد .با دیدن مردانهی کهه بها لبها
پشت در ردی کشیده بودند .ابروهای

باال ر،ت .کمی از در ،اصله گر،ت و به

سمت آشپزخانه گام نهاد ،از پنجره به پایین نگاه کرد ،چهار ماشین پلی

کوچه را بنهد آورده

بودند و همسایهها از پنجرهها سر بیرون آورده بودند .
-پ

آخر کیانا کار

رو کرد.

لبخند ماتی با ،کر کیانا در لب

بست .او به این باور داشهت ،مجهرم بایهد بهه دام بیا،تهد

نق

بنابراین ،دست به سینه تکیه بر کابینتی که یخچال داخله

قهرار داشهت زد و خیهره پهایین را

نگریست .همه چیز داشت خوب میر،ت اگر سایهی پارسا و حرفهای مزخهر،

کهم میشهد.

خیلی خیلی عالی بود .الهام از وقتی این موضوع را ،همیده بود گاهی بها خهود میاندیشهند اگهر
جای قاضی بود ،حکم اعدام پارسا را میداد.
پارسا از جالباسی شلوار کتان کرم

را برداشهت و روی همهان شهلوارک کوتهاه راهدار ،پوشهید.

بدون نگاه کردن از چشمی ،دستی به موهای نامرتب

کشید و در را باز کرد .مهرد برگههای را

جلوی او گر،ت و سر تا پای او را نگریست.
-آقای پارسا نواب ،شما به جرم ضرب و شتم و اقدام به قتل آقای کیانو

نهواب بهاز داشهت

هستید .
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دستبند نقرهای رنگ را برداشته و مچ دست او را که همان طور مبهوت مانده بهود و اصهال انگهار
نف

کشیدن را ،رامو

گر،ت و دستبند بر دست زده و ا،زود.

کرده بود .در میان دست

شما میتونین وکیل بگیرید و در دادگاه از خودتون د،اع کنین!پارسا رنگ از رخ
-کیانو

پرید، ،رزاد دست به سینه روی پلهی اول ایستاده بود.

پسر من بود ،اصال با عقل جور در میاد من بخوام بچهام رو بکشم؟

مرد که از درجههای روی شانها

معلوم بود ،سرگرد است .سهری بهرای دو نفهری کهه کنهار

ایستاده بودند ،تکان داد.
ببرید  ،هر حر،ی دارید به قاضی پرونده و دادگاه میتونید بگید.دستهای دو سرباز دور بازوان او پیچید و پارسا تقال کرد خود را رها کند.
-من کیانو

رو نکشتم ،من پسرم رو نکشتم .

الهام دست بر جلوی دهان

گر،ت و به این کتمان پارسا خندید .مرد جلوی ،رزاد ایسهتاد کهه

او تکیه از دیوار گر،ت.
آقای سهرابی شما میتونین برید ،ایشون دستگیر شدن ،پرونده اشهون ههم سهنگینتر از ایهنحر،است، .ق منتظر روز دادگاه باشید و همسرتون رو برای شهادت بیارید.
پارسا با شنیدن لفظ "همسر" ناگهان به سمت ،رزاد خود

را کشید که سهربازها محکهم او را

گر،تند.
-به اون دخترهی احم بگو ،من رو دست کم گر،ته ،به

بگو من پسر حمید نوابم ،اون اراده

کنه میتونه من رو بیاره بیرون! این پایان کار پارسا نواب نیست.
،رزاد نیم نگاهی به او انداخت ،یکی از نیروهای پلی
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سمت داخل هدایت کنند، .رزاد دست

را باال برد و روبه مرد گفت:

چند لحظه لطفا!سپ

روبه پارسا با سر و وضع شلخته و تیشرت یقه گردی که کج شده بود ،مایل شد .دست

را روی یقهی او گذاشت و آن را صاف کرد.
-این د،عه خدا هم نمیتونه از تو زندان بیرون بیارت ،پدرت که بمانهد .میخهوای بهه

زنهگ

بزنم؟
را روی هم ،شرد ،اگر دستان

پارسا ،ک

دستی به موهای بلند
مشکی رنگ

باز بود مشت محکمی بر صورت او میکوبیهد، .هرزاد

کشید و آنها را به پشت سر هدایت کهرد .گوشهیا

بیرون کشید .شمارهای که پیمان برای او پیامک کرده بود را گر،ت .در آپارتمهان

الهام کامل باز شد و نگاه پارسا به او گره خورد ،الهام دست به سینه ،ق نگاه
زد نه سرزن

کرد و حتی پیروز هم نگهاه

گو ا

کرد .نه حر،ی

نکهرد .پارسها نتوانسهت جلهوی الههام بگویهد کهار

او نیست ،چون دیروز اعتراف کرده بود .بها وصهل شهدن تمها
تما

را از جیهب کهت

و پیچیهدن صهدای نهواب در

را روی بلندگو گذاشت.

سالم آقای نواب ،پسرتون میخواد باهاتون صحبت کنه!حمید که با پیام دیشب پیمان برهمه چیز آگاه شده بود .دسهت
گلوی

را جلهوی دههان

گر،تهه و

را صاف کرد .پارسا دمی از هوا گر،ت و لعنتی به شرایطی که قرار داشت گفت.

من رو میتونی بیاری بیرون نه؟ خودم یادمه یک دوست گردن کلفت داشتی ،مهن اشهتباهیمرتکب نشدم .من کیانو
نواب ابرویی باال انداخت .عک

رو نکشتم اون روز من اصال تهران نبودم ،ر،ته بودم کرج!
سه نفرهی خود

نوزده ساله و پارسای هجده ساله ،اصال ،کر
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و دو پسر

را میان دستان

گر،ت .پیمهان

را نمیکرد ،یک روزی سر گذشت پسر بزرگتر
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

به زندان ختم شود.

به بیماری قلبی و سرگذشت پسر کوچک

مدرک دارن ،تو رو دیدن وقتی داشتی بها راننهدهی ماشهین حهرف مهیزدی ،صهدات توسهدوربین ضب شده ،شاهد ضرب و شتم و جر و بحثات با کیانا هم که بودم .چرا باید بیارمهت
بیرون؟ یادت ر،ته؟ مجرم باید به سزای عمل

برسه! تنها کاری که میتونم واست بکنم ،اینهه

که تا آخر عمر گوشهی زندان بمونی و از قصاص نجاتت بدم .حر،ی نداری؟ باید قطع کنم.
پارسا دستان دست بند خوردها

مشت شد .

اگه پیمان بود بازم این حرفها رو میزدی؟نواب دستی روی صورت پارسا کشید.
پیمان این کار رو نمیکنه و هیچ وقت تو این موقعیت که محکومه بهم زنگ نمیزنه!پارسا پوزخندی زد ،اشک در چشمان

نشسته بود .

بالخره یک روزی میام بیرون دکتر نواب! اون روز میشم بختک روی زندگی تهو و خهانوادهات!،رامو

نکن من پسر خودم رو کشتم تو که بماند.

،رزاد گوشی را با حرص قطع کرد و لب

را محکم بهر دنهدان گر،هت .سهربازها او را بهه سهمت

آسانسور هل دادند و او با صدای بلند قهقهه زد .
با توهم هستم الهام ،محکم کیانمهر رو بگیر! دربیام باید اشهدتون رو بخونین!الهام بیخیال صدای

را همانند خود

بلند کرد.

البته اگه تا اونجا تو زندان نمرده باشی ر،ی !این حرف را زده و بیتوجه به نگاه خیرهی ،رزاد ،در را برهم کوبید ،دستان
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و خود را باال کشید.
اصال انگار زندگی داره باب میل من میچرخه انقدر که سرخوشم! آخ خدا !سپ

روبه خانهی شلوغ

لبخند زد و همان طور که خود

را روی مبل یاسی رهها میکهرد.

ادامه داد.
سالم زندگی!***
دست بلند کرد و تکهای از نان جدا کرد ،قاشهقی داخهل مربهای آلبهالو زد و روی نهان کشهید.
جلوی کیانو

که بدون ایجاد صدایی چای شیرین مینوشید ،گر،ت.

بیا مامانی بخور!کیانو

لقمه را از دست مادر

گر،ته و ناگهان به سمت پهدربزرگ و مهادربزرگ

کهه بهدون

پلک به آنها خیره شده بودند ،نگاهی انداخت ،کیانا عصبی از آنها به سمتشان برگشت.
جای خوشحالی یک ساعته زل زدین به ما؟ جای تبریک به من و تشکر از پیمان ،قه مهارونگاه میکنین؟
کتایون دست بلند کرد و لیوان آب پرتقال
،-کر کنم جنی شدم ،باید برم پی

را سر کشید.

جنگیر! سر صبحی بچهی مردهات زنده شده؟
را نوشید.

کیانا بیتفاوت شانه باال انداخت و جرعهی آخر چای

اوال اول صبح نیست و دوازده و نیم ظهره ،دوما بچهی من از دست اون مرتیکه جون سالم بههدر برده! جای خوشحالی ،ق هی میگی جن-جن؟
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پدر

را روی میز گذاشت ،دست بلند کرد و ناگهان موهای کوتاه و لخهت کیهانو

آرنجهای
کرد.

را نواز

-تعجب من از زنده بودن کیانو

العمهل ،هرزاد و خانوادهاشهه! خهودت کهه

نیسهت ،از عکه

رو دوست داشتم و دارم .

شاهدی من چه قدر کیانو

نشسته بود ،چشمان

کیانمهر که کنار خواهر زادها

به علت بیدارخوابی دیشب یهک کاسههی

خون بود ،پوزخندی زد و گفت:
-آره خیلی دوس

داشتی! کامال معلومهه از طهرز نهواز

سهر بچهه معلومهه داری موهها

رو

میکشی!
به دنبال این حرف دست
دیشب به قدری حال

باالی سر کیانو

قرار گر،ت و مچ دست پهدر

را محکهم گر،هت،

بد بود که ساعت چهارصبح که وارد خانه شد با دیدن کیانا و پسری کهه

روی تخت او خواب بودند هنگ کرد .تا صبح هم کهه بهه علهت ایهن پدیهده بها کیانها نخوابیهده
با شوق گریه میکرد و مدارک را نشان میداد ،از حال خوب

بود ،خواهر

میگفت از ر،تهار

،رزاد میگفت البته بماند موضوعی که علت دلخوری با ،رزاد شده بهود را نگفهت .کیهانمهر بها
دیدن کیانو

و حال خوب

دل

میخواست ،ریاد بکشهد انقهدر کهه ایهن پسهربچه را جهدا از

پدر

دوست داشت .کیانمهر با دست دیگر

پدر

عصبی از ر،تار پسر  ،چشم غرهای به او ر،ت.

من کی موهاکیانو

کیانو

را به سمت خود کشهیده و اخهم کهرد.

رو کشیدم؟ من موهات رو کشیدم باباجون؟

نگاهی به مادربزرگ و پدربزرگ ا

انداخت.

-آره کشیدی بابایی!
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کیانمهر با عصبانیت خندید و دندان برهم کشید.
تا روز عروسی کیانوراستی به

میاد خونهی من! شما بریهد بهه گر،تاریههاتون سهر و سهامون بهدین،

زنگ زدی؟

کیانا ابروی چپ

را باال انداخت که یعنی جلوی آنها چیز نگوید .کتایون از پشت میز برخاسهت،

با حرص به کیانا چشم دوخت.
-غرق بچهداری نشی از عروسیت ،رامهو

کنهی ،عکسهاتون امهروز آمهاده میشهه بایهد بهرین

بگیرین! چند روز مونده ،به آقا داماد زنگ بزن ببین با و اینا مرتبه یا نه!
کیانا پشت چشمی برای مادر
اتاق

گام نهاد تا لبا های

ناز کرد .کتایون با حرص از نوهی از مرگ برگشتها
را عوض کند .کیانمهر دستی بهه سهر سهنگین

به سهمت

کشهید و از جها

برخاست.
میای دایی با هم بریم؟کیانو

با ذوق از پیشنهاد داییا  ،چشمان

را بر روی میز کوبید .سر به سمت برادر

برق زد و صندلی را عقب داد .کیانا محکم لیوان

چرخاند.

کجا؟کیانمهر اشارهای به ساعت کرد.
-امروز که نمیرسم برم شرکت اصال حال ندارم .میرم بچه رو ببهرم ،یزیهوتراپی کهه آدر

رو

برام می،رستی .از اون ورم بریم پارک یکم بچه بازی کنم، .رزاد کی میاد دنبالت؟
پدر

با حرص تکهی نان را داخل ظرف انداخت.

مگه قرار نبود تا روز عروسی بدون کسی نبینی ؟915
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کیانمهر دست کوچک کیانو

را که خیره پدربزرگ عصبیا

را مینگریست .گر،ت.

میخواد بخورم؟ اگه میخواست بخورم دیشب میتونست.کیانمهر قهقهه زد ،سری برای پدر

تکان داد و دستی به شانهی کیانا زد.

بابا بیخیال ،رسمی و قانونی شوهرشه ،اگه این دو هفته رو رعایت کهرده واسهه حر،هت خیلهی،یزیوتراپی رو واسم بفرست، .عال!

طره خرد کرده! آدر

را به سمت کیانو

کیانا سر

چرخاند .دست

-دادا

از

کیانو

دست بزرگ کیانمهر را می،شارد.

را بلند کرد و نگران روبه کیانمهر گفت:

غا،ل نشی! کیا ،دست دایی رو ول نکنی ،ندویی وس خیابون !

باشه مامان!کیانمهر چشمکی میزد.
خیالت راحت باشه از خواهرزادهام مراقبت میکنم! هر وقت خواستی بهم زنهگ بهزن بهمهونبپیوندین! امری نیست؟ بریم؟
را رها میکند تا کف های چسبدار سفید

کیانمهر دست کیانو

را به پا کند و خود

هم

را از جاکفشی برمیدارد .

کف های اسپرتا
-مراقب خودت با

کیان! کمتر سیگار بک ! از کیا غا،ل نشهی میدونهی کهه مهن از پهارک

میترسم .هرجا خواستی بری با خودت ببری !
کیانمهر به کیانا بابت نگرانیا

ح داد ،روی دو زانو نشست ،بندهای کفه ا

را محکهم در

دست گر،ت و کشید.
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تا دو-سه ساعت دیگه نمیریم پارک! هر وقهت خواسهتیم بهریم بههت زنهگ مهیزنم! در اونموردم سعی میکنم نکشم !
بند کف های

برای مادر

را بست ،کیانو

دست تکان داد و همقهدم بها کیهانمهر از خانهه
را روی کمر او گذاشته و بلندا

خارج شدند ،کیانمهر زبانی بر لب کشید ،دستان
گردن

او را گذاشت ،کیانو

مشت

را به سمت جلو گر،ت ،همزمان با او کیانمهر با خنده گفت:

-پی

به سوی پارک!

به سوی شادی! پی

کهرد ،روی

با یاد وجه تشابه عمو و دایهیا  ،سرخوشهانه ،ریهادی کشهید و

***
نیههاو

سههقلمهای بههه خههواهر

کههه خیههره و بهها چشههمان ریههز شههده بههه صههفحهی شههطرنج

نگاه میکند ،میزند .نهال مهرهی اسب را جلوی سرباز میگذارد.
هوم؟نیاو
-ح

کمی به سمت او خود

را نزدیک میکند.

خوبی به این یک د،عهای اومدن هدیه ندارم تو چی؟ باورت میشه دیشب خوابم نبرد؟

به قرآن پشت اتاق تو و ونداد راه میر،تم یه وقت با چاقو نیاد باال سرت!
ونداد که سمت دیگر میز نشسته است .زمزمهی نیاو
عمه اومده واسه جبران کارهانیاو

عینک

را میشنود.

بعدم که گفت که از بابای بهزاد میخواد جدا شه!

را از چشم برمیدارد و به ونداد چشم میدوزد.

-چه سادهای داماد ،این زن مر،ه از شوهر خر پول

طالق میگیره؟ به قهرآن مهن کهه بهاور

نمیکنم .شایدم اومده بابا رو دوباره تور کنه نه؟
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برگرداند و نگاه عاقل اندر سفیهی به برادر

نهال سر به سمت

انداخت.

مامان ماست .در ضمن بابای ماهم اومد و ا،تاد تهو تهور! چهه
ِ
این چه حر،یه میزنی ناسالمتیناموسا کم ،انتزی بزن!

چرت و پرتا .نیاو

ونداد از ،رصت استفاده کرد ،با وزیر ،اسب جلو آمدهی نهال را زد .نهال لعنتی گفت و نگاهی به
که دیگر چیزی روی صفحه نمانده بود انداخت .نیاو

مهرهی های سفید

دستان

را درهم

قالب کرد و کمی بیشتر لبهی مبل آمد .
-حاال دیشب چی بهت میگفت؟ تصمیم

واسه جدا شدن جدیه؟

ونداد سری تکان داد.
برو از خودشون بپر ! ناسالمتی مامانته!نیاو

سر

به سمت محل دوری که او نشسته بود .چرخانهد ،بها دیهدن جهای خهالی هدیهه و

پدر  ،تعادل
سربازی که برای

از دست ر،ت و محکم جلوی میز بر زمین ا،تاد .نهال خندید و بیحوصله تنها
مانده بود را جلو ،رستاد که البته میدانست االن است ونداد کهی

کند چون روی هم ر،ته هفت تا مهرها

از بازی خارج نشده بود .ونداد دسهت

ناگهان تمام مهرههای روی صفحه را با دست پ
گر،ت .نهال متعجب کمی باال تنها

زد .نیاو

و مهات

را بهاال بهرد و

از جها برخاسهت و دسهت بهر زانهو

را جلو کشید.

چرا اینجوری کردی؟ونداد خونسرد و ناراضی از نابلدی نهال ،تکیها

را به پشتی مبل داد.

عزیزم من حوصله نداشتم بازی رو ادامه بدم .نهال ابرو باال انداخت و نیاو
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در بهالکن ،دسهت بهر میهز گر،هت و
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برخاست.
شت! دارن با هم حرف میزنم من که میدونم داره مخ میزنه !سپ

گردن

را سمت نهال و مهرههای ریخته شده روی میز چرخاند .نیشخندی زد و گفت:

هو هه! داشتی میباختی ونهداد بهه نفعهت کشهید کنهار! آخهه چهه قهدر ایهن مهرد ،هروتن ومتواضعه !
ونداد با لذت نهال را نگریست .این دختر با سن کم

بدجور قلب ناآرام او را آرام میکرد .

نخیر! گفت حوصله نداره چرا چرت و پرت میگی؟ مگه نه امید؟ونداد سری تکان داد .نیاو

را به ران پای

محکم دست

کوبید.

یعنی ،کر میکنی انقدر پیر شده؟ نه عزیزم ،نخواسهت تهو کنه شهی وگرنهه میدونهی کههپسرعمهی عزیزم در همهی رشتهها دست
نهال کفری از عزیزم گفتنهای برادر

تو کاره! مگه نه عزیزم؟
به ونداد ،دست

را جلو برد و محکم نیشگونی از بازوی

او گر،ت.
صدبار گفتم عزیز تو نیست برادر زبون نا،همم! برای بار چندم میگم بیحوصله بود بهازی روبهم ریخت!
نیاو

خونسرد نگاه

کرد .چشمان

نف های عمی و کال،هی خواهر

بخهاطر نداشهتن عینهک تهار میدیهد امها میتوانسهت
را بشنود.

نه عزیزم ،دید با چهار تا مهره ضایع میشی گفت بذار بهم بریزم.ونداد نگاه

از نهال به نیاو

میکشد ،چون نیاو
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و گهی

زندگی میکرد و اثر جر و بح هایی که با هسهتی
پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

شاگرد پدر

تاثیر گذاشته بود.

میکرد .در خل و خوی

نه جدا حوصله نداشتم .نهال جان میای بریم تو حیاط؟نیاو

عینک

را از روی میز برداشت و بر چشم زد.

باشه عزیزم ،از پشتی نهال کن من و شما بهم میرسیم.نهال که با لفظ عزیزم گفتنهای نیاو
بر پشت نیاو

کوبید .صدای

عصبی میشد ،ناگهان کوسن مبل را برداشت و محکهم

بلند شد و با حرص غرید:

صدبار گفتم عزیز تو نیست !نیاو

خندید و پشت

چه قدر نهال بدا

را به نهال کرد .شانهای باال انداخت و با لحنی کهه خهود

میدانسهت

میآید گفت:

اصال مگه عروسکه توئه؟ دوست دارم بهه دامهاد عزیزمهون بهه پسهردایی و پسهرعمهامون بگهمعزیزم!
ونداد دست

را پشت او گذاشت و کمی نهال عصبی را در به خود نزدیک کهرد .نههال حسها

شده بود ،سر هرچیزی از کوره در میر،ت و اعتیهاد عجیبهی بهه ونهداد داشهت .ونهداد موههای
قهوهای رنگ آزاد

را آرام نواز

کرد.

-نهالم داره شوخی میکنه چرا جو

میاری؟!

نهال دندان برهم سایید.
غل کرده با من شوخی میکنه !نیاو
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و با صدای بلند گفت:
-بسم اهلل ونداد جان دادا

یکم از جذابیتت کم کن! این با من که برادرشم با مهن کهه پسهرم
میا،ته!

اینطوری میکنه اگه یک دختر اینجوری بهت بگه که از حرص پ
ونداد سری تکان داد و نهال صورت
ر،تار

را محکم بر سینهی ونداد ،شرد .گاهی خود

کال،ه میشد اما چه میکرد؟ هیچ کاری نداشت خود

میداد میخواهد در
رد میشد سرجای

هم از ایهن

را سهرگرم کنهد، ،قه شهعار

را دوباره شروع کند .صدای آیفون به صدا درآمد ،نیاو

کهه از کنهار

ایستاد .آوا خواهر ونداد خمیازه کشان از پلهها پایین ر،ت .نیاو

نگاهی به

مرد انداخت و گوشی را برداشت.
بله؟ !مرد عصبی دست

را روی سنگهای کنار آیفون گذاشت.

یا در رو باز کن یا به هدیه بگو بیاد دم در!نیاو

که از لحن بیان مرد ،خو ا

نیامد ،اخمهی کهرد ،آوا کنهار

ایسهتاد .تصهویر مهرد را

نگریست.
کیه؟نیاو

صدای

را همانند مرد باال برد.

نه باز میکنم نه میگم بیاد دم در!گوشی را محکم گذاشت و در جواب آوا گفت:
یک مرتیکهی طلبکار !مرد دوباره دست
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از داخل کوچه به داخل عمارت نفوذ کرد .

میآید نثار مردک کند ،صدای هوارهای
هدیه بیا بیرون تا نیومدم داخل!هدیه با شنیدن صدای بهروز ،حر،

را با جهان بلعید ،لبخند از روی لبان

ونداد جدا شد و از پذیرایی خارج شد ،روبه نیاو

که یک دست

محو شد .نههال از

روی گوشی آیفون بهود و بها

میداد .پرسید:

حرص به صدای بلند مرد گو
-چه خبره؟ این کیه؟

هدیههه عههذرخواهی از جهههان کههرد ،دسههت

را روی دسههتگیرهی در بههالکن گذاشههت و خههارج

شد .همایون خان پلهها را پایین آمد و اخم درهم کشید .صدای مجدد و بلند بهروز آمد.
بیا اینجا هدیه ،میدونی من وقتی اسم تو میاد تعطیل میشم.نیاو

تا آمد قدم به بیرون بگذارد و هرچه از دهان

بر روی مچ دست
شانههای

قرار گر،ت و او را وادار به ایست کرد ،پتهوی مسها،رتی راهدار را بیشهتر روی

کشید و روبه آنها گفت:

با من کار داره ،خودم درستنیاو

دست

میکنم.

کشید .سری تکان داد و دمی از هوا گر،ت.

را پ

باشه ،خودتون درستهدیه ش

در میآید نثار مرد کند ،دست سرد هدیه

کنین!

پلهای که به پایین میر،ت ،را پیمود ،جا کفشی را باز کرده و چکمههای

کرد .همایون خان نزدیک

را به پها

شد.

-بذار منم باهات بیام هدیه!
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هدیه سری تکان داد و روسری کوچک
-الزم نیست بابا ،خودم درست

میکنم.

همایون خان را در جا متوق کرد ،دست
باز کرد .به قدمهای

را محکم بر زیر گلوی

سفت کرد.

را روی دستگیرهی نقرهای رنگ در گذاشهت و آن را

سرعت بخشید و صدای بهروز کمی باال ر،ت.

بیا بیرون هدیه !هدیه به جلوی در رسید ،در حیاط را باز کرد و اخمی میان ابروان

انداخت.

چه خبره هوار میکشی؟بهروز دندان برهم کشید.
وسایلت رو جمع میکنی باهم برمیگردیم دبی! تو ماشین منتظرتم.ماشین را دور زد تا آمد در سمت راننده را باز کند ،هدیه پوزخندی زد.
بهت گفتم باهات هیچ جا نمیام .منتظر احضاریه بابهروز سر باال آورد و هدیه نگاه

تو هفتهی آینده به دستت میرسه.

را به یک نقطهی نامعلوم دوخت .نتوانست صدای

را کنترل

کند.
یکی نشسته زیر پات نه؟ بهت وعده-وعیده چی رو داده اینجوری شدی؟هدیه نگاه
سفید

سمت بهروز کشیده شد .ته ریشهی روی صهورت داشهت و موههای یکهی درمیهان

به سویی ر،ته بود.

متأسفانه یا خوشبختانه من مثل تو نیستم دورم پر مردای رنگ و وارنگ باشه!بهروز ماشین را دور زد ،از روی پل ماشهین رو گذشهت و جلهوی او ایسهتاد .دسهت
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را گر،ت.

چانهی او برد و آرام چانها

-هدیه جان ،تو برگرد ،اصال کوثر و بابک رو میارم پی

خودم ،زیر بال و پرشون رو میگیهرم.

اگه بحثت سر اینه واسشون جبران مهیکنم اصهال بهه پاشهون مهیا،تم بابهت اون روز مهن رو
ببخشن!
مردمک چشمان بهروز از تر

جدایی نیلو،ر دو-دو میزد .هدیه صورت

را برگرداند .دستان

را روی سینهی بهروز گذاشته و کمی او را به عقب هل داد ،او تکانی نخورد.
،کر نمیکنی واسه جبران یکم دیره؟ بعد سی سال تازه یادت ا،تاده چه ظلمی در حه زن وبچههات کردی و االنم بخاطر برگشتن زن دومت داری وعده وعید الکی میدی!؟ بهروز خواه
میکنم از اینجا برو! حر،ات رو همون روز شنیدم ،من دیگه امیدی به برگشهتن تهو اون خونهه
ندارم.
تمام قوای

را در دستان

جمع کرد و محکم او را په

زد امها بههروز دسهت

را روی آرنهج

جمع شدهی او گذاشت و اجازه نداد دور شود.
-من رو ببین هدیه! خواه

میکنم ازت ،هرچی بگی قبول میکنم ،ق اسم جدایی رو نیهار!

من اون لحظه عصبی بودم دا بودم یک چیزی پروندم.
هدیه دست

را محکم کشید و از او ،اصله گر،ت .به سمت داخل عقب ر،ت.

بهروز از اینجا برو! تو دادگاه میبینمت.بهروز عصبی و کال،ه از لحن جدی و پا،شاری هدیه ،عصبی خندید.
-پ

انقدر دنبال طالق برو تا موهات همرنگ دندونات سفید شهه! زنهی کهه اسهم

شناسنامهی من هیچ وقت پاک نخواهد شد .همون کوثری که از پشت
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میکنی چندسال مهن

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

رو کشوند دادگاه درآخرم خسته شد .تو روهم خواهیم دید!
هدیه در آهنی حیاط را محکم بر کوبید .پشت

را به در تکیه داد و ناگهان به پایین سر خهورد.

صدای استارت خوردن ماشین بهروز را شنید و بعهد دور شهدن آن را ،سهایهی مهردی را بهاالی
سر

ح

کرد .ونداد دست از جیب شلوار

بیرون آورد ،جلوی او بلند کرد.

بلند شید عمه! اگه وکیلتون من باشم که طالق رو میگیرم، .ق مطمئنهین؟ آقها بههروز درهمه موارد آدم موجهیه! برای همین یکم کارم سخت میشه!
هدیه صورت برادرزاده و داماد
سال قبل در تال
که دختر خود

را از نظر گذراند .از این مرد خجالهت میکشهید .او از چنهدین

بود زندگی او را نهابود کنهد .در سهر داشهت بها دزدیهدن همسهر ایهن مهرد،
بود .انتقام زخمهایی که به جسم و روح

میان دست بلند شدهی ونداد با صورت

وارد شهده بهود را بگیهرد .نگهاهی

رد و بدل کهرد .دسهت سهرد

را درون دسهت ونهداد

گذاشته و بلند شد.
برای جدایی از بهروز مطمئنم .ونداد سری تکان داد و به زدن لبخندی بسند کرد .نیاو

با دیدن آنها ،سقلمهای به نههال زد و

با شیطنت گفت:
،-کر کنم هدیه چشم

ونداد رو گر،ته! مراقب با !

نهال چشم غرهای به او ر،ت .آوا که از حساسیت نهال خبر داشت دست جلوی دههان گر،تهه و
خندید .
زهرمار!***
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دسههت

را بههه گههردن

گردن

دوست داشت وس بیمارستان هوار بکشد .ماسک آویزان به گردن

مشت

کشههید ،از شههدت ضههعفی کههه در بههدن

گر،ت .لبخند تصنعی بر لب نشانده بود و از کنار هرک

سر تکان میداد .دست

را روی دستگیره در اتاق

میپیچیههد ،از شههدت درد
را بهاز کهرد و در

میگذشت ،به نشهانهی سهالم

گذاشت و وارد شهد .بایهد سهری بهه امیهر

توکلی میزد .پسری که نجات دهندهی جان ،رزند

میشهد امها بهه قهدری عملههای امهروز

سهمگین بود که ترجیح داد قبل از خروج ،به او سر بزند .بدون روشهن کهردن مهتهابی کنهار
دیوار ،خود
پیشانیا

را روی صهندلی گهردان پشهت میهز
گذاشت، .کر

رهها کهرد .چرخهی زد و دسهت

ناگهان سمت پارسا ر،ت ،میدانسهت انقهدر غهرور دارد کهه تمها

نگیرد .میدانست وقتی او حر،ی بزند ،زمین به آسمان بیآید از حر،
داشت پسر

بهی

برنمیگردد .حمید باور

از حهد ههم آزاد چرخیدهاسهت .بها ویبهرهای کهه گوشهی درون کشهوا

ر،ت .دست بلند کرد و چرا مطالعه را روشن کرد .با انگشهت شسهتا
داد .دست

را روی

چشهمان

را ماسهاژ

را زیهر دسهتگیرهی نقهرهای کشهو بهرده و آن را کشهید .مهرادی بهود کهه تمها

میگر،ت .امروز او را متصدی پارسا کرده بود .تما

را وصهل کهرد ،گوشهی را کنهار گهو ا

گر،ت و دمی از هوا گر،ت.
بله؟مرادی نگاهی به کاغذ چسبیده جلوی در شرکت او انداخت ،کمهی خهود

را بهاال کشهید و از

شیشهی براق یکی از اتاقهای طبقهی همک داخل را نگریست.
-سالم قربان ،طب خواستتون ،امروز دنبال پسرتون بودم ،پروندها

به دادسهرا منتقهل شهده،

چند نفر دیگه هم بخاطر کالهبرداری ازشون شکایت کردن ،در شرکتشون پلمپ شده و امروز
از دادسرا اومدن ،هرچی اطالعات بود رو کش و ضب کردن .دستور چی میدین؟
نواب دستی به پیشانیا
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باشه ،ممنون! میتونی بری خونه کارت امروز تموم شد .یک مبلغ ناچیزی به حسابت زدم.مرادی از پنجره ،اصله گر،ت ،به سمت ماشین ر،ت.
خیلی ممنون آقا خدا برکت بده! امری نیست؟پشت خطی آمد ،نواب گوشی را ،اصله داد .شمارهی مغازهی مرد بود .روبه مرادی گفت:
نه ،خدا،ظ.تما

مرد را وصل کرد.

-دلم رو خو

کنم به اینکه میخوای قبول کنی؟ یا زنگ زدی سرزن

مرد دست درون جیب شلوار کتان کهنها

کنی؟

،رو برد.

برای جبران دینت قبول میکنم ولی بازم دارم میگم کارت اشتباه حمید ،اعتبهار و ابرویهیکه جمع کردی یک شبه میره ،حال پیمان بدتر از قبل میشه اگه بفهمهه بخهاطر

تهو قاتهل

شدی و یک پسر جوون مرده!
نواب لبخند روی لبان

نق

بست .با صدا خندید ،ادامهی حرفهای مرد را نادیده گر،ت.

دو روز دیگه کارمون رو شروع میکنیم .تو اتاق عمل زیرزمین که خیلهی وقتهه بسهته شهدهمیدیم.

انجام

مرد انگشت
-پ

را روی خاکهای نشسته بر روی تلفن کشید.

تا بعد!

محکم تلفن را سرجا گذاشت ،نواب گوشی را قطع کرد .با خوشحالی ک زد و از جها برخاسهت.
باید لبا های
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در پایین تر از سردخانهی بیمارستان قرار داشت میزد و از آن سمت ههم سهرا امیهر تهوکلی
میر،ت .روپو

سفید رنگ

را از تن خهارج کهرد .شهلوار ذغهال سهنگی ا

بیمارستان عوض کرد ،پیراهن مشکی رنگ

را بها شهلوار آبهی

را بر تن کرد .اورکت سیاه رنگه

را روی سهاعد

دست انداخته و با برداشتن کی و کلید قفل اتاق آنجا را ترک کرد .چند پرستاری که مشهغول
غر زدن از ر،تار عصبی و کال،هی او بودند با لبخند روی لبان  ،دیوانهای نثهار دکتهر بها تجربهه
کردند .جلوی آسانسور بزرگ ایستاد ،تا دست

روی ،ل

قرار گر،ت ،در باز شد و تختی که

حاوی زنی بود که از اتاق عمل خارج شده بود نمایهان شهد .حمیهد خهود

را کنهار کشهیده و

پرستارها به او سالمی کردند .درجوابشان سالم کرد و وارد آسانسور شد .نگاهی بهه صهفحهای
که طبقات قرار داشت انداخت .پارکینگ را ،شرد .نواب ریسک این را به جان نمیخرید که با
آسانسور یک راست به سه طبقه زیر زمین برود .آسانسور در پارکینگ ایسهتاد ،در را ههل داد و
وارد پارکینگ شد ،نگاهی به ا،راد نسهبتا کمهی کهه حضهور داشهتند انهداخت .یهک راه پلههی
اضطراری کنار پارکینگ بود .به سمت راست چیزی حدود بیست قهدمی برداشهت ،در را کهامال
معمولی به داخل هل داد سر

را باال گر،ت و به باال خیره شد .کسی نبود .با سرعت پلههها را

پیمود تا رسید به دری که بزرگ نوشته بود" .ورود ا،راد متفرقه ممنوع" از کنار آن گذشهت و
به طبقهی پایینتر ر،ت .هنوز طبقهی منهی دو بود ،از کنار در گذشت ،پلههایی که به طبقههی
منهای سه میرسید طوالنی بود ،مهتابیهایی که باالی دیوار نصب شده بود نیمه سوز شده بود،
یک محا،ظ آهنی جلوی پلهها کشیده شده بود و دو قفل کتابی به آن زده شهده بهود .کلیهد را
حمید در دست

گر،ت .آن را درون قفل اول چرخاند ،با باز شدن اولی ،دومین قفل را هم بهاز

کرد .نگاهی به پشت سر انداخت .سهایهی ا،هرادی کهه در طبقههی منههای دو رد میشهدند .از
پنجرهی مربعی شکل باالی در معلوم بود .حصار در را به داخهل ههل داد .دو پلهه پهایین آمهد،
دست

را روی قفل اول گذاشته و آن را قفل کرد ،روی قفل دوم هم گذاشته و قفل کرد .بهوی

خاک و نم ،بوی مردگی از ابتدای راه پله ها در بینیا
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پلهی اولی گذشت و دید ا،راد را به خود کور کرد .چرا کنار دیوار خامو -روشن شد .دست
را جلوی بینیا

گذاشت که با گذشت مو

خاکستری کوچکی از کنار پهای  ،نگهاه

را بهه

زمین پر از گرد و غبار دوخت ،تارهای عنکبوت بهه حجهم زیهادی کهنج دیوارهها ،بسهته بهود.
جلو ر،ت و دستگیرهی در را پایین ،رستاد و وارد شد .طبقهه در تهاریکی مطله ،هرو

دست

ر،ته بود و با باز شدن در و پیچیدن هوا تمام گرد و غبارهها بهه سهمت در هجهوم آورد و باعه
شد .ساعد دست

سر،ها

را جلوی بینی گر،ت و چرا قوهی گوشی را روشن کهرد .داخهل را
بهه اتهاق عمهل

روشن کرد .همانند باقی طبقات بود ،پر از اتاق و یک سالن طویل که انتهای

میرسید .بدون توجهه بهه اتاقههای در بسهته کهه معلهوم نبهود محهل اقامهت چنهد سوسهک و
مو

است ،به سمت انتها قدم نهاد ،صدای قهدمها و سهر،ههای خشهک

در محهی خهالی از

سکنِ میپیچد .جلوی در که عالمت ورود ممنوع نارنجی پررنهگ و شهب نمهایی قهرار داشهت
ایستاد .دست

را روی کلیدی که کنار در بود گذاشت ،در با اکراه و پهر سهر و صهدا بهه مقهدار

کمی که ،ق خود

به زور جا میشد باز شد .قدم به داخل گذاشت .نور را به اطهراف گر،هت.

کنار درب شیشهای چند صندلی پالستیکی بود .سمت راست ایستگاه پرسهتاری بهود و در آخهر
یک راه رو از سمت راست به چپ بود .سر جمع ش

اتاق عمل در راهرو وجود داشت .سر،های

از شدت خاک کرد ،چند قدمی جلو ر،ت و سمت راست پیچیهد .کهت و کهیف
خاکی گذاشت .دو دست

را روی زمهین

را روی لبهی کشهویی در گذاشهت و آن را بهه سهمت چهپ کشهاند.

بزرگترین اتاق عمل در این طبقه همین بود .در و دیوارهای سبز ،یک ساعت گرد بزرگ بر روی
دیوار ،دستگاه ضربان قلب که به دور مچ پا و بازو وصل میشد .دست

بهیاراده سهمت کلیهد

برق ر،ت و آن را باال زد .دو چرا سیالتیک که سرشان بهه روی تخهت بهود ،همزمهان روشهن
شدند .دو مهتابی کنار دیوار روشن شدند .شاید حدود ده سالی بود از این اتاق اسهتفاده نشهده
بود .کمدها پر از سرم و داروهای بیهوشی تاریخ گذشهته ،کپسهول اکسهیژن و میهزی کهه بهه
ترتیب تمام چاقوها و لوازم جراحی بر روی
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را روی میز که
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روی

رومیزی سبزی پهن شهده بهود و لهوازم قهرار داشهت کشهید .تیهغ چهاقو را در دسهت

گر،ت .دستی به لبهی آن کشید .اشک در چشمان قهوهای رنگ

حلقه زد .قلهب

نهامنظم در

سینه تپید.
با همین چاقو نجاتت میدم پیمان! دوباره به زندگی برمیگردونمت ،خودت بمون و از آالگل ودخترت مراقبت کن! مهم نیست چی به سر من میاد ،من زندگیم رو کردم ...نمهیذارم حسهرت
زندگی معمولی واست بمونه ،نمیذارم النا به جای اینکه خودت رو آغو
رو آغو

بکشه ،خهاک سهردت

بکشه! بابا بهت قول میده!

***
چمدان را از دست کوثر کشید .لب

را به دندان گر،ت .

مامان کجا میخواین برین؟ هنوز کامل خوب نشدین ،شما که مهزاحم مها نیسهتین ،بمهونینلطفا!
کوثر زیپ چمدان بابک را کشید و لبخندی بر صورت رنگ پریدهی پریا زد.
نه عزیزم ،باید برگردیم خونه ،منم کامل خوب شدم .هرکسی یهک جهایی داره ،مها خودمهونخونه داریم .بعدم شما زن و شوهر جوونین من و بابک بمونیم که چی بشه؟
پریا روی تخت یک نفرهی وس اتاق نشست .
-مامان خواه

کردم ازتون! اینجا هم خونهی خودتونه ،لطفا !

کوثر لبخندی زد ،دست

را روی موهای مشکی و بلند پریا کشید .معلوم بود پریا از جهان و دل

اصرار میکند اما مهمان یک روز ،دو روز بود .بهزاد امروز ر،ته بود به شرکت نوپا حسام که بهه
شدت نیازمند نیروی کاربلد بود و بابک را هم با خود برده بود .معلوم نبود کی بیآیند .کوثر هم
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از نبود بهزاد استفاده کرده بود تا سریع برود.
میدونم خوشگلم ولی خونهی خودمون راحتترم .شهما ههم راحهتترین ،انقهدر اصهرار نکهنعرو

خوشگلم ،بهتون سر میزنم ولی نمیتونیم تا اینجها بمهونیم .مهن خهودم ایهن دوران رو

تجربه کردم ،درک میکنم.
پریا عصبی از ا،کار مادر بهزاد ،دستی درون موهای

کشید.

من هنوز یک ماهم نشده باردارم ،به خدا سخت نیست .شما بمونین ،لطفا!کوثر شال کرم رنگ

را روی شانهی راست انداخت .چمدان را در دست گر،ت.

اصرار نکن قربون شکل ماهت برم! ر،تنی باید بره ،ق بهزاد بیاد بیشتر اصرار میکنه! بذار تهانیومده من برم.
با پیچیدن کلید درون در و صدای حرف بابک و بهزاد لبخند مهمان لبان پریا شهد و ناگههان از
جا برخاست.
بهزاد اومد.کوثر از این محبت و اصرارهای پریا لبخندی مهمان لهب
گر،ت و خود

شهد .بابهک کاپشهن

را در آغهو

را روی مبل رها کرد .حسام پسرعموی ونداد بها دیهدن آنهها بسهیار خوشهحال

شده بود .شرکت ساختمانسازی که چندماهی بود تاسی

شده بود و به بدبختی توانسته بهود

زیرمجموعهی شرکت بزرگ دیگری شود .از نیروی کم و نابلدی برخورد بود و حسام مدام ضهرر
پشت ضرر میکرد .حقوقا

به نسبت خوب بود و بابک به کار درآنجا راضی بود.

من حر،ی ندارم ،ق میدونی که بهزاد من هنوز مدرکم ندارم ،بها دیهپلم تجربهی و وضهعیتسربازیم ،علنا حسام مجبوره اشتباهات من رو درست کنه! یا میا،ته گردن خودت دادا
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زحمت میشم.
بهزاد ،آستین پیراهن

را تا زد ،بوی سهاالد شهیرازی و قرمهه سهبزی پریها از داخهل پارکینهگ

معدهی گرسنهی او را مال

میداد.

دیدی که گفت مشکلی نداره ،دو هفته کنار خودم بشینی کار بلد میشی .بعهدم همیشهه یهادبگیر اشتباهاتت رو خودت جمع کنی! نهار بخورم به عماد زنگ مهیزنم ،اینهور مهن و اون علنها
بیکاریم.
دست

را به عصا گر،ت .حلقهی طالیی رنگ

را که رد روی انگشهت

انداختهه بهود از دسهت

درآورد .پریا در اتاق را باز کرد و جلوتر از کوثر خارج شد.
اومدین ،به موقع رسیدی بهزاد جان!

-سالم خو

بهزاد شیر آب را باز کرد ،ک دستان

کمی مایع ظرف شویی ریخت و برهم کشید.

سالم عزیزم ،چرا چی شده؟کوثر اشارهای به بابک کرد ،او سریع از جا برخاسهت .بههزاد یکهی میهان انگشهتان
شیرآب را باز کرد و دستان
-آره دادا

را کشهید،

را زیر شیرآب گر،ت.

دیگه ما ر،ع زحمت کنیم .خیلی موندیم ،بهتون زحمت دادیم ،مخصوصا سهر اون

موضوع دبی و اینا !
بهزاد ابروهای
بود .پای راست

باال ر،ت .پریا عصبی از تنهایی و عادتی که بهه محبتههای نایهاب کهوثر کهرده
را بر زمین کوبید.

بهزاد یک کاری کن ،مامان از صبح داره لوازم جمع میکنه میخوان برن !بهزاد شیرآب را بست و با دستان خیس
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کجا میخواین برین؟ میخواین باز برگردین به پایین شهر؟ بهه اون زنهدگی ،قیرانهه؟ مامهانجان شما هنوز کامل خوب نشدی یکم بیشتر بمون! با حسام حرف زدم ،گفت از شنبه یعنی دو
روز دیگه بریم واسه کار ،من و بابک صبحها نیسهتیم ،پریها ههم کهه مشهکلی نهداره ،بهاهم تهو
خونهاین اینجوری خیال منم راحته شما باشی !
کوثر سر تکان داد و دستهی چمدان را در دست

گر،ت ،بابک به سمت مادر

ر،ت.

نه بهزاد جان ،به پریاهم گفتم میام ازتون سر میزنم ولهی تهو خونههی خودمهون راحهتترم.حالمم که کامل خوب شده! از این به بعد شما بیاین پی

ما !

بابک چمدان کوچک مشکی رنگ را از روی زمین بلند کرد .بهزاد کال،ه نگاهی به سهه نفرشهان
انداخت .
مامان جان الاقل میذاشتی برم خونه رو اون طرف با وسایل بفروشم ،اینجها یهک خونههی دوطبقه میگر،تم شماهم با ما زندگی میکردین .بمون مامان تا من یکم اوضاع رو راست و ریست
کنم.
کوثر لبخندی زد پریا را که گر،تگی چهرها
نه پسرم ،باید بریم .کاری نداری عروپریا دستان
-کا

به خوبی مشهود بود را در آغو

خوشگلم؟

را باال آورد و دور او حلقه کرد.

میموندین مامان !

کوثر با دستان

صورت او را قاب گر،ت .پیشانیا

-بریم بهتره ،مراقب خودت با

را بوسید.

عزیزم .کاری داشتی حتما بهم زنگ بزن!

بابههک بههه سههمت بهههزاد کههه کال،ههه و آشههفته از نگههاه
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آزاد

دور گردن بهزاد حلقه کرد و او را درآغو

کشید.

-کاری نداری پدر؟ مراقب خودت و پات با ! نگران من و مامانم نبا

سهر عقهل اومهدم .نهه

میرم تو خ قمار نه کار خالف !
بهزاد پو،ی کشید ،دست

را دور برادر

حلقهه کهرد .بابهک مهی گفهت نگهران نباشهد امها او

میتوانست؟ نه !
توهم همین طور ،شنبه میبینمت ساعت هشت اونجا بابه دنبال این حرف ،دست

را درون جیب

!

کرد و مقدار پهول نقهدی کهه داشهت درون جیهب

شلوار بابک کرد .بابک لب گزید و تا آمد آن را برگردانهد .بههزاد او را از خهود ،اصهله داد و روبهه
مادر

گفت:

وایستین نهار بخورین بعد میرسونمتون !پریا آرهای گفت و ناگهان به سمت آشپزخانه قدم تند کرد .کهوثر ،بههزاد را در آغهو
گونهی پسر

کشهید.

را بوسید.

-نه دیگه ،میریم خونه! مراقب خودت و پریا با ! دختر خوبیه از گل به

نهازکتر بگهی بها

من طر،ی بهزاد!
بهزاد خم شد و پیشانی مادر

را بوسید .شال را روی موهای خو رنگ

مرتب کرد.

چشم به روی چشمام !پریا هراسان قابلمهای برداشت و نص بیشتر برنج و خورشتی که درسهت کهرده بهود داخهل آن
ریخت .کوثر دستی برای او تکان داد ،نمیخواست باع زحمت شود و سریع از آنجا خارج شوند
که پریا نهار ندهد اما او هراسان قابلمه و ظرف به دست خود
934
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را به دست بابک سپرد .کوثر و بابک بهه سهمت راسهت کوچهه ر،تنهد .بههزاد جلهوی در خانهه
ایستاده بود و مسیر ر،تن آنها را مینگریست .پریا به در تکیه داده بود و برای آنها دسهت تکهان
نمیگنجید روزی انقدر وابستهی مهربانیهای مهادر بههزاد شهود .او

میداد .هیچ وقت در باور

هیچ وقت طعم داشتن مادر را نچشید ،نمیدانست یعنی چه و هر وقت کسهی از حه
سخن میگفت او ،ق با حسرت گو
بدن

مادرانهه

میکرد اما حال می،همید .باد سهرد از زیهر شهومیز بهر

برخورد کرد و باع شد کمی در خود جمع شود .با سوار پراید نقرهای رنگی شدن ،کهوثر

و بابک ،بهزاد از آنها نگاه گر،ت و به پریا چشم دوخت .بیاراده بها دیهدن رنهگ پریهده و حالهت
جمع شدها  ،دست راست

باال آمد و او را به خود نزدیک کرد.

نمیدونستم انقدر وابستهی مامان میشی!پریا مردد و بیتاب دستان
آرنج

در را پشت سر

را دور کمر بهزاد حلقهه کهرد .سهر

را بهه او چسهباند .بههزاد بها

بست.

-نمیدونستم مادر داشتن انقدر ح

خوبی به آدم میده!

بهزاد لبخندی بر لب نشاند .باهم آرام به سمت پیلوت ر،تند.
منم نمیدونستم دلخوریم رو کنار بذارم اینجوری بغل کردنت نصیبم میشه!پریا لبخندی روی لبان

نمایان شد .بهزاد دست

را روی سر او گذاشت و همان طور که مسیر

به داخل را میپیمود .چشم بسته و بوسهای روی موهای او نشاند .
جدا از اینکه هنوز نبخشیدمت ،یک درخواست بدم رد نمیکنی؟پریا سر باال گر،ت و نگاه

را به چشمان قهوهای رنگ او دوخت .دیگر چهه اهمیهت داشهت او

بخشیده باشد یا نه؟ بهزاد شده بود همان بهزاد گذشته ،همانی که با هر نگاه
میشد .مهربانیا
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را کنار گذاشت .
مایلی همه چیز رو محضری کنیم؟دستان سرد پریا از او جدا شد ،برای چندلحظه هنگ کرد .بهزاد اجازهی ،اصله را به او نداد .
یعنی اصال این چه حرف چرتی بود .بذار این رو بپرسم .کهی بهریم محضهر بها شناسهنامههایکنیم؟ شنبه صبح حسام رو میپیچونم بریم .نظر؟

واقعی رسمی

اشک شوق در چشمان پریا نشست و ناگهان اختیار از ک داد و شروع کرد به گریسهتن ،بههزاد
آرام پشت

کرد .

را نواز

از اولم تصمیمام همین بود ولی باید به من ح میدادی! درک میکردی پنهون کاریات چیباید تکلی دخترت

به سر من آورد .گریه نکن خوشگلم ،در این مورد کامال جدیم ولی قبل
مشخص شه !
***
موهای خی ا

را درون حوله خشک کرد ،نگاهی به آالگل که با دقت مشغول کشیدن خه

چشم پهن بود انداخت .النا با لبا های نو ،نوار روی تخت نشسته بهود بها موههای بهاربی کهرم
رنگ

بازی میکرد .آالگل متوجه سنگینی نگاه پیمان شد و ناگهان دست

چشم در سفیدی چشم

،رو ر،ت .از شدت سوز

مانند بادبزن جلوی چشمان
زانو کنار

گر،ت و در چشمان

ناگهانی چشم
اشک آلود

لرزید ،مهداد خه

آخی گفت و دسهت

باد زد .پیمان نگهران روی دو

نشست.

چیشدی؟ چندبار پلک بزن درست شه !آالگل با حرص لب رژکشیدها
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یک دیقه نگام نکن حواسم پرت میشه! آخ مادر کور شدم .النا نگران از روی تخت پایین پرید ،لیوان آبی که روی عسهلی کنهار تخهت بهود برداشهت و بها
دستان کوچک

جلوی آالگل و پیمان گر،ت.

مامی این رو بریز تو چشمت!پیمان ابرویی باال انداخت و تا آمد ،بگوید الزم نیست ،آالگل از شدت سهوز

چشهم ،لیهوان را

گر،ت و ناگهان پاشید روی صورت ! پیمان اجازه نداد لیوان را کامل بریزد .محکم مهچ دسهت
را گر،ت و با لحن مملو از عصبانیت گفت:
چیکار میکنی آال؟ چرا اینجوری کردی؟آالگل چشم برهم بسته ،دست بلند کرد و حولهی دور گردن پیمهان را برداشهته و بهر صهورت
کشید.
آرایشم خراب شد ،چشمم کور شد! به نظرم اورجینال خوشگلترم !چشم چپ

را بست ،حوله را روی صورت

گذاشت ،دست بلند کرد و گونهی النا را کشید.

قربونت برم ،چه قدر کار خوبی کردی یادم باشه اولین کار واسه عزیز دلم یک چیزی بخرم.پیمان با حرص اجزای صورت
زده و از روی صندلی آرای

را از نظر گذراند .آالگل به صورت برزخهی او خندیهد .چشهمکی
برخاست.

برم کامل بشورم صورتم رو! کمترم من رو اونجوری نگاه کن ،دست و دلهم رو میلرزونهی آقهاپیمان!
پیمان صاف ایستاد و آالگل به سمت دستشویی که ،اصلهی کمی با اتاق داشهت ر،هت .پیمهان
دستی به سر دختر
937
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دیگه اینکار رو نکنی خب بابایی؟ تو کی دیهدی وقتهی چیهزی تهو چشهمت مهیره مهن آببریزم؟
النا موهای بلند

را پشت گو ا

،رستاد.

ببخشید!تا پیمان آمد حر،ی بزند .صدای گوشیا

از داخل پذیرایی بلند شد .نگاه از دختر

از اتاق به سمت پذیرایی ر،ت .آن را میان دست
بود .پیمان تما

گر،تهه و

گر،ت .شهمارهی ناشناسهی در حهال تمها

را وصل کرد و گوشی را کنار گو ا

گر،ت .

بله؟بیاتی با شنیدن صدای او ،محتوای دهان
-با دخترم خو

را بلعید.

میگذره؟ روبه راهی؟ کیفت کوکه؟ کم و کسری داری جان من تعارف نکن،

بگو!
پیمان بازدم

را بیرون ،رستاد .نگاهی به آالگل که درگیر پاک کردن آرای

در دستشویی بود

انداخت .کمی ،اصله را بیشتر کرد .پردهی حریر را کنار زد و روبه حیاط ایستاد.
زنگ زدی همین رو بپرسی؟ آره عالیه!بیاتی چنگال نقره را در دست

گر،ت و بر میگو سوخاری شده روی میز کوبید.

هیچ وقت نتونستم باهات ارتباط برقرار کنم پیمانِ نهواب! االنهم همهین طهور ،اصهال هرچهیبیشتر ،کر میکنم به اینکه آالگل دخترم این مدت پهی

تهو بهوده ،اعصهاب واسهم نمیمونهه،

دوست دارم خرخرهات رو بجوام .اول پریا بعدم آالگل! ،کر نمیکنی داری زیهادهروی میکنهی؟
داری لقمه بزرگتر از دهنت برمیداری؟
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را بسههت .دیگههر نتوانسههت بههی

پیمههان چشههمان دردمنههد

از ایههن کتمههان کنههد .حههال

از

این پدر به اصطال نگران و دلسوز بهم میخورد.
-االن چیکار کنم؟ سیاه پو

شم؟ رخت عزا بپوشم؟ یا بترسم؟ شایدم توقع داری دو دسهتی
کن علی بیات ،تها

عشقم رو تحویل تو بدم که به عقد یکی بیشرفتر از خودت دربیاری؟ گو

وقتی جون تو تن پیمانِ نواب هست اجازه نمیده دستت به آالگل برسه! وقتی هم مردم خدای
بمونن !

آالگل بزرگه ،کسایی هستن که کنار

اجازه نداد بیاتی بیشتر از این حرف بزند ،گوشی را قطع کهرد ،در جزئیهات شهمارهی او ر،هت و
گزینهی مسدود کردن کاربر را زد .دست
انداخته و به ریز

را به پیشانی ملتهب

کشهید .گوشهی را روی مبهل

برگان پاییزی که از درختان سقوط میکرد .چشم دوخت .دست

و ناگهان روی قلب ناکوکا

کوبیده شد .سال دیگر این وقت نبود .آخرین بهار او در سن سی

سالگی به پایان میرسید .از سال دیگر پیمانی نبود کهه صهورت دختهر
دستان زخم شدها

موهای دختر

را نواز

متری ،برگها را جارو زند .حاال که خیال
بود که به سرگذشت تلخا

باال آمهد

را بوسهه بنشهاند .بها

کند .جارو در دست بگیرد و در آپارتمهان سهی

از اطرا،یان راحت شده بود .نمیدانست چه مهرگ

،کر میکرد .شاید باید برای اولین بار اعتراف کهرد .دوسهت داشهت

بیشتر بماند .بیشتر عطر تن آالگل را استشمام کند ،دسهت دختهر کهوچک

کهه از آینهدهی او

بیخبر بود بگیرد و اول مهر به مدرسه ببهرد .اجهازه ندههد کسهی بهه النهای بابها بگویهد بهاالی
چشما

ابروست ،پیمان نمیخواست به این زودی نام یتیمی در پیشانی النا بخورد .علت ایهن

غم سرازیر شده به وجود

را نمی،همید .با حلقه شدن دستان تر ،آالگل دور کمر  ،از حال

و هوای غصه بیرون آمد.
-به چی ،کر میکنی؟ به آرای

چشم خراب شدم یا قدرت چشمای براقت؟

لبخند شیرینی جای آن تلخ خنده را پر کرد.
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به عش تو به خودم ،به اینکه چجوری با یک نگاه دستت لرزید.آالگل مشتی آرام بر شکم سفت و محکما

کوبید .سر

را از پشت بر شانهی او گذاشت .

پیمان یک اعترا،ی بکنم؟ قول میدی پرو نشی؟پیمان سر به سمت شانهی چپا
نشسته بر گلوی

چرخاند .اشک حلقه زده در چشمان آالگهل را دیهد .بغهض

که همانند سنگ پینه بسته بود را دید اما به روی

نیاورد.

با وجود اینکه کلی مشکل تو زندگیت داری ،محکم بودی ،محکم ایستادی! هیچ وقت نذاشتی،کر کنم دست بابام بهم میرسه! حرمتها رو نگه داشتی .با وجود اتفاقی که بهرای پریها ا،تهاد،
جای داد و بیداد ،خودخوری کردی، ،اصله گر،تی که صدات روی بابات بلند نشه! دسهت روی
پارسا بلند کردی ،سرزن ا
به هو

کردی ،پشت مظلوم ایستادی! سه سال صبر کردی بهرادرزادهات

بیاد .امیدت رو از دست ندادی! با بیپولی دست و پنجهه نهرم کهردی ،خهودت گشهنه

خوابیدی ولی نذاشتی النا حسرت یک عروسک به دل

بمونه! تو خودت ریختهی و دم نهزدی

هیچ وقت گله نکردی ،ناشکری نکردی! میدونی چه قدر قابل پرستیدنی پیمان؟ میدونهی ههر
لحظه که نگاه حسرت بارت رو روی خودم و النا میبینم چی میشم؟
پیمان دستهای حلقه شده دور
پایین ا،تادن سر

را میان دستان

گر،ت ،بوسهای روی دست

گذاشت ،کهه

مساوی شد با ا،تادن قطرهاشکی از چشهمان غمگهین و بهاران زدها

روی

دستان سفید و سرد او.
،دای دل کوچیکت برم که میدونی ته این رابطه واست سودی نداره ولی کنارمی! دور سرتبگردم آالی من که دیر شناختمت ،دیر دیدم! ببخشم عزیزدلم ،ببخشم کهه شهاید یهک روز در
همین نزدیکیها تنهات میذارم.
آالگل سر
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را آزاد اما در پشت او خفه کرد .النا با دیدن پدر و مادر ناتنیا  ،حالت چهره و لحن غمگهین
گفت و گوی آنها چانها
اختیار و کنترل اشکهای
سر

لرزید .پیمان سر پایین انداخت ،نفهمید چه شد اما په

از سهالها

را از دست داد .آالگل با صدای گر،تهه و غمگهین چنهدین بهار آرام

را بر پشت او کوبید و گفت:

-خیلی دوست دارم پیمان ،کا

خدا به حر،م گهو

نمیشد کا

مهیداد! کها

کنهارمون

میموندی!
النا ترسی به جان
بود ،خود

ا،تاد ،نفهمید چگونه اما به سمت پیمان که با صورت خهی

رساند .قد

تا زانوی او میرسید .محکم دسهتان کهوچک

سهر

پهایین

را دور پاههای پیمهان

حلقه کرد و با گریه و همان لحن بچگانه گفت:
نرو بابایی! نرو بابایی تنهامون نذار !دست پیمان از دست آالگل رها شد ،روی سر دخترک کوچک
بر روی سینها

گذاشته شد .سهنگینی چیهزی

زیاد شد .آالگل از او ،اصله گر،ت و تند-تند دست بر صورت

روی دو زانو نشست و محکم دختر کهوچک

را در آغهو

بهزرگ

کشهید .پیمهان

جها داد .بغهض گلهوی

را

بلعید .
بابا هیچجا نمیره ،عش ِ پیمان گریه نکن !***
یک روز بعد:
نگاهی به بهزاد که کنار

در کا،هی دنجی نشسته بود انداخت .قرار بود دربارهی النا بها پیمهان

صحبت کنند ،بهزاد گفته بود تا وقتی تکلی دختر

معلوم نشود .به محضر نمیروند .صهدای

باز شدن مجدد در باع شد پریا سر باال بیاورد و چشم بدوزد .آالگل و النها در ماشهین نشسهته
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بودند ،آالگل به داخل کا،ه و میزی که آنها نشسته بودند دید داشت .پیمان در را پشهت سهر
بست ،با قدمهای آهسته و لبخند مهمان روی لب

سمت آنها گام نهاد .بهزاد و پریا بهه احتهرام

او از جا برخاستند .پیمان صندلی چوبی را عقب کشید.
سالم ،بفرمایید لطفا! شرمنده یکم دیر کردم، .ردا عروسهی کیاناسهت ،مهاهم دعهوت شهدیم،خانما رو هم که میشناسین چجورین!
آهسته خندید و بهزاد بیاراده تصویر پریای دوم در سر

نق

بست .پیمهان بهه او گفتهه بهود.

پریا خواهری دارد و او زندهاست ،پیمان در همان بازهی سفر به عشق

به آالگل اعتهراف کهرده

بود .به اینکه چه برسر خواهر او آمده و خود پیمان اعتراف کهرده بهود ،رصهت زیهادی نهدارد و
خاطر

از بابت النا راحت باشد ،او با پدربزرگ

داشت .پیمان نبود باید با مادر

زندگی خواهد کرد اما مگر میشد؟ النا مادر

زندگی میکرد .پریا سرجای

و گرم کا،ه گر،ت .چشمان گودا،تادهی پیمان ،رنگ کمی پریدها

نشست .دمی از هوای سهنگین
باع شد بیاراده بپرسد:

حالت خوبه؟بهزاد کنار پریا جا گر،ت .پیمان لبخند

را کمرنگ کرد.

آره ،شما خوبین؟ خب وقتی آقا بهزاد زنگ زد گفهت میخهواین مهن رو ببینهی یکهم تعجهبکردم .راست

کمی جا خوردم .توقع نداشتم.

پریا مضطرب با ناخنهای نامرتب

بازی کرد.

درمورد النا میخواستم باهات حرف بزنم ،هرچی باشه دختر منم هست.پیمان با شنیدن نام النا ،نیم نگاهی به بهزاد انداخت ،دست به سینه تکیها

را به صندلی داد .

-همه چیز رو به آقابهزاد توضیح دادم .گفتم خیالتون درمورد النا راحت باشه ،تا وقتی هسهتم
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که پی

خودمه ،از اون به بعد هم با ،بابا زندگی میکنه، .کر نمیکنم جای ابهامی باشه!

پریا بیتاب از دختر بچه و دلتنگیا

برای او ،سر تکان داد و به قهوهای چشمان پیمهان چشهم

دوخت.
نمیشه ،منم مادرشم ،نمیتونم با خودخواهی تمام بیخیال زندگی النا بشم ،همون طور که توپدرشی منم مادرشم! میشه بعضی اوقات بیاری

پی

خودمون؟

پریا منتظر تایید بهزاد ماند .بهزاد که از همه چیز تا حدودی خبر داشت .سری تکان داد.
آره ،اینجوری خیال منم راحتتره ،از نظر من مانعی نداره!پیمان با لبخند غمگین نگاه

را به بهزاد دوخت .غم عالم و آدم بر وجود بهزاد سرازیر میشد.

این مرد ناامید نمیتوانست بد باشد .کسی که با بغض چانها
بود و از او خواسته بهود مراقهب تنهها یادگهار عمهها
تلفن ضب کرده بود را برای او پخ

برادرانه دستان سرد او را گر،تهه

باشهد .صهحبتهای دکتهر را کهه پشهت

کرده بود .دکتهر امیهدی بهه ادامههی زنهدگی ایهن مهرد

نداشت مگر قلبی برای او پیدا شود.
اگه این طوری میخواین اشکالی نداره ،میارممن یا بابا تما

پیشتون ولی هر وقت ،کر کردین مزاحمه با

بگیرین !

پریا خوشحال باشهای گفت .بهزاد جرعهاز لیوان آب نوشید، .کر عروسهی دخترخالهها

از ،کهر

گذر کرد و بیاراده گفت:
،ردا ما متاسفانه ،کر نکنم بیایم ،قراره بریم محضر واسه عقد!همین حرف کا،ی بود ،تا لبخند محو شده روی لبان پیمان عم بگیرد .ابروههای

بهاال ر،هت،

این حرف از بهزاد بعید نبود اما چه میشه کرد؟ میترسید بهزاد کمهی کینههای باشهد ،بخهاطر
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دروغی که گفته بود او را تا مدتها نبخشد.
خیلی با دادن این خبر خوشحالم کردین ،الی بهترینها هستین هرچند یک معهذرتخواهیبه جفتتون بدهکارم .بابت دلخوری و کدورتهای پی

اومده! حاللم میکنین؟

اشک در چشمان پریا حلقه زد ،ناگهان بیاراده از جا برخاست و مشتی بر بازوی پیمان کوبیهد.
این مرد هرچه بود ،پسردایی و پشت و پنهان

بهود ،پریها او را از خهود

بیشهتر میشهناخت.

پیمان و بهزاد شاید ،کر میکردند پریا نمی،همهد امها او حهال خهراب پیمهان را از چشهمان
میخواند .
خودت رو جمع کن پیمان! مگه پیرمرد روبه مرگی میخوای حاللت کنیم؟پیمان دست جلوی دهان

گذاشته و خندید.

کی گفته من میخوام بمیرم؟ ،ردا بعد عروسی قراره بریم شهمال وقتهی برگشهتم واسهت دودستماله جلوی خونهاتون میرقصم .
پریا با بغض از ناامیدی که در میان صدای خندان پیمان هویدا بود خندید.
-این عرو

خوشبخت رو که میخوای ببری

پیمان تک ابرویی باال انداخت .دستان
-از ب

خوشگله میترسم به چشم

شمال معر،ی نمیکنی؟

را روی میز گذاشته و درهم قالب کرد.
کنی دخترعمه ،واسه همهین از

بذار برگردیم به حرف خودم ،بابت اتفاقات بد و خوبی که باعث
پریا سرجای

رو نمهایی نمهیکنم.

شدم میبخشیم پریا؟

نشست ،خاطرات این بیست و چهار سال در جلوی چشمان

را بخشیده بود؟ شاید االن بهترین موقعیت بود تا حرفهای مانده در دل

جان گر،ت .پیمان
را به زبان بیاورد.

خوبیهات از بدیهات بیشتره پیمان ،آدما همیشه بخاطر موقعیتی که داخل944
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یا اطرا،یانشون ،ر،تارهایی میکنن که شاید باید ح داد .من از تو بدی ندیدم پیمهان ،تهو در
این مدت ح داشتی ،من نامردی کردم من پیمان شکنی کردم .تو هرچی گفتی ح داشتی...
بزرگ کردن یک دختر بچه ،ر،تن سرکار و دنبال لقمهی نون گشتن ،مهن اگهه جهای تهو بهودم
بدتر

رو سرم میآوردم .منم سختی کشیدم ،سه سهال تهو کوچهه و خیهابون شهبم رو صهبح

کردم ولی یک نفهر بهودم در آخهرم بها بههزاد آشهنا شهدم .ر،هتم بهه کشهوری کهه حتهی تهو
خیالم نمیدیدم .تو ر،اه بودم ولی تو چی؟ قلبت از یک سمت ،بزرگ کردن یهک بچهه دسهت
تنها یک سمت و کهار و زنهدگیت یهک سهمت! بخشهیدمت پیمهان ،کمهی دلخهور بهودم امها
میبینم دلخوریم بیجا بود .تو چی من رو میبخشی؟
پیمان سر پایین انداخت .بهزاد دست پریها را در میهان دسهت
چشمان

،شهرد و لبخنهدی زد .پیمهان

را باز و بسته کرد .لبخند تلخی کنج لب نشاند.

ازت ناراحت نبودم که ببخشم ح داشتی اگه ر،تی و باههام نمونهدی! آرزوی مهن همیشههخوشبختی تو بود .هیچ وقت نخواستم به زور نگهت دارم.
سر باال آورد نگاه

را به بهزاد دوخت.

خوشحالم کنار کسی که عاشقشی خوشبخت شدی! یک سهری حرفهها بهه آقها بههزاد زدم،بعدها اگه دوست داشتی به پریا بگو !
به دنبال این حرف ،از جا برخاست .بهزاد لبخند
سرانگشتان چشمان خیس

را حفظ کرد .دست پریا را رها کرد .پریها بها

را تمیز کرده و بلند شد.

اجازهی مرخصی میدین ر،ع زحمت کنم و تنهاتون بذارم؟بهزاد دست
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مزاحم که نبودی ولی اگه میخوای بپیچونی قبوله!پیمان ،شاری به دست سرد او داد .هیچ وقت به ذههن
میزد انقدر آرام ،متین و خو

صدای

خطهور نمیکهرد بههزادی کهه لنهگ

برخورد باشد .

-انشااهلل سر ،رصت بیشتر میشینم ،مراقب خودت و پریا و بچها

با ! در ضمن پدر شهدنت

هم مجدد تبریک میگم.
بهزاد تشکری کرد .دست

را رها کرد .روبه پریا کرد.

-خوشبخت شی دخترعمه ،پیشاپی

قهدم نهو رسهیده و عروسهی رو تبریهک مهیگم .مراقهب

خودتون باشین!
اگر به پریا بود ،دستان

را دور او حلقه میکرد و محکم در آغو

ا

میکشید اما می ترسید

با عک العمل بد بهزاد مواجه شود بنابراین به دست دادن خالی اکتفا کرد.
-انشاهلل توهم کنار عرو

خانم ،زندگی خوبی داشته باشی و بیشتر به سالمتی خودت توجهه

کنی!
پیمان به زدن لبخند اکتفا کهرد و بها خهداحا،ظی از آنهها دور شهد .انگهار بهار دیگهری از روی
دو ا
ح

برداشههته بههود ،کمههر
مزخرف که مدام ته دل

دیگههر صههاف بههود .خیههال

را خالی میکرد .پریا با خارج شدن پیمهان از کا،هه ،خهود

روی صندلی رها کرد و بغض پینه بسته در گلوی
گذاشت و اجازهی باریدن چشمهای
مایل شد ،دستان

راحههت بههود امهها امههان از همههان

را رها کرد .دستان

را داد .بهزاد بازدم

را

را حائل روی صهورت

را بیرون ،رستاد ،کمی بهه سهمت او

را دور کمر او حلقه کرده و پریا را به خود نزدیک کرد .می،همید این گریهه

از کجا آب میخورد و به جای حسادت به گریهای که پریا برای پیمان میکرد، .ق انهدوهگین
بود .دستان پریا روی پشت بهزاد قرار گر،ت و با صدای لرزان و آهستهای گفت:
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-پیمان یک چیزی

بود ،من مطمئنم حال

بیشتر میشناسم  ،مطمئنم چیزی

خوب نبود .نوزده سال کنار

بودم ،از خود

شده ولی با لبخند پوشوند که ما نفهمیم.

***
خیره شد .پهوکی بهه سهیگار زد ،مهرد قهوری را برداشهته و داخهل

به سیگار میان دو انگشت

استکان کمر باریک چای خوشرنگی ریخت .
تو که تصمیمت رو گر،تی سیگار کشیدنت چیه حمید؟نگاه

 ICUدوخت .توکلی تسبیح به دست ،چهادر روی صهورت

را به مانیتور بخ

انداختهه

بود و چشم ،رو بسته بود .
همه چیز رو آماده کردم ،سرم و مادهی بیهوشی و هرچیز که نیازه دیشب بهردم داخهل اتهاق!زحمت انتقال امیرتوکلی به پایین برعهدهی توئه! یکبار دیگه هم تاحاال از این کارا کهردی نیهاز
به گفتن نیست.
مرد سر تکان داد و لبخند تلخی مهمان لب
-و ای کا

کرد.

نمیکردم .بعضی موقعها از خودم میپرسهم اگهه اون اتفهاق نمیا،تهاد ،االن رو

دست تو بلند شده بودم .عالقهام به سرانجام میرسید .جای آچار گر،تن تیغ جراحی تو دسهتم
میگر،تم .حمید من زندان رو تجربه کردم ،آه و نفرین رو تجربه کردم .بهدبختی خهانوادهام رو
دیدم .دارم برای بار آخر میگم نکن! همه چیز رو بسپر دست خدا!
نگاه

به دوربین دیگر کشیده شد .جسم بیجان پسر سی ساله ،روی تخت ا،تاده بود.

-خدا خیلی وقته پشت

رو به پیمان کرده ،خیلی وقتهه داره بها عهذاب پیمهان ،جهون مهن رو

میگیره! میخواد با مرگ پسرم تاوان خطاهایی که کردم رو پ
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انگشت شستا

را به پایین سیگار زده و ته سیگار را داخل جاسیگاری خامو

کهرد .نگهاه

به ساعت روی دیوار کشیده شد.
،رداشب مثل االن پسرم بها یهک قلهب سهالم بهه زنهدگی برگشهته و پهدراختیار دوستان ادارهی َِ آگاهیه! تا وقتی که بهو
بگو تولد دوباره ا

مبارک ،بگو بابا خیلی دوس

اومد ،تنها

کهت بسهته در

نذار! وقتی بیدار شد ،به
رو برآورده کرده!

داشته و آرزو

مرد دست بلند کرد ،لیوان کمر باریک را تا نیمه داخل نعلبکی خالی کرد.
،-کر میکنی به

لط میکنی ولی با دستای خودت نابود

سرد نشده! چجوری میخوای بکشونی

میکنی! بیا چای رو بخور تا

بیمارستان؟

نواب کام دیگری از سیگار گر،ت و درآخر آن را در جا سیگاری انهداخت .جملهههای اول و دوم
حرف مرد برای او مهم نبود .وقتی حمید نواب تصمیم کاری را میگر،ت عمرا اگر از تصمیم
منصرف میشد.
،ردا عروسی دعوتن ،از اونجا هم میخواد با دخترعمهابیاره پی

من و به بهونهی بد شدن حال النا به

چند روزی بره شمال ،قراره النها رو

زنگ میزنم .

مرد سر تکان داد و نواب دست بلند کرد ،آخرین نخ سیگار را از جعبه بیرون کشید ،میهان دو
لب

گذاشته و با ،ندک آن را آت

زد .پ

شبیه بیخیالی مطل سراسر وجود
ملک و امالکی که باع شد پسر

از چندثانیه دود را از دهان

خهارج کهرد ،حسهی

را گر،ته بود .انگار اصال این بیمارستان متعل به او نبهود،
به این روز بیا،تد به نام

نبهود .عمهارت پهدری بهرای او

نبود .حمید نواب در حال ،حاضر بود هرچه دارد بدهد تا پیمان خوب شود .تا دیگر درد نکشهد
و به خوبی خبر داشت این روزها ساز دل

ناکوک است .همان طور که بود .پیمان واقعها خهراب

بود اما به قول پریا پشت لبخند میپوشاند تا آالگل متوجه نشود ،تا دختر
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نیفتد .همانند یک مرد معمولی خانوادهدار کنار آالگل و النا جا گر،ته بود و با صهحنههای طنهز
،یلم که هیچ جذابیتی برای او نداشت ،به ظاهر میخندید .در آخر هم با به خواب ر،تن النها در
مبل کنار ،خم شد و کنترل را برداشت .آالگل دست به ک
روی شانها

خرمن موهای بلند

بسته شهده گر،هت و آن را کشهید.

ریخت .ظرف بزرگ تخمه را روی میز گذاشهت .بیحوصهله

به صفحهی تلویزیون خیره شد.
خیلی مسخره بود قبول داری؟چرخاند .

پیمان سر به سمت

-رد کنم؟ رسیدیم به آخر

تازه داری میگی؟

آالگل سری تکان داد و خندید .پیمان نگاه از او دزدید و به تلویزیهون چشهم دوخهت .امهروز
دست خود

نبود ،با نگاه در صورت دلربای آالگل ،اختیار از دست میداد .بها لحهن جهدیای

گفت:
موی بسته بهت بیشتر میاد.ابروهای او باال ر،ت .کمی خود

را نزدیک پیمان کرد .بازوا

را میان دست گر،تهه و سهر

را به او تکیه داد .
میترسی از خ قرمزات بگذری موهام رو باز بذارم؟پیمان لبخند ماتی بر لب نشاند .روی شبکهای که سریال ترکی را نشان مهیداد ،توقه کهرد و
کنترل را کنار

روی دستهی مبل گذاست.

وقتی میدونی دست و دلم لرزیده چه نیازی به بیانآالگل خندید ،موهای
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داری؟

،رستاد .
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میخوام ببینم چجوری دست و دلت میلرزه؟پیمان سری تکان داد و نقاب بیتفاوتی بر صورت نشاند.
دستت رو بذار سمت چپ سینهام تا بفهمی چی به حال و روزم آوردی !آالگل بیخیال بحثی که با سواالت او به جاهای باریک میکشهید .شهد .دسهت دیگهر

را دور

کمر او حلقه کرده و چشم برهم بست.
نمیخوای با خدا آشتی کنی و نماز خوندن رو از سر بگیری االن کهه همهه چیهز داره درسهتمیشه؟
پیمان سر
دستان

را برداشهت و قفهل

را کامل به سمت او چرخاند .دسهت حلقهه شهده دور بهازوا

کرد.

خودم هم میخواستم آشتی کنم البته اگه بطلبم.آالگل صورت به سمت
-خدا همیشه بندهها

چرخاند.
رو میطلبه مشکل از بندهاست که پشت گو

هیچ بندهای رو از درگاه

میندازه! خهدا تها حهاال

نرونده تو رو هم نخواهد روند، .ق آشتی کن و شکر یکی از هزاران

نعمتی که بهت داده رو بکن!
پیمان دست دیگر

را باال برد و موهای او را با انگشت اشارها

لم

کرد.

اولین شکری که کنم برخوردم به تو و وارد شدن تو به زندگی تیره و تارمه آالی من!***
برای تثبیت رژ لب روی لبان  ،لبان
آرای
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سایهی قهوهای روشن و تیره هرکدام قسمتی از پلکهای چشم
به باال هدایت شهده بهود ،گونهههای
میشد .لبان

طب معمول خ

را زینت داده بود .مژههای

بها ،نهی کهه بهه کهار بهرده بهود برجسهتهتر نشهان داده
لب قهوهای و دورتا دور لب

قههوهای تیهره و بهه وسه کهه

میرسید کمی روشن میشد .دست برد و ادکلن را از روی میز آرای
بر گردن و مچهای دست

زد .موهای صاف مشکی رنگ

برداشت .به مقدار زیادی،

که با اتو مو صاف شده بود بیشهتر از

قبل نشان داده میشد و تا زیر کمر میرسید .خوشحال از بسته بهودن لبها
گیری که پیدا کرده بود .سر پایین انداخت ،حلقهی تک نگین انگشتر

و زیبهایی چشهم

را در دست

سوق داد.

از آینه به پشت سر چشم دوخت .دو چمدان جلوی در قرار داشت .پیمان از آن سهمت ،دسهتی
به یقهی کت

کشید .از بستن کروات خو ا

نمیآمد .بنهابراین بهه پوشهیدن کهت و شهلوار

ذغالی و ژیله بسند کرده بود .دستی به موهای بلنهد
کشید .دم عمیقی از هوا گر،ت که باع

کهه االن بهه خهوبی حالهت میگر،هت

دردی در سهینها

شهد .نگهاهی بهه در نیمهه بسهته

انداخت ،از ،رصت استفاده کرد .از هفده-هجده قرصی را که از قوطی درآورده و داخل جیهب
ریخته بود .دانهای برداشت و بر روی زبان

گذاشت .شیر دستشویی را باز کرده ،دسهت زیهر آن

گر،ته و جرعهای از آب نوشید و قرص را بلعید .با حوله جلوی دهان

را خشک کهرد .صهدای

کف های پاشنه بلند آالگل را که شنید .در دستشویی را باز کهرد و خهارج شهد .آالگهل پهالتو
مشکی رنگ

انداختهه بهود و پشهت

را روی شانههای

بهه او بهود .در را پشهت سهر بسهت و

خجالت زده از صورت غرق آرای ا  ،سر باال آورد .پیمان برای چندلحظه مات زیبهایی او شهد.
ضربان قلب

کمی از قبل باالتر ر،ت و بیاراده دستان

باال آمد و برهم کوبیده شد.

این خانم خوشگل همسر منه انقدر دلرباست؟ شما به ،کر قلب بنده نیستی؟آالگل سر پایین انداخت و گونها
-انگار زشت بودم که آرای
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پیمان خندید و پله را پایین آمد ،صدای پیچیدن زنگ در که آمد ،حهاکی از ایهن بهود .گلنهاز
آمده است دنبال النای کوچک ! پیمان از آالگل نگاه گر،ت .به سمت آیفون قدم نهاد .گوشهی
را برداشت ،تصویر گلناز را دید .
جانم خاله؟ نمیای داخل؟گلناز دستی به روسری ترکمنا

کشید.

نه پسرم النا رو بیار دم در!را بدون

پیمان باشهای گفت و گوشی را گذاشت .در را باز کرد و کف های نوک تیر بند دار
بستن بند به پا کرد .روبه النا که با آقا رضا مشغول بازی بود لبخند زد.
دختر بابا بدو خاله گلناز اومده برین خونهی بابایی!رضا با دیدن پیمان النا را از روی پشت

بر زمین گذاشت ،النا دامن پفیا

را صاف کرد .

چشم باباجون! بریم.پیمان پا روی پلهی آخر گذاشت و النا به سمت
دست بزرگ
پدر

دویهد .دسهت کوچهک و تپهل او را در میهان

گذاشت .النا بیاراده کمی صدای بچگانها

را بهاال بهرد و دسهت دیگهر

را دور

حلقه کرد.

دوست دارم بابا جونی! اندازهی یه دنیا!پیمان دست بر سر دختر
دستان

کشید .ناگهان النها را بلنهد کهرده در آغهو

کشهید .النها محکهم

را دور گردن پدر حلقه کرد .

تو هم میدونی بابا چه قدر دوست داره نه دختر بابا؟النا سر تکان داد و پیمان ناامید تر از همیشه ،سر
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،هرو بهرد.
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بوسهای روی گهردن او گذاشهت .هنهوز ههم بهوی نوزادیههای
اقبال تلخی که در انتظار

بود ،بیتاب تر از همیشه چندین بار تا رسیدن به جلوی در النها را

بوسید و قربان صدقهی دختر کوچک

ر،ت ،چشمان

نداد .اجازه نداد جلوی النا بشکند .دست چپ

از اشک لبریز شهد امها چیهزی را بهروز

را روی دستگیرهی در گذاشت و آن را باز کهرد.

گلناز با دیدن آنها ،لبخندی بر لب نشاند و دستان
کرد .پیمان آرام زیر گو

را مهیداد .پیمهان ترسهیده از

را برای آغو

کشهیدن دختهر پیمهان بهاز

گفت:

دخترک

ر،تی اونجا خاله رو اذیت نکنی! دو روز بخوابی بیدار شی بابا کنارته ،وقتی بابها برگهرده کلهیمیاره !

سوغاتی و چیز میز واسه عش دل
النا باشهای گفت و لب

را روی گونهی پدر

گذاشت و بوسید.

زود بیای بابا جونی!پیمان سر تکان داد و چندین بار پلک زد .تا دید

صاف شود .گلناز نگاهی به چشمان نمزدهی

پیمان انداخت و النا را با کولهی کوچکی که در پشت داشت به آغو

کشید .النا صورت

را بهه

سمت پیمان برگرداند و گلناز گفت:
-منتظرتون میمونم .برید خو

بگذره بهتون خیالت از النا ههم راحهت باشهه پسهرم ،امشهب

پدرت تا دیر وقت نمیاد خونه! برای اینکه بعد چندسال آرام

بیاد سراغت گوشی رو خهامو

کن و راحت!
پیمان از دختر

نگاه نگر،ت .

-خاله ،نص قلب پیمان پیشته ،مراقب

باشی! این دختر همهی زندگی منه! قول میدی؟

گلناز گونهی سفید النا را کشید.
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بله که قول میدم .قبل راه ا،تادن صدقه بدین! حواست رو جمع کن پسرم نص شهبی تهو اونجادهی پر پیچ و خم یک ثانیه حواست پرت شه خودت میدونی که چی میشه !
پیمان با قولی که گلناز داد دل

قرص شد .دستان گرم

را باال برد و روی چشمان

گذاشت.

چشم گلنازی !گلناز چند قدم عقب ر،ت و روبه او گفت:
پیمان جان مراقب باشی مادر ،خاطرت از النا جمع باشه ،نمهیذارم تهو نبهودت آب تهو دلهتکون بخوره !
به سمت ماشین مرادی قدم نهاد ،پیمان از درگاه گذشت و دسهت از روی چشهمان

برداشهت.

گلناز ،النا را روی صندلی عقب گذاشت .پیمان جلوی در باز ماشین ایستاد .
مراقب خودت و دخترم بابزرگ

کردم .گوشی رو خامو

گلناز! این بچهه رو مهن تها چهارسهالگی بهه خهون دل خهوردن
کنم راه دسترسیم به شما قطع میشه! یک شمارهی دیگه بهه

سهیل دادم .ضروری بود به اون زنگ بزنین!
گلناز چادر

را جمع کرد و سوار ماشین شد .

باشه پسرم ضروری بود بهت زنگ میزنیم .پیمان در ماشین را بست ،مرادی تک بوقی زد و پیمان دسهت تکهان داد .النها از دوری پهدر ،
اشک در چشمان
کوچک

حلقه زد .روی دو زانو نشست و به سمت شیشهی عقب برگشت .مشتهای

روی گونها

کشیده میشد و مدام سعی در مهار اشکهای

داشت .قامت پیمان که

دست تکان مهیداد بهرای او ریهز شهده بهود .بها محهو شهدن قامهت پیمهان زیهر گریهه زد و بها
گریه بیتاب روبه گلناز که سعی میکرد با وعده وعیدهای الکی آرام
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من هیچی نمیخوام من بابا پیمانم رو میخوام!آالگل که سالنه-سالنه از خانه خارج میشد آمد .با پیچیدن ماشین در

صدای پاشنههای کف

کوچهی سمت راست ،پیمان به سختی دمی از هوا گر،ت و به سمت او برگشهت .چمهدانها را
و همسهر

آقارضا جلوی در گذاشته بود و خود

جلهوی در بها یهک کاسهه آب درون سهینی

ایستاده بودند .پیمان از وس کوچه به سمتی که ماشهین قهرار داشهت ر،هت .دسهت

را زیهر

دستگیرهی صندوق عقب برده و آن را باز کرد .آقا رضا با دو دست چمدان را در دست گر،هت و
به سمت

ر،ت .آالگل سمت همسر آقا رضا ،همسایهی با و،ایشان برگشت.

کاری ندارین؟ تا دو روز دیگه از دست ما راحتین!زن چادر گلدار

را زیر بغل زد .دست

را پشت آالگل گذاشته و او را آغو

کشید.

کجا راحتیم مادر؟ شما و آقا پیمان شادی رو به ایهن خونهه برمیگردونهدین ،انشهاهلل بهتهونخو

بگذره و وقتی برگشتین عروسی خودتون رو جشن بگیریم.

آالگل با آوردن نام عروسی ،ته دل
آقا رضا دست داد و با همسر
پیمان در را برای

جوری شد اما بروز نداد .با زن روبوسی کرد ،پیمان با مرد

خداحا،ظی کرد .آالگل به سمت در کمک راننده قدم برداشت.

باز کرد .با لبخند دستی برای آنها تکان داد .آالگل دسهت

گر،ت که پیمان با هل دادن آن آرام در را کوبید .خود

را بهه دسهتگیره

هم ماشین را دور زد .پشت ،رمان جا

گر،ت .آالگل شیشه را پایین داد ،دستی بهرای آنهها تکهان داد و پیمهان تهک بهوقی بهرای آنهها
زد .هنوز کمی از خانه ،اصله نگر،ته بودند که آقا رضا کاسهی آب را از سینی برداشته و پشت
آنها ریخت .همسر

آیت الکرسی برای آنها خوانده و پشت سرشان ،رستاد.

خدا پشت و پناهتون!پیمان در کوچهی چهارم سمت چپ پیچید .دست دیگر
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لبخند گفت:
قول میدم واسه جفتمون خاطره بشه عش ِ من! امشب تا میتونی تو عروسی کیانا حهال کهنچون کسی نیست بشناست! منم نامردم باهات همراه نشم.
آالگل دست دیگر

را روی دست پیمان گذاشت و با لبخند نگاه

کرد.

چشم حاال که اجازه دادی میترکونم.پیمان چشمکی زد و نگاه

را به جلو دوخت .یک حسی از صبح کهه از خهواب برخاسهته بهود

میگفت امشب ،شب خوبی برای او و آالگل خواهد بهود .هرچنهد اگهر دردی کهه بها گوشهت و
جون

ان

گر،ته بود را ،اکتور میگر،ت .آالگل دست

بیرون میزد موهای لخت

را از شیشه بیرون بهرد .بهادی کهه از

را که از زیر شال بیرون آورده بود میرقصاند .

امروز هوا هم همون طوریه که باید باشه ،نه سرده نه گهرم ،ابهری نیسهت .صهافِ صها،ه! انگهار،همیده امروز روز ماست.
پیمان از همان لبخندهای نایاب زد و منتظر باز شدن ترا،یک شد.
امروز موندن پشت ترا،یک هم واسم لذت بخشه و عصبانیم نمیکنه میدونی چرا؟آالگل نگاه از آ،تابی که دیگر انتهای کار

بود و روبه غروب کردن بهود .گر،هت و بهه نهیم رخ

پیمان دوخت.
چون یک خانم خوشگل کنارت نشسته!پیمان تک ابرویی باال انداخت.
آ،رین! مرحبا دقیقا ،اصال تو باشی از عمر من حساب نمیشه ،دیر ،همیدم ولی آخهر کشهفتکردم عزیز دلِ پیمان!
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با شنیدن زمزمهی آهنگی که از ابتدای نشستن در ماشین روی تکرار قرار داشت .دست دیگر
را از روی پای

برداشت و کمی صدا را باال برد.

 میبینی چی به سرت آوردم؟ پیمان نواب و این آهنگها؟پیمان سری تکان و با باز شدن راه برای الینی که او قرار داشت ،پای
-ح میخونه ،گذاشتم رو تکرار! گو

را کمی روی گاز ،شرد.

کهن! اگهه بهد میگهه همهین االن ،له

رو میکشهم

میندازم وس بزرگراه!
آالگل که این آهنگ را بارها در کلیپهای عاشقانه و اجهرای زنهدها

را از مهاهواره دیهده بهود.

سری تکان داد و پیمان به قسمتی که دوست داشت رسید هم صدا شد.
کار من عش است وکار چشم تو خانه خرابیست
چشمانت آرزوست از سر نمیپرد
تو را ز خاطرم کسی نمیبرد
به خاک و خون کشیدهای
مرا زمن بریدهای مرو
به دل نشستهای
چه کردی با دلم
به گل نشستهای
میان ساحلم
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به خاک و خون کشیدهای
مرا زمن بریدهای مرو
آالگل دست

را با اوج گر،تن آهنگ در هوای خنک بیرون گر،ت و سر تا پای

گو

شهد تها

صدای زمزمهی پیمان را از صدای خواننده تشخیص دهد .پیمان با رسیدن به محهل عروسهی
را داخل آورد و شیشه را باال داد .عروسهی

کمی صدای آهنگ را کم کرد .آالگل دست سرد

در با مجلل پدر کیانا برگزار شده بود و انگار پیمان تا حال ر،ته بود که از میان آن همه ویالی
چندهزار هکتاری در لواسان مستقیم جلوی با نگهه داشهت .آالگهل بها دیهدن نمهای بیرونهی
ساختمان سوتی زد .حجم بسیار زیادی از ماشینهای مدل باال اطراف ویال پارک بهود و اینگونهه
که معلوم بود مرد و زن قاطی بودند .هرچند اگر اینگونه نبود پیمان تعجب میکرد.
پیمان ماشین را در اولین جا پارکی که پیدا کرد نگه داشت، .اصهله تها ویهالی آنهها کهم بهود و
میتوانسههت پیههاده برونههد .پیمههان کمربنههد
برداشت .آالگل کمربند

را بههاز کههرد .بههه عقههب خههم شههد و پههالتوا

را باز کرد و تا آمد دست

بنهد دسهتگیره شهود .نگهاه

گوشی پیمان که روی داشبرد روشن شده بود ا،تاد .نام "بابا" را از روی انعکا
بخواند .پیمان سرجای
بردارد ،تما

برگشت .نگاه

خیهره بهه

شیشه توانسهت

خیره بهه گوشهی بهود ،تها دسهت پیمهان آمهد آن را

قطع شد و صفحه خامو  ،پیمان بیتوجه به تما

پدر  ،گوشی و کی پول

را برداشت از ماشین پیاده شد .آالگل در را کامل باز کرد .دنبالهی لباسه
مشکی رنگ

را

گر،ت ،پیمان یقهی پالتو کوتاه

را صاف کرد و دست

را همهراه بها کیه

را جلوی او بلند کرد.

بفرمایید عزیزم!آالگل دست

را درون دست پیمان گذاشت .هوا از تهران تا لواسان زمین تا آسمان ،رق داشت.

خنک و سرد! آالگل با کمک پیمان از جا برخاست .کنار

ایستاد و او دکمهی روی دستگیره

را ،شرد .آینههای بغل همزمان با قفل شدن در به داخل ر،ت .آالگل کمهی از سهرما درخهود
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جمع شد ،باهم چند قدمی از ماشین ،اصله گر،تند ،پیمان دست راست

را بلنهد کهرد و روی

بازوی سمت راست آال گذاشت ،او را به خود نزدیک کرد.
کادو رو برداشتی عزیزم؟آالگل از خدا خواسته سر

را به شانهی پیمان تکیه داد .

آره البته بماند کادوی اساسی رو دادیم.پیمان با یاد حماقتی که قرار بود کیانا انجام دهد سر تکان داد .صدای قدمهای تنهد چنهد نفهر
دیگر که انگار آنها هم از سرمای لواسان گر،ته به داخل با میگریختند آمد و آالگهل دیوانههای
که زن نثار آنها کرد را شنید .آرام زمزمه کرد.
-کا

این مسیر تموم نشه من از جام راضیم.

پیمان لبخند

را حفظ کرد ،چیزی تا ورودی با نمانده بود.

جای تو که همیشه اینجا بوده ولی متاسفانه سرما نبوده که اگه مایل باشی میتونیم یک دوردیگه برگردیم سمت ماشین!
آالگل سری به معنای نفی تکان داد و گوشی برای بار دوم بیتوجه به وضعیت صدا و محلی که
قرار داشت روشن شد .جلوی در رسیدند .آالگل تا آمد خود
را پایین تر از شانه برده و روی پهلوا

گذاشت .کیانمهر را در کت و شلوار یک دست سهفید و

پیراهن سفیدی که به اصرار کیانا پوشیده بود همراه با کیانو
از جان

را ،اصله دهد ،پیمان دسهت
که ست لبا های دایی عزیزتهر

بود جلوی در شناخت .آالگل خجالت زده ،دنبالههی لبها

را رهها کهرد و شهال

درست کرد.
-پیمان جان ،زشته ولم کن !
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را

پیمان بدون توجه به خواستهی او نزدیک کیانمهر که از چشمان سرخ
شب خوبی را سپری نکرده شد ،کیانو

زودتر از دایی ،متوجه او شد چون به سهمت

پیمان خنده کنان کمی خم شد و برادرزادها
عموجون ،خوکیانو

معلهوم بهود دیشهب

را در آغو

دویهد.

کشید.

اومدین! قدم رنجه ،رمودید در عروسی مامانم شرکت کردین.

به تقلید از داییا

حر،ی که او به میهمانان میزد را با کمی جایگزینی و تغییرات بهه

او گفت .آالگل کنار پیمان ایستاد.
آخ قربون شیرین زبونیات عمو بره! خوبی پسرم؟ پاهات که درد نمیکنه نه؟کیانو

سری به معنای نفی تکان داد .پیمان دل

بهم بریزد .کیانمهر با دیدن او لبخندی مهمان لب
-سالم خو

نیامد موهای مرتب و ژل زدهی کیانو

را

شد.

اومدید آقا پیمان ،لط و بزرگی شما با هیچ چیز قابل جبران نیست و تشکر من

هم دردی رو دوا نمیکنه ولی بیصبرانه منتظر بودم سهر ،رصهت ببینمتهون و صهمیمانه بابهت
نجات جون خواهرزادهام تشکر کنم.
پیمان دست

را درون دست بلند شدهی کیانمهر که با آدم چند سال پهی

زمهان تها آسهمان

تغییر کرده بود .گذاشت و ،شاری داد.
سالم ،آقای ساالری چه کاری کردم که قابهل جبهران نیسهت؟ همهین طهور کهه شهما دایهیکیانوشین منم عموشم، ،ق وظیفه بود.
کیانو

نگاهی به آالگل انداخت.

زن عمو ،النا کجاست؟آالگل لبخند لبان
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پیکیانو

پدربزرگشه عزیزم!
با یاد دخترعموی شیرین زبان

گر،ته پا بر زمین کوبید.

چه حی !کیانمهر دست کیانو

را گر،ت و او را کنار کشید.

دایی جون ،االن وقت این حرفها نیست .اجازه بده برن داخل! بفرمایید لطفا!پیمان دست سرد آالگل را قفل دستان

کرد و با گفتن "با اجازه" به داخل گام نهاد و کیانمهر

با چشم مسیر ر،تن آنها به داخل را دنبال کرد و زیر لب زمزمه کرد.
-نه به این دادا

نه به اون یکی !

چند قدم از راه سنگی جلو ر،تند که با وارد شدن به داخل ،چشمان آالگل برق زد .یهک جمهع
ده -پانزده نفره حلقهی بزرگی دور کیانا و ،رزاد بسته بودند و کردی میرقصهیدند .بهر حسهب
چشم با بزرگی بهود .سهاختمان اصهلی بها ،اصهلها

حهدود صهد متهری بهود و در حیهاط

بزرگ دورتا دور میزهای دایرهای شکل چیده بودند با صندلیهای سفید رنگ که ک زیهرین
از مخمل بود .یک دایرهی بزرگ که اندازهی تک موزائیکی بود محل رقص بهود .بهر روی چنهد
آهن که با ،اصله قرار داشتند مووینگهای نور نصب شده بود و مدام با هر چهرخ

نهور را بهه

سمتی هدایت میکردند .ساختمان اصلی که ،اصلهی زیادی داشت غهرق نورههای سهفید بهود.
دورتا دور حیاط باغچه بود و باغچه پر از گلهای متفاوت! پیمان خیره به نیم رخ آالگهل کهه از
شدت خوشحالی چشمان

ستاره باران شده بود چشم دوخت .دیگر خبری از آ،تاب روبه غروب

نبود و ماه جای او را پر کرده بود .کیانا دست ،هرزاد را گر،هت و چرخهی زد ،کهه چهرخ ا
مساوی شد با چشم در چشم شدن با پیمان که با لبخند نظارهگر بود .یکی از کارکنهان آنجها،
روبه آالگل گفت:
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خانم وسایلتون رو بدین ببرم !آالگل نیم نگاهی به او انداخت ،پالتوا
از اینکه به پیمان بگوید .پالتوا
دنبالهی لبا

را از تن خارج کرد و بهه دختهر سهپرد .کیانها نفهمیهد چگونهه

سفید را در دست

لبخندی مهمان لب

را از شانههای

برداشت و دست دختر داد .دختر قبل

گر،ت و از حلقهی رقهص خهارج شهد، .هرزاد بها دیهدن آنهها

کرد البته بماند با دیدن آالگل به وضو جا خهورد .کیانها خهود

را بهه

پیمان رساند.
خوسپ

اومدی دادا ! خیلی خوشحالم کردی اومدی !
روبه آالگل که چشمان درخشان و خوشحال او را از نظر میگذراند .ادامه داد.

شماهم همین طور پریا جان!،رزاد کنار کیانا رسید و حلقهی رقص دوباره بسته شد .پیمان دست

را دور کمر آالگل حلقهه

کرده و او را به خود نزدیک کرد.
وظیفهام بود بیام .معر،ی میکنم آالگل دخترعمه و عزیزدلم .،رزاد نتوانست تعجب نگاه

را پنهان کند .خیره باال تا پایین آالگل را نگریست.

این خانم پریا نواب نیست؟آالگل که حد

میزد آنها کمی گیج شدهاند .سری به معنای نفی تکان داد.

-خواهر پریا هستم ،آالگل بیاتی ،البته خود

خبر نداره خواهر داره!

،رزاد گیج سر تکان داد و ابراز خوشحالی کرد .در نگاه اول هیچ مویی با پریا نمهیزد امها بههزاد
گفته بود ساعت پنج عصر از محضر وقت گر،ته است تا همه چیز را محضری کند و به عروسهی
آنها نمیآید .ترجیح داد ،کر به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند .کیانها آسهتین کهت
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پیمان را با دست آالگل گر،ت و به سمت خود کشید.
بریم وس ؟پیمان نتوانست "نه" بیاورد چون به آالگل قول داده بود همپهای

باشهد بنهابراین ا،سهار را بهه

دست آالگهل سهپرد .کیانها همهراه بها آنهها عقهب-عقهب ر،هت و همهراه بها ،هرزاد وارد حلقهه
را به دست پریا و پسر کناری داد و بیتوجه به هیجان و تحرکی کهه او را

شدند .پیمان دست

یک قدم به مرگ نزدیک میکرد هم صدا با آهنگ کردی و ریتمی که داشت میرقصید و گاهی
به قدری محو دختر کنار دستیا
پ

میشد که از یاد میبرد با بقیه هماهنگ باشد .

از گذشت یک ربع ،آالگل همچنان انرژی داشت و با پیچیدن آهنگ ترکی نهه تنهها دسهت

دختر کنار دست
روی سینها

را رها نکرد بلکه بیشتر هم دست او را ،شرد و اما پیمان ،سنگین چیزی بر

شدید شد .چشمان تیرها

که سریع خود
را برای آالگل

دور کیانا چرخید و نزدیک بود تعادل از دسهت دههد

را جمع و جور کرد .باید از آنجا دور میشد تا نق

بر زمین نشود .تا امشهب

خراب نکند .دست پسر را که سر خوشانه میرقصید و به قولی شهلنگ و تختهه

میانداخت رها کرد .آالگل با سست شدن دست او میان دست  ،نیم نگاهی به او انداخت.
چیزی شده پیمان؟صدای
دردمند

در صدای بلند آهنگ گم شد اما پیمان شنید ،دست

را رها کرد و بها لبخنهد صهورت

را پوشاند.

میرم دستشویی برگردم! جات رو با یکی دیگه عوض کن اگه میخوای وس برقصی!آالگل سر جای

متوق شد .نورهای رنهگ و وارنهگ در چههرهی پیمهان میا،تهاد و او متوجهه

چهرهی رنگ پریدها
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چرا؟ چیزی شده؟پیمان دمی از هوا به سختی گر،ت.
نه عزیزم ،عجله کن جات رو با یکی عوض کن!کیانمهر که بی سر و صداتر از همیشه سومین نخ سیگار را روشن میکرد با دیهدن زوج جهوانی
که وس ایستاده بودند بی حرکت و در آن شلوغی باهم صحبت میکردند .روی آنهها زوم کهرد.
پیمان را شناخت ،دختر روبه روی
ببیند ادامها

هم شناخت .مشتاق و بیتفاوت نگاه

را به آنها دوخت تا

چه میشود .دختر همراه با پیمان دردمند که دیگر نمیتوانست تحمل کند .بین

دو دختر جوان همسن و سالهای خود

قرار گر،ت و به دنبال این اتفاق پیمهان بها قهدمهای

تند و نامیزان سمت زنی که وسایلشان را گر،ته بود .قهدم نههاد ،چیهزی از او پرسهید کهه او بها
سمت دستشویی انتهای با را نشان داد .نفهمیهد چهه شهد امها سهیگار را روی زمهین

دست

انداخت و با ته کف ا
دکمهی اول

آن را خامو

را باز کرد .چشمان

کرد .پیمهان دسهت بهر دکمههی پیهراهن
تیره و تار بود ،دست سرد

بهرد و سهه

روی نبض کنار گهردن

قهرار

گر،ت .به کندی میزد .با باد سردی که در میان درختان پیچید پیمان برخود لرزید .زانوهای
سست شد و دست

تکیهگاه بر دیوار ساختمان بند شد .در کرم رنگ چوبی را دید ،با بهازو آن

را هل داد و وارد شد .دختری مشغول تمدید آرای ا

بود .سمت راست پنج در چهوبی دیگهر

بود که پیمان حد

زد دستشویی باشد اما او به روشویی نیاز داشهت .از کنهار دختهر گذشهت،

دست سرد و لرزان

بیرون کشید .روی

زبان

در جیب کت

،رو ر،ت ،مشتی از قرص درون جیب

گذاشت و بیتوجه به تعجب دختر ،خم شد و دست

آب نوشید و تعداد قرصهای حل شده روی زبان
قلب

را زیر شیر آب گر،ت .چند جرعهه

را قورت داد .نفس

به کندی میزد و از شدت سرگیجه نزدیک بود هرآن نق

عضالت
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زمین شود .از منقبض شهدن

نبود اما ناگهان صدای لرزان و غمآلود

خطاب بهه قلهب
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آمد.

ضعیف

-دِ لعنتی همین امشب رو بزن! همین امشب رو بذار کنار

باشم! امشب رو جهنم نکن واسم!

تو رو خدا بزن! االن از حرکت واینستا! نذار حسرت یک شب خو
برد .دست

پیمان تعادل از دست داد و کیانمهر پشت در مات

واسم بمونه!

بند روشویی شد اما آخر کنج

زمین سقوط کرد .کیانمهر با صدای ا،تادن او ،در را به داخل هل داد ،به سرعت خهود

را بهه

عرق میچکید رساند و جلوی او روی دو زانو نشست.

پیمانی که از سر و روی

حالت خوبه آقا پیمان؟ زنگ بزنم آمبوالن ؟کیانمهر تا آمد گوشی از جیب بیرون بکشد و صد و پانزده را شماره گیرد ،دسهت سهرد پیمهان
روی ساعد دست

قرار گر،ت.

خوب میشم .قرص خوردم چند دقیقه زمان میبره درست شم.کیانمهر بیاراده دست

را باال برد و روی پیشانی خی

عرق او گذاشت.

بدنت خیلی سرده ،مشکل تنفسی یا قلبی داری؟لبان

کبود و خشک شده بود .سر

نهم در جیبا

را به کاشی نه چندان تمیز تکیه داد .گوشهی بهرای بهار

زنگ خورد و او نفهمید پدر

چه میخواهد بود .

حال قلبم خوب نیست .کیانمهر با ا،تادن سایهی کسی سریع از جا برخاست .دل

نمیآمد این مرد رنجور که صهاحب

صدای غمآلود بود را تنها بگذارد .مرد با دیدن کیانمهر تها آمهد قهدم بهه داخهل بگهذارد .کیهان
دست

را روی دستگیرهی در گذاشت و همان طور که میبست با جدیت گفت:

از سروی965
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در را بست و قفل را درون در چرخاند .پسر دندان برهم کشید و ناسزایی نثار

کرد .کیهانمهر

بیتوجه به پسر جلوی پای پیمان روی دو زانو نشست .
تا وقتی بهتر شی میمونم .هرچند کاری ازم برنمیاد ولهی مطمئنهی بها قهرص حالهت خهوبعرقی ،دست و پات داره میلرزه ،نشانههای طبیعهیای نیسهت آقها

میشه؟ رنگت پریده ،خی
پیمان!

پیمان آب دهان را ،رو ،رستاد، .ق ذرهای شاید اندازهی اندکی قلب

از حالت کنهدی خهارج

شده بود.
-اون دختری که دیدی اگه این حال خراب من رو ببینه شبا

خهراب میشهه! بخهاطر اونهم

شده باید دوباره بلند شم.
کیانمهر لب

آمد.

کمی ک

-معلومه دوس

داری!

پیمان زبان بر لبان کبود
-جونم رو واس

که تازه داشت به رنگ طبیعی باز میگشت کشید.

میدم.
را درهم قفل کرد، .کر

را نمیکرد در این محل مطبوع و اینگونهه بها

کیانمهر دستان لرزان

پیمان صحبت کند .پیمانی که تعری و تمجید

نوک زبهان کیانها بهود .پیمهان خهود را بهاال

کشید و پای راست
-معلومه دوس

را جمع کرد.
داری!

کیانمهر ابرو باال انداخت و پرسشی نگاه
دوس966

کرد اما تا رسید به دستان

پی برد.

دارم ولی جدایی به نفع هردومونه! اینم شده یادگاری از  ،ضع اعصهاب و دسهت
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لرزون و ا،ت ،شاری که همیشه دامن گیرمه! از شکالت گقتم یاد چیزی ا،تادم...
به دنبال این حرف ،دست

کهرد ،آبنبهات عسهلی را که دسهت

را داخل جیب درون کهت

گذاشت و جلوی پیمان گر،ت.
جبران مردونگیت نیست مرد ولی شاید بهترت کرد.پیمان دست سرد

روی ک دست کیانمهر گذاشت و شکالت آبنباتی را برداشت.

اگه ،کر میکنی مدیونین به من ،این شکالت رو میخورم تا توهم واسم جبران کرده باشهی!زحمت بک

باز

کن ،دستام گیر نداره!

کیانمهر لبخند ماتی بر لب نشهاند .شهکالت را مجهدد از که دسهت او برداشهت و کاغهذ

را

جدادکرد و مغز خالی آن را ک دست پیمان نهاد.
هیچ وقت ،کر نمیکردم یک جایی مثل اینجا با پیمان نواب برادر اون عوضی آشنا شم.پیمان شکالت را در دهان

گذاشت .خندهی کم جانی کرد و با بزاق دهان

شکالت را مخلوط

کرد.
زندگی پر از اتفاقات غیر منتظره است .این هنوز قسمت خوبه داستانه !کیانمهر سر تکان داد .پیمان با ههل شهدن کامهل آبنبهات در دههان
عادی ،دست

و برگشهتن بهه حالهت

را جلوی کیانمهر بلند کرد.

کمکم کن بلند شم!کیانمهر مردد دست

را گر،ت و یاعلی گویان بلند

کرد.

-مطمئنی حالت خوبه؟
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روشن شد و پیمان بازهم نفهمید .چندین مرتبه پلک زد .شهیر

گوشی برای بار دهم صفحها

ریخت و دستان

آب را باز کرد .کمی مایع ک دست

را برهم کشید تا ک کند.

از حال مرگ نجات پیدا کردم .ممنونم بابت االن ،هم شکالت هم اینکه درک کردی!صدای ضعی آالگل را که در به در دنبال پیمان میگشهت قسهمت خهالی بها را در برگر،هت.
پیمان ابرویی باال انداخت ،دستان
دستمالی کشید .دستان

را زیر شیر آب گر،ت و سریع چند دستمال کاغهذی از جها

را خشک کرد .پهای راسهت

گذاشت که در باز شد و او دستمالها را درون

را روی قسهمت ،لهزی سهطل آشهغال

انداخت .چند دکمهی باز شهده از پیهراهن

را

بست .صدای آالگل نزدیک شد و کیانمهر کلید را درون در چرخاند و قفل را بهاز کهرد .پیمهان
نگاهی به خود درون آینها

انداخت .سریع جمع و جور شده بود اما هنوز ساز دله

نهاکوک

میزد .پیمان چند قدم به سمت جلو برداشت .تا آمد قدمی به بیهرون بگهذارد .دسهت کیهانمهر
روی شانها

قرار گر،ت.

امشب حواسم بهت هست ولی بخاطر همون دختر هم شده مراقب خودت باپیمان لبخندی زد و آرام بر شانها

زد .کیانمهر را تا حال ندیده بود، .ق نام

جوونمرد!
را توس کیانا

شنیده بود .آن زمان کیانا میگفت او زیاد دوست دختر دارد و بهه ایهن سهادگیها دم بهه تلهه
نمیدهد اما مثل اینکه او هم دم به تله داده بود و اندکی پیمان از ر،تار کیان شوکه شده بهود.
آوازهی خوشی از کیانمهر به گو
مردم دربارهی این مرد در ذهن

نمیرسید ولی االن روی ا،کار باطهل و حرفههای چهرت
خ کشیده شده بود.

پیمان هنوز از دستشویی زیاد دور نشده بود که آالگل با چههرهی درههم و کال،هه از جلهوی
درآمد .با دیدن صورت نمدار او نگران دست

را روی صورت یخزدهی پیمان گذاشت.

-چیزی شد یک د،عه گذاشتی ر،تی؟
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پیمان برای ر،ع ابهام و رد کردن ،رضیهی بد شدن حهال  ،دسهت راسهت او را میهان دسهت
گر،ت و راه را به سمت همان قسمت کج کرد.
-عزیزم میرن دستشویی چیکار کنن؟ منم واسه همون ر،تم .حاال خو

گذشت؟

آالگل مردد نگاهی به صورت پیمان که دیگر اثری از درد بیداد نمیکرد انهداخت و ،شهاری بهه
دست او وارد کرد .
نه ،همه دارن تکی میرقصن حال نمیده! قرار شد یک دور همه بریزن وس بعد یه تهانگو بهاو داماد باز دوباره بریزن وس ! وای پیمهان کیانها و ،هرزاد

آهنگ غمگین بدون همراهی عرو

چه پایهان ،لعنتی اولین عروسیه که مهیرم مهیبینم عهرو  ،دامهاد از اول دارن میرقصهن تها
آخر !
از مدتها در یک جمع شاد قرار گر،ته بهود و

پیمان سری با همان لبخند تکان داد .آالگل پ

به یاد داشت آخرین عروسی که ر،ته بود عروسی پسرعموی کوچک
برادر داماد که پسرعموی خود
به زندان پدر

هم میشد از اواسط

مجبور به بستن بار و بندیل و برگشهت

شده بود.

عروسی به همینِ دیگه! اگه عروآالگل دست چپ

بود که آخر بها ر،تارههای

و داماد نیان وس که حال نمیده!

را دور او حلقه کرد و سر

را به شانهی راست او چسباند .پیمان دست

روی شانهی او گذاشت .روی اولین میزی که خالی بود قدم نهادند .کیانا با کیانو
کتایون به جان ناخنهای تازه ترمیم شدها
کشید و خود

را

وس بود و

ا،تاده بود .پیمان صندلی را بهرای آالگهل عقهب

هم کنار او جا گر،ت .کیانمهر را با کت و شلوار سفید

همان طور که بی دور

ترین نقطه میر،ت دید .در دل با خود حرف زد.
سی سال از خدا عمر گر،تم تازه ،همیدم ظاهر و باطن هیچکی باهم یکی نیست .یک مشهت969
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آدم متظاهر که نقاب خنده و جدیت روی صورتشون نشوندن تا دسهت بهه احسها

پاکشهون

برده نشه !
آالگل از شربت آب آناناسی که درون جام ریخته شده بود نوشید .کهادو را در نبهود پیمهان ،بهه
کیانا و ،رزاد داده بود .پیمان با دست جام را برداشت و نزدیک بینهیا
طبیعی میداد .برای چند ثانیه ذهن

گر،هت .بهوی میهوهی

سمت عروسهی کیانها و پارسها ر،هت .وضهع اسه بهاری

بود .زیر لب گفت:
-آقای ساالری مراعات ،رزاد و خانوادها

رو کرده قید خیلی از چیزها رو زده !

با تموم شدن آهنگ قدیمی ،زنی که پشت لبتاب نشسته بود و به حساب دیجهی بهه حسهاب
میآمد .آهنگ غمگینی را طب خواستهی زوجهای جوان کهه میخواسهتند بها شهلنگ و تختهه
انداختن ،هنرهای خود را در آهنگ غمگین نشان دهند .پخه
بیکالم ابتدایی آهنگ ،غم به دل

کهرد .آالگهل بها شهنیدن نهوای

سرازیر شد و زوجهای جوانی که به قصد شیرین کهاری در

وس بودند آرام خود را کنار کشیدند .آالگل لبخندی زد تا آمد برگردد به پیمان بگوید" .خوب
کنه شههدن" دسههت پیمههان جلههوی او بلنههد شههد .چشههمان کیههانمهر بهها شههنیدن غههم صههدای
خواننده ،خی

شد اما همچنان به کشیدن سیگار ادامه داد و از میهان جمعیهت بهه پیمهان و

دختر همراه

چشم دوخت .دیجی که متوجه آنها شد و دید کسی در آن میان داوطلب رقص

با این آهنگ نیست .نورهای یک دست سفید شده را بهه میهز آنهها چرخانهد .دسهت آالگهل در
دست پیمان قرار گر،ت و همقدم با او شد .شک نداشت به قسمت با کهالم آهنهگ برسهد زیهر
گریه خواهد زد و پیمان عجیب دست روی نقطه ضع او گذاشته بود .دست آالگل روی بازوی
پیمان قرار گر،ت و دست دیگر

که در حصار دستان او بود کمی باال ر،ت .دست پیمان ههم

به همان شکل روی بازوی پریا قرار گر،ت.
عادالنه نیست بی تو سر کنم بی هوای تو970
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عادالنه نیست دوری من از دستهای تو
عادالنه نیست من بمانم و حسرت مدام
صدای آهستهی پریا در گو

پیمان به صدا درآمد.

وقتی خودمون میدونیم چه نیازی بود با ایهن آهنهگ مسهخره بیهاریم وسه ؟ ههیچ آهنهگدیگهای نبود باهات برقصم؟ یهک آهنهگ شهاد مهثال اصهغر آقها؟ اینجهوری بهتهر میتونسهتم
هنرهام رو نشون بدم.
لبخند پیمان تلخ شد ،زهر شد و قلب دردمند

آهسته تر از همیشه کوبید .صهدای غهم آلهود

پیمان با خواننده همراه شد و آالگل را که سعی میکرد غم آهنگ و حال پیمان را از بین ببهرد.
به اندوه و ،کر به آیندهی نامعلوم دعوت کرد.
عادالنه نیست قسمتم از این عش ناتمامهم مسیر من حال زندگیم رو به راه نیست
هم مسیر من ح ما دوتا درد و آه نیست
صورت آالگل بر روی شانهی پهن پیمان قرار گر،ت و بیاراده ه -هه ا
پیمان آرام دستی بر پشت

از گلهو خهارج شهد.

کشیده و زیرلب زمزمه کرد.

خاطره رو همه میتونن بسازن آالیِ من! چند روز دیگه یکی با آهنگ شهادم میتونهه باههاتبرقصه! خاطره باید یک جوری تو ذهن بمونه که هیچک

دیگه جز من نتونه بسازها !

سهم ما از این زندگی چرا عادالنه نیستبی تو این شب نا تمام ما عاشقانه نیست
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بی تو میرود جانم از سرم ای پناه من
از اول عروسی احسا

کیانا نگاه غمگین عماد را روی خود

میکرد اما نادیدها

میگر،ت.

عماد در دورترین نقطه به دیوار تکیه داده بود و همانند کیان سیگار میکشید .کیانمهر ،اصلهی
کمی با آنها داشت ،کامی از سیگاری گر،ت و آن را گوشهای انداخت .این زوج غمگین او را به
گریه وا میداشت و امشب اصال در مود گریه نبود ،نه اینکه نباشد دوست نداشت عروسی به عزا
تبدیل شود .نگاهی به زن که او هم در حال آهنگ ر،ته بود و از لهپ تهاب
انداخت .اکثر مردم خیره شده بودند به این زوج غمگین ،مو
پای

غا،هل شهده بهود

بیسهیم را برداشهت .روی ران

گذاشت و بیتوجه به خواندن نام آهنگ ،روی چنهد تهرک بهاالیی کلیهک کهرد ،صهدای

آهنگ قطع شد و ناگهان با پیچیدن آهنگ شاد ،پیمان و آالگل درجها خشهک شهدند .کیهانمهر
کمی سر

را خم کرد و دهان

را نزدیک میکرو،ن کرد.

،کر کنم خانم دیجی اشتباها ،کر کرده اومده مجلقراره با همراهی شما مجل

عزا ،اینجا عروسیه زوج خوشبختی که

رو بترکونن!

پیمان آالگل خشک شده را با حملهی مهمانان به سمت میهز کشهید .آالگهل گهیج بهه وسه
خیره شد و پیمان نگاه

به کیانمهر ا،تاد .این مرد علنا تعادل نداشت .آالگل خود

را روی

نشاند و خطاب به پیمان که اگر به خهود

بهود از

صندلی رها کرد ،اخمی غلیظ بیان ابروان
شدت حرص سر کیانمهر را از بدن

جدا میکرد .گفت:

صدسال سیاه نخواستم از این خاطرههای مسخره نه با تو نه با یکی دیگه بسازم!پیمان سری تکان داد و به جلو نگاه
و حمید چنگی بر موهای

را دوخت .گوشی برای بار چندم در جیهب روشهن شهد

زد .مرد که با شوک به ،رم امضا شدهی روبه روی

با پرت شدن لوازم قرار گر،ته روی میز به سمت پایین ،نگاه
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رنگی بر تن داشت دوخت .
هنوزم بگو خدا پیمان رو دوست نداشته! بدون اینکه تو دست از پا خطا کنی بدون اینکه اونپسر رو به بدبختی بیارم

رضایت دادن .دیگه چهی میخهوای؟ بهرو خهدا رو

پایین ،خانوادها

شکر کن حمید !
لب به دندان کشید و تکیها

را به میز داد .دوباره پیمان را گر،ت.

االن اصال بح سر این نیست .گوشی رو جواب نمیده! برنمهیداره بههبیمارستان کارا

رو انجام بدم دم-دمهای صبح عمل

به دنبال این حرف ،تکیها
عصبی با انگشتان

بگهم سهریع بیهاد

کنم .

را از میز برداشت و گوشی آخرین بهوق را زده و قطهع شهد .نهواب

میان کرکره را باز کرد و به بیرون خیره شد.

-بذار همه چیز خوب تموم شه ،بذار امشب پیمان رو گیر بیارم ،به خدا مهیرم پها بهو

امهام

رضا !
مرد دمی از هوای سنگین و گرم اتاق گر،ت.
کسی رو نمیشناسی االن بهنواب تبسمی کرد .ذهن

دسترسی داشته باشه؟

را سمت حرفهای پیمان برد .امروز عروسی یکی از آشناها بود ولی

نمیدانست چه کسی؟! نمیدانست، ...کر
در گو ا

زنگ خورد" .کیانو

به سمت نوهی پسریا

کشیده شد و حرف پیمان

رو شب عروسی کیانا میسپرم به خود

ولی حواست به

باشه" عروسی کیانا بود .همسر ساب پارسا ،بشکنی زد و کرکهره را رهها کهرد .روی مبهل تهک
نفرهی جلوی مرد نشست .از میان انبوهی مخاطب ،امیل ساالری را جست و جو کرد .نهام پهدر
کیانا را پیدا کرد .تما

را زده و گوشی را کنار گو ا

گر،ت .نگاه

را کمی بهاال آورد و بهه

ساعت چشم دوخت .یک ربع به ده شب به این زودی ،را رسیده بود .پدر کیانها از مهردی کهه
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مشغول صحبت بود نگاه گر،ت .گوشی را از جیب بیرون کشیده و به نهام نهواب چشهم دوخهت.
تما

این وقت شب و در این روز را پای تبریک عروسهی دختهر

وصل کرد و گوشی را کنار گو ا

گذاشهت .آیکهون سهبز را

گر،ت.

سالم حالت چطوره دکتر نواب؟دست به جلوی گو ا

نهاد و از محل صدا ،اصله گر،ت تا صدای مضطرب نواب را بشنود.

سالم متشکرم احوال شما چطوره آقای ساالری؟ زنگ زدم تبریک بگم متاسهفانه کهاری بهرامپی

اومده بود ا،تخار نداشتم شرکت کنم.

ساالری جلوی در خروجی ایستاد .زمانی که باهم وصلت کرده بودند اینگونه نبود .خودمانیتر از
همیشه با هم صحبت میکردند.
-اختیار دارید قربان ،لط کردید تما

گر،تین.

مرد اشاره به ساعت کرد و آرام لب زد.
سر اصل مطلب برو و بیخیال مقدمه چینی شو حمید!گلو صاف کرد و سری برای مرد تکان داد.
-بابت یک موضوع دیگه هم باهاتون تما

گر،تم .پیمان اونجاسهت؟ بهه

دسترسهی داریهن؟

میشه گوشی رو بدین به ؟
با دور زدن ماشین پیمان و ر،تن به سمت سرپایینی خیابان ،ابرویا

باال ر،ت .لحن صهدای

نواب برای اولینبار دچار تزلزل شده بود.
-آقا پیمان تا همین االن اینجا بود یکم دیر گفتین ،همین االن از جلوی من گذشت و ر،ت.
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نواب نفهمید چگونه از جا برخاست اما صدای ،ریاد مانند
-جلو

رو بگیر! خواه

ساالری که برای

در گو

او پیچید.

میکنم اگه هنوز دور نشده برو دنبال !

حرفهای حمیهد نهواب پشهیزی ارز

حرفهای او چیست .دست راست
اگر میخواست هم کاری از

نداشهت و اصهال مههم نبهود منظهور
،رو بهرد .هرچنهد

را در جیب شلوار مشکی ،سفید راه دار

برنمیآمد چون پیمان پا روی گاز گذاشته بود و همانند بهرق و

باد ر،ته بود.
-متأسفانه خیلی ازم دور شده ولی اگه دوست داشته باشید میتونم آدر

با رو بدم و بگهم

از کدوم مسیر ر،ت.
خون در رگهای نواب یخ بست .تنها راه ارتباطیا
جادهی پر پیچ و خم چالو

همین بود .بهه محهض اینکهه پیمهان وارد

میشد ،مطمئن بود گوشی را خواهد خامو

کرد و یا در نهایهت

ویالیی که قرار بود چند روز بمانند را نداده بود .

جواب نخواهد داد .پیمان به او آدر
-خدا،ظ!

،ق توانست همین یک کلمه را بگوید .گوشی در میان دستان
کوه آتشفشانی ،منفجر شد .دست

،شرده شد و ناگههان هماننهد

باال آمد و محکم گوشی گران قیمت را بر دیوار روبه روی
ر،ت .کتابههای نایهاب را از قفسهه برداشهته و بها درد و

کوبید .به سمت کتابخانهی کوچک

نومیدی به پایین انداخت .مرد بهت زده نگاه

کرد.

چی شد؟ چی گفت؟مجسمهی تزئینی را در دست

گر،ت و محکم بر زمین کوبید ،در آخر ههم بهاز زانهو بهر زمهین

ا،تاد .چشمهای نم زده و غمگین

خیره به مرد که در را از داخل قفل کرد تا کسی بهه داخهل

نیاید .دوخت .گوشی پزشکی را از جیب
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گذاشت .هیچ وقت به یاد نداشت اینگونه از کوره در برود .اینگونه از شدت کهم آوردن

غمگین
پشههت

خههم شههود و حههال

گلستان

خههراب بههه گونهههای کههه پ ه

از سههالها جلههوی ر،ی ه گرمابههه

اختیار از دست بدهد و به زندگی و عاقبت تلخ زندگی پسر

-دیگه دستم به

نمیرسه! دیگه دسترسی به

گریه کند.

نهدارم .همهه چیهز بهرای مهن کهه باباشهم،

دکترشم تموم شد .خلیل من پسرم رو خودم کشتم .خودم کشتم!
***
نگاهی به جادهای که در تاریکی مطل ،رو ر،ته بود و چرا های روشهن ماشهین ،قه جلهو را
نشان میداد انداخت .بیتوجه به سرمای هوا که هرچه جلوتر میر،تند شرجیتر میشد ،طبه
معمول دست

را از شیشه بیرون آورده بود و گاهی سر

میان موهای لخت مشکی رنگ
نداشت با گفتن چیزی حوا

را بهه بیهرون کهج میکهرد و بهاد در

میپیچید .گرمای دست پیمان را حه

میکهرد امها دوسهت

او را پرت کند .به جهز کهامیون و تریلرهها ،همهراه بها وانتههای

بار ،ماشین سواری در شب شنبه حضور نداشت .خبری از صدای آهنگ باکالم یا پهاپ ایرانهی
نبود .نوای گرم استاد شجریان سکوت را میشکست و به دلچسبی محی میا،زود .پاهای آالگل
از شدت رقصی که کرده بود گز-گز میکرد و پاهای

را روی کف های پاشنه بلند

گذاشهته

بود .باید اعتراف میکرد شب خوبی بود و اگر قرار بر سفر نبود همان طهور کهه کیانها دسهت از
سر

برنمیداشت تا چهارصبح میماند و بازهم با پیمان دردمنهد کهه مجبهور بهه تحمهل بهود.

میرقصید .پیمان ،شاری به دست

داده و ،رمان را کمی سمت راست چرخانهد ،سهر بهاالیی-

سر پایینی باهم بود ،گاهی چنان جاده میپیچید که اگر او غفلهت میکهرد بهر یکهی از همهان
کوههایی که درختان سر سبز بر روی
بر شیشه برداشت .لبخند

روییده بود ماشین را میکوبید .آالگل سر

را از تکیهه

را عم بخشید و بر نیم رخ پیمان چشم دوخت.

-ممنونم ازت ،امشب از عمرم حساب نشد .امشب بعهد از سهالها لبخنهد رو روی لبهام آوردی!
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بدون اینکه با جدیت و اخم کنار من بایستی و نذاری کار دلهم رو بکهنم اجهازه دادی و خهودت
باهام اومدی!
خوبی به وجود پیمان تزری شد .دست

ح

را از روی دست آالگهل برداشهت و بها دو دسهت

،رمان را گر،ت .باید اعتراف میکرد راه طوالنی و خستهکنندهای بود .مطمئناً اگر خود

تنهها

میآمد چندباری در میان راه میایستاد اما خستگی کنار این دختر معنا نداشت .این راه خسته
دلنشین و جذاب شده بود .همهانطور کهه پشهت ترا،یهک بزرگهراه صهدر مانهدن

کننده برای

برای بهزاد کنار پریا خستگی در پی نداشت .همان طور که او دوست نداشت به خانه برسند و
پریا را که برق چشمان  ،خوشحالی در تک-تک کلمات

مشهود بود .را رهها کنهد و مهدام بهه

حرفهایی که امشب شیرینتر از هر وقتی شده بود گو

بهد

دهد .اصال اگر میخواست حال

شود هم نمیتوانست چون ،با محضری شدن عقد ،خیال پریا از ماندن بهزاد تخهت شهده بهود و
باز شده بود.

انگار نط ا

آالگل به تابلوی کنار جاده چشم دوخت .پنج کیلومتر تا رسیدن به چالو

مانده بهود .بهیاراده

دست بر هم کوبید و صاف در جا نشست.
ده سالی هست دریا رو ندیدم .ده سالی هست تو تهران گیرا،تادم .را بر لبهی شیشه تکیه داد .

پیمان با یاد ویالیی که اجاره کرده بود آرنج راست
-پ

جای درستی رو کرایه کردم.

آالگل کنجکاو از محل ،چشمان درشت
-روبه دریاست؟ خو

منظره است؟ از اون روز هرچی میگم چیزی نمیگی!

پیمان تک خندهای کرد و شانههای سبک
دو ا
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پریا و بهزاد ،کیانا و بازگشت کیانو
اطمینان پدر

به آغو

مادر  ،رسیدن پارسا به جزای کار

از مراقبت آالگل و النا امها سهنگینی غمهی کهه روی دله

و درآخهر

بهود او را کال،هه

میکرد .
-عزیزم چند روز دندون سر جیگر گذاشتی بقیها

هم بذار! قهول مهیدم تها یهک ربهع دیگهه

برسیم .
آالگل باشهای گفت اما بیاراده درخواستی که از ابتدای جا گر،تن کنار او در سر

آمده بهود

به زبان آورد.
پیمان میشه یک چیزی بگم نه نیاری؟پیمان از تریلر سفید رنگی که بار

سنگ نمک بود ،سبقت گر،ت .با نگاه ریزبینانه به ماشین

سواری که از جلو میآمد خیره شد ،با گذر از تریلر، ،رمان را کج کرده و جلوی او پیچید .صدای
بوق ماشین سواری که از کنار

گذشت آمد .بدون نگاه گر،تن از جلو ،نیم نگاهی بهه آالگهل

انداخت.
جان بگو!؟آالگل دست

را باال برده و دستگیرهای که روی سق قرار داشت بهه عقهب کشهید .پیمهان بها

نگرانی نگاه

کرد.

سرما میخوری این کار رو نکنی!آالگل سری تکان داد ،با انگشت دکمهی باز شدن سق را زد .آالگل بها ذوق ههوایی کشهید و
پیمان بیاختیار از ر،تارهای سرخوشانهی آالگل ،بیخیال ،از مخال زدن شد .بهه قهول او یهک
شب که هزار شب نمیشد .آالگل کمربند
روی صندلی گذاشت ،سر
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بلند

با حرکت باد در آسمان ستاره و زیر نور ماه روشن میرقصید .دیدن منظهرهای کهه او از

باال میدید ،خو،ناکتر بود .سمت راست و چپ هردو جنگل و ،ق تابلوههای شهبنمای کنهار
جاده روشن بود .باد سرد و مرطوب به صورت

میخورد و باع ا،تادن لرز در جهان او میشهد

اما مهم نبود .مهم این بود .اشک حلقه زده در چشمان
چشمان

را میتوانست به بهانهی بهادی کهه بهه

اصابت میکرد بپوشاند .پیمان نیم نگاهی به جلو انداخت .ماشینی نه از جلو میآمد

و نه جلو در الین او بود .بیاراده سر
زیرلب تمنایی که از خدا برلبان

را به سمت او بلند کرد .رد اشک را روی صورت او دیهد.

جاری میکرد را دید و چشم بست .نگاه

با دست راست ،رمان را گر،ت و مشتی آرام بر قلب ناآرام
ماشین ،دستی به صورت خیس

کشید و سرجای

را به جلو دوخت.

کوبید .آالگل با کم شهدن سهرعت

نشست  .بیاختیار لب بر درو گشود.

آنقدر شدت باد زیاد بود گریهام گر،ت.پیمان چیزی نگفت و دست بلند کرد ،سق را بست و راه خاکی که به سمت ویال میر،هت را
پیمود .
خوشحالی از اینکه با منی؟آالگل دست بر موهای پریشان

کشید.

مگه میشه با تو بود و خوشحال نبود؟پیمان باز هم به زدن لبخند اکتفا کرد .بخاطر ناهموار بودن مسیر ،ماشین مدام تکان میخورد.
میخوام از ،ردا نماز خوندن رو شروع کنم .میخوام ازنعمتهایی که بهم داد .بهم گفتی به درگاه

معذرت بخوام بابت نادیهده گهر،تن

قبولم میکنه نه؟

آالگل تند-تند سر به معنای "آره" تکهان داد .شهال ا،تهاده دور گهردن

را روی سهر کشهید و

پیمان ،رمان را به راست چرخاند و ماشین را جلوی دو درب آهنی بهزرگ نگهه داشهت .صهدای
979

WWW.98IA3.IR

پشیمان می شوی – غزل محمدی کاربر نودهشتیا

موجهای دریا حاکی از نزدیکی ویال به دریا بود .پیمان در کنسول زیر دسهت
را به جلو دوخت ،در پ

ریموت در را باز کرد .آالگل مشتاق نگاه

را برداشهت و بها

از چند ثانیهه کامهل بهاز

شد و ماشین با ،شرده شدن پای پیمان روی گاز به داخل هدایت شد .چشمان آالگهل بها قهرار
گر،تن ماشین جلوی ویال برق زد .دست بر دستگیره گر،ته و آن را بهاز کهرد .بهدون پوشهیدن
کف های

از ماشین پیاده شد .همه چیز عالیتر از چیزی بود کهه ،کهر

را میکهرد .نمهای

اصلی ویال یک ساختمان دو طبقه بهود بها نمهای سهفید و سهق های شهیروانی قههوهای رنهگ،
،اصلهی دیوارها تا ساختمان اصلی زیاد بود .دورتادور گل و گیاه کاشته شده بود .درخت نخلهی
چنهههدجا قهههرار داشهههت و نهههوری از پهههایین ،برگههههای سهههوزنیا

را بیشهههتر بهههه نمهههای

میگذاشت .مسیری برای ورود با سنگ درست کرده بودند .تا آالگل آمد چیزی بگوید .پیمهان
کنار

قرار گر،ت و پالتوا

-قسمت دیگها

را روی بازوان او انداخت .
نیست.

رو ندیدی عزیزم .اینجا که اصلی

آالگل ابرو باال انداخت و تا آمد به پشت ساختمان قهدم تنهد کنهد .پیمهان کف ههای

را روی

زمین گذاشت .
اول کفشات رو پات کن بعد!آالگل دمی از هوای دلنشین که با عطر گلهای یا
جلوی او روی دو زانو نشست .کف
تعادل از دست ندهد .پ
-خودت بهم قسمت خفن

و مریم مخلوط شده بهود گر،هت .پیمهان

را با مالیمت به پای

از اتمام کار

کرد و او دست بر پشت

از جا برخاست .آالگل دست

گر،هت تها

دور بازوی او پیچید.

رو نشون بده!

پیمان تعظیم کوتاهی کرد.
باع ا،تخاره!980
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آالگل دنبالهی لباس

را در دست گر،ت و سر

را به بازوی او تکیه داد، .ق یک چیهز اگهر

بود دیگر غمی نداشت .اگر یک موضهوع نبهود .او االن خوشهبختترین و خوشهحالترین دختهر
روی کرهی زمین بود .آن هم سهالم بهودن پیمهانی بهود کهه از اواسه عروسهی متوجهه رنهگ
پریدگیا
عک

شده بود .چرا های ایستادهی کنار دیوار تا رسیدن به مسیری کهه پیمهان ههم در

دیده بود .روشن بود .صدای جیرجیرکهای داخل درختان با وز

باد و صدای باران ،به

زیبایی منظرهای که تا چند لحظهی دیگر آالگل را از ایهن رو بهه آن رو میکهرد .میا،هزود .از
پشت ویال گذشتند که با نمایان شدن ،دریای آرام که در پشت میلهههای محها،ظ بهود ،آالگهل
اختیار از ک داد ،دست پیمان را بیتوجه به کف های نامناسب

به سمت در کشاند .پیمهان

متوق شد و اشارهای به تاب که روبه دریا و دقیقا وس قرار داشت کرد.

سر جای

نظرت درمورد این چیه؟ امشب تا صبح بیدار بمونیم؟ چند نفر از مردم نوشته بودن آ،تاب ازپشت همین دریا طلوع میکنه و صحنهی قشنگی داره! امتحان
آالگل لبان

را با خوشحالی برهم کوبید و ناگهان دستان

کنیم؟

دور پیمان حلقه شد و سهر

را بهه

سینهی او چسباند.
بابت این خاطرهی به یاد موندنی ازت ممنونم!پیمان دست

را روی پشت او گذاشت و نگاه

را به دریهای آرام کهه در سهیاهی شهب دیهده

نمیشد دوخت .
منم بابت این بودنت ازت ممنونم آالیِ من!***
پاهای
شانههای
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پیمان دور شانههای او حلقه شده بود و او را در آغو

خود جا داده بود .صهدای امهواج دریها و

سکوت حکم ،رما بین شان لبخند را به لبان او میا،زود .دست پیمان کمی باال ر،هت و موههای
بلند و صاف آالگل دور انگشتا
صورت

پیچید .آالگل سر

را به سمت او چرخاند و بشکنی جلهوی

زد.

به چی ،کر میکنی انقدر غرق سیاهی دریا شدی؟پیمان نگاه از جلو نگر،ت .سر انگشتان

را روی زمین گذاشت و کمی سهرعت تهاب را آهسهته

کرد.
-به همه چی! میدونی که من موضوع زیاد دارم برای ،کر کردن که بخ

اعظم

متعل بهه

توئه !
را خاراند .دست

آالگل متفکر چانها
نگاه کردن در چشمان

را روی نیمهی چپ صورت پیمان نهاده و او را وادار بهه

کرد.

چی دربارهی من ،کرت رو درگیر کرده؟ آیندهای نامعلومی که بها ر،تنهت رقهم میزنهی؟ یهاشایدم داری به این ،کر میکنی سال دیگه من کجام و تو بغل کی مثل خودت لم دادم؟! ههوم؟
راست

رو بگو !

پیمان یک تای ابروا

را باال انداخت .دست

را از موهای آالگل رها کرد .لبخنهد خونسهردی

برلب نشاند .
-نه اتفاقا ،به اینکه سال دیگه مثل االن مثل یک دخترخانم پر مشغله ،سرت گرم پا

کهردن

واحدهای درسیته! من امشب به آیندهی دور تو ،به سه -چهارسال دیگه نر،تم میدونی چرا؟
آالگل در چشمان تیرهی او خیره شد، .اصله بینشان به یک بند انگشت میرسید.
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چون دیوونهام میکنه ،کر این حر،ات! تا وقتی هستم این رو به زبون نیار وقتی م... .انگشت آالگل روی دهان

قرار گر،ت و مهر سکوت را بر لبان

نشاند.

امیدت رو از دست نده! شاید تا چندماه دیگه دوام آوردی ...شاید قلب واست پیدا شد هوم؟اینجوری باهم ازدواج میکنیم .هرجا بگی باهات میام ،اصال با النا سه تایی میریم یک جای دور
که هیچکی نشناسمون !
را میان دست دیگر

پیمان انگشت قرار گر،ته روی لبان

گر،ت و بوسهای نشاند.

من که از خدامه تو بگو تا جهنم باهات میام آالیِ من !آالگل غمآلود سر به شانهی او نهاد .با دستی که پشت پیمان قرار گر،ته بود .سر او را به خهود
تکیه داد .نگاه

را به جلو دوخت .هالهی کمرنگی از پشت دریا روی آسمان سهایهی روشهنی

انداخت .پیمان خسته از پلکهایی که به سنگینی نگه داشته میشد ،عطر تن آالگهل را عمیه
وارد ریههای

کرد .آالگل دست

را روی موهای قهوهای او کشید.

نماز نخونیم پیمان؟ آ،تاب طلوع کنه نماز قضا میشه!پیمهان لبخنهد کمحهالی مهمههان لهب
نمیسوخت ،سنگینی چیزی را ح

کهرد .عجیهب بههود چندسهاعتی میشهد دیگهر قلههب
نمیکرد .دست و پاهای

میتوانست بکند ،تکیه به آالگل و تکان دادن زبان

سست شده بود و تنها کاری کهه

بود.

خیلی خستهام آال ،بذار یک چرت پنج دیقهای بزنم ،تو پنج دیقه که آ،تاب طلوع نمیکنه نه؟آالگل سنگین نگاه

کرد .این حجم از آرامی و راحتی از چهرهی همیشه دردمند پیمان بعیهد

بود .
پیمان خوبی؟ چرا یک د،عه سنگینی وزنت رو روی من انداختی؟983
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پیمان نتوانست پلکهای سنگین

را باز نگه دارد .صدای آراما

در میان امواج ساحل طنین

انداخت.
در جریانی چه قدر دوست دارم نه؟را از پشت او برداشت .روی صورت سرد و آرام او قرار گر،ت.

آالگل دست

پیمان بلند شو االن وقت خواب نیست! پیمان جان؟ عزیزدلم؟ خوبی؟او صدای

زد اما پیمان به سمت

کج شد ،دست قفل شده در میان دست آالگهل رهها شهد و

رو از جسهههم او پهههر کشهههید .بغهههض آالگهههل بههها نشهههنیدن صهههدای جهههانم گفتنههههای او
شکست ،اشکهای

همانند ابربهار روی صورت

سینهی او قرار گر،ت .دیگر نمیزد ...دیگر طپ
بود و چهرها
صورت خی

چکید و دست سرد و لهرزان

روی قفسههی

نداشت .قلب بیمار پیمان ،از حرکهت ایسهتاده

دیگر دردمند ،گر،ته و رنجور نبود .آرامتر از همیشه ر،تهه بهود .سهر آالگهل بها
باال آمد و خیره به خورشید از پشت دریا باال آمده شد .سایهی نارنجی رنگ

بهر

نیلی دریا ا،تاد .پیمان قول داده بود امروز را باهم طلوع آ،تاب را ببیند ...قرار بود .با خدا آشهتی
کند و درگاه او را بزند و حال خدا او را پی

خود

برده بود ،به همهین آرامهی ،در صهدمی از

ثانیه رو او از جان پر کشیده بود و صدای گریههای آالگل که هنوز امیدی به برگشت پیمهان
داشت سراسر ساحل و منطقه را برداشته بود .
(پایان)
***
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سخن پایانی :
سالم خدمت خوانندگان عزیزی که تا انتهای رمان با من بودند .همپای من جلو اومدند با شادی
کاراکترها شاد و با غم کارکترها غمگین شدند .انتهای رمان تلخ تموم شهد ،مهن کهه نویسهنده
هستم تا مدتها در سوگ ،وت پیمان خواهم بود اما چه میشه کرد؟ زندگی همینه و مهرگ از
رگ گردن نزدیکتر ،حتی شاید سادهتر از مرگ پیمان ،دیگه سهرآغازی بهرای شهروع جدیهد و
جلد سوم نیست ،ممنونم باهام بودین و امیدوارم لذت برده باشید ،با تشکر از نهازنین عزیهزم .تها
اثری دیگر در پناه ح !
 ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲:۴۶
***

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدر
آدر
آدر
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