رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

به نام خالق هستی.
رمان رهایم نکن قصه ی عشق دختری به اسم رهاست!
دختری ساده که نمی تونه به پسر مورد عالقه اش بگه دوستش داره ،ولی در
جریان دوستی رها با دختری به اسم سوگند ،مسیر زندگیش عوض می شه و یه
جورایی نا خواسته در کنار پسر مورد عالقه اش قرار می گیره.
داستان رها ،از نوع داستان های همکاری با پلیسه اما با محتوای متفاوت و اتفاق
های هیجانی و جذاب!
رهایم نکن :داستان پلیسی ،عاشقانه و هیجانی ،با پایان خوش است.
فصل اول:
توی یه عصر گرم تابستونی اواخر خرداد ماه ،جلوی پنجره ی اتاقم وایستاده
بودم و به حیاط خلوت خونه نگاه می کردم!
حیاطی که مامان همیشه به تمیز بودنش اهمیت می داد و من و هدی مجبور بودیم
توی فصل پاییز هر دو روز یکبار برگای خشک ریخته شده رو جارو بزنیم.
دست راستم رو تکیه گاه سرم کردم و زیر چونه ام گذاشتم و توی افکار خودم
غوطه ور شدم.
افکاری که همیشه سر و تهش به کسی ختم می شد که چهار سال من رو درگیر
خودش کرده بود و تمام رویاهای دخترانه ام را شکل می داد.
با صدای در حیاط از فکر در اومدم و به مامان که معلوم بود زیر چادر مشکی
حسابی گرمش شده نگاه کردم و مامان بعد بستن در چادرش رو درآورد و به
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سمت در ورودی خونه پا تند کرد و چند دقیقه بعد صداش رو از توی سالن شنیدم
که من رو صدا می زد.
موهای بلند بافته شده ام رو از روی شونه ام پشت سرم انداختم و با گفتن":جانم
مامان االن میام" از اتاق خارج شدم.

مامان وسط سالن وایستاده و مشغول پوشیدن لباسی بود که تازه از خیاطی گرفته
بودش!
یه مانتوی آبی نفتی که روی کمرش با گالی مشکی کار شده و به قشنگی تمام
توی تنش نشسته بود.
مامان که تازه متوجهی حضور من شده بود به روم لبخندی زد و با اشاره به
مانتوی توی تنش گفت:چطوره؟
عالیه مامان! دم رویا خانم گرم! خیلی بهت میاد! -
مامان همانطور که دستاش رو باال و پایین می کرد تا آستین لباس رو خوب
بررسی کنه به سمت آینهی قدی توی راهرو رفت و در همان حال گفت :وقتی
داشتم می یومدم سلیمه خانوم رو دیدم!
نفسم رو از سر حرص بیرون دادم و گفتم:
 حتما باز هم کلی از پسرش تعریف کرد! -نه دیگه این دفعه فرق کرد ازم اجازه خواست بیان خونمون!
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چند باری نگاه های معنا دار محمد و مادرش رو روی خودم احساس کرده بودم
و با اینکه منظور مامان رو خوب می فهمیدم خودم رو به نفهمی زدم و گفتم:
بیان خونمون؟برای چی؟
یعنی می خوای بگی نمی دونی برای چی می خوان بیان؟ نه خب از کجا بدونم؟ باشه قبول! این رو می ذارم پای شرم و حیای نداشتت! برای پسرشون محمدمی خوان بیان خواستگاری.
 خواستگاری؟آره! حاال نمی خواد خیلی ذوق کنی پاشو یه چایی دم کن تا من برگردم- .
مامان به سمت اتاقش رفت تا لباسش رو بزاره و برگرده ولی من هنوز سر جام
وایستاده بودم و رفتنش رو تماشا می کردم.
دلم نمی خواست ماجرای خاستگاری محمد جدی بشه یا اینکه حتی بهش فکر
کنم ،برای همین هم دل رو به دریا زدم و با صدای بلندی برای اینکه مامان
بشنوه گفتم :مامان جان جواب من منفیه!
مامان که خوشحالی از درخواست سلیمه خانم توی رفتارش موج می زد ،برگشت
و با عصبانیت و تعجب نگاهم کرد و گفت:
 حاال بزار بیان! بعد براشون ناز کن.www.98iia.com
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 من ناز نکردم! از همین االن می گم جواب من منفیه.مامان که فکر نمی کرد به این زودی جواب منفی بدم و درواقع از جواب مثبت
من مطمئن بود راه رفته رو برگشت و گفت:رها!من رو کچل کردی تو!من نمی
دونم روی پسر به این خوبی دیگه می خوای چه عیبی بزاری؟
عیب نمی ذارم فقط دوستش ندارم و نمی خوامش! رها جان عزیز دلم! محمد پسر خوبیه! کار و خونه زندگیش هم که رو بهراهه ،حاال هم که خدا زده پس کله اش و می خواد بیاد تو رو بگیره ،عزیزم!
دختر تا یه سنی براش خواستگار میاد و از اون به بعد به قول قدمیا باید به حالش
گریست و...
دوباره مامان داشت نصیحت می کرد که وقتی سنم باالتر بره باید هر کوروکچلی
رو بگیرم و با بد و خوبش بسازم ،اما گوش من به این حرفا بدهکار نبود و کار
خودم رو می کردم!
گرچه حرفای مامان درست و محمد کیس مناسبی برای ازدواج بود ولی باز هم
دلم از عقلم زیاد بود و بهم می گفت امیدوار و منتظر باشم و این باعث می شد
بی برو برگرد به خواستگارم جواب رد بدم.
مامان که نصیحت کردنش تموم شده بود دوباره به سمت اتاقش رفت و من هم
درحالی که هدی رو صدا می زدم وارد آشپزخونه شدم.

-هدی تو خسته نشدی بس که چپیدی توی اتاق و آهنگ گوش دادی؟
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هدی که گویا منتظر بود تا من صداش بزنم بالفاصله از اتاقش خارج شد و
خودش رو به آشپزخونه رسوند و با یه لبخند گنده روی لبش روی صندلی
نشست.
از چشمای شیطونش فهمیدم قصد سربه سر گذاشتن من رو داره!
می دونستم همه چیز رو شنیده و منتظر مونده تا حرفامون تموم بشه بعد از اتاق
بیرون بیاد.
قبل اینکه هدی دهن باز کنه وچیزی بگه با عصبانیتی که دلم می خواست سر
یکی خالیش کنم گفتم :هدی چیزی نگی که هر چی دیدی از چشم خودت دیدی!
هدی صورتش رو به حالت قهر برگردوند و اخماش رو توی هم کشید و من
سر جام دست به سینه وایستادم و گفتم :حاال نمی خواد قهر کنی ،بگو ببینم چی
می خواستی بگی؟
 ریز نگاهم کرد و گفت :رها تا کی می خوای منتظر بمونی؟چیزی نگفتم و او ادامه داد:
تو داری همهی موقعیتای خوبی که هر دختری آرزوشون رو داره از دست می
دی ! نمی خوام نا امیدت کنم ولی یه درصد هم فکر کن که او اصال پا پیش
نذاره یا تو رو نخواد! دیگه ممکن نیست کسی با شرایط محمد برات بیاد و به
قول مامان مجبوری هر کور و کچلی رو بگیری.
حرفی برای گفتن نداشتم و در سکوت به سمت سماور رفتم و بعد اینکه قوری
چای رو روش گذاشتم از پنجره به بیرون چشم دوختم و به حرفای هدی فکر
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کردم.
(هدی دختر منطقی ای بود و حرفاش خیلی جاها به دردم می خورد .با اینکه
چهار سال ازم کوچکتر بود ،توی بیشتر کارام باهاش مشورت می کردم و هر
بار هم نتیجه می گرفتم.
هدی راست می گفت! من تا کی باید منتظر می موندم؟
انتظار بدون ذره ای امید؟
من یک ماه پیش به پسر همسایمون نادر هم جواب رد داده بودم.
نادر بوتیک لباس داشت و وضع مالیش هم خوب بود ،از نظر قیافه و شخصیت
هم پسر خوبی به نظر میرسید و حتی مامان تا چند وقت پیش  ،گاهی حرفش
رو پیش می کشید و من در جواب غر زدناش جواب همیشگیم رو می دادم" :با
کاسب جماعت کنار نمیام از حالت چشماش هم خوشم نمیاد(آخه چشماش کوچیک
و خماری بود)" .
حاال نوبت محمد بود! نمی دونستم چی جواب بدم ،بین عقل و دلم جنگ بود! دلم
نمی خواستش آخه پیش کس دیگه ای بود ،ولی عقلم چیز دیگه ای می گفت و
محمد رو انتخاب می کرد!
با صدای هدی که به مامان سالم کرد برگشتم و به او و مامان نگاه کردم.
هدی :سالم مامان جونی!
 سالم دختر خوشکلم خوبی؟ خوبم مامان جونی!هدی برای مامان صندلی عقب کشید و وقتی مامان نشست خم شد و صورتش رو
بوسید که مامان ریز نگاهش کرد و گفت :هدی چیزی می خوای؟
www.98iia.com
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هدی خودش رو لوس کرد و گفت:مامان گوشیت رو بده! خواهش می کنم.
مامان خندید و با زیرکی گفت :باز هم آهنگ جدید؟
(هدی هر وقت چیزی رو می خواست شیرین بازی در میآورد تا زودتر به
خواسته اش برسه).
لبخند به لب به چاپلوسی هدی نگاه کردم وبا دم کشیدن چایی سه تا چایی خوش
رنگ ریختم و سینی چای رو روی میز گذاشتم که هدی با لبخند گشادی چاییش
رو نگاه کرد و گفت:به به عجب رنگی! رها! دیگه وقتشه که اکبر بیکار بیاد
خواستگاریت.
(اکبر بیکار پسر بیکار محلمون بود که همیشه با موتورش توی محله می
چرخید و موهاش رو هم روغن می زد و یه وری حالت می داد.
یادمه هدی انقدر از اکبر برای دوستش خوب گفته و تعریفش رو کرده بود که
دوستش ندیده عاشقش شده بود ولی وقتی هدی اکبر رو بهش نشون می ده
دوستش یه دست کتک حسابی همونجا هدی رو می زنه و تا یه مدت باهاش قهر
می کنه).
چشم غره ای به هدی رفتم و مشغول خوردن چاییم شدم.
مامان نگاه خیره اش رو از من گرفت و خواست سر صحبت رو باز کنه و من
مطمعمن بودم می خواد حرف محمد رو وسط بکشه ،ولی با صدای باز و بسته
شدن در حیاط حرفش رو رها کرد و مشغول خوردن چاییش شد و من این رو
ممنون اومدن به موقع بابا بودم و با ورود نفس راحتی کشیدم و براش چایی
ریختم.
www.98iia.com
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بابا پزشک مهربونی بود که بیشتر وقتش توی درمانگاه و بیمارستان می گذشت
دیر ازدواج کرده بود و موهاش از حالت جو گندمی در اومده و داشت کامال
سفید می شد.
من عاشق خانواده ی چهار نفریمون بودم و بهشون افتخار می کردم ،خانواده ای
که همه جا کنارم بودن و کنارشون احساس امنیت و آرامش می کردم.

فرداش صبح زود بود و من طبق برنامه ی هر هفته ام به امید دیداری هر چند
اندک ،آماده ی رفتن به پارکی بودم که هفته ای دو روز و روزی یک ساعت رو
مهمونش بودم.
کفش اسپرتم رو پوشیدم و از خونه بیرون زدم و مدتی رو سر کوچه وایستادم تا
درحیاطشون باز بشه !
قبال در حیاطشون برقی نبود و مجبور بود خودش در رو باز کنه ولی به تازگی
در برقی شده بود و دیگه برای باز کردن در از ماشین پیاده نمی شد و من از این
بابت حرص می خوردم.
با باز شدن در حیاط راه افتادم و قدمهام رو تند کردم تا قبل حرکت کردنش از
جلوش رد بشم و اونطرف خیابون به چشم چرونیم ادامه بدم ولی همین که به
جلوی ماشینش رسیدم ،ماشین حرکت کرد و من نا خودآگاه جیغ کشیدم!
ترسیده بودم و توان حرکت نداشتم که از ماشین پیاده شد و روبهروم وایستاد!
قلبم هم از ترس و هم از شوق دیدنش و خجالت محکم به قفسه ی سینه ام می
کوبید و بی قراری می کرد و من صدای تپش نامنظمش رو به وضوح می
شنیدم.
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دستم رو روی قلبم گذاشتم و به او که ذره ای نگرانی توی صورت بی احساس و
مردونه اش دیده نمی شد نگاه کردم که با
لحن سردی که سردیش لرزه به تنم می انداخت گفت :حالتون خوبه؟چیزیتون که
نشد؟اصال متوجه نشدم کی اومدین جلوی ماشین. .
هنوز هم نگاهش جدی بود مثل همیشه!
خوبم! خب اگه خوبین لطفا کنار بایستین تا من رد بشم!از لحنش اینطور احساس کردم که داره مستقیما بهم می گه "تو برام ارزش
نداری!"
نگاه دلخورم رو ازش گرفتم و به سمت پارک پا تند کردم و دیدمش که با سرعت
از خیابون روبهروم رد شد و رفت ،بدون اینکه بدونه چه آشوبی توی دلم به پا
کرده.

خسته شده بودم از این عشق یک طرفه!
از این عشقی که نمی دونستم آخرش به کجا ختم می شه و قراره من رو تا کجا
به دنبال خودش بکشونه ،ولی یه حسی توی دلم بود که نمی ذاشت ازش دست
بردارم ،حسی که من رو رام خودش کرده بود و برام تعیین و تکلیف می کرد.
دیگه حال قدم زدن نداشتم و روی نزدیک ترین صندلی نشستم.
اینجا پارک نسبتا ً شلوغی بود و خیلی ها برای پیاده روی و ورزش به این پارک
www.98iia.com
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می اومدن.
سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و با بستن چشمام چندین بار صداش رو توی
ذهنم مرور کردم.
نمی دونستم تا کی قرار ه او بی احساس رفتار کنه و من به جای اینکه دلسرد
بشم بیشتر غرق بشم توی این احساسی که عجیب به مزاغم خوش اومده بود.
به خودم فکر کردم! به اینکه من یک دختر  ۲۱ساله ام که بعضی روزا فقط
برای وقت گذرانی به دانشگاه می رم ،بدون اینکه رشته ام رو دوست داشته باشم
و تابستونا هم برای سرگرمی کالسای هنری رو انتخاب کردم.
در و دیوار خونه پر بود از کاردستی های من و اتاقم هم پر شده بود از
عروسکای پولیشی و خمیری!
اونسال تابستون هم روزای یکشنبه و سه شنبه کالس نقاشی روی شیشه رو
انتخاب کرده بودم و کالس می رفتم.

توی حال و هوای خودم بودم و به آیندهی نامعلومم فکر میکردم که با نشستن
کسی کنارم چشمام رو باز کردم و به چشمای آبی دختر خندون کنارم چشم
دوختم.
چشماش من رو جذب خودش کرده بود و نمی ذاشت ازش چشم بردارم که با
لبخندی که به روم زد متوجه شدم خیلی روش زوم کردم.
من هم لبخندی زدم و به رو به روم خیره شدم.
 -خانوم...شما منتظر کسی هستین؟
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از سؤالش جا خوردم ولی به روی خودم نیاوردم و جواب دادم:
 نه!به طرفش برگشتم و پرسیدم :چطور؟
نفس عمیقی کشید! گویا منتظر همین پرسش من بود و من یه جورایی توی باز
کردن سر صحبتش کمکش کرده بودم.
 راستش ...یه خ واهشی ازتون داشتم ...نمی دونم چجور بگم ...گفتنش یه کمبرام سخته......
 راحت باش! واقعیت اینه که من یه مدته که عاشق یه پسری شدم ولی خانواده ام باهاشمخالفن و راضی به ازدواجمون نمی شن و حتی دوست ندارن و نمی ذارن
ببینمش.
بعضی وقتا هر جا می رم داداشم دنبالم میاد و من رو زیر نظر می گیره تا نتونم
ببینمش و باهاش حرف بزنم ،االن هم یه لحظه چشمم بهش افتاد و می دونم
اینجاس و من رو می پاد تا اگه به قول خودش دست از پا خطا کردم حسابم رو
برسه.
مامانم هم که از داداشم مخالف تره و چشم دیدن متین رو نداره ،گوشیم رو گرفته
که بهش زنگ نزم
ولی من از هر راهی برای دیدنش استفاده می کنم!
 -خوب از من چه کاری برمیاد؟حتما خانواده ات یه چیزی می دونن که مخالفن!
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 نه!نه! ....اونا دوست دارن با پسرخاله ام ازدواج کنم که من اصال ازش خوشمنمیاد.
متین پسر خوبیه فقط ظاهرش کمی غلط اندازه ! االن هم باهاش قرار دارم ولی
می ترسم بهش نزدیک بشم و داداشم سربرسه ،یه جوری به متین فهموندم بهم
نزدیک نشه ،براش نامه نوشتم و یه کادو هم واسش دارم می خواستم از شما
خواهش کنم اگه امکان داره به دستش برسونین
آخه امروز تولدشه!
 من مشکلی ندارم! تو بخوای برات انجام میدم. واقعا اینکار رو برام می کنی؟ مرسی خیلی لطف می کنی!دختر چشم آبی که معلوم بود خوشحال شده ،پاکت قهوه ای رنگی که داخلش یک
بسته کادویی و یه پاکت که معلوم بود نامه است ،دیده می شد رو به سمتم گرفت
و لبخند پت و پهنی به روم زد.
بسته رو گرفتم و کنارم روی صندلی گذاشتم تا اون رو سر فرصت به دست
صاحبش برسونم.
یه جورایی نسبت به کاری که می خواستم بکنم ذوق داشتم و خیلی راحت
درخواستش رو قبول کردم!
احساس می کردم می خوام مهم ترین کار رو توی زندگیم انجام بدم و خیلی هم
از این کارم احساس رضایت می کردم!
دختر چشم آبی با حالت دستپاچه ای گفت :من خیلی وقته که دارم توی پارک می
چرخم و حسابی دیرم شده ،دوست ندارم وقتی می رم خونه مامانم سین جینم کنه
و دیگه نزاره بیام بیرون.
www.98iia.com
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سالم من رو بهش برسون و بگو این سختیا یه روز تموم میشه و ما مال هم
دیگه می شیم!
به روش لبخند زدم که روی پاهای الغرش وایستاد و بعد انداختن کوله پشتیش
روی کولش به حالت آدم خجل و شرمسار گفت:شما همین جا بشین متین خودش
میاد نمی دونید با این کار چقدر خوشحالم کردین و چقدر بهم لطف می کنی
امیدوارم بتونم جبران کنم.
 خواهش میکنم کاری نکردم که! شاید شما فکر کنی کاری نکردی اما این کارتون برای من یه دنیا ارزش داره.باز هم لبخند من جواب قدر دانیش بود.
به تماشای رفتن دخترک عاشق ،همونجا نشستم تا پسری که گفته بود اسمش متینه
به سراغم بیاد و خیلی طول نکشید که پسری قد بلند و چشم و ابرو مشکی کنارم
نشست و با چهره ای درهم و بدون مقدمه گفت:حالش چطور بود؟
آقا متین؟-
خودم هستم! خوب بود !سالم رسوند و گفت بهت بگم که این سختیا یه روز تموم می شه امیدوارم...پاکت قهوه ای رو به طرفش گرفتم که دستش رو دراز کرد و پاکت رو از دستم
گرفت.
www.98iia.com
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نگاهم روی ساق دستش ثابت موند که یه خالکوبی کوچیک داشت و به خاطر باال
بودن آستینش دیده میشد ،خالکوبی ای که درست نمی تونستم تشخیص بدم
عکسه یا نوشته و سعی داشتم بفهمم که چیه!
با شنیدن صداش که گفت" :مال دوران نوجوونیه "! سرم رو باال گرفتم و گیج
نگاهش کردم.
لبخند تلخی زد و گفت  :خالکوبی رو میگم!
از چشم چرونیم خجالت کشیدم و چشمای متعجبم رو از صورتش گرفتم و همراه
با برخاستنم از روی صندلی گفتم  :من باید برم.
 بابت بسته ممنون زحمت کشیدی.خواهش !راحت بود!بدون خداحافظی و هیچ حرف دیگه ای به سمت بوفه ی کوچیک وسط پارک
رفتم تا با خریدن و خوردن کیک و آبمیوه به دل ضعفه ای که امانم رو بریده بود
پایان بدم.
اون روز هم بدون صبحانه بیرون زده بودم و حسابی احساس گرسنگی می
کردم.
بدون هدف و خوشحال از کاری که برای دخترک عاشق انجام دادم مدتی رو
توی پارک قدم زدم و به خونه برگشتم و شادیم رو با دوش گرفتن تکمیل کردم،
بعد دوش گرفتن هم آهنگ گذاشتم و خودم رو با رنگ آمیزی نقاشی ای که روی
شیشه کشیده بودم مشغول کردم.
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مدت زیادی از نشستنم گذشته و کمرم از نشستن زیاد درد گرفته بود و صدای
قاروقور شکمم هم از گرسنگیم و مدت زمان زیادی که روی میز خم بودم خبر
می داد که کش و قوسی به بدنم دادم و با قصد رفتن به آشپزخونه از اتاق خارج
شدم.
به مامان که پشت میز وسط آشپزخونه نشسته بود و ساالد شیرازی درست می
کرد و من رو هم زیر نظر داشت سالم کردم و مامان همونطور که خیار رو
پوست می کرد جواب سالمم رو داد و به جونم غر زد:
 تو باز هم بدون صبحانه بیرون زدی؟ مامان جون گیر نده دیگه من بیرون یه چیزی خوردم. اون آت و آشغاالیی که تو به عنوان صبحانه می خوری اسمش صبحانه نیست،من اگه چیزی میگم به خاطر خودته! دلم نمی خواد فردا به خاطر زخم معده
توی راه بیمارستانا باشی.
 قربون مامانم برم که نگران منه ،قول می دم دیگه بدون صبحانه نرم ،یعنی قبلرفتن لقمه برمی دارم ،حاال اجازه هست یه چایی بخوریم؟
 بخور نوش جونت!به طرف سماور رفتم و در همون حال گفتم :شما هم چایی می خوری؟
 -نه عزیزم برای خودت بریز.
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توی یه لیوان برای خودم چایی ریختم و روبهروی مامان نشستم و به قابلمه ی
روی گاز که بزرگتر از همیشه بود چشم دوختم و پرسیدم:مهمون داریم؟
 خانوم جون و آقاجون میان اینجا ،بابات رفته دنبالشون و االنه که برسن دیگه.(خانوم جون و آقاجون،پدر و مادر بابا و فوق العاده مهربون بودن که تنها توی
خونه ی سرسبز و قدیمیشون زندگی می کردن.
بابا سعی می کرد روزایی که وقت داره یا مارو ببره اونجا یا اونا رو بیاره
خونمون).
مامان همانطور که پیاز ریز می کرد و اشک می ریخت گفت:خب!جوابت چیه؟
 جواب چی چیه؟ خواستگاری دیگه! یه بار که گفتم! اون برای من جواب نشد ،من فعال جواب سلیمه خانوم رو نمی دم تا تو خوبفکرات رو بکنی.
 من فکرام رو کردم ،جوابم هم همونیه که گفتم. نمی خوای دلیلش رو بگی؟ -دلیل مهمتر ازینکه دوستش ندارم ؟
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 رها!محمد پسر خوب و همه چی تمومیه،داره پزشکی می خونه و همینروزاست که تخصصش رو بگیره!
تو هم یه مدت که باهاش باشی عاشقش می شی !مگه همه زوجا از اول لیلی و
مجنون بودن ؟نه خیر!بعدا ً توی زندگی مشترک عاشق هم شدن.
 من کاری به بقیه ندارم ،من تا وقتی عاشق کسی نباشم نمی تونم حتی بهش فکرکنم چه برسه اینکه بهش جواب بدم.
 انقدر لجبازی نکن !خیلی از دخترا منتظر یه همچین پسرین که تو با لجبازیدست رد بهش می زنی!
اصال شاید همین روزا قرار خاستگاری رو گذاشتیم! ....ما که نمی تونیم دست
روی دست بذاریم تا تو آینده ات رو خراب کنی!
 من به فکر آینده ام هستم! یه مدت بهم فرصت بدین تا بهش فکر کنم ،خدا روچه دیدی شاید ازش خوشم اومد و عاشقش شدم!
مامان نفس راحتی کشید و لبخند زد ،مثل اینکه حرف دلش رو زده بودم؛ ولی در
واقع اینجوری می خواستم دیگه مامان راه و بی راه حرفش رو وسط نکشه و یه
مدت راحت باشم و امیدوار بودم یه فرجی بشه و امیر پا پیش بذاره.

من و مامان گرم صحبت بودیم که هدی که تازه از اتاقش خارج شده بود و طبق
معمول کنجکاو بود بدونه ما در مورد چی با هم حرف میزنیم و نمی تونست
جلوی فضولیش رو بگیره خودش رو به آشپزخونه رسوند ،ولی تا چشمش به من
و مامان افتاد حالت
کنجکاویش به نگرانی تبدیل شد و با تعجب و گیجی پرسید:چرا گریه می کنین
چیزی شده؟
www.98iia.com
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من و مامان که مثل ابر بهار اشک می ریختیم به هم نگاه کردیم و ناگهان زدیم
زیر خنده!
"پیازه حسابی آبدار بود و اشکمون رو درآورده بود ".
مامان به قیافه ی متعجب هدی نگاه کرد و گفت:چیزی نیست! دلمون واسه پیازه
سوخته!
هدی پوفی کشیدو بعد نشستن کنار مامان گفت:سکته ام دادین! گفتم حاال چی شده
که اینجوری گریه می کنین!
به اشک ریختن خودم و مامان و حالت هدی خندیدم و مشغول خوردن چاییم
شدم.

اونروز ناهار رو با خانم جون و آقاجون خوردیم و بعد ناهار هم آقاجون و بابا
توی سالن و جلوی تلوزیون دراز کشیدن تا هم اخبار ببینن و هم به ُچرت بعد از
ظهرشون برسن.
مامان و خانم جون هم به اتاق مامان رفتن تا استراحت کنن.
می دونستم که مامان قضیه ی خواستگاری محمد رو به خانم جون می گه و به
بهانهی استراحت به اتاق رفتن تا به درد دلشون برسن.
(مامان با خانوم جون خیلی راحت بود و حرف دلش رو بهش می گفت.
خانوم جون هم همه جوره هوای مامان رو داشت و جای مادرش رو براش پر
کرده بود.
مادر بزرگم قبل ازدواج مامان فوت شده بود ومن هرگز ندیده بودمش و تنها با
www.98iia.com
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شنیدن خاطراتی که مامان برام تعریف می کرد و عکسایی که ازش دیده بودم
توی ذهنم تصویر مبهمی ازش ساخته بودم.
بابا بزرگم هم با خاله طیبه که از مامان بزرگتر بود زندگی می کرد آخه شوهر
خاله طیبه! توی جنگ شهید شده بود و خاله،بزرگ کردن تنها پسرش رو به
ازدواج دوباره ترجیح داده بود).

بعد از ظهر توی حیاط و زیر سایه ی درخت آلبالو زانوهام رو بغل کرده و
نشسته بودم و به در خونه زل زده بودم که خانوم جون از در خونه خارج شد و
روی پله ی جلو در وایستاد و با چشم دنبالم گشت و با دیدنم به طرفم اومد و با
فاصلهی کمی از من روی لبه ی باغچه نشست.
به چهرهی مهربون خانم جون خیره شدم و او مثل اینکه توی صورتم دنبال
چیزی بگرده کمی به صورتم نگاه کرد و با کشیدن آهی گفت:
 چه زود میگذره! انگار همین دیروز بود که مامانت پشت گاز وایستاده بود وغذا رو هم می زد ،عمه و عموهات هم همه خونهی ما جمع بودن و بساط شب
چله رو آماده می کردن.
همون شب مادرت دردش گرفت و فرداش تو توی بغلش بودی ...
یادمه وقتی که به ونیا اومدی صورتت تپل و چشمات کوچیک بود ،خیلی هم
.ریزه میزه بودی ،ولی حاال ماشاهللا برای خودت خانوم شدی و چشمات بزرگ
تر و رنگی تر و صورتت هم الغرتر شده ،همین هم باعث شده پسرای دورو
برت بیشتر ببیننت و هوا ورشون داره...
ساکت بودم و به حرفای خانم جون گوش می دادم که دستای تپلش رو روی هم
گذاشت و ادامه داد:مامانت دربارهی پسر سلیمه خانوم و اینکه تو رو می خواد و
صد البته لجبازی تو با من حرف زده.
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 من لجبازی نمیکنم فقط حرف دلم رو می زنم. عزیز دلم!حرف دل همیشه به سود انسان نیست!من خودم تا جایی که یادمهاصال آقا جونت رو ندیده بودم و بعد عقد دیدمش ؛من ندیده هم عاشقش شده بودم
چون موقعیتش خوب بود و همه ازش تعریف می کردن که آدم خوبیه ،بعد
ازدواج هم به عاشق تر شدم ،تو هم انقدر سخت نگیر با احواالتی که من از آقا
محمد سراغ دارم یه دل نه صد دل عاشقش می شی ،فقط کافیه که اجازه بدی
بیان.

 موقع شما فرق داشت ،هزار جور دختر ترگل و ورگل توی خیابون نریخته بودکه اگه کار اشتباهی کنی بره سراغ یکی دیگه ،االن دوره خیلی فرق کرده ،مردا
چشم و گوششون باز شده! شما فرض کن من با محمد ازدواج کردم ...اگه
عاشقش نشدم چی؟
اینجوری باهاش لج می کنم و فکر می کنی تا کی لجبازیای من رو تحمل
می کنه؟به قول مامان محمد پسریه که هر دختری آرزوش رو داره ..خب! وقتی
من نخوامش و باهاش راه نیام ،خیلی راحت میره پیش یکی از همون دخترا و
از من دست میکشه!

 چه میدونم وهللا! این چیزیه که خود زنای این دوروزمونه درست کردن کهغرور و حیاشون رو به لذت فروختن و چشم و گوش مردا رو باز کردن ...خدا
خودش عاقبت همه شون رو بخیر کنه!
 به هر حال!من تا عاشق کسی نشم بهش جواب نمی دم حاال هر چقدر هم کهطرف آدم حسابی باشه! این رو به مامانم هم بگین.
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20

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

خانوم جون در حالی که بلند می شد گفت:نه خیر!نرود میخ آهنی بر سنگ سخت!
مثل اینکه حرف زدن با تو فایده نداره ،من نصیحتام رو کردم تو هم خوب
فکرات رو بکن و بعد جواب بده ،فقط بدون پدر و مادرت موافقن و محمد رو
مناسب تو می دونن.
خانم جون دستی به لباسش کشید تا خاکش گرفته بشه و به سمت خونه رفت و من
رو با یه دنیا فکر و خیال تنها گذاشت.
فکر اینکه چیکار باید بکنم؟
محمد واقعا پسر خوب و آقایی بود و اگه عشق مرد دیگه ای توی دلم نبود بی
برو برگرد بهش جواب می دادم ،حتی چند باری هم تا مرز جواب دادن پیش
رفته بودم ولی روزنهای امید توی دلم نسبت به پا پیش گذاشتن امیر وجود داشت
که مانع می شد.

آخر شب با هدی توی اتاقم بودیم و من جریان دختر چشم آبی و عشقش رو براش
تعریف می کردم.
هدی روی تخت من نشسته بود و به من که روی صندلی نشسته بودم و با آب و
تاب براش تعریف می کردم زل زده بود و وقتی حرفام تموم شد دستش رو توی
هوا چرخوند و پرسید:حاال اسم این دختر عاشق پیشه چی بود؟
"اونجا بود که دلم به حال خنگی خودم سوخت! "اصال اسمش رو نپرسیده بودم
هدی که دید ساکتم و هاج واج نگاهش می کنم گفت :رها نگو که اسمش رو نمی
دونی؟
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 اتفاقا نمی دونم چون یادم نبود بپرسم!هدی بالش توی دستش رو روی تخت انداخت و از تخت پایین پرید و به سمت
دراتاق رفت و در همون حال گفت:هنوز که کمال همنشینی با آدم خنگ روی من
اثر نکرده برم بخوابم.
پاک کنی که توی دستم بود و باهاش بازی میکردم رو به طرفش پرت کردم ولی
قبل اینکه بهش بخوره جا خالی داد و از اتاق خارج شد.

فردای اون روز کالس نقاشی داشتم و باید به آموزشگاه می رفتم ،بنابراین یه
صبحانهی مفصل خوردم و راهی آموزشگاه شدم.
فاصلهی خونه تا آموزشگاه زیاد نبود و من این فاصلهی کم رو پیاده می رفتم.
به محض رسیدن به آموزشگاه هم بر عکس همیشه که کمی با بقیه خوش و بش
می کردم ،با بی حوصلگی پشت میز کارم نشستم و مشغول کشیدن نقاشی شدم
ولی هنوز چیزی از نشستنم نگذشته بود که صدای فاطمه رو از کنارم شنیدم که
با خنده بهم سالم کرد و من جوابش رو دادم و حالش رو پرسیدم( .فاطمه خواهر
کوچیکه ی محمد بود).
نگاهم به فاطمه بود که رنگای روی میز رو اینطرف و اونطرف می کرد و
معلوم بود میخواد چیزی بپرسه یا بگه ولی نمی دونه از کجا شروع کنه.
من هم چیزی نگفتم و مشغول کار خودم شدم که نفسش رو بیرون داد و پرسید:
نظرت دربارهی داداش محمدم چیه؟
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جا خوردم! آخه انتظار همچین سوالی رو نداشتم.
دستم که به خاطر سوالش از کار افتاده بود رو به حرکت درآوردم و گفتم:نظر
خاصی ندارم او هم یه آدمه مثل همه ی آدمای دیگه!
 منظورت چیه؟یعنی می خوای بگی داداشم با بقیه فرق نداره؟ اتفاقا خیلی همفرق داره از همه نظر سر تره.
 خب!شما که مطمئنی داداشت انقدر خوبه دیگه چرا از بقیه در موردش نظر میخوای؟
 آخه نظر تو برام مهم بود! به هر حال ببخشی وقتت رو گرفتم و مزاحمتشدم.
از موضع گیریش جا خورده بودم و با تعجب نگاهش می کردم که به حالت قهر
صورتش رو ازم برگردوند و به سمت میز کارش رفت و دیگه تا آخر وقت
نگاهم نکرد و اخمای توی همش هم نشون می داد که ازم دلخوره.
من همینجوری هم بیحوصله بودم و با این حرف فاطمه حرصی شدم و با
کالفگی از آموزشگاه بیرون زدم و راهی خونه شدم.
کلید رو توی در چرخوندم و وارد خونه شدم و به بابا و مامان که رو به روی هم
نشسته بودن و با اومدن من ساکت شده بودن سالم کردم و پا توی سالن گذاشتم.
از طرز نگاه بابا معلوم بود که مامان کار خودش رو کرده و دربارهی محمد
باهاش حرف زده.
خواستم از نگاه پر معنای بابا و مامان فرار کنم و به سمت اتاقم برم که بابا صدام
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زد و ازم خواست کنارش بشینم.
می دونستم می خواد در مورد محمد حرف بزنه ولی اصال وقت مناسبی رو
انتخاب نکرده بود چون من هم توی هوای گرم و وسط روز راه رفته بودم و هم
از حرفای فاطمه و رفتارش حرصی شده بودم و حوصلهی هیچ چیز رو نداشتم.
عاجزانه از بابا که منتظر بود کنارش بشینم خواهش کردم بزاره واسه یه وقت
دیگه که بابا هم با لبخند نگاهم کرد و گفت:معلومه که خیلی خسته ای ،باشه سر
یه فرصت مناسب با هم حرف می زنیم.
از بابا به خاطر درک باالش و مهربونیش تشکر کردم و به سمت اتاقم رفتم.

فصل دوم:
صبح روز چهارشنبه طبق برنامهی هفتگیم راهی پارک شدم و باز هم امیر رو
در حالی دیدم که توی ماشینش و پشت فرمون نشسته و از حیاط خارج می شه.
گرچه من هر بار این صحنه رو می دیدم ولی دیدنش هر دفعه برام مثل بار اول
جذاب و شیرین بود.
امیر ای ن دفعه بر خالف دوشنبه به آرومی ماشین رو از حیاط خارج کرد و وقتی
به خیابون اصلی رسید گازش رو گرفت و رفت.
به نظر می رسید بیم این رو داره که دوباره کسی جلوش سبز و مزاحمش بشه!
نگاهم رو از خیابونی که دقیقهای پیش امیر از اون گذشته بود گرفتم و با قدمای
سریع خود م رو به پارک رسوندم و روی صندلی قبلی نشستم و با دقت به اطرافم
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نگاه کردم.
دوست داشتم دوباره دختر چشم آبی رو ببینم و اسمش رو بپرسم که انتظارم خیلی
طول نکشید و دیدمش که داره از دور به طرفم میاد.
او هم متوجه من شده بود که برام دست بلند کرد و به سمت من قدمای بلند و
سریع برداشت.
پاکت قهوه ای رنگ توی دستش از این فاصله هم معلوم بود و حدس می زدم باز
هم ازم می خواد واسطه بشم و پاکت رو به متین بدم .که
با قرار گرفتن دختره روبهروم به احترامش از جام برخاستم و با هم دست دادیم
و او هم کنارم و روی صندلی نشست و یه پاش رو روی پای دیگش انداخت و
گفت :دفعهی قبل انقدر ُهول بودم که یادم رفت اسمت رو بپرسم.
با خنده جواب دادم:دقیقا من هم همین رو می خواستم بگم ؛اسم من رهاست.
 خوشوقتم!منم سوگندم. خوشوقتم! فکر نمی کردم امروز هم ببینت؟یعنی از دیدنم ناراحتی؟ نه!نه! اتفاقا خیلی هم خوشحالم. ببینم؟تو فقط میای اینجا و روی صندلی میشینی ؟ نه برای قدم زدن میام ولی خب دفعهی قبل که تو رو دیدم کال پیاده روی یادمرفت!
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 نظرت چیه کمی با هم قدم بزنیم؟اینجوری هم تو به پیاده رویت می رسی و هممن باهات یه کم درد و دل می کنم!
 فکر خوبیه!خواستم برای قدم زدن از روی صندلی پا شم و توی حالت نیم خیز بودم
که سوگند دستم رو گرفت و گفت:اون آقایی که اونجا روی موتور نشسته رو می
بینی؟
به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم! یه آقایی روی موتورش به حالت یه وری
نشسته بود و به ما نگاه میکرد و به نظر می رسید که ما رو زیر نظر گرفته
باشه.
 آره !چطور؟ حاال پاشو بریم تا برات بگم.با کنجکاوی کنارش شروع به قدم زدن توی محوطه ی پارک کردم و یه مقدار
از راه فتنمون گذشت که سوگند با کشیدن آهی شروع به حرف زدن کرد:
 نمی دونم چرا باهات احساس راحتی می کنم ،احساس می کنم سالهاست که میشناسمت ....،دیروز هم به امید اینکه میای اینجا اومدم ولی نبودی و هر چه هم
که منتظرت موندم نیومدی.
امروز هم داشتم با نا امیدی میومدم طرف صندلی که دیدمت و خوشحال شدم...
می دونی؟من کسی رو ندارم که بخوام باهاش درددل کنم و راز دلم رو بهش
بگم.
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تقریبا همه ی آدمای دور و برم من رو به خاطر پول بابام می خوان ،بابایی که
همیشه توی شرکتشه و سرش به کارش گرمه؛مامانم هم که همهی وقتش صرف
آرایشگاه و بوتاکس و مهمونی می شه و هیچ وقت برای من وقت نداره .یه
داداش هم دارم که ازش فقط بد اخالقی دیدم ،همیشه بهم و به کارام گیر می ده
ولی خودش با هزار تا دختر دوسته و پای ثابته همه جور مهمونیاست...

احساس کردم داره با ناراحتی از برادرش تعریف می کنه و کنجکاو بودم تا
بیشتر در مورد زندگیش بدونم و برای همین هم ساکت موندم و به ادامهی
حرفاش گوش دادم و او ادامه داد:
 یادمه وقتی ۱۵سالم بود با پسری به اسم سینا آشنا و یه دل نه صد دل عاشقششدم.
سینا برام کادو می خرید،من رو به سینما می برد و از همه مهمتر اینکه به
حرفام گوش می داد ،با هم قرار گذاشته بودیم تا آخرعمر کنار هم بمونیم و هیچ
چیز مارو از هم جدا نکنه ....تا اینکه یه شب اومد خواستگاریم و بابام حتی
نذاشت ازم خاستگاری کنه و از خونه بیرونش کرد ،آخه سینا نه کارو کاسبی
درست و حسابی داشت و نه خانواده ای.
من هم بیشتر برای اینکه از این خونه برم عاشقش شده بودم؛ بعد رفتن سینا گریه
کردم و سر بابام داد زدم که سینا رو می خوام و پای همه چیزش هم می ایستم،
اونشب بابا چیزی بهم نگفت ولی فرداش من رو با خودش به شرکت برد؛
وقتی به شرکت رفتم در کمال تعجب دیدم که سینا توی دفتر بابا نشسته!
خوشحال شدم و با خودم فکر کردم گریه های دیشبم کار خودشو کرده ولی بابام
پشت میزش نشست و یه بسته تراول گذاشت روی میز و رو به سینا گفت:بین
سوگند و این پول یکی رو انتخاب کن ؟!
سینا بدون توجه به من پول رو برداشت و از جلوی چشمهای بهت زده ام رد شد
و رفت ؛من هم همونجا نشستم و زدم زیر گریه که بابام کنارم نشست و
گفت:گریه کن سوگند! نه به خاطر اون بی لیاقت به خاطر سادگی خودت؛به
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خاطر بچگیت! امروز رو همیشه یادت باشه و بدون نباید زود عاشق بشی و به
هر کسی اعتماد کنی ،بدون اون بیرون پر از گرگه! گرگایی که عاشق بره هایی
مثل توین پس خیلی مراقب خودت باش!.
بعد یه مدت سینا رو فراموش کردم ولی حاال با ورود متین به زندگیم مامان
حرف مانی پسر خاله ام رو وسط کشیده و ازم می خواد باهاش ازدواج کنم،مانی
پسر یکی یه دونه خالمه و وضع مالیش هم توپه ،مامانم و خاله ام خیلی باهم
جورن و همیشه با همن حاال هم فکر میکنن اگه من و مانی با هم ازدواج کنیم
می تونن بیشتر با هم باشن از همه بدتر اینه که مانی هم من رو می خواد! ولی
من اصال ازش خوشم نمیاد آخه او خیلی بی قید و بنده و تا دلت هم بخواد
معشوقه داره ،اگه بدونه که من با متین ارتباط دارم هر کاری می کنه تا از سر
راه برش داره ....هیچ کاری ازش بعید نیست ؛ولی من متین رو خیلی دوست
دارم و به مامانم هم در موردش گفتم ولی مامانم مخالفت کرد و گوشیم رو ازم
گرفت .االن هم که برام بپّا گذاشته تا دست از پا خطا نکنم و به قول خودش
مراقبم باشه ولی نمی دونه من از اون چه فکر می کنه لجبازترم.
به حرفش هردو لبخند زدیم که دستم رو گرفت و مجبورم کرد مثل خودش از
حرکت بایستم و گفت :حاال هم بدون اینکه جلب توجه کنی به عقب برگرد و
سمت راستت رو نگاه کن!
به بهانه ی بستن بند کفشم نشستم و به جایی که سوگند گفته بود نگاه کردم!
همون مرده با فاصله از ما وایستاده بود و مار و زیر نظر داشت!
دلم به حال سوگند سوخت و خانواده هامون رو با هم مقایسه کردم.
خانوادهی من و سوگند یه دنیا با هم فاصله داشتن!
من پدری داشتم که اوغات فراغتش رو به ما اختصاص می داد ،مادری که
همیشه کنارم بود و فضای خونه با وجودش گرم و آرامش بخش بود و خواهری
که راز دلمون رو به هم میگفتیم و سربه سر هم می ذاشتیم...
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سوگند ضربه ی آرومی به پهلوم زد و گفت:
ِهی دختر کجایی؟
 هیچی همینجام. من هم می بینمت !خب عزیزم اگه اشکال نداشته باشه این بسته هم دست تورومی بوسه.
پاکت رو از دستش که باال آورده بود گرفتم و گفتم:نه چه اشکالی؟خوشحال می
شم که بتونم کاری برات بکنم.
سوگند از داخل کولهپشتی روی شونه اش ظرفی رو درآورد و گفت:مرسی خیلی
خانومی! این هم قابل شما رو نداره!.
 این.....برای منه ؟ آ ره کیک فنجونیه! به سکینه خدمت کارمون! گفتم بپزه هم برای تو و هم برایمتین ،البته برای متین نوشتم خودم پختم آخه عاشق شیرینیه ولی نمیدونه که من
حتی یه نیمرو هم بلد نیستم چه برسه به شیرینی و کیک.
 دستت درد نکنه !ولی بعدا که می فهمه خودت درست نکردی؟ حاال تا اون موقع یاد می گیرم ،می خوام به خاطرش برم کالس شیرینی پزی. -این هم فکر خوبیه!
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 راستی دوباره ِکی می تونم ببینمت. من دوشنبه و چهارشنبهی هر هفته اینجام. چه خوب پس بزا برای متین هم بنویسم.یه برگه یادداشت از کوله اش درآورد و روش نوشت":عزیزم قرارمون دوشنبه و
چهارشنبه ها روی همون صندلی"
کاغذ رو تا زد اون رو توی پاکتی که دست من بود انداخت!
از کارش خنده ام گرفت و سوالی که بد جور ذهنم رو درگیر کرده بود رو
پرسیدم :تو که نمی بینیش و فقط نامه می دی دلت براش تنگ نمی شه؟
 ما هم دیگه رو می بینیم فقط باهم حرف نمی تونیم بزنیم! همین االن به روبهروت نگاه کن! پسره ی چشم چرون داره ما رو نگاه میکنه.
به روبه روم نگاه کردم و متین رو دیدم که با یه لبخند گنده به ما زل زده و
منتظره.
 او برات نامه نمی نویسه؟آخه می بینم فقط تو بهش نامه می دی؟ دیروز که تو نبودی که کار خیر انجام بدی نامه رو انداخت توی سطل آشغال،با بد بختی پیداش کردم حاال بماند که بقیه به چشم گدا نگام کردن ومسخره ام
نمودن!
به کارشون خندیدم و گفتم :حاال چرا سطل آشغال؟ توی بوته هم می ذاشت خوب
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بود دیگه.
 عزیزم استرس نمی ذاره به این چیزا فکر کنی ،خودم با ایما و اشاره بهشفهموندم که نامه رو بندازه توی سطل.
سوگند با گفتن این حرف روبه روم وایستاد و به ساعت توی دستش نگاه کرد و
گفت :به مامانم گفتم می رم خرید ،باید برم چند تا چیز بخرم تا شک نکنه فعال
خدا حافظ!
 خداحافظ.سوگند رفت و من با خودم فکر کردم که چه دختر ساده و خوبیه!
با رفتن سوگند کمی منتظر متین موندم و وقتی بهم رسید بسته رو بهش دادم و
به خونه برگشتم.
به محض ورودم به خونه ظرفی که سوگند داده بود رو به مامان دادم و براش
توضیح دادم که یه دوست بهم داده و قرارشد مامان شیرینی بپزه و توی ظرفش
بزاره تا براش ببرم.
دوباره شب همه ی ماجرا رو برای هدی تعریف کردم و هدی هم با ذوق به
حرفام گوش داد.
از حالت چهره اش معلوم بود دلش می خواد بیشتر از زندگی سوگند بدونه آخه
هدی فضول خونمون بود و برای هر چیز کوچیکی کنجکاوی می کرد و می
خواست از همه چیز سر در بیاره.
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دو هفته از آشناییم با سوگند گذشته بود و من هربار که می دیدمش یه پاکت قهوه
ای بهم می داد و من اون رو به متین می رسوندم ،یکی دو بار هم متین پاکت
هایی رو بهم داد تا به سوگند بدم.
هردفعه که سوگند رو می دیدم برام درد دل میکرد و من هم کنجکاوانه و
دلسوزانه به حرفاش گوش می دادم.
یادمه وقتی ظرف شیرینی ای که مامان داده بود رو بهش دادم در ظرف رو باز
کرد و عمیق بوش کشید.
چشماش خیس شد و با بغض گفت  :آرزومه فقط یه بار مامانم برام غذا بپزه یا
حد اقل موقع غذا خوردن همه مون کنار هم جمع بشیم! یادم نمیاد آخرین باری که
همه دور هم غذا خوردیم ِکی بوده.

فصل سوم:
شب جمعه قرار بود همه به خونهی آقا جون بریم ،عموها و عمه ها هم میومدن
به جز عمه هما که رفته بود شمال پیش دخترش که تازه زایمان کرده بود.
خیلی وقت بود که دور هم جمع نشده بودیم و دلم برای یه دور همی حسابی تنگ
شده بود.
خورشید هنوز غروب نکرده بود که دوش گرفتم و آمادهی رفتن شدم.
من چادری نبودم ولی لباس کوتاه و باز هم نمی پوشیدم ،همیشه سعی می کردم
لباسای پوشیده و بلند بخرم و موهام رو هم کامال زیر روسری مخفی می کردم
بر خالف سارا دوستم که همیشه موهاش فرق کج بود و مانتو کوتاه می پوشید.
من و سارا از بچگی دوست و همیشه با هم بودیم ولی سارا عید اونسال ازدواج
ک رد و این باعث شد ارتباطمون با هم کمتر از قبل بشه و دو ماه بعد نامزدیش هم
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باباش خونه خرید و از این محل اسباب کشی کردن و من دیگه کمتر می دیدمش
و بیشتر وقتا به هم زنگ می زدیم.
کیفم رو به دست گرفتم و به ساعت نگاه کردم!
هنوز خیلی وقت داشتم ولی من زود آماده شده بودم و باید منتظر می موندم تا
بقیه هم آماده بشن.
به خودم توی آینه نگاهی انداختم از اتاقم خارج شدم و در اتاق هدی که روبه
روی اتاق من بود رو زدم و بالفاصله در رو باز کردم و دست به سینه به در
تکیه دادم و به هدی که داشت بین لباساش به دنبال یه لباس مناسب می گشت و
حسابی هم کالفه بود نگاه کردم.
می دونستم دلش پیش پسر عمه ام پندار گیره و برای همین توی لباس پوشیدن
وسواس نشون می ده.
هدی با کالفگی از کمد فاصله گرفت و با ناله غر زد:اَه...اینا هیچ کدومش خوب
نیست همشون تکرارین.
وارد اتاقش شدم و گفتم :انقدر حساس نباش مهم اینه که لباس بهت بیاد! مگه کجا
می خوای بری؟ هر کی که اونجاست فامیله ،بعدش هم همه لباسای قدیمیشون رو
می پوشن.
 من نمی تونم مثل بقیه باش. اینجوری فقط خودت اذیت می شی. اَه...رها چقدر نصیحت می کنی! اگه لباس خوشکل داری بده بپوشم وگر نه ازwww.98iia.com
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بین اینا یه چیزی بده که خوب باشه ،من بس که گشتم خسته شدم.
 خیلی پر رویی هدی! من لباس نو و خوشکلم رو نمی دم بپوشی ولی اگه میخوای برو مانتو آبی کمرنگم رو که دوستش داشتی رو ور دار بپوش ،شخص
مورد نظر هم ندیدتش.
با خارج شدن این حرف از دهن من هدی مثل جن غیبش زد و یه دقیقه بعد با
مانتو توی دستش وارد اتاق شد وگفت :وای رها مرسی خواهری این مانتو دیگه
مال خودمه.
 من نمی دونم تو این همه رو رو از کجا میاری؟حاال اگه ببینم دختر خوبیبودی می دمش برای خودت باشه.
 می دونم که می دی حاال چه من خوب باشم چه نباشم.هدی راست می گفت خیلی کم پیش میومد که او چیزی رو ازم بخواد و من بهش
ندم .حتی وقتی مامان به خاطر درساش و حساس بودن سنش براش گوشی
نخریده بود همیشه گوشی من دستش بود و کمتر گوشیم رو می دیدم.
هدی لباسش رو با یه شلوار جین آبی و شال آبی سفید ست کرد و روبهروم
وایستاد و گفت:چطوره؟
 خوبه مطمئنم به دلش می شینی؟هدی چند بار دیگه خودش رو توی آینه برانداز کرد و با شالش ور رفت تا اینکه
رضایت داد و با هم از اتاق خارج و به مامان که توی حیاط منتظرمون وایستاده
بود ملحق شدیم.
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شب همه خونه ی آقاجون جمع بودیم به جز پندار و سپهر( پسر عمه زیبا )که
هنوز نیومده بودن و حال هدی گرفته بود.
با هدی و نگین و نازنین(دخترای عمو الیاس )توی سالن نشسته بودیم و حرف
می زدیم که ناگهان صدای طبل زدن کسی از توی حیاط بلند شد و
نازنین صورتش رو جمع کرد و گفت :باز این پندار خله اومد.
هدی که بهش برخورده بود سریع جواب داد:اصال هم خل نیست فقط یه کمی
شوخه.
 کاش فقط کمی شوخ بود! کال یه دقیقه نمی تونه جدی باشه.دیگه به کل کل هدی و نازنین که کار همیشگیشون بود گوش ندادم و پا شدم و از
پنجره به حیاط نگاه کردم.
پندار با یه تیکه چوب توی دستش به ته یه دبه توی دست دیگش می زد و می
خوند:
 بادابادا مبارک بادا ایشااله مبارک بادا ...ننه اون اسفند رو دود کن شاه دوماداومده ....هر کی ندیده ادما چجور بووووق میشن بیاد ببینه این سهراب چه
جوری شده بادا بادا مبارک بادا ایشااله مبارک بادا...
عمه زیبا دور سر سهراب اسفند چرخوند و رو به پندار گفت:اوال این که هرکی
زن بگیره خر نمی شه ،آقا می شه!باید به مامانت بگم برای تو هم زن بگیره تا
شاید یکم سر عقل بیای.
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پندار یه دستش رو به کمرش زد و گفت :ثانیا! ..من خیلی هم عاقلم و یکی از
نشونه های عقالنیتم هم اینه که زن نمی گیرم.
 خوبه! خوبه !چه از خودش هم تعریف می کنه!سهراب که تا اون موقع به حرفای پندار می خندید او رو کنار زد و با جمعی که
توی بالکن نشسته بودن احوالپرسی کرد.
سهراب به تازگی به خاستگاری هم کالسیش رفته بود و قرار بود به زودی جشن
نامزدی بگیرن و برای همین هم پندار دستش می انداخت و سربه سرش
میذاشت.
توی جمعمون عالوه بر عمه هما و دوتا دختراش جای مهران پسر عمو الیاس هم
خالی بود.
مهران و پندار همیشه با شوخیاشون ما رو می خندوندند ولی حاال مهران برای
ادامه تحصیل به آلمان رفته بود و یه ماهی می شد که ازش خبر نداشتم.
پندار از پله ها باال اومد و وقتی نازنین رو توی سالن دید مثل خواننده ها دو
دستش رو باال گرفت و شروع به خوندن کرد:
 نازنین مریم واااااای نازنین مریم....چشماتو وا کن دماغو نگاه کن اونو عملکن نازنین مریم وای نازنین مریم!.....
نازنین که تازه دماغش رو عمل کرده بود و پندار هم سربه سرش می ذاشت
حسابی حرصش گرفت و کوسن روی مبل رو برداشت و به سمت پندار پرت
کرد ولی پندار خیلی سریع جاخالی داد و کوسن به بابا که پشت سرش بود خورد
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و روی زمین افتاد.
پندار دست راستش رو به صورتش زد و گفت :وای خاک عالم به سرت دختر!
دیدی چی به روز جوون مردم آوردی؟ دایی کوسنی شد دیگه طاهره خانوم
بووووق.
بابا گوش پندار رو کشید و گفت :کمتر آتیش بسوزون پدر سوخته!
پندار ادای بچه مدرسه ای ها رو در آورد و با ناله گفت :آقا بخدا غلط کردیم
،دیگه نمی کنیم،آقا،آقا،آقاغلط کردیم ،آی گوشم،آی گوشم،مامان بیا که پسر دسته
ُگلت بی گوش شد.
عمه کفگیر به دست از آشپز خونه بیرون اومد و رو به بابا گفت :خدا خیرت بده
داداش بیشتر بکش تا حرف مامانش رو هم گوش کنه.
پندار سر جاش درست وایستاد و
دهن و چشماش رو تا آخرین حد ممکن باز کرد و با حالت گریه و صدایی که به
زور می شد فهمید چی می گه گفت :بشکنه دستت پندار که نمک نداره مامان
خانوم کی بود برات یه ماه پیش یه شیشه سس از مغازه اکبر بقال خرید؟ کی
بودبرات یه سال پیش توصف نونوایی وایستاد و نون سنگک خرید؟ کی بودکه به
نازنین گفت دماغش رو عمل کنه تا دختر داداشت توی خونه نمونه؟
بایه دستش زد پشت دست دیگه اش و گفت :بشکنی ای دست که نمک نداری!
نازنین وقتی این رو شنید به سمتش حمله کرد و پندار هم پابه فرارگذاشت و پشت
سرآقاجون پناه گرفت وگفت :آقاجون نازنین می خواد من رو بخوره کمک!کمک!
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نازنین رو به روش وایستاد و گفت:بیچاره ی ترسو اگه مردی وایستا ببین
چکارت می کنم دماغت رو مثل خرطوم فیل می کشم.
پندار به صورتش زد و گفت:هیئی!...خجالت نمی کشی به آقا جون ازین حرفا
می گی؟دختره ی بی حیای دم بریده.
نازنین خواست چیزی بگه که حرف آقاجون مانعش شد که رو به پندار گفت :بیا
برو پدر سوخته من که می دونم با خود توئه! برو انقدر هم سر به سر دخترای
من نذار.
در تمام این مدت هدی با حرص پندار رو نگاه می کرد!
آخه دوست نداشت پندار سر به سر نازنین بذاره و فکر می کرد ممکنه بینشون
چیزی باشه ،حتی چند بار هم از من پرسیده بود ":فکر نمی کنی بین پندار و
نازنین چیزی باشه؟" و هر دفعه من بهش گفتم مطمئن باش چیزی که تو فکر می
کنی نیست!
اون شب هم با شوخیای پندار که بیشترش سر به سر گذاشتن سهراب بود گذشت،
شبی که هر ماه و ماهی یک شب تکرار می شد ولی تکرارش دوست داشتنی
بود.

اون هفته دوشنبه هم به پارک رفتم ولی این دفعه متین یه پاکت شبیه پاکت نامه
بهم داد که به سوگند بدم.
پاکت سنگین بود و این نشون می داد که به جز نامه چیز دیگه ای هم باید توش
باشه.
چیزی شبیه پول!
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اونروز هوا خیلی گرم بود و به خاطر همین هم من خیلی با سوگند هم کالم نشدم
و زود به خونه برگشتم و به محض ورودم به خونه هدی رو دیدم که با لیوان
شربت توی دستش به طرف اتاقش می ره ولی وقتی من رو دید که دارم از
گرمی هوا مینالم و غر می زنم لیوان رو به دستم داد و دوباره به آشپزخونه رفت
تا برای خودش شربت بریزه.
لیوان شربت رو تا نصفه سر کشیدم و در حالی که دکمه های مانتوم رو باز می
کردم به اتاقم رفتم و مانتو و شالم رو روی تخت انداختم و بقیه شربت رو سر
کشیدم.
هدی در حالی که شربت توی دستش رو مزه مزه می کرد وارد اتاق شد و
پرسید:
 خب چی شد؟ چی می خواستی بشه! یه پاکت رو از متین گرفتم و به سوگند دادم.همین؟ اره خب! پس می خواستی چیکار کنم؟ رها فکر نمی کنی یه جای کار ایراد داره ؟ نه ...چطور؟ یه لحظه فکرش رو بکن!دیگه دوره ی نامه و پیغام پسغام تموم شده ولی اونا بههم نامه می دن ،چرا به هم زنگ نمی زنن؟
www.98iia.com

39

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 خوب چه اشکالی داره ؟سوگند گفت مامانش کوشیش رو ازش گرفته. مگه نمی گی گفته وضع مالیم خوبه؟پس چرا دور از چشم مامانش یه گوشیدیگه نمی خره؟ یا چرا دوست پسرش بهش گوشی نمیده؟
 چی می خوای بگی هدی؟ رها!من به این کارشون مشکوکم. یعنی چی که مشکوکم؟ درست حرف بزن ببینم چی می خوای بگی؟ دیروز توی یه مجله خوندم که یه گروه مواد مخدر برای جابه جایی جنساشوناز یه پسر دبیرستانی استفاده می کرده بدون اینکه خود پسره متوجه بشه یا به
چیزی شک کنه ،بعد دستگیری پسره اعضای گروه غیبشون زده وهمه چی افتاده
گردن پسر ساده...
 خب که چی ؟ من این خبر رو با داستان تو مقایسه کردم ...فکر نمی کنی کارشون خیلی شبیهبه همه؟
سوگند هم از تو می خواد براش بسته جابه جا کنی بدون اینکه بفهمی توش چیه؟
 یعنی می گی سوگند هم از من استفاده کرده؟ ...محاله! رها تو خیلی زود بهش اعتماد کردی و بدون چون و چرا هر کاری که خواستهرو نجام دادی ،تازه می گی هر بار هم تعداد بسته ها بیشتر می شه و سوگند
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دیگه کمتر پیشت می مونه و زود باهات خداحافظی می کنه ،به نظر من کارشون
اصال عادی نیست.
از حرفای هدی سرم صوت کشید و روی تخت نشستم و چشمام رو بستم!
همه ی حرفای سوگند و کاراش توی سرم رژه می رفت.
هدی راست می گفت کارش عادی نبود و مشکوک میزد!
هدی که متوجهی حال خرابم شده بود کنارم نشست و دستم رو توی دستش گرفت
و گفت :خواهری! من این رو نگفتم که زانوی غم بغل بگیری! گفتم تا حواست
رو جمع کنی ،اصال شاید اینجوری که من میگم نباشه.
 ولی من مطمئنم یه چیزی هست! تو می گی چیکار کنم؟ به نظرم بهترین راه اینه که دیگه به اون پارک نری یا اگه رفتی و باز هم بهتبسته داد یه جوری که نفهمه ببینی توش چیه.
 دلم می خواد سر از کارش در بیارم!باید ببینم و مطمئن بشم. به همین سادگی که تو میگی نیست! اگه چیزی که ما فکر می کنیم درست باشهممکنه با یه گروه بزرگ طرف باشی.
 نمی تونم توی خونه بشینم و ببینم ازم سوءاستفاده شده ،باید یه جوری سر ازکارش در بیارم و حسابش رو برسم.
 آخه چجوری می خوای حسابش رو برسی؟ نکنه می خوای بری بگی سوگندازت متنفرم که گولم زدی؟ کار بدی کردی!
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 به پلیس لوش می دم! به همین سادگی؟اونوقت از کجا معلوم که سوگند نمیگه باهاش همدست بودی؟ وای هدی چقدر سوال می پرسی؟! اصال شاید سوگند این کاره نبود و ما بیخودگناهش رو پاک می کنیم؟
 با اینکه بعید می دونم ولی امیدوارم!هدی این رو گفت و من رو با حال خرابم تنها گذاشت و من تا روز چهارشنبه که
دوباره سوگند رو ببینم بارها کارهایی که برای سوگند کرده بودم و رفتار سوگند
و متین رو توی ذهنم مرور کردم و در آخر هم به نتیجهای رسیدم که هدی
زودتر از من بهش رسیده بود!
تا روز قرار هم حسابی با خودم کلنجار رفتم و تصمیم رو گرفتم (.اینکه سر از
کار سوگند دربیارم! )
باز هم طبق قرارمون توی پارک و کنار سوگند که مثل همیشه یه پاکت قهوه ای
کنارش بود نشستم و او بعد احوالپرسی کوتاهی که کردیم گفت：رها جان
امروز خیلی عجله دارم ،قراره با مامانم برم مهمونی خونه ی دوست مامان اگه
دیر برسم مامان پوستم رو میکنه !طبق معمول زحمت این بسته هم باتوئه.
 اتفاقا من هم عجله دارم و باید زود برم. رها مضطرب به نظر میای چیزی شده؟ -نه! چیزی نیست.
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 پس تا دوشنبه خداحافظ. خداحافظ!به محض رفتن سوگند خیلی محتاطانه داخل پاکت رو نگاه کردم!
پاکت پر از شکالت و قلبهای قرمز کوچک بود و من بدون اینکه جلب توجه
کرده باشم یه شکالت و یه دونه قلب برداشتم و توی کیفم انداختم و بعدش هم به
سمت جایگاه همیشگی متین رفتم و پاکت رو بهش دادم.
متین که متوجه ی استرسم شده بود با تعجب وسوالی نگام کرد ولی من بدون
توجه بهش پشت کردم و با فکرای جورواجور توی ذهنم راهی خونه شدم.
ترسیده بودم و این ترسم باعث شده بود تا تندتر قدم بردارم.
به خودم امید می دادم ممکنه اینجور که من فکر می کنم نباشه و قضیه فقط یه
عشق و عاشقی ساده باشه ،ولی باز هم این چیزی از استرسم کم نمی کرد و
دلشوره ام هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد.
با رسیدن به خونه یه راست به اتاقم رفتم و در رو از پشت قفل کردم و قلب و
شکالت رو از کیفم در آوردم و کیف رو یه گوشه پرت کردم.
احساس می کردم یه مجرم در حال ارتکاب جرمم و دستام هم عرق کرده بود.
پشت میز مطالعه نشستم و مشغول باز کردن شکالت شدم که یه کاغذ
آلومینیومی پیچیده شده توش بود!
به آرومی کاغذ آلومینیومی رو باز کردم که با بازشدنش و چیزی که دیدم چشمام
گرد شد و آب دهنم رو قورت دادم.
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دستام می لرزید و قلبم هم تند می زد.
با دستای لرزانم شکالت رو گذاشتم و قلب قرمز رو که ظاهرش فقط این رو
نشون می داد که یه تم برای بیان عشق و عالقه باشه رو برداشتم و ازوسط
دوتاش کردم که یه نایلون کوچولو حاوی پودر سفید رنگی روی میز افتاد.
سرم صوت کشید و چشمام سیاهی رفت!
انقدر از مواد مخدر چیز شنیده بودم که بفهمم چیزی که جاسازی شده چیه و با
زندگی مردم چیکار می کنه.
سرم رو روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم!
باورم نمی شد من همچین کاری رو کرده باشم .
من با سادگی تمام به سوگند اعتماد و براش مواد جابه جا کرده بودم.
نمی دونستم چیکار کنم ،از خنگی خودم حرصم گرفته بود و دستم هم به جایی
نمی رسید.
نمی دونم اگه به هدی نمی گفتم توی پارک با کی آشنا شدم و براش چه کاری
انجام می دم چی می شد؟ شاید اصال متوجه نمی شدم و در آخرهم گیر پلیس
میافتادم.
با این فکر که اگه به پلیس چیزی بگم پای خودم هم گیره تصمیم گرفتم دیگه به
اون پارک نرم تا به مرور زمان همه چیز فراموش بشه
حتی اگه شده به قیمت ندیدن امیر!

دستگیره ی در اتاق کشیده شد و وقتی در باز نشد صدای هدی در اومد:
 رها ِکی اومدی؟چرا در رو بستی ؟www.98iia.com
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بدون حرف پا شدم و در رو براش باز کردم.
وقتی چشم هدی به من افتاد با نگرانی پرسید：رها خوبی؟
 خوبم! رنگت مثل گچ سفید شده؟ چیزی شده؟.....رفتی پارک؟ چیزی فهمیدی؟دستش رو گرفتم وکشوندمش توی اتاق و در رو بستم تا مامان صدامون رو
نشنوه و دستام رو پشت کمرم گذاشتم و به در تکیه دادم با صدای ضعیفی گفتم：
روی میزه؟
 چی؟ ...چی روی میزه؟ همونی که سوگند...با نگرانی به سمت میز رفت و وقتی مواد رو روی میز دید هینی کشید و دستش
رو جلوی دهنش گرفت و با تته پته گفت:
 رها این....این مواده؟!سر خوردم و روی زمین نشستم و گریه کردم و به حال سادگی خودم
از در ُ
اشک ریختم .
هدی هم همونجا و روی صندلی نشست و مات و مبهوت به من نگاه کرد و
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یه مدت که گذشت و از شدت گریهی من کم شد به حرف اومد و بهم گفت که
بهترین کار اینه که تا یه مدت به اون پارک نرم تا آبها از آسیاب بیفته.

سه روز از اون روز گذشته بود و من شب و روز بدی رو سپری کرده و توی
خونه مونده بودم تا اینکه سارا بهم زنگ زد و ازم خواست باهاش به خرید برم
تا هم همدیگه رو ببینیم و هم او خریدش رو انجام بده ،من هم که از خدام بود
باهاش برم قبول کردم! چون هم دلم می خواست ببینمش وهم حال وهوام عوض
بشه و ازین حال گرفته در بیام.
توی یه صبح گرم تابستونی آژانس گرفتم و خودم رو به پاساژ همیشگیمون
رسوندم و بعد کلی گشت زدن با سارا توی پاساژ و خرید وکلی حرف زدن و
خندیدن ،نزدیک ظهر بود که از سارا خداحافظی کردم و راهی خونه شدم.
برای برگشت نصف راه رو با مترو برگشتم و نصف دیگه اش رو با پای پیاده
طی کردم و با نزدیک شدنم به خونه باز هم راهی رو انتخاب کردم که از در
خونه ی امیر بگذره تا شاید بتونم ببینمش و خالی بشم از این حس دلتنگی ای که
همیشه همراهم بود و رهایم نمی کرد.
هنوز اونطرف خیابون بودم و فقط خونه ی امیر در دیدرسم بود که با دیدن امیر
که جلوی در خونشون با تلفن حرف میزد و با دسته کلید توی دستش ور می
رفت ذوق کردم.
باورم نمی شد خدا یه بار به حرف دلم گوش کرده و انقدر زود من رو به مراد
دلم رسونده!
به نظر می رسید امیر سعی داره کلید در حیاط رو از توی بقیه ی کلیدا پیدا کنه
ولی زیاد موفق نیست و من احساس کردم عصبیه و با کسی که پشت خطه تند و
با عصبانیت حرف می زنه !
www.98iia.com
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دلم برای دیدنش پر می کشید و مشتاق دیدارش بودم و خواستم زودتر از خیابون
رد بشم تا قبل اینکه وارد حیاط بشه بتونم از نزدیک ببینمش ،ولی همین که به
اونطرف خیابون رسیدم و قبل اینکه پام رو توی پیاده رو بذارم ،موتوری با
سرعت بهم نزدیک شد و کسی که توی ترک موتور نشسته بود با کشیدن چیز
تیزی روی مچ دستم به سمت جدول ُهولم داد که تعادلم رو از دست دادم و محکم
به لبه ی جدول خوردم و پخش زمین شدم .
جیغ کشیدم و به موتوری که با سرعت زیاد ازم دور می شد نگاه کردم که
موتور عجیب برام آشنا به نظر اومد و حدس می زدم قبال یه جا دیدمش ولی
اینکه کجا بوده رو به خاطر نداشتم.
پام به لبه ی جدول خورده بود و درد می کرد و بلند شدن ازکنار جدول رو برام
سخت کرده بود ،بدتر از اون سوزش دستم بود که دیگه داشت اشکم رو در
میآورد.
 رها خانم حالتون خوبه؟ چیزیتون که نشد؟باورم نمی شد این امیره که با فاصله ی کمی از من روی یه پاش زانو زده و
حال من رو می پرسه!
از اینکه کنارم نشسته و نگران ،جویای حالم شده بود خوشحال بودم و به کل درد
پام و سوزش دستم رو از یاد بردم و
به صورتش نگاه کردم !
هیچ وقت از این فاصله ندیده بودمش وخیره به او نگاه می کردم و پلک نمی
زدم.
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او که نگاه خیره و بی حیایم رو روی خودش احساس کرد سرش رو پایین
انداخت و گفت：می تونین بلند شین؟
از چشم چرونیم خجالت کشیدم و به هر سختی ای که بود بلند شدم و روی لبه ی
جدول نشستم.
به دستم نگاه کردم که یه خراش گنده روی مچم جا خوش کرده بود و حسابی
می سوخت.
اخمام رو توی هم کشیدم و با بغض گفتم：وای خدا چقدر می سوزه!
دستم رو توی دستای مردونه اش گرفت و به خراش نگاهی انداخت که
من از تماسش داغ شدم و ُگر گرفتم ولی او بی خیال و بدون اینکه نگاهم کنه
گفت ：این رد چاقویه! فکر نمی کنم زخمش کاری باشه ،با یه پانسمان !می
خوب می شه ،می خواین برسونمتون درمانگاه؟
 نه ممنون می رم خونه مامان پانسمان می کنه! خوبه! می تونی پاشی؟ می تونم!وایستاد و من هم پا شدم و رو به روش وایستادم و او
کیفم که از روی زمین بر داشته بود رو به سمتم گرفت و گفت ：بهتره برین
خونه تا دورو برتون شلوغ نشده.
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کیف رو از دستش گرفتم و بعد تشکر کوتاهی لنگان لنگان به طرف خونه
رفتم.
در حیاط رو باز کردم و با دیدن مامان که داشت به گالی کنار پله آب می داد،
سعی کردم راه رفتنم رو بهتر کنم تا از طرز راه رفتنم متوجه ی چیزی نشه و
نگرانش نکنم که تا حدودی هم موفق شدم ولی باز هم درد پام نمی ذاشت خوب
راه برم و لنگ می زدم.
مامان با صدای در به سمتم برگشت و وقتی من رو دید به سمتم دوید و
گفت：چی شده؟ چرا اینجوری راه می ری؟ چرا لباسات خاکیه؟
 چیزی نیست مامان جان پام پیچ خورده.مامان درحالی که ازم در مورد اینکه چجوری و کجا پیچ خورده می پرسید مچ
دست زخمیم رو گرفت تا کمکم کنه و من رو به خونه ببره ،ولی من با درد
شدیدی که توی دست زخمیم به خاطر برخورد دست مامان احساس کرده بودم
جیغی کشیدم و چشمام رو محکم بستم.
مامان که ترسیده بود دستم رو رها و به دست خونیش نگاه کرد و من
به وضوح دیدم که رنگ صورتش پرید و بانگرانی دستم رو گرفت و بریدگی رو
دید.
مامان نمی تونست حرفی بزنه و چیزی بپرسه و من وقتی حال بد مامان رو دیدم
گفتم：چیزی نیست مامان!یه دزد ناشی زده به کاه دون.
 یعنی چی دزد به کاه دون زده؟ درست بگو ببینم چی شده؟ مامان جان گفتم که چیزی نشده یه دزده خواست کیفم رو بزنه که با رسیدن آقاwww.98iia.com
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امیر کارش رو نصفه گذاشت و رفت.
 یعنی برای دزدیدن کیفت خواست دستت رو قطع کنه؟رها من بچه ام؟ چه می دونم شاید روش جدیدشونه! حاال اجازه می دی برم تو! پام درد می کنهو نمی تونم بایستم.
مامان کنار وایستاد و من جلوتر از او وارد خونه شدم و بعد اینکه لباس عوض
کردم و مامان دستم رو پانسمان کرد ،به حیاط رفتم و روی پله ی اولی نشستم!
دستم رو لمس کردم و لبخند به لب آنچه گذشته بود رو بارها توی ذهنم مرور
کردم.
هنوزهم باورم نمی شد به من دست زده باشه ،یه حس شیرین توی دلم بود و
قلقلکم می داد ،حس شیرینی از بودن امیر کنارم! از اینکه دستم توی دستش بود!
یادآوری آنچه توی اون لحظه گذشته بود برام خوشایند و شیرین بود و با
یادآوریشون لبخند روی لبم اومده بود.

با باز شدن در حیاط به اون سمت نگاه کردم .
هدی که تا اون ساعت خونه ی دوستش بود به خونه برگشت و با بستن در حیاط
به سمت خونه اومد و وقتی من رو روی پله با لب خندون دید ،ابروهاش رو باال
انداخت و گفت：رها !دیوونه شدی به چی می خندی؟
با این حرف هدی به خودم اومدم و گفتم：به هیچی؟
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 یعنی برای هیچی اینجوری ذوق کردی؟به دست پانسمان شده ام نگاه کرد و پرسید:دستت چی شده؟
 یه نفر بریده. یعنی چی که یه نفر بریده؟ چرا معما طرح می کنی؟ خب بگو چی شده دیگه؟ حاال چون می دونم خیلی فضولی و به این راحتی ول نمی کنی بهت میگم ،ولیقصه اش یه ذره طوالنیه و ممکنه اینجوری که تو وایستادی خسته بشی!
هدی بدون هیچ حرفی و با کنجکاوی کنارم نشست و من همه چیز رو براش
تعریف کردم و او هم فقط گوش داد ،ولی وقتی حرفام تموم شد با دلسوزی نگاهم
کرد و گفت：دلم برات می سوزه ...آخه تو چقدر خری! موتور بهت زده و لهت
کرده ،چاقو هم خوردی حاالهم هی یادت میاد و هی لبخند می زنی؟ به خدا که
دیوونه ای رها!
هدی از روی پله برخاست و با کیف کوچیک توی دستش یکی پس کله ام زد و
وارد خونه شد ،من هم که دیدم گرسنگی بهم غلبه کرده به دنبالش وارد خونه
شدم.

شبش بابا بعد اینکه کلی سوال پیچم کرد که چی شده و چطوری این اتفاق افتاده
حرف محمد رو وسط کشید و گفت：رها جان دخترم! فکر می کنم دیگه به
اندازه ی کافی بهت مهلت دادیم که فکرات رو بکنی ،دیروز مثل اینکه دوباره
سلیمه خانم زنگ زده و اجازه خواسته بیان خاستگاری ،حاال هم من می خوام
نظر تو رو در مورد محمد بدونم ،بالخره چیکار کنیم بگیم بیان یا نه ؟
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جوابی نداشتم که بدم و بابا هم وقتی سکوت من رو دید ادامه داد :ببین دخترم!
من محمد رو عالوه بر اینکه اینجا می بینم چند باری هم توی بیمارستان دیدمش،
پسر آقا و خوبیه مطمعنم باهاش خوشبخت می شی؟ ...حاال ما چی جواب بدیم
بیان یا نه؟
من که اونروز از حرف زدن با امیر و اینکه دستم رو گرفته بود روی ابرا بودم
در جواب سوال بابا گفتم：باباجان! من محمد رو دوست ندارم ،توی این مدت هم
خیلی بهش فکر کردم ،نمی تونم دوستش داشته باشم وجوابم منفیه!
مامان که تا اون لحظه ساکت بود و به حرفای ما گوش میداد با عصبانیت رو به
من گفت：بیخود! یعنی چی که منفیه! هر کی ندونه فکر می کنه از هر انگشتش
یه هنر می ریزه و مدرک تحصیلیشم دکترای فالن فالنه و در خونه رو هم
خاستگار از جا در آورده که برای پسر به این خوبی ناز می کنه ! ....جوابت
مثبته و ما هم برای آخر هفته قرار خاستگاری رو می ذاریم.
 مامان جان می خوای بذاری بذار ،ولی جواب من ،من...فی....یه ،االن همخیلی خسته ام و خوابم میاد ازتون معذرت می خوام و اگه اشکال نداشته باشه
می خوام برم بخوابم ...شب همگی بخیر!
با گفتن این حرف پا شدم و خواستم به اتاقم پناه ببرم و مامان خواست اعتراض
کنه که بابا با گفتن :عزیزم بزار راحت باشه! مانعش شد .و رو به من گفت:
برو بخواب دخترم شب تو هم بخیر!
مثل این که بخوام از مهلکه فرار کنم ،خیلی سریع خودم رو به اتاقم رسوندم و
در رو پشت سرم بستم.
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گوشیم روی میز مطالعه در حال روشن و خاموش شدن بود و این نشون می داد
داره زنگ می خوره که به سمتش پا تند کردم و بعد برداشتنش و خوندن شماره
ی ناشناس روی صفحه اش جواب دادم.
صدای بلند مردی توی گوشم پیچید که گفت：خراش روی دستت برای این بود
که بفهمی توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکنی ،یه شکالت و یه دل کم
بود ،تو که دلت نمی خواد کسی این قضیه رو بفهمه و دوتا دستت رو از دست
بدی می خوای؟ پس یادت باشه اگه کسی از ماجرا بو ببره نه تنها دست تو بلکه
دست آبجی جونت هم خراش بر می داره ،پس خیلی مراقب باش!
مرده با گفتن این حرفها تماس رو قطع کرد و من در بهت و حیرت به صدای
بوق گوشی گوش دادم.
حسابی ترسیده بودم! حاال یادم می اومد موتور رو کجا دیده بودم ،همون موتوری
بود که سوگند نشونم داده و گفته بود این موتوری همه جا دنبالشه و نمی ذاره
متین رو ببینه!
اونشب به خودم قول دادم که این ماجرا رو حتی توی خوابم هم برای کسی
تعریف نکنم!
از بی فکری خودم لجم گرفته بود و خودم رو سرزنش می کردم که هدی در
اتاق رو زد و اجازه خواست بیاد تو!
گوشی رو توی دستم فشار دادم و گفتم：هدی می خوام تنها باشم!
کمی بعد صدای باز و بسته شدن در اتاقش شنیده شد و این نشون می داد که به
اتاقش رفته.
هدی برای اولین بار به حرفم گوش داده بود واین جای تعجب داشت!
اونروز همه جور احساساتی توی من به وجود اومده بود :استرس ،هیجان،
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دلهره ،حاال هم که ترس بهشون اضافه و باعث دلشوره و سر دردم شده بود.
روی تخت دمر دراز کشیدم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم تا خوابم ببره،
همیشه اینجور موقع ها خواب بهترین آرام بخش بود برام! ولی با کابوسایی که
دیدم چند بار بیدار شدم و طول کشید تا دوباره بخوابم.

صبحش هم از ساعت شش بیدار بودم و فکر و خیال می کردم و تا ساعت هشت
که از خونه بیرون برم سردرگم و مضطرب بودم.
اون روز هم کالس نقاشی داشتم و شدید دلم می خواست با خالی کردن رنگا
روی شیشه خودم رو مشغول کنم تا دلشوره ای که از صبح زود باهام بود رو
فراموش کنم ،ولی هیچ کدوم از رنگا کمکی بهم نکرد و در آخر هم نقاشی رو
خراب کردم.
مربی که دید حالم خوب نیست علتش رو پرسید و وقتی جواب درستی نشنید ازم
خواست به خونه برم و استراحت کنم که من هم از خدا خواسته ازش تشکر
کردم و راهی خونه شدم.
توی راه خونه همه اش نگران بودم و دلم شور می زد و منتظر یه اتفاق بودم!
یه اتفاق ناگوار که هر لحظه ممکن بود اتفاق بیفته ،از موتورایی که توی
خیابون با سرعت از جلوم رد می شدن هم می ترسیدم و خودم رو ازشون دور
نگه می داشتم تا نتونن بالیی سرم بیارن.
وارد کوچه امون شدم و با دیدن ماشین بابا جلوی در حیاط دلشوره ام بیشتر شد،
عجیب بود که بابا این موقع روز خونه باشه!
سریع خودم رو به در حیاط رسوندم و با چرخوندن کلید توی در ،در رو باز
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کردم.
توی چارچوب در قرار گرفتم و بابا رو در حالی دیدم که دستاش توی جیب
شلوار پارچه ایشه و وسط حیاط وایستاده و با ناراحتی به من که تازه وارد شده
بودم نگاه می کنه.
چشم چرخوندم و به مامان که روی پله نشسته بود و چشمای خیس و قرمزش
نشون دهنده ی این بود که حسابی گریه کرده نگاه کردم!
این نگاههای پر از غم خبر از یک حادثه ی بد می داد! حادثه ای که از صبح
منتظرش بودم اما نمی دونستم این حادثه چی قراره باشه.
هدی با یه لیوان آب باالی سر مامان وایستاده بود و نگاهم می کرد! حتی او هم
مضطرب بود و نگاهش یه دنیا حرف رو به همراه داشت.
در حیاط رو بستم و تازه متوجه ی خانم چادری و آقایی شدم که کنار باغچه
وایستاده بودن.
با قدمایی که به زور بر می داشتم خودم رو به بابا رسوندم و با صدایی لرزان
پرسیدم：بابا چی شده؟ ....کسی طوریش شده؟
بابا نگاهش رو از من گرفت و جوابی نداد و من وقتی دیدم بابا جوابی نمی ده به
سمت مامان رفتم تا ازش بپرسم چی شده ،ولی قبل اینکه چیزی بپرسم خانم
چادری راهم رو سد کرد و گفت：من سروان رستمی هستم از ستاد مبارزه با
مواد مخدر شما باید همراه ما بیاین.
 -کجا؟چرا باید با شما بیام؟
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 خانم رها دانش ..شما به جرم جابه جایی ونگه داری مواد مخدر صنعتیبازداشتید.
قلبم از تپش ایستاد و دنیا روی سرم خراب شد ،توان حرف زدن نداشتم و
به لبای خانمه چشم دوختم که گفت：ما نمی خوایم کسی متوجه بشه !پس به
همراه پدرتون دنبال ما بیاین.
خانمی که خودش رو رستمی معرفی کرده بود از جلوم کمی کنار رفت و تونستم
مامان رو ببینم که حاال داشت با صدای بلند گریه می کرد و هدی سعی داشت
آرومش کنه.
وقتی تصمیم گرفتم به پارک نرم فکر اینجاش رو نکرده بودم ،یا اینکه اصال
فکرش رو هم نمی کردم پلیس چیزی از این ماجرا بدونه و اونا رو دست کم
گرفته بودم.

من باید حرف می زدم و همه چیز رو برای مامان و بابا توضیح می دادم ،باید
می گفتم اشتباه شده و چیزی که اونا فکر می کنن نیست ،دلم نمی خواست در
مورد من فکر اشتباهی بکنند ،ولی قبل اینکه به سمت مامان برم و چیزی بگم
خانم رستمی دستم رو گرفت و با گفتن لطفا با من بیاین ،من رو با خودش به
سمت در کشوند.
با التماس گفتم :تو رو خدا یه لحظه وایستا! اشتباه شده ،من باید توضیح بدم ،من
باید با بابام حرف بزنم ،قضیه اونجور که شما فکر می کنین نیست....
 خواهرتون همه چیز رو توضیح داده ،شما باید با ما بیاین پس لطفا همکاریکنید.
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رستمی دوباره دستم رو گرفت و مجبورم کرد باهاش به طرف در برم و من
درحالی که باهاش حرکت می کردم برگشتم و به مامان و هدی که حاال او هم
اشک می ریخت نگاه کردم.
مردی که تا اون موقع وایستاده بود به بابا نزدیک شد و ازش خواست باهامون
بیاد.
بابا بعد اینکه رو به هدی ازش خواست مامان رو آروم کنه و به خونه برن به
همراه آقایی که کنارش بود به سمت ما اومد و با هم از حیاط خارج شدیم.
بعد از اینکه من کنار بابا و توی ماشین خودمون نشستم ،خانم رستمی به سمت
ماشینی که با فاصله از ما پارک بود رفت و توی ماشین نشست وبعد حرکت
ماشینشون بابا هم ماشین رو روشن کرد و ما هم به دنبالشون حرکت کردیم.
بابا به آرومی ماشین جلویی رو تعقیب می کرد و مواظب بود که گمش نکنه و
من منتظر بودم تا بابا حرفی بزنه یا دعوام کنه یا اینکه ازم توضیح بخواد ولی او
ساکت بود و این سکوتش دردناک تر از هزار تا دعوا و داد و بیداد بود.
صدای رستمی هنوز هم توی گوشم می پیچید که گفته بود :خانم رها دانش! شما
به جرم جابه جایی ونگه داری مواد مخدر صنعتی بازداشتید.
به ب ابا که ناراحتی چهره اش رو اخمو کرده بود نگاه کردم و دیگه طاقت نیاوردم
و با ترس و اضطراب گفتم :بابا به خدا من کاری نکردم...
بابا نذاشت حرفم تموم بشه و داد زد：کاری نکردی و توی اتاقت مواد پیدا
کردن؟!
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گوشام داغ شد"موادپیدا کردن؟"
یاد موادی افتادم که توی کشوی میز گذاشته بودم !پس منظورش از نگه داری
مواد همون شکالت وقلبه بود!
هیچ وقت بابا رو تا این حد عصبانی ندیده بودم و این صدای بلندش باعث جمع
شدن اشک پشت پلکم شد.
مدتی در سکوتی تلخ گذشت تا اینکه بابا ماشین رو کنار دیواری پارک کرد و
زود تر از من از ماشین پیاده شد.
قبل اینکه پیاده بشم سرم رو باال گرفتم و به سردر ستاد نگاه کردم!
اینجا رو خوب می شناختم همون ستادی بود که با سارا از اون سر شهر
میومدیم اینجا تا شاید امیر رو ببینم وچقدر هم به سارابرای اینکه باهام بیاد
رشوه می دادم ،ولی حاال دلم می خواست امیر نباشه و من رو توی اون
وضعیت نبینه!
کنار بابا و به دنبال خانم رستمی راهروی طویل ستاد رو طی کردم.
حالم بد بود و شدیدا دلم می خواست از اونجا فرار کنم و به جایی برم که دست
هیچ کس بهم نرسه.
بعد رد کردن چندین در اتاق بسته بالخره خانم رستمی جلوی در اتاقی وایستاد
و سربازی که جلوی در بود بهش حترام گذاشت و در رو براش باز کرد.
خانم رستمی وارد اتاق شد و بعد مدت کوتاهی از اتاق خارج شد وروبه من
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گفت :بفرما داخل!
به سمت اتاق رفتم و بابا هم خواست به همراه من وارد اتاق بشه که سربازه
جلوش رو گرفت و گفت：شما نه! خانم به تنهایی باید برن!
بابا که ناراحت و عصبی بود با جدیت رو به سرباز الغراندام توپید:
 من پدرشم ،باید کنارش باش. معذرت می خوام آقا ولی من دستور دارم ،شما باید منتظر بمونین.با نگرانی به بابا نگاه کردم.
دلم نمی خواست بابا به حرف سربازه گوش کنه و تنهام بذاره ولی بر خالف
انتظارم بابا نگاهش رو ازم گرفت و ازم دور شد.
سربازه روبه من که برای ورود تعلل داشتم گفت ：لطفا برین تو!
وارداتاق شدم و به آقای مسنی که پشت میز روبه روم نشسته بود به آرومی سالم
کردم.
آقاهه خودکار توی دستش رو کنار گذاشت و با لبخند نگاهم کرد و جواب سالمم
رو داد و گفت  :چرا وایستادی؟ بفرما بشین!
لحن آرومش دل آشوبم رو کمی آروم کرد که به طرف صندلی های جلوی میزش
رفتم و روی اولین صندلی نشستم و سرم رو پایین انداختم.
او که تا حاال با دقت من رو زیر نظر داشت و روم زوم کرده بود دستاش رو
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روی میز و توی هم قالب کرد و گفت：من سرهنگ احمدی هستم،
مسؤل رسیدگی به کار شما…،شما می دونی چرا اینجایی؟
 آره... چی؟ حماقت! حماقت خودم باعث شده اینجا باشم! حماقت نه!زود اعتمادکردن!.................................................... خب! برام تعریف کن ببینم قضیه از چه قراره وچی باعث شده که هم دیگه روبینیم.
نفس راحتی کشیدم!
بالخره یکی ازم توضیح خواسته بود ،ولی درست لحظه ای که باید حرف می
زدم گلوم خشک بود و توان حرف زدن نداشتم.
به پارچ آب روی میز وسط نگاه کردم و سرهنگ احمدی متوجه ی منظورم شد
که از جاش برخاست و توی لیوان آب ریخت و روی صندلی روبه روم نشست
و لیوان آب رو به طرفم گرفت.
لیوان آب رو از دستش گرفتم و کمی خوردم .
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سرهنگ وقتی دید دیگه آب نمی خورم با مالیمت گفت：خب دخترم من منتظر
شنیدن حرفاتم!
شروع به حرف زدن کردم و همه چیز رو بدون کم و کاستی براش گفتم ،حتی
تماس شب قبلش و تهدیدای مرد نا آشنا رو هم گفتم.
بعد تموم شدن حرفام؛ وقتی دیدم سرهنگ احمدی چیزی نمیگه با ترس و
صدای آرومی پرسیدم：حاال چی میشه؟ چی به سرم میاد؟
 نگران نباش چیزی نمی شه ،ولی فعال باید یکی دوشب مهمون ما باشی تاصحت حرفات ثابت بشه.
 به خدا من دروغ نمی گم! همه ی حرفام عین واقعیته ،من هر بار همه ی اتفاقارو برای خواهرم تعریف کردم ،اگه از او هم بپرسین همین چیزا رو میگه.
 آروم باش!نگفتم که برای همیشه اینجا می مونی ،گفتم فقط یه شب شاید همدوشب ،حاال هم اگه حرفی نمونده می تونی بری...
 کجا باید برم؟ خانم رستمی راهنماییت می کنه ،ما باز هم ،هم دیگه رو می بینیم نگران نباش!با ناامیدی از جام برخاستم و از اتاق خارج شدم.
بابا روبه روی در وایستاده بود و در حالی که دستاش پشت کمرش بودن و
وسرش رو به دیوار تکیه داده بود به سقف نگاه می کرد.
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دلم به حال بابا سوخت!
می دونستم چقدر براش سخت و دردناکه که فهمیده دخترش مواد جا به جا کرده
و حاال باید روزش رو به جای مطب و بیمارستان توی ستاد سر کنه.
سربازی که جلوی در بود ،با خارج شدن من از اتاق خانم رستمی که در حال
حرف زدن با یه آقایی بود رو صدا کرد و خانم رستمی به طرفمون اومد و
وقتی به من رسید گفت：با من بیاین.
با ترس و اضطراب به بابا نگاه کردم و بابا پرسید：کجا بیاد؟ چرا کسی چیزی
به من نمی گه؟ می خواین کجا ببرینش؟
 دخترتون باید امشب رو اینجا بمونه! اینجا بمونه؟ ولی من نمی زارم ،سند می ذارم و می برمش خونه... نمی شه آقا! شما برین پیش جناب سرهنگ خودشون همه چی رو براتونتوضیح می دن.
بابا رو به من با دلسوزی گفت：نگران نباش نمی ذارم هیچ اتفاقی بیفته ،سعی
می کنم نذارم امشب اینجا بمونی.
بابا با گفتن این حرف به سمت اتاقی که من ازش خارج شده بودم رفت و من هم
با خانم رستمی که دستش رو پشتم گذاشته بود و هدایدتم می کرد همراه شدم.

با رسیدن ما به بازداشتگاه خانمی در آهني اتاق تاریکی که با موکت فرش شده
بود رو باز کرد و ازم خواست وارد اتاق بشم و وقتی وارد اتاق شدم در رو
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بست.
یه گوشه ی اتاق نشستم و زانو هام رو بغل کردم و سرم رو روی زانوم گذاشتم.
حاال دیگه می تونستم یه دل سیر گریه کنم بدون اینکه از کسی خجالت بکشم.
خودم به سادگی خودم رو توی مخمصه انداخته بودم و ممکن بود آبروی خانواده
ام رو ببرم.
هنوز هم صدای گریه ی مامان توی گوشم بود و آزارم می داد ،صورت خسته ی
بابا و چشمای اشکی هدی لحظه ای از جلوی چشمم کنار نمی رفت.
دلم بیشتر از اینکه برای حال زار خودم بسوزه برای اونا می سوخت که به
خاطر سادگی و ندونم کاری من اذیت شده بودن.
شب رو با کابوسای وحشتناک سر کردم و برای نگهبان بیچاره هم خواب نذاشتم
و فرداش هم دوباره توسط رستمی به اتاق جناب سرهنگ احمدی برده شدم.
با ورودم به اتاق سالم کردم و با اشاره ی سرهنگ روی صندلی نشستم.
سرهنگ با خودکار توی دستش چیزی رو روی کاغذ می نوشت و سرش پایین
بود وبعد گذشت چند دقیقه ای با تموم شدن کارش دستاش رو روی میز توی هم
قالب کرد و گفت：حالت خوبه؟ شنیدم شب بدی رو گذروندی؟
تعجب کردم! فکر نمی کردم سرهنگ از بد خوابی دیشب من چیزی بدونه!
 خوبم! توی این شرایط فکر می کنم طبیعی باشه.لبخند زد و عینکش رو روی چشمش جا به جا کرد و گفت：ببین دخترم من
دوست ندارم تو رو زیاد اینجا نگه دارم ولی خب مجبورم ،تو باید بدونی با کسی
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همکاری کردی که عضو یه باند بزرگ مواد مخدره و ما از خیلی وقته دنبالشیم!
که
اولش که تو رو با سوگند جاوید دیدیم فکر کردیم توهم یکی از اعضای
گروهشونی ولی وقتی سرگرد تهرانی عکست رو دید گفت غیر ممکنه که تو
آگاهانه این کار رو کرده باشی و حتما حقه ای توی کاره ،برای همین هم خودش
پارک رو زیر نظر گرفت !
سرگرد وقتی می بینه از توی پاکت مواد رو برداشتی می فهمه که به چیزی
شک کردی و وقتی دید دیگه به اون پارک نمی ری بهمون گفت که مطمعنه از
کارشون آگاهی نداشتی و حاال که فهمیدی جریان از چه قراره رابطه ات رو
باهاشون قطع کردی؛ از موتوری هم که بهت صدمه زده بود برامون گفت و
حرفت رو تایید کرد.
به دست باند پیچی شده ام نگاه و به این فکر کردم که امیر من رو توی پارک می
دیده و از کارم خبر داشته.
دیگه حتی خجالت می کشیدم بهش فکر کنم چه برسه اینکه عاشقش باشم!
سرهنگ احمدی سکوت حاکم توی اتاق رو شکست و من رو از فکر درآورد:
 سوگند جاوید کسیه که مواد رو بین فروشنده ها پخش می کنه و رابط اونا باکله گنده هاشونه ،سوگند خیلی دیر به کسی اعتماد می کنه و باهاش حرف می
زنه ،تا حاال چند تا از همکارای خانوممون خواستن یه جوری بهش نزدیک بشن
و به باندشون نفوذ کنن ولی موفق نشدن و تنها جناب سرگرد تهرانی تونسته به
گروه یه خریدار بزرگ نفوذ کنه ،ولی این کافی نیست و ما آدرس تولید کننده
شون رو می خوایم برای همین هم به کسی نیاز داریم که بتونه به سوگند نزدیک
بشه و ازش اطالعات بگیره و تنها کسی هم که تونسته اعتماد سوگند رو جلب
کنه تو بودی...
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 یعنی شما ازم می خواین برم توی باندشون و باهاشون همکاری کنم؟ با اونا نه! با ما همکاری کنی؟ باشما؟! بله در ازای آزادیت! البته تو مجبور نیستی قبول کنی و انتخاب با خودته میتونی همکاری نکنی.
 اگه همکاری نکنم چی می شه؟ پرونده ات به دادسرا ارجاع داده می شه تا در موردت تصمیم گرفته بشه. یعنی ممکنه برم زندان؟_ممکنه بری زندان ممکنه هم که تبرعه بشی!به هر حال تو چندین بسته رو جابه
جا کردی که تو هر کدومش کلی مواد بوده!
 شما با پدرم هم در این باره حرف زدین؟ آره. خب نظرش چی بود؟ بیشتر موافق همکاری بود…،تو تا فردا وقت داری فکر کنی و به ماجواب بدی و اینکه اگه جوابت مثبت بود باید بدونی این کار خطرناکیه! گرچه
ما مراقبتیم که اتفاقی برات نیفته ولی باز هم تهدیدای خودش رو داره و اصال
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کار راحتی نیست.
 در صورت همکاریم چی می شه؟ تبرئه می شم؟ آره …البته همکاری تو فعال فقط در حد یه نظریه است تصمیم نهایی رو یکیدیگه می گیره ،ممکنه نیاز به همکاری تو نباشه یا توانایی الزم رو نداشته باشی
...حاال تو بهش فکر کن تا فردا ببینیم چی می شه…االن هم اگه سؤالی نداری
می تونی بری.
سرهنگ همه چیز رو واضح توضیح داده بود و سوالی برام باقی نمونده بود و
خیلی محترمانه ازم خواسته بود از اتاق برم بیرون !
از اتاق خارج شدم و خانم رستمی که منتظرم وایستاده بود با دیدنم به سمتم اومد
و بازوم رو گرفت و من رو به حرکت واداشت ،ولی هنوز یک قدم بر نداشته
بودم که متوجه شدم رستمی سر جاش وایستاده و تکون نمی خوره.
سرم رو باال گرفتم تا ببینم چرا وایستاده که چشمم به امیر افتاد که داشت مستقیم
به طرفمون میومد و من توی دلم خودم رو به خاطر کار احمقانه ام لعنت کردم.
خجالت همه ی وجودم رو گرفته بود و دلم می خواست زمین دهن باز کنه و من
رو ببلعه.
اصال دلم نمی خواست توی این وضعیت من رو ببینه و سرم رو پایین انداختم تا
نبینمش و کمتر خجالت بکشم.
با رسیدنش بهمون خانم رستمی و سربازه بهش احترام نظامی گذاشتن و سربازه
رو به او که حتی نیم نگاهی به ما نینداخته بود ،گفت：جناب سرهنگ
منتظرتونن.
www.98iia.com

66

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

می دونستم سرهنگ احمدی می خواد در مورد من باهاش حرف بزنه و کنجکاو
بودم بدونم چی میگن ،ولی راهی برای فهمیدن وجود نداشت.

توی بازداشتگاه نشستم و به پیشنهاد همکاریم فکر کردم ،برام شیرین بود که با
امیر همکاری کنم و کنارش باشم.
از اون بدتر حس حسادتم نسبت به خانم رستمی بود!
حسودیم می شد که او همکار امیره و همیشه هم دیگه رو می بینن به خصوص
اینکه خوشکل و مطمئنا مجرد هم بود و از نگاهش به امیر اینجور احساس کردم
که یه حسی توی دلش نسبت بهش داره.
جواب من برای همکاری مثبت بود! چون هم بی گناهیم ثابت می شد و هم می
تونستم از سوگند انتقام بگیرم ودلم خنک بشه ،ولی اینکه چجوری دوباره به
سوگند نزدیک بشم فکری بود که تا خود صبح رهام نکرده بود و براش دنبال راه
حل می گشتم.

نگهبان در رو باز کرد و رگه ی نوری که از الی در گذشته بود تاریکی اتاق
رو شکافت و چشمم رو زد.
چند بار چشمام رو بازو بسته کردم تا تونستم به روشنایی عادت کنم و نگهبان رو
که می گفت پاشو بیا بیرون ،رو ببینم.
از جام برخاستم و لباسم رو مرتب کردم و از اتاق خارج شدم و به دنبال خانم
رستمی که جلوی در منتظر بود ،راه افتادم.

رستمی مقابل دری که با بقیه درها فرق داشت وایستاد و در رو باز کرد و همراه
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با کنار وایستادنش ازم خواست وارد اتاق بشم.
استرس داشتم! به خصوص اینکه این اتاق قبلی نبود و نمی دونستم قراره با کی
روبه رو بشم.
به صورت جدی و مغرور رستمی نگاه کردم! حتی یه ذره لبخند هم روی لبش
نبود که از استرسم کم کنه.
توی دلم بسم هللا گفتم و وارد شدم.
سرم رو که هم به خاطر ترس و اضطراب و هم به خاطر خجالت پایین بود
رو باال گرفتم و از دیدن میز کنفرانس بزرگ وسط اتاق که دور تا دورش رو
سرهنگ و سرگرد پر کرده بود و سردار پر ابهتی که پشت میز بزرگ کار
چسبیده به میز کنفرانس نشسته بود ترس و استرسم چند برابر شد. .
با ورود من همه ی سرها به سمت من چرخید و جمعیت نشسته پشت میز من رو
نگاه کردن و من که زیر نگاه عمیقشون در حال ذوب شدن بودم با صدایی که به
زور شنیده می شد سالم کردم.
باچشم به دنبال س رهنگ احمدی گشتم و دیدمش که کنار امیر و نزدیک میز
بزرگ کار نشسته و او هم وقتی نگاهم رو دید همون لبخند همیشگیش رو زد و
ازم خواست روی تنها صندلی باقی مونده بشینم.
روی صندلی ای که در انتهای میز کنفرانس و درست روبه روی سردار قرار
داشت نشستم و با انگشتای دستم که روی پام گذاشته بودم شروع به بازی کردم تا
شاید یه کم از استرسم کم بشه.
به سردار نگاه کردم و دیدم که او هم خیلی محترمانه داره من رو برانداز می
کنه.
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آب دهنم رو قورت دادم و دوباره سرم رو پایین انداختم.
بالخره سرهنگ احمدی به حرف اومد و گفت：خب دخترم نظرت درباره ی
همکاری چیه؟
سرم رو باال گرفتم تا جوابش رو بدم که نگاهم به نگاه امیر گره خورد که خیلی
خونسرد و جدی نگاهم می کرد.
نگاهم رو ازش گرفتم و با سعی بر نادیده گرفتن وجودش صدام رو برای اینکه
شنیده بشه کمی بلند کردم و گفتم：من…موافقم.
سرهنگی که روبه روی احمدی و سمت راست میز نشسته بود گفت：شما فکر
می کنی از پس همچین کاری بر میای؟
این کار ساده ای نیست! چند بار همکارای خانم ما که خیلی هم کار بلدن خواستن
بهشون نزدیک بشن ولی نتونستن!
در ضمن توی این کار هزار جور خطر و تهدید وجود داره به خصوص برای
شما که یه دختر کم سن و سال هم هستی؟
 من با در نظر گرفتن همه خطراتش قبول کردم. تو مجبور نیستی با ما همکاری کنی! نگران مجازات هم نباش ،تو آزاد می شیتا سوگند دستگیر بشه و به بی اطالعیت شهادت بده.
 لطفا بهم این فرصت رو بدین تا باهاتون همکاری کنم و توی دستگیریشونسهیم باشم.
مردی که کنارش بودپرسید：چرا؟ ...چرا می خوای توی دستگیریش سهیم
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باشی؟
 خیلی واضحه ! من آش نخورده و دهن سوخته ام اونا من رو به بازی گرفتن وراستش دلم می خواد یه جوری تالفی کنم از طرفی هم ،عذاب وجدان کاری که
کردم رهام نمی کنه ! اینجوری شاید بتونم شبا بدون کابوس بخوابم.

سرگرد جوونی که تا اون لحظه به من چشم دوخته بود رو به سردار گفت：ولی
من با همکاری ایشون مخالفم ،ایشون دیگه برای اونا مهره ی سوخته است و
محاله دوباره ازش استفاده کنن وفکر نمی کنم دیگه به سمتش بیان.
بدون مقدمه جواب دادم：اونا نمیان سمت من من می رم سمتشون.
سردار از حرف من تعجب کرد و با خنده گفت  :مثل اینکه ایشون خیلی مصممند
که با ما همکاری کنن.
سرهنگ احمدی پرسید：شما برنامه ای داری؟
کل دیشب رو به این موضوع فکر کرده و تقریبا از بی نقصیش مطمعن بودم.
دستای عرق کرده ام رو به سر زانوم کشیدم تا عرقش خشک بشه و جواب
دادم：اعتیاد!
 اعتیاد ؟! منظورت چیه؟ لطفا واضح تر حرف بزن. من می تونم وانمود کنم موادی رو که ازشون برداشتم رو از روی کنجکاویمصرف کردم ،برای همین هم بهش اعتیاد پیدا کردم ،بعد یه مدت که مواد خریدم
وانمود می کنم پول ندارم و ازشون می خوام در مقابل کاری که براشون می کنم
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بهم جنس بدن و توی این مدت هم می تونم با سوگند صمیمی بشم.

دیدم که ابروهای امیر باال رفت و لبخند کمرنگی گوشه ی لبش نشست!
همه ساکت بودن و به من نگاه می کردن که همون سرگرد جوون روبه سردار
گفت：حاجی شما فکر می کنین اونا این داستان رو باور می کنن؟ اونا اصال
اهل ریسک نیستن و در ضمن چهره ی ایشون شبیه آدمای معتاد نیست.
سردار که معلوم بود داره به چیزی فکر می کنه گفت：ولی من با نظرش
موافقم! این نقشه ی خوبیه ،در مورد وضع ظاهریش هم باید بگم کسی که تازه
سمت مواد میره چندان تغییری نمی کنه و به بعد هم که با گریم درست می شه
من اول در مورد همکاریش تردید داشتم ولی حاال کامال موافقم ،ایشون ذهن
خالقی داره و از پسش بر میاد.
سردار به من نگاه کرد و گفت：شما معلومه که از همکاری با ما مطمعنی ،ما
هم این فرصت رو بهت می دیم تا خودت رو ثابت کنی ،شما توی این ماموریت
با سرگرد تهرانی در تماسی و ایشون توضیحات الزمه رو براتون می ده فقط
یادتون باشه که این یک ماموریت ویژه است و باید همه ی تالشت رو بکنی و از
همه مهمتر اینکه باید خیلی مراقب خودت باشی.
سردار که بعدا فهمیدم بهش حاجی می گن نگاهش رو از من گرفت و رو به
بقیه خسته نباشید گفت که باعث شد همه برای ادای احترام سر جاشون بایستن.
سردار به طرف در رفت و بقیه هم به دنبالش از اتاق خارج شدن و
من هم که نمی دونستم باید چیکار کنم سر جام نشستم تا خانم رستمی به سراغم
بیاد.
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سرم رو روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم.
دو شب توی بازداشتگاه گرم مونده بودم و بوی عرق می دادم ،با خودم فکر
کردم کاش می تونستم حد اقل یه دوش بگیرم.
خیلی طول نکشید که کسی وارد اتاق شد و روی صندلی کنار من نشست و من
به خیال اینکه خانم رستمیه و درحالی که سرم رو از روی میز بر می داشتم
گفتم ：بازم باید برم...
با دیدن امیر بقیه حرفم رو خوردم و درست نشستم.
ازش خجالت می کشیدم!
من دختر مغروری بودم که توی عمرم حتی کوچکترین خالف هم نکرده بودم و
همیشه روی ابرا قدم می زدم ولی حاال به عنوان یه مجرم دو شب رو توی
بازداشتگاه مونده بودم و قرار بود برای اینکه زندون نرم با پلیس همکاری کنم و
شدیدا احساس حقارت می کردم.
امیر به صورتم که خستگی درونم رو فریاد می زد نگاه کرد و از جاش بلند شد
و در حالی که به سمت میز کار می رفت گفت：به نظر میاد خیلی خسته این!
امروز برین خونه و استراحت کنین فردا درمورد کارمون حرف می زنیم.
چیزی نگفتم و او خودکار رو از روی میز برداشت و بعد اینکه روی کاغذ
چیزی رو یادداشت کرد به سمتم اومد و کاغذ رو جلوم و روی میز گذاشت و
گفت :این شماره ی منه در صورت نیاز تماس بگیرین ...اگر هم کسی بهتون
زنگ زد یا هر چیز دیگه ای که پیش اومد من رو در جریان بذارین ،فردا هم
ساعت  ۹اینجا باشین تا در مورد برنامه مون و اینکه باید چیکار کنین با هم
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حرف بزنیم.
بعد تموم شدن حرفش با دوقدم بزرگ خودش رو به در رسوند و وقتی دستگیره
رو گرفت گفت：پدرتون بیرون منتظر شماست.
بغض گلوم رو به درد آورده و اشک پشت پلکم جمع شده بود! احساس می کردم
زیاد دوست نداره که باهام همکالم بشه و می خواد زودتر از شرم خالص بشه.
فکر اینکه االن قراره با بابا رو به رو بشم عذابم میداد ،من باعث شرمندگیش
شده بودم و روی دیدنش رو نداشتم.
خودم رو جمع وجور کردم و پا توی راهرو گذاشتم.
بابا و امیر در حال حرف زدن با هم بودن و امیر که روبه روی من بود زود تر
از بابا متوجه ام شد و با بابا دست داد و به طرف انتهای راهرو رفت.
با رفتنش بابا بهم نزدیک شد و لبخند زد ،لبخند تلخی که تلخیش قلبم رو سوزوند
و باعث شد من هم لبخند تلخی بزنم تا بغضم نشون داده نشه.
سالم کردم و بابا جواب داد ：سالم دخترم خوبی؟
 خوبم (ولی خوب نبودم حالم بد بود و بغض داشتم)بابا که دید حالم خوب نیست و بهش در مورد خوب بودنم دروغ گفتم حرفی نزد
و بدون هیچ حرف دیگه ای از ستاد خارج شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم.

بابا در حیاط رو با ریموت باز کرده و ماشین رو به حیاط برده بود و من
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توی ماشین نشسته بودم وبه مامان که از پنجره نگاهمون می کرد نگاه می کردم
که بابا که پیاده شده بود سرش رو توی ماشین کرد و گفت：رها نمی خوای
پیاده شی؟
نگاهم رو از مامان گرفتم و پیاده شدم که هدی با دو خودش رو بهم رسوند و هم
دیگه رو بغل کردیم.
او داشت گریه می کرد و حال من هم بهتر از او نبود ولی خودم رو نگه داشتم
که اشک نریزم وبا خنده ی تصنعی گفتم：هدی چیکار می کنی می خوای بینیت
رو با لباس من پاک کنی؟
هدی از بغلم بیرون اومد و به شوخی مشتی به بازوم زد و دستم رو گرفت و من
رو با خودش به داخل خونه کشوند.
به مامان که چشمای پف کرده اش ناراحتی زیادش و روزای بدی که گذرونده
بود رو نشون می داد و وسط سالن وایستاده بود نگاه کردم و او دستاش رو به دو
طرف باز کرد و من مثل پرنده ای که از قفس آزاد شده باشه به سمتش پرواز
کردم و خودم رو توی بغلش انداختم و به اشکام اجازه دادم بریزن و دردم رو با
خودشون از تنم بیرون کنن.
مامان هم به سرم دست می کشید و پا به پای من اشک می ریخت.

اونروز کسی ازاین ماجرا حرفی نزد و فقط هدی بود که گفت مامان جواب منفی
رو به محمد داده.
بعد از شام با هدی توی اتاق من بودیم و حرف می زدیم ،از هدی خواستم برام
از موقع اومدن مامورا و پیدا کردن مواد بگه که فقط گفت：رها خوب بود اینجا
نبودی!
www.98iia.com

74

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

حتی یاد آوریش هم وحشتناکه!
نمی دونی مامان و بابا چه حالی داشتن؟ تازه وقتی تو اومدی من همه چی رو
بهشون گفته بودم؛ رها این دو شب خیلی سخت گذشت خیلی!
راستی می دونستی دیروز امیر اومد اینجا؟
 امیر اومد اینجا؟ برای چی؟ من توی اتاق بودم و درست نمی شنیدم ولی فهمیدم داره درباره ی تو و اینکهبی گناهی حرف می زنه و یه چیزایی هم درباره ی همکاریت با پلیس بلغور
کرد....
 این فضولی تو هم یه جا به درد خورد ها! منو باش واسه کی این همه گوشم رو به در مالوندم! خب حاال لوس نشو و ادامه اش رو بگو. هیچی دیگه همش می گفت رها خانم ،رهاخانم …………،رهاخانم در جریاننبوده؛ رها خانم از روی دلسوزی این کار رو کرده ،رها خانم وقتی قضیه رو
فهمیده رابطه اش رو باهاشون قطع کرده ،خالصه اینکه هر کلمه ای که می
گفت یه رها خانم توش بود.
هدی به حرفای خودش می خندید و من ذوق زده بالش رو توی بغلم فشار می
دادم ودر همین حال مامان هدی رو صدا زد و هدی هم با لب خندون پا شد و تا
دم در رفت ،ولی قبل از خارج شدنش برگشت و گفت "：راستی رها خانم
همکاریت رو با آقا امیر تبریک می گم!"
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بالش توی دستم رو به طرفش پرت کردم که زود در رو بست و بالش هم روی
زمین افتاد.
اونشب با فکر امیر و همکاری و کاغذ تا شده ی توی دستم که شماره ی امیر
توش بود به خواب رفتم و صبح زودتر از همیشه بیدار شدم و بعد خوردن
صبحانه و پوشیدن لباس مناسب ( مانتو و شلوار سرمه ای که بیشتر حالت لباس
فرم داشت و مقنعه ی مشکی) و برداشتن کیف مشکیم آماده ی رفتن شدم و از
اتاق بیرون زدم .
در اتاق هدی رو باز کردم که با باز شدن در ،هدی هم چشماش رو باز کرد و
وقتی من رو دید با صدای خوابالو گفت：رها می خوای بری مدرسه؟
هدی این رو گفت و بعدش هم مالفه رو روی سرش کشید و خوابید.

می دونستم این حرف رو به خاطر لباسم که شبیه لباس فرمه می زنه!
ولی من هم بی خیال از حرفش عطر خوشبو و گرون قیمتش رو که فقط وقتی
می خواست بره پیش پندار میزد رو برداشتم و عطر زدم.
از اتاق هدی خارج شدم و به ساعت روی دیوارکه هشت و ربع رو نشون می
داد نگاه کردم و به طرف در رفتم و قبل خارج شدنم مامان رو صدا زدم：
 مامان جان من دارم می رم کار نداری شما؟مامان قرآن به دست از اتاقش خارج شد و به طرفم اومد .
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چهره ی مهربونش نگرانی و دلشوره رو فریاد می زد و از اضطراب درونش
خبر می داد و وقتی بهم رسید گفت：رها دخترم مراقب خودت باش ،کارای
خطری انجام نده ...اگه یه وقت دیدی سختته یا نمی تونی ادامه نده؛ نگران هیچ
چیز هم نباش بابات بهترین وکیل رو برات می گیره …من گفتم تو اصال نری
ولی بابات می گه باید پای کاری که کردی بایستی و جبرانش کنی ،ولی باز هم
اگه می خوای نرو.
 مامان جان نگران نباش ! ایشا اله اتفاقی نمیافته خدا خودش مراقبمه شما فقطدعا یادت نره.
 چشم عزیز دلم.از زیر قرآنی که توی دست مامان بود رد و در میان نگاه نگرانش راهی ستاد
شدم.

ساعت پنج دقیقه به نه بود و من توی راهروی ستاد نشسته بودم که سربازی به
سمتم اومد و گفت：جناب سرگرد توی اتاق انتهای راهرو سمت چپ منتظرتون
هستن!
از جام برخاستم و به سمت انتهای راهرو رفتم.
دچار احساسات ضد و نقیض شده بودم ،از یه طرف خوشحال بودم که امیر رو
می بینم و از طرفی ناراحت بودم که قراره به عنوان مجرم باهاش همکاری کنم
تا راهی زندان نشم.
من همیشه آرزو داشتم کنارش باشم ،نه به عنوان مجرم بلکه به عنوان همسرش
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و کسی که قراره یه عمر باهاش زندگی کنه!
مقابل در اتاقی که سربازه اشاره کرده بود وایستادم و با کشیدن نفس عمیقی در
زدم و با شنیدن بفرمایید امیر دستگیره رو گرفتم و در رو باز کردم.
امیر روبه روی تخته وایت بردی پشت به من وایستاده بود که با ورودم و سالم
کردنم به طرفم برگشت و جواب سالمم رو داد.
مردد توی چارچوب در وایستاده بودم که او در ماژیک توی دستش رو بست و
به سمت صندلی هایی که جلوی میزش بود رفت و به من هم تعارف کرد که
روی صندلی بشینم.
در رو بستم و روی اولین صندلی نشستم و او هم در حالی که روبه روم می
نشست گفت：شما هنوز هم مصممین که همکاری کنین؟
 اگه نبودم اینجا نمی یومدم. خب حاال که انقدر مطمعنی بریم سر اصل مطلب …امروز سه شنبه است وشما باید طبق برنامه تون فردا به پارک برین برای همین وقت زیادی نداریم!
چیزی نگفتم و او از روی صندلی کناریش جعبه ی کوچکی رو برداشت و روی
میز گذاشت وادامه داد:
 وقتی می رین سر قرار باید از این استفاده کنین ...روش رد یاب و شنود وصلشده و همه ی حرفاتون شنیده و ضبط می شه ،یادت باشه هر وقت خواستی
سوگند رو ببینی حتما باید این رو همراه خودت داشته باشی!
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از تغییر لحنش که یهو خودمونی شده بود جا خوردم و متعجب نگاهش کردم،
ولی او بی خیال در ادامه از اینکه چی باید بگم و چطور رفتار کنم حرف زد و
من هم گوش دادم و در آخر هم وقتی ازم درباره ی دفاع شخصی پرسید و فهمید
از مبارزه و دفاع هیچی حالیم نیست نفسی از سر حرص کشید و گفت：مهم
نیست با یک ی از همکارای خانم هماهنگ می کنم تا یه چیزایی رو یادت بده فعال
برای امروز کافیه.
در همین حال که امیر حرف می زد سربازی برامون چایی آورد و از اتاق
خارج شد .
با تموم شدن حرف امیر ،من که حسابی گلوم خشک شده بود چاییم رو تا تهش
خوردم و وقتی تموم شد امیر با جدیت گفت：می خواین بگم یکی دیگه هم
براتون بیارن؟
با تعجب و خجالت نگاهش کردم و گفتم：نه خیلی ممنون!
امیر دیگه چیزی نگفت و بعد اینکه یه مقدار از چاییش رو خورد دوباره در
مورد عملیات و  ...حرف زد و من با دقت به حرفاش گوش دادم.
فصل چهارم:
صبح چهارشنبه بود و من آمادهی رفتن به پارک بودم.
جعبه ای که امیر بهم داده بود رو باز کردم و یه جفت گوشواره ی خیلی خوشکل
داخل جعبه بهم چشمک زد که اونا رو با مال خودم عوض کردم و بعد سر کردن
روسریم از اتاق خارج شدم.
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مامان و هدی خواب بودن و خونه توی سکوت مطلق غرق شده بود و من
خیلی آروم در خونه رو بازوبسته کردم که مامان بیدار نشه و با نگرانیش
استرسم رو چند برابر نکنه.
وقتی جلوی در حیاط رسیدم اسپری فلفلم رو که برای مواقع ضروری توی کیفم
داشتم رو در اوردم و خیلی کم زیر بینیم زدم که باعث سوزش بینیم شد و چند
بار عطسه زدم و آبریزش بینیم شروع شد و فین فین کردم.
از در خونه ی امیر گذشتم و وقتی دیدم نیست که بخوام دیدش بزنم قدم هام رو به
سمت پارک تند کردم و روی همون صندلی ای که سوگند رو می دیدم نشستم و
منتظرش موندم.
آبریزش بینیم قطع نمی شد و کالفه ام کرده بود و با بی قراری و دلشوره به این
طرف و اونطرفم نگاه می کردم تا اگه توی پارک سوگند رو دیدم به سراغش
برم.
آدمایی که از جلوم رد می شدن هم با چندش و بعضی ها هم با دلسوزی نگاهم
می کردن! چون خیلی تابلو داشتم نقش یه معتاد بی قرار و خمار رو بازی
میکردم و عجیب توی نقشم فرو رفته بودم.
مدتی رو روی صندلی نشستم ،ولی کسی به سراغم نیومد که با ناامیدی پا شدم و
به سمت جایگاه همیشگی متین رفتم و وقتی دیدمش که هنوز هم اونجاست نفس
راحتی کشیدم و خدا رو شکر کردم.
متین مثل همیشه در حال نرمش کردن بود و هر چند لحظه یکبارهم با کسی
دست میداد.
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به طرفش رفتم و کنارش وایستادم که متوجه ی حضورم شد و به طرفم برگشت
و بادیدنم جا خورد و با تعجب گفت：به! رها خانم ازاین طرفا؟!
 سوگند…(دماغم رو باالکشیدم ودوباره گفتم)سوگند کجاست؟ من از کجا بدونم؟ دوست شماست ،از من می خوایش؟ پس از کی بخوام؟ مثل اینکه یادت رفته یه زمانی عاشق و معشوق بودین؟ هه؟!عاشق و معشوق ! ما سایهی هم رو با تیر می زنیم! حاال هرچی که هستین به من ربط نداره من کارش دارم ،زنگ زن بگو بیادباید ببینمش.
نگاهی به قیافه ی درهمم کرد و گفت：خدا بد نده؟ چیزی شده؟ داغونی کال.
بینیم رو با دستمال توی دستم پاک کردم.
 خدا بد نمی ده فعال که بنده هاش بد دادن. عجب بنده های بدی! نگفتی با سوگند چکار داری؟ خودش رو می خوام کارم سفارشی نیست! حاال وقتی دیدمش بهش میگم کارش داری. ِکی!؟ ِکی بهش می گی؟ من زود باید ببینمش.www.98iia.com

81

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 فردا می بینمش و بهش میگم که می خوای ببینیش ،ولی دیگه بقیه اش با مننیست.
می دونستم وجود من مانع کارو کاسبیش میشه ،چندتا مشتری از دور ما رو
زیر نظر داشتن و منتظر بودن تا من از اونجا برم و متین برای همین سعی
داشت من رو از سر خودش رها کنه.
کمی ازش دور شدم و اونطرف تر منتظر وایستادم.
خودم رو بی قرار نشون دادم و با اضطراب به دور و برم نگاه کردم و دوباره
وقتی سرش خلوت شد سریع خودم رو بهش رسوندم و بدون هیچ مقدمه ای پولی
که از قبل آماده کرده بودم رو به طرفش گرفتم.
می دونستم مقدار پول از آنچه او می خواست بیشتره ولی او با تعجب نگاهم کرد
و زود پول رو از دستم گرفت و با زیرکی گفت :یعنی می خوای باور کنم تو هم
گیری؟
بینیم رو باال کشیدم.
 اصال حوصله ندارم! همش تقصیر شماس با اون قصه ی عاشقی مسخره تون!بسته ی کوچیکی رو از جیبش در آورد و بهم داد که سریع گرفتمش و بدون
اینکه بهش نگاه کنم یا چیزی بگم با سرعت به طرف خروجی پارک قدم
برداشتم.
تا دو هفته این روند مواد خریدن من از متین ادامه داشت ولی از سوگند خبری
نبود و با امیر هم هیچ ارتباطی نداشتم.
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متین هر بار پول بیشتری بابت مواد ازم می گرفت و وقتی من اعتراض می
کردم می گفت ":زورت میاد پول بدی مصرف نکن من که اجبارت نکردم".
من هم مجبور می شدم هر بار پول بشتری بدم" البته پولی که می دادم مال خودم
نبود وامیر بهم داده بود! پولی که می گفت مال ستاده و برای ماموریت الزمه.
طبق نقشه ای که با امیر کشیده بودیم یه روز نصف پول مواد رو برداشتم و به
پارک رفتم.
پوال همه شون پول خورد بودن و بعضیاشون هم پارگی داشتن و کثیف بودن""
اونروز متین جاش رو عوض کرده و یه گوشه ی پارک و روی صندلی نشسته
بود و من کلی دنبالش گشتم تا پیداش کردم و وقتی هم که بهش رسیدم سرش غر
زدم که چرا می خواد جاش رو عوض کنه چیزی نمی گه ،ولی او در جواب
غر زدنم بسته ی کوچیک مواد رو جلوم گرفت و گفت：اوال این رو بگیر تا
خستگیت در بره ،دوما اونجا دیگه امن نبود.
بسته رو از دستش گرفتم و پول رو از جیب مانتوم در آوردم و به طرفش
گرفتم.
نگاهی به قیافه ی پوال انداخت و گفت ：از صندوق صدقه درآوردی؟
 فعال همین رو دارم بقیه اش رو هم فردا برات میارم! مگه کمه؟جوابی ندادم که پول رو به سمتم گرفت و گفت :پولت مال خودت بسته رو رد کن
بیاد.
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 این همه نقد بهت پول دادم حاال فقط یه بار پولم کمه؛ گفتم که فردا همه اش رویه جا می دم.
دست من رو که جلوش وایستاده بودم گرفت و به طرف صندلی کشوندم
و با نشستنم روی صندلی نزدیکم اومد و گفت：ما اینجا جنس مجانی به کسی
نمی دیم! نقد!  ...فقط نقد می دیم!
 ولی من تا آخر ماه که بابام بهم پول بده ،پولی ندارم ،ولی آخر ماه می تونم همهاش رو یه جا بهت بدم.
 تو که گفتی تا فردا بهم می دی حاال شد آخر ماه؟ الزم نکرده ،نسیه می خواییه ساقی دیگه پیدا کن.
 خواهش می کنم متین! من کسی دیگه ای رو نمی شناسم ،بهت که گفتم آخر ماههمش رو یک جا می دم.
دستم که مواد توش بود رو گرفت و خواست مواد رو در بیاره که دستم رو محکم
مشت کردم و گفتم：تو رو خدا متین من حالم بده ،پول این رو که بهت دادم.
 پولی که تو دادی پول نصف این هم نمی شه بقیه اش رو من باید از جیبم بزارمیاهللا رد کن بیاد من باید برم.
دستم از فشار دستش شل شد و او مواد رو از دستم درآورد و توی جیب شلوارش
جاش داد.
برای اینکه از جاش پا نشه ،آستین لباسش رو گرفتم و با التماس گفتم：تو رو
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خدا متین! اینجوری نکن من تا آخر ماه پول ندارم و کسی رو هم نمی شناسم که
بگیرم تا اون موقع می میرم خواهش می کنم! من ازت جنس مجانی نمی خوام
برات کار می کنم ،اصال از این به بعد نصف جنست رو بده من برات بفروشم.
 هه! یعنی گوشت رو بدم دست گربه؟ این دفعه رو بهت می دم ولی از فردا باپول اینجا باش وگر نه جنس بی جنس!
متین با گفتن این حرف بسته رو بهم داد و خیلی سریع ازم دور شد.

دو روز بعد توی پارک دنبال متین می گشتم ولی هرچه بیشتر چشم چرخوندم
کمتر دیدمش.
همانطور که دنبال متین می گشتم و توی پارک می چرخیدم دختری رو دیدم که
پشت به من وایستاده و خیلی هم شبیه سوگنده!
به دختره نزدیک شدم و برای اینکه مطمعن بشم سوگنده یا نه آروم صداش زدم:
 سوگند؟دختره به سمتم برگشت و نگاهم کرد!
من اشتباه نمی کردم !خودش بود ...بالخره سوگند خودش رو نشون داده بود!
سوگند ابروهاش رو باال انداخت و با خنده گفت：سالم رها خانوم! خوبی؟
خبرات زودتر رسیدن؟!
 هیچ معلوم هست تو کجایی؟ چرا خبری ازت نیست؟ متین کجاس؟ من که همیشه همین جاهام ،تو یه دفعه غیبت زد! حاال چی شده دوباره اومدیاینجا؟
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 یعنی نمی دونی برای چی اومدم ؟ بهت نمی یومد دختر نادونی باشی و به هر چیزی دست بزنی!؟ یه دوستی نا به جا و یه کنجکاوی احمقانه باعثش شد ،سوگند! تو رو خدا کمکمکن.
 چرا از من کمک می خوای؟ بابات که پزشکه بگو خوبت کنه! تازه تو که اولراهی و زیاد کار سختی هم نیست فقط چند روز درد می کشی.
 می خوای به بابام بگم معتادم که سکته کنه؟ تو رو خدا فعال کمکم کن و بهممواد برسون ،من به موقعش کنار می زارم.
 به من چه مربوطه! تو هنوز نمی دونی نباید هر چیزی رو تجربه کنی؟ اشتباه کردم! همه اش تقصیر دوست بی شعورم بود که توی سرم خوند بیامصرف کنیم ببینیم چی می شه.
 حاال از من می خوای چکار کنم؟ دست منم یه جا بند کن! اصال مثل قبل بسته ها رو برات جابه جا می کنم ،توفقط بهم جنس بده تا بتونم پولی که بابا بهم می ده رو پس انداز کنم و برم یه جا
کنار بزارم؛ فقط برای یه مدت خواهش می کنم!
 -رها تو در مورد من چی فکر کردی؟ مگه من بنگاه خیریه دارم که کمکت کنم!
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 من که نخواستم مجانی بهم بدی در ازاش کار می کنم ،هر کاری که تو بخوایفقط کمکم کن!
_.........
 -سوگند لطفا درکم کن من هیچ راهی ندارم ،حالم خیلی بده.

سوگند که معلوم بود دلش به حالم سوخته کمی فکر کرد و گفت：حاال باشه تا
فردا ببینم چی می شه.
 االن! االن رو چیکار کنم؟نفسی از سر حرص کشید و بسته ی کوچیکی رو بهم داد و خواست بره که
گفتم：فردا کجا ببینمت؟
 -مترو...

اونروز با خوشحالی از اعتماد و پیدا شدن سوگند ،طبق سفارش هدی یه بستنی
گنده خریدم و به خونه رفتم و فرداش سوگند رو توی مترو دیدم!
اونروز سوگند یه بسته لوازم آرایشی به همراه آدرس یه آرایشگاه رو بهم داد و
گفت：این بسته رو به این آدرسی که دادم می بری و در عوض من هم جنست
رو جور می کنم؛ هوس کلک زدن به سرت نزنه ،خراش روی دستت که هنوز
هم ردش هست به خاطر دوتا بسته ی کوچولو بود پس حواست رو جمع کن که
کارت رو درست انجام بدی ما با کسی شوخی نداریم!
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 قول می دم پشیمونت نکنم! امیدوارم...در ضمن اگه گیر افتادی هم اسمی از ما نمی بری هرچند که اگهببری هم بی فایده است!
 تا جایی که بتونم سعی می کنم گیر نیفتم چون دوست ندارم حاال حاالها بمیرم.لبخندی از روی رضایت زد و من موادی که برای خودم بود رو گرفتم و از
ایستگاه مترو خارج شدم.
خوشحال بودم! چون بالخره بعد دو هفته تونسته بودم اعتمادشون رو جلب کنم و
وارد باندشون بشم.
با خوشحالی و بدون ترس از امکان گیر افتادنم بسته هایی که سوگند داده بود رو
به مقصد رسوندم و به خونه رفتم.
توی خونه هم شاد بودم و با هدی شوخی می کردم ،مامان هم از اینکه روحیه ام
عوض شده بود خوشحال بود و سر به سرم میذاشت.
شبش هم بابا شیفت بود وتا صبح خونه نیومد و من و هدی از فرصت استفاده
کردیم و حسابی قر دادیم.
هدی فلشش رو به تلوزیون متصل و فیلم آموزش رقص رو پلی کرد و دوتایی
حسابی باهاش رقصیدیم و از هم فیلم گرفتیم.
آخر شب هم خسته و کوفته به اتاقم رفتم تا بخوابم.

روی تخت ولو شدم که با لرزش گوشی توی دستم یه وری شدم و به صحفه اش
نگاه کردم و با دیدن شماره ی امیر که بهم پیام داده بود خوشحال شدم و خوندمش
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که نوشته بود"：تا اینجا کارتون خوب بود! سعی کن بیشتر بهش نزدیک بشی تا
توی مهمونی آخر هفته دعوتت کنه.
از پیام امیر ذوق کردم و گوشی رو روی قلبم گذاشتم و چشمام رو بستم.

بر عکس روزای قبل دستگیریم این دفعه روزای یکشنبه و سه شنبه با سوگند
قرار داشتم و می دیدمش.
اونروز دومین باری بود که می خواستم بسته های سوگند رو جابه جا کنم و باز
هم توی مترو قرار گذاشته بودیم.
وقتی سوگند رو دیدم خودم رو ناراحت و عصبی نشون دادم وسوگند که کنجکاو
شد ه بود علتش رو پرسید و من پوفی کشیدم و گفتم：یه کم کالفه ام دلم یکم
هیجان می خواد یه جشنی! تفریحی! خسته شدم از این زندگی که هر روزش مثل
همه! مامانم آزادم می زاره تا هرجا که می خوام برم ولی همه ی دوستام
وضعشون از من هم بدتره ،اهل هیچی نیستن دلم نمی خواد مثل پیرزنا توی
خونه بشینم بدون هیچ دلخوشی ای!
سوگند چشماش رو ریز کرد و گفت：اهل مهمونی مختلط هستی؟
 منظورت پارتیه؟ تا حاال نرفتم ولی بدم نمیاد برم.یه کارت دعوت کوچیک ،از جیب کیفش در آورد و همانطور که کارت رو جلوم
گرفته بود ،گفت ：دنبال کسی می گشتم که چند تا بسته ی کوچیک رو برام
ببره توی مهمونی ،اگه دوست داری بیای باید این کار رو برام انجام بدی ،یعنی
اینکه دوتا بسته رو از یه جا بگیری و اونجا تحویل بدی.
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 دلم می خواد بیام ...ولی از کی باید بسته رو بگیرم؟ ...به کی باید تحول بدم؟(به چشمای آبیش خیره شدم و آروم تر گفتم)کار خطر ناکیه؟!
 اگه خطرناک نبود که از تو نمی خواستم! فقط فکرش رو بکن آخرش یهمهمونی شاده ،یه مهمونی که مطمعنم توی خوابت هم ندیدی!
 سوگند! خیلی بد جنس شدی! رها من خیلی مراعاتت رو کردم وخیلی باهات مدارا می کنم ،اون هم فقط بهخاطر اینکه احساس می کنم باعث معتاد شدنت منم و من تو رو توی این راه
کشوندم! رها تو قراره بسته رو به اصل کاری تحویل بدی ،من مطمعنم اگه
کارت رو درست انجام بدی با قیافه ای که تو داری دلش رو می بری و دیگه
الزم نیست از من مواد بگیری یعنی اینکه دیگه نونت توی روغنه!
 حاال این اصل کاری کی هست؟ وقتی اومدی می بینیش ،فعال تا همین جاش رو بدون بقیه اش رو بعدا بهت میگم.

اونروز هم بعد خداحافظی از سوگند بسته ای که بهم داده بود رو تحویل دادم و
به خونه برگشتم و به محض رسیدنم به خونه یک راست به حموم رفتم و دوش
گرفتم.
دوش گرفتنم تموم شده بود و درحال لباس پوشیدن بودم که مامان صدام زد：رها
نمی خوای بیای بیرون؟ گوشیت خودش رو کشت!
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با این حرف مامان بی خیال گرفتن آب موهام با حوله شدم و از حموم بیرون
اومدم و به سمت اتاقم دویدم.
گوشیم که روی میز زنگ می خورد رو برداشتم و بدون اینکه اسم تماس گیرنده
رو بخونم جواب دادم و صدای عصبانی امیر توی گوشم پیچید که گفت:
 هیچ معلوم هست شما کجایی ...چرا گوشیت رو جواب نمی دی؟ ببخشیدحواسم به گوشیم نبود!مثل اینکه آروم شده بود که با صدای آروم تری گفت：گوشیتون رو در دسترس
بزارین و حواستون هم بهش باشه ،تاریخ مهمونی برای فردا شبه! باید ببینمتون
و یه سری توضیحات رو بهت بدم ولی نه توی ستاد ،آدرس جایی که باید بیای
رو برات می فرستم فعال خداحافظ.
قبل از اینکه من بخوام چیزی بگم تماس رو قطع کرد و حتی نذاشت یه کلمه
حرف بزنم! خودش برید و خودش هم دوخت!
گوشی رو روی تخت انداختم و سر خوش از تماس امیر موهای خیسم رو آب
وتاب دادم و مدتی نگذشت که با صدای اس ام اس گوشیم به طرف تخت شیرجه
زدم و به شکم روی تخت افتادم و پیامش رو خوندم که نوشته بود：بعداز ظهر
ساعت  ۶کافی شاپ...
در ادامه آدرس کافی شاپ رو نوشته بود که خیلی هم از خونهی ما دور بود.
می دونستم این کارش برای اینه که کسی از اهل محل مارو با هم نبینه و پشت
سرمون حرف نزنه!
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خوشحال از قرار مالقاتم با امیر از اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم.
مامان در قابلمه خورشت رو باز و سرش رو روش خم کرده بود و خورشت رو
هم می زد و با تموم شدن کارش قاشق توی دستش رو به لبه ی قابلمه زد و در
قابلمه رو گذاشت و خواست به سمت سینک بره و ظرفای کثیف رو بشوره که با
قدمای بلند خودم رو به سینک رسوندم و مانعش شدم و گفتم:
 مامان جان بزا من می شورم!مامان که تازه متوجه ی حضور من شده بود به چهره ی خندانم نگاه کرد و
گفت：چیه امروز کبکت خروس می خونه؟
همونجور که روی اسکاج مایع می ریختم گفتم：چیزی نیست مامان جونی!
مامان که فهمید نمی خوام راز شادیم رو بهش بگم با گفتن"：آره از قیافت
معلومه چیزی نیست"بحث رو تموم کرد ومن به این فهمیدگیش لبخند زدم.

هدی این روزا به کالس زبان می رفت و روزا یا من و مامان خونه بودیم یا
مامان به تنهایی!
من هم کالس نقاشی رو کنسل کرده و به همکاری وماموریتم چسبیده بودم وجز
روزایی که با سوگند قرار داشتم بقیه روزا رو خونه می موندم.

بعداز ظهر آماده ی رفتن به کافی شاپ شدم!
دلم می خواست کمی آرایش کنم و به خودم برسم ولی با فکر اینکه ممکنه امیر
بد برداشت کنه منصرف شدم و با خودم گفتم اینجوری فکر می کنه من خیلی از
این اوضاع خوشحال و راضیم ،گرچه خوشحال بودم نه به خاطر اینکه وارد باند
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خطرناک مواد مخدر شده بودم ،بلکه به این خاطر که می تونستم امیر رو ببینم و
باهاش حرف بزنم ،من همیشه او رو از دور و بیشتر توی مراسمای عذاداری که
ت وی مسجد برگذار می شد می دیدم ،بدون اینکه بهم نگاه کنه یا باهام حرف بزنه
ولی حاال نه تنها می دیدمش و حرف می زدیم بلکه شماره اش هم توی گوشیم
ذخیره بود و بهم زنگ می زد و یه جورایی من این رو مدیون سوگند بودم و از
طمع انتقامم کم شده بود.
بعد اینکه چند تا ماشین عوض کردم به کافی شاپ رسیدم و خواستم وارد بشم که
گوشیم زنگ خورد و با دیدن شماره ی امیر زود جواب دادم.
 الو... سالم شما کجایی؟ سالم! جلوی در ورودی کافی شاپم ،شما کجایین؟ -بیا طبقه دوم آخر سالن گوشه ی سمت راست...

باز هم زودتر از من تماس رو قطع کرد ،بدون اینکه اجازه حرف زدن بهم داده
باشه!
وارد کافی شاپ شدم و به سمت جایی که گفته بود رفتم و با چشم به دنبالش گشتم
ودیدمش که گوشه ی دنج سالن نشسته و نیم رخش به منه.
بادیدنش نیشم باز شد ،ولی زود خودم رو جمع و جور کردم وبه خودم نهیب
زدم" :چته رها! حاال خوبه بهت محل نمی ذاره نیشت بازه ،باوقار باش و مثل
خانما رفتار کن"
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با رسیدن بهش سالم کردم و روبه روش نشستم که جواب سالمم رو داد و تکیه
اش رو از میز برداشت و به پشتی صندلی تکیه زد.
ازش خجالت می کشیدم و قلبم تند می زد و یه جورایی استرس هم داشتم.
با نشستن من روی صندلی پیشخدمت به طرفمون اومد و با گفتن چی میل دارین
منو رو به دستم داد.
توی اون هوای گرم راه زیادی رو اومده و حسابی تشنه بودم ،برای همین یه
آبمیوه ی خنک سفارش دادم و گارسون به طرف امیر برگشت ولی قبل اینکه
چیزی بگه امیر گفت：همون آبمیوه...
پیشخدمت که سفارش گرفته بود ازمون دور شد و امیر نگاهش رو ریز کرد و به
صورتم خیره شد ولبخند زد!
گیج شده بودم! او به چی اینجور دقیق نگاه می کرد و می خندید؟
با سردر گمی پرسیدم  :چیزی شده؟ چیزی روی صورتمه؟
 نه! پس ... -گوشواره ها همراهتونه؟
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 نه! وقتی می رم خونه درشون میارم االن هم فکر نمی کردم الزم باشه گوشمکنم! بایدگوشم می کردم؟
 نه الزم نیس! می دونین؟ اصال فکر نمی کردم شما بتونی انقدر خوب نقشبازی کنی! ...ایده ی اسپری فلفل عالی بود!
من که حسابی از تعریفش سر ذوق اومده و خرکیف شده بودم لبخندی زدم که
در همین حال پیشخدمت آبمیوه رو آورد و جلومون روی میز گذاشت و دیگه
نتونستم جوابش رو بدم وساکت موندم.
با رفتن پیشخدمت لیوان آبمیوه ام رو برداشتم و آبمیوه رو تا نصفه سر کشیدم که
با نگاه خیره و لب خندون امیر از خوردن بقیه اش منصرف شدم و توی دلم به
خودم توپیدم که یه لحظه نمی تونم با کالس رفتار کنم و همون اول کاری سوتی
دادم.
لیوان رو روی میز گذاشتم و خیلی ریلکس بدون اینکه فکر کنم اتفاقی افتاده به
امیر نگاه کردم و دیدم که داره بهم می خنده!
لباش نمی خندید ولی چشماش قهقهه می زد!
نگاهم رو از ازش گرفتم و به لیوانی که بیشتر آبمیوه اش رو خورده بودم چشم
دوختم و گفتم：خب! من باید چیکار کنم؟
تکیه اش رو از صندلی برداشت و به دستاش که روی میز و توی هم قالب بودن
تکیه داد و گفت：مهمونی فردا شب برای ما مهمه ،از حرفای سوگند معلوم شد
که می خوان یه محموله رو از طریق تو وارد مهمونی کنن و به احتمال زیاد
توی همون مهمونی پخش کنن،
یکی از رئیساشون هم توی مهمونیه ولی اونی که ما دنبالشیم نیست و تنها کسی
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که ازش خبر داره همین رئیسشونه که اسمش کریمه ،همون اصل کاری که
سوگند حرفش رو می زد!
آدم خطر ناکیه و هیچ حد مرزی رو قائل نیست ،سعی نکن بهش نزدیک بشی
فقط جنس رو تحویلش می دی و ازش دور می شی،
من و افرادم هم توی مهمونی هستیم و مراقبتیم ،همون خانم رستمی که قبال
دیدیش هم حضور داره.

جعبه ی کوچیکی رو از جیب کتش درآورد و ادامه داد :عالوه بر گوشواره هایی
که همراهت داری این گوشی رو هم گوشت می ذاری تا با من در تماس باشی،
اگه توی مهمونی مشکلی پیش اومد ،آروم دستت رو به گوشی می زنی و به من
خبر می دی ،امنیت شما از همه چیز مهم تره و اینکه یادت باشه هر نوشیدنی ای
که بهت دادن رو نباید بخوری!

خالصه اینکه کلی نصیحت کرد و در آخر هم گفت :برای مهمونی اگه فکر می
کنین چیزی الزم دارین می تونیم براتون تهیه کنیم!
دلم می خواست بگم برام لباس تهیه کنید ،اینجوری هم به لباسام اضافه می شد و
هم برای نامزدی سهراب لباس داشتم.
به خسیسی خودم لبخند زدم و گفتم：نه ممنون چیزی نمی خوام!
 خیلی خب! فکر می کنم همه چیز رو براتون توضیح دادم اگه سوالی داری میتونی بپرسی؟
 -نه همه چی واضح بود.
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 من می رم خونه می تونم شما رو هم برسونم البته تا نزدیکی خونتون!"اینکه باهاش توی ماشین تنها باشم برام خوشایند بود ولی ازش خجالت می
کشیدم".
قبل اینکه چیزی بگم برای گوشیش پیامک اومد که سریع خوندش و رو به من
گفت：متاسفم! من باید برم ستاد ،فردا شب توی مهمونی می بینمتون فعال
خداحافظ.

پول آبمیوه رو حساب کرد و از کافی شاپ خارج شد و من به این فکر کردم که
چرا یه بار جمع بسته می شم و یه بار دوم شخص مفردخطابم می کنه؟
بالخره نفهمیدیم کدوم وریه!
بقیه آبمیوه ام رو خوردم و از کافی شاپ بیرون زدم.
(این رمان در انجمن ترکان نوشته و منتشر شده است).
فصل پنجم:
با هدی توی اتاق من بودیم و من برای مهمونی آماده می شدم.
 رها این لباسه خیلی پوشیده و ساده اس ،یه لباس دیگه بپوش.(این چندمین باری بود که هدی این جمله رو تکرار می کرد و من هربار می
گفتم：نه همین خوبه!)
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"آخه یه لباس مشکی بلند پوشیده بودم که دامن کلوشش تا سر پام می رسید و یقه
اش هم کامال پوشیده بود و آستین حریر داشت و یه کمربند طالیی هم بهش وصل
میشد"
هدی برای چندمین بار غر زد :مراسم ختم که نمی ری حد اقل رنگی انتخاب
کن!
 هدی جان با این که نظرت برام مهمه ولی هر چقدر هم که اصرار کنی فایدهنداره و من همین رو می پوشم ،چند بار بگم مهمونی مختلطه و هر جور آدمی
توش پیدا می شه ،پس باید جوری باشم که کسی هوس اذیت کردنم به سرش
نزنه.
 االن فکر می کنی با این لباس خیلی در امنیتی؟! نه خیر آبجی خانم! این لباسهانقدر قشنگ به تنت نشسته که من هم نمی تونم ازت چشم وردارم ،فقط می گم
حاال که امیر هم هست کمی تغییر کرده باشی ،خدا روچه دیدی شایدبه دلش
نشستی؟!
 قرار نیست عاشق تیپم بشه او باید من رو به خاطر خودم بخواد! همین جور کههستم!
هدی دیگه اعتراضی نکرد و شروع به بافتن موهام کرد و اونا رو برام مدل دار
بافت و از روی شونه ام به روی سینه ام آورد.
کمی هم به خودم رسیدم و آرایش کردم که گوشیم زنگ خورد و من
شماره ی ناشناس رو جواب دادم و صدای سوگند رو شناختم که گفت :تا نیم
ساعت دیگه برو توی خیابون ،یه ماشین  ۲۰۶اونطرفش پارکه ،یه نفر میاد و
سوئیچ رو بهت می ده ،باید به آدرسی که توی ماشین گذاشتم بری ،به مرد
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میانسالی که به سراغت میاد بگو هدیه ی کریم رو می خوام.
 باشه فهمیدم ،االن میام بیرون.گوشی کوچیکی که امیر بهم داده بود رو توی گوشم گذاشتم و موهام رو روی
گوشم پخش و با سنجاق سر محکمشون کردم تا کنار نرن و گوشی دیده نشه.
گوشواره ها رو هم گوشم کردم و با پوشیدن مانتو و کفش و روسری آماده ی
رفتن شدم.
قبل از خارج شدن از اتاق ،دوباره جلوی آینه وایستادم و یه مقدار از رژ روی
لبم رو خوردم تا کم رنگ تر بشه که صدای هدی بلند شد که معترضانه
گفت：رها بزار یه کم رنگ روی اون لبات بمونه!
 الزم نکرده لبام بی رنگ هم قشنگن. خیلی اعتماد به سقفی! هدی تو رو خدا برام دعا کن ،دعا کن اتفاق بدی نیفته. نگران نباش امیر و از اون باال تر خدا مراقبته.از حرفش دلگرم شدم و با تماس دوباره ی سوگند ازش خداحافظی کردم و از
خونه بیرون زدم.

محله مثل هر روز عصر شلوغ و پر رفت و آمد بود و من با اون لباس و وضع
ظاهرم مرکز توجه بودم و به خصوص اینکه با کفش پاشنه بلندم نمی تونستم به
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درستی راه برم و تلو تلو می خوردم.
از میان نگاه های خیره بهم گذشتم و وقتی به خیابون اصلی رسیدم ،یه پژوی
۲۰۶که اونطرف خیابون پارک بود و چرا غاش روشن و خاموش می شد توجهم
رو جلب کرد.
شک داشتم خودش باشه که با احتیاط جلو رفتم و داخلش رو نگاه کردم که صدای
مردی که از کنارم گفت همینه! باعث شد از ماشین کمی فاصله بگیرم و به او
نگاه کنم.
مرده ،سوئیچ ماشین رو به سمتم گرفت و گفت：ما همه جا دنبالتیم پس مراقب
کارات باش!
بدون معطلی سوئچ رو از دستش گرفتم و توی ماشین نشستم و کاغذ تا شده و جا
خوش کرده روی صندلی کناری رو باز کردم و آدرس توش رو به خاطر سپردم
و به سمت مقصد حرکت کردم.
مدتی بعد به مقصد رسیده بودم و آروم رانندگی می کردم تا شخص مورد نظر
رو پیدا کنم که مرد میانسالی با تیپ آراسته و لباس اتو کشیده که به نظر می
رسید منتظر کسیه توجهم رو جلب کرد.
مرده ،کنار ماشین گرون قیمتش وایستاده و به روبه روش خیره بود و من که
شک داشتم خودش باشه ماشین رو یه گوشه پارک کردم و منتظر موندم.
گوشیم همراهم نبود که به سوگند زنگ بزنم و ازش در مورد مرده بپرسم و چیز
زیادی هم ازش نمی دونستم پس بهترین کار نشستن توی ماشین و منتظر موندن
بود و اتفاقا انتظارم خیلی طول نکشید که مرده متوجه ی من شد و در ماشینش
رو باز کرد و دوتا پاکت رو بیرون آورد.
وقتی که مطمعن شدم خودشه پیاده شدم و خودم روبهش رسوندم و همانطور که
سوگند گفته بود گفتم هدیه ی کریم رو می خوام که بدون هیچ حرفی پاکتها رو بهم
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داد و من بعد گرفتنشون سوار ماشین شدم و به سمت ویالیی که مهمونی توش
برگزار می شد حرکت کردم.
نصف راه رو رفته بودم که صدای امیر رو از گوشی توی گوشم شنیدم که گفت:
 رها خانم! شما االن کجایی؟ سالم ،توی راه مهمونی ام. چی شد؟ چیزی تحویل گرفتی یا نه؟ تحویل گرفتم! دو تا پاکت که اتفاقا سنگین هم هستن. -بسیار خب! رسیدی ویال خبرم کن.

نیم ساعت بعد توی حیاط بزرگ ویال بودم.
راه سنگ فرشی که در حیاط رو به در ورودی ویال متصل می کرد با المپای
زیادی روشن شده بود و من برای اینکه توی روشنایی دیده نشم و کسی متوجهم
نشه کمی از در حیاط فاصله گرفتم و پاکتها رو از دست راستم به دست چپم
دادم و حین مرتب کردن شالم خیلی آروم دستم رو به گوشی توی گوشم زدم،
ولی قبل اینکه من چیزی بگم امیر پیش دستی کرد و پرسید：رسیدی؟
 آره االن می خوام برم تو! -خانم رستمی داخل هستن ،من هم تا چند دقیقه دیگه می رسم.
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جوابی ندادم و با خیالی راحت از بودن کسی که توی مهمونی می تونه مراقبم
باشه به سمت ویال پا تند کردم.
صدای آهنگ کر کننده ای توی فضا پیچیده بود و نورای رنگی رقص نور،
داخل ویال رو با وجود خاموشی چراغ ها روشن کرده بودن.
با ورودم به ویال ،خدمت کار جلو اومد و من مانتو و شالم رو بهش دادم و تازه
فهمیدم چقدر برام سخته که بخوام بدون مانتو باشم و خدا رو شکر کردم که به
حرف هدی گوش ندادم و لباس پوشیده پوشیدم.
خدمت کار خواست پاکت ها رو هم از دستم بگیره که طبق سفارش سوگند سریع
گفتم：این کادوی کریمه!
خدمتکار با گفتن "خوش اومدین" کنار رفت و من پا توی سالن بزرگ و شلوغ
ویال گذاشتم.
سالن شلوغ بود و هر کس برای خودش کاری رو انجام می داد؛ یکی می
رقصید ،یکی نوشیدنی می خورد و بعضی ها هم با یکدیگه حرف می زدن.
به محض ورودم به سالن چشم چرخوندم تا رستمی رو پیدا کنم ولی اصال نمی
دیدمش وتنها یه خانم که لباس پوشیده تری نسبت به بقیه داشت توجهم رو جلب
کرد.
گرچه که خانمه شبیه رستمی بود ،ولی با اون همه آرایشی که داشت نمی تونستم
تشخیص بدم که خودشه و توی نخش بودم تا ببینم که به دنبال من می گرده یا نه،
ولی او بدون توجه به من لیوان نوشیدنی ای برداشت و یه گوشه نشست.
چشم ازش گرفتم و خواستم دنبال رستمی دیگه ای بگردم که صدای امیر توی
گوشم پیچید که گفت :شما کجایی؟ تونستی رستمی رو پیدا کنی؟
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 من داخلم ولی نمی بینمش! شما نمی دونی لباسش چه شکلیه؟ -مهم نیست! من االن میام تو و بهش ملحق میشم.

از رسیدن امیر خوشحال شدم ،ولی با این حال من که تا اون لحظه ،تنهایی به
هیچ مهمونی ای نرفته بودم هاج و واج جلوی در وایستاده بودم و نمی دونستم
چیکار کنم که با دیدن سوگند که اونطرف سالن با کسی حرف می زد ذوق کردم
وخواستم به طرفش برم ،ولی دیدم ضایع است که با دوتا پاکت توی دستم اینور و
اونور برم و توی مهمونی بچرخم ،بنابراین یکی از میزا که جای دنجی بود رو
انتخاب کردم و پشتش نشستم.
یکی از خدمت کارا که حسابی هم به خودش رسیده بود و گویا منتظر بود تا من
بشینم ،برام چند نوع نوشیدنی آورد که من آب پرتقال رو انتخاب کردم و
برداشتم.
چشمم هر لحظه به سوگند بود که گمش نکنم ولی او جاش رو عوض کرد و
پشت دیواری که مقابلم بود قرار گرفت و دیگه نمی تونستم ببینمش.
سوگند مشکوک می زد و من برای اینکه بهتر بتونم زیر نظر بگیرمش از جام
برخاستم و بدون چشم برداشتن ازش به سمتش رفتم.
چشمم به سمت دیوار بود و بدون اینکه به جلوم توجه داشته باشم جلو می رفتم
که ناگهان با شخصی برخورد کردم و از حرکت وایستادم!

www.98iia.com

103

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

سرم رو باال گرفتم تا ببینم به کی خوردم که با دیدن قیافه ی ترسناکش ترسیدم و
یه قدم به عقب برداشتم.
مرد هیکلی مقابلم ،موهای بلندش رو پشت سرش بسته بود کامال معلوم بود که
مرد خطرناکیه!
با لکنت زبون گفتم：بب..خشید حواسم نبود!
مرد هیکلی خندید و گفت：شما ببخشید خانوم که جلوتون سبز شدم.
نزدیک تر اومد و گفت：افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟
من که حسابی ازش ترسیده بودم ساکت موندم ،ولی او به چشمام زل زده ومنتظر
جوابم بود.
دلم نمی خواست باهاش هم کالم بشم و دنبال کلماتی می گشتم تا با گفتنشون دست
از سرم برداره ،ولی قبل اینکه با حرف زدنم گند بزنم و همه چیز رو خراب کنم
سوگند جلو اومد و گفتَ ：به! سالم کریم خان! ...کم پیدایی؟
(پس کریمی که امیر ازش حرف می زد این بود! حاال منظورش رو ازخطرناک
می فهمیدم).
کریم ابروهاش رو باال انداخت و گفت：من همیشه پیدام! ...سفارشیم چی شد؟
 ما رو دست انداختی کریم؟ سفارشی همین االن جلوت وایستاده و داره نگاتwww.98iia.com
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می کنه! تو که زود تر از من دیدیش و احوالپرسیت رو هم کردی!
کریم با تعجب به من نگاه کرد و وقتی بسته ها رو توی دستم دید گفت：واقعا؟
ولی این خانم خوشکله هنوز خودش رو معرفی نکرده!
با دیدن سوگند که انقدر راحت باهاش حرف می زد جرأت پیدا و خودم رو
معرفی کردم.
کریم با لبخند به صورتم نگاه میکرد و بدون اینکه نگاهش رو از من بگیره به
سوگند گفت：کم وکسری که نداره؟ دوست ندارم به خاطرشون اعصابم خراب
بشه.
 خیالت راحت درست درسته! ...حاال نمی خوای بگی اینا رو برای کجا میخوای؟ تو که خودت تولیدیش رو داری ؟
 اونش به تو مربوط نیست.سوگند دیگه چیزی نگفت و کریم به مردی که مثل بادیگاردا کنارش وایستاده بود
اشاره ای کرد و مرده هم بدون هیچ حرفی پاکت ها رو از دستم گرفت و ازمون
دور شد.
با رفتن بادیگارد ،کریم بدون توجه به سوگند که روبه روش وایستاده بود ،دستش
رو پشت کمرم انداخت و من رو به سمت میزی که یک قدم ازش فاصله گرفته
بودم برد.
از تماس دست کریم چندشم شد و باالجبار کنارش نشستم و برای اینکه خیالم
راحت بشه که نمی تونه بهم صدمه ای بهم بزنه با چشم به دنبال امیر گشتم و
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دیدمش که داره با همون خانمی که شک داشتم رستمی باشه و آقایی که کنار
رستمی وایستاده حرف می زنه.
کریم دستش رو روی پام گذاشت و رد نگاهم رو دنبال کرد و من که از تماس
دستش حس بدی پیدا کرده و بدنم دون دون شده بود ،قبل اینکه بفهمه به کی نگاه
می کنم دستم رو روی دستش گذاشتم و از روی پام دورش کردم.
با این حرکتم کریم به چشمایی که ترس و استرسم رو فریاد می زد نگاه کرد و
لبخند زد که لپام گل انداخت و لبم رو گاز گرفتم!
نگاهش رو به لبام دوخت و سرش رو بهم نزدیک کرد و زیر گوشم گفت：می
دونی لبات خیلی خوردنیه؟
از فکر پلیدش ترسیدم و سرم رو عقب کشیدم ولی او قصد عقب نشینی نداشت که
بازوم رو گرفت تا نتونم عقب برم و بهم نزدیک و نزدیک تر شد.
نفسم به شماره افتاده بود! چشمام رو بستم تا صورتش رو نبینم که نزدیکم می شه
که ناگهان نفسش رو عصبی بیرون داد و بازوم رو رها کرد و گفت ：رها
عزیزم من باید برم! .....جایی نری ،من زود بر می گردم.
خوشحال شدم و در جوابش لبخند بی جونی زدم که چشمکی بهم زد و با مردی
که معلوم بود به دنبالش اومده همراه و از من دور شد.
نفس راحتی کشیدم و با خیالی آسوده از این که صدام رو نمی شنوه گفتم :می
خوام صد سال سیاه برنگردی!
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این اولین باری بود که یه مرد نا محرم و هیز بهم زل می زد و دست روی پام
می گذاشت ،یه جورایی احساس گناه و خفگی می کردم و حالم بد شده بود و با
این که کریم رفته بود ولی بازهم احساس می کردم کنارمه و قصد لبام رو داره.
سرم رو به دو طرف تکون دادم تا فکر کریم که همین اول کاری ازش متنفر
شده بودم از سرم بیرون بره و به طرفی که امیر وایستاده بود نگاه کردم.
امیر با کت و شلوار مشکی خوشتیب تر از همیشه شده بود و هنوز هم ته ریش
داشت و چهره اش جذاب بود.
خانم رستمی هم می خندید و با امیر حرف می زد.
رستمی خوشکل بود و با این همه آرایش خوشکل تر هم شده بود و دلم می
خواست با دستام خفه اش کنم!
احساس می کردم می خواد امیر رو از چنگم در بیاره و حسابی حسودیم گل
کرده بود.
حتی به خودم توپیدم که چرا به حرف هدی گوش ندادم و بیشتر آرایش نکردم،
ولی با یادآوری کاری که کریم می خواست بکنه ،لبم رو تو دهنم کشیدم و همون
ته مونده ی رژ رو هم خوردم.

امیر وقتی متوجه ی نگاه خیره ام شد از رستمی و مرد کنارش فاصله گرفت و
توی گوشی رو به من گفت：مگه نگفتم از کریم فاصله بگیر؟...چرا رفتی ور
دلش نشستی و دل و قلوه می دی؟
 -به من چه! خودش مثل کنه به من چسبید!
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 من نمی دونم! یه بهانه ای بیار و ازش دور ش ،اون لبت رو هم انقدر به دندوننگیر! در ضمن خانم رستمی همونیه که باهاش حرف می زدم! حاال خوبه چند
بار دیدیش و نمی شناسیش.

 وقتی من دیدمش هفت قلم آرایش نداشت ،مثل اینکه این خانم رستمیتون زیاد هماز بودن من خوشحال نیست که بهم پشت می کنه و محل نمی ذاره! مارو باش به
امید کی اومدیم مهمونی ؟
 من خودم حواسم بهت هست تو فقط از کریم دور شو!نگرانی امیر روی منم اثر کرد و دلشوره گرفتم و برای اینکه کمی آروم بشم
لیوان آب پرتقال رو برداشتم و سر کشیدم و وقتی لیوان ،خالی از آب پرتقال شد،
تازه متوجه ی مزه ی غیر عادیش شدم!
گلوم می سوخت و حالم بد شده بود و با دیدن کریم که به طرفم میومد حالم بدتر
شد و حالت تهوع گرفتم.
هر چه کریم به من نزدیک تر می شد تهوع من هم بیشتر و تنم داغ تر می شد و
قتی که کریم بهم رسید دیگه طاقت نیاوردم و به طرف راهرویی که حدس می
زدم سرویس بهداشتی توش باشه دویدم.
توی راهرو چند تا در شبیه به هم قرار داشت و من که نمی دونستم کدوم
دسشوییه از مردی که جلوی یکی از درها وایستاده بود سوال کردم و او با
دستش به سمت دری اشاره کرد و من هم به همون سمت خیز برداشتم.
در رو باز کردم که برم تو ،ولی اونجا دسشویی نبود! یه اتاق تر و تمیز رو به
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روم بود و به ضایع شدنم لبخند می زد.
از چارچوب در بیرون اومدم و خواستم در رو ببندم که کسی از پشت به داخل
اتاق هولم داد و در رو بست!
مردی که از پشت بغلم کرده بود و نمی تونستم ببینمش ،خودش رو بهم میمالید
وتکون تکون میخورد.
نفسش بوی بدی می داد و معلوم بود توی حال خودش نیست.
از بوی بد دهنش که سعی داشت از پشت صورتم رو ببوسه و بوی عطر تیزش
حالم بد شد و عق زدم و هر چی که ظهر خورده بودم رو باال آوردم.
مرده با دیدن این صحنه ولم کرد و من روی زمین نشستم و دوباره عق زدم و او
هم روبه روم و روی زمین نشست و من تازه تونستم چهره ی مردی که گفته بود
اینجا دسشوییه رو ببینم.
دیگه چیزی برای باال آوردن نداشتم که با پشت دست دهنم رو پاک کردم و به
سمت در خیز برداشتم ،ولی تا دستگیره ی در رو گرفتم مرده خودش رو بهم
رسوند و مانع باز شدن در شد.
به عقب هولش دادم و گفتم ：برو کنار عوضی وگرنه جیغ می کشم ،می دونی
من کیم؟ کریم بفهمه به من دست زدی حسابت رو می رسه.
خندیدو گفت：کریم خر کیه من و خودت رو عشقه!
بازوم رو گرفت و خواست من رو روی تخت بندازه ،ولی من جیغ می کشیدم و
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دست و پا می زدم تا ولم کنه و او هم با جسه ی الغرش نمی تونست کاری که
می خواد رو انجام بده و وقتی دید که نمی تونه از پسم بربیاد دستمالی از جیبش
درآورد و اون روی جلوی بینیم گرفت.
صدای امیر رو می شنیدم که توی گوشم می گفت：اونجا چه خبره؟ کجایی؟ می
گم.......
دیگه چیزی نشنیدم و توی بغل مرده خوابم برد!
فصل ششم:
با سر درد بدی که توی سرم می پیچید چشمام رو باز کردم و با یاد آوری َمرده
و آنچه گذشته بود سریع سر جام نشستم و مالفه ی سفید زیرم رو بررسی کردم.
وقتی دیدم هنوز لباسم تنمه و زیپ لباسم باز نشده و پارگی نداره نفس راحتی
کشیدم وبه دور تا دور اتاق نگاه کردم!
اتاق ،اتاقی نبود که قبل بیهوش شدنم توش بودم ،این اتاق کوچیکتر بود و یه کمد
لباس و میز مطالعه و تخت یک نفره تمام وسایلش رو تشکیل می دادن.
نمی دونستم کجام و قراره چه اتفاقی بیفته و از اینکه در رو باز کنم و بیرون برم
هم می ترسیدم.
به دیوار کنار تخت تکیه دادم و از پنجره ی روبه روم به بیرون چشم دوختم و
از صدای اذان و تاریکی هوا حدس زدم که االن ساعت تقریبا چهار صبحه !
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مدتی رو در همون حال نشستم تا اینکه همانطور که به بیرون خیره بودم کم
کم پلکم سنگین شد و خوابم برد.

 رها خوانم بیدار شدین؟باورم نمی شد کسی که داره صدام می زنه امیر باشه!
منتظر موندم تا دوباره صدام بزنه و مطمئن بشم که واقعا خودشه ولی دیگه
خبری نشد و کسی صدام نزد.
با خودم فکر کردم یعنی ممکنه امیر من رو نجات داده باشه؟! خدا می دونه توی
چه وضعی بودم که من رو دیده !
خدا رو شکر کردم که ساپورت رنگ پا پام کرده بودم و بیشتر از اون امیدوارم
بودم که نجات من از دست مرد ناشی کار رستمی بوده باشه.
مدتی گذشت و وقتی دیدم دیگه قرار نیست صدام بزنه ،با احساس نیاز شدید به
دسشویی از تخت پایین اومدم و مالفه رو روسرم انداختم و به قصد خارج شدن
از اتاق در اتاق رو باز کردم.
با باز شدن در ،دست امیر که برای در زدن باال اومده بود ،توی هوا موند و هر
دو با تعجب و به هم دیگه چشم دوختیم.
باز هم ضربان قلبم نامنظم شده بود و توان چشم گرفتن از صورتش رو نداشتم،
به خصوص حاال که از فاصلهی کم با هم چشم توی چشم شده بودیم!
او که زودتر از من به خودش اومده بود دستش رو پایین انداخت و
گفت：بالخره بیدار شدین؟
www.98iia.com

111

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 اینجا کجاست؟ من اینجا چیکار می کنم؟ اینجا خونه ی منه! دیشب بیهوش بودی و مجبور شدم بیارمت اینجا!با یاد آوری َمرده و دستمال مرطوب و اینکه امیر من رو با چه وضعیتی از
اونجا بیرون کشیده با خجالت سرم رو پایین انداختم و با صدای ضعیفی پرسیدم:
 خانواده ام می دونن من اینجام؟ حتما نگران شدن. من دیشب با پدرتون حرف زدم و برای اینکه نگران نشه بهش گفتم با خانمرستمی هستی ...شما هم همین رو بهشون بگو!
جوابی ندادم که پشتش رو به من کرد و در حالی که می گفت" ：سرویس توی
راهروی جلوی در ورودیه" به سمت آشپزخونه رفت.

به خودم توی آینه سرویس بهداشتی نگاه کردم و صورتم رو شستم و زیر چشمم
که کمی سیاه شده بود رو پاک کردم و بعد مرتب کردن مالفه رو روی سرم از
سرویس خارج شدم.
بال تکلیف توی راهروی کوچیکی که سرویس و در ورودی توش قرار داشت
وایستادم و مشغول بررسی خونه شدم:
در تنها اتاق ،سمت چپش قرار داشت و
خونه شامل یه حال کوچیک بود که ِ
یه کاناپه ی بزرگ هم وسط حال بود و یه آشپزخونه ی اپن کوچیک هم گوشه
ی مقابل اتاق قرار داشت.
خونه خیلی ساده و با کمترین وسایل چیده شده بود و چیدمانش نشون می داد امیر
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خودش وسایلش رو چیده باشه!
باصدای امیر که از توی اتاق گفت صبحانه روی میز آشپزخونه است! دست از
بررسی برداشتم و به آشپزخونه رفتم.
از صبحانه ای که فقط برای یک نفر آماده شده بود فهمیدم که اون رو فقط برای
من گذاشته و خودش یا قبال صبحانه خورده یا نمی خوره.
روی صندلی نشستم ومشغول خوردن چاییم شدم که از اتاق خارج شد و جلوی
در آشپزخونه وایستاد و لباسی که توی دستش بود رو روی اپن گذاشت و
گفت：لباس خودتون توی مهمونی جا موند ،این رو از خونه آوردم مال
خواهرمه ،بعد خوردن صبحانه آماده شو تا برسونمت خونه ....،راستی من به
پدرت گفتم خانم رستمی گوشی نداشته که تو بخوای بهشون زنگ بزنی و
خبرشون کنی!
 باشه متوجه ام سعی می کنم سوتی ندم.کالفه دستی توی موهاش کشید و روی کاناپه نشست ومن هم مشغول خوردن
چاییم شدم.
میلی به خوردن صبحانه نداشتم و بعد خوردن چایی میز رو کمی جمع و جور
کردم و لیوان کثیف رو شستم .
با تموم شدن کارم خواستم به اتاق برم تا لباسم رو عوض کنم ،ولی قبل اینکه از
آشپزخونه خارج بشم زنگ در به صدا در اومد و من متعجب سر جام وایستادم.
امیر برای باز کردن در از جاش بلند شد و قبل رفتن به سمت در گفت：حتما
حاجیه! شما برو توی اتاق ،اگه الزم شد صداتون می زنم.
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مثل یه دختر حرف گوش کن لباس رو برداشتم و به اتاق رفتم و در رو پشت
سرم بستم.
صدای احوالپرسیشون به وضوح شنیده می شد و از روی صداشون می شد
فهمید که این صدا متعلق به حاجی و سرهنگ احمدیه!
سریع دست به کار شدم تا زودتر لباسم رو عوض کنم ،اینجوری می تونستم بعد
تموم شدن تعارفات و احوالپرسی شون آروم یه جا بشینم و به حرفاشون گوش
بدم.
موهای بافته شده ام رو به هر زحمتی که بود باز و بعد اینکه با دست مرتبشون
کردم ،محکم باالی سرم بستمشون و مانتوی مشکی و شلواری که کمرش برام
گشاد بود و مجبور بودم با دستم نگهش دارم رو هم پوشیدم و پشت در نشستم.
صدای سرهنگ احمدی رو تونستم تشخیص بدم که می گفت：من که از اولش
هم همین رو گفتم.
صدای امیر رو شنیدم که گفت :ولی چنین چیزی ممکن نیست! !
نمی دونستم در مورد چی حرف می زنن و برای اینکه بهتر صداشون رو بشنوم
گوشم رو به در چسبوندم که سرهنگ احمدی با صدای آهسته تری گفت  :چرا
ممکن نباشه!؟ حاال که قراره شما و خانم دانش با هم باشین و زیاد هم دیگه رو
ببینین باید به هم محرم شین.
امیرجواب داد :به نظر من بهتره ایشون از این عملیات خارج بشه ،من اینبار رو
تونستم از مهمونی بیارمش بیرون ولی دفعه ی بعد معلوم نیس چه اتفاقی بیفته.
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حاجی بالفاصله گفت：ولی او به کریم نزدیک شده و این یعنی ،همون چیزی که
ما می خواستیم داره می شه
تا حاال چند تا از همکارای خانم خواستن بهش نزدیک بشن ولی نتونستن خودت
که بهتر از من در جریانی! حاال که ایشون موفق شده نمی تونیم حذفش کنیم ،ولی
با اتفاق دیشب و تنها موندن شما توی این خونه هم نمی تونم بهت اجازه بدم
مراقبش باشی و باید با همکار خانم در ارتباط باشه مگر اینکه به خوندن صیغه
رضایت بدین.
 ولی من به پدرشون قول دادم اتفاقی براشون نیفته و به همکار خانم نمی تونمبسپارمش ،خانم رستمی دیشب به خاطر ایشون توی مهمونی بود که مواظبش
باشه ولی به همه چی توجه داشت اال ایشون.
 من از سروان رستمی توضیح می خوام ،ولی نمی تونم اجازه بدم شما دوتااینجوری کنار هم باشین ،خوب فکرات رو بکن و فردا جواب رو به من بده.
سرهنگ احمدی :امیر جان! قرار نیست عقد دائم کنی که! فقط برای یه مدت
بدون اینکه کسی بفهمه با هم محرم می شین ،خودت می دونی که ایشون تنها
گزینه ی ما برای پایان دادن به این پرونده ی طوالنیه.
امیر :من باهاشون حرف می زنم و خبرش رو بهتون می دم ولی اگه راضی
نشدن هم نمی تونم اجازه بدم کس دیگه ای مراقبشون باشه.
در تمام مدتی که اونا حرف می زدن تن من مثل بید می لرزید و گوشام از چیزی
که می شنیدم داغ شده بود!
از حالتای کالفه ی امیر فهمیده بودم که از تنها بودن با من معذبه ولی فکر اینکه
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به فکر عقد موقت بیفتن رو نمی کردم!
من عاشق امیر بودم ولی امیر حتی حاضر نبود من رو برای مدتی صیغه ی
خودش کنه و سرهنگ احمدی و حاجی سعی داشتن راضیش کنن!
به حال زار خودم نیشخند زدم و همونجا پشت در نشستم.
دیگه صداشون نا مفهوم بود و چیزی نمی شنیدم و اشکام بی اختیار روی گونه ام
می ریخت.
من همیشه منتظر بودم امیر با یه دسته گل به خونمون بیاد و بگه من تو رو برای
همیشه می خوام نه اینکه حتی برای عقد موقت هم بهانه بیاره و بخواد من رو از
خودش دور کنه!
یه مدت گذشت و من پشت در بسته بی حرکت نشستم تا اینکه امیر از همان
فاصله صدام زد که می تونم از اتاق بیرون برم.
اشک روی گونه ام رو پاک کردم و روسری پوشیدم و در حالی که با یه دست
کمر شلوارم رو محکم گرفته بودم از اتاق خارج شدم.
سرهنگ و حاجی رفته بودن و امیر هم مشغول جمع کردن لیوانایی بود که چای
خورده بودن .
بدون اینکه از در اتاق فاصله بگیرم گفتم :میشه من رو برسونین خونه ،البته
اگه زحمتی نیست؟
 زحمت نیست! تا شما توی ماشین بشینی من هم اومدم ،سوئیچ روی جا کلیدیه.شلوارم رو باال کشیدم و خواستم به سمت در برم که به دستم که شلوارم رو نگه
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داشته بودم نگاه کرد و با خنده گفت：ببخشی دیگه! فکر نمی کردم برات گشاد
باشه!
ازش عصبانی بودم و دلم می خواست جوابش رو بدم و برای همین بهش توپیدم:
هه! گشاده! خودت هم توش جا می شی!
از جوابم ابروهاش باال پرید و صورتش خندان شد و من تازه متوجه شدم که چی
گفتم!
طبق عادتم لبم رو گاز گرفتم و برای اینکه بیشتر گند نزنم با برداشتن سوئیچ از
خونه خارج شدم.

توی پارکینگ بزرگ آپارتمان دنبال ماشینش گشتم و وقتی دیدم پیداش نمی کنم
دکمه ی ریموت رو زدم و با روشن شدن چراغای ماشین شاسی بلند مشکیش به
سمتش رفتم و توی ماشین نشستم.
طولی نکشید که امیر هم اومد و با نشستنش پشت فرمون من خودم رو لعنت
کردم که چرا جلو نشستم و توی دلم گفتم "عجب قلطی کردم که جلو نشستم حاال
با خودش فکر می کنه این دختره چایی نخورده دختر خاله شده"
او بدون هیچ حرفی ماشین رو روشن و از پارکینگ خارج کرد و من در سکوت
و زیر چشمی او رو زیر نظر گرفتم!
از حرکاتش معلوم بود حال خوبی نداره و کالفه است که با خودش کلنجار می
رفت و دم به دقیقه نفسش رو عصبی بیرون می داد و در آخر هم گویا طاقت
نیاورد که نفسی از سر حرص کشید و ماشین رو کنار خیابون پارک کرد.
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می دونستم این کارش برای چیه ،ولی خودم رو به نفهمی زدم و گفتم：چیزی
شده؟
دستاش رو به صورت و ته ریشش کشید و دست راستش رو روی فرمون
گذاشت و بدون اینکه بهم نگاه کنه شروع به حرف زدن کرد.
 شما حرفایی که با حاجی زدیم رو شنیدین درسته؟………… نظرتون چیه؟……… راستش از روز اولی که پیشنهاد همکاری شما داده شد حاجی ازم خواست باشما حرف بزنم و راضیتون کنم ،ولی هر بار من قانعشون کردم که اتفاقی
نمیفته ،اما برعکس گفته ی من همین اول کاری این اتفاق افتاد و شاید گفتنش
درست نباشه ولی من شما رو با وضع بدی به خونه بردم و به حرف حاجی
رسیدم ...اینکه اینجوری نمیشه و ما باید برای مدتی……برای مدتی...
می دونستم چی می خواد بگه!
سرم رو باال گرفتم و به رو به روم خیره شدم و او با هر جون کندنی که بود
جملهاش رو کامل کرد :می شه نظرت رو درباره ی عقد موقت بگی؟
همانطور که به رو به روم خیره بودم اشکی روی گونهام چکید و با ناراحتی
گفتم：شما فکر آینده ی من رو کردین که این رو ازم می خواین؟
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 قول می دم کسی جز خانواده هامون خبر دار نشه! کریم آدم خطرناکیه و مندلم نمی خواد کسی مثل رستمی مراقبت باشه! اگه قرار باشه من با تو ارتباط
نداشته باشم هر جور که شده تو رو از این پرونده خارج می کنم ...حتی شده به
قیمت نا تموم موندن پرونده.
هردوساکت بودیم و به روبه رو نگاه می کردیم که دوباره خودش به حرف اومد
و گفت:
 راستش یه مدته که توی خونه ی ما حرف شماست!از اولین باری که مادرم پیشنهاد ازدواج با شما رو داده یه ماه می گذره ،مامان و
مریم همیشه از شما و خوبیاتون می گن و ازم می خوان ازتون خاستگاری
کنم....،یه مدت مادرم توی حال خودش بود و دیگه بهم گیر نمی داد و از شما هم
حرفی نمی زد ،از مریم علتش رو پرسیدم و فهمیدم سلیمه خانم شما رو برای
پسرش خاستگاری کرده! با این حال غر زدنای مادرم تمومی نداشت و سرم غر
می زد و می گفت انقدر دست دست کردی تا از دستش دادی و ...ولی بعد اینکه
فهمید شما بهشون جواب رد دادین دوباره گیر دادنش شروع شده.
این دفعه نه تنها مامانم که بابام هم باهام حرف زد و در مورد شما گفت ....،اینا
رو گفتم که بگم این عقد موقت نه تنها برای عملیات واجبه که برای من هم خوبه!
اینجوری مادرم و مریم و مینا دست از سر من بر می دارن و می تونم یه نفس
راحت بکشم.
خواستم چیزی بگم که دستش رو باال برد و خودش ادامه داد：بهتون قول می دم
بعد تموم شدن عملیات از هم جدا بشیم ،من نمی خوام اجباری توی کار باشه و
کسی که دلش با من نیست رو به زور مال خودم کنم.
از شما هم همین االن جواب نمی خوام ،خوب فکراتون رو بکنین و اگر هم
خدایی نکرده جوابتون منفی بود من پای همه چیزش می ایستم و جواب حاجی
رو هم خودم می دم.
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مادرم هم یه مدت طول می کشه تا یکی دیگه رو پیدا و من رو به خاطرش کچل
کنه و مجبورم کنه تن به ازدواج بدم ...شما با خیال راحت فکر کنین وجواب
بدین.

نفس عمیق کشیدم و از شیشه ی کنارم به بیرون نگاه کردم!
بغض کرده و دلم گرفته بود!
چرا فکر می کرد من دوستش ندارم؟
چرا حاضر نبود من رو برای همیشه بخواد؟
چقدر خوش خیال بودم که امید داشتم عاشقمه و میاد خواستگاریم!
او با این حرفاش بهم ثابت کرد هیچ عالقه ای بهم نداره و من تازه می فهمیدم که
انتظارم بی خود بوده!
قطرهی اشک سرتقی که از چشمم پایین چکید رو پس و توی دلم به خودم
پوزخند زدم!

با رسیدنم به خونه مامان کلی سین جینم کرد که چه اتفاقی افتاده؟ چرا لباسام این
شکلیه؟ چرا شب خونه نیومدم و !...
برای اینکه مامان نسبت به کاری که می کنم و همکاریم حساس نشه ،چیزایی
که امیر گفته بود رو تحویلش دادم و به اتاقم پناه بردم و برای اینکه کسی مزاحمم
نشه در رو ازپشت قفل کردم.
جلوی آینه نشستم و این سؤال رو با خودم بارها و بارها تکرار کردم"：چرا
من رو نمی خواد؟!"
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به صورتم نگاه کردم:
ابروهایی که همیشه یه کوچولو زیرش رو تمیز می کردم و چشمای رنگی
ای که رنگ عسلی شون رو از بابا به ارث برده بودم و بعضی وقتا هدی بهم
حسودی می کرد و سر مامان غر می زد و می گفت :چرا وقتی من رو باردار
بودی به چشمای بابا نگاه نکردی که چشمای منم رنگی بشه و تو برای من کم
گذاشتی!
از نظر قیافه خوب بودم ولی
"چرا من رو نمی خواست"؟
این سوالی بود که مثل خوره به جونم افتاده بود و رهام نمی کرد.
بدون یافتن جوابی برای سوالم ،لباسم رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم.
به حرفای امیر فکر کردم! به اینکه گفته بود" اگه جوابت منفی باشه باز هم یه کم
طول می کشه تا مادرم یکی دیگه رو پیدا و به خاطرش منو کچل کنه"
فکر اینکه به کس دیگه ای برای ازدواج فکر کنه دیوونم می کرد!
دلم می خواست امیر مال من باشه حتی اگه شده برای یک ساعت!
انقدر به پیشنهاد امیر فکر کردم و با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد ،ولی همه
ی فکر کردنام یه نتیجه داشت:
اگه جواب رد می دادم دیگه محال بود ازم خاستگاری کنه و برای همیشه از
دست می دادمش ...پس جواب من منفی نبود!

باصدای زنگ گوشیم بیدار شدم و بادیدن شماره ی امیر سر جام نشستم و گلوم
رو صاف کردم ،ولی قبل اینکه جواب بدم قطع کرد و هر چه هم منتظر موندم
که دوباره زنگ بزنه فایده ای نداشت و زنگ نزد.
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باز هم آخر شب ،هدی توی اتاقم بود و ازم می خواست از مهمونی و حال
وهواش براش بگم و من هم یه چیزایی رو تعریف کردم ولی از بی هوش شدنم و
حرفایی که بین من و امیر رد و بدل شده بود چیزی نگفتم و در آخر هم هدی با
افسوس گفت：خوش به حالت حداقل به بهانه ی همکاری یه مهمونی می ری!
به حرفش لبخند زدم و گفتم :اصال حرص نخور! اینجور مهمونیا هیچ چیز
جالبی نداره ،اونجا فقط دختر و پسرایی میان که قصد بدبخت کردن خودشون رو
دارن.
 رها به نظر میاد کالفه ای! چیزی شده که نمی خوای بگی؟ چیزی نیس فقط خوابم میاد. این یعنی اینکه من برم بیرون! قربون دختر چیز فهم! بس که ازم حرف کشیدی دیگه نایی برام نمونده.هدی که دید واقعا حوصله ندارم با گفتن شب بخیر از اتاق خارج شد و در رو
پشت سرش بست.
بارفتن هدی روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم بخوام ،ولی
بعد از ظهر زیاد خوابیده بودم و خوابم نمی اومد.
از دروغم به هدی که گفتم خوابم میاد تا دست از سرم برداره کمی ناراحت بودم
و توی افکار پراکنده ی خودم به سر می بردم که گوشیم زنگ خورد.

www.98iia.com

122

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

با دیدن شماره ی امیر زود جواب دادم که دوباره قطع نکنه و او به محض جواب
دادنم با خنده گفت：یه لحظه فقط گوش کنین!
ثانیهای بعد صدای مادرش توی گوشم پیچید که سرش غر می زد：من نمی دونم
تا کی می خوای مجرد بمونی تو دیگه ۳۰سالت شده ،همه ی مردای هم سن و
سال تو بچه دارن!
امیر این دختر از دست بره دیگه فکر نکن من برات می رم خاستگاری……
من نمی دونم تو چجوری روی اون احساس کوفتیت سر پوش می ذاری مگه تو
مرد نیستی تا کی می خوای عذب...
قبل اینکه حرف مامانش تموم بشه تماس رو قطع کرد ! آخه مامانش بد جور زد
توی خاکی!
از کارش خنده ام گرفته بود و یه حس شیرین توی دلم قلقلکم می داد.
هیچ وقت امیر رو اینجوری تصور نمی کردم!
یک ربع بعد پیام داد：جواب مامان رو چی بدم؟ تو رو خدا نجاتم بده!
از صبح خیلی فکر کرده بودم ،جواب منفی من چیزی رو عوض نمی کرد جز
اینکه او رو ازم دور کنه!
صدای پیام دیگه ای از طرفش من رو از فکرای جور واجور درآورد که نوشته
بود :مامانم پشت دره و می خواد با یه لیوان آبمیوه مخ من رو بزنه! این سکوتت
رو روی چه حسابی بزارم؟

خجالت می کشیدم جواب بدم من امیر رو می خواستم حتی اگه شده برای یه مدت
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کم!
با هر جون کندنی بود دو کلمه نوشتم و جوابش رو دادم:
 من موافقم!طولی نکشید که جواب داد :ممنون! مطمئن باش بهترین تصمیم رو گرفتی من
برم به مامان بگم که موافق ازدواجم ،فعال شب بخیر!
این پیامش بد جور به دلم نشست و من چندین بار خوندمش و به خودم تلقین کردم
که بهترین تصمیم رو گرفتم.
فرداش ساعت ۱۰از خواب بیدار شدم.
یادم نمی یومد ساعت چند خوابیدم فقط می دونستم تا دیر وقت بیدار بودم و به
عاقبت کارم فکر می کردم.
احساس گرسنگی شدید باعث شده بود بالفاصله بعد بیدار شدن به آشپزخونه برم.
جلوی سماور که همیشه قل قل می جوشید و قوری چای روش دم بود وایستادم و
برای خودم چایی ریختم و پشت میز نشستم تا با نون مربایی که از یخچال در
آوردم بخورم.
خونه ساکت بود که صدای باز و بسته شدن در و به دنبالش صدای مامان که من
رو صدا می زد سکوت خونه رو شکست که گفت:
 -رها دخترم هنوز خوابی؟
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 نه مامان جان! اینجام.یه لقمه ی گنده درست کردم و به زور توی دهنم جاش دادم و باچشمای گرد شده
و لپای قلمبه شروع به جویدنش کردم.
مامان که معلوم بود از چیزی خیلی خوشحاله با لب خندون به آشپزخونه اومد
و من رو بهش سالم کردم که با خنده جوابم رو داد و روبه روم نشست و گفت
：می دونی کی زنگ زد و چی گفت؟
سرم رو به نشونه نه! باال انداختم که مامان با ذوق ادامه داد：لیال خانم همسر
آقای تهرانی! ازم اجازه خواست بیان خونمون خاستگاریت!
با این حرفش لقمه ای که به زور می جویدم پرید توی گلوم وبه سرفه افتادم.
فکرش رو هم نمی کردم انقدر زود دست به کار بشه و به مامانش بگه و از
سرعت عمل مامانش هم در تعجب بودم!
مامان لیوان آب رو به دستم داد و گفت：چه خبرته دختر خودت رو خفه نکنی!
یه مقدار از آب رو خوردم که مامان خودش رو روی میز جلو کشید و
گفت：رها این رو دیگه نمی تونی رد کنی! تا یه ساعت دیگه هم لیال خانم زنگ
می زنه و جواب می خواد ،فقط نگی نه که هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.
در جواب مامان لبخند زدم و سرم رو پایین انداختم و مامان خندید ودر حالی که
ازم دور میشد گفت：تو شرم و حیا هم داشتی و ما خبر نداشتیم!
فصل هفتم:
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بالخره روزی که چند سال منتظرش بودم رسید ،روزی که توی این سالها فقط
توی رویاهام می دیدمش و برای هر لحظه اش برنامه ریزی کرده بودم ،روزی
که قرار بود امیر به خاستگاریم بیاد.
روز قبلش با هدی به خرید رفتیم و کلی توی بازار چرخیدیم تا تونستم یه
سارافون بگیرم.
اونروز هم از بعد از ظهرش توی اتاق من بودیم و هدی برام کالس آموزش
خاستگاری گذاشته بود و از همه چی حرف می زد ،اینکه چجور باید رفتار کنم
وچی بگم!
من هم به حرفاش گوش می دادم وچیزی نمی گفتم.
هدی هر وقت هیجان زده می شد اینجور یه ریز حرف می زد ومن هم دلم نمی
خواست توی ذوقش بزنم و ناراحتش کنم.
جوری حرف می زد انگار براش صدتا خاستگار اومده وحسابی تجربه داره!

مهمونا قرار بود ساعت ۸بیان و ساعت هفت و نیم بود که من آماده توی اتاقم
نشسته بودم .
یه جورایی از بابا خجالت می کشیدم و برام سخت بود که از اتاق بیرون برم.
باصدای هدی که از توی سالن صدام زد:،رها نمی خوای بیای؟
پاشدم و به خودم توی آینه نگاه کردم：
یه سارافون مشکی پوشیده بودم که دامن کلوشش تا روی زانوم بود وپایین دامنش
هم گالی ریز ودرشت سفید داشت یه کت کوتاه مشکی هم روی سارافون پوشیده
بودم ،شلوارجین آبی تیره هم پام بود و جلوی روسریم رو تلق گذاشته بودم و یه
گوشه اش رو دور گردنم دور داده وبا اون یکی گوشه اش رو سینه ام گره زده
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بودم،آرایش کمی هم روی صورتم بود.
خواستم رژ لبم رو کمی بخورم که حرف هدی یادم اومد ومانعم شد که گفته
بود"رها وای به حالت باز ببینم رژت رو خوردی این رژه خودش کمرنگه و
دیده نم یشه دیگه الزم نیست بخوریش"
با صرف نظر از خوردن رژ لبم به سمت در پا تند کردم و از اتاق بیرون رفتم.
همراه با خارج شدنم از اتاق زنگ در رو زدن و بابا آیفون رو جواب داد و در
رو باز کرد.
مامان قبل اینکه به سمت در بره با لبخند تحسین برانگیزی به سر تا پام نگام کرد
وکنار بابا وایستاد.
او قبال بارها همه ی توصیه هاش رو کرده بود! اینکه چطور چای ببرم و
چطور رفتار کنم و  ...و دیگه چیزی برای گفتن باقی نمونده بود که بخواد بگه.
صدای قلبم رو می شنیدم که بیقراری می کرد و محکم به قفسه ی سینه ام می
کوبید.
نفس عمیقی کشیدم تا شاید یه کم از استرسم کم بشه که در همین حال هدی
نزدیکم شد و گفت：هوی! چته؟ میدونی از صبح تا حاال چند تا نفس عمیق
کشیدی؟ همه ی هوای خونه رو بلعیدی!
بی رمق نگاهش کردم که دستم رو گرفت و من رو به سمت در کشوند.
با هم کنار مامان و بابا که برای خوش آمد گویی جلوی در بودن وایستادیم و
طولی نکشید که مهمونا وارد شدن.
آقای تهرانی که حتی پس از بازنشسته شدنش هم سرهنگ صداش می زدن اولین
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نفری بود که وارد شد وبعد او لیال خانم بود که بعد احوالپرسی با بقیه با
خوشحالی ای که نمی تونست پنهانش کنه با من دست داد و چند بار صورتم رو
بوسید.
امیر بادسته گل رزی که توی دستش بود سومین و آخرین نفری بود که وارد می
شد.
نمی دونم چی شد که یه دفعه همه وارد سالن شدن و من و امیر تنها موندیم.
سرم پایین بود و به جوراب سفید رنگش نگاه می کردم ،به آرومی سالم کردم
که جوابم رو داد و دسته گل رو جلوم گرفت و گفت ：قابل شما رو نداره!
سرم رو باال گرفتم و با لپای گل انداخته نگاهش کردم!
بر عکس همیشه چهره اش آروم و لبش خندون بود و دیگه از اون صورت
خشک و جدی خبری نبود.
گل رو از دستش گرفتم و تشکر کردم که جلو تر از من وارد سالن شد و به
همراه بقیه به پذیرایی رفت.
با چشم بدرقه اش کردم که توی اون کت و شلوار مشکی با اون هیکل درشت و
ورزشکاریش حسابی خواستنی تر شده بود.
با رفتن بقیه به پذیرایی من به آشپزخونه رفتم و گل رو توی گلدونی که مامان از
قبل آماده کرده بود گذاشتم.
هدی که تا اون لحظه کنار مامان بود به آشپزخونه اومد و وقتی چشمش به گلدون
پر از گالی رز قرمز افتاد گفت：امیر هم خوش سلیقه اس ها!…راستی جلوی
در چی به هم می گفتین؟
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 چیز خاصی نبود ازم خواست گل رو از دستش بگیرم!شیطون نگاهم کرد که یعنی من باور نکردم و بعدش هم گلدون گل رو برداشت و
به پذیرایی رفت.
پذیرایی کنار آشپزخونه می شنیدم که شامل همان تعارفات
صداشون رو از توی
ِ
همیشگی بود.
یه مدت کوتاه که گذشت صدای لیال خانم رو شنیدم که گفت：این عرسمون نمی
خواد بیاد ببینیمش؟
با شنیدن این حرفش مشغول ریختن چایی شدم و در همین حال مامان صدام زد
：رها جان دخترم!(یعنی رها وردار اون چایی رو بیار و وای به حالت اگه
خراب کاری کنی!)
با کشیدن نفس عمیق ،سینی چای رو به دست گرفتم و وارد پذیرایی شدم.
لیال خانم که روبه روی در نشسته بود وقتی چشمش به من افتاد خوب نگاهم کرد
و لبخند گنده ای روی لبش جا خوش کرد.
چای رو تعارف کردم و کنار مامان نشستم که مامان با دستای گرمش دست
سردم رو توی دستش گرفت و بهم آرامش داد ومن توی دلم ازش تشکر کردم.
سرم پایین بود و به میز وسط چشم دوخته بودم و به حرفای بقیه گوش می دادم.
بحث سر مقدار مهریه بود ،بابا می خواست مقدار مهریه کم باشه ولی آقای
تهرانی می خواست مال هر دو عروسش یکسان باشه و در آخر هم مقدار مهریه
 ۵۰۰تا سکه شد و دو طرف هم راضی به نظر می رسیدن.
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خوشحال بودم که کسی از عقد موقت حرف نمی زنه وبرای عقد دائم نقشه
میکشن ولی این خوشحالی و امیدواری خیلی طول نکشید و باحرف لیال خانم که
گفت"：نظر ما بر اینه که یه صیغه ی موقت بینشون خونده بشه تا برای خرید و
رفت و آمد مشکلی نداشته باشن و انشااله بعد سه،چهار ماه عقد دائم بشن و یه
جشن مفصل بگیریم "به پایان رسید.
به خوش خیالی خودم پوزخند زدم که از نگاه امیر پنهون نموند و سرش رو پایین
انداخت.
من چقدر خوش خیال بودم که فکر می کردم امیر عاشقم شده و من رو برای
همیشه می خواد.
یه لحظه از خودم بدم اومد چون عاشق مردی شده بودم که من رو نمی خواست!
مثل اینکه همه مطمعن بودن ما قراره برای همیشه با هم باشیم که به این عقد
موقت بدون اینکه کسی خبر دار بشه راضی شده بودن و فقط خودمون دوتا بودیم
که از جدایی حرف زده بودیم.
اشک پشت پلکم جمع شده و بغض گلوم رو به درد آورده بود! ولی به هر سختی
ای که بود ظاهرم رو حفظ کردم و در سکوت به ادامه ی بحث گوش دادم .
لیال خانم ازمون خواست که اگه حرفی داریم بزنیم و از بابا هم اجاز خواست تا
من و امیر تنها باشیم و حرفامون رو به هم بگیم و به قول خودش سنگامون رو
از هم وا بکنیم!
بابا با نگاه کردن به من گفت：از نظر من نه تنها اشکالی نداره که خیلی هم
خوبه! می تونن همین اول کار حرفاشون رو به هم بزنن و شرط و شروطاشون
رو بزارن!
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توی این مدت که بابا حرف می زد با چشمای خیس به امیر نگاه می کردم که
وقتی متوجه ی نگاه و چشمای خیسم شد دوباره سرش رو پایین انداخت.
بغضم رو قورت دادم و رو به بقیه که منتظر عکس العمل من بودن گفتم：من
حرفی ندارم! هر چی که شما صالح بدونین همون رو انجام می دیم.
لیالخانم که از جواب من خوشش اومده بود با خوشحالی گفت：پس مبارکه
دیگه!
لبخند کمرنگ و بی جونی زدم که لیال خانم از جاش برخاست و به طرفم اومد!
با تعجب به او نگاه کردم و با اشاره ی مامان ،روی پام وایستادم که لیال خانم،
محکم بغلم کرد و صورتم رو بوسید و بهم تبرک گفت.
مامان هم از هدی خواست شیرینی رو تعارف کنه تا همه دهنشون رو شیرین
کنن!
مامان و بابا خوشحال بودن ونمی تونستن خوشحالیشون رو پنهان کنن!
" امیر دامادی بود که هر کسی دلش می خواست همچین دامادی رو داشته باشه"
آقای تهرانی و لیال خانم هم خوشحال بودن و می گفتن و می خندیدن و فقط این
وسط من بودم که بغض داشتم ،حتی امیر هم خیلی خونسرد نشسته بود و لبخندبه
لب داشت.
باورم نمی شد توی همچین شبی که چهار سال آرزوش رو داشتم ناراحت باشم!
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بعد کلی خوش و بش کردن و تعریف و تمجید ،خانواده ی تهرانی بر خالف
اصرارای مامان که سعی داشت برای شام نگهشون داره عزم رفتن کردن و باز
هم بقیه زود تر از من و امیر از پذیرایی خارج شدن و ما رو تنها گذاشتن ،مثل
اینکه با هم هماهنگ کرده بودن تا ما دوتا تنها بمونیم و این جای تعجب داشت!
منتظر بودم تا امیر هم از پذیرایی خارج بشه ،ولی او رو به روم وایستاد و با
همون خونسردی ای که از اول مهمونی توی چهره اش پیدا بود گفت：مطمعن
باش بهترین تصمیم رو گرفتی!
 یعنی شما انقدر مطمعنی؟ ولی من از آخرش می ترسم ،از اینکه اینخوشحالیشون روبه ناراحتی تبدیل کنم وحشت دارم!
 کسی قرار نیست ناراحت بشه!به چشمای خندونش نگاه کردم ،یه آرامش عجیبی توی نگاهش بود که آرومم می
کرد!
به نگاه پر از اضطرابم خیره شد و به شوخی گفت：االن میگن خوب بود اینا با
هم حرف نداشتن و این همه معطل می کنن !
تا حاال انقدر مهربون ندیده بودمش! مثل اینکه متوجه ی حال خرابم شده بود و
سعی داشت آرومم کنه تا گند نزنم به همه چی.
امیر جلوتر از من از پذیرایی خارج شد و من هم چند قدمی برای بدرقه
همراهیش کردم و به تماشای رفتنش جلوی در پذیرایی وایستادم.
با رفتن مهمونا هدی خودش رو بهم رسوند و وقتی دید نمی تونه از زیر زبونم
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حرف بکشه که چی به هم می گفتیم اخماش رو توی هم کشید و گفت：حاال نمی
خوای بگی چه مرگت بود که اینجوری غمبرک زده بودی؟
 من غمبرک نزدم اتفاقا خیلی هم خوشحالم بودم. آره جون خودت! کم مونده بود بزنی زیر گریه! یعنی انقدر ضایع بود؟ نه خیلی! ولی خب من خیلی زیر نظرت داشتم و متوجه شدم،خب! من منتظرم بشنوم؟...چت بود؟
 هدی سر به سر من نزار که حوصله ندارم! تو فرض کن اشک شوق بوده.مامان که تازه وارد پذیرایی شده بود رو به ما گفت：اشک شوق؟ جریان چیه؟
هدی پیش دستی کرد و جواب مامان رو داد :چیزی نیست مامان جون! این رها
از خوشحالی اینکه قرار نیست ترشی بیفته اشک شوق می ریزه.
چشم غره ای به هدی رفتم و از مامان اجازه خواستم به اتاقم برم که صدای هدی
در اومد ،ولی مامان با گفتن بزار راحت باشه نذاشت بیشتر اعتراض کنه و رو
به من گفت :برو عزیزم شبت بخیر!
به سمت اتاقم رفتم و در همین حال صدای هدی رو هم شنیدم که برای جمع
کردن استکان و بشقابا غر می زد و بشقابا رو به هم می کوبوند.
روی تختم نشستم و به صفحه ی گوشیم نگاه کردم!
www.98iia.com

133

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

دلم می خواست امیر بهم پیام بده و باز هم باهام حرف بزنه ،ولی اونشب هیچ
پیامی به گوشیم نیومد ومن نا امیدانه سرم رو روی بالش گذاشتم و خوابیدم.

بعد از ظهر فرداش توی هال نشسته و سرم به گوشیم گرم بود که تلفن خونه
زنگ خورد و من که روی صندلی میز تلفن نشسته بودم با دیدن شماره ی خونه
آقاجون خیلی سریع جواب دادم.
خانم جون پشت خط بود که به محض شنیدن صدای من بهم تبریک گفت وکلی
ابراز خوشحالی کرد و میان خنده گفت "：پس بگو رها خانم منتظر بهترینا بود
که بی برو برگرد جواب رد می داد"
خانم جون ،بعد اینکه کلی از امیر و خانواده اش تعریف ومن رو به خاطر
انتخابم تحسین کرد ازم خواست تلفن رو به مامان بدم و من خداحافظی کردم و
مامان رو صدا زدم .
با اومدن مامان قبل اینکه گوشی تلفن رو بهش بدم با عصبانیت رو بهش گفتم：
مگه قرار نشد کسی خبر دار نشه؟ بعد شما رفتی به خانم جون گفتی؟
 تو هنوز این چیزا رو نمی فهمی بچه! پس کاری به این چیزا نداشته باش.مامان از همین اول شمشیر رو از رو بست و نذاشت حرف دیگه ای بزنم و من
گوشی تلفن رو به دستش دادم و خودم رو به حیاط رسوندم.
احساس خفگی می کردم و نیاز به هوای باز و اکسیژن داشتم و روی پله ی اولی
نشستم وبعد کلی کلنجار رفتن با خودم به امیر اس ام اس دادم"：هنوز هیچی
نشده دورو بریام دارن بهم تبریک می گن"
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دلم پر بود و می خواستم سر یکی خالی کنم و چه کسی بهتر از امیر که خودش
مسبب همه چی بود!
مدتی طول کشید تا جواب بده"：سالم ،من هم فکر نمی کردم کسی خبر داشته
باشه ،به نظر میاد مادرم و مادرت خواستن با این کار ما راحت باشیم و
محدودیتی نداشته باشیم من واقعا شرمنده ام ،مطمعن باش این جریان بد تموم
نمیشه"
از اینکه گفته بود بد تموم نمیشه خوشحال شدم ودیگه چیزی براش ننوشتم.
حاال دیگه از کار مامان نه تنها ناراحت نبودم که خوشحال هم بودم ،یه جورایی
دلم می خواست همه بدونن من و امیر االن دیگه مال همیم و امیر از من
خاستگاری کرده.
با خرسندی شماره ی سارا رو گرفتم و بعد اینکه جواب داد کلی باهاش حرف
زدم و همه چیز رو درباره ی خاستگاری امیر با ریز جزئیات براش تعریف
کردم (البته از موقتی بودن عقد و عملیات چیزی بهش نگفتم) که سارا کلی جیغ
و داد کرد که چرا زود تر بهش نگفتم و سرم غر زد ،ولی وقتی برای فرداش
ازش خواستم به محضر بیاد و کنارم باشه آروم شد و بهم تبریک گفت.

فرداش توی محضر و کنار امیر نشسته بودم و عاقد صیغه ی عقد رو می خوند.
بر خالف تصورم محضر شلوغ شده بود!
برادر و زن برادر امیر و دوتا خواهراش و همسراشون به همراه پدرو مادرش،
خانم جون و آقاجون ،مامان و بابا به همراه هدی و سارا توی محضر حضور
داشتن وبهمون تبریک گفتن.
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دلم نمی خواست به این فکر کنم که عقد بینمون دائمی نیست و هر لحظه ممکنه
امیر رو از دست بدم ،فقط به این فکر می کردم که االن کنار امیر و بهش
نزدیکم ،نزدیک تر از هر زمان و این خوشحالم می کرد و باعث میشد از ته
دل لبخند بزنم.
امیر هم می خندید و این لبخند رو نشانه ی رضایتش می دونستم.
به لبهای خندون امیر چشم دوختم!
بعد اون روزی که موتوری هولم داد و امیر کنارم زانو زده بود این دومین
باری بود که از نزدیک می دیدمش و محو صورت جذابش می شدم.
امیر که نگاهم رو روی خودش احساس کرد به چشمام خیره شد و در میان
صوت ودست بقیه ،دست چپم رو توی دستای داغش گرفت وحلقه ی ساده ای رو
دستم کرد.
سارا که کنارم وایستاده بود سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت :باید هم
بخندی و خوشحال باشی ،هر کی جای تو بود می خندید! آخه جناب سرگرد
تهرانی کم کسی نیست...
با نزدیک شدن لیال خانم بهمون سارا بقیه ی حرفش رو خورد و درست سر
جاش وایستاد.
از وقتی وارد محضر شده بودم این چندمین باری بود که لیال خانم صورتم رو
می بوسید و تبریک می گفت.
اون روز توی یه محضر کوچیک و جمع و جور من و امیر به مدت ۴ماه به هم
محرم شدیم و همونجا من با خودم قرار گذاشتم که توی این مدت برای یک عمر
www.98iia.com

136

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

زندگی کنم و به این فکر نکنم که آخر کارمون چی می شه! دلم نمی خواست به
جدایی فکر و حال خوب خودم رو خراب کنم.
فصل هشتم:
توی این مدت رابطه ام با سوگند ادامه داشت و طبق برنامه مون روزای یکشنبه
و سه شنبه می دیدمش و هنوز هم بسته هایی رو براشون جابه و در عوض جنس
دریافت می کردم.
اون روزا به سوگند نزدیک تر شده بودم و اوهم هر بار که من رو می دید برام
درد و دل می کرد.
توی همون روزا یه بار که برای تحویل گرفتن بسته ها به سراغش رفتم متوجه
ی ناراحتیش شدم و علتش رو پرسیدم که با دلسوزی و مهربونی نگاهم کرد و با
التماس گفت:
 رها تو رو خدا این مواد لعنتی رو کنار بزار! باور کن کار سختی نیست نذاراین چیزا زندگیت رو خراب کنه!
با پدر و مادرت دوست باش و به جای اینکه از من کمک بخوای از اونا بخواه تا
کمکت کنن.

با گیجی و تعجب نگاهش کردم!
این سوگندی که روبه روم نشسته بود یه دنیا با سوگندی که من می شناختم تفاوت
داشت.
سوگند دوباره خودش سکوت سنگینی که بینمون حاکم بود رو شکست و ادامه
داد:
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 یادمه روزای اولی که دیدمت داستان زندگیم رو برات تعریف کردم و از پدرمو مادرم و سینا برات گفتم.
هر چی در موردشون شنیدی همش راست بود ،از برادرم هم یه چیزایی گفتم!
ولی همش بر عکس اون چیزی بود که توی واقعیت وجود داشت ،بر خالف
اونچه گفته بودم سپهر خیلی هم مهربون و خوش اخالق بود و حسابی هم من رو
می خواست و هوام رو داشت.
سپهر ۳سالی از من بزرگتر و تنها دلخوشی من توی زندگیم بود ،تنها او بود که
جای خالی پدر و مادرم رو برام پر کرده و به جای اونا مراقبم بود...
(سوگند لبخند تلخی زد و ادامه داد)：سپهر هیکلی خوش قیافه بود و دخترای
زیادی دور و برش می پلکیدن ولی او بهشون محل نمی ذاشت!
عاشق دختر دوست بابام بود و هر کاری هم براش انجام میداد ،از خرید
کادوهای آنچنانی و گرون قیمت ...تا گردش و سینما و...
همه ی دنیام سپهر بود ،سپهر فقط برادرم نبود همه کسم بود ،همه ی زندگیم!
چشمای آبی سوگند خیس و اشکی شده بودن ،معلوم بود یاد آوری خاطرات براش
کار سختیه! در سکوت و متعجب به لباش چشم دوخته بودم و چیزی نمی گفتم تا
حرفش رو ادامه بده:
 یه مدت بود که سپهر با کسی به اسم ارتان دوست شده بود و بیشتر وقتش با اومی گذشت و دیگه کمتر می دیدمش.
وقتایی هم که پیشم بود از ارتان برام تعریف می کرد ،انقدر ازش حرف زده
بود که ندیده عاشقش شده بودم و هربار ازش می خواستم که ارتان رو نشونم بده
که همین هم شد!
همون اولی که من و ارتان هم دیگه رو دیدیم با هم دوست شدیم و اس ام اس
بازیمون شروع شد.
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از اون به بعد دیگه کمتر به دست و پای سپهر می پیچیدم و سرم به ارتان گرم
بود و سپهر هم از اینکه من با ارتانم خوشحال بود.
دیگه از اون همه صمیمیت بین من و سپهر فقط یه رابطه ی برادرو خواهری
باقی مونده بود.
من کمتر به سپهر توجه می کردم و سپهر هم دیگه اون سپهر همیشگی نبود،
می دیدمش که الغرو الغر تر میشه! میدیدمش که یه وقتای شاد و شنگوله و یه
وقتایی عصبی و مضطرب!
شبا دیر به خونه می یومد و من کمتر می دیدمش.
یه شب تا دیر وقت بیدار موندم تا به خونه بیاد ،نصفه شب بود که به خونه
برگشت ولی توی حال خودش نبود ،وقتی ازش پرسیدم کجا بوده سرم داد زد و
گفت یه جای خوب ،جایی که کسی هست که یه ذره بهم اهمیت بده ،کسی که
بدون اینکه کتکم بزنه به حرفام گوش بده!
سپهر اونشب توی حال خودش نبود ،تا اونشب ندیده بودم از کسی یا چیزی گله
کنه ولی اونشب توی سالن تاریک خونه از همه چیزو همه کس گله کرد؛ از بی
مهری مامان و بابا! از کتکایی که مامان بهش زده بود! از تنهاییش! حتی از من
هم دلش پر بود از اینکه همش به فکرخودم بودم و به فکرش نبودم از اینکه
جدیدا همه ی وقتم رو با ارتان می گذروندم.
باورم نمی شد سپهر مهربون من همچین دل پری داشته باشه! اونشب به چیزایی
اعتراف کرد که فکرش رو نمی کردم! به اینکه مامان نمی خواستش و بچهی نا
خواسته بوده و به خاطر همین کتکش می زده ،اینکه بابا جلوی همه تحقیرش می
کرده.
.مدت ها از اون شب گذشت ولی حال سپهر بد و بد تر می شد
بهش شک کرده بودم و سعی می کردم بیشتر بهش نزدیک بشم تا بفهمم چشه
ولی فایده نداشت.
از ارتان هم که در موردش می پرسیدم جواب سر باال میداد تا اینکه یه روز که
از خونه بیرون زد تعقیبش کردم.
سپهر بعد اینکه چند تا ماشین عوض کرد وارد یه خونه توی یه آپارتمان قدیمی
شد و من هم به دنبالش وارد ساختمون شدم.
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جلوی در خونه ای که سپهر واردش شده بود گوش وایستادم،
صدای حرف زدن چند مرد میومد ولی واضح ترین صدا صدای ارتان بود که به
سپهر گفت：سپهر! کمتر بزن من جوابگوی خون تو نیستم ها!
و جواب سپهر که گفت：نگران نباش این سرنگه ۴سی سی بیشتر نمی گیره!
من رو به چیزی که شک داشتم مطمعن کرد.
اعتیاد!
سپهر معتاد شده بود اون هم از نوع تزریقیش!
سپهر از اون روز هر روز ضعیف و الغر تر می شد و حتی بابا هم به معتاد
بودنش شک کرده بود و چند باری هم دعواشون شد.
مامانم هم که همه اش بهش نیش و کنایه می زد تا یه چیزی از زیر زبونش بکشه
ولی این چیزا برای سپهر مهم نبود و توجهی هم بهشون نمی کرد ،اما یه روز که
سپهر میره پیش یلدا همون دختر دوست بابام! یلدا باهاش بد رفتاری می کنه و در
آخر هم بهش میگه من با توی معتاد بی همه چیز حتی تا سر کوچه هم نمیام چه
برسه زیر یک سقف"
فرداش ....فرداش ...سپهر توی مصرف زیاده روی می کنه و...

سوگند که حاال کامال به گریه افتاده بود دماغش رو باال کشید وبا بغض
گفت：جنازه اش رو از زیر پل پیدا کردن...
وقتی با تن بی جون و چشمای بسته ی سپهر مواجه شدم دنیا ....روی سرم
خراب شد...
سوگند این حرف رو زد و به دیوار رو به روش خیره شد.
دیگه اثری از اون گریه نبود و کامال خونسرد بود ،انگار اصال او نبوده که گریه
می کرده!
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بعد مکث کوتاهی بدون اینکه نگاهش رو از دیوار رو به رو بگیره ادامه داد
：اون روزا ارتان کنارم بود و دلداریم می داد ،بعد مرگ سپهر ،مامان و بابام
به جون هم افتادن و دعواهاشون شروع شد ،قبال هر کدومشون کار خودش رو
می کرد و به کار هم کاری نداشتن ولی از اون به بعد سر هم داد می زدن و هم
دیگه رو مقصر مرگ سپهر می دونستن.
مامان روز به روز حالش بدتر می شد و دوباره به قرصای آرام بخش و مهمونی
روی آورده بود و بابا هم که یا خونه نبود و یا اگر هم بود با مامان دعوا می
کرد.
من هم که همه ی دلخوشیم شده بود ارتان!
یه شب که دعوای مامان وبابام باال گرفت زنگ زدم به ارتان و ازش خواستم به
دنبالم بیاد و من رو با خودش ببره تا از اون خونه دور باشم.
ارتان اون شب باهام خیلی مهربون تر از قبل شده بود و من رو به خونه اش برد و
من که خیلی بهش اطمینان داشتم شب رو خونه اش موندم ،ولی اون عوضی از
اعتماد من سوءاستفاده کرد و توی اون شب لعنتی همه چیزم رو ازم گرفت!
اون شب ارتان توی حال خودش نبود و درست مثل گرگی بود که بره دیده باشه
و من هم که کاری از دستم بر نمی ومد و تقال های بی خودم حریص ترش می
کرد...
اونشب دومین باری بود که از ته دل زجه زدم و فریاد می کشیدم و اونجا بود که
فهمیدم بدبختیای من تمومی نداره.
دلم خوش بود باهاش ازدواج می کنم و همه ی بی مهریا و بدبختیام یادم می ره
ولی اون نامرد گند زد به همه ی رویاهام به همه ی آرزوهای دخترونه ام!
من واقعا دوستش داشتم ولی او...
حاال سوگند با صدای بلند گریه می کرد و توجه چند نفر رو هم به خودش جلب
کرده بود که به آرومی صداش زدم و گفتم：لطفا آروم باش دیگه همه چی تموم
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شده!
اشکاش رو پاک کرد و گفت：تموم نشده! تازه داره شروع میشه! تا االن
زمونه با من بازی کرده حاال این منم که می خوام با زمونه بازی کنم!
نمی فهمیدم سوگند داره از چی حرف می زنه و منظورش چیه ولی کنجکاوی هم
نکردم.
به چشمای خیسم که به خاطر حرفای او خیس شده بود نگاه کرد و با لبخند
گفت：خب دیگه من باید برم تا همینجا هم کلی دیر کردم.
از کنارم بر خاست و بعد مرتب کردن کیفش روی شونه اش بسته ی کوچیک
مواد رو بهم داد و گفت：من این رو تا هر وقت که بخوای بهت می دم ولی هر
بار که برات کنار می ذارمش دعا می کنم نباشی و ازم نگیریش.
به دلسوزیش لبخند زدم و بسته رو از دستش گرفتم.
نمی دونم این چندمین بسته ای بود که می گرفتم ولی جعبه ای که براشون کنار
گذاشته بودم نصفه شده بود از بسته های کوچیگ گرد سفید رنگ!
با رفتن سوگند من هم از روی صندلی ایستگاه برخاستم و از مترو خارج شدم.

شبش لیال خانم خانواده ی ما رو برای شام دعوت کرده بود و قرار بود به خونه
شون بریم.
دو روز از زمان محرم شدن ما می گذشت و من توی این مدت نه امیر رو دیده
بودم و نه تماسی با هم داشتیم.
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از لیال خانم شنیده بودم می خواسته ما رو زودتر دعوت کنه ولی امیر اون دو
روز رو کال خونه نبوده و ماموریت داشته ،به خاطر همین هم مهمونی رو به
تأخیر انداخته بود.
شب توی خونه ی آقای تهرانی عالوه بر خانواده ی ما ،حمید (برادر امیر)به
همراه خانمش که بعد ۴سال انتظار تازه حامله شده بود و مریم (خواهر بزرگ
امیر)و شوهرش و دخترکوچیکشون ومینا (خواهر کوچیک امیر)که تازه
عروسی کرده بود هم حضور داشتن (البته علی همسر مینا که مأمور مبارزه با
قاچاق بود به خاطر رفتن به ماموریت توی جمعمون جاش خالی بود).
از نشستن یه گوشه و گوش دادن به حرفای بقیه خسته شده بودم و لیال خانم هم
اجازه نمی داد دست به هیچ کاری بزنم و به مریم و مینا کمک کنم.
هدی هم از وقتی رسیده بود فقط با فاطمه زهرا دختر سه سالهی مریم بازی کرده
بود و محلم نمی ذاشت.
منتظر نشستم تا لیال خانم به آشپزخونه بره و با رفتنش من هم پا شدم و خودم رو
به آشپزخونه رسوندم.
اولش لیال خانم مخالف حضور من توی آشپزخونه بود ولی وقتی ازش خواهش
کردم اجازه بده بمونم مانعم نشد و اجازه داد ،ولی نمی ذاشت کاری انجام بدم و
گفته بود فقط باید یه جا بشینم و دست به چیزی نزنم.
زهره(همسر حمید) رو هم از انجام کارهای سنگین منع کرده بود و در عوض
همش سر مینا غر می زد که چرا اون گوشی رو کنار نمی ذاری و کارت رو
درست انجام نمیدی! ولی گوش مینا به این حرفا بده کار نبود و بیشتر از اینکه
کار کنه با گوشیش ور میرفت و به قول مریم با شوهرش اس ام اس بازی می
کرد و به همین خاطر هم زهره سر به سرش میذاشت.
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لیال خانم وقتی خواست از آشپزخونه خارج بشه دستم رو گرفت و در حالی که
مجبورم می کرد روی صندلی بشینم گفت：حاال که قراره اینجا باشی همین جا
بشین و به چیزی دست نزن.
با تعجب نگاهش کردم که مینا زد زیر خنده و رو به مادرش گفت：مامان یه
جوری میگی بشینه و دست به چیزی نزنه که انگار داری با بچه ی تخس و
خرابکار حرف می زنی!
با این حرف مینا ،مریم و زهره که تا اون موقع با تعجب نگاهمون می کردن
زدن زیر خنده و لیال خانم که خودش هم خنده اش گرفته بود رو بهشون با خنده
گفت：من که می دونم تا برم بیرون به کار می گیرینش و همه ی کارا رو می
اندازین گردنش پس باید به خودش بگم کار نکنه …زهره جان! تو هم انقدر توی
آشپزخونه نچرخ ،می خوای کار کنی بشین اون بشقابا رو دستمال بکش.
با رفتن لیال خانم مریم رو به من گفت：رها جان تا وقتی تازه عروسی و کسی
بهت کار نمی ده از فرصت استفاده کن و برو روی مبل برای خودت لم بده ،من
هم وقتی تازه ازدواج کرده بودم مامان محمد نمی ذاشت کار کنم و دست به
چیزی بزنم ولی حاال هر موقع که میرم خونشون و تا وقتی می خوام برگردم
سر پام و کار می کنم ،دلم لک زده برای روزای اولی که عروسی کرده بودیم.
به حرف مریم لبخند زدم و گفتم：ولی من اینجا راحت ترم!
واقعا راحت تر هم بودم! جمعشون صمیمی بود و می گفتن و می خندیدن و
حسابی هم سر به سر هم میذاشتن.
خوشحال بودم که انقدر باهام راحتن و خودشون رو نمی گیرن.
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در همین حال که توی فکرای جور واجور خودم بودم به زهره هم نگاه می
کردم که داشت از پشت سر مینا که روی صندلی نشسته بود و سرش توی
گوشیش بود رد میشد و چشمش هم توی گوشی مینا بود که یک دفعه از حرکت
وایستاد و هینی کشید.
همه با نگرانی نگاهش کردیم ولی او رو به مینا گفت：مینا خجالت نمی کشی
سر میز غذا از این پیاما می دی؟
مینا که از حرکت زهره ترسیده بود و مثل من و مریم فکر می کرد اتفاقی براش
افتاده محکم نفسش رو بیرون داد و گفت：کوفت! دلم افتاد توی معده ام مگه من
چی پیام دادم که اینجوری می کنی؟
 بگو چی ندادی؟ اون چیه نوشتی آخه اینجا جای این کاراس؟من و مریم با تعجب نگاهشون می کردیم و دست مریم که قاشق روی میز می
ذاشت بی حرکت مونده بود.
منحرف فضول! من مثل تو
چشمای مینا درشت شد و به زهره گفت：گم شو!
ِ
نیستم که از این پیاما بدم!
یه مشت کوچولو هم به بازوی زهره زد.
زهره شونه ای باال انداخت و با خنده گفت :شاید هم من بد خوندمش!
مینا پیروزمندانه به سمت میز برگشت و به صفحه ی گوشیش نگاه کرد که با
دیدن پیام چشماش رو تا آخرین حد ممکن باز کرد و با حالت ناله گفت：وای
خاک به سرم! این چیه من فرستادم وای…آبروم رفت! زهره می مردی قبل
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ارسال پیام فضولیت رو ارضاع می کردی؟…وای خدا حاال چیکار کنم!
ما که تا اون موقع با تعجب به حرکات مینا نگاه می کردیم با این حرفش زدیم
زیر خنده و مریم وسط خنده پرسید：حاال چی نوشتی که انقدر آه و ناله می کنی.
زهره با خنده گفت：اصال نپرس که نمی شه گفت! فقط بدون االن علی با خودش
فکر می کنه این دختره چقدر هوله.

با این حرف زهره مینا بیشتر حرصش گرفت و پیامی که براش اومده بود رو
خوند و گفت：اینو باش چه زود هم می خونه و جواب میده؟ حاال با چه رویی
جوابش رو بدم؟
مریم：حاال چی جواب داده؟
مینا گوشی رو روی میز انداخت و در حالی که ادای شوهرش رو در
میآورد گفت :نوشته اگه می دونستم انقدر عجله داری قید ماموریت رو می
زدم! ....پسره ی پر رو...
این ادا درآوردن و حرف مینا و حرص خوردنش باعث خنده مون شد و از
صدای خندمون لیال خانم و هدی هم به آشپزخونه اومدن و با تعجب نگاهمون
کردن.
دوباره فضولی هدی گل کرده بود و می خواست از همه چیز سر در بیاره و
علت خنده مون رو بفهمه.
مینا وقتی کنجکای مادرش و هدی رو دید رو به من و مریم زهره با جدیت
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گفت：وای به حالتون اگه به کسی چیزی بگین اون وقت با گوشی همتون همین
کار رو میکنم.
فکر اینکه یه همچین پیامی از طرف من برای امیر بره حسابی خجالت زدم می
کرد و برای همین تهدید مینا رو جدی گرفتم و ساکت موندم.
بالخره مریم و مینا و زهره ،بعد کلی سربه سر هم گذاشتن و خندیدن میز شام رو
چیدن و همه سر میز نشستیم.
کنار امیر نشسته بودم و این نزدیکی بیش از حد توی جمع معذبم می کرد و نمی
تونستم چیزی بخورم به خصوص اینکه لیال خانم دم به دقیقه به امیر دستور
میداد برام گوشت و خورش و ترشی بزاره و او هم بدون چون و چرا دستورای
مادرش رو اجرا می کرد.
روی بشقابم پر شده بود از مرغ و گوشت و خورش ،ولی من میلی به هیچ
کدومشون نداشتم.
به هدی نگاه کردم که بدون خجالت از هر غذایی که می خواست می خورد و به
فاطمه زهرا هم که کنارش نشسته بود آروم آروم غذا می داد.
نگاهم به مریم افتاد که با خیال راحت و بدون مزاحمت از طرف فاطمه زهرا،
غذا رو می بلعید که وقتی متوجه ی نگاهم روی خودش شد بهم لبخند زد و با سر
به مینا که کنارم نشسته بود و غذا رو با حرص می جویید و توی فکر بود،
اشاره کرد.
زهره هم حواسش به مینا بود که یک دفعه سه تامون با هم زدیم زیر خنده و
بقیه با تعجب و سوالی نگاهمون کردن و ما هم به هم دیگه نگاه می کردیم و
ریز ریز می خندیدیم.
www.98iia.com

147

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

مینا برای مریم و زهره با چشم و ابرو خط و نشون کشید و با آرنجش سقلمه ای
به پهلوم زد که باعث شد آخ آرومی بگم.
امیر که تا اون موقع با تعجب به ما نگاه می کرد صدای آخ گفتنم رو شنید و به
آرومی پرسید：چیزی شده؟
 نه چیزی نیست.مشکوکانه نگاهم کرد و مشغول خوردن غذاش شد و در همین زمان بود که
زهره حالش بد شد و با گرفتن دستش جلوی دهنش و با سرعت از آشپزخونه
خارج شد و حمید هم با نگرانی به دنبالش راه افتاد.
همه می دونستن حال بد زهره به خاطر ویار و حاملگیشه و بدون نگرانی به
خوردن مشغول شدن و این وسط فقط مینا بود که لبخند زد و آروم جوری که فقط
من بشنوم گفت：آخییش …دلم خنک شد؟! دیدی؟ این نفرین من بود که دامنش
رو گرفت تو هم مواظب خودت باش که نفرینت نکنم.
به حرف مینا خندیدم و مشغول خالی کردن بشقابی شدم که از یه دیس هم بیشتر
غذا توش بود.
بعد خوردن شام آقایون وارد پذیرایی شدن و ما خانما هم بعد جمع کردن میز شام
و مرتب کردن آشپزخونه بهشون ملحق شدیم.
کنار هدی نشسته بودم و به فاطمه زهرا که روی زانوی هدی نشسته بود و
شیرین زبونی می کرد و مزه می ریخت نگاه می کردم.
همه حواسشون بهش بود و به حرفاش که نمی تونست درست ادعاشون کنه می
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خندیدن.
جای امیر توی جمعمون خالی بود و نمی دونستم کجا غیبش زده و مدت کوتاهی
طول کشید تا وارد پذیرایی بشه.
وقتی امیر وارد پذیرایی شد ،قبل اینکه به طرف مبل بره و بشینه ،هدی توی
گوش فاطمه زهرا یه چیزی گفت وفاطمه زهرا هم رو به امیر با صدای بلندی
داد زد：دادی جو زدادی رها گف دادی امیلتو خیییییلی دوس دالم(دایی جون زن
دایی رها گفت دایی امیرتو خیلی دوست دارم)

با این حرف فاطمه زهرا صدای خنده ی همه به هوا رفت و من که حسابی
خجالت کشیده بودم لبم رو گاز گرفتم و سرم رو پایین انداختم و توی دلم برای
هدی خط و نشون کشیدم.
ولی امیر خیلی ریلکس بود و لبخند ملیحی گوشه ی لبش دیده می شد و به فاطمه
زهرا نگاه می کرد.
امیر که یه جو رایی حس می کردم حرف فاطمه زهرا خیلی به دلش نشسته به
سمت مبل روبه روییم رفت و خواست روش بشینه اما قبل نشستنش ،لیالخانم دو
تا بشقاب رو که یکیش پر از میوه بود و به همراه چاقو به دستش داد
وگفت：امیر جان نمی خوای به رها فرصت بدی حرفاش رو بهت بزنه و اتاقت
رو نشونش بدی؟
امیر توی همان حالت نیم خیز مونده بود وبا تعجب به مادرش نگاه می کرد و
وقتی حرفای مادرش تموم شد درست وایستاد و به من چشم دوخت.
معلوم بود دلش می خواد یه چیزی بگم و حرفی بزنم ولی من هیچی نمی تونستم
بگم که مینا با خنده ی بدجنسانه ای گفت：رها پاشو دیگه امیر منتظر توئه ها!
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به مامان نگاه کردم.
مامان چشماش رو روی هم گذاشت و ازم خواست باهاش برم.
آقای تهرانی با صدای بلند سر صحبت رو با بابا باز کرد تا حواس بقیه که روی
ما زوم کرده بودن رو پرت کنه تا ما راحت باشیم که موفق هم شد و همه
مشغول خوش و بش با هم شدن.
امیر منتظر من وایستاده بود که با خجالت پا شدم و باهم به سمت اتاقش که
طبقهی باال بود رفتیم.
با رسیدنمون به اتاق در اتاق رو برام باز کرد و کنار وایستاد تا اول من وارد
اتاق بشم.
وارد اتاق شدم و بال تکلیف وسط اتاق وایستادم و او بعد بستن در به سمت میز
کنار دیوار رفت و بشقاب میوه رو روش گذاشت و صندلی ای که جلوی میز،
جاخوش کرده بود رو کمی از میز فاصله داد و ازم خواست روش بشینم.
بدون حرف به حرفش گوش دادم و روی صندلی نشستم.
صندلی رو جوری گذاشته بود که بعد نشستن نیم رخم به فضای باز اتاق بود.
امیر صندلی چرخدار جلوی میز کامپیوتر رو برداشت و با یه حرکت رو به
روی من گذاشتش و روش نشست.
جو سنگینی بینمون حاکم بود و حرفی نمی زدیم و بدتر از اون نگاه سنگینش بود
که با لبخند نگاهم می کرد.
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سعی کردم خودم رو بی خیال نشون بدم و مشغول دید زدن اتاق بزرگش شدم که
یه پنجره روی دیوار روبه روییم داشت و با یه تخت یک نفره  ،کمد  ،دراور ،
میز کامپیوتر و میزمطالعه پر شده بود.
نگاهم رو از دور و برم گرفتم و به چشماش که حاال جدی شده بودن چشم
دوختم.
سرش رو یه کوچولو به سمت راست خم کرد و با کوچیک کردن چشماش
پرسید:چطوره؟
چی ..؟ اتاق رو می گم ؟چطوره؟ آهان !بد نیست! خب! مامان گفت حرف داری؟من می شنوم.با این حرفش به یاد جمله ای که فاطمه زهرا گفته بود افتادم و بی مقدمه
گفتم：راستی من چیزی به فاطمه...
 می دونم ،هدی بهش یاد داده بود!کمی مکث کرد ،نفسش رو بیرون داد و گفت：فکر می کنم فرصت خوبی باشه
تا در مورد عملیات حرف بزنیم البته اگه تو حرفی غیر از این داری هم من می
شنوم
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 نه من حرفی ندارم.....راستی! شما حرفای سوگند رو شنیدی؟اوال شما نه و تو! یادت باشه باید عادی رفتار کنی! ثانیا آره شنیدم در مورد
خانواده اش و مرگ داداش راست می گفت اما حرفایی که در مورد ارتان زده
بود رو تازه شنیدم.
 نظرتون…(با باال رفتن همزمان ابروهاش با اینکه برام سخت بود جمله ام رواصالح کردم )：نظرت در موردش چیه؟ دلم براش می سوزه.
یه پرتقال گنده برداشت و همونجور که مشغول پوست کندنش میشد گفت：یادت
باشه توی این کار احساسات معنا نداره ،باید دلت رو بزاری زیر پات ،سوگند هر
گذشته ی تلخی هم که داشته باشه خالف کرده و باید مجازات بشه!
به حرکت دستاش روی پرتقال نگاه کردم.
پرتقاله حسابی آبدار بود و از بین انگشتاش آب می چکید!
از جعبعه ی دستمال کاغذی گوشه ی میز چند تا دستمال کشیدم و زیر دستش
گذاشتم که با خنده گفت：من عاشق پرتقالم ولی هر بار با این صحنه مواجه می
شم ولی در عوض خوشمزه تره!
پرتقال آبدار رو چهار قسمت کرد و دو قسمتش رو توی بشقاب و جلوی من
گذاشت و در حالی که دستاش رو پاک می کرد گفت：ببخشی دیگه فکر نمی
کردم انقدر آبدار باشه اگه دوست نداری بخوری نخور! من ناراحت نمیشم ولی
بدون دستای من تمیز و شسته است.
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خندیدم و در حالی که پرتقال رو بر می داشتم گفتم：اتفاقا من هم عاشق پرتقالم!
با گفتن این حرف یه گاز گنده به پرتقال توی دستم زدم که باعث شد آبش بریزه
روی دستم و این بار او دستمال زیر دستم بگیره که دستمال رو از دستش گرفتم
و دستام رو پاک کردم.
لحظه های بودن کنارش خیلی سریع می گذشت ،انقدر سریع که یک ساعت ونیم
بودنمون توی اتاق و حرف زدن در مورد عملیات برام به اندازه ی ده دقیقه
گذشته بود و متوجه ی گذشت زمان نشده بودم و این دقایق شیرین با صدای مینا
که پشت در با صدای بلند حرف می زد به پایان رسید.
حرف زدنش مثل این بود که داره با کسی حرف میزنه که به طرف مقابلش
گفت：اینا رو باش ،به زور توی اتاقشون کردیم و حاال هم باید به زور
بیرونشون کنیم! امیر آقا …رها خانم…خوابیدین؟
مریم که صداش توأم با خنده بود گفت：مینا اذیتشون نکن!
مینا：اذیت کدومه نمی بینی دو ساعته رفتن توی اتاق و معلوم نیست دارن چه
کار خاک بر سری...
از این حرف مینا که نصفه رهاش کرده بود خجالت کشیدم ولبم رو به دندون
گرفتم ولی امیر که می خندید سرش رو تکون داد و با صدای بلند طوری که مینا
بشنوه گفت :رها! تو صدای قار قار کالغ از پشت در نمی شنوی؟
مینا：من مینای سخنگو ام و حاال اومدم به دوتا مرغ و خروس عاشق بگم االن
دو ساعته چپیدن توی اتاق و خجالت هم نمی کشن!
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امیر برخاست و خیلی سریع خودش رو به در رسوند و در رو بازکرد.
اونطرف در مینا توی حالتی بود که یه گوشش رو به در چسبونده بود وسعی
داشت حرفامون رو بشنوه و با باز شدن در خواست خودش رو عقب بکشه ،ولی
امیر خیلی سریع و قبل هر عکس العملیش گوشش رو گرفت و صدای مینا رو
در آورد：آی آی! امیر گوشم رو ول کن… قول می دم دختر خوبی باشم و
دیگه فضولی نکنم.
امیر：تو همیشه همین رو می گی ولی این فضولی تو تمومی نداره!
امیرو مینا با هم کل کل می کردن و باعث خنده ی من و مریم شده بودن.
هیچ وقت فکر نمی کردم همچین جمع صمیمی و شوخی داشته باشن!
مریم و مینا رو هر وقت دیده بودم باوقار و خانوم بودن و به قول خانم جون
دخترای سنگین و رنگینی بودن.
امیر هم که همیشه ی خدا جدی و مغرور بود و صد البته من عاشق همین غرور
و تعصبش شده بودم.
اونشب من با روی دیگه ای از خانواده ی تهرانی آشنا شدم!
روحیه ای شاد از یه خانواده ی مذهبی!

فرداش قراری با سوگند نداشتم و توی خونه مونده بودم.
بعد خوردن صبحانه به حیاط رفتم و آب پاش رو پر از آب کردم و مشغول آب
دادن به ریحونای گوشه ی باغچه شدم.
بوی ریحان و خاک نمدار باغچه به مشامم می خورد و من سر مست می شدم از
این بو ،از این حس زنده بودن و زندگی کردن!
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با صدای آیفون که سکوت خونه رو شکسته بود از فکر در اومدم و به سمت در
حیاط چشم چرخوندم ببینم کیه که این وقت روز به خونه اومده ،ولی صدای
مامان که گفت در باز نمی شه و از من خواست در رو باز کنم باعث شد دست
از انتظار بردارم و خودم در رو باز کنم.
با دیدن کسی که پشت در بود جیغی از خوشحالی کشیدم و هم دیگه رو بغل
کردیم ،دلم خیلی هواش رو کرده و اومدنش خیلی به موقع بود.
از بغل هم در اومدیم و او زودتر از من وارد حیاط شد و نفس عمیقی کشید و با
چشمای بسته گفت：وای رها! هنوز هم بوی ریحان و ِگل میاد ،درست مثل
قدیما!
مامان که با دروغ مصلحتیش من رو سورپرایز کرده بود(گفته بود آیفون
خرابه)وارد حیاط شد و گفت：به! سالم سارا خانم! ستاره ی سهیل شدی و باید
توی آسمونا دنبالتون بگردیم!؟
سارا چشماش رو باز کرد و دست به سینه یه کوچولو جلوی مامان خم شد و
گفت：اختیار دارین ،ما خاک زیر پای شماییم!
مامان و سارا هم دیگه رو بغل کردن و من هم دست به سینه و با لبخند نگاهشون
کردم.
مامان ،سارا رو دعوت کرد تا به خونه بره ولی سارا زیر بار نرفت و خواست
توی حیاط زیر سایه ی درخت بشینیم.
طبق خواسته ی سارا یه تیکه حصیر کوچک زیر درخت پهن کردیم و بعد
آوردن شربت و شیرینی ،توی حیاط نشستیم و تا ظهر که مامان برای ناهار
صدامون بزنه حرف زدیم و از هر دری گفتیم.
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او از نامزدش و مسافراتاشون گفت و من از امیر و مدت کوتاهی که باهاش بودم
حرف زدم.
بعد خوردن ناهار هم به اتاق من رفتیم و با آهنگایی که هدی پلی می کرد کلی قر
دادیم تا هم غذا هضم بشه و هم به قول خودمون یه دلی از عذا در بیاریم و تا
عصر توی اتاق موندیم و مسخره بازی در آوردیم و خندیدیم.
موقع رفتن سارا ،من و هدی و مامان ،برای بدرقه اش توی حیاط بودیم.
سارا که وسط حیاط وایستاده بود و برای رفتن مردد به نظر میرسید رو به
درخت آلبالو وایستاد و گفت：رها یادته با آلبالو برای خودمون گوشواره و تل
درست می کردیم ؟
مامان که دید سارا از حاال حاالها قصد رفتن نداره و فهمید چی توی سرش می
گذره به خونه رفت و در رو پشت سرش بست.
کنارش وایستادم و به درخت پر از آلبالوهای قرمز نگاه کردم.
یاد روزایی افتادم که با سارا و هدی با آلبالو لبامون رو رژ می زدیم و گوشواره
درست می کردیم و عکس می انداختیم!
حافظه ی گوشیم پر بود از عکسای جور واجور و فیلمایی که از خل بازیامون
گرفته بودم.
سارا ضربه ای به پهلوم زد و گفت：هی چته؟ رفتی توی هپروت ؟
به چشمای خندون سارا نگاه کردم و گفتم：پایه ای؟
کیفش رو یه گوشه انداخت و جواب داد :چه جورم!
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با این حرفش به سمت درخت آلبالو دویدیم ،ولی درواقع به سمت درخت نمی
رفتیم بلکه به سمت خاطراتی می رفتیم که هرسال تکرار می شد و هر سال
تکرارش شیرین تر از سال قبل بود!
یه آلبالوی رسیده چیدم و باهاش لبام رو قرمز کردم  ،آلبالوهای دوتایی رو توی
گوشوارههام جا دادم و برای خودم گوشواره درست کردم.
توی این مدت هم سارا مشغول درست کردن تل بود و بعد درست شدنش شالش
رو در آورد و تل رو روی موهاش گذاشت ،لباش رو قرمز کرد و روبه من گفت
:چطوره؟
 خیلی قشنگه؟ پس بیا این گوشی رو بگیر یه عکس خوشکل ازم بنداز ،فقط قشنگ باشه کهمی خوام به یوسف نشونش بدم.
گوشیش رو از دستش گرفتم و مشغول عکس انداختن شدم و چندین عکس با
ژستای مختلف ازش گرفتم و وقتی که عکسا رو دید و تاییدشون کرد ،تل رو از
سرش درآورد و روی سر من جاش داد.
به سارا خیره شدم و او کمی عقب رفت و براندازم کرد و گفت：نچ! اینجوری
خوب نیست ،رها اون طناب رو باز کن بریز دورت ببینم چی میشه؟
با این حرفش مشغول باز کردن بافت موهام شدم و گفتم：من کلی عکس از این
لحظه ها دارم ،حافظه ی گوشیم پره.
 اوال اونا مال پارساله و دوما تو از این لحظه که خانم امیر شدی یه دونه عکسwww.98iia.com
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هم نداری و سوما اون عکسا مسخره بازی و یهوییه ...تو که نمی خوای اونا رو
به امیر بدی که نیومده بزاره بره! می خوای؟
مثل یه دختر حرف گوش کن موهای باز شده ام رو دورم ریختم و مرتبشون
کردم.
سارا لبخندی از روی رضایت زد و بعد اینکه کلی ژست سراغم داد به ژست
دست به سینه و سر خم شده به یک طرفم رضایت داد و ازم عکس گرفت.
توی عکس نه تنها لبای قرمزم بلکه چشمام هم می خندیدن و خوشحال بودم!
آلبالوهای قرمز توی موهام و توی گوشم هم خود نمایی می کردن و عکس رو
قشنگ کرده بودن.
سارا در حالی که کیفش رو بر می داشت که بره گفت：باید هم برای عکست
ذوق کنی کوفتت بشه الهی! دیدی چه عکس قشنگی ازت گرفتم؟.
 آدم خودش باید قشنگ باشه ربطی به عکس گرفتن تو نداره.سارا نگاهی به این معنا که خیلی اعتماد به سقفم بهم انداخت و به سمت در حیاط
رفت.
فصل هشتم:
سوگند رو از دور دیدم که روی صندلی رو به روی پارک بازی بچه ها نشسته
بود و به سره سره بازیشون نگاه می کرد.
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کامال مشخص بود که توی فکرو خیالت خودشه و فقط جسمشه که روی صندلی
زیر سایه درخت نشسته.
کنارش نشستم و گفتم ：کجایی؟
بدون اینکه نگاهش رو از رو به روش بگیره جواب داد：رها! تو از کاری که
می کنی راضی ای؟
جوابش رو ندادم! یعنی چیزی نداشتم که بخوام بگم که به طرفم برگشت و
آرنجش رو روی پشتی صندلی گذاشت و گفت：نمی دونم چرا فکر می کنم تو
اینکاره نیستی! ولی با این حال بهت اعتماد دارم و باهات احساس راحتی می
کنم.
دلم می خواست ادامه ی داستان زندگیش رو برام تعریف کنه ،کنجکاو بودم بدونم
چی به سر ارتان اومده و چرا سوگند با وضع مالی خوبی که داره مواد جابه جا
می کنه!
به رو به روم خیره شدم و گفتم ：تو چی؟ تو راضی ای ؟
 نه! .......ولی مجبورم! مجبور؟ کی تو رو مجبور کرده؟ -بدبختی…،بی پولی…،انتقام!

www.98iia.com

159

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 بی پولی؟ولی تو که گفتی بابات پولداره؟ پول داشت ولی نه برای من! متوجه ی حرفات نمی شم.دوباره به پارک رو به روش خیره شد.
چهره اش غم درونش رو فریاد می زد و معلوم بود یاد آوری خاطرات گذشته
براش دردناکه و با صدای آروم شروع به تعریف کرد:
 توی اون شب لعنتی ارتان کار خودش رو کرد و زجه زدنای من هم دردی رودوا نکرد.
ارتان وقتی دید خیلی بی تابی می کنم ،بغلم کرد و سعی داشت آرومم کنه و بهم
گفت：سوگند! عزیز دلم چیزی نشده که! اتفاقی که قرار بود چند وقت دیگه
بیفته االن افتاده انقدر سخت نگیر و خودت رو اذیت نکن ،آخه مگه آدم می تونه
عشقش کنارش باشه و ……تو تا همیشه مال منی...
ارتان انقدر حرفای رویایی و شیرین زد که آروم شدم و توی بغلش خوابم برد.
صبح که بیدار شدم از ارتان خبری نبود ولی روی میز آشپزخونه یه ظرف حلیم
و کنارش یه شاخه گل قرمز و یه یادداشت گذاشته شده بود و توی برگه نوشته
بود：سالم عزیز دل ارتان صبح قشنگت بخیر! عزیزم وقتی دیدم انقدر ناز
خوابیدی دلم نیومد بیدارت کنم .برام کار پیش اومده و باید برم ولی حتما بهت
زنگ می زنم .
دیگه برام مهم نبود ارتان چیکار کرده و چی به سرم آورده! من خودم رو تمام و
کمال مال ارتان می دونستم و ارتان رو مال خودم!
از اون به بعد رابطه مون جدی تر شده بود و من حداقل هفته ای دو شب پیشش
می موندم ،ولی هر چه که ازش می خواستم به خاستگاریم بیاد یه بهونه ای
میاورد و از اومدن سر باز می زد.
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یه مدت که گذشت می دیدم که دیگه حوصله ام رو نداره و هر بار که می خوام
ببینمش یه جوری وانمود می کنه کار داره یا وقتی بهش زنگ می زدم جوابم رو
نمی داد.
تا اینکه یه روز آب پاکی رو ریخت روی دستم و گفت دیگه من رو نمی خواد و
نمی تونه باهام ادامه بده.
دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و کارم اشک ریختن و آه کشیدن بود!
روز شب رو توی اتاقم می موندم و گریه می کردم و بدتر از اون مامانم بود که
می خواست با پسر خاله ام ازدواج کنم و ازم جواب می خواست.
اگه با ارتان آشنا نمی شدم حتما باهاش ازدواج می کردم ،مانی بر عکس اونچه
گفته بودم آقا و سر به زیره و از خیلی وقت هم بود که من رو می خواست ،ولی
من با یه اعتماد نابجا گند زده بودم به زندگیم و تنها کاری که می تونستم بکنم این
بود که به مانی جواب منفی بدم.
مامانم هم هر روز باهام دعوا داشت و دلیلش رو می پرسید ولی من چیزی
نداشتم که بگم یعنی روم نمی شد بگم چه بالیی سر خودم آوردم.
حالم حسابی بد بود ،هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی داغون بودم و
حالت تهوع های پی در پی هم امانم رو بریده بود و مامان هم شاهد عق زدنام
بود و حرفی نمی زد تا اینکه یه روز که روی مبل دراز کشیده بودم مامان رو
دیدم که از خونه بیرون رفت و خیلی زود برگشت.
مامان به محض ورودش به خونه باالی سر من که هنوز روی مبل ولو بودم
وایستاد و یه نایلون رو که توش فقط ِبی بی چک بود رو به سمتم گرفت و ازم
خواست زود استفاده کنم و نتیجه رو نشونش بدم ........چه لحظه ی بدی بود!
بدنم بی حس شده بود و می لرزیدم.
از کار مامان فهمیدم اون چیزی که بهش شک داشتم حقیقت داره!...
حاال بماند که با چه جون کندنی به سرویس رفتم و کارم رو انجام دادم.....
با دیدن جواب هونجا روی زمین نشستم و زار زدم و با صدای بلند گریه کردم
و مامان هم به در می زد و می خواست ببینه جواب چیه!
مامان به در می کوبید و داد می زد ：سوگند بیا بیرون ببینم چه خاکی به سرم
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کردی...چرا گریه می کنی؟ بهت می گم بیا بیرون.
ِبی بی چک رو توی دست مشت کرده ام گرفتم و از سرویس خارج شدم.
مامان وقتی حال خرابم رو دید ِبی بی چک رو از توی مشتم در آورد و با دیدن
جواب مثبت تا جای که می تونست کتکم زد.
او مشت و سیلی به تن بی جونم می زد و نفرینم می کرد و من هم بدون دفاع از
خودم فقط اشک می ریختم و ناسزا هاش رو به جون می خریدم.
اونروز فکر کردم اگه خبر بارداریم رو به ارتان بدم حتما دوباره به سراغم میاد،
ولی وقتی براش پیامک زدم که باردارم در جوابم گفت باید بچه رو سقط کنم و
تقصیر خودم بوده که جلو گیری نکردم.
از اون روز به بعد هم گوشیش رو خاموش کرد و من دیگه نتونستم بهش زنگ
بزنم.
فردای اون روز مامان جواب منفی رو به خاله داد و از یه دکتر برای سقط بچه
وقت گرفت تا بچه رو سقط کنم.
از اینکه مامان کنارم بود و کمکم می کرد دلگرم بودم ،ولی یه شب که بابا خونه
بود باز هم با مامان دعواشون باال گرفت و مامان اون چیزی که نباید می گفت
رو به زبون آورد و با صدای بلند سر بابا داد زد و گفت：خود خواهی تو باعث
شد جنازه ی پسرم رو از زیر پل پیدا کنن و دخترم با یه بچه توی شکمش توی
خونه ام بگرده.
با این حرف مامان سکوت خونه رو فرا گرفت و بابا به عمق فاجعه پی برد.
در جواب بابا که می گفت سوگند مامانت چی می گه فقط اشک ریختم و گریه
کردم.
اونشب بابا به جای اینکه پشتم بایسته و حمایتم کنه و یقه ارتان رو بگیره در
کمال ناباوری دستم رو گرفت و از خونه انداختم بیرون.
شب رو دم در خونه نشستم تا شاید تا صبح از عصبانیت بابام کم بشه و توی
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خونه راهم بده ولی صبحش بدتر از شبش دعوام کرد و نذاشت حد اقل یه لباس
گرم بردارم تا توی شبهای سرد زمستون از سرما نلرزم.
از ارتان متنفر شدم و با هدف انتقام ازش از خونه دور شدم و دیگه به اون خونه
بر نگشتم.
از اون به بعد شبهام رو توی سرویس بهداشتی های کثیف و بوگندو سر می
کردم و تا صبح عق می زدم ،روزا رو هم که توی پارک ولو می شدم و پارکبان
دعوام می کرد و می خواست از اونجا دورم کنه.
نه جایی رو داشتم که برم و نه پولی داشتم که حد اقل باهاش خوراکی بخرم،
شبها یا از ترس گرگای جامعه می لرزیدم یا از سرما!
روزای سختی بود!
حتی چند باری هم از دست آدمای بی وجدانی مثل ارتان و معتادای نعشه شده
توی شهر دویدم و کسی پناهم نداد.
چیزی برای خوردن نداشتم و این آوارگی فرار و گریز هم گرسنه ترم می کرد.
کارم به جایی کشیده شد که نون خشکای توی سطل آشغال رو می خوردم.
دو هفته ای رو اینجوری سر کردم تا اینکه با الناز آشنا شدم.
اون موقع ها الناز کار االن من رو انجام می داد ،البته نه مثل من همیشه بلکه
هر چند وقت یکبار!
الناز دختر یکی از خریدارای بزرگ مواد مخدره!
توی اون روزای سخت الناز برام همه کس شد و من رو وارد گروهشون کرد و
راه و چاه کار رو یادم داد تا در عوض کاری که براشون انجام می دم بهم جای
خواب و غذا و لباس بده.
با کمکش توی یکی از مطب های غیر قانونی بچه رو سقط کردم و از اون روز
به بعد کارم رو توی گروهشون شروع کردم و شدم اینی که االن هستم.
همه ی هدفم این بود که پولدار بشم و انتقامم رو از ارتان بگیرم! مدتها دنبالش
گشتم ولی ردی ازش پیدا نکردم تا اینکه یه روز از الناز شنیدم که باباش مواد
رو از شخصی به اسم ارتان می خره.
با این حرف الناز روزنه ی امیدی توی قلبم روشن شد و امیدوارانه تر به کارم
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ادامه دادم!
حاال من به آرتان نزدیکم بدون اینکه او خبر داشته باشه!
ولی این وسط یه مشکل هست ...اینکه ،االن دو ساله که توی این کارم و
نتونستم حتی یه بار هم ببینمش! آرتان خیلی محتاطه و خودش رو نشون نمی ده!
 پس چجوری ازش جنس می گیرین؟ همون مرده کریم که اتفاقا خیلی هم باهاش جور شدی رابطمونه و فقط اونه کهازش خبر داره و می بیندش!
چند باری هم کریم رو تعقیب کردم تا جاش رو پیدا کنم ولی بی فایده بود ،مثل
سوزن می مونه توی انبار کاه! حتی از الناز هم در موردش پرسیدم او هم خبری
ازش نداشت و گفت حتی بابام هم او رو ندیده و نمی شناسه!
یه مدت بابای الناز به دنبال این بود که الناز رو بهش غالب کنه تا به منبع تولید
متصل بشه و کار و کاسبیش رونق بگیره ولی ارتان دم به تله نداد.
البته اگه ارتان الناز رو می دید نقشه شون می گرفت! آخه الناز دختر خوشکلیه و
کلی هم ناز و عشوه داره ،ولی چه فایده که نتونستن ردی ازش بزنن و از ارتان
فقط یه اسم می دونن.
 خب! حاال می خوای چیکار کنی؟ تا کی می خوای براشون کار کنی و بهخاطر انتقام اینجوری زندگی کنی؟
 نمی دونم! خودم هم خسته شدم! چند باری خواستم از گروهشون بیرون برم،ولی کجا باید برم؟ باز هم باید برم توی دسشویی بخوابم ،اینجوری حداقل یه سر
پناه دارم که شبهام رو توش سر کنم.
 -چرا از الناز کمک نمی خوای؟
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 هه! اون اگه قرار بود کمکم کنه همون اول من رو توی این کار نمی آورد ،اگهبفهمه همچین قصدی دارم بیچاره ام می کنه! الناز چهره ی مهربونی داره ولی
از باباش هم خطرناکتره و خودش رو رئیس همه چی می دونه.
 وای که چقدر دوست دارم این الناز رو ببینم. اتفاقا هفته ی دیگه تولدشه! هر سال یه تولد لوکس می گیره ،امسال هم که یهدوست پسر جنتلمن و خوش قیافه پیدا کرده که دیگه حسابی سور می ده! عاشق
پسره شده و نمی زاره هیچ دختری حتی از صد متریش رد بشه!
من هم چند باری پسره رو دیدم ،الناز حق داره عاشقش بشه!
سوگند با گفتن این حرف ،مثل اینکه چیزی یادش اومده باشه خیلی سریع و
زیرکانه نگاهم کرد و گفت：تو هم باید دیده باشیش! توی مهمونی هم دیگه رو
نگاه می کردین!
نمی دونم چرا با اینکه الناز نبود ولی اون اومده بود؟!
در همین حال که سوگند به رو به روش خیره بود ،دختربچه ای از پله ی دوم
سرسره ،روی زمین افتاد و شروع به گریه کردن کرد.
سوگند که تا حاال با حسرت نگاهشون می کرد ،اخماش توی هم رفت و با
ناراحتی شروع به تعریف از یه خاطره قدیمی کرد:
 یادمه وقتی بچه بودیم با سپهر به پارک نزدیک خونمون رفتیم.من روی سرسره سر می خوردم و سپهر اونطرف تر وایستاده بود و نگاهم می
کرد.
وسطای سر سره بودم که پسر بچه ای هولم داد و من روی زمین افتادم و با
صدای بلند زدم زیر گریه!
سپهر خودش رو زود بهم رسوند و بعد اینکه یه کم آرومم کرد با پسره دست به
www.98iia.com

165

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

یقه شد ،ولی پسره که هیکلی تر و درشت تر از سپهر بود حسابی کتکش زد و
در آخر هم سپهر با لباسای خاکی و صورت زخمی دست من رو گرفت و به
خونه برگشتیم.
وقتی مامان سپهر رو با اون وضع دید او رو توی اتاق زندونی کرد تا براش
درس عبرت بشه که دیگه با بچه ها دعوا نکنه.
من هم توی مدتی که سپهر توی اتاق بود پشت در نشستم و گریه کردم که سپهر
از توی اتاق داد زد و ازم خواست گریه نکنم
ولی گریهی من شدید تر شد و او جدی تر از قبل گفت :سوگند بهت می گم گریه
نکن تو نباید هیچ وقت برای چیزی گریه کنی ! اگه آروم باشی و گریه نکنی
اون ماشین شارژیم که خیلی دوستش داری رو می دم بازی کنی.
من هم برای اینکه ماشین رو بهم بده و صدای گریه ام رو نشنوه آروم و بی صدا
اشک ریختم تا اینکه جلوی در اتاق خوابم برد.
ولی حاال چی؟...
حاال سپهر کجاس تا ارتان نامرد رو کتک بزنه و آرومم کنه؟…حاال سپهر
عزیزم نیست و من هم دلم می خواد نباشم!
دلم می خواد برم پیشش و تا ابد کنارش بمونم!
زل بزنم توی چشمای رنگ دریاش و بگم داداشی تو رو خدا دیگه تنهام نزار!
دنیای بدون تو سخت و سیاهه!
دنیای بدون تو جهنمه!
دیگه پسرای بد جامعه دخترا رو از روی سرسره ُهل نمی دن بلکه می
اندازنشون توی پرتگاه! پرتگاهی که از هوسشون ساختن.
اونروز پا به پای سوگند اشک ریختم و از ته دل خدارو برای داشتن خانواده ی
خوبم شکر کردم.

باز هم پنجشنبه ی آخر ماه قرار بود همه خونهی آقا جون جمع بشیم و عالوه بر
بچه ها و نوه های آقاجون ،خانواده ی آقای تهرانی هم دعوت بودن تا هم اونا با
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فامیل من آشنا بشن و هم فامیل من امیر رو ببینن.
مریم و حمید قبال به مامان زنگ زده بودن و گفته بودن نمی تونن بیان.
مریم به خاطر جشن نامزدی خواهر زاده ی همسرش و حمید هم به خاطر بد
حالی زهره معذور بودن و به مهمونی نمی یومدن ،ولی مینا از خدا خواسته از
همه زود تر اومده بود (مینا عاشق جاهای شلوغ بود ولی علی و مادرش تنها
بودن و همه ی فامیلشون هم شهرستان بودن).
مامان و بابا و هدی از صبح به خونه ی آقاجون رفته بودن و من تنها توی خونه
بودم ،البته من هم می خواستم باهاشون برم که مامان مانعم شد و گفت：تو دیگه
نامزد داری و هر جا که میخواین برین باید با هم برین.
من هم از خدا خواسته قبول کردم وبه امیر پیامک زدم به دنبالم بیاد و من رو هم
با خودش ببره.
از خیلی وقت بود که آماده شده و کیف به دست جلوی تلویزیون نشسته بودم و
کارتون بره ناقال می دیدم که با شنیدن صدای آیفون تلویزیون رو خاموش کردم
و به سمت آیفون دویدم .
امیر رو توی مانیتور آیفون دیدم که پشت به پنل وایستاده بود و صورتش دیده
نمی شد.
گوشی رو روی گوشم گذاشتم و گفتم：سالم! بفرما تو!
 سالم ،نه دیگه دیر شده ،توی ماشین منتظر می مونم. باشه االن میام.بعد گذاشتن گوشی آیفون کیفم رو برداشتم و با دو خودم رو به در حیاط رسوندم
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و وقتی به پشت در رسیدم وایستادم و به مانتوم دست کشیدم ،شالم رو مرتب
کردم و بعد کشیدن نفس عمیق در رو باز کردم.
امیر توی ماشین پشت رل نشسته بود و به روبه روش خیره بود که باز شدن در
ماشین برگشت و با تعجب نگاهم کرد!
به نظر میرسید انتظار نداشته انقدر زود آماده بشم!
کنارش نشستم و دوباره سالم کردم که جواب سالمم رو داد و بدون هیچ حرفی
حرکت کرد.
هر دو ساکت بودیم و چیزی نمی گفتیم ،او توی فکر بود و نمی دونستم چی توی
سرش می گذره تا اینکه بعد چند دقیقه نفسش رو بیرون داد و سکوت رو
شکست:
 اطالعاتی که سوگند بهت داد خیلی خوب بودن ،ولی ما همه ی اینا رو میدونستیم.
امیدوار بودیم او خبری از ارتان داشته باشه که با حرفاش فهمیدیم ارتان محتاط
تر از اونیه که ما فکر می کردیم ،ولی اونچه که مهمه اینه که او هم دنبال ارتانه
و این می تونه کمک خوبی برامون باشه.
 راستش رو بخوای دلم برای سوگند می سوزه و دوست دارم کمکش کنم.او ناخواسته وارد بازی شده ،کاش قبل اینکه با الناز آشنا بشه زود تر می دیمش
و کمکش می کردم.
شما نمی تونین براش کاری انجام بدین؟
 فعال که کاری از دست ما بر نمیاد! تو هم زیاد خودت رو درگیر احساساتنکن ،نصف کسایی که توی این کارن ناخواسته وارد جریان میشن و دست به
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کاری می زنن که زندگی چندین نفر رو ویران می کنه ،نمونه اش زندگی همین
سوگند که با اعتیاد برادرش خراب شد.
قبل اینکه جوابش رو بدم به خونه ی آقاجون که فاصله اش تا خونه ی ما زیاد
نبود رسیدیم و من دیگه حرفی نزدم.

مقابل در حیاط خونهی آقاجون ،کنار امیر وایستادم و با هم وارد حیاط نیمه
تاریک خونه شدیم که ناگهان با ورودمون صدای دست و جیغ بلند شد و من که
از صدای بلند توی تاریکی ترسیده بودم خودم رو به امیر چسبوندم و نا خواسته
دستش رو بغل کردم.
امیر که از حرکتم جا خورده بود با تعجب نگاهم کرد و لبخند زد که از خجالت
لپام گل انداخت و دستش رو رها کردم.
همهی این اتفاقا خیلی سریع روی داده وجمعی که جلومون وایستاده و باعث
ترس من شده بودن رو به خنده انداخته بود و با صدای بلند می خندیدن که ناگهان
پندار که سردسته ی جوونای جمع شده پشت سرش بود دست از خندیدن
برداشت و شروع به خوندن کرد:
 رها چقدر قشگه ایشااله مبارکش باد ،امیر خوش آب و رنگه ایشااله مبارکشباد...
همراه با خوندن پندار بقیه دست می زدن و ِکل می کشیدن که یهو مهران از
پشت جمعیت خودش رو جلو انداخت و شروع به قر دادن کرد.
باورم نمی شد که مهران اومده باشه! از دیدنش ذوق زده شدم و با خوشحالی
صداش زدم:
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 مهران!...مهران با شنیدن اسمش دست از قر دادن برداشت و پله های جلوی در حیاط رو
باال اومد و روبه روم وایستاد و گفت：سالم آبجی رهای بی معرفت! خوبی؟
 سالم خوبم! تو ِکی اومدی؟ چرا انقدر بی خبر؟!هه! تازه می گه کی اومدی؟! من االن یه هفته اس که اینجام! از شما خبری
نیست ،همه هم خبر داشتن.
مهران با گفتن این حرف به طرف جمعیت پشت سرش برگشت و رو بهشون
گفت：مگه نه؟
همه شون با هم گفتن ：نهههههه! !
هدی با صدای بلند گفت :مهران آبجیم رو اذیت نکن!
آبجی مهران امروز صبح اومده ،هیچ کس هم خبر نداشته به قول خودش می
خواسته ما رو سورپرایز کنه.
رو به مهران گفتم：خوش اومدی! دلمون برات تنگ شده بود ،اینجا واقعا جات
خالی بود.
(واقعا هم همینطور بود! مهران برام مثل برادر بود و همیشه ازم حمایت می
کرد ،با هم همکالس بودیم و همیشه توی درسام کمک حالم بود و واقعا توی این
مدت دلم براش تنگ شده بود)
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مهران به امیر که کنار من وایستاده بود و با لبخند نگاهمون می کرد دست داد و
گفت：تبریک می گم! ایشاهلل خوشبخت بشین ! خیلی خوش اومدین.
پندار رو به مهران داد زد :هوی اجنبی! گم شو بیا اینور ،جشن و سرورمون
خراب کردی!
مهران با این حرف پندار به جمعیت ملحق شد و پندار دوباره شروع به خوندن
کرد و ما میان دست و صوت بقیه وارد خونه شدیم.
ساعتی بعد توی حال کنار مینا و رو به روی در پذیرایی که مردا نشسته
بودن نشسته بودم و به حرفای عمه هما که از نوه اش تعریف می کرد گوش می
دادم.
این سومین نوه ی عمه هما بود که چند وقت پیش پا به دنیا گذاشته بود و عمه از
اینکه شب تا صبح بیداره و نمی خوابه حرف میزد.
هدی که توی حیاط پیش بقیه جوونا بود به سالن اومد و وقتی بین جمعیت پیدام
کرد به طرفم پا تند کرد و روبه روم نشست و با ذوق و آروم جوری که کسی
نشنوه گفت：رها نمی دونی چه لحظه ی قشنگی بود! وقتی اومدین و تو از ترس
دست امیر رو گرفتی و امیر با لبخند نگات کرد! خیلی رمانتیک بود!
به ذوق کردن هدی خندیدم و گفتم：کجاش رمانتیک بود؟ هم ترسیدم و هم بقیه
بهم خندیدن!
 گم شو! خیلی هم جالب بود ،این نگین می گه من هم باید با نامزدم بیام اینجا وشما هم من رو بترسونین تا دست نامزدم رو بگیرم.
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با این حرف هدی مینا که داشت چایی می خورد زد زیر خنده و من و هدی رو
هم به خنده انداخت که بقیه با تعجب نگاهمون کردن و خواستن بدونن ما به چی
می خندیم.
مامان بارها بهم تذکر داده بود که نباید توی جمع بخندم تا دیگران فکر نکنن به
اونا می خندم! ولی من اونروز خوشحال بودم و حتی به درز دیوار هم می
خندیدم.
هدی از جلوم برخواست و به حیاط رفت ومن تونستم علی رو که روبه روم و
کنار آقای تهرانی نشسته بود و با لبخند به مینا نگاه می کرد رو ببینم.
مینا آروم در گوشم گفت :نمی خوای بدونی با اون پیام افتضاحی که من واسه
علی فرستادم ،وقتی اومد خونه چیکار کرد و چی گفت؟
از حرفش متعجب شدم و گفتم：مگه چیکار کرد؟
مینا مشکوکانه و شیطون نگاهم کرد!
 خیلی کنجکاوی بدونی نه؟از این حرفش خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم که سقلمه ای به پهلوم زد و
گفت :حاال نمی خواد خجالت بکشی و رنگ عوض کنی! اونی که باید خجالت
بکشه منم که خدا رو شکر این صفت توی وجودم نیست.
 خب چی شد؟ آها حاال شدی لنگه خودم! هیچی دیگه برای اومدنش آماده شدم و به خودمرسیدم ،ساعت  ۹صبح بود که اومد خونه و چشمت روز بد نبینه تا من رو دید گل
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از گلش شکفت و...
یک دفعه مینا لحنش رو عوض کرد و گفت:
 رها چی می خوای بدونی که اینجور گوش تیز کردی؟ چی می خواستیبشه؟...
فقط همیشه پیامم رو تکرار می کنه و من رو حرص می ده ،حاال هم هر چی
می گم اشتباه شده و پیش نویس گوشیم فعال بوده به کتش نمی ره ،االن هم هر
وقت بهم لبخند می زنه احساس می کنم داره به روم میاره و ِکیف می کنه!

به حرفای مینا لبخند زدم و سرم رو باال گرفتم که به علی نگاه کنم ولی علی
نبود و جای خالیش رو امیر پر کرده بود که وقتی دید با لبخند نگاهش می کنم به
روم لبخند زد و توی چشمام خیره شد.
همه ی فامیل از امیر و خانواده اش خوششون اومده بود و ازشون تعریف می
کردن ،خانم جون هم که دم به دقیقه براش اسفند دود می کرد و در آخر هم
صدای پندار رو در آورد ،آخه پندار به دود زیاد حساسیت داشت و آبریزش بینی
می گرفت و بالخره هم در حالی که بینیش رو باال می کشید صداش در اومد و
رو به خانم جون گفت :خانوم جون قربونت برم ...کورمون کردی خو……کور
بشه چشمی که بخواد جناب سرگرد رو چشم بزنه.
پندار یکی زد پس کله ی مهران که با نیش باز کنارش نشسته بود و گفت :یه کم
هم این اجنبی رو اسفند کن! نا سالمتی از فرنگ اومده و نابغه ی مملکته.
خانم جون اسفند رو دور سر مهران و پندار چرخوند و گفت：معلومه که براش
اسفند دود میکنم ،برای تو پسر ُخلم هم دود می کنم تا کسی چشمت نزنه؟
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پندار :داشتیم خانم جون؟ بزا فردا که امیر و مهران نباشن ببینم کی میاد برات
کبریت بخره؟
خانم جون گفت：نگاش کن تو رو خدا پارسال یه بسته کبریت خریده هنوز که
هنوزه می گه! اصال حیف اسفندی که برات دود کردم.
قبل اینکه پندار بخواد چیزی بگه خانم جون رفت و با رفتنش به بحثشون خاتمه
داد.
مینا که تا اونموقع کنار من بود و برای امیر چشم ابرو میومد از کنارم برخاست
و کنار مامانش که با فاصله از ما نشسته بود ،نشست.
با رفتن مینا مهران که تا اون لحظه کنار پندار بود و سر به سر بقیه میذاشت
نزدیکم نشست و با هم گرم صحبت شدیم.
مهران از دانگشاهش و سختی درسا و زندگی توی آلمان حرف میزد و به
سواالیی که من هر از چند گاهی ازش می پرسیدم جواب میداد.
مدت زیادی گذشته بود و من و مهران بدون توجه به اطرافمون با هم حرف می
زدیم که با زمین خوردن نوه ی عمه هما جلوی در پذیرایی نگاهم رو از صورت
مهران گرفتم و به اون سمت نگاه کردم ،ولی در کمال ناباوری با نگاه عصبانی
و قیافه جدی امیر روبه رو شدم.
از نگاهش ترسیدم!
حالت بچه ای رو داشتم که کار بدی انجام داده و منتظره که باباش تنبیهش کنه،
سر در گم بودم و نمی دونستم از چی انقدر ناراحته؟!
من که کار بدی نکرده بودم! ولی با این حال باز هم احساس گناه می کردم و
منتظر تنبیه بودم.
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حواسم به حرفایی که مهران میزد نبود و نمی شنیدم چی میگه ،همه ی فکرم
د ر گیر نگاه عصبانی و چهره ی اخموی امیر بود و وقتی حرفای مهران تموم
شد خودم رو به حیاط رسوندم.
یه گوشه توی بالکن وایستادم و برای اینکه حالم عوض بشه نفس عمیق کشیدم که
صدای خنده ی دختری بین درختای ته حیاط توجهم رو جلب کرد و به اون سمت
نگاه کردم.
دختر و پسری توی تاریکی رو به روی هم وایستاده بودن و حرف می زدن.
توی اون تاریکی نمی تونستم تشخیص بدم که کی هستن تا اینکه دختره کمی
اونطرف تر رفت و توی روشنایی قرار گرفت.
با دیدن هدی که لبخندش رو از اون فاصله هم می تونستم ببینم تعجب کردم و
کنجکاو شدم بدونم پسر روبه روش کیه ،ولی هر چه که منتظر موندم تا فرد
مجهول توی روشنایی قرار بگیره بی فایده بود و او از جاش تکون نخورد.
پا چرخوندم تا برم توی خونه و ببینم کدوم یک از پسرا نیست که یادم اومد پندار
خیلی ناگهانی غیبش زده و سر و صدایی نداره.
کمی هدی و پندار رو نگاه کردم!
فقط با هم حرف می زدن.
می دونستم هدی برای خودش خط قرمزایی داره و پندار هم پسری نیست که
بخواد ازش سوءاستفاده کنه!
مدتی رو همونجا وایستادم تا حالم بهتر بشه و به اخمای توی هم امیر فکر نکنم!
اخمایی که مجهول بودن و ندونستن دلیلش بیشتر از ناراحتیش اذیتم می کرد.
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فصل نهم:
بار دیگر هم سوگند رو توی همون پارک باالی شهر دیدم و روی همون صندلی
روبه روی پارک بازی کنارش نشستم.
سوگند گفته بود این پارک خلوته و کسی کاری به کار دیگری نداره!
هردو ساکت بودیم و به بازی بچه ها نگاه می کردیم و مدتی در سکوت گذشت تا
اینکه سوگند به زمین زیر پاش خیره شد و خیلی آروم و بی مقدمه گفت :تو می
تونی کمکم کنی!
گیج نگاهش کردم و پرسیدم :با منی؟
 آره. من ....من چه کمکی می تونم به تو بکنم؟ تو می تونی ارتان رو برام پیدا کنی. من؟ ...تو یه چیزیت می شه! آخه من که تا حاال اصال ارتان رو ندیدم چطورمی تونم پیداش کنم؟
 کریم! .....از طریق کریم! هیچ می فهمی چی می گی؟ من برم به کریم چی بگم؟ بگم ارتان کجاس کهسوگند می خواد ازش انتقام بگیره؟
من مطمعنم تو یه چیزی خورده توی سرت و داری هزیون میگی!
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 خواهش می کنم رها!…من خیلی به این قضیه فکر کردم ،فقط تویی که میتونی از جای ارتان با خبر شی.
 ولی آخه چجوری؟ ببین رها! تو توی مهمونی دل کریم رو بردی و او ازت خوشش اومده و چندبار هم از من خواسته دوباره تو رو به مهمونی ببرم! تو فقط کافیه توی مهمونی
یه کوچولو از زیر زبونش حرف بکشی.
 سوگند یه چیزی می گی! من چجوری... گوش کن رها! ....کریم آدم شلیه فقط وانمود می کنه مغرور و بی احساسه ،اگهیه کم سیاست زنانه به خرج بدی و براش ناز کنی همه چی تمومه!
 اوال من ناز کردن بلد نیستم ،دوما من نمی تونم اجازه بدم یه مرد گنده وترسناک این همه بهم نزدیک بشه.
نترس ،کریم تو رو نمی خوره! بعدش هم! ناز کردن رو خودم یادت میدم. خب همه ی اینا به کنار ،اصال من کجا باید کریم رو ببینم؟ یعنی قبول می کنی؟ االن نمی تونم جوابی بدم ،باید درموردش فکر کنم. همین آخر هفته تولد النازه ،کریم هم دعوته و قراره براشون جنس بیاره تو همبه عنوان باربی کریم دعوتی!
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اونجا من مراقبتم و هر وقت خواستی ،از مهمونی بیرون می برمت! تو فقط
کافیه اون شویدا که تا ته زیر روسری پنهون کردی رو براش یه کم پریشون
کنی!
 شوید موهای خودته. باشه موهای من هم شوید و هم تره! تو فقط قبول کن.بسته ها رو از سوگند که منتظر جواب من بود گرفتم و توی کوله پشتیم چپوندم و
در حالی که کوله رو روی شونه ام می انداختم گفتم :تا آخر هفته خبرش رو بهت
میدم.
دیگه منتظر نموندم که چیزی بگه و با یه خداحافظی ازش دور و اینبار من
زودتر از او از پارک خارج شدم.
دلم می خواست پیشنهاد سوگند رو قبول و کمکش کنم ،ولی سرخود نمی تونستم
تصمیم بگیرم و الزم بود با امیر مشورت کنم اما من از شب مهمونی نه دیده
بودمش و نه او پیامی داده بود.
هنوز هم نگران بودم که نکنه از دستم عصبانی باشه ،هر چند دلیل عصبانیتش
رو نمی دونستم.
گوشیم رو از جیب بغل کیفم بیرون کشیدم تا به امیر پیام بدم و کسب تکلیف کنم
ولی او زودتر دست به کار شده بود و پیامش روی صفحهی گوشیم خود نمایی
میکرد که نوشته بود :تو به اون مهمونی نمی ری.
با اینکه دوست داشتم به سوگند کمک کنم باز هم خوشحال بودم و فکر می
کردم امیر ،به اینکه من کنار کریم باشم حسادت می کنه یا اینکه نمی خواد
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خطری از جانب کریم من رو تهدید کنه.
با این فکر خوشحال و خرامان به سمت محل پخش بسته ها حرکت کردم.

صبح چهارشنبه بود و من توی خونه تنها و در حال تماشای تلوزیون بودم.
مهمونی فرداشبش بود و من می خواستم خبر نرفتم رو فردا به سوگند بدم.
روی مبل لم داده بودم و همراه با دیدن کارتون با گوشیم هم بازی می کردم که
صدای آیفون باعث شد با بی حوصلگی از جام برخیزم به سمتش برم.
با دیدن امیر توی مانیتور آیفون جا خوردم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم.
سالم کردم و تعارف کردم بیاد تو! که در کمال ناباوری وارد حیاط شد و در رو
پشت سرش بست.
در خونه رو براش کردم و با دو خودم رو به اتاق رسوندم و لباس توی خونه ام
رو با یه دست لباس مناسب عوض کردم.
توی آینه نگاهی به خودم انداختم و بعد مرتب کردن شالم وارد سالن شدم و رو به
امیر که روی مبل و پشت به تلوزیون نشسته و به زمین چشم دوخته بود سالم
کردم( که یا جوابم رو نداد و یا آروم جوابم رو داد و من متوجه نشدم) و به
آشپزخونه رفتم و با دو تا لیوان شربت آلبالو که مامان از آلبالو های درخت توی
حیاط درست کرده بود برگشتم.
شربت رو تعارف کردم و روی مبل کناریش نشستم و با اینکه کنجکاو بودم
بدونم چرا به اینجا اومده منتظر موندم تا خودش حرف بزنه.
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کالفه و عصبی به نظر می رسید و با دستای قالب شده اش توی هم ،بازی می
کرد.
خواستم دلیل عصبانیتش رو بپرسم که صدای عصبیش متوقفم کرد که با
عصبانیت و کالفگی گفت :اون تلویزیون رو خاموش کن! صداش روی مخه.
با این حرفش به تلوزیون که شبکه ی کودک رو نشون میداد و ترانه ی شاد
کودکانه پخش می کرد نگاه کردم و با خودم گفتم：خاک بر سرت کنم رها! آخه
پویا هم شبکه اس که تو نگاه میکنی ؟ حد اقل یه نفر هم توی خونه نیست که
بندازی گردن او!
کنترل روی مبل دو نفره ای بود که امیر روش نشسته بود و من بدون اینکه به
روی خودم بیارم که چی نگاه می کردم و با پر رویی تمام گفتم :کنترل که
کنارته! خب...خاموشش کن.
نگاهی به منظور اینکه خیلی پررویی به من انداخت و تلوزیون رو خاموش کرد.
با اینکه از عصبی بودنش می ترسیدم ،خودم رو خونسرد نشون دادم و پرسیدم :
چیزی شده ؟
رفتن تو به اون مهمونی از نظر من کار
یه مقدار از شربتش رو خورد و گفتِ ：
درستی نیست و من مخالف رفتنتم.
با همون خونسردی ساختگی گفتم :خب این رو که قبال هم گفتی ،فقط نگفتی
چرا؟
مستقیم توی چشمام نگاه کرد و گفت：نکنه افتضاحی که توی مهمونی قبلی
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درست کردی رو یادت رفته؟
البته باید هم یادت بره! چون خانم بیهوش بودی و من بودم که با بدبختی تو رو از
زیر دست و پای مرده بیرون کشیدم و از مهمونی خارج کردم.
این حرفش بهم بر خورده بود!...او رسما داشت سرم منت می ذاشت ،ولی خب
حرفش حق بود و جواب نداشت.
امیر ادامه داد :ولی حاجی موافق نظر سوگنده ! .....اینکه تو یه جوری از زیر
زبون کریم حرف بکشی! پس تو فردا شب به مهمونی می ری.
با گفتن این حرف لیوان شربتش رو سر کشید و روی پاش وایستاد و من هم که
حسابی بادم خالی شده بود به طبعش از جام برخاستم که انگشت اشارهاش رو به
سمتم گرفت و گفت：هر چیزی رو که خواستی بخوری اول مزهاش کن ،اگه
مزه طبیعی نداشت نباید بخوری و برامون درد سر درست کنی! توی اینجور
مهمونیا نباید هر چیزی رو سر کشید.
(قشنگ و غیر مستقیم داشت به خوردن آب پرتقال و بد حال شدنم توی مهمونی
اشاره می کرد).
با تموم شدن حرفش به طرفی که من وایستاده بودم اومد و خواست از جلوم رد
بشه و به طرف در خروجی بره و من که فکر نمی کردم بخواد از این طرف
میز رد بشه ،برای بدرقه اش یه قدم به جلو گذاشتم که هم زمان شد با قرار
گرفتن او در مقابلم و سینه به سینه شدنمون.
برای اینکه بهش نخورم خودم رو عقب کشیدم که تعادلم رو از دست دادم و
نزدیک بود به پشت بیفتم اما قبل افتادنم خیلی سریع دستش رو پشت کمرم
انداخت و نگهم داشت!
حاال دیگه کامال توی بغلش بودم و نفس داغش رو روی صورتم احساس می
کردم.
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بدنم بی حس شده و ضربان قلبم باال رفته بود!
گوشم نزدیک قفسه ی سینه اش بود و صدای نامنظم قلبش رو می شنیدم.
عجیب بود که او هم حرکتی نمی کرد و من رو توی بغلش نگه داشته بود!
قبل اینکه من به خودم تکونی بدم و از بغلش بیرون بیام به خودش اومد و ازم
فاصله گرفت و با قدمای بلند خودش رو به در رسوند و از خونه خارج شد و
من رو با حال خرابم تنها گذاشت.
(این رمان در انجمن ترکان نوشته و منتشر شده است).
فصل دهم:
ب تولد الناز بود و من سر یه میز کوچیک ،گوشه ی دنج سالن نشسته بودم و
ش ِ
به دور و برم نگاه می کردم.
نه از امیر و رستمی خبری بود و نه از سوگند و کریم و من به شدت احساس
تنهایی می کردم و چشم به در ورودی دوخته بودم تا ببینم بالخره ِکی یک نفر
آشنا وارد میشه که از شانس بد من اولین کسی که اومد کریم بود.
با دیدنش نفسم رو توی سینهام حبس کردم و با دیدن سوگند که پشت سر کریم
وارد می شد ،نفس حبس شده ام رو بیرون دادم.
سوگند با کریم حرف میزد و می خندید و من تصنعی بودن خنده اش رو از این
فاصله هم می تونستم ببینم!
نگاه سوگند به من که خیره نگاهش می کردم خورد و با اشاره ی دست ،من رو
به کریم نشون داد.
سر کریم با اشاره ی دست سوگند به سمت من چرخید و لبخند پهنی روی
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صورتش جا خوش کرد و دیگه منتظر ادامه ی حرف سوگند نشد و به طرفم خیز
برداشت.
دستام یخ کرده بودن و عرق از تیره ی کمرم پایین می چکید.
من از کریم بدم اومده بود و مثل گرگی می دیدمش که به چشم بره نگاهم می کنه
و از اینکه نزدیکم بشه و بهم دست بزنه وحشت داشتم!
با رسیدن کریم بهم روی پاهای لرزانم وایستادم و به روش لبخند زدم که بیشتر
بهم نزدیک شد و بغلم کرد.
بوی عطر تندی که زده بود حال بدم رو بدتر می کرد و کنار گوشم با صدای
بلندی برای اینکه توی اون سر و صدای آهنگ بشنوم گفت：رها! عزیزم! نمی
دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود و منتظر بودم ببینمت.
حلقه ی دستاش رو دور کمرم محکم تر کرد که با صدای ضعیفی گفتم：کریم تو
که قصد نداری خفه ام کنی؟
حلقه ی دستاش رو شل کرد که من خیلی سریع خودم رو از بغلش بیرون کشیدم
و او به صورتم نگاه کرد و با خنده گفت：رها! می دونستی خیلی بامزه ای؟
 مامانم یه چیزایی گفته ولی خب شنیدنش از زبون تو یه چیز دیگه است. َو همچنین خوشکل و خوش سر زبون!روی صندلی نشستم و در جوابش لبخند زدم که به لبام زل زد و گفت：بخند
عزیزم! من عاشق همین لبخنداتم.
با این حرفش من نیشم رو بستم و او صندلی ای که رو به روم بود رو برداشت
بعد گذاشتنش کنار صندلی من روش نشست و دستش رو دور شونم انداخت.
جوری نشسته بود که احساس می کردم توی بغلشم و این عذابم میداد!
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مدتی نگذشت که سوگند جلومون وایستاد و بعد چشمک نا محسوسی که به من زد
رو به کریم گفت：کریم! رها به خاطر تو اینجاست! نبینم اذیتش کنی ها وگر نه
با من طرفی!.
کریم خنید و جواب داد :رها برام مثل ُگله ولی من دوست ندارم پرپرش کنم! پس
نگران نباش.
سوگند با چندش و لبخند بی جونی کریم رو نگاه کرد و از کنارم رد شد و در
همون حال ویشگون آرومی از بازوم گرفت.
می دونستم این کارش برای اینه که یادم بندازه از زیر زبون کریم حرف بکشم.
با رفتن سوگند کریم سرش رو به من نزدیک کرد و گفت :راست میگه که به
خاطر من اینجایی؟
چشمام رو بستم و با نازی که متنفر بودم ازش گفتم：کریم باورم نمیشه کنار تو
نشستم ،برام خیلی خوشاینده که رئیس یه گروه بزرگ بهم توجه کنه! تو خیلی
جذاب و پر ابهتی و هر دختری آرزوشه که با تو باشه!
کریم که از تعریفای من سرمست شده بود با زیرکی پرسید：یعنی اگه رئیس من
بیاد ،تو من رو کنار می زاری و سمت او میری؟
 مگه تو رئیس هم داری؟ فضولی نکن و جواب من رو بده. اگه قبل تو می دیمش حتما می رفتم ،ولی حاال که تو هستی نه! دوست دارم بهشونه های محکم تو تکیه کنم! تو چی؟ تو هوام رو داری؟ قول میدی کنارم
بمونی؟
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 من تا همیشه با توأم عزیز دلم! تو فقط از کریم جون بخواه.خنده ی تصنعی ای کردم و سرم رو پایین انداختم!
اصال باورم نمی شد این منم که اینجوری با یه مرد نامحرم و غریبه حرف
میزنم ،از خودم بدم اومده بود و شدیدا ً احساس عذاب وجدان می کردم.
کریم دستش رو روی شونم حرکت میداد و من مور مورم می شد و برای اینکه
اینکار رو نکنه گفتم：کریم؟
منتظر به صورتم نگاه کرد!
من خیلی یهویی اسمش رو صدا زده بودم و حاال مونده بودم چی بگم که بعد یه
کوچولو فکر کردن گفتم：این ارتان که همه ازش حرف می زنن کیه ؟ االن
توی مهمونی هست؟
لیوان مشروبی که تا نصفه خورده بود رو روی میز کوبید و گفت：ارتان فقط
یه اسمه! خودت رو درگیر نکن ...اصال چرا می خوای در موردش بدونی؟
 هیچی! فقط کنجکاوم ...آخه هر جا میری اسم اونه و ....صد البته اسم کریم!چشمکی زدم و گفتم：خوب زهر چشمی گرفتی ها! پس اگه اون فقط یه اسمه تو
هم باید فقط یه اسم باشی ،ولی تو هستی و االن کنارم نشستی!
چهره ی کریم اخمو شد و پرسید：چی میخوای بفهمی؟
 هیچی فقط دلم می خواد در موردش بیشتر بدونم.www.98iia.com

185

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 رها اصال در این مورد کنجکاوی نکن که به ضررت تموم میشه و حتی منهم برات خطرناک میشم.
(اونجا بود که فهمیدم با دم شیر بازی نکن یعنی چی؟ )
در همین زمان که من برای نشون ندادن ترسم سعی داشتم لبخندی هر چند بی
جون بزنم صدای دست و صوت و جیغ جمعیت بلند شد و این سر و صدا باعث
شد به سمتی که همه نگاه می کنن خیره بشم...
به سمت پله های مار پیچی که طبقه ی پایین رو به طبقه ی باال متصل می کرد!
از چیزی که می دیدم نفسم بند اومده و مات و مبهوت مونده بودم و نمی تونستم
صحنه ی روبه روم رو باور کنم.
دهنم از تعجب باز مونده بود و همه ی صداهای دوروبرم گنگ شده بودن و
چیزی نمی شنیدم!
من محو تماشای او بودم و او به جعمیتی که رو به روش بودن لبخند می زد!
الناز توی لباس قرمز دنباله دارش بازوی امیر رو توی دست گرفته بود و دست
در دست امیر که با دست آزادش لبه ی کتش رو گرفته بود از پله ها پایین
میومد.
باورم نمی شد این امیر باشه که کراوات زده و دست توی دست الناز از پله ها
پایین میاد!
احساس خفگی می کردم و توانایی هضم صحنه ی روبه روم رو نداشتم.
امیر وقتی نگاه خیره و سنگینم رو روی خودش احساس کرد چشم چرخوند و
نگاهش روی من ثابت موند ،ولی خیلی زود نگاهش رو از چشمای حیرت زده ام
گرفت و پله های باقی مونده رو با الناز پایین اومدن.
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با تکونای کریم به خودم اومدم و چشم ازشون برداشتم که کریم گفت :رها عزیزم
حالت خوبه؟ چرا هر چی صدات میزنم جواب نمي دی؟
 ببخشی حواسم نبود کاری داشتی؟ من باید زودتر برم! ازت می خوام باهام بیای تا به الناز تولدش رو تبریکبگیم و من برم و به کارم برسم.
جوابی ندادم که دستش رو به طرفم گرفت و با سر اشاره کرد که دستش رو
بگیرم و من بدون معطلی دستم رو دور بازوی گنده اش حلقه کردم.
عجیب بود!
من اصال احساس گناه نمی کردم و بر عکس! خیلی هم راضی بودم و دلم می
خواست امیر ما رو توی این وضعیت ببینه!
به خیال خودم می خواستم ازش انتقام بگیرم و عجیب تر از اون این بود که
عذاب وجدان هم نداشتم.
به همراه کریم از وسط سالن عبور کردیم.
محکم و با وقار قدم بر می داشتم و احساس غرور می کردم و دنباله ی بلند لباس
مشکیم هم که روی زمین کشیده می شد غرورم رو بیشتر کرده بود.
سنگینی نگاه جمعیت رو رومون احساس می کردم و لبخند می زدم و کریم هم با
غرور قدم بر می داشت و قیافه ی جدیش رو حفظ کرده بود.
با رسیدن به الناز و امیر که هنوز هم دستشون توی دست هم بود ،حلقه ی دستم
رو از دور بازوش شل کردم و این کارم کامال غیر ارادی بود!
وقتی چشم الناز به ما افتاد رو به کریم کرد و گفت：سالم (...با چشم به من
اشاره کرد و ادامه داد ):باربی جدیده؟ بزنم به تخته خوش سلیقه ای!
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کریم جواب داد:ایشون عشق من! ...رهاست.
الناز دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت：سالم ! از آشناییت خوشوقتم ،من هم
النازم و ایشون هم نامزدم امیره.
باهاش دست دادم در حالی که به حرفای مسخره شون پوز خند می زدم گفتم:
خوشوقتم ،تولدت مبارک!
کریم با الناز دست داد و تولدش رو تبریک گفت و بعدش هم با امیر احوالپرسی
کرد.
جو سنگینی بینمون حاکم بود و الناز در حالی که روی مبل می نشست رو به
کریم با جدیت گفت：تو که نمیخای رها رو با خودت ببری؟
کریم دستش رو دور کمرم انداخت وگفت :رها اینجا می مونه و از جشن لذت
میبره …… من باید برم ..فعال خداحافظ.
کریم همونطور که دستش دور کمرم بود ،من رو زیر نگاه عصبی امیر دو قدم
اونطرف تر برد و در حالی که به صورتم زل زده بود گفت :عزیزم من امشب
باید زود برم و نمی تونم پیشت بمونم ،ولی قول بده به مهمونی بعدی که توی
ویالی خودمونه حتما بیای.
ساکت بودم و خوشحال از اینکه می خواد بره و دیگه الزم نیست تحملش کنم
ولی او خیلی یهویی با تموم شدن حرفش خم شد و گونه ام رو بوسید و با گفتن
خداحافظ ازم دور شد.
از خودم بدم اومده بود!
من اجازه داده بودم یه مرد غریبه دست دور کمرم بندازه و من رو ببوسه ،اون
هم درست جلوی چشم نامزدم ،هر چند که نمی شد بهش گفت نامزد!
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یه سوال مسخره همهاش توی سرم می چرخید که چرا امیر ازم دورش نکرد؟
چرا بی خیال نگاهمون می کرد؟ چرا براش مهم نبود کریم دست دور کمرم
بندازه؟
یعنی از این واضح تر نمی تونست بهم بفهمونه که دوستم نداره؟
بغض گلوم رو می فشرد و اشکام گونه ام رو خیس کرده بودن!
مدتی از رفتن کریم گذشته بود ولی من بی حرکت سر جام مونده بودم و اشک
می ریختم!
به طرف امیر و الناز برگشتم و با امیر که به من چشم دوخته بود چشم توی چشم
شدم ولی خیلی سریع نگاه خیسم رو ازش گرفتم و به دنبال سوگند گشتم و
دیدمش
که وسط پیست سرخوشانه می رقصه.
پا تند کردم و خیلی سریع خودم رو بهش رسوندم و دستش رو گرفتم و از پیست
بیرون کشوندمش.
سوگند که تازه متوجه ی من و حال خرابم شده بود با اضطراب پرسید：رها چی
شده؟ چرا گریه میکنی؟ کریم کجاست؟
 کریم رفته ،من هم می خوام برم خونه. باشه االن میریم.سوگند دستم رو گرفت و با هم به سمت راهرویی که لباسمون رو داده بودیم راه
افتادیم.
قبل اینکه وارد راهرو بشم برگشتم و به امیر نگاه کردم که دست الناز توی
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ت حلقه زده دورشون ،مشغول فوت
دستش بود و با هم میان دست و صوت جمعی ِ
کردن شمع های روی کیک سه طبقه بودن.
فصل یازدهم:
از شب مهمونی دو هفته گذشته بود و توی این دو هفته هیچ ارتباطی با امیر
نداشتم و بی هدف و بی حوصله روز رو به شب می رسوندم و شبام رو با
فکرش صبح می کردم.
مامان به کارام شک کرده بود و دم به دقیقه می پرسید آیا با امیر دعوام شده؟ یا
اینکه اتفاقی برام افتاده؟ و من هم برای اینکه خیالش رو راحت کنم ساعتایی که
تلفنی با سارا حرف میزدم رو به دروغ می گفتم امیر پشت خطه و روزایی رو
که پیش سوگند می رفتم بهش می گفتم پیش امیر بودم.
دو سه باری هم روزایی که می دونستم امیر خونه نیست و ستاده برای دیدن آقای
تهرانی و لیال خانم به خونشون رفتم و بعد ناهار به خونه برگشتم.
اون روز هم قرار بود به خونشون برم و ناهار رو با پدر و مادرش باشم.
باز هم ساعت ده جلوی در حیاطشون حاضر بودم و باز هم با اولین زنگ ،در
حیاط باز شد و این نشون می داد لیال خانم منتظر اومدنم بوده!
وارد خونه شدم و طبق معمول لیال خانم با اسفندی توی دستش به استقبالم اومد
و بغلم کرد و صورتم رو بوسید.
بعد احوالپرسی با لیال خانم به همراهش وارد سالن شدم ،ولی خبری از آقای
تهرانی نبود.
به دور تا دور خونه نگاه کردم و پرسیدم：پدر جون خونه نیست؟

www.98iia.com

190

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

در کمال تعجب صدای آقای تهرانی رو از توی آشپزخونه شنیدم که گفت：چرا
دخترم هستم بیا اینجا ببین چه آشی برات پختم!
لیال خانم دستش رو پشت کمرم گذاشت و در حالی که به سمت آشپزخونه هولم
میداد گفت：برو ببین پدر شوهرت چه کرده!
پا توی آشپزخونه گذاشتم و با دیدن آقای تهرانی که کفگیر به دست و پیشبند بسته
پشت گاز وایستاده چشمام گرد شد و با تعجب گفتم：اینجا رو باش! سرهنگ
تهرانی داره آشپزی میکنه! ...این صحنه باید یادگاری توی تاریخ ثبت بشه!
با گفتن این حرف گوشیم رو درآوردم و از آقای تهرانی که حاال دست به سینه
وایستاده بود و لبخند میزد عکس گرفتم.
جلوتر رفتم و با خنده باهاش دست دادم و او همانطور که دستم توی دستش بود
صندلی رو برام عقب کشید و مجبورم کرد روش بشینم و در حالی که مشغول هم
زدن غذاش می شد گفت :امروز می خوام یه غذای ارتشی بهتون بدم ،فقط باید
موقع خوردن ،مواظب انگشتاتون باشین.
 یعنی انقدرخوشمزه میشه؟ هومممممم دلم می خواد زودتر آماده بشه.لیال خانم که حاال رو به روی من نشسته بود با صد ای آروم گفت :نه بابا! من تا
حاال هزار بار از غذای ارتشیش خوردم و می بینی که انگشتام سالم سالمه.
آقای تهرانی چایی ای که ریخته بود رو جلوم گذاشت و رو به لیال خانم گفت:
ب من رو جلوی عروسم
درسته باز نشسته شدم ولی هنوز گوشام تیزه خانم! زیرآ ِ
نزن!
لیال خانم：وا…کی خواست زیر آب بزنه؟ من فقط گفتم مراقب
انگشتامون هستیم!
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چاییم رو مزه مزه کردم و گفتم：این چایی که عالیه!…اصال باورم نمی شه پدر
جون هم آشپزی بلد باشه!
لیالخانم جوابم رو داد :قبال که سر کار می رفت خیلی کم پیش میومد آشپزی کنه
ولی از بعد باز نشستگیش بیشتر از من غذا می پزه…تازه این نمونه ی کوچیکی
از فعالیتاشه ،گرد گیریش رو ندیدی! هفته ای یه بار کل خونه رو گرد گیری می
کنه!
از تصور گرد گیری کردنش بلندبلند خندیدم که آقای تهرانی روی صندلی نشست
و گفت :چرا از شوهر خودش نمی گی که مسؤول جارو زدنه و هر هفته کل
خونه رو جارو می زنه؟
 واقعا!؟لیالخانم：درسته! پدرو پسر هر هفته جارو وگرد گیری می کنن ،ولی بس که با
هم دعوا و بحث میکنن سر من رو میخورن و تا دعواشون نکنم آروم نمی
گیرن و خونه رو روی سرشون می ذارن! حاال بازیگوشیشون که دیگه بمونه!
باورم نمی شد امیر مغرور و اخمو خونه جارو بزنه و مادرش دعواش کنه و با
ذوق گفتم：وای که چقدر دلم می خواد اون موقع اینجا باشم!
لیالخانم：خب این که کاری نداره! این دفعه که شروع به کار کردن خبرت
میکنم.
باخنده و متعجب از کارهای امیر و باباش مشغول خوردن چاییم شدم و آقای
تهرانی برای هم زدن غذاش از جاش برخاست و به سمت گاز رفت.
بعد خوردن ناهار خوشمزه ای که از صفر تا صدش رو آقای تهرانی پخته بود،
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طبق روال همیشه که به خونهشون می رفتم ،لباس پوشیدم و خواستم به خونه
برگردم ولی آقای تهرانی و لیال خانم مانعم شدن و ازم خواستن شام رو هم
پیششون بمونم.
دلم نمی خواست بمونم و با امیر روبه رو بشم برای همین با التماس رو به لیال
خانم که روبه روم توی راهرو وایستاده بود گفتم :مادر جون قول میدم تو یه
فرصت مناسب بیام و تا شب بمونم ،ولی االن اجازه بدین برم.
ولی او کوتاه بیا نبود و در حالی که به سمت پله ها هولم می داد گفت :اصال
حرفش رو هم نزن! امیر از حاال حاالها نمیاد ،تو برو توی اتاقش و راحت
استراحت کن ،شام رو اینجا می مونی و بعد شام هر جا که خواستی میری.
به ناچار و با دودلی از پله های روبه روم باال رفتم و وارد اتاق تاریک امیر
شدم.
مانتو و شال و پیراهن بلندی که زیر مانتو پوشیده بودم رو در آوردم و روی لبه
ی تخت انداختم وپشت پنجره وایستادم.
پرده ی ضخیمی که کل پنجره رو پوشونده و اتاق رو کامال تاریک کرده بود
رو کمی کنار زدم و به بیرون نگاه کردم.
حیاط خونه ی ما از اینجا پیدا بود که بعد دوتا حیاط دیگه قرار داشت و ماشین
بابا هم توش پارک شده بود.
پرده ی سنگین رو رها کردم و روی تخت نشستم و شماره ی مامان رو گرفتم و
وقتی دیدم جواب نمیده براش پیام گذاشتم که تا آخر شب خونه امیر می مونم و
نگرانم نباشه.
خوابیدن توی اتاق تاریک و روی تختی که بوی عطر امیر رو میداد حس خوبی
رو بهم تزریق می کرد!
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شیرین دوست داشتن رو!
حس
ِ
سرم رو روی بالش گذاشتم و با یه ن فس عمیق ریه ام رو پر از عطر وجودش
کردم و توی دلم از لیال خانم تشکر کردم که نذاشت به خونه برم و چشمام رو
بستم و خوابیدم.
توی خواب و بیداری بودم و صدای امیر رو توی بیداری می شنیدم و خودش رو
توی خواب میدیدم که گوشی روی گوشش بود و با الناز حرف میزد ،ولی اسم
کس دیگه ای رو صدا میزد و می گفت  :فرهاد جان خودت یه کاریش بکن
دیگه ،من تازه رسیدم خونه...
صدای باز و بسته شدن در رو شنیدم!
الناز وارد اتاق شد و جلوی چشم من با امیر دست داد و باز هم صدای امیر رو
توی بیداری شنیدم：فرهاد …بهت ....زنگ…میزنم...
الناز خودش رو به امیر نزدیک کرد و هم دیگه رو بغل کردن!
امیر دست دور کمر الناز انداخت و سرش رو به قصد لبای الناز خم کرد و
بهش نزدیک شد! ...نزدیک و نزدیک تر!
سر خورد و روی
اشک ریختم و گرمی قطره ی اشک رو احساس کردم که ُ
گوشم تموم شد!
لباشون به هم رسید و من با وحشت چشمام رو باز کردم و امیر رو دیدم که روبه
روم وایستاده و با تعجب نگاهم می کنه ولی از الناز خبری نبود!
به گوشه ی چشمم دست کشیدم و متوجه شدم که واقعا گریه کردم.
من اصال توی حال خودم نبودم و به لبهای امیر چشم دوخته بودم که دستی توی
موهاش کشید و نگاهش رو از من گرفت و پشت به من وایستاد.
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با کالفگی دستاش رو پشت گردنش و توی هم قالب کرد و من تازه متوجه شدم
که با یه تاپ نازک و کوتاه خوابیدم.
سریع سر جام نشستم و چنگ زدم و پیراهنم رو از روی لبه ی تخت برداشتم و
مش غول پوشیدنش شدم که امیر خیلی ناگهانی برگشت و توی صورتم نگاه کرد و
با پوزخند گفت :یعنی انقدر برات سخته که اینجوری جلوی من باشی؟
دستم روی دکمه ی لباس بی حرکت موند.
متوجه منظورش نشدم و با گیجی پرسیدم：منظورت… چیه؟
 تو که خیلی راحت دست دور بازوی یه مرد غریبه می اندازی و مغرورانهکنارش راه م یری و اجازه می دی بغلت کنه و ببوسدت! ....نباید برات سخت
باشه که...
حاال متوجه شدم آقا از کجا می سوزه؟.
دکمه های لباس رو همونطور باز رها کردم و جلوش و تقریبا چسبیده بهش
وایستادم و با کنایه گفتم :هه! پس آقا عالوه بر عشق بازی حواسش به بقیه هم
بوده! ...احتماال حاجی ازتون نخواست با ایشون هم محرم بشی تا اگه یه وقت
خدایی نکرده دستتون بهش خورد نجس نشه؟
نگاه تندی بهم انداخت و با یه دستش به عقب هلم داد که باعث شد روی تخت
بیافتم و از اتاق خارج شد و در رو محکم بست.
دلم خنک شده بود و حرفایی که زده بودم توی ذهنم رژه می رفتن و چیزای
جدیدی برای گفتن به ذهنم می رسید که دلم می خواست بود و بهش می گفتم تا
حسابی حالش گرفته بشه.
یاد حرف هدی افتاده بودم که می گفت :همیشه بعد دعوا یه چیزایی به ذهنم میاد
که میگم کاش گفته بودمشون!
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بر خالف عصبانیت و ناراحتی ای که تا یه دقیقه قبلش داشتم ،حاال خوشحال
بودم ،خوشحال از اینکه بر خالف تصورم ،امیر حواسش به من بوده و به خاطر
من غیرتش به جوش اومده.
سرخوشانه دکمه های پیراهنم رو بستم و بعد مرتب کردن شالم روی سرم از
اتاق خارج شدم و از پله ها پایین رفتم.
پایین پله ها وایستادم و به دور تا دور خونه نگاه گذرایی انداختم! خونه ساکت
بود و صدای صحبت از بیرون میومد.
از خونه خارج شدم و با دیدن آقای تهرانی و لیال خانم که پشت میز و زیر سایه
ی درخت بید مجنون نشسته بودن به سمتشون رفتم و بعد سالم کردن کنارشون
نشستم.
لیال خانم به روم لبخند زد و پرسید：خوب خوابیدی؟
چشمام رو روی هم گذاشتم و جواب دادم：خوبه خوب …،یادم باشه پرده ی
اتاقم رو مثل اتاق امیر با یه پرده ی ضخیم عوض کنم ،اتاق تاریک جون میده
برای خوابیدن!
آقای تهرانی کاهو سکنجبینی رو به سمتم گرفت و گفت：این رو بزن بر بدن که
مغزشه و بعد خوابیدن توی اتاق تاریک و توی هوای گرم می چسبه.
تشکر کردم و کاهو رو از دستش گرفتم و چیزی نگذشت که امیر با یه ظرف
هنداونه و چندتا بشقاب و چنگال توی دستش از در خونه بیرون اومد و با رسیدن
به ما و در حالی که ظرف رو روی میز میگذاشت رو به پدر و مادرش
گفت：شما نباید به من بگین مهمون داریم؟
آقای تهرانی：رها دیگه مهمون نیست صاحب خونه است! دفعه ی قبل که اومده
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بود غر زدی و گفتی چرا گذاشتیمش بره ،حاال هم که نگهش داشتیم باز هم غر
میزنی؟
 چرا حرف می زاری توی دهنم؟ من کی غر زدم؟لیالخانم :من هم شاهدم که گفتی حاال چی می شد نگهش می داشتین تا من بیام.
امیر :نه خیر! مثل اینکه شما دوتا باهم دست به یکی کردین که من رو ضایع
کنین!
لبخند به لب به امیر که مقابل من وایستاده و به دستش روی لبه ی میز تکیه داده
بود و با دست دیگه اش کاهو سکنجبین می خورد ،نگاه کردم.
لباسش رو با شلوار راحتی و تیشرت جذبی که عضله هاش رو به رخ می کشید
عوض کرده بود و من توی نخ هیکلش بودم و دیدش می زدم که یهو یه تیکه
کاهو رو جلوم گرفت و من جا خوردم.
سرم رو باال گرفتم و به صورتش نگاه کردم که با لبخند بد جنسانه ای لبش رو
گاز گرفت و شیطون نگاهم کرد.
از فکرش خجالت کشیدم و به آرومی کاهو رو از دستش گرفتم.
یک ربعی از خوردن هندونه می گذشت و آقای تهرانی مشغول آبیاری درختا و
باغچه شده بود و امیر هم کمی اونطرف تر از ما روی سبزه ها دراز کشیده و یه
دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود و تکون نمی خورد.
روبه روی لیال خانم نشسته بودم و او برام از قدیما و زندگی سختشون می گفت!
از اینکه به خاطر کار شوهرش مجبور بودن هر سال توی یه شهر باشن و توی
تنهایی و غربت زندگی کنه.
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صدای آقای تهرانی که برای گل و گیاهش شعر می خوند و قربون صدقه اشون
می رفت و حسادت لیال خانم هم باعث خنده ام شده بود و می خندیدم.
لیال خانم با حرص گفت：نگاش کن تو رو خدا! اگه نصف اونی که قربون
صدقه ی این علفا می ره و بهشون می رسه به من رسیده بود االن سرم توی
آسمونا بود.
می دونستم این حرفا رو برای شوخی می زنه و چیزی توی دلش نیست! آقای
تهرانی خیلی مهربون و با محبت بود و ندیده بودم نازک تر از گل به خانمش
بگه.
لیال خانم دیگه ساکت شده بود و حرفی نمی زد که چشمام رو بستم و نفس عمیق
کشیدم!
بوی ِگل و خاک نمدار و عطر درخت بیدی که زیرش نشسته بودیم مشامم رو پر
کرد و من خرامان و سرمست از این بو با شادی گفتم :هوممم ...من عاشق بوی
خاک نمدارم!
عاشق بوی گالی توی باغچه!
عاشق بوی ریحونای گوشه ی باغچه و باال تر از اون عاشق خدایی که اونارو
بهم داده
من عاشق خدام خدایی که می دونم همه جا کنارمه...
چشمام رو باز کردم و دیدم که لبای امیر که رو به روم دراز کشیده بود خندونه!
لیال خانم دستش رو روی دستم که روی میز بود گذاشت و گفت：همیشه دلم می
خواست
همسری برای امیر بگیرم که از جنس خودمون باشه و خدارو شکر که توی
انتخاب تو اشتباه نکردم ،خیلی خوشحالم که تو کنارشی و هر چی خدا رو از این
بابت شکر کنم کمه.
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لبخند تلخی به روش زدم!
من چطور می تونستم بعد چند ماه از این خانم مهربون دل بکنم؟
دل کندن از این خونه و آدماش برام مثل جون کندن بود!
من نمی خواستم دل کسی رو بشکنم ،ولی هیچی دست من نبود! من خودم هم
اشتباهی وارد این بازی شده بودم و قرار بود بعد یه مدت که بازی تموم شد مثل
خونه بالشی هایی که توی بچه گی درست می کردیم و آخر بازی خرابشون می
کردیم خراب بشم و از بین برم!
نزدیک اذان مغرب بود که لیال خانم آماده و چادر به سر روبه روم وایستاد و
گفت که با آقای تهرانی برای نماز به مسجد میرن و بعد تموم شدن حرفش به
سمت در حیاط پا تند کرد و من با دیدن آقای تهرانی که تسبیح به دست جلوی در
منتظر خانمش وایستاده بود تازه متوجه شدم که اصال حواسم به دور و برم نبوده!
با رفتن لیال خانم و آقای تهرانی ،امیر هم به خونه رفت و من هم به دنبالش وارد
خونه شدم و دیدمش که بی اعتنا به من به سمت اتاقش می ره.
شونه ای باال انداختم و به سرویس رفتم تا وضو بگیرم و بعد اینکه وضو گرفتم
هم به دنبال چادر و جانماز گشتم ،ولی هر چه گشتم چیزی پیدا نکردم ،ظهر هم
که نماز خونده بودم لیال خانم چادر رو به دستم داد و بعد نماز خودش چادر رو
از دستم گرفت و نفهمیدم کجا گذاشتش.
کمی اینطرف و اونطرف رو گشتم و وقتی دیدم چیزی پیدا نمی کنم به طبقه ی
باال رفتم تا از امیر کمک بگیرم.
جلوی در اتاقش کمی معطل کردم و تردید داشتم در بزنم که صدای بیا تو
گفتنش رو شنیدم و آروم در رو باز کردم.
نمی دونم از کجا فهمیده بود من پشت درم؟ من اصال در نزده بودم ،ولی
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امیر در حال جمع کردن جا نمازش بود و من از فکر خودم که گفته بودم به
خاطر اینکه من رو نبینه به اتاقش رفته با شرمندگی سکوت کرده بودم.
جانماز رو توی کشوی میز گذاشت و گفت：کاری داشتی؟
 ها؟ چی؟ …بله چادر می خوام.به دستپاچگی من لبخند زد و گفت：شرمنده من چادر ندارم!
پشت چشمی نازک کردم و گفتم ：مادرت که داره!
بدون هیچ حرفی و جلوتر از من از اتاق خارج شد و من هم به دنبالش روانه
شدم و ازپله ها پایین رفتیم.
امیر به سمت کمدی که گوشه ی سالن بود و بیشترش رو ویترین بزرگ با
ظرفای تزئینی تشکیل می داد ،رفت و از توی کمد کوچیک زیر ویترین چادر و
جانماز رو برداشت و به دستم داد.
همه جا رو گشته بودم به جز همین کمد کوچیک زیر ویترین رو!
چادر و جانماز رو از دستش گرفتم و او روی مبل روبه روی تلوزیون نشست و
به من که سردرگم وایستاده بودم نگاه کرد و گفت：چیز دیگه ای هم هست؟
با اینکه ظهر همین جا نماز خونده بودم و جهت قبله رو می دونستم ولی برای
اینکه اذیت و از جاش بلندش کنم گفتم：آره ....قبله؟
 یه ذره به راست بچرخی درست میشه.www.98iia.com
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بر عکس جهتی که گفته بود چرخیدم که با حرص و در حالی که می گفت هنوز
چپ و راستش رو بلد نیست به سمتم اومد و جلوم رو به قبله وایستاد و جهت رو
نشونم داد.
برای اینکه لجش رو در بیارم با ذوق گفتم：راست می گی ها! من ظهر هم
همین طرفی و همینجا نماز خوندم!
توجهی به نگاه متعجب و قیافه ی تهدید گرش نکردم و مشغول خوندن نماز شدم
و در تمام طول مدت نماز خوندنم سنگینی نگاهش رو روم احساس کردم.
با تموم شدن نمازم هم صدای تلوزیون رو زیاد کرد و مشغول تماشای شبکه ی
خبر شد.
من هیچ وقت حوصله ی گوش دادن به اخبار رو نداشتم ولی دلم می خواست
کنارش باشم و از این مدت محرمیت نهایت استفاده رو ببرم و برای همین کنارش
و روی مبل دو نفره نشستم و پاهام رو روی مبل جمع و بغل کردم.
صدای اخبار و بی توجهیش روی مخم بود و اعصابم رو به هم می ریخت و
حسابی حرصم گرفته بود و با حرص لب پایینم رو گاز گرفته بودم و می
جویدم.
 نکن!از لحن دستوری و عصبیش جا خوردم و با خودم گفتم :این چی می گه؟ من که
کاری نمی کنم! اصال شاید با من نیست!
با این فکر که با من نبوده به خوردن لبم ادامه دادم که دوباره گفت :می گم
نکن!...
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همونجور که لبم رو گاز گرفته بودم با تعجب نگاهش کردم که به طرفم چرخید و
دستش رو زیر چونه ام گذاشت و با انگشت شستش لبم رو از زیر دندونم در
آورد.
حاال متوجه شده بودم چرا میگه نکن! ولی من پشت چشمی نازک کردم و مثل
بچه های لجباز گفتم：لب خودمه! ...دلم می خواد بخورمش!
با گفتن این حرف دوباره مشغول خوردن لبم شدم که نفسی از سر حرص کشید و
مشغول باال و پایین کردن شبکه های تلوزیون شد تا اینکه به شبکه ی کودک
رسید و دست به سینه به مبل تکیه زد و گفت：واقعا هم که باید از همین چیزا
نگاه کنی! تازه می فهمم چرا انقدر به این چیزا عالقه داری.
محکم تر لبم رو گاز گرفتم! البته نه برای اینکه حرصش رو در بیارم برای اینکه
بهم گفته بود بچه ام و به روم آورده بود که توی خونمون کارتون نگاه می کنم.
با عصبانیت گفتم：این چیزا خیلی بهتر از اون اخبار بی مزه ایه که یه خبر
خوب توش نیست و همش از بدبختی مردم میگه.
خندیدو سرش رو تکون داد!
 حاال چرا عصبانی میشی؟ بده برنامه ی مورد عالقه ات رو آوردم.حسابی حرصم رو در آورده بود و دلم می خواست کتکش بزنم و یه لگد محکم
حواله ی پهلوش کنم ...
با فکر لگد زدن بهش از جام برخاستم و جلوش وایستادم و او که از حرکتم جا
خورده بود با تعجب بهم نگاه کرد.
به چشمای متعجبش زل زدم و لبم رو گاز گرفتم ،سرم رو کمی به راست کج و
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چشمام رو خمار کردم و با خم شدنم بهش نزدیک شدم و دیدم که به لبم نگاه می
کنه بدون اینکه سر از کارم در بیاره!
تکون نمی خورد و به صورت من که به صورتش نزدیک می شد چشم دوخته
بود که به آرومی پام رو به عقب باال بردم و لگد محکمی به ساق پاش زدم و
ازش دور شدم.
از ضربه ای که زده بودم انگشتای پام درد گرفته بود ،معلوم نبود زیر پاچه اش
پایه یا سنگه!
یه لحظه از ذهنم گذشت نکنه پاش تیر خورده و االن مصنوعیه؟
صدای خنده ی بلندش باعث شد من که پشت بهش به سمت کیفم می رفتم برگردم
و نگاهش کنم.
او داشت با صدای بلند می خندید و چقدر هم خنده به صورت جذابش میومد!
کمی که خنده اش کمتر شد گفت:مورچه…مورچه پام رو گاز گرفت و …قلقلکم
اومد...
پای من داشت درد می کرد و او فقط قلقلکش اومده بود؟
حرصی تر از قبل گوشیم رو از کیفم در آوردم و روی مبالی چرم اونطرف
سالن نشستم و مشغول بازی با گوشیم شدم.
یه مدت گذشت ولی از پدر و مادرش خبری نشد و من کالفه و با صدای بلند
گفتم：مامان وبابات نمی خوان بیان؟
 حاال حاال ها نمیان! -چرا اونوقت؟
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 اونا خودشون رو بیرون مشغول کردن که پسر و عروسشون با هم تنها وراحت باشن.
 هه! چقدر هم که راحتیم؟ من که راحتم! تو هم اگه ناراحتی اون دیگه مشکل خودته!خواستم جواب دندون شکنی بهش بدم که با صدای زنگ گوشیش ساکت موندم و
به مکالمه اش گوش دادم که به مخاطبش گفت:
 سالم ...شما کجایین؟_ ...............
 باشه التماس دعا!_ ............
 نه! ...من همه چی رو آماده می کنم._...............
 نگران نباشین ازش کار نمی کشم ،فعالً خداحافظ.امیر با تموم شدن مکالمهاش روی پاش وایستاد و بعد از مرتب کردن پایین
تیشرتش رو به من که با کنجکاوی نگاهش می کردم گفت :مثل اینکه مامان و
بابا قصد کردن ما رو بیشتر تنها بزارن که رفتن شاه عبدالعظیم!
من که از خوشی داشتم ذوق مرگ می شدم موضعم رو حفظ کردم و گفتم :هه!
www.98iia.com

204

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

گل بود که به سبزه نیز آراسته شد...
 حاال تو میخوای تا وقتی برگردن همینجا بشینی و غمبرک بزنی؟ اوال اینکه من غمبرک نزدم و ثانیاً! چیکار باید بکنم؟ من به مامان گفتم ما شام رو آماده می کنیم تا اونا برگردن. ولی من اصال از آشپزی خوشم نمیاد! چه بد! یعنی تو نمی دونی که آقای خونه بیشتر از هر چیزی به شکمش و غذااهمیت می ده؟!
 حاال تا موقعی که آقای خونه ام پیدا بشه یه کاریش می کنم! فعال که میلی بهآشپزی ندارم.
او که معلوم بود از جوابی که دادم چندان خوشش نیومده به سمت آشپزخونه رفت
و در همون حال گفت :به هر حال تا مامان و بابا برگردن چند ساعتی طول می
کشه و تو هم اگه خواستی میتونی بیای و به من کمک کنی.
من که داشت توی دلم کیلو کیلو قند آب می شد گفتم :بدم نمیاد آشپزی کردنت رو
ببینم!
با گفتن این حرف از جام برخاستم و به دنبال امیر وارد آشپزخونه شدم و پشت
میز وسط آشپزخونه نشستم و پرسیدم :حاال چی می خوای بپزی؟
همانطور که کابینت ها رو زیر و رو می کرد و وسایلی رو داخل سینی می
ذاشت جواب داد :اگه یه کم صبر کنی خودت می فهمی.
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با این حرفش من دیگه چیزی نپرسیدم و مدتی بعد او هم وقتی تمام وسایل مورد
نیازش رو روی میز گذاشت رو به روم نشست و گفت :حاال اگه می تونی حدس
بزن!
به مرغ و ادویههای داخل سینی و پیاز و رنده نگاهی انداختم و جواب دادم:
کباب؟
 نگفتم اگه صبر کنی می فهمی؟ من یه کوچولو زیادی باهوشم!لبخندی روی لبش نشست و گفت :حاال که انقدر باهوشی می شه کمکم کنی؟
 چرا که نه!...من باید چیکار کنم؟ اگه پیاز رو رنده کنی ممنون می شم.چیزی نگفتم و او با چاقوی گندهای مشغول تیکه تیکه کردن مرغ شد و من هم به
جون پیاز افتادم و مشغول پوست کندنش شدم.
هر دو ساکت بودیم و در سکوت هر کدوم کار خودمون رو انجام می دادیم و این
وسط تنها فین فین من بود که سکوت رو شکسته بود.
دومین پیاز گنده رو هم رنده کردم و نگاه خیس از اشکم رو به امیر دوختم و
دیدم که او هم با چشمای اشکی به من نگاه می کنه و لبش خندونه!
لحظه ای نگاه خیسمون توی هم گره خورد و یهو دوتایی با هم زدیم زیر خنده که
امیر وسط خنده گفت :شرمنده! نمی دونستم این پیازه انقدر تنده!
از جام برخاستم و مشغول شستن دستام شدم و در همون حال گفتم :ولی خوبیش
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اینجا بود که من به تنهایی براش اشک نریختم و اشک تو رو هم دیدم.
به طرفم برگشت و گفت :یعنی تو انقدر دوست داری اشک من رو ببینی؟
 نه نه! یعنی ....چیزه.... باشه فهمیدم.حرفی نزدم و او برای شستن مرغهای خورد شده کنارم و روبه روی سینک
وایستاد و من دست به سینه به کابینت پشت سرم تکیه دادم و به او که با حوصله
و زیر آب کمی که از شیر میومد مرغ می شست ،نگاه کردم.
امیر که معلوم بود از نگاه سنگین من روی خودش کالفه شده بدون اینکه نگاهم
کنه یا دست از کار بکشه گفت :تو خسته نشدی بس که براندازم کردی ؟
 آخه اصال بهت نمیاد از این کارها هم بلد باشی! واقعاً؟! ...خب! ...دیگه چی بهم نمیاد؟لحنم رو بد جنس کردم و جواب دادم :اینکه دوست دختر داشته باشی
 ندارم! پس الناز... تو بهش حسودیت می شه؟ -نه! چرا باید بهش حسادت کنم؟
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مرغها ی شسته شدهی داخل سبد رو توی کاسهی بزرگی ریخت و کامال جدی
گفت :الناز یه بازیچه است برای رسیدن به گنده هاشون ،درست مثل کریم!
 کریم و... کافیه! دوست ندارم امشب در موردشون حرف بزنم.امیر با گفتن این حرف باعث شد من دیگه چیزی نگم و پشت میز نشست و گفت:
حاال اگه حس کنجکاویت ارضاع شده بیا و یکی یکی این مواد رو به مرغ اضافه
کن تا من همش بزنم.
به سمتش رفتم و کاری که گفته بود رو انجام دادم و بعد تموم شدن کارمون با
کمک هم روی ظرف رو سلفون کشیدیم.
من خوشحال بودم!
خوشحال از اینکه کنار امیرم!
خوشحال از اینکه او گفته بود امشب نمی خواد در مورد عملیات حرف بزنه!
من خوشحال بودم و اهمیتی نمی دادم که این خوشحالی قراره کوتاه مدت باشه!
اونشب با تکتک حرکات امیر توی رویا و شادی غرق شدم و به خودم قول دادم
که دیگه به جدایی فکر نکنم و خیال کنم امیر برای همیشه کنارم می مونه!
امیر که ظرف مرغ رو داخل یخچال گذاشته بود مقابلم وایستاد و گفت :گفته
بودی از دفاع شخصی چیزی نمی دونی درسته؟
 نه! تنها وسیلهی دفاعیم همون اسپری فلفله! پس خوبه که امشب یه چیزایی رو بهت یاد بدم.گیج نگاهش کردم که یهو دستم رو گرفت و در حالی که من رو به دنبال خودش
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می کشوند وارد سالن شد و گفت :بهتره توی یه محوطهی باز تمرین کنیم.
من که از تماس دستش داغ شده بودم چیزی نگفتم که او دستم رو رها کرد و ازم
خواست روی مبل بشینم و به دقت به چیزایی که می گه گوش بدم.
روی مبل نشستم و او ابتدا بعضی از نقاط ضعف بدن مردا و بعد هم نحوهی
ضربه زدن رو نشونم داد و در آخر هم بعد کلی حرکت جورواجور و حرف
زدن از من خواست تا چیزهایی که یادم داده رو روش پیاده کنم.
من که اصال نفهمیده بودم او چی گفته و توی رویاهام سیر می کردم دستم رو
توی هوا تکون دادم و گفتم :الزم نیست من همه چی رو یاد گرفتم.
 واقعاً؟! ....باشه االن معلوم می شه!با گفتن این حرف من رو که هنوز حرفش رو هضم نکرده بودم با یه دستش بلند
کرد و با یه حرکت از پشت دوتا دستام رو گرفت و اونا رو پشت کمرم محکم
نگه داشت.
از فشار بیش از حدی که به دستام وارد می کرد و دردی که توی دستم می پیچید
نالهام در اومد و با حرص گفتم :هیچ معلومه چیکار می کنی؟
 تو که گفتی همه چی رو یاد گرفتی! خب! ...از خودت دفاع کن. آخ ..آخ ..ولم کن ...دستم درد گرفت.یه دستش رو مقابلم تکون داد و گفت :ببین من فقط با یه دستم تو رو نگه داشتم،
چرا سعی نمی کنی از دستم در بری!
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از فشار بیش از حدی که به دستم وارد می کرد بی طاقت شدم و ناخودآگاه و
بدون اینکه بفهمم چی می گم گفتم :ولم کن بابا! اگه کسی من رو اینجوری بگیره
هر چی که بخواد بهش می دم.
فشار دستش رو بیشتر کرد و از الی دندوناش غرید :حتی اگه خودت رو بخواد
هم می دی؟
از حرفش جا خوردم ولی او سرش رو بهم نزدیک کرد و کنار گوشم دوباره
غرید :چرا جواب نمی دی؟! ...اگه بدنت رو بخواد چی؟ خودت رو در اختیارش
می ذاری؟
او با این حرفش عصبیم کرد و من با عصبانیت با پام لگد محمی به ساق پاش
زدم و در کمال ناباوری دیدم که دستام رو رها کرد و چند قدم به عقب برداشت.
من عصبی بودم و با تعجب به او نگاه می کردم ،ولی در حالی که از شدت
ضربه اخماش توی هم بود به روم لبخند زد و گفت :نه! مثل اینکه یه چیزایی
حالیته! خیلی خوب بود...
به سمتش حمله کردم و با گذاشتن دوتا دستم روی سینهاش به عقب هولش دادم و
او که انتظار همچین حرکتی رو ازم نداشت غافلگیر شد و روی مبل پشت سرش
افتاد و با صدای بلند زد زیر خنده.
او می خندید و من همانطور که مچ دستم رو مالش می دادم تا دردش کمتر بشه،
خودم رو روی مبل انداختم و طولی نکشید که صدای آیفون بلند شد و امیر که
هنوز هم به حرص خوردن من ریز ریز می خندید درست سر جاش نشست و رو
به من که منتظر بودم آیفون رو جواب بده گفت :مامان و بابا برگشتن! آیفون رو
زدن که بگن ما برگشتیم!
چند دقیقهای طول کشید تا اینکه آقای تهرانی و لیال خانم وارد خونه شدن و مدتی
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بعد همگی توی حیاط و کنار منقل نشستیم و آقای تهرانی و امیر مشغول درست
کردن کباب شدن و من و لیال خانم هم با چایی دودی از خودمون پذیرایی کردیم.
آخرای شب بود که آمادهی رفتن شدم .
از آقای تهرانی و لیالخانم که برای بدرقه ام تا جلوی در خونه اومده بودن
خداحافظی کردم و وارد حیاط شدم.
نمی دونستم امیر یهو کجا غیبش زده بود که موقع خداحافظی ندیدمش!
نا امیدانه به سمت در حیاط قدم برداشتم ،ولی هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که
صدای باز و بسته شدن در و به بعد صدای قدمای تندش رو از پشت سرم شنیدم
که خودش رو بهم رسوند و کنارم قرار گرفت و من تازه متوجه شدم که رفته
روی تیشرتش پیراهن بپوشه و برگرده.
جلوتر از او که در رو برام باز کرده بود از حیاط خارج شدم و دوتایی بدون
هیچ حرفی و شونه به شونه ی هم توی تاریکی کوچه قدم زدیم.
دلم نمی خواست این لحظه و این ساعت و این کنار هم بودن تموم بشه!
امیر دستاش رو توی جیب شلوارش جا داده بود و به آرومی راه می رفت و به
نظر می رسید او هم دوست نداره که زود به مقصد برسیم.
این کنار هم بودن و قدم زدن توی کوچه ی تاریک و خلوت رو دوست داشتم!
ولی حیف که لحظه های خوب و دوست داشتنی خیلی زود تموم می شن!
به هر سختی ای که بود از امیر خداحافظی کردم و وارد حیاط شدم و بعد بستن
در بهش تکیه دادم.
صدای پای امیر رو نشنیدم که برگرده و احساس کردم که او هم مثل من این
جدایی رو دوست نداره!
مدتی رو پشت در وایستادم و وقتی مطمئن شدم رفته به سمت خونهای که چراغ
های خاموشش خبر از خواب بودن افراد داخلش می داد قدمهای سنگین برداشتم.
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دو روز بعد ،طبق خواسته ی امیر که ازم خواسته بود برای برنامه ریزی شب
مهمونی به خونه اشون برم جلوی در حیاطشون حاضر بودم.
زنگ در رو زدم ،صدای لیال خانم رو از پنل شنیدم که ازم خواست آروم و بی
سرو صدا وارد حیاط بشم.
طبق خواسته اش یواش در رو ُهل دادم و پا توی حیاط گذاشتم و از چیزی که
می دیم هم تعجب کردم و هم خنده ام گرفته بود!
یه قالی ۶متری وسط حیاط پهن بود و آقای تهرانی با شیلنگ توی دستش روش
آب می پاشید و امیر هم پاچه های شلوارش رو تا زانو باال زده بود و فرچه به
دست قالی می شست.
آقای تهرانی آب رو به طرف امیر گرفت و صدای امیر رو درآورد :بابا جان
بگیر اونطرف دیگه خیسم کردی !من االن یه قرار مهم کاری دارم.
آقای تهرانی شیلنگ رو اونطرف گرفت و گفت :بچه! انقدر غر نزن و کارت رو
بکن! باید خیس بشی تا تو باشی دیگه ادای آدمای مهربون رو در نیاری و مارو
به کار نندازی!
لیال خانم که تازه از خونه بیرون اومده بود جلوی در وایستاد و با صدای بلند رو
به من گفت :عزیز دلم چرا اونجا وایستادی بیا تو!
با این حرفش امیر و آقای تهرانی به طرفم برگشتن و تازه متوجه ی حضور من
شدن .
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فرچه توی دست امیر روی فرش ثابت موند و حرکتی نکرد و آقای تهرانی رو
به خانمش که با سینی شربت توی دستش پایین میومد گفت :خانم! با عروست
دست به یکی کردین که به ما بخندین ؟ اشکال نداره بخندین ،نوبت خندیدن ما هم
می رسه!

آقای تهرانی دوباره آب رو به طرف امیر گرفت و گفت :پسر! چرا خشکت زده
فرچه ات رو بکش دیگه.
امیر با این حرف باباش دوباره شروع به کار کرد و من جلو تر رفتم ،سالم کردم
و گفتم :کمک می خواین؟
لیال خانم خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت و در حالی که من رو به
سمت صندلی ها می کشوند گفت :نه عزیزم خودشون می شورن تو بیا اینجا
بشین وتماشا کن!
روی صندلی نشستم و لیا خانم ادامه داد :میدونی؟ قابلمه از دستم در رفت و غذا
ریخت روی فرش ،امیر هم برای اینکه من ناراحت نباشم تعارف کرد که برام
بشوردش و من هم از خدا خواسته قبول کردم.
دستم رو زیر چونه ام گذاشتم و به فرش شستن امیر و باباش و کل کالشون با
هم نگاه کردم که بیشتر از این که کار کنن به جون هم غر می زدن و صد البته
غر زدناشون شوخی بود و من رو به خنده می انداخت.
با تموم شدن کارشون آقای تهرانی که بیشتر از این که فرش بشوره آب بازی
کرده بود به خونه رفت تا لباس عوض کنه و امیر با پاچه های باال زده به من و
مادرش ملحق شد و پشت من وایستاد و به دستش که روی پشتی صندلی من بود
تکیه زد و با برداشتن شربتش از روی میز اون رو یک نفس سر کشید و لیوان
خالی رو روی میز گذاشت و با دیدن لیوان نصفه من با صدای بلند گفت :رها تو
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شربت آلبالو دوست نداری؟
قبل اینکه من جوابی بدم لیوان رو برداشت و شربتش رو سر کشید و آروم کنار
گوشم گفت：تا تو باشی دیگه به من نخندی!
لیال خانم که تا اون موقع با لبخند ما رو نگاه می کرد به سر تا پای امیر نگاهی
انداخت و گفت  :امیر تو قالی رو شستی یا خودت رو؟
به امیر که از لباساش آب می چکید نگاه کردم که شونه اش رو باال انداخت و
گفت  :همهاش تقصیر باباس که مثل بچهها آب بازی می کنه.
من و لیال خانم به حرفش خندیدیم که رو به من گفت توی اتاقش منتظرمه و به
سمت در خونه رفت.
بعد اینکه کمی با لیال خانم و آقای تهرانی زیر سایهی درخت نشستم و حرف
زدم و مطمئن شدم که امیر لباسش رو عوض کرده وارد خونه شدم و به سمت
اتاقش قدم برداشتم.
توی اتاقش و روی صندلی میز مطالعه نشسته بودم و او در مورد اینکه توی
مهمونی چیکار باید بکنم حرف می زد.
می دیدم که موقع حرف زدن در مورد بعضی چیزها قرمز عصبی می شه ،حتی
من هم از حرفاش و کاری که باید می کردم خجالت می کشیدم و لپام قرمز بود.
وقتی بهم گفت که باید چیکار کنم سرش غر زدم که این کار از من ساخته نیست
و بهش توپیدم:
 تو مثل اینکه یادت رفته طرف مقابل من کیه وچکاره اس که همچین چیزی روازم می خوای ،من چندشم میشه که اون کنارم باشه ،چه برسه به اینکه....
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عصبی دستش رو به صورتش کشید و نفسش رو بیرون داد و بعد کمی مکث
گفت :باور کن اگه راه دیگه ای وجود داشت تو رو مجبور به این کار نمی
کردیم ،خواستن یه همچین چیزی از تو برام سخت هست! تو رو خدا تو دیگه
سخت ترش نکن.

اگه کس دیگه ای مثل رستمی یا سرهنگ احمدی این رو ازم می خواستن انقدر
بهم بر نمی خورد وناراحت نمی شدم.
من دلم می خواست امیر روی من تعصب داشته باشه و نزاره حتی به کریم
نزدیک بشم چه برسه اینکه بهم بگه باید...
بغض کرده و حسابی ناراحت بودم و با همون صدای بغض آلود به کنایه گفتم:
واقعا هم می بینم که چقدر برات سخته...
از روی صندلی رو به روم برخاست و توی اتاق شروع به قدم زدن کرد و بعد
مدتی روبه روم نشست.
به چشمای خیس اشکم خیره شد و گفت :قرار نیست اتفاقی بیفته! من نمی زارم
کوچیک ترین آسیبی بهت بزنه.
از پارچ آب روی میز یه لیوان آب ریخت و لیوان رو به دستم داد.
کمی آروم شده بودم و در سکوت به آموزشهایی که می داد گوش می دادم و او
چندین بار کاری که باید انجام می دادم رو تکرار کرد و از من هم خواست
انجامش بدم و هر بار که ازم خواست کارش رو تکرار کنم من با خنگ بازیام
خراب کردم و او با حوصله از اول شروع به توضیح دادن کرد و هر بار هم
گفت：رها این کار رو باید زود انجام بدی ،باید خیلی مراقب باشی بیش از حد
حریص نشه و اینکه اون لبت رو هم گاز نگیری...
می دیدم که با گفتن این حرفا سرخ میشه و نفسای عمیق و طوالنی می کشه!
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بهم فرصت داد چندین بار تمرین کنم تا مشکلی نداشته باشم و خیالش از کار بلدیم
راحت بشه.
تا ساعت یک و نیم توی اتاق بودیم و تمرین می کردیم و من حسابی گرسنه ام
شده بود و کاری نداشت که قارو قور شکمم آبروم رو جلوش ببره.
همانطور که کنار میز وایستاده بود و حرف می زد کشوی میز رو باز کرد و
چاقوی کوچیکی رو ازش بیرون آورد و چاقو رو به طرفم گرفت و گفت :این
رو باید همراه خودت داشته باشی تا اگه مشکلی پیش اومد ازش استفاده کنی!
حاجی چندین بار تاکید کرده سالمتی تو باید در ارجعیت باشه.
(حاال می مردی حاجیش رو نمی گفتی تا دلم خوش باشه خودت به فکرمی؟)
 ولی من نمی تونم آدم بکشم. وقتی مجبور بشی حتما این کار رو میکنی! بعدش هم نگران نباش این چاقوآدم نمیکشه.
با بی حالی و بی میلی چاقو رو از دستش گرفتم که باعث شد به صورت خسته ام
نگاه کنه و بگه：خسته شدی؟
 آره َو حسابی هم گرسنه امه. ببخشی زمان از دستم در رفت! فکر می کنم دیگه همه چی رو گفتم و چیزینمونده…حاال هم پاشو بریم یه چیزی بخوریم که من هم حسابی گرسنه شدم.
با بی حالی از جام برخاستم و جلو تر از او از اتاق خارج شدم.
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فصل دوازدهم:
سر قرارم با سوگند نشسته بودم.
از بعد مهمونی این چندمین باری بود که می دیدمش و توی همون اولین
دیدارمون تخلیه اطالعاتیم کرده بود که به کریم چی گفتم و چی شنیدم و هر بار
که من رو دیده بود ازم خواسته بود بیشتر به کریم نزدیک بشم و اعتمادش رو
جلب کنم تا اطالعات بیشتری بهم بده.
اون روز هم داشت دوباره همه چی رو تکرار می کرد و من از حرفای
تکراریش حرصم گرفته بود.
کالفه دستم رو زیر مقنعه ام بردم و گوشم رو خاروندم که انگشتم به گوشواره
ای که امیر داده بود خورد ،همون گوشواره ای که توی یکیش شنود بود و توی
یکی دیگه اش ردیاب!
دستم رو از زیر مقنعه بیرون آوردم و رو به سوگند گفتم：وای سوگند چقدر
تکرار می کنی! فهمیدم دیگه مخم رو خوردی.
 آخه هر بار باید برات تکرار کنم تا خیالم از طرف تو راحت باشه ،نمی دونیچقدر برام مهمه که اون بی همه چیز رو پیدا کنم.
 سوگند تو که نمی خوای خودت باهاش تسویه حساب کنی…،می خوای؟ چرا اتفاقا! خودم می خوام با دستای خودم بکشمش حتی وسیله اش رو هم دارم! به نظر من بهترین کار اینه که تحویلش بدی ،با کارایی که اون کرده حتماحکمش اعدامه.
 چی می گی تو! مثل اینکه یادت رفته پای خودم هم گیره ،دلم نمی خواد برمزندون و باقی عمرم رو یا توی زندان باشم یا منتظر اعدام شبا رو تا صبح
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کابوس ببینم!
 ولی تو با تحویل دادنش با پلیس همکاری کردی و این خودش جای تخفیفداره.
 تو فکر می کنی پلیس حرف من رو باور میکنه؟ اصال گیریم که به پلیس گفتمو اونا هم توی مجازاتم تخفیف دادن ،مگه چند سال می تونن از سالهای زندانم کم
کنن؟ جرم من بزرگتر از اون چیزیه که تو فکر می کنی.
 سوگند! من ارتان رو برات پیدا می کنم ولی تو خودت نباید انتقام بگیری ،بایدتحویل قانون بدیش.
 تو فقط برام پیداش کن! مطمعن باش کاری نمی کنم که برام بد تمومشه…درسته زندگیه داغونی دارم ولی دلم نمی خواد برم زندان؛ من فقط آرزوم
اینه که یه گوشه از این دنیای بزرگ با بابام زندگی کنم و باقی عمرم رو صرف
او کنم و کمی آرامش داشته باشم.
از حرفی که زده بود متعجب شدم و با کنجکاوی پرسیدم:
 بابات؟ مگه بابات تو رو بخشیده. نه! پس؟... من او رو بخشیدم! -تو بخشیدی؟ منظورت چیه؟

www.98iia.com

218

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

باز هم چهرهی سوگند ناراحت شد.
 مامانم بعد اینکه من از خونه می رم طالق می گیره و می ره خارج هه! چهمادری؟ مادری که از مرگ پسرش و رفتن دخترش خوشحاله که می تونه به
آرزوهای چرت و دیرینه اش برسه!
بابا هم که بعد مرگ سپهر و رفتن من حالش خوب نبوده با طالق مامان بدتر
میشه و حواس پرتی می گیره و دورو بریاش هم از این بد حالیش استفاده می
کنن و مال و اموالش رو باال می کشن و بابا هم سر از خونه سالمندا در میاره...
بابا االن فقط سپهر رو یادشه و هر بار که من می رم دیدنش باید خودم رو بهش
معرفی کنم تا من رو یادش بیاد.
او من رو فقط از روی رنگ چشمام که رنگ چشمای سپهره به یاد میاره!
جالب اینه که هر بار که به دیدنش می رم ازم می خواد بچه ام رو هم همرام
ببرم
هه! از من یادش نیست ولی از بچه ای که به خاطرش از خونه بیرونم کرد
یادشه...
رها! دلم می خواد زودتر این بازی کثیف تموم بشه و ببینم زندگی تموم اونایی که
زندگیم رو سیاه کردن سیاه شده!
 مطمعن باش خدا همه اشون رو مجازات می کنه. امیدوارم! رها میدونی؟ توی این همه اتفاقای بد تو تنها و قشنگترین اتفاقزندگی منی! خیلی خوشحالم که کنارمی و به حرفام گوش میدی! وقتی با توام
آرومم .کاش قبل این اتفاقا دیده بودمت و باهات دوست شده بودم.
چیزی نگفتم!
من هم مثل او چندین بار با خودم گفته بودم کاش قبل این اتفاقا باهاش آشنا شده
بودم و کمکش می کردم.
مدتی هر دو ساکت و هر کی توی خیاالت خود نشستیم و بعد مدتی همانطور که
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به زمین زیر پام خیره بودم گفتم：کریم چجور آدمیه ؟
 چطور؟ می خوام بدونم آدمی هست که زود اعتماد کنه و بهم نزدیک بشه؟ می تونمبکشونمش یه جای خلوت؟
 رها خل شدی؟ بکشونیش یه جای خلوت که چی بشه؟ خودت رو بدبخت کنی؟ که جای ارتان رو پیدا کنم! اینجوری ارتان رو پیدا کنی؟هیچ معلومه چی میگی؟ مگه تو ارتان رو نمی خوای؟ می خوام ولی نه به هر قیمتی! سر در نمیارم چرا برای پیدا کردن ارتان بایدکریم رو به یه جای خلوت ببری؟
 نگران نباش من قصد بدبخت کرد خودم رو ندارم تو فقط راهنماییم کن و کاریکن تا بتونم باهاش تنها باشم ،دور از چشم اون دوتا گنده بکی که تا آخر مهمونی
زیر نظرمون دارن.
 …… ...... سوگند! بهم اعتماد کن. با اینکه با نظرت موافق نیستم ولی باید بدونی تنها راهش اینه که براش نازکنی و از راه شه ..و ..ت وارد بشی!
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 چجوری باید این کار رو بکنم؟ می دونی؟ نه تنها کریم بلکه همهی مردا به رنگ قرمز حساسن! مثل گاو میمونن که تا رنگ قرمز می بینن به سمتش حمله می کنن.
از حرفش خنده ام گرفت ولی چهره ی او ناراحت شده بود و با ناراحتی ادامه
داد :یادمه توی اون شب لعنتی قرمز پوشیده بودم! ...یه مانتوی قرمز و
قشنگ....
ولی تو هر بار که رفتی مهمونی مشکی پوشیدی و آرایشت هم خیلی کم بود.
 خب من دلم نمی خواد همه بهم زل بزنن و از لباسایی هم که تحریک کنندهان بدم میاد برای همین هیچ وقت نه مانتوی قرمز خریدم و نه لباس مجلسی
قرمز!
 خب باید بخری! کریم آدمی نیست که زود دست و دلش بلرزه ،اگه هم می بینیاومده سمتت به خاطر زیبایی خدا دادیته!
او اصال خودش رو وابسته نمی کنه و بی گدار به آب نمی زنه ولی با توجهی که
به تو داره مطمعنم اگه بیشتر به خودت برسی و لباس بازتری بپوشی به خواسته
ات می رسی و دیگه کارت ساخته اس!
سوگند با گفتن این حرف زد زیر خنده ولی من از حرفش خجالت کشیدم ،چون
نمی دونستم کی پشت سیستم نشسته و حرفامون رو از طریق شنود روی
گوشواره می شنوه.
بعد اینکه سوگند کلی نصیحتم کرد و بهم آموزش داد که چطوری برای کریم ناز
و عشوه بیام باهاش خداحافظی کردم و از پارک خارج شدم و باز هم گوشیم رو
چک کردم تا بینم کسی بهم زنگ زده یا نه که پیامک امیر روی صفحه اش بهم
چشمک زد.
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با شوق پیام رو باز کردم که نوشته بود :بعد از ظهر میریم بیرون برای خرید
لباس!
حاال دیگه مطمعن بودم امیر یکی از شنونده هاست که از اول تا آخر به
حرفامون گوش می ده!

توی پاساژ کنار امیر قدم میزدم و لباسای رنگارنگ مجلسی توی ویترینها رو
از نظر می گذروندم.
مدت زیادی بود که فقط راه رفته بودیم و چیزی توجهم رو جلب نکرده بود که با
دیدن یه لباس قرمز براق و بلند که توی ویترین بهم چشمک می زد به سمتش
رفتم و از نزدیک نگاهش کردم.
لباس یقه ی پوشیده ای داشت و با دو بند پشت گردن بسته میشد و به نظر
پوشیده می اومد.
محو تماشای لباس بودم که امیر از پشت سر کنار گوشم گفت：خوب نیست!
لباس بلند و پوشیده ای بود دیگه!
نمی فهمیدم چرا میگه خوب نیست؟! ِ
با لج بازی به طرفش برگشتم و با جدیت گفتم：ولی من می خوامش خیلی
قشنگه.
 وقتی میگم خوب نیست یعنی خوب نیست. -خیلی هم خوبه همون رنگی هم هست که ما دنبالشیم.
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 فکر می کردم برات مهم باشه اون وسط چراغ قرمز نباشی و همه جاتهم بیرون نزنه حاال که تو این رو می خوای باشه می خریمش.
امیر وارد مغازه شد ،ولی من سر جام وایستادم و لباس روبه روم رو با دقت زیر
نظر گرفتم.
این که مشکلی نداشت پس برای چی می گفت همه جات بیرون بزنه؟ بلند بود
دیگه؟
بی خیال شونه ای باال انداختم و به سمت در مغازه پا تند کردم ولی هنوز دو قدم
بر نداشته بودم که برگشتم و دوباره به لباس نگاه کردم.
با دیدن پشت کامال باز لباس که اصال قسمت پشت نداشت از ورود به مغازه
منصرف و سر جام میخکوب شدم.
حاال متوجه شده بودم چرا می گفت خوب نیست! از جایی که او وایستاده بود
پشت لباس دیده میشد ولی من جلوی مانکن بودم و فقط قسمت جلوش رو می
دیدم.
به امیر که توی مغازه منتظر من وایستاده بود نگاه کردم.
بد جور ضایع شده بودم ولی به روی خودم نیاوردم و بدون اینکه بهش بگم لباس
رو نمی خوام از ویترین فاصله گرفتم و به سمت ویترینای اون طرف پاساژ پا
تند کردم.
زمانی نگذشت که کنارم قرار گرفت و بدون اینکه به روم بیاره ضایع شدم با هم
دوباره به دید زدن ویترین ها مشغول شدیم که مقابل در یکی از مغازهها وایستاد
و ازم خواست باهاش به داخل مغازه برم.
با تعجب نگاهش کردم و وقتی جدیت توی نگاهش رو دیدم بدون سوال وارد
مغازه شدم.
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سر درگم وسط مزون بزرگ وایستادم که امیر رو به فروشنده که حسابی هم به
خودش رسیده بود گفت：لطف کنین لباس قرمزه توی ویترین رو بیارین.
فروشنده به من نگاه کرد و با غیض گفت：برای خانومتون می خواین؟
جوابی نداد و خانمه متوجه بی مورد بودن سوالش شد که دیگه چیزی نگفت و
مشغول در آوردن لباس از داخل رگال شد. .
به دور تا دور مغازه نگاه کردم!
یه مغازه بزرگ و شلوغ با چند تا فروشنده جوون و خوشکل!
نا خودآگاه حس حسادت زنانه ام گل کرد و یه قدم فاصله ام رو با امیر پر کردم
و کنارش وایستادم که فروشنده لباس رو جلومون روی پیشخوان گذاشت و بعد
اینکه کلی از جنس و رنگ و کار خوبشون تعریف کرد اتاق پرو رو نشونمون
داد و ازم خواست لباس رو پرو کنم.
امیر دستم رو گرفت و من متعجب به دستش چشم دوختم ،ولی او با خونسردی
من رو به سمت جایی که فروشنده اشاره کرده بود هدایت کرد و من که از این
کارش سر ذوق اومده بودم باهاش هم قدم شدم.
به خودم توی آینه قدی اتاق پرو نگاه کردم.
لباسی که او انتخاب کرده بود یه لباس قرمز بود که دامنش تا روی پام
میرسید و یقه و آستین کوتاهش و روی قسمت سینه اش با گیپور کار شده بود و
یه پاپیون هم روی قسمت کمرش می خورد.
لباس ساده و فوق العاده قشنگی بود ومن به خاطر سلیقه ی بی نقصش تحسینش
کردم!
محو تماشای لباس توی تنم شده بودم و دور خودم می چرخیدم که با صدای در
زدن امیر سر جام وایستادم و در رو یه کوچولو باز کردم و قبل اینکه بخوام بگم
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لباس خوبیه در رو کامل باز کرد و وارد اتاق شد.
ازش خجالت می کشیدم و از کارش هم تعجب کرده بودم ولی توی دلم کیلو کیلو
قند آب می کردن!
به سر تا پام نگاه کرد و ازم خواست بچرخم.
لحنش کامال جدی و دستوری بود و باعث شد بدون هیچ حرفی به حرفش گوش
بدم و پشتم رو بهش بکنم که نگاهش رو ازم گرفت و با گفتن خوبه! خیلی سریع
در رو باز کرد و از اتاق خارج شد.
نمی فهمیدم چشه و چرا بعضی وقتا با حرص نگاهش رو ازم می گیره.
توی برخی موارد فکر می کردم ازم خوشش نمیاد و بعضی جاها هم سر درگم
از رفتارش شونه باال می انداختم و حاال این یکی از همون موارد بود .
خرید لباس و کفش مناسبش تموم شده بود و من مونده بودم لباسی که الزم دارم و
روم نمیشه بهش بگم رو چطور بخرم!
جلوی مغازه ای که روی در ورودیش نوشته بود ورود آقایان ممنوع وایستادم،
ولی نمی دونستم چی و چطور بهش بگم که چی می خوام.
او که کمی جلوتر از من بود وقتی متوجه شد که کنارش نیستم برگشت و با دیدن
من که وایستاده بودم گفت：چیزی شده؟
 نه! خب پس چرا نمیای؟ -چیزه …تو برو…من هم میام.
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باتعجب اول به من و سپس به سر در مغازه نگاه کرد و وقتی متوجه منظورم و
چیزی که می خواستم بخرم شد ،بدون هیچ حرفی راهش رو کشید و رفت.
تازه وقتی رفت به خودم گفتم خاک بر سرت رها! می مردی فردا میومدی می
خریدی که آبروت نره؟ یکی نیست به این امیر که تا وقتی نفهمید چی می خوام
بخرم نرفت بگه می مردی فضولی نمی کردی ببینی کجا کار دارم؟
لحظه ای رو سر جام وایستادم و رفتن امیر رو تماشا کردم و سپس وارد مغازه
شدم.

فصل سیزدهم:
باز هم توی مهمونی و کنار کریم که حسابی نوشیدنی خورده بود و توی حال
خودش نبود نشسته بودم.
سوگند از دور نگاهم میکرد و اضطراب توی چهره اش باعث بیشتر
شدن استرسم می شد.
چند باری هم کنارم اومده بود و می خواست از این کار منصرفم کنه ولی او نمی
دونست من پشتم گرمه و به کاری که می خوام بکنم اطمینان دارم.
مهمونی از مهمونیای قبلی شلوغ تر وحال وهواش هم بدتر بود.
پسرایی که توی حال خودشون نبودن و دخترایی که به لباس تنشون اصال لباس
نمی شد گفت! همه توی فاز عشق و حال و رقص بودن.
باز هم امیر والناز کنار هم بودن و می خندیدن و من داشتم از حسادت می
ترکیدم ،به خصوص با اون لباس باز و افتضاحی که الناز پوشیده بود دیگه
داشت خون خونم رو می خورد و حسابی جوش آورده بودم.
دلم می خواست برم یه چیزی بزنم توی سرش و دست امیر رو بگیرم و بگم این
آقا نامزد منه و تو حق نداری بهش دست بزنی.
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ولی بدتر از او امیر بود که وقتی به من نگاه می کرد قیافه اش جدی و عبوس
بود و وقتی به الناز می رسید خندون میشد ،کال تیک عصبی داشت!
کریم دستش رو از زیر میز روی پام گذاشت و من رو از افکارم بیرون کشید و
با صدای خماری گفت :عروسک من حواسش کجاست؟ هیچ میدونه امشب تو
دل برو تر و خواستنی تر شده؟
در جوابش فقط لبخند زدم که سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت：بخند! من
عاشق لباتم! عاشق لبخندای بی جونت!
ازش ترسیدم!
اصال توی حال خودش نبود ،جوری به بدنم زل زده بود که احساس می کردم
لباس تنم نیست و حتی چند بار هم به لباسم دست کشیدم تا از وجودش مطمعن
بشم.
کریم زیرکانه نگاهم کرد و پرسید:رها تو تا حاال دوست پسر داشتی؟
 نه! تو اولین و آخرین تجربه امی. یعنی می خوای بگی هنوز دختری؟(آب دهنم رو قورت دادم و با اینکه متوجه فکر پلیدش شده بودم خودم رو گیج
نشون دادم)
 معلومه که دخترم پس فکر کردی پسرم؟به صورتم دست کشید و در حالی که گونه ام رو با پشت انگشتای دستش نوازش
می کرد گفت：به خاطر همین بچه بازیاته که عاشقت شدم و شب و روز به
فکرتم عزیز دل کریم.
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به پیست رقص که جای سوزن انداختن نداشت نگاه کرد و ادامه داد :نظرت در
مورد اینکه با من برقصی چیه؟
با قرار گرفتن امیر و الناز روبه رومون جوابی ندادم و به دست امیر توی دستای
النازچشم دوختم.
الناز رو بهمون با ناز سالم کرد که باعث شد چشم از دستاشون بگیرم و همراه با
دادن جواب سالمش به صورتش نگاه کنم.
چقدر زیبا بود! نمی دونم این همه آرایش روی صورتش جذابش کرده بود یا
واقعا خوشکل بود و دلم خواست برای یه بار هم که شده بدون آرایش ببینمش.
نمی تونستم به امیر نگاه کنم.
برام دردناک و عذاب آور بود حاال که دارمش و کنارشم ولی فرسنگ ها ازش
دور باشم!
الناز با همون عشوه توی صداش رو به من گفت :رها! امشب خیلی خواستنی تر
شدی ،این لباس واقعا بهت میاد!
از تعریفش لپام گل انداخت و در جوابش فقط لبخند بی جونی زدم که الناز رو به
کریم ادامه داد：وای کریم! تو تا کی می خوای یه جا بشینی و هیکل گنده کنی،
پاشو یه تکونی به خودت بده! تازه رها رو هم یه جا نگه داشتی و نمی ذاری از
جشن لذت ببره.
کریم از جاش برخاست و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت：اتفاقا همین االن
ازش درخواست رقص کردم و منتظر جوابشم.
از نقشه ی مزخرفی که امیر و دارودسته اش کشیده بودن حرصم گرفته بود! من
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حتی بدم میومد باهاش برقصم چه برسه توی اتاق باهاش تنها باشم.
به ناچار دستش رو گرفتم و به دنبال امیر و الناز وارد پیست رقص شدیم.
با رسیدن ما به پیست کسایی که وسط توی هم میلولیدن کنار رفتن و صدای
موزیک مخصوص رقص تانگو توی فضا پیچید.
باصدای دست و صوت و جیغ بقیه دستام رو توی دستای کریم گذاشتم و
هماهنگ باهاش خودم رو تکون دادم.
قبال این رقص رو با هدی و سارا تمرین کرده بودم اما نه به صورت جدی!
رقصمون بیشتر حالت مسخره بازی داشت تا رقص!
کریم یه دستم رو باال گرفت و من دور خودم چرخیدم ولی ناگهان او دستم رو
رها کرد و من که همین طور دور خودم می چرخیدم تعادلم رو از دست دادم و
نزدیک بود زمین بخورم ولی قرار گرفتن دستای کسی روی کمرم مانع زمین
خوردنم شد.
به صورت شخص ناجی نگاه کردم!
باورم نمی شد توی بغل امیر دارم می رقصم!
چیزی که توی رویاهام می دیدم حاال واقعیت داشت ،ما به چشمهای هم خیره شده
بودیم و هماهنگ با هم می رقصیدیم.
دلم می خواست این لحظه هیچ وقت پایان نداشته باشه و تا آخر عمرم طول بکشه
ولی اون لحظه با حرف امیر که گفت：رها خیلی مراقب خودت باش! تموم شد
و یه ثانیه بعدش باز توی بغل کریم بودم.
با وحشت به کریم نگاه کردم که سرش رو بهم نزدیک و نزدیک تر می کرد و
می دیدم که حالش خوب نیست و ریتم نفس کشیدنش عوض شده.
دیگه پیست خلوت نبود و دختر و پسرایی که توی حال خودشون نبودن
اطرافمون رو پر کرده بودن.
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کریم همچنان به لبام زل زده بود و بهم نزدیک می شد ولی قبل اینکه بخواد نیتش
رو عملی کنه سرم رو عقب کشیدم که باعث شد حلقه ی دستش دور کمرم محکم
تر بشه و چند لحظه بعدش توی بغلش و روی هوا باشم.
حرکات و قدماش خیلی سریع بود و نمی دونستم من رو کجا می بره فقط می دیدم
توی یه راهرو نسبتا تاریک به سمت انتهای راهرو قدمای بلند بر میداره.
بالخره جلوی در اتاقی و ته راهرو من رو زمین گذاشت و دست توی جیب
شلوارش کرد و به نظر می رسید دنبال کلید می گرده که با ترس گفتم：کریم
می خوای چیکار کنی؟
کلید رو از جیبش بیرون کشید و گفت：رها تو که انتظار نداری رابطه امون رو
فقط در حد یه حرف زدن نگه دارم؟ نگران نباش تو تا ابد مال خودمی.
این کریم اون کریم نرمالی که من دیده بودم نبود!
من ترسیده بودم و هر لحظه امکان داشت گند بزنم به همه چی ،ولی به خودم
نهیب زدم که اگه می خوام اتفاقی برام نیفته باید طبق نقشه پیش برم.
کریم که در رو باز کرده بود آروم به داخل اتاق هولم داد و در رو از پشت قفل
کرد.
دیگه جای هیچ سهل انگاری نبود و باید جسارت به خرج می دام.
با دستپاچگی رو بهش گفتم：کریم نمی خوای بهم فرصت بدی؟
با تعجب نگاهم کرد و پرسید :فرصت چی گلم؟ فکر می کنم دیگه وقتش باشه تو
هم تجربه اش کنی.
 برای همین می خوام بیشتر به خودم برسم! تازه دسشویی هم دارم.www.98iia.com
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به دری که گوشهی اتاق بود اشاره کرد وگفت：من این همه مدت صبر کردم
این یه دقیقه هم روش.
با عجله خودم رو به دسشویی رسوندم و بعد اینکه درش رو از پشت قفل کردم
برای طبیعی نشون دادن قضیه شیر آب رو باز کردم .
رژ لبی که توی لباسم جاسازی کرده بودم رو درآوردم و چند بار روی لبم
کشیدمش.
عطر کوچولویی رو هم که همراهم داشتم رو به گونه هام و گردنم زدم.
انقدر عطر زدم که دیگه چیزی تهش نموند.
موقع خارج شدن از سرویس یه بار دیگه به خودم توی آینه نگاه کردم و دوباره
رژ رو محکم تر از قبل روی لبم کشیدم.
حرفای امیر توی سرم رژه می رفت که گفته بود باید از این رژ که توش بی
هوش کننده قوی وجود داره و از این عطر استفاده کنم و چندین بار تکرار کرده
بود که به هیچ وجه نباید رژ رو بخورم یا عطر رو جلوی بینیم بزنم.
از سرویس خارج شدم و با لبخندی که به سختی روی لبم آورده بودم به کریم که
پیراهنش رو در آورده بود و منتظر روی لبه ی تخت نشسته بود نگاه کردم که
به محض اینکه چشمش به من افتاد به سمتم حمله کرد و وحشیانه در آغوشم
کشید.
من خودم رو عقب می کشیدم و او حریص تر و وحشیانه تر از قبل لبام رو می
مکید.
انقدر به عقب رفتم که به دیوار برخورد کردم و دیگه نتونستم از دستش در برم!
از حرکاتش چندشم می شد و حالم بد شده بود و هر لحظه ممکن بود باال بیارم
ولی او بدون اینکه سرش رو از گردنم که حسابی می سوخت دور کنه من رو
روی یه دستش بلند کرد و روی تخت انداختم و سعی کرد لباسم رو از تنم در
بیاره و وقتی دید موفق نمیشه خواست پاره اش کنه.
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با دستام دستاش رو پس زدم و مانعش شدم که باعث شد بدتر بشه و خودش رو
روم بندازه.
اشکم در اومده بود و به حال بد خودم گریه می کردم.
کریم روی زانوهام نشست و مشغول باز کردن کمر بند و دکمه شلوارش شد...
چشمام رو بستم تا نبینمش و خودم رو به دو طرف تکون دادم و سعی کردم با
دستای بی جونم مانعش بشم که خودش رو روی من انداخت و من از سنگینی
بیش از حد و تکون نخوردنش فهمیدم رژه کار خودش رو کرده و کریم رو از پا
در آورده!
از روی خودم پایین انداختمش و یه لگد محکم به پهلوش زدم و با پشت دست
اشکا و رژ روی لبم رو پاک کردم.
نباید وقت رو تلف می کردم چون هر لحظه ممکن بود به هوش بیاد ،پس زود
دست به کار شدم و ساعتش رو از دستش در آوردم و مشغول باز کردن پشتش
شدم و بعد اینکه پشتش رو باز کردم ردیاب کوچیکی رو از جیب مخفیم (لباس
زیرم) در آوردم و همون طور که امیر گفته بود و بارها روی ساعت بیچاره اش
کار کرده بودم اون رو توی ساعتش کار گذاشتم.
بعد اینکه پشت ساعت رو بستم اون رو توی دستش کردم و آماده ی رفتن شدم
ولی قبل اینکه از تخت دور بشم برگشتم و ساعت رو توی دستش چک کردم که
متاسفانه بر عکس بسته بودمش.
سریع از دستش درش آوردم و دوباره درست دستش کردم و توی حالتای مختلف
چکش کردم که ببینم یه وقت اشتباه نبسته باشمش و وقتی از درستی کارم مطمئن
شدم به سمت در قدمای بلند برداشتم و در رو باز کردم واز الی در به راهروی
تاریک نگاه کردم.
همون مرد گنده ای که همیشه همراه کریم بود توی راهرو روی صندلی منتظر
نشسته بود.
آروم در رو بستم و کلید رو توش چرخوندم و به کریم که بی هوش روی تخت
افتاده بود نگاه کردم.
دلم می خواست انقدر مشت و لگد بهش بزنم که دیگه اصال به هوش نیاد ولی
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ترس از اینکه بیدار بشه و حسابم رو برسه باعث شد دست از خیاالت بردارم و
به فکر فرار باشم.
به سمت پنجره ی کنار تخت رفتم و بازش کردم که خدارو شکر حفاظ نداشت و
ارتفاعش هم کم بود ولی اونطرفش کامال تاریک و وحشتناک بود و من می
ترسیدم و تردید داشتم که بیرون برم.
با فکر اینکه چاره ای جز این ندارم ! از پنجره باال رفتم و بیرون پریدم.
صدای پارس سگ به ترسم اضافه کرده و حالت تهوع هم امانم رو بریده بود
ولی من خودم رو از تک و تا نینداختم و پنجره رو بستم و همون اندک نوری هم
که از اتاق بیرون اومده بود ناپدید شد.
به رو به روم که تاریکی محض بود خیره شدم و ترسیدم قدم از قدم بردارم و
مونده بودم چیکار کنم و کجا برم که یک دفعه دست کسی از پشت روی دهنم
قرار گرفت و باعث شد نتونم جیغ بزنم.
سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت：هیسس! نترس منم ...امیر.
خیالم راحت شد و امیر دستش رو از روی دهنم برداشت و من به سمتش
چرخیدم.
با دیدنش بغضی که گلوم رو گرفته بود شکست و من بی اختیار اشک ریختم.
شده بودم بچه ای که ناراحته و با دیدن مامامش گریه می کنه.
امیر دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با انگشت شستش اشکام رو پاک
کرد و گفت：آروم باش رها! دیگه همه چی تموم شده.
با این حرفش گریه من شدید تر شد و بیشتر اشک ریختم و او که دید خیال آروم
شدن ندارم کتش رو از تنش در آورد و روی شونه های لرزانم انداخت و من رو
با خودش همراه کرد و از حیاط ویال خارج شدیم.
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تا رسیدن به خونه اش حرفی نزدیم و سکوت ماشین رو فقط فین فین من که
هنوز هم گریهام بند نیومده بود پر کرده بود و با رسیدنمون هم من سریع و بدون
هیچ حرفی به اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم.
خودم رو روی تخت انداختم و چشمام رو بستم ،بوی عطر تندی که زده بودم به
دماغم می خورد و سرم رو به درد آورده بود و کم چشمام بسته شد و خوابیدم.
نصف شب بود و دل درد شدید خواب رو از چشمم گرفته بود و نمی ذاشت
بخوابم و هر چه هم که این پهلو و اون پهلو می شدم فایده ای نداشت و دردم بهتر
نشد که هیچ بد تر هم شده بودم.
کم کم به دل دردم کمر درد هم اضافه شد که دیگه طاقت نیاوردم و برای پیدا
کردن مسکن از اتاق خارج شدم.
آروم قدم برداشتم تا امیر رو که روی کاناپه خوابیده و یه دستش رو
روی پیشونیش گذاشته بود بیدار نکنم.
به آشپزخونه رفتم و توی یخچال قدیمی ای که گوشه ی آشپزخونه قرار داشت به
دنبال قرص گشتم ولی بی نتیجه بود و چیزی پیدا نکردم و نا امیدانه در یخچال
رو بستم.
کمردردم هر لحظه بیشتر می شد و دیگه طاقتم رو تموم کرده بود و دهنم هم
حسابی خشک شده بود و گلوم می سوخت ،برای خوردن آب به سمت کابینت
رفتم و یه لیوان برداشتم و از آب شیر پرش کردم.
یه مقدار آب خوردم وخواستم لیوان رو روی کابینت بزارم که از دستم در رفت
و کف آشپزخونه افتاد و چند تیکه شد.
چشمام رو روی هم گذاشتم تا نبینم امیر بیدار شده و االنه که به آشپزخونه بیاد.
 رها! چی شده؟www.98iia.com
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چشمام رو باز کردم و بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم:
 لیوان …افتاد و…شکست. اشکال نداره….تکون نخور ممکنه تیکه هاش بره تو پات.برق آشپزخونه رو روشن کرد و جارو به دست تکه های لیوان رو جارو زد و
گفت:
 حاال می تونی بری.دیگه نمی تونستم سر پا بایستم و بی حال تر از اونی هم بودم که بخوام به اتاق
برم.
به صورتم نگاه کرد و با نگرانی پرسید：چیزی شده؟
با بی حالی صندلی رو عقب کشیدم و بعد نشستن روش سرم رو روی میز
گذاشتم و با یه دستم دلم رو چنگ زدم.
نزدیک اومد و دوباره پرسید：میگم چت شده؟ چرا اینجا نشستی؟
با صدایی که از ته چاه در میومد جواب دادم ：چیزی نشده.
 رها! رنگت مثل گچ سفید شده و معلومه بی طاقتی بعد می گی چیزیت نیست؟ گفتم که چیزی نیست فقط یه کم دلم درد می کنه.کنار پام روی زمین زانو زد و با نگرانی پرسید：رها توی اتاق اتفاقی افتاد؟
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بهت که دست...
 …………… تو رو خدا یه چیزی بگو ...چت شده آخه؟………وقتی دید جوابی نمی دم از جاش برخاست و با صدای بلند سرم داد زد：رها
تورو خدا حرف بزن ،چرا نمی گی چته ،چرا دلت درد می کنه ،گریه های سر
شبت برای چی بود …… ِد لعنتی یه حرفی بزن…میگم چت شده؟ ...
 چیزی که تو فکر می کنی نیست یه دل درد معمولیه.او که گویا کمی خیالش راحت شده بود با نگرانی پرسید：برای یه دل درد
معمولی اینجور به خودت می پیچی؟
با درد و التماس توی چشماش نگاه کردم و گفتم：گفتم که خوبم! فقط باید برم
داروخونه! باید مسکن بگیرم.
 باشه خودم برات می گیرم.به سمت در آشپزخونه پا تند کرد ولی با حرف من جلوی در وایستاد که
گفتم：من خودم هم باید بیام.
 تو با این حالت کجا می خوای بیای؟سر پا وایستادم و گفتم：من هم باید بیام کار دارم.
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 رها یه نگاهی به لباسی که توی تنته بنداز! آخه تو چطور می خوای بیای؟عصبی شدم و سرش داد زدم：من نمی دونم! فقط می دونم واجبه که برم
داروخونه.
 آخه چرا برای یه قرص انقدر اصرار داری بیای؟ قرص نه...پس چی؟شخصیه...نمی تونم بگم....کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت：خیلی خب توی کاغذ بنویس من برات
می گیرم.
خواستم اعتراض کنم که دستش رو باال برد و گفت：قول میدم نخونمش.
فکر بدی نبود!
روی یه تیکه کاغذی که بهم داده بود نوشتم پد بهداشتی و کاغذ و تا زدم و به
دستش دادم که بدون معطلی کاغذ رو از دستم گرفت و از خونه خارج شد.
تا وقتی که برگرده توی آشپزخونه راه رفتم و از دل درد به خودم پیچیدم و خیلی
طول نکشید که با یه نایلون بدون رنگ که توش پد بهداشتی و یه بسته قرص بود
برگشت و نایلون رو روی اپن گذاشت و بدون هیچ حرفی از خونه بیرون زد.
توی دلم دکتره رو لعنت کردم که عقل نداره و وسیله رو تو نایلون بی رنگ
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گذاشته! هرچه که خواستم نفهمه دکتره گند زد و بهش فهموند چه مرگمه!
به سمت نایلون حمله کردم و مسکن رو بیرون کشیدم و با یه لیوان آب خوردمش
و با برداشتن پد به سرویس بهداشتی رفتم.
توی آینهی سرویس به خودم نگاه کردم!
رژ لبم رو که با پشت دست پاک کرده بودم روی صورتم پخش شده بود!
به صورتم آب پاشیدم و تازه متوجه گردن کبودم شدم  ،پس بگو چرا امیر بهم
نگاه نمی کرد!
نقطه نقطهی گردنم کبود بود و جای سالم نداشت ....پارگی لباس توی تنم هم که
بدن سفیدم رو نشون می داد افتضاحی بود برای خودش!
کریم رو لعنت کردم و چندین بار به صوورتم اب پاشیدم.
روی تخت دراز کشیدم که با خوردن مسکن قوی ای که امیر گرفته بود کم کم
دل دردم خوب شد و خوابم برد.
با صدای در زدن کسی که به در اتاق می کوبید بیدار شدم و سرجانم نشستم و
بعد مرتب کردن موهام گفتم:
 من بیدارم ...امیر در رو باز کرد و بدون اینکه سرش رو باال بیاره و به من نگاه کنه نایلون
توی دستش رو کنار دیوار گذاشت و گفت:
این لباس خودته که از هدی گرفتم  ،لباست رو عوض کن و بیا صبحونه بخور.
قبل اینکه جوابی بدم در رو بست و من که حسابی گرسنهام شده بود از تخت
پایین پریدم و با در آوردن لباس مجلسی مشغول پوشیدن مانتوم شدم.

www.98iia.com

238

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

لباسم رو پوشیدم و لوازمی که خریده بود (پد بهداشتی) رو توی کوله پشتیم جا
دادم و توی دلم به حواس جمعیش احسنت گفتم که می دونسته برای بردن وسیله
ام به کیف نیاز دارم.
از اتاق خارج شدم و کوله رو روی کولم انداختم و تازه یاد کیفم افتادم که تازه
خریده بودمش و خیلی هم دوستش داشتم ،ولی توی مهمونی جا مونده بود و من
تازه یادش افتاده بودم.
با یاد آوریش عصبی شدم و با حرص رو به امیر که داشت چند تا برگه رو از
روی میز جمع می کرد گفتم :اَه ...باز هم کیفم توی مهمونی جاموند! به خاطرش
کل بازار رو زیر و رو کردم  ...لعنت به این مهمونی …کاش به سوگند می
گفتم برام بیاردش.
او که تا اون موقع وایستاده بود و به غر زدن من گوش می داد خیلی جدی و
خشن گفت：اول برو خدا رو شکر کن که خودت سالم بیرون اومدی ،بعد غصه
ی کیفت رو بخور!
به سمتش رفتم و با عصبانیت رو بهش غریدم :تو هم برو خدا رو شکر کن که
اتفاقی برام نیفتاد و گر نه بد می دیدی ......خیلی بد!
 مثال چیکار می کردی؟کارت توی
 هیچ وقت فکر نمی کردم آدمی باشی که دیگری رو به خاطر ِبدترین شرایط ممکن قرار بدی و به جای تشکر ....
پوز خندی زد و گفت  :من که فکر نمی کنم شرایط خیلی سختی بوده باشه!
با این حرفش عصبی تر و حرصی تر شدم و با کنار زدن شالم از روی گردنم
سرم رو باال گرفتم تا کبودیا بهتر دیده بشه و غریدم :تا وقتی کوچکترین اثری از
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این وحشی بازیش توی بدنم باشه ،اون اتاق لعنتی و زجری که کشیدم رو یادم
نمی رهَ ....و صد البته ....
 مثل اینکه یادت رفته توی جمع و جلوی حاجی بلبل زبونی می کردی که میخوای توی دستگیریش سهیم باشی و تازه نقشه هم برای ورودت به باندشون
کشیده بودی؟ خب بفرما! سهیم باش! ...فکر کردی اگه خیلی راحت بود خودمون
نمی تونستیم گیرش بندازیم؟
خوب یادمه که سرهنگ جاللی گفت کار خطرناکیه به خصوص برای تو که یه
دختر جوونی.
یه قدم فاصله اش رو باهام پر کرد و در حالی که به صورتم زل زده بود گفت:
تو هم باید یادت باشه ،مگه نه؟ آخه خودت گفتی پای خطراش می ایستی! حاال
چی شده که زدی زیرش؟...این کبودیا همون خطریه که ازش حرف می زدن.

او نمی دونست که من بیشتر از کبودیا و صحنهی وحشتناک اتاق از حرف او
ناراحت شدم!
قطرهی اشکی گونه ام رو نوازش کرد و نگاه پر از حرص و دلخورم رو ازش
گرفتم و به سمت در پا تند کردم ولی قبل اینکه از کنارش رد بشم مچ دستم رو
گرفت و بدون اینکه به سمتم برگرده گفت  :منظوری نداشتم!
با این حرفش قطره های بیشتری از اشک روی گونهام ریخت و حرفی نزدم و
او بدون اینکه دستم رو رها کنه مقابلم وایستاد و با نگاه کردن توی چشمام گفت:
 تو اولین کسی هستی که من ازش معذرت می خوام! من عصبی بودم و نفهمیدمچی می گم! ...تو ببخش!
به چشمای شرمندهاش خیره شدم که ادامه داد :دوست ندارم توی این مدتی که
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قراره با هم باشیم تو ازم دلخور باشی.
درست زمانی که فکر کردم ممکنه دوستم داشته باشه بهم یادآوری کرد که قراره
بعد مدتی از هم جدا بشیم و عالقهای بهم نداره.
نگاه پر از خواستنم که حاال یأس و ناامیدی توش موج میزد رو ازش گرفتم و با
در آوردن دستم از توی دستش از خونه بیرون زدم.
فردای اون روز با سوگند قرار مالقات گذاشتم ولی این قرار بر عکس قبلی ها
برای جابه جایی بسته نبود و درواقع سوگند می خواست بدونه تونستم از کریم
حرف بکشم یا نه و اینکه کریم چه بالیی سرم آورده.
در مورد ارتان دروغایی رو بهش گفتم و ازش خواستم به کریم بگه من از
اینکه وسط کار خوابش برده ناراحتم و منتظرم دوباره ببینمش و دلیل اینکه از
پنجره بیرون رفتم هم این بوده که لباسم پاره بوده و نتونستم با اون وضع از در
برم و مجبور شدم از پنجره خارج بشم و جلوی در لباسم رو از سوگند بگیرم.
فصل چهاردهم:
چهار ،پنج روزی از شب مهمونی گذشته بود و من توی یه عصر گرم تابستونی
کنار باغچه نشسته بودم و سبزی تازه می چیدم تا برای عصرانه با نون و پنیر
بخوریم.
هدی هم شیلنگ آب رو به دست گرفته بود و به گلهای کنار باغچه آب می داد.
توی افکار خودم بودم و به سوگند و اینکه چطور می تونم کمکش کنم فکر
میکردم که با صدای هدی از فکر بیرون اومدم که گفت:
 -رها! توی این هوای گرم دلت نمی خواد یه ذره خنک بشی؟
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به طرفش برگشتم ولی قبل اینکه جوابش رو بدم با شیلنگ آبی که به طرفم گرفته
بود خیس آب شدم و غیر از جیغ و داد کردن نتونستم کار دیگه ای بکنم.
از همهی لباسام آب می چکید و حسابی سنگین شده بودم.
آب پاش پر از آبی که نزدیکم بود رو برداشتم و به هدی که بهم میخندید نزدیک
شدم.
هدی سعی داشت با خیس کردنم مانع جلو رفتنم بشه! ولی من همون کسی بودم
که آب از سرش گذشته بود ،حاال چه یه وجب چه صد وجب! و برام مهم نبود
که بیشتر خیس بشم.
هدی که اوضاع رو خطری دید شیلنگ رو انداخت و پا به فرار گذاشت ،ولی من
با وایستادن جلوی پلهها مانع رفتنش به خونه شدم و او که جایی نداشت بره دور
ماشین بابا که توی حیاط پارک بود می چرخید و وقتی دید نمی تونه وارد خونه
بشه به طرف در حیاط دوید و از حیاط خارج شد و در رو پشت سرش بست.
مدتی رو آب پاش به دست وسط حیاط منتظرش موندم ولی او قصد اومدن
نداشت و مدتی بعد صداش رو شنیدم که می گفت：سالم…… آره خونه اس
بفرمایید.
با خودم گفتم دختره ی دیوونه فکر کرده می تونه من رو گول بزنه!
با دو خودم رو به پشت در رسوندم تا وقتی وارد حیاط شد ،آب پاش آب رو روی
سرش خالی کنم!
به محض باز شدن در بدون اینکه به کسی که پشت دره نگاه کنم جلو پریدم و آب
رو روش خالی کردم ولی در کمال ناباوری دیدم که امیر با قیافهی متعجب و
لباسای خیس جلوم وایستاده و هدی پشت سرش قهقهه میزنه و با صدای بلند می
خنده.
با شرمندگی سرم رو پایین انداختم و گفتم：ببخشی فکر نمی کردم تو پشت در
باشی.
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با این حرفم از شوک در اومد و گفت：مهم نیست کاریه که شده.
هدی با خنده ای که نمی تونست کنترلش کنه گفت：این هم خودش یه جور خوش
آمد گوییه!
رو بهش چشم غره رفتم.
حسابی دلم ازش پر بود و مطمعن بودم تالفی این کارش رو سرش در میارم.
مامان از سرو صدای ما که یه دفعه ساکت شده بودیم بیرون اومد و با دیدن من و
امیر که هر دو خیس آب بودیم زد زیر خنده و گفت：امیر آقا شما کی اومدی و
آب بازی کردی! ماشا هللا عملکردت هم باالست ها!
(مامان و امیر خیلی با هم راحت بودن و وقتی امیر میومد خونمون بیشتر از ما
باهاش گرم می گرفت)
امیر با خنده رو به مامان گفت：سالم! توی هوای گرم آب بازی می چسبه.
بابا کنار مامان وایستاد و گفت：البته نه اگه یهویی خیس شده باشی! یه بار هم
طاهره خانم این بال رو سر من آورد.
بابا رو به مامان ادامه داد：یادته خانم؟
مامان جوابی نداد و در عوض سرش رو پایین انداخت و خندید.
(مامان هم شیطون بوده و ما نمی دونستیم ها! )
هدی که حاال خیالش از بابت خیس شدن راحت شده بود به سمت خونه رفت و
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گفت：رها امیر آقا رو تعارف نمی کنی بیاد تو؟ یا شاید هنوز هم می خوای
خیسش کنی؟
براش با چشم و ابرو خط و نشون کشیدم و آب پاش رو روی زمین گذاشتم و رو
به امیر گفتم：بفرما تو!
امیر با تعارف من وسط حیاط وایستاد و من تعارفش کردم که وارد خونه بشه
ولی او در جواب تعارف من گفت :همین جا خوبه!
همه با تعجب نگاهش کردیم و بابا رو بهش گفت  :منظورت چیه که همینجا
خوبه؟ بفرما تو!
امیر رو به بابا جواب داد:لطفا اجازه بدین با رها اینجا بشینیم تا لباسمون خشک
بشه بعد بیایم تو!
 اختیار داری! هر جور که راحتی. ممنون.بابا وارد خونه شد و مامان هم بعد اینکه از من خواست سبد سبزی رو براش
ببرم به دنبال بابا روانه شد.
حسابی آب از لباسم می چکید ولباسم به تنم چسبیده و اندامم بیرون زده بود.
شال بلندی که توی این چند روز همیشه دور گردنم بود تا رد کبودیا دیده نشه و
به خاطر چروک بودنش مثل شال گردن نازک شده بود رو از هم باز کردم و
روی سرم انداختم و دنباله اش رو روی شونه هام مرتب کردم.
امیر روی لبه ی باغچه نشسته و ساق دو دستش رو روی زانوهاش گذاشته و به
زمین خیره شده بود و من سبد سبزی رو از روی زمین ِگلی برداشتم و به سمت
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خونه رفتم و جلوی در خونه مامان رو صدا زدم.
می دونستم اگه با اون لباس به خونه برم ،خونم حالله و مامان حسابی دعوام می
کنه،
برای همین منتظر موندم تا مامان خودش اومد و سبد رو از دستم گرفت و به
جاش یه سینی که توش دو تا استکان و قندون و قوری چای ویه ظرف شکالت
بود رو به دستم داد و در رو به روم بست.
کنارامیر روی لبه ی باغچه نشستم و با گذاشتن سینی روی زانوم مشغول ریختن
چای توی استکان شدم.
استکان چایی رو به طرف او که باز هم کالفه و عصبی به نظر می رسید گرفتم
و او بدون هیچ حرفی چایی رو از دستم گرفت و توی دستش نگهش داشت.
ظرف شکالت رو به سمتش گرفتم و در حالی که منتظر بودم تا ازش برداره به
چهرهی درهمش خیره شدم و پرسیدم：چیزی شده؟
جوابی به سوالم نداد و با برداشتن شکالت مشغول خوردن چاییش شد.
می دونستم تا خودش نخواد حرفی نمی زنه و برای همین هم ساکت موندم تا
چاییش تموم شد و خودش به حرف اومد و گفت:
 همه چیز داشت خوب پیش می رفت و تونستیم از طریق ردیابی که تویساعت گذاشتی جای ارتان رو پیدا کنیم و همه ی مخفی گاهاشون رو شناسایی
کنیم!…نقشه امون هم این بود که همهی خریدارا و ارتان و داردسته اش رو یک
جا دستگیر کنیم تا فرصت فرار نداشته باشن....زمان عملیات هم همین آخر هفته
بود که قرار بود با هم معامله کنن.
او ساکت شد و من در سکوت و سوالی نگاهش کردم که بعد مکثی ادامه داد:
 ولی…از دو روز پیش جای ردیاب ثابت موند و متوجه شدیم ساعت ،تویدست کریم نیست و بعد ردیابی اون رو توی خونه ی یه نفر دیگه پیدا کردیم!
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یه نفر که ساعت رو دزدی ده بود و به دزدیدنش هم اعتراف کرده(عجب دزد بد
شانسی)حاال دیگه نمی تونیم بفهمیم کجا قراره معامله انجام بشه.
توی استکان خالیش چایی ریختم و با طعنه گفتم :خب شما که با دختر بزرگترین
خریدارشون نامزدی! چرا ازش نمی پرسی کجا معامله انجام میشه؟
متوجه کنایه ام شد که خندید و بعد اینکه یه مقدار از چاییش رو خورد گفت :اتفاقا
با نامزدم هم حرف زدم ولی او هم خبر نداره و به اون جلسه نمی ره ،یعنی
باباش هیچ وقت او رو با خودش نمی بره و نمی گه کجا میره بنابراین می مونه
یک گزینه!
 چی؟به روبه روش خیره شد و در جواب نگاه پرسشگر من گفت:
 اینکه تو جاشون رو نشونمون بدی! من؟ یعنی االن تو فکر می کنی من می دونم اونا کجا قرار دارن؟ تو نمی دونی و قرار هم نیس بدونی! تو فقط با کریم میری سر قرار. هیچ می فهمی چی میگی؟ من از کریم بخوام من رو ببره سر قرار؟ یعنی توانقدر او رو احمق فرض کردی؟
 احمق که هست ولی تو باید بتونی باهاش بری. می شه بگی چطوری؟ از سوگند کمک بگیر تا با کریم حرف بزنه.www.98iia.com
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 حاال به فرض هم که کریم راضی شد و من رو با خودش برد! شما از من میخواین برم وسط میدون جنگ؟
 رها! ما خیلی فکر کردیم! راهی جز این وجود نداره ،ما اصال نمی خوایماتفاقی برای تو بیفته ولی مجبوریم!
بابای الناز می خواد بعد از این معامله از کشور خارج بشه و تا مدت طوالنی
اونجا بمونه ،اگه بره دیگه دستمون بهش نمیرسه ،پس باید همشون یک جا و با
هم دستگیر بشن تا فرصت فرار به بقیه شون داده نشه!
حسابی ازش ناراحت و دلگیر بودم! او فقط به دستگیری مجرما فکر می کرد و
اصال براش مهم نبود چه بالیی ممکنه سر من بیاد.
از این که قرار بود با کریم برم ناراحت نبودم ،از این دلم پر بود که امیر خیلی
راحت ازم می خواست باهاش برم ،هرچند که او قبال به من گفته بود که خودم
خواستم باهاشون همکاری کنم و نباید ار این چیزا ناراحت بشم ولی با این حال
باز هم دلم نمی خواست امیر بهم بگه باید با کریم برم.
بغض گلوم رو گرفته بود و اشک پشت پلکم جمع شده بود ،ولی خودداری کردم
و در سکوت و آروم آروم چایی سردم رو خوردم تا بغضم از بین بره و اشک
نریزم.
در ادامه امیر از نقشه اش و کارایی که باید بکنم گفت و در ضمن حرف زدنش
هم قوری چای رو تموم کرد.
هر بار که چاییش رو می خورد و استکان رو جلوم می گرفت تا براش چای
بریزم با تعجب نگاهش می کردم و او فقط لبخند می زد .وقتی هم که قوری چای
تموم شد و خواستم برم از خونه چای بیارم با خنده دستم رو گرفت و مانعم شد.
اون روز امیر عصرانه رو کنار ما خورد و کلی با بابا گرم گرفت.
برام رفتارش عجیب بود!
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آخه همیشه کم حرف بود و توی خوردن چیزی زیاده روی نمی کرد ولی اون
روز عالوه بر خوردن یه قوری چای ته ظرف شکالت و ظرف پنیر رو هم در
آورد!
(این رمان در انجمن ترکان نوشته و منتشر شده است).
فصل پانزدهم:
 سوگند! من باید با کریم برم سر قرار.تو از وقتی اومدی این صدمین باریه که این رو گفتی ،ولی نگفتی چرا میخوای با کریم بری؟
 مگه تو ارتان رو نمی خوای؟ خب!؟ ارتان هم توی این معامله هست.سوگند که از این دروغم سر ذوق اومده بود با خوشحالی گفت :رها این رو
راست میگی؟ پس چرا تا حاال بهم چیزی نگفتی؟
 چون نمی خواستم کال بهت بگم تا بالیی سرت نیاد و کار دست خودت ندی. تو رو خدا رها! بهم راست بگو! تو از کجا میدونی که ارتان هم هست؟ خودم شنیدم که کریم به الناز می گفت این اولین و آخرین باریه که پدرش وارتان هم دیگه رو می بینن ،اون هم فقط به این خاطره که باباش قراره بره.
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 ازاینکه باباش می خواد بره خبر داشتم ولی از اینکه ارتان رو می بینه چیزینمی دونستم.
 خب حاال می تونی کاری کنی که من هم با کریم برم؟ آخه تو چرا انقدر اصرار داری باهاش بری؟ سوگند چند بار این سوال رو ازم می پرسی؟ در مقابل کاری که برات کردمفقط ازت می خوام کمکم کنی باهاش برم یعنی انقدر برات سخته؟
 حاال چرا عصبانی میشی فقط کنجکاوم بدونم! خوب نمی خوای بگی نگو دیگهچرا میزنی!
_…… .....
با اینکه سر از کارت در نمیارم ولی به خاطر خبر خوبی که بهم دادی باشه!
سعی خودم رو می کنم شاید راضیش کردم تو رو هم با خودش ببره.
 شاید نه! حتما! حتما باید راضیش کنی._ -رها مشکوک می زنی ها!
 تا آخر شب منتظر می مونم! خبر رفتنم رو بهم بده…فعال خداحافظ.با گفتن این جمله بدون توجه به چشمای متعجب و قیافه بهت زده ی سوگند از
مقابلش گذشتم و راهی خونه شدم.
شبش سوگند تماس گرفت و گفت کریم قبول کرده من رو با خودش ببره.
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وقتی ازش پرسیدم چطوری راضیش کردی جواب داد：به خاطر رفتن بابای
الناز قراه بعد معامله یه جشن کوچولوی خداحافظی بگیرن و مثل اینکه کریم
بدش نمیاد بعد این سود کالنی که کرده کار نیمه تمومش رو تموم کنه و تو رو از
دخترونگی در بیاره.
سوگند چند بار تاکید کرد قید رفتن رو بزنم ولی من به میل خودم نمی رفتم که
بخوام از رفتن سر باز بزنم ،برای همین هر بار بهش گفتم：من باید برم! تو هم
انقدر نگران نباش او نمی تونه به من دست بزنه.
به امیر پیام دادم که کریم راضی شده و باهاش می رم.
طولی نکشید که زنگ زد و دوباره نصیحت کردناش شروع شد و بعد نیم ساعت
توضیح دادن تلفن رو قطع کرد.
فرصت زیادی نداشتیم که بخواد حضوری من رو ببینه و نصیحت کنه ،او
مجبور بود به ستاد بره و برای فردا شب و عملیات آماده بشه.

آمادهی رفتن به سر قرار با کریم شده بودم و با تماس سوگند از خونه بیرون
زدم.
سوگند گفته بود خودش به دنبالم میاد و من باید تا سر خیابون که او وایستاده بود
رو پیاده می رفتم.
سر کوچه امیر رو دیدم که جلوی در خونه اشون منتظر وایستاده.
بدون اینکه به هم نزدیک بشیم از دور به هم نگاه کردیم که چشماش رو آروم
روی هم گذاشت و بهم لبخند زد.
با این حرکتش سعی داشت بهم دلگرمی بده که موفق هم شد و من با قدمای
مطمعن به سمت ماشینی که سوگند راننده اش بود پا تند کردم.
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کنار سوگند توی ماشین نشستم و به سمت مقصد حرکت کردیم و یه مقدار از راه
رو که رفتیم ماشین رو تو یه خیابون خلوت پارک کرد و گفت باید همین جا
منتظر بمونیم.
هر دو ساکت بودیم!
من به سوگند و دروغی که بهش گفته بودم فکر می کردم و او هم توی افکار
خودش غرق بود.
مدتی در سکوت گذشت تا اینکه من به طرفش برگشتم و پرسیدم：تو چجور
کریم رو راضی کردی که توی معامله باشی؟
 من با دعوت یکی دیگه میرم نه کریم! یکی دیگه؟ اونجا خودت متوجه می شی. وقتی دیدیش چی می خوای بهش بگی؟به پشتی صندلیش تکیه داد و نفس عمیقی کشید.
 نمی دونم! از وقتی گفتی دارم بهش فکر می کنم و هر بار یه چیزی به ذهنممی رسه ،بی صبرانه منتظرم ببینمش و بهش سیلی بزنم و تف کنم توی
صورتش.
دلم براش می سوخت.
کاش ارتان هم توی معامله بود و سوگند می دیدش ،کاش بهش دروغ نگفته بودم!
کاش.....
دیگه حرفی نزدیم و یک ربع دیگه منتظر موندیم تا اینکه ماشین مشکی ای
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کنارمون نگه داشت و ما از ماشین پیاده شدیم و روی صندلی عقب ماشین
کناریمون نشستیم.
دو تا مرد هیکلی جلو نشسته بودن که با نشستن ما توی ماشین یکیشون به
سمتمون برگشت و در حالی که دوتا چشم بند رو به سمتمون گرفته بود
گفت：اینا رو بزارین روی چشمتون و برین پایین و تا نگفتم هم باال نیایین.
بدون حرف به حرفش گوش دادیم و بعد انداختن چشم بند پایین صندلی نشستیم و
بعد یه مدت تقریبا طوالنی که از راه افتادنمون گذشت ماشین یه جا متوقف شد و
بهمون اجازه دادن روی صندلی بشینیم.
من که پاهام حسابی درد گرفته بود و انگشتای پام گز گز میکرد خوشحال از
اینکه دیگه الزم نیست توی اون وضعیت بشینم خیلی سریع روی صندلی نشستم
و چشم بند رو از روی چشمم برداشتم و به اطرافم خوب نگاه کردم.
ما توی یه پارکینگ بزرگ و تاریک بودیم!
مردی که پشت فرمون نشسته بود بعد اینکه به ما گفت باید پیاده بشیم در ماشین
رو باز کرد و زودتر از ما پیاده شد و من و سوگند هم به طبعش پیاده شدیم و به
دنبال او که قدمای بلند برمیداشت تقریبا دویدیم.
مسافت تقریبا زیادی رو توی پارکینگ نیمه تاریک راه رفته بودیم و دیگه به
نفس نفس افتاده بودم که مرده کنار ماشینی وایستاد و با خم شدن به راننده ای که
پشت فرمون نشسته بود چیزی گفت و رو به ما ازمون خواست توی ماشین
بشینیم.
با نشستن من و سوگند روی صندلی عقب باز هم راننده ازمون خواست پایین
صندلی بشینیم و ما هم بدون چون و چرا اطاعت کردیم.
با اینکه پایین صندلی نشسته بودم ولی متوجه شدم که ماشین از دری که سمت
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مخالف دری که وارد پارکینگ شدیم خارج شد و ساعتی بعد ما جلوی در باغی
وایستاده بودیم که درختای بزرگش از دیوارای بلندش چندین متر بلند تر بودن.
هوا تاریک شده بود و کسی رو که جلوی در باغ با مردی که باهامون توی
ماشین بود ،حرف میزد رو درست نمی تونستم ببینم.
با اشاره ی راننده که از جلوی در اشاره کرده بود پیاده بشیم ،از ماشین پیاده شدم
و تونستم تشخیص بدم مرد مجهول جلوی در کریمه!
سوگند کنارم وایستاد و با طعنه گفت:
 کریم منتظر توئه ،برو تا کار نیمه تمومش رو تموم کنه! به نظرت االن وقت شوخیه؟ خیلی خب حاال نمی خواد ناراحت بشی! برو تا کریم عصبی نشده.به سمت کریم رفتم و وقتی بهش رسیدم مرده ازمون دور شد.
قبل اینکه من بخوام حرفی بزنم و سالم کنم کریم محکم بغلم کرد و گفت：رها!
عزیزم نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود.
خودم رو از بغلش بیرون کشیدم و گفتم：این رو جدی میگی؟ ولی تو من رو
تنها گذاشتی و خوابیدی و من مجبور شدم از پنجره بیرون برم!
بینیم رو گرفت و گفت :نبینم عزیز دل کریم ناراحت باشه! امشب حتما جبران
می کنم و تا آخرش باهاتم.
توی دلم به حرفش پوزخند زدم و او دستش رو دور کمرم انداخت و من رو با
خودش به داخل باغ کشوند.
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فضای باغ کامال تاریک بود و باد از البه درختا زوزه می کشید و فضا رو
ترسناک می کرد.
جالب بود که از سوگند خبری نبود و یک دفعه غیبش زده بود!
با وحشت به دورو برم نگاه کردم و رو به کریم گفتم：کریم ! سوگند کجا
رفت ....اینجا خیلی ترسناکه!
 سوگند داخله.من رو به خودش چسبوند و ادامه داد :تو هم تا وقتی کنار منی نباید از هیچی
بترسی.
برای اینکه بیشتر توب بغلش نرم دیگه حرفی نزدم و با هم وارد خونه ای که
وسط باغ قرار داشت شدیم.
به محض ورود چشمم به میز بزرگ وسط سالن خورد که چهار تا مرد مسن و
چند زن پشتش نشسته بودن و سوگند هم کنار یه مرد مسن نشسته بود و دست
مرده دور کمرش حلقه شده بود و با مرد روبه روییش حرف میزد.
(اونجا بود که متوجه منظور سوگند شدم که گفته بود من با دعوت یکی دیگه
میرم نه کریم!)
با نزدیک شدن من و کریم به میز همگی از جاشون برخاستن و باهاش دست
دادن،
من هم کنار کریم وایستاده بودم و با لبخند تصنعی بهشون نگاه می کردم که
سوگند خودش رو بهم رسوند و با گرفتن دستم من رو با خودش به گوشهی سالن
که یه شومینه ی بزرگ اون رو پر کرده بود کشوند.
یه مقدار که از بقیه فاصله گرفتیم وایستاد و من دستم رو از دستش بیرون کشیدم
و گفتم :اینجا چه خبره! چرا زنا از میز دور شدن ؟ اصال اونا اینجا چیکار می
کنن؟
 زنا که برای همون چیزی که تو اینجایی اینجان! مردا هم می خوان همین اولwww.98iia.com

254

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

کار معامله رو انجام بدن و جنس و پوال رو خارج کنن تا با خیال راحت به
جشنشون برسن! راستی! همون مرده که کنارش بودم بابای النازه.
 چند وقته باهاش دوستی؟ از وقتی وارد گروهشون شدم! خیلی خوشهالم که می خواد بره و دیگه ریختشرو نمی بینم...،رها مگه نگفتی ارتان هم هست؟ پس چرا نمی بینمش؟
 نمی دونم ،شاید او هم می خواد بعد معامله بیاد تا فقط توی جشن باشه! خیلی استرس دارم! نمی دونم چطور باهاش روبه رو بشم ،نمی دونم چرا اینهمه دلم شور میزنه!
 نگران نباش! همه چی خوب پیش می ره و تو به خواسته ات می رسی. امیدوارم!کنار سوگند که پاش رو عصبی تکون می داد و معلوم بود حسابی استرس داره
روی لبه شومینه نشستم و با گرفتن دستش سعی کردم بهش آرامش بدم که نگاه
گرم و صمیمیش رو بهم دوخت و گفت:
 وای رها! اگه این ماجرا به خوبی تموم بشه برای همیشه این کار کثیف روکنار می زارم و یه زندگی آروم و پاک رو شروع می کنم.
به آرزوی قشنگش لبخند زدم و دوتایی منتظر موندیم تا معامله تموم بشه.
با دقت به کار کثیفشون نگاه می کردم که چطور بالی جون آدما رو با هم معامله
می کنن و بابتش پول می گیرن ،سوگند هم زیر لب غر می زد و نفرینشون می
کرد.
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مردایی که پشت میز وسط سالن نشسته بودن ،چند تا کیف رو روی میز با هم رد
و بدل کردن و با هم دست دادن و من حدس زدم که این پایان معامله شونه.
با تموم شدن معامله مردایی که دور میز و پشت سر کریم و خریدارا وایستاده
بودن کیفا رو از روی میز برداشتن و از خونه خارج شدن.
زنایی که اونطرف سالن منتظر وایستاده بودن به سمت مردا رفتن و بهشون
ملحق شدن و کریم و بابای الناز از جمعشون فاصله گرفتن و به سمت ما اومدن.
با دیدن کریم که لبخند به لب به سمتم میومد استرس تمام وجودم رو گرفت و
ناخودآگاه دست سوگند رو که توی دستم بود فشار دادم و سوگند که حالی بهتر از
من نداشت با اضطراب گفت：رها پس چرا نیومد من دارم از دلشوره می میرم
حالت تهوع دارم...
صدای تیر اندازی نگذاشت سوگند حرفش رو تموم کنه و او با نگرانی به من
نگاه کرد.
نگاهم به کریم و بابای الناز بود که با تعجب از صدای تیر اندازی به هم نگاه
کردن و هر کدوم به طرفی دویدن.
صدای جیغ زنا و شکستن شیشه ها و تیر اندازی گوشم رو آزار می داد و نمی
ذاشت درست صحنهها رو هضم کنم و تصمیم بگیرم که باید چکار بکنم.
کریم که پشت پنجره نشسته بود و با تفنگ توی دستش به بیرون تیر اندازی می
کرد رو داد زد :رها چرا وایستادی یه گوشه پناه بگیر...
به سوگند نگاه کردم که هاج و واج وایستاده بود و به دورو برش نگاه می کرد.
جای هیچ گونه سهل انگاری نبود!
دست سوگند رو گرفتم و بدون توجه به فریادهای کریم که می گفت：رها کجا
میری ؟نرو خطر ناکه! به سمت دری که اونطرف سالن و ته راهرو قرار
www.98iia.com

256

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

داشت دویدم و سوگند هم بدون هیچ حرفی دست توی دست من به دنبالم می دوید.
دری که ته راهرو قرار داشت رو باز کردم و به همراه سوگند پا توی باغ
تاریک گذاشتیم.
صدای تیر اندازی تنها صدایی بود که فضای تاریک و ترسناک باغ رو پر کرده
بود و باعث می شد ما با سرعت بیشتری به سمت گوشهی باغ بدویم.
با آخرین سرعت روی زمین پوشیده از برگای خشک می دویدیم و حجم زیاد
برگ که نصف ساق پامون رو پوشش میداد مانع از درست دویدنمون می شد و
تاریکی بیش از حد هم نمی ذاشت درست جلومون رو ببینیم.
از البه الی درختای بلند و تنومند که توی دست باد میرقصیدن رد می شدیم و
دیگه راهی نمونده بود تا به ته باغ برسیم که یک دفعه زیر پام خالی شد و روی
زمین افتادم و در همین حال صدای آخ بلند سوگند رو شنیدم.
با عجله روی زانو هام راه رفتم و خودم رو به سوگند که یه قدم از من عقب تر
بود رسوندم.
سوگند روی زانو نشسته و دستش رو به کمرش گرفته بود که کنارش زانو زدم و
گفتم：سوگند خوبی؟ پاشو باید بریم!
چشماش رو بسته و لبش رو به دندون گرفته بود و من که دیدم چیزی نمی گه
دستم رو پشتش گذاشتم تا کمکش کنم روی پاش بایسته ولی با احساس خیس شدن
دستم و گرم بون مایع خیس سریع دستم رو کشیدم و با ترس به دستم نگاه کردم.
با دیدن مایع قرمز رنگ روی انگشتام وحشت کردم و به سمت دری که ازش
فرار کرده بودیم چشم دوختم.
کریم توی چارچوب در وایستاده بود و تفنگ توی دستش رو به سمت ما نشونه
گرفته بود.
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من و کریم به هم خیره شده بودیم و من توان تکون خوردن نداشتم وترس همهی
وجودم رو فرا گرفته بود.
پس کریم فهمیده بود همه چیز زیر سر منه و قصد داشت من رو بکشه!
روی زانوهام نشسته و منتظر مرگ به تفنگ توی دست کریم چشم دوخته بودم و
تنها صدایی که توی اون لحظه به گوشم می رسید صدای نفس های بریده بریده
ی سوگند و قلب ترسیده ی خودم بود که محکم گویی که می خواد سینه ام رو
بشکافه و بیرون بزنه به قفسه ی سینه ام می کوبید.
نگاهم به دست کریم بود که انگشتش رو روی ماشه گذاشت و لبخند چندشی روی
لبش نشست.
آب دهنم رو قورت دادم که صدای فریادش و بعدش هم صدای شلیکش که به
آسمون شلیک کرده بود توی فضا پیچید.
قبل اینکه او به من شلیک کنه کسی به سمتش تیر اندازی کرده و تیرش توی
سینه کریم جا خوش کرده بود که کریم به پشت روی زمین افتاد و من با اینکه
وحشت همهی وجودم رو گرفته بود جون دوبارهای گرفتم و به چهرهی رنگ
پریده سوگند که از درد ناله می کرد نگاه کردم.
زیر بغلش رو گرفتم و او رو به هر سختی ای که بود به گوشهی باغ کشوندم و
روی زمین پوشیده از برگ خوابوندمش و رو به جایی که صدای تیر اندازی
میومد و حدس می زدم نیروهای پلیس باشن داد زدم：کمک! ...یکی بیاد این
طرف کمکمون کنه! سوگند تیر خورده ....کمک...
کنار سوگند که از درد بی طاقت بود نشستم و گفتم：االن مأمورا میان و میریم
بیمارستان ،تو رو خدا طاقت بیار.
سوگند لبش رو محکم به دندون گرفته و صورتش کبود شده بود و این نشون از
درد شدیدی می داد که او تحمل می کرد و من همونجور که کنارش نشسته بودم
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دوباره داد زدم：تو رو خدا یکی بیاد این طرف ،امیر کجایی؟ ...تو رو خدا یکی
کمک کنه...
مدتی گذشت و وقتی دیدم کسی به کمکمون نمیاد به گریه افتادم و با صدای
گریون کمک خواستم که با قرار گرفتن دست سوگند روی دستم برگشتم و به
چهره ی پر دردش نگاه کردم.
سوگند سعی داشت باهام حرف بزنه و من به سختی توی اون سرو صدا ،صدای
ضعیفش رو می شنیدم که می گفت:
 رها…من…از…از اولش می دو…می دونستم که تو…که تو اینکاره نیستی!بعضی وقتا…یادت…می رفت برای خودت مواد بگیری ،رها! ارتان…ارتان…
 نگران نباش اونا حتما دستگیرش می کنن! اصال شاید تا االن گرفته باشنش توفقط آروم باش و حرف نزن اگه حرف بزنی خون ریزیت بیشتر می شه!
 رها تو داری به خاطر……به خاطر من گریه…می کنی؟ تو رو خدا حرف نزن.به سمتی که تیراندازی می شد برگشتم و دوباره کمک خواستم ولی مثل اینکه
هیچ کس صدام رو نمی شنید.
دوباره با نگرانی به سوگند که با خنده اسمم رو صدا زده بود نگاه کردم که گفت:
 رها!…بهت حسودیم …می شه…به تو که…خانواده ای داری …کهنگرانت…نگرانت بشن.
 سوگند گفتم ساکت باش! ببین من چقدر نگرانتم ...اگه حرف بزنی من رونگران تر می کنی.
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 خوشحالم…خوشحالم که باهات…دوست شدم.خونریزی سوگند شدیدتر شده و نفساش به شماره افتاده بود و من که نگران تر
از قبل به هق هق افتاده بودم و گریه می کردم جواب دادم:
 من هم خوشحالم که با تو آشنا شدم ،ما تا همیشه با هم می مونیم مگه نه؟ آره …تاهمیشه …یادته گفتم دوست دارم…دوست دارم برم پیش سپهر؟ خفه شو سوگند…تو رو خدا انقدر حرف نزن. رها من پیش سپهر خوشبختم. تو قرار نیست بری پیش سپهر تو باید پیش من بمونی.به عقب برگشتم و برای چندمین بار فریاد زدم：چرا کسی نمیاد اینجا…تو رو
خدا یکی کمکمون کنه...
چه لحظه بدی بود!
نه می تونستم جلوی خونریزیش رو بگیرم و نه می تونستم تنهاش بزارم و برای
کمک گرفتن ازش دور بشم.
فقط می تونستم توی بغلم بگیرمش و شاهد درد کشیدنش باشم.
به طرف سوگند چرخیدم و دستم رو زیر سرش گذاشتم و عرق پیشونیش رو با
گوشهی شالم پاک کردم و به چهره ی درهم از دردش چشم دوختم و اشک
ریختم.
سوگند به باال سر من نگاه کرد و به سختی گفت ：مراقب…مراقب رها
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باش…اون …اون لیاقت …خوشبختی رو …داره.
ه مانطور که سر سوگند رو روی زانوم گذاشته بودم برگشتم و به پشت سرم نگاه
کردم تا ببینم سوگند با کی حرف می زنه که با دیدن پاهای مردی ،سرم رو باال
گرفتم و به صورت امیر نگاه کردم!
تازه متوجه شدم که دیگه صدای تیر اندازی نمیاد و فقط صدای بیسیم و آژیر
ماشین پلیس به گوش می رسه.
با التماس به چشمای امیر خیره شدم و گفتم：امیر تو رو خدا یه کاری بکن نزار
بمیره کمکش...
با کج شدن سر سوگند روی زانوم و شل شدن دستش توی دستم با وحشت برگشتم
و با لبای کبود و صورت سفید تر از برفش رو به رو شدم.
با وحشت صداش زدم：سوگند…سوگند تو رو خدا جواب بده
سوگند! چرا چیزی نمی گی؟ امیر چرا سوگند حرف نمی زنه؟ ....سوگند ؟
امیر چرا وایستادی کمک کن باید ببریمش بیمارستان!...
سوگند خواهش می کنم یه چیزی بگو...
ولی سوگند حرفی نزد و چشمای آبی و سردش سرد تر از همیشه به افق خیره
بودن.
تکونش دادم و با گریه گفتم：سوگند پاشو تو نباید بمیری…تو نباید اینجوری
بری…پاشو بابات منتظرته تو باید بری پیشش…من به درک! تو که نمی خوای
بابات رو تنها بذاری…پاشو تو باید ببینی که ارتان اعدام می شه...
امیر تو رو خدا تو یه چیزی بهش بگو! این دختره به حرف من گوش نمی
ده…سوگند خواهش می کنم …تو نباید بمیری....امیر چرا هیچ کاری نمی کنی؟
در حالی که داد می زدم و اشک می ریختم امیر شونه هام رو گرفت و من رو
به سمت خودش برگردوند و فریاد زد：بسه رها! تمومش کن! سوگند
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مرده!...می فهمی مرده! هرچقدر هم که تکونش بدی پا نمی شه.
با شنیدن این حرف برگشتم و به صورت سرد و بی جون سوگند نگاه کردم و
باورم شد که دیگه نمی خواد جوابم رو بده.
به دو نفری که با برانکارد بهمون نزدیک می شدن نگاه کردم و یه گوشه نشستم
و مات و مبهوت به مأمورایی نگاه کردم که روی جنازه سوگند پارچه انداختن و
او رو از اونجا دور کردن.
با چشمای خیسم ،تن بی جون سوگند رو بدرقه کردم و با کمک امیر از روی
زمین بلند شدم و از باغ خارج شدیم.
در عقب ماشین پلیس رو باز کرد و با نشستن من توی ماشین در رو بست
امیر ِ
و خودش سوار ماشین مشکی ای که جلوتر بود ،شد و ماشین ها پشت سر هم
حرکت کردن.
به دس تم که از خون سوگند قرمز شده بود نگاه کردم و چشمم رو بستم تا نبینم و
یادم نباشه که از سوگند فقط یه خاطره مونده!
مأموری که من رو به خونه ی امیر رسونده بود در خونه رو برام باز کرد و کلید
رو به دستم داد و گفت：شما اینجا بمونین تاجناب سرگردخودشون بیان.
بدون هیچ حرفی کلید رو از دستش گرفتم و وارد خونه شدم و در رو پشتم بستم
و بهش تکیه زدم.
فضای تاریک خونه ،فضای تاریک باغ رو توی ذهنم زنده می کرد و من برای
فرار از ترس و یادآوری آنچه گذشته بود روی دیوار به دنبال کلید برق گشتم و
برق رو روشن کردم.
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دلم نمی خواست یه جا بایستم و به اتفاقای چند دقیقه پیش فکر کنم برای همین به
سرویس بهداشتی رفتم و دستام رو از خون کسی پاک کردم که تمام زندگیش با
حسرت گذشته بود و این زندگی با نامردی نامردترین آدما تموم شده بود.
اشک ریختم و چندین بار دستم رو شستم.
اتفاقایی که افتاده بود از جلوی چشمم رد نمی شد و از یاد آوریشون عذاب می
کشیدم و برای ناپدید شدن صحنههایی که دیده بودم و توی سرم رژه می رفتن
چندین بار به صورتم آب ریختم و از سرویس خارج شدم.
شالم رو با عصبانیت یه گوشه انداختم و به ساعت روی دیوار که یک ونیم نصفه
شب رو نشون می داد نگاه کردم و روی کاناپه دراز کشیدم.
چشمام رو بستم و بعد مدتی فکر کردن به آنچه گذشته بود و اشک ریختن خوابم
برد.
کریم تفنگش رو به سمت من که وایستاده بودم و نگاهش می کردم نشونه گرفته
بود و می گفت تو به اعتماد من خیانت کردی  ،خودم می کشمت.
به سمتم شلیک کرد ولی سوگند من رو هل داد و تیر به پشتش خورد و روی
زمین افتاد.
کریم قهقهه ای سر داد و داد زد：دوستت به خاطر تو مرد ،تو او رو کشتی من
هم تو رو می کشم.
من توی باغ تاریک پا به فرار گذاشتم و کریم هم به دنبالم می دوید و شلیک می
کرد.
جیغ کشیدم وتوی چاله ای افتادم که کریم باالی سرم وایستاد و چنگ انداخت
ولباسم رو از پشت کرفت و تکونم داد.
 رها! پاشو...چشمام رو باز کردم و با ترس به روبه روم خیره شدم.
کسی که دستش روی شونه ی من بود و تکونم می داد کریم نبود بلکه امیر بود
که من رو از دیدن خواب وحشتناک نجات داده بود.
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امیر لیوان آب رو جلوم گرفت و گفت：نترس! خواب دیدی ،پاشو یه کم آب
بخور.
سر جام نشستم و لیوان رو از دستش گرفتم و یه مقدار آب خوردم.
با صدای ضعیفی گفتم：امیر! سوگند مرد! کریم او رو کشت.
 آروم باش رها! باور کن او راحت شده ،کسی منتظر سوگند نبود .آروم باش!دیگه همه چی تموم شده.
 ارتان چی شد؟ دستگیرش کردیم و باندشون متالشی شد!بغض کردم و با ناراحتی و گریه گفتم :کاش سوگند زنده بود و این خبر رو می
شنید .همه اش تقصیر من بود که به دروغ گفتم ارتان هم میاد سر قرار ،اگه نمی
گفتم او االن زنده بود.
 حتی اگه تو هم نمی گفتی او می رفت! ...به خاطر بابای الناز می رفت. الناز رو هم دستگیر کردین؟ نه! آب شده رفته زیر زمین ولی هر جا که باشه پیداش می کنم و تالفی این دوماهی که باهاش بودم رو در میارم.
سرم رو روی پشتی کاناپه گذاشتم و چشمام رو بستم.
امیر کنارم نشست و گفت：ببخش رها! ما تو رو خیلی وارد ماجرا کردیم و همه
اش هم تقصیر من بود ،قرار نبود تو انقدر درگیر بشی ولی خب همه چی یه
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طوری شد که عملیات بدون تو پیش نمی رفت .تو هم انقدر خودت رو اذیت
نکن! درسته سوگند مرده و تو بهت سخت گذشت ولی تو کاری کردی تا هزار تا
جوون سالم بمونن.
 …................. فردا سوگند رو دفن می کنن ،می خوام باشی و ببینی چقدر آروم و راحتخوابیده.
به طرفش برگشتم که به روم لبخند زد.
خیلی خسته به نظر می رسید ،من هم لبخند بی جونی زدم و گفتم：به نظر خیلی
خسته میای برو توی اتاق و یه کم استراحت کن.
کش و قوسی به بدنش داد و گفت：آره خیلی خسته ام دو شبه که اصال نخوابیدم.
به ساعت توی دستش نگاهی انداخت و گفت ：االن ساعت سه و نیمه ،من تا
ساعت  ۷می خوابم ،تو هم سعی کن یه مقدار بخوابی.
از جاش برخاست و به سمت اتاق رفت ولی قبل اینکه وارد اتاق بشه برگشت و
گفت：راستی تو چیزی خوردی؟
 من گرسنه نیستم! مگه می شه!؟ تو از دیروز چیزی نخوردی. گفتم که گرسنه ام نیست. -اگه خواستی از توی یخچال یه چیزی وردار بخور! فعال شب بخیر.
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با رفتنش به اتاق روی کاناپه دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم ولی فکرای جور
واجور و بیشتر از اون فکر سوگند نمی ذاشت خواب به چشمم بیاد و خیلی طول
کشید تا خوابم برد! و صبح زود باز هم با دیدن کابوسای کریم و سوگند از خواب
پریدم.
چایی دم کردم و ظرف پنیر و گوجه و سبد نون رو روی میز گذاشتم که صدای
باز و بسته شدن در اتاق رو شنیدم و بدون اینکه به روی خودم بیارم که
متوجهش شدم مشغول ریختن چایی شدم.
سینی چای رو روی میز گذاشتم و مدتی رو روی صندلی منتظرش نشستم تا
اینکه از سرویس بهداشتی خارج و وارد آشپزخونه شد و باخنده گفت：بعد یه
عملیات سخت این صبحانه خوردن داره.
پشت میز و روبه روی من نشست و مشغول خوردن صبحانه شد ولی من با
اینکه خیلی گرسنه بودم نمی تونستم چیزی بخورم و در سکوت به کابوسایی که
دیده بودم فکر می کردم.
با قرار گرفتن لقمه ی گنده ای جلوی صورتم از فکر در اومدم و به امیر نگاه
کردم که به روم لبخند زد و با جدیت گفت :چرا چیزی نمی خوری؟
 نمی تونم! صحنه های دیشب یه لحظه هم از جلوی چشمم کنار نمی ره. سعی کن اصال بهش فکر نکنی.لقمه ی توی دستش رو جلوی دهنم گرفت و گفت :حاال خودت می خوری یا به
زور بهت صبحونه بدم.
با خجالت لقمه رو از دستش گرفتم و پرسیدم :به نظرت ممکنه من توی مرگ
سوگند مقصر بوده باشم؟
 منظورت چیه؟www.98iia.com
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 توی همهی کابوسایی که میبینم یه چیز مشترک وجود داره! اینکه کریم بهممی خنده و میگه من باعث مرگ سوگند شدم.
 خودت داری میگی کابوس! پس همچین چیزی واقعیت نداره.لبخند بی جونی روی لبم نشست و با اشارهی امیر که به لقمهی توی دستم اشاره
کرده بود و منظورش این بود که اون رو بخورم مشغول خوردن صبحانه شدم و
به زور چند لقمه نون و پنیر خوردم.
بعد خوردن صبحانه امیر خودش میز رو جمع و ظرفیتهای کثیف رو شست و
در حالی که از آشپزخونه خارج می شد بدون اینکه به من نگاه کنه گفت：برات
روی اپن لباس گذاشتم می تونی لباست رو عوض کنی.
با این حرفش به لباسای توی تنم که خاکی وکثیف بودن نگاه کردم!
سر زانوی شلوارم پارگی داشت و دکمه ی مانتوم کنده شده بود.
اینکه امیر حواسش بهم بود برام شیرین و خوشایند بود و باعث شد نا خودآگاه
خنده روی لبم بشینه.
از جام برخواستم و لباسای تا شده رو از روی اپن برداشتم و وقتی دیدم از
لباسای خودم نیست رو بهش گفتم：این لباس مال کیه؟
 مال خودته! ولی من که همچین... -خیالت راحت! نویه
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 تو خریدی؟ اگه بگم آره ناراحت می شی؟(ناراحت نمی شم از خوشی ذوق مرگ می شم! )
در جواب سؤالش فقط ازش تشکر کردم و به اتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم.
شلوار مشکی و مانتوی سرمه ای که بلندیش تا زیر زانوم بود و شال مشکی که
دوطرفش با گالی ریز رنگی تزعین شده بود رو با لباس خودم عوض کردم و
از اتاق خارج شدم.
امیر که روی کاناپه منتظر من نشسته بود با دیدنم دست به سینه وایستاد و نگاهم
کرد و گفت：فکر نمی کردم اندازه ات باشن.
بهش نزدیک شدم و با طعنه گفتم ：عجیب سایز منه! فکر نمی کردم سایزم رو
بدونی!
دیدم که لبخند محوی گوشه لبش نشست و جلوتر از من به سمت در ورودی قدم
برداشت.

کنار امیر وایستاده بودم و به پیکر بی جون سوگند که حاال توی کفن پیچیده شده
بود نگاه می کردم و اشک می ریختم.
اشک می ریختم!
برای دختر جوونی که ناخواسته سخت زندگی کرد و سخت جون داد!
برای دختری که در سکوت دفن می شد و مادری نبود که سر مزارش زجه بزنه
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و نزاره دفنش کنن!
به پیرمردی که رو به روم روی ویلچر نشسته بود و به جسد دخترش نگاه می
کرد خیره شدم.
پیرمرد به دختری نگاه می کرد که هیچ وقت دستاش رو توی دستش نگرفته و
حمایتش نکرده بود!
دختری که توی لحظه های سختی که حمایت پدرش رو می خواست پدرش بهش
پشت کرد ...دختری که زندگی بد باهاش تا کرده بود خیلی بد!
دو نفری که کار دفن رو انجام می دادن تن خسته و درد کشیده ی سوگند رو
داخل قبر گذاشتن و من بیشتر از قبل اشک ریختم.
این حق سوگند نبود!
حقش نبود اینجوری زنگی کنه و اینجوری بمیره!
حقش نبود ارتان با احساسش بازی کنه!
حقش نبود تموم جوونیش رو صرف فروش مواد کنه و همیشه در فرار باشه!
حقش نبود پیرمردی که سن پدرش رو داشت به جای کمک کردن بهش او رو
فقط برای هوس خودش بخواد!
حقش نبود...
به چشمای پدرش که خیس اشک بودن نگاه کردم!
چرا باید یه پدر شاهد خاکسپاری هر دو فرزندش باشه؟
کی مقصر بود؟
خودش؟ ...یا زنش! .....سپهر یا ارتان؟
به قبری که حاال با خاک پر شده و متعلق به سوگند بود نگاه کردم و صدای هق
هقم بلند شد که امیر دستم رو گرفت و من با صدایی که از گریه لرزان شده بود
و در میان تالوت قرآنی که قاری باالی سر قبر سوگند تالوت می کرد
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گفتم：امیر! حق سوگند نبود که بمیره ،او نباید می مرد.ت
امیر دستم رو به آرومی فشرد و گفت：هیچ کار خدا بی حکمت نیس! ...بهتره
به جای گریه براش فاتحه بخونی که بیشتر از گریه بهش نیاز داره!
 میشه از قاری بخوای امشب دوباره بیاد و تا صبح باالی قبرش قرآن بخونه؟ اگه این آرومت می کنه باشه بهش می گم.جواب این محبت امیر لبخندی بود که با چکیدن قطرهی اشک از چشمم خیس
شد!
پرستار ،ویلچر پیرمرد رو به روم رو به حرکت در آورد و از اونجا دورش کرد
و من دستم رو از دست مردونه ی امیر بیرون کشیدم و ازش فاصله گرفتم و رو
به روی قبری که کنار قبر سوگند قرار داشت وایستادم و مشخصاتش رو خوندم!
قبر متعلق به سپهر جاوید برادر سوگند بود.
حاال سوگند و سپهر کنار هم بودن ،برای همیشه و کسی نمی تونست اونا رو از
هم جدا کنه.
اشکام رو با پشت دست پاک و به سمت ویلچر در حال حرکت پا تند کردم و
جلوش وایسادم که ویلچر از حرکت وایستاد و پیرمرد سرش رو باال گرفت و به
من نگاه کرد.
مقابل مرد داغ دیده و روی پنجه پام نشستم و گفتم：چرا… ..برای چی گریه
می کنید؟
 برای سپهرم! پسرم ،دلم براش تنگ می شه. سوگند چی؟ دلتون براش تنگ نمی شه؟www.98iia.com
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 سوگند هست میاد دیدنم و با چشماش که رنگ چشمای سپهرمه من رو یاد اومی اندازه.
 اگه نیومد چی؟ میاد! حتما میاد! او باید بیاد و بگه که من رو بخشیده ،قول داده این دفعه کهاومد پسرش رو هم با خودش بیاره.
سوگند میاد! میاد و من رو با خودش می بره ،خودش گفت قراره با هم زندگی
کنیم! من هم گفتم به شرطی باهاش می رم که من رو بخشیده باشه.
 او شما رو بخشیده ،خیلی وقته که بخشیده شما چی؟ شما او رو می بخشی؟ او که کاری نکرده که بخوام ببخشمش. یعنی ازش ناراحت نیستین؟ معلومه که نیستم. پس براش دعا کنید .....دعا کنید راحت بخوابه!سر جام وایستادم ،ولی قبل اینکه از جلوش کنار برم گفت：االن سه روزه که
نیومده دیدنم ،اگه دیدیش بهش بگو بابات منتظره!منتظره بیای و با خودت
ببریش،یادت نره حتما بگی !
جوابی نداشتم که بخوام بدم ،روزگار این پدر پیر رو بد تنبیه کرده بود.
چی باید بهش می گفتم؟ می گفتم دخترت! کسی که تنها امیدت برای زندگیه حاال
زیر خروارها خاک خوابیده و به دیدنت نمیاد.
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کنترلی روی اشکام نداشتم و با گریه از کنارش رد شدم و ازش فاصله گرفتم.
فصل شانزدهم:
چند شب گذشته بود و من این چند شب رو با کابوسای سوگند و کریم و ارتان
سر کردم و روزام هم با خاطرات سوگند گذشت.
سه روز بعد مرگ سوگند ،با کمک مامان و هدی شلهزرد و حلوا درست کردم و
توی خونه ها و مسجد پخش کردیم.
بعد پخش ظرفای یکبار مصرف شله زرد توی مسجد ،کنار لیال خانم نشستم و
برای سوگند قرآن خوندم.
وقتی قرآن خوندنم تموم شد ،لیال خانم دستش رو دور شونه ام انداخت و من رو
توی بغلش کشید و گفت：چی شده دخترم! خیلی ناراحتی؟
به دلسوزی و توجهش لبخند زدم و گفتم：چیزی نیست! برای دوستم اتفاقی پیش
اومده که نمی تونم فراموشش کنم.
 یعنی مریضی چیزیه؟ نه! فوت شده. خدا رحمتش کنه! یادت باشه مرگ حقه و هر وقت یادش افتادی بگو انا هلل و اناالیه راجعون….پس اون شلهزردی که آوردی و امیر تهش رو درآورد هم برای
دوستت بود؟
 می دونین؟ دوستم توی زندگی خیلی سختی کشیده بود و به راهی رفته بود کهنباید می رفت ،ولی بنا به میل خودش نبوده و قبل توبه کردن هم فوت کرد دلم
می خواد براش یه کاری کرده باشم.
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 کار خوبی کردی ،من هم ثواب قرآن خوندن امشبم رو می بخشم به دوستشما.
 ممنون خیلی لطف می کنین.قبل از اینکه لیال خانم شروع به خوندن قرآن کنه ازش خداحافظی کردم و برای
رفتن به خونه آماده شدم و در جواب اصرارش که میخواست باهاشون به
خونهشون برم خستگی رو بهونه کردم و از رفتن سر باز زدم .
ساعت ده صبح بود که بیدار شدم و طبق روال همیشه دست و صورتم رو توی
سرویس بهداشتی شستم و به آشپزخونه رفتم و به مامان که داشت برای قورمه
سبزی ،سبزی تمیز می کرد سالم کردم و دو تای چایی ریختم و روبه روش
نشستم.
مامان این روزا خوشحال بود و می دیدم هر بار که بیرون می ره یه تیکه وسیله
برای جهزیه من می خره و به خونه میاره.
گرم صحبت با مامان بودم و او با خوشحالی از کارهای روز مره اش تعریف
میکرد و از من در مورد عملیات حرف می کشید که صدای آیفون بلند شد و
کالم مامان رو قطع کرد.
هدی که تازه از دسشویی بیرون اومده و کنار آیفون وایستاده و مشغول خشک
کردن دستاش با حوله بود در رو باز کرد و خیلی سریع خودش رو به آشپزخونه
رسوند و گفت：رها! امیر…امیر اومده.
مامان خندید و رو به هدی گفت ：خب حاال تو چرا انقدر هولی؟
 فقط خواستم به رها خبر خوش بدم.www.98iia.com

273

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

خوش
از کنارش که جلوی در وایستاده بود گذشتم و آروم گفتم：عجب خبر
ِ
خوبی.
در خونه رو برای امیر باز کردم که آخرین پله رو باال اومد و رو به روم
وایستاد.
سالم کردم که جواب سالمم رو داد و با خنده گفت:
 می تونم بیام تو!با این حرفش من که تازه متوجه شدم کامال جلوی در وایستادم خودم رو کنار
کشیدم و گفتم :البته! بفرما تو!
از کنارم گذشت و وارد خونه شد و من هم در رو پشت سرم بستم و به دنبالش
وارد سالن شدم.
امیر که با مامان احوالپرسی کرده بود با تعارفش روی مبل راحتی وسط حال
نشست و من هم مبل تک نفرهی کناریش رو انتخاب کردم و نشستم که هدی با
سینی چای توی دستش بهمون ملحق شد و بعد احوالپرسی گرم با امیر ،چایی رو
تعارف کرد و به اتاقش رفت.
مامان و امیر گرم صحبت با هم شدن و من در حال چای خوردن به حرفاشون
گوش می دادم.
فقط نمی دونم این هدی می مرد چاییم رو عوض می کرد که این همه سرد
نباشه!
مامان که حرفش با امیر تموم شده بود استکانهای خالی رو توی سینی گذاشت و
با گفتن من توی آشپزخونه یه کم کار دارم شما راحت باشین ،به آشپزخونه رفت.
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نگاهم رو از نایلون بزرگی که پایین پای امیر بود گرفتم و به صورتش که داشت
با لبخند نگاهم می کرد نگاه کردم.
((مثل اینکه خیلی ضایع کنجکاوی کرده بودم و او فهمیده بود کنجکاوم بدونم چی
توی نایلونه
عالوه بر اینکه کنجکاو بودم بدونم توی نایلون چیه کنجکاوتر بودم که بدونم
برای چی خیلی ناگهانی به خونمون اومده ولی چیزی نپرسیدم و برای
برگردوندن وسایلی که برای عملیات بهم داده بود و موادی که توی این مدت
جمع کرده بودم از جام برخاستم و گفتم:
 من باید تا یادم نرفته چیزایی که بهم دادی رو برگوندم …االن بر می گردم.از جلوی نگاه متعجبش گذشتم و به اتاقم رفتم و جعبهای که وسایل رو توش
گذاشته بودم رو از کشوی دراور درآوردم و مشغول چک کردن جعبه شدم تا
مطمئن بشم چیزی رو جا نذاشتم و سرم توی جعبه بود که با صدای بسته شدن
در اتاق برگشتم و به اون سمت نگاه کردم.
امیر که وارد اتاق شده و در رو هم پشت سرش بسته بود به نگاه متعجبم خیره
شد و گفت:
 اجازه هست بیام تو!از کارش در تعجب بودم! آخه تا حاال به اتاق من نیومده بود و من با تعجب و
بدون اینکه جوابش رو بدم فقط نگاهش می کردم.
ولی او بدون توجه به نگاه حیرت زدهی من از در فاصله گرفت و روی تخت
نشست و به دور و برش و عروسکای در و دیوار نگاه کرد و با لبخند رو به
من که هنوز وایستاده بودم و نگاهش می کردم گفت：تا کی می خوای اونجا
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بایستی؟
به پرروییش لبخند زدم و با فاصله ازش روی تخت نشستم که نایلونی که
همراهش بود رو باال گرفت و گفت：این مال تویه!
من که دیگه از تعجب داشتم شاخ در میآوردم و چشمام هم اندازهی نعلبکی گنده
شده بودن ،نایلون رو از دستش گرفتم و کیف شیک و گرون قیمت توش رو
بیرون کشیدم و با ذوق گفتم:
 وای! این چقدر قشنگه! من خوش سلیقه ام. خیلی اعتماد به سقفی ولی این مناسبتش چیه؟ هم می تونه عوض کیفی باشه که براش گریه می کردی و هم هدیه! بستگیداره تو کدومش رو بخوای.
 هردوتاش هم عوض کیفم و هم هدیه ....ولی تو به چه مناسبت باید به من هدیهبدی؟
 هدیه همیشه مناسبت نمی خواد ،بعضی وقتا آدم دلش می خواد به یه نفر هدیهبده.
 به هر حال دستت درد نکنه بعد جا گذاشتن دوتا کیف توی مهمونی این بهترینهدیهی بدون مناسبت بود.
کیف رو کنارم گذاشتم و جعبه رو به طرفش گرفتم و گفتم：این پیش من امانت
بود! دیگه فکر نمی کنم الزم باشه نگهشون دارم.
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جعبه رو از دستم گرفت و داخلش رو نگاه کرد و جعبهی کوچیک گوشواره رو
از داخلش برداشت که من گفتم：خودمونیم ها! ستاد هم خوب سلیقه ای داره!
گوشوارههای قشنگین.
 اگه ازش خوشت اومده باشه برای تو! من نگفتم قشنگن که به من بدیش. ولی من قبل اینکه تو بگی می خواستم بهت بدمش. نمی شه که! این مال ستاده! من عادت ندارم حرفم رو تکرار کنم! برای اینکه خیالت راحت باشه هم بدونکه این رو خودم خریدم و مال ستاد نیست.
 ولی توی این هم شنوده و هم ردیاب! من دوست ندارم حرفام شنیده بشه.گوشواره ها رو از داخل جعبه شون در آورد و گفت：شنود رو برات در میارم
ولی ردیاب رو نه! غیر فعالش می کنم ....فقط اینکه شما توی خونه چیزی دارین
که بتونم شنود رو در بیارم؟
 چی مثال؟به دورو برش نگاه کرد و وقتی دید چیزی به ذهنش نمی رسه نگاهش رو به من
دوخت و خیلی یهویی گفت：یه چیزی شبیه موچین!
از کشوی میز آرایش موچین رو بهش دادم و او خیلی آروم و باحوصله شنود رو
از توی قلبی که وسط گوشواره بود بیرون کشید و اون رو توی نایلون کوچیکی
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که از جیبش در آورده بود گذاشت و کمی هم با ردیاب داخل اون یکی گوشواره
ور رفت و گفت：این رد یاب غیر فعاله ،ولی اگه ضربه بهش بخوره فعال
میشه پس مواظب باش باهاش بد رفتاری نکنی.
من که با دقت به حرکات دست او نگاه می کردم جواب دادم :من اصال بد
رفتاری بلد نیستم.
گوشواره ها رو داخل جعبه اش گذاشت و جعبه روجلوم گرفت و گفت：چه
خوب! خب خانم خوش رفتار! بفرما این مال شماست.
 ولی... رها انقدر نگو ولی! وقتی میگم مال تویه یعنی باید بگیریش بدون هیچ حرفی!جعبه رو از دستش گرفتم و گفتم：فقط می تونم بپرسم چرا ردیاب رو در
نیاوردی؟
 برای اینکه اگه گمت کردم زود پیدات کنم.سر مست از حرفش ازش تشکر کردم که از از روی تخت برخاست و به سمت
پنجره رفت.
دستاش رو توی جیب شلوارش جای داد و پشت پنجره وایستاد و همانطور که به
رو به روش چشم دوخته بود گفت：دقت کردی که پنجرهی اتاق من و تو روبه
روی همه؟
کنارش وایستادم و به جایی که چشم دوخته بود نگاه کردم.
همون پنجره ای بود که بیشتر وقتا پرده اش کشیده بود و من نمی دونستم متعلق
به چه کسیه.
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به آرومی گفتم：اتفاقا خیلی بهش دقت کردم ولی نمی دونستم پنجره اتاق تویه!
به طرفم چرخید و گفت：خب حاال دیگه میدونی!
به چشمای خندونش خیره شدم و از ته دل لبخند زدم.
فصل هفدهم:
گوشواره هایی که امیر داده بود رو گوشم کردم و آماده رفتن به بیرون شدم.
از دو روز قبل که امیر به خونهمون اومده بود خوشحال بودم و سر از پا نمی
شناختم و همین هم باعث شده بود تا هدی بهم تیکه بندازه و سر به سرم بزاره.
دیگه مطمعن بودم امیر هم من رو دوست داره و قرار نیست از هم جدا بشیم!
چند باری با خودم نقشه کشیدم که بهش پیام بدم و نظرش رو در این مورد بپرسم
ولی هر بار که گوشی به دست گرفتم ترس و دلهره از جوابی که می ده و
غرورم مانعم شد و نتونستم چیزی براش بنویسم.
اون روز قرار بود به خونهی سارا برم و برای همین هم گوشواره ها رو گوشم
کردم تا به سارا که همیشه ازم می پرسید امیر چی برام خریده نشون بدم تا دیگه
انقدر بهم گیر نده و نخواد عکس کادوهایی که به دروغ می گفتم خریده رو براش
بفرستم.
از وقتی که خونهی آقای غالمی از این محله رفته بود فقط یک بار اون هم با
مامان به خونشون رفته بودم واین دومین باری بود که زنگ در خونشون که توی
یه آپارتمان شیک قرار داشت رو می زدم.
خاله آسیه (مامان سارا) که گویا از اومدن من خوشحال شده بود در رو باز کرد
و من با آسانسور خودم رو به طبقهی سوم و جلوی در واحدشون رسوندم و
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زنگ واحدشون رو زدم که سارا در رو باز کرد و خودش رو توی بغلم انداخت.
خاله آسیه توی هال وایستاده بود و به ما که انگار یه ساله هم دیگه رو ندیدیم با
خنده نگاه می کرد.
از بغل سارا بیرون اومدم و با خاله آسیه احوالپرسی کردم و با تعارفش روی
مبل راحتی نشستم.
خونهای که خریده بودن بزرگ و نو ساز بود ولی حال و هوای خونه قبلی شون
که کنار خونهی ما بود رو نداشت و این توی چهرهی مهربون خاله آسیه کامال
پیدا بود که هنوز به آپارتمان نشینی عادت نکرده!
نایلونی که توش یه شیشه ی بزرگ مربا و شربت آلبالو بود رو روی میز گذاشتم
و گفتم：خاله جون! مامان خیلی سالم رسوند این رو برای شما فرستاد.
خاله آسیه شیشه مربا رو از نایلون درآورد و اون رو به دست گرفت و با
حسرت گفت：چقدر دلم برای مادرت و مربا درست کردنمون تنگ شده! اونجا
که بودیم خیلی خوب بود و همیشه کنار هم بودیم درسته که خونهی مستاجری بود
ولی یه حال و هوای دیگه داشت ،ولی االن توی این خونه که دور تا دورش بسته
اس صبح تا شب برای اینکه بیکار نباشم گرد گیری می کنم و برای سارا و
باباش شام و ناهار درست می کنم .نه دوستی !نه هم زبونی! هیچ کس نیست که
یه کم باهاش درد دل کنم.
سارا که با سینی چای از آشپزخونه خارج شده بود و به طرفمون میومد رو به
من گفت ：مامان به این خونه عادت نداره و هنوز هم دلش هوای محله و
مامانت رو داره ،من خودم هم اونجا رو بیشتر دوست داشتم ولی خوب چه می
شه کرد دیگه!
سارا کنارم نشست و بعد اینکه کلی خاله آسیه از من پذیرایی کرد و کنارش هم
www.98iia.com

280

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

ازم گله کرد که به دیدنش نمی رم و کلی درد و دل تحویلم داد ،با سارا به اتاقش
رفتیم.
روی تخت سارا نشستم و سارا بعد بستن در اتاق به سمتم حمله کرد و
گفت：خب! نشونم بده ببینم.
 هوی چته ؟ وحشی شدی باز؟ چی رو نشونت بدم؟ خودت رو به اون راه نزن! معلومه دیگه گوشواره هایی که امیر جونت براتخریده رو!
شالم رو از سرم در آوردم و سارا با دقت به گوشواره ی توی گوشم نگاه کرد و
گفت：وای رها چقدر قشنگه! اصال به امیر خشک و مغرور نمیاد که همچین
سلیقه ای داشته باشه! وقتی عکس کیفت رو دیدم گفتم شانسی خریده ولی حاال می
بینم که نه! ...واقعا خوش سلیقه است.
 خب تو چی؟ نمی خوای نشون بدی ببینم این پسر عمه جون بعد چند سالعاشقی چی برات خریده؟
سارا که کنارم نشسته بود خرامان به سمت کمد دیواری گوشهی اتاقش رفت و
گفت：این کمد مخصوص هدیه های یوسفه ،به جز اونا چیزی توش نیست ،حاال
خودت می بینی یا خودم نشونت بدم.
به طرف کمد رفتم و با رسیدن بهش درش رو باز کردم و گفتم：خودم میبینم.
کمد پر بود از لباسای آویزون و جعبه های روی هم گذاشته و من اول لباسایی که
شامل مانتو و لباس مجلسی می شد و یکی از یکی دیگه قشنگ تر بود رو نگاه
کردم.
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هر کدوم از لباس ها رو که بر می داشتم سارا در مورد مناسبتش و اینکه از کجا
خریده توضیح می داد و من توی دلم بهش قبطه می خوردم.
توی جعبه ها هم کیف و کفش و لوازم آرایشی و عطر و…بود.
یه جعبه که از بقیه قشنگ تر بود رو برداشتم و درش رو باز کردم که با دیدن
لباس خواب حریر قرمز چشمام چهارتا شد و رو به سارا که با لبخند نگاهم می
کرد گفتم ：برات از این چیزا هم می خره؟
 آره! چرا نباید بخره؟چشمام رو ریز کردم و گفتم ：اونوقت این مناسبتش چیه؟
 هیچی بابا! این یکی رو برام از پاریس خریده ،به گفتهی خودش وقتی این لباسرو می بینه من رو توش تصور می کنه و برام میخره!… .....رها! باورت نمی
شه وقتی این لباس رو دیدم چشمام مثل تو چهارتا شد و با خودم گفتم این فقط به
فکر توی رخت خوابه و با ناراحتی فکرم رو به زبون آوردم ولی او بغلم کرد
وگفت：این چه حرفیه که می زنی من اگه بخوام و فقط به فکر این چیزا باشم
می تونم توی این کشور و اون کشور صد تا دختر رو بغلم بخوابونم ولی من
فقط به تو فکر می کنم و این حرفت نامردیه! این کجاش اشکال داره یه مرد به
فکر خوابیدن بغل خانمش باشه ......خالصه اینکه هزار تا حرف دیگه گفت و
چیکار داری که من با این حرفاش خر شدم و یه ماچ گنده ازش گرفتم و او هم
فقط نگاهم کرد! آخه اوایل عقدمون بود و من زیاد باهاش راحت نبودم و وقتی
نگاه متعجبش رو دیدم حسابی خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم که دستش
رو زیر چونه ام گذاشت وسرم رو باال گرفت و گفت：دیگه نبینم از من خجالت
کشیدی.

ناخودآگاه به سارا حسودیم شد!
سارا و یوسف از خیلی وقت پیش عاشق هم بودن و حاال چند ماهی که می شد
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که با هم نامزد شده بودن.
یوسف پسر پولدار و خوش قیافه ای بود که به خاطر کارش سالی دو سه بار به
خارج از کشور سفر میکرد و تقریبا همه جا رو گشته بود.
یادمه هر بار که یوسف به مسافرت می رفت سارا عصبی بود و بی دلیل پاچه
می گرفت و من مسخره اش می کردم.
جعبه ی آخری رو باز کردم و با تعجب گفتم  :اینا همه رو یوسف خریده؟
 خب معلومه دیگه! تازه چند تاش رو هم استفاده کردم! دونه دونه اش هممناسبت داره.
دستم رو باال بردم و گفتم：الزم نکرده مناسبتش رو بگی.
در جعبهی پر از لباس زیر رو بستم و جعبه ها رو سر جاشون گذاشتم.
تا موقعی که خاله آسیه برای ناهار صدامون بزنه توی اتاق سارا بودیم وبا هم
حرف زدیم و ناهار رو هم کنار مامان و باباش خوردیم.
اونروز من تا عصر که قرار بود با سارا برای خرید به بازار بریم خونشون
موندم و حسابی تالفی مدتی که هم دیگه رو نمی دیدیم رو در آوردیم و حرف
زدیم.
نزدیکای غروب بود که با سارا از خونه بیرون زدیم و تا شب توی بازار راه
رفتیم و خرید کردیم و بیشترین چیزی که خریده بودیم لوازم آرایش بود .دلم می
خواست از این به بعد وقتی کنار امیرم بیشتر به خودم برسم.
سارا که برای خودش و یوسف پیراهن ست خریده بود ازم خواست تا من هم
برای خودم و امیر بخرم و من هم از خدا خواسته از پیشنهادش استقبال کردم و
ست پیراهن زنانه و مردانهی سرمهای رنگی رو انتخاب کردم و خریدم.
بعد خرید پیراهن به چند تا مغازهی دیگه هم سر زدیم تا اینکه از مغازهها و
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جنسای رنگارنگشون دل کندیم و از پاساژ خارج شدیم.
ساعت ده شب بود و ما کنار خیابون منتظر تاکسی وایستاده بودیم که یه دفعه
سارا با دست راستش به صورتش زد و گفت：دیدی چی شد؟
سوالی نگاهش کردم که خودش ادامه داد :پالستیکی که پیراهن توش بود رو توی
مغازه آخری جا گذاشتم! رها تو همینجا بمون من زود بر میگردم.
قبل اینکه بخوام چیزی بگم یا اینکه فرصت کنم باهاش همراه بشم ،سارا به سمت
پاساژ دوید و ازم دور شد.
با رفتن سارا من تنها موندم و ماشینای مدل باال جلوم ترمز می زدن و ازم می
خواستن باهاشون برم و تن به خواسته های کثیفشون بدم.
برای اینکه از شر مزاحم های بیدرد و الکی خوش خالص بشم یه قدم به عقب
برداشتم تا از خیابون فاصله بگیرم و نتونن چیزی بهم بگن که ناگهان با یه
چیزی برخورد کردم و قبل اینکه برگردم و بفهمم چی بوده ،دستمال سفیدی
جلوی دهنم گرفته شد و غیر از سیاهی دیگه چیزی ندیدم.
خوابم میومد! ولی سردرد بدی که توی سرم می پیچید نمی ذاشت بخوابم وگیج
می زدم.
چشمام رو باز کردم که نور المپ وسط سقف باعث شد زود چشمم رو ببندم و
چند بار پلک بزنم تا به روشنایی عادت کنم.
به سقف که یه تیکه از گچش ریخته بود و آجراش بهم دهن کجی می کردن نگاه
کردم و به خودم که روی زمین موکت فرش شده افتاده بودم تکونی دادم که درد
تمام تنم رو به خاطر دراز کشیدن روی زمین سفت در بر گرفت و من با در هم
کشیدن اخمام بی حرکت موندم.
سعی کردم یادم بیاد کجام ولی تنها چیزی که به یاد داشتم دستمال سفید و سیاهی
محض بود!
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صدای حرف زدن کسی از پشت دری که یه تیکه از فیبرش کنده شده بود به
گوش می رسید و من برای اینکه بفهمم کیه و من کجام گوشام رو تیز کردم و او
که گویا با شخص دیگه ای حرف می زد گفت：نمی دونم االن می بینم به هوش
اومده یا نه.
به در چشم دوختم که ناگهان در با شدت باز شد و مردی الغر اندام با تیشرت
سفیدی که توی تنش زار می زد توی چارچوب در ظاهر شد و وقتی چشمای
بازم رو دید نزدیک تر اومد و با حرف زدن دندونای زرد و خرابش رو نمایان
کرد و گفت:
چه عجب بالخره خانم به هوش اومد!
سر جام نشستم و به دیوار پشت سرم تکیه زدم که سر دردم بیشتر شد و با اخمی
که ناشی از درد بود گفتم：اینجا کجاس؟ تو کی هستی؟
 اینجا جاییه که آدمای فضول مجازات می شن و به سزای عملشون می رسن.مرده با گفتن این حرف خندهی مستانه ای کرد و از اتاق خارج شد.
ترسیده بودم!
نمی دنستم کجام و این مرد قراه چه به سرم بیاره! گرسنگی هم حالم رو بد کرده
بود و گلوم از خشکی زیاد می سوخت.
مدتی رو همانطور که به دیوار تکیه داده بودم نشستم تا اینکه همون مرده با یه
ظرف غذا و یه بطری آب معدنی کوچیک توی دستش به اتاق اومد و بعد اینکه
غذا رو مقابلم روی زمین گذاشت از اتاق خارج شد.
من که حسابی گرسنه بودم و نایی برام نمونده بود غذا رو تا تهش خوردم و یه
بطری آب رو هم نوش جان کردم.
اتاقی که من توش بودم هیچ پنجره ای نداشت و تنها روشناییش یه المپ صد
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واتی بود و من نمی دونستم که صبح شده یا هنوز شبه و از اون بدتر اینکه نمی
دونستم اصال چرا توی اتاق زندانی شدم!
از بیرون صدایی نمی اومد و من چند ساعت طاقت فرسایی رو یه گوشه نشسته
بودم تا اینکه با احساس دل درد شدید از جام برخاستم و به سمت در رفتم و با
مشت به در کوبیدم.
همون مردی که به اتاق اومده بود و از داد زدنش می شد فهمید که فاصله اش تا
در زیاده گفت：چته؟ چی می خوای؟
 من باید بیام بیرون ...کار دارم. واقعا راست میگی؟ می خوای برات ماشین بگیرم بری بیرون؟خودش به حرف خودش خندید و من با حرص گفتم：منظورم از بیرون سرویس
بهداشتیه!
 خب زودتر می گفتی.لحظه ای بعد در رو باز کرد و ازم خواست به دنبالش برم و من هم که دلم
نمیخواست با لج بازیم بالیی سرم بیاره اطاعت کردم و به دنبالش راه افتادم و او
همانطور که به سمت حیاط می رفت تهدیدم کرد و گفت：فکر فرار به سرت
نزنه! اینجا پر از نگهبانه .......اصال اگه نگهبان هم نباشه از این خونه که پات
رو بزاری بیرون سگای ولگرد و گرگا تیکه تیکه ات می کنن!
از حرفش میشد حدس زد که باید یه جایی بیرون از شهر باشیم ولی اینکه دقیقا
کجاییم رو نه!
مرد الغر اندام از در سالن که به حیاط باز میشد خارج شد و بادست به
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دسشویی درب و داغونی که سمت چپ خونه و روی بالکن قرار داشت اشاره
کرد و گفت :اونجا دسشوییه ،من همینجا منتظر می مونم.
توی تاریکی شب محتاطانه قدم برداشتم و وارد دسشویی شدم.
در دسشویی خوب بسته نمی شد و شیرش هم چکه می کرد و بدتر از بوی بدش،
مرد احمقی بود که منتظر من رو به روی دسشویی وایستاده بود.
از دسشویی بیرون اومدم و خوب به دور و برم نگاه کردم! حاال دیگه فشار روم
کم شده بود و می تونستم زیر نور مهتاب جزئیات رو بهتر ببینم.
توی باغچه ی وسط حیاط و پایین بالکن چند تا درخت وجود داشت که شاخه های
خشکی از البه الی برگای سبزشون بیرون زده بود و حوضی خالی از آب و پر
برگ هم کنار باغچهی پر برگ قرار داشت.
برگای زرد و خشک همه جا پراکنده بودن و با نسیمی روی زمین می رقصیدن.
از حیاط کثیف و درختای حرس نشده و حوض خالی به راحتی می شد حدس زد
که اینجا یه خونهی متروکه است!
َمرده که دیده بود محو تماشای باغ شدم و خیال ورود به خونه رو ندارم در خونه
که یه شیشه اش هم شکسته بود رو باز کرد و گفت：دید زدن بسه بیا برو تو.
وارد سالن کوچیک خونه که گچ قسمتی از دیوارهاش ریخته شده بود شدم و
اولین چیزی که دیدم منقل وسط اتاق بود که ظرفای کثیف و پوستای تخمه دورش
رو احاطه کرده بودن.
به سمت تنها اتاق توی سالن رفتم و وارد اتاق شدم و مرده هم به دنبالم اومد،
ولی قبل اینکه در رو به روم ببنده به سمتش برگشتم و تمام جسارتم رو توی
صدام ریختم و گفتم：چرا نمی گی برای چی من رو آوردی اینجا؟ چی از جونم
می خوای؟
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 من کار دارم! فردا آقا میاد و همه چیز رو خودت می فهمی ،تا صبح هم کهدیگه چیزی نمونده ...پس فعال شب بخیر.
در اتاق رو بست و کلید رو توش چرخوند و من که خیالم راحت شده بود او
باهام کاری نداره یه گوشهی اتاق نشستم و کم کم پلکم سنگین شد و خوابم برد.
مردی مسن با ریش سفید پروفسوری روبه روم نشسته بود و مرد گندهای که
کنارش وایستاده و بی شبیه به بادیگاردا نبود با گوشی توی دستش شمارهای رو
براش گرفت که بعد اندکی مکث گوشی رو به دستش داد.
مرد مسن گوشی رو از دست بادیگاردش گرفت و اون رو روی گوشش گذاشت
و گفت：سالم جناب سرگرد! ....خواب که نبودین؟! آخه آدم وقتی گمشده داره و
تا دیر وقت دنبالش می گرده دیر می خوابه و صبح نمی تونه زود بیدار بشه.
……...... تند نرو…من فقط زنگ زدم از نگرانی درت بیارم و بگم رها خانم پیشماست
_……...
 چرا باید دروغ بگم؟_……...
 ببین سرگرد تو داری از لحن آروم من سوءاستفاده می کنی! اگه بخوای میتونی صداش رو بشنوی ......البته صدای ناله اش رو.
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با تعجب به مرد مسن و شیک پوش نگاه می کردم که گوشی رو روی اسپیکر
گذاشت و اون رو به طرف من گرفت و به بادیگاردش اشاره کرد.
من که تا اون موقع یه گوشه کز کرده و نشسته بودم از حرفش و مردی که به
سمتم می اومد ترسیدم و با وحشت سر جام وایستادم.
مرد گنده و هیکلی ،جلوی من که حتی توان قورت دادن آب دهنم رو نداشتم
وایستاد و با یه حرکت دو طرف مانتوم رو از یقه گرفت و به دو طرف کشیدش
که من ناخودآگاه جیغ کشیدم وصدای جیغم با صدای برخورد دکمه های مانتوم به
کف اتاق همصدا شد.
من حسابی ترسیده بودم ولی مرده دست بردار نبود که دوباره به مانتوم چنگ زد
و خواست از تنم درش بیاره و من با تمام توانم داد زدم：به من دست نزن
عوضی...
مرده عقب عقب رفت و من تونستم صدای امیر رو که می گفت "باهاش کار
نداشته باش تو با من طرفی نه اون رو "،بشنوم.
مرد مسن بدون توجه به حرفای امیر که اون طرف خط با عصبانیت تهدیدش
میکرد ،تماس رو قطع کرد و به همراه بادیگاردش از اتاق خارج شدن.
تازه فهمیده بودم که اونا می خوان از من به عنوان گروگان استفاده کنن و فعال
قصد کشتنم رو ندارن چون زنده ی من بدردشون می خورد نه مرده ام! بنابراین
با اندکی راحتی خیال روی دیوار سر خوردم و سر جام نشستم.
بعدازظهر بود و من چند لقمه از ناهاری که برام آورده بودن رو خورده بودم و
در حال چرت زدن گوشهی اتاق به سر میبردم که صدای حرف زدن زنی
توجهم رو به خودش جلب کرد و من به وضوح صداش رو شنیدم که پشت در
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رو به کسی گفت：گفتم که فقط می خوام ببینمش! نگران نباش نمی کشمش.
صداش برام آشنا بود ،ولی یادم نمی یومد این صدا رو قبال کجا شنیدم تا اینکه
کلید توی در چرخید و مدتی بعد الناز وارد اتاق شد و بدون اینکه نگاه متنفرش
رو از من بگیره وسط اتاق و روبهروم وایستاد.
باورم نمی شد این النازه باشه که دستاش رو به کمرش زده و با دقت به سر تا پام
نگاه می کنه!
الناز که حتی اونجا و توی اون موقعیت هم حسابی به خودش رسیده بود و آرایش
داشت پوزخندی به روم زد و با کنایه گفت:اصال فکر نمی کردم تو کسی باشی
که امیر انتخابش کرده باشه! هر چند که بعید می دونم انتخاب خودش باشی....
حتما از اون عروسایی که مادر شوهرا برای پسروشون انتخاب می کنن.
پوزخندی زدم که از چشمش پنهون نموند و جلوتر اومد و گفت：اگه انتخاب
خودش بودی حتما میومد و نجاتت می داد ،ولی مثل اینکه خیلی هم بدش نمیاد از
شرت خالص شه! …اصال تو می دونی چرا اینجایی؟
من که خیلی کنجکاو بودم بدونم دلیل اینجا بودنم چیه و مرد مسن کیه در سکوت
به الناز خیره شدم و او توی اتاق شروع به قدم زدن کرد و ادامه داد:
 بزار برات بگم اینجا چیکار می کنی!اون مردی که صبح دیدی ،بابای ارتانیه که تو باعث شدی گیر بیفته َو حاال تو
اینجایی تا با ارتان مبادله بشی….... .
پوزخندی به روم زد و در ادامه گفت:
ولی این امیر آقاتون حاضر نیست ارتان رو به باباش تحویل و تو رو نجات بده
و این یعنی اینکه ......تو براش مهم نیستی.
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 هه! نمی دونم به چی حسادت می کنی؟ یه پلیس هیچ وقت نمی تونه عاشق یهخالفکار جانی بشه.
 تو که خالفکار جانی نیستی چی؟ فکر می کنی عاشق تو شده؟ نه خانم! او فقطبلده با احساس امثال من و تو بازی کنه.
 من رو با خودت مقایسه نکن. فعال که اوضا عت از من هم خراب تره! حداقل من می دنم چکاره ام و چرا منرو نمی خواد ولی تو چی؟ تو رو به چه خاطر نمی خواد؟
می دونستم الناز این حرفا رو برای این میزنه که حرص من رو در بیاره ولی
دلگیر بودم و احساس می کردم حرفاش راست و درسته!
الناز که حرفاش رو زده و حرص من رو درآورده بود پشت به من وایستاد و
قصد خارج شدن از اتاق رو کرد ولی قبل اینکه او به در برسه در باز شد و
مردی که حاال می دونستم بابای ارتانه به همراه مرد هیکلی وارد اتاق شدن و تا
چشم بابای ارتان به الناز افتاد رو بهش با تعجب گفت：تواینجا چکار می کنی؟
 اومدم ببینمش و با هم یه گپ زنونه بزنیم! چی شد؟ هنوز راضی به معاملهنشدن؟
 نه! کاش به جای این بی مصرف یکی از خواهراش رو گرفته بودیم.(با گفتن این حرف دلم بیشتر گرفت و الناز با تحقیر بیشتری بهم نگاه کرد)
باز هم مرد گنده براش شماره گرفت و گوشی رو به دستش داد و او بعد مکث
کوتاهی که معلوم بود منتظره تا شخص پشت خط جواب بده گفت:
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 چی شد جناب سرگرد؟ !تصمیمت رو گرفتی؟_............
 من از انتظار خوشم نمیاد ولی تو داری توی جواب دادن به من دست دست میکنی و این باعث میشه رها خانم اذیت بشه.
بابای ارتان با گفتن این حرف گوشی رو به طرفم گرفت و با صدای آرومی
جوری که شخص پشت خط نشنوه گفت :مثل بچهی آدم جیغ بکش...
من که حاال فهمیده بودم امیر پشت خطه جرأت پیدا کردم و با صدای بلند داد
قدیمی درب و داغون و بیرون شهر چیه که من رو...
زدم：این خونهی
ِ
قبل تموم شدن جمله ام مرد گنده به سمتم حمله کرد و با زانوش محکم به شکمم
لگد
زد که باعث شد آخ بلندی بگم و روی زمین توی خودم جمع بشم.
من از درد به خودم می پیچیدم ولی او خیال عقب نشینی نداشت که دوباره به
سمتم حمله و مشت های پی در پی و پشت سر همش رو حواله ی تن و بدنم
کرد.
من جیغ می کشیدم و اشک می ریختم و او مثل اینکه با کیسه بکس طرف باشه
بهم مشت و لگد می زد.
سعی کردم بیشتر توی خودم جمع بشم تا کمتر لگداش به پهلو و شکمم بخوره که
با یه حرکت شالم رو از سرم کشید و به موهام چنگ زد و از دیوار باال کشیدم و
به وسیله موهام همون باال نگهم داشت.
با صدایی که از زور دردِسر و دردِدل بریده بریده شده بود نالیدم：ولم…کن
عوضی
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همانطور که امیر آموزشم داده بود با پنجه ی پام ضربه ای به ساق پاش زدم که
عصبی تر شد و محکم به سمت گوشهی اتاق هولم داد که به دیوار خوردم و
صدای جیغم توی فضا پیچید.
همه ساکت بودن و صدای هقهق من و صدای امیر که با عصبانیت داد می
زد：کاری باهاش نداشته باش ،به خدا اگه یه تار مو ازش کم بشه جنازهی ارتان
رو هم تحویلت نمی دم" تنها صدایی بود که توی اتاق می پیچید.
پدر ارتان که عصبانیت رو میشد از چشمای قرمزش خوند خنده ای از روی
جنون سر داد و تماس رو قطع کرد به طرف در رفت تا از اتاق خارج بشه.
پدر کسیه که زندگی سوگند رو
از وقتی وارد اتاق شده بود با خودم می گفتم این ِ
خراب کرد و باعث مرگش شد! در واقع کسی که باید مجازات می شد این پدر
بود که به جای اینکه جلوی کارهای پسرش رو بگیره و شرمنده باشه همهی
تالش رو می کنه تا او رو نجات بده.
تمام توانم رو توی صدام ریختم و داد زدم：پدرایی مثل تو باید برن بمیرن که
همچین پسرایی رو تحویل جامعه می دن...
سیلی محکمی که به صورتم خورد باعث شد گوشم صوت بکشه و ساکت بشم و
ثانیهای بعد خیسی خون رو گوشهی لبم احساس کنم.
مرد گنده خواست دوباره به سمتم حمله کنه که بابای ارتان با باال بردن دستش
مانعش شد و راه رفته رو برگشت و رو به من گفت：من به پسرم افتخار می
کنم!
 هه! افتخار!؟ اگه یه مرد با احساس دخترت بازی کنه و او رو با یه بچه تویشکمش رها کنه چه احساسی پیدا می کنی؟ یا اگه جنازهی همین پسرت که
سنگش رو به سینه می زنی رو از زیر پل پیدا کنن و تحویلت بدن چی؟
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 او فقط انتقام گرفت! انتقام؟ از کی؟ از دختری که همهی دلخوشیش او بوده؟ یا از سپهر و جووناییامثال سپهر؟
از اونایی که نخواستن به خواسته اش برسه ،از اونایی که جلوی پیشرفت و
ایدههاش رو گرفتن! من بهش افتخار می کنم که تونست انتقامش رو بگیره.
 تا حاال با خودت فکر کردی این پسرت که بهش افتخار می کنی با این کارشچند تا خانواده رو بدبخت کرده و چند تا جوون رو گوشهی قبرستون خوابونده؟
هیچ می دونی نفرین چند تا مادر پشت سرشه؟ یا نه! فقط بهش افتخار کردی؟
 زبون تندی داری! مواظب باش سرت رو به باد نده.دیگه رمقی برام نمونده بود و از حرفش هم ترسیده بودم که جوابی ندادم و رفتن
او و به دنبالش مرد گنده و الناز رو تماشا کردم.
آخرای شب بود و من یه گوشه اتاق کز کرده و نشسته بودم.
دل درد شدیدم باعث شده بود ازشون تقاضای مسکن بکنم و با خوردن مسکن
قوی کمی آروم بشم.
چشمام رو بسته و سرم رو به دیوار تکیه داده بودم که با شنیدن صدایی شبیه
صدای تیر اندازی چشمام رو باز کردم و گوش به زنگ نشستم.
درست شنیده بودم! ...من اشتباه نمی کردم صدای تیر اندازی بود!
من که خوشحال و مطمئن شده بودم که آزادی در پیشه خیلی سریع شالم رو روی
سرم مرتب کردم و منتظر موندم تا امیر از در بیاد تو و من رو با خودش ببره.
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انتظارم خیلی طول نکشید که در با شدت باز شد و من خوشحال از اینکه نجات
پیدا کردم روی پام وایستادم و به مرد گنده که با عصبانیت به سمتم می اومد چشم
دوختم.
من که حسابی ازش کتک خورده بودم و بدجوری ازم زهر چشم گرفته بود با
ترس یه قدم به عقب برداشتم که خودش رو بهم رسوند و لباسم رو از پشت
چنگ زد و در حالی که می گفت：راه بیوفت باید از اینجا بریم .من رو به سمت
در کشوند.
برای اینکه وقت رو تلف کنم تا شاید کسی به دادم برسه ،لباسم رو از چنگش
درآوردم و غریدم :من با شما هیچ کجا نمیام…ولم کن عوضی...
با احساس قرار گرفتن لولهی تفنگ روی شقیقه ام باقی حرفم رو خوردم و او از
بین دندوناش غرید：به نفعته که به حرفم گوش کنی وگرنه با یه گوله حرومت
می کنم.
با این تهدید که اتفاقا خیلی هم کارآمد بود دوباره به سمت در هولم داد که باعث
شد به در بخورم و چیزی از روی شونه ی راستم روی زمین بیفته.
قبل اینکه بخوام برگردم و ببینم چی بوده مجبورم کرد از اتاق خارج بشم و
دوباره لباسم رو از پشت چنگ زد و گفت：اگه یه کلمه حرف بزنی یا بخوای
جلب توجه کنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی!
تهدیدش رو جدی گرفتم و پای لرزانم رو از اتاق بیرون گذاشتم و به همراه مرد
شکنجه گرم وارد حیاط شدم و مردی رو دیدم که در دل تاریکی ،پشت دیوار
کمین کرده و بی هدف تیر اندازی می کنه.
همانطور که لباسم توی دستش بود هولم داد و من رو به سمت پله های گوشهی
بالکن برد و مجبورم کرد تا جلو تر از خودش وارد زیر زمین تاریکی بشم که با
نور ضعیف چراغ قوه توی دست بابای ارتان روشن شده بود.
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با رسیدن ما به بابای ارتان و الناز و دو مرد سیاه پوش و مسلح که وسط زیر
زمین وایستاده بودن ،یکی از دو مرد کمد چوبی قدیمی ای که کنار دیوار جا
خوش کرده بود رو کنار کشید و تونل تاریکی که توی دیوار مخفی شده بود
خودش رو نشون داد.
پدر ارتان و به دنبالش الناز و من و مردی که هنوز هم تفنگش رو پشت کمرم
نگه داشته بود تا دست از پا خطا نکنم ،وارد تونل شدیم و کمد با صدای بدی،
ناشی از خراشیده شدنش روی زمین ،سر جاش قرار گرفت.
راه زیادی رو توی تونل نمور و تاریک پیمودیم تا اینکه سر از یه باغ بزرگ با
درختای سر به فلک کشیده در آوردیم.
ولی مقصد آنها باغ نبود چرا که باغ رو هم دور زدیم و از روی دیوار نیمه
خرابی که به کوچه باغ می رسید بیرون پریدیم و سوار ماشینی شدیم که معلوم
بود از خیلی وقته انتظار اومدنمون رو می کشه.
بعد حدود یک ربع که از حرکتمون گذشت ماشین وارد حیاط کوچیک خونه ای
شد که بر خالف خونهی قبلی نوساز و تروتمیز بود.
من که میدونستم حاال اونا از چنگ پلیس گریختن و دستم به جایی بند نیست و
از همه بدتر سفتی لولهی تفنگ رو روی شقیقه ام حس کرده بودم برای اینکه
بیشتر عصبیشون نکنم مثل یه دختر حرف گوش کن به همراه بقیه وارد خونه
شدم ،ولی این مطیع بودن من کاری رو از پیش نبرد و به محض اینکه پامون رو
توی خونه گذاشتیم پدر ارتان با گوشیش شماره ای رو گرفت و با صدایی که از
عصبانیت خش دار شده بود به شخص پشت خط که امیر باشه گفت：فکر کردی
خیلی زرنگی؟ یا با بچه طرفی؟ تا حاال خیلی باهات راه اومدم ولی تو صبرم رو
تموم کردی و مجبورم خانمت رو دست دوم تحویلت بدم.
قلب من از حرفش از حرکت وایستاد و او که حاال حسابی عصبانی بود منتظر
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نموند تا امیر حرفی بزنه و گوشی رو به سمت مرد گنده انداخت که مرده اون
رو توی هوا گرفت و با لبخند کریه و پر معنایی که به لب داشت به طرفم اومد.
از حرفاشون و از نگاه زشت مرده ترسیده بودم و قلبم تند می زد.
حالت گنجشک بی بال و پری رو داشتم که گربه بهش حمله کرده و مرگ خودش
رو حتمی می بینه.
به الناز که هم جنس خودم بود و انتظار داشتم عکس العملی نشون بده خیره شدم
ولی او بی خیال روی مبل لم داده بود و ما رو تماشا می کرد.
عقب عقب می رفتم و با ترس نگاهشون می کردم که مرد گنده با دو قدم خودش
رو به من رسوند و با گرفتن بازوم من رو به سمت اتاق توی راهرو کشوند.
جیغ کشیدم و تقال کردم که باهاش نرم و بازوم رو از دستش بیرون بکشم ولی
بی فایده بود و باعث شد تا او سریعتر قدم برداره.
با رسیدنمون به در اتاق ،چنگ انداختم و چارچوب در رو گرفتم ولی او که
زورش خیلی بیشتر از من بود همانطور که بازوم رو گرفته بود به داخل هولم
داد و من با صورت روی زمین افتادم.
خودم رو که پخش زمین شده بودم جمع و جور کردم و به طرفش که جلوی در
وایستاده بود چرخیدم که در رو بست و گوشی رو روی اسپیکر گذاشت و با
لبخند کریه و زشتی که گوشهی لبش بود به سمتم قدم برداشت.
همانطور که روی زمین نشسته بودم خودم رو به عقب کشیدم و با ترس نگاهش
کردم و صدای نگران امیر که با عصبانیت داد می زد :چرا چیزی نمی گی،
داری چه غلطی می کنی .رو هم شنیدم.
با وحشت به او خیره بودم که گوشی رو روی میز کنار دیوار گذاشت و با خنده
داد زد：امشب می خوام شب رویایی عروسیت رو خراب کنم و یه عروس
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دست دوم تحویلت بدم.
آب دهنم رو قورت دادم و به حرکت دستاش روی کمر بندش خیره شدم!
امیر داد زد：به خدا دستت بهش بخوره دستات رو قطع می کنم ،روزگارتون
رو سیاه می کنم عوضی بی ناموس...
بدون توجه به تهدیدا و فریادای امیر ،کمر بندش رو با خشونت باز کرد و من
ناخودآگاه جیغ کشیدم و چشمام رو بستم که به طرفم حمله کرد و با یه حرکت
مانتوم رو از تنم در آورد و اون رو به یه گوشه پرت کرد.
صدای گریه و جیغ زدنای من و فریادای امیر توی اتاق پیچیده بود.
با دستای بی جونم به بدن تنومند مرد ضربه می زدم و سعی داشتم از خودم
دورش کنم ولی او حریص تر از قبل سعی داشت دکمهی شلوارم رو باز کنه!
ولی با تکونایی که من می خوردم نمی تونست کارش رو انجام بده که عصبی شد
و با یه دستش دستام رو از پشت گرفت و با دست دیگه اش دکمه ام رو باز کرد
که جیغ کشیدم و گفتم：ولم کن عوضی ،به جای این کارا من رو بکش ،چرا
نمی کشی؟
ازالی دندوناش غرید：آخه مرده ات به چه دردم می خوره؟!
جوری که امیر بشنوه داد زد:وای ...عجب اندامی داره...
امیر که تا اون موقع داشت تهدیدش می کرد داد زد :قبوله هر چی شما بخواین!..
ارتان رو آزاد می کنیم.
مرد رو به سمت میزی که گوشی روش بود داد زد：دیر گفتی سرگرد! حاال
دیگه فقط خودش رو تحویلت می دم البته از نوع زنونه اش رو!
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قهقهه ای سر داد و دستام رو آزاد کرد و با چنگ زدن به تاپ توی تنم خواست
درش بیاره که داد زدم ：نه ....امیر تو رو خدا کمکم کن…خدا منو بکش
…خدااااااااااا
صدای امیر رو شنیدم که داد زد :زنونه اش به درد من نمی خوره! ارتان ،در
مقابل خودش و سالمتیش!
مرده لباسم رو رها کرد و به سمت میز رفت و گفت：دیگه نزدیک بود کار
تموم بشه و کاری بشه که نباید بشه می شد ،ولی یادت باشه اگه جا بزنی دیگه
تضمینی برای سالمتیش وجود نداره.
توی خودم جمع شده بودم و اشک می ریختم...ذهنم توانایی هضم آنچه گذشته بود
رو نداشت.
بد ترسونده بودنم و بد زهر چشمی ازم گرفته بودن!
چشمم به مرد منفور بود که تماس رو قطع کرد و بعد بستن کمربندش از اتاق
خارج شد.
هنوز هم دلم از ضربه هایی که قبال زده بود درد می کرد و با این تقال هایی که
کرده بودم دردش شدیدتر هم شده بود و من بی طاقت به خودم می پیچیدم ولی به
هر سختی ای که بود خودم رو به مانتوم رسوندم و پوشیدمش و روی زمین به
پهلو داز کشیدم و زانوهام رو توی شکمم جمع کردم تا شاید یه کم از در ِد طاقت
فرسایی که زیر دلم احساس می کردم کم بشه.
توی یه انبار بزرگ که از ظاهرش معلوم بود خیلی وقته ازش استفاده نشده و
دور و برمون رو بشکه های خالی و درب و داغون پر کرده بود ،بودیم.
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از شب قبلش تا اون ساعت دو تا مسکن قوی خورده بودم تا از دل دردم کم شده
بود.
من و الناز که عصبی پاش رو تکون می داد ،روی یه بشکهی خوابیده نشسته
بودیم و به بابای ارتان که طول انبار رو می رفت و بر می گشت نگاه می
کردیم.
یک نفر مسلح به تفنگ کالش هم پشت در بزرگ انبار گارد گرفته و منتظر
دستور بود.
بابای ارتان که گویا از انتظار خسته شده بود با بلند شدن صدای زنگ گوشی
توی دستش بدون اینکه جواب بده با قدمای سریع خودش رو به من رسوند و
تفنگش رو روی شقیقه ام گذشت و ازم خواست باهاش برم.
من که حاال پشتم گرم بود پام رو روی زمین گذاشتم و مقابلش وایستادم ،ولی
صدای الناز مانع قدم برداشتنمون شد که رو به بابای ارتان گفت :قرارمون رو
که یادت نرفته؟ ....تو که نمی خوای بزاری بره؟ یعنی من نمی زارم این سالم
بیرون بره!
بابای ارتان بدون اینکه بهش نگاه کنه و در حالی که من رو وادار به حرکت می
کرد گفت：تو هیچ کاراحمقانه ای نمی کنی!
الناز روی پاش وایستاد و با حرص غرید:
 این نمی تونه از اینجا سالم بیرون بره! او مسبب آوارگی ما و گیر افتادن بابامو ارتانه ،من نمی ذارم بره.
بابای ارتان که سعی داشت خودش رو خونسرد نشون بده عصبی شد و سرش داد
زد：بزار کارم باهاش تمون بشه و ارتان آزاد بشه بعد هر غلطی که خواستی
بکن! نه تنها این رو که اون جناب سرگرد رو هم بکش.
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الناز حرفی نزد و او بعد اینکه پشت من سنگر گرفت من رو به سمت در برد و
به مردی که نزدیک در بود اشارهای کرد که مرده در سنگین و بزرگ انبار رو
به یک طرف کشید و بازش کرد.
با باز شدن در فضای تاریک انبار روشن شد و اشعهی پر نور خورشی ِد وسط
آسمون چشمم رو زد و من برای بهتر دیدن مجبور شدم چند بار پشت سر هم
پلک بزنم.
بابای ارتان همانطور که پشت من گارد گرفته و بود و من رو به چپ و راست
می برد تا مورد اصابت گلوله قرار نگیره ،با هول دادن من به جلو آروم به جلو
قدم برداشت تا اینکه از انبار خارج شدیم و روبه روی مأمورایی که منتظر ما
بودن قرار گرفتیم.
بین نیرو های پلیس چشم چرخوندم تا امیر رو پیدا کنم و دیدمش که کنار حاجی
و سرهنگ احمدی وایستاده و بیسیم به دست به نگاه می کنه.
از وجودش دلگرم شدم و سرم رو پایین انداختم و تازه متوجهی لباس ناجور توی
تنم شدم .با دست دو طرف مانتوم رو به هم وصل کردم و توی همون حالت
نگهش داشتم و دوباره به روبهروم خیره شدم.
با اشاره ی سرهنگ احمدی نیروهای پلیس از وسط به دو قسمت تقسیم شدن و
لحظهای بعد مردی دستبند زده از پشت نیروها پیدا شد و از میانشان گذشت و
جلوی نیرو ها وایستاد.
پس ارتان این بود!
همونی که نه تنها زندگی سوگند ،بلکه زندگی چندین زن رو سیاه کرده بود!
چهره ی زیباش از زیر ریش اصالح نشده اش هم پیدا بود و به سوگند حق دادم
که عاشقش بشه.
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بابای ارتان با دیدنش فشار لولهی تفنگ رو روی شقیقه ام بیشتر کرد و فریاد
زد：پس چرا دستبند به دستشه؟ ...او دیگه آزاده!
امیر با نگاه کردن به حاجی و دریافت اجازهی او به مأموری اشاره کرد تا
دستبند دستش رو باز کنن.
وقتی دستبند از دست ارتان باز شد مچ دستش رو ماساژ داد و پدرش دوباره از
کنار گوشم داد زد：پس این هلی کوپتر چی شد؟
سرهنگ احمدی جواب داد：گفتم که! هلی کوپتر نمی تونه اینجا بشینه.
 من این حرفا حالیم نیست ....باید بتونه.منتظر جواب سرهنگ احمدی بهش نگاه کردم که توی بیسیمش یه چیزی گفت و
چند دقیقه بعد یک هلی کوپتر باالی سرمون ظاهر شد و بعد کلی چرخیدن توی
آسمون ،روی زمین و وسط محوطه نشست.
با ِد بال های هلی کوپتر مانتو و شالم رو تکون می داد و سعی داشت از تنم
درشون بیاره که با یه دستم شالم رو چسبیدم و با دست دیگه ام مانتوم رو محکم
توی دستم نگه داشتم.
با نشستن هلیکوپتر روی زمین ارتان آروم و با قدم های آهسته به سمت ما قدم
برداشت و وقتی از نیروهای پلیس فاصله گرفت قدماش رو تند و راه رفتنش رو
به دویدن تبدیل کرد.
با رسیدن ارتان به ما مردی تفنگی رو به سمتش انداخت و او تفنگ رو توی هوا
قاپید و کنار پدرش وایستاد و پدرش که حاال خیالش از بابت پسرش راحت شده
بود توی گوشی و رو به سرهنگ احمدی گفت:
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 ما میخوایم سوار هلی کوپتر بشیم! من حواسم به همه چی هست ...کوچکترینحرکت از طرف شما باعث مرگ این دختر میشه ....پس خوب حواستون رو
جمع کنین.
با تموم شدن تهدیدش من با اجبار ،جلوتر از بقیه به سمت هلی کوپتر برده شدم و
بقیه هم مالحظه کارانه پشت سرمون راه افتادن و بعد نشستن من و بابای
ارتان روی صندلی هلی کوپتر بقیه هم سوار شدن و ارتان مشغول گشتن خلبان
شد تا از مسلح نبودنش مطمئن بشه.
با تایید ارتان که گفته بود مسلح نیست پدرش تفنگش رو از کنار گوشم برداشت و
اون رو روی سر خلبان گرفت و گفت :حرکت کن!
هلی کوپتر تکونی خورد واز زمین کنده شد ولی قبل اینکه کامل بلند بشه ،من با
فشار دست کسی که هولم داده بود از در باز هلی کوپتر به بیرون پرت شدم و
درد توی تنم پیچید.
کف دستام به خاطر بخورد با زمین آسفالت زخمی شده بودن و سوزش بدی هم
توی زانوم احساس می کردم اما من بدون توجه به همهی اینها و درد دل تازه
شروع شده ام و دکمه های باز مانتوم سر پا شدم و به سمت امیر دویدم و دیدم که
امیر هم به سمت من میدوه و داد میزنه ：رها بخواب روی زمین… ندو…
بخواب روی زمین...
اما من بدون توجه به صدای تیر اندازی و فریادهای امیر همچنان به سمتش
دویدم و وقتی بهش رسیدم او من رو کامل تو بغلش گرفت و پشت به هلی کوپتر
روی زمین زانو زد.
سرم توی بغل امیر بود و فقط صدای هلیکوپتر و تیر اندازی رو می شنیدم که با
شنیدن آخی که از نهان وجود امیر بلند شد ،سرم رو باال گرفتم و به چشماش که
محکم بسته شده بودن و لبای گاز گرفته اش نگاه کردم.
چشمم به صورت جمع شده از دردش بود اما نمی دونستم برای چی درد می کشه
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که با ترس آروم صداش زدم：امیر خوبی؟
لبش رو از حصار دندوناش در آورد و گفت：خوبم! تو چی خوبی؟ اذیتت …که
نکردن؟
 من خوبم امیر... خدا…… روشکر.نمی فهمیدم چرا داره تیکه تیکه حرف می زنه و چرا رنگش سفید و سفید تر
می شه!
بدون حرکت توی بغل امیر پناه گرفته بودم که صدای مأموری که داد زد جناب
سرگرد تیر خورده! باعث شد قلبم از حرکت بایسته و با ترس خودم رو از بغلش
بیرون بکشم.
امیر که گویا خیالش از بابت من راحت شده بود من رو رها کرد و دستش رو به
پهلوش گرفت و روی زمین خم شد.
به دستش که روی پهلوش بود خیره شدم که از البه الی انگشتاش خون روی
زمین چکید و من بدون اینکه توان حرف زدن داشته باشم به پهلوی تیر خورده
اش نگاه کردم.
خون روی انگشتاش و دردی که توی دلم می پیچید وصدای هلی کوپتر حال
ِ
خرابم رو خراب تر کرده و زبونم رو بند آورده بود.
امیر که حال داغونم رو دید بریده بریده و با درد گفت：من
خوبم…رها…نگران نباش…چیزی نیست.
 امیر تو…تو ...تیر خوردی! داره ازت خون …میره.www.98iia.com
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 چیزی نیست....نگر...ان نباش .....خو ...بم.او دروغ میگفت! ولی من شدیدا ً به این دروغ نیاز داشتم و دیگه چیزی نگفتم.
صدای تیر اندازی قطع شده بود و مأمورا به سمت ما می اومدن.
صحنهی جون دادن سوگند دوباره جلوی چشمم جون گرفته بود و وحشت داشتم
از اینکه بار دیگه این صحنه ،اون هم با جون دادن امیر جلوی چشمم تکرار
بشه.
بد شوکی بود که نه می ذاشت حرف بزنم و نه کاری بکنم و نه اینکه حتی گریه
کنم.
سرهنگ احمدی زودتر از بقیه خودش رو بهمون رسوند و با نگرانی گفت :یا
فاطمه زهرا… ....مسعود! هلی کوپتر رو آماده حرکت کن.
چشم از پهلوی امیر گرفتم و به اطرافم نگاه کردم.
جنازهی ارتان و باباش کنار هلی کوپتر افتاده بود و الناز با دست تیر خورده
توسط خانم رستمی به سمت ماشین برده می شد و دو نفر با برانکارد توی
دستشون به سمت ما می دویدن تا امیر رو به هلی کوپتر منقل کنن.
به امیر که حاال سرش توی دستای حاجی بود نگاه کردم و وقتی چشماش رو
بسته دیدم با ترس صداش زدم：امیر…امیر...
وقتی دیدم جواب نمیده جیغ کشیدم:امییییییر......

www.98iia.com

305

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

.روی صندلی و جلوی در اتاق عمل نشسته و به دیوار روبه روم زل زده بودم
عجیب بود که نه بغض داشتم و نه اشک می ریختم و نه حتی ذکری برای
سالمتیش می خوندم!
تا دو ساعت قبل توی ماشینی نشسته بودم که به دنبال هلی کوپتری که تن بی
حس و بی هوش امیر رو حمل می کرد ،روانه بود .ماشینی که با تمام سرعت
حرکت می کرد ولی باز هم به نظر می رسید که اصال راه نمی ره.
حاجی و سرهنگ احمدی هم توی راهرو وایستاده و بدون اینکه حرفی بزنن
منتظر خروج دکتر از اتاق عمل بودن.
دل درد لعنتی امانم رو بریده بود ،ولی بیشتر از اون قلبم بود که درد می کرد و
چشمای باز امیر رو می خواست.
چشمام رو بستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم ولی با صدای نگران حمید که از
انتهای راهرو گفت：جناب سرهنگ چی شده؟ چه بالیی سر امیر اومده .سریع
چشم باز کردم و به اون سمت خیره شدم.
بابا رو دیدم که رو به سردار پرسید：چه اتفاقی افتاده؟ رها کجاست؟
با قامتی خمیده از جام برخواستم و با قدمای آهسته به سمت بابا رفتم و بابا که
تازه متوجهی من شده بود به طرفم اومد و گفت：رها!…دخترم حالت خوبه؟
خودم رو توی بغلش انداختم.
مثل اینکه دلم دنبال یه آشنا می گشت تا غصه هاش رو خالی کنه!
ت طاقت فرسا رو خالی کردم وبا گریه
زار زدم و عقده های این دو ساع ِ
گفتم：بابا امیر تیر خورده…خون زیادی ازش رفته…،االن دو ساعته که توی
اتاق عمله...
بابا چرا انقدر عملش طول کشیده…تو روخدا برو ازشون بپرس حالش
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چطوره…من دیگه نمی تونم صبر کنم...
تو رو خدا بابا یه کاری بکن دارم دیوونه می شم…خواهش می کنم ....فقط بهم
بگن زنده می مونه دیگه کافیه…بابا او به خاطر من تیر خورد.....تو رو خدا...
فقط بهم یه خبر بدن که زنده است...
بابا بدون اینکه حرفی بزنه دست روی سرم می کشید و پا به پام اشک می ریخت
و من تا تونستم توی بغلش گریه کردم که حاجی کنارمون وایستاد و گفت：آروم
باش دخترم! به خدا توکل کن بابات که کاری از دستش بر نمیاد.
با این حرف حاجی از بغل بابا بیرون اومدم و باز توی الک خودم فرو رفتم و
روی صندلی نشستم و در سکوت اشک ریختم.
به چشمای خیس حمید که کنار یوار و روبه روی من وایستاده بود و پاش رو
عصبی تکون می داد نگاه کردم که او هم نگاه ناراحتش رو به من دوخت و
سرش رو به دیوار تکیه داد.
یک ساعت دیگه هم گذشت و از دکتر خبری نشد و من خواستم به بابا چیزی بگم
و از نیومدن دکتر گله کنم که در اتاق عمل باز شد و با خارج شدن دکتر همه به
طرفش رفتیم و حمید پرسید：چی شد دکتر؟ حالش چطوره؟
 فعال نمی تونم چیزی بگم ،خونریزی شدیده ونمی تونیم گلوله رو در بیاریم،باید دوباره عمل بشه ....ما االن فقط تونستیم جلوی خون ریزی رو بگیریم.
 ِکی … ِکی دوباره عمل می کنین؟ هر وقت عالئم حیاتیش برگشت.با این حرف دکتر به دیوار تکیه دادم و چشمام رو بستم.
بدنم روی پاهام سنگینی می کرد و نمی تونستم سر پا بایستم که روی دیوار سر
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خوردم و کنار صندلی روی زمین سرد نشستم و با صدای دکتر که گفت فقط
براش دعا کنید! چشمم سیاهی رفت.
بابا کنارم زانو زد و گفت：رها خوبی؟
صداش رو می شنیدم ولی بی حال تر از اون بودم که بخوام جوابش رو بدم.
سرم رو روی لبهی صندلی گذاشتم تا شاید بتونم حرف دکتر که گفته بود وقتی
عالئم حیاتیش برگشت رو توی ذهنم حالجی کنم و...
با احساس اینکه روی تختم دراز کشیدم و خوشحال از اینکه اینها همه یه خواب
و یه کابوس وحشتناک بوده چشمام رو باز کردم تا دیگه این کابوس تکرار نشه و
عذاب نکشم.
به سقف باالی سرم خیره شدم!
ولی این سقف با سقف پر از عروسکای آویزون اتاق من فرق داشت!
پس چیزایی که گذشته بود کابوس نبودن!  ...بلکه واقعیت بودن ...یه واقعیت تلخ
و دردناک ،یه دور شدن و جدایی بزرگ درست وسط رسیدن و وصال!
اشکی که از گوشه ی چشمم چکید گواهی داد که همه چیز یه حقیقت زهر آگینه!
با صدای دعا خوندن کسی توی اتاق برگشتم و مامان رو دیدم که روی صندلی
نشسته و کتاب به دست دعایی رو زمزمه می کنه و اشک می ریزه.
چقدر خوب بود وجودش کنارم! ...چقدر آرامش بخش بود که به هوش بیام و
مامان رو کنارم ببینم.
با صدایی که به زور شنیده می شد صداش زدم که اشکش رو با انگشتش پاک
کرد وگفت：جان دل مامان! بالخره بیدار شدی دخترم.
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 مامان! امیر...بغض لعنتی ای که توی گلوم بود و اشکای گرمی که از گوشهی چشمم روانه
شده بودن نذاشتن حرفم رو بزنم که مامان کنار تخت وایستاد و گفت：حالش
خوب میشه.
 می خوام برم پیشش. پرستار تازه سرمت رو عوض کرده وقتی تموم شد می تونی بری. تو رو خدا مامان! من باید ببینمش نمی تونم اینجا بمونم. رها جان تو خیلی ضعیف شدی ،باید بتونی سر پا بایستی بایستی یا نه؟ صبرکن سرمت که تموم شد خودم می برمت پیشش.

بابا که تازه وارد اتاق شده بود کنار مامان وایستاد و با لبخند تلخی که برای
دلگرمی من به لب داشت رو بهم پرسید :خوبی؟
 بابا تو رو خدا من رو ببر پیش امیر ،من نمی تونم اینجا بمونم. دخترم تو اول باید بتونی سر پا بایستی بعد بری پیشش! بعدش هم اونجا بودنتو کمکی به امیر نمی کنه! تا دوساعت دیگه که دوباره عمل رو شروع کنن
سرمت تموم می شه و می تونی بری پیشش.
 بابا حالش خوب می شه؟ -آره دخترم حتما خوب میشه.
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 اگه نشد چی؟ آروم باش عزیزم همه چی بستگی به خواست خدا داره. بابا نکنه خدا بخواد امیر رو ببره پیش خودش؟ قوی باش رها! قوی... چیزی شده که به من نمی گین؟مامان صورتش رو ازم گرفت و من نگران تر از قبل پرسیدم：چی شده؟ چرا
نمی خواین من برم پیشش؟ شما چی رو به من نمی گین؟
چشمای بابا خیس شد و به سختی گفت：چیزی نیست...
روی تخت نشستم و خواستم سرم رو از دستم در بیارم که بابا مانع شد و
گفت：گفتم که چیزی نیست.
مامان که بی طاقتی من رو دید به طرف در دوید و پرستار رو صدا زد و من
داد زدم：بابا من باید برم پیشش ...نمی تونم اینجا بمونم ...شما نمی خواین بگین
چی شده! ...من خودم باید ببینمش ...باید باهاش حرف بزنم او نباید من رو تنها
بذاره ...او حق نداره بره...
بابا بدون اینکه چیزی بگه محکم دستام رو گرفته بود و نمی ذاشت تکون بخورم
و پرستار آمپولی که توی دستش بود رو توی سرم خالی کرد و از اتاق خارج
شد.
دیگه نایی برای داد زدن نداشتم.
اشکایی که مامان می ریخت و چشمای خیس بابا توی دلم آشوب به پا کرده بود و
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من بدون اینکه خودم بخوام روی تخت دراز کشیدم و در حالی که با ناتوانی می
گفتم او حق نداره من رو تنها بذاره پلکم سنگین شد و دیگه چیزی نفهمیدم.
وقتی برای بار دوم چشمام رو باز کردم مامان توی اتاق نبود و صدای اذان
مغرب به گوش می رسید.
هنوز هم گیج بودم و نمی تونستم واضح دور و برم رو ببینم.
مدتی گذشت تا اینکه پرستاری وارد اتاق و مشغول درآوردن سوزن از دستم شد.
با صدای خواب آلود پرسیدم :مامانم کجاس؟
 چه عجب بیدار شدی! مامانت برات لباس گذاشت و گفت بهت بگم بپوشی وبعد اینکه پوشیدی راهنماییت کنم بری پیشش.
پرستاراز اتاق خارج شد و من با دلهره از خبری که فکر می کردم قراره بشنوم!
از تخت پایین اومدم و مشغول عوض کردن لباسام شدم.
سر زانوی شلوارم کامال پاره و زانوم پانسمان شده بود. .
بعد عوض کردن لباسم با راهنمایی پرستار به سمت راهرویی رفتم که اتاق
عمل توش بود.
بابا و آقای تهرانی و حمید روی صندلی جلوی در نشسته بودن اما خبری از
مامان نبود!
جلو تر رفتم و رو به بابا پرسیدم：عملش کردن؟ نتیجه چی شد؟
 ما هم نمی دونیم نتیجه چی شده و منتظریم دکتر بیاد بیرون. بابا حالش خوب می شه؟www.98iia.com
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آقای تهرانی که تا اون موقع من رو نگاه می کرد رو بهم گفت：رها جان!
خوبی دخترم؟
 ببخشید پدرجون! سالم! سالم عزیزم…خوبی؟ خوبم. خدا رو شکر …دخترم! االن نیم ساعته دکتر رفته توی اتاق و بیرون نیومده ماهم منتظر و بی خبر نشستیم ،تو هم آروم باش و یه ذره بشین و به خدا توکل کن.
آرامش عجیبی که توی چهره مهربونش بود کمی بهم آرامش داد و دلگرمم کرد
که روبه روش نشستم و به تسبیح توی دستش که هر ثانیه یکیش پایین می افتاد
خیره شدم.
این مرد چطور می تونست این همه آروم باشه و ذکر بگه؟
بابا که امیر پسرش نبود گوشهی چشمش خیس بود و پاش رو عصبی تکون می
داد ولی او نه تنها خودش آروم بود که من رو هم آروم می کرد.
هر دقیقه چند بار بر می گشتم و به ساعت روی دیوار نگاه می کردم ولی مثل
اینکه اون روز عقربه ها قسم خورده بودن که از جاشون تکون نخورن!
به آرومی از بابا پرسیدم مامان کجا رفته و بعد اینکه فهمیدم برای نماز توی
نمازخونه است پا شدم و برای وضو و نماز راهی نماز خونه شدم.
می خواستم با خدا حرف بزنم و ازش بخوام امیر رو به من ببخشه!
می خواستم جلوش زجه بزنم وخواهش کنم امیر رو به من برگردونه!
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برای وضو گرفتن به سرویس بهداشتی رفتم و چندین بار به صورتم آب پاشیدم و
اشکای جمع شده پشت پلکم رو پس زدم.
توی آینه به صورت خستهی خودم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که گوشواره ام
نیست.
به گوش خالی از گوشواره ام دست کشیدم و فهمیدم چیزی که روی زمین افتاد،
گوشواره ای بود که ردیاب توش بوده.
بغض کردم.
من با خنگیم جون امیر رو به خطر انداخته بودم و او به خاطر من احمق تیر
خورده بود و حاال با مرگ دست و پنجه نرم می کرد.
زجه زدم و به صورتم آب پاشیدم ولی بیشتر از آب این اشکام بودن که صورتم
رو می شستن.
بعد وضو گرفتن که نیم ساعت طول کشید به نماز خانه رفتم و توی نماز خونهی
شلوغ که بیشتر همراه بیمار بودن و برای استراحت به نماز خونه اومده
بودن دنبال مامان گشتم.
خانمایی که چادر به سر داشتن و نماز می خوندن رو به دنبال مامان از نظر
گذروندم و وقتی مامان رو پیدا کردم کنار او که یه گوشه نشسته بود و قرآن می
خوند به نماز وایستادم.
از دنیا و آدماش و دلگیری هام و دردام دور شدم و در مقابل تنهای بی همتا
سجده کردم و بعد تموم شدن نمازم سرم رو روی شونه ی مامان گذاشتم و به
تالوتش گوش دادم.
مامان چندین بار آیه الکرسی رو خوند و من همراه با هر کلمه ای که او می
خوند اشک ریختم و وقتی که مامان قرآن توی دستش رو بست گفتم：مامان من
خیلی می ترسم…می ترسم از اینکه امیر نباشه…نبودنش دیوونه ام می
کنه…من نمی تونم…نمی تونم بدون او زندگی کنم…از خودم بدم میاد! از اینکه
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هیچ کاری برای خوب شدنش از دستم بر نمیاد...
 چرا می گی کاری از دستت بر نمیاد؟ او االن بیشتر از گریه ی تو به دعاتنیاز داره ......براش دعا کن رها! دعا کن بمونه!
مامان قرآن رو به دستم داد و گفت：یادمه هر بار که ناراحت بودی ،سورهی
یاسین می خوندی !عجیبه که االن یادت رفته.
قرآن رو از دست مامان گرفتم و مشغول خوندن شدم.
قرآن خوندم و همراه هر آیه اش اشک ریختم و از خدا خواستم به امیر قدرت بده
تا بمونه ،ازش خواستم امیر رو به خاطر همه ی خوبیاش کنار من نگه داره.
قرآن رو بستم و به مامان که چادر مشکی پوشیده بود و با تسبیح توی دستش ذکر
می گفت نگاه کردم که به روم لبخند زد و گفت：دکتر گفت عملش سه ساعت
طول می کشه ،االن سه ساعت و نیم گذشته.
با ترس گفتم：ولی من می ترسم …می ترسم برم و با چیزی که ازش وحشت
دارم...
دست روی شونه ام گذاشت و گفت：رها به خدا توکل کن!

فصل هجدهم:
یک ماه از اون کابوس وحشتناک گذشت.
یک ماهی که برای من به اندازهی یک قرن تموم شد!
یک ماه که بی هدف روزام رو شب کردم و شبام رو با کابوسای ترسناک تر از
واقعیت به صبح رسوندم ،کابوس شبی که تن بی حس امیر رو از جلوی چشمم
بردن! شبی که به دنبالش توی راهرو بیماستان دویدم و التماسش کردم که
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چشماش رو به روم نبنده.
حتی توی خواب هر شبم هم التماسش می کردم و می گفتم：امیر تو رو خدا
چشمات رو باز کن ،خواهش می کنم نخواب ،من طاقت ندارم چشمات رو بسته
ببینم ...امیر تو رو خدا تنهام نذار.
ولی حتی توی خوابم هم درست مثل واقعیت ،بی توجه به التماسای من چشماش
رو بست و جوابم رو نداد.
لیال خانم بعد سه روز خبر رو شنید و یک هفته توی بیمارستان بستری شد و چند
شب رو هم توی آی سی یو ،سر کرد.
بعد مرخص شدنش از بیمارستان هم گفت نمی تونه توی خونه ای بمونه که
هرگوشه اش یه خاطره از امیر رو داره و به خونهی مینا رفت.
کسی چیزی به زهره نگفته بود چون هیچ کس دلش نمی خواست برای زهره و
بچه اش با شنیدن خبر ناراحت کننده اتفاقی بیفته.
این وسط فقط آقای تهرانی بود که از همه صبورتر بود و به بقیه آرامش می داد.
مامان و بابا سنگ صبورم شده بودن و هدی هم همیشه کنارم بود و تنهام نمی
ذاشت و حتی شبا هم توی اتاق من می موند تا من خوابم ببره و بعد به اتاق
خودش می رفت.
روز این یک ماه طاقت فرسا رو من توی بیمارستان سر کردم و تنها
هر ِ
دلخوشیم دیدن امیر غرق در خواب از پشت شیشهی بزرگ اتاق بود!
امیری که کلی دستگاه بهش وصل بود و هیچ وقت بودنم رو حس نکرد!
بیهوشی بعد عملش خیلی بیشتر از اونچه فکر می کردم طول کشیده بود و این به
گفته ی دکتر اصال چیز خوبی نبود.
هر روز به امید اینکه وقتی به پشت شیشه برسم با چشمای باز امیر مواجه می
شم به بیمارستان رفتم و وقتی با چشمای بسته اش روبه شدم به امید فردایی بهتر
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راهی خونه شدم.
هر بار که پشت شیشه تنها بودم باهاش حرف می زدم و می خواستم تنهام
نذاره.
اون روز هم پشت شیشه وایستاده و به چشمای بسته اش خیره بودم.
بغضی که این یک ماهه از گلوم خارج نشده بود رو قورت دادم و باهاش شروع
به حرف زدن کردم:
 امیر ! عزیز دلم تو که نمی خوای من رو تنهام بذاری؟ می خوای؟...می دونی چقدر انتظار کشیدم تا به دستت بیارم؟...
حاال که به هم رسیدیم می خوای بخوابی؟
حاال که دارمت چشمات رو بستی و نگاهم نمی کنی؟
امیر! برام مهم نیست که بخوای از هم جدا بشیم! همین که توی این دنیا باشی
برام کافیه...
تو فقط چشمات رو باز کن و با باز کردن چشمات دنیام رو رنگی کن من باز هم
می تونم توی رویاهام باهات زندگی کنم!
همین که بدونم تو توی این دنیایی و نفس می کشی برام بسه...
امیر! تو رو خدا چشمات رو باز کن و پایان بده به این انتظار زهراگین...
االن یک ماهه پرده اتاقم رو کنار نزدم! میدونی چرا؟ ...چون می ترسم...
امیر! من از پنجرهی بسته ی اتاقت می ترسم...
از پرده کشیده و چراغ خاموش اتاقت می ترسم ....از دنیایی که تو توش نباشی
بیزارم....
تورو خدا امیر...
تورو خدا بیدار شو...
چشمات رو باز کن...
نمی تونم امیر! من بدون تو نمی تونم زندگی کنم...
تو رو خدا تنهام نذار...
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با صدای مریم که گفت：رها تو باز هم اینجایی؟!
اشکای سرتق و لجوجی که نا خواسته پایین می چکیدن رو پاک کردم و رو به
مینا و مادرش و مریم سالم کردم و وقتی اونا پشت شیشه قرار گرفتن رو بهشون
با گفتن میرم بیرون هوا بخورم به سمت در خروجی پا تند کردم
اون وقت روز ساعت مالقات بود ومن اصال حوصلهی شلوغی رو نداشتم برای
همین کمی توی محوطهی بیمارستان قدم زدم و روی صندلی زیر سایهی
درختچه ای به تماشای پسر بچه کچلی نشستم که با مادرش توپ بازی می کرد و
با صدای بلند می خندید.
چند دقیقهای همونجا نشستم که گوشیم توی جیب مانتوم زنگ خورد و من با
دیدن اسم مامان روی صفحهاش زود جواب دادم و مامان با گریه گفت：رها
امیر…امیر
مامان گریه می کرد و نمی تونست جمله اش رو کامل کنه من هم از خبری که
می خواست بده ترسیده بودم و قدرت تکلم نداشتم که خودش به حرف اومد و
ادامه داد :امیر به هوش اومد…رها امیر به هوش اومد.
بدون اینکه تماس رو قطع کنم از جام برخاستم و شروع به دویدن کردم ،ولی با
هر قدمی که بر می داشتم احساس می کردم هنوز کلی راه در پیش دارم تا به
امیر برسم و باید سریعتر بدوم.
توی راهروی شلوغ بیمارستان هم زمین خوردم ولی خیلی زود سرپا شدم و به
دویدن ادامه دادم و جلوی در آسانسور هم منتظر پایین اومدنش نشدم و را ِه پله ها
رو در پیش گرفتم.
نفس نفس زنان به آدمای خوشحال پشت شیشه چشم دوختم و آروم قدم برداشتم،
پله های زیادی رو باال اومده بودم و گلوم می سوخت.
مریم که متوجه ی من شده بود نزدیک اومد و من رو با خودش به داخل جمعیت
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جمع شده پشت شیشه کشوند و مینا که به شیشه چسبیده بود و اشک می ریخت و
قربون صدقه داداشش می شد از شیشه فاصله گرفت تا من جاش رو پر کنم.
آب دهنم رو قورت دادم و نزدیک تر رفتم و تونستم ببینمش.
با دیدن چشمای بازش لبخند زدم و به اشکایی که این روزا مهمون چشمام بودن
اجازه دادم بریزند و لبخندم رو خیس کنن.
بالخره انتظار آزار دهنده یک ماهه به پایان رسیده بود و می تونستم چشمایی که
دیوونه ام کرده بودن رو باز ببینم.
من و او محو تماشای هم بودیم!
چقدر دلم تنگ شده بود برای این لحظه که به هم زل بزنیم!
دستم رو روی شیشه گذاشتم و از ته دل لبخند زدم که مینا از پشت شونه ام رو
گرفت و وقتی به طرفش برگشتم خودش رو توی بغلم انداخت و در حالی که
گریه می کرد گفت：خدا رو شکر ،خدا رو شکر ...بالخره به هوش اومد!.
از روی شونه اش به آقای تهرانی که به امیر چشم دوخته بود نگاه کردم که
دستاش رو ،رو به آسمون باال برد و خدا رو شکر کرد.
لیال خانم که با چشم گریون رو به امیر زیر لب چیزی رو زمزمه می کرد وقتی
نگاهم رو روی خودش احساس کرد به سمتم اومد و من از بغل مینا در اومدم و
توی آغوش لیال خانم جای گرفتم.
او هم مثل بقیه با گریه خدا رو شکر می کرد که امیر به هوش اومده.
به آقای تهرانی نزدیک شدم که به طرفم برگشت و همراه با لبخند گفت：تبریک
می گم دخترم! یادت نره شکر این لحظه رو به جا بیاری!
 یعنی می تونم شکر این لحظه رو بجا بیارم؟حتی اگه شب و روز هم توی سجده باشم و بگم خدایا شکرت نمی تونم شکر
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گزار یک ثانیه از این دقایق باشم.
آقای تهرانی پیشونیم رو بوسید و پشت به ما به سمت انتهای راهرو قدم
برداشت.
به تسبیح توی دستش که این یه ماهه مرهم دردام بود خیره شدم!
او می رفت تا سر به سجده ی شکر بزاره و شکر این لحظه رو به جا بیاره!
بار دیگه به امیر نگاه کردم که دکتری که برای چک کردن وضعیتش داخل اتاق
بود از اتاق خارج شد و همگی به دورش حلقه زدن.
با اینکه پشت شیشه وایستاده و به امیر چشم دوخته بودم ولی حواسم به حرفای
دکتر بود که می گفت：خدارو شکر بدن قوی جناب سرگرد کمک کرد و به
هوش اومد ،وضعیتش هم خوبه و جای نگرانی نیست ،می تونیم فردا به بخش
منتقلش کنیم.
به نگاه غمگین و سردش که یه جور نگرانی توش موج می زد خیره شدم!
من حاضر نبودم این نگاه سرد رو با دنیا عوض کنم!

جلوی آینه ی میز آرایش نشستم و به خودم توی آینه نگاه کردم.
چقدر از اونی که بودم فاصله گرفته بودم!
زیر چشمم گود افتاده و صورتم الغر شده بود!
ابروهای همیشه مرتبم زیرش پر شده بود و پشت لبم هم مثل پسرایی که تازه می
خوان سیبیل در بیارن سبز می زد.
دستم رو به گونه ام کشیدم و پرزایی که روی صورتم بودن رو لمس کردم که
کسی در اتاق رو زد و لحظه ای بعد مامان با یه ظرف آجیل توی دستش وارد
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اتاق شد و ظرف رو روی میز گذاشت و در حالی که به صورت بی روحم لبخند
میزد گفت：رها جان حتما این آجیل رو بخور تا یه کم جون بگیری و رنگ به
صورتت بیاد! تو االن چند وقته غذای درست و حسابی نخوردی و الغر شدی.
تو که نمی خوای یه عروس الغر مردنی باشی! می خوای؟
به دلسوزی مامان لبخند زدم و از تصور پوشیدن لباس سفید عروس لپام گل
انداخت ،ولی با یاد آوری نگاه سرد امیر ،نگاه غمگینم رو به آینه دوختم و به
خودم خیره شدم.
مامان پشت سرم وایستاد و به تصویرم توی آینه نگاه کرد و با لبخند سرم رو
بوسید و گفت：فکر می کنم برای دوتامون الزم باشه که یه آرایشگاه بریم.
من همیشه خودم زیر ابروم رو تمیز می کردم و سیبلم رو هم هدی برام بند
مینداخت ولی حاال یک ماه و خورده ای بود که حتی حوصله خوابیدن هم نداشتم
چه برسه رسیدن به خودم!
به چهره ی مهربون مامان توی آینه نگاه و از ته دل خدا رو برای وجودش شکر
کردم که خم شد و زیر گوشم گفت：زن باید برای شوهرش خشکل کنه و به
خودش برسه!
خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم و مامان در حالی که از اتاق خارج می
شد گفت：فردا صبح نوبت آرایشگاه داریم و تا فردا باید ظرف روی میز خالی
باشه ،یه دونه از آجیلها رو هم به هدی نمی دی! من برای او هم آجیل گذاشتم،
فعال شب بخیر.

نزدیک ظهر بود که به همراه مامان از آرایشگاه برگشتیم و من به محض
رسیدن به خونه به حموم رفتم و دوش گرفتم.
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وقتی از حموم خارج شدم با هدی که تازه از بیرون اومده بود رو به رو شدم و
تا چشم هدی به من افتاد ،به صورتم خیره شد و صوتی کشید و گفت：رها دیگه
داشتم ازت می ترسیدم اگه دو روز دیگه نمی رفتی آرایشگاه ریش و سبیلت از
مال آقا سیروس هم بلند تر می شد.
(آقا سیروس مرد ریشوی محل بود که تا زیر چشمش مو سبز شده بود)
با اینکه فقط صورتم رو بند انداخته و یه مقدار زیر آبروم رو تمیز کرده بودم
ولی صورتم به قول مامان باز شده بود و تغییر کرده بودم.
بعد از ظهر بود که آماده شدم و به همراه مامان و هدی برای مالقات به
بیمارستان رفتیم.
اتاقی که امیر توش بستری بود حسابی شلوغ شده بود ودسته های گل و قوطی
های کمپوت و …روی میز کنار تخت رو پر کرده بودن.
مامان دسته گل طبیعیای که توی دستش بود رو توی گلدونی که از خونه آورده
و هدی از سرویس آبش کرده بود گذاشت و گلدون رو کنار سبدای گل روی میز
جا داد.
من هم کنار هدی وایستاده بودم و به بقیه که می گفتن و می خندیدن نگاه می
کردم.
همگی گرم گفت و بودن که یهو پسر خالهی امیر ( مهدی) رو به من گفت：رها
خانم می بینم خدا رو شکر رنگ و روتون باز شده و حالتون بهتره! دفعهی قبل
که دیدمتون با خودم گفتم دووم نمیاری و قبل امیر تو راهی اون دنیا میشی!
در ادامه مخاطبش رو امیر قرار داد و ادامه داد :امیر دو روز دیگه دیرتر به
هوش میومدی االن اسکلت رها اینجا راه می رفت ،خیلی قدرش رو بدون! من
هر وقت اومدم او اینجا بود و اشک می ریخت.
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او با حرفاش توجه همه رو به من جلب کرده بود و من که لپم قرمز شده بود
سرم رو پایین انداخته بودم.
با ساکت شدن مهدی دوباره همهمه شروع شد و من سرم رو باال گرفتم و نگاهم
با نگاه سرد امیر گره خورد.
از سردی نگاهش یخ کردم و تنم به لرزه افتاد.
معنی این نگاه رو نمی تونستم درک کنم!
ما به هم نگاه می کردیم....نگاه او سرد و خالی از احساس بود و نگاه من
متعجب و دلتنگ نگاه گرم و پر محبت او!
از نگاه خالی از احساسش فاصله گرفتم و به سمت در اتاق پاتند کردم و در
جواب هدی که ازم پرسیده بود کجا می رم فقط تونستم بگم زود بر می گردم.
یه مدت توی محوطه سرسبز بیمارستان قدم زدم و برای برگشتن به اتاق به سمت
بیمارستان رفتم ولی نتونستم پا توی ساختمون بیمارستان بزارم.
چون می ترسیدم باز هم با نگاه سردش روبه رو بشم و نتونم طاقت بیارم.
دلم بی قرار بود و ازم می خواست برم پیشش ولی پام یاریم نمی کرد.
از در ورودی ساختمان بیمارستان دور شدم و به هدی پیام دادم که منتظر من
نمونن و به خونه برن و بدون توجه به تماسهای پشت سر همش که می دونستم
می خواد بفهمه چمه و کجا رفتم ،از حیاط بیمارستان خارج شدم و بی هدف توی
خیابونا قدم زدم.
با خودم فکر کردم که کاش می تونستم از امیر دلیل این نگاه سردش رو بپرسم.
کاش می تونستم ازش بپرسم چرا انقدر بی احساسه؟ ...چرا باهام حرف نمی
زنه؟
ولی من هیچی نمی تونستم بگم چون می ترسیدم!
می ترسیدم از اینکه بگه دیگه پایان عملیاته و الزم نیست ما به هم محرم باشیم!
من از پایان قصه امون می ترسیدم!
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من از جدایی می ترسیدم!
فردای اون روز پا روی دلم گذاشتم و به مالقاتش نرفتم!
دلم نمی خواست دوباره طعم نگاه سردش رو بچشم ،ولی روز بعدش نتونستم پا
روی دلم که هر لحظه او رو می خواست بزارم و آمادهی رفتن شدم.
مثل دو روز قبل که به مالقاتش رفتم کمی آرایش کردم و به خودم رسیدم و
راهی بیمارستان شدم.
به مینا زنگ زدم و ازش پرسیدم چه کسی برای مالقات رفته و وقتی گفت
امروز خلوت تر از روزای قبله با خوشحالی پله های بیمارستان رو دو تا یکی
طی کردم و وارد راهرویی که اتاق امیر توش بود شدم.
مینا که گویا منتظر من جلوی در اتاق وایستاده بود با دیدنم به سمتم پا تند کرد.
اضطرابش رو از قدمایی که سریع بر می داشت به وضوح می شد دید و وقتی
هم که بهم رسید دستم رو گرفت و من رو کنار دیوار کشوند و بعد اینکه جواب
سالمم رو داد گفت：رها جان از من دلخور نشی ،ولی می شه امروز رو نری
مالقاتش!
 چرا؟ چی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟ نه نه! اتفاقا خیلی هم خوبه! فقط نمی دونم چرا ازم خواست بهت بگم می خوادچند روزی از هم دور باشین.
من هر چه دلیلش رو پرسیدم فقط گفت تو کار نداشته باش و بهش بگو چند روز
هم دیگه رو نبینیم.
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 نمی دونم! گفت خودش وقتی وقتش بشه خبرت می کنه .رها تو رو خدا ببخش!تقصیر من نیست مجبورم کرد این رو بهت بگم.
 مهم نیست.به مینایی که با شرمندگی و ناراحتی نگاهم می کرد پشت کردم و مثل بادکنکی
که بادش خالی شده ،بی حال پله ها رو پایین رفتم.

جلوی آینه وایستادم و شالم رو از سرم بیرون کشیدم.
به لبای رژ زده ام که بیشتر رژش رو خورده بودم خیره شدم و با عصبانیت باقی
رژ رو با پشت دستم پاک کردم.
ولی دلم خنک نشد که چندین بار این کار رو با پشت دوتا دستم تکرار کردم و از
خودم پرسیدم：چرا؟ چرا باید چند روز هم دیگه رو نبینیم؟
چرا دیدن من براش سخته؟
چرا سرد نگاهم میکنه؟
چرا من رو نمی خواد؟
چرا؟… چرا؟… و چراهای دیگه؟
چرا هایی که تا بعد یک هفته که بهم پیام داد و خواست من رو توی همون کافی
شاپ ببینه ادامه داشت و مدام از خودم می پرسیدم چرا؟
فصل نوزدهم:
این بار دومی بود که توی کافی شاپ و یه گوشهی دنج رو بهروی امیر نشسته
بودم،
ولی این بار برعکس دفعهی پیش نه تنها به من نگاه نمی کرد که از نگاه خیره ی
من فرار هم می کرد.
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قهوه ای که همون اول و بدون پرسیدن نظر من برای هردومون سفارش داده بود
رو مزه مزه کرد و چهره اش رو به خاطر تلخیش در هم کشید که نگاهم رو
ازش گرفتم و به تیکه کیک کنار قهوه ام چشم دوختم و از خودم پرسیدم که چرا
برای خودش کیک سفارش نداده؟
برای خالصی از افکار جورواجور دوباره نگاهم رو به امیر دوختم که پالستیک
کوچولویی که توش گوشواره بود رو روی میز و جلوی من گذاشت و گفت：این
مال تویه ...توی خونه ای بود که اول تو رو اونجا بردن! ما تونستیم از طریق
رد یابش که نمی دونم چرا دیر به کار افتاد پیدات کنیم ،ولی شکسته است و
خودت باید بدی برات درستش کنن...
به گوشواره نگاه کردم و گفتم：حتما به خاطر سیلی ای که مرده بهم زد فعال
شده و همون موقع هم شکسته.
حالت چهره اش عوض شد و کالفه دستی توی موهاش کشید و سپس به دستاش
که روی میز و دور قهوه اش قالب بودن تکیه داد و بعد کمی مکث گفت :قرار
بود بعد تموم شدن عملیات رابطه ی بین من و تو هم تموم بشه ....من هنوز هم
سر حرفم هستم ...هنوز یه هفته و چند روزی از مدت صیغه باقی مونده و ما
توی این مدت فرصت داریم با خانواده هامون حرف بزنیم و قانعشون کنیم که ما
وصله ی هم نیستیم.
من مدتها بود که شب و روز کابوس این لحظه رو می دیدم اما این دیگه کابوس
نبود و واقعیت داشت! مثل تمام واقعیت های تلخ این چند وقت گذشته!
با اینکه با این حرفش دلم رو هزار تیکه کرده بود ظاهرم رو حفظ کردم و در
جوابش لبخند تلخی زدم که به پشتی صندلیش تکیه زد و ادامه داد :وقتی به مادرم
و بقیه در مورد تصمیمون بگم ،ممکنه در موردش از تو هم بپرسن.
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تمام توانم رو توی صدام ریختم و مراقب بودم تا لرزش صدام اوضاع داغون
درونم رو بر مال نکنه و گفتم:
 میگم ما برای هم مناسب نیستیم و اینکه عالقه ای بهت ندارم.یه مقدار از قهوه ای که به تلخی اون لحظه از زندگی من و دروغی که گفته بودم
بود رو خوردم تا بغضم به اشک تبدیل نشه و غرورم حفظ بشه.
از تلخی قهوه چهره ام رو در هم کشیدم و گفتم ：اگه حرفی نمونده من باید برم.
باید می رفتم تا نبینه چه به روزم آورده.
تا نبینه داغونم!
تا نبینه به خاطر نبودنش اشک می ریزم!
باید می رفتم تا نشنوه صدای شکستنم رو!
 نه فقط اینکه ممنون به خاطر همکاری ای که داشتی ،تو خیلی توی این عملیاتبهمون کمک کردی و قراره ازت تقدیر بشه و اونجا بهت بگن تبرئه شدیَ ،و
اینکه ببخش اگه اذیت شدی و سخت گذشت.
هنوز هم خاطرهی مرگ سوگند و عذابی که توی اتاق با مرد گنده کشیده بودم و
تیر خوردن امیر عذابم می داد و گاهی وقتا مثل واقعیت اون صحنه ها رومی
دیدم ،ولی عذاب دهنده تر از همه این جدایی و خداحافظی بی موقع بود.
لبخند تلخی زدم و گفتم :تجربهی جالب و تکرار ناشدنی ای بود ،یه جاهاییش
سخت و یه جاهاییش شیرین بود و یه جاهاییش هم تلخ!
 امیدوارم دیگه همچین تجربه ای نداشته باشی.از جام برخاستم و کیفم رو روی شونه ام مرتب کردم و انگشتری که توی
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انگشت دست چپم بود رو درآوردم و روی میز گذاشتم.
امیر که به وسط میز خیره بود ،قبل از اینکه ازش دور بشم گفت：این مال
خودته! بزار یادگاری بمونه...
 -من این یادگاری رو دوست ندارم! ....خداحافظ...

بهش پشت کردم و قدمای محکم برداشتم.
پشت کردم تا نبینه اشک چشمم رو!
تا نبینه گونه های خیسم رو!
قدم محکم برداشتم تا نبینه که شکستم و آخ که چه بد شکستم!
پشت کردم و قدم محکم برداشتم تا نبینه جدایی بعد وصال با من چه کرده...
من یادگاریش رو دوست نداشتم ،چون صاحب یادگاری رو نداشتم.
وقتی قرار بود صاحبش مال کس دیگه ای باشه....پس یادگاری هم باید برای
همون کس باشه توی دست همون کس!
با قدمای سریع از کافی شاپ بیرون زدم تا نبینه که فرو ریختم.
تا شب توی خیابونای شلوغ پرسه زدم و شب خسته تر از همیشه به خونه رفتم.
با ورودم به خونه نمی دونم مامان چی توی صورتم دید که به طرفم دوید و
گفت：رها حالت خوبه؟
با این حرف مامان بغضم شکست و زدم زیر گریه و جواب مامان که ازم می
پرسید چی شده فقط هق هق گریه های من بود.
چند شب بود که تا دیر وقت جلوی پنجره ی اتاقم می ایستادم و به پنجرهی بسته
با پرده کشیده و برق خاموش اتاقش خیره می شدم.
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هنوز در مورد جدایی چیزی به مامان نگفته بودم و مامان هم من رو توی حال
خودم گذاشته بود تا هر وقت که خواستم بهش بگم چی شده.
هدی هم فقط سوالی نگاهم می کرد و چیزی ازم نمی پرسید.
می دونست اگه بخوام حرف بزنم ،بدون اینکه بپرسه جریان رو بهش میگم و
نگاه سوالیش بیشتر این معنا رو می داد که باز چته مثل سگ پاچه می گیری؟!
روی تختم نشسته بودم و درحالی که به دیوار تکیه داده و زانوهام رو بغل گرفته
بودم ،برای سارا پیام می فرستادم.
سارا توی این یه ماه گذشته چند بار به دیدنم اومده بود و هر بار از جریان
دزدیده شدنم حرف زده بود ،از اینکه موقعی که من رو توی ماشین انداختن رو
دیده و زود با گوشیم به امیر خبر داده و وسایلی که خریده بودم رو هم به امیر
داده.
ولی عجیب بود که امیر هیچ کدومش رو به من نداده بود!
به مامان که بعد در زدن وارد اتاق شده بود نگاه کردم که رو به من گفت :امیر
به بابات زنگ زده و تو و او رو برای جشنی که توی ستاد برگزار می شه
دعوت کرده ،مثل اینکه می خوان از تو قدر دانی کنن و از این جور چیزا...
با شنیدن اسم امیر اخمام توی هم رفت و قطره اشک سرتقی از گوشهی چشمم
سر خورد و روی چونه ام تموم شد و همینطور قطرات بعدی و بعدی و بعدی...
مامان که دید باز هم دارم گریه می کنم بهم نزدیک شد و با عصبانیت گفت :رها
یا خودت می گی چی شده یا اینکه چادر سر می کنم و میرم خونهی امیر و از
خودش می پرسم!
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 چیزی نشده. پس به خاطر هیچی سه روزه خواب و خوراک نداری و همه اش گریه میکنی؟
_ ……...
 رها نمی خوای بگی چته؟ باشه نگو ،از خودش می پرسم!مامان به طرف در اتاق رفت و در رو باز کرد ،ولی قبل اینکه از اتاق خارج
بشه از تخت پایین پریدم و گفتم：نه مامان نرو …تو رو خدا!
 پس مثل بچهی آدم بگو چی شده. گفتم که چیزی نشده. رها! من رو دیوونه نکن.نگاهم رو از هدی که از سرو صدای ما اومده بود توی راهرو و مثل عالمت
سوال ما رو نگاه می کرد گرفتم و گفتم:
 آخه چی بگم مامان؟چی می خوای بشنوی؟ حقیقت رو رها! حقیقت رو بگو! بگو چته که اینجوری میکنی. حقیقت اینه که من امیر رو نمی خوام .....ازش بدم میاد.هدی با شنیدن حرفم شبیه عالمت تعجب شد و مامان با چشمای گرد شده نگاهم
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کرد و گفت:
 رها این رو به کسی بگو که تو رو نشناسه! همه می دونیم که تو عاشق امیرنیستی بلکه دیوونه اشی تو رو خدا راست بگو ببینم چی شده.
همراه با گریه داد زدم：آره مامان من عاشقش نیستم دیوونشم ،حقیقت اینه که او
من رو نمی خواد و میگه با من خوشبخت نمیشه.
هدی هینی کشید و دستش رو جلوی دهنش گذاشت و من روی زمین نشستم و
جلوی چشمای متعجب و عصبی مامان زار زدم.
لحظهای گذشت تا اینکه مامان از شوک در اومد و گفت：مگه الکیه که بزنه
زیر همه چی؟ رها تو چی بهش گفتی؟
 چی باید می گفتم؟ می گفتم تو رو خدا دوستم داشته باش و بیا من رو بگیر ،مندوستت دارم و نمی تونم بی تو زندگی کنم؟ چی می گفتم مامان ؟

مامان با عصبانیت هدی رو از جلوی در کنار زد و به سمت سالن پا تند کرد که
من به دنبالش دویدم و توی سالن دستش رو گرفتم و گفتم：می خوای چیکار
کنی مامان؟
 می خوام بهش زنگ بزنم بگم بیاد ببینم تو چی می گی! نه مامان! تو نباید اینکار رو بکنی. رها تو می فهمی چی داری می گی؟ می خوای بزارم دستی دستی خودت روبدبخت کنی؟
امیر باید بیاد و اگه تو راست گفته باشی دلیلش رو بهم بگه!
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 دلیلش اینه که فکر می کنه با من خوشبخت نمی شه. مگه روز اولی که اومد فکر نکرده بود که خوشبخت می شه یا نمی شه؟ تقصیر او نیست ....ما از اولش هم قرار نبود برای همیشه با هم باشیم! چی؟ … ....رها تو چی گفتی؟ ما قرار گذاشتیم……فقط ......یه مدت با هم محرم...با سیلی ای که روی صورتم خوابید باقی حرفم رو خوردم و دستم رو روی
صورتم گذاشتم.
مامان که هنوز جای سیلیش روی صورتم می سوخت ،تلو تلو خوران دستهی
مبل رو گرفت که نیفته و در همون حال نیم خیز باقی موند که به سمتش خیز
برداشتم و خواستم کمکش کنم بشینه ولی او دستم رو پس زد و خودش روی مبل
نشست.
هدی با یه لیوان آب توی دستش به سمتمون اومد و خواست لیوان رو به دست
مامان بده که مامان دست او رو هم پس زد و با دستش دسته ی مبل رو ماساژ
داد.
جلوی مامان زانو زدم و گفتم：مامان جان به خدا چاره ای نداشتم! برای اینکه
بتونم بی گناهیم رو ثابت کنم باید با پلیس همکاری می کردم و برای اینکه توی
ماموریت مشکلی پیش نیاد باید با امیر محرم می شدم ......قرار نبود کسی بفهمه
و همه چی بی سر و صدا تموم...
 ساکت باش رها! تو با خودت چی فکر کردی که سرخود تصمیم گرفتی؟ تو میwww.98iia.com
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دونی چیکار کردی؟
یعنی من و پدرت حق نداشتیم بدونیم چی توی سرت می گذره؟ آخه تا کی باید از
دست ندونم کاریای تو خون دل بخورم؟
اون از دستگیریت و پیدا شدن مواد توی اتاقت ،اون از دزدیده شدنت که تا پیدا
شدی مردیم و زنده شدیم ،این هم از دسته گلی که االن می بینم به آب دادی.
آخه تو چقدر ساده ای دختر!
 مامان! من دوسش داشتم و فکر می کردم توی این مدت او هم عاشقم می شه. تو بیخود فکر کردی! حاال تو عاشق و خام بودی به درک! او چرا با آبروی مابازی کرد؟
مامان از جاش برخاست و در حالی که می گفت"：او باید بیاد و در مورد
کاری که کرده جواب پس بده" .به سمت تلفن پا تند کرد ،ولی قبل اینکه گوشی
تلفن رو برداره دستم رو روی گوشی گذاشتم و گفتم：تو رو خدا مامان! او فقط
پیشنهاد داد.
 َو تو هم سریع قبول کردی؟ من فقط دوستش داشتم. رها! تو فکر بعدش رو نکردی؟ حاال با اسم امیر که روته کی حاضر می شهباهات ازدواج کنه؟
 من این مدت کنارش خوشحال بودم و برام مهم نیست اگه تا آخر عمرن تویخونه بمونم.
 -تو عقلت رو از دست دادی.
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مامان ،باعصبانیت دستم رو پس زد و گوشی رو به دست گرفت و گفت：او باید
بیاد اینجا و تکلیفت رو روشن کنه.
دستم رو روی دکمه های تلفن گذاشتم و با گریه گفتم：تورو خدا مامان! بزار این
ته مونده ی غرورم حفظ بشه ،برای من همین مدت کوتاه که کنارش بودم کافیه،
من دوست ندارم توی رودربایستی با من ازدواج کنه و خوشبخت نباشه ،خواهش
می کنم بزار با خاطرهی خوب از هم جدا بشیم.

مامان ،گوشی رو گذاشت و روی صندلی میز تلفن نشست و با بغض گفت：من
از دست تو چیکار کنم رها!؟
روی زمین نشستم و نه تنها به حال خودم بلکه به حال خانواده ام که به خاطر من
اذیت شده بودن زجه زدم.
به حال مامان که الغر شده بود و موهای سفیدش توی این مدت بیشتر شده بودن،
به حال بابا که همه اش توی فکر بود و خیلی وقتا حرفامون رو نمی شنید و
موهاش طوری سفید شده بودن که گویی روی سرش برف نشسته،
به حال هدی که این روزا کسی حواسش بهش نبود و پا به پای من اشک می
ریخت.
من نه تنها به خودم که به خانواده ام هم ظلم کرده بودم.
با اینکه بابا چندین بار از مامان پرسیده بود که چمه و چرا ناراحتم ولی مامان
چیزی بهش نگفته بود و بابا هم از همه جا بی خبر از من خواسته بود که حتما
همراهش توی مراسمی که توی ستاد برگذار می شد شرکت کنم.
اولش مخالفت کردم و گفتم به مراسم نمی رم ،ولی وقتی دیدم بابا دوست داره بره
و تا من نرم او هم نمی ره آماده شدم که همراهش برم.
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مانتوی بلندم که دامن کلوشش تا روی پام بود رو پوشیدم و شال بزرگ و بلندی
رو هم سرم کردم.
برای اینکه صورتم از حالت روح بودن در بیاد هم کمی به خودم رسیدم و
آرایش خیلی کمی هم کردم.
با اینکه با کفش پاشنه بلند راحت نبودم ولی پوشیدم تا مانتوم روی زمین نیفته و
زیر پام نیاد.
توی ماشین ،بابا ازم در مورد ناراحتی من و مامان و هدی پرسید ولی من از هر
چیزی گفتم جز واقعیت.
درواقع باید صبر می کردم تا مامان بهش بگه! به قول هدی رگ خواب بابا دست
مامان بود و او میدونست کی و چطوری بهش بگه!

کنار بابا روی صندلی ردیف چهارم و توی سالن بزگی که مال ستاد بود و اسم
شهیدی از شهدای مبارزه با مواد رو یدک می کشید ،نشسته بودم و به تالوت
قرآن گوش می دادم.
از وقتی که اومده بودم چشمم به امیر بود که کنار سرگرد جوونی و توی ردیف
دوم نشسته و پشتش به من بود و من از البه الی صندلی ها به زور می دیدمش.
خانومایی که توی سالن حضور داشتن همه چادری و محجبه بودن و فقط من
توشون تابلو شده بودم و خدارو شکر کردم که حداقل مانتوی بلند پوشیدم.
بعد تالوت قرآن حاجی کمی سخنرانی کرد و سپس نوبت رسید به ترفیع درجه و
قدردانی و بعد اینکه دو تا سرهنگ و یه سرگرد ترفیع مقام گرفتن ،اسم امیر رو
برای قدر دانی صدا زدن.
امیر که با لباس نظامی حسابی تو دل برو تر شده بود از پله های سن باال رفت و
رو به حاجی و چند نفر درجه دار دیگه احترام نظامی گذاشت و با دریافت لوح
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تقدیر کنار سرگرد جوون دیگه ای وایستاد.
لحظه ای بعد با شنیدن اسم سروان رستمی چشمام از حدقه بیرون زد و به رستمی
که با دو از پله ها باال می رفت چشم دوختم.
من نمی دنم چرا به این ترفیع دادن؟ اینکه اصال کاری نکرده بود!
با شنیدن اینکه این ترفیع به خاطر ماموریت قبلی بوده و االن یک جا ترفیع ها
رو می دن از شوک در اومدم و براش دست زدم.
رستمی کنار امیر وایستاد ومن فکر کردم امیر و رستمی زوج مناسبی می شن!
از فکر خودم لجم گرفت و نسبت به رستمی احساس تنفر کردم که اسمم توسط
مجری خونده شد.
به بابا نگاه کردم که لبخند روی لبش نشست و من از جام برخاستم ،ولی مجری
ازم خواست باالی سن برم و تقدیر نامه رو بگیرم.
با اعتماد به نفسی که نمی دونستم یهو از کجا اومده و در میان صدای دست
جمعیت به سمت سن قدمای بلند و محکم برداشتم.
مجری دربارهی کمکای من و اینکه تبرئه شدم حرف زد و ازم تشکر کرد و من
تقدیر نامه رو از دست حاجی گرفتم و رو به جمعیت تعظیم کوتاهی کردم و از
سن پایین اومدم.
سر جام نشستم و به امیر که سرش رو کمی کج کرده بود و با رستمی حرف می
زد چشم دوختم .
با دیدن لبخندی که روی لب رستمی جا خوش کرد سرم رو پایین انداختم و
قطرهی اشکی نا خواسته روی لوح تقدیر چکید و دیگه تا تموم شدن مراسم نه به
امیر نگاه کردم و نه به رستمی.
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توی راهرو و جلوی در سالن منتظر بابا که توی اتاق با سرهنگ احمدی مالقات
می کرد وایستاده بودم و به مامورایی که با لباس نظامی در رفت و آمد بودن
نگاه می کردم که صدای چند تا خانم رو از داخل سالن شنیدم که به رستمی
تبریک می گفتن و با هم حرف می زدن.
خواستم از در فاصله بگیرم که صدای یکی از خانمها توجهم رو جلب کرد و
مانع رفتنم شد که گفت：این دختره اینجا چیکار می کرد؟ ُخب همکاری کرده،
عوضش تبرئه شد! دیگه تقدیر برای چی بود؟
خانم دیگه ای گفت：ولی خودمونیم ها! خیلی خوشکل بود.
 خب من هم این همه آرایش می کردم و اونجور لباس می پوشیدم خشکل میشدم.
 وا! کجاش آرایش داشت بیچاره؟ ولی جناب سروان شما و جناب سرگرد خیلیبه هم میاین! وقتی کنار هم وایستاده بودین احساس کردم نسبت به شما بی میل
نیست.
 نگاهش رو روی دختره دیدی؟ معلوم بود اصال از این تیپ دخترا خوششنمیاد.
 ولی من شنیدم می خواد باهاش ازدواج کنه؟ نه بابا! همه اش دروغه! همه می دونن ایشون از سروان رستمی خاستگاریکرده.
رستمی :فعال که چیزی معلوم نیست! دوست ندارم بی خود اسمم سر زبون باشه.
از چیزی که می شنیدم متعجب نه ،اما ناراحت شدم.
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از اولش حس کرده بودم بین رستمی و امیر یه خبرایی هست ولی مطمعن نبودم،
حاال با چیزی که می شنیدم باورم شده بود دلیل اینکه من رو نمی خواد چیه!
رستمی و به دنبالش سه تا خانم دیگه با خوش و بش از سالن خارج شدن و با
دیدن من پشت در که ناخواسته حرفاشون رو شنیده بودم جا خوردن و مقابلم
وایستادن.
رستمی به روم لبخند زد و گفت：خوشحالم که سالمی ،اون روز که تفنگ رو
روی شقیقه ات دیدم اصال دلم نخواست جای تو باشم! تو لیاقت تقدیر رو داشتی.
 ممنون! تبریک میگم ،شما هم لیاقت ترفیع رو داشتین.با احساس سنگینی نگاه کسی رومون به سمت صاحب نگاه ،نگاه کردم.
امیر مقابل مردی وایستاده بود و عالوه بر گوش دادن به حرفای مرده به ما نگاه
می کرد که وقتی نگاه من رو روی خودش دید نگاهش رو ازمون گرفت و به
زمین چشم دوخت.
از خودم پرسیدم نگاه امیر روی کیه من یا رستمی؟
از جواب خودم که رستمی رو انتخاب کرده بودم حرصم گرفت و عصبی شدم.
خانمی که از صداش تشخیص دادم همونیه که از من بد می گفت ،رو به من
گفت：ولی به نظر من پاداش تو تبرئه شدنت بود و الزم به تقدیر نبود! تو خالف
کرده بودی و این تبرئه پاداشی بیشتر از حقته.
از حرفش عصبی شدم!
من توی این عملیات چیزای بدی رو دیده بودم و این حرفش برام سنگین بود!.
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با عصبانیت جوابش رو دادم：تا حاال یه مرد نامحرم و هیکلی و بد هیبت
خواسته بهت دست بزنه و تو کاری ازت بر نیاد و آرزوی مرگ کنی؟
یا دوستت توی بغلت جون داده؟
یا اینکه پیش اومده نامزدت توی بغلت تیر بخوره؟
از شنیدن اسم نامزد که مستقیما به امیر اشاره کرده بودم تعجب کردن!
درواقع برای این گفته بودم که روشون رو کم کنم و بهشون بفهمونم امیری که
توی رویاهاشون هم نمی بینن با من نامزد بوده.
کارت برسی! نه
بعد مکثی ادامه دادم：اگه شما به جای بد گویی از دیگران به ِ
تنها هیچ دختری این چیزا رو تجربه نمی کنه و نه تنها دختری بی گناه کشته نمی
شه ،بلکه خودت هم ترفیع می گیری و به دیگران حسادت نمی کنی.
دیگه منتظر بابا نموندم و به سمت در خروجی پا تند کردم و از جلوی چشمان
متعجب امیر گذشتم.
(این رمان در انجمن ترکان نوشته و منتشر شده است).
فصل بیستم:
ساعت نه صبح بود که با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم و غرغر کنان و
خوابآلود گوشی رو جواب دادم.
شبش دیر خوابیده بودم و نمی تونستم از شدت خواب چشمام رو باز کنم که با
شنیدن صدای لیال خانم که گفت"：سالم! عروس خوابالو!".خواب از سرم پرید
و سیخ سر جام نشستم.
گوشی رو از خودم دور گرفتم و گلوم رو صاف کردم و دوباره گوشی رو روی
گوشم گذاشتم.
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 سالم مادر جون خوبین؟بلند و خندید گفت :شکر خدا خوبم! تو چطوری ،خوبی بی معرفت؟
 به لطف شما! خوبم ممنون. رها جان چیزی شده؟ چرا یه سر به ما نمی زنی؟بغض کردم ...چی باید می گفتم!
لیال خانم وقتی سکوتم رو دید ادامه داد：رها جان! اتفاقی بین تو و امیر افتاده؟
 نه! چه اتفاقی؟ پس چرا نمیای پیشمون؟ چرا امیر این روزا دیر میاد خونه و شب رو تا صبحتوی اتاق تاریک سر میکنه؟ امیر دیگه اون امیر همیشگی نیست
فهمیدم که امیر هنوز چیزی از این ماجرا به خانواده اش نگفته و مواظب بودم تا
سوتی ندم.
 مادر جان! فکر می کنم می خواد یه مقدار تنها باشه و با خودش خلوت کنه.بهش حق بدین که بعد یه ماه بیهوشی اینطور رفتار کنه.
 نمی دونم مادر! غذا که نمی خوره ...همیشهی خدا هم که ناراحته! ....من گفتمشاید تو چیزی بدونی و از تو چه پنهون با خودم گفتم حتما تو مسببش هستی.
 نگران نباشین ،اگه چیزی باشه حتما بهتون میگه. چه می دونم وهللا! ببخش تو رو هم از خواب انداختم ،آخه خیلی یهویی آماده شدwww.98iia.com
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و از خونه بیرون زد و هر چی هم بهش گفتم کجا می ری چیزی نگفت.
 نگران نباشین ،گذشت زمان حالش رو بهتر می کنه. باشه دخترم! تو بگیر بخواب ،فقط انقدر بی معرفت نباش و به ماهم سر بزن. چشم حتما.با لیال خانم خداحافظی کردم و متعجب از رفتارهای امیر مدتی رو با فکرای
مختلف همونجا نشستم.
نمی دونستم چرا هنوز چیزی به مادرش نگفته ،ولی توی دلم یه جور خوشحالی
شکل گرفته بود!
با تماس لیال خانم خواب از سرم پرید و دیگه نتونستم بخوابم و بعد کلی فکر بی
سر و ته کردن از اتاق به قصد سرویس بهداشتی خارج شدم و بعد اینکه دست و
صورتم رو شستم ،با صدای بلند مامان رو صدا زدم که هدی از توی اتاقش داد
زد：نگرد نیست!
به سمت اتاقش پاتند کردم و توی چار چوب در وایستادم.
هدی که پشت میز مطالعه نشسته بود و سرش توی کتابش بود به سمتم برگشت و
بعد سالم کردن گفت：مامان نیم ساعت قبل از خونه بیرون رفته و هنوز بر
نگشته ،ولی تو اگه خیلی گرسنهای و تنبلیت می کنه صبحانه آماده کنی ،بابا توی
اتاقش خوابه می تونی ازش بخوای برات آماده کنه.
 بی مزه! حاال مامان بیرون چیکار داشت؟ -نمی دونم.
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 پس تو چی می دونی؟ فقط سرت توی کتاب باشه و بخون ...خر خونی دیگه! ای خواهر ناباب! من امسال کنکور دارم پس بزار درس بخونم و روز جمعه امرو خراب نکن.
هدی بر عکس من دختر درس خونی بود و می خواست پزشکی بخونه! برای
همین هم تمام تابستونش به درس خوندن و کالس رفتن گذشت و حاال هم که
مدرسه ها شروع شده بود عالوه بر کتابای تست و… مجبور بود به درسای
مدرسه اش هم برسه.
ولی من از همون اول باعث عذاب پدر و مادرم بودم و توی مدرسه که درسم
خوب نبود و اگه کمکای مهران نبود نمی تونستم درسام رو پاس کنم.
من همیشه عاشق نقاشی بودم و سر کالسا بیشتر از اینکه به معلم گوش کنم برای
بچه ها نقاشی های فانتزی می کشیدم و توی دانشگاه هم که فقط برای نمره ی
قبولی می خوندم.
اونروز مامان ساعت یازده به خونه اومد و عجیب بود که دیگه ناراحتی ای توی
رفتار و چهره اش دیده نمی شد.
از این تغییر یهوییش متعجب بودم ولی به روی خودم نمیاوردم و با خودم می
گفتم حتما مامان هم به این نتیجه رسیده که من و امیر به درد هم نمی خوریم.
بعد از ظهر بود و من توی اتاقم با بی حوصلگی لباسای نامرتب کشوها رو
مرتب می کردم ،اون هم فقط به این خاطر که سرم گرم باشه و به چیزایی که
نباید فکر نکنم.
توی حال و هوای خودم بودم و با آهنگی که از گوشیم پخش می شد هم صدا شده
بودم که یهو صدای آهنگ به صدای زنگ گوشیم تبدیل شد و من با کنجکاوی به
صفحهی گوشی نگاه کردم.
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با دیدن شمارهی مینا صداش رو قطع کردم و گوشی رو روی لباسای به هم
ریخته انداختم.
ولی مینا ول کن نبود و دوباره زنگ زد و من کنجکاوانه جواب دادم:
 الو... سالم زن داداش بی معرفت! خوبی؟ سالم! ممنون خوبم ،تو خوبی؟ چی شد که یادی از ما کردی؟ من که همیشه به یادتم ،ولی خب امور شوهر داری و اسباب کشی نمی ذارهحتی به گوشیم جواب بدم چه برسه به اینکه بخوام زنگ بزنم.
 الهی! بالخره اسباب کشی تموم شد؟ آقای شوهر چطوره؟ آقای شوهر هم خوبه و سالم مي رسونه ،اسباب کشیم هم تموم شده و حاال همآمادهی مسافرتم.
 چه خوب؟ حاال کجا می خوای بری؟ می خوای بری نه! می خوایم بریم؟ می خوایم بریم؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که قراره من و علی به همراه تو و امیر و مهدی و خانواده اش وحمید و زهره بریم شمال!
 تو حالت خوبه؟ شمال اون هم بعد اینکه تابستون تموم شده.www.98iia.com
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 من هم به همین خاطر می گم بریم! آخه تابستون تموم شد و ما یه مسافرتنرفتیم.
به خدا رها خسته شدم ،از اول تابستون که دنبال خرید خونه توی شهر پرسه زدم
و تا که خونه پیدا کردیم ،ماجرای امیر پیش اومد و بعدش هم که اسباب کشی!
دلم می خواد برم یه جا که خستگیم رو در کنم ،یه چند روزی تعطلیه ،ما هم
گفتیم فرصت خوبیه که بریم شمال و یه هوایی بخوریم ...تو هم این مدت خیلی
اذیت شدی ،خوبه یه هوایی بهت بخوره.
 مینا جان لطفا من رو معاف کن! من اصال نمی تونم بیام. آخه دانشگاه که نمی ری ،طبق آماری که من دارم از خونه هم که بیرون نمیری! رها نکنه آدم مرده هستی؟
 چرا هزیون میگی مینا؟ آخه آدم مرده دیگه چه صیغه اییه؟.آدم مرده ،آماده باش فردا صبح زود راه می افتیم.
 صیغهی محرمیته! ُخب ِ گفتم که من نمی تونم بیام ...اصال امیر می دونه که تو همچین برنامه ای براشچییدی؟
 اتفاقا امیر خودش پیشنهادش رو داد و االن هم داره بال بال می زنه. به هر حال من معذرت... رها! نمیام و نمی تونم نداریم. -خب پس بهم مهلت بده فکر کنم.
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 خیلی خب! انگار ازش خاستگاری کردم که می خواد فکر کنه! فکرات روبکن ،بهت زنگ می زنم.
مینا بدون خداحافظی تماس رو قطع کرد و قبل اینکه من گوشی رو زمین بزارم
دوباره زنگ زد و من که از کارش خنده ام گرفته بود سریع جوابش رو دادم:
 مینا تو اصال گوشی رو از این دستت توی اون دستت گذاشتی؟عصر سرعته! من از غذام هم سر زدم و به آقای داداشم هم آب دادم!...
 عصر،ِ
خب چی شد فکرات رو کردی؟ بنده وکیلم؟
 مینا تو رو خدا اصرار نکن ،باور کن نمی تونم بیام. باشه رها جان! پس ما صبح ساعت پنج جلوی در خونتونیم. مینا تو حالت خوبه؟ آره عزیزم ،لباس گرم هم بردار ،اونجا دیگه هوا سرد شده. مینا چی می گ... خب رها جان ،اگه کار نداری من باید برم به آقای شوهر برسم ،تا فرداخداحافظ.
به کارش لبخند زدم و با گفتن این دختره یه تخته اش کمه گوشی رو کنارم روی
زمین گذاشتم .ولی طولی نکشید که با نمایان شدن پیام امیر روی صفحهی گوشیم
با تعجب گوشی رو به دست گرفتم و پیامش روخوندم که نوشته بود:
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لطفا پبشنهاد مینا رو قبول کن و سعی کن رفتارت عادی باشه.
براش نوشتم：دیگه بین ما چیزی نیست که بخوام باهات به مسافرت بیام ،تو هم
بهتره خانواده ات رو از تصمیمت با خبر کنی تا مجبور نباشی نقش عاشق پیشه
رو بازی کنی.
من براش این رو نوشتم ،ولی موقع ارسال انگشت شستم توی هوا موند و نتونستم
پیام رو ارسال کنم.
من توانایی نه گفتن به خواسته اش رو نداشتم و بدتر از اون ،دلم می خواست به
این مسافرت برم.
دلم می خواست باز هم ببینمش و کنارش باشم.
از ارسال پیام منصرف شدم و با گفتن بچه پررو! گوشی رو روی لباسای تلمبار
شده انداختم.
شبش با مامان دربارهی مسافرت صحبت کردم و در کمال تعجب مامان با رفتنم
موافقت کرد.
دلیل این موافقت رو نمی فهمیدم ،ولی اصراری هم برای فهمیدن نکردم! مهم این
بود که قرار بود با امیر به مسافرت برم.
صبح زود بعد اینکه نمازم رو خوندم ،دیگه نخوابیدم و آماده رفتن شدم و با تک
زنگ مینا چمدون کوچیکم رو برداشتم و از خونه خارج شدم.
امیر و علی ومینا توی ماشین منتظر من بودن و من در حیاط رو بستم و به
سمت ماشین رفتم.
امیر از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد و بعد اینکه جواب سالمم رو داد چمدون
رو از دستم گرفت و توی صندوق عقب گذاشتش.
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چند روز بود که ندیده بودمش ،ولی ازش دلخور بودم و به خودم اجازه ندادم
حتی نیم نگاهی بهش بندازم.
بدون هیچ حرفی در عقب رو باز کردم و کنار مینای خوابآلود نشستم و بعد
احوالپرسی با مینا با علی که جلو نشسته بود هم احوالپرسی کردم.

(علی مجبور شده بود برای خرید خونه ماشینش رو بفروشه و حاال همه با ماشین
امیر به مسافرت می رفتیم).
امیر پشت فرمون نشست و به محض اینکه ماشین حرکت کرد ،مینا خمیازه ای
کشید و رو به من گفت：رها جان! این دوتا االن می خوان از کار و داستانای
پلیسی شون حرف بزنن ،من که خوابم میاد و می خوام بخوابم تو هم راحت بگیر
بخواب.
مینا با گفتن این حرف چشماش رو بست و خیلی سریعتر از آنچه که من فکر می
کردم سرش یه وری افتاد و خوابید.
من هم چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم ،ولی برخالف موقعی که از خواب
بیدار شده بودم و به خودم دلداری می دادم که توی ماشین می خوابم ،خوابم
نبرد.
چشمام بسته بود ،ولی حواسم به حرفای علی و امیر بود که ببینم چی به هم می
گن.
مینا راست میگفت! اونا همه اش در مورد کار و یه باند قاچاق حرف می زدن و
نقشه می کشیدن.
مدتی رو به حرفاشون گوش دادم و وقتی دیدم چیزی از حرفاشون سرم نمی شه
هندزفریم رو توی گوشم گذاشتم و با آهنگی که از گوشیم پخش می شد رویا بافی
کردم.
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کم کم به سرسبزی و طراوت نزدیک ونزدیکتر می شدیم و من بیشتر غرق می
شدم توی رویاهایی که دور و دست نیافتنی به نظر می رسیدن!
نصف بیشتر راه رو رفته بودیم که امیر ماشین رو کنار جاده و پشت دو ماشین
پارک شده ،پارک کرد و زود تر از ما از ماشین پیاده شد.
علی به عقب برگشت و رو به من گفت :پیاده شین! ...یه هوایی عوض می کنیم
و دوباره راه می افتیم.
علی بدون اینکه برگرده رو به مینا ادامه داد :مینا خانم! ...خانم خوابالو پاشو!
مینا دماغش رو خاروند و گفت：رسیدیم؟
دیگه به جوابی علی که داد گوش ندادم و از ماشین پیاده شدم و به سمت دیگه ی
ماشین رفتم و رو به دشت پرگل و سرسبز وایستادم.
به اطرافم نگاه کردم:
مهدی (پسر خاله امیر) از توی صندوق عقب ماشینشون که جلوتر از ما پارک
بود ،یه دونه پوشک بچه برداشت و به خانمش که معلوم بود در حال عوض
کردن بچه است داد.
حمید و زهره که دستش به کمرش بود و معلوم بود به خاطر نشستن زیاد کمرش
درد گرفته و برآمدگی شکمش هم خبر از موجود زندهی درونش می داد ،توی
دشت آروم قدم می زدن و حمید هواش رو داشت که چیزی زیر پاش نیاد و
اتفاقی براش نیفته.
بهشون خیره شدم و به زندگی قشنگشون غبطه خوردم.
امیر دست به سینه به کاپوت ماشین تکیه داده بود و به نا کجا آباد می نگریست!
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نمی دونستم توی چه فکریه ،ولی آرزو کردم حتی اگه شده یه گوشهی کوچولو از
فکرش من باشم.
مینا که تازه از ماشین پیاده شده بود ،خمیازه ای کشید و دهنش رو تا بنا گوش
باز کرد .سقلمه ای به پهلوش زدم که باعث شد دهنش باز بمونه و گفتم :واقعا
که! من نمی دونم چرا قبول کردم با تو بیام مسافرت! آخه آدم هم این همه
خوابالو!
خمیازه اش رو نصفه رها کرد و گفت：چیکار کنم خب! دیشب تا صبح وسیله
جمع می کردم و نخوابیدم ،عوضش االن می خوابم.
علی از اونطرف ماشین گفت：ما توی آرزو موندیم یه بار با مینا خانم مسافرت
بریم و او بیدار باشه! تا میرسه توی ماشین می گیره می خوابه تاااا خود مقصد.
مینا براش پشت چشمی نازک کرد و رو به من گفت：رها تا میتونی تند نفس
بکش و هوای آلوده تهران رو از ریه ات بده بیرون.
مینا با گفتن این حرف خودش مشغول شد و تند و پشت سر هم نفس کشید و من
متعب نگاهش کردم که او که دید من ماتم برده دست از نفس کشیدن برداشت و
گفت:
 پس چرا ماتت برده و من رو نگاه می کنی؟ ال اقل تند نفس نمی کشی یه نفسعمیق که می تونی بکشی!
دوباره شروع به نفس کشیدن کرد و تند تر از قبل نفس کشید.
دیوونه ای تحویلش دادم و چشمام رو بستم و با یه نفس عمیق هوای تازه رو به
داخل ریه ام کشیدم ،ولی ناگهان یه بوی بدی رو احساس کردم و بعد یه ذره
تمرکز کردن دیدم که بعله! یه بوی بدی میاد!
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چشمام رو باز کردم و به دشت روبه روم چشم دوختم و با دیدن چند تا گاو که
توی دشت می چریدن پی بردم که این بو ،بوی پهن گاوه.
نفسم رو بیرون دادم و بعد ضربه ای که به پهلوی مینا زدم گفتم：تو هم با این
پیشنهاد مزخرفت! بوی پهن تا ته ریه ام رفت! من موندم تو چطور تند تند نفس
میکشی؟!
مینا نفسش رو بیرون داد و گفت：می بینم هر بار که نفس می کشم یه بویی
میاد! ولی من فکر کردم بوی خراب کاری بچه مهدیه و گفتم زود تموم می شه.
ویشگونی از بازوم گرفت که آخم در اومد و گفت:می مردی زودتر نفس می
کشیدی تا این همه نفس پهنی نگیرم؟!
امیر و علی که تا اون موقع ساکت بودن ،با این بحث ما زدن زیر خنده و علی
رو به امیر گفت :امیر دیگه از این خواهرا نداری؟ می خوام به دوستم معرفی
کنم تا از افسردگی در بیاد.
امیر جواب داد :نه داداش! این نابغه فقط یه دونه بود که نصیب تو شد!
امیر تکیه اش رو از ماشین برداشت و ادامه داد :وقتی بچه بودیم ،برای اولین
بار اومدیم شمال و من بهش گفتم تند نفس بکشه و برای روزایی که تهرانه هوای
پاک ذخیره کنه ،از اون به بعد هر وقت میایم شمال به یاد بچگیاش اینکا ر رو
می کنه.
علی نگاهش رو نگران کرد و رو به من گفت：رها بیچاره شدیم! این دوتا کال
تعطیلن!
مینا تا این حرف رو شنید به سمت علی حمله کرد و او با حالت بامزه ای پا به
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فرار گذاشت.
من و امیر زدیم زیر خنده که مهدی وخانمش (ندا) که هر دو دختر خاله و پسر
خالهی امیر بودن کنارمون وایستادن و با هم احوالپرسی کردیم.
آیدا ،دختر بچهی تپل و دوست داشتنی مهدی توی بغل مامانش به ما زل زده بود
و تعجب وار نگاهمون می کرد که از ندا خواستم اجازه بده بغلش کنم و او هم از
خدا خواسته بچه رو توی بغلم گذاشت.
یه ماچ گنده از لپ سفید و تپلش گرفتم که باعث شد گریه کنه و مینا بگه:
هوی!...چرا وحشی بوس می کنی؟ اشکشو در آوردی!
مینا سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت：داداشم رو هم همینجوری می
بوسی؟
با اینکه حرفش رو آروم زده بود ولی با خندهی بقیه معلوم شد که همه حرفش رو
شنیدن و من لپام قرمز شد و رو بهش چشم غره ای رفتم.
با ملحق شدن حمید زهره بهمون و احوالپرسی کردن باهاشون ،آیدا رو به
مامانش دادم و هر کس به سمت ماشینش رفت تا راه بیفتیم.
در عقب ماشین رو باز کردم و خواستم بشینم ،اما قبل اینکه سوار بشم علی
کنارم وایستاد و گفت：رها خانم شما برو جلو بشین! من خسته ام و می خوام
کمی بخوابم.
 خب! همون جلو بخوابین! -اگه من جلو بخوابم امیر هم خوابش می گیره.
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مینا که توی ماشین نشسته بود خودش رو بهم نزدیک کرد و گفت：اصال شاید
ما بخوایم کنار هم باشیم و توی مزاحم نمی زاری.
از پررویی مینا ابرویی باال انداختم و کنار امیر نشستم.
مینا همون اول راه افتادنمون سرش رو گذاشت روی شونه ی علی و خوابش برد
و علی هم بعد اینکه یه مقدار با امیر حرف زد چشماش رو بست و خوابید.
با خوابیدن علی سکوت بدی فضای ماشین رو پر کرد.
از شیشهی کنارم به بیرون چشم دوختم.
دلم از امیر پر بود و از وقتی که سوار ماشین شده بودم حتی نیم نگاهی هم بهش
نینداخته بودم ،دلم نمی خواست باهاش چشم توی چشم بشم و نگاهم رو ازش می
گرفتم ،ولی وقتی روی صندلی عقب نشسته بودم سنگینی نگاه او که از توی آینه
نگاهم می کرد رو روی خودم احساس می کردم! نگاهی که بر عکس چند وقت
پیش دیگه سرد نبود.
حوصله ام سر رفته بود و هیچ کدوم هم حرفی نمی زدیم.
گوشیم رو از جیبم در آوردم و مشغول آزاد کردن سیم هندزفریم که گره خورده
بود شدم ،اما قبل اینکه توی گوشم بزارمش دستش روی دکمهی ضبط قرر
گرفت و صدای آهنگ توی فضا پیچید.
گوشیم رو به جیبم برگردوندم و درحالی که به آهنگ گوش می دادم ،دوباره به
بیرون خیره شدم.
نمی دونم چه مدت گذشت که ماشینا پشت سر هم وارد حیاط بزرگ ویالیی شدن
که به گفته ی مینا ،باباش و عموش توی خریدش با هم شریک بودن.
در ماشین رو باز کردم و پام رو روی زمین نم داری که خبر از بارون چند
دقیقه پیش می داد گذاشتم و کش و قوسی به بدنم دادم.
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علی با چشمای پف کرده چمدونشون رو به دست گرفت و به سمت ویال رفت و
مینا هم تلو تلو خوران به دنباش وارد ویال شد.
از حالتشون خنده ام گرفته بود و با همون لبخند روی لبم به عقب ماشین رفتم تا
چمدونم رو از امیر بگیرم که دیدم امیر به چهرهی خندونم خیره شده.
خنده ام رو خوردم و چمدونم رو از دستش گرفتم و بدون اینکه منتظرش بمونم
به سمت ویال قدمای بلند برداشتم.
همه توی سالن دور هم جمع شدیم و اتاقا تقسیم شدن وقرار شد هر زوج توی یه
اتاق باشن.
برام سخت بود که بخوام با امیر توی یه اتاق باشم!
هم خجالت می کشیدم و هم دلم نمی خواست بیشتر از این وابسته اش بشم و
روزای جدایی سخت تر از اینی که هست بگذره!
نگاه نگران و پر التماسم رو به چشمای زل زدهی امیر به خودم دوختم! اما بر
خالف خواهش توی چشمام که انتظار داشتم اتاق دیگه ای رو بهم بده لبخند بد
جنسانه و محوی گوشهی لبش اومد و سرش رو پایین انداخت.
علی که تا اون موقع ساکت بود ،در جواب حرف مهدی که خواسته بود هر کی با
خانمش توی یه اتاق باشه ،گفت ：این بهترین ایده است ،دفعهی قبل که اومدیم
مجبور شدم وسط یه عالمه مرد عذب بخوابم و تا صبح شکنجه بشم ،امیر نظر تو
چیه؟
امیر شونه ای باال انداخت و گفت :خوبه!
از جواب امیر با حرص روی مبل نشستم و پام رو عصبی تکون دادم.
علی چمدونشون رو به دست گرفت و در حالی که به سمت پله های مارپیچ می
رفت گفت：اتاق شیشهایه مال منه!
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ق اختصاصی امیره و به هیچ
مینا خودش رو بهش رسوند و گفت：اوال اون اتا ِ
کس نمی دش ،دوماً! من خودم اتاق دارم.
با رفتن علی و مینا بقیه هم به دنبالشون راه افتادن و به طبقهی باال رفتن.
ولی من نمی دونستم باید چیکار کنم ،نمی دونستم به دنبالشون برم یا همونجا
بشینم که امیر
با دو قدم فاصله اش رو با من پر کرد و چمدونم رو به دست گرفت.
دلم می خواست یه حرفی بزنه تا تمام دلخوریام رو سرش خالی کنم ،ولی او
بدون هیچ حرفی دستهی چمدون کوچیکم رو گرفت و از پله ها باال رفت و وسط
پلهها که رسید به طرفم برگشت و گفت：نگران نباش قرار نیست اتفاق خاصی
بیفته! حاال هم پاشو بیا ...قول می دم نخورمت.
انگار این بشر آفریده شده بود تا با اعصاب من بازی کنه!
از جام برخاستم و پلهها رو باال رفتم.
امیر قبل از من وارد اتاق شده و در رو باز گذاشته بود .وارد اتاق شدم و در رو
بستم و رو بهش که داشت پردهی بزرگ و ضخیم اتاق رو کنار می زد با
عصبانیت گفتم :تو قرار نیست من رو بخوری! من از بودنم توی یه اتاق با
مردی که هیچ تعهدی بهش ندارم...
توانایی گفتن ادامهی جمله رو نداشتم که رهاش کردم و بعد اندکی مکث ادامه
دادم :من درک نمی کنم حاال که همه چی تموم شده ،این مسافرت لعنتی برای
چیه؟
جوابی نداد و در عوض محکم پرده رو کنار کشید که اشعه های خورشید از
دیوار شیشه ای روبه روم عبور کردن و عالوه بر روشن کردن فضای تاریک
اتاق چشمم رو زدن.
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عصبی تر از قبل ،با قدمای بلند خودم رو بهش رسوندم و کامال جلوش وایستادم
و گفتم :این کارا برای چیه؟ چرا در مورد جداییمون چیزی به مادرت نگفتی؟
اصال چرا خواستی بیایم اینجا؟ چرا این همه با اعصاب من بازی می کنی؟
ازم فاصله گرفت و در حالی که از اتاق خارج می شد گفت :برای اینکه با یه
خاطرهی خوش از هم جدا بشیم.
به حرفش پوزخند زدم و از پشت دیوار شیشه ای به دریایی که بی رحمانه
خودش رو به ساحل می زد و بر می گشت چشم دوختم.
حاال دیگه با این حرفش آب پاکی رو ریخته بود روی دستم و به خوش خیالیم که
فکر می کردم قراره توی این مسافرت اتفاق خاصی بیفته پایان داد.
بغض کرده بودم ولی به اشکام اجازه ندادم بریزن.
من نباید گریه می کردم!
من نباید از خودم ضعف نشون می دادم! باید بهش ثابت می کردم که بدون او هم
چیز محال!
می تونم زندگی کنمَ ،و چه کار سختی بود اثبات ِ
لباسم رو با یه دست لباس راحت تر عوض کردم و خودم رو به پشت روی تخت
دونفره ی گرم و نرم انداختم.
در حالی که پاهام از تخت آویزون بود ،دمر روی تخت دراز کشیدم و دستام رو
به دو طرفم باز کردم و با بستن چشمام گوش فرا دادم به صدای امواجی که بر
عکس سروصدای زیادشون و جوش و خروشی که داشتن نوعی آرامش رو توی
وجودم به وجود آورده بودن.
تقه ای به در خورد ،ولی من بی خیال از اینکه ممکنه کسی وارد اتاق بشه ،خیره
سرانه و بدون اینکه به روی خودم بیارم که صدای در زدن رو شنیدم بیشتر
غرق شدم توی خیال خودم.
اگه او می تونست با اعصاب من بازی کنه و زجرم بده ،خب من هم می تونستم
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اذیتش کنم تا حداقل یه کم از کارش رو تالفی کرده باشم.
لحظه ای گذشت و صدای باز شدن در رو شنیدم ،ولی باز هم از جام تکون
نخوردم که نفسش رو حرصی بیرون داد و گفت：پایین صبحانه آماده است ،می
تونی بری صبحونه بخوری.
چشمام رو باز کردم و سر جام روی لبه تخت نشستم و شالم رو مرتب کردم و
بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم و به طبقهی پایین رفتم.
به جز امیر و مینا همه پایین و سر میز صبحانه جمع بودن که من هم بعد
دسشویی رفتن و شستن دستام بهشون ملحق شدم و مشغول خوردن صبحانه شدم.
طولی نکشید که امیر و مینا هم به جمعمون اضافه شدن و دو طرف من و روی
تنها صندلیای خالی نشستن.
مینا در حالی که چاییش رو داغ سر می کشید خیلی ناگهانی رو به من گفت :رها
اتاقتون رو دوست داشتی؟
لبخند زدم! واقعا اتاق جالب و دوست داشتنی ای بود!
 آره خیلی خوبه! یه حس خوب و شیرینی رو به آدم میده.سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت：پس مراقب باش با حسای شیرین دیگه
قاطی نشه.
متوجه شدم که امیر شنید و خنده اش گرفت که با برگشتن به عقب صورتش رو
از بقیه قائم کرد.
من نمی دونم این دختر این همه بی حیاییش به کی رفته بود!
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زهره که از منحرفی مینا خبر داشت و با لپای گل انداخته ی من فهمید که مینا
باز هم منحرف شده خندید و رو به مینا گفت：مینا! رها رو اذیت نکن وگرنه
دوتایی می شیم و تالفی همه ی اذیتات رو سرت در میاریم.
مینا که دهنش پر بود و نمی تونست حرف بزنه دستاش رو به نشانهی تسلیم باال
برد و ما به کارش خندیدیم.
بعد خوردن صبحونه با کمک هم میز رو جمع کردیم و هر کی به اتاقش رفت تا
استراحت کنه.
وسط اتاق وایستاده بودم و یه چشمم به کاناپه بزرگ کنار دیوار بود و یه چشمم
هم به تخت.
امیر هنوز به اتاق نیومده بود و من مونده بودم روی تخت بخوابم یا روی کاناپه!
هر چه فکر کردم دیدم نمی تونم از تخت گرم و نرم دل بکنم و تخت بد جور بهم
چشمک می زنه! بنابراین بی خیال از اینکه امیر فکر کنه من خیلی پررویم روی
تخت شیرجه زدم و با کشیدن پتوی نرم روی خودم خیلی زود خوابیدم.
مدت زیادی رو خوابیده بودم و دیگه خوابم نمی یومد.
از این پهلو به اون پهلو شدم و با دیدن امیر که با فاصله از من خوابیده چشمام
رو بستم ،ولی خیلی زود چشمم رو باز کردم و با تعجب به امیر که رو به روم
خوابیده بود نگاه کردم.
باید از این نزدیکی بیش از حدش ناراحت می شدم و سرش داد می کشیدم ،ولی
با دیدن چهره اش که توی خواب مثل بچه ها ،معصوم شده بود دستم رو زیر
سرم گذاشتم و یه د ِل سیر نگاهش کردم.
می خواستم این تصویر رو انقدر ببینم که برای سالهای نداشتنش توی ذهنم حک
شده باشه ،ولی با صدای گریه آیدا از توی راهرو ،از تخت پایین اومدم و از اتاق
خارج شدم.
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آیدا توی بغل بابای خواب آلودش بود و گریه می کرد و مهدی که چرت می زد
نمی تونست آرومش کنه.
نزدیک تر رفتم و پرسیدم ：چی شده؟
 نمی دونم چرا انقدر نق می زنه! از صبحه که آروم نشده! تا االن مامانشنگهش داشته بود ولی دیدم خیلی خسته شده گفتم بده من نگهش دارم تو یه کم
استراحت کنه.
 می خواین من نگهش دارم؟ نه! شما برو بخواب. تعارف می کنین؟ من خوابیدم و دیگه خوابم نمیاد. آخه زحمت می شه! بعدشم این بچه هیچ جوره آروم نمیشه.نزدیکتر رفتم و در حالی که آیدا رو از بغلش می گرفتم گفتم  :شاید من تونستم
آرومش کنم! فقط لطفا اون شیشه اش رو هم بدین به من.
شیشه شیر رو به دستم داد وبه اتاقشون رفت و در رو پشت سرش بست( .این هم
از خدا خواسته بود ها!)
برای اینکه صدای گریه آیدا مزاحم خواب بقیه نشه او رو به طبقهی پایین بردم و
کمی اطراف خونه چرخوندمش تا شاید یه کم آروم بشه که کم کم حواسش به
وسایل خونه پرت و از شدت گریه اش کم شد.
وقتی که گریهاش بند اومد روی مبل راحتی دو نفره گذاشتمش و آروم ماساژش
دادم که کم کم آروم شد و خوابش برد.
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منتظر موندم تا اینکه خوابش عمیق شد و بغلم گرفتمش و به اتاق خودمون رفتم
تا روی تخت بخوابونمش و پتو رو به روش بندازم ،اما همین که روی تخت
گذاشتمش بیدار شد و گریه سر داد ،خیلی سریع شیشهی شیر رو توی دهنش
گذاشتم و با دست آزادم دوباره پاهاش رو ماساژ دادم تا اینکه شیشهی شیرش
تموم شد و آروم خوابید.
پتو رو روی آیدا مرتب کردم که امیر کمی جا به جا شد و با چهره ی خوابآلود
سر جاش نشست و خواست دهن باز کنه و چیزی بگه که انگشتم رو جلوی بینیم
گذاشتم و گفتم：هیس! اتازه خوابش برده!
پوفی کرد و دوباره روی تخت دراز کشید و ساعدش رو روی چشماش گذاشت.
می دونستم بیداره ،ولی حرفی نزدم و در سکوت اتاق ،پشت دیوار شیشه ای به
تماشای امواجی ایستادم که برای رسیدن به ساحل از هم سبقت گرفته بودن.
یه مدت گذشت که امیر از تخت پایین اومد و از اتاق خارج شد.
یک ساعتی از رفتن امیر گذشت و من توی اتاق موندم تا اینکه تقه ای به در
خورد و سپس ندا آروم سرش رو از الی در نیمه باز توی اتاق کرد و جوری
که صداش آیدا رو بیدار نکنه گفت :هنوز خوابه؟
هر دو به آیدا که خیلی آروم خوابیده بود نگاه کردیم و وقتی ندا جواب سؤالش رو
گرفت دوباره با همون لحن آرومش گفت :بیا پایین ناهار بخور!
بدون هیچ حرفی باهاش همراه شدم و دوتایی به سمت طبقهی پایین راه افتادیم وتا
به آشپزخونه برسیم ندا کلی بابت نگهداری آیدا ازم تشکر و از بچه داریم تعریف
کرد.
مهدی هم تا من رو دید زد زیر خنده و گفت：حاال که کامل بیدار شدم ،وقتی
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خودم رو توی اون وضعیت تصور می کنم از چهره ی خودم خنده ام می گیره.
با یادآوری چهرهی مهدی که چرت می زد و بچه توی بغلش گریه می کرد خنده
ام گرفت و با خنده سر میز ناهار نشستم.
ساعت سه بود که همه بیدار شده بودیم و قصد خوردن ناهاری رو داشتیم که
علی از بیرون سفارش داده بود.
مدت زمان تعطیلی کم بود و همه می خواستن از این مدت به نحو احسن استفاده
کنن و برای همین هم بعد خوردن ناهار همه ،آماده رفتن به بیرون شدیم.
من که آماده شده بودم از اتاق خارج شدم تا امیر هم که تازه بهش اجازه داده بودم
وارد اتاق بشه ،لباس بپوشه و آماده بشه.
بقیه همه آماده و پایین منتظر ما و ندا که آیدا رو آماده می کرد نشسته بودن.
به سمت طبقهی پایین سرازیر شدم ولی هنوز پلهها رو کامل پایین نرفته بودم که
یادم اومد کیف پولم رو روی میز جا گذاشتم.
برای برداشتنش پله های طی کرده رو باال رفتم و بدون در زدن در اتاق رو باز
کردم.
امیر که تیشرتش رو در آورده بود و قصد پوشیدن پیراهنش رو داشت به سمتم
برگشت و به من که توی چارچوب در بودم نگاه کرد.
با دیدنش که رکابی تنشه و عضله هاش بیرون ریخته ،هینی کشیدم و خواستم از
اتاق خارج بشم که با شنیدن صداش که گفت:کاری داشتی؟ منصرف شدم و سر
جام وایستادم.
بدون اینکه به طرفش برگردم گفتم：کیفم رو جا گذاشتم.
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 بیا ورش دار. بعدا ً بر می دارم. اگه برگردی می بینی لباس پوشیدم و قرار نیست بخورمت.باز هم با حرفش حرصم رو در آورده بود!
بدون اینکه جوابی بهش بدم به سمت میزی که کیفم روش بود پا تند کردم و بعد
برداشتنش با قدمای بلند از اتاق خارج شدم.

کنار امیر توی بازار چرخیدم و تا می تونستم خرید کردم.
اولین باری بود که بدون مامان و بابا به مسافرت می رفتم و برای همین بیشترین
چیزی که خریده بودم سوغاتی برای اونا و صد البته بنا به سفارش هدی برای
پندار بود.
کنار امیر قدم می زدم و چیزایی که به نظرم جالب می یومدن رو می خریدم که
روسری های ابریشم گلدار توی یه مغازهی کوچیک توجهم رو جلب کرد و من
بی هوا به سمت مغازه رفتم.
می خواستم برای مامان روسری ابریشم بخرم و برای تولدش که چند وقت دیگه
بود بهش هدیه بدم.
کلی بین روسری ها گشتم تا تونستم دوتا خوش رنگش رو انتخاب کنم ،ولی باز
هم بین دوتاش مردد بودم که کدومش رو بردارم.
اگه قیمتشون خیلی باال نبود حتما دوتاش رو بر می داشتم ،ولی حیف که زیادی
چرت و پرت خریده بودم و پولم کم میومد.
در آ خر از بین دوتاش رنگ یاسی رو برداشتم و کارتم رو به فروشنده که معلوم
بود کالفه اش کردم ولی به روی خودش نمیاره ،دادم وخواستم پولش رو حساب
کنه.
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امیر که تا اون موقع صبورانه منتظر انتخاب من بود ،مانعش شد و کارت
خودش رو به سمتش گرفت و خواست خودش پول روسری رو حساب کنه ،ولی
من رو به فروشنده که می خواست کارت رو از دست امیر بگیره گفتم：نه! لطفا
صبر کنید.
فروشنده کالفه دستش رو پایین انداخت و من رو به امیر با جدیت گفتم：الزم
نیست خودم حساب میکنم.
اما او بدون اینکه به حرفم توجه کنه ،کارتش رو به فروشنده داد و گفت：آقا
لطفا حساب کن.
دوباره رو به فروشنده گفتم：نه آقا حساب نکنید.
امیر نفسش رو حرصی بیرون داد و خواست چیزی بگه که من رو به فروشنده
ادامه دادم :اون یکی روسری رو هم بر می دارم.
همون روسری ای بود که برای برداشتنش مردد بودم ،یه روسری شبیه روسری
ای که برداشته بودم ،ولی یه مقدار تیره تر.
توی لحظه تصمیم گرفتم اون رو هم بخرم و سوغاتی بدم به لیال خانم ،برای
همهی مهربونیایی که توی این مدت کرده بود و با خودم گفتم حاال که قراره امیر
پول بده بزار پول دوتاش رو بده تا حالش گرفته بشه.
فروشنده که از کارم خنده اش گرفته بود هر دو روسری رو توی نایلون گذاشت
و به قول خودش با تخفیف ویژه برام حساب کرد.
خندهی جا خوش کرده گوشهی لب امیر رو دیدم و به روی خودم نیاوردم که داره
به من می خنده!
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با تموم شدن خریدامون با بقیه که گاه و بی گاه توی بازار چشمم بهشون میفتاد که
هر کس با همسرش از این مغازه به اون مغازه می رفت ،هماهنگ کردیم که
بیرون بازار هم دیگه رو ببینیم ومن تازه بعد دیدن پالستیک های پر وسیله توی
دست علی و حمید و مهدی متوجه شدم من در مقابل مینا و ندا و زهره هیچی
نخریدم!
اینکه اونا چطور تونسته بودن توی این مدت کم این همه خرید کنن جای یه
عالمت سوال گنده داشت؟!
من فقط یک ساعت توی یه مغازه بودم و روسری انتخاب می کردم!
نیم ساعت بعد ،شام رو توی یه سفره خانهی سنتی خوردیم و قرار شد گشت و
گزارمون توی شهر و اینور اونور ادامه داشته باشه.
به پاهای ورم کرده ام نگاه کردم و پی بردم دیگه حتی یه قدم هم نمی تونم
بردارم.
به زهره که با شکم باال اومده ،پا به پای بقیه راه میرفت و حاال هم برای ادامهی
گردش اصرار داشت نگاه کردم و افسوس خوردم که چرا کفش اسپرت نپوشیدم.
به امیر که دورتر از ما با حمید حرف می زد نزدیک شدم که باعث شد حمید ما
رو تنها بزاره و به بقیه ملحق بشه.
عاجزانه از امیر خواستم من رو به خونه ببره و خودش برگرده پیش بقیه.
او که مثل اینکه خودش هم از خداش بود که به خونه بره ،رو به بقیه با صدای
بلند گفت：بچه ها ما باید بریم جایی ،شما خودتون برین ...منتظر ما نمونین.
بقیه شروع به اعتراض کردن و خواستن بمونیم ،ولی او بدون توجه به غر
زدناشون بهشون پشت کرد و به سمت ماشین قدم برداشت و من هم به دنبالش
روانه شدم.
به محض رسیدن به ویال دوش گرفتم و موهای خیسم رو یه مقدار با حوله خشک
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کردم و محکم باالی سرم بستم و خودم رو توی تخت انداختم.
امیر که در تمام این مدت روی کاناپه دراز کشیده بود و طبق عادتش دستش
روی پیشونیش بود ،از جاش برخاست و به سمت چمدونش رفت.
بی خیال دید زدنش شدم و برای تماس گرفتن با مامان ،به دنبال گوشیم توی کیفم
گشتم که گفت :بگیر موهات رو خشک کن.
با تعجب به او که سشوار به دست کنار تخت وایستاده بود نگاه کردم و گفتم:
الزم نیست خودش خشک می شه.
اینجا هوا سرده  ...ممکنه مریض بشی.مگه مهمه؟!چی؟ اینکه مریض بشم.آره...دوست ندارم تعطیالتم به خاطر مریضی تو خراب بشه.از حرفش دلگیر شدم و گفتم :من به این راحتیا مریض نمی شم ،شما خیالت
راحت! تعطیالتت خراب نمی شه.
 با من لجبازی نکن.من حوصله ی سشوار کشیدن ندارم.-باشه! هر جور که راحتی!
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سشوار رو روی عسلی گذاشت و دوباره روی کاناپه دراز کشید.
بی خیال زنگ زدن به مامان شدم و با دلی گرفته پشت دیوار شیشه ای وایستادم
و همراه با نگاه کردن به بیرون ،به صدای امواج که سکوت ترسناک شب رو
شکسته بودن گوش دادم.
به این فکر کردم که قراره چی بشه؟
اینکه چطور می تونم عشقی که چند ساله توی وجودم جوانه زده و به درختی
تنومندی تبدیل شده رو قطع کنم و از بین ببرم!
به اینکه نمی دونستم کجای زندگی امیرم!...یه رهگذر یا یه آشنا و صاحب
قلبش؟!
من هم مثل دریای رو به روم نا آرام بودم و دلم می خواست مثل دریا که به تن
ساحل سیلی می زنه به کسی سیلی بزنم وعقده هام رو سرش خالی کنم.
چشمم به دریا بود ،ولی ذهنم و قلبم درگیر تصویر امیر شده بود که روی شیشه
خود نمایی می کرد.
از توی شیشه دیدمش که به حالت کالفه روی کاناپه نشست و سویشرتش رو از
روی دستهی کاناپه برداشت و از اتاق بیرون زد .
چند دقیقه بعد در حالی دیدمش که سویشرت مشکیش تنش بود و در حالی که
دستاش توی جیب شلوارش بودن توی ساحل آروم قدم می زد و رفته رفته از من
دور می شد.
دلم برای بودن کنارش و قدم زدن ،شونه به شونه اش پر کشید و برای اینکه سر
پوش بزارم روی این احساس خواستن و نداشتن و نرسیدن!
با سردی ای که توی سر خیسم احساس کردم ،از پنجره فاصله گرفتم و و
مشغول سشوار کشیدن موهام شدم و خیلی زود کارم رو انجام دادم تا امیر سر
نرسه و مچم رو نگیره.
با تموم شدن کارم هم سشوار رو مثل اولش سر جاش گذاشتم و روی تخت نشستم
و مشغول تماشای فیلمایی شدم که همه اش رقص و مسخره بازیای من و هدی و
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سارا بودن.
هندزفریم توی گوشم بود و به مسخره بازیامون و حرفای هدی که در حال فیلم
برداری می زد و ازم می خواست قر بدم می خندیدم.
هنوز مدت زیادی نگذشته بود که امیر وارد اتاق شد و بدون اینکه به من توجهی
بکنه به پشت سرم خیره شد.
تخت گوشه ی اتاق و روبه روی در گذاشته شده بود و من هم جوری نشسته بودم
که به دیوار شیشه ای تکیه داشتم و روم به در بود.
به امیر که به پشت سر من خیره شده بود ،نگاهی انداختم و توی دلم دیوونه ای
نصیبش کردم و به گوشیم چشم دوختم که ناگهان به سمتم اومد و گوشی رو از
دستم درآورد و لب تاپش رو روی تخت گذاشت و بعد وصل کردن گوشیم بهش،
همهی فیلم و عکسا رو به لبتاپ انتقال داد.
من که تا اون لحظه با چشمای از حدقه بیرون زده نگاهش می کردم ،پریدم و
گوشیم رو ازش گرفتم و توی گالریش دنبال عکسام گشتم ،ولی هیچ اثری ازشون
نبود.
با عصبانیت رو بهش گفتم：هیچ معلوم هست چیکار می کنی؟ همه اش رو
حذف کردی.
اینجا جاش امن تره! فردا یه فلش می خرم و همش رو برات روی فلش می
ریزم.
 همین؟ شاید من نخوام روی فلش باشن و دلم بخواد روی گوشیم داشتهباشمشون.
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 تو نخواه! ولی من اینطور می خوام.حرصی تر از همیشه نفسم رو بیرون دادم و با گرفتن نگاهم ازش به سمت شیشه
برگشتم که با دیدن عکس خودم توی دیوار شیشه ای تازه فهمیدم آقا به چی زل
زده بوده!
(عکس صفحهی گوشی توی شیشه افتاده بوده و از توی شیشه فیلمی که من نگاه
می کردم رو دیده بود).
امیر با بستن لب تاپش از تخت پایین رفت و من با ناراحتی پتو رو روی سرم
کشیدم و خوابیدم.
نصفه شب بود که خواب بد دیدم و از خواب پریدم ،ولی قبل اینکه سر جام بشینم
چشمم به صفحهی روشن لپ تاب خورد و تکون نخوردم.
امیر روی کاناپه طوری دراز کشیده بود که سرش طرف من بود و صورتش رو
نمی دیدم و
لب تاپ رو روی شکمش گذاشته بود و فیلمایی که من می رقصیدم رو تماشا
می کرد.
توی دلم خودم رو به خاطر نگه داشتن فیلما روی گوشیم لعنت کردم و
گفتم：خاک توی سرت رها با این فیلمات! می مردی دوتا فیلم درست وحسابی
می گرفتی که حاال آبروت نره!
به فیلم توی صفحهی لبتاپ خیره شدم که دست امیر روی صفحه کلید چرخید و
همون عکسی روی مانیتور نمایان شد که من با تل و گوشوارههای آلبالویی و
موهای باز زیر درخت بودم و سارا ازم عکس گرفته بود.
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عکس خیلی قشنگی شده بود و من دوستش داشتم و خوشحال بودم که امیر هم
اون عکس رو دیده.
منتظر موندم ببینم دیگه چی رو نگاه می کنه اما تا وقتی که من بیدار بودم یادم
نمیاد که عکس رو رد کرده باشه.

فرداش بعد صبحانه آقایون توی حیاط مشغول والیبال شدن و ما خانما هم توی
آشپزخونه مشغول پخت آش محلی!
البته من که از پخت آش چیزی سرم نمی شد ،آیدا رو نگه داشتم و بقیه آش می
پختن.
آیدا رو روی میز وسط آشپزخونه نشونده بودم و خودم هم رو به روش و روی
صندلی نشسته بودم و باهاش بازی می کردم.
مینا که مشغول شستن ظرفای کثیف بود ،رو به من کرد و گفت：وای رها!
چقدر بچه بهت میاد! انقدر دوست دارم بچه ی تو و امیر رو زودتر ببینم که نگو!
از حرفش و تصور محال بچه ای که مال من و امیر باشه لبخند تلخی زدم.
 حاال کو تا بچه!دستای خیسش رو با دستمال خشک کرد و رو به روم نشست و گفت :با این
عجله ای که امیر داره ،سال دیگه همین موقع بچه ات توی بغلته.
 مینا جان برو آشت رو بپز! اصال حوصله ندارم. تو هم با اون حوصله ات! معلوم نیست چته! یا حوصله نداری یا با غصه بقیهwww.98iia.com
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رو نگاه می کنی؟
مینا راست می گفت! من همیشه نگاهشون می کردم و به عشق و عالقه ای که
بین اونا شوهراشون بود غبطه می خوردم و به جمع شادشون که با نبود من باز
هم شاد بودن و حتما باز هم با هم به مسافرت می یومدن یه جورایی حسادت می
کردم.
مینا که دید من باز توی فکر و خیال غرق شدم گفت :بیا! همین االن هم باز رفتی
توی فکر!
در جواب ،لبخند تصنعی ای تحویلش دادم که دستم رو که رو میز بود ،گرفت و
گفت:
 می دونی؟! امیر خونهی یه خوابه ای که داشت رو فروخته و یه خونهیبزرگتر خریده؟ این خونه خیلی بزرگتر از قبلیه ولی هنوز قولنامه نکرده ،گفته
تو باید ببینی و بپسندی و برای همین فعال دست نگه داشته ،ولی من مطمعنم تو
ازش خوشت میاد ،ماها که دیدیم و پسندیدیم ،ولی خب اصل کاری که باید
خوشش بیاد تویی.
نمی دونم چرا به خودم گفتم مبارک صاحبش باشه! شاید برای اینکه از حرفای
مینا اینجور برداشت کردم که قولنامه نکردنش به خاطر اینه که قرار نیست از
حاال حاالها زن بگیره.
آهی کشیدم که مینا حرصی شد و گفت :ای بابا! این رو گفتم که از فکر دربیای و
ناراحت نبینمت ،تو که پاک بدتر شدی! نمی خوای بگی چته؟
 چیزیم نیست.دیگه نذاشتم مینا به بحث ادامه بده و حرف از زیر زبونم بکشه که آیدا رو بغل
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کردم و از آشپزخونه خارج و وارد حیاط شدم و برای تماشای بازی مردا روی
پلهی جلوی در نشستم.
ضربه های محکمی که امیر به توپ می زد صدای بقیه رو در آورده بود و
سرش غر می زدن و من به غر زدناشون و بی توجهی امیر لبخند می زدم.
به توپی که توی هوا جا به جا می شد و نمی ذاشتن به زمین برسه چشم دوخته
بودم و با چشم دنبالش می کردم که توپ به سمت امیر که توی زمین مقاب ِل من
بود رفت به محض بر خورد به دست امیر مستقیم به سمت من برگشت داده شد.
خیلی سریع و غیر ارادی آیدا رو توی بغلم قایم و پشتم رو به توپی کردم که با
سرعت به سمتم می اومد که توپ محکم به پشتم خورد و درد توی تمام تنم پخش
و صدای گریه ی آیدا بلند شد.
همهی مردا دورم جمع شدن و مهدی بچه رو از بغلم گرفت و رو به امیر
گفت：من نمی دونم چرا تو هر چی زور داری رو روی این توپ بیچاره خالی
می کنی؟
علی با خنده گفت：امیر اصال توی فاز نیست و عصبی بازی می کنه ،مثل
اینکه رها خانم حسابی حالش رو گرفته.
امیر مقابل من که از درد لبم رو گاز گرفته بودم ،روی زانوهاش نشست و بازوم
رو گرفت و با شرمندگی گفت:رها خوبی؟ معذرت می خوام ،فکر نمی کردم
توپ بیاد طرف تو.
نمی خواستم!
من این شرمندگی توی صداش رو نمی خواستم!
با صدایی که از درد به زور شنیده می شد گفتم ：خوبم!
www.98iia.com

369

رهایم نکن ـ اسما مومنی انجمن نودهشتیا

 می خوای ببرمت باال تا آماده شی بریم دکتر!با این حرفش بقیه که منتظر بودن ببینن من چم شده ما رو تنها گذاشتن و وارد
خونه شدن.
از تصور اینکه من رو بغل کنه و اینکه جلوی بقیه به خصوص حمید این حرف
رو گفته بود خجالت کشیدم و گفتم：الزم نیست زیاد درد نمی کنه.
 مطمعن باشم؟ ولی چهره ات چیز دیگه ای رو نشون می ده.با اینکه درد داشتم روی پام وایستادم و در حالی که وارد ویال می شدم گفتم:
خوبم ،زیاد درد نمی کنه.

بعد خوردن آش تندی که ندا و مینا وزهره پخته بودن و به خاطر تندیش اسمش
رو آش محلی گذاشته بودن و استراحت کردن ،دوباره همه به قصد تله کابین و
تفریح راهی بیرون شدن .ولی من به خاطر دردی که هنوز توی پشتم می پیچید
همراهشون نشدم و توی ویال موندم.
امیر هم آماده شده بود تا باهاشون بره ،ولی گفته بود همراهشون نمی شه و بعد
اینکه کارش رو انجام داد زود بر می گرده.
با رفتن بقیه ،از خونه خارج شدم و خودم رو به ساحل رسوندم.
دریا طوفانی بود و امواج پر تالطم خودشون رو به پاهام می زدن و بر می
گشتن.
پام رو توی آب سرد گذاشتم و از سردیش لذت بردم.
بیشتر به سمت دریا قدم برداشتم تا شاید سردی آب ،درون آشوبم رو آروم کنه و
دلم کمی خنک بشه.
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انقدر توی دریا پیش رفتم که آب به زانوهام رسید و دیگه نتونستم توی آب راه
برم.
حاال می تونستم توی سر و صدای امواج یه دل سیر گریه کنم و کسی صدام رو
نشنوه!
کسی ازم نپرسه دردم چیه و نتونم جواب بدم ،حاال می تونستم حرف دلم رو
فریاد بزنم و دریا بدون اینکه وسط حرفم بپره و رازم رو به کسی بگه به دردام
گوش کنه.
وسط آب فریاد زدم :من دوستش دارم!
خدایا من امیر رو دوست دارم!
من عاشقشم!
اشک ریختم و داد زدم:
خدایا من نمی تونم!
من بدون امیر نمی تونم زندگی کنم!
چرا نمی فهمه؟
چرا منو نمی خواد؟
دیگه چقدر باید دعا کنم که دوستم داشته باشه؟
خدایا چرا نمی تونم بهش بگم عاشقشم!
چجوری بهش بگم؟ چجوری بهش بگم دوستش دارم؟
چجوری بگم می خوام همیشه کنارم بمونه؟!
خدا جون من زندگی بدون امیر رو نمی خوام...
می ترسم...
من از نبود امیر میترسم،
از جدایی!
من از جدایی می ترسم!
از اینکه بهش بگم دوستش دارم و جواب رد بشنوم می ترسم!
خدایا من گفتم همین یه مدت کم هم برام کافیه تا کنارش باشم ،ولی نیست...
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کافی نیست ...من او رو برای همیشه می خوام! ...برای هر لحظه ،هر ثانیه...
توی آب زانو زدم و همراه با زجه نالیدم:
خدایا چرا منو نمی خواد؟
چرا مهر مردی رو توی دلم گذاشتی که دوستم نداره؟
چرا؟…چرا؟
تمام تنم خیس آب شده بود و امواج ،وحشیانه سعی داشتن من رو با خودشون به
اعماق دریا ببرن.
حسابی ترسیده بودم وبه امواجی که من رو هدف گرفته بودن خیره شدم.
حتی نمی تونستم پاشم و خودم رو به ساحل برسونم.
از بی فکری خودم اشکم در اومد و به حال خودم که هر لحظه امکان داشت
غرق بشم ،گریه کردم.
با احساس اینکه کسی از پشت بغلم کرده برگشتم و با امیر رخ به رخ شدم ،ولی
خودم رو از حصار دستاش بیرون کشیدم که گفت：رها دریا طوفانیه ،اینجا
خطرناکه...
با مشت به سینه اش کوبیدم و داد زدم:
اینجا خطرناک نیست ...تو خطرناکی!
تو که با احساس آدما بازی و بعدش رهاشون می کنی ....تو که بی احساسی!
لعنت به تو...
لعنت به تو که وارد زندگیم شدی!
لعنت به من که تو رو دوست دارم و نمی تونم فراموشت کنم...
لعنت به من که دوستت دارم...
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دستم روی سینه اش ثابت مونده بود و اشک می ریختم.
از موهاش آب می چکید و بدون هیچ حرفی به حرفام گوش می داد و وقتی
حرفام تموم شد یه دستش رو زیر زانو هام انداخت و با اون یکی دستش کمرم
رو گرفت و قبل اینکه به خودم بیام از آب بیرونم کشید و توی ساحل روی زمین
گذاشتم.
دستم رو گرفت و مجبورم کرد تا کنارش و رو به دریا بشینم.
همهی حرفام رو شنیده بود و دیگه غروری برام نمونده بود که بخوام بهش
افتخار کنم ،ولی در عوض احساس سبکی می کردم.
بالخره حرف دلم رو شنیده بود ،نه حرف غرور و عقلم رو!
سویشرتش رو که توی ساحل گذاشته بود ،روی شونه ام انداخت و دستش رو
دور کمرم حلقه و مجبورم کرد سرم رو روی شونه اش بزارم.
از حرکتش تعجب کردم ولی احساس آرامشی که این روزا بیش از حد بهش نیاز
داشتم باعث شد ساکت باشم و به حرفاش گوش بدم.
به دریای طوفانی خیره شد و شروع به حرف زدن کرد:
 یه زمانی عاشق یه دختری شدم که روی زمین نبود و توی رویاهاش زندگیمی کرد.
عاشق دختری که از جنس دخترای دور و برم نبود!
همیشه خودش بود ،بدون ادا و اطوار و ناز و افاده!
شبا از پنجرهی اتاقم پنجرهی اتاقش رو نگاه می کردم و یه وقتای که چراغ اتاقش
خاموش بود دلم می گرفت و اون شب خواب به چشمم نمی یومد!
روزای دوشنبه و چهارشنبه ،پشت پنجره می ایستادم و وقتی می دیدمش که توی
حیاطه و می خواد از خونه خارج بشه خودم رو به حیاط می رسوندم و با اینکه
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اون موقع از روز ،ساعت کاریم نبود از خونه بیرون می زدم تا بتونم ببینمش.
یه روز از مامانم شنیدم براش خاستگار اومده و قراره عروس بشه! یه خاستگار
خوب که دست روی هر دختری بزاره جواب رد نمی شنوه ،ولی خدا خودش یه
جوری من رو سر راهش قرار داد که نتونه به خاستگارش جواب مثبت بده و من
خوشحال از اینکه کنارمه سعی کردم بیشتر بهش نزدیک بشم.
من به رئیسم پیشنهاد همکاریش رو دادم و باباش رو به شرط اینکه همه جوره
مراقبش باشم راضی کردم که اجازه بده باهام همکاری کنه.
چند بار مادرم بهم پیشنهاد داد تا بریم خاستگاریش ،ولی من از جوابش مطمعن
نبودم و هر بار پا روی دلم گذاشتم و به حرف مامان گوش ندادم.
تا اینکه تونستم با عقد موقت راضیش کنم بهم جواب بده!
من عاشق دختری شده بودم که هفته ای دو بار و بعضی وقتا هم ،جلوی ستاد می
دیدمش!
امیر مکثی کرد و رو به من گفت:
راستی ...تو اونجا چیکار داشتی؟
همیشه برام سوال بود! آخه نه مدرسه ات اونجا بود و نه خونهی فامیالت،
آموزشگاهی چیزی هم اونجا نبود که بخوای بری!
به یاد روزایی که خاطره شده بودن لبخند زدم که امیر با دیدن لبخندم به صورتم
خیره شد و پرسید :جدی می گم رها تو اونجا چیکار داشتی؟
 برای دیدن پسری می رفتم که دوستش داشتم.لبخند زد و با خیره شدن به افق ادامه داد:
 وقتی دیدم با شنیدن قصهی زندگی سوگند ناراحت شدی...وقتی توی مهمونی کنار کریم دیدمت...
وقتی از مرگ سوگند به هم ریختی...
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وقتی دزدیده شدی و عذاب کشیدی...
وقتی دیدم به خاطر تیر خوردن من این همه اذیت شدی....
از خودم بدم اومد که پیشنهاد همکاریت رو داده بودم!
من نمی تونستم ببینم تو کنار من اذیت می شی و برای همین فکر کردم بهترین
راه اینه که از هم جدا بشیم.
من نمی خواستم کسی رو کنارم نگه داشته باشم که به خاطر من این همه اذیت
شده و ممکنه دوستم نداشته باشه.
تو قبول کرده بودی باهام باشی به شرط اینکه بعد یه مدت از هم جدا بشیم و من
هم سعی کردم سر قولم بمونم و پام رو فراتر از حدم نزارم.
من از احساس تو نسبت به خودم خبر نداشتم و می خواستم توی کافی شاپ با
گفتن اون حرفا میزان عالقه ات رو بسنجم ولی تو خون سرد بودی و خیلی
راحت پذیرفتی و من فکر کردم از این جدایی خوشحالی.
اونروز توی اون کافیشاپ دلم می خواست بزنی توی گوشم و بگی تو غلط می
کنی از من جدا بشی ...توبیجا کردی که این حرف رو زدی...تو حق نداری با
آبرو و احساس من بازی کنی.
ولی تو حلقه ام رو بهم پس دادی و با قدمای محکم ازم دور شدی.
جوری رفتی که من با خودم فکر کردم پرنده ای هستی که از قفس آزاد شده.
با خودم گفتم ،تو دوستم نداری پس من هم نمی تونم به زور تو رو مال خودم
کنم.
خدا می دونه توی اون چند روزه چی به من گذشت....
یه روز مامانت اومد سراغم و بعد اینکه کلی دعوام کرد گفت که تو چه احساسی
داری و چقدر اذیت شدی.
باهاش حرف زدم و ازش اجازه خواستم بزاره تو با من بیای اینجا.
اول قرار بود فقط خودم وخودت تنها بیایم ،ولی با فکر اینکه ممکنه نیای مینا و
بقیه رو هم با خودم همراه کردم و از مینا خواستم تو رو راضی کنه.
امروز قبل رفتنم دلشوره داشتم ،برای همین خیلی زود برگشتم و دیدم تو توی
دریایی که خدا رو شکر به موقع رسیدم و فهمیدم احساس من یک طرفه نیست و
تو هم دوستم داری.
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قطره ای اشک از گوشهی چشمم پایین چکید.
با انگشت اشاره اش قطرهی اشک رو پاک کرد و گفت :دیگه دوست ندارم
چشمات رو گریون ببینم.
سرم رو باال گرفتم و در میان گریه به روش لبخند زدم.
دست توی جیب شلوارش کرد و حلقه ای که پس داده بودم رو از جیبش درآورد
و بعد اینکه حلقه رو دستم کرد گفت :دیگه دوست ندارم از دستت درش بیاری،
این تا ابد جاش اینجاست.
دستم رو دور از خودم و توی افق گرفتم و به حلقه ای که توی انگشتم می
درخشید خیره شدم و گفتم：یعنی دیگه قرار نیست رهام کنی؟
به چشمام خیره شد و جواب داد :از اولش هم قرار نبود رهات کنم!
پایان.
(این رمان در انجمن نودهشتیا نوشته و منتشر شده است).
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