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خالصه:
ریشهها آغازگر رشد نهالی بیریشهاند؛ آنها میرویانند ،از داخل
نهالی بیبنیاد زندگی میآفرینند.
ریشهها برای بخشش یک زندگی امید بخش در تکاپواند .وای از
روزی که دور باشند؛ از هم جدا باشند ،از هم مخفی باشند .آن زمان
است که زندگی بار و برگ نخواهد داشت؛ آن زمان است که معنایی
وجود نخواهد داشت.
ریشهها گرچه مخفیاند اما رشد را باور دارند؛ با هم میرویند و
زندگی میکنند و زندگی میدهند ،اما اگر بدانند مخفی بودهاند ،آیا
میتوانند بستر رشدی دیگر باشند؟
کاش ریشهها بدانند ،بدانند که کنار هم هستند ،بدانند مخفی بودنشان
به منزله در مقابل بودنشان نیست؛ بدانند این پایان ماجرا نیست!
مقدمه:
ریشهها آغاز رشدی تازهاند
ریشهها بنیاد عشقی سادهاند
ریشهها هرچند مخفی از همند
اما در عشقی لطیف ،آوارهاند
ریشهها در بند کین روزگار
اما در دنیای خود ،آزادهاند
ریشهها در خانهای تاریک و سرد
اما در آشانهشان ،گرمادهاند
ریشهها درگیر رنج این دیار
اما در اقلیم خود ،آسودهاند.
فصل اول :پنهان پیدا
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قدمهای کوتاه و با احتیاطم ،مسیر پیش روی دیدگان بستهام را طی
میکردند و در پی یافتن مسیری آشنا در مسیر برگهای چیده شدهی
زیر کفشهای عابران ،به دنبال نشانی از گذشتهی به ظاهر تلخ و
البته سردم میگردم ،اما چیزی جز یک همدم همیشه همراه و یار
جدا نشدنی این روزهایم من را یاری نمیدهد ،اوست که همگام با
قدمهای منتظرم همراهی میکند و من مدیونش هستم که حتی زبانی
برای اعتراضی نمیگشاید وقتی که سرشار میشوم از بیرحمیهای
این روزگار بیمروت و او باز هم با وجود من ،برایم وفادارانه
صبوری به خرج میدهد و الحق که مثل بقیهی آدمهای اطرافم
زبانی برای جوابگویی ندارد و برعکس آنها همیشه ساکت و
همراه با من هم قدم میشود و من باز هم شرمندهی این جسم سفید و
راهنما هستم .
کمی که راه طوالنی پیش رویم را طی کردم ،خستگی باالخره
پیروز میدان میشود و من را برای نشستن روی نیمکتی درون
پارکی در همین نزدیکیها که به نظر میرسد امروز برخالف
روزهای دیگر کمی شلوغ است ،دعوت میکند .هر روز این مسیر
را طی میکنم و به اینجا ،مأمن آرامش لحظههایم رجوع میکنم و
گامهایم انگار مسیر را بلد شدهاند که نقش مسیر را در حافظهی بلند
مدت خود حک کردهاند.
باالخره به سمتی که هر روز قرارش را با خود گذاشتهام میروم
و خودم را مقابل جسمی سخت میرسانم و با دست خود سعی میکنم
درختی که پشت نیمکت است را لمس کنم ،انگار او نیز در انتظارم
است که دست گرم تابستانه اش را در دستان سردم گره میزند تا
من را برای نشستن هر چند مدتی اندک ،دعوت کند.
با اطمینان از خالی بودن نیمکت ،تنهای تکیه زده به درخت سرو
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نشسته در محوطه ،خودم را مهمان تنهاییاش میکنم تا تنهاییام را
در خلوت خود دعوت کند.
یار همراهم را تا کرده و آن را درون یکی از جیبهای گرم کن
تنم انداختم و گذاشتم تا کمی از سرمای وجودش با ورود به فضای
گرم جیب کت در تنم ،آرامش گیرد.
کمی در سکوت سعی کردم فضای پارک را در خاطرم ترسیم
کنم و آرامشم را از این طریق تکمیل کنم .
صداهای اطراف لذتی دیگر در رگهایم تزریق میکند ،اجازه
دادم کمی سکوت در اطرافم مهیا باشد تا صداهای خندهی کودکان،
تکان خوردن سبزهها و برگهای درختان در اثر باد وزان عصر
تابستان و نوای زمزمهی عاشقانهی زوجهایی که با هم و هم قدم در
کنار یکدیگر گام بر میداشتند و برگهای زیر پایشان را خرد
میکردند؛ به گوشهایم برسد .صدای خرد شدن برگهای سبز و
یشمی درختان ،من را یاد صدای خرد شدن یک دل سرخ رنگ
میانداخت که در نزدیکیام و کمی در سمت چپم در حال تکان
خوردن بود و خودش را با لرزیدنش به نمایش میگذاشت .با وجود
تقالیش و سعی فراوانی که در رخ نمایی داشت ،اما انگار بیشتر از
هر چیز دیگری نادیده گرفته میشد و من این را به خوبی
میفهمیدم.
دوست نداشتم صدای اطراف تنها نوازشگر گوشهایم باشد،
بنابراین ناخودآگاه دستم به دنبالش در جایی کنار جیب زیپی مندرج
در کت تنم ،هدایت شد و آن شی با ارزش را قاپیدم.
با کمی تنظیم اندک آن را در جایی نزدیک دهانم نگه داشتم و
تمام تمرکزم را در نفسهایم تزریق کردم و در نهایت با گذاشتن
لبهایم روی صفحهی ساز ،نوایش را به محیط اطراف ارسال
کردم ،دیگر خبری از صدای قدمهای زوجها ،هوهوی باد و وزش
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نسیم در ال به الی سبزههای درگیر در آغوش هم نبود و تنها صدای
خوشناز ساز دهنیام بود که تنها روحم را جال میبخشید و افکارم
را از غلظت سیاهیها برای مدتی میزد و این برایم در این لحظه
بهتر بود .
مدتی بود که فارغ از هر چیزی مینواختم و از دنیای اطرافم
غافل بودم که با صدای تشویق دستهایی به خود آمده و ساز را از
لبانم فاصله دادم و سعی کردم کمی به اطرافم متمرکز شوم ،ساز را
به جایگاه قبلیاش فرستادم و نگاه تیرهام را به رو به رو ،جایی که
نمیدانستم دقیقا چه کسی ایستاده و یا حداقل چه نگاهی در چشمانم
متمرکز شده است؛ دوختم.
صدای تحسین دیگران از گوشه و کنارم به گوش میرسید و
واکنشی را از خود بروز نمیدادم؛ نمی دانستم اگر برخیزم و یار
همیشگیام را به نمایش بگذارم؛ صدای تحسینشان فروکش میکند و
این برایم گزنده بود؛ سکوتم نشانهی اعتراض به واکنش بعدشان
است و این گاهی من را به خنده ،وا دار میکند.
برای اینکه انتظارم زیادی به طول نینجامد از جای برخاستم و
عصای سفید رنگ را از جیب گرم و نرم خارج کردم ،مثل اینکه
زیادی گرمش بود؛ حال میبایست سردی نگاه سرشار از ترحم
اطرافیان را در خود ذخیره میکرد و آبدیده میشد؛ مثل صاحبش!
انتظار زیاد به طول نینجامید ،با برخاستنم صدای تحسین اطرافیان
حاال دیگر مثل قبل نوازشگر گوشهایم نبود و صدای ریز
حرفهایشان و زمزمهی دلسوزانشان به گوش میرسید ،اما
بیتوجه به آنها به کمک همیارم از کنار جمعیتشان گذر کردم و به
قصد خروج از محل آرامشم که گهگاهی هم مثل امشب آزار دهنده
میشد؛ گام برداشتم.
6

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

در هنگام خروج به ناگاه با لمس دستم توسط دست کسی و پشت بند
آن کشیده شدن دستم؛ به شدت به پشت سرم پرتاب شدم و عصای
سفید رنگ از دست دیگرم رها شد و رشته ی پیوندش از دستم جدا
شد.
با عصبانیت به سمت کسی که این چنین بیمالحظه دستم را کشیده
است ،برگشتم تا چشمان سرشار از غضبم را به اویی که بر خالف
من می دید و خشم درون آن را میکاوید نمایش دهم؛ بنابراین با
همان غضب نهفته در کالمم رو به او توپیدم:
ـ چته؟! حواست کجاست؟
بیتوجه به لحن عصبی و تقریبا عامرانهام؛ با تعجب و بهت گفت:
ـ تو -تو واقعیت داری؟ !
"امیر"
سلفون روی ساندویچهای بخت برگشته را با عجله کنار زد و مثل
گشنههای سومالی ،به ساندویچ مورد عالقهاش حمله کرد ،انگار تا
حاال به این بیچاره غذا نداده بودند.
شهاب آرومترم بخوری اون فرار نمیکنه ،تو هم سیر میشی.در همان حال که دهانش پر بود ،گفت:
گ...ش...نمه ،از ص...بح چیزی نخوردم.با این حرف نوشابهاش را سر کشید و نفسی از روی آسودگی کشید،
در حالی که مشغول خوردن بودم؛ گفتم :
مگه امروز صبحانه نخوردی؟گاز بزرگی از ساندویچ داخل دستش زد و با سر عالمتی به معنای
«نه» تکان داد.
زیاد هم عجیب نبود ،اصوالً خانوادهی شهاب ،خانوادهای نبودند که
زیادی دور هم باشند ،مادرش که تا لنگ ظهر خواب میبود و وقتی
هم بیدار میشد به قول شهاب به دنبال سالنهای مد و آرایش و...
7
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میچرخید ،پدرش هم که برای خودش دنیایی داشت و زیادی جلوی
چشم آفتابی نبود ،اکثرا پای ثابت مهمانیهای خسروخان بود و تنها
آنجا افتخار مالقات با او را داشتم؛ اما خودش را زیادی نشان
نمیداد .همیشه توی کار غرق بود و شهاب از او دل خوشی
نداشت ،میگفت از کارهایی که بهمنخان میکند خبر دارد؛ ولی
طوری نشان میداد که از همهکس بیخبرتر ،خودش است.
پدر و مادر شهاب جزء خانوادههای ثروتمند و مغروری بودند که به
هرکسی توجه نشان نمیدادند و به قول شهاب که همیشه میگفت:
منم یکی از آدمهای اطراف خانوادهام هستم که برای پدر ومادرم پشیزی ارزش ندارم ،همانطور که آدمهای اطراف خانوادهی
فخر برایشان بیارزش هستند و به حساب نمیآیند.
اما من اینطور فکر نمیکردم ،چون باالخره شهاب فرزندشان بود و
آنها پدر و مادر اما هر زمان که این حرف را به شهاب
میزدم؛ با پوزخندی تلخ از رفتارهای خانوادهاش برایم قصهها
میگفت و من را در بهتی عجیب فرو میبرد.
با خوردن آخرین لقمه ،از فکر شهاب و خانوادهی پر ماجرایش
بیرون آمدم .ته نان باگت را در سفره انداختم و به کناری خزیدم و
در همان حال که بالشت کنار تخت گوشه اتاقک را بر میداشتم رو
به شهاب کردم و گفتم:
ـ من اینها رو آوردم ،تو جمعشون کن .امروز از شش صبح بیدارم
دیگه نا ندارم ،یکم میخوابم که عصر سر خاک بریم.
بدون هیچ حرفی سرم را روی بالشت گذاشتم ،اونقدر خسته بودم که
به صدای نق و نوق شهاب توجهی نشان ندادم و سرم نرسیده به
بالشت بیهوش شدم.
با صدای پی در پی ضربهی دستی به در اتاقک درون عمارت ،هر
دو سراسیمه از جا بلند شدیم ،با درک موقعیتم نفسی از روی حرص
8
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کشیدم و به ساعت نگاه کردم ،ساعت چهار عصر بود .معلوم نبود
که کدام بیمالحظهای دستش را محکم به در میکوبید و تند و پشت
سر هم نامم را به زبان میآورد و من را احظار میکرد؛ آخر مگر
به جز خسرو کس دیگری میتواند روی اعصاب نداشته امیر
بیچاره سنتور بزند؟! از جایم بلند شدم به سمت در راه افتادم،
همانطور که به سمت در میرفتم از شهاب که با بد خواب شدنش
خسروی بیمالحظه میکرد .خواستم
پشت هم بد و بیراه را نصیب
ِ
کمی ساکت باشد تا گزک دست این خسروی همیشه مزاحم ندهد.
با باز شدن در اتاقک ،دست خسرو میرفت تا ضربهای دیگر به در
بکوبد در هوا ماند .نگاهش کردم ،با تفریح نگاهم میکرد .مردک
موفق شده بود؛ بد خوابم کند و از این طریق آزارم دهد و حال با آن
ریشخند کنج لبش بیش از همه مرا حرص میداد.
سالم ،کاری داشتین؟بدون اینکه جوابم را بدهد ،با لحن خونسردی گفت:
خواب بودی؟یک چرت کوچیک بود ،کم -کم باید بیدار میشدم ،چون کارداشتم.
سری تکان داد و ادامه داد و گفت:
به کارهات ،مهمونی فردا شب رو هم اضافه کن؛ فردا شب کلیمهمون دارم .امروز باید کل استخر رو تمیز کنی ،گلهایی که
سلمان خریده رو توی باغچه بکاری ،بعضیهاشونم نیاز به گلدون
دارن؛ گلدونهایی که احمد خریده گوشهی حیاطن حواست باشه!
سرویس بهداشتیهام با تو کل محوطه هم هست ،دیگه خودت
میدونی باید چکار کنی؛ راستی ،شب هم میای لیستی میدم تا بری
خرید ،هر چی خریدی رو میبری میدی توی مطبخ.
کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد:
9
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ـ فعال همینها رو داشته باش تا بعد.
بدون اینکه هیچ عکس العملی از خودم نشان بدهم در مقابل تمام
دستوراتش که پشت سر هم برایم قطارشان کرده بود ،گفتم :
ـ کار دیگهای ندارین؟
نگاهی از روی تحقیر به سر تا پایم کرد ،با پوزخند به این مرد
زیادی از خود راضی که فکر میکرد برای ذرهای کم کردن
کارهایی که سفارش کرده بود ،به پایش میافتم خیره شدم تا اینکه
گفت :
ـ یادم بیاد بهت میگم.
ﭘوزخندم رو که میدونستم حرصش را بیشتر از اینها در میآورد
را روی لبانم حفظ کردم و گفتم:
ـ منتظرم ،خدانگهدار.
با حرص و بدون اینکه جواب خداحافظیام را بدهد ،راهش رو
کشید و رفت.
با بستن در ،خود را داخل اتاقک گوشهی عمارت انداختم .پشتم را
به در کردم و نفسی عصبی کشیدم ،گویا موفق شده بود تا حرصم را
درآورد.
با صدای شهاب نگاهم را معطوفش کردم:
چی میگه مردک الابالی؟هیچی ،فرداشب مهمونی داره؛ میخواد براش خر حمالی کنم.با گفتن این حرف به سمت تخت راه افتادم و پیراهن سورمهای رنگم
رو که امروز صبح هم تنم بود را از روی تخت برداشتم و روی
رکابی مشکی رنگم تنم کردم .در حینی که دکمههای پیراهن را
میبستم ،شهاب گفت:
کجا به سالمتی؟امروز پنجشنبهس ،دارم لباس میپوشم برم سر خاک مامان طوبی.10
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باشه .بیا با هم بریم؛ من هم دلم تنگ شده .با ماشین میریم تازودتر برسی و کارهات رو بکنی ،البته روی کمک من هم حساب
کن.
تو رو جدت شهاب ،دوباره مادرت من رو میبینه و بد و بیراهنثار من و اجدادم میکنه .من هم به احترام تو نمیتونم چیزی بگم.
بعدشم خسرو ببینه اینجا کمکمی میره روی مخم ،من هم حوصلش
رو ندارم .بعدشم آمارت رو اول از همه به خانوادت میده!
خسرو غلط میکنه ،حرفی زد خودم جوابش رو میدم؛ بعدشم تواول از همه سعی کن تو روی فلور اسم «مادرت» رو نیاری که
بیشتر قاطی میکنه تا اینکه بخواد به کمک کردن من به تو گیر بده.
از من گفتن بود برادر من ،تو که خانوادت رو میشناسی؛ اونهااز من خوششون نمیاد ،بهتره باهاشون راه بیای! من هم احمد و آقا
سلمان کمکم هستن ،نگران نباش.
اون پیرمرد مگه چقدر میتونه بهت کمک کنه؟ احمدم فوقش دو تادرخت آب بده مگه کار دیگهای ازش بر میاد؟ عیبی نداره ،فلور
بفهمه بهت کمک کردم فوقش دوتا فحش و بد و بیراه نثارم میکنه،
دیگه کاری نمیتونه بکنه.
هر چی میگم یک چی میگی ،من به خاطر خودت میگم.اگه به خاطر خودمه ،من راحتم مشکلی ندارم."کله شقی" نثارش کردم و هر دو بعد از آماده شدن از عمارت راه
افتادیم.
***
از فضای سرد و بیروح قبرستان بیرون زدیم ،توی ماشین نشسته
بودیم و شهاب در حال رانندگی بود .بینمون سکوت سنگینی برقرار
شده بود ،سرم را به پشتی صندلی تکیه داده بودم و به یک سالی که
در پیش گذاشته بودم فکر میکردم؛ مامان طوبی عزیزم رو یک
11

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

سال بود از دست داده بودم ،اون هم من را در دنیای خالی از
حضور پر رنگش رها کرده بود و در حقم بیانصافی بزرگی رو
روا داشته بود .مگر امیر به جز یک مادر رنجور و خسته دیگر
کسی را داشت که بتواند در این دنیای بیرحم زندگی کند و از دست
مجازاتهایش راه گریز داشته باشد؟ مامان طوبی هیچ مشکلی
نداشت؛ اما درد سالهای بیپدر بزرگ کردن تک پسرش و سالها
کلفتی در عمارت بزرگ خسرو او را یک شب از پای انداخت و با
ضربهای مهلک از سکتهی قلبی ،روانهی جهانی دیگر شد تا از آن
به بعد بتواند به آرامش برسد و این برای من که سالها آرزو داشتم
تا با به اوج رسیدنم او را به آرامش برسانم ،دردناک بود و من این
سرنوشت را نمیخواستم؛ اما مجبور به پذیرش چنین تقدیری بودم.
با پیچیدن ماشین درون کوچه ،از فکر به آیندهی نامعلومم خارج شدم
و نگاهم معطوف به خانهی شهاب اینها شد .همزمان با رسیدنمان
نزدیک عمارت خسرو ،ماشین آلبالویی جدید فلور(مادر شهاب) در
مقابل چشمانمان نمایان شد ،شهاب با دیدن مادرش «نوچی» را
زیرلب زمزمه کرد و بعد گفت :
باز برای فخر فروختن به این و اون ،این گوجه فرنگی رو آوردبیرون.
با گفتن این حرف ،مادرش از توسان آلبالویاش خارج شد و جلوی
اسپورتیج مشکی شهاب دست به سینه ایستاد.
شهاب زیر لب گفت:
امیر ،تو اصالً پایین نیا.یعنی چی شهاب؟ زشته!و با گفتن این حرف از ماشین پیاده شدم و به امیر -امیر گفتنهای
شهاب توجهای نکردم ،با بستن در ماشین به سمت مادر شهاب رفتم
و در همان حین گفتم:
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سالم خانم فخر ،روز بخیر؛ حالتون خوبه؟بدون اینکه نگاهم کند ،عینکش را از روی چشمان آرایش کردهاش
برداشت و نگاهش را معطوف شهاب که حال او هم کمی دورتر از
من کنار در ماشین ایستاده بود کرد و بیتوجه به من رو به شهاب
گفت:
به -به آقا شهاب گل؛ باد آمد و بوی عنبر آورد ،معلوم هستکجایی؟
شهاب نگاهی به من کرد و بعد نگاهش را به فلور داد و با لودگی
گفت :
فلور جون ،این بوی عنبر از بوی عطر شماست که کوچه روبرداشته ،نه بوی عرق بدن بنده .بعدشم چقدر گوجه فرنگیتون
خوشگله ،نمیشه با ماشین من تاختش بزنین.
فلور نگاهش را با غرور به ماشین پشت سرش انداخت و چشمانش
در حلقه چرخاند و گفت :
نخیرم ،میتونی با یک اشاره از بهمن بخوای تا عینش رو براتسفارش بده ،تو که مثل دوستهات بیپدر و مادر نیستی تا برات
خرج نکنن .صد بارم بهت گفتم با هر کس و ناکسی نگرد تا من بعداً
سرافکنده دوست و فامیل نشم!
شهاب زیر لب غرید:
فلور خواهش میکنم مراعات کن.ﭘوزخندی زد و گفت :
مگه چی گفتم که بخوام مراعات کنم؟ خواستم بیشتر مواظبخودت باشی ،این روزها گرگ زیاد شده.
و بعد زیر چشمی نگاهی به من کرد و ادامه داد :
بعدشم ،تو مگه خونه زندگی نداری؟ نکنه شبها هم با فقیر فقرامیگردی.
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شهاب با همان حرص نهفته در کالمش گفت:
مگه خونه مجردی ندارم؟ ترجیح میدم اونجا باشم.فلور نیشخند زد و گفت:
خونه مجردی یا اتاقک عمارت خسرو؟!دستش را تهدیدوار جلوی چشمان شهاب تکان داد و ادامه داد :
فکر نکن ازت خبر ندارم ،هر غلطی دلت میخواد میکنی .آمارترو خسرو بهم میده ،پس حواست باشه!
با گفتن این حرفش ،عینکش را مجدداً روی چشمانش زد و سوار
ماشینش شد و با گاز از کنارم گذشت .او رفت؛ اما صدای شکستن
قلبم آنقدر بلند بود که گوشهای ناشنوایش نشود اما دوست همیشه
همراهم صدایش را شنید و سرش را از شرم پایین انداخت؛ اما من
سرافکندگیش رو نمیخواستم ،دستم را روی شانهاش گذاشتم و ازش
خواستم مثل همیشه بیخیال باشد ،چرا که من از حرفهای مادرش
ناراحت نمیشدم .او یک زن عقدهای و بیمار بود که از تحقیر
انسانهایی چون من لذت میبرد.
آخرین پله را که باال آمدم ،رو به شهاب کردم و با صدای بلندی
گفتم :
ـ شهاب جان ،لطفا اون پمپ رو بزن استخر پر آبشه.
با گفتن این حرف کش و قوسی به بدنم دادم و یک «آخیش» از دل
و جان گفتم ،جدا که از صبح داشتم جون میکندم؛ با نگاهی به
ساعت مچیام فهمیدم ساعت نه و نیم شب است و من تا االن داشتم
استخر را تمیز میکردم.
نگاهی به دور و اطرافم کردم؛ محوطه از تمیزی میدرخشید ،از
شهاب ممنون بودم؛ اگر نبود تا فردا صبح هم از پس اینجا بر
نمیآمدم.
با صدای بلند خسرو که صدایم میزد ،از وارسی اطراف برای
14
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یافتن شهاب دست کشیدم.
ـ امیر؟
نمیدانم چرا به صدای این مرد آلرژی پیدا کردهام ،قشنگ میتواند
مغزم را سوراخ کند .پا تند کردم تا به او برسم ببینم اینبار چگونه
میتواند عصبیام کند.
ـ بله کاری داشتین؟
لیست درون دستش را به همراه یک کارت عابر بانک به دستم داد
و گفت:
ـ خریدای ملوک رو انجام بده و بعد همین امشب براش ببر!
به لیست بلند باالی درون دستم نگاهی انداختم و با خود فکر کردم
در این ساعت شب با این لیست چگونه باید به چند جای مختلف سر
بزنم تا بتوانم لیست را آماده کنم؟ این لیست را هم میتوانست ظهر
بدهد؛ اما بدون هیچ واکنشی نگاهش کردم و گفتم :
ـ چیز دیگهای نمیخواین؟
کمی تعجب کرد؛ اما سعی کرد به روی خودش نیاورد برای همین
گفت:
ـ خسته که نیستی؟
ـ نه چطور؟
ـ واسه خاطر حیاط و...
نذاشتم ادامه بدهد برای همین گفتم :
ـ نه مشکلی نبود.
ـ خستهام بودی مهم نبود ،باالخره هر چی هم که باشه مفت و مجانی
اینجا نشستی باید یک کاری بکنی یا نه؟!
با گفتن این حرف پشتش را به من کرد تا برود اما یکدفعه مکثی
کرد و به طرفم برگشت و ادامه داد:
ـ در ضمن ،فکر نکن از اینکه دوستت رو برای کمک اینجا
15
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کشوندی به بهمن نمیگم .بهتره حواست بیشتر جمع باشه!
و با گفتن این حرف به طرف داخل عمارت پا تند کرد.
کمی ایستادم تا کم شدن شرش از سرم را نظارهگر باشم .به سمت
اتاقک کوچکم راه افتادم باید هرچه سریعتر خریدها را مهیا
میکردم ،داشتم لباسم رو با همون لباسی که سر ظهر پوشیده بودم
عوض میکردم که شهاب ناگهانی وارد اتاقک شد و با کمری خمیده
خودش را روی تخت پرتاب کرد و با ناله گفت:
ـ وای ننه فلور ،کجایی که ببینی این خسروی ذلیل مرده چی به
روز شهابت آورد .خدا ازت نگذره خسرو که از کت و کول افتادم،
آی ننه فلور!
ـ چه ِاته باز؟
ـ کمرم ،بدنم ،پاهام ،سرم ،دلم و...
یکدفعه نگاهش به من افتاد و ساکت شد و سیخ سر جایش نشست
و گفت :
ـ چرا لباس بیرون تنته؟
ـ نشنیدی خسرو صدام زد؟ دارم میرم بیرون خریدهاش رو انجام
بدم.
ـ این موقع شب؟
ـ آره.
ـ این شعور نداره؟!
ـ میبینی که نداره ،برم که تعطیل نکردن.
ـ من هم باهات میام.
ـ چی -چی رو باهام میای؟ ندیدی مادرت امروز چی گفت؟
ـ فلور بگه ،کیه که گوش کنه؟
ـ شهاب با اعصاب مادرت بازی نکن ،برو پیشش رفیق من.
ـ به این نیم ساعت فلور چیزیش نمیشه ،اون تا دیر وقت بیداره.
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نترس زمان داره که مغز من رو متالشی کنه.
ـ چی بگم؟ مادر توعه ،تو اخالقش رو بهتر میدونی.
ـ مادر رو خوب میای.
ـ از دست تو!
آن شب تا دیر وقت دنبال وسایل مورد نیاز ملوک خانم برای جشن
جمعه شب خسروخان بودیم ،اگر شهاب نبود دست تنها واقعا ً سختم
بود .به واسطه پدرش آشنا زیاد داشت و همین باعث شد آن همه قلم
جنس به راحتی خریداری بشه.
شهاب بعد از اینکه من را به عمارت رساند ،رفت و من تمام اقالم
مجاز و غیر مجازش را به ملوک خانم تحویل دادم و بعد از اینکه
مطﻤﺋن شدم که همه چیز سر جای خودش قرار دارد ،به اتاقکم پناه
بردم تا کمی آسایش را به جان بخرم.
***
به ساعتم نگاه کردم نه و نیم صبح بود .به سرویس میز و صندلی
سفارش مشتری قدیمی مغازه نگاه کردم که تا دیروز هر تیکهاش
یک طرف رها شده بود؛ اما االن همه آن تیکهها با مهارت دست
اوستا امیر به هم پیوند خورده بودند و میز و صندلی سفارشی حاج
کاظم دوست صمیمی حاج سلحشور رو حاضر کرده بود .
هنوز داشتم نگاهش میکردم که شهاب با سر و صدا داخل کارگاه
شد.
ـ امیر کجایی برادر من؟ از صبح دارم دنبالت میگردم.
با لبخند به چهرهای برادر دوست داشتنیام نگاه کردم و گفتم:
ـ سالمت رو توی کوچه جا گذاشتی؟
ـ سالم .معلوم هست کجایی؟ اومدم خونت نبودی.
ـ نبودم ،حاال مگه چی شده؟
ـ چی ش...
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دیدم ساکت شد ،خط نگاهش رو دنبال کردم رسیدم به میز روی
صندلی ،تعجبش را که دیدم لبخند زدم و گفتم:
ـ چت شد؟
ـ امیر ،این چرا این شکلی شده؟
ـ هیچی فقط مونتاژ شده ،همین.
ـ همین؟ این حداقل  4ساعت وقت میبره.
ـ آره درسته.
با تعجب بیشتر نگاهم کرد و گفت:
ـ تو اینکار رو کردی؟
ـ اوهوم.
با تعجب آمیخته به لبخند گفت:
ـ اما چطوری؟
ـ کار سختی نبود ،صبح بعد نماز اومدم همین پیش پای تو تموم شد.
ـ دیوونه ،چرا تنهایی اینکار رو کردی؟ خب منتظر میموندی با هم
تمومش میکردیم!
ـ دیروز خیلی زحمتت دادم .هم اینکه من رو بردی مامان طوبی رو
ببینم ،عمارت رو کمکم کردی تمیز کنم ،در صورتی که اصال
وظیفه تو نبود .آخر شبم به خاطر من مجبور شدی دیر وقت بری
خونه ،من هم دیدم کاری از عهدم برنمیاد این رو زودتر آماده کردم
و به حاج کاظم زنگ زدم گفتم بیاد تحویل بگیره.
در آغوشم گرفت و سپس رهام کرد و گفت:
ـ آخه چرا اینقدر تو با مرامی؟
دو ساعتی میشد که از کارگاه به خانه برگشته بودم .امروز جمعه
بود و وقت مناسب برای مرور امتحان فردا.
کتاب روانسنجی؛ درسی که من عاشقش بودم و همیشه از خواندنش
لذت میبردم را در دست داشتم و مشغول مطالعهاش بودم که در
18
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اتاق به صدا در آمد .نگاهم به سمت در اتاق کشیده شد ،دانستن
اینکه چه کسی پشت در است خیلی سخت نبود؛ چون که شهاب
رفته بود خانهشان تا من بتوانم درس بخوانم و خسرو هم هر وقت
کاری داشت خودش میآمد اینجا ،بقیه اهالی عمارت هم به من
کاری نداشتند.
از جایم برخاستم تا ببینم دوباره چه چیزی باعث شده خسروی
اتاق را باز کردم؛ خسرو بیمالحظه دست از سر من بر ندارد ،در
را با کت و شلوار که در دست داشت مقابل خود دیدم ،کتی که داخل
:دستش بود نرم کنار زدم و خیره به او گفتم
سالم ،کاری داشتین؟ -
ـ چطوری پسر؟
ـ خوبم ،اتفاقی افتاده؟
نه همهچی عالیه .ـ
 خب خدا رو شکر.همین؟! نمیخوای بپرسی این کت و شلوار اینجا چی کار میکنه؟ ـ
دست به سینه پوزخندی زدم و گفتم:
 خب ،این کت و شلوار اینجا چیکار میکنه؟ـ امشب توی مهمونی تو باید این لباس رو بپوشی و بیای و از
مهمونهام پذیرایی کنی.
ـ مگه خدمههاتون نیستن؟
پس تو اینجا چی هستی؟ ـ
ـ من امروز کار دارم...
نگذاشت ادامه دهم که گفت:
ـ متوجه نشدی پسر جان؛ گفتم باید این لباس رو بپوشی و شب بیای
19
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مهمونی .هه ،مهمونی دعوتت نکردم که جا خالی میدی وقتی میگم
باید ،یعنی باید! بعدش هم تو آدم آزادی نیستی که خودت تصمیم
بگیری ،اینجا من صاحبتم.
ـ صاحب اصلی همهی آدمها خداست ،حتی خود شما.
:لباس داخل دستش را تخت سینهام کوباند ،پوزخندی زد و گفت
.شب ساعت  ۷توی عمارت میبینمت -
و رفت و من تنها به رفتنش نگاه می کردم ،کم -کم که دور شد درب
را کوباندم و لباس را به گوشه اتاق پرت کردم ،سعی کردم نفس
عمیق بکشم .اصوالً خسرو آنقدر بیارزش بود که نخواهم داخل
ذهنم جایی برایش در نظر بگیرم و به خاطر کار احمقانهاش حرص
بخورم.
سر جایم نشستم و از داخل فالسک کنار دستم یک لیوان چای خوش
رنگ ریختم و مشغول خوردن شدم ،اصوالً چای تنها داروی
مسکنی بود که هم خستگی و هم اعصابم را آرام می کرد .سعی
کردم به اتفاق چند دقیقه پیش فکر نکنم و تمام تمرکزم را به کتاب
دلخواهم بدهم.
"شهاب"
روبهروی تلویزیون نشسته بودم و با هیجان فوتبال میدیدم که دیدم
فلور گوشیام را که داخل دستش بود را سمتم پرت کرد ،با تعجب
نگاهش کردم که گفت:
 حاجیتونه.با گفتن این حرف نگاهی به گوشیام کردم که با دیدن نام حاج کاظم،
نگاهی دیگر به فلور انداختم و بعد با اشاره سر از او خواستم تا
چیزی نگوید ،پشت چشمی نازک کرد و خودش را به راحتیها
رساند و من هم با برقراری تماس گفتم:
20
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 سالم حاج آقا .حال شما؟ احوال شما؟ـ سالم پسرم .حالت چطوره؟
ـ ممنون ،شما چطورید؟
ـ ما هم شکر خوبیم ،نفسی میاد و میره.
ـ امیدوارم همیشه سالمت باشید ،جانم؟! امر؟
ـ عرضی نیست پسرم ،تماس گرفتم بابت میز و صندلیها تشکر
کنم هم طرحش و هم رنگش مورد قبول حاج خانم بود ،ماشاهللا بزنم
به تخته واسه خودت هنرمندیها.
با تعجب گوشی را مقابلم گرفتم و به صفحهاش زل زدم ،راستی-
راستی حاج کاظم بود که داشت از من تشکر میکرد؟! آخر طرح آن
میز و صندلی که با امیر بود ،رنگ و مونتاژش هم که خودش انجام
داده بود!
ـ ممنونم؛ ولی حاجی این میز و صندلی رو که صبح رنگ زدیم
مگه تحویلش گرفتین؟
ـ نه پسرم؛ امیر تماس گرفت گفتش که کارمون آمادست برم ببینمش،
من هم حاج خانم همراهم بود رفتیم یک تو که پا توی کارگاه کار رو
دیدیم ،الحق که هنرمندی پسرم! اولش فکر کردم امیر درستش کرده
ولی بعدش امیر گفت که تو کل کارهاش رو کردی و اون امتحان
داشته و نتونسته کمکت بده .من هم تماس گرفتم تا ازت تشکر کنم
پسرم زحمت کشیدی.
با تعجب گفت:
 خواهش میکنم حاجی کاری نکردم ،من هم دست پرودهی امیر وحاج سلحشورم ،امیدوارم متناسب با فضای منزل باشه.
ـ تشکر پسرم ،خدا ازت راضی باشه.
ـ سالمت باشید.
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ـ در امان خدا!
ـ خدانگهدار.
وقتی گوشی را قطع کردم هنوز در بهت بودم ،آمدم که با امیر تماس
بگیرم که متوجه بهمنی شدم که شیک کرده و از پلهها پایین میآید.
از جایم پا شدم و سمتش رفتم و گفتم:
 کجا به سالمتی؟! مهمونی تشریف میبرین؟ـ مگه امیر بهت نگفته؟
با یادآوری مهمانی خسرو گفتم:
 آهان! یعنی شما هم دارین تشریف میبرید؟ـ فکر کن نرم ،میخوام ببینم خسرو این دفعه میخواد چی کار کنه.
ـ مگه قراره کاری کنه؟!
خیره شد و گفت:
 همین مهمونیش رو میگم ،معلوم نیست شام چی میخواد بده.مطمﺋنا ً کوروش رو هم دعوت کرده.
نگاهش کردم؛ من را خر فرض کرده ،فکر میکرد از نقشههای
متفاوتشان در مهمانیهایی که میگرفتند خبر ندارم ،فکر میکرد
نمیدانم تمام این مهمانیهایی که برگذار میکردند پوششی بوده
برای پنهان کردن کارهای یواشکی که انجام میدهند؛ هر چند که از
ماهیت کارشان اطالعی ندارم اما میدانم که این جشنهای پیدرپی
به خاطر موفقیت نداشتهشان نیست .آن ها کلکی در سر دارند که تا
نفهمم ،در بردار نیستم.
تمام این افکار تنها چند ثانیه از مسیر پرتالطم ذهنم گذشتند،
همانطور که خیره نگاش میکردم گفتم:
.آره جون خودت -
بیتفاوت از کنارم گذشت و به سمت فلور رفت و کراوات را دستش
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داد و گفت:
 -.عزیزم ،این رو برام ببند
فلور که ناخنهایش را سوهان میکشید ،پاشد و مشغول بستن
کراوات شد .آماده نشده بود برای همین با تمسخر گفتم:
 فلور جون ،تو چرا حاضر نشدی؟ تو که از امروز صبح باید تویآرایشگاه میبودی .تازه نشستی ناخنهات رو سوهان میکشی؟ عه-
عه شهاب برات بمیره هنوز که الکهاتم نزدی ،نمیخوای تست کنی
ببینی کدوم رنگش به کدوم لباست میاد؟ راستی ،ندیدم لباست رو از
انگلیس واست بیارن نکنه لباس تکراری بپوشی که خدای نکرده
بدری خانم چشمهاش از توی کاسه در نیاد؟!
هنوز میخواستم ادامه بدهم که دیدم چیزی نگفت و نگاهی به بهمن
کرد و کروات را دور گردنش تنظیم کرد و همینطور به هم زل
میزدند و چیزی نمیگفتن ،چقدر مشکوک شده بودند .از صبح
حرفی نمیزدند حاال هم فلور برای مهمانی آماده نبود و این خیلی
عجیب بود.
فلور که کارش تموم شد نشست و سوهانش را برداشت و همینطور
که آن سوهان را روی ناخنهایش می کشید در جواب من بیحوصله
گفت:
 حوصله مهمونی ندارم ،دیروز رفتم.با تعجب نگاهش کردم ،این فلور را اصال نمیشناختم؛ اصوالً فلور
آدم کم حرفی نبود و مدام کارش این بود که روی اعصابم راه برود؛
اما امروز عجیب ساکت شده بود ،عجیبتر از آن که او هیچ مهمانی
را از دست نمیداد! ولش کن ،بیخیال .حتما دوباره با آن دوستان
بدتر از خودش به هم پریدند ،حالش را گرفتهاند این هم اعصابش
خورد شده .با این فکر که دوستانش حالش را گرفتهاند توی دلم
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برایش قهقهه زدم و آرزو کردم کاش آن لحظه آنجا بودم و قیافه
فلور را می دیدم؛ ولی به خاطر همین که ساکته و کاری به من
ندارد باید خدا را روزی صد مرتبه شکر کنم؛ اما ای کاش هیچ وقت
فلور و بهمن را دست کم نمیگرفتم.
*امیر*
جلوی آینهی دراور ایستاده بودم و به لباسی که خسرو برایم آورده
بود که نقش تنم بود نگاه میکردم؛ بهم میآمد اما چندان دوستش
نداشتم .هه ،بوی نکبت و کثافت میداد ،بوی آوارگی ،بوی بدبختی،
بوی بیچارگی؛ اما من مجبور بودم به این نکبت تن بدهم! به چهرهام
دقیقتر شدم؛ چشمانم مشکی بودند ،مثل چشمان بابا محمد ،چون
مامان طوبی همیشه میگفت؛ امیر وقتی نگاهت میکنم ،یاد زندگیم
.میوفتم اما زندگیم زیاد زندگی نکرد
بینی قلمی و ابروهای مشکی و لبهای متناسبی داشتم که ترکیبشان
در صورت بیضی شکلم بد به نظر نمیآمد ،صورتم را اصالح کرده
بودم و موهای مجعدم را به صورت خطی باال داده بودم .باز به کت
و شلوار توی تنم خیره شدم؛ کت و شلوار سورمهای با پاپیون قرمز.
هه؛ زیادی منزجر کننده بود ،صورتم جمع شد از بوی متعفن
خواری؛ اما این اجبار موقتی بود .نمیگذاشتم زیاد طوالنی بشود،
.نمیگذاشتم
با صدای سلمان که مدام صدایم میزد که به عمارت بروم به خودم
آمدم ،نگاه کلی به خودم کردم و بدون برداشتن چیز خاصی از
اتاقک بیرون زدم .به ساعتم نگاه گذرایی کردم ،یک ربع به هفت
بود؛ هنوز زود بود تا مهمانان مثالً با کالسش برسند آخه زود آمدن
باعث کسر شأنشان میشود ،هه.
اتاقکم پشت سومین باغچه سمت راست ،مقابل در ورودی بود.
عمارت خسرو شش تا باغچه متوسط داشت به طوری که وقتی از
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در ورودی وارد میشدیم در سمت راست اتاقک من قرار داشت و
سمت چپ کمی جلوتر محل پارکینگ سر پوشیدهای بود که خسرو با
کمال دست و دلبازی برای خودش و دوستانش فراهم کرده بود.
از پارکینگ هم از طریق آسانسور به داخل عمارت راه داشت،
جلوتر از پارکینگ و اتاقک شاهد مسیر سنگ فرش شدهای میشدیم
که از دو طرف این مسیر سه تا باغچه به نسبت بزرگ میدیدیم و
در نهایت پس از عبور از این مسیر ،استخر بزرگ خسرو شکوه و
عظمتش را به رخ میکشد؛ در دو طرف این استخر چمنهای
مصنوعی دیده میشود که روی یکی از آنها میز عصرانه و روی
دیگری تاب ملکهی قصر یعنی بدری خانم دیده میشد.
از کنار تاب که سمت راستم بود گذشتم و از پلههای ورودی عمارت
باال رفتم .لبخندی زدم؛ روی هر پله گلدانهایی گذاشته شده بود
گلدانهایی که با سخاوت شهاب آماده شده بودند.
با صدای در ورودی ،نگاهم به عقب برگشت؛ در به صورت
اتومات باز شد و یک به یک ماشینها وارد شدن و کمی بعد درب
پارکینگ باز شد و همگی به سمت پارکینگ روانه شدند؛ بهتر بود
که زودتر وارد عمارت شوم.
در برقی روبهرویم باز شد و من خودم را داخل انداختم ،فرصتی
برای تجزیه و تحلیل داخل عمارت نداشتم .به سمت مطبخ راه
افتادم؛ مطبخ توسط یک راهرو به کلی از سالن اصلی جدا بود،
بنابراین به قصد آنجا از سالن اصلی دور شدم که با صدای خسرو
متوقف شدم:
 اونجا نه.برگشتم سمتش ،نگاهی گذرا به او کردم با اون کت و شلوار براق
نوک مدادیاش و کاله شاپوی روی سرش ،خیلی مضحک شده بود؛
ولی به روی خودم نیاوردم و بدون اینکه سالمم را به گوشش
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برسانم گفتم:
 پس کجا؟!با دستش به گوشهای اشاره کرد و گفت:
 اونجا.با چشمم خط اشاره دستش را دنبال کردم و گفتم:
 مگه میز بار با منه؟قهقههای زد و با دستش به شونم زد و گفت:
 راست کار خودته پسرم.کمی خودم را تکان دادم تا دست نجسش را از روی شونهام بردارد،
بعد گفتم:
 من پسر شما نیستم!و با گفتن این حرف به سمت میز بار راه افتادم ،مثل اینکه امشب
باید زیادی حرص بخورم.
به غیر از من پسری ریز نقشتر هم بود به چهرهاش نگاه کردم؛
هجده ساله میزد ،بور بود و چشمانی به رنگ قهوهای داشت.
چهرهی دلنشینی داشت و لباسی همانند لباس من به تن داشت ،کمی
به اطراف نگریستم بقیه خدمهها همچون من؛ کت و شلوار
سورمهای ،پیراهن سفید و پاپیون متصل به آن را بر تن خود
پوشانده بودند ،خانمها هم همینطور منتها آنها کاله پوشیدهای به سر
داشتند و به جای کت ،سارافون سورمهای و پیراهن سفید به تن
داشتند.
هنوز آنقدرها شلوغ نشده بود ،تک و توکی آمده بودند و تنها
موزیک مالیمی در فضای عمارت طنین انداز بود که میتوانست
صدای زمزمهها را فرو بنشاند.
با صدای پسری که چند دقیقه پیش وارسیاش کرده بودم ،دست از
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آنالیز اطراف برداشتم .نگاهش کردم و در پاسخ به او گفتم:
 بله؟ـ تا صبح میخوای اینجا وایسی؟
 پس چیکار کنم؟ اینها که تازه رسیدن ،بذار دو دقیقه بگذره ازاومدنشون!
همینطور که با مهارت مشغول باز کردن در بطریهای آن مادهی
کذایی بود ،گفت:
 اسمت چیه؟ـ امیر ،اسم تو؟
دستش رو آورد جلو و گفت:
 حامد.به او دست دادم و گفتم:
 از آشنایی باهات خوشبختم ،تو از خدمههای ثابت اینجا نیستی؟ندیدمت تا حاال .
ـ من نه؛ راستش در به در دنبال کار میگشتم ،همسایمون اینجا
خدمه است ،دید اینجا هم به خدمه نیاز دارن گفت بیام.
ـ مگه چقدر بهت میدن؟
ـ به اندازهای هست که اموراتم بگذره.
ـ تو با این سن کم چرا باید کار کنی؟ اون هم اینجا!
 نفست از جای گرم بلند میشه؟ من یک مردم ،باید برای زندگیمتالش کنم؛ نمیتونم بشینم خونه بگم خدا میرسونه اینجوری که
سنگ روی سنگ بند نمیشه!
 نفسم از جای گرم بلند نمیشه ،مثل اینکه من هم مثل لباس تو تنمهپس من هم خدمه اینجام ،منظورم اینه که پدرت کجاست؟ چرا تو
باید کار کنی؟
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با صدای یکی از خدمهها حواسم از سوی حامد پرت شد به طرف
خدمه که گفت:
 خسروخان گفتند به مهمانهانشون رسیدگی کنید.با این حرف ،حامد سریع سینی نقره فام حاوی جامهایی که از مایع
تلخ پر شده بودند ،به دستم داد و من هم به سمت سالنی که حجم
زیادی از مهمان رو در خود جای داده بود ،راه افتادم.
*شهاب*
نشسته بودم و داشتم متن قراردادی که بهمن بسته بود را ترجمه
میکردم .سرگرم ترجمه بودم که نگاهم به فلور افتاد؛ مهمانی نرفته
بود ،خبری از آن سوهان کوفتی هم که همیشه دستش بود ،نیست؛
در عوض صدای آالرم پیامک گوشیاش که هر چند ثانیه یک بار
بلند میشد عجیب روی مخ بود ،عصبی شدم وگفتم:
 فلور یک روزم تو ساکتی ،صدای گوشیته که نمیذاره من به کارمبرسم ،دارم قرارداد شرکت شوهرت رو ترجمه میکنم ،نیاز به
تمرکز دارم که تو نمیذاری .اَه!
زیر چشمی نگاهم کرد و با خونسردی گفت:
 اتاق داری که ،برو توی اتاقت.ـ حاال تو نمیتونی صداش رو قطع کنی که من ده ،بیست پله نرم
باال؟!
 چقدر غر میزنی شهاب! حوصله ندارم.ـ حوصله دوستهات رو داری اون وقت حوصله من رو نداری؟
جوابم رو نداد و باز مشغول شد ،با عصبانیت پا شدم و از پلهها باال
آمدم .در اتاق رو با غیض باز کردم و به شدت بستم ،لپ تاپ و
برگههایی که توی دستم بود را انداختم روی تخت و خودم را به
تراس رساندم؛ سعی کردم نفس بکشم ،یک نفس عمیق! به قول امیر
28
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معجزه میکند.
با یاد امیر ناخودآگاه لبخندی زدم و گوشیام را درآوردم تا با او
تماس بگیرم ،شمارهاش را گرفتم و منتظر شدم تا تماس برقرار
شود .هر چی منتظر ماندم جواب نداد؛ یک دفعه یادم آمد فردا
امتحان دارد حتما ً گوشیاش را سایلنت کرده تا درس بخواند.
با لبخند « پسرهی خرخون»ای را زمزمه کردم و گوشی را به
.داخل جیبم منتقل کردم
نگاهی به عمارت خسرو کردم که دقیقا مقابل عمارت بهمن بود،
محوطه از این باال دید داشت؛ تعداد اندکی از مهمونهایش در
محوطه قدم میزدند ،فضای محوطه امشب نسبت به شب های پیش
روشنتر بود ،نور افکنهایی که به رنگهای مختلف در بین
درختان میدرخشیدند ،گلهای رنگارنگی که کنار باغچه از این
فاصله خودنمایی میکردند و آب استخر که از تمیزی برق میزد
چرا که تصویر تاللو ماه در آب آن از این فاصله نیز پیدا بود و این
نشان از تمیزی بیش از اندازهی آب استخر داشت؛ تمامی این
تصاویر از عمارت بهشتی ساخته بود که از جهنمم بدتر بود.
اتاقک امیر اما مشخص نبود ،در میان آن جهنم؛ بهشت کوچک
اتاقک امیر در بین انبوهی از شکوه و عظمت عمارت جلوی چشمم
به چشم نمیآمد؛ اما صفای وجودی آن اتاقک همیشه جلوی چشمم
جوالن میداد و این رو فقط من میفهمیدم.
*امیر*
موقع سرو شام بود؛ بقیه نیز دور میز اردو جمع شده بودند و هر
کسی مشغول غذای خود بود .مهمونی امشب بیشتر جنبهی رسمی
داشت و از بدو ورود کوروش ،رقیب سرسخت خسرو و بهمن ،جو
مهمانی رسمیتر هم شده بود .برخالف تصورم مراسم شبیه
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مهمانیهای شبانهای که خسرو ترتیب میداد ،نبود و این دور از
انتظار بود! جالبه که بدری خانم هم امشب خودش را در آرایش خفه
نکرده بود و خبری از دوستهای جلفتر از خودش هم نبود؛ حتی
همسر کوروش نبود و در آغاز ورودش او را با دختر جوانی دیدم،
حتما ً دوست دخترش یا شاید هم مشاورش بود .فلور هم نبود ،حتما ً
میدانسته که امشب خبری از رقاصی و ساز و آواز چندانی نیست،
چه بهتر!
نگاهم پی پسرک نوجوانی میگشت که ساعتی قبل با او آشنا شده
بودم که حامد نام داشت و االن در دسترس نبود .به سمت محوطه
رفتم ،از پلههای عمارت پایین میآمدم که او را در کنار استخر دیدم
که روی تاب نشسته بود و داشت غذایش را میخورد ،با ولع
مشغول بود که به سمتش رفتم و وقتی نزدیکش شدم ،گفتم:
 میشه اینجا بشینم؟و به کنارش روی تاب اشاره کردم.
همانطور که مشغول بود با اشاره سر اجازه داد که کنارش بشینم،
داشتم نگاهش میکردم که چطور با اشتها سوشی میخورد .چهرهام
جمع شد؛ از سوشی متنفر بودم! یک بار به اصرار شهاب مجبور به
خوردنش شدم و بعد تا آخر تا عمر از خوردنش متنفر شدم.
تعارف زد که گفتم:
 ممنون ،نوش جونت.ـ دیدم چهرهت رفت توی هم فهمیدم خوشت نمیاد؛ وگرنه آدمی
نیستم که تنهایی بهم بچسبه.
ـ ببخشید که این رو میگم رفیق؛ ولی قبل از اینکه بیام داشتی
تنهاخوری میکردی.
ـ تا زمانی که تو نبودی که آره؛ ولی وقتی کسی کنارم باشه دیگه
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.موضوعش فرق میکنه
بقیش رو گذاشت کنار و نوشابهاش را تا ته سر کشید و زیر لب خدا
رو شکری کرد و رو کرد به من و گفت:
 راستی ،تو اینجا چی کار میکنی؟ دیدم گفتی من رو تا حاالندیدی حدس زدم از خدمههای با سابقه هستی.
ـ از خدمه اینجا نیستم ،من توی اون اتاقک رو به روی پارکینگ
زندگی میکنم .صاحب عمارت گفت امشب توی مهمونی شرکت
کنم.
ـ یعنی نگهبانی؟
ـ آره ،راستی نگفتی چرا تو باید کار کنی؟ مگه پدر و مادرت در قید
حیات نیستن؟!
آهی کشید و گفت:
 پدرم چند سالی هست که کارتون خوابه ،شش سال پیش زمانی کهمن دوازده ساله بودم ،با هم مسافرت رفتیم شمال؛ توی راه پدرم
دچارخواب آلودگی میشه و تصادف میکنیم؛ مادرم در جا تموم
میکنه و خواهرم قطع نخاع میشه ،بعد از دو ماه پدرم از کما خارج
میشه به خاطر از دست دادن مادرم و وضعیت حلما خواهرم ،دچار
افسردگی شدید شد و به مواد روی آورد و کمی بعد کارتون خواب
شد .با تغییر پدرم ،زندگی مون از این رو به اون رو شد.
ـ متأسفم به خاطر حوادث ناگواری که براتون رخ داده ،اما مگه تو
باهاشون مسافرت نرفته بودی؟
ـ چرا رفتم ،وقتی دیدم نزدیکه که تصادف کنیم از ماشین خودم رو
پرت کردم پایین .همیشه با خودم میگفتم کاش قبل از اینکه خودم
رو پرت میکردم ،حلما رو هم مجبور میکردم از ماشین خودش رو
پرت کنه وگرنه االن با چشمهای حسرت زدش راه رفتن مردم رو
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نمیدید و قدمهاشون رو نمیشمرد.
ـ حتی اگه خواهرت به قول تو خودش رو از ماشین به بیرون پرت
میکرد باز هم این اتفاق براش میافتاد؛ میدونی چرا؟ چون توی
تقدیرش نوشته شده بوده و خودش هم این رو پذیرفته بوده وگرنه تا
حاال نمیتونست باهاش کنار بیاد و زندگی کنه.
آهی کشید و چیزی نگفت ،کمی که بینمان سکوت برقرار شد گفت:
 راستی ،چرا اینجا زندگی میکنی؟ـ حوصله داری بشنوی؟
با اشتیاق رو کرد بهم و گفت:
 آره حتما.نفسی گرفتم و گفتم:
 از وقتی چشمهام رو باز کردم اینجا بودم .توی این عمارت ،کنارآدمهایی که نمیشناختمشون و هیچ سنخیتی با هم نداشتیم .من بودم و
مامان طوبی؛ مامان طوبی اینجا آشپز بود و الحق دستپختش عالی
بود ،تنها کسی بود که داشتم.
پدرم رو وقتی مامانم من رو باردار بود ،از دست دادیم؛ توی یک
صانحه آتش سوزی توی کارخونهای که کار می کرد .از پدرم تنها
یک قاب عکس روی دیوار موند حتی نشد که برام خاطره بسازه.
من هم سرنوشتم رو پذیرفتم که از بچگی بشم مرد خونه و مردونگی
کنم برای مادری که مرد نبود باالی سرش .بعد از پدرم مامان
طوبی نمیتونست چرخ زندگی رو بچرخونه؛ واسه همین با معرفی
یکی از دوستان مامان طوبی ،به اینجا نقل مکان کردیم و موندگار
شدیم .اینها رو همش مامان طوبی بهم گفته بود.
نفسی گرفتم و ادامه دادم:
 هشت ساله بودم؛ خیلی تنها بودم و هیچکس با من دوست نمیشد،32
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آرزوم بود که خواهر داشته باشم تا باهاش عروسک بازی کنم کاری
که ازش متنفر بودم؛ ولی دلم میخواست به خاطر خواهر نداشتم
براش انجام بدم یا اینکه برادری داشته باشم تا برادریهام رو براش
خرج کنم تما هیچ کدوم از اینها رو نداشتم .دختر و پسر بهمن خان
به اصرار بدری خانم از من دور نگه داشته میشدن نه اینکه فکر
کنی اونها اجازه روبهرو شدن با من رو نداشته باشنها ،نه! اتفاقا ً
من نباید با اونها روبهرو میشدم .این رو بدری خانم از مامان
طوبی خواسته بود و مامان طوبی هم با زبون خودم بهم حالی کرده
بود که نباید با بچههای خسرو دوست بشم.
لبخندی زدم و نگاهی به حامد کردم که داشت با دقت به حرفهایم
گوش میداد ،بنابراین ادامه دادم و گفتم:
 توی عالم بچگی از خدا میخواستم خواستهام رو برآورده کنه ومن رو به آرزوم برسونه که الحق واالنصاف خوب جوابم را
داد؛ یک روز که مامان طوبی طبق معمول رفته بود خرید ،من هم
نشسته بودم و داشتم برنامه کودک میدیدم که دیدم مامان طوبی
دست پسرکی رو در دست گرفته و با شادی اون رو بهم معرفی
میکرد .در نگاه اول متوجه چشمهاش شدم که شیطنت ازش
میبارید و لبخند از روی لبهاش پاک نمیشد ،انگار اون هم از
دیدن من خوشحال بود؛ این حس وصف ناشدنی بود ،شهاب اون
روز تا ظهر خونمون موند و قول داد دوباره بیاد پیشم.
ما مدتها با هم دوست موندیم و شدیم مثل دو تا برادر ،درسته که
اون از طبقه بچههای اشراف بود؛ ولی دردمون یکی بود ،اون هم
بیکسی.
ما شدیم همهکس هم و وجود مامان طوبی هم تنها چیزی بود که ما
رو به هم وصل میکرد چون که فلور فکر میکرد شهاب با بچههای
خسرو ،دوران کودکیش رو میگذرونه و کسی به نام امیر رو
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نمیشناسه تا اینکه فلور فهمید و من و شهاب رو از هم جدا کرد؛
نذاشت دیگه شهاب بیاد خونمون .من و شهابم از دوری هم توی
بستر بیماری افتادیم ،نه اینکه بگی نقش بازی می کردیم ،نه! واقعا ً
از این فشار عصبی مریض شده بودیم؛ ولی حال شهاب بدتر شد،
حداقل من مامان طوبی رو داشتم ولی شهاب اونم نداشت.
خالصه اینکه از شدت فشار عصبی و تب زیاد تشنج کرد و بردنش
بیمارستان تا اینکه بعد از مدتی بهمن خان پدر شهاب ،فلور رو
راضی کرد که ما بتونیم با هم باشیم.
خستت نکنم ،سالها گذشت و من و شهاب هردو توی کارگاه ساخت
محصوالت چوبی مشغول شدیم و کمی بعد دانشگاه .شهاب مترجمی
زبان خوند و من روانشناسی ،االن هم دوستیم و حاضر نیستیم از هم
جداشیم.
.رو ببینم  -چه جالب شد! خیلی دلم میخواد شهاب و مامان طوبیت
ـ شهاب رو میتونی ببینی؛ اما مامان طوبی رو نه.
 چرا؟! مگه چی میشه؟با ناراحتی بهش خیره شدم و گفتم:
 یک سال پیش سکته کرد و تنهام گذاشت.ـ ببخشید که ناراحتت کردم.
آهی کشیدم و زمزمه کردم:
 عیبی نداره ،این نیز بگذرد.*شهاب*
داخل تراس نشسته بودم و به موسیقی که گذاشته بودم گوش
میکردم؛ در همان حال نسکافهام را مزه -مزه میکردم .گرسنهم
بود .ماگم را کناری گذاشتم .منتظر بودم نیم ساعت دیگر بگذرد بعد
سراغ امیر را بگیرم ،حتما ً تا حاال هیچی نخورده .شمارهاش را
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گرفتم و منتظر بودم تا تماس برقرار بشود که گوشی از دستم کشیده
شد ،باتعجب به گوشیام که در دست فلور بود نگاه کردم؛ چیزی
!نگفتم تا خودش حرف بزند ،معلوم نیست امشب چش بود
همانطور که گوشی داخل دستش را میچرخاند ،به من خیره شده
:بود؛ در همان حالت گفت
.یک امشب رو بیخیال این گدای بیسر و پا شو -
اولین بارش نبود که به امیر توهین میکرد ،طبیعتا ً آخرین بارش هم
نیست .برای همین بود که تفکراتش برایم ذرهای اهمیت نداشتند،
:بنابراین گفتم
!چرا؟ مشکلی داری؟ -
:با نفرت گفت
سر تا پاش مشکله! بچهی من ،کسی که آرزو داشتم بهترین -
تفریحش سفر به بهترین کشورهای خارجی باشه ،سرگرمیش شده
رفتن پیش یک پسرهی بیاصل و نصب که معلوم نیست چه
خانوادهای داره .پسری که دلم میخواست سری توی سرها در
بیاره ،حاال شده شاگرد کارگاه چوب بری و داره زیر دست همون
.پسر بیاصالت کار میکنه
با عصبانیت سمتم آمد و با لحنی که حاال سعی میکرد آرام باشد
:توی صورتم غرید
ولی کور خوندی شهاب ،تا حاال با هر سازی که زدی رقصیدم؛ -
ولی مسأله ازدواجت چیزی نیست که به این راحتی ازش بگذرم،
نمیگذارم با گشتن با اون پسره هیچی ندار ،زندگیت رو تباه کنی!
حتما ً چهار روز دیگه با یک دختره چادری امل میای در خونه و
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میگی من این رو میخوام که اگه این کار رو کنی شهاب ،هم تو رو
.میکشم هم اون دختره داغونتر از خودت رو
:راست ایستاد و با لحنی آرامتر ادامه داد
زنگ زدم و با خانواده کامیاب هماهنگ کردم؛ آخر همین هفته -
.میریم خواستگاری پریسا
حرفش که تموم شد از روی صندلی پا شدم ،همینجور که از کنارش
:میگذشتم ،گوشی را از دستش قاپیدم و گفتم
خوش گذشت ،حرفهات یادم میمونه .راستی؛ از اتاقم خواستی -
.بیای بیرون در رو هم پشت سرت ببند لطفا ً
فلور که خونسردیام را دید دنبالم از اتاق بیرون آمد و روبهرویم
:ایستاد و گفت
.من باهات شوخی ندارم شهاب -
ـ من هم حرفهات رو جدی نگرفتم ،فکر کنم امشب شام سنگین
.خوردی حالت خوش نیست
.ـ حالمم خیلی خوبه ،اتفاقا ً هیچ وقت مثل االن مصمم نبودم
ـ چی میخوای از جونم فلور؟ دقیقا ً باید چکار کنم تا ولم کنین؟
ـ با پریسا ازدواج کن .کوروش همین یک دختر رو داره ،میدونی
کوروش چقدر ثروت داره؟ اگه با پریسا ازدواج کنی ،کل سهام
شرکتش میرسه به تو و دخترش .میفهمی؟ بحث میلیاردها پول در
میونه ،احمق نشو شهاب! گند نزن به نقشههام.
به چهرهاش که با وقاحت بهم زل زده بود نگاه کردم و با نفرت
گفتم:
36
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 تو میخوای در ازای پول من رو بفروشی؟! پسرت رو؟ پولچقدر برات مهمه که حاضری با زندگی من بازی کنی؟ من بچهتم
فلور! اونقدر مادر صدات نکردم که یادت رفته مادری ،برای خودم
متاسفم که توی جهنمی که تو و بهمن برام ساختین باید زندگی کنم.
این رو گفتم و از پلهها سرازیر شدم که با صدایش متوقف شدم:
 تو مجبوری به خواستهام تن بدی!بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:
 تو نمیتونی من رو مجبور به کاری کنی فلور ،من بچه نیستم.دوباره راه افتادم که با حرفی که زد متعجب به سمتش برگشتم:
 حتی اگه پای دوست جون -جونیت وسط باشه؟ـ به امیر چه ربطی داره؟!
بیتفاوت ،پشت به پلهها به سمت مبلهای راحتی راه افتاد و خودش
را روی راحتیها انداخت و با خونسردی گفت:
دیدی میتونم مجبورت کنم؟ خودت این راه رو یادم دادی ،همیشه -
برای اینکه از دستت ندم باید مجبور میشدم با امیر بگردی ،حاال
هم برای اینکه از دستت ندم باز هم باید امیر رو کنار خودت داشته
.باشی
ـ نمیفهمم منظورت چیه! اصالً چرا باید پای امیر رو وسط بکشی؟
ـ ببین شهاب؛ تو جمعه شب میای خواستگاری پریسا و روی حرف
من هم حرف نمیزنی وگرنه برات بد میشه.
ـ مثالً میخوای چه کار کنی؟ ببین فلور تو نمیتونی من رو مجبور
به کاری کنی که حالم رو به هم میزنه .فهمیدی؟!
اومدم برم که با حرفی که زد شوکی بزرگ بهم وارد کرد:
 اگه با پریسا ازدواج نکنی ،امیر رو میکشم.با وحشت به سمتش برگشتم و نالیدم:
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 چه کار میکنی؟با اطمینان و خونسردی اومد سمتم و گفت:
 اگه توی مهمونی آخر هفته شرکت نکنی ،اون وقت من هم با یکاشاره دست ،ببین من رو؛ با یک اشاره دست میتونم زندگی امیر
رو نابود کنم.
با درموندگی گفتم:
 میخوای چه کار کنی؟نگاهی به من کرد و با پوزخند گفت:
 فقط کافیه به یکی از آدمهام که امشب توی مهمونی خسرو هست ومنتظر تماسمه خبر بدم؛ اون هم سرنگی که خودم بهش دادم رو توی
بازوی دوست عزیزت فرو میکنه و امیر جونت تا آخر عمرش
میشه یک معتاد بدبخت که حاضره واسه خاطر یک قطره مواد
جلوی من دوال راست بشه.
بهت زده زمزمه کردم:
ـ همه این کارها رو میکنی واسه چی؟ واسه پول؟! مگه تو مال و
منال نداری؟ عمارت نداری؟ ویال نداری؟ ماشین نداری؟ کلفت
نداری؟ چرا؟ مگه امیر چه هیزم تری بهت فروخته که به مرگش
راضی هستی؟!
ـ امیر که سهله ،من به خاطر پول باباتم میفروشم .فهمیدی یا یک
جور دیگه حالیت کنم؟ حوصله نصیحتم ندارم ،گوش من از این
اراجیف پره! تا ده دقیقه ،فقط تا ده دقیقه فرصت داری فکرهات رو
کنی ،من زیاد حوصله ندارم شهاب .بین زندگی خودت که هرچند
میدونم خوشبخت میشی با زندگی دوستت یکی رو انتخاب کن؛
گرچه میدونم اونقدر احمق هستی که تا آخر عمرت بند همون پسر
گدا باشی.
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با نفرت نگاهش کردم و بدون هیچ فکری گفتم:
 دستت به امیر نمیخوره فلور که اگه دستت بهش بخوره؛ نمیذارمدستت به ثروت پریسا برسه ،امیدوارم متوجه باشی! من بر خالف
تو و آدمهای اطرافم جونشون از جون خودم مهمتره مخصوصا ً
امیر که جونمه.
خواستم برم که گفت:
پسر چی داره که رهاش نمیکنی؟ چی برات کم گذاشتیم که
 این ِاون میتونه کمبودش رو جبران کنه؟! هان؟
بدون اینکه به طرفش برگردم گفتم:
 امیر هیچی نداره؛ اما دلش دریاست .من پدر داشتم اما امیر بود کههر وقت زمین میخوردم دستم رو میگرفت ،من مادر داشتم؛ اما
متنفر بود مادر صداش کنم! باز هم امیر بود که میگفت مگه من و
تو مثل برادر نیستیم؟ پس مامان طوبی هم مثل مادر خودت.
من عمارت داشتم ،با چندین سیستم گرمایی قوی اما اتاقک عمارت
خسرو که به زور میشد با بخاری ،گرم نگهش داشت؛ گرمای
دیگهای داره.
لبخند تلخی زدم و ادامه دادم:
 ما میز و صندلی بیست و چهار نفره سلطنتی داشتیم با غذاهایرنگارنگ؛ اما تخم مرغ سر سفره سه نفرهمون مزه دیگهای داره.
من ماشین آخرین سیستم دارم؛ اما پیادهروی با امیر عالمی داره.
پدرم بهترین شرکت رو اداره میکنه من میتونستم کنارش مشغول
بشم؛ اما نجاری کنار امیر لذت داره.
پوزخندی زدم و نگاهش کردم و گفتم:
 اگه تا صبح هم برات بگم کم گفتم؛ اما چه کنم که نرود میخ آهنیندر سنگ.
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*امیر*
با خستگی در اتاقک را باز کردم و کفشانم را گوشهای پرت کردم و
به داخل اتاقک قدم گذاشتم .آنقدر خسته بودم که نخواهم لباسهایم
را دربیاورم ،فقط کتی که توی تنم بود را درآوردم و آن را گوشهای
انداختم و خودم را روی تخت گوشهی اتاقک پهن کردم ،مجالی
برای گشت و گذار در افکارم پیدا نکردم چرا که با صدای شهاب
شوکه سر جایم نشستم.
شهاب :کجا بودی؟
با تعجب پا شدم و چراغ اتاقک را روشن کردم؛ دیدمش که کنار
درگاه آشپزخانه نشسته است .جلو رفتم و کنارش نشستم و با تعجب
بیشتر به چهرهاش نگاه کردم؛ از سر و صورتش آب میچکید،
حتما ً سرش را دوباره برده زیر شیر آب ،همیشه وقتی عصبی میشد
این کار را میکرد .به هم ریخته بود! برای همین پرسیدم:
 این چه وضعیه؟ چی شده؟!بدون اهمیت به من سوالش را تکرار کرد و گفت:
 کجا بودی؟از سوالش برای یک لحظه هنگ کردم؛ نمیدانستم چی به او بگویم.
چه میگفتم؟ نمیخواستم چیزی بداند ،ولی دروغ هم نمیخواستم
بگویم برای همین فقط به او زل زدم و چیزی نگفتم ولی شهاب
سرش را جلو آورد و گفت:
 هوم؟ نمیخوای بگی کجا بودی؟باز بیاهمیت به سوالش گفتم:
 این چه وضعیه؟ باز با...نگذاشت حرفم تموم شود؛ با عصبانیت یقهی پیراهنم را گرفت و من
را به خودش نزدیک کرد و توی صورتم غرید:
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 جواب من رو بده امیر؛ رفته بودی کلفتی خسرو؟ آره؟ رفتی بودیجلوش خم و راستشی؟ واسه اون سگهای هار؟! واسه اون
عوضیهای هیچی ندون؟
این بار با فریاد ادامه داد:
 آره؟و با گفتن این حرف من را به عقب پرت کرد ،دستانم را حایل بدنم
کردم تا روی زمین سقوط نکنم .با بهت به چهرهی عصبانیاش نگاه
کردم؛ رگ گردنش متورم شده بود و چشمانش از عصبانیت سرخ،
سعی کردم با آرامش با اویی که خون خونش را میخورد ،حرف
بزنم برای همین گفتم:
 شهاب چه ِاته؟ من که بار اولم نیست ،من برای خسرو دارم کارمیکنم عوضش اون هم اجازه میده اینجا زندگی کنم .مگه زندگی
من اینجوری نیست؟ پس دردت چیه برادر من؟!
شهاب بیاهمیت گفت:
 همین فردا باید از اینجا بری! فهمیدی یا شیر فهمت کنم؟گیج از این تصمیم شتابزدهاش گفتم:
 دیوونه شدی؟ چطور شده بعد از این همه سال حاال یادت افتاده مندارم نوکری میکنم؟
 همین که گفتم امیر! باید از اینجا بری. متأسفم رفیق ،من جایی برای زندگی جز اینجا ندارم. من خونه مجردی دارم ،میخوام چه کارش کنم؟ صد بار گفتم ،برای بار صد و یکمین بار میگم؛ خونهی تو غصبیهمال پدرته ،اون هم راضی نیست من اونجا زندگی کنم .من هم تا
زمانی توان مالی پیدا نکنم نمیتونم از اینجا برم و تا اون زمان
مجبورم اینجا باشم.
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 وقتی بهمن خونه رو خرید به من هدیه داد ،من هم دلم میخوادآتیشش بزنم به کسی چه؟
 این بحث سرانجام نداره شهاب! بگو دردت چیه امشب اینجورآشفته شدی و از من میخوای از اینجا برم؟
 نمیخوام توی این خونه باشی امیر! خواسته بزرگیه؟ دلیلش؟نگاهی به من کرد و گفت:
 بعداً میگم بهت.این را گفت و بعد به دیوار پشت سرش تکیه داد؛ کمی که سکوت
برقرار شد ،گفتم:
 حاال چه ِات شده بود امشب؟ با فلور دعوام شده بود. اینکه خبر تازهای نیست!ی.
 این دفعه جد ِنیشخندی زد و ادامه داد:
 میخواد گل پسرش رو داماد کنه.با تعجب کمی نزدیکش شدم و گفتم:
ی؟ تو که نمیخوای به خواستش
 چی میگی شهاب؟ یعنی چی جد ِتن بدی؟
 چرا اتفاقاً.پوزخندی زد و ادامه داد:
 میخوام یکبار به حرف پدر و مادرم گوش بدم ،مگه نمیگیعاقبت به خیری میاره؟
 من تو رو میشناسم شهاب؛ حرف زور توی کتت نمیره ،مگهمیشه زورکی بری خواستگاری دختر مردم؟!
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با خونسردی به من زل زد و گفت:
 اشتباه نکن امیر؛ من از روی اجبار نمیرم خواستگاری ،از روی.اطمینان میرم
 داری من رو میترسونی.بدون اینکه چیزی بگه ،بیربط گفت:
 امیر ،امشب بریم روی محوطه بخوابیم؟نگاهش کردم ،شهاب امشب اتفاقی برایش افتاده بود.
چند روزی میشد که از مهمانی خسرو میگذشت ،من هم مشغول
امتحاناتم بودم .امروز هم امتحان داشتم و باید سریعتر میرسیدم
دانشگاه .نگاهی به ساعت کردم که هفت صبح را نشان میداد و من
یک ساعت دیگر امتحانم شروع میشد ،چارهای نداشتم باید تاکسی
میگرفتم.
در اتاقک را قفل کردم و از عمارت زدم بیرون که متوجه صدای
بوق ماشینی شدم ،برگشتم که متوجه شهاب شدم؛ در حالی که در
شاگرد را برایم باز میکرد رو به من گفت:
 سالم رفیق ،بیا که مدرست دیر شد.و با گفتن این حرف هر -هر خندید.
با لبخند به سمتش رفتم و گفتم:
 سالم داداش ،مگه خودت نباید االن دانشگاه باشی؟ من خودم رو میرسونم ،همیشه دیر می رسم .براشون عادتشده.
با شیطنت ادامه داد:
 شما درس خونی ،شاگرد اولی ،نباید بینظم باشی اخوی! جیکثانیه رسوندمت.
و با گفتن این حرف سرعتش را زیاد کرد ،من هم گفتم:
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 راضی به زحمتت نبودم داداش ،آخه خودتم کار و زندگی داری.همهش مزاحمتم.
 باز تو حرف زیادی زدی؟! اصالً امروز کالس نداشتم باید میرفتمشرکت بهمن ،تو رو هم سر راه میرسوندم.
سرم را تکان دادم و هیچی نگفتم .کمی که بینمان سکوت برقرار
شد یک دفعه یادم آمد صبحانه نخوردم ،با یادآوری این موضوع؛ رو
به شهاب کردم و گفتم:
 راستی شهاب ،صبحانه خوردی؟کمی فکر کرد و گفت:
 شهین یک چیزهایی آماده کرده بود؛ ولی من نخوردم ،تنهایی بهمنمیچسبه.
با یادآوری اینکه همراهم لقمه نان و پنیر آورده بودم تا بین راه
بخورم ،به شهاب گفتم:
 اتفاقا ً من لقمه دارم.و با گفتن این حرف لقمه را از داخل کیفم در آوردم و به طرف
شهاب گرفتم وگفتم:
 روزی تو بود ،بخور.نگاهی به لقمه توی دستم انداخت و گفت:
 من که گفتم تنهایی بهم نمیچسبه.لقمه را به دو قسمت تقسیم کردم و نصف بیشترش را دادم شهاب و
گفتم:
 حاال چی؟لبخندی زد و لقمه را گرفت و گفت:
 حاال هستم.و با گفتن این حرف گازی به لقمه دستش زد و با ولع شروع به
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خوردن کرد .معلوم بود از دیشب تا حاال چیزی نخورده ،نگاهی به
لقمه داخل دستم انداختم؛ دلم نمیآمد بقیش را بخورم برای همین
نخوردمش تا وقتی رسیدیم بقیش را به شهاب بدهم.
بقیه راه حرف خاصی زده نشد .قرار شد عصر با هم برویم کارگاه.
لبخندی زدم ،در طول هفته چهار روزش باید کارگاه میبودیم تا
سفارشهای مشتریها را تحویل بدیم و این خوب بود -خوب بود
چون که شهاب بود و این برای من کافی بود.
در همین فکرها بودم که رسیدیم .به ساعتم نگاه کردم؛ هنوز نیم
ساعتی وقت داشتم ،اگر تاکسی میگرفتم به موقع نمیرسیدم .رو به
شهاب گفتم:
 دمت گرم رفیق ،باز هم مثل همیشه به موقع رسیدی.لبخندی زد و گفت:
 کاری نکردم پسر ،مراقب خودت باش! راستی؛ بابت نون و پنیرممنون.
با گفتن این حرفش یاد لقمه خودم افتادم که هنوز نخورده بودمش؛
لقمه توی دستم را گرفتم سمتش.
 بیا از من هم هست .راستش صبحانه یکی دو لقمه خوردم ،االندیگه میلم نمیرسه و با گفتن این حرف سریعا ً از ماشین پیاده شدم و
گذاشتم حرف دیگهای بزند ،میدانستم او هم کله شق و یک دندست.
آخرین سوال را هم نوشتم و از جایم برخاستم ،نیازی به مرور نبود؛
به جوابهایم اطمینان داشتم .برگهها را تحویل مراقب دادم و از
حوزه امتحانی خارج شدم.
به ساعتم نگاهی کردم؛ هنوز وقت داشتم ،میتوانستم تا عمارت
پیادهروی کنم.
هنوز مدتی نگذشته بود که متوجه صدای موزیکال گوشیام شدم ،از
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سر درماندگی « پوفی» کشیدم؛ خسرو بود! لحظهای نمیشد من را
به حال خودم بگذارد.
تماس را جواب دادم و گفتم:
 بله؟ کجایی؟ امتحان داشتم ،دانشگاه بودم. زود خودت رو برسون کارت دارم. باشه ،اومدم. وقتی میگم زود یعنی زود! تا ربع ساعت دیگه اینجا باش. بله میام.نگذاشت حرفم تموم شود و گوشی را قطع کرد ،به گوشی توی دستم
نگاهی کردم و با خودم گفتم:
 بینذاکت.این هم از پیاده روی ،نخواستیم.
تصمیم گرفتم با تاکسی خودم را به عمارت برسانم.
*شهاب*
 همهچی ردیفه؟ بله آقا خیالت راحت. ببین نمیخوام کسی از این ماجرا بویی ببره ،مخصوصا ً فلور وبهمن! متوجهای که؟
 آقا من رو دست کم گرفتینها! من اصالً با شما حرف نزدم. کار خوبی میکنی ،فعال.با پایان تماس ،نفسی کشیدم و زیر لب گفتم:
 من رو ببخش رفیق.46
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سپس ماشین را راه انداختم و به سمت شرکت راه افتادم.
ساعتی بعد توی اتاقم نشسته بودم و به برگههای مقابلم زل زده بودم،
ذهنم مشغول بود .آرام و قرار نداشتم ،خدا لعنتتون کنه که زندگیم
.را به لجن کشیدین ،خدا لعنتتون کنه
با عصبانیت موهایم را از روی پیشانیام کنار زدم و از جایم پاشدم.
طول و عرض اتاق را طی میکردم و حرص میخوردم .نگاهم به
گوشیام بود؛ هرلحظه منتظر تماسی از او بودم؛ اما گوشیام امروز
عجیب ساکت شده بود و این اصالً خوب نبود! امروز زمان مناسبی
برای سکوتش نبود ،کاش تماس میگرفت .کاش!
ساعتی میشد که فقط قدم میزدم؛ قدم میزدم و منتظر بودم ،نگران
و آشفته بودم .عرق شرم از سر و رویم میریخت و من داغون
بودم .خودم را لعنت میکردم که باعث و بانی این جریانم و من
چارهای نداشتم.
با صدای زنگ گوشیام ،کمی مکث کردم و سپس با درک موقعیتم
به سمت گوشیام هجوم بردم و با دیدن نام وثوق سریعا ً اتصال را
برقرار کردم؛ حرفی نمیزدم ،نمیتوانستم چیزی بگویم ،استرس
داشتم؛ از فشار عصبی عرق از سر و رویم جاری بود .چرا وثوق
چیزی نمی گفت؟ اون هم مثل فلور قصد جانم را داشت؟! او هم مثل
اطرافیانم یک عوضی بود ،یک عوضی کثیف!
با صدایش انگار سطلی از آب و یخ را روی سرم آوار کردند:
 -.آقا ،همهچیز طبق خواستتون انجام شد
*امیر*
از تاکسی پیاده شدم و به سمت عمارت راه افتادم ،در بزرگ
عمارت چار طاق باز بود؛ این برایم عجیب بود ،این عمارت که
کسی را نداشت که با آمدنش درش به روی مهمان باز باشد ،مگر
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اینکه مهمانی آن چنانی باشد که آن هم این وقت روز بعید بود.
وارد عمارت که شدم ،با دیدن صحنه روبهرویم قدمهایم به زمین قفل
شد و فکم منقبض.
خسرو با وقاحت تمام ،زندگیام را از اتاقکم به بیرون ریخته بود؛
در حالی که صدایش را روی سرش انداخته بود ،همانطور به
خدمتکاران اطرافش امر و نهی میکرد تا اینکه نگاهش به من افتاد.
 به -به ،ببین کی اینجاست؛ آقا امیر گل! شرمندهم پسر ،یادم رفتزودتر بهت خبر بدم .دیگه نیازی به تو ندارم ،از فردا یکی دیگه
قراره بیاد اینجا.
اشارهای به باقی خدمتکاران کرد و گفت:
 به بچهها گفتم توی جمع کردن اثاثیه کمکت کنن.این را گفت و به سمت سالن عمارت پا تند کرد.
از عصبانیت دندانهایم را روی هم میساییدم ،سعی کردم آرامشم را
حفظ کنم .نگاهی به بقیه کردم که با رفتن خسرو ،دست از کارشان
کشیده بودند و حاال داشتند نگاهم می کردند .نمیخواستم متوجه
عصبانیتم بشوند و در نظرشان کوچک جلوه بشوم ،برای همین با
خونسردی بهشان زل زدم و گفتم:
 چی شد؟ تا االن که مشغول بودین؟ به کارتون برسین ،سینما کهنیومدین.
با این حرف انگار که بهشان برخورده باشد؛ به جز آقا سلمان و
پسرش ،بقیه وسایلشان رو همانجا رها کردند و رفتند .پوفی کشیدم
و آستینهایم را باال زدم و با یک «یا علی» به همراه آقا سلمان و
پسرش احمد مشغول شدم.
آخرین وسیله را هم توی کارتون گذاشتم و با خستگی خودم را روی
زمین رها کردم ،عرق روی پیشونیام را با سر آستینم گرفتم و
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گوشیام را از جیبم در آوردم؛ باید اول یک وانتی خبر میکردم.
فعالً باید از اینجا دور میشدم ،ماندن بیش از این در اینجا صالح
نبود.
همانطور که در گوشیام دنبال شمارهی آقا کریم که سفارشهای
مشتریهایشان را با وانتش جا به جا میکردیم ،میگشتم .توی فکر
بودم؛ فکر اینکه از این به بعد باید کجا زندگی میکردم؟ دیگر همین
.اتاقک را هم نداشتم
با آقا کریم تماس گرفتم و ماجرا را در میان گذاشتم ،قرار شد تا نیم
ساعت دیگر خودش را برساند .باید فکری به حال اثاثیه میکردم،
بهتر بود فعالً با حاج سلحشور صحبت میکردم تا بتوانم چند روزی
اثایه را داخل کارگاه جا بدهم تا بتوانم جای مناسبی را برای خودم
پیدا کنم .همانطور با خود درگیر بودم که دیدم احمد با دو لیوان
چای خوش رنگ آمد و نشست کنارم ،لیوان را از دستش گرفتم و
تشکر کردم.
کمی که گذشت ،گفت:
 ازت خوشم میاد.با تعجب نگاهش کردم؛ اصوالً احمد زیاد حرف نمیزد ،هر وقت هم
از کنارش میگذشتم ،جواب سالمم را هم به زور می داد! حاال
خودش سر صحبت را باز کرده بود؛ ولی با این حال گفتم:
 چطور؟! فکر میکردم با دیدن این وضع به پای خسرو میافتی تا بیرونتنکنه.
 واسه هر مشکلی راه حلی وجود داره ،تا زمانی که عقلم کارمیکنه چرا نادونی کنم؟ درسته دستم تنگه؛ ولی خدا که بندش رو
فراموش نکرده ،خودش کمکم میکنه.
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 همون خدا که ازش دم میزنی ،میدونه که تو به سختی داریزندگی میکنی؛ پولم نداری که بخوای توی این هاگیر واگیر خونه
پیدا کنی! چرا باید تو رو بیشتر توی این سختی بکشونه؟ مگه تو
بندهش نیستی؟
نگاه ازش گرفتم و با آرامش گفتم:
 واسه خاطر اینکه خدا میدونست به خاطر بودن کنار خسرو وقرار گرفتند توی این جهنم چقدر در عذاب بودم .نمیخواست بیشتر
از این در مقابل بندش خوار و خفیفشم ،خودش من رو از این
لجنزار بیرون کشید.
از کنارش پا شدم ،نمیخواستم دیگر ادامه دهد .در ظاهر آرام بودم؛
ولی از درون داشتم داغون میشدم .نمیدانستم توی این حال و
اوضاع چطور میشد یک آلونک برای خودم پیدا کنم ،زندگی داشت
روز به روز سختتر میگذشت؛ سختتر از روز قبل.
با صدای مسیج گوشی ،حواسم را به این حوالی جمع کردم؛ پیامک
از طرف حاج سلحشور بود ،در جواب درخواستم اجازه داده بود
برای مدتی وسایلم را به کارگاه ببرم ،باز هم خدا را شکر که از بین
بندههایش آدمهای خوب هم پیدا میشوند.
با صدای احمد به طرفش برگشتم؛ در حالی که لیوان چای توی
دستش را به سمتم گرفته بود ،گفت:
 تا سرد نشده بخور ،خستگیت در میره.چای را از دستش گرفتم و تشکر کردم .به لیوان چای درون دستم
خیره شدم؛ از بخار چند دقیقه پیشش خبری نبود ،زود سرد شده بود؛
مثل زندگی من ،روزهای گرمابخش کنار مامان طوبی هم خیلی زود
گذشت و سرمای تنهایی خودش را بدون اینکه نشان بدهد به
زندگیام دعوت کرد و حاال من ماندم و تنهایی و یک زندگی پا در
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هوا.
چای را که حاال کمی ولرم شده بود را با بیمیلی نوشیدم و لیوان
خالی را کنار سینی ،همانجا که چند لحظه پیش نشسته بودم گذاشتم.
نگاهی به دور و اطراف انداختم؛ امروز صبح مثل هر روز کنار در
ورودی اتاقک فقط چند لنگه کفش و صندل بود و دو گلدان با
گلهای شمعدونی با گلبرگهایی به رنگ سرخ که دلم خوش بود
همین دو گلدون به اتاقکم رنگ و رو میبخشد؛ اما حال دیگر اثری
از آن دو گلدان هم نبود ،چرا که هنگام جابهجایی وسایل به آن
موجودات زنده توجهی نشد و با قساوت تمام با نوازش لگد آنها را
به چند متر از در ورودی منتقل کردند.
وسایلی که امروز صبح داخل اتاقک مرتب چیده شده بودند ،حاال در
خانهشان که کارتونهایی با مقاومت ناچیز بود اسیر شده بودند .با
آرامشی که عجیب وجودم را در برگرفته بود به سمت وسایلی که
حاال روی محوطه ولو شده بودند ،رفتم و شروع کردم .خودم باید
این زندگی را میساختم ،مگر آغازی را برای شروعی دوباره
نمیخواستم؟ این هم فرصت ،باید دوباره از نو میساختم؛ اما
تنهایی!
آخرین کارتون را هم پشت وانت گذاشتم و خاک دستانم را با ضربه
به شلوارم گرفتم.
با کمی مکث به عقب برگشتم؛ عمارت با نمایی از سنگهای سفید،
از زیبایی میدرخشید؛ اما برای من هیچ نشانی از زیبایی نداشت،
در نظر من همان دو گلدان شمعدانی با گلبرگهای سرخ در
نزدیک اتاقکم که عجیب حق همسایگی را خوب به جا آورده بودند
زیبا بودند و من دل در طلب همان دو گلدان زیبا داشتم؛ ولی آنها
را هم نداشتم.
به سمت عمارت به ظاهر زیبا گام برداشتم که با صدای آقا کریم
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ایستادم؛ اما برنگشتم:
 پسرم نمیای بریم؟لب زدم:
 یک کار نیمه تموم دارم آقا کریم؛ بیزحمت اگه میشه کمی منتظرمباشید ،االن برمیگردم.
صدای خستهاش را شنیدم که گفت:
 باشه پسر ،فقط زودتر که کلی کار داریم. چشم آقا کریم ،تا شما نفسی بگیرید من هم اومدم.و با این حرف به سمت عمارت راه افتادم؛ از در ورودی گذشتم ،از
کنار اتاقکم هم ،آخ اتاقکم؛ چه راحت تو را از من گرفتند .چه
راحت هردو تنها شدیم! از تمام عمارت ،تو در نظرم بزرگتر بودی
و من این را االن میفهمیدم.
روبهروی اتاقک ایستاده بودم ،شده بودم مثل بچهای که اسباب
بازیاش را از او گرفته باشند و او میداند هر چه قدر هم تالش کند
باز هم صاحب اسباب بازی نخواهد شد! خندهدار بود که به
اتاقکم وابسته شده بودم و نمیتوانستم از آن دل بکنم؛ اما آن اتاقک
مال من نبود و من دیروز مهمان امروز و فردایش بودم و امروز
همان فردایی بود که همیشه به آن فکر میکردم .به سختی نگاه از
اتاقک گرفتم ،از باغچه ها و استخر عظیم عمارت هم گذشتم؛ اما
باز هم زیبایی آن ها به زیبایی دو گلدان شمعدانی و اتاقک خاطره
انگیز نبود و این حقیقت ،تلخیاش را هر لحظه بیشتر به کامم
میچشاند.
از پله ها هم گذشتم و با باز شدن در عمارت ،حجمی از بوی
عطری تلخ در مشامم پیچید؛ روی بینیام چینی افتاد چرا که از بوی
شدید عطر متنفر بودم!
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به گوشهای از عمارت حرکت کردم ،در بدو ورودم به داخل
عمارت در تیررس نگاهم بود و روی مبل سلطنتی مخصوصش لم
داده بود و هر از چند گاهی پﯿﭗ قهوای فام را با لبهایش تماس
میداد و کام میگرفت .از این مرد متنفر بودم؛ اما نمیتوانستم مثل
خودش باشم ،من دست پروده مامان طوبی بودم؛ همان مادری که با
دوست ،رفاقت میکرد و با دشمن لطافت! من هم باید درس پس
میدادم ،بنابراین نزدیکش شدم و گفتم:
 من دارم میرم؛ نیومدم خبر بدم ،اومدم خداحافظی کنم .راستشتوی مرامم نیست بدون خداحافظی از صاحب خونه از خونش
بیرون برم ،توی این سالها راضی نبودی اینجا بمونم چون که
مطمﺋنم جایگاهی اینجا نبوده .دلیلشم نمیدونم چرا گذاشتی اینجا
بمونیم؛ ولی هر چی که هست من لزومی برای شنیدنش نمیبینم ،با
این حال آرزوی بهترینها رو براتون دارم.
توی نگاهش چیزی نبود جز تنفر همیشگی؛ با وجود نفرت داخل
چشمانش که همیشه مهمان نگاهم بود اما هیچ وقت علتش را
نفهمیدم.
از جایش بلند شد و به سمتم آمد و گفت:
 میدونستم میای؛ متاسفانه تو مثل شروین و شیدا (بچههایش رامیگفت) نیستی ،مثل من نیستی؛ مثل مادرتی.
پس از کمی مکث زمزمه کرد:
 و این خیلی بده؛ ساده بودن ،خیلی بده.دستش را روی شونهام گذاشت و با چند ضربه نزدیک گوشم زمزمه
کرد:
 بدتر از اون هم اعتماد بیجاست ،اعتماد زیادیه؛ سعی کن گولنخوری پسر جان.
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کمی فاصله گرفت و در حالی که به عقب گام بر میداشت با همان
لحن؛ اما کمی بلندتر گفت:
 توی این دوره و زمونه ساده بودن فایده نداره ،باید پدر سوختهبود.
سپس با ناخن اشاره به سمتم تاکید کرد:
 این رو یادت بمونه.و با گفتن این حرف از پلههای مارپیچی باال رفت.
آن روز به حرفش توجهای نکردم؛ ولی بعدها...
*شهاب*
در را به آرامی باز کردم؛ با صدای قیژ در از افکار درهم و برهمم
دست کشیدم ،به سمتش رفتم .در میان خرده چوبها ،جایی نزدیک
میز بزرگی که روی آن میز بزرگ با اره برقی به جان قطعههای
الوار میافتادم و آنها را به قطعات اندازه گیری شده و یک دست
برش میدادم .قالیچهای پهن کرده بود و روی سجادهی مخصوصش
مشغول عبادت معبود بود .از رویارویی با او شرم داشتم؛ اما باید
کنارش میبودم ولی ای کاش هیچ وقت نفهمد رفیقش نامرد بوده
است چرا که من مجبور بودم به این نامردی تن بدهم.
با دادن سالم ،رو به سمت من کرد و با خوش رویی همیشگی گفت:
 سالم اخوی.با شرمندگی سرم را پایین انداختم و جلویش زانو زدم و گفتم:
 شرمندهم امیر.متعجب رو به من کرد و گفت:
 شرمندگی واسه چی؟ نبینمت اینجوری.با غم نگاهش کردم و گفتم:
 چرا چیزی بهم نگفتی؟ حاال من غریبه شدم؟54
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دست راستش را پیش آورد و ضربهای نرم به شانهام زد؛ در همان
حال گفت:
 این چه حرفیه؟! وقتی بهمن خان بهت احتیاج داره ،میدونم سرتشلوغه؛ واسه همین نخواستم مزاحمت بشم.
عصبی شدم از دست خودم ،از امیر که مرد بود و من در کمال
نامردی داشتم وانمود میکردم از موضوع خبر ندارم ،این نامردی
چه مفهومی میتونست داشته باشه؟!
با این حال گفتم:
 امیر ،تو جون منی میفهمی؟ امشب هم اینجا نمیمونی میریمخونه من .قدمت روی چشمهام؛ اصالً خونه مال من نیست که برای
برادرمه ،من که یک داداش بیشتر ندارم.
 شهاب جان ،تو لطف داری؛ درسته تو من رو مثل برادرخودت میدونی ولی خانوادت این رو نمیپذیرن بنابراین راضی
نیستن من توی خونهی پسرشون رفت و آمد داشته باشم ،وگرنه چه
کسی بهتر از تو؛ حاال هم نگران نباش! یک مدتی باید دنبال یک
آلونک واسه خودم بگردم ،البته با کمک تو .راستش عصرها سرم
خلوتتره میرم دنبال خونه؛ دیگه کارهای کارگاه سنگینتر میشه و
مشتری هم که داریم و هنوز سفارششون موندن روی دستمون.
قضیه خونه هم شده قوز باال قوز ،واسه همین یکم کارت اینجا زیاد
میشه؛ البته حقوق این ماه رو کلش رو خودت بردار چون زیاد
نمیتونم بیام کارگاه با این قضایا.
:هنوز داشت ادامه میداد ،نذاشتم ادامه بده چرا که گفتم
میشه بس کنی؟ این چرت و پرتها چیه به هم میبافی؟ امیر- ،
اولندش؛ فکر نکن نفهمیدم از قضیه خونه من میانبر زدی تا برسی
به اینجا ،من رو خر فرض کردی؟! اون خونهای که میگی برا
55
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خانوادهمه؛ پس چرا دادنش دستم؟ اگه این خونه هم مثل تمام
داراییهای دیگهای که برای من گذاشتن حکم همون اسباب
بازیهایی رو داره که با وجودشون دهن من رو بسته نگه میداشتن
و حکم بازیچه رو براشون داشتم .حاال من هم از همون اسباب بازی
میخوام استفاده کنم و نذارم توی زندگی لجنی که خودشون برام
.ساختن ذرهای دخالت کنن
:تلخندی زدم و ادامه دادم
خانواده واقعا ً به نظرت میشه گفت ما یک خانوادهایم؟ اشتباه نکن -
برادر من ،ما دشمن همیم نه خانواده؛ زنی که شب تا صبح به فکر
تورهای گردشی اروپایی روزگار میگذرونه و طمع آنچنان کورش
کرده که حاضر بچهی خودش رو برای به دست آوردن یک تیکه
کاغذ کثیف قربونی یک زندگی نجستر از قبل کنه و عارش بیاد
مادر صداش بزنی کجاش به مادری شبی ِه که از درد بیماری بچش
پلک روی هم نذاره و از دیر آمدنش به خونه مدام دلواپس بشه.
کجای دنیا رو دیدی مادر شبیه زنی مثل فلور باشه؟
:نفسی گرفتم و ادامه دادم
پدری که از کارهای نامربوطش فقط خودت خبر داری؛ زندگی -
بیبند و بارش رو مجبور باشی خودت جمع و جور کنی .کجاش
شبیه پدریه که شب با خستگی منتظر یک استکان چای باشه که دور
خانوادش بخوره؟ امیر ،بهمن و فلور خانواده من نیستن که نظرشون
برام مهم باشه؛ خانواده من تویی! نمیتونم تو رو اینطور ببینم،
یعنی پشت و نمیتونم ببینم تو توی سختی باشی بفهم این رو .خانواده
پناه ،یعنی از خود گذشتن ،یعنی امیدی برای فردایی بهتر؛ من در
کنار فلور و بهمن احساس آرامش نمیکنم .اگر گناه نداشت تا حاال
بارها بهشون میگفتم ازشون متنفرم .من در کنار بهمن و فلور هیچ
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وقت امید ندارم؛ همیشه فکر میکنم دیگه فردایی نیست و من به این
زندگی نکبتی محکومم ،میدونی فلور چند وقت پیش چی گفت؟
میگفت من حاضرم به خاطر پول باباتم بفروشم؛ هه ،پس نگو
.خانواده که عقم میگیره
با گفتن این حرف از جایم بلند شدم و به سمت در ورودی رفتم و با
.عصبانیت در را به هم کوبیدم
با حرص موهای روی پیشونیام را به عقب فرستادم و به سمت شیر
آب گوشه محوطه کارگاه رفتم ،شیر آب که از زور قدیمی بودنش
حاال زنگ زده بود به سختی باز میشد را به زور باز کردم و بر
حسب عادت سرم را زیر شیر آب گرفتم و نفسی عمیق کشیدم؛ یک
بار ،دو بار.
باید برای رسیدن به آرامش هوا را میبلعیدم؛ انگار فقط برای زنده
بودن نفس میکشیدم ،نه زندگی کردن.
کمی آنجا ماندم و با دیدن دستش که حاال حولهای را در برداشت؛
سرم را باال گرفتم ،باز هم امیر بود و باز هم شرمندگی من.
با صدایش به خودم آمدم و از روی سکوی جلوی شیر آب بلند شدم.
رو به من گفت:
 چقدر بهت بگم وقتی عصبی هستی سرت رو زیر شیر آب نگیر؟این را گفت و حوله را در آغوشم رها کرد و به سمت میز و صندلی
گوشه محوطه تغییر مسیر داد.
با حولهی داخل دستم صورتم را خشک کردم و به سمتش روان
شدم.
پشت صندلی چوبی کار دست ،روبهروی امیر نشستم و سکوت
کردم؛ با دیدن سکوتم نفسی گرفت و گفت:
 چی شده؟ امروز صبح که خوب بودی.57
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 امروز صبح تو هم خونه داشتی. اونجا خونهی من نبود شهاب جان؛ من دیر یا زود باید از اونجامیرفتم .با رفتارهایی که اخیراً خسرو بعد مامان طوبی از خودش
نشون میداد مشخص بود که دنبال بهانه میگشت تا به یک صورتی
من رو از خونش بندازه بیرون .درسته که آمادگی رویارویی با این
موضوع رو نداشتم؛ اما چندان هم از این وضع ناراضی نیستم،
دیگه تحمل دیدن خسرو و تحقیرهاش رو نداشتم؛ بعدش هم درسته
از وضع االنم ناراحت بودی ولی فکر نکن نفهمیدم ماجرای من
بهانه بود .بگو ببینم باز چی شده که اینقدر از فلور و بهمن شاکی
بودی؟! چیشده شهاب؟ بهمن چه کاری کرده که تو مجبوری تحمل
کنی و دم نزنی؟ فلور چی بهت گفته که اینقدر از دستش شکاری؟
 چیزی نشده ،همون دعواهای همیشگی .پس فردا شب قرارخواستگاری گذاشته ،برای فرار از اون خونهی لعنتی و دور شدن
از آدمهایش راهی جز ازدواج با اون دختره ندارم؛ به خاطر همین
موضوع عصبی بودم .وقتی شنیدم خسرو وسایلت رو ریخته بیرون
بیشتر عصبی شدم .شرمندهم ،به جای اینکه کمکی برات باشد بیشتر
غصههام رو هم انداختم روی دوشت .عصبانیتم رو برات آوردم.
 این چه حرفیه؟ مشکله دیگه همیشه هست؛ هیچ کارش هم نمیشهکرد.
 مشکل که آره همیشه هست؛ اما مهم اینه که کی مشکل رو واسهتدرست کنه ،اینکه آدمهای به اصطالح پدر و مادرت برات مشکل
بسازن از همه چیز دردناکتره.
 ببین شهاب این موضوع یکی دو روز نیست که! تو سالهاستداری با فلور و بهمن زندگی میکنی؛ اخالقشون همینه .آدمی مثل
اونها با وسیلهای به اسم پول آرامش دارن ،نمیتونی بهشون خرده
هم بگیری و یا اینکه عوضشون کنی؛ چون اونها همینطور بزرگ
58
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شدن و پرورش پیدا کردن! حتم دارم اگه من هم توی موقعیت اونها
بودم شاید کسی بدتر از فلور میشدم و اعتقاداتی برای خودم داشتم.
تو هم بهتره با اخالقشون کنار بیای و این رو قبول کنی که هر چقدر
هم تالش کنی اونها رو نمیتونی عوض کنی ،قبول کن که اونها
توی دنیای متفاوتی بزرگ شدن و زندگی رو با یک دید دیگه نگاه
میکنن.
 مگه من هم مثل اونها آدم نیستم؟ دنیای من هم متفاوته ،من هماعتقادات خودم رو دارم .چطوره که نظر من مهم نیست؛ ولی نظر
اونها مهمه؟! مگه من آدم نیستم؟ حق دارم همسر دلخواهم رو خودم
انتخاب کنم؛ انتخاب فلور از همین االن مشخصه! اون دختر و
خانوادهشم یکی مثل فلور و بهمنن ،یکی از قماش خودشون رو برای
من در نظر گرفتن .من اگر هم بخوام خودم رو از اون خونهی
دختر که معلوم نیست چطور زندگی کرده
لعنتی نجات بدم و با اون
ِ
و چطور میخواد زندگی کنه ازدواج کنم؛ حکایت از چاله دراومدن
و افتادن توی چاهه.
نفسی گرفتم و ادامه دادم:
 ولی چارهای نیست .دیگه حوصلهی جر و بحث ندارم؛ تنها راهیکه میتونم خود دختره رو راضی کنم منصرف بشه ،اینه که بهش
بگم عالقهای به ازدواج باهاش نداشتم و از اصرار زیادی فلوره که
رفتم خواستگاریش .هر چی هم که باشه آیندهی یک دختر در میونه،
نباید با خودش خیاالت کنه که عاشق دلخستش بودم.
 مطمﺋنی جواب میده؟ راستش نه! نمیدونم دختره چجوریه؛ ولی هر چی که هست،مطمﺋنم مورد پسند من نیست.
 مگه دیدیش؟!59
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 یک بار؛ اون هم دو سال پیش همراه پدرش توی یک مهمونیدیدمش؛ اما چون اون زمان در موردش صحبتی نشده بود زیاد بهش
توجه نداشتم.
 خدا خودش به خیر کنه عاقبت این ماجرا رو.کمی که سکوت بینمان برقرار شد ،نگاهی به ساعتم کردم؛ ده شب
بود .رو به سمت امیر کردم و گفتم:
 پاشو وسایل ضروریت رو فعالً بردار از امشب بریم خونه من؛فردا صبح یک وانتی خبر میکنیم یا به همین آقا کریم میگیم بیاد
اسباب رو بار بزنه ببریم خونه من.
از جایش بلند شد و به سمت داخل کارگاه راه افتاد و در همان حال
گفت:
 امشب هوس کردم روی پشت بوم بخوابم؛ خونهی تو کهداخل برجه ،راحت نیستیم .فعالً امشب رو اینجا میمونیم تا ببینیم
بعد خدا چی میخواد.
نگاهش کردم همیشه یک دنده و لجباز بود.
*امیر*
 چه خبره حاجی؟ این آلونک اینقدرها نمیارزه .همچین دهنت روپر میکنی میگی اکازیون انگار چی هست؟ خوبش اگه اینه،
میخوام نباشه .اینکه همین هم مونده سقفش بریزه روی سرمون.
پیرمرد امالکی که تا حاال ساکت بود با اعتراض شهاب ،برزخی شد
و با توپ پر به سمت شهاب براق شد و گفت:
 با این چندرغاز پولی که تو داری ،توقع داری ویال بهت بدم؟ درمقابل پولی که تو داری؛ بله اینجا اکازیونه ،چیه جوون؟ نکنه
دستت توی حساب و کتاب نیست؟ مثل اینکه اخبار گوش نمیدی .از
وضع مملکت خبر نداری؟ تا یک سال پیش موز کیلویی پونزده
60
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تومن بوده حاال دونهای پونزده تومنه .چی با خودت فکر کری؟ نکنه
فکر میکنی با چهل تومنی که تو داری میشه خونه گیر آورد؟
پیرمرد پرچونه ولش میکردی تا صبح میخواست حرف بزنه تا
ثابت نکنه با این مقدار پولی که من دارم بدبخت عالمم ول کن ماجرا
نبود ،برای همین میانه را گرفتم و نگذاشتم دیگه ادامه بده برای
همین گفتم:
 باشه حاجی ،ما اشتباه کردیم؛ خونه نمیخوایم .ببخشید سرتون رودر آوردیم.
سپس دست شهاب را گرفتم از امالکی کشیدمش بیرون.
شهاب هم زیر لب غر میزد و قصد کوتاه آمدن نداشت ،برای همین
دستش را از دستم با غیض کشید و در همان حال با عصبانیت گفت:
 برای چی بهش گفتی اشتباه کردیم؟ مردک خرفت فکر کردهاینقدر احمقیم؟ خونهش با لونهی سگ مو نمیزد ،اون وقت توقع
داشت ماهی دو تومنم بندازیم جلوی صاحب خونه چلتر از خودش.
حموم و دستشویی مشاع ،خونش هم که توش صد نفر زندگی
میکردن ،این دیگه چه خونهای بود؟
در عین حال که سوار ماشین میشدیم همینجور پشت هم غر میزد
و بد و بیراه میگفت ،بهش حق میدادم؛ خونهاش محلی نبود که بشه
توش زندگی کرد چه برسه اینکه بشه اونجا از روی آرامش درس
خوند .فکرم پر کشید به ساعتی قبل که خونهی مورد معرفی پیرمرد
امالکی را با همراهی شهاب دیدیم.
از در خانه که وارد میشدیم یک راهروی تنگ و تاریک را شاهد
میبودیم و پس از عبور از این راهرو وارد محوطهی اصلی
میشدیم که با پردهای ضخیم از راهروی تنگ و تاریک جدا میشد.
خانه ای که دیدیم شبیه خانههای بزرگ و قدیمی که سالیان است که
61
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دیگر نقشی از آنها در پهنهی روزگار دیده نمیشد و بشر تمایلی
برای خلق چنین اثری از خود نشان نمیداد .وسط خانه نیز حوضی
بزرگ به چشم میخورد که آب کثیف و سیاهی را درون خودش
جای داده بود و از بوی بدی که از حوض و اطراف آن به مشام
میرسید ،ناخودآگاه متوجه درهم شدن صورتمان شدیم.
آنچه که بیش از همهچیز باعث جلب توجه میشد؛ اتاقکهای
اطراف حوض بودند که توسط دو سه تا پله از سطحی که درش
قرار داشتیم باالتر قرار گرفته بودند .درون هر اتاقک خانوادهای
مستقر شده بودند و جالب اینجا بود که هر زنی کنار در آلونک خود
نشسته بود و با دیگری که در اتاقک دیگر مستقر بود ،با صدای بلند
و آزاردهندهای به صحبتهای زنانه و خاله زنکی خود میپرداختند
و بچههایشان با فریاد کودکانه مشغول بازی و شیطنت بودند.
گوشهای از ساختمان مردی پشت دری حوله به دست ایستاده بود و
با نزدیک شدنمان سر تا پا براندازمان میکرد .در همان حال که
منتظر پشت در آهنین گوشهی ساختمان ایستاده بود ،تخمه
میشکست و پوستش را به بیرون پرتاب میکرد که با دیدنمان
لبخندی زد که دندانهای زرد و کرم خوردهاش را با سخاوت تمام به
نمایش میگذاشت؛ با دیدن این صحنه شهاب که تا آن زمان با تعجب
افراد و خانه را مینگریست رو به مرد با چهرهای درهم گفت:
 حاجی الاقل اگه مسواک نمیزنی ،دهنت رو ببند؛ هم شهر روآلوده میکنی هم ما رو میندازی روی تخت بیمارستان.
خندهم گرفته بود؛ اما با کاری که مرد انجام داد ،اگر جا داشت زمین
ها را هم گاز میزدم .مرد قهقههای زد و نزدیک شهاب شد و
گونهاش را توی دستان تیره و کثیفش گرفت و روبه شاگرد پیرمرد
امالکی کرد و گفت:
62

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

 این چه باحاله! این رو از کجا پیداش کردی؟شهاب عصبانی شد و گونهاش را از دست پر چرک مرد بیرون
کشید و با چندش گفت:
 اه! فاصله بگیر مرد حسابی ،این چه وضعشه؟ مگه چند وقتهحموم نرفتی که اینقدر بو میدی؟
با اشاره از او خواستم چیزی نگه؛ ممکن بود مرد سیه رو ناراحت
یا حتی عصبی بشه؛ ولی با کمال تعجب با پررویی رو به شهاب
بیخیال گفت:
 به تو چه؟با این حرف ،شهاب نگاهی به من کرد که با اشاره چشمانم از او
خواستم چیزی نگوید ،او نیز زیر لب به درکی گفت و همراه شاگرد
امالکی راه افتاد.
آلونکی که پیرمرد امالکی از آن به عنوان اکازیون نام برده بود،
جایی در زیر زمین چنین خونهای قرار داشت؛ از پلههای زیر زمین
که سرازیر میشدیم اولین چیزی که جلب توجه میکرد بوی نا و
رطوبتی بود که از در و دیوار به مشام میرسید .چیزی که بیش از
حد جلب توجه میکرد؛ تک چراغ کم سوی وسط اتاقک بود که
توانایی روشن نگه داشتن یک اتاقک پانزده متری را هم نداشت،
همین! تنها چیزی که اتاقک داشت همین یک چراغ بود و بس.
شهاب با دیدن این وضع با حیرت رو به شاگرد امالکی کرد و با
سادگی گفت:
 پس آشپزخونهش کو؟شاگرد امالکی به سمت گوشه ای از اتاقک رفت و شیر گاز را به ما
نشان داد و در همان حال گفت:
 اینجا یک شیر گاز داره که مستأجر قبلی گازش رو اینجا63
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میذاشت .بقیه اتاقها هم همینطورن و همسایهها هم ظرف و
ظروفهاشون و لباسهاشون رو کنار شیر حوض میشورن.
حاال میفهمیدم چرا آب حوض اینقدر کثیف و آلوده بود .با دیدن این
وضع بدون حرف از زیر زمین زدیم بیرون .وقتی به باالی پلهها
رسیدیم؛ متوجه مرد سیه رو شدیم که چند دقیقه پیش مکالمهای را با
او به اتمام رسانده بودیم .مرد با باز شدن در روبهرویش که گویا
حمام بود ،مرد دیگری که از حمام خارج میشد را به کناری زد و
با غرولند همانطور که داخل حمام میشد ،گفت:
 مگه رفتی حموم دومادی؟ سه ساعته بیرون نمیای!با حیرت بیشتر به مرد روبهرویمان که تنها پوشش همان حولهای
بود که دور کمرش بسته بود که آن هم از کثیفی به گونهای بود که
انگار آلودگی بیش از حد چسبیده به حوله تار و پود حولهی بخت
برگشته را از هم گسسته بود که با یک تلنگر میپنداشتیم از دور
کمرش باز میشود و دارو ندارش را در معرض دید قرار میدهد.
به اطرافم نگاهی انداختم؛ زنان که انگار این صحنه برایشان عادی
باشد ،به صحبتهایشان ادامه میدادند و بیخیالی طی میکردند،
انگار برایشان مهم نبود که مردی نامحرم ،بدون پوشش مناسب
جلویشان ایستاده و خیال رفتن به اتاقکش را هم ندارد.
مرور صحنههای چند دقیقه پیش چند ثانیه بیشتر طول نکشید و من
به این نتیجه رسیدم در تهران با این پولی که آن هم از صدقه سر
فروش گردنبند قدیمی مامان طوبی به دست آورده بودم بهتر از
اینجا پیدا نمیکنم.
با صدای شهاب به خودم آمدم:
 باور کن چنین خونهای ،صاحب خونش از خودش وحشتناکتره!معلوم نبود این خونه مال کدوم ننه قمری بوده که مستأجرهاش این
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شکلی شدن؛ حتما از این پیرزنهایی بوده که آفتاب لبه بومن و بوی
شاش میدن.
 ِا شهاب بیتربیت نباش. بیتربیت منم یا اون یارو که دهنش بوی خر مرده میداد؟ نکبتبرگشته به من میگه به تو چه؟ ِد اگه مردنی نبود با این حرفش االن
باید سه ماه بستریش میکردم .بعدش هم بیادب ندیدی ،مردک با
اون ریش درازش مثل داعشیها از در حموم اومده بیرون ،نکرده
یک یا هللا بگه! من که مردم از هیبتش ترسیدم چه برسه به زنهای
بدبخت اونجا که این صحنه براشون عادی شده.
کمی سکوت کرد و دوباره با حرص گفت:
 ِاِ -اِ -ا؛ پیرمرد خل و چل به این قبرستون میگفت اکازیون! واالبهشت زهرا از اینجا با صفاتره.
 نکنه شهاب با این وضع ،خونه گیر نیاریم .از صبح که هر جارفتیم یا به پسر مجرد خونه نمیدادن یا اصالً خونهاشون به پول من
نمیخورد یا اجاره خونهها زیاد بودن یا اگه هم با شرایطم جور
بودن مثل این درمیاومدن.
چهرهش در هم شد؛ ولی رو به من با آرامش گفت:
 نگران نباش ،جورش میکنم.با گفتن این حرف راهنما زد و گوشهای نگه داشت و گفت:
 من میرم دو تا آبمیوه بگیرم ،از صبح چیزی نخوردیم.سپس از ماشین پیاده شد و به سمت سوپری پا تند کرد.
پس از مدتی نسبتا ً طوالنی درب طرف راننده باز شد و شهاب
پاکت حاوی کیک و آبمیوهها رو دستم داد و خودش را روی صندلی
راننده رها کرد.
رو به او کردم و گفتم:
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 رفتی کیک و آبمیوه بخری ،چقدر دیر کردی!کمی دست پاچه شد؛ ولی خودش را از تک و تا نینداخت و گفت:
 آبمیوه خنک نداشت ،گفتم بره سوا کنه بیاره.کمی از آبمیوه نوشیدم؛ چندان خنک نبود اما عیبی نداشت! شاید
واقعا نداشته.
مشغول خوردن بودیم که متوجه صدای زنگ گوشی شهاب شدیم؛
نگاهی به صفحه موبایل کرد و تماس را با اندکی مکث پاسخ داد:
 الو سالم آقا سینا .چه خبرها؟ ِا جون شهاب؟ کجا؟ ببین یک جای مناسب می خوام ،نری خونه داغون واسم پیدا کنی. دونفریم ،آره. عه پس خوبه ،االن هستی بیایم؟ اوکی تا یک ربع دیگه اونجام. فعالً.با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
 کی بود؟گوشی را روی کیلومترسنج جلوی ماشین پرت کرد و ماشین را
مجدداً به راه انداخت و در عین حال گفت:
 یکی از بچههای شرکت برادرش امالکی داره؛ به او سپرده بودمیک خونه مجردی میخوام اجالتا ً نزدیک کارگاه باشه اگه نشد حاال
یکم پایینتر برام گیر بیاره .االن زنگ زد و گفت یک مورد پیدا
شده ،گفت بریم ببینیم .دعا کن خوب باشه وگرنه سینا رو با سیمهای
برق چراغ تو کوچه به هم گره میزنم.
*شهاب*
با دیدن خانهتی که سینا برایمان پیدا کرده بود؛ نفسی از روی
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آسودگی کشیدم .نمیشد به آن خانه گفت؛ اما کفاف زندگی را میداد.
خانهای که داخلش قرار داشتیم؛ یک خانهی دو طبقه با نمای سفالی
بود و کنار در خانه یک گلدان بزرگ خشک شده قرار گرفته بود.
از در خانه که وارد میشدیم ،شاهد یک حیاط جمع و جور تقریبا ً
هشت متری میشدیم که تنها شی بیجان این محوطه بیباغچه و
بیحوض ،تخت چوبی گوشه حیاط بود که انصافا ً با گلدانهای
رنگین کنار پایههایش به جای -جای محوطه جان میبخشید .در
گوشهای دیگر شیر آب به همراه سنگاب و مواد شوینده کنارش
خودنمایی میکرد .کمی که سر چرخاندم متوجه در سمت راست
کنار درب ورودی شدم ،حتما سرویس بهداشتی آنجا قرار داشت و
این شیر هم برای شست و شو بود.
در سمت راست ،روبهروی در ورودی؛ پلههایی رو به طبقه دوم
موجود بود؛ پلههایی فلزی که توسط نردههایی از جنس خودشان
ساخته شده بودند .از پلهها که باال رفتیم متوجه یک تراس دو متری
میشدیم که چیز قابل توجهی در آن موجود نبود جز یک در سفید و
ی
ت راس ِ
یک پنجره که با کمی فاصله از در ،در سم ِ
در ورود ِ
ت ِ
طبقه دوم قرار داشت که همرنگ در ورودی سفید بود و هر دو
بعضی قسمتهایشان زنگ زده شده بود و پس زمینهی سفید رنگ
در و پنجره را با رنگزدگیشان ناراحت کرده بود .از حال و
اوضاع در و پنجره میشد فهمید که داخل هم نمیتواند چندان جالب
باشد ،چرا که مشخص بود چقدر این خانه قدمت دارد و میتواند
رویایی باشد .به چهرهی امیر نگاه کردم؛ زیادی خونسرد بود و از
چهرهاش چیزی نمیشد فهمید ،اصوالً چیزی از احساسش بروز
نمیداد و همین من را عصبی میکرد.
با باز کردن در ورودی ،چیزی مثل کارتون خالی از باال به پایین
سقوط کرد و با سقوطش کلی گرد و خاک به پا کرد .با این اتفاق هر
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دو به شدت به سرفه افتادیم ،از شدت سرفه به بیرون اتاقک قدم
گذاشتم و روی زانوهایم خم شدم .با آرام شدن شدت سرفهام ،کمی
ایستادم تا با نفس کشیدن هوای مطبوع ،از حجم آلودگی که کمی قبل
وارد ریههایم شده بود کم کنم.
مجدداً وارد اتاقک شدم ،امیر همچنان داخل بود و حاال او هم کمی
آرام شده بود .در حالی که هر دو جلوی دهانمان را با گوشه
پیراهنمان گرفته بودیم تا دوباره مسموم به آلودگی نشویم ،مشغول
دید زدن اتاقک شدیم؛ اتاقک پیش رویمان فقط به اتاقکهای موجود
کنار پنجره،
در خوابگاه شبیه بود ،گوشه سمت راس ِ
در ورود ِ
ی ِ
ت ِ
کانتری از جنس دیوار سالن ساخته شده بود و همین کانتر آن قسمت
را از سالن اتاقک جدا میکرد و همین شده بود که نقش آشپزخانه را
به گوشه سالن داده بود .باز جای شکرش باقی بود که وجود لولهی
گاز ،فقط نمایانگر فضای آشپزخانه نبود.
رو به امیر کردم و با اشاره به گوشه دیوار گفتم:
 حتما ً میخواستن دیوار بسازن ،وسطهای راه پشیمون شدن؛ دیدنبه صرفه نیست خرابش کنن ،همینجور به حال خودش رهاش
کردن.
با این حرفم ،لبخندی زد و رو به من گفت:
 کم چرت بگو! اوایل که میخواستن طرح این بسازن (اشارهای بهگوشهی اتاقک کرد) اینجوری طرح گچ میساختن ،مثل االن نیست
برادر من.
ب ام دی اف در بیارن که
که با چو ِ
ِ
ـ خالقیتشون توی فرق سرم.
ت ابتدایی نبود االن ازش خیلی سبکها در
ـ اگه همین خالقی ِ
نمیاومد.
ـ باشه آقای دکتر ،االن فهمیدم که این دیوار خودش آغازگر یک
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تحول بوده.
ـ پس چی؟
چپ -چپ نگاهش کردم که با دیدن نگاهم خندهی بیصدایی کرد و
بیحرف به سمتی دیگر به راه افتاد .چیز خاص دیگری بینمان رد
قول
و بدل نشد .اتاقک یک سرویس بهداشتی هم روبهروی
دیوار به ِ
ِ
امیر؛ اپن داشت که از همه جای خانه آلودهتر و کثیفتر بود.
با چندش رو از سرویس گرفتم و به سمت در ورودی به راه افتادم و
همانطور زیر لب غر میزدم:
 اه -اه! این چه وضعیه؟ این خونه است یا خوکدونی؟ پایین رو کهدیدم گفتم خداروشکر سینا هوام رو داره ،نگو اینجام با خونهی
اون پیرزن شاشو هیچ فرقی نداره؛ تنها تفاوتش اینه که اینجا بوی
خاک میده اونجا بوی روغن میداد.
و همزمان این صورتم بود که با حرف خودم جمع شد.
با صدای امیر با بهت به سمتش برگشتم.
 عالیه.ـ چی عالیه؟
ـ اینجا دیگه.
ـ میشه بفرمایید کجاش عالیه؟
ـ خب من هم تقریبا ً همچین جایی میخواستم ،قبول کن با این پولی
که من دارم بهتر از اینجا پیدا نمیکردم .مگه قبالً کجا زندگی
میکردم؟! اتاقک خونهی خسرو هم همینجور بود ،مهم اینه در
حال حاضر جایی باشه که هم به پولم بخوره ،هم بتونم توش زندگی
کنم.
ـ تو میتونی توی این خوکدونی زندگی کنی؟
ـ خوکدونی کجا بود؟ با یکم تمیز کاری بهتر میشه .اینجوری
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نبینش ،میشه درستش کرد.
ـ واال من از کارهای تو سر در نمیارم .من که ابدا بتونم اینجا
زندگی کنم.
ـ تو که نباید زندگی کنی ،من باید زندگی کنم که میتونم.
ـ هستیم فعال در خدمتتون.
و با گفتن این حرف از پلهها روان شدم.
همانطور که انتظار داشتم ساکت نماند و به دنبالم آمد و گفت:
 یعنی چی؟ـ یعنی اینکه نمیخوام فعالً پیش فلور و بهمن باشم ،مدتی میام
پیشت تا بعد؛ کرایه خونه هم نصف -نصف.
ـ خانوادت راضیان؟
با حرص به سمتش برگشتم و بهش چشم غره رفتم تا ساکت شد.
با صدای زنی مسن ،هر دو که حاال پایین پلهها ایستاده بودیم،
متعجب به سمتش برگشتیم.
*امیر*
به پیرزن روبهرویمان که حاال چند قدمی نزدیک شده بود خیره شده
بودم؛ با دیدن او یاد مامان طوبی افتاده بودم؛ چرا که چهرهی
نورانی و همچون برفش همانند او در چادر نمازش میدرخشید و
منجر به ایجاد مهری عمیق درون قلبم شده بود.
پیرزن مثل مامان طوبی چادری سفید بر سر کرده بود و چهرهی
چادر سفی ِد گلدار ،عجیب زیبا و دوست
نورانیاش در قاب
ِ
داشتنیاش کرده بود که نمیتوانستم نگاه از رخ همچون ماهش
بردارم .با نزدیک شدنش ناخودآگاه بویی از ترکیب گالب و گلبرگ
گل یاس را به مشامم هدیه میداد که هیچ عطری نمیتوانست مثالش
را به ارمغان بیاورد .پیرزن؛ اما برعکس مامان طوبی الغر اندام
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بود و چهرهی تکیدهاش نوید بیماری میداد که از آن رنج میبرد؛
اما حتی بیماری هم نمیتوانست زیبایی چهرهاش را پنهان کند و این
نشان میداد در گذشته ،جوانی خوش چهره بوده است که گذر زمان
چهرهی گل مانندش را پژمرده ساخته است.
در دستانش یک سینی مسی گرد مانند بود که لیوانهای شربت آلبالو
را در خود جای داده بودند که زیادی با رنگ زیبایشان دل
میبردند و هوس خوردنشان به سر میزد.
ـ چرا سرا پا ایستادین؟ بیاین بشینین شربت بخورین!
کمی جلو رفتم و سینی را از دستش گرفتم و گفتم:
 مادر چرا زحمت کشیدین؟ راضی به زحمت نبودیم.با خوشرویی لبخندی زد و با صدای دلنشینش گفت:
 چه زحمتی مادر؟ بیاین بشینین ،خستگی در کنین.و بعد به تخت چوبی گوشه محوطه اشاره کرد.
به سمت تخت گوشهی محوطه گام برداشتم و سینی حاوی لیوانهای
آلبالو را روی تخت گذاشتم و از پیرزن خواستم اول او بنشیند ،به
سمت تخت آمد و همانطور که دستهی تخته را تکیه گاه خود کرده
بود ،روی آن نشست .من که نشستم ،تازه متوجه شهاب شدم که
هنوز ایستاده و به پیرزن بیچاره مثل ندید بدیدها نگاه میکند ،با
صدای بلندی صدایش کردم که متوجهام شد و من با اشاره سر ازش
خواستم که در کنارم بنشیند.
شهاب که به خودش آمد با لحن شوخی به سمت تخت چوبی آمد و
در حالی که کنار من مینشست رو به پیرزن زیبا رو گفت:
 مادر جداً که خونهی زیبایی دارین ،از صبح این جعفرآقا (پیرمردامالکی) ما رو سر کار گذاشته بود و فکر میکرد ما از اون مایه
داراییم .اگه بهت بگم چه آسی واسمون پیدا کرده بود ،دروغ نگفتم؛
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خونه تر و تمیز ،با تموم امکانات .باورت نمیشه ،همسایههاش یکی
از یکی بهتر؛ یکیشون که باهام رفیق شده بود مادر؛ با دستهای
کسی ...نه با دستهای تمیزش چنان این لپ بیچارم رو کشید که اگه
زن داشتم همون وسط یک دست کتکش میزد؛ البته بنده خدا دستش
زیادی سفت بود وگرنه چیزی توی دلش نبود ،از یک طرفم یکی
دیگهشون یک جوری بود.
با گفتن این حرف چهرهاش درهم شد که پیرزن خندهکنان گفت:
 چجوری؟ـ طوریش نبودها! فقط انگار ارث باباش رو خورده بودم ،قیافش هم
با داعشیها مو نمیزد .من نمیفهمم زن این بیچاره چطور جرعت
میکنه شب رو کنارش بخوابه .آدم وحشت می کنه؛ ولی مادر جان
همشون همسایههای خوبی بودن ،عالی؛ اما خب به آقا جعفر گفتیم
که نیازی به چنین خونهای با این همه امکانات نداریم یک خونهی
نقلی هم کفایت میکنه.
با یادآوری خانهای که ساعتی قبل دیده بودیم که با تعریفهای
شهاب ،از همسایههای خوب و امکانات مثال نزدنیاش کامالً متضاد
بود و بیشتر به خزعبالتی که شهاب همیشه تعریف میکرد ،شبیه.
خندهام گرفت که سعی کردم با زدن لبخندی از عمق گرفتن آن
جلوگیری کنم.
پیرزن لبخندی زد و گفت:
 خجالت زدهام نکن پسر جان ،طبقه باال سالهاست آدمیزاد قدمتوش نذاشته ،دیگه به خوبی خونهی قبلی که دیدین نمیرسه.
نفسی گرفت و ادامه داد:
 کنار امالکی که شما بهش سپرده بودید براتون خونه پیدا کنه یکسوپری هست که همیشه ازش خرید میکنم؛ دیروز پام درد میکرد
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نمیتونستم برم خرید ،نوهام سپرده بود که هروقت چیزی خواستم
شاگرد آقا حسینی (صاحب سوپری) برام بیاره .دیروز هم به آقای
حسینی زنگ زدم ازش چند قلم جنس خواستم؛ گفت شاگردش نیست
خودش هم مشتری داره ،برا همین خریدهام رو داد آقا سینا برام
آورد .آقا سینام به خاطر کارش وقتی دید اینجا خالی افتاده سوال
پرسید و ماجرای شما رو گفت ،قرار شد با نوهام صحبت کنم ببینم به
اجاره دادن باال راضی هست که اون هم قبول کرد و شما هم
اینجایین.
پرسیدم:
 پس چرا تا االن اجارهش نداده بودین؟ـ راستش طبقه باال قبالً برای پسرم بود ،وقتی که رفت؛ نوهام هم
نذاشت کسی بره اونجا برای همین خالی مونده؛ این هم بعد سالها
قبول کرد کسی بیاد بره باال بشینه دیگه نظر خودشه.
اینکه پسرش کجا گذاشته رفته جدا ،اینکه نوش شده همه کاره جداً
باعث شده بود زیادی کنجکاو بشم؛ اما به سکوتی بسنده کردم و
دیگر چیزی نپرسیدم .با صدایش که تعارفمان زد شربت را
بخوریم از روی میل شربت را نوشیدیم و کمی بعد از خانه بیرون
زدیم.
از شهاب شنیدم که سینا گفته اینکه قیمت نهایی چقدر باشه و هر ماه
چه میزان اجاره بها نیاز باشه بابت این اتاقک بپردازیم را نوهی
پیرزن مشخص میکند و باید تا فردا منتظر میماندیم تا بتوانیم با
ایشون مالقات کنیم.
وقتی داخل ماشین نشستیم؛ رو به شهاب کردم و فکری که چند
دقیقهای بود از حرفهای پیرزن دستگیرم شده بود را به زبان آوردم
و گفتم:
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 راستی؛ این خانمه گفت که دیروز سینا رفته پیشش واسه دیدنخونه ،من که تازه همین دیروز تخلیه کردم .سینا چطوری با همین
سرعت پیگیر شده؟
شهاب که با بند کمربندش مشغول بود با این حرفم دست از کمربند
کشید و با بهت نگاهم کرد؛ ولی چیزی نگفت .همینطور زل -زل
نگاهم میکرد که دستم را جلوی صورتش تکان دادم تا متوجه من
بشه که یک دفعه گفت:
 چیز دیگه ،تا دیروز از بهمن شنیدم که اینطوری شده .عصبانیبودم؛ وقتی کارمندمون ناراحتیم رو دید ،گفت سینا برادرش امالکی
داره به اون بسپارم تا کارها رو راست و ریست کنه.
ـ تو که گفتی بیرون شهر بودی.
دوباره کمی فکر کرد و گفت:
 برادر من ،نرفته بودم بمیرم که باالخره اومدم .اگه زودتر اومدهبودم میاومدم کمکت ،وقتی رسیدم شرکت اون موقع بهمن ماجرا
رو گفت.
ـ مگه عصر کسی از کارمندها توی شرکت بود؟
ـ بازجوییه؟ اضافی کاری وایساده بوده.
« آهانی» گفتم؛ با سکوتش نگاهی به او کردم که دیدم زل-
زل نگاهم میکنه که گفتم:
 حاال چرا راه نمیافتی؟ـ هیچی گفتم اول اگر سوالی دیگه داری بپرسی بعد راه بیفتم.
ـ نه فعالً که هیچی.
بچه "پررویی" زیر لب گفت و راه افتاد.
*شهاب*
نفسی از روی آسودگی کشیدم؛ خوب شد نفهمید که چقدر چرت و
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پرت گفتم .زیر چشمی نگاهش کردم؛ سرش را به شیشه ماشین تکیه
داده بود و در فکری عمیق غرق.
با خود فکر کردم اگر از مزخرفاتی که نثارش کردم ،چیزی بفهمد
آن زمان چه کنم؟ چگونه او را از نیت خود آگاه کنم؟ اگر او از من
روی بگرداند ،آن زمان من بدون او چه کنم؟
سکوت فضای ماشین را فقط موزیک مالیمی که در حال پخش بود
میشکست .با ریتم موزیک ،به ظاهر روی دستهی فرمون ریتم
گرفته بودم؛ اما درون دلم آشوب بود ،از اکنون به خاطر خبطی که
مرتکبش شده بودم ،نگران بودم؛ میترسیدم از اینکه او آگاه شود از
آشوبی که مرتکبش شده بودم و از آوارگیاش که من باعثش بودم.
از شرم ،از خجالت ،از حقارت و هر آنچه که ترکیبی از این
حسهای آزاردهنده باشد ،میترسیدم .بدتر از آن واهمه داشتم پس از
فهمیدن این موضوع چگونه با من برخورد خواهد کرد.
کاش زمانی که از این موضوع آگاه میگشت ،جلویش نباشم ،نباشم
تا این حس آزار دهنده را تحمل نکنم.
آن روز نمیدانستم تجربهی این حس شاید میتوانست خیلی بهتر از
آن اتفاق باشد.
***
داخل کارگاه کنار حجم انبوهی از خرده چوبها روی زیلویی که
کنار میز بزرگی که وسط کارگاه پهن کرده بودیم ،نشسته بودیم و
من نیز با ولع مشغول خوردن املت ساخت دست امیر بودم که امیر
گفت:
 فردا امتحان دارم.نگاهش کردم؛ لقمهای دیگر گرفت و همانطور که در دستش نگهش
داشته بود حرفش را کامل کرد:
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 بعد از دانشگاه میرم امالکی دوستت تا نوهی این خانمه رو ببینم،بدونم نظرش چیه؛ باالخره خونه رو میخواد اجاره بده یا نه.
لقمه را با لیوانی آب قورت دادم و گفتم:
 ساعت چند امتحانت تموم میشه؟ـ ساعت یازده ،چطور؟
ـ میام دنبالت ،از اون ور با هم میریم پیش سینا.
ـ تا همینجاش هم زیادی از کار و زندگیت افتادی ،نمیخوام به
خاطر من به ضرر بیفتی.
ـ ضرر چی امیر؟ مثالً توی اون شرکت از من چی میخوان؟ جز
ترجمه یکی دو تا برگه که اون هم کار یکی دو ساعته ،بعدش هم
من هم فردا امتحان زبان تخصصی دارم وقتی هم دانشگاه باشم
شرکت نمیرم ،باهات میام.
ـ ولی. ...
با صدای زنگ گوشیام ،حرف توی دهن امیر ماسید و هر دو
سکوت کردیم .با دیدن شمارهی فلور ،لقمهی توی دستم را داخل
پیشدستی جلویم پرتاب کردم و اخمهایم را توی هم کشیدم .آسایش
آرزوی این روزهایم شده بود؛ اما با وجود فلور هیچ وقت این آرزو
محقق نمیشد.
با صدای امیر نگاه از گوشی در حال زنگ گرفتم و به او دادم:
 چرا جواب نمیدی؟فلور.
ـ
ِ
ـ خب باشه ،ببین چی میگه؟
ی صورتم را
ی تو ِ
از ناچاری گوشی را به دستم گرفتم و کالفه موها ِ
به عقب دادم .از روز مهمانی خسرو که با هم بحثمان شده بود،
دیگر نه دیده بودمش و نه میخواستم ببینمش .با مکث خواستم
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جواب بدهم که قطع شد ،گوشی را باال گرفتم و به امیر نشان دادم و
در همان حال گفتم:
 قطع شد.و بعد گوشی را روی سفره پرت کردم ،خواستم مجدد مشغول شوم
که دوباره صدای زنگ گوشی مانع شد .چشمهایم را از روی حرص
رو هم فشردم و زیر لب غر زدم:
 ول کن نیست.گوشی را که قصد ساکت شدن نداشت را از روی سفره چنگ زدم و
از جایم بلند شدم و صندلهای کنار زیلو را که هر کدام به طرفی
پرتاب شده بودند را به پا کردم و به گوشهای رفتم ،سپس تماس را
برقرار کردم:
ـ کجایی؟
ـ سالم ،خونهام.
ـ خونهات؟! منظورت همون آپارتمانی نیست که بهمن واسهت خرید؟
ـ حاال خونهی بهمن؛ چه فرقی میکنه؟
ـ فرقش اینه که من االن تو همون خونه نشستم؛ ولی تو رو نمیبینم.
خودم را از تک و تا نینداختم و گفتم:
بهمن؟ من هم نگفتم خونهی بهمنم.
 مگه نمیگی اونجا خونهیِ
ـ خونهی نو مبارک! شیرینیاش کو پس؟
داشت مسخرهام میکرد ،پوزخندی زدم و من هم با تمسخر اضافه
کردم:
 شیرینی واسهت ضرر داره؛ هم پوستتون آسیب میبینه هم سنیازت گذشته بهتره به فکر سالمتیت باشی فلور جون!
میدانستم حرصیاش در میکنم ،مطمﺋنا ً فردا باید از داخل آرایشگاه
جمعش میکردم؛ همینطور هم شد چون با حرص گفت:
77

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

 برام مهم نیست کدوم قبرستونی شهاب! کنترل تو از دست منت خارج شده .زنگ زدم فقط مهمونی فردا شب رو
خیلی وق ِ
یادآوری کنم ،هر جا هستی فردا شب باید رأس ساعت هفت شیک و
موقر ببینمت .تاکید میکنم؛ باید! وگرنه شده کل دنیا رو بگردم،
میگردم و اون سوراخ موشی رو که دوست جون -جونیت رو توش
قایم کرده باشی رو پیدا میکنم و اون زمانه که از کارت پشیمونت
میکنم.
زمزمه کردم:
 خطرناک شدی فلور.ـ همینی که هست ،یادت نره چی بهت گفتم.
ـ نه! این لحظه رو یادم نمیره ،هیچ وقت؛ لحظهای که تو من رو
مجبور به انجام کاری میکنی که دوستش ندارم .اینکه من رو،
پسرت رو به راحتی آب خوردن داری میفروشی ،اینکه داری با
زندگی آدمهای اطرافت بازی میکنی ،اینکه باید اعتراف کنم
نمیشناسمت ،اینکه کم -کم دارم شک میکنم که...
نگذاشت بیش از این ادامه بدهم؛ با لحن خونسرد ،بیتوجه به من
گفت:
 برام مهم نیست چی فکر میکنی ،برای من فقط مهمونی فردا شبمهمه؛ فردا شب میبینمت .بهتره حرفهام رو فراموش نکنی!
و با این حرف گوشی را قطع کرد.
دقایقی از از قطع ارتباط تلفنیام با فلور میگذشت؛ گوشی به
دست ،به حرفهای فلور فکر میکردم .کم -کم احساس هراس
میکردم از وجود پدری به اسم بهمن و مادری به اسم فلور .دقیقا ً
نمیدانستم تا حاال چه نقشی را در زندگی پرفراز و نشیبم بازی
میکردند؛ اما این را فهمیدهام که میتوانند آدمهای خطرناکی باشند.
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حداقل این را از قرارهای کاری مجهولالمفهوم بهمن و مهمونیهای
پوششیاش برای عقد یک سری قرارداد نامعلوم و بازیهایی که
درون همین مراسمات برگذار میشد ،فهمیدم .حاال هم که از فلور
حرفهای تازه میشنیدم .همهاش فکر میکرد اوج خالف فلور توی
مهمانیهای دوستانش آن هم با خوردن نوشیدنیهای مخصوص
خودشان خالصه میشد؛ اما در این مدت کوتاه فهمیدم که فلور
میتواند از بهمن هم خطرناکتر باشد .حداقلش این بود که بهمن رو
بود و میشد فهمید چه کاره است؛ ولی فلور زرنگتر از این حرفها
بود و محتاطتر برخورد میکرد.
با صدای امیر دست از افکار درهم و برهمم کشیدم و به سمتش
برگشتم:
 چیشده؟ـ چیز خاصی نیست .به خاطر موضوع خواستگاری باهاش قهر
قرار فردا شب رو.
بودم ،زنگ زده بود یادم باشه
ِ
ـ حاال میخوای چه کار کنی؟
ـ هیچی ،مجبورم برم خواستگاری.
ـ چرا مجبوری شهاب؟ چی مجبورت کرده؟ زندگی دختر مردم به
کنار ،زندگی خودت رو تباه نکن.
ـ میگی چه کار کنم امیر؟ این زن حرف من رو بیست و سه سال
سر من
نفهمید ،حاال بفهمه؟ میخوام به حرفشون راه بیام تا دست از ِ
بردارن .فوقش به دختره میگم ازش خوشم نمیاد ،وقتی جواب نه رو
اون به من بده؛ فلور میفهمه خود دختره نخواسته و مشکل از من
نبوده؛ ببینم اون موقع چی داره بگه؟ اه!
و با گفتن این حرف امیر را به کناری زدم و خودم را به سمت
محوطه کارگاه کشاندم .باز هم مثل همیشه ،به طرف شیر آب گوشه
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حیاط رفتم و بعد از جاری شدن آب از داخل شیر ،سرم را که حاال
از درد داشت منفجر میشد را به زیر شیر آب بردم تا کمی از
التهاب درونم کم کنم.
خسته بودم؛ زیاد ،خیلی زیاد!
به تصویر ماه در دل آغوش چادر سیاه شب می نگریستم ،ماه کامل
نشده بود و شکل هاللی داشت .شاید او هم خسته بود؛ از فشار
روزگار ،از بودن دردل سیاهیها ،از بودن دردل راز شب ،از
شنیدن غم مردم َو َو َو ...او هم نتوانسته بود بار سختیها را به دوش
بکشد و این همه غم را تاب بیاورد؛ خمیدگی کمرش نشان از این
ناتوانی میداد.
من اما کمرم خم نشد ،اشکم جاری نشد ،رازم فاش نشد ،دردم برمال
نشد؛ اما همهاش ماند داخل سینهام تا قلبم از این فشار لعنتی ،کمر
راست نکند و دهلیز را در خود مچاله کند و چه درد بزرگی است،
درد بزرگی است که قلب از آزار خانواده در هم بمیرد و تو در
سکوت بمانی.
ماه اما ستارهها را داشت ،این هاللی سفیدروی با دیدن چشمک
ستارههای اطرافش ،کورسوی امیدی برای کمر راست کردن دارد
که در اواسط ماه ،کامل می شود ،قلب بی نوای من چه؟
ـ به چی فکر میکنی؟
ـ به زندگیم.
ـ هیچ وقت از موقعیتی که درش قرار داری ،گله نکن! حتی اگه
بیماری سختی داری و مدت زیادی فرصت نداری ،حتی اگر به گناه
نکرده دارن مجازاتت میکنن ،حتی اگه از زور فقر مجبور باشی
دستت رو پیش این و اون دراز کنی ،حتی اگر عزیزترینت رو از
دست بدی یا اینکه تحت شرایطی اون رو ازت بگیرن ،حتی اگه با
80

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

وجود خانوادهی بیمهر ،مجبور باشی تن به خواسته غیر
منطقیشون بدی .چون قبل ورودمون به دنیا ،زندگیمون رو با تمام
شرایطش پذیرفته بودیم ،مهم این نیست تحت چه شرایطی زندگی
کردیم ،مهم اینه که در هر شرایطی که بودیم ،واقعا زندگی کردیم.
سپس به پهلو رو به من چرخید و دستش را تکیه گاه سرش کرد و
گفت:
 این روزا عصبیتر شدی ،تند خو و تند رو شدی ،فکر نکن وقتیساکتم و چیزی نمیگم یعنی از حالت بیخبرم؛ نه ،بیمعرفت نیستم،
میبینمت ،میبینم که داری خودتو اذیت میکنی ،قبلنا شوختر بودی،
مدتی که شهاب گذشته رو نمیبینم ،انگار عوض شدی ،آدم
اما االن
ِ
دیگهای شدی .چیشده؟ با من حرف بزن! از غمت بگو .اون
چشمات همیشه توش شیطنت موج میزد اما االن دیگه اون برق
شیطنت هم خیلی وقته که خاموش شده؛ اگه ماجرا مربوط به
خواستگاری اجباریته ،شاید بتونیم با کمک هم..
نذاشتم ادامه بدهد ،یرای همین گفتم:
من؛ خودمم باید حلش کنم .راستش به این
 نه امیر ،این مشکل ِنتیجه رسیدم که نمیتونم در مقابلشون کوتاه بیام ،فقط تنها کورسوی
امیدم همون دختره است که امیدوارم بتونه جواب نه بهم بگه .خودمم
کار خاصی نمیتونم بکنم؛ تنها کاری که میتونم بکنم اینه که فعال
باید باهاشون راه بیام.
ـ چرا باید باهاشون راه بیای؟ مگه چه نقطه ضعفی داری که دارن
ازش استفاده میکنن.
با تعجب نگاهش کردم ،یعنی اینقدر تابلو بودم؟! نه امکان ندارد،
نباید امیر بفهمد ،نباید بداند که نقطه ضعفی خود اوست؛ برای همین
گفتم:
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 چه نقطه ضعفی؟ـ چه میدونم ،آخه تو رو هیچ وقت در مقابل اونها به این شکل
درمونده ندیده بودم .اصوالً برای هر مشکلی از جانب خانوادهت
اینطور به هم نمیریختی .چیشده زندگیت که شهاب دیروز تبدیل
شده به کسی که اصال نمیشناسمش.
دارم کم-کم به این نتیجه میرسم که تو از طرف خانوادهت مورد
تهدید قرار گرفتی ،یا شاید یه اتفاق دیگه.
پوزخندی زدم و گفتم:
 نگران نباش ،به قول تو خانوادهمن .نمیتونن تهدیدم کنن؛ چیه؟ فکرکردی نکنه مثل این فیلما شرط کردن اگه با فالن دختر ازدواج نکنم
از ارث محرومم میکنن یا چمیدونم عاق والدینم کنن.
ـ دروغ چرا؟ راستش اولش فکرم رفت سر همین موضوع...
ـ دکتر ما رو باش ،فلور اصال میدونه عاق والدین یعنی چی؟ شاید
خودش صد بار عاق والدین شده خبر نداره .ولی اولی رو خوب
اومدی ،بحث میراث و این چیزا که هست ولی فلور توهم برش
دختر کوروش ازدواج کنم ،بعدها که کوروش
داشته اگه با تک
ِ
بمیره ،اموالش به دخترش میرسه ،دخترشم تمام اموالشو کمال و تمام
در اختیار شوهرش قرار میده.
پوزخندی زدم و ادامه دادم:
 هه ،به خیالش فکر کرده اگه دختره هم بخواد ثروتش رو دراختیارم بذاره میذارم دستش بهش برسه؛ قسم خوردم به هر جور که
شده نذارم فلور دستش به اون مال و اموال برسه.
ـ کمکی از دست من ساخته است؟
ـ دمت گرم رفیق ،تو فقط برام دعا کن؛ دعا کن دختره راضی بشه
که بهم "نه" بگه.
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ـ ان شاء هللا هر چی که خیره پیش بیاد.
ـ ان شاء هللا.
***
به دختری که روبهرویمان نشسته بود و داشت با تلفنش صحبت
میکرد نگاهی گذارا انداختم؛ موهای مش کردهاش هر از چند گاهی
توی صورتش میریخت و مجبور بود آنها را مدام از صورتش
کنار بزند .عینک بزرگ طبی با فِریم مشکی روی صورتش ،به
چهرهی کشیدهاش میآمد؛ بور بود و لباس سر تا پا مشکی بر تن
داشت .بسیار جدی بود و این را از طرز حرف زدنش با کسی که
پشت خط بود فهمیدم .البته وقتی هم که برای بار اول با ما مواجه
شد ،با لحنی سرد جواب احوالپرسیمان را داد .معلوم میشد از آن
دخترهای از دماغ فیل افتادهی از خود راضی است.
ـ مگه بهت نگفتم حواست رو درست جمع کن؟ مریض بیچاره چه
گناهی کرده ،خیلیخب ،خیلی خوب .دیگه نمیخوام چیزی بشنوم،
فردا صبح میام تکلیفت رو مشخص می کنم ،به سالمت.
با اتمام تماسش ،گوشیاش را درون کیفش انداخت و خودش را کمی
قدیمی موجود در بنگاه جابهجا کرد و رو
ی
ی تاشو ِ
روی صندلی فلز ِ
ِ
به ما گفت:
 خب آقایون ،میشنوم.امیر کمی خودش را جمعوجور کرد و مستقیم رو به زن کرد و
گفت:
 ببینید خانم ،من از بچگی به همراه مادرم در یک اتاق نگهبانیگوشهی عمارتی در زعفرانیه زندگی میکردیم؛ کمی بعد که بزرگ
شدم ،نگهبان عمارت شدم ،بعد از فوت مادرم ،صاحب عمارت بعد
یک سال من رو از عمارت انداخت بیرون .خب خونهاش بود ،قرار
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دادی هم که باهاش نداشتم که دستم به جایی بند باشه ،واسه همین
اعتراضی هم نمیتونستم بکنم.
اینها رو براتون گفتم تا بدونید یه جوون دانشجو که تا حاال نگهبان
یه خونهی ویالیی بوده ،االن هیچ پس انداز قابل قبولی هم نداره،
نمیتونه بیش از یه مقدار اندکی پول پیش بده؛ اجاره هم امیدوارم
باهم کنار بیایم.
زن که تا حاال ساکت بود ،با سکوت امیر ابروهایش را باال داد و
کی بعد کنجکاوانه پرسید:
 ببخشید که این رو میگم؛ شما که کار ندارید ،اونوقت چطوریمیخواید از پس کرایه خونه بر بیاید؟
امیر نفسی گرفت و گفت:
 کی گفته من کار ندارم؟!ـ خودتون االن گفتید که قبال نگهبان بودید و به خاطر خروجتون از
خونهای که ازش حرف میزدید ،طبیعتا االن نباید کاری داشته
باشید.
امیر با آرامش خاص خودش گفت:
 راستش من توی کارگاه نجاری هم مشغول هستم ،درآمدم بیشتر ازاونجا تأمین میشه.
زن سرش را به عالمت تایید پایین و باال کرد و مجددا گفت:
 چقدر پیش میتونی بدی؟من که تا حاال ساکت بودم گفتم:
 اصال نگران پول پیشش نباشید.زن که تا حاال روی صحبتش با امیر بود با حرفی که زدم رو به
سمت من کرد و با لحن بدی گفت:
 شما؟84

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خونسرد گفتم:
 منم با ایشونم ،یعنی قراره همخونه بشیم.زن نیشخندی زد و گفت:
 نکنه شمام سرایدار اونجا بودی!ـ نه ،اما مثل اینکه شمام زیادی کنجکاوی!
ـ باالخره باید بدونم خونهم رو به کی اجاره میدم.
امیر مثل قاشق نشسته پرید بین صحبت و گفت:
 خانم ،شما قراره خونه رو به من اجاره بدین ،منم چهل تومنبیشتر ندارم واسه پول پیش؛ دوستمم گهگاهی میاد سر میزنه بهم،
چون با هم تو کارگاه مشغولیم.
با حرص به او گفتم:
 چی داری میگی واسه خودت؟سپس رو به زن کردم و ادامه دادم:
 خانم تو فرض کن خونه رو داری به دو نفر اجاره میدی؛ چهلتومن هم من میذارم رو پول پیش ،رهنش می کنیم.
زن خندید و گفت:
 زیادیتون نکنه آقا! خونهی حیاط دار با همه امکانات مجزامیخوای با هشتاد تومن رهن بگیری؟ مثل اینکه زیادی بهتون
خوش میگذره ،من هشتاد تومن میگیرم واسه پول پیش اجاره ،نه
رهن.
با زدن این حرف ،با تعجب به امیر نگاه کردم ،او نیز دست کمی از
من نداشت؛ آرام رو به او گفتم:
 امیر؟ این اون خونهی طبقه باال رو میگه ،همون که دیوارش آغازتحول ساخت این بوده؟
یکدفعه با یادآوری خانهای که دیدیم ،از حرص نیشخندی زدم و
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گفتم:
 نه خانم ،مثل اینکه به شما بیشتر خوش میگذره؛ خونهای کهنشانهی آغاز خلقت تار عنکبوته و از در و دیوارش خاک و گرد
غبار میریزه رو میخوای هشتاد تومن پول پیش واسهش در نظر
بگیری ،این مقدار رو برای کجای اون خونه دقیقا در نظر گرفتی؟
برای نمای با سنگ مرمرش یا سرویس بهداشتی اروپاییش یا پله
برقی آنچنانیش؟ خانم محترم ،خودتم میترسی پات رو تو اون
آلونک بذاری ،اونقدر نذاشتی که وقتی وارد خونهات میشی معلوم
نیست از کدوم جهنم درهای ،کارتون و خاک رو سرت آوار میشه،
اینقدر اونجا رو خاک گرفته که نمیشه اصال نفس کشید ،تمیز
کردن چنین جایی یک ماه وقت می خواد حاال بماند که هزینهای هم
برای شست و شو و بازسازی مجددش باید در نظر گرفت ،اونوقت
شما چه توقعی داری؟
زن که با حرفهایم معلوم میشد ناراحت شده ،از جایش بلند شد و
به سمت در خروجی رفت .با رفتنش امیر رو به من کرد و گفت:
 میمیری یه لحظه چیزی نگی؟ـ مگه ندیدی چی گفت؟ دختره فکر کرده با هالو طرفه.
سپس صورتم را به قصد در آوردن ادایش درهم کردم و گفتم:
 هشتاد تومن.عادی شدم و گفتم:
 باش ،تو گفتی و منم گفتم چشم!ـ حاال من تواین هاگیر واگیر خونه از کجا گیر بیارم؟
آمدم جوابش را بدهم که در امالکی باز شد و زن مجدد خودش را
داخل انداخت و یا چشمانی غمزده اما لحن به محکمی قبل رو به
امیر گفت:
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 راستش هیچ وقت به اجارهی اون جا فکر نکرده بودم ،براش همقیمتی در نظر نگرفته بودم .حاال که میگی دانشجویی و کار درست
و حسابیم نداری ،فعال اونجا در اختیارت ،هر چقدر پول پیش داری
بده به من ،به همون اندازه قرار داد میبندی؛ اجاره هم نمیخواد
بدی ،چون به پولش احتیاجی ندارم ،اما...
من و امیر متعجب به او که ناگهانی تغییر رویه داده بود ،خیره
بودیم که ادامه داد:
 به جای اجاره باید کاری برام انجام بدی.***
ـ چرا قبول کردی؟
ـ چرا قبول نمی کردم؟
ـ مرد حسابی ،تو که اینو نمی شناسی ،نکنه کلکی توی کارش باشه.
ـ چه کلکی مثال؟
ـ چه میدونم؛ مثالً اینکه اگه هر اتفاقی واسه پیرزنه بیفته بعدا یقه
ی تو رو میگیرن.
ـ نه بابا ،خودشم میدونه مادر بزرگش زیاد زنده نمیمونه؛ اینم کار
و زندگیش رو نمیتونه ول کنه بیاد سراغ مادر بزرگش که.
ـ تو چی؟ تو میتونی؟
 چارهی دیگهای داشتم شهاب؟ جایی بهتر از اینجا نمیتونستم پیداکنم؛ مجبورم گهگاهی کارهای کارگاه رو بیارم خونه تا اون بنده خدا
هم تنها نباشه؛ البته در این بین به کمک تو هم نیاز دارم.
ـ من نوکرتم هستم.
با این حرف ،آخرین کارتون را هم چسب زدم و گوشهای گذاشتم.
اولش از پیشنهاد نوهی پیرزن تعجب کردم؛ از اینکه مادربزرگ
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پیرش را میخواست بسپاره دست دو تا جوونی که نمیشناسه ،اگه
کس دیگهای بود چی؟ باید مادر بزرگش رو به امون
غیر از ماِ ،
دونفر رها میکرد و میرفت؟
یاد چند ساعت پیش افتادم ،زمانی که نوهی پیرزن ،با پیشنهادش هر
دوی ما را غافلگیر کرد.
(فلش بک به چند ساعت قبل)
زن که حاال روی همون صندلی نشسته بود و در حالی که دستانش
را در هم گره کرده بود ،مدام به هم میفشردشان ،ابتدا نگاهی به
هر دوی ما انداخت ،سپس تیر نگاهش روی امیر ثابت ماند و رو
به امیر گفت:
ـ از آقای سالمی (سینا) شنیدم که دانشجوی روانشناسی هستی ،مثل
اینکه از دوستتون شنیده بودن دورههای کمکهای امدادی رو
دیدن؛ ببینید من مدتهاست که در بورسیه پذیرفته شدم ،اما به علت
تنهایی مادربزرگ ،کسی رو نداشتم که ایشون رو بهش بسپارم و
بعد بتونم دنبال کارای خودم برم؛ مادربزرگم بیماری قند داره و باید
هر چند مدت یکبار دیالیز بشه ،علت ضعفشون هم به همین خاطر
هست ،من نیاز دارم کسی باشه تا مدام حواسش به مادر بزرگ
باشه ،چمیدونم قندشون رو چک کنه ،فشارشون رو بگیره،
داروهاش رو به موقع بهشون بده؛ شبها هم مواظبش باشه ،راستش
از تنهایی نمیترسه ،سالهاست تنها زندگی کرده ،فقط نیاز به پرستار
داره؛ اکثر شبها بیداره و به عبادت میگذرونه ،روزها بعد اینکه
انسولینش رو میزنه می خوابه .زن همسایه هم کلید خونه رو داره
و روزها میاد هم به غذا سر میزنه و هم به مادر بزرگ ،تا اگه
اتفاقی افتاد بتونه بهم خبر بده.
تا حاال به دنبال این نبودم کسی رو به عنوان مستأجر بیارم باال سر
مادر بزرگ .آخه به هر کسی اعتماد ندارم ولی اینبار رو گفتم یه
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فرصتی به خودم بدم و توی این یک ماه هر کس تونست با این
شرایط کنار بیاد ،منم باهاش کنار بیام و ازش کرایه خونه نگیرم
ولی در عوض تمام هوش و حواسش رو بده به مادر بزرگم؛
اجباری نیست ،هر کس جز شما هم بود این پیشنهاد رو مطرح
خودتون ،فکراتون رو بکنید با من تماس
میکردم؛ دیگه بقیهش با
ِ
بگیرید.
و بعد شماره تماسش را روی کاغذی نوشت و آن را روی میز
گذاشت و به سمت امیر هولش داد و زیر لب از هر دوی ما
خداحافظی کرد و رفت.
سینا که تا آن موقع بیرون مغازه ایستاده بود ،مدتی اندک از رفتن
زن ،به داخل مغازه قدم گذاشت و رو به ما کرد و گفت:
ـ چیشد؟ چیکار میکنید؟ راستش یه مشتری دیگه هم هست ،اگه
نمیخواید بگم اونها برن ببینن.
امیر که تا آن لحظه ساکت بود ،با اندکی تأمل رو به سینا کرد و
گفت:
ـ اگه بشه تا آخر شب بهم فرصت بده ،فکرام رو کنم خبرت می کنم.
وقتی که به کارگاه رسیدیم ،امیر با تصمیمش غافلگیرم کرد ،فکر
نمیکردم قبول کند ،اما قبول این مسﺋولیت را حکمت خدا میدانست
و من هم سعی نکردم مخالفت کنم ،من مسبب این حال و روزش
بودم و من هم باید با تصمیمش کنار میاومدم.
از فکرهای در هم و برهمم دست کشیدم و رو به امیر کردم و گفتم:
ـ اینم از کارتونها ،یه سری از وسایلت از کارتونشون بیرون
ریخته بود ،کارتونشون رو عوض کردم.
در حالیکه اسپری رنگ را روی قطعهی تکمیل شده میگرفت ،رو
به من لبخندی زد و گفت:
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ـ دستت درد نکنه داداش ،جبران میکنم.
ـ تو فقط باش ،نمیخواد جبران کنی ،کاری نکردم که.
نگاهی به ساعتم کردم پنج عصر بود ،باید زودتر خودم را به
عمارت میرساندم.
روبه امیر کردم و گفتم:
 من دیگه باید برم ،شب بعد مراسم دوباره برمیگردم.اواسط کارش بود که دست از کار کشید به سمتم آمد؛ دستی روی
شانه ام گذاشت و زمزمه کرد:
ـ توکل به خدا ،مراقب خودت باش.
دستم را روی دستش که روی شانه ام قرار داشت گذاشتم و گفتم:
 برام دعا کن.چشمانش را از روی رضایت روی هم گذاشت و من از حمایت
برادرانه اش گرم شدم و نسبت به تصمیمم مصممتر.
***
روبهروی آینهی قدی به رنگ سورمهای اتاقم ایستاده بودم و به
چهرهام نگاهی انداختم .فلور کت و شلواری به رنگ قهوهای سیر با
پیراهن نباتی و کراواتی به رنگ کت و شلوار را از قبل تدارک
دیده بود؛ به سلیقهش توی تنم نگاهی انداختم؛ لباس در تنم
میدرخشید ،موهای مشکی رنگم را به سمت باال شانه زده بودم و با
تافت مخصوصم آنها را ثابت نگه داشته بودم ،به سفارش فلور شش
تیغه کرده بودم ،زیاد دوست نداشتم ،اما باید فعالً به هر سازی که
میزد میرقصیدم .صورت بدون ریشم من را کم سن و سال نشان
میداد و این خیلی برایم جالب نبود.
به ساعت روی دیوار روبهروی در ورودی اتاقم نگاهی انداختم،
هنوز تا ساعت هفت ،ربع ساعت مانده بود .ترجیح دادم زودتر
90

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خودم را به ماشین برسانم تا فلور صدایش در نیامده.
از پلهها که سرازیر شدم ،اولیا حضرت حاظر و آماده روی راحتی
نشسته بود ،پای راستش را روی پای چپشش انداخته بود و با
گوشیاش ور میرفت ،به ثانیه نمیکشید که صدای تیک ارسال
پیامک و مجددا پشت بندش صدای اعالن پیامکی دیگر از گوشی
دلبندش ،سکوت فضای سالن بی حس و حال عمارت بهمن را
میشکست.
به ناگاه یاد خاله طوبی افتادم ،همیشه آرزو داشت برای امیر آستین
باال بزند ،ناخودآگاه لبخندی تلخ مهمان لبهایم شد .همیشه صحنهی
روزی که برای خواستگاری امیر آرزو داشت اتفاق بیفتد را برایمان
ترسیم میکرد و قربان صدقه عروس نداشتهاش میرفت ،به من هم
میگفت برای من نیز خودش آستین باال میزند ،میگفت غم چیزی
را نخورم ،خودش برایم مادری میکند .میدانست رابطهی من و
فلور مثل رابطهی یک مادر و پسر معمولی نیست ،برای همین
همیشه این را به من گوشزد میکرد؛ دیگر نمیدانست شهاب
بیچارهتر از این حرفهاست.
با صدای بهمن ،از فکر خاطراتم دورتر میشدم و به دنیای بیرحم
این روزهایم نزدیکتر.
ـ پس چرا نشستی؟ پاشو بریم دیگه.
روی صحبتش با فلور بود و بعد به سمت من آمد و گفت:
 به چه خوشتیپ شدی پسر ،ندزدنت یه وقت.و با گفتن این حرف قهقهای زده و به سمت در خروجی راه افتاد.
نگاهش کردم؛ کت و شلوار مشکی با خطهای ریز راه راه سفید بر
تن کرده بود که اصال برازندهاش نبود؛ برعکس او ،لباس فلور
واقعا ً زیبا بود و معلوم بود خیلی وقت است که در تدارک امشب
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برنامه چیده است .لباس فلور یک مانتوی مشکی بلند تا کمی بلند تر
از زانو بود که تا کمر تنگ میشد و از آنجا تا پایین آزاد میشد،
پایین مانتو گلهایی بزرگ به رنگ سفید کار شده بود و از این
طرح گل کمی ریز تر روی سر آستینهای سه ربعش کار شده بود،
این لباس را با ساپورت تنگ مشکی به هم پیوند داده بود ،روسری
ساتن سفید مشکیاش را ماهرانه بر سر کرده بود و موهای مش
کردهاش را روی صورتش آزادانه به صورتی کج رها کرده بود.
پوزخندی زدم؛ هه ،زن و شوهر با هم ست کرده بودند ،اما بهمن
کجا و فلور کجا!
با رفتن بهمن ،فلور از جایش بلند شد و بدون اینکه محلی بدهد از
کنارم گذشت ،دستش میرفت تا در سالن را باز کند ،که همانجا
متوقف شد و به سمتم برگشت و گفت:
 یادت نره چی بهت گفتم ،کافیه دست از پا خطا کنی شهاب،اونوقت من میدونم و تو.
به سمت در برگشت ،در باز کردن در ممانعت ورزید و در همان
حال بدون اینکه برگردد گفت:
 در ضمن ،فکرنکن نفهمیدم با دوز و کلک دوست عزیزت رو ازعمارت خسرو بیرون کردی تا دستم بهش نرسه.
برگشت و با تفریح نگاهم کرد و زمزمه کرد:
 سالم من رو به رفیقت برسون ،بگو مواظب پیرزن بیچاره باشه؛آخه َنوهاش اون رو دست یه آقای دکتر سپرده.
سپس پوزخندی زد و از سالن خارج شد.
با رفتنش از حرص لبهایم را به هم فشردم و عصبی لگدی به
پایهی میز خاطرهای که کنار دستم بود زدم .میز خاطره با تمام
عکسهای محبوب فلور از هم پاشید و از برخورد قابهای چوبی
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مورد عالقه فلور با کف سرامیکها صدای نسبتا مهیبی را در
فضای سرد سالن عمارت ایجاد کرد؛ با ایجاد صدا ،خدمهها با
هراس خودشان را به سالن رساندند؛ بیتوجه به نگاه کنجکاو و
متعجبشان به سمت در رفتم و از سالن عمارت خارج شدم .با
خروجم در ورودی را محکم بستم و خود را به بنز مشکی رنگ
بهمن ،که حال هر دو در آن مستقر شده بودند رساندم.
روی مبل سلطنتی فیروزه فام نشسته بودم و به اطرافم زیر چشمی
نگاه میکردم .تعجبی نداشت که کوروش هم مثل بهمن عاشق
عمارتهای بزرگ و اشرافی باشد؛ منطقهی سکونت کوروش از
عمارت هم گذشته بود و هیبت بزرگ و با نمای سفیدش از عمارتش
قصری ساخته بود که کلمهی عمارت در مقابل قصر ،حقیر جلوه
میکرد .در بدو ورود از سالن بزرگی گذر میکردیم که در طرف
راست ،یک حوض مثلثی موجود بود که گلبرگهای گل سرخ
غلتان در آب روان داخل حوض نمای زیبایی را ایجاد کرده بود؛ در
سمت چپ متوجه گلخانهای بزرگ میشدی که هنگام گذر از آنجا،
بوی گل چنان مشامت رو نوازش میکند ،گویی در گل فروشی
بزرگی گام بر میداری و قصد بیرون آمدن از آنجا را نداشته
باشی.
پشت حوض مذکور اتاقی بزرگ وجود داشت برای زمانی که
مهمانان زیادی قدم در عمارت میگذارند ،از اتاق به عنوان اتاق
پرو استفاده کنند .این را زمانی فهمیدم که خدمه از فلور خواست
قبل ورود به داخل ،لباسش را اگر میخواهد تعویض کند ،آن زمان
بود که فلور زیر لب غر میزد که ای کاش لباسی مناسبتر انتخاب
میکرد تا با تعویض لباسش ،اینگونه پوشش بیرون و داخل خانه را
از هم مجزا کند.
پس از عبور از سالن معروف ،قدم در داخل سالن اصلی
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عمارت گذاشتیم ،در گذر از در ورودی به پلهای بزرگی برخورد
کردیم که انتهای آن به سالن طبقه باال میرسید؛ در سمت راست
پلهها ،آسانسور بزرگی موجود بود و در پشت آن انگار مطبخ بود،
چرا که خدمهها از آن سمت سینی به دست خارج میشدند و به
سمتی دیگر میرفتند.
با اشاره دست خدمه راهنما ،به سمت راست پلهها میرفتیم .با
ورودمان سالنی تا انتها موجود بود و در آن به ترتیب دو دست
سرویس مبلمان از یک مدل اما به رنگ سورمهای و طوسی
به چشم میخورد ،اما فرشی که زیر هر دست مبلمان بود در تضاد
رنگ مبلمان کناری بود؛ دیوارها نیز لباسی از جنس کاغذ دیواری
به رنگ مبلمان بر تن کرده بودند و با قابهایی بزرگ از نقشهایی
درهم و برهم تزیین شده بودند؛ در سالن نیز مجسمههای قدیمی و
گلدانهای بزرگ نیز موجود بود؛ فضای سالن بزرگ جایی خالی
برای تنفس نداشت و تمام جای جای سالن اصلی از اجناس قیمتی پر
شده بود و این شباهت زیاد کوروش به بهمن را نشان میداد .عتیقه
خورهی هر دوی آنها بود و تنها من میدانستم که چگونه از این راه
پول به جیب میزنند و به اسم شرکت سرمایه گذاری ،گندکاری خود
را پنهان میکنند.
اکنون در شاهنشین تزیین شده با سرویس مبلمان سلطنتی با ترکیبی
از رنگ های فیروزه و سفید نشسته بودیم و من هنوز در بهت
عمارت جدید کوروش بودم؛ عمارت قبلی کوروش چنین دم و
دستگاهی نداشت؛ حداقلش این همه خدم و هشم را در خودش جای
نداده بود.
حدود نیم ساعتی بود که نشسته بودند و مشغول صحبت بودند.
حوصله ی شرکت در بحثشان را نداشتم .همهی بحثشان در انتها به
یک چیز ختم میشد و آن هم کلمهی نفرت انگیز «پول» بود که
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زینت بخش زبانشان بود .جز بحث اقتصادی حرفی برای گفتن
نداشتند .من هم به تحلیل آنچه که دیده بودم میپرداختم .فلور بیچاره
باید در حسرت داشتن چنین ثروتی بسوزد و من را به داشتن دختر
چنین خانوادهای وادار کند .خانوادهاش که حتی به خود اجازه ندادند
برای احوالپرسی خود را به در ورودی برسانند ،دیگر معلوم نیست
دخترشان چه از آب در آید.
با صدای کوروش به خود آمدم و نگاهم را معطوف چهرهاش کردم،
امشب خوشتیپ کرده بود ،از آن دسته مردانی بود که بور بود و مو
قهوهای صدایش میزدند ،ریش پروفسوریاش به چهرهاش جذابیت
بخشیده بود و چه بسا جوانترش هم کرده بود .پیرهن مردانه سفید
آستین کوتاهش را با شلواری مردانه به رنگ سورمهای پیوند داده
بود .هه ،این پیوند بر خالف بهمن ،بر تن او نشسته بود و دلربایش
کرده بود؛ زیاد به آنالیزش ادامه ندادم و حواسم را به او که حاال
روی صحبتش با من بود ،کردم:
 خب ،شهاب جان از خودت بگو ،چه کار میکنی؟ این روزها روچطور میگذرونی؟
ـ فعال دانشجوی رشته زبان خارجه هستم ،گهگاهی قراردادهای
کاری شرکت بهمن رو ترجمه میکنم ،اما درآمدم از کارگاهی
نجاری در منطقه ( )...تامین میشه ،شکر راضیام؛ منتظرم ترم
آخر رو هم تموم کنم تا بتونم برای کار اقدام کنم.
با اتمام این حرف ،کتایون مادر پریسا با تعجب و با نگاهی تحقیر
آمیز براندازم کرد و گفت:
 یعنی شما االن در نجاری مشغول هستی؟!خواستم جوابش را بدهم که فلور گفت:
 نه عزیزم ،تو شرکت بهمن هم مترجمه ،برای سرگرمی میره95
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کارگاه نجاری کمک دوستش وگرنه در شأن خانوادهی ما نیست که
پسرمون نجار باشه.
باشرافتی ،من که مشکلی درش نمیبینم که بخواد
ـ اتفاقا ً نجاری کار
ِ
مایهی ننگ خانواده باشه.
کوروش با این حرف خنده ای سر داد و گفت:
ـ پسر جالبی هستی ،حرفات مثل حرفهای پریساست؛ اما این رو
متوجه باش تا کار درست و حسابی پیدا نکنی از ازدواج هم خبری
نیست!
بهمن که تا حاال بود ،گفت:
 کوروش جان ،شرکت به اون بزرگی اونجا افتاده؛ من هم دارم کمکم بازنشسته میشم ،همین یه پسر رو که بیشتر ندارم ،خودش االن
ت؛ تا چند سال دیگه باید بیاد جای
یکی از سهامداران اصلی شرک ِ
من ،اونوقت تو از کار درست و حسابی حرف میزنی!
با گفتن این حرف لبخندی روی صورت کتی نشست و گفت:
 پس چرا از اول نمیگین ،آقا پسر شما مثل اینکه زیاد شکستنفسی میکنه.
فلور لبخندی زد و گفت:
متواضع ،دوست نداره
 راستش کتی جون ،شهاب من زیادیِ
جایگاهش رو زیاد به رخ بکشه.
کوروش با چشمان مرموزش نگاهی به من کرد و با کمی تأمل
گفت:
 باید دید نظر پریسا چیه ،راستش منم همین یک دونه دختر رودارم ،نظر منم نظر پریسا است .راستش از بین تمام این ثروت،
ارزش پریسا چیزی فراتره  .اگر یه روز ورشکسته بشم اونقدر
زمان که
ناراحت نمیشم ،ولی اگه اشکی از چشم پریسا بریزه اون
ِ
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کل این ثروت رو نابود میکنم تا دیگه اشک نریزه .راستش تو
زندگیام برای همهچیز خودم تصمیم گرفتم؛ اما در این باره فقط و
فقط پریسا است که انتخاب میکنه و تصمیم میگیره ،چون به
انتخابش ایمان دارم و میدونم من رو سر افکنده نمیکنه.
با شنیدن صحبتهای کوروش کنجکاو شدم این عزیز کرده خاندان
کامیاب رو ببینم ،گویا فلور هم نظر من را داشت بنابراین از کتی
خواست تا پریسا هم به جمع ما ملحق بشود.
کتی هم با اشارهی دست ،خدمهای که کمی آن طرف بود را متوجه
خودش کرد ،در گوشش چیزی را زمزمه کرد و خدمه هم با تکان
دادن سر ،اطاعت کرد و از آنجا دور شد .کمی بعد با صدای
برخورد پاشنههای کفشی به کف سنگهای مرمر داخل سالن ،همگی
کنجکاو به سمت منبع صدا نگاه کردیم؛ دختری با صورتی سفید و
موهای خرمایی که آنها را گیس کرده و روی شانهی راستش
ریخته بود و با پاپیونی به رنگ کرم آنها را بسته بود ،قد موهایش
تا به کمرش میرسید و نشان از بلند بودن موهای به رنگ خرمایش
میداد .کت و شلواری خوش دوختی به رنگ پاپیون داخل موهایش
بر تن داشت که به اندام تو پرش به شدت مینشست .آرایش چندانی
بر چهره نداشت و این بیش از هر چیزی من را بهت زده میکرد.
تصورم از دختر کوروش چیزی غیر از آنچه که میدیدم بود.
تصور میکردم شاهد دختری الغر مردنی خواهم بود که تنش را به
دست لباسی ماکسی سپرده باشد که تمام خودش را در معرض دید
قرار دهد ،یا اینکه آنقدر خودش را در لوازم شیمیایی مورد
عالقهاش غرق کرده که چهرهی واقعیاش را از نظرها پنهان کند.
دختری که میدیدم اصال شبیه دخترهای امروزی ،خودش را بزک
دوزک نکرده بود و متینتر از این حرفها بود ،فعالً که ظاهر
قضیه این را نشان میداد ،اما باطنا را نمیدانم.
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با صدای بلندی سالمی به جمع کرد و پس از خوشآمد گویی به
بقیه ،بدون نیم نگاهی به من خودش را به مبلی در نزدیکی کوروش
رساند و آنجا نشست؛ با نشستنش جمع در سکوتی آزاردهنده فرو
رفت .فلور و بهمن زیاد پریسا را دیده بودند اما من به غیر از همان
یکبار که در مهمانی چندسال پیش همراه پدرش دیده بودمش دیگر
تصویری از او در ذهنم نداشتم ،آن هم به این شکل.
سکوت جمع را چندی بعد بهمن شکست و شروع کرد از محاسن
داشته و نداشته دختر کوروش تعریف کردن ،اما فلور که عادت
تعریف کردن از کسی را نداشت رو به بهمن کرد ،با حرص
آشکاری گفت:
 بسه بهمن جان ،بهتر نیست به حرفهای دیگه بپردازیم و با پریساجون بیشتر آشنا بشیم؟
بهمن که توی ذوقش خورده بود ،لبخندی که تا حاال روی صورتش
خوش کرده بود ،با حرف فلور کم کم محو شد و کمی خودش را
روی مبل جمع و جور کرد و گفت:
ـ بله البته ،شرمنده از دیدن عروسم ذوقزده شدم.
سپس رو به سمت پریسا کرد و گفت:
 خب دخترم چه کارا میکنی؟ از زندگی راضی هستی؟دختر مو خرمایی لبخندی زد که گونههای گوشتیاش به رنگ
صورتی تغییر رنگ دادند؛ در همان حال گفت:
ـ راستش دانشجوی دندانپزشکی هستم و دانشگاه علوم پزشکی
درس میخونم ،تا حاال چهار ترم بیشتر نخوندم و هنوز از درسم
خیلی مونده ،خیلی دوست دارم مطب بزنم ،امیدوارم شرایطش رو
داشته باشم.
فلور با چرب زبانی گفت:
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 چرا شرایطش رو نداشته باشی ،حتما داری؛ فقط باید زیادیزرنگ باشی.
بهمن نیز نیشخندی زد و گفت:
 آره بابا ،این روزها با پول همهچی حل میشه.هه ،خدا در و تخته را خوب جور کرده بود .منظور فلور از زرنگ
بودن کامالً مشخص بود که با دریافت پول از پدرش به راحتی
میتواند در بهترین نقطهی شهر مطب بزند ،چرا که این حرف را
بهمن به راحتی معنی کرد؛ زن و شوهر حرف هم رو میفهمیدند و
معنی میکردند.
اما پریسا با تلخندی جواب دندان شکنی داد و لبخند از صورت
فلور کم کم رخت بست و دل من را شاد کرد:
ـ بله البته ،ولی اون کسی که با پول تونسته چیزی رو به دست بیاره
شاهکار نکرده ،مثل گل مصنوعی میمونه که با پولی که بابتش
دادی گرچه میتونه زیبایی آفرین باشه اما هیچ وقت به پای گل
طبیعی نمیرسه ،چون نمیتونه با رایحهای خوشبو محیط رو از
عطرش سرشار کنه و مخاطب رو جذب کنه ولی گل مصنوعی هر
چقدر هم زیبا باشه مخاطب بیتوجه از کنارش رد میشه و هیچ وقت
توجهی که گل طبیعی به خودش معطوف میکنه رو گل مصنوعی
نمیتونه به سمت خودش جذب کنه.
با گفتن این حرف ،بهمن به به و چهچههای کرد و چشم غرهی فلور
را به جان خرید.
فکر میکردم در این مهمانی کذایی بیشتر از اینکه لذت ببرم،
حرص بخورم ولی میبینم؛ اگر حرص خوردنهای فلور ادامه دار
شود ،بیشتر میتوانم لذت را به جانم تزریق کنم.
کمی بعد با صدای بهمن که از کوروش میخواست تا با دخترک در
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گوشهای مشغول صحبت شوم به خودم آمد که کوروش در جواب
بهمن گفت:
ـ بله البته.
سپس رو به دخترش کرد و گفت:
 عزیزم ،لطفا ً شهاب جان رو راهنمایی کن.با گفتن این حرف دختر مو خرمایی از روی مبل برخاست و منتظر
شد تا من هم بلند شوم؛ با اجازه ای گفتم و به سمتی که دختر روان
شد ،حرکت کردم.
روبهرویش نشسته و به او خیره شده بودم .در واقع به او خیره بودم
ولی نگاهش نمیکردم؛ فکرم در جایی دیگر در حال پرواز بود ،به
اطراف هم توجهای نداشتم .زیبایی محوطه زیادی به چشمم نمیآمد،
برایم این تجمالت تازگی نداشت و برایم جلوه نداشت تا بخواهم
اطراف را تحلیل کنم؛ از تحلیل محوطه همین بس که مثل باغی در
بهشت ،سرشار از گل و گیاه بود و صدای آب از گوشه کنار شنیده
میشد .در بین سبزهها هم انواری به چشم میخورد که محوطه را
شبیه پارکی بزرگ بدل کرده بود .جایی که نشسته بودیم ،آالچیقی
در میان باغ بود و ما روی کندههای چوبی از جنس درخت گردو
نشسته بودیم ،روی میز نیز وسایل پذیرایی مفصلی تدارک دیده شده
بود.
دخترک مو خرمایی گویا قصد صحبت نداشت ،کمی سرخ شده بود؛
خجالت به او نمیآمد ،در واقع به دختر کوروش نمیآمد و این برای
من که تصورم از او چیز دیگری بود ،عجیب بود.
گرسنهام بود ،از ظهر جز لقمه نان و پنیری که با امیر خورده بودم،
تا االن چیزی دیگر را به معدهام سرازیر نکرده بودم ،از ظرف
کریستالی روی میز یک نان خامهای بزرگ برداشتم و مشغول
100

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خوردن شدم .آنقدر از طعم خوشایند نان خامهای لذت میبردم که
متوجه خودم نبودم ،شیرینی مورد عالقهام را با لیوانی آب پرتقال
فرو دادم و به تکیه گاه کندهی مذکور تکیه دادم.
به ناگاه متوجه سنگینی نگاه دخترک شدم که با نگاه متعجب و لبانی
که به گل خنده نشسته بودند به من خیره شده بود .من که حاال لم داده
بودم ،با دیدن نگاهش ،هول شده خود را به سمت جلو متمایل کردم
و در همان حال که لبههای کت قهوهای رنگ مورد انتخاب فلور را
به هم نزدیک میکردم ،گفتم:
ـ شرمنده ،دیدم شما سر صحبت رو باز نمیکنین ،منم گفتم تا شما
حیف برای
خودتون رو آماده میکنین ،کمکی بدم این بساط پذیرایی
ِ
ما چیده شده ،الاقل این بندههای خدا  -اشاره به خدمه کردم-
زحمتشون به فنا نره.
دستی به سر و صورتم کشیدم و نفس عمیقی سر دادم؛ چقدر چرت
و پرت گفتم.
دخترک خندهای آرام سر داد و گفت:
ـ نوش جونتون ،مثل اینکه گرسنه بودید.
متعاقبا لبخندی زدم و گفتم:
 دروغ چرا؟ از صبح وقت نکردم غذای کافی بخورم ،واسه همینبود که آبروریزی شد.
ـ نه اتفاقا ،من رو ببخشید که با نگاه متعجبم مانع این شدم تا از
خودتون پذیرایی کنید .راستش تعجبم از این بود که بدون توجه به
نظر و یا نگاهی از طرف بقیه به خودتون سختی نمیدید ،سعی
نمیکنید اونطور که دیگران میخواهند باشید ،شما برای خودتون
زندگی میکنید نه برای دیگران.
ـ جالبه ،اصوالً هیچوقت رفتارم مورد تحلیل قرار نگرفته بود ،از
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این نظر شگفت زده شدم.
ـ رفتارتون برام جالب بود ،چون مثال شما در بین آدمهای اطرافم
اصالً ندیدم .حتی صمیمیترین دوستانم اونقدر خودشون رو درگیر
رژیم غذایی میکنن که لحظاتی رو که با همیم رو اونقدر
وسواسانه رقم میزنن که از بودن باهاشون پشیمون میشم.
ـ خب چرا باهاشون میگردین؟ مگه مجبورین؟
ـ راستش دوستانم از اقشار مرفه جامعه محسوب میشن؛ اکثراً با آنها
توی مهمونیهایی که پدرم ترتیب داده بودن آشنا شدم؛ اون ها هم
بیشتر چون میدونن منم به ظاهر آدمی از تبار خودشونم باهام
دوستن و من هم اجباراً باهاشون رفت و آمد دارم ،از رفت و آمد
درکنارشون احساس خوبی ندارم.
خودخواهانه گفتم:
 مثل اینکه مشخص شد شما برعکس منین.ـ مثل اینکه زیادی ازتون تعریف کردم.
ـ ناراحت نشید ،من زود جو گیر میشم.
لبخندی زد و گفت:
 حاال چرا عقب کشیدید ،بفرمایید خواهش میکنم.و با زدن این حرف ،کمی خودش را جلو کشید و از ظرف مقابلش
نان خامهای برداشت و مشغول شد.
با دیدن این حرکتش زیر لب «دمت گرم»ای حوالهاش کردم و من
هم مشغول شدم؛ هر دو در حالی که دهانمان میجنبید با هم صحبت
میکردیم ،هر دو ناخودآگاه از عالیق یکدیگر صحبت میکردیم،
او از خودش میگفت ،من نیز هم ،او از زندگیاش میگفت ،من نیز
هم؛ او از من میپرسید ،من نیز هم؛ او آغازگر بود ،من نیز هم؛ او
من را میدید ،من نیز هم؛ او تمامم را در نظر داشت ،من نیز هم؛
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در آن لحظات او بود و من و من بودم و او و این بود آغاز من.
دقایق در کنار او بدون دغدغه گذشتند و من فراموش کردم که باید
به او میگفتم که به خواست خود به طلب او نیامدهام و من چه
راحت فراموش کردم.
***
ساعتی میشد که از پایان مراسم خواستگاری میگذشت ،مثل دو
شب پیش ،رختخواب را در پشت بام پهن کرده بودیم و هردو
مشغول صحبت شدیم .وقتی از لحظهای که با دخترک به قصد
صحبت از خانواده اجازه گرفتیم و بعد به بهانهی صحبت درباره ی
آیندهی نامعلوممان مشغول خوردن شدیم؛ برایش میگفتم ،قهقهای سر
داد و " فرصت طلب "ای نثارم کرد ،بعد با پس گردنیاش من را
راهی رختخواب کرد.
حال هردو به سقف سیاه رنگ باالی سرمان خیره شده بودیم و ذهن
هرکدوممان در پی چیزی بود که در سر داشت؛ من در فکر جواب
دخترک مو قهوهای و امیر هم احتماالً در فکر پیشنهاد نوهی پیرزن؛
با یاد آوری اینکه امشب امیر باید به سینا خبر نهایی را میداد ،به
سمتش متمایل شدم و پرسیدم:
 راستی ،تصمیمت برای زندگی توی اون خونه چیشد؟امیر نفسی گرفت و به پهلو سمت من چرخید و دست راستش را
تکیه گاه سرش کرد و گفت:
 به سینا گفتم قبوله ،اون هم با اون خانم تماس گرفت و گفت قبوله،اون خانمم گفت باید با من حرف بزنه .شمارهم رو سینا بهش داده
بود ،بهم زنگ زد و گفت اگر خودمون مشکلی نداریم ،میتونیم
خودمون و واسه اسباب کشی آماده کنیم.
ی؟
ـ تصمیمت جد ِ
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ـ مجبورم در موردش جدی فکر کنم ،آخه هیچکس به این راحتیها
خونه به یه پسر مجرد نمیده ،وضع مملکت رو که میدونی ،گناه یه
نفر رو به پای همه مینویسن؛ فکر میکنن االن که پسر مجردم،
ممکنه آسیبی برای محلهشون باشم.
ـ آره میفهمم ،امیدوارم از تصمیم عجوالنهای که گرفتی ،پشیمون
نشی.
نفسی عمیق گرفت و گفت:
 امیدوارم.با این حرف سکوتی سنگین بینمان برقرار شد که هیچ کدوممان
راغب به شکستش نبودیم .هرکدوممان ذهنی آشفته رو به جان
خریده بودیم و در پی مسیری از آیندهای نامعلوم آن را هدایت
میکردیم.
یک نفر در فکر سرانجامش با دخترکی که قبل از دیدارش با او ،از
او در ذهنش دیوی بیشاخ و دم ساخته بود شبیه زنی که سالیان سال
با او زندگی میکرد و میتوانست اعتراف کند ،او را کامل نشناخته
یا حتی اصال نشناخته.
و دیگری در پی دنیایی که میبایست در خانه ی پیرزن فرتوت و
بیماری میگذراند ،نمیدانست چنین دنیایی چگونه خواهد بود و
چگونه رقم خواهد خورد.
***
مشغول جارو کردن وسط سالن در بین گرد و خاک محو شده بودم.
انگار سالیان است این خانهی کثیف و پوشیده از غبار ،تن آب و
جارو به تنش نخورده و گویی مثال کارد و پنیر بودند که خانهی
نقلی نوهی پیرزن از برخورد با تمیزی فرار میکرد.
برای استراحت کمر خمیدهام را کمی صاف کردم ،نگاهم به امیری
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افتاد که با صورتی درهم از سرویس نفرت انگیز ،خودش را بیرون
حمل داخل دستش را به وسط سالن
انداخت و توالت فرنگی قابل
ِ
پرت کرد .با این کار نفسی گرفت و خودش را به گوشهی دیوار
کشاند و روی زمین بدون فرش و پر از خاک انداخت .به
سمتش رفتم و جایی نزدیکش کنار دیوار معروف نشستم .
در حالی که نفس -نفس میزد ،گفت:
 کاش کارگر میگرفتیم ،اینجا تمیز بشو نیست.ـ چه قدر بهت گفتم ،مگه گوش میدی؟
ـ بودجهم واسه این ماه کم بود ،باید فکر آخر ماه هم باید میکردم.
ـ به قول خودت ،خدا بزرگه؛ وقتی خدا رو داری دیگه نگران چی
هستی؟
ـ اون که درست ،باالخره باید به فکر جیبم باشم یا نه؟
ـ ناسالمتی من رفیقتم ،چندبار بهت گفتم اگه به پول احتیاج داری بهم
رسمش که تو ،توی تنگنا باشی و بهم خبر ندی و من تو
بگو ،این
ِ
عالم بیخبری از تو بگذرونم؟ نگران نباش ،هرچقدر هم پول بهمن
شبه دار باشه ولی باز هم من توی اون شرکت زحمت میکشم،
حداقلش اینه که حقوقی که از ترجمه قرار دادها نصیبم میشه حالل
حالل .پس هر وقت به پول احتیاج داشتی بدون وسواس بهم بگو.
ِ
ـ من همین جوری هم با اومدنم توی زندگیت بار اضافی هستم و
باعث دلخوری خانوادهت نسبت به تو شدم .بعدشم هنوز از پولی که
دو ماه پیش بابت دانشگاه ازت گرفتم رو پس ندادم ،بیشتر از این
زحمت دادن بهت رو توی مرامم نمیدونم .همینجوری هم به خاطر
من از کار و درس و زندگیت افتادی.
ـ خیلیخب ،خیلیخب کمتر چرت بگو « ،مزاحمم » مزاحم چیه
ی؟ برو بابت این حرفی که زدی ،دو
مسخره؟ زحمت چه صیغها ِ
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ساعت فکر کن بچه.
هر دو لبخندی زدیم و من ادامه دادم:
 آخه کدوم درس ،کدوم کشک؟ االن دو هفته است درسی هم کهدیگه نیست ،کار هم که ترجمه کردن دو تا برگه که دیگه این
حرفها رو نداره ،کار کارگاهم که داریم با هم انجام میدیم؛ زندگی
هم که میبینی ،خودش به هم ریخته هست .منتظرم یه جوری این
زندگی سامون بگیره.
خندید و با شیطنت گفت:
ـ سر و سامونم میگیری ،ببینم نکنه از پریسا خانوم خبری شده؟ تو
این دو هفته پیغامی نداده؟
ـ نه بابا چه خبری؟ خبری هم باشه ،نترس تو زودتر از من
میفهمی.
ـ پس چی؟
با گفتن این حرف هردو خندهای سر دادیم و من از روی زمین بلند
شدم و از فالسکی که روی کانتر قرار داشت ،دو لیوان چای ریختم
و آنها را در دست گرفتم و دوباره سر جای قبلیام نشستم و لیوان
چای امیر را به دستش دادم که تشکر کرد و بعد از دقایقی لیوان به
دهانش نزدیک کرد و ذره -ذره از چای را نوشید.
دو هفتهای میشد که هم از ماجرای خواستگاری من از پریسا ،هم
از تصمیم امیر برای زندگی در این خانه میگذشت .در این مدت
امیر به خاطر امتحاناتش نمیتوانست به اینجا بیاید تا اینجا را
برای زندگی آماده کند؛ به من هم به تنهایی اجازه نمیداد تا کمکش
کنم.تا اینکه امروز فرصتش فراهم شد و کار را شروع کردیم.
در این دو هفته خبری از کوروش و دختر مو قهوهایاش نبود و این
نشان میداد که دختر کوروش توان کنار با من بودن را ندارد و من
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چقدر از این بابت خوشحال بودم.
ـ چرا تو فکری؟
ـ هیچی دارم فکر میکنم که حتما دختره منصرف شده که دیگه نه
خبری از خودش شد نه خانوادهاش.
ـ چیه دلت میخواست جوابش مثبت باشه؟
ـ چرت نگو؛ چه بهتر .دیگه الزم نبود خودم رو مجبور کنم بهش
حقیقت رو بگم.
ـ آره جون خودت!
ـ باور کن این دفعه دیگه راستش رو میگم .همهاش از جوابش
نگران بودم که مبادا با نظر مثبتش نسبت به من ،مجبور بشم حقیقت
رو بهش بگم ،هرچی باشه آدمه ،نباید تو بازی که فلور برام طراحی
کرده وارد بشه؛ ولی یه چیزی؟
ـ چی؟
ـ موندم اگه این دختره به من جواب منفی بده ،چطوری به فلور ثابت
کنم من مصببش نبودم.
ـ اینم حرفیه.
ـ اگه اینطوری شد ،چیکار کنم به نظرت؟
ـ چطور فلور به اینجاهاش فکر نکرده؟
ـ شایدم فکر کرده.
ـ اگه فکر کرده بود که االن من و تو هنگ نبودیم که.
ـ چه میدونم ،دیگه دارم خل میشم .جواب دختره مثبت باشه یه
بدبختی ،جواب منفیشم یه جور دیگه.
ِ
همینطور دو نفری تو فکر بودیم که متوجه تماسی شدم که با من
گرفته میشد؛ به صفحه ی گوشیام نگاهی انداختم؛ شماره ناشناس
بود ،تماس را برقرار کردم.
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ـ بله؟
صدای ظریفی از پشت خط گفت:
سالم ،آقای فخر؟ سالم بله خودم هستم؛ شما؟ـ کامیاب هستم ،پریسا کامیاب.
با تعجب به صفحهی گوشی و سپس به امیر که با کنجکاوی حرکاتم
را زیر نظر داشت نگاهی انداختم؛ اما کمی پس از مکث ،پاسخ
دادم:
ـ الو آقای فخر صدام رو دارین؟
با شنیدن اینکه مجدد صدایم کرد ،هول شده گفتم:
 بله بله ،حال شما سرکار خانم؟ ببخشید شرمنده که نشناختم.ـ متشکرم ،حال شما خوبه؟ خواهش میکنم این چه حرفیه؛ پیش
میاد.
ـ قربان شما.
ـ ببخشید مزاحمتون شدم.
ـ این چه حرفیه ،مراحمید.
ـ راستش میخواستم اگر امکان داره ببینمتون.
با پیشنهادی که داد ،متعجب به امیر خیره شدم؛ او نیز مدام مقابلم
بال -بال میزد که بگویم که با چه کسی صحبت میکنم .به خودم
آمدم و گفتم:
 بله حتما ،کی و کجا؟ـ با زمانش مشکل ندارید؟ میتونیم امروز هم دیگه ببینیم؟
ـ با عصر موافقم هر ساعتی که شد ،مکانش رو برام پیامک کنید.
ـ اوکی میبینمتون.
ـ میبینمتون ،روز خوش.
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ـ روز خوش.
گوشی را قطع کردم و رو به امیر گفتم:
 چه حاللزاده.امیر کنجکاو پرسید:
 کی بود؟ـ پریسا.
***
محل انتخابیاش هم مثل خصلتهایی که از او دیده بودم برایم
عجیب بود و البته جالب .فکر میکردم قرارمان در کافهای دنج و
شیک و پیک امروزی باشد ،اما برخالف تصورم ،محل قرارمان در
چایخانهای به سبکی قدیمی بود .از در چایخانه که وارد میشدی،
سمت راست کانتری موجود بود که سماور و کتری و استکان و...
روی آن قرار داشت .پیرمردی که مسﺋول چنین جایی بود و به
مشتریان خوشآمد میگفت .از پلههای طرح سنگ که گذر
میکردی ،وارد محیطی بزرگ میشدی که خبری از صندلی و میز
نبود و با تختههای چوبی با پشتیها و کنارههای نقش سنتی مواجه
میشدی که دور تا دور یک حوض بزرگ چیده شده بودند .من در
جایی رو به روی در ورودی نشسته بودم؛ زودتر آمده بودم ،عادتم
بود که زودتر از ساعت قرار ،محل قرار باشم تا به بهانه ترافیک و
مساﺋل این چنینی دچار بدقولی نشوم.
کمی بعد متوجهاش شدم ،از در ورودی که وارد شد ،کمی ایستاد و
با پیرمرد مذکور مشغول صحبت شد ،میدیدم که گهگاهی در بین
صحبتهایش لبخند بزرگی بر لب مینشاند و این نشان میداد با
پیرمرد بسیار صمیمی است.
کمی دیگر ایستاد و وقتی نگاهش به من افتاد ،صحبتش را با پیرمرد
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کوتاه کرد و مدتی بعد به این سمت حرکت کرد .نگاهش کردم؛
مانتویی بلند تا یک وجب باالی ساق پایش به رنگ سفید بر تن
داشت و روی مانتو طرحهایی پتهدوزی شده به رنگ قرمز نقش
بسته بود که نشان از قدیمی بودن مانتویش میداد .شلواری به رنگ
مانتو به پا داشت و این ترکیبات را با کفش و شالی قرمز تکمیل
کرده بود ،جدا که برازندهاش بود و زیباترش کرده بود.
باز هم مثل دفعهی قبل آرایش چندانی بر چهرهاش نقش نبسته بود و
همین او را در نزدم باوقار جلوه میداد.
با نزدیک شدنش از جایم بلند شدم و با هم احوالپرسی کردیم و کمی
بعد هردو نشستیم.
بینمان سکوتی سنگین برقرار شده بود ،صدای سنگین سکوتمان با
آواز جریان آب فواره حوض در هم آمیخته و صحنهای زیبا را خلق
کرده بود .زیبا از این نظر که او به واسطهی سکوت بینمان خجالت
زده شده بود و گونههای گوشتیاش از شرم و خجالت به رنگ
صورتی نشسته بودند .این صحنه آنچنان لذتبخش بود که متوجه
نشدم دخترک به خاطر نگاه خیرهام سرخ شده است نه به واسطهی
ت مقصر جلوه داده شده.
سکو ِ
برای اینکه از آن حال و هوا درش بیاورم ،لبخندی زدم و گفتم:
 چی میل دارید؟کمی جا به جا شد و گفت:
 کیک و چایی اینجا بینظیره.سری از روی تاکید تکان دادم و گفتم:
 اوهوم ،پس من هم چایی و کیک میخورم ببینم واقعا تعریفیان یاشما اغراق میکنین.
سری تکان داد و لبخندی زد و گفت:
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 از امتحانش پشیمون نمیشید.سفارشاتمان را که تحویل گرفتند ،نگذاشتم تا مجدد سکوتی بیبهانه
بینمان برقرار شود برای همین با کمی مکث و بدون مقدمه چینی
گفتم:
 میخواستید هم رو ببینیم ،موضوعی پیش اومده؟سری تکان داد و گفت:
 راستش ذهنم رو درگیر کرده بود که باید ازتون میپرسیدم .البتهمیبخشید که بدون اطالعتون مجبور شدم از پدر بخوام تا شمارهتون
رو از آقای فخر بزرگ بگیرن.
ـ خواهش میکنم ،اصال مسألهای نیست.
ـ راستش اینکه قصدم از اومدن به اینجا این بود که بدونم ،شما
برای چی اومدید خواستگاری من؟
از سوالش تعجب کردم ،حاال باید چی بهش میگفتم ،حقیقت رو
یا. ...
ـ آقا شهاب؟
ـ چرا این رو همون شب نپرسیدید؟
ـ راستش رو بخواید فراموش کردم .فرصتش پیش نیومد تا در مورد
این موضوع ازتون بپرسم .حقیقتش اون شب انگار وقت نشد در این
زمینه جدی باشیم ،انگار برامون یه شوخی بزرگ ترسیم شده بود.
چرا دروغ ،فکر می.کردم با آدمی طرفم ،مثل بقیهی کسایی که قبال
در جایگاه شما نشسته بودن .همهشون به دروغ حرف از عشق و
عالقه میزدن و دنیایی رنگین برام ترسیم میکردن .اما بعد چند
جلسه رفت و آمد میفهمیدم چه قصدی از درخواستشون دارند.
اون شب فهمیدم که شما اصالً اینطور نیستید ،حداقلش اینه که
خودتونید ،دو رو نیستید .بیتفاوت به نظر دیگران ،هرطور دوست
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داشته باشین ،زندگی میکنید .بدون نگرانی از نگاه دیگران،
روزگار میگذرونید و این برام جالب بود .اما چیزی که منو متعجب
میکرد این بود که من شما رو تا اون روز جایی ندیده بودم .پدرم به
من گفته بودند که شما من رو توی مهمونی دیده بودید ،ولی من هیچ
وقت متوجه این دیدار نشده بودم.
ـ پدرتون گفتند؟
ـ بله ،مگه غیر از اینه؟
دستی به پشت گردنم کشیدم .رو به دخترک کردم ،حیف بود که
بعدها بشنود و دلخور شود .سرم را پایین انداختم و گفتم:
ـ راستش ،من به خواست خودم به اون مراسم نیومدم .سرم رو باال
گرفتم نگاهش کردم ،چیزی از چهره اش نمیتونستم بخونم ،ادامه
دادم:
ـ مادرم فلور با اصرار زیاد و تهدید به جون بهترین دوستم ازم
خواست که به خواستگاری شما بیام ،من هم به ناچار مجبور شدم
قبول کنم .فهمیده بودم به طلب اموال پدرتون قصد داره من رو وارد
این بازی کنه .باور کنید همون شب میخواستم بهتون بگم ،اما منم
فراموش کردم.
خیره نگاهم کرد و زیر لب زمزمه کرد:
ـ که اینطور.
با خجالت نگاهش کردم و گفتم:
ـ شرمندهم ،نمیخواستم این موضوع رو پنهان کنم ،پاک فراموش
کردم.
ـ نیازی به عذر خواهی نیست ،همینکه مردونگی کردین و راستش
خیلی.
رو گفتین خودش
ِ
سرش را پایین انداخت و مشغول بازی با دستانش شد ،دختر خوبی
112

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

بود ،حیف بود که با سرنوشتش بازی شود؛ االن که فکرش را
میکردم؛ میدیدم خوب شد ،خوب شد که مقصودم را به او گفتم
وگرنه عذاب وجدان رهایم نمیکرد.
سرش را بلند کرد ،احساس کردم اشک در چشمانش جمع شده ،اما
وقتی دید نگاهش میکنم ،نفسی گرفت و لبخند بیجانی بر لبانش
نشاند .در همین لحظه گارسون سینی حاوی یک قوری چای و دو
فنجان و دو پیشدستی به همراه قند و نبات و شکالت و خرما و
تعریف دخترک پیش رویمان قرار داد.
ظرفی حاوی کیکهای مورد
ِ
هنوز هم سکوت سنگین بینمان حرف میزد و هیچکدام قادر به
شکستش نبودیم .خدا لعنتت کند فلور که زندگیام رو به اینجا
کشاندی ،من رو وادار کردی که شاهد شکست دخترک روبهرویم
باشم و احساس گناه کنم .گناه کردم و ای کاش دخترک مرا ببخشد.
در افکار خود غرق بودم که متوجه شدم دخترک با دستان ظریفش
در دو فنجان سفید رنگ چای ریخته و استکان را روبهرویم گرفته و
منتظر واکنش من است ،لبخندی زدم و استکان را از او گرفتم ،به
رویش لبخندی زدم و استکان را از دستان سفید و ظریفش به دستان
بزرگ و گندمی خود منتقل کردم.
همانطور که لبخندم را روی صورت حفظ کرده بودم ،گفتم:
ـ زحمت کشیدین ،متشکرم.
متقابالً لبخندی زد و گفت:
ـ خواهش میکنم ،نوش جان.
ی چای را لمس میکرد،
دور لبهی
فنجان حاو ِ
ِ
همانطور که دستمِ ،
از ته دل گفتم:
ـ راستش از اتفاق به وجود اومده اصال راضی نیستم و همینکه
اینجا نشستم و باید با باهاتون صحبت کنم ،شرم دارم .اما نمیخوام
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این دیدار به همینجا ختم بشه و از من خاطره بدی در ذهنتون
تصویر بشه .اگر راضی باشید روابطمون رو سالم ادامه بدیم و مثل
ت صمیمی با هم در ارتباط باشیم.
دوتا دوس ِ
ـ دوست ندارم از جرﺋتی که به خرج دادین ،گله مند باشین .اگر به
من نمیگفتین اون زمان بیشتر ناراحت میشدم ،چون نشون میدادین
آدم دروغگویی هستین و غیرقابل اعتماد و چون حقیقت رو گفتین از
نظرم انسانی محترم و قابل اعتماد هستید و برای همینه که روی
پیشنهادتون حساب باز میکنم.
با گفتن این حرف لبخندی زد ،که ناخودآگاه با دیدن لبخندش من هم
لبخندی بر لبانم نشاندم
ـ پس این شیرینی خوردن داره.
لبخندی زد و با تعارف من ،از بشقاب کیک زعفرافی را در دست
گرفت و مشغول شد.

سه ماه بعد
سه نفری دور سفره روی زیلوی وسط کارگاه نشسته
بودیم و مشغول خوردن ساندویچ دست ساز پریسا بودیم.
در سکوت هر سه نفری مشغول بودیم ،آنقدر خسته بودیم که به
دنبال لقمه نانی میگشتیم تا بخوریم تا از گرسنگی نجات پیدا کنیم.
از صبح به دنبال مراسم کفن و دفن ،اینور و آنور میگشتیم و حاال
خسته و مانده خودمان را به کارگاه رساندیم؛ هر کداممان گوشهای
ولو شده بودیم.
ـ دستت درد نکنه آبجی ،زحمت کشیدی.
با صدای امیر نگاهم به سمتش افتاد ،زیر چشمانش گود افتاده بود؛
معلوم بود چند روزی است که نه خوابیده نه چیزی خورده.
به ساندویچ نصفه نیمهاش نگاهی کردم ،غذایش هم مثل صورتش
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نصف شده بود ،در این مدت کوتاه ،زیادی وابسته عزیز جون شده
بود ،خیلی زیاد.
ـ خواهش میکنم آقا امیر ،نوش جان؛ شما که چیزی نخوردین.
ـ ممنون ،زیاد بود.
متعجب به لقمه.ی داخل دستم نگاه کردم و رو به او گفتم:
ـ چی ،چی رو زیاد بود؟
رو کردم به پریسا و ادامه دادم:
ـ خسیس نمیشد موادش رو زیاد میذاشتی؟
دخترک این روزهای زندگیام که نقش یک دوست و آشنای غریبه
را برایم ایفا میکرد ،حرفم به مذاقش خوش نیامد و گفت:
 کارد بخوره به اون شکم که هرچی بریزی توش بازم صداش درمیاد.
ـ خب گرسنه ِم ،اینکه ـ اشاره کردم به ساندویچ داخل دستم ـ و ادامه
دادم:
ـ همهش نون خالی بود.
دندانهایش را روی هم فشرد و گفت:
 اگه دیگه بهت لطف کردم؟ اصال همینم از سرت زیادی بود.و با گفتن این حرف رویش را به طرف دیگری برگرداند.
امیر که تا حاال به کلکل ما نگاه میکرد و لبخند میزد گفت:
ـ باز شما کلکل کردین؟
رو به من کرد و ادامه داد:
ـ تو دوباره خواهر منو اذیت کردی؟
ـ چه اذیتی؟
اومد جوابم رو بده که با صدای کسی هر سه نگاهمان به در ورودی
کشانده شد:
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ـ سالم.
با دیدن پسرک روبهرویم ابروهایم را باال دادم ،نمیشناختمش.
رو به امیر کردم ،انگار او شناخته بودش چونکه با دیدنش لبخندش
پر رنگ شد و از جایش بلند شد و به طرف پسرک رفت و در همان
حال گفت:
ـ پسر ،تو اینجا چیکار میکنی؟!
او را در آغوش گرفت و هر دو مشغول صحبت شدند .نگاهی به
پریسا انداختم ،شانهای باال انداخت و دوباره به آن دو خیره شد.
کمی بعد امیر به همراه پسرک به این سمت آمدند ،اولش فکر
میکردم مشتری است و برای ثبت سفارش آمده ،اما گویا اشتباه می
کردم .با نزدیک شدنشان ،من و پریسا از جایمان بلند شدیم؛ امیر که
به ما رسید و با اشارهای به من رو به پسر ناشناس گفت:
 معرفی میکنم ،ایشون آقا شهاب گل ،بهترین رفیق دنیا.و بعد اشاره دستش را رو به پریسا تغییر مسیر داد و گفت:
 ایشون هم پریسا خانم ،دوست عزیز ما که هردوشون مثل خواهرو برادر نداشتم عزیزن.
سپس دستش را روی شانه ی پسرک گذاشت و گفت:
 ایشون هم آقا حامد عزیز.پسرک که حاال فهمیدم نامش حامد است ،دستش را به سمتم به
نشانهی دوستی دراز کرد و شروع به خوش و بش کرد من هم به
طبع جواب دوستانهاش را با لحنی صمیمانه هدیه کردم.
گویا قبال در مهمانی خسرو با امیر دوست شده بودند ،او هم در
عمارت خسرو جزو خدمههایی بود که گهگاهی در مهمانیهایی که
خسرو ترتیب میداد کار میکرد .میدانستم دو هفته پیش خسرو
دوباره مهمانی گرفته است ،انگار حامد که طی دو سه باری که
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خسرو مهمانی ترتیب داده بود و امیر را ندیده بود ،سراغش را از
سلمان میگیرد و او هم از اخراج شدن امیر خبر میدهد و آدرس
کارگاه را به پسرک میدهد.
چهار نفری با تعارف من و امیر ،به سمت جایگاه قبلی رفتیم و
آنگونه چهار نفری روی آن زیلوی همیشه پهن پسط سالن نشستیم،
در حالی که امیر سفره را جمع میکرد؛ رو به حامد گفت:
 چیشد حاال یادی از فقیر فقرا کردی؟حامد لبخندی زد و گفت:
 بزرگواری داداش ،راستش شرمندهم .زودتر از اینها بایدمیاومدم ،آخه درگیر حلما بودم .احساس میکنم حاال که توی سن
حساسی ،بیشتر احساس افسردگی و تنهایی میکنه .مدتهاست که
ِ
سعی میکنم یجوری ارتباطش رو با دوستانش قویتر کنم اما همین
که با اونها برخورد میکنه ،وضعیت بدتر میشه ،میدونی که چی
میگم؟
امیر سری تکان داد و گفت:
 آره ،در مورد این موضوع بهم گفته بودی.حامد :اوهوم .تو این هاگیر واگیر دنبال کار هم میگردم؛ مدتی بود
که تو یه سوپری مشغول بودم ،اما از بد روزگار صاحب مغازه گفته
از مغازهش زیاد سود نمیکنه که حاال نیازی به شاگردم داشته باشه،
واسه همین در به در دنبال کار می گشتم .یادمه بهم گفته بودی که
نجاری میکنی ،گفتم بیام ببینم نمیتونی با صاحب کارت صحبت
کنی ،دست منم اینجا بند کنه؟
به پسرک نگاهی انداختم .من و امیر هم تقریبا هم سن او بودیم که
در به در دنبال کار میگشتیم ،بیچاره آنقدر گرفتار بود و عجله
داشت که بیمقدمه رفت سر اصل مطلب ،حتی نگذاشت برایش یک
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لیوان چای بریزم؛ برای همین نگذاشتم امیر حرفی بزند و رو به او
گفتم:
 حاال که عجله نداری ،بزار یه چای لبدوز و لبسوز و لبریزبرات بریزم ،خستگی در کنی؛ در مورد کار هم صحبت میکنیم.
و با این حرف برایش چای ریختم و جلویش گذاشتم ،برای خودمان
هم همینطور.
بعد از دقایقی اندک ،رو به او گفتم:
ـ راستش من به کار اینجا نیازی ندارم ،بیشتر برای تفریح اینجا
کار میکنم ،میتونم با حاج سلحشور صحبت کنم تا به تو مثل ما
اعتماد کنه و از این به بعد تو بیای اینجا مشغول شی .البته یه مدتی
باید تحت آموزش باشی تا زمانی که تو ،راه بیفتی باید اینجا باشم،
چون امیر دست تنها نمیتونه سفارشات رو سر تاریخ دست مشتری
برسونه ،در حین کار هم من بهت آموزش میدم هم امیر ،اما برای
اینکه مدتی سر کار باشی ،بیا تو شرکت پدرم ،شاید اونجا کاری
پیدا شد .اینجا رو میتونم بهت قول بدم اما اونجا رو مطمﺋن نیستم.
پریسا که تا آن زمان ساکت بود ،گفت:
ـ من میتونم چیزی بگم؟
نگاهی به او کردم که امیر گفت:
ـ بفرمایید آبجی؟
پریسا نفسی گرفت و درحالی که با ناخن هایش ور میرفت ،گفت:
مدتی که به خاطر فوت برادرش از ساختمون
 راستش سرایدار ما،ِ
رفته و مجبور شده یکی از فامیالشون رو به جای خودش بذاره؛ اگه
براتون مشکلی نیست ،میتونید بیایید اونجا ،البته سرایدار ما واسه
خودش برو بیایی داره ،ماهانه کوروش پنج تومن حقوقش میده و
تقریبا زندگی مستقلی از ما داره ،فقط هر چند روزی یکبار باید
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خرید کنه و باغچهها رو آب بده .اونجا نیازی نیست کار خاصی
کنید ،فقط هوای باغچه رو زیاد باید داشته باشید ،کوروش زیادی به
درختها و باغچههاش اهمیت میده.
حامد با حالت بامزهای به صورت دخترک مو قهوهای نگاه کرد و
گفت:
ـ ببخشیدا این حرف رو میزنم ،ولی پدرتون چیکاره است؟
من و امیر نگاهی به هم کردیم و خندیدیم ،اما پریسا گفت:
خصوصی ،بیاغراق
ـ پدرم سرمایهدار یه شرکت ساختمان سازی
ِ
بگم میلیاردره ،به خاطر منم که شده حتما یه کار خوب براتون در
نظر میگیره.
حامد که حاال از قبل متعجب تر شد:
ـ فضولی نباشه آبجی ،ولی شما که بابات میلیاردره اینجا چیکار
میکنی؟!
و اشارهای به فضای کارگاه کرد.
حاال همگی به پریسا خیره شده بودیم ،این دختر بینظیر بود ،روزها
میشد که آنقدر سرمان به خاطر سفارشات مشتریها شلوغ بود؛ اما
او همراهیمان میکرد و برایمان غذا درست میکرد ،گاهی روزها
امیر آنقدر گرفتار میشد که نمیتوانست کنار عزیز جون بماند،
پریسا میآمد و کنار عزیزجون میماند و با هم تا شب خوش و بش
میکردند .پریسا هم که دانشجوی پزشکی بود ،توان مراقبت از
عزیز جون را داشت .شبهایی که از دست فلور عصبی میشدم،
کافی بود تا با این دختر صبور تماس میگرفتم تا با حرفهایش
آرامش را به روح زخمی شدهام هدیه میکرد .کم و بیش از روابط
نه چندان خوبم با فلور خبر داشت و سعی میکرد فلور را برای
دقایقی با رفتار مهربانانهاش دور بیندازد .به هر حال در این سه ماه
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که از آشنایی و دوستیمان میگذشت ،پریسا به هر نحوی برای
کمک اقدام میکرد و همین امر کافی بود تا به خوش قلب بودنش
بیش از پیش پیببرم.
با حرفی که زد با تعجب نگاهش کردیم:
ـ راستش خودمم نمیدونم ،روزهای زیادی رو در ثروت زیادی
دست و پا میزدم و از دنیای اطرافم بیخبر بودم ،خیلی دوست
داشتم شرایطی فراهم بشه تا بتونم دنیای اطرافم رو بهتر بشناسم.
زمانی که وارد دوران جدیدی از زندگیم شدم ،فهمیدم دیگه بودن در
دنیای آدمهای اطرافم نمیتونه اون تصویری که از زندگیم دنبالش
میگردم رو برام ترسیم کنه؛ این شد که از زمانی که خودم رو پیدا
کردم ،شروع کردم به گشتن ،رفتم و رفتم اونقدر که خودم رو توی
کوچه پس کوچههای پایین شهر دیدم ،حاال شده بودم رفیق تعدادی از
بچههای سرطانی که زندگی فقیرانشون در کنار بیماری سختشون
براشون تنگنایی فراهم کرده بود که بیرون اومدن از اون رو در
توان خودشون نمیدیدن.
سرش را پایین انداخت و طبق عادت ،دوباره و دوباره با ناخنهای
دستش شروع به بازی کرد و ادامه داد:
ـ راستش هیچ وقت نتونستم اونطور که باید باهاشون صمیمی بشم،
غم دلشون زیادی جلوهگر بود و من کمک زیادی نمیتونستم انجام
بدم ،اما گشتن فقط به همینجا ختم نشد.
لبخندی زد و ادامه داد:
ـ گهگاهی سر از رستورانهای کثیف در میآوردم ،تنهایی غذا
میخوردم و به آدمهای اونجا نگاه میکردم ،زندگیشون برام جای
عالمت سوال داشت؛ با وجود اینکه مثل ما زندگی نمیکردن و
همهچیز براشون فراهم نبود ،اما اکثراً با هم خوب برخورد
میکردن .زنهای همسایه وقتی به هم سر میزدن از لباس جدیدی
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که به تازگی خریده بودن حرف نمیزدن ،از زندگیشون به هم پز
نمیدادن ،اما اگه میدیدن همسایهشون شب بوی غذا از توی خونش
بیرون نمیاد ،غذاشون روبین هم تقسیم میکردن .اینها برام مجهول
بود ،خیلی زیاد ،تا اینکه با شهاب آشنا شدم و فهمیدم اون هم آدمیه
مثل من ،اون هم از ثروت زیادی خسته شده ،ما با هم دوست شدیم و
با هم به این جستوجو ادامه دادیم البته در این راه آقا امیر هم
همراهیمون کردن.
حرفش که تمام شد ،سر بلند کرد و اول نگاهی به من انداخت؛ به
روی چهرهی زیبا و معصومش لبخندی زدم ،لبخندم را پاسخ داد و
با گذر از نگاه امیر به چهرهی حامد رسید ،با دیدنش لبخندش پر
رنگ شد .بالطبع من نیز نگاهش کردم ،با تعجب نگاهمان کرد و
دستی پشت گردنش کشید و پوزخندی زد و در جواب تمام حرفهای
پریسا گفت:
ـ هه ،آبجی ببخشیدا ،نفست از جای گرم بلند میشه؟ بیکاری خواهر
من؟ بشین تو خونهت و به فکر زندگی خودت باش ،چه کار داری
که خدا با زندگی امثال من چیکار کرده؟ اون باال نشسته داره به
ریش من و امثال من میخنده .میخواد بهم نشون بده و بگه ببین،
دارم و از خزانهام به کسی میدم که حتی حوصلهش سر بره بشماره،
به تو نمیدم ،اصالً دلم نمیخواد .اونوقت ما هم از ترس همین
چیزی که داریم باید شب تا صبح در مقابلش خم و راست بشیم که
نکنه همینی هم که هست از دستمون پر نزنه بره ،ولم کن خواهر
من ،تو زندگی ما چیزی نیست که دنبالش بگردی.
همهمون از واکنش ناگهانیاش متعجب شدیم اما نگذاشتم زیادی
عصبانیتش شعله بکشد ،بنابراین گفتم:
ـ تو راست میگی ،فقر و نداری سخته ،خیلی سخته .اما فکر نکن
من و پریسا و امثال من زیادی خوش خوشانمونه .ما هم فقیریم؛ از
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محبت پدر و مادر فقیریم ،پدر و مادر اصال چیه؟ نمیدونن بچهشون
ساعت دو نصفه شب کدوم قبرستونی افتاده؛ با خودشون نمیگن این
بچهای که االن نیست ،کجاست؟ با خودشون نمیگن اگه بچهشون
مرد ،چیشده که مرده؟
اعالمیهای از جیب شلوارم بیرون آوردم و انداختمش روی زمین و
بهش اشاره کردم:
ـ میدونی این برای کیه؟ یکی از بچههای محل که معلوم نیست ،از
کدوم سگدونیای جمعش کردن و صبح از سردخونه پیداش کردن.
میدونی مادرش چیکار کرد؟ هه ،از صبح رفته بود آرایشگاه و
لباسشم فلور ،مادر من سفارش داد .این درصد از بیتفاوتی رو فکر
ش .باید
نکنم تا به حال توی عمرت دیده باشی! این تازه یه نمونه ِ
اونجا باشی و بفهمی من چی میگم؛ بچهی چنین خانوادهای بودن،
باعث میشه تو زن زندگیت رو به انتخاب اونها بگیری ،رشتهی
تحصیلیت رو به انتخاب اونها داشته باشی ،شغل آیندهت رو به
انتخاب اونها داشته باشی.
با اتمام حرفم ،امیر دستی روی زانویم گذاشت و نگذاشت ادامه دهم،
بنابراین به حامد گفت:
ـ درک میکنم حامد جان .همانطور من و تو برامون مجهوله که
چرا امثال آدمهایی مثل شهاب با وجود تأمین بودن و بهرهمند بودن
باز هم از زندگیشون راضی نیستن ،اونها هم به دنبال این هستن که
چرا ما با وجود کمبودهامون باز هم از زندگیمون راضی هستیم.
اعتراف میکنم که من هم از وضع زندگیم راضی نیستم ،تا
میخوام به اوضاع جدید عادت کنم ،یه اتفاق هولناک ،زندگیم رو از
این رو به اون رو میکنه .اما ما همهمون مسافریم ،درست مثل کسی
که میخواد از شهر خودش به جایی مسافرت کنه با وجود اینکه
مسافره ،ممکنه توی مسیرش اتفاقات زیادی براش بیفته؛ ممکنه
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تصادف کنه ،ممکنه سالم به مقصد برسه اما باز هم مقصد براش
حکم مکانی داره که توش غریبه است .باز هم نسبت به وطنش
براش یه احساس تنهایی به همراه داره؛ میبینی ،همهمون از وضع
کنونیمون راضی نیستیم و همیشه ناله میکنیم.
سری برای او تکان داد و ادامه داد:
 چیزی که من همیشه به بچهها میگم این که از االنتون راضیباشید ،ممکنه این لحظات دیگه تکرار نشن.
با سکوت امیر جمع ساکت شد ،پس از مدتی حامد دوباره گفت:
ـ راستش من هم از دار دنیا یه خواهر بیشتر ندارم ،روزها رو به
قصد دیدن خندهش شب میکنم .حقیقتش این که دوست و همدم زیادی
اطرافمون نیست ،به خاطر وضعیتی که حلما داره ،با کسی دوست
نمیشه .از اینکه نمیتونه راه بره ،از اینکه مثل همسن و ساالنش
نمیتونه دانشگاه بره و فعالیتهای زیادی انجام بده ،بیش از پیش
افسرده شده .اگه بشه که شما هم ما رو از خودتون بدونید ،ممکنه
دوستای خوبی برای هم باشیم ،اینجوری حلما هم از پوستهی سختی
که دور خودش پیچیده ،رها میشه و به زندگی میتونه با یه دید دیگه
نگاه کنه.
با اتمام حرفش ،همگی به رویش لبخند زدیم ،آن روز آغاز دست
رفاقت ما با حامد بود ،رفاقتی که اتفاقات زیادی را با خود رقم زد،
رفاقتی که با وجود حوادث خوب و بدی که رخ داد ،از هم نگسست
بلکه پیوندش روز به روز عمیق و محکم شد.

امیر
پیراهن مشکیام را با تیشرت سورمهای تعویض کردم و خود را
روی تخت انداختم .هنوز هم صدای عبدالباسط بعد از گذشت هفت
روز نوازشگر اتاق سرد و تاریک این روزهایم بود .مثل چند روز
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گذشته صدای شیون نزدیکان عزیزجون که حاال بعد از مرگش
یادشان آمده بود عزیزی گوشهی این خانه داشتند ،تا طبقهی باال
میرسید؛ بعد از سالها تازه فهمیده بودند کسی را در این گوشهی
شهر به حال خود رها کرده بودند .حال برای جسم مچاله شدهاش
اشک میریختند و چه دنیای بیرحمی است .به قول حسین پناهی
«مردمانش برای مردگان شیون میکردند و فاتحهی زندگان رو
میخواندند».
قرآنی را که روی طاقچه بود ،برداشتم و مشغول شدم؛ عزیزجون
بیشتر از غصه خوردن االنم به آیههای قران نیاز داشت .نیاز داشت
از آیههای وحی برایش بخوانم ،برایش از بزرگواری خداوند بگویم،
از زیباییهای آفرینش ،از شگفتی خلقت ،از عشق خداوند به
بندههایش و ....عزیزجون مسافر یک دنیای جدید است و به این
هدیه نیاز دارد.
ساعتی میشد که همنوا با عبدالباسط میخواندم و از این آرامش لذت
می بردم که متوجه قطع شدن نوای دل انگیز شدم .به ساعت روی
دیوار نگاهی انداختم؛ ساعت هفت شب بود .حتما مهمانها کم کم
قصد رفتن کرده بودند ،این را میشد از سر و صدایی که از طبقه
پایین به گوش میرسید ،متوجه شد .قرآن را بستم و بوسیدم و
سرجایش گذاشتم ،از جایم بلند شدم و به سمت گوشهی سالن که
آشپزخانه بود رفتم و از فالسک روی کانتر ،برای خود چای ریختم
و روی کانتر گذاشتم تا کمی سرد شود .به گوشهی دیگر از سالن
کنار درب ورودی ،گوشیام را از جیب شلوار کتان مشکی رنگم
بیرون کشیدم و نگاهی به صفحهاش انداختم؛ از عصری که با بچهها
در کارگاه بودیم ،دیگر خبری از آنها نداشت .قرار بود شهاب به
عادت بقیهی شبها اینجا بیاید ،باید با او تماس میگرفتم.
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منتظر برقراری تماس شدم که با دومین بوق ،گوشی را برداشت.
ـ جونم امیر!
ـ جونت سالمت ،کجایی؟ قرار شد امشب بیای اینجا ،باید بری
خونه؟
ـ آره میام .سر راه پریسا رو رسوندم خونهشون ،یه سر هم اومدم
خونه یه سری گزارش ترجمه نشده داشتم ،برشون دارم میام.
ـ باشه ،با نیمرو موافقی که؟
ـ مگه میتونم مخالفم باشم؟ تبدیل به مرغ شدم دیگه ،بس که این
چیزا رو به خوردم دادی.
ی .حاال یه امشب رو به افتخارت نون و پنیر
ـ همینم از سرت زیاد ِ
میدم بخوری.
ـ کدبانو شدی!
ـ برو خودت رو مسخره کن! منتظرتم ،زود بیا.
ـ باشه ،منتظر زیباییهات باش آقای دکتر.
و با گفتن این حرف گوشی را به رویم قطع کرد .به صفحهی گوشی
نگاهی کردم و با گفتن «بیشرف»ای زیر لب ،مستفیضش کردم و
به سمت آشپزخانه به راه افتادم و گوشی را روی کانتر رها کردم.
چای خوشرنگم را به سمت لبانم نزدیک کردم و عطر خوشبو و
گرمی مطبوعش را به جان خریدم .مشغول نوشیدن شدم و به اطرافم
نگاهی انداختم .اتاقک مخروبه به قول شهاب «خوکدونی» حاال
تبدیل به محیطی گرم و دنج شده بود که با دو تخت چوبی و میز
مطالعه از جنس تختها و چند گلدان شمعدانی از همانهایی که
عاشقشان بودم ،تنها اشیا این اتاقک چهل متری بودند که عجیب به
اتاقک روح میبخشیدند و سایهی آرامش را بر سر این آلونک
میگستراندند .به یاد عزیز جون که گهگاهی پا به اتاقک میگذاشت
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و از سر محبت برایم غذا میآورد و من و شهاب بیش از پیش به یاد
مامان طوبی میانداخت و الحق که هردوی ما از وجود پر نور و
محبتش عشق میکردیم؛ مثل مادرم دوستش داشتم .با وجود
بیماریاش ،رنج و عذاب زیادی را به دوش میکشید و من از این
موضوع اندوهگین بودم ،روز به روز سنگینی این بیماری بر
دوشش بیشتر از روز قبل احساس میشد ،این را از رنگ و روی
تکیده و وزن تقلیل رفتهاش میشد فهمید .عزیز جون با روی
مهربان و خوشرویش ،پریسا را پذیرفته بود و به خیال خودش که
نامزد شهاب است و روزی صد بار آنان را به ریش هم میبست و
توضیحات ما مبنی بر دوستی سادهای که بینشان برقرار بود ،کفایت
نمیکرد.
بعضی شبها میشد که هر چهار نفرمان دور هم جمع میشدیم و
شبهای طوالنی تابستان را در کنار هم میگذراندیم و از قصههای
دوران جوانیاش بهرهمند میشدیم و او بعداً به نصیحت میپرداخت
که تا جوان هستیم از دوران جوانی مان لذت ببریم و تصویری بهتر
برای فردایمان بسازیم.
به خودم آمدم ،نگاهم به گوشهی اتاق ،فکرم در گذشته و لیوان چای
خالی از مایع مطبوع و گرم مانده در دستانم .زندگی برایم همیشه
اتفاقاتی را به ارمغان آورده بود که هیچ وقت فکرش را هم
نمیکردم .عزیزجون و مامان طوبی هم درست زمانی تنهایم گذاشتند
که هیچ وقت باور نمیکردم آنقدر بیرحمانه من را به حال خود
رها کنند .اما با این حال خدایا شکرت ،شکرت از وجود شهاب ،از
وجود برادری همچون او که همخون نبود ولی رسم برادری را یاد
گرفته بود؛ از وجود دوستانی که روز به روز زیادتر میشدند که
رفاقتشان رنگ و بوی مردمان قدیم را میداد ،در روزگاری که
مردم به برادرشان ایمان و اعتقاد نداشتند ،برای من خداوند گلچین
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کرده بود و این از هر چیزی آرامبخش تر بود.
خدایا شکرت بابت تنی سالم و قلبی مملو از آرامش ،برایم از دار
دنیا همین کافی بود که آرامشم در کنار عزیزانم برقرار بود و دیگر
چیزی نمیخواستم.
ـ به چی فکر میکنی؟
با صدایش هول زده لیوان از دستم رها شد و روی سرامیک های
آشپزخانه ،به هزار تکه تبدیل شد .با آرام شدن صدای چینی بخت
برگشته ،به سمتش برگشتم و با غیض گفتم:
 شهاب همیشه من رو از کارم منصرف میکنی ،همین حاال داشتماز داشتنت پیش خدا تشکر میکردم که به من آرامش میدی ،ولی خدا
هم از دستت به تنگ اومده ،اینم عالمت؛ بهم نشون داد زیادی احمقم
که در مورد تو اینطوری فکر میکنم.
لبخندی از ته دل زد که سی و دو دندانش را به رخ کشید و بعد
گفت:
 میدونم مایه ی آرامشتم ،نیازی به گفتن نبود عزیزم.صورتم را درهم کردم و گفتم:
کردن؟ حالم رو به هم میزنی.
 اه چندش ،این چه طرز صحبتِ
چیزی نگفت و آمد سمتم و در حالی که کفشهای روفرشیاش را
میپوشید تا خورده شیشههای پخش شده روی زمین ،پایش را زخمی
نکنند ،وارد آشپزخانه شد و جارویی را به دستش گرفت و به سمتم
آمد ،خم شد و شروع به جارو کردن و بعد گفت:
 یه چای بریز ،کمتر حرف بزن.ـ نوکر آقا بهمن ،غالم سیاه.
ـ حاال یه بار هم غالممون سفید باشه ،چی میشه مگه؟
"بچه پررو"ای نثارش کردم و به سمت فالسک رفتم ،همانطور که
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مشغول ریختن چای در استکانی که از سبد کنار سینک برداشته
بودم ،شدم؛ شهاب گفت:
زن.
 راستی ،این ِبا کنجکاوی به سمتش برگشتم و گفتم:
زن.
 کدوم ِـ همین نوهی عزیز جون ،پایین بودم دیدمش ،کنار در وایساده بود،
داشت مهمونا رو بدرقه میکرد .منو که دید ،یکم حال و احوال کرد
و گفتش که دیدمت بهت بگم یه سر بری پیشش ،کارت داره.
با کنجکاوی گفتم:
 چیکار؟ـ واال به من که چیزی نگفت؛ فقط بهم گفت که دیدمت بهت بگم بری
پیشش.
ـ باشه االن میرم.
ـ نمیخوای بعد شام بری؟
ـ نه بذار برم ببینم چی میگه ،بعدش میام باال یه فکری واسه شام
میکنیم.
ـ باشه تا تو میای منم یه جارو بزنم ،این گندی که زدی و جمع کنم؛
ببین همهاش تو گند میزنی من باید جمع کنم.
ـ همینم خودت زدی ،حواس منو پرت کردی.
ـ باز خرابکاریهات رو بنداز تقصیر من.
جوابش را ندادم و به سمت در ورودی رفتم.
***
روی مبل توی اتاقک نقلی عزیز جون نشسته بودم .آخرینبار خانه
را به سلیقه پریسا تغییر دکور دادیم تا حال و هوای عزیزجون
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عوض شه ،عزیزجون وسیلهی چندان قیمتی نداشت ،همه اسبابی که
داشت در چند تخت فرش قدیمی ،یه دست مبل زهوار در رفته و
تعدادی پتو و پشتی ،از اجناس تزیینی ،گرامافون قدیمی و کتابخانه
کوچک که درش پر بود از کتابهای مذهبی ،کلیات سالن کوچک
خانهی نقلی پیرزن دوست داشتنی را تشکیل داده بود ،که با طرحی
که پریسا داده بود ،به طرز زیبایی در کنار هم ،تصویر دلانگیزی
از خانهی گرد پاشیده از غم نبود عزیزجون را به رخ میکشید.
نوهی عزیزجون که او را بعد مدتها اینگونه پژمرده میدیدم،
روبهرویم با سری پایین و رنگی پریده نشسته بود ،زنی که در چند
ماه پیش او را اینگونه در خود فرو رفته ندیده بودم ،از حال و
روزش مشخص بود ،که غمی عظیم رل به دوش میکشد .حق
داشت ،از دست دادن چنین فرشتهای ،غمبار بود اما اتفاقی طبیعی
بود و انکارش عقالنی به نظر نمیرسید .نمیخواستم سکوت بیش
از این ادامهدار باشد ،برای همین گفتم:
ـ نمیدونم چی بگم ،راستش به عزیز جون خیلی عادت کرده بودیم،
هم من و هم دوستانم .راستش باورش هم برای خودمم سخته ،حتی
فکرش رو هم نمیکردم که عزیزجون به همین راحتی بخواد
ترکمون کنن ،ایشون با ما مثل فرزندانشون برخورد میکردن ،جدا
که غم نبودنشون سنگینی میکنه ،امیدوارم این سنگینی زیاد مهمون
خونهتون نباشه.
با گفتن همین چند جمله ،سیلی عظیم بر گونههایش روان شد؛ کمی
که آرام شد ،اشکانش را پاک کرد و گفت:
ـ راستش ،از شما و دوستانتون ممنونم .توی این مدت خیلی برای
مادربزرگم زحمت کشیدین ،توی این دوره زمونه که برادر،
برادرش رو نمیشناسه ،شما لطف بزرگی کردین .مادربزرگم
فرصت زیادی نداشتن و توان مقابله با این بیماری براشون دشوار
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بود ،اما شما باعث شدین که درد و رنج بیماری کمتر براشون
عذابآور باشه ،امیدوارم بتونم براتون جبران کنم.
 این چه حرفیه خانم؟ عزیزجون هم حضورشون مایهی برکت بود.یک سال قبل هم من مادرم رو از دست دادم ،ایشون باعث شدند با
وجودشون غم نبودن مادرم ،کمرنگتر به نظر بیاد ،امیدوارم خدا
رحمتشون کنه.
ـ متشکرم ،خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.
ـ ممنونم.
کمی سکوت شد و او مجدد سکوت بینمان را شکست و گفت:
ـ راستش یک موضوعی برام پیش اومد ،این شد که مزاحمتون شدم.
با کنجکاوی گفتم:
 چه موضوعی؟ـ راستش عموم با خبر فوت مادربزرگم ،داره کارهاش رو راست و
ریس میکنه تا خودش رو به ایران برسونه ،تا حاال هم که نیومده
مقدمات سفرش مهیا نبود ،با اومدنش از موضوع اجاره دادن طبقه
باال مطلع میشه ،من نمیخوام اون بفهمه که به قصد اجاره خونه،
مادربزرگم رو رها کردم و به جای اینکه خودم کنارش باشم از شما
خواستم کنارش باشین؛ راستش ،چطوری بگم...
ـ راحت باشین.
ـ عموم از اولشم از من خوشش نمیاومد ،اگر مادر بزرگم جلوش
نمیایستاد ،تا حاال هم این اجازه رو نمیداد که کنار مادربزرگم
باشم .حاال هم اگه بیاد و بفهمه که مادربزرگم رو گذاشتم و رفتم،
قشقرق به پا میکنه .من عموم رو میشناسم ،سالها بود که به
خاطر افکار غربیش مادربزرگم رو اذیت میکرد ،بفهمه که منم به
کشور دیگه مهاجرت کردم ،فکر میکنه با جلب اعتماد مادربزرگم
130

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خواستم مثل خودش ترکش کنم و به کشور بیگانهای برم و دیگه بر
نگردم .در صورتی که مادربزرگ برام خیلی با ارزش بود ،هنوزم
هست؛ من مجبور بودم .سالها برای داشتن چنین موقعیتی ریاضت
کشیده بودم و حاال هم بفهمه که مادر بزرگ رو به شما سپردم،
نمیدونم چه رفتاری ممکنه ازش سر بزنه.
ـ خب شما چرا این حرفا رو به من میزنید؟ چه کاری از من ساخته
است؟
ـ ببینید؛ همانطور که میدونید این خونه به نام من نیست ولی از
طرف مادربزرگ وکالت داشتم تا بتونم به شما اجاره بدم ،حاال اگر
مشکلی ندارید ،یه قولنامهی جدید بنویسیم و قولنامهی قبلی رو با
تمام شروطش لغو کنیم .من با رضایت خودم تاریخ رو به همین دو
هفته قبل تغییر میدم ،اینجوری ما مدرک داریم که درصورت هر
حرف و حدیثی ،چیزی داشته باشم که به عموم نشون بدیم؛ فقط در
قولنامه جدید ،باید مبلغی برای اجاره خونه در نظر بگیریم.
کمی نگاهش کردم ،برای گرفتن کرایه خانه اینقدر صغری کبری
چیده بود ،چقدرم که ماهرانه من رو خر فرض کرده بود ،با این
حال گفتم:
ـ اوکی ،مشکلی نیست .شما مختارید مبلغی برای کرایه خونه در
نظر بگیرید ،دیگه نیازی نبود که برای این موضوع خودتون رو
خسته کنید.
دیگر ماندنم جایز نبود ،برای همین پا شدم و بدون هیچ حرفی به
سمت در راه افتادم .بالطبع از جایش پا شد و برای بدرقه تا دم در
مشایعتم کرد و در همان حال گفت:
ـ قصد ناراحتیتون رو نداشتم ،حرفایی که زدم حقیقت بود .برای
اینکه عموم به موضوع مشکوک نشه باید مبلغی برای اجاره خونه
در نظر میگرفتم و...
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هنوز داشت حرف میزد که اجازه ندادم ادامه دهد:
ـ نیازی به توضیح نیست خانم ،من شرایط شما رو درک میکنم.
برای عقد قولنامه جدید قراری بزارید با آقای سالمی ،خبرش رو به
من بدید ،شبتون بخیر.
زیر لب خداحافظی کرد و من به سمت پلهها روان شدم.
به اتاقک رسیدم ،متوجه صدای شهاب شدم که داشت با تلفن صحبت
میکرد:
 که چی؟ به من چه که پریسا هنوز جواب مشخصی نداده .خوبهجلوی خودتون همهش میرم دنبالش و با هم میریم بیرون .دیگه باید
چی.کار کنم ،با تهدیدای الکیت گفتی برو خواستگاریش ،گفتم اوکی
میرم ،دیگه من مسﺋول جواب دادنش نیستم .وقتی خودش خواسته
مدتی با هم دوست باشیم تا هم رو بشناسیم یعنی اینکه من بهش
چیزی نگفتم میفهمی؟ اگه میفهمید چه لجنی رفته خواستگاریش که
با تیپا همون شب ما رو از خونهشون پرت میکردن بیرون .اگه
خیلی مشکل داری به خودشون بگو ما که مسخرهی شما نیستیم،
زودتر جوابمون رو بدین .ببین فلور ،به من جواب دختره ربطی
نداره.
کمی سکوت کرد ،نمیدانم پشت تلفن چه گفت که شهاب عصبانی
شد و گوشی را با عصبانیت به دیوار مقابل کوبید ،شدت ضربه به
گونهای بود که تیکههای از هم پاشیدهی گوشی هر کدام در طرفی
جای خوش کردند .شهاب هم خودش را به سمت کانتر کشاند و
کنارش روی زمین سر خورد ،با تعجب به این شدت از عصبانیت
شهاب نگاه میکردم ،قبالً هم با فلور دعوا میکرد ،اما شدتش به
گونهای بود که با بردن سرش زیر آب سرد آرام میشد ،اما االن
شهاب به شدت عصبانی بود.
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ـ چیشده؟
به شدت سمتم برگشت ،از عصبانیت سرخ شده بود؛ چیزی نگفت.
به سمتش رفتم و جلویش روی دو زانویم نشستم .کمی به صورت
سرخش دقیق شدم؛ ته ریشش کمی بلند شده بود ،چشمان مشکیاش
در دریای سرخ رنگی غوطهور بودند ،لبهایش کبود شده بودند و
من
این دوست مثل برادر رنج بزرگی را به دوش میکشید و منِ ...
نامرد از دوستم که کنارم بود ،خبر نداشتم.
ـ چه ِاته شهاب؟ چرا حرفی نمیزنی؟ چرا مجبوری با پریسا باشی؟
چرا هیچی نمیگی؟
ـ چیزی نیست.
ـ چیزی نیست؟! چیزی نیست و داری عربده میکشی؟ چیزی نیست
که از زور فشار قیافهت اینه؟ چشمات دارن داد میزنن از درد ،از
فشار ،از غصه .چه ِاته؟ چیشده؟ علت اینکه فلور میخواد با دختر
کوروش ازدواج کنی چیه؟ اصال ازدواج هم کردین چی به فلور
میرسه؟ من از کار شما سر در نمیارم.
دستی در موهای به هم ریختهاش کشید و آنها را به عقب داد و
گفت:
ـ خودمم نمیدونم چرا ؟ این زن ،آخرش منو سکته میده .بخدا دارم
کم میارم ،نمیدونم فلور چرا دست از سرم بر نمیداره ،نمیفهمم
چرا دست از تهدید کردن من بر نمیداره ،نمیدونم اه.
ـ با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
ـ چی؟! تهدیدت میکنه؟! به چی تهدیدت میکنه؟
به رو به رویش خیره شد و لب زیرینش را به دندان کشید و گفت:
ـ نه ،تهدید که نه ،یعنی چطوری بگم ،میگه آبروم رو میبره؛
چمیدونم أه.
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ـ درست حرف بزن ببینم ،کدوم مادری آبروی بچهش رو از بین
میبره .اونم فلور که اونقدر این چیزا براش اهمیت داره.
دستی در موهایش کشید و زیر لب گفت:
ـ نمیدونم امیر ،فعالً که من شدم بازیچه دست بهمن و فلور.
نفسی گرفتم و گفتم:
ـ نمیتونی با پریسا صحبت کنی؟
ـ چی بگم بهش؟
ـ چه میدونم ،باالخره تا آخر عمر هم نمیتونین در نقش دو تا
دوست مقابل خانوادههاتون رژه برین که ،باالخره ته رابطهی شما
برای اونا مهمه .مخصوصا خانوادهی پریسا که روی دخترشون
حساسن؛ یه جوری از پریسا بخواه جوابش رو صریح به خانوادهها
بگه.
ـ چی میگی امیر ،فلور فقط از پریسا جواب مثبت میخواد ،کاری
هم نداره که دختره من رو نمیخواد ،میگه مجبورش کن.
ـ حاال میخوای چیکار کنی؟
ـ نمیدونم ،باید فردا باهاش در مورد این موضوع صحبت کنم.
با گفتن این حرف دستی به صورت سرخش کشید و بعد از چند ثانیه
به سمتم برگشت و به صورت متفکرم زل زد و گفت:
ـ راستی ،این دختره چیکارت داشت؟
از فکر شهاب بیرون آمدم و همانطور که از جایم بلند میشدم گفتم:
ـ هیچی ،با هزار داستان خواست بهم بفهمونه از این ماه دیگه باید
اجاره خونه بدم .یه مشت چرت و پرت و مزخرف بهم بافت تا حالیم
کنه ،مفت سر خونه ننشستم و باید بابتش غرامت بدم.
ـ این دختره عجب بیچشم و روﺋه ،حاال درسته مادربزرگش جای
مادرم بود و دوستش داشتم ،ولی امیر تو هم کم زحمت نکشیدی
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برای عزیزجون.
ـ من هر کاری کردم برای دل خودم کردم ،منتی نیست .این بنده
خدا هم مشکالت خودش رو داره .خوبیش اینه ازم نخواست بلند شم،
واال اگه ازم میخواست بلند شم باید عطای درس خوندن رو به
لقایش میبخشیدم.
با گفتن این حرف ،به سمت یخچال رفتم تا ببینم چیزی برای خوردن
پیدا میکنم یا نه.
در یخچال را باز کردم ،باز هم تخم مرغهای داخل یخچال چشمک
میزدن که چارهای نیست و دوباره باید تخم مرغهای بخت برگشته
را وارد معدی بیچارهمان کنیم .تعدادی گوجه را بیرون آوردم و به
دنبال رنده در کابینت فلزی گوشه آشپزخانه رفتم ،نگاهم به شهاب
افتاد که حاال ساکت شده و گوشهی سالن کز کرده بود .گوجهها را
به همراه رنده و ماهیتابه و کارد کوچکی برداشتم و به سالن چهل
متری وسط اتاقک رفتم .کنارش روی زمین نشستم و ماهیتابه را
روی پایش گذاشتم و گفتم:
ـ تو لکی ،کجایی برادر من؟ بیا اینها رو رنده کن ببینم.
و بعد به گوجه ها داخل ماهیتابه اشاره کردم.
از فکر در آمد و ماهیتابه را از روی پایش روی زمین گذاشت و
شروع به بریدن گوجهها از وسط کرد و بعد با رنده به جان
گوجهها افتاد ،در همان حین زیرلب گفت:
 فردا باید با پریسا صحبت کنم.***
*شهاب*
روبهرویش روی صندلی چوبی قهوهای پشت میز از جنس صندلی
به همان رنگ نشسته بودم و به حرفهایی که قرار بود بزنم فکر
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میکردم .نمیدانستم از کجا شروع کنم .نگاهم به او افتاد که امروز
با آن مانتوی بنفش با شال سفید از هر روز زیباتر شده بود و با
لبخندی بر چهرهی کم آرایشش به من خیره شده بود .همیشه از
اینکه دختری به من زل بزند متنفر بودم اما نسبت به پریسا چنین
حسی نداشتم ،چرا که نگاه او خالی از هر حس منزجرکننده بود و
این خیلی خوب بود.
با صدایش دست از افکارم کشیدم:
ـ چیشده ،چرا امروز کم حرف شدی؟
دستی به پشت گردنم کشیدم و به فنجان قهوهام خیره شدم و گفتم:
ـ راستش نمیدونم از کجا شروع کنم.
ـ راحت باش شهاب ،چی میخوای بگی؟
با مکثی نفس عمیقی کشیدم و در همان حال گفتم:
ـ پریسا ،تو به خانوادت میخوای چه جوابی بدی؟
ـ در مورد چی؟
ـ در مورد جوابت به خواستگاری من.
لبخند روی لبش کمی محو شد و بعد گفت:
ـ چیشده که بعد از این همه مدت به یاد جواب من افتادی؟
کمی مکث کرده و بعد مطمﺋن نگاهش کردم و گفتم:
ـ راستش از اینکه اون شب برای دیدنت ،برای اولینبار با خانوادهم
و به عنوان خواستگار قدم برداشتم ،هیچ وقت پشیمون نشدم،
هیچوقت تأسف نخوردم که ای کاش هیچوقت نمیدیدمت .شاید بار
اول چنین حسی داشتم اما اون زمان هنوز تو رو نمیشناختم .شاید
دیدار تو تنها کاری بود که فلور در زندگیش برام انجام داده که
راضی بودم .همونطور که از زندگیم با خبری و فلور رو تا
حدودی شناختی ،فهمیدی آدمی نیست تا بخواد خوبی خرجم کنه ،از
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این بابت هم متأسفم که از روی غرض خاصی برای خواستنت قدم
برداشتم ،اما میدونی که اینها همهش خواست فلور بود و من نقشی
نداشتم ،یعنی داشتم اما مجبور شدم.
من و امیر سالها مثل دو تا برادر در کنار هم بودیم ،درست بود
که خانواده داشتم و فلور و بهمن به ظاهر اسمش رو یدک میکشیدن
اما امیر بود که خانوادهم بود ،امیر بود که برادرم بود ،من با امیر
فقط بزرگ نشدم ،من با امیر بود که امید رو درک کردم ،با امیر
بود که تونستم زندگی نکبتم رو سامان بدم ،امیر همه دارایی من
بوده و هست .نمیدونم چرا اینقدر به امیر وابسته هستم ،اما حسم
واقعی و اغراق نمیکنم که از ترس از دست دادنش حاضر بودم ،با
ِ
زندگی خودم بازی کنم.
شاید باور نکنی اما من واقعا برای امیر نگرانم ،تهدیدای فلور
شروع شده و باز هم داره سعی میکنه من رو راضی به ازدواج با
تو کنه؛ حاال از تو میخوام هر چه زودتر جوابت رو بدی ،نمیخوام
زیاد درگیر این ماجرا بشی.
با تموم شدن حرفم ،سرش را پایین انداخت و با دستانش مشغول شد،
کمی بعد سکوت بینمان را شکست و گفت:
ـ با مامان کتی صحبت میکنم ،تا شب جوابم رو میگم.
سپس کیفش را از روی میز برداشت و از جایش بلند شد و رو به
من با صدای لرزونی ادامه داد:
ـ ببخشید من باید برم ،میبینمت.
او رفت و من را در بهت رفتن ناگهانیاش تنها گذاشت.
*امیر*
مشغول سوراخ زدن روی سطح قطعه چوب طویلی بودم و صداهای
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اطرافم را به خاطر صوت بلند صدای دریل به خوبی نمی شنیدم؛ با
قطع شدن صدای دریل ،کسی با صدای بلند گفت:
 امیر!با صدایش دریل از دستم روی میز افتاد و با شتاب به سمتش
برگشتم و عینک تعمیرات را برداشتم و گفتم:
 چه ِاته پسر ،چرا داد میزنی؟ ترسیدم.خندهای کرد و گفت:
ـ خب به من چه؟ هر چی صدات زدم نشنیدی؛ داشتم داد میزدم تا
بفهمی من اومدم ،همون موقع دریل رو خاموش کردی.
به سمتش رفتم و سالم و علیک کردیم و در همان حال که به هم
دست میدادیم ،تعارفش کردم تا روی یکی از صندلیهایی که در
نزدیکیاش قرار داشت بنشیند .با نشستنش من هم روی یکی دیگر
از صندلیهای همانجا در نزدیکیاش نشستم.
در حالی که از روی میز ،فالسک چای را بر میداشتم ،رو به او
گفتم:
ـ چای که میخوری؟
سری از روی رضایت تکان داد و گفت:
ـ مزاحمت شدم واسه کاری که دیروز بهت گفتم.
لیوان چای را جلویش روی میز گذاشتم و گفتم:
ـ آهان راست میگی ،مگه با پریسا قرار نداشتی؟
سری تکان داد و گفت:
 زنگ زدم به پریسا خانوم ،گفتن امروز صبح بیرونن ،عصر برمپیششون.
سری از روی رضایت تکان دادم و گفتم:
 باشه مشکلی نیست .دیشب با حاج سلحشور صحبت کردم ،اولش138

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

قبول نمیکرد چون براش نمیصرفه بابت شاگردی که بهش نیاز
نداره حقوق بده اما شهاب سعی کرد راضیش کنه گفتن یک ماه به
صورت آموزشی اینجا باش؛ اگر ازت راضی بودم میتونی شاگرد
اینجا باشی و شهابم گهگاهی بهت توی بعضی قسمتها کمک
میکنه ،بهتره امروز برش دادن رو بهت یاد بدم؛ چطوره؟
ـ دستت درد نکنه داداش ،خیلی لطف کردی نمیدونم چطور جبران
کنم.
درحالی که چای رو سر میکشیدم ،گفتم:
ـ الزم نیست از من تشکر کنی چون که من کاری نکردم .کار اصلی
رو شهاب انجام داد ،چون که شهاب حاضر شد از این به بعد تو به
جای اون بیای اینجا و کار کنی ،اون برای آموزشت کمکت میکنه.
ـ نمیخواستم آقا شهاب از کار بیکار بشن.
ـ اوالً شهاب به درخواست خودش خواست تا تو به جای خودش
اینجا کار کنی ،بعدشم شهاب به جز اینجا توی شرکت پدرش
مترجمه و مشکلی نداره ،پس نگران چیزی نباش .از طرفی هم تو
که نمیتونی کل ساعت کاری رو اینجا باشی ،بعضی وقتها باید
بری خونهی آقای کامیاب.
سری تکان داد و مشغول نوشیدن چای شد .بعد از اینکه چایش را
نوشید ،در مورد کارهایی که باید انجام میداد صحبت کردیم ،بعد از
دقایقی نیز شروع کردیم .در ابتدا از او خواستم در برش یکی از
قطعات کمکم کند تا بتواند برش مناسب را یاد بگیرد ،اول آموزش با
اره دستی را باید یاد میگرفت تا بعد بتواند با اره برقی هم کار کند.
بعد از اینکه سفارش کردم تا حواسش را جمع کند و دلش را به کار
بدهد ،سر کار خود برگشتم و دریل را مجدد روشن کردم ،دو
ساعتی به همین منوال گذشت .حاال مشغول تکمیل یکی از
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طرحهایی بودم که چند روز پیش شروعش کرده بودم.
همانطور که مشغول طرح زیر دستم بودم ،نگاهی به حامد کردم که
هنوز بعد از دو ساعت توانسته بود یکی از پایههای مورد نظر را
در بیاورد ،از جایم پا شدم و به سمتش رفتم ،به نزدیکش که رسیدم،
گفتم :
ـ بذار ببینم چیکار کردی.
و با گفتن این حرف نگاهی به تکه چوب کردم که با ناشی گری
بریده شده بود ،اما قابل اصالح بود .تکه چوب را به دست گرفتم،
نگاهی اجمالیام را روانهاش کردم و گفتم:
ـ کارت بد نیست ،اما دستت رو باید تند کنی.
اشارهی به چوب داخل دست کردم و ادامه دادم:
ـ ببین بعضی جاهاش پرز ،پرز شده .قطعهی داخل دستت نباید این
شکلی بشه ،یکم که دستت تند بشه ،حله .زاویه دستت هم با قطعه
زیر دستت نباید نود درجه باشه ،سعی کن زاویه اره رو با سطح
کارت کمتر از نود درجه باشه ،اینجوری قطعهت شمایل زیباتری
به خودش میگیره.
قطعهای که بهت دادم برای مشتری بود ،اندازهها رو بیشتر برات در
نظر گرفتم تا اگر خراب شد تا جایی قابل اصالح باشه ،حاال من با
اره برقی یه جاهاییش رو اصالح میکنم .خوب دقت کن بعد از
مدتی خودت باید این کار رو انجام بدی ،حاال هم اره برقی رو بده
من.
و با گفتن این حرف به اره برقی که گوشهای از سالن بزرگ جا
خوش کرده بود اشاره کردم.
سری تکان داد و به سمت اره برقی رفت و من هم با خط کش و
کولیس به جان تکه چوب افتادم تا از اندازههایش مطمﺋن بشم.
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نیم ساعتی را با حامد به همین شکل کار کردم .در طی کار به
سواالتی که کنجکاوش کرده بود ،پاسخ میدادم .مشخص بود به این
کار عالقه دارد و با شوق منتظر بود تا صحبتهایم تمام شود تا
قطعهای دیگر را از دل الوار بیرون بکشد .بعد از آماده شدن تکه
چوب ،رو به او گفتم:
ـ ما معموالً برای تسریع کارمون از اره دستی استفاده نمیکنیم ،اما
برای یادگیری تو الزم بود تا کار با اره دستی رو هم یاد بگیری،
چون دستت برای کار با اره برقی روون میشه.
کمی مکث کرده و ادامه دادم:
ـ سوالی نداری؟
ـ نه اوکیام .فقط اینکه کی میتونم با اره برقی کار کنم؟
ـ هنوز زوده ،هر زمان تونستی تکه چوب رو بدون اینکه پرز ،پرز
بشه در بیاری؛ اندازهها رو هم یاد بگیری و بتونی با کولیس کار
کنی ،میتونیم در موردش فکر کنیم.
سری تکان داد و گفت:
ـ دستت درد نکنه داداش ،پس من میرم سراغ تکهی بعدی.
نگاهی به ساعتم کردم ،نیم ساعت دیگر اذان بود ،رو به او گفتم.
اذان ،من میخوام
ـ نمیخواد االن ،یه استراحتی کن .نیم ساعت دیگه ِ
برم مسجد ،تو هم میای؟
ـ آره حتما ،با هم میریم.
ـ باشه .از تو فالسک یه چای برای خودت بریز تا من خبری از
شهاب بگیرم ،ببینم کجاست.
به سمت میزی که وسایل چایخوری روی قرار داشت ،رفت و در
حالی که برای خودش چای میریخت ،رو به من گفت :
ـ برا شمام بریزم؟
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همانطور که در حال برقراری تماس با شهاب بودم ،گفتم:
ـ آره ممنون.
بعد از چند تا بوق آزاد به یکباره متوجه بوق پیدرپی گوشی شدم.
نگاهی به صفحه گوشی کردم که در سالن به ضرب باز شد و شهاب
داخل شد .در همان حال که داخل میشد ،بلند باال گفت:
ـ سالم بر دوست گرام ،دیدم کارم داری گفتم خودم بیام نه صدام.
با دیدنش لبخندی زدم و به سویش رفتم:
ـ سالم گل پسر ،کجایی؟ از صبح خبری ازت نیست.
خواست جواب بدهد که با سالم حامد ،نگاهش به سمت حامد
معطوف شد؛ به سمتش رفت و دستش را به سمتش دراز کرد و در
همان حال گفت:
ـ به ببین کی اینجاست ،آقا حامد گل .حالت چطوره؟ کار و بار
خوبه؟
ـ خداروشکر  ،امروز کلی مزاحم آقا امیر شدم.
شهاب با خنده گفت:
 چه مزاحمتی؟ این رفیق ما سرش درد میکنه واسه این کارا.با لبخند به سمتشان رفتم و بی ربط به بحثشان رو به شهاب گفتم:
ـ چای میخوری برات بریزم؟
با تکان دادن سرش ،در استکانی دیگر برایش چای ریختم و آن دو
هم مشغول صحبت شدند .شهاب در مورد کارهایی که امروز حامد
انجام داده میپرسید و حامد هم با شوق برایش توضیح میداد.
دقایقی بعد بود که سه نفری مسجد رفته و برای برپایی نماز آماده
شدیم.
*شهاب*
روی تخت دراز کشیده بودم و موبایلم را روی شکمم جابهجا
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میکردم و با اینکار سعی داشتم ذهن مشغول و پر از تنشم را آزاد
کنم؛ اما موفق نبودم .نمیدانستم در سکوت امروز پریسا چه چیزی
فریاد میزد .چرا عجله را با گامهایش هماهنگ کرده بود؟ چرا یک
دفعه به هم ریخت؟ اصال چرا از تصمیمش به من چیزی نگفت؟
با دستهایم موهای جلوی پیشانیام را به عقب هول دادم و نفسی از
حرص ندانستن کشیدم ،با صدای امیر از حالت دراز کش به حالت
نشسته تغییر حالت داده و گوشیام را روی تخت در کنارم انداختم:
ـ چیزی شده؟ از وقتی اومدیم ،ساکتی.
نفسی گرفتم:
ـ نمیدونم چی بگم ،امروز پریسا یجوری بود.
ـ چجوری بود؟
ب ،از جاش بلند شد و
ـ نمیدونم ،وقتی بهش گفتم فلور منتظره جوا ِ
گفت که امشب جواب رو میگه.
ـ همین؟
ـ آره همین .البته یکم هول زده میاومد ،مثل همیشه نبود ،یعنی
اولش بود ولی بعدش که حرف خواستگاری پیش اومد یجوری شد.
ـ خب برادر من حق داره؛ تو راحت رفتی بهش گفتی که فلور به
خاطر پول پدرش مجبورت کرده که ازش خواستگاری کنی و
خودتم نخواستی ،معلومه که بنده خدا ناراحت میشه.
ـ پس چرا دفعه اول یه دفعه نذاشت بره؟
ـ نمیدونم ،شاید فکر نمیکرد دیگه بحثش رو پیش بکشی.
ـ ما که به خانوادهها نگفتیم چه تصمیمی داریم ،اونها هم باالخره
صداشون در میاومد و بحث از سر گرفته میشد .نمیدونم آخرش
چی میشه.
ـ حاال فعالً نمیخواد ذهنت رو مشغول کنی .بیا نسکافه درست
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کردم ،یه آبی به دست و صورتت بزن ،یکم از این حال و هوا در
بیای ،یه فکری میکنیم.
با حرفی که زد سری تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم و آبی به
دست و صورتم زدم و دوباره به سالن کوچک اتاقک پا گذاشتم؛
کنارش روی زمین پایین تخت نشستم و ماگ نسکافهای که امیر
آماده کرده بود را به دست گرفتم ،اما با صدای زنگ گوشی از
خوردنش منصرف شدم .نگاهی به امیر کردم ،نگاهش به سمت
گوشی ام معطوف بود ،من هم نگاهم روی گوشی افتاد .گوشی در
حال زنگ را برداشتم ،نگاهم به نام فلور افتاد که زیادی به چهرهی
درماندهام دهان کجی میکرد .دستی به صورتم کشیدم و بعد از
نفسی عمیق ،تماس را برقرار کردم.
ـ بله؟
ـ آفرین پسر خوب ،کارت عالی بود.
ـ در مورد چی حرف میزنی؟
ـ نگو که نمیدونی!
ـ نه نمیدونم ،تو بگو تا بفهمم.
ت؟!
ـ یعنی نمیدونی پریسا جوابش مثب ِ
با این حرف با حیرت نگاهم را معطوف امیر کردم ،امیر که از
ماجرا بیخبر بود ،به چهرهی بهت زده من خیره شده بود و پشت هم
دستش را به عالمت " چی میگه " تکان میداد ،اما من فقط توانستم
زیر لب "چی؟! " زمزمه کنم.
ـ گفتم که پریسا به جواب خواستگاریت جواب مثبت داده .االن کتی
ت،
جون زنگ زد و گفت پریسا هم فکراش رو کرده و جوابش مثب ِ
چیه؟ نکنه از خوشحالی زبونت بند اومده؟
صدایش را پایین آورد و زمزمه وار گفت:
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شانس؛ البته تو هم شانس آوردی ،هم
ـ مثل اینکه دوستت خوش
ِ
دوستت رو داری هم دختری مثل پریسا رو.
با عصبانیت گوشی را به رویش قطع کردم .بالفاصله و بدون فوت
وقت شماره پریسا را گرفتم ،یک بوق ،دو بوق؛ جواب نمیداد.
در حال تماس مجدد با پریسا بودم و به شهاب ،شهاب گفتنهای امیر
توجه نمیکردم .اپراتور پشت خط زمان مناسبی را برای خط کشیدن
روی اعصابم را انتخاب نکرده بود ،چرا که با نوای " مشترک
مورد نظر خاموش میباشد " قصد روانی کردنم را داشت.
با صدای بلند " اه لعنتی " را نثار این حال داغون زندگیام کردم و
گوشی را که همیشه حامل خبرهای ناگوار زندگیام بود را به گوشه
ای پرتاب کردم.
امیر از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت ،کمی بعد با لیوانی
آب خودش را به من رساند ،لیوان را به سمتم گرفت و گفت:
ـ بیا یکم گالب داخلش ریختم ،بخور آروم شی.
لیوان را از دستش گرفتم ،محتوی داخل لیوان را تا ته سر کشیدم،
لیوان خالی را به دست امیر دادم و گفتم:
ـ دستت درد نکنه.
ـ چیشده شهاب ،چرا اینقدر به هم ریختی.
زیر لب گفتم:
ـ پریسا جواب مثبت داده.
با بهت گفت:
ـ چی؟!
ـ چیه؟ تعجب کردی؟ فکر نمیکردی این دختر اینقدر احمق باشه؟
ـ چرا این کار رو کرده؟!
ـ نمیفهمم ،فعال که اون ماسماسک و خاموش کرده .بذار صبح بشه،
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خودم میدونم باهاش چیکار کنم.
ـ تو فعالً عصبانی هستی ،حتما دلیلی برای این کارش هست.
ـ چه دلیلی داره؟
لبخندی زد و گفت:
ـ نکنه عاشقت شده.
ـ کمتر چرت بگو امیر ،عاشقی دیگه چیه؟
ـ خیلی خب بابا شوخی کردم؛ حتما یه توضیحی داره برای این
کارش.
ـ مثالً چی میخواد بگه؟ چی داره که بگه؟
ـ حاال تو کمتر حرص بخور .شاید شرم دخترونه نمیذاره که جوابت
رو بده ،فردا که باالخره میبینیش ،میفهمی که قصدش چی بوده.
ـ فقط امیدوام هر چی که هست ،اون چیزی که من فکر میکنم
نباشه.
ـ مگه تو چی فکر میکنی؟!
نگاهی به امیر انداختم ،حتی فکر نبودنش هم من را از پا در
میآورد و من این را نمیخواستم .دروغ چرا؟ اولش از جواب
پریسا حیرت زده شدم اما در اعماق قلبم از اینکه برای امیر اتفاقی
نمیافتد ،آرامشی عجیب داشتم .شاید تهدید فلور تهدیدی توخالی بوده
اما سابقه فلور چندان هم خوب نبود .خودم چند سال پیش دیدم به
خاطر یک دعوای سادهای که بین خودش و دوستش پیش آمده بود،
چطور شوهر دوستش را به مرز ورشکستگی برد .نمیدانستم
چطور این کار را کرد ،اما کاری کرد که آن زن حاظر بود به پایش
بیفتد؛ من هم چشمم از آن زمان ترسیده بود .زنی که این همه سال
منی که بچهشم را به چشم فرزندش ندید و چون افعی سبز شده در
سر در خانهاش با من برخورد میکرد ،از کجا معلوم که سرنوشت
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غریبی چون امیر را که از قضا چندان به او با چشم خوش نگاه
نمیکرد ،صدمهای نمیزد؟ او ما را به جرم رفاقت با تیغ نگاهش
میدرید و توقع داشت که با نقشههای پوچ و توخالیاش زندگی آن
دختر بیچاره را فدای بدبختی زندگی فالکت بار خود کنم.
با تکان دادن دست امیر؛ به خودم آمدم و مجدد نگاهش کردم:
ـ کجایی؟!
ـ هیچی هنگم ،ذهنم پر از خالیه .دلم فقط خواب میخواد ،این چند
روز از بس که فکر کردم ،خسته شدم.
ـ درکت میکنم .ذهن تو نیاز به ریکاوری داره ،نظرم اینه که بلند
شی وضو بگیری و یه جز قرآن بخونی؛ آرومت میکنه.
نگاهش کردم ،اگر نبود چطور زندگی می کردم؟! همین را هم به او
گفتم ،لبخندی زیبا زد و گفت:
ـ پا شو رفیق ،تا تو ذهنت رو ریکاوری می کنی ،من هم یه فکری
به حال شام میکنم که روده کوچیکه ،بزرگه رو خورد.
ـ دمت گرم داداش.
این را گفتم و برای وضو اقدام کردم .با سفارش امیر ،جهت
ریکاوری ذهن خستهام ،قرآنش را از روی طاقچه کنار آشپزخانه
برداشتم و مشغول شدم ،الحق که سخن وحی ،همچون آبی روی آتش
درونم ،ذهن درماندهام را آرام بخشید و من باز هم ممنون
رفیق همیشه همراه بودم.
برادرانههای این
ِ
*شهاب*
در ماشین را به آرامی باز کرد و با تأمل روی صندلی شاگرد
نشست .به همان آرامی درب ماشین را بست و با کمی مکث بدون
اینکه نگاهم کند ،زیر لب "سالم"ای زمزمه کرد؛ من هم به همان
آرامی جوابش را زمزمه کردم و راه افتادم .زیر چشمی نگاهش
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کردم ،امروز مانتویی متشکل از رنگهای مختلف با شلوار مشکی
زنانه بر تن داشت که ترکیبات مانتو شلوارش را با شالی مشکی که
ریشههای رنگی داشت تکمیل کرده بود .مثل همیشه بدون آرایش
خاصی ،چهرهاش را زینت بخشیده بود.
تیپ همیشه مرتبش من را وادار کرد تا به ریخت و لباس خودم هم
نگاهی بیندازم؛ شلوار کتان سورمهای را با پیراهن کرم ،اتصال داده
بودم و این من را راضی میکرد.
در بین راه حرفی بینمان رد و بدل نشد .از اینکه دستانش را برای
بازی با یکدیگر در آغوش هم گرفته بودژ مشخص بود که استرس
دارد و من هم برای رعایت این حال دگرگونش چیزی نگفتم کمی
فرصت برای جمع شدن این حال پریشانش زمان زیادی نمیبرد،
بنابراین الزم دانستم که فعالً سکوت بینمان را حفظ کنم تا با خودش
کنار بیاید.
دقایقی بعد به پارک جنگلی سر سبزی که مد نظرم بود ،رسیدم .در
جایی مناسب پارک کردم و بدون اینکه نیم نگاهی سمتش بیندازم،
از ماشین پیاده شدم ،او نیز به همان آرامی که امروز عجیب در
رفتارش هویدا بود از ماشین پیاده شد و در کنارم جای گرفت و با
هم به سمتی قدم برداشتیم.
پس از سکوتی طوالنی که امروز همدم لحظاتمان بود ،او سکوت
بینمان را شکست و گفت:
 میشه اونجا بشینیم؟و بعد با گفتن این حرف به گوشهای اشاره کرد.
انتهای انگشت ظریفش را دنبال کردم و به آالچیقی رسیدم که روی
پلی چوبین قرار داشت ،از زیر پل آب روان جاری بود و اطرافش
هم درختان سر سبز به گونهای نقاشی شده بودند که آالچیق منظور
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را در آغوش خود جای داده بودند و از آن تصویری شگفت انگیز
خلق کرده بود.
سری تکان دادم و گفتم:
 اوهوم ،جای قشنگیه.با تأیید من هر دو شانه به شانهی هم به آالچیق مورد نظر رسیدیم و
کمی بعد روی کندههای پشت میز از جنس تنهی درخت نشستیم.
همچنان سکوت بینمان برقرار بود ،اما دیگر ادامه دادنش را جایز
ندانستم ،تیر نگاهم را به سمتش پرتاب کردم و گفتم:
 پریسا؟با شنیدن نامش از صوت صدایم ،سرش را که پایین بود باال کشید و
خرمای نگاهش را در سفرهی افطار چشمانم جای داد و جوابم را با
" بله " ضعیفی پاسخ داد.
لبخندی را روی لبهایم نشاندم تا امروز این دخترک را که زیادی
خجالتی شده بود را به حرف در بیارم.
ـ پریسا ،چرا امروز اینجوری شدی؟
ـ چه جوری شدم؟
ـ خیلی ساکتی.
ـ آخه نمیدونم چی بگم.
ـ اما من میدونم.
نگاهش رنگ تعجب گرفت چرا که لحن مهربان چند لحظه پیشم،
االن با تحکم همراه بود؛ بنابراین ادامه دادم:
 چرا این کار رو کردی؟سرش را پایین انداخت و گفت:
 من به خواستگارم جواب دادم ،کاری که هر دختری میکنه.ـ میفهمی چی داری میگی؟ مگه خواستگاری من از تو مثل بقیهی
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دخترا طبیعی بود که حاال جواب طبیعی هم داشته باشه؟
ـ من چیز غیرطبیعی درش نمیبینم!
ـ تو مثل اینکه حالت خوش نیست ،می.فهمی داری با زندگی من و
خودت بازی میکنی؟
ـ فکر میکردم حداقل به خاطر نجات جون دوستت خوش حال بشی.
با زدن این حرف انگار آتشم زدن ،از جایم با شدت بلند شدم و به
سمتش خیز برداشتم؛ ترس را از چشمانش میخواندم .در همان حین
گوشه شالش را گرفتم و گفتم:
ـ اگر به خاطر امیر این کار رو میکنی باید بهت بگم بهتره همین
االن جواب منفی بدی چون که نمیخوام سایه منت باال سرم باشه.
بعدشم اگر در مورد تهدید فلور چیزی بهت گفتم ،به این خاطر نبود
که کمکم کنی؛ به این خاطر بود که نگران جونت بودم ،چون که
فلور آدم نرمالی نیست و بعید نبود که تو هم وسیلهای باشی که
باهاش منو تهدید کنه .میخواستم هر چه زودتر جواب منفیت رو
بدی و خودت رو از ماجرا بکشی بیرون.
با این حرف گوشه شالش را رها کردم و پشتم رو بهش کردم .از
عصبانیت نفس -نفس میزدم .صدای نفسهایم در صدای نفسهایش
ترکیب شده بودند ،صدای نفسهایش از ترس بود و صدای نفسهایم
از عصبانیت بود و این ترکیب سکوت سرد اطراف را میشکست.
دستانم را تکیه گاه وزن بدنم روی میله آالچیق گذاشته بودم و به
منظرهی بیرون خیره شده بودم .دقایقی از تنشی که بینمان به وجود
آمده بود ،میگذشت که ناگهان صدایش را شنیدم:
ـ نمیخواستم عصبانیت کنم .منظور من این نبود ،تو فکر میکنی
اگر جوابمم منفی بود فلور دست از سر من و خانوادهم برمیداشت؟
باالخره یجوری به قول خودت جبران میکرد؛ ببین شهاب
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منم مجبور شدم.
به سمتش برگشتم و با تعجب گفتم:
ـ چی مجبورت کرد؟!
ـ خانوادهم .راستش قبل از تو ،آرش پسرخالهم من رو از کوروش
خواستگاری کرد ،اما من جوابم منفی بود چون آرش اون مردی
زندگیش و رویای
نیست که من میخوام .اون فقط به فکر خودش و
ِ
زندگی در آمریکا رو در سر داره و بعد از ازدواجم میخواد اونجا
زندگی کنه و منم بالطبع باید مهاجرت میکردم .از مامان کتی مهلت
خواستم تا بیشتر در مورد روابطهم با تو فکر کنم ،چونکه اگه به
زودی ازدواج نکنم ،مجبورم میکنه با آرش ازدواج کنم.
از جایش بلند شد و در جایی نزدیک من ایستاد و دستانش را در
جیب مانتویش فرو برد و ادامه داد:
ـ دارم به حرف امیر میرسم .من و تو در مسیری گرفتار شدیم که
برای نجات هم مجبوریم کنار هم باشیم ،شاید این یک حکمت باشه.
نگاهش کردم ،دختر زیبای کنارم که با هم بودنمان را حکمت می
دانست ،زیادی این حرفها از زبانش برایم غریب میآمد ،نفسی
گرفتم و کامل به سمتش برگشتم:
 بهتر نبود با همون آقا آرش ازدواج میکردی؟ هرچی باشهباالخره دوستت داره.
نگاهش را به سمتم کشید و گفت:
ـ مهم اینه که من دوستش ندارم.
کمی مکث کردم و بعد لبخندی زدم و مرموزانه گفتم:
ـ یعنی منو دوست داری؟
با این حرف ،گونههایش رنگ گل سرخ را به نمایش گذاشتند و
سرش را پایین انداخت .با دیدن این حالتش خندهای کردم و او با
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دیدن خندهام ،کیف داخل دستش را محکم به بازویم زد و در همان
حال با حرص گفت:
ـ آقای فرصت طلب ،مثل اینکه زیادی خودشیفته تشریف دارین ،من
منظورم چیز دیگهای بود.
لبخندم را حفظ کردم و عقب ،عقب رفتم و در همان حال گفتم:
ـ فهمیدم منظورت رو ،زیادی دوستم داری.
و با گفتن این حرف پا به فرار گذاشتم .درحالی که عصبی شده بود
به سمتم پا تند کرد.
دقایقی بیشتر خودمون را در پارک مشغول کردیم و حال در راه
برگشت به عمارت بودیم و تنها سکوت بینمان را موزیک مالیمی
که در حال پخش بود میشکست:

باز منم و عالم تنهایی و این حال خراب
باز فکر اینکه چرا نیستی و سواالی بی جواب
همه دنیا یه طرف  ،جای خالیت یه طرف
رفتی عشقم ولی یاد تو از این خونه نرفت
امشب از اون شباست که تو رو کم دارم
بی تو غم انگیزم  ،که بازم دردامو تو خودم میریزم
امشب از اون شباست که تا صبح بیدارم
که تو رو با بغزم  ،به خدا می ﺴپارم
زیر چشمی نگاه خیرهام را حوالهاش کردم .ساکت خیرهی شهر
شلوغ پیش رویش بود و چیزی نمیگفت.
ذهنم به دقایقی قبل پر کشید؛ زمانی که از دستم عصبانی شد و به
سمتم پا تند کرد تا به شوخیام اعتراف نکردم ،دست بردار نشد ،به
غرور دخترک زیبا روی کنار دستم زیادی بر خورده بود.

من تو رو اندازه ی دیوانه شدن دوست دارم
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پس تو رو تا همیشه تو قلب و وجودم میذارم
چرا اینجوری شدی ؟ تو مگه دل نداری ؟
میشه خاطره هامونو به یادت بیاری؟
*مرتضی اشرفی ـ عالم تنهایی *
کنار در عمارت سفید رنگشان نگه داشتم ،نگاهش کردم که همزمان
او نیز نگاهش به نگاهم برخورد کرد ،کمی مکث کرد و در نهایت
گفت:
ـ بیا داخل؟
ـ نه دارم میرم شرکت ،بعدش باید برم نجاری.
سرشد را تکان داد اما انگار که یاد چیزی افتاده باشد ،مجدد نگاهم
کرد و گفت:
ـ گفتی نجاری یاد اون پسره دوستتون افتادم.
ـ کدوم؟
ـ همون پسره؛ اسمش چی بود؟ حمید؟
ـ حامد؟
ـ آهان آره ،در موردش با کوروش حرف زدم ،قبول کرد بیاد ولی
اینجا نه ،گفت بیاد شرکت جای آبدارچی.
ـ آبدارچی اش کجا میره؟
ـ نترس اخراجش نمیکنن ،اون رو میفرستن توی اتاق پرینت.
ـ اوکی ،مرسی ازت که گفتی.
لبخندی زد و گفت:
 خواهش میکنم  ،کاری نکردم؛ فقط به حامد بگو صبح ها بره153
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شرکت پیش کوروش ،عصرها بیاد نجاری.
ـ باشه بهش می گم.
مکثی کرد و گفت:
ـ خب دیگه من برم.
و با گفتن این حرف در ماشین را باز کرد؛ هنوز پایش را بیرون
نگذاشته بود ،گفتم:
 پریسا؟رویش را به سمتم برگرنداند و گفت:
ـ بله؟
ـ نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
ـ من فکرام رو کردم ،خداحافظ.
و سریع پیاده شد و به سمت عمارت سفید رنگ قدم برداشت ،حتی
صدای خداحافظی ام را نشنید.
.........
در کارگاه را باز کردم و خودم را داخل انداختم ،کمی جلوتر رفتم؛
با دیدنشان که روی زیلویی روی زمین نشسته بودند و مشغول
بودند ،لبخندی زدم و به سمتشان رفتم:
ـ سالم بر دوستان گل و گالب.
امیر که رو به رویم بود با دیدنم لبخندی زد و گفت:
ـ سالم داداش ،بیا بشین که مادر زنت دوست داره.
ـ اوه اوه چی کسی ام؟
با این حرفم لبخندش عمق گرفت و در همان حال حامد هم دستش را
به سمتم دراز کرد و گفت:
ـ سالم داداش ،بیا که به موقع اومدی.
دستش را فشردم و گفتم:
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ـ چه بوهایی میاد ،امیر از کی اینقدر کد بانو شدی ،دیشب که غذای
امروز رو درست نکرده بودی .
ـ کار من نیست ،خواهر آقا حامد لطف کردن غذای بیشتر گذاشتن تا
با هم بخوریم.
رو به حامد کردم و گفتم:
ـ آقا حامد شرمنده کردینا ،قورمه سبزی بخوریم یا خجالت؟
حامد لبخند نمکینی زد و گفت:
ـ این چه حرفیه ،چیز قابل داری نیست.
من با ذوق رو به او گفتم:
 اتفاقا قورمه سبزی برای من از طال هم با ارزش تره ،فکر میکنی تو خونه ی ما از این چیزا پیدا میشه؟ مُردم از بس غذای
بیرون رو خوردم.
حامد:
 نوش جونت داداش.نگاهم به امیر افتاد که در سکوت داشت غذا می خورد ،رو به حامد
کردم و گفتم:
 نگاش کن تو رو خدا دید داریم حرف می زنیم ،از فرصت استفادهکرد؛ که کلش رو خودش بخوره.
امیر که با این حرف خنده اش گرفته بود ،لقمه در دهانش گیر کرد
و به سرفه افتاد ،لیوان خالی روی سفره را از آب داخل پارچ پر
کردم و به دستش دادم و گفتم:
ـ داداش آرومتر ،اصال نخواستم همش برا خودت.
لیوان آب را تا ته سر کشید و گفت:
ـ خدا نکشتت شهاب ،آخرش منو میکشی روانی.
لبخندی زدم و کفگیر داخل قابلمه برنج را در دست گرفتم ،مقداری
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برنج را در بشقاب امیر ریختم و از خورشت کمی روی برنج
ریختم؛ قاشق امیر را از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم ،که
صدای امیر در آمد:
ـ شهاب با قاشق دهنی!
با دهان پر رو به امیر گفتم:
ـ یه قاشق من ،یک قاشق تو.
و قاشق داخل دستم را به دستش دادم .
قاشق را از دستم گرفت و بلند شد و شستش و به دستم داد و در
همان حال گفت:
ـ بیا تو با قاشق بخور من با چنگال می خورم.
سری تکان دادم و مشغول شدیم ،حامد که تا االن نظاره گر ما بود،
گفت:
ـ شرمنده ،حلما فکر کرد دو نفریم دو تا قاشق و چنگال برام گذاشت.
امیر :
ـ این چه حرفیه ،دست تو و حلما خانم درد نکنه ،خیلی خوش مزه
بود.
من:
ـ آره داداش ،راستش از بس تخم مرغ و فست فودی خوردم که دیگه
داشت حالم به هم میخورد ،هیمنم از سرم زیادیه ،دست تو و
خواهرت طال .
حامد:
 نوش جونتون .بعد از اینکه ناهار خوردیم ،روی همان زیلو نشستیم و امیر برای
هر کداممان یک لیوان چای ریخت ،در همان حال گفت:
ـ راستی چی شد؟ با پریسا حرف زدی؟
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سری تکان دادم و گفتم:
ـ باهاش حرف زدم ،فکرهاشو کرده بود؛ قرار شد ازدواج کنیم.
امیر به خاطر این خبر ناگهانی شوکه شد و لیوان داغ از دستش
روی پایش افتاد اما واکنشی نشان نداد و فقط با نگرانی خیره ام شد،
با صدای حامد به خودم آمدم و لیوان کنار پارچ آب خنک را پر از
آب کردم و روی پایش ریختم ،نگاهش کردم؛ در چشمانش موجی از
نگرانی در حال رفت و آمد بود و من هم غرق در نگرانی این
برادر غیرهم خون ،به صدای حامد که میگفت «چکار کردی
داداش؟ خودت رو سوزوندی ک» توجهی نمیکردم.
امیر به خاطر حضور حامد چیز خاصی نگفت تنها با نگرانی خیره
ام بود  ،اما حامد ابراز خوشحالی کرد و گفت:
ـ به -به ،چه خبری از این بهتر؟ حاال شیرینیش کو شاه دوماد؟
لبخند تلخی زدم و خیره به امیر گفتم:
ـ فدات داداش ،شیرینی چه قابلی داره؟ ان شاءهللا یک شیرینی تپل
پیش من دارین.
امیر همچنان سکوت کرده و خیره ام بود ،اما حامد از این ازدواج
ناگهانی خوش حال بود ،ترجیح دادم ظاهرم را خوشحال بگیرم و به
شادی حامد با لبخند تظاهری پاسخ دهم.
در ماشین نشسته بودم و به سمت خانه ی عزیز جون راه افتادم،
سکوت بینمان حتی با نبود حامد ادامه داشت و امیر قصد شکستش
را نداشت ،اصوالً سریعا ً به چیزی واکنش نشان نمیداد ،شاید در این
زمینه خوش شانس بودم که امیر دانشجوی روانشناسی است و همه
چیز را از موضع علم خود درک کرده و شرایط را در نظر
میگیرد.
با قرمز شدن چراغ راهنما ،در بین انبوهی از ماشینهایی که درگیر
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ترافیک سرسام آور بودند ،ایستادم و من هم منتظر برای راهی
خالی از هرگونه ماشینی مزاحم ،اتوموبیل های اطرافم را که
سرنشینان بی اعصاب خود را تحمل میکردند را میکاویدم.
ـ چی شد که چنین تصمیمی گرفتین؟
با صدایش ،به سمتش متمایل شدم ،او هم رویش به سمتم بود و من،
نمیدانستم چه بگویم؟!
نگاهم را از او گرفتم و به ترافیک عظیم روبه رویم خیره شدم و
گفتم:
ـ یهویی شد.
ـ منو نگاه کن!
با کمی مکث نگاهش کردم و سری به معنای «چی؟!» تکان دادم،
وقتی نگاهم را شکار کرد ،گفت:
ـ یهویی شد؟!
ـ اوهوم.
ـ از کی تا حاال غریبه شدم؟!
متعجب نگاهش کردم و با زمزمه ای گفتم:
ـ تو جون منی داداش ،غریبه چیه؟
ـ مشخصه ،یک روز از جواب دختره اونقدر عصبانی میشی که
رگ گردنت میزنه بیرون ،یک روزم میای میگی میخوام ازدواج
کنم؛ معلوم هست با خودت چند چندی؟!
ـ ما مجبوریم امیر.
ـ ِد لعنتی ،بگو چی مجبورت کرده؟! مگه من دوستت نیستم؟! مگه
قرار نبود تو سختی و راحتی کنار هم باشیم ،این بود قول و
قرارمون؟
ـ ای جون عشقم ،قول و قرارمون رو یادم نبود ،ولی من با تو عهد
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بستم تا آخرین روزی که کنارتم زن کسی نشم.
ـ زهر مار مسخره ،من دارم جدی حرف می زنم.
خنده ام را خوردم و جدی شدم و گفتم:
ـ چی میخوای بدونی؟
سر خودت میاری؟
ـ داری چه بالیی ِ
ادر من ،میخوام دوماد شم ،این شد بال؟
ـ بال چیه بر ِ
ـ این بال نیست ،اینکه از روی ناآگاهی داری ازدواج می کنی ،آره،
بالست.
ـ باز روانشناس شد ،آقای دکتر نگران نباش.
ـ نگرانم شهاب ،تو همه چی رو به شوخی میگیری ولی بازم
نگرانم ،نگاه نکن که چیزی نمیگم ،این دال بر بی خیالی ام نیست
لعنتی ،نمیخوام تو کارت دخالت کنم ،اما من اصالً حس خوبی به
این تصمیمتون ندارم.
حرفش که تموم شد ،بازویش را به چهارچوب پنجره تکیه داد و مچ
دستش را زیر چانه اش تنظیم کرد و به شهر شلوغ اطرافمان خیره
شد ،حاال با سکوتش ،صدای فریاد بوق اتوموبیل های اطراف بیشتر
به گوش میرسید ،اما نگذاشتم صدای هیاهوی اطراف بیشتر ادامه
پیدا کند ،بنابراین گفتم:
ـ امیر جان ،از من نخواه تا علت اینکه مجبور شدم به این ازدواج
تن بدم رو بگم ،اما من و پریسا اسیر لجبازی خانواده هامون،
مجبور به ازدواج با هم شدیم ،اگر خودش مجبور نبود به رفاقتمون
قسم حاضر نبودم به خاطر زندگی خودم ،زندگی دختر مردم رو
خراب کنم.
کمی مکث کردم و بعد با لبخند ادامه دادم:
ـ خدا رو چه دیدی ،یا دیدی عاشقش شدم.
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بدون اینکه فیگورش را تغییر بده ،نگاهش را از تصویر خیابان
شلوغ رو به رویش گرفت و به منی که با لبخند نگاهش میکردم،
رساند و گفت:
ـ کی میتونی جدی باشی؟
با حفظ لبخندم ،گفتم:
 ابد و یک روزـ شهاب ،من خوبی ات رو میخوام به خدا.
دست راستم را روی شانه اش گذاشتم و به نشان احترام به وفای
همیشگی اش ،دستش را فشردم و گفتم:
ـ میدونم داداش ،اما این راه رو باید تنها طی کنم  .مطمﺋن باش
کاری نمیکنم که به ضررم تموم شه.
ـ امیدوارم.
با این حرف سکوت کرد و کمی بعد با باز شدن راه و سبز شدن
چراغ به راه افتادیم .حدود نیم ساعت بعد جلوی خانه ی عزیزجون
نگه داشتم و امیر که دید پارک نکردم ،با تعجب گفت:
ـ پارک نمیکنی؟
ـ نه ،فلور از صبح مخم رو خورد از بس که زنگ زد ،امشب باید
برم عمارت ببینم چکارم داره.
ـ باشه پس مواظب خودت باش .
ـ تو هم.
پیاده شد و در ماشین را بست و سرش را از پنجرهی ماشین داخل
آورد ،نگاهی به چراغ های روشن محوطه طبقه پایین انداختم و
گفتم:
ـ راستی ،عمو اش نیومد؟
نگاهی به پشت سرش ،که در بسته ی خانه ی عزیز جون بود و در
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فضایی از پارچه های سیاه غرق شده بود ،انداخت و گفت:
 نه هنوز ،گفت آخر هفته قراره برگرده.ـ از من میشنوی ماجرای عموش و بیخبری ای اش از اجاره
نرفتن این خونه همش کشکه ،این اجاره خونه میخواست.
ـ چی بگم؟ باالخره حقشه ،حتما روش نشده مستقیم بگه.
ـ دیگه رو بیشتر از این؟!
ـ غیبت نکن بچه ،برو که فلور منتظرته.
سری تکان دادم و مظلومانه گفتم:
ـ برام دعا کن.
نگاهی به چشمانم کرد و دستش را کمی دراز کرد و موهایم را هم
ریخت و گفت:
 تو اولویت تمام دعاهامی ،البته اگه قابل باشم.ـ هستی امیر ،هستی.
ـ رسیدی بهم زنگ بزن .
چشمانم را به نشانه ی تأیید بستم و با فاصله گرفتن امیر از ماشین از
هم خداحافظی کردیم و به راه افتادم.
در ورودی عمارت را باز کردم و خودم را داخل انداختم ،با صدای
در ورودی ،بهمنی که روی راحتی ها لم داده بود و با گوشی اش
مشغول بود ،سرش را به سمتم متمایل کرد و با دیدنم گوشی داخل
دستش را خاموش کرد و آن را روی میز مقابلش گذاشت و با
لبخندی که مصنوعی بودنش کامالً حس میشد ،از جایش بلند شد و
در حالی که به سمتم میآمد گفت:
ـ به به ،بیبن کی اینجاست ،آقا شهاب گل.
با نزدیک شدنش دستش را به سمتم دراز کرد ،من هم به تبیعیت از
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او لبخندی خشک بر لبانم نشاندم و باالجبار دستش را فشردم و گفتم:
ـ سالم.
سری تکان داد و گفت:
ـ سالم بیا بشین.
درحالی که به سمت راحتی ها میرفتیم گفت:
ـ نباید بیای سری به این خونه بزنی؟
ـ تو این خونه این همه خدم و حشم هست ،بهش سر میزنن نیازی به
من نبود.
ـ تو شاهزاده این عمارتی ،باید واسه سرکشی بیای و کنارشم حالی
از من و مادرت بپرسی ،این بدبخت بیچاره هام فقط بشور و بپز
دارن ،اونا سری به طاقچه ی و محوطه و باغچه میزنن و پولش رو
میگیرن ،فرقش اینه که اونا باید کلفتی کنن اما تو باید سروری کنی.
پوزخندی زدم و گفتم:
ـ از دوره ارباب و رعیتی زیادی گذشته ،من همم از این سرکشی ها
بلد نیستم ،ارزونی خودت و فلور جونت ،االنم فلور گفت تا بیام
وگرنه جای من اینجا نیست.
ـ زیادی سرخوش نیستی؟ طوری شده شاه داماد؟
ـ نه طوری نیست ،زیادی خستمه نیاز به استراحت دارم.
ـ حاال کو تا زمان استراحت ،هنوز خوبی ،بزار زن بگیری اون
زمان دنیای اسارت انتظارتو میکشه.
به سر تا پایش نگاهی کردم و گفتم:
ـ ماشاهللا که شما به اسرا شبیه نیستی.
خنده ای سر داد و گفت:
ـ حاال صداشو در نیار ،وگرنه قولت نمیدم زندگی اونطور بشه که
خوش بگذره.
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ـ همینجوری شم زیادی خوش نمیگذره.
دستی روی شانه ام گذاشت و گفت:
ـ میدونم ازش دلخوری ،ولی نباش؛ فهمیدم بینتون تنش به وجود
اومده ،اما فلور دلش نازکه ،میخواست باهات شوخی کنه.
فلور نذاشت بیش از این ادامه دهد.
ـ من شوخی نکردم.
با صدای فلور ،حاال هر دوی ما ساکت شدیم و به اویی که با ست
تاپ و شلوارک لیمویی که اندام کشیده اش را به خوبی در خود جای
داده بود و با چشمان سیاه شده از آرایش غلیظی که بر چهره نشان
داده بود ،ما را مورد آماج تیر نگاهش قرار داده بود ،خیره شدیم.
با حرفی که زد؛ به جوابی که ثانیه ای قبل ،بهمن داده بود پوزخند
زدم «دلش نازکه» قطعا دل فللور نازک بود چرا که این لطافت به
لبه ی نازک شمشیری برنده بدل شده بود تا بتواند حرص وجودش
را با ضربه ی آن شمشیر آرام کند.
ـ زنگ زده بودی ،کارم داشتی؟
ـ مگه باید کارت داشته باشم تا سری به خونه ات بزنی؟
ـ نگو که دلت برام تنگ شده بود؟
بهمن:
ـ مگه میشه دلمون برات تنگ نشه؟ من که تو رو تو اون شرکت
میبینم ،مادرت چه تقصیری داره؟
هنوز میخواست ادامه دهد که با چشم غره ی فلور ساکت شد و
چیزی نگفت ،برای همین از جایش بلند شد و در همان حال که به
سمت پله ها میرفت ،گفت:
ـ به هر حال خوب کردی اومدی ،همیشه از این کارها کن.
جوابش را ندادم ،نقش بهمن در زندگی ام به همین اندازه همیشه
163

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

کوتاه بود ،اما فلور جای او برایم زیادی نقش بازی میکرد و این
نشان از قدمت سلطنت این زن در این عمارت داشت .
با رفتن بهمن خودش را به راحتی مقابلم رساند و رویش نشست،
بینمان سکوت برقرار شد ،نگاهم میکرد اما من نگاهم جای دیگری
به جز چشمانش معطوف بود ،هیچوقت نگاهش مادرانه نبود،
همیشه ته نگاهش یک حس دیده می شد اما اسمش را نمیدانستم ،
میدانستم نگاهش گرمای محبت یک مادر به فرزندش رل ندارد چرا
که این نگاه را قبالً در چشمان خاله طوبی وقتی به امیر نگاه می
کرد ،رصد کرده بودم؛ چون همیشه به دنبال داشتن چنین نگاهی
میسوختم و جست و جویش من را با این نگاه آشنا کرده بود ولی
این تصویر هیچ وقت برایم ترسیم نشد و همیشه در پی داشتنش
میدویدم با وجود اینکه میدانستم پی دویدن بیشتر خسته ام می کنه
چونکه مقصدی نداره.
ناگهان چشمم به او افتاد ،در عمق چشمانش اشکی همراه با عشقی
خفته بیداد می کرد؛ گویا در این عالم نبود ،دستم را جلوی چشمانش
تکان دادم ،به خودش آمد و گفتم:
ـ کجایی؟
با صدای لرزونی گفت:
ـ همینجام.
نفسی گرفت و چشمانش را در حدقه چرخاند و ادامه داد:
ـ با کتی تماس گرفتم.
ـ خب؟
ـ قرار شد آخر هفته برای قرار مدارهای نهایی بریم اونجا.
سری تکان دادم و گفتم:
ـ اوکی.
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ـ همین؟!
ـ پس چی؟ مگه همین رو نمیخواستی؟
ـ مخالفتی نکردی!
ـ من تصمیمم رو گرفتم ،حرفی نمیمونه .
سری تکان داد و گفت:
ـ خوبه.
ـ واسه همین گفتی بیام؟ این رو از پشت گوشی هم میشد بگی.
ـ نه فقط همین.
ـ خب؟
ـ از امیر دوستت چه خبر؟
زهرخندی زدم و گفتم:
ـ دیدی بهونه واسه ویراژ دادن رو اعصابم نداری ،باز موضوع
امیر رو کشیدی وسط؟ من نمی فهمم اون بدبخت مادر مرده چه
هیزم تری بهت فروخته که ازش شکاری؟!
ـ من که چیزی نگفتم چرا زود عصبانی می شی؟
ـ چون همیشه تیر بحثی که راه میندازی ،امیر بیچاره رو هدف
میگیره؛ اونکه االن نیست ،از جلوی چشماتم که محوش کردم؛ دیگه
چی میخوای؟
ـ احمقی شهاب ،اونقدر که فکر نکردی میفهمم اون دوست گور به
گور شده ات رو کجا قایم کردی ،شنیدم پیرزنه هم مرده؛ آخی چه
بد ،نمیدونستم دوستت اینقدر بهش وابسته است.
با تعجب گفتم:
ـ زیادی مشکوک میزنی ،آخه امیر چکارت کرده که...
نذاشت که حرفم را بزنم ،سریعا ً گفت:
ـ امیر دوستت کاری نکرده ،مهم اینه من ازش خوشم نمیاد ،بهتره
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این رو تو گوشت فرو کنی ،وگرنه بهت قول نمیدم به خاطر
نفر دیگه قربانی بشن.
ارتباط بین شما دو تا چند ِ
از جایم بلند شدم و گفتم:
ـ چرند نگو فلور ،فکر کردی فیلم پلیسیه یا خیال داری یک داستان
جنایی رقم بزنی؟! زندگی ،فیلم ترکی نیست که همه چی رو مثل
بازی ببینی.
خونسرد گفت:
ـ تو میتونی اینطوری فکر کنی.
به تبعیت از من بلند شد و کنارم ایستاد و آرام زمزمه کرد:
 سه ماه پیش بهت گفتم از این پسره دوری کن ،گوش ندادی ،بهجای اینکه خودت ازش دور شی اونو از اینجا بردی خونه ی اون
پیرزن بیچاره ،که مثال از من دورش کنی ،ولی بهتره حواست رو
بیشتر جمع کنی ،عزیز جونتون زیادی گناه داشت.
و با گفتن این حرف از پله های منحوس باال رفت و من در بهت
حرفی که زد ،فرو ریختم.
*امیر*
از پله های سالن دانشکده باال میرفتم در همان حال که گوشی ام را
بین صورت و شانه ام نگه داشتم ،به دنبال برگه ی مورد نظرم در
داخل کیف میگشتم ،در همان حال به حرف های حامد که پشت
گوشی در حال صحبت بود ،گوش می دادم ،در جوابش گفتم:
ـ باشه حامد جان ،تو تا هر وقت میتونی همونجا باش ،هر زمان
کارت تموم شد بیا؛ آره داداش ،همون عصر بیای بهتره چون از این
به بعد منم باید برم دانشگاه ،برنامم رو طوری برداشتم که طرفای
صبح کالس داشته باشم تا عصرا به کارگاه برسم.
کمی مکث کردم و بعد با اتمام صحبتش گفتم:
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 اوکیه مشکلی نیست ،عصر میبینمت؛ در پناه خدا.با اتمام تماس ،گوشی را در کیفم انداختم و دسته اش را روی شانه
ام تنظیم کردم ،بعد وارد کالس شدم؛ با پیدا کردن یک صندلی خالی
در ردیف جلو ،خودم را به صندلی مورد نظر رساندم و در جای
مورد نظر جاگیر شدم؛ تا آمدن استاد درس «نظریه ی روان
درمانی» پیام هایم را چک کردم ،باز هم مثل همیشه اولین کسی که
پیام سالم صبح بخیرش جلو تر از طلوع خورشید به من سالم
میکرد ،شهاب بود و این نشان از این داشت که من دربین گرفتاری
های این روزهایش هم فراموش نشدنی هستم ،با دو سه تا پیام و چند
استیکر در جواب مهر و محبتش ،عطری از جنس لطافت رفاقت
پاشیدم و با لبخندی که بر چهره داشتم برای شروعی دوباره خود را
آماده کردم.
با ورود استاد درس ،همگی برای احترام از جای بلند شدیم و بعد از
اندکی همگی بر جای خود نشستیم.
استاد بدون فوت وقت در مورد درس این ترم ،توضیحات مختصری
داد و بعد با تک تک بچه ها آشنا شد؛ مجدد به سراغ درس رفت و
تا آخر کالس از تخته جدا نشد.
با پایان کالس ،جزواتم را برداشتم ،خواستم از کالس خارج شوم تا
اینکه با صدای «کریمی» به سمتش برگشتم:
 آقا امیر ؟ بله؟ سالم خوبین؟ سالم متشکرم. میشه جزوه ی امروز رو بهم بدین. نه متاسفانه.167
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و با گفتن این حرف به سمت پله ها روان شدم ،دختره ی مسخره از
خودش خجالت هم نمیکشید ،روز اول ترم هم از من جزوه
میخواست.
بعد از این کالس دو کالس دیگر هم داشتم ،با اتمامشان به سمت در
خروجی دانشگاه حرکت کردم و بعد از طی مسیری به ایستگاه
اتوبوس رسیدم ،منتظر اتوبوس بودم که متوجه ماشین پژو دویست و
شش نقره ای «کریمی» شدم که مقابلم روی ترمز زد ،شیشه ی
ماشین را پایین داد و با صدای بلند گفت:
ـ آقا امیر؟
با صدای بلندش ،چند نفری که اطرافم بودند ،برگشتند و نگاهم
کردند ،برای اینکه دوباره داد و بیداد نکند ،سرم را کمی پایین بردم
تا بتوانم از داخل شیشه ببینمش:
ـ بفرمایید؟
عینک دودی اش را از روی چشمان عسلی اش برداشت و با
لبخندی بزرگ که لبان درشت و عملی اش را به خوبی به نمایش
میگذاشت ،گفت:
 سالم ،بفرمایید میرسونمتون. متشکرم نیازی نیست ،منتظر اتوبوسم. حیف شما نیست با این استایل منتظر اتوبوس باشین؟ مگه چه عیبی داره خانم؟ عیبش اینه که کالس استایلتون رو میاره پایین. پس تا بیش از این کالس شمام پایین نیومده بهتره از اینجا برین. اما من امروز نیت کردم شما رو به هر جا که بخواین برسونم. خانم بهتره نیت میکردین به چند تا بچه فقیر کمک می کردین ،مناز پس خودم بر میام.
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و با گفتن این حرف به سمت اتوبوسی که اکنون رسیده بود و قدمی
از ماشین کریمی جلوتر بود ،رفتم؛ روی یکی از صندلی هایش
نشستم و از اونجا دور شدم.
اندکی از مسیر باقی مانده را پیاده گز کردم تا اینکه به کارگاه
رسیدم ،در طی مسیر متوجه شدم که تعقیبم میکند ،اما اشکالی
ندارد ،خودم باید یک گوشمالی اساسی از او بگیرم.
در کارگاه را باز کردم و پس از گذر از محوطه خودم را به داخل
رساندم ،نگاهی به ساعتم انداختم که دو ظهر را نشان میداد ،همین
نزدیکی هاست که حامد برسد چرا که تا یک ساعت دیگر باید کار
را شروع میکردیم .
ناهار نخورده بودم ،از صدای قار و قور معده ام مشخص بود که
این بیچاره زیادی بار گرسنگی را بر دوش ناتوانش حمل کرده
است ،بنابراین کتری را از شیری که در محوطه بود ،پر از آب
کردم و روی شعله ی پیک نیک گذاشتم تا چای دم کنم و بتوانم با ته
مانده ی بیسکوییتی که در کیفم از صبح مانده بود ،بخورم.
دقایقی میشد که آمده بودم و روی زیلویی که روی زمین پهن کرده
بودم ،نشسته بودم و داشتم چایی بیسکوییتم رو در سکوت می
خوردم و به کار امروز این دختر مسخره فکر میکردم که از اواخر
ترم پیش ،مزاحم شده بود و دوباره سر و کله اش پیدا شده بود.
آن موقع آنقدر درگیر پیدا کردن خانه بودم که به مزاحمت های وقت
و بی وقت این دخترک مزاحم توجه نمیکردم ولی اکنون سایه ی
مزاحمش را بر زندگی ام نمایان کرده بود و معلوم نبود که به دنبال
چه سرک میکشد؟!
همانطور در فکر مقابله با مزاحمت های «بیتا» دست و پا می
زدم که با باز شدن در و پشت بندش صدای خسته ی حامد ،از فکر
درگیری با بیتا خارج شدم.
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ساعتی میشد که با حامد مشغول کار بودیم و از دنیای اطراف
غافل ،با دریل داخل دستم به جان چوب زیر دستم افتاده بودم؛
صدای بلندش نمیگذاشت که به اطرافم توجه داشته باشم ،کمی بعد
دریل را خاموش کردم و روی سطح کار خم شدم تا از صحت
کاری که انجام شده مطلع شوم ،ناگهان متوجه روشن شدن چیزی
مقابلم جلوی چشمانم شدم که حواسم را از سطح کار پرت کرد و
توجه من را به خود جلب کرد ،گوشی حامد بود که بی صدا فریاد
میکشید ،حتما فراموش کرده بود از سایلنت خارجش کند.
به سمت کیفش که روی زمین  -همانجا که سر ظهر زیلو پهن
کرده بودم و دقایقی مشغول استراحت بودم  -افتاده بود ،رفتم و
گوشی اش را برداشتم ،نگاهم به صفحه اش کشیده شد که نام
«حلما جان» بر آن خودنمایی میکرد ،پس خواهرش بود،
نمیتوانستم جواب کسی که پشت گوشی است را بدهم ،بنابراین
حامد را صدا زدم .
با شنیدن صدایم به سمتم آمد و با دیدن گوشی اش در دستم ،یک
لنگه ی ابرویش را باال داد ولی چیزی نگفت ،گوشی اش را باال
گرفتم و گفتم:
ـ داشت زنگ میخورد ،جواب ندادم گفتم خودت جواب بدی.
سپس گوشی را به دستش دادم ،آن را گرفت و بعد گفت:
ـ دستت درد نکنه داداش ،قطع شده ولی ،ندیدی کی زنگ زد؟
ـ نوشته بود «حلما جان» ،خواهرت بود.
سری تکان داد و نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و دور شد،
من هم دوباره مشغول شدم.
از گوشه ی چشم میدیدم که مشغول تماس با خواهرش
است ،کمی بعد با کالفگی به سمتم آمد و در همان حال نگران
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گفت:
ـ داداش تو گوشی ات شارژ داره؟
کمی فکر کردم و بعد گفتم:
ـ آره داره ،چیه مشکلی پیش اومده؟
ـ حلما چند بار زنگ زده ،مثل اینکه متوجه نشدم ،میترسم
مشکلی براش پیش اومده باشه.
با گفتن این حرفش ،سریع گوشی ام را از داخل جیب لباس کارم
درآوردم و به دستش دادم و گفتم:
ـ بیا داداش ،نگران نباش ان شاء هللا اتفاقی نیفتاده.
با گرفتن گوشی ،زیر لب تشکری کرد و در نهایت با نگرانی
مشغول تماس شد ،به ثانیه نکشید که تماس برقرار شد ولی با
صدای بلندی که از پشت گوشی هویدا شد ،حاال من هم در کنار
حامد نگران شدم.
ـ چی شده؟!  ...یک لحظه گریه نکن بفهمم چی میگی؟!  ...غلط
کرده؟؛ تو گریه نکن ،دارم میام .ببین آبجی درا رو قفل کن،
خودتم از در بیرون نمیای...شنیدی چی گفتم؟ ...از در بیرون
نمیای تا من بیام.
با قطع کردن گوشی ،سریعا ً لباس کاری که برای خودش آورده
بود را از تنش درآورد و گوشهای پرت کرد و به سمت
پیراهنش که امروز ظهر پوشیده بود ،هجوم برد.
به حرکات عجوالنه اش نگاه میکردم ،که با چه سرعتی
در حال حاضر شدن بود ،علت شتابش هر چه که بود از تماسی
بود که چند ثانیه ی پیش آن را قطع کرد ،بنابراین گفتم:
ـ چی شده پسر؟!چرا پریشون شدی؟
با دلهره گفت:
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ـ بابام و یکی از دوستای مفنگیش رفتن پشت در خونه و با
سر و صدا میخوان حلما در رو باز کنه.
 با گفتن این حرف ،تا ته قضیه را خواندم برای اینکه تنهانباشد ،گفتم:
ـ منم باهات میام.
چیزی نگفت مثل اینکه واقعا ً به کمک نیاز داشت ،بنابراین
سریعا ً لباسم را عوض کردم تا با هم از نجاری بیرون بزنیم.
با بستن در کارگاه هر دو به انتهای کوچه دویدیم تا بتوانیم
با یک موتوری خودمان را به محله ی حامد اینها برسونیم ،در
کوچه حتی پرنده هم پر نمیزد چه برسد به یک موتوری ،اما
چارهای نداشتیم باید تا سر خیابان میدویدیم تا بتوانیم یک
موتوری پیدا کنیم تا ما را به محله مورد نظر برساند ،قطعا ً با
عجله ای که ما داشتیم گرفتن تاکسی آن هم در خیابان پر
ترافیک تهران خریت محض بود.
با رسیدنمان به سر خیابان ،هر دو روی زانوهایمان خم
شدیم تا نفسی تازه کنیم اما فرصت کم بود باید خودمان را
زودتر به خانه ی حامد اینها میرساندیم ،دخترک بیچاره به
کمک نیاز داشت ،بنابراین زیاد معطل نکردم و برای گرفتن
موتوری دستم را دراز کردم.
چندی بعد یک موتوری که صاحبش یک مرد جوان بود
را نگه داشتیم و سوار شدیم ،در بین راه متوجه دست مشت شده
ی حامد شدم ،پسرک بیچاره از صبح خسته بود و حاال با این
موضوع ناگهانی کلی استرس به جانش تزریق شده بود ،دستش
را در دستم گرفتم تا مشتش را باز کند اما متوجه سردی دستان
مانند یخش شدم ،دستی بر شانه اش به نشانه آرامش زدم ،به
نشان این که تنها نیست و الزم نیست زیادی به خودش نگرانی
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راه دهد ،اما این ها فقط در حد حرف بود ،چرا که من هم
نگران شده بودم.
چندین بار در بین راه با خواهرش تماس گرفت اما عدم
پاسخ او ،مزید بر علت نگرانیمان شده بود.
نیم ساعت بعد به مقصد مورد نظر رسیدیم ،موتوری سر کوچه نگه
داشت ،به محض نگه داشتنش حام ِد نگران به سمت خانه شان دوید
و من هم بعد از پرداخت کرایه ی مرد موتوری ،به سمت همان
مسیری که چندی قبل حامد دویده بود ،دویدم.
در کوچه ی تنگ و باریکی که در جلوی دیدگانم قرار داشت،
نگران میدویدم و از چیزی که قرار بود شاهدش باشم خبر
نداشتم ،امیدوار بودم شاهد صحنه ی ترسناکی نباشم ،با دیدن در
چهارطاق باز خانه ای در اواسط کوچهی مذکور متوقف شدم و
نفسی تازه کردم ،با یا اللهی خود را درون خانه انداختم،
فرصتی برای تحلیل فضای اطرافم نداشتم بنابراین بدون توجه
به محوطه ،از چند پله ی مقابلم باال رفتم و خود را به داخل
خانه ای انداختم که از داخلش صدای گریه ی بلند حامد هویدا
بود.
با استرس قدم در خانه ای گذاشتم که برای بار اول
مهمان ناخوانده اش شده بودم ،با قدم نهادن در درگاه خانهی
نسبتا ً قدیمی ،این مهمان ناخوانده را در درون حریم خواهر و
برادر پیش رویم راه دادم.
با دیدن وضعیت نابسامان خانه ی نقلی و ویلچر پخش
هال خانه و حامدی که سعی در به هوش آوردن
شده وسط ِ
خواهرش که روی زمین افتاده بود ،شدت دلهره و اضطرابم
فزونی یافت اما با نفس عمیقی سعی کردم افکار منفی و
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ناهماهنگی که در ذهن مشوشم قصد هجوم بی وقفه داشتند را از
محیط کروی دردناکم کنار بزنم .بنابراین به سمت حامدی که
روی زمین کنار خواهرش نشسته بود و اویی که بیهوش بود را
در آغوش نگه داشته و بی مکث گریه میکرد را کناری زدم و
با تشری از او خواستم که کمی آب برایم بیاورد.
با شنیدن تذکرم سریعا ً واکنش نشان داد و به سمت آشپزخانه به
راه افتاد.
بعد از رفتن حامد ،فرصت کردم دخترک را به پشت
روی زمین بخوابانم و سرش را روی زمین بگذارم ،کمی مکث
کردم ،میخواستم کمی پاهایش را بلند کنم تا خونرسانی سریع
تر اتفاق بیفتد ،پس به دنبال شی ای که بتواند دو پای دخترک را
روی خود تحمل کند ،به اطرافم نگاهی انداختم ،با دیدن ویلچر
واژگون شده روی زمین های سرد اتاقک ،سریعا ً واکنش نشان
داده و به سمتش رفتم و به قصد تکیه گاه ،آن را برداشتم و آن
را مقابل دو پای دخترک قرار دادم ،پدالش را طوری تنظیم
کردم تا ثابت بماند و بتواند دو پای بی جان دخترک را تحمل
کند.
تمام این کار در چند ثانیه بیشتر طول نکشید که
حامد با دو خودش را به من رساند و در حالی که اشک
میریخت ،لیوان آب را که مقداری اش در بین راه از لیوان
ب
بیرون ریخته بود ،به دستم داد ،زیر لب تشکری کردم و از آ ِ
لیوان آب ،مقداری را روی دستم ریختم و دستم را روی
داخل
ِ
ِ
صورت دخترک کشیدم ،دستم از تماس با صورت سردش یخ
بست اما این مقدار آب الزم بود ،مجدد رو به حامد کردم با
دیدن وضعیتش گفتم:
ـ حامد جان ،لطفا ً آروم باش؛ تو با این حالتت بیشتر
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خواهرت رو ناراحت میکنی؛ االن هم بلند شو یک مهر نمازی
یا مقداری گالب به من بده تا بتونم به هوشش بیارم.
با این حرفم مجدد بلند شد و دوباره به سمت دیگری راه افتاد،
چندی بعد با یک مهر نماز و یک بطری گالب سر رسید.
گالب را از دستش گرفتم و قطره ای از آن را روی
دستمال کاغذی که قبل از آمدن حامد برداشته بودمش ،ریختم و
به سمت بینی دخترک نزدیک کردم.
در این بین حامد مدام ناله ای سر میداد و من سعی در آرام
کردنش داشتم:
ـ داداش حالش خوب میشه؟
ـ اتفاقی نیفتاده که حامد جان ،از شوک عصبی بیهوش شده؛ کمی
که صبر کنی به هوش میاد.
دستی به پیشانی خواهرش زد و بعد مجدد گفت:
 پس چرا سرده؟ از عالﺋم شوک عصبیه ،یکم بعد حالش رو به راه میشه.ـ
با این حرف ساکت شد و با نگرانی باالی سر دخترک
منتظر ماند.
به حامد گفته بودم اگر تا دقایقی دیگر به هوش نیامد باید
به اورژانس خبر دهیم ،اما طولی نکشید که دخترک زیر لب
ناله ای کرد و زمزمه ی " کمکش " تنها چیزی بود که از میان
لبان خشک شده اش به گوش مان رسید.
دو نفری به سرعت واکنش نشان دادیم و باالی سر دخترک
هجوم بردیم ،با تکان خوردن پلک های روی هم افتاده اش ،من
و حامد نگاهی به یکدیگر انداختیم و بعد لبخندی از روی خوش
حالی زدیم.
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با جدا شدن دو پلک دخترک از هم ،نگاه طوسی اش را
به صورت حامد هدیه کرد و بعد با بغض غریبی نامش را زیر
لب زمزمه کرد ،حامد هم با دیدن حال خواهرش اشک را به
گونه های ملتهب از استرسش هدیه داد ،با آرامش از حامد
خواستم تا کمی آرام باشد اما حامد از شدت ناراحتی از جایش
بلند شد و به سمت محوطه پا تند کرد.
با این واکنشش چیزی نگفتم ،به او حق میدادم چراکه هنوز
خواهرش از حوادث پیش آمده چیزی نگفته بود و این نگران
کننده بود.
با رفتن حامد نگاهم در نگاه طوسی رنگ دخترک قفل
شد ،چشمانش نیمه باز بود و از استرس سفیدی اش به سرخی
بدل شده بود اما این نمی توانست زیبایی چشمانش را بپوشاند و
از رخ نمایی اش بکاهد؛ محو چشمان طوسی رنگش شده بودم
و در تحلیل رنگ چشمانش با خود درگیر بودم که با صدایش به
خودم آمدم:
ـ شما کی هستین؟
با حرف زدنش شوک بزرگی را به سرتاسر وجودم تزریق
کرد ،به طوری که یک لحظه تکان خوردم و با حیرت نگاهش
کردم ،احساس کردم این صدا را میشناسم یا اینکه قبالً در
جایی مشخص ،طبق یک برنامهی از پیش تعیین شده ،در یک
زمان خاصی این صدا را شنیده ام ،اما اینکه کجا؟ نمی دانم!
ـ آقا؟!
دوباره صدایم زد و من دوباره و دوباره شوکه شدم ،اما اینبار
نگذاشتم این در خود فرورفتگی ام ادامه دار باشد ،بنابراین هول
شده پاسخ دادم:
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ت حامدم.
ـ من ....من دوس ....دوس ِ
چیزی نگفت اما مشخص بود از اینکه دراز کشیده
است ناراضی است ولی به خاطر ضعف جسمانی توان بلند
شدن نداشت و همین او را ناراحت میکرد ،اما من به این
توجهی نداشتم و فقط نگاهم معطوف چشمانش و آن دو گوی
طوسی رنگ بودم ،فکر نمیکردم که باعث معذب شدن دخترک
میشوم ،دقایقی به همبن صورت مسکوت نشسته بودم و او هم
در کشمکش دنیای خودش به سر میبرد که دیدم از خود واکنش
نشان داد اما به قصد بلند شدن از روی زمین ابتدا دستانش را
حایل بدنش رو به عقب به زمین تکیه داد تا بتواند به کمر بلند
شود ،سپس دو پایش را که روی ویلچر قرار داشتند را با کمک
دستانش روی زمین گذاشت و در نهایت با دستانش ویلچر را
جلوی دو پایش تنظیم کرد و وزنش را روی دستانش انداخت و
با یک حرکت خود را روی صندلی نشاند؛ با اینکه هنوز بی
حال بود ولی سریعا ً این کار را انجام داد و من را در حیرت
بیشتر و بیشتر فرو برد.
سعی کردم زیاد از حد متعجب نباشم تا دخترک را ناراحت
نکنم بنابراین با لبخند رو به اویی که حال روی صندلی نشسته
بود و مغموم سرش را پایین انداخته بود ،کردم و گفتم:
 حالتون بهتره؟سرش را کمی تکان داد و گفت:
 بهترم.ـ بهتره بیشتر از این ها مراقب خودتون باشین.
با بغض گفت:
ـ میخواست من رو بکشه.
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نفسی گرفتم و گفتم:
ـ بهتره دیگه بهش فکر نکنین ،خداروشکر که به خیر
گذشت ،مگه نه؟
با این سوال میخواستم مطمﺋن شوم که اتفاق خاصی برایش
نیفتاده اما با قطره ی اشکی که از حصار چشمانش سرازیر
شد ،بند دلم پاره شد.
 خیلی ترسناک بود؛ بابام با یکی از دوستای مفنگی اشاومده بود جلوی در خونه ،مشخص بود حال مساعدی نداره و
از نﺋشگی هذیون میگه ،میترسیدم بالیی سرم بیاره واسه همین
در ورودی رو قفل کردم چون تو حالت نﺋشگی زور و توانش
کمتر میشه و نمیتونه در رو باز کنه.
با این وضعیت نمیتونستم فرار کنم یعنی راهی برای فرار
نداشتم ،تنها راهم زنگ زدن به حامد بود که اونم وقتی جواب
داد که خیلی دیر شده بود.
با کمی مکث و تعلل رو به او گفتم:
ـ اتفاقی براتون افتاده؟
نگاهش کردم ،گریه میکرد و من بیشتر و بیشتر نگران میشدم
اما با تکان دادن سرش به نشانه ی منفی نفسی از روی راحتی
کشیدم و او ادامه داد:
ـ ازم پول میخواستن ،اونها تنها چیزی که آرومشون میکرد،
با پول بود میخواستن موادشون رو تأمین کنن؛ پول نداشتم،
برای همین بابام با کمربند به جونم افتاد ،وقتی نگاهش به
گردنبندم افتاد ،فکر کرد طالست از گردنم کشیدش و یکم دیگه
کتکم زد و با دوستش رفتن.
با اتمام حرفش با نگرانی گفتم:
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ـ آماده شین بریم دکتر ،حتما باید چکاپ شین.
سرش را به معنی نفی به دو طرف تکان داد و گفت:
ـ الزم نیست ،من خوبم.
با این حرف خواستم ادامه دهم که در اتاق باز شد و حامد
خودش را داخل انداخت ،مشخص بود زیادی گریه کرده ،با
دیدن خواهرش نشسته روی ویلچر به سمتش پرواز کرد و
دخترک را در آغوش کشید و اینبار بلندتر گریه کرد.
با دیدن این صحنه سرم را پایین انداختم تا راحت مهر و
عطوفت خواهر و برادری شان را بروز دهند.
آنروز روز پر تنشی بود ،آن از حضور بی موقع بیتا مقابل
دانشگاه و حرف های صد من یک غازش ،این هم از اتفاق پیش
آمده؛ اما شاید اتفاق امروز هم چندان بد نباشد ،چرا که حکمت
خداوند چیز دیگری را با خود به همراه داشت.
سرم را به زیر انداخته بودم و به چای خوشرنگ ساخت دست
حامد ،این پسرک خوش قلب و بسیار مهربان خیره شده بودم،
در فکر بودم ،فکری که از لحظه ی ورودم به این خانه ،به این
کوچه ،به این محله ،من را درگیر خود کرده بود.
سنگینی فکر لحظات پیش ،روی ذهن مشوشم چنان زیاد
بود که نمیتوانستم به اطرافم توجهی نشان دهم ،سوی چشمم
چای خوشرنگ را نشانه گرفته بود اما ذهن بیچاره ام در سمت
و سویی دیگر در پرواز بود ،هنوز در بهت آن صدای ظریفی
هستم که آهنگ صوتش ،در یک لحظهی شگفت انگیز در روح
من ندید بدید را
و جانم نشست و دل بی جانم را نشان گرفت و ِ
بی خبر از این شلیک ناگهانی ،از تک و تا انداخت.
هنوز در فکر چشمان طوسی رنگی هستم که دل وامانده ام را
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قلقلک داد و رنگ زیبایش در رنگ چشمانم مخلوط شد و من،
من امیر را از خودم جدا کرد.
ِ
با تکان خوردن خوردن شانه ام ،از دنیای شیرین خیالم دل
کندم و به روزگاری که نمیدانستم چه فکر و خیاالتی برایم
تدارک دیده است ،پرتاب شدم.
ـ حالت خوبه؟
این سوال را حامدی پرسید که تا لحظاتی پیش در نگرانی
غوطه ور بود و من مگر چم شده بود که از حالم میپرسید؟!
مثل اینکه زیادی در خود فرو رفته بودم که حتی حامدی
که زیادی در احوال کسی توجهی نشان نمیداد حاال به حرف
آمده بود ،خاک بر سرت امیر که توانایی پنهان کردن
احساساتت را هم نداری.
نفسی گرفتم و مات لبخند زدم و گفتم:
 آره بابا ،تو فکر بودم.سری تکان داد و گفت:
 شرمندم که امروز از کار و زندگی انداختمت. پشت بندش دخترک خوش صدای چشم طوسی ادامهداد:
 ببخشید که شما را هم زابراه کردیم.سعی کردم از کشیده شدن نگاهم به سمت اویی که نگاهم
سر به زیر
میکرد جلوگیری کنم ،انگار موفق هم بودم چونکه ِ
افتاده ام را بلند نکردم و در جواب ،دستم را روی پای حامد به
نشان صمیمیت کشیدم و در همان حال گفتم:
 این چه حرفیه که میزنید؟! هر کسی جای من بود،نگران میشد و برای کمکی هرچند کم و ناچیز اقدام میکرد.
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حلما:
 لطف کردین.من:
 خواهش می کنم اما این لطف نیست ،توی عالمرفاقت ،اینها وظیفه است.
حامد اشاره ای به چای مقابلم کرد و گفت:
ـ ببخشید دیگه ،وسیله ی پذیرایی مهیا نیست ،شرمنده ی
وجودتم داداش.
با اشاره اش به چای دست نخورده ،سریعا ً واکنش نشان دادم
و استکان حاوی جای خوشرنگ و خوشبویی که رایحه ی هل و
دارچین ،آن را بی نقص کرده بود را برداشتم.
با مزه مزه کردنش چشمانم را با لذت بستم و گذاشتم تا
رایحه ی خوش بوی هل و دارچین در تار و پود وجودم حل
شود و من را از خوردنش سیراب کند.
بعد از نوشیدن مقداری از چای ،رو به حامد گفتم:
ـ اتفاقا خیلی چای خوش طعمی بود ،من دوباره
میخواما.
لبخندی از روی خوش حالی زد و گفت:
ـ نوش جان داداش.
بعد از اتمام چای ،استکان را به دستش دادم و گفتم:
ـ به قول شهاب ،بریز که چسبید.
با اشاره لحن صمیمانه ام ،لبخندش عمق گرفت و استکان
را گرفت و گفت:
ـ به روی چشمم داداش.
با گرفتن استکان ،سریعا ً از جایش بلند شد و به سمت
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آشپزخانه به راه افتاد.
با رفتنش به سمت آشپزخانه ،تازه نگاهم با فضای خانه
درگیر شد و فرصتی برای ارزیابی آن در خانه ی ذهنم فراهم.
خانه ی حامد اینها یک خانه ی نقلی قدیمی در کوچه پس کوچه
های پایین شهر بود که رنگ و بوی سادگی و به دور از
تجمالتش اولین خصیصه اش را تشکیل میداد .خانهی زیبایی
بود و حیاطش خالی از درخت و حوض و باغچه ،و سالنش
خالی از اتاق و شاه نشین و طاقچه بود و این برایم جذاب بود
اما ناآشنا نبود ،من با چنین روش زندگی ،سال ها خو داشتم و
انس گرفته بودم؛ همین برایم حس آشنایی را القا می کرد.
خانه ای که در یکی از اتاق هایش بساط ظرف و
ظروف ریخته شده بود و از آن به عنوان آشپزخانه استفاده
میشد و همان جا هم محل تعویض لباس بود ،به راحتی مشخص
میکرد که اهالی خانه در چه وضعیت سختی زندگی میکنند،
حداقلش این بود که من و مامان طوبی سالها در کلبه کوچیکه ی
عمارت خسرو الزمه ی یک زندگی اولیه را هم داشتیم اما اینجا
همان را هم نداشت.
با آمدن حامد که حاال در سینی در دستش سه استکان
چای خوشرنگ و خوش بو به همراه داشت ،از فکر هایم دست
کشیدم.
آن شب حامد نگذاشت که مهمان ناخوانده ی خانه ی نقلی
شان از آن جا خارج شود و از من خواست حاال که فرصتی
برای دور هم بودممان پیش آمده در کنارشان بمانم ،من هم از
خدا خواسته قبول کردم.
آن شب حلما خواهر زیبای حامد ،از من خواست
بمانم ،او هم از ماندنم خوش حال میشد ،این را از طرح لبخندی
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که روی لبانش تصویر شده بود ،فهمیدم؛ با موافقتم هر دو بیشتر
از قبل خوش حال شدند و من با خود فکر کردم که چقدر مهمان
نواز و مهربان هستند که با ماندن من غریبه حتی در اوج غم و
غصه شان خم به ابرو نمیآورند و بیشتر خوش حال میشوند.
حلما تصمیم داشت شام آن شب را خودش درست کند و
اصرار های من مبنی بر اینکه حالش مساعد نیست و باید
استراحت کند و خودم غذا سفارش می دهم ،افاقه نکرد و با
گفتن «خوبم» خودش را روانه اتاقکی که آشپزخانه نام داشت،
کرد.
آن شب برای اولین بار بعد از یک سالی که مامان طوبی را از
دست داده بودم ،احساس کردم خانواده دارم ،چرا که همگی برای
خوردن عدس پلو ساخت دست دخترک طوسی چشم ،دور یک سفره
جمع شدیم و در فضایی صمیمانه غذا خوردیم؛ از خاطرات خوش
گذشته مان حرف زدیم ،آنها از خاطرات خانواده ی شادی صحبت
میکردند که خیلی وقت است دو عضوش را از دست داده و شیرازه
ی زندگی شیرینشان به خاطر تصادفی سهمگین از هم پاشیده؛ من
نیز از خاطراتم با رفیقی میگفتم که از هر خانواده ای به من
نزدیک تر است و از هر عزیزی عزیزتر؛ هر چه بیشتر از ارتباطم
با شهاب میگفتم حلما مشتاق تر می شد تا هر دوی ما را در کنار
یکدیگر ببیند و من به او قول دادم که به زودی شهاب را با او آشنا
کنم.
ساعتی میشد که رسیده بودم ،روز پر دردسری را گذرانده بودم
اما در نهایت برایم به خوبی ختم شد ،چرا که امروز بعد از
مدتی احساس آرامش عمیقی کردم که سرمنشأ آن را نمی
شناختم ،یا شاید هم شناختی نسبی از آن را در ذهن سراغ داشتم
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اما با نیرویی عجیب از باور چنین شناختی سرباز می زدم؛
امشب یک شب خاص بود ،لحظه ای صدای دلنشین آن دختر از
داخل الیه های تو در توی پردهی گوشم دور نمیشد ،لحظه ای
تصویر دختر ویلچر نشین از پستوی گودی چشمانم دور
نمیماند .امشب برای اولین بار قلب ویرانگرم نوای عجیبی سر
داد که صدایش برای گوشهای بینوایم زیادی غریبه به نظر
میرسید ،نه تنها صدای کوبش دل ،بلکه آواز خوش دوست هم
آهنگی ساخت که گوش سر را متعجب میکرد و تعجبش را در
چشمان حیرانم هدیه میداد.
امشب زیادی متعجب شده بودم و زیادی ندید بدید.
مگر این خانواده چه داشتند که از فکرم بیرون نمیرفتند و مدام
در کوچه پس کوچه های ذهنم پرسه می زدند؟!
همانطور که فکرم درگیر حوادث چند ساعت پیش بود و
پشت پنجره ی کوچک آشپزخانه ایستاده بودم و به آسمان سیاه
پیش رویم خیره ،از چای خوشرنگی که دم داده بودم نوشیدم؛
با به یاد آوردن چای خوش عطر خانه ی گرم و صمیمی حامد
اینها ،ناخودآگاه لبخندی هدیه ی چهره ی متفکرم شد .امشب
بیش از حد در ذهنم ساعات قبل مرور میشد ،حتی چای خوش
عطری که با عصاره ی هل و دارچین هوش از سرم میبرد و
امیر وجودم را به یاد دخترک چشم طوسی میانداخت.
فکر کنم دیوانه شده ام ،مگر این دختر با بقیه چه فرقی
داشت که ذهن مشوشم را شلوغ تر میساخت و قصد رهایی ام
را نداشت؟! سرم را به دو طرف تکان دادم به قصد اینکه
تصاویر ضبط شده در خانه ی مخفی ذهنم از حافظه ی بلند
مدت و کوتاه مدتم شوند شوند.
سکوت خفته در خانه یادآور این بود که امشب هم تنها
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هستم و خبری از شهاب شوخ و پر سر و صدای روزهای
گذشته نیست و این نشان میداد که شهاب این روزهای زندگی ام
با سکوتش به من یادآور میشود که گرفتار است و فرصتی
برای شوخی و لودگی ندارد؛ دلم برای گرفتاری های وقت و
بی وقتی که سراغ دوست بی آزارم میآمد ،به درد آمد؛ ای
کاش دردش را میگفت ،ای کاش غمش را بیرون میریخت،
این روزها زیادی سکوتش من را میترساند.
به سمت گوشی افتاده روی اپن آشپزخانه رفتم و با
گرفتن شماره اش منتظر برقراری تماس شدم؛ کمی منتظر ماندم
که در نهایت با صدای خسته ای تماس را برقرار کرد ،با
شنیدن صدای خسته اش ،تمام خستگی اش به من هم منتقل شد
اما سعی کردم این بار من کمی انرژی به صدایم ببخشم،
بنابراین گفتم:
ـ الو ،سالم رفیق.
ـ سالم داداش ،چطوری؟
ـ خدارو شکر ،خوبم .تو چطوری؟ چه خبرا؟
ـ خبر که سالمتی ،موندی خونه؟
ـ آره مجبورم فعالً جلو چشمشون باشم.
ـ کار خوبی میکنی؛ چرا صدات خسته است؟ اتفاقی افتاده؟
ـ نه اتفاق که چی بگم ،حوصله ی چرت و پرتای فلور رو
ندارم ،روی اعصابم راه می ره منم حوصلشو ندارم جوابش می
دم ،بعدش دعوامون میشه.
ـ خب برادر من میدونی که کوتاه نمیاد ،الاقل تو کوتاه
بیا.
ـ حوصله ی شنیدن حرف زور ندارم.
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ـ از دست تو ،از پریسا خانمتون چه خبر؟
ـ فردا قرار گذاشتیم باهاش صحبت کنم.
ـ خوبه ،فردا میای کارگاه؟
ـ آره ،شبها فعال که باید اینجا باشم ،امروز عصر شرکت بودم ولی
فردا حتما میام.
ـ باشه منتظرتم ،میبینمت.
ـ شب خوبی داشته باشی رفیق.
ـ قربونت برم داداش ،شبت به خیر.
و با گفتن این حرف گوشی را قطع کردم و آن را همانجا روی اپن
رها کردم و به قصد خوابیدن به طرف کلید چراغ برق رفتم و
خاموشش کردم ،سپس این رویای صادقه بود که برای رخ نمایی
پلک هایش را برای به آغوش کشیدن یکدیگر ،به سوی هم سوق
داد.
*شهاب*
مدتی بود که حوصله ی رسیدگی به ظاهر آشفته ام
را نداشتم و همین بی نظمی بیموقع که در برنامه ی منظم
به آدمی
روزانه ام وارد شده بود ،من را
بیحوصله و بد عنق تبدیل کرده بوده ،اما برای دیدار با دختر
ناگهانی وارد شده در زندگی آشفته تر از خودم باید به سر و
رویم میرسیدم برای همین ،سعی کردم امروز بیشتر به خودم
برسم و سیاهی ریش بدقواره ی سبز شده روی صفحه ی
صورتم را از میان بردارم و با لباس مناسب و عطری خاص،
خاص تر از همیشه به نظر برسم.
با این فکر ،لبخندی از سر خودشیفتگی زدم و برای
اجرای نقشه ی خود دست به کار شدم؛ کمی بعد روبه روی آینه
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قدی اتاقم ،ایستادم و در حالی که پیراهن یشمی نقش تنم را با
شلوار مردانه ی مشکی همخوانی دادم ،خود را برای دیداری
دیگر آماده کردم.
از پله ها که پایین می آمدم ،با دیدن فلور که مثل همیشه روی
راحتی ها نشسته بود و سرش تو ماسماسکش بند بود ،پوزخندی
زدم و قبل از اینکه چیزی بگوید ،گفتم:
 سالم ،خداحافظ.نزدیک در ورودی رسیدم که گفت:
 کجا با این عجله؟چشمانم را در حدقه از روی بیحوصلگی چرخاندم و رو به
او کرده با نیشخند گفتم:
ـ به دیدار یار.
ـ رمانتیک شدی.
ـ مگه همین رو نمیخواستی؟
ـ چرا اتفاقا ،اما مواظب باش.
ـ مواظب چی؟
لبخندی زد و گفت:
ـ هیچی.
با گفتن این حرف پشتش را به من کرد و رفت؛ نگاهش
کردم ،همیشه برایم مثل یک معادله ی درجه دهم میماند که به
هیچ راهی قابل حل نبود ،برای خودم سری از روی تأسف
تکان دادم که با این سن هنوز نتوانسته بودم این زن به اصطالح
مادر را بشناسم.
کمی بعد جلوی در خانه شان نگه داشتم ،چندی نگذشت
که سر و کله ی خودش هم پیدا شد ،مثل همیشه آن تایم بود و
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مرتب .امروز مانتوی پاییزی زردی که بلندای آن تا مچ پایش
میرسید ،پوشیده بود و روی تنیک زرد رنگ ،سارافونی به
همان بلندی اما جلو باز با طرح های برگهای پاییزی پوشیده
بود و ترکیب این رنگهای زیبا را با شالی سبز با سخاوت به
اتمام رسانده بود ،چیزی که بیشتر باعث شد از انتخابش راضی
تر بشوم این بود که مثل دخترهای داغون امروزی پاهایش
بدون پوشش در معرض دید قرار نداده بود و آنها را با جوراب
شلواری پوشانده بود ،مشخص بود این دختر گرچه درون
خانواده ی آزادی بزرگ شده ولی حریم ها رو رعایت میکند و
برای خودش خط قرمزهایی دارد.
سوار که شد با خودش ترکیبی از بوی یاس و نرگس به همراه
آورد و من را بیش از پیش به سرگیجه ی ناشی از حضور
پررنگش عادت داد.
امروز مثل اینکه سرحال تر بود ،چون با سرخوشی گفت:
ـ سالم ،حالت چطوره؟
از سرخوشی اش من هم انرژی گرفتم و گفتم:
 سالم ،ممنون تو چطوری؟ـ خوبم ،چه خبرا؟
ـ سالمتی ،تو؟
ـ منم خبری نیست ،کالسام که یک هفته است تشکیل شدن
بیشتر درگیر اونهام؛ البته خدا رو شکر که تشکیل شدن .
ـ چه طور؟
ـ خب اگه همین کالسهام نباشن که حسابی حوصلم سر میره.
ـ چرا حوصلت سر بره؟
ـ اوالً تو اون خونه دراندشت ،کسی نیست که من بشینم و
188

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

باهاش حرف بزنم تا زمان بگذره یا حتی یک دوست درست و
حسابی هم ندارم که باهاش گردش برم و تفریحی داشته باشم،
منم خدا خدا میکنم زودتر کالسها شروع شن ،بلکه یکم سرم
گرم شه؛ بعدش هم همه که مثل شما نیستن که یک دوست
صمیمی داشته باشن که اگر حوصلم سر رفت بهم زنگ بزنه یا
من بهش زنگ بزنم که.
ـ لبخندی به این پرحرفی یکباره زدم و در پاسخ دل پرش
گفتم:
ـ خب چرا یک دوست خوب پیدا نمیکنی؟
سرش را تکانی داد و گفت:
ـ کسی باهام دوست نمیشه.
با تعجب گفتم:
ـ تو که اون شب گفتی چند تا دوست داری که.
با یادآوری شب خواستگاری ،بلند " آهانی" گفت و ادامه داد:
ـ اونها که دوست نیستن.
خنده ای کردم و در برابر لحن شاد بی سابقه اش گفتم:
ـ پس چی ان؟
ـ اونها فقط آدمن و زندگی میکنن ،اما بویی از آدمیت
نبردن ،منم با آدمی که آدمیت نداره دوست نمیشم.
ـ عجب جمله ی سنگینی ،بگیرش که از دستم افتاد.
با تعجب گفت:
ـ چی رو بگیرم؟
خنده ای کردم و گفتم:
ـ بار سنگین جملت رو.
تعجبش جایش را به لبخندی پررنگ داد و با کیف سبز
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داخل دستش ،به شانه ام ضربه ای زد و "دیوانه ای" نثارم کرد.
اما کمی بعد به خاطر ضربه ای که ناخودآگاه نثارم کرد،
سکوت کرد؛ من هم سکوت کردم ،سکوت او به منزله ی
خجالت از کار ناخواسته ای بود که انجامش داد ،اما سکوت من
به خاطر ضربه اش بود که اگرچه آرام بود ،اما من را بیدار
کرد .بیدار از اینکه بعد از امیر ،این اولین بار بود که در کنار
کسی آرام بودم و بی پروا میخندیدم ،کاری که در برابر هیچ
جنس مونثی انجام نمیدادم ،اما..
به پیشنهاد من ،هر دو به پارک جنگلی که دفعه ی پیش رفته
بودیم ،رفتیم و حاال هر دو در سکوت در حال قدم زدن روی
برگهایی بودیم که در اواسط مهرماه خودشلن را از تن درخت
جدا کرده بودند و دامن زمین را به آغوش درخت ترجیح داده
بودند.
ـ چرا حرف نمی زنی؟
ـ چی بگم؟
ـ تو ماشین داشتیم حرف می زدیم که.
چیزی نگفت و سرش را به زیر انداخت ،خجالتش من را کشته
بود.
ادامه دادم
ـ قصدم از دیدار امروز برای همین بود.
ـ چه قصدی؟
جوابش را ندادم ،ترجیح دادم تا جایی بنشینیم و مفصل
صحبت کنیم .با دیدن نیمکتی که کمی جلوتر در زیر سایه ی
کمرنگ درختی قرار داشت ،اشاره ای زدم و از او خواستم که
آنجا بنشینیم.
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با تکان دادن سرش ،موافقتش را اعالم کرد و با هم به
سمت نیمکت روان شدیم.
با کمی فاصله کنار هم نشستیم ،کمی به سمتش متمایل شدم و دستم
رو پشت نیمکت ،روی تکیه گاهش قرار دادم تا بهتر بتوانم ببینمش
و با اویی که زیادی از ساعتی پیش خجالت زده شده بود ،خیره شدم
و گفتم:
ـ میشه بگی چرا هر وقت با منی یکدفعه سکوت میکنی؟
با تعجب و لکنت گفت:
ـ م....من؟ً!
ـ بله شما.
ـ من ،من فقط
ـ خودم فهمیدم ،واسه خاطر همین گفتم هم رو ببینیم ،باید مساﺋلی رو
با هم روشن کنیم.
ـ چه مساﺋلی؟
نفسی گرفتم و گفتم:
ـ درسته من وتو ناخواسته و به خاطر خواسته ی بی منطق
اطرافیانمون مجبور شدیم که با هم وارد یک رابطه ای بشیم که شاید
اسمش اجباره ولی من و تو نمیتونیم با این اجبار زندگی کنیم،
خواسته ی فلور گرچه بی منطقانه و از روی زور بود ،اما من تأکید
میکنم تو نیازی نیست به خاطر این اجبار زندگی خودت رو تباه
کنی.
ـ من که قبالً حرفهام رو بهت زده بودم.
ـ آره گفتی ،اما الزم بود که بهت بگم اگه واقعا ً میبینی با ازدواج با
من زندگی خودت رو نابود شده میبینی بهتره همین االن به من
بگی ،من آدمی نیتسم که بخوام به خاطر زندگی خودم و اطرافیانم،
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راضی به نابودی زندگی کس دیگه ای بشم؛ به هرحال حاال اگه
مجبور شدی به زندگی با من تن بدی بهتره بدونی ،وقتی وارد
زندگی من شدی من از تو هر آنچه که یک مرد از همسرش
میخواد ،میخوام .در مقابل ،تو هم به عنوان یک زن که نیاز به
در اجتماع بودن ،تحصیل کردن ،رشد کردن و هر چیزی که نیازت
باشه اما به ضررت نباشه باید از من توقع داشته باشی و من تا حد
توانم قول میدم کمکت کنم.
کمی مکث کردم و تردید را کنار گذاشتم و گفتم:
 اما.ـ اما چی؟!
ـ بعد از ازدواجم نباید هیچ ارتباطی با خانواده من داشته باشی.
نمیدانم چرا احساس کردم با این حرفم ،رنگش پرید ،اما کمی بعد پر سوال گفت:
ـ یعنی چی شهاب؟! اونها خانوادتن!
ـ همین که گفتم اگه با فلور رفت و آمد داشته باشی هیچ وقت نمیبخشمت.
با تعجب توأم با نگرانی نگاهم کرد و این بار چیزی نگفت ،با جدیت رو به او گفتم:
ـ جدی دارم میگم پریسا ،من اصالً نمیخوام با فلور رفت و آمد داشته باشیم.
ـ مگه میشه ،همینجور....
ً
ـ همین که گفتم ،اینکه اونها خانواده من و پدر و مادر من هستن ،اینها اصأل توی کتم نمیره ،بعد از ازدواج از شرکت بهمن میزنم بیرون ،فعال هم دارم دنبال
کار میگردم ،این روزها کسی که مترجم زبان باشه رو روی هوا میزنن؛ من هم زیاد لنگ کار نمیمونم؛ از این لحاظ خیالت راحت باشه.
ـ من رو اینجوری شناختی؟
ـ نه اما الزم بود که بدونی.
چیزی نگفت ،بنابراین ادامه دادم:
ـ توکه مشکلی از این بابت نداری؟
ـ میشه مشکلی نداشت؟! این کار تو سر تا پاش مشکله ،مگه میشه سال ها بدون خانواده ات زندگی کنی؟
ـ من منظورم این نبود ،سر میزنیم ولی خیلی خیلی کم ،ببین پریسا؛ تو خانواده ی من رو نمیشناسی ،اونها تنها چیزی که براش ارزش قائلن ،پول و ثروته.
مطمئن باش اگه من سال تا ماه بهشون سر نزنم اونها ککشون نمیگزه ،این رو بهت میگم بدونی که من خودم هستم و خودم؛ فرض کن با یک آدم بیخانواده
داری زندگی میکنی و اون هم هیچ کس رو نداره.
ـ این چه حرفیه می زنی؟
ـ دیگه این هست؛ منم شوخی نمی کنم؛ اونقدر تو این زندگی از دست این زن و مرد کشیدم که حتی تصورش رو هم نمیکنی ،فقط تنها به احترام اینکه تو این
سالها دوستی با امیر رو ازم دریغ نکردن که البته این هم اگه تو بچگی تشنج نمیکردم و ترس جونم رو نداشتن نمیذاشتن همین نعمت رو هم داشته باشم.
ـ چی داری میگی؟! یعنی واقعا...
نگذاشتم ادامه بدهد ،بنابراین گفتم:
ـ بله واقعا ،تازه این یکی از نشونه های بی رحمی این زن و مرده ،نمیخوام فعال روزم رو با یادآوری خاطرات تلخ گذشته خراب کنم ،اما همین رو بهت بگم؛
رفت و آمد با فلور و شوهرش سمه ،منم اصالً نمیخوام خانوادم رو درگیر اونها کنم.
سکوتش را به پای رضایت قلبی اش گذاشتم و دیگر چیزی نگفتم؛ اما کمی بعد خواستم صحبت را عوض کنم بنابراین گفتم:
ـ تو چی ،تصمیمی نداری که بخوای بهم بگی؟
وقتی دیدم جوابم را نمیدهد ،نگاهش کردم ،توی فکر غرق بود برای همین دستم را جلویش تکان دادم و گفتم:
ـ کجایی؟
با دیدن دستم که جلوی صورتش است ،سرش را تکان داد و لبخندی زد و گفت:
ـ چی؟
ـ کجایی؟
ـ هیچی ،داشتم فکر میکردم چرا باید پدر و مادری اینقدر بد باشن که بچشون ازشون فراری باشه.
ـ من بهت میگم این از کجا میاد.
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ـ از کجا میاد؟
ـ پول ،پول اونقدر کثیفه که شیطان با ضرب سکه ،اونو برداشت و گذاشت رو سینش وگفت( :آخیش ،کار من راحت شد ،من با این میتونم خیلی کارها کنم).
سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت:
ـ اوهوم ،جالبه.
ـ حاال از اینها که بگذریم ،تو نظری نداری؟
ـ راستش ،پیشنهادت یکم غیر منتظره بود ،توقع نداشتم در مورد این موضوع حرف بزنی.
با شیطنت گفتم:
ـ من که چیزای دیگه ام گفتم؛ که ازت انتظار دارم.
کمی فکر کرد و گفت:
ـ مگه نگفتی که با خانوادت رفت و آمد نداشته باشیم؟
ـ نه خانم ،از شما خواستم چی؟
کمی فکر کرد و با گنگی نگاهم کرد و چیزی نگفت.
با پررویی گفتم:
ـ من بچه خیلی دوست دارما.
با شنیدن این حرف نگذاشت ادامه بدهم و با جیغ و شماتت اسمم را صدا زد ،من هم لبخندی از روی شیطنت زدم و گفتم:
ـ ای بابا من که حرف بدی نزدم.
با تخسی نگاهم کرد و گفت:
 بی تربیت.ـ ای بابا ،مگه چی گفتم؟
ـ ساکت شو ،نمیخوام دیگه چیزی بشنوم.
ـ بچه که خیلی گوگولیه.
با داد گفت:
ـ شهاب ،میبینی من خجالت میکشم بازم اذیت کن.
خندم گرفته بود ،صورتش از عصبانیت سرخ شده بود و تند تند نفس میکشید ،دیگر چیزی نگفتم؛ اما شیطان درونم مثل همیشه باز فعال شد و سعی کردم آماده
به فرار شلیک بعدی را روانه اش کنم:
ـ ولی یه چی بگما.
با خشم ظاهری گفت:
ـ چی؟
ـ میگم ،مامان بودن خیلی بهت میاد.
و با گفتن این حرف با خنده پا به فرار گذاشتم.
آن روز پریسا خیلی خجالت کشید و کلی بد و بیراه نثارم کرد و با آن کیف سبزش ،مدام به سر و صورتم میکوبید؛ من هم سعی کردم در قالب شوخی و خنده
به او بفهمانم که زندگی مثل فیلم ترکی بازی نیست و نمی شود تنها با رویا کاخ آرزو ساخت و با خیال زندگی کرد؛ او نیز در ابتدا وانمود کرد که خجالت زده
شده است اما بعد خود با سکوتش مهر تایید به حرفهایش زد و دیگر چیزی نگفت.
آن روز تا ظهر بیرون بودیم و بعد از این که ناهارمان را خوردیم ،به خانه شان رساندمش و قرار شد چند روز دیگر که قرار بود ،برای حرفهای نهایی به
خانه شان برویم ،یکدیگر را ببینیم.
بعد از اینکه پریسا را رساندم ،سر ماشین را به سمت کارگاه نجاری کج کردم .
حدود نیم ساعت بع د به کارگاه رسیدم ،در کارگاه مثل همیشه چهارطاق باز بود ،منم خود را داخل انداختم و چندی بعد با باز کردن در ورودی متوجه جسمی
خم شده روی میز کار شدم ،آقا رو باش ،نفهمید من اومدم.
ﹺ که بمب هم کنارش منفجر بشه نمیفهمه!
اینقدر این آدم دقیق
رفتم جلوتر ،متوجه متری شدم که داخل دستش بود ،بچم داشت اندازه میزد که متوجه من نشده بود.
با صدای بلندی سعی کردم او را متوجه خود کنم؛ بنابراین گفتم:
 -سالم.

هول زده متر از دستش روی زمین افتاد و صدای بدی داد ،نمادین
دستی روی قلبم گذاشتم و گفت - :چته؟ زهرم ترکید.
 اون کسی باید زهرش بترکه ،منم نه تو .یک اهنی ،یه اوهونی! همینه که هست ،چرا تو فکر بودی؟!193
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 کدوم فکر داشتم کار می کردم ،متمرکز کار بودم. آقای متمرکز ،سالمت رو تو خونه ی عزیز جون جا گذاشتی؟ علیک سالم. همین؟ همین کمه؟ آره که کمه ،نامرد تو نباید بپرسی رفیقم که دیشب حالش خوبنبود امروز چش شد؟
 ﺋه راستی ،چکار کردین؟ اینقدر گرفتار بودم ،یادم رفت ازتﺒپرسم.
 گرفتار چی؟! هیچی حاال تو بگو. گرفتار چی امیر؟ باز قاطی کردی؟ چیزی نشده. مرگ شه.... ﺋه شهاب ،این چه عادت زشتیه تا به بن بست میخوری مرگخودت رو قسم می خوری؟
 نگی دوباره میگم. باز بچه شدی؟ نمیگی؟ باشه بزار اول دو تا چای بریزم.با گفتن این حرف به سمت فالسک چای رفت تا چای بریزد ،من هم
توی این فرصت رفتم تا لباسم را با لباس کار عوض کنم.
بعد از اینکه لباسم را عوض کردم ،گوشی ام را از جیب شلوارم
بیرون کشیدم تا توی لباس کارم بگذارمش ،همان لحظه صفحه اش
روشن خاموش شد؛ نگاهی روی صفحه اش انداختم ،متوجه پیامی
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از طرف پریسا شدم.
پیامش را باز کردم ،نوشته بود:
اگر اجبار روز اول ،درخواست سرنوشت بود
اگر تهدید مرگ یاور ،تهدید بدسرشت بود
اگر راهی به دل بود ،میان چشم و عقلم
نمی آزرد دلم را ،که این هم پی نوشت بود
با دیدن پیامش لبخند تلخی زدم ،با این پیامکش نشان داد که از
وضعیت پیش آمده اصأل راضی نیست ،من و او به خاطر رفتار بی
منطق خانواده هایمان ،به قول پریسا اسیر دست " اجبار سرنوشت "
شده بودیم.
نگاهی مجدد به طبع شعر این بانوی زیادی احساساتی و البته هنرمند
انداختم و جواب پیام هنرمندانه اش را به بعد موکول کردم ،لبخندی
زدم؛ برای جواب دادنش باید خودم هم خالقیت نشان میدادم.
کمی که جلو رفتم ،صحنه ای دیدم که اگر جایش بود ،روی زمین
پهن میشدم و زمین را که چه عرض کنم ،آسمان را هم گاز میزدم.
در حالی که از خنده داشتم منفجر میشدم ،خودم را نگه داشتم تا ببینم
امیر چه موقع میخواهد به خود بیاید.
صحنه ی رو به رویم امیری را به تصویر میکشید که روی زیلویی
که همیشه کنار میز بزرگ قرار داشت و ما هم همیشه روی آن
مینشستیم و به قدر اندکی استراحت ،مهمان چای همیشه تازه دم
امیر میشدیم ،نشسته بود و به سینی چایی که خودش ریخته بود،
خیره بود و لبخند میزد.
همانطور زل زل به چای بیچاره نگاه میکرد و لبخند میزد ،اصالً
متوجه حضور من نشد ،خنده ی آرامم ،کم کم به قهقه ای صدا دار
تبدیل شد که امیر محو در خیاالتش را به خود آورد و مات خنده ی
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بلند و بی پروای من شد.
خنده ام زیادی طوالنی نشد که به امیر گفتم:
ـ پسندیدی؟
امیر گیج شده گفت:
ـ چی رو؟!
به استکان چای اشاره کردم و گفتم:
ـ چهره ی یار رو.
باز با گیجی به سینی نگاهی کرد و بعد با گنگی سری تکان داد و
گفت:
ـ زهرمار شهاب ،من رو دست میندازی؟
با لبخند ادامه دادم:
ـ به من چه رفیق ،خودت محو چای زیر دستت شدی ،نکنه خبراییه؟
ـ چرت نگو شهاب ،یارم کجا بود؟
ـ پس خیرگی ات واسه چی بود؟
ـ یک لحظه یاد عزیز جون افتادم.
لبخند از روی لبم پر کشید و گفتم:
ـ خدا بیامرزدش.
سری تکان داد و بعد با لبخند تلخی ادامه داد:
ـ من خیلی بد بختم شهاب ،سال ها بی پدر بزرگ شدم ،سال ها
مادرم کلفت خونه ی مردم بود ،سال ها من رو به چشم بچه ی گدا
میدیدن ،انگار دست خودم بود که فقیر بودم ،انگار سرنوشتم دست
خودم بود ،انگار خودم خواستم که توی اون عمارت لعنتی توی اون
اتاقک زندگی کنم ،هرچند که اون اتاقک ارزشش از کل اون
عمارت کذایی بهتر و برتر بود برام ،چون اونجا بود که با تو آشنا
شدم ،اونجا بود که فهمیدم اگه هر جا که باشم ،حتی تو دل اتاقکی
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توی این عمارت بزرگ بازم خدا حواسش بهم هست ،اونجا بود که
فهمیدم دنیا و مردمش هر چقدر هم بد باشن اما باز هم خدا سایه ی
مامان طوبی رو برام حفظ کرده ،باز هم دارمش؛ حداقلش این بود
که روزاهام رو در آرزوی رسوندن مامان طوبی به آرزوهاش
میگذروندم.
نمیدونستم میخوابم و وقتی بیدار میشم تمام آرزوهام رو قایق بی
رحم روزگار ،میریزه تو بارشُ با خودش وارد طوفان دریا میکنه
تا با خودش ببره و دیگه برنگردونه.
نفسی گرفت وادامه داد:
 با اومدن عزیز جون تموم دلخوشیم این بود از کارگاه که میام بیامکنارش و فشارش رو بگیرم ،حالش رو بپرسم ،براش غذا درست
کنم تا با هم بخوریم ،دور هم جمع شیم ،عزیزجون از خاطراتش بگه
و ما هم دورش جمع باشیم و از حرفهاش لذت ببریم.
پوزخندی زد و ادامه داد:
ـ ولی مثل اینکه بازم شانس یارم نبود و من دوباره شاهد صحنه ای
بودم که یه سال قبل هم تجربش کرده بودم.
با اتمام حرفی که زد ،شیشه ی غم مخفی درون سینه ام شکست و
غم پنهان وجودی ام چهره ی اندوهگینم را شست و ناخودآگاه دست
رفیق غمگینم که تا االن بعد از گذشت چند روز از مرگ عزیزجون
غم درونی اش را بیرون ریخته بود ،گذاشتم و گفتم:
ـ متأسفم امیر جان ولی چی شد یکدفعه؟
به استکان چای زیر دستش نگاهی انداخت و بعد گفت:
ـ دلم برای یک استکان چای از دست مامان طوبی خیلی تنگ شده.
نگاهی به چای خوش رنگ و خوش بویی که امیر زحمت ریختنش
را کشیده بود ،کردم؛ دروغ چرا؟ مدتی بود که دلم هوای همان
197

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

اتاقک عمارت خسرو داشت؛ وقتی که با امیر خسته و مانده
میرسیدیم؛ مامان طوبی من را برای شام نگه میداشت و تا
دیر وقت پای حرف های من و امیر مینشست و با چای خوش
طعمش تشویقمان میکرد تا کنار هم باشیم و بیشتر از زندگی
مان در همان لحظات کمی که در کنار هم بودیم ،لذت ببریم.
اخم هایم را که از غم خاطرات خوش ولی کوتاهمان در هم رفته
بود ،را کناری زدم و رو به امیر با شوخی گفتم:
ـ حاال نگاهت رو از اون استکان بگیر ،بنده خدا از بس نگاهش
کردی ،سرخ شد.
با گیجی گفت:
ـ چای سرخ شد؟!
ـ روانشناس ما رو باش ،کجایی برادر من؟
یقه ام را صاف کرده و خود نیز راست نشسته با ابرویی باال داده
گفتم:
 ندانستی از آرایه ی تشخیص استفاده کردم؟لبخند غمگینی زد و گفت:
ـ از دست تو ،بیا چایت رو بخور که خیلی کار داریم.
سری تکان دادم و استکان را برداشتم و مشغول شدم ،کمی بعد با
یادآوری حضور کمرنگ حامد گفتم:
ـ راستی ،حامد کو؟
با یادآوری مطلبی گفت:
ـ آهان ،یادم رفت بهت بگم.
با کنجکاوی گفتم:
ـ چیزی شده؟
ـ دیروز عصر داشتیم کار می کردیم که خواهرش هراسون زنگ زد
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و ...
با شنیدن کلمه به کلمه ی حرفهای امیر ،هر لحظه متعجب تر میشدم
و نگران تر؛ بنابراین با ناراحتی گفتم:
ـ حاال حالش چطوره؟
ـ خوبه ،امروز زنگ زدم و حالشون رو پرسیدم.
ـ خب؟
ـ خداروشکر خوب بودن ،ولی فعالً از حامد خواستم کنار خواهرش
بمونه تا بشه یک فکری کرد؛ اینجوری نمیشه خواهرش رو
اونجا تنها گذاشت.
ـ کار خوبی کردی .اینطوری خیالش هم راحت تره.
سری تکان داد و بعد انتهای چایش را سر کشید.
*امیر*
با تموم شدن کالس ،خودکارم را داخل کالسور جای دادم و به قصد
بیرون رفتن از کالس ،از جایم بلند شدم و به سمت در کالس پا
تند کردم که بازم کریمی با صدای تند و تیزش خطابم کرد.
ـ آقا امیر؟
برگشتم سمتش تا ببینم دوباره به بهانه کدام جزوه ای مزاحم شده ،که
متوجه نگاه تعدادی از هم کالسی هایم شدم که هنوز داخل
کالس بودند و با صدای مثالً خیلی آرام این دخترک ،حاال تیر
نگاهشان ما را نشانه گرفته بود.
بدون توجه به نگاه معنا دارشان به خاطر مزاحمت های وقت و بی
وقت این خانم در چند ترم پی در پی ،رو به کریمی گفتم:
ـ اگر کاری دارید ،من بیرون از کالس میشنوم ،لطفا ً سریعتر چون
یک کار مهم دارم.
دختره یک لبخند مکش مرگما را مهمان لبهای بزرگش کرد و کش
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دار گفت:
ـ چشم.
دیگر منتظر حرفی از جانبش نشدم و خودم را به بیرون از کالس
انداختم.
کمی منتظر شدم تا بیاید و حرفش را بزند تا بلکه شرش را زودتر
از سرم کم کند.
با عجله و کمی هول زده خودش را به من رساند و گفت:
ـ ببخشید معطل شدید.
با آمدنش نایستادم و بالفاصله حرکت کردم و در جواب گفتم:
ـ خواهش می کنم ،امرتون؟
ـ راستش خواستم یک سوالی بپرسم.
ـ بفرمایید؟
ـ شما درود گری بلدید؟
با تعجب ایستادم و وانمود کردم نمیدانم تعقیبم میکند ،بنابراین رو
به او گفتم:
ـ شما از کجا میدونید؟
کمی فکر کرد و گفت:
ـ میدونم دیگه.
 اونوقت از کجا ؟ شما فکر کنید از کسی پرسیدم. کسی نمیدونه! دیدین بلدین. به فرض که ،بله بلد باشم؛ چه کاری از دست من برمیاد؟ راستش من یک پرتره از چهره ی خودم به شما میدم ،میخواستم200
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اون رو برام روی یک قاب چوبی طرح بزنید .البته هرچقدر
هزینش شد من پرداخت می کنم.
خانم من میز و صندلی و مصنوعات چوبی رو یا می سازم
یا تعمیر می کنم ،تو کار وسایل تزﺋینی نیستم.
منم یه نوع از مصنوعات چوبی رو به شما سفارش دادم تا
برام بسازید ،حاضرم براش خیلی هزینه کنم چون میدونم کار
دست خیلی باارزشه.
خانم مثل اینکه متوجه من نمیشید ،من اصالً بلد نیستم
تصویر چهره رو روی چوب پیاده کنم.
پس چه جوری تصویر شیر رو روی دسته ی مبل پیاده می
کنید؟
نفسی از روی عصبانیت کشیدم و گفتم:
خانم ،اگر بد شد مسﺋولش من نیستما ،از همین االن گفتم
من تجربه طراحی روی وسایل رو به تازگی یاد گرفتم و ممکنه
خراب بشه.
لبخندی زد و با ذوق گفت:
عیبی نداره ،باالخره که باید یاد می گرفتین.
بی توجه به راه و بیراه خنده ی بیخودی اش ،دوباره به راه افتادم و
در همان حال ادامه دادم:
به هر حال ،گفتنی ها رو من گفتم ،بعداً نگید چرا تابلو
مشکل داره.
او که حاال به خاطر حرکتم ،راه افتاده بود و به خاطر قدم های بلندم
کمی از من عقب تر بود گفت:
نگران نباشید ،چیزی نمیگم .حاال کی آماده میشه؟
مجدد ایستادم و این بار کمی به عقب متمایل شدم تا درست نگاهم را
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متوجهش کنم ،بنابراین گفتم:
چه عجله ایه ،تازه سفارش دادین؛ تا آخر ماه تحویلتون
میدم.
باشه مرسی.
فقط خودتون میدونید دیگه این کار دسته و هزینه بره،
البته قابل شما رو نداره.
نگران نباشید پرداخت میشه.
نیستم.
با گفتن این حرف ،بی توجه به او به سمت در خروجی سالن راه
افتادم.
با خروجم از سالن ،متوجه شدم همچنان پشت سرم در حال آمدن
است ،کمی جلوتر رفتم و ناگهان ایستادم و به سمتش چرخیدم ،با
ایستادن یک دفعه ام تکانی خورد و ایستاد و دیگه چیزی نگفت،
بنابراین گفتم:
حرف دیگه ای مونده؟
آره ،یعنی ....نه ،راستش میخواستم بگم که جایی تشریف
میبرید ،برسونمتون.
خیر ،دو ساعت دیگه کالس دارم ،دارم میرم کتابخونه.
ممنون از لطفتون.
زیر لب "خواهش میکنمی" گفت و با اتمام حرفش به سمت
کتابخانه حرکت کردم.
با ورودم به کتابخانه برای یافتنش به اطراف نگاه گذرایی انداختم که
با تکان دادن دستش ،من را متوجه خودش کرد؛ بادیدنش لبخندی از
روی رهایی از سردرگمی پیدا کردنش ،زدم و به سمتش قدم
برداشتم؛ وقتی مقابلش رسیدم لبخندی که چند دقیقه پیش شکل گرفته
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بود ،عمق گرفت و در نهایت گفتم:
حالت چطوره؟
بالطبع او هم لبخندی زد و گفت:
اوالً سالم ،بعدشم تو که بدون منم زیادی بهت خوش می
گذره.
إیی ،بفهمی نفهمی.
دیدی گفتم ،تو نامرد تر از این حرفایی ،گفتم که بدون من
بهت خوش میگذره.
حاال خودت رو لوس نکن که اصالً بهت نمیاد ،جدا از این
حرفا دلم برات خیلی تنگ شده بود.
خب نخ و سوزن بردار و گشادش کن.
و با گفتن این حرف ،هر و هر شروع کرد به خندیدن.
به قیافه ی مضحکش که فکر میکرد حرف بامزه ای زده ،نگاه چپ
چپی کردم و در نهایت گفتم:
ـ تو و شهاب عین همین ،نمیشه آدم باشین.
نگاه عاقل اندر سفیهش را به سر تا پایم شلیک کرد و گفت:
ـ ما فرشته ایم ،چی فکر کردی؟
ـ خیلی خب خیلی خب ،کمتر مضخرف بگو؛ چه خبرا؟
ـ سالمتی ،در دلتنگی شما.
ـ الکی؟
ـ نه اتفاقا ً خیلی دلم واسه خل بازی هامون و اون دوران تنگ شده
بود.
با یادآوری خاطرات خوش دوران سربازی لبخند روی صورتم از
قبل عمیق تر شد و گفتم:
ـ آخ یادش به خیر ،عجب دورانی بود ،شاید بگم بهترین روزایی بود
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که از عمرم حتی حساب نمی اومد.
سری به نشانه ی تأیید تکان داد و در ادامه ی صحبتم گفت:
ـ اوهوم ،هرچند که بقیه از روی اجبار خانواده هاشون می اومدن و
دوست داشتن زودتر خدمتشون تموم شه ،ولی من و شهاب همه اش
دوست داشتیم خرابکاری کنیم و بیشتر اضافه خدمت داشته باشیم و
بیشتر بمونیم ولی مثبت بازی های توی احمق جلومون رو میگرفت
و مجبور میشدیم که تو رو هم همرنگ خودمون کنیم.
با یاد شیطانی های این دو تا دیوانه از سر خوشی خنده ای سر دادم
و گفتم:
ـ آره واقعا ً یادش بخیر.
کمی مکث کردم و دوباره ادامه دادم:
ـ حاال امشب بیا پیش من ،به شهابم میگم بیاد تا بیشتر به یاد شب
های سربازی گپ بزنیم.
ـ دعوتت رو بدون چون و چرا رد نمیکنم چون با عرض معذرت
چند شبی مهمون خودتم.
ـ قدمت سر چشم ،خوش حال میشیم؛ هم من ،هم شهاب.
ـ قربونت برم داداش ،ببینم هنوز تو عمارت خسرویی؟ صاحب
کارت مشکلی برات درست نمیکنه که بخوام بیام پیشت؟
ـ نه بابا ،اونجا نیستم؛ جابه جا شدم ،اونجا هم مشکلی نیست ،تا هر
وقت خواستی بمونی قدمت سر چشم.
ـ سالمت باشی.
بعد از کمی مکث ،پرسیدم:
ـ چه خبر از هم والیتی هات؟
ـ اونهام خوبند ،سالم رسوندن ،بعد سربازی که رفتم صنایع شیمیایی
خوندم ،فوق دیپلمم رو که گرفتم آقا جون گفت تا دو سال تو
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مکانیکی شوهر عمم کار کنم ،منم که آبم با این شوهرعمه هه توی
یک جوب نمیرفت ،نه گذاشتم و نه برداشتم به آقا جونم گفتم روی
ماشینش مسافر کشی میکنم؛ اولش قبول نکرد و پیله کرد که بیا و با
ابراهیم مشغول شو ،من پامو تو یک کفش کردم که «نه» همین که
گفتم.
آقا شبت ،روز بد نبینه؛ حاال که دو سال گذشت و دیدم هر چی کار
کردم و خرج کردم و االن همون یک پس اندازی هم که میتونستم
از مکانیکی ابراهیم در بیارم ،همونم نیست و منم پا در هوا موندم
که چه کنم.
آقا جونمم بهم گفت که دو سال پیش به حرفش گوش نکردم حاال
دیگه باید یه فکری برای این زندگی کنم و برای کار بیام تهران،
بلکه اینجا تونستم یه فکری کنم.
با اتمام حرفش ،لبخندی از ماجراهای شیرین و هیچ وقت تمام نشدنی
مهدی و آقا جانش زدم و گفتم:
فعالً که تو و شهاب همدردین ،اونم داره دنبال کار میگرده.
شهاب واسه چی؟! مگه پدرش شرکت نداره ،خب بره
همونجا.
شهاب رو که میشناسی ،نمیخواد کنار بهمن باشه.
بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد ،زل زل نگاهم کرد؛ به معنی
«چی؟!» سرم را تکان دادم و مهدی درنهایت با لحن مسخره ای
گفت:
هیچی ،فقط این رفیق مام مغزشو خر خورده که تو این
هیری ویری بی شغلی ،شغلو میزارن تو سینی تعارفش میکنن
و این دوست چل مام جا خالی میده.
اینو نمیدونی ،برادرمون داره مزدوج هم میشه ،بیشتر باید
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به چل بودنش شک کنی.
مهدی مثل مشنگ ها سرش را نمایشی خاراند و گفت:
تا االنش فکر میکردم؛ من مشکل مغزی دارم ،ولی مثل
اینکه برادرمون باالخونه رو داده اجاره.
در حالیکه به حرفهای مضخرفش به خاطر وجودمان داخل کتابخانه،
آرام می خندیدم ،گفتم:
کشتی منو ،شب خودت بیا ازش بپرس که چرا کال تعطیله.
یادت باشه یادآوریم کنی ،چون منم کال تعطیلم هیچی یادم
نمیمونه.
منم بین دوتا از مخ داغون گیر کردم ،شانس آوردم من
تعطیل نشدم.
تو هم کم کم میشی ،نگران نباش.
خنده ای کردم و کمی بعد به پیشنهاد مهدی از کتابخانه ی دانشگاه
خارج شدیم و برای خوردن ناهار به یکی از فست فودی های
نزدیک دانشکده مراجعه کردیم.
من و شهاب با مهدی در سربازی آشنا شده بودیم؛ با شهاب همیشه
نگران این بودیم که دو سال سربازی را چطور بدون هم و دور از
هم زندگی کنیم ولی نمیدانم چه شد که هر دو در بدترین نقطه ی
مرزی افتاده بودیم و از این بابت به جای اینکه ناراحت باشیم ،به
شدت خوش حال بودیم .چون که من و شهاب معتقد بودیم حتی اگر
بدترین نقطه ی جهان هم باشیم با وجود هم میتوانیم از پس سختی
ها بربیایم و همین هم شد ،زندگی در آن منطقه با وجود سرمای بیش
از حد ،خیلی سخت به نظر میامد اما ما در کنار هم واقعا ً خوش
بودیم.
مهدی هم آنجا افتاده بود و با طبع شوخی که داشت ،با شهاب مچ
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شده بود و به واسطه ی دوستی آنها با هم ،من هم با مهدی رفیق
شدم.
دوران سخت سربازی با وجود شوخی هایی که به ظاهر با آزار و
اذیت این دو نفر روی بچه های دیگه و مافوق اعمال میشد ،هم
شیرین و هم خیلی زود گذشت و من به شخصه خیلی دلم میخواست
که دوباره در همان نقطه قرار میگرفتم.
سفارش را که دادم ،آمدم و سر میز و روبه رویش نشستم ،که گفت:
به شهاب گفتی دارم میام؟
نه راستش ،گفتم غافلگیرش کنیم؛ آخه این مدت خیلی
درگیر بوده ،گفتم یه جوری خوش حالش کنیم.
کار خوبی کردی ،دیگه چه درگیری بهتر از ازدواج؟
دیگه اونم باالخره درگیری های خودش روداره.
دعا کن من و تو هم بریم قاطی مرغا.
قاطی مرغا هم میری ،اما بدون کار ،امروز دستت هویجم
نمیدن چه برسه زن.
ها واال ،دخترای امروز شوهر میخوان به آرزوهاشون
برسن.
دیگه همشون اینجوری نیستن که.
ثابت میکنم همشونم همینجورن.
حاال من ثابت کنم چی؟
هر کی تونست ثابت کنه چلو کباب مهمون اونیکی.
باشه ،از همین حاال منتظر چلو کباب خوشمزت هستم؛
البته جاشم باید خوب باشه.
من بهت ثابت می کنم ،ولی من به جای یه پرس ،دو پرس
میخواما با ته چین زعفرونی .
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ای کارد بخوره به اون شکم.
دلت میاد؟
نه راستش.
و دوتایی شروع کردیم به خندیدم ،دوباره گفتم:
راستی!
چیه؟
تو چه جوری اومدی کتابخونه؟!
هیچی بابا ،این نگهبانتون دهن منو سرویس کرد.
چرا؟ بنده خدا که خیلی ماهه.
آره ماهه ،با اون شکم گنده و سبیالی قیطونیش به ماه خیلی
شبی ِه.
در حالی که از تصویری که که مهدی از نگهبان دانشکده مان
ساخته بود ،میخندیدم ،گفتم:
اخالقشو میگم دیوونه.
آهان نمیدونستم تو این سیبیلوی بی اعصاب رو مثل ماه
میدونی ،آخه این چیش به ماه شبی ِه؟ اومدم می گم دانشجوی
مهمانم فعال کارت ندارم ،میگه باید یه گواهی بدی که دانشجوی
اون خراب شده ام؛ میگم حاجی دوست من تو اون قبرستونه باید
بیام تا کارهام رو راه بندازه ،شمارش رو هم ندارم ،میگه پس
چجوری باهاش هماهنگ کردی؟ بهش گفتم حاجی تو گوشی ام
دارم که االنم همرام نیست ،میگه گوشیت که دستته ،گفتم این
گوشی خودشه ،گوشی منو امروز صبح اشتباهی برداشت؛ میگه
این چجور دانشجویه که گوشی خودشم نمیشناسه! آخرش گفتم
پدر من تو اگه درس خونده بودی که االن  phdداشتی ،من باید
میاومدم جات وایسم؛ این رو که گفتم یارو فکر کرد دارم
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فحشش میدم ،هر چی ناسزا بود بهم گفت افتاد دنبالم.
در حالی که از خنده روی صندلی ولوشده بودم ،گفتم:
خاک تو سرت مهدی ،بنده خدا رو سر کار گذاشتی،
میخواستی نازتم بکنه؟!
کدوم ناز ،کدوم سرکار گذاشتن ،با اون سیبیالش
میخواست کتکم بزنه ،همچینم زرنگ بود ،ادای بدبختا رو در
می آرورد.
ِکی ادا در آورد بیچاره؟!
همین امثال تو فکر میکنین بدبخته ،واسه اینکه اون ادای
بدبختا رو در میاره.
ای بابا ،حاال چطوری اومدی تو؟
نفسی گرفت و ادامه داد:
هیچی دیگه ،گذاشتم یکم بگذره ،از یکی از همین
دانشجوهای دانشگاهتون خواستم بره سرگرمش کنه که بیام تو؛
اونم ایوال داد و رفت سرگرمش کرد ،پدر سوخته انگار از این
حاجی آتو داشت ،موبایلشو در آورد یکی از این کلﯿﭗ ملیپا
هست تو پیام شما به علت تخطی از قوانین برای مدیریت ارسال
شد!( )N.a25گذاشت براش ،حاال این حاجی ام مگه میخندید،
مثل بچه ها شده بود ،منم عوض اینکه بیام تو تا منو نبینه،
وایسادم ادا و اصول این پیرمرد رو میبینم ،یکی نیست بهش
بگه پیری سنی ازت گشته ،تو االن باید بگردی یکی بیاد باال
سر قبرت گریه کنه نه اینکه. ...
نذاشتم ادامه بده و گفتم:
ﺋه مهدی این چه حرفیه میزنی؟
مگه دروغ می گم!
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خیلی خب حاال ،تازه االن فهمیدم واسه چی گفتی از اون
یکی در بریم بیرون.
پس چی؟ اگه از در اصلی رفته بودیم ،این پیرمرد مگه
میذاشت پامونو از در بذاریم بیرون.
از دست تو پسر.
با آوردن سفارش هایمان ،دیگر حرفی نزدم ،یعنی مهدی نگذاشت،
مثل اتیوپی های گیر افتاده در سومالی؛ به غذای مقابلش حمله کرد و
من هم مجبور شدم سکوت کنم و غذا بخورم.
...........
*شهاب*
همانطور که گوشی دستم بود و شماره اش را میگرفتم ،رفتم و
پشت پنجره ی اتاق ایستادم و در همان حال با نوک کفشم ضرب
گرفته بودم تا بلکه صدایش باعث بشه این همه فکر مضخرف و
منفی از ذهن مشوشم دور شن بلکه یکم آروم شم ،همه اش یک جمله
توی ذهنم رژه میرفت.
با صدایش به خود آمدم و گفتم:
کجایی وثوق؟
سالم آقا ،شرکتم.
ببین طوری صحبت کن که کسی شک نکنه با منی.
بله حتما.
خب خوبه؛ چیزی دستگیرت شد؟
راستش نه ،هنوز دارم تحقیق می کنم.
زودتر وثوق ،ببینم بیمارستانم سر زدی؟
اونجا نه هنوز ،گفتم اول تو محله رو ببینم.
زودتر باش ،اینطور که تو پیش میری تا سال دیگه چیزی
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دستگیرم نمیشه.
چشم سعی خودم رو میکنم.
منتظرم.
با گفتن این حرف نگذاشتم دیگر ادامه دهد ،گوشی را قطع کردم و
روی میز پشت سرم پرت کردم ،دوباره به سمت پنجره ی
سرتاسری مقابلم برگشتم ،دستانم را داخل جیب شلوار مشکی ام فرو
بردم و به شهر زیر پایم خیره شدم؛ در واقع نگاهم به سمت شهر
بود اما شلوغی این روزهای پاییزی اش زیادی دهن کجی میکرد به
چهره ی درمانده از به مقصد نرسیدن تمام فکر و خیال هایم،
مقصرش تنها زنی بود که همیشه در زندگی ام مقصر بود و
برعکس هر آدم مرموزی که زیر و رویش متفاوت بود ،فلور اما
همیشه رو بود ،همیشه همینطور بود ،حرفش را میزد و هر کس هم
که او میدید ،می فهمید از آن آدم هاست! ولی هیچ وقت نفهمیدم
هدفش چیست؟ چیه میخواهد؟ میگوید از امیر دوری کنم ،میگوید
او را میکشد و یا بالیی به سرش میآورد و من فکر میکنم ،فیلم
جنایی میبیند یا اینکه آمار رمان خواندن هایش این روزها سر به
فلک کشیده است و سرگرمی هایش هم رو به افول اند که امیر را
وسیله ی سرگرمی ذهن مشوشش کرده است؛ ولی همه ی این ها به
کنار ،حرف آن روزش به کنار ،یک لحظه هم از ذهنم بیرون
نمیرود و من هر روز بیشتر از روز قبل از فلور و بهمن و حتی
از آن عمارت کذایی بیشتر و بیشتر میترسیدم.
پشتم را به پنجره ی سرتاسری کردم و دو دستم را به میز کارم تکیه
دادم و وزنم را روی دستانم انداختم و با سری به زیر انداخته ،سعی
میکردم حرف آن روزس را از ذهنم خارج کنم؛ اما شدنی نبود ،هر
لحظه بیشتر از قبل داخل ذهنم رژه میرفت و کلمه به کلمه اش ذهنم
را سوراخ میکرد:
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" عزیزجونتون زیادی گناه داشت "
دقایقی بود که پشت میز نشسته بودم و نگاه سرگردانم پاسخگوی
فکر و خیالی بود که در اعماق ذهنم ،داﺋما در حال رفت و آمد بود.
با صدای زنگ موبایل ،از فکر و خیالم دست کشیدم و به صفحه ی
گوشی خیره شدم ،با دیدن نامش ،اول نفس عمیقی کشیدم و بعد سعی
کردم افکار منفی را از ذهنم کنار بزنم تا موج سهمگین شان باعث
نشوند که صدایم همچون چهره ام مستأصل به نظر برسد ،برای
همین مثل همیشه با لحن شاد پاسخ دادم:
جونم داداش؟!
با صدای دادی که از پشت گوشی ،به گوشم رسید ،تمام اعصابم این
فرمان را به مغزم رساندند که از خودم واکنش بدهم ،اما صدای داد
امیر باعث شد ،تنم یخ بزنپ و همان لحظه میخ زمین شوم ،تنها
واکنشم زمزمه ی آرام اسمش بود و انگار زمزمه ی صدایش از
صدای داد امیر باالتر بود چرا که باالخره عصب های پایم این
فرمان را از مغزم دریافت کردند که باید بجنبم که اگر دیر برسم،
وای.
در همین لحظه هر چه فکر و خیال منفی و ویران کننده سراغ
داشتم ،در صف ایستادند تا به ذهن مشوش چند دقیقه قبلم هجوم
بیاورند و خودشان را مهمان ناخوانده کنند.
نمی دانم با چه سرعتی توی خیابان های شلوغ تهران ویراژ دادم تا
بتوانم خود را به خانه ی عزیز جون برسانم؛ آنقدر نگران شدم که
حتی یادم رفت در اتاق را ببندم و گوشی ام را بیاورم.
باالخره بعد از دقایقی نفس گیر ،باالخره رسیدم؛ با عجله از ماشین
پیاده شدم و بدون اینکه در را ببندم ،به سمت در خانه یورش بردم،
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در حالیکه به دنبال کلید خانه داخل جیب شلوارم می گشتم ،مدام
زنگ خانه رو میفشردم.
در نهایت با باز شدن در ،از گشتن بیشتر خودداری کردم و صبر
کردن را جایز ندانستم و به سمت پله ها پرواز کردم.
نمیدانم در آن وضعیت چم شده بود که همین همم مانده بود که از
روی پله ها چند بار بخورم زمین ،اما باالخره با رسیدنم به تراس
خانه ی امیر ،با برداشتن چند گام بلند ،در اتاقک را به ضرب باز
کردم و خوم را داخل انداختم ،اما با دیدن امیر ،صحیح و سالم که
مقابلم ایستاده بود ،دهنم قفل شد و دیگر چیزی نتوانستم بگوبم.
حتی آویزان شدن یک نفر از شانه ام هم نتوانست من را از بهت
بیرون بیاورد؛ وقتی امیر رراغ صحیح و سالم دیدم ،نفس عمیقی از
آرامش کشیدم و آن کسی که از من آویزون شده بود را به کناری
هول دادم و به سمت امیر حمله کرده و محکم به آغوشش کشیدم.
خیالم زمانی آرام شد که امیر در آغوشم بود و بوی آشنایش مشامم
را نوازش میداد ،نمی دانم چه شد که سرم را روی شانه اش گذاشته
بودم و بی صدا اشک میریختم ،آن لحظه حاظر نبودم هیچ صدایی
را بشنوم ،حاظر نبودم هیچ چیز را بشنوم ،تنها چیزی میخواستم،
همین لحظه بود و صدای نفسهای امیر و ضربان قلب و حضورش
و دیگر هیچ.
به خودم که آمدم صداها واضح شد و متوجه شدم که امیر با دستش
نرم به کمرم میزد و از من میخواست تا حرف بزنم ،اشک روی
صورتم را با پشت دست پاک کردم و رو به روی امیر ایستادم و با
دو دستم صورتش را قاب گرفتم و گفتم:
حالت خوبه؟
سرش را تکان داد و گفت:
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آره داداش ،خوبم به خدا.
پس چرا داد زدی؟
نگاهی به پشت سرم انداخت و بازویم را گرفت:
خاک توی سرت مهدی ،برو یه لیوان آب قند بیار.
بعد از من خواست بنشینم ،آمد حرفی بزنه که باز بدون اینکه
بزارم چیزی بگوید ،گفتم:
چرا داد زدی؟!
چیزی نبود داداش ،بیا فعالً این آب قند رو بخور.
کمی بعد آب قند را دستم داد ولی من باز هم نگاهم به امیر بود،
لیوان را به دستم داد تا محتویاتش را بنوشم ،ولی تمام حواسم به
امیر بود ،نگاهم به صورتش بود ولی ذهنم پر بود از جمله ای که
این چند روز بارش را به دوش می کشید:
" عزیزجونتون زیادی گناه داشت"
باز هم این جمله ی لعنتی داشت تمام رخ ،خودش را به من نشان
میداد و من در فکر این بودم نکند بالیی سر امیر بیاید؟ نکند اتفاقی
برایش پیش بیاید ،نکند..
با تکان خوردنم توسط امیر نگاهم را به سمت امیری دادم که نگران
نگاهم میکرد که به خودم آمده و لیوان داخل دستم را روی زمین
گذاشتم و بازوی امیری که کنارم نشسته بود را گرفتم و مجدد به
سمت خود کشیدمش و پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم ،دستانم
را دو طرف صورتش گذاشتم و چشمانم را از آرامش حضورش
روی هم گذاشتم.
او هم به طبع ،دستش را پشت سرم گذاشت و چشمانش را بست،
انگار او هم فهمیده بود که به این آرامش نیاز دارم.
کمی بعد:
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این مسخره بازی رو هنوز کنار نذاشتین؟
با صدیاش از هم جدا شدیم ،نگاهم را به چهره ی آشنایش دادم و
لبخندی را که میرفت که به چهره ام بنشیند را خوردم و به جایش با
تعجب گفتم:
تو اینجا چکار می کنی؟
بازیگوشانه خندید و در جوابم گفت:
چه عجب ،ما رو هم دیدی؟
یک نگاهی به امیر انداختم که لبخندی زد؛ منتظر جوابم بود که از
جایم پا شدم ،به طبع مهدی هم که حاال نیشش تا بنا گوش باز بود،
بلند شد.
به سمتش رفتم و مهدی هم به خیال اینکه میخواهم بغلش کنم سمتم
آمد که ماهرانه چرخیدم و کمی بعد بود که داخل یک دستم گوش
امیر بود و داخل دست دیگرم ،آن زمان بود که صدای داد مهدی بلند
شد؛ در همان حال که گوشش داخل دستم بود؛ آخ و اوخ میکرد و
ناله ی اعتراضش را به گوشم رساند:
وحشی روانی این گوشه ها ،خمیر بازی نیست بچه.
نه بابا ،من فکر کردم خمیر بازیه ،ولی فکر کنم بهتر از
خمیر بازی باشه بزار امتحان کنم؟
و با این حرف گوشش را بیشتر از قبل کشیدم که صدای دادش بلند
شد.
هی مردک گاو ،دست گرز مانندت رو از رو گوشم بردار.
تا نگی غلط کردم ،ول کنت نیستم.
خب مسخره ،چرا گوش اون بوزینه رو اینجوری فشار
نمیدی که صداش در نمیاد؟
گوش این یار با وفا رو هم گرفتم ،منتها این مثل تو کولی
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بازی از خودش در نمیاره.
و بعد با گفتن این حرف به امیر ساکتی نگاه کردم که گوشش توی
دستم بود و از خنده سرخ شده بود اما در عین حال صدایش هم در
نمیآمد.
دستم را از روی گوشش برداشتم که صدای اعتراض مهدی باال
گرفت و گفت:
نامرد ،چرا ولش کردی؟ تو مثالً مهمون نوازی؟
همه ی این آتیشا از گور تو بلند میشه ،من که می دونم این
امیر از این کارا نمی کنه؟
خاک تو سرت ،مثال خواستم غافلگیرت کنم.
این چه طرز غافلگیریه مرد حسابی میخواستم سکته کنم.
و با گفتن این حرف ،گوشش را رها کردم که روی زمین ولو شد و
گوشش را چسبید و حاال من و امیر به اداهایش میخندیدیم.
کمی که گوشش را ماساژ داد رفتم سمتش که گارد گرفت اما من
بیتوجه به حالتش ،دستش را گرفتم و محکم در آغوشش کشیدم و
بعد زیر لب گفتم:
ببخشید رفیق که گوشت رو پیچوندم ،حاللم کن.
این چه حرفیه داداش ،میدونم که شوخی کردی.
از آغوشش بیرون آمدم و گفتم:
دلم برات تنگ شده بود کثافت.
نگاهی به امیر کرد و گفت:
این هم طرز خوشآمد گوییشه ،تو هم آدمی آخه؟
من فرشته ام.
آهان همون عزراﺋیل منظورته؟
برا تو آره.
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هنوز داشتیم ادامه میدادیم که امیر گفت:
خیلی خب حاال ،آدم باشین یکم.
مهدی:
 دو کلمه از پدر بزرگ خاله ی عروس.با این حرف مهدی هر دو زیر خنده زده و با گفتن خاطرات
گذشته ،برای ساختن لحظاتی ارزشمند به اتحادی ارزشمند پاسخ
داده و در کنار یکدیگر ،خاطره ای از پس خاطره ای دیگر رقم
زدیم.
همین دیدارها بود که برای همیشه در ذهنم باقی ماند به گونه ای
که هر چند وقت یک بار حاله ای محو از آن همچون فیلم سینمایی
از میان دیدگان تارم عبور میکرد و من را در حسرت یکبار دیدار
دوباره آن لحظات به سکوت وادار میکرد.
مقابل گاز ایستاده بودم و سیب زمینی های بخت برگشته ای را که
مهدی پوست کنده بود را سرخ می کردم ،با نگاه به ماهیتابه ،رو
به مهدی با حرص گفتم:
ـ آخه خل و چل ،تو رو چه به غذا درست کردن ،نگاه کن تو رو
خدا ،سیب زمینی ها رو جوری پوست کندی که انگار داری
پوست شوهر خاله ات رو میکنی ،بعدشم چرا هر خاللش اندازه
بند انگشت منه؟
ـ اومدی یه شب غذا درست کنی ،ببین چه قدر غر می زنی؟
ـ خب برادر من ،اینا به این راحتی سرخ نمیشن.
امیر که ساکت گوشه ی اتاق نشسته بود ،جانمازش را جمع کرد و
آن را گوشه ی طاقچه گذاشت و سمتم آمد و گفت:
ـ نمیخواد داداش ،تو برو بیرون من درست میکنم.
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مهدی که این صحنه رو دید ،گفت:
ـ خدا شانس بده ،من نمیفهمم چرا هر زمان من میخواستم غذا
درست کنم از امیر خبری نبود؟
منم خندیدم و گفتم:
ـ آخه یه جای خوب قایمش می کردم که فقط منجی من باشه.
مهدی صورتش رو جمع کرد و گفت:
ـ ای نامرد ،تو گلوت گیر کنه.
ـ حاال نمیخواد زیاد حرص بخوری ،الغر تر میشی.
با این حرف بی خیال خودش را روی زمین جلوی تلویزیون پهن
کرد و شکم قلنبه اش مثل مشک شروع به تکان خوردن کرد و
من هم از دیدن این صحنه غش غش شروع به خندیدن کردم و به
سمتش رفتم و رو به امیر گفتم:
ـ بدو بیا امیر که فرصت مهیا است.
امیر هم وقتی قصدم را فهمید ،با لبخند آمد و طرف دیگر مهدی
نشست و هر دو روی شکمش ضرب گرفتیم و مهدی هم هم نوا با
ما شروع به خواندن کرد:
به امید یه هوای تازه تر گفتیم از سفر و خوندیم از سفر
میخواستیم مثل پرنده ها باشیم ،آسمون رو حس کنیم ،رها باشیم.
اومدیم دلو به دریا بزنیم ،رنگ خورشید رو به شهر ها بزنیم.
اما نه اینجا صالح غربته ،سهممون یه کوله بار حسرته.
اینجا فصل بی صدای قصه هاست ،سرگذشتی داره هر کی بین
ماست.
یکی از قصه ی غصه هاش می گه ،یکی از غربت لحظه هاش
میگه.
« حسین ریاضیان »
218

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

به یاد دوران گذشته ،سه نفری بلند بلند آهنگ مورد نظرمان را
میخواندیم و من و امیر هم هماهنگ روی شکم مهدی ضرب
میزدیم و هر کدام برای لحظه ای از دنیای بی رحم این
روزهایمان جدا شدیم و خودمان را در گذشته گذاشتیم و به یاد
دوران خوش سربازی سرود رفاقت سر دادیم.
با حس بوی سوختگی و واکنش امیر که به سمت آشپزخانه دوید،
از ادامه ی شاهکار دوران جاهلیتمان دست کشیدیم ؛ مهدی نیز در
حالی که غر میزد ،از جایش برخاست و گفت:
ـ بیا ،غذا رو دادی دست امیر ،اینکه بیشتر زد سوزوندشون!
با اتمام حرفش ،امیر از آشپزخانه بیرون زد و ظرفی که داخل
دستش بود را داخل بغلم گذاشت و رو به مهدی گفت:
ـ نگران نباش داداش ،تا املت هست نگرانی نیست.
با دیدن گوجه ها و رنده ،آه از نهادم بلند شد و رو به امیر گفتم:
ـ خدایی خودت از این غذا حالت بهم نمیخوره که هر شب می
ریزی تو این معده ی بیچاره؟
امیر در حالی که به قیافهی درمانده ی من و مهدی میخندید،
گفت:
ـ خیلی خب حاال ،نگران نباش ،همینا رو نگینی خورد کن ،یه چند
تا سوسیسس هست ،سوسیس تخم مرغ می زنم.
نگاهی به گوجه ها کردم و گفتم:
ـ ولش کن گوجه نمیخواد دیگه.
قبل اینکه امیر چیزی بگه ،مهدی گفت:
ـ خوردشون کن ،من بدون گوجه ،سوسیس تخم مرغ مزم نمیده.
نگاهی به او کردم و گفتم:
ـ مهدی عجب اردای ناشتا میدی ،پاشو خودت رو جمع کن،
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همچین لش کردی دستورم میدی!
امیر با خنده گفت:
ـ چکارش داری شهاب جان ،یه امشب رو بذار به کام این آقا
باشه ،ما هم فرداشب داریم براش.
و با گفتن این حرف ،چشمکی زد.
با فکر به اینکه فرداشب برای حرف های نهایی باید به خانه ی
کوروش میرفتیم ،با ضرب به پیشانی ام زدم و رو به امیر گفتم:
ـ فرداشب تو خونه ی کوروشیم.
امیر با شنیدن این حرف گفت:
ـ نهایی شد؟
سری تکان دادم و گفتم:
ـ آره ،دیگه تصمیمون رو گرفتیم.
مهدی که تا حاال ساکت بود ،گفت:
ـ کوروش کیه؟
امیر گفت:
ـ پدر زن آقا شهاب.
مهدی که انگار از ماجرا خبر داشت ،گفت:
ـ پدرزنت رو با اسم صدا می زنی؟ تو هنوز این عادتت رو ترک
نکردی؟
شونه ای باال انداختم و گفتم:
ـ خودش میگه اینجوری صدام بزن.
کمی مکث کردم و گفتم:
ـ تو از کجا می دونی؟
مهدی:
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 خنگی ها؟ خو کی میتونه جز امیر بگه ،بعدشم خیلی بی معرفتیکه من االن بعد سه ماه باید بفهمم که تو داری دوماد میشی؟!
دستی روی شانه ذش گذاشتم و گفتم:
ـ ناراحت نشو داداش ،فکر نمیکردم بله بگه.
دلخور گفت:
ـ آخه خره ،کی میتونه به تو « نه » بگه که اینجوری میگی،
اصال توجیه مناسبی نیست.
ـ توجیه نیست باور کن ،یه سری مشکالت پیش اومد که اونقدر
گرفتار بودم که فکر نمیکردم در نهایت بله بشنوم ،بعدشم زیاد
دور نشده ،تازه بله رو گرفتم.
و با گفتن این حرف چشمکی زدم؛ او نیز سری تکان داد و با
لبخند آرزوی خوشبختی کرد.
به خاطر سردی هوای پاییز ،وسط سالن رخت خواب پهن کرده
بودیم و کنار هم دراز کشیده بودیم ،مهدی وسط خوابیده بود؛ من و
امیر را نیز از هم جدا کرده بود و از وقتی چراغ را خاموش کرده
بودیم ،مدام حرف میزد و نمیگذاشت بخوابیم ،برای همین رو به
مهدی کردم و گفتم:
ـ مهدی چه قدر حرف میزنی ،سرم رفت ،ساعت دو شد.
مهدی:
ـ خاک تو سرت ،به تو هم میگن رفیق؟! خبر نامزدی ات رو که
ندادی ،غذا هم که درست نکردی ،شکم من بیچاره هم شده طبل
شما دو تا خرس گنده ،حرفم نمیذاری بزنیم؟ تو دیگه کی هستی!
توی جایم نیم خیز شدم و گفتم:
ـ اوالً که گفتم جواب بله رو به تازگی گرفتم و امیر هم همین یه
هفته پیش فهمید ،دوما اندازه ده کیلو سوسیس تخم مرغ خوردی،
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تو دهات شما سوسیس تخم مرغ ،غذا به حساب نمیاد؟! سوما ،آخ
گفتی شکم ،امیر ،پاشو که شکم مهدی میگه بیاید طبل بزنید.
با این حرف ،مهدی به ضرب بلند شد و گفت:
غلط کردم ،دست به شکم من بزنی ،میدونی که االن پره پره؛
اون موقع است که با این کارتون آفاندیسم میترکه.
با این حرفش ،صدای من و امیر از قهقهه بلند شد و امیر گفت:
ـ مجید جان دلبندم ،آفاندیس نه آپاندیس.
مهدی:
 خیلی خب حاال ،دوتاییتون نشستین اینجا ،من بیچاره رو تک وتنها گیر آوردین ،بگیرین بخوابین.
با این حرفش ،هر دویمان با خنده خوابیدیم؛ رو به مهدی گفتم:
ـ هنوز بابات به آپاندیس میگه آفاندیس؟
مهدی:
ـ آره بابا ،اون دفعه که آبروریزی کرد ،ولی دیگه اون بنده خدا هم
فهمید این بابای ما بیسواده.
در حالیکه یاد خاطرات به یاد ماندنی مهدی افتاده بودم ،میخندیدم
و به یاد روزهای خوش گذشته لبخند به لب به سقف کوچک
اتاقک خیره بودم؛ همان روزها سفر کردم؛ همان روزهایی که در
غذای مافوقمان نمک میریختیم به هوای اینکه اضافه خدمت
بخوریم و بیشتر بمانیم؛ غافل از اینکه کالغ پر و سینه خیز
نصیبمان میشد ،امیر هم که بچه مثبتمان محسوب میشد ،درون
خالفهای ما شرکت نمیکرد و ما هم مجبور بودیم برایش گناه
بتراشیم ،نمونه اش هم زمانی بود که یک شب باید نگهبانی میداد
و من و مهدی داخل لیوانش قرص خواب حل کردیم ،او نیز تا
صبح تخت دم در نگهبانی خوابید ،صبح هم که مافوق دیدتش ،دو
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ماه اضافه خدمت برایش نوشت ،حاال اگر ما در نگهبانی خوابیده
بودیم ،باید سینه خیز میرفتیم و اضافه خدمت نمیخوردیم ،به
جای اینکه ما اضافه خدمت بخوریم اوی بیچاره باید جور خالف
ما را میکشید ولی من و مهدی هم همیشه تیرمان خطا میرفت و
تنبیه نصیبمان میشد؛ آخرش به مافوق گفتیم ،او نیز گفت ((:امیر
بچه ی خوبی است و ماندنش بیشتر به درد میخورد ،شماها که به
درد نمیخورین رو باید تنبیه کرد)) ،گرچه این حرفش از روی
شوخی بود و کلی هم خندیدیم ،اما باعث شد که امیر تا میتواند
من و مهدی را به مسخره بگیرد و به ریش نداشتمان بخندد.
با صدای خرو پوف مهدی که هنوز هم نسبت به گذشته تغییر
نکرده بود ،از رویای شیرین گذشته به حال پرت شدم و با تعجب
به مهدی که مثل قطار که برای رفتن عجله داشت ،درون گوشم
سوت میکشید و سکوت سنگین اتاقک را میشکست ،داخل رخت
و خوابم نشستم و به امیر نگاه کردم که پشت به مهدی کرده،
خواب بود؛ بیچاره چگونه میتوانست تو در این صدا بخوابد؟ خدا
عالم است!
با بیچارگی به او نگاه میکردم ،سعی کردم با تکان دادن بالشتش،
صدای قشنگش را خفه کنم اما با کمال تعجب صدایش بلندتر شد و
من با خود میگفتم ،ای کاش دستم میشکست و آن بالشت وامانده
را تکان نمیدادم.
هر چه قدر این پهلو آن پهلو شدم ،خوابم نبرد ،آخرش بیخیال
خواب شدم و از در اتاقک بیرون زدم و خود را داخل تراس
انداختم و روی یکی از پله ها نشستم ،ماشاءهللا صدایش تا اینجا
هم میآمد ،بیخیال صدای مهدی شدم که بلندی اش آرامش شب را
به هم میریخت.
نگاهم به دامن سیاه شب کشیده شد ،که در صفحه ی آسمان به
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زیبایی پهن شده بود ،آسمانی که زیر چترش ،امنیت داشتیم اما...
ـ تو هم خواب نرفتی؟
نگاهم به سمتش کشیده شد که آمد و کنارم نشست و دستش را
روی شانه ام گذاشت و در همان حال گفتم:
ـ نه بابا ،مهدی خونه رو با ایستگاه قطار اشتباه گرفته انگار.
لبخندی زد و گفت:
ـ مهدی همینه دیگه ،همیشه حتی تو خوابم خنده داره.
ـ پس غیر آدمیزاده.
ـ به قول خودت فرشته اس نه آدمیزاد.
ـ فرشته زیادیشه.
خندید اما کمی بعد بدون مقدمه گفت:
ـ ببخشید.
ـ چرا؟!
ـ امروز ترسوندیمت.
با یاد آوری امروز عصر ،نگاهم را از او گرفتم و گفتم:
ـ این بار رو استثناعا اصأل نمیبخشمت.
لبخند زد و گفت:
ـ چه کار کنم تا ببخشیم!
نگاهش کردم ،چرا من این بشر را اندازه ی تمام وجودم دوست
دارم ،به چشمانش نگاه کردم ،کمی نزدیکش شدم و با دستانم
صورتش را قاب گرفتم و گفتم:
ـ امیر جان هیچ وقت با نبودت ،منو امتحان نکن؛ اگه یه روز این
کار کنی اون زمان هیچ وقت نمیبخشمت.
ـ شهاب چت شده؟!
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بی توجه به حرفش ،مظلومانه گفتم:
ـ امیر میشه بهم قول بدی؟!
ـ منو ببخش شهاب که ترسوندمت ،من نمیخواستم.
نگذاشتم ادامه بده ولی گفتم:
ـ قول بده امیر.
نگاه امیر به یکباره از حباب اشک غلطان شد ،مثل اینکه خیلی
در مقابلش حقیر و مظلوم به نظر میرسیدم که دلش به حالم
سوخت و من را در آغوشش کشید و زیر گوشم گفت:
ـ قول دادم داداش ،قول میدم هیچ وقت تنهات نذارم ،قول می دم.
با وجود قولش ،نفس عمیق کشیدم و گذاشتم همین امشب آغوش
امیر به جای آغوش برادرانه ،بوی پدر را به مشامم هدیه کند.
آن شب ماه شاهد قول و قرارمان بود ،قراری برادرانه که شاید در
وفایش تأمل نکردیم.
*امیر*
رو به مهدی کردم و گفتم:
ـ مهدی میشه اینقدر اون خط کش رو روی میز نکشی؟ اعصاب
من داغون شد خب.
همچنان با خط کش مشغول بود و به منی که داشتم حرص
میخوردم ،توجهی نداشت؛ برای همین با حرص سمتش رفتم و با
غیض خط کش را از دستش کشیدم ،که صدای اعتراضش بلند شد
و گفت:
ـ چته؟
ـ اعصاب ندارم مهدی ،ول کن اونو.
ـ خب چرا اعصاب نداری؟
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با بی حوصلگی روی زمین نشستم و به ستون وسط سالن تکیه
دادم و گفتم:
ـ امشب شهاب باید انگشتر نشون ببره.
مهدی که گیج شده بود ،گفت:
ـ این االن ماتم داره ،مثل ننه مرده ها یه گوشه کز کردی!
ـ نه خب ،یه احساس بدی دارم.
مهدی چشمانش را تاب داد و با لحن بامزه ای گفت:
ـ وای مامانم اینا ،چه سوسولی تو؟! مگه قرار چی بشه که دلشوه
داری؟
ـ یکبار شد مثل آدم باشی؟
ـ نه راستش ،آدم بودن سخته داداشم.
ـ بله مشخصه تو هم بهت نمیاد ،اینم شانس ماست.
ـ حاال که فهمیدی آدم بشو نیستم ،دیگه قیافه ماتم زده ات رو نشونم
نده که خودم خدای بدبختی ام.
با تأسف سری برایش تکان دادم و گفتم:
ـ آدم یه دوستی مثل تو داشته باشه دیگه نیازی به دشمن نداره.
از پشت میز آمد و جلویم روی زیلویی که کنار ستون وسط کارگاه
پهن بود ،نشست و خونسرد گفت:
ـ پس چی؟ ببین داداشم منم مثل شیطان رجیم قسم خوردم نابودتون
کنم! اینجوری نگام نکن من گرگی ام در لباس میش.
ـ دوباره چرت و پرت گفت.
ـ نه جدا دارم راست می گم ،جوری شما دو تا رو نابود خودم کنم
که از عشقم سر به بیابون بذارین.
این را گفت و بعد خودش به حرف مسخره اش شروع کرد هر
هر خندیدن؛ وقتی دید که بر و بر نگاهش میکنم ،خنده اش را
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خورد و شاکی گفت:
ـ ﺋه چه مرگته ،از صبح رو اعصابمی؟!
ـ کمتر چرت و پرت بگو مهدی تا منم رو اعصابت نباشم.
ـ منم چرت و پرت نگم همینجوری رو اعصاب؛ صدایی ازت
متصاعد نمیشه ها ،اما انگار دارکوبی ،منم درخت ،قشنگ با
سکوتت رو این تنه رو سوراخ می کنی.
ـ تا ریشه ی این درخت رو با نوکم از جا در نیاوردم ،بلند شو
کمکم کن به جا چرند گفتن ،از صبح از بس حرف زدی نذاشتی
کاری کنم ،تا شنبه باید اون کنده ها رو تحویل کافه تریا بدم.
ـ دارکوب جان یه رحمی به دل بیچاره ی این رفیق تنها کن ،بابا
من مهمونم ،از صبح منو آوردی اینجا ،به جای اینکه ازم پذیرایی
کنی ،داری ازم کار می کشی.
از جایم پا شدم و به غرولندهای حرص درارش توجهی نکردم و
سراغ کنده ای که گوشه ی سالن قرار داشت رفتم و رو به مهدی
گفتم:
ـ به جای اینکه اینقدر نق بزنی ،کمکم کن تا زودتر اینا تموم شن
که شنبه بتونیم بیوفتیم دنبال کارای تو ،تا زودتر کارات راست و
ریس بشن بلکه من یکی از دستت خالص شم.
ـ تو روحت که در هر حال رفیقی و نمیشه اذیتت کرد.
به این حرفش خندیدم و مشغول کارم شدم ،مهدی هم از جایش بلند
شد و سراغ یکی از کارهایی که قبال تکمیل کرده بودم ،رفت و با
اسپری به جان کار افتاد تا تکمیلش کند تا کنار بگذارد خشک شود
و تحویل مشتری بدهیم؛ مهدی از درودگری سر رشته نداشت اما
ریزه کاری هایی را هر موقع میآمد یادش میدادم؛ او نیز الحق
که با استعداد بود و وقتی مشغول کاری میشد ،هم از دل و جان
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کار میکرد و هم برایم کمکی بود و کارها را روبه راه میکرد.
توی همین افکار بودم که مهدی گفت:
ـ به همین زودی پاییز شد ،انگار همین دیروز بود که آقاجانم واسه
عید همه رو دعوت کرده بود و فامیلم که منتظر یه لقمه نون مفتن
که ،همشونم میان؛ یعنی هوریز میکنن ها ،نمیدونی امیر وقتی
هم که میان ،خونه انگار میشه مثل حموم زنونه ،از هر طرف یه
صدایی میاد ،کاش حرف میجزدن ،حرف که نمیزنن که ،فقط
ور میزنن.
همانطور که مشغول کار بودم و روی کار نقش میزدم ،با لبخند
گفتم:
ـ مگه چی میگن؟
ـ چرت و پرت ـ ادای زنی که این حرف را گفته بود در میآورد ـ
یکیشون میگه(( :دختره سکینه چرا عروس نمیشه؟! بیست و چهار
سالش شد ،وای چه زشت ،مردم چی میگن)).
حاال جالبش اینجاست خودشم نمازش اول وقته ،تو جمع چادر از
سرش نمی افته ،ولی امان از این زبونش ،نمیدونی که فقط نیش
میزنه.
اون بکی هم میشینه کنارش میگه ((:ـ اعظم جون ،جون من،
هنوز عروس نشده؟! وای خدا مرگم بده ،چرا؟ بدبخت سکینه چی
میکشه بنده خدا؟))
حاال یکی نیست بهشون بگه بابا اصال به تو چه! اصأل ملت برا
چی باید بیان خودشون رو بدبخت کنن و زن آدم یه القبایی مثل
من و تو بشن؟ تو خونه باباشون بمونن که بهتره.
از لحن حرف زدنش خندم گرفته بود ،برای همین گفتم:
ـ تو هم که شدی مثل خودشون ،تو چرا حرص می خوری بابا؟
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این حرفهای خاله زنکی همیشه هست؛ تا این حرفا رو نزنن که
خوابشون نمیبره.
ـ حرص نمیخورم ،آخه خوش ندارم پشت ناموسم حرف بزنن.
با حرفی که زد ،چشمانم گشاد شد ،رو به او گفتم:
ـ نه بابا ،شما هم؟ همین چند لحظه پیش گفتی که دختر مردم مغز
خر نخورده که بشه زن تو ،چی شد وس؟
ـ االنم میگم ،ولی تو فکر میکنی که اگه من وضع زندگی شهاب
رو داشتم ،همینجور دست رو دست میذاشتم؟
با خوشحالی گفتم:
ـ ای وای ،نگو که تو هم مثل شهاب خر شدی؟
قیافه مضحکی به خودش گرفت و گفت:
ـ خر چیه مرد حسابی؟! تو هم آب نمیبینی ولی شنا گر قابلی
هستی.
ـ حاال که دیدی االن آب دیدم ،شنا هم دارم میکنم ،بگو ببینم این
بانوی بدبخت کی هست؟
ـ خیلی هم خوشبخته که دل آقا مهدی ،فقط به امید یه نگاهش
درهاشو باز کرده.
نیشخندی زدم و گفتم:
ـ رمانتیک شدی؟! مگه قبال باز نبود؟
ـ استغفرهللا ،قبال چفت بود ولی االن باز بازه.
سری از روی تأسف تکان دادم و گفتم:
ـ نگفتی؟ کی هست این بانویی که قراره از این دهلیز عبور کنه؟
ـ زهرا خانم ،دختر همین سکینه خانم.
از ادامه کارم دست کشیدم و گفتم:
ـ جدا؟ پس چرا اقدام نمیکنی؟
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ـ خواستگاری پول میخواد برادر من ،من با چه رویی برم دم در
خونه ی مردم بگم بهم دختر بدین.
ـ مرد حسابی مگه میخوای بری سبزی بخری که میگی پول
میخواد ،تو پا پیش بذار ،خدا کمکت میکنه؛ این حرف خاله زنک
های اطرافت هم شاید یه نشونه از جانب خداست ،شاید خدا
میخواست تو به خودت بیای و با این اقدامت هم بهش توکل کنی
و پا پیش بذاری تا هم به فکر کار و بار باشی و هم بار این زخم
زبون ها رو از روی دوش زهرا خانم کم کنی ،البته فراموش نکن
که این زخم زبونها به نفعتونم هست.
ـ چرا؟!
ـ مگه نگفتی این اعظم خانموتون مومنه؟
ـ چرا بابا ،به کمرش بخوره.
ـ خب دیگه زهرا خانمم یه ثوابی هم میبره چون با هر غیبتش هر
چی نماز و روزه و ثواب جمع کرده دو دستی میذاره تو سینی
اخالص و تقدیم زهرا خانم میکنه.
ـ ها راست میگی؛ خوبه ها ،میگم زهرا تو اون دنیا همه ی
اعمالش رو بگیره و براش زبون در بیاره.
ـ خیلی خب مهدی ،دو ساعت فقط حرف زدی ،نذاشتی به کارمون
برسیم.
ـ عوضش باعث کار خیر شدی؛ چی میشه آخر همین ماه برم
خواستگاریش.
ـ نه به اونکه نمیخواستی بری خواستگاری نه به اینکه اینقدر
عجله داری.
ـ دیگه برادر من حرف از کار خیر شد ،گفتم دستور پیامبر رو
زیر پا نذارم.
230

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

ـ آره جون خودت.
ـ حاال ببین ،همین آخر ماه میرم خواستگاری تا آخر پاییزم عقده،
تو هم دعوتی.
خنده ای به این عجول بودنش سر دادم و گفتم:
ـ منو که جرأت داری دعوت نکنی....،
با یادآوری حرفی که زد ،یک دفعه گفتم:
ـ تو چی گفتی؟ تا آخر پاییز؟!
ـ آره دیگه ،چیه؟ دیره؟...
هنوز میخواست حرف بزند که دوباره گفتم:
ـ امروز چندمه؟!
با این تغییر وضعیتم ،متعجب شده بود که گفت:
ـ پونزده مهر ،چرا؟
با یادآوری اینکه چند روز دیگر تولد شهاب و من فراموش کرده
بودم ،گفتم:
ـ وای مهدی ،سی ام تولد شهاب! چرا روز به این مهمی رو
فراموش کردم.
ـ فکر کردم چی شده امیر ترسیدم ،طوری که نشده.
ـ چی چیو طوری نشده ،اگه فراموش کرده بودم میدونی چقدر از
دستم ناراحت میشد؟
ـ بابا مگه شما بچه این که بخواد ازت ناراحت بشه؟
لبخند تلخی زدم و زیر لب گفتم:
ـ اگه به یاد هم نباشیم که رفاقت معنا نداره.
و بعد با خود گفتم:
ـ تولد شهاب ،یعنی تولد من ،انگار امیر از نو متولد شده ،انگار
امیری قبل شهاب نبوده ،با شهابه که امیر هست ،بدون شهاب
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یعنی امیر هیچه ،هیچ.
*امیر*
برنجی که جوشیده بود را درون سبدی که از قبل داخل ظرف
شور گذاشته بودم ،خالی کردم و شیر آب رو باز کردم تا نشاسته
ی اضافی برنج را بگیرم که با صدای مهدی ،شیر آب را بستم و
به طرفش برگشتم.
ـ به به بانو امیر ،بوهای خوب به مشامم میرسه ،انگار که امشب
خبری از تخم مرغ و املت نیست.
همینجطور که ته قابلمه را که با سیب زمینی برای ته چین می
پوشاندم ،لبخندی به این رفیق شکمو زدم و گفتم:
ـ دیگه یه آقا مهدی بیشتر نداریم که ،تا االنشم میزبان خوبی نبودم.
ـ این چه حرفیه داداش ،زحمتت دادم.
ـ شماها رحمتین ،نزن این حرف رو.
با این حرف ،به سمت برنج های آبکشیده رفتم و آنها را روی
سیب زمینی هایی که کف قابلمه فرش شده بودند ،ریختم و گذاشتم
تا دم بکشه و بعد سراغ فسنجون مورد عالقه ی مهدی رفتم که
مهدی گفت:
ـ شهاب امشب نمیاد پس؟
ـ نه امشب که باید نشون ببرن.
ـ چیزی هم خریده؟
همینطور که زیر قابلمه خورشت را کم میکردم که سر ریز
نکند ،در جوابش گفتم:
ـ این کارها زنونست دیگه ،تو فلور رو نمیشناسی؟ خودشو
میکشه تا یه مراسم آبرومندانه بگیره ،شهابم ریش و قیچی رو
232

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

سپرده دست فلور.
ـ اوهوم ،حاال دختره خوبه؟
سبدی که داخلش کاهو و گوجه و خیار و هویج بود را با یک
ظرف پیرکس کوچکی برداشتم و وارد هال شدم ،رو زمین نشستم
که بالطبع مهدی هم کنارم نشست و یکی از خیارهای داخل ظرف
را برداشت و گازی بهش آن زد؛ در حالی که مشغول درست
کردن ساالد شده بودم ،گفتم:
ـ آره خدا رو شکر ،دختر خوبیه .یعنی مثل خانوادش مغرور
نیست ،خیلی خونگرمه.
مهدی سری از روی تفهیم تکون داد و بعد دوباره گفت:
ـ درس خونده؟
سری تکون دادم و گفتم:
ـ داره میخونه ،دانشجوی دندان پزشکیه.
مهدی سوتی زد و گفت:
ـ پس شهاب نونش تو روغنه ،ایول بابا.
ـ بنده خدا هنوز دانشجوﺋه.
ـ باالخره که دکتر میشه.
ـ ببند مهدی.
ـ باشه.
و بعد مشغول بقیه خیاری که داخل دستش بود ،شد.
لبخندی به طرز نشستنش زدم که بالشت را زیر دستش گذاشته و
یکی از دستانش را تکیه گاه بدنش روی بالشت قرار داده بود؛ در
همان حال به خیار گاز می زد ،به دست من که داشتم گوجه ها را
قاطی خیارهای خورد شده ،خورد میکردم ساکت زل زده بود،
فقط صدای جویدنش صدای سکوت بینمان را خاموش میکرد ،که
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یکدفعه گفت:
ـ أه.
ـ چیه؟!
ـ امیر دستکش دستت کن.
با تعجب به دستانم زل زدم و بعد گفتم:
ـ چرا؟! من که دستام رو شستم.
ـ دستات پر موأن.
قیافه ام مچاله شد و به مهدی گفتم:
ـ پاشو خودت رو جمع کن مهدی ،اونوقت به من میگه سوسول،
موی دستم سست نیست که کنده بشه بیفته تو ساالد.
با این حرفم ،ادای اوق زدن در آورد و گفت:
ـ وای االن دیگه بلند شو دستکش دستت کن ،من از این ساالد نمی
خورم.
بی خیال گفتم:
ـ به درک.
با دست آزادش توی سرم زد و گفت:
ـ آدم نیستی.
با خنده سرم را از زیر دستش کشیدم بیرون و گفتم:
ـ اذیت نکن مهدی که یا دیدی ،یکی از تار موهام افتاد تو ساالد.
چندشی نثارم کرد و گفت:
ـ ببین میتونی امشب منو بیاشتها کنی؟
دستانم را رو به آسمان گرفتم و با خنده گفتم:
ـ خدا رو شکر.
ـ از لج تو هم که شده امشب رو زیاد سخت نمیگیرم.
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ـ میشناسمت ،حاضر نیستی به هیچ وجه از فسنجون دست
بکشی ،نگران نباش داداشم ،تمام نکات بهداشتی رعایت شده.
با گفتن این حرف ،گل از گلش شکفت و حاال او بود که خدا
شکری گفت و مشغول ور رفتن با تلویزیون شد ،من هم ساالد را
تمام کردم و ظرف ساالد را روی اپن گذاشتم و رفتم تا دستانم را
بشورم.
بعد اینکه دستانم را شستم ،نگاهی به ساعت تکیه خورده به دیوار
کردم ،هنوز هفت نشده بود ،امکان داشت که هنوز راه نیفتاده
باشند ،از ظهر این بار سومی بود که به او زنگ میزنم ،اما باید
زنگ میزدم ،برای همین گوشی را برداشته و با او تماس گرفتم،
به بوق سوم نکشید که تماس برقرار شد:
ـ جونم داداش.
ـ جونت سالمت ،چه خبرا؟
ـ هیچی ،از صبح که نبودم ،االنم اومدم دارم حاضر میشم که بریم
زودتر.
ـ امروز رو نمیرفتی شرکت.
خنده ای کرد و گفت:
ـ اتفاقا ً همه ی کارای عقب افتاده رو گذاشتم امروز انجام بدم.
لبخندی زدم و گفتم:
ـ آخه چرا؟
ـ برای اینکه حرص اولیا حضرت رو دربیارم.
ـ از دست تو.
بعد از کمی مکث ادامه دادم:
ـ خوبی شهاب؟ مشکلی نیست؟
ـ صدای تو رو که می شنوم ،اگه بدم باشم خوب میشم.
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ـ منم .امیدوارم خوشبخت بشی رفیق.
ـ ممنونم ،کی بشه نوبت تو بشه.
با این حرفش ناخودآگاه لبخندی زدم ،نمیدانم چرا ولی یکدفعه
بوی هل و دارچین یک چای خوشرنگ مشامم را نوازش داد و
طوسی یک نگاه جدید و شاید یک صدای خوشنواز از یک شخص
در ذهنم تصویر شد ،اما این تصویر لحظه ای با تکان دادن سرم،
از حافظهی شلوغم به ماورای طبیعت ذهنم پرتاب کردم و در
جواب شهاب فقط یک « ان شاء هللا » آرام زمزمه کردم.
شهاب هم خنده ای صدا دار سر داد و گفت:
ـ چی شد؟ نکنه تو هم بله؟!
با صدای پر هیجانش به خود آمدم و گفتم:
ـ چی میگی با خودت؟ زود برو آماده شو که دیرت میشه.
ـ منم که پشت گوشام مخملیه دیگه.
ـ حرف نباشه ،زودتر کاراتو کن.
ـ باشه ،ولی؟
ـ باز چیه؟
ـ تولدت مبارک.
با این حرفش ،لبخندی زدم و گفتم:
ـ یادم نبود.
ـ ولی ،من یادم بود ،کادوتم محفوظه ببخشید که امشب نشد که ...
ـ میدونم ،تو جون منی ،همین که یادت بود برای من کافیه ،حتی
اگه یادتم میرفت ،این چیزی از ارزش رفاقتمون کم نمیکنه.
ـ نوکرتم داداش ،فقط یه چیز...
ـ چی؟
ـ مثل همیشه ،برام دعا کن ،خیلی.
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ـ منم مثل همیشه میگم ،تو اولویت تمام دعاهای منی.
ـ ممنونم داداش.
ـ برو که خدا پشت و پناهت باشه.
ـ یا علی.
ـ یا علی.
با گفتن این حرف ،تماس را تمام کردم و گوشی را به لبم
چسباندم؛ به فکر فرو رفتم ،یادم نبود که بیست و چهار سال پیش،
کالبدم از بند دنیای پیشین رها شده و پا درون دنیای کنونی گذاشت
و آنقدر بند آن شد که سالگرد ورودش را به این جهان ،یادش
برود.ش
*امیر*
کنار مهدی نشسته بودم ،مشغول فوتبال بودیم و در کنارش تخمه
میشکستیم ،مهدی که کال زمین را با آسفالت خیابان اشتباه گرفته
بود ،فقط پوست تخمه را پرتاب میکرد ،انگار نه انگار اینجا خانه
است چرا که وسط هال از پوست تخمه فرش شده بود ،چند بار به
او تذکر دادم ولی انگار نه انگار که وسط سالن نشسته ،تا
میخواهند گل بزنند ،آن چنان داد میزند گویی ستون خانه تا
ریزش چندان فاصله ای ندارد ،با دیدن این حالتش گفتم:
ـ مهدی جان ،گوش من به درک ،داداشم از هیجان زیادی سکته
نکنی یه وقت.
وقتی دیدم جوابم را نداد ،سرم را از روی تأسف تکان دادم؛ من
نیز چون او نگاهم را به تصویر تلویزیون کشاندم که با صدای
زنگ در به خود آمدم ،مهدی نیز واکنش نشان داده و رو به من
گفت:
ـ من باز میکنم.
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با تعجب از این تغییر حالت ناگهانی اش ،گفتم:
ـ من خودم رو کشتم اینجا؛ توجهی نکردی ،حاال که در خونه رو
زدن که احتماالً با تو کار ندارن میری در رو باز کنی؟
ـ نه داداش ،با من کار دارن.
و با گفتن این حرف ،برخاست و کلید آیفن را زد و به سرعت از
مقابلم ناپدید شد.
ابروهایم از تعجب به ریشه ی موهایم پیوستند ،او هیچ وقت
حاضر نمیشد به خاطر فوتبال کاری کند اما اکنون بدون اینکه
حتی نگاهی به من بیندازد ،اینگونه با عجله خود را پایین رساند
برایم عجیب بود!
شانه ام را از روی ندانستن باال انداخته و سعی کردم تا آمدن
مهدی ،کمی از پوست های تخمه را که روی زمین پخش شده
بودند را با جارو دستی جمع کنم تا حداقل سالن از این افتضاحی
در بیاید.
با خود میگفتم ،بیچاره زن مهدی ،بنده خدا چگونه میخواهد با
این شلخته سر کند؟! خدا داند!
کمی بعد که تمیز کاری کردم ،سرو کله ی مهدی هم پیدا شد ،ولی
پشت در ماند وداخل نیامد که گفتم:
ـ مهدی کجا موندی؟ کی بود پشت در بود؟
وقتی دیدم داخل نیامد ،خود را از آشپزخانه که رفته بودم به غذا
سر بزنم و آشغالها را روانه ی سطل آشغال کنم ،به پشت در هال
رساندم ،که مهدی را کیک به دست دیدم؛ کیک داخل دستش توسط
دو شمع که به خوبی عدد بیست و چهار را نمایان میکرد ،زینت
داده شده بود؛ آن را جلوی صورتش گرفته بود ،از صورتش که
پشت کیک مخفی شده بود ،چیزی مشخص نبود و تنها کاله
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عروسکی بزرگی که روی سرش خودنمایی میکرد به تصویر
مقابلم جذابیت بخشیده و او را خنده دار جلوه میداد.
در حالی که از دیدن وضعیت مهدی ،لبخند میزدم؛ کیک را از
دستش گرفتم و با دیدن متن رویش که نوشته بود:

تولد تو ،سرود غزلی عاشقانه است؛ عشقی از جنس مهری
برادرانه و دوستانه
تولدت مبارک امیر مهربانم
لبخندم عمیق شد و با مهر رو به مهدی کردم و گفتم:
ـ این چه کاری بود کردی مهدی ،حسابی خجالت زده ام کردی.
مهدی که از وزن سنگین کیک داخل دستش خالص شده بود ،خم
شد و از روی زمین ،چند تا بسته ی کادو پیچ شده را برداشت و
من را به داخل هل داد و با صدای زمختش که سعی داشت بچه
گونه باشد ،خواند:
ـ تولد ،تولد ،تولدت مبارک.....مبارک مبارک تولدت مبارک
و بعد همین یک بیت را مجدداً تکرار کرد و با گذاشتن کادوها
روی تخت سمتم آمد و کیک را از داخل دستم بیرون کشید و آن
را روی اپن گذاشت و بعد دستم را گرفت و به وسط هال کشید؛ به
این ترتیب مثل همیشه شروع کرد به ادا و اصول در آوردن.
همینطور دور من که وسط سالن ایستاده بودم ،میچرخید و آن
شعر تولد را که بلد بود را میخواند و هر از گاهی دستانش را
هماهنگ با پاهایش تکان میداد و دورم میچرخید.
من که از این اتفاق و این تولد ناگهانی شوکه شده بودم ،وسط
سالن صامت ایستاده بودم و با لبخندی عمیق به شادی مهدی نگاه
میکردم و هر از گاهی به تشویق مهدی ،دست میزدم و در
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شادی که مهدی مسببش بود ،خودم را شریک میکردم.
دقایقی به همان صورت ایستاده بودیم و مهدی دست و پایش را
تکان میداد و دور من میچرخید که با صدای بلند «گل ،توی
دروازه» به یکباره مهدی ساکت شد و شوکه به صفحه ی
تلویزیون خیره شد؛ به ناگهان او نیز با صدای بلند همنوا با صدای
مجری ،نوای « گل» سر داد و از سر و کول من آویزان شد.
دو نفری نتوانستیم تعادلمان را حفظ کنیم که یکدفعه افتادیم رو
زمین و مهدی افتاد کف سالن ،من هم روی او افتادم .سرم را که
بلند کردم ،نگاهم به نگاه مهدی افتاد که با شیطنت به چشمم زل
زد و صدایش را نازک کرد و گفت:
ـ مرتیکه عوضی خجالت نمیکشی با این هیکلت به جون من
افتادی؟
من که از خنده حتی توان حرف زدن نداشتم ،از مهدی جدا شدم و
با دستم توی سرش زدم و بریده بریده گفتم:
ـ خا ..خاک  ...ت...تو ...س..سرت کنن مهدی ...تو...آدم نمی
شی.
خواست جوابم را بدهد که با صدای ضربه ی محکم دست کسی به
در سالن ،نگاه هر دوی ما به در سالن کشیده شد.
برای چند ثانیه هر دو شوکه به در سالن نگاه کردیم ،ولی با تشدید
شدن ضربات شخصی به در  ،به خود آمدم و برای باز کردن در
به سمت در هال روانه شدم و در را باز کردم که با چشمان
ترسیده ی خانم الهوتی (نوه ی عزیز جون) مواجه شدم ،سری
تکان دادم و گفتم:
ـ سالم خانم الهوتی ،مشکلی پیش اومده؟!
با نگرانی سرکی به پنجرهی اتاقک انداخت که از بیرون ،فضای
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داخلی سالن و آشپزخانه را به خوبی نمایان میکرد ،کشید و پتوی
نازکی که روی شانه اش انداخته بود را بیشتر دور تنش کشید،
بدون اینکه جواب سالمم را بدهد در همان حال گفت:
ـ صدای جیغ و داد شنیدم ،ترسیدم؛ اتفاقی افتاده؟
با خجالت سرم را پایین انداختم و لبم را به داخل دهانم کشیدم،
بنده خدا به خاطر بچه بازی های من و مهدی ترسیده بود؛ با این
حال شرمنده در چشمانش زل زدم و گفتم:
ـ شرمنده خانم الهوتی ،دوستم امشب مهمونمه؛ داشتیم فوتبال
میدیدیم؛ این شد که سر و صدا از ما بود ،شرمندم.
با شنیدن این حرفم ،ابروهایش را از تعجب باال داد و گفت:
ـ آقا لطفا ً به دوستتون بگید که این پایین آدم نشسته و از قضا
ممکنه کسی باشه که به شدت از تنهایی و تاریکی واهمه داره،
بعدش هم ما عذا داریم ،لطفا ً مالحظه کنید و با صدای بلند برای
هم تولد نگیرید ،سنی از شما گذشته.
خواستم جوابش را بدهم که مهدی از پشت پنجره سرشرا بیرون
داد و گفت:
ـ خانم اوالً به خاطر اینکه عذا دارید واقعا ً معذرت میخوام ،ولی
از خانمی مثل شما بعیده که فکر عهد دقیانوسی داشته باشید ،این
روزها دیگه بچه ها برا مادربزرگها و پدربزرگهاشونم جشن تولد
میگیرن ،دیگه ما که دیگه جای خود داریم ،همه اش که نمیشه یه
کنج نشست و درگیر زندگی شد ،گاهی هم زندگی باید درگیر ما
بشه ،مگه نه؟
خانم الهوتی که تا االن با تعجب به مهدی که با آن کاله تولدی که
برای بچه های چهار ساله طراحی شده بود و اصأل به چهره ی
مردانه ی مهدی نمیآمد و از او قیافه ی مضحکی ساخته بود
241

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خیره بود ،با اتمام حرف مهدی به سمتش رفت؛ همانطور که پتوی
دور تنش را سفت تر چسبیده بود تا نیفتد ،دست به سینه جلویش
ایستاد و به قیافه خنده دار مهدی پوزخندی زد و بعد نگاهی به من
انداخت و بعد دوباره رو به مهدی گفت:
ـ تموم شد؟
مهدی لبخندی زد که ای کاش نمیزد ،چون فقط دلم میخواست
زمین دهن باز کند و من را به درون خود بکشد تا فقط به قیافه
این مادر مرده که از حالت چهره خودش خبر ندارد ،بخندم؛ با این
وجود هر چقدر هم چشم و ابرو میآمدم ،نمیگرفت که؛ در نهایت
گفت:
ـ تمومم میشه.
خانم الهوتی دست برد و کاله مهدی را از سرش برداشت و
نگاهی به او کرد و گفت:
ـ میترسم زندگی زیاد درگیر شما شه ،آخه با این کاله
روی سرتون کمرش رو میشکنین که.
و با زدن این حرف دوباره کاله را روی سر مهدی گذاشت و رو
به من گفت:
ـ شب خوش.
و با این حرف از جلوی چشم های بهت زده ی من و مهدی دور
شد.
*شهاب*
کت و شلوار سورمه ای ام را با یک پیراهن مردانه ی سفید و
کراواتی با ترکیبی از رنگ سورمه ای و خطهای راه راه سفید
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هماهنگ کردم ،با پیوند ساعت استیل مردانه با این ترکیبات ،آخرین
نگاهم را به تصویر مقابل کردم و با برداشتن گوشی ام از روی میز
توالت که آخرین بار وقتی که با امیر صحبت کرده بودم ،آنجا
گذاشته بودمش ،قصد رفتن کردم.
از پله ها پایین آمدم و این بار بدون اینکه منتظر کسی باشم ،وارد
محوطه شده و با گذشت از باغ به ماشین رسیدم ،سوار ماشین شدم
و منتظر ماندم تا کم کم موسیو و مادمازل تشریف فرما بشوند.
سکوت ماشین را دوست نداشتم ،بنابراین گوشی ام را به ماشین
متصل کردم و از بین موسیقی های مورد عالقه ام یکی اش را
انتخاب کردم ،تا برای خودش در گوشه ای سر و صدا راه بیندازد،
مشغول گوش دادن به موسیقی در حال پخش بودم که یکدفعه آهنگ
قطع شد و پشت بند آن صدای موزیک زنگ گوشی ام ،من را به
خود آورد ،تماس را وصل کردم که صدای بشاش مهدی نوازشگر
گوشهایم شد:
ـ چطوری آقا داماد؟
لبخندی زدم گفتم:
ـ سالم داداش ،قربونت برم ،چه خبرا ،تو چه طوری؟
ـ من که مثل همیشه عالی ام ،خبرم که؛ سفارشیتون دریافت شد.
ـ دستت درد نکنه داداش ،جبران میکنم.
ـ جبران چیه بابا؛ کار خوبی کردی که منم توی شادیتون شریک
کردی.
ـ لطف داری مهدی جان ،نوکرم.
ـ چاکریم ،راستی پول کادویی که از طرف من خریدی رو دادم به
رانندت.
ـ چرا این کار رو کردی مهدی؟ من و تو داریم آخه؟
ـ دیگه هر چیزی جای خودش ،فعالً اینا رو ببرم باال که االن امیر
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میاد پایین ،دیگه نقشمون بر باد میره.
لبخندم عمیق شد و گفتم:
ـ بازم دستت درد نکنه مهدی ،خوش بگذره؛ جای منم خالی کنین.
ـ تو که بیشتر بهت باید خوش بگذره شاه دوماد؛ ولی باشه ،به یادتیم
رفیق.
ـ از دست تو مهدی.
ـ برو پی کارت دیگه ،چقدر حرف میزنی.
ـ تو روحت مهدی ،فعالً خداحافظ.
ـ خدانگهداری.
با قطع تماس ،درب ماشین باز شد و بهمن خودش را روی صندلی
ماشین انداخت و بعد او ،فلور در عقب را باز کرد و خودش را
تحویل صندلی داد ولی با ورودش به ماشین اولین چیزی که بیشتر
از همه جلب توجه میکرد ،بوی عطر غلیظش بود که چهره ام را
در هم کرد ،اما به روی خود نیاورده و بدون هیچ حرفی راه افتادم،
همین.
نگاهم به مسیر روبه رو بود و خیابان های شلوغ و پر ازدحام این
روزهای پاییزی را پشت سر میگذاشتم و بی توجه به حضور
کمرنگ فلور و بهمن فقط به این فکر میکردم که امروز امیر دقیقا ً
بیست و چهار ساله شد و چند روز دیگر هم انگار من به جرگه ی
بیست و چهار ساله های امسال میپیوندم و اصال به این فکر نمیکنم
که اگر خاله طوبی به جای فلور و بهمن بود ،چقدر برای چنین شبی
برایمان ذوق میزد ،هم برای تولد امیر هم برای....
از فکر به این زندگی غریبانه ناخودآگاه پوزخندی زده و بی توجه به
سکوت مسخره ای که داخل ماشین برقرار بود ،موزیک را مجددا
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فعال کردم ،شاید خواننده بتواند این رابطه ی سرد را کمی ،فقط
کمی با صدای گرمش ،قابل تحمل تر نگه دارد.
با رسیدن به مقصد از ماشین پیاده شدیم و کمی بعد با سبد گلی در
دست و ظرفی نقره که به سفارش فلور از شکالت های تلخ سرشار
شده بود ،وارد عمارت کامیاب شدیم و تحفه ی مذکور را به خدمه
ها تحویل دادیم؛ کمی بعد در سالن قصر کوروش دور هم جمع
شدیم.
این بار هم مثل دفعه ی قبل کوروش و کتی به استقبال نیامدند و تنها
خدمه هایشان برای استقبال شرفیاب شدند ،تنها تفاوت این بار با
دفعه ی قبل حضور پریسا بود که این بار او هم در جمع خانواده اش
منتظر قدوم مبارک خانواده ی فخر بود.
همه مشغول صحبت بودند ،اما من در سکوت به نقشه هایی که
برایمان میکشیدند به آنها نگاه می.کردم ،او نیز در سکوت بود،
هیچ کدوممان چیزی برای گفتن نداشتیم و تنها گهگاهی اتصال
نگاهمان گویای نگفته های درونمان بود .انگار او هم از وضع پیش
آمده ناراضی بود ،یعنی اگر با پسرخاله اش ازدواج میکرد،
خوشبخت تر میشد؟! من که به او گفتم دوستش ندارم و از اجبار
خود را درگیر کرده ام ،چرا من را انتخاب کرد؟ کاش پیشنهادم را
قبول نمیکرد ،حاال با یک عمر عذاب وجدان چه کار کنم؟! اگر
نتوانم خوشبختش کنم چه؟
این ها همه ی آن سواالتی بود که در این مدت کوتاه ،من را رها
نکرده بودند و قصد عذاب دادنم داشتند ،اما...
با شنیدن نامم از زبان کوروش نگاهم را از قالی زیر پایم گرفتم و
به نگاه قهوهای اش دوختم و گفتم:
ـ بله؟
ـ کجایی شاه دوماد؟
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ـ هستم در خدمتتون.
ـ برقرار باشی جوون ،گفتم نظر شما چیه؟
ـ در چه مورد؟
همگی نگاهی به هم کردند که در نهایت بهمن با شوخی گفت:
ـ عاشقیا شهاب جان؟! قرار شد که مراسم عقدتون عمارت خودمون
باشه و عروسی اینجا باشه.
پوزخندی به کلمه ی «عاشق» زدم و در پاسخ گفتم:
ـ رسمه عقد رو تو خونه ی عروس میگیرن ،اونوقت ما برعکس
عمل کنیم؟ البته جسارته که میگم ،چون پرسیدید ،گفتم؛ اساعه ادب
نشه.
کوروش کمی بیشتر به عقب متمایل شد و دو دستش را روی دسته
های مبل فیکس کرد و با لبخندی گفت:
ـ به قول آقا بهمن ،شما مثل اینکه زیادی در رویا تشریف داشتین
متوجه عرایض جمع نشدید ،چون اینجا یکم بزرگتره ،قرار شد
عروسی رو اینجا بگیریم و مراسم عقد رو خونه ی آقا بهمن.
نگاهم به سمت پریسا کشیده شد ،سعی کردم سرمایی که از بدو
ورود مهمان نگاهم شده بود را حذف کنم ،این سرما فقط الیق
آدمهایی مثل فلور و بهمن بود ،او که تقصیری نداشت ،بی توجه به
بهمن ،بدون خجالت گفتم:
ـ عروس خانم یکی دیگه است ،هر چی عروس خانم بخواد.
با این حرفم نگاه متعجب و قدر دانش را به من دوخت ،بقیه هم در
سکوت به پریسا خیره شدند ،او هم با وضع به وجود آمده سعی کرد
کمی خجالت درونش را کنار بزند چرا که با صدای کمی مرتعشش
گفت:
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ـ راستش نیازی به این همه بریز و بپاش نیست....
فلور نگذاشت ادامه دهد و گفت:
ـ نه دیگه دختر خوب ،من که همین یه پسر رو که بیشتر ندارم و تو
هم تک دختر خانوادتی ،باالخره باید فرقی بین شماها و بقیه ی
زوج ها باشه یا نه؟
پریسا به فلور خیره شد ،همگی منتظر جوابش بودند اما من نگاهم
به دستانش بود که هر زمان استرس داشت ،درهم تنیده میشدند؛
نگذاشتم که به جواب دادن به فلور فکر کند برای همین گفتم:
ـ پریسا نظرت چیه؟
حاال که مجدد متوجه من شد ،دستانش از هم باز شدند و گفت:
ـ من مشکلی ندارم ،هر چی بزرگترها تصمیم داشته باشن.
دلخور نگاهم را از او گرفتم و دیگر چیزی نگفتم.
پس از ساعتی که همه چیز از جمله مهریه نجومی و شیر بها و کلی
کوفت و زهرمار دیگر توسط اعضای ژوری مشخص شد و ما هم
در تعیینش نقشی نداشتیم و تنها ظاهراً در مهمانی حضور داشتیم،
برای سرو شام به سالن سرو رفتیم و بعد شام هم همگی در سالنی
دیگر مشغول صحبت های متفرقه شدند.
از فضای خفقان آور موجود در سالن نشیمن زیادی راضی نبودم،
بنابراین از جایم برخاستم و با اشاره ای از پریسا خواستم با من هم
قدم شود.
با ورودم به محوطه چشم هایم را بستم و با نفس عمیقی سعی کردم
هوای کمی سرد شده ی پاییز را به ریه هایم منتقل کنم ،با برگشتم به
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عقب دیدمش که پشتم مسکوت ایستاده بود ،بی مقدمه مخاطبش قرار
داد و گفتم:
ـ قرمز بهت میاد.
نگاهش به لباس بلند قرمز نقش تنش کشیده شد ،لباس بلندی که اندام
تو پرش را کمی جمع و جور کرده و همین باعث شده بود؛ امشب
برایم متفاوت به نظر رسد؛ در جوابم لبخندی زد و آرام «ممنونمی»
زمزمه کرد.
با خنده عقب عقب قدم برداشتم که با تعجب نگاهم کرد و ناگهانی
گفت:
ـ پشت سرت پله است.
ـ میدونم.
ـ پس چرا عقب عقب میری؟
ـ میخوام برم جایی که دفعه قبل رفتیم.
ـ خب از جلو برو.
ـ نه میخوام از پشت برم.
ـ دیوونه شدی؟
با این حرفش ایستادم و گفتم:
ـ دیدی سخت نیست؟
دوباره متعجب گفت:
ـ چی؟
ـ اینکه اینقدر خجالتی نباشی ،قبالً که اینجوری نبودی ،خودمونی تر
بودی مثل االن.
لبخندی زد و گفت:
ـ چه زرنگ شدی؟
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ـ زرنگ بودم.
ـ از خود راضی.
ـ ببین کم کم خودم یخت رو آب کردم؟!
ـ بله فهمیدم.
ـ خب خوبه که فهمیدی ،یک سری چیزا رو هم باید بهت بفهمونم.
یکی از ابروهایش را باال داد و با تعجب آمیخته با نیشخند گفت:
ـ بله؟!
به شوخی گفتم:
ـ بله و بال ،من هنوزم ازت دلخورم.
سرش را پایین انداخت و گفت:
ـ خودمم فهمیدم.
ـ خوبه فهمیدی و من رو ناراحت کردی!
ـ خب زشت بود که...
نگذاشتم حرفش را بزند برای همین گفتم:
ـ زشت این بود که من به تو احترام گذاشتم و نظرت رو خواستم،
ولی تو من رو در نظر نگرفتی و ـ ادایش را در آوردم  -ادامه دادم:
ـ هرچی بزرگترا تصمیم بگیرن!
چشمان قهوه ای اش را درشت کرد و گفت:
ـ تو داری ادای منو در میاری!
چشمکی زدم و گفتم:
ـ قشنگ بود ،نه؟
خودش را لوس کرد و گفت:
ـ اصالنشم قشنگ نبود.
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همانطور که در کنار هم گام برمیداشتیم رسیدیم به آالچیقی که
دفعه ی قبل نیز اولین بار با هم آن جا هم سخن شده بودیم ،به سمت
آالچیق پا تند کردم و روی یکی از کنده هایش نشستم که پریسا هم
خودش را به من رساند ،که گفتم:
ـ پس چرا امیر میگه بامزه اداتو در میارم.
لب و لونچش را آویزون کرد و گفت:
ـ تو ادای منو در میاری؟
چشمکی بهش زدم و گفتم:
ـ ادای تو رو نه ،ولی بین خودمون باشه؛ ادای فلور رو زیاد در
میارم.
با این حرفم شروع کرد به خندیدن ،او با خندیدنش من را وادار به
تماشای دندان های یکدست و سفیدش کرد که حاال در قاب قرمز رژ
لب سرخش دلربایی میکردند و بیش از قبل صحنه ی دیدنی و
جذابی را به رخ میکشیدند چرا که او را امشب در نظرم زیباتر
جلوه میدادند.
سرم را به دو طرف تکان دادم تا کمتر خیره اش شوم ،برای همین
گفتم:
ـ گرسنمه.
خنده اش را خورد و مجدد با چشمانی گرد شده ،گفت:
ـ چی؟!
مظلومانه گفتم:
ـ خب این پدر و مادر ما با ناز غذا میخورن؛ منم معذبم ،هیچی از
غذا خوردنم نفهمیدم که.
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فکر کنم دلش برایم سوخت که با گوشی اش ور رفت و بعد چشمکی
زد و گفت:
ـ عجیبه ها ،منم حس تو رو دارم؛ االن درستش می کنم.
با این حرفش دو تا دستم را به هم زدم و گفتم :
ـ ایوال دختر.
با گفتن این حرف لبخندی زد و به کسی حاال که حاال پشت خط
بود ،گفت:
ـ محبوبه جون ،میشه بیای محوطه ی پشتی و برامون شام بیاری؟
من و شهاب شام نخوردیم؛ ممنونم عزیزم.
با قطع گوشی ،رو به من گفت:
ـ االن میارن.
با کنجکاوی گفتم:
ـ به خدمه اتون میگی عزیزم؟
سری تکان داد و با خونسردی گفت:
ـ محبوبه خیلی زن خوبیه ،یک جورایی دوستمه.
با این حرفش خیال کردم دوستش یک دختر هم سن و سال خودش
میتواند باشد ،اما کمی بعد زنی حدود چهل ،چهل و پنج ساله و قد
کوتاه با یونیفرم سورمه ای که در رأس دیگر خدمه های دیگر گام
برمیداشت را به عنوان محبوبه خانم معرفی کرد ،متوجه شدم
تصوراتم اشتباهی تصویری محو از آدمها را در ذهنم ترسیم
میکنند ،زن با نزدیک شدنش ،رو به ما سالمی کرد و خوشآمد
گفت و با لطافت رو به پریسا ادامه داد:
ـ عزیزم؛ اینم از سفارش شما ،امر دیگه ای ندارین؟
پریسا از جایش برخاست و دست محبوبه را در دستش فشرد و با
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لحنی مهربان زمزمه کرد:
ـ دستت درد نکنه محبوبه جونم ،لطف کردی.
آن زن هم دستش را روی دست پریسا گذاشت و گفت :
ـ وظیفه بود ،کم و کسری بود کافیه زنگ بزنی.
ـ چشم ،ممنونم.
ـ نوش جان.
محبوبه عقب رفت و از کنار ما دور شد.
و من مات و مبهوت رفتار این دختر ،به دنبال پاسخی برای چراغ
روشن شده از عالمت های سوال های بسیاری که در ذهن مشوشم
پیش می آمدند ،میگشتم.
با رفتن محبوبه ،با لبخندی که حاال عمیق شده بود ،خودش را به من
رساند و روبه رویم نشست ،نگاهش به منی که داشتم با تعجب
نگاهش میکردم ،افتاد؛ ابرویش را باال انداخت و گفت:
ـ چی شده؟
با همان تعجب که کمی کمرنگ شده بود ،گفتم:
ـ تو اینقدر با ندیمه هاتون دوستی؟
سرش را به نشانه ی «آره» تکان داد و گفت:
ـ اوهوم ،البته نه همشون ،محبوبه خیلی ماهه.
نیشخندی زدم و گفتم:
ـ ﺋه! به جز محبوبه دیگه کی ماهه؟
اونم به طبع ابرویش را باال داد و دستش را زیر چانه اش گذاشت و
به حالت تفکر نگاهش را به اطراف داد و گفت:
ـ اوم؛ نمیدونم ،بهش فکر نکردم.
ـ این مگه به فکر احتیاج داره ،روبه روت نشسته.
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از آن حالت ،سریع خارج شد و لب و لونچه اش را آویزان کرد و
گفت:
ـ تو؟!
با چشمانی سیخ شده گفتم:
ـ مگه من چمه؟! منشی شرکت آرزو داره نگاهش کنم اونوقت تو....
نگذاشت ادامه بدهم که با لحنی شاکی گفت:
ـ بله بله؟ خوشم باشه؛ منشی شرکت بیجا می کنه چنین آرزویی
داشته باشه ،چشاش رو از کاسه درمیارم.
با دیدن چنین واکنشی ،لبخندی زدم و گفتم:
ـ نه بابا؛ پریسا خانم هم بلده حسودی کنه؟!
ـ من؟ کی گفته من حسودی میکنم؟
ـ من خودم دارم میبینم.
ـ شما کوررنگی داری ،باید ویزیت شی.
ـ ﺋه ﺋه ،دختر عجب وزه ای هستی ،االن داشتی خودتو برام
میکشتی که.
این بار اخمی مصنوعی را به صورت سرخ از خجالتش هدیه داد و
گفت:
ـ شهاب میشه بس کنی؟
ـ باشه ،این بار کوتاه میام؛ چون احتمال نمیدم هیچ خونی تو بدنت
بمونه.
ـ چرا؟!
ـ چونکه از خجالت همه ی خون بدنت تو صورتت جمع شده.
و بعد با گفتن این حرف شروع کردم به خندیدن.
دستش را روی صورتش گذاشت و گفت:
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ـ خیلی بد شدم؟
سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم :
ـ نه اصأل.
با ناراحتی لب و لونچه اش را آویزان کرد و گفت:
ـ ولی دوستام میگن وقتی قرمز میشم زشت میشم.
ـ ولی من که از دوستات بهت نزدیک ترم ،من بهت میگم زشت
نمیشی.
با گفتن این حرف بیشتر خجالت زده شد و نگاهش را به زمین زیر
پایمان هدیه داد ،من که دیدم اگر چیزی نگویم گردنش میشکند؛
برای همین گفتم:
ـ بوی این غذای لعنتی داره منو میکشه ،تو که همه اش خجالت
میکشی ،حداقل بذار من از خجالت این شکم گرسنه در بیام.
و با گفتن این حرف به سمت میزی که حاال به کمک محبوبه خانم
پر شده بود ،حمله ور شدم که با این حرکت؛ پریسا هم خجالت را
کنار گذاشت و برای کمکم اقدام کرد ،هر دو مشغول خوردن شدیم،
هر دوی ما از اینکه در دنیای متفاوتمان از آدم های داخل سالن
غرق بودیم ،احساس آرامش میکردیم ،هر کدام از ما در زندگی از
محبت خانواده بینیاز نبودیم و این بزرگ ترین نقطه اشتراک من و
او بود و همین باعث شده بود در پذیرش هم ریسک کنیم و بودن در
کنار یکدیگر را بپذیریم.
دور دهانم را تمیز کردم و به تکیه گاه کنده ،تکیه دادم و گفتم:
ـ وای خیلی خوردم ،امشب باید بریم اورژانس.
پریسا که خیلی وقت بود کنار کشیده بود ،گفت:
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ـ شهاب تو از صبح چیزی نخوردی؟
ـ نه راستش ،خیلی گرسنه بودم.
نگران گفت:
ـ چرا چیزی نخوردی؟
بی خیال گفتم:
ـ پیش نیومد.
با اخم گفت:
ـ یعنی چی پیش نیومد؟!
ـ یعنی کار زیاد داشتم و نشد.
ـ از این به بعد بیشتر مواظب خودت باش.
ـ چیزی نشده که.
ـ از نظر تو چیزی نیست ،ولی از نظر من هست.
ابروهایم را باال دادم و با لبخند گفتم:
ـ چشم دوشیزه ،سعی میکنم بیشتر مراقب خورد و خوراکم باشم.
لبخندی زد و چیزی نگفت ،از جایم بلند شدم و گفتم:
ـ نظرت چیه قدم بزنیم و این مصیبت رو هضم کنیم.
با خنده بلند شد و گفت:
ـ تا قبلش که گرسنه بودی ،مصیبت نبود حاال مصیبت شد؟
ـ آره دیگه ،االن که داره اذیت میکنه میفهمم مصیبته.
خنده ای کرد و گفت:
ـ از دست شما مردا.
شروع کردیم به قدم زدن که یکدفعه گفت:
ـ تو خیلی بی احساسی.
با تعجب سر جایم ایستادم و گفتم:
ـ چی شد یکدفعه؟!
بغ کرده گفت:
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ـ چرا اون روز که برات شعر فرستادم جوابم رو ندادی؟
رو به او گفتم:
ـ اتفاقا من هنوز یادمه چی برام فرستادی ،دوسش داشتم.
ـ چی بود اگه راست میگی؟
به چشم هایش زل زدم و زمزمه کردم:
اگر اجبار روز اول ،درخواست سرنوشت بود  /اگر تهدید مرگ
یاور ،تهدید بدسرشت بود /اگر راهی به دل بود ،میان چشم و
عقلم  /نمی آزرد دلم را ،که این هم پی نوشت بود
با حیرت گفت:
ـ چجوری یادت بود؟
ـ چون همه اش داشتم به این فکر می کردم ،چجوری بتونم طبع
شاعری به خودم بگیرم و جواب این هنر شما رو بدم.
لبخندی زد و گفت:
ـ پس فهمیدم خیلی هم بی احساس نیستی.
چشمکی زدم و گفتم:
ـ چی شد؟ پسندیدی یا نه؟
این بار بدون خجالت در چشمانم خیره شد و با حفظ همان لبخند
گفت:
ـ آره پسندیدم.
در راه برگشت به سمت عمارت بودیم و مثل موقع رفت ،هیچ حرفی
بینمان رد و بدل نشد؛ انگار خودشان هم به این نتیجه رسیده بودند
که باید از همین حاال مهر غریبگی بینمان را ،در دفتر
سرنوشتمان بزنیم و در مقابل بقیه تنها نقش یک خانواده ی ثروتمند
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خوشبخت را بازی کنیم .گرچه این غریبگی برایم اصال اهمیت
نداشت و شاید خیلی وقت است که رد و پایش را در جای جای
زندگی پر فراز و نشیبم میدیدم ،چرا که از بچگی به چنین اوضاعی
عادت داشتم و هیچ وقت توقع بیشتر از این را از این زن و مرد
نداشتم؛ بنابراین در مقابل سکوتشان و حس خفقان بینمان چیزی
نگفتم و خودم را مثل همیشه با افکار درونم مشغول کردم.
مدتی بعد جلوی عمارت نگه داشتم ،ماشین را داخل نبردم ،فهمیدند
که امشب هم نمی خواهم آنجا بمانم و جای من یک جای دیگه است،
برای همین بدون حرفی از ماشین پیاده شدند ،من هم با زدن تک
بوقی آن ها را به حال خودشان رها کردم و به سمت خانهی عزیز
جون به راه افتادم.
پشت چراغ قرمز ایساده بودم و مثل همیشه اتفاقات امشب را مرور
میکردم ،لحظات اول بودن در آن مراسم ،زیادی برایم خوشایند نبود
و حتی نفهمیدم تصمیم نهایی چه شد ،اما هر چه که به لحظات آخر
نزدیک میشدیم ،بیشتر دوست داشتم دقایق کش پیدا کرده و ما
همچنان با هم صحبت کنیم ،نمیدانم شاید دلیلش این بود که
روحیاتمان با خانوده هایمان فرق داشت و ما حرف هم را می
فهمیدیم ،یا شاید هم  ...نمی دانم ،ولی امشب خیلی زیبا شده بود ،نه
آرایش چندانی داشت و نه خیلی ناز و کرشمه قاطی رفتارش شده
بود ،او فقط ساده بود و همین برایم جذابیت داشت.
با سبز شدن چراغ راهنما ،به خودم آمدم و حرکت کردم و کمی بعد
به خانه ی عزیز جون رسیدم.
از ماشین پیاده شدم ،نگاهم را از اعالمیه هایی که لباس تن دیوار
شده بودند و به تازگی و به مدت چهارده روز ،دیوار کوچه ی سرد
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این محله را سیاه کرده بودند ،گرفتم.
از زمانی که عزیز جون حضورش را از زندگی مان حذف کرده
بود ،هر وقت که اینجا می آمدم ،این اعالمیه ها آینه ی دق می شدند
چرا که به من هشدار می دادند؛ حرف آن روز فلور را برایم یادآور
میشدند ،حرفی که بارها در ذهنم اکو شده و تنها بر مجهوالت
نامعادله ی شکل گرفتم در ذهنم میافزود:
"عزیز جونتون زیادی گناه داشت"
میدانستم که این حرف نمی توانست تنها در حد یک حرف باشد و
این من را عذاب می داد.
سری از روی تأسف تکان داده و کلید را در قفل انداختم؛ کمی بعد
خود را داخل محوطه ی خانه ی عزیز جون یافتم ،چشمم را از
چراغ های خاموش خانه ی مقابلم گرفتم و مسیرم را به سمت طبقه
ی باال سوق دادم؛ همانطور که سرم پایین بود؛ با دیدن سایه ی
شخصی که روی پله ها افتاده بود ،نگاهم را به آرامی باال کشاندم؛
با لبخندش که من را نگاه میکرد ،به خود آمدم؛ من نیز با لبخند رو
به او گفتم:
ـ چرا اینجا نشستی؟
ـ منتظر تو بودم.
ـ هوا سرد شده ،میچایی داداش من.
سری تکان داد و با شوق گفت:
ـ چیزی نمیشه ،بیا ببینم چه کار کردین؟
و با گفتن این حرفش به کنارش اشاره کرد ،من هم دو پله ی باقی
مانده را باال آمدم و کنارش نشستم و گفتم:
ـ خب چی بگم؟
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ـ بگو ببینم که کی باید شیرینی بخوریم؟
ـ راستش نفهمیدم.
با بهت نگاهم کرد و گفت:
ـ پس تو برا چی رفتی؟
پوزخندی زدم و گفتم:
ـ هیچی اونها تصمیم گرفتن و مام نگاه کردیم.
متعجب نگاهم میکرد که گفتم:
ـ خب چیه؟
ـ منو مسخره کردی؟
ـ نه به جون امیر ،من نفهمیدم آخرش چی شد ،ولی اینو فهمیدم که
عقد تو عمارت بهمنه ،عروسی هم تو عمارت کوورش.
ـ خوب شد اینو فهمیدی ،حاال چرا عروسی خونه ی بهمن نیست؟
تک خندی کردم و گفتم:
ـ چون خونه ی بهمن کوچیکه.
از تعجب چهار شاخ زد فکر کنم ،برای همین با خنده گفتم:
ـ چیه؛ تعجب کردی؟ ببین یک عمر من از دست اینا چی کشیدم.
ـ واقعا ً عجیب بود برام ،یعنی خونه ی کوروش اینقدر بزرگه؟ مگه
کوروش چه کارست؟
ـ یه شرکت واردات صادرات داره ،اما یه راه دیگه هم درآمد داره
که به بهمن وصل میشه.
ـ از چه راهی؟
سری از روی تأسف تکان دادم و گفتم:
ـ دارم سعی میکنم بفهمم.
ـ واقعا؟!
ـ اوهوم.
سری تکان داد و چیزی نگفت که با یادآوری تولدش گفتم:
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ـ اما امشب یکی متولد شده ،و االن بیست و چهار ساله شده.
سرش را به سمتم برگرداند و با لبخند گفت:
ـ مهدی گفت که کار تو بوده؛ غافلگیر شدم با مرام ،توی عروسی
ات جبران کنم داداش.
ـ نیازی به جبران نیست ،تو باش؛ نمیخواد جبران کنی.
ـ تا تو باشی؛ هستم ،نباشی که نابودم.
بدون فکر و ناگهانی گفتم:
ـ حتی اگه نبودمم ،تو باید باشی.
با اخم نگاهم کرد و گفت:
ـ هیچ وقت از نبودنت حرف نزن که کالهمون میره توی هم ،حاال
هم پاشو که بریم بخوابیم ،فردا صبح هزارتا بدبختی داریم.
و با زدن این حرف بلند شد و خودش را داخل اتاقک انداخت ،فکر
کنم عصبی اش کردم.
*امیر*
صبح زود با صدای داد و بی داد از خواب بلند شدم ،هنوز درکی از
موقعیتم نداشتم اما صدای داد و بیداد یک مرد غریبه می آمد؛
صدایش چندان واضح نبود ،چشم هایم را برای دقتی بیشتر به
صدای مذکور کمی ریز کردم ،اما انگار تا دراز کشیده بودم چندان
به شرایط به وجود آمده زیاد دقیق نمی شدم ،برای همین خواستم بلند
شوم که متوجه حجم سنگینی روی شکمم شدم؛ با دیدن پای هرکول
مانندی روی شکمم ،چشمانم را از درد ناچاری روی هم گذاشتم و با
صدایی که از حرص زیاد نشأت گرفته بود ،گفتم:
ـ مهدی این پای دویست کیلویی ات رو از روی شکمم بردار ،نفسم
گرفت روانی.
با شنیدن صدای پر از حرص من؛ فقط کمی تکان خورد و زیر لب
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بد و بیرای نثارم کرد و دوباره مثل قبل صدای خروپفش باال رفت،
سرم را از حرص بیشتر به بالشت فشردم و پایش را از روی شکمم
کنار زدم ،از جایم به سختی بلند شدم ،خدا لعنتت کند مهدی ،پای
گرز مانندش را روی من بیچاره انداخته و مثل خرس خوابیده؛
مگر بیدار نشی.
همچنان صدای داد و بی داد می آمد ،اما االن کمی واضح تر شده
بود و مشخص بود که این صدا از داخل خانه ی عزیز جون میآید،
خودم را سریع به سرویس رساندم تا سر و صورتم را بشویم.
از سرویس که بیرون آمدم؛ متوجه شهاب شدم که حاال از سر و
صدایی که واضح شده بود؛ از خواب بلند شده و گیج به در سالن زل
زده بود ،همانطور که به سمت در میرفتم و دستی توی موهای
آشفته ام میکشیدم ،گفتم:
ـ شهاب من میرم پایین ببینم چه خبره.
نأیستادم ببینم که شهاب چه می گوید ،با باز کردن در سالن ،خودم
را داخل تراس انداختم و به سمت پله ها رفتم و خودم را به طبقه ی
پایین رساندم.
با دیدن سر و صدای یک مرد غریبه که از داخل خانه ی عزیز
جون بلند شده بود؛ با نگرانی از اینکه شب گذشته خانم الهوتی تنها
بوده است و ممکن است کسی مزاحمش شده باشد؛ به شیشه ی در
آهنی خانه ی عزیز جون ضربه زدم و با نگرانی گفتم:
ـ خانم الهوتی مشکلی پیش اومده؟
وقتی واکنشی از اهالی خانه ندیدم ،مجددا اما با ضربه ای محکم تر
نسبت به قبل به در کوبیدم؛ صدای آن مرد آنقدر زیاد بود که متوجه
من نمیشدند؛ ولی کمی بعد ،با صدا زدن های مکرر من؛ باالخره در
اتاقک باز شد و مردی با صورتی سرخ شده از عصبانیت خودش
را بیرون انداخت ،اولش فقط زل زل نگاهم کرد ،اما بعد عصبانیتش
261

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

بیشتر شد و یقه ام را گرفت و گفت:
ـ تو دیگه کی هستی؟
با بهت به این مرد عصبانی نگاه میکردم ،اما سعی کردم خونسردی
ام را حفظ کنم؛ بنابراین گفتم:
ـ من مستأجر خانم الهوتی هستم.
مرد که انگار حرفم به مضاقش خوش نیامده بود؛ نگاهی به طبقه
باال انداخت و بعد یک نگاهی به من کرد ،من را ول کرد و خودش
را به داخل خانه انداخت و با صدای بلند کسی را صدا زد.
با رفتنش صدای جیغ دختری بلند شد؛ با وحشت خودم را داخل
اتاقک انداختم و به دنبال آن مرد گشتم؛ وسط سالن ایستاده بود و
موهای خانم الهوتی را درون دستش گرفته بود و میکشید ،آن زن
بیچاره هم که انگار قبل از آمدنم کتک خورده بود؛ فقط با جیغ و داد
اشک می ریخت؛ با دیدن این صحنه به سمت آن مرد پا تند کردم و
گفتم:
ـ آقا چه خبرته؟ این کارا چیه؟! ولش کن!
آن مرد که انگار توی حال خودش نبود و صدای من را نمی شنید،
رو به زن گفت:
ـ چه غلطی کردی؟ تو نبود من پسر آوردی توی خونه؟!
با عصبانیت گفتم:
ـ میگم آقا ولش کن ،بذار با هم صحبت می کنیم.
مرد که صدای من برایش خوشایند نبود ،گفت:
ـ تو خفه شو ،من امروز خون به پا می کنم.
ـ تو اصأل چکاره ای ،کی هستی تو؟؟
مرد که این حرفم را شنید؛ به سرعت خودش را به من رساند و با
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دو دستش به قفسه ی سینه ام فشار آورد و گفت:
ـ اونی که باید بپرسه منم نه تو ،تو اینجا چه غلطی می کنی؟ اصال
کی هستی؟ چرا تو خونه ای که یک دختر تنها هست ،تو هم هستی؟
دوباره چه آشغالی خونه ی مادر منو لکه دار کرده؟
با شنیدن حرف هایش ،از تعجب نمیدانستم چی بگویم ،یعنی این
عموی سفر کرده ی این زن بود؟! اگر این همان مرد بود ،پس چرا
این شکلی بود؛ اصال توقع نداشتم با چنین موجودی روبه رو بشوم.
وقتی دید جوابش را نمی دهم؛ با عصبانیت یقه ی لباسم را گرفت تا
حرفی بزند که خانم الهوتی گفت:
ـ با اون کاری نداشته باش ،اون بی تقصیره.
با شنیدن صدای آن زن ،دوباره یقه ام را ول کرد و رو به زن
چرخید و با عصبانیت غرید:
ـ دوباره چه گندی زدی؟ برادرم بس نبود؟ بس نبود که تو و اون
برادر نامردت ،برادر بیچارمو به کشتن دادین؟ برادرم بس نبود که
مادرمو هم تحویل سینه ی قبرستون دادین؟ بگو چکار کردی که
مادرم طاقت نیاورد ،نکنه با این یارو نقشه ها داشتین که...
خانم الهوتی نذاشت حرفش را بزند ،برای همین از جایش پا شد و
به سمت آن مرد که حاال فهمیده بودم عمویش است ،یورش برد و با
دستش محکم هولش داد ،آن مرد که روی زمین افتاد؛ خانم الهوتی
به سمت گلدان روی میز دوید و آن را برداشت؛ با دانستن اینکه می
خواهد چه بالیی سر خودش و آن مرد بیاورد ،به سمتش رفتم تا
گلدان را از او بگیرم ،اما آنقدر عصبانی بود که زورش زیاد شده
بود و به سختی میشد جلوبش را بگیرم ،کمی نگاهی به عقب کردم
تا ببینم آن مرد در چه وضعیتی است ،که با بلند شدنش حواسم از
سمت خانم الهوتی پرت شد و خانم الهوتی من را به سمتی هول داد
و دوباره به سمتش رفت ،به هم بد و بیراه می گفتند ،از حرف
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هایشان چیزی متوجه نمی شدم و علت دشمنی این عمو و برادر زاده
را درک نمی کردم ،اما هر چه که بود؛ به نظر خیلی جدی می آمد
و من هم دست تنها از پس این دو تن عصبانی بر نمی آمدم و تنها
توانستم گلدان را از دست خانم الهوتی بگیرم ،خانم الهوتی با دست
و پایش به جان مرد افتاده بود و هر دو به قصد کشت و از روی
کینه یکدیگر را می زدند ،من که شاهد چنین صحنه ای بودم ،نمی
توانستم رهایشان کنم و بروم تا بچه ها را مطلع کنم؛ این مرد هم با
دیدن من به شدت عصبانی بود و نمی دانم با دیدن شهاب و مهدی
می خواهد چه واکنشی نشان بدهد؛ تنها کاری که می توانستم بکنم
این بود که بتوانم این دوتا را از هم جدا کنم؛ بنابراین با عصبانیت
صدایم را باال بردم و رو به خانم الهوتی با تشر گفتم:
ـ بسه دیگه خانم ،برو کنار کشتیش؛ این چه کاریه .برو کنار ببینم
مگه اینجا میدون جنگه.
و با دستم بازویش را گرفتم و به عقب هولش دادم؛ بعد سمت مرد
رفتم و توی صورتش فریاد زدم:
ـ ساکت شو بهت می گم ،مگه اینجا چاله میدونه یا اینجا رو با
میدون جنگ اشتباه گرفتی؛ اینجا خانواده زندگی می کنه؛ با سر و
صدای بی جهت و بی خودت هم آبروی خودت رو بردی هم آبروی
این زن رو؛ آبروی خودتون به درک ،خجالت نمی کشی حرمت
خونه ی مادرت رو نگه نمی داری و مثل آدمای شصت سال پیش
برخورد می کنی؟ چه خبرته؟ چه مرگته؟ چته؟ بعد چند سال اومدی
توقع داری برات جشن بگیرن؟ مادرت مرد ،می فهمی؟ اون مریض
بود ،نه این زن در مرگش دخیل بود ،نه اینکه می تونست برای
نجاتش کاری کنه.
نفسی گرفتم و ادامه دادم:
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مرگ اون مادر به خاطر توإ بچه ای بود که معلوم نبود کجابودی ،حاال اومدی مادرت رو از کی می خوای؟ از زنی که نمی
دونه به درسش برسه یا به مادر بزرگ پیری که بچه هاش ولش
کردن و رفتن پی کدوم جهنم دره ای که تمام زحمات اون زن بیفته
به گردن زنی که گناه کرده تو خانواده ی شما به دنیا اومده؟ خجالت
نمی کشی به جای اینکه مرحم درد باشی ،شدی منبع زخم؟ !
سری از روی تأسف تکون دادم و با ضرب به گوشه ای پرتش
کردم ،در حالی که سعی می کردم صدایم را کنترل کنم ،گفتم:
ـ نامرد؛ مرد بودن به صدای کلفت و دست ضربدار نیست ،اینو تو
گوشت فرو کن.
نفسی از روی عصبانیت کشیدم و به سمت خانم الهوتی برگشتم که
روی زمین چمباتمه زده و از روی ناچاری و درد اشک می
ریخت ،که با صدای مهدی به خودم اومدم:
ـ چه خبر شده؟
با عصبانیت رو به مهدی بیچاره گفتم:
ـ معلوم هست شما دو تا کجایین؟ حتما باید دو نفر هم دیگه رو
بکشن تا شما بفهمین اتفاقی افتاده؟!
مهدی که با تعجب به ظاهر آشفته ام خیره شده بود ،با بهت گفت:
ـ چته امیر؟!
بعد نگاهش که به آشفته بازار خانه افتاد ،با بهت و تعجبی عمیق تر
ادامه داد:
ـ اینجا چه خبره؟!
با این حرف «یا اللهی» گفت و خودش را داخل انداخت و پشت
بندش شهاب هم به پیروی از مهدی ،وارد سالن خانه شد.
با آمدن مهدی و شهاب ،آن مرد ،مجدد و با عصبانیتی به مراتب
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بیشتر از دفعه ی قبل ،فریادی کشید و رو به خانم الهوتی گفت:
ـ نه یکی ،نه دو تا ،سه تا مرد تو این خراب شده چی میخوان؟!
چرا باید یه دختر تنها با سه تا مرد گنده تو یک خونه زندگی کنن؟!
هان؟! چه دلیلی داره جز اینکه ثابت کنه این دختر مورد داره؟!
و با گفتن این حرف ،انگشت اشاره اش را سمت خانم الهوتی
بیچاره گرفت که از گریه ی زیادی ،سفیدی چشمانش به سرخی
مبدل شده و به هق هق افتاده بود که با بلند شدنش قصد حمله به آن
مرد را داشت ،اما مهدی که حرف آن مرد به مضاقش خوش نیامده
بود؛ قبل از واکنش خانم الهوتی ،یقه ی مرد را گرفت و او را به
دیوار چسباند و شروع کرد به کتک زدن آن مرد؛ شهاب که تا حاال
ساکت بود ،سریعا ً واکنش نشان داد تا مهدی را از مرد جدا کند؛ هم
من و هم شهاب می دانستیم که مهدی شدیداً غیرتی است و این
مساﺋل جزو خطوط قرمزش محسوب میشود .
من هم به سمت خانم الهوتی دویدم که بی توجه به اینکه آن مرد
توسط مهدی کتک میخورد ،بازهم برای خالی کردن خودش؛ در
حال تقال ست تا منی که مانع از هجومش به سمت مرد شده ام را
کنار بزند و عمویش را حتی شده با دستای خودش خفه کنه.
این را از ناسزاهایی که نثار عمویش می کرد ،فهمیدم.
خانم الهوتی که انگار صدای من را نمیشنید و با عصبانیت هر چه
تمام تر سعی داشت آستین لباسش را از دست من خارج کند ،با
شدت به سمت مخالف کشاندم و در صورتش فریاد زدم:
ـ بسه دیگه.
با دادی که زدم؛ انگار مهدی هم فهمید که اگر بیشتر از این آن مرد
را بزند ،باید در این اوضاع بی پولی و بی شغلی؛ هزینه ای به
عنوان دیه به مجموع هزینه های تو در توی زندگی اش اضافه کند.
زن با صدای دادم؛ به خودش آمد ،دستش شل شد و بالطبع ،دست
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من هم از آستینش جدا شد و او روی مبلی که پشت سرمان قرار
داشت ،افتاد .از حال نرفت؛ اما انگار دیگر توانی برای ایستادن
نداشت؛ همچنان گریه می کرد و هق هق سر می داد ،با دیدن حال
خرابی که داشت؛ رو به شهاب که حاال دستش از دست مهدی جدا
شده بود؛ کردم و گفتم:
ـ شهاب جان ،میشه یه لیوان آب قند بیاری؟ بنده خدا ،رنگ به رو
نداره.
با گفتن این حرف شهاب سری تکان داد و به سمت آشپزخانه راه
افتاد.
مرد که دید شهاب به قصد آشپزخانه به گوشه ای می رود ،خون
داخل دهنش را همان جا به بیرون تف کرد و مجددا از جایش بلند
شد و دست شهاب را گرفت و روبه ما غرید:
ـ خوب خودتونو لو میدین ،اگه غلطی نکردین ،پس این عوضی راه
آشپزخونه رو چطور بلده؟! چطوره که سوراخ سمبه های این خراب
شده رو می شناسین؟! هان؟!
مهدی با عصبانیت:
ـ حرف دهنت رو بفهم مردک...
آمدم چیزی بگوبم که شهاب جلو رفت و یقه اشو گرفت و گفت:
ـ ببین عوضی ،من تا حاال دستم به آشغال جماعت نخورده؛ بفهم که
چیو داری از اون دهن یه منی بیرون میاری ،اول حرف رو تو
دهنت مزه کن بعد تفش کن جلوی پات .خجالت نمی کشی که به
برادر زاده ی خودت ،ناموس خودت ،انگ می چسبونی؟!
منی که اینجا وایسادم خودم نامزد دارم و ناموس سرم می شه.
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بعد اشاره ای به مهدی کرد که گوشه ای روی زمین نشسته بود و
در خود فرو رفته و عصبی به نظر می رسید ،گفت:
ـ ایشونم دوست من هست که مدتیه مهمونمونه و برای پیدا کردن کار
از شهرش اومده تهران.
اون آقا هم گهگاهی به مادرتون سر می زد و وقتی هم نبود ،نامزد
من می اومد پیش عزیز جون.
با گفتن این حرف ،هولش داد و او هم تلو تلو خورد و روی یکی از
پشتی هایی که روی کناره های کنار دیوار چیده شده بودند ،افتاد و
بعد زیر لب گفت:
ـ مشکل اینجاست که هممون فکر می کنیم که عقل کلیم و هر
قضاوتی که بخوایم می کنیم ،حاضر نیستیم به خاطر رفع سوء تفاهم
این زبون رو تکون بدیم و سوال کنیم ،فقط بلدیم زر الکی بزنیم.
با گفتن این حرف ،به سمت آشپزخانه رفت و مدتی بعد با یک لیوان
آب قند آمد داخل سالن.
لیوان را از دستش گرفتم و تشکری کردم ،آن را دست خانم الهوتی
دادم که حاال انگار آرام شده بود ،شاید هم تظاهر به آرام بودن می
کرد.
حدود نیم ساعتی بود که جو سالن آرام شده بود و خانم الهوتی فقط
به گوشه ای خیره بود و تکان نمی خورد ،عمیقأ به موضوعی فکر
میکرد که از آن بی اطالع بودیم ،هرچند که لزومی هم نداشت که
اطالعی داشته باشیم؛ آن مرد هم یکدفعه از جایش بلند شد و با
عصبانیت خانه را ترک کرد ولی لحظه ی آخر این وعده را داد که
با پلیس برمیگردد و تکلیف ما سه نفر را روشن می کند.
سری از روی تأسف برای این حجم از بی عقلی که می تواند در
268

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

یک نفر جمع بشود؛ تکان دادم ،کسی که نخواهد بفهمد ،اگر خودت
را به در و دیوار هم بکوبی ،آن آدم نمی فهمد که نمی فهمد.
مشغول تمیزکاری خانه ی عزیز جون بودیم ،مبلمانی که از حمله ی
وحشیانه آن مرد روی زمین واژگون شده بودند را با کمک بچه ها
درست کردیم که یکدفعه خانم الهوتی گفت:
ـ از وقتی پدرم رفت ،اون از من و برادرم بیزار شد؛ همیشه با نگاه
کینه توزانه اش بهم میفهموند که با تمام عموها که برادر زادشون
رو دوست دارن متفاوته .منم به خاطر نفرت توی چشماش ازش
دوری می کردم؛ می فهمیدم چرا ،اون عاشق برادرش که پدرم
باشه ،بود؛ پدرم به خاطر قتلی که برادرم اونم غیر عمد مرتکب شده
بود و مدتها زندان بود ،سکته کرد و بعد از یک مدت کوتاهی
نتونست دووم بیاره و من و آرمان رو تنها گذاشت.
با گفتن این حرف؛ غم هایش ،جایشان را به قطرات اشک دادند و
روی گونه هایش جاری شدند ،ما سه نفر هم که حاال کنجکاو
شده بودیم ،برای رفع کنجکاوی مان؛ هر کدام مبلی را برای نشستن
انتخاب کردیم و به گذشته خانم الهوتی سفر کردیم:
ـ مدتی بعد ،نتونستم خانواده ی مقتول رو راضی کنم ،تنها به گرفتن
دیه رضایت می دادن که منم آه در بساط نداشتم و عمو هم تمام دار
و ندارش و عزیز جونی که به خاطر مرگ پدرم و وضعیت برادرم
افسرده شده بود ،رو برد میالن همونجایی که خودشم االن ساکن
اونجاست .به عزیز جون گفته بود که خودش همه چیز رو درست
میکنه و عزیز جون رو هم برای درمان میبره میالن.
اونها رفتن و من رو که دختری تنها بودم و تازه پشت کنکوری هم
بودم ،با کوله باری غصه ی جدید تنها گذاشتند ،مجبور بودم برای
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گرفتن رضایت؛ هر روز خودم رو آویزون در خونهی خانواده ی
مقتولی کنم که بهشون حق میدادم عذا دار پسر جوونشون باشن که
برادر من به خاطر بی دقتی اونو زیر تایر های ماشینش له کرد.
اشک هایش بیشتر شدند و بالطبع هق هق هایش هم از ته دل همراه
تر ،در همان حال گفت:
ـ نتونستم هیچ کاری کنم ،آرمان هم منو تو یک روز صبح زمستونی
تنها گذاشت ،اعدامش نکردن؛ قرار بود همون روز اعدامش کنن؛ اما
داداشم همون شب خوابید و صبح که اومدن صداش بزنن ،اونو غرق
خون دیدن؛ تشخیص دکتر سکته ی مغزی بود ،در اثر سکته،
خونریزی کرد و دیگه نتونستن نجاتش بدن؛ وقتی رفتن سراغش،
یک ساعت قبلش مرده بود.
بعد از فوتش ،خانواده ی مقتول بهم گفتند که قصدشون رضایت بوده
و می خواستند که آرمان درس عبرت بگیره.
افسرده شده بودم ،اون حرف خانواده ی مقتول بیش از قبل منو
داغون کرده بود و از من یک دیوونه ی به تمام معنا ساخته بود؛ این
شد که تصمیم گرفتم به کمک یکی از دوستان پدرم که میالن زندگی
میکرد ،از مادر بزرگم خبر بگیرم و بهش اطالع بدم که نوه اش رو
هم مثل پسرش از دست داده و زودتر خودش رو بهم برسونه تا این
یکی رو هم از دست نداده.
وقتی مادربزرگ فهمید ،سریعا ً به کمک دوست پدرم؛ خودش رو به
ایران رسوند و شد مرحم تموم زخم هام .
اومد و پسرش رو به خاطر جفایی که در حق من و آرمان داشت،
عاق کرد و کمکم کرد تا خودم رو پیدا کنم و دوباره بشم همون
دختری که به دنبال رفتن به سمت آرزوهاش همیشه در حال
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جنگیدنه .منتها این دختری که حاال ساخته شده ،مثل قبل یه پدر
مهربون و یه برادر پشت و پناه رو در کنارش نداشت و باید خودش
میشد یار و پشت و پناه خودش.
از بعد از اون زمان دیگه خشایار رو ندیدم ،دیگه هم ایران نیومد و
همونجا موند ،من هم بعد از مدت ها تالش ،باالخره به آرزوم یعنی
پزشکی رسیده بودم ،سرم گرم رویاهام بود و باهاشون خوش بودم
البته در کنار مادر بزرگم ،که درس منم بعد هشت سال تموم شده بود
و حاال باید تخصص میگرفتم ،خیلی تالش کردم که باالخره یکی از
دانشگاه های مطرح آمریکا بورسیه شدم ،نمی دونستم خوشحال باشم
یا ناراحت .خوشحال از اینکه چنین موقعیتی رو کسب کرده بودم یا
ناراحت از اینکه از مادربزرگ دور می شدم و نمی دونستم با
دوری من ازش ،چه بالیی سر اون و خودم می اومد ،آخه ما چندین
سال کنار هم زندگی کرده بودیم و اون تمام دارایی من از این دنیای
بی رحم بود و من بدون اون نمی تونستم ادامه بدم ،اما من بدتر از
این هاش رو هم تحمل کرده بودم و ناراحت خودم نبودم ،ناراحت
پیرزنی بودم که حاال اگه منم می رفتم کسی نبود که بخواد باال سرش
باشه و از اون پرستاری کنه.
دنبال یه سری از این دانشجوهای خوابگاه بودم که دنبال خونه
میگردن ،اما دیدم خیلی هاشون سر به هوا هستن و اگه تعطیلی پیش
می اومد همه می خواستن برای مدتی برن شهرشون ،منم دنبال کسی
می گشتم داﺋما اینجا باشه و داشتن این خونه براش جزء ضروریات
باشه که آقای سالمی هم شما رو معرفی کرد که میتونستین یه
فرصت طالیی با بودنتون کنار مادربزرگم بهم بدین.
نفسی گرفت و مجددا ادامه داد:
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ـ حاضر بودم هیچ مبلغی برای کرایه خونه در قبال کمکی بهم
میکنید ،ندید ولی خیالم راحت باشه تا مدتی که من نیستم ،کسی
هست که مادربزرگم کنارش تنها نباشه و البته وضعیت جسمانی اش
هم مدام کنترل میشه و الحق که شما در حق من برادری کردید و در
حق مادربزرگم نقش پسرش رو به خوبی بازی کردین و کارهاش
رو کردین ،کاری که وظیفه ی پسرش بود و شما انجام دادین ،در
حالی که اصالً وظیفتون نبود.
سری تکون دادم و گفتم:
ـ متأسفم به خاطر اتفاقاتی که براتون افتاده و خوشحالم به خاطر
اینکه از پس این سختی ها ،بر اومدین و مقاومت کردین و هدف
زندگیتون رو دنبال کردین.
عزیز جون رو مثل مادرم دوست داشتم و این تنها کاری بود که
میتونستیم در قبال قلب بزرگ عزیز جون داشته باشیم ،من مطمﺋنم
شهابم نظر من رو داره و اصال از اینکه در این مدت ،سعادت
داشتیم که لحظات خوشی رو کنار عزیز جون داشته باشیم ،ناراحت
نیست.
با اتمام حرفم؛ نگاهم به سمت شهاب کشیده شد که نگاهش را به زیر
انداخته بود و توی خودش بود؛ این را میشد از چینی که روی
پیشانی اش نشسته بود؛ فهمید .آنقدر غرق فکر بود که متوجه من
نشد که مهدی با تکان دستش او را متوجه من کرد.
نگاهش که به ما افتاد که منتظر نگاهش میکردیم؛ به خودش آمد و با
عذر خواهی از حواس پرتی اش؛ حرفم را تایید کرد و از نبود عزیز
جون ابراز ناراحتی کرد.
مدتی که گذشت با صدای زنگ در به خودمان آمدیم؛ خانم الهوتی
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که به قصد باز کردن در خانه ،از جایش بلند شد؛ مانعش شدیم و در
نهایت برای باز کردن در حیاط ،به سمت در سالن روان شدم.
با باز کردن در حیاط متوجه همان مرد شدم که االن میدانستم
خشایار نام دارد ،که کنار یک سرباز ایستاده و با غضب نگاهم می
کرد.
خشایار بی توجه به سرباز ،دستش را روی قفسه ی سینه ام گذاشت
و من را داخل خانه هل داد؛ سعی کردم به خاطر این حرکت توهین
آمیزش چیزی نگویم تا بیشتر از این عصبانی اش نکنم.
با هل دادنم؛ زیر لب " برو بذار باد بیادی" نثارم کرد و خودش را
داخل انداخت و پشت بندش از سرباز خواست که داخل بیاید.
سرباز که مرد جوان ریز نقش اما قد بلندی بود ،گام بلندی برداشت
و خودش را داخل خانه انداخت.
با ورود سرباز به داخل خانه و همچنین صدای بلند خشایار که
سکوت دقایقی قبل را کنار زده و فضای خانه را به جنگ و دعوا
دعوت میکرد ،بلند شد و همین ،خانم الهوتی بیچاره را تا مرز
وحشت هدایت میکرد .با عالمت سرم از مهدی که حاال با صدای
بلند خشایار به همراه شهاب ،شتابزده خودشان را به محوطهی
خانهی عزیز جون رسانده بودند .خواستم تا خانم الهوتی را از
فضای متشنجی که میرفت تا مجدد بر فضای خانهی یخ زدهی بی
احساس این روزها حاکم بشود دور کنم.
با حرکتی از سوی مهدی ،مرد عصبانی گر گرفت و به سرباز به
سمت آن دو اشارهای کرد و گفت:
ـ نگفتم سرباز؛ این دختر تو این محله آبرو برامون نذاشته!
خواست ادامه دهد که با عصبانیت گفتم:
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ـ حرف دهنت رو بفهم احمق ،من مستأجر اینجام.
رو به مهدی و بعد شهاب اشاره کردم و ادامه دادم:
ـ ایشون مهمون من و اون آقا هم برادرم هستن .توقع داری دختر
مردم رو در حد کشت بزنی و ما هم کشک ،بشینیم چیزی نگیم؟! هر
چی باشه آدمیم مرد حسابی ،ایشونم مثل خواهرم ،وقتی صدای
دادشون رو شنیدم؛ حق بدین سرباز ،وحشت کردیم .آخه چون به
تازگی مادربزرگشون فوت کردند ،همهی محل میدونن که ایشون
تنها هستن ،منم گفتم نکنه کسی مزاحمشون شده باشه.
با تأسف پوزخندی زدم و به سر تا پای آن مرد به اصطالح محترم
نگاهی انداختم و ادامه دادم:
ـ ولی نمیدونستم ،یه آشنا خنجرش میتونه خیلی تیزتر از صد تا
غریبه باشه.
خشایار آمد حرفی بزند که سرباز مانع شد و با تشر گفت:
ـ وایسا ببینم ،هی هیچی نمیگم دور بر میداری ،من اینجام تا مشکل
رو حل کنم.
بعد رو به من با اعصابی داغون و حوصله سر بر گفت:
ـ قولنامه دارین دیگه؟
ـ بله قولنامه هست.
ـ بیارش دیگه!
سری تکان دادم و به سمت اتاقک خانهی عزیز جون راه افتادم و رو
به خانم الهوتی که با دلهره نظارهگر اتفاقات بود ،گفتم:
ـ قولنامه رو میخواد ،لطفا هر دوش رو بیارین؛ دیگه حقایق رو به
عموتون گفتین ،نیازی به الپوشونی نیست.
سری تکان داد و به سمتی پا تند کرد؛ چندی نگذشت که با چند تا
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برگه ی داخل دستش ،خودش را به من رساند و برگه ها را تحویلم
داد.
تشکری کردم و به سمتشان رفتم و برگه ها را تحویل سرباز دادم.
سرباز هم که انگار بیحوصله تر از این حرف ها بود ،برگه ها را
از دستم کشید و خودش را به سنگاب گوشهی حیاط رساند و رویش
نشست و حاال در سکوت مشغول خواندن محتویات برگه شد و بعد
از چندی ،رو به ما گفت:
ـ چرا دوتاست؟ اونم به فاصلهی سه ماه؟!
اومدم حرفی بزنم که خشایار صدایش را باال برد تا حرفی بزنه که
سرباز اجازه نداد و گفت:
ـ تو میشه یک لحظه چیزی نگی؟ دارم با ایشون صحبت میکنم.
با این حرف ،خشایار کال خفه شد و دیگر چیزی نگفت که با سکوت
خشایار ،سرباز منتظر به من نگاه کرد.
پوفی از روی استیصال کشیدم و باالجبار تمام ماجرا را تعریف
کردم .
سرباز بی حوصله با اتمام حرفم ،از روی سنگاب بلند شد و زیر لب
"چه مسخره” ای عنوان کرد و نزدیکم شد و رو به من گفت:
ـ توقع داری باور کنیم؟!
باور؟
ـ کجاش غیرقابل
ِ
ـ همه جاش ،مگه میشه یه پیرزن مریضو به یه پسر آس و پاس
دانشجو که از قضا شغل درست و حسابی هم نداره بسپاری و بری
سی خودت؟! مگه فیلمه؟
ـ آقا من که به شما گفتم که پرستار اون خانم بودم.
ـ مگه پرستاری خوندی؟!
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خانم الهوتی که تا حاال ساکت بود ،گفت:
ـ آقا من خودم پزشکم ،ایشون اون کمک های امدادی که الزم بود
رو میدونستند ،من هم ازشون طی چند مرحله تست گرفتم ،نتایجش
رو دارم هنوز.
سرباز میخواست واکنش نشون بده ،که خشایار با غضب گفت:
ـ هر چی اصال ،گیریم راست بگن؛ اگه این دختر سوسهای نداشت
چرا نباید یک دختر رو برای پرستاری میآورد؟ !
خانم الهوتی با عصبانیت روبه خشایار گفت:
ـ خودم عقلم میرسید؛ قبل این آقایون ،چند مورد خانم بودند که
تقاضا داشتند؛ اومدن و مدتی هم پرستار بودن اما اصال موردای
خوبی نبودن .اوال که شب هایی که مادر بزرگم خواب بود و نیاز به
استراحت داشت ،دوستاش رو می آورد و بی اطالع من اینجا برای
خودشون مهمونی میگرفتند.
بعد با لحنی کنترل شده رو به سرباز کرد و گفت:
ـ بعضی ها هم که خوب بودند ،داﺋم نمیتونستند باشند و آخر هفته ها
برمیگشتند شهرشون.
بعدشم خانم ها مثل آقایون نمیتونستند تنها ساکن یک جا باشند؛ اکثر
خانم های خوابگاهی برای مدت دو سه روز در هفته یا در ماه باید
می رفتند ،من نیاز به کسی داشتم که داﺋم اینجا باشه .این آقا هم نیاز
فوری به یک خونه داشت تا بتونه راحت درسش رو بخونه و کارش
رو انجام بده؛ من هم مثل بقیه از ایشون تست گرفتم و باتوجه به
اینکه شرایطش رو داشتند ،قولنامه نوشتیم و ایشون نقل مکان کردند،
همین.
سرباز که بی حوصله تر از این حرف ها بود ،برگه های قولنامه را
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سمتم گرفت تا بگیرمشان و بعد رو به من بیتوجه به سخنرانی خانم
الهوتی گفت:
ـ شما باید با ما بیاید اداره ،اونجا صحبت میکنیم.
*شهاب*
با تعجب به معرکهای که آن مرد به عنوان عموی خانم الهوتی راه
انداخته بود ،نگاه میکردم که با حرفی که سرباز زد کامال شوکه
شدیم؛ اصال نفهمیدم چی شد ولی وقتی به خود آمدم دیدم که امیر را
با خود بردند و من و مهدی و خانم الهوتی شوکه به در بستهی
روبهرویمان خیره بودیم و در نهایت با ضربهای که مهدی به شانهام
زد به من یادآوری کرد که باید فکری به حال وضعیت پیش آمده
کنیم؛ بنابراین همگی سوار ماشین شدیم و به سمت آدرسی که سرباز
داده بود روان شدیم.
تا خود کالنتری ،خانم الهوتی اشک ریخت و عموی المروتش را
مورد اصابت نیش کالمش قرار داد ،انگار که آن مرد نسبتا ً محترم،
کنارش نشسته بود و او هم او را مورد حملهی ضربات کالمش قرار
میداد.
با اعصابی داغون ،میراندم و فقط دعا میکردم اتفاق خاصی نیفتد
وگرنه نمیتوانستم هیچ وقت خودم را ببخشم؛ من باعث آواره شدن
امیر بودم و او هم بهخاطر بیعقلی من عذاب میکشید.
مدتی نگذشت که مقابل کالنتری ترمز کردم و سه نفری خودمان را
به کالنتری رساندیم؛ با دادن مشخصات خانه و توضیحات دیگر.
کمی بعد هر سه روی صندلی های انتظار پشت در اتاق سرگردی
که مسﺋول رسیدگی به پرونده بود ،منتظر نشستیم.
نمیتوانستم باور کنم که به خاطر چنین مسأله احمقانهای ،باید در این
نقطه بنشینم و به دری خیره بشوم که امیر من ،آنجاست و مشخص
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نیست که چه اتفاقی برایش بیفتد.
سعی کردم هر فکر منفی را از ذهن مشوشم کنار بزنم و فقط به این
فکر کنم که دو ساعت دیگر هیچ خبری از این حرف ها نیست و
ما برمیگردیم به همان اتاقک دنج باالی خانهی عزیز جان و
دوباره مهمان املت خوشمزهی امیر میشویم؛ آن مرد مزاحم هم به
خاطر سوء تفاهم پیش آمده از ما عذرخواهی میکند.
اما حیف که همهی این ها خیال خام بود که با خوشخیالی باور
داشتم اتفاق بیفتد.
بعد از دقایقی پرتنش که انگار برایمان ساعت ها به طول انجامید،
در نهایت با اشارهی سرباز ،به اتاق سرگرد هدایت شدیم و حاال
همگی مقابل مرد جا افتادهی تقریبا چهل سالهای که شخصیتش
صالبت خاصی را به رخ میکشید ،نشسته بودیم .سرش پایین بود و
مطلبی را داخل برگهای که زیر دستش قرار داشت ،مینوشت و ما
هم همچنان خیره به او ،منتظر صحبتی از جانبش بودیم که این
سکوت تلخ و کشنده را اتمام بدهد.
بعد از دقایقی که به کندی گذشتند ،سرش را از زیر بلند کرد و نگاه
سبز تیرهاش را به جمع حاضر داد و با لهجهی شمالی که نشان از
این داشت که از شمال به اینجا برای انجام وظیفهای منتقل شده
است؛ رو به امیر گفت:
ـ شما پزشکید؟
امیر سری به طرفین تکان داد و گفت:
ـ خیر.
سرگرد اخمی بر چهره اش نشاند و گفت:
ـ پس چطوری پرستار خانم فرخی (عزیز جون) شدید؟
ـ من دوره های امداد رو دیده بودم ،از پس اون چیزهایی که خانم
الهوتی ازم میخواستند بر میاومدم.
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ـ چی میخونی؟
ـ دانشجوی سال آخر روانشناسی هستم.
سرگرد سری به نشانهی تفهیم تکان داد.
برگهای را از داخل پرونده برداشت و دست امیر داد و گفت که با
دقت بخواندش.
امیر برگه را گرفت و مشغول شد؛ هر چقدر که میگذشت ،قیافهی
بهت زدهاش بیش از پیش به وجودم استرس وارد میکرد که در
نهایت زیر لب با بهت گفت:
ـ قتل؟!
سرگرد که منتظر واکنش امیر بود ،سری از روی تأیید تکان داد و
گفت:
ـ بله قتل.
امیر با ناباوری گفت:
ـ یعنی چی؟!
نگذاشتم ادامه بدهد ،با دلهره و نگرانی رو به مرد جدی رو به رویم
کردم و گفتم:
ـ میشه ما رو هم روشن کنید؟ چه اتفاقی افتاده؟!
سرگرد که از اظهارات خشایار متوجه شده بود من دوست امیر
هستم ،گفت:
ـ دوستتون کامالً براتون توضیح میدن.
نگاهم از سرگرد به امیری کشیده شد که همچنان به دهان سرگرد
چشم دوخته بود و چیزی نمیگفت .طاقت نیاوردم و رو به امیر
گفتم:
ـ امیر یه چیزی بگو.
امیر با رنگی پریده گفت:
ـ نمیفهمم چی میگن.
279

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خشایار که تا حاال گوشهای نشسته بود و به این نمایشی که راه
انداخته خیره بود ،گفت:
ـ خودشو به موشمردگی زده.
رو به من ادامه گفت:
ـ دوستتون قتل کرده ،مادر منو کشته؛ من هم ازش نمیگذرم .
با شنیدن کلمهی «قتل» انگار چیزی داخل مغزم منفجر شد! برای
همین نفهمیدم چه شد ،فقط به سمتش حمله ور شدم تا دهنش را ببندد.
*شهاب*
یقهاش را گرفته بودم و به دیوار چسباندمش .خواستم بزنمش که
مهدی با قدرت دو تا دستم را گرفت و مانع از این شد که صورتش
را زیر پاهایم له کنم.
مهدی از پشت ،کمرم و دستانم را گرفته بود و نمیگذاشت به سمتش
قدمی بردارم؛ با عصبانیت رو به خشایار گفتم:
ـ قبل اینکه از اون دهن کثیفت ،حرفی بیرون بیاد اول ببین اسم کیو
اون که بخواد دستش به خون یک
میبری .امیر من مبرا تر از ِ
انسان ،اونم عزیزجون که اینقدر برای ما عزیز بود آلوده بشه!
پوزخندی زدم و ادامه دادم:
برادر من از غم از دست دادن عزیزجون که مثل مادرش دوستشداشت ،تا مدت ها غمگین و ناراحت بود.
نفسی گرفتم و رو به سرگرد کردم و با غم و درماندگی ادامه دادم:
ـ این دیگه چه تهمتیه؟! مثل این می مونه که به یکی بگن مادرتو
کشتی؛ میدونین اون طرف چه حالی میشه؟! چرا الکی تهمت
میزنید؟
سرگرد با عصبانیت به صندلی که قبالً نشسته بودم ،اشاره زد و
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گفت:
ـ بشین اینجا ببینم؛ ما اینجا تهمت نمیزنیم ،با مدرک حرف می
زنیم ،تو هم اگه انقدر مطمﺋنی ایشون بی گناهه ،مدرک بیار.
ـ چه مدرکی دارین؟ اول شما مدرکتونو رو کنین.
سرگرد با اخم به همان برگه هایی که به دست امیر داده بود و هنوز
هم توی دست لرزانش خودنمایی می کردند ،اشاره زد و رو به من
گفت:
ـ مدرک میخوای؟ بفرما اینم مدرک.
با استرس به برگه ها نگاه کردم و نگاه بعدیام را به امیری دادم
که مات و مبهوت به سرگرد زل زده بود و چیزی نمیگفت .برگه
ها را از دست سردش بیرون کشیدم و به محتویات داخلش چشم
دوختم؛ هرچه قدر که می خواندم ،آرزو میکردم ای کاش سوادی
برای خواندن نداشتم ،یا حداقل کور میبودم که شاهد این لحظه
نمیشدم .
اما روزگار ثابت کرده که هیچ وقت ،هیچ چیزی بر وفق مراد ما
نیست و ما همچنان اسیر غافلگیری هایش هستیم .با دیدن شواهدی
که عنوان شده بود ،بیش از پیش مضطرب و ناامید شدم و تنها با
بهت رو به امیر نالهای سر دادم:
ـ امیر؟!
امیر اما سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت؛ نمیدانم چرا بقیه
چیزی نمیگفتند؛ کاش حداقل کسی چیزی میگفت .نگاهی به بقیه
کردم؛ خانم الهوتی با بهت امیر را نگاه میکرد ،آن مرد هم همچنان
عصبی گوشهی همان دیواری که لحظهای پیش گیرش انداخته بودم،
ایستاده بود و با بیتفاوتی به این حال و روز فلک بارمان نگاه
میکرد؛ انگار قلبی در سینه نداشت و با قصاوت تمام به دنبال هدفی
است؛ و اما مهدی ،او انگار با سرگرد حرف میزد و توجیحاتی
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میآورد اما من صدای او را نمیشنیدم؛ من تنها متن مقابلم را
میدیدم که انگار صوت داشت و مدام دور سرم اکو میشد و من
یارای باورش را نداشتم.
( محضر رﺋیس پلیس اداره  .........واقع در  ........استان تهران
عرض می شود:
طبق بررسی های انجام شده از سوی اداره پزشک قانونی تحت
نظارت سرگرد حاکمی و اطالعات جمع آوری شده از سوی
اعضای رصد تحت نظارت سرگرد تهرانی؛ عنوان می گردد که در
صبحگاه روز دوشنبه و در تاریخ  ..........مرحومه خانم ملوک
فرخی توسط پرستارش آقای امیر بوستان که تنها و فقط در آن روز
صبح در خانه حضور داشتند ،از طریق تزریق داروی
سمی ...........ایشان را به قتل رساندند و در حال حاضر مضنون
اصلی قتل این پرونده به شمار میرود.
اثر انگشت وی نیز حکم تأیید بر موارد فوق است.
با
ا
تشکر
مضا و اثر انگشت)
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد؛ امیر را بازداشت کردند و سرگرد
حتی اجازهی وسیقه هم نداد ،حتی نگذاشتند با هم حرف بزنیم .انگار
واقعا قاتل گرفته بودند.
آنقدر داغون بودم که نفهمیدم چطور از کالنتری بیرون زدیم و
خودمان را به کارگاه رساندیم .دلم نمیخواست چشمم به آن خانه
بیفتد ،برای همین از مهدی خواهش کردم که من را اینجا برساند؛
گرچه اینجا بودن هم دردی را دوا نمیکرد .باید به فکر راه چاره
282

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

بود وگرنه ممکن بود چنین تهمتی ریشهدار بشود و ریشهی
زندگیمان را بخشکاند.
در همین افکار غوطهور بودم که متوجه صدای زنگ گوشیام شدم؛
صدایش را میشنیدم ،همین نزدیکی ها بود ،شاید هم داخل جیب
سوییشرتی که تا االن تنم بود و حاال تن صندلی جلویی که جای
نشستن امیر بود و آنجا طرح هایش را می زد ،بود و منی که اینجا
روی زیلوی همیشه پهن داخل کارگاه به ستون پشت سرم تکیه داده
بودم؛ به نالهی مداوم و پشت سر هم گوشیام که به دنبال صاحبش
ونگ میزد ،بی توجه بودم؛ شاید او هم مثل صاحبش از نبودن یار
همیشگیاش عصبی است؛ اما حال او کجا و حال من کجا.
ـ الاقل یکم خم شو بیا این گوشیتو بردار بنداز تو اون پارچ آب که
دیگه رو اعصاب نباشه.
ـ حوصله ندارم مهدی ،بیا تو جواب بده؛ هر کی بود بگو شهاب
مرده.
مهدی با تأسف سری تکان داد و به سمت سوییشرتم رفت و گوشی
را برداشت و باالخره به داد آن بنده خدایی که پشت خط داشت
خودش را میکشت ،رسید.
مهدی:
ـ بله بفرمایید؟! ....سالم......شمایین زن داداش؟ ....من مهدیام یکی
از دوستان شهاب جان ....سالمت باشید ،حال شما؟ .....زنده
باشید......شهاب؟! بله اینجاست ،اما یکم حالش خوش نیست.....
االن؟! .....میخواین شما تشریف بیارید اینجا؟......بله بله کارگاهیم،
آدرسش رو که میدونید؟ ......بسیار خب ،تشریف بیارید ،..با
اجازتون؛ خدانگهدار.
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نمیدونم مهدی چکار کرد و کجا رفت و چی شد اما بعد از گذشت
دقایقی که برای من طوالنی میگذشت ،متوجه آمدن پریسا شدم،
داشت با مهدی حرف میزد و او هم سر بسته برایش ماجرا را شرح
میداد .کمی بعد ،متوجه صدای قدم هایش شدم و بوی عطری که به
تازگی حس آرامش شیرینی را با خود به همراه داشت.
کمی کنارم ایستاد؛ وقتی متوجه هیچ واکنشی از طرف من نشد ،کفش
هایش را درآورد و خودش را روی زیلو کنار من نشاند و نگاهش را
توی صورتم به گردش درآورد و در نهایت زمزمه وار گفت:
ـ شهاب؟!
نگاه غمدارم را به چشم هایش هدیه دادم ،چشم هایی که امروز بیش
از هر روز دیگری ،زیباتر جلوه گر بودند.
ادامه داد:
ـ چه اتفاقی افتاده؟! امیر چیکار کرده؟
بی اراده و مظلوم گفتم:
ـ تو باور میکنی؟ !
ـ معلومه که نه!
مادرش بکشه؟!
ـ چطور میشه یکی که جای
ِ
ـ شهاب؟!
ـ پریسا ،امیر من نمیتونه قاتل باشه.
با ناراحتی گفت:
ـ میدونم شهاب جان.
ـ باید یه کاری کنیم ،امیر نباید امشب اونجا باشه؛ نباید.
با گفتن این حرف ،سراسیمه از جایم پا شدم و به سمتی رفتم ،اما
دوباره برگشتم و به دنبال گشتن چیزی این پا و اون پا میکردم.
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پریسا که هراسان بودنم را دید ،از روی زیلو بلند شد و بدون اینکه
کفش هایش را بپوشد به سمتم آمد و گوشهی آستین لباسم را گرفت و
گفت:
ـ شهاب؟ این چه حالیه؟! لطفا ً آروم باش .این حال خراب ،کشنده تر
تر.
و اضطراب آور ِ
ـ نمیشه ،نمیتونم ،نمیخوام آروم باشم؛ امیر من طاقت به دوش
کشیدن بار چنین تهمتی رو نداره.
مهدی که تا االن ساکت و مغموم گوشهای ایستاده بود با عصبانیت
سمتم آمد و من را به پشت سر هل داد و گفت:
ـ شهاب ،چه بخوای چه نخوای این تهمت هست ،من و تو میدونیم
امیر بی گنا ِه؛ اون سرگرد که عمری تو این راه مو سفید کرده و
استخوان ترکونده که مثل من و تو نیست! اون االن دقیقا نقش یه
دشمنی رو داره که طرف مقتول رو میگیره و اصال هم توجه نداره
مظلوم که
که امیر یه مرد درس خونده و خودساخته است و اونقدر
ِ
حتی به یه مورچه هم خیر میرسونه چه برسه به یه پیرزن درمونده
که از دار دنیا هیچی نداره.
اینکه بشینیم زانوی غم بغل بگیریم هیچ دردی دوا نمیشه؛ امیر به آه
و نالهی من و تو نیاز نداره ،به استحکاممون بیشتر از هرچیزی نیاز
داره.
با اینکه همه حرف هایش حقیقت بودند اما باور چنین مخمصهای
برایم غیر قابل هضم بود و من نمیخواستم قبولش کنم اما انگار،
بودن در این مرحله از زندگی ،یک واقعیت انکار ناپذیر از
سرنوشت تلخمان بود که با تمام قدرت سعی در پس زدنش داشتم
ولی قدرت آن از من خیلی بیشتر بود که بر ماندنش پافشاری می
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کرد و من ،ناگزیر در پذیرش آن ،دنبال راهی برای مقابله بودم،
شاید راهی باز شد و از این تنگنا رهایی حاصل میشد.
آن روز هرچه تالش کردیم ،سرگرد شیفت قبول نکرد تا وسیقه
بگذاریم و امیر را بیرون بیاوریم .آن روز و روزهای بعد هم همگی
دنبال راهی برای آزادی امیر این کوچه و آن کوچه میدویدیم؛ حتی
حامد و خواهرش با فهمیدن موضوع ،وسیقهی خانهی پدریشان را
آماده کرده بودند ،چه فایده که برای فرد مضنون به قتل ،حتی وسیقه
هم جوابگو نبود.
نمیدانستم خشایار از کجا فهمیده بود مادرش به قتل رسیده که با
شکایت موضوع را پیگیری کرده است ،اما یکی دو روز بعد فهمیدم
که از ادارهی پزشک قانونی با او به عنوان یکی از نزدیکان ارشد
عزیز جون تماس گرفته بودند و موضوع را در میان گذاشتند
و مدارک دال بر تزریق مادهی دارویی اراﺋه دادهاند و از او
خواسته بودند هر چه زودتر برای پیگیری موضوع خودش را به
ایران برساند .او با دانستن این موضوع با برادرزادهاش تماس
میگیرد و اظهار بیخبری میکند؛ وقتی فهمید که برادرزادهاش
دربارهی این موضوع چیزی نمیگوید ،فکر میکند که او خبر
داشته و بیاطالعیاش از قصد و غرض بوده؛ چند روز بعد به قصد
شکایت از برادرزادهاش در ابتدا برای زهرچشم از آن دختر که
میدانست در خانهی مادر بزرگش مستقر است ،روانهی خانهی
پدریاش میشود که با او مواجه شده و آن قشقرق را به بار
میآورد ،با دیدن امیر در آن خانه ،آن هم به عنوان پرستار سابق
مادرش ،شک دامن زده در ذهن مریض و متوهش آن مرد ،امیر
بیچاره را هدف میگیرد و او را روانهی کالنتری میکند.
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حاال دقیقا ً چهار روز بود که از نبود امیر میگذشت؛ هر روز از این
چهار روز ،برایم سال ها به طول میانجامید و این خیلی سخت بود.
در این مدت حتی حامد هم به همراه خواهرش کمک حالم بودند و به
کارهای کارگاه میرسیدند؛ من و مهدی هم در به در به دنبال راهی
برای آزادی امیر بودیم ولی هر کاری میکردیم به بن بست
میخوردیم؛ چندین بار هم در حد کتک کاری با خشایار پیش رفتم
اما بعد با وساطت مهدی از هم جدا میشدیم و او با مظلوم نمایی
ادای پسری داغدیده را از خود در میآورد ،بیشتر من را عصبی
میکرد ،به گونهای که میخواستم تک تک استخوان های گردنش را
از هم منفصل کنم و بعد به عنوان شامی رویایی ،سگ های محل
را غافلگیر کنم.
روی یکی از کنده های چوبی ،همان جایی که همیشه با امیر
مینشستیم ،نشسته بودم و در فکر راهی برای آزادی امیر در ذهنم
چاله میکندم؛ شاید بتوانم با خاک هایش ،افکار منفیام را در انتهای
ذهن چال کرده و بعد آن ها را در نطفه خفه کنم.
با صدای پریسا که نیم ساعتی بود آمده بود تا بر حسب عادت این
چند روزهاش برایم مرهم باشد ،به خود آمدم:
ـ تنها نشستی!
نفسی کشیدم و بدون اینکه حالتم را تغییر دهم ،گفتم:
ـ نمیخوام تنها باشم ،اما پیش میاد.
ـ من که هستم.
با گفتن این حرف ،آمد و کنارم نشست و با آهی ادامه داد:
ـ هرچند تو همیشه منو کمرنگ میبینی.
با تعجب نگاهش کردم که با غم نگاهم میکرد؛ کمی جابهجا شدم و
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بیشتر در چهرهاش دقیق شدم؛ آنقدر که معذب شدنش را احساس
کردم ،دیری نگذشت که کامالً بیربط زمزمه کردم:
ـ چشمات رو دوست دارم؛ غمگین میشن ،مظلومتر میشی .
ـ چه ربطی داشت.
این که نادیدت نمیگیرم؛ حرف نگاهت رو میفهمم.
ـ ربطش به ِ
ـ میخوای خودت رو تبرعه کنی؟
لبخندی زدم و گفتم:
ـ نه؛ نمیتونم نادیدهات بگیرم.
حسی که دارم ،چرا احساس میکنم تو از روی بی
ـ پس این چه
ِ
تفاوتی کنارمی؟
ـ من فقط گرفتارم.
با ناراحتی گفت:
ـ میدونم ناراحتی که دوستت چنین شرایطی داره ،میدونم این یه
اتفاق غیره منتظره بوده و هضمش برات سخت بوده ،اما من توقع
دارم تو محکم باشی و از امتحانات سخت بیرون بیای نه اینکه توی
خودت فرو بری!
با تعجب به این هجوم یک بارهاش نگاه کردم و دوباره شیطان درونم
شروع به وول خوردن کرد ،چرا که گفتم:
ـ من که نگفتم گرفتار چیام ،فقط گفتم گرفتارم.
با اخم گفت:
ـ مشخصه گرفتار چی هستی!
ـ خب خانوم ،من گرفتار هستم؛ گرفتار؟!
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با فراموش کردن آنچه که می خواستم برایش بگویم « یک لحظه
وایسایی» نثارش کردم و به دنبال یافتن برگهی مورد نظر ،در جیب
کت کتانم ،مشغول شدم؛ مطمﺋن بودم که آن روز که مینوشتمش ،آن
را در جیب همین کت گذاشتم.
با دیدن حالتم گفت:
ـ دنبال چی میگردی؟
با اشاره سر از او خواستم کمی صبر کند و با یافتن نامهای که به
دنبالش میگشتم گفتم:
ـ حاال اینو گوش کن ببین من گرفتار چی شدم:
ـ من گرفتار گرمای لذت بخش تابستان تب عشقت در نخلستان این
قلب بیتاب شدهام و خرمای چشم هایت را برداشت میکنم که مزه
اش ،کام تلخ روزگار گذشتهام را شیرین میکند.
با تمام شدنش ،نگاهم را به اویی که حال با بهت و تعجب جمع شده
در چشمانش نگاهم میکرد ،دوختم؛ در نهایت گفتم:
ـ دیدی گرفتار چی شدم؟
سرش را تکان داد و لبخند محوی زد و گفت:
ـ حتی یه متنم نمیتونی حفظ کنی؟ آخه من دلمو به چیه تو خوش
کنم.
ابروهایم را باال انداختم و گفتم:
ـ پسر به این خوبی ،ببین چه قدر احساسات به خرج میدم؟!
ـ ولی با اینکه زیاد فکر کردی ،دوسش داشتم.
ـ میخوای دوسش نداشته باشی؟ فسفر سوزوندم.
سری از روی تأسف تکان داد و گفت:
ـ آفرین به این نبوغت.
ـ چاکریم.
لبخندی زد و از جایش بلند شد و رو به من گفت:
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ـ حاال که تو منو با این نبوغت غافلگیر کردی ،منم برات یه
سورپرایز کوچولو دارم.
ابرویی باال انداختم و با کنجکاوی گفتم:
ـ چی؟!
ـ از کوروش خواستم به خاطر نفوذی که داره یکی رو بپزه تا تو
بتونی امروز امیر رو ببینی.
با شتاب از جایم پا شدم و روبهرویش نشستم و گفتم:
ـ جدی میگی؟
سری تکان داد و با لبخند گفت:
ـ آره.
ـ کی میتونم ببینمش؟!
ـ همین امروز.
ـ پس بریم دیگه!
ـ با این عجله؟!
ـ همین االنشم دیر شده.
وقتی عجلهام را دید ،به سمت داخل کارگاه پا تند کرد و در همان
حال گفت:
ـ یه لحظه صبر کن برم یه چی بیارم که بپوشی ،اینجوری که
میچایی!
در همان حال با صدای بلند رو به او کردم و گفتم:
ـ تا تو میای منم ماشین رو روشن کنم.
مهدی که صدایم را شنیده بود ،از داخل کارگاه بیرون آمد و گفت:
ـ چه خبره! چی شد یکدفعه؟
در حالی که به سمت در اصلی کارگاه راه میافتادم ،گفتم:
290

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

ـ داریم میریم بازداشتگاه.
دیگر چیزی نگفتم و خودم را به بیرون از محوطهی کارگاه انداختم
و کمی بعد به همراه مهدی و پریسا در راهروی کالنتری منتظر
بودیم تا سرباز مطلعمان کند.
با این که از قبل هماهنگ کرده بودیم اما یک ساعتی معطل شدیم تا
اجازه دادند فقط یک نفر امیر را ببیند .باالخره با هزار دنگ و فنگ
و کاغذ بازی اجازه را صادر کردند تا رفیقم را ببینم؛ کسی که تا
دیروز بغل گوشم بود و حاال برای دیدنش باید از این و آن اجازه
میگرفتم؛ جدا راست میگویند دنیا بیرحم است؛ وقتی که چیزی
برایت عادت و دوست داشتنی به نظر میرسد ،از کفت میبرد تا
برای رسیدن به آن تقال کنی ،به تو ثابت میکند که میتواند آن ها را
از تو بگیرد و دقیقا زمانی این کار را میکند که بیش از هر زمان
دیگری به آن وجود با ارزش نیاز داری و حس من دقیقا ً در آن
لحظه این چنین بود.
با ورودم به اتاقک کوچک مالقات ،نگاهم به جسمی پوشیده از
تیرگی ته ریش مانده بر چهرهی این روزهای سختش گره خورد و
جدا نشد؛ به برادری که نمیدانستم او را به پاس مظلومیتش مجازات
میکنند یا به خاطر سکوتش تنبیه؟! او را به خاطر در آوردن نان
حالل به سخره میگیرند یا به خاطر هوش سرشارش؟! نمیدانستم
بی مادریاش را غصه بدانم یا دشمنان این روزهایش را؟!
نمیدانستم چرا در این نقطه است ،اما میدانم این هم تقصیر من
است؛ من برادر نبودم که او را از عمارت خسرو بیرون انداختم و
حاال او بهخاطر بیعقلی من گرفتار است و من این را نمیخواستم.
تمام این فکر ها شاید بیش از چند ثانیه طول نکشید که از جادهی پر
تالطم ذهنم گذشت و در اعماق فکر های شلوغم در درهای عمیق
سقوط کردند و محو شدند؛ اما بعد از آن نگاهم به نقطه ای دقیقا ً
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مقابل آن جسم تکیده اما محکم این روزهای زندگی ام افتاد ،به
کلوچهی کوچک روی میز که شمعی نیمه سوخته در آن به زحمت
فرو رفته بود و سعی در یادآوری خاطرهای از گذشته داشت:
«فوتش کن دیگه!سرش را باال داد ،رو به او گفت:
ـ نه دیگه اول تولد تو بوده ،تو بزرگتری.
ـ اما مامان طوبی همیشه میگه آدم بزرگا باید فداکاری کنن ،منم
دوست دارم تو فوت کنی.
ـ باشه ولی تو آرزو کن ،بعد من فوت کنم.
سرش را کمی تکان داد و گفت:
ـ باشه.
چشم هایش را بست و بعد از زمان اندکی آنها را گشود و رو به
شهاب کرد و گفت:
ـ آرزو کردم همیشه با هم دوست بمونیم.
شهاب لبخندی از روی شوق سر داد و گفت:
ـ آخ جون.
مکثی کرد و از روی شوق ادامه داد:
اون آقاهه تو تلویزیون همیشه میگه وقتی موقعی که شمع تولد روفوت میکنین آرزو کنین ،چون خدا آرزو هاتونو از شمع میگیره و
اونا رو به واقعیت تبدیل میکنه ،برای همینه که شمعا خاموش
میشن.
امیر که همچون شهاب میاندیشید با شوق لبخندش را عمیق بخشید و
در جواب شهاب گفت:
طور؛ ما باید همیشه دوست بمونیم چون خدا خواسته.
ـ همین ِ
هر دو آن شب زیر شیروانی عمارت خسرو که همانند چتری تن
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هایشان را از شالق بیامان باران پاییزی محافظت میکرد ،سکنی
گزیده بودند؛ به تیتاب روبه رویشان به عنوان کیک تولد
مینگریستند و به همان شمع سادهی روی آن اکتفا کرده بودند.
خبری از هدیه های گرانبها و ارزشمند زینتی نبود ،آن دو مهر
برادری را به یکدیگر هدیه داده بودند ،شاید این هدیه برایشان از
هر چیزی با ارزش تر مینمود و این یک موهبت بود که آن ها تنها
یکدیگر را داشتند».
با یادآوری خاطرات گذشته و دیدن کلوچهی روی میز ،لبخندی تلخ
ناخواسته روی لب هایم شکل گرفت و آن یادآور این بود که هنوز
باید میکشیدیم؛ فکر میکردیم اگر بزرگ شویم دیگر از آن غصه
های دوران کودکی خبری نیست ،اما انگار غصه های کودکی،
کوچک و کم نیرو بودند و هر چه بزرگ تر میشدیم ،غصه ها هم
یاد میگرفتند همراه و همقدم با ما رشد کنند و خودشان را به قد و
قوارهی ما برسانند ،گویی از شادیمان ناراحت میشدند که به ناگاه
با ضربهای مهلک قصد تخریب این نیروی جوانی را داشتند.
با صدایش به خودم آمدم و قدمی به سمتش برداشتم:
ـ چرا اونجا وایسادی؟ بیا بشین!
نزدیکش که شدم ،صندلی را کنار کشیدم و نشستم ،چیزی نگفتم و به
کلوچه ی روبه رویم خیره شدم ولی کمی بعد زمزمه کردم:
ـ یادم نبود.
ـ اما من یادم بود.
ـ درست مثل من.
آهی کشید و گفت:
ـ آره ،درست مثل تو.
ـ جالبه نه؟!
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ـ اوهوم ،تولد خودمون یادمون نمیمونه اما تولد همو یادمون
میمونه .
ـ دوست ندارم اینجا بودنت رو.
بی مقدمه گفت:
ـ من بیگناهم.
چشم هایم را کمی در کاسه چرخاندم تا مانع از ریزش بیامان این
قطره های مزاحم شوم و انگار موفق هم بودم؛ بنابراین گفتم:
ـ میدونم ،میدونم.
سرش را پایین انداخت و بعد از اندکی زمان ،مجدد نگاهش را به
کلوچهی روی میز کشاند و تلخندی زد و گفت:
ـ نمیخوای شمع تولدت رو فوت کنی؟
ـ نه!
ـ چرا؟!
ـ چون نمیخوام آرزوهام رو خدا برآورده کنه.
ـ چرا؟!
با مظلومیت گفتم:
ـ چون خدا همیشه اذیتم میکنه.
ـ بهونه گیر شدی!
ـ نشدم.
ـ یکم دیگه صبر کن.
ﭙوزخندی زدم و گفتم:
ـ خودش خسته نمیشه از اینکه همیشه ناراحتیمون رو میبینه؟
ـ شهاب جان!
نگذاشتم حرفی بزند بنابراین گفتم:
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ـ چطور میتونی اینقدر بیخیال باشی؟
ـ بیخیال نیستم ،کاری ازم بر نمیاد.
ـ میتونی که از خودت دفاع کنی!
ـ من هنوز نتونستم این اتفاقو هضم کنم ،بهم زمان بده.
ـ اونی که باید زمان بده من نیستم.
ـ نگران من نباش ،اتفاقی نمیافته.
ـ ازم نخواه نگرانت نباشم ،ولی میتونم امیدوار باشم که برات اتفاقی
نمیافته.
مجدد نگاهم به سمت کلوچهی روی میز کشیده شد ،لبخندی تلخ را
مهمان لبانم کردم و رو به امیر زمزمه کردم :
ـ یادته؟
او هم بالطبع نگاه خیرهاش را به کلوچهی مقابلش داد و با یادآوری
گذشته ،پلکی زد و گفت:
ـ آره یادمه ،خاطرات گذشته هیچ وقت فراموش نمیشن.
ـ کاش میشد گذشتهی تلخ دیگهای تکرار نشه ،دلم نمیخواست هیچ
وقت تو این نقطه باشیم.
ـ هیچ کس اینو دوست نداره شهاب.
ـ تو الیق اینجا بودن نیستی!
ـ خیلی ها نیستن.
ـ تو با همه فرق میکنی.
سرش را پایین انداخت و بعد دستش را پشت سرش چلیپا کرد و
مجدد سرش را باال آورد و از روی ناچاری زمزمه کرد:
ـ شهاب؟!
نتوانستم مقاومت کنم ،با خیس شدن گونهام متوجه شدم این بدترین
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نقطهای از زندگیام بود که میتوانستم در آن قرار بگیرم؛ هیچ چیز
نمیتوانست سد محکمی که دور خود ساخته ام را بشکند جز ناامیدی
امیری که همیشه دم از امید و زندگی دوباره میزد ،و حاال من همان
شهابی هستم که از سر ناچاری ،سد وجودیام شکسته است و غصه
هایش جاری شدهاند.
سعی کردم خودم را کنترل کنم؛ او االن به روحیه نیاز داشت و من
با این حالم آن را از او میگرفتم ،بنابراین دستم را جلوی دهانم
گرفتم و نفسم را به شدت فوت کردم و گفتم:
ـ نگران نباش ،من همه چی رو درست میکنم؛ توکل کن به خدا.
سری تکان داد و گفت:
ـ نمیخوای شمعتو فوت کنی؟
لبخند تلخی زدم و سرم را جلو بردم و شمع آرزوهایم را خاموش
کردم ،خدا را چه دیدی؛ شاید خدا آرزوهایم ر*امیر*
گوشه ی بازداشتگاه ،جایی نزدیک در آهنین نشسته بودم؛ نمازم را
خوانده بودم و حاال مشغول ذکر های بعد از نمازم بودم .تسبیح
نداشتم و مجبور بودم از حافظهام کمک بگیرم؛ همینطور مشغول
بودم که یکی از هم اتاقی ها با لحن خاص خودش گفت:
ـ چی میگی زیر لب؟
نگاهی به جانبش انداختم و جوابش را ندادم ،لزومی نداشت که هم
صحبتش بشوم ،اما او انگار ناخوش بود که گفت:
ـ ورد میگی؟
پوزخندی زد و ادامه داد:
ـ نکنه اهل جادو و جمبلی؟
نگاهی به دوستانش کرد که یکی دیگر با حالت تمسخر اضافه کرد:
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ـ آقا رو.
پشت بند این حرف ،همگی شروع کردند به خندیدن و دوباره همان
نفر اول آمد جلوتر و روبه رویم نشست ،طوری که یک زانویش در
سینه اش و دیگری را دوال کرده بود ،در حالی که زنجیر داخل
دستش را میچرخاند ،گفت:
ـ صداش نزن ،نمیشنوه؛ اون فقط بلده آدمایی مثل من و تو رو
بکوبونه زمین و به ریش نداشتمون بخنده؛ هر چه قدر صداش بزنی
بیشتر گرفتارت میکنه.
کمی صدایش را پایین آورد و در نهایت گفت:
ـ میخوای در امان باشی؟ ازش دوری کن ،یکدفعه به خودت میای
میبینی زندگیات از این رو به اون رو میشه.
ناخودآگاه گفتم:
ـ نمیتونم.
تکخندی زد و گفت:
ـ این همه اون تو رو ول کرد ،یه بارم تو اونو ول کن.
سرم را پایین انداختم و گفتم:
ـ همین دیگه ،من اگه رهاش کنم ،اون تنها نمیمونه ولی من از اینی
که هستم تنهاتر میشم.
نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت:
ـ بهت نمیاد بچه مذهبی باشی ،اما به ریخت و قیافت میخوره از این
پاستوریزه ها باشی.
از لحن حرف زدنش لبخندی بر چهره نشاندم و گفتم:
ـ حاال این خوبه یا بد؟
ـ نه خوبه نه بد.
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ـ پس چی؟
ـ خوب نی واسه اینکه مرد باید صداشو بندازه سرش وقتی یکی
میخواد حقشو قلفتی بگیره؛ بتونه ازش دفاع کنه که معلوم میشه تو
اینجوری نیستی؛ بدم نه واسه این که زیاد درگیر و گرفتار نمیشی.
چیزی نگفتم که گفت:
ـ جرمت چیه؟!
نگاهم را از او گرفتم و به زمین دوختم و گفتم:
ـ بی گناهی.
ـ اینکه جرم هممونه.
ـ ولی بازم برام سنگینه.
ـ جدا چه کار کردی؟
ـ میگن قتل کردم ،ولی روحمم خبر نداره.
تر.
ـ فکر میکردم من خالفم ،نگو که آقا از منم خالف ِ
ـ گفتم که...
نگذاشت حرفم را بزنم ،بنابراین گفت:
دار.
ـ همه همینو میگن ،ولی سرانجامشون همون چوبهی ِ
کمی عصبی شدم ،بنابراین گفتم:
ـ میشه بس کنی؟
ـ حاال چرا برزخی میشی؟
دستی به صورتم کشیدم و بدون اینکه جوابش را بدهم ،گفتم:
ـ تو چرا اینجایی؟
ـ از قیافم مشخص نیست؟
نگاهی به چهره اش کردم ،بزن بهادر میزد اما آنقدر ها هم
ترسناک نبود؛ موی فرفری و سبیل های قیطونیاش هماهنگی جالبی
298

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

را در صورت گردش ایجاد کرده بودند؛ دستان کلفتش اما توسط
زنجیر ریز و متوسطی اسیر شده بود؛ هیکل درشتش از او فردی با
صالبت خلق کرده بود؛ سکوتم که طوالنی شد ،انگار که به او
برخورده باشد که با لحن عصبی گفت:
ـ چیه؟ چیز عجیبی میبینی؟!
لبانم از عصبانیت زود هنگامش ،کش آمد؛ برای اینکه سوءتفاهم را
برطرف کنم ،گفتم:
ـ نه راستش ،داشتم فکر میکردم چجوری بهت اجازه دادن زنجیر
رو بیاری داخل!
نگاهی به زنجیر داخل دستش کرد و گفت:
ـ به من میگن آقا حسن ،چی فکر کردی داداش؟
ـ پس اسمت حسنه ،اسم منم امیره.
دستم را جلو بردم تا با او دست دوستی دهم ،با دیدن دستم ،زنجیر
را از داخل دست راستش به دست دیگرش داد و با کمی تعلل دستش
را داخل دستم گذاشت و گفت:
ـ اومده بودم اذیتت کنم ،نگو شدی رفیق.
لبخندی زدم و گفتم:
ـ چرا اذیت؟
ـ با بچه مثبتا حال نمیکنم.
ـ مگه چیکارت میکنن؟
انگار یاد چیزی افتاده باشد که پوزخندی زد و خودش را کنارم
رساند و به دیوار کناریام تکیه داد و گفت:
ـ هر چی میکشیم از همین بچه مثبتای المروته.
ـ انگار بهت زخم زدن!
ـ زخم؛ آره ،اونم چه زخمی.
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ا به واقعیت بدل کرد.
حسن که انگار راهی برای پهن کردن سفرهی دلش دیده بود ،شروع
به درد و دل کرد:
ـ پدرم چند سالی میشد که مریض بود ،برای خرج و مخارج
زندگیمون به هر جور بود جون میکندم؛ تا به خودمون اومدیم دیدیم
آبجی کوچیکه بزرگ شد و وقت عروسیشه؛ به هر جور بود
جهازشو جور کردیم و فرستادیمش خونهی بخت.
پوزخندی زد و ادامه داد:
ـ اما اون خونهی بخت نبود ،خونهی بدبختی بود؛ مردک الابالی
دست بزن داشت ،هر روز باید صورت مثل آینهی خواهرمو از زیر
دست و پای مردک جمع میکردیم؛ روزی که اومد خواستگاریش ،یه
اهل و مرد،
دستش تسبیح بود و اونیکی انگشتر عقیق ،نشون میداد ِ
اما نمیدونستم انگشتر عقیق و تسبیح شاه مقصودش ابزار فریب
خواهر ساده باور منه ،من خر مثال برادر هم گول ظاهر آروم و به
ظاهر مظلومش رو خوردم؛ پدر و مادر ساده تر از خودمونم که
بدبخت تر از همه ،خام حرفای قشنگش شدن.
گذشت و همه چی به سرعت طی شد و آبجیه عروس شد؛ به یک ماه
نرسید که دختره یه روز با چشم گریون اومد خونه.
نگاهش را که تا االن به روبه رو داده بود ،به جانبم انداخت و گفت:
ـ میدونی چی بهم گفت؟
ـ چی؟
ـ میگفت هر روز با یکی میاد خونه و از من میخواد ازشون
پذیرایی کنم.
با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد:
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ـ عصبی بودم ،خیلی زیاد؛ با کمک چند تا از بچه های محل رفتیم
محل کارش ،خفتش کردیم و تا میخورد زدیمش؛ اونم نامردی نکرد
و شکایت کرد و منو انداخت این خراب شدهای که میبینی.
نفسی گرفت و ادامه داد:
ـ میدونستم ممکنه برای ننه بابامون و اون دختر بیچاره بشه سایهی
نحس ،واسه همین اونا رو فرستادم جنوب تو خونهی یکی آشناها.
بعد رفتن اونها بود که حساب اون مرتیکه رو رسیدم و اونم نذاشت
یک روز از کتک خوردنش بگذره و تالفی کرد.
از روی ناراحتی و تأثر گفتم:
ـ متأسفم ،فکر نمیکردم اینقدر نامرد باشه.
ـ ما هم گول ظاهر مظلوم نماش رو خوردیم.
آهی کشید و ادامه داد:
ـ وقتی اومد خواستگاری آبجی کوچیکه ،شب سر راحت گذاشتم رو
بالشت؛ با خودم میگفتم خدا رو شکر باالخره این آبجیمونم رنگ
خوشبختی به خودش میبینه.
آهی کشید و با نفرت ادامه داد:
یه شب شکم گرسنه سر رو بالشت گذاشتن شرف داشت به زندگیبا مردی که هیچ بویی از انسانیت نبرده؛ خونهی پدرش نون خشک
پیدا میشد اما خونهی شوهرش بره بریون؛ هه ،اینجا نون خشک و
میذاشتن تو سینی و تعارفش میکردن و اونجا ،همون برهی بریونو
با کلفتی جلوی آقا میذاشت.
پوزخندی زد و ادامه داد:
ـ این بود اون معنی خوشبختی که براش میخواستم!
سری از روی تأسف تکان دادم و گفتم:
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ـ کاش از همون اول شکایت میکردی.
ـ شکایتمو پیش خدا بردم ،نشست نگام کرد ،دیگه از بندهاش چه
توقعی میشه داشت؟
نگاهی به قیافهی ناراحتش انداختم ،ناخودآگاه گفتم:
ـ آخه تو از اولشم همین کار رو کردی.
ـ چه کار کردم؟
ـ فکر میکردی اگه خواهرت با یک مرد ثروتمند ازدواج کنه،
خوشبخت میشه؛ در صورتی که فکر نکردی این اون مرد ثروتمند
نیست که میتونه خواهرت رو خوشبخت کنه ،خدای اون مرده که
میتونه خواهرت رو خوشبخت کنه.
رو از او گرفتم و روبه رویم را هدف قرار دادم و زمزمه کردم:
ـ مشکل ما آدمها اینجاست که دلمونو خوش کردیم به آدمای
اطرافمون ،نمیبینیم همون خداست که آدمای زندگیمونو برای
امتحانمون فرستاده ،اگه به اونها امید ببندیم ،رشتهی اعتمادمون به
خودش رو با دستای خودمون پاره کردیم و این اوج بی انصافیه.
*شهاب*
گاهی با خود فکر میکنم خدا چه لذتی میبرد ،آن باال باالها
مینشیند و از زیر نگاه تیزبینش نه تنها این شهر شلوغ را ،بلکه کل
جهان را زیر ذرهبین نگاهش به تماشا مینشیند؛ حاجت میدهد ،راز
و نیاز میشنود ،با چوب داخل دستش گاهی بر سر شانهمان میکوبد
که حواسمان به خودمان باشد ،گاهی هم ما را به حال خود رها
میکند و گاهی...
خلقت این جهان گاه آنقدر پیچیده میشود که ما انسان ها هم از به
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تصویر کشیدن آن مقابل دیدگانمان خسته و درمانده میشویم.
وقتی از این بلندی به این همه عظمت مینگرم درست حس فرد
درماندهای را دارم که نمیتواند عظمت خدا را درک کند و به
خودش بقبوالند که تمام این زیبایی ها تنها از یک نفر بر میآید و آن
هم کسی نیست جز حضرت دوست.
حال که اینجا ایستادهام ،دقیقا همان تصور را دارم ،دقیقا نمیفهمم
این جهان چرا باید دست یک نفر باشد ،آیا آن یک نفر از تشکیل
چنین نظمی خسته نشده است؟! یا اینکه او در محاسبهی اعمال
بندگانش دچار اشتباه نمی شود؟! اصال او من را میبیند؟! من را که
هیچ ،امیر من را فراموش نکرده است؟! برادرم در گوشهی اتاقی
تنگ و تاریک اسیر بی عدالتی روزگار شده است و خدا این را
میدید یا اینکه او امیر را با امثال خشایار اشتباه گرفته است؟ !
به آنچه که مقابلم نمایان شده بود ،دقیق تر شدم؛ شهر آنقدر شلوغ
بود که حتی صدای داد دل من به گوش خودم هم نمیرسید؛ آیا او
صدای این دل را میشنید یا اینکه او هم مشغول است و وقتی برای
من ندارد؟
در حال و هوای خود درگیر بودم که با صدای آشنای کسی با تعجب
به سمتش برگشتم:
ـ مطﻤﺋن بودم میای اینجا.
ـ تو اینجا چه کار میکنی؟!
گامهایش را به سویم کشاند و روبه رویم ایستاد و کمی بعد گفت:
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ـ انتظار نداشتی من رو ببینی؟
ـ این چه حرفیه ،فقط تعجب کردم.
ـ یکدفعه گذاشتی رفتی ،نگرانت شدم.
تکخندی زدم و تغییر زاویه دادم و در نهایت همان جایی که چند
لحظه پیش ایستاده بودم ،ایستادم:
ـ نترس ،آدم بدشانس اتفاقی براش نمیافته.
لبخندی زد و کنارم ایستاد و گفت:
ـ تو که بدشانسی ،چرا منو تو سیاه چال حضورت راه دادی؟! نگفتی
ممکنه از حضور شانس بد تو ،منم آسیب ببینم.
نگاهم را از روبه رو گرفتم و به چشمانش دادم و زمزمه کردم:
ـ نمیذارم توی این سیاه چال ،اتفاقی برات بیفته؛ حتی اگه صدبار
بمیرم و زنده شم.
مستقیم نگاهم کرد و بعد گفت:
ـ تو بد شانس نیستی ،اینو باور داشته باش؛ اگر باورش داشته باشی،
هیچ وقت اتفاقات بد برات نمیافته .وقتی بگی بدشانسم ،بد شانسی
رو صدا زدی و همیشه دنبالشی؛ لطفا این عادت بد رو ترک کن.
نفس عمیقی کشیدم ،گفتم:
ـ دنیا اینو بهم ثابت کرده.
ـ به دنیا ثابت کن که تو از اون قوی تری.
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ـ جالب بود؛ اگه ثابت کردم ،اون روز تو چکار میکنی؟
ـ بهت هدیه میدم.
ـ بچه گول میزنی؟
ـ نه اتفاقا ،یه هدیه خیلی باارزش بهت میدم.
ـ مثال؟!
ـ بماند.
ـ یادت باشه بهم نگفتی؟
ـ حاال یکی طلبت.
خندید که ثانیهای بعد گفت:
یکدفعه گذاشتی رفتی ،نمیگی نگرانت میشیم؟عصبی بودم ،دلم جایی رو میخواست که باهاش دعوا کنم.دعوا کردی؟نه راستش ،بیشتر کنجکاو شدم که چرا ما؟جالبه که هممون همینو میگیم.چون فکر میکنیم که ظرفیت این امتحاناتو نداریم.و بعدش میفهمیم که چی شد این توانایی به ما داده شد که باهاشکنار بیایم!
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کاش منو با خودم امتحان میکرد نه با امیر.چیزی نگفت که بی ربط ادامه دادم:
ـ چجوری فهمیدی که اینجام؟!
ـ دیگه دیگه!
ـ شیطون شدی!
ـ دیگه با شیطون جماعت گشتم.
منظورش به خودم بود ،تلخندی زدم و رویم را از او گرفتم و به
روبه رو دادم و گفتم:
ـ خوبه ،دیگه باید شیطونی هامو به تو واگذار کنم.
و با گفتن این حرف دوباره نگاهش کردم ،بینیاش از سرمای خشک
شب های پاییزی به سرخی گراییده بود و صورتش را بانمک ساخته
بود ،نگاهم که به چشمان قهوهایاش اتصال پیدا کرد ،آن مردمک
قهوهای ،عجیب من را به ایستادن دعوت میکرد ،نه تنها من را،
بلکه جهانم را به لحظهای درنگ تشویق میکرد تا این لحظه را با
دوربین مداربستهی درونش ثبت کند و در صندوقچهی قلبم ذخیره
کند تا هر وقت این دل الکردار دلتنگ شد ،مثالش را برای تماشا
مقابل دیدگانش داشته باشد ،اما حیف که جهانم چنین امکاناتی
نداشت؛ ولی ذهنم که میتوانست این پدیده را ضبط کند و درون
حافظهی کوتاه مدت خود به امانت بسپارد.
ناگهان بادی وزدین گرفت و شالگردن قرمز رنگ دور گردنش به
پرواز درآمد و به صورت گر گرفتهام سیلی زد و من را از غرق
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شدن درون سونامی چشمانش به ارتفاعات بام تهران پرتاب کرد؛
گویی نسیم هوای پاییزی از بودنمان کنار یکدیگر حسادت میورزید
و سعی داشت تا خلتومان را بر هم زند که دست و پایش را از
فاصلهی بینمان جمع نمیکرد؛ به خود آمدم و دیدم که همچنان
نگاهش میکنم و او هم من را مینگرد و چیزی نمیگوید .سعی
کردم سکوت بینمان را بشکنم ،بنابراین گفتم:
ـ سرده ،پاشو بریم.
ـ نه.
ابرویم را باال دادم و گفتم:
ـ نه؟!
ـ میخوام یه چیزی بهت بدم.
ـ چی؟!
لبخندی زد و با شوق گفت:
ـ یه لحظه بشین االن برمیگردم.
و با گفتن این حرف به سمتی پشت سرمان دوید؛ با تعجب به
مسیری که چند لحظه پیش رفت ،نگریستم.
کمی بعد با یک سبد پالستیکی بزرگ ،خودش را به من رساند ،کمی
نفس گرفت و بعد گفت:
ـ بیا بریم اونجا.
و با دستش به گوشهای اشاره کرد که با چراغ کم سوی شهرداری
روشن شده بود ،با دیدن مکانی که اشاره کرده بود ،به طرفش رفتم
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و سبد داخل دستش را گرفتم و بدون حرفی به سمتی که اشاره کرده
بود ،رفتیم.
هر دو روی زمین های خاکی همانجا نشستیم و او از داخل سبدی که
همراه خود آورده بود ،یک کیک دو نفرهی شکالتی بیرون آورد و
روی آن شمع گذاشت و روشنش کرد .به حرکات منظم و سرشار از
آرامشش مینگریستم که چگونه بی ریا و به دور از هر گونه
تجمالت ،قصد فهماندن توجهش را دارد؛ اینکه تولدم را در خاطر
دارد و با وجود اینکه این همه مشغلهای که در سر دارم و گاها
فراموشش میکنم ،اما او به بی وفایی من نگاه نمیکند و چوب
تالفیاش را بر سرم نمیکوبد.
کیک را جلوی صورتم گرفت و در چشمانم خیره شد و زمزمه کرد:
"تولدت مبارک"
نگاه از متن روی کیک که با سس شکالتی تولدم را تبریک گفته
بود ،گرفتم و به لبهایش دوختم که رنگ آلبالوی حک شده روی آن
ها ،من را وسوسه میکردند تا نگاهشان کنم و از صدای نازک و
مخملیاش که از کالبد آن آلبالو ها خارج میشدند و به گوش جان
مینشستند ،لذت ببرم .آن لحظه بهترین صحنهی زندگیام بود؛
زمانی که نور شمع چهرهی آرایش کردهاش را روشن کرده بود،
چهرهای که کم پیش میآمد که نقش لوازم آرایش را به خود بپذیرد،
امشب پذیرای آن رنگ و لعاب ها شده بودند و او را متفاوت ساخته
بودند.
با صدایش به خود آمدم:
ـ منتظر چی هستی؟
لبخندی زدم و کمی جلو رفتم تا فوت کنم که گفت:
ـ آرزو نمیکنی؟
ـ چه آرزویی کنم؟
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با تعجب گفت:
ـ این همه آرزوی خوب هست.
کمی فکر کردم ،لبخندم پر رنگ شد ولی چیزی از آرزویی که در
ذهنم چرخ میخورد ،نگفتم؛ عوضش چشمکی زدم و گفتم:
ـ خب ،آرزو کردم؛ فوت کنم؟
سری به معنای تأکید تکان داد و لبخندش را پر رنگ تر کرد .با
فوت کردنم با شوق دست زد؛ برای اینکه همراهیاش کنم ،من هم
شروع کردم به دست زدن ،در حالی که به یکدیگر نگاه میکردیم و
دست میزدیم ،یکدفعه هر دو شروع کردیم به خندیدن ،نمیدانم علت
خندیدنمان چه بود ،شاید خل شده بودیم یا میخواستیم هر کدام به
نحوی درد خود را با خندیدن نشان دهیم یا اینکه ....نمی دانم ،اما
میدانستم این خندیدن از سرخوشی نیست ،از شوق نیست یا حتی از
روی یک خیال راحت هم نیست؛ خندهی من که این را میگفت ولی
خندهی او هم درد داشت؛ درد او را نمی فهمیدم ،همیشه چشمانش
گویای که ماجرای پنهانی بود که غم درونش را فریاد میزد اما این
درد را نمیتوانستم کشف کنم؛ مهم ترین دلیلش دختر خانوادهی
کامیاب بودن ،بود.
حال دلمان دقیقا ً همان حالی بود که شاعر عنوان کرده بود:
"

خندهی تلخ من از گریه غم انگیز تر است".

کمی بعد رو به من گفت:
ـ کیک بخوریم یا کادو رو باز کنیم؟
ـ کادو هم دارم؟!
ـ آره ،چرا که نه.
به سبدی که با خود آورده بود سرکی کشیدم ،با خود چای هم آورده
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بود؛ میدانست من هم مثل امیر به چای عالقهی زیادی دارم؛
لبخندی زدم و گفتم:
ـ اول چای.
ابرویش را باال داد که ادامه دادم:
ـ تا کادومو میگیرم ،اونم سرد میشه؛ نظرت؟
سری تکان داد و انگشت شست و اشارهاش را به هم چسباند و به
نشانهی تایید باال آورد و گفت:
ـ خیلی هم عالی.
مشغول ریختن چای درون استکان های شیشهای شد .به حرکاتش
نگاه میکردم که با ظرافت و مالیمت قصد ریختن چای درون
استکان ها دارد؛ حتی فکرش را هم نمیکردم که با دختری که فلور
معرفی کند ،اینگونه به مصالحه برسیم که حتی برای هم تولد بگیریم
و در کنار یکدیگر احساس آرامش کنیم.
چای را که برای هر دو نفرمان ریخته بود ،کنار کیک شکالتی
گذاشت و بعد گفت:
ـ حاال برات سورپرایز دارم.
چیزی نگفتم و همچنان محو حرکات لذت بخشش بودم که بستهای
کوچک در اندازه ی دو در شش سانتی متری را از داخل کیفش
بیرون آورد و با دو دستش جلوی صورتم گرفت:
ـ امیدوارم دوستش داشته باشی.
کادویی که با سلیقه درون یک جعبهی فانتزی پیچیده شده بود و
روی آن با ربان قهوه ای تزیین شده بود را با آرامش باز کردم ،از
دیدن آن چیزی که میدیدم واقعا شوکه شدم ،برای همین گفتم:
ـ این که....
نگذاشت ادامه دهم بنابراین گفت:
ـ ببخشید که اون چیزی نیست که دوست داری.
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ـ نگو اینو ،این خیلی قشنگه.
ـ بهم گفته بودی خیلی دوست داری ساز بزنی ،گفتم از ساده ترینش
شروع کنی.
نگاه دیگری به سازدهنی داخل دستم انداختم ،روی آن کلمات اس و
پی به رنگ کرم روی صفحهی قهوهای سوختهاش به زیبایی حک
شده بود و این جلوهی زیبایی به این شئ دوست داشتنی میداد.
با خوشحالی گفتم:
ـ هدیهات رو دوست داشتم ،واقعا غافلگیر شدم.
لبخندش را حفظ کرد و در همان حال با ذوق گفت:
ـ واقعا؟
سری تکان دادم و با اطمینان گفتم:
ـ همیشه دوست داشتم از جایی شروع کنم ،هیچ وقت موقعیتش پیش
نمیاومد.
با تعجب گفت:
ـ تو که شرایطش رو داشتی ،برای چی موقعیتش پیش نمیاومد؟!
کمی فکر کردم و گفتم:
ـ به نظرم موسیقی ،صدای دل رو فریاد میزنه؛ یه آدم سرخوش و
شاد رو ببینی شاید در وهلهی اول نشناسیش و فکر کنی با چه آدم
سرخوشی طرفی ،ولی کافیه تو ماشینش بشینی و با نوع موسیقی که
گوش میده آشنا شی ،اونوقته که میفهمی این بابایی که تا
االن نظارهگر بودی و با خودت فکر میکردی چه درون شلوغ و
رنگارنگی داره ،هی؛ ولی بعد میفهمی که تصوراتت چیزی خالف
واقعیت میگه.
کمی بیشتر فکر کردم و مستقیم به او زل زدم و گفتم:
ـ شاید یک دلداده هم بتونه با موسیقی حرف دلش رو بزنه؛ اون
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زمانه که حرف دل برمال میشه و خودشو لو میده؛ من هم باید با
صدای درونم هماهنگ شم ،اما اونقدر مشغله و گرفتاری داشتم که
نخوام به این زودیا برم سراغش.
ابروهایش را باال داد و گفت:
ـ با اینکه توانایی حفظ کردن یک متن ساده رو هم نداری و بابت این
موضوع احساس تأسف میکردم ،ولی میبینم نه بابا ،شما هم بله،
دریاچه نمیبینی اما شناگر ماهری هستی ،خوب فلسفه بافی میکنی!
از اشارهاش به نامهای که برایش خوانده بودم ،لبخندم عمیق شد و
گفتم:
ـ پس چی خانم ،من دریچهای از ذوق و هنرم ،چی فکر کردی؟
سری از روی تأیید تکان داد و گفت:
ـ خیلی خب حاال ،زیاد خودتو تحویل نگیر که از مرد خودشیفته
اصالً خوشم نمیاد.
به وضوح آویزان شدن لب و لونچهام را احساس کردم که با دیدن
چهرهام ،قهقهای سر داد و گفت:
ـ ناراحت نشو حاال؛ بیا چای رو بخور که با آب خنک چندان تفاوتی
نداره.
لیوان چای را از دستانش گرفتم و بعد با برش کیکی که برایم
گذاشته بود ،مشغول شدم.
امسال تولدم با سال های قبل فرق میکرد؛ هر سال در کنار خاله
طوبی و امیر مزهی کیک خانگی و بدون خامهی مامان طوبی را
تجربه میکردیم ،سالها قبل هم با کلوچه و تیتاب برای هم جشن
میگرفتیم و حس برادری و مهر ،کادویی بود که به یکدیگر تقدیم
میکردیم .هیچ وقت یادم نمیآمد فلور و بهمن برایم تولد بگیرند اما
کادویشان به راه بود که البته هیچ وقت مورد پسند من نبودند و
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سرنوشتشان سطل زبالهی گوشهی اتاق بود .سال ها قبل دلم از
دنیای خاکستری اطرافم میگرفت و چیزی جز لبخندی تلخ،
پیرامونم را مورد هدف خود قرار نمیداد و یکنواختی و سکون در
روزهای زندگیام تکرار می شد ،اما این روزها سایهی حریری از
رنگ پرتقال و توت فرنگی را بر روی هالهای از روزهای
خاکستریام می بینم که دریچهی زندگیام را رنگین ساخته و قصد
نفوذ به الیه های درونی وجودم دارد که یارای مقابله با آن را ندارم،
چرا که خود خواهان چنین رنگین کمانی هستم که زندگیام را از
سکون نجات دهد.
اما حیف که مصیبت های تو در توی زندگیام نمیگذارند که از این
حس عمیقی که درونم در حال شکل گیری است و روز به روز
ریشهاش بیشتر از روزهای قبل رشد میکند ،لذت ببرم.
نفسی عمیق کشیدم و نگاهی دیگر به او انداختم که نگاهم میکرد،
چشمکی زدم و با لبخند گفتم:
ـ نگاه های قشنگ قشنگ می کنیا! من بی جنبهام .
لبخندش عمیق تر شد و نگاهش را به آسمان داد و با لحن آرامی
گفت:
آسمان آبی باالی سر بر ما نشانی میدهد
این ستون نیلی خوشگل کمند بر ما ندایی می دهد
روز میالد تو است ای یار شیرین عزیز
در چنین روزی خداوند جلیل ،ارمغانی می دهد
شوکه خیرهاش شدم؛ آن لحظه قلبم نبود که میلرزید ،در آن لحظه
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تمامی اعضا و جوارحم همراه قلبم میرقصیدند و نوای دلدادگی سر
میدادند ،گویی قاصدکی شاعر بر شانهاش نشسته و این اصوات را
میگوید و من کوردل را بیدار میکند که این واقعیت است! اینجا،
بام تهران ،من و او تنها ،در دل خلوت شب و کنار خدایی که باالی
سرمان است ،حقیقتی را فریاد میزنیم که در گوشهی قلبمان مخفی
است و قصد نمایان خودش را ندارد اما ما با نگاه و اشعارمان قصد
داریم تا تکانش دهیم بلکه به خود بیاید و نوای عاشقی را سر دهد.
با حالی منقلب گفتم:
ـ چی گفتی؟
اشک چشمانش جلوی غم همیشگیشان را گرفته بود و نمیگذاشت
حرف نگاهش را بخوانم ولی گفت:
ـ گفتم تولدت مبارک.
ـ اینو نگفتی.
ـ چرا همینو گفتم.
ـ دوباره اون شعر رو بخون.
خنده ای کرد و چشم هایش را باز و بسته کرد و گفت:
ـ مزهاش به همون بار اول بود.
اخمی کردم و رو گرفتم و گفتم:
ـ دخترهی لعنتی.
خندهای دیگر سر داد و چیزی نگفت ،اما کمی بعد؛ چیزی را از
کیفش بیرون آورد و جلوی صورتم تکانش داد ،نگاهم نامهی سفید
رنگ جلوی صورتم را شکار کرد که گفتم:
ـ این چیه؟!
ـ اینو آقا امیر داده که بدیمش به تو ،البته اگه میشه خونه بازش کن.
نگاهی به نامه سفید رنگ داخل دستم کردم و آن را داخل کت کتانم
گذاشتم و گفتم:
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ـ ممنون ،چرا اینو به خودم نداد؟
ـ فکر نمیکرد اجازه بدن بریم مالقاتش ،اینو داده بود به افسر که
بدنش به تو ،البته افسر هم گفته بود که نامه رو خونده که مطمﺋن
بشن که ارتباط سری بینتون نیست ،بعد از اینکه بررسی ها رو
انجام دادن ،اجازه دادند که نامه رو بدیم بهت .
سری از تأسف تکان دادم ولی با این حال از او تشکر کردم.
کمی دیگر نشستیم با هم حرف زدیم؛ از اتفاقات اخیری که رخ داده
بود ،از مصیبتی که گرفتار امیر شده بود و از تولدی که امیر برایم
گرفته بود ،وقتی فهمید که از روز تولدم خبر داشتم ،پنچر شد و
گفت:
ـ باز امیر زودتر از من موفق شد تو رو غافلگیر کنه.
به قیافهی وا رفتهاش زل زدم و گفتم:
ـ شما که تاج سری بانو ،اوالً هر گلی بوی خاص خودشو داره،
بعدشم اینکه کی گفته که امیر منو غافلگیر کرده؟! شعر شما که
بیشتر از هرچیز دیگه ای منو غافلگیر کرد که.
چیزی نگفت که نزدیکش شدم و گفتم:
ـ نگفته بودی حسادت هم بلدی؟
اخمی کرد و گفت:
ـ اصأل هم اینجور نیست ،امیر فقط برنامه هامو به هم زد همین.
ـ میدونستی که حسی که امشب برام ساختی هیچ کس برام نساخته
بود؟ حتی امیر.
چیزی نگفت که ادامه دادم:
ـ امشب شب فوق العاده ای بود؛ تو باعث شدی که امیر رو ببینم ،تو
برام تولد گرفتی اونم جایی که همیشه مأمن آسایش و آرامشمه ،تو
توی این مدت کوتاه منو شناختی و از عالیقم با خبر شدی ،برام ساز
315

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

دهنی خریدی ،چیزی که خیلی دوسش دارم و حتی خودمم تو فکرش
نبودم و اینکه امشب....
چیزی نگفتم و عوضش به صورتش خیره شدم که باد موهای افتاده
روی پیشانیاش را به بازی گرفته بود ،دستم را جلو بردم و تارهای
ابریشمی روی پیشانیاش را به داخل روسریاش هدایت کردم ،شال
گردنش را مرتب کردم و تصویرش را در ذهنم به ثبت رساندم.
مبهوت نگاهم میکرد ،چهرهاش از سرمای هوای مهر ماه به سرخی
گراییده بود و از او تصویری دلنشین ساخته بود ،برای اینکه از
نبرد چشمانش با ماهیچه ی سرخ درونم فرار کنم ،گفتم:
ـ بهتره بریم دیگه.
و با گفتن این حرف از جایم برخاستم.
سبد را در دستانم گرفتم و از آنجا دور شدیم .وقتی که به ماشین
رسیدیم متوجه مهدی بیچاره شدیم که پشت فرمان خوابش برده
است؛ با تعجب رو به پریسا پرسیدم:
ـ تو با مهدی اومدی؟!
با شنیدن سوالم ،انگار که یاد چیزی افتاده باشد ،با دستش روی
صورتش زد و با ناراحتی گفت:
ـ ای وای آقا مهدی رو یادم رفت که.
با دیدن واکنشش تا ته ماجرا را خواندم و با بهت گفتم:
ماشین؟
ـ یعنی مهدی بیچاره دو ساعت تو
ِ
سرش را پایین انداخت و دستانش را در آغوش هم سوق داد و با
مظلوم نمایی گفت:
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ـ ببخشید.
با دیدن این حالتش نمیدانستم بنشینم این تصویر را به نظاره بنشینم
و دنیا را متوقف کنم یا اینکه بگذارم دنیا بگذرد و تصاویر جدیدتر
از این موجود این روزهایم درون دفترچه خاطرات قلبم ثبت کنم.
سبد را روی زمین گذاشتم و برای فرار از موقعیت به وجود آمده،
به سمت درب ماشین رفتم تا بیدارش کنم؛ اولش میخواستم در
ماشین را باز کنم و با مالیمت بیدارش کنم اما دیدم اینطور صفایی
ندارد؛ با اشاره از پریسا خواستم چیزی نگوید ،او که متعجب شده
بود ،چیزی نگفت و فقط منتظر نگاهم میکرد ،من که موقعیت به
وجود آمده برایم یک فرصت طالیی بود ،ذوق زده گوشیام را از
جیبم بیرون آوردم و دست پریسا دادم تا این لحظه را فیلم بگیرد.
پریسا که فهمید قصدم چیست ،اولش مخالفت کرد که با کمی خواهش
راضیاش کردم؛ وقتی فهمیدم فیلم در حال ضبط است ،خیالم راحت
شد و به سمت ماشین راه افتادم تا عملیات مهدی کشون راه بیندازم.
با رسیدنم کنار ماشین خیالم راحت شد ،نفسی کشیدم و با شمارش
معکوس شروع کردم:
ـ یک ،دو ،سه؛ حاال.
یکدفعه با هر دو دستم روی شیشه ی ماشین زدم و فریاد زدم:
ـ کمک ،کمک ،کمک ،کمک....
با این حرکتم ،مهدی بیچاره از خواب پرید که هیچ ،فکر کرد داخل
اتاق خودش خوابیده است؛ چون صندلی ماشین را خوابانده بود و
خواست بلند شود که سرش به سقف ماشین خورد ،حاال در این
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حالت هم مدام داد می زدم و بیچاره قدرت تجزیه و تحلیل اطراف را
از دست داده بود؛ همین منظرهی خنده آوری برایمان ساخته بود،
مهدی که کمی هشیار شده بود؛ با دیدن من به خودش آمد و در
ماشین را باز کرد و با گفتن «مگه دستم بهت نرسه چ» دنبالم کرد،
من هم پا به فرار گذاشتم و پشت پریسای بیچاره که در حال فیلم
گرفتن بود ،پناه گرفتم.
مهدی که دستش به من رسید با عصبانیت با ضرب دستش نوازشم
کرد و گفت:
ـ تو آدم نمیشی نه؟
بعد رویش را سمت پریسا کرد و گفت:
ـ از تو آبجی توقع نداشتم همبازی این افریته شی.
پریسا که از خنده و خجالت سرخ شده بود ،با شرمساری لبخندی زد
و گفت:
ـ شرمندهام آقا مهدی ،من کامالً بیتقصیرم.
اشارهای سمتم کرد و ادامه داد:
ـ این منو اغفال کرد.
با تعجب رو به مهدی کردم و گفتم:
ـ زن هم زن های قدیم ،شانس نداریم که.
مهدی با لحن تندی که نشان از فروکش نشدن عصبانیت چند لحظه
پیشش داشت گفت:
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ـ پس چی؟! میخواستی مثل خودت چل باشه تا زن زندگی باشه؟
پریسا با تعجب گفت:
ـ ﺋه آقا مهدی؟!
ـ بله دیگه زن داداش ،تا دیروز فکر میکردم از دیوار صدا در بیاد
از شما در نمیاد ،داشتم امیدوار میشدم که شما میتونین این رفیق
خل و چل ما رو آدم کنین ،نگو که این دوست چلمنگمونه که
نمیذاره آدمایی که تو مدار زندگیش میچرخن ،آروم باشن؛ حتما
باید همشون مثل خودش پر سر وصدا بشن تا دلش آروم بگیره.
خون.
ـ اوه اوه چه دلتونم
ِ
ـ چی بگم هی خدا.
با تعجب به این ننه من غریبم بازی اش نگاه میکردم که گفتم:
ـ جمع کن خودتو مرد حسابی ،حاال انگار چی شده؛ یه شوخی بودا،
پس من چی باید می گفتم که تو و امیر اون روز که از والیتتون
اومده بودی با هم دست به یکی کرده بودین منو سکته بدین ،که چی!
آقا از سفر قندهار اومده.
با اتمام حرفم ،پریسا با شوق گفت:
ـ چی شده؟ چی کار کردن مگه؟!
اشارهای به پریسا کردم و گفتم:
ـ بفرما ،از شاهکارتون براش تعریف کن تا بفهمه اونی که نمیذاره
کسی تو مدار زندگیش آروم باشه ،کی هست!
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بعد در حالی که به سمت ماشین راه میافتادم ،ادایش را در آوردم و
آن دو را تنها گذاشتم؛ لحظهای بعد هر دو به سمت ماشین آمدند در
حالی که مهدی ماجرای آن شب را برای پریسا تعریف میکرد ،در
ماشین را باز کردند و هر دو نشستند.
پریسا که این ماجرا را شنید ،با بهت گفت:
ـ فکر نمیکردم اینقدر به هم وابسته باشید.
از آینهی ماشین به اویی که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود و
در چشمانش موجی از ابهامات و سواالت مطرح شده بود ،نگاه
کردم ولی چیزی نگفتم و ماشین را راه انداختم اما مهدی گفت:
ـ آبجی ،یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی ،این دو تا جونشون به
هم بنده ،یادمه یه شب تو خدمت سر پست بودیم ،اون شب برف
زیادی میاومد؛ از قضا این آقا امیر ما هم سر پست بود و تا صبح
کشیک میداد؛ جایی که ما بودیم هوای بیشتر روزهای سال سرد
بود و تو زمستونم که چه عرض کنم ،برف و بوران رو شاخش بود.
از این نگم برات که این آقا شهاب ما تا صبح بیدار موند ،نه خودش
میخوابید و نه میگذاشت ما بخوابیم؛ هی میگفت :
ـ بیرون سرده امیر اتفاقی براش میافته.
منم که اینجوری میدیدمش فقط میخندیدم.
نفسی گرفت و گفت:
ـ جونم برات بگه که صبح شد و دیدیم آقا امیر هم اومد و بله ،تازه
آقا سرما خورده؛ فهمیدم که آقا امیر ما باید تا مدت ها تو رخت
خواب میموند و من بیچاره باید جای آقا میرفتم؛ هیچی دیگه،
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آخرش این آقا شهابم تا همون مدتی که امیر مریض بود ،هم خدمت
میکرد هم پرستاری آقا رو.
با یادآوری آن روزها لبخندی زدم که با حرف پریسا به فکر فرو
رفتم:
ـ مگه میشه دو نفر که فقط دوستن اینقدر به هم وابسته باشند؟!
ـ راستش آبجی ،منم اولش مثل شما فکر میکردم ،تو دوره و
زمونهی االن که برادر برادرشو نمیشناسه این جور رفاقتا قدیمی
شدن ،اما نابود نشدن؛ هنوز هم مثل امیر و شهاب پیدا میشن ،مگه
نه؟
روی صحبتش با من بود ،سعی کردم افکارم را پس بزنم؛ بنابراین
گفتم:
این که از وقتی خودمونو شناختیم ،فقط خودمون
ـ آره ،شاید دلیلش ِ
بودیم که یار و یاور هم بودیم و پشت هم؛ امیر که پدرش رو از
دست داده بود و من هم که ،بود و نبود پدرم برام فرق نداشت؛ برای
همینه لحظات با هم بودنمون غنیمت بود.
ناخودآگاه نگاهم از آینه ی جلوی ماشین ،عقب را کاوید؛ چهره ی بغ
کرده و اخم آلود پریسا اما خالف صحبت هایمان اصالً شیرین نبود؛
بعد از صحبت های مهدی کامالً در سکوت غرق شده بود و همین
من را در ابهام علت چگونگی این احوالش فرو میبرد.
بالشت را روی پتویی که روی زمین پهن کرده بودم پرت کردم و
خودم را روی پتو انداختم؛ سرم را روی بالشت گذاشتم که مهدی
خودش را داخل اتاق انداخت ،وقتی دیدم که با تعجب نگاهم میکند،
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گفتم:
ـ چیه؛ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
ـ چرا رو زمین خوابیدی؟
نگاهم به تخت دو نفرهی تو اتاق افتاد ،بی تفاوت رو به مهدی گفتم:
ـ تو بخواب رو تخت ،من رو زمین راحت ترم.
حولهای که در دستش بود را روی جالباسی پشت در آویزان کرد و
بی ربط گفت:
ـ شما دو تا خلین؟! خونهی به این شیکی ،جای گرم و نرم ،مفت و
مجانی دارین؛ اونوقت چرا باید برین خونهی اون پیرزنه؟
ـ امیر رو نمیشناسی؟ میگه اینجا غصبیه ،منم جایی که غصبی باشه
راحت نیستم ،چه میدونم اینجا هم که بهمن خریده ،تو که می دونی
بهمن حالل و حروم نمیشناسه ،معلوم نیست پول کدوم بدبخت
بیچارهای رو خورده که این شده حاصلش.
سری از روی تأسف تکان داد و خودش را روی تخت انداخت و در
حالی که داشت پتو را مرتب میکرد گفت:
ـ خودت چرا نمیموندی؟ این چند شبم که تو نجاری بودی!
نفسم را بیرون دادم و گفتم:
ـ دیدی که ،امیر بیچاره سفارش داشت ،تازه شانس آوردم تو این
مدت تو هم بودی وگرنه دست تنها نمیتونستم سفارش مردمو تحویل
بدم ،باید به حامد بگم زودتر بیاد کمک ،اون بیچاره هم با خواهر
مریضش مونده چکار کنه ،هم صبح باید کار کنه هم عصرا بیاد
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نجاری ،اما فعال نه اون چارهای داره نه من.
نفسی گرفتم و کمی به اطراف خونه نگاه کردم و به روبه مهدی
گفتم:
ـ اضافه بر اون ،اینجا حس خوبی ندارم ،فضای اینجا بوی غریبی
میده که اصالً دوسش ندارم.
مهدی ﭙوفی کرد و گفت:
ـ تو این دوره زمونه مردم دنبال یه مشت پول مفتن ،من آخرش
نفهمیدم شما دو تا چه مرگتونه.
بعد نگاهش را به سقف دوخت و گفت:
ـ خدایا ،نمیدی نمیدی ،به کی میدی.
با تأسف سری تکان داد و ادامه داد:
ـ عقلتون تاب داره ،تو که پدرت میلیاردره ،من جای تو بودم میگفتم
بابام برام طال فروشی باز کنه اونوقت خودمم دست تو و امیر رو
میگرفتم و سه تایی میرفتیم و کار می کردیم ،سربازیمونم
میخریدیم و بعدشم دوماد میشدیم و تا آخر عمر خوش و خرم
زندگی میکردیم.
پوزخندی زدم و گفتم:
ـ آره دیگه به حرف آسونه ،همون بهتر جای من نیستی همین
بزرگترین نعمته.
ـ چی بگم واال ،ما هر چی هم داشته باشیم بازم نالهمون به هواست.
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کمی غلت زد و رو به من گفت:
ـ میخوام یه چیزی بهت بگم.
ـ چی شده؟
کمی سکوت کرد و بعد با تردید گفت:
ـ پروندهی امیر رو چند روز پیش بردن دادسرا ،نخواستیم چیزی
بهت بگیم چون مطمﺋن بودیم کاری ازت برنمییاد؛ نه تنها از تو
بلکه از دست هیچ کس دیگهای هم کاری بر نمیاومد.
در جایم نشستم و بعد با ابهامی آشکار گفتم:
ـ خب بقیش؟
به تبعیت از من ،در جایش نشست و با کمی مکث گفت:
ـ فردا میبرنش زندان.
خنثی به مهدی زل زدم و چیزی نگفتم ،عوضش از جایم بلند شدم و
تنها گفتم:
ـ تو بخواب ،من االن خوابم نمیاد؛ نیاز به کمی فکر دارم.
مهدی که حالم را دید ،چیزی نگفت و من هم از اتاق خارج شدم؛ به
دنبال چیزی میگشتم تا بتوانم تن بزنم تا از سرمای جانسوز هوای
پاییزی تهران در امان بمانم ،کتی که ساعتی قبل تنم بود و روی
چوب لباسی در ورودی آویزان شده بود را تن زدمو خودم را به
تراس رساندم.
نیاز به کمی هوای آزاد داشتم تا بتوانم ذهن آشفتهام را سامان دهم؛
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باید میفهمیدم باعث و بانی این اتفاقات کی بوده و از این کارها چه
نفعی میبرد ،باید میدانستم چه کسی پشت ماجرا است ،کسی که
حاظر بود امیر را قاتل جا بزند ،چه مشکلی با او داشت ،مگر امیر
میتواند به کسی آسیب بزند یا اینکه بد کسی را بخواهد؟! سالها با او
دوست بودم و یکبار آتش حسرت نداشته هایش را ندیدم ،او همیشه
از اینکه تنی سالم ،مادری مهربان ،رفیقی همراه داشت از خداوند
شاکر بود و هیچ وقت حرص و طمع نداشت و به قدری که داشت
راضی بود اما از اینکه دشمنی داشته باشد ،کامال در شگفت بودم.
البته ذهنم من را به سوی مسیری می کشاند و نشانی کسی را میداد
که با تمام قوایم سعی در پس زدنش داشتم ،اما نمیتوانستم تا زمانی
که کامال مطمﺋن نشدم ،افسار افکارم را دست این نیروی حاکم و
پس زنندهی افکار مثبت دهم.
پوفی کشیدم و دستانم را در آغوش هم لغزاندم که متوجه تکان
خوردن چیزی درون جیب کت کتانم شدم؛ با یادآوری نامهی امیر ،با
شتاب بیشتر نامه را از جیبم در آوردم و نامه را از پاکت نامه خارج
کردم و محتویاتش را با تمام وجود بلعیدم:
"بسم هللا الرحمن الرحیم
سالم شهاب عزیز
حالت چطوره؟ خوبی؟ آبجی پریسا چطوره؟
تولدت مبارک ،دلم میخواست امسال هم مثل هر سال برایت تولد
بگیرم ،اما روزگار باز هم ثابت کرد که نمیتوانیم حتی یک لحظهی
بعدمان را پیش بینی کنیم ،ولی مطمﺋن باش من بیگناهم؛ اتفاقی
برایم نمی افتد ،مگه نشنیدی که میگویند بیگناه تا باالی دار میرود
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ولی سرش باالی دار نمیرود ،من بیگناهم و هیچ شاهدی جز خدا
ندارم ،و البته دعای تو؛ دوست خوبم برایم دعا کن ،فقط همین.
امسال دلم میخواست روز تولدت با حضور مهدی و پریسا خانم
کلی برایت خاطره بسازیم ،البته حامد و خواهرش را هم میخواستم
دعوت کنم ولی دیدی که خجالت زدهات شدم ،شرمندتم که از پس
چنین کاری هم برنیامدم و نتوانستم آنگونه که باید تولدت را تبریک
بگویم؛ امیدوارم به بزرگی خودت ببخشی و مهلتی بدهی تا بعدا
برایت جبران کنم.
شهاب جان ،کمی از سفارش مشتری ها مانده ،میدانم که تا االن
نگذاشتی که سفارش خلق خدا روی زمین بماند اما گفتم تا بر گردنم
نباشد ،در نبود من هوای حامد و خواهرش را داشته باش ،بچه های
خوبی هستند و خیر خواه و البته کاری ،میتوانی کارهای سبک
کارگاه را به حامد بسپاری ،بگذار مهدی دنبال کارهایش باشد تا
بتواند دست پر پیش آقاجانش برگردد .هوای خانمت را داشته باش و
در فکر مراسم ازدواجت باش ،او را دوست داشته باش تا دعایش
همیشه بدرقه راهت باشد؛ اگر میتوانی هر هفته به مامان طوبی سر
بزن ،به او قول دادهام هیچ وقت تنهایش نگذارم ،حتی اگر او در
دنیایی دیگر باشد و من در دنیایی دیگر ولی میتوانم برایش قرآن
بخوانم و از خداوند برایش آمرزش بخواهم اما اگر به او سر بزنی
خوشحالش می کنی".
به اینجای نامه که رسید دیگر نتوانستم مقاومت کنم و سد وجودیام
دوباره شکست و اشک هایم از پشت سیل بند چشمانم سرریز شدند؛
آخ رفیق بینوایم با وجود بودن در چنین شرایطی ،فکرش در
اطراف خرده چوب های رها شده در آن نجاری کوفتی و یکی دو تا
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سفارشی بود که میترسید به دست مشتری هایشان نرسد و بدقول
شود ،به فکر نان شب حامدی بود که یک تنه باید بار زندگی خودش
و خواهرش را به دوش میکشید و حتی مهدی که برای پیدا کردن
کار به اینجا آمده بود و حال اسیر ما شده بود و مادری که دیگر
نیست و او حتی قرارش را با مادرش از یاد نبرده بود و به فکر
ازدواج برادری بود که برایش برادری نکرده و تنها مصیبت برایش
آفریده بود.
از ناراحتی سرم را به میلهی تراس تکیه داده بودم و به شدت
میگریستم و حتی دیگر به هق هق افتاده بودم ،آنقدر بلند گریه کردم
که مهدی بیچاره خودش را با هراس به تراس رساند و با وحشت
گفت:
ـ چی شده شهاب؟!
جوابش را ندادم که جلویم آمد و دستش را روی شانهام گذاشت و من
را سمت خود کشاند با دیدن نامه ی در دستم ،کنجکاو شد و آن را
از دستم کشید و شروع به خواندن آن کرد.
"در نهایت از تو می خواهم برایم دعا کنی ،برای تو برادر خوبی
نبودم و همیشه برایت دردسر داشته ام؛ از تو میخواهم به فکر
زندگی خودت باشی و فکر من را نکنی و زندگی خوبی در کنار
همسرت داشته باشی.
دوستت دارم دوست باوفای من"
بعد از خواندن نامهام ،تنها خیره نگاهم کرد و چیزی نگفت ،کمی
بعد نگاه خیس از اشکم به چشمانش افتاد؛ با دیدن قطره اشکی که از
چشمش رها شد و روی گونه اش غلتید و پشت بندش قطرهای دیگر
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روان شد ،خودم را در آغوشش رها کردم و تنها یک جمله گفتم:
ـ کاش هیچ وقت آدم خوبی نبود.
مهدی سعی کرد کمی آرامم کند بنابراین دو طرف شانه ام را گرفت
و تکانم داد و گفت:
ـ آروم باش شهاب ،چه بخوای چه نخوای این یک واقعیته ،اما یک
حقیقته تلخه ،بپذیرش اما کمر خم نکن.
سرم را تکان دادم و شانه ام را از حصار دستانش جدا کردم و پشت
به او به در تراس نزدیک شدم و مجدد به میله های تراس تکیه زدم
و زیر لب گفتم:
ـ باید همین کار رو کنم ،باید.
*امیر*
امروز دقیقا ده روزی هست که به زندان منتقل شدهام .شهاب و
مهدی و بقیه هر چقدر تالش کردند ،آزادی موقتم فراهم نشد.
استادانم حالم را از بقیه میپرسند اما با این وجود اینجا حالم خوب
نیست؛ فضای تنگ و تاریک زندان با آدم های متفاوتش با روحیهام
سازگاری نداشت و با این حال وانمود میکردم که میتوانم بأیستم و
قدم بردارم ،برای آیندهای که تا دیروز آن را روشن میدیدم و حال
در جلوی دیدگانم آن را در هالهای از ابهامات میبینم.
زندانیان از جرایمشان صحبت میکردند و از من هم میپرسیدند ،اما
من از واژهی قتل هراس داشتم ،آن هم قتل چه کسی؟! حتی خودم هم
در باورم نمیگنجید که چنین اتهامی را زنجیر کرده و در گردنم
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آویزان و من را در پذیرش چنین گناهی وادار به سکوت کنند!
با صدای بلند بسته شدن در سلول ،سرم را از روی بالشت برداشتم؛
مرد قوی هیکلی که در زندان با نام سهراب معروف بود ،چهرهی
خشنی را با خود حمل میکرد؛ همیشهی خدا لنگ بلندی دور دستش
خودنمایی میکرد و آن را دور مچ و انگشت اشارهاش میکشید و
در هوا تاب میداد.
با اینکه چندین نوکر و چاکر دور و برش بودند اما من نسبت به او
بیتفاوت بودم و اصوالً کاری به کارش نداشتم؛ شاید به همین خاطر
است که او از من زیادی خوشش نمیآمد و با دیدنم اخم بر صورت
وحشتناکش مینشاند تا ابهتش را نشانم دهد؛ اما نمیدانست که امیر
با این چهره ها نمیترسد.
همینطور در جایم دراز کشیده بودم و به سقف آهنین تخت دوطبقه
مینگریستم که سایهاش را کنار تخت احساس کردم:
ـ حال جوجه دکترمون چطوره؟
نگاهی به سایهی بزرگش انداختم که با حضورش ورود اکسیژن را
به این محدوده ،مختل کرده بود .میدانست دانشجوی روانشناسی
هستم و از این بابت با لفظ خاص خودش من را دکتر خطاب
میکرد تا به نوعی تمسخرش را به رخ بکشد.
تا به امروز که مدت اندکی از حضورم در این داالن تنگ و
تاریک میگذرد ،بارها به طور لفظی با او درگیر شدم اما سعی
میکردم کمتر این اتفاق رخ دهد ،چرا که او حرف حساب حالیاش
نبود و درون مغز کوچک و خالی از هرگونه فهمش چیزی به اسم
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منطق جای نمیگرفت.
بدون اینکه در حالتم تغییری بدهم ،کمی پایم را جابه جا کردم و رو
به او گفتم:
ـ ممنونم.
سری تکان داد و سراغ هم تختی باالی سرم رفت و رو به او گفت:
ـ تو چطوری پیری؟
همتختی باالی سرم که میدانستم یک پیرمرد شصت ساله است و او
هم به جرم قتل گرفتار این دخمه شده است ،به او چیزی نگفت و
انگار پشتش را به او کرد چرا که سهراب با غیض گفت:
ـ مردک خرفت ،پشتتو به من میکنی؟
با گفتن این حرف با یک حرکت پیرمرد بیچاره را به ضرب از باال
به زمین انداخت .با تعجب به این صحنه خیره شدم؛ مرد بیچاره از
شدت درد روی زمین به تقال افتاده بود و برای بلعیدن اکسیژن دست
و پا میزد .با وحشت از روی تخت پایین آمدم و به سمت پیرمرد
رفتم که هنوز در حال تقال بود؛ مشخص بود که به زور نفس
میکشد؛ خواستم برای کمکش اقدام کنم که یکی از نوچه های
سهراب جلویم را گرفت و زیر گوشم گفت:
ـ نه دیگه دکترجون ،دخالت نکن تو کار آق سهراب.
با عصبانیت دستم را از بین دستانش بیرون کشیدم و با داد گفتم:
ـ برو اونطرف ببینم غول بیابونی ،مگه تو آدم نیستی؟!
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نگاهم را به سمت پیرمرد دادم که سیاه شده بود؛ با نگرانی آن مرد
را محکم به عقب هل دادم و خودم را به پیرمرد رساندم و او را به
پهلو خواباندم تا اکسیژن بهتر به شش هایش برسد و پشتش را آرام
ماساژ دادم.
ضربه آنقدر برای این مرد سنگین بود که سیستم تنفسیاش برای
ثانیهای در تالطم افتاده و جسمش را درگیر کرده بود؛ پیرمرد کم-کم
شروع کرد به سرفه زدن و ناله کردن .بعد از مدتی که دیدم حالش
بهتر است ،با غضب نگاهم را سمت سهرابی دادم که در این مدت
کم حضورم در زندان ،آرامش را از بقیهی همبندی ها گرفته بود و
با اعصاب همگی بازی کرده بود .در این ده روز مصیبتی نبود که
به بار نیاورد ،جوری هم نقش بازی میکرد که کسی متوجه
کارهایش نمیشد و اگر سربازی هم بود و رفتار او را میدید ،از
ترس جانش چیزی نمیگفت ،اما من واقعا ً نمیتوانستم دربرابر
بیرحمی های این نر به اصطالح مرد ،چیزی نگویم ،برای همین
از جایم بلند شدم و روبه رویش ایستادم:
ـ مگه این بنده خدا چکارت کرده بود؟! اون بیچاره گرفتاری های
هاش ،چکارش داری؟!
خودشو داره و تو فکر بدبختی
ِ
با همان اخمی که جز الینفک چهره اش بود ،گفت:
ـ ببین دکتر ،تو دخالت نکن؛ باشه؟
با گفتن این حرف من را به کناری هل داد ،گرچه سرو گردنی از
من بلندتر و درشت تر بود ،اما بعد خودم را مقابلش قرار دادم و
گفتم:
ـ نمیذارم اذیتش کنی ،نه این بنده خدا رو نه هیچ کس دیگهای که تو
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ت.
فکر ِ
به سر تا پایم نگاهی انداخت و گفت:
ـ عه؟! نه بابا؟! نترسون منو دکی ،نکن با من جوجو ،دستات خراش
میبینن ها؟
ـ فکر کردی کی هستی؟ ببین تو هیچی نیستی ،فقط زور اضافیه ،یه
مشت نوچه دور خودت جمع کردی فکر کردی هنر کردی؟ نه خیر،
بهتر تو گوشت فرو کنی که
گذشت دوره الت بازی و دوره گردیِ ،
هیچ ارزشی نداری ،حداقلش اینه که در مقابل ما حتی از ریگ
بیابونم بیارزشتری.
سکوت کردم و با غضب به چشمان عصبی و خشمگین سهراب
نگریستم و به صدای پیرمردی که حاال کمی حالش جا آمده بود و در
حالی که وسط سلول دراز کشیده بود و پایین شلوارم را در دست
داشت و از من خواهش میکرد تا سر به سر سهراب نگذارم،
توجهی نداشتم؛ فقط میخواستم حرص و عصبانیتم از سهراب را
سر خودش خالی کنم.
سهراب با شنیدن صحبت هایم ،دندان هایش را روی هم سایید و زیر
لب گفت:
ـ که من از ریگ بیابونم بیارزش ترم؟! یه ریگی بهت نشون بدم
پسرهی بی پدر و مادر.
با این حرف ،من را به شدت به عقب هل داد و همهمهای در
سلولمان به وقوع پیوست؛ محکم به تخت پشت سرم برخورد کردم و
روی زمین افتادم .سهراب خودش را روی من انداخت و با مشت
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هایش شروع کرد ،توان مقابله با او را نداشتم اما تحمل هم نداشتم تا
هر روز با آزار و اذیتش سر کنم و شاهد آزار دیدن زندانی های
دیگر باشم؛ شدت ضربه هایش به گونهای بود که یک لحظه احساس
کردم ،فکم جابه جا شد؛ با ضربهی پا و دستم سعی میکردم ضربه
هایش را مهار کنم که نوچه هایش دست و پایم را گرفتند و او
چاقوی ضامن دارش را بیرون آورد و تیزیاش را روی گردنم
قرار داد ،زیر گوشم گفت:
ـ خواستم رگ گردنت رو بزنم ،اما دیدم اینجوری راحت میمیری،
بهتره جون بدی بزمچه.
وقتی دید با وجود ضربه هایش ،صدایم در نیامد؛ بیشتر عصبی شد
و چاقو را در پهلویم فرو کرد ،دیگر نتوانستم تحمل کنم و با تمام
وجود فریادی زدم ،با شنیدن صدایم ،لبخندی زد و چاقویش را از
داخل پهلویم در آورد که این بار دردش از دفعهی قبل چند برابر شد
و فریادی بلندتر سر دادم که حنجرهام را به آتش کشید ،سهراب
چاقویش را داخل جیبش گذاشت و سریع با نوچه هایش از سلول
خارج شدند.
آنقدر ضربهاش به سر و صورتم کاری بود که حتی به زور
میتوانستم نفس بکشم؛ از درد شدید پهلویم به خود میپیچیدم و نالهام
آرامم نمیکرد ،هم سلولی هایم و آن پیرمرد با وحشت خود را داخل
سلول انداختند ،پیرمرد که هنوز از دقایقی پیش لنگ میزد ،خودش
را به من رساند و سرم را روی پایش قرار داد و باالی سرم
چیزی گفت؛ اما من صدایش را نمیشنیدم ،شاید هم میشنیدم اما
درک نمیکردم چه میگوید .هم بندی های دیگر صدایم میکردند و
دستم را تکان میدادند اما کم-کم صدای آن ها در قعر اقیانوسی از
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ابهامات فرو رفت و کم کم چراغ روشن اطراف به تاریکی روزهایم
پیوست و دیدگانم تیره تر از قبل ،به روی ظلمات اطراف آغوش
گشود .
در کارگاه چوب بری نشسته بودم و یک گردنبند را در دست داشتم
و به آن خیره بودم ،گردنبند چوبین در دستم به شکل دو قلب جدا بود
که کمی آن ها را به هم نزدیک میکردم یک قلب را کامل
میکردند؛ زیبا بود اما نمی دانستم چرا آن را در دست دارم ،کمی
فکر کردم ،دو تیکهی قلب را به هم نزدیک کردم ،با وصل دو
تیکهی جدای قلب به هم ،قلب کامل تشکیل شد اما به ناگاه با وصل
دو تیکهی قلب به هم ،فضای داخل نجاری روشن شد ،طوری که
هیچ وسیلهی موجود در سالن دیده نمیشد .آن نور خیلی شدید بود
اما چشمانم را نمیزد و تنها من را متعجب ساخته بود؛ بعد از مدت
اندکی فضای اطراف حالت طبیعی به خود گرفت و دیگر از آن نور
شدید خبری نبود ،انگار نوری به سرعت من را از نجاری جدا کرد
و در جایی دیگر فرود آورد ،جایی که در آن قرار داشتم با همه
اماکنی که دیده بودم فرق داشت ،اینجا را قبالً دیده بودم اما انگار
اصالً چنین مکانی را نرفتهام ،نه تنها من بلکه هیچ انسان عادی
دیگری چنین جایی را در خوابش هم ندیده بود ،آنجا از همه طرف
بی انتها بود و صدای چیزی را نمیشنیدم ،حتی صدای وزش بادی
هم احساس نمیشد ،انگار که گوش هایم کر شده بودند.
آن جا بیابانی بود که از وجود هر گونه گیاه تهی بود اما منظرهی
سر سبزش خشکی بودنش را انکار میکرد ،شاید به ذهن عجیب
برسد اما آن جا بسیار زیبا بود و سکوت مطلق حاکم در آن جا
آرامش را به جای ترس بر قلب الهام میکرد؛ خواستم داد بزنم تا
بلکه کسی صدایم را بشنود ولی هر چه کردم ،اصواتی از حنجرهام
334

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

خارج نشد ،هر چه تالش کردم بی فایده بود.
به ناگاه با بوی معطری که از سمت راست به مشامم رسید ،آرامشی
سرتاسر وجودم را در بر گرفت که تا به حال آن را در عمر بیست
و پنج سالهام تجربه نکرده بودم .آن بوی معطر رایحهی عجیبی
داشت که شدتش نه سرگیجه میآورد و نه کمبودش انسان را به ولع
وا میداشت؛ این رایحهی خوش عطر همچون نیرویی میمانست که
من را به سمتی هدایت میکرد ،به سمت راست چرخیدم و با دیدن
کسی که تصورش را نمیکردم او را اینجا ببینم ،سر جای خود
میخکوب شدم.
مادرم آن جا بود ،همان چادر سفیدی که با گل های سرخ تزیین شده
و همیشه با همان نماز میخواند ،سرش بود؛ آن بوی معطری که به
مشامم میرسید ،از جانب مادرم بود که با هر رقصش روی زمین
بوی عطرش در فضا نسبت به قبل بیشتر میشد و آرامش بیشتری
را در وجودم تزریق میکرد.
با شتاب سمتش حرکت کردم ،اما هر چه تالش میکردم ،فاصلهام با
او پر نمیشد؛ انگار سراب بود و در عین حال نبود .هر چه تقال
میکردم ،کمتر به نتیجه میرسیدم؛ در نهایت مغموم و سرخورده در
جای ایستادم.
نه میتوانستم صحبت کنم و نه میتوانستم به سویش قدمی بردارم؛
او که من را ناامید و سرخورده دید ،مثل همیشه لبخندی زد و
نگاهش را در چشمانش دوخت و چیزی نگفت اما انگار با من حرف
میزد ،با زبان نگاهش حرف های ناتمامم را از خواهش چشمانم
میخواند و با فریاد خاموشم با او سخن میگفتم و او میشنید و به
صبر تشویقم میکرد ،از او خواستم تا من را به خلوتگاه ابدیاش
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راه دهد اما به اینجا که رسید اخمی بر چهرهاش نشاند و به من
فهماند که هنوز زمانش فرا نرسیده است؛ خیلی غمگین شدم و بار
دیگر از او تمنا کردم اما او روی برگرداند و نگاهش را به طرفی
دیگر داد ،خط نگاهش را دنبال کردم و به جایی که خیره شده بود،
چشم دوختم.
کمی دورتر از نقطه ای که ایستاده بودیم ،در کمال ناباوری چیزی
را دیدم که هرگز تصور نمیکردم اینجا شاهدش باشم ،در مقابل
دیدگانم ،دراین بیابان بیانتها و سرسبز ،دریایی بی کران یافتم که
آنقدر بیانتها بود که تصور میکردی انتهایش به آسمان متصل
است ،نزدیک دریا متوجه جسمی شدم ،کمی به آن نزدیک شدم؛ این
بار میتوانستم نزدیکش شوم ،به پاهای خود نگاه کردم ،قدمی
برنمیداشتم اما به او نزدیک میشدم ،گویی یک نیرویی من را در
دست داشت و به آن سمت هدایت میکرد ،جالب بود که بوی چادر
مادر هم همچنان نزدیکم بود و این را خوب حس میکردم ،وقتی که
به ساحل رسیدم متوقف شدم.
با دقت به آن جسم نگاه کردم ،کمی جلوتر رفتم ،او یک زن بود که
چادری بر سر داشت که پشتش به من بود و رویش سمت دریایی
بود که حتی صدای موج هایش را نمیشنیدم ،نزدیک آن زن شدم،
هر چه فاصلهام با او کمتر میشد حضور یک جسمی در کنارش پر
رنگتر میشد انگار در هالهای از مه غرق بود با نزدیک شدن به
او ،هالهی مه که کنار میرفت و تصویری واضح تر از او در
مقابل دیدگانم نمایان میشد .کمی که دقت کردم جسم در کنار او را
توانستم کشف کنم و مهر تاییدی را بر پاسخ ذهنم بزنم که ویلچر
بودنش را فریاد میزند؛ از یک جایی به بعد متوقف شدم و مثل قبل
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نمیتوانستم قدم از قدم بردارم.
با تعجب به عقب برگشتم تا از مادرم بپرسم که آن زن کیست ،چرا
نیرویی من را به سمت او کشاند؟ چرا من در بیابان هستم و او در
دریا است؟ اصأل این جا کجاست؟ چرا همه ابعادش با آن چه که
میدیدیم فرق میکرد؟ و هزار چرای دیگر.
مادرم با لبخند نگاهم میکرد و در پاسخ به تمام سواالت ذهنم تنها به
یک چیز اشاره کرد؛ به همان زنی که نزدیک دریا ایستاده بود و
حتی چهرهاش را نمیشناختم و تنها مشخصهاش ویلچر کنارش،
دریای مقابلش و چادر سفید گلدارش بود.
مادرم با لبانی خندان و اشارهی دستش به سمت آن دختر اشاره کرد
و با صدای درونش گفت:
ـ تو به خاطر او باید برگردی!
مجدد نگاهی به سمت دریا انداختم؛ آن دختر همان جا ایستاده بود
ولی نمیدانستم چرا مادر او را به من ربط میداد ،چرا اصرار به
برگشتم داشت ،مگر او من را در کنار خودش نمیخواست؟!
انگار صدای ذهنم را خواند که سری به دو طرف تکان داد و مجدد
تکرار کرد:
ـ او منتظر تو است.
نگاهی دیگر به سمت دریا انداختم ولی دیگر او را ندیدم ،نه او را
نه دریای بیکران را ،نگاهم سمت مادر کشیده شد اما با دیدن او که
حال نسبت به دقایقی قبل مغموم و غمگین به نظر میرسد ،آشفته
شدم و با شتاب خواستم که دلیل غم درونش را بگوید ،با دیدن اشکی
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که از چشمانش بر روی زمین ریخت ،زمین زیر پای مادر از اشک
او گریست و این من را بیش از پیش آشفته کرد ،از این تصویر
آنقدر منقلب بودم که تا به حال حسش را تجربه نکرده بودم ،زمین
آنقدر گریست تا تبدیل به دریاچه شد ،خودم را به دریاچه رساندم و
روی زمین نشستم و با حیرت به آب دریاچه نگریستم ،آب آنقدر
زالل بود که تصویر خود را در آن میدیدم ،کمی بیشتر در دریاچه
خم شدم تا چهرهام را ببینم اما به جای تصویر خود ،چهرهی شهاب
نمایان شد ،با حیرت نگاهم را به مادر دادم؛ شدت گریهاش از قبل
بیشتر شده بود ،به گونهای که آب دریاچه بیشتر شد ،طوری که تمام
بیابان را در برگرفت .با باال آمدن آب دریاچه ،من نیز در آن آب
زالل غرق میشدم و راهی برای فرار نمییافتم ،به ناگاه سیاه چالی
باز شد و آب دریا را در خود بلعید و من را نیز در آغوش خود
جای داد ،من از ارتفاع بیکرانی در جایی سقوط کردم و همه چیز
ناپدید شد.
*شهاب*
از مطب دکتر خارج شدم؛ به محض دیدنم از جایش پا شد و بعد از
اینکه از منشی دکتر خداحافظی کردیم ،خودمان را به ماشین
رساندیم ،ریموت ماشین را زدم و هر دو سوار شدیم ،وقتی نشستم،
پوشه را با غضب ،عقب ماشین انداختم و با عصبانیت راه افتادم.
وقتی دید عصبانی هستم سعی کرد چیزی نگوید اما کمی بعد انگار
کنجکاویاش غالب شد که پرسید:
ـ دکتر چی گفت؟
کالفه پشت چراغ قرمز نگه داشتم و با اعصابی داغون زمزمه
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کردم:
ـ دکتر که نیست ،مردک پیر خرفت هیچی حالیش نیست؛ اگه زندان
دست و پام رو نمیبست میبردمش خارج از کشور.
کالفه گفت:
ـ شهاب جان میگی چی گفت یا نه؟!
نگاهی گذرا به او کردم و بعد نگاهم را مجدد به خیابان شلوغ روبه
رویم دادم ،که در این ساعت ظهر هم قصد آرام شدن نداشت و
صدای ماشین ها بیشتر اعصاب نداشتهام را خط خطی میکرد .
مجدد ادامه دادم:
ـ هیچی همون حرفهای همیشگی.
ـ ای بابا ،نگفت کی به هوش میاد؟
ـ نه ،اگه دست خودم بود دنده هاشو میشکستم تا دیگه حرفای
تکراری تحویلم نده.
ـ حاال تو حرص نخور ،ان شاء هللا که اتفاق خاصی نمیافته.
چیزی نگفتم که با باز شدن مسیر ،راه افتادم و پریسا را دم دانشگاه
پیاده کردم ،سوی ماشین را کج کردم تا به بیمارستان سر بزنم،
امروز نوبت مهدی بود که باالی سرش باشد.
نیم ساعت بعد به بیمارستان رسیدم ،مسیر را میشناختم؛ درست
نزدیک یک ماه بود که اینجا خانهی دوممان شده بود و میزبانمان
امیری بود که در سکوتی مطلق و با چشمانی بسته نظارهگرمان بود
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و همهمان منتظر بودیم تا واکنشی از او ببینیم و امیدی به دل های
منتظرمان بدهد.
به طبقهی دوم رسیدم؛ پشت اتاق یک سرباز در حال رفت و آمد بود
و حضورش قلبم را بیش از هر چیزی میآزرد؛ انگار که امیر قاتل
است و میخواهد به جان مردم شهر بیفتد و آن ها را نابود سازد و
تنها این سرباز است که میتواند جلوی خروش برادر مظلومم را
بگیرد .نگاهم به سمت صندلی های انتظار کشیده شد ،خبری از
مهدی نبود؛ جلوتر رفتم و جلوی سرباز ایستادم.
ـ سالم ،امروز اتفاق خاصی نیفتاد؟
سرباز که جوانی الغر اندام بود ،با صدایی خشک گفت:
ـ سالم ،خیر اتفاقی نیفتاده.
نفسی از روی راحتی کشیدم و روی صندلی ها نشستم ،مدتی
نگذشت که مهدی در پیچ راهرو نمایان شد ،با دیدنم قدم هایش را تند
کرد و کنارم روی صندلی نشست و آرام گفت:
ـ سالم تو کی اومدی؟!
نگاهی به سر و وضع آشفتهاش کردم ،او را هم اسیر کرده بودیم؛
بی حوصله گفتم:
ـ ده دقیقهای هست که اومدم.
سری تکان داد و گفت:
ـ پیش دکتر رفتی؟
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ـ آره.
ـ چی گفت؟
ـ هیچی چرت و پرت.
ـ خب چی گفت؟
ـ مردک نفهم ،هیچی حالیش نیست میگه دعا کنین؛ خب آخه االغ اگه
با دعا حل میشد که تا حاال حل شده بود.
ـ فقط همین؟
نگاهی به او انداختم و ماجرا را برایش شرح دادم:
"ـ آقای دکتر ،االن یک ماهه که به هوش نیومده ،بخیه هاشم که
جوش خوردن و عمال مشکلی نباید باشه ،حتی شکستگی فک هم
ترمیم شده!
ـ ببین پسرم بارها بهت گفتم این بار هم روش ،با وجود اینکه
ضربهی چاقو کاری نبوده و به کلیه آسیب نرسونده اما چاقو سمی
بوده ،بعدشم دوست شما تنها شانسی آورده این بوده که چاقو به
ویروس ایدز آلوده نبوده و این که دشمن به محض فرو کردن چاقو
اونو از بدنش خارج کرده و نگذاشته سم بیشتری به بدنش نفوذ کنه،
گذشته از اون سمی که وارد بدن دوست شما شده ،بسیار قوی بوده و
میتونم بگم برادر شما هم بسیار مقاوم هم بوده وگرنه تا االن حتما
صدمه جانی دیده بود.
سم ،باید منتظر بمونیم که سم
علت بیهوشیش هم به خاطر همین ِ
کامالً از بدنش دفع بشه ،تا اون زمان باید صبور باشید و براش دعا
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کنید".
با گفتن موضوع ،مهدی گفت:
ـ اینا رو که قبال هم گفته بود ،نمیشه دکترش رو عوض کنیم؟
ـ نه بابا ،اعتماد نمیکنن که.
مهدی چیزی نگفت که ادامه دادم:
ـ تو دیگه برو ،من هستم.
ـ یکم دیگه میشینم و بعدش میرم.
دیگر چیزی نگفتم ،دقایقی بعد یکی از پرستارها آمد و وارد اتاق
شد ،سرباز هم همراه پرستار وارد اتاق شد ،معموالً نمیگذاشت
کسی تنها وارد اتاق شود و برای محافظت بیشتر ،خودش هم با بقیه
وارد اتاق می شد.
کمی بعد پرستار از اتاق بیرون آمد و به سمت استیشن رفت ،بعد به
همراه سه پرستار دیگر و یک دکتر وارد اتاق شدند؛ اتاق لعنتی
پنجرهای برای دید ما نداشت و تنها پنجرهای رو به محوطه داشت و
همین من را نگران کرده بود .از جایم بلند شدم؛ مهدی هم نگران
شده بود و دو نفری طول و عرض سالن را طی میکردیم و حرص
میخوردیم .دقیقا ً ربع ساعتی بود که داخل اتاق بودند و بیرون
نمیآمدند و همین من را تا مرز استرس و وحشت میکشاند.
با صدای زنگ گوشی به خود آمدم ،گوشی را از جیب شلوار
پارچهای سورمهایام در آوردم و با دیدن نام حامد ،گوشی را دست
مهدی دادم تا با او حرف بزند ،آنقدر استرس داشتم که آب دهانم
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خشک شده بود و حتی نمیتوانستم سر پا بأیستم چه به اینکه بتوانم
حرف بزنم.
گوشی را به مهدی سپردم و خودم را روی صندلی انداختم؛ بعد از
گذر پنج دقیقه ،دکتر به همراه دو پرستار دیگر بیرون آمد ،با شتاب
نزدیک دکتر قدم برداشتم ،سعی کردم خونسردی ام را حفظ کنم؛
بنابراین گفتم:
ـ چی شد دکتر؟! اتفاقی افتاده؟
دکتر از باالی عینک طبیاش نگاهی به من انداخت و خونسرد
گفت:
گیج ،به خاطر اثر س ِم،
ـ نه اتفاقی نیفتاده ،به هوش اومده فقط یکم ِ
فعال آثار رخوت تو تنشه و نمیتونه صحبت کنه از این بابت نگران
نباشید ولی میتونید ببینینش؛ اما کوتاه ،سعی نکنید خستش کنید .
حرف های دکتر را باور نداشتم ،فقط سری تکان دادم ،از شدت
خوشحالی حتی نمیتوانستم صحبت کنم ،تنها واکنشم این بود که
مهدی را بغل کنم و اشک خوشحالیام را روی شانه های پهنش
سرازیر کنم.
پرستار سوم که از اتاق بیرون آمد ،روبه ما اجازه داد تا ببینیمش،
از سرباز خواستیم تا این اجازه را بدهد؛ آنقدر این مدت را به سختی
گذرانده بودیم که دل از جنس سنگش راضی شد که این اجازه را
بدهد تا مالقاتش کنم؛ اجازه نداد مهدی همراهم بیاید و من را تنها به
داخل فرستاد.
در اتاق را پشت سر بستم و خودم را به آن تکیه دادم و گذاشتم تا
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قطرات اشک صورتم را بشویند ،گذاشتم تا دلتنگی بیست و پنج روز
نبودش را فریاد بزند و بگوید به سر شهاب چه آمد وقتی شنید برادر
مظلومش را در مدت کوتاه بودنش در جایی که سزاوارش نبود،
شکم دریدند و سنگ فرش زندان را با خون پاکش شستند و او را به
قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ اگر برادرم نااهل بود
میتوانستم کمی خونسرد باشم اما امیر من آزاری نداشت و این بیش
از هر چیز دیگری من را عذاب میداد؛ انگار کسی دستش را بیخ
گلویم گذاشته بود و واردارم میکرد که دیگر نفس نکشم و نباشم تا
این روزها را نبینم.
روی تخت دراز کشیده بود و حتی دستش را هم تکان نمیداد؛
حالتش مثل دیروز و پریروز و حتی بیست و پنج روز پیش بود ،با
این تفاوت که االن چشمانش باز بود و سقف باالی سرش را
مینگریست.
کمی به تختش نزدیک شدم ،نزدیک و نزدیکتر؛ دیگر باالی سرش
بودم ،همانطور باالی سرش را میکاوید و به اطرافش نظری
نمیانداخت ،نگاهم نمیکرد ،چشمانش دو کاسهی خون بودند و این
نشان از خواب طوالنی مدتی بود که او را در برگرفته بود.
روی صندلی که آن جا بود نشستم و دست سردش را در دست گرفتم
و زمزمه کردم:
ـ امیر؟!
جوابم را نداد که دوباره صدایش زدم ،چیزی نگفت اما قطره اشکی
از گوشهی چشمش سرازیر شد و روی بالشت آبی رنگ بیمارستان
چکید ،اشک چشمانش به منزلهی نیرویی بود که دیوارهی سد اشک
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چشمانم را درهم شکست و سیلی از غصههایم را بر روی فالت
گونهام سرریز کرد.
هر دو در سکوت بدون اینکه با یکدیگر صحبتی کنیم اشک
میریختیم و چیزی نمیگفتیم؛ دستش همچنان در دستم بود و در
حالی که شدت اشک هایم بیش از قبل شده بود ،لبخندی زدم و گفتم:
ت بچه بودیم ،زمین خوردم و به خاطر درد زانوم گریه
ـ یاد ِ
میکردم؟! یادته وقتی پام زخم شد رفتی از توی خونه فلفل قرمز رو
برداشتی و بدون اینکه پام رو بشوری فلفل قرمز رو روی پام خالی
کردی؟ اون روز فلفل قرمز رو اشتباهی به جای زرد چوبه
برداشتی و کلش رو روی پام خالی کردی.
حاال دیگر بالشت امیر هم خیس شده بود ،دست لرزانم را جلو بردم
و اشک هایش را پاک کردم ،ادامه دادم:
ـ خاله طوبی که اومد و پامو دید ،کلی دعوات کرد ،اون روز اولین
بار بود که اشکتو دیدم ،هم به خاطر من عذاب وجدان داشتی و
همین که خاله طوبی دعوات کرده بود.
لبخندی زدم به شوخی گفتم:
ـ حاال کی بوده بعد سال ها اشک امیر منو در آورده؟!
چیزی نگفت ،تنها به سقف باالی سرش زل زده بود؛ خواستم از
جایم بلند شوم که دستش روی دستم نشست.
دستش را در دستم گرفتم و گفتم:
جانم داداش ،چیزی میخوای؟345
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به سختی و با صدای ضعیفی زمزمه کرد :
مامان ......طوبی.مامان طوبی چی؟!ن...گر....ا..نته!با تعجب خیرهاش شدم که همچنان اشک از چشمانش جاری بود و
به من زل زده بود ،با باور این موضوع دستش را فشردن و گفتم:
بعداً با هم حرف میزنیم.سری تکان داد و دیگر چیزی نگفتیم و من تنها به شانهاش تکیه زدم
و بوی برادرانههایش را به جان دل تزریق کردم و از خداوند به
خاطر بودنش در دل هزاران بار شکرانه هایم به جای آوردم.
در کارگاه را باز کردم ،صدای دریل کل فضای کارگاه را اشغال
کرده بود؛ مشخص بود حامد سخت مشغول کار است؛ از زمانی که
این اتفاق برای امیر افتاده بود ،به طور تمام وقت در نجاری بود تا
به من در کارهای نجاری کمک کند ،حاج سلحشور هم که میدانست
حامد فعالً جای امیر است و خورده ریزهایی را از امیر یاد گرفته
است ،اجازه داد فعال کار کند و خودش هم گهگاهی میآمد و به
کارهایش رسیدگی میکرد .میدانست که حامد چندان به کار کارگاه
وارد نیست و تجربهی امیر را ندارد ،اما باز هم میدانست که من و
امیر هم سن او را داشتیم که وارد این محیط شدیم و با اعتمادش به
ما توانست از ما نجار بسازد و کارها را به ما بسپارد؛ بنابراین او
نیز به غیرت حامد اعتماد کرد و فرصتی به او داد تا خودش بار
زندگی را بر دوش بکشد و نان آور خانهی نقلی خود و خواهرش
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باشد.
خدا رو شکر که حاج سلحشور آدم منصفی بود و با شنیدن ماجرای
امیر قضاوت بی جا نکرد و حامدی که معرف خودمان بود را نه از
کار بی کار کرد و نه نانش را آجر؛ باالخره در این شهر دراندشت
هنوز انسانیت زنده بود و در میان انسان هایی چون حاج سلحشور
نفس میکشید و روزگار آدم هایی چون حامد و خواهرش را حیات
میبخشید.
کمی جلوتر رفتم و خودم را به آنها رساندم؛ همانطور که حدس
میزدم حامد تنها نبود و مثل این یک ماه اخیر خواهرش حلما را
نیز با خود آورده بود ،میدانستم به خاطر ترس از پدرش و آزار و
اذیت احتمالیاش نمیتواند او را در خانهی پدریشان تنها بگذارد،
بنابراین تا زمان پیدا کردن خانهای در همین حوالی ،نزدیک کارگاه
چوب بری ،مجبور بود خواهرش را با خود به کارگاه بیاورد؛ با من
نیز در مورد این موضوع صحبت کرده بود تا نظرم را بخواهد،
نمیتوانستم در کارش نه بیاورم ،بنابراین موافقت کردم برای مدتی
پیشنهادش را قبول کنم تا دنبال خانهی مورد نظرش بگردد و
خواهرش را از پدرش و دردسرهای مختص خودش دور کند.
کمی جلوتر رفتم ،مثل یک قرارداد نانوشته روی ویلچر همیشگیاش
نشسته بود و عینک طبیاش را بر چشمانش زده بود و تصویر
انسانی را بر صفحهی کاهی خلق میکرد ،کار هر روزهاش بود؛
میگفت برای یک موسسهی هنری در مرکز شهر کار میکند و
پرترهی انسان را به تصویر میکشد .پریسا که با او بسیار دوست
شده بود و از کارش راضی بود؛ چرا که چندین عکس از خودش را
به حلما داده بود و از او خواهش کرده بود تا پرترهای از او بسازد؛
اکثر روزهایی که کالس نداشت با خودم به کارگاه میآوردمش تا
حلما هم از تنهایی در بیاید و الحق هم که در این مدت آنها دوستان
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خوبی برای هم شده بودند و کلی با هم مچ شده بودند ،طوری که آنها
را در گوشهای رها میکردی تا صبح در گوش یکدیگر پچ پچ
میکردند.
با قطع ناگهانی صدای اره برقی ،فرصت را غنیمت شمردم و رو به
هر دویشان سالم بلند باالیی دادم.
با صدای من هر دو متوجهم شدند و جواب سالمم را دادند و حامد
که لحن شاد امروزم را تنها در برآورده شدن یک چیز میدانست،
خودش را از میز کار جدا کرد و در حالی که دستهی دریل را در
دست نگه داشته بود به سمتم قدمی برداشت و با شادمانی گفت:
ـ میبینم که شیرینی داری؛ ببینم امیر به هوش اومده نه؟
حلما با خوش حالی افزود:
ـ چشمتون روشن ،امیدوارم خیلی زود بهتر هم بشن.
جعبهی شیرینی داخل دستم را به دست دیگرم دادم و با شادی
افزونتری گفتم:
ـ ممنون آبجی ،بله به هوش اومده فقط یکم رخوت و سستی داره که
اونم حل میشه.
حامد اضافه کرد:
ـ آره بابا ،آدم یه روز دو ساعت بیشتر بخوابه تا عصر هنگه ،امیر
رو بگو کال یک ماه رفته بود مرخصی.
و با گفتن این حرف شروع کردیم به خندیدن که خواهرش گفت:
ـ این چه حرفیه حامد!
حامد خندهاش را فرو خورد و گفت:
ـ بابا ،شوخی کردم.
رو به من ادامه داد:
ـ دکتر چیزی نگفت؟
در حالی که نوار دور جعبه ی شیرینی را باز میکردم و رو به
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حلما و حامد تعارف میکردم ،تمام حرف های امروز دکتر را
برایش شرح دادم و در ادامه با ناراحتی زمزمه کردم:
ـ بعد از بهبودی حالش دوباره باید منتقل بشه.
ـ ای بابا ،نمی ذارن بنده خدا یه لحظه رنگ استراحت ببینه.
حلما ادامه داد:
ـ نمیشه کاری براشون کرد؟
ـ نه راستش ،مرغشون یه پا داره ،میگن باید برگرده همون
هلفدونی.
حلما:
ـ شاهدی پیدا نشده؟!
ـ راستش ،وکیلم وثوق حرفایی می زد که فکر نمی کنم به کارمون
بیاد.
حامد:
ـ چی شده مگه؟
صندلی کنار میز کار را کنار کشیدم و رویش نشستم و گفتم:
ـ راستش میگفت؛ همسایهی کناری خونهی عزیز جون که گهگاهی
فضولی که تراس خونهاش به طبقهی دوم
هم کارهاشو میکرد ،زن
ِ
همونجایی که امیر مینشست دید داره؛ وثوق میگفت که امیر
اونروز طبقهی پایین نرفته و حتی از صبح به عزیزجون سر نزده
بوده و همسایه هم امیر رو دیده بوده ولی موضوع اینجاست که اون
خانم داﺋم امیر رو زیر نظر نداشته و نمیتونه شاهد موثقی باشه،
همین که میگم باید بیخیالش بشیم.
برای
ِ
حامد که با شنیدن گفته هایم سخت در فکر فرو رفته بود با تردید
گفت:
ـ این وثوق نامی که میگی مرده یا زن؟
ـ مرد ،چطور؟
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بی توجه به سوال من گفت:
ـ ببینم چرا باید وثوق امیر رو زیر نظر داشته باشه؟
با شنیدن این سوال از زبان حامد کمی هل شدم اما بعد با کمی تردید
گفتم:
ـ برای اینکه پدر و مادرم به امیر صدمهای نزنند ،از وثوق خواستم
همیشه مراقبش باشه؛ برای همینه که وثوق سایه به سایهی امیر
میاومد و به من گزارش لحظه به لحظه میداد.
حلما با تعجب گفت:
ـ برای چی پدر و مادر شما باید به آقا امیر صدمه بزنن؟!
با این سوال حلما مجبور شدم تا تمام ماجراهایی که برایمان در این
شش ماه رخ داده را ذکر کنم و در نهایت هر دو با فهمیدن این
موضوع تعجبشان بیشتر شد که در نهایت حامد رو به من گفت:
ـ پس با این حساب ،یکی از اون آدمایی که بهشون شک داری می
تونن خانوادهی خودت باشن.
دستی به گردنم کشیدم و با درماندگی گفتم:
ـ نمی دونم ،فعال نمیخوام به این موضوع فکر کنم.
کمی سکوت بینمان برقرار شد ،که حامد گفت:
ـ می تونم یه چیز بگم؟
با کنجکاوی گفتم:
ـ آره البته ،اگه چیزی می دونی بگو!
نگاهی به حلما کرد و بعد رو به من گفت:
ـ راستش قبل از این اتفاقا ،اون اوایل که تازه اینجا مشغول به کار
شده بودم؛ متوجه حضور غیر عادی یک ماشین این حوالی شدم؛
اولش بهش بیتوجه بودم و فکر میکردم که نمیتونه مشکل خاصی
ایجاد کنه حداقلش این بود که اگر هم مشکل ساز میشد چندان
ربطی به ما نداشت.
350

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

اما بعد از این اتفاقات بود که سر و کلهاش نسبت به قبل کمتر شد و
این برام عجیب شده بود؛ برای همین بود که موضوع رو با حلما
مطرح کردم ،راستش حلما هم با من موافق بود ،این شد که تصمیم
گرفتم تا مطرحش کنم.
با تعجب گفتم:
ـ خب اون ماشین چی بود ،رانندش کی بود؟ چطور من متوجه
نشدم؟!
ـ ماشینش که دویست شیش آلبالویی بود و رانندشم یه زن بود.
با شنیدن کلمهی « زن » کمی فکر کردم اما بعد با یادآوری
موضوعی با وحشت رو به او گفتم:
ـ ببینم تو اگه اون زن رو ببینی میشناسی؟!
ـ آره بابا ،میگم که مدتی ،هر روز میدیدمش؛ گهگاهی هم از
ماشینش پایین میاومد و چشمش به در بود.
با شتاب گوشیام را از داخل جیبم بیرون آوردم و کمی با آن ور
رفتم تا عکسی از فلور را جست و جو کرده و به حامد نشان دهم،
باالخره بعد از دقایقی کنکاش یکی از عکس هایش را به او نشان
دادم و منتظر جوابش ماندم.
گوشی را به دست حامد دادم و گفتم:
همین؟!
ـ ببین
ِ
بدون مکث و با اطمینان گفت:
ـ نه بابا ،مادرت رو که میشناسم؛ اون زن خیلی جوون بود ،هم سن
حلما.
ـ مگه فلور رو دیده بودی؟!
ـ آره بابا ،مثل اینکه قبالً تو مهمونیای خسرو کار میکردما،
خانوادت هم که تو یکی دو مهمونی که خسرو تدارک دیده بود،
بودند.
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سری به نشانهی تفهیم تکان دادم و پرسیدم:
ـ هنوزم اینجا میاد؟!
ـ دیروز ظهر از مسجد میاومدیم که کنار خونهی همسایه بغلی
دیدمش ،مدتی بود که پیداش نبود اما دیروز از دیدنش غافلگیر شدم؛
راستش چون که چند روزی غیبش زده بود ،منصرف شدم تا در
موردش کنکاش کنم ،اما مثل اینکه خودشم به این دزد و پلیس بازی
عالقه داره .
حلما که تا حاال ساکت بود ،گفت:
ـ من میتونم چیزی بگم؟
نگاهش کردم ،با احترام گفتم:
ـ بله بفرمایید.
از کنار ویلچرش ،جایی نزدیک ستون وسط کارگاه ،خم شد و
برگهای را از روی زمین برداشت و رو به من نشانش داد و گفت:
ـ راستش به خاطر نقاشی هایی که میکشم به تصاویر زیادی دقیق
میشم؛ اینو از بین وسایل نجاری پیدا کردیم.
با دیدن تصویر دختری رو کاغذ نگاه متعجبم را به چشمان طوسی
دخترک دادم.
این عکس بین وسایل امیر چه کار میکنه؟!همگی گنگ و متعجب به یکدیگر نگاه میکردیم که حامد به عکس
اشاره زد و گفت:
این همون دختره است که بهت گفتم.*امیر*
از زمانی که به هوش آمده بودم ،حال و هوایم عجیب تر از قبل شده
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بود .حسی من را مدام به وادی خیال انگیزی هدایت میکرد؛ حسی
که از دیدن مامان طوبی بعد از یک سال دلتنگی نصیبم شده بود،
آنقدر شیرین بود که نخواهم این خیال را در انتهای ذهنم دفن کنم؛
بلکه راغب باشم تا آن را دنبال کرده و به نشان هایی که مامان
طوبی اشاره میکرد ،برسم.
اما حضور ناگهانی افراد در خلوتگاهم این اجازه را از من میربود
و از هجوم حوادث رخ داده در وادی خیالم جلوگیری میکرد.
با بسته شدن در اتاق و خروج افسر پرونده که سعی در وادارم به
شکایت علیه سهراب داشت ،با رأی قطعی خود مبنی بر بخشیدن او،
او را از خود راندم و به افکارم اجازه دادم تا دوباره و دوباره به
مرور خاطرات لحظات قبل بپردازد اما پس از مدت اندکی ،مجدد
درب اتاق باز شد و سربازی که در داخل اتاق در حال رصد من
بود ،اجازهی ورود به فرد ناشناس داد؛ فکر میکردم شهاب یا مهدی
را ببینم چرا که جز آنها و افسرانی که دقایقی پیش اتاق را ترک
کرده بودند کسی به عنوان مالقاتی طالب دیدار با امیر زخم دیده
نبود ،اما با ورود شخصی دیگر به اتاق ،کامالً ناک اوت شدم و
تصوراتم را در دم کنار زدم تا به جای ناامیدی ،نوید اخبار امید
بخش باشد.
دخترک چشم طوسی و ویلچر نشین که خواهر حامد میخواندمش،
در مقابل چشمانم پدیدار گشت و من را پس از مدتها انتظار غافلگیر
کرد .
شاید عجیب باشد که تنها با یک بار دیدن او ،آن هم در شرایطی که
حتی فرصتی برای دیدن او ،دلدادگی به او ،فرصتی برای ضبط
صدای نازک مخملیاش ،ذخیره نگاه نافذ طوسی رنگش و به یادگار
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داشتن تکهای از چادر گلدارش نیافته بودم و این اوج بیرحمی بود
که باید در حسرت نوشیدن چای خوش رنگ با طعم هل و دارچینش
بمانم و دیگر نتوانم آن مزهی بینظیر را در لحظهای که کنارش
هستم و کنارم هست ،درک کنم.
دستهی ویلچرش را که با دستان سفیدش در دست داشت ،رها کرد و
این بار چرخ ویلچر را لمس کرد و آن را به حرکت درآورد؛ آخ که
ای کاش من جای دستهی ویلچر بودم و او دست با محبتش را بر
سر امیری میکشید که سخت تشنهی محبتی است که نثار آن دستهی
آهنین صندلی بی احساس میکند.
به آن صندلی منحوس حسادت میکردم که دلبر را در بر گرفته و
نازش را میکشد؛ کاش میشد که دلبر را بر دستان خود سوار
میکردم و او را به هر کجا که میخواست پرواز میدادم ،اما چه
کنم که بالی برای پرواز ندارم و خود در قفس تنگ و تاریک
بیعدالتی ها حبس شدهام.
کمی که نزدیک تر آمد ،خود را از حالت دراز کش به حالت نشسته
تغییر حالت دادم؛ خواستم در سالم دادن پیش دستی کنم اما انگار او
موفق تر بود ،چرا که گفت:
ـ سالم آقای بوستان ،حالتون بهتره؟
و با گفتن این حرف پالستیک حاوی ظرف کمپوت سیب را روی
میز کنارم گذاشت و ادامه داد:
ـ خدا بد نده!
با اینکه کمی دستپاچه شده بودم اما با این حال کمی صدای تحلیل
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رفتهام را صاف کردم و گفتم:
ـ سالم خانم ،احواالت شما؟ شما ،آقا حامد خوبید؟
لبخند محجوبی زد و با سری به زیر انداخته گفت:
ـ الهی شکر خوبه ،البته با هم اومدیم؛ مثل اینکه آقا شهاب از دست
شما شاکی بودند حامد رفت دنبالشون ،این شد که سربازی که پشت
در بودند اجازه دادند برای مالقاتی خدمت برسیم.
ـ خدمت از ماست ،گرچه جای مناسبی نیست اما قدمتون روی چشم
ما.
کمی مکث کردم و گفتم:
ـ اتفاقی افتاده که شهاب از دست من شاکی شده؟
کمی تعلل کرد و گفت:
ـ راستش چی بگم ،مثل اینکه توقع نداشتند تا کسی که این بال رو به
سر شما آورده رو به این زودی ها ببخشید.
چیزی نگفتم اما بعد گفتم:
ـ شما چی؟!
با تعجب گفت:
ـ من چی؟!
ـ شما بودید چه کار می کردید؟!
ـ راستش نمیدونم ،توی شرایطش نبودم تا بدونم چه واکنشی نشون
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میدم ،اما خب احساس شیرینی که در بخشش هست در انتقام نیست.
ـ شما تا حاال کسی رو بخشیدین؟
کمی فکر کرد ،به حالتش نگاه کردم ،دختر محجبه ای بود؛ برای
اولین بار بود که او را اینگونه و در محیطی خارج از خانه میدیدم،
برای اولین بار هم که در خانهشان برای رفع آن آشوب پیش آمده
رفته بودم؛ بعد از اینکه جو متشنج موجود در خانه آرام گرفت،
چادر نمازش را بر سر کرده بود؛ حال در اینجا هم شاهد حضور آن
پارچهی مشکی مقدس بر روی گیسوانش بودم.
آن مانع سیاه رنگ سدی بود تا در حسرت دیدن یک تار مویش،
چوب خط انتظار را بر دیوار های سرد و پوسیدهی زندان حک کنم
تا یادم نرود چند روز ،چند ماه یا حتی چند سال را باید بگذرانم تا به
آن لحظه برسم.
با صدایش که نتیجهی افکارش را بر زبان میراند ،خود را از
رویای در دست داشتن یک تار ابریشمینش ،به جایگاهم در
بیمارستان رساندم:
ـ راستش مدتی بعد از تصادف ،کامالً افسرده شدم ،خونه نشین و
گوشه گیر شدم ،درسم خوب بود اما ،با این وضعیت اون رو هم رها
کردم ،چون که قبل از اینکه درسم عامل جدا شدنم از فضای مدرسه
بشه ،دوستانم بودن که منو از اون فضای دلنشین دور کردن.
نفسی گرفت و ادامه داد:
ـ دوستانم؛ همون ها که تا چندی قبل ،از هر چیزی به من نزدیک تر
بودند ،با ویلچر نشین شدنم ،از من دورتر شدن؛ توی مدرسه زمینم
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میزدن تا وادارم کنن روی این دو پایی که هیچ حسی نداشتند راه
برم ،اما وقتی ناتوانیام رو دیدن ،بهم خندیدن.
به اینجا که رسید ،دستانش از اشک چشمانش خیس شد ،اما ادامه
داد:
ـ برای اینکه اون ها رو از زندگیام خط بزنم ،مجبور شدم خودم رو
از اون مدرسه خط بزنم؛ اونها انگیزهی درس خوندن رو از من
دزدیند و با رویای به سخره گرفتن من خوش بودن؛ اونها دل
شکسته و اشک چشم یه دختر و کمر خم شدهی برادر دوازده
سالهاش رو نمی دیدن ،اونها فقط دختری مغموم و سرخورده رو
میدیدن که مجبور به پذیرش اون صندلی سرد بی احساس بود.
با تمام شدن حرفش کمی سکوت کرد و رو به من گفت:
ـ آقای بوستان ،من اون آدم ها رو بخشیدم ،چون اگه نبودن هیچ وقت
نمیتونستم از جام بلند شم ،اگه اونها نبودند برای همیشه منو شکست
خورده میدیدن؛ اونها فقط یه تلنگر بودن ،تلنگری که منو یک شبه
سر جام نشوند و به من فهموند ،بسه دیگه! چقدر گریه میکنی؟
چقدر خودتو به در و دیوار میکوبی؟! تو هم مثل همهی انسان هایی
که دچار این اتفاق شدن بذار؛ مگه تو از اونها چی کم داری؟ !
لبخندی زد و ادامه داد:
ـ به خودم اومدم و دیدم که خیلی وقته که خیالم از حضور اونها
خالیه چون همهی اون آدم ها جاشون رو به برادری دادند که با
اینکه سن کمی داشت اما پدرانه به پام ایستاد و حمایتم کرد؛ بعد
فهمیدم که این احساس خوب ،حاصل همون بخشیدن از ته دل بوده .
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به حرف هایش خوب دقت کردم و بعد با لبخندی رو به او گفتم:
ـ پس با این حساب ،کار خوبی کردم؟!
ـ راستش نمیدونم ،مسأله من با شما فرق میکنه؛ بحث جونتون
مطرحه!
ـ من از سهراب نمیترسم ،از حصاری که اون دور خودش کشیده
بیشتر میترسم؛ شاید با بخشش من این حصار بشکنه و اونو به
خودش بیاره.
ـ اگه این حصار نشکنه چی؟!
مغموم سرم را به دو طرف تکان دادم و نگاهم را به پنجرهای دوختم
که سمت راستم قرار داشت و سایهی ابرهای آماده به باریدن را
روی سطح اتاق بیمارستان نقش میزد؛ در نهایت زمزمه کردم:
ـ پس انسانیت کجای این ماجراست؟!
انگار که فکر میکرد؛ چرا که پس از مدت اندکی مجددا گفت:
ـ متأسفم که اینو میگم ،ولی ممکنه اونو در اعماق وجودش چال
کرده باشه !
با تأسف سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم ،راستش لج و لجبازی
بیشتر با امثالی مثل سهراب اوضاع را از این که هست بدتر
میکرد ،بهتر بود از در نرمش وارد میشدم.
کمی دیگر حلما ماند و بعد با اشارهی سرباز خداحافظی کردیم و او
از اتاق خارج شد و من ،هنوز نرفته دلتنگ عطر و بوی گل یاس
چادر مشکیاش شدم.
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ساعتی بود که حلما و حامد رفته بودند؛ روی تخت دراز کشیده بودم
که کسی در اتاق را زد و وارد شد؛ با ورودش خوشحال از جایم بلند
شدم اما او نگاهم نکرد و با سربازی که کنار اتاق ایستاده بود،
مشغول خوش و بش شد.
رو به سرباز کردم و گفتم:
ـ آقای قاسمی میشه به این رفیق ما بگید یکمم ما رو تحویل بگیر؟!
شهاب که صدای من به گوشش رسیده بود ،رو به سرباز گفت:
ـ داداش بیا از این آبمیوه ها بخور.
و بعد به پالستیکی که داخل دستش بود ،اشاره کرد.
سرباز که مردی خشک و اخم آلود بود از پیشنهاد شهاب امتناع
ورزید و متذکر شد که سر وظیفهاش چیزی نمیخورد.
شهاب که این را شنید بیش از این اصراری نکرد ،چرا که
میدانست با اصرار بیشتر ،سرباز را حساس میکند و همین مالقات
خشک و خالی را هم از من صلب میکند .چیزی نگفت و بدون
اینکه نیم نگاهی به من بیندازد ،سمت یخچال گوشهی اتاق رفت و
پالستیک داخل دستش را روی یخچال گذاشت و محتویاتش را از
پالستیک در آورد و آنها را در یخچال جای داد؛ سپس یکی از
آبمیوه ها را بیرون آورد و خودش را روی صندلی کنار من نشاند.
گوشیاش را از جیبش بیرون آورد و در حالی که مشغول خوردن
آبمیوهاش شد با گوشیاش هم ور رفت؛ خیرهاش بودم که کالفه شد
و از جایش بلند شد و به سمت یخچال رفت و این بار کمپوتی را از
یخچال برداشت؛ کمی که دقت کردم ،کمپوت آناناس را تشخیص
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دادم ،لبخندی زدم ،میدانستم دلش نمی آید که تنهایی آبمیوه بخورد،
در همین فکر بودم که برگشت و لبخندم را شکار کرد ،در یخچال
را بست و در همان حال گفت:
چیه؟! هنوز باهات قهرما ولی اینم به خاطر اینه که دلم براتسوخت.
و بعد به کمپوتی که در دستش بود ،اشاره زد.
نگاهی به کمپوت آناناس داخل دستش انداختم؛ میدانست چهقدر
کمپوت آناناس دوست دارم اما با یادآوری اینکه حلما کمپوت سیب
آورده بود ،رو به شهاب گفتم:
ـ آناناس نه!
با کالفگی و بد خلقی گفت:
ـ پس چی؟!
بهتر!
ـ سیب ِ
بدون اینکه داخل یخچال را نگاهی بیندازد ،گفت:
ـ سیب نداریم.
ـ هست ،بگرد!
پوفی کرد و مجدد درون یخچال را کنکاش کرد و بعد از اندکی
کمپوت سیب را بیرون آورد و روی صندلی نشست و مشغول باز
کردن کمپوت شد.
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نتوانست مقاومت کند ،برای همین با تعجب گفت:
ـ تو که سیب دوست نداشتی! چی شد پس؟!
لبخندی زدم؛ نمیدانست که آن کمپوت را چه کسی آورده است که!
اگر میدانست که آنقدر متعجب نمیشد!
سیب تنها میوهای بود که از آن متنفر بودم و حاضر نبودم حتی
مزهاش را بچشم اما انگار قدرت حوا باالتر از آن است که من
تصورش را میکردم؛ آن دخترک ویلچر نشین با آن همه مهر و
محبت برایم کمپوت سیب آورده بود و من مشتاق بودم تا طعم آن
کمپوت را بچشم ،مشتاق بودم تا اولین عادتم را به خاطر او بر هم
بزنم ،منتظر بودم تا آن میوهی بهشتی را اولین شاهد خود بگیرم تا
بداند که عالقهام به او حقیقی است و این حقیقت انکار ناپذیر است.
رو به شهاب گفتم:
ـ دوست دارم اتفاقا ً.
شهاب که متعجب تر شده بود ،کمپوت را باز کرد و با چنگال ،یک
سیب را از درون ظرف حلبی بیرون آورد و دستم داد؛ آن را در
دست گرفتم و به شمایلش نگاه کردم؛ انگار که آن دخترک آن را با
دستان خودش تولید کرده است که با ولع نگاهش میکردم .آنقدر
تابلو بودم که شهاب دلخور نیز به حرف آمد و گفت:
ـ چرا اینجوری نگاهش میکنی؟ مگه دوسش نداشتی؟! بخور دیگه!
چنگال را به دهانم نزدیک کردم و باالخره مزهاش را چشیدم؛ شاید
دشوار به نظر برسد اما من با خوردن آن ،موجی از آرامش را حس
کردم؛ انگار که حجمی از عطر گل یاس را در فضا پخش کرده
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باشند و نوید یک اتفاق دل انگیز را بدهند؛ اتفاقی که سرآغاز عشقی
آتشین است و وجودم را شعلهور می سازد.
شهاب که واکنشی از من ندید ،به گمان این که دوست نداشتم از
جایش بر خاست تا کمپوت دیگری باز کند ،بنابراین گفت:
ـ میدونستم دوست نداری.
سریع گفتم:
ـ نه ،اتفاقا ً دوست دارم؛ میشه یکی دیگه هم بدی؟!
با تعجب مجدد سر جایش نشست و گفت:
ـ تو حالت خوبه؟!
لبخندی زدم گفتم:
ـ دیدی بدون اینکه متوجه بشی ،به حرف کشوندمت !
نگاهش را از من گرفت و چنگال را از دستم کشید و تکهای دیگر
از سیب را به سر چنگال زد و دستم داد؛ بی ربط ادامه دادم:
ـ سهراب ترسناک هست اما قدرتمند نیست.
با غضب گفت:
ـ چرت نگو امیر ،اگه قدرت نداشت تو االن اینجا نبودی ،اگه یکم
پایین تر زده بود االن یا طهالت پاره شده بود یا یکی از کلیه هاتو از
دست میدادی ،اونوقت من باید چه خاکی تو سرم میریختم؟!
خواستم چیزی بگویم که نگذاشت و ادامه داد:
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ـ لطفا چیزی نگو که اصال حوصلهی جر و بحث ندارم!
به این حجم از عصبانیتش لبخندی زدم و سیب را وارد دهانم کردم
و با ولع مشغول شدم ،او که با اخم نگاهم می کرد و چیزی نمیگفت
همچنان به خوردنم خیره بود که گفت:
ـ نکنه سهراب ضاعقهات رو هم عوض کرده؟!
با شنیدن این حرفش خواستم قهقه بزنم که سیب به گلویم پرید و
شروع به سرفه کردم؛ او که هول شده بود ،از داخل یخچال بطری
آب را بیرون آورد و آن را به دستم داد و گفت:
ـ خیلی خب حاال ،بیا بخور اینو.
با سر کشیدن آب داخل بطری ،نفسم سر جایش آمد و شروع کردم به
خندیدن؛ با دیدن نیش بازم گفت:
ـ چته؟! حرف خنده داری زدم؟!
خندهام را خوردم و گفتم:
تر.
ـ آخه اونی که مجبورم کرده ،یکم از سهراب ریز ِ
شهاب با تعجب گفت:
ـ حالت خوبه؟!
ـ راستش نه.
ـ میگم یکم هذیون میگی !
لبخند عمیقی زدم و چنگال خالی را دستش دادم تا تکه ای دیگر از
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سیب را مزه کنم.
امروز میبایست ترخیص میشدم؛ از روزی که حامد و حلما برای
دیدنم آمده بودند چهار روز میگذشت .به تجویز دکتر ،مشکلی
نداشتم و میتوانستم در فضای بیرون از بیمارستان ،به
احواالتم رسیدگی کنم؛ مهدی با دانستن خبر مرخصیام از
بیمارستان ،برایم لباس آورده بود تا جای رخت بیمارستان را به آن
ها بدهم اما با دستور اکید سرباز بیرحمی که جلوی در ،داﺋما در
حال رصدم بود ،متوقف گشت و علت را جویا شد؛ سرباز با نشان
دادن کاور داخل دستش او را مغموم ساخت و مهدی همیشه خندان
را غمگین کرد و او را به بیرون از اتاقک سرد بیمارستان سوق
داد.
از زمانی که او رفته بود ،تنها روی تخت داخل اتاق نشسته بودم،
کاور حاوی لباس زندان را در دست داشتم و به دیوار سفید رو به
رویم مینگریستم و در فکر آیندهی نامعلومی بودم که از اتفاقات
مبهمی سرشار گشته بود که با صدای سرباز داخل اتاق ،از افکار
سردرگمم دست کشیدم و حواسم را به سرباز دادم:
 لباست رو بپوش ،افسر پرونده االن میاد؛ باید آماده باشی.سری تکان دادم و به تنها سرویسی که داخل اتاق بود ،مراجعه کردم
و لباس هایم را تعویض کردم ،سپس منتظر افسری شدم که
میبایست منتظرش میبودیم تا مجرم را کت بسته تحویل زندان
میداد؛ نمیدانست که دنیا زندانی است که همگی گرفتارش شدهایم،
میخواستند از زندان به زندان ببرند ،خنده دار به نظر میرسید اما
لطیفهای بود که تلخی ناگواری را با خود حمل میکند.
ساعتی بعد افسر پرونده رسید؛ با ورودش به اتاق از جای برخاستم
و اعالم آمادگی کردم ،افسر پرونده از سرباز خواست تا دستبندش
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را برای محافظت و امنیت بیشتر به دستم ببندد ،با خود فکر
میکردم که ای کاش شهاب و مهدی نباشند تا نشانه های زندان را
در من نبینند و تصویر گذشتهام را از ذهنشان فراموش نکنند.
اما برخالف انتظارم ،شهاب و مهدی از پیچ انتهای راهرو گذشتند و
با ورودمان به راهروی طویل بیمارستان ،در دیدرس نگاهشان قرار
گرفتم.
با دیدنم هر دو در جای میخکوب شدند ،من نیز همگام با قدم های
سرباز قدم برمی داشتم و خود را به دست افسری سپردم که بی
توجه به نگاه غم زدهی دوستانم ،بیرحمانه من را با این هیبت
نشانشان میداد و میگذشت و به احساس نابود شدهمان توجهی نشان
نمیداد.
با نزدیک شدنمان به یکدیگر ،در جای ایستادم و سرباز را وادار به
لحظه ای مکث کردم؛ با ایستادنم ،نگاه شهاب به دست در بند دستبند
خیره ماند و لباس تنم که ترازوی عدالت را روی خود نقش بسته بود
را از نظر گذراند و با حالتی مغموم و سرخورده اسمم را زمزمه
کرد.
بی توجه به حال غریبمان ،لبخندم را روی لبانم سر دادم و رو به آن
دو گفتم:
 ببخشید که تو این مدت کوتاه ،ناخواسته اذیتتون کردم.با گفتن این حرف از آنجا دور شدیم و گوش هایم را ناشنوا ساختم تا
غم چشمانش که میرفت بر کالمش بنشیند ،نشنوم.
حدود یک ساعت بعد به زندان رسیدیم و پس از اندکی بعد از
کاغذبازی های متعدد ،توسط سربازی به بخش مربوط به خود منتقل
شدم ،با باز شدن در ،به فضای غبارآلود و خفقان آور هدایت شدم.
در بدو ورودم به راهروی طویل زندان ،شاهد دوستان هم بندیام
شدم که برای استقبال از من نزدیک درب ورودی زندان شدند ،آن
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ها با شوق احوالم را جویا شدند و من را به بند مخصوص خودمان
هدایت کردند .با ورودمان به بند ،متوجه تخت خود شدم که توسط
روپوش سفید و تمیزی پوشانده شده بود که سابقا چنین حالتی نداشت
و مشخص بود به تازگی مورد شست و شو قرار گرفته است و این
نشان میداد که زندانی های این بند زیادی با مرام تشریف دارند
چرا که فالسک چای آماده و بسته های آبمیوهای که کنار تخت قرار
گرفته بود ،این را یادآوری میکرد که هم بندی ها برایم سنگ تمام
گذاشتهاند.
یاسر که جلوتر از بقیه وارد بند شده بود ،خودش را به نزدیک تختم
رساند و در حالی که سینی چای را نزدیک خود میکشید تا چای
بریزد ،گفت:
 بیا بشین که میدونم یک ماهه که بوی چایی هم به مشامتنخورده.
با لبخند گفتم:
 راست میگی ،دلم لک زده بودا.جالل که هم بندی دیگرم بود و بر خالف یاسر که پسری ریز نقش
بود ،او هیکلی درشت داشت و سبیل های چخماقیاش جز الینفک
صورت گندومگومش بود ،دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به
سمت تخت هدایت کرد و بعد گفت:
 بریز که حاجی االن میرسه و ببینه که به عزیز دردونشنرسیدی ،واویالست!
سوالی نگاهشان کردم که یاسر با ناراحتی ساختگی اضافه کرد:
 قیافتو اونجوری نکن که هر چی میکشیم از دست توﺋه!به خودم اشاره کردم و متعجب گفتم:
 من؟!یاسر گفت:
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 بله دیگه ،تو؛ نمی دونی وقتی که بردنت ،این حاجی مگه خوابداشت؟ بنده خدا چپ میرفت ،راست میرفت ،میگفت که جوون
مردمو به کشتن دا ِد ،حاال هر چی میگفتیم حاجی خوب میشه ،مگه
گوشش بدهکار بود؟!
جالل ادامه داد:
 حقم داشت ،با اون حالی که تو داشتی ،من که فکر نمیکردم جونسالم به در ببری ولی خب این بنده خدا هم خیلی نگرانت بود ،شب
تا صبح به درگاه خدا دعا میکرد تا خوب بشی.
 چرا؟! مگه این بنده خدا چه تقصیری داشت؟! من خودم با سهرابدرگیر شدم.
یاسر سرش را به طرفین تکان داد و گفت:
 میگفت اگر با سهراب لج نمیکردم ،اون منو زمین نمیانداخت وامیر هم با اون گالویز نمیشد.
خواستم چیزی بگویم که در بند باز شد و پیرمرد مذکور وارد شد.
پیرمرد با دیدنم ،صورتش از شوق شکفت و با خوش رویی رو به
من گفت:
 خدا رو شکر که سالم میبینمت ،خدایا شکرت که دعاهام رومستجاب کردی.
و با گفتن این حرف به سمتم پا تند کرد .به احترامش از جای
برخاستم و به سمتش رفتم .با رسیدنمان به هم ،او من را سخت در
آغوش گرفت و در گوشم گفت:
 حالت چطوره شیر مرد؟با لبخند گفتم:
 از دعای شما خوبم.از آغوشش بیرون آمدم و او در چشمانم نگریست و بعد گفت:
 میدونستم خدا روی من پیرمرد رو زمین نمیاندازه.367
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و با گفتن این حرف روی تخت نشست و من را به نشستن دعوت
کرد.
یاسر به شوخی گفت:
 بیا حاجی اینم عزیز دردونت ،امشب به امید خدا شب زنده داریکه نداری؟!
حاجی:
سالم ،هزار بار هم
 کم شیطونی کن پسر جون ،خدا رو شکر که ِکم.
خدا رو شکر کنم ،بازم ِ
جالل با درماندگی گفت:
 حتما سی شبانه روزی باید صبر کنیم که مراحل شکرگذاری تمومشه!
حاجی با خنده رو به هر دوی آن ها گفت:
 کمتر غر بزنین دیگه!با گفتن این حرف ،همگی خندیدیم و بعد به چایی که یاسر تهیه کرده
بود ،دعوت شدیم.
چند روزی از آمدنم به زندان میگذشت و اوضاع نسبتا خوبی بر
فضای نامتعادل زندان برقرار بود ،نوچه های سهراب در رفت و
آمد بودند و گاها ً با دیدنم نگاه غضب آلودشان را نثارم میکردند و
از طریق خنجر نگاهشان ،تهدید گذران از ذهن پرهیاهویشان را به
رخ میکشاندند؛ اما با عبور بیتفاوت خود از کنارشان ،بیتوجهیام
را به حضور پر دردسرشان ،اعالم میکردم.
دوست نداشتم با انسان های مسﺋله سازی چون آن ها چندان برخورد
داشته باشم ،چرا که ممکن بود دردسر دفعهی قبل مجدد تکرار شود
و فضای زندان را پر تنش تر از قبل سازد.
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با بچه های بند به سالن غذاخوری رفتیم و پس از تحویل غذایمان،
بر سر میزی که مختص خودمان بود ،نشستیم و بعد مشغول شدیم؛
معموالً یاسر و جالل ،حراف ترینمان بودند و حتی سر میز غذا،
دست از صحبت های طوالنی مدت خود نمیکشیدند؛ مشغول بودم
که با فرو رفتن بازوی یاسر ،دست کشیدم و رو به او گفتم:
ت ها!
چته؟! دس ِنه بابا ،فکر کردم تبره! نیست که سفته ،واسه اون گفتم.چی شده حاال؟!خبر رو شنیدی؟متعجب گفتم:
نه!جالل که چندان به قیمهی امروز میلی نداشت ،ظرف غذایش را به
کناری هول داد و رو به من گفت:
رییس زندان اطالعیه داده برای کارآموزی بچه ها ،گفته هرکسکاری بلده که میتونه به بچه ها یاد بده ،بیاد و اعالم کنه؟!
ابروهایم را باال دادم و گفتم:
مثال چه کاری؟!جالل با بی خیالی شانههایش را باال داد و گفت:
نمیدونم مثال خطاطی ،نقاشی یا چهمیدونم درسی چیزی بهشونیاد بدی ،باالخره از این پلهای که هستن یه قدم بیفتن جلو ،حاال با
369
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هر چی.
با امید گفتم:
خب من هم درسم خوبه و میتونم عربی و زبان یاد بدم و هماینکه بیرون از زندان درودگری داشتم؛ به نظرتون قبول میکنه؟
یاسر که تا آن موقع سکوت اختیار کرده بود ،گفت:
پس واسه خودت یه پا هنرمندیا! چرا که نه ،مطمﺋنم قبول میکنن،همین کاظم گشنه رو میبینی ،این هنرهای تو رو هم نداشت ،فقط
یکم از کارهای فنی سر در میآورد ،هیچی دیگه درخواست داد و
اونام قبول کردن ،خدایی از اون موقع بود که فرق فاز و نول رو
تشخیص میدادم.
سری تکان دادم که با شنیدن حرف حاجی امید بیشتری برای تحقق
یافتن خواستهام یافتم:
آره پسرم ،بچه هایی که درخواست میدن ،این چیزایی که تو گفتهبودی رو که بلد نبودن ،همینجوری یکی دو جلسه کالس تشکیل
میدادند که زندانی ها رو سرگرم کنن.
با اتمام گفتهی حاجی از جای برخاستم که هر سه نفرشان واکنش
نشان دادند که جالل به نیابت آن ها گفت:
کجا حاال؟! بشین غذات رو بخور بعد.نگاهی به ظرف غذای نصفهام کردم و گفتم:
تر.
سیر شدم دیگه ،این فعال واجب ِ370

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

و با گفتن این حرف ،بدون اینکه منتظر صحبتی از جانب آن ها
باشم ،به سمت خروجی راه افتادم و کمی بعد به کمک یکی از
سربازان به اتاق رییس بند منتقل شده و منتظر پاسخگویی او ،روی
یکی از صندلی های اتاق او نشستم.
با قطع تلفنش ،رو به من با جدیت گفت:
مشکلی پیش اومده؟!راستش گفته بودند که اطالعیهای دادید مبنی بر اینکه اگراستعدادی داریم ،به بچه ها اراﺋه بدیم.
در حالی که روی برگهی زیر دستش مطلبی مینوشت ،با اخمی که
حاصل تفکر عمیقش بود ،گفت:
تحصیالتت چیه ،هنری چیزی داری مگه؟!من دانشجوی سال آخر روانشناسی هستم و به زبان تسلط دارمالبته در حد توانم ،در بیرون هم مشغول نجاری بودم.
ببینم تو همون نجاری نیستی که به جرم قتل گرفتنت؟!با شنیدن کلمهی قتل ،ناراحت سرم را پایین انداختم ،اما کمی بعد با
قاطعیت گفتم:
من قاتل نیستم ،مضنون به قتلم.با شنیدن لحن محکمم ،سرش را از روی برگهی مذکور بلند کرد و
رو به من گفت:
شاهد پیدا کردی؟!371
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نه.پس بهتره به فکر باشی ،چونکه روزهای دادگاه نزدیکِ و گماننمیکنم با این سیری که پیش میری ،مشکلت برطرف شه.
نفسی عمیق کشیدم و با اطمینان گفتم:
بزرگ ،من بیگناهم و میدونه کسی رو ندارم جز خودش؛
خداِ
خودش حواسش بهم هست.
چیزی نگفت و نگاهم کرد اما کمی بعد گفت:
وکیل گرفتی؟!سرم را طرفین تکان دادم که او گفت:
میتونی وکیل تسخیری بگیری ،امیدوارم شاهدی پیدا بشه ،البتهاگه راست بگی.
امیدوارم.در رابطه با اون موضوع هم ،این فرم رو پر کن؛ که ببینیم چهاستعدادهایی داری.
به فرمی که در دستش داشت ،خیره شدم و برای گرفتنش از جای
برخاستم و پس از مطالعهی محتویات خواسته شده ،اطالعات الزم
را وارد کردم و بعد از امضای نهایی آن را دست رییس بند دادم و
در نهایت از او خداحافظی کرده و اتاق را ترک گفتم.
«شهاب»
محتویات داخل ساک را بررسی کرد و فرمی را مقابلم گذاشت تا
372
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امضایش کنم .پس از امضا بازی و کاغذ بازی ها ،سرباز متذکر شد
که در صورتی که محتویات داخل ساک مشکلی نداشته باشند و
مسألهای ایجاد نکنند ،آن ها را تحویل میدهد؛ سری تکان دادم و پس
از خداحافظی از او ،آنجا را ترک کردم و سوار ماشین شدم و به
سمت کارگاه راندم که در بین راه متوجه آهنگ زنگ گوشیام شدم،
بنابراین در گوشهای نگه داشتم و به فلوری که پشت خط بود ،جواب
دادم:
سالم چطوری؟سالم خوبم ،کجایی؟من بیرون ،کاری داشتی؟!خبری نمیگیری!سرم شلوغه.این دیگه چه جورشه! بهمن میگه شرکت نمیری ،دانشگاهم کهیکی در میون میری ،زدی زیرش دیگه! انگار نه انگار که زندگی
هم داری!
فلور؛ جون مادرت ول کن ،حوصله ندارم اصال.اوکی؛ امشب با پریسا بیاین اینجا ،کارتون دارم.دستی به پشت گردنم کشیدم و با کالفگی گفتم:
ببین فلور ،پریسا کار داره منم هزار و یک گرفتاری ،اصالحوصله ندارم؛ فرداشب میام.
عجب! پس چرا من زنگ زدم گفت کاری ندارم.متعجب گفتم:
تو به پریسا زنگ زدی؟!عروسم خب.
عیبی داره؟!ِ
373
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سعی کردم حرصم را با کشیدن موی سرم خالی کنم اما انگار چندان
موفق نبودم چرا که پر حرص گفتم:
زنگ میزنم.و با گفتن این حرف ،گوشی را روی داشبورد پرت کردم و بعد زیر
لب گفتم:
نمیشه تو به من زنگ بزنی و من آروم بمونم.کمی در خیابان ماندم و سپس راه افتادم و ساعتی بعد خود را به
نجاری رساندم و پیاده شدم؛ مثل همیشه درب چهار طاق باز بود،
بنابراین خود را به سالن نجاری رساندم.
با ورودم به سالن ،متوجه حامدی شدم که تیکه های الوار را بر
دست دارد و سعی می کند تا آن ها را روی میز بگذارد ،در جایی
نزدیک او ،مهدی در حال اندازه گیری تیکه های چوب بود؛ از
زیلوی وسط سالن خبری نبود ،چرا که توسط دختر ها آن زیلو به
گوشهای دیگر از سالن منتقل شده بود که مزاحم کار بچه ها نباشند؛
با ورودم به همگیشان سالم بلند باالیی دادم و به طبع جواب هایشان
یکی پس از دیگری به گوشم میرسید و سری برای هر کدام تکان
میدادم .بی حوصله به گوشهای از سالن ،پشت یکی از کمد ها رفتم
و لباسم را تعویض کردم و مستقیم سراغ کار مشتریان رفتم و
مشغول شدم ،ساعت ها مشغول بودم؛ بچه ها با یکدیگر شوخی
میکردند و گاها ریز میخندیدند ،از آن میان صدای ریز صحبت
دختر ها در مورد نقاشی های حلما به گوش میرسید اما آنقدر از او
عصبی بودم که بی توجه به صدای خندهی دلنشینش ،حواسم را به
کار میدادم تا میزان دلخوریام را درک کند.
اما مثل اینکه او هم چون من چندان طاقت نداشت چرا که سایه
374
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حضورش را به همراه بوی نسکافهای که در دست داشت ،احساس
کردم.
واکنشی نشان ندادم که مقاومتش را شکست و گفت:
مشکلی پیش اومده؟!دست از کار کشیدم و صاف ایستادم؛ نگاهم به ماگ نسکافهی در
دستش کشیده شد ،که با شکار خط نگاهم ،ماگی که متعلق به من بود
را دستم داد ،زیر لب تشکری کردم و نسکافهام را مزه مزه کردم.
مشغول بودم که پس از لحظاتی سکوت گفت:
نگفتی؟!چیزی نیست که قابل گفتن باشه.معلومه که چیزیو پنهان میکنی!پوزخندی زدم و گفتم:
پنهان کاری بده نه؟!متعجب گفت:
یعنی چی؟بقیهی نسکافه را سر کشیدم و ماگ را دستش دادم و گفتم:
مطبوع بود ،ممنون.و بعد راهی محوطه شدم ،ساعت هفت شب بود و این نشان میداد
که از زمانی که کار را شروع کردهام تا االن که چهار ساعتی
میگذشت ،بی وقفه کار کردهام و از نماز غافل ماندهام ،بنابراین
برای تجدید وضو به سمت سنگاب رفتم و مشغول وضو گرفتن شدم،
پس از اتمام وضو خواستم برگردم که با پریسا روبه رو شدم؛
مشخص بود که هنگام ورودم به محوطه با من آمده است؛ خواستم از
کنارش بگذرم که گفت:
375
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معذرت میخوام.در جای ایستادم که ادامه داد:
نتونستم مخالفت کنم ،خیلی اصرار کرد.عصبی گفتم:
من آدم نبودم با من مشورت کنی؟!آخه!آخه نداره.فکر نمی کردم عصبی بشی.مگه قبال در مورد این موضوع با شما صحبت نکرده بودم؟! مگهنگفتم مراوده با فلور رو قطع کنی! گفته بودم یا نه؟!
گفته بودی! اما من در مورد روابط شما گیج شدم.بهتره در این زمینه کنجکاوی رو بذاری کنار ،من قبالً در موردهمه این موارد با تو صحبت کرده بودم پریسا ،پس نباید هیچ ابهامی
رو تو ذهنت جا بدی.
ناراحت و مغموم سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:
من فقط میخوام تو حالت خوب باشه.با شنیدن این حرف از زبان او که سعی داشت روابط از هم گسستهام
با خانوادهام را پیوند دهد ،گرم شدم و برای لحظهای از اینکه او را
مورد شماتت قرار دادم ،پشیمان شدم.
برای همین نزدیکش شدم ،آنقدر که گرمای پالتوی پاییزیاش را
احساس کنم؛ دستم را جلو بردم و تاری از موهای ابریشمینش را در
دست گرفتم و آن ها را به داخل قاب شال ضخیمش هدایت کردم و
در همان حال گفتم:
این که برام مهمی ،درسته محرم نیستی اما
اگر چیزی میگم ،برای ِ376
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دلم تو رو پذیرفته ،تو تنها دلیلی هستی که دلم بهت خوش باشه.
من نگرانتم ،ازت خواهش میکنم در این زمینه کنجکاوی نکن؛ هیچ
وقت ،حتی اگر دلیلش من باشم.
نگاهش کردم که غم زده نگاهم میکند ،کاش میتوانستم معنی این غم
را درک کنم ،کاش...
پس از نماز ،مشغول تسبیحات بعد از نماز بودم که نگاهم به سمت
حامد کشیده شد؛ هنوز مشغول کار بود .از زمانی که آمده بودم تنها
کمی چای نوشیده بود ،نسبت به قبل هم کمی الغر تر شده بود و
معلوم بود که زندگی زیادی به او سخت میگیرد ،نگاهی به سمت
حلما کردم که روی زمین نشسته بود و پاهایش را دراز کرده بود؛ با
پریسا حرف میزد اما مشخص بود که راحت نیست ،این را از
چهرهی درهمش و کمری که مدام ماساژش میداد میفهمیدم؛
مشخص بود که از نشستن مداوم روی زمین خشک ،دچار کمر درد
شده است.
اینطور نمیشد کار کرد ،باید یک فکری میکردم.
ذکر های آخر را فرستادم و مهر را بوسیدم و سجادهام را جمع کردم
و بعد به طرف حامد رفتم و صدایش زدم ،سرش را سمتم چرخاند و
با اشاره ام ،الوار داخل دستش را روی میز کار گذاشت و سمتم آمد.
جونم داداش؟حامد جان خونه رو چکار کردی؟راستش برای خونهی خودمون مشتری پیدا شد ،پولشم نق ِد؛ بهشگفتم فعال دست نگه داره تا بگردم ،آقای سالمی گفتن که مناسب پولم
آپارتمان هست اما خب آسانسور نداره ،به خاطر وضعیت حلما
نمیتونم اونجا برم.
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ببین حامد یکی از دوستانم که خونهاش طبقه پایین واحد منه ،مدتیپیش واحدش رو داد بنگاه بفروشه چون میخواست بره ترکیه ،فکر
میکردم فروخته؛ دیروز بهش زنگ زدم که گفت هنوز مشتری پیدا
نکرده که پول نقد داشته باشه ،قیمت توافقیش رو پرسیدم؛ به پول تو
نمیخوره ولی یه پیشنهاد دارم.
چه پیشنهادی؟!من بهت قرض میدم ،یعنی پول گذاشتم برا عروسیم ولی تا اونموقع خدا بزرگه.
نه داداش ،خودت واجب تری.این حرفا نیست ،ببین من اگه بخوام عروسی هم بگیرم ،بهمنخودش میگیره ،نیازی نیست من دست تو جیبم کنم پس به اون پول
طاهر؛ دیگه تعارفم نکن؛ تو مثل برادرم،
هم نیازی ندارم ،طیب و
ِ
آبجیتم مثل خواهرم.
راضی به نظر نمیرسید ،شاید احساس شرم و خجالت خودش مانع
از قبول درخواستم میشد ،بنابراین دستم را روی شانهاش گذاشتم و
رو به او گفتم:
قرار پولت رو پس بدی ،حاال یکم
ببین منو ،بهت قرض میدم و توِ
دیرتر.
آخه.....خواست چیزی بگوید که مانع شدم و گفتم:
آخه نداره ،پس قبوله.خدا از بزرگی کمت نکنه داداش.لبخندی زدم گفتم:
همین برام کافیه که دعام کنی.378
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اگه قابل باشیم.کمی دست دست کرد ولی بعد گفت:
حاال این خونهاش آسانسور داره؟!همکف؛ نگران
آره آسانسور داره ولی طبقهای که برای شماست،ِ
اینش نباش.
کی میتونیم ببینیم؟کلیدش دست بنگاهیه ،همین امشبم میتونیم ببینیم ،خودم میبرمتون.
سری تکان داد که به سمت دخترها چرخیدم و گفتم:
بچه ها جمع کنین که همسایه شدیم.با گفتن این حرف متعجب نگاهم کردند که حامد ماجرا را برایشان
تعریف کرد.
مهدی خط کش داخل دستش را روی میز رها کرد و نزدیکم آمد و
آرام گفت:
کار خوبی کردی که آوردیشون نزدیک خودت ،بیچاره حامد ازصبح دنبال خونه بود؛ ظهر هم با خستگی رفت دنبال خواهرش.
آره نگران بودم بخوان کاله سرش بذارن ،بعدشم ،نمیشد با اینشرایط کار کرد.
و بعد اشارهای به وضع آشفتهی کارگاه کردم.
االن تعطیل کنیم؟آره ،باید بریم خونه رو ببینن.اوکی پس ،منم میرم لباسم رو عوض کنم.سری تکان دادم که پریسا نزدیکم ایستاد و گفت:
مگه نباید بریم خونهاتون؟!بی خیال شانهای باال انداختم و گفتم:
379
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دیر نمیشه.زشته شهاب دیر برسیم.طوری نمیشه ،فلور به بدقولی های من عادت داره.یعنی نمیخوای بری؟!چرا میریم اما یکم دیر تر.با گفتن این حرف ،حرصی رویش را از من گرفت و خواست سمت
بچه ها برود که آستینش را گرفتم و گفتم:
حرص نخور زن ،حاال مونده با اخالق گندم کنار بیای.با این حرفم ،لبخندی زد و گفت:
آستینم رو ول کن زشته.چی زشته ،زنمی!بسه شهاب خجالت میکشم.وا آستینت رو گرفتم ،بغلت که نکردم خجالت میکشی.پر حرص اسمم را کشید:
شهابخیلی خب حاال ،االن آب میشی.با رها شدن آستینش از دستم ،خودش را به حلما رساند و کمکش
کرد تا حاضر شده تا به سمت خانه برویم.
آن شب بچهها را به خانهام رساندم و واحد تورج را به آنها نشان
دادم؛ تا آنها مشغول دید زدن خانه شدند به واحدم رفتم و لباسم را
تعویض کردم تا به خانهی بهمن میرویم از غرغر های پریسا و
البته نیش کنایه های فلور مبنی بر اینکه لباسم نامناسب مهمانی است
در امان بمانم.
پس از تعویض لباس از مهدی به علت اینکه در خانه تنهایش
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میگذارم ،معذرت خواستم و به طبقهی پایین رفتم؛ همانطور که
حدس میزدم ،بچهها از واحد تورج خوششان آمده بود و شرایطش
را برای ادامهی زندگی مناسب دیدند.
قرار شد تا با تورج در رابطه با خانه صحبت کنم و نتیجه ی نهایی
را به آن ها برسانم.
ساعتی بعد هر دو مقابل فلور نشسته بودیم و پریسا و فلور مشغول
گپ و گفت شده بودند و من نیز سرگرم اخبار بی بی سی شدم که
چندان عالقهای به مضخرفاتی که بیان میکردند نداشتم و تنها خود
را از جمع زنانهشان که به مد و آرایش و لباس و کوفت و زهرمار
محدود میشد ،دور میساختم.
جالب بود که پریسا با حلما که به هم میرسیدند ،در مورد علم و
ادبیات و شعر و نقاشی صحبت میکردند اما انگار او چندان هم از
مد به دور نبود ،چرا که با اشتیاق هم کالم فلوری شده بود که هر از
چند گاهی با نگاه زیرکانهاش کنکاشم میکرد؛ به خیال خودش
متوجه نگاه زیرکانهاش به خود نمیشدم.
در میان صحبت های خسته کننده و ناتمامشان وارد شدم و گفتم:
 بهمن کجاست؟! نمیبینمش!صحبتش را قطع کرد و گفت:
داره با تلفن حرف میزنه.پوزخندی زدم و گفتم:
این چه تلفنیه که نیم ساعت قطع نمیشه! نکنه شوهر جونت دوستدختر داره؟
با گفتن این حرف ،خندهی بلندی سر داد و گفت:
بهمن از این عرضهها نداره که ،باالخره پسر کو ندارد نشان ازپدر؛ خود تو چقدر از این عرضه ها داشتی که بهمن بیچاره داشته
باشه.
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با تمسخر گفتم:
ﺋه؟! بهمن بیچاره! بذار خودم مچش رو میگیرم؛ اونوقت بهتمیگم کی بیچاره است.
و با گفتن این حرف از جایم بلند شدم ،اما آنها به خیال اینکه شوخی
میکنم خندیدند و با خود مشغول شدند؛ به سمت طبقهی دوم رفتم؛
صدایش از داخل اتاق خوابشان میآمد ،مشخص بود که با کسی
حرف میزند؛ کمی نزدیک شدم که با حرف هایی که میشنیدم در
جای ایستادم:
خب حاال ،ببین چی دارم میگم؛ اگه بتونی کاری که بهت میگم روانجام بدی ،مشتلق خوبی بهت میدم.
-..........
تو نگران اونش نباش ،خودم بلدم چجوری رامش کنم ،اون فقطتمرکزش رو این پسراست ،به این کارا کاری نداره که.
- ...........
اینا همش هارت و پورت الکیشه ،من اگه جای اون بودم یکی رومی فرستادم تو این مدتی که شرایطش مهیا بود ،کارش رو بسازه.
- ..........
خندهای کرد و ادامه داد:
نگران دخترتی؟و با گفتن این حرف بیشتر خندید و بعد ادامه داد:
 خوشم میاد مثل خودمی ،همینجور عوضی و فرصت طلبی.-............
بذار ببینم فلور میخواد چکار کنه ،خبرش رو بهت میگم.با قطع کردن گوشیاش ،خودم را به تراس موجود در سالن رساندم
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و درش را بستم و به در شیشهایاش که با پرده پوشانده شده بود و
تصویر من را به داخل سالن طبقه دوم منعکس نمیکرد ،تکیه دادم.
نفسی از روی استیصال کشیدم و نگران از گفته های مجهول بهمن،
در فکر فرو رفتم.
از پله ها به آرامی پایین آمدم ،کنار فلور نشسته بود و او را در
آغوش گرفته بود و به ظاهر قربون صدقهی عروس آیندهاش
میرفت؛ با صدای قدم هایم ،سرشان را به سمتم کج کردند که بهمن
در همان حال گفت:
باد آمد و بوی شهاب را آورد ،حالت چطوره؟لبخند مصنوعی زدم و گفتم:
ممنون ،خوبم.فلور گفت:
رفتی باال دنبال بهمن ،خودتم موندی؟بهمن ابرویش را باال داد و متعجب رو به من گفت:
اما من نشنیدم صدام بزنی؟بی خیال گفتم:
گوشیم زنگ زد ،رفتم تو تراس صحبت کنم.چیزی نگفت اما بعد موضوع را عوض کرد و گفت:
نباید بیای سر بزنی؟ خودت نمییای الاقل این دختر رو بیارببینیمش.
خواستم که جوابش را بدهم که با چهرهی درهم شدهی پریسا ،برای
لحظهای متعجب ولی به روی خود نیاوردم و ادامه دادم:
خودش که درس داره ،منم همینطور؛ زیاد وقت مهمونی رفتن383
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نداریم.
نگاه خیرهاش را از روی پریسا برداشت اما نتوانست اخم روی
پیشانیام را حذف کند ،انگار متوجه نگاهم شدند که فلور اضافه
کرد :
ول کنین این حرفا رو ،این شهاب همیشه همینجوری بود ،اونزمانی که بچه بود و هنوز پشت لبش سبز نشده بود نمیدیدیمش،
دیگه وای به حال االنش.
بهمن به شوخی گفت:
آره بابا ،ولی هرچی هم که باشه سخن عروسی خوش تر است،ببینم کی مراسم رو بگیریم؟
کمی فکر کردم و گفتم:
خیلی نیست که صحبت کردیم ،فعال که خبری نیست.فلور خودش را از حصار دستان بهمن رها ساخت و گفت:
یعنی چی؟!یعنی همین ،قرار نبود به این زودی خبری بشه.فلور با این بار با جدیت اضافه کرد:
ولی ما صحبت کرده بودیم؛ یک ماه دیگه شب یلداست ،میخوایماون شب مراسم عقدتون رو برگذار کنیم.
متعجب به فلوری که برای خود میبرید و میدوخت ،نگاه کردم و
گفتم:
یعنی چی! ما آمادگی نداریم.ابرویش را باال داد و گفت :
آمادگی نمیخواد ،همهی کارها رو ما کردیم ،تو و عروس عزیزمبرید آرایشگاه ،همین!
همین! به همین راحتی؟! تو حالت خوبه ،مگه زندگی مد و لباسهکه اینقدر زود تصمیم میگیرین؟
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بهمن با بی خیالی گفت:
خیلی سخت میگیری شهاب جان ،مردم آرزو دارن بدون اینکهمتوجه خرج و مخارج بشن مراسم بگیرن اونم توی بهترین امکانات
و شرایط ،من نمیفهمم چرا باید مخالف باشی!
مردم ،مردمن؛ شاید بخوان تا آخر عمرشون مثل عروسک کوکیزندگی کنن و بقیه براشون تصمیم بگیرن ،اما من دوست دارم.....
خواستم ادامه بدم که فلور گفت:
ببین شهاب جان ،کوروش و کتی میخوان از ایران برن ،میخوانقبل رفتنشون همه چی رو اوکی کنن.
با تعجب به فلور و بعد به پریسایی که تمام مدت نگران پایش را
تکان میداد و ناخنش را در دست میفشرد و کالمی حرف نمیزد،
زل زدم و بعد ناامید گفتم:
پریسا چیزی در این باره نگفته بود!با نگرانی نگاهم کرد؛ زمزمه کرد:
خودمم تازه فهمیدم.نگاهم را از او گرفتم که فلور ادامه داد:
ببین شهاب ،باالخره که چی؟ باید زودتر برین سر خونه زندگیتونیا نه؟
مکثی کرد و خودش را بیشتر جلو کشید و گفت:
وقتی کتی موضوع رو گفت ،گفتش که با تو صحبت کنیم بلکه ازخر شیطون بیای پایین ،تا همین جاش هم کوروش خان زیادی به
ساز تو رقصیده ،وقتشه که نگرانی هاشونو برطرف کنی.
چیزی نگفتم که دستش را کج کرد و از روی میز کنار راحتی ،یک
بروشور برداشت و اون رو دست پریسا داد و گفت:
ببین عزیزم ،توی این مجموعهای از کارت ها مخصوص شبیلداست ،از پانتهآ گرفتم ،امیدوارم خوشت بیاد؛ یکیشو انتخاب کن تا
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بگم برامون تهیه کنه.
به بروشور داخل دستش خیره شدم که با وجود توضیحات فلور آن
را باز نمیکرد ،نگاهم سمت او کشیده شد که با غم و نگرانی نگاهم
میکند ،معلوم بود که او هم از اجباری که به وجود آورده اند،
چندان راضی به نظر نمیرسد.
سری به نشان تأسف برای خودمان تکان دادم و از جایم برخاستم و
سمت پنجرهی انتهای سالن رفتم و دستم را داخل جیب شلوارم فرو
کردم ،اندکی بعد دستی را روی شانهام حس کردم؛ چیزی نگفتم که
کنار گوشم گفت:
اخمات رو باز کن مرد حسابی ،مثالً میخوای دوماد شی؛ این چهقیافهایه که به خودت گرفتی ،نگاهی به زنت کن؛ بیچاره اونم نقره
داغ کردی با این نگاهت!
به عقب برگشتم ،همچنان با ناراحتی به من مینگریست ،شاید این
بار را بهمن راست میگفت ،او چه تقصیری داشت ،خانوادهی من
عادت نداشتند که من تصمیم گیری کنم ،او که مقصر نبود.
سعی کردم لبخندی بزنم و او را مطمﺋن سازم که ناراحت نیستم،
باالخره باید از این به بعد هم غمخوار او باشم و هم غم خود را بر
دوش بکشم.
آن شب برای شام ماندیم و کمی بعد شام خداحافظی کردیم و راه
افتادیم.
در بین راه سکوت کرده بود و با دستانش بازی میکرد؛ سعی کردم
سر شوخی را باز کنم تا او را از حال و هوای ناراحتی که باعثش
خودم بودم ،دربیاورم؛ بنابراین گفتم:
دیدی چی شد؟با تعجب گفت:
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چی شد؟!نفهمیدی؟وا چیو؟!همین دیگه...چی؟!اینکه داریم به هم میرسیم.هنگ شده نگاهم کرد ،وقتی دید میخندم ،کیفش را محکم به دستم
کوبید و «دیوونه ای» نثارم کرد.
تو که ناراحت بودی پس چی شد؟اشتباه نکن خانم ،من از اینکه تو کنارم باشی خیلی هم احساسآرامش دارم؛ از اینکه کسی برام تصمیم بگیره بیشتر ناراحتم.
نفسی گرفتم و ادامه دادم:
همیشه همینطور بوده ،سر بزنگاه که میرسید ،فلور و بهمندخالت میکردن و نمیذاشتن برای زندگیم خودم تصمیم بگیرم.
در موردت قضاوت کردم ،فکر کردم پشیمون شدی.مگه میتونم پشیمون شم؟!نگاهم کرد کرد که گفتم:
تو چجوری میتونی در مورد من اینجوری فکر کنی؟سرش را پایین انداخت و گفت:
ببخشید!به شوخی گفتم:
نمیبخشمت ،تو در مورد من بد فکر کردی.چشم درشت کرد و گفت:
سنگدل نباش دیگه!خندیدم و گفتم:
باشه میبخشمت ،فقط دیگه چشاتو اونجوری نکن که دیوونه میشم.387
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لبخندی زد و چیزی نگفت.
کمی بعد با فکر به کارت انتخابی اش گفتم:
حاال اون کارتی که انتخاب کردی کدوم بود؟از داخل کیفش سه تا کارت بیرون آورد و گفت:
از بین اون همه کارتی که فلور نشونم داد اینها رو پسندیدم،
آوردمشون که با هم انتخاب کنیم.
با ذوق گفتم:
جون من؟!آره.و بعد کارت ها رو نشونم داد ،ماشین را گوشهای پارک کردم و به
سمتش چرخیدم و کارت ها رو نگاه کردم ،از بین سه کارت ،کارتی
که زمینهی کرم رنگی داشت و درون کادر طراحی شده از گل
سرخ قرار گرفته بود ،در نظرم زیباتر میآمد؛ آن را انتخاب کردم
و جلوی چشمانش تکان دادم ،با دیدن کارت انتخابیام ،لبخندش پر
رنگ شد و گفت:
عجیبه که سلیقمونم مثل همه.عجیب نیست ،تو خود منی؛ این عجیب نیست که مثل هم باشیم.در نجاری را بستم و به سمت ماشین رفتم و خودم را روی صندلی
رها کردم؛ گوشی داخل دستم را روی داشبورد انداختم و خواستم تا
حرکت کنم که نگاهم به آینهی جلوی ماشین کشیده شد؛ با دیدن
ماشینی که درون کوچهی خلوت خودنمایی میکرد ،یاد حرف چند
روز پیش حامد افتادم:
ـ یک دویست وشیش آلبالویی بود ،رانندشم یه زن بود.
با دیدن زنی درون دویست وشیش آلبالویی که حامد قبال هشدار
حضورش را گوشزد کرده بود ،بیش از قبل به حرف حامد رسیدم
که این زن میتوانست گوشهای از گره های زندگی امیر را باز کند.
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تصمیم گرفتم تا چراغ خاموش پیش بروم و خودم را از نظر زن
مجهول پنهان کنم تا در زمان مشخصی او را غافلگیر کنم؛ بنابراین
گوشیام را از روی داشبورد برداشتم و شماره وثوق را گرفتم؛ پس
از اندکی انتظار گوشی را جواب داد و گفت:
ـ بله آقا؟
ـ وثوق شمارهی پالکی که بهت میدم رو در نظر داشته باش،
میخوام بدونم کجا میره ،چه کار میکنه؟! با کی می پره؟!هر کار
که کرد رو بدون اینکه چیزی از قلم بیفته رو میخوام؛ پس حواست
رو جمع کن.
ـ بله قربان؛ حواسم هست.
ـ ممنون.
گوشی را قطع کردم و راه افتادم؛ احساس میکردم آن زن میتواند
گزینهی خوبی برای رهایی امیر باشد.
در حال رانندگی بودم و به آن زنی فکر میکردم که کنار کارگاه
نجاری هر روز جولون میداد و متوجهش نبودم و معلوم نبود از
چه کسی خط میگرفت و اصال آن جا چه کار داشت ،تنها میدانستم
که در حال رصد آن کارگاه و آدم هایش است و به دنبال علت
کنکاش او در حال تقال بودم؛ در همین افکار پرسه میزدم که
متوجه همان ماشین شدم که کامال محسوس و تابلو من را تعقیب
میکرد؛ پوزخندی زدم ،نمیخواستم خودم مچتو بگیرم ولی حاال که
تو راغبتری بیا خودم مچتو میگیرم.
کمی به ماشین سرعت دادم تا گمم کند اما مثل اینکه پیله تر از این
حرف ها بود ،بنابراین گذاشتم تا هرکجا که میخواهد همراهم بیاید.
ماشین را به سمت کوچه های بن بستی هدایت کردم و در جایی
پارک کردم؛ به خیال اینکه فکر کند با کسی کار دارم در انتهای
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کوچه پارک کردم؛ از ماشین پیاده شدم و او هم خریت کرد و
ماشینش را بین دو ماشین دیگر پارک کرد ،به قصد اینکه با خانه
ای که پشت ماشین او قرار دارد ،کار دارم؛ از ماشینش گذشتم و بعد
سریعا روی زمین نشستم و خودم را به سمت در شاگرد ماشینش
کشاندم و در را باز کردم و نشستم و به در تکیه دادم و رو به او
گفتم:
ـ چی میخوای؟!
با وحشت نگاهم کردم که بلندتر گفتم:
چی میخوای؟!او که هل شده و ترسیده به نظر میرسید ،با تته بته گفت:
ـ تو سوار ماشین من شدی! از من میپرسی؟
پوزخندی زدم و گفتم:
ـ چرا جلوی کارگاه کشیک میدی؟ زاغ سیاه کیو چوب میزنی؟
چی آقا؟! خواب دیدی خیر باشه ،برو پایین تا داد نزدم بیان
ـ کشیک ِ
یه فس کتکت بزنن!
ـ نه بابا ،توی جوجه میخوای این کار رو کنی؟! وجودشو نداری،
داد بزن ببین چکارت میکنم!
نگاهش را از من گرفت و فرمون را در دستش فشرد و لب زد:
ـ هیچ غلطی نمیتونی بکنی ،برو پایین کار دارم!
ـ چندان زرنگ به نظر نمیرسی؛ اون احمقی که تو رو کاشته تا ما
رو زیر نظر داشته باشی خیلی چل میزده که دختر ترسویی مثل تو
رو کرده گماشتهی خودش.
عصبانی شد و با توپ پر گفت:
ـ هر چی از دهنت در میاد داری میگیا! منم دارم بذارم تو کاست.
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عصبی گوشهی شالش را کشیدم که با این کار کمی به سمت من
متمایل شد:
ـ بگو تا آگاه شم؛ بگو ببینم اصال برای کی کار می کنی؟! عکس تو
برای چی باید تو وسایل کار برادر من باشه؟! بگو تا دهنتو پر خون
نکردم.
به اینجا که رسید توی صورتش داد زدم که در جایش تکانی خورد
و خودش را بیشتر در صندلیاش جای داد؛ اما الم تا کام حرف نزد.
بیشتر به سمت خودم کشاندمش و اینبار بلند تر گفتم:
ـ مثل آدم حرف بزن ببینم از کی خط میگیری؟!
ترسیده و با استرس یکدفعه گفت:
ـ من میدونم قاتل اون پیرزن کیه!
از شنیدن چیزی که مدت ها دنبالش بودم؛ وحشت زده دوباره تکانش
دادم و این بار با لحنی که بهت وهیجان توأمان در آن مشهود بود،
گفتم:
ـ چی؟!
با حرص دستم که بیخ یقهاش را شکار کرده بودم را پس زد و در
همان حال گفت:
ـ همین که شنیدی ،میدونم کی اون پیرزن رو کشته.
و بعد با گفتن این حرف ،صورت غلیظ شده از آرایشش را در آینه
وارسی کرد و شالش را که با کشیدنم نامرتب شده بود ،درست کرد
و زیر لب کلمهی « مردک وحشی» را زمزمه کرد.
کمی فکرم را سامان دادم وبه او که هنوز مشغول بررسی خودش
بود ،گفتم:
ـ تو که اولش گفتی که کشیک نمیدادی ،پس چی شد؟! یکدفعه
نظرت عوض شد؟!
تکخندی زد و گفت:
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ـ االنم میگم؛ از کسی خط نمیگیرم ،من و امیر فقط هم دانشگاهی
هستیم.
ـ خب؟!
ـ همین دیگه.
ـ ببین مسخره بازی در نیار ،درست حرف بزن ببینم چی میگی؟!
ـ خب چرا باور نمیکنی؛ ببین من یه پرتره از عکسم دادم به امیر تا
برام روی چوب طراحی کنه؛ اونم اولش قبول نکرد ولی بعدش با
اصرار زیاد قبولش کرد.
ـ خب این چه ربطی به کشیک دادن تو داره؟!
سرش را به سمت چب متمایل کرد و با کمی مکث درمانده گفت:
ـ بزار برم.
تکخندی زدم و گفتم:
ـ دروغ گفتی نه؟!
ـ نمیتونم چیزی بهت بگم!
پوزخندی زدم و گفتم:
ـ حاال بیشتر به احمق بودن رییست پی میبرم.
ـ االن این مهم نیست ،باید امیر رو نجات بدیم.
ـ مسخره است ،تو میخوای امیری رو نجات بدی که از طرف
معلوم نیست کدوم ننه قمری اومدی و آمارشو به رییست میدی.
ـ این ماجرا ربطی به کسی نداره ،مهم اینه که من میدونم کی اون
زن رو کشته.
نگاهش کردم که با اطمینان حرف میزد؛ چیزی نگفتم و صاف
نشستم؛ کمی بعد روبه رو را کنکاش کردم و گفتم:
ـ حرکت کن.
با تعجب گفت:
ـ چی؟!
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نگاهش کردم و گفتم:
ـ کری؟!
ـ بی تربیت!
ـ خانم با ادب ،حرکت میکنی یا به زور سوار ماشینم کنمت؟
ـ آقای نسبتا محترم ،این کار جرﺋت میخواد که تو عرضشو نداری!
ـ یه بالیی سرت بیارم که مرغای هوا به حالت پرپر بزنن.
ـ حرف مفته!
ـ حرکت کن میگم.
ـ ماشینت پس چی؟!
ـ تو چکار به اون داری؟!
ـ پولدار مفت خور.
ـ زبونت رو بکن تو دهنت و برام نچرخونش که بلدم چجوری از
حلقومت درش بیارم.
دیگر چیزی نگفت و راه افتاد؛ با پریسا تماس گرفتم تا خود را به
خانهام برساند؛ میدانستم این موقع مهدی خانه نیست و مشغول
کارهای خودش است؛ او نیز گفت که نزدیک خانهام است و خودش
را میرساند؛ به خانه که رسیدیم ،از ماشین پیاده شدم و در سمت او
را باز کردم و آستینش را در دست گرفتم و او را به سمت خانه
کشاندم و به داخل آسانسور هل دادم که گفت:
ـ چته روانی ،دارم میام خودم!
هرکی؟! سرک بکشی تو زندگی
ـ حرف نباشه ،فکر کردی هرکی
ِ
مردم کسی هم نباشه تا جمعت کنه؟!
با نفرت صورتش را به طرف دیگری کشاند تا اینکه در باز شد و
او را به جلو هل دادم ،در خانه را باز کردم و اول او را به داخل
فرستادم که پریسا با تعجب گفت:
ـ سالم ،چته شهاب؟!
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وبعد با نگاهش به سمت زن ،سوالی نگاهم کرد.
بی حال و عصبی روی مبل ولو شدم و تمام ماجرا را برایش
تعریف کردم.
با هم همکالسی بودیم ،شخصیت محترمی که داشت باعث میشدکه حتی اساتید هم جذب صالبت و وقارش بشن .اوایل فکر میکردم
غرور الکی داره و به خاطر همین هم ازش خوشم نمیاومد ،اما
وقتی دیدم با همه همینطوره ،کم-کم منم مثل بقیه جذب متانتش شدم؛
اما اون بیتفاوت بود و حتی نگاهمم نمیکرد؛ با اتوبوس میاومد
دانشگاه و حتی ساعت ها منتظر میموند تا خط برسه ولی حاضر
نمیشد سوار ماشینم بشه ،بقیهی دوست پسرهام راحت قبول
میکردن تا سوارشون کنم اما اون اصالً اینجوری نبود؛ تعقیبش
کردم تا خونهاش رو یاد بگیرم؛ تا اینکه فهمیدم بعد از دانشگاه میاد
همین کارگاه نجاری؛ حاال میدونستم که شاگرد اول دانشگاه بعد
دانشگاه میاد سر کار و محل کارشم یاد گرفته بودم.
نفسی گرفت و گفت:
ـ به خودم اومدم دیدم هر روز دارم تعقیبش میکنم؛ کار روزانهام
شده بود و کم-کم فهمیدم این حس دیوانگی که در من ظاهر شده
چیزی نیست جز عشق.
نگاهش را به ما داد و ادامه داد:
ـ یکی از روزهای تابستان که دانشگاه هم تعطیل شده بود ،پا شدم و
به بهانهی دید زدنش اومدم سمت کارگاه آخه اون روزا زود به زود
دلم براش تنگ میشد؛ برای این بود که نمیتونستم زیاد ببینمش ،اما
اونروز کارگاه بسته بود؛ با خودم گفتم شاید اومده خونهی این
پیرزنه؛ منم خودم رو رسوندم؛ درست حدس زده بودم ،تراس خونه
از این پایین هم دید داشت ،خوشحال بودم که اینطوری بدون اینکه
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متوجهم باشه ،میتونم ببینمش .اون روز توی تراس نشسته بود و
مثل همیشه با خورده چوب های اطرافش سرگرم بود.
به این جای حرف زدنش رسید ،اشک هایش روان شدند ولی ادامه
داد:
ـ ایرانیت های نصب شده روی نردههای تراس نمیگذاشت امیر به
محوطهی خونه دید داشته باشه؛ اما به خاطر کوتاه بودن دیوار
تراس میتونستم به باال دید داشته باشم ،حتی اگر امیر هم کمی دقت
میکرد متوجه من میشد.
اون روز از ماشین پیاده شدم و رفتم از سوپری آب معدنی بگیرم که
یه ماشین پراید هاچبک مقابل خونه نگه داشت و یک مرد سیاه پوش
از ماشین پیاده شد و بعد از پیاده شدن مرد ،از اونجا دور شد و اون
مرد هم بالفاصله خودش رو به خونه رسوند و در خونه رو با دو تا
سیم باز کرد ،همین منو متعجب کرد و منم از رفتن به سوپری
پشیمون شدم ،عجیب تر اینکه اون مرد اونقدر در رو بی سر و صدا
باز کرد که من هم حتی متوجه صدای باز شدن در نشدم چه برسه
به امیری که توی کارش غرق بود.
مشکوک ،برای همین از لحظهای که اون مرد با سیم به
دیدم اوضاع
ِ
جون در خونه افتاده بود ،فیلم گرفتم.
همسایهی فوضول اون پیرزنه از تراس اتاقش اومده بود بیرون و
روی بند ،لباس هایی که شسته بود ،پهن میکرد و دیدم که با امیر
مشغول حال و احوال شد؛ چند باری دخترش رو به بهانهی آش
نذری میفرستاد دم خونه و تو این مدت متوجه شده بودم که
خانوادتن به امیر عالقه پیدا کردند؛ برای همین اون زن هم مدام
رصدش میکرد ،مخصوصا میدونست که نوهی پیرزنه تو اون
خونه تنها زندگی میکنه و وجود اون زن تو خونهی مادربزرگش
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برای اون زن فضول خط قرمز محسوب میشد؛ حداقل من اینطور
فکر میکنم.
تراس خونهاش از تراس خونهی پیرزنه باال تر بود به حیاط خونه
هم تسلط داشت ،اون روز دیدم در حینی که با امیر حرف میزد،
متوجه حضور اون مرد تو حیاط خونه شده بود ،چونکه برای
لحظهای لباس از تو دستش افتاد و به طبقه پایین نگاه کرد.
با دقت به حرف های دختر که خودش را بیتا معرفی کرده بود،
گوش میدادیم که پریسا چشمانش را ریز کرد و گفت:
گیریم راست بگی ،تو چرا باید همینجوری و از روی کنجکاویاز اوضاع فیلم بگیری؟!
راست میگفت؛ به بیتا نگاه کردیم که گیج به تته پته افتاد و گفت:
خب گفتم ،اون مرد مشکوک میزد؛ میخواستم اگر اون فردمزاحم بود بعداً به امیر بگم.
گرچه باور نکردیم اما این مهم نبود؛ مهم این بود که بدانیم آن مرد
برای چی سر از خانهی عزیز جون درآورده است.
با عصبانیت از جایم بلند شدم و روبه او گفتم:
ببین من اصالً اعصاب و حوصله ندارم ،مثل آدم درست حرفبزن ببینم چی میگی ،اینقدر هم چرت و پرت به هم نباف!
دختر که از حالت تند من ،هول شده بود ،با وحشت گفت:
ببین شاید بعداً همه چی رو واست تعریف کردم ،اما االن بدون کهجون امیر در خطره؛ بهتره که کاری که میگم رو انجام بدیم.
پریسا با کنجکاوی گفت:
چه کاری؟از اون زن همسایه بخواهید به عنوان شاهد بیاد.با بیحوصلگی گفتم:
از کجا میدونی اون زن ،اون مرد رو دیده؟396
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مطمﺋنم ،از قیافش مشخص بود؛ حتی خم شد تا طبقه پایین رودرست ببینه.
با شک گفتم:
گیریم که چرت و پرتات راست باشن ،یک شاهد به چه دردم میخوره؟ دادگاه دو تا شاهد میخواد؛ اونم حداقلش.
شاهد دوم رو از کجا بیارم؟!
خودم شهادت میدم.من و پریسا متعجب گفتیم:
تو؟!بیتا با نگرانی گفت:
آره حاضرم شهادت بدم ،اون فیلم هم میشه مدرک جرم.با تردید گفتم:
چرا باید حرفهات رو باور کنم؟! از کجا معلوم سوسهای توکارت نباشه؟
چرا حرف هام رو باور نمیکنی؟ به خدا ،به پیر ،به پیغمبری کهبهش اعتقاد داری ،عاشق امیر شدم ،من دوستش دارم ،نگرانشم ،بابا
چجوری بهت بگم؟! اصال ......اصال .....بیا خودت ببین.
با گفتن این حرف ،با شتاب و دستانی لرزان در حالی که به پهنای
صورت اشک میریخت ،در کیفش به دنبال چیزی گشت؛ با ندیدنش
عصبی کیفش را واژگون کرد و مجموعهای از وسایل خورده ریز
که بیشتر آن را وسایل آرایشیاش شامل میشد؛ بیرون ریخت و
گوشیاش را از بین انبوه وسایل روی میز قاپید و بعد آمد و کنار
من ایستاد و مشغول ور رفتن با آن شد؛ با دیدن چیزی که
میخواست نشانمان دهد ،خوش حال اشک هایش را پاک کرد و
گفت:
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ببین من حتی عکسشم تو گوشیام دارم .پارسال به خاطر اینکهشاگرد ممتاز شده بود تو بورد دانشگاه نصب کرده بودند؛ منم از
فرصت استفاده کردم و عکسش رو برداشتم.
با پریسا متعجب به عکس داخل گوشی مینگریستیم ،شاید او هم
فکر من را در سر داشت؛ درست چند ماه پیش بود که با اتمام ترم،
خبر شاگرد اول شدنش را که شنیدیم و با پریسا و عزیز جون برایش
جشن گرفتیم؛ درست یادم بود که برای طراحی کیکش از همین
عکس استفاده کردیم ،متعجب تر به چشمان اشکی دختر خیره شدیم،
یعنی او واقعا به امیر عالقه داشت؟!
امیر
از زمانی که به رییس زندان اطالع داده بودم خیلی نگذشت که
مشغول نجاری شدم .اینجا کار زیادی نداشتم و بیشتر جنبهی
آموزشی داشت ،یعنی میبایست به سایر زندانیها ،از کار
درودگری میگفتم و مفاهیم اولیهی کار با چوب را یاد میدادم و
چون تجربهی آموزش به حامد را داشتم خوب میدانستم چگونه
کمکشان کنم تا کار را یاد بگیرند .عدهای از بچه های بند برای
گذران وقت به کارگاه مراجعه کرده بودند و کاری را انجام میدادند
و عدهای نیز تنها از روی شیطنت و اذیت و آزار به نجاری کوچک
زندان مراجعه کرده بودند ،سرم به کار خودم گرم بود و کاری به
بقیهی زندانیان نداشتم؛ بنابراین با اتمام کار آموزش ،گوشهای
ایستادم و نظارهگر کار بقیه شدم؛ وقتی دیدم که تقریبا همه چیز را
فهمیدند و مشکلی ندارند ،در جایی نشستم و به کار بقیه خیره شدم،
چراکه کاری برای انجام دادن نداشتم.
همانطور که به کار یکی از زندانیان زل زده بودم ،ناگهان به یاد
تصویر گردنبندی که پیشتر در خواب و رویا شاهدش بودم ،افتادم
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که باعث شد به دنیایی دیگر سفر کنم ،دنیایی که گرچه لحظات
اندکی را در آن گذرانده بودم اما یادآور تذکراتی بودند که مامان
طوبی قصد در یادآوریشان داشت.
آن گردنبند را به خوبی به یاد داشتم ،دو قلب جدا که با نزدیک
شدنشان یک قلب کامل را شکل میدادند ،همان گردنبندی که من را
به بهشت عجیب حضور مادر برد و من را در افسوس دوباره
دیدنش ،فرو برده بود.
با یادآوری تصویر زیبای گردنبند ،به سرعت سمت کاغذ و قلمی که
روی میز بود ،خیز برداشتم.
سعی کردم طرح دو تیکه قلب را روی برگه به تصویر بکشم ،آنقدر
مشغول طراحی بودم که نفهمیدم چند ساعت است که روی میز خم
شدهام و طرح را میزنم ،چرا که با بلند کردن سرم ،متوجه درد
عمیقی در ناحیهی گردن شدم؛ سعی کردم با کمی نرمش ،دردش را
التیام دهم که گویا موفق نیز بودهام.
با خوشحالی به طرح زیر دستم نگاه انداختم ،تک و توکی از بچه
ها در کارگاه مانده بودند ولی بعضی دیگر رفته بودند ،به ساعت
نگاه کردم؛ تقریبا دو ساعتی بود که مشغول بودم ،با خوش حالی به
سمت تیکه چوبی رفتم و مشغول شدم؛ میخواستم در مدت کوتاه آن
گردنبند را تهیه کنم ،برای همین بود که آنقدر خوش حال بودم که
حتی درد گردنم نیز نمیتوانست جلودار این حس سرشار از شعف و
سرورم شود .با هر برشی که روی تیکهی چوب زیر دستم میزدم،
تنها یک چیز در ذهنم تداعی میشد ،چهرهی دختر چشم طوسی در
جلوی دیدگانم نمایان میشد که من را به شدت به ماندن در کارگاه
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ترغیب میساخت.
سرانجام با صدا زدن های حاجی ،سر از میز کار بلند کردم و
نگاهی به طرح زیر دستم کردم ،نیمه ی قلبی که با چوب درآورده
بودم ،حال کامل گشته بود و تنها به نیمهی دیگر نیاز داشت تا
گردنبند را تکمیل کند و زیباییاش را به رخ بکشد.
با خوش حالی زاید الوصفی گردنبند را نشان حاجی دادم و گفتم:
قشنگ شده؟پیرمرد نگاهی به نیمهی قلب داخل دستم انداخت و گفت:
بابا پاک هنرمندیا ،خیلی خوب شده.نگاه درخشان از امیدم را به گردنبند دادم و زمزمه کردم:
حاجی دعا کن ازش خوشش بیاد.پیرمرد که با حرفم انگار شکش به یقین تبدیل گشته بود ،گفت:
پس درست حدس زده بودم؟ تو واقعا عاشق شدی؟!اسمش رو نمیدونم اما میدونم که مدام بهش فکر میکنم.آدم ها همیشه به دو چیز فکر میکنن ،به چیزی که زیادی عاشقشباشن یا اینکه خیلی ازش متنفر باشن؛ این حالی که تو داری ،میگه
که از دست رفتی.
پس اگر اینطوره که فکر میکنید ،برام دعا کنید که لیاقت اینعشق رو داشته باشم.
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پیرمرد دستش را روی شانهام گذاشت و گفت:
حتما داری ،تو پسر خوبی هستی و به خاطر همین دل خوبی کهداری دل اون دختر باهات راه میاد.
حاجی دعا کن برام.اگر قابل باشم ،حتما دعات میکنم ،تو هم مثل پسر خودم.و سپس دستش را پشت کمرم گذاشت ،هر دو از کارگاه خارج شدیم
و به بند رسیدیم.
ساعت تقریبا  ۷شب بود ،نشان میداد که اذان را خیلی وقته که
گفتند ،مشغول نماز شدم و پس از پایان نماز در حال جمع کردن
سجاده بودم که یاسر با ساکی در دست وارد شد و با صدای بلند
گفت:
به-به هم بندی های عزیز که جمعتون جمعه ،گلتون کم بود کهاومد.
جالل که پاهایش را دراز کرده بود و آن ها را ماساژ میداد ،گفت:
بله البته گل کاکتوس ،نه بو داره نه زیبایی ،فقط موج منفی رو ازبین میبره که تو هم به همین درد میخوری.
با این حرف او ،لبخندی زدم که یاسر به روی خودش نیاورد و پشت
سر من نشست و ساک را روی زمین گذاشت و با دستش به شانهام
ضربهای زد و گفت:
-اینو برای شما آوردن.
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به کمر چرخیدم تا ببینم چه چیز را میگوید که نگاهم به ساک روی
زمین خورد ،بنابراین گفتم:
این چیه دیگه؟!نمیدونم ،مالقاتی داشتم که بین راه سرباز اینو داد تا بهت بدمش،اسم تو روش نوشته.
ابرویم را باال دادم و ساک را جلویم کشیدم و زیپش را باز کردم،
داخل ساک مقداری خوراکی اعم از میوه و آبمیوه و کیک و کمپوت
بود و همچنین داخل یک ظرف هم مقداری تخمه و تنقالت دیگر،
درون ساک یک نامه هم دیده میشد ،با کنجکاوی خواستم آن را باز
کنم که حاجی گفت:
نکنه همون طرف برات فرستاده!نگاهش کردم ،منظورش را از «طرف» دانستم اما انگار اشتباه فکر
میکرد بنابراین گفتم:
نه اینها رو دوستم فرستاده ،مثل برادر نداشتمه.یاسر با لبخند و طعنه گفت:
خدا بده از این دوستای جای داداش نداشته.لبخندی به طعنهی بی منظورش زدم و تصمیم گرفتم نامه را بعداً و
در سکوت و خلوت خود بخوانم بنابراین آن را به ته ساک منتقل
کردم و از جایم بلند شدم تا ظرفی بردارم ،چند ظرف و کارد
برداشتم و مقابل آن ها نشستم ،از بین میوه ها همه را برداشتم و به
بچه ها تعارف کردم و مشغول شدند؛ اما من از بین میوه های
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دلخواه گذشتهام ،سیب سرخی که از درون ساک چشمک میزد را
برداشتم و نگاهش کردم ،کمی نگاهش کردم و بعد با تمام وجود بوی
خوش عطرش را به جان تزریق کردم؛ حال میفهمیدم که میگویند
قبل خوردن میوه اول نگاهش کنید و او را ببویید چه حکمتی دارد،
چرا که با خود خبرهایی دارند ،خبرهایی از بهشت برین؛ اما من
بهشت را در این دنیا یافتهام ،بهشتی که در دستان حلما بود و او با
سخاوت تمام آن را به من هدیه داده بود و نشانهاش هم عالقهام به
میوهای بود که هرگز دوستش نداشتم.
با شوق گردنبند داخل دستم را درون پاکت قرار دادم؛ از نظر خودم
زیبا شده بود،امیدوارم بودم که از نظر او نیز زیبا به نظر برسد .از
یکی از بچه های کارگاه چرم خواستم تا مقداری چرم بدهند تا به
جای زنجیر آن ،از چرم استفاده کنم؛ درست مانند همان چیزی شده
بود که میخواستم.
نامهای برای شهاب نوشته بودم و گردنبند را به همراه نامه ،داخل
پاکت گذاشتم و از او خواستم تا این بار نیز برایم برادری کند؛
راستش از زمانی که آن خواب را دیده بودم بیشتر راغب شده بودم
تا عجله کنم ،من آن دختر را میخواستم و شاید به قول حاجی
عاشقش هم شده بودم و میبایست زودتر احساسم را به او را برمال
میکردم تا حس او را نسبت به خود درک کنم.
از سرباز خواسته بودم تا با شهاب تماس بگیرم؛ با تماسم به او،
خواستم تا به زندان بیاید و امانتی که دستش میسپارم را تحویل
گیرد و به صاحبش بدهد؛ مثل همیشه نامهام مورد بررسی قرار
گرفت و گردنبند هم همینطور؛ پس از اطمینان از وجود هیچ گونه
مشکلی ،آن ها را به بخش بایگانی بردند و خیال من را جمع کردند
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که آن ها را به شهاب تحویل خواهند داد.
گویا پس از تماسم ،ساعتی بعد شهاب خودش را به زندان رسانده
بود و وسایل را تحویل گرفته بود اما فعال اجازهی مالقات با او را
برایم فراهم نکرده بودند چرا که تا اولین جلسهی دادگاه این امکان
برایم وجود نداشت.
داخل بند نشسته بودم و با جالل مشغول حرف زدن بودیم؛ دیگر
همگی آن ها به راز دلم پی برده بودند و مدام مسخرهام میکردند و
عاشق پیشه میخواندنم؛ من نیز به شوخی گاه و بیگاهشان میخندیدم
و همراهیشان میکردم.
مشغول صحبت با جالل بودم که در کشویی بندی که داخلش بودیم،
باز شد؛ صدای باز شدن در چنان شدید بود که همگی نگاهمان به
سمت در بند کشیده شد؛ با دیدن سهراب و بقیهی دوستانش اولین نفر
حاجی واکنش داد چرا که زیر لب «الاله اال اللهی» گفت ،اما من بی
توجه به حضورش به صحبتم با جالل ادامه دادم ،اما انگار جالل
حواسش به حضور سهراب بود که متوجه صحبت من نمیشد؛ آخر
سر با تحکم گفتم:
حواست کجاست جالل؟!جالل با نگرانی نگاهی به جانبم انداخت اما سهراب نگذاشت چیزی
بگوید ،چرا که گفت:
حواسش پیش منه.دندان هایم را فشردم و گفتم:
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حواست به من باشه جالل ،داشتیم حرف میزدیم.جالل بیچاره که نمیدانست چکار کند ،از جایش بلند شد و خواست
از در خارج شود که مچ دستش در دستان سهراب اسیر شد ،سهراب
از باال نگاهش کرد و با پوزخند گفت:
از من میترسی جوجه؟!از جایم بلند شدم و رو به جالل گفتم:
مال این حرفها نیست ،مگه نه؟!حاجی که نگران شده بود ،نزدیک گوشم زمزمه کرد:
پسرم تو رو به ارواح خاک عزیزت ،سربه سرش نذار.با دلخوری نگاهی به حاجی کردم و گفتم:
چرا قسم میدین؟! ما اگه در مقابل ظلم بشینیم و نگاه کنیم و چیزینگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه!
سهراب که حرفم را شنیده بود ،گفت:
آقای دکتر ،بفرمایید ببینم چه غلطی میخوای بکنی که میترسیسنگهات بیفتن.
جالل خواست دستش را از دست سهراب بیرون بکشد که سهراب
محکم هولش داد و او به شدت به سمت من متمایل شد و نزدیک بود
که من هم به همراه او به زمین بخورم ،اما چون میلهی تخت را
گرفته بودم ،تنها جالل بود که به زمین برخورد کرد.
نگاهش کردم که اخم کرده و دستش را به کمر گرفته؛ میدانستم به
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خاطر دیسک کمر مدام درد میکشد و اخم االنش خبر از درد
وحشتناک کمرش داشت که با پرتاب سهراب عمق گرفته بود؛ خم
شدم و دست جالل را گرفتم تا از زمین بلند شود ،با گرفتن دستم از
زمین برخاست و رو به آن ها با ترسی که در چهرهاش نمایان شده
بود ،خیره شد.
من اما خونسرد به الت بازیاش مینگریستم که کی میخواهد این
مسخره بازی ها را تمام کند؛ بنابراین نتوانستم ساکت بنشینم ،برای
همین با تمسخر گفتم:
تموم نشد؟با شتاب به سمتم خیز برداشت و من را به تخت پشت سرم کوفت؛
حاجی و یاسر با نگرانی سعی در مهار سهراب داشتند ،اما من بدون
هیچ واکنشی به چهرهی غرق در خشمش نگاه میکردم ،دستش بیخ
گلویم را در برگرفته بود و محکم فشار میداد؛ سرفه میکردم و با
فشار پنجه هایش سعی در دور کردنش از خودم داشتم ،اما او
بیرحمانه دستش را فشار میداد .یاسر و حاجی به شدت سعی در
دور کردنش داشتند اما من مانند آن ها نمیتوانستم التماسش کنم تا
دست از سرم بردارد و شاید همین او را جری تر کرده بود؛ نمیدانم
چقدر گذشته و پیرمرد چه گفت که دستانش را برداشت؛ شاید
چشمانم به سیاهی ها عالقهی زیادی داشتند چرا که میرفت تا در
تاریکی غرق شوم اما با برداشتن دستش ،برای بلعیدن اکسیژن به
تقال اقدادم و پشت هم با سرفه های مکرر سعی کردم تا اکسیژن
بیشتری را به ریه هایم وارد کنم.
از باال میدیدم که دستش را به نشان تهدید رو به من تکان میدهد و
چیزی را تذکر میدهد ،اما آن لحظه انگار گوشهایم قدرت
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شنواییشان را از دست داده بودند ،چرا که تنها سرفه میزدم و
صدای خس خس سینهام اطرافیانم را نگران کرده بود؛ حاجی با یک
لیوان آب باالی سرم نشست و یاسر نیز پشت کمرم را ماساژ میداد
و زیر لب سهراب را مورد عنایت فحش های رکیکش قرار میداد.
دقایقی بعد تکیه داده به شانهی یاسر در حال نوشیدن لیوان آبی بودم
که حاجی ریخته بود که پیرمرد ،رو به من با ناراحتی گفت:
چرا سربه سر این روانی میذاری؟!اگه چیزی نگم پرو میشه ،اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفتهمردک.
جالل که از ضربهی سهراب ،کمر دردش تشدید شده بود و با درد،
کمرش را گرفته بود ،گفت:
برادر من ،این االنشم اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفته؛ کجایکاری ،ندیدی چند وقت پیش با چه اوضاعی از اینجا بردیمت
بیرون؟
هر چی! من تحمل شنیدن زور ندارم ،تو داری! پس بشین و نگاهکن.
یاسر با غیض گفت:
مردک یوز عوضی ،حیف که عین سگ پاچه میگیره وگرنهنشونش میدادم.
جالل با تمسخر گفت:
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نه بابا منتظره بری حالش رو بگیری.نه جون جدت ،میترسم زودتر از خبر دادگاه ،این منو بفرستهسینهی قبرستون.
«خدا نکنه ای» زیر لب گفتم و بعد رو به حاجی گفتم:
چی بهش گفتین که ول کرد؟!پیرمرد نگاه اشکی اش را به من داد و دستی روی شانهام کشید و
گفت:
به بی بی فاطمهی زهرا قسمش دادم.یاسر که هنوز عصبی بود ،گفت:
این بوزینه مگه مسلمونه که اعتقاد هم داشته باشه!جالل بی توجه به حرف یاسر رو به من جدی گفت:
بیشتر مراقب خودت باش؛ هر چی که هست من بوهای خوبیحس نمیکنم ،این سهراب از تو کینه به دل گرفته؛ هم به خاطر
اینکه اون روز جلوی همه کوفیتش و هم به خاطر اینکه این مدت
رو مجبور بود به خاطر تو ،توی انفرادی باشه.
گردنم را ماساژ دادم و گفتم:
هیچ غلطی نمیتونه بکنه؛ منم زور بگه جلوش وایمیستم.و با گفتن این حرف؛ برای وضو راهی سرویس بهداشتی شدم و آن
ها را با نگاه خیرهشان تنها گذاشتم.
408

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

شهاب
با قطع تماس ،پریسا نگاهی به من انداخت و کنجکاو و سوالی نگاهم
کرد؛ بنابراین گفتم:
امیر بود ،گفت امانتی هست که باید بهم بده!امانتی چی؟!نمیدونم ،میرم از زندان تحویل بگیرمشون.میخوای باهات بیام؟نه تو فعال اینجا مواظب این دختره باش؛ ببخشید از کار و زندگیانداختمت.
نه بابا ،فعال که یکی از اساتید مرخصیه ،برا همین نمیتونم براکارآموزی برم مطبش.
خب پس ،فعال زحمت تو؛ مراقب این دختره باش از جاش تکاننخوره ،گوشیاش رو هم دستش نده لطفا ً.
باشه هر چی تو بگی!لبخندی به رویش زدم و گوشهی شالش را بوسیدم و گفتم:
مراقب خودت باش ،من زود میام.لبخندی زد و گفت:
باشه عزیزم.با گفتن «عزیزمش» دستم را روی قلبم گذاشتم و نمایشی خودم را
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به دیوار چسباندم که با نگرانی گفت:
چی شد؟!هیچی ،فقط تعجب کرد!خندهی بلندی سر داد و گفت:
دیوونه!بله دیگه دیوونهی این کارهاتون شدیم بانو.و با گفتن این حرف ،از او خداحافظی کردم و به سمت زندان راه
افتادم؛ بعد از دریافت بسته که مدتی به طول انجامید ،باالخره سوار
ماشین شدم و بدون اینکه راه بیفتم؛ سریعا ً بسته را باز کردم ،با باز
کردن بسته یک گردنبند چوبین به همراه نامهای تا شده خود را به
نمایش گذاشتند؛ متعجب از وجود گردنبندی که ربطش را به خود
نمیدانستم ،نامه را گشودم و مشغول خواندن شدم ،با خواندن هر
خط نامه ،بیش از پیش لبخند بر لبانم شکل میگرفت و اشک شوق
از چشمانم سرازیر میگشت ،باالخره بعد از سالها انتظار ،امیر از
من چیزی خواسته بود و آن هم چه چیزی باالتر از این که برایش
آستین باال بزنم؛ حتی تصور اینکه او را در لباس دامادی ببینم من
را در اوج لذت میکشاند؛ تصویر امیر مظلوم بچگیام لحظهای از
مقابل دیدگانم کنار نمیرفت و تصور اینکه دل بزرگش را در گرو
دختری به محجوبی خودش گیر افتاده است؛ موجی از شادی و
شعف را در وجودم به طنین می انداخت.
با دیدن گردنبند اهدایی برادرم ،شدت اشکهایم از قبل فزونی یافت
و سایر اجزای صورتم را نیز از خبر خوش دل دادگی امیر ،باخبر
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ساخت.
تصمیم گرفتم هر چه زودتر به حامد در نقل و انتقالشان کمک کنم
چرا که تماس گرفته بودم و او نیز خاطر نشان کرده بود که در حال
جمع آوری وسایلشان است و کمی طول میکشد تا به خانهی فعلی
منتقل شوند؛ تصمیم گرفتم تا برای مدتی کارهای نجاری را به
کارگاه دیگری بسپارم و برون سپاری کنم تا اوضاع آشفتهام سامان
گیرد چرا که با حجم انبوه سفارشات و کارهای حامد و امیر و
مراسم عقدی که ناگهانی به آخر ماه و در شب یلدا رقم خورده بود؛
نمیتوانستم به درستی تصمیم بگیرم و نیاز بود تا کمی از بار
مسﺋولیتهای این روزهایم کم کنم.
پس انجام هماهنگیهای الزم ،با حامد تماس گرفتم و گفتم که برای
کمک به او به خانهشان می روم تا آدرس خانهشان را بدهد ،هرچند
که اولش قبول نکرد اما با اصرار زیادم باالخره کوتاه آمد و ساعتی
بعد در حیاط نقلیشان میان انبوهی از کارتونهای روی هم چیده
شده در حال گفتوگو در مورد خانهی فعلی و نحوهی نقل و
انتقالشان بودیم و با چای خوش طعم زن داداش آینده ،خستگی در
میکردیم.
به پریسا گفته بودم که برای کمک پیش حامد میروم؛ قصد داشتم
همان شب مقداری از وسایلشان را به واحد طبقهی پایین انتقال دهم،
حامد اول متعجب شده بود که چرا من آنقدر عجله دارم ،راستش
آنقدر ذوق زده شده بودم که رفتار تابلوی خود را در نظر
نمیگرفتم و پشت هم حرف میزدم؛ برای همین رو به او گفتم:
-چیه خب ،یک ماه دیگه دوماد میشم ،داداشم که نیست کمکم بده
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الاقل تو میای اونطرف میشی کمک دستم.
ان شاء هللا تا اون موقع داداش امیر هم آزاد میشه و با هم میشیمساقدوشت.
ان شاء هللا.ساعتی را به آنها کمک کردم و با یک وانتی تماس گرفتیم و تمامی
کارتونها را با وانت بار زدیم و به واحد منتقل کردیم ،قرار شد
تیکههای بزرگ را فردا با کامیون بار بزنیم و از آن جایی که
شرایط رفت و آمد به خاطر شرایط خاص خواهر حامد ،دشوار بود
از آنها دعوت کردم که شب را در واحد من بگذارند؛ خواهر و
برادر خیلی خجالت زده شده بودند اما به آنها اطمینان دادم که مثل
خواهر و برادر نداشتهام برایم عزیزاند و حضورشان در کنارم
مایهی آرامش من است و واقعا هم همینطور بود.
پریسا با دانستن ماجرا و حضور ناگهانی بچهها خوش حال شد و با
روی باز آنها را پذیرفت ،از او سراغ بیتا را گرفتم و او اطمینان
داد که داخل اتاق است و هیچ وسیلهی ارتباطی با بیرون را ندارد؛
از پریسا خواسته بودم که چند شبی را به خاطر حضور بیتا در
واحدم بماند و مواظبش باشد ،او که خانوادهاش با ارتباطش با من
مشکلی نداشتند؛ این اجازه را به او میدادند که بدون نگرانی در
کنار من باشد.
سینی چای را مقابلشان روی میز گذاشتم و گفتم:
بفرمایید ،تو رو خدا تعارف نکنید.حلما با شرمندگی گفت:
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تو رو خدا حالل کنید ،خیلی زحمتتون دادیم.پریسا با لبخند دستش را در دست گرفت و گفت:
وگو این حرف رو ،تو مثل خواهرم میمونی؛ خودتون خوبمیدونید که نه من و نه شهاب و امیر هیچ کدوم خواهر و برادر
نداریم؛ خوش حال میشیم در کنار شما این حس رو داشته باشیم.
حلما دستش را محکم فشرد و گفت:
لطف داری عزیزم.رو به حامد گفتم:
نگران نجاری هم نباش ،فعال کارهاش رو به مدت یک ماه برونسپاری کردم بیرون ،چون واقعا سرم شلوغ بود و نمیرسیدم به همه
چی برسم؛ مخصوصا که مهدی هم برگشته پیش خانوادش و
نمیرسیدیم که سفارشها رو تحویل بدیم.
البته تو نگران نباش ،شما حقوقت محفوظه چون خودم تعطیل کردم.
حامد گفت:
داداش تو محبتت ثابت شدست ،نگفته بودی هم قبولت داشتیم؛ ولیراستی ،آقا مهدی چرا یهو بیسروصدا رفتن؟!
هیچی امروز صبح داشتم میرفتم دانشگاه ،دیدم ساک به دستسوار شد؛ گفت آقا جانش گفته برگرده دیگه ،البته یک هفته پیش بهم
گفته میخواد برگرده؛ اما دقیقا ً مشخص نبود که کی قراره برگرده.
حامد سری تکان داد و بعد مشغول صحبتهای متفرقه شدیم که با
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صدای بیتا از پشت اتاقی که درش را قفل کرده بودیم؛ نگاهمان به
در اتاق انتهای راهرو کشیده شد:
باز کنین این در رو لعنتیها.حامد و حلما سوالی و متعجب نگاهی به در کردند و بعد حامد
متعجب از اوضاع پیش آمده ،معذب گفت:
کاش مزاحمتون نمیشدیم ،مثل اینکه مهمون دارید.نه بابا ،این حرفها چیه؟!اسپس با مکثی کوتاه اضافه کردم:
این دختره همونیه که گفتی امیر رو تعقیب کرده!حلما متعجب گفت:
اینجا چه کار میکنه؟!پریسا نگذاشت عالمت سوال اضافی دیگری ذهنشان را درگیر کند
و ماجرا برایشان شرح داد و من هم بلند شدم تا ببینم آن دختر عاشق
پیشه چه میخواهد.
در اتاق را با ضرب باز کردم و گفتم:
چیه چی میخوای؟مگه اسیر آوردی؟! من که هر چی خواستی بهت گفتم.ﺋه جدا؟ همه چی رو گفتی دیگه؟!آره گفتم.پس اینم بگو خالصشی ،از کدوم ننه قمری خط میگیری؟! همینوبگو.
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تو مثل اینکه حرف حالیت نیست ،دیگه چجوری باید براتتوضیح بدم؟! میگم ما دانشجو بودیم و منم چون بهش عالقه داشتم
میخواستم سر از کارش در بیارم.
آهان ،منم پشت گوشم مخملیه هیچی حالیم نیست؛ ببین احمق ،توممکنه فکر کنی که زرنگی اما من از تو زرنگ ترم؛ پس چرا چند
روز پیش بهت گفتم از کی خط میگیری گفتی که نمیتونی بگی،
بعدشم موندم چرا تو باید تو اون موقعیت فیلم بگیری؟!
پوزخندی زدم و ادامه دادم:
نه که عاشق پیشه هستین ،واسه اونه.بیتا که صحنه را برای مقاومت بیشتر خود ،مناسب نمیدید؛ عقب
عقب رفت و خودش را روی صندلی انداخت و گفت:
ببین ،اگه کمتر بدونی بیشتر به نفعته؛ اگر من شهادت بدم ،جونخودم در خطر میفته ولی امیر نجات پیدا میکنه؛ مطمﺋن باش.
سپس نگاهش را از زمینی که به آن زل زده بود ،به من داد و گفت:
نگران نباش ،کسی از موضوع فیلم خبر نداره ،فقط من و تو وزنت میدونیم؛ فقط تو رو جون امیر ازم نپرس ،خودم بهت میگم.
باشه ،ولی تا اون موقع منم نمیتونم بهت اطمینان داشته باشم؛نمیتونی با هیچ کس ارتباط داشته باشی و البته اینکه تا اون زمان
نمیتونی از در این خونه بری بیرون ،فهمیدی دیگه؟!
باید بهشون زنگ بزنم وگرنه شک میکنن.با پوزخند گفتم:
خیلی دلم میخواد بدونم تو نوچهی کدوم عوضی هستی!به نفعت نیست بدونی ،ولی بهت میگم؛ اما االن نه.نمیتونم بزارم زنگ بزنی ،من که طرفت رو نمیشناسم.تاریخ اولین دادگاه کی هست؟!پس فرداست.415
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اوکی ،باید تا اون روز بتونی زن همسایه رو راضی کنی.اگه نشد؟!احتماالً تا دادگاه دوم یه جلسه میگذارن؛ تا اون روز باید اون زنرو وادار کنی بیاد و شهادت بده؛ اگه شهادت نده انگار اون فیلم هم
به درد نمیخوره.
دستی پشت گردنم کشیدم و از جایم بلند شدم و رو به او بی ربط
گفتم :
برات شام میارم.با گفتن این حرف از اتاق بیرون زدم و به سمت گوشیام رفتم و از
بیرون شام سفارش دادم.
دیگر تا آخر شب با فکر و خیال در کنار بقیه نشسته بودم ،فکر و
خیال اینکه اگر آن زن نیاید یا اینکه اتفاق دیگری بیفتد و هزاران
اتفاق خوب و بد دیگر ،من را به مرز دیوانگی میکشاند؛ پریسا تمام
ماجرا را برای بچهها تعریف کرده بود و هر کدام در رابطه با این
مسأله نظری میدادند و سعی خود را به کار میبردند تا با کالم
امیدوارانهی خود؛ تنش موجود در دلم را از بیخ و بن برکنند.
آن شب خانم ها در اتاقی که متعلق به من بود ،خوابیدند ،بیتا نیز
اتاق مهمان را اشغال کرده بود؛ من و حامد هم در سالن جا انداخته
بودیم و مشغول استراحت شبانه شدیم.
روز بعد دنبال کار شاهد دوم افتادم ،اما زن همسایه به خاطر ترس
از شوهر قلدرش و آبروی خانوادگیشان ،حاضر نبود نم پس دهد و
مدام تکرار میکرد که آن روز اصالً در تراس نبوده ،در صورتی
که خودم بارها شاهد قدم زدن های وقت و بیوقتش روی تراس
خانهاش بودم که با بهانه و بیبهانه اتاقک تراس خانهی عزیز جون
را رصد میکرد.
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سر آخر مجبور شدم قسمش دهم شاید دل سنگش رحم راه بیابد،
بنابراین گفتم:
ببین خانم ،تو شاهدی و اون روز دیدی که کسی به جز رفیق من،طبقهی پایین بوده و خودتم به مشکوک بودن شرایط واقف بودی؛ تو
اگر شاهدی باشی و جون رفیق بیگناهم رو نجات ندی ،به طور غیر
مستقیم در قتل یک جوون بیگناه شریک شدی ،کاله خودتو قاضی
کن ،روا نیست که همنوعت گرفتار باشه و گرهی مشکلش دست تو
باشه و دریغ کنی؛ به آیندهی بچههات رحم کن که ممکنه یه روزی
دست تو هم پیش یکی مثل خودت گیر بیفته.
با گفتن آخرین کالمم از او خداحافظی کردم و او را در تصمیماتی
که میبایست بگیرد تنها گذاشتم ،امیدوار بودم آنقدر سنگدل نباشد و
برای کمک به امیر رحم داشته باشد.
آن روز دیگر نتوانستم کاری کنم؛ بنابراین با کوله باری سنگین از
خستگی ناشی از به نتیجه نرسیدن هدفم ،وارد آپارتمان شدم؛ حامد
از صبح مشغول بود ،تعدادی کارگر گرفته بودم تا در نبودم کمک
حالش باشند؛ نگاهم به خواهرش افتاد که در واحد خود ،در
آشپزخانه مشغول جا دادن وسایل در قفسهها بود؛ نگاهی به او که
مشغول کارش بود ،انداختم ،رفتارش کمی غیر عادی مینمود را
مورد کنکاش قرار دادم که متوجه لرزش دستانش هنگام کار کردن
شدم؛ شاید او از بودن کارگران در واحدشان معذب بود ،دروغ چرا
لحظهای از اینکه ناموس برادرم در اذیت بود و برادرم هم نبود تا
غیرتش را به رخ بکشد ،لحظهای بر خود لعنت فرستادم؛ بنابراین
بدون توجه به بقیه به سمت ویلچرش رفتم و با سالم بلند باالیی او را
متوجه خود کردم ،با دیدنم لبخندی زد و گفت:
سالم خسته نباشید.آبجی برای چی اومدین پایین ،مگه دیشب نگفتم پیش پریسا417
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بمونین.
راستش پریسا جون هم خیلی اصرار کردند اما خب حامد تنها بود،دلم نمیومد تنهاست بگذارم.
خواهرم من که کارگر فرستادم برای کمک ،تنها نبود که!سایتون کم نشه ،لطف کردید؛ ما جز مزاحمت برای شما نداریم.نگو این حرف رو آبجی ،بیا بریم اینجا فعال شرایطش مناسبنیست ،منم غیرتم اجازه نمیده بذارم تنها باشی اینجا.
و بعد با گفتن این حرف ،دستهی ویلچر را گرفتم و به سمت در
خروجی راه افتادم.
حامد که جلوی در ایستاده بود ،با دیدنم لنگه ابرویش را باال داد،
بنابراین رو به او گفتم:
حامد جان من آبجی رو میبرم پیش پریسا خودم االن میام کمکت.شرمندم داداش ،هر چی بهش گفتم راضی نشد؛ خدا خیرت بده.لبخندی به رویش زدم و به او اطمینان دادم که به زودی خواهم آمد.
ویلچر را به سمت آسانسور هدایت کردم و بعد از ورود ،دکمهی
طبقه ی خودم را زدم.
دخترک با دستانش بازی میکرد و سرش را در یقهاش فرو برده
بود ،انگار چیزی میخواست بگوید؛ آخر سر طاقت نیاورد و گفت:
اون خانمه که دیشب راجع بهش حرف زدین ،راضی شد بیادشهادت بده؟
با بهت به اویی که با نگرانی این حرف را زده بود ،خیره شدم؛ از
چهرهی سفید شدهاش میشد نگرانی زیادش به این موضوع را
تشخیص داد ،حال میفهمیدم که لرزش دستانش به خاطر معذب
بودنش نبود بلکه به خاطر نگرانیاش برای امیری بود که به تازگی
نوای دلدادگی برای او سر داده بود و حال نگرانی حلما برای او
میتوانست یک نشانهی خوب باشد و این نوید را بدهد که او نیز
418
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خواهان قلب پاک و بیآالیش امیری است که حتی در سختترین
شرایط زندگیاش فکرش در پی یار میچرخد.
چند ثانیه نشد که این افکار از ذهنم گذشتند ،بنابراین در پاسخ به
نگرانیاش گفتم:
دعا کنید قبول کنه فردا بیاد.باز با نگرانی گفت:
اگه نیاد چی میشه؟!با کمی مکث ناامید لب زدم:
اونوقت بدبخت میشیم.زیر لب گفت:
خدا نکنه.حاال که نگرانی دخترک را نسبت به امیر کامالً دریافته بودم ،نسبت
به لحظهای قبل از نگرانیاش خوش حال نشده بودم؛ او به چیزی
اشاره کرد که در این مدت تالش در پس زدنشان از درون مسیر پر
پیچ و خم افکارم داشتم؛ به راستی اگر آن زن نمیآمد چه؟!
امیر
امروز صبح صدایم زدند تا برای رفتن به دادگاه آماده شوم ،ساعتی
بود که در اتاقی تنها نشسته بودم و به گوشهای نگاه میکردم و فکر
میکردم که چی شد که به اینجا رسیدم؟! من که هیچ وقت به کسی
بدی نکرده بودم ،من که هیچ وقت بد کسی را نخواستم ،حتی
خسرویی که در زمستانها مجبورم میکرد استخر بزرگش را بشویم
و برفهای شیروانی را با وجودی که الزم نبود بروبم یا حتی وقتی
گرمای تابستان شدت میگرفت؛ مجبورم میساخت تا ساعتها در
محوطهی عمارت و زیر آفتاب مشغول کاری غیزچر ضروری
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باشم.
هیچ وقت کسی را نفرین نمیکردم؛ حتی کسانی که به ناحق بچهای
بیپدر میخواندم و مادرم را کلفتی که مجبور بود برای گذران
زندگی آشپز عمارت خسرو شود.
من که به نیت کمک به عزیز جون و با دید مادر از دست رفتهام به
او محبت میکردم اینگونه گرفتار دست ستمگر روزگار و آدمهایش
شده بودم و در این داالن گرفتاریها رها شده بودم ،دستی برای
کمک طلبیدن نمیدیدم و تنها باورم در این دنیا رفیقی بود که پا به
پای من و با من بار غم و ناراحتی را بر دوش میکشید و من روز
به روز شرمندهی مردانگیاش هستم که چگونه این گونه من را
همراهی میکند.
از خدا میخواستم که تنها بیگناهیام را ثابت کند ،چون همه به
دنبال شاهدی برایم میگشتند اما من که شاهدی باالتر از آن چیزی
که آن ها به دنبالش بودند؛ سراغ داشتم ،پس امیدم تنها به خودش
بود؛ چرا که میدانستم زمانبندی خداوند حرف ندارد و سر بزنگاه
اتفاقی که فکرش را نمیکنم پیش میآید؛ مطمﺋنم.
لحظاتی بعد سرباز داخل شد و مجبور شدم از جای برخیزم ،او نیز
دستبند آهنین را به دستم زد و من را به راه خروجی هدایت کرد؛ با
ورودمان به محوطهی بیرون از زندان؛ موجی از انوار خورشید
چشمانم را به بازی گرفت و سعی در این داشت تا چشمانم را بر
روی عظمت پرتوش ببندم تا نبینم با قدرت بر مسند خود نشسته و
اینگونه با فرمانرواییاش جهان را به یکباره روشن کرده است و
قدرتش را به رخ میکشاند.
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بنابراین دستم را روی چشمانم گذاشتم تا از میزان قدرتش که به
شدت سعی داشت آن را در چشمانم فرو کند ،جلوگیری کنم؛ البته
کمی نیز موفق هم بودم چرا که با ورود یک ماشین ون به سمت آن
رفتیم و با ورودمان به ماشین ،خورشید پر نور قدرتش را از دست
داد و حال من در مقابل او فرمانروایی میکردم چرا که در میان
ضربات عظیم قدرتش ،سایهای برای آرامش اندک یافته بودم.
دیری نپایید که به دادگاه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم ،در مقابل در
ورودی دادگاه مثل همیشه شلوغ بود و این نشان از مشکالت عظیم
مردمی داشت که تا دیروز چندان برایم قابل ملموس نبود اما اکنون
میفهمیدم که یکایک این آدم ها چه سختی را با خود حمل میکنند،
حضور در این مکان یعنی ته عذاب ،یعنی انتهای جادهی هدفی که
به بن بست میرسد و راه برگشت ندارد و هر انتهایی که راه
برگشت را به فراموشی سپرده است.
از دور شهاب را در کنار حامد تشخیص دادم؛ خواستم دست درگیر
در دستبند فلزی را با آستین لباسم بپوشانم اما سر تراشیدهام را چه
میکردم ،اگر صورتم را میپوشاندم ،لباس نقش دار آرم عدالت را
چه میکردم؟!
بنابراین هم گام با سرباز جلو رفتم؛ شهاب از دور متوجه رسیدنم
شد ،با دیدن چهرهام؛ به سمتم آمد و مقابلم ایستاد ،نمیتوانستم در
چشمانش نگاه کنم؛ سرم را پایین انداختم که شهاب دستی روی
شانهام گذاشت و گفت:
سرت رو باال بگیر ،آدم بیگناه سرش رو پایین نمیندازه.نگاهم را به چشمانش دادم که هر آن ممکن بود سر ریز شوند،
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خواستم چیزی بگویم که با صدای آشنایی رویم را سمتش گرداندم:
زیاد هم به بیگناهیش مطمﺋن نباش ،من رضایت نمیدهم.خسرو با زدن این حرف ،از کنار من و شهاب گذشت و داخل شد،
من اما چیزی نگفتم؛ با دیدن خانم الهوتی که کمی دورتر از خسرو
ایستاده بود ،به سویش گامی برداشتم و رو به او با اندکی مکث گفتم:
به مرگ مادرم قسم میخورم که از اعتمادتون سوء استفاده نکردم.خانم الهوتی لبهایش را روی هم فشرد و زیر لب زمزمه کرد:
میدونم.و با گفتن این حرف به دنبال عمویش وارد سالن اصلی شد و من را
در بهت خود رها کرد.
سرباز اما نگذاشت چندان در رفتار خانم الهوتی دقیق شوم ،چرا که
با کشیدن دستم مجبورم ساخت تا همراهش شوم ،شهاب نیز همراهم
شد تا اینکه نزدیک حامد شدیم ،به همراه او حلما نیز بود ،با
ناراحتی رو به شهاب گفتم:
کاش نمیگذاشتی بیان.شهاب لبخندی زد و دست آزادم را در دست گرفت و گفت:
من مقصر نیستم ،خود یار خواست تا بیاد.با گفتن این حرف ،اندکی در جایم ایستادم و شهاب ادامه داد:
هنوز چیزی بهش نگفتم اما حدس میزنم که شما زوجهای خوبی422
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میشین.
با خوش حالی توأم با هیجان نگاهش کردم ،خواست چیزی بگوید که
با تشر سرباز نتوانست ادامه دهد و من را به سمت داخل هدایت
کرد ،که در بدو ورود تنها توانستم برای هردویشان سر تکان دهم.
دقایقی بعد همگی در سالن اصلی دادگاه و مقابل قاضی و دادستان
نشسته بودیم و منتظر صحبت های قاضی بودیم؛ جلسه ی دادگاه پس
از تالوت قرآن و کمی معطلی دیگر برپا گشت و دادستان پس از
شرح کلی ماجرا ،از من خواست تا به جایگاه بروم و در مورد
ماجرا صحبت کنم؛ با ورودم به جایگاه ،دستم را روی قرآن مجید
گذاشته و قسم خوردم که جز راست حقیقتی را کتمان نکنم و بعد از
آن تمام ماجرایی که برایم پیش آمده بود را شرح دادم و پس از
پرسش و پاسخ های که از من شد به جایگاهم بازگشتم؛ برایم وکیل
تسخیری گرفته بودند تا روال پرونده را پی بگیرد؛ زنی چاق که به
نظر میرسید وکیل دون پایه ای باشد که به علت بیتجربگی و کم
سابقه بودنش وکیل تسخیریاش کردهاند ،با هول مطالب را پشت هم
مینوشت و گاهی هم برای اظهار نظر از جای برمیخواست و
چیزی را عنوان میکرد ،بیشتر آدم را به ناامیدی در باخت سوق
میداد.
آن روز خسرو نیز به همراه خانم الهوتی وارد جایگاه شدند ،خسرو
به گونهای حرف میزد که عزیز از دست رفتهاش را هر روز تر و
خشک میکرده و حال با نبود او زجر عظیمی را با خود حمل
میکند ،اما انگار ظاهرش چیز دیگری برای گفتن داشت چرا که در
این مدتی که ندیده بودمش ،آب زیر پوستش رفته بود و از قبل خوش
بر رو تر شده بود اما برعکس او خانم الهوتی انگار پیر تر شده بود
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و از طراوت قبل در او خبری نبود؛ مثال بیابان خشک شدهای
میمانست که امید زندگی در او مرده باشد؛ او اما تا حدودی حقیقت
را بیان کرده بود و از اینکه احتمال دهد من به مادربزرگش آسیب
زدهام ،اظهار ندانستن کرد.
حساسترین مرحله زمانی بود که قاضی از من خواست برای اظهار
دلیل بیگناهیام شاهد معرفی کنم ،اما من که شاهدی جز خدا را
نمیشناختم؛ زیر لب از اضطراب و نگرانی به ذکر پناه آورده بودم،
وکیل نیز دالیل خود را عنوان میکرد که به شخصه چیزی از آن ها
نمیفهمیدم.
لحظاتی به طول انجامید که با صدای کسی همهی سرها به سمت
صدا چرخید.
من شاهدم.ساعتی بعد
در راه برگشت به داالن تاریکی این روزهای من و همهی آدمهای
آزادی بودیم که به جبر روزگار مجبور بودند اسارت را تحمل کنند
اما مثل همیشه خداوند یاور کسی است که بیگناهانه درگیر اسارت
و جبر دیگران شده است ،خدا را هزار مرتبه شکر میکنم
که عالقهی بیتا و کنجکاوی زن همسایه سبب شد تا بیگناهیام ثابت
شود؛ امروز بعد از ورود بیتا ،قاضی از او برای شهادت ،قسم
راست گرفت تا حقیقت را عنوان کند ،او نیز از عالقهای حرف زد
که مدتها بود از ماهیتش آگاه بودم و تعقیباتش را بارها شکار
میکردم اما هیچ گاه به رویش نمیآوردم چرا که تصور میکردم به
زودی با دیدن کم اهمیتی از سویم؛ خسته خواهد شد و برای ساختن
زندگیاش دست از تعقیب و گریز برمیدارد اما انگار حکمت خدا
424
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چیز دیگری بود.
پس از آمدن بیتا و بیان اظهاراتش و نشان دادن مدرک موثقی که به
همراه داشت ،قاضی عنوان کرد که وقت میدهد تا مدرک بیشتری
دال بر بیگناهیام اراﺋه دهیم؛ در پایان وقت دادگاه ،هنگامی که
همگی در حال برخاستن از جای بودیم؛ با ورود زن همسایه که
بارها شاهد کنکاش او از محوطهی داخل تراس خانه شان به
محوطهی امن خانهی نقلیام بودم ،شدیم؛ همگی با بهت و ناباورانه
به حضورش در آنجا آن هم در ساعتی که دادگاه داشتم،
مینگریستم.
با حضورش از قاضی و دادستان درخواست کرد تا اظهاراتش را
بیان کند ،او نیز مدارکی را با خود آورده بود؛ او بیان کرد که در
حال صحبت با گوشی همراهش بوده و پس از پایان تماسش آن را
روی میزی که در محوطهی تراس بوده است رها میکند اما
فراموش میکند که تماس را قطع کند؛ طرف مقابلش نیز فراموش
کرده بود تماس را به اتمام برساند و بنابراین صحبتش او نیز با
امیری که در تراس در حال کار با خورده وسایلش بود در مکالمهی
او ضبط شده بود و چون گوشیاش قابلیت ضبط تماس داشته است؛
خوش و بش او را با همسایهشان که من باشم ضبط کرده است.
آنقدر به زمان بندی خدا و اینگونه مهندسی کردنش و سازماندهی
که به امور داده بود ،متعجب بودیم که همگی در حیرت بودیم.
در نهایت قاضی دادگاه ،جلسه را خاتمه داد و عنوان کرد که
میبایست تمام مدارک را از نو مورد بازبینی قرار دهد و نتیجه را
در چند هفتهی دیگر اعالم خواهد کرد.
با امیدی بیش از لحظات قبل از جای برخاستیم؛ خسرو و خانم
الهوتی که خنثیترین عضو جلسه بودند ،پس از پایان جلسه سالن را
ترک کردند اما من که جانی تازه یافته بودم و امیدی دیگر در من
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جوانه زده بود برای سپاسگذاری از بیتا و زن همسایه پیش قدم شدم،
هرچند که سرباز در همه حالت من را اسکورت میکرد اما حضور
او نیز نمیتوانست خوشحالیام را از من دور کند؛ بنابراین وقتی که
به مقابلش رسیدم؛ رو به من با ناراحتی گفت:
از این که شما رو اینجا میبینم؛ ناراحتم.آدما دوست دارن که همیشه در مقابل بقیه معقول به نظر برسن؛اما عدهای مانع میشن و زمینهی اسارتشون فراهم میشه اما عدهای
هم پیدا میشن که ریشهی این اسارت رو بشکنن؛ ممنونم از شما که
شرایطش رو فراهم کردین.
سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:
کاری نکردم؛ حقتون نبود اینجا باشین و امیدوارم که دادگاه بعد بهنتیجهی دلخواهتان برسه.
ان شاء هللا که هر چی خیر باشه پیش بره.امیدوارم.با بیتا که خداحافظی کردم؛ روی خود را گرداندم و به همراه سرباز
راه افتادیم اما با دیدن دختری که پیشتر در خانهاش از من با چای
عطر خوش دارچین توأم با هل پذیرایی کرده بود و یا بار دیگر
برایم کمپوت سیب آورده بود و با عطر یاس نهفته در چادر
مشکینش عقل و هوش را از سرم ربوده بود ،مواجه شدم؛ به سمتش
قدمی برداشتم و با دیدن حامد در کنارش ،دستم را روی شانهی
برادر همراهش گذاشتم و به این فکر کردم که باید پس از حکم
آزادیام برای داشتن خواهرش از او اجازه بخواهم ،هر چه که باشد
او تنها همین خواهر را داشت و برای او زحمتها کشیده بود،
حداقل نمونهاش را در این مدت کوتاه از او دیده بودم ،او حق پدری
را در گردن این دختر به درستی ادا کرده بود؛ درست بود که سنش
به تجربهی دور و دراز یک پدر قد نمیداد اما او به مثال پدری
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نگران سایه به سایهی خواهرش قدم برمیداشت که نکند شدت آفتاب
تقدیر ،چهرهی خواهرش را آزار دهد.
حامد نیز دستش را روی دستم که روی شانهاش بود ،گذاشت و با
لبخندی گفت:
خوشحالم که گرهها دارن باز میشن.خداروشکر ،از دعای شما خوبانه.نگاهم از او به خواهر همیشه ساکتش کشیده شد ،خواهری که این
روزها فکرم درگیر خود ساخته بود.
راست میگن خدا زمانی تو را در موقعیت سنگین زندگی قرار
میدهد که توانایی زیستن در آن شرایط را داشته باشی و من اکنون
به این نتیجه رسیده بودم چرا که هیچ وقت فکرش را هم نمیکردم
که با وجود چنین تهمتی ،بتوانم تحمل داشته باشم و خود را با
شرایط به وجود آمده وفق دهم؛ اما وجود و حضور او در اعماق
قلبم؛ سبب شده بودم خیالم از چنین اتهام ،اندکی سبک گردد و آنگاه
جایگاه او در افکارم راه پیدا کند و فضای خالی شدهی ذهنم از
حوادث ،با وجود او سرشار گردد.
رو به او گفتم:
چرا این همه راه رو زحمت کشیدین تشریف آوردین ،راضی بهزحمت نبودم.
در حالی که همچنان سرش پایین بود ،گفت:
چه زحمتی ،خوشحال شدیم که شاهد پیدا شد؛ منتظریم زود آزادبشید.
شما دعا کنید.اگر قابل باشیم.هستید ،حتما هستید.427
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حلما لبخندی زد و چیزی نگفت اما من ادامه دادم:
راستش وقتی از اونجا آزاد شدم نیاز دارم با شما صحبت کنم؛خواستم برای موضوع پایان نامهام از شما کمک بگیرم؛ این قول رو
به من میدید؟!
حلما متعجب گفت:
من؟!بله شما.خوش حال میشم کاری از دستم بر بیاد.قطعا شما میتونید بیشترین کمک رو به من کنید.امیدوارم.لبخندم را به اویی که با نگاه پاک و مهربانانهاش در من تحول ایجاد
میکرد ،تقدیم کردم؛ نگاهم را به سختی از رو جدا کردم و رو به
حامد با صدایی زمزمه وار گفتم:
حامد جان ،لطف کردین تشریف آوردین ،امیدوارم بتونم لطفت روجبران کنم البته در جای خوب و در موقعیت عالی.
ای بابا ،داداش کاری نکردیم که ،ما داریم لطف تو رو جبرانمیکنیم ،چندان شاخ غول رو نشکستیم.
به شوخیاش لبخندی زدم و دستش را صمیمانه فشردم و از او و
خواهرش خداحافظی کردم و بعد با شهاب همیشه یاور ،تا انتهای
سالن همراه شدیم ،آن زمان بود که فرصت کردیم تا تحلیلی از
اتفاقات امروز داشته باشیم.
به انتهای سالن که رسیدیم؛ سر شانهام را هدف قرار داد و آنها را
در آغوش کشید و بعد آرام زیر گوشم گفت:
آقای عاشق پیشه ،منتظرم زود آزاد شی تا لباس دامادی تنت کنم.لبخندی زدم و گفتم:
فعال که شما در اولویتی.428
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امیدوارم تا اون روز آزاد شی؛ تو دلم میمونه مهمترین شبزندگیم نباشی.
منم تو دلم میمونه که اون شب تو رو تو لباس دامادی نبینم.خواست چیزی بگوید ،که سرباز دستم را کشید و گفت:
لطفا ً سریعتر ،بیشتر از این نمیتونیم اینجا باشیم.سری تکان دادم و دست شهاب را فشردم و او را در آغوش خود
حل کردم و حال در راه رسیدن به زندان ،با قلبی ماالمال از حس
امید؛ روزهای فردایم را به شمارش دعوت میکنم.
شهاب
روی زیلو نشسته بودم و هر دو پایم را دراز کرده و به روبه رویم
زل زده بودم؛ گردش روزگار به سرعت در حال طی شدن بود و ما
نیز مجبور به قبول دور دور کردنش بودیم؛ دقیقا ً یک هفته به مراسم
عقدمان مانده بود و در این مدت هیچ خبری از آزادی امیر به
دستمان نرسید چرا که نوبت دادگاه به تعویق افتاد و تاریخ آن هم بعد
از شب یلدا بود و شاید میتوانستم بگویم بد شانستر از من روی
زمین وجود ندارد که از بین تمام آن آدمهایی که قرار بود تشریف
فرما شوند تنها منتظر حضور برادرانههای امیر بودم که از شانس
بد من باید همهی شرایط جوری به هم میریخت که در مهمترین
شب زندگیام هم آن آرامشی که باید ،در من به وجود نیاید.
بغ کرده نشسته بودم و کاری نمیکردم و تنها نگاهم را به کارگاه
خالی سپرده بودم ،بعلت برون سپاری تا مدتی از کار در کارگاه
خبری نبود و کالس امروز هم به خاطر امتحانی که صبح داده بودم،
کال تعطیل شده بود ،متنی هم برای ترجمه نداشتم و همین من را در
بیکاری نیمروزی فرو برده بود؛ پریسا هم در مطب دکتر مشغول
فعالیت و کارآموزی بود و زمانی برای نامزد بازی با او برایم
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فراهم نشده بود و تنها عصرها برای خرید ،همگام با او به دل
خیابان میزدیم و از آخر هفتهای حرف میزدیم که به شدت
منتظرش بودیم.
جالب بود که اوایل با لج و لجبازی با فلور ،از داشتن پریسا امتناع
میورزیدم اما اکنون منتظر مراسم عقدی بودم که مهر من را به او
اثبات خواهد کرد.
نگاهم سمت میز کار افتاد که همیشه عادت داشت صدای دریل را از
اطرافش دریافت کند و سایهی کاربر را روی خود حس کند اما
انگار او نیز همچون من به صدای سکوت اطراف عادت نداشت که
اینگونه تصویرش را با دهن کجی نمایان میکرد.
با دیدن میز کار ،یاد حامد پر تالشی افتادم که این روزها ،همسایهام
شده است و هر شب به پاس تشکر سرپناه باالی سرش با غذای
خوشمزه خواهرش از من و پریسا که با خستگی از خرید روزانه به
واحدمان میآمدیم ،پذیرایی میکردند و دریافته بودم در خانهی نقلی
آنها باز هم جایی برای قلبهای بزرگ وجود دارد اما در عمارت به
آن بزرگی ،حتی قلبی به کوچکی گنجشک نمیتپید و این اوج
ناعدالتی روزگاری بود که جایگاه دل بزرگ آدمها ،درون
صندوقچهی کوچکی بود که هر لحظه احتمال ترده زدنش توسط
روزگار نامرد وجود داشت.
هنوز فرصت نکرده بودم پیغام امیر را به گوش حلما برسانم و این
پا و آن پا میکردم تا شاید زمینهای برای این موضوع پیدا کنم؛ در
مورد این موضوع با پریسا حرف زدم تا مقدمه چینی کند اما او
مخالفت کرد و گفت که امیر از من خواسته برایش برادری کنم ،پس
باید وظیفهام را به خوبی انجام دهم؛ قرار گذاشتیم امشب به جای
گشت و گذار در خیابانها و خریدهایی که به زودی به اتمام خواهند
رسید؛ برای خواستگاری حلما به خانهشان برویم.
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پریسا با حلما تماس گرفته بود و به او گفته بود برای امری خیر
قرار است مزاحمشان شویم ،او که متعجب شده بود؛ منظور از امر
خیر را چیز دیگری برداشت کرد و پریسا هم اشتباه او را به رویش
نیاورد و وقت گرفت تا برای امیر باوفایم آستین باال بزنیم.
ساعتی گذشت تا تصمیم گرفتم به عمارت سری بزنم تا هم دیداری با
فلور و بهمن داشته باشم و هم لباس پوشیده تا آمادگی برای
خواستگاری را در خود فراهم کنم.
با رسیدنم به عمارت ،متوجه نیسانی شدم که مشغول خالی کردن بار
خود که حاوی گلدانهای رنگی بود؛ ماشین را در کوچه پارک
کردم؛ متعجب از تعداد زیاد گلدانها از کنار وانتی گذر کردم و با
دیدن بهمن که به یکی از کارگرها امر و نهی میکرد؛ سمتش رفتم
و گفتم:
سالم ،چه خبره اینجا؟!با دیدن من خندهی بلندی سر داد و دستش را پشتم زد و گفت:
به شاه دوماد ،کاش سالی دو سه بار زن میگرفتی بیشترمیدیدیمت.
بیتوجه به شوخی مسخرهاش شانهام را از فشار دستش رها کردم و
کوتاه گفتم:
نگفتید اینها برای چی اینجان؟!فلور رو نمیشناسی؟ تو پیام شما به علت تخطی از قوانین برایمدیریت ارسال شد )!(N.a25دیده گفته دور تا دور استخر بچینن.
دستی پشت گردنم کشیدم و بدون اینکه دیگر چیزی بگویم برایش
سری تکان دادم و از کنارش گذشتم و خودم را به داخل رساندم؛
صدای بلندش حتی از طبقه دوم در پایین اکو میشد و این نشان از
این داشت که هنوز لباسش آماده نشده است و همین امر خشونت او
را برانگیخته بود و من دلم به حال آن خیاطی میسوخت که در
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پشت گوشی تلفن مجبور است صدای جیغ حیغوی او را تحمل کند،
اما او هم مقصر بود چرا که از دست دادن مشتری خوبی چون فلور
به منزلهی اثبات حماقتش بود چرا که با یک بار دوخت ،سود
بینظیری را از آن خود میکرد.
دقایقی بعد خود را به اتاق رساندم و مشغول شدم؛ مجموعا با دوش
و تعویض لباس و کمی سر و کله زدن با فلور ،پریسا هم از راه
میرسید؛ چرا که قرار شد از دانشگاه به خانه برود و پس از کمی
استراحت ،خودش را به من برساند.
ساعتی بعد آماده روی مبل نشسته بودم و از داخل پیشدستیام
دانههای خورد شدهی کیوی را در دهان میگذاشتم و به ژورنال
لباسی که روی میز رها شده بود؛ خیره شده بودم.
همچنان مشغول دید زدن بودم که با صدای بهمن چشم از ژورنال
برداشتم:
نگاه نکن که گرفتار میشی.اینکه زنونست.همون دیگه.و با گفتن این حرف ،خندهی کریهی کرد و با برداشتن یک سیب از
داخل ظرف روی میز ،خودش را روی مبل پهن کرد و مشغول ور
رفتن با ماسماسک داخل دستش شد.
از حرفش بدم آمد ،با این سنش هنوز یاد نگرفته بود درست حرف
بزند ،برای بار هزارم برایش تأسفی خوردم که حتی به کارش هم
نمیآمد.
از جای برخاستم و به محوطه پناه آوردم؛ برخالف ساعتی قبل،
فلور روی صندلیاش نشسته بود و تاب می خورد؛ روبه رویش
روی صندلی نشستم ،که گفت:
با پریسا خوش میگذره؟!432
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قصد کردم مثل گذشته کمی سر به سرش بگذارم ،برای همین گفتم:
با تو که بیشتر خوش میگذره.تو هم که راستگو!بر منکرش لعنت.منکرش که منم بچه.آخ آخ اشتباه شد.چیزی نگفت و سوهانش را روی میز پرت کرد و گفت:
زنت کجاست؟!االن پیداش میشه.حاال کجا میخوای بری که اینقدر شیک و پیک کردی؟!تو دلت مونده بود بگیا ،دیدم دید زدنت رو.خب دیده باشی ،حاال کجا میخواستین برین؟!هیچی قراره بریم کنسرت ،بعدشم شام ،بعدشم خونه ،بعدشم الال.با این سر و ریخت میری کنسرت؟!چشه مگه؟! بده پسرت اینقدر خوشتیپه؟کمتر نوشابه باز کن.دارم برای تو باز میکنم ،دوست نداری؟!پوزخندی زد و گفت:
ضرر داره.خواستم ادامه دهم که با صدای سالم پریسا ،نگاهم را به سمتش
کشاندم؛ لعنتی لباس آبی نفتیاش را با کت و شلوار آبی نفتی سیری
که پوشیده بودم ،ست کرده بود و با آرایش مالیم امروزش دل را که
هیچ ،عقل را هم به یغما میبرد.
میدانست چه میپوشم؛ این روزها زیادی بچگی میکردیم و
تلفنهای نصف شبی و انتخاب لباسهای هماهنگمان و پیادهرویهای
عصرانه و طوالنی مدتی که نثار روح سرکش خود میکردیم ،همه
433

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

نشان از این داشت که عوالم رویا در وجودمان به شدت در حال
رخنمایی است و چشم و گوشمان را به روی حقایق بسته نگه داشته
است.
پریسا به درخواست فلور ،برای مدت اندکی در محوطه نشست و
توسط خدمتکاران پذیرایی شد؛ کمی مشغول صحبت در مورد
مراسم شدیم تا اینکه سایه آفتاب از روی زمین برداشته شد و نوید
رسیدن شامگاه را به همراه خود آورد و آنگاه بود که قصد برخاستن
کردیم و با خداحافظی از فلور ،از عمارت خارج شدیم.
در حالی که حامد مشغول مرتب کردن گلهای سرخی بود که تهیه
کرده بودیم ،گفت:
چرا زحمت کشیدی داداش؟ خودتون گل بودین.پشت بند آن ،حلما لب به سخن گشود و گفت:
همینجوری هم ما رو خجالت زده خودتون کردید.پریسا با لبخندی ،حرفش را قطع کرد و گفت:
این چه حرفیهی عزیزم ،نه زحمتی بود و نه شاخ غول روشکستیم ،اصل زیارت گل روی شما بود.
در ادامهی حرف پریسا به شوخی گفتم:
آبجی ،جان هر کی دوست داری دیگه اسم خجالتزدگی رو جلویمن نیاز که کفری میشم.
حلما لبخند ملیحی زد و گفت:
لطف دارید ،چشم.حامد با لبخند سینی چای را جلویمان گرفت ،با تصور این که
عروس کس دیگریست و او با ندانستن موضوع ،وظیفهی خواهرش
را به عهده گرفته خندهی فرو خوردهای را بر لبانم نشاندم که لبخند
بودنش را به وضوح نمایان میکرد؛ بنابراین رو به او به شوخی
گفتم:
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به به چه کدبانویی ،کی بشه تو رو عروس کنیم.با این حرفم ،سالن کوچک و نقلیشان منفجر شد؛ حامد بیچاره نیز
از اصابت این انفجار در امان نماند و صورت سرخ شدهاش ،حاکی
از این بود که این حرفها زیادی برای نوجوانی چون او زود تلقی
میشد.
ساعتی به گپ و گفت گذشت و ما نیز از پذیرایی آنها بینصیب
نماندیم؛ بنابراین تصمیم گرفتم روی صحبت را به سوی حلما باز
کنم و به مرور از احساسی که امیر را فرا گرفته بود ،صحبت کنم؛
بنابراین گفتم:
راستش من صحبتی دارم.حامد کنجکاو و پرسشی نگاهم کرد اما در ادامه حلما گفت:
بفرمایید!نگاهی مردد به پریسا انداختم ،با نگاه مصمم او؛ نفس عمیقی کشیدم
و رو به حامد و او با کمی تردید گفتم:
حضور امشب ما ،علت داره.نگاه دیگری به جمع ساکت انداختم و ادامه دادم:
و اون هم خواستگاری از حلما خانم هستش.با گفتن این حرف ،نفس راحتی کشیدم و بعد نگاهم را به آنها سوق
دادم؛ از نگاهشان چیزی خوانده نمی شد ،حامد چیزی نگفت و تنها
دستهی مبل قدیمی که رویش نشسته بود را در چنگالهایش میفشرد
اما حلما همچنان به من خیره شده و متعجب و بهت زده تنها سکوت
کرده بود.
پریسا که جو را سنگین دید ،رو به آنها با مالیمت گفت:
مثل اینکه شهاب بد گفت ،ما به عنوان واسطه از طرف آقا امیرخدمتتون رسیدیم.
حلما با شنیدن موضوع همچنان حیرت زده خیرهام بود اما حامد
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انگار سعیش در آن بود که دستهی مبل را از فشار سهمگین دستانش
در امان بدارد.
طولی نکشید که حلما زمزمه کرد:
ببخشید اما شما من رو مسخره کردید؟!پریسا با ناراحتی لب زد:
این چه حرفیه؟!حلما نگاهش را به پریسا داد و گفت:
اینطور به نظر میرسه.حامد خواست چیزی بگوید که رو به حلما محکم گفتم:
میخوام باهات خصوصی حرف بزنم.طولی نکشید که دقایقی بعد در حیاط خلوت پشت آشپزخانه ،درست
روی صندلی روبه روی او نشسته بودم؛ باد سهمگین اواخر پاییز
نشان از آمدن فصلی جدید میداد که به همراهش فصل جدیدی از
دفتر عمر من و رفیقم رقم میخورد که کیفیت زندگی او ،به
حرفهایی بستگی داشت که امشب قرار بود ،عنوان کنم؛ بنابراین
سرمای باد خزان را به جان خریدم و رو به او گفتم:
چرا فکر کردی مسخرهات کردم؟! مگه برای یک دختر خواستگارنمیاد؟ هر خواستگار بیاد قصد مسخره کردن داره؟!
سرش را طرفین تکان داد و چیزی نگفت:
اگر به خاطر شرایط فعلی امیره که من به تو قول میدم امیربیگناهه ،براش پاپوش درست کردن؛ مطمﺋنم باش دارم دنبال باعث
و بانیش میگردم.
من منظورم این نبود.پس چی؟!یعنی واضح نیست؟!من چیزی نمیبینم.436
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پوزخندی زد و گفت:
جالبه ،خیلی سعی میکنین به روم نیارین این نقصی که زیادی توذوق میزنه!
ابرویم را باال دادم و زیر لب «آهانی» زمزمه کردم ،اما کمی بعد
ادامه دادم:
اتفاقی که برای تو افتاده ،حادثه بود؛ اسمش حادثه است ،پسنمیشه توقع داشت که توی حادثه آسیبی وجود نداشته باشه؛ نه آسیب
و نه حادثه هیچ کدوم مقصرش تو نبودی.
از طرفی هیچ کار خدا بیحکمت نیست ،با اتفاقی که برای تو افتاد
خیلیها از جمله خود تو دارین امتحان پس میدین ،از کجا معلوم؛
شاید من امشب بخوابم و فردا آدمی که االن باشم نباشم و تو شاید
سالهای بعد بتونی روی پاهای خودت بأیستی.
اما همهی حرفهای شما از احتمالی نشأت میگیره که ممکنهنتیجه بخش نباشن!
از کجا معلوم شاید هم نتیجه بخش باشن.از دوستتون بخواین خودشون رو توی سختی زندگی یک معلولراه ندن.
من نمیتونم چنین جفایی در حق رفیقم کنم.این جفا نیست ،عین رحمه.نه ،این روا نیست من طعم عشق رو بچشم و رفیقم رو ناکامبگذارم.
اما...میخوام یه چیزی رو بهت بگم.منتظر نگاهم کرد؛ از جایم بلند شدم و جایی نزدیک گلدان شمعدانی
ایستادم و گلبرگ سرخ رنگش خیره شدم و بعد گفتم:
من در یک خانوادهی مرفهی به دنیا اومدم که دنیای متفاوتی با437

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

امیری داشتم که مادرش برای گذراندن امور زندگیشون مجبور بود
کلفتی کنه و روزانه برای چندین نفر غذا بپزه و حتی یک لقمه از
اون غذا رو نتونه به دهن بچهای برسونه که اون هم از قضا مجبور
بود تو سن کم توی برف زمستون و آفتاب تابستون بدو بدو کنه تا
عمارت خسرو رو باال و پایین کنه که خسرو اونها رو از اونجا
بیرون نندازه؛ گاها میشد که اوضاع مالی اونقدر تنگ میشد که
سر خیابون گلفروشی میکرد.
از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اشک در چشمانم جمع شد اما ادامه
دادم:
اون زمان ده ساله بودیم ،دو سال بود که دوست شده بودیم و ازهمون سالهای اول رفیق جون جونی هم شده بودیم؛ یک روز با
بهمن رفته بودیم بیرون و تو راه دیده بودمش ،دیدم که داره گل
میفروشه ،اولش تعجب کردم و فکر میکردم اشتباه کردم آخه در
مورد اون بچهها چیزهای خوبی بهم نگفته بودن و همیشه فلور
اونها رو گدا گشنه صدا میزد؛ حاال فهمیده بودم امیر بین گداها
بوده و گل میفروشه.
اونروز خیلی ناراحت شدم و تا خود شب گریه کردم ،با خودم فکر
کردم چکار کنم؛ برای همین تصمیم گرفتم که یکی از لباسهای
قدیمیم رو پاره پوره کنم و با کمی گل مالی خودم رو همرنگ
جماعت کنم و برم همون جایی که امیر رفته بود.
برگشتم سمتش ،متعجب نگاهم میکرد اما من ادامه دادم:
اونروز گل فروختم ،امیر هم گل فروخت؛ اون روز خودم رو بهماشینهای مدل باال چسبوندم؛ امیر هم همین کار رو کرد ،اون روز
امیر گدایی هم کرد ،منم گدایی کردم.
اون روز به خاطر عشقی که به مهر برادرانمون داشتم ،همرنگش
شدم؛ و اون هم سالها برام برادری کرد و به روم نیاورد که فلور با
438

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

توهینهای گاه و بیگاهی که نثارش میکرد؛ چقدر ناراحت میشد.
نفسی کشیدم و ادامه دادم:
اینها رو گفتم که بدونی اوال امیر تو زندگیش خیلی سختی کشیدهاما با این وجود همیشه سالم زندگی کرده؛ آدمی هم که سختی زندگی
رو درک کرده باشه؛ قدر زندگی رو میدونه؛ دوما قدرت عشق رو
دست کم نگیر ،من با قدرت عشق برادرانهای که داشتم از دنیای
مرفه اطرافم چشم پوشیدم و هم رنگ رفیقم شدم تا بدونه همیشه
همراهشم.
پس اسم عشق امیر رو مسخرگی نذار؛ امیر دل بزرگی داره و من
خوشبختیات رو در کنار او تضمین میکنم.
و بعد از داخل کت تنم ،جعبهای را بیرون آوردم و مقابلش گذاشتم و
بعد ادامه دادم:
این رو توی زندان و با دست خودش برای تو درست کرده وسفارش کرد که به صاحبش برسونم.
هر تصمیمی بگیری ،در هر حال من پشتتم و بهت حق میدم اما
خواهشا ً به شرایط االن به عنوان محدودیت و نقص نگاه نکن ،چون
به خودت ظلم کردی.
و با گفتن این حرف خودم را به سالن رساندم و با پریسا از آنجا
بیرون زدیم.
آن شب پس از اینکه از خانهی حلما و برادرش بیرون زدیم ،پریسا
را به خانهشان رساندم و خودم به عمارت برگشتم و شب را آنجا
گذراندم؛ اینطور بهتر بود ،شاید بهتر بود تا مدتی رو در رو نشویم
و حلما بتواند به درستی فکر کند؛ نگران بودم که جوابش بر خالف
انتظارم باشد و قلب برادرم بشکند؛ دست به دعا شده بودم که
جوابش به گونهای باشد که خوشبختی هر دویشان تضمین گردد.
آن روز داخل شرکت و در حال ترجمه یکی از متنهای پروژهی
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دانشگاهی بودم که با صدای تماس گوشیام سرم را از متن جدا
کردم و نگاهم را به صفحهی گوشیام دادم که شماره ناشناس را به
رخ میکشید و من برای اینکه بیشتر از این منتظرش نگذارم ،پاسخ
دادم:
بله؟جناب فخر؟بله خودم هستم!از کالنتری ...تماس میگیرم ،میشه خودتون رو برسونید؟مشکلی پیش اومده؟تشریف بیارید توضیح میدهم.با نگرانی آدرس را یادداشت و وسایلم را جمع و جور کردم و
خودم را به آدرسی که داده بودند رساندم؛ ساعتی بعد مقابل افسر
پلیس نشسته بودم و منتظر بودم تا علت مالقاتش را با خودم بدانم؛
بنابراین گفتم:
مشکلی پیش اومده جناب؟!سری تکان داد و گفت:
بله.و بعد از گفتن این حرف ،دست برد و عکسی را نشانم داد و گفت:
این عکس رو میشناسید؟عکس را از دستش گرفتم و متعجب به آن خیره شدم و رو به او
گفتم:
ایشون هم کالسی دوست من هستند؛ بیتا کرمی.افسر اخمهایش را در هم کشید و بعد عکس دیگری را نشانم داد و
گفت:
این چطور؟فکر میکردم این هم عکسی مثل قبلی باشد اما با دیدن عکس
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وحشتناک مقابلم؛ از ترس و نگرانی رو به افسر نگریستم که ادامه
داد:
اینو دیشب پیدا کردن ،تو اتوبان... .چطور ممکنه؟!آخرین بار یک شماره از تلفن عمومی باهاش تماس گرفته بوده وقبل از اون هم شما.
اون شاهد پروندهی رفیقم بود ،حواسم باید بهش میبود.و با گفتن این ماجرای اخیر را تا حدودی برایش شرح دادم؛ افسر
اندکی با برگههای که دورش را احاطه کرده بودند ور میرفت و به
صحبتهایم گوش میداد که در نهایت رو به من گفت:
بله تا حدودی در جریان پروندهی آقای بوستان هستم.بیتوجه به حرف افسر گفتم:
چه بالیی سرش اومده؟!ضربات و کبودیهای روی بدنش نشون از عالﺋم آزار و اذیتیمیده که اون رو تا سر حد مرگ کشونده اما انگار خودشونم
خالصش کردند؛ البته محل اصابت گلوله جایی بوده که مشخصه
ساعتها زجر کشیده.
از شدت ناراحتی و عذاب وجدان منقلب شده بودم و حرفهای بعدی
افسر را نفهمیدم.
آقا با شمام.با شنیدن اینکه صدایم میکند ،گفتم:
بله؟!گفتید اسمش چیه؟!بیتا کریمی.سری تکان داد و گفت:
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اسمش مریم عبداللهیه ،پدرش قاچاق فروش بوده و ایشون روفروخته ،البته اطالعاتی از اینکه چی شده که با این نام پیدا شدند
در دسترس هست.
گیج و حیران رو به او گفتم:
از حرفاتون سر در نمیارم.بگذارید واضحتر بگم ،این خانم با نام جعلی و از طرف کسیوارد دانشگاه شده ،تا آقای بوستان رو زیر نظر داشته باشه ،این رو
از یک سری مدارک به همراه چند قطعه فیلمی که مدتی پیش ارسال
کرده بود؛ فهمیدیم.
خب اون مدارک چی هستند؟!پاکتی را از روی میز برداشت و آن را جلوی چشمم تکان داد و
گفت:
این تموم مدارکی هست که خانم عبداللهی قبل مرگشون ارسالکردند؛ اما این مدارک پیش ما محفوظ میمونه؛ چونکه منبع موثقی
برای اثبات بیگناهی آقای بوستان هستند.
میتونم ببینمشون؟!بله البته.و بعد پاکت را دستم داد ،با باز کردن پاکت حقایقی را درک کردم
که آرزو داشتم هرگز آن را نمیفهمیدم.
...................
با مرگ بیتا حقایق بسیاری برایم آشکار شده بود؛ به چهره و قیافهی
مصنوعیاش اصال نمیخورد که آدم خیرخواهی باشد اما با دیدن
خانوادهاش تمام تصوراتم دود شد؛ مادرش چهرهی تکیده اما دلنشینی
داشت که گذر روزگار بر صورت سرشار از آرامشش خط و
خطوط نگاشته بود؛ خواهرش اما برخالف خودش دختری محجبه
بود که اکنون به خاطر گریهی بیش از حد و چنگی که به خاک زده
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بود ،چادر خود را با خاک روی زمین تزیین ساخته بود و صورتش
از چنگی که بر روی آن نشانده بود ،خونین گشته بود.
هیچکس حتی پریسا از مرگ بیتا خبر نداشت و به او چیزی در این
رابطه نگفته بودم که از موضوعات اخیر خبر دارم.
تصمیم داشتم که با خواهر او در رابطه با بیتا صحبت کنم و او را
از حقایق باخبر سازم و چراغ خاموش پیش بروم؛ اما تمام اینها بعد
از مراسمی صورت میگرفت که آخر هفته برگذار میشد.
در ماشین منتظر بودم تا خودشان را از جایگاه ابدی او جدا کنند؛
کم -کم حضور مردم از اطراف قبر دخترک خالی شد؛ عده ای نیز
به همراه خواهر و مادرش در حال خروج از فضای خفقان آور
قبرستان بودند و به آنها در راه رفتن و هدایت به سوی مسیری
مشخص یاری میرساندند ،با راه افتادنشان از راننده تاکسی خواستم
ماشین آنها را تعقیب کند تا محل زندگی شان را یاد بگیرم؛ پس از
ساعتی که به تعقیب خانواده مقتول گذشت ،به محلهای در حومهی
شهر رسیدیم؛ تعدادی از اقوامشان که زیاد هم نبودند برای تسلی آنجا
حضور یافته بودند؛ چند مرد پشت در خانه برای بدرقهی مهمانان
حضور یافته بودند ،حدث میزدم هیچ کدام از آن ها پدر آن دختر
نباشد چرا که به گفتهی افسر پرونده ،او پس از فروختن دختر
بزرگش از خانه متواری شده و دیگر خبری از او به گوش
نمیرسد؛ این اتفاق دقیقا زمانی میافتد که مریم تنها پانزده ساله بود
و پدرش به ترفندی دخترش را گول زده و به فروشش اقدام میکند و
بعد از آن هم....
با دانستن اتفاقی که برای آن دختر افتاده بود از درون احساس
ناراحتی شدیدی داشتم؛ بیشتر دلم برایش میسوخت که در ایام
جوانی و در زمانی که به تازگی حس شیرین دوست داشتن را
تجربه میکرد باید اینگونه آسیب میدید و طعم تلخ مرگ را در ایام
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جوانی میچشید آن هم به خاطر نادانی مردی که نامش پدر بود و
بویی از حس شیرین پدرانه نبرده بود و از سر بی غیرتی دخترش
را همچون کاالی بیارزشی برای فروش به مزایده گذاشته بود.
خیالم از محل سکونت خانوادهاش راحت شد ،آنجا را ترک کردم و
به این فکر افتادم که باید تصمیماتم را عملی کنم.
در بین اتفاقات تلخ آن روزها تنها مراسم عقدمان شاید میتوانست
اندکی از این تلخی را از وجودم برهاند و اکنون آن دقایق فرا رسیده
بودند و من در کنار پریسا و مقابل آینهی شفاف مقابلمان به چهرهی
خودمان مینگریستم ،هر دو خوشحال بودیم و این شادی را نه از
طرح لبخندمان بلکه از ستارههای درخشان چشمانمان قابل دیدن
بود ،مخصوصا ً چشمان یار که قهوهایشان در پس سایهی گلبهی
پشت پلکهایش پر رنگ تر به نظر میرسیدند و من را بیشتر در
خود غرق میساخت .او امشب در لباس ساتن دنباله دار گلبهی
رنگش به زیبایی ستارگان میدرخشید و من را بیش از قبل مبتالی
خود میساخت ،مدتها بود که به او عالقه پیدا کرده بودم چرا که
آرامش چهرهاش و وقار در رفتارش آنچنان جاذبه داشت که هر
کس را درگیر خود میکرد و من نیز نمیتوانستم از این درگیری
دست بردارم و بنابراین عطر عشق مشامم را به نوازش خود
مشغول ساخت و اینگونه عاشقش شدم.
با صدای بلهی او ،قلبم از ارتفاع و بلندای صخرهی احساس به
درهی هیجان سقوط کرد و حسی توأمان هیجان و اضطراب در من
ایجاد شد و قلبم را وادار به تپیدن ،آن هم با سرعت باال ساخت ،به
گونهای که احساس میکردم که هر آن از دهانم خارج میشود و
اینگونه رسوای خاص و عام میشوم.
با شنیدن کلمه.ی زیبای «بله» نگاهم را از داخل آینه به چهرهی
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جذابش کشاندم ،سرش پایین بود و با دستبندی که با انواع گلهای
رنگی تزیین شده بود و به مچ دستش بسته شده بود ،بازی میکرد؛
الحق که بسیار زیبا شده بود و چهرهی بیآرایش همیشگیاش اما
امشب متفاوت گشته بود ،همین تفاوت بود که بیش از هر چیزی
چشمم را هدف قرار داده بود و دلم را از رنگین بودنش نورانی
ساخته بود.
با شنیدن صدای عاقد شیک پوش و جوانی که بغل دستم نشسته بود،
به خود آمده و با بسم اللهی در زیر لب ،من نیز به این دلدادگی
«بله» گفتم و نفسی از روی راحتی کشیدم.
حسی عجیب من را به لمس چیزی تشویق میکرد ،اینکه بعد از چند
ماه بتوانم دستانش را در دست بگیرم و به حلقهای که متعهد بودنش
به خودم را نشان میداد و دستش را در خود قاب گرفته بود؛ بنگرم؛
بنابراین دستم را جلو بردم و دستش را در دست گرفتم ،او نیز در
ابتدا شوکه از داخل آینهی روبه رویمان خیرهام شد و من با لبخندی
اطمینان بخش دستش را بیشتر در دستانم فشردم ،این حس آنقدر
عجیب بود که ناراحتیهای این چند وقت اخیر را از درونم بزداید و
نسیمی از آرامش را مهمان صورت گرما زده از تلخی نبودنهای
امیر و خاله طوبی میکرد تا اعالم حضور کند و بگوید این عشق
را دسته کم نگیر ،چرا که میتواند معجزه بخش باشد و غم را به
شادی بدل کند.
پس از اتمام امضای طوالنی که پای سند دلدادگیمان زدیم ،عاقد از
مجلس بیرون زد؛ به اصرار فراوان ،فلور را راضی کردم تا دست
از مجلس مختلط بردارد؛ بنابراین تنها اجازه داد که مراسم خانمها
در طبقهی دوم که سالن مهمانی بزرگی را به خود اختصاص داده
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بود ،برگذار شود و آقایان نیز در طبقهی اول باشد.
مهدی نیز دو روز قبل به خاطر دعوتنامهای که برایش ارسال کرده
بودم ،خود را به تهران رسانده بود تا به من در تشکیل مراسم کمک
کند؛ با دیدنش که پشت میزی نشسته و در حال لمباندن موز بخت
برگشتهای بود ،تأسفی به حال خود خوردم که باید با چنین موجودی
رفیق میشدم ،حتی نفهمیده بود که مراسم عقد کی به اتمام رسیده
است ،با عاقد که خداحافظی کردم سمت مهدی رفتم و محکم پشتش
زدم ،با ضربهام به جلو متمایل شد که گفتم:
خفه نشی داداش.خبرت شهاب ،اینجوری که بیشتر خفه میشم.بیتوجه به اعتراضش گفتم:
حتی نفهمیدی که کی عقد کردم.ﺋه مبارک باشه داداش.چیزی نگفتم و به اویی که همچنان در حال خوردن بود و من رو
نگاه میکرد ،خیره بودم که گفت:
نکن اینجوری با من با اون نگاهت ،اگه بفهمی چه کار کردمبرات حتی پاهامو میبوسی.
ابرویم را از این حجم پروگریاش باال دادم و گفتم:
اعتماد به نفست ،کیلو کیلو تو حلقم؛ حاال چه کار کردی؟! تو کههمهاش داری میخوری که.
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حلقهی پرتقالی را در دهانش گذاشت و در همان حال گفت:
خب عقد دوستمه ،دهن خشک بشینم بهمن خوشتیپ رو نگاه کنم!با کلمهی بهمن خوشتیپ ،پوزخندی زدم و نگاهم را به بهمنی دادم
که امشب کت و شلوار آبی رنگی پوشیده بود و به ظاهر میخواست
لباسش را با فلور تنظیم کند؛ هر چند که اصال به او نمیآمد و تنها
کت و شلوار مارکش به قول خودش چشمان اقوام را از کاسه
درمیآورد و هیچ فایدهی دیگری برای او نداشت.
سوی نگاهم را مجدد به مهدی دوختن و گفتم:
خب نگفتی چه کار کردی؟!باالخره دست از ظرف میوه برداشت ،چرا که پوست کنده شدهی
تمام آنها این را نشان میداد که حسابی دل از عزا درآورده است.
با بلند شدنش رو به من گفت:
بیا بیرون کارت دارم.به دنبالش راه افتادم ،کمی بعد خودمان را به پشت باغ رساندیم؛
خواستم دستش را بکشم تا او را متوقف کنم ،که با دیدن کسی در
پشت باغ در جای خود متوقف شدم.
با دیدنش تنها زیر لب گفتم:
امیر.اندکی تعلل کردم چرا که فکر میکردم اشتباه میبینم؛ اما با باز شدن
دو دستش برای به آغوش کشیدنم با خوشحالی به سمتش دویدم و
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محکم او را در آغوش خود فشردم؛ آنقدر از بودنش آن هم در چنین
شبی خوشحال بودم که قابل توصیف نبود و تنها احساساتم را با
فشردنش در آغوشم بروز میدادم ،هیچ کس جز خدا نمیدانست که
تنها خأل این چند روزم؛ نبود او بود و بس.
پس از اینکه قشنگ در آغوشم چالندمش او را از آغوشم جدا کردم
و رو به مهدی گفتم:
این بهترین کادویی بود که میتونستی بهم بدی مهدی.مهدی از خوشحالیام که آشکارا ابرازش کرده بودم ،لبخندی زد و
خود را به ما رساند و گفت:
البته این بار رو بهت دروغ گفتم ،ایشون کادوی همسر جنابعالیهستند.
متعجب از گفتهی مهدی ،نگاهش کردم که امیر گفت:
تبریک داداش ،خوشحالم تو این لباس میبینمت.مهدی به شوخی گفت:
همچین میگه تو این لباس میبینمت خوشحالم انگار بار اولیهشهاب رو تو کت و شلوار میبینه.
امیر که شانههایم را در آغوش داشت ،حلقهی دستش را تنگتر کرد
و گفت:
باز جفنگ گفتی؟! تو احساسات نداری؟مهدی از داخل جیبش شکالتی بیرون آورد و آن را باز کرد و در
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دهانش گذاشت و گفت:
از درد گرسنگیه ،پس کی شام میارین؟!متعجب گفتم:
کارد بخوره به اون شکم ،االن که داشتی تیر میکردی!مهدی بیخیال گفت:
تیر کردی دیگه چیه؟امیر با لبخند گفت:
یعنی نوش جان کردی.من اما گفتم:
نه داداش ،همون معنی کوفت کردی میده.مهدی تأسفی خورد و گفت:
اسم خودتون گذاشتین رفیق؟!لبخندم را نثارش کردم و گفتم:
شام چه قابل داره دلقک من ،پاشین بیاین باال که باید امشب کوالککنین.
مهدی گفت:
-اینو هستم ،تو فامیلهاتون دخی مخی پیدا نمیشه؟!
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امیر لبش را به دندان گرفت و گفت:
ﺋه مهدی! خجالت نمیکشی؟!منحرف ،میخوام دخی نشون بدم تا اگه خدا خواست به آقا جانمبگم آستین باال بزنه.
گفتم:
آهان ،اونوقت با چه احتمالی مطمﺋنی جواب مثبت میده بهت؟!میخوای امتحان کنیم؟امیر دستش را از روی شانهام برداشت و خودش را به مهدی رساند
و گوشش را در دست گرفت و گفت:
بیچاره زهرا خانم خبر نداره آقا مهدی چه کارها که بلده.مهدی آخی گفت و رو به امیر گفت:
الحق که هردوتون عین همید ،اون دفعه هم اون دوست نامردت کهاونجا وایساده و به ریش من میخنده اینجوری گوشم رو پیچوند
حاال هم که تو ،ول کن این المصب رو مگه مظلوم گیر آوردی!
امیر با لبخند گوشش را ول کرد و روبه اوگفت:
خاک تو سرت مهدی ،ببینم سرو گوشت میجنبه خودم به زهراخانم میگم.
با شنیدن اسم «زهرا خانم» متعجب گفتم:
زهرا کیه دیگه؟!450
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امیر لبخندی زد و خواست چیزی بگوید که مهدی گفت:
هیچی بابا ،این توهمیه.و بعد با گفتن این حرف ،دست امیر را کشید و گفت:
ما که رفتیم ،تو هم دوست داشتی بیا و برو عروست رو دید بزنتا اون موقع هم من و امیر دلی از عزا درمیاریم.
و با گفتن این حرف هر دویشان روانه شدند و من نیز با دلی مملو
از آرامش که ناشی از حس عمیق دوست داشتن بود و شادی حضور
امیر و مهدی ،به سمت سالن اصلی راه افتادم و خود را به طبقهی
دوم رساندم.
دختران اقوام روی استیجی که در وسط سالن طراحی شده بود ،در
حال رقص بودند و دور و اطراف پریسا را خلوت کرده بودند؛ با
شادی سمتش رفتم؛ شنلش را درآورده بود ،آبشار قهوهای موهایش
روی لباس گلبهی رنگش میدرخشید مخصوصا آن تاج طراحی
شده از گلهای رز صورتی ،او را دلرباتر نشان میداد و چون
پرنسس عمارت ستارهی مجلس شده بود؛ با دیدنم لبخندش عمق
گرفت ،نزدیکش شدم و کنارش جای گرفتم؛ با نشستنم دستش را در
دست گرفتم و رو به او گفتم:
حالت چطوره؟ همه چی خوب پیش میره؟اوهوم عالی ،کادوت رو دوست داشتی؟لبخندم عمق گرفت و دستش را بیشتر فشردم و گفتم:
البته ،این بهترین هدیهای بود که میتونستی بهم بدی؛ واقعا ازتممنونم.
خوشحالم که دوستش داشتی.البته منم یه کادو برات دارم؛ دوست دارم وقتی همه رفتن بهت451
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نشونش بدم.
با خوشی نزدیکم شد و گفت:
چی هست؟!بماند.خودش را عقب کشید و گفت:
لوس.دستش را کشیدم تا از فزونی فاصلهاش بکاهم برای همین گفتم:
ناراحت نشو ضعیفه ،هدیهام رو فقط باید خودت ببینی اینجانمیشه.
با شیطنت سری تکان داد و گفت:
باشه آقا دور دور شماست فعال؛ اما یکی طلبت.با لبخند گفتم:
حاال میبینی که به صبر کردنش میارزه.خواست چیزی بگوید که فلور و یکی از دخترها سمتمان آمدند و او
را مجبور ساختند تا از جایش بلند شود تا به سمت پیست رقص رفته
و هنرنمایی کند؛ از من نیز خواستند اما به شدت ممانعت ورزیدم و
تنها او را به سمت جایگاه هدایت کردم ،با شروع شدن موسیقی که
ارکستر وظیفهی پخش آن را بر عهده داشت ،او مشغول شد و من
تمامم نگاه شد تا حرکات زیبایش را رصد کنم؛ تنها در گوشهای
ایستاده بودم و حرکات ضرب دستانم به یکدیگر نشانگر نهایت شور
و شوقی بود که میتوانستم نثار رخ زیبایش کنم.
با هر چرخش او ،دامن ساده ساتن مانندش چرخ میخورد و با هر
چرخش آن؛ انگار نوری از اشتیاق در من متولد میشد ،شاید چرخش
دامن او در خود رازی داشت که اینگونه من را به شوق دانستن فرا
میخواند ،دانستن اینکه او برای من و به خاطر من میرقصد آن
چنان شیرین بود که برای لحظهای دست از ضرب دستانم برداشتم و
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تنها خیرهاش شدم؛ خیرگی نگاهم را که حس کرد ،سمتم گام
برداشت؛ شاخه گلی را از میان دستبندش شکار کرد و درون جیب
کتی که بر تن داشتم ،قرارش داد.
فکر میکردم به جای گل سرخ درون جیب لباسم ،خودش را در
آغوش داشته باشم اما انگار او قداست محرمیت تام بینمان را دریافته
بود چرا که با این کارش اثبات کرد قصد افشای حس شیرین در
آغوش گرفتنش را به همگان ندارد.
گل سرخی که در نزدیک قلبم قرار داشت چون تیری میمانست که
از ناحیهی صیاد رها شده است ،ضربهاش آن چنان کاری بود که
احساساتم را به تالطم وادار کند و نتیجهاش قطرهای شود که بر
گونه رها میشود؛ با دیدن احساس جاری شده و نمایان شده ام
متعجب گشت و لبخندش کمی محو شد اما نگذاشتم نگرانی در او راه
پیدا کند چرا که نزدیکش شدم و دستانش را که دقایقی پیش در شکار
گل سرخ بود ،را بوسیدم و آنها را روی چشمانم گذاشتم و بعد در
جایی نزدیک گوشش زمزمه کردم:
رقصت رو دوست داشتم بانو ،قول بده همیشه برام برقصی.با گفتن این حرف عقب کشیدم تا واکنشش را ببینم ،او نیز لبخندی
زد و با بستن چشمهایش این اطمینان را داد که به قولش وفا خواهد
کرد .
با اتمام مراسم رقص و پایکوبی تایم اندکی برای کادو دادن و
صرف شام گذشت ،از آنجایی که صرف شام به صورت سلف
سرویس بود ،از آن زمان مجلس مختلط میشد ،از پریسا خواستم تا
پوششش را حفظ کند که در ابتدا فلور با اینگونه سختگیریام
عصبانی شد اما پریسا رو به او با آرامش در صدایش عنوان کرد
که با این موضوع مشکلی ندارد و خودش نیز راحتتر است ،شرش
را از سرمان برداشت؛ ما نیز برای صرف شام به سالنی مجزا
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هدایت میشدیم که با دیدن ویلچر آشنای حلما که توسط حامد به
سمتمان هدایت میشد ،در جای ایستادم.
آنها نیز دعوت بودند اما فکرش را نمیکردم پس از آن شب بتوانم
مجدد آنها را مالقات کنم ،هرچند که واحدمان در یک جا بود ولی
از آن شب دیگر نتوانستم به آن جا سر بزنم چرا که مشغولیت این
مدت برای مراسم مزید بر علت بود.
به پریسا اشاره زدم که به سمتشان برویم ،چندی قبل که برای خوش
آمد گویی سمت مهمانان رفته بودیم ،آنها را ندیده بودیم و بنابراین
همین علتی شد که پیش قدم شویم.
با نزدیک شدن به آنها ،با خوشرویی گفتم:
به به ،پریسا ببین کی اینجا! خیلی خوش اومدین.با دیدنم ،حامد با لبخند و حلما نیز با سری افتاده مثل همیشه با خوش
رویی جوابم را دادند ،پریسا نیز مشغول خوش و بش با حلما شد،
پس از اینکه حامد با پریسا مشغول شد ،من نیز روی دو زانو
نشستم و رو به حلما گفتم:
چطوری آبجی ،ما رو نمیبینین خوشین؟لبش را به دندان گرفت و گفت:
نگید این حرف رو ،ما جز مزاحمت مگه چیزی داشتیم براتون؟!این چه حرفیه آبجی ،مراحمی.سایتون کم نشه.لبخندی زدم و با کمی خودم بحث را پیش کشیدم و بعد با چشمکی به
او گفتم:
ان شاء هللا فکرهات رو کردی؟لبخند ملیحی زد و گفت:
من هنوز سر حرفم هستم ،زندگی دوست شما در کنار من حیف454
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میشه.
با اطمینان گفتم:
مطمﺋن باش اونقدر مرد هست که بیفکر تصمیم نمیگیره؛ اگهبهش جواب منفی بدی در صورتی که خودت هم نسبت بهش بیمیل
نباشی ،اون زمانه که زندگیش رو تباه کردی.
کمی فکر کرد و با تعلل گفت:
باید مطمﺋن بشم.از چی؟!از اینکه حسش ترحم نیست.اگر امیر رو میشناختی هیچ وقت این حرف رو نمیزدی!درسته! من به اندازهی شما به ایشون و زندگیشون و حتی اخالق ورفتارشون آگاهی ندارم؛ من نگران خودم نیستم ،نگران کسی هستم
که قراره سختی با من بودن رو تحمل کنه.
تو هیچ مشکلی نداری ،رفیق من خیلی هم دلش بخواد که دخترخوش قلبی مثل تو بشه همراز و همراهش؛ اون باید دعا کنه که تو
قبولش کنی نه اینکه تو نگران این باشی از اینکه ممکنه زندگیاش
رو تباه کنی.
خندهی ظریفی کرد و گفت:
لطف دارید شما؛ اما هر زمان آزاد شدند باید از موضوعی اطالعداشته باشند ،اون زمان جوابم رو بهشون میگم.
ابرویم را باال دادم و با خوشی گفتم:
اگه آزاد باشه و باهاش صحبت کنی ،همه چی تمومه؟!متعجب از شوق ناگهانی من زمزمه کرد:
بستگی به جواب ایشون داره.خیره به او ،لب زدم:
حلش میکنم.455

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

روی دو پا ایستادم و با خوشحالی رو به آن دو که مطمﺋن بودم،
مکالمهی لحظات قبلمان را شنیدهاند و با شوق در نگاهشان که نشان
میداد از راز درونم آگاهی یافتهاند ،لبخند میزدند؛ به حامد نگاه
کردم؛ معلوم بود به خاطر این اتفاق خوشحال است ،چرا که هم
خواهر او و هم امیر من ،رنج زیادی را تا به این سن تحمل کرده
بودند و حال وقتش رسیده بود تا طعم شیرین با هم بودن را تجربه
کنند؛ میفهمیدم که با سروسامان دادن به زندگی خواهرش نفس
راحتی خواهد کشید و آنگاه میتوانست با خیال آسوده برای آیندهی
خود برنامه ریزی کند و تصمیمات جدید بگیرد.
بنابراین آنها را به سالن غذا خوری دعوت کردم؛ مطمﺋن بودم با
وجود امیر ،آنها امشب یکدیگر را مالقات خواهند کرد.
پس از صرف شام ،همگی به سالن اصلی برگشتیم؛ پس از کمی
پایکوپی دیگر ،مهمانان کم کم قصد رفتن کردند ،بچهها با دیدن امیر
موقع صرف شام ،همگی شوکه و هیجان زده از بودنش در کنارم،
هرکدام به نحوی ابراز خوشحالی کردند؛ عجیبتر از همه ،حال و
هوای حلما بود که قصد داشتم این هوای زیبای وجودش را با خلوتی
هرچند کوتاه ،بهاری کنم؛ بنابراین با اجازه از حامد و خود حلما
خواستم تا با امیر حرفهایش را بزند؛ امیر نیز از پیشنهادم ابراز
خوشحالی کرد ،بنابراین آنها را به سمت حیات پشتی عمارت
هدایت کردم.
پس از رفتن آن دو ،خواستم به سمت سالن اصلی بروم که با دیدن
فلور ،در جایم متوقف شدم؛ لباسش را تعویض کرده بود و حال
اثری از لباس شب آبی رنگش نبود ،چرا که جای آن لباس شبی که
اصال به سنش نمیآمد ،اکنون کت و شلوار مشکی رنگی بر تنش
نشسته بود که اگر از من میپرسیدند نظرم این بود از همان اول
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همین را میپوشید ،سنگینتر بود؛ خواستم تنها با لبخندی از کنارش
بگذرم که گفت:
باز دوباره خبری شد ،یه مشت گداگشنه رو دور خودت جمعکردی؟
بیحوصله گفتم:
باز شروع کردی فلور؟به سمتم آمد و در گوشم آرام به گونهای که کسی نشنود ،گفت:
تو فکر آبروی من رو نکردی؟ اون دختره دهاتی دیگه کی بوداومده بود اینجا؟!
متعجب گفتم:
کیو میگی؟همون دختره علیل رو میگم ،اوف اوف آخه کدوم آدم عاقلی توعروسی چادر میپوشه!
با نگرانی به سمتش رفتم و شانهاش را گرفتم و تکامش دادم و گفتم:
چیزی که بهش نگفتی فلور!شانهاش را از دستم کشید و چینی به بینیاش داد و گفت:
مهمونهای کوروش که اینجوری نیستن ،همشون باکالسن؛ فقطپسر منه که امله و با یه مشت بدبخت بیچاره دوسته.
بیحوصله بین حرفش گفتم:
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تو رو خدا بگو چی گفتی فلور؟!چیزی نگفتم من ،به هلن گفتم بیرونش کنن.با حیرت گفتم:
به همین راحتی؟بله ولی میبینی که رو دارن ،قشنگ هم غذا خوردن هم دارن توباغ میگردن.
با تأسف رو به او گفتم:
این همه آدم اینجا نشستن ،قشنگ خوردن و بعدشم میرن پشتتمصفحه میذارن ولی این آدمایی که بهشون میگی امل و بیچاره ،به
خاطر یه لقمه نونی که برای تو پول خورده ،هزار بار تشکر کردن.
معلوم نیست چی به دختره بیچاره گفتی ولی بازم اونقدر بزرگ و
خوش قلبه که حتی به روی خودشم نیاورد و احترامم رو نگه داشت.
خواستم از کنارش رد شوم که پوزخندی زد و گفت:
تو لیاقت این قصری که برات ساختم رو نداری؛ لیاقتت همون گداگولههای دور و برتن ،اگه این دخترم برات نگرفته بودم حتما
میرفتی یه آدم علیلی مثل اون دهاتی رو میگرفتی.
بیتوجه به حرفهای صد من یک غازش ،به سمت طبقه باال رفتم،
هر چه از سمت افکار پوسیدهی او دورتر میشدم برای خودم بهتر
بود؛ همهی مهمانها رفته بودند ،تک و توکی هم که مانده بودند از
اقوام نزدیک فلور و بهمن بودند که چندان مایل نبودم اوقاتم را کنار
آنها بگذرانم؛ فلور و بهمن نیز خواهر و برادری نداشتند که توقع
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داشته باشم عمو و عمه و خاله و دایی نداشتهام برای مراسم خودشان
را آماده کنند تا برای بدرقهشان خود را برسانم؛ بنابراین سمت اتاق
خوابم رفتم و خود را به اتاقم کشاندم.
با دیدنش که رو به بالکن اتاقم ایستاده بود نفس عمیقی کشیدم و
مشامم را از عطر سرد و خنکش نوازش دادم.
باد اول زمستان ،موهای پیچ در پیچش را که در آغوش تاج گلبهی
رنگش اسیر شده بود ،به رقص درمیآورد ،به همراه رقص موهای
پریشانش ،دامن بلندش نیز به حرکت موج وار خود ادامه میدادند و
صحنهی خارق العادهای را فراهم ساخته میساختند که نمیتوانستم
از چنین نقاشی دلانگیزی دست بردارم؛ سمتش گام برداشتم ،هرچه
نزدیکتر میشدم بیش از قبل عطر دلانگیزش به نوازش مشامم
مشغول میگشت.
نزدیکش که شدم ،دستم را دور کمرش حلقه کردم و او را در آغوش
خود اسیر کردم؛ لحظهای شوکه شد اما بعد چیزی نگفت و سرش را
به قفسهی سینهام فشرد؛ چیزی نمیگفتیم و تنها به تصویر ماه باالی
سرمان زل زده بودیم؛ آسمان امشب به نظر زیباتر از هر زمان
دیگر بود؛ ستارگان در حال چشمک زدن ،برایمان آواز سر میدادند
و سکوت شب را از بین میبردند؛ زیبایی ستارگان از این فاصله هم
قابل لمس بود چرا که با وجود درخشش خود ،شب مهم زندگیام را
نورانی کردند؛ مهم نبود فلور با خود چه فکر میکند اما امشب برایم
مهم بود ،امشب شب وصالمان بود هرچند که برای رسیدنمان
ریاضت نکشیدیم؛ اما قدر این آسودگی یافتنمان را میدانیم؛ امشب
شب امیر نیز بود ،نمیدانستم چه قرار است بشنود و یا اینکه
سرانجام مهرش به دخترک چه خواهد شد اما او الیق بهترینها بود
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و امیدوار بودم بهترینهای زندگیاش را در کنار همان دخترکی که
دوستش دارد ،تجربه کند.
ازت ممنونم.به سمتم مایل شد و این حرف را زد؛ متعجب از واکنش نابهنگامش
پرسیدم:
چرا؟!چون در کنار تو چیزهای خوبی رو تجربه کردم ،تو قدر محبتدیگران رو میدونی و در عین حال دست از مهر به دیگران
برنمیداری؛ با اینکه مشکالت زیادی داشتی اما مشکالت بقیه
بیشتر جلوی چشمت رژه میرفتند و سعی میکردی به اونها
رسیدگی کنی ،بیشتر از اینکه به فکر خودت باشی؛ برای کمک به
همنوعت در صف نفر اول بودی و این برای من از هر چیزی بهتر
بود؛ اینکه به کسی تکیه کنم که کوه باشه؛ عالوه بر سایهی امنی که
برای دیگران تشکیل میده میتونه مأمن آرامشی برای من و بعد
بچههای من باشه و این از هر چیزی برام مهم تره.
اختیار دارین بانو ،من در مقابل شما سر تا پا تقصیرم.نگو آقا ،شما عزیزی.قلبم را نمایشی گرفتم و گفتم:
وای خدا ،یعنی خوابم ،من و این همه خوشبختی محاله.پریسا خندهی دلبرانهاش را نثارم کرد و بعد بازویم را گرفت و
گفت:
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خیلی خب حاال ،میگن شما مردها بچهاید میگید نه؛ نمیشه ازتونتعریف کرد.
دستم را روی دستش گذاشتم و ناخنهای الک زدهاش را نوازش
کردم و زمزمه کردم:
تو که کارت ساخته است خانم ،تو که بهتر از هر کس میدونی کهمن بچگی نکردم؛ همیشه مجبور بودم مثل بزرگترها رفتار کنم،
دیگه تو باید جورش رو بکشی.
پس بیچاره شدم.نترس بانو ،اگه برای بقیه کوه بودم؛ برای تو ابر کوه میشم؛ اگربرای بقیه پشت بودم ،برای تو ستون میشم؛ اگر برای بقیه تو صف
اول بودم ،برای تو توی صف واینمیستم ،من واسه تو به دل سپاه
میزنم؛ اگه برای همه همراز بودم ،برای تو همسفر میشم ،من در
کنار تو فقط آرامش میخوام ،همین.
میدونستی خیلی خوبی؟!لبخندی زدم و تار مویش را در دست گرفتم و به بینیام نزدیک
کردم و عطر خوش بویش را به ریههایم ارسال کردم؛ بیربط گفتم:
کنجکاو نیستی کادویی که قولش رو بهت دادم بببنی؟!چرا اتفاقا ،راستی کجاست؟!به سمت میز و صندلی که داخل بالکن اتاقم بود ،هدایتش کردم و
گفتم:
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االن نشونت میدم.هر دو مقابل هم نشستیم و من از داخل جیبم آن را بیرون آوردم و
بین لبانم گذاشتم؛ با نواختن موسیقی که عاشقش بود ،هدیهام را به او
تقدیم کردم.
با شنیدن اولین ملودی ،با شوق لبخندی زد و مشغول تماشایم شد ،اما
من برای تمرکز چشمانم را بسته بودم و تنها سنگینی نگاهش را
روی خود احساس میکردم؛ سعی میکردم تمام تمرکزم را روی
موزیک مورد عالقهاش بگذارم؛ میخواستم آنقدر بنوازم که
روحمان پرواز کند و سر از جنگلی سرسبز درآورد که هیچ بنی و
بشری در آن نباشد و تنها ما باشیم و ما ،ما باشیم با دنیای رنگی
حاصل از حضور هم؛ بدون هیچ موجود مزاحمی که خلوت سرشار
از حس آرامشمان را بر هم نزند ،هوا سرد بود ،آخر نوید سرمای
زمستانی را میداد که منتظرش بودیم؛ اما سرمای هوا نیز
نمیتوانست گرمای حضور یکدیگر را از دست دهیم و همین حس
کافی بود که برای ساعتها نیز در کنار یکدیگر بنشینیم و از
روزهای آینده حرف بزنیم.
با پایان نواخت خود ،چشمانم را گشودم و به اویی خیره شدم که با
چشمان اشکی خیرهام بود ،چیزی نگفتم که با زمزمه گفت:
از کجا میدونستی  Theme From Love Storyگوش میدم؟!دیگه دیگه؛ من شما رو از برم خانم ،چی فکر کردی؟این باعث افتخاره آقا.کادوت رو دوست داشتی؟462
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عالی بود ،متفاوت اما بسیار زیبا؛ ممنونم ازت.خوشحالم دوست داشتی ،امیدوارم نوازندهاش رو هم دوست داشتهباشی.
نوازندهاش که خوب بلده دلبری کنه ،مگه میشه دوستش نداشت؟این رو به چی تعبیر کنم؟!به این تعبیر کن که یکدونهای ،تو رو از دست نمیدم به هیچ قیمت.پس امیدوار باشم که جایی نزدیک قلبت برای من وجود داره؟از جایش بلند شد و پشتم ایستاد و دستش را دور گردنم حلقه کرد و
روی موی سرم را بوسید و گفت:
خیلی وقته که اینجا لونه کردی و خبر نداری.امیر
در حیات پشتی عمارت ایستاده بودم و به سیب خوش عطر داخل
دستم زل زده بودم؛ او نیز مقابلم روی صندلی مخصوص خود
نشسته بود و چیزی نمیگفت؛ به سیب داخل دستم زل زدم و با لبخند
رو به گفتم:
مامان طوبی همیشه میگفت سیب میوهی بهشتیه ،باید طعمش روبچشی ،باید از این نعمت خدا نهایت استفاده رو کنی؛ هم ظاهر
زیبایی داره و هم خواص دارویی.
اما من دوستش نداشتم ،تنها میوهای بود که عالقهی چندانی بهش
نداشتم و تمایلی برای خوردنش هم در خودم نمیدیدم ،حتی اگر میوه
فروشی میرفتم سیب آخرین گزینهای بود که میتونست نظر من رو
جلب کنه.
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سیب رو به بینم نزدیک کردم؛ نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:
اون زمان مامان طوبی خواصش رو بهم گفته بود ،اینکه چه قدرمیتونه مفید باشه؛ اما من یه خاصیت دیگرش رو فهمیدم ،میدونین
چه خاصیتی؟
دخترک متعجب سرش را طرفین تکان داد و من ادامه دادم:
این میوه میوهی معجزه هاست.نگاهش کردم ،همچنان متعجب و گنگ بود؛ حق هم داشت ،او که
نمیدانست که چه بالیی به سرم آورده.
به سمتش رفتم و روی نیمکتی مقابل او نشستم تا بهتر بتوانم
ببینمش ،بنابراین بیربط گفتم:
اولین بار که دیدمتون برای مدتی خیره چشمانتون شدم ،اون زمانکه با نگرانی نگاهم کردین ،نتونستم چشمم رو از روی نقطهی
اتصال نگاهتون به نگاهم بردارم؛ بعد از اون دیگه موفق نشدم
ببینمتون ،اما هر زمان حامد از شما میگفت؛ احساس دیگهای داشتم
که قبل از اون نداشتم و این نشون دهندهی تغییر بود که داشت در
من به وجود میاومد و این تغییر چیزی نبود که تمایل داشته باشم
رخ نده؛ اون زمان بود که فهمیدم احساسی در حال شکل گیریه و
همینطور به سرعت در حال پیشرویه؛ طوری که وجودش رو در
قلبم احساس میکردم.
نفسی گرفتم ،عجیب بود که اینبار از نگاه کردن به او هراس داشتم؛
هراس اینکه طردم کند و با رهاندن من از خود ،من را به ورطهی
نابودی بکشاند اما این را هم میدانستم که نمیتوانم بدون صحبت با
او آن هم در این فرصت مناسب بروم ،بنابراین ادامه دادم:
بعد از اون اتفاقات و درگیری که پیش اومد ،وسیلهی مالقاتمونفراهم شد ،درسته که جای مناسبی نبود اما باعث تحولی در من شد؛
اینکه بفهمم اون احساسی که شکل گرفته بود سراب نبود ،الکی
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نبود ،بچگانه نبود.
کمی مکث کردم و ادامه ادامه دادم:
من فهمیدم اون احساس ،از روی ترحمم نبود.میدونم شهاب با شما صحبت کرده ،اما من درخواستم رو دوباره
مطرح میکنم؛ شما حاضرید ادامهی زندگیتون رو با زندگی من
پیوند بزنید؟
با گفتن این حرف ،نفس عمیقی کشیدم و خواستم او فرصتی بیابد تا
قدری فکر کند و بعد تصمیم بگیرد.
بدون اینکه نگاهی به جانبم بیندازد تنها به سیب داخل دستم خیره
شد ،اندکی چیزی نگفت اما کمی بعد بدون اینکه نگاهش را از سیب
داخل دستم بردارد ،رو به من گفت:
من به آقا شهاب هم گفتم ،زندگی من سختیها و پستی بلندیهایزیادی رو به همراه داره؛ من از نگاه حسرت خوردهی حامد به
سینما ،شهربازی ،رستوران ،مرکز خرید ،مدرسه؛ میفهمم سختشه
که با آدمی مثل من زندگی کنه؛ میدونین چرا؟! چون نمیتونه
خواهرش رو جایی که پله داره ببره ،اگر هم پله نداشته باشه ،تیر
تیز نگاه مردم اون رو هم هدف قرار میده که چرا باید عمرش رو
وقف آدم بیمقداری چون من کنه.
اینها یه نمه از مشکالتیه که یک آدم ویلچری میتونه به وجود
بیاره؛ عالوه بر اون شما میتونید تا آخر عمر از نعمت پدر بودن،
خودتون رو محروم کنید؟ اینکه بچتون رو مدرسه ببرید و براش
هر روز خرید کنید تا خوشحالش کنید؟
با گفتن این حرف ،نگاهش کردم؛ قطره اشکی از چشمانش سر
خورد و گونهاش را شست و شو داد اما او بغض کرده ادامه داد:
مگه میشه بچهای رو تو خیابون با پدرش ببینید و دلتون ضعفنره که حس پدر بودن رو تجربه کنید! دوست ندارید راه رفتنش رو
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ببینید؟ منتظر بشید از مدرسه بیاد با هم ناهار بخورید؟ یا اینکه
بزرگ بشه منتظر بشید از دانشگاه فارغ التحصیل بشه؟!
ببینید ،شما با من هیچ وقت به این آرزو هاتون نمیرسید ،هیچ وقت.
با اطمینان به او گفتم:
من در مورد همهی اینها فکر کردم ،اوالً که شما با اطمیناننمیتونید از آینده صحبت کنید ،خیلی از زوجهایی که با سالمت
کامل ازدواج کردند تا آخر عمر بچه دار نشدند و بالعکس زوجهای
بودند که با ناامیدی از این موضوع اما با معجزه روبه رو شدند؛
دوما ،اگر قرار باشه هیچ وقت حس پدر بودن رو تجربه نکنم ،چون
توی تقدیرم این هست ،نه تنها با شما ،من با هر کسی هم که ازدواج
بکنم باز این توی تقدیرم هست؛ سوما ،اونقدر بچهی بیسرپرست تو
این دنیا وجود داره که نیاز به پدر و مادر صالح دارند که اگر
صالحیتش رو داشته باشیم خدا راهش رو برامون هموار میکنه.
خیرهام شد و زمزمه کرد:
اما زندگی شما با من تباه میشه.ولی این تصمیم شما برای منه ،درصورتی که اگر شما نباشید منبا وجود نبودنتون ،احساس خأل میکنم و این تا تباهی چه فاصلهای
داره؟
با تعلل گفت:
پس بهتره تا مدت کوتاهی با سختی اینجور زندگی آشنا بشید ،شایدنظرتون عوض شد.
اگر نظرم عوض نشد؟!بهتره مقاومت نکنید.جواب من رو ندادید؟!سرش را پایین انداخت و گفت:
اون زمان من ناک اوت میشم.466
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یعنی؟!خودتون بهتر میتونید معنیش کنید.با خوشحالی گفتم:
ممنونم از اینکه من رو پذیرفتید.من که هنوز چیزی نگفتم!قرار شد معنی کردنش با من باشه دیگه.لبخندی زد و گفت:
اما قرار شد که....میشه من رو نگاه کنید؟سرش را باال گرفت و نگاهم کرد که گفتم:
من سختیهای زیادی کشیدم ،از خدمتکاری و دستفروشی بگیر تاهمین نجاری؛ اهل جا زدن نیستم ،اهل دل شکستنم نیستم؛ من برای
چیزهایی که دوست دارم میجنگم؛ شاهدم رد چاقوییه که برای ظلم
ستیزی به یادگار مونده ،شاهدم رفیقیه که با من زندگی کرده و مثل
برادر نداشتمه ،اون میتونه شهادت بده که هیچ وقت به خاطر
بیاحترامی فلور به اون پشت نکردم؛ شاهدم حاج سلحشوریه که
میتونه بگه که از نوجوانی چقدر برای کار این در و اون در زدم
ولی پا پس نکشیدم.
نفسی کشیدم و از جایم بلند شدم و پشت به او گفتم:
من عاشق شدم ،عاشق تو؛ عاشق رد الستیک ویلچرت رویآسفالت خیابون ،عاشق دستهی صندلی که دست تو رو در آغوش
میگیره ،عاشق چادری که روی سر تو مینشینه ،عاشق استکان
چایی که با دست تو جلوم گذاشته میشه؛ عاشق قرمه سبزی که با
دست تو پخته بشه.
شاید باورت نشه این معجزهی عشقه که تنفر من رو به لذت تبدیل
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کرد ،از اون روزه که با خوردن سیب ازش لذت میبرم و تو این
هدیه رو به من دادی.
برگشتم سمتش ،از حرفهایم منقلب شده بود و تنها اشک چشمانش
این گواه این موضوع بود؛ خواستم از آن جا بروم که گفت:
صبر کن.ایستادم اما برنگشتم ،صدای نزدیک شدن ویلچرش را میشنیدم؛ او
به سمتم میآمد و من برنمیگشتم ،دلم نمیخواست عشقم را نسبت
خودش ،ترحم بداند؛ اما او که فاصلهی ویلچرش را کم کرد ،رو به
من گفت:
گردنبندی که فرستاده بودی خیلی قشنگ بود ،واقعا هنرمندی.با شنیدن این حرف ،اشک شوق مهمان چشمانم شد و خود را از
حصار چشمانم جدا کرد و روی زمین سرریز شد.
به سمتش برگشتم و جلوی پایش نشستم ،پر چادرش را در دست
گرفتم و روی چشمانم کشیدم ،بوی عطرش را به مشامم تزریق
کردم ،سیب در دستم را در دستش گذاشتم و گفتم:
دوستت دارم.مرخصیام تنها برای  ۲۴ساعت بود و پس از آن میبایست
برمیگشتم؛ قبل از ورودم افسر پرونده احضارم کرد و عنوان کرد
آخر هفته حکم نهاییام خواهد آمد و نیاز به تشکیل جلسهی دیگری
در دادگاه نیست چرا که مدارکی دال بر بیگناهیام به دادگاه اراﺋه
شده بود که به طور کامل بیگناهیام را اثبات میکرد و نیازی به
دفاعیهی مجدد من و تشکیل جلسهی جدیدی در دادگاه نیست؛
متعجب از این اتفاق ناگهانی رو به او گفتم:
اما چطور ممکنه؟!افسر پرونده دستانش را به هم گره زد و به سمتم خم شد و گفت:
شاهد پروندتون مدارک کافی رو ارسال کردند.468
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شاهد پروندم؟!بله ،خانم مریم عبداللهی.متعجب به دنبال اسمی که افسر گفت در ذهنم به جست و جو
پرداختم؛ اما حتی سایهای از آن در ذهنم اعالم حضور نکرد؛ افسر
که سرگردانی ام را دید ،گفت:
خانم مریم عبداللهی با نام مستعار بیتا کریمی.بیتا؟!بله ایشون ،مدارکی اراﺋه دادند که بیگناهی شما رو اثبات میکرد.اما چطور؟افسر از جایش برخاست و روی مبلی مقابل من نشست و گفت:
نکنه از این بابت ناراحتی؟نه خب ،غیر قابل باوره!اتفاقا ً غیر قابل باور نیست ،با همون مدارک کمی هم که داشتی؛احتمال آزادیت زیاد بود.
بیتوجه به گفتهی افسر ،رو به او گفتم:
حاال چرا نام مستعار ؟!ابرویش را باال انداخت و به پشت صندلیاش تکیه داد و گفت:
ایشون یکی از مأموران مخفی ما هستند ،این مدارک هم ایشونفراهم کردند.
متعجبتر زمزمه کردم:
مأمور مخفی چرا؟!اونش دیگه راز ماموریته ،شما ندونی بهتره.یعنی چی ،من کامالً گیج شدم؛ مگه زندگی من چه قدر اهمیت دارهکه....
ببین پسر جون ،خانم عبداللهی بنا به یه سری موارد کاریمیبایست به عنوان پلیس مخفی به محلهی شما دسترسی پیدا
469
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میکرد؛ خب ایشون هم به واسطه ی اینکه مدام در محلهی شما در
حال رفت و آمد بود به طور اتفاقی متوجه حوادثی که برای شما
اتفاق میافته میشن و با توجه به علمی که داشتند مدارکی دریافت
کردند و برای ما ارسال کردند.
پوز خندی زدم و گفتم:
بچه درس میدین؟ ایشون همکالسی من بودند ،چطور میشه که هماتفاقی همکالسی بشن؛ هم به اون محل بیان و هم اینکه منو تعقیب
کنن!
اتفاقا به همون دلیل کاری نمیشه به شما بگیم؛ لطفا پیگیر اینموضوع هم نباشید ،چون مسألهای نیست که به شما مربوط باشه.
متعجب و با دنیایی از سواالت نامفهوم و مجهول و الینهل در ذهنم
به او خیره شدم ،مشخص بود که تا صبح هم مینشستم او لب به
سخن نمیگشود و تمایل نشان نمیداد که چراغ خاموش ذهنم را
روشن کند؛ بنابراین از جایم برخاستم و از او تشکر کردم و بعد از
مدتی کوتاه خود را به بند رساندم.
آنقدر از اتفاقات و وقایع پیش آمده حیرت زده بودم که فراموش کنم
مدارک اراﺋه شده را ببینم؛ اما هر چه که بود ماجرای ماموریت
مخفیانهای که افسر از آن سخن میگفت به نحوی به من مربوط
میشد که افسر به شدت قصد ممانعت ان را داشت و همین عجیب تر
بود.
در فکر بودم که یاسری که بیرون از بند بود و تازه ورودم را
متوجه شده بود؛ وارد شد و نزدیکم آمد و با دستش محکم به شانهام
زد و گفت:
به رسیدن به خیر داداش ،عروسی خوش گذشت؟دستم را روی جای ضرب دستش گذاشتم و گفتم:
آروم بزنی به جایی برنمیخورهها!470
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اوه اوه چی شده؟ نکنه عروسی به هم خورده؟!نه بابا تو فکرم!ابرویش را باال داد و گفت:
تو چه فکری؟!آخر هفته آزادم.با شنیدن این حرف ،جاللی که خوابیده بود و با روزنامهی داخل
دستش درگیر بود ،نشست و خودش را به لبهی تخت رساند و گفت:
جدی میگی؟!شوخی دارم مگه؟یاسر که مثل خودم و ایضأ حالل ،متعجب گشته بود ,گفت:
جون من؟!جون تو.یاسر:
آخه چطور ممکنه؟!شانهای باال انداختم و گفتم:
شاهدم مدرک فرستاده.یاسر لبخند مسخره ای زد و گفت:
تا باشه از این شاهدا.جالل:
خوبه دیگه داداش ،چرا حاال تو فکری؟!نمیدونم ،میگن شاهدم خودش مأمور مخفی بوده!جالل ابرویی باال داد و متعجب به زمین خیره شد اما یاسر به
شوخی گفت:
چه خفن.زهر مار یاسر ،نمیشه تو آدم باشی؟!آخه داداش ،تا امروز فکر میکردم یه آدم عادی مثل خودمونی؛471
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ولی فکرشم نمیکردم اینقدر مهم باشی.
کم چرت بگو.کجاش چرته برادر من ،جالل به نظر تو خفن نیست؟!اما جالل در فکر خود مشغول بود و همچنان به زمین زیر پایش
خیره بود؛ بنابراین یاسر با ضربهی دستش او را متوجه خود کرد و
ادامه داد:
داداش با توأم؟!جالل با ضرب او از فکر خود دست کشید و گفت:
هان چیه؟!کجایی؟!همین جام ،چیه؟!هیچی میگم به نظرت خفن نیست؟!نگاهی به من کرد و بعد ابرویی باال داد و گفت:
آره خیلی خفنه.یاسر بی توجه به او گفت:
خب وللش اینا رو ،بگو ببینم شیرینی چی داری واسمون.با شنیدن این حرف یاسر لبخندی زدم و گفتم:
تو زندان چی پیدا میشه جز چایی؛ برو سه تا لیوان چایی بریز کهدو تا خبر قشنگ دیگه هم دارم.
ای بابا ،تو نمیمیری اینقدر چایی میخوری؟ ما شیش ماه بهشیش ماه چایی میاریم ،تو دوماهه اومدی اینجا یه بسته که هیچی،
دو تا بسته رو تموم کردی.
بعدشم سر راهت یه جعبه شیرینی هم میخریدی میآوردی.
زندانهها ،از بازار نیومدم خونه که توقع شیرینی داری.از جایش پا شد و زیر لب گفت:
آخرش قند خونم میفته ،دلم لک زده برای یه ذره شیرینی.472
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از غری که زیر لب زد به خنده افتادم اما لحظهای دلم به حالش
سوخت ،او راست میگفت؛ در اینجا فقط صبحانه  ،ناهار و شام
سرو میشد و گاهی هم به عنوان چاشت میوه میدادند ،خیلی کم
پیش میآمد که شیرینی مهمان سلولمان شود اما همینقدر هم غنیمت
بود؛ گرچه همه چیز به خوبی مهیا میشد اما خب زندگی در اینجا
به زندگی در بیرون از اینجا میرسید؟! قطعا این شرایط با فضای
بیرون فرق میکرد.
سراغ ساکی رفتم که معموال آخر هفتهها توسط شهاب شارژ میشد؛
احتمال میدادم که هنوز از خوراکیهای که برایم آورده بود ،در آن
چیزی باشد که به مزاقش خوش آید؛ با دیدن بستهی بیسکوییت
موزی و ظرفی که اندکی خرما در آن موجود بود؛ با خوشحال
سمت یاسر رفتم و روی زمین کنارش نشستم و گفتم:
ببین چی دارم ،خدا دوست دارهها.با بیمیلی به بیسکوییت خیره شد و گفت:
این کجا جای نون خامهای رو میگیره؟!نگاهی به بیسکوییت کردم و گفتم:
حاال تو مثال اون بیرون بودی هر روز نون خامهای میخوردی؟!کمی فکر کرد و گفت:
منطقی بود ،در این بیابون لنگه کفشی غنیمته.و بعد مشغول شد؛ چرخیدم تا جالل را صدا بزنم؛ اما انگار رفته
بود؛ از همان زمانی که خبر آزادیام را دادم به گونهای حالش
عوض شده بود ،شاید هم او مثل بقیه در طلب آزادی بود و میسر
نمیشد.
یک هفته مثل برق و باد گذشت؛ در این مدت همچنان به کار نجاری
در زندان مشغول بودم ،فکر نمیکردم برای مراسم عقد شهاب به
مرخصی رضایت دهند برای همین کار تابلویی که آغاز کرده بودم
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به اتمام نرسیده بود و در این مدت سعی کردم ،تکمیلش کنم تا به
عنوان کادوی عقد شهاب ،پیشکش کنم.
بنابراین بوم نقاشی که با اشعاری که توسط تکههای چوب ساخته
بودم را از روی زمین و نزدیک ساکی که بچه ها برایم آماده کرده
بودمد ،گذاشتم و رو به حاجی کردم و گفتم:
اگر بدی از من دیدید ،حاللم کنید.پیرمرد کمی نزدیکم آمد و گفت:
گرچه از اینکه آزاد شدی خوشحالم اما از اینکه دیگه نمیبینمتناراحتم؛ ولی ناراحتی من مهم نیست ،مهم آزادیه؛ از این به بعد
آزادی نعمتیه که باید به خاطرش خدا رو شکر کنی چونکه مطمﺋنم
قبل از اینجا به عنوان نعمت نمیدیدیش.
کمی به حرفش فکر کردم ،راست میگفت؛ تا قبل از این راه رفتنم
در خانهی امن خودم ،کار کردنم ،درس خواندنم ،بیپروا خندیدنم،
حتی حمام رفتن و وضو گرفتن و غذا خوردنم؛ همگی در فضایی
بود که محدودیتی برایم وجود نداشت اما این مدت به من آموخت که
آزادی از هر نعمتی باالتر است ،اگر آزادی نباشد ،زندگی طعم قبل
را نخواهد داشت.
رو به او کردم و با لبخند گفتم:
درسته ،این رو آویزهی گوشم میکنم؛ حداقلش اینه که قدر لحظاتزندگیام رو میدونم.
سری تکان داد و گفت:
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امیدوارم دوباره ببینمت ،البته نه اینجا؛ بیرون از اینجا.ان شاءهللا.به او دست دادم و در آغوشش کشیدم؛ عجیب بوی پدر نداشتهام را با
خود همراه داشت و من در این مدت عطر حضور بابا محمد را با
وجود او استشمام میکردم ،کاش بیگناهیاش اثبات شود تا دوباره
این سایهی حضور را حس کنم.
به سمت یاسر رفتم ،مثل همیشه با لبخندی نگاهم کرد ،مانند خودش
لبخند زدم و گفتم:
نجاری به آدم با استعدادی مثل تو نیاز داره ،منتظرتم.لبخند ناامیدی زد؛ سایه یأس آنچنان در اطرافش حس میشد ،گویی
او هیچ وقت رنگ روشنایی امید را ندیده است چرا که گفت:
من قاتلم ،قتل عمد روی پیشونیم چیزی نیست که به این راحتیپاک بشه؛ حداقلش تا زمانی که داغ خانوادش فروکش نکنه ،من
سالها درگیر این اسارتم؛ میدونم که سرانجامم مرگه اما دعا کن
برام ،دعا کن زودتر خالص شم؛ دو ساله درگیر این زندان لعنتیام؛
خستم ،خیلی.
با این حرف ،اشک بیسابقهای گونهاش را به بازی گرفت؛ سریعا ً
در آغوشش کشیدم و موهایش را نوازش کردم؛ یاسر همیشه خندان
اما امروز جور دیگری بود و این حال و هوای او من را به غم
دعوت میکرد؛ غم سرنوشت نامعلوم او ،تالطم را در دلم زنده
میکرد ،از اینکه نمیتوانستم برایش کاری انجام دهم بیش از هر
چیزی حس حقارت را در من بیدار میکرد؛ کاش میتوانستم یک
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تنه فریاد بزنم که او دل پاکی دارد و تنها یک خبط بچگانه او را در
مسیر نابودی هدایت کرد و او قصد کشتن آدمی را نداشت اما حیف
که صدای من تنها به گوش خدا میرسید؛ تنها او میتوانست صدای
ما را به گوش دنیا برساند .
از آغوشم جدایش کردم ،برای اینکه جو را عوض کنم با شوخی و
خنده گفتم:
برات چای و نون خامهای میفرستم.لبخندی زد و گفت:
نون خامهای رو هستم ولی چای که بدون تو صفا نداره.پیشانیاش را بوسیدم و گفتم:
از استادم میخوام که موقعیت جور کنه به عنوان دانشجو واسهتحقیق بیام ،اون زمان چای هم میزنیم.
اما تا اون موقع قول نمیدم اینجا باشم.حرف ناامیدی نداشتیما.سری تکان داد و گفت:
باشه حتما.شانهاش را تکان دادم و گفتم:
حاال شد.به سمت جالل رفتم و مقابلش ایستادم و تنها گفتم:
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جالل.سرش را پایین انداخت و گفت:
مادرم همیشه حرف خوبی میزد؛ سعی کردم همیشه آویزهی گوشمکنم.
کنجکاو گفتم:
چی میگفتن؟نفس عمیقی کشید و گفت:
آدمای خوب؛ دریای محبتن؛ اونقدر خوبن که از بودن درکنارشون سیر نشی و داﺋم بخوای کنارشون باشی و از بودن
باهاشون لذت ببری؛ اونا به تو حس پولکی کنار چای میدن ،حس
بستنی توی زمستون ،گرمای زیر کرسی ،خوابیدن شب امتحان یا
حتی بوی خوش قرمه سبزی توی خونه رو میدن؛ اما یه چیزی
اینجا بده.
چی؟!عمیق به چشمانم خیره شد و گفت:
اما دنیا و آدمهاش ،به خوبیها وفا نمیکنن؛ آدمای خوب بیشتر دررنج و سختیاند .امیر تو پسر خوبی هستی ،یک مرد فوق العاده؛ اما
تو برای کینهی مردم این روزگار حیفی؛ خوب نباش ،زخمی نباش؛
گرگ باش ،مثل یک گرگ وفادار اما در عین حال خشمگین.
لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم:
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« چو روزگار نسازد ،ستیزه نتوان برد
ضرورتست که با روزگار درسازی»
جالل سری تکان داد و گفت:
سخت میشه.خدا بزرگه.امیدوارم یه جای خوب ببینمت.منم امیدوارم.دستی روی شانهام گذاشت و گفت:
تو رفیق خوبی هستی ،آزاد که شدم دوست دارم یه روز مهموناین رفیق بشم ،البته اگر این رفاقت رو قبول میکنی.
از اون حرفا بودها؛ قدمت سر چشم.البته اون زمان دوست دارم که کنار حلما خانم ببینمت.با تصور حلما در کنارم ،آن هم زمانی که مهمان داریم؛ لبخندی از
سر شوق زدم و رو به او گفتم:
ان شاءهللا.شانهاش را بوسیدم و از آنها دل کندم؛ آنها نیز به رسم همیشه تا دم
در بدرقهام کردند؛ پس از جدایی از آنها ،ساعتی را به امضا بازی
و کارهای اداری آزادی ام طی شد و در نهایت در کشویی قزل
الحصار بود که به روی دنیای قبل باز شد و حجم عظیمی از نور و
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روشنایی چشمانم را به بازی گرفت و اولین نشانهی آزادی را
دوباره تجربه کردم و اینجا بود که یاد حرف پیرمرد افتادم؛
«خداروشکری» زیر لب گفتم و قدم برداشتم؛ برای ساختن دنیایی
جدید در کنار آدمهای جدید.
شهاب در آپارتمانش مهمانی ترتیب داده بود و همگی دور هم بودیم؛
پریسا به همراه حلما داخل آشپزخانه مشغول صحبت بودند و مهدی
هم در کنار حامد نشسته بود و اذیتش میکرد؛ شهاب هم کنارم
نشسته بود و از این فاصله سربه سر مهدی میگذاشت؛ بعد از
مراسم عقد شهاب که دعوت شده بود ،دیگر به والیتشون برنگشت؛
قرار بود هر وقت برمیگردد در مورد زهرا با آقا جانش صحبت
کند ،اما وقتی به والیتشون برگشته بود ،نشون کردهی کس دیگری
شده بود و برای همین بود که مدتی حال روحی خوبی نداشت ،این
را همان شبی که مراسم عقد شهاب بود ،به من گفته بود ،او نیز
بهانهای برای ماندن در والیتشان نداشت و تصمیم گرفته بود که
همپای حامد در نجاری مشغول شود ،چرا که از شهاب خواسته بود
تا با حاج سلحشور صحبت کند؛ حاج سلحشور هم قبول کرده بود که
به کار بپردازد ،او نیز تصمیم داشت تا آخر ماه با پولی که از پدرش
به عنوان کمک میگیرد به تهران کوچ کرده و تا آن زمان دنبال
محل زندگی بگردد تا ماندگار شود؛ با این تفاسیر من نیز جز نجاری
جایی برای زندگی نداشتم و میبایست که همراه مهدی به دنبال خانه
بگردم ،چرا که خانهی خانم الهوتی دیگر محل مناسبی برای زندگی
کردن نبود؛ مخصوصا با آن عموی خشن و عصبانیاش ،زندگی در
آنجا تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید.
در همین افکار بودم که با دستی روی شانهام ،متوجه شهاب شدم:
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تو فکری؟!آره ،باید دنبال خونه بگردم.آره ،وسایلتو از اونجا بار زدم؛ تو انبار طبقه پایینن.زحمتت دادم داداش ،به محض اینکه خونه پیدا کردم ،میبرمشون.این دیگه چی بود ،تو برادرمی؛ درسته هم خون نیستیم ولی رفیقکه هستیم؛ خواهش میکنم دیگه این حرفو نزن.
دستم را روی شانهاش زدم و گفتم:
چاکرم.نوکرم.مهدی در این میان با لودگی گفت:
خب یکیتون که چاکره ،اونیکی هم که نوکره؛ پس یکیتون پاشهبیاد یه یخی برای من بیاره؛ این شربت گرمه که.
و بعد به شربت آلبالوی نصفهاش روی میز اشاره کرد؛ شهاب
بالفاصله واکنش نشان داد:
آقا مهدی نوکرتون رو عوض میکردین.مهدی بالفاصله رو به من گفت:
خب نوکر رو عوض میکنیم ،چاکر پاشو برو بیار زود باش.زیر لب بچه پرویی نثارش کردم و از جایم برخاستم؛ سمتش رفتم و
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گفتم:
باز میخوای گوشت رو بپیچونم؟!مهدی با طنز در کالمش گفت:
نه جون جدت ،االن دوباره وحشی میشی گوش بیچاره من چهگناهی داره ،اصال خودم میرم.
خواست از جایش پا شود که نگذاشتم و گفتم:
خیلی خب دیو دو سر ،پا شدم دیگه میرم میارم برات.لیوانش را در دست گرفتم و به سمت آشپزخانه راه افتادم؛ پریسا در
حالی که ظرف حاوی میوه را در دست داشت به بیرون از
آشپزخانه میآمد؛ رو به او گفتم:
آبجی یخ داری بهم بدی ،این رفیق من سرم رو خورد.با لبخند گفت:
داداش تو یخچال گذاشتم برای ناهار ،حلما جون تو آشپزخونهاست؛ بهتون میده ،من اینها رو میثثبرم بدم شهاب.
و بعد به ظرف داخل دستش اشاره کرد و از کنارم گذشت؛ منم که
نفهمیدم میخواست موقعیت را جور کند با حلما صحبت کنم! البته
من که از خدایم بود ،پس از موقعیت استفاده کردم؛ برگشتم و به
پشتم نگاه کردم ،خوشبختانه آشپزخانه طوری طراحی شده بود که به
سالن دید نداشت و این برای من نهایت نعمت در این لحظه بود.
به سمتش رفتم ،پشت میز در حال درست کردن ساالد بود؛ رفتم و
481
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روبه رویش روی صندلی و پشت میز نشستم؛ چیزی نگفت ،همچنان
سرش پایین بود و در حال خورد کردن کاهو درون ظرف کریستالی
بود؛ از نحوه ی فشردن کاهو در دستش مشخص بود که هول شده
است و از حضور ناگهانیام متعجب است؛ لیوان شربت را به
سمتش هول دادم اولش با تعجب به این حرکت نگاه کرد و بعد نگاه
متعجبش را به خود شکار کردم ،نگذاشتم زیاد کنجکاو باشد چرا که
گفتم:
میشه زحمت بکشید ،توش یخ بریزید ببرم برای مهدی؟!سری تکان داد و گفت:
بله البته.به سمت یخچال رفت و درب آن را باز کرد؛ با دیدن ظرف یخ از
این فاصله که در طبقهی آخر بود ،برای لحظهای از درخواستم
پشیمان شدم ،اما او بیتفاوت درب یخچال را بست و به طرف یکی
از کابینتها رفت و ظرفی را از داخلش برداشت ،آن را سمت
یخساز یخچال برد و بعد از اندکی یخ را درون لیوان آن انداخت و
سمتم آمد؛ و لیوان را دستم داد؛ با دیدن یخ داخل لیوان لبخندی زدم
و از او تشکر کردم و لیوان را روی میز گذاشتم ،متعجب گفت:
مگه شربت رو نمیخواستید برای آقا مهدی ببرید؟!با لبخندی رو به او گفتم:
آقا مهدی شربت نخوره هیچیش نمیشه.لبش را گاز گرفت و گفت:
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ﺋه زشته ،گناه دارن.ناگهانی گفتم:
من گناه دارم.چشمانش را درشت کرد و گفت:
چرا؟!چون فرصت پیش اومده باهات صحبت کنم بعد برای مهدی شربتببرم!
با گفتن این حرفم ،سرش را پایین انداخت و گفت:
ببرید براشون ،زشته اینجا تنها باشیم.هیچم زشت نیست ،همه اون بیرون میدونن که قصدمون ادامهیزندگیه اونم زندگی با هم؛ این کجاش ایراد داره؟!
چی بگم واال.چیزی نگفتم و نگاهش کردم؛ بعد بیمقدمه گفتم:
مامان طوبی همیشه دلش میخواست خودش برام آستین باال بزنه.با ناراحتی گفت:
خدا رحمتشون کنه.ممنونم.ادامه دادم:
483
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اما واقعا خودش برام آستین باال زد.متعجب نگاهم کرد اما ادامه دادم:
وقتی بیمارستان بودم ،در حالت اغما دیدمش ،اون به یک دختراشاره کرد و به من گفت که باید به خاطرش برگردم ،اون زمان
نمیفهمیدم کیو میگه اما وقتی که مشخصات اون دختر رو بررسی
کردم فهمیدم درسته؛ حرف دل مامان طوبی با حرف دل من یکی
بود.
در چشمانش خیره شدم و زمزمه کردم:
مامان طوبی تو رو به من نشون داد.مکثی کردم و بعد به آرامی گفتم:
مامان طوبی اطمینان داد که کنار هم خوشبخت میشیم.رو به من گفت:
اما شما...نگذاشتم ادامه دهد ،بنابراین گفتم:
من بدون تو نمیتونم ،لطفا نگو من با تو حیف میشم ،چوناینطور نیست ،من بدون تو حیف میشم؛ فکر میکنم اینو قبالً هم
گفتم.
لبخندی زد و گفت:
خیلی دلم میخواست مامان طوبی رو میدیدم.484

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

نوکرتم به موال ،خودم میبرمت سر مزارش.چیزی نگفت و به کمک ویلچرش سمتم آمد و مقابلم ایستاد ،سرش را
باال آورد و اینبار بیپروا در چشمانم را زد و گفت:
درسته پایی برای دویدن ،رمقی برای رقصیدن ،توانی برایایستادن ،قدرتی برای سر پا بودن ندارم .اما یه قلب دارم ،اون به
جای همهی اینا حاضره سالیان سال برات بدوه و برقصه و با تو
همقدم باشه  .اما خواهش می کنم هیچ وقت با رفتنت اونو از پا در
نیار ،اون زمانه که حلما دیگه نمیتونه سر پا شه.
به خاک مادرم قسم که خودم برات پا میشم تا بدوی ،خودم بهترمق میدم تا برقصی ،خودم بهت توان میدم تا بأیستی ،خودم بهت
قدرت میدم تا سرپا شی؛ قلب من جای شماست خانم ،امیر نباشه اگه
یک لحظه نباشی.
خدا نکنه.رفتی یخ بیاری دیگه!با صدای مهدی که دست به سینه به همراه بقیه کنار در آشپزخانه
ایستاده بودند؛ هول شده دستم به لیوان شربت خورد و لیوان چپه شد
و تم محتویات آن روی لباسم ریخت و مجبور شدم از روی صندلی
پا شم ،در حالی که لباسم را تکان میدادم؛ رو به مهدی گفتم:
تو روحت مهدی که همیشه مزاحمی.با گفتن این حرف ،همگی خندیدند و مهدی رو به حلما گفت:
آبجی تبریکات فراوون ،هرچند که با وجود این دوست ما ،کاله485
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رفت سرت ولی خب عیبی ندارد؛ تقدیره دیگه.
شهاب که تا االن ساکت بود و میخندید نزدیکم آمد و دستش را
روی شانهام گذاشت و گفت:
نگو داداش ،امیر که ماهه؛ من موندم کی میاد زن ناقص العقلیمثل تو میشه.
با این حرفش باز همگی خندیدند و به سمتمان آمدند و تبریک گفتند؛
تنها فرد ساکت جمعمان حامد بود که در ابتدا خوشحال به ما خیره
شده بود اما با شلوغ شدن دورمان ،از میانمان رفت؛ با دانستن
نبودنش ابرویی باال انداختم و به جانب حلما نگاه انداختم؛ او نیز
همچون من متوجه نبود برادرش شد ،چشمانم را روی هم گذاشتم و
به او اطمینان دادم که با حامد صحبت خواهم کرد و به دنبال این
حرکتم ،به سمت خروجی آشپزخانه راه افتادم؛ حدس میزدم که
داخل تراس باشد و بنابراین خود را به تراس رساندم ،حدسم درست
بود چرا که در جایی نزدیک میز باربیکیو نشسته بود و در سکوتی
عمیق به زغالهای خاموش داخل باربیکیو خیره شده بود؛ انگار در
عین خوشحالی ،غمی در چشمانش بیداد میکرد که توانایی بیان آن
را نداشت؛ به سمتش رفتم و دستم را روی شانهاش گذاشتم و بعد
مقابلش نشستم و گفتم:
کی آقا حامد ما رو اذیت کرده؟لبخندی زد و آرام گفت:
هیچکس.متعجب گفتم:
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هیچکس؟!فکر میکردم.میتونم بپرسم به چی؟!آهی کشید و زمزمه کرد:
به گذشته ،به زمانی که حلما راه میرفت؛ به روزهایی که کنار همخوش بودیم ،اون تصادف لعنتی صدای خندههامون رو خفه کرد؛
مادرم رو ازمون گرفت و پدرمون رو دیوونه کرد؛ دیوونهای که
برای فراموش کردن عشقش ،زندگیمون رو به آتیش کشوند.
مکثی کرد و بعد با چشمانی لبالب رو به من گفت:
امیر شاید تو بفهمی که توی دوازده سالگی مرد شدن یعنی چی،توی دوازده سالگی بود که فهمیدم چه قدر از دست دادن عزیز
سخته ،خیلی هم سخته؛ سخته ببینی مادری که تا دیروز منتظر
اومدنت از مدرسه بود و با غذای خوشمزه ازت پذیرایی میکنه و
االن زیر خروارها خاکه یعنی چی ،سخته ببینی که تا دیروز پدرت
با آرامش موهات رو نوازش میکرد و از آینده برات حرف میزد،
شده عامل سیاه شدن همون آینده ای که ازش دم میزد ،سخته بفهمی
خواهری که تا دیروز عشقش دویدن توی حیاط مدرسه بوده ،دیگه تا
آخر عمرش نمیتونه راه بره.
نفسی گرفت و ادامه داد:
من یک شبه از دوازده سالگی به چهل سال بعد منتقل شدم؛ رنجیکه یک مرد چهل ساله رو از پا در میآورد رو تحمل میکردم؛
پسری دوازده ساله بودم که به تازگی پدرش رو به خاطر دیوانگی
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از محل کار اخراج کرده بودند و داغدار مادری که زیر خاک دفن
کرده بودند؛ در بین این همه مصیبت ،درد خواهر آسیب دیدهام به
درد بیپولی و بیکاری و رکود درسیام اضافه شده بود و
نمیدونستم در این شرایط چه کار باید انجام بدم.
آهی کشید و ادامه داد:
تو اون حال و اوضاع بد زندگی پا در هوای من و حلما؛ تنها عموصادق بود که با فروختن ماشینمون و پر کردن حسابم از پول ماشین
تونست کمکمون کنه؛ اون به خاطر دیوونگی پدرم میترسید که
خونه رو یه پا در هوا بگذاره؛ برای همین سند خونه رو با
هماهنگیهای که انجام داد از همون زمان به نام حلمایی زد که به
سن قانونی رسیده بود تا از این بابت بعدا مشکلی برامون پیش
نیاد.آخه عموم با پدرم شراکت داشتند و وکالت نام از طرف پدرم
داشت و اینجا بود که شراکتشون به مفهوم تموم میشد.
از داخل جیبش برگهای در آورد و رو به من داد و گفت:
این شمارهی عمو صادقمه ،اون باید به ازدواج شما رضایت بده؛پدرم مشکل ذهنی پیدا کرده و ازش خبری ندارم؛ اما میتونی از
اون به عنوان قیم حلما در این زمینه مشورت کنی.
شماره داخل دستش را گرفتم و به سمتش رفتم و او را در آغوشم
فشردم.
خیلی مردی داداش ،قطعا حلما با وجود تو بهترین پدر دنیا روداشته.
او نیز من را فشرد و در من را از بغلش جدا کرد و جدی در
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صورتم زل زد و گفت:
امیر ،زندگی با حلما سخته؛ اگر هنوز هم.....فهمیدم چه میخواهد بگوید؛ دستی به کمرش زدم و گفتم:
من از انتخابم مطمﺋنم؛ زندگی با حلما نهایت آرزوی منه.و بعد کاغذ داخل دستم را باال آوردم و رو به او گفتم:
با عمو جان هم تماس میگیرم و شخصا باهاشون صحبت میکنم؛ممنونم حامد جان.
حامد با نگرانی سری تکان داد و کمی بعد هر دو به داخل برگشتیم.
.........
شهاب
مدتی بود که امیر آزاد شده بود و من نیز سخت درگیر پروندهی پر
پیچ و خم او ،سرگردان بودم؛ نگران بودم که اگر با خانواده مریم
ارتباط برقرار میکردم ،آنها به خوبی همکاری نکنند و یا اینکه
خیال کنند من عضو همان گروهی هستم که دختر بیچارهشان را به
دام تباهی کشیدم؛ هر چند که چیزهایی دستگیری شده بود اما تمامش
را پلیس در اختیارم نگذاشت چرا که به دالیل امنیتی از دانستن
موضوع منعم کردند؛ اما من نمیتوانستم صبر کنم؛ باید به گونهای
کالف سردرگمی که مقابلم وجود داشت را به روشی باز میکردم؛
بنابراین دلم را به دریا زدم و به همان آدرسی که آنها را تعقیب
کرده بودم ،رفتم.
دیری نپایید که خودم را مقابل در خانهی قدیمیشان یافتم؛ تعلل را
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کنار گذاشتم و ضربهای به در کوفتم؛ ساعت تقریبا پنج عصر بود و
این نشان میداد که در این موقع نباید کسی در خانه نباشد؛ سوی
چراخ زرد رنگی که به دم در آویزان بود که این را میگفت.
یا ضربهی دستم ،کسی آمد و چندی بعد در را برایم باز کرد.
با باز شدن در خانه ،نگاهم از دمپاییهای قهوهای رنگی که کمی به
پایش گشاد میآمد و مردانه بودنشان را اثبات میکرد به باال کشید و
از روی چادر سفید رنگش عبور کرد تا به صورتش رسید و اینجا
بود که از شباهت عجیبش به خواهر از دست رفتهاش فهمیدم؛
خواهرش است.
با دیدنم ،در خانه را تا نیمه باز کرد و یا شک روبه من گفت:
سالم ،بفرمایید؟!سالم خانم ،منزل آقای عبداللهی؟بله ،امرتون؟!من شهاب فخر هستم ،راستش در مورد خواهرتون خواستمباهاتون صحبتی داشته باشم.
متعجب گفت:
شما خواهر من رو از کجا میشناسید؟!مستأصل به کوچهی باریکشان نظری انداختم و رو به او گفتم:
شاهد پروندهی دوستم بودند ،همون کسی که براش مدرکفرستادند.
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با دانستن این موضوع ،ابرویی باال انداخت و با کمی مکث گفت:
بفرمایید داخل لطفا.لحظاتی بعد ،روی یکی از مبلمان داخل سالن نشستم؛ خواهرش در
خانه تنها نبود و گفته بود که مادرش به خاطر قرصهای آرامبخشی
که میخورد در داخل اتاقی دیگر خواب است؛ بنابراین خودش آمد
و مقابلم نشست و گفت:
بفرمایید چاییتون رو میل کنید ،سرد شد.ممنونم.و با گفتن این حرف ،مشغول چای خوشرنگی شدم که او برایم
آورده بود.
سکوت بینمان را از بین بردم و گفتم:
به خاطر خواهرتون متاسفم ،راستش نمیدونستم اظهار ناراحتیامرو چطور باید بیان کنم.
با غم آهی کشید و مغموم زمزمه کرد:
متشکرم ،لطف دارید.استکان خالی از چای را روی میز گذاشتم و گفتم:
راستش در ارتباط با خواهر شما من دچار ابهاماتی شدم؛ بهناگهانی وارد جریانی شد که االن میفهمم بزرگ بوده ولی االن
نمیدونم چطور میتونم پازلهای درهمی که توی ذهنم شکل گرفتند
رو کنار هم بچینم؛ واقعا نمیدونم چرا باید خواهر شما کشته بشه ،از
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طرفی چیزهایی فهمیدم اما نمیدونم چرا ایشون باید وارد چنین
گروهی بشه و اصال ارتباط اون گروه رو با دوستم نمیدونم.
خواهرش سکوت کرده ،به ناخنهایش خیره شد و گفت:
مریم دختر ساکتی بود ،اونقدر ساکت که با اینکه خواهرش بودمسخت میشد از زبونش حرف بکشیم بیرون و حتی رفتار صمیمانه
باهم داشته باشیم؛ شاید همین سکوت و منزوی بودنش سرآغاز یک
فاجعهی بزرگ بود؛ اون دختر بدی نبود و حتی آزارش به یک
مورچه هم نمیرسید اما خیلی آرمان گرا بود؛ همیشه دوست داشت
باعث تحول توی زندگی مون بشه با اینکه چندان زندگی بدی
نداشتیم اما همینش هم برای اون کم بود؛ همیشه احساس میکرد که
توی خونهامون کمبود وجود داره؛ اون دوست داشت همیشه گوشه
خونه یک گیتار باشه و تنها نگاهش کنه ،رستوران بره ،سفر خارج
داشته باشه و....
اما ،همشون سراب بودن و اون نفهمید؛ اونقدر نفهمید که به
خودمون اومدیم و دیدیم که یک روز یک نامه گذاشت و گفت«:
برمیگردم اما با دست پر ،تا اون روز منتظرم نباشین».
و رفت؛ رفت و هیچ وقت برنگشت ،اون خودش رو برد اما بدون
خودش برگشت.
زیر لب زمزمه کردم:
متأسفم.نباشین ،زندگی ارزش داره؛ بودن در کنار مادر و پدری که ازجون برات مایه میگذارن ارزش داره ،بودن در این دنیا ارزش
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داره ،داشتن فرصتها ارزش داره؛ این ما هستیم که خودمون رو
بیارزش میدونیم؛ پس سزاوار تنبیهیم.
چیزی نگفتم که ادامه داد:
پلیس گفت که اتفاقی وارد یک گروه نقل و انتقال عتیقهی غیرمجاز به ترکیه شده؛ حتی بارها هم آزارش دادند.
بله متأسفانه.تأسفی خورد و زیر لب زمزمه کرد:
پشیمونی سودی ندارد.بعد سرش را بلند کرد و گفت:
من چه کمکی از دستم بر میاد؟!نگاهش کردم ،دختر محجبهی روبه روم زمین تا آسمان با خواهرش
تفاوت داشت؛ این تفاوت تنها در نوع پوشش نمود پیدا میکرد وگرنه
هر دوی آنها تقریبا شباهت داشتند.
نفسی گرفتم و تمام ماجراها را برایش گفتم و او پس از اندکی فکر،
رو به من گفت:
جالبه ،اما من یه چیزی رو مطمﺋنم.چی؟!مرگ اون خانم ،به اون گروه ربط داره؛ من مطمﺋنم یک نفر ازاون گروهه که با دوست شما مسأله داره و خواسته اینجوری انتقام
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بگیره.
مگه فیلمه خانم؟!دختر خیره نگاهم کرد و گفت:
خیلی از جنایتها ،از کینههای توخالی شکل گرفتند.نگاهش کردم ،شاید راست میگفت و شاید هم زیادی درگیر
جنجالهای عجیب ذهنش شده بود؛ اما هر چه که بود امکان واقعیت
داشتن آن زیاد بود.
آن روز پس از صحبت با خواهر مریم ،به خیلی از سواالت ذهنم
پاسخ دادم اما جورچین ناهمگون تشکیل شده در مغزم ،به طور
یکپارچه فریاد میزد که مهرهی اصلی را گم کرده است؛ اما به
راستی برای یافتن این مهره ،باید به کجا میگشتم؟!
آن روز پس از مالقات با خواهر مریم ،قرار گذاشتیم که بیشتر با هم
در ارتباط باشیم تا بتوانیم در مورد این موضوع صحبت کنیم تا
بتوانیم به نتیجهی دلخواهمان برسیم؛ حداقلش این بود که کالف
سردرگمی که در ذهنمان شکل گرفته بود را میتوانستیم با همفکری
از هم برهانیم.
داخل دفترم در شرکت بهمن در حال ترجمهی مقالهی روبه رویم
بودم که با تقی که به در خورد؛ زیر لب « بفرماییدی » گفتم که با
شنیدن صدایم خودش را داخل انداخت و با سالمی سمتم آمد و روی
نزدیکترین راحتی به میز نشست؛ سرم را از روی میزم برداشتم و
رو به وثوق گفتم:
کارها خوب پیش میره؟ابرویی باال انداخت و با لحنی که به تازگی صمیمی شده بود؛ گفت:
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نه ،اوضاع اونطور نیست که باید!متعجب مقالهی مقابلم را به گوشهی میز هدایت کردم و روبه او
گفتم:
چرا؟ چیزی شده مگه؟!بله.و اون چیه؟!اینکه شما بدون هماهنگی با بنده کارهاتونو پیش میبرین.در همان حال گفتم:
ببخشید؟ من باید با شما هماهنگ کنم که چه کار میخواهم انجامبدم!
من وکیل و مشاور شمام ،نمیخواهم اتفاقی بیفته که نشه جبرانشکرد!
کدوم اتفاق؟!سر زدن به خانوادهی عبداللهی.«آهانی» زیر لب گفتم و از روی صندلی بلند شدم و نزدیکش
نشستم و زمزمه کردم:
تو از کجا میدونی؟!من همه چی میدونم.ابرویی باال انداختم و زیر لب گفتم:
صحیح ،اونوقت به جز شما دیگه کی میدونه؟!خونسرد گفت:
هیچکس.به وثوق نگاهی انداختم ،به گونهای حرف میزد انکار که من برای
او کار میکردم؛ جالب بود که به تازگی به خودش اجازه میداد که
در کارم دخالت کند؛ از آن جایی که آدم مغروری نبودم و دوست
نداشتم جایگاهی را تقلیل کنم؛ رو به او گفتم:
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این موضوع به خودم مربوطه.اما من مشاور شمام.از امروز مشاور بهمن باش ،همون کاری که قبال میکردی.اما خودتون....نگذاشتم حرف بزند ،بنابراین گفتم:
دیگه نمیخوام ،خودم از پس همه چی برمیام.و با گفتن این حرف از جایم بلند شدم و به سمت میزم رفتم که با
حرفی که زد؛ متعجب در جای ایستادم:
اما من مشاور شمام و آقا بهمن گفتند که همیشه همراهتون باشم.با این حرف او که اینگونه از جانب بهمن حرف میزد؛ متعجب
سمتش برگشتم اما او از جایش بلند شد و چشمکی نثارم کرد؛
کنجکاو به حرکات با طمأنینهاش نگاه میکردم؛ ادامه داد:
بهتره کارهاتون رو به من بسپارید نگران چیزی هم نباشید؛ آقابهمن خواستند که شما تمام فکر و ذکرتون رو بگذارید روی جشن
عروسیتون.
در حینی که این حرف را میزد ،سمتم آمد و خودکاری را از داخل
جیبش در آورد و خیلی نامحسوس آن را روی لبهی میزی که گلدانی
رویش قرار داشت ،گذاشت و بعد رو به من گفت:
خواهش میکنم نگذارید آقا بهمن از من ناامید بشن.و بعد با گفتن این حرف ،عقب عقب رفت و از اتاق خارج شد.
اولش از رفتار عجیب آن روزش چیزی عایدم نشد اما زمانی که
قصد کردم از اتاق خارج شوم به ناگهان نگاهم به سمت میز کشیده
شد؛ خودکاری که وثوق آنجا گذاشته بود ،از این فاصله هم مشخص
بود که چیزی درون لوله خودکار قرار دارد ،چیزی شبیه کاغذ؛
بنابراین با طمأنینه به سمت میز رفتم و خودکار و سوییچ ماشینم هم
که دقیقا همانجا بود ،برداشتم و از اتاق خارج شدم و خودم را به
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سمت ماشین رساندم ،به محض نشستنم ،ماشین را راه انداختم تا از
آن محل دور شوم؛ با دور شدنم و رسیدنم به حومهی شهر ،در
گوشهای پارک کردم و خودکار را از داخل جیبم درآوردم ،با باز
کردن درب انتهایی خودکار ،کاغذ را خارج کردم؛ با خواندن
محتویات درون کاغذ ،کم کم نامه از دستم سر خورد و روی پایم
افتاد.
به محتویات نامه باور نداشتم؛ باورم نمیشد که کسی که اینهمه در
کنارم داشتمش ،حاال هویت دیگری داشت و این غیر قابل تصور
بود.
***
امیر
آن روز پس از صحبت با حامد ،او را مطمﺋن ساختم تا به عمویش
تماس میگیرم .و برای داشتن حلما ،با یک بزرگتر پا پیش خواهم
گذاشت؛ این شد که با حاج سلحشور تماس گرفتم تا برایم پدری کند
و با عموی حلما تماس بگیرد؛ او نیز با آغوش باز درخواستم را
پذیرفت و عنوان کرد که دوست داشت پسری داشت تا برایش آستین
باال بزند و من را میتواند جای پسرش قبول کند؛ با خوشحالی از او
خواهش کردم که به همراه خانمش من را همراهی کند؛ در کنار
آنها ،شهاب نیز به عنوان یک رفیق همیشه همراه همراهیام کرد و
ماشینش را در اختیارم گذاشت؛ او به همراه مهدی از ظهر کارشان
را تعطیل کرده بودند و به نجاری آمده بودند تا به من کمک کنند؛
بماند که چقدر من را شرمندهی لطف و مهر برادرانه شان کردند و
برایم یک دست کت و شلوار مشکی به عاریه گرفته بودند تا شب
خواستگاری بپوشم.
آن روز بهترین روز زندگیام بود؛ هر چند که روزهای ماقبلش در
تنگنای عجیبی از زخم روزگار فرو رفته بودم ،اما آن روز
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میتوانست جبران تمام سختیهای روزهای قبل باشد.
باالخره پس از انتظار به همراه حاج سلحشور و بانو سادات همسر
حاج سلحشور و به بدرقهی بچهها به خواستگاری رفتیم؛ آن شب
عالوه بر حلما و حامد؛ خانوادهی عموی حلما نیز حضور داشتند و
برخورد خیلی خوب و محترمانهای بینمان صورت گرفت ،عمویش
پس از صحبتهای اولیه خواست تا با حلما صحبت کنم و اگر
مشکلی داشتیم عنوان کنیم؛ ما نیز با یکدیگر صحبت کردیم ،از
عالیق و استعدادها و گذشتهی خود صحبت کردیم؛ چرا که من
کمابیش با گذشتهی حلما از زبان برادرش شنیده بودم اما او از
گذشتهی من نمیدانست؛ بنابراین الزم دانستم تا از گذشتهام برایش
بگویم تا حرف مگویی بینمان نباشد.
پس از توافقات بین دو خانواده تصمیم گرفتیم بنا به صالحدید
خودمان مراسم عروسی نگیریم و تنها جشنی مختصر برگذار کنیم و
زندگیمان را پس از سامان یافتن مشکالتم آغاز کنیم.
هر دو خانواده درخواست داشتند تا عروسی بگیریم اما نه من و نه
حلما موافق نبودیم و حتی تصمیم گرفتیم با همان اسباب خانهی
پدری حلما زندگیمان را شروع کنیم و کم -کم به مرور زمان،
اسباب جدید را جایگزین کنیم؛ چرا که میدانستیم که هیچ کدام
توانایی تأمین تجهیزات جدید برای شروع زندگی جدید نداریم،
بنابراین حاج سلحشور و عمو صادق نیز قول دادند تا در این راه
یاریمان کنند.
همان شب با اتمام حجتهای عمو صادق ،انگشتر نگین فیروزهی
مامان طوبی را که به حاج خانم داده بودم تا به عنوان نشان دست
حلما کند را به حلما اهدا کردیم و ما رسما ً نامزد شدیم.
آن شب با چهرهای غمگین به کارگاه برگشتم ،مدتی بود پس از
آزادیام ،شب را در کارگاه سر میکردم البته گاهی اوقات به اتفاق
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مهدی به واحد شهاب نیز میرفتیم و آنجا را اتراق میکردیم؛ اما به
علت مسیر طوالنی که تا نجاری بود ،نمیتوانستم به واحد شهاب
بروم؛ ترجیح میدادم تا در نجاری بمانم.
آن شب نیز قرار بود با بچهها در کارگاه جشن بگیریم ،چونکه آنها
فکر میکردند که حتما جواب مثبت میشنوم.
ناراحت و سرخورده خود را داخل نجاری انداختم؛ بچهها اولش با
شوق به سر و کولم حمله کردند اما با دیدن چهرهی درهمم هر دو
وارفته نظاره گرم شدند؛ مهدی جلو آمد و گفت:
امیر جواب بله نداد؟!شهاب در سکوت نگاهم کرد ،بغ کرده گفتم:
بدبخت شدم.همچنان شهاب چیزی نمیگفت اما مهدی ادامه داد:
نصفه جونمون کردی ،بگو چی شده؟! چرا بدبخت شدی؟!واسه خاطر اینکه .... ،به خاطر اینکه....د جونت باال بیاد ،بنال ببینم چته؟!واسه خاطر اینکه منم رفتم قاطی مرغا.با این حرف هر دو لحظهای سکوت کردند اما با دیدن سایهی لبخند
روی لبانم؛ هر دو از نو از سر و کولم آویزان شدند اما نه برای
ابراز مهر و محبتشان بلکه برای تالفی سرکار رفتنشان.
آن شب با بچهها تا صبح از مراسم صحبت کردیم و آنها هم تا
میتوانستند اذیتم کردند ،مخصوصا مهدی که دم به دقیقه ،صفت «
مرغ نجیب » را به ریشم میبست و شهاب را به همراهی خود
دعوت میکرد.
تصمیم گرفته بودم برای خوشحالی بچههای بند نیز جعبهی شیرینی
تهیه کنم و به مالقاتشان بروم؛ به همین راحتی نمیتوانستم با آنها
مالقات داشته باشم؛ بنابراین از استادم کمک خواستم تا با تهیهی
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نامه و به قصد انجام پروژه ی دانشگاهی زمینه ای فراهم کند تا به
زندان بروم؛ این شد که فصل اول از پروژهام را به این موضوع
پرداختم و به همین بهانه نیز میتوانستم گاهی هم بندیهایم را
مالقات کنم.
همانطور که حدس میزدم ،نامهی دانشگاه کار خود را کرد و
اینگونه شد که زمینهی مالقات من با همبندیهایم فراهم شد؛ بدون
هیچ گونه کاغذ بازی و مشکالت دیگر به همراه یکی از سربازان به
سالن اصلی زندان منتقل شدیم؛ با نزدیک شدنم به بند؛ یواشکی به
داخل بند سرک کشیدم؛ ساعت یازده بود؛ بنابراین تا زمان نماز و
ناهار خیلی مانده بود پس احتماال باید داخل بند باشند؛ اگر هم نباشند
پس حتما در کالسهای آموزشی زندان شرکت کرده اند.
اما انگار بخت با من یار بود ،چرا که همگیشان داخل بند بودند و
هر کدام پی کاری مشغول بودند؛ پیرمرد با رادیوی داخل دستش
مشغول بود و توی سر و کلهاش میزد؛ جالل که طبق معمول روی
تخت دراز کشیده بود و به روزنامهی داخل دستش خیره بود اما
یاسر؛ او نیز کنار بساط خوراکیها نشسته بود و در حال خوردن
میوه زیر لب چیزی را زمزمه میکرد؛ همین هم باعث شد تا جالل
با کالفگی رو به او کند و بگوید:
اه ،یاسر یه لحظه الل شو ،از صبح هی تو گوش من ور ورمیکنی.
یاسر که در حال خوردن پر پرتقال بود ،با دهان پر گفت:
نمیخوام ،دلم میخواد.پیرمرد نیز برای وساطت گفت:
چکارش داری جالل ،آزاری نداره بچه.جالل:
این خرس گنده کجاش بچست؟!500
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یاسر:
خرس خودتی اورانگوتان.جالل خواست جوابش را بدهد که خودی نشان دادم و گفتم:
مهمون نمیخواید؟!همگی متعجب نگاهم کردند؛ با دیدنم اولین نفر یاسر واکنش نشان
داد؛ سریع از جایش برخاست و به سمتم آمد؛ با دیدنش لبخندی زدم
و سریع در آغوشم فشردمش؛ از بین هم بندیهایم یاسر معرفتی
دیگر داشت و جور دیگری دوستش داشتم؛ از همه مظلومتر و با
معرفتتر بود و احساس میکردم حتی از بچهای ،مظلومتر و
معصومتر است؛ شاید به خاطر اتفاقی بود که در این سن کم
گریبانش را گرفته بود.
از آغوشش جدا شدم و با چشمکی گفتم:
بهت گفته بودم برمیگردم تا با هم چای بخوریم.جعبهی شیرینی را باال دادم و گفتم:
اونم با رولت.لبخندی زد و گفت:
وجود خودت رو عشق است داداش ،چرا زحمت کشیدی.زحمتی نیست داداش ،این شیرینی خوردن داره.با گفتن این حرف ،پیرمرد آمد پایین و گفت:
نکنه نامزد کردی؟جالل دستی روی شانهی پیرمرد که اکنون نزدیکش بود ،گذاشت و
رو به من گفت:
آره دیگه ،حلما خانم که جواب مثبت رو داده بود.با گفتن این حرف نزدیکم آمدند و با یکدیگر احوالپرسی کردیم؛ کمی
بعد همگی دور هم نشستیم و دلی از عذا در آوردیم؛ من نیز از
اتفاقات اخیر برای آنها گفتم و آنها از روزهای تکراری و تنگ و
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تاریک زندان.
...........
روزها از پی هم میگذشتند؛ روزهای زمستانی آن سال به سرعت
مسیر خود را طی کردند و میرفت تا جای خود را به بهار دلانگیز
دهند؛ بهاری که بوی وصال را به همراه خود به ارمغان میآورد.
همگی به دنبال سور و صات عروسی ،خیابانها را گز میکردیم و
به دنبال برگذاری مراسم آبرومندانه شهاب و پریسا در تکاپو بودیم؛
هر چند که فلور و بهمن تمام هماهنگیها را انجام میدادند اما به
پیشنهاد شهاب که میخواست در همان واحد خود زندگی کنند با
مخالفت فلور مواجه شد؛ اما با پابرجا بودن شهاب بر روی
خواستهاش ،فلور نیز در این زمینه خودش را کنار کشید و کارهای
مربوط بهچیدمان خانهاش را به او واگذار کرده بود؛ ما نیز
در راستای این اتفاق ،دست یاری دادیم تا کارهای خانه را به اتمام
رساندیم.
شهاب را نیز کمتر میدیدم؛ رفتارهای اخیر او مشکوک شده بود ،او
حتی نسبت به سابق به نجاری نمیآمد و کمتر انرژی برای لبخند
زدن داشت چه برسد به شوخی کردنهای گاه و بیگاهش که نثارمان
میکرد؛ بنابراین رفتارش را برحسب خستگی کاری برداشت کردیم
و سعی کردیم تا با کمک به او ،اندکی از بار سنگین مسﺋولیتهایش
بکاهیم .برای همین همگی دست به دست هم دادیم تا در نبودنهای
شهاب ،همراه پریسا شویم تا در این روزهای نزدیک عید و مراسم
عروسیشان؛ تمامی کارها سامان یابند.
مهدی نیز به همراه شهاب در یک موسسه مشغول به کار شده
بودند؛ زمانی که شهاب برای یک موسسه رزومه فرستاده بود تا
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بتواند از شرکت بهمن بیرون بزند؛ آنها او را پذیرفته بودند و او به
عنوان مترجم رﺋیس شرکت پذیرفته شده بود و بنابراین گاها مجبور
میشد تا به عنوان مترجم ،در سفرهای کاری همراه رﺋیس شرکت
کند؛ در همان شرکت ،نیاز به تایپیست داشتند که مهدی از طریق
شهاب درخواست داد و این شد که هر دوی آنها به فاصلهی کمی از
هم در موسسه مشغول شدند؛ اما با گذشت سه ماه هنوز نتوانستیم
خانهی مورد نظرمان را پیدا کنیم و این شرایط را برای من و مهدی
سخت کرده بود و مجبور بودیم در همان نجاری زندگی کنیم.حامد
نیز همچنان صبحها را در شرکت کوروش کار میکرد و عصرها
در کنار من مشغول به کار میشد؛ او االن در کارش مهارت نسبی
را به دست آورده بود و دستیار خوبی برایم بود؛ در کنار او کارها
سریع پیش میرفتند و این برای من خیلی خوب بود.
یک ماه بود که ترم جدید شروع شده بود؛ قرار بود هفت ترمه تمام
کنم اما به خاطر مسأله قتل عزیز جون به کلی عقب افتادم و همین
سبب شده بود که به گرفتاریهای دیگرم ،کالس های دانشگاه و
پروژهی نهاییام هم اضافه شود؛ اما خب چون امروز روز آخر
کالسهای قبل از عید بود؛ میتوانستم در ایام تعطیل عید،
سروسامانی به اوضاع درسیام دهم؛ با این فکر کیفم را روی شانهام
تنظیم کردم و از کالس دکتر موسوی خارج شدم.
امشب قرار بود به خاطر جشن چهارشنبه سوری همگی دور هم
جمع شویم؛ پس کار را تعطیل کردم و به حامد هم اطالع دادم تا به
خانه برود؛ من نیز بعد از دانشگاه ،مستقیم به دل خیابان زدم؛ دلم
میخواست برای حلما لباس عیدی بخرم و خوشحالش کنم؛ سایزش
را از حامد گرفته بودم ،بنابراین با اطمینان به سمت مغازهها راه
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افتادم.
با تصور او در لباسی که برایش خریدهام؛ حسی مملو از شور و
شعف و عشق و هیجان سراسر وجودم را درگیر ساخت و باعث شد
با انرژی بیشتری به راهم ادامه دهم.
ساعتی مشغول دیدن اجناس درون مغازهها بودم؛ هیچ کدام تا به
حال نتوانست نظرم را جلب کند ،خواستم از شهاب بخواهم به کمک
پریسا برای حلما لباس بخرم که با درگیر شدن نگاهم با لباسی به
رنگ سبز که از جنس حریر نرم بود و در درون ویترین
فروشگاهی خودنمایی میکرد؛ کامال پشیمان شدم و تصمیم گرفتم
همان را انتخاب کنم؛ لباس به قدری زیبا بر تن مانکن نشسته بود
که مطمﺋن بودم در تن حلما نیز به زیبایی خواهد درخشید.
دقایقی بعد ،با در دست داشتن کیسه لباس ،وارد مغازهی روسری
فروشی شده و لباس انتخابیام را با یک شال به رنگ متضادش ست
کردم و از مغازه بیرون زدم.
در مسیر برگشت به کارگاه ،به ایستگاه اتوبوس رسیدم؛ خود را به
صندلیهای انتظار رساندم و روی آن نشستم و منتظر ماندم تا
اتوبوس برسد ،اما با دیدن دخترک دست فروشی که در گوشهای از
ایستگاه روی زمین نشسته است؛ ابرویی باال انداختم.دخترک
دستفروش برخالف دیگر دوستانش که به ردیف درون جوب
نشسته بودند و پولهایی که از صبح جمع کرده بودند را میشمردند،
روی صندلیهای انتظار نشسته بود و با اخمی که بر صورت نشانده
بود ،به دوستانش خیره شده بود.
صورتش مثل دوستانش کثیف و نامرتب نبود ،اما لباسهای کهنه و
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پاره پورهاش به همراه جعبهی آدامس داخل دستش؛ تنها نشانهی
همکار بودن او با دوستانش را عنوان میکرد.
رفتار غضب آلود او به دوستانش و همچنین بیتوجهی دوستانش به
او ،کنجکاوی من را برانگیخت و همان باعث شد از جای برخاسته
و نزدیک او شوم؛ او با دیدن من که نزدیکش شدم ،در جای تکانی
خورد که رو به او گفتم:
نگران نباش ،کاری بهت ندارم.اما او همچنان نگران از حضورم ،در خود جمع شده و خیره نگاهم
میکرد؛ فاصلهام را با دخترک حفظ کردم و رو به او گفتم:
اسمت چیه؟دخترک با تته پته گفت:
گندم.اوه ،چه اسم قشنگی؛ گندم خانم؛ چند سالتونه شما؟هشت سال.به به ،پس چه خانم بزرگی هستید شما؟!چیزی نگفت که نگاهی به دوستانش کردم که با خود مشغول بودند؛
سپس رو به او ادامه دادم:
با اونها قهری؟!نگاهی به دوستانش کرد و گفت:
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اونها از مردم دزدی کردند ،من دوست ندارم.ابرویی باال انداختم و گفتم:
تو کار خوبی کردی ،هیچوقت به اونها کمک نکن.کمی مکث کردم و گفتم:
کالس چندمی گندم خانم؟!سری پایین انداخت و گفت:
مدرسه نرفتم ،اما خیلی دوست دارم برم.مطمﺋن بودم که این جمله را خواهم شنید؛ تأسفی به حال بچههای
مملکتم خوردم؛ ممکن بود او برای این ملت سرمایهی فکری یا غنی
شده ای باشد که میبایست کشف شود اما او به خاطر فقر و نداری
مجبور بود ،در خفقان نادانی غرق شود و معلوم نباشد که کی
میخواهد به رشد فکری برسد.
فکری کردم و گفتم:
همیشه اینجایی؟!سری تکان داد و گفت:
اینجا مردم بیشترند.سری برای تایید تکان دادم؛ خیلی دلم میخواست با هدیهای به او،
دلش را خوشحال کنم ،نگاهی به پاکتهای در دستم انداختم؛ درست
بود که لباس اندازهاش نبود اما شال داخل پالستیک را که میتوانستم
به او اهدا کنم؛ با فکر به اینکه حتما حلما نیز از این کار ،خوشحال
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میشود؛ شال مختص به او را از نایلون خارج کردم و مقابل او
گرفتم و گفتم:
من عادت دارم وقتی که سال نو میرسه ،با هر کس که برخوردداشتم ،هدیه بدم؛ میشه این کادو رو از من قبول کنی؟
دخترک با کنجکاوی به شال درون دستم نگاهی کرد ،وسوسهی
درون چشمانش؛ کامالً وانمود میکرد که از پیشنهادم بدش نمیآید؛
با دیدن تعللش ،شال را روی جعبهی آدامسش گذاشتم و یکی از
آدامسها را برداشتم ،پولش را نیز به او دادم ،رو به او با لبخند
گفتم:
عیدت مبارک گندم جون.او نیز لبخندی زد و این بار بدون ترس ،شال را پذیرفت و گفت:
عید شما هم مبارک آقای مهربون.لحظهی بعد از پشت شیشهی اتوبوس برایش دستی تکان دادم؛
همصحبتی با دخترک معصوم برایم لذتبخش بود ،شاید اگر شال را
به او نمیدادم؛ انرژی و هیجانی که االن وجودم را در برگرفته بود
را نداشتم.
چهارشنبه سوری آن سال ،به بهترین نحو برگذار شد؛ همگی دور
هم جمع شده بودیم و سیب زمینی کبابی درست کردیم؛ به جای
ترقه ،سیب زمینی در آتش قرار دادیم ،در کنارش با قاشقهایی که
به همراه داشتیم؛ مراسم قاشق زنی را اجرا کردیم؛ آجیل و شیرینی
هم که پای ثابت برنامهی آن شبمان بود و همین تنقالت متنوع بود
که جمعمان را گرم میساخت؛ هر کس از تجربیات و رسوم
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گذشتهی خود صحبت میکرد و به اتفاقی جالب اشاره میکرد؛
مهدی که همه چیز را به شوخی میگرفت و محفلمان را بیش از قبل
به فضای شاد سوق میداد؛ ما در پاسی از شب در بام ماندیم و
مراسم را برگذار کردیم؛ آخر شب بود که همچنان دور آتشی که
برای فرار از سرمای طاقت فرسای زمستان شکل داده بودیم؛
نشسته بودیم؛ برای لحظاتی سکوت در جمعمان حاکم شده بود که
مهدی تخمهای از پالستیک داخل دستش برداشت و رو به ما گفت:
خیلی خب حاال ،من که میدونم شما میخواین منو به این آقا حامدببندین برین یه گوشه حرف بزنین؛ پاشین ،پاشین؛ پاشین برین،
من و حامد هم خدایی داریم.
شهاب لبخندی زد و دست پریسا را در دست گرفت و گفت:
آ باریک هللا ،چرا نمیگی داداشم؛ دو ساعته نشستیم بلکم از روبری بذاری ما به زندگیمون برسیم.
و با گفتن این حرف از کنار ما دور شد؛ مهدی نیز متعجب به او که
حق به جانب رو به او ایستاده و حرف دلش را زده بود ،نگریست و
رفتنش را دنبال کرد که در همان حال زیر لب گفت:
مردم چه پرو شدن.بعد که نگاهش به من افتاد؛ « نوچی» کرد و گفت :
برادر من تو دیگه مثل این مظلوما نگام نکن که اصالً حوصلهندارم؛ تو هم میخوای بری برو ولی ببین باید جبران کنیها ،از من
گفتن بود.
لبخند خوشحالی زدم و رو به او گفتم:
جبران میکنم.و با گفتن این حرف پا شدم ،رو به حامد گفتم:
البته با اجازهی آقا حامد گل.حامد نیز با لبخندی چشمانش را به نشان تایید روی هم گذاشت و من
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نیز چون شهاب به سمت حلما رفتم اما قبل از اینکه ما اقدامی کنیم،
مهدی دست حامد را گرفت و از کنار ما دور شد ،در حین رفتن تنها
جملهی « خوش بگذره» را حوالهمان کرد.
با رفتن آنها به سمت ماشین رفتم و پاکت کادویم را بیرون آوردم و
بعد به سمت حلمایی که متعجب به این حرکتم مینگریست ،بازگشتم
و مقابلش روی سکویی سنگی نشستم.
شعلهی آتشی که درست کرده بودیم؛ هوای سردی که میرفت
بینمان شکل بگیرد را از بین میبرد و گرمای مطبوعی را ایجاد
میکرد و حس دلانگیز خواب آلودی را در وجود آدمی تزریق
میکرد.
اما این خواب برای من نیز دل انگیز میشد وقتی که میتوانستم
دستان سرد او را در دستانم بگیرم و با چند بار «ها» ناقابل گرمای
درونم را به وجود دستانش تزریق کنم.
اما چه میشود کرد که در بیداری فعال چنین چیزی امکان نبود و
در خواب نیز ،خیالی زودگذر بود که نبودش بهتر از بودنش بود؛
چرا که آن زمان به دیدن دوباره آن صحنه اعتیاد پیدا میکردم و
رخدادش نیازمند صبر و طاقتی بود که از توان آدم عجولی چون
من ،امکان پذیر نمیبود.
نور آتش ،نیمرخش را به بازی گرفته بود ،شاید دل من نیز در این
جنگ و جدل در بازی سختی که به راه انداخته بود؛ سخت شکست
میخورد؛ چرا که آتش وجود من از گرمای حضورش نمیتوانست
خنکتر از گرمای آتشی باشد که فضای بینمان را گرمتر میکرد؛
اما با این حال از بودن آن نور دل انگیز چندان ناراحت نبودم؛ چرا
که باعث شده بود چهرهی او جلوهی بیشتری برایم داشته باشد و
آرامش عمیقتری را به جانم هدیه کند.
نگاهی به پاکت داخل دستم انداختم؛ آن را مقابلش گرفتم و گفتم:
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ببخشید که قابل دار نیست.لبخندی زد و گفت:
چرا زحمت کشیدین!زحمتی نیست ،رحمتین خانم.ممنونم ،لطف دارین.چیزی نگفتم اما کمی بعد زمزمه کردم:
دلم میخواد زودتر گرمای حضورت رو توی خونهی سرد وتاریکم حس کنم.
چیزی نگفت و تنها با دستانش ور رفت؛ کنجکاو شده و پرسیدم:
اتفاقی افتاده؟!نگاهش را سمتی کشاند؛ با دیدن حامد که مشغول صحبت با مهدی
بود ،متوجه نگاه نگران حلما به او شدم؛ با اطمینان رو به او گفتم:
نکنه فکر کردی که حامد باید از ما جدا بشه؟!بهت زده رو به من گفت:
یعنی چی؟!واضحه ،من نمیذارم حامد از تو دور بشه؛ میدونم به هم وابستههستین؛ از اون گذشته منم به برادری مثل حامد نیاز دارم؛ مگه ما
کیو جز هم داریم؟!
بغضکرده لب زد:
راست میگی؟!با لبخند گفتم:
مگه میتونم به تو دروغ بگم!خندهی خوشحالی سر داد و رو به من ادامه داد:
نمیدونم توی زندگیم چه کار خیری کردم ،یا شاید هم نمیدونمدعای چه کسی پشتم بوده!
چیزی نگفتم که ادامه داد:
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تو دقیقا نتیجه دعای خیر پشت سرمی؛ ازت ممنونم که واردزندگیم شدی.
با شنیدن حرف دل او که باالخره از زبانش شنیدم؛ از خوشحالی
لبخندی عمیقی سر دادم؛ او که نمیدانست ،خودش نتیجهی دعای
مامان طوبی برای من بود.
با خوشحالی کادوی داخل دستش را باز کرد و روبه روی من
گرفتنش و براندازش کرد؛ لباس را پایین آورد و گفت:
خیلی خوش سلیقهای.با اعتماد به نفس گفتم:
بله دیگه ،وگرنه شما االن روبه روم نبودی که.خندهی دیگری کرد و گفت:
پس مشخص شد ،از این به بعد میتونم توی خرید ازت کمکبگیرم؛ تجربه نشون داده حامد چندان سلیقه نداره.
خواستم جوابش را بدهم که با صدای حامد هر دو با صدای بلند
خندیدیم:
بله دیگه ،نو که میاد به بازار؛ کهنه میشه دل آزار ،داشتیم حلماخانم؟!
از روی سکوی سنگی بلند شدم ،نزدیکش شدم و دستم را دورش
حلقه کردم؛ با خنده او را به خود فشردم و گفتم:
شما که عزیزی برادر من ،اما تو سلیقه دقت کن ،چون اگر تویزن گرفتن هم بخوای بد سلیقگی کنی؛ این خانم میمونه با زن شما؛
من و شما هم باید از وقوع جنگ احتمالی جلوگیری کنیم.
با این حرف همگی خندیدیم؛ در آن لحظه تنها از خدا خواستم در این
واپسین روزهای سال؛ غم را مهمان خانهی گرممان نکند و صدای
خندهمان را فروکش نسازد؛ اما مگر میشود که چرخ گردون
خودش را با دلهای ساده هماهنگ کند؟!
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نگاهم به شهابی افتاد که پریسا را در آغوشش دارد و در گوشش
زمزمههایی از جنس عشق و سرسپردگی را نجوا میکند؛ از خدا
خواستم برای او نیز زندگی سرشار از عشق و اتفاقهای خوب رقم
بزند؛ او استحقاق یک زندگی ایدهآل را داشت چرا که جنگیدنش را
با ناهنجاریها دیده بودم؛ او رفیق بود و رفاقتها خرج میکرد،
حیف بود که زمین بخورد؛ زمین خوردنش را نمیخواستم؛ دوست
داشتم همیشه در اوج و شکوه بماند.
مهدی نیز به تنهایی مقابل شهر زیر پایش ایستاده بود و در فکر بود؛
جای خالی دلدارش ،توی ذوق میزد؛ کاش بشود در سال جدید او
نیز سر و سامان بگیرد و فکر زهرا خانم را از سر بیرون کند.
زندگی هر چند بر ما سخت گرفت اما دلهایمان به هم نزدیک بود؛
سعی کردیم در کنار هم زندگی جدیدی بسازیم؛ در کنار هم بخندیم به
روزهای تلخ گذشته و امیدوار باشیم به روزهایی که در آینده رقم
خواهند خورد.
عشق تنها موهبتی است که میآفریند؛ اوست که با عشق خود از
یک قبضه گل ،انسان ساخت؛ ما نیز خواهیم توانست با نیروی عشق
از آدمی سنگدل ،انسان بسازیم.
پایان فصل اول
حکایت همچنان باقی است........

فصل دوم :پنهان پیدا
امیر
در حال باد کردن بادکنک داخل دستم بودم؛ بادکنک آنقدر بزرگ شد
که جلوی چشمم را نمیدیدم؛ ناگهان با ترکیدن بادکنک؛ عصبی
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نفسی کشیدم و رو به مهدی که باعث و بانی این کار بود؛ نگریستم؛
به او با همان حال گفتم:
ﺋه مهدی ،این سومین بادکنکیه که میترکونی؛ مگه مریضی تو؟!خندهی بلندی سر داد و گفت:
نمیدونی وقتی عصبی میشی چه قدر کیف میده.حلما که بادکنکهایی که باد میکردیم را گره میزد؛ با لبخند رو به
مهدی گفت:
ﺋه آقا مهدی ،گناه داره.ابرویی باال انداختم و رو به او گفتم:
خوردی؟مهدی رو به من گفت:
چه جورم!و با گفتن این حرف ،یک بادکنک باد نشده داد دستم و گفت:
بیا اینو باد کن.بادکنک را با ضرب از دستش گرفتم و از کنارش بلند شدم و رو به
او گفتم:
تو خطرناکی ،نمیشه کنارت نشست وگرنه هیچ بادکنک سالمینمیگذاری که.
با گرفتن بادکنک به سمتی دیگر رفتم و بادکنک را باد کردم و آن
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را روی بادکنک های دیگر گذاشتم؛ نفسی گرفتم و به فضای تزیین
شدهی اطرافم نگاه کردم؛ لبخندی زدم و به این فکر افتادم که اگر
شهاب از راه برسد و این وضعیت را ببیند حتما خوشحال خواهد
شد.
دقیقا ً یک سال و شش ماه از ازدواج شهاب و پریسا میگذشت ،یادم
است که شش ماه بعد از ازدواج آنها به همراه حاج سلحشور و
خانوادهی عمو صادق و بچهها به محضر رفتیم و عقد کردیم ،از آن
روز بود که زندگی مشترکشان را آغاز کردیم.
حال امروز در روز تولد شهاب دور هم جمع شده بودیم تا او را
غافلگیر کنیم؛ اما این بادکنکها تنها برای تولد او نبود چرا که به
تازگی فهمیده بودیم که در حال پدر شدن است و حتی خودش نیز از
این موضوع خبر ندارد؛ برای همین از این بیخبری استفاده کردیم
تا او را غافلگیر کنیم.
او برای کار موسسه به یک سفر سه روزه رفته بود و قرار بود که
امروز برگردد ،ما نیز تصمیم گرفته بودیم در بدو ورودش به خانه،
به همراه پریسا همسرش غافلگیرش کنیم.
بادکنک دیگری را برداشتم که با دیدن پریسا که سینی چای را در
دست داشت ،پا شدم و سینی را از دستش کشیدم و گفتم:
آبجی بشین من میگیرم.دستت درد نکنه داداش ،ببخشید زحمتتون دادم.سپس خودش یک چای از سینی برداشت و رفت و کنار حلما
نشست.
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سمت حلما رفته و سینی را جلویش گرفتم:
بفرمایید خانم من.لبخندی زد و چایش را برداشت و گفت:
ممنون عزیزم.سینی را سمت مهدی بردم که با طعنه گفت:
حالمون رو به زدین ،وا بدین دیگه.بعد با ادا ادامه داد:
عزیزم ،جونم ،قربونت برم...و بعد ادای اوق زدن درآورد و چایش را برداشت؛ رو به او با خنده
گفتم:
چیه ،حسودیت میشه؟!با ادا گفت:
آره به خدا.و با گفتن این حرف جمع منفجر شد؛ به سمت حامدی که در حال
نصب شرشره بود ،رفتم.
متعجب گفتم:
مهندس ،این چیه دیگه مگه شهاب بچست؟!مهدی مثل قاشق نشسته پرید وسط و گفت:
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اون لنگ دراز که از بچه هم بچه تره که.مهدی چی میگی ،این شرشره به سن دیالقی مثل شهابمیخوره؟!
حامد که ساکت بود با خوشحالی گفت:
داداش اینا که خیلی باحالن ،حاال اینا رو به خاطر پدر شدنشمیزنیم.
با اسم پدر لبخندی زدم و رو به او گفتم:
الهی قربون داداشم برم که داره پدر میشه؛ آره خوبه همینا رومیزنیم.
مهدی با لودگی گفت:
تا حاال که با حلما خانم اینجوری حرف میزدی حاال نوبتشهابه؛ یکی اینو از خونه بیرون کنه.
حلما با مهربونی ذاتیش گفت:
ﺋه آقا مهدی ،دلتون میاد.نگاهی به حلما کرد؛ مکثی کرد و با بیچارگی گفت:
مثل اینکه من باید از خونه برم بیرون.حلما:
-ﺋه نه آقا مهدی این چه حرفیه.
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من:
این هارت و پورت میکنه وگرنه نمیره بابا.حلما:
زشته امیر.من:
زشت نیست ،مهدیه.حلما که از خجالت سرخ شده بود به سادگی گفت:
من منظورم این نبود.سرش را بوسیدم و گفتم:
قربونت برم شوخی کردم.مهدی با قیافه حق به جانبی گفت:
سر زنت رو میبوسی؟! باید از من معذرت بخوای!لیوان چای خالی شده را دستش دادم و گفتم:
تو فعال بیا برو چای بریز ،تا فکرهام رو کنم.حلما لیوان را از دستم گرفت و گفت:
از عصر این چندمین لیوانیه که میخوری ،بسه دیگه امیر.مهدی :
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آبجی داری ترکش میدی؟!حامد پیش دستی کرد و گفت:
چه جورم.پریسا که ساکت بود ،دخالت کرد و گفت:
چای که ضرر ندارد!حلما:
کم خونی داره پریسا جون.پریسا:
نگران نباش حلما جون ،چای چندان هم برای کم خونی ضررندارد ولی خب باعث میشه در دراز مدت ضربان قلبشون باال بره و
دچار بیماری قلبی بشن.
حلما مطمﺋن گفت:
پس قطعا ً باید کنارش بذاری.پوفی کردن و رو به پریسا گفتم:
آبجی داشتیم؟!داداش برای سالمتی خودت گفتم.بیخیال چای شدم؛ بلند شدم تا چند بادکنکی که روی زمین افتاده
بودند را به هم وصل کنم تا به شرشره های دیگر اتصالشان دهم؛
روی اکثریت آنان « بابا شهاب ،تولدت مبارک» نوشته شده بود و
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این تنها چیزی بود که میتوانست باعث قنج خوردن دلم شود.
با شوق بیشتر به سمت شرشرهها رفتم و آنها را با کمی معطلی
روی هم سوار کردم.
با پایین آمدنم نگاهی به جمع کردم؛ حلما و پریسا داخل آشپزخانه
رفته بودند و مشغول پیچیدن ساالد الویه ها بودند و مهدی هم روی
مبل لم داده بود و چای و شیرینی میخورد و به به و چه چه میزد؛
از همان جا رو به او گفتم:
شهاب میبینی من توی ترکم ،همین االن باید بشینی جلوی منچای بخوری؟!
مهدی بلند گفت:
بابا یکی بیاد یه لیوان چای بده این کچلمون کرد.حامد به دور از چشم حلما لیوان چای خودش را سمتم آورد و
چشمکی زد و زیر لب گفت:
یک شب که هزار شب نمیشه.در آغوشش کشیدم و رو به مهدی طوری که خانمها بشنوند گفتم:
نمیخوام کال ،فکر میکنی برات خوبه؟!سپس سر حامد را بوسیدم و با آرامش لیوان چای را به سمت دهانم
نزدیک کردم و از چای نوشیدم.
مهدی که دید من بر خالف نظر حلما به چای رجوع کردهام؛ مثل
من با صدای بلند گفت:
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حلما خانم ،بیا ببین که شوهرت دور از چشم شما داره چاییمیخوره!
من که هول شده بودن ،لیوان نصفه چای را دست حامدی که
همچنان کنار من ایستاده بودم؛ دادم.
ابرویی باال دادم و رفتم سراغ شرشرهها تا خودم را با آنها سرگرم
کنم؛ اما بر خالف انتظارم حلما گفت:
نیازی نیست که اثبات کنید آقا مهدی؛ فهمیدم دوباره چای خورده.متعجب از روی چهار پایه پایین آمدم و رو به حلما متعجب داد زدم:
ای بابا؛ از کجا فهمیدی؟!از آشپزخانه بیرون آمد و حق به جانب گفت:
فالسک چای تو سالنه ،لیوان شما هم کنارشه ،موجود موذی مثلحامد هم که بغل دستته؛ با صدای بلند هم داد زدی گفتی که برای آقا
مهدی ضرر داره که قطعا ً مشخصه کار خرابی کردی و باز رفتی
سراغ چای.
مهدی مرموز گفت:
آ باریک هللا؛ به این میگن زن زندگی ،ببین چجوری شوهرش رومیشناسه؟!
ﺋه؟! که زن زندگی؟ یه زن زندگی بهت نشون بدم مهدی؛ که صدتا کد بانو ازش بیرون بزنه.
با گفتن این حرف ،به سمتش رفتم تا گوشش را بپیچانم که مورد
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اعتراض مهدی قرار گرفتم که گفت:
أه امیر ،گوش من چه گناهی کرده.من چه گناهی کردم که گیر تو افتادم مهدی ،یه چای خواستیما.پریسا از آشپزخانه بیرون آمد و با لبخند گفت:
ول کن حلما جون ،یه امروز رو بیخیال رژیم و ترک.سپس رو به حامد گفت:
آقا مهدی ،قربون دستت؛ خودت زحمت چای رو بکش.سپس به سمت ما آمد تا از کیک خانگی خود از ما پذیرایی کند که
مهدی سمتش رفت تا ظرف شیرینی را بگیرد.
همگی گوشهای ولو شدیم تا مشغول خوردن کیک شویم که رو به
پریسا گفتم:
آبجی چرا زحمت کشیدی ،کیک تولد بود که.شهاب شب میاد ،شما هم که از صبح کمک من اومدید؛ نمیشد کهدهن خشک بشینیم؛ گفتم در بین کارهای شما منم دخالت کنم و یه
کیکی بپزم؛ حاال امیدوارم خوب شده باشه.
حلما لبخندی زد و رو به او گفت:
خیلی هم خوب شده ،دستت درد نکنه ،زحمتت دادیم.-نوش جونتون.
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همگی مشغول خوردن چای و کیک مخصوص پریسا خانم شدیم.
کاری برای انجام دادن نداشتیم؛ تنها کاری که میتوانستیم انجام دهیم
این بود که دور هم بنشینیم و نقشه بکشیم که چطور شهاب را
غافلگیر کنیم؛ پس از یک ساعت کلنجار رفتن تصمیم گرفتیم که بعد
از آمدنش به خانه ،مهدی جلوی دهانش را بگیرد و با تغییر صدایش
او را متوجه این کند که دزد به خانه زده؛ و در لحظهی حساس
ماجرا دو تا از بادکنک های بزرگ را بترکانیم و بعد چراغ را
روشن کنیم.
تصمیم گرفتیم تا آمدن شهاب و برای سرگرم شدن خودمان ،یک
بازی انجام دهیم؛ بنابراین حامد از داخل کیفش دفتری بیرون آورد و
با رأی جمع شروع به بازی کردیم.
به خودمان که آمدیم ،ساعت نه شب شده بود و هنوز از شهاب
خبری نشد؛ برگهی داخل دستم را وسط انداختم و گفتم:
آقا من بردم؛ جمع امتیاز من تا اینجا دو هزار و چهارصد.مهدی با لب و لونچهی آویزان؛ رو به جمع گفت:
همه میدونن تقلب کردی!من:
آقا هر کی میگه من تقلب کردم ثابت کنه.حامد:
-نه بابا مهدی ،تا حاال صد بار من و حلما رو با همین رکوردها

522

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

شکست داده.
مهدی :
ای تو روحت پس.با گفتن این حرف ،برگهاش را مچاله کرد که سبب خندهی جمع شد.
خندهی جمع که فرو نشست ،رو به پریسا گفت:
آبجی ،جان مادرت بیا به این شهاب زنگ بزن ببین کدوم گوریه،مردم از گرسنگی!
پریسا با خجالت رو به جمع گفت:
شرمندم به خدا ،همیشه سر تایمی که میگفت میاومد؛ نمیدونمچرا اینقدر دیر کرده.
با آرامش گفتم:
آبجی زنگش بزن ،شاید ماشینش بنزین تموم کرده.پریسا سمت گوشی تلفن رفت و مشغول شد؛ اما کمی بعد با نگرانی
سمتم آمد و رو به من گفت:
داداش میگه خاموشه.سعی کردم آرامش کنم ،بنابراین رو به او گفتم:
نگران نباش آبجی ،اتفاق خاصی نمیافته؛ شاید شارژ تموم کرده یاتوی راه مونده.
حلما برای دلجویی ،چرخ ویلچرش را حرکت داد و سمت پریسا
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رفت و دستش را گرفت و او را به سمت راحتیها سوق داد و آرام
زمزمه کرد:
عزیزم نگران نباش ،باور کن اتفاقی نیفتاده.اما پریسا بسیار نگران شده بود؛ علتش را نمیدانستم؛ به نظرم جای
نگرانی وجود نداشت و او باالخره پس از مدت اندکی بازمیگشت.
عقربههای ساعت اما بیتوجه به نگرانی ما از کنار هم میگذشتند و
ساعت به یازده شب نزدیک میشد؛ کمکم نگرانی پریسا به همگی ما
حتی مهدی شوخ طبع ،سرایت کرد چرا که همگی نگران در
گوشهای نشسته بودیم و به گوشیاش زنگ میزدیم؛ اما هر بار تنها
یک جمله میشنیدیم و آن هم صدای تکراری اپراتور بود که با
آهنگ خود تنها عبارت مرگ را زمزمه میکرد:
«مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد»
پریسا نگران روی مبل در خود فرو رفته بود و به گلهای قالی زیر
پایش خیره شده بود؛ سرخی چهرهاش نشان از فشار خونی بود که
در رگهایش جاری شده بود و این افزایش فشار تنها از استرس
نشأت میگرفت؛ بنابراین از جایم برخاستم و به آشپزخانه رفتم؛ از
داخل پارچی که روی اپن قرار داشت مقداری آب یخ برایش ریختم
و به سمتش رفتم و لیوان آب را به دست حلما دادم تا به او بخوراند.
طول و عرض سالن را طی میکردم و با تسبیحی که در جیب
شلوارم قرار داشت تنها یک ذکر میگفتم که آرامش دهندهی قلب
نگرانم بود:
«اال بذکر هللا تطمﺋن القلوب»
524

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

در این بین مدام گوشیاش را میگرفتم و زیر لب تنها میخواستم
جواب دهد.
اونقدر سر و پا ایستاده بودم که خسته شدم و روی یکی از راحتیها
نشستم؛ نگاهم به سمت بادکنکی کشیده شد که نام بابا شهاب روی آن
خود نمایی میکرد؛ بادکنک سفید رنگ تنها میتوانست با نام «بابا
شهاب » رنگی شود؛ تصور او با لقب «بابا » نه تنها دنیای بادکنک
را بلکه دنیای من را نیز غرق رنگ میکرد.
اما با گذشتن شب از نیمه ،نگرانی بیشتر قبل در درون دلهای
نگرانماندوارد شد و همین دلیلی برای دل آشوبه درونمان شد.
پریسا عمالً از نگرانی رمقی برای بلند شدن نداشت و حتی دیگر به
دلداری های حلما نیز گوش نمیداد؛ حلما نیز دیگر با او صحبت
نمیکرد و تنها زیر لب ذکر میگفت و شانههایش را ماساژ میداد.
در حال راه رفتن بودم ،قلبم به شدت به قفسهی سینهام میکوبید ،سر
انگشتانم تسبیح را لمس نمیکرد؛ شاید به خاطر دمای تقلیل رفتهی
دستانم بود که از استرس به چنین حالتی افتاده بود؛ در فکر بودم که
مقابلم حامد را دیدم؛ تنها حرکات لبانش را میدیدم که عنوان میکرد
نگران نباشم و بنشینم؛ اما نشستن من به منزله غرق شدن در فکر و
خیال بود بنابراین ایستادم و تنها لیوان آبی را که به همراه داشت را
در دست گرفتم و سر کشیدم؛ دست حامد را گرفتم تا از افتادنم
جلوگیری کنم اما در همان لحظه با زنگی که صدای در به صدا در
آورد؛ به سرعت از حامد جدا شدم اما با باز کردن در و دیدن کسی
که پشت در بود ،تنها توانستم زیر لب صدایش را زمزمه کنم:
وثوق!525
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بدون اینکه چیزی بگویم تنها نگران و عصبی از سکوت
بیموقعاش نگاهش کردم و گفتم:
چی شده وثوق ،این موقع شب ،اینجا چه کار میکنی؟!وثوق ملتهب و به هم ریخته ،رو به من گفت:
اتفاقی نیفتاده فقط آروم باشین.مهدی که پشت من ایستاده بود و دستش روی شانهام بود ،رو به او
گفت:
خب آقا وثوق ،اومدی دم خونه میگی نگران نباشید؛ هر آدم سالمیسکته میزنه چه برسه به ما که از سر شب داریم استرس میکشیم.
وثوق ناچار دستی به سرش کشید و رو به ما گفت:
شهاب تصادف کرده ،چطور بگم؛ چپ کرده و االن همبیمارستانه؛ آخرین بار با من صحبت کرده بود و برای همین از
بیمارستان به من زنگ زدند؛ بعد اون هم گوشیش رو خاموش
کردند.
با شنیدن نام تصادف ،تنها عبارات روی بادکنک بود که جلوی
چشمم رژه میرفت؛ اینکه برای بابا شهاب اتفاقی افتاده باشد ،برایم
قابل درک نبود ،شاید هم بود اما من سعی در کنار زدنش داشتم تا
باور نکنم؛ عالوه بر تصویر بادکنک سفید رنگ ،چهرهی وثوق نیز
جلوی دیدگانم قرار گرفته بود که بدون مالحظه سعی در تعریف
وقایع داشت:
وقتی زنگ زدند ،خودم رو سریع به بیمارستان رسوندم؛ گفته بودندمیبرنش اتاق عمل؛ چون بهم گفته بود که به خانمش خبر داده
برمیگرده؛ گفتم بیام و بهشون اطالع بدم ،مخصوصا که گوشیش
رو هم داده بودند به پلیس و خاموش شده بود؛ گفتم ممکنه
همسرشون نگران بشن.
با گفتن این حرف او ،نگران یاد پریسا افتادم ،غافل از اینکه او تمام
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حرفهای وثوق را شنیده بود؛ چرا که بدون هیچ حرفی و با رنگی
پریده رو به وثوق گفت:
کدوم بیمارستان؟!با گفتن نام بیمارستان ،همگی به سمت بیمارستان راه افتادیم و تنها
حامد و حلما را در خانه تنها گذاشتیم؛ به خاطر وضعیت حلما
نمیتوانستیم او را ببریم ،پریسا هم قبول نکرد که بماند و این شد که
او را با خود همراه ساختیم.
با رسیدنمان به سرعت از ماشین پیاده شدم و به دنبال وثوق تا اتاق
عمل دویدم؛ راه اتاق عمل به نظر طوالنی میآمد اما انگار شرایط
به گونهای طراحی شده بود که اینگونه به نظر برسد.
وثوق از پذیرش پرسیده بود و آنها گفته بودند هنوز داخل اتاق عمل
است؛ با این احتساب ،عمل او دو ساعت طول کشیده است؛ همین
میتوانست به منزله شعله کشیدن آتشی باشد که در درونم شکل
گرفته بود و این حجم عظیمی از آتش شعله کشیده میتوانست من را
زمین بزند.
پریسا که دختر آرامی بود با نگرانی روی صندلی انتظار پیچ و تاب
میخورد و زیر لب اصواتی را نجوا میکرد؛ اشکهایش روان شده
بود و رنگش به شدت به سفیدی میزد؛ نگرانی او و بچه ی تازه
شکل گرفته اش نیز به مجموعهی غم و اندوهم اضافه شده بود.
از جایم بلند شدم و به سمت پلهها راه افتادم؛ رمقی برای راه رفتن
نداشتم اما برای زن و بچهی بهترین رفیقم باید تمام توانم را در هر
دو پایم منتقل میکردم تا هیچ نگرانی را به دلهایشان منتقل نکنند.
در حالیکه در دستم کیسهی نایلونی از خریدها را حمل میکردم به
پشت اتاق عمل رسیدم.
مستقیم سمت پریسا رفتم و آبمیوهای که داخلش نی قرار داده بودم را
نزدیک صورتش گرفتم ،اولش مخالفت کرد اما بعد با تحکم من؛
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مجبور به خوردنش شد.یک ساعت میشد که پشت اتاق عمل ایستاده
بودیم ،هر از گاهی پرستاری خودش را به داخل اتاق عمل میرساند
و یا اینکه شخصی از اتاق خارج میشد؛ و این تنها دگرگونی
میبود که در این لحظات انتظار ،برایمان اتفاق میافتاد.
در حال قدم زدن بودم؛ ساعت به دو نیمه شب نزدیک میشد و
خبری هم از اتفاقاتی که تنها چند قدم با ما فاصله داشتند؛ نداشتیم؛
اما با بیرون آمدن پزشک از داخل اتاق عمل؛ اندکی تعلل کردم ولی
بعد تمام نیروی خود را در پاهای ناتوانم ریختم و به سمت پزشک
حرکت کردم.
رو به او که داشت به پریسا توضیحاتی میداد ،پرسیدم:
چی شد دکتر؟ حالش چطوره؟!ببینید اینجوری نمیتونم توضیح بدم؛ لطفا دو نفر از اعضایدرجه یک بیمار بیاید اتاق من ،تا از روند بیماریشان باهاشون
صحبت کنم.
با گفتن این حرف ،به سمتی حرکت کرد؛ ما نیز همانجا منتظر
ماندیم تا او را از ریکاوری منتقل کنند.
انتظارمان تنها نیم ساعت به طول انجامید؛ پس از نیم ساعت ،با باز
شدن درب اتاق عمل همگی چشممان به فردی زخمی و باند پیچی
شده روی تخت افتاد؛ آنقدر از بودن شهاب در این وضعیت شوکه
بودم که صدای سقوط پریسا را روی سرامیکهای راهروی
بیمارستان را نشنوم؛ آنقدر از چهرهی غرق خون رفیقم در بهت
بودم که برای لحظهای بأیستم و تنها به صدای تپش شدید قلبم رجوع
کنم.
متزلزل شده بودم ،چون کشتی به گل نشستهای میمانستم که هیچ
یاوری در دریای متالطم زندگیام سراغ نداشتم؛ تنهایی ماندم در
طوفان سهمگین مقابلم؛ لرز به اندامم منتقل شده بود اما سست بودن
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فایده نداشت و تنها کاری که بهتر بود انجام دهم؛ کمک به زنی بود
که چند قدم جلوتر از من ،از حال رفته بود و باید سریعا ً به او
رسیدگی میکردیم؛ رو به مهدی که جلوی پریسا زانو زده بود و با
کاغذ داخل دستش ،صورت او را باد میزد؛ گفتم:
میرم پرستار رو خبر کنم.نماندم تا جوابش را بشنوم؛ تنها به ایستگاه پرستاری رجوع کردم تا
برای کمک به پریسا اقدام کنند.
روز بعد به همراه مهدی به اتاق دکتر مراجعه کردیم؛ وثوق به
عمارت رفته بود تا بهمن و فلور را خبر کند ،من و مهدی نیز قبل
رسیدن آن دو باید از موضوع باخبر میگشتیم و بنابراین سریعا ً به
اتاق دکتر مراجعه کردیم.
هر دو پس از احوالپرسی با دکتر مقابلش نشستیم و او نیز با توجه
به حال نامساعدمان که ناشی از استرس و بیخوابی شب گذشته بود،
گفت:
شما با بیمار چه نسبتی دارین؟بیتوجه به نسبتها گفتم:
برادرشیم.اوهوم ،ببینید برادر شما تصادف شدیدی داشتند؛ نمیدونم چهاتفاقی افتاده اما ماشینشون رو توی دره پیدا کردند؛ ممکنه در اثر
بیخوابی برای مدتی گذرا دچار اشتباه شده باشند اما چیزی که مهمه
ضربههای وارد شده به جمجمه است.
مهرهی سوم کمرشون شکسته و امروز باید عمل بشه؛ عمل دیشب
به خاطر خونریزی مغزی بود که ایشون حین انتقال به بیمارستان
درگیرش شدند.
نفسی گرفت و عکسهای شکستگی جمجمه و کمر را روی میز
گذاشت و ادامه داد:
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در ضمن ،انگار برادرتون در گذشته سابقه تشنج داشتند ،درسته؟!زمزمه کردم:
بله درسته.بله ،عمل دیشب برای همین طول کشید؛ ایشون در حین عملجراحی؛ دو بار تشنج کردند و همین عامل ،عمل ایشون رو مشکل
کرده بود.
االن وضعیتش چطوره؟!وضعیت خوبی نداره ،به جمجمه کامالً آسیب رسیده اما خب قابلترمیمه؛ البته برادرتون مقاوم هم هستند و این موضوع میتونی دلیل
مهمی باشه برای اینکه ایشون بهبود پیدا کنند.
کی به هوش میاد؟نفسی گرفت و گفت:
اونش دیگه با خداست.یعنی چی؟!مکثی کرد و ادامه داد:
یعنی اینکه ایشون فعال قادر به شنیدن هستند ،نه میتونند حرکتکنند ،نه میتونند حرف بزنند و نه ببینند.
مهدی حرف دکتر را ترجمه کرد و لب زد:
یعنی کما؟!دکتری سری به نشان تایید تکان داد و تصحیح کرد:
بله ،البته این لفظ برای خانوادهی بیمارانمون چندان خوشایندنیست ،چون فکر میکنند اگر بگیم بیمارشون توی کماست یعنی
مرگ حتمی ،در صورتی که بیمارانی هم داشتیم که وضعیت بدتر
از شهاب رو داشتند و بعد از مدتی کامالً بهبود پیدا کردند؛ این دیگه
بستگی به دعای شما ،مقاومت خودش و خواست خدا داره.
با شنیدن حرفهای دکتر با کمری خم شده از اتاق او خارج شدم،
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دست مهدی را محکم گرفته بودم و به سمت مراقبتهای ویژه گام
برداشتیم؛ با نزدیک شدنمان به اتاق مخصوصی که شهاب در آن
قرار داشت ،متوجه حضور فلور و بهمن شدم؛ هر چند که دلم
نمیخواست نزدیکشان شوم اما نبودن در آنجا نیز برایم دشوار بود،
همین باعث شده بود که به سمتشان گام بردارم.
اولین نفر فلور بود که متوجه حضورمان شد ،با نزدیک شدنم از
روی صندلیهای انتظار برخاست و نگاه نفرت بارش را به چشمانم
دوخت؛ در آن لحظهی مرگ آور تنها خندهی داخل چشمانش که توام
با نفرت بود ،در درون نگاهم نشست ،از حجم و عمق کینهی
نگاهش در تعجب بودم؛ این را مهدی هم متوجه شده بود که کنار
گوشم زمزمه کرد:
چرا اینجوری نگاهت میکنه؟ نکنه این همون فلوره؟!تنها در پاسخ به سوال مهدی ،سری تکان دادم و لب زدم:
آره فلوره.بهمن نیز خیلی خنثی نگاهم کرد؛ اما کمی بعد خودش را از تک و
تا نینداخت و سمتم آمد و دستش را دراز کرد و خیلی خشک گفت:
تو باید امیر باشی درسته؟!دستم را در دستش قرار دادم و زمزمه کردم:
بله.شهاب از تو زیاد میگفت.متعجب لب زدم:
میگفت؟!اوه ببخشید زیاد به افعال توجه ندارم ،خیلی وقته ندیدمت پسر.با همان حال گفتم:
سعادت نداشتم.اختیار داری.531
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سپس رو به مهدی احوالپرسی گرمی کرد ،انگار نه انگار پسر شاخ
و شمشادش روی تخت بیمارستان در حال جان دادن است ،حتی
نپرسید که عروسش چه حالی دارد؛ نوه ی تازه شکل گرفتهاش
چطور است؟!
شهاب راست میگفت ،بیمهری را به نقطهی اعال رسانده بودند.
شهاب خواست بنشینیم اما من رو به او گفتم:
میرم سری به آبجی بزنم؛ برمیگردم.و با این حرف خودم را به بخش رساندم؛ با رسیدنم پشت اتاقش،
تقهای به در زدم و بعد وارد شدم.
نگاهم به سمت جسم مچاله شدهای برخورد کرد که گوشه تخت
نشسته و سرش را روی زانوانش قرار داده است ،به سمتش رفتم و
رو به او به آرامی لب زدم:
خوبی آبجی؟!سرش را از روی زانوانش برداشت و تنها نگاه غرق خونش را به
چشمانم دوخت ،تنها با بغض زمزمه کرد:
شهاب؟!خوبه آبجی.دروغ میگی!بد نیست.دیدی گفتم دروغ میگی.چیزی نگفتم که با صدای خشدارش ادامه داد:
فلور هم اومده؟!سری تکان دادم که شدت گریهاش بیشتر شد؛ زیر لب تنها
زمزمهاش را شنیدم که گفت:
من بدون شهاب چکار کنم؟!آبجی از نبود شهاب حرف نزن ،مطمﺋنم خوب میشه.532
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با صدای بلند شروع به هق هق کرد و تنها نام «خدا» را زیر لب
زمزمه میکرد.
سعی کردم آرامش کنم اما او بی توجه به حرفهای من رو به من
گفت:
داداش ،یه کاری ازت میخوام.تو جون بخواه آبجی!پر لباسم را گرفت و با وحشت رو به من زمزمه کرد:
امیر ،خواهش میکنم؛ جون حلما التماست میکنم.متعجب از حال او گفتم:
این چه حالیه آبجی ،چرا اینجوری میگی؟!گوش کن امیر ،خواهش میکنم ازت؛ هیچ کس ،هیچ کسمخصوصا فلور و بهمن نباید بفهمند که من باردارم.
بهت زده زمزمه کردم:
چی؟!امیر خواهش میکنم.من نمیفهمم چی میگی پریسا؟!از روی استیصال چشمانش را روی هم گذاشت که با این کار
اشکهایی که پشت پلکهایش اسیر بودند ،بر روی گونهاش جاری
شدند؛ اما او بیتوجه به سیالب روی چهرهاش رو به من گفت:
امیر نپرس فقط چیزی هم بهشون نگو؛ خود شهاب باخبرشونمیکنه.
نگران و مضطرب از حال منقلب او تنها سری برای تایید تکان دادم
تا خیالش را جمع کنم ،شاید دلیلش را به زودی فهمیدم!
با احساس درد در عضالت گردنم ،چشمانم را باز کردم؛ اولین
چیزی که چشمم را به بازی گرفت ،سوسوی چراغ سبز نمازخانه
بود که اینگونه چشمان دردناک ناشی از خستگی و بیخوابی
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ساعات گذشته را به بازی گرفته بود.
برای نماز مغرب به نمازخانه رفته بودم اما انگار از خستگی خوابم
برده بود؛ زمین سختی که رویش خواب رفته بودم عامل بیدار شدنم
بود چرا که درد را به عضالت بدنم هدیه داده بود.
نگاهی به ساعتم انداختم ،شب از نیمه گذشته بود و این نشان میداد
که پنج ساعت تمام خوابیده بودم؛ اما خواب سرشار از کابوسی که
سراغم آمده بود نه تنها سرحالم نیاورده؛ بلکه بیشتر کسلم کرده بود
چرا که سردرد بیموقع ،تنها اثر این خواب پر هیاهوی امشبم بود.
به سختی از جایم برخاستم و تلو تلو خوران خود را به سمت سالنی
که به مراقبتهای ویژه ختم میشد ،رساندم؛ مهدی جای خود را به
حامد داده بود چرا که روی صندلیهای انتظار نشسته و قرآن
میخواند.
با نزدیک شدنم ،نگاهش را از روی صفحات قرآن برداشت و آن را
بوسید و در جیبش گذاشت؛ به سمتم آمد و دستم را گرفت:
سالم داداش ،حالت چطوره؟!سالم عزیزم ،خوب نیستم.میخوای بگم تقویتی برات بزنن؟سری به معنای « نه » تکان دادم؛ رفتم و روی یکی از صندلیها
نشستم و تنها به شیشهی آی سی یو خیره شده که شهاب را در خود
جای داده بود.
رو به حامد گفتم:
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حلما چطوره؟! تنهاش گذاشتی؟خوبه؛ نه ،مهدی با پریسا خانم اومد ،منم گفتم چند ساعتیاستراحت کنه ،خودم اومدم.
نباید میاومدی؛ فردا کالس داری.نگران نباش داداش ،عصرش کالس دارم.سری تکان دادم و ادامه دادم:
شماره حلما رو بگیر ،میخوام باهاش حرف بزنم.حامد شماره حلما را گرفت و گوشی را دستم داد؛ کمی که با او
صحبت کردم ،خیالم راحت شد که مشکلی ندارد؛ از او خواستم که
حواسش به خودش و بقیه باشد و کمک حال پریسا باشد.
پس از قطع تلفن ،گوشی را دست حامد دادم.
خسته بودم ،نیاز به شانهای داشتم تا سرم را رویش بگذارم؛ پیش از
این شهاب بود ،اما او آغوش بالشت بیمارستان را بیشتر میپسندید و
فرصتی برای در کنار بودن من را نداشت؛ سرم را متمایل کردم تا
روی شانه ی حامد جا شود ،او نیز مثل شهاب پذیرایم شد و آغوشش
را برایم باز گذاشت.
خبری از فلور و بهمن نبود ،ظهر که برای ساعت مالقات آمده
بودند ،لحظاتی را ماندند اما دیری نپایید که بیمارستان را ترک
کردند؛ بهمن عصر امروز به بیمارستان سر زد ولی با رفتنم به
نماز خانه دیگر او را ندیدم و االن هم انگار پیدایش نبود.
تصمیم داشتم فعال در مورد نوهدار شدنشان چیزی نگویم ،آن ها با
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بچهی خودشان اینگونه رفتاری داشتند ،ممکن بود در مدت بیماری
شهاب با پریسا نیز چندان خوب برخورد نکنند.
رو به حامد زمزمه کردم:
حامد.جانم داداش؟کاش دیشب جشن نمیگرفتیم ،کاش بادکنک باد نمیکردیم ،کاشاصالً روی اون بادکنک سفیده نمینوشتیم « بابا شهاب».
با گفتن این حرف ،قطره اشکی از گوشهی چشمم سر خورد و
شانهی حامد را بارانی کرد؛ هیچ وقت فکرش را هم نمیکردم همان
پسری که در عمارت خسرو میدیدم؛ شانهاش مأمن درد و دلهایم
شود؛ حامد در این مدت ثابت کرده بود میتواند مثل یک مرد باشد؛
همانقدر مقاوم ،همانقدر بزرگ و همانقدر پشت و پناه.
رو به او ادامه دادم:
حامد ،شهاب برای اون اتاق خیلی حیفه ،حامد؛ شهاب پا به پایمن طعم تلخ فقر رو چشیده ،ثروتمند بود اما مثل من بود؛ انگار خود
من بود ،گاهی از زور فقر و تنگدستی میرفتم گدایی ،اون هم پا به
پای من میاومد؛ انگار نمیخواست از رفاقت عقب بیفته؛ میترسید
ازش ناراحتشم.اگر یک شب با شکم گرسنه میخوابیدم ،اون هم
هیچی نمیخورد یا اگر هم میخورد برای منم میآورد؛ اگر من تب
میکردم ،اون هم تب میکرد؛ اگر زمین میخوردم ،زمان رو زمین
میزد؛ اگر کتک میخوردم ،یک تنه کتک میزد حتی حاظر بود
کتکم بخوره تا من رنج نکشم.
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نفسی کشیدم و ادامه دادم:
حامد ،شهاب خیلی با معرفته ،اون توی رفاقت برتر از من بوده،اگر اتفاقی برایش بیفته من همه کسم رو از دست دادم؛ من پدر
نداشتم ،از بچگی این شهاب بود که برام پدرانه خرج میکرد؛ برادر
نداشتم اما این شهاب بود که با رفاقت بیحد و حصری که خرج
میکرد من رو شرمندهی مرام و مردونگیش میکرد؛ وای حامد اگر
شهاب اتفاقی برایش بیفته دیگه با کی برم سر قبر مامان طوبی،
دیگه با کی چای رفاقت بخورم ،دیگه پنجشنبهها خونهی کی برم؟!
دیگه به کی تو این دنیا باید اعتماد کنم؟! هان؟!
با یادآوری مطلبی شوک زده سرم را از روی شانهی حامد برداشتم،
حامد با نگرانی دو طرف شانهام را گرفت و سمت خود کشاند اما
من رو به او گفتم:
حاال میفهمم چرا مامان طوبی توی خوابم با دیدن شهاب گریهمیکرد ،نکنه میخواست چنین روزی رو برامون یادآوری کنه؟!
حامد برای آرام کردنم ،دستش را دو طرف صورتم گذاشت؛ اما
انگار من زمان و مکان را از دست داده بودم و تنها اشک
میریختم؛ همیشه از اینکه با این هیکل و هیبت گریه کنم ،متنفر
بودم؛ همیشه از مردهایی که تا تقی به توقی میخورد ،گریه سر
میدهند متنفر بودم و حال خود شده بودم مثال همانهایی که
مسخرهشان میکردم.
حامد در آغوشم کشید و زیر گوشم زمزمه کرد:
-داداش تو رو خدا آروم باش ،چی شد یکدفعه؟!
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اگر شهاب به هوش نیاد چه کار کنم؟!چرا به هوش نیاد؟ زبونت رو گاز بگیر!اندکی سرم را برای از بین رفتن فکر و خیاالت جمع شده در ذهنم
تکان دادم و به شانهی حامد تکیه دادم.
ساعتی گذشت و من همچنان تکیه به حامد داده بودم؛ انگار سبک
شده بودم ،تنها سرم روی شانهاش بود و به خوب شدن شهاب فکر
میکردم؛ تا امروز لحظاتی را داشتم که از شهاب دور افتاده باشم
اما فکرش را هم نمیکردم او را در حالت اغما ببینم ،این دور بودن
از همهی اتفاقات زندگیام بدتر بود؛ حاضر بودم در آن زندان نحس
و کوفتی میماندم اما حداقلش میدانستم که شهاب در جایی زیر
همین آسمان خدا نفس میکشد و سالمت است اما این شرایط با
شرایط گذشته خیلی فرق داشت؛ امروز پس از عمل موفقیت آمیز
کمرش که دکتر مطمﺋنمان کرد به خاطر بستن کمر بند مشکلی برای
نخاعش پیش نمیآید؛ عنوان کرد سیستم تنفسیاش دچار اختالل شده
و با دستگاه تنفس میکند؛ باعث شده بود در کنار امیدواری از
سالمتی ستون فقراتش ،ناامیدی عمیقی نیز در گوشهای دیگر خود
را نمایان ساخت.
نمیدانم چه قدر به اوضاع و شرایط پیش آمده ،فکر و خیال را به
ذهنم هدیه کردم تا اینکه پلکهایم روی هم قرار گرفتند.
با تکان خوردنهای کسی ،چشمان دردناکم را باز کردم؛ با دیدن
حامد که چشمان سرخش را به چشمانم دوخته بود ،متعجب گشته و
اطرافم را برانداز کردم؛ همچنان در بیمارستان روبه روی اتاق آی
سی یو؛ درست همانجایی بودیم که شب قبل با حامد صحبت
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میکردم؛ با دیدن حامد آشفته ،با صدای خشداری رو به او گفتم:
چی شده حامد؟!چیزی نشده داداش ،تکون خوردم بیدار شدی ببخشید.نگاهی به خودم کردم ،یادم میآمد که آخرین بار روبه روی همین
اتاق با حامد صحبت میکردم؛ مشخص بود که از شب گذشته
شانهاش را قرض گرفتهام؛ رو به او با شرمندگی گفتم:
ببخشید داداش ،خستهات کردم؛ بهتره بری خونه ،عصر هم کالسداری.
این چه حرفیه داداش ،بعدشم میری نه ،میریم.یعنی چی؟!چونکه االن دو روزه چیزی نخوردی ،قیافت رو دیدی؟! حلماگفته بدون تو خونه نرم.
نمیشه داداش ،ممکنه شهاب کاری داشته باشه.داداش ،شب برمیگردیم؛ بریم خونه اول بخواب بعد برو یه چیبخور بعدشم دوش بگیر؛ شب دوباره برمیگردیم.
اولش قبول نکردم اما با اصرارهای حامد ،قرار شد که مهدی به
بیمارستان بیاید و شب مجدد جایمان را با هم عوض کنیم.
داخل خانه نیز شرایط بهتر از بیمارستان نبود؛ به محض ورودمان؛
پریسا با رنگی پریده و چشمانی گریان جلویم پدیدار شد؛ او از من
مدام در مورد وضعیت شهاب میپرسید ،من نیز تنها میتوانستم
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وضعیتش را رعایت کنم و چیزی بروز ندهم.
از حامد خواستم تا با او صحبت کند؛ خودم نیز به سمت اتاق رفتم و
با همان لباسها دراز کشیدم.
آنقدر خسته بودم که آغوش گرم تخت ،من را به خوابی پر کابوس
دعوت کند؛ هنوز یک ساعت نشده بود که با هیجان زیاد از خواب
بلند شدم؛ تصمیم گرفتم دوش بگیرم.
حلما که با شنیدن صدای آب متوجه حمام رفتنم شده بود؛ برایم لباس
گذاشته بود چرا که با بیرون آمدنم متوجهشان شدم که روی تخت
خودنمایی میکردند؛ پس از تعویض لباس به سالن رفتم و روی
راحتی نشستم.
کسی داخل سالن نبود؛ اما صدای گریهی پریسا از داخل اتاق انتهای
راهرو میآمد و همین سکوت سردی که بر فضا حکم فرما بود را
میشکست.
حلما اما با نزدیک شدنش ،سینی داخل دستش را روی میزی که
مقابلمان بود ،گذاشت.
نگاهی به محتویات داخل سینی انداختم؛ داخل سینی کمی کیک و
یک لیوان چای داغ خودنمایی میکرد؛ لبخند تلخی زدم و رو به او
لب زدم:
مگه توی ترک نبودم ،خودت داری بد عادتم میکنی که خانم!بغض کرده مثل خودم به آرامی زمزمه کرد:
غلط کردم؛ کاش تنها دغدغه امون همون بود!خدا نکنه خانم ،دستت درد نکنه.با گفتن این حرف؛ لیوان چای را برداشتم ،اما در همان حین گفتم:
ببخشید دیشب تنهات گذاشتم ،همش نگران بودم اتفاقی بیفته!این چه حرفیه ،خوب کردی اتفاقا ً.صدای گریهی پریسا همچنان بر فضا حاکم بود؛ او با اشاره به این
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موضوع گفت:
از دیشب یه بند اشک ریخته ،غذای درست حسابی هم نخورده؛پلک هم روی هم نگذاشته.
عصبی دستی به گردنم کشیدم ،لیوان نصفه را روی میز گذاشتم و
رو به او گفتم:
غذا چی داریم خانم؟!قرمه سبزی گذاشتم.آماده است؟!آره آماده است.پس بریم میز رو بچینیم ،بعد صداش میزنیم؛ به زور هم که شدهراضیاش میکنیم غذاش رو بخوره.
سری به معنای تایید تکان داد؛ با نگاهی به اطراف از نبود حامد
متعجب شدم و رو به حلما گفتم:
حامد کجاست راستی؟! با هم اومدیم که!کلید باال رو گرفتم بره بخوابه ،راستش اینجا سر و صدا بود گفتمالاقل بره درست استراحت کنه ،عصر کالس داره.
خوب کردی خانم.بعد کمکش کردم تا میز را بچینیم؛ پس از چیدن میز به سمت اتاقی
که در آنجا بود ،رفتم.
با تقهای به در ،از او اجازهی ورود خواستم اما خودش در را به
رویم باز کرد؛ رو به او با لبخند گفتم:
آبجی ،میز رو چیدیم بیا غذا بخوریم.میل ندارم داداش.میل ندارم داداش نداریم ،جون شهاب پاشو بیا؛ الاقل به فکرخودت نیستی به فکر برادرزاده ی من باش.
اشک رو گونهاش را پاک کرد و سری به نشان تایید تکان داد.
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پس از خوردن غذا؛ لباس پوشیدم تا به سمت بیمارستان بروم که
حلما گفت:
تو که چهار ساعت نیست که اومدی ،مگه قرار نبود عصر بری؟!نمیتونم بمونم؛ میرم ولی آخر شب با مهدی جامون رو عوضمیکنیم.
پریسا با نگرانی گفت:
من هم میام.تو کجا آبجی؟!امیر من از دیروز نبودم ،آخر شب با هم برمیگردیم.آبجی؛ تا زمانی که درست نخوابیدی ،درست استراحت نگردی،غذای کافی نخوردی؛ نمیبرمت.
امیر من خوبم.نیستی آبجی ،سرخی چشمهات که اینو میگه.حلما:
آره خواهر ،بیا میریم میخوابیم؛ وقتی سرحال بودی برو؛ باورکن برای بچت هم خوب نیست.
پریسا درمانده و مستأصل روی راحتی نشست و مجدد به گریه
پرداخت؛ رو به ما گفت:
من دلم شور میزنه ،حلما ندیدی که چجوری از اتاق عملآوردنش بیرون؛ صورتش پر خون بود؛ من که میدونم این حادثه
عوارضی داره؛ کمترینش اغما است..
همچنان میگفت و گریه میکرد.
او حق داشت نگران باشد ،خودش پزشک بود و به این ماجرا آگاهی
داشت؛ میدانست که وضعیت او عادی نبود و عوارضی را حتما با
خود به همراه خواهد داشت.
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اما برای رفع دلنگرانیاش به سمتش رفتم و مقابلش روی زمین
نشستم؛ رو به او گفتم:
آبجی میفهمم نگرانی اما نگرانی من هم از بابت شهابه هم ازبابت امانتیاش؛ تو اگر استراحت نکنی هم به خودت هم به اون بچه
صدمه میزنی؛ تو رو خدا لجبازی نکن؛ من بهت قول میدم اگر
استراحت کنی ،خودم شرایط رو فراهم میکنم که بری و از نزدیک
ببینیش؛ چه طوره؟!
سری تکان داد و موافقت خودش را با گفتن « چشم » نشان داد.
من نیز با خیال راحت از جانب او ،به سمت حلما رفتم ،روی دو پا
نشستم تا هم قد او شوم؛ رو به او گفتم:
خانم من ،امور خونه رو به تو میسپارم ،مواظب خودت و زنداداشمون باش.
لبخندی زد و گفت:
خیالت راحت باشه عزیزم ،تو هم مراقب خودت باش.سری تکان دادم و با لبخندی سرش را بوسیدم و رو به او ادامه دادم:
قول میدم جبران کنم.کاری نمیکنم که ،فقط در دسترس باشی ،ما اینجا نگرانیم.چشم حتما.از آنها خداحافظی کردم و با گرفتن آژانس ،خودم را به بیمارستان
رساندم.
با ورودم به بخش آی سی یو؛ مهدی را نشسته بر صندلیهای انتظار
یافتم؛ او نیز با دیدن من  ،متعجب گفت:
تو چرا اومدی؟!طاقت موندن توی خونه رو نداشتم.ای بابا ،آخرش من از دست شما دیوونه میشم.چرا خب؟!543
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برادر من ،تو بیای اینجا میتونی چه کار کنی آخه؟اما اگه نیام هم بیشتر استرس میگیرم.جون من ،تو مطمﺋنی روانشناسی میخونی؟!مهدی حوصله شوخی ندارم به خدا.آخه مرد مومن ،تو که خودت استرس داری چجوری مردم دیوونهرو میتونی آروم کنی؟!
دیوونه چیه بیادب ،دوباره تو موقعیت گیر آوردی رو اعصاببری؟!
اعصابم نداری که!حوصله ندارم مهدی ،به خدا دارم دیوونه میشم.حوصله نداری ،خودتم که دیوونهای؛ به نظرم شغلت رو عوضکن ،تو به درد همون نجاری میخوری!
دیوونه خودتی که فرق موقعیت رو درک نمیکنی!خیلی خب حاال ،گفتم سر به سرت بگذارم شاید یکم از این حالتداغون در بیای.
چیزی نگفتم و تنها در کنارش نشستم.
هر از چند گاهی پرستاری برای سرکشی میآمد و میرفت؛ بهمن و
فلور نیز برای سر زدن به بیمارستان آمدند اما پس از نیم ساعت ،از
آنجا رفتند؛ مهدی نیز بعد از رفتن آنها ،آنجا را ترک گفت و
اطمینان داد که شب برمیگردد.
دکتر با چند پرستار به سمت آی سی یو روانه شدند؛ با رفتن آنها به
داخل اتاقک از جایم برخاستم ،به سمت پنجره رفتم.
برادر بی جانم در سکوت عمیقی فرو رفته بود؛ دکترها نیز باالی
سر او به سکوتش مینگریستند؛ آنها نیز در تقال بودند تا او را از
این تاریکی نجات دهند؛ اما او خودش تاریکی و سکوت را بیشتر
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میپسندید ،او از کنار ما بودن خسته شده بود؛ میخواست مجازاتمان
کند ،میخواست تالفی کند ،نمیدانست این شکنجه در رسم رفاقت
چندین و چند سالهاش نمیگنجد؛ کاش این جفا را در حق ما روا
نمیداشت ،کاش دست از تالفی برمیداشت و ای کاش چشمانش را
باز میکرد.
دکتر نیز پس از ناامیدی از گشودن چشمهایش ،به سوی تخت دیگر
رفت تا حال بیمار دیگر را چک کند؛ اما من پشت زندان اتاقی که
او در آن قرار داشت؛ ملتمس به او خیره شدم؛ تا شاید به خاطر
التماس نگاهم مجبور به پذیرش درخواستم شده تا رخ بنماید.
دکتر پس از دقایقی از سالن آی سی یو بیرون آمد؛ با دیدنش به
سمتش رفتم و رو به او گفتم:
من میتونم ببینمش؟بیمارتون؟!شهاب فخر.نگاهی به شهاب انداخت و رو به من گفت:
کوتاه؛ خیلی کوتاه ،ممکنه صحبت شما در برگشتش موثر باشه.خواست برود که دوباره گفتم:
دکتر؟بله؟!احتمال برگشتش چه قدره؟کمی مکث کرد اما با تعلل گفت:
متأسفم که اینو میگم ،اما احتمالش خیلی کمه؛ درجهیهشیاریشون ،دمای بدنشون و میزان تنفسشون خیلی پایینه.
ناامید و مستأصل سری تکان دادم و از او تشکر کردم؛ به کمک
پرستار ،گان پوشیده و به سمت سالن آی سی یو رفتم؛ تخت او در
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جایی نزدیک پنجرهای بود که از آن جا به راحتی میتوانستیم او را
ببینیم؛ به سمتش رفتم و روی صندلی که کنار تختش جا خوش کرده
بود ،نشستم.
سکوت حاکم بر فضای بیمارستان و مخصوصا سالن آی سی یو را
تنها صدای مرگبار دستگاهها میشکست؛ صورت زخمی رفیقم
درگیر فضای پر نبرد سیمهای پیچ در پیچ بود.
دست لرزانم را به سمت صورت زخمیاش بردم؛ از میان
کبودیهای زیر چشمش به موهای مجعد مشکیاش کشاندم؛ دستم
برای نوازش موهایش حرکت کرد؛ بغض نامرد گلویم را در چنگال
خود اسیر کرده بود و نمیگذاشت از آرامش حضورش تنفس کنم؛
تنها میتوانستم حضورش را بپذیرم و اجازه دهم گلویم را اسیر خود
کند؛ فشارش آنقدر سنگین بود که بتواند اشکهایم را از حصار
پلکهایم برون کند.
به نوازش موهایش پرداختم ،زیر لب تنها توانستم اسمش را زمزمه
کنم؛ با خارج شدن نامش از زبانم ،اشکهایم نیز بیشتر به خود
جرﺋت خروج دادند.
میدانستم که صدای قرآن خواندنم را دوست دارد ،از داخل جیب
لباسم ،قرآن کوچکم را بیرون آوردم و کنار گوشش آیات سوره یس
را زمزمه کردم:
«یس ،والقرآن الحکیم ،انک لمن المرسلین ،علی صراط مستقیم...
و الیه راجعون ،صدق هللا علی العظیم»
با خواندن آیات قرآن ،آرام گرفتم؛ مطمﺋن بودم که او نیز آرام گرفته
است ،با دانستن این موضوع از آنجا خارج شدم.
برایم عجیب بود که چرا کسی برای بیرون کردنم نیامد ،اما خوش
حال بودم که توانستم با او صحبت کنم؛ با خارج شدنم از آنجا به
ایستگاه پرستاری رفتم و رو به پرستار اطالع دادم که بخش آی سی
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یو را ترک میگویم ،پرستار نیز گفت که برای صدا زدم آمده بود
اما وقتی دید که برایش قرآن میخوانم از منع کردنم سر باز زد و
عنوان کرد که تالوت قرآن برای مریض آرامش میآورد و به او
انگیزه خواهد داد.
از توجه و محبتش تشکر کردم و دوباره به سمت همان صندلی
انتظار پناه بردم.
تقریبا ً تا ساعت یازده آنجا ماندم ،دکتر یک ساعت قبل نیز برای
سرکشی به بیماران وارد سالن آی سی یو شد و بعد از نیم ساعت
بعد ،از آنجا دور شد.
با نشستن کسی در کنارم سرم را بلند کردم ،وثوق با دیدنم گفت:
امیر خان بهتره بری خونه؛ من امشب هستم.تا یک ساعت دیگه هستم ،بعدش مهدی میاد جای من.من که هستم ،چرا بیخودی بیاد؟!عیبی نداره ،استراحتهاش رو کرده ،میاد اینجا؛ فردا هم من میامدوباره.
باشه مشکلی نیست ،ولی دیگه امشب نمون.سری تکان دادم و گفتم:
شما رو بهمن فرستاده؟!بله.سری برای تایید تکان دادم و رو به او گفتم:
اگه خسته میشی ،برو ما هستیم.نه بابا ،این چه حرفیه؛ نگران نباش من مواظبشم.ممنونم.با نگاهی به پشت سرم گفت:
مثل اینکه اومدند.نگاهی به انتهای سالن کردم ،مهدی به همراه پریسا آمده بودند؛ از
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جایم بلند شدم که پریسا با صورتی رنگ پریده و چشمانی پف کرده
نزدیکم شد و با بغض گفت:
سالم داداش ،حالش چطوره؟!آبجی این چه قیافهایه ،چرا استراحت نکردی؛ نگاه کن چی به روزخودت آوردی؟
داداش ،من اونقدر فکر و خیال دارم که خواب تو چشمم نمیاد؛ توبگو حال شهاب چطوره؟!
به سمت صندلیها هدایتش کردم با نشستنش به سمت آبسردکن رفتم؛
لیوان آب خنک را به دستش دادم و مجبورش کردم بخورد؛ رو به
او گفتم:
ببین آبجی ،وضعیتش تغییر نکرده ،دکتر هم جواب درستی نمیدهفقط میگه براش دعا کنیم.
بهشون بگو اجازه بدن ببینمش.خواهر من ،تو با این وضعیت که بری میخوای گریه کنیوضعیتش بدتر میشه.
آستین لباسم را در دست گرفت و گفت:
داداش تو رو خدا ،یه لحظه؛ فقط یه لحظه بگذار ببینمش.با استیصال سری تکان دادم و گفتم:
باشه آبجی میرم صحبت میکنم؛ فقط خواهر من آروم باش؛ االندر وهلهی اول باید به فکر بچهات باشی ،باشه؟
تند تند سری تکان داد و گفت:
چشم چشم.و با گفتن این حرف به سمت استیشن رفتم ،پس از اجازه دادنشان
هماهنگ کردیم و قرار شد که پریسا داخل برود.
از داخل سالن آی سی یو بیرون آمدم ،مهدی نزدیکم شد و گفت:
داداش تو برو ،من هستم؛ مواظب آبجی هم هستم نگران نباش.548
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دستی پشت گردنم کشیدم و رو به او گفتم:
داداش شرمندم ،همش زحمتت میدم.دستی به پشت کمرم کشید و گفت:
کمتر چرت بگو.دستی روی شونهاش زدم و گفتم:
ان شاهللا بشه تو خوشیهات جبران کنم.نیازی به جبران نیست ،صفای وجودت رو عشقه داداش.لبخند تلخی زدم و گفتم:
لطف داری.مکثی کردم و ادامه دادم:
پس خیالم راحت باشه دیگه؟!آره داداش ،برو خوب استراحت کن فردا صبح بیاد.باشه پس زحمت تو شد؛ شرمنده.دوباره زر زدی؟!تو آدم نمیشی که.با لبخند از او خداحافظی کردم؛ با خداحافظی از هم ،در آی سی یو
نیز باز شد و پریسا اشک ریزان خودش را بیرون انداخت ،رو به
او گفتم:
آبجی ،شهاب رو دیدی دیگه؛ بیا با هم بریم خونهی ما.نه داداش ،من نمیتونم امشب رو خونه بمونم؛ به اندازهی کافیتنهاش گذاشتم.
اصرار فایده نداشت ،برای همین او را به مهدی سپردم و خود نیز
به همراه وثوق به خانه رفتم؛ از وثوق به خاطر رساندنم به خانه،
تشکر کردم ،پس از آن وارد خانه شدم.
با ورودم به خانه ،متوجه چراغ خاموش سالن شدم ،اما تنها نور
آباژورها و هالوژنها بود که فضای تاریک اطراف را روشن
549
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میکرد؛ حلما سمتم آمد و گفت:
سالم عزیزم ،خسته نباشی.هم قدش شدم و رو به او لبخندی زدم و سرش را بوسیدم و گفتم:
سالم عشق من ،زنده باشی؛ تو رو که دیدم خستگیم در رفت.لبخندی زد و گفت:
بیا بشین برات غذا بکشم.چیزی از گلوم پایین نمیره ،فقط بیزحمت یه لیوان آب بیار برام.به سمت راحتیها رفتم و نشستم؛ سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و
نفسی عمیق کشیدم؛ با صدای چرخ ویلچر متوجه نزدیک شدنش
شدم ،لیوان آب را از دستش گرفتم و گفتم:
دستت درد نکنه خانم.نوش جان.با خوردن آب متوجه نبود حامد شدم ،رو به او گفتم:
حامد خوابه؟!آره ،فردا باید بره دانشگاه.سری تکان دادم و گفتم:
ببخشید این چند روز تنهات گذاشتم.عیبی ندارد عزیزم ،حاال حال شهاب چطوره؟اصال تعریفی نداره ،دکتر گفته که به سرش ضربه وارد شده؛کمرش رو هم دیروز عمل کردن.
حلما با ناراحتی ،زمزمه کرد:
چه مصیبتی بود یکدفعه نصیبمون شد؛ ببینم پلیسی چیزیگزارشی از تصادفش نداده؟!
چرا اتفاقاً ،قرار بود امروز بریم که بهمن گفت خودش پیگیریمیکنه ما تو بیمارستان بمونیم.
حلما با مکث خواست چیزی بگوید که گفتم:
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چیزی میخوای بگی؟راستش ،بهتر نبود خودتون پیگیری میکردین؟متعجب گفتم:
چرا؟!آخه ،بهمن که مورد اعتماد آقا شهاب نیست!پدرشه حلما ،هر چی هم که باشه باز هم پدره؛ گرچه بیتفاوته اماشهاب از وجود خودشه؛ مطمﺋنا کاری بر خالف پسرش انجام نمیده.
حلما مستأصل دیگر چیزی در این مورد نگفت اما ادامه داد:
چرا پریسا رو نیاوردی ،بنده خدا اصال نخوابید.پیراهنم را در آوردم و رو به او گفتم:
هر چی اصرار کردم نموند ،اگه نمیگذاشتم بمونم اونوقت تا صبحبیقراری میکرد.
معلوم نیست که این وضعیت تا کی ادامهدار باشه ،بنده خدا همشاذیت میشه که.
سری به تایید حرفش تکان دادم و گفتم:
ان شاهللا فردا باهاش صحبت میکنم.رو به او ادامه دادم:
من خیلی خستم ،بریم بخوابیم؟آره برو بخواب ،من زیر گاز رو روشن گذاشتم برات غذا گرمکنم؛ خاموش میکنم میام.
از آنجا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم؛ لباسهایم را تعویض کردم و
روی تخت دراز کشیدم؛ کمی بعد هم حلما آمد و چراغ باالی سرمان
را خاموش کرد.
از استرس و دلشورهای که داشتم خواب به چشمم نمیآمد ،تا لحظاتی
قبل اذان صبح بیدار ماندم اما خستگی باالخره توانست پلکهایم را
به بازی بگیرد و آنها را در آغوش هم سوق دهد؛ اما مثل عادت این
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چند روز ،کابوس و هراس با من همراه شد و نگذاشت تا درست از
خوابی که درش غرق بودم ،لذت ببرم؛ چرا که دو ساعت نشد که با
هول و هراس از خواب بیدار شدم؛ با بیدار شدنم حلما را مقابلم
دیدم ،در حالی که چادر نماز سفید رنگش را بر سر داشت؛ باالی
سرم نشسته بود و از پارچ باالی تخت داخل ایوان کنارش آب
میریخت ،گفت:
چیه امیر ،بیا آب بخور آروم شی!لیوان آب را از دستش گرفتم و با دست لرزانم آن را سر کشیدم و
دستش دادم و تشکر کردم.
هنوز از خواب وحشتناکی که میدیدم؛ هراس داشتم و نفس نفس
میزدم.
نگاهی به صورت سرشار از آرامش همسرم انداختم؛ چهرهی
زیبایش در چادر نماز سفید رنگ؛ آسمانی تر به نظر میرسید؛
جلوتر رفتم و سرش را در آغوش کشیدم و آن را بوسیدم؛ رو به او
گفتم:
خداروشکر که خواب بود.دستانم را گرفت و گفت:
خداروشکر؛ باعث خیر شد تا پا شی نمازت رو بخونی.خدا کنه اون خواب نشونهی چیزی نباشه.نشونهی چی؟! مشخصه اینقدر فکرهای بد تو سرت میچرخه کهتوی خوابت هم اثر میگذاره.
حتما ً همینطوره.پا شدم و به سمت سرویس رفتم تا وضو بگیرم؛ پس از وضو؛ قامت
بستم؛ از خدا خواستم تا در این لحظه تنها شهاب را برایم نگه دارد،
بچهاش صحیح و سالم به دنیا بیاید و برایشان پدری کند.
حتی لحظهای نبود شهاب در زندگیام را نمیتوانستم تصور کنم؛
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بدون شهاب زندگی برایم هیچ گونه رنگی نداشت ،هیچ لذتی نداشت؛
اصوالً زندگی بدون شهاب اصال معنا نداشت.
از خدا خواستم شهاب باشد ،باشد و رفاقت کند؛ برایم از تنفرش
نسبت به روزگار بگوید ،دوباره با تیتاب تولد بگیریم ،حتی با هم به
روزگار تلخ گذشته برگردیم ،زمانی که برای یک لقمه نان گدایی
میکردیم؛ اما باشد ،اگر باشد میدانم یک پشت زمینی دارم؛ میدانم
خدا به واسطهی او من را تنها نگذاشته است ،میدانم خدا او را برای
تنها نبودنم فرستاده است.
سر از سجده برداشتم ،حلما خیلی وقت بود که برای تنها بودنم اتاق
را ترک کرده بود ،از اینکه مراعات حالم را میکرد ،ممنونش
بودم.
لباس پوشیدم و به سمتش که داخل آشپزخانه بود ،رفتم؛ در حال
چیدن میز بود که به او گفتم:
زحمت دادیم خانم.این چه حرفیه عزیزم ،نوش جونت.نگاهی به میز مقابلم انداختم ،برایم نیمرو زده بود؛ کره مربا و پنیر
به همراه گوجه و خیار سبز هم در گوشهی دیگری خودنمایی
میکرد؛ حتی امروز چای با طعم هل و دارچین نیز به زیبایی سفره،
طعم داده بود؛ اما من از زور استرس ،توان خوردن نداشتم؛ ضربان
قلبم زیاد شده بود به گونه ای که شدتش را در کنار گردنم حس
میکردم؛ از بعد نماز صبح نگرانیام بیشتر شده بود؛ انگار کسی با
تمام توانش قلبم را در مشت میگرفت؛ دستم را روی قلبم گذاشتم که
حلما با نگرانی گفت:
امیر ،قلبت درد میکنه؟!سری به نشان نفی تکان دادم و گفتم:
نه ،استرس دارم؛ ضربان قلبم باال رفته.553
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عزیزم باور کن که خدا کمکشون میکنه ،وقتی این همه دعاکردیم؛ خدا به خاطر اون طفل معصوم هم که شده برای خانوادهاش
حفظش میکنه.
نگران لب زدم:
خدا کنه همینطور که میگی باشه.ان شاهللا که همینطوره.با اتمام حرفش ،حامد با صدای بلند ،سالم کرد و وارد آشپزخانه شد،
رو به من گفت:
سالم داداش ،صبح به خیر.با لبخند رو به او گفتم:
سالم عزیزم ،صبح تو هم به خیر.به سمت حلما رفت و گونهاش را بوسید و گفت:
احوال آبجی خانم؟!حلما:
قربونت برم داداش.حامد:
خدا نکنه آبجی.رو به من گفت:
حالت چطوره داداش ،شهاب در چه وضعیه؟خوبم ،شهاب هم خوب نیست؛ فقط خدا باید کمکمون کنه.حامد با ناراحتی سری تکان داد و زیر لب گفت:
خدا ان شاهللا شفا بده داداش شهاب رو؛ بنده خدا زنش دیشب خیلیحالش بد بود.
با ناراحتی سری تکان دادم که متوجه لقمهی دست حلما شدم ،رو به
من گفت:
بیا عزیزم ،الاقل از دست من بخور؛ جون بگیری بتونی بری554

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

بیمارستان؛ اگر شهاب به هوش بیاد تو رو توی این وضع ببینه
میدونی که ناراحت میشه.
لقمهی تخم مرغ را از دستش گرفتم و گفتم:
تو دعا کن به هوش بیاد ،از دستم اصال ناراحت باشه.ان شاهللا که خیلی زود به هوش میان.من و حامد:
ان شاهللا.به کمک حلما ،صبحانه را خوردیم و بعد آژانس خبر کردیم که اول
حامد را به دانشگاه برسانیم و بعد خودم به بیمارستان بروم؛ به
خاطر شلوغی خیابان آن هم در صبح یکشنبه؛ یک ساعت بعد به
بیمارستان رسیدم؛ سر به زیر به سمت سالن آی سی یو میرفتم اما
هر چه که به انتهای سالن نزدیکتر میشدم ،صدای گریه پریسا بلند
تر از قبل به گوشم میرسید؛ متعجب از صدای بلند گریهاش ،سرم
را باال گرفتم اما با دیدن آدمهای روبه رویم ضربان قلبم از سرعت
پایه به سرعت نور رسید.
داخل سالن آی سی یو در کنار پریسا و وثوق و مهدی؛ بهمن و فلور
نیز حضور داشتند؛ بهمن به شیشهی مقابلش تکیه داده بود و به روبه
رویش نگاه میکرد؛ فلور ایستاده و تنها من را نگاه میکرد؛ پریسا
اما روی صندلی نشسته بود و گریه میکرد و پرستاری سعی در
آرام کردنش داشت ،وثوق اندوهگین سرش را پایین انداخته بود و به
دیوار پشت سرش تکیه داده بود اما مهدی تنها کسی بود که با دیدنش
میتوانستم به یکباره متوجه چیزی شوم که بدترین خبر عمرم است.
مهدی با چهرهای گریان روبه رویم ایستاده بود و با غم فراوان
سرش را طرفین تکان میداد و تنها با صدای مردانه و بلندش،
همراه پریسا اشک میریخت؛ نزدیکش شدم و رو به او لب زدم:
چی شده؟!555
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مهدی با گریه و شیون رو به من گفت:
امیر!با صدای او که من را صدا میزد ،بهمن سرش را از روی شیشه
برداشت و با چشمان سرخش من را نگاه کرد؛ با نگاه به من زیر
چشمی فلور را نگاه کرد تا عکس العملش را بداند اما من تنها به
آنها خیره شده بودم تا چیزی بگویند؛ با خاموش ماندن آنها ،به
سمت شیشهی آی سی یو رفتم؛ چیزی از پشت آن دیده نمیشد؛ قبال
آنجا شهاب بود اما االن تنها مالفهی سفید رنگی دیده میشد که
روی تخت کشیدهاند؛ متعجب رو به آنها گفتم:
شهاب کجاست؟مهدی به سمتم آمد و گفت:
داداش ،آروم باش بذار بهت میگم.بگو من دارم گوش میدم.با این حرف من ،شدت گریهی پریسا بیشتر شد ،با صحبت نکردن
او به سمت پریسا رفتم و گفتم:
آبجی شهاب که اینجا نیست ،پس حتما خوب شده ،بردنش بخش؛پس چرا تو گریه میکنی؟!
با این حرفم سرش را به نشان نفی تکان داد؛ بلند شده و به سمت
وثوق رفتم ،رو به او گفتم:
چی شده ،وثوق شهاب کجاست؟!مهدی دستی روی شانهام گذاشت ،گفت:
داداش بیا بشین بهت میگم.با صدای بلند رو به همگی شان گفتم:
یکی بگه اینجا چه خبره؟! نصفه جون شدم من.با فریاد من ،جمعشان ساکت شد و تنها هق هق ریز پریسا شنیده
میشد؛ فلور با بیرحمی جلو آمد و روبه روی من ایستاد؛ قطره
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اشکی از چشمش ریخته شد و رو به من با نفرت گفت:
شهاب مرده.با گفتن این حرف از آنجا دور شد و نفهمید که چگونه من را از
بلندی بر زمین کوبید.
به تنهی درخت پشت سرم تکیه داده بودم ،با ناباوری به صحنهی
مقابلم زل زده بودم؛ از لحظهای که فلور من را با واقعیت تلخ نبود
شهاب مواجه کرده بود ،در شوک بودم؛ آنقدر که فکر میکردم
دروغ میگوید؛ آن زمان بود که به سمت در آی سی یو هجوم بردم؛
با ندیدن شهاب روی تخت ،به سمت دیگر تختها هجوم بردم؛ با
ندیدن او روی هیچ تخت دیگر ،فریاد زدم:
شهاب کجاست؟! شهاب من رو کجا بردین؟!اما با دویدن پرستارها به داخل اتاق و سعی و تقالیشان در آرام
کردنم؛ انگار زور و توانم بیشتر شده بود؛ چرا که همگیشان را هل
میدادم و به سمت تختهای دیگر هجوم بردم.
در نهایت با وارد شدن سرنگ آرام بخشی درون بازویم؛ از تالطم و
خروشی آنی که حاصل از شوک عظیم نبود شهاب بود ،افتادم؛
آنقدر آشفته حال و دگرگون بودم که بیشتر افرادی که شاهد این
صحنه بودند حتی وثوق سنگدل نیز به گریه افتاده بود و سعی در
آرام کردنم داشت؛ اما بعد از به هوش آمدنم بود که انگار در دنیای
بیوزنی اسیر شده بودم ،در خألیی درگیر بودم که انگار مرگ
شهاب را تنها داستانی تلخ میدانستم که سعی در نخواندنش داشتم.
از فکر و خیال بیرون آمدم و در دنیای حال اسیر شدم؛ در طرف
راستم حامد و در طرف چپم مهدی قرار داشت ،هر دو با نگرانی
دو طرف بازویم را گرفته بودند و اصرار داشتند تا گریه کنم؛ اما
557
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من بیتوجه به اصرار هر دو ،تنها به صحنهی مقابلم مینگریستم؛
به وجود رفیقی که روی دستان ملتی حمل میشد.
تنها بهت زده بودم از نبود شهاب ،این واقعیت داشت ،واقعیتی تلخ
که مجبور به پذیرشش بودم؛ شهاب من ،رفیق دوران کودکی ،برادر
دوران سختی ،همراه دوران گرفتاری؛ حال دیگر نبود و من تنها
شده بودم ،تنهای تنها ،بدون شهاب؛ من تنهای تنها بودم.
صدای « ال اله اال هللا » در ذهنم منعکس میشد و داﺋم این صدا با
من همراه بود؛ حتی زمانی که داشتند نماز میت را میخواندند نیز با
من بود؛ در کنار این صدا ،صدای شهاب گفتن پریسا نیز در طرفی
دیگر خودنمایی میکرد؛ حتی صدای زمزمههای شهاب که با من
شوخی میکرد؛ صدای اعتراضاتش در مورد فلور و بهمن ،صدای
سر به سر گذاشتنش با مهدی ،صدای خندههای بلند و بیپروایش،
هیچ کدام از سرم بیرون نمیرفت.
با تکان خوردن شانهام و صدا زدنهای مهدی؛ تمرکزم را از صداها
و نجواهای اکو شده در سرم خارج شد و به سمت مهدی برگشتم:
چی شده؟!داداش چرا با خودت حرف میزنی؟مگه با خودم حرف میزنم.حامد با گریه گفت:
داداش تو رو خدا گریه کن ،مردونگیت برای ما ثابت شدست.رو به او با تعجب گفتم:
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نمیفهمم چی میگی؟!حامد درمانده سرش را بیشتر پایین انداخت ،بیشتر به گریه افتاده بود
به گونهای که سر بینیاش قرمز شده بود؛ رو به او گفتم:
چرا اینجوری گریه میکنی؟!متعجب رو به مهدی گفت:
مهدی بیا بریم از اینجا.مهدی سری تکان داد و گفت:
آره داداش بهتره بریم.با نیروی دستم مقاومت کردم و گفتم:
چی میگی؟ شهاب االن میاد ،باید بریم بدرقهاش.مهدی با بهت رو به من لب زد:
امیر حالت خوبه؟!خواستم چیزی بگویم که بهمن نزدیک شد و رو به من ایستاد و
گفت:
میخوایم پسرم رو بفرستیم خونهی ابدیش؛ میدونم تو رو خیلیدوست داشت ،میشه تو این کار رو انجام بدی؟!
از حرفش چیزی متوجه نشدم؛ اما مهدی با عصبانیت رو به او تتد
شد و گفت:
آقا ،نمیبینید حالش رو؟! خواهش میکنم برید ،اصال خودم این559
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کار رو انجام میدم؛ شهاب رفیق منم بود ،خودم در خدمتشم.
به سمت جمعیت روان شد ،اما بهمن رو به او گفت:
نه ،این خواستهی خود شهابه؛ خودش خواسته که امیر تا لحظهیآخر کنارش باشه؛ پسرم روی من پدر رو زمین ننداز.
رو به او زمزمه کردم:
شهاب قراره بره جایی؟!حامد با دیدن من ،رو به بهمن گفت:
آقای فخر ،اون حالش خوب نیست؛ ما باید از اینجا ببریمش.اما من با دانستن رفتن شهاب باید بدرقهاش میکردم ،قدمی جلو
گذاشتم و رو به او گفتم:
کجا بریم برای بدرقهاش؟!مهدی با تعجب جلویم را گرفت ،حامد نیز به کمکش آمد اما من هر
دو را کنار زدم و همراه بهمن ،نزدیک جمعیت شدیم.
آن لحظه تنها صداهای مختلف در ذهنم اکو میشد؛ تنها تصاویر را
میدیدم اما درکی از موقعیتم نداشتم و نمیدانستم چه کار انجام
میدهم.
پریسا با دیدنم ،خاک روی زمین را روی سرش میریخت و
میگفت:
داداش ،رفیقت رفت.560
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در کنار او ،حلما قرار داشت که متعجب و بهت زده به منی که
داخل قبر میشدم ،مینگریست؛ از نگاهش ترس و نگرانی هویدا
بود ،چرا که لب زد:
امیر نه.اما من وارد قبر شده بودم؛ متعجب به دیوارهی قبر دست میکشیدم،
درکی از دیوارههای آن نداشتم ،خاکی بودنش ،قبر بودنش را درک
نمیکردم؛ هیچ درکی نداشتم ،صداها زیاد شدند ،مثل قبل؛ انگار
داخل گوشهایم هدفون گذاشتند و صدای آن را تا ته زیاد کردند؛
آنقدر زیاد که بعضی صداها را هم نمیشنیدم؛ اما میدانم زیاد بود.
جسمی سفید پوش را روی دستانم قرار دادند ،با این کار صداها
خیلی بیشتر شدند ،آنقدر زیاد که برای لحظهای قفسهی سینهام تنگ
شد؛ اما این لحظهای بود ،چرا که آن تنگی از بین رفت.
با گذاشتن جسم سفید پوش درون قبر ،کارهایی از جمله تکان دادن
میت و  ...را انجام دادم اما بهمن گفته بود که چهرهی میت را باز
نکنیم چرا که جوان بود و این صحنه از یاد مادرش و همسرش
نخواهد رفت؛ راست هم میگفت ،چهرهی او برای اسیر خاک شدن
زیادی جوان بود؛ شهاب من زیبا و خوشتیپ بود ،قد و قامت داشت؛
حیف بود که قامت او توسط خاک از بین برود اما روزگار که به
تأسف ما کاری نداشت.
با سپردن تنها رفیقم به خاک ،توسط حامد و مهدی از قبر باال کشیده
شدنم ،آنها بالفاصله من را در جایی نشاندند ،یکی از آنها به من آب
میداد و دیگری من را باد میزد.
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رو به حامد گفتم:
حامد اینقدر باد نزن سردمه.مهدی لیوان آب خنک را دستم داد و از من خواست بخورم؛ اما رو
به او گفتم:
سرده اینجا ،آبش خنکه.مهدی متعجب دستش را روی پیشونیام گذاشت و گفت:
داداش حالت خوبه؟! چرا اینقدر سردی؟!مهدی را کنار زدم و به جمعیت و آن قبر خیره شدم؛ جوابش را
ندادم که حلما که به کمک حامد به سمتمان آمده بود رو به بقیه با
عصبانیت گفت:
کی گفت امیر بره توی قبر؟!مهدی نیز مشغول صحبت با حلما شد ،اما من سرم را به زانوانم
تکیه داده بودم و به قبر خیره شدم؛ اصال چرا اینجا بودیم؟! چرا من
رفتم داخل قبر؟!
این سواالت توی ذهنم چرخ میخورد که رو به بچه ها گفتم:
مهدی ما اینجا چه کار میکنیم؟!حلما با گریه رو به مهدی گفت:
آقا مهدی نباید میگذاشتیم بره توی قبر ،تو رو خدا بیا ببریمش.مهدی خواست چیزی بگوید که حامد رو به حلما گفت:
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بیا اول تو رو ببریم توی ماشین ،بعدش زن داداش رو بیاریم؛ بندهخدا دیگه توان نداره؛ مهدی جان شما هم کمک کن امیر رو ببریم.
به کمک مهدی از آنجا دور میشدیم؛ اما با دیدن شهاب که کمی
دورتر نگاهم میکرد در جای ایستادم ،رو به مهدی گفتم:
مهدی بیا بریم اونجا ،شهاب اونجاست.مهدی که کنارم هق هق میکرد ،زیر لب به بهمن ناسزا میگفت و
من را به سمت مخالف شهاب میکشاند؛ رو به او با تقال گفتم:
مهدی بیا بریم اونجا ،چرا این کار رو میکنی؟داداش باید ببریمت بیمارستان ،بیا بریم جون شهاب.خواستم مانع بشم و همراهش نروم اما با رفتن شهاب با عصبانیت
گفتم:
ببین نرفتیم اونجا ،شهاب ناراحت شد و رفت؛ همهاش تقصیرتواست.
مهدی اما بیتوجه به من ،من را سوار ماشین وثوق کرد و از آنجا
دور شدیم.
در بین راه آرام بودم و در فکرهای خود مشغول بودم؛ مهدی کنار
بیمارستان نگه داشت اما با عصبانیت از آمدن به بیمارستان ممانعت
ورزیدم؛ آنها که مقاومت را دیدنت به سمت خانه رفتیم.
انگار مراسم در عمارت بهمن بود ،اما بچهها به سمت خانهی خود
شهاب راندند؛ پریسا خواسته بود که به دور از تجمالت فلور و
بهمن ،برای همسرش عذاداری کند؛ جالب بود که آن روز خانوادهی
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پریسا حتی سر خاک نیز حضور نیافتند و من این موضوع را بعداً
متوجه شدم.
همگی داخل خانهی شهاب نشسته بودیم و به آوای دلنشین قرآن که
در سالن پخش میشد  ،گوش میکردیم ،در کنار من ،حاج سلحشور
و حاج کاظم و چندی از مشتریان نجاری حضور یافته بودند؛ در
طرف دیگرم نیز مهدی و حامد قرار داشتند و دستانم را در دستان
خود گرفته بودند.
از زمانی که وارد خانه شده بودیم ،تنها صدای دلداری حاج
سلحشور ،گریههای مداوم پریسا ،نجواهای مهدی و حامد ،صدای
قرآن ،صحبتهای زنان بود که سکوت سالن را شکسته بود؛ من نیز
در پاسخ به صحبت اطرافیان چیزی نمیگفتم و تنها به قاب عکس
مقابلم که تصویر تنها رفیقم را در خود جای داده بود؛ زل زده بودم،
کم -کم صحنههای لحظات و ساعات قبل در ذهنم شروع به
خودنمایی میکردند؛ اصوات بلندتر میشدند ،تصویر قبر و میتی که
در دست داشتم بزرگ تر میشد ،انگار کم -کم گرمای وجودم به
سردی نزدیک میشد؛ انگار که داشتم به عمق فاجعهی مقابلم پی
میبردم چرا که از جایم بلند شدم و به سمت میزی که قاب عکس را
در خود جای داده بود نزدیک شدم؛ چهرهی زیبای برادرم با ربان
مشکی رنگ تزیین شده بود ،قاب زیبای مقابلم را برداشتم و غرق
زیبایی چهرهی رفیقم شدم ،لبخندی به عکس داخل دستم زدم و آن را
روی قلبم قرار دادم و نفس کشیدم اما این تنفس عمیق ،من را متوجه
تنگی عمیقی در قفسهی سینهام کرد؛ خواستم اندکی عقب بروم که با
برخورد پایم به شی نرمی؛ متعجب به پایین پای خود نگاهی انداختم؛
با دیدن بادکنک سفید زنگ ،خم شده و آن را از روی زمین
برداشتم؛ نوشتهی روی آن آخرین ضربهای بود که میتوانست من
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را بر زمین بکوبد و تنگی قفسهی سینهام را به اوج برساند ،روی
آن بادکنک ،تنها جملهی « بابا شهاب ،تولدت مبارک» حک شده
بود.
با صدای زمزمهی اطرافم چشم گشودم ،اولین چیزی که شاهدش
بودم؛ سری افتاده بود که بازویم را اسیر خود کرده بود؛ تکانی
خوردم؛ با تکان خوردنم سرش را از روی بازویم برداشت؛ با
نگرانی نگاهم کرد و با صدای خشدارش گفت:
الهی قربونت برم امیر ،خوبی؟!متعجب از وضعیت خود ،در جای نیم خیز شدم؛ ماسک تنفس را از
روی بینیام برداشتم و سیمش را از دور گردنم باز کردم و آن را
گوشهای پرت کردم؛ دستانم قدرت و توانی نداشتند؛ بنابراین سعی
کردم دست از تقال برداشته و دیگر دراز نکشم؛ رو به حلما گفتم:
من اینجا چه کار میکنم؟!حلما گفت:
یادت نمیاد؟!سری به نشان نفی تکان دادم و گفتم:
نه!چیزی نگفت که متعجب رو به او با اخم گفتم:
یادم نمیاد ،چی شده؟!با تته پته گفت:
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بذار به دکتر بگم بیان؛ بعد میگم بهت.و با گفتن این حرف ،زنگ باالی تخت را فشار داد؛ دیری نپایید که
پرستاری داخل آمد؛ دقایقی بعد از او؛ یک مرد نیز به جمع آنها
پیوست؛ مرد رو به من ایستاد و با صدای رسایی گفت:
خب آقای بوستان ،تو که دوستهات رو نگران کردی ،بگو ببینمحاال حالت چطوره؟!
با سری پایین افتاده ،زمزمه کردم:
خوبم ،ممنون.ببینم مشکلی نداری؟!با همان حال تنها زمزمه کردم:
حالم خوبه فقط یکم قفسهی سینهام تیز میزنه.دستت هم درد میکنه؟سری طرفین تکان دادم که رو به حلما ادامه داد:
مشکلی نداره ،اما بهتره یک شب دیگه تحت نظر باشه.و با گفتن این حرف ،چیزی تجویز کرد و از اتاق خارج شد؛ حلما
نیز به سمت یخچال رفت و کمپوت آناناس را خارج کرد و آمد و
نزدیکم شد؛ نگاهم به کمپوت آناناس خیره بود؛ یاد خاطره ای افتادم،
دقیقا یک سال و هشت ماه قبل ،زمانی که در بیمارستان بستری بودم
و شهاب برایم کمپوت آناناس خریده بود؛ در فکر آن روز و لحظاتی
که داشتم بودم که با صدای حلما به خودم آمدم:
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با توأم امیر ،حواست به منه؟سری تکان دادم و گفتم:
من چرا اینجام؟با تعلل نگاهی به من انداخت اما کمی بعد با کمی مکث و با تته پته
شروع به تعریف کرد:
توی خونهی داداش شهاب نشسته بودیم ،حاج سلحشور داشت با توصحبت میکرد ،اما تو یکدفعه بلند شدی و به سمت میز رفتی؛
هممون تعجب کردیم ،هر چی صدات میزدیم ،جواب نمیدادی؛
نمیدونم چی شد ،نگرانت شده بودیم چون اون روز یه حالی بودی،
حرفای عجیب غریب میزدی ،انگار دچار توهم شده بودی؛ اما
وقتی بادکنک رو دیدی ،نفهمیدیم چی شد که یکدفعه سرت روی
تنت افتاد و خودتم افتادی.
اشکش را پاک کرد و ادامه داد:
خدا رو شکر آقا مهدی پشت سرت بود ،وگرنه ممکن بود اتفاقدیگهای بیفته.
با گفتن حرفهایش ،انگار چیزهایی یادم آمد؛ آنقدر قفسهی سینهام
تند میکوبید و سنگین شده بود که احساس میکردم نمیتوانم تنفس
کنم؛ برای همین دیگر نتوانستم روی هر دو پایم بایستم و روی
زمین سقوط کردم؛ آخرین تصویر آن روز افتادن حلما از روی
ویلچر و کشیدن خودش به سمتم بود؛ انگار میخواست به گونهای
خودش را به سمتم برساند و نجاتم دهد.
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رو به او گفتم:
خانم؛ خودت چیزیت نشد؟متعجب گفت:
برای چی میپرسی؟آخه لحظهی آخر دیدم از روی ویلچر افتادی.لبخند تلخی زد و زمزمه کرد:
نه خوبم عزیزم.مقداری آناناس را سر چنگال زد و به دهانم نزدیک کرد که دستش
را پس زدم و گفتم:
من چم شده بود؟چیزی نشده؟دروغ نگو به من.باور کن اتفاقی نیفتاده.پس چرا من االن اینجام؟!خب شوک عصبی بود دیگه.نگاه عمیقی به او کردم که سعی در مخفی کردن موضوعی را
داشت ،رو به او لب زدم:
سکته کردم؟!568
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قطره اشکی از چشمش افتاد و گفت:
خدا نکنه ،اما خدا رو شکر رد کردی.چیزی نگفتم اما دستش را که هنوز چنگال را در خود داشت را باال
آوردم تا آناناس را بخورم؛ آناناس داخل دهانم را جویدن و بعد از
کمی مکث ،رو به او با خش گفتم:
ببخشید که نگرانت کردم.مکثی کرد و بعد گفت:
نمیبخشمت اگه یکبار دیگه اینجوری به خودت صدمه بزنی.نگاهم را از او گرفتم و به دستانم خیره شدم ،دنیای بیشهاب یعنی
چه شکلی بود؟! واقعا چطور قرار بود بگذرد؟! چطوری زندگی
میکردم از این به بعد؟! او از من میخواست به خود صدمه نزنم
اما مگر دست خودم بود؟! مگر میتوانستم بدون او زندگی کنم؟
مگر میتوانستم روزی را بدون تماس با او بگذرانم؟ حتی فکرش
هم زجر آور بود!
رو به حلما گفتم:
شهاب االن چه حالی داره؟!حلما با بغض نگاهم کرد؛ بغض مانده در گلویش به هق هق تبدیل
شد و رو به من گفت:
امیر!بیتوجه به صدا زدنش ،گفتم:
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اون طفله معصوم چجوری بزرگ شه؟ مگه کسی میتونه جایشهاب رو براش پر کنه؟!
امیر جان میشه بس کنی؟ بعد راجع بهش صحبت میکنیم.با خستگی گفتم:
خستم ،خوابم میاد.بخواب عزیزم.پوزخندی زدم و با غم رو به به او گفتم:
من االن هم خوابم ،اینها همهاش کابوسه.امیر جان ،خواهش میکنم.رو به او بهت زده گفتم:
یعنی من رفیقم رو با دستای خودم گذاشتم تو قبر؟!حلما سری به نشان تأسف تکان داد و به بیرون از اتاق رجوع کرد؛
صدایش را از پشت اتاق میشنیدم که رو به شخصی با هق هق
گفت:
اون داره دیوونه میشه ،کاش نذاشته بودیم بره توی قبر؛ آقا مهدیتو رو خدا کاری کن ،همش با خودش حرف میزنه.
و بعد با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن ،صدای گریهی او
مثل ناقوس مرگ در سرم طنین انداز میشد و من را به خوابی
عمیق دعوت میکرد ،من نیز به این دعوت پاسخ داده و روی تخت
570
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دراز کشیدم.
چند ساعت بعد مجدد بیدار شدم ،این بار مهدی را در کنار تختم
دیدم؛ نشسته بود و به صفحهی موبایلش دقیق شده بود؛ با صدای
دلنگ و دلونگی که از داخل آن میآمد ،متوجه شدم که خرس گنده
به بازی با آن مشغول است.
با صدای خشدارم رو به او گفتم:
مهدی نمیشه صدای اینو کم کنی ،الاقل میخوای بازی کنی بروبیرون بشین.
با خوشحالی لبخندی زد و صورتم را بوسید و گوش اش را داخل
جیبش گذاشت؛ رو به من گفت:
تو جون بخواه داداش ،حالت خوبه؟از حالت دراز کش به حالت نشسته تغییر حالت دادم که کمکم کرد،
رو به او گفتم:
خوبم داداش ،االن بهترم.زیر لب خداروشکری گفت که رو به او گفتم:
ساعت چنده؟نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
یه ربع به یازده ،چرا؟! کاری داری؟!سری تکان دادم و گفتم:
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نمازم قضا شد؛ باید زودتر وضو بگیرم.باشه داداش ،بیا کمکت کنم.واقعا به کمکش نیاز داشتم ،آنقدر سست بودم که نتوانم به راحتی
وضو بگیرم چرا که دست و پایم میلرزیدند و حتی روی دو پای
خود به زور ایستاده بودم؛ اما هر طور که بود به کمک مهدی وضو
گرفتم و نشسته نمازم را خواندم.
پس از پایان نماز ،روی تخت نشستم؛ در حالی که اذکار بعد نماز را
زمزمه میکردم به او نیز خیره شدم که در حال آماده کردن غذا
بود ،تسبیحم را پس از لحظهای بعد داخل سجاده انداختم و رو به او
گفتم:
مهدی من میلی ندارم.مگه میشه برادر من ،االن دو روزه چیزی نخوردی.داداش ،قفسه سینهام درد میکنه ،چیزی بخورم دردش بیشترمیشه.
باشه داداش ،فعال بیا یکم سوپ بخور ،سر دلت رو بگیره؛ آبجیحلما درست کرده ها!
به سمت تخت آمد و ظرف را طرفم گرفت ،ظرف را در دست
گرفتم و گفتم:
میخوام با رضایت خودم بیام بیرون ،اینجا بیشتر احساس خفگیمیکنم.
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باز لجبازی کردی؟! آبجی گوش منو میپیچونه.حلما با من.آخرش من از دست تو دیوونه میشم.یا بیحوصلگی گفتم:
تو االنشم دیوونهای داداش.دستت درد نکنه دیگه!قابلت رو نداشت.و با گفتن این حرف ،ظرف سوپ را نزدیک خود کردم و مشغول
شدم؛ باالخره با کلی دنگ و فنگ رضایت نامه را امضا زدم و از
بیمارستان بیرون آمدم.
ساعتی بعد به کمک مهدی و حامد که به طبقهی پایین آمده بود تا
کمکم کند به واحد شهاب برویم ،یه طبقهی دوم رسیدیم؛ پس از
ورود با استقبال حلما مواجه شدیم و مستقیم به سمت راحتیها رفتیم
و نشستیم.
پریسا داخل سالن نبود؛ احتماالً حال مساعدی نداشت ،به او حق
میدادم ،چرا که عالقهی او به شهاب برایمان کامال محرز بود و
همین او را از پای انداخته بود ،مخصوصا با وضعیتی که داشت؛
مشخص بود که استرس زیادی را هم تحمل کرده و اکنون نیاز به
استراحت داشت.
خود من نیز از اتفاق پیش آمده همچنان شوک زده و مبهوت بودم اما
به خاطر بقیه مجبور به رعایت میشدم و نمیتوانستم غم درونم را
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فریاد بزنم؛ هرچند که انبار باروت بودم و تنها به تلنگری برای
انفجار نیاز داشتم.
از لحظهای که آمده بودم در افکار خود غرق بودم که با ضربهی
آرام حامد به خود آمدم:
داداش ،با شما هستند.سری جنباندم که با دیدن پریسا رو به او گفتم:
سالم آبجی؟ خوبی؟!پریسا با نگرانی و ناراحتی رو به من گفت:
سالم داداش ،خوش اومدی ،بهتری االن؟!خوبم ،ببخشید مزاحمت شدیم.این چه حرفیه ،مگه من و شهاب جز شما کیو داریم؟!حلما رو به او که حاال روی راحتی ها مقابل من نشسته بود ،گفت:
لطف داری عزیزم ،به هر حال شرمنده این که مزاحمتیم ،گفتمکتی خانم ممکنه بیان ولی ندیدمشون؛ گفتم شاید تنها گذاشتنت توی
این مدت کار درستی نباشه ،باالخره آقا شهاب بهترین دوست ما
بودند؛ زمانی که امیر جان و هم خود من و حامد توی مشکالت
بودیم کم کمک نکردند ،وظیفمون بود که جبران کنیم؛ هر چند که به
ما هم محبت نمیکردند باز هم ما وظیفه خودمون میدونستیم که
تنهات نگذاریم.
پریسا با بغض گفتم:
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راستش خانواده هنوز اطالع ندارند ،سفر هستند؛ ممنونم از لطفتحلما جون ،اگر شما نباشید که من از تنهایی میمیرم.
و با گفتن این حرف ،شروع به هق هق کرد؛ حلما نیز چرخ
ویلچرش را به حرکت درآورد و نزدیکش شد؛ او را در آغوش
کشید و گفت:
عزیزم تو رو خدا گریه نکن ،خدا آقا شهاب رو رحمت کنه؛ خدااز اون دنیا نصیبشون کنه ،اما عزیزم شما االن مادری ،باید به فکر
دردونت باشی؛ این طفلی چه گناهی کرده ،باید خودت رو کنترل
کنی.
پریسا در آغوش حلما هق زد و در جواب او بریده بریده گفت:
حلما ،شهاب برای من همه چیز بود ،خیلی مهربون بود ،نمیدونیچقدر دوست داشت پدر بشه؛ نمیدونی با چه شوقی دلم میخواست
خبر پدر شدنش رو بهش بگم ،خودت دیدی که چقدر برنامه ریختم؛
حلما ،شهاب من برای خاک سرد ،زیادی حیف بود؛ حلما ،شهاب من
خیلی مهربون بود ،خیلی خیرخواه بود ،خیلی به من احترام
میگذاشت ،حلما من بدون شهاب چه کار کنم؟!
در آغوش حلما آنقدر گریه کرد تا آرام گرفت ،در بین ما حتی
مهدی و حامد هم از زجههای سوزناک او به گریه افتاده بودند اما
من تنها به قاب عکس او که روی میز خودنمایی میکرد زل زده
بودم و به نالهها و شیونهای پریسا گوش میدادم و تمام شوکم را در
پنجههای خود پنهان ساخته بودم تا با مشت کردن خود ،رنجشان را
فریاد بزنند.
فردای همان روز که از بیمارستان مرخص شدم ،علیرغم
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اصرارهای بقیه به ماندن در خانه؛ از خانه بیرون زدم و خود را به
نجاری رساندم.
فضای غرق در سکوت نجاری ،تنها یک چیز را فریاد میزد؛ آن
هم واژهای به نام «اندوه» بود ،گرد غم بر دیوارهای گچی سالن
نجاری آنچنان پر رنگ بود که دنیای مردگانی میمانست که سالها
رنگ شادی را به خود ندیده است.
صامت و بیحرکت همانجا کنار در سالن نشستم و از آنجا به
فضای سالن خیره شدم؛ به زیلوی پهن شده در وسط سالن ،دستگاه
اره برقی میزی ،دستگاه برش و..
همه چیز سرجای خود قرار داشت ،همه چیز مثل همیشه منظم و
مرتب در کنار هم چیده شده بودند؛ اما تنها یک چیز بود که توی
ذوق میزد آن هم غم دوری شهاب بود که مثل خوره به جانم افتاده
بود.
تصمیمم را گرفته بودم ،میخواستم برای بچهی در راه ،گهواره
بسازم ،او نباید غم دوری پدرش را تحمل کند؛ شهاب من رفته بود
اما من که نمرده بودم؛ فرزند او در قلب من جای داشت و من نیز
تصمیم گرفته بودم تا اولین قدم را بردارم.
دستم را به زانو گرفتم و به سمت قطعات چوبی که در گوشه ی
سالن قرار گرفته بودند ،رفتم؛ با کمی وارسی ،چوب مورد نظرم را
یافتم؛ آن را برداشتم و به سمت میز برش کشاندم.
دستی روی سطح پوسته شدهی چوب کشیدم ،اولین قطرهی اشک راه
خود را پیدا کرد که به دنبال آن ،بقیه نیز آن را دنبال کردند و از
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جادهی صورتم رد شدند تا ته ریش بیرون زدهام را خیس کنند.
دستگاه را روشن کردم ،با بلند شدن صدای دستگاه؛ قطعه چوب را
از قسمت تیغ تیز دستگاه خروج دادم تا بخش عالمت خورده را
برش بزند؛ ابعادش را میدانستم چرا که نمونهاش را ساخته بودم و
طرحش را در پوشهام داشتم ،بنابراین نیاز به طرح نداشت و به
راحتی و بر حسب تجربه اندازهها را زدم.
قطعات چوبی که برش داده بودم ،روی زمین میریختم تا مرحلهی
بعد را رویشان انجام دهم؛ اما همچنان صدای دستگاه در سرم اکو
میشد و به همراه آن صداهای دیگر نیز خودی نشان میدادند؛ در
این بین تنها من بودم که درگیر اصوات اطرافم ،به چوب زیر دستم
خیره شده بودم؛ جلوی دستم را نمیدیدم ،اشکهایم اجازه دید
نمیدادند اما برای مرگ رفیق باوفایم باید خون میگریستم ،اینجا که
کسی نبود ،پس میتوانستم برای شهاب مظلومم خون بگریم.
چوب بریده شده را از روی دستگاه برش برداشتم و به سمت میز
وسط بردم و پرتابش کردم.
با دو دستم ،میز وسط را گرفتم و وزنم را روی دو دستم قرار دادم؛
اجازه دادم که اشکهایم ،صورتم را چنگ بزنند؛ شهاب من مرده
بود و این بدترین اتفاق زندگیام بود.
با غصه روی زمین سقوط کردم ،با مشتهایم زمین زیر پایم را
هدف قرار دادم؛ زمین و زمان را مورد ناسزای خود قرار دادم و
شکوایهی پر نالهام را نثارش کردم:
مگه من چه بدی به کسی کرده بودم؟! مگه چی ازت خواستم؟ مگهبندهی ناخلفت بودم؟ چه خبطی کردم که مستحق این همه رنجم؟ از
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بچگی بیپدر بزرگ شدم ،از بچگی یاد گرفتم مرد باشم ،از بچگی
کلفتی مردم رو کردم ،شاهد عذاب مادرم بودم ،شاهد فقر و نداری،
شاهد تنهایی و غم؛ اگه قرار بود ازش محبت ببینم و از من بگیریش
پس چرا منو باهاش آشنا کردی؟ اگه قرار بود جوون مرگ بشه چرا
خلقش کردی؟ اگه قرار بود بمیره چرا بهش بچه داری؟
نفسی گرفتم و با هق هق بیشتر فریاد زدم:
خدایا ازت گله دارم ،خدایا از دستت ناراحتم ،خدایا دیگهنمیخوامت ،دیگه دوستت ندارم ،تو تنها رفیقم رو گرفتی ،تنها کسی
که باهاش بزرگ شدم رو گرفتی ،دیگه نمیخوامت.
سرم را به حالت سجده روی دستانم گذاشتم و مردانه گریه کردم و
داد و فریاد زدم تا اینکه خالی شدم؛ به گونهای که ساعتی بعد به
دیوار سالن تکیه بزنم و مشغول طراحی روی چوب بشوم.
نزدیک ظهر بود که مهدی با سر و صدا وارد سالن شد و با دیدن
من ،تکیه زده به ستون وسط سالن ،نزدیکم شد و در همان حال
گفت:
داداش اینجایی؟سرم را باال گرفتم و با دیدنش ،گفتم:
آره اینجام ،سالم.روی زانو نشست و رو به من دقیق شد و گفت:
-سالم ،ببینم حالت خوبه؟
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همانطور که مشغول کار بودم ،زمزمه کردم:
بد نیستم.افتضاحی که! میخوای بریم دکتر؟ قلبت خوبه؟!سری تکان دادم و گفتم:
خوبه ،مشکلی نداره.مطمﺋنی؟!آره ،نترس فعال خدا با خودم کاری نداره.تیکهی کالمم را گرفت اما چیزی نگفت ،در عوض گفت:
چه کار میکنی؟طراحی.اونو که خودمم میبینم ،تو این وضعیت؟!پس کدوم وضعیت؟!اگه بابت سفارش مشتریه ،حاج سلحشور درک میکنه شرایط رو؛خودش گفت با مشتریها تماس میگیره.
زمزمه کردم:
مشتری نیست.-پس چی؟
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دارم برای بچه گهواره درست میکنم.متعجب گفت:
کدوم بچه؟!چیزی نگفتم که خودش زمزمه کرد:
بچهی شهاب!کاردک داخل دستم را فشردم و از جایم برخاستم و به سمت میز
رفتم و به کارم ادامه دادم؛ مهدی نیز چیز دیگری نگفت و تنها لب
زد:
کمک نمیخوای؟زیر لب زمزمه کردم:
نه ،فقط تو سفارش مشتریها رو انجام بده.سری تکان داد و گفت:
روی چشمم.سپس به سمت لباس کارش رفت و او نیز در کنارم مشغول شد؛ تا
عصر مشغول بودیم ،حامد نیز به ما پیوسته بود و او نیز به کمک
شهاب کار میکرد؛ میخواستند کمکم کنند اما هر بار ماهنشان
میشدم و از آنها میخواستم من را به حال خود واگذارند؛ دم دمای
غروب بود که مهدی با عصبانیت سمتم آمد و تکه چوبی که در
دست داشتم را از دستم کشید و آن را به سمتی در پشت سرم پرتاب
کرد ،حامد به سمتش رفت تا آرامش کند اما مهدی او را پس زد و
580
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رو به من گفت:
نمیخوای بس کنی امیر؟ از صبح یه کله نشستی پای این گهوارهیمسخره ،اصال عین خیالت نیست که نزدیک بود یه سکته ی کامل
رو رد کنی ،از اون طرف هم خودت رو مرخص کردی در
صورتی که باید تحت مراقبت باشی ولی تو بیتوجه به همه ما
اومدی توی این کارگاه لعنتی و داری خودت رو دستی دستی نابود
میکنی.
نزدیکتر شد و روی دو زانو نشست و رو به من زمزمه کرد:
داداش تو رو خدا تو دیگه اذیت نکن ،زنت تو رو به من سپرده،بنده خدا نمیدونه که غذایی که میفرسته رو هم لب نمیزنی ،االن
سه روزه که تقریبا هیچی نخوردی.
چیزی نگفتم اما با چشمانی لبالب نگاهش کردم ،تکه چوبی که
لحظاتی قبل در دستم بود ،حال وسط سالن قرار داشت و از وسط دو
نیم شده بود ،مهدی که خط نگاهم را دنبال کرد ،با اندوه به تکه
چوب جدا شده رسید؛ سری به نشان تأسف تکان داد و نزدیک تر
شد و شانههایم را گرفت و سمت خود کشید و من را در آغوشش
کشید ،در گوشم زمزمه کرد:
ببخشید داداش؛ خودم درستش میکنم ،خودم نوکرتم ،خودم جایخالی شهاب رو پر میکنم ،خودمون با هم برای بچهاش کم
نمیگذاریم ،قول میدم بهت که جوری نازش رو بکشیم که کچلمون
کنه ،فقط تو آروم باش ،گریه کن ،اشک بریز فقط توی خودت نریز؛
این غم رو روی دوش خودت ننداز ،بذار ما هم کمکت کنیم.
با خیس شدن لباسش ،فهمید که عصبانیتش کارساز بوده و توانسته
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است سد وجودیام را دوباره بشکند.
«پنج سال بعد»
امیر
آقای دکتر ،به خدا خسته شدم؛ دیگه از بی محلی اطرافیانم ،از بیاهمیت جلوه دادنمون ،از زندگی بی رنگ و رومون خسته شدم؛
شوهرم همیشه طرفدار خانوادشه ،تا بهش از مادرش میگم ،سرم داد
و بیداد میکنه و بیشتر عصبیم میکنه؛ حق حرف زدن و اظهار نظر
ندارم ،حق صحبت کردن ندارم؛ جرﺋت ندارم یه سفر برم؛ تا سفر
میریم و برمیگردیم ،کلی باید حرص بخورم؛ آخه مادرش زنگ
میزنم و میگه که پسرش شده نوکر من ،باید کار کنه ببره سفر؛ خب
مگه تا زمانی که اون میرفت و میاومد ،کسی حرفی میزد که حاال
اون داره تالفی میکنه؛ نمیدونم در این شرایط با شوهرم چه کار
کنم ،چی بهش بگم که کمی هم به فکر من و زندگیم باشه ،بفهمه که
مادرش ،پدرش رو داره ولی من به جز اون پشتی ندارم.
با اتمام حرفش ،دست از نوشتن برداشتم و رو به او گفتم:
خانم کمالی ،چند سالگی با شوهرتون ازدواج کردید؟هجده سالگی.به اجبار ازدواج کردید یا همسرتون رو دوست داشتید؟مادرم اصرار داشت که زودتر ازدواج کنم ،چون فکر میکرد کهممکنه شرایط مهیا نشه؛ برای همین با اومدن همسرم ،اصرار کرد
که با همون ازدواج کنم.
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برای چی شرایط مهیا نشه؟خب چون فکر میکرد که ممکنه ازدواج نکنم.سری به تأسف تکون دادم و مجدد به سر مبحث اصلی بازگشتم و
گفتم:
شغل همسرتون چیه؟کار آزاد داره؟چه قدر اختالف سنی دارید؟یازده سال.چند تا بچه دارید؟دو تا.سری تکان دادم و آخرین نکته را نوشتم و رو به او گفتم:
خانم کمالی ،اول از هر چیز ریشه ی مشکالت شما به ازدواجتونبرمیگرده ،زمانی که شما درکی از مشکالت زندگی نداشتید،
نمیدونستید مسﺋولیت داشتن در قبال همسر و فرزندان چه قدر
میتونه سنگین باشه؛ با اومدن خانواده ی همسرتون شاید فکر
میکردید که چقدر میتونید دختر خوشبختی باشید که از عنفوان
جوانی خواستگاری مثل همسرتون دارید ،درسته؟
زن با تأسف سری تکان داد و گفت:
بله متأسفانه همین فکر ها رو میکردم.583
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بله ،معموال بچه هایی که به این سن میرسند ،مجموعه ای ازاحساسات رو در خودشون جای دادند و همین باعث میشه بدون فکر
و با عجله تصمیم بگیرند و سریعا ازدواج کنند؛ اما ریشه ی
مشکالت از جمله همین بی محبتی از طرف اطرافیان رو به دنبال
داره؛ میدونید چرا؟
چرا؟!چون طبق گفته های خودتون ،شما یازده سال از همسرتون بچه تربودید؛ مشخصه که خانواده اش به همراه خودش شما رو انتخاب
کردند که بتونند شما رو به هر شکلی که میخوان تغییر بدن؛
متاسفانه بعضی از خانواده ها اینجوری هستند و من هم بر حسب
تجربه این موضوع رو بهتون میگم.
درسته ،چرا خودم متوجه این موضوع نشدم؛ من دلم میخواستدرس بخونم اما مادر شوهرم مانع شد و گفت که شوهرت به خاطر
کاری که داره نمیتونه بخونه و تو با درس خوندن اون رو در مقابل
خودت پایین میاری.
بله این یه نمونه اش بود که خودتون هم به خوبی فهمیدید ،برایهمینه که خانواده ی همسرتون شما رو زنی میبینند که حرف گوش
کن و سر یه زیره که هر چی بهش بگن قبول میکنه؛ شما باید
خودت باشی ،نه چیزی که مادر شوهرت میخواد ،شما باید چیزی
باشی که خودت میخوای؛ اگر اینجوری زندگی کنی قطعا همسرتون
هم میفهمه که شما برای وجود خودت و خواسته های که داری
ارزش قاﺋلی ،اون زمانه که همسرتون هم قدر این ارزش رو
میدونه و ممکنه خودش هم دوست داشته باشه کمکتون کنه؛ البته
چون من شوهرتون رو نمیشناسم ،نمیدونم که چه واکنشی نشون
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بده؛ پس لطفا جلسه ی بعد با همسرتون تشریف بیارید.
زن سری پایین انداخت و بعد با تردید گفت:
چطور باید خودم باشم؟!ببینید چه عالیقی دارید؛ سفر رفتن ،مهمانی رفتن ،کالس هایمختلف رفتن ،کتاب خوندن ،فیلم دیدن یا خیاطی کردن و خیلی
چیزهای دیگه جزو عالیق خیلی از خانم هاست که دوست دارند
انجامش بدن؛ ببینید شما چه کار دوست دارید انجام بدید که تا حاال
انجامش ندادید ،اونو انجام بدید و البته حتی با بگو مگو سعی کنید به
همسرتون بقبولونید که شما هم حقی توی زندگیتون دارید و باید به
حقتون برسید.
اما؛ هیچ وقت به هم بی احترامی نکنید ،این موضوع تنها چیزیه که
من به مراجعه کنندگان توصیه میکنم که رعایت کنند؛ بی احترامی
به هم و خانواده ی هم بیشتر به جای اینکه نتیجه بده ،بیشتر نتیجه ی
عکس میده.
سری تکان داد و پس از چند سوال دیگر مطب را ترک کرد.
او آخرین بیماری بود که امروز داشتم ،کش و قوسی به بدنم دادم و
از پشت میز بلند شدم؛ پس از مرتب سازی میز ،از اتاق خارج شدم
و رو به خانم سلطانی؛ منشی مطب گفتم:
خانم سلطانی خسته نباشید ،مثل اینکه امروز مریض نداریم بهترهشما هم مطب رو ببندید.
-سالمت باشید دکتر ،اما یه مریض دیگه هم داشتید ،خانم توکل؛
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انگار یادتون رفته.
اونو یادم نبود ،مشاوره داشت؟!نه قرار بود از دادگاه نامه بیاره برای کارهای طالقش.اوکی ،نامه اش رو عکس بگیرید و ایمیل کنید تا مطالعه کنم،چون فردا مطب نمیام؛ خودم نامه اش رو مطالعه کردم قرار میذارم
با شوهرش بیان صحبت کنیم.
پس شماره شوهرش رو براتون ایمیل میکنم.باشه ممنون از یاد آوریتون؛ خدانگهدار.روز خوش.از مطب خارج شدم و به سمت ماشینم که داخل پارکینگ مطب
پارک کرده بودم ،رفتم.
از پارکینگ خارج شدم و به سمت خیابان راه افتادم ،دم ظهر بود و
خیابان چندان شلوغ نبود و بنابراین به سرعت به سمت مقصد راه
میراندم که با تماسی که داشتم ،آن را وصل کردم و گفتم:
سالم عزیزم ،حال خانم من چطوره؟سالم امیر جان ،خوبی؟ خسته نباشی؟سالمت باشی ،چه خبرا؟از صبح خبری نیست ،فقط امیر باید بری دنبال بچه ها ،مربیشونزنگ زد و گفت که کچلشون کرده.
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WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

لبخند عمیقی زدم و گفتم:
الهی قربونشون برم ،آره گفته بودی ،توی مسیرم.کادو که یادت نرفته؟!مگه میشه یادم بره ،خریدم؛ گذاشتم صندوق عقب؛ کیک همحاضره فقط عصر به حامد میگم سر راهش بگیره.
باشه عزیزم ،دستت درد نکنه.دست شما هم درد نکنه خانم.قربونت برم ،زود بیا که بچه ها هم ممکنه گرسنه باشن.باشه حتما.با قطع گوشی ،داخل کوچه پیچیدم و به سمت مهد رفتم.
دم مهد ،بچه ها ایستاده بودند و منتظر بودند تا خانواده شان سر
برسد؛ نقل و نبات من هم بینشان پرسه میزدند؛ سری به نشان تأسف
تکان دادم و نزدیکشان شدم؛ با دیدنم ،هر دو به سمتم دویدند و روی
دوشم سوار شدند؛ هر دو را بغل گرفتم و ایستادم؛ با اخم رو به هر
دو گفتم:
مگه قرار نبود که داخل مهد باشید تا میرسم ،دوباره اومدید بیرونکه!
دارا با تخسی سرش را جنباندن اما نورا جایی نزدیک گوشم گفت:
بابا امیل ،همش تخسیل داال است ،اون گفت بیایم بیلون ( بابا امیر،587
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همش تقسیر دارا است ،اون گفت بیایم بیرون)
دارا با صدای بلند گفت:
نه تخسیل( تقسیر) خودشه.خیلی خب ،حاال تا صبح بزنین تو سر و کله هم؛ منکه میدونم تواین نبات منو اغفال میکنی؛ این چیزا رو مهدی یادت میده.
دارا همانطور که به سمت ماشین میرفتم با عصبانیت گفت:
چال هل چی میشه تخسیل عمو مهتی میشه؟ من خودم میدونم بایدمواظب ناسوسم باشم(.چرا هر چی میشه تقسیر عمو مهدی میشه؟
من خودم میدونم باید مواظب ناموسم باشم).
در ماشین را باز کردم و آن ها را روی صندلی عقب گذاشتم و
کمربندشان را بستم اما نورا مثل همیشه مقاومت کرد و نگذاشت
کمر بندش را ببندم و آمد و روی صندلی جلو نشست؛ رو به دارا
گفتم:
فقط مونده تو فینگیلی بدونی ناموس چیه ،بزار دستم به مهدیبرسه که دم گوش تو هی پچ پچ میکنه.
در را بستم و روی صندلی جلو نشستم ،خواستم راه بیفتم که با دیدن
قیافه ی غضب آلود دارا ،رو به او گفتم:
چیه ،چرا اینجوری نگاه میکنی؟فقط من باید کملبند ببندم؟(فقط من باید کمربند ببندم؟)ابرویی باال دادم و نگاهی به نورا انداختم که او نیز مثل من ابرو
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باال داده است و با نگاه مغرور به دارا نگاه میکرد ،دلم برایش
ضعف رفت ،بغلش کردم و یه ماچ درست حسابی از لپهایش کردم و
گفتم:
بچه اینجوری نگاه نکن ،میام میخورمت ها!دارا:
بله دیگه ،این خانم بال شما نباته؛ بوسش میکنی؛ از من کملبندمیبندی(.بله دیگه ،این خانم برای شما نباته؛ بوسش میکنی؛ از من
کمربند میبندی).
آقا دارا ،اینقدر غر نزن؛ بزار برسیم ،شما رو هم میخورم اما باچی؟
نورا در این حال گفت:
با سس مایونس (.با سس مایونز)یه بوس دیگر از لپ نورا گرفتم که به عادت همیشه ،او نیز بوسه
اش را روی گونه ام گذاشت و گفت:
بوسش نکنیا ،پل لو میشه(بوسش نکنیا ،پر رو میشه).دارا گفت:
تو پل لو نشو ،نترس(.تو پر رو نشو ،نترس).و بعد ادای نورا را در آورد؛ گفتم:
پسرم ،ادای خواهرت رو در نیار ،زشته عزیزم.589
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رو به نورا گفتم:
نبات بابا ،شما هم با نقل بابا یکی به دو نکن.بچه ها همچنان به کل کل خود ادامه میدادند؛ تصمیم گرفتم راه بیفتم
وگرنه تا عصر معطل بودیم ،چونکه کل کل این دو تا فنچ تمامی
نداشت؛ لحظاتی بعد به خانه رسیدیم؛ با پارک ماشین ،دارا کمربندش
را باز کرد و از ماشین پیاده شد و به سمت در خانه دوید؛ خدا رو
شکر قدش به زنگ نمیرسید وگرنه با زنگ زدن های مداومش،
مردم را عاصی میکرد.
همینطور باال و پایین میپرید که رو به او گفتم:
بچه صبر کن من نورا رو بیارم بعد میام در رو باز میکنم؛ نورا رابغل گرفتم و به سمت در ورودی رفتیم ،زنگ در را زدم؛ حلما با
دیدنم ،در را باز کرد و با باز شدن در؛ دارا شروع به دویدن کرد،
رو به او گفتم:
بچه آروم ،میخوری زمین.اما او که گوش نمیداد ،مجبور بودم با چنین شیطونی کنار بیایم ،رو
به خواهرش گفتم:
آخه چرا برادرت نباید شبیه تو میشد؟!با شیطنت گفت:
اونخت (اونوقت) من نبات تو نمیشدم.با این حرفش ،لبخندی عمیق زدم و چشمان خوشرنگی را بوسیدم و

590

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

گفتم :
قربونت برم من ،نبات امیر.با رسیدن به واحدمان ،متوجه در شدم که چهارطاق باز است؛ سری
به نشان تأسف تکان دادم که نورا دم گوشم با آهستگی گفت:
بابا امیل ،باسم دل خونه لو چهال داق باس گذاشته(.بابا امیر ،بازمدر خونه رو چهار طاق باز گذاشته).
گازی از لپش گرفتم که دادش درآمد ،پشت بند او این شکایت حلما
بود که به گوشم رسید:
چکار به به بچه داری ،هنوز نیومده دادش رو درآوردی.حق به جانب ،نورا را روی زمین گذاشتم که به سمت حلما دوید و
خودش را در آغوش او رساند ،رو به حلما گفتم:
به این فرفره بگو که که اینجوری نگاه نکنه چون قول نمیدمنخورمش.
حلما نگاهی به نورا کرد و سرش را روی سر او گذاشت و رو به
من گفت:
تو چکار به دختر من داری ،اصال دلش میخواد ،خودشو برای مالوس نکنه واسه کی لوس کنه؟!
اینجا بود که دارا ،حوله به دست؛ دستش را روی دیوار گذاشت و
گفت:
نگفتم این خوتشو لوس موکونه ( نگفتم این خودشو لوس میکنه)نگاهی به استایلش کردم و با خنده گفتم:
تو چی میگی ارباب ،برو لباساتو درار که گرسنمه.به سمت اتاق رفت؛ پشت بندش ،نورا از آغوش حلما خارج شد و او
نیز به برادرش پیوست؛ وقتی که تنها شدیم ،به سمت نورا رفتم و
گفتم:
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احوال خانم من؟دستی به موهایم کشید و آنها را پریشان کرد و گفت:
عالی ،مخصوصا امشب که تولد بچه هاست ،بیشتر خوشحالم.خدا رو شکر.زنگ زدم آقا مهدی هم میاد.تو زنگم نزده بودی ،جاش اینجا بود.ﺋه امیر.مگه چیز بدی گفتم ،نیازی به زنگ نبود؛ مهدی سر و تهش روبزنی اینجاست.
تو که مهمون نواز بودی آقا!اآلنم هستم ،میگم نیاز به گفتن نبود؛ خودش میدونست باید بیاد.دیگر چیزی نگفت و به سمت آشپزخانه رفت؛ من نیز سمت بچه ها
رفتم؛ با باز شدن در ،نورا دوید و یکی از پاهایم را گرفت ،عادت
همیشه اش بود؛ هر وقت میخواست کسی بغلش کند و یا اگر گریه
میکرد و نیاز داشت کسی آرامش کند ،اینگونه درخواستش را به
مخاطب میفهماند؛ البته فقط این واکنشش در برابر من بود؛ اگر
میخواست تا مهدی بغلش کند به او میگفت.
خم شدم و جسم نرم و کوچکش را در آغوش گرفتم و فشردم و رو
به او گفتم:
آخیش ،چه دلم تنگ شده بود خانم!دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت:بابا امیل؟جون دل بابا؟!برای خاله ملیم باید نقاشی بتشم ،به حلما جون میتی تابتشه؟!(برای خاله مریم باید نقاشی بکشم ،به حلما جون میگی تا
بکشه؟)!
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قربونت برم من ،حلما جون که نمیتونه خر و بز بکشه که پدرصلواتی!
دارا دست به سینه ایستاد و با تأسف رو به ما گفت:
هل کسی باید خوتش کارهاش رو بکنه؛ مگه نه؟!(هر کسی باید خودش کارهاش رو بکنه؛ مگه نه؟)!
او را نیز با دست دیگر بغل گرفتم و گفتم:
بله بزرگ مرد کوچک من؛ شما راست میگی ،اما اول بریم ببینیمحلما جون چی درست کرده که مردم از گرسنگی.
و بعد با گفتن این حرف سه نفری به سمت آشپزخونه راه افتادیم.
آن دو را روی میز نشاندم و خودم به کمک حلما رفتم ،حلما رو به
من با نگرانی گفت:
صد بار گفتم بچه ها رو روی میز نذار ،شیطونی میکنن میفتن.بیخیال گفتم:
مشکلی پیش نمیاد ،مغزشون پذیرفته که نباید روی میز شیطونیکنن.
این دیگه چه استداللیه آقای روانشناس.دقیقا از همون استدالل های روانشناسانه است.و با گفتن این حرف ،ظرف طاس کباب را روی میز گذاشتم و رو
به آن دو که در حال صحبت با هم بودند ،با شوخی گفتم:
باز شب مهمون داریم ،باید حاضری بخوریم!نورا مثل همیشه با گفتن این حرفم گفت:
بابا امیل ،مده خودت نمیتی که هل چی بوت؛ بدیم خدا لو شکل( بابا امیر ،مگه خودت نمیگی که هر چی بود؛ بگیم خدا رو شکر).
باالخره که من میخورم شما رو دختر عزیزم.با گفتن این حرف ،از ته دل خندید که بغلش گرفتم و روی پای خودم
نشاندمش ،حلما نیز رو به دارا گفت:
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پسر عزیز خودم ،بیا بغل خودم ببینم.دارا که درخواست حلما را دید ،به سمتش رفت و دستش را دور
گردن حلما انداخت و رو به او گفت:
به تول عمو مهتی ،فهمیتم که ماس مادی کلدی( به قول عمومهدی ،فهمیدم که ماست مالی کردی)
این بار حلما بود که او را در آغوشش فشرد و گفت:
قربونت برم من که عین نقل میمونی ،شیرین زبون من.با لبخند از جا بلند شدم و سرش را که در آغوش حلما اسیر شده بود
را بوسیدم؛ اما گفتم:
مگه دستم به این عمو مهدیتون نرسه ،آخرش شما دو تا رو اغفالمیکنه.
نورا که از آغوشم به سمت بشقاب روی زمین کشیده میشد ،دستش
را به سیب زمینی داخل بشقاب زد و در همان حال گفت:
اخفال چیه دیته؟(اغفال چیه دیگه؟)رهایش کردم که به راحتی به سمت میز رفت و دستش را داخل
طاس کباب زد و من در همان حال گفتم:
نورا خانم ،اغفال یعنی عمو مهدی اومد سمتش نمیری باشه؟حلما رو به من گفت:
ای بابا ،چکار بچه ها داری؟! آقا مهدی رو دوست دارن.منم خیلی چیزا دوست دارم ،دلیل نمیشه که...نورا:
حلما جون الست میته ،من عمو مهتی لو لوست دالم(حلما جونراست میگه ،من عمو مهدی رو دوست دارم)
دارا در ادامه ی حرف نورا گفت:
بیچاله عمو مهتی!(بیچاره عمو مهدی)رو به حلما گفتم:
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ببین چطور مغز اینا رو شست و شو داده!بسه امیر.نورا:
مده مغز هم شسده میشه؟!بله خانم ،فقط جونوری مثل مهدیه که میتونه مغز آدمو بشوره.دختر عزیزم حرفی نزد و تنها شانه ای باال انداخت و مشغول
خوردن شد؛ با لبخند به او و دارای عزیزم که مهم ترین دارایی های
زندگی ام بودند نگریسم ،تنها وجود آنها بود که میتوانست غم
دوری برادرم را تسکین دهد.
امشب بچه ها پنج ساله میشدند و ما به همین مناسبت برایشان تولد
گرفته بودیم ،به خودشان نگفتیم وگرنه از سر و کولمان باال میرفتند
و کادویشان را زودتر از موعد میخواستند.
البته راهنمایشان عمو مهدی شر و شیطون تر از خودشان بود که به
سمت بازیگوشی کردن سوقشان میداد.
از ظهر که آمده بودیم ،پس از خوردن ناهار ،بچه ها را خوابانده
بودیم؛ با فرو نشستن صدای پر شیطنتشان ،خانه نیز در سکوت فرو
میرفت و اندک زمانی باقی میماند تا به استراحت بپردازیم؛ اما نامه
ی خانم توکل که برایم ایمیل شده بود و میبایست آن را بررسی
میکردم؛ مانع از استراحت دم ظهر شد ،بنابراین مشغول مطالعه و
انجام امور مربوط به مشاوره ی او شدم.
اما باالخره قدرت خستگی بر روی چشمان خسته ام پیروز شد و من
را به آغوشی از جنس خواب دعوت کرد.
ساعتی را با آرامش ،در همان جا؛ در گوشه ای از سالن مشغول
چرت کوتاه مدتی شدم اما با احساس صدای پچ پچ بچگانه ای،
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کنجکاو شده و در همان حالت خواب آلود ،چشم بسته به صحبت
های زیرکانه شان گوش فرا دادم:
نتن داال (.نکن دارا).خیلی باحاله ،ببین!اذیتش نتن ،بابا بیدال میشه(.اذیتش نکن ،بابا بیدار میشه).منتظر بودم ببینم دارا چه واکنشی نشان میدهد که با ریخته شدن
پارچ آب سرد روی سرم ،شوکه شدم و ناگهان در جای نیم خیز
شدم.
با بلند شدنم ،صدای خنده ی آشنای مهدی بلند شد؛ به همراه او ،نورا
و دارا نیز با سر و صدا و هورا کشان به سمت مهدی رفتند و
خودشان را در آغوش او جای دادند.
مهدی نیز با بغل گرفتنشان ،با لبخند گفت:
آ باریک هللا ،آفرین عمو؛ برای اولین مرحله بد نبود.با حرص رو به او گفتم:
مهدی مگه دستم بهت نرسه ،حاال کارت به جایی رسیده این دو تارو علیه من میکنی؟!.
ﺋه داداش بیدار شدی؟رو به دارا گفت:
بچه گفتم یخ بذار رو صورتش ،نگفتم که پارچ رو خال کن.596
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دارا گفت:
ﺋه عمو ،خودت گفتی هل چخد آب بود بلو بیال ،یخ بود توش چهبهتل(ﺋه عمو ،خودت گفتی هر چقدر آب بود برو بیار ،یخ بود توش
چه بهتر)
با گفتن این حرف ،نورا اضافه کرد:
منم شاخد (منم شاهد)مهدی هر دو را روی زمین گذاشت و با لبخند رو به نورا گفت:
بچه تو شریک دزدی یا رفیق قافله؟!نورا دستی به صورتش زد و به حالتی تفکر مانند رو به ما گفت:
مگه دزد بت نیست؟! اینجولی من لفیخ خافله ام(.مگه دزد بدنیست؟! اینجوری من رفیق قافله ام).
رو به او با لبخند گفتم:
بیا اینجا تو بغلم ،تو فقط عشق منی.بدو بدو کرد و خودش را در آغوشم انداخت؛ محکم او را در آغوشم
فشردم؛ آنقدر که مهدی از آن طرف سالن به سمتم آمد و بچه را از
آغوشم جدا کرد؛ رو به نورا گفت:
برو عمو با برادرت بازی کن.نورا بی توجه به نگرانی و تپش قلبم از من دور شد و به سمت
برادرش رفت و اندکی بعد ،صدای شیطنتشان از داخل اتاق به گوش
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میرسید؛ با صدای مهدی نگاهم را به او دادم:
امیر؟!سری از روی تایید تکان دادم و رو به او گفتم:
اگه یک روز این نقل و نبات نباشن ،من واقعا میمیرم مهدی!خب مگه کسی این دو تا شیطون رو ازت گرفته؟!نه اما ،من نگرانم.برادر من ،تو همیشه نگرانی؛ اما جان من مواظب اون قلبمریض هم باش ،حلما خانم همش نگرانته ،این دفعه واقعا ً سکته
میکنیا!
دست خودم نیست ،با نگرانی مطب رو تعطیل میکنم و میرمدنبالشون ،میترسم بچه ها رو از من بگیره؛ بیاد و ببرشون.
خدا بزرگه ،مطمﺋن باش اون خودش هم پشیمونه ،میخواد جبرانکنه.
یعنی چی؟به تته پته افتاد و گفت:
هیچی هیچی ،پاشو برو لباست رو عوض کن ،بیا بشین.با شک نگاهش کردم که بلند شد و به سمت اتاق بچه ها رفت ،از جا
بلند شدم و به سمت اتاق راه افتادم؛ حلما جلوی میز توالت قرار
گرفته بود و داشت با وسایل روی میز ور میرفت که گفتم:
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خانم من رو کمتر نگاه کن ،تموم میشه.لبخندی زد و رو به من گفت:
چرا خیسی؟این دارای تخس دست گل جدید یاد گرفته.چی؟مهدی بهش گفته اگه آب بریزه رو صورت من ،اینجوری میتونهراحت تر بیدارم کنه ،ولی بچه نمیدونه که منو تا مرز سکته میبره.
لبخندی زد و گفت:
بچه ان دیگه ،تو که دعواشون نکردی؟همانطور که به سمت تخت میرفتم تا پیراهن زرشکی رنگی که حلما
آماده کرده بود را بردارم ،گفتم:
دلم میاد مگه؟! این دو تا از صبح تا شب خرابکاری میکنن ،مندلم نمیاد یه نگاه چپ کنم بهشون.
خوش به حال نقل و نبات پس.آخرین دکمه ی لباس را بستم و به سمتش رفتم ،رو به او نشستم و
گفتم:
مگه شما تاج سر نیستی خانم؟ چرا خوش به حال نقل و نبات؟!لبخندی زد و دستش را میان موهایم برد ،با آرامش با آنها ور رفت،
من نیز از نوازش دستش ،آرامش گرفتم و چشمانم را آرام بستم؛ رو
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به او گفتم:
قربون این ناخن ها برم که اینقدر زاللن.دستش را از میان موهایم بیرون کشیدم و روی آن بوسه زدم ،رو به
او ادامه دادم:
چشمات یه چیزی میخوان بگن ،بگو به من.هنوزم حرفمو از چشمام میخونی!چشمات با من حرف میزنن ،مگه میشه نخونم؟!سکوت کرد اما پس از مدتی نه چندان طوالنی ادامه داد:
گاهی اوقات از خودم بدم میاد.چرا خانم؟!چون من نتونستم اینجوری مثل تو باشم ،عشقی که به تو دارم فراتر از هر چیزیه که فکرش رو بکنی ،اما منو ببخش که نتونستم به
اندازه ی تو ابرازش کنم.
با اطمینان به او گفتم:
اتفاقا ً مرد ها هیچ وقت به دنبال کلمات نیستند ،اینکه هنوز جلویآینه مینشینی و برای من آرایش میکنی ،از اون کیک های خوشمزه
ی شکالتی درست میکنی ،شبها به استقبالم می یای و گاها مثل االن
برام لباس انتخاب میکنی ،همش نشونه ی عشقه؛ من این عشق رو
از کلمات بیشتر دوست دارم ،وجود تو در کنارم ،زیر این سقف،
کنار حامد و بچه ها دوست دارم؛ من چشمهات رو دوست دارم،
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وقتی به من زل میزنی و دست به ته ریشم میکشی ،موهام رو کوتاه
میکنی و خودت برام عطر میزنی ،همه اش رو دوست دارم؛ ببین،
تو از من جلوتری ،مثل اینکه دارم عقب می افتم؛ باید یه فکری کنم.
لبخندی زد و دستی روی شانه ام کشید و چروک لباسم را با دست
گرفت؛ میدانستم حرفی میخواهد بزند و طفره میرود ،ادامه دادم:
اما از این بحث بگذریم ،تو میخوای یه چیز به من بگی؟ اونوبگو.
تعلل و تردید را کنار زد و گفت:
چی بگم ،آخه...بگو هر چیزی که هست رو.با تعلل زمزمه کرد:
راستش ،را ....راستش؛ پریسا امشب میاد اینجا.با شنیدن نام پریسا ،موج عظیمی از نگرانی و اضطراب اطرافم را
نشانه گرفت و شدتش را روی قلبم نمایان ساخت؛ حلما با نگرانی
نزدیکم شد و دستش را دو طرف صورتم گذاشت و گفت:
امیر جان ،قربونت برم؛ اصال جای نگرانی نیست ،از لحاظقانونی تو قیم بچه ها هستی ،پریسا نمیتونه کاری کنه.
اگه بچه ها رو ببره؟!نگران نباش عزیزم ،اون خودش هم پشیمونه ،باور کن بدونهاجازه نمیتونه کاری رو از پیش ببره.
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با تپش قلب دسته ی ویلچر را رها کرده و خودم را روی تخت
انداختم ،با فکر و خیال رو به او گفتم:
اصال ،من بچه ها رو امشب میبرم بیرون.ببین امیر ،همون قدر که تو به بچه ها وابسته هستی ،منم هستم؛شاید بیشتر از تو؛ اما امیر تو نمیتونی این حق رو از اون بگیری.
اون حقی نداره ،اصال صالحیتش رو نداره؛ با کاری که اونکرده ،نبایدم بخواد بچه ها رو ببینه.
باشه عزیزم ،اما خواهش میکنم یه امشب رو کوتاه بیا.نباید میذاشتی بیاد.حاال کاریه که شده ،سفارش نکنم دیگه.نگران نباش.و با گفتن این حرف ،بدون هیچ انرژی از روی صندلی بلند شدم تا
آماده شوم.
با صدای زنگ در ،حلما رو به من گفت:
احتماالً حامد ،عزیزم در رو لطفا باز کن.سری تکان داده و به سمت در رفته ،آن را باز کردم؛ با دیدن حامد
و کیک داخل دستش؛ لبخندی زدم و کمکش کردم و در نهایت رو به
او گفتم:
سالم داداش ،دستت درد نکنه ،مزاحم تو هم شدم.602
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با ذوق و شوق ،گفت:
سالم امیر جان ،این تعارفت رو بذار کنار؛ بگو ببینم نقل و نباتتکجان؟
همانطورکه به سمت آشپزخانه میرفتم ،رو به او گفتم:
با مهدی تو اتاقن.و با گفتن این حرف ،او به سمت اتاق رفت و حاال صدای داد بچه
ها بود که با دیدن حامد به هوا رفته بود ،اصوالً این دو تا نقل و
نبات بودند که با دیدن مهدی و حامد میتوانستند کل خانه را به
زمین بزنند و آن زمان است که کسی جرﺋت مقابله با آنها را دارد.
حلما نیز با ورود حامد ،پوشیده به سالن آمد و به سمت آشپزخانه
رفت و اندکی بعد با سینی چای در دست ،به سمت سالن آمد؛ با دیدن
او ،به سمتش رفتم و سینی را از روی پایش برداشتم و روی میز
گذاشتم ،بعد با صدای بلند حامد و مهدی را صدا زدم:
حامد و مهدی ،تو اون اتاق چی داره که شما تا میاین تو این ،خونهباید از اونجا جمعتون کرد؟! پاشین بیاین دور هم بشینیم.
حامد در حالی که نورا را بغل داشت ،از اتاق بیرون آمد و گفت:
نمیخواین بادکنک بزنیم؟نه بابا ،االن تا میایم بادشون کنیم ،این مهدی نمیذاره که.مهدی نیز با دارا از اتاق بیرون آمد و گفت:
من کی اینجوریم؟! ببین عمو جون ،این بابات همش منو مقصر603
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میدونه ،خودش نمیخواد بادکنک بذاره.
آره اصال ،جان من کوتاه بیا ،بچه ها رو به جون من ننداز کهحوصله ندارم.
چته باز ،کی دوباره گازت گرفته.مهدی بچه نشسته االن یاد میگیره.دارا با کنجکاوی گفت:
گازت میگیله یعنی چی؟با حرص رو به مهدی گفتم:
دهنت سرویس مردک.نورا نیز اضافه کرد:
سلویس همونیه ته که میاد دنبالمون مخد؟(!سرویس همونیه که کهمیاد دنبالمون مهد؟)!
حامد نورا را بوسید و با خنده گفت:
آره عزیزم.نورا:
پس چجولی دهن لو سلویس میتنه؟رو به مهدی گفتم:
مهدی کال دردسری!604
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به من چه برادر من ،تو خودت گند زدی ،اونوقت تقصیر منمیندازی؟!
حلما رو به ما گفت:
خیلی خب حاال ،فعال بیاین چایی بخوریم تا سرد نشده ،مهمونمونکه اومد ،کیک رو میاریم.
حامد:
کاش بچه ها مهد رو هم دعوت میکردیم ،خیلی کیف میداد.مهدی:
حامد فکر نمیکنی از پنج سالگیت خیلی وقته گذشته؟حامد با خنده آمد و روی مبل کنار من نشست و نورا را در آغوش
خود نگه داشت و در همان حال گفت:
داداش ولی خیلی حال میده ،یه مشت کوچولو میریزن وسط ،تونمیدونی کدومشون رو بخوری.
نورا:
مده همه ی بچه ها خولدنین؟!حلما:
بله دخترم ،اگر مثل شما بامزه و خوشمزه باشن که خوردنین.با لبخند گونه اش را نوازش کردم و زیر لب قربون صدقه اش رفتم
که دارا آمد و روی پایم نشست که مهدی رو به او گفت:
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درس سوم بچه ،هیچ وقت حسادت نکن؛ اونم به خواهرکوچکترت.
دارا:
من ده حسادت نتردم!مهدی:
تو گفتی و منم باور کردم.من اما بی ربط گفتم:
مهدی درس یک و دو چی بوده یادش دادی که االن رفتی سراغدرس سه؟!
مهدی خواست چیزی بگوید که دارا بی توجه به تعجب همگی ما
گفت:
درس یت ،یه مرت جتلنمن بایت حواسس به ناسوسش باسه ،واسههمین بایت ناسوسس رو بوس کنه؛ درس تو اینه که نذارم نوال ،به
پسال نزدیت بسه.
همگی به خاطر تعریف بامزه اش خندیدم ،حتی مهدی که خودش
خوب میدانست چه گندی زده است؛ خنده اش گرفته بود؛ رو به
مهدی با خنده گفتم:
خودت رو مرده فرض کن مهدی ،فکر میکنی این دو تا مثلبچگی خودت خل و چل و نادونن؟ اتفاقا ً این دو تا صد تای من و تو
رو درس میدن.
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پوفی کردم و رو به بقیه گفتم:
آقای معلم درس اخالق میده بچه رو.مهدی با خندی گفت:
خدایی بچه ها گیراییشون تو این مساﺋل باالست ،یه بار بیشترنگفتما ولی ببین با همون یک بار از بر شد.
مدال افتخار بندازم گردنشون تا به خودت ببالی؟چی بگم واال ،اول بذار ترم جدید رو تموم کنن بعد.بچه پرویی نثارش کردم که چشمکی زد و پا روی پا انداخت.
با صدای زنگ در ،نگاهم به ساعت کشیده شد ،ساعت ،هفت عصر
را نشان میداد و هنوز میرفت تا سیاهی شب ،آسمان را روشن کند،
اما او انگار زودتر آمده بود؛ مشخص بود که او میخواهد ساعات
بیشتری را در کنار بچه ها بماند اما از نظر من ،او لیاقت این
لحظات را هم نداشت.
با صدای حامد که گفت « من باز میکنم» نگاهم به نگاه ملتمس حلما
کشیده شد که از من میخواست تا مراعات مهمان را داشته باشم،
سری تکان دادم تا او را مطمﺋن کنم؛ او نیز با این اطمینان به سمت
در رفت تا از مهمانش استقبال کند.
با آمدنش به سالن ،دارا را که روی پایم نشسته بود را در بغلم
فشردم و از جای برخاستم؛ با دیدنمان رو به مهدی که چندان هم
متعجب از حضور او نبود ،گفت:
سالم آبجی ،خوش اومدی.پریسا زیر لب با او سالم و احوالپرسی کرد و بعد به سمت من آمد و
مقابلم ایستاد؛ ابتدا نگاهی از روی دلتنگی به دارا کرد و دستی روی
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سرش کشید و بعد رو به من گفت:
سالم داداش.بدون اینکه نگاهش کنم ،رو به او گفتم:
سالم خانم ،خوش اومدین.تنها « ممنونمش » را که زمزمه کرد شنیدم چرا که حلما رو به او
گفت:
بفرما آبجی ،خونه ی خودته.او نیز با لبخند ،سری برای حلما تکان داد و مبلی را برای نشستن
انتخاب کرد.
با نشستن او ،جمع در سکوتی عجیب فرو رفت ،حامد که از حضور
او ،آن هم امشب متعجب بود ،مهدی نیز زیاد از بودن او خوشحال
نبود و این از در هم شدن ابروانش مشخص بود و اما حلما ،او نیز
برایش فرق نداشت که مهمان چه کسی است ،در هر حال حبیب خدا
در خانه اش بود و احترامش جای خود داشت ،بنابراین لبخند از
لبانش کنار نمیرفت؛ اما من ،من نیز از حضور او خوش حال
نبودم و بدون اینکه نگاهش کنم ،به روبه روی خود ،جایی که نورا
در میان اسباب بازی هایش نشسته بود و با آنها بازی میکرد ،نگاه
میکردم؛ دقایقی به همان صورت گذشت که با بی قراری دارا در
دستم ،رهایش کردم و او به محض رها شدن ،به سمت نورا پا تند
کرد و او نیز خودش را در بازی با او دخالت داد.
پا شدم و برای به پا داشتن نماز به اتاق رفتم؛ سعی کردم کمی بیشتر
نمازم را طول بدهم تا کمتر در جمع خفقان آور موجود در سالن
قرار گیرم؛ اما دیری نپایید که حلما خود را به درون اتاق رساند و
گفت:
امیر چه کار میکنی یک ساعته ،زشته بابا؛ آقا مهدی خسته شد ازبس حرف های بی ربط و با ربط زد؛ پاشو ببینم.
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حاال نمیشد یک روز دیگه این خانم تشریف فرما میشدن؟!نه نمیشد ،پاشو دیگه داری عصبیم میکنی.خیلی خب خانم ،شما برو منم میام.حلما با عصبانیت اتاق را ترک کرد ،زمانی که از اتاق بیرون آمدم،
مهدی داخل سالن نبود و تنها حامد بود و پریسا ،حامد در گوشه
نشسته بود و با گوشی اش درگیر بود و پریسا نیز تنها به بچه ها که
در وسط سالن همچنان برای خود خانه میساختند و گاهی نیز با هم
درگیر میشدند ،زل زده بود؛ به سمت آنها رفتم و گفتم:
بچه های بابا ،قربونتون برم؛ بیاین با هم اینا رو جمع کنیم کهمیخوایم تولد بگیریم.
بچه ها با شنیدن اسم تولد ،خوشحال از جای برخاستند و از گردنم
آویزان شدند؛ من نیز هر دو را در آغوش گرفتم و به سمت
آشپزخانه راه افتادم که مهدی با سر و صدا از آنجا بیرون آمد و در
حالی که کیک را در دست داشت؛ جلوی بچها میچرخید؛ در همان
حال بود که مقداری از خامه ی کیک را بر دست گرفت و روی
بینی هر دوشان کشید؛ بچه ها با این کار او ،هر دو ذوق زده شدند
و غش غش خندیدند؛ حامد نیز گوشی اش را به کناری سوق داد و
سمت من آمد ،دارا را از دستم گرفت و گونه اش را بوسید و به
همراه مهدی به سمت میز وسط سالن رفت.
با سر و صدا برای بچه ها آواز خواندیم و از آنها خواستیم تا کیک
خود را فوت کنند؛ سپس به هر کدام از آن ها هدیه ای دادیم؛ مهدی
برای هر کدام ست لباس دوقلویی خریده بود ،حامد برای نورا
عروسک و برای دارا ماشین خریده بود.
من و حلما نیز برای دارا قطار و برای نورا نیز ست وسایل آرایشی
اسباب بازی خریده بودیم.
اما پریسا با خود یک کادو آورد ،آن را روی میز گذاشت و بعد به
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سمت حامد رفت و دارا را از آغوش او گرفت ،دارا را در آغوش
خود فشرد؛ با در آغوش گرفتن او ،اشکهایش روان شدند؛ با دیدن
این تصویر ،نگاهم را از او گرفتم و به گوشه ی دیگر دادم؛ کمی
نگذشت که به سمت من آمد و بدون اینکه از من بخواهد ،دستش را
به دست نورا گرفت و خواست او را از آغوشم بگیرد که نگذاشتم،
اما با زمزمه ی حلما که نامم را صدا میزد ،دستم را از دور او آزاد
کردم و ثانیه ای بعد بود که نورا را در آغوش نداشتم.
همگی با صدای گریه ی او ،منقلب شده بودند و سکوت کردند؛ اما
من انگار سنگدل شده بودم که لحظه ای ناراحتی او را درک
نمیکردم و بالعکس دوست داشتم از خانه ام برود؛ بنابراین باز جایم
بلند شدم و به سمتش رفتم و با خشونت نورا را از آغوش او کشیدم؛
رو به او گفتم:
بسه دیگه ،بهتره از اینجا بری.حلما با ناراحتی و عصبانیت گفت:
امیر!رو به او گفتم:
نمیخوام چیزی بشنوم.پریسا با عصبانیت گفت:
تو حق نداری با من اینکار رو بکنی.فعال که میبینی حق با منه ،تویی که نمیتونی ادعای حق داشتهباشی.
فکر نمیکردم اینقدر نامرد باشی ،فکر میکردم بعد شهاب میتونمروی کمکت حساب کنم ،اما تو از بهمنم نامردتر بودی.
با پوزخند گفتم:
هه ،ببین کی از نامردی حرف میزنه ،خانم یه چیزی بگو که کسیتعجب نکنه؛ کسی که دست نامردای عالمو از پشت بسته حاال ادعای
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مردونگیش میشه و برای من نامرد تعیین میکنه.
حلما:
امیر کشش نده ،بچه رو بزار زمین ترسیده.نگاهی به نورا کردم که بغض کرده به چهره ی عصبانی من زل
زده ،اما با صدای ناراحت پریسا ،رو از نورا گرفتم و نگاه غضب
آلود را به او دادم:
خودتم میدونی که چقدر پشیمونم ،د لعنتی اون زمان که شهابفوت کرد ،من ازش بچه داشتم؛ چطور می اومدم به پدر بچه ی
خودم آسیب بزنم و خودمو به این فالکت بکشونم.
منم نمیگم که تو شهاب رو کشتی ،اما موقعیتش رو که فراهمکردی.
د المصب ،من اون زمان گیر افتاده بودم؛ چه میدونستم عاقبتم اینمیشه ،دیگه نمیدونستم که تا ازدواج پیش میریم.
با عصبانیتی کنترل نشده ،رو به او گفتم:
من به تو اعتماد ندارم ،هر چی باشه دست پرورده استادتی ،منبچه ها رو به آدم بی صالحیتی مثل تو نمیدم که آخرش سرنوشتشون
بشه مثل شهابی که از بین رفت؛ پس بهتره زیاد تالش نکنی و از
اینجا بری.
با بغض و اشک به بچه ها نگاهی انداخت و بی خداحافظی از خانه
بیرون زد.
با رفتن او ،تمام نیرویم پر کشید و روی مبل فرود آمدم؛ مهدی به
سمتم آمد و نورا را که حاال از عصبانیت من به گریه افتاده بود ،در
آغوش خود کشید و بعد رو به من گفت:
برادر من چرا حرص میخوری ،دادگاه مشخص کرده که تو قیمبچه هایی و این موضوع کامال قانونیه ،پس خواهش میکنم اینقدر به
قلبت فشار نیار ،آخرش سکته میکنی.
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با پایان حرف او ،حامد به سمتم آمد و قرص داخل دستش را از
ورقه آلومینیومی اش در آورد و داخل دستم گذاشت.
دقایقی بعد صداهای اطرافم که آنا در حال شکل گیری بودند ،کمکم
محو شدند و تپش قلبی که میرفت تا افزایش یابد؛ افت کرد و به
حالت نرمال برگشت؛ نگاهی به اطراف کردم که نگاه نگران بقیه را
در خود جمع کرده بود؛ رو به آنها گفتم:
چیزی نیست بچه ها.حلما دلخور نگاهم کرد و به سمت اتاق رفت؛ مهدی که متوجه
ناراحتی او شده بود ،به من گفت:
امیر جان ،اون زن مادره؛ دلش بچه هاشو میخواد ،هر چقدر همبدی کرده باشه اما بچه هاش رو میخواد؛ مطمﺋن باش یک مادر
نمیگذاره اتفاقی برای بچه هاش بیفته.
بیتاب و نگران از حال بچه هایم ،بلند شدم و به سمت نورایی رفتم
که در آغوش حامد در حال بازیگوشی بود؛ او را بغل گرفتم و
سرش را نوازش کردم ،آخ من مگه میتونم شما رو از خودم دور
کنم؟!
آنقدر نورا را در آغوشم فشرپم که صدایش در آمد ،در نهایت مهدی
به سمتمان آمد و رو به من گفت:
مرد حسابی ،بچست ها! عروسک نیست که میچلونیش.آخه این بچه ،نبات منه؛ نباشه منم نیستم.حاال نباتت رو بده ما بزنیم توی چای تا تو با زنت صحبتمیکنی.
میدانستم که حلما از دستم شاکی است ،اما خب باید با او صحبت
میکردم؛ او نگرانی من را درک نمیکرد؛ باید به گونه ای به او
میفهماندم که روز و شبم به نگرانی از از داشتن بچه ها میگذرد.
به سمت اتاقمان رفتم؛ رو به تراس نشسته بود و در سکوتی که
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فضای تاریک اتاقک را پر کرده بود ،به گلدانهای شمعدانی داخل
تراس مینگریست.
به سمتش رفتم و صندلی کنار میز توالت را برداشتم و کنارش
گذاشتم و خودم نیز روی آن نشستم.
سرد و بی روح روی گرداند؛ اما من به او گفتم:
چرا از من ناراحتی؟!با بغض و ناراحتی زمزمه کرد:
با وجود اینکه عاشقتم و حاضرم به اسمت قسم بخورم؛ اما امشببرای لحظه ای از انتخابم پشیمون شدم.
حلما؟!با عصبانیت رو به من براق شد و گفت:
حلما چی امیر؟! حتی فکرشم نمیکردم اینقدر سنگدل بشی.چرا من رو محکوم میکنی؟!چون تو محق نیستی امیر ،من اصالً بهت حق نمیدم.امروز که یه چیز دیگه میگفتی؟!بی ربط و با همان لحن تند گفت:
ببینم تو میتونی یه روز بچه ها رو از خودت دور کنی؟!خدا نکنه اون روز برسه؟!پس چرا توقع داری اون مادر بیچاره از وجودش بگذره ،تومیدونی به سر یه مادر چی میاد وقتی از بچه هاش دورش میکنن؟!
حلما مثل اینکه متوجه نیستی که پریسا چه بالیی سر برادر من واین زندگی پا در هوا آورده؟!
برام مهم نیست ،مهم االنه؛ حال بچه ها ،حال اون زن بیچاره؛ تواصال حالیته که بیماری افسردگی گرفته؟ چطور میتونی اسم
خودتون روانشناس بذاری وقتی که یک زن از زور افسردکی به
التماس افتاده ،اونم به پای منی که فکر کردم دارم به بچه ها لطف
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میکنم ،نگو تمام مسیر رو اشتباه رفتم.
نفسی گرفت و رو به من ادامه داد:
اون بچه ها به مادر نیاز دارند و واقعیت تلخ اینه که من و تو همپدر و مادر نمیشیم که بخوایم نقش بازی کنیم.
و با گفتن این حرف اشکهایش روان شدند؛ خواستم اشک هایش را
پاک کنم که عصبی دستم را کنار زد و ادامه داد:
به خدای احد و واحد ،بخوای بچه ها رو از مادرشون دور کنی،دیگه نگاهت نمیکنم؛ از فردا هم بچه ها رو میبری تا مادرشون
ببینتشون .اونقدر وقیح شدی که بچه ها مادرشون رو نمیشناسن؛
برای خودم متاسفم که این همه سال باهات همکاری کردم و گذاشتم
بچه ها رو به اینجا برسونی.
مگه بچه ها چه شرایطی دارن ،مگه به کجا رسیدن؟!با داد و عصبانیت رو به گفت:
بدتر از این که نمیتونن از تو جدا شن و مادرشون رو بپذیرن!با عصبانیت از جای برخاستم ،رو به او گفتم:
معلوم نیست که چی بهت گفته که تو رو خام حرفهای خودشکرده.
نگاه غضبناکی را به من داد و در نهایت به سمت کشوی دراور
رفت و در آن را باز کرد و پوشه ای را روی تخت انداخت ،رو به
من گفت:
بیا ببین ،خوب بخونش؛ این پرونده ی پریسا است ،خودت کهروانشناسی بهتر میدونی؛ نترس از چند نفر از دوستات پرسیدم و
گفتن که حقیقت داره.
با جیغ ادامه داد:
دختره ی بدبخت رو تو خونه ی خودش حبس کردی ،بچه هاشرو ازش گرفتی و حاال اون بیچاره باید با اسباب بازی های بچه ها
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شب رو روز کنه و روز رو شب کنه؟! تو اون امیری بودی که من
میشناختم؟! همون که توی زندان جلسات مشاوره رایگان میگذاشت
و به دنبال رضایت برای حاجی این در و اون در زد؟ همون امیری
که حاضر بود خودش گرسنه بخوابه اما همسایه اش درد نکشه؟ فکر
میکنی واقعا شهاب از اینکه با زنش اینجور برخوردی کردی در
آرامشه؟ !
زمزمه کرد:
شهابی که به خاطر تو اومد خواستگاری و ضمانتت رو کرد ،تواز پشت بهش خنجر زدی؟! حاال زن همون برادری که براش جونت
رو میدادی ،از دست تو به افسردگی افتاده آقای روانشناس؛ ببین
امیر ،اگر بعد پنج سال این اخالق مسخره رو کنار گذاشتی که هیچ
وگرنه به خاک مادرم قسم میخورم ،از این خونه میرم ،میرم پیش
عمو صادق و تا زمانی که تغییر نکنی و بچه ها رو ندی دست
مادرشون دیگه برنمیگردم.
و با گفتن این حرف ،چرخ ویلچرش را حرکت داد و از اتاق خارج
شد.
ایمان
دستم را به دیوار گرفتم و خود را سالنه سالنه به اتاقم که در طبقه
ی همکف این خانه قرار داشت ،رساندم.
آقای محبی مشغول تماشای برنامه ی تلویزیونی مورد عالقه اش بود
و هر روز سر ساعت بازپخشش تمام کارهای خود را تعطیل میکرد
و به تماشای آن برنامه مینشست؛ بود ،این را از صدای بلند
تلویزیون که تمام فضای نقلی خانه را گرفته بود ،فهمیدم؛ آقای
محبی نیز هر روز از من میخواست تا به تماشای آن مشغول شوم،
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جالب بود که او هم گاهی فراموش میکرد درد من را.
ماه بانو نیز تا ظهر سرگرم آشپزی و پخت و پز بود و کم پیش می
آمد تا در کنار آقای محبی به تماشای تلویزیون بپردازد و اوقاتش را
سپری کند.
رضا تنها کسی بود که وقتی بود با هم به گپ و گفت مشغول
میشدیم ،او نیز همچون من به موسیقی عالقه داشت و من را در
کالسهای موسیقی که ثبت نام شده بودم ،همراهی میکرد؛ اما چه
میشود کرد ،او نیز همیشه درگیر ماموریت های کاری میشد و
کمترین زمان فراغتش با من میگذشت؛ اما ریحانه اینگونه نبود،
وقتی که از دانشگاه میآمد ،با سر و صدا اولین دری را که
میگشود ،در اتاق من بود ،من را چون برادرش رضا پذیرفته بود و
من نیز همچون او خواهرانه هایش را خرج روزهای بی کسی ام
میکردم ،خرج روزهایی که از خدا طلب داشتم.
وارد اتاقم شدم ،اتاقی که حتی نمیدانستم چه شکلی است ،اجسام
داخل آن ،چگونه چیده شده اند؛ اصوالً چه رنگی در ترکیب رنگ
های آن ،رنگ اصلی محسوب میشوند؛ چه چیزی درون آن اضافی
بود و چه چیزی الزم؟!
شاید تنها موجود اضافی این اتاق ،من بودم ،منی که حتی نمیدانستم
چرا اینگونه زندگی میکنم.
به اتاق که رسیدم ،تصمیم گرفتم که افکارم را به گوشه ای برهانم و
کمی بعد به آنها رسیدگی کنم ،بنابراین به سمت اتاقم پا نهادم و خود
را به جای همیشگی رساندم ،همان صندلی همیشگی که میدانستم
در انتظارم است؛ انتظار منی خسته که بغض سنگینم را در خود
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خفه کند.
با لمس پشتی صندلی و سپس کف آن ،خود را روی آن انداختم و
نفسی تازه کردم ،به ریحانه گفته بودم که پرده ی اتاق را نکشد،
درست بود که چیزی را نمیدیدم؛ اما اتاقم گناهی نداشت که همچون
صاحبش در تاریکی غرق شود ،اتاقم باید روشن میماند تا تاریکی
من را برهاند ،باید روشن میماند تا مردی خسته از درد های این
روزگارش را به نمایان بگذارد ،باید روشن میماند تا من را نمونه
عبرتی میگذاشت برای تمام مردم این شهر تا بدانند مردی در روی
زمین نیز وجود دارد که بدون هیچ گناهی اینگونه مورد غضب قرار
گرفته است.
بی توجه به نجواهای عذاب آور اطرافم ،به دنبال ساز قدیمی خود
پناه آوردم ،ساز دهنی که همیشه همراهم بود و دمی از من جدا نشده
بود را در دست گرفتم و به لبم نزدیک کردم؛ اندکی بعد این صدای
سازدهنی بود که در میان انبوه اصوات منفی اطرافم ،سروری
میکرد و خودی نشان میداد ،اینگونه بود که فضای غبار آلود
اطرافم ،جایش را به خاطرات گذشته میداد؛ یاد عشقی که تصویر
حضورش هیچ گاه کهنه نمیگشت ولی تصویر پشت پا زدنش به
زندگی خوشمان آنقدر پر رنگ بود که هیچ عشقی باقی نگذارد.
با هر صدای ساز ،یاد او و خاطراتش لحظه به لحظه پر رنگ تر
میشد ،به گونه ای که نخواهم از لحظات خوشی که پررنگ میشدند
دست بکشم ،به صوت ساز دهنی ادامه دادم تا اینکه با باز شدن در
اتاق ،بدون اینکه شک کنم که چه کسی وارد اتاق شد ،ساز دهنی را
از دهانم بیرون کشیدم و رو به او با تشر گفتم:
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ریحانه خانم ،این در طویله است مگه؟!با خوشحالی سمتم آمد و بی توجه به حرف من ،گفت:
داداش ببین برات مژدگونی دارم ،باالخره معدل الف شدم ،باورتمیشه؟!
بی تفاوت رو به او گفتم:
خب به سالمتی ،چه کاری از دست من برمیاد؟!چه بی ذوقی تو؟ !خب خواهر من ،اگه سخت گیری های من نبود تو هنوز تو رده یسی مونده بودی که!
اوال که من هیچ وقت رده ی سی نبودم ،رده بی بودم؛ بعدشمنصف زحمتش رو من کشیدم.
آفرین بهت که تالش کردی.مسخره میکنی؟نه جون تو ،فقط خواستم ذوقت رو کور نکنم.در هر حال ،تو اصال آدمی مناسبی نیستی که بخوام موفقیتم روبراش جار بزنم.
و با این حرف دور شدم ،اما راه رفته را برگشت و مجدد گفت:
اما این دلیل نمیشه که برام ساز نزنی ،به مناسبت موفقیتم اینو بهمبدهکاری؛ اینو بهت گفته باشم ،نگی نگفتی!
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و با گفتن این حرف ،کوله بار پرحرفی اش را به دوش کشید و از
اتاق خارج شد.
سری از روی تأسف تکان دادم و ساز دهنی را روی میز کنار
صندلی قرار دادم و از جایم برخاستم چرا که صدای اذان از مسجد
سر کوچه میآمد و این نشان از این داشت که کمی با خداوند خلوت
کنم؛ شاید این کسالت را بتواند از من دور کند.
ریحانه با شوقی که در رفتارش و صدایش مشخص بود ،به سمتم
آمد و کنارم روی مبل نشست و رو به من گفت:
چی میگی؟!صلوات میفرستم.چرا؟!چون آروم میشم.االن من مخل آرامشم اینجا؟!لبخندی زدم و در جوابش گفتم:
نه خواهر من ،بشین تموم شد.تسبیح را که داخل جیبم گذاشتم ،گفتم:
خب بگو ببینم ،چی شده؟!امروز رضا میاد.از کجا میدونی؟!619
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مامان داشت باهاش صحبت میکرد ،گفت که امروز میاد.باز فالگوش وایسادی؟!نه فالگوش کجا بود ،داشتم ساالد درست میکردم؛ شنیدم.خوبه که میاد ،کارش دارم.اون نم پس نمیده ،میخوای خودم از زیر زبونش بکشم؟!نه اتفاقا ،این دفعه جدی ام؛ باید تکلیفم مشخص بشه.اما اون پرونده بسته شده ،محکومینش مجازات شدن ،فکر نمیکنمنیاز باشه از نو باز بشه.
پوزخندی زدم و گفتم:
اما نیازه که باز بشه ،حداقل برای من ،نیازه که بدونم چهره یواقعی نزدیکانم چه شکلی بوده.
چه فایده داره؟میخوام برگردم ،میخوام بدونم که اونا دارن چه کاری میکنن،میخوام بدونم که به هدفشون رسیدن یا نه؟!
ایمان اما...اما چی؟ فکر میکنی برای من راحته اینجا بودن؟ هرچند که شماخونگرم و مهمون نواز باشید اما مهمون همیشه برای صاحب خونه
نمیمونه.
زمزمه کردم:
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باالخره میفهمم کی بد بوده ،کی خوب؛ فقط اون پرونده ی لعنتی باید
باز بشه ،باید.
ریحانه چیزی نگفت و مسکوت در کنارم نشست ،اما من در افکارم
غرق میشدم؛ آنقدر در اعماق افکار بی سر و تهم فرو میرفتم که
نفسی برای تنفس باقی نمیماند؛ به گونه ای بخواهم تنها درخواست
مرگ داشته باشم و از این رنج رها شوم.
آن روز باالخره بعد از یک ماه ،رضا به خانه برگشت ،اولین نفر
این ریحانه بود که به سمتش هجوم برد و خودش را آویزان رضایی
کرد که دیده بودمش ،او تنها کسی بود که همیشه همراهم بود و من
و او خوب میدانستیم که زندگی چه بازی های که با من نکرده
است؛ به سمتش رفتم ،همچنان ریحانه از او آویزان بود که با چوب
داخل دستم ،آرام به شانه اش زدم و گفتم:
خانم میشه از درخت بیاین پایین ،ما هم یکم موز بچینیم؟با این حرفم ،آقای محبی و ناز بانو بلند خندیدند و ریحانه دلخور،
دست چوبم را به کناری زد و گفت:
میمون خودتونین آقا ایمان ،رضا نمیخوای چیزی بهش بگی؟!صدای رضا را شنیدم که گفت:
الهی قربونت برم ،منم درخت فرض کرد این آقا ایمان ،پس ببینکه فعال باید حساب خودمو باهاش تصفیه کنم.
با گفتن این حرف ،به سمتم آمد و مشتی را نثار شانه ام کرد و آنها
را در آغوش خود فشرد و رو به من گفت:
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چطوری داداش.دستی پشت کمرش کشیدم و ضربه ای به کتفش وارد کردم و گفتم:
تو بهتری انگار.چه جورم.و بعد به سمت پدر و مادرش رفت؛ دقایقی بعد همگی داخل سالن
نشیمن نشسته بودیم و به خاطرات رضا در مورد آخرین ماموریتش
گوش میدادیم ،او مردی جدی در محل کار بود ،هر چی که نباشد،
سالها با او زندگی کردم و رفتارش را رصد کرده بودم ،رضا رفیق
خوبی بود و بسیار شوخ طبع ،اما محل کارش او را فردی دو
شخصیتی میساخت ،شخصیتی که در کار کامال خشک و عبوس
مینمود و در خانه مردی اهل خانواده و بسیار شاد و سرزنده؛ به او
غبطه میخوردم چرا که میتوانست مشکالتش را درون کیسه ای
ریخته و درون سطل آشغال پشت خانه مدفون سازد و شخصیت
دومش را از جیب در آورد و بر تن کند و شخص دیگری شود.
گاهی اوقات میماندم ،از اینکه او واقعا کیست؟! آیا او واقعا مردی
جدی و خشک است یا واقعا مردی شوخ طبع و مهربان؟!
با ضربه ای که به شانه ام زد ،رو به او گفتم:
بیماری؟نه داداش ،اما خوش ندارم وقتی حرف میزنیم اینجا صم و بکمبشینی و نگاه کنی.
میخوای حرف بزنم؟!622
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آره اما حرف تکراری نزن.چرا؟چون فایده نداره.علتش؟!همون بهتر ساکت بمونی.و با گفتن این حرف ،از جایش بلند شد و به سمتی رفت؛ پوزخندی
زدم ،با خودم گفتم:
ایمان نیستم اگه تمومش نکنم...............
امیر
روبه روی خانه ی مقابلم ایستادم ،خانه ی او که تقریبا دو سال است
که در آن زندگی میکند؛ اویی که با ورودش ،زندگی مان را نابود
ساخت؛ روی آواره های آن خانه ساخت ،نمیدانست اولین نفر خود
اوست که روی زندگی لق و پادرهوایش تنها خواهد ماند.
با شنیدن صدای زنگ ،خودش را به پشت در رساند؛ با باز شدن در
و دیدن من؛ نگران و بهت زده لنگ در را نیم باز گذاشت و زیر لب
تنها زمزمه کرد:
داداش؟!بی توجه به نگاه سرخ از اشک او که مشخص بود ساعاتی را به
گریه و زاری پرداخته است ،گفتم:
سالم ،میتونم بیام داخل؟سالم داداش ،بله حتما.623
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و با گفتن این حرف من را به داخل خانه دعوت کرد ،خانه ی نقلی
هم کفش را که خودم خریده بودم و وسایلش را خودم به این منطقه
منتقل کرده بودم آن هم زمانی که او دوران محکومیتش را
میگذراند و کسی نبود از نقل و نباتم نگهداری کند.
با هدایتش به سمت راحتی ها رفته و روی یکی از آنها نشستم،
نگاهم به سمت پاکت دستمال کاغذی و دستمال های مرطوب مچاله
شده روی میز کشیده شد ،در کنار آن ها تصویری قاب گرفته از
بچه ها ،زمانی که تنها شش ماهشان بود ،دیده میشد ،درست
مثل قابی که برای بچه ها در روز تولدشان هدیه آورده بود؛ با
تأسف سری پایین انداختم و با یافتن حقیقت حرفهای حلما ،از خود
که ادعای درمان بیماری روحی بیمارانم را داشتم؛ متنفر گشتم ،هر
چی هم که باشد ،او زن برادرم بود و نباید مثل خودش میبودم.
با سینی چایی که در دست داشت به سمتم آمد و چای را تعارف زد،
یک لیوان چای برداشتم و آرام تشکر کردم.
از زیر میز ،ظرف پولکی و شیرینی را روی میز گذاشت و رو به
من گفت:
بفرمایید.ممنونم.و با گفتن این حرف بینمان سکوتی عمیق برقرار شد که نگذاشتم
زیاد طوالنی شود ،بنابراین رو به او با لحنی آرام گفتم:
حالت خوبه؟!زیر لب زمزمه کرد:
شکر.نگاهی به خانه ی تقریبا کوچکش انداختم و گفتم:
اینجا شبها نمیترسی ،یعنی اینکه....نه ،دختر همسایه کنکور داره؛ میاد پیشم هم درس میخونه هم624
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کنارمه که تنها نباشم.
با شنیدن این حرف ،بیش از قبل از خودم عصبانی شدم؛ سری پایین
انداختم و دلجویانه رو به او گفتم:
قصد ندارم کارم رو توجیه کنم ،من کار اشتباهی کردم و واقعاپشیمونم ،حلما هم فکر میکرد که داره به بچه ها کمک میکنه ولی
از همون روز که اومدی اونجا ،هم از خودش متنفر شده هم از من
رویگردان شده.
کمی مکث کردم و ادامه دادم و گفتم:
اینا رو نگفتم که فکر کنی همش به خاطر بی محلی حلما نسبت بهخودمه که اینجام؛ من یک روانشناسم؛ کارم به آرامش رسوندن
بیمارانمه ،اما امروز میبینم یکی به خاطر اعمال منه که به این
روز افتاده.
سپس با گفتن این حرف ،به پاکت دستمال کاغذی و عکس قاب
گرفته اشاره کردم.
با دیدن عکس بچه ها ،قطره ای دیگر از اشک از گونه اش سر
خورد و روی چادر سفیدش ریخته شد؛ با دیدن گریه اش با اطمینان
گفتم:
اون دو تا بچه که نقل و نبات منن ،بچه های تو هستن؛ میترسیدمهنوز با فلور در ارتباط باشی ،هنوز بهمن رصدت کنه و بخواد این
بار با بچه ها تهدیدت کنه؛ میترسیدم که ماجرای برادرم این بار
برای بچه ها اتفاق بیفته؛ به خاطر همین بود که برات اینجا خونه
پیدا کردم و خودمم از اون خونه ی لعنتی بیرون زدم تا دست بهمن
و فلور به بچه هات نرسه.
با بغض و تأسف زمزمه کرد:
فکر نمیکردم تا اینجا پیش بره ،باور کن.
چیزی نگفتم و او با دیدن سکوتم به خود جرﺋت داد تا حقایق مگویش
625
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را باالخره بازگو کند ،هرچند که دیر شده بود:
روزی که فلور از من خواست به عنوان دختر کوروش واردزندگی شهاب بشم؛ یه دختر دانشجوی شکست خورده ای بودم که به
تازگی مادربزرگم رو که توی دار دنیا همون رو داشتم از من گرفت
و من موندم و خونه ی تنگ و تاریکی که از خودش به ارث
گذاشت.
پدر و مادرم من رو سر راه گذاشته بودند و خودشون هم برای عشق
و حال خودشون ،هر کدوم به کشوری مهاجرت کرده بودند،
مادربزرگم به بدبختی با کمک یکی از آشناها و صحبت های پدرم،
من رو پیدا میکنه و تا لحظات پایانی عمرش ،من رو بزرگ میکنه؛
اما با فوتش ،تازه فهمیدم جهنم واقعی یعنی چی؟ تازه فهمیدم بی
کسی یعنی چی؟
دستمالی را از روی میز برداشت و اشکهایش را پاک کرد و بعد
ادامه داد:
اون زمان بود که دانشگاه قبول شده بودم ،رشته ی دندان پزشکی؛دختر باهوشی بودم و یاد گرفته بودم با سختی ها بجنگم؛ منم توی
دوران سخت نبود مادربزرگ؛ یاد گرفته بودم که درسم رو در هر
شرایطی بخونم ،نتیجه رو هم گرفتم؛ اما زندگی من و مخارجی که
باید برای رشته ام میداشتم ،اونقدر سخت شده بود که مجبور بشم در
کنار درس ،کار کنم تا اموراتم رو بگذرونم.
نفسی گرفت و به عکس روی میز زل زد و ادامه داد:
اون زمان بود که تصمیم گرفتم ،خونه ی مادربزرگ رو بفروشمو از حومه ی شهر به پایین شهر منتقل بشم ،بازنشستگی پدر
بزرگمم اونقدری نبود که بتونم باهاش مخارج دانشگاه رو بگذرونم،
برای همین تصمیم گرفتم برای مجالس دورهمی مردم کیک و ژله
درست کنم یا اینکه یخچال تازه عروس ها رو تزیین کنم.
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به لطف مادربزرگم ،کارم خوب بود و اکثر خانم ها مثل فلور و
امثالش که توی دورهمی هاشون قصد درآوردن چشم هم سن و
سالهاشون رو داشتند ،کار من مورد قبول میشد و برام رونق داشت.
رو به من با اشک و بغض ادامه داد:
تا اینکه توی یکی از این مهمونی ها ،با فلور آشنا شدم ،از ظهربرای تزیین کیک و دیزاین ژله رفته بودم ،صاحب خونه از من
خواست به جمعشون بپیوندم ،زن صاحب خونه از کارم براشون
تعریف کرد و از مشکل مالی که دارم گفت ،از اونها خواست تا اگر
کاری خواستن بگن تا براشون انجام بدم.
با هق هق ادامه داد:
فلور و کتی هم توی مهمونی بودن؛ وقتی شیرینی رو جلوی کتیگرفتم ،با دیدن من از دختری صحبت کرد که بی معرفته و
سالهاست از اونها دور شده؛ از شباهتی که به دخترش داشتم صحبت
کرد و عنوان کرد که به زودی به آمریکا سفر میکنه تا دخترش رو
ببینه.
فلور که متوجه حرف کتی شد ،روی من دقیق شد و به کتی گفت که
راست میگه و اون هم شباهت پریسا به من رو تایید کرد.
با شنیدن حرفهایی که میزد ،عصبی از جایم بلند شدم اما او بی
رحمانه ادامه داد:
اون مهمونی تموم شد ،اما مدتی بعد فلور با من تماس گرفت،انگار زن صاحب خونه شمارم رو بهش داده بود؛ از من خواست تا
به خونه اش برم و با هم صحبت کنیم؛ به من گفت که برای مدتی
کوتاه ،نقش دختر کوروش رو بازی کنم تا پسرش برای خواستگاری
اقدام کنه ،اون از پسرش بد میگفت ،میگفت که حرف گوش کن
نیست و میخواد به راه بیاد و مطمﺋنه که مجبور به کاری بشه از خر
شیطون میاد پایین و قبول میکنه که با خواسته هاشون کنار بیاد و
627
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مطمﺋن باشم که شهاب به خودم میگه که به زور خانوادشه که میاد
خواستگاری و خود پسرش مراسم رو به هم میزنه.
لبخندی تلخ زدم که ادامه داد:
همینطور هم شد ،شهاب مرد خوبی بود و به راحتی موضوعسوری بودن خواستگاری رو مطرح کرد ،اما کم کم خواسته ی فلور
عوض شد و از من خواست تا با شهاب دوست بشم و با هم اوقاتمون
رو بگذرونیم تا پسرش به نوعی به من وابسته بشه؛ اون به من گفته
بود که شهاب به دختری عالقه مند بوده و اون دختر هم اون رو ول
کرده و حاال از من خواسته بود تا به نوعی خاطره ی بدی که از
یک زن در ذهن پسرش ترسیم شده ،ترمیم کنم و با پر رنگ کردن
خودم ،یاد شهاب رو از اون دختر پاک کنم.
منم دلم به حالش سوخت و تصمیم گرفتم تا نگرشش رو عوض کنم،
چون فلور ؛ تنفر شهاب رو از خودش رو به همین موضوع ربط
داده بود؛ من میدیدم که شهاب از فلور بد میگه و حتی من رو از
ارتباط با فلور منع میکرد و این برام کامال محرز شده بود که شهاب
از زن ها متنفره.
از جایش بلند شد و پشت سرم قرار گرفت و گفت:
خواسته های فلور روز به روز عجیب تر شد اما من این خواستهها رو دوست داشتم چون داشتم به شهاب عالقه مند میشدم و
نمیتونستم جلوی خواهش هاش رو بگیرم ،اون از من خواست که با
شهاب عقد کنم؛ شهاب هم به من بی میل نبود و اون زمان بود که با
خودم گفتم با یک تیر دو نشون میزنم ،هم فکرش رو ترمیم میکنم و
هم جای خودم رو توی دلش باز میکنم و این شد که برای
ازدواجمون مقاومتی نکردم و با خواسته ی فلور راه اومدم ،هر چند
که این به ظاهر خواسته ی فلور بود اما قلبا خواسته ی دلم بود.
تا اینکه بعد از ازدواجمون بود که فلور پیشنهاد داد برم پی زندگی
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خودم و شهاب رو رها کنم ،پیشنهادی که واقعا من رو شکه کرد؛ به
اون گفتم که عاشق شهابم و حاضر نیستم رهاش کنم؛ اما اون با بی
رحمی گفت که هویتم رو برای شهاب مشخص میکنه؛ اون زمان
بود که خودم رو شکست خورده ای میدیم که هر لحظه ممکن بود
تا کشتی زندگیش به گل بنشینه.
پوزخندی زدم و عصبی گفتم:
با خودت فکر نکردی که زنی مثل فلور از تو خواسته شهاب روبه زندگی برگردونی ،اگه از دوباره بخوای ترکش کنی ،برای بار
دوم چی براش پیش میاد؟
سری تکان داد و گفت:
چرا اتفاقاً ،به خودش گفتم اما اون گفت که اینش به من ربطیندارد و هر چه زودتر گورم رو از زندگی شهاب گم کنم.
اما من نمیتونستم این کار رو کنم؛ شهاب تمام زندگی من بود ،تمام
اون چه که میخواستم ،حتی حاظر بودم به خاطرش درسم رو هم
نصفه رها کنم؛ اما از اونجا بود که تهدید های فلور شروع شد؛ به
من گفت اگه از زندگی شهاب نرم بیرون ،به زور شهاب رو از من
دور میکنه.
اما من باور نکردم ،فکر نمیکردم که اینقدر پست باشه؛ اون زمان
بود که ماهیت گروهش برام مشخص شد.
شهاب به کارهای بهمن مشکوک بود ،یه سری اسناد و پوشه داشت
که توی گاوصندوقش نگهداری میکرد ،رمز گاو صندوق رو
میدونستم ،برای همین یه روز که توی خونه نبود ،اسناد رو بیرون
آوردم و خوندم.
با گریه ادامه داد:
بهمن قاچاقچی عتیقه بود ،داخل عتیقه مواد جاساز میکردن و به629
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کشور های دیگه میفرستادند؛ اینو از قرار کاری که با کوروش
میگذاشت و یا مهمونی هایی که میگرفتند و به هوای بازی به اتاق
میرفتن ،کامال مشخص بود و همه ی اینها با عکس و مدرک و
بعضی ها توی سیدی جمع آوری شده بود که شامل فایل صوتی و
تصویری بودند که توسط وثوق جمع آوری میشدند.
من اون زمان بود که فهمیدم داخل باتالقی فرو رفتم که نمیتونم ازش
بیرون بیام.
با تأسف رو به او گفتم:
چرا به پلیس نگفتی؟چون فلور از من مدرک داشت؛ به من یه گردنبند داده بود و گفتهبود سر راهم به یکی از دوستانش تحویل بدم؛ داخل اون گردنبند
عتیقه ،مواد جاساز کرده بود و از من خواسته بود تا برای یکی از
نوچه هاش ببرم ،فکر نمیکردم که نوچش باشه ،فکر میکردم واقعا
دوستشه؛ همین یه مدرک موثق ،کافی بود برای اثبات همکاری من
با اونها.
برگشتم و مقابلش ایستادم و با نفرت بی توجه به تمام حرفهایی که
در این پنج سال از بر شده بودم ،گفتم:
بسه ستاره ،بسه! دیگه نمیخوام چیزی بشنوم.بهت زده گفت:
س....ستا....ستاره!با پوزخند گفتم:
من همه چیو میدونم ،حتی هویت پنهان شده ی تو رو ،حتی اسممخفی شده ات رو؛ حتی همکاری با فلور نامرد رو ،همه رو من از
اولم میدونستم.
با تته پته گفت:
اما چطور؟!630
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همه ی اسنادی که ازش حرف میزدی رو خود وثوق یک ماه بعداز تولد بچه ها برام فرستاد؛ خودت خوب میدونی که اون اسناد،
جیک و پوکتون رو به فنا میداد؛ نیازی به کنکاش بیشتر نبود.
با همون اسناد بود که پلیس فلور و دار و دستش رو جمع کرد؛ هر
چند که من هنوز از زنده بودن این زن نگرانم.
به سمتش برگشتم و رو به او با تاکید گفتم:
میخوام وسایل ضروریت رو جمع کنی و برگردی پیش بچههات ،خودت خوب میدونی که من بچه ها رو به آدم بی مسﺋولیتی
مثل تو واگذار نمیکنم و اینو هم خوب میدونی که مسﺋولیت تمام و
کمال بچه ها با منه؛ پس هیچ حرفی در این مورد نمیمونه؛ منم آدم
نامردی نیستم که یک مادر رو از بچه هاش دور کنم ،پس بنابراین
تنها زمانی اجازه میدم که کنار بچه ها باشی که جلوی چشمم باشی؛
اونقدر بهت اعتماد ندارم که بذارم با بچه ها تنها باشی؛ پس ،بهتره
اینجوری با هم کنار بیایم.
با ناباوری نگاهم کرد اما با تحکم موجود در صدایم به خود آمد و
سری از روی استیصال تکان داد؛ با تایید او ،به سمت در خروجی
راه افتادم ،وقتی که از کنارش گذشتم ،رو به او گفتم:
عصر آماده باش ،میام دنبالت؛ بهتره وسایل ضرورت روبرداری.
و با گفتن این حرف از خانه خارج شدم.
ایمان
روی نیمکت داخل حیاط نشسته بودم و مثل همیشه با ساز دهنی ،غم
هایم را بیرون میریختم؛ توی حال خودم بودم که با نشستن رضا در
کنارم؛ بدون اینکه ساز دهنی را از دهانم فاصله دهم؛ بدون هیچ
مکثی به آواز خوش عصرگاهی ام ادامه دادم.
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WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

دقایقی در همان حال ماندم که خسته شده و آن را از دهانم فاصله
دادم؛ بی توجه به حال غریبم رو به او گفتم:
خوب خوابیدی؟آره با اینکه دیشب خوابیدم ،اما ماموریت اونقدر خستم کرده بودکه خواب دیشب کافی نباشه.
خسته نباشی ،ان شاهللا که نتیجه ی خوبی بگیرین.ممنون داداش ،تو چه خبرا؛ تو این مدت چه کارا کردی؟شانه ای باال دادم و از پشت پلکهای بسته ام،نمایشی نگاهی به
اطراف کردم و رو به او گفتم:
کار خاصی نمیکردم ،توی امتحانات ریحانه بیشتر نقش ناظر روداشتم ،گهگاهی هم به پارک سر کوچه میرفتم؛ کالسهام رو هم
مرتب میرم.
ایول ،خوبه که بیکار نبودی.اتفاقا ً بیشتر اوقات بیکار بودم ،کالسهام که دو روز در هفته بیشترنیستن ،بعدشم امتحانای ریحانه که دو هفته پیش تموم شدن ،پارک
هم که گاهی اوقات اصال حوصله ندارم تا برم.
میتونم یه کار برات دست و پا کنم.چه کاری؟ مگه به آدم کور هم کار میدن؟!نگو این حرف رو ،همه آدمیم ،باالخره باید زندگی کنیم ،نبایداموراتمون رو بگذرونیم؟!
632
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این رو تو میگی ،نه صاحب کارهایی که هیچی سرشون نمیشه.فعال که پیدا شده ،نگران این موضوع نباش.به سمتش ،جایی که فضای کنارم را پر کرده بود ،چرخیدم و گفتم:
من نگران این موضوع نیستم ،من نگران چیز دیگه ام.چی؟!میخوام ببینمش ،هر چه سریعتر.ایمان جان...ببین رضا ،دلم نمیخواد بی احترامی بینمون به وجود بیاد ،اما منحق دارم اون آدم نامردی رو ببینم که به خاطر این وضعیتم رهام
کرد؛ حق ندارم؟!
اما ایمان ،خواهش میکنم یکم بهم زمان بده.چند سال باید بگذره تا تو به خودت بیای رضا؟! من رو آوردیاینجا ،سربار خانوادت کردی که هر روز میخوام بمیرم و زنده شم
که برای شما و راحتی تون محدودیت ایجاد کردم ،کمکمم نمیکنی تا
پیداش کنم؛ داری چکار میکنی رضا؟!
ایمان جان ،تو رو جون مادرت ول کن؛ مافوقم این اجازه رونمیده اون پرونده باز شه.
چرا؟! چونکه حقایق رو روشن میکنه؟!هر چیزی روال خاص خودش رو داره.633

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

نفسی عصبی کشیدم و از جای برخاستم و رو به او گفتم:
باشه ،آبی که از تو گرم نمیشه باید خودم دست به کار شم.و با گفتن این حرف راه افتادم؛ با لمس پیراهنم توسط او ایستادم که
گفت:
میخوای چکار کنی؟مجبور میشم که خودم پیداش کنم.چیزی نگفت اما کمی بعد از جای برخاست و جایی نزدیکم ایستاد و
گفت:
بهت قول میدم یه روز همه چیز اونجوری میشه که تو میخوای.محکم روی حرف خود ایستادم و به او گفتم:
اون یه روز االنه ،نه یک سال دیگه ،نه دو ساله دیگه ،نه پنج سالدیگه...
و با گفتن این حرف پا تند کردم و به داخل خانه راه افتادم.
ریحانه انگار در سالن بود ،چرا که با دیدنم با لحن شاد هر روزه
اش رو به من گفت:
ایمان بیا آلوچه بخوریم ،میدونم که خیلی دوست داری.اما من دلخور از رفتار لجبازانه ی برادر غد و یکدنده اش ،بی
توجه به او؛ راه اتاقم را پیش گرفتم و داخل شدم.
صدایش را میشنیدم که به قصد شکایت از برادر مستبدش و حمایت
634
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از من ،لب به سخن گشود و گفت:
رضا چرا اذیت میکنی ،کارش سه سوت نامه زدنه.ببین االن شرایط طوری نیست که این اتفاق بیفته ،بعدشم باید باافسر پرونده صحبت کنم.
خواهش میکنم هر چه سریعتر اقدام کن ،اون واقعا ً عذاب میکشه.نمیدانم چه شد که دیگر صدایی از رضا بیرون نیامد ،شاید کمی
اعتصاب بتواند روی وجود خودخواهش موثر باشد و او را مجاب
به پذیرش و کمک کند.
مدتی نگذشت که خودش را به اتاقم رساند ،من نیز در حال گوش
دادن کتاب صوتی بودم اما با احساس گرمای حضور شخصی در
کنارم ،سرم را باال دادم به خیال اینکه آن شخص را بیشتر حس کنم،
بیشتر گردن کشیدم و هندزفری را از داخل گوشم بیرون راندن و
رو به او گفتم:
از کی اینجایی؟پنج دقیقه است که اینجام.خوشم نمیاد از این وضعیتم سوء استفاده کنی.چه سوء استفاده ای؟! راستش تصمیم گرفتم که دنبالش بگردم ،بعداز اون قضایا دیگه خبری ازش ندارم.
نمیدونی کجا رفته؟نه ایمان جان ،به خدا نمیدونم؛ ناگهانی از اون محل رفتن.635
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تا کی مرخصی داری؟!مجموعا یک هفته.مغموم زمزمه کردم:
تو این یک هفته هم چیزی پیش نمیره.اما میتونم که دنبالش بگردم ،ناسالمتی کلی آشنا دارم.از جایش پا شد و به سمت در رفت اما کمی بعد با تعلل سمتم
برگشت و رو به من گفت:
گفتی توی دانشگاه چی میخوند؟لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم:
روانشناسی.چیزی نگفت اما زیر لب « پیداش میکنمی» حواله ام کرد که قلبم را
به آرامش دعوت کرد.
امیر
دسته گل داخل دستم را روی سنگ قبر مقابلم گذاشتم ،درب بطری
گالب را گشودم و سنگ قبرش را با گالب شست و شو دادم و زیر
لب فاتحه خواندم.
نگاهم به نوشته ی روی سنگ قبر گره خورد ،نام « یاسر فتحی »
زینت ده سنگ مقابلم شده بود که به غیر از این نام و تاریخ بهار و
خزان چیزی دیگر بر آن خودنمایی نمیکرد ،سنگ قبر نیز با تمام
وجود فریاد مظلومیت خود را بر سر قبرستان هوار میکشید و داد
636
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میزد که زیر این کوه غم ،یک جوان خوابیده است.
جوان ناکامی که هر چه منتظر ماند ،خانواده ی مقتول راضی نشدند
و عاقبت چوبه ی دار بود که یاسر عزیزم را به آغوش کشید.
پسربچه ای نزدیکم آمد و کنار قبر ایستاد؛ به نظر میآمد که هفت
ساله باشد چرا که قد و قواره اش نشان میداد که تنها سر و گردنی
از دارای عزیزم بلندتر باشد؛ لبخندی به روی صورت سفیدش زدم
که نگاهش را به سمت جعبه ی شیرینی شکار کردم ،با لبخند درب
شیرینی را باز کردم و آن را به طرف او گرفتم ،او نیز با خوشحالی
دانه ای نان خامه ای برداشت و بدون هیچ حرفی به سمتی که آمده
بود ،شتافت.
نگاهم به سمت جعبه ی شیرینی خامه ای کشیده شد ،یاد یاسر لحظه
ای از ذهنم کنار نمیرفت ،دوست باوفایی که آخر شبها کنارم
مینشست و خود را مهمان چای خوشرنگ نیمه شب میکرد و در
هوس خوردن نان خامه ای ،خرما را در دهان میگذاشت و خدا رو
شکر میگفت ،به راستی او برای رفتن حیف نبود؟ !
از جای بلند شده و درب شیرینی را باز کردم و برای رساندن مزه
ی شیرینی به دهانش ،آن را به سمت آدمیان زنده تعارف زدم تا این
بار چایش را با خرما نخورد.
مردم رهگذر ،متعجب به جعبه ی داخل دستم مینگریستند و با دیدن
چهره ی خیسم؛ با تأسف دیوانگی ام را به نظاره مینشستند؛ شاید با
خود میگفتند که کدام آدم احمقی با نان خامه ای خیرات میدهد؛ هه،
شاید دکتر روانشناس را دیوانه میخواندند اما آنها نمیدانستند که
همین دکتر به ظاهر روانشناس؛ بارها دیوانه شده و دیوانگی کرده
637
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است؛ شاید اگر آن ها نیز به فاصله ی شش ماه از گذشت یک داغ،
داغ دیگر را میدیدند؛ هرگز به خود حق نمیدادند که اینگونه ضرب
نگاهشان را بر قلبم فرو کنند.
جعبه ی خالی را در داخل سطل آشغال انداخته و از آنجا بیرون
زدم ،همیشه وقتی عصبی میشدم و یا اینکه از از چیزی ناراحت
میشدم؛ این آرامستان عزیزانم بود که میتوانست دل ناآرامم را آرام
کند؛ اما مظلومیت یاسر و شهاب ،مجدد آن طوفان خاموش را
روشن میساخت و آتش نفرت را در دلم زنده میساخت .فکرم به
این چند سال اخیر سفر کرد ،سالهایی که چندان خوب نگذشتند و
خاطرات تلخ را بر جای نهادند.
چند وقت بعد از فوت یاسر بود که جالل آزاد شد و آدرسم را پیدا
کرد و به نجاری آمد؛ قبال آدرسم را به او داده بودم تا پس از آزادی
سری به من بزند ،آن زمان آنقدر از فوت شهاب ،داغون و افسرده
بودم که پروژه دانشگاهم پا در هوا مانده بود؛ آخر کسی که خودش
افسرده و در خود فرورفته بود چگونه میتوانست به دیگران آرامش
دهد؛ این شد که پروژه را تا اطالع ثانوی بوسیدم و گذاشتم کنار و
به کار در نجاری ادامه دادم.
آن زمان هنوز بچه ها به دنیا نیامده بودند و من نیز بهانه ای برای
آرامش نداشتم.
جالل با آزاد شدنش ،اضطراب بیشتری را با خود به همراه آورد؛
او خبر اعدام یاسر را زود تر از خبر آزادی خود و حاجی را برایم
ارسال کرد و این بار ناباورانه به جاللی خیره شدم که کوله باری را
پایین نگذاشته ،خبر غم انگیز خود را بر دوشم هوار کرد ،گویی این
بار بر شانه اش سنگینی میکرد و یارای بر دوش کشیدنش را
638
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نداشت؛ او را که با لباس مشکی و ریش بیرون زده دیدم ،لحظه ای
مبهوت گشتم اما دقایقی بعد بود که به خود آمده و وضعیتش را برای
خود عادی جلوه دادم؛ حالش را جویا که شدم ،لب به سخن گشود و
از لحظات سخت روزهای آخری که در زندان گذشت ،گفت و در
آخر عنوان کرد که اتفاق تلخ اعدام یاسر را هرگز از یاد نخواهد
برد.
بعد از آن روزها بود که اخالق خشک جالل ،نسبت به قبل سخت تر
و عصبی تر شد؛ حال او را میفهمیدم ،یاسر آنقدر مظلوم و سر به
زیر بود که دل هر انسان سنگدلی را به سوختن داغش فرا میخواند
چه برسد به جالل خشک و مستبدی که با یاسر حشر و نشر داشت.
من نیز مرگ یاسر را باور نمیکردم ،او در زندان رفیق خوبی بود
و شبها در کنارم مینشست و از خاطرات مادر و پدرش صحبت
میکرد ،او جای شهاب را پر میکرد و ناراحتی دوری از او را
سهل مینمود؛ اما او نیز بیوفایی کرد و خودش در کنار شهاب ،من
را ترک کردند.
با رسیدنم به خانه ،سر از خاطرات گذشته بیرون کشیدم و از ماشین
پیاده شدم.
از ظهر دو کارگر فرستاده بودم تا اتاق کارم را خالی کنند و
وسایلش را که شامل یک میز و کمد و چند گلدان و دراور بود را به
انبار داخل مطب منتقل کنند ،از آقا کریم نیز خواستم تا به خانه ی
ستاره رفته و وسایلی که مد نظر اوست را برداشته و به اینجا منتقل
شود.
با خستگی به خانه رسیدم ،صدای بچه ها از اتاقشان نمیآمد ،معلوم
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بود که آتش سوزانده اند و با خیال تخت خواب را در آغوش کشیده
اند؛ اما عوض آنها ،حلما بیدار بود و قلم به دست مثل همیشه در
حال کشیدن نقشی بر لوح زیر دستش بود؛ به سمتش رفتم و با
گذاشتن یک صندلی در کنارش؛ روی آن نشستم.
در سکوت به کارش ادامه داد اما زیر لب گفت:
سالم ،خسته نباشی.بدون اینکه متعجب شدم رو به او نگاهی انداختم و گفتم:
اوال علیک سالم ،دوما شما که نمیتونی قهر کنی چرا قهرمیکنی؟!
چیزی نگفت و به کارش ادامه داد ،من نیز برگه را از زیر دستش
کشیدم و گفتم:
من رو نگاه کن حلما.نگاهی حواله ام کرد و ادامه دادم:
با من قهر نکن.من قهر نکردم.پس این رفتار چیه؟!ازت دلخورم.از من؟!سری تکان داد و چیزی نگفت ،عوضش رو به او ادامه دادم:
640
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حاال من شدم آدم بده؟! من شدم بی رحم؟!خواست چیزی بگوید که دستم را به نشانه ی سکوت جلویش گرفتم
و گفتم:
جالبه که من متهمم ،زن برادرم تمام سعی خودش رو کرده که بامخفی کاری زندگی برادرم رو به لجن بکشونه ،با اون فلور و بهمن
نامرد که نمیدونم دقیقا چه دشمنی باهاشون داریم همکاری کرده،
آخرشم دستی دستی برادر شاخ شمشادم رو به کشتن داده؛ اون آدم
بده نیست و براش دل میسوزونی؛ اونوقت من ،من حق ندارم بچه
های برادرم رو از دست زنی مثل اون نجات بدم؟ !
از جایم بلند شدم و پشت به او لب زدم:
حق ندارم نگران باشم که فلور به اونا آسیب میرسونه؟!به سمتش برگشتم و عصبی غریدم:
تو میدونی زنی که با یه قاچاقچی همکاری میکنه قابل اعتمادنیست؟ !
صاف ایستادم و تنها لب زدم:
اینم درست شد حلما خانم ،پریسا میاد اینجا ،جلوی خودت و کنارخودت باشه ،پیش نقل و نبات؛ اما...
به سمتش رفتم و در مقابل چهره ی غمگینش نشستم و به گوی
طوسی چشمانش را زدم و زمزمه کردم:
اما من بهش اعتماد ندارم ،هر چقدر هم بگه اشتباه کرده ،بهشاعتماد ندارم؛ من از بودن اون زن توی این خونه نگرانم؛ پس
641

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

حواست باشه.
و با گفتن این حرف از جای بلند شدم و راه اتاقمان را پیش گرفتم.
با ورودم به اتاق و تعویض لباس ،روی تخت دراز کشیدم؛ اما دیری
نگذشت که با صدای زنگ در و شروع سر و صدای کارگر ها
متوجه آمدن پریسا شدم؛ از روی تخت پا شدم و پس از مرتب کردن
لباسهایم از اتاق خارج شده و به سمت در ورودی راه افتادم؛ حلما
مقابل در و روبه روی او ایستاده بود و به او خوشآمد میگفت؛ با
نزدیک شدنم و دیدن من ،سرش را پایین انداخت و سالمی زیر لب
کرد؛ من نیز همچون خودش جوابش را دادم و او را به داخل دعوت
کردم و خود نیز برای کمک به کارگر ها به سمت کوچه راه افتادم.
چندی طول نکشید که کار نقل و انتقال اسباب به پایان رسید ،وسایل
اندک او کفاف اتاق بیست متری باال را داشت و همین کم بودن
اسبابش بود که کار کارگر ها را تسهیل کرده بود.
کریم آقا تابلویی را از روی صندلی شاگرد برداشت و سمتم آمد ،با
دیدنش لبخندی زدم و رو به او گفتم:
ببخشید آقا کریم ،حسابی زحمتتون دادم امروز.سپس پاکت داخل دستم را دستش دادم و گفتم:
قابلتون رو نداره ،هم دستمزد رفت و برگشته هم حق کارگرها،خودتون تقسیم کنید بی زحمت.
نگاهی به پاکت کرد و با خوش رویی گفت:
قابل تو رو نداشت پسرم ،راضی به زحمتت نبودم.642
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رحمتین حاجی.نگاهی به سمت تابلو کرد و آن را به دستم داد و گفت:
راستش این تابلو رو بچه ها جا گذاشتن ،توی اساسه بود.تابلو را برداشتم و نگاهی به جانبش کردم ،همان تابلویی بود که در
زندان قطعه شعری را رویش حک کرده بودم تا در روز عقد شهاب
و او ،تقدیمشان کنم؛ نگاهی به شعر حکاکی شده روی آن انداختم و
آه عمیق خارج شده از سینه ام را نادیده گرفتم:
«گر بگذرد و نگذرد باکی نیست
تو بمان که بوی عشق ،منزلت است»
زیر لب تنها زمزمه کردم:
پس چرا رفتی رفیق!سری از روی تأسف و تأثر تکان دادم که آقا کریم گفت:
خدا رحمتش کنه پسرم ،جوون رعنایی بود.ممنونم آقا کریم ،ببخشید امروز هم مزاحمت شدم ،امیدوارم حاللکنی.
این چه حرفیه پسر ،خدا ازت راضی باشه.لبخندی زدم و تعارف کردم تا داخل بیاید اما او قبول نکرد و
لحظاتی بعد به همراه دو کارگری که با خود به همراه آورده بود،
آنجا را ترک کرد.
643

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

با ورودم به داخل خانه ،متوجه او شدم که کنار حلما نشسته بودند و
دو نفری مشغول صحبت.
با بستن در ورودی ،صدای زمزمه ی دو نفره شان قطع شد ،با
نزدیک شدنم به سالن ورودی ،نگاهشان را به سمت خود شکار
کردم ،اما حلما به من مینگریست و ستاره به قاب چوبین داخل
دستم.
نگاه نفرت بارم را به او دادم و نزدیکش شدم ،بدون هیچ حرفی
تابلوی داخل دستم را دستش دادم؛ او نیز با تردید نگاهش را از قاب
داخل دستم به چشمانم سوق داد اما به محض تالقی شدن نگاهمان،
رویم را از او گرفتم و قاب را همانجا رها کردم و به سمت اتاقمان
راه افتادم.
نگاه نفرت بارم برای او کافی بود تا روزی صد بار ،برادر مظلومم
را به پیش چشمانش بیاورم و او را در وجدان بیدار نشده اش
شرمنده سازم.
اندکی خود را داخل اتاق سرگرم کردم و به کارهای مطب پراختم؛
تا اینکه ساعتی بعد با باز شدن در اتاق و حس کردن موجود
کوچکی در کنار ساق پایم ،لبخندی زدم و او را در آغوش فشردم و
گفتم:
دختر بابا ،نمیگی دلم برات تنگ میشه اینقدر میخوابی؟!چشمان پف کرده اش را مالش داد و گفت:
ببشید بابا.قربونت برم من ،مگه میتونم خانم زیبایی مثل شما رو نبخشم؛644
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بگو ببینم داداشت کجاست؟!
با خاله داله باسی میتنه (داره بازی میکنه).با خاله؟!سری تکان داد که بوسه ای روی موهای بافته شده اش گذاشتم و هر
دو از اتاق بیرون رفتیم و مقابلشان روی مبل نشستیم.
نگاه ستاره به نورایی که در آغوشم جا خوش کرده بود ،افتاد؛ نگاه
من نیز به پسرم که در آغوش مادرش نشسته و با او صحبت میکرد
افتاد که با دیدنم از آغوش او رها شد و به سمتم دوید و خود را در
آغوشم انداخت ،رو به من گفت:
سالم بابایی.با لفظ بابایی از زبان بچه ،نگاه او این بار روی پسرش نشست و
دیگر برنداشت؛ اگر بچه ها میفهمیدند که پدر واقعیشان نیستم چه
واکنشی نشان خواهند داد؟! اگر ستاره به آنها چیزی بگوید ،روح
بچه ها چه آسیبی میدید؟ !
با تکان خوردن دارا درون آغوشم ،الله ی گوشش را بوسیدم و
خیره به او لب زدم:
سالم پسرم ،خوب خوابیدی؟!نشنیدم که دارا چه گفت اما صدای حلما بلند شد که رو به نورا گفت:
نورا جان ،بیا اینجا پیش ما ،مگه نمیخواستی که برای خاله مریمنقاشی بکشی ،خاله خیلی نقاشی خوب میکشه.
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نورا به سرعت از آغوشم پایین آمد و به سمت ستاره رفت ،ستاره
او را در آغوش کشید و نورا رو به او گفت:
خاله تو هم مثل حلما دون نقاشی بلتی بتشی؟!رو به نورا بدون اینکه چشم غره ی حلما را در نظر بگیرم ،گفتم:
دخترم ,اوال تو نه شما؛ بکشی نه بکشید.ستاره چیزی نگفت و با لذت نگاهی به موی بافته شده ی او انداخت
و سرش را در آغوش خود فشرد و زیر لب گفت:
بلد نیستم مثل حلما جون نقاشی بکشم ،ولی برات میکشم عزیزم،هر چی که بخوای.
نورا رو به او گفت:
خاله الستی اسمت چیه؟!قبل از اینکه او لب به معرفی خود بگشاید ،رو به او گفتم:
اسمشون ستاره است نورا جان ،خاله ستاره.با این حرفم ،هر دو مسکوت به من نگاهی انداختند ،حلما با بهت و
تعجب و ستاره با غم توأم با پشیمانی.
آنها را با نگاه مبهوت خود رها کرده و به اتاق پناه بردم و حتی
برای شام نیز از اتاق خارج نشدم؛ آخر شب بود که حلما وارد اتاق
شد و بی توجه به من روی تخت دراز کشید؛ من اما همچنان پشت
میز نشسته بودم و به کار خود مشغول بودم.

646

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

کمی بعد نتوانستم سکوتش را تاب بیاورم ،برای همین زمزمه کردم:
میبینی ،اون زن با هویت جعلی وارد زندگی برادرم شد؛ با هم یهزندگی رو شروع کردند ،حتی بچه دار شدند ،اون بدون اینکه بدونه
زنش کیه از دنیا رفت و حاال زنش....
نگذاشت حرف بزنم ،چرا که مثل خودم زمزمه کرد:
من و تو حق نداریم کسی رو مجازات کنیم ،حق نداریم برای کسیحکم کنیم؛ اون زن اگر با دروغ و کلک اومده توی زندگی
شوهرش ،جوابش رو گرفته ،خدا اون رو مجازات کرده و پنج سال
تموم زجر کشیده ،پس لطفا تو دیگه توی کار خدا سرک نکش.
به سمت او برگشتم و گفتم:
سرک؟!از جایش برخاست و روی تخت نشست ،رو به من گفت:
بله سرک ،تو بنده ی خدایی؛ ستاره هم بنده ای از بنده های خدا؛پس لطفا تو این گند رو هم نزن ،چون بوی کثافتش زندگی خودت
رو بد بو میکنه؛ بسپارش دست خدا و اینقدر هم حرفش رو پیش
نکش.
اون زن تو مرگ برادر من مقصره.امیر ،اون زن چه مقصر باشه چه نباشه؛ پیمانه ی عمر برادر توهمون قدر بود ،چه با دسیسه چه بی دسیسه؛ اون باید زودتر از همه
ی ما میرفت؛ اینو من نباید بهت بگم که ،من نمیفهمم تو به
بیمارانت چی یاد میدی؟!
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پوزخندی زدم و پشت به او تنها زمزمه کردم:
درسته ،من و اونها بیماریم؛ اما فرق داریم؛ میدونی چه فرقی؟!چیزی نگفت که ادامه دادم:
اونها میخوان که درمان بشن ،اما من نمیخوام.و با گفتن این حرف ،اتاق را به مقصد بالکن ترک کردم.
ایمان
قدمهای کوتاه و با احتیاطم ،مسیر پیش روی دیدگان بستهام را طی
میکردند و در پی یافتن مسیری آشنا در مسیر برگهای چیده شدهی
زیر کفشهای عابران ،به دنبال نشانی از گذشتهی به ظاهر تلخ و
البته سردم میگردم ،اما چیزی جز یک همدم همیشه همراه و یار
جدا نشدنی این روزهایم من را یاری نمیدهد ،اوست که همگام با
قدمهای منتظرم همراهی میکند و من مدیونش هستم که حتی زبانی
برای اعتراضی نمیگشاید وقتی که سرشار میشوم از بیرحمیهای
این روزگار بیمروت و او باز هم با وجود من ،برایم وفادارانه
صبوری به خرج میدهد و الحق که مثل بقیهی آدمهای اطرافم
زبانی برای جوابگویی ندارد و برعکس آنها همیشه ساکت و
همراه با من هم قدم میشود و من باز هم شرمندهی این جسم سفید و
راهنما هستم .
کمی که راه طوالنی پیش رویم را طی کردم ،خستگی باالخره
پیروز میدان میشود و من را برای نشستن روی نیمکتی درون
پارکی در همین نزدیکیها که به نظر میرسد امروز برخالف
روزهای دیگر کمی شلوغ است ،دعوت میکند .هر روز این مسیر
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را طی میکنم و به اینجا ،مأمن آرامش لحظههایم رجوع میکنم و
گامهایم انگار مسیر را بلد شدهاند که نقش مسیر را در حافظهی بلند
مدت خود حک کردهاند.
باالخره به سمتی که هر روز قرارش را با خود گذاشتهام میروم
و خودم را مقابل جسمی سخت میرسانم و با دست خود سعی میکنم
درختی که پشت نیمکت است را لمس کنم ،انگار او نیز در انتظارم
است که دست گرم تابستانه اش را در دستان سردم گره میزند تا
من را برای نشستن هر چند مدتی اندک ،دعوت کند.
با اطمینان از خالی بودن نیمکت ،تنهای تکیه زده به درخت سرو
نشسته در محوطه ،خودم را مهمان تنهاییاش میکنم تا تنهاییام را
در خلوت خود دعوت کند.
یار همراهم را تا کرده و آن را درون یکی از جیبهای گرم کن
تنم انداختم و گذاشتم تا کمی از سرمای وجودش با ورود به فضای
گرم جیب کت در تنم ،آرامش گیرد.
کمی در سکوت سعی کردم فضای پارک را در خاطرم ترسیم
کنم و آرامشم را از این طریق تکمیل کنم .
صداهای اطراف لذتی دیگر در رگهایم تزریق میکند ،اجازه
دادم کمی سکوت در اطرافم مهیا باشد تا صداهای خندهی کودکان،
تکان خوردن سبزهها و برگهای درختان در اثر باد وزان عصر
تابستان و نوای زمزمهی عاشقانهی زوجهایی که با هم و هم قدم در
کنار یکدیگر گام بر میداشتند و برگهای زیر پایشان را خرد
میکردند؛ به گوشهایم برسد .صدای خرد شدن برگهای سبز و
یشمی درختان ،من را یاد صدای خرد شدن یک دل سرخ رنگ
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میانداخت که در نزدیکیام و کمی در سمت چپم در حال تکان
خوردن بود و خودش را با لرزیدنش به نمایش میگذاشت .با وجود
تقالیش و سعی فراوانی که در رخ نمایی داشت ،اما انگار بیشتر از
هر چیز دیگری نادیده گرفته میشد و من این را به خوبی
میفهمیدم.
دوست نداشتم صدای اطراف تنها نوازشگر گوشهایم باشد،
بنابراین ناخودآگاه دستم به دنبالش در جایی کنار جیب زیپی مندرج
در کت تنم ،هدایت شد و آن شی با ارزش را قاپیدم.
با کمی تنظیم اندک آن را در جایی نزدیک دهانم نگه داشتم و
تمام تمرکزم را در نفسهایم تزریق کردم و در نهایت با گذاشتن
لبهایم روی صفحهی ساز ،نوایش را به محیط اطراف ارسال
کردم ،دیگر خبری از صدای قدمهای زوجها ،هوهوی باد و وزش
نسیم در ال به الی سبزههای درگیر در آغوش هم نبود و تنها صدای
خوشناز ساز دهنیام بود که تنها روحم را جال میبخشید و افکارم
را از غلظت سیاهیها برای مدتی میزد و این برایم در این لحظه
بهتر بود .
مدتی بود که فارغ از هر چیزی مینواختم و از دنیای اطرافم
غافل بودم که با صدای تشویق دستهایی به خود آمده و ساز را از
لبانم فاصله دادم و سعی کردم کمی به اطرافم متمرکز شوم ،ساز را
به جایگاه قبلیاش فرستادم و نگاه تیرهام را به رو به رو ،جایی که
نمیدانستم دقیقا چه کسی ایستاده و یا حداقل چه نگاهی در چشمانم
متمرکز شده است؛ دوختم.
صدای تحسین دیگران از گوشه و کنارم به گوش میرسید و
واکنشی را از خود بروز نمیدادم؛ نمی دانستم اگر برخیزم و یار
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همیشگیام را به نمایش بگذارم؛ صدای تحسینشان فروکش میکند و
این برایم گزنده بود؛ سکوتم نشانهی اعتراض به واکنش بعدشان
است و این گاهی من را به خنده ،وا دار میکند.
برای اینکه انتظارم زیادی به طول نینجامد از جای برخاستم و
عصای سفید رنگ را از جیب گرم و نرم خارج کردم ،مثل اینکه
زیادی گرمش بود؛ حال میبایست سردی نگاه سرشار از ترحم
اطرافیان را در خود ذخیره میکرد و آبدیده میشد؛ مثل صاحبش!
انتظار زیاد به طول نینجامید ،با برخاستنم صدای تحسین اطرافیان
حاال دیگر مثل قبل نوازشگر گوشهایم نبود و صدای ریز
حرفهایشان و زمزمهی دلسوزانشان به گوش میرسید ،اما
بیتوجه به آنها به کمک همیارم از کنار جمعیتشان گذر کردم و به
قصد خروج از محل آرامشم که گهگاهی هم مثل امشب آزار دهنده
میشد؛ گام برداشتم.
در هنگام خروج به ناگاه با لمس دستم توسط دست کسی و پشت بند
آن کشیده شدن دستم؛ به شدت به پشت سرم پرتاب شدم و عصای
سفید رنگ از دست دیگرم رها شد و رشته ی پیوندش از دستم جدا
شد.
با عصبانیت به سمت کسی که این چنین بیمالحظه دستم را کشیده
است ،برگشتم تا چشمان سرشار از غضبم را به اویی که بر خالف
من می دید و خشم درون آن را میکاوید نمایش دهم؛ بنابراین با
همان غضب نهفته در کالمم رو به او توپیدم:
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ـ چته؟! حواست کجاست؟
بیتوجه به لحن عصبی و تقریبا عامرانهام؛ با تعجب و بهت گفت:
ـ تو -تو واقعیت داری؟ !
............
از پشت پلک های بسته ام به صدای آشنایی که قصد تکان دادن ذهن
خالی ام را داشت ،خیره شدم و گردنم را بیشتر باال کشیدم ،به عادت
این چند سال شاید میخواستم ندیدن هایم را با گوش هایم ببینم؛
بنابراین با همان لحن رو به او گفتم:
یعنی چی آقا؟ حالت خوبه ،قرصی چیزی نخوردی که سر راه آدمرو میگیری؟ فکر نمیکنی ممکنه به کسی آسیب بزنی؟!
مرد روبه رویم با خوشحالی که در صدایش هویدا بود ،گفت:
وای خدا رو شکر ،خدا رو شکر؛ یعنی میشه!خم شدم و برای پیدا کردن عصای داخل دستم دست به دامن زمین
زیر پایم شدم که مرد روبه رویم ،شانه ام را گرفت و آن را دستم داد
و من را در آغوش گرفت ،از کار مرد روبه رویم در عجب بودم
که احساساتش را نثارم میکرد و من را که غریبه ای بیش نبودم را
در آغوش خود حل میکرد ،او را از آغوشم بیرون راندم و رو به او
گفتم:
تموم شد؟ برو خدات رو شکر کن که سرانجامت مثل من نیست.دسته ی عصا را در دستم فشردم و پشت به او زمزمه کردم:
من به ترحم نیاز ندارم.سپس پشت به او راه افتادم ،اما دقایقی بعد این او بود که به سمتم
دوید و آرام گفت:
ترحم چیه داداش ،باورم نمیشه دارم میبینمت.652
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اما باز بی توجه به صحبت او به راه خود ادامه دادم که یکدفعه
گفت:
د داداش یه لحظه وایسا.با کالفگی ایستادم که گفت:
چرا لجبازی میکنی ،من  ....من  ...نمیدونم چی بگم واقعا.خب اگه نمیدونی مشکل خودته ،من باید برم.نه وایسا ،بزار االن برات توضیح میدم.آقا من باید برم کار دارم.اقا؟! یعنی تو من رو نمیشناسی؟!منو مسخره میکنی؟! خجالت از خودت نمیکشی؟خجالت چی؟! ببینم تو.....ایمان؟!با شنیدن صدای رضا ،در جای ایستادم؛ آن مرد نیز دیگر حرفش را
نزد ،با نزدیک شدن رضا؛ صدایش به گوشم رسید:
کجایی تو ،چرا اینقدر دیر کردی؟!داشتم میاومدم که این آقا جلوم رو گرفت.مرد روبه رویم به رضا سالمی کرد و گفت:
ببخشید ،مثل اینکه اشتباهی رخ داده؛ اما اشتباهم نیست انگار،وای خدا دارم دیوونه میشم.
رضا با آرامش گفت:
اتفاقی افتاده آقا؟من بر خالف آرامش رضا گفتم:
مثل اینکه حالشون خوب نیست.رضا:
ایمان جان یه لحظه صبر کن.مرد زمزمه کرد:
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ایمان؟!من:
نکنه اسممونم نباید ایمان میذاشتن؟!مرد روبه رو کمی با خودش ور رفت این را از خش خش لباسش
فهمیدم ،کمی بعد چیزی را نشان رضا داد و گفت:
من ایشون رو میشناسم ،اسمشون که دروغ نمیگه انگار.اما من شما رو نمیشناسم.و با گفتن این حرف از آنها دور شدم؛ نفهمیدم که رضا با آن مرد
چه کرد و او به رضا چه گفت اما بدون او برگشت و کنارم جای
گیر شد ،به خودم که دروغ نمیتوانستم بگویم ،صدای مرد غریبه
آشنا بود ،خیلی آشنا ،پوزخندی زدم ،آشنای نزدیکی که تنها خودم از
نزدیک بودنش خبر داشتم و بس؛ اما من میترسیدم ،میترسیدم
صدای آشنای مرد غریبه به گونه ای به گذشته ی سرد و عجیبم
پیوند خورده باشد ،از حقایقی که باید میشنیدم ترس داشتم هر چند
که تمایل زیادی به روبه رویی با آن ها را در خود میدیدم و بارها
از رضا خواسته بودم تا کمکم کند و حال آن مرد غریبه ،به ناگهانی
درون آن پارک لعنتی ،پازلی از گذشته ام بود که فراموش شده بود
که به تازگی در ذهنم در حال شکل گیری بود و قصد یادآوری
داشت.
به خانه که رسیدیم ،بدون اینکه به داخل خانه قدم بگذارم ،در حیات
در گوشه ای روی سکو نشستم و رضا بدون هیچ حرفی به داخل
خانه رفت؛ اما طولی نکشید که با حس نزدیکی اش در کنارم ،از
فکر و خیال دست کشیدم.
چرا اینجا نشستی؟بی توجه به سوالش گفتم:
اون مرد چی بهت گفت؟!654
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کمی مکث کرد و بعد گفت:
گفت اسمش مهدی.زیر لب زمزمه کردم:
مهدی؟!آره مهدی ،خیلی خوب تو رو میشناخت.پوزخندی زدم و از جایم بلند شدم و کمی جلوتر رفتم ،کنار باغچه
ایستادم و لب زدم:
این همون مهدی رضا؛ خودشه ،خود خودش.رضا از جایش بلند شد و در کنار من ایستاد ،رو به من گفت:
میخواستی پیداشون کنی ،اما اونا خودشون پیدا شدن.سری به نشان تایید تکان دادم و گفتم:
هر چند از حقیقت هراس دارم ،اما این فرصت مناسبه که بفهممحقیقت چیه.
حقیقت هر چی که باشه ،حداقلش اینه که از این تاریکی که داریتوش دست و پا میزنی بهتره؛ اینطور فکر نمیکنی؟!
سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم.
سر میز شام ،تنها صدا ی قاشق و چنگال هایی که در برخورد با
بشقاب زیر دستشان در جدال بودند ،به گوش میرسید و صدای
افکار داخل ذهنم را میپوشاند و از جلوه شدنشان جلوگیری
میکردند ،اما در بین این جنگ و جدال؛ ریحانه با صدای پر انرژی
همیشگی اش ،داخل ذهن مشوشم جا باز کرد و گفت:
یعنی واقعا تونستی پیداشون کنی؟! مگه میشه به همین یهویی همهچی درست بشه؟ !
چنگال را در بشقاب رها کرد و گفتم:
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پنج سال گذشته ،خیلی هم ساده نبود.ماه بانو:
حق با توﺋه ایمان جان ،به حرف ساده است ،پنج سال عمریه برایخودش.
آقای محبی نیز زیر لب زمزمه کرد:
حتی به حرف هم ساده نیست.لیوان آب را روی میز گذاشت و رو به رضا گفت:
حاال چی میشه؟!گفت با من تماس میگیره ،گفت شرایط رو فراهم میکنه تاخانوادش رو ببینه.
به ناگهان با احساس تپش قلبی دست از غذا کشیدم و به صندلی ام
تکیه دادم؛ رضا انکار متوجه بی قرار ی ام شد ،چرا که گفت:
چی شد ،چرا کنار کشیدی؟!لب زدم:
یعنی االن دارن چه کار میکنن؟! بدون من چه طور زندگیمیکنن؟!
ریحانه:
-مطمﺋنم زندگی بی تو اصال رضایت بخش نیست.
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پوز خندی زدم و گفتم:
من که اینطور فکر نمیکنم ،اگه اینطور بود ،توی این پنج سالباالخره خبری میشد.
رضا:
تو نمیتونی قضاوت کنی ،چون از چیزی خبر نداری.ماه بانو:
آره پسرم ،مطمﺋن باش حتما دلیلی داشتن ،هیچ وقت قضاوت نکن.ریحانه:
اما با این حال امیدوارم اشتباه کرده باشی.ماه بانو با تشر رو به او گفت:
این چه حرفیه دختر.آخه اگر ایمان بره ،مشاور رایگان پرپر ،میدونی چه قدر زبانمخوب شده؟!
رضا با خنده گفت:
پس بگو ،خانم به فکر خودشه ،ای خبیث.اما من بدون هیچ حرفی از پشت میز بلند شدم ،تنها تشکری بابت
غذا از ماه بانو کردم و به سمت راحتی ها رفتم؛ زمانی نگذشت که
صدای بشقاب و چنگال ها به صدا درآمد ،گویا در حال تمیز کردن
میز شام بودند ،کمی بعد صدای تلویزیون نیز بلند شد ،که این نشان
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از آن داشت که آقای محبی پس از صرف شام هوس سلایر ترکی را
در ذهن دارد؛ با بلند شدن موسیقی متن یکی از همان سلایرها و
کمی بعد تخمه شکستن او ،لبخندی به عادت های او که همه را از
بر شده بودم ،زدم؛ احتماال ماه بانو نیز به سمت میله ی بافتنی خود
میرفت و داد ریحانه را در میآورد که چرا باز کوه ظرف را برای
او گذاشته است و خود نیز به قالب بافی روی آورده است.
اگر از این خانه بروم قطعا دلم برای اینجا تنگ خواهد شد ،آن ها
بخشی از زندگی پر از دردسر و عجیب من بودند اما پیدا کردن
عشق بی وفایم جزو برنامه ام بود ،دوست داشتم پیدایش کنم و تمام
بی مهری هایش را بر سرش فریاد بزنم ،اویی که زندگی ام را به
آتش کشید و دود خاکسترش را در چشمانم فرستاد و سویشان را با
خود برد و دنیای پیش رویم را تاریک کرد.
از جایم بلند شده و به سمت اتاقم رفتم و در را از پشت بستم؛ خود
را به پنجره ی رو به حیاط رساندم و با لمس دستگیره ی آن ،آن را
باز کردم؛ صدای باران که خود را بر زمین میکوبید ،دلنشین بود؛
حتما هوای تابستان با وجود باران بی سابقه اش نیز دلنشین بود؛ ای
کاش میتوانستم چشم خود را باز کرده و کوبیدن قطرات را بر
زمین ببینم؛ نمیدانستم آخرین بار کی بود که ضرب قطرات باران
را بر شانه ام را حس کردم؟! مطمﺋنم هیچ گاه به دانه دانه ی اشک
آسمان ،دقت نکرده بودم ،چون آن زمان میدیدم ،آن زمان همه چیز
برایم عادی بود و هیچ گاه فکر نمیکردم روزی برای دیدن قطره
قطره اشک از چهره ی ابر ها اینگونه با حسرت از پشت پلکانم به
بارش باران نگاه کنم.
از باران متنفر بودم؛ از اشک هم ،از ابر هم ،از آب هم ،از عشق
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هم ،از او هم....
پنجره را محکم کوبیدم؛ با کوبیدن آن به لوالی آهنین ،روی زمین
سر خوردم؛ صدای قطرات روی زمین ،همچون ناقوس مرگ،
مغزم را سوراخ میکرد ،من را به یاد مرگ میانداخت ،به آن
روز ،روزی که چرخ ماشین برخاسته در هوا معلق ماند و من را
در دره ی متالطم زندگی ام سوق داد؛ روزی که زندگی ام بر باد
رفت و حتی حاله ای از آن در جلوی دیدگانم به نمایش نمیآید.
ساعتی را همانجا نشستم و به گذشته فکر کردم؛ با صدای در و
پشت بند آن که رضا داخل شد ،واکنشی نشان ندادم ،گذاشتم اشک
هایم زندگی ام را از پشت دیدگانم بشوید ،شاید که پاکی و زاللی به
آن برگردد و دورویی را دفن کند؛ شاید...
چرا تو تاریکی نشستی؟!پوزخندی زدم؛ انگار خودش فهمید برای یک کور دلشکسته ،روشن
و یا تاریک بودن سوی چراغ ،چندان معنایی ندارد.
کنارم که نشست ،زیر لب گفت:
ببخشید ،منظوری نداشتم.چیزی نگفتی که ،من زیادی غیر عادی ام.کم چرت بگو ،چرا اینجا نشستی؟!بارون میاد ،یادته؟! اون روز هم بارون می اومد.-آره یادمه ،روز خوبی نبود.
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اون تصادف باعث شد خیلیا رو بشناسم ،مخصوصا عشقی کهعشق نبود.
قضاوت نکن.چرا هر وقت چیزی میگم ،اینو میگی؟!چون تو چیزی نمیدونی.تا کی باید ندونم؟خودم بهت همه چیو میگم ایمان ،قول میدم؛ اما اول باید از مهدیکمک بگیریم؛ خوبه که خودش پیدات کرد.
چی بهت گفت؟قرار گذاشتم فردا ببینمش ،خبرش رو بهت میدم.به این زودی؟!مثل اینکه خودتم باورت شده که پنج سال زود گذشت.نه باورم نشده ،اما....بهتره دیگه بهش فکر نکنی ،به این فکر کن که زندگی میتونهروی خوشش رو هم بهت نشون بده.
نیشخندی زدم:
امیدوارم.امیر
660

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

با بلند شدن دوباره ی صدای داد و بیدادشان؛ سری از روی تأسف
تکان دادم و گفتم:
خانم ،آقا اینجا مطبه ها ،لطفا صداتون رو بیارید پایین.با داد من ،هر دو ساکت شدند و تنها با تیر غضب نگاهشان یکدیگر
را میدریدند؛ دخترشان که تنها پنج سال داشت ،در گوشه ای کز
کرده بود بر خود میلرزید و به رفتار بچگانه ی پدر و مادرش
مینگریست و گریه میکرد؛ به او نگاهی کردم ،خدایا حکمتت را
شکر ،من و حلما در آرزوی داشتن یکی از اینها روز و شب را
میشمردیم و تمام مهر مادر و پدری مان را نثار دارا و نورایی
میکردیم که تمام وجودم بودند؛ اما اینها ،قدر این طفل معصوم را
نمیدانستند.
بی توجه به پدر و مادرش که همچنان زیر لب به یکدیگر ناسزا
میگفتند؛ به او چشمکی زدم تا به سمتم بیاید ،با دیدن شکالت دستم
و چشمکی که نثارش کردم ،لبخند دلنشینی زد و به سمتم آمد،
شکالت را دستش دادم و گونه اش را بوسیدم.
رو به او گفتم:
دخترم اسم قشنگت چیه؟شکالت را در دهانش چرخاند و موهای طالیی اش را به پشت
گوش فرستاد و با لحن بامزه اش گفت:
آتوسا.-آتوسا جان ،میدونستی من هم یه دختر خوشگل مثل شما دارم؟ !
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واقعا؟!بله ،اتفاقا خیلی دنبال هم بازی میگرده.میشه با هم بازی کنیم؟!بله چرا که نه.شما هم توی خونه با مامانش دعوا میکنین؟!با این حرف دخترک ،پدر و مادرش خیره به دخترشان ،مسکوت
ماندند؛ من اما خیره به دو موجود مقابلم ،دخترک را بوسیدم ،او را
به بیرون از اتاق هدایت کردم و از منشی خواستم تا مراقبش باشد.
رو به آنها گفتم:
میدونید با بچه بازی شما ،اولین کسی که ضربه میخوره همینطفل معصوم؟!
با عصبانیت خودکارم را به گوشه ای هل داده و نامه را دستشان
دادم؛ رو به آنها با کالفگی گفتم:
میخواستم نامه ی طالقتون رو امضا کنم ،اما به خاطر اون بچهاین کار رو نمیکنم ،برید یه گوشه بشینید و با خودتون فکر کنید؛
جدایی بهتره یا سازش و آینده ی بهتر برای اون بچه؟
نامه را جلوی آنها گرفتم ،مرد نامه را گرفت و دقایقی بعد اتاقم در
سکوت معلق ماند.
از زور خستگی پوفی کرده و به صندلی تکیه دادم؛ سر و کله زدن
با این موجودات اعصاب درست میخواست که روز به روز تحلیل
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میرفت.
با هماهنگی با منشی به سمت خروجی رفته و آنجا را ترک کردم.
ساعتی بعد نیز در داخل نجاری و پشت میز مربوط به خود نشسته
بودم و روی طرح جدید روبه رویم کار میکردم؛ با صدای ناهنجار
یکی از دستگاه ها ،سریع واکنش داده و طرح را به گوشه فرستاده
و به سمت محل صدا رفتم؛ صدا از ناحیه ی دستگاه شماره دو بود،
با نزدیک شدنم؛ متوجه ی قطعه ی گیر کرده در دستگاه شدم ،به
سرعت دستگاه را خاموش کردم و رو به امید که اپراتور دستگاه
بود ،عصبی گفتم:
حواست کجاست امید ،یکبار دیگه اینجوری فشار به تیغه بیاد؛ همتکه چوب پرت میشه ،هم ابزار میشکنه ،این به درک؛ تیغه بشکنه
بره تو چشمت جواب مادرت رو من چی بدم؟!
شرمنده سرش را پایین انداخت و گفت:
شرمنده داداش.شرمندگی نمیخوام ،حواس جمع میخوام.نگاهی به سرعت دستگاه انداختم سپس نگاهی دیگر به قطعه ای که
کار ظریف کاری داشت؛ با همان لحن رو به جالل کردم و گفتم:
جالل بیا رو دستگاه دو.امید ناراحت گفت:
-اوستا ،ببخشید قول میدم حواسم بیشتر جمع باشه.
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حواست اگه جمع بود کار ظریف کاری رو با این سرعت سرسامآور نمی بردی جلو؛ مگه دنبالت کردن؟!
او هنوز در پی توجیه کارش ،دلیل میآورد؛ اما من متوجه مهدی
شدم که بیخیال اتفاق افتاده ،در جای نشسته و به چوب جلوی دستش
خیره شده و غمگین آن را مینگرد؛ سری از روی تأسف تکان دادم
و رو به امید گفتم:
تا نفهمی روی هر کار چه سرعتی رو پیش ببری ،کار با دستگاهممنوعه امید ،فهمیدی؟!
کمی مکث کردم و برای راحتی خیالش گفتم:
نترس ،کاهش حقوق نداری ولی یکبار دیگه بی دقتی کنی ،اونوقتمثل االن برخورد نمیکنم.
امید لبخندی زد و گفت:
خیلی آقایی اوستا.با همان جدیت گفتم:
برو سر کارت ،سریع.با رفتن او ،به سمت مهدی رفتم؛ مردک آنقدر غرق خود بود که
حتی حضورم را حس نکرد؛ خط کش داخل دستم را بر روی میزش
کوبیدم و رو به او گفتم:
غرق نشی!هول شده ،به پشتی صندلی تکیه داد که چوب از داخل دستش سر
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خورد و به پایین سقوط کرد.
نگاهم را از تکه چوب افتاده بر زمین گرفتم و رو به او گفتم:
چته؟!با تته پته ،نگاهش را از من گرفت و تکه چوب را برداشت و گفت:
ه....هیچی.سری تکان دادم و گفتم:
هیچی؟!آره بابا ،چیزی نیست ،تو....تو برو به کارت برس.صندلی کنارش را کنار کشیدم که چشمانش گشاد شد و نگاهم کرد،
سری تکان دادم و گفتم:
چیه نباید بشینم؟!چرا داداش ،بشین.و با گفتن این حرف ،میخ داخل دستش را برعکس روی قطعه
گذاشت ،خواست با دریل به جان چوب بیفتد که دریل را از دستش
کشیدم و با تشر گفتم:
ﺋه چکار میکنی مهدی ،بده من اینو ببینم.به دریلی که االن دستم بود ،نگاهی انداخت و چیزی نگفت که ادامه
دادم:
معلوم هست چتونه شما امروز؟! حاال امید تازه وارده هیچی ،تو665
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چی مهدی؟!
سیبک گلویش به سختی تکان خورد ،چشمانش پر شد و از جایش
بلند شد؛ متعجب به او که یکدفعه دگرگون شده بود ،نگریستم که
روپوشش را در آورد و روی صندلی قرار داد و با « ببخشیدی» از
آن جا دور شد ،متعجب به رفتنش خیره شدم و صدایش زدم:
کجا مهدی؟!اما با کوبیده شدن در پشت سرش ،جوابم را گرفتم؛ او امروز حال
درستی نداشت و این نگران کننده بود.
حسن که مقداری چوب را در دست داشت و برای جالل و امید
میبرد ،کنارم ایستاد و رو به من گفت:
امروز حالش خوب نبود.رو به او گفتم:
چیزی به تو نگفت؟نه داداش ،از ظهر که اومده یه راست رفت سر کارش.سری تکان دادم و به مسیر رفتنش نگاه کردم ،زیر لب گفتم:
بهش سر میزنم.با خستگی سر از روی سطح کار برداشتم که حسن به سمتم آمد و
گفت:
خسته نباشی داداش.666
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سالمت باشی عزیزم ،تو هم خسته نباشی.زنده باشی؛ من دیگه میرم.به سالمت ،امید رو میرسونی دیگه؟ مادرش زنگ زده ،فردا همامتحان داره.
آره دادا ،خیالت تخت.دستت درد نکنه ،اجرت با خدا.سالمت باشی ،من دیگه برم؛ یا علی.دستم را در دستش که دراز شده بود ،گذاشتم و گفتم:
خدا به همراهت ،یا علی.سپس به سمت در رفت و از همانجا امید را صدا زد؛ با رفتن امید و
او که آخرین نفرات بودند؛ نگاهی به ساعتم انداختم؛ هفت شب بود و
تا این موقع مهدی برنگشته بود؛ باید میفهمیدم امروز چش بود و
گرنه تا فردا فکر و خیال دست از سرم برنمیداشت.
با حلما تماس گرفتم و گفتم کمی دیرتر برمیگردم و بنابراین به
سمت خانه ی مشترکش با حامد رفتم ،از زمانی که خانه گرفته بود،
با حامد هم خانه شده بود؛ این پیشنهاد خودش بود و حامد نیز
استقبال کرد ،چرا که حامد از اینکه به قول خودش خلوت ما را به
هم ریخته است ،ناراحت است و از این طریق میخواست که مستقل
باشد؛ من و حلما نیز مخالفتی نکردیم تا او راحت باشد.
به خانه شان که رسیدم ،ماشین را پارک کرده و به سمت خانه رفتم؛
زنگ در را که زدم ،در با تقی باز شد و به سمت طبقه دوم که محل
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سکونتشان بود؛ حرکت کردم؛ حامد دم در ایستاده بود که با دیدنم
لبخندی زد و گفت:
سالم داداش ،خوش اومدی.سالم حامد عزیزم ،چه خبرا؟!سالمتیت ،راه گم کردی!امروز ندیدمت دلم برات تنگ شده بود.شرمندم ،از کم سعادتی کنه.به سمت پتوی گوشه ی سالن کوچکشان رفته و نشستم ،تکیه به
پشتی دادم؛ چشمانم را از خستگی روی هم گذاشتم و زیر لب «
آخیش » گفتم ،که حامد با لبخند نگاهم کرد و گفت:
حسابی خسته میزنیا؟!بله دیگه ،از صبح با یه زن و شوهر زبون نفهم سر و کله زدم؛ظهرم اومدم نجاری ،امید خرابکاری میکنه؛ آقا مهدی هم که تو
هپروت.
به سمت آشپزخانه رفت ،در همان حال گفت:
چی کار کرده مگه؟!جریان را برایش گفتم که با خنده ،سینی به دست آمد و کنارم نشست
و گفت:
بزن روشن شی.668

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

لبخندی زدم و لیوان چای را برداشتم و گفتم:
باتریم رو به خاموشی بود ،دمت گرم.با لبخند گفت:
نوش جونت ،دعواش که نکردی؟!نه بابا ،من بلد نیستم دعوا کنم.واقعا هم بلد نیستی امیر.اما اومدم گوش مهدی رو بپیچونم.ابرویی باال انداخت و گفت:
چرا؟!چون که یجوریش میشه ،امروز تو لک بود.سری تکان داد و گفت:
آره ،هر وقت میاومد یخچال رو خالی میکرد ،امروز که اومد یهراست رفت تو اتاق.
نگران ،چای نصفه ام را توی سینی گذاشتم و گفتم:
تو اتاقه؟!آره.دستی روی شانه اش گذاشتم و گفتم:
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میرم پیشش.سری تکان داد و گفت:
آره برو ،شاید به تو جواب داد.سری تکان دادم و به سمت اتاق رفتم و در زدم؛ پاسخی که نیامد،
وارد اتاق شدم ،که گفت:
حامد دادا ،گفتم که چیزی نمیخوام.مرد حسابی تو نفهمیدی من اومدم؟!از روی زمین که یک وری افتاده بود ،بلند شد و بالشت زیر سرش
را به کناری انداخت ،با نگاهی به من؛ دور چشمانش دستی کشید و
از جایش بلند شد و گفت:
سالم داداش ،تو کی اومدی؟!دستی پشت کمرش گذاشتم و به سمت همان پتویی که رویش دراز
کشیده بود ،رفتم و روی آن نشستم؛ رو به او گفتم:
اوال علیک سالم ،دوما همین چند دقیقه پیش.هول زده چند لباسی که روی هم افتاده بود را از روی زمین
برداشت و مشغول جمع شدنشان شد و همانطور نامرتب آنها را
درون کمدی که انبار لباس روی هم چیده شده داشت ،گذاشت؛ در
همان حال « خوش آمدی » را نثارم کرد که گفتم:
مهدی بیا بشین ببینم.لباس داخل دستش را فشرد و در جایش ایستاد اما تعلل نکرد و بدون
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اینکه نگاهم کند ،گفت:
بزار برات چای بیارم ،میشینم.نمیخواد مهدی ،حامد آورد.چیزی نگفت و به آرامی سمتم آمد و کنارم نشست؛ نفسی گرفتم و به
چهره ی غمگین و بی روحش نگاهی انداختم؛ رو به او گفتم:
چی شده مهدی؟!با نگرانی رو به من گفت:
چیزی نشده داداش ،مگه باید چیزی بشه؟قیافت که اینجوری نمیگه.نه طوریم نیست.با کمی تعلل گفتم:
نکنه زهرا خانم رو دیدی؟!متعجب گفت:
دیده باشم ،چه کار به ناموس مردم دارم؟!پس چیه مهدی؟! چته امروز ،حواست سر کارتم نبود؛ اگه چیزیشده بگو.
کالفه دستی پشت گردنش کشید و شمرده شمرده گفت:
چیزی نیست امیر ،واقعا چیزی نیست.671
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خب.....ناگهان داد زد و گفت:
وقتی چیزی نیست ،خب چیزی نیست دیگه.متعجب از عصبانیت غیر منتظره و بی سابقه اش؛ سکوت کردم و
تنها نگاهش کردم؛ از فشار عصبی سرخ شده بود ،اما متعجب تر از
همیشه قطره اشکی بود که از حصار چشمانش راه پیدا کرد و ته
ریشش را مرطوب کرد؛ با شک و بهت رو به او زمزمه کردم:
مهدی؟!اما مهدی غمگین و عصبی به نقطه ی مقابلش زل زده بود و چیزی
نمیگفت ،بیش از این ماندن را جایز ندانستم ،وقتی چیزی نمیگفت
حتما برای گفتنش نیاز به زمان داشت ،بنابراین از جای بلند شده و
به سمت در اتاق رفتم؛ دستم را که روی دستگیره گذاشتم ،زمزمه
کرد:
ببخشید داداش سرت داد زدم ،مدنیه که دلتنگه شهابم برای همین بههم ریخته بودم.
با غم نگاهش کردم ،رو به او گفتم:
هر وقت نیاز به صحبت داشتی ،من هستم.سپس در را باز کردم و از اتاق خارج شدم ،به سمت حامد رفتم و با
لبخندی تلخ رو به او گفتم:
-من دیگه میرم ،اومدم فقط سری بهتون بزنم.
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بشین داداش ،اجازت رو از حلما میگیریم.متلک میگی داداش ،خواهر شما سرور ماست ،باید هم اجازه بده.ای بابا ،حاال یه شب رو بد بگذرون.خواستم چیزی بگویم که در اتاق باز شد و پشت بند آن مهدی که
بیرون آمد ،نگاه هر دوی ما به سمتش کشیده شد ،رو به من گفت:
بمون داداش ،دلم برای املت هات تنگ شده؛ هر چند که گوجههاش رو شهاب خورد میکرد ،اما جورش رو من میکشم؛ یه امشب
رو بد بگذرون.
نگاه غم زده ام را به اویی که این حرف را زد سوق دادم؛ نبود
شهاب این بار دل مهدی را هدف قرار داده بود و فضای دلش را از
نبود خودش خفقان آور کرده بود؛ شاید ماندنم ،این غم را روی دوشم
میریخت تا کمی از غم دل او را بزداید.
دستانم را برای به آغوش کشیدنش باز کردم ،به سمتم آمد و سرش
را روی شانه ام گذاشت و کمی بعد این شانه ام بود که از جبر
روزگار خیس شد و غم نگاه حامد را شکار کرد.
با لبخند صدای دلنشین بچه ها را از پشت گوشی گوش دادم و رو به
حلما گفتم:
ببخشید دیگه ،امشب مهدی و حامد نذاشتن بیام؛ یکم دیر تر میرسمخونه.
عیبی نداره ،تو ساختمون که تنها نیستیم ،چند خانواده دیگه همهستن؛ بمون پیششون.
673
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نمیشه که ،من پیش دو تا گندبک بمونم اونوقت شما اونجا تنهاباشی؟! میام آخر شب ،اما یکم دیر میشه ،گفتم نگران نباشی.
ممنون که گفتی ،مواظب خودت باش؛ نگران ما هم نباش ،پیشبچه ها بمون امشب.
نه میام ،نخواب تا بیام.لبخندش را حتی از پشت تلفن احساس کردم ،چرا که لب زد:
نمیخوابم تا بیای.میام ،خداحافظ.خداحافظ.گوشی را قطع کردم و با لبخند به ماه داخل آسمان که با درخشش
خود میان انبوه ستارگان ریز و درشت که در کنارش به رقص در
آمده بودند ،در حال خودنمایی بود و برای دیگران فخر میفروخت؛
همچنان نگاهش میکردم که مهدی دستی روی شانه ام گذاشت و
گفت:
یه امشب رو بد بگذرون داداش.پیش دوستان هیچ وقت بد نمیگذره.با گفتن این حرف روی صندلی پالستیکی روی تراس نشستیم ،او
مشغول ور رفتم به انگشت هایش بود و مشخص بود از به زبان
آوردن مطلبی احساس ناتوانی میکند؛ پایم را روی پایم انداختم و رو
به او گفتم:
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چیزی هست که آزارت میده و نمیخوای بگی؛ از صبح مشخصه،اصال مدتیه اینجوری هستی.
نفسی عمیق کشید و دستی به ته ریشش کشید و گفت:
راستش یه اتفاقی افتاده ،اتفاقی که گیجم کرده؛ اتفاقی که همناراحتم کرده و هم خیلی خوشحالم کرده .نمیدونم چجوری بهت بگم؛
شاید نیاز به فرصتی هست که با این اتفاق کنار بیام؛ شاید اون زمان
بهت گفتم.
گیج شده از استداللش گفتم:
این موضوع مربوط به من میشه؟!به همه مربوطه امیر ،به همه.داری من رو میترسونی مهدی.پوزخندی زد و گفت:
جای ترسهم داره.خب چرا صفر و یک حرف میزنی ،یا میخوای بگی یا تردیدداری؛ نصف جون میکنی چرا؟
چون از چیزی که دیدم مطمﺋن نیستم؛ نیاز دارم تا بیشتر بدونم؛اینم که بهت گفتم این بود که بفهمی این حالم دلیل داره.
نگرانم کردی اما.اتفاق نگران کننده ای قرار نیست بیفته امیر.675
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خواستم چیزی بگویم که حامد با ماهی تابه حاوی املت به سمتمان
آمد و آن را روی میز مقابلمان گذاشت و انگشتانش را با زبانش
پاک کرد و گفت:
اینم املت امیر پز ،فقط من از روی شعله برش داشتم؛ بفرمایید کهسرد شد.
مهدی واکنش نشان داد و از او تشکر کرد اما من خیره به او ،در
فکر فرو رفتم؛ مزه ی شام را نفهمیدم هیچ ،حتی صحبت های آن ها
و چگونه رسیدنم به خانه در طوفانی از افکاری منفی غرق شد.
خانه در تاریکی ها فرورفته بود و تنها نور چند آباژور موجود در
سالن ،روشنایی اندکی برای دید ایجاد میکرد؛ با بستن در خانه ،در
جایی روبه روی آشپزخانه و در تاریک ترین نقطه ی سالن نشستم
و به فکر فرو رفتم؛ مهدی امروز مهدی هر روز نبود و حتی
خودش هم به این موضوع اعتراف میکرد و اعتراف او نیز نگران
کننده بود.
اما تنها صدای چرخ ویلچر او بود که میتوانست من را از اوهام و
نگرانی هایت برهاند؛ نزدیکم که شد قبل از اینکه چیزی بگوید ،رو
به او گفتم:
شاید این رو هیچ وقت بهت نگفتم ،ولی تنها چیزی که میتونه قلبمن رو آروم کنه ،صدای همین چرخ ویلچریه که وقتی میام توی
خونه میشنومش.
چیزی نگفت و تنها با نگاه معصومش که درون چادر نماز فیروزه
رنگش میدرخشید ،خیره ام شد؛ همچون خودش خیره در چشمان

676

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

طوسی رنگش ،زمزمه کردم:
صدای این چرخ ها ،به من زندگی میده؛ نشون میده که هستی،نشون میده هنوز کسی هست که منتظر اومدنم هست ،نشون میده که
هنوز خدا دوسم داره.
لبخندی زد و دستش را داخل موهایم فرو کرد ،چشمانم را از روی
آرامش روی هم گذاشتم تا حرکت موج وار دستهایش درون موهایم
به آرامش بدل شود و روحم را به پرواز درآورد؛ دو دستش را
گرفتم و بر کف آن بوسه زدم ،دستانش را روی چشمانم گذاشتم و
انگشتانش را بوسیدم؛ جلو رفتم و او را در آغوش گرفتم و سرش را
از روی چادر بوسیدم؛ او تنها مأمن آرامشم بود؛ تنها چیزی که
داشتم.
با عشق زمزمه کرد:
دوستت دارم.من نیز همچون خودش ،لب زدم:
دوستت دارم.انگشت کوچکش را جلو آورد ،میدانستم میخواست تا عصبانیت
چند روز پیش را جبران کند ،میخواست بفهماند که پشیمان است ،
میخواست بفهماند که او نیز از وضع به وجود آمده ناراحت است
اما از سرزنشش منظوری نداشته؛ بنابراین من نیز با در آغوش
سپردن انگشت کوچکش درون انگشت کوچکم؛ اطمینانش دادم که
از او دلگیر نیستم.
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ایمان
شلنگی طویل و کلفت را درون دستم نگه داشته بودم و با فشردن
انگشت اشاره ام روی دهانه اش ،سعی در پخش آبی بودم که با
فشار از دهانه اش خارج میشد؛ آب درون شلنگ با عجله ،سعی در
خروج از درون جای تنگ و تاریکی که در آن اسیر بود ،داشت و
در تقال بود تا زودتر بر روی گلبرگ های سبز و تشنه ی صبح
تابستانی بنشیند ،اما من با فشردن انگشتم مانع از خروج دریای
متالطمش بودم و بیش از پیش عصبی اش میگردم؛ چرا که با فشار
بیشتری سعی در پس زدن انگشتم ،قدرت نمایی میکرد؛ اما گل ها
نیز از به در آغوش کشیدن قطرات آب ،زیادی خوش بودند چرا که
بیش از قبل خود را تکان داده و به این طرف و آن طرف
میرقصیدند؛ اما تنها چیزی که باعث شد ،باغچه ی آقای فتحی به
آرزویش برسد ،صدای استکان های درون سینی در دست ریحانه
بود ،که جابه جا میشدند و خبر از بیدار شدن اهالی خانه و آماده
شدنشان برای صرف صبحانه میداد؛ شلنگ را درون باغچه رها
کرده و به سمت شیر آب رفته و درجه ی آن را کم کردم؛ سپس به
سمتش رفتم و در جایی که همیشه تخت قرار داشت ،رفتم؛ روی آن
نشسته و رو به او گفتم:
صبح به خیر آبجی ،عجیبه که صدای جیغ جیغوت رو نشنیدم!خیلی بی حوصله تنها گفت:
صبح به خیر.سرم را از روی تعجب اندکی باال برده و به قصد دیدنش ،گردنم را
کشیدم و به رو به رویم زول زده و گفتم:
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خوبی؟!اوهوم.چرا اینقدر بی حوصله؟!حوصله ندارم ایمان!اینو که خودمم فهمیدم ،میگم چرا بی حوصله ای؟!چون با رضا دعوام شده.ای بابا ،دوباره واسه چی؟!هنوز نیومده داره میره ،کو تا من دوباره ببینمش.تا چشم رو هم بذاری دوباره برمیگرده ،مهم اینه که هر چند وقتیکبار میبینیش.
با گفتن این حرف ،آهی از ته دل کشیدم و دست بردم تا چایی که او
ریخته بود ،را بردارم؛ قصدم را که دانست ،چای را دستم داد و با
تشکری از او مشغول نوشیدن شدم؛ مدتی نگذشت که با تردید گفت:
رضا گفته که مهدی نامی باهاش قرار گذاشته ،میتونیم تا مدتی کهرضا نیست با هم دنبال برادرت بگردیم؛ دفعه ی قبل که با هم قرار
گذاشتن مهدی که چیزی نگفت اما این بار خودمون میتونیم پیداش
کنیم.
هیجان زده سرم را بلند کردم تا بیشتر به حرفهایش دقت کنم؛ اما او
نزدیکتر آمد و به آرامی گفت:
میتونم تعقیبش کنم ،وقتی جای مهدی رو فهمیدم؛ با هم میریم پیش؛679
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چطوره؟!
لبخندی از روی خوشحالی درونی ام زدم و رو به او گفتم:
دفعه ی قبل که با هم قرار گذاشتن مهدی که چیزی نگفت امابرخالف همیشه ،دلم میخواد رضا زودتر بره ماموریت.
ریحانه با شنیدن این حرف ،عقب کشید و با اعتراض گفت:
دلت میاد؟!پس چی که نمیاد؟! نمیدونی که چه قدر دلم میخواد ببینمش.کفش هایش را روی زمین رها کرد و خود را روی تخت کشانید و
نشست ،این را از تکان خوردن های تخت چوبین زهوار در رفته ی
داخل حیاط فهمیدم ،اما چیزی نگفتم چرا که با هیجان و با دهانی که
پر بودنش از نحو صحبت کردنش مشخص بود ،گفت:
به نظرت ...داداشت بفهمه که این همه سال یه برادر داشته ،چهحالی میشه؟!
نگاهم را به نقطه تاریک مقابلم دوختم ،نقطه ی تاریکی که مثل
گذشته ام ،سرشار از سیاهی بود و من تنها تاریک بودنش را
میدانستم ،ماهیتش برایم پنهان بود؛ من نیز گذشته ام چون نقطه ی
مقابلم سیاه بود؛ ماهیتش را نیز نمیدانستم ،نمیدانستم چرا از
برادرم ،از ریشه ام و از تمام گذشته ام مخفی شده ام؛ اما اگر او
میدانست برادر دارد؛ و برادرش من هستم ،آیا برادرش را خواهد
پذیرفت؟ !
لیوان چای را روی سفره گذاشتم و رو به او گفتم:
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نمیدونم.به نظر من که خیلی خوشحال میشه ،آخه مگه میشه کسی داداشایمان رو دوست نداشته باشه و از بودنش خوشحال نباشه؟!
فعال که این طوره ،همون داداش ایمانت رو از زندگیشون پرتکردن بیرون ،نخواستنش؛ شاید اون هم نخوادش!
کم چرت بگو اول صبحی.با لبخند به سمت رضایی برگشتم که صدایش کمی دور تر از ریحانه
به گوش میرسید؛ ریحانه نیز به تبعیت از برادرش گفت:
آره داداش ،این همیشه چرت میگه.رضا که به ما پیوست ،رو به من گفت:
یکم دندون روی جیگر بذار ،از ماموریت که برگشتم؛ قول میدمکه برادرت رو پیدا کنی.
تو اگه خوش قول بودی ،توی این چند سال پیداش میکردی ،من بهامروز و فردا کردن هات عادت دارم.
ریحانه نیز گفت:
راست میگه بیچاره ،هی چرت و پرت تحویل ما نده رضا.این دفعه راست و حسینیه؛ جدی میگم ،پروندت رو خودم رو کارمیندازم؛ قول قول.
سری تکان دادم ،به قول ریحانه خودمان باید دست به کار میشدیم،
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برای همین بود که دیگر چیزی نگفتیم و همگی مشغول شدیم.
دقایقی بعد بود که ماه بانو به همراه آقای محبی نیز به ما پیوستند؛
پس از ساعتی بعد دوباره تنها شدم؛ چرا که هر کسی به دنبال کار
خود به گوشه ای رجوع کرده و ایمان را به حال خود رها کرده
بودند.
چند روز بعد بود که رضا برای ادامه ی ماموریت کاری خود به
جنوب سفر کرد و خانه ی خانواده ی محبی را سوت و کور.
تا رضا بود ،ریحانه و رضا مثل دو کودک نو پا بر سر هم شده و
یکدیگر را اذیت میکردند ،مثل سگ و گربه به جان هم میافتند و با
کل کل های بی مورد خود ،داد ماه بانوی بیچاره را در میآوردند،
اینجا بود که آقای محبی ساکت و صامت به دعوای همسر و
فرزندانش مینگریست و تنها با لبخند نظاره گرشان بود؛ همین
موجب میشد که ماه بانو عصبی تر شده و نگاه عصبی اش را حواله
همسرش کند؛ این را به راحتی میشد از زخم زبانی که نثار هم
میکردند ،فهمید.
اما رفتن این بار رضا با خود حکمتی را به همراه داشت که تنها من
و ریحانه آن را درک میکردیم؛ از لحظه ای که او رفته ،تا به اکنون
که نصفه شب بود با ریحانه نقشه میکشیدیم که چگونه با مهدی
مالقات داشته باشیم.
به نظرم خودت راست و حسینی برو جلو و بگو من ایمانم.خب ریحانه نمیخوام اینجوری پیش برم ،من اول باید بفهمم زنم682

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

کجاست.
مگه مهدی میدونه؟!بی توجه به حرف او ،ادامه دادم:
اول باید برادرم رو پیدا کنم.من نفهمیدم ،تو باالخره زنت رو میخوای یا برادرت رو؟!جوابش را ندارم ،از جای برخاستم و به سمت پنجره ی داخل اتاق
رفته و آن را باز کردم؛ کمی فکر کردم ،لحظه ای بعد با لبخندی که
بر لبهایم شکل گرفته بود که حاکی از جرقه ی ناگهانی شکل گرفته
بود ،به سمتش برگشتم و رو به او گفتم:
یه فکری دارم.چه فکری؟!...................
با ایستادن تاکسی ،چوب سفید رنگم را با زمین داغ ظهر تابستان
تماس دادم و پس از آن این کفش مشکی رنگم بود که بر زمین زیر
پایش بوسه میزد و بعد منی بود که در مقابل ساختمان روبه رویمان
به همراه ریحانه ایستاده بودیم.
به نظر ساختمان بلندی می آمد چرا که سایه ی ایجاد شده بر
صورتم ،نگاه زیرکانه ی آفتاب به چهره ام را میدزدید و مانع از
چشمک های مداومش میشد؛ رو به ریحانه گفتم:
چند طبقه است؟683
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با کمی مکث گفت:
یه بالکن داره فقط ،طبقه پایین از باال مجزا است.پوزخندی زدم و گفتم:
اگه آدرسش فرق نداشت ،بی برو برگرد میتونستم تصور کنم کجاهستیم.
انگار قبالً مشابهش رو دیدی.این چندان خوب نیست که من خیلی وقته که نمیبینم.بهتره بریم ،شاید که دوست داشته باشه حقایق رو زودتر ببینی.سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم ،به کمک ریحانه به سمت
ساختمان مقابلمان رفتیم.
فشردن دکمه ی زنگ با باال رفتن تپش های قلبم همراه شد ،انگار
او نیز در صدد همراهی با من بود ،قلبم در گوشه ای برای خود
فشرده میشد و دوباره به حالت قبل برمیگشت و با تپش های خود به
دنبال یافتن راهی برای کاهش اضطراب خود ،این طرف و آن
طرف قدم میزد؛ اما با سکوتی که عایدمان میشد ،کم کم از سرعت
قدم های خود ،کاست به گونه ای که به حالت عادی قبل برگردد؛
گویی به آرامش لحظه ای دست یافته بود ،اینکه بگوید امروز
زمانش نیست و باید روزی دیگر به سراغ اهالی خانه برگردد؛
بنابراین رو به ریحانه گفتم:
تو مطمﺋنی که درست اومدیم؟ !آره بابا ،من خودم دیدم که همین جا پیاده شد و رفت باال؛ حاال684
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بذار یه بار دیگه زنگ میزنم.
با تردید لب زدم:
میخوای یه روز دیگه برگردیم؟!ای بابا ایمان ،امروز نه؛ فردا ،باالخره که باید باهاشون روبه روشی.
درمانده با کمی مکث رو به او گفتم:
دوباره زنگ بزن ،اونقدر بزن که بردارن.خوشتیپ ،زدم؛ خب کسی نیست توی خونه؛ به نظرم منتظربمونیم که برگردن.
خواستم جوابش را بدهم که با صدای کسی؛ شوک زده مکث کرده؛
اما بعد با آرامشی طوفانی به سمت صدای آشنا چرخیدم:
با کسی کار دارید؟!مرد مقابلم با دیدنم ،شوکه شده ،عقب عقب به سمتی مخالف جایی که
قرار داشتیم ،حرکت کرد؛ این را از صدا زدن های ریحانه میشنیدم
و میفهمیدم؛ اما من در جای خود ایستاده و تنها دسته چوب بیگناه
را در دستانم میفشردم و برای شنیدن کلمه ای از زبان مرد مقابلم،
اخم کرده و تمام تمرکزم را درون گوشهایم ریختم تا اندکی از
اصوات ناهمگونی که از دهانش خارج میشد را بفهمم؛ اما او زیادی
در یاری کردن به من مقاومت میکرد ،شوک وارد شده به او ناشی
از دیدن ناگهانی من آن هم پس از این همه سال ،آنقدر قوی بود که
نیمچه مرد مقابلم را اینگونه به هم بریزد.
685
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با تکان خوردن های شانه ام توسط ریحانه ،به خود آمده و دست از
تمرکز کشیدم و توجهم را به او دادم:
ایمان ،بنده خدا رنگ و رو نداره ،چه کار کنیم؟بی توجه به او ،به سمت نیمچه مرد مقابلم رفتم و رو به او گفتم:
آقا حالتون خوبه؟!مرد با تته پته گفت:
نه ،ت.....تو .....نباید .....نه....مثل اینکه حالتون خوب نیست.ش....ش.....با.....باور.....با....و با گفتن این کلمات نیمچه مرد بیهوش شده و کف کوچه ی خلوتی
که در آن گیر افتاده بودیم ،افتاد؛ با بیهوش شدن او ،ریحانه با
دلهره؛ آستین لباسم را در دست فشرد و گفت:
ایمان ،این بیچاره پس افتاد؛ یه کاری کن.عصبی پیشانی دردناکم را ماساژ دادم و رو به او غریدم:
توی کیفت آب نداری؟!آبم کجا بود ،بیا یه فکری کنیم؛ االن کس و کارش پیدا میشن.برو در خونه همسایه رو بزن ،من ببینم چش شد.از دست تو ایمان ،کاش یکدفعه نمی اومدیم.686
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نگران نباش ،این شوک برای همشون الزمه؛ فعال برو آب بیار.ریحانه فحشی را نثارم کرد و بعد به سمت خانه ی همسایه دوید،
دقایقی بعد بود که همسایه نیز با دیدن مردی افتاده بر زمین آن هم
در وسط کوچه؛ از روی کنجکاوی خود را به کوچه کشاند ،مردی
که در حال گذر از کوچه ،پالستیک خریدی را با خود حمل میکرد،
با نگاهی کنجکاو و شک آمیخته در چشمانش ،به صحنه ی مقابل
خیره شد ،این را ریحانه فهمیده بود چرا که رو به او گفت:
آقا چرا وایسادی و نگاه میکنی؟! تو رو خدا بیا؛ این آقا از حالرفته.
مرد که شرایط را طوری دید که بتواند بیشتر سر از اتفاق پیش آمده
درآورد؛ پالستیک خریدش را گوشه ای گذاشت و به سمت نیمچه
مرد رفت و به کمک بطری آبی که زن همسایه به ریحانه داده بود؛
سعی در به هوش آوردن او کرد؛ این را از ضربه های پی در پی
که بر صورت او مینواخت ،میشد دریافت کرد.
بی حوصله به گوشه ای رفتم و به کمک ریحانه روی پله ای که
جلوی در خانه ای تعبیه شده بود ،نشستم؛ آفتاب ظهر تابستان بر سر
و صورتم شالق میزد و مغز سرم را با ضربه های بی امانش
سوراخ میکرد ،دعا دعا میکردم تا نیمچه مرد به زودی به هوش
بیاید و من را از این جهنمی که درش قرار گرفتم ،نجات دهد؛ اما
دعای من حتی به آسمان نرسیده او به هوش آمد و پس از به هوش
آمدنش سرش را به طرفین گرداند؛ ریحانه با بهت تمام حرکات او
را برایم گوشزد میکرد؛ به او گفته بودم که ریز به ریز اطرافم را
برای رصد نیاز دارم و او نیز همچون شاگردی تعلیم یافته ،تمام

687

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

جزییات را برایم شرح میداد.
نیمچه مرد که به هوش آمد ،به سختی از جای برخاسته و با دیدنم که
در گوشه ای برای خود نشسته ام؛ آرام آرام نزدیک میشود؛ قدم
هایش که بر زمین کوبیده میشوند ،عجیب آشنا به نظر میرسند؛
نزدیک و نزدیک تر شد؛ به گونه ای که سایه اش مانع از ضربه
های ممتد آفتاب سوزان بر سر داغ دیده ام شده و این برایم خوشایند
بود.
مسکوت در جای ایستاده و من حدس میزنم که به منی نشسته و به
روبهرو زل زده ام؛ مینگرد.
کمی بعد با بهت و تته پته زمزمه کرد:
ام ...امکان....ن....ندا ....نداره!ریحانه رو به او لب زد:
آقا حالتون خوبه؟نیمچه مرد با درماندگی گفت:
نه!ریحانه با ناراحتی گفت:
قصد ناراحتی تون رو نداشتیم؛ بهتره ما بریم.نیمچه مرد ،هیجان زده رو به ریحانه گفت:
نه ،خواهش میکنم.688
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صدایی از کسی شنیده نشد؛ از جای برخاستم ،حال سایه ی مرد از
بین رفته بود و او مقابلم خودنمایی میکرد؛ بلند تر شده بود و این از
نفسهایش که به صورتم میخورد ،مشخص بود؛ در گذشته جوانکی
رشد نیافته بود که همچون مردی سالخورده زندگی خود و خواهرش
را مدیریت میکرد؛ اما اکنون ،او مردی برای خود شده بود؛ اما
هنوز برای من همان نیمچه مرد گذشته بود ،همان بزرگ مرد
کوچکی که در کنار هم رشد کردیم.
عینک همیشه مهمان چشم هایم را برداشتم و زل زده به مقابلم در
جایی که احتمال میدادم چشمانش را هدف قرار میدهم ،گفتم:
من رو میشناسید؟!با شنیدن صدایم شوک وارد بر او بیشتر شد؛ شاید هم نگاهم برایش
آشنا بود و شاید هم....
او که شوکه بود ،به گوشه ای رفت ،چرا که دیگر گرمای حضورش
را احساس نکردم ،انگار با موبایلش با کسی تماس گرفت؛ صدای
وحشتزده اش وقتی با فرد پشت تلفن صحبت میکرد ،به گوش
میرسید:
الو ،مهدی بیا خونه ،همین االن؛ من باهاش صحبت میکنم ولیاالن باید بیای خونه؛ مهدی ،مهدی .....مهدی نذار امیر بفهمه؛ فقط
خودت رو سریع برسون ،چون اگه دیر برسی من دیوونه میشم.
نمیدانم مهدی نام آشنا ،رو به او چه گفت ،اما او زیر لب با مهدی
خداحافظی کرد و دیگر به سمت ما نیامد؛ رو به ریحانه گفتم:
چی شده؟!689
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بدبخت کپ کرده ،چه نامردی هستی تو؟!فکر نمیکردم با مهدی زندگی میکنه ،مهدی من رو دیده بود؛نمیدونستم که با چنین صحنه ای مواجه میشم.
لب زد:
راست میگیا.کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:
بیچاره نشسته داره نگاهت میکنه.لبخندی زدم و عینکم را روی چشمانم قرار دادم ،مجدد روی همان
پله نشستم منتظر ماندم تا مهدی نام بیاید و واکنش او را ببینم؛
صدایی از کسی در نمی آمد ،انگار مردم رفته بودند؛ یا شاید هم
ایستاده بودند و به نمایش نیمچه مرد مینگریستند؛ هر چه که بود،
من سایه ی حضورشان را حس میکردم.
به نیم ساعت نکشید که صدایی از انتهای کوچه به گوش رسید و
پشت بند آن ایستادن ماشین در کمی نزدیک ،مقابل درب خانه و بعد
پیاده شدن مردی که نیمچه مرد با او تماس گرفته بود ،چرا که نیمچه
مرد سراغش رفته و با دست اشاره اش من را به او نشان داد.
با اشاره ریحانه ،از جای بلند شده و به سمت آن ها رفتم ،آنهایی که
مطمﺋنم از بودنم در آن جا؛ بسیار متعجب هستند و سواالت زیادی
را در ذهن خود میپرورانند.
با نزدیک شدن به آن ها ،لبخندی بر لبانم نشاندم و رو به آن ها گفتم:
این آقا وقتی من رو دید وحشت کرد ،چیزی وحشت انگیز در من690
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میبینید؟
مهدی نام که من را مقابل خود دید ،به آرامی سمتم آمد؛ دستانش را
باال آورده و روی صورتم گذاشت؛ دستان ضخیم و کاری اش را از
روی چشمانم عبور داد و ته ریشم را لمس کرد ،موهایم را که
نسبت به قبل کوتاه تر شده بودند ،لمس کرد و آن ها را به هم ریخت
و بعد از دقایقی که به کندی میگذشتند؛ با غم زمزمه کرد:
همه اش فکر میکردم که اشتباه دیدم ،اما تو واقعا واقعیت داری؛حتی باورش هم سخته.
بی توجه به احساسات غلیان شده اش ،رو به او گفتم:
اون روز توی پارک ،گفتید من رو میشناسید؛ من اما شما رونمیشناسم؛ انگار از گذشته ام خبر دارید.
مرد مقابلم بهت زده ،رو به ریحانه گفت:
چه بالیی سرش اومده؟!نگذاشتم ریحانه چیزی بگوید ،رو به او گفتم:
گفتم از گذشته ام خبر دارید؟!مرد مقابل سکوتی عمیق کرد و بعد گفت:
با هم حرف میزنیم.سری تکان دادم و این لحظاتی بعد بود که من و ریحانه هر دو روی
کناره های گوشه ی اتاقک آن ها نشسته بودیم و با شربت بهار
نارنجی که مهدی تهیه کرده بود ،پذیرایی میشدیم؛ گویی نیمچه مرد
691
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همچنان در شوک به سر میبرد که الم تا کام سخن نمیگفت و تنها با
سنگینی نگاهش اعالم حضور میکرد.
مشغول خوردن شربت بهارنارنج بودم که مرد نشست و کمی بعد
گفت:
چه اتفاقی برات افتاده؟!رو به او گفتم:
از بچگی دچار این مشکل بودم ،مادرزادیه.مرد پوزخندی زد و گفت:
میخوای باور کنم؟!ببین آقا ،سالها قبل؛ زمانی که به دنیا اومدم ،من رو از برادرم جداکردند ،چند سال بعد ،زمانی که نوجوون بودم از این موضوع با
خبر شدم؛ از زمانی که فهمیدم در به در دنبالشم؛ وقتی من رو دیدی
با خودم گفتم که حتما من رو با قل دیگه ام اشتباه گرفتی؛ حاال هم
اینجا هستیم تا برادرم رو ببینم.
مرد که عصبی شده بود ،رو به من گفت:
میخوای این چرندیات رو باور کنم؟!مثل اینکه راهی که اومدیم بن بست بوده؛ بیخودی وقتمون رو تلفکردیم.
رو به ریحانه کردم و گفتم:

692
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پاشو ریحانه.و با گفتن این حرف ،در جای نیم خیز شدم اما نیمچه مرد ،لب زد:
باشه ،صبر کن یه لحظه.در جای نشستم که مرد رو به من گفت:
اون روز که دیدمت ،تعجب کردم؛ تو شبیه کسی هستی کهخصوصیات ظاهری تو رو نداره؛ اون آدم...
پس بیهوده اومدیم.خواستم بلند شوم که ادامه داد:
اما تو گفتی اسمت ایمان؛ درست شنیدم؟!سری تکان دادم که او با تردید اضافه کرد:
شناسنامه ات همراهته؟پوزخندی زدم و رو به ریحانه گفتم:
ریحانه.ریحانه که مقصودم را دریافت ،شناسنامه را دستش داد و لحظاتی
بعد بود که صدای « یا خدایش» به گوشمان رسید و این دومین
شوکی بود که منتظرش بودم.
............
امیر
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آخرین بیمار که رفت ،مطلبی را درون دفترچه ام یادداشت کردم؛
گوشی موبایلم که همیشه موقع مشاوره دادن روی سایلنت تنظیم
میکردم؛ حال با تماس از فردی اینگونه خود را روی میز کارم
میغلتاند تا توجهم را به خود جلب کند؛ سرم را که از روی برگه ی
مورد نظر برداشتم و نگاهم را معطوف گوشی موبایل دادم؛ نام
مهدی روی آن خودنمایی میکرد و این نشان میداد که مهدی ناخوش
این مدت ،برای کاری مهم تماس گرفته است؛ سریعا وصل کردم و
گفتم:
سالم داداش.سالم امیر جان ،خوبی؟!برگه ها را درون پوشه مشکی رنگ گذاشتم و در حالی که از جای
بلند شده تا آنها را درون قفسه ی مربوط به خود قرارشان دهم ،گفتم:
قربونت داداش ،سالمتی؛ تو بهتر شدی؟!بد نیستم.پوشه را درون قفسه قرار دادم ،متوجه سکوتش که شدم ،اخمی بر
پیشانی راندم اما کمی بعد که شروع به صحبت کرد ،متوجه تعلل
موجود در صدایش شدم ،اما صبر کردم تا صحبتش را کامل کند:
راستش داداش ،یه رفیقی دارم؛ نابیناست ......اوم......راستش ......راستش یه سری مشکالت دیگه هم داره.....بعد.....
بعدش اینکه.......اینکه خب اون ......یعنی من احساس میکنم
افسردگی داره .......میخواستم ببینم وقت داری که بیارمش ببینیش؟!
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متعجب از لحن نگرانش ،گفتم:
آره حتما بیارش میبینمش؛ ببینم مگه تو رفیقی با این مشخصاتداشتی؟!
هول شده گفت:
نه ....یعنی آره .....رفیق قدیمیه؛ نمیشناسیش.ابرویی باال دادم و گفتم:
باشه داداش ،من در خدمتم.پس من امروز میارمش.امروز؟!آ......آره.گوشی را از حالت اسپیکر خارج کرده و رو به مهدی گفتم:
مهدی تو چرا اضطراب داری؟!من؟!بله شما.چیز خاصی ....نیست؛ پس بیارمش؟!مهدی االن که وقت کاری تمومه.-به خاطر همین خواستم خارج وقت کاری باشه.
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چرا؟!چون این رفیقم از حضور توی مکان عمومی ناراحته.اخمی کردم و با نگاهی به ساعت ،تصمیم گرفتم کار در نجاری را
به روز دیگری موکول کرده و این رفیق نادر مهدی را که ناگهانی
در زندگی اش پدیدار گشته و او را اینگونه متالطم کرده را ببینم؛
بنابراین رو به او گفتم:
باشه مهدی جان ،یک ساعت دیگه منتظرتونم.ممنون داداش ،میبینمت.میبینمت!سپس با خداحافظی سریعش ،گوشی را قطع کرد ،متعجب به گوشی
خاموش در دستم نگاهی انداختم؛ کنجکاو شدم این رفیق نابینا را
مالقات کنم.
منشی مطب را مرخص کردم و تا آمدن آنها نمازم را خواندم و بعد
به سراغ پوشه ی قفل شده ای رفتم که تا به حال سری به آن نزده
بودم و شلوغ بودن اوقاتم بهانه ای شده بود تا از رسیدگی به آن سر
باز زنم؛ بنابراین به سمت پوشه رفته ،آن را گشودم و به مطالعه
پرداختم؛ آنقدر مشغول شدم که با درد گردنم به خود آمده و سعی
کردم آن را ببندم و اندک تمرکز باقی مانده ام را صرف رسیدگی به
دوست افسرده ی مهدی کنم که چند روزی بود که رفیق خوش
رویمان را با حال خراب خود ،اینگونه درهم و غمگین کرده بود.
با خوردن تقه ای به در ،سرم را از روی متن مقابلم گرفتم و به
اویی که وارد میشد نگاهی انداختم؛ عینک طبی ام را برداشتم و رو
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به او با خوشرویی گفتم:
به ،آقا مهدی؛ مطب ما فقیر فقرا رو منور کردین.مهدی لبخندی مصنوعی را بر روی لبان خود کاشت و با رنگی
پریده نزدیکم شد و روی اولین صندلی داخل اتاق نشست؛ رو به من
با همان حالت گفت:.
سالم داداش ،چه خبرا؟!مشکوک نگاهش کردم ،حالت غیر عادی اش امروز نسبت به
روزهای قبل زیادی در چشم بود و توی چشم میزد؛ از روی میز
مقابلم پارچ آب را برداشته و کمی برایش آب ریختم و دستش دادم و
گفتم:
من که خوبم ،اما تو انگار خوب نیستی.لیوان را از دستم قاپید و سر کشید و بعد گفت:
نه نه ،خوبم.پوزخندی زدم و لب زدم:
معلومه خوبی ،ببینم نکنه با کسی دعوا کردی ،بهونه ی رفیقخیالی ات رو پیش کشیدی.
نه ،بهونه نیست ،بیرونه.ابرویی باال انداختم و گفتم:
پس چرا نذاشتی بیاد داخل؟!697
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با من و من گفت:
آخه ،راستش....خواست چیزی بگوید که در اتاق باز شد و نگاه هر دوی ما به سمت
در اتاق کشیده شد؛ مهدی با اضطراب از جای برخاست اما من
شوکه در جای نشسته و به فرد مقابلم خیره شده بودم؛ نگاه شوکه و
بهت زده ام؛ در چشمان مرد مقابلم نشست که آن ها را در حصار
عینک دودی اش پنهان ساخته بود؛ تنها چیزی که سکوت وحشتناک
حاکم بر فضا را در هم میشکست ،همان عصای سفید رنگی بود که
قصد داشت با کوبیدنش بر زمین؛ قلبم را ازجای کنده و با خود به
گورستان ببرد و دفن کند.
تپش قلبم با شنیدن صدایش به اوج خود رسید و به ناگهان از اوج به
زیر افتاد؛ گویی کسی به قصد خودکشی بخواهد از بلندی خود را بر
زمین بکوبد:
سالم آقای دکتر.قطره اول که چکید ،قطرات بعدی راه خود را باز کرده؛ انگار که
سالها عقده ی خالی کردن خود را داشته باشند؛ اینگونه به مسابقه
خود رغبت نشان میدادند.
مهدی نیز همچون من با دست دهان خود را گرفته بود تا صدای
فریادش را کسی نشنود انگار تنها او بود که از داغ طوفانی دل پر
خون مان آگاه بود که نمیخواست مرد مقابلمان از حرارتش باخبر
شود.
مرد مقابل وقتی جوابی از سویم نشنید ،پوزخندی زد و گفت:
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هه ،مثل اینکه اونقدر ترحم برانگیزم که شما هم از دیدنم متعجبشدید ،درست نمیگم؟!
مهدی که دید جوابش را نمیدهم ،رو به او گفت:
دکتر اینجا نیست ایمان جان ،االن میاد.پوزخندش پر رنگ تر شد ،روی اولین صندلی نشست و عصایش
را تا کرد و داخل جیبش گذاشت و گفت:
آقا مهدی ،درسته نمیبینم؛ اما ندیدنم برای یکی دو روز نیست؛سالها است که نمیبینم؛ احمق نیستم ،من حس میکنم داخل این اتاق
دکتر هست؛ پس چرا دروغ میگی؟!
با صدایی کنترل شده ،گفتم:
درسته ،تو راست میگی.چه قدر وقت دارم صحبت کنم؟!هر چه قدر که بخوای.به همه مریض هاتون اینجوری لطف میکنید؟!از جای به سختی بلند شدم و به سمتش رفتم؛ قدم هایم با هر گامی
که برمیداشتم ،انگار به چسبی بر زمین چسبیده و به سختی جلو
میرفتم؛ شاید قلبم با ساز روزگار کوک نمیشد که نمیتوانست افسار
بدنم را به دست بگیرد؛ چرا که تا به حال به هر سازی که میزد
میرقصید و دیگر یارای راه آمدن با آن را نداشت.
نزدیک مهدی که رسیدم ،نزدیکم شد ،زمزمه وار گفتم:
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با.....باو.....باورم نم...نمی ...نمیشه ،امکان نداره.دستی روی شانه ام گذاشت و گفت:
باور کن داداش ،خدا رو شکر.با تپشی بی امان با دستی سرد و دلی یخزده؛ نزدیکش شدم و گفتم:
تو ش.....شه...شهاب...منی.از جایش برخاست و در جایی به پشت سرم خیره شد:
شهاب کیه دکتر؟!متعجب و با چشمانی اشکی لب زدم:
چ....چی؟!اسم من شهاب نیست آقا.نزدیک تر شدم ،نزدیک تر؛ آنقدر نزدیک که بتوانم تصویرش را
خوب در ذهنم ثبت کنم؛ تصویر مردی که پنج سال نداشتمش و حال
او را پیدا کرده بودم ،کسی که به خاطر نبودش ،شب تا صبح گریه
کردم و باالی قبرش زجه زدم آنقدر که دیگر سویی برای دیدن
نداشته باشم؛ رفیقی که با رفتنش ،من را در نیمه راه تنها گذاشت و
رفیق نیمه راه شد؛ حاال در غیر ممکن ترین حالت ممکن جلویم
ایستاده و اقرار میکند من را نمیشناسد.
تو....تو ....شها.....شهاب من...منی.او سری به طرفین تکان داد و گفت:
700
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مثل اینکه حالتون خوب نیست!مهدی دستم را گرفت ،اما با عصبانیت دستش را پس زدم و به او
نزدیک تر شدم ،به جای جای صورتش نگاه کردم ،خودش بود؛
خود خودش؛ همان ته ریش جذاب همیشگی به صورت مردانه اش
نشسته بود ،همان چشم و ابروی همیشگی ،اما خراش باالی ابرویش
برایم تازگی داشت ،آنقدر در این چند سال عکسش را تماشا کرده
بودم که جای جای صورتش را از بر بودم؛ آنقدر شب تا صبح در
خیال چشمان مهربانش شب را به صبح رسانده بودم که خط نگاهش
را میدانستم.
دست لرزانم را باال برده و روی ته ریشش گذاشتم ،با لمس
صورتش ،اشک هایم دیگر یارای پنهان کاری نداشتند و یکی پس از
دیگری به مسابقه پرداختند و جلوی دیدم را گرفتند؛ اما من
میترسیدم خواب باشم؛ یار باوفای دوران کودکی ،دوست همراه
دوران نوجوانی و غمخوار جوانی پر از فراز و نشیبم مقابلم بود؛
چیزی که حتی انتظارش را نداشتم اتفاق بیفتد ،در ناممکن ترین
حالت ،اتفاق افتاده بود و این برایم هم موهبتی شگفت انگیز بود و
هم اتفاقی نادر اما دلنشین.
دستم را روی چشمانش گذاشتم ،صامت و سرد به همان نقطه خیره
بود و چیزی نمیگفت ،اما تکان خوردن سیبک گلویش و الیه ی آب
زالل در چشمانش چیز دیگری میگفت؛ زمزمه کردم:
ش...شهاب.دستانم را از دو طرف صورتش باز کرد و رو به من با صدای
کنترل شده ای گفت:
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من شهاب نیستم آقا.آقا؟!من برای کار دیگه ای اومدم اینجا ،این رفتارها چیه؟!متعجب نگاهش کردم که مهدی گفت:
امیر یه لحظه بیا کارت دارم.نگاهم از روی شهاب برداشته و به سمت او نگاهی افکندم؛ کمی بعد
به سمتش رفته و از اتاق خارج شدیم؛ با خروجمان با دختری محجبه
روبه رو شدیم؛ به محض دیدنمان از جای برخاست و سالمی کرد؛
متعجب از حضور او ،نگاهی به مهدی کردم؛ مهدی خواست به
سمت صندلی های انتظار رفته و آنجا بنشینم ،با کالفکی و درد قلبی
که هر لحظه بیشتر میشد؛ به سمت صندلی رفتم و نشستم؛ اندکی بعد
مهدی با کمی تعلل گفت:
برای والیبال رفته بودم پارک  ،.....بعد بازی رفتم آب خوریتوی پارک که متوجه صدای ساز آشنایی شدم ،از همون سازی که
همیشه شهاب برامون میزد ،یاد شهاب افتادم ،اونقدر ناراحت بودم
که حد و اندازه نداشت؛ با ناراحتی رفتم جایی که جمعیت اون فرد
رو دوره کرده بودن؛ اما با دیدنش ،هول کردم ،حتی باورش هم برام
سخت بود ،اون شهاب بود ،خود خودش؛ اون مردی که همراهش
بود ،برام یه پاکت از مشخصاتش آورد ،دقیقا با اون مدارکی که تو
داری همخونی دارن.
مغموم نگاهم کرد و ادامه داد:
اما اون با شهاب فرق داشت ،اون نابینا بود و این برام عجیب بود؛702
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اما انگار خودش بود امیر ،اون دنبال برادرش میگشت ،اسم و
نشانی ازش نداشت ،بهش گفته بودن که زنش ازدواج کرده بوده و
حاال اون در به در دنبال زنش و برادر گم شدشه.
کدوم احمقی اینها رو بهش گفته؟!دختر ساکتی که آنجا بود ،لب زد:
یه روز یه نامه اومد دم خونه ،توی اون نوشته شده بود.اصال شما کی هستین؟!من خواهر کسی هستم که اون رو پیدا کرد و آورد خونه تا ازشنگهداری کنیم.
سری به طرفین تکان دادم و گفتم:
دارم دیوونه میشم ،نمیفهمم هیچی.دختر کمی نزدیک آمد و گفت:
خودش براتون تعریف میکنه که چه اتفاقی براش افتاده ،اما بهترهاول زنش رو پیدا کنیم.
اما زنش گم نشده ،من میدونم کجاست.کجاست؟!با شنیدن صدایش که حاال از اتاق بیرون آمده است ،از جای بلند
شدم و رو به او گفتم:
خونه ی من.703
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روبه روی روشویی داخل خانه ایستاده بودم و مشت مشت آب خنک
را روانه صورت گر گرفته ام میکردم تا با این کار ،قدری از
عطش و حرارت وجودم بکاهم؛ از لحظه ای که وارد خانه شده
بودیم ،همگی بهت زده و متعجب از اتفاق پیش آمده ،سکوت کرده و
تنها برای مقابله خود با واقعیت در گوشه ای نشسته و به اویی
مینگریستیم که کس دیگری شده بود؛ او دیگر شهاب نبود ،نابینای
ایمان نامی بود که در به در دنبال همسر گمشده اش میگشت و حال
چگونه او را با هویت پنهان شده ی همسرش آشنا کنم؟!
این به کنار ،چگونه نقل و نبات را از خود جدا کنم؟!
با تقی که به در زده شد ،با حوله آب صورتم را گرفتم و از سرویس
خارج شدم؛ حلما مضطرب و نگران رو به من گفت:
چکار میکنی دو ساعته؟!حال ندارم حلما.ببینم این کیه آوردین با خودتون؟!یعنی چی؟!شاید خودش رو جای شهاب خدا بیامرزد زده باشه.سرم را طرفین تکان دادم و چیزی نگفتم؛ او ادامه داد:
من میگم...نه حلما ،شناسنامه اش ،همونیه که منم دارمش ،دقیقا همونه.یعنی میگی..704
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آره کار خود نامردشه.با نزدیک شدن مهدی ،نگاهم را به او دوختم:
داداش بیا دیگه ،جو همین جوری هم سنگین هست  ،تو دیگهسنگین ترش نکن.
حوله ی داخل دستم را همانجا رها کردم و بعد از اندکی بعد ،به
همراه مهدی و حلما به سالن پیوستیم.
کنارش روی مبل نشستم و رو به او گفتم:
خوش اومدین.خیلی خشک و رسمی گفت:
ممنونم.همگی متعجب به اویی که با شهاب شوخ و شاد گذشته زمین تا
آسمان تفاوت داشت ،خیره بودند و چیزی نمیگفتند؛ انگار تمام
صحبتشان به همان لحظات بدو ورود ختم شده بود که جز سالم و
علیک چیزی نداشتند؛ حال ستاره اما عجیب و غریب تر بود ،شوکه
به او خیره بود ،از لحظه ی ورودش الم تا کام حرف نزده بود؛ حق
هم داشت ،شوهر چند سال مرده اش به یکباره جلویش قد علم کرده
بود و شاید در ذهنش چراغ سوالی روشن شده بود مبنی بر این که تا
اکنون کجا بوده است؟! اصال چگونه زندگی کرده است که ردی از
خود بر جای نگذاشته است؟! چه شده که اینگونه شده ،اینقدر
نامنعطف و خشک به نظر میرسد و کسی را نمیشناسد!
تمام این سوال ها در ذهن من هم بود اما من تنها از بودنش
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خوشحال بودم چرا که میدانستم این هم خوابی بوده که فلور برایمان
تدارکش را دیده بوده چرا که اصل کپی آن چه دست من بود ،در
دستان شهاب بوده و او به واسطه همان اینجا بود.
در فکر خود غرق بودم که حامد سینی به دست مقابل شهاب خم شده
و به او تعارف میکند ،خواستم خودم برایش چای بردارم ،اما او
کامال مسلط ،استکان چای را به دست گرفته و آن را مقابل میز خود
گذاشت و تشکر کرد؛ با این کارش تمام جفت چشم های حاظر
متعجب تر از قبل خیره حرکت مسلط او ،شدند به جز خانمی که
همراهش بود؛ گویی او از ما نیز او را بیشتر میشناسد و سالهاست
که عادت هایش را از بر شده باشد؛ این موضوع هم توسط ستاره
نیز شکار شده بود ،چرا که با خشم نهفته در چشمانش ،زن روبه
رویش را میکاوید و با خنجر نگاهش ،قصد دریدن خرخره او را
داشت.
خواستم چیزی بگویم که در اتاق انتهای سالن باز شد و کمی بعد
نورا با دو خود را درون آغوشم کشاند و رو به من با لحنی خواب
آلود گفت:
سالم بابا امیر!یا گفتن این حرف نورا ،حامد و مهدی که در گوشه ای مشغول
صحبت بودند و حلمایی که به زن شیرینی تعارف میکرد؛ دست از
کار خود کشیدند و به نورا خیره شدند؛ شاید بدتر از این نمیشد اما
خوشبین بودم که او فعال از موضوع باخبر نیست و همین دلیلی بر
آرامش لحظه ای ام شده بود.
چای داخل دستش را روی میز گذاشت و گفت:
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فکر میکنم پدر بودن بهتون میاد.با این حرفش ،عرق سردی بر تیره ی کمرم نشست و تنها توانستم
در جواب لطفش لب خشکم را مرطوب کنم و بگویم:
ممنونم ،لطف دارین.نورا اما رو به من با لحن بچگانه خود گفت:
بابا ،مامان ستاره امروز یه نقاشی خیلی قشنگ برام کشید؛ منتظرموندم بیای نشونت بدم.
و با گفتن این حرف ،از آغوشم بیرون آمد به سمت اتاق رفت و
نفهمید که با این حرفش؛ من را تا مرز سقوط پیش برد.
از گوشه چشم متوجه مچاله شدن دستش شدم ،اما انگار صورت
خونسردش چیز دیگری میگفت ،نمیدانستم در ذهنش چه میگذرد و
چه اتفاقی در انتظارمان است اما با دویدن نورا سمتم و نشان دادن
برگه ی نقاشی اش ،رشته ی افکارم بین دنیای در هم تنیده ی او و
ذهن بچه گانه کودک در آغوشم در نوسان درآمد و ذهنیتم را
متالشی کرد:
بابا ،بیا ببین چی کشیده!بدون اینکه بفهمم درون برگه چی میگذرد ،نگاهی سطحی به آن
انداختم و سرش را بوسیدم و گفتم:
آره بابا ،خیلی قشنگه؛ بهتره بری توی اتاقت و مثل همون نقاشیرو برای خودت بکشی ،بعد بهت یه جایزه خوب میدهم.
شاید بقیه هم فهمیدند که وضعیتم آنقدر بغرنج شده بود که حاظر بودم
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به بچه برای انجام کار خویش باج دهم ،اما باج دادن به بچه ی پنج
ساله ،شاید بهتر از گیر افتادن در منجالبی بود که غرقش شده بودم.
نورا صورتم را بوسید و با چشمی ،خود را درون اتاقش انداخت و
ما را با مردی روبه رو کرد که هیزم انبار شده در درونش با
کبریتی از جانب نورا روشن شده است و خدا میداند چگونه خاموش
میشود.
شهاب پوزخندی زد و گفت:
نمیدونستم دو تا زن دارید؛ آقا مهدی گفته بود که عاشقهمسرتونید؛ آخه در بدو ورود همسرتون رو حلما خانم معرفی
کردید.
چیزی برای گفتن نداشتم ،تنها نگران افکاری بودم که در اطرافش
پرسه میزند و او را هر لحظه عصبانی تر میکند؛ همین طور هم
شد ،از جایش بلند شد و رو به رویش را کاوید:
من برای مهمونی نیومدم ،دنبال کسی میگشتم ،آقا مهدی که من رودیدن شناختن ،با خودم گفتم که گمشده ام حتما میتونه از طریق
ایشون پیدا بشه.
به سمتم چرخید اما در نقطه ای خارج از صورتم خیره شد و ادامه
داد:
خودت گفتی دکتر ،گفتی همسر من توی خونه ی شماست؛ اما االناینجا نیست.
سعی کردم درد قلبم را ندید بگیرم و برای رفع سوء تفاهم ،او را
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متوجه اشتباهش کنم؛ بنابراین رو به او گفتم:
ببین شهاب.....با دادی که زد ،کمی عقب رفتم و نگران نگاهش کردم که ادامه داد:
اسم من شهاب نیست ،اسم من ایمان.سپس بی توجه به قطره ی اشکش رو به من با زمزمه گفت:
امیر ،تو برادرمی؛ برادری که سالها کنارش بودم اما نمیدونستمبرادر واقعیمی.
با غم نگاهش کردم ،به واقعیتی که با شنیدنش به مرز جنون رسیده
بودم و سکته ای ناقص را در عنفوان جوانی رد کرده بودم؛ به
سرنوشت شومی که در تقدیرمان نوشته شده بود و با هزار مکافات
و تعب ما را آزمود.
رو به من ادامه داد:
تو چطور برادری هستی؟! فقط برادری هات رو مقابل بقیهداشتی؟! منتظر بودی بمیرم بری زنم رو بگیری و بعد هم بچه دار
شی؟!
عصبی تر شد و رو به ستاره گفت:
تو چی ،نکنه چشمت دنبال برادر من بود؟!مهدی با عصبانیت سکوتش را شکست و در مقابل چشمان بهت زده
همه و شوکه من که ناشی از حرف های بیرحمانه ی برادرم بود،
مقابلش ایستاده و با قدرت درون گوشش کوباند و با ناراحتی شدید
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رو به او گفت:
خجالت بکش ،فکر کردی نفهمیدم خودت رو به ندونستن زدی کهبه این بهانه بیای مچ دست برادرت و زنت رو بگیری؟!خجالت
نمیکشی به برادرت شک میکنی ،برادرت هیچی ،اون زن ناموسته؛
چطور میتونی به همین راحتی بهش تهمت بزنی؟!
با صدای بلند تری داد زد:
پدر اون بچه ها تویی نه امیر.با شنیدن این حقیقت تلخ ،دیگر نتوانستم درد سنگین ناشی از نبود
نقل و نباتهایم و تهمت برادرم را تحمل کنم ،اطرافم کم کم سیاه شد و
من در بیهوشی و خأل پنهانی اسیر شدم.
ایمان
نگاه تیره ام ،به مکانی خاموش خیره بود و تنها صدای دستگاه
موجود در کنارم ،به جگر سوخته ام زخم میانداخت و من را در
اعماق دره ی نابودی سوق میداد؛ باالخره فلور آخرین ضربه اش را
بر پیکرم نواخت ،او میخواست تنفری از برادرم در دل ایجاد کند
تا پیوند برادری مان را بسوزاند؛ که این کار را هم کرد و این
انتهای نابودی ام بود.
از کنارش برخاستم و به قصد خروج از اتاق منحوس و سرد
بیمارستان به محوطه ی شلوغ و آلوده قدم نهادم اما کمی بعد با
صدای حامد در جای ایستادم:
-صبر کن داداش.
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عصای سفید را در دست فشردم و وزن دستم را رویش قرار دادم،
به سمتم آمد و در جایی نزدیک ایستاد و رو به من گفت:
حرف دارم.نگاه تاریکم را به جایی که فکر میکردم صورتش است ،دادم و او
ادامه داد:
میشه بشینیم؟!سر تکان دادم و روی نیمکتی در همان نزدیکی ها نشستیم؛ وزش
باد تابستانی نشان از ورودمان به عصری غم انگیز میداد که در
انتظارمان بود؛ شاید او نیز وقت مناسبی به دست آورده بود تا پس
از چند روز لب بگشاید ،چرا که با کمی تعلل گفت:
داداش ،خبر مرگ ناگهانی ات تنها شروع ماجراهایی بود که امیررو هدف قرار داد.
کنجکاو سرم را باال داده و او ادامه داد:
امیر بعد از فوت خیالی ات ،افسرده شد؛ دو ماه توی بیمارستانتحت نظارت استادش بستری شد ،اونقدر حالش بد بود که گاهی
توهم تو رو داشت و خیال میکرد تو زنده ای؛ اونقدر حالش بد بود
که استادش امیدی نداشت که بتونه بعد ها توی رشته ی خودش موفق
بشه و حتی بتونه مطب بزنه.
آهی کشید و ادامه داد:
خواهرم خیلی غصه اش رو میخورد و به نذر و نیاز افتاده بود ،تااینکه کم کم دعاهاش جواب داد و امیر هم بهتر شد و به کمک
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جلساتی که استادش میگذاشت تونست خودش رو پیدا کنه.
اون زمان خانمت باردار بود و چهار ماه بود که از تصادفت
میگذشت ،امیر که خوب شد ،مثل پروانه دورش میگشت ،مثل
برادر پشتش بود.
نفسی گرفت و ادامه داد:
داشتیم به شرایط عادت میکردیم و همه چی خوب پیش میرفتولی شش ماه بعد به دنیا اومدن بچه ها بود که یه بسته براش آوردن،
اون روز کسی تو خونه نبود ،حلما و پریسا رفته بودن مراسم
روضه ،من و مهدی هم که پیششون نبودیم ،از وقتی پریسا اومده
بود خونه ی امیر ،منم برای راحتی اش ،با مهدی یه خونه گرفته
بودیم و با هم همخونه بودیم.
اون روز دلم هوای خواهرم رو کرد ،وقتی رسیدم خونه ،دیدم وسط
خونه افتاده و کبود شده؛ سریع آمبوالنس خبر کردم و منتقلش کردیم
بیمارستان ،یه سکته ی ناقص رو رد کرده بود.
رو به جلو خم شدم و با دستم صورتم را پوشاندم ،اما او ادامه داد:
اون بسته ،از طرف وثوق نامی فرستاده شده بود؛ توی اون گفتهشده بود که پریسا ،همسرت همدست فلور بوده و یکی از اعضای
گروه قاچاق مواد بوده؛ به عالوه کپی شناسنامه ای که ثابت میکرد
که امیر یه برادر داشته که اسمش ایمان بوده.
نفسی کشید و ادامه داد:
اما اینها همه ی اون چیزی نبود که امیر دیده بوده ،یه نامه همبود؛ توی اون نامه نوشته بود که وقتی شما تازه به دنیا اومده بودید
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توسط یه زن که خودش رو جای پرستار بخش زده ،از هم جدا شدید
و به طوبی مادر بچه ها گفتن که یکی از بچه ها مرده به دنیا اومده.
کپی تمام مدارک بیمارستان ،حتی اثر انگشتی که از بچه ها گرفته
بودند رو براش فرستاده بودند.
حامد از جایش بلند شد و مقابلم ایستاد و ادامه داد:
ایمان ،امیر توی این پنج سال پیر شد اما به دوستی بینتون و بعداز اون حس برادری بینتون خیانت نکرد؛ حتی زمانی که......
ادامه ی حرفش را خورد ،اما من رو به او زمزمه کردم:
حتی زمانی که چی؟!حتی زمانی که پریسا رو به عنوان یک قاچاقچی بردن ،با همونمدارک و استعالمی که داشت حضانت بچه ها رو گرفت تا بچه ها
در نبود مادرشون ،پناه داشته باشند ،تا کسی باشه که کسی نگاه چپ
به بچه ها نندازه.
از کنارم برخاست و روبه رویم روی دو زانو نشست و دستم را در
دست گرفت و گفت:
تو در نبود امیر ،به من و خواهرم خیلی لطف کردی؛ میدونمتحت تاثیر یه سری از حرف های مفت ،سالها از امیر بی دلیل کینه
گرفتی؛ اما داداش ،تو به امیر تهمت زدی...
خواست ادامه دهد ،اما نتوانست و با فشردن دستم از من دور شد و
من را در شرمندگی خود رها کرد.
با رفتن او به نیمکت تکیه داده و به فکر افتادم ،باید فلور را
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میدیدم؛ آن زن کینه ای ،حتما دلیلی برای رفتارهای احمقانه ی خود
داشت.
ماشین مقابل قزل الحصار نگه داشت ،این را از ترمز کردن رضا
فهمیدم ،رو به من با عصبانیت گفت:
چقدر احمقین شما دو تا ،مگه نگفتم بهتون که بذارید من برگردم؛تو که پنج سال صبر کردی ،این دو ماه هم روش؛ حاال خوب شد،
همین رو میخواستی ،برادرت رو بندازی گوشه ی بیمارستان و دل
فلور رو خنک کنی؟!
تو که میدونستی ،چرا نگفتی؟! چرا نگفتی بچه دارم ،چرا نگفتیزن نامرد من تو زرد از آب در اومده و چند سال هم زندان رفته
بوده؟!
من حداقلش میدونستم که با فلور رابطه داره ولی دیگه نمیدونستم
اینقدر عوضی بوده باشه.
به خاطر اینکه اون بیرون عوضی هایی مثل خسرو و خشایارجولون میدن که برای فلور خبر ببرن و بیارن.
متعجب اخم کردم و گفتم:
خسرو خشایار چه ربطی به این ماجرا دارن؟!پوزخندی زد و گفت:
بهتره بری از خود نامردش بپرسی.گیج و حیران ،سرم را به طرفی دیگر متمایل کردم و زمزمه کردم:
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تا کی قراره مخفی کاری بشنوم ،تا کی قراره این زندگی نکبتیادامه داشته باشه!
دیگه بدتر از این که نمیشه ،پاشو برو ببینش؛ باالخره اون بهتر ازهر کسی میتونه حقایق رو بهت بگه.
دقایقی بعد بود که به همراه رضا به داخل رفتیم؛ به علت اینکه آشنا
داشت ،به راحتی مالقات میسر شد و لحظاتی بعد بود که در اتاق را
گشود و به کمک کسی وارد شد.
با کشیده شدن صندلی روی زمین ،متوجه شدم که روبه رویم
نشسته؛ با کمی مکث گفت:
هه ،جالبه؛ چی فکر میکردم چی شد؛ االن که فکرش رو میکنماین لحظه از تصوراتمم بهتر شد ،تو حتی اونقدر بدبختی که نمیتونی
نفرت توی چشمام رو ببینی.
پوزخندی زدم و تنها گفتم:
چرا این کارها رو کردی؟! مگه چه بدی در حقت کرده بودیم؟!پوزخندش را شنیدم ،پشت بند آن گفت:
شما نه ،تو و برادرت هیچ بدی نکرده بودید؛ گناه شما این بود کهبچه های محمد و طوبی بودید.
اخمی از سر کنجکاوی بر چهره راندم و او ادامه داد:
من و طوبی هم کالسی بودیم ،هر دوی ما توی خانواده یثروتمندی به دنیا اومده بودیم؛ اونقدر ثروتمند که میتونستیم محله
ای بخریم و بفروشیم.من همیشه به اصرار پدرم مدرسه میرفتم ،نه
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WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

درسم خوب بود و نه به هنر عالقه داشتم؛ اونقدر ثروت داشتم که به
مال و منالم مشغول بشم.
محمد شاگرد جوشکار بود ،نزدیک مدرسمون جوشکاری داشت،
پسر سر به زیر و مهربونی بود و صد البته خوشتیپ؛ مثل االن
امیر ،دقیقا خود امیر بود؛ عین سیبی که از وسط نصف کرده باشن.
نیشخندی زد و گفت:
دوستش داشتم ،خیلی زیاد؛ اونقدر که شبها روی ایوون خونه بشینمو به روزهای با اون فکر کنم؛ اما نگاه اون به طوبی من رو
میترسوند ،برای همین هر کاری میکردم تا اونها همدیگه رو نبینن،
اما ،اون رفت خواستگاری طوبی؛ پدر طوبی هم موافقت کرد چون
محمد پسر خوب و سر به راهی بود.
خنده ای کرد و ادامه داد:
خسرو برادر طوبی بود ،برخالف پدرش و خواهرش اصال سر بهراه نبود ،یه یاغی سرکش که فقط چشمش به دنبال ثروت پدرش
بود؛ اون هم از محمد و جا نماز آب کشیدنش خوشش نمیاومد؛ این
فرصت مناسبی بود که به هدفم برسم.
کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:
هر کار کردیم که پدر خسرو از ازدواجشون سر باز بزنه ،اما نشدو اونها ازدواج کردند.خیلی افسرده شده بودم ،برای همین به پیشنهاد
مادرم با بهمن ازدواج کردم ،اما بعد از ازدواج بود که کینه ام بیشتر
شد ،بهمن اون چیزی نبود که میخواستم و این داغ دلم رو شدید تر
میکرد ،این شد که تصمیم گرفتم با کمک خسرو ،محمد رو سربه
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نیست کنیم و طوبی رو به خاک سیاه بشونیم.کار سختی نبود ،محمد
با ازدواجش توی معدن مشغول به کار شد ،اونجا بود که خسرو با
یه آتش سوزی ساختگی ،اون رو از زندگی خالص کرد و طوبی
رو با دو تا بچه ی توی شکمش بدبخت.
از پارچ روی میز ،لیوانی آب برداشت و سر کشید ،اندکی بعد ادامه
داد:
پدر طوبی از غصهی دخترش دق کرد و مرد؛ پشت بندش خسروخونه رو باال کشید و با جعل سند نشون داد که اون از ارث محرومه
و بنابراین اون زن بدون هیچ پشتوانه ای آواره ی کوچه و خیابون
میشد.خسرو میخواست رهاش کنه ،اما من فکر بهتری داشتم؛ من
بچه دار نمیشدم و این ضربه ی بعدی بود که طوبی با دو تا بچه ی
توی شکمش میتونست بهم بزنه؛ تصمیم گرفتم که یکی از قل ها رو
بردارم و اون رو تا ابد عذادار شوهر و بچه ی مرده اش بذارم.البته
باید نزدیکم میبودن تا رصدشون میکردم ،برای همین از خسرو
خواستم توی خونه اش بهشون پناه بده.
خنده ی بلندی کرد و گفت:
الحق که جای خوبی هم براشون در نظر گرفته بود.با نفرت ادامه داد:
بهمن اونقدر پپه و بدبخت بود که چیزی نگه و همکار تموم کثافتکاری هام بشه و همین خاری بود توی چشمام و نفرت شب و روزم
رو بیشتر میکرد؛ همین باعث شد تا یه روز پاییزی ،وقتی که طوبی
درد زایمان امونش رو بریده بود؛ به بیمارستان برم و با لباس
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پرستارم یکی از قل ها رو بردارم و جیم بزنم.
از جایش بلند شد و در فاصله ای دور تر ایستاد و ادامه داد:
بچه ها به خاطر زردی توی بیمارستان مونده بودن ،خسروبراشون شناسنامه گرفته بود ،همون اسمی که طوبی خواسته بود؛
امیر و ایمان.
هه ،من هم برای بچم شناسنامه گرفتم ،شهاب فخر.
زمزمه ای کرد و ادامه داد:
وقتی بیست و سه سالتون بود به طوبی فهموندم که شهاب همونبچه ی مرده ای هسنش که سالها براش گریه کرد و بی طالب کرد؛
وقتی فهمید ،نتونست طاقت بیاره؛ شب که خوابید ،صبح نتونست بلند
شه.
خنده ای کرد و گفت:
میگن خون خون رو میکشه ،حکایت شما دو تا برادره؛ هر چیبزرگتر میشدین؛ به هم وابسته تر میشدین؛ هر کار میکردم تا شما
دو تا رو از هم جدا کنم نمیشد .میخواستم درگیر اعتیاد بشین ،اما
چندان هم خوب نبود ،اینجوری بیشتر کنار هم میبودین.
سینا سالمی رو یادته؟!
چیزی نگفتم و تنها دانه دانه پازل به همین ریخته او را میچیدم و
روز به روز از حماقت خود از اعتماد به اطرافیانم ،بیش از پیش
پشیمان میگشتم.
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ادامه داد:
اون رو یکی از زیر دستای بهمن معرفی کرد ،میگفت پسری بهدنبال اینه که مادرش زودتر بمیره و خونه ی پدرش رو برداره و
ببره عشق و کیف و حال؛ اونجا بود که تصمیم گرفتم ،نوه ی پیرزن
رو به بهانه ی بورسیه بخرم و بفرستمش خارج.
اون دختر اصال بورسیه قبول نشده بود ،اون فقط عشق خارج
داشت؛ پول ریختم به پاش ،فقط به یه شرط؛ به شرط اینکه توی
خونه ی مادر بزرگش به دو تا جوون بی سر و پا ،مکان بده تا
بتونن زندگی کنن؛ همین ،اونم فکر میکرد خیری هستم که پول بی
زبون رو دستی دستی میدم دست اون جوجه دکتر که برای خودش
خرج کنه؛ نمیدونست که هر عملی ،عکس العملی داره.
برگشت سمت میز و روی آن به سمتم خم و شد و زمزمه کرد:
اون دختره مریم هم ،یه دختر فراری بود؛ آوردم زیر بال و پرمگرفتمش ،کار بدی نکردم که؛ قرارمون این بود که از اول توی
دانشگاه امیر رو زیر نظر بگیره و بعد با جاسازی مواد توی کیفش،
تا آخر عمر اونو اسیر زندان کنه؛ اما اون دختره ی احمق هی
امروز و فردا میکرد؛ خیلی بد شد که اون فیلم رو به دادگاه نشون
داد؛ وگرنه االن زنده بود؛ عاشق شدن بی موقع هم اصال خوب
نیست؛ چون تمام نقشه های من رو بر باد داد؛ میخواستم به جرم
قتل اعدام بشه ،یا اینکه به خاطر اون مواد کوفتی داغ امیر به دلش
بشینه اما نشد؛ اون دختر مزاحم نذاشت؛ من هم نذاشتم بیشتر از این
مزاحمم باشه.
خشایار هم این ننه من قریبم بازی ها رو در میآورد که دیه ای
719

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

چیزی بگیره و گورش رو گم کنه وگرنه اون پیرزن پوکیده که به
دردش نمیخورد.
نفسی گرفت و رو به من گفت:
خسته شدم حرف زدم ،توی نمیخوای چیزی بگی؟!چیزی نگفتم که ادامه داد:
فکر نمیکنم در مورد زنت چیزی الزم باشه بگم ،همه چیز روتوی نامه برات توضیح داده بودم؛ وثوق ،وکیل قابل اعتمادت برات
فرستاده بود ،هم برای تو و هم برای برادرت.به زنت گفتم ولت کنه،
همونجور که محمد من رو رها کرد؛ میخواستم همونجور که من
شکستم ،تو هم بشکنی؛ اما اون هم مثل مریم حماقت کرد؛ بریدن
ترمز ماشین تنها راهی بود که هم میتونست مجازاتی برای اون
دختره ی احمق باشه ،هم اون امیر بیچاره.
ضربه ای به میز زد و گفت:
زیاده روی بهمن و کوروش ،پلیس رو مشکوک کرده بود و همینشد که با تعقیب اونها متوجه تو شدن و از اون تصادف نجاتت دادن؛
اما این نابینایی االن بهتر از مردن ناگهانی بود.
خنده ای کرد و گفت:
چون اینجوری ،از مردن هم بدتره ،بچه هات جلوی چشمهاتبزرگ میشن ،اما تو نمیتونی ببینیشون؛ برادرت بچه دار میشه اما
تو نمیتونی پدر شدنش رو ببینی؛ هیچ وقت شاهد خوشحالیشون
نخواهی بود؛ تو سیاهی گذشتت غرق میشی و این برای من دلنشینه.
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پوزخندی به او زدم ،به زنی کینه جو؛ به افریته ی مقابلم ،به شیطان
مجسم شده در قالب انسان ،به هیوالی بی شاخ دم انسان نما؛ در
نهایت رو به او گفتم:
جالبه ،چه آدم فقیر و بیچاره ای بودی؛ برای خودم و برادرمخوشحالم که اینقدر بزرگ و با عظمت بودیم که آدم بی مقداری مثل
تو رو به تالطم دعوت میکرد.
با گفتن این حرف به سمت در رفتم ،هنوز کامل بیرون نرفته بودم
که با کوبیده شدنش بر زمین و پس از آن سر و صدای سرباز ،در
جای میخکوب شدم.
با بیرون آمدنم از قزل الحصار ،رضا به سمتم آمد و با نگرانی
گفت:
چرا اینقدر دیر کردی؟!پوزخندی زدم و گفتم:
خودکشی کرد.رضا متعجب گفت:
چی؟!قرص برنج خورد ،من که نمیبینم؛ خواستم برم بیرون متوجهوحشت سرباز شدم؛ بعد بهم گفتن قرص خورده.
زنک روانی بوده.پوزخندی زدم و گفتم:
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یه عمر پیش دو تا دیوونه زندگی میکردم.همون بهتر که بمیره ،موندنش نفعی به حال هیچ کس نداشت.زن و شوهر خوب هوای هم رو داشتن؛ فلور دید بهمن رو اعدامکردن ،طاقت نیاورد ،خودش هم رفت ور دل خودش.
سوار ماشین که شدیم ،ریحانه به جلو آمد و سرسنگین گفت:
از بیمارستان زنگ زدن؛ آقا مهدی بود.با شتاب سمتش برگشتم و گفتم:
چی شده؟!امیر آقا به هوش اومدن؛ گفت که خبر داده باشه.زیر لب «خدا رو شکری» گفتم که رضا گفت:
میخوای چکار کنی ایمان؟!اول برادرم رو ببینم ،ازش حاللیت بطلبم ،بعد هم...رضا کنجکاو گفت:
بعد کی؟!سر زبانم نمیچرخید؛ حتی باورش هم برایم سخت بود که قبول کنم
بچه دارم؛ بچه هایی که عمویش را پدر صدا میزد و پدر خود را
نمی شناخت؛ اما رو به آن ها گفتم:
میخوام بچه ام رو ببینم.722
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ریحانه:
نمیخوای زنت رو ببینی؟!لبانم را بر هم فشردم و با نفرت گفتم:
اون زن من نیست!رضا متعجب گفت:
وا ایمان؟!اون زن من نیست ،دیگه هم این رو تکرار نکنین.با تشرم ،هر دو ساکت شدند؛ من نیز شیشه ماشین را پایین کشیدم تا
کمی از هوای تازه را نفس بکشم؛ برای همین فکرم را از خاطرات
آن زن پاک کرده و اجازه دادم تا کمی هوای خنک ،آتش درونم را
سرد کند.
با ورودمان به بیمارستان ،به کمک رضا به بخش منتقل شدیم؛ با
نزدیک شدنمان به در ورودی اتاقش ،متوجه سکوت اطرافیانم شدم،
اطرافیانی که کم از خواهر و برادر واقعی نداشتند و مثال همانها ،به
یکدیگر بی منت مهر میرساندند؛ از رضا خواستم تا من را نزدیک
حلما ببرد؛ نزدیکش که شدیم ،سرم را پایین انداختم و گفتم:
من رو ببخش آبجی ،از وقتی عروس خانواده شدی ،بار من و زنو زندگیم؛ افتاد روی دوش تو و برادرم؛ برادرم به خاطر من
مریض شد و تو دم نزدی و کنارش موندی ،شاید به خاطر وجود
تو بود که تا االن محکم مونده و صدمه ای ندیده؛ چون ته دلش گرم
بود که حداقل در میون تموم آدم های اطرافش ،کسی هست که از
723

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

پشت بهش خنجر نزنه و جیگرش رو خون نکنه.
از تهمتی که به شوهرت زدم ،معذرت میخوام؛ تو به بزرگی خودت
من رو ببخش.
خواستم به سمت اتاق بروم که گفت:
داداش خوشحالم زنده ای و صحیح و سالم اینجا میبینمت ،تو مثلبرادر دوممی ،تو باعث بیرون کشیدن من و حامد از منجالبی که
پدرم ساخته شده بود ،شدی؛ تو بودی که برای خواستگاری امیر پا
پیش گذاشتی؛ من محبت هات رو فراموش نمیکنم؛ برای امیر
خوشحالم که برادری مثل تو داره.
لبخندی به محبتش زدم و از او اجازه خواستم تا لحظه ای برادرم را
ببینم؛ با ورودم به اتاق ،به کمک رضا ،به سمتش رفتم؛ نمیدانستم
نشسته یا دراز کشیده است؛ خواستم از رضا بپرسم؛ اما دست دراز
شده ی کسی ،مانع از این کارش شد؛ چرا که با در آغوش کشیده
شدنم توسط امیر ،به آغوشش پیوستم؛ او را محکم در آغوشم کشیدم،
گویی میخواستم با در آغوش کشیدنش و فشار دادنش ،تمام او را از
دنیا طلب کنم؛ زیر لب گفتم:
داداش؟!جان داداش ،الهی قربونت برم.قطره ی اشک ناخواسته بر گونهام جاری شد و پس از آن هق هق
دو نفره مان بود که فضای اتاق را پر کرد؛ آنقدر در این چند سال
هوس آغوش برادرانه اش را داشتم که نخواهم رهایش کنم و این
طعم شیرین پیوستن به آغوشش را در مشامم ذخیره کنم.
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اما با ورود مهدی و جدا کردنمان؛ لبخندی زده و اشک جاری شده
بر گونه ام را نادیده گرفته و به شوخی گفتم:
ای بر خرمگس معرکه لعنت.فعال که این خرمگس ،دو تا فنچ آورده که شما ببینیدش.متعجب گفتم:
کدوم دو تا فنچ؟!نمیدانم چه شد که سکوت کردند ،اما کمی بعد امیر گفت:
بیارشون داخل مهدی جان.با تعجب گفتم:
منظورت کیه؟االن میان.با صدای تق تق های ریزی و سپس تکان خوردن تخت؛ متعجب به
امیر گفتم:
چی شده؟!چیزی نگفتند اما با نشستن دو دست کوچک روی گونه ام ،شوکه
خواستم عقب بکشم اما دست امیر مانع شد و من به همان صورت
شوکه در جای نشستم؛ اینجا بود که دختر بچه ای در گوش سمت
راستم گفت:
سالم ،بابایی.725
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پسر بچه ای نیز به تبعیت از دختر بچه در گوش چپم زمزمه کرد:
سالم بابا جون.وسپس هر دو خود را در بغلم انداختند و گونه ام را بوسیدند؛ از
اتفاق پیش آمده ،آنقدر شگفت زده بودم که در جای میخکوب شده و
تنها به صدای قلبی گوش میدادم که نوسان تپش هایش از هزار هم
گذشته بود و در حال تقال برای بیرون آمدن از قفسه ی سینه ا،
خودش را به در و دیوار میکوبید.
زیر لب زمزمه کردم:
دو تا؟!هر دوی آن ها با هم گفتند:
مثل تو و بابا امیر که دو تایین.امیر گفت:
این رو کی بهتون یاد داده.کمی مکث کرد و گفت:
نمیخواد بگین ،مشاور شما دو تا جغله همین مهدی فلک زدهاست.
مهدی:
به جون امیر ،هر چی گفتم بهت بگن عمو ،گوش نکردن؛ گفتنچون ما دوتاییم ،باید دو تا بابا هم داشته باشیم.
726
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بی توجه به شوخی آن ها ،دستم را جلو برده و با حسرت ،روی
صورت دخترم گذاشتم؛ با اشکی فروچکیده گفتم:
چه اشکالی داره ،ما یه عمر بی پدری کشیدیم ،حاال بچه هامون دوتا پدر داشته باشن ،پدر کور که فایده نداره؟
سپس بچه ها را در آغوش کشیدم و با آهی جانسوز زمزمه کردم:
اونقدر دلم میخواد چهرتون رو ببینم؟!با بغض هق هق میکردم و برای ثانیه ای دیدن بچه ها ،خود را بر
در و دیوار میکوبیدم؛ فلور راست میگفت این آرزو را به گور
خواهم برد.
مهدی آنقدر از حالم منقلب شده بود که دست بچه ها را گرفت و به
بیرون از اتاق هدایتشان کرد؛ من اما بقیه ی غم آوار شده بر جانم
را بر شانه ی برادرم سر ریز کردم تا مرحمی باشد برای دل زخم
خورده ام.
کمی که آرام شدم ،مسکوت کنارش نشستم و تنها به سیاهی عمیق
اسیر شده در آن فکر میکردم؛ اینکه خیانت عشقم میتوانست
اینگونه زندگی ام را جهنم کند یا کینه ی زن عقده ای که گذشتهام را
به لجن کشید؛ یا وجود دو بچه ی بی گناه و طفل معصومی که حال
تا آخر عمر؛ بار خفت نابینایی پدرشان را به دوش میکشیدند؟!
امیر دستی بر شانه ام کشید و گفت:
به چی فکر میکنی؟!به بچه ها.727
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اونها تنها دلیل زندگی من توی این چند سال بودن؛ میدونی تنهاوجود اونها باعث میشد که نبودت رو طاقت بیارم.
نفسی عمیق کشید و گفت:
نگران بودم بفهمن پدرشون نیستم و آسیب ببینن ،اما انگار اونهاهم دارن یاد میگیرن که محکم باشن ،مثل پدرشون.
با تنفر زمزمه کردم:
اون زن ،چطور از زندان آزاد شد؛ تا اون مدت بچه ها چطوربدون مادر....
نگذاشت ادامه دهم ،چرا که گفت:
راستش نذاشتم بچه ها رو ببره ،حضانتشون رو گرفتم؛ چونمیترسم فلور به واسطه ی آدم هایی که داره ،بچه ها رو ببره؛ اون
زمان بود که جابه جا شدیم و از اون محل رفتیم؛ برای ستاره با
فروش خونه اش یه خونه گرفتم و از اونجا جابه جا شد ،االن یک
ماهی هست که برگشته پیش خودمون؛ از اون زمان بود که حلما
خیلی سعی کرد تا به بچه ها بفهمونه که مادرشون ستاره است.
پوزخندی زدم و دیگر چیزی نگفتم؛ اما او با کنجکاوی گفت:
هنوز در عجبم ،چه اتفاقی برات افتاده بود؛ بعد اون تصادف....نگذاشتم ادامه دهد ،میدانستم چه میخواهد بگوید؛ او میخواست
بداند علت زنده بودنم را ،علت نابینا شدنم را و یا حتی خیلی
چیزهای دیگر را...
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آهی عمیق کشیدم و گفتم:
پریسا خیلی عجیب شده بود ،یواشکی با تلفن صحبت میکرد،پیامک های وقت و بی وقت؛ قرار های گاه و بی گاه؛ حتی دزدیدن
نگاهش از من؛ گاهی سرد میشد و گاهی میشد همون دختری که
عاشقش بودم؛ تا اینکه یه روز شماره ی فلور رو روی گوشی
اش دیدم؛ اون روز خیلی با هم بحثمون شد ،طوری که تا مدتی با هم
صحبت نمیکردیم.
مکث کرد و ادامه داد:
من هیچ وقت به فلور احساس خوبی نداشتم ،همیشه احساسمیکردم که یه فکری توی ذهنش هست تا به کمک اون تصمیم بگیره
اذیتم کنه.برای همین به یه دلخوری اکتفا نکردم؛ به بهانه ی
ماموریت موسسه مرخصی گرفتم تا سر از کارش در بیارم؛ چونکه
تماس های فلور به همون بار اول ختم نشد.
آخه چرا باید به فلور شک کنی ،به جز ارتباط بدی که با همداشتین؛ مگه چیزی دیگه هم دیده بودی ازش؟!
کمی مکث کردم ،با غم ادامه دادم:
چون......چون ،عزیز ....عزیز جون رو اون کشته بود.امیر به بهت گفت:
چی؟!آره ،همه ی بالهایی که سرمون اومده بود ،همشون زیر سر فلوربود؛ منم به خاطر همین بهش شک داشتم؛ میترسیدم با این کار
729
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بالیی سر پریسا بیارن.
پوزخندی زدم و گفتم:
منو باش نگران چه کسی شده بودم.با تأسف سری تکان داد و زمزمه کرد:
همیشه فکر میکردم که ماجرای عزیزجون ،یه ماجرای سادهنیست؛ حتما دلیلی پشتش بوده.
چیزی نگفتم که ادامه داد:
خب ،چطور شد تصادف کردی؟!وثوق ،وکیل من یکی از آدمهای فلور بود؛ از ماجرای تعقیباتمخبر داشت به اونها خبر داده بود ،من از قبل میدونستم که بهمن
قاچاقچی مواده؛ اون با فلور برای یک قرارداد به یکی از
ویالهاشون که توی کرج قرار داشت ،رفته بودند؛ من هم تعقیبشون
کردم ،فلور که از ماجرای تعقیبم خبر داشت؛ موقع برگشتم ،ترمز
ماشینم رو برید و او تصادف اتفاق افتاد.شاید با این کار میخواست
تهدیدش رو عملی کنه و پریسا رو بترسونه؛ چون یکی من از
تعدادش که در قالب پیامک به پریسا ارسال میکرد ،میفهمیدم.بعد
از اینکه از کما خارج شدم ،هم حافظه ی کوتاه مدتم رو از دست
داده بودم و هم کامال نابینا شده بودم؛ اون زمان بدترین زمانی بود
که میتونستم درش قرار بگیرم.
آهی کشیدم و ادامه دادم:
سیستم عصبی متصل به چشمم کامآل آسیب دیده بود و چند بار730
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جراحی کردم اما بی فایده بود؛ بعد از سومین عملم بود که تصمیم
گرفتم قید عمل رو بزنم و اون زمان بود که رضا ،مأمور پروندم که
مدتها در تعقیب فلور و بهمن بود؛ به من کمک کرد تا خودم رو پیدا
کنم؛ اون من رو به خانوادش معرفی کرد.
کمی مکث کرد و ادامه داد:
رضا برادرش رو توی یکی از ماموریت ها از دست داده بود ،ازمن خواست که توی اتاق برادرش مستقر بشم و تا مهیا شدن شرایط،
اونجا باشم.
نفسی گرفتم و ادامه دادم:
فلور و بهمن هم با جلوه دادن مرگ ساختگی من ،سعی در سرگرمکردن شما با شرایط پیش اومده داشتن تا فرار کنن ،اونها از با خبر
بودن پلیس؛ اطالعی نداشتن؛ اما خب از طریق مهتا ،خواهر مریم
که قبل از با هم ارتباط داشتیم؛ پلیس در جریان قرار گرفت و اون
زمان بود که من از طریق رضا ،مهتا رو پیدا کردم و مهتا کم کم
من رو با گذشتم آشنا کرد؛ بعد از اون بود که فهمیدم که در گذشته
چی به من گذشته بوده.
با غم زمزمه کردم:
اما هیچ کدوم از اون اتفاقات ،بدتر از کاری که پریسا با من کرد،نبود.
صدای قدم های عصای سفید رنگ در کنار قدم های آرام و نه
چندان موزون گذشته ام ،برایم طنین دلنوازی را به ارمغان آورده
بود که سنگینی راه رفتنم را بر روی سنگ های مرطوب کنار دریا؛
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سهل مینمود؛ شاید این آواز شادی فرزندانم در زیر سقف جهان بود
که این آرامش را به وجودم تزریق میکرد.
بچه هایم دیگر کودکان نوپای چند سال گذشته نبودند؛ آن ها نیز یاد
گرفته بودند چگونه با گذر روزگار ،عمر بگذرانند و با نبود مادر؛
خود را هماهنگ سازند و از حماقت او بر زبان کالمی را جاری
نسازند؛ اما آنها نیز گله ی خود را مثل هر کس دیگری بر زبان
میآوردند که میخواهند پدر و مادرشان را با هم داشته باشند؛ نه
اینکه در انفصال آنها ،به زندگی عجیبشان ادامه دهند؛ اما هر چه که
بود ،مردن در تنهایی خیلی بهتر از زندگی با انسان های احمقی
چون ستاره بود.
با حضور شخصی در کنارم ،لبخندی زدم که گفت:
یه خبر خوب.چی؟!رضا زنگ زد و گفت خسرو رو دستگیر کردن ،گفتش که سندعمارت رو بردن کالنتری و ما میتونیم پیگیری کنیم تا به نام
خودمون بزنیمش.
نیشخندی زدم و گفتم:
یادته توی اون عمارت تو استخر تمیز میکردی و منم گلکاریمیکردم و به باغچه میرسیدم؟ هیچ وقت فکرش رو نمیکردم که
خودمون صاحب اون جالل و جبروت بوده باشیم.
-آره ،چه قدر بدبختی کشیدیم ،ولی خب مثل همیشه حق به حقدارش
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میرسه.
سری تکان دادم و بعد با کمی فکر لبخند زدم و گفتم:
راستی اون قضیه چی شد؟ باالخره گفتی بهش؟!دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:
قبول نکرد.چرا؟!میدونستم قبول نمیکنه.آخه ،اون بچه ها به پدر و مادری مثل تو و حلما نیاز دارن.حلما که مشکلی نداره ،دارا و نورا رو مثل بچه های نداشتشدوست داره.
لطف داره؛ بچه ها از این لحاظ شانس دارن که حلما اینقدر بهشونمیرسه.
بچه ها تاج سر منن ایمان ،اما فکر نمیکنی که خودت باید ازتنهایی در بیای؟! باالخره نیازه که مادرشون باالی سرشون باشه.
سرم را به شدت تکان دادم و با لحنی که سعی میکردم چندان
عصبی نباشد ،گفتم:
ببین امیر ،من با تنهایی ام مشکلی ندارم؛ وقتی نخواستم بعد اونتصادف؛ اون زن رو ببینم ،یعنی اون زن به همراه تموم خاطره
هایی که به جای گذاشته برای من مردن؛ همین.
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سپس از جای بلند شده و به سمت مخالف جایی که نشسته بودیم ،راه
افتادم که با صدایش در جای ایستادم:
اونقدر بد بودم که حسرت یه لحظه دیدنت رو به دلم گذاشتی؟!با شنیدن صدایش بعد این همه وقت ،شوکه به عصایم تکیه داده و
مسکوت ماندم؛ با عبور امیر از کنارم و دور شدنش ،فهمیدم که
دوباره برایم نقشه کشیده است ،اما پوزخندی عمیق به او و تمام
راهکارهایی که به کمک بچه ها میکشید تا مجدد من را به او وصل
کند ،زدم؛ اما ستاره جلوتر آمده و زمزمه کرد:
ایمان ،من پشیمونم؛ نگاهت رو از من برنگردون.نیشخندی زدم و به سمتش برگشتم و گفتم:
دیگه نگاهی نمونده که بخواد ازت رویگردان بشه ،من جز سیاهیچیزی نمیبینم.
انگار به گریه افتاده بود ،چرا که با هق هق گفت:
ایمان ،جون.....با تاکید گفتم:
جون کسی رو قسم نخور ،چون من به جون بچه هام تمام آدمهایمهم اطرافم حساسم؛ من مثل تو بی احساس و بی مسﺋولیت نیستم که
با بی فکری زندگی ام رو به لجن بکشونم.
سپس با غم زمزمه کردم:
فکر میکردی همیشه ماه پشت ابر میمونه؟!734
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نه ،اما فکر هم نمیکردم طردم کنی.باید فکرش رو میکردی؛ حاال هم چیزی عوض نشده ،تو بچه هاترو داری ،من نامرد نیستم که وجود تو رو از اونها پنهوون کنم،
اونها حق دارن مادر داشته باشن؛ اما من دیگه نمیتونم تو رو بپذیرم.
آهی کشیده و ادامه دادم:
اونها با این موضوع کنار میان ،مثل همه ی بچه هایی که درجدایی پدر و مادرهاشون زندگی میکنن.
ایمان ،تو اینقدر بد نبودی.بد شدم ،بد شدم چون شما خواستین؛ تو و تمام اون کسایی که اینجور زندگی کردنم رو میخواستین.
ایمان ،به خاطر مامان طوبی.نزدیکش شدم ،جایی که صدایش به گوشم نزدیک میشد؛ رو به او
گفتم:
یادته یه شعر برام گفته بودی؟!ایمان؟!قرار بود که جوابت رو بدم ،یادته؟!چیزی نگفت ،پوزخندی زدم؛ عجیب بود که هنوز ساز دهنی
اهدایی او را به همراه داشتم؛ باید تمام آنچه که به او وصل میشد را
از خود میراندم؛ بنابراین دستم را درون جیبم دراز کرده و ساز
مذکور را بیرون آوردم و بعد آن را درون دستانش گذاشتم؛ سپس به
735

WWW.98IA3.IR

ریشه های مخفی_زینب هادی مقدم کاربر نودهشتیا

او پشت کردم ،به اویی که تمام احساسم را نثارش کرده بودم؛ به
اویی که با وجودش ،چشمم را به روی دنیای کثیف پیش رویم بسته
نگه داشت؛ به اویی که سرنوشتم را با تصمیم اش به بازی گرفت و
در کنارش زندگی خود را نیز به تباهی رساند؛ عصایم را بر زمین
کوباندم و قدم هایم را با حرکاتش هماهنگ کردم ،از او دور شدم تا
اشک فرو ریخته از چهره ی مرد شکست خورده ی مقابلش را
نبیند ،اما سعی کردم زمزمه ام را به گوش هایش برسانم:
گر نگاهم با نگاهت اتصال داشت
نمیدانی درون قلب ویرانم کمان داشت
ندانستم که خرمای عجیب آن نگاهت
چه عشق اشتباهی در دل افسونگرم کاشت
شروع ۲۲/۳/۱۴۰۰ :ساعت ۱۵:۵۰
پایان ۵/۲/۱۴۰۱:ساعت ۲:۲۰
تقدیم به پدر و مادر و برادری که چون کوهی استوار در زندگی ام
سایه افکنده اند و من را به پیشرفتی روزافزون دعوت مینمایند...
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جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.
آدرس انجمن در اینستاگرام98Ia.ir@ :
آدرس انجمن در تلگرامwww_98iia_com :
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