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***
همانطور که حواسش به پشتسرش بود ،بهسرعت حصار چوبی مزرعه را دور زد که ناگهان متوجه خیسی دستانش
شد و تازه یادش آمد که پدربزرگ بهتازگی آنها رنگ کرده بود.
از ترس پدربزرگ که چند متر آن طرفتر در حال دوشیدن شیر بود ،دستانش را قایم کرد و وقتی صدای پای هومن
را شنید ،دوباره شروع به دویدن کرد.
با ذوق داد زد:
 هی هومن! عمراً بتونی من رو بگیری.پسربچه از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید .الحق که این تابستان بهترین تابستان عمرش بود؛ البته اینطور به
نظر میرسید.
پدرش برای مأموریتی مهم رفته بود و حاال فرصت زیادی داشت تا روزهای گرم و زیبای تابستانی را در مزرعهای
سرسبز و زیبا به دور از دودودم تهران در خانهی بزرگ و باصفای مادربزرگ و پدربزرگ مهربانش با پسرعمویش
هومن ،بهترین دوست و همبازیاش بگذراند.
هومن یک سال از او کوچکتر بود .پدرومادرش را در چهارسالگی در یک تصادف ماشین از دست داده بود و از آن
روز به بعد با مادربزرگ و پدربزرگ در مزرعه زندگی میکرد.
با وجود اینکه صورتش قرمز و پاهای کوچکش خسته شده بود ،همچنان با هیجان میان چمنها میدوید و سعی
داشت از چشمان تیزبین هومن پنهان شود .با صدای نگران مادرش که از پشت نردههای ایوان به او زل زده بود ،به
خود آمد و به او نگاه کرد.
 یواشتر کارن .زمین میخوری پسرم. چشم.این را گفت و دوباره شروع به دویدن کرد.
پدربزرگ دست از کار کشید و درحالیکه سعی داشت لبخند خود را پنهان کند ،گفت:
 حواست باشه اون دستای رنگیت هم به لباست نزنی.با این حرف کارن ایستاد و همانطور که دستان کوچکش را پشتسرش در هم قفل میکرد ،نگاه خجالتزدهاش را
پایین انداخت.
پدربزرگ اخمهای ساختگیاش را باز کرد و باخنده گفت:
 بسه دیگه آقا کارن .دیگه حنات برای ما رنگی نداره.2
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مادر و مادربزرگش که بهتازگی پاککردن سبزیها را تمام کرده بودند ،با این حرف پدربزرگ به خنده افتادند .با وجود
اینکه کارن معنی این حرف را متوجه نمیشد؛ اما از خنده آنها به خنده افتاد.
مادربزرگ با لحنی مالیم اما سرزنشگر گفت:
 انقدر شیطونی نکن مادر .مادرت پابهماهه ،گـناه داره.کارن لبخند شیرینی که از مادرش به ارث بـرده بود ،زد و گفت:
 چشم مامانی .ببخ...هنوز حرفش تمام نشده بود که هومن محکم او را از پشت گرفت و هردو با هم به زمین خوردند.
مادر هینی کشید و همانطور که از پلهها پایین میدویید ،نگران گفت:
 خاکبهسرم ،چی شد؟کارن از روی زمین بلند شد و دست هومن را گرفت و او را هم بلند کرد .همان موقع مادر رسید ،با نگرانی به چهرهی
بچهها نگاه کرد و دستانش را پشت کمر آنها گذاشت و نگران گفت:
 خوبین؟کارن لب باز کرد تا چیزی بگوید که ناگهان ساناز زیر دلش را گرفت و نالهای کرد.
کارن وحشتزده به او چشم دوخت و با لحن نگرانی گفت:
 مامان؟ چی شدی؟ مامان؟صدایش را بلندتر کرد.
 مامانی بیا اینجا .مامان حالش خوب نیست. چیزی نیست پسرم ،خوبم.مامانی بهسرعت خودش را رساند و درحالیکه با یک دست بر پشت دست دیگرش میزد ،گفت:
 خاک عالم به سرم .چی شدی ساناز جون؟ بلند شو ،بلند شو ببینم.مامانی دست ساناز را گرفت و به او کمک کرد .ساناز با آه و ناله بلند شد و درحالیکه لبش را به دندان گرفته بود،
بهطرف در خانه رفت .کارن با چهرهای گریان پشتسر ساناز و مامانی راه افتاد .پدربزرگ هم خودش را به آنها رساند
و با نگرانی حال ساناز را جویا شد .مادربزرگ از او خواست که دمنوشی برای ساناز آماده کند و سپس به او کمک کرد
تا روی مبل بنشیند.
نگاه نگرانش را از او گرفت و با اخم رو به کارن توپید:
 پسرک ورپریده .انقدر این مامان بیچارهت رو حرص نده.ساناز بهآرامی گفت:
3
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 ولش کنین مادر جون .این بچه از صبح داره بیقراری میکنه .تقصیر داداشش چیه؟کارن بهسمت ساناز دوید و دستانش را دور شکم او حلقه کرد .نگاه معصومانهاش را به او دوخت و با ناراحتی گفت:
 ببخشید مامانی.ساناز بر روی موهای مشکیرنگ و لختش بــوسهای زد و اشکهایش را پاک کرد .با لبخند گفت:
 چی رو ببخشم پسر خوشگلم؟ تقصیر تو که نیست .تقصیر این آبجی کوچولوته که امروز بازیش گرفته.کارن نگاهش را به شکم ساناز دوخت و اخم بانمکی کرد .انگشت اشارهاش را روی شکم او قرار داد و جدی گفت:
 دیگه نبینم مامان رو اذیت کنیا .زودتر هم به دنیا بیا ،دیگه نمیتونم صبر کنم.ساناز موهای کارن را به هم ریخت و با خنده گفت:
 ای شیطون! برو بازیت رو بکن ،فقط یه بازی آرومتر .باشه پسرم؟ هومن از تو یاد میگیره.کارن سرش را تکان داد .بلند شد و این بار آرامتر بهسمت در دوید.
همینکه بچهها رفتند ،مادربزرگ چادر گلگلیاش را به دور کمرش محکم کرد و دستانش را به کمرش زد.
نگاه معترضش را به ساناز دوخت و با اخم گفت:
 تو از صبح حالت اینجوریه اونوقت حاال باید بگی؟ساناز از همان لبخندهای همیشگیاش زد و درحالیکه بهسختی خودش را روی مبل جابهجا میکرد ،گفت:
 ناسالمتی هشتماهمهها مادر جون .این دردا عادیه .شکم اولم هم که نیست ،نگران نباشین.مامانی لبخند نگرانی زد و کنار ساناز نشست
همان موقع پدربزرگ با یک دمکرده گیاهی وارد اتاق شد و آن را به ساناز داد .ساناز با لبخند تشکر کرد ،پدربزرگ
هم لبخندی زد و برای اینکه آنها راحتتر صحبت کنند ،از اتاق خارج شد.
مادربزرگ دستان سرد ساناز را میان دستان چروکیدهاش گرفت و با مهربانی به چشمان دریاییاش نگاه کرد .بعد از
چند ثانیه گفت:
 درسته که تو عروسمی ساناز جان؛ ولی برای من مثل دخترمی .یه مادر میتونه از چشمای بچههاش حرفاشون روبخونه .خودت هم این رو خوب میدونی؛ چون تجربهش کردی .از وقتی که اومدی اینجا خیلی نگران و آشفتهای.
ازت نپرسیدم موضوع چیه؟ چون با خودم گفتم شاید به ما ربطی نداره؛ ولی حال امروزت و که دیدم ،دیگه نتونستم
طاقت بیارم .به من بگو چی شده؟
ساناز دستهای مادربزرگ را فشرد و لبخندی زد.

4

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 نه مادر جون .این چه حرفیه؟ هر چی به من مربوط میشه به شما هم مربوطه ،شما مثل مادرمی .نخواستم بهتونبگم چون فکر کردم نگرانیم بیخود و بیجهته و اگه بگم ،شما رو هم بیخودی نگران میکنم .راستش تو این
مأموریتی که کیوان رفته ،قراره یه گروه قاچاقچی آدم رو دستگیر کنن که خیلی آدمای خطرناکین .من خیلی نگرانم.
مادربزرگ دستی به سر ساناز کشید و لبخند آرامشبخشی زد.
 انقدر نگران نباش مادر .کیوان کم از این مأموریتا نرفته .به فکر بچه باش ،اینهمه استرس براش ضرر داره.ساناز با دستان لرزانش فنجان را باال آورد و جرعهای از دمنوش نوشید .فنجان را روی پاهایش نگه داشت و نگاهش
را باال کشید .دوباره با نگرانی به چشمان مادربزرگ زل زد و گفت:
 آخه موضوع فقط این نیست.مادربزرگ با تعجب گفت:
 منظورت چیه؟ راستش دلیل اصلی اومدن ما پیش شما تنهایی و بچه تو شکمم نیست .کیوان ما رو فرستاده اینجا که در امانباشیم.
با این حرف ،حواس کارن که از میان در آنها را نظاره میکرد ،بیشتر جمع شد و منتظر ادامهی حرفهایشان شد.
مادربزرگ با تعجب بیشتر که حاال با لحن نگرانی همراه شده بود ،گفت:
 از چی در امان باشین؟ درست حرف بزن مادر تا بفهمم چی میگی.ساناز همانطور که با انگشتان بلند دستش بازی میکرد ،گفت:
 من آدمایی که کیوان دنبالشونه رو میشناسم .وقتی ده سالم بود ،زیاد خونهی خالهم میرفتم .تنها بود و تو محلهیپایینشهر زندگی میکرد .محلهی خالهم اینا پاتوقشون بود و اونجا باهم قرار میذاشتن و معامله میکردن .یه روز
جوری که متوجه نشن ،تعقیبشون کردم و حرفاشون رو شنیدم؛ اما از روی ترس و نادونی به هیچکس هیچی نگفتم
و بعد از یه مدتی کالً اون موضوع رو فراموش کردم .تا اینکه چند روز پیش وقتی عکس یه نفرشون رو تو پروندههای
کیوان دیدم ،همهچیز یادم اومد و ماجرا رو برای کیوان تعریف کردم.
بهش گفتم که اگه ببینمشون ،میشناسمشون .موضوع رو که به مافوقش گفت ،ازم خواستن که بیام کالنتری و
شناسایی چهره کنم .بعد هم بهم گفت که برای امنیت بیشتر با کارن بیایم اینجا؛ چون اونا هنوز تو شهر آزادن و شاید
متوجه موضوع بشن که من میشناسمشون.
 خب ،حاال که اینجایین عزیزم .نگران هیچی نباش. من هم مثل شما فکر میکردم؛ ولی دیشب کابوس بدی دیدم .کارن جیغ میزد و اسمم رو صدا میکرد.اشکهایش جوشید و ادامه داد:
5

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 دنبال صداش رفتم که دیدم همون مرد قاچاقچی یه چاقو زیرگلوش گذاشته .بهسمتش دویدم که از خواب پریدم.هق زد.
 خیلی میترسم مامان ،خیلی.مادربزرگ ساناز را در آغـ*ـوش گرفت و موهایش را نوازش کرد.
با لحن آرامشبخشی گفت:
 نگران نباش مادر .به خدا توکل کن .انشاهلل این پرونده هم مثل پروندههای قبلی بسته میشه و دیگه الزم نیستکه نگران چیزی باشی.
کارن که تا آن موقع شاهد همهچیز بود ،با صدای هومن سرش را برگرداند.
 کارن؟ کارن؟ چرا اونجا ایستادی؟کارن نگاه غمگینش را از ساناز که در آغـ*ـوش مادربزرگ گریه میکرد ،گرفت و بهسمت هومن رفت.
هومن دست کارن را گرفت و او را همراه خود کشید.
با ذوق گفت:
 کارن بیا ،زودباش .من و هستی یه چیزی پیدا کردیم.همانطور که دنبال هومن کشیده میشد ،گفت:
 چی پیدا کردین؟هومن روی زمین کنار هستی نشست و رو به کارن گفت:
 ایناهاش.کارن با ذوق به جوجهای که از تخم بیرون میآمد ،چشم دوخت و گفت:
 خیلی خوش...با دیدن مردی که پشتسر هومن و هستی ایستاده بود و اسلحه به دست داشت ،حرف در دهانش ماسید .هنوز از
بهت در نیامده بود که مرد دستمالی جلوی صورت هومن گرفت و بالفاصله چشمهای هومن بسته شد.
باالخره از بهت درآمد و کشیده و وحشتزده فریاد زد:
 هومن ،هومن! کوفت و هومن .مرگ و هومن .هومن مرد.کارن وحشتزده از جا پرید و درحالیکه عرق کرده بود و بهشدت میلرزید ،با چشمان نگرانش به چهرهی کالفه و
خوابآلود هومن چشم دوخت.
 خوبی؟6
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هومن پوفی کشید.
 اگه شما بذاری یه شب مثل آدم کپ مرگم رو بذارم ،بله.کارن نفس راحتی کشید و چشمانش را باز و بسته کرد.
 باز هم اون کابوس؟همانطور که از روی تشک بلند میشد ،آهسته گفت:
 اون کابوس لعنتی تا ابد همراه منه.وارد دستشویی شد و شیر آب را باز کرد.
دستان لرزانش را زیر آب سرد گرفت و نگاهش را باال کشید .به چشمان وحشتزدهای که روبهرویش بود ،چشم
دوخت و آب دهانش را قورت داد .از بیخوابی زیر چشمانش گود افتاده بود ،همان چشمان آبی آسمانی و زیبایی که
از مادرش به ارث بـرده بود .با یادآوری او ،بیاختیار اشکی از گوشه چشمش چکید .آدم ضعیفی نبود؛ ولی این موضوع
هنوز هم برایش وحشتناک و غیرقابلهضم بود .با گذشت چندین سال ،هنوز هم همانطور واضح جلوی چشمانش
بود.
هومن آهسته در زد و با لحنی ناراحت گفت:
 خوبی؟میدانست که خیسی چشمانش از نگاه هومن دور نمانده است؛ اما بغضش را قورت داد و آهسته گفت:
 آره.مشتی آب به صورتش زد و همانطور که شیر را میبست ،از آینه به هومن چشم دوخت .هومن در نیمهباز را کامل
باز کرد و با یک قدم پشتسر کارن قرار گرفت .دستش را روی شانه او گذاشت و گفت:
 ببخشید که اونجوری باهات حرف زدم .دست خودم نیست .میدونی که وقتی از خواب بپرم ،سگ میشم ونمیفهمم چی...
کارن شانهاش را از زیر دست هومن بیرون کشید و چرخید .لبخندی زورکی زد و گفت:
 مهم نیست.از کنار هومن رد شد .دست و صورتش را با حوله خشک کرد و تلفنهمراهاش را از جیب شلوارش بیرون کشید.
روشنش کرد و به صفحهاش چشم دوخت.
هومن جلوتر آمد و گفت:
 فرزین پیغامی داده؟ نه .تو گوشیت رو چک کن.7
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هومن تلفنهمراهاش را چک کرد و بعد از چند لحظه گفت:
 نه.خندهی بانمکی کرد و گفت:
 میترسم خوابش بـرده باشه.کارن همانطور که از دستشویی بیرون میرفت ،گفت:
 همه که مثل تو نیستن ستوان.هومن یکی از پاهایش را به در تکیه داد و دستبهسـ*ـینه گفت:
 اون که صدالبته .من تکم؛ ولی چیزی که مسلمه اینه که جاش از ما خیلی بهتره و به نظر من کسی که جایخوابش راحت باشه ،خیلی غیرعادیه اگه خوابش نبره.
 حاال مشکل تو چیه؟ تو اگه وسط قبرستون هم باشی ،همینکه شب بشه ،مثل خرس خوابت میبره .من هم کهآرزوبهدل موندم یه خواب راحت داشته باشم.
بهسمت هومن برگشت و ادامه داد:
 حاال هم بهجای اینکه با اون قیافهی مسخرهت به من زل بزنی ،بیا کپ مرگت رو بذار .فردا کلی کار داریم.دراز کشید و مچ دستش را روی پیشانیش قرار داد .هومن تکیهاش را از در برداشت و همانطور که بهسمت کارن
میرفت ،گفت:
 بعید میدونم دوباره خوابم ببره .اونجوری که تو من رو صدا زدی ،گفتم خدایینکرده بالیی سرم اومده.خودش را روی تشک انداخت و دستانش را زیر سرش قرار داد .درحالیکه با قیافهی درهمی به تارعنکبوت روی سقف
چشم دوخته بود ،گفت:
 فردا چه ساعتی راه میفتیم؟کارن بدون اینکه تغییری در حالتش بدهد ،پاسخ داد:
 هر وقت که بتونم جنابعالی رو از خواب ناز بیدار کنم.هومن خندید و گفت:
 شرط میبندم بهخاطر فرار از اینجا هم که شده ،زودتر از تو بیدار بشم .شب بهخیر.کارن هم خندید و گفت:
 -امیدوارم! شب تو هم بهخیر.
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کارن پتو را روی سر خود کشید .میدانست که دیگر خواب به چشمانش نمیآید؛ بنابراین چشمانش را بست و فکرش
را معطوف فردا کرد .امیدوار بود که این مأموریت هم مثل سایر مأموریتهایی که به او محول شده بود ،بهخوبی به
پایان برسد و این پرونده نیز برای همیشه بسته شود.
***
کارن
همینکه حامد و هومن سوار شدند ،حرکت کردم .از فاصلهی دور دنبالشان میکردیم و مطمئن بودیم به همان هتلی
میروند که فرزین را فرستاده بودیم.
هومن با خوشحالی گفت:
 خدارو شکر .باالخره از اون آشغالدونی خالص شدیم.خندیدم و از آینه به حامد که محو تماشای منظرهی بیرون بود ،نگاه کردم .همیشه ساکت و متفکر بود .حتماً داشت
به همسر و دخترش که همین روزها به دنیا میآمد ،فکر میکرد .میدانستم که دلش میخواهد مثل همهی پدرها،
موقع بهدنیاآمدن دخترش کنار او و همسرش باشد؛ ولی چارهای نبود .تقریباً همهی ما به چنین موقعیتهایی عادت
کرده بودیم .وقتهایی که بیشتر از همیشه دوست داشتیم کنار خانوادههایمان باشیم؛ اما نمیشد.
لبخندی زدم و گفتم:
 از همسر و دخترت چه خبر؟ حالشون خوبه؟به خودش آمد و از آینه به من نگاه کرد.
لبخندی زد و گفت:
 آره ،ممنون .فکر کنم دخترم خیلی عجله داره ،امروز مامانش رو راهی بیمارستان کرده .دکتر گفت امشب به دنیامیاد.
ذوقزده گفتم:
 جدی؟ ای جانم! قدم نورسیده پیشاپیش مبارک .ضمناً ،کسی که حاضر نیست زن این هومن بشه تا بچهشون بهمن بگه عمو؛ پس تمام امیدم به بچهی تو و فرزینه.
هومن پوزخند صداداری زد و گفت:
اگه همهی مردا بمیرن و فقط فرزین رو زمین باقی بمونه ،باز هم هیچ دختری حاضر نمیشه که زنش بشه .درضمن،تبریک میگم آقا حامد .من کادو نمیدم؛ ولی باید شیرینیم رو بدی.
خندیدم .چقدر این هومن پررو بود!
9
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حامد هم خندید و گفت:
 بهرویچشم.***
ترمز کردم و نگاهی به هومن که پاهایش را روی داشبورد انداخته و آسوده خوابیده بود ،انداختم .انگارنهانگار که وسط
مأموریت است .هیچوقت به خودش نگفتم؛ اما همیشه به آرامش و دل خوشی که داشت ،حسودیم میشد ،از همان
بچگی .نگاهم را از او گرفتم و دوباره به جاده دوختم .کالفه با دستانم روی فرمان ضرب گرفتم و زیر لب به ترافیکی
که انگار قرار نبود به این زودیها باز شود ،فحشی نثار کردم .نگاهی به حامد که سر خودش را به موبایل گرم کرده
بود و سعی داشت استرسش را روی صفحه کلید تخلیه کند ،انداختم.
 چقدر دیگه مونده تا برسیم؟نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
 کم ،یه پنج-شیش دقیقه دیگه.پوفی کشیدم و گفتم:
 االن باید خوشحال باشی حامد .چرا انقدر استرس داری؟نگاهش را از صفحهی موبایل گرفت و نگران به من نگاه کرد.
 میترسم کارن .اگه این بچهمون هم مثل قبلی سر زا...وسط حرفش پریدم.
 خدا نکنه .انقدر فکرای بیخودی نکن حامد .اون فقط یه اتفاق بود.خندیدم و ادامه دادم:
 االن فقط باید نگران یه چیز باشی ،اون هم شیرینی هومنه که تا بهش ندی ،ولت نمیکنه.خندید و چیزی نگفت.
لبخندی شیطانی رو به هومن زدم و سرعتم را باال بردم .همینکه به هتل رسیدیم ،ناگهانی ترمز کردم و ماشین از
حرکت ایستاد.
هومن وحشتزده از جا پرید و درحالیکه گیجومنگ اطرافش را نگاه میکرد ،پشتسرهم گفت:
 چی شد؟ کجاییم؟ تصادف کردیم؟ مردیم؟ زندهایم؟ رسیدیم؟ کجا رسیدیم؟من و حامد زیر خنده زدیم و همانطور به قیافه خندهدارش زل زدیم .وحشتزده با چشمان قرمز و گردشدهاش به ما
خیره شد و کمکم به خود آمد.
چشمانش را ریز کرد و حرصی غرید:
10
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 من رو سرکار میذارین؟ نشونتون میدم.با خنده گفتم:
 حقته .تا تو باشی انقدر نخوابی.عصبانی داد زد:
 د لعنتی مگه تو صبح گذاشتی من بخوابم؟ ساعت پنج صبح عین سگ من رو دنبال خودت کشوندی .آخه پنجصبح؟ آخه مگه مغزخرخوردن پنج صبح آدم قاچاق کنن؟ همه که مثل تو نیستن.
نچی کردم و گفتم:
 خیلهخب بابا ،بسه دیگه .پیاده شو ،فرزین منتظرمونه.دهانش را برایم کج کرد و حرصی از ماشین پیاده شد .در را محکم به هم کوبید ،همزمان چشمهایم را باز و بسته
کردم و با صدای بلند بیشعوری نثارش کردم .من و حامد هم پیاده شدیم و بعد از اینکه قفل ماشینم را زدم ،بهسمت
در ورودی حرکت کردیم.
حامد گفت:
 حاال مطمئنی که امشب میرن؟ابروهایم را باال انداختم و گفتم:
 مطمئن که نیستم؛ ولی خب نمیتونیم همینجوری هم دست رو دست بذاریم .باید با دقت زیر نظرشون بگیریم.هر دو همزمان وارد شدیم و بهسمت هومن که در حال صحبت با فرزین بود ،رفتیم .من و حامد با فرزین سالم کردیم
و دست دادیم.
فرزین خندید و گفت:
 مسافرخونهی عهد هخامنشیان خوش گذشت؟هومن قیافهاش را کج کرد و با لحن بانمکی گفت:
 اوه مای گاد! عالی بود .نمیتونم محیط زیباش و با اون دیوارای فوقالعاده تمیز و قالی ابریشمی میلیاردی کهوسطش افتاده بود ،بهعالوهی سقف کارشده و زیبایی که موقع بارش باران در نیمهشب آبشار زیبایی رو به داخل و
مستقیم روی دماغ بنده هدایت میکرد و البته عنکبوت خوشبرخورد و مهماننوازی که صبح تا شب با مهربونی به
من زل زده بود رو توصیف کنم.
هر سه زیر خنده زدیم و چیزی نگفتیم .بهسمت مبلها اشاره کردم و بعد از اینکه هر چهار نفرمان روی مبلهای
کرمیرنگی که دور یک میز چیده شده بود ،نشستیم ،نگاهی دقیق به اطراف انداختم و بعد از اینکه مطمئن شدم فرد
مشکوکی دوروبرمان نیست ،رو به فرزین پرسیدم:
11
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 خب ،چی شد؟ چیز مشکوکی پیدا کردی؟فرزین کاغذی روی میز گذاشت و با دستش بهسمتم هدایت کرد .دوباره سرجایش قرار گرفت و گفت:
 تا حاال که کار مشکوکی ازشون سر نزده؛ اما چندتا تماس خارج از کشور داشتن.با چشمانش به کاغذ اشاره کرد و ادامه داد:
 پرینتش رو برات گرفتم.سری تکان دادم و بعد از برداشتن کاغذ ،با لبخند گفتم:
 خیلی داری پیشرفت میکنی .یادم باشه برگشتیم تهران سفارشت رو به بابا بکنم.لبخندی زد و تشکر کرد.
هومن معترض گفت:
 عه ،پس من چی؟نیشخندی زدم و گفتم:
 تو پسرفت نکن ،پیشرفت پیشکشت.حامد و فرزین از ترس هومن ریز خندیدند.
قبل از اینکه بتواند حرفی بارم کند ،رو به بچهها گفتم:
 پس اگه چیز مشکوکی دیدین ،فوراً خبرم کنین.از جا بلند شدم و بهسمت آسانسور رفتم .از قبل اتاق رزرو کرده بودیم .برای اینکه فرهاد و افرادش بویی نبرند ،من و
هومن یک اتاق گرفتیم و حامد هم با فرزین هماتاقی شد .قبالً با مسئول هتل هماهنگ کرده بودیم و نظافتچیها
به بهانه تمیزکردن اتاق ،داخل اتاقهایی که فرهاد و افرادش رزرو کرده بودند ،دوربین کار گذاشته بودند.
منتظر شدم تا هومن کلید را بگیرد و بیاید .چشمغرهای به من رفت و وارد آسانسور شد .لبخندی حرصدرار به رویش
زدم و دکمه طبقهپنجم را فشردم .همینکه هومن در را باز کرد ،کتم را درآوردم و روی چوبلباسی انداختم .روی
تخت نشستم و مشغول بیرونآوردن وسایل کارمان از چمدانم شدم .هومن بهسرعت لباسهایش را با لباس راحتی
تعویض کرد و روی تخت لم داد .لپتاپ را روشن کردم و با تأسف نگاهی به هومن انداختم.
 یهوقت خسته نشی انقدر همکاری میکنی.بیخیال خودش را مشغول موبایلش کرد.
 اوالً که فعالً نه به باره نه به داره .دوماً ،من تا یه غذای درستوحسابی نخورم ،نمیتونم درستوحسابی فکر کنم. کارد بخوره به اون شکمت الهی!متأسف سری برایش تکان دادم و مشغول کارم شدم .هنوز چهار-پنج دقیقه بیشتر نگذشته بود که در اتاق زده شد.
12
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متعجب به هومن نگاه کردم که گفت:
 تو به کارت برس جناب سروان .برای من غذا آوردن. تو کی وقت کردی غذا سفارش بدی؟همانطور که در را باز میکرد ،گفت:
 تو هنوز من رو نشناختی.سینی بزرگ غذا را گرفت و بعد از تشکر در را با پایش بست .بهسختی بهسمت تختش آمد و سینی را رویش گذاشت.
کمرش را صاف کرد و خودش هم روی تخت نشست.
متعجب گفتم:
 چرا اینهمه سفارش دادی؟ واقعاً فکر میکنی که میتونی بخوریشون؟درحالیکه لقمهی بزرگی برای خودش میگرفت ،گفت:
 احتماالً نه .ولی خب حاال که از طرف اداره مفت اومدیم اینجا ،زشته درست از خدماتشون استفاده نکنیم ،ناراحتمیشن.
سری تکان دادم و گفتم:
 هوم .پس اونقدری بخور که اون مغز بهدردنخورت به کار بیفته و بتونی محض رضای خدا ،یهکم به من کمککنی.
باشهای گفت و دوباره مشغول خوردن شد.
ساعت تقریباً یک نصفهشب بود و هنوز اقدامی نکرده بودند .چشمهایم را مالیدم و دوباره به صفحه لپتاپ خیره شدم.
هر دو اتاق به دوربین مجهز بود و بهخوبی میتوانستیم تکتک کارهایشان را زیر نظر بگیریم .فرهاد بهسمت یخچال
رفت و بطری آبی برداشت ،جرعهای از آب داخل بطری را نوشید و بعد از خاموشکردن چراغ روی تخت لم داد .با
وجود تاریکی اتاق باز هم بهخاطر روشنایی بیرون میشد تصویر را بهخوبی دید .پتو را روی خود کشید و چشمانش را
بست .خیلی عجیب بود .بهاحتمال 99درصد فکر میکردم که امشب راهی میشوند .دلم میخواست هر چه زودتر
این پرونده را که چندین ماه بود درگیرش بودیم ،ببندیم و همه نفس راحتی بکشیم.
هومن خمیازهای کشید و دستی روی شانهام زد .به چشمان خمارش نگاه کردم که گفت:
 چه عجب پیشبینیای جنابعالی غلط ازآب دراومد! فقط بنده رو از خواب انداختی.این را گفت و بهسمت دستشویی حرکت کرد .کالفه دستی در موهایم کشیدم و دوباره به صفحه لپتاپ چشم
دوختم که ناگهان همهجا تاریک شد .به المپ مهتابی روی دیوار چشم دوختم که هومن در دستشویی داد زد:
 کرم نریز کارن .روشن کن اون بیصاحابو.13
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بلند گفتم:
 من خاموش نکردم ،برقا رفته. وای به حالت اگه بیام بیرون و ببینم دروغ گفتی!نچی کردم و از روی تخت بلند شدم که نوری به چشمم خورد .نگاهم را بهسمت پنجره سوق دادم که متوجه روشنی
خیابان شدم .اخمهایم را در هم کشیدم و دستانم را مشت کردم.
زیر لب غریدم:
 لعنتی...سریع به اعصابم مسلط شدم و بهسمت چوبلباسی رفتم .کتم را برداشتم که همزمان هومن از دستشویی بیرون آمد
و با تعجب نگاهم کرد .لب باز کرد که سریع گفتم:
 بهمون کلک زدن هومن .فرزین و حامد رو خبر کن .زودباش.با این حرفم هول شد و سریع بهسمت موبایلش رفت .همانطور که شماره میگرفت ،گفت:
 چی شده مگه؟به پنجره اشاره کردم و گفتم:
 به نظرت عادیه که تو کل این محل فقط برق این هتل بره؟گیج به من نگاه کرد و خطاب به فرد پشت خط گفت:
 آماده بشین فرزین ،زود.گوشی را قطع کرد و همانطور که بهسرعت کتش را میپوشید ،گفت:
 منظورت چیه؟اسلحهام را برداشتم و غریدم:
 لعنتی! مسئول هتل باهاشون همدست بوده و برقا رو قطع کرده که در برن .زود باش.این را گفتم و در را باز کردم .هومن بهسرعت اسلحهاش را برداشت و پشتسرم دویید .برق هم نبود که از آسانسور
استفاده کنیم؛ پس بهسرعت از پلهها پایین رفتیم .بعد از چند لحظه حامد و فرزین هم پایین آمدند و متحیر بهسمت
ما دویدند.
رو به حامد گفتم:
 تو همینجا بمون و نذار هیچکس از این در بره بیرون .فهمیدی؟حامد با سر تأیید کرد و من و هومن و فرزین بهسرعت از هتل خارج شدیم.
همانطور که بهسمت ماشین میدویدیم ،فرزین گفت:
14

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 جناب سروان نمیگین چی شده؟قفل ماشین را زدم.
 وقت نداریم .سوار شین.هر سه سوار شدیم و ماشین را به راه انداختم .هومن به مرکز زنگ بیسیم زد و مشخصات ماشین فرهاد را داد.
پیچیدم و نگران گفتم:
 فقط شانس بیاریم با همون ماشین رفته باشن.مدت زیادی نگذشته بود که از مرکز خبر رسید که رد ماشین فرهاد را زدند .سریع بهسمت مسیری که مرکز گفته بود،
حرکت کردم که از دور ماشینشان را دیدم .سرعتم را کمتر کردم و با فاصله از آنها حرکت کردم.
هر چه جلوتر میرفتیم ،جاده ،خاکیتر و رانندگی در آن سختتر میشد .کمکم از جادهخاکی بیرون آمده و وارد جنگلی
انبوه شدیم .کنار ساختمانی متروکه متوقف کردند و پیاده شدند.
هومن گفت:
 باز خوبه وسط جنگل قرار گذاشتن .اینا اگه وسط طویله هم قرار میذاشتن ،آقا کارن دستور میفرمودن که بریمبین مرغ و خروسا پناه بگیریم .فرزین ریز خندید .غریدم:
 االن وقت شوخی نیست هومن .خواهش میکنم.ماشین را متوقف کردم و هر سه پیاده شدیم .بقیه مأمورین زودتر از ما پخش شده و پناه گرفته بودند .پشت درختی
پناه گرفتم و اسلحهام را آماده کردم .بعد از چند لحظه انتظار ،خبری نشد و به هومن و فرزین عالمت دادم که همراهم
بیایند .هر سه اسلحه به دست و آهسته بهسمت در ساختمان حرکت کردیم .کنار در ساختمان ایستادم و اسلحهام را
جلوی صورتم گرفتم .هومن و فرزین هم طرف دیگر در ایستادند و منتظر به من چشم دوختند.
صدایم را صاف کردم و بلند گفتم:
 این ساختمون تحت محاصرهی پلیسه .بهتره قبل از اینکه مجبور به اقدام بشیم ،خودتون تسلیم بشین ،این به نفعهمهتونه.
چند لحظه صبر کردیم؛ اما خبری نشد .بهناچار لگدی به در چوبی ساختمان زدم که با صدای بدی باز شد .اسلحهام
را آماده جلو گرفتم و وارد شدم .هومن و فرزین هم بالفاصله پشتسر من وارد ساختمان شدند.
نگاهی دقیق به اطراف انداختم .طبقه پایین ساکت و خالی از هر چیز یا کسی بود .به اتاقهای طبقه باال چشم دوختم
و همانطور که بهسمت راهپله حرکت میکردم ،گفتم:
 هنوز هم وقت هست .خودتون رو تسلیم قانون کنین ،این بهترین راهه.چند قدم بیشتر نرفته بودم که با صدای شلیک گلوله از سمت چپم از جا پریدم.
15
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قبل از اینکه فرصت برگشتن پیدا کنم ،دو گلوله دیگر هم شلیک شد و یکی از آنها مستقیم بهسمت صورتم آمد.
بهسرعت سرم را کج کردم که گلوله مستقیم از کنار گوشم رد شد .هر سه وحشتزده به همدیگر نگاه کردیم که
صدای در اتاقهای طبقهباالیی نگاهمان را بهسمت باال کشاند .چند نفر از اتاقها بیرون آمده و مستقیم اسلحههایشان
را بهسمت ما گرفتند .مطمئن بودم که تعدادشان خیلی بیشتر بود .همزمان با پایینآمدن آنها از پلهها ،مأموران ما
هم بهسرعت وارد ساختمان شدند و درگیری شد.
نگران به هومن و فرزین نگاه کردم و پرسیدم:
 خوبین؟سرشان را به تأیید تکان دادند.
نگاهی گذرا به اطراف انداختم و گفتم:
 پس فرهاد کو؟هومن متعجب اطراف را نگاه کرد و گفت:
 غیرممکنه که از در جلویی بیرون رفته باشه.نفسم را با حرص بیرون دادم و غریدم:
 لعنتی!رو به هومن گفتم:
 تو برو اتاقای طبقه باال رو بگرد.نگاهم را به فرزین دوختم و ادامه دادم:
 دنبالم بیا ،نباید بذاریم در بره.سریع از ساختمان خارج و وارد جنگل شدیم .از فرزین جدا شدم و همانطور که بهسرعت جلو میرفتم ،با دقت اطراف
را از نظر میگذراندم .حتی اگر فرار هم نکرده بود ،پیداکردنش در این جنگل انبوه و تاریک واقعاً مشکل بود .کمی
جلوتر رفتم که با صدای شلیک گلوله و فریاد مردی مثل برقگرفتهها از جا پریدم و صورتم را بهسمت منبع صدا
برگرداندم که نگاهم به چشمان درشتشده فرزین گره خورد .هردو بهسمت منبع صدا دویدیم که همزمان دختری
وحشتزده از میان درختانی که حدوداً بیست متر از ما فاصله داشت ،بیرون دوید و فرار کرد.
رو به فرزین گفتم:
 برو دنبالش و نذار فرار کنه.فرزین دنبال دختر دوید و من هم بهسمت درختانی که از میان آنها فرار کرده بود ،رفتم .شاخوبرگهای درختان را
کنار زدم که صدای نفسنفسزدنهای شخصی به گوشم خورد .اسلحهام را جلو آوردم و چند قدم جلوتر رفتم .با دیدن
16
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چهرهی پریشان و مأیوسش ایستادم .حدس میزدم که خودش باشد .سرش را پایین انداخت و نفسش را بهسختی
بیرون داد .درحالیکه با یک دست پهلویش را گرفته بود ،نیمخیز شد و بهسختی به تنهی درختی که پشتسرش بود،
تکیه کرد .نگاهم روی لباس و دستهای خونیاش ثابت ماند .کار همان دختر بود .نمیدانستم باید بهخاطر این کار
از او تشکر کنم یا اینکه مجازاتش کنم .جوری به پهلوی فرهاد شلیک کرده بود که امیدی به یک دقیقه زندهماندن
او هم نداشتم ،چه برسد به اینکه بخواهم چندین روز از او بازجویی کنم و تمام چیزهایی را که میدانست از زیر زبانش
بیرون بکشم!سریع بیسیم زدم که آمبوالنس را خبر کنند .جلوتر رفتم و پشتسرش زانو زدم .دستان غرق در خونش
را گرفته و دستبند زدم.
پلکهایش آرامآرام بسته شد و از هوش رفت.
***
همینکه فرهاد را در آمبوالنس گذاشتند ،راننده راه افتاد و پشتسر آن هم ماشینهای پلیس یکییکی به راه افتادند.
هومن بهسمتم دوید و نفسنفسزنان گفت:
 چی شد؟ فرهاد رو گرفتین؟ فرزین کجاست؟ آره .اما یه نفر بهش شلیک کرد .فرزین رفت دنبالش.زیر لب ادامه دادم:
 کجا موندی فرزین؟همان موقع از دور چهرهی بیحال و خستهی فرزین را دیدم که بیرمق و دستخالی بهسمت ما میآمد.
همراه هومن بهسمتش دویدم و متعجب پرسیدم:
 پس کو؟درحالیکه بهزور پلکهایش را باز نگه داشته بود و هنوز هم نفسنفس میزد ،گفت:
 خیلی فرز بود .از دستم در رفت.تقریباً داد زدم:
 چی؟یعنی چی که در رفت؟هومن گفت:
 خب با بنز که در نرفت ،میرفتی دنبالش .باالخره خسته میشد.قفسه سـ*ـینهاش را گرفت و نفس عمیقی کشید .به هومن نگاه کرد و گفت:
 اتفاقاً با ماشین در رفت ،منتهی نه از نوع بنزش.17
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به من اشاره کرد و ادامه داد:
 با ماشین آقا کارن در رفت.داد زدم:
 جان؟ پس تو رو فرستادم که چه غلطی کنی؟ یعنی نتونستی از پس یه دختربچه بربیای؟ همچین هم دختربچه نبودا ،کمِ کم هیجده سالش بود.کالفه دستی داخل موهایم کشیدم و چرخی زدم .دوباره به فرزین نگاه کردم و گفتم:
 قیافش رو دیدی؟ آره.هومن پوزخندی زد و گفت:
 این آقا تو روز روشن جلو پاش رو نمیبینه ،میفته تو چالهچوله و ما باید جمعش کنیم .اونوقت توقع داری تو اینتاریکی ،اون هم از این فاصله قیافهی یکی رو دیده باشه؟
فرزین چشمغرهای برای هومن رفت و گفت:
 حاال که دیدم.غریدم:
 بسه دیگه .بهجای گیسوگیسکشی یکیتون زنگ بزنه مرکز.هومن متعجب گفت:
 مرکز واسه چی؟مردمک چشمانم را در حدقه چرخاندم و دستانم را به پهلویم زدم .آه بلندی کشیدم و گفتم:
 خدا شما دو نفر رو نصیب گرگ بیابون نکنه .به نظرت االن باید با ماشین جنابعالی بریم هتل یا با ماشین آقا فرزین؟باالخره بعد از چند دقیقه انتظار که به لطف پت و مت به اندازهی یک سال گذشت ،ماشین رسید .در جلویی را باز
کردم و سریع سوار شدم .هومن و فرزین هم سوار شدند و ماشین به راه افتاد.
نفس راحتی کشیدم و بلند گفتم:
 خدا رو شکر که این یکی هم تموم شد .اگه فقط یهدفعه...انگشت اشارهام را باال آوردم و ادامه دادم:
 یهدفعهی دیگه قبول کنم که با شما دوتا بیام مأموریت ،اسمم رو عوض میکنم .دیوونهم کردین.هومن خندید و گفت:
 حاال حرص نخور کوکب جون ،پوستت خراب میشه.18
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از آینه به لبخند حرصدرارش نگاه کردم و غریدم:
 زهرمار .من نمیدونم بابا واقعاً چه فکری پیش خودش کرده که من رو با شما دوتا موجود ناشناخته فرستادهمأموریت!
با انگشتان دستم عدد سه را نشان دادم و ادامه دادم:
 اون هم سه بار.فرزین جوری خندید که بیشتر حرصم گرفت؛ اما هومن اخمهایش را درهم کشید و گفت:
 منظورت چیه؟ از خدات هم باشه که با ستوان هومن احمدی اومدی مأموریت.با انگشتان دستش عدد سه را نشان داد و گفت:
 اون هم سه بار.پوزخندی زدم و گفتم:
 آخه خداوکیلی تو چه حسنی داری که من بخوام باهات بیام مأموریت؟ خلوچل نیستی ،که هستی .پرحرف نیستی،که هستی .رو مخ نیستی ،که اون هم متأسفانه هستی و از همه مهمتر ،آدم هستی ،که نیستی.
چشمغرهای وحشتناک رفت و گفت:
 دست شما درد نکنه .واقعاً توقع اینهمه تعریف رو یکجا نداشتم .اصالً آب شدم و رفتم تو زمین. عیب نداره .چاه میزنیم و با سطل میاریمت بیرون .حاال اینا به کنار ،آخه ستوان ،اصالً تو مگه چندتا مأموریت روبا موفقیت پشتسر گذاشتی که اینجوری به خودت افتخار میکنی؟
جدی گفت:
 با این میشه چهارتاونصفی.پوزخندی زدم و گفتم:
 ممنون بابت صداقتت.نچی کرد و گفت.
 د همین دیگه .نمیفهمی آقا کارن ،نمیفهمی .کمیت مهم نیست ،مهم کیفیته.ابروهایم را باال انداختم و دستبهسـ*ـینه نشستم.
 صحیح .البته باید به عرضتون برسونم که از اون چهارتاونصفی ،پرونده سه تاش رو بنده همراهت بودم و تا جاییکه یادمه ،بهجز این آخری ،کیفیتش همچین هم فولاچدی نبود.
غرید:
 اچدی که بود.19
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فرزین با خنده گفت:
فکر کنم آقا کارن کیفیت موبایلش رو دیده. دقیقاً.راننده که انگار گروهبان تازهکاری بود ،دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و زیر خنده زد.
هومن با اخم غلیظی به او نگاه کرد و جدی گفت:
 ببند ،بیتربیت .مگه آدم به مافوقش میخنده؟ حقته همینکه رسیدیم بندازمت بازداشتگاه تا حالیت شه یه کیلوماست چقدر کره میده!
خندیدم و گفتم:
 منظورت یه منه دیگه؟چشمان آبی کمرنگش را ریز کرد .هر موقع این کار را میکرد ،حسابی وحشتناک میشد.
حقبهجانب گفت:
 دلم خواست که بگم یه کیلو .مشکلی داری؟دستانم را به حالت تسلیم باال آوردم و گفتم:
 من غلط بکنم.تمام این مدت فرزین میخندید و رانندهی بیچاره به زور خودش را نگه داشته بود .باالخره بعد از یک ساعت
سروکلهزدن ،با هم به هتل رسیدیم .حامد جلوی در ورودی منتظر بود و همینکه ماشین متوقف شد ،بهسمت ما دوید.
پیاده شدم و من هم بهسمتش رفتم.
پرسید:
 چی شد یهو؟ برای چی گفتی مراقب باشم که کسی نره بیرون؟ برای اینکه میخوام ازشون بازجویی کنم .حاال بعداً کامل برات میگم.به هتل نگاه کردم و ادامه دادم:
 نذاشتی کسی بیرون بره؟ نه ،همه داخلن.سرم را تکان دادم و نگاهی مأیوسانه به فرزین و هومن که در ماشین خوابشان بـرده بود ،انداختم .دوباره به حامد
نگاه کردم و گفتم:
 این دوتا اعجوبه رو هم بیدار کن .من دیگه واقعاً حوصلهشون رو ندارم.خندید و گفت:
20
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 چشم.به چشمهای نگرانش خیره شدم و گفتم:
 چیزی شده؟حرفی نزد.
 حامد؟نگاهش را پایین انداخت و باالخره بعد از یک دقیقه دستدستکردن ،گفت:
 راستش... حرفت رو بزن.همانطور که سرش پایین بود ،گفت:
 میگم جناب سروان ،مأموریت که تموم شده و هوا هم داره روشن میشه ،اگه میشه من...منظورش را فهمیدم .نگران بود و میخواست بهموقع به تولد فرزندش برسد.
لبخندی زدم و دستم را روی شانهاش گذاشتم و گفتم:
 میتونی بری؛ ولی در اولین فرصت باید عکسش رو برامون بفرستی.آهسته خندیدم و ادامه دادم:
 شیرینی هومن هم یادت نره.سرش را باال آورد و با خوشحالی گفت:
 ممنون .پس میتونم االن برم؟ آره .وسایلت رو جمع کردی؟ چیز خاصی همراهم نیاورده بودم. پس میتونی بری.با هم دست دادیم و خداحافظی کردیم .وارد هتل شدم و همهی کارکنان هتل را برای بازجویی احضار کردم .حامد
هم بعد از چند دقیقه سروکلهزدن با هومن و فرزین بهسرعت ماشین گرفت و رفت.
بعد از بازجویی از کارکنان هتل مشخص شد که مسئول هتل در ازای دریافت مبلغی نهچندان زیاد ،وسوسه و حاضر
به همکاری با فرهاد شده و هیچ شناخت قبلی از او نداشته است .بعد از دستگیری و انتقال او به بازداشتگاه ،تجمع
مسافرها و پچپچهایشان به پایان رسید و دوباره هتل به حالت طبیعی و آرام خود بازگشت.

21
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خمیازهای کشیدم و از روی مبل بلند شدم .چه شبی بود امشب! کشوقوسی به بدنم دادم و بهسمت آسانسور رفتم .با
ورود به اتاق و دیدن هومن نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم .نصف بدنش روی تخت و نصف دیگرش آویزان بود .به
ساعت روی دیوار نگاه کردم .عقربهها ساعت 5:45دقیقه را نشان میدادند.
بهسمت هومن رفتم و همانطور که تکانش میدادم ،گفتم:
 چرا دوباره کپیدی هومن؟ بلند شو .پاشو نمازت رو بخون ،االن قضا میشه.هومن دستم را پس زد و خوابآلود گفت:
 هوم ،ولم کن کارن .چی میگی نصفهشبی؟خندیدم و گفتم:
 نصفهشب نیست و صبحه.به بازویش زدم و ادامه دادم:
 پاشو.سرم را از روی تأسف به چپ و راست تکان دادم و بهسمت دستشویی رفتم .در حال وضوگرفتن بودم که هومن در
را باز کرد و با چشمانی که بهزور باز نگه داشته بود ،وارد شد.
شیر آب را بستم و کالفه گفتم:
 هنوز هم یاد نگرفتی در بزنی؟ ها؟جلوتر آمد و گفت:
 نه. تو خجالت نمیکشی؟ همینجوری مثل گاو سرت رو میندازی پایین و میای تو؟ شاید من داشتم یه کار دیگهمیکردم!
شیر را باز کرد و بیخیال گفت:
 خب ،به من چه؟ کارت رو بکن.خندیدم و گفتم:
 تو آدم نمیشی. خوشحالم که فهمیدی.دوباره خندیدم و از دستشویی خارج شدم.
***
22
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با یکی از دستانم موس را گرفتم و کف دست دیگرم را روی میز قرار دادم .روی چهرهاش زوم کردم و با دقت اجزای
صورتش را از نظر گذراندم .دختری
هفده-هجدهساله با موهای بلوند و چشمان آبی آسمانی که در آن لباس زیبا اما تنگ و کوتاه اندام خوشفرمش
بهخوبی مشخص بود .انگار که برای یک مجلهی مد عکس انداخته باشد .مثل روز روشن بود که از آدمهای فرهاد
نیست .پس قاچاق و خریدوفروش انسان هم میکردند .خرابکاریهایشان کم بود ،این یکی هم اضافه شد .فروختن
آدمها به هـ*ـوسرانهای پستی که فقط اسم آدم را یدک میکشیدند.
آهی کشیدم و به فرزین نگاه کردم:
 مطمئنی که همینه؟ مطمئنم.دستم را از روی میز برداشتم و نفسم را بیرون دادم .دوباره نگاهی به چهرهی غمگین دختر انداختم و گفتم:
 بگو عکسش رو چاپ کنن.باشهای گفت و دوباره به تصویر دختر خیره شد .آهی کشید و گفت:
 دلم براشون میسوزه .واقعاً حیفه اینهمه زیبایی و معصومیت! اینا که گناهی ندارن...متعجب به فرزین نگاه کردم .این موضوع برای همهی آنهایی که بویی از انسانیت بـرده بودند ،ناراحتکننده بود؛
اما سابقه نداشت که فرزین اینطور فلسفی صحبت کند.
دستم را دوبار روی شانهاش زدم و گفتم:
 پاشو آقا فرزین .بجنب که باید تا سه ساعت دیگه فرودگاه باشیم.***
همانطور که لباسهایم را در چمدان میچیدم ،به هومن که با بیخیالی تمام یک پایش را از تخت آویزان کرده و
سرگرم موبایلش بود ،نگاه کردم و حرصی غریدم:
 هومن نمیخوای وسایلت رو جمع کنی؟ دو ساعت دیگه پروازهها .نمیخوای که با این وضع بیماشینی جا بمونیم؟بدون اینکه حتی نیمنگاهی به من بیندازد ،گفت:
 راستی ،چی شد قضیهی ماشینت؟ خبر دادم که پیگیری کنن.همانطور که محو موبایلش بود ،گفت:
 هوم .دختری که باهاش در رفت ،چی؟عکسش را از روی تخت برداشتم و روبهروی هومن گرفتم.
23
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 ایناهاش.چهرهاش رنگ ناراحتی به خود گرفت و گفت:
 مشخصه از آدمای فرهاد نیست .پس خریدوفروش آدم هم میکنننگاهش را از عکس گرفت و ادامه داد:
 حاال از کجا گیرش آوردین؟عکس را داخل چمدانم گذاشتم و گفتم:
 گوشیاشون رو گشتیم .تو گوشی یکی از نوچههای فرهاد بود. هوم ،خوبه.دوباره مشغول موبایلش شد .کالفه تیشرتم را از روی تخت برداشتم و بهسمتش پرتاب کردم که مستقیم روی
صورتش افتاد.
غریدم:
 تو واقعاً نمیخوای وسایلت رو جمع کنی؟تیشرت را از روی صورتش برداشت و دوباره بهسمتم پرتاب کرد.
قاطعانه گفت:
 نه .چیزی همراهم نیاوردم که بخوام جمع کنم. یعنی حتی یه مسواک هم نیاوردی؟ نکنه این چند روز با فرچه مسواک میزدی؟! نه ،مسواک تو رو زدم.دندانهایم را روی هم فشردم و چشمانم را بستم .حرصی نفسم را بیرون فرستادم و غریدم:
 هومن!کالفه گفت:
 ای بابا! چقدر تو حساسی! یه شب که هزار شب نیست .با مایع دستشویی بشور ،تمیز میشه. مرسی از پیشنهادت. قابلی نداشت.تختم در فاصلهی پنجاه سانتی با تخت هومن قرار داشت .خودم را روی تخت جابهجا کردم و به تخت هومن نزدیک
شدم .به جلو خم شدم و دستم را روی ران پایش گذاشتم و محکم هلش دادم که تعادلش را از دست داد و از روی
تخت افتاد.
داد زد:
24
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 چیکار میکنی دیوونه؟اخمهایم را در هم کشیدم و گفتم:
 وقتی خودت حاضر نیستی که از تخت دل بکنی ،باید یکی باشه که جمعت کنه دیگه .بلند شو ،یاال.با غرغر بلند شد و همانطور که سرش را میخاراند ،بهسمت دستشویی حرکت کرد.
تقریباً تمام وسایلم را جمع کرده بودم؛ اما هر چه دنبال پیراهن سفیدرنگی که دیشب پوشیده بودم ،گشتم ،نتوانستم
پیدایش کنم .برای همین بلند ،طوری که هومن در میان آوازخواندن و سوتزدن همراه با صدای آب صدایم را بشنود،
گفتم:
 هومن ،اون پیرهن سفیده که دیشب پوشیده بودم رو ندیدی؟داد زد:
 کدوم؟بلندتر گفتم:
 همون آستین سهربعه. آها .آره ،دیدمش. کجاست؟در را بست و محکم دستهایش را در هوا تکان داد تا خشک شوند.
کالفه گفت:
 حاال نمیتونستی این حولهت رو برنداری؟ابرویی باال انداختم و گفتم:
 میخواستی خودت حوله بیاری .کجاست؟ چی؟ اه! پیرهن سفیده دیگه. آها .دیشب دماغم خون اومد ،دیگه اون هم دم دستم بود .بعد هم با خودم گفتم توام که حساس ،خالصه تصمیمگرفتم که بشورمش.
از روی تخت بلند شدم و تقریباً داد زدم:
 چی؟دستم را باال آوردم و ادامه دادم:
 خاک بر اون سرت کنن .بلیتامون اون تو بود.25
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با خیال راحت گفت:
 حرص نخور حاال .میخواستم بشورمش؛ اما دیدم که حال ندارم و بعد هم گفتم که بشورم یا نشورم که فرقی بهحال تو نمیکنه .توکه دیگه ازش استفاده نمیکردی.
پوفی کشیدم.
 خدارو شکر .خب االن کجاست؟ تو سطلآشغال.چشمانم درشت شد و گفتم:
 هومن!حقبهجانب گفت:
 خو تقصیر من چیه؟ میخواستی بلیتارو جای دیگه بذاری.دستبهسـ*ـینه ایستادم و با چشمانم به سطلزباله اشاره کردم.
پوفی کشید و گفت:
 خیلهخب بابا ،اینجوری نگاه نکن .خودم درش میارم.بهسمت سطلزباله رفت و درش را باز کرد .بینیاش را گرفته و پیراهن بیچارهام را باال کشید .بلیتها را از داخل
جیبش بیرون آورد و درحالیکه با حسرت به پیراهن نگاه میکرد ،گفت:
 حیف! خیلی گرون بود. بعله ،حیف!لبخند کجی زدم و ادامه دادم:
 ولی فکر کنم قیمتش باالتر رفته ،پوالت رو جمع کن آقا هومن.بدون توجه به حرفم ،دوباره پیراهن را در سطلزباله انداخت و به بلیتها چشم دوخت .لبخند پتوپهنی تحویلم داد و
گفت:
 خب ،شکر خدا بلیتا سالمن.***
 یکم بشین ،بهتر میشی.کمکش کردم که روی یکی از صندلیها بنشیند.
فرزین چمدان خودش و هومن را کنار صندلی گذاشت و گفت:
 من میرم و برمیگردم .شاید یه قرصی چیزی براش پیدا کردم!26
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سرم را تکان دادم و دوباره به هومن نگاه کردم .کنارش نشستم و غریدم:
 صد بار بهت گفتم هر جا دو-سه تا خوراکی خوشمزه دیدی ،مثل زامبی حمله نکن بهش.به خودش اشاره کردم و ادامه دادم:
 این میشه نتیجهش.همانطور که به خود میپیچید ،نالید:
 همهش تقصیر این مهمانداراست .آخ! المصبا انقدر خوشگلن که نمیشه دست رد به سینشون زد.زیر خنده زدم و گفتم:
 چیکار کنم من از دست تو آخه؟ تو این شرایط هم ول نمیکنی؟نالید:
 آی! کارن تو رو خدا یه کاری بکن ،االن میمیرم و میفتم رو دستت.نگاهش را به باال سوق داد و ادامه داد:
 خدایا بیخیال .من هنوز 26سالم هم نشده و کلی آرزو دارم.دوباره خندیدم و گفتم:
 انقدر اراجیف بهم نباف.بازویش را گرفتم و ادامه دادم:
 بیا سرت رو بذار رو پام و یکم دراز بکش ،بهتر میشی.سرش را روی پاهایم گذاشت و دوباره شروع به آهونالهکردن کرد.
چند دقیقه بعد سروکله فرزین با یک بسته قرص در دستش پیدا شد .هومن سریع بلند شد و بسته را از دستش قاپید.
یکی از قرصها را بیرون آورد و بهسمت دهانش برد؛ اما ناگهان رهایش کرد و دستش را جلوی دهانش گرفت.
سریع از روی صندلی بلند شدم و گفتم:
 پاشو ،پاشو بریم دستشویی .االن همهجا رو به گند میکشی.بازویش را گرفتم که فرزین سریع دستم را گرفت و گفت:
 نه ،تا اونجا خیلی راهه .همینجا رو به گند بکشه ،خیلی بهتر از اینه که کل مسیر رو مزین کنه.قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان دهم ،هومن کیفدستی زنانهای را که روی صندلی کناریش بود ،برداشت و هر چه
خورده و نخورده بود را داخلش خالی کرد.
کیف را از دستش کشیدم و داد زدم:
 چه غلطی میکنی هومن؟ اگه صاحبش...27
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با دیدن داخل کیف دهانم بسته شد.
حالم داشت بهم میخورد؛ اما نمیتوانستم نگاهم را از کیف بگیرم .به معنای واقعی کلمه ،افتضاح شده بود .وسیلهی
خاصی داخلش نبود؛ اما یک پاکت کرمیرنگ در ابعاد حدوداً ده در پانزده توجهام را به خود جلب کرد.
نالیدم:
 وای هومن! واقعاً جای بهتری نبود که توش باال بیاری؟هومن که حاال درد دلش را فراموش کرده بود ،با جدیت گفت:
 آخیش! خب ،به من چه؟ میخواست کیفش رو اینجا ول نکنه به امون خدا .اگه یهوقت دزد میزدش ،چی؟با چندش پاکت را از کیف بیرون آوردم و به او نگاه کردم .آهی کشیدم و گفتم:
 به نظرم اگه دزد میزد ،خیلی بهتر بود .اون موقع شاید پیدا میشد؛ اما حاال که دیگه غیرقابلاستفادهست.پاکت را که با لطف آقا هومن شل شده بود ،در هوا تکان دادم و ادامه دادم:
 فقط خداکنه پول یا کارتی چیزی توش نباشه؛ وگرنه از االن باید نوع خاکی که قراره تو سرت بریزی رو انتخابکنی.
هومن نگاهش را از من گرفته و به پشتسرم دوخت .چند لحظه بعد ،با تأسف نگاهم کرد و گفت:
 تو خجالت نمیکشی؟ نه ،تو واقعاًًً خجالت نمیکشی؟ آخه آدم انقدر بیشعور؟ انقدر بیفرهنگ که تو کیف یهخانم محترم باال بیاره؟
متعجب به هومن نگاه کردم که از جایش بلند شد و درحالیکه به پشتسرم نگاه میکرد ،دست روی سـ*ـینهاش
گذاشت و گفت:
 خیلی ببخشید خانم ،من از جانب این پسرعموی شیرینعقلم ازتون معذرت میخوام.رد نگاه هومن را گرفتم و همانطور که کیف و پاکت در دستم بود ،چرخیدم .چرخیدنم همانا و قفلشدن نگاهم در
نگاه عصبی و ترسناک دختری جوان که دستانش را به پهلویش زده بود و درفاصلهی یک متری از من ایستاده بود،
همانا!
هنوز در بهت بودم که دختر به حرف آمد.
 چیه؟ چرا مثل گاو زل زدی به من؟ نکنه فکر کردی که میتونی از دستم در بری؟!این را گفت و جلوتر آمد .آنقدر عصبانی بود که احساس کردم همیناالن با خاک یکسانم میکند .در همان لحظه
بود که در دلم هر چه فحش و ناسزا به ذهنم میآمد ،حوالهی هومن کردم.
عقبعقب رفتم و با تتهپته گفتم:
 نه .خانوم ،من خیلی شرمندهم...28
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به بسته چشم دوخت .جلوتر آمد و درحالیکه از قیافهاش معلوم بود بهشدت چندشش شده ،آن را از دستم کشید.
درش را باز کرد و چند عکس از داخلش بیرون کشید .با تأسف و چندش به آنها نگاه کرد و نالید:
 وای! بهتر از این دیگه نمیشه.با حالت تهاجمی عکسها را که ظاهراً عکسهای یک مدل ایرانی بود ،بهسمت من گرفت که از ترس یک قدم به
عقب برداشتم .عکسها را در هوا تکان داد و داد زد:
 ببین چه گندی زدی! حاال من چیکار کنم؟ ها؟خوب که دقت کردم ،فهمیدم که شخص داخل عکس خودش است و آنوقت بود که تصمیم گرفتم هر چه زودتر
فاتحهی خودم را بخوانم .دستهایم را جلو آوردم و با ترس گفتم:
 آروم باشید خانوم .سوءتفاهم شده.به خودم اشاره کردم و ادامه دادم:
 من بیتقصیرم .توضیح میدم براتون.چشمهایش را ریز کرد و در یکقدمیام ایستاد .دستانش را به پهلویش زد و تهدیدآمیز گفت:
 بیتقصیری ،ها؟قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان دهم ،بازویم را محکم گرفت و مرا دنبال خود کشید .یک دختر 23-22ساله
اینهمه زور از کجا آورده بود؟ همانطور که مرا دنبال خود میکشید ،غرید:
 وقتی کیفم رو شستی ،میتونی توضیح بدی.هومن لبخند شیطانیای زد و با لحن حرصدراری گفت:
 خوش بگذره .کنار تاکسیا منتظرتیم.زیر لب فحشی نثارش کردم و با چشم و ابرو برایش خطونشان کشیدم؛ اما هومن بیخیال برایم دست تکان داد و با
فرزین رفت.
داد زدم:
 حداقل چمدونم رو ببرین .هوی! باشماهام...نچی کردم .انگارنهانگار ...حرصی بازویم را از دستان دختر بیرون کشیدم و داد زدم:
 ولم کن دیگه توام .چه خبرته؟ مگه دزد گرفتی؟وحشتناک به من نگاه کرد و تهدیدآمیز گفت:
 میشوری یا میخوای همین وسط چپ و راستت کنم؟نالیدم:
29
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 میشورم بابا ،میشورم.به چمدانم اشاره کردم و ادامه دادم:
 فقط بذار چمدونم رو بردارم.پوفی کشید و گفت:
 زود باش .من که عالف تو نیستم.چشمی طعنهآمیز گفتم و بهسمت چمدانم رفتم .کالفه دستهاش را دنبال خودم کشیدم و دوباره بهطرف دختر رفتم.
چمدانهایمان را بیرون در گذاشتیم و با هم وارد سرویسبهداشتی مردانه شدیم.
شیر آب را باز کرد و دستانش را به پهلویش زد .به چشمانم خیره شد و گفت:
 پس معطل چی هستی؟چشمغرهای رفتم و کیف را زیر آب گذاشتم .با نگاهکردن به داخلش دوباره حالم بد شد .آخر چه خورده بود این هومن
گوربهگورشده؟! پوفی کشیدم و کلیدی را که تنها وسیلهی مفید داخل کیف بود ،بیرون آوردم و به دست دختر دادم.
بهجز چند دستمالکاغذی که شل شده بودند ،چیز دیگری داخل کیف نبود .محتویات کیف را در سطل پدالی که
کنارم بود ،خالی کردم .کمی مایع دستشویی برداشتم و مشغول کف درستکردن داخل کیف شدم .همان لحظه
مردی حدوداً سیویکی-دوساله وارد شد .همین که ما دو نفر را دید ،ایستاد و با تأسف به من نگاه کرد.
نچنچی کرد و گفت:
 زنذلیل!بدجور حرصی شدم .خواستم حرفی بزنم که دختر زودتر دستبهکار شد و درحالیکه با عصبانیت به مرد خیره شده
بود ،با لحن حرصدراری گفت:
 شما اسمش رو این بذار ،ما بهش میگیم عشق.متعجب به او نگاه کردم .مرد خندید و همانطور که بهسمت دستشویی میرفت ،گفت:
پایدار باشه عشقتون.دختر سریع جواب داد:
 هست تا چشت دراد.به من نگاه کرد و ادامه داد:
 مگه نه عزیزم؟با دهان باز خیره نگاهش میکردم که عصبانی به من نگاه کرد و پره شال بنفشرنگی را که شاید ده سانت از موهای
قهوهای روشنش را پوشانده بود ،پس زد و غرید:
30
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 چیه؟ چرا زل زدی به من؟ کارت رو بکن.کیف را ول کردم و حرصی گفتم:
 خیلی پررویی .این حرفا چی بود که بهش زدی؟مثل خودش ادامه دادم:
 عزیزم؟پوزخندی زد و گفت:
 هوی پسر! دور برت نداره .اینا رو گفتم که روش رو کم کنم.لبخند کجی زدم و گفتم:
 میشنوه صدات رو.به دیوار تکیه داد و دستبهسـ*ـینه گفت:
 خب بشنوه.نیشخندی زد.
 مگه چیه آقای زنذلیل؟به کیف اشاره کرد و ادامه داد:
 شما کارت رو بکن.شیر آب را بستم .پوزخندی زدم و گفتم
 شرمنده عشقم .بقیهش با خودته.دستم را به پهلویم زدم و ادامه دادم:
 مگه من کلفتتم دخترهی پررو؟ابروهایش را باال انداخت و با لحن ناراحتی گفت:
 یعنی نمیخوای بشوریش؟دستبهسـ*ـینه ایستادم و گفتم:
 نه.لبخندی زد و گفت:
 -مشکلی نیست .هر چی شما بگی زندگیم.
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دوباره شیر آب را باز کرد و به کیف نگاه کرد .پوزخندی زدم که ناگهان کیف را باال آورد و با تمام محتویات داخلش
روی سرم خالی کرد .توانایی انجام هیچ واکنشی را نداشتم و فقط چشمهایم را روی هم فشار میدادم تا از کورشدنم
توسط کف جلوگیری کنم.
صدای تلق و تولوق کفشهای پاشنهبلندش به گوشم خورد .آرام الی چشمهایم را باز کردم.
روبهروی در خروجی ایستاد و گفت:
 فکر کنم که بیحساب شدیم.نیشخندی زد و پس از خروج در را به هم کوبید.
کارد میزدی خونم درنمیآمد .از شدت عصبانیت چشمانم را بستم و دستهایم را مشت کردم .با حرص نفسم را
بیرون دادم و دوباره چشمانم را باز کردم .نگاهی تأسفآمیز به خودم انداختم .عالی شده بودم .مثل بدبختی بودم که
با لباس به حمام رفته و وسط کار آب حمامشان قطع شده .حاال چطور باید با این وضع بیرون میرفتم؟
پوفی کشیدم و از آینه به قیافهی آشوبم نگاه کردم .موهای خیس مشکیام روی پیشانیام چسبیده بود و قطرههای
آب از آنها چکه میکرد .شیر آب را باز کردم و سرم را زیر آب سرد گرفتم.
آهسته در را باز کردم و بیرون رفتم .دستهی چمدانم را گرفتم و کالفه دنبال خود کشیدم .بهسمت جای خلوت سالن
فرودگاه حرکت کردم و با هر زحمتی که بود ،بدون اینکه آبرویم برود ،خود را به در خروجی رساندم.
هومن و فرزین درست روبهروی پلهها به یک تاکسی تکیه زده و به من خیره شده بودند .هومن دستی برایم تکان
داد که با عصبانیت چشمغرهای رفتم و شروع به پایینرفتن از پلهها کردم .پلهی سوم به چهارم نرسیده بود که صدای
شکستن چیزی توجهام را جلب کرد .خم شدم و به چمدان نگاه کردم .یکی از چرخهایش شکسته بود .فقط همین
یکی را کم داشتم.
پوفی کشیدم و ایستادم .دوباره چمدان را دنبال خودم کشیدم که این بار صدای گوشخراشش که ناشی از حرکتکردن
با یک چرخ بود ،توجه همه را بهسمتم جلب کرد .نگاهم را به زمین دوختم و درحالیکه سنگینی نگاه متعجب و
تمسخرآمیزشان را روی خودم حس میکردم ،از پلهها پایین رفتم .تمام این مدت هومن و فرزین با نیش باز خیره به
من بودند و شرط میبندم حتی یک درصد هم فکر کمک به من به سرشان نزده بود.
هومن تکیهاش را از ماشین برداشت .خندید و گفت:
 اوه اوه! ظاهراً خیلی خوب پیش نرفته.چشمغرهای جانانه رفتم و گفتم:
 فقط خفه شو هومن .یه کلمه دیگه زر بزنی ،همینجا جرواجرت میکنم.در عقب ماشین را باز کردم و خودم را روی صندلی پرت کردم .هومن کنارم نشست و لبخندی حرصدرار زد.
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غریدم:
 ببند نیشت رو .بذار برسیم خونه ،من میدونم و تو.فرزین روی صندلی جلو نشست و ماشین راه افتاد.
هومن معترض گفت:
 به من چه؟ چرا عصبانیتت رو سر من بیچاره خالی میکنی؟نچنچی کرد و ادامه داد:
 به من چه که تو با این قدوقواره و هنوتلپ حریف یه دختربچه نمیشی جناب سروان؟از عصبانیت در مرز انفجار بودم .اگر در این شرایط نبودیم ،االن زیر مشت و کتک بود .نفسم را با حرص بیرون
فرستادم و طعنه زدم.
 نفهمیدم؟! نکنه من بودم که از ترس اون دختربچه عذرخواهی کردم و بعد اینکه گندکاریم رو گردن یکی دیگهانداختم ،فلنگ رو بستم؟
شکر خدا برای اولین بار کم آورد .لبولوچهاش را کج کرد و چشمغرهای رفت.
نیشخندی زدم و به راننده که سعی داشت جلوی خندهاش را بگیرد ،چشم دوختم .جایی نبود که هومن آبروی مرا
نبرده باشد.
اخمی کردم و گفتم:
 سریعتر لطفاً.خندهاش را خورد و گفت:
 چشم.فرزین به چمدانم اشاره کرد و گفت:
 چرخش شیکست؟کالفه به چمدان نگاه کردم.
 آره .دیگه به درد نمیخوره ،باید بندازمش دور.حرصی ادامه دادم:
 شانس منه دیگه .شما هم نباشین باالخره یه چیزی یا کسی پیدا میشه که حال من رو بگیره.همان موقع موبایلم زنگ خورد .سریع از داخل جیبم بیرونش آوردم و نگاهی به صفحهاش انداختم .از اداره بود.
دایرهی سبز را کشیدم و جواب دادم .بعد از اینکه مکالمهام تمام شد ،هومن بالفاصله پرسید:
 کی بود؟؟33
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دوباره موبایل را در جیب شلوارم جا دادم و گفتم:
 نپرسی از فوضولی میمیری؟ آره؟لبش را به دندان گرفت و گفت:
 واقعاً که .تو در مورد من چه فکری کردی؟ من هر سؤالی که ازت میپرسم ،واسه صالح خودته .میخوام خدایینکردهقدم تو مسیر اشتباهی نذاری.
پوزخندی زدم و گفتم:
 یکی باید جلوی خودت رو بگیره که قدم تو مسیر اشتباه نذاری .از اداره بود ،گفتن ماشینم رو پیدا کردن.فرزین سریع گفت:
 با دختره؟نگاهش کردم.
 نه ،وسط جاده ولش کرده بوده.این بار گوشی هومن زنگ خورد .بهزحمت آن را از جیب شلوار لی تنگش بیرون آورد و نگاهی به صفحهاش انداخت.
اسم هستی روی صفحه افتاده بود .لبخندی زد و جواب داد:
 جانم خواهری؟میتوانستم صدای نگران هستی را تشخیص دهم.
هومن لبخند دیگری زد و گفت:
 تو راهیم قربونت برم .آخه واسه چی بیخودی خودت رو نگران میکنی عزیزم؟هجوم افکار چندین سالهام مانع شد که ادامهی حرفهایش را بشنوم .وقتی رابـ ـطهی گرم و صمیمی میان هومن و
هستی را میدیدم ،حسرت داشتن خواهری که اگر به دنیا آمده بود ،این روزها باید تولد بیستسالگیاش را جشن
میگرفتم بر دلم میماند .دوباره به گذشتهها پرت شدم ،به زمانی که ساعتها کنار مادرم مینشستم و به خواهرم
التماس میکردم که زودتر به دنیا بیاید؛ اما او هرگز پایش را در این دنیا نگذاشت و درست همان روزها بود که فهمیدم
سرنوشت ما آنطور که فکرش را میکنیم و خواهانش هستیم ،رقم نخورده است.
همینکه به خانه ما رسیدیم ،هومن پیاده شد و آیفون را زد .بعد از برداشتن چمدانم حساب کردم و راننده رفت.
بهسمت هومن رفتم که همان لحظه گفت:
 منم عمو.صدای جدی پدرم در محوطه پیچید.
 چرا انقدر دیر کردین؟ بیاین تو.34
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در را باز کرد .هومن سریعتر از من داخل رفت .من پشتسرش وارد شدم و در را بستم .خانهمان نه اشرافی و بزرگ
بود ،نه کوچک و ساده .زمانی که وارد خانه میشدیم ،یک باغچه در سمت راست و دیگری در سمت چپمان بود .یک
حوض گرد که یک فواره هم داشت ،درست وسط حیاط قرار داشت و اطرافش را باغچه کوچکی که پر از گلهای
بنفشه بود ،احاطه کرده بود .بعدازآن ،چند پله بهسمت در ورودی یک ساختمان دو طبقه وجود داشت.
خودم را به هومن رساندم و آهسته گفتم:
 در میری که حساب نکنی .آره؟معترض نگاهم کرد و ایستاد .لبش را به دندان گرفت و گفت:
 خجالت بکش .مگه مهمون دست تو جیبش میکنه؟پوزخندی زدم.
 تو مهمونی؟ تو که از  ۳۶۵روز سال ۳۶۶ ،روزش رو خونه ما پالسی .بعدش هم اگه مهمونی یهذره مراعات کن وحداقل به صاحبخونه هم یه تعارف بزن که زودتر بره تو.
چشمغرهای رفت که همان لحظه هستی در را باز کرد و ذوقزده گفت:
 سالم.از پلهها پایین دوید و بهسمت هومن آمد .هومن هم بهطرف هستی دوید و او را در آغـ*ـوش کشید .روی موهایش
که با یک شال گلبهی و گلدار پوشیده شده بود ،بـ..وسـ..ـهای زد و خوشحال گفت:
 دلم برات تنگ شده بود موشموشک من.هستی خود را از آغـ*ـوش هومن بیرون کشید و اعتراض کرد.
 پونصد بار بهت گفتم من رو اینجوری صدا نکن .بدم میاد.هومن لپش را کشید و خندان گفت:
 قربونت برم موشی جون.هستی چشمغرهای رفت و به من نگاه کرد .دختر بانمک و مهربانی که دو سال از هومن کوچکتر بود .لبخندی زد
و گفت:
 سال...با دیدن سرووضعم ریز خندید و گفت:
 بذار حدس بزنم .کار هومنه؟لبخندی زدم:
 سالم.35
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نگاهی نفرتانگیز به هومن انداختم و ادامه دادم:
 نه کامالً.بهسمت در ورودی رفتم و نفسم را بیرون فرستادم .غریدم:
اما اول و آخر هر خرابکاری باالخره میرسه به هومن.میدانستم پدرم برای استقبال نمیآید؛ بنابراین پلهها را پشتسر گذاشتم و وارد ساختمان شدم .لبخندی زدم و سالم
کردم .با شنیدن صدایم نگاهش را از هومن و هستی که هنوز در حیاط از سروکول هم باال میرفتند گرفت و به من
دوخت .سرش را تکان داد و سالم کرد .مردی 52ساله که موهایش کموبیش سفید شده و چهرهی جدی و جاافتادهاش
با گذشت سالها تغییر چندانی نکرده بود.
بهسمتش رفتم که با حرفش در جایم متوقف شدم.
 چرا انقدر دیر کردین؟ این چه سرووضعیه؟لبخندی زدم و گفتم:
 خوبین بابا؟ از اداره چه خبر؟جدی گفت:
 جواب سؤال من رو ندادی.نگاهم را از چهرهی جدی و خالی از احساسش گرفتم و پایین انداختم.
 تو راه برگشت یه مشکالتی پیش اومد.دوباره نگاهش کردم و ادامه دادم:
 درضمن حالم خوبه ،خیلی ممنون.بعد از برداشتن چمدانم بهسرعت بهسمت راهپلهی منتهی به طبقهی دوم حرکت کردم .رفتار پدر همیشه جدی و بدون
احساس بود؛ اما واقعاً توقع چنین رفتار سرد و شاکیانهای را آن هم بعد از پشتسرگذاشتن یک مأموریت چند روزه و
خستهکننده نداشتم .آنقدر ناراحت و عصبانی بودم که متوجه ورود هستی و هومن به ساختمان نشدم .هنوز قدم روی
پلهی اول نگذاشته بودم که با صدای هستی در جایم متوقف شدم.
 کجا کارن؟ بیا یه چایی بخور تا خستگی از تنت در بره.نگاهش کردم و لبخندی زورکی زدم.
 ممنون هستی جان .خستهم ،میخوام بخوابم.بهسرعت از پلهها باال رفتم که با حرف پدرم بیشتر به هم ریختم.
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 خستگی دلیل نمیشه که وظایفت رو نادیده بگیری .تا یه ساعت دیگه ادارهای .مسلماً اونجا کارایی مهمتر ازحاضرجوابی و بچهبازی داری.
لحظهای ایستادم .از عصبانیت دندانهایم را روی هم فشردم و چشمانم را بستم .حداقل میتوانست جلوی هومن و
هستی کمی مراعات کند؛ البته بار اولش هم نبود .چشمانم را باز کردم و نفسم را با حرص بیرون فرستادم.
سرم را برگرداندم و رو به هومن گفتم:
 به فرزین زنگ بزن و بهش بگو عصر بیاد اینجا .باید با هم یه سری پرونده رو مرتب کنیم.نگاهم را از هومن گرفتم و از پلهها باال رفتم .صدایم را بلندتر کردم و ادامه دادم:
 چون من کارای مهمتری تو اداره دارم.پلهی آخر را پشتسرگذاشتم و وارد هال طبقهی دوم شدم .حرصی دکمههای پیراهنم را باز کردم و آن را روی مبل
خاکستری و سهنفرهی گوشهی سالن انداختم .در اتاقم را باز کردم و بهسمت کمد قهوهایرنگ گوشهی اتاق رفتم.
بعد از برداشتن حوله و یک تیشرت سفیدرنگ و شلوار اسپرت خاکستریرنگم از داخل کمد ،بهسمت حمامی که در
اتاقم بود ،حرکت کردم .با برخورد جریان آب سرد با سر وبدنم جان تازهای گرفتم .چشمانم را بستم و سرم را باال
گرفتم .سعی کردم ذهنم را از افکاری که اعصابم را به هم میریخت ،خالی کنم و فقط به صدای آب گوش سپردم.
لباسهایم را پوشیدم و از حمام خارج شدم .مشغول خشککردن موهایم با حوله بودم که در اتاق زده شد .به در نگاه
کردم و روی صندلی میز کارم ولو شدم.
پرسیدم:
 بله؟صدای هستی از پشت در به گوشم خورد.
 میتونم بیام تو؟ آره.در را باز کرد و وارد اتاق شد .بهسمتم آمد و فنجان چایی را که دستش بود ،روی میز کارم گذاشت.
لبخندی زد و گفت:
 گفتم شاید بخوای اینجا بخوری.لبخندی زدم.
 ممنون.سرم را پایین انداختم و دیگر حرفی نزدم.
هستی جلوتر آمد و جلوی پایم زانو زد .به چشمانم نگاه کرد و گفت:
37
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 نبینم پسرعموم ناراحت باشه.ابروهایش را در هم کشیده و ادامه داد:
 ببینم ،نکنه بهخاطر حرفای عموئه؟ آره؟دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم .هستی همیشه همهچیز را از زیر زبانم بیرون میکشید و وقتی دردم را میفهمید،
از هیچ کاری برای کمککردن به من دریغ نمیکرد؛ اما این بار خودم بودم که میخواستم برایش اعتراف کنم ،با
اینکه میدانستم این بار دوایی برای دردم ندارد؛ اما دیگر طاقت نداشتم که تمام بغضها و غمهای این چند سال را
در دلم بریزم.
از روی صندلی بلند شدم و پشت به هستی ایستادم .نمی خواستم در چشمانش نگاه کنم و اعتراف کنم .در کمدم را
باز کردم و همانطور که خودم را مشغول مرتبکردن لباسهایم نشان میدادم ،گفتم:
 تو و هومن که غریبه نیستین هستی ،مثل خواهر و برادر کوچیکتر منین؛ ولی این اولین باری نیست که بابا منرو جلوی بقیه خرد میکنه.
دستی در موهایم کشیدم و بهطرفش برگشتم .ادامه دادم:
 دیگه خسته شدم هستی ،از حرفاش ،از رفتارای سردش .االن نزدیک 27ساله که حتی یه حرف محبتآمیز هم اززبونش نشنیدم.
پوزخندی زدم.
 گاهی وقتا حس میکنم که من براش یه چیز اضافی و دستوپاگیرم.هستی متعجب گفت:
 این چه حرفیه کارن؟بهسمت مبل دونفرهی قهوهای رنگ هدایتم کرد و ادامه داد:
 بشین.کالفه خودم را روی مبل انداختم.
صندلی میز کارم را روبهروی من قرار داد و بعد از اینکه روی آن نشست ،گفت:
 اون پدرته کارن .بیشتر از هر کسی تو این دنیا دوست داره.دوباره پوزخندی زدم و گفتم:
 آره خیلی .اونقدر که حتی تو این مدتی که مأموریت بودم یه زنگ هم بهم نزد تا بپرسه مردی یا هنوز داریاکسیژن حروم میکنی؟
لبخندی زد و گفت:
38
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 جدیداً خیلی لوس شدیا کارن .دیگه من و هومن هم همهی کارا و اخالقای بابات دستمون اومده ،چه برسه به توکه پسرشی! خودت خوب میدونی که بابات خیلی به کارتون اهمیت میده ،حتماً نمیخواسته مزاحم مأموریتت بشه؛
وگرنه حتماً بهت زنگ میزد .من مطمئنم؛ چون من وقتایی که شما مأموریتین کنارشم و میبینم که چجوری دلش
مثل سیروسرکه میجوشه تا برگردی.
به چشمهایش نگاه کردم و لبخند تلخی زدم.
 میدونستی چشمات هیچوقت دروغ نمیگه؟ از بچگی میتونستم حقیقت رو توش بخونم.خندیدم و ادامه دادم:
 از همون موقعهایی که هومن یه دستهگلی به آب میداد و تو از ترس اینکه بابام تنبیهش کنه ،دم نمیزدی .هنوزهم چشمات همونه هستی ،نمیتونه چیزی رو قایم کنه؛ پس سعی نکن که با دروغ من رو راضی کنی.
خندید و سرش را پایین انداخت.
 باشه ،قبول .تو خیلی باهوشی.از روی صندلی بلند شد و خندان ادامه داد:
 ولی اگه من هستیم ،نمیذارم اینجوری از خونه بری.همان موقع در اتاقم باز شد و هومن بیتوجه به ما بهسمت کمدم رفت و شروع به گشتن در آن کرد.
دستم را به پهلویم زدم و گفتم:
 یهوقت معذب نباشی شما آقا هومن؟همانطور که یک شلوار راحتی از داخل کمدم بیرون میکشید ،گفت:
 نیستم .اون پیرهن آبیت کجاست؟ حتماً تو کمده دیگه.بهسمتم برگشت و ادامه داد:
 نه ،نیست.حوله کوچکی که موهایم را با آن خشک کرده بودم ،از روی میز برداشت و گفت:
 تا من از حموم میام ،پیداش کن.طعنهآمیز گفتم:
 چشم .امر دیگهای باشه؟ درضمن ،شامپو هم تموم شده.در حمام را باز کرد.
 خب پس شامپو هم یادت نره.39
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همینکه هومن وارد حمام شد ،هستی بهسمتم برگشت و چشمکی زد.
 بفرما ،خودش با پای خودش وارد دام شد.متعجب گفتم:
 منظورت چیه؟با شیطنت لبش را به دندان گرفت و گفت:
 نظرت راجع به یه حالگیری و انتقام درستوحسابی چیه؟خندیدم.
 چجور انتقامی؟همانطور که بهسمت در میرفت ،گفت:
 تو خیالیت نباشه .تا من میام بگرد ،پیرهن آبیت رو براش پیدا کن.از اتاق خارج شد .هیچ کار این خواهر و برادر قابلپیشبینی نبود.
خندیدم و بهسمت کمدم رفتم .مشغول گشتن در کمد بودم که تقهای به درد خورد.
نگاهم را بهسمت در برگرداندم و گفتم:
 بیا تو.هستی خندان وارد اتاق شد و همانطور که قوطی شامپویی را در دستش تکان میداد ،گفت:
 تموم شد.کامل بهسمتش برگشتم .کف دستانم را به لبهی قفسهی کمد تکیه دادم و خندیدم.
 با شامپو میخوای انتقام بگیری؟ابروهایش را باال انداخت و گفت:
 اگه بشه اسمش رو شامپو گذاشت.جلوتر آمد و قوطی بهظاهر شامپو را دستم داد .با چشمانش به در قوطی اشاره کرد و گفت:
 بازش کن.متعجب نگاهم را از هستی گرفتم و در شامپو را باز کردم .از چیزی که میدیدم نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم .فکر
کنم که کل ظرف سس فلفلی را که داشتیم ،داخلش خالی کرده بود.
با خنده به او نگاه کردم و گفتم:
 عالیه.دستبهسـ*ـینه به در کمد تکیه داد و ابروهایش را با غرور باال انداخت .لبخند مرموزی زد و گفت:
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 ما اینیم دیگه .مطمئن باش اونقدری گیج هست که توش رو نبینه.همان موقع هومن از داخل حمام داد زد:
 پس کو این شامپو؟بلند گفتم:
 االن میارم.چشمکی رو به هستی زدم و بهسمت در حمام رفتم.
شامپو را از الی در به دستش دادم که گفت:
 پیرهن آبیه هم پیدا کن. باشه.چشمکی رو به هستی زدم و گفتم:
 تا چند لحظه دیگه نقشهمون میگیره.خندید و تکیهاش را از کمددیواری برداشت.
معترض گفت:
 نقشهمون؟خندیدم.
 خیلهخب بابا! نقشهت.همان موقع هومن داد زد:
 کارن این چه شامپوییه؟ چرا بو بندری میده؟ریز خندیدم و همانطور که به قیافهی خندان هستی نگاه میکردم ،بلند گفتم:
 نمیدونم واال .شاید سازندهش به بندری عالقه داشته.بهسمت چمدانم رفتم و آرامتر گفتم:
 بذار چمدونم رو بگردم ،شاید پیرهنی که هومن میخواد اینجا باشه .من نمیدونم این چه گیریه که هومن به اینپیرهنه داده! از وقتی خریدمش خودم فقط یهبار پوشیدمش ،همهش تن هومن بوده.
هستی خندید و همان موقع داد هومن باال رفت.
 این چیه؟ کارن میکشمت.من و هستی همزمان زیر خنده زدیم و هومن دوباره داد زد:
 آی چشمم! کارن فقط همونجا که هستی ،بمون .کارت تمومه.41
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هستی بهسمت در رفت و چشمکی زد.
 خوش بگذره.از جا پریدم.
 کجا؟ اگه بری باید پنج دقیقه دیگه جنازهم و از هومن تحویل بگیریا.ابروهایش را باال انداخت و در را باز کرد.
 ایناش دیگه به من ربطی نداره. عه هستی ،وایسا.دوباره چشمکی زد و سریع از اتاق در رفت.
پوفی کشیدم و بهسمت چمدانم رفتم .زیپش را کشیدم که همان لحظه هومن در حمام را بهم کوبید .نگاهم را از
چمدان گرفتم و به او دوختم .چشمانش قرمز شده و پف کرده بود .صورتش پر از دانههای قرمزرنگ شده بود و
خالصه قیافهاش دیدنی بود.
خندیدم و گفتم:
 خوشمزه بود؟حوله کوچک را از سرش برداشت و روی میز انداخت .غرید:
 کاری بکنم که مرغای آسمون به حالت گریه که هیچ ،بالبال بزنن ،حاال ببین .تو مگه نمیدونی من به چیزای تندحساسیت دارم؟
خندیدم و همانطور که ادامهی زیپ چمدان را میکشیدم گفتم:
 چرا میدو...با دیدن داخل چمدان حرفم نصفه ماند.
هومن متعجب گفت:
 چیه؟نمیتوانستم نگاهم را از آنهمه پول و وسایل و لباسهای زنانهای که داخل چمدان بود ،بگیرم .هومن پشتسرم
ایستاد و به ثانیه نکشید که زیر خنده زد .بهسمت اتو مویی که روی بقیهی وسایل بود ،دست بردم و متعجب آن را
برداشتم.
هومن میان خندههایش گفت:
 عزیزم میخوای موهات رو صاف کنی؟ ای جان! وقتی این کار رو میکنی ،حسابی جیـ*ـگر میشی.متعجب به هومن که دلش را گرفته بود و میخندید ،نگاه کردم.
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 اینا چیه؟ اینا که مال من نیست.به لباسهای زنانهای که داخل چمدان بود ،اشاره کرد و با خنده گفت:
 نه پس توقع داشتی مال تو باشه.نگران به هومن چشم دوختم و حرصی گفتم:
 االن وقت شوخی و خنده نیست هومن .اگه این چمدون من نیست؛ پس چمدون من کجاست؟سعی کرد جلوی خندهاش را بگیرد.
 خب معلومه ،دست اونی که چمدونت باهاش جابهجا شده.چشمغرهای رفتم و گفتم:
 خیلی ممنون .این معما دیگه واقعاً خیلی پیچیده شده بود.ابروهایش را باال انداخت و گفت:
 قابلی نداشت.کالفه رو به هومن غریدم:
 هومن جدی باش .اون چمدون پر از پرونده و مدرکه و نباید دست هر کسی بیفته.پوفی کشیدم و از جایم بلند شدم.
ادامه دادم:
 ببین من باید برم اداره .تو شمارهی فرودگاه رو گیر بیار و زنگ بزن؛ بلکه چمدونم پیدا بشه.هومن قوطی شامپو را در دستش تکان داد.
 باشه ،فرار کن .شب که من تو رو میبینم.همانطور که شلوارم را از روی چوبلباسیام برمیداشتم ،غریدم:
 هومن تو رو خدا یهذره جدی باش .خودت خوب میدونی که مدارک توی اون چمدون چقدر مهمه! یادت نره کهزنگ بزنیا.
همانطور که از اتاق بیرون میرفت ،گفت:
 چشم .اگه امر دیگهای ندارین ،من برم امر قبلیتون که زنگزدن به آقا فرزین بود رو انجام بدم.سرم را تکان دادم که چشمغرهای رفت و بعد از بااجازهگفتن طعنهآمیزی از اتاق خارج شد.
لباسهایم را پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم .همانطور که از پلهها پایین میرفتم ،صدای گفتوگوی بابا و هومن به
گوشم خورد.
 صورتت چی شده عمو؟43
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 چیزی نیست عمو .حواسم نبود ،یه چیز تند خوردم .میدونین که حساسیت دارم.خدا را شکر که حداقل این بار مرا درک کرد و همهچیز را کف دست بابا نگذاشت؛ وگرنه فقط چهار ساعت باید برای
یک شوخی که هومن روزی صد تایش را به سرم میآورد ،به بابا جواب پس میدادم.
پلهی آخر را پشتسر گذاشتم که پدرم و هومن در معرض دیدم قرار گرفتند.
بابا دست روی شانهی هومن گذاشت و لبخندی زد.
 ازاینبهبعد مواظب باش که چیز تندوتیز نخوری که اینجوری بشی.پوزخندی زدم و بهسمت در رفتم .پدرم حتی یکدهم توجهای را که به هومن و هستی داشت ،به من نداشت؛ اما من
با وجود اینکه دلیلش را نمیدانستم ،هیچوقت خودم را محتاج محبت او نشان نداده بودم و مطمئن بودم که نشان
نخواهم داد.
در را باز کردم که هومن بازویم را کشید و در گوشم گفت:
 فکر نکن که مراعاتت رو کردم که چیزی به بابات نگفتم .میخوام خودم به شخصه حسابت رو برسم.بازویم را از توی دستش بیرون کشیدم و پوزخندی زدم.
 خیلی ممنون .اجازه میدی برم؟ابروهایش را باال انداخت.
 برو ،فقط مواظب خودت باش .میخوام صحیحوسالم برگردی که قشنگ چپوراستت کنم.خندیدم.
 دیوونه.همانطور که بند کفشم را میبستم ،گفتم:
 به فرزین زنگ زدی؟ آره ،گفت یکم دیگه میام. خوبه.بلند شدم و ادامه دادم:
 کاری که بهت گفتم رو انجام بدیا .خواهشاً یادت نره.پوفی کشید.
 چشم .به خدا یادم نمیره.لبخندی زدم و بعد از خداحافظیکردن از خانه خارج شدم؛ اما قبل از اینکه در را ببندم ،بهسمت هومن که در درگاه
سالن ایستاده بود ،برگشتم و با شیطنت گفتم:
44
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 درضمن ،خیلی زشت شدی.لنگهی کفشش را از جلوی در برداشت و خواست بهسمتم بیندازد که خندیدم و سریع در را بستم.
کفشش محکم به در خورد و داد زد:
 بری که برنگردی ،نکبت.خندیدم و منتظر پدرم شدم.
***
بعد از اینکه گزارش مأموریت را با جزئیات تمام دادم ،بابا با تأسف به من نگاه کرد و گفت:
 یعنی بهعنوان یه سروان اونقدر عرضه نداشتی که از پس یه دختر هیجدهساله بربیای؟ اگه فرهاد رو کشته بودچی؟ میخواستی جنازهش رو تحویل بدی که بهمون اطالعات بده؟
سرش را به چپ و راست تکان داد و پروندهای را جلویش کشید.
پوزخندی زد و گفت:
 واقعا که.سعی کردم عصبانیتم را کنترل کنم و تا جایی که میتوانستم ،با احترام گفتم:
 ببخشید بابا؛ ولی...وسط حرفم پرید.
 سرهنگ!سرش را باال آورد.
 اینجا ادارهست ،نه خونه.دوباره به پرونده نگاه کرد و ادامه داد:
 درضمن ،حوصلهی دالیل احمقانت رو ندارم.با تمسخر ادامه داد:
 سروان!آب دهانم را قورت دادم و سرم را تکان دادم .با اجازهای گفتم و بهسمت در رفتم .دستم را روی دستگیره در گذاشتم
و چشمانم را روی هم فشردم .با صدایی که با وجود تالش زیاد موفق نشدم که جلوی لرزشش را بگیرم ،گفتم:
 من همیشه سعی کردم اون پسری بشم که شما آرزوش رو داشتین .ببخشید اگه نتونستم...در را باز کردم و سریع از اتاق خارج شدم .بهسمت اتاقم رفتم که با صدای بشاش حامد از پشتسرم ،ایستادم.
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 وایسا جناب سروان.لبخندی ظاهری روی لبم نشاندم و بهسمت حامد برگشتم.
سالم.با خوشحالی گفت:
 سالم.جلوتر آمد و جعبهی شیرینی بزرگی را که در دستش بود ،بهسمتم گرفت.
لبخندی زدم و گفتم:
 قدم نورسیده مبارک.حامد هم لبخندی زد.
 ممنون .دهنت رو شیرین کن.بعد از برداشتن شیرینی ،دوباره به او نگاه کردم و با لبخند گفتم:
 ممنون .االن باید پیش خانوم و بچهت باشی .اینجا چیکار میکنی؟ابروهایش را باال انداخت و با قیافهی بانمکی گفت:
 از کی تا حاال جناب سرهنگ بیشتر از یه روز به کسی مرخصی میده؟چشمکی زد و ادامه داد:
 البته اگه شما یهذره پارتیبازی میکردی ،االن من اینجا نبودم.خندیدم.
 یکی باید برای خودم پارتیبازی کنه .هنوز چهار ساعت نشده که از مأموریت برگشتم.دستی روی شانهاش زدم.
 میبینمت.از حامد فاصله گرفتم و بهسمت اتاقم رفتم .کالفه خودم را روی صندلی انداختم و دستانم را روی میز قرار دادم .پوفی
کشیدم .سرم را که از شدت درد ناشی از خستگی و عصبانیت درحال ترکیدن بود ،روی دستان در هم قفلشدهام قرار
دادم.
چشمانم را روی هم گذاشتم که با صدای بلند زنگ موبایلم از جا پریدم.
 -ما نی نی کوچولوهای وروجک ،راحتیم حاال...
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در همین حال که این آهنگ بسیار زیبا و پرمعنا فضای اتاق را پر کرده بود ،به صفحهی موبایل چشم دوختم .عشقم
در حال تماس بود .خدایا عشقم دیگه کیه؟ به شماره پایینش نگاه کردم که دیدم ،بله ،حدسم درست و کار خودش
بود .سریع قبل از اینکه آبرویم در کل اداره برود ،دایرهی سبز را کشیدم و غریدم:
 الهی گوربهگور بشی تو هومن .کی وقت کردی آهنگ زنگ موبایل من رو عوض کنی آخه؟ این چیه گذاشتی؟ ها؟نمیگی آبروی من میره؟ چرا اسمت رو گذاشتی عشقم؟ من غلط بکنم تو عشقم باشی ،گاومیش.
خندید.
 خیلهخب بابا! آروم باش .انقدر زود جواب دادی که گمون نمیکنم آبروت رفته باشه.پوفی کشید و با لحن ناراحتی ادامه داد:
 گرچه هدفم همین بود.نچی کرد.
 خواستم بیحساب بشیم؛ ولی نشد دیگه.غریدم:
 بنال هومن .چیکار داری؟ درست حرف بزن .بنال چیه؟ بگو بفرمایید.نچی کردم و گفتم:
 هومن اذیت نکن ،حال و حوصله ندارم .بگو دیگه. نچ .تا نگی بفرمایید ،هیچی نمیگم. به جهنم که نمیگی.گوشی را از گوشم فاصله دادم و خواستم قطع کنم که با لحنی شیطانی گفت:
 راجع به چمدونته ها.سریع گوشی را بهسمت گوشم گرفتم و هیجانزده گفتم:
 پیداش کردن؟ چی شد؟ تو که نمیخواستی بدونی .فعال.قبل از اینکه قطع کند ،غریدم:
 هومن! بگو ،تو رو خدا. بگو نه ،بفرمایید.طعنهآمیز گفتم:
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 بفرمایید. حاال شد .عرضم به خدمتتون که بنده زنگ زدم به فرودگاه و پرسوجو کردم .گفتن که یه خانمی هم زنگ زدهبودن و مشکل جنابعالی رو داشتن .در نتیجه چمدون شما با چمدون این خانوم محترم جابهجا شده و قرار شد که
هماهنگیای الزم انجام بشه تا شب هر دوتون برین و چمدونای خودتون رو تحویل بگیرین.
داد زد:
 جانم؟ اومدم.دوباره صدایش را پایین آورد و ادامه داد:
 خب عزیزم ،همشیرهی گرامی دارن صدام میکنن .بعداً زنگ میزنم که تهتوی ماجرای فرهاد رو دربیارم .فعالً.هنوز گوشیام را روی میز نگذاشته بودم که با روشنشدن دوبارهی صفحهاش به اسمی که رویش افتاده بود ،خیره
ماندم .کیان بود .در این شرایط فقط همین یکی را کم داشتم.
با بیحوصلگی جواب دادم:
 الو؟صدای کشدار نحس و همیشه سرخوشش که ناشی از مـسـ*ـتی بود ،در گوشم پیچید:
 به آقا کارن! سالم داداش کوچیکه .بد نیس اگه هرازچندگاهی یه زنگی هم به برادرت بزنی و حالش رو جویا بشی.پوزخندی زدم.
 نیس که تو هر روز نگران حال منی.کنایهآمیز ادامه دادم:
 داداش بزرگه.خندید.
 اوه اوه! این زبونت آخر کار دستت میده آقا پلیسه ،نگی نگفتی.همان لحظه دختری با عشـ*ـوه گفت:
 عزیزم نمیای؟بلند گفت:
 چند دقیقه دیگه میام .دارم با تلفن صحبت میکنم عشقم.تکخندهای کردم.
 شما نگران زبون من نباش .بهتر نیست بهجای این حرفا کارت رو بگی؟ اینطوری نه وقت من رو میگیری نهعشقت رو .راستی معشـ*ـوقهی چندمیته؟ اوم ،باید به صدمی رسیده باشه.
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خندید و گفت:
 نمیدونم ،شاید! چیه؟ حسودیت میشه؟ هه! زودتر کارت رو بگو .حوصلهی اراجیفت رو ندارم. با شما کار ندارم ،میخوام با بابا صحبت کنم. چرا به گوشی خودش زنگ نزدی؟زنگ زدم ،خاموش بود؛ وگرنه که مرض نداشتم به تو زنگ بزنم. تا تو بری یه بـ*ـوس بدی به عشقت و برگردی ،من هم گوشی رو به بابا میدم.حرصی گوشی را پایین آوردم و از جایم برخواستم .بهسمت اتاق بابا رفتم و پشت در نیمهباز ایستادم.
در زدم و گفتم:
 اجازه هست؟ بیا تو.وارد اتاق شدم و قبل ازاینکه بابا دوباره حرفی بارم کند ،احترام نظامی گذاشتم .جلوتر رفتم و گوشی را بهسمتش
گرفتم.
 کیانه .میگه زنگ زده؛ ولی گوشیتون خاموش بوده.با ذوق گوشی را از دستم گرفت.
 ممنون .میتونی بری .وقتی صحبتم تموم شد خودم گوشیت رو میارم.این یعنی نمیخواست حرفهایشان را بشنوم؛ البته من هم میل زیادی به شنیدن قربانصدقهرفتنهای بابا برای کیان
نداشتم.
سرم را تکان دادم و بهسمت در رفتم .در همین حین بابا شروع به صحبت با کیان کرد.
 سالم پسرم .خوبی؟ خیلی وقت بود که زنگ نزده بودی .پس کی میای ایران؟ دلم برات تنگ شده پسرم.سریع از اتاق خارج شدم و بقیهی صحبتشان را نشنیدم .معنای این تبعیض را نمیفهمیدم .درک این رفتار پدر هنوز
هم برایم غیرممکن بود .هر روز مشتاق آمدن کیان بود؛ اما به من که تکتک آن روزها را کنارش بودم ،ذرهای توجه
نداشت .دلم بدجور گرفته بود .ای کاش مادرم بود! با اینکه بیست سال گذشته بود؛ اما هنوز داغ ازدستدادن او برایم
تازه بود .روزی نبود که دلتنگش نشوم ،دلتنگ چشمهای مهربانش ،الالییهای شبانهاش ،آغـ*ـوش گرمش.
نمیدانم چند دقیقه گذشته بود که با صدای عصبانی پدرم به خود آمدم.
 چشمم روشن.متعجب به او نگاه کردم که گوشی را روی میز پرت کرد و کف دو دستش را روی میز گذاشت.
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با چشمان عصبانیاش به گوشی اشاره کرد.
 چند وقته باهاشی؟چنان دادی زد که تمام بدنم لرزید.
 هان؟نگاه متعجبم را از بابا گرفتم و به صفحه گوشی دوختم .عشقم در حال تماس بود .وای هومن!
از جایم بلند شده و میز را دور زدم .درحالیکه سعی میکردم ترسم را پنهان کنم ،گفتم:
 اشتباه فکر میکنین بابا ،اون...با دردی که توی صورتم پیچید ،حرفم نصفه ماند .دستم را روی گونهام گذاشتم و متعجب به بابا نگاه کردم .باورم
نمیشد ،باورم نمیشد که جلوی چشم همهی همکارانم که از سروصدای ما در راهرو جمع شده بودند ،برای اولین بار
در گوشم بزند.
داد زد:
 خفه شو .این پسریه که من تربیت کردم؟ هان؟بهسختی آب دهانم را قورت دادم و با دست لرزانم گوشی را از روی میز برداشتم .دایرهی سبزرنگ را کشیدم و روی
بلندگو گذاشتم .صدای عصبانی هومن داخل اتاق پیچید.
 چرا جواب نمیدی نکبت؟قطع کردم و درحالیکه سعی میکردم بغض و عصبانیت صدایم را مخفی کنم ،گفتم:
 هومن گوشیم رو دستکاری کرده .یعنی شما از زنگش نفهمیدین؟ واقعاً که بابا .تمام رفتارای سرد و بیمحبتتون،تمام گوشهکنایههاتون ،همهش قابلتحمل بود؛ اما این بیاعتمادی و این کار ...واقعاً چه فکری راجع به من کردین؟
پوزخندی زدم.
 فکر میکنین من هم مثل کیانم؟بابا جلو آمد و با ناراحتی گفت:
 معذرت میخوام پسرم.دستش را برای بغـ*ـلکردن من جلو آورد که پسش زدم.
 نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟لبخند تلخی زدم و ادامه دادم:
 خیلی ممنون ،نمیخوامش .فقط اینجوری تحقیرم نکرده بودین که کردین.50
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کتم را از روی چوبلباسی برداشتم و از اتاق بیرون رفتم .بهسرعت از میان نگاههای متعجب و فضای خفقان ساختمان
خارج و وارد حیاط شدم .نفس عمیقی کشیدم و قطره اشک مزاحمی که گوشهی چشمم بود را پاک کردم .نگاهم را
دورتادور محوطه چرخاندم و با دیدن  ۲۰۶نقرهایام بهسمتش حرکت کردم .نمیدانم این دختر ناشناس در عرض چند
دقیقه چه بالیی سر ماشین آورده بود که ازاینروبهآنرو شده بود؛ اما فکرم آنقدر مشغول بود که این موضوع کمترین
اهمیتی برایم نداشت .در سمت راننده را باز کردم و کتم را روی صندلی کمکراننده انداختم.روی صندلی نشستم که
همان لحظه موبایلم زنگ خورد .با دیدن کلمهی عشقم ،نفسم را با حرص بیرون فرستادم و جواب دادم:
 هان؟ چیه؟ چرا دمبهدقیقه زنگ میزنی؟هومن با صدایی متعجب گفت:
 آروم باش .چته کارن؟نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به اعصابم مسلط شوم .مگر تقصیر هومن بود که سر او داد میزدم؟ این پدرم بود
که حتی اندازهی سرسوزن هم به من اعتماد نداشت.
با لحن آرامی گفتم:
 ببخشید هومن ،االن نمیتونم صحبت کنم .وقتی اومدم خونه همهچیز رو راجع به فرهاد بهت میگم.نگران گفت:
 فرهاد رو بیخیال کارن .بدبخت شدیم.ابروهایم را در هم کردم و متعجب گفتم:
 منظورت چیه؟ چمدون دختره .فرزین چمدون دختره رو داد رفت.داد زدم:
 چی؟ یعنی چی داده رفته؟ کجا رفته؟ موقعی که من حواسم نبود ،گذاشته دم کوچه که با بقیه آشغاال ببرنش .وقتی فهمیدم ،سریع رفتم سراغش؛ ولینبود.
نچی کردم.
 آخه ماشین شهرداری که هیچوقت بهاینزودی نمیومد.هومن حرصی گفت:
 شانس ماست دیگه.کالفه دستم را در موهایم کشیدم و نالیدم:
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 وای هومن! اون چمدون پراز پول بود .وای! حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ بریزیم نه ،بریزید .این گندیه که خودتون باال آوردین و خودتون هم باید جمعش کنین. چی میگی کارن؟ تقصیر من چیه خب؟ فرزین بیچاره هم که نمیدونست چمدون تو نیست .خودت گفته بودیخرابه و میخوام دور بندازم.
غریدم:
 من بهتون گفته بودم که پروندهها رو مرتب کنین نه اتاقم رو .بعد هم ،یعنی انقدر آیکیوش پایینه که توش رو ندیدهو انداخته سر کوچه؟
 این حرفا دردی رو دوا نمیکنه کارن .بیا خونه تا یه چارهای پیدا کنیم.نچی کردم و عصبی گفتم:
 آخه چه چارهای هومن؟ بعدش هم ،بهت گفتم که دیگه به من ربطی نداره .این دستهگلیه که شما به آب دادین.من االن میرم چمدون خودم رو میگیرم و واقعیت رو به صاحبش میگم .اونوقت شما میمونین و اینهمه پول که
معلوم نیست چجوری میخواین جورش کنین.
هومن متعجب گفت:
 کارن باورم نمیشه که دارم این حرفا رو از زبون تو میشنوم .یعنی میخوای دسترودست بذاری و هیچ کارینکنی؟ چت شده تو امروز؟
سرم را میان دستم گرفتم و نالیدم:
 حوصله ندارم هومن .میفهمی؟ حوصلهی هیچی رو ندارم .امشب هم بعدازاینکه چمدون رو گرفتم ،نمیام خونه.خودتون یه فکری بکنین براش.
 اگه بری فرودگاه ،طرف برای چمدونش اول از همه یقه خودت رو میگیره.روی فرمان ماشین کوبیدم و حرصی داد زدم:
 به درک که میگیره .من که نمیتونم اون مدارک رو ول کنم به امون خدا هومن ،فردا باید ببرمشون اداره.با لحن ناراحتی گفت:
 باشه ،هر کاری که دوست داری بکن .من و فرزین هم باالخره یه خاکی تو سرمون میریزیم.این را گفت و قطع کرد .فهمیدم که رفتار و حرفهایم او را ناراحت کرد؛ اما دست خودم نبود و حالم اصالً خوب نبود.
نفس عمیقی کشیدم و ماشین را روشن کردم .آهنگ آرامی گذاشتم و بهسمت فرودگاه حرکت کردم.
***
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به مرد میانسالی که مشغول کارکردن با کامپیوتر بود ،نگاه کردم و تکسرفهای کردم.
 ببخشید...نگاهش را از مانیتور گرفت و به من دوخت.
 بله؟ من دنبال خانومی می گردم که چمدونم باهاش جابهجا شده.عینکش را جابهجا کرد و گفت:
 چه عجب! باالخره اومدین .اون خانوم خیلی وقته که منتظرتونن.با اشارهی انگشتش نگاهم بهسمت دختر جوانی که روی صندلیهای ردیف آخر نشسته بود و کالفه پایش را روی
زمین میکوبید ،کشیده شد .با اینکه فاصلهاش از من زیاد بود؛ اما بهخوبی چهرهاش را تشخیص دادم .خودش بود.
توی دلم بدبخت شدمی گفتم و بعد از تشکرکردن بهسمتش حرکت کردم .پشت به من روی یکی از صندلیها نشسته
بود و مشغول صحبتکردن با تلفنش بود .آهسته طوری که متوجه حضورم نشود ،نزدیکش شدم و به حرفهایش
گوش سپردم.
 نه بابا ،بهت میگم پسره یهتختش کم بود .احمق روانی نه گذاشته نه برداشته ،هر چی خورده و نخورده بود رو ازاعماق اون معدهی واموندهش خالی کرده تو کیفم .تازه دوقورتونیمش هم باقیه پسرهی کجوکوله .ولی خداییش
استایل و فیسش برای کارمون حرف نداشت .حیف! حیف که آدم نبود؛ وگرنه بهش پیشنهاد همکاری با جهان رو
میدادم.
دستانم را پشت کمرم به هم گره دادم و سرم را به گوشش نزدیک کردم .آهسته گفتم:
 جدی؟ حاال حقوقش چقدره؟از جا پرید که بینیاش به پیشانیام خورد و از درد آخی گفت .بینیاش را گرفت و داد زد:
 چته؟با شناختن چهرهام اخمی کرد و غرید:
 بازم تو؟ بمیری الهی! چرا هر دفعه که میام اینجا مثل اجل معلق جلوم ظاهر میشی؟آهی سوزناک کشیدم.
 تقدیره عشقم ،سرنوشت...با صدای الوالوگفتن دختر پشت خط با چشمم به تلفنش اشاره کردم و همانطور که روی لبهی صندلی آهنی
مینشستم ،گفتم:
 ادامهی حرفت رو بزن.53
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دستبهسـ*ـینه نشستم و لبخند کجی زدم.
 داشتی میگفتی که استایل و فیسش حرف نداشت .خب ،حقوقش چقدره؟مشخص بود که کم آورده است .تلفن را قطع کرد و در جیبش انداخت .دستانش را مشت کرد و حرصی گفت:
 خیلی پررویی .گوش ایستاده بودی؟شانهام را باال انداختم.
 اشکالی داره؟ حق ندارم حرفایی که راجع به خودمه رو بشنوم؟دندانقروچهای کرد و گفت:
 خیلهخب! حاال که شنیدی ،میتونی گورت رو گم کنی.از جایم بلند شدم و گفتم:
 نه دیگه ،نشد.کف دستانم را روی لبهی صندلی گذاشتم و در چشمانش خیره شدم.
 از اونجایی که نه من کار زیبات رو جبران کردم ،نه تو چمدونت رو تحویل گرفتی .ظاهراً حاالحاالها گیر همافتادیم.
رنگش پرید و نگران گفت:
منظورت چیه؟ یعنی...به خودش اشاره کرد.
 چمدون من...به من اشاره کرد.
 با چمدون تو جابهجا شده؟سرم را تکان دادم.
 ظاهراً که اینطوره.دستبهسـ*ـینه ایستاد و گفت:
 ولی من که چمدونی تو دستت نمیبینم. برای اینکه اصالً نیاوردمش.حرصی گفت:
 اسکول کردی من رو؟ نه .چمدونت دست من بود؛ ولی دیگه ندارمش.54
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 منظورت چیه؟ یعنی گمش کردی؟سرم را تکان دادم.
 یهجورایی...دستم را بهسمتش دراز کردم.
 خیلهخب! بده چمدونم رو ،میخوام برم.از عصبانیت سرخ شده بود .چشمانش را ریز کرد و تهدیدآمیز گفت:
 هه! امر دیگهای باشه؟از کوره در رفت و داد زد:
 ده میلیون تومن پول بیزبون من رو به فنا دادی ،اونوقت پرروپررو اومدی همه چیز رو تو چشمم میگی و تازهچمدونت هم میخوای؟
انگشتم را باال آوردم و ابروهایم را باال انداختم.
 درواقع  310میلیون بود .یه چک سیصدی ناقابل هم داخلش بود.حرصی شد.
هوم ،عالیه .وقتی مجبور شدی ریالبهریالش رو باگدایی گیر بیاری و تقدیمم کنی ،اونوقت میزان قابلیتش رو خیلیخوب درک میکنی و همون موقع...
مردمک چشمانش را به حالت تفکر باال برد و ادامه داد:
هوم .که احتماالً یه شیش-هفت سال دیگهست ،چمدونت هم تحویل میگیری.چشمغرهای رفت.
 البته اگه تا اون موقع ننداخته باشمت تو زندان.کالفه پوفی کشیدم و گفتم:
 ببین خانومِ... شیوا خانوم! شیوا خانوم! مطمئنم که داخل چمدون رو دیدی؛ یعنی اگه ندیده بودی که االن اینجا نبودی .میدونم که االنخیلی عصبانی هستی؛ اما باید بدونی که مدارک توی اون چمدون خیلی مهمه ،خیلی...
یک تای ابرویش را باال داد و با لحن حرصدراری گفت:
 آره میدونم.زیپ چمدان را کشید و ادامه داد:
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 خیلی خوب هم میدونم.ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم:
 چیکار داری میکنی؟لباسهایم را از داخل چمدانم بیرون ریخت و مدراک و پروندهها را بیرون آورد.
تکانش داد و گفت:
 همیناست دیگه؟ درسته؟متعجب به او نگاه کردم و حرفی نزدم.
 تا پنج میشمارم .اگه پول من رو دادی که هیچی؛ وگرنه حاصل همهی زحمتات رو جلوی اون چشمای وزقیتریزریز میکنم.
هول شدم و عصبانی توپیدم:
 تو بیجا میکنی .اصالً میفهمی که داری چی میگی؟ دارم بهت میگم اون مدارک خیلی مهمه.ابروهایش را باال انداخت.
 یک دودستانش را روی کاغذ سفت کرد و دو طرفش را بهسمت مخالف هم سوق داد.
 سه هه! تو دیوونه شدی.دستم را جلو بردم.
 بدش به من ،زود. چهار شکم نسبت به عقل ناقصت داره به یقین تبدیل میشه. پنجهمینکه خواست کاغذها را پاره کند ،از روی صندلی پریدم و آنها را از دستش قاپیدم .جاخالی داد که تعادلم را از
دست دادم و همزمان با پخششدن برگهها در هوا ،با سر در صندلی جلویی رفتم.
از درد شدیدی که در سرم پیچید نالهای کردم .همانطور که روی زمین پخش شده بودم ،سرم را با یک دست گرفتم
و نگاهم را به شیوا که حقبهجانب و خوشحال ایستاده بود و لبخند حرصدراری روی لبش نشانده بود ،دوختم.
چشمغره ای رفتم و غریدم:
56
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 خودت خواستی.بلند شدم و با ابروهای درهمکشیده بهسمتش رفتم و روبهرویش ایستادم .دستم را به کمرم زدم و جدی گفتم:
 خودت همهشون و جمع میکنی ،یاال. جدی؟لبخندش را پررنگتر کرد و درحالیکه به پشتسرم نگاه میکرد ،گفت:
 آفرین خاله جون ،اونا برای نقاشی خیلی خوبن .اگه دوست داشتی میتونی خطخطیشون بکنی اصالً .ببینم چهمیکنی.
متعجب چرخیدم که با یک پسربچهی سه-چهارسالهی موفرفری و بور مواجه شدم .قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان
دهم روی زمین نشست و خودکاری که در دستش بود را بهسمت برگهها برد.
بهسمتش دویدم و برگه را از دستش قاپیدم.
 نه ،نه ،نه .اینا برا نقاشی نیست عمو جون.با صدای حرصدرار شیوا بهسمتش برگشتم.
 بچهس دیگه عشقم .حوصلهش سر رفته.به پسرک نگاه کرد و ادامه داد:
 عیب نداره عزیزم.بهسمت راستمان اشاره کرد.
 یکی دیگه هم اونجاست.چشمغرهی جانانهای به شیوا رفتم و همینکه بچه خواست بهسمت برگهها بدود ،از پشت گرفتمش و در هوا نگهش
داشتم .دستوپا زد و به گریه افتاد .از صدای جیغهایش چشمانم را روی هم فشردم که با صدای خشنی از ترس
چشمانم را گشودم.
 چیکار داری با بچهم مردک؟محو هیکل ورزشکاری و چهرهی عصبانیاش شده بودم که با فرورفتن دندانهای تیزی در پوست دستم دادی کشیدم
و بچه را رها کردم .فوراً بهسمت پدرش دوید .مچم را که جای دندانهای این گودزیالی سهساله رویش باقی مانده
بود ،فشردم و از درد به خودم پیچیدم.
پدرش با اخم گفت:
 حیف که وقت ندارم؛ وگرنه میزدم لهت میکردم جوجه.دست بچهاش را گرفت.
57
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 بریم عزیزم.پسربچه رو به من زبانی درآورد و همراه پدرش رفت .نفسم را با حرص بیرون فرستادم و نگاهم را بهسمت شیوا
برگرداندم که همزمان زیپ چمدان را بست و با همان لبخند حرصدرار بهطرفم آمد.
 چه روابط صمیمانهای با بچهها داری! تبریک میگم.چشمغرهای رفتم و چیزی نگفتم .کاغذ کوچکی به دستم داد و لبخندی زد.
 هر وقت پول رو جور کردی ،خبرم کن .پول رو که دادی ،چمدون رو میگیری .بای.جانم؟ هنوز دو قدم بیشتر نرفته بود که دستهی چمدان را گرفتم و عقب کشیدم.
 وایسا ببینم.کالفه بهسمتم برگشت.
 هوم؟چمدان را از دستش کشیدم و جدی گفتم:
 نکنه توقع داری که اجازه بدم همینجوری با چمدونم بری؟ابروهایش را باال انداخت و دوباره از آن لبخندهای حرصدرار زد.
 اجازه بدی یا ندی ،من میرم.چمدان را از دستم کشید که اجازه ندادم و دستهاش را سفت گرفتم .نمیدانم چرا دلم نمیخواست با او بدرفتاری کنم؛
اما دیگر بدجور اعصابم را بهم ریخته بود.
اخمی کردم و جدی گفتم:
 دختر جون مثل اینکه متوجه نیستی با کی طرفی.به خودم اشاره کردم و ادامه دادم:
 اینی که جلوت ایستاده ،پلیسه نه برگ چغندر .این چمدونی هم که میخوای با خودت ببری ،پر از پرونده و مدرکهو با بردنش فقط خودت رو تو دردسر میندازی .اکی؟
اخم کرد.
 پس پول من چی میشه؟ این حقوق یک سال منه. جورش میکنم .قول میدم. من که نمیتونم همینجوری با یه قول بهت اعتماد کنم و بگم هر وقت داشتی ،بیار آقا پلیسه .از کجا بدونم که تواین کار رو میکنی؟ هوم؟ باید یه چیزی پیش من گرو بذاری تا مطمئن بشم که درنمیری.
حرصی خندیدم.
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 مگه من دزدم خانوم؟ وقتی میگم پولتون رو میدم؛ یعنی میدم دیگه. همون که گفتم.پوفی کشیدم.
 خیلهخب! یه لحظه صبر کن.بهسمت همان مردی که قبالً با هم صحبت کرده بودیم ،رفتم و گفتم:
 خسته نباشین .ببخشید استامپ دارین؟متعجب به من نگاه کرد.
 بله.لبخندی زدم.
 میشه بیارینش؟ یه برگه و خودکار هم باهاش بیارین.مشکوک به من کرد و بعد از کمی گشتن ،چیزهایی را که میخواستم برایم آورد.
تشکری کردم .خودکار را برداشتم و شروع به نوشتن کردم« .اینجانب کارن احمدی متعهد میشوم که  310میلیون
تومان وجه نقد به خانم شیوا...
بهسمت شیوا که پشتسرم ایستاده بود ،برگشتم.
 فامیلیت چیه؟ بهمنی.دوباره خودکار را برداشتم و ادامه دادم:
بهمنی پرداخت نمایم» .
امضا کردم و اثر انگشت زدم .از مرد تشکر کردم و خودکار و استامپ را به او تحویل دادم ،بهسمت شیوا برگشتم و
برگه را بهسمتش گرفتم.
 حاال راضی شدی؟ نه .واقعاً فکر کردی با یه امضا و اثر انگشت کمرنگ میتونی من رو راضی کنی؟پوفی کشیدم و گفتم:
 میدونم که مطمئنی من زیر حرفم نمیزنم؛ ولی باشه.نفس عمیقی کشیدم و گردنبند طالیی را با پالک اسمم که مادرم برایم خریده بود ،از گردنم بیرون آوردم و بهسمت
شیوا گرفتم.
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 این هدیهی مادرمه .وقتی خیلی کوچیک بودم ،اون رو از دست دادم و از اون روز این گردنبند مونس تنهایی منه.هروقت که شبا از دلتنگی خوابم نمیبره ،این رو رو سـ*ـینهم میذارم و میرم به اون روزایی که کنارم بود .اینا رو
نگفتم که باورم کنی یا دلسوزی کنی ،فقط میخوام بدونی که این گردنبند خیلی برام ارزش داره ،اونقدری که
بهخاطر داشتنش حاضرم هرکاری بکنم؛ پس این رو بهت میدم و ازت میخوام تا موقعی که پولت رو بهت برمیگردونم
و پسش میگیرم ،خوب مراقبش باشی .قبول؟
پوفی کشید و گردنبند را از دستم گرفت.
 قبول .چارهی دیگهای ندارم.انگشت اشارهاش را بهسمتم گرفت و تهدیدآمیز ادامه داد:
 ولی وایبهحالت اگه بخوای من رو دور بزنی .فهمیدی؟چشمانم را بازوبسته کردم.
 مطمئن باش.لبخند کمرنگی زد.
 بهخاطر مادرت متأسفم.لبخند کجی زدم و بعد از گفتن خداحافظ ،نگاهم را از شیوا گرفتم .بهسمت در خروجی رفتم .برای خودم پوزخندی
زدم و سرم را تکان دادم .نمیدانستم به حال خودم بخندم یا گریه کنم .کم مانده بود این دختر دیوانهام کند .چه
جرئت و زبانی داشت! تکهی هومن بود .اگر ازدواج میکردند ،خیلی خوب میشد .یک لحظه در لباس عروسودامادی
در حال دعوا تصورشان کردم .به فکر خودم خندیدم و بعد از زدن قفل ماشین و قراردادن چمدانم در صندلی عقب،
سوار شدم.
ماشین را روشن کردم .دور زدم که متوجه شیوا شدم .گیج و آشفته پایین پلهها ایستاده بود و مشغول زیروروکردن
کیفش بود .جلوی پاهایش ترمز کردم و شیشه را پایین دادم.
 مشکلی پیش اومده؟سرش را باال آورد و نگران به من کرد.
 گردنبندت... گردنبندم چی؟ نیست.چشمانم را درشت کردم و داد زدم:
 چی؟ من که همیناالن بهت دادم ،کی وقت کردی گمش کنی؟60
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ناراحت به من نگاه کرد و چیزی نگفت.
پوفی کشیدم و دستم را در موهایم فرو بردم .روی فرمان ضرب گرفتم و کالفه گفتم:
 اینجوری میخواستی مراقبش باشی؟حالت صورتش تغییر کرد و زیر خنده زد.
نترس بابا ،گمش نکردم.متعجب به او نگاه کردم که دست مشتشدهاش را از شیشه داخل آورد و بازش کرد .با دیدن گردنبند نفس راحتی
کشیدم و حرصی به قیافهی خندانش چشم دوختم.
 خیلی حال داد .باید قیافهی خودت رو میدیدی.غریدم:
 خیلی نکبتی.دوباره زیر خنده زد.
 میدونم.اما ناگهان حالت چهرهاش تغییر کرد و کالفه مشغول گشتن دوبارهی کیفش شد.
نچی کردم و گفتم:
 چی شده؟ دنبال چی میگردی؟با اخم به من نگاه کرد و غرید:
 همش تقصیر توئه دیگه .اگه چمدونم با چمدونت قاطی نشده بود ،االن تو این وضعیت نبودم .اه!چشمغرهای رفت و سهباره مشغول گشتن کیفش شد.
گیج گفتم:
 چه وضعیتی؟ بعد هم مثل اینکه یادت رفته ،مقصر شمایی .اگه اون روز با من اون کار رو نمیکردی و درنمیرفتی،انقدر هول نمیشدی که اشتباهی چمدون من رو بهجای چمدون خودت ببری.
شاکی به من نگاه کرد و عصبی غرید:
 االن وقت پیداکردن مقصر نیست .دیرم شده و پول هم ندارم.متعجب گفتم:
 پس چجوری تا اینجا اومدی؟ یه مقدار پول تو جیبم بود ،فکر کردم تو کیفم هم دارم .لعنتی!خندیدم.
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 عیب نداره .سوار شو.به من نگاه کرد و ابروهایش را باال انداخت.
 میخوای دخلم رو بیاری؟خندیدم و گفتم:
 اون هم به وقتش .سوار شو ،میرسونمت.در را باز کرد و با لحن بانمکی گفت:
 بسماهللالرحمنالرحیم ،خدایا خودت مراقبم باش.خندیدم و ماشین را به حرکت درآوردم.
***
فرزین
نگران از این طرف اتاق به آن طرفش میرفتم و واکنش کارن را در ذهنم تصور میکردم .با صدای هومن توجهام به
او که بیخیال روی کاناپه نشسته بود و دخل میوهها را میآورد ،جلب شد و ایستادم.
 اه ،بسه دیگه! یکساعته داری مثل پاندول ساعت ازاینوربهاونور میری .سرم گیج رفت.حرصی بهطرفش رفتم و سیب نصفهای را که در دستش بود ،قاپیدم .غریدم:
 چطور میتونی انقدر ریلکس بشینی و به فکر اون شکم بیصاحابت باشی وقتی هر لحظه ممکنه کارن برسه ودخل جفتمون رو بیاره؟
سیب را از دستم کشید و دوباره به مبل تکیه داد .یک پایش را روی پای دیگرش انداخت و گاز بزرگی به سیب زد.
 اوالً که دخل جفتمون رو نمیاره و فقط دخل تو رو میاره .دوماً ،نمیخواد انقدر حرص بخوری ،کارن امشب خونهنمیاد .سوماً ،اگه واقعاً انقدر ازش میترسی ،چرا نمیری خونهی خودتون؟
پوزخندی زدم.
 خونمون؟ حاضرم امشب کارن بکشتم؛ ولی نرم خونه که با اون عفریتهی حرومزاده چشمتوچشم بشم.روی مبل جابهجا شد و دست از خوردن برداشت .نفسش را بیرون فرستاد و گفت:
 باالخره که چی فرزین؟ نمیتونی هر شب به بهانههای مختلف دیر بری خونه تا اون بخوابه .تا کی میخوایاینجوری ازش فرار کنی؟ ها؟
روبهرویش ایستادم .حرصی دستم را در موهایم کشیدم و سپس روی پهلویم گذاشتم .انگشت اشارهام را باال آوردم و
جدی گفتم:
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 من ازش فرار نمیکنم هومن ،فقط نمیخوام ریخت نحسش رو ببینم .ازش متنفرم .میفهمی؟ از اونعشـ*ـوهخرکیهای وقتوبیوقتش که نفهمیدم کی پدرم و از چنگم درآورد متنفرم .از اون متلکا و زخمزبوناش ،از
کل وجودش متنفرم هومن ،متنفر.
حرفهایم که تمام شد ،برای یک لحظه چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم تا حالم بهتر شود .تحمل این وضعیت
واقعاً برایم دشوار بود .کشش نداشتم.
بلند شد و درحالیکه قیافهی بانمکی به خود گرفته بود ،بهسمتم آمد .دستانش را دور شانهام حلقه کرد و گفت:
 آخی ،بمیرم برات! سیندرالی بیچارهی من! ببین این نامادری گوربهگورشده چه کرده باهات!دست روی گونهام گذاشت و ادامه داد:
 عیب نداره عزیزم .مثلاینکه پرنس رویاهات رو دست کم گرفتیا .ببینم کفش بلوریت رو.این را گفت و صورتش را بهسمت گونهام آورد که پسش زدم و حرصی غریدم:
 اه! بسه دیگه هومن .من جدیم.خندید و از پشت بغلم کرد .سرش را روی شانهام گذاشت و گفت:
 من هم عاشقتم.کالفه پوفی کشیدم.
با صدای هستی هر دو بهسمتش برگشتیم.
 اوه اوه! مثلاینکه بدموقع مزاحم شدم.هومن کمرم را ول کرد و رو به هستی گفت:
 اه! بر خرمگس معرکه لعنت! داشتم مخش رو میزدما.هستی خندید و گفت:
 خیلی ممنون آقا هومن .حاال دیگه خرمگس هم شدیم؟بیتوجه به هومن و هستی در افکار آشفتهی خودم غرق شده بودم که با شنیدن صدای ماشین شهرداری به خودم
آمدم و هول رو به هومن گفتم:
 میشنوی؟هومن متعجب به من نگاه کرد و گفت:
 چیو؟ صدای ماشین شهرداری رو.خندید.
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 خل شدی رفت .خب که چی؟نچی کردم.
 حواست کجاست هومن؟ وقتی االن اومده؛ یعنی قبالً نیومده؛ پس چه بالیی سر چمدون اومده؟غرید:
 وای خدا! شاید گروگانش گرفتن! خب حتماً دوبار اومده فرزین ،بعضی وقتا اینجوریه.بیتوجه به حرفش بهسمت در رفتم و گفتم:
 بیا.از پلهها پایین دویدم و از در هال بیرون رفتم .سریع یک جفت دمپایی پایم کردم و بهسمت در رفتم.
با دیدن ماشین شهرداری و مردی که سر کوچه در حال جمعکردن زبالهها بود ،بهسمتشان دویدم و نفسنفسزنان
گفتم:
 سالم آقا .ببخشید بار دومه که میاین اینجا؟اصالً به من نگاه نکرد.
صداش زدم.
 آقا؟فکر کنم اصالً صدایم را نمیشنید؛ چون همچنان مشغول کارش بود .بهسمتش رفتم که همان موقع هومن هم رسید
و متعجب گفت:
 چیکار میکنی فرزین؟مرد که تازه مرا دیده بود ،پرسشگر به من نگاه کرد که گفتم:
 آقا ببخشید میتونم داخل ماشین رو ببینم؟هومن متعجب گفت:
 هان؟مرد میانسال به گوشش اشاره کرد و دستش را به معنای اینکه نمیتواند بشنود ،در هوا تکان داد .پوفی کشیدم و به
ماشین اشاره کردم .بدون اینکه منتظر حرفی از جانب او باشم ،از کنارش گذشتم و به هر زحمتی که بود ،وارد اتاقک
ماشین شدم .بینیام را گرفتم و نگاهی کلی به کیسههای زباله انداختم .شنیدم که مردی گفت:
 من میرم اون سمت رو نگاه کنم ببینم چیزی نمونده باشه .وقتی کارتون تموم شد ،بیاین پیشم و بگین .بهخاطرتاریکبودن اتاقک ابتدا چراغقوهی موبایلم را روشن کردم و سپس بهسمت کیسهها رفتم و مشغول گشتن میان آنها
شدم .امیدوارانه و با دقت درحال گشتن بودم که ناگهان ماشین راه افتاد و با گیرکردن پایم به یکی از کیسهها تعادلم
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را از دست دادم و با سر وسط آنها افتادم .از بوی بد زبالهها قادر نبودم هیچ عکسالعملی نشان دهم و هر لحظه
احساس میکردم که همیناالن خفه میشوم .اصالً چرا ماشین راه افتاد؟
 از همانجا داد زدم: صبر کن .کجا میری؟از جایم بلند شدم و شروع کردم با مشت به بدنهی ماشین کوبیدن؛ اما انگارنهانگار!
دوباره داد زدم:
 هی! وایسا میگم.تازه یادم افتاد که هر قدر هم دادوفریاد کنم او صدایم را نمیشنود .مسلماً بدشانستر از من در کل دنیا وجود نداشت.
پوفی کشیدم و کالفه وسط کیسهها نشستم و با اندوه به آنها کردم .دیگر از پیداکردن چمدان ناامید شده بودم و
منتظر بودم که ماشین بایستد و پیاده شوم .به فکر فرو رفتم .حاال چطور باید جواب کارن را میدادم؟در همین افکار
بودم که ناگهان به خودم آمدم و با روشنکردن صفحهی موبایلم متوجه گذر زمان شدم .شاید چهل دقیقهای بود که
اینجا نشسته بودم! از جا پریدم و دوباره با تعجب به ساعت نگاه کردم .تا االن نباید میایستاد؟ خواستم به هومن زنگ
بزنم؛ اما متوجه شدم که آنتن ندارم.
غریدم:
 لعنتی!سعی کردم با باالگرفتن گوشی آنتن پیدا کنم که همان لحظه با خاموششدن صفحهاش متوجه شدم که شارژش
تمام شده .نچی کردم و حرصی وسط کیسهها پرتش کردم و تازه فهمیدم چه غلطی کردم! خم شدم و درحالیکه با
چندش برش میداشتم ،یادم افتاد که االن چهل دقیقهای هست که بین این کیسهها زندگی میکنم .چشمانم را بستم
و نفسم را با حرص بیرون فرستادم .چهار زانو نشستم و دستم را زیر چانهام گذاشتم .پوفی کشیدم و ترجیح دادم با
آرامش صبر کنم.
***
کارن
برای بار صدم آهنگ را عوض کرد که از کوره در رفتم و کالفه غریدم:
 بسه دیگه ،ضبط سوخت.چشمغرهای رفت.
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 خیلهخب بابا! حاال یهبار سوار ماشینت شدیم .چه منتی میذاره!متعجب نگاهش کردم.
 خیلی پرروییا ،تا حاال آدم به پررویی تو ندیدم.بهسمتم برگشت و حرصی گفت:
 نیست که تو اصالً پررو نیستی .نکبت کجوکوله تو حقوق یک سال من رو باال کشیدی ،اونوقت صافصاف توچشم من نگاه میکنی و بهم میگی پررو؟ فکر کردی میذارم از چنگم در بری؟
کامل بهسمتم برگشت و تهدیدآمیز ادامه داد:
 خوب گوش کن آقا پلیسه ،اگه تا دوماهه دیگه نتونی پولم رو جور کنی ،اون فرودگاه رو که متأسفانه باعث شدباهات آشنا شم با تموم هواپیماهاش رو سر تو و این ماشین قراضهت خراب میکنم .گرفتی؟
خندیدم.
 اوه چه خشن! وای که چقدر ترسیدم!دندانقروچهای کرد که موبایلش زنگ خورد .چشمغرهای رفت و نگاهش را از من گرفت .تلفنش را از جیب شلوار لی
آبی تیرهاش بیرون کشید و جواب داد:
 چی میگی جهان؟ دارم میام دیگه.حرصی گفت:
 نه ،نه ،نه .چندبار باید یه چیز رو بهت بگم آخه؟ بهت که گفتم...با اخم به من نگاه کرد و چشمغرهای رفت .ادامه داد:
 یه آدم خلوچل روانی احمق کیفم رو با عکسایی که توش بود ،به گند کشید.حرصی پوفی کشیدم و نگاهم را به جاده دادم .بدون شک 99درصد فحشهایی که در طول  27سال زندگیم خورده
بودم ،حق هومن بود.
کالفه پوفی کشید.
 نمیدونم جهان ،نمیدونم .مگه تقصیر منه؟با اینکه فهمیده بودم مدل است؛ اما کنجکاو بودم که بدانم آن عکسهای زیبا را برای چه کاری میخواهند و برای
چه آنقدر مهم است؟
پرسشگر به او نگاه کردم که اخمی کرد و گفت:
 به چی نگاه میکنی؟ حواست به رانندگیت باشه.چشمغرهای رفتم و دوباره حواسم را به جاده دادم.
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 حاال حتماً فردا باید تحویل بدی؟پوفی کشید.
 باشه .ببینم میتونم یه عکاس درستوحسابی پیدا کنم یا نه .خودت هم بیکار نشین و بگرد .بهت زنگ میزنم.فعالً.
تلفن را که قطع کرد ،پرسیدم:
 اگه بهم نمیپری ،یه سؤال ازت دارم.به من نگاه کرد و گفت:
 بستگی داره .چه سؤالی؟ میخوام بدونم چرا این عکسا انقدر برات مهمه؟ مشخصه .باید تا حاال فهمیده باشی که من یه مدلم آقا پلیسه. میدونم؛ اما... برای من مهم نیست ،برای رئیسم مهمه .این عکسا قرار بود تا فردا برای یه شرکت خیلی معروف فرستاده بشه کهباهاشون یه قرارداد میلیاردی امضا کرده بودیم.
چشمغرهای رفت.
 که البته به لطف شما همهچیز بهم ریخت.ابروهایم را باال انداختم و گفتم:
 شاید هم نه.متعجب گفت:
 هوم؟به او نگاه کردم و گفتم:
 میتونم کمکت کنم؛ البته اگه بخوای. چه کمکی؟ اول تو بگو .برای چی انقدر دنبال این کاری؟ گفتم که .من دنبالش نیستم ،رئ...وسط حرفش پریدم.
 بذار یهجور دیگه بپرسم ،برای چی انقدر دنبال این پولی؟چهرهاش رنگ ناراحتی به خود گرفت .از سؤالم پشیمان شدم و سریع گفتم:
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 قصدم فوضولی نیست ،اگه نمیخوای...وسط حرفم پرید و گفت:
 بهخاطر اینکه واقعاً بهش احتیاج دارم .یه پدر معتاد و دوتا خواهر دارم که باید خرجشون رو دربیارم .خیالت راحتشد؟
واقعاً دلم برایش سوخت .نمیخواستم ناراحتش کنم؛ اما حاال که ناراحت شده بود .من هم برای اینکه حرصش را در
بیاورم ،گفتم:
 پوف .آره ،داشتم از فوضولی تلف میشدم .ولی چرا انقدر زیاد؟ شاید تو فکر کنی این پول زیاده؛ اما مصرف بابام و دوستای آویزونش از اون هم بیشتره .خرج تحصیل خواهرم همکه هست.
آهی کشید و گفت:
 یعنی بود.متعجب به او نگاه کردم و گفتم:
 بود؟ یعنی االن نیست؟ خواهرت ترک تحصیل کرده؟آهی کشید.
 نه ،پدرم اون رو فروخت .باورت میشه؟ بهخاطر اون مواد لعنتی از دخترش گذشت.قطرهی اشکی از گوشه چشمش چکید.
 اجازه داد که دخترش رو بفرستن اون سر دنیا و هر بالیی دلشون میخواد سرش بیارن.ناراحت گفتم:
 چند وقته؟ خیلی نیست ،چند روزیه.سریع گفتم:
 ناراحت نباش .اگه مشخصاتش رو بهم بدی ،میتونیم پیداش کنیم .عکسش رو داری؟حالت چهرهاش نگران شد و هول گفت:
 نه.متعجب گفتم:
 عکس خواهرت رو نداری؟با اضطرابی که دلیلش را نمیفهمیدم ،لرزان گفت:
68

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 دیگه فایدهای نداره .بهمحض اینکه فهمیدم بابام چیکار کرده ،همهچیز رو به پلیس خبر دادم و اونا باندشون روگرفتن؛ اما موقع فرارشون ،ماشینی که خواهرم توش بوده تصادف کرد و خواهرم در جا تموم کرد.
آهی کشیدم.
 متأسفم .درمورد عکس هم میخواستم بهت بگم که من عکاسم .نمیگم حرفهایم؛ اما اونقدری بلدم که بتونمکارت رو راه بندازم.
جعبهی دستمالکاغذی را بهسمتش گرفتم که لبخندی زد و گفت:
 ممنون .تو چی؟ من چی؟شاکی گفت:
 من کل زندگیم رو برات گفتم ،تو نمیخوای هیچی بگی؟بدجور شیطنتم گل کرده بود و از طرفی میخواستم از این حالوهوا هم درش بیاورم؛ پس بغض کردم و آهی کشیدم.
 چی بگم؟ زندگی من هم تعریفی نداره ،مثل خودتم.کنجکاو پرسید:
 مثل من؟ شاید هم بدتر .نیست که کم بدهی باال آوردم ،پول تو هم اومده روش .هیچکسی رو ندارم که کمکم کنه ،نه پدری،نه مادری .از دار دنیا فقط چهارتا خواهر و برادر قدونیمقد دارم که باید خرجیشون رو بدم .جدیداً هم که اداره میخواد
من رو بفرسته یه مأموریت خطرناک .خیلی سعی کردم سرهنگ رو راضی کنم که نرم؛ اما نشد .باید تو یه باند بزرگ
و معروف نفوذ کنم .خیلی باهوشن و اگه بفهمن کسی داخلشون نفوذ کرده ،فرقی نمیکنه که کی باشه و دخلش
اومده .هیچ رحمی تو وجودشون نیست.
بهوضوح دیدم که چهرهاش درهم شد.
طوری که متوجه نشود ،لبخند ریزی زدم و ادامه دادم:
 میدونم که دیر یا زود میفهمن پلیسم و کارم تمومه .دیگه امیدی به زندهموندن ندارم.با بغض ادامه دادم:
 سرگردونم و نمیدونم چیکار کنم .اگه بمیرم ،خواهر و برادرام بیکسوکار میشن.سریع گفت:
 خدانکنه .ایشاال مأموریتت رو درست انجام میدی و تا آخر عمرت کنارشون میمونی.پوزخندی زدم و گفتم:
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 چی شد؟ تو که میخواستی فرودگاه و کل هواپیماهاش رو رو سرم خراب کنی؟ هنوز هم میخوام؛ ولی این بحثش فرق میکنه .تو نباید امیدت رو از دست بدی ،فهمیدی؟ این رو کسی داره بهتمیگه که تو بدترین شرایط بزرگ شده؛ اما هیچوقت ناامید نشده.
لبخند کمرنگی گوشهی لبم نشست .از اراده و امیدش خوشم آمد .شاید اگر من جای او بودم ،حتی یک روز هم
نمیتوانستم این اوضاع را تحمل کنم! به او نگاه کردم .در چشمانم خیره شد و لبخندی زد .یک لحظه از اینکه داشتم
سر کارش میگذاشتم ،پشیمان شدم؛ اما نتوانستم جلوی کرم درونم را بگیرم .پوزخندی زدم و گفتم:
 دلت خوشه.نگاهم را از شیوا گرفتم و به جاده دوختم .ناراحت ادامه دادم:
 باید جای من باشی که بفهمی .میدونم که مرگم نزدیکه .خیلی باند ترسناکیه ،حتی منی که پلیسم از شنیدناسمش لرزه به اندامم میفته.
 مگه اسمش چیه؟ باند کوسههای گاو.زیر خنده زد و گفت:
 خب اینکه خیلی احمقانهس .کجاش ترسناکه؟ نه دیگه ،این اختصاریشه خانومخانوما.با شیطنت ادامه دادم:
 کاملش اینه ،باند کرمریزی و سرکارگذاشتن همسفرهای گاگول احمق ورورو.اخم غلیظی کرد و غرید:
 که من رو سر کار میذاری.خندیدم.
 وای! باید قیافه خودت رو میدیدی.دندانقروچهای کرد و گفت:
 حرفای خودم رو تحویلم میدی؟ یعنی هر چی گفتی چرتوپرت بود؟ بهجز بدهیت. واقعاً خیلی بیشعوری .حیف اینهمه دلسوزی که برات کردم! واقعاً که.خندیدم و همان لحظه ماشین خاموش شد .ابروهایم را در هم کردم و استارت زدم؛ اما روشن نشد.
متعجب گفتم:
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 چش شده؟دوباره استارت زدم؛ اما باز هم روشن نشد.
شیوا پوزخندی زد و دستبهسـ*ـینه گفت:
 خوشم اومد .به دقیقه نکشید خدا گذاشت تو کاسهت.چشمغرهای رفتم.
 ببند لطفا.از ماشین پیاده شدم و بهسمت کاپوت رفتم .درش را باز کردم و کالفه نگاهی انداختم.
 پوف! چه مرگته باز؟بعد از کمی سروکلهزدن با ماشین دستان سیاهم را به هم زدم و سرم را بهسمت شیوا که سرگرم موبایلش بود ،کج
کردم .بلند گفتم:
 خسته نشی یهوقت .بشین پشت فرمون و استارت بزن.از پشت شیشه دهانش را برایم کج کرد و از همانجا خودش را روی صندلی راننده انداخت .داد زد:
 بزنم؟ آره.استارت زد؛ اما روشن نشد.
حرصی گفتم:
 دوباره بزن. گوشیت داره زنگ میخوره. کیه؟ نوشته هومن. ولش کن .استارت بزن. این عکس باباته رو صفحهت؟غریدم:
 به تو چه آخه؟ استارت بزن. اصالً شبیه بابات نیستی.پوفی کشیدم.
 من به مادرم رفتم .خیالت راحت شد؟ حاال استارت بزن.71
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 آره.استارت زد؛ ولی فایدهای نداشت .انگار امروز عالموآدم با من سر لج افتاده بود.
پوفی کشیدم و در کاپوت را بستم .بهسمت در راننده رفتم و بازش کردم .شیوا متعجب به من نگاه کرد و سرش را به
معنای چیه تکان داد.
کالفه گفتم:
 چرا بروبر من رو نگاه میکنی؟ پیاده شو دیگه. مگه درست شد؟ نه. پس چرا میگی پیاده شم؟چشمانش را درشت کرد و گفت:
 نکنه توقع داری بقیهی راه رو پیاده برم؟ نهخیر ،توقع دارم یهذره کمک کنی و ماشین رو هل بدی.چشمانش را درشتتر کرد و با اشاره به خود گفت:
 من؟عصبی گفتم:
 نه پس ،من.دستم را به پهلویم زدم و گفتم:
 شما مگه رانندگی بلدی؟ نه .از کجا فهمیدی؟لبخندی مصنوعی زدم.
 الکی که پلیس نشدم .حاال پیاده شو تا رانندهی بدبخت بشینه.چشمغرهای رفت .با حرص کیفش را از روی صندلی کناری برداشت و خواست پیاده شود که سرش محکم به لبهی
سقف خورد .قیافهاش درهم شد و دستش را روی سرش گذاشت.
تکخندهای کردم و طعنهآمیز گفتم:
 چی شد خانومی؟ خوبی؟چشمغرهای رفت و پیاده شد .غرید:
 رو آب بخندی الهی.72
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پشت فرمان نشستم و در را به هم کوبیدم .منتظر نگاهش کردم که حرصی گفت:
 نکنه توقع داری تنهایی هلش بدم؟ خب چند نفر رو صدا بزن.کالفه پوفی کرد و بعد از یکی-دو دقیقه دو نفر را که سوار یک موتور بودند ،صدا زد .استارت زدم و آنها هل دادند
که باالخره ماشین گرام منت سرم گذاشت و روشن شد .سرم را از پنجره بیرون آوردم و از دو پسری که برای کمک
آمده بودند ،تشکر کردم .لبخندی زدند و همراه هم بهسمت موتورشان رفتند.
شیوا بهسمت در همراه راننده آمد که سریع قفل ماشین را زدم .متعجب گفت:
 چیکار میکنی؟شانهای باال انداختم.
 با خودم فکر کردم و دیدم اگه یهذره پیادهروی کنی ،برای سالمتیت خیلی خوبه.ابروهایش را درهم کرد و نفسش را عصبی بیرون فرستاد.
 باز کن.لبخندی حرصدرار زدم و پایم را روی گاز فشردم .از داخل آینه به قیافهی درمانده و عصبیای نگاه کردم و دستم را
در هوا تکان دادم.
بلند و کشیده گفتم:
 بای.حرصی داد زد:
 مرگ .میکشمت.خندیدم .با روشنشدن صفحهی موبایلم نگاهم بهسمتش رفت .هومن بود .روی سایلنت گذاشته بودم تا حداقل آبرویم
پیش شیوا نرود.
جواب دادم:
 الو؟ چی میگی تو همهش؟مضطرب گفت:
 کجایی تو کارن؟از نگرانیاش متعجب شدم .با تردیدگفتم:
 تو خیابون .چیزی شده؟ بیا خونه ،همیناالن.73
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کالفه گفتم:
 بهت که گفتم ،امشب نمیام خونه.نالید:
 کارن ،بحث مرگ و زندگیه.چشمانم درشت شد .متعجب گفتم:
 بحث چی؟ درست حرف بزن ببینم. فرزین رو ماشین آشغالی بـرده.ابروهایم باال رفت.
 هان؟تندتند گفت:
 همهش تقصیر توئه کارن .انقدر بد باهامون حرف زدی که فرزین بیچاره رفت تو ماشین آشغالی رو بگرده و منهم چون حرصم گرفته بود از اینکه کارای فرزین گردن من افتاده ،به رانندهش گفتم کارمون تموم شد .اون هم
نمیدونست که فرزین تو ماشینه و ماشین رو روشن کرد و رفت .فکر کردم یه کوچه اونطرفتر وایمیسه و فرزین
پیاده میشه؛ ولی االن یکساعته که خبری ازش نیست.
هنگ کرده بودم .مانده بودم چه جوابی بدهم! آخر این دوتا مرا راهی تیمارستان میکردند .نگران گفت:
 کارن؟ حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟کالفه دستم را میان موهایم کشیدم و گفتم:
 نمیدونم هومن .دیوونهم کردی تو .این کارا چیه میکنی آخه؟ کی میخوای آدم شی؟ وای وای کارن! آدمکردن من رو بیخیال شو تو رو خدا .بگو چیکار کنیم؟بینیش را باال کشید و با لحن غمداری ادامه داد:
 الهی بمیرم برا فرزینم! جوونمرگ شد.کالفه نچی کردم و گفتم:
 انقدر چرتوپرت بهم نباف هومن.نالید:
 کارن ،وای! کارن باید پیداش کنیم .نباید بذاریم اتفاقی براش بیفته. چجوری پیداش کنیم آخه؟ مگه تو میدونی ماشین شهرداری کجا میره؟بینیش را باال کشید.
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 نه. خب پس حرف بیخودی نزن ،اعصاب ندارم.شاکی گفت:
 تو که هیچوقت اعصاب نداری. مگه تو میذاری؟ چیو؟پوفی کشیدم و حرصی توپیدم:
 اعصاب. آهان! چمدونت رو گرفتی؟ بهزور .راستی از همیناالن اعالم کنم که بدبخت شدیم. بهخاطر پوال؟ بیخیال بابا ،جورش میکنیم.نیشخندی زدم.
 آره ،تو که حتماً جورش میکنی .بعدش هم ،بهخاطر پوال نه ،بهخاطر صاحبشون. صاحبشون؟ بله ،صاحبشون .همون خانم محترمی که سر یه کیف زمینوآسمون رو بهم دوخت .فکر کن میخواد سر چمدونشچیکارکنه.
متعجب و کشیده گفت:
 نه.مثل خودش گفتم:
 بله.صدای زدن کف دستش به پیشانی به گوشم خورد .هینی آرام کشید و گفت:
 وای! بدبخت شدیم که.فرمان را چرخاندم.
 بله ،بدبخت شدیم .منتهی این بار نه فقط من ،همگی با هم.هراسان گفت:
 حاال اون رو بیخیال .فرزین رو چیکار کنیم؟ چیکارش کنیم هومن؟ بچه که نیست ،خودش برمیگرده.75
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شاکی گفت:
 خیلی ممنون واقعاً بابت اینهمه کمک .اصالً توقع نداشتم .کاری نداری؟ چرا چرا .بلند شو بیا خونهی خودتون ،من دارم میرم اونجا.متعجب گفت:
 خونهی ما؟ چیه؟ چرا تعجب کردی؟ نکنه فکر کردی فقط خودتی که میتونی همهش خونهی ما پالس باشی؟! خونهی ما میای چیکار؟ مرسی واقعاً از اینهمه مهموننوازی .چندبار باید بهت بگم که نمیخوام برم خونه؟ تو بیجا میکنی ،آدم باید شب خونه خودش بخوابه .اگه یه شب جای دیگه بمونی هزار تا حرف و حدیث پشتسرتدرمیارن.
ابروهایم را باال انداختم.
 هوم .پس حتماً پشتسر تو خیلی حرف و حدیث هست ،آخه هر شب خونهی مایی.حقبهجانب گفت:
 خونهی تو نیست که ،خونهی عمومه. اوهوم ،چقدر خوب که بابای توام عموی منه! حاال هم زود پاشو بیا که من پشت در نمونم.پوفی کشید.
 مگه کلید خونمون رو نداری؟ جا گذاشتم .پاشو.غرید:
 امر دیگهای باشه؟ عرضی نیست .میبینمت .فعالً. میخوام صدسال سیاه نبینی .االن میام.این را گفت و تلفن را قطع کرد .خندیدم و سرم را به طرفین تکان دادم .گاز دادم و بهسمت خانهی عمو رفتم.
***
فرزین
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نمیدانم چطور میان اینهمه بوی گند داشت خوابم میبرد که با تکان شدید ماشین از جا پریدم .قبل از اینکه فرصت
انجامدادن کاری را پیدا کنم ،کف ماشین باال رفت و سر خوردم .تقال و دادوفریادهایم فایدهای نداشت و درحالیکه
سعی میکردم تکیهگاهی برای دستانم پیدا کنم ،همراه کیسهها بهطرف در باز ماشین کشیده شدم .درمانده نالیدم:
 خدایا ،تو رو خدا .من هنوز جوونم نذار اینجوری حقارتآمیز بمیرم .اونوقت رو اعالمیم مینویسن جوان ازدسترفتهدر کوهی از زباله.
التماسهایم به خدا هم فایدهای نداشت و ناگهان زیر پایم خالی شد .وحشتزده داد بلندی کشیدم و قلبم در دهانم
آمد .بدنم از شدت ترس یخ زد .چشمانم را روی هم فشردم و زیر لب فاتحهی خودم را میخواندم که با برخورد سرم
به شیء محکمی دادم به هوا رفت.
با صدای دادوفریادهای دو نفر احتمال دادم که هنوز زندهام و باالخره جرئت پیدا کردم تا چشمانم را باز کنم .آهسته
پلکهایم را از هم گشوندم و تازه متوجه موقعیتم شدم .هفت-هشت متری از سطح زمین فاصه داشت .چشم چرخاندم
و اطرافم را از نظر گذراندم .فکر کنم اولین نفری بودم که افتادن درون یک گودال چند متری پر از زباله را تجربه
کرده و زنده مانده بود .مردم رکورد میزدند ،من هم رکورد زدم .درحالیکه هنوز نفسنفس میزدم ،سرم را گرفتم و
با آهوناله برخواستم که همان لحظه دو مردی که لباس مخصوص شغلشان را به تن داشتند ،دواندوان بهسمتم آمدند.
همانکه نمیتوانست صحبت کند ،دست روی بازویم گذاشت و نگران پرسید:
 خوبی آقا؟ چیزیت که نشده؟درد سرم را فراموش کردم و بیتوجه به اینکه نمیتواند بشنود ،حرصی توپیدم:
 مگه شما خودت نگفتی هر وقت کارتون تموم شد ،صدام بزنین؟ پس چرا راه افتادی؟ نگفتی من بین این آشغاال ازبوی گند خفه میشم ،میمیرم و جنازهم میفته رو دستت؟ ها؟
مرد سالخوردهتری که کنارش ایستاده بود ،گفت:
 خدا نکنه پسرم .من که نزدیک بود از ترس سکته کنم .اون تو چیکار میکردی آخه؟نفسم را با حرص بیرون فرستادم و جوابی ندادم .رو به همکارش کرد و با اشارههای مخصوص ادامه داد:
 این چه وضعشه؟همکارش شاکی گفت:
 دوستش گفت کارشون تموم شده.هومن؟ هومن گفته بود کارمان تمام شده درحالیکه میدانست من هنوز داخل ماشینم؟ آخر چقدر میتوانست بیشعور
باشد؟! از عصبانیت تا مرز انفجار رفته بودم .دستمهایم را مشت کردم و زیر لب غریدم:
نشونت میدم آقا هومن.77
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مرد مسنتر گفت:
 چیزی گفتی پسرم؟حرصی گفتم:
 نه. حاال برای چی بین آشغاال میگردی؟ چیزی گم کردی؟ آره ،دنبال یه چمدونم که چرخش شیکسته .حواسم نبود با وسیلههای داخلش گذاشتم بیرون.متعجب گفت:
 مطمئنی؟ ما که امروز همچین چیزی ندیدیم.نگران و متعجب پرسیدم:
 مگه میشه؟ پس کجاست؟شانهاش را باال انداخت.
 نمیدونم پسرم؛ اما یه آقایی تو محلهتون هست که معموالً چیزای بهدردبخور رو زودتر از ما پیدا میکنه و از روزبالهها برمیداره.
چشمانم را درشت کردم.
 یعنی اون برداشته؟ شاید.هول گفتم:
 خب ،خب کجا میتونم پیداش کنم؟ یه گاری کوچیک و زنگزده داره .اکثراً داره تو محلهتون میچرخه .چطور ندیدیش؟ من مال اون محله نیستم .ممنون از کمکتون.اطراف را که سراسر بیابان بود ،از نظر گذراندم و دستم را به پهلویم زدم .پرسیدم:
 میتونم اینجا ماشینی چیزی برای برگشتنم پیدا کنم؟ فکر نمیکنم .تا چهل کیلومتری اینجا فقط بیابونه؛ ولی ما االن داریم برمیگردیم ،همراهمون بیا.نفسم را بیرون فرستادم.
 ممنون.لبخندی زد و هر سه نفر بهسمت قسمتی که شیب مالیمتری داشت ،راه افتادیم.
78

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

همانطور که از سر بیکاری به مغازهها و عابرانی که با سرعت از پیادهرو میگذشتند ،نگاه میکردم ،با پاهایم روی
زمین ضرب گرفته بودم و دعادعا میکردم کارن آن مردی را که میگفتند ،بشناسد .در افکار به هم ریختهام غرق
شده بودم که با صدای راننده حواسم جمع شد.
 کجا برم؟آدرسی کلی دادم و دوباره غرق در فکر شدم.
با صدایش به خود آمدم.
 من دیگه بیشتر از این نمیتونم برم .شرمنده.نگاهش کردم و لبخندی زدم.
 این چه حرفیه؟ ممنون .ببخشید زحمتتون شد. خواهش میکنم پسرم .امیدوارم زودتر چمدونت رو پیدا کنی و از این سرگردونی خالص شی. ایشاال .خداحافظ.سرش را تکان داد و لبخندی زد.
از ماشین پیاده شدم و اطراف را از نظر گذراندم .هنوز راه زیادی تا خانهام مانده بود و باید تاکسی میگرفتم .برای
راننده دست تکان دادم و او هم رفت.
کنار خیابان منتظر ایستادم .کمکم از پیداشدن تاکسی ناامید شده بودم که با دیدن ماشین زردرنگی دستم را برایش
تکان دادم و ایستاد.
شیشه را پایین داد .پرسیدم:
 دربست؟پسر جوان که عینکآفتابی زده بود و صدای ضبط را تا آسمان باال بـرده بود ،پکی به سیگارش زد و دودش را بیرون
فرستاد.
 بیا باال.سریع نشستم و راه افتاد؛ اما چند لحظه بیشتر نگذشته بود که متوجه سنگینی نگاهش شدم.
بهسمتش برگشتم و پرسیدم:
 چیزی شده؟درحالیکه با چندش نگاهم میکرد ،گفت:
 داداش چند روزه حموم نرفتی؟کالفه پوفی کشیدم و نگاهم را از او گرفتم .گفتم:
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 خدا لعنتت کنه هومن که من رو به این حالوروز انداختی.متعجب گفت:
 بله؟غریدم:
 با شما نبودم.اشاره کردم.
 راست لطفاً.لبولوچهاش را کج کرد و غرید:
 خیلهخب بابا! با سه کیلو چرک سوار ماشین آدم میشن ،دوقورتونیمشون هم باقیه.نچی کردم و دیگر تا رسیدن به خانه حرفی میانمان ردوبدل نشد .جلوی خانهباغ باشکوه و بزرگمان که البته برای
منی که شبهای زیادی را بهخاطر دعوا و بحثهای پدرومادرم با گریه در آن صبح کرده بودم ،کابوسی بیش نبود،
پیاده شدم و حساب کردم .راننده مجدداً نگاهی سرزنشآمیز به من انداخت و رفت .نفسم را حرصی بیرون فرستادم و
به ساعتمچیام نگاه کردم .از دوازده گذشته بود .بابا را نمیدانستم؛ اما زیبا حتماً تا حاال کپهی مرگش را گذاشته بود.
هه ،زیبا! شاید ظاهرش به اسمی که برایش انتخاب کرده بودند ،میآمد؛ اما باطنش...
کلید را میان قفل در بزرگ و کرمرنگ خانه انداختم و وارد شدم .با شنیدن صدای آب متعجب بهسمت درختها رفتم
که با محمد آقا ،پیرمرد مهربانی که باغبانمان بود ،مواجه شدم .با دیدن من لبخندی به چهرهی خستهاش نشاند و
گفت:
 برگشتین آقا فرزین؟شلنگ آب را میان درختان رها کرد و بهسمتم آمد .لبخندی زدم و گفتم:
 سالم آقا محمد ،خسته نباشی.خواست بغلم کند که خودم را عقب کشیدم.
 نه آقا محمد ،پر از کثافتم .حالم از خودم داره بهم میخوره.روبهرویم ایستاد و گفت:
 سالم پسرم .چرا؟ قصهش مفصله ،حاال سرفرصت برات میگم. باشه .مأموریت چطور بود؟ دستگیرشون کردین؟پلکهایم را بازوبسته کردم و لبخندی زدم:
80
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 خوب بود .آره ،شکر خدا. خب خدا رو شکر .خدا به شما و همهی پلیسای زحمتکش این مملکت سالمتی بده.با لبخند گفتم:
 و به باغبونای زحمتکشی مثل آقا محمد گل ما .راستی نصفهشبی تو باغ چیکار میکنی؟ تو خوابوخوراک نداریمرد؟
 دستور خانومه .گفتن باید تا صبح گالی موردعالقهشون رو بکارم و بهشون برسم.امان از دست این عفریته .هنوز نیامده خودش را خانم این خانه و شروع به دستوردادن کرد.
نفسم را حرصی بیرون فرستادم و گفتم:
 ولش کن گال رو آقا محمد ،وقت زیاده .فعالً برو استراحت کن ،چشمات از خستگی قرمز شدن. ولی آقا...بهآرامی بهسمت اتاقک سادهاش که گوشهی باغ بود ،هلش دادم.
 ولی بیولی .تو نگران زیبا نباش ،من خودم جوابش رو میدم.بهناچار شب بهخیری گفت و به اتاقش رفت .مسیر پلههایی که به در ورودی میخورد را در پیش گرفتم .دمپاییهایی
که چندین ساعت بود در پایم جا خوش کرده بودند را درآوردم و در را باز کردم .ورودم همانا و مواجهشدنم با زیبا که
دستبهسـ*ـینه به ستون تکیه زده و طلبکار نگاهم میکرد ،همانا.
پوزخندی زد و گفت:
 به به! سالم آقا فرزین.بیتوجه از کنارش رد شدم که تشر زد.
 تو مأموریتتون نقش آشغالجمعکنی داشتی؟بهسمتش برگشتم و نگاهی به سرتاپایش انداختم .دختری 29-28ساله با پوستی سفید و صورتی گرد که چشمهایی
مابین سبز و عسلی ،بینی قلمی و لبهایی قلوهای داشت .موهای قهوهای و خوشحالتش که دورش ریخته بود،
شانههای برهنهاش را میپوشاند .تمایلی به نگاهکردن به لباسهایش نداشتم؛ چون احتماالً این بار هم کوتاه و جذب
بود .در این یک ماهی که با پدرم ازدواج کرده بود ،به خاطر نداشتم حتی یکبار هم لباس مناسبی به تن داشته باشد.
همیشه با همین تیپ جلویم ظاهر میشد وهیچ عبایی هم از این کار نداشت .پدرم آنقدر شیفته و خامش شده بود
که نه تنها به این مسئله کمترین اهمیتی نمیداد؛ بلکه چشمانش برای دیدن حقیقت کور و گوشهایش برای شنیدن
آن کر شده بود .او حتی 1درصد هم به توری که زیبا برای مالواموالش پهن کرده بود ،فکر نمیکرد.
با آرامش گفتم:
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 به تو ربطی نداره.بهسمت پلهها رفتم که بار دیگر با صدای نحسش روی پلهها متوقف شدم.
 حداقل پاهات رو بیرون میشستی که کل خونه رو به گند نکشه.بدجور حرصی شدم .یکبار چشمانم را از عصبانیت بازوبسته کردم و همانطور که روی پلهها ایستاده بودم ،سرم را
بهطرفش متمایل کردم و گفتم:
 فعالً که حضور تو این خونه رو به گند کشیده ،این هم روش.دستم را روی نردههای چوبی کشیدم و کامل بهسمتش برگشتم.
 درضمن ،اینجا خونهی خودمه .به تو ربطی نداره کی میام ،کی میرم ،با کی میام و چجوری میام .فهمیدی؟دندانقروچهای کرد که لبخند کجی زدم و از باقیماندهی پلهها باال رفتم.
بهسمت اتاقم رفتم و مستقیم خودم را در حمام انداختم .پنج-شش دقیقه بعد ،با شنیدن صداهای مبهمی از داخل
اتاق ،متعجب شیر آب را بستم و حولهی لباسی آبی تیرهام را به تن کردم.
بهمحض بازکردن در حمام ،متوجه آشفتگی و جابهجایی وسایل اتاق شدم .با دیدن پرهام و سروش که بیتوجه به
من درحال جابهجایی تختم بودند ،اخمی کردم و پرسیدم:
 چیکار دارین میکنین؟با شنیدن صدایم دست از کار کشیدند و به من نگاه کردند.
پرهام گفت:
 گویا خانم این اتاق رو پسندیدن .ازمون خواستن که وسایل اتاقا رو جابهجا کنیم.حرصی دندانقروچه کردم .میدانستم این کارها را برای حرصدادن من انجام میدهد که موفق هم شده بود.
عصبانی غریدم:
 خانم غلط کردن با شما دوتا .گمشین از جلو چشمم ،زود.این را گفتم و به در خروجی اشاره کردم .نگاهی به هم انداختند و بعد از گفتن چشم ،از اتاق خارج شدند .پوفی کشیدم
و بهسمت کمدم رفتم؛ اما با بازکردن او و دیدن لباسهای زیبا حرصی درش را به هم کوبیدم و داد زدم:
 فرشته خانوم؟بعد از چند لحظه فرشته ،زنی حدوداً سیساله که همراه همسرش خدمتکار این خانهی اشرافی نفرتانگیز بود ،در زد
و با اجازه وارد اتاق شد.
پرسید:
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 امری داشتین آقا؟ وسایل من تو کدوم اتاقه؟با دستش به اتاق کوچکی که انتهای راهرو بود اشاره کرد.
 اونجا آقا.بیشازپیش حرصی شدم .دلم میخواست سر زیبا را توی در همین اتاق بکوبم و برای همیشه خودم و پدرم را از
شرش خالص کنم .آنقدر بیپروا و گستاخ بود که رسماً مرا از اتاقم بیرون انداخت و مثل زندانیها به اتاقی که حکم
انباری داشت ،منتقل کرده بود .کالفه و خجالتزده گفتم:
 میتونی برام یه دست لباس بیاری؟ نمیدونستم وسایلم رو جابهجا کردن؛ وگرنه خودم میآوردم.پرسید:
 کدوم لباستون رو بیارم آقا؟ فرقی نمیکنه. االن میارم.بهسرعت از اتاق خارج شد .کالفه دستم را روی پیشانیام گذاشتم و چشمانم را بازوبسته کردم .نفسم را بیرون
فرستادم ،همان لحظه فرشته در زد و با یک پیراهن آبی و شلوار طوسی وارد اتاق شد.
 بفرمایید.لباسها را گرفتم و تشکر کردم .بعد از خارجشدن فرشته ،آنها را پوشیدم و بهسرعت از اتاق خارج شدم .کارد میزدی
خونم درنمیآمد .از پلهها پایین رفتم و حرصی روبهروی زیبا که روی کاناپهی کرم-شکالتی لم داده بود و طبق
معمول مشغول پیامکبازی و احتماالً فخرفروختن به دوستان عالفی لنگهی خودش بود ،ایستادم و غریدم:
 هر چی هیچی بهت نگفتم ،خیلی پررو شدیا .دیگه کاسه صبرم لبریز شده.با آرامش بلند شد و گفت:
 چی شده فرزین جان؟از اینکه اسمم را طعنهآمیز و همراه با لفظ «جان» به زبان آورده بود ،حرصی شدم و غریدم:
 ببند دهنت رو .تو به چه حقی گفتی وسایل اتاق من رو جابهجا کنن؟ ها؟ با اجازهی کی؟با شنیدن صدای پدرم لبخند تمسخرآمیزی روی لبش آمد.
 با اجازهی من.بهسمتش برگشتم و لبخندی زدم.
 سالم بابا .کجا بودین؟83
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بیتوجه به سؤالم گفت:
 بذار پات رو بذاری تو این خونه ،بعد دعوا مرافه رو راه بنداز.دلخور گفتم:
 دعوا چیه بابا؟بهسمتش رفتم و خواستم بغلش کنم که پسم زد و با اخم گفت:
 دیگه بسه .کالفهم کردی فرزین .این چه رفتاریه؟زیبا بازوی پدرم را گرفت و گفت:
 آروم باش عزیزم .حرفی نزده که.به من نگاه کرد و با لبخند حرصدرارش ادامه داد:
 فقط بهخاطر اتاقش عصبانی شده .فکر میکرد که من بیاجازهی تو این کار رو کردم.پدر دست زیبا را بوسید و گفت:
 بیاجازه یا بااجازهی من فرقی نمیکنه.به من نگاه کرد و حرصی ادامه داد:
 باید حالیش باشه که تو زن رسمی منی و اینجا خونهی خودته و هر کاری که دوست باشی میتونی انجام بدی.مگه نه آقا فرزین؟
زیبا با عشـ*ـوه گفت:
 بیخیال دیگه عزیزم ،اذیتش نکن .من میرم سه تا چای بریزم تا با هم بخوریم. برای من نریز.به بابا نیمنگاهی انداختم و خطاب به زیبا ادامه دادم:
 میخوام برم بیرون تا هر کاری دوست داری تو خونهت انجام بدی.زیبا لبخندی زد.
 مگه من میذارم بری؟ تازه اومدی.لبخند دیگری زد و بهسمت آشپزخانه رفت .نگاه عصبیام رفتنش را دنبال میکرد که با صدای بابا نگاهم را از زیبا
گرفتم و به او دوختم.
ال ازت انتظار همچین کاری رو نداشتم فرزین .تو که انقدر بچه نبودی! از تو بعیده که سر یه اتاق با زیبا دعوات
 اص ًبشه.
عصبی اما آرام گفتم:
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 مشکل من اتاق نیست بابا ،مشکل من خود زیباست .مشکل من رفتارای زشت و گستاخانهی اونه ،مشکل مناعتماد بیجای شما به همچین آدمیه .شما راجبش اشتباه فکر میکنین بابا.
با زنگخوردن موبایلش آن را از جیب شوارش بیرون کشید.
 بسه دیگه فرزین .اگه میخوای همه کنار هم خوشحال باشیم ،این بچهبازیا رو تمومش کن.نگاهش را از من گرفت و درحالیکه به شخص پشت خط جواب میداد ،بهسمت در حیاط رفت .همان لحظه زیبا با
سینی چای بهسمتم آمد و گفت:
 فرشید کجا غیبش زد؟پوزخندی زدم.
 تو حیاطه .راحت باش ،میتونی از نقش آدم خوبا بیای بیرون.سینی چای را روی عسلی گذاشت و ابروهایش را درهم کرد .لبخندی زد و گفت:
 متوجه منظورت نمیشم. اتفاقاً خوب متوجه منظورم میشی.جلوتر رفتم و انگشت اشارهام را بهسمتش گرفتم .تهدیدآمیز گفتم:
 خوب گوشات رو باز کن ببین چی میگم دخترخانوم .این آخرین باریه که دارم با زبون خوش باهات حرف میزنم.به نفعته که زودتر درخواست طالق بدی و دست از سر بابام و زندگیش برداری؛ وگرنه...
وسط حرفم پرید.
 وگرنه چی؟ چه بالیی میخوای سرم بیاری؟ ها؟ این کارا از شما بعیده آقا پلیسه .پلیسا باید امنیت رو برقرار کنن،نه اینکه خودشون بهمش بزنن.
سرم را به چپ و راست تکان دادم و لبخند کجی زدم.
 من بالیی سرت نمیارم .فقط دستت رو پیش بابام رو میکنم ،گرچه دستت رو شده هست .این بابای سادهی منهکه سرش رو عین کبک کرده زیر برف و حالیش نیست تو چه توری براش پهن کردی.
باز هم از آن لبخندهای حرصدرار زد.
 خودت هم خوب میدونی که تمام حرفات مزخرفه .بهانهست ،یه بهانه واسه اینکه پدرت رو نسبت به من بدبینکنی تا دلت خنک شه.
 چی بهتر از این؟ وقتی دست تو رو رو کنم ،مشخصه که دلم خنک میشه. دلم برات میسوزه .پسرک بیچاره!چشمانش را ریز کرد و ادامه داد:
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 داری میسوزی ،داری تو آتیش حسادت و حسرتی که تو وجودت شعلهور شده جزغاله میشی .حسودیت میشه ،بهخوشبختی من و عالقهای که فرشید بهم داره .عالقهای که با خودت میگی ایکاش یکصدمش رو به مادرم داشت.
پوزخندی زد.
 ولی نمیشه جونم .یه ازدواج اجباری هیچوقت نمیتونه عشق و عالقه به وجود بیاره .از اینکه یه بچهی ناخواسته وبیاهمیتی ،عقده داری و بااینحال هنوز هم به خاطر اون میجنگی .با اینکه میدونی اونقدری براش اهمیت نداشتی
که حتی آدرس خونهش رو بهت بده .حسرت میخوری که چرا االن مادرت جای من نیست.
تمام مدتی که حرف میزد ،سکوت کرده بودم و به حرفهایش گوش میدادم .حرفهایش منطقی و درست بود؛ اما
من قدرت شنیدنشان را نداشتم .چشمانم را با حرص بازوبسته کردم و از میان دندانهای بهم فشردهام غریدم:
 ساکت شو.فنجان چایش را برداشت و قلپی از چای نوشید .پوزخندی زد و گفت:
 نگران نباش .اون جاش از من و تو بهتره .فکر میکنی االن که تو بهخاطرش روبهروی من ایستادی و ازش دفاعمیکنی ،کجاست؟ هوم؟ به نظرت مادری که بچهی پنج سالش و ول کرد به امون خدا و رفت پی عشق زندگیش،
االن کجاست؟
دستانم را مشت کردم و درحالیکه از عصبانیت تمام تنم میلرزید ،غریدم:
 گفتم ببر صدات رو.بیتوجه به حرفم ،ادامه داد:
 احتماالً یه گوشهی دنیا داره باهاش خوش میگذرونه .حتماً ازدواج کردن و امشب هم مثل همیشه ،بعد از اینکه باهم یه شام رمانتیک خوردن و کلی دلوقلوهدادن با خیال راحت و دل خوش خوابیده .گور بابای فرزین و باباش ،مگه
نه؟
دیگر تحمل نیاوردم و از کوره در رفتم .محکم زیر دستش کوبیدم و داد زدم:
 گفتم خفه شو .خفه شو آشغال.لیوان در دستش با شدت به زمین خورد و هزار تکه شد .زیبا درحالیکه وحشتزده به من نگاه میکرد و میلرزید،
روی زمین نشست و چشمانش را از درد روی هم فشار داد .با دیدن تکه شیشهای که بدجور در پایش فرو رفته بود،
وحشتزده دستم را روی دهانم گذاشتم و کنارش نشستم.
دستم را بهسمت تکهی شیشه بردم و هول گفتم:
 تکونش نده تا درش بیا...عصبی دستم را پس زد و با گریه وسط حرفم پرید.
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 به من دست نزن روانی.از برخورد شیشه با دستم ،دست خودم هم بریده شد؛ اما بیتوجه به خونریزیاش ،با ترس به پای زیبا چشم دوخته
بودم.
با داد بابا از جا پریدم.
 چه غلطی کردی فرزین؟لرزان از جایم بلند شدم و گفتم:
 نمیخواستم که...داد زد:
 ببر صدات رو.کنار زیبا نشست و دستان لرزانش را گرفت .به پاهایش نگاه کرد و هول گفت:
 نترس عزیزم .گریه نکن.رو به من غرید:
 زنگ بزن اورژانس.با اینکه مشکل با یک باندپیچی ساده هم حل میشد؛ بیحرف بهسمت تلفن دویدم و با اورژانس تماس گرفتم.
همینکه قطع کردم ،گفتم:
 االن میان.بابا بوسـهای بر پیشانی زیبا که کمی آرام شده بود ،زد و پرسید:
 چه اتفاقی افتاد؟زیبا به من اشاره کرد و هق زد.
 اون به من حمله کرد.بابا متعجب به من نگاه کرد.
 حمله؟عصبی به من نگاه کردو از روی زمین بلند شد .درحالیکه حرصی بهسمتم میآمد ،درمانده گفتم:
 به خدا نمیخواستم اینجوری بشه .یهو کنترلم رو...با داغشدن سمت چپ صورتم ،ساکت شدم .دست روی گونهام گذاشتم و ناباورانه به چهرهی خشمگین بابا چشم
دوختم .درسته که کار من اشتباه بود؛ اما باورم نمیشد که بهخاطر زیبا روی من دست بلند کند .چه دل خجستهای
داشتم من!
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فریاد زد:
 گمشو از خونه من بیرون ،یاال.متعجب از حرفش گفتم:
 بابا من توضیح میدم. چه توضیحی؟ هان؟ بار چندمیه که میخوای بابت کارات توضیح بدی؟ هر غلطی که کردی ،تحمل کردم .گفتینمیخوام تو شرکتت کار کنم ،گفتم قبول .رد اون رفیق خلوچلت هومن و پسرعموی احمقتر از خودش رو گرفتی
و گفتی میخوام پلیس بشم ،گفتم قبول .حاال هر روز میفرستنت یه مأموریت که معلوم نیست زنده برمیگردی یا
نه .اونهمه موقعیت خوب واسه ازدواج رو از دست دادی و گفتی نمیخوام با دخترایی که تو میگی ازدواج کنم و
دنبال کسی هم که عاشقم باشه ،گفتم قبول .حاال ببین .همهی اونا بهترین زندگی رو دارن و خوشبختن؛ ولی تو چی؟
دیگه بسه ،زندگی خودت رو به گند کشیدی ،به من ربطی نداره؛ ولی نمیذارم زندگی من هم به گند بکشی.
به زیبا اشاره کردم و حرصی گفتم:
 بابا چرا متوجه نیستین؟ کسی که داره زندگیتون رو به گند میکشه اون عوضی کثافته ،نه...با سیلی دوم در طرف دیگر صورتم ،حرفم نصفه ماند.
بابا داد زد:
 خفه شو .چیزایی که الیق مادرته بار زیبا نکن .همون یهذره احترامی هم که بینمون مونده بود ،امروز نابودشکردی .تموم شد .هر قدر تحملت کردم ،بسه .از امروز دیگه پسری به اسم فرزین ندارم .گمشو بیرون.
باورم نمیشد .قطرهی اشکی که گوشهی چشمم جمع شده بود را کنار زدم .نمیخواستم جلویشان کم بیاورم.
به زیبا اشاره کردم ،لبخند تلخی زدم و گفتم:
 بابا شما بهخاطر این ،کسی که معلوم نیست از کدوم جهنمدرهای وسط زندگی ما پیداش شد.به خودم اشاره کردم و ادامه دادم:
 دارین من رو ،پسرتون رو ،کسی که بیشتر از هر کس دیگهای دوستون داره ،از خودتون میرونین؟پوزخندی زد.
 پسرم؟ من پسری ندارم .میشه از خونهی من بری بیرون؟بعد از چند لحظه که ناباورانه خیره در چشمان عصبی و نافذش مانده بودم ،نفس عمیقی کشیدم و بینیام را باال
کشیدم .نگاهم را از او گرفتم و سریع بهسمت در خروجی رفتم که با صدایش متوقف شدم.
 صبر کن .کلید خونه و ماشین...88
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بهسمتش برگشتم و به دستش که منتظر روبهرویم دراز شده بود ،چشم دوختم .به قطرهی اشکی که گوشهی چشمم
جمع شده بود ،اجازه دادم که جاری شود .با صدایی که از ته چاه بیرون میآمد ،گفتم:
 تو اتاقه ،روی میز.نگاهی به زیبا که صورت گریانش نمیتوانست چشمان شیطانی و خوشحالش را پنهان کند ،انداختم و گفتم:
 تا میتونی از بهشتی که برای خودت ساختی لـ*ـذت ببر؛ چون طولی نمیکشه که تو آتیش جهنم به غلط کردمبیفتی.
نگاهم را به بابا دوختم.
 یه روز پشیمون میشین ،یه روز که دیگه خیلی دیره ،خیلی.از خانه بیرون زدم .نمنم باران صورت خیسم را خیستر میکرد .سریع از در حیاط خارج شدم و پیاده بهسمت خانهی
هومن ،تنها جایی که میتوانستم بروم ،حرکت کردم .مهم نبود که مسیرش چقدر طوالنی است! فقط به این پیادهروی
احتیاج داشتم.
با اینکه از نصفهشب گذشته بود؛ اما خیابانها هنوز هم شلوغ و پررفتوآمد بودند .همانطور که میرفتم ،متوجه
نگاههای متعجب و بعضاً تمسخرآمیز مردم میشدم؛ اما حالم به قدری خراب بود که اهمیتی به این موضوع نمیدادم.
نزدیک خانهی هومن شدم که همان لحظه هومن و هستی از تاکسی پیاده شدند.
کارن هم که جلوی در منتظر بود ،عصبانی غرید:
 کجایی تو نکبت؟ چهارساعته من رو اینجا کاشتی.هومن غرید:
 میخوای چند روز خونهم تلپ شی تازه دو قورتونیمت هم باقیه؟ دیر اومدم که اومدم ،دلم خواست.بحثهای این دو نفر حالم را خوب میکرد .یک لحظه همهچیز را فراموش کردم و با لبخند بهسمتشان رفتم.
 باز چی شده پسرعموها؟با شنیدن صدایم به سمتم برگشتند و همان لحظه هر دو زیر خنده زدند .متعجب به آنها نگاه کردم که هومن
بریدهبریده گفت:
 تو زندهای هنوز؟ فکر کردم تلف شدی بین آشغاال .حتماً پیاده هم اومدی.متعجب و حرصی گفتم:
 بله .چی خنده داره حاال؟ اینکه زندهام یا اینکه پیاده اومدم؟دوباره زیر خنده زدند که کارن با انگشت شست و اشارهاش حلقهای درست کرد و گفت:
 کارت درسته داداش .فقط فکر نمیکردم بهاینزودی این تیپ تو ایران مد بشه.89
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با تعجب گفتم:
 کدوم تیپ؟و همزمان به لباسهایم نگاه کردم که دیدم ،بله .آنقدر اعصابم بهم ریخته بود که با لباس راحتی و همان دمپایی
که از خانه کارن برداشته بودم تا اینجا آمده بودم و حتی موبایلم را هم نیاورده بودم .نفسم را با حرص بیرون فرستادم
و گفتم:
 گوربهگور بشی الهی زیبا!هومن در را باز کرد.
 بریم ،بریم تو تا بیشتر از این آبروت نرفته.***
کارن
بهمحض اینکه هومن در را باز کرد ،فرزین عصبی و کالفه جلوتر از همه وارد حیاط کوچک اما باصفای خانه شد.
هومن طعنهآمیز گفت:
 بفرمایید تو رو خدا ،تعارف نکنید.سقلمهای به پهلویش زدم که غرید:
 ها؟آهسته گفتم:
 این چشه هومن؟همان لحظه فرزین در ورودی را باز کرد و وارد شد .ما هم پشتسرش وارد خونهی نقلی عمو و زنعمو که سالها
بود جایشان در بینمان خالی بود ،شدیم.
هومن بلند پرسید:
 چته فرزین؟ اعصاب نداریا.غریدم:
 گفتم بلند بپرس؟همانطور که بهسمت کاناپهی کرمرنگ میرفت ،گفت:
90

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 با بابا و زیبا بحثم شد ،اساسی .بابام هم نه گذاشت نه برداشت و بعد از دوتا سیلی جانانه که نثارم کرد ،اعالم کردکه دیگه پسری به اسم فرزین نداره و با تیپا از خونه پرتم کرد بیرون.
هومن متعجب گفت:
 نه بابا .بگو جون کارن؟فرزین خودش راروی کاناپه پرت کرد و سرش را میان دستانش گرفت.
بهطرفش رفتم و گفتم:
 اوه اوه! توام که مثل من کتک خوردی.کنارش نشستم و به چهرهی آشفتهاش که میان دستانش پنهان کرده بود ،چشم دوختم.
نگاهم که به دست خونیاش افتاد و پرسیدم:
 دستت چی شده؟ مهم نیست.دستمالی از روی عسلی برداشتم و به دستش دادم .هومن همانطور که دکمههای پیراهنش را باز میکرد ،بهسمتمان
آمد و متعجب رو به من گفت:
 تو دیگه چرا؟حرصی غریدم:
 بهخاطر گندی که جنابعالی زدی دیگه .دیوانه این چه اسمیه برای خودت گذاشتی؟ بابام فکر کرد دوست دخترمهوسط اداره آبروم رو جلو همه برد .آخرش هم یه سیلی مشتی نثارم کرد.
هومن خندید و با چشمان ریزشده ،دستبهسـ*ـینه گفت:
 آهان ،کهاینطور .حاال فهمیدم ،آقا کارن شما االن قهرین که اینجا تلپ شدید .آقا فرزین هم که کالً طرد شدن.بیتوجه به هومن ،رو به فرزین گفتم:
 تعریف کن ببینم ،چی شده؟دستش را از روی صورتش برداشتم و به قیافهی خستهاش خیره شدم.
کالفه گفت:
 چی میخواستی بشه؟ همون بحثای همیشگی .ولی این بار زیبا یه حرفهایی زد که نباید میزد ،من هم از کورهدر رفتم.
نفسش را بیرون فرستاد و ابروهایش را باال انداخت.
 باورم نمیشه که بابام زد تو گوشم.91
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پوزخندی زدم.
 فکر میکنی من باورم میشه؟ اون هم بهخاطر یه اسم الکی.هومن با لحنی که انگار چندشش شده ،گفت:
 اه اه اه! لوسای نکبت ،حالم بهم خورد .چه فازی هم برداشتن حاال! من و هستی اگه یه روز به تیپوتاپ هم نزنیمو یه کتک مفصل مهمون هم نشیم ،روزمون شب نمیشه.
دستبهسـ*ـینه پوزخندی زد.
 اونوقت شماها ...پوف! متأسفم براتون .جمع کنین بابا ،جمع کنین خودتون رو .این قرتیبازیا چیه؟ پاشین برینخونههاتون و به باباهاتون بگین غلط کردم و قال قضیه رو بکنین .یادتون نره پول الزمیما ،یه کاری نکنین از ارثیه
هم محرومتون کنن .قابلتوجه شما آقا فرزین ،من اگه جای تو بودم ،حداقل قبل از گرفتن ارثیه از اون خونه نمیزدم
بیرون.
فرزین پوزخندی زد.
 هه! عمراً دیگه پام رو تو اون خونه بذارم .به پول بابام هم هیچ احتیاجی ندارم.هومن سرش را به طرفین تکان داد و دستش را به معنای «خاک تو سرت» بهسمت فرزین تکان داد .سرزنشگر گفت:
 احمق!منتظر به من نگاه کرد.
حقبهجانب به او نگاه کردم و گفتم:
 بگم غلط کردم بهخاطر دستهگلی که شما به آب دادی؟ عمراً! پس یعنی قضیهی پولگرفتن از بابات هم منتفیه؟ آره؟ شک داشتی؟ اوالً که من هیچوقت به بابام رو نمیندازم ،مخصوصاً حاال .دوماً ،اگه بخوام هم نمیتونم؛ چون بابااونقدر سینجیمم میکنه که باالخره قضیه رو میفهمه و حاال بیا و درستش کن .شروع میکنه به غرزدن که اینهمه
مدرک و پروندهی به این مهمی رو دستیدستی تحویل یه آدم غریبه دادی و فالن و بهمان .من که حوصلش رو
ندارم.
این بار دو دستش را بهسمت هر دویمان به معنای «خاک تو سرتون» تکان داد.
 جفتتون احمقین ،احمقا.همانطور که بهسمت اتاقش میرفت ،گفت:
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 من نمیدونم ،بههرحال اینجا هم جاتون نیست .واال تا اونجایی که من میدونم ،اینایی که با ننهباباهاشون دعواشونمیشه ،میرن خوانندهای چیزی میشن نه اینکه خونه مردم چتر بشن .از االن بگم ،اگه بخواین تلپ بشین اینجا کرایه
اساسی میگیرم ازتون؛ مثل همون کتکایی که خوردین.
بیتوجه به هومن ،دستانم را در هم گره دادم و رو به فرزین گفتم:
 حاال میخوای چیکار کنی؟ واقعاً دیگه نمیخوای برگردی؟حرصی غرید:
 کارن اصالً شنیدی حرفام رو؟ میگم از خونه پرتم کرد بیرون و گفت دیگه پسرم نیستی .گرفتی؟ خب ،خب کجا میخوای بمونی؟ تا ابد که نمیتونیم خونهی هومن بمونیم .من یهجوری با بابام کنار میام؛ چون بهرفتارش عادت کردم .تو چی؟
کالفه گفت:
 چیکار کنم؟ یه خونه واسه خودم اجاره میکنم.هومن درحالیکه از اتاق بیرون میآمد ،گفت:
 تو بیجا میکنی .ما آه در بساط نداریم که با ناله سودا کنیم .هنوز معلوم نیست چند میلیون به این دختره بدهکاریم.شماها هم که ظاهراً هیچکدوم حاضر نیستین به باباهاتون رو بندازین .اونوقت تو میخوای تو این شرایط خونه هم
اجاره کنی؟
کالفه در جواب هومن گفتم:
  310میلیون .به هر کدوممون 103میلیون و  300خردهای میرسه.بین راه خشکش زد.
 جان؟ چند میلیون؟روی مبل ،روبهرویمان نشست .صدای متعجب هستی زودتر از هومن از آشپز خانه بیرون آمد.
 به کی انقدر بدهکارین؟هومن عصبی گفت:
 به یه دختر کوچولو .به نظر از تو هم کوچیکتره؛ ولی ماشااهلل میلیاردره .مدله.هستی بعد از سالمکردن ،سینی چای را روی عسلی گذاشت و درحالیکه کنار هومن مینشست ،پرسید:
 واسه چی؟هومن پوفی کشید و خواست حرف بزند که سریع گفتم:
 نه .قبلش باید قول بدی که به بابا چیزی نمیگی.93
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هستی متعجب از لحنم ،لبخند گیجی زد و گفت:
 باشه ،حاال چرا میزنی؟ قول میدم .حاال میگین ماجرای این دختره و پوال و ترس از بابات چیه؟ با این رفتاراتونکم مونده از فوضولی بترکم.
هومن گفت:
ت و فرودگاه چمدونش با چمدون کارن جابهجاشد و فرزین هم ندونسته چمدون رو که اینهمه پول توش بود ،دورانداخت .از اون ور چمدون کارن که پر از پرونده مهم بود ،دست اون افتاد؛ ولی کارن پسش گرفت .حاال هم ما باید
پول دختره رو تمامکمال بهش بدیم تا دست از سرمون برداره .اگه چیزی به باباش بگی ،دیگه تا آخر عمر ولمون
نمیکنه.
فرزین ناگهان از جا پرید و گفت:
 اوه! خوب شد یادم انداختین ،حواس نمیذاره این زیبا برا آدم که.به هومن نگاه کرد و حرصی ادامه داد:
 ضمن اون حسابی که بعداً بهخاطر اون چند ساعت خفگی تو ماشین آشغالی از شما میرسم ،باید بگم که هیچچمدونی پیدا نکردم؛ ولی...
هول گفتم:
 ولی چی؟جدی پرسید:
 کارن تو محلهتون کسی رو دارین که خرتوپرت جمع کنه؟متعجب گفتم:
 ها؟ کارمندای شهرداری بهم گفتن ممکنه یه نفر که میشناختنش چمدون رو برداشته باشه .توام میشناسیش؟گیج و متعجب گفتم:
 آره ،یه مردی هست یه گاری کوچیک هم دا...وسط حرفم پرید.
 خودشه ،همینه .باید بریم سراغش.بلند شد و ادامه داد:
 پاشین.هومن با چشمان درشتشده ،گفت:
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 فرزین ،االن؟ میدونی ساعت چنده؟ االن مگس هم تو کوچه پر نمیزنه.یک پایم را روی پای دیگر انداختم.
 تازه من فکر نمیکنم چمدون دستش باشه .اون آدم خوبیه و اگه ببینه پول داخلشه برش نمیداره یا حداقل باپوالش بر نمیداره.
فرزین گیج گفت:
 خب پس چیکار کنیم؟ چیکار کنیم نصفهشبی؟ چایی هستی خانوم رو میخوریم و میخوابیم .فردا هم روز خداست.قندی در دهانم انداختم و یک نفس چای را باال کشیدم .ادامه دادم:
 درضمن ،من فکر نمیکنم این پوله دیگه پیدا بشه .باید خودمون پول جور کنیم.از جایم بلند شدم و گفتم:
 پاشین ،پاشین بریم بخوابیم.هومن شاکی گفت:
 چی چی رو بخوابیم؟ بشین بینیم باو .قرار شد قضیه فرهاد رو بگی.نالیدم:
 هومن نصفهشبه .ولم کن توروخدا.نچی کرد.
 نهخیر ،تا نگی فرهاد و دختره چیشدن ،نمیذارم از جات تکون بخوری.پوفی کشیدم و گفتم:
 خیلی گیری هومن .فرهاد که هنوز بهوش نیومده؛ اما عالئم حیاتیش بهتر شده .از دختره هم خبری نیست.هستی بهسمتمان آمد و گفت:
 اتاق هومن رو براتون آماده کردم.هومن چشمانش را درشت کرد و درحالیکه با دست به ما اشاره میکرد ،رو به هستی گفت:
 من؟ با این دوتا تو یه اتاق بخوابم؟هستی حقبهجانب گفت:
 نه پس ،من و تو تو یه اتاق بخوابیم که مثل اون شب تو خواب بلند شی و همهی کتابام رو جرواجر کنی.فرزین از جایش بلند شد و گفت:
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 بچهها بحث نکنین ،من تو هال میخوابم .میدونم سخته براتون؛ اما فقط همین یه امشبه ،از فردا یه جایی واسهخودم پیدا میکنم.
هومن سریع گفت:
 منظورمون این نبود فرزین ،ما همهش بحث داریم.دست روی شانه فرزین زدم و گفتم:
 تو که میدونی این هومن دیوونهست .به دل نگیر.هومن گفت:
 بریم ،بریم بخوابیم که چه شبی بود امشب!غریدم:
واسه شما که خیلی بد نبود .ما دوتا جور گندایی که زدی رو کشیدیم. حاال هرچی.هستی گفت:
 راستی من فردا دانشگاه دارم .صبحانهتون رو آماده میذارم روی میز.لبخندی زدم و گفتم:
 ممنون هستی جان .شب بهخیر.بهسمت پلهها رفتم .هومن و فرزین هم بعد از تشکر و گفتن شب بهخیر به هستی که درواقع صبح بهخیر بود،
پشتسرم راه افتادند.
وارد اتاق هومن شدیم و روی تشکهایی که کنار هم پهن شده بود ،ولو شدیم .هومن وسط و من و فرزین کنارش
خوابیدیم.
***
با برخورد شیء محکمی به صورتم از جا پریدم و پای هومن را که اگر یک ثانیه دیرتر بیدار شده بودم ،در حلقم فرو
کرده بود ،آنور انداختم .خوابآلود دستی میان موهایم کشیدم و به ساعتمچیم نگاه کردم .عقربهها ساعت8:30
دقیقه را نشان میدادند .با دیدن ساعت و یادآوری قولی که به شیوا داده بودم ،از جا پریدم که سرم محکم به لبهی
در کمد نیمهباز هومن خورد و آخم به هوا رفت .همانطور که با یک دست محل برخورد را ماساژ میدادم ،زیر لب
غریدم:
 آخ! گوربهگور بشی الهی هومن.96
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ناگهان هومن گفت:
کارن نکبت مگه قرار نبود اول برای من زن پیدا کنی بعد خودت عروسی بگیری؟ پس چرا من هنوز سینگلم؟غلتی زد و ادامه داد:
 عروسیت رو به عزا تبدیل میکنم ،حاال ببین.چشمغرهای رو به پلکهای بستهاش رفتم .همانطور که از جایم بلند میشدم ،نچی کردم.
 وسط خواب هم من بیچاره رو ول نمیکنی؟همینکه بلند شدم ،دوباره سرم به لبهی در باالیی کمد خورد .همانطور که عصبی درش را به هم میکوبیدم ،با
حرص گفتم:
 اینا چرا انقدر پایینه؟ هیچیت که مثل آدم نیست ،ببند در این بیصاحابا رو الاقل.با تأسف به هر دویشان که غرق در خواب بودند ،نگاه کردم و پوفی کشیدم .هومن که همیشه همین بود؛ ولی از
فرزین آن هم با حال زاری که دیشب داشت ،توقع نداشتم که آنقدر آسوده خوابش ببرد.
لگدی به پهلوی هر دویشان زدم و غریدم:
 پاشین ،پاشین تنبال .مگه نمیخواین برین اداره؟فرزین خوابآلود گفت:
 ولمون کن بابا ،من که امروز نمیرم اداره .باید برم دنبال چمدون.کالفه درحالیکه بهسمت دستشویی میرفتم ،گفتم:
 من فکر اینم شماها هر روز چجوری از خواب پا میشین؟همانطور که شیر آب را باز میکردم ،زیرچشمی هومن را میپاییدم که غلطی در جایش زد و گفت:
 دقیقاً به همین روش منتهی توسط هستی خانم.خمیازهای کشید.
 من هم نمیرم اداره ،میخوام برم کمک فرزین .گمشو با اون زن خفتت .اه! همین امشب برای من زن میگیری.حرصی از دستشویی بیرون آمدم و دوباره لگدی به پهلویش زدم.
 ادامه اون خواب مزخرفت رو بعداً ببین .فعالً پاشو ،باید بیای کمک من.بهزور الی یکی از چشمهایش را باز کرد و همانطور که دستهایش را میکشید ،آب دهانش را قورت داد.
 کمک؟ چه کمکی؟ باید بریم عکاسی رو تروتمیز کنیم.متعجب و خوابآلود گفت:
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 عکاسی خودت رو؟ همونکه پنجساله درش رو تخته کردی؟دوباره چشمانش را بست و سرش را داخل بالشت فرو کرد.
 خواب دیدی ،خیر باشه.کتفش را گرفتم و بهزور بلندش کردم.
 پاشو هومن .خواب ندیدم .به شیوا قول دادم که کمکش کنم.ناگهان در جایش نشست .چشمانش را ریز کرد و با لحن شیطنتآمیزی گفت:
 شیوا کی باشن؟نچی کردم و گفتم:
 ببند گاله رو ،زود بلند شو .شیوا همون دخترست که چمدونم باهاش جابهجا شد.چشمانش درشت شد.
 میخوای از اون عکس بگیری؟ امروز؟ واسه چی؟ واسه اون گندی که جنابعالی زدی ،داره یکی از قراردادای بزرگشون بهم میخوره .باید کمکش کنیم یا نه؟دوباره خوابید.
 ولمون کن بابا .من میترسم ازش.بازویش را کشیدم و غریدم:
 دستتنها که نمیتونم .پاشو.نچی کرد و با غرولند از جایش بلند شد .همانطور که دستش را میان موهای پریشانش میکشید و بهسمت دستشویی
میرفت ،گفت:
 ها ،راستی فرصت نشد دیروز بهت بگم ،حامد فردا برای بچهش یه مهمونی میگیره .ما رو هم دعوت کرده .بریم؟دست و صورتش را شست.
همانطور که کتم را به تن میکردم ،گفتم:
 خب همینجوری خشکوخالی که نمیشه ،باید یه کادویی چیزی بخریم.شاکی بهسمتم آمد.
 من؟یا تو؟ من و تو نوزاد پسر رو از دختر تشخیص نمیدیم ،چه برسه به لباس و وسایلش!دکمه آخر کتم را بستم.
 پس بجنب لباس بپوش که بریم پایین از هستی کمک بگیریم .بعد هم زود بریم عکاسی.به ساعتم نگاه کردم و پوفی کشیدم.
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 تا االنش هم خیلی دیر شده.همانطور که بهسمت کمدش میرفت ،گفت:
 باهوش ،هستی دانشگاهه.با دستم روی پیشانیام زدم.
 حواس نمیذاری برا آدم که .خب حاال چیکار کنیم؟جلویش ایستادم.
 بدون کادو که نمیشه .نریم هم زشته.باالخره پیراهنی از زیر همهی لباسهایش بیرون کشید و لباسهایش مثل بهمن از کمد سقوط کردند و روی پاهایم
جمع شدند.
پوفی کشید.
 چارهای نداریم جزء اینکه خودمون بریم خرید.کالفه از الی لباسها بیرون آمدم و رو به هومن که درحال تعویض لباس بود ،پوزخندی زدم.
 مگه نگفتی نوزاد پسر و از دختر تشخیص نمیدیم؟ خب ،چاره چیه؟ اصالً میخوای دستخالی بریم .ها؟از اتاق خارج شد .نگاهی به فرزین انداختم و همراه هومن پایین رفتم.
یکراست بهسمت آشپزخانه رفت که بازویش را کشیدم.
 کجا؟ کجا؟ کجا؟متعجب به من نگاه کرد و بازویش را از دستم کشید.
 نباید یه چی کوفت کنیم؟دستش را کشیدم و بهسمت در خروجی رفتیم.
 نهخیر ،وقت نداریم. وایسا بینم.دستش را کشید و شاکی گفت:
 اینطور که از وجنات کار پیداست ،جنابعالی تا ظهر میخوای عین کوزت از من کار بکشی .نباید یه چیزی بخورمکه جون داشته باشم؟
 بیا بریم حاال .بعداً یه چیزی میخوریم.99
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بیتوجه به من ،بهسمت میز رفت و در برابر نگاه من که هر لحظه عصبیتر میشد سرفرصت از خجالت شکمش
درآمد و همهی خوراکیهای روی میز را که تمام کرد .حرصی گفتم:
 نمیگی اون فرزین بدبخت چی بخوره؟از روی صندلی بلند شد و گفت:
 خودش میگرده یه چیزی پیدا میکنه .مگه نمیگی دیره؟ بریم دیگه.تکیهام را از دیوار برداشتم و چشمغرهای به هومن رفتم.
از خانه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم .به اولین ترافیک که رسیدیم ،گوشیام را از جیبم بیرون آوردم و مشغول
گرفتن شمارهای که شیوا روی کاغذ برایم نوشته بود ،شدم.
هومن مشکوک به من نگاه کرد و گفت:
 میبینم که شماره هم ردوبدل کردین .خیر باشه آقا کارن.زیرچشمی به او نگاه کردم.
 خودش شمارهش رو داد که پولش رو بدیم.دستبهسیـنه نگاهش را به جاده دوخت.
 تو که راس میگی.بعد از چند بوق باالخره صدای خوابآلودش در گوشی پیچید.
 هان؟ مگه مرض داری سر صبحی زنگ میزنی؟خندیدم.
 اوالً سالم .دوماً ،یکم باادبتر ،واسه خانومی مثل شما ،عیبه.کالفه گفت:
 برو بابا .کی هستی؟ کارن. کارن دیگه کدوم خریه؟ از دوستای جهانی؟راه افتادم و ابروهایم را در هم کردم.
 درست صحبت کن ،خر خودتی .من همونم که چمدونت باهاش جابهجا شد.با صدایی که انگار خواب از سرش پریده بود ،غرید:
 تویی؟ مردهشور خودت و اون صدای نحست رو ببرن .من رو وسط خیابون ول میکنی بزغاله؟خندیدم.
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 به اعصابت مسلط باش.با لحنی کشیده گفت:
 زهرمار .شماره من رو از کجا آوردی عتیقه؟ خودت دادی .یادت رفته؟حرصی گفت:
 دادم که پول رو جور کنی .کردی؟ تو چی فکر میکنی؟ از اون موقع که همدیگه رو دیدیم ،هنوز یه شبانهروز هم نگذشتهها .بهت قول دادم کهخسارت عکسا رو جبران کنم .حاال آدرس مغازهی عکاسیم رو میفرستم برات .دو-سه ساعت دیگه بیا.
 اکی .پوال هم زودتر جور کن ،اه!قطع کرد .خندیدم و بعد از گذاشتن گوشی در جیبم به هومن که یک ابرویش را باال داد بود و خیره به من نگاه
میکرد ،نگاه کردم.
کمی روی صندلی جابهجا شد و گفت:
 میبینم که روابطهتتون حسنه شده .خبریه؟خندیدم و مشتی به شانهاش زدم.
 کوفت.خندید و تهدیدآمیز گفت:
بهت گفته باشما ،عاشق ماشق نشی .اول من...خندیدم.
 چشم ،اول شما.***
همینکه در مغازه را باز کردم ،دیوارها و وسایل سراسر خاکی و پر از تار عنکبوت و چراغ شکسته وسط سقف توجهام
را جلب کرد.
هومن از پشتسرم نالید.
 اوه! افتضاحه.دستانم را به پهلویم زدم و سرم را تکان دادم.
 موافقم شدید.101
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 خب دیگه ،با اجازهتون من مرخص شم که کلی...سریع بهسمتش برگشتم و بازویش را کشیدم.
 کجا؟ هستی حاال...عقبعقب آمد و گفت:
 کارن تو رو خد .اینجا حاالحاالها تمیز نمیشه.با لحنی شیطانی گفتم:
 باید بشه.از در مغازه فاصله گرفتم و کلید را بهسمتش انداختم که در هوا قاپید .درحالیکه برای گرفتن شلنگ و وسایل تمیزکاری
بهسمت مغازه بغلی میرفتم ،گفتم:
 برو تو و تا من میام ،وسایل رو مرتب کن.باالخره وسایل موردنیاز را تهیه کردم و مشغول شدیم.
هومن مشغول شستن زمین و من سرگرم گرفتن تارعنکبوتها با طاقروب و تمیزکردن وسایل شدم .به هومن که
برخالف همیشه از کار فراری نبود ،شیطتنت نمیکرد و سخت مشغول بود ،نگاه کردم و گفتم:
 خوب ساکتیا .داری نقشه میکشی؟حرصی کمرش را صاف کرد و گفت:
 نهخیر ،فقط میخوام زودتر از دستت خالص شم.خندیدم و زیر لب گفتم:
 باشه.امروز برخالف دیروز ،سرحال و خوشحال بودم و تصمیم گرفتم این بار من سربهسر هومن بگذارم.
از پشت نزدیکش شدم و صدا زدم:
 هومن؟همینکه بهسمتم برگشت ،طاقروب را با تارعنکبوتهایش در صورتش فرو کردم.
به هومن که چشمهایش را بسته بود و دندانهایش را با حرص روی هم میفشرد ،خیره شدم و از خنده ریسه میرفتم
که دستانش را مشت کرد و از الی دندانهای به هم قفلشدهاش غرید:
 کارن.سریع حالت صورتش عوض شد و لبخندی شیطانی زد.
 خودت خواستی.102
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این را گفت و شلنگ را بهسمتم گرفت .عقبعقب رفتم و همانطور که دستانم را برای بازداشتنش از این کار جلو
گرفته بودم ،با خنده گفتم:
 نه هومن...لبخند کجی زد و انگشت اشارهاش را سر شلنگ گرفت که آب با شدت بهسمتم پاشیده شد و در یک آن مثل موش
آبکشیده شدم .همچنان عقبعقب میرفتم و از هومن میخواستم بس کند که از در مغازه خارج شد و از پشت به
شخصی خوردم .برگشتم و با اخمهای در هم مرد مواجه شدم.
 چه خبرتونه؟نگاهی عصبی به چهرهی خوشحال هومن انداختم و سریع گفتم:
 شرمنده.همانطور که با تأسف به من نگاه میکرد ،از کنارم رد شد و گفت:
 مردم دیوانه شدن.چشمغرهای به هومن رفتم و به مغازه برگشتم.
غریدم:
 دیوانه!بیخیال شانهای باال انداخت.
 خودت شروع کردی .من که کاری به کارت نداشتم.پوزخندی زدم.
 هه! تو؟ بعید میدونم بدون نقشه تا اینجا اومده باشی. بعید ندون.نگاهی کالفه به خودم انداختم و پوفی کشیدم.
 ببین چه به روزم انداختی!ابروهایش را باال انداخت ودستبهسـ*ـینه ایستاد.
 هنوز تموم نشده.با چشمش به بیرون اشاره کرد که همان لحظه صدای برخورد دو ماشین و دزدگیر ماشینم بلند شد.
هومن لبخند کجی زد و گفت:
 عشق گرامیتون اعالم حضور کردن.103
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متعجب رد نگاهش را گرفتم .شیوا مغرور از ماشین قرمزرنگش پیاده شد و در را بهم کوبید .در مغازه را باز کرد و وارد
شد .نگاهی به شیوا و نگاهی دیگر به سپر ماشینش که محکم به پشت ماشینم خورد بود؛ ولی خسارتی نرسانده بود،
انداختم.
حرصی به شیوا نگاه کردم و گفتم:
 تو رو خدا انقدر تو رودربایستی نباش ،قشنگ میزدی میترکوندی دیگه.نگاهی تأسفبار به سروضعم انداخت و با لبخند حرصدراری گفت:
 نمیشه آقا پلیسه .میترسیدم رو عروسکم خط بیفته.یک تای ابرویم را باال انداختم و دستبهسـ*ـینه گفتم:
 اونوقت از کی تا حاال شما تصمیم گرفتی که رانندگی یاد بگیری؟همانطور که از کنارم میگذشت و کیفش را از روی شانهاش میانداخت ،خیره به من نگاه کرد و لبخند کجی تحویلم
داد.
 از اون موقع که یه آدم نفهم وسط خیابون ولم کرد و رفت.ابروهایم را باال انداختم.
 هوم.به وضعیت ماشینها اشاره کردم.
فقط دعا کن معلم رانندگیت رو نبینم؛ وگرنه خودم به شخصه اعدامش میکنم.جلوتر آمد و لبخندی زد.
 هوم ،من یه دعای بهتر میکنم .دعا میکنم زودتر پول من رو جور کنی؛ چون درغیراینصورت ،من به شخصهجنابعالی رو اعدام میکنم.
هومن که تا آن لحظه به طرز عجیبی ساکت بود ،جلو آمد و رو به شیوا گفت:
 ایول .خوشم اومد.پوزخندی زدم.
 دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.شیوا چشمانش را درشت کرد و حرصی غرید:
 دیوانه عمهته پسرهی نفهم.لبخند حرصدراری زدم.
 نظرات بقیه واسه عمهم مهم نیست.104
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 خب عموته.هومن غرید:
 ها؟خندیدم.
 عموم بابای هومنه.شرمنده به هومن نگاه کرد.
 ببخشید...دوباره نگاه عصبیاش را به من دوخت و مثالً خواست قضیه را ماستمالی کند.
خب حاال بابای هر خری که هست.هومن حرصی غرید:
 خر خالهته.خندیدم.
 حاال چرا خالهش؟ به تو هم باید جواب پس بدم؟شیوا پوزخندی زد.
 اتفاقاً خاله ندارم؛ ولی خالهی خودت خره. اصالً خودت خری.همانطور که از خنده ریسه میرفتم ،به شیوا و هومن که جلوی هم گارد گرفته بودند ،نگاه میکردم.
جلو رفتم و از هم جدایشان کردم.
 بسه دیگه .جمع کنین این خراتون رو خواهشاً.شیوا غرید:
تو خفه شو لطفا!حرصی گفتم:
 خیلی پررویی به خدا .من رو بگو که بهخاطر تو امروز اداره نرفتم و از اون موقع که جنابعالی تازه از خواب ناز بیدارشده بودی ،داشتم اینجا جون میکندم.
شیوا دستانش را به پهلویش زد.
 وظیفهت بود.105

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

هومن سریع گفت:
 دروغ میگه ،بهخاطر اینکه با باباش چشمتوچشم نشه ،نرفت.با لحن کشیدهای غریدم:
 هومن!غرید:
ها؟مگه غیر اینه؟ تعارف نکن تو روخدا .کل  27سال زندگیم رو بریز وسط.شیوا سریع گفت:
 کسی حوصلهی تراژدی زندگی تو رو نداره .همون یهبار که گفتی ،واسه هفت پشتم بسه.خواستم جوابی بدهم که با صدای آهنگ زنگ گوشی هومن از جا پریدیم.
حامد پهالنه...
غریدم:
هومن تو رو جون هر کی دوست داری این آهنگ رو عوض کن .هر بار که گوشیت زنگ میخوره من سکته میکنم.همانطور که گوشی را از جیبش بیرون میکشید ،گفت:
 به تو چه آخه؟ اصالً شاید دلم بخواد صدا نالهی مرغ پابهماه رو بذارم .تو رو سننه؟ انگار یادت رفته هر روز صبح که خونمونی با این صدا اون هم تو دو وجبی گوشم از خواب میپرم. به درک! من االن میرم ،شما هم تا فردا تو سروکلهی هم بزنین. بری که برنگردی.همانطور که موبایلش را جواب میداد ،برو بابایی گفت و از در بیرون رفت.
پوفی کشیدم و نگاهی به شیوا انداختم .به صندلی کنار دیوار اشاره کردم و گفتم:
 اونجا بشین تا دوربین رو آماده کنم.بیحرف روی صندلی نشست .بهسمت دوربین رفتم ،کاغذ کوچکی که با آدامس روی صفحهاش چسبانده شده بود،
توجهام را جلب کرد.
متعجب از روی صفحه آن را برداشتم و نگاهش کردم .دستخط افتضاح هومن به زحمت قابلخواندن بود.
 پسر عزیزم ،این وصیت من رو آویزهی گوشت کن .از پیرمردا و پیرزنای غرغرو عکس نگیر ،از بچههای زیر پنجسال هم همینطور .از دخترای خوشگل که اصالً .وای به حالت ،فقط وای به حالت اگه بفهمم با دخترای خوشگل
عکس گرفتی ،خودم از گور پا میشم و خفهت میکنم! باشد که پند گرفتندی و رستگار شدندی .بای.
106
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حرصی کاغذ را مچاله کردم و روی زمین پرت کردم که نگاهم با تصویر شیوا داخل دوربین برخورد کرد .دستی به
شالش کشید و پرسید:
 تنظیم شد؟هربار که باهم برخورد کرده بودیم ،آنقدر غرق بحث و دعوا شده بودیم که تابهحال به چهرهاش دقت نکرده بودم.
صورت و بینی ظریف و گردی با چشمان قهوهیای روشن و لبان کوچک و حالتداری داشت .زیبا بود و چهرهی
دلنشینی داشت .نمیدانستم چرا قلبم از خیرهشدن در چشمانش به تپش درآمده بود؛ اما بههربدبختی که بود ،بر خودم
مسلط شدم و سریع دوربین را تنظیم کردم .آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 چرا .لطفاً اینجا رو نگاه کن .یهکم هم صورتت رو بهسمت چپ مایل کن.کاری که گفتم را انجام داد و پرسید:
 خوبه؟ آره .چه ژستی باید بگیری؟ تبلیغ چیه؟ عکسا ادیت هم میخواد؟ نه خیلی .تبلیغ لباسیه که پوشیدم .ژست خاصی هم سفارش نکردن ،فقط باید عکسای خوب و باکیفیتی بشن.عکاس خودمون رفته بود مسافرت؛ وگرنه نمیومدم.
به مانتوی ورنی آبیرنگی که روی لبههای آستین و پایینش طرحهای سنتی و ظریفی داشت ،نگاهی انداختم و گفتم:
 اکی .لبخند بزن.یک ،دو ،سه گفتم و عکس گرفته شد؛ اما من همچنان محو لبخند شیرینش بودم که با تکانخوردن لبهایش به
خود آمدم و صدای حرصیش تازه به گوشم رسید.
 هوی! با تواما.سرم را باال آوردم و بیاختیار گفتم:
 جانم؟ابروهایش را باال انداخت.
 اوهو! میبینم که باالخره طرز مثل آدم حرفزدن رو یاد گرفتی.پوزخندی زدم.
 امیدوارم توام یاد بگیری.بیتوجه به حرفم ،کالفه گفت:
 چهارساعته دارم میپرسم چیکار کنم؟ حواست کجاست؟ همینجا.107
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قدمی جلوتر رفتم و دستم را به پهلویم زدم .متفکر گفتم:
 هوم ،خب به نظرم بهتره برای عکس بعدی رو اون صندلی پایهبلند بشینی .اینجوری مانتو بهتر پیداست.از روی صندلی بلند شد و روی صندلی چوبی پایهبلندی که با اشاره دست نشانش داده بودم ،نشست.
پشت دوربین رفتم و به او نگاه کردم.
 خب حاال یه پات رو بذار رو پایه و پای دیگهت رو بنداز.سریع انجام داد و پرسید:
 اینجوری؟لبخندی زدم.
 آره ،عالیه.شیوا هم لبخندی زد.
 خوب واردیا.ابروهایم را باال انداختم.
 ما اینیم دیگه.تمرکزم را به دوربین دادم و گفتم:
 صاف بشین لطفاً .یک ،دو...خواستم سه را بگویم که ناگهان پایهی صندلی شکست و شیوا با مخ زمین خورد.
به زحمت خودش را جمعوجور کرد و درحالیکه دستش را روی صورتش میگذاشت ،چشمانش از شدت درد فشرده
شد.
بهسمتش دویدم و کنارش زانو زدم .نگران به او نگاه کردم و گفتم:
 حالت خوبه؟جوابم را نداد و همچنان مشغول آهونالهکردن بود .دستم را به صورتش نزدیک کردم و گفتم:
 بردار دستت رو ببینمت.حرصی دستم را پس زد و سرش را بهسمتم برگرداند.
 دستت رو...با برخورد بینیش به پیشانیام ،حرفش نصفه ماند .آخی گفت و عصبانی به من نگاه کرد.
 آخر این پیشونی نحست کار دست دماغ نازنین من میده.متعجب از رفتارش و نگران بهخاطر پارگی لبش و درحالیکه سعی میکردم از حرفهایش به خنده نیفتم ،گفتم:
108
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 بذار ،بذار یه چسب زخمی چیزی برات پیدا کنم.عصبیتر از قبل سرش را بهسمتم برگرداند.
 الزم...با برخورد دوبارهی بینیاش به پیشانیام ،مجدد آخی گفت و بینیاش را مالید.
حرصی غرید:
 چرا این پیشونیت انقدر تو دستوپاست؟بیاختیار به خنده افتادم .عصبیتر شد و گفت:
 به چی میخندی نکبت؟میان خندههایم بهزور گفتم:
 ببخشید ،دست خودم...خنده حرفم را نصفه گذاشت.
شیوا هم به خنده افتاد و گفت:
 خیلی بی شعوری.خندهام را خوردم و بلند شدم.
 میتونی بلند شی؟زانویش را گرفت و درحالیکه بهسختی از روی زمین بلند میشد ،گفت:
 آره.به ثانیه نکشید که از درد به خود پیچید و تعادلش را از دست داد .قبل از اینکه دوباره زمین بخورد ،سریع قدمی
برداشتم و محکم بازوهایش را گرفتم .سرش را باال آورد و متعجب در چشمانم خیره شد .نمیتوانستم نگاه خیرهام را
از چشمان قهوهای خوشحالتش بگیرم و ضربان قلبم هر لحظه باالتر میرفت .آب دهانم را قورت دادم و بهسختی
گفتم:
 ترسوندیم.لبخند نصفهنیمهای زد.
 چشمات از نزدیک خیلی قشنگتره.قبل از اینکه فرصت تعجبکردن از جملهاش را پیدا کنم ،سریع بازوهایش را از دستم کشید و اخمی کرد.
 مردهشورت رو ببرن .این از خودت ،این هم از عکاسیت .داغون شدم.هنوز خیره به او نگاه میکردم و قدرت گفتن هیچ حرفی را نداشتم.
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پرسید:
 اینجا روشویی داره؟به خودم آمدم.
 چی گفتی؟حرصی غرید:
 مگه کری؟ پرسیدم اینجا روشویی داره؟ نه .قبلش چی گفتی؟پوفی کشید.
 گفتم این از خودت... قبلش.اخم غلیظی کرد.
 هیچی.با نگاهی مغازه را از نظر گذراند و بعد از چند لحظه ،خودش روشویی را پیدا کرد.
 تا من صورتم رو راستوریس میکنم ،توام یه صندلی درستوحسابی پیدا کن که ادامه عکسا رو بگیریم .اه!عصبی بهسمت روشویی رفت .با چشمان درشت رفتنش را دنبال میکردم که گوشیام زنگ خورد .با دیدن نام هومن،
اخمهایم در هم رفت و همینکه ارتباط برقرار شد ،حرصی غریدم:
 کار تو بود ،نه؟ تو پایه صندلی رو اینجوری کردی ،آره؟ من گفتم یه نقشهای تو اون کلهی بیمخته .بترکی هومن.اصالً همهش تقصیر منه که به آدم مرموزی مثل تو اعتماد میکنم .آخه نگفتی اگه یه بالیی سر دختر مردم بیاد ،من
چه خاکی باید تو سرم بریزم؟ ها؟
 چی داری دنبال هم بلغور میکنی؟ بیخیال کارن ،کمکم کن.حرصی غریدم:
 مطمئنم کار خود نکبتته .خودت اعتراف کن تا نیومدم سراغت. آره ،آره .حاال تو رو خدا ول کن این حرفا رو ،به داد من بیچاره برس.پوفی کشیدم.
 باز چی شده؟ امروز تولد 24سالگی هستیه و این بیستوچهارمین سالیه که تولدش رو یادم رفته.110
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 آفرین .خب حاال امسال که یادت اومده ،برو بهش تبریک بگو .من هم وقتی اومدم ،بهش میگم .حله؟ حاال بریمسراغ اون قضیه...
 چی چی رو حله؟ باید براش جشن بگیریم؛ ولی من نمیدونم چیکار باید بکنم .وای کارن! دارم دور خودم میچرخم.چندساعت بیشتر وقت نداریم.
 من کار دارم ،خودت یه کاریش بکن .تازه فرزین هم که هست. فرزین رفته وسایل تزئین رو بخره .من هم میخوام کیک رو درست کنم .آخه هستی کیک خونگی دوست داره.زیر خنده زدم.
 تو؟ تو میخوای کیک درست کنی؟ مگه چیه؟ فرزین هم کمکم میکنه .تو باید بری دنبال کادو .از طرف من و فرزین هم بخر.به خودم اشاره کردم و متعجب گفتم:
 من؟ من به عمرم یه کادوی دخترونه هم نگرفتم .سطح توقعاتت از من خیلی باالست.غرید:
 اه! من نمیدونم .یه کاریش بکن دیگه .فعالً. الو؟ الو هومن؟حرصی گوشی را در جیبم انداختم که همان لحظه صدای کالفه شیوا به گوشم خورد.
 اه! لعنتی ،نکبت ،بیشعور.بهسمت روشویی رفتم و از آینه به شیوا که بیتوجه به من در حال وررفتن با لبش بود ،خیره شدم .لبخند کجی زدم
و سرم را به چپ و راست تکان دادم ،دستمالی از جیبم بیرون آوردم .نزدیکتر شدم و دستم را از پشتسر جلو فرستادم
و دستمال را جلوی صورتش گرفتم.
 بگیر ،خون لبت رو پاک کن.کالفه دستمال را از دستم قاپید و برگشت .درحالیکه حرصی آن را به لبهایش میکشید ،بهسمت کیفش که روی
یکی از صندلیها بود ،رفت و فلشی را از داخلش بیرون آورد .بهسمتم آمد و فلش را جلوی چشمانم گرفت.
 بگیر .با این وضعیت دیگه نمیتونم عکس بگیرم .عکسا رو که درست کردی ،بریز رو این فلش.درحالیکه فکرم پیش تولد و خاکی که باید در سرم میریختم ،بود ،فلش را از دستش گرفتم و باشهای گفتم.
کیفش را از روی صندلی برداشت و بعد از گفتن خداحافظی از کنارم گذشت که ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد.
سریع بهسمتش برگشتم و گفتم:
 وایسا.111
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دستش را از روی دستگیره در برداشت و متعجب بهسمتم برگشت.
کمی اینپاوآنپا کردم و گفتم:
 یه خواهشی ازت دارم.منتظر به من نگاه کرد که ادامه دادم:
 میخوام کمکم کنی.ابروهایش را باال انداخت و به خودش اشاره کرد.
 من؟ چه کمکی؟ میخوام تو انتخاب چندتا کادو کمکم کنی .امروز تولد دخترعمومه و من باید کادوها رو بخرم؛ ولی راستش نمیدونم،نمیدونم چی بخرم؟! یعنی اصالً نمیدونم دخترا از چی خوششون میاد.
گیج ادامه دادم:
 اگه کادویی بخرم که خوشش نیاد ،چی؟خندید.
 نترس بابا ،من کمکت میکنم.ذوقزده گفتم:
 جدی میگی؟لبخندی زد و چشمانش را به عالمت تأیید بازوبسته کرد.
سریع کلید مغازه را برداشتم و هول گفتم:
 پس بریم.خندید.
 صبر کن بابا .چقدر هولی تو! همینجوری که نمیتونم بیام.به بیرون مغازه اشاره کرد و ادامه داد:
 باید ماشین جهان رو پس بدم.یک تای ابرویم را باال انداختم.
 پس بگو ،این ماشین آقا جهانه که انقدر باهاش ژست میگرفتی .فقط من موندم چجوری حاضر شده ماشین روبده دست تو.
 بهزور.112
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همان لحظه موبایلش زنگ خورد .سریع آن را از کیفش بیرون آورد و نگاهی به صفحهاش انداخت .دوباره نگاهی به
من انداخت و با چشم به موبایل اشاره کرد.
 چقدر هم حاللزاده هستن.جواب داد:
 الو جهان؟ ... آره بابا ،دارم میارمش.به من نگاه کرد و با انداختن سوییچ بهطرفم ،به ماشین اشاره کرد .سوییچ را در هوا قاپیدم و متعجب به او نگاه کردم.
کالفه نچی کرد.
 نه جهان .بهت که گفتم ،باید روش فکر کنم .اصالً قبلش باید این سیصد میلیون پولم رو بگیرم یا نه؟عصبانی به من نگاه کرد و لب زد:
 برو دیگه.کلید را روی صندلی گذاشتم و گفتم:
 پس تو در رو قفل کن.سرش را به عالمت تأیید تکان داد و خطاب به جهان ،حرصی گفت:
 آره ،اصالً تو فکر کن همهی اینا بهانهست.سریع کتم را برداشتم و همانطور که بهطرف در خروجی میرفتم ،ادامهی حرفهایش را شنیدم.
 من که نمیتونم همینجوری خواهرم رو با یه پدر معتاد ول کنم به امون خدا و بیفتم دنبال تو.از در خارج شدم و قفل ماشین را زدم .در را باز کردم و نشستم .چند لحظه بعد شیوا از مغازه بیرون آمد ،در را قفل
کرد و بهطرف ماشین آمد .در طرف من را باز کرد که متعجب و پرسشگر به او نگاه کردم.
کمی اینپاوآنپا کرد و گفت:
 تو رانندگی کن ،من میترسم.خندیدم.
 باشه.پیاده شدم و درحالیکه نگاهم روی شیوا متمرکز شده بود ،در راننده را باز کردم و نشستم .استارت زدم و ماشین راه
افتاد.
شیوا گفت:
113
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 طرفای خونهی جهان پر از پاساژ و مغازههای لوکسه .اونجا هر چی بخوای ،پیدا میشه .از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.سر تکان دادم .با آدرسی که شیوا داده بود ،بعد از طیکردن مسافتی نسبتاً طوالنی به خیابانی سرسبز و اعیاننشین،
پر از پاساژها و مغازههای رنگوارنگ رسیدیم.
 همینجا.روبهروی خانهی ویالیی سه طبقهای که پر از درختان بلند و پیچکهای زیبا بود ،متوقف شدم .هر دو از ماشین پیاده
شدیم و شیوا زنگ در را زد .چند لحظه بعد مردی حدوداً 32-31ساله در را باز کرد و بعد از نگاهی گذرا به من،
مشغول صحبت با شیوا شد .چشمان نافذ مشکی و حالت جدی چهرهاش ،حتی از آن فاصلهی دور هم بیش از اندازه
مرا یاد یک غریبهی آشنا میانداخت.
با یادآوریاش چشمانم را بازوبسته کردم و حرصی نگاهم را از آن دو گرفتم .به خود نهیب زدم.
 آروم بابا .چت شده پسر؟ این فقط یه شباهت ظاهریه.سعی در رهایی از افکار گیجم داشتم که با بشکن شیوا جلوی چشمانم ،به خود آمدم.
 هی کارن!گیج به او نگاه کردم .دستش را در هوا تکان داد و ادامه داد:
 کجا سیر میکنی برادر؟ بریم دیگه.سرم را به تأیید تکان دادم و پیاده راه افتادیم .بعد از چند دقیقه ،شیوا سر صحبت را باز کرد.
 اینطور که فهمیدم ،پدرت هم پلیسه.درحالیکه نگاهم روی درختان سرسبز و سربهفلککشیده ثابت مانده بود ،جواب دادم:
 آره. خواهری ،برادری؟ خواهرم دنیا نیومده از دنیا رفت.یک لحظه ایستاد که به طبع من هم ایستادم .ناراحت گفت:
 جدی؟ واقعاً متأسفم.سر تکان دادم .دوباره شروع به راهرفتن کردیم که این بار آرامتر پرسید:
 واسه چی افتاد؟پرسشهایش داغ دلم را تازه میکرد و نمیدانستم چرا در جوابدادن به او سر باز نمیزدم.
به او نگاه کردم و گفتم:
 نیفتاد .همراه مادرم مرد.114
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آب دهانش را قورت داد.
 وای! چطوری؟ بیخیال ،گفتنش فقط حالمون رو میگیره.هر جور راحتی. تو چی؟ گفتی دوتا خواهر داری .برادر چی؟سرش را به چپ و راست تکان داد.
 اگه داشتم که مجبور نبودم کار کنم.پوزخندی زد.
 البته اگه مثل باباش نمیشد .بیخیال ،سؤال بعدی؟ رابـ ـطهتت با جهان در چه حده؟ انگار خیلی باهاش راحتی.ابروهایش را باال انداخت.
 آ آ آ! دیگه داری میری تو سؤاالی ممنوعه.شانهام را باال انداختم.
 محض کنجکاوی.خندید.
 باشه بابا .به چشم من اون فقط رئیسمه؛ اما جهان ادعا میکنه که عاشقمه.نمیدانم چرا ناگهان ناراحت شدم .با تردید پرسیدم:
 یعنی میخواد باهات ازدواج کنه؟خندید.
 نمیدونم واال ،هنوز که جدی نیست .به نظر میاد ازش خوشت نیومده ،آره؟ نه .مگه با یه نگاه میشه آدما رو قضاوت کرد؟ابرو باال انداخت.
 پس چرا با دیدنش اخمات تو هم رفت؟ قیافهش من رو یاد یه نفر که ازش متنفرم انداخت. کی؟چشمکی زدم.
 آ آ آ! تو هم داری میری تو سؤاالی ممنوعهها.115
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خندید.
 به نظر آدم خوبی میای.دلخور به او نگاه کردم.
 خیلی ممنون واقعاً .بعد اینهمه مدت تازه به این نتیجه رسیدی؟ بیخیال بابا.به جلویش اشاره کرد و ادامه داد:
 اونجا رو داشته باش.مسیر نگاهش را تعقیب کردم و با دیدن پاساژی بزرگ ،سوتی کشیدم.
 نه بابا. چرا بابا .بریم تو ،ببین چیا داره.همانطور که از پلهها باال میرفتیم ،پرسید:
 خب بگو ببینم چی میخوای بخری؟ لباس خوبه؟ باید سه تا کادو بخرم .از طرف خودم و برادرش و یکی از دوستامون .به نظرت چیا خوبه؟وارد پاساژ شدیم و شیوا درحالیکه با دقت مغازهها را نگاه میکرد ،گفت:
 هوم ،به نظرم خودت یه لباسی چیزی براش بخر .از طرف داداشش هم یه گردنبند یا دستبند.ا ز طرف دوستتونهم یه تابلو یا یه چیز تزئینی .خوبه؟
به او نگاه کردم و گفتم:
 عالیه. خب اول بریم سراغ کادوی خودت.وارد مغازهی لباسفروشی شدیم و بعد از سالم به فروشنده ،بهسمت لباسهای مجلسی رفتیم .شیوا همانطور که
لباسها را زیرورو میکرد ،پرسید:
 خب بگو ببینم ،سایزش چنده؟سری تکان دادم و گفتم:
 نمیدونم.شاکی به من نگاه کرد و گفت:
 نگاهش کن تو رو خدا .نمیدونی؟ کی رو فرستادن براشون خرید کنه.کالفه گفتم:
116
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 مگه خودم خواستم؟ هومن مجبورم کرد.درحالیکه بهسمت در خروجی میرفتم؛ گفتم:
 اصالً لباس نمیخرم.از پشت لبهی کتم را کشید و گفت:
 میخری ،خوبش هم میخری .انقدر هم ادا درنیار.به فروشنده که با لبخند تمسخرآمیز و ضایعی به ما نگاه میکرد ،چشمغرهای رفتم و روبه شیوا غریدم:
 خیلهخب بابا ،ولم کن .آبرومون رو بردی.لبخند پیروزمندانهای زد.
 خب بگو اندامش چجوریه؟ چه رنگی بهش میاد؟ چه میدونم بابا.به خودش نگاهی انداختم و گفتم:
 یهذره قدبلندتر و الغرتر از توئه.اخم وحشتناکی کرد و از میان دندانهای فشردهاش ،غرید:
 چی گفتی؟ یعنی من چاق و کوتولهام؟اوه اوه! االن منفجر میشد .درحالیکه شمارش معکوس را در دلم آغاز کرده بودم ،ابروهایم را باال انداختم و متعجب
گفتم:
 من کی همچین حرفی زدم؟مشتی محکم به شانهام زد و زودتر از آنکه به صفر برسم ،غرید:
 من رو باش که میخواستم کمکت کنم ،لیاقت نداری که.همانطور که از کنارم میگذشت ،ایشی گفت و محکم با کفش پاشنهدهسانتیاش از روی پایم رد شد .درحالیکه از
درد به خودم میپیچیدم و توانایی ایستادن روی پایم را نداشتم ،کیفش را کشیدم و گفتم:
 وایسا .کجا داری میری؟ تو تنها امید منی.ایستاد و با لبخند کجی روی لبش ،مغرور به من نگاه کرد که با حرف فروشنده نگاه هردویمان بهسمت او کشیده شد.
 باالخره انتخاب میکنین یا تا صبح میخواین دعوا کنین؟سریع گفتم:
 نهخیر آقا ،انتخاب میکنیم.با طعنه ادامه دادم:
117
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 مگه نه شیوا خانوم؟دهانش را برایم کج کرد و بهسمت لباسها برگشت .باالخره بعد از یک ساعت وسواس بهخرجدادن لباس حریر
بنفشرنگی که با تور طرحداری همرنگ خودش پوشانده شده بود ،انتخاب کرد و ذوقزده گفت:
 این چطوره؟پوفی کشیدم.
 خدا رو شکر .همینکه انتخاب کردی ،من باید هزار بار دیگه خداروشکر کنم .دلم برا شوهر آیندهت میسوزه.چجوری قراره تو رو تحمل کنه؟ از همیناالن براش آرزوی صبر و شکیبایی خیلی زیاد میکنم.
چشمغرهای رفت و گفت:
 دلت برای خودت بسوزه که بلد نیستی یه لباس هم انتخاب کنی .فردا پسفردا که زن گرفتی ،چه خاکی میخوایتو سرت بریزی؟
بهسمت فروشنده رفت و بعد از کادو و حسابکردن لباس که فکر کنم تابهحال حتی لباسی به آن گرانی ندیده بودم
و بهخاطرش صد بار شیوا را لعنت فرستادم ،از مغازه خارج شدیم و با دعای عاجزانهی من خرید یک دستبند نقره و
تابلویی کوچک به خیر گذشت .جلوتر از شیوا به قصد خروج از پاساژ راه افتادم که با صدایش ایستادم.
 من باید برم دستشویی.بهسمتش چرخیدم.
 خب برو ،من که دیگه کاری باهات ندارم .خداحافظ.دوباره مسیر خروج را در پیش گرفتم که غرید:
 خیلی پررویی .خونهی ما اون سر تهرانه و تو میخوای برای دومین بار من رو ول کنی؟ ایندفعه دیگه نمیذارم.باید با ماشین تا خونه ببریم.
کالفه بهسمتش چرخیدم و عاجزانه به او نگاه کردم.
 واقعاً؟حاال نمیشه تا موقعی که میرسی خونه نگهش داری؟قاطعانه گفت:
 نه.پوفی کشیدم.
 خیلهخب! برو .من همینجا منتظر میمونم.کمی اینپاوآنپا کرد که کالفه گفتم:
 پس چرا ایستادی؟ برو دیگه.118
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جلوآمد و معصوم گفت:
 میشه همراهم بیای؟دلم برایش ضعف رفت .چقدر با این چهره و لحن معصومانه بانمکتر به نظر میرسید!
متعجب گفتم:
 واسه چی؟ چیزه ...من میترسم.چشمانم درشت شد.
 هان؟ دستشویی طبقه پایینه که هنوز کامل نساختنش .میگن ساختمونای نصفهنیمه روح داره.زیر خنده زدم.
 الهی! میترسی عمویی؟ خیلهخب ،بریم.دلخور گفت:
 چیه خب؟ یعنی خودت از هیچی نمیترسی؟درحالیکه بهسمت طبقه پایین میرفتیم ،گفتم:
 چرا .از هومن ،اون هم خیلی زیاد .وگرنه که االن گیر تو نیفتاده بودم.چشمغرهای رفت و وارد سرویسبهداشتی شد .منتظر کنار در اصلی ایستاده بودم که با صدای جیغ بنفش شیوا از جا
پریدم.
کارن!خریدها را کنار در ول کردم و وحشتزده وارد شدم که ناگهان یکی از درها بهشدت باز شد و شیوا خودش را در
آغوشم انداخت.
متعجب در جایم ایستاده بودم و قدرت انجام هیچ کاری را نداشتم؛ چون شیوا محکم به من چسبیده بود و گریه
میکرد .بهزور از خودم جدایش کردم ،به چشمان گریان و قرمزش خیره شدم و وحشتزده پرسیدم:
 چی شده؟به دستشویی اشاره کرد و با تتهپته گفت:
 یه مرد بیهوش افتاده.بهسمت توالت دویدم و در مقابل جسم نیمهجان پیرمرد ایستادم .شیوا از پشت بازویم را فشرد و نگران پرسید:
 یعنی مرده؟119
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حرصی گفتم:
 اگه بازوم رو ول کنی ،متوجه میشم .له شد.سریع ولم کرد .کنار پیرمرد نشستم و دستم را روی رگ گردنش گذاشتم .نبض داشت .نفس راحتی کشیدم که با
صدای قفل در متعجب بهسمت شیوا برگشتم.
 چیکار میکنی؟ چرا در رو قفل کردی؟میان هقهقهایش مضطرب گفت:
 نباید میبستم؟ اگه االن یکی بیاد و ما رو تو این وضع ببینه ،حسابمون با کرامالکاتبینه .دیگه همینمون مونده انگقاتل بهمون بزنن و پلیسا بیان کتبسته ببرنمون و بندازمون زندان که تا آخر عمر آبخنک بخوریم.
 فعالً که نمرده.گریان پرسید:
 مطمئنی؟چشمغرهای رفتم و ادامه دادم:
 بله .بعدش هم ،من خودم پلیسما .کسی نمیتونه انگ قاتلبودن بهم بزنه.پوفی کشیدم و بهسمت مرد برگشتم .چندبار آهسته روی گونههایش ضربه زدم.
 آقا؟ آقا؟آهسته چشمانش را باز کرد و متعجب به ما خیره شد.
نفس راحتی کشیدم و گفتم:
 حالتون خوبه؟سرش را تکان داد .زیر بازویش را گرفتم و کمک کردم تا بلند شود.
آرام گفت:
 خدا خیرت بده پسر جون.پرسیدم:
 این چه وضعشه پدر جان؟ وقتی ما اومدیم اینجا افتاده بودی. چیزی نیست پسرم ،یهکم فشارم باالست .سرم گیج رفت و دیگه نفهمیدم چی شد.نفس عمیقی کشیدم.
 باز هم خدا رو شکر .یهکم بیشتر مراقب خودتون باشین پدر جان .اگه خداینکرده یه بالیی سرتون میومد ،چی؟به شیوا که هنوز گریهاش بند نیامده بود ،نگاه کردم و جدی گفتم:
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 بسه دیگه .باز کن در رو.بینیش را باال کشید و مثل یک بچه سریع به حرفم عمل کرد؛ اما بعد از چند لحظه حالت چهرهاش متعجب شده و
به جان در افتاد.
نگران گفت:
 باز نمیشه .کارن ،باز نمیشه.متعجب نگاهم را از چهرهی نگرانش گرفتم و به در دوختم.
 یعنی چی؟ برو کنار ببینم.چندین بار سعی کردم قفل در را باز کنم؛ اما نشد .شروع به مشتولگدزدن به در کردم و غریدم:
 چجوری قفلش کردی این رو؟همانطور که به جان در افتاده بودم ،داد زدم:
 آهای .یکی این در رو باز کنه.شیوا آهسته گفت:
 از اینجا نمیشنون .تا چند دقیقهی دیگه هم پاساژ رو میبندن.از تقالکردن دست برداشتم .کالفه بهسمت شیوا برگشتم و دستم را به پهلویم زدم .لبخندی عصبی زدم و سرم را
تکان دادم.
 عالیه .اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم .بهتر از این دیگه نمیشه .حاال معلوم نیست تا چند ساعت دیگه باید تو اینخرابشده بمونیم تا شاید یکی به دادمون برسه .مگه نه شیوا خانوم؟
داد زدم:
 هان؟ همهش دردسری ،دردسر .حاال چجوری از این خراب شده بریم بیرون؟ لعنت بهت.نفسم را با حرص بیرون فرستادم.
 حاال من چجوری برم اداره؟از ترس لرزید و عقب رفت .خودش را گوشهی دیوار مچاله کرد ،دستان لرزانش را روی گوشهایش گذاشت و
چشمانش را فشرد .متعجب از رفتارش ،خیره به او نگاه میکردم که وحشتزده به من نگاه کرد و لرزان گفت:
 داد نزن کارن .داد نزن.گریهاش شدیدتر شد.
 تو هم مثل بابام سرم داد میکشی و میخوای کتکم بزنی.درحالیکه روی زمین وا میرفت ،گفت:
121
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 ببخشید ،ببخشید .غلط کردم .تو رو خدا اذیتم نکن.قلبم به درد آمد .باورم نمیشد که بهخاطر پدرش به این روز افتاده باشد .در دلم لعنتی به خودم و پدر بیشرفش
فرستادم و شرمنده بهسمتش رفتم .دستان سردش را از روی گوشهایش برداشتم که جیغ بلندی کشید و دستانم را
پس زد.
 ولم کن .تو میخوای کتکم بزنی .میترسم ،ازت میترسم.این حرفش دلم را شکاند .بااینحال لبخند نصفهنیمهای رو به چهرهی وحشتزدهاش زدم.
 اشتباه فکر میکنی ،من نمیخوام اذیتت کنم .نمیخوام بزنمت شیوا .ببخشید ،یهدفعه از کوره در رفتم .دست خودمنبود.
جلوتر رفتم که بیشتر خودش را در دیوار مچاله کرد و آهسته گفت:
 دروغ میگی.از رفتارم کالفه و عصبانی شدم و مدام خود را نفرین میکردم .نباید این کار را میکردم ،نباید .حرصی دستم را در
موهایم فرو بردم و مشتی محکم به دیوار زدم که بیشتر ترسید و من را عصبیتر کرد .کالفه گفتم:
 لعنت به من .اصالً همهش تقصیر منه .معذرت میخوام ،خب؟ تو میخوای من رو بزنی.نمیدانستم چگونه باید او را آرام کنم .کالفه نفسم را بیرون فرستادم و با لحنی که تمام سعیم را میکردم آرام باشد،
گفتم:
 من غلط بکنم بخوام همچین کاری بکنم .معذرت میخوام.آخی گفت و سرش را میان دستانش گرفت .قبل از اینکه روی زمین بیفتد ،سریع او را در آغـ*ـوش کشیدم و
وحشتزده به چهرهی بیحالش چشم دوختم.
 چت شده؟نالید.
 ولم کن. نمیکنم .ولت کنم که بیفتی؟ میگم چت شده؟ قرصام...متعجب گفتم:
 قرص؟سرش را تکان داد.
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 آرامبخش.باورم نمیشد .آرامبخش؟
 کجاست؟ تو کیفم.نگاهی به خودش انداختم.
 کو کیفت؟ بیرون.ولی در که بسته بود .کالفه غریدم:
 اه ،لعنتی! لعنتی...هر دقیقه که میگذشت ،بدتر میشد و هیچ کاری از دستم برنمیآمد .نگران و کالفه به او نگاه میکردم که پلکهایش
روی هم افتاد.
وحشتزده تکانش دادم.
 شیوا؟ شیوا؟اختیار رفتارم دست خودم نبود .اگر بالیی سرش میآمد؟ نه ،نه.
وحشتزده جسم بیحالش را در آغـ*ـوش فشردم و فریاد زدم:
 باز کنین این در رو .یکی کمک کنه.همان موقع صدای بگومگوی چند پسر که گویا دادم را شنیده و دنبالمان بودند ،به گوشم خورد .سریع داد زدم:
 اینجام.صدای قدمهای تندشان در فضا پیچید .بعد از یکی-دو دقیقه کلنجاررفتن با در ،باالخره قفل در را باز کردند.
بهمحض بازشدن در ،دستم را زیر زانوی شیوا انداختم و سریع بهسمت در خروجی رفتم .بدن بیحالش را روی زمین
گذاشتم و داد زدم:
 یکی اون کیف رو...با آویزانشدن کیف جلوی چشمانم ،نگاهم را باال بردم و روی چشمان و لبخند مهربان پیرمرد متوقف کردم .درحالیکه
کیف را از دستان لرزانش میگرفتم ،لبخندی شرمنده زدم.
 ممنون .شما رو هم ترسوندیم.لبخندش را پررنگتر کرد.
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 عیب نداره پسرجون .حاال زودتر داروی این دختر رو بده .دیگه هم حواست رو جمع کن و با خانومت اینجوریحرف نزن.
نگاهی به شیوا انداختم.
 ایشون خانوم من نیستن.نگاه خجالتزدهام را از پیرمرد گرفتم و مشغول بیرونآوردن قرصها از کیف شدم.
سریع قرصها را به خوردش دادم و نگران کنارش نشستم .با بازشدن چشمانش ،نفس عمیقی کشیدم.
 حالت خوبه؟چشمغرهای رفت.
 به لطف شما عالیم.سرم را پایین انداختم.
 معذرت میخوام ،من نمیخواستم اینطوری بشه. میدونم.حرصی ادامه داد:
 ولی حاال که شده.دستش را روی دیوار گذاشت و آرام از روی زمین بلند شد که سریع بازویش را گرفتم.
 بذار کمکت کنم.فوری دستش را کشید.
 الزم نکرده .فقط من رو برسون.سریع بلند شدم.
 باشه .بریم.اخمی کرد و مغرورانه جلوتر از من راه افتاد .کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادیم.
در عقب را برایش باز کردم و به او کمک کردم که بنشیند.
جلو نشستم و محو تماشای منظرهی بیرون شدم که با صدای راننده به خود آمدم.
 گویا خانمتون حالشون خوب نیست.سریع بهسمت شیوا که دلش را گرفته بود و آهوناله میکرد ،برگشتم و با نگرانی خاصی که دلیلش را نمیدانستم،
پرسیدم:
 شیوا؟ چی شده؟124
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با ابروهای گرهخورده به من نگاه کرد و غرید:
 چی شده؟ یعنی واقعاً نمیدونی چی شده؟گیج پرسیدم:
 من از کجا باید بدونم؟ بسکه خرفی دیگه.جلوتر آمد و عصبی ادامه داد:
 گرسنهم .میفهمی؟ دارم از گشنگی میمیرم ،همهش هم تقصیر توی نکبته.طلبکار گفتم:
 تقصیر من چیه؟ بهخاطر کاری که تو پاساژ کردی ،گشنهم شده .هر وقت اینجوری میترسم ،گشنهم میشه.کالفه پوزخندی زدم.
 مزخرفه. خودت مزخرفی.نگاهم را از شیوا گرفتم و غریدم:
 من نمیدونستم یه دادکشیدن اینقدر عواقب داره. داره. خیلهخب بابا! بذار برسیم به ماشین خودم ،میریم یه رستورانی چیزی .حله؟ایشی گفت و دیگر حرفی میانمان ردوبدل نشد.
***
در جلو را برایش باز کردم که چشمغرهای رفت و عقب نشست .زیرچشمی به او نگاه کردم و دندانهایم را روی هم
ساییدم.
 همون بهتر که عقب نشستی .نکبت ازدماغفیلافتاده.سوار شدم و بهسمت رستورانی که آن اطراف سراغ داشتم ،حرکت کردیم.
در را هل دادم و وارد شدیم .مشتاقانه برای یافتنش اطراف را با دقت از نظر میگذراندم که همزمان نگاههایمان در
هم گره خورد .نیما درحالیکه با چشمان درشتشده خیره به من بود ،بهتزده گفت:
 کارن؟125
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کمکم از آن حالت متعجب بیرون آمد و ذوقزده داد زد:
 باورم نمیشه.بهسمتم دوید و مثل بچهها من را در آغـ*ـوش کشید ،طوری که بستههای کادو از دستم افتاد .درحالیکه میان
نگاههای متعجب شیوا ،محکم پشت کمرم میزد ،خوشحال گفت:
 خیلی خوشحالم ازدیدنت .هومن چطوره؟ من هم همینطور .خودت که میدونی ،اون همیشه عالیه .خودت چطوری پسر؟گره دستهایش را شل کرد و عقب رفت.
با آن چشمان درشت قهوهای روشن که هنوز هم شیطنت درونش را به نمایش میگذاشت ،اجزای صورتم را از نظر
گذراند.
 حال و احوال رو بیخیال ،میدونی از آخرین بار که همدیگه رو دیدیم چند سال گذشته؟متعجب گفتم:
 پنج سال .یهجوری به من نگاه نکن که انگار سیساله همدیگه رو ندیدیم.دستی روی شانهام زد و ناراحت گفت:
 وای پسر ،چقدر شکسته شدی!مشتی به شانهاش زدم و خندیدم.
 دیوونه!با شیطنت چشمانش را ریز کرد و رو به شیوا چشمکی زد.
 ولی میبینم که خوب تو این چند سال زرنگ شدی .د المصب یکی از اینا واسه ما هم پیدا میکردی ،گندیدیم.اخمی کرد.
 تو نباید من رو واسه عروسی دعوت میکردی؟ بابا یه شامم یه شامه .بیمعرفت!خندیدم.
 این خانوم هیچ نسبتی با من نداره.چشمکی زد.
 جدی؟ حاال کمکم نسبت هم پیدا میشه .خب فعالً چیکارشی؟ چرا با دختر مردم اومدی بیرون؟ تو خجالتنمیکشی؟
آهسته گفتم:
126
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 هیس بابا .گیرش افتادم اساسی ،یهعالمه پول بهش بدهکارم .االن هم مثل ببر گرسنه هر لحظه ممکنه بهم حملهکنه؛ پس قبل از اینکه من رو ناهار ظهرش کنه ،یه چیزی براش درست کن.
خندید.
 فکر کردی من میذارم دوستم یه لقمهچپ بشه؟ بشینین االن میام.لبخندی زدم .همراه شیوا بهسمت یکی از میزهای دونفره رفتیم .بعد از خوردن غذا که به اصرار نیما حساب هم
نکردیم ،از او خداحافظی کردیم و خارج شدیم .سوار ماشین شدم و بهطرف آدرسی که شیوا داد ،حرکت کردم .جلوی
پارک خلوتی رسیده بودیم که شیوا گفت:
 وایسا.ایستادم و متعجب به او نگاه کردم.
 نمیدونستم تو پارک زندگی میکنی.چشمغرهای رفت.
 هه هه هه! بپا رو خیار نریزنت .نهخیر جناب سروان ،خونه دارم؛ ولی فعالً نمیخوام برم خونه.پرسیدم:
 وا! چرا؟پیاده شد و در را به هم کوبید .شیشه را پایین دادم و بلند گفتم:
 کجا؟ پرسیدم چرا؟کالفه بهسمت ماشین برگشت و دستانش را به حالت ضربدری لبهی شیشه گذاشت .خیره به من نگاه کرد و گفت:
 واسه اینکه نمیخوام با بابام روبهرو بشم .عصر رو تو پارک میمونم و شب که خوابید ،برمیگردم خونه .حله فوضولآقا؟
بیاختیار عصبانی شدم .ابروهایم درهم رفت و غریدم:
 نهخیر ،چیچی رو حله؟ تو غلط میکنی.اخم وحشتناکی کرد.
 چی گفتی؟همین که شنیدی .بشین تو ماشین ،میریم خونهی هومناینا .تولد هستیه ،هم خوش میگذره و هم تنها نیستی. اوه! نه بابا .دیگه چی؟ حتماً میخوای همیناالن هم قبول کنم. آره ،پس چی؟تکیه دستانش را از ماشین برداشت و قدمی عقب رفت .دستبهسـ*ـینه گفت:
127
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 چقدر هم من به تو اعتماد دارم!متعجب گفتم:
 منظورت چیه؟ یعنی بهعنوان یه پلیس اونقدری بهم اعتماد نداری که همراهم بیای؟ تو این دوره زمونه به هیچکس نمیشه اعتماد کرد ،مخصوصاً به تو یکی که اصالً .بعدش هم من خیلی وقته کهاین کار رو میکنم.
عصبی فرمان را میان دستم فشردم و سر تکان دادم .نگاهم را به روبهرو دوختم و گفتم:
 هوم .پس حتماً به التولوتای پارک میشه اعتماد کرد؟نگاه عصبیام را به شیوا دادم.
 آره؟ بشین تو ماشین ببینم.دستانش را به پهلویش تکیه داد و عصبی گفت:
 اگه نشینم؟ شیوا رو اعصاب من راه نرو .اگه فکر کردی که من میذارم تنها تا شب تو پارک بمونی ،کور خوندی .حاال همبشین تا من جوش نیاوردم.
پوزخندی زد.
 جوش بیار ببینم.خم شد و در چشمانم خیره شد.
 تو چیکارهی منی؟ها؟حرصی چشمانم را بستم و از الی دندانهای قفلشدهام غریدم:
 سوار میشی یا...سریع گفت:
 یا چی؟ من رو تهدید میکنی؟سرم را کج کردم.
 باشه ،خودت خواستی.گوشیام را از جیبم بیرون آوردم و سریع با اداره تماس گرفتم.
 الو؟ سروان احمدیم .همیناالن خیلی اتفاقی اطراف پارک [ ]...یه دختر رو دیدم که...به شیوا نگاه کردم که سریع در ماشین را باز کرد و گوشی را از دستم قاپید.
 خیلهخب بابا! غلط کردم .بریم.128
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لبخند کجی زدم که حرصی نگاهش را از من گرفت و در را به هم کوبید .همانطور که با اخم روبهرو را نگاه میکرد،
گوشی را بهسمتم گرفت .سریع گوشی را گرفتم و بهسمت گوشم بردم.
 الو؟ الزم نیست...با صدای بابا حرفم نصفه ماند.
 شما هم الزم نیست تو خیابونا بچرخی و گزارش بدی .یکی باید گزارش خودت رو بده.صدایش را باال برد و عصبانی غرید:
 از دیروز تا حاال کدوم قبرسونی بودی پسرهی بیفکر؟حتی حوصلهی بحثکردن هم نداشتم و ترجیح دادم سکوت کنم .گوشی را از گوشم فاصله دادم و چشمانم را بستم.
بیتوجه به بدوبیراههایی که پشتسرهم نثارم میکرد ،رو به شیوا که سعی داشت از موقعیت استفاده و فرار کند،
لبخندی پیروزمندانه زدم و ابروهایم را باال انداختم.
 آ آ.قفل ماشین را زدم و با اتمام حرفهای بابا ،تماس را قطع کردم .شیوا چشمغرهای رفت ،با اخم دستبهسـ*ـینه
نشست و به روبهرو خیره شد .خندیدم و بعد از گذاشتن گوشی در جیبم ،استارت زدم.
***
برای بار دهم زنگ خانه را زدم؛ اما فایدهای نداشت .شیوا کالفه پوفی کشید و سنگریزهی جلوی پایش را بهطرف
در پرت کرد.
 آقا بهزور من رو کشونده اینجا که علف زیر پام سبز شه.نچی کردم.
 چیکار میکنن این دوتا عتیقه که در رو باز نمیکنن؟پاکتها را به دست شیوا که چپچپ به من نگاه میکرد ،دادم و کتم را درآوردم که متعجب پرسید:
 چیکار میخوای بکنی؟کتم را بهطرفش انداختم که در هوا قاپید و پرسشگرانه به من نگاه کرد.
انگشت اشارهام را باال آوردم و تهدیدآمیز رو به شیوا گفتم:
 شتر دیدی ،ندیدی.ابروهایش را باال انداخت.
 ها؟129
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دستهایم را به باالی در محکم کردم و خودم را باال کشیدم .باالی در پریدم و به شیوا که با چشمان گردشده به من
خیره شده بود ،نگاه کردم و غریدم:
 ها؟ چیه؟ چرا بروبر من رو نگاه میکنی؟ مجبورم ،میفهمی؟ مجبور.از بهت درآمد و زیر خنده زد.
 خدایا مرسی .هیچوقت حتی تو خواب هم نمیدیدم یه پلیس از دیوار مردم بره باال.از آن طرف در پایین پریدم و در را باز کردم .پاکتها و کتم را از دستش کشیدم و گفتم:
 کمتر حرف بزن .بیا تو.درحالیکه از کنارم رد میشد ،تهماندههای خندهاش را خورد.
 آقا پلیسه من بهت افتخار میکنم ،تو واقعاً یه الگوی بینقصی واسه مردم.پوفی کشیدم و بهسمت در ورودی حرکت کردم .در را باز کردم و دهانم را برای اعتراض گشودم که همان لحظه
فرزین با سرعت جت از جلویم رد شد و تخممرغ هومن بهجای خوردن به هدف ،مستقیم وسط پیشانی من نشست.
شیوا زیر خنده زد.
 خیلی خوشگل شدی.نفسم را با حرص بیرون فرستادم و دستانم را مشت کردم.
دستمالی بهسمتم گرفت و همانطور که دستبهسـ*ـینه خانه را از نظر میگذراند ،ادامه داد:
 خب فکر کنم تو راس میگفتی.چشمکی زد.
 انگار قراره حسابی بهم خوش بگذره.چشمغرهای رفتم و بعد از پاککردن صورتم ،متعجب به هومن و فرزین که بیتوجه به ما دور خانه میدویدند ،چشم
دوختم.
 باز چشونه این دوتا؟شیوا ابروهایش را باال انداخت.
 نمیدونم واال .فکوفامیل توان ،از من میپرسی؟پوفی کشیدم و بلند گفتم:
 چی شده؟هومن همانطور که دنبال فرزین میدوید ،داد زد:
 میگم وایسا .نکبت تو کل پروژه دانشگاه خواهر من رو به فنا دادی.130
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فرزین هم همانطور که فرار میکرد ،نفسنفسزنان گفت:
 ای بابا! من چه میدونستم اون پروژه دانشگاه خواهرته؟ پروژه دانشگاه رو رو کاغذ مینویسن نه تو فلش. کوری مگه؟ چجوری فلش رو ندیدی احمق؟ ای بابا! خب کوچیک بود .بعد هم مگه پروژه دانشگاه رو اون هم با این ابعاد ،وسط هال میندازن؟ افتاده که افتاده .تو باید اون چشمای کورت رو باز میکردی و نمیفرستادیش تو جاروبرقی.بهسمتشان رفتم و جلوی هومن را گرفتم.
 بسه دیگه هومن .چه خبرتونه؟همانطور که برای دررفتن از زیر دستم ،تقال میکرد .موهایش را از روی پیشانیاش پس زد و غرید:
 بذار من حق این هویج رو بذارم کف دستش کارن .هستی بفهمه من رو میکشه.به فرزین اشاره کرد.
 این آقا حاصل تالش چند ماه خواهرم رو نیستونابود کرد .میفهمی؟بازوهایش را محکم گرفتم.
 آره ،میفهمم .نترس بابا ،یهجوری حلش میکنیم.با چشمم به شیوا اشاره کردم و ادامه دادم:
 زشته هومن جان .تمومش کنین.ابروهایش را باال انداخت و شاکی به من نگاه کرد .بیپروا گفت:
 این اینجا چیکار میکنه؟ خودت کم بودی ،مهمون هم دعوت کردی؟ خونه نیست که ،کاروانسراست.به مبلها اشاره کرد و رو به شیوا ادامه داد:
 بفرمایید شیوا خانوم ،تو رو خدا تعارف نکنین .به کاروانسرای هومن آقا و بدبختیاش خوش اومدین.شیوا هم کم نیاورد و درحالیکه بهسمت مبلها میآمد ،با لبخند گفت:
 به به چه اسم قشنگی! واقعاً برازندهست.هومن سریع گفت:
 خواهش میکنم خانوم .بعله واقعاً برازندهی مهموناشه.شیوا دهان باز کرد که فرزین ناگهان گفت:
 وای بچهها هستی دو ساعت دیگه از خونه دوستش میاد! بجنبین.هومن عصبانیتش را فراموش کرد و هول دور خودش چرخید.
 وای وای! حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم؟131
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یقهام را گرفت و ادامه داد:
 کارن کادو خریدی؟دستش را پس زدم و گیج گفتم:
 آره بابا .چه خبرته؟ خیلهخب! من و فرزین میریم ادامه غذا و کیکمون رو درست کنیم .شما هم وضع اینجا رو سامون بدین .حله؟به فرزین نگاه کرد و ادامه داد:
 راستی اون فشفشهای که برای اومدن هستی میخوایم بزنیم رو درست کردی؟ آره.هومن مضطرب گفت:
 مثل آدم دیگه؟فرزین شاکی گفت:
 نهخیر ،مثل تو.هومن چشمغرهای رفت.
 بجنب دیگه ،کیک و غذامون سوخت.با این حرف هر دو بهسمت آشپزخانه دویدند.
به شیوا نگاهی کردم و گفتم:
 ببخشید ،اینا دیوونهن .تو بشین من االن یه چیزی برات میارم .یعدش هم میرم سر کلفتیم.خندید.
نمیخواد بابا ،زحمت نکش .برو به کلفتیت برس.خندیدم.
 خیلی ممنون .االن برمیگردم.بهسمت آشپزخانه رفتم .با دیدن هومن و فرزین که هردو خم شده بودند و بدون اینکه حتی متوجه حضور من باشند،
با قیافهای کارشناسانه داخل فر را نگاه میکردند ،پاورچینپاورچین قدم برداشتم و پشتسرشان قرار گرفتم .متعجب
به آنها چشم دوختم و به پچپچهایشان گوش سپردم.
هومن گفت:
 چرا این نپخته فرزین؟ نمیدونم ،عجیبه .مطمئنی طبق دستور روی جعبه عمل کردی؟132
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 آره بابا ،قشنگ نقاله گذاشتم رو همون درجهای که گفته بود و تنظیمش کردم.ابروهایم باال رفت و چشمانم درشت شد .پسگردنی محکمی به هومن زدم که از جا پرید .غریدم:
 ای خاک بر سر بیمخت کنن! منظورش درجه فره احمق.درحالیکه پشت گردنش را ماساژ میداد ،شاکی گفت:
 حاال چرا میزنی؟ابروهایش را درهم کرد.
 وایسا ببینم .مگه فر درجه داره؟کالفه و متحیر در چشمانش خیره شدم.
 هومن دیوونهم نکن .بدون درجه چجوری میخواستی باهاش کیک بپزی؟با لحن مغرورانهای که یعنی خیلی میفهمم ،گفت:
 خب معلومه ،زدمش تو برق.چشمانم را که بیشتر از این درشت نمیشد ،فشردم و غریدم:
 هومن نگو که روشنش نکردی. مگه تلویزیونه که روشنش کنم؟ تو هم حرفا میزنیا.چشمانم را باز کردم و حرصی داد زدم:
 هومن تا همین کیک خام رو با فرش نکردم تو حلقت ،گمشو از جلو چشمم ،زود.شیوا که گویا از شنیدن سروصدای ما کنجکاو شده بود ،پشت اپن ایستاد و متعجب پرسید:
 چی شده؟کالفه گفتم:
 از آقا هومن بپرس که بار اولشه فر میبینه.هومن توپید.
 خب تقصیر من چیه؟ من به عمرم آشپزی نکردم که بخوام این چیزا رو بدونم.غریدم:
 هومن به خدا دیگه فر رو همه میشناسن.شیوا خندید.
 عیب نداره حاال ،بحث نکنین .میتونم بیام تو؟سریع گفتم:
133
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 البته ،این چه حرفیه؟ بیا تو.با این حرف ،هومن و فرزین همزمان بهسمتم برگشتند ،مشکوک و به طرز فجیعی ضایع به من خیره شدند و با
چشمغرهی من ،خودشان را جمعوجور کردند و نگاهشان را بهسمت شیوا سوق دادند.
شیوا اپن را دور زد و وارد آشپزخانه شد.
 راستی...مشتش را باز کرد و فلش کوچکی را در هوا نگه داشت ،ادامه داد:
 از تو جاروبرقی پیدا کردم.فلش را روی اپن گذاشت .هومن سریع گفت:
 وای! قربون دستت.شیوا لبخند کجی زد.
 پس حاال دیگه بهعنوان مهمون قبولم کردی؟ راستش ،نه هنوز.همه خندیدیم و شیوا بهسمت فر آمد .آن را تنظیم کرد و رو به ما گفت:
 آشپزی با من .شما بقیهی کارا رو انجام بدین.فرزین شیطنتآمیز و با خنده گفت:
 اگه میخوای کارن هم کمکت کنه ،آخه دستکمی از یه کدبانو نداره.چشمغرهای رفتم و خیاری را که از داخل دیس روی میز برداشته بودم ،بهسمتش پرتاب کردم.
در هوا قاپید و بعد از زدن چشمکی ،همراه هومن از آشپزخانه خارج شد.
شیوا بهسمتم آمد.
 که اینطور .پس آشپز هم هستی.خواستم جوابی بدهم که با خوردن بوی سوختنی به مشامم ،حرفم عوض شد.
 بوی سوختنی میاد.بهسمت قابلمه رفت و پوزخندی زد.
 حتماً غذاشون هم سوخته.همینکه در قابلمه را برداشت ،چشمانش درشت شد و دهانش باز ماند.
چند لحظه در همین حالت بود که باخنده گفتم:
 چیه؟ خیلی سوخته یا خیلیخیلی؟134
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نزدیکتر رفتم.
 عیب نداره .از این پت و مت انتظار دیگهای نمیشه داشت.بدون اینکه نگاهش را از قابلمه بگیرد ،با لکنت گفت:
 کارن این چیه؟نگاه متعجبم را از شیوا گرفتم و به داخل قابلمه دوختم .این چه غذایی بود؟ محتویات سوخته و بدبوی داخل قابلمه
بیشتر شبیه ظرف آجیل شده بود تا غذا .از شیر مرغ تا جان آدمیزاد داخلش پیدا میشد .از سبزی گرفته تا سویا و...
همانطور که نگاهم روی مواد مخلوط و سیاه داخل قابلمه ثابت مانده بود ،کشیده داد زدم:
 هومن؟ فرزین؟چند لحظه بعد هردو وحشتزده ،درحالیکه نزدیک بود لیز بخورند ،در ورودی آشپزخانه ظاهر شدند و پرسشگر به ما
نگاه کردند.
فرزین پرسید:
 چی شده؟دستبهسـ*ـینه ایستادم و با چشمانم به قابلمه اشاره کردم.
 این چیه دقیقاً؟هومن نفس راحتی کشید و شاکی گفت:
 وای کارن! یعنی فقط بهخاطر یه سؤال اینجوری صدامون زدی؟ نزدیک بود سکته کنم.شیوا جدی گفت:
 میشه توضیح بدین این چیه؟هومن با من و من گفت:
 خب راستش ،ما بین چندتا غذا مونده بودیم .فرزین میگفت این بهتره و من میگفتم نه اون که من میگم ،واسههمین هم دعوامون شد و قرار شد برای حل مشکل هر دوتا غذا رو با هم بپزیم؛ اما یه قابلمه بیشتر پیدا نکردیم؛ پس
مجبور شدیم غذا ها رو تو یه قابلمه بپزیم.
داد زدم:
 چی؟ تو یه قابلمه؟هومن شاکی گفت:
 همهش تقصیر این هستیه .معلوم نیست وسیلهها رو کدوم گوری میذاره.با صدای افتادن کفگیر کف آشپزخانه ،بهسمت شیوا برگشتم .نگاه متعجبش روی هومن و فرزین ثابت مانده بود.
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 امکان نداره .ای خدا! بمیرم برات کارن.ناراحت به من نگاه کرد.
 قول میدم نهایت سعیم رو بکنم که ازاینبهبعد کمتر حرصت بدم .یه ماه دیگه هم بهت وقت میدم تا پولم رو بدی.شرایطت خیلی داغونه ،نمیخوام بیشتر از اینکه هستی ،بدبختت کنم.
پوفی کشیدم.
 خیلی ممنونم؛ ولی من دیگه نمیتونم بدبختتر از این بشم.به هومن و فرزین اشاره کردم.
 برین .تو رو جون هر کی دوس دارین ،از جلو چشم من برین.با رفتن هومن و فرزین کالفه بهسمت گاز رفتم .شیوا مشغول درستکردن کیک و من مشغول ساییدن قابلمه شدم.
بعد از کامل ساییدن قابلمهی بیچاره که تقریباً چیزی از آن باقی نمانده بود ،آن را شستم و مشغول درستکردن
قرمهسبزی شدم.
با احساس سنگینی نگاه شیوا روی خودم ،بهسمتش برگشتم و رو به قیافهی متعجبش ،پرسیدم:
 چیزی شده؟سؤالم را با سؤال جواب داد.
 داری قرمهسبزی درست میکنی؟همانطور که زیر گاز را زیاد میکردم ،به او نگاه کردم.
 آره ،چطور مگه؟دستبهسـ*ـینه به اپن تکیه داد.
 هیچی .فقط به نظرت یهذره واسه شب تولد بیکالس نیست؟مثل خودش دستبهسـ*ـینه به لبهی گاز تکیه دادم و ابروهایم را باال انداختم.
 بیکالس؟ نه .چرا بیکالس باشه؟ بعدش هم ،حواست باشه با این حرفت 99ونیم درصد ایرانیا رو دشمن خودتکردی.
ابروهایش را مانند من باال و یک پایش را روی پای دیگرش انداخت.
 هوم ،که اینطور.همان کار را کردم و چشمکی زدم.
 بله ،دقیقاً همینطور.او هم چشمکی زد و دستانش را از پشتسر روی اپن تکیه داد.
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 باشه ،قبوله.غافل از وضعیت پشتسرم ادای او را درآوردم و دستانم را به پشتسر فرستادم که با برخورد دستم به دیوارهی داغ
قابلمه ،دادم به هوا رفت.
 آخ!دست راستم را در هوا تکان دادن و با دست چپم فشردم.
 هوف! سوختم.خندید.
 حقته .تا تو باشی ادای من رو در نیاری.چند قدم جلوتر رفتم و چشمانم را ریز کردم.
 پس عمدی دستات رو گذاشتی رو اپن...یک تای ابرویش را باال انداخت.
 مشکلی داری؟جلوتر رفتم.
 مشکل که نه...در چشمانش خیره شدم و بهطرفش خم شدم که سریع خودش را کنار کشید .اخم غلیظی کرد و گفت:
 چه غلطی داری میکنی؟لبخند کجی زدم .ظرف کیک نپخته را از پشتسرش برداشتم .به عقب برگشتم و به شیوا که معلوم بود کمآورده،
خیره شدم.
دهانش را برایم کج کرد.
 داشتی میگفتی .مشکل که نه... آره ،مشکل که ندارم .فقط...یک قدم دیگر عقب رفتم و ظرف کیک را با شتاب به صورتش زدم.
 فقط فکر نمیکنم این کیک به کالس تولد ما بخوره.ظرف بعد از انداختن نقشونگار زیبای خامهای بر صورتش پایین افتاد .مات و مبهوت با آن چهرهی روحمانند به من
نگاه کرد و قدرت انجام هیچ واکنشی را نداشت.
لبخندی پیروزمندانه زدم و بهسمت گاز برگشتم .دوباره مشغول کارم شدم که با ریختهشدن حدود یک کیسه آرد روی
سرم ،بیحرکت ماندم.
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حرصی بهسمت شیوا برگشتم.
 تو...با ریختهشدن پارچ آب سردی روی سرم ،حرفم نصفه ماند.
شیوا لبخندی زد و گفت:
 فقط دوتا تخممرغ و یهذره روغن کم داری تا یه کیک خوشمزه ازت دربیاد ،از همون کیکا که به کالس تولدتونمیاد.
یک تای ابرویش را باال انداخت.
 اون موقع شاید به یه دردی بخوری .حداقل کیک روت برعکس خودت که تلخی ،شیرینه.دستهایم را مشت کردم .در ذهنم فحشی را آماده کردم تا نثارش کنم که همان لحظه با صدای زنگ در از جا
پریدیم.
هولهولکی خودم را تکاندم.
 ای وای هستی اومد!عصبانی رو به شیوا توپیدم.
 بیا .راضی شدی؟ االن هستی خوشحال که نمیشه هیچ ،اگه خونه رو تو این وضع ببینه ،کارمون تمومه.بیخیال شانهاش را باال انداخت.
 به من چه؟ خودت شروع کردی.حرصی به شیوا خیره شدم که با صدای منفجرشدن بمب شادی و فریاد پسری ناآشنا چشمانم درشت شد.
 یا خدا! پناه بگیرین.صدای متعجب هومن به گوشم خورد.
 تو دیگه کی هستی؟ تو خونهی من چیکار میکنی؟پسر با لحنی نگران که با کمی تسمخر همراه شده بود ،گفت:
 خودت در رو باز کردیا .بعد هم االن وقت این حرفا نیست .پناه بگیرین ،پناه بگیرین ،بمبه.فرزین گفت:
 هه! بمب؟ احمق این بمبه؟ تو واقعاً دیوونهای یا خودت رو به دیوونگی میزنی؟نگاه متعجبم را از چشمان درشتشدهی شیوا گرفتم و بهسمت هال دویدم .گذاشتن پایم در سالن همانا و افتادن
شخصی در آغوشم همانا.
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این کار به قدری ناگهانی بود که برای لحظهای چشمانم را بازوبسته کردم و تعادلم را از دست دادم .عقبعقب رفتم
و با جاخالیدادن شیوا ،مستقیم همراه آن پسر که همچنان به من چسبیده بود ،در دیوار رفتم.
پسر داد زد:
 بمب! آقا کم...صورتش را عقب کشید و با دیدن چهره و ظاهر آشفتهی من ،حرفش نصفه ماند .داد بلندی کشید و سریع از من جدا
شد.
 روح! هستی نگفته بود که اینجا روح داره.با آوردن نام هستی همه متعجب به او خیره شدیم که شیوا گفت:
 چه خبرته بابا؟ حداقل قبل اینکه سکته کنی ،خودت رو معرفی کن.نگاه وحشتزدهاش را بهسمت شیوا سوق داد و با دیدن چهرهی او ،دوباره از جا پرید.
 یا خدا! زامبیا حمله کردن.پا به فرار گذاشت که هومن میان راه بازویش را کشید.
 هوی! کجا خوشتیپ؟ تا معرفی نکنی پات رو نمیتونی از این در بذاری بیرون.پسر درحالیکه تالش میکرد خود را از دست هومن خالص کند ،غرید:
 ولم کن بابا .معلوم نیست تو این خونه چه خبره؟ حتماً بهجای خونه ،اشتباهی اومدم تو دیوونهخونه.هومن دوباره بازویش را کشید.
 خیلی هم درست اومدی .مگه واسه هستی نیومدی؟ چرا .دوستاش گفتن امروز تولدشه.هومن یقهاش را گرفت.
 دوستاش غلط کردن باتو .اصالً به تو چه؟ درضمن ،اینجا دیوونهخونه نیست؛ ولی انگار تو از دیوونهخونه فرار کردی.فرزین هومن را از پسر جدا کرد.
 خیلهخب بابا توام! ولش کن.روبه پسر ادامه داد:
 تو هم معرفی کن خودت رو قبل اینکه پرتت کنیم بیرون.پسر که جوان و خوشچهره با موها و چشمهای مشکی بود ،حرصی یقهاش را صاف کرد.
 اگه اجازه بدین ،معرفی میکنم.هومن گفت:
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 اجازه دادیم ،بنال.دستش را بهسمت هومن دراز کرد.
 سیاوش هستم .از همدانشگاهیهای هستی خانوم .شما باید هومن باشین ،برادرشون.هومن بیمیل دست داد.
 هومن نه و آقا هومن .خب شناختیمت .چیکار داری؟کمی اینپاوآنپا کرد.
 باید با هستی خانم حرف بزنم و گفتم چه روزی بهتر از امروز که بتونم کادوی تولدشون هم بیارم.هومن اخمهایش را در هم کشید.
 الزم نکرده کادو بدی .تو چه حرفی داری با هستی؟ هان؟سیاوش هولهولکی گفت:
 االن وقت این حرفا نیست.به من و شیوا اشاره کرد و ادامه داد:
 انگار برنامهریزی واسه تولد خیلی خوب پیش نرفته.هومن و فرزین که انگار تازه متوجه وضعیت من و شیوا شده بودند ،همزمان زیر خنده زدند و فرزین میان خندههایش
گفت:
 غذا درستکردن شما که بیشتر از مال ما تلفات داده.من که تا آن موقع محو بحث میان هومن و سیاوش شده بودم ،با این حرف از جا پریدم و بهسمت آشپزخانه دویدم:
 سوخت .غذام سوخت.در قابلمه را باز کردم و با حسرت به محتویاتش چشم دوختم .فکر نمیکنم هیچکس بهاندازهی ما در یک روز اینقدر
غذا سوزانده باشد.
صدای خنده شیوا بلند شد و نچنچی کرد.
 با این وضع هیچکس نمیگیرتت.همانطور که محتویات قابلمه را راهی سطلزباله میکردم ،طعنهآمیز گفتم:
 شما فعالً به فکر صورتت باش که مورچه بهش نیفته .هیچکس یه دختر صورت مورچهای رو نمیگیره.***
باالخره بعد از اتمام جروبحثها و خرابکاریها ،با کمک هم آشپزخانه را تمیز کردیم و این بار سفارش کیک و غذا
را به سوزاندنشان ترجیح دادیم.
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شیر آب را بستم و با دیدن جای خالی حوله تازه متوجه شدم که اینجا حمام خانه خودمان نیست.
نچی کردم و داد زدم:
 هومن حوله میخوام.بعد از چند ثانیه در حمام زده شد و صدای شیوا به گوشم خورد.
 بیا.از الی در حوله را گرفتم و خندیدم.
 نه بابا .شیوا خانوم و حولهآوردن؟در را پشتسرم قفل کرد.
 حاال که آوردم .خوش بگذره. هوی! چرا در رو قفل کردی؟ با توام .باز کن این در رو .کجا رفتی؟مشتی محکم حوالهی در کردم.
 دخترهی بیشعور.بدون نگاه به حوله آن را دور سرم پیچیدم که با چسبیدن خامه به صورتم ،دادم به هوا رفت.
 میکشمت شیوا.از کار فداکارانهاش باید حدس میزدم که نقشهای در سر دارد .قفلکردن در کافی نبود ،حولهای که با آن صورتش را
پاک کرده بود هم نصیب موهای من بیچاره شد .آخر من چه گناهی کرده بودم که گیر این قوم دیوانه افتاده بودم؟
لعنتی به سرنوشت خاص و الکچریام فرستادم و دوباره زیر دوش رفتم.
***
باالخره بعد از سیر التماسها و دادزدنها ،موفق به گرفتن حوله و لباسهای هومن و بازکردن در شدم.
کالفه از حمام بیرون آمدم و بهسمت شیوا که با لبخند حرصدراری به من نگاه میکرد ،رفتم .دهانم را باز کردم تا
چیزی بگویم که همان لحظه زنگ در به صدا درآمد.
معترض غریدم:
اَه! چرا همهش تا میخوام یه زری بزنم زنگ میزنن؟هومن خندید و درحالیکه در را باز میکرد ،گفت:
 حقته.چشمغرهای رفتم و بیمیل کنارش ایستادم .فرزین و شیوا و سیاوش هم کنار ما ایستادند و با ورود هستی همه
یکصدا گفتیم:
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 تولدت مبارک.هستی که از چهرهاش مشخص بود ذوقزده شده ،یکییکی ما را از نظر گذراند و متعجب گفت:
 باورم نمیشه .مم...با دیدن سیاوش حرفش نصفه ماند و اخمی کرد.
 تو اینجا چه غلطی میکنی؟هومن که انگار تازه این موضوع را یادش آمده بود ،عصبی گفت:
 من هم میخواستم همین رو ازش بپرسم؛ ولی زرنگبازی درآورد و بحث رو عوض کرد.سیاوش با لحن ترسیده و بامزهای گفت:
 تو رو خدا عصبانی نشو .اومدم کادوی تولدت رو بدم و راجع به مشکلمون حرف بزنیم.هستی اخمهایش را در هم کرد و عصبی غرید:
 حرف؟ چه حرفی؟ مگه حرفی هم مونده؟ درضمن ،اینی که شما بهش میگی مشکل ،بحث تمام زندگی منه و فکرمیکنم یهذره بزرگتر از یه مشکل باشه .ها؟
سیاوش سریع گفت:
 واسه همین هم انقدر برام مهمه که تا اینجا اومدم .خواهش میکنم این بحث رو تمومش کن .مگه تقصیر منه کهبابام پایاننامهت رو رد کرده؟
 نهخیر تقصیر تو نیست؛ ولی حداقل میتونستی باهاش حرف بزنی و راضیش کنی که قبولش کنه .حاال هم گمشو،گمشو از خونهی من بیرون ،زود .اصالً کی آدرس اینجا رو به تو داده؟ ها؟ حتماً باز هم اون مریم گوربهگورشده بهت
داده ،آره؟
 تو این وضع چه فرقی میکنه حاال؟ هستی بابام پایاننامه خودم هم رد کرده .تو چه توقعی از من داری؟ خب تو که عرضه نداری بابات رو راضی کنی ،غلط میکنی خواستگاری میکنی از من.با این حرف چشمهای هر چهار نفرمان درشت شد و هومن سریع گفت:
 هان؟آن دو که تازه حضور ما را یادشان آمده بود .ترسیده و خجالتزده بهسمت ما برگشتند.
هومن ابرویی باال انداخت.
 چشمم روشن .خواستگاری کردن از خواهرم و من هیچی نفهمیدم .توضیح نمیدی هستی خانوم؟هستی دستپاچه گفت:
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 بزرگش نکن داداش .فقط یه خواستگاری لفظی و ساده بود که من هم قبل از رسیدن به مرحلهی خانواده ،جوابرد دادم.
رو به سیاوش ادامه داد:
 مگه نه آقا سیاوش؟سیاوش هم نه گذاشت نه برداشت ،سریع گفت:
 نه .تو رد نکردی ،درواقع اصالً جواب ندادی.ابرویی باال انداخت و با شیطنت ادامه داد:
 البته از قدیم گفتن سکوت عالمت رضاست.هستی غرید:
 قدیمیا غلط کردن با تو .برو بیرون.همان لحظه گوشی سیاوش زنگ خورد .او هم از خداخواسته جواب داد:
 الو آبجی جونم؟صدای سرزنشگر دختر جوان بهقدری عصبی و بلند بود که به گوش میرسید.
 آبجی جون و زهرمار .رفتی خونهی دختره؟ آره؟ باالخره کار خودت رو کردی؟ خاک تو اون سر بیمغزت ،پسرهیلجباز .حتماً سرتاپات رو هم قهوهای کردن ،آره؟زود بیا بیرون ،یاال.
سیاوش کالفه گفت:
 نه بابا .همین هم مونده توی نیموجبی به من دستور بدی.جیغ زد.
 نیموجبی خودتی .من فقط یک سال و شیش ماه و چهار روز و دوازده ساعت و نه دقیقه و ده ثانیه از تو کوچیکترم.میای یا بیام؟
خندید.
 کجا بیای آخه خواهر من؟ همونجایی که االن دم درشم و تو هم همونجایی.سیاوش متعجب گفت:
 تو اومدی اینجا؟ چجوری؟ دیدم داری خوشگل میکنی و کادو و فالن ...خالصه فهمیدم دیگه .من هم اومدم دنبالت.سیاوش حرصی گفت:
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 که من رو تعقیب میکنی .حسابت رو میرسم. بیشین بینیم باو .خوب اون گوشای کرت رو وا کن و ببین چی میگم ،من از این دختره خوشم نمیاد .مامان همگفته اگه باز هم بری سراغش شیرم رو حاللت نمیکنم .اکی؟
 ولی من که فقط شیر خشک خوردم. من این حرفا حالیم نیست .اومدی که اومدی و اگه نیومدی ،خونت پای خودته سیاوش.قطع کرد.
هستی طعنهآمیز گفت:
 میبینم که خانوادهی گرامیتون هم همچین از این کار جنابعالی راضی نیستن؛ پس بهتر نیست تشریفتون رو ببرین؟با انگشت اشارهاش در را نشان داد.
 راه خروج از اونوره.سیاوش چشمغرهای به ما رفت و بهسمت در حرکت کرد که هومن سریع گفت:
 وایسا ،وایسا.سیاوش خوشحال بهسمت ما برگشت که هومن دستش را دراز کرد.
 کادو .ردش کن بیاد.متعجب گفتم:
 هومن؟کادو را گرفت و حقبهجانب بهسمتم برگشت.
 چیه؟ نکنه توقع داری کادو رو رد کنم؟رو به سیاوش ادامه داد:
 خب دیگه ،برو.سیاوش چشمغرهی دیگری رفت و از خانه خارج شد.
با رفتن او بعد از معرفی شیوا به هستی ،همه به پذیرایی رفتیم و از آنجایی که همه از بیظرفیتی و شکموبودن هومن
و فرزین اطالع کامل داشتیم ،ابتدا سراغ کیک رفتیم.
همه دورتادور کیک نشستیم و شیوا با شیطنت گفت:
 خب هستی خانوم ،االن وقتشه که آرزوهای قشنگقشنگ کنی .مثالً رسیدن به عشق رویاییت ،آقا سیاوش.هومن چشمغرهی بدی رفت و هستی محکم روی پای شیوا زد.
 عه ،شیوا! اذیت نکن دیگه.144
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همه خندیدیم و منتظر به هستی چشم دوختیم.
شیوا گفت:
 اول یه آرزو با صدای بلند.هستی بدون فکر گفت:
 آرزو میکنم ،سال دیگه که برا تولدم اینجا جمع شدیم...به هومن نگاه کرد و ادامه داد:
 البته اگه آقا هومن یادش بمونه .همهی شمایی که االن کنارم هستین از این بالتکلیفی و خوردن و خوابیدن دراومدهباشین و یه زندگی خوب رو کنار اون کسی که واقعاً دوسش دارین ،شروع کرده باشین.
همه با خنده یکصدا گفتیم:
 الهی آمین!نمیدانم چرا در آن لحظهی خاص و درحالیکه مطمئن بودم همه با شوخی و خنده و حتی بدون ذرهای فکر راجع به
این موضوع آرزوی برآوردهشدنش را میکردند ،بیاختیار نگاهم بهسمت شیوا کشیده شد و محو چشمان براقش که
به من زل زده بودند ،شد .تپش قلبم باال رفت و بدون هیچ تالشی اجازه دادم نگاهم همچنان در نگاه مهربان او که
به من لبخند میزد ،محو بماند؛ اما شیوا زودتر از من به خود آمد و لبخندش را جمعوجور کرد .نگاهش را از من گرفت
و رو به هستی گفت:
 آرزوی تو دلت هم کردی؟هستی لبخندی زد و چند بار سرش را پشتسرهم تکان داد .شیوا گفت:
 پس معطل چی هستی؟ فوت کن که دلمون آب شد.هستی خندید و روی کیک خم شد که با عطسهی ناگهانی فرزین شمعها خاموش شدند.
همه شاکی بهسمت فرزین برگشتیم و یکصدا گفتیم.
 فرزین!مظلوم گفت:
 عطسهست دیگه.خندیدیم و هستی مشغول بریدن کیک شد .همینکه کیکها به قسمتهای مساوی تقسیم شد ،هومن و فرزین به
بشقابها حمله کردند .شیوا بلند شد و درحالیکه موبایلش را آماده میکرد ،با ذوق و شوق گفت:
 صبر کنین.هومن و فرزین کیک را در یکوجبی دهانشان نگه داشتند و همگی به شیوا نگاه کردیم .شیوا لبخندی زد.
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 قبل از اینکه بخورینش ،با همدیگه یه عکس بگیرین .همه بشقاباتون دستتون باشه .یک ،دو...وسط حرفش پریدم.
 خودت هم بیا تو کادر دیگه.هومن و فرزین و هستی همزمان بهسمتم برگشتند .سرفهای ساختگی کردم و گفتم:
 عه .خب ،اگه شیوا نمیگفت ،از اولین تولد هستی اون هم بعد بیست و چهار سال هیچ خاطرهای برامون نمیموند.شیوا گفت:
 باشه ،گفتم شاید دلتون نخواد من تو عکس خانوادگیتون باشم.هومن با طعنه و حالت مرموزی درحالیکه نگاهش میان من و شیوا میچرخید ،گفت:
 غصه نخور .حاال کمکم میشی.چشمغرهای به هومن رفتم و رو به شیوا که با ابروهای باال انداخته ،پرسشگر به ما نگاه میکرد ،گفتم:
 هومن چرتوپرت میگه شیوا جان .شما عکس رو بگیر.هومن و فرزین و هستی همزمان گفتند:
 شیوا جان؟!لعنتی به خودم فرستادم و برای اینکه بیشتر ضایع نشوم ،به دوربین نگاه کردم .آن سه نفر هم ریز خندیدند .باالخره
این عکس دردسرساز گرفته شد و مشفول خوردن کیک شدیم.
نوبت به بازکردن کادوها که رسید ،هومن بدون ثانیهای تأخیر خودش را میان آنها انداخت و گفت:
 من بازشون میکنم.هستی معترض گفت:
 نهخیرم .اونی که تولدشه باز میکنه.فرزین گفت:
 اصالً من بازشون میکنم.شیوا گفت:
 شما پسرا بلد نیستین ،کاغذ کادو رو با کادوش از وسط جر میدین .خودم بازشون میکنم ،گرچه میدونم چیتوشونه.
هومن گفت:
 خیلهخب! حاال که با هم نمیسازیم ،رأیگیری میکنیم .کیا میگن من باز کنم؟146
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وقتی فهمید تنها کسی که دستش را بلند کرده ،خودش است ،چشمغرهای به همه رفت و ساکت شد .فرزین هم که
همین بال سرش آمده بود ،قیافهی دپرسی به خود گرفت و دیگر حرفی نزد .هستی گفت:
 با اینکه این کاراتون خیلی مسخرهست و همه میدونن کسی که تولدشه باید کادوها رو باز کنه؛ ولی حاال کی بهمن رأی میده؟
هیچکس به غیر از خودش به هستی هم رأی نداد.
شیوا خوشحال گفت:
 خب پس همه رأیا مال منه .کی به من رأی...وسط حرفش پریدم.
 من.شیوا ذوقزده گفت:
 وای مرسی! اول از داداش مهربون و فراموشکار شروع میکنیم.هومن چپچپ به من نگاه کرد که با پررویی تمام گفتم:
 چیه خب؟ همهش رو شیوا انتخاب کرده؛ پس خودش هم باید باز کنه.این بار فرزین و هومن همزمان چشمغرهای رفتند و هومن غرید:
 میمردی لو ندی؟هستی خندید.
 بیخیال بابا .من که میدونستم یکی دیگه انتخابشون کرده .شما که از این عرضهها ندارین.هومن اعتراض کرد.
 دست شما درد نکنه هستی خانوم.هستی بیتوجه به او ،رو به شیوا ادامه داد:
 باز کن دیگه ،دلم آب شد.شیوا لبخندی زد.
 چشم.زمانی که او مشغول بازکردن کاغذ کادوها شد ،همه بهسمت من برگشتند و مرموز به من نگاه کردند.
هومن سقلمهای به پهلویم زد و در گوشم گفت:
 خیلی شیوا میوا میکنیا .خبریه؟با آرنج محکم در پهلویش کوفتم و لب زدم:
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 خفه.با صدای شیوا به خود آمدیم.
 خب این هم از اولین کادو .یه دستبند خوشگل از طرف آقا هومن.همه دست زدیم و هستی خوشحال دستبند را دور مچش انداخت.
درحالیکه نگاهش روی دستبند مانده بود ،ذوقزده رو به شیوا گفت:
 وای مرسی! خیلی قشنگه.شیوا لبخندی زد.
 بهت میاد.هومن غرید:
 حاال درسته شیوا خریده؛ ولی کادوی منهها.هستی خندید و بهسمت هومن خم شد .آرام گونهاش را بوسید و گفت:
 قربون داداش گلم برم .دست شما هم درد نکنه.دوباره خیره به دستبند شد و کمکم لبخند از روی چهرهاش محو شد.
تالشش برای خیسنشدن چشمانش فایدهای نداشت و با بغض گفت:
 چقدر شبیه دستبندیه که عمو میگفت بابا به مامان تو سالگرد ازدواجشون هدیه داده.هر چند که موقع فوتکردن عمو و زنعمو خیلی کوچک بودم و تصویر واضحی از آنها در ذهنم وجود نداشت؛ اما
باز هم با یادآوریشان غمگین شدم .هستی رو به هومن که دستکمی از خودش نداشت ،ادامه داد:
 همون سال نحس .قبل از اینکه...شیوا که حالوروزمان را دید ،برای رهایی از این وضعیت ،میان صحبت هستی پرید.
 خدا بیامرزتشون .حتماً االن که شما رو دور هم میبینن ،خیلی خوشحالن.لبخندی زد.
 پس بهتره بریم سراغ بقیهی کادوها؟ هوم؟هستی صورتش را با پشت دست پاک کرد و بینیاش را باال کشید .لبخندی زد.
 آره ،ببخشید که ناراحتتون کردم.بعد از هدیهی فرزین نوبت به من رسید .همانطور که شیوا سرگرم بازکردن کادوها بود و من هم محو تماشای او،
متوجه پچپچهای درگوشی هومن و فرزین و بعد هم اضافهشدن هستی به آنها شدم.
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نگاهم را بهسمت آنها چرخاندم که هر سه صاف نشستند و لبخندی ظاهری به لب نشاندند .ابرویی باال انداختم و
نگاهم را از آنها گرفتم .شیوا لباسی را که با بحث و دعوا برای هستی انتخاب کرده بودیم ،از جعبه بیرون آورد و باال
گرفت.
 این هم از کادوی آقا کارن.با دیدن لباس ،چشمان هستی محوش شد و دستش را جلوی دهانش گرفت.
 وای! خیلی خوشگله .ممنونم ازتون.لبخندی نصفهنیمه رو به هستی زدم و متعجب به چهرهی خوشحالش خیره شدم .اصالً فکر نمیکردم تا این حد از
لباس خوشش بیاید .از نظر من سلیقهی شیوا در انتخاب هدیهها متوسط رو به افتضاح بود .شاید هم سلیقهی دخترها
خیلی با پسرها فرق داشت.
شیوا مغرور ابرویی باال انداخته و روبه هستی گفت:
 خواهش میکنم .مطمئنم بهت میاد .بلندشو.بلند شد و شیوا لباس را جلویش نگه داشت.
هستی خندید.
 خیلی خوبه.شیوا چشمکی زد.
 سلیقهی منه دیگه.باالخره رضایت به دلکندن از لباس دادند و مشغول جمعکردن هدیهها شدند که ناگهان شیوا گفت:
 کادوی سیاوش رو یادمون رفت.هستی سریع گفت:
 بازش نکن.شیوا بیتوجه به او مشغول بازکردن کادو شد .جعبهی زیبایی را بیرون آورد و بازش کرد .کفش پاشنه دهسانتی زیبایی
همراه با یک الک که هر دو درست همرنگ لباس هدیهی من بود ،از داخل جعبه بیرون آورد .سوتی کشید و جدی
گفت:
 سلیقهش عالیه ،برعکس داداش و پسرعموت .باید با همین پسره ازدواج کنی هستی.هومن غرید:
 دیگه خیلی داری پررو میشیا.شیوا اخمهایش را در هم کرد و ایشی گفت.
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چشمغرهای رو به هومن رفتم که عصبی غرید:
 ها؟ چیه؟ اینجوری من رو نگاه نکنا .فکر کردی نفهمیدم از قبل با این پسره هماهنگ کردین که کادوهاتون سته؟متعجب گفتم:
 چرا چرتوپرت میگی هومن؟ من این پسر رو امروز شناختم.هومن ابرویی باال انداخت و لبانش را برچید.
 که امروز شناختی. باور کن .من با شیوا رفتم خرید .اصالً اون لباس رو انتخاب کرده .مگه نه شیوا؟شیوا سرش را به تأیید تکان داد .هومن دستانش را بهسمت شیوا دراز کرد و گفت:
 اون الک رو بده ببینم ،میخوام رنگش رو با رنگ لباس مقایسه کنم.شیوا بیحرف الک را بهسمتش گرفت .هومن زیرچشمی به من نگاه کرد و درش را باز کرد .نزدیکم شد و خیلی
ریلکس ،قبل از اینکه بتوانم واکنشی نشان دهم ،کل شیشهی الک را روی دست راستم خالی کرد.
عقب پریدم و عصبی داد زدم:
 چیکار میکنی دیوانه؟ابرویی باال انداخت.
 الک خوشگلیه .به ناخونات ...ببخشید ،به دستت خیلی میاد.دندانقروچهای کردم.
 میکشمت .احمق بیشعور!رو به هستی و فرزین و شیوا که نمیتوانستند جلوی خندهشان را بگیرند ،غریدم:
 کوفت .ببندین نیشتون رو.به دستم که تا آرنج پر از الک بود خیره شدم و آهی کشیدم.
 چجوری پاکش کنم حاال؟عصبی نگاه دیگری به هومن انداختم .بهسمت سرویسبهداشتی رفتم و شیر را باز کردم .درحالیکه مشغول
بدوبیراهگفتن به هومن بودم ،دستم را میسابیدم که با واردشدن شیوا نگاهم بهسمت او کشیده شد.
 اینجوری فایده نداره .باید با استون پاکش کنی.دستمالی بهسمتم گرفت و لبخندی زد.
 خدا رو شکر که تو کیفم داشتم.150
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لبخندی زدم و تشکر کردم .دستم را برای گرفتن دستمال جلو بردم که ابروهای شیوا در هم کشیده شد و هوفی
کشید.
 همهی پوست دستت رفت پسرهی احمق.تکخندهای کردم.
االن یعنی این دلسوزی بود؟ مرسی واقعاً.دستمال را بهسمتم پرت کرد و غرید:
 بگیر ،بجا شروورگفتن دستت رو تمیز کن.چشمانم گرد شد.
 باشه بابا .حاال چرا میزنی؟ چون دلم میخواد.اخمی کرد و سریع از دستشویی خارج شد .بعد از پاککردن دستم از در خارج شدم و وارد هال شدم .همه مانند
مجمع شاعران دور هم روی مبلها نشسته و چراغها ر اخاموش کرده بودند .بهجای آنها شمعهای زیادی روشن
کرده بودند و کتابی دست هومن بود.
متعجب پرسیدم:
 چیکار میکنین؟ این چه وضعیه؟فرزین گفت:
 منتظر تو بودیم .میخوایم فال سعدی بگیریم.خندیدم:
 اوالً فال سعدی نه و فال حافظ ،احمق .دوماً ،به چه مناسبتی؟هومن که یک پایش را روی پای دیگرش انداخته و لم داده بود ،ریلکس گفت:
 هیچی .یهدفعهای هـ*ـوس کردیم.شیوا گفت:
 خیلی جالبه .مگه نه کارن؟نگاهی از سر تأسف به شیوا که گویا حرف این قوم هفتخط را باور کرده بود ،انداختم و تکخندهای کردم.
روی مبل تکنفرهی روبهروی هومن و فرزین نشستم و ابرویی باال انداختم.
 که اینطور .اونوقت از کی تا حاال شماها فال میگیرین؟ از کجا یاد گرفتین اصالً؟هستی غرید:
151
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 ای بابا! کارن چقدر حرف میزنی! بذار فالش رو بگیره.هومن لبخندی به رویم زد و با شیطنتی که نمیدانم این بار چه نقشهای پشتش قایم شده بود ،گفت:
 اول از کارن شروع میکنیم.هستی سریع گفت:
 آره ،آره .اون از همهمون بزرگتره .از کارن شروع کن.هومن لبخند کجی زد و انگشتش را میان صفحات کتاب برد که ابرویی باال انداختم.
 به نظرت نباید خودم صفحهش رو بیارم؟اخمی کرد.
 نهخیر .من تصمیم گرفتم فال بگیرم؛ پس خودم هم صفحهش رو باز میکنم.این بار هر دو ابرویم را باال انداختم.
 عجب.صفحهای را باز و شروع به خواندن کرد.
 صالح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سا...
فرزین گفت:
 چرا ادامهش رو نمیخونی؟هومن دوباره خواند.
 دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سا ...خرقه سا ...سا...عصبی غرید:
 خب بقیهش دیگه مهم نیست.کتاب را بسته و کنار گذاشت .تکسرفهای کرد و قیافهای شاعرانه و عارفانه به خود گرفت .آب دهانش را قورت داد
و گفت:
 خواجه حافظ خیلی از دستت شاکیه .میگه تو خیلی لفتش میدی.تکخندهای تمسخرآمیز کردم.
 نه بابا .همه از دست ما شاکی ،خواجه حافظ هم شاکی؟ خب حاال چرا؟ چی رو لفتش میدم؟ کوبوندن سر تو دیواررو؟ عیب نداره همین امروز انجامش میدم.
152
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حرصی گفت:
 شوخی شوخی با خواجه حافظ هم شوخی؟ نکنه میخوای تن این بزرگوار رو تو گور بلرزونی؟! نهخیرم .خواجه ازتشاکیه؛ چون حرف دلت رو به اونی که واقعاً دوستش داری نمیزنی .خواجه میگه این فرصت رو از دست نده ،عشقی
که بینتون جوونه زده میتونه به یه درخت بزرگ و سرسبز تبدیل بشه؛ البته اگه اون عقل ناقصت رو به کار بندازی
و بهش توجه کنی.
شیوا ذوقزده و با خنده گفت:
 وای کارن! چه هیجان انگیز! حاال کی هست این خانوم بدبخت؟دهانم را برای شیوا کج کردم و رو به هومن پوزخندی زدم.
 این رو دیگه از کجات درآوردی؟ گمون نمیکنم این بیت منظورش این چیزا باشه ها.سریع گفت:
 اتفاقا هست؛ ولی توی نفهم نمیفهمی دیگه .ببین ،خواجه میفرمایند: صالح کار کجا و ...به به! ببین چجوری کلمات رو به بازی گرفتن این بزرگوار .خواجه صالح کار تو رو میدونهاونوقت خودت نه؟
خندیدم.
 اون کیه که من دوسش دارم؛ ولی خودم هم نمیدونم؟ خواجه میفرمایند اونیه که همیشه کنارته؛ ولی توی احمق حرف دلت رو بهش نمیزنی .خاک بر سرت ،پسرهیبی شعور بیمصرف نفهم ...دیگه بقیهش در شأن سخنان خواجه حافظ شیرازی نبود ،واسه همین سانسورش کردم.
جدی شدم و با اخم گفتم:
 هومن این مسخرهبازیا رو تمومش کن .این شروورا چیه میگی؟ حتماً اون آدم نامرئیه ،هان؟ یا شاید هم تو هواس؟!نه؟ شاید هم من کورم که نمیبینمش!
با پررویی تمام گفت:
 شاید نه ،قطعاً کوری.با چشمانش به شیوا اشاره کرد و ادامه داد:
 چون من میبینمش.چشمغرهی وحشتناکی به هومن رفتم و سریع نگاهم را بهسمت شیوا سوق دادم .محو صفحه موبایلش شده بود و
خدا را صدهزار مرتبه شکر ،گویا متوجه اشارهی هومن نشده بود .نفس راحتی کشیدم و رو به هومن غریدم:
 نمیخوام فال بگیری نکبت .جمع کن این بساط رو ،بسه دیگه.153
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ابرویی باال انداخت.
 باشه ،نمیگیرم؛ ولی تو هم بد نیست رو حرفای جناب حافظ یهذره فکر کنیا.بیاختیار نگاهم بهسمت شیوا رفت و شعری که هومن نصفهنیمه خوانده بود ،در ذهنم آمد .میدانستم هومن تمام این
حرفها را از خودش درآورد و قصدش فقط حرصدادن من بود؛ اما قلبم جور دیگری برداشت میکرد .انگار قلبم
میخواست تمام حرفهای هومن حقیقت داشته باشد .یعنی امکان داشت؟ من و شیوا...
با صدای هومن رشته افکارم پاره شد.
 میبینم که خواجه همچین هم بیراه نمیگفتن.همینکه خواستم علیه هومن برخوردی فیزیکی نشان دهم ،با باالآمدن نگاه شیوا متوقف شدم.
لبخندی زد و گفت:
 چیزی گفتین؟ ببخشید از دوستم پیام اومد و حواسم رفت سمت موبایل.درحالیکه زیرچشمی نگاههای شیطنتآمیز هومن و هستی و فرزین را میپاییدم و هر لحظه بیشتر حرص میخوردم،
سریع گفتم:
 نه ،ما حرفی نزدیم.موبایلش را روی عسلی گذاشت.
 خب ،نتیجه فال چی شد؟به بقیه نگاهی انداخت و ادامه داد:
 از قیافههاتون مشخصه که فهمیدین دختره کیه .خب بهاندازهی کارن خوشگل هست؟ عکسش رو دارین؟همه ریز خندیدند و هومن گفت:
 آره...وسط حرفش پریدم.
 نه! قیافه اینا همهش همینه .اون بحث هم تموم شد دیگه ،فقط یه شوخی بود.حرصی بهسمت هومن برگشتم.
 مگه نه هومن جان؟ابرویش را باال انداخت که سریع قبل از اینکه گند دیگری بزند و آبرویم را پیش شیوا ببرد ،رو به شیوا گفتم:
 تو چرا یهدفعه تو خودت رفتی؟ چیزی شده؟ از چیزی ناراحتی؟لبخندی نصفهنیمه زد و هول گفت:
 نه .از چی ناراحت باشم؟ اون هم تو همچین شبی.154
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با اینکه از حالت چهرهاش مشخص بود که موضوعی را مخفی میکند؛ اما اهمیتی ندادم و لبخند زدم.
هومن چشمکی زد.
 راست میگه ،همچین شبایی خیلی نایابه.شیوا پرسشگر بهسمتش برگشت .کوسن مبل را بهطرف هومن انداختم و تکخندهای کردم.
 اهم! هومن جان فکر نمیکنی یهذره بیش از حد داری بیمزهبازی درمیاری؟ باز هم به من که بیمزهبازی درمیارم .شما که تا یه دختر دیدی بیجنبه...وسط حرفش پریدم.
 هستی ،راستی پروژه دانشگاهت رو از تو جاروبرقی نجات دادیم.عصبی غرید:
 پروژه نبود و پایاننامه بود ،یک .بعدش هم ،میذاشتین همونجا بمونه ،چرا درش آوردین؟شیوا هم که دستکمی از هومن نداشت ،با شیطنت گفت:
 حاال همچین بد هم نشد که درش آوردیم .یهذره که رو مخ آقا سیاوش کار کنی ،صددرصد کارت رو راه میندازه.هستی چشمغرهای به شیوا رفت و گفت:
 بره گمشه پسرهی دیوانهی زرافه.با شیطنت گفتم:
 اینجوری نگو هستی .خوشگل بود خدایی.هومن یکی از آن نگاههای وحشتناکش را نثارم کرد و سریع بحث را عوض کرد.
 بحث کردن دیگه بسه .حوصلهم سر رفت ،بیاین یه بازی بکنیم.شیوا گفت:
 بازی نه ،بیاین با هم جدول حل کنیم.فرزین گفت:
 وای نه! برای جدول خیلی باید به مخمون فشار بیاریم ،مغزای ما هم که گنجایش نداره و سریع ارور میده .به چیزآسونتر ...اسمفامیل چطوره؟
با موافقت همه ،هومن از جایش بلند شد.
 من میرم کاغذ و خودکار بیارم.بعد از دو دقیقه کاغذها خطکشی شده و آماده در دستانمان بود که فرزین گفت:
 خب کی اول شروع کنه؟155
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هومن زیرچشمی به من نگاه کرد و گفت:
 مشخصه دیگه .بیشترین رأی واسه شیوا خانمه.عصبی دندانهایم را روی هم ساییدم.
شیوا خوشحال گفت:
 پس با اول اسم من شروع کنیم ،حرف ش .سه ،دو ،یک.همه سریع شروع به نوشتن کردند و با استپگفتن هستی متوقف شدیم.
هستی خواند.
 اسم :شیرین.هومن گفت:
 شاهین.فرزین گفت:
 شبنم.من گفتم:
شیوا.همه مشکوک بهطرفم برگشتند و شیوا غرید:
 ای بابا! چرا مثل من نوشتی؟ حاال من باید پنج بدم.هومن چشمانش را ریز کرد.
 حاال چرا شیوا؟ هوم؟حقبهجانب گفتم:
 ای بابا! خب اولین اسمی بود که به ذهنم رسید؛ چون شیوا گفت با اول اسم من شروع کنین.هستی گفت:
 جدی؟ پس چرا ما اسمای دیگه رو نوشتیم؟عصبی برگهام را روی عسلی پرت کردم.
 اه! گفتم که اتفاقی بود .شما دیگه عجب گیرایی هستین! ول کنین بابا.فرزین ریلکس گفت:
 خیلهخب بابا! چرا عصبی میشی؟ باشه ما تسلیم ،شما بقیه چیزایی که نوشتی رو بخون .فامیل :شیوازاده .غذا:شیواپلو .شیء :شیوا پالستیکی...
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عصبی غریدم:
 بسه دیگه فرزین .تو هم بدتر از هومن شورش رو درآوردی .اه! اصالً نخواستیم اسمفامیل بازی کنیم ،همون جدولرو حل کنیم بهتره .حداقل مخ شما دوتا هنگ میکنه و یه نیمساعتی از دست زرزراتون راحتیم.
شیوا گفت:
 من هم جدول حلکردن رو خیلی دوست دارم.باالخره سلطان هومن خان و دست راستشون جناب فرزین خان رضایت دادند و جدولی که احتماالً متعلق به پیک
نوروز کالس دوم هومن بود ،پیدا کردند.
فرزین خودکار به دست ،گفت:
 خب شروع کنیم که زودتر رمزش هم پیدا کنیم .مخترع تلفن؟هومن سریع گفت:
 ادیسون.به شیوا و هستی نگاه کردم و درحالیکه هر سه بهزور جلوی خندهمان را میگرفتیم ،با ایماواشاره به هم فهماندیم که
حرفی نزنیم تا بیشتر از این سری مسابقات هوشبرتر لـ*ـذت ببریم.
هومن ادامه داد:
 هه! این سؤاال در سطح ما نیست آخه ،از همین سؤال اولش معلومه که چرته .برم یه جدول دیگه...فرزین وسط حرفش پرید.
 جا نمیشه هومن ،هشت حرفیه. جا میشه .اولش یه آق بذاری حله ،آق ادیسون.فرزین ذوقزده گفت:
 ایول حله .صراف کیست؟ انسانی که صرفهجویی میکند. صرفهجوییکننده .شخصی با دختر برادر خالهاش به میهمانی رفته .نسبت آنها چیست؟هومن اخمهایش را در هم کرد.
 شخص دختر بوده یا پسر؟ اصالً غلط کردن که رفتن .این کارا یعنی چی؟ برو سؤال بعدی. مایع حیات؟ پول برادر من ،پول. هومن اون که جامده.157
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 اون که مهم نیست ،مهم اینه که پول اونقدری مهمه که ما االن بهخاطرش گیر یه دختربچه افتادیم .اگه االنپول داشتیم؛ مجبور نبودیم تحملش کنیم.
من و شیوا همزمان چشمغرهای به هومن رفتیم و شیوا از جایش بلند شد.
 انگار بدجوری مزاحمم.سریع بلند شدم.
 اینا چرتوپرت میگن ،تو محلشون نذار .من معذرت میخوام.با بیمیلی نشست .فرزین بیتوجه به او ،گفت:
 نمیخوره هومن. میخوره .اگه این نمیخوره ،حتماً یا کارت بانکیه یا سکه یا مایهتیله ،شاید هم چرک کف دست! نچ ،دو حرفه. پس چکه.فرزین خانههای جدول را پر کرد.
 جزرومد در اثر نیروی گرانش چیست؟ عشق .گرانش عشق آدم رو بیچاره میکنه ،چه برسه به دریا!به من اشاره کرد و ادامه داد:
 نمونهش جلو چشمته.لگدی محکم به پای هومن زدم که با خنده گفت:
 آره دیگه .حرف حق ،تلخه.فرزین با شیطنت گفت:
 این رو دیگه خودم میدونم .نام پرندهای زیبا و سخنگو ،چهار حرفی.هومن و فرزین همزمان گفتند:
 شیوا!هومن گفت:
 آفرین .هم زیبائه ،هم دلبـرده با اون صدا برای آقا...عصبی از جایم پریدم و غریدم:
 بسه دیگه .خیلی بیمزهبازی درآوردین .اه!رو به شیوا ادامه دادم:
158
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 من حوصله اینا رو ندارم .میرم عکسات رو ادیت کنم ،هر وقت صدات زدم بیا ببین خوبه یا نه.سرش را به تأیید تکان داد و لبخندی زد.
 باشه ،ممنون.لبخندی زدم و بهسمت اتاق هومن حرکت کردم که فرزین گفت:
 آره برو .دیر نشه یهوقت.پوزخندی عصبی زدم و در اتاق را بهم کوبیدم .قبل از هر کار ،چند نفس عمیق کشیدم و کمی به اعصابم مسلط شدم.
هنوز کامپیوتر را روشن نکرده بودم که صدای فرزین بلند شد.
 کارن! بیا ببین این چشه.کالفه پوفی کشیدم و از اتاق خارج شدم.
رو به فرزین که تنها و درمانده کنار میز تلویزیون نشسته بود ،گفتم:
 چی شده؟ بقیه کجان؟ هومن که رفت به گلدوناش آب بده .دخترا هم رفتن تو آشپزخونه برای ریختن چایی؛ ولی فکر کنم دارن چاییمیکارن.
مشکوک نگاهی به آشپزخانه انداختم و درهمانحال گفتم:
 این هومن هم کشت ما رو با این گلدوناش.شیوا و هستی گرم صحبت بودند و اصالً حواسشان به اطراف نبود .نگاهم را به فرزین دادم و گفتم:
 چی شده؟به نوار داخل  DVDاشاره کرده و گفت:
 بچهها گفتن این فیلم رو ببینیم؛ ولی هر چی میزنم ،پخش نمیشه.سرم را به طرفین تکان دادم و متأسف گفتم:
 خاک بر اون سرت .این هم نمیدونی؟ سیدی رو اینوری میذارن آخه؟ من موندم تو و هومن چجوری پلیسشدین؟ برعکس بذار ،درست میشه.
 اگه برعکس بذارم عقب نمیرهها.آهی کشیدم و همانطور که به اتاق برمیگشتم گفتم:
 تو بذار ،اگه نشد گردن من .راستی رمز جدولتون چی شد؟حرصی گفت:
 شد کارن عاشق شده است.159
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خندیدم.
 از اولش هم معلوم بود که اشتباه درمیاد.دوباره به اتاق برگشتم و بعد از روشنکردن کامپیوتر ،مشغول ویرایش عکسها شدم.
***
فرزین
با اشارهی هومن ،هستی ریختن چای را با هر کلکی بود ،به شیوا سپرد و سریع بهسمت ما آمد.
آهسته غرید:
 چی شده باز؟ معلوم هست شما دوتا چتونه؟ حتماً باز هم راجع به شیوا و کارنه ،هوم؟ اون از موقع بازکردن کادوهاکه راجع به اونا چرتوپرت در گوش همدیگه و من پچپچ میکردین .بعدش هم از فالگرفتن عاشقانهتون و جدول
حلکردنتون ،این هم که از االن .بابا چیکار دارین به این بندهخداها؟ اصالً از کجا معلوم که چیزی بینشون باشه؟
هومن با شیطنت گفت:
 هست خواهر من ،هست؛ وگرنه کارن اینجوری ازش طرفداری نمیکرد .تو که خیلی تو این چیزا باهوشی هستیخانوم .واقعاً نمیتونی حسش کنی؟
با دو انگشتش مقدار کمی را نشان داد و گفت:
 حتی اینقدر؟هستی کنار هومن نشست.
 چرا خب .راستش من هم حس میکنم که یهجورایی بهم نگاه میکنن؛ ولی...هومن راضی گفت:
 آها ،این شد .خوب گوش کن هستی ،امشب باید سر از کار این دوتا دربیاری.هستی معترض گفت:
 چرا من؟ خب خودتون سر از کارشون دربیارید. ما که نمیتونیم هستی .تا یه حرفی بزنیم ،کارن جوشی میشه و جواب سرباال بهمون میده؛ ولی تو خوب بلدی بهحرفش بیاری ،کار خودته.
با دیدن شیوا که سینی چای به دست از آشپزخانه خارج میشد ،سریع سرفهای مصلحتی کردم و زیر لب گفتم:
 هیس! اومد.160
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شیوا چای را تعارف کرد.
 تا برای آقا کارن هم چایی ببرم و بیام ،فیلم رو پلی نکنین.هستی نگاهی به ما انداخته و هول گفت:
 الزم نیست شیوا جان ،من می برم.شیوا متعجب ایستاد .هستی فنجان چای را از او گرفت و با زدن چشمکی به ما ،بهسمت اتاق هومن رفت.
***
کارن
روی چشمان شیوا زوم کردم و غافل از همهچیز ،غرق آنها شده بودم که با کوبیدهشدن در ،سریع به خود آمدم و
عکس را از روی حالت زوم برداشتم.
 بفرمایید.هستی با یک فنجان چای وارد شد و با لبخند گفت:
 خسته نباشی.لبخندی زدم.
 سالمت باشی.فنجان را روی میز گذاشت و به عکس شیوا اشاره کرد.
 درستوحسابی به ما معرفیش نکردیا.دوباره محو تصویر شیوا شدم و پوزخندی زدم.
 تو اونقدر فوضولی که شرط میبندم با وجود اینکه از دست سیاوش عصبانی بودی؛ ولی همینکه هومن یا فرزینرو گیر آوردی تهتوی قضیه رو درآوردی.
خندید.
 باهوش شدیا .خوشگله ،نه؟ کی؟ خنگ ،شیوا دیگه.همانطور که محو صورتش بودم ،بیهوا گفتم:
آره خیلی ،مخصوصاً چش...161
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ناگهان به خودم آمدم و نگاهم را از عکس گرفتم .لعنتی در دلم به این حواسپرتیام فرستادم و رو به هستی که با
لبخند کجی به من نگاه میکرد ،هول گفتم:
 نه ،منظورم اینه که نه خیلی ،معمولیه .مثه بقیه دیگه.زیر خنده زد.
 خیلهخب بابا! نمیخواد جمعش کنی ،فقط بدترش نکن.چشمانش را ریز کرد و با شیطنت ادامه داد:
 بد آتویی دستم دادی پسرعمو .درضمن ،منظورت هم بد رسوندی.هول گفتم:
 منظور؟ کدوم منظور؟خندید.
 خودت رو به اون راه نزن .اگه میخوای چیزی به کسی نگم ،باید حقالسکوت بدی.پشتسرم قرار گرفت و آهسته در گوشم گفت:
 حاال خداوکیلی نظرت راجع به شیوا چیه؟ دوستداشتنیه ،نه؟از جایم پریدم و رو به هستی غریدم:
 منظورت از این سؤاال چیه؟مظلوم گفت:
 هیچی ،فقط میخوام نظرت رو راجع به اون بدونم .حاال جوابم رو بده.چشمکی زد و ادامه داد:
 بهعنوان حقالسکوت. چی بگم آخه؟ خب قیافهش خوبه؛ ولی مهم ذات آدمه.نزدیکتر آمد و در چشمانم خیره شد.
 آره ،ذات آدما خیلی مهمه؛ ولی نه برای هر کسی ،برای آدمایی که میخوان باهاشون زندگی کنن .مگه تو میخوایبا شیوا زندگی کنی؟
عصبی غریدم:
 چی میگی واسه خودت هستی؟ من کلی گفتم. باشه بابا ،تو راست میگی؛ ولی آخر به ما نگفتی حست نسبت به این دختره چیه.متعجب گفتم:
162
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 حس؟ منظورت چیه؟ آخه چه حسی باید داشته باشم؟ابرویش را باال انداخت.
 مطمئنی؟ یعنی هیچ حسی نداری بهش؟سرش را کج کرد.
 حتی یه کوچولو؟از سؤالهایش گیج و به آنها مشکوک شده بودم.
 هیچی .برای من اون هم مثه یکی از اینهمه آدمیه که تو زندگیم شناختم.در چشمانم خیره شد.
 دروغ میگی .این بار هزارویکمیه که دارم بهت میگم ،چشمات نمیتونن چیزی رو پنهون کنن.آهسته و با لبخندی روی لبش ،گفت:
 دوسش داری ،نه؟مثل شخصی که برای نجات از غرقشدن ،بیجهت تقال میکند ،سریع گفتم:
 هان؟ هستی معلوم هست چی میگی؟ آره ،معلومه؛ چون اگه حقیقت نداشت ،عصبانی میشدی .نه اینکه خودت رو به اون راه بزنی.اخمهایم را در هم کشیدم.
 االن هم عصبانیم .همچین چیزی نیست. هست. نیست.لجوج گفت:
 هست؛ وگرنه اینجوری بهش نگاه نمیکردی ،اینجوری ازش دفاع نمیکردی و نمیآوردیش تولد من. من هیچجوری نگاهش نمیکنم .دفاعم هم فقط مقابل چرتوپرتای هومن و فرزینه .درضمن ،چون میخواستتنها تو پارک بمونه ،آوردمش اینجا.
ابرویش را باال انداخت و لبخند کجی زد.
 نگرانی ،یکی دیگه از نشونههای دوست داشتن.کالفه گفتم:
 وای وای هستی! تو چرا از کاه کوه میسازی؟163
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 برای اینکه اینجور نگرانی ،اینجور نگاه کردنا و ...اصالً یه چیز عادی نیست .حتی موقعی که هومن فال میگرفت،با اینکه به حرفاش میخندیدی؛ ولی تو چشمات چیز دیگهای بود .تو دوسش داری کارن؛ ولی خیلی گیجی و نمیدونی
باید چیکار کنی.
باز هم مثل همیشه جلوی هستی کم آوردم و اعتراف کردم.
 خب آره ،یعنی نه .من فقط یه احساس کوچولو و عجیبتری نسبت به بقیه بهش دارم .فقط بهخاطر اینکه اون باشماها فرق داره و خیلی شیطون و پرجنبووجوشه.
 شیطنت اون دقیقاً شبیه ماست ،شبیه من و هومن و فرزین .چیزی که شخصیت اون رو برات متفاوت میکنه،احساست نسبت بهشه.
گیج و نگران گفتم:
 خب من باید چیکار کنم؟ تو فقط به چندتا اتفاق عاشقانه نیاز داری تا دل شیوا رو به دست بیاری.بلند گفت:
 شیوا جان کارن میخواد نظرت رو راجع به عکسا بدونه.غریدم:
 چرا صداش زدی هستی؟ هنوز عکسا آماده نشدن.با شیطنت گفت:
 اون دیگه مشکل خودته.با زدن در اتاق ،هستی ازخداخواسته بفرماییدی گفت و بعد از زدن چشمکی رو به من از اتاق فرار کرد.
کالفه چشمغرهای رفتم .شیوا که چهرهاش ناراحت میزد ،وارد اتاق شد و لبخندی زورکی زد.
 تموم شد؟ راستش نه هنوز؛ ولی دیدم بهتره با نظر خودت ویرایشش کنم که اگه بدت اومد ،هنوز کار از کار نگذشته باشه.جلوتر آمد.
 بچهها یه چیزایی راجع به تو میگفتن.ابروهایم را در هم کردم.
 چه چیزایی؟ میگفتن با یه دختر خوشگل نامزد کردی و خیلی هم دوسش داری.چشمانم درشت شد.
164
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 من؟ خیلی تعریفش رو میکردن و میگفتن تو گفتی اخالقش برعکس منه .یعنی از نظرت تو اخالق من انقدر بده؟دستبهسـ*ـینه به دیوار تکیه دادم و سرم را با حرص پایین و باال کردم.
 اینا رو اون هومن گوربهگورشده تحویلت داد ،نه؟ تو هم باور کردی؟متعجب گفت:
 ینی دروغه؟تکیهام را از دیوار برداشتم.
 هه! تو که انقدر ساده نبودی دختر.جلوی کامپیوتر نشستم.
 خب ،اونا چیزی هم ازت پرسیدن؟ آره ،سؤاالی معمولی .راجع به عالقههام و چیزایی که ازشون میترسم و ...همینا دیگه. هوم.به عکسها اشاره کردم.
 قشنگ شده؟ آره ،خیلی.مشغول ویرایش عکس آخر شدم که همان لحظه برقها رفت و کامپیوتر خاموش شد.
نالیدم:
 ای وای! االن چه وقتش بود آخه؟ حاال باید از اول ویرایشش کنم ،لعنت به این شانس! ولی عیب نداره ،تا فردا...بهسمت شیوا برگشتم که با دیدن چهرهی نگران و جسم لرزانش که گوشه اتاق کز کرده بود ،حرفم نصفه ماند.
متعجب از جایم بلند شدم و گفتم:
 چی شده؟لرزان گفت:
 تاریکی...کنارش نشستم و پوفی کشیدم.
 حتماً بهشون گفتی از تاریکی میترسی ،آره؟پشتسرهم سرش را به نشانهی تأیید تکان داد .نفرینی نثار هومن کردم و کالفه گفتم:
 کار خودشونه .پاشو ،پاشو بریم بیرون تا من تکلیفم رو با این دوتا روشن کنم.165
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بلند شد و پشتسرم راه افتاد .در اتاق را بهشدت باز کردم که همان لحظه پشت هومن خالی و نقش زمین شد .فرزین
هم دستپاچه خودش را مشغول وارسیکردن مجسمه اسب کنار در اتاق کرد.
دستم را به پهلویم زدم و غریدم:
 برقا رو که قطع میکنین ،پشت در هم که گوش وایمیستین ،شما دیگه چه موجوداتی هستین؟سریع از جایش بلند شد و بدون اینکه به روی خود بیاورد ،پیراهن راهراه آبی-سفیدش را مرتب کرد و معترض گفت:
 چیکار میکنی کارن؟ دارم فیلم میبینما.به چهارچوب در تکیه دادم.
 هوم .حتماً باید به در اتاقت تکیه بدی و فیلم ببینی ،نه؟ آره ،عادته دیگه ،چیکارش کنم؟به صفحه تلویزیون اشاره کردم.
 نمیدونستم اونقدری تکنولوژی پیشرفت کرده که بدون برق و با صفحه خاموش تلویزیون هم میشه فیلم دید.پاشو ،پاشو خجالت بکش هومن با این سنت .پاشو و زود برقا رو وصل کن.
با بیحوصلگی از جایش بلند شد که همان لحظه هستی از پشت گلدان کنار در بیرون پرید.
 نکن آقا فرزین ،اون عتیقهست.به هستی و فرزین نگاه کردم و سری به تأسف تکان دادم.
 متأسفم براتون.برقها روشن شد و هستی سرش را پایین انداخت.
 ببخشید ،این دوتا مجبورم کردن .برین آشپزخونه براتون شربت درست کردم .شیوا جون بخور تا حالت بهتر شه.شیوا با اخم بهسمت آشپزخانه رفت.دوباره نگاهی تأسفآمیز به هر سهشان انداختم و پشتسر شیوا رفتم که همزمان
با ورود به آشپزخانه ،پایش لیز خورد و نقش زمین شد.
 آخ.با وجود نگرانیم ،خودم را بیخیال نشان دادم و مشغول نوشیدن شربتم شدم.
شیوا بهزحمت از جایش بلند شده و حرصی گفت:
 خاک تو سرت .االن باید جنتلمنبازی درمیآوردی و من رو میگرفتی.شانهام را باال انداختم.
 چه کاریه؟ وقتی میتونم وایسم و بهت بخندم؟پوست موزی را که زیر پایش رفته بود ،بهسمتم انداخت و غرید:
166
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 خیلی بیشعوری.خندیدم و جاخالی دادم.
نزدیکتر شدم و در گوشش گفتم:
 نخواستم بگیرمت؛ چون اینا نقشههای هومن و فرزینه .االن همینجاها معطلن که بفهمن چیزی بین ما هست یانه.
بهطرفم چرخید و خیره در چشمانم ،بیاختیار گفت:
 هست؟متعجب و ته دلم خوشحال محوش بودم که سریع با اخم گفت:
 خب ،خب معلومه که نیست ،نکبت.سریع شربتش را باال کشید و بعد از رفتن چشمغرهای از آشپزخانه خارج شد .خندیدم و پشتسرش وارد هال شدم.
نمیدانم آفتاب از کدام طرف طلوع که نه ،امشب غروب کرده بود که بچهها فیلم هندی گذاشته بودند .هستی درحال
گریه کردن و هومن و فرزین مشغول دعوا بودند.
هومن غرید:
 ببین تو رو خدا ،پسرهی بیکار عالف بدقیافه بداخالق چی نصیبش شد .اونوقت ماها...فرزین گفت:
 من اگه اونجا بودم ،دهن پسره رو صاف میکردم.هومن گفت:
 چرا دهن پسره؟ باید دهن دختره رو صاف کرد که به این گوریل جهشیافته بله گفت.هستی گریان گفت:
 بسه دیگه .بابا شما که یک ساعتش رو رد کردین .شاید پسره یه نقطه مثبتی داشته که دختره عاشقش شده دیگه!بعد هم اینا رو بیخیال.
بینیش را باال کشید و ادامه داد:
 ببینین بعد از اینهمه سختی چه خوب به هم رسیدن! الهی عزیزم!پشتسر هومن ایستادم و دستانم را به مبل تکیه دادم.
 از کی تا حاال شما اهل فیلم هندی شدین آقا هومن؟ شما که فقط آمریکایی میپسندیدی.هومن از جا پرید و سریع دستگاه را خاموش کرد.
هستی اعتراض کرد.
167
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 چرا خاموشش کردی؟ تازه داشت به جاهای قشنگش میرسید.هومن رو به فرزین غرید:
 خاک بر سرت فرزین .این چه فیلم مزخرفیه که گذاشتی؟!فرزین گفت:
 سیدیه خودته به خدا.هومن سرفهای کرد و خودش را با تماشای یک کانال کارتون به آن راه زد.
 وای فرزین باب اسفنجی رو! ببین چجوری به سندی نگاه میکنه ،من از اولش هم میدونستم که این ورپریده بهسندی نظر داره!
به شیوا نگاه کردم و هر دو ریز خندیدیم.
فرزین گفت:
 نه بابا عاشق اون دختر رئیسش بود.کنارشان نشستیم و به سخنان گهربارشان گوش سپردیم.
هومن گفت:
 نه اون که خیلی دافه ،اصالً به هم نمیخورن .المصب هر وقت این اختاپوس رو میبینم ،یاد کارن میفتم.فرزین متعجب به من نگاه کردو
 کارن؟ چرا؟ چون اختاپوس هم عین کارن همیشه ساز مخالف میزنه.فرزین خندید و با سر حرف هومن را تأیید کرد .حرصی به هومن چشمغرهای رفتم که همان لحظه گوشی شیوا زنگ
خورد .مثل دفعه قبل اخمهایش در هم رفت و رد تماس زد.
پرسیدم:
 کیه؟ چرا جوابش رو ندادی؟موبایل را داخل کیفش گذاشت.
 مهم نیست .همون دوستمه که پیام داد ،قرار بود امشب برم پیشش؛ ولی بهکل یادم رفت .حاال تو یه فرصت مناسباز دلش درمیارم.
با اینکه در راستبودن گفتههایش شک داشتم ،پرسیدم:
 اون هم تو کار مدلینگه؟لبخندی زد.
168
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 نه ،قراره یکی مثل شما بشه.ابرو باال انداختم.
 چه عالی!لبخندی زد .نگاهی به ساعتمچیاش انداخت و برخواست.
 من دیگه باید برم .از همهتون ممنونم ،امشب خیلی خوش گذشت.هومن لبخند کجی زد.
 خواهش میکنم؛ ولی تشکر اصلی رو باید از آقا کارن کنی.چپچپ به هومن نگاه کردم.
شیوا رو به من گفت:
 بله .ممنون از دعوتت .خداحافظ بچهها.سریع گفتم:
 وایسا ،خودم میرسونمت .بذار کتم رو بردارم.لبخندی زد و سرش را تکان داد.
 باشه ،ممنون.بهسمت اتاق هومن رفتم و مشغول پوشیدن کتم شدم که شیوا بعد از زدن در ،سرش را داخل اتاق آورد و گفت:
 اجازه هست؟خندیدم.
 حاال که دیگه اومدی.با خنده وارد اتاق شد.
 میتونم فلشم رو ببرم؟ نه هنوز .ببخشید قرار بود امروز تمومش کنم؛ ولی نشد دیگه .فردا حتماً درست میشه.جلوتر آمد.
 مشکلی نیست .راستش ،میخواستم یه چیزی بهت بگم.دکمه آخر کتم را هم بستم و گفتم:
 چی؟سرش را پایین انداخت و دستانش را در هم مشت کرد.
 کارن من یه عذرخواهی بهت بدهکارم.169
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ابروهایم را گره کردم.
 بابت؟ بابت رفتارایی که قبالً باهات داشتم .من خیلی باهات بد بودم.خندیدم.
 خیلی .ولی عیب نداره من میبخشمت.سرش را باال آورد.
 ممنون .میخواستم بابت امشب هم ازت تشکر کنم .میدونی ،من تا حاال تولدی به خوبی تولد امشب نرفته بودم.خندهی تلخی کرد.
 راستش رو بخوای ،به رابـ ـطهی خوب و صمیمیتون حسودیم شد .من هیچوقت همچین زندگی نداشتم.لبخند تلخی زدم و سرم را پایین انداختم.
 نمیدونم چی باید بگم. راستی...دستانش را پشت گردنش برد و گردنبندی را که در فرودگاه گرو داده بودم ،درآورد .آن را بهسمتم گرفت و با لبخند
گفت:
 داشت یادم میرفت .بگیرش ،یادگار مادرت پیش خودت باشه بهتره.در چشمانش خیره شدم.
 ولی من دلم میخواد تو بندازیش ،همونطور که تا حاال انداختی .ندیده هم مطمئنم که بهت میاد.صورتش کمی سرخ شد و دستانش را عقب کشید .خواست حرفی بزند؛ اما به سرفه افتاد و دلش را گرفت .گردنبند
را روی زمین انداخت و بهسمت دستشویی دوید.
نگران دنبالش دویدم.
 چی شد یدفعه؟هومن و فرزین و هستی هم بهسمت من دویدند که حرصی رو به آنها غریدم:
 باز واسه امتحان من چه دستهگلی به آب دادین؟ هان؟ چه بالیی سر شیوا آوردین؟هومن گفت:
 هیچی بخدا .حاال تو هم انقدر نگران نباش ،شاید معدهش بهم خورده! چیچیو نگران نباشم؟ اون االن مسئولیتش با ماست ،مهمون ماست .میفهمی؟ اگه خداینکرده...170
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با پیچیدن دلم حرفم نصفه ماند .آخی گفتم و ناچار بهسمت حمام دوییدم .پایم به حمام نرسیده ،هر چه خورده و
نخورده بودم را باال آوردم.
هومن سراغم آمد و نگران پرسید:
 ببینم تو و شیوا بیرون چیزی خوردین؟بعد از اینکه حالم بهتر شد ،گفتم:
 آره .ببینم این نیما هنوز هم غذای مونده میده به خورد مشتریا؟چشمانش درشت شد.
 رفتین اونجا غذا خوردین؟ خو مگه مرض داشتی؟به دیوار تکیه دادم و درحالیکه دلم را گرفته بودم و از درد پلکهایم را به هم میفشردم ،گفتم:
 الهی کچل بشی هومن که هر چی میکشم از دست توئه!معترض گفت:
 به من چه؟ خب میخواستی کوفت نکنی.غریدم:
 به تو چه؟ اینا رفیقای توانا .آی!دلپیچهام شدیدتر شد و از درد روی زمین افتادم.
هومن هول گفت:
 باید بریم بیمارستان .من برم ماشین رو روشن کنم.باالخره به هر زحمتی بود ،سوار ماشین شدم.
شیوا در عقب را بهم کوبید و غر زد.
 خدایا نصفهشبی چمون شده؟هومن راه افتاد.
سرم را به عقب برگرداندم و رو به شیوا گفتم:
 از اون غذائه مسموم شدیم .خیلی درد داری؟کیفش را محکم به فرق سرم کوبید که آخم به هوا رفت .عصبی به او نگاه کردم که غرید:
 ای مردشور تو و رفیقات رو ببرن که هر چی میکشم از دست شماست!هومن عصبی گفت:
 خیلی پرروییها .اگه من نبودم ،االن باید پیاده میرفتی بیمارستان.171
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شیوا کفش پاشنهبلندش را درآورد ،آن را بهسمت هومن گرفت و غرید:
 تو یکیدیگه حرف نزن .این رو میکنم تو حلقتا.هومن بیچاره چنان از ترس ساکت شده بود که شک کرده بودم همان هومن سابق است.
نچی کردم.
 باز که تو قاطی کردی دختر .اصالً میخوای چاقو بذار رو گردنمون و هر دومون رو بکش .ها؟ انگارنهانگار دو دقیقهپیش داشتی تشکر میکردی .چرا تو عوض میشی یهو؟
غرید:
 اون بهجای خودش ،این هم بهجای خودش .آی دلم!در آینه به هومن نگاه کرد و غر زد.
 این ماشینه یا الکپشت؟ یهذره تندتر برو خب .اه!غریدم:
 خب راست میگه دیگه .ماشاالً این بالیی هم که سر ما اومده ،یه مسمومیت ساده که نیست.با تأکید ادامه دادم:
 مسمومیته.هومن با ترس به شیوا نگاه کرد و بعد از قورتدادن آب دهانش ،سرعتش را باال برد.
***
هومن دستی به گل پژمرده داخل گلدان کشیده و غمگین گفت:
 ببین تو رو خدا ،چه بالیی سر گل بیچاره اومده! آخه چرا از اینا مراقبت نمیکنن؟پوفی کشیدم.
تو رو خدا ول کن اون گل رو هومن .از مریضا بهزور مراقبت میکنن ،اونوقت تو توقع داری مراقب گال باشن؟نگاهش را بهسمتم برگرداند که ادامه دادم:
 پس دیگه سفارش نکنما .حتماً اون عکس رو واسه شیوا درستش کن ،فردا آخرین مهلته.هومن کالفه گفت:
 خودت داری میمیری اونوقت به فکر شیوایی؟ باشه بابا ،درستش میکنم.نالیدم:
 خب من از کجا میدونستم کارم به بیمارستان میکشه؟ شیوا چطوره؟172
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طبق معمول میخواست سربهسرم بگذارد که با واردشدن سیاوش به اتاق آن هم با لباس پرستاری ،از کوره در رفت.
 تو اینجا چه غلطی میکنی؟سیاوش که خودش هم از دیدن ما تعجب کرده بود ،با استرس گفت:
 سالم آقا هومن .من اینجا کارآموزم برای پایاننامهم.هومن دستانش را به کمرش زد و پوفی کشید.
 فقط همین رو کم داشتیم .خب حاال چه مرگته؟ اومدم سرم آقا کارن رو عوض کنم. خیله خب ،بیا!با ترس و لرز کارش را انجام داد و همینکه سوزن را به دستم زد ،دادم به هوا رفت.
 آخ!اخمی کردم.
 این چه وضعشه؟ میخوای سرم بزنی یا بکشیم؟ آرومتر برادر من.هومن داد زد:
 راس میگه دیگه ،پسرهی کودن.سیاوش سریع معذرتخواهی کرد که همان لحظه در اتاق زده شد.
هومن گفت:
 بیا تو.با صدای پدرم چشمانم درشت و نگاهم بهسمت در کشیده شد.
 معلوم نیست امروز رو چه غلطی میکردی که سر کار نیومدی هیچ ،تازه کارت هم به بیمارستان کشیده.درجایم نیمخیز شدم.
 بابا ،شما ...اینجا؟سیاوش از فرصت استفاده کرد و سریع از مقابل نگاه خشمگین هومن فرار کرد .بابا جلوتر آمد و نگاهی به سرتاپایم
انداخت.
پوزخندی زد و گفت:
 میبینم که امروز حسابی بهت خوش گذشته.نگاهی گذرا به هومن و فرزین انداخت و دستانش را در جیبهای شلوارش فرو برد.
 ببینم شما با اجازهی کی امروز رو مرخصی گرفتین؟ یا نکنه اعتصاب کردین که هر سهتاتون با هم نیومدین؟!173
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هومن با تتهپته گفت:
 راستش عمو جان ،امروز تولد هستی بود و واسه همین...بابا وسط حرفش پرید.
 اینا دلیل نمیشه که از کارتون بگذرین .بار آخرتون باشه.به من نگاه کرد.
 و شما آقا کارن ،تا یک هفته حق اداره اومدن رو نداری.چشمانم درشت شد و تکخندهای از روی تعجب کردم.
 منظورتون چیه بابا؟ شوخی میکنین دیگه؟خیره در چشمانم ،جدی گفت:
 مگه من با تو شوخی دارم؟ بابا من کلی پرونده رو دستم مونده .نمیتونین این کار رو کنین.وسط حرفم پرید.
 اتفاقاً میتونم .اون موقعی که پی خوشگذرونی بودی ،میتونستی به پروندههات برسی.متحیر گفتم:
 بابا یعنی بعد چند سال حق یه روز مرخصی ندارم؟ بعدش هم ،مثل اینکه شما یادتون رفته چجوری آبروم رو جلوهمه بردین .هر کس دیگهای هم جای من بود ،خجالت میکشید فرداش تو روی همکاراش نگاه کنه.
سرفهای مصلحتی کرد.
 بههرحال تصمیم من اینه و امیدوارم که مثل همیشه نخوای زیر پات بندازیش.نگاهی به هومن و فرزین انداخت و بدون هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد.
چشمغرهای به هومن رفتم.
 تو بهش خبردادی من اینجام ،نه؟مظلوم گفت:
 خب چیکار میکردم؟ عمو به من زنگ زد و مجبورم کرد همهچیز رو بگم. یعنی تو با اینهمه زبون نمیتونی یه دروغ کوچیک بگی؟ نه به خدا .عین سگ از بابات میترسم.نفسم را پرحرص بیرون فرستادم و کالفه روی تخت دراز کشیدم.
 خیلهخب! برو بیرون ،میخوام استراحت کنم؛ البته قبل از اینکه از دست شما دوتا سکته کنم.174
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بعد از اینکه هومن و فرزین از اتاق خارج شدند ،چشمانم را روی هم گذاشتم و به خواب عمیقی فرو رفتم.
با صدای تلقوتولوق بشقاب آهسته چشمانم را باز کردم .با دیدن شیوا که دزدکی در حال برداشتن سینی صبحانه بود،
لبخند کجی زدم و پرشیطنت گفتم:
 بهتری شیوا خانوم؟با شنیدن صدایم وحشتزده سینی از دستش ول شد و خیره به من نگاه کرد.
 تو کی بیدار شدی؟سر جایم نشستم و لبخندی زدم.
 مهم نیست .بببینم ،تو داشتی چیکار میکردی؟ صبحانهدزدی؟نچنچی کردم.
 خیلی کار زشتیه ،واقعاً که.لبولوچهاش آویزان شد و و با قیافهای شکستخورده ،گفت:
 خب چیکار کنم؟ صبحانهشون کم بود ،من هم هنوز گشنهم.خندیدم که ناگهان دلوروده ام در هم پیچید.
شیوا نگران بهسمتم دوید.
 چت شد کارن یهدفعه؟ چرا رنگوروت پریده؟داد زد:
 پرستار؟پرستار؟هومن داخل اتاق پرید و نگران بهسمتم حمله کرد.
 چی شده کارن؟ چته؟نالیدم:
 دارم از درد میمیرم هومن.فرزین هم وارد اتاق شد و رو به هومن گفت:
 انگار پرستارا آب شدن و رفتن تو زمین ،هر چی صدا زدم کسی نیومد.هومن نگران و گیج دور خودش چرخید و دستی در موهایش کشید.
 وای خدا! داره میمیره .حاال چیکار کنم؟ باباش که قهره ،من هزینه کفنودفنش رو از کجا بیارم آخه؟نگاهی متعجب به هومن کردم.
 دستت درد نکنه آقا هومن .یعنی تنها مشکلت فقط همینه؟175
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دوباره دلم پیچید .چشمانم را بستم و گفتم:
 تورو خدا یه کاری کنین.هومن هول رو به فرزین گفت:
 برو یه ویلچر بیار تا کارن رو بذاریم روش ،زود باش.فرزین هول بهسمت در رفت.
با چشمان درشتشده گفتم:
 ویلچر؟ وایسا ببینم ،کجا میری فرزین؟ هومن دلم درد میکنه ،فلج که نیستم .خودم میتونم راه برم.جدی گفت:
 نهخیر ،نمیتونی.روبه فرزین غرید:
 پس معطل چی هستی؟ برو دیگه.تالشهایم فایده نداشت و با آوردن ویلچر هومن دست زیر پاهایم انداخت و روی ویلچر پرتم کرد .با سرعت 290
کیلومتر بر ثانیه بهسمت جلو هلم داد که با دیدن پلهها داد زدم:
 هومن ،آروم.انگار عکسالعملم بهاندازهی کافی سریع نبود؛ چون با سرخوردن ویلچر از روی پلهها و برخورد شدید سرم به دیوار،
چشمانم سیاهی رفت و دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
***
با صدای بحث هومن و فرزین آهسته الی چشمانم را باز کردم.
 تو االن باید به من بگی فرزین؟ خب چیکار کنم؟ دیشب انقدر سرگرم چیزای دیگه بودیم که بهکل یادم رفت. حاال مطمئنی این یارو راستش رو گفته؟ آره بابا ،چرا باید دروغ بگه؟ چه میدونم .شاید در چمدون رو باز کرده و با دیدن پوالی توش وسوسه شده! نه بابا ،بیچاره اصالً نمیدونست توش چیه .فقط چون بهدردبخور بود ،برش داشته بود .من هم به روی خودمنیاوردم که قضیه چیه و یهجوری دستبهسرش کردم و خالصه آدرس نقاشه رو ازش گرفتم.
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 فکر کن اون نقاشه دیگه چه آدمه دیوونهای بوده که بهخاطر یه چمدون انقدر پول داده و تازه آدرس خونهش همبه یارو گفته.
به قدری سرم درد میکرد که تا آن لحظه توانایی مشارکت در بحثشان را نداشتم .کمی در جایم جابهجا شدم و آهسته
اما هیجانزده گفتم:
 یعنی چمدونه پیدا شده؟هر دو به من نگاه کردند و فرزین گفت:
 آره.نفس عمیقی کشیدم.
 خب ،خدارو شکر.با یادآوردی صبح ،در جایم نشستم و غریدم:
 هومن خان این چه دیوونهبازی بود که صبحی درآوردی؟ نزدیک بود بمیرم ،االن هم هنوز میترسم یه بالیی سرماومده باشه و حافظهی بلندمدتی کوتاهمدتی چیزیم رو از دست داده باشم.
هومن با آرامش گفت:
 فعالً که سرومروگنده اینجا نشستی .نترس پسرعمو ،هیچیت نشده .بادمجون بم که دیگه آفت نداره.چشمغرهای رفتم:
 دستت درد نکنه آقا هومن.با صدای بحث و دعوایی از بیرون ،هر سه متعجب به هم نگاه کردیم.
صدایی که شبیه صدای هستی بود ،داد زد:
 یعنی انقدر احمقی که داروی اشتباهی ریختی تو سرمش؟متعجب گفتم:
 این صدای هستی نیست؟هومن گفت:
 خودشه ،یهکمی میشه که اومده. حاال چی شده؟ با کی داره بحث میکنه وسط بیمارستان؟شیوا داد زد:
 واقعاً که .اگه خداینکرده طوریش میشد چه خاکی میریختی تو سرت؟!ناگهان در باز شد و هستی و شیوا درحالیکه عصبانی سیاوش را دنبال خود میکشیدند ،وارد اتاق شدند.
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شیوا گفت:
 عامل جرم رو پیدا کردیم.هستی با دیدن من ،سریع بهسمتم دوید.
 بمیرم برات پسرعمو .بهتری؟متعجب گفتم:
 خوبم .اینجا چه خبره؟عصبی گفت:
 چه خبر میخواستی باشه؟به سیاوش اشاره کرد و ادامه داد:
 این آقا دیشب با ریختن یه داروی اشتباهی تو سرمت دوباره دلورودهت رو بهم ریخته بود.هومن از جایش پرید.
 هستی راس میگه؟سیاوش خجالتزده سرش را پایین انداخت که هومن غرید:
 تو کارآموزی؟ تو فقط بلدی گند بزنی .هیچ میدونی پسرعموی بیچارهی من از دیشب تا حاال چی کشیده؟جدی گفتم:
 اوه! خیله خب بابا! چرا انقدر بزرگش میکنی؟ انگارنهانگار صبح خودت نزدیک بود من رو بکشی.هستی دستش را به کمرش زد و حرصی گفت:
 حساب آقا هومن هم باشه واسه وقتی که خونه رفتیم .تا یه هفته حق نداره از امکانات خونه استفاده کنه.هومن چشمغرهای به هستی رفت و در یک رانی را باز کرد .آن را بهطرف دهانم گرفت و غرید:
 بخور بلکه کمتر حرف بزنی.معترض گفتم:
 به نظرت نباید کمپوت میآوردی؟بهزور رانی را در حلقم فرو کرد و گفت:
 چه فرقی میکنه کارن؟! ناز نکن بابا ،کوفت کن.در مرز خفهشدن بودم .دست هومن را پس زدم و با سرفه غریدم:
 خفهم کردی هومن .بسه دیگه.بیتوجه به من ،رو به شیوا و هستی گفت:
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 خب خانوما ،تصمیمتون برا آقا سیاوش چیه؟شیوا چشمکی زد.
 بسپرش به من.با این حرف هر سه از اتاق خارج شدند و باز هم من و دو ملکهی عذابم باقی ماندیم.
هومن رو به فرزین گفت:
 امروز باید بریم دنبال اون نقاشه.نیمخیز شدم.
 نه ،من میرم .فعالً که حق اداره رفتن رو ندارم؛ پس وقتم آزاده.فرزین گفت:
 متأسفانه یا خوشبختانه دکتر گفت کل وقت آزادت تا عصر رو باید اینجا بگذرونی جناب سروان.هومن گفت:
 بعدش هم ،با این سر باندپیچیشده و قیافهی عین زامبیت اگه بری سراغ نقاشه ،هیچی نمیگه بهت و بدتر میگرخهکارن.
روی تخت جابهجا شدن و گفتم:
 لعنتی!فرزین به هومن اشاره کرد.
 بریم؟هومن سرش را تکان داد و رو به من گفت:
 مراقب خودت نباش پسرعمو ،خب؟ هر چه زودتر بمیری ،بهتره و از شرت خالص میشیم.بدجور حرصم گرفت .گلهای گلدان را برداشتم و بهسمت هومن انداختم که در هوا قاپید و خندید .دستش را روی
سـ*ـینههاش گذاشت و لوس گفت:
 وای! مرسی عشخم بابت گال.گفتم:
 زهرمار ،بری که برنگردی الهی!بوسی هوایی فرستاد و با خنده همراه فرزین از اتاق خارج شد.
پوفی کشیدم و زیر لب غریدم:
 مردم پسرعمو دارن ،ما هم پسرعمو داریم .هی خدا ،به دادم برس!179
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***
فرزین
پس از اتمام حرفهایم ،هومن متعجب گفت:
 عجب! یعنی بهخاطر اینکه وقتی بچه بوده پدرومادرش تو یه ساک گذاشتنش و رفتن به امون خدا ،این هم هر چیساک و کیف و چمدون میبینه باید درش رو باز کنه که مطمئن بشه بچه توش نیس؟
 آره.عرض خیابان را که رد کردیم ،هومن پرسید:
 حاال چرا تنها اومدی تحقیق؟ صبر میکردی با هم بریم.شانهای باال انداختم.
 همینجوری .خواستم کارمون جلو بیفته.با رسیدن به آدرس موردنظر توقف کردم و ادامه دادم:
 رسیدیم.هومن متعجب به ساختمان بلند و عجیبغریب مقابلمان خیره شد.
 ببینم ،تو مطمئنی همینجاست؟مجدداً نگاهی به آدرس و سپس به ساختمان انداختم.
 آدرس که اینجوری میگه. واال اینجا بیشتر شبیه سرزمین عجایبه تا خونهی یه نقاش. خب هنرمنده بابا ،تخیالتش قویه و حتماً خودش خونهش رو طراحی کرده .بعدش هم ،من که بهت گفتم یارودیوانهست.
قدمی به جلو برداشتم و ادامه دادم:
 به ماچه اصالً .بیا بریم تو ،ظهر شد.هومن پشتسرم راه افتاد و مقابل در چوبی و بزرگ ساختمان ایستادیم .پس از چند ثانیه گیجزدن ،با پیبردن به
نکتهای بسیار مهم ،یعنی فقدان زنگ ،در را کوبیدم.
بعد از یک دقیقه که بیجواب ماندیم ،هومن غرید:
 علف زیر پام سبز شد.180
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پوفی کشیدم و در را هل دادم که با صدای بدی باز شد .هومن داد زد:
 یه روغن بزنین این بیصاحاب رو.مسلماً اگر کارن اینجا بود ،دهان هومن را سرویس میکرد .کارن به همهچیز و همهکس از دید پلیسی نگاه میکرد
و اعتقاد داشت که جاهای ساکت و آرام مشکوک میزنند و باید آهسته و بیسروصدا وارد آنها شد؛ اما من و هومن
بیمهابا وارد خانه شدیم و بهسرعت از راهروی تاریک و پر از تابلوهای نقاشی بر روی دیوارش گذشتیم .وارد سالن
بزرگ و ساکتی شدیم که نسبت به راهرو روشنتر بود .درودیوار و کف زمین پر از رنگ بود و تابلوهای مختلف همهجا
را پر کرده بود .از وسایل نقاشی و چهارپایهی گوشهی سالن ،میشد فهمید که همینجا باید نقاش داستان را پیدا کرد.
رو به هومن گفتم:
 باید منتظر بمونیم تا بیاد.هومن با گفتن باشهای محو یکی از تابلوها شد .به ثانیه نکشید که یکی از ابروهایش باال افتاد و با چشمانی ریزشده،
متعجب گفت:
 فرزین به نظرت این چیه؟پشتسرش ایستادم و فیلسوفانه به نقاشی خیره شدم .با وجود تالش بسیار و نگاهی عمیق به جز چند مثلث و دایره
که با رنگهای قرمز و سبز کشیده شده بودند ،چیز دیگری ندیدم.
بیخیال گفتم:
 دو-سه تا دایره مثلثه دیگه .چه میدونم.با شنیدن صدای نازک و لوس پسری از پشتسرم همزمان با هومن به عقب برگشتیم.
 هی خدا! این احمقارو نگاه .هنوز فرق یه نقاشی هنری و کارشده رو با خطخطی یه بچه نمیدونن.هومن زودتر از من به خود آمد و حقبهجانب گفت:
 واال این هم دستکمی از نقاشی بچهها نداره.اما من هنوز محو نقاش رویایی روبهرویمان مانده بودم.
زیباتر از هر نقاشی که به عمرم دیده بردم .پسری الغر و قدبلند که موهایش را مانند جوجه تیغی باال زده ،کمی ته
ریش مثلثی زیر لب پایینش جا گذاشته و ابروهای شیطانیاش بدجور دل پسرها را میبرد .قبل از دیدن این چهرهی
جذاب تصورم از نقاشها پیرمردهایی خسته و خمیده بود که بیست و چهار ساعته یک گوشه نشسته و مشغول طراحی
منظره بودند.
با دیدن قیافه من اخمهایش را درهم فرو کرد و توپید:
 هی تو! به چی زل زدی یابو؟!181
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به خودم آمده و دهانم را که عین ماهی باز مانده بود بستم .درحالیکه نگاهم هنوز به پسر بود گفتم:
 هیچی ،فقط تصورم از هر چی نقاش و نقاشیه به هم ریخت!پسر چشمغرهای دخترانه به من رفت و ایشی گفت .دستش را روی شانه هومن گذاشته و عاشقانه نگاهش کرد.
 واو گاد! چه جیگری هستی تو!هومن دستش را پس زد و با اخم توپید:
 بسه دیگه این جوری نگاهم نکن .عشقم بفهمه کارم تمومه!خندیدم.
 عشقت کجا بود هومن؟! توهم زدیا!با نوک کفشش محکم درساق پایم کوبید که دادم بههوا رفت .پایم را گرفتم.
 پات بشکنه الهی!پسر گفت:
 به این رفیقت محل نده! بیا بشین اینجا تا چهرتو طراحی کنم حالشو ببری.هومن کالفه گفت:
 برای این کارا نیومدم .حوصلهی تو و اون قر و فراتم ندارم .دنبال یه چمدونم که میدونم دست توئه.پسر که گویا سیریش تر از این حرفها تشریف داشت درحالیکه اجزای صورت هومن را برای خود تجزیه و تحلیل
میکرد گفت:
 اگه بذاری چهرتو بکشم منم چمدونو برات میارم.هومن روبهروی پسر ایستاد و درحالیکه سعی میکرد با ایستادن روی نوک پا قدش را به قد او برساند ،دستبهپهلو
گفت:
 گوش کن پسرجون ،من اگه کاسه صبرم لبریز بشه دیگه تمومه! من پلیس فتامو تو کارم خیلی سرسختم .حاال تااون روی سگم باال نیومده و مجبور به اعمال قانون نشدم اون چمدونو تحویلم بده.
با آرامش گفتم:
 خیلی ببخشید هومنجان ،میدونم خیلی تو فازی و این حرفم واست ضربهی سختیه؛ ولی ما پلیس فتا نیستیم.بادش خالی شد و روبه من چشمغرهای رفت.
 حاال هر چی.دوباره در چشمان پسر خیره شد.
 مهم نیست من کیم .من چمدونو میخوام ،همین االن!182
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پسر با چشمانی ذوقزده گفت:
 وای خدا چه جذبهای!دست هومن را کشید.
 ولی تا نذاری من کارمو بکنم از چمدون خبری نیست!بیتوجه به مخالفت هومن بهزور او را روی یک صندلی نشاند و قلم و کاغذش را بهدست گرفت.
بعد از یک ساعت ور رفتن آقای نقاش با قلم و کاغذ بیچاره ،باالخره از کوره در رفتم.
 اثر هنریتون تموم نشد؟ حوصلم سر رفت.نگاهم کرد.
 اگه میخوای حوصلت سر نره یه نگاهی به این تابلوا بنداز تا روحت عین یه غنچه سرخ تو یه صبح بهاری شکوفهبزنه.
عصبی ادامه داد:
 انقدرم پوف نکن تمرکزمو بهم میزنی .اَه!چشمغرهای رفتم.
 میخوام صدسال سیاه شکوفه نزنه .عجب گیری افتادیما!نگاهی به یکی از تابلوهای بیمفهوم انداخته و دستانم را به پهلویم زدم.
 فکر کنم فهمیدنِ اینکه این تابلو مفهومش چیه از حل معمام سختتره.پسر با ناز گفت:
 فکر میکنی اون که داری نگاش میکنی چیه؟چشمانم را ریز و دقیقتر نگاه کردم.
 اوم .فکر کنم لونه گنجیشکه .شایدم لونهی کبوتر!خندهای تمسخرآمیز کرد.
 نخیر آقا پلیسجون .این چشم اژدهاست! اگه یه ذره بیشتر دقت میکردی و به اون مخ واموندت فشار میاوردیمیفهمیدی.
عصبی رو به آقای نقاش توپیدم:
 هوی پسر! حواست باشه چی میگی .خیر سرم پلیس این مملکتم! پلیس نشدم که بیام اینجا وایسم تو یه جزقلبچه ریچار بارم کنی!
دوباره به تابلو نگاه کردم و متفکر گفتم:
183
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 ولی خدایی چشم اژدها نیستا! مثالً شاید گوش اژدها بشه گفت؛ ولی چشمش...البته خب منم تاحاال چشم اژدها رواز نزدیک ندیدم.
دوباره نگاهش کردم .ابرویی باال انداخت.
 جدی؟!به تابلوی پشتسرم اشاره کرد.
 درمورد اون چی میگی؟به تابلو خیره شدم.
 یکی از یکی چرتتره .هنرت از پهنا تو حلقم!خندید.
 احمق اون شاهکاره! اثر یه هنرمند معروفه!خاکبرسرت!انگار بدجور ضایع شده بودم! رو به هومن که نگاهم میکرد و ریز میخندید چشمغرهای رفتم.
 خب که چی؟! میدونی اثر کیه؟محو تصویر شدم تا شاید امضای طراحش را پیدا کنم؛ ولی خبری نبود .شکرخدا هیچ نقاشی راهم نمیشناختم؛ ولی
نخواستم کم بیاورم و در هوا پراندم.
 شکسپیر؟هومن خندید.
 خدابیامرز تنش تو گور لرزید!عصبی گفتم:
 ماری کوری؟نقاش مه رخ که فقط میخندید؛ ولی هومن میان خندههایش گفت:
 داداش به نظرم انقدر به مخت فشار نیار .واست خوب نیست!پسر گفت:
 خب تو بگو خوشگله!هومن راست نشسته و با لبخندی پیروزمندانه گفت:
 این که دیگه تابلوئه بابا! کریستف کلمبه.پسر خندید که هومن با تردید گفت:
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 آلپاچینو...؟آنقدر خندیده بود که قرمزِ قرمز شده بود .هومن توپید:
 چه میدونم بابا .یه راهنمایی کن! باشه ،اسمش لئوناردو د...پریدم وسط حرفش:
 فهمیدم فهمیدم .لئوناردو دیکاپریوئه!واقعاً دلیل خندیدنش را نمیفهمیدم! یعنی جوابم درست نبود؟
بههرحال درست بود یا نبود ،خوشبختانه با تمام شدن طراحیاش دست از سرم برداشت و طرحی را که کشیده بود
بهسمت هومن گرفت .هومن کاغذ را گرفت و همین که نگاهش به طرح افتاد از جا پرید .از کوره در رفت.
 این منم؟! این منم؟! این عمته شفتالوی بیخاصیت!به تصویر ضایع روی کاغذ اشاره کرد.
 دماغ من این جوریه؟ هان؟پسر ترسیده گفت:
 چرا جوش میاری خوشگله؟! بابا عکس هنریه! عکس هنری بخوره تو فرق اون سرت!کاغذ را پاره کرده و تکههایش را روی زمین ریخت .انگشت اشارهاش را به تهدید جلو آورد.
 خوب گوش کن ببین چی میگم یا میگی چه بالیی سر اون چمدون آوردی یا خودتو این دایره مثلثهات و اینقلموهات و چنان تو دیوار میکوبونم که تا صبح بهار آینده که هیچ ،تا شامگاه بهار سال بعدش هم نتونین بشکفین!
اوکی؟
انگار این بار تهدید هومن کارساز بود.
پسر ترسیده گفت:
 ا...االن میارمش.چند لحظه بعد با چمدان برگشت .خوشحال بهسمت چمدان دویدم و زیپش را باز کردم .اما هر چه وسایل داخلش را
زیرورو کردم خبری از پول و چک نبود .روبه پسر توپیدم:
 پس پوالش کو؟هومن یقهاش را فشرد.
 زود باش بگو.185
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پسر دست هومن را پسزد.
 خیلی خب بابا میگم ! من اون چمدونو باز کردم؛ ولی وقتی پوالی توشو دیدم گیج شدم .نمیدونستم چیکارشونکنم .یه دفه یادم افتاد یه خانه سالمندان هست که برا تعمیر پول میخوان .خالصه منم رفتم پوالرو دادم بهشونو
اونام کلی تشکر کردن!
از عصبانیت در مرز انفجار بودم .داد زدم:
 چی؟تو چیکار کردی؟!ریلکس گفت:
 چیه مگه؟! کار بدی کردم؟! شمام تو ثوابش شریک شدین.هومن توپید:
 خاک بر اون سرت کنن! ثواب چیه بچه؟ تو کل زندگی مارو تباه کردی رفت! اونوقت میگی ثواب کردین؟!میدونی چقدر پول اون تو بود؟
متعجب گفت:
 چقدر خسیسی بابا! دیگه دوسه تومن که قابل دعوا نیست.غریدم:
 دوسه تومن؟ یعنی انقدر کوری که چک بینشو ندیدی؟! چک؟! نه واال.هومن بهسمتش خیز برداشت.
 که ندیدی آره؟ میخواستی ثواب کنی ،هوم؟ کلیم که ازت تشکر کردن.پشت یقهاش را گرفته و درحالیکه او را دنبال خود میکشید غرید:
 دنبالم بیا .فعالً اون خانه سالمندانو نشونم میدی تا بعداً راجبت تصمیم بگیرم .فرزین توام اون چمدون افسانهایرو بردار بیار.
باشهای گفتم و پس از بستن زیپش ،چمدان را دنبال خود کشیدم.
آقای نقاش که ظاهراً چارهی دیگری نداشت ،من و هومن را تا خانه سالمندانی که تقریباً نزدیک بود ،برد.
همین که وارد شدیم ،هومن روبه من کرد.
 -من میرم پرس و جو .تو مراقب این باش فرار نکنه.
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باشهای گفتم و درحالیکه پسر را دنبال خودم میکشیدم پشتسر هومن رفتم .همیشه از چنین مکانهایی متنفر بودم.
از چهرهی بیشترشان مشخص بود افسرده و ناراحتند .چقدر سنگدل بودند که پدر و مادرشان را تنها اینجا رها
میکردند.
هومن بهسمتمان چرخید.
 پولو به کی دادی؟پسر کالفه گفت:
 چه میدونم بابا! به یکی از همین خانمایی که اینجا کار میکنن.هومن پوفی کشید.
 چه آدرس دقیقی! دمت گرم.روبه یکی از آنها که مشغول رسیدگی به خانم مسنی بود ،پرسید:
 خانم ببخشید ،این آقا چند روز پیش براتون یه مقدار پول آورده؟ درسته؟زن جوان نگاهی به پسر انداخت.
 من که ندیدمشون.به اتاق کوچکی اشاره کرد.
 برین اونجا حتماً میدونن.هومن تشکری کرد و درحالیکه مسیر حرکتش را بهسمت اتاق تغییر میداد روبه آقای نقاش گفت:
 فقط وای به حالت اگه دوروغ گفته باشی.پس از در زدن وارد اتاق شدیم و هومن مجدداً سؤالش را پرسید .یکی از خانمهای میانسال لبخندی زد.
 بله درسته .خیلی ممنون بابت محبتتون.هومن حرصی گفت:
 خواهش میکنم؛ ولی ما اون پولو میخوایم! لطفاً پسش بدین.لیوان چایش را کنار گذاشت.
 شرمنده پسرم؛ ولی دیگه خرج شد! باید قبل از آوردنش تصمیم قطعی میگرفتین.متحیر گفتم:
 یعنی تو دو سه روز این همه پولو خرج کردین؟! مگه چیکار میخواستین بکنین؟!زن روبه من گفت:
 پسرم هزینههای اینجا باالست و مام دستمون خالیه .میدونین که.187
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درکشان میکردم .اگر پول خودمان بود شاید مشکلی نداشتیم؛ ولی حاال...
هومن زیر لب نالید:
 خاک بر سرمون شد .یعنی هیچ کاری نمیشه کرد؟زن سرش را به چپ و راست تکان داده و لبخندی زد.
 متأسفم.با قیافهای شکستخورده از اتاق خارج شدیم و بهسمت خروجی حرکت کردیم .هومن نقاش دردسر ساز را بهسمت
خود کشیده و غرید:
 پدرتو در میارم!من جلوتر میرفتم و هومن همچنان درحال دعوا بود که با صدای پیرزنی هر دو بهعقب برگشتیم.
 ناصر؟ وایسا پسرم!هومن متعجب به پیرزن که اشک شوق در چشمانش جمع شده بود خیره شد و به خود اشاره کرد.
 با منین؟!پیرزن جلوتر آمده و با دستان چروکیدهاش صورت هومن را قاب گرفت.
 باالخره برگشتی؟هومن سریع صورتش را عقب کشیده و با لبخندی زورکی گفت:
 شرمنده مادرجان؛ ولی من ناصر نیستم .من اصالً شمارو نمیشناسم!پیرزن اخمهایش را درهم کرد و ناگهان سیلی آبداری حوالهی هومن کرد .هومن دست روی صورتش گذاشته و متحیر
پرسید:
 چیکار میکنی مادرجان؟ چرا میزنی؟!پیرزن گریان گفت:
 تو خجالت نمیکشی؟! حاال دیگه مادرتو نمیشناسی؟ هان؟بازوی هومن را میان دستانش فشرده و گریان داد زد:
 خدایا این چه سرنوشت شومیه که من دارم؟ پسرم بعد پنج سال انتظارو دعا کردن برگشته؛ ولی دیگه مادرشونمیشناسه! خجالت بکش ناصر! من تو رو بزرگت کردم حاال این رفتارته؟!
توجه همه به پیرزن و هومن جمع شده بود .یکی از مسئوالن آنجا عصبی بهسمتمان آمد و غرید:
 این چه وضعشه آقا؟ لطفاً مادرتونو آروم کنین.هومن مضطرب گفت:
188
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 خانوم بهخدا ایشون مادر من نیستن!پیرزن خودش را روی زمین انداخته و جیغ زد:
 ببند دهنتو ناصر! ای خدا منو بکش از شر این پسر ناخلف راحتشم!هومن روبهرویش نشست و آرام گفت:
 مادرجان تورو خدا آرومتر .بهخدا ،به پیر ،به پیغمبر من ناصر نیستم!پیرزن بیتوجه به او همچنان گریه میکرد .زن جوان روبه هومن گفت:
 لطفاً آرومشون کنین.هومن توپید:
 پس فکر کردی واسه چی اینجا نشستم؟!زن عصبی نگاهش را از ما گرفته و رفت .هومن بالحنی مالیم که از او بعید بود گفت:
 مادرجون منو نگاه کن .آروم باش.پیرزن هومن را پسزد و توپید:
 نمیخوام .مردشور اون قیافه نحستو ببرن!هومن مظلومانه گفت:
 مادر ،چیکار کنم که آروم بشین؟پیرزن در یک حرکت ناگهانی هومن را در آغـ*ـوش گرفته و موهایش را نوازش کرد.
 هیچی پسرم .فقط منو اینجا تنها نذار .قربونت برم!بـ..وسـ..ـهای بر روی موهای هومن که در مرز خفه شدن بود ،زد.
هومن سرفه کنان گفت:
 باشه مادر جون ،فقط ولم کن االن خفه میشم!پیرزن خوشحال هومن را ول کرد و هردو بلند شدند .با دستانش صورت هومن را قاب گرفت و اشک شوق از چشمانش
جاری شد.
 قول میدی؟هومن سرفهی دیگر کرد و بهزور گفت:
 قول میدم مادر!پیرزن سر هومن را خم کرده و محکم پیشانیاش را بوسید .هومن خودش را عقب کشید و لبخندی نصفه نیمه زد.
 شما برین استراحت کنین .من دوباره میام!189
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پیرزن که آرام گرفته بود خوشحال گفت:
 باشه پسرم؛ ولی زود برگردیا!هومن چشمانش را باز و بسته کرد و بعد از خداحافظی بهسمت من آمد .چشمغرهای رفت و توپید:
 میمردی بیای کمک من ؟! داشت خفم میکرد!لبخندی زدم.
 کار خیلی خوبی کردی که دلشو نشکستی.عصبی با آستینش جای بـ..وسـ..ـهی آبدار مادر جدیدش را پاک کرده و غرید:
 بعله ،منتها دو سهتا گـ ـناه که پام نوشته شد هیچ ،گویا از امروز قراره هر روز همین وضع باشه .یعنی گاوم چهارقلو زایید!
خندیدم.
 عیب نداره بابا! اون بود که تو رو بهزور بوسیدو بغـ*ـل کرد .تقصیر تو چیه؟حرصی گفت:
 ببند نیشتو .زودتر بیا که من حق این نقاش دردسرسازو کف دستش بذارم!با این حرف تازه یاد پسر افتادم و گیج دور خودم چرخیدم.
 هومن ،کو؟ این پسره کجا رفت؟!هومن متعجب بهسمتم برگشت.
 مگه کنار تو نبود؟! چرا؛ ولی وقتی اون پیرزنه بهت گیرداد اصالً اونو یادم رفت.اخمهایش را درهم کرد.
 ای خاک بر اون سرت کنن! مگه نگفتم مراقبش باش؟! اون مال قبل این بود که بری تو اتاق .بعدش خودت باهاش بحثت شدو کشیدیش بیرون .حاال بیخیال ،زودباشبریم دنبالش تا دور نشده.
هومن کالفه گفت:
 ولش کن بابا بذار بره! دیگه به چه دردمون میخوره؟ بیا ،بیا بریم یه چیزی بخوریم که دارم از گشنگی میمیرم.دنبالش راه افتادم.
 میریم خونه شما؟ خواهرت چی درست کرده؟عصبی نگاهم کرده و توپید:
190
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 خیلی پررو شدیا! مگه خواهر من آشپزتوئه؟! برو خونه خودتون دستپخت زیبا جونو میل کن.غریدم:
 خیلی خب بابا یه چیزی گفتم! دیگه اسم این افریته رو جلو من نیاریا!کالفه نگاهش را از من گرفت:
 بعدشم ،هستی که امروز پیش کارن بیمارستانه .تازه قرار بود با شیوا حال سیاوشو بگیرن .به نظرت با این اوصافوقت غذا پختن داشته؟!
پوفی کشیدم.
 پس بریم بیمارستان. آره .همون اطراف یه چیزی میخریم میخوریم.همان لحظه موبایلم زنگ خورد .با دیدن شماره بابا پوزخندی زده و درحالیکه همراه هومن بهسمت تاکسیها
میرفتیم ،جواب دادم:
 فکر میکردم زیباخانوم دستور داده شمارمو پاک کنین!تک خندهای عصبی کرد.
 درست فکر کردی؛ ولی خبری ازت نشد نگرانت شدم.پوزخندی زدم.
 جدی؟! اصالً مگه نگفتین دیگه پسری ندارین؟!عصبی قطع کردم.
سوار یکی از تاکسیها شدیم و بهسمت بیمارستان حرکت کردیم.
***
کارن
از نشستن روی تخت و نگاه کردن به درودیوار خسته شده بودم .از اتاق خارج شدم و بعد از عبور از فضای گرفته و
پر درد بیمارستان بهسمت حیاط رفتم .هنوز روی نیمکت مورد نظرم که زیر درخت بلندی قرار داشت ننشسته بودم
که با صدای سیاوش توجهم جلب شد.
 ای ظالما! این کارتون اصالً عادالنه نبود! من نمیدونم عاشق چیه تو شدم هستی خانوم!نگاهم را به آنها که سر و صدایشان کل حیاط را پر کرده بود ،دوختم .سیاوش باحالی زار و چهرهای رنگ پریده توسط
شیوا کشیده میشد .ماشااهلل ،بزنم به تخته این شیوا هم چه زور بازویی داشت.
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هستی توپید:
 غلط کردی عاشق شدی! عاشقی که باباش پایاننامه آدمو رد کنه به درد ال جرز دیوارم نمیخوره!سیاوش گفت:
 یعنی اگه بابام پایاننامتو رد نمیکرد االن نظرت چیز دیگهای بود؟!شیوا لبهی پیراهنش را ول کرد و توپید:
 هوی آقا پسر ،چه زود پسرخاله میشی! نخیر نظرش همین بود که االن هست.هستی سریع گفت:
 نخی...خودش زودتر از ما متوجه سوتی وحشتناکش شده و حرفش را نصفه گذاشت .نمیدانستم بخندم یا به خاطر داشتن
چنین فامیلهای دوست داشتنیو پِرفکتی گریه کنم!
سیاوش خوشحال گفت:
 من بازم میام خواستگاریت .تا نگیرمت ولت نمیکنم!شیوا هلش داد و غرید:
 غلط میکنی .گمشو!فکر کنم زودتر از این که سیاوش پسرخاله شود شیوا دخترخاله شده بود .خداوکیلی چه غیرتی بهخرج میداد.
هستی عصبی گفت:
 دیدار به قیامت!بعد از رفتن سیاوش بلند گفتم:
 هستی؟با شنیدن صدایم نگاهم کردند و هر دو به سمتم آمدند .هستی لبخندی زد.
 باریکال .میبینم که از تختت دل کندی!برای جلوگیری از خوردن نور آفتاب به چشمانم دستم را مقابل پیشانیام گرفته و سرم را باال آوردم.
 باریکال به دختران آهنین .چه بالیی سر این بدبخت آوردین که عین مردهها شده بود؟!شیوا گفت:
 حقش بود! مجبورش کردیم کل داروهایی که بهت داده بودو خودش بخوره.چشمانم درشت شد.
 وای .بابا شما دیگه کی هستین!192
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با صدای خندهی هومن سرم را بهسمتش چرخاندم.
 چه کار خوبی! پیشنهاد کدومتون بود؟شیوا با افتخار گفت:
 من!هومن ابرویی باال انداخت.
 آفرین! میبینم که جز دردسر درست کردن کارای دیگهای هم بلدی.شیوا چشمغرهای رفته و لب باز کرد که برای جلوگیری از دعوا پرسیدم:
 کارتون به کجا رسید؟فرزین گفت:
 به بن بست.هومن گفت:
 من که از اینی که هستم بیچارهترم شدم!متعجب پرسیدم:
 چرا؟ قضیش مفصله.با اشاره به شیوا چشمکی زد.
 بعداً برات میگم.***
بعد از خداحافظی از شیوا سوار ماشین شده و بهسمت خانه عمو حرکت کردیم .هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که احساس
دلتنگی عجیبی کردم .انگار وجود شیوا دوروبرمان در این دو سه روز عادتم شده بود.
آهی کشیدم و برای بیرون آمدن از فکر شیوا ،روبه هومن که مشغول منصرف کردن فرزین از اجارهی خانه در این
شرایط بیپولیمان بود ،پرسیدم:
 خب قضیهی چمدون چی شد؟هومن گفت:
 مثل اینکه تو آدم نمیشی فرزین! جا داره همین االن در عقبو باز کنو پرتت کنم بیرون؛ ولی چه فایده؟!روبه من ادامه داد:
193
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 میگم برات؛ ولی قول بده سکته نکنی! تا ببینم چی میشه! چمدونو پیدا کردیم؛ ولی دیگه کار از کار گذشته بود!متعجب گفتم:
 یعنی چی؟! یعنی لباسا و وسایل داخلش سر جاشون بودن؛ ولی پوال دود شدن رفتن هوا! درواقع تبدیل به آجر و دروپنجره ووسیلههای خانه سالمندان شدن!
گیج گفتم:
 خانه سالمندان؟! درست حرف بزن ببینم!پوفی کشید.
 پوالی شیوا خانوم خرج امور خیریه شده!داد زدم:
 چی؟! بفهمه خودشو میکشه!توپیدم:
 وای خدا نکنه! زبونتو گاز بگیر.نگاهم را به جاده دوخته و ادامه دادم:
 از کجا میدونی؟! شاید خوشحالم بشه که پوالش خرج کار خیر شده.هومن متعجب نگاهم کرد.
 اوهو .نه بابا! انگار خوب شیوا خانوم و شناختیا!چشمکی زد.
 حسم میگه دیگه واقعاً خبریه.کالفه دستم را زیر چانهام گذاشته و غریدم:
 کوفت .برو بمیر هومن!خندید و سرعتش را زیاد کرد.
سکوت کرده بودیم که فرزین ناگهان گفت:
 اوه یه چیزی!194
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همزمان با هومن گفتم:
 چی؟! فردا جشن بچهی حامدم باید بریم.هومن نفسش را بیرون فرستاد.
 تو این اوضاعِ قاراشمیش فقط همین یکیو کم داشتیم!به هومن نگاه کردم.
 ولی اگه نریم حامد ناراحت میشه.هومن گفت:
 پس همین االن بریم یه چیزی برای بچهاش بخریم .تا عصر یادمون میره .تازه اگه عصر تمامو کمال در خدمتعموی گرامم نباشیم کارمون ساختس!
با تأیید فرزین هومن مقصدش را تغییر داده و بهسمت فروشگاه بزرگی رفت.
***
همین که پایمان را داخل قسمت مربوط به وسایل و اسباب بازیهای نوزادان و خردساالن گذاشتیم احساس بدی به
من دست داد.
فکر کن سه عدد پلیسِ به ظاهر باشخصیتِ شسته رفتهی باالی بیست و پنج سال ،آن هم با غرور مردانهای کم نظیر
و سرهای روبه باال ،یکی پس از دیگری وارد فروشگاه اسباببازی شدند.
اما عمق فاجعه زمانی بود که هومن با سری رو به آسمان و احتماال در افقهای هفتم ،هشتم بیتوجه به مسیر
روبهرویش به کوهی از اسباببازیهای روی هم انبار شده برخورد کرده و تعادلش را از دست داد .پشتبندش هم
فرزین محکم به هومن خورده و هر دو با هم وسط خرسها و خرگوشها و سایر حیوانات رنگی و خندان پرت شدند.
همه محو آن دو شده و خندیدند .دور از آنها ایستاده بودم و به حرکات پت و متیشان میخندیدم .بهزور خودشان را
جمعوجور کردند و با قیافههایی شکست خورده بهسمتم آمدند .هومن دستم را کشیده و غرید:
 بیا .زودتر بریم که اگه صاحابش بفهمه میاد چپو راستمون میکنه!خندیدم .از آنجا خارج شدیم و به فروشگاه دیگری رفتیم .محو تماشای اسباببازیها بودیم که هومن به شانهام زد.
 این چطوره؟رد انگشت اشارهاش را گرفته و به تفنگ بزرگی که با شوق غیرقابل وصفی به آن زلزده بود رسیدم.
آهی کشیدم و غریدم:
195
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 اون به درد بچههای هشت ،نه سالهای مثل تو میخوره هومن .نه یه نوزاد دو سه روزه!چشمغرهای به من رفت و به طرف مغازههای جلوتر حرکت کرد.
من و فرزین هم راه افتاده و خودمان را به او رساندیم که فرزین گفت:
 بیخیال! ما که نمیدونیم اسباببازی چی بخریم .بیاین لباس بخریم.نفسم را بیرون فرستادم.
 موافقم.با این تصمیم وارد مغازهی پوشاک نوزادی شدیم اما پس از چندین بحث و جدل برای انتخاب لباس ،به نتیجهی
ناخوشیندِ ما این کاره نیستیم ،رسیدیم!
سرگردان درحال متر کردن پاساژ بودیم که ناگهان یاد عکسهای شیوا افتادم.
 هومن عکسارو ادیت کردی؟هومن کالفه پوفی کشید.
 بعله! یعنی االن تنها دغدغت فقط همینه؟ اگه اینه که خیالت راحت.قبل از این که فرصت حرف زدن به من بدهد جلوتر حرکت کرده و درحالیکه دستانش را کالفه درهوا تکان میداد
غرید:
 پوالی شیوا ،عکسای شیوا ،خود شیوا .همه فکر و ذکرمون شده شیوا!همچنان با غرولند جلو میرفت که با صدای مضطرب فرزین بهسمتش برگشت.
 وای هومن بدبخت شدیم!هومن متعجب پرسید:
 چرا؟!به ساعت مچیاش اشاره کرد.
 دیرمون شد .مثالً قرار بود از امروز دیگه فکر و ذکرمون کارمون باشه .فاتحمون خوندس که!هومن محکم به فرقسر خودش کوبیده و روبه من توپید:
 ببین چی میکشیم از دست این بابای تو ،امروز خونمون ریختس!منتظر حرف من نشد و همراه فرزین بهسرعت بهسمت خروجی دویدند که داد زدم:
 پس خریدمون چی میشه؟!هومن به سمتم برگشته و همانطور که عقبعقب میرفت گفت:
 ما که بلد نیستیم .بیخیالش شو!196
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 نمیشه که! به هستی زنگ بزنم میاد؟ نه .با دوستش داره رو پایان نامش کار میکنه.با به یاد آوردن شیوا بیتوجه به این که همه متعجب به ما که داد میزدیم زل زده بودند ،داد زدم:
 شیوا چی؟به نظرت میاد؟داد زد:
 بدجور شیوا میوا میکنیا ولی خب چاره چیه؟ بهش زنگ بزن .اون فلشم رو میز کامپیوتره ،بهش بده بلکه دست ازسرم برداری!
این را گفت و چرخید .دستش را در هوا برایم تکان داده و همراه فرزین بهسرعت برق بیرون دویدند .پوفی کشیدم و
به اطراف نگاه کردم که تازه متوجه نگاههای متعجب مردم روی خودم شدم.
روبه همه عذرخواهی کردم و از فروشگاه بیرون رفتم.
تاکسی گرفتم و آدرس خانه هومن را دادم .به شیوا زنگ زدم و منتظر ماندم .بعد از چند بوق کالفه جواب داد:
 الو کارن؟ سالم .چیه؟ انگار کالفهای؟احساس کردم صورتش را از گوشی دور کرد.
 این بحث تموم شدس جهان! چندبار بگم تمومش کن!خطاب به من گفت:
 چیز خاصی نیست .بهتری؟ کاری داشتی؟کنجکاو نشده و به داد مشکل خودم رسیدم.
 ممنون .میخواستم ازت بپرسم وقت آزاد داری؟ االن؟ واسه چی؟کمی این پا و آن پا کردم و سپس گفتم:
 راستش اون هدیهای که برا هستی گرفتی ،خب هستی خیلی خوشش اومد .حاال یه زحمت دیگه برات دارم.خندید.
 خجالت نکش بگو.خوشحال گفتم:
 باید برای بچهی همکارم یه چیزی بخریم .تازه به دنیا اومده .هومن و فرزین رفتن اداره و من تنها موندم!خندید.
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 بیچاره .حاال غصه نخور ،کجا بیام؟ بیا خونهی هومن تا عکساتم بدم .اگه وسیله اومدن نداری خودم...با یادآوردی این که خودم هم در تاکسی نشستهام شرمنده گفتم:
 خودت بیا!خندید.
 اکی .االن راه میوفتم.لبخندی زدم.
 ممنون.خواهش میکنمی گفت و قطع کرد .به خانه هومن که رسیدیم تازه یادم افتاد کلید ندارم .لعنتی به خودم فرستادم و
مشغول باال رفتن از در شدم که داد زنی بلند شد.
 ایها الناس دزد .بیا پایین بی شرف!متعجب به کوچه نگاه کردم که پیرزنی اخمو جارو بهدست بهسمتم آمده و قبل از این که واکنشی نشان دهم محکم
با جارویش به پایم کوبید که تعادلم را از دست دادم و از پشت روی زمین افتادم .از درد اخمهایم در هم رفت و نالیدم:
 مادر معلوم هست چیکار میکنی؟! آخه کجای من شبیه دزده؟غرید:
 دزدا که شاخ و دم ندارن.گوشی اپلش را بیرون آورده و ادامه داد:
 بذار زنگ بزنم به پلیس تا بیان ببرنت پدرت و دربیارن.با آن تیپ چادر دور کمری و گیوههایش اصالً تصورش را نمیکردم گوشی اپل داشته باشد.
به خنده افتادم که با جارو ضربه دیگری پشتم زده و توپید:
 کاری به سرت بیارم که خندیدن یادت بره!بهزحمت از روی زمین بلند شده و گوشی را از دستش قاپیدم.
 معلوم هست چیکار میکنی مادر؟ گفتم من دزد نیستم .کلیدو جا گذاشتم.جیغ زد.
 گوشیمو زدن ،آهای مردم کمک! پسش بده بینم!سریع موبایل را تحویلش داده و غریدم:
 بیا اینم گوشیت .داد نزن!198
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درمانده مشغول توضیح دادن ماجرا شدم که با صدای شیوا انگار دنیا را به من دادند.
بلند از سر کوچه پرسید:
 چی شده کارن؟بهسمتش چرخیدم و خوشحال گفتم:
 وای شیوا خدا تو رو رسوند.جلو آمد و لبخندی زد.
 فکر کنم خودت زنگ زدی! حاال هر چی! تو رو خدا به این خانوم بفهمون اینجا خونه عمومه!دستبهسـ*ـینه ایستاده و نگاه متعجبش را بین ما چرخاند.
 چرا؟مگه چی شده؟ بابا منه بدشانس یادم رفت کلیدو از هومن بگیرم .مجبور شدم از در برم باال که این خانم سر رسید و بعد از انداختنماز اون باال ،انگ دزدی بهم چسبوند.
شیوا محکم بهصورتش زد.
 وای خاک به سرم! االن خوبی؟متعجب از نگرانیاش گفتم:
 آره .فقط من و از این مهلکه نجات بده!شیوا پیرزن را بهسمتی کشید و بعد از چند دقیقه صحبت که گویا تأثیر زیادی داشت ،هر دو لبخند زنان بهسمتم
برگشتند.
پیرزن ناگهان حرصی شد و بار دیگر با جارویش به پشتم زد.
 دیگه ازاین کارا نکنی ها!عصبی به سمت خانهاش رفت .حرصی رو به شیوا که میخندید اخمی کردم و از در باال رفتم .در را باز کردم و رو به
شیوا گفتم:
 بیا تو.لبخندی زد.
 ممنون .همینجا منتظر میمونم. باشه .پس من برم فلش و بیارم.199
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سریع فلش را برداشتم و همراه شیوا ازخانه بیرون رفتم .فلش را تحویلش دادم که تشکری کرد و راه افتاد .تاکسی
گرفتیم و بهسمت فروشگاهی نزدیک رفتیم.
شیوا وارد مغازه شده و بعد از سالم و روبه من پرسید:
 دختره یا پسر؟ دختر.نفس عمیقی کشید:
 بسیار خب.کف دو دستش را روی ویترین گذاشت و روبه فروشنده گفت:
یه لباس نوزادی دخترونهی یاسی میخوام.زن جوان لبخندی زد و با گفتن چشم چند مدل لباس برایمان آورد .شیوا با ذوق لباسها را زیر و رو کرد و سرانجام
یکی را جلوی صورتم گرفت:
 این چطوره؟خیلی نازه نه؟!من که تا آن لحظه محو تماشای خودش بودم با صدای متعجبش به خود آمدم.
 کارن کجایی؟خودم را جمعوجور کردم.
 هوم؟چی؟لباس را جلوی صورتم تکان داد و کالفه پرسید:
 میگم این خوبه؟بدون نگاه کردن به لباس گفتم:
 آره .سلیقه تو که کالً خوبه؛ ولی چرا بنفش؟لبخندی زد.
 بنفش نه و یاسی ،چون این رنگ به بچه آرامش میده.شانه باال انداختم.
 اون که بچس این چیزا رو نمیفهمه.اخمی کرد.
 نفهم شما پسرایین که فرق رنگارم نمیدونین! بچه همه چی و احساس میکنه.به فروشنده اشاره کرد.
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 لطفاً کادوش کنین.روبه من ادامه داد:
 حتی بیشتر از بزرگا!لباس را تحویل گرفتم و بعد از حساب کردن از مغازه خارج شدیم .همانطورکه به جلو نگاه میکردم گفتم:
 تو وقتی مهربونی چه حرفای قشنگی میزنی!خندید.
 واقعاً؟سر تکان دادم.
 آره .ببینم همهی دخترا مثل تو هستن؟خندید.
 نمیدونم .شاید!آنقدر گرم بحث شدیم که اصالً نفهمیدیم مسیری طوالنی را پیاده رفتیم.
شیوا یک لحظه توقف کرد و ذوقزده گفت:
 وای پففیل!متعجب نگاهش کردم.
 یعنی اینقدر دوس داری؟!انگشتانش را در هم فشرد و باالپایین پرید.
 وای آره .بریم بخریم.خندیدم و همراهش رفتم .کیسهای پففیل خریدیم و وارد پارکی که همان اطراف بود شدیم .روی نیمکتی روبه
فوارهها نشستیم .مشغول خوردن شدیم .محو بازی چند بچه کوچک دور فوارهها بودیم که گوشی شیوا زنگ خورد .با
دیدن اسم شخص اخمی کرده و برداشت.
 الو نگار؟صدای گریه به گوشم میرسید اما متوجه حرفش نشدم .شیوا مضطرب گفت:
 دوباره؟!بلند شد.
 باشه .االن میام.تماس را که قطع کرد .روبه من لبخندی نصفه نیمه زد و هول گفت:
201
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 من باید برم .فعالً.بلند شدم و گیج خندیدم.
 چقدر یهدفهای!چند قدم عقب رفت.
 شرمنده. دشمنت شرمنده .خداحافظ.چرخید و شروع به دویدن کرد که داد زدم:
 راستی بابت لباس ممنون.همانطورکه میدوید دستی در هوا تکان داد.
 قابلی نداشت.***
جرعهای از آب لیوان نوشیدم و روبه هومن پرسیدم:
 امروز چطور بود؟ بابا چیزی نگفت؟لقمهاش را قورت داد.
 نه خداروشکر .اینبارو نجات پیدا کردیم!قاشقم را داخل ظرف ول کردم و پوزخندی زدم.
 اخمو تخماش فقط واسه ماس!از پشت میز بلند شدم و روبه هستی تشکر کردم که صدای اعتراضش بلند شد:
 چرا نخوردی کارن؟ ممنون سیرم.هستی ناراحت نگاهم کرد و چیزی نگفت .روی کاناپه نشستم و بیهدف تلویزیون را روشن کردم .فرزین کنارم
نشست و دستش را روی شانهام گذاشت.
 بیخیال کارن! بابات میدونه ما دیگه آدم بشو نیستیم واسه همینم دیگه گیر نمیده؛ ولی رو تو حساب میکنه!پوزخندی زدم.
 تونستی خونه پیدا کنی؟نفسش را بیرون فرستاد و لم داد.
202
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 آره .درسته کوچیک و یه ذرهام خرابه ولی چارهای نیست .با این پولی که من دارم همینشم غنیمته.نگاهش کردم.
 سختت نیست؟ از کاخ نشینی به کوخ نشینی؟پوزخندی زد.
 اونجا کاخ نیست ،جهنمه منه .بیخیال ببینم تو تونستی کادو بخری؟ امشب مهمونیهها. آره .شیوا به دادم رسید.لبخندی زد.
 خوبه.هومن هم به جمعمان اضافه شده و روبهرویمان نشست.
 بچهها این پوله دیگه دود شد رفت هوا .باید یه فکر دیگه بکنیم.به سمتش چرخیدم.
 چه فکری؟ باید پوالمون و جمع کنیم.پوزخندی زدم.
 دلت خوشهها! پولمون کجا بود که بخوایم جمعش کنیم؟!هستی بهسمتمان آمد و کیسهای مخملی را روبهروی هومن گرفت.
 شاید این به دردتون بخوره.فرزین لبخندی زد.
 شرمنده ،من مزاحمتون شدم و مجبور شدین برا منم غذا درست کنین و ظرف بشورین.هستی لبخندی زد.
 خواهش میکنم این حرفارو نزنین .شما مراحمید.هومن متعجب کیسه را از دست هستی گرفت و پرسید:
 این چیه؟هستی کنار هومن نشست.
 شاید یه ذره از مشکالتتونو حل کنه .گرچه میدونم کمه.هومن با دیدن داخل کیسه اخمی کرده و روبه هستی گفت:
 تو منو چی فرض کردی؟! ینی انقدر بیغیرتم که تو باید طالهاتو واسه گندای من بفروشی؟!203
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هستی سریع گفت:
 اینجوری نگو .من فقط میخوام کمک کنم.هومن کیسه را به هستی پس داد.
 نمیخواد .ما خودمون هرجور شده جورش میکنیم.نفسم را بیرون فرستادم.
 راس میگه هستیجان .خودتو ناراحت نکن.هستی سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .هومن دستش را دور گردن هستی انداخت و بـ..وسـ..ـهای روی سرش
زد.
دِ غصه نخور عزیزم .ببخشید اگه بد حرف زدم.هستی دستش را روی دست هومن که دور گردنش حلقه شده بود گذاشت و لبخندی زد.
 عیبی نداره داداشی.فرزین خندید.
 شاید با پیچوندن اجاره خونهای که هنوز یه ریالشم ندادم بشه یه کاری کرد.هومن با شیطنت روبه من گفت:
 منم میتونم اون ساعت گرونی که قرار بود واسه تولدت بهت کادو بدم و دیدم حیفه رو بدم.ابروهایم درهم رفته و متعجب پرسیدم:
 ساعت؟! کِی؟ همون که واسه تولد بیست و شیش سالگیت میخواستم بهت کادو بدم؛ ولی بحثمون شد و تو سرمو تو کیککردی!
شانهای باال انداخت.
 که البته به خودت ضرر زدی! چون هم ساعت و از دست دادی هم کیکتو.حرصی مشتی به بازویش زدم.
 زود بیار ببینمش!دوبار روی شانهام زد:
 شرمنده داداش اگه تو این وضعیت نبودیم شاید بهت میدادمش؛ ولی با این بیپولی...دستش را پس زدم و غریدم:
 نکبت!204
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فرزین گفت:
 منم میتونم اون سکههایی رو که واسه مهریهی زنم کنار گذاشته بودم بدم.تک خندهای کردم.
 تو کی زن گرفتی که ما نفهمیدیم؟با من و من جواب داد:
 خب نه .منظورم اینه که خب پیش خودم گفتم هر دختری که با من ازدواج کنه یکی دو روزه شاکی میشه و طالقمیخواد؛ واسه همینم این کارو کردم.
من و هستی خندیدیم و هومن سرش را تکان داد.
 چه خوب که خودت میدونی .آخه کی تحمل تو رو داره؟!فرزین توپید:
 همون که تحمل تو رو داره. یعنی میگی عشق من بیاد عاشق توام بشه؟!کمکم کار داشت به جاهای باریک میکشید .برای جلوگیری از دعوا گفتم:
 منم که یه قلک بیشتر ندارم .بچهها همهی اینارو اگه با حقوق دوماه هرسه تامونم روهم بذاریم بازم یک بیستماون پولی که الزم داریم نمیشه!
فرزین پرسید:
 خب چیکار کنیم؟!هومن گفت:
 چارهی کارمون ،کاره!و شاعرانه ادامه داد:
 برو کار میکن مگو چیست کار.پوزخندی زدم و زیر چشمی نگاهش کردم.
 توام که چقدر کاری هستی! بابا زحمتکش.ادایم را درآورد.
 بابا زحمتکش! نخیر تو زحمتکشی .اصالً تو سرپرستی مارو قبول کردی و خرجمونو میدی مام که بوقیم! اینجامنتظر نشستیم تا تو پول بیاری بذاری کف دستمون.
205
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 هومنجان فقط یه کار به درد شما میخوره اونم بازیگری تو سیرکه .شما با این توانایی خارقالعادهات اگه نقشمیمون و تو سیرک بازی کنی کل پولی که الزممونه جور میشه.
چشمغرهای رفت.
 نه بابا! به نظرت اگه تورو هم بهعنوان همکارم معرفی کنم بهتر نیست؟فرزین با خنده وسط حرفمان پرید:
 بیخیال بچهها .انقدر بحث کردیم کالً مهمونی یادمون رفت!همه همزمان از جا پریدیم و هومن هول گفت:
 راس میگه! زود آمادهشید.سریع وارد اتاق هومن شدم که همان لحظه پای راستم روی شیء کوچک و ظریفی رفت .ایستادم و خودم را عقب
کشیدم .با نگاه کردن به فرش و دیدن گردنبندی که به شیوا داده بودم ناخوداگاه لبخندی به لبم آمد .خم شده و
برداشتمش .سریع داخل جیب شلوارم گذاشتم و بهسمت چوب لباسی رفتم .از اتاق بیرون آمدم که هستی داد زد:
 وایسا وایسا وایسا! کجا آقا هومن؟هومن همانطورکه یک پایش را داخل سرویس بهداشتی گذاشته و پای دیگرش هنوز بیرون بود ،متعجب به هستی
زل زده.
 دستشویی! چیه؟هستی با انگشت اشارهاش به او فهماند که بیرون بیاید و دستبهسـ*ـینه گفت:
 بهت گفته بودم حق نداری از امکانات خونه استفاده کنی! در عجبم چطور یادم رفت و اجازه دادم شامم بخوری!هومن نالید:
 بیخیال هستی دیرمون میشهها!هستی با آرامش گفت:
 اگه اون یکی پاتو بذاری تو کارت تمومه!با خنده گفتم:
 بیخیال هستی! بعدا نقشههات و عملی کن.هستی غرید:
 دیوونه من دارم از حق تو دفاع میکنم.خندیدم.
 دستت درد نکنه .نمیخواد هستیجون .حق ما که همش خورده شده ،اینم روش!206
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هومن یک تای ابرویش را برای هستی باال انداخته و در مقابل قیافه حرصی او که از عصبانیت درحال انفجار بود،
دستوراتش را زیر پا گذاشت.
***
حامد بچه به بغـ*ـل به استقبالمان آمده و بعد از سالم و احوالپرسی به داخل هدایتمان کرد .همسرش که گویا حال
چندان خوشی نداشت بهزحمت خودش را به در ورودی رساند که با تقاضای ما از خدا خواسته برگشت و سرجایش
نشست .هدیهمان را روی عسلی گذاشتم که حامد سریع گفت:
 چرا زحمت کشیدین؟لبخندی زدم.
 قابل دخترت و نداره.تشکری کرد.
 بشینین .راحت باشین .آقا هومن خواهرتون چرا نیومدن؟هومن با خیال راحت روی مبل لم داد.
 این روزا خیلی درگیر کارای دانشگاهشه .ازم خواست از طرفش عذرخواهی کنم و تبریک بگم.نگاهی به کوچولوی زیبا و با نمک انداخت و روبه حامد ادامه داد:
 ماشاال!با انگشتش چند ضربه به دستهی مبل که چوبی هم نبود زد.
 بزنم به تخته چقدر تپل مپله!حامد کنار همسرش نشست و لبخندی زد.
 چیه آقا هومن؟ هـ*ـوس کردی؟!همان لحظه دختر جوانی که احتماال یکی از فامیلهایشان بوده و برای کمک آمده بود ،سینی چای را به سمت هومن
گرفت .هومن بعد از برداشتن چای و تشکر بیهیچ رودربایستی گفت:
 من که خیلی وقته هـ*ـوس کردم؛ ولی خب مشکل از نیمه گم شدمه که دربهدر معلوم نیست چرا هنوز پیداشنشده!
با این حرف هومن اولین قلپ چای در گلویم پریده و به سرفه افتادم .سقلمهای به پهلوی هومن زدم و با لبخندی
مصنوعی روبه حامد که ریز میخندید ،خجالت زده بحث را عوض کردم.
 خب آقا حامد ،اسمش و چی گذاشتین؟ مینا .قشنگه؟207
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لبخندی زدم.
 آره ،خیلی قشنگه .ایشاال همیشه خوشحال و خوشبخت باشه. الهی آمین.به چای و میوههایی که دختر جوان آورده بود اشاره کرد و ادامه داد:
 بفرمایین.هر سه نفرمان مشغول نوشیدن ادامه چایمان شدیم که با ناله ضعیف مریم ،همسر حامد نگاهمان به سمت او کشیده
شد .حامد نگران دستش را پشت کمر مریم گذاشت:
 چی شده مریم؟ خوبی عزیزم؟مریم بازوی حامد را فشرد و بهسختی لب زد:
 خیلی درد دارم...حامد دستپاچه بلند شد.
 پاشو! پاشو باید بریم بیمارستان.به مریم کمک کرد تا بلند شود و خجالت زده روبه ما گفت:
 میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟نگران و سریع از جایم بلند شدم.
 حتماً .چه کمکی از دستمون برمیاد؟ مجبورم خواهرزنمم همراهمون ببرم .شاید مریم بهش احتیاج داشته باشه .میشه شما مراقب مینا باشین؟سرم را تکان دادم.
 حتماً .خیالت راحت.تشکری کرده و خجل گفت:
 خیلی بد شد به خدا! ایشاال یه روز دیگه جبران میکنم.لبخندی زدم.
 ول کن حامد! به جای این حرفا زودتر برین بیمارستان تا حال خانومت بدتر نشده.سرش را تکان داده و مجدد تشکری کرد .همین که از خانه خارج شدند هومن عصبی بهسمتم برگشت.
 این چه حرفی بود زدی؟ آخه مرد حسابی من پرستار بچم یا تو؟!نچی کردم.
 چیکار میکردم هومن؟ مگه ندیدی وضعیت خانومشو؟208
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هومن پوفی کشید و خودش را روی مبل انداخت .دستش را زیر چانهاش گذاشته و نگاهی افسرده به بچه انداخت.
 گاومون زایید!روی مبل نشستم.
 انقدر گیر نده هومن! این بچهی بیچاره که اصالً خوابش بـرده کاری به کار ما نداره!هومن طعنه زد:
 آره .بشینو تماشا کن که چجوری پدرمون و در میاره!راست میگفت! مسلماً اگر میدانستم تا نیم ساعت آینده به غلط کردم میافتم زبانم الل میشد و هرگز چنین حرفی
نمیزدم!
با اولین صدای گریهی بچه فرزین زودتر از من و هومن به خود جنبید و پس از نگاه به ساعت مچیاش با بهانهای
منطقی خودش را از این مهلکه نجات داد.
 اوه اوه .دیرم شد!با کف دست ضربهای به پیشانیاش زده و سریع بلند شد .روبه ما گفت:
 امشب قرار بود واسه بستن قرارداد خونم برم!هومن زرنگ گفت:
 تو اداره که گفتی یازده .هنوز یازده نشده!فرزین همانطورکه کتش را میپوشید هول گفت:
 آره؛ ولی باید زودتر برم که برسم!به سمت در خروجی رفت و با خداحافظی کوتاهی فرار کرد!
به طرف بچه رفتم و آهسته و با ترس و لرز بغلش کردم .تابهحال هیچوقت نوزاد تازه متولد شدهای را بلند نکرده
بودم! بعد از این که کمی تکانش دادم و نسبت به قبل آرامتر شد رو به هومن گفتم:
 بغلش میکنی؟خودش را عقب کشید.
 اصالً و ابداً! من رو شلوارام حساسم! اگه روش کار خرابی بکنه تا یک ماه افسردگی میگیرم!نچی کردم.
 اوالً االن دیگه مثل زمان ما نیست که هر چی دستشون میومد میبستن دورمون! این پوشکا نمیذاره جایی کثیفبشه .دوماً ،همچین میگی شلوارام شلوارام هر کی ندونه فکر میکنه جنسش از طالس! بابا چهار تا کهنه گردگیری
تنگ که دیگه این حرفارو نداره!
209
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پوزخندی زد.
 خاک تو سرت که نه تنها به مد نیستی ،بلکه به مد توهینم میکنی!بچه را در بغلم جابهجا کردم.
 اینا مد نیست هومنجان ،قرتی بازیه!کالفه تلویزیون را روشن کرده و غرید:
 اصالً هر چی تو بگی فقط با اون بچه نزدیک من نیا که داد میزنم!ابرو باال انداختم.
 مگه تو نبودی که هـ*ـوس بچه کرده بودی؟! من غلط کردم با هفت جدوآبادم! بیخیال ما شو توروخدا! ینی حاضر نیستی بغلش کنی دیگه!کانال را عوض کرد و به سمتم برگشت.
 معلومه که نه! جنابعالی بودی که جلو حامد حتماً حتماً میکردی حاالم خودت باید جورش و بکشی!بعد از چند دقیقه کالفه تلویزیون را خاموش کرد و سراغ گوشیاش رفت و غرید:
 اه! کاش حداقل رمز وایفای رو میگرفتیم!من که از آرام کردن بچه آسی شده بودم با این حرف هومن جرقهای در ذهنم زده شد .روبه هومن پرسیدم:
 یعنی االن نت نداری؟چک کرد و جواب داد:
 حجمش خیلی کمه .برا چی می پرسی؟ تو گوگل بزن بچه داری بلکه بفهمیم چجوری باید این و آروم کنیم! باشه.هومن همانطورکه تایپ میکرد خواند:
 وقتی دو پسر ناشیِ بدبخت با یک بچه چند روزهی نقنقو گیر میافتند ،چه خاکی باید بر سرشان بریزند؟خندیدم.
 با این سرچت صنعت گوگلو متحول کردی اصالً!پیروزمندانه گفت:
 فعالً که اومد! میگه شاید بچه خوابش میاد. نه بابا ،االن که خواب بود!210
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 شاید هم بچه خودش را کثیف کرده و از این بابت در عذاب است.چک کردم.
 نه تمیزه.به سمتم خم شده و با اشاره به موبایل هیجان زده گفت:
 وای کارن اینجا رو ببین! نوشته قرصهای ترک اعتیاد در ده روز ،چه عالی!پوفی کشیدم.
 خجالت بکش هومن .خیر سرت پلیسی! هنوز نفهمیدی این جور تبلیغا به احتمال نودونه درصد چرت و پرته؟ حاالاصالً اونو بیخیال ،من میخوام بدونم تو معتادی؟ نه تو معتادی؟ واسه چی اینجوری ذوق میکنی؟
 نه خب؛ ولی شاید یه روزی گول خوردیم و یه پکی زدیم!درحالیکه بچه را روی پاهایم گذاشته و تکانش میدادم نچی کردم.
 خدا شفات بده! اگهی و بیخیال زودتر اون متن بیصاحاب و بخون بچه خودش و کشت!باشهای گفت و ادامه داد:
 شاید بچه گرسنه است و شیر میخواهد!نگاهی به قیافه درهم مینا انداختم:
 شاید! برو شیر خشک و شیشه رو پیدا کن بیار.غرید:
 امر دیگهای باشه؟! عرضی نیست .بجنب دیگه! یه تکونی به اون تن لشت بده!غرغرکنان از روی مبل بلند شده و بهسمت آشپزخانه رفت .نگاهی به چشمان گریان و عسلی مینا انداختم .بینی
کوچکش را کشیدم و گفتم:
 غصه نخور االن غذا میاد!چند لحظه بعد هومن با یک قوطی و شیشه شیر کالفه به سمتمان آمد.
 رسماً به پرستار بچه تبدیل شدیم!قوطی را به سمتم گرفت که متعجب یک نگاه به آن انداخته و دوباره به هومن چشم دوختم .در دستم تکانش داده و
توپیدم:
 هومن این شیر خشکه؟ این ظرف ادویس!نالید:
211
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 ای بابا خب من از کجا بدونم؟! الهی بمیرم .یادم رفته بود سواد نداری!پوفی کشیدم و بچه را دستش دادم.
 یه کار ازت خواستیما! بگیرش تا خودم برم پیدا کنم.هومن با اکراه بچه را بغـ*ـل کرد و روی مبل نشست که همان لحظه مثل فنر از جا پرید و همزمان دادش به هوا
رفت! حرصی به سمت مبل برگشته و با دیدن اسباب بازی که رویش نشسته بود عصبی غرید:
 این دیگه از کجا پیداش شد؟!با خنده به سمت آشپزخانه رفتم و همانطورکه در کابینتها را برای پیدا کردن شیرخشک بازو بسته میکردم گفتم:
 ایراد از اسباب بازی نیست .تو کوری!داد زد:
 درد! بمیری که مارو تو این فالکت انداختی!باالخره قوطی شیر را پیدا کردم .از خوشحالی یک دور باالیش انداخته و دوباره گرفتمش.
بهسمت هال رفتم که با صحنهی وحشتناکی مواجه شدم .هومن بچه را روی پاهایش گذاشته و با سرعت جنون آوری
تکانش میداد! به،سمتش رفتم و هول بچه را از زیر دستانش بیرون کشیدم .غریدم:
 معلوم هست چیکار میکنی هومن؟ دلورودهی طفل معصوم و بهم ریختی که!بچه به بغـ*ـل نشستم و شیرخشک را بهدست هومن دادم.
 هرکاری روش گفته بکن.با غرولند مشغول خواندن شد و هر چند به صورت کامالً ناشیانه ولی باالخره این یک کار را انجام داد!
 درست شد.شیشه را از هومن گرفته و به سمت دهان بچه بردم .چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که اخمهایش درهم رفت و بدتر از
قبل به گریه افتاد! کالفه نچی کردم.
 چته بچه جون؟! یه دیقه آروم بگیر خب!دیوونم کردی!هومن حق بهجانب گفت:
 حرفای چند دقیقه پیشت و یادته؟ این بچه که خوابه کاری به کار ما نداره .حاال خوبت شد؟ چشت کور دندت نرمبشین و ساکتش کن تا تو باشی دیگه زر اضافی نزنی!
کالفه پوفی کشیدم و دوباره بچه را روی پاهایم گذاشتم .آهسته تکانش دادم و الالیی را که مادرم همیشه میخواند
زمزمه کردم .هومن ترحم آمیر نگاهم کرده و نچ نچی کرد.
212
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 ببین کارت به کجا رسیده!عصبی کوسن مبل را برداشته و به سمتش انداختم .غریدم:
 به جا مسخره کردن من بلند شو بیا یه کاری بکن این بچه آروم بشه .تو که خیلی ادا اطوار بلدی.کالفه کنارم نشست و مشغول شکلک دراوردن برای بچه شد .چند ثانیهی اول حرکات بامزهای کرد؛ ولی کمکم برای
خودش یک فیلم ترسناک شد! بچه گریه افتاد .حرصی پسش زده و درمانده و عصبی غریدم:
 هوی .بچه گرخید هومن!باالخره با هر بدبختی بود بچه را آرام کردم و تازه خیالم راحت شده بود که با بلند شدن بوی نامطبوعی نگاه من و
هومن همزمان به سمتش کشیده شد .هومن همانطورکه آهسته از جایش بلند میشد گفت:
 خب فکر میکنم که من...من دیگه باید برم!برم بخوابم که صبح زود باید برم اداره!با حالت تهاجمی بازوی هومن که نیم خیز شده بود را کشیده و توپیدم:
 کجا؟! باید کمکم کنی عوضش کنم.با احساس خیسی شلوارم چشمانم درشت شده و با شک و تردید بچه را از روی پاهایم بلند کردم .دعاهایم فایده
نداشت و با آن چیزی را که آرزو میکردم نبینم مواجه شدم .آه از نهادم بلند شد.
 وای"درمانده سرم را باال آوردم .هومن غیبش زده بود؛ ولی صدای زنگ موبایلش شوک بعدی را وارد کرد.
 حامد پهالنه!صدا به حدی بلند بود که بچه از خواب چندثانیهای رنگش پریده و دوباره زیر گریه زد! فقط همین یکی را کم داشتم.
چشمانم را از حرص روی هم فشرده و داد زدم:
 هومن صدبار بهت گفتم این آهنگارو نذار رو گوشیت!نگاه کالفهی دیگری به بچه و شلوارم انداخته و دوباره داد زدم:
 هومن کجایی؟! خبر مرگت حداقل بیا جواب بده.درحالیکه یقه کتش را مرتب میکرد از دستشویی بیرون آمد.
 شرمنده کارنجان ولی گوشی خودته! من دارم میرم.نفسم را پرحرص بیرون فرستادم و دوباره چشمانم را فشردم.
 باز تو آهنگ زنگ من و عوض کردی؟! ای خدا لعنتت کنه هومن! چرا هر رمزی میذارم یاد میگیری؟ اصالً غلطمیکنی بری بیا کمک من!
213
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خندید و رو به آیینه مشغول مرتب کردن موهایش شد .کالفه همانطورکه نشسته بودم رد صدا را گرفته و موبایلم را
از الی مبل بیرون کشیدم .با دیدن نام شیوا جرقه امیدی در دلم زده شده و با آرزوی این که شیوا قبول کند برای
کمک به من بخت برگشته خودش را برساند خوشحال جواب دادم که با صدای فریادش امیدم نابود شد.
 این چه کاری بود تو کردی؟ خدا بگم چی کارت کنه کارن .الهی بترکی! الهی هرجا هستی بدترین بالی دنیا بهسرت بیاد!
متعجب گفتم:
 خوشحال باش چون سرم اومده! چی شده؟ مگه من چیکار کردم؟حرصی داد زد:
 چیکار کردی؟ واقعاً نمیدونی؟ نکنه عمهی من بوده که همچین افکتای مزخرفی رو عکسام گذاشته؟ اصالً شوخیجالبی نبود .خیلی بی شعوری!
متعجب گفتم:
 منظورت چیه؟ اصالً متوجه حرفات نمیشم! من که جلوی چش خودت همشو به جز آخری رو ادیت کردم .توام کهراضی بودی!
 باشه .حاال دیگه گوش خر و االغ میذاری رو عکس من! نشونت میدم!چشمانم درشت شد.
 چی؟ این چرتوپرتا چیه میگی شیوا! شوخی میکنی دیگه ،نه؟غرید:
 مگه من با تو شوخی دارم؟!با یاد آوردی دیشب زیر لب غریدم:
 کار خودشه! تیکهتیکت میکنم هومن.داد زدم:
 هومن فقط میکشمت!نیمخیز شدم که با یاد آوردی بچه و شلوار مجدد خودم را روی مبل انداختم .خطاب به شیوا گفتم:
 کار این هومن گوربهگور شدس! فعالً که معلوم نیس کجا غیبش زده؛ ولی همین که دستم بهش برسه حقش ومیذارم کف دستش!
توپید:
 تو عکسارو ادیت کردی بعد میندازی تقصیر اون؟!214
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نالیدم:
 بابا منِ بدبخت ،منِ بخت برگشته اون شب که حالمون بد شد برا اینکه کارت جلو بیفته گفتم هومن عکس آخروادیت کنه .آخه اونم بلده .من چه میدونستم میخواد اینجوری کرم بریزه؟!
شیوا غرید:
 من نمیدونم! االن بهقدری عصبانیم که میتونم بیام و همتون و یه لقمه چپ کنم.درمانده نالیدم:
 باشه .تو فقط بیا من و از این فالکت نجات بده ،بعدش هر بالیی که دلت خواست سرم بیار .خواهش میکنم.متعجب گفت:
 فالکت؟چه فالکتی؟ناگهان صدایش نگران شد و هول گفت:
 ببینم چی شده؟! چیزیت شده کارن؟ خدایا زودتر بگو االن سکته میکنم به خدا!از این تغییر حالت ناگهانی و احساس نگرانیاش تعجب کردم و احساس عجیبی به من دست داد!
ناخوداگاه لبخندی زده و درحالیکه سعی میکردم احساسم را در صدایم بروز ندهم گفتم:
 خدانکنه! نه اتفاقی برام نیفتاده؛ ولی تو بد شرایطی گیر کردم و هیچکسم نیست کمکم کنه! تو رو خدا به دادم برسدارم دیوونه میشم .بیا دیگه.
هول گفت:
 خو باشه ،الاقل ادرسو بفرس!خوشحال گفتم:
 خدا عمرت بده! همین که قطع کنم میفرستم.قبل از این که بتواند حرفی بزند گوشی را قطع کرده و سریع آدرس را برایش فرستادم.
در مدتی که شیوا خودش را برساند انقدر بچه را تکان داده بودم که احتماال همه جانم نجـ*ـس شده بود.
با صدای زنگ در به سمت آیفون پرواز و سریع در را باز کردم .اما بعد از چند دقیقه تأخیر متعجب از خانه بیرون رفتم
و از باالی پلههای واحد که در طبقه ششم قرار داشت ،پایین را نگاه کردم .شیوا از الی در مشغول نگاه کردن کوچه
بود .آهسته صدایش زدم که سرش را باال آورده و نگاهم کرد .لبخندی زدم.
 چرا نمیای باال؟در را بست و بعد از تکان دادن دستش برایم به سمت آسانسور رفت .تا رسیدن آسانسور و بیرون آمدن شیوا از آن
منتظر ماندم .با لبخند سالمش کردم و پرسیدم:
215
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 چرا اون پایین وایساده بودی؟لبخندی نصفه نیمه زد.
 هیچی .احساس کردم یه ماشین داره تعقیبم میکنه!نگران گفتم:
 جدی؟ میخوای گزارش بدم پیگیر بشن؟لبخندی زد.
 نه بابا حتماً بازم توهم زدم!همانطورکه خم شده و بندهای کتونیاش را باز میکرد سرش را باال اورده و با خنده گفت:
 میبینم که پرستار بچه شدی! شغل جدید مبارک.نالیدم:
 دست رو دلم نذار شیوا! این بچه پدرم و درآورده!متعجب نزدیکم شدو دستانش را برای گرفتن بچه دراز کرد:
 وا! چرا؟سریع عقب کشیدم.
 کثیفه! بیا تو.وارد خانه شد و لبخندی زد.
 عیب نداره ،مواظبم.بچه را از دستم گرفت و با لحن بانمکی گفت:
 وای خدا چه کوشولوی خوشملی! چه نازه!روبه من خندید.
 فهمیدم که بچه داری تو خونت نیست .خب حاال جریان این خانوم کوچولو چیه؟کمرم را صاف کرده و گفتم:
 بچهی یکی از همکارامه .اومده بودیم دیدنش که یهدفه حال مادرش بد شدو مجبور شدن برن بیمارستان .هومنو فرزینم که فرار کردن و من موندم و این بچه.
به داخل هدایتش کردم.
 وای! ایشاال که حالش زود خوب میشه .تا تو بری لباسات و عوض کنی منم بچه رو عوض میکنم .فقط بهم بگووسایلش کجاست.
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 من که نمیدونم! این بار اولیه که میام اینجا .شیر خشک و بهزور پیدا کردم!کیفش را روی مبل گذاشت و پوفی کشید:
 باشه .خودم پیداش میکنم .واسه توام میگردم لباسا همکارت و پیدا میکنم!تشکری کردم و منتظر ماندم تا شیوا بلوز و شلواری برایم پیدا کند .بعد از عوض کردن لباسم نفسی از سر راحتی و
تمیزی کشیدم و لباسهای قبلیام را داخل کیسهای گذاشتم .از اتاق که خارج شدم شیوا مشغول پوشاندن لباسهای
بچه بود .من را که دید لبخندی زد.
 راحت شدی؟ اگه با همکارت رودربایستی داری لباسات و بذار یه گوشه تا با دست بشورم!لباسهایم را داخل ماشین لباس شویی گذاشتم و لبخندی روبه شیوا زدم.
 نه مشکلی نیست .همین که محبت کردی و تا اینجا اومدی ازت ممنونم.چشمکی زد.
 البته این محبتا واسه اینه که دلم برات سوخت!بچه را بغـ*ـل کرد و ادامه داد:
 فکر نکن این کارم یعنی انتقامی که قراره سر عکسا ازت بگیرم و یادم رفته!اپن را دور زدم و وارد سالن شدم .روبهرویش ایستادم و با خنده گفتم:
 همین دلسوزی واسه من یه دنیا ارزش داره!سرش را پایین انداخت و هول گفت:
 من میرم بچه رو تو اتاقش بخوابونم. باشه .بازم ممنون.سریع به اتاق بچه پناه بـرده و آنجا ماندگار شد .نمیدانستم با این حرفم خجالت کشیده یا ناراحت شده بود که از
اتاق بیرون نمیآمد .بههرحال برای بیرون آوردن از دلش بهسمت اتاق رفتم و از الی در نیمه باز آهسته نگاهش
کردم .با مهربانی درحال شیر دادن به بچه بود و خیره نگاهش میکرد .لبخندی زدم .بعد از چند لحظه از نگاه کردن
دست برداشتم و آهسته وارد شدم.
 مادر خوبی میشی!نیمنگاهی به من انداخت و دوباره به بچه خیره شد .درحالیکه آهسته تکانش میداد لبخند پت و پهنی زد.
 ولی تو پدر افتضاحی میشی!خندیدم و جلوتر آمدم.
 متأسفانه! ببخشید اگه با حرفم ناراحتت کردم.من قصدی نداشتم.217
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متعجب نگاهم کرد و خودش را به آن راه زد.
 حرف؟ کدوم حرف؟!ریز خندیدم و با فاصله از او روی تخت نشستم که همان لحظه صدای شکمم بلند شد! شیوا نگاهم کرد و خندید.
 انگار بد جوری گرسنته! روده کوچیکه داره بزرگه رو میخوره!خندیدم و چیزی نگفتم .بچه را روی تخت گذاشت و بلند شد:
 من میرم یه چیزی درست کنم بخوریم.ابرو باال انداختم:
 نظرت راجب یه آشپزی دو نفره چیه؟!خندید.
 از قدیم گفتن آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک! میترسم اگه باهم آشپزی کنیم آخرش مثل دیشبکارمون به بیمارستان کشیده بشه!
خندیدم.
 با این که به امتحان کردنش نمیارزه ولی من کوتاه نمیام! پس همهچیز پای تو!باشهای گفتم و پشتسرش به آشپزخانه رفتم .شیوا به سمت سیب زمینیها رفت.
 سیب زمینی سرخ کنیم؟از همین ابتدا بنای جنگ را به راه انداختم.
 قبول دارم خوشمزس ولی من هـ*ـوس بادمجون کردم!شیوا با حالت متأسفی گفت:
 اَه اَه اَه! خاک بر سرت با این سلیقت! همین که من گفتم!پوزخندی زدم.
 جرئت داری دست ببر سمت سیبزمینیا تا ببینی چیکار میکنم.بدون لحظهای تأمل یک سیبزمینی از داخل ظرف برداشت و در دستش چرخاند.
 اینم از این .ببینم االن میخوای چیکار کنی؟نزدیکش شدم و بهسمت ظرف سیب زمینی که پشتسرش بود خم شدم .از گوشه چشم پوزخند زنان نگاهش کردم
و دوباره عقب رفتم .سیبزمینی را به سمت صورتش نشانه گرفتم که در هوا قاپید و درعوض سیبزمینی خودش را
بهسمتم انداخت که من هم جاخالی دادم .بیخیال شکمهای خالیمان شدیم و شروع به جنگ سیبزمینیها کردیم.
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یکی شیوا میانداخت و یکی من؛ کمکم کار به میوهها و بقیهی خوراکیها کشیده شد و زمانی به خودمان آمدیم که
در و دیوار و خودمان به انواع و اقسام خوراکیها و اثرشان مزین شده بودیم .یک لحظه به هم و بعد هم به آشپزخانه
خیره شدیم .دوباره به هم نگاه کردیم و هر دو همزمان گفتیم:
 خاک بر سرم!با سرعت نور مشغول مرتب کردن آشپزخانه و تمیز کردن در و دیوار شدیم .بعد از حدوداً یک ساعت هر دو عین
مرده،ها روی صندلی میز نهار خوری افتادیم و به هم زل زدیم .بعد از کمی استراحت با اعتراض شکمم از جایم بلند
شده و روبه شیوا گفتم:
 تنها گزینهی باقی موندمون تو این وضعیت نیمرو هستش! از االن دارم عزرائیل و میبینم که برام دست تکونمیده و هی به ساعتش اشاره میکنه.
با رضایت شیوا مشغول شکستن تخم مرغ و روشن کردن گاز شدم .نمیدانم این حرکت احمقانه از کجا به ذهن
واماندهام خطور کرد؛ ولی بههرحال با یک حرکت ماهیتابه محتویاتش را باال انداختم که از بدشانسی منِ بخت برگشته
عین برچسب به سقف آشپزخانه چسبید .شیوا پوفی کشیده و بهسمت یخچال رفت .ظرف ماست را بیرون آورد و با
حرص روی میز ناهار خوری کوبید .روی صندلی نشستم و هر دو عین بدبختهای قحطی زده مشغول خوردن ماست
و نان خشک شدیم .با آرام گرفتن شکمم تازه حواسم بهسمت شیوا رفت که فارغ از غم دنیا مشغول بلعیدن غذای
شاهانهمان بود .یک لحظه تصور زندگی کردن با او زیر یک سقف احساس هیجان و شوق غیرقابل وصفی را داخل
رگهایم به جریان انداخت که متأسفانه با افتادن برچسب املتی حاصل از دسترنج خودم روی سرم تصورات قشنگم
با چشم غرهی تمسخرآمیزی در زاویهی چهل درجه شمالی محو شدند.
شیوا زد زیر خنده و به سرفه افتاد .نفسم را با حرص بیرون دادم و از جایم بلند شدم .همانطورکه به سمت دستشویی
میرفتم ضربهی محکمی پشت صندلی شیوا زدم.
 یه ذره آبم بخور خفه نشی!بعد از تمیز کردن موهایم دوباره به آشپزخانه برگشتم که با شیوا مواجه شدم .جلوی ماشین لباس شویی زانو زده و به
گردنبند مادرم خیره شده بود .متوجه حضور من که شد سریع از روی زمین بلند شد و گردنبند را روی لباسهای تا
شدهام گذاشت .آنها را به سمتم گرفت و لبخندی زد.
 اینم لباسات .این گردنبندم تو جیبش بود .نزدیک بود الی ماشین لباس شویی گیر کنه ،یادمه گفته بودی خیلیبرات ارزشمنده.
لباسها را از دستش گرفتم و روی اپن گذاشتم .گردنبند را میان انگشتهایم گرفتم.
 آره .ولی اصالً یادم نبود که تو جیبمه .ممنون که به موقع به دادش رسیدی!219
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سرم را باال آوردم که با لبخند خواهش میکنمی گفت.
جلوتر رفتم.
 به هرحال فکر میکنم تو گردن تو که باشه جاش امنتره .دیشب خواستم بهت برش گردونم که حالت بد شد.خجالت زده سرش را پایین انداخت که ادامه دادم:
 اجازه میدی گردنت بندازم؟سکوتش را به معنای رضایتش تلقی کرده و پشتسرش قرار گرفتم .از روی شال گردنبند را دور گردنش انداختم و
قفلش را بستم که همان لحظه با روشن شدن ناگهانی تلویزیون هردو ترسیده و حیران از جا پریدیم .متعجب به شیوا
خیره شدم که با شنیدن صدا و حرفهای میکس شدهی خودم و هستی در شب تولدش ،چند سکته ناقص و کامل را
دنبال هم زدم.
 خوشگله نه؟نگاه هر دویمان به سمت صفحه تلویزیون کشیده شد .همزمان با نمایش عکسهای ادیت شده من در تولد ،زمانی
که خیره به چهرهی شیوا بودم موسیقی متن آرامی همراه صحبتهای من و هستی پخش میشد.
 کی؟! خنگ .شیوا دیگه! آره خیلی!شیوا متحیر نگاهم کرد که لبخندی مصنوعی زدم و زبانم همچنان الل ماند .ای دربهدر شدهها! حتماً کار سه تفنگدار
بود .صدایم را ضبط کرده بودند و حتماً هومن هم فایلش را به همراه داشته و وقتی متوجه مکالمه من و شیوا و
رضایت او برای آمدن شده بود ،از فرصت استفاده کرده و زمانی که حواسمان نبوده آن را پلی کرده بود .یعنی هنوز
همین دور و برها قایم شده بود! فقط مانده بودم کی فرصت میکس کردن و ادیت این فیلم را پیدا کرده بودند .اگر
کاری نمیکردم تا چندثانیهی دیگر به فنا میرفتم! از طرفی درست شبیه یک چوب خشک شده بودم و توانایی انجام
هیچ حرکتی را نداشتم پس درحالیکه میان حس نگرانی و اضطراب و کنجکاوی برای واکنش شیوا و خوشحالی از
این که بدون جان کندن ،شیوا حرفهای دلم را میشنود گیر افتاده بودم.
در دلم گفتم:
 هرچه بادا باد؛ ولی حق هومن و هستی و فرزین رو به وقتش کف دستشون میذارم.صدای هستی مجدداً حواسم را بهسمت نمایشگر برد.
 خداوکیلی نظرت راجبش چیه؟ دختر دوست داشتنیه نه؟ چی بگم آخه؟! خب قیافش که خوبه؛ ولی مهم ذات آدمه.220
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 آره .ذات آدما خیلی مهمه؛ ولی نه برا هر کسی ،برا آدمایی که باهاشون زندگی میکنن .مگه تو میخوای با شیوازندگی کنی؟
ضربان قلبم به هزار رسیده بود .لرزان به شیوا که نگاهش روی صفحه تلویزیون خیره مانده و دهانش نیم متر باز
شده بود ،نگاه کردم.
 آخر به ما نگفتی حست نسبت به این دختره چیه! حس؟ آخه چه حسی باید داشته باشم؟ مطمئنی؟ دوسش داری نه؟! هان؟ هستی معلوم هست چی میگی؟ آره معلومه چون اگه حقیقت نداشت عصبانی میشدی ،نه اینکه خودت و به اون راه بزنی .هست وگرنه که اینجورینگاهش نمیکردی! این جوری ازش دفاع نمیکردی!نمیاوردیش تولد من! اینجور نگرانی ،اینجور نگاه کردنا ،اینا
اصالً یه چیز عادی نیست! تو دوسش داری کارن؛ ولی خیلی گیجی .نمیدونی باید چیکار کنی؟
 خب ،خب آره! یعنی نه! من ،من فقط یه احساس عجیبتری نسبت به بقیه بهش دارم .فقط بهخاطر اینکه اون باشماها فرق داره .خیلی شیطون و پر جنب و جوشه!
 شیطنت اون دقیقاً شبیه ماست! چیزی که شخصیت شیوا رو برات متفاوت می کنه احساست نسبت به اونه.صدا قطع شدو آهنگ عاشقانهای پلی شد .نگاهم را به سمت شیوا برگرداندم که همزمان با چشمهای گردشده و
قیافهی متعجب و عصبانی او روبهرو شدم.
دهانم را باز کرده و با من و من گفتم:
 شیوا...من...من...خب این...ناگهان شروع به نفسنفس زدن کرد و گیج یک دور خودش چرخید .دستهایش را در هوا تکان ما داد و صورت عرق
کردهاش را با حرکت آنها باد میزد .نگران بازوهایش را گرفتم:
 چی شده شیوا؟ حالت خوبه؟سریع خودش را عقب کشید و مضطرب گفت:
 حالم بده .قرصام؟به سمت کیفش دویدم و همانطورکه مشغول گشتن بودم ناراحت گفتم:
 -معذرت میخوام .نمیخواستم ناراحت بشی!
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جستوجویم بینتیجه بود و ناامید بهسمتش برگشتم که عین جن جلوی چشمم ظاهر شد و عصبی کیف را از دستم
کشید .با حالت تهاجمی به آن حمله کرده و خودش مشغول گشتن شد .پیدا نکردن قرص همانا و پرت کردن کیفش
وسط هال همانا!
حرصی بهسمت آشپزخانه رفت و مشغول گشتن کابینتها شد! هرچه قرص و کپسول پیدا کرده و نکرده بود را باهم
داخل دهانش انداخت .به سمت آب سرد کن یخچال رفت که سریع بازویش را گرفتم و توپیدم:
 معلوم هست چیکار داری میکنی؟! زود اون قرصارو تف کن بیرون! مگه میدونی چین که عین نقل و نباتمیندازیشون باال؟
بیتوجه به مقاومتش بهزور دهانش را باز کرده و مجبورش کردم قرصها را داخل ظرف شویی بریزد.
عصبی دستم را پس زد و بعد از برداشتن کیفش سریع بهسمت در خروجی رفت .کالفه کتم را برداشتم و دنبالش راه
افتادم.
 با این حالت کجا میری؟؛صبر کن منم بیام!در را بهشدت باز کرد و با این حرکت ناگهانی هومن که گویا قصد فرار داشت ،درجایش متوقف شد .کالفه نگاهش
کرده و برایش چشم و ابرو کشیدم که یعنی بعد از راحت شدن خیالم بابت شیوا ،درست و حسابی حقت را کف دستت
میگذارم!
عصبی داد زدم:
 میگم وایسا با هم بریم .من نمیذارم نصفه شبی تنها بری.هومن ابرو باال انداخت که گوشش را کشیدم و غریدم:
 همینجا منتظر میمونی و از بچه مراقبت میکنی تا من برگردم و تکلیفم رو باهات روشن کنم!خودم را به شیوا که در خروجی را باز کرده بودو قصد رفتن داشت رسانده و با قرار دادن دستم جلوی در مانع از
خروجش شدم .کالفه دستم را پس زد و نالید:
 کارن بذار برم .حالم خوب نیست!فشار دستم را روی چارچوب در محکمتر کرده و با جدیت گفتم:
 واسه همینه که نمیذارم بری!براق نگاهم کرده و توپید:
 تو راجب من چی فکر کردی آقا کارن؟ فکر کردی من از اون دست دخترام که با یه فیلم احمقانه و دوتا کلمه ابرازاحساسات خودم رو دست هر پسری بسپارم؟
اشکی از گوشه چشمش چکیده و پوزخندی زد.
222
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 من چقدر احمقم که به تو اعتماد کردم! باید فکرش و میکردم .هیچجوره تو مخم نمیگنجید که همچین برنامهایواسم بریزی!با خودم گفتم این بابا پلیسه ،با شخصیته ،خانواده داره ،غیرممکنه بخواد بازیم بده .چقدر احمق بودم من!
انگار هرچقدر که من رو شخصیت تو حساب کردم و پیش خودم بزرگت کردم ،تو همون قدر شخصیت منو پست و
حقیر دیدی!
حرفهایش در ذهنم نمیگنجید! با چشمانی گرد ،حیران نگاهش کرده و بهسختی آب دهانم را قورت دادم.
 تو...تو داری اشتباه میکنی...به هومن که روی پلهها ایستاده بود و نگران به ما نگاه میکرد نگاهی انداختم و دوباره نگاهم روی چهرهی عصبی
و ناراحت شیوا چرخید.
 اشتباه می،کنی شیوا ،من همچین آدمی نیستم! من فقط به همون قصدی که پشت تلفنم بهت گفتم ازت خواستمبیای اینجا...من...من از هیچی خبر نداشتم .من نمیدونستم هومن و فرزین چه نقشهای دارن .اونا این کیلیپ و
گذاشته بودن .باور کن! مگه نمیشناسیشون؟!
گریان به هومن نگاهی کرده و دوباره روبه من توپید:
 واقعاً که! به همهی دخترا همینجوری دوروغ میگید و میکشونینشون تو تله؟! من دست تنهام ،دارم دیوونه میشم،نمیدونم باید چیکار کنم .چندتا دخترو تاحاال اینجوری بدبخت کردین؟! خیلیم که خوش بحالتونه! پلیسین و
هیچکس بهتون اتهام نمیزنه!
سرش را به چپ و راست تکان داد.
 فقط متأسفم براتون.از عصبانیت خونم به جوش آمده بود .انگشت اشارهام را به سمت شیوا گرفته و تهدیدآمیز گفتم:
 حرف دهنت و بفهم شیوا! بد تهمتی داری میزنی .داری زود قضاوت میکنی .اول حرفای منو گوش کن بعد حرفبزن؛ دارم بهت میگم من تو این قضیه هیچ نقشی نداشتم .اینا همش یه اتفاق غیرمنتظره بود!
هومن پایین آمد و رو به روی ما ایستاد.
 کارن راست میگه شیوا خانوم کار من بود.شیوا بینیش را باال کشید.
 باشه قبول! اصالً همهی حرفات درست .مگه این صدایی که تو ویدئو بود صدای تو نبود؟ مگه این حرفا ،حرفایتو نبود؟
در مقابل این حرفش بیجواب ماندم .دست لرزانم را پس زد و بهسرعت از خانه خارج شد .دنبالش دویدم و داد زدم:
 وایسا شیوا.223
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بیتوجه به من همچنان میدوید که اینبار همهی شجاعتم را جمع کرده و دوباره داد زدم:
 آره صدای من بود .حرفای خودِ خودم بود .از ته دل .چه ایرادی داره؟! یعنی من نمیتونم احساس داشته باشم؟نمیتونم به کسی عالقهمندبشم؟ شیوا من ازت خوشم میاد!
سرجایش متوقف شد و اجازه داد به او برسم .پشتسرش ایستادم و نفسنفس زنان گفتم:
 به خدا من هیچ قصد بدی ندارم!دست دور گردنش انداخته و گردنبند را در اورد .چرخید و و آن را به طرفم پرتاب کرد .در هوا گرفتمش و حیران به
شیوا چشم دوختم.
 نمیدونم احساست چیه ،حتی نمیدونم قصد و نیتت چیه البته برامم مهم نیست .هرچی که هست اینو میدونم کهبیپایه و اساسه! سروتهش و میشه تو یه هـ*ـوس بچگانه هم آورد .من تا دلت بخواد از اینجور ابراز احساسات
دوروبرم دیدم پس دیگه برام عادی شده .فقط خواهش میکنم تمومش کن! منو به حال خودم بذار .فقط وقتی اون
پولو جور کردی خبرم کن .طلبمو ازت میگیرم و بعدش تو رو به خیر و مارو به سالمت.
شکستن قلبم را احساس کردم .شیوا تمام احساس تازه جوانه زده در قلبم را با نسبت دادنش به هوسی زودگذر پژمرده
کرد .قطرهی اشکی از چشمم چکید .این احساس جدید هرچه بود داشت مرا دیوانه میکرد .نگاهش را از من گرفته
و دوباره شروع به دویدن کرد .دستم را روی قفسه سـ*ـینهام گذاشته و تکههای شکسته قلبم را آماده کوبش بیشتر
برای رسیدن به شیوا کردم.
 همین؟ یعنی احساس من انقدر برات بیارزشه؟دوباره شروع به دویدن کردم که شیوا با صدایی دورگه داد زد:
 دنبالم نیا کارن .ولم کن!سرعتم را بیشتر کردم و تقریباً دو ثانیه بعد از شیوا به خیابان رسیدم .نفس هردویمان گرفتو از ادامه دادن راه عاجز
ماندیم .بند کیف شیوا را کشیدم و نالیدم:
 وایسا .تو رو خدا!با خشم کیفش را از دستم کشیده و وسط خیابان دوید .با دیدن ماشین مشکی شاسی بلندی که بهسرعت بهسمتش
میآمد شروع به دویدن کرده و داد زدم:
 شیوا مراقب باش!خودم را به او رسانده و دستانم را دور کمرش حلقه کرد .شیوا جیغی کشید و هر دو بهطرف جدول پرت شدیم.
نفسنفس زنان نشستم و حلقه دستانم را از دور کمرش باز کردم:
 خوبی؟224
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وحشتزده نشست و بریده بریده گفت:
 آ...آشنا...بو...بود!متعجب نگاهش کردم.
 منظورت چیه؟! مگه چهرش و دیدی؟ نه دقیق؛ ولی احساس کردم آشناس! میشناسیش؟ نه .غیرممکنه اون باشه! اونم این موقع شب اینجا!غریدم:
 کی؟با متوقف شدن ماشینی جلوی پایمان سؤالم بی،جواب ماند .حامد و همسرش نگران از ماشین پیاده شده و به سمت
ما آمدند .حامد پرسید:
 اینجا چخبره؟ حالتون خوبه؟بلند شدم.
 آره .شما بهترین مریم خانوم؟مریم جلو آمده و نگران گفت:
 من خوبم؛ ولی شما پیشونیتون خونیه.دستم را روی سرم کشیده و از دردش چشمانم را فشردم .حامد بازویم را گرفت که سریع گفتم:
 من خوبم .به ایشون کمک کنین!مریم نگران به سمت شیوا رفت و بلندش کرد.
 حالتون خوبه خانوم؟شیوا با درد نالید:
 آره .فقط کمرم کوفته شده.حامد گفت:
 میخواین بریم بیمارستان؟دستم را روی شانهاش گذاشتم.
 نه ،خوبیم.مریم گفت:
225
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 پس بریم تو خونه سرتون و پانسمان کنیم .یه آبی چیزیم بخورین حالتون جا بیاد.دوباره به سمت خانه حامد رفتیم .حامد مشغول پانسمان کردن سرم شده و با نگاهی گذرا به شیوا پرسید:
 قضیه چیه؟ این دختره کیه کارن؟پوفی کشیدم.
 نپرس حامد .خواهش میکنم .قضیش مفصله.باشهای گفت و دیگر حرفی نزد .مریم آب قندی برای شیوا درست کرده و به دستش داد .چند قلپ از آن نوشید و بعد
از اینکه کمی حالش بهتر شد بلند شد.
 خیلی ممنون .من دیگه برم.از جا پریدم.
 من میرسونمت.نفسش را بیرون فرستاد.
 الزم نیست خودم میرم.مریم گفت:
 نمیشه که! نصفه شبه و خطرناکه .اجازه بده حامد یا آقا کارن برسوننت.سریع گفتم:
 نه حامد خستهاس.اشارهای به شیوا که معلوم بود خونش به جوش آمده و ادامه دادم:
 خودم میرسونمشون.شیوا که چارهی دیگری نداشت پشتسرم راه افتاده و با اکراه روی صندلی عقب ماشین نشست .راه افتادم .یک ربع
کامل را سکوت کرده بودیم که دیگر طاقت نیاوردم.
 شیوا من...حرفم را نصفه گذاشت و عصبی غرید:
 ممنون من همینجا پیاده میشم.در را قفل کردم و داد زدم:
 تو نمیتونی هرجور که دوس داری با من حرف بزنی و بعدم خیلی راحت در بری!به دستگیره حمله کرده و داد زد:
 قفل و باز کن وگرنه یه بالیی سر خودم و خودت میارم!226

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

سرعتم را تندتر کردم و حرفی نزدم .اینبار بلندتر داد زد:
 بهت میگم باز کن!جیغ زد:
 وایسا لعنتی! تا به خونتون نرسیم نه قفال باز میشه نه ماشین متوقف .پس بیخودی جیغ و داد نکن!شروع کرد محکم به بازویم کوبیدن و با گریه جیغ زدن .دردش برایم مهم نبود چون درد قلبم به قدری زیاد بود که
درد جسمی به چشم نمیآمد! بنابراین بیتوجه به این کارش مسیرم را ادامه دادم تا باالخره به محله متوسط روبه
پایینشان رسیدیم.
پیاده شد و در را بهم کوبید .تا وارد شدنش به خانه منتظر ماندم و سپس سرم را که در حال انفجار بود میان دستهای
قفل شده روی فرمانم قرار دادم .سعی کردم با چند نفس عمیق خودم را آرام کنم ولی مگر میشد؟
ماشین را روشن کرده و به سمت ناکجاآباد راه افتادم .بعد از یکی دوساعت چرخیدنِ بیهدف در خیابانها با صدای
حامد پهالن ایستاده و چشم غرهای به گوشی رفتم.
کم از آهنگ زنگ زیبایش خوشم آمده بود ،با نمایش اسمش روی صفحه بیش از پیش گل از گلم شکفت .رد تماس
را زدم که از رو نرفته و دوباره تماس گرفت .چشمهایم را بستم و به تماسهایش محل نگذاشتم تا اینکه باالخره با
ششمین تماس کالفه جواب داده و از کوره در رفتم.
 چیه؟ واقعاً خجالت نمیکشی بعدِ اون کار احمقانه و دید زدنت از جاکلیدی که فکر کردی من نفهمیدم برا بار شیشمزنگم میزنی؟
با لحنی ناراحت و آرام گفت:
 نگرانت شدم .کی میای؟پوزخندی حرصی زدم و دستی میان موهایم کشیدم.
 نکنه توقع داری بیام چشم تو چشمت بشینم و گل بگیم و گل بشنویم؟!بعد از چند لحظه مکث گفت:
 نه .حق داری .میری خونه خودتون؟حرصی گفتم:
 به تو ربطی نداره! تو ماشین نخوابی کارن. الزم نکرده تو نگران من باشی!227
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حرصی قطع کردم .گوشی را خاموش کردم و قفل ماشین را زدم .سرم را روی فرمان قرار دادم و پلکهایم سنگین
شد.
هومن چابک میان چمنها میدوید و من هم به دنبالش تهدیدش میکردم که باالخره گیرت میآورم و آنقدر قلقلکت
میدهم که از خنده بمیری .باالخره گیرش آوردم و جایمان عوض شد .حاال او دنبال من میدوید اما با خواهش مامان
و کشف هستی ،سراغ سرگرمی آرامتری یعنی بازی با جوجههای تازه از تخم درآمده رفتیم .سرم را باال آوردم و با
ذوق دهانم را برای تعریف کردن از جوجهها باز کردم که همان لحظه هومن در حصار دستان آن مرد قرار گرفت .از
فشار دستان مرد روی دهان و بدنش چشمانش را روی هم فشرد؛ ولی جیغ زدنهای بیصدایش فایدهای نداشت.
مال من هم همینطور چون دستان قوی آنها تن نحیف و لرزان هر سه نفرمان را احاطه کرده بود .مردی که من را
گرفته بود با صدای زمختش گفت:
 اینم بیارم؟!شکنجهگر هومن درحالیکه او را به سمت ماشینی درهمان نزدیکی میبرد گفت:
 نه .برای بچهی اون یه برنامه ویژه داریم!برنامهی ویژهاش هر چه که بود با رسیدن بابا منتفی شد .من و هستی را رها کرده و قصد فرار داشتند که بابا با زدن
تیری مانع شد .گریان به سمتش دویدم و داد زدم:
 بابا.در مواجهه با آغـ*ـوش بستهاش بین راه متوقف شدم .نفسنفس زنان گفت:
 هومن کجاس؟هستی بیوقفه گریه می کرد:
 بردنش عمو .با یه ماشین سیاه.بابا غرید:
 لعنتی!روبه همکارش گفت:
 چند گروه بشین و دنبالش بگردین.یک تار مو از سرش کم بشه من میدونم و شما.با صدای ضربه زدن مکرر به شیشه از جا پریدم .گیجومنگ بودم و بیتوجه به مردی که مدام با انگشتش به شیشهی
ماشین میکوبید و غرولند میکرد همچنان صحنههای آن کابوس وحشتآور جلوی چشمانم رژه میرفتند .باز هم
همان کابوس ،باز هم همان وحشت ،باز هم همان لرزش دستها و عرق کردن .دیگر از این وضعیت خسته شده
228
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بودم .این کابوسِ بیست ساله بزرگترین مشکل زندگیام بود البته اگر رفتارهای بابا و مشکالتم با شیوا را که تازه
درحال لود شدن در ذهنم بود فاکتور میگرفتیم!
افکار آشفتهام را جمعوجور کرده و سعی کردم به دنیای واقعی برگردم .روشنی هوا نشان از گذراندن شبی کذایی تا
صبح ،آن هم در ماشین و با وجود آن کابوس لعنتی را میداد .به چهرهی عصبی و نگران مرد جوان که مدام حرفی
را تکرار میکرد و نگاه خشمگینش روی من ثابت مانده بود چشم دوختم .کسل شیشهی ماشین را پایین آوردم.
 بله؟توپید:
 مگه کری آقا؟ چرا هرچی صدات میزنم عین بز بهم زل میزنی و تکون نمیخوری؟ آخه اینجا جای پارک کردنه؟نگاهی به محل پارک کردنم که درست روبه روی یک کوچه با یک ماشین روشن داخلش بود انداخته و نفسم را
بیرون فرستادم.
 معذرت میخوام!عصبی گفت:
 معذرت خواهی به چه دردم میخوره؟به ساعتش اشاره کرد.
 تا همین االنشم نیم ساعت از وقت کاریم گذشته .اگه دلیلشو ازم بخوان تو جوابشون و میدی؟ضربهای به در ماشین زد و ادامه داد:
 زود باش این یابوت و تکون بده تا ماشینمو رد کنم البته قبل اینکه چک تسویه حساب و رو میزم بذارن.آنقدر آشفته و گیج بودم که فرصت بحث با او بر سر لحن بیادبانهاش را نداشتم .از طرفی هم حق میدادم که
بهخاطر شغلش نگران باشد .پس بیحرف ماشین را روشن کردم و جابهجا شدم .سریع بهسمت ماشینش رفت و با
سرعت نور از کنارم رد شد .نفسم را بیرون فرستادم و سرم را چندین بار به چپ و راست تکان دادم .هوشیار که شدم
گوشیام را روشن کردم .بالفاصله پیامک دوازده میسکال از هومن و سهتاهم از فرزین برایم آمد .بیتوجه به
میسکالهای هومن با فرزین تماس گرفتم .بعد از دو بوق برداشت و نگران درحالیکه نفسنفس میزد پرسید:
 کارن معلوم هست تو کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ خواب بودم .چرا نفسنفس میزنی؟ دارم وسایل خونه رو جابهجا میکنم .واسه همین بهت زنگ زدم که بیای کمک .به هومنم زنگ زدم همینو بگمکه بهم گفت بحثتون شده و خونه نرفتی .آره کارن؟
پوفی کشیدم
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 آره. چرا؟ هرکاری کردم نتونستم دلیلش و از زیر زبون هومن بکشم! خودت بگو.پوزخندی زدم.
 یعنی تو نمیدونی؟متعجب گفت:
 چی رو؟! من که دیشب از پیشتون رفتم ظاهراً بعدش بحثتون شده. فرزین من تا ته نقشههای تو و هومن و خوندم .نگو از ماجرای فیلم خبر نداشتی که باور نمیکنم! فیلم؟ کدوم فیلم؟!پوفی کشیدم.
 همون که صدای ضبط شدهی منه بدبخت رو درحال ابراز احساسات به شیوا رو روش گذاشته!داد زد:
 چی؟ تو به عشقش اعتراف کردی؟! کی؟کجا؟! پس کار تمومه دیگه.چشمانم را روی هم فشرده و نالیدم:
 آرومتر ،کر شدم! اوال که ابراز عشق نبود!بعدشم تو فکر کردی با این واکنشای دوروغت من نمیفهمم از همهینقشههای شب تولد خبر داشتی؟!
 بابا چه نقشهای؟ واال ما تنها نقشهای که کشیدیم قطع برقا و پوسته موز بود که همون شبم دعواش و باهامونکردی! به جان خودم من تو هیچی دست نداشتم .منو نخور به جاش یه ذره توضیح بده من از این ابهامات در بیام.
نفسم را بیرون فرستادم.
 بیخیال اگه واقعاً نمیدونی که هیچی! خب گفتی زنگ زدی برا کمک .کجا باید بیام؟انگار که تازه یادش آمده باشد هول گفت:
 وای! آره آره .فقط یه امروزو از دستورات پدر گرامت معافم و میتونم به کارای خونم برسم؛ ولی درحال حاضر کهتنها موندم و کلی کار هم رو دستم مونده.
 مگه به هومن نگفتی بیاد؟ آره؛ ولی اون که با اخم و تخم دوتا کلمه حرف زدو یه باشهی الکیام گفت .اعصابش بهخاطر تو بهم ریخته بود.احتماال نمیاد.
نفسم را بیرون فرستادم.
 خیله خب پس آدرس و بفرست تا بیام.230
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ذوق زده گفت:
 وای ممنون کارن! خیلی لطف میکنی.لبخندی زدم:
 این چه حرفی؟ ناسالمتی ما رفیقیم. دمت گرم! االن میفرستم.قطع کردو بعد از چندثانیه آدرس را فرستاد .به سمت خانهاش حرکت کردم و درراه یک گلدان گل کوچک هم برای
چشم روشنی خانهاش خریدم .با دیدن یک دسته وسایل خانگی که بیرون چیده شده بود از درست آمدنم مطمئن
شدم که همزمان با ترمز کردنم جلوی در خانه ،یک تاکسی و یک ماشین درب و داغان دیگرهم جلویم ترمز کردند.
اگر یک ثانیه دیرتر ایستاده بودم ،االن با رانندهی ماشینِ رنگ و رو رفته فیس تو فیس شده بودم!
زن شصت ،هفت ،هشت سالهای عصبانی از ماشین پیاده شده و داد زد:
 هوی موش کور! وا کن اون چشای واموندتو.امروز چرا هر کسی به من میرسید دعوا داشت؟ متحیر از ماشین پیاده شده و عصبی گفتم:
 خانم چی میگین؟! شما پریدین جلو من!چشمانش را درشت کرد.
 من؟ کوری خودت و پای رانندگی من نذار.عصبی جلو رفتم.
 بله؟!کمکم داشت کار به جاهای باریک میکشید که شخصی از تاکسی پیاده شد و سریع بهسمتمان آمد .بازویم را کشید
که تازه نگاهم به چهرهی مبارکش افتاد .نگران نگاهم کرده و داد زد:
 الهی سر تخته بشورنت کارن .چرا تلفنت و خاموش کرده بودی؟!عصبی نگاهش کرده و بازویم را از میان انگشتانش کشیدم.
 چون نمیخواستم صداتو بشنوم .سر تخته بشورنم بلکه از شر تو یکی راحتشم!گرهی ابروهایش را از هم باز کرد و غمگین با چشمانی نمدار گفت:
 زبونت و گاز بگیر .خدا نکنه!با یک حرکت ناگهانی در آغوشم گرفت و ادامه داد:
 معذرت میخوام! من فکر کردم اینجوری میتونم کمکت کنم یعنی فکر کردم که اینجوری خوب میشه .خب مندلم میخواد عقد و عروسی و بچه دار شدن و و نوه دار شدن و نتیجه دار شدن تو رو زودتر ببینم .من اگه دوسِت
231

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

نداشتم که نمیخواستم زودتر تو لباس دامادی و پدری و پدربزرگی و پدرِ پدربزرگی ببینمت .اصن خودم ساقدوشت
میشم اگه ببخشیم.
همانطور که حرف میزد و درحال خفه کردنم بود ،مدام بینیاش را به پیراهن منه بدبخت پاک میکرد!
بهزور پسش زدم و بعد از چند سرفه نالیدم:
 خفم کردی هومن! ببینم تو که لباس من و با دستمال کاغذی اشتباه نگرفتی احیانا؟!لبخندی زد.
 ببخشید دیگه .اصالً صدتا ببخشید! هرچی تو بگی.زن که از چهرهاش معلوم بود دیوانگی ما را پیش خود تضمین کرده ،سرش را به تأسف برایمان تکان داده و وارد خانه
شد .بیچاره فرزین که این خانم همسایهشان بود!
قبل از اینکه در خانه را ببندد ماشین را قفل کردم و پشتسرش وارد خانه شدیم.
هومن پرسید:
 گفت واحدش طبقه سومه نه؟ آره.نمیدانم چه فکری راجع به این خانه کرده بودیم که مشغول گشتن دنبال آسانسور شدیم! همچنان گیج دور خودمان
میچرخیدیم که با صدای همان پیرزن نگاهمان به سمت او کشیده شد.
 هی بچه خوشتیپا! اگه دنبال آسانسور ماسانسورین اینجا از این خبرا نی!پوفی کشیدم و نگاهی به سرتا سر خانه انداختم .دیوارهای کثیف و پر از نقش و نگار ،سقف نم دارو پلههای کوچک
و بدون نرده .فقط آسانسورش کم بود! بعید میدانستم فرزین دوروز هم در این خانه دوام بیاورد!
همراه هومن از پلهها باال رفتیم و زنگ واحد در باز و به هم ریخته را زدیم .هومن صدا زد:
 فرزین؟فرزین داد زد:
 بیاین تو.کفشهایمان را در آورده و آهسته وارد شدیم .نگاهی به خانه انداختم .وضعیت اینجا از هم کف هم تأسف بارتر بود!
منتظر ایستادیم که فرزین با لباسی گشاد و کثیف بهسمتمان آمد .تصور فرزینی که تا امروز با بهترین و شیکترین
لباسها دیده بودمش با این پسر خسته و کثیفی که جلویمان ایستاده بود تقریباً برایم غیرممکن بود! چهرهی خستهاش
نشان دهندهی کار زیاد بود .عجب ارادهای داشت!
لبخندی بیجان زد.
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 سالم! ممنون که اومدین.هر دو سالم کرده و خسته نباشید گفتیم.
هومن گفت:
 آسانسور که نداره ،همه این وسایلی که اینجان و خودت از پلهها آوردی باال؟! چجوری آخه؟!حاال این هیچی.گ ،من موندم چجور میخوای تو این خراب شده زندگی کنی؟
لبخندی زده و سرش را پایین انداخت .دوباره نگاهمان کرد.
 مثل خیلیای دیگه! مگه اونا چه فرقی با من دارن؟! اونام آدمن دیگه!اینبار من بودم که از حرفم خجالت زده شده و سرم را پایین انداختم .فرزین به داخل راهنماییمان کرد و بعد از
گرفتن گلدان با مهربانی تشکر کرد .آن را روی اپن گذاشت و به نوشیدن چای دعوتمان کرد .تشکری کردم.
 ممنون .زودتر کارات و بگو که بتونیم تا عصر تمومش کنیم.فرزین باشهای گفت و از ما خواست باقی مانده وسایل را باال بیاوریم .پایین رفتیم و همراه هومن مشغول باال آوردن
چوب لباسی شدیم .از هومن دلگیر بودم و برای همین حرفی نمیزدم .باالخره خودش به حرف آمد و گفت:
 تو رو خدا اینجوری نکن کارن! من که بابت فیلم ازت معذرت خواستم .میدونم که نباید این کارو...از یادآوردی این موضوع و واکنش شیوا بیزار بودم! کالفه پریدم وسط حرفش:
 هومن خواهشاً این بحث و تمومش کن! اگه ببخشی و آشتی کنی تموم میشه.کالفه گفتم:
 من که بچه نیستم قهرو آشتی کنم .بخشیدم ،تمومش کن!عصبی چوب لباسی را ول کرد که من هم تعادلم را از دست دادم و از دستم ول شد .داد زد:
 اگه قهر نبودی که...با برخورد چوب لباسی روی پاهایم و باال رفتن دادم به هوا حرفش را نصفه گذاشت .از درد به خودم پیچیدم و
درحالیکه پایم را ماساژ میدادم نالیدم:
 معلوم هست چیکار میکنی هومن؟! پام خورد شد!حق به جانب گفت:
 تقصیر خودته دیگه! تو عصبانیم کردی.توپیدم:
 یعنی اگه یخچالم بود عصبانی که میشدی همینجوری ولش میکردی رو پای بدبخت من؟!233
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بحث را عوض کرده و همانطور که چوب لباسی را بلند میکرد هول گفت:
 بجنب! اگه قرار باشه اینجوری ببریمشون که تا فردا شبم تموم نمیشه!چوب لباسی را بلند کردم و نفسم را پرحرص بیرون فرستادم:
 خیلی پررویی هومن.***
این آخرین جعبه بود .خوشحال ولی خسته آن را برداشتم و وارد ساختمان شدم .هومن درحالیکه جعبه به دست از
باالی پلهها پایین میآمد گفت:
 کارن فرزین گفت که این جعبرو ال...چشمانش درشت شده و بعد از کشیدن هینی جعبه را رها کرد .بدجور روی زمین پرت شدو و صدای شکستن ظروف
داخلش کل ساختمان را لرزاند .هومن با انگشتش به پشتسرم اشاره کرده و ترسیده گفت:
 کارن...ای...اینو پرتش کن بیرون! من...من عین سگ ازش میترسم!نگاه متعجب و ثابتم را که دید داد زد:
 ای بابا تو که میدونی چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟متعجب به پشتسرم نگاه کردم که با سگی خانگی مواجه شدم .میدانستم هومن از سگ میترسد؛ ولی برای حرص
دادنش ریلکس ابرویم را باال انداخته و با خنده گفتم:
 از سگ عین سگ میترسی؟!بهسمت سگ رفته و شروع به نوازشش کردم .هومن داد زد:
 کارن بهش دست نزن وگرنه دیگه نه من نه تو!دست خودم نبود ،نمیتوانستم! این آدم ،هرچقدر هم حرصم میداد باز هم دوست داشتنیترین شخص زندگیم بود.
حرص دادن او مسلماً از هر کاری در دنیا برایم شیرین ترو جذابتر بود .همانطور حرص دادن من برای او! سگ را
بلند کرده و با نگاهی شیطانی رو به چهرهی رنگ پریدهی هومن بهسمتش رفتم .همانطور که من جلو میرفتم او
روی پلهها عقبعقب میرفت و درحالیکه دستانش را برای حفاظت از خود جلو آورده بود با لحنی ملتمس گفت:
 نه کارن .تو رو خدا!ابروهایم را باال انداختم و نچی کردم.
 دیگه فایده نداره! حاال که نقطه ضعفت تو دستامه چرا ازش استفاده نکنم؟!روبه سگ ادامه دادم:
 زود باش .به عمو هومن سالم کن ببینم!234
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 عمو؟! من غلط بکنم عموی این باشم! برو عقب .کارن اصالً شوخی بامزهای نیست.به دیوار خوردو وحشتزده نگاهم کرد.
یک تای ابرویم را باال انداختم.
 مگه شوخی تو بامزه بود؟! من غلط کردم! من اصالً خاک بر سر من .فقط اون حیوونو از من دور کن!جلوتر رفتم که همان لحظه با صدای مردی در جایم خشک شدم.
 خب شاید دلش نمیخواد به عمو سالم کنه!همونطور که عمو دلش نمیخواد بهش سالم کنه .حاال میشه سگموولش کنی؟!
چرخیدم و شرمنده به صاحب عصبیاش نگاه کردم .سگ را رها کردم.
 ببخشید! بیشتر از پنج ساعته که سروصدا تو خونه راه انداختین .انگارنهانگار مام آدمیم! آرامش میخوایم! حاالم که...متعجب و عصبی گفتم:
 خیلی ببخشید ولی وسایل و تو کوچه ولش کنیم؟! خب باید میاوردیمش باال دیگه!به جعبهی چینیهای شکسته اشاره کرد و گفت:
 نمیاودین سنگینتر بود!هومن کنارم ایستاد.
 به شما ربطی داره؟! ای بابا چرا آدمای این ساختمون این جورین؟ !هنوز نیومده با آدم سر جنگ دارن!همان موقع صدای گریهی زنی جوان توجهمان را جلب کرد .با هقهق گفت:
 خب چرا صغری ۵۸؟! چرا اسم و وزن منو نمیذاری؟! لیال  !۸۶چون چاقم؟!مردی جواب داد:
 نه عزیزم چه ربطی داره آخه؟! این اسم فیلمه نه وزن آدم که!حاال زن و شوهر جوان در دیدمان قرار گرفتند .ماشااهلل! این خانه فقط این دوتا دیوانه را کم داشت .زن که چمدانی
را دنبال خود میکشید ایستاد و گفت:
 اصالً واسه چی یهویی تصمیم گرفتی فیلم بسازی اونم با این اسم؟! تو رو چه به فیلم ساختن؟! من که میدونم،میدونم پای یه زن دیگه وسطه داری برای اون میسازی .درسته که الغرتر از منه ولی اسمش خیلیم زشته!
 بابا بذار من توضیح بدم! اصالً اینجوری که میگی نیس! من فقط واسه پولی که توش هست میسازم.زن بیتوجه به او میرفت که شوهرش بند کیفش را کشید.
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 بابا من بهخاطر تو این کارو میکنم .خوشت نمیاد یهدفهای یه پول قلمبه بیاد دستمون تا هرچی دوست داریباهاش بخری؟
زن جوان اشکهایش را پاک کرده و ذوقزده گفت:
 جدی؟ مثل دفعههای قبل نشه! نه عزیزم .فقط ایرادش اینه که هنوز بازیگر نقش اصلی و پیدا نکردم.صاحب سگ درحالیکه به سمت پلهها میآمد پوزخندی زد.
 خدا کنه این دفعه فیلم سازیت مثل دفعههای قبل نشه وگرنه از این ساختمون پرتت میکنم بیرون!درحالیکه از کنارمان رد میشد چشم غرهای رفت .مرد جوان که تازه نگاهش به ما افتاده بود با چشمانی ذوق زده
رو به هومن گفت:
 خودشه!هومن متعجب با دو دست به خودش اشاره کرد.
 من؟ خودِ کی؟!بیتوجه به سؤال هومن روبه همسرش گفت:
 بازیگر نقش اصلیمونم پیدا شد!من و هومن متعجب و گیج به هم نگاه کردیم که با صدای پای مرد به سمتش برگشتیم .از پلهها باال آمدذو روبهروی
هومن ایستاد .دستش را به سمت هومن گرفت و لبخندی زد.
 من صالحم .نمیتونی تصور کنی که چقدر از پیدا کردنت خوشحالم!هومن متعجب دستش را گرفته و لبخندی نصفهنیمه زد.
 منم هومنم .خوشبختم! تو دقیقاً خودشی! آخه مگه میشه؟! ببخشید؛ ولی خود کی؟! خیلی ببخشید که اینو میپرسم؛ ولی شما تاحاال دزدی کردین؟!ابروی هومن باال پرید.
 من؟! آخه قیافتون خیلی شبیه دزداس! دقیقاً همون چیزیه که میخواستم.سرم را پایین انداخته و ریز خندیدم .میدانستم همین االن هومن از کوره در میرود .داد زد:
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 قیافه من شبیه دزده؟! خجالت بکش اینی که جلوت وایساده پلیس این مملکته اونوقت تو همچین حرفی بهشمیزنی؟!
زیر چشمی به مرد که کمی خودش را جمعوجور کرده و خجالتزده شده بود نگاه کردم .متعجب گفت:
 وا...واقعاً؟ معذرت میخوام.با برگشتن به حالت قبلیاش ادامه داد:
 ولی نمیتونم ازت بگذرم! تو دقیقاً همونی که دنبالش بودم .چشای آبی ،صورت کشیده و پر از شیطنت،دقدهبلند...بابا تو خود خودشی! باید نقش دزدو برام بازی کنی.
هومن داد زد:
 دزد؟! من؟صالح را هل داد.
 برو ،برو پسرجون .خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه!با زدن جرقهای در ذهنم بازوی هومن را کشیدم و اعتراض کردم:
 معلوم هست چی میگی هومن؟! این یه فرصت طالییه.هومن متعجب نگاهم کرد که روبه صالح گفتم:
 چقدر بهش میدی اگه تو این فیلم بازی کنه؟!هومن غرید:
 معلوم هست چی میگی واسه خودت؟! کارن کاری نکن که از همین پله،ها پرتت کنم پایینا!صالح ذوق زده روبه هومن گفت:
 اگه قبول کنی حاضرم سی میلیون بدم!هومن توپید:
 تو اگه سی میلیون داشتی که االن اینجا نبودی! به وضعیتم نگاه نکن نقشِ اصلی من! برای تو پوالمو نگه داشتم.عصبی گفتم:
 یعنی حاضری تو یه همچین خراب شدهای زندگی کنی ولی پوالتو واسه فیلمت نگه داری؟!صالح گفت:
 اگه باور ندارین دنبالم بیاین باهم بریم بانک.هومن سریع گفت:
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 الزم نیست .قبوله!درِ گوشم گفت:
 مهم نیست اگه کمترم بده .باالخره یه ذره از طلبمون جور میشه و زودتر از دست شیوا خالص میشیم .تازه منمیخوام شغل سومم هم شروع کنم!
متعجب نگاهش کردم:
 شغل سوم؟ مسافرکشی!ابرو را باال انداخته و دستبهسـ*ـینه گفتم:
 اونوقت با کودوم ماشین؟! ماشین تو دیگه!پوزخندی زدم.
 تصمیمت قابل تحسینه؛ ولی اگه فکر کردی من ماشینم و در اختیار تو میذارم که له و لوردش کنی سخت دراشتباهی!
هومن به سمتم خم شده و درحالیکه لبخندی مصنوعی روبه صالح میزد زیر گوشم لب زد:
 اینطور که معلومه تو نمیخوای به این زودیا از دست شیوا خالص بشیا!حرصی محکم روی پایش کوبیدم .از میان دندانهای فشرده شدهام آهسته گفتم:
 میدونی که از این حرفا اعصابم بهم میریزه بعد هی تکرارش میکنی؟!ریز خندید که سقلمهای به پهلویش زدم و برای عوض کردن بحث با لبخندی مصنوعی روبه صالح گفتم:
 اِ...خب صالحجان! نگفتی چطور میخوای این هومن ناشی مارو به یه بازیگر تبدیل کنی؟!لبخند کجی زد.
 نگران نباش کارِ دو روزه .شما فقط یه شماره موبایلی چیزی به من بدین تا بتونم خبرتون کنم.با اشارهی من هومن با اکراه شماره موبایلش را گفت و صالح یادداشت کرد .تشکری سرسری کرد و با خوشحالی
همراه همسرش از ما دور شدند.
***
هومن یخچال را به دیوار آشپزخانه چسباند و کمرش را راست کرد.
 باالخره تموم شد!دستهایش را باالی سرش به هم گره داد و خودش را کشید.
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 وای چه روز خسته کنندهای بود! ارتروز گرفتم بسکه با این وسیلهها ازاین پلهها باال پایین رفتم.دستهایش را پایین انداخت و نفسش را بیرون فرستاد.
 آخیـش!معترض گفتم:
 تو خسته شدی؟! تو که فقط دستت و میذاشتی رو وسیلهها که یعنی منم دارم کمک میکنم .همهی سنگینیشرو من بود!
چشم غرهای جانانه رفت .فرزین به سمتمان آمد و لبخندی زد.
 خیلی خسته شدین .شرمنده!سریع گفتم:
 این چه حرفیه؟ وظیفمون بود.هومن خواب آلود گفت:
 آره خیلی خسته شدیم .ایشاال واسه عروسیامون جبران میکنی!چشمکی روبه من زد.
 مگه نه کارن؟پوفی کشیدم و نگاه حرصیام را از هومن گرفتم .روبه فرزین پرسیدم:
 این وسیلهها همش مال خودته؟ اینجا که هیچی نداشته حتماً!زیر سماور را روشن کرد.
 آره .توی انباریمون بود .سالمه؛ ولی بهخاطر از مد افتادنشون کنار بودن .بهتر حاال دیگه ازشون استفاده میشه.هومن گفت:
 خودت رفتی خونتون؟ با زن بابات چیکار کردی؟میدانستم فرزین از حرف زدن راجع به او خوشش نمیآید .سقلمهای به پهلوی هومن زدم که فرزین کالفه گفت:
 چیکار میخواستی بکنم؟ به لبخندای تمسخر آمیـ*ـزش محل ندادمو کارم و کردم.هومن گفت:
 به نظرم باید باباتو روشنش کنی .یه جوری بهش بفهمون که زیبا دنبال چیه اگه بدونه مسلماً یه ثانیهام زیباروتحمل نمیکنه!
فرزین به اپن تکیه داده و پوزخندی زد.
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 چه دل خوشی داری آقا هومن! فکر میکنی نگفتم؟ هزار بار؛ ولی کو گوش شنوا؟ عشق آدمو کوروکر میکنههومن ،دیگه هیچی نمیفهمی!
با این حرف یاد شیوا افتادم .یاد وقتی که بیخیالِ همه چیز مثل دیوانهها در کوچهی تاریک دنبالش میدویدم و با
فریادهای عاجزانهام سکوت شب را میشکستم.
غرق در فکر و خیال بودم که با صدای فرزین به خود آمدم.
 کارن چرا تو آشپزخونه خشکت زده؟ بیا یه چایی بخور.سرم را به چپ و راست تکان داده و به سمت مبلهای رنگ و رو رفتهی سالن حرکت کردم .بعد از خوردن چای و
شیرینی با فرزین خداحافظی کرده و از خانه خارج شدیم .هومن به ساعت مچیاش نگاه کرد.
 از سه هم رد شده! من اگه تا پنج دقیقهی دیگه غذا نخورم عزرائیل مچمو میگیره .بیا بریم یه جایی همین اطرافیه چیزی بخوریم.
لبخندی درمانده که ناشی از فکر به شیوا بود زدم.
 تو برو بخور .من یذره به قدم زدن تو هوای آزاد احتیاج دارم.ابرویش را باال انداخت و باخنده گفت:
 اوه اوه چه باکالس! به قدم زدن تو هوای آزاد احتیاج دارم .بابا من که بازیگرم انقدر از این حرفای گنده نمیزنم!خندیدم و چندبار پشتکمرش زدم.
 بابا بازیگر! بابا معروف! برو ناهارت و بخور تا تلف نشدی.سوییچ را به سمتش گرفتم.
 با ماشین من برو.سوییچ را گرفت و ذوق زده گفت:
 میتونم مسافرکشی هم باهاش تمرین کنم؟!اخمی ساختگی روی چهرهام نشاندم.
 فقط یه بار.خوشحال سوییچ را دور انگشتش چرخاند.
 عالیه!خداحافظی کرد و در ماشین را باز کرد .لبخندی زدم و سرم را تکان دادم .به سمت خیابان حرکت کردم که هومن
کنار پایم ترمز کرد .ایستادم و پرسشگر نگاهش کردم .اول کمی نگاهم کرده و بعد شرمنده سرش را پایین انداخت.
 ببخشید!240
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لبخندی زدم و به سمت ماشین رفتم .هومن خجالت زده نگاهم کرد.
 عیبی نداره .باالخره یه جوری شیوا رو توجیه میکنم؛ ولی تو و هستیام دیگه از این کارا نکنین!هومن لبخندی زده و حرفی زد که تابهحال از او نشنیده بودم.
 چشم.چشمانم گرد شد که ادامه داد.
 درمورد شیوا هم اگه هر کمکی خواستی من هستم.خندیدم.
 الزم نکرده! همون یهبار که خواستی مثالً کمکم کنی و مارو به هم برسونی واسه هفت پشتم بسه!خندید و بعد از خداحافظی بهسرعت دور شد .اخمی کرده و زیر لب غریدم:
 آروم! تو تا من و دق ندی آدم نمیشی!همانطورکه مسیر ناکجاآباد را در پیش گرفته بودم موبیلم را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و مشغول گرفتن شمارهی
شیوا شدم .بعد از چند بوق با شنیدن جملهی مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی نمیباشد فهمیدم رد تماس کرد.
ناامید شدم؛ ولی نه به قدری که دوباره زنگ نزنم! بعد از چند تماس که بیجواب ماند ترجیح دادم قبل از اینکه گوشی
را خاموش کند پیامک بفرستم.
تایپ کردم.
«کاش میتونستی درک کنی حرفات چجوری قلبمو شکست! کاش میتونستم تیکههای شکستش و نشونت بدم.
من از دستت خیلی دلگیرم؛ ولی دلم نمیخواد تو دلگیر باشی .حرفایی که بهم زدی اونقدری وحشتناک بود که
هنوزم قادر به هضمش نیستم! نمیدونم االن چه فکرایی راجع به من میکنی و نمیخوامم بدونم .با این حال اگه
حرفی زدم که عذابت داده همینجا پسش میگیرم و معذرت میخوام!»
با این که خیلی برایم سخت بود؛ ولی ایستاده و آن جملهی عذاب آور را تایپ کردم.
«اگه دیگه نمیخوای منو ببینی بهت حق میدم .دیگه هرگز همو نمیبینیم...فقط اون عکسارو به دستم برسون تا
درستشون کنم .آخه قول دادم!»
خوب میدانستم که درد من قول و قرار نبود! با این بهانه میخواستم چند ساعتی را با خیره شدن به لبخندش سپری
کنم .این حال عجیب بدجور گیجومنگم کرده بود مخصوصاً از موقعی که شیوا با داد و فریاد هر چه توانست بارم کردو
رفت .فکر ندیدن شیوا حتی با وجود دعوایمان و تهمتی که زده بود احساس بدی به من میداد و نمیدانستم چرا با
عقل و منطق جور در نمیآمد! االن باید از او متنفر میشدم نه اینکه راضی به دیدنش حتی داخل قاب دوربین باشم!
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با لرزش گوشی داخل دستم سریع نگاهم بهسمتش کشیده شده و اساماس را باز کردم .شیوا بود .هیجان زده مشغول
خواندن شدم.
 میرسونم به دستت .دیگه نه زنگ بزن نه اساماس بفرست .خواهش میکنم!در یک آن تمام احساسات مثبت و منفی به سمتم حمله ور شدند .خوشحال از قبول کردن درخواستم و ناراحت از
بخش دوم پیامش .نمیدانم چرا؛ ولی احساس میکردم حرفی پشت این خواهش شیوا پنهان شده .حس میکردم این
خواهش برای نفرت داشتنش از من نبود دلیل دیگری داشت ،قلبم میگفت!چه میدانستم؟ شاید هم قلب من زیادی
خوشخیال بود .پوفی کشیدم و تلفن را داخل جیبم گذاشتم .احساس میکردم سرم از فکر و خیال پر شده و برای
همین روی تنم سنگینی میکند .بیتوجه به مسیرم جلو میرفتم که با صدای بوق طوالنی ماشینی گیج بهسمتش
برگشتم .اخمی کرد و داد زد:
 حواست کجاست آقا؟نگاهی به اطراف انداختم .درست وسط خیابان ایستاده بودم .چطور متوجه نشدم؟ عذرخواهی کردم و بهسرعت از
عرض خیابان گذشتم.
فکر میکردم هوا خوردن و تنهایی قدم زدن حالم را بهتر میکند؛ ولی گویا کامالً برعکس بود .چرا نمیتوانستم
آشنایی با شیوا و ماجراهای بعدش را به عنوان یک اتفاق ساده در انباری خاک خوردهی ذهنم جا بدهم؟ اتفاقی که
سریع افتاد؛ ولی کار خودش را کرد .درست مانند یک زلزله ،زلزلهای که تمام حساب و کتابهای ذهنم را به هم
ریخته و اینطور گیجم کرده بود .مسلماً یک «خوش آمدن کوچک» از کسی توجیه مناسبی برای اینها نبودو این
تنها چیزی بود که خیلی خوب میدانستم.جای انکار نداشت؛ ولی انکار میکردم! میترسیدم ،میترسیدم از حرفی که
هومن با شوخی و خنده برای حرص دادنم مدام تکرار میکرد .میترسیدم از این کلمه .از واقعی نبودنش .از چیزی
که فرزین همین چند دقیقه پیش به آن نسبت داده بود! از داستانهایی که راجع بهش شنیده بودم از حرف و
حدیثهایی که پشت این سه حرفیه به قول بقیه دردسرساز پنهان شده بود .حتی از آدمهایی که دچارش شده بودند،
از آنهایی که مرگ را ترجیح میدادند تا شنیدنش ،از هرکس و هرچیزی که به آن مربوط میشد! میترسیدم
از"عشــق"
***
هومن
نگاهی به دختر بیست و دو ،سه سالهای که تقریباً کل صورتش جراحی پالستیک بود انداخته و دور از چشمش دهانم
را برایش کج کردم! مسلماً به عنوان اولین مسافرم کیس فوقالعاده ناجوری بود؛ ولی خب چارهی دیگری نداشتم .از
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شانس عالیم این عتیقه اولین کسی بود که به پستم خورد .قصد نداشتم انرژیای که ناشی از بخشش کارن بود را با
فکر کردن به این مسافر از خودراضی که هر به دوثانیه خودش را در آیینهی کوچکش چک میکرد و با فرض اینکه
خیلی زیباست بـ..وسـ..ـهای حوالهی تصویرش در آیینه میکرد هدر بدهم .بنابراین لبخندی ظاهری زدم و روبه دختر
گفتم:
 چقدر دیگه مونده؟لوس گفت:
 شما برین ،خودم بهتون میگم.چشمی گفتم و نفس عمیقی کشیدم .نفس کشیدنم همانا و پر شدن ریهی بیچارهام از بوی تند و مزخرف ادکالن
سرکار جراحی پالستیک گرامی همانا! به سرفه افتاده و سریع شیشه را پایین کشیدم .نفس عمیقی کشیدم و هوای
تازه را داخل ریههایم فرستادم .درحال احیا بودم که دختر با ناز گفت:
 لطفاً شیشه رو باال بکشید ،هوا به صورتم میخوره میکاپم خراب میشه.ابروهایم در هم رفت.
 میکاپ چه ربطی به هوا داره؟!عصبی گفت:
 ربط داره دیگه .یاال!زیرلب ادایش را درآوردم.
 میکاپم خراب میشه .دخترهی مصنوعی!ابروهایش درهم شد.
ببخشید چیزی گفتین؟نفسم را پر حرص بیرون فرستاده و فشار انگشتانم را روی فرمان زیاد کردم .با خود گفتم:
 تحمل کن هومن! یه امروزو دندون به جیـ*ـگر بگیر وگرنه همین یه شانسم از دستت میرهها!لبخندی مصنوعی زدم و شیشه را باال فرستادم.
 نه .خوب شد؟لبخندی پروتزی زده و تشکر کرد که همان لحظه موبایلش زنگ خورد .جواب داد:
 الو نازی جون؟ مگه میشه تولد تو نیام؟ تو راهم .آره بابا یک تیپی زدم که چش همشون کورشه! تو چی؟ آخ الهیقربونت برم خوجمل من! سبز خعلی جیگرت میکنه ناناسم! امشب همه رو دست به دهن میذاری .اه! مگه پری دماغ
سر باالم هس؟! ابجیت دعوتش کرده؟ آره بابا غصهی چی و میخوری؟ معلومه که تو از اون خیلی سرتری! حتی با
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سه کیلو آرایشم به گرد پای تو نمیرسه! وای که من چقدر بدم میاد از این کارا! من که هیچوقت زیادی آرایش
نمیکنم!
از آیینه نگاهی به صورت مالیده از لوازم آرایشش انداختم و لب زدم:
 آره جونه عمت!انگار نفهمید و هول روبه من گفت:
 هی آقا نگه دار! نازی جون رسیدم .االن میام باال.نگه داشتم و بعد از دادن کرایه پیاده شد .پیاده شدم و به سمت صندوقعقب رفتم .بازش کردم ،خرس بزرگی هم قد
خودش را که حتماً هدیهی تولد دوستش بود بیرون آوردم و بهسمتش گرفتم:
 بفرما اینم خرست.با پررویی تمام گفت:
 بیارش باال .من که نمیتونم! خو مگه مجبوری؟ یه چیز کوچیکتر میگرفتی.غرید:
 به تو چه آخه؟ تو سر پیازی یا ته پیاز؟ زود باش!زیر لب فحشی نثارش کردم و پشتسرش راه افتادم .وارد آسانسور شدیم و خانم پالستیکی دکمه طبقهی ششم را
زد .همین که از آسانسور خارج شدیم صدای بلند موزیک توجهم را جلب کرد .همان جا شالش را در آورد و زنگ در
را زد .چند ثانیه بعد خانم پالستیکی دیگری در را باز کرده و ذوق زده به خانم پالستیکی یک نگاه کرد .دستش را
جلوی دهانش گرفته و پس از چند لحظه ذوق مرگی خودش را در آغـ*ـوش خانم پالستیکی یک انداخت.
 وای چقده خوشگل شدی! عاچقتم.خانم پالستیکی یک خوشحال گفت:
 ممنون .تو هم همینطور عجقم .تولدت مبارک نفس!وای که چقدر از این ادا اصولها بدم میآمد .کالفه گفتم:
 خانم خرستون و تحویل نمی گیرین؟ میخوام برم.انگار که تازه من را یادش آمده باشد سریع خرس را گرفت و توپید.
 برو!خانم پالستیکی دو که تازه من را دیده بود دستم را کشید و معترض گفت:
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 چی چیو بره نفسم؟ یعنی نمیخوای این هولو رو دعوت کنی داخل؟ ای جان چه چشای وحشی هم داره! بیا توخوشگله.
بهزور مرا دنبال خود کشیده و به داخل هلم داد .روی مبل پرتم کرده و داد زد:
 بچهها بیاین ببینین چی براتون آوردم!توجه همه به ما جلب شد .گیجومنگ به آنها که درحال رقـ*ـص و بزن و بکوب و باال کشیدن شیشههای جورو
واجور بودند خیره مانده بودم .تا به حال به چنین مکانهایی نیامده بودم .فقط تشخیص دادم که اینجا یک پارتی
شلوغ و غیرقانونی است.
دختر دست روی شانهام گذاشته و پرسید:
 چی میخوری زیبای نخفته؟!شانهام را از زیر دستش بیرون کشیدم و نگاهم را از آن نورهای رنگی که نزدیک بود کورم کنند گرفتم .با تته پته
گفتم:
 ف...فقط آب .مـ...ممنون.قهقههای زد و گونهام را کشید.
 خیلی بامزهای!داد زد:
 هر کی زودتر یه نوشینی توپ براش بیاره ،این خوشگله امشبو مال اون میشه!صورتش را نزدیک صورتم آورده و آرام گفت:
 خیلی دلم میخواست واسه خودم باشی؛ ولی نمیتونم به عشقم خــ ـیانـت کنم!ناراحت ادامه داد:
 حیف! از مهمونی لـ*ـذت ببر.با دور شدن چهرهی وحشتناکش تازه مجال نفس کشیدن پیدا کرده بودم که ناگهان یک عالمه خانم پالستیکی به
سمتم حملهور شدند .هینی کشیده و خودم را در مبل چپاندم .هر کدام سعی داشتند بطری نوشیدنیشان را داخل حلقم
فرو کننده و تقالهایم مانع میشد .باالخره دختری موفق شده و بطری را تا ته داخل دهانم فرو برد .با چشیدن آن
مایع تلخ و ترش به سرفه افتادم .چطور این زهرماریها را میخوردند؟ دختر بیتوجه به حالم تمام آن را به خوردم داد
و پیروزمندانه دست هایش را باال برد.
 من بردم!کنارم نشست و خودش را به من چسباند .بازویم را گرفت و با عشـ*ـوه گفت:
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 خب خودت و معرفی کن!از قبل گیجتر شده بودم .آن سالن بزرگ همراه با همهی چراغها و زامبیهایش دور سرم میچرخید .پلکهایم سنگین
و همهچیز جلوی دیدم تار شده بود .این چه کوفتی بود که تا این حد گیجومنگ شده بودم؟!
خودم را کمی عقب کشیده و خنگ گفتم:
 به نام خدا .ستوان هومن احمدی هستم .از پلیس آگاهی مزاحمتون میشم.دست داخل جیبم بردم و کارتم را بیرون کشیدم .ادامه دادم:
 اینم کارتم.ناگهان همه به هول و وال افتاده و یکی از خانم پالستیکیها داد زد:
 بچهها پلیس! جمع کنین .جمع کنین یاال!بیحال خیره به رفت و آمد سریعشان مانده و توانایی انجام هیچ واکنشی را نداشتم .یک مشت هیوال دور و برم
میچرخیدند .لبها پف کرده ،ابروها شیطانی ،بینیها نخودی و گونهها طاقچهای .ای خدا این چه غذابی بود؟!
دختری از پشتسرم داد زد:
 سیمین بهزادو ندیدی؟دختر دیگری که جلوی چشمم درحال پوشیدن مانتوی کوتاه و تنگش بود مضطرب گفت:
 بهزادو بیخیال ،یه ساعته داره تو دستشویی باال میاره دیگه نفس آخرشه! بهت گفتم این بچه سوسول مامانیایآفتاب مهتاب ندیده رو دنبال خودت راه نندازا .بجنب!
دو ثانیه بعد دختر دیگری بهسمتم آمده و گیج ،درست شبیه خودم پرسید:
 داداش یه مانتو صورتی این جاها...انگار که شناخته بود چون جیغی زد و سریع فرار کرد.
نمایش تمامی نداشت و دختر جوانی دیگری بهسمتم آمد.
درحالیکه مسـ*ـتانه میخندید دستهایش را دو طرفش باز کرده و شروع به چرخیدن دورم کرد.
 عشقم بیا پرواااز کنیم! بیا بریم تو آسمونا!بازویم را از پشت چسبید و سرش را جلو آورد .با چهرهای ناراحت گفت:
 میدونم که از پشت بهت خنجر زدم .ببخشید!سرم هنوز روی بدنم سنگینی میکرد و صورتم عرق کرده بود؛ ولی حالم بهتر شده و حاال احساس عجیبی داشتم.
بیاختیار قهقههای زدم.
 خواهش میکنم .از جلو هم خنجر میزدی عیبی نداشت جونم!246

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

دختر خندیدو رفت .سالن هر لحظه خلوتتر میشد .بلند شدم و تلوتلو خوران بهسمت درهای ساختمان رفتم .یکی
یکی بازشان کردم تا باالخره به سرویس بهداشتی رسیدم .سرم بهشدت درد میکردو همچنان مانند سنگی روی بدنم
سنگینی میکرد .وارد شدم و شیر آب را باز کردم .مشتی آب سرد به صورتم ریختم که تازه توانستم واضح اطراف را
ببینم .با دیدن پسر سرخـوشای که پشت در روی زمین افتاده بود از داخل آیینه هینی کشیده و چرخیدم .آهسته
بهسمتش رفتم و ضربهی آرامی به بازویش زدم.
 هی تو .زنده ای؟!تکان نامحسوسی خورد و پلکهایش را از هم باز کرد .دوباره آن احساس گیجی به سراغم آمده بود .قبل از آن که
بدتر شوم گوشیام را بیرون آوردم و به اولین شمارهی لیست تماسهایم یعنی کارن زنگ زدم .بعد از چند لحظه
جواب داد:
 الو هومن؟خندید.
 مسافرکشی خوش گذشت؟!بیجان خودم را روی زمین سرد انداختم و لب زدم:
 خیابون  ...پالک...کارن زود بیا...صدای نگران کارن به گوشم خورد:
 هومن چی شده؟ چرا این جوری حرف میزنی؟ نکنه...نکنه تصادف...بهت گفتم مراقب باش!بینیم را باال کشیدم و کمرم را صاف کردم .پلکهای سنگینم را بسته و مسـ*ـتانه خندیدم.
 تصادف؟ من دارم پرواز میکنم .هواپیما که تصادف نمیکنه ،هواپیما سقوط میکنه!با دستم بهسمت زمین اوج گرفته و ادامه دادم:
 اوم پوف .اینجوری!خندیدم .قطع کردم و همزمان پلکهایم روی هم افتاد.
***
کارن
نمیدانم چقدر راه رفته بودم که با دیدن مغازهی طالفروشی کوچکی آن سوی خیابان درجایم متوقف شدم .با فکر
دیوانهواری که به سرم زد نگاه خیرهام را به مغازه دوختم .دست داخل جیبم بـرده و با پیدا کردن کارت بانکیام
لبخندی به لبم آمد .به عقلم مجال نظر دادن ندادم و به سمت طالفروشی رفتم .شاید دیوانه شده بودم .نه؛ مسلماً
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دیوانه شده بودم!دیوانهای که فکر میکرد با خریدن حلقه و خواستگاری از دختری که حاضر نبود حتی یک لحظهی
دیگرهم او را ببیند تمام مشکالتش حل میشود .دیوانهای که بهدنبال بخشش بود ،بهدنبال اثبات بیگناهیاش یا
شاید هم اثبات عشقش! هرچه که بود فراتر از دیوانگی بود.
ای کاش همراه هومن میرفتم و تنهایی را ترجیح نمیدادم .مطمئن بودم که این فکر و خیالهای چند دقیقهای
دیوانهام کرده بود! چه موجودی شده بودم و خودم خبر نداشتم؟ یک پلیسِ عاشقِ دیوانه!
وارد طالفروشی شده و به سمت ویترین مغازه رفتم .درحالیکه عقلم با دلم جنگ به راه انداخته بود و میخواست مرا
از این تصمیم دیوانهوار منصرف کند روبه مغازه دار گفتم:
 دنبال یه حلقهی نامزدی میگردم .ظریف باشه .میخوام به دستاش بیاد!فروشنده که مردی میانسال بود لبخندی زده و یک جعبهی بزرگ جلویم قرار داد.
 کدومو میپسندین؟انگشتم را روی تکتکشان کشیدم و سرانجام روی حلقهای طالیی و ظریف با نگینهای درخشان ثابت نگه داشتم.
عقلم که دیگر ناامید شده بود ،از تالش کردن دست برداشته و من را با خلسهی شیرینی که از تصور آن حلقه داخل
انگشت شیوا در آن فرو رفته بودم رها گذاشت.
حلقه را برداشته و از فروشنده تقاضا کردم برایم داخل جعبه بگذارد .عقلم که یک گوشه برای خودش کز کرده بود
تشر زد:
 قیمتشم که اصالً برات مهم نیست!احساسم جواب داد:
 نخیر .تو دخالت نکن!منتظر ایستاده بودم که موبایام زنگ خورد .هومن بود .جواب دادم:
 الو هومن؟خندیدم.
 مسافر کشی خوش گذشت؟!با شنیدن صدای بیجان و عجیبش لبخند از روی لبانم محو شده و نگران پرسیدم:
 هومن چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟مکث کوتاهی کردم .مضطرب ادامه دادم:
 نکنه...نکنه تصادف...بهت گفتم مراقب باش!با چرت و پرتهایی که تحویلم داد دهانم از تعجب باز ماند.
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 ا...الو هومن؟ صدامو میشنوی؟بوق ممتد نشان از قطع تماس میداد .با اشارهی مرد حواسم جمع شده و پس از پرسیدن مبلغ که عقلم به خاطر
مناسب بودنش شکر خدایی گفت ،سریع کارت کشیده و بعد از برداشتن حلقه از مغازه خارج شدم .تاکسی گرفتم و
آدرس دادم.
با رسیدن به محل مورد نظر پیاده شدم و متعجب به ساختمان خیره شدم .هومن اینجا چیکار داشت؟!
وارد ساختمان شده و از پلهها باال رفتم .یکی یکی درهای بستهی واحدها را از نظر گذراندم تا به طبقهی ششم رسیدم.
دریکی از واحدها نیمه باز و داخلش بهم ریخته بود .با انگشتم ضربهای به در زده و پرسیدم:
 میتونم بیام تو؟وقتی جوابی نگرفتم محتاط وارد خانه شده و ظاهر آشفتهاش را از نظر گذراندم .ظاهراً قبل از آمدن من پارتی به راه
بوده! یکییکی درهای ساختمان را باز کرده تا سرانجام به آخرین در رسیدم .از الی در نیمه باز مشخص بود سرویس
بهداشتی است .آهسته در را هل داده و وارد شدم .با دیدن هومن که بیهوش کف زمین افتاده بود وحشت زده
بهسمتش دویدم و کنارش زانو زدم .به چهرهی رنگ پریدهاش چشم دوخته و تکانش دادم.
 هومن؟واکنشی نشان نداد .آهسته روی صورتش ضربهای زدم و دوباره صدایش کردم .ضربهی دوم را محکمتر زدم که آرام
الی چشمانش را باز کرده و نالید:
 کارن تویی؟!متعجب گفتم:
 وا! چته تو؟ اینجا چیکار میکنی؟ سرم ،سرم داره میترکه!نچی کردم و بازویش را کشیدم.
پاشو.با احتیاط بلندش کردم و به سمت شیر آب رفتم .مشتی آب به صورتش زدم که تازه چشمانش باز شد .نگاهم کرد و
خندهای سر داد.
 کارن تویی؟ چقدر خوشگل شدی! بیا اینجا ببینم!مرا به آغـ*ـوش کشید و کشیده گفت:
 وای نفس خیلی دوست دارم!متعجب هومن را از خودم جدا کرد و صورتش را قاب گرفتم:
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 هومن چته؟ چرا هزیون میگی؟ تبم که نداری!صدای بیجانی از پشتسرم گفت:
 نترس! حتماً زیاد خورده.بهسمت صدا برگشتم و تازه بعد از آن همه مدت متوجه حضور شخص دیگری شدم .پسر جوان بهزحمت بلند شد که
با اخم پرسیدم:
 زیاد خورده؟ چیو؟درحالیکه تلوتلو خوران از دستشویی خارج میشد توپید:
 احمق م*شروب دیگه!متعجب به هومن نگاه کرده و بریده بریده گفتم:
 م...م*شروب؟ این چی میگه هومن؟ تو م*شروب خوردی؟!خندید و سرش را پایین انداخت .چانهاش را گرفتم و بعد از باال آوردن صورتش ،در چشمان خمارش خیره شدم:
 آره هومن؟ جواب منو بده!با خنده گفت:
 خیلی باال نرفتیم؟ بیا بریم پایین خطرناکه!قهقههای زد و خودش را در آغوشم انداخت .کالفه نچی کردم و دست زیر بازویش انداختم .به هر زحمتی بود از
ساختمان خارج شدیم و مشغول گشتن جیبهای هومن برای پیدا کردن سوییچ شدم .باالخره پیدایش کردم و بعد از
زدن قفل ماشین هومن را روی صندلی عقب نشاندم .سریع بهسمت در راننده رفته و سوار شدم .قبل از هر چیز با
پیامکی آدرس ساختمان و وضعیتش را برای یکی از دوستانم که در بخش مربوطه بود فرستاده و سپس راه افتادم.
غریدم:
 هومن معلوم هست چه بالیی سر خودت آوردی؟!به جلویمان اشاره کرده و دوباره از آن قهقهههای حرص درار سر داد.
 اونجارو نگا کن کارن .داریم به ماه می رسیم!عصبی روی فرمان کوبیدم و فریاد زدم:
 ماه کودومه هومن؟ داری توهم میزنی!سرعتم را بیشتر کردم تا زودتر به خانهی عمو برسم .پیاده شدم و سریع زنگ زدم .هستی جواب داد:
 کیه؟ منم .زود بیا پایین.250
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هول گفت:
 تو چرا نمیای باال؟ میدونم از دست منو هومن دلخوری؛ ولی اینجوری نکن! باهامون قهر نکن تورو خدا بیا تو.من از طرف خودم و هومن معذرت میخوام.
نچی کردم:
 عذرخواهیو ولش کن! زود بیا پایین حال هومن خوب نیست.جیغ کوتاهی زد:
 وای خاک به سرم چش شده؟ االن میام.دو ثانیه بعد در را باز کرده و درحالیکه اطرافم را نگاه میکرد نگران گفت:
 کو؟ کجاست داداش بیچارم؟!به ماشین اشاره کردم.
 تو ماشین .کمکم کن بیارمش پایین.بهسمت ماشین دوید و در عقب را باز کرد که با دیدن حال زارِ و نگاه ثابت هومن به آسمان وحشت زده با کف دست
به صورتش زد:
 خاک به سرم .فلج شده داداش بیچارم!دست هومن را گرفتو ادامه داد:
 الهی میمردم و تو رو اینجوری نمیدیدم!یعنی از این به بعد همه کارات افتاد گردن من؟!نچی کردم.
 هستی چرا چرت و پرت میگی؟ فقط یه ذره گیجومنگه .کمک کن ببریمش تو خونه.مضطرب نگاهم کرد.
 جدی میگی؟نفسم را پر حرص بیرون فرستادم.
 نخیر برای مزاحم میگم .زود باش!هر دو زیر بغـ*ـل هومن را گرفتیم و بهسمت خانه رفتیم .هومن اعتراض کرد:
 کجا؟ چرا داریم از پیش ماه میریم؟ تو رو خدا بمونیم!هستی متعجب پرسید:
 کارن این چش شده؟ این حرفا چیه میزنه؟ چرت و پرت .خان داداشتون مـسـ*ـت کرده!251
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با شنیدن این حرف هستی بازوی هومن را ول کرد که اگر کنترلش نمیکردم با مخ در پله رفته بود .جیغ وحشتناکی
کشید:
 چی؟!غریدم:
 کر شدم! کمک کن این دوتا پله رو ببریمش ،بعد من هر چیو فهمیدم موبهمو برات میگم!***
لبخندی زده و برای بار دهم با انگشتش ستارهای در هوا کشید و با ریتم خواند:
 ستارههای کوچولو ،تو آسمون ،چشمک زنون ،خنده کنون ،دارن میخونن برامون!پوفی کشیده و دستانم را به کمرم زدم .نزدیکِ نیم ساعت بود که مدام همین شعر را میخواند و لبخند زنان با
انگشتش ستارهای در هوا میکشید .من و هستی هم بعد از حرفهایی که راجع به حالِ هومن تحویلش داده بودم،
مثل مجسمه جلویش ایستاده و خیره نگاهش میکردیم .کالفه گفتم:
 چرا هی این جملرو تکرار میکنه؟ رو مخمه!هستی گفت:
 حاال اینو بیخیال .یعنی هنوز مسته؟ نباید تا حاال به حالت عادی برمیگشت؟!نچی کردم.
 من چه میدونم! این هومن همهچیزش خاصه! حتی مستیش! بابا این که هم مسته هم توهم میزنه! چه کوفتی خورده؟!غریدم:
 خب بار اولش بوده! بدنش هنگ کرده .هنوز نمیدونه باید دقیقاً چه واکنشی نشون بده!آهی کشید.
 داداشِ سادهی بیچارم! اگه تا آخر عمو اینجوری بمونه چی؟نفسم را پرحرص بیرون فرستاده و دستی داخل موهایم کشیدم.آخر من از دست اینها دیوانه میشدم! با لحنی کشدار
که نشان از کالفگی و حرصم بود غریدم:
 وای هستی! خیر سرت دانشجوی پزشکی این مملکتی! اینا چیه میگی؟ به جا این حرفا یه فکری براش بکندکترجون.
توپید:
 ای بابا چیکار کنم؟ من که چیزی راجب اینا نمیدونم؛ ولی یه نفرو میشناسم که میدونه!252
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متعجب نگاهش کردم:
 کی؟! سیاوش! تازه میتونه از باباشم کمک بگیره.زدم زیر خنده.
 نه بابا! همون یهبار که تو بیمارستان نزدیک بود بکشتم واسه هفت پشتمون بسه! درسته که هومن خیلی حرصممیده؛ ولی نمیذارم زیردست سیاوش جون بده!
ابرو باال انداخته و با شیطنت ادامه دادم:
 البته شاید به درد هومن نخوره؛ ولی یه نفر اینجا هست که انگار خیلی خوشبحالش میشه .البته سیاوشم که با کلهمیاد!
کوسن مبل را برداشته و به سمتم انداخت که با خنده در هوا قاپیدم .حرصی توپید:
 کوفت! من جدی گفتم .به جا مزه پرونی یه ذره فکر پسرعموی بیچارت باش!سر تکان دادم.
 ها ،بله بله! شما صحیح میفرمایین؛ ولی مگه شمارشو داری؟!خجل سرش را پایین انداخت که ادامه دادم:
 به به! چشممون روشن.عصبی و خجالت زده نگاهم کرد و توپید:
 اِ اذیت نکن دیگه! واسه کارای پایان نامم گرفتم.سر تکان دادم.
 میدونم ،میدونم .حاال زنگت و بزن!بهسمت اتاق رفت که سریع گفتم:
 کجا؟!متعجب بهسمتم برگشت.
:زنگ بزنم دیگه!لبخند کجی زدم.
 همینجا زنگ بزن!چشمغرهای رفت و مشغول شماره گرفتن شد .بعد از صحبت کوتاهی با سیاوش تازه تلفن را قطع کرده بود که همان
لحظه داد هومن به هوا رفت:
253

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 گمشین اونور .به من دست نزنین زامبیای نکبت!متعجب و وحشت زده به سمت هومن که خودش را در مبل چپانده و پاهایش را بغـ*ـل گرفته بود دویدیم .دستهای
لرزانش را گرفتم و حیران پرسیدم:
 چی شده هومن؟ آروم باش.وحشت زده و نگران نگاهم کرده و دستانم را فشرد.
 اونا منو میکشن! کارن تورو خدا جلوشون و بگیر نذار زیر دست یه مشت زامبی تلفشم!چشمانم درشت شد.
 هومن چت شده تو؟ زامبی؟ نکنه دیوونه شدی؟!هستی بهسمتمان دوید و هول گفت:
 هی کارن! تو انگشتر طالیی چیزی تو دست و بالت داری؟!متعجب پرسیدم:
 انگشترِ طال؟ !واسه چی؟نچی کرد.
 داری؟یاد حلقهای که برای شیوا خریده بودم افتاده و متحیر گفتم:
 آ...آره...ولی...میان حرفم پرید:
 بدش من .زودباش!باشهای گفتم و انگشتر را که داخل جعبهی کوچکی بود از جیبم بیرون اوردم .هستی سریع از دستم قاپیدو بعد از
بیرون اوردنش از جعبه داخل لیوان آبی که روی عسلی بود انداخت .آن را به سمت هومن گرفت که همان لحظه
زنگ در به صدا درآمد.
لیوان را به دستم داد و بلند شد:
 حتماً سیاوشه .تا من میرم درو براش باز کنم اینو بده به هومن ترسش کم بشه!بهسمت ایفون دوید .پوفی کشیدم.
 باز تو از این فیلما چیز یاد گرفتی؟!غرید:
 دادی؟ برگردم بببینم نخورده حسابت با کرام الکاتبینهها.254
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سرم را از روی تأسف تکان دادم و لیوان را جلوی دهان هومن گرفتم .شروع کرد به خوردن که صدای متعجب هستی
به گوشم خورد:
 س...سالم .ب...بفرمایین تو.لیوان نصفه را دست هومن دادم و به هستی چشم دوختم.
 سیاوشه؟هستی خیره به نقطهای نامعلوم شده بود و نفس هم نمیکشید!
بلند شدم و متعجب روبهرویش ایستادم.
 هستی کی بود؟خیره نگاهم کرد.
 ع...عمه...کَ...کتایون!ضربان قلبم روی هزار رفت .داد زدم:
 چـی؟! هستی میدونی که اصالً شوخی جالبی نیست.چشمان هستی گرد شد و جیغ زد:
 کارن این اصالً شوخی نیست!روی مبل وا رفتم .عمه کتایون تنها عمهام و فرزند بزرگ خانوادهی پدریام بود که هر از چند گاهی سرو کلهاش پیدا
شده و تا به خواستهاش نمیرسید دست از سرمان بر نمیداشت! االن چندسالی بود که روی زن دادن من متمرکز
شده و هرسال عید که برای دیدمان به تهران میآمد ،یک طومار پر از اسم دخترهای ده یا هر آشنا و فامیلی که
داشتیم جلوی رویم گذاشته و شروع به شرح زندگی و خصوصیات تکتکشان میکرد البته من هم کم نیاورده و
هرسال به روشهای مختلف از زیر ازدواج در میرفتم؛ ولی مطمئن بودم که امسال تا شیرینی عروسیام را نخورد
ول کن نیست!
لب زدم:
؛بدبخت شدیم! االن کجاست؟ داره چمدوناشو میاره تو.از جایم بلند شده و درحالیکه در اتاق رژه میرفتم با استرس پشتدستم کوبیدم:
 ای وایِ من چمدون آورده!سمت هستی برگشتم.
 چمدون آورده هستی! میدونی این یعنی چی؟! ینی حاالحاالها موندنیه!255
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صدایم را باال بردم:
 یعنی خاک بر سرمون شد! یعنی پدرمون دراومدس ،یعنی...با صدای سرفهی هومن حرفم نصفه ماند .بریده بریده گفت:
 ای...این چی بود ک...کارن؟! چرا انقدر س...سفت بود؟با یادآوری حلقه به سمت هومن دویده و وحشت زده نگاهم را بین هومن و لیوان خالی چرخاندم.
 کوش؟ هومن حلقرو چیکار کردی؟!متعجب نگاهم کرد:
 ح...حلقه؟!یک لحظه سکوت برقرار شد .با چشمان درشت شده خیرهی هومن شدم .ناباورانه گفتم:
 هومن نگو که...که قورتش...دا...دادی! قورتش دادم.چشمانم بیشتر از این بزرگ نمیشد .لب زدم:
نه.باورم نمیشد! عصبانی بهسمتش حمله کرده و محکم پشتکمرش کوبیدم:
 تخ کن .زود!دوباره به سرفه افتاد:
 چی...چیکار می...میکنی؟ ک...کشتیم!بیتوجه به حرفش محکمتر پشتکمرش کوبیدم.
 ای مردشورتو ببرن هومن که ضررِ مـسـ*ـت کردنتم واسه منه!با صدای عمه هرسه خشک شدیم.
 مـسـ*ـت کردن؟!هومن بیچاره که همان لحظهی اول از دیدن عمه روبهرویش زهره ترک شد .منو هستی هم یک ثانیه بعد و با
برگشتن به سمت چهرهی مبارک عمه ،به ملکوت اعال پیوستیم .چهرهای که روز به روز جوانتر و متقابالً عصبانیتش
وحشتناکتر میشد.
عمه جلوتر آمده و با کیفش به جان هومن افتاد .همانطورکه محکم به هومن بیدفاع میزد و من و هستی هم جرئت
دخالت نداشتیم ،عصبی گفت:
ذکه مـسـ*ـت میکنی! چشمم روشن.256
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جوری محکم میزد که روش هیچ دکتری به پایش نمیرسید چرا که بعد از چند ثانیه هومن به خود آمده و درحالیکه
دستانش را برای حفاظت از خود روی سرش گرفته بود با التماس گفت:
ذعمه تو رو خدا نزن! خوردم کردی .سنگ تو کیفته عمه؟ اصالً این موقع سال شما اینجا چیکار میکنی؟!عمه ضربههایش را محکمتر کرده و توپید:
 ببند دهنتو! پسرهی نمک نشناس .آبرو برامون نذاشتی!دست عمه را کشیدم.
 نه عمه! اصالً اونجوری که شما فکر میکنین نیست!بیتوجه به حرفم دستش را کشیده و دوباره مشغول زدن شد اما یک لحظه زدن را تمام کرده و به من خیره شد.
چشمان آبی روشنش را ریز کرد و غرید:
 همهی اینا تقصیر توئه کارن!متعجب به خودم اشاره کردم:
 من؟ چرا آخه؟!داد زد:
 حرف نزن! همش تقصیر توئه که زن نمیگیری! این دوتارم از راه به در کردی .ببین چطور یه جوون بیستو شیشسالرو به م*شروب خوری انداختی!
بهسمتم آمده و حاال به جان من افتاد.
 خجالت نمیکشی تو؟ هان؟ چرا زن نمیگیری؟از زیر دست عمه فرار کرده و اعتراض کردم:
 واسه چی میزنین عمه؟ به زن گرفتن من چه ربطی داره آخه؟! ربط داره ،خیلیم ربط داره .مگه چقدر سخته؟ آخه پسرجون ،دختر واسه تو که کم نیست! خرجش فقط یه حلقس!با آمدن اسم حلقه دوباره یاد حلقهام افتادم .بهسمت هومن حمله کردم.
 حلقه .وای حلقه!شروع کردم پشتکمر هومن زدن.
 اگه تا ته معدتم رفته باشه باید همین االن برش گردونی .زودباش!سرفه کنان نالید:
 ن...نزن ب...بیانصاف! یه...یه حلقه...ا...ارزششو نداره که...م...منو بکشی...بکشیا!عصبی داد زدم:
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 ارزش نداره؟ لعنتی اون تنها شانس من بود!تنها امیدم! تو تنها شانسم و قورت دادی .تنها امیدمو ،حلقهی نامزدیمو!هومن حلقه را با سرفه بیرون انداخت .اما من بیتوجه به آن ،یک لحظه ساکت شده و حرفم را در ذهنم تحلیل کردم.
حرف خیلی بدی نبود ،البته اگر حضور عمه را لحاظ نمیکردم! زیر چشمی به صورت گرد و متعجب عمه نگاه کردم
و آب دهانم را قورت دادم .عمه مشکوک گفت:
 حلقه ی نامزدی؟ میخواستی بیخبر از من و مادربزرگ پیرت که واسه ازدواج تو لحظه شماری میکنه نامزد کنی؟!داد زد:
 آره؟ اینجا چه خبره؟فکر کنم ستونهای خانهی عمو از آن لحظه به بعد دیگر آن ستونهای سابق نشد! زلزلهی ده ریشتری هم
نمیتوانست به اندازهی داد عمه خانه را تکان دهد!
ترسان گفتم:
 ن...نه عمه.عصبی کیفش را وسط هال رها کرده و تهدید آمیز ،روبه من و هومن گفت:
 من میرم دستشویی .تا وقتی برمیگردم از جاتون تکون نمیخورین! همین امشب باید تکلیف هر دوتا تون ومشخص کنم .اون کیوانه بیفکر که شماها رو ول کرده به حال خودتون مگر اینکه من به دادتون برسم!
با رفتنش هر سه نفس راحتی کشیده و روی مبل ولو شدیم .هومن نالید:
 عمه که فقط عیدا میاد تهران ،واسه چی وسط سالی یه دفه سروکلش پیدا شده؟!نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 اومده چیکار؟ اومده منو زن بده! مگه عمه کتایون جز زن دادن من کار دیگهای هم داره؟!هستی مشکوک نگاهم کرد.
 ببینم کارن...ماجرای این حلقه چیه؟ضربان قلبم باال رفت! هول شدم و درحالیکه تالشم برای آرام نشان دادن خودم بیفایده بود ،لبخند نصفه نیمهای
زدم:
 ح...حلقه؟ ک...کدوم حلقه؟!هستی چشمانش را ریز کرد.
 خودتو به اون راه نزن! از کی میخواستی خواستگاری کنی؟ شیوا؟!با صدای زنگ در،خوشحال باز کردن در را بهانه کرده و به سمت آیفون پرواز کردم .سیاوش بود.
سمت بچهها برگشتم.
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 سیاوشه.هومن اخمی کرد.
 سیاوش واسه چی؟پوزخند حرص دراری زدم.
 واسه خاطر شما! البته اگه خبرِ اومدن عمه جون و دوادرمونای پر محبتش و داشتیم دیگه نیازی نبود خبرش کنیم!هومن گفت:
 مگه من چم شده بود؟ بعدشم اصالً مگه سیاوش کار دیگهای جز گند زدنم بلده؟!هستی به سمت در دوید.
 بیچاره بیخودی تا اینجا اومده .حتماً خیلیم ترسیده که چی شده!با رفتن هستی لبخندی روبه چهرهی حرصی هومن زدم.
 فکر کنم دیگه باید خواهرت و بفرستی بره!عصبی نگاهم کرده و پوزخندی زد.
 با سیاوش؟!خندیدم و کنارش نشستم.
 خودتم خوب میدونی که گیر دادنات به سیاوش الکیه! اون فقط یه کوچولو حواس پرت و خنگه .درست عین خودتوگرنه هیچ ایراد دیگه ای نداره.
از جا بلند شد.
 نچ .من تحمل ندارم شوهر خواهرم از خودم خوش تیپتر باشه!دستبهسـ*ـینه ایستاده و ابرو را باال انداختم.
 اوم .پس دردت اینه! بعله ،دقیقاً همینه!نزدیکش شدم.
 پس بچه بازی و بذار کنار! اگه میدونی که هستی با سیاوش خوشبخته زودتر دست به کار شو!یک تای ابرویش را باال انداخت.
 نه بابا دیگه چی؟ میخوای اصن برم به پای پسره بیفتم بگم تورو خدا زودتر بیا خواهر من و بگیر؟!خندیدم.
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 نه ،فقط میگم سربه سرشون نذار .بعدشم اگه اینا باهم ازدواج کنن اونوقت احتمال اینکه عمه کتی دست از سرزن گرفتن تو برداره از صفر درصد میرسه به شصت درصد! این عالی نیست؟
مرموز نگاهم کرد و لبخند کجی زد.
 تو چی؟!خودم را به گیجی زدم.
 من چی؟! کی میخوای از شیوا خواستگاری کنی؟!واژهی خواستگاری برایم غریب بود! من در یک آن این تصمیم را گرفته بودم و حاال نه تنها ازآن مطمئن نبودم ،بلکه
نمیتوانستم حس مثبتم نسبت به این کار را توجیه کنم .نمیدانم چه بود!غرور ،ترس ،خیره سری یا هر چیز دیگری
که میشد اسمش را گذاشت .به هرحال حاضر به قبول حس جدیدم نبودم .خودم را با این فکر که خریدن حلقه فقط
به خاطر عذرخواهی از شیوا بود توجیه می کردم در صورتی که کامالً مسخره بود! قلبم میگفت و عقلم انکار میکرد؛
ولی مطمئن شده بودم که این کار ،این تصمیم ناگهانی ،مثل بقیهی تصمیمهایم نبود .سرنوشت آدمها را تصمیمات
بزرگ و کوچکشان رقم میزند .خواه لحظهای باشند یا حاصل یک عمر تجربه و فکر ،به هرحال این تنها چیزی بود
که از آن فرار نمیکردم! من میدانستم که این تصمیم لحظه،ایِ بزرگ ،زندگیام را زیر و رو خواهد کرد پس نباید
عجله میکردم .نه آنقدر زود و بدون فکر ،نه آنقدر دیر که عمه کتایون بهزور دختر دیگری را به ریشم ببندد!
گیج گفتم:
 خوا...خواستگاری؟!تک خندهای کردم.
 اونم از شیوا؟ کی همچین حرفی زده؟ خودت! گفتی حلقه ی نامزدیه .خب کی االن تو زندگیته جز شیوا؟کالفه نچی کردم.
 ولم کن هومن! به هرحال باید هستی و شوهر بدی؛ قبل از اینکه عمه کتی براش آستین باال بزنه!خندید.
 آستین و که برای شما باال میزنه؛ ولی خب منم نمیتونم به همین راحتی خواهرم و دست کسی بدم!/هر چقدرمسیاوش خوب باشه که نیست ،من قبلش باید راجبش تحقیق کنم!
ابرو را باال انداختم.
 اوهو! مگه تو از این کاراهم بلدی؟!260
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 بعله که بلدم! تو چی راجع به من فکر کردی؟ میخوای اصالً در مورد شیوام تحقیق کنم ،هوم؟!چشم غرهای رفتم و زیر لب گمشویی گفتم .هومن خندید و به ساعتش نگاه کرد .محکم به پیشانیاش کوبید.
 وای من که پاک یادم رفته بود! باید برم دیدن نَنَم!چشمانم را درشت کردم.
 دیدنِ کی؟! ننهی جدیدم دیگه! مگه برات نگفتم؟نه. خب عیب نداره بعداً میگم .اگه نرم خانهی سالمندان پیشش میکشتم! فعالً.بهسمت کتش دوید که غریدم:
دپس عمه کتی چی؟ اگه بیادو ببینه نیستی دیگه تو خونه رات نمیده! ولش کن بابا .فکر کنم تو دسشویی خوابش بـرده!بهسمت در دوید که همان لحظه با ورود سیاوش به هم برخورد کردند .همانطورکه از کنارش رد میشد هول گفت:
 راجع به خواستگاریت فکر کردم .قبوله!دهانم از تعجب باز مانده بود.حرفهایم خیلی زودتر از آنچه که فکر میکردم اثر کرد یا شاید هومن از پسرهایی که
قرار بود عمه برای هستی در نظر بگیرد بیشتر از سیاوش بدش میآمد چون مسلماً انتخاب عمه ،هرسه نفرمان را به
فنا میداد!
روبه سیاوش و هستی که جلوی در بهتشان زده بود تک خندهای کردم:
 چرا خشکتون زده؟!بیاین تو.سیاوش پشتسر هستی وارد شدو با حسی مابین خوشحالی و تعجب پرسید:
 و...ولی مگه...مگه آقا هومن...خندیدم.
 بشین بابا .هومنه دیگه! معلوم نیست فازش چیه!نشست.
 شما چه خوش برخورد شدین؛ ولی یه چیزی ،من که هنوز رسمی خواستگاری نکردم!راست میگفت .عجب آدمهای هول و خنگی بودیم ما! تک خندهای کرده و پررو گفتم:
 خب...خب عیبی نداره! حاال بعداً رسمی هم میشه!هستی کنارم ایستاد و مضطرب در گوشم گفت:
261
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 جریان چیه کارن؟!لب زدم:
 همین که میبینی دیگه! سیاوش بهتره یا انتخاب عمه کتی؟حرفی نزد .ادامه دادم:
 پس به جا اینجا وایسادن برو یه چیزی برای شوهر آیندت بیار.هستی بهسمت آشپزخانه رفت که عمه کتی هم باالخره از دستشویی دل کند .وارد هال شد و متعجب به سیاوش
نگاه کرد.
 ایشون کی باشن؟!سیاوش بلند شد و سالم کرد.
لبخندی نصفه نیمه زدم.
 اِ عمه ،ایشون آقا سیاوش هستن .هم دانشگاهی هستی و البته...خود سیاوش ادامه داد:
 خواستگارش!عمه خیره به سیاوش شد و چشمانش را ریز کرد.
 خوبه...پس اگه یه ماه دیرتر اومده بودم االن همتون بیخبر از ما عروسی کرده بودین.نگاهم کرد.
 شما که حلقتونم خریدی! اِ...نه عمه جون! راستش هنوز هیچکدوم رسمی نشده!عمه اطراف را نگاه کرد.
 هومن و هستی کجا رفتن؟ هومن یه کار واجب داشت .هستیم آشپزخونس.عمه جیغی زد که سیاوش از جا پرید.
 چی؟ رفت؟!لبخندی نصفه و اجباری زدم.
 گ...گفتم که عمه ی...یه کار واجب داشت.نچ نچی کرد.
 بچه هم بچههای قدیم .یه احترامی واسه حرف بزرگترشون قائل میشدن!262
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 بعله عمه منتهی شما حرف نزدین ،تهدید کردین!توپید:
 ببند!به سیاوش نگاه کرد.
 خب آقا سیاوش ،بگو ببینم کارت چیه؟ خونه ،ماشین؟!سیاوش لبخندی زد.
 اِ...خب...به نظرتون بهتر نیست که این حرفارو جلسهی بعدی که خانوادمم همراهم میارم بگین؟ راستش خیلی یهدفهای شد .من واسه کمک به آقا هومن اومده بودم؛ ولی...
هستی با سینی چای وارد شد .عمه با لبخند گفت:
 عروس خانوم هم اومدن .دیگه تأخیر جایز نیست.هستی به عمه چای تعارف کرد که عمه گفت:
 اول آقا سیاوش.خجالت زده سینی را بهسمت سیاوش گرفت .سیاوش اما خیره به هستی مانده بود و نفس هم نمیکشید!
هستی سرفهای کرد که سیاوش به خود آمد ،چایی را برداشت و تشکر کرد .بهسمتم آمده و بعد از تعارف کردن چایی
لب زد:
 کارن یه کاری کن! اگه همینجور وایسیم تا دوثانیهی دیگه عمه همه چی و بریده و دوخته رفته!سرم را تکان دادم .سینی را روی عسلی گذاشت و خواست از بین منو عسلی رد شود که پایم را جلوی پاهایش گذاشته
و باگیر کردنشان به پایم ،هستی با کله وسط هال پخش شد .سیاوش از جا پریده و وحشت زده به سمت هستی دوید.
 ای وای هستی خانوم!کنارش نشست .هستی بهزحمت بلند شد.
 چی شد یه دفه؟!هستی سریع خودش را جمعوجور کرده و لبخندی زد.
 هیچی.چشم غرهای به من رفت که با لبخند کجی لب زدم.
 خودت گفتی!نکبتی زیر لب گفت و بلند شد .عمه خندید.
 یه زمین خوردن ساده بود دیگه! معلومه خیلی دوسش داری که انقدر ترسیدی.263
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هستی سرش را پایین انداخت و بهسمت اتاقش دوید .سیاوش هم هول گفت:
 اِ ،خب...من فکر میکنم که بهتره...بهتره دیگه برم .بعداً دوباره مزاحم میشم!بهسمت در فرار کرد و سریع کفشهایش را پوشید .بیچاره سیاوش که گیر ما افتاده بود .با لبخند بدرقهاش کردم و
بهسمت عمه برگشتم که جلویم سبز شد .وحشت زده عقب پریدم و دستم را روی قلبم گذاشتم.
 وای عمه چیکار میکنین؟ ترسیدم!چشمانش را ریز کرده و دست به کمر به مبلها اشاره کرد.
 بشین .حاال نوبت شماست!تک خندهای کردم و برای عوض کردن بحث گفتم:
 شما قبالً رفتین دیدن بابا یا مستقیم اومدین دیدن ما؟بهسمت مبلها هلم داد و توپید:
 بابات که همش سرش تو کاره ،شماها عالفین .بشین!روی مبل پرتم کرد و روبهرویم نشست.
 بحثم عوض نکن! حاالم مثل آدم بشین و همهچیزو راجب اون دختره بهم بگو. دختره؟! کدوم دختره عمه؟!چشم غرهای رفت و با تمسخر توپید:
 کدوم دختره؟ هستیو میگم .منظورم همونه که حلقه براش خریدی آقا کارن!از جا پریدم.
 ای وای هستی! باید برم پیشش .االن یکیو میخواد که آرومش کنه!دستم را کشید و دوباره روی مبل پرتم کرد.
 الزم نکرده! بشین ببینم .بگو منتظرم.دستانم را درهم گره کردم .انگار چارهی دیگری نداشتم:
 خب عمه...راستش...اسمش شیواست. که اینطور .شیوا ،خب؟سرم را پایین انداختم و از سیر تا پیاز ماجرا را برای عمه توضیح دادم.
***
فرزین
264
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فکر کنم بار بیستمی بود که مسیر پشت بام تا خانهام را آن هم به وسیلهی پلههای کوچک و غیراستانداردی که هر
لحظه امکان ریزش داشت ،با استرس و ترس و لرز رفته و آمده بودم .یعنی اولین مأموریتی هم که رفته بودم انقدر
ترس نداشت!
خسته و کالفه در خانه را هل دادم که با شنیدن صدای گزارش دهندهی فوتبال انگار دنیا را به من دادند .با شوق
غیرقابل وصفی بهسمت تلویزیون پرواز کرده و بساط تخمهام را پهن کردم.
محو لحظات حساس بازی شده بودم که با چکیدن قطرهای روی سرم تمام حسی که گرفته بودم با خاک یکسان
شد .همانطورکه پوستهی تخمهای را میان دست و دهانم نگه داشته بودم متعجب به سقف خیره شدم .بعد از چند
روز چک کردن کل خانه تازه متوجه سوراخ بزرگی که درست باالی سرم قرار گرفته بود شدم.
نچی کردم که با شنیدن صدای هیجان زدهی گزارش دهنده بیخیالی در دلم گفته و دوباره محو تماشای بازی شدم.
چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با قرار گرفتن تیم مورد عالقهام در شرایطی حساس و سرنوشت ساز ظرف تخمه را
به طرفی پرت کرده و داد زدم:
 آفرین .زود باش! بزن تو دروازه.یک ثانیهی دیگر تا رسیدن توپ به دروازه مانده بود که همان لحظه با صدای جیغ زنی تلویزیون خاموش و همه جا
تاریک شد .از عصبانیت کنترل را به طرفی پرت کرده و داد زدم:
 لعنتی! چرا االن؟ واقعاً چرا؟!کارد میزدی خونم در نمیآمد .از جا بلند شده و عصبی دستی داخل موهایم کشیدم .کمی که آرامتر شدم تازه یاد
لحظهی خاموش شدن تلویزیون افتادم .همان لحظه صدای جیغ یک زن را شنیده بودم! وحشت زده از ساختمان
بیرون دویده و به سمت راهرو رفتم .یک طبقه بیشتر پایین نرفته بودم که با دیدن مسعود ،درحال غذا دادن به سگش،
به سمتش رفته و پرسیدم:
 شنیدی؟ریلکس نگاهم کرد.
 چیو؟ از پایین صدای جیغ اومد.نگاهش را از من گرفته و به سگش دوخت.
 آهان اونو میگی؟ آره شنیدم .صدای جیغ خانم سمیعی بود.متعجب پرسیدم:
 خانم سمیعیه صاحبخونه؟!265
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سرش را تکان داد .خانم سمیعی پیرزنی غرغرو و بداخالق و البته صاحبخانهی عزیزم بود .شانس آورده بودم که
دعوایش با هومن و کارن سر ماشین به جاهای باریک نکشیده بود وگرنه دیگر اینجا جایم نبود! کارن و هومن
نمیدانستند که این بساط هر روز است .از همسایههایی که ماشین داشتند شنیده بودم خانم سمیعی رانندهای افتضاح
و درعینحال مغرور به خودش است .طوریکه اگر ذرهای به رانندگیاش ایراد بگیریم نه تنها از خانه بیرونمان میکند
بلکه چش و چالمان هم دیگر مثل سابق نمیشود!
حیران پرسیدم:
 واسه چی جیغ زد؟ خب چرا هیچکی کمکش نمیره؟!پوفی کشید.
 بریم کمک چیکار؟ کاری از دست ما برنمیاد!متعجب پرسیدم:
 یعنی چی؟ مگه مشکلش چیه؟همانطورکه دست روی سر سگش میکشید گفت:
 خودش مشکلی نداره ،مشکل دخترِ دیوانشه! دیوانه؟ مگه چشه؟!از جایش بلند شده و با آن هیبت بزرگش جلویم ایستاد.
 دخترش به هیچکدوم از خواستگاراش جواب مثبت نمیده! گیر داده که باید با پنجاهمین خواستگارم ازدواج کنم.دیوانست دیگه! از اون طرفم دلش میخواد ازدواج کنه؛ ولی چون سنش باالست دیگه به ندرت براش خواستگار پیدا
میشه .اینم که شرایطو میبینه یه دفه دیوونهتر میشه و هر روز با یه وسیلهای میخواد خودشو بکشه! احتماالً امروزم
قصد داشته همین کارو بکنه که جیغ مادرش رفته هوا.
نگران گفتم:
 خب اینجوری که نمیشه! یه وقت یه بالیی سر خودش میاره .مگه چند سالشه؟! چهل و پنج.مغزم سوت کشید!
هنوز فرصت حرف زدن پیدا نکرده بودم که با پیدا شدن سروکلهی خانم سمیعی دهانم بسته شد .سریع از پلهها باال
آمده و با دیدن ما درحالیکه نفسنفس میزد مضطرب گفت:
 تو رو خدا بیاین کمک! دخترم ول کن نی .میگه امروز هرجوری شده خودمو میکشم .دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم.266
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ناراحت خیرهاش شده بودم .بیچاره پیرزن به چه حال و روزی افتاده بود .بااینکه درهمین چند روز از رفتار و اخالقش
متنفر شده بودم اما با دیدن نگرانیاش دلم سوخت .مردم چه مشکالتی داشتند!
سریع بهسمتش رفتم.
 بریم. خدا خیرت بده.دوباره از پلهها باال دوید.
 زود باش!پشتسرش دویدم و به سمت خانهشان رفتم .همین که به در خانه رسیدیم برق هم آمد .خانم سمیعی جیغ زد.
 برقارو وصل کرد .االن یه بالیی سر خودش میاره!سرجایم خشک شدم .متعجب گفتم:
 وصل کرد؟ یعنی...یعنی شما قطش...پرید وسط حرفم:
 زودباش دیگه!بیخیال عصبانیتم بابت فوتبال شده و وارد خانه شدم .با دیدن دختری که با میخی در دستش جلوی پریزی ایستاده
بود بهسمتش دویدم و سریع دستش را از جلوی پریز کنار زدم.
 چیکار میکنی دختر؟!با چشمان گریان نگاهم کرده و دستش را کشید.
 ولم کن!دوباره دستش را به سمت پریز برد که اینبار نتوانستم مانعش شوم .مادرش جیغ زد و خودش هم چشمانش را بست
اما من متعجب خیرهی انگشتان لرزانش شدم .منتظر اتفاق بدی بودم؛ ولی خبری نشد! پیرزن دست از جیغ زدن
برداشته و دخترهم از کنار چشمش نگاهی به دستش انداخت .وقتی دید خبری نیست آهسته چشمانش را باز کرد.
 چرا نشد؟!به پریز نگاه کرده و با دیدن عکس کوچک تلفن رویش غریدم:
 اون پریز تلفنه!پوفی کشیدم و به دیوار چسبیدم .خودم را پایین کشیدم و نشستم ،دستم را داخل موهایم فرو بردم و نفسم را بیرون
فرستادم.
 نزدیک بود سکتمون بدی!267

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

دختر گریه افتاد و بهسمت اتاقی دوید.
وقتی در را بست رو به مادرش پرسیدم:
 من همه چیو راجب دخترتون میدونم.چرا میذارین این کارو با خودش بکنه خانوم سمیعی؟ باید مجبورش کنینازدواج کنه!
آهی کشیده و روی مبل نشست .با چشمان گریان گفت:
 نمیتونم پسرم! نمیتونم جلوی این کارشو بگیرم .قراره براش یه خواستگار خوب بیاد؛ ولی میدونم که قبولنمیکنه .این چهل ونهمین خواستگارشه!
واقعاً با دیدن شرایطش نگران شده بودم .نفسم را بیرون فرستادم.
 یعنی هیچ راهی نیست که قبول کنه؟سرش را به چپ و راست تکان داد.
 هیچی!چند لحظه به فکر فرو رفتگ و خوشحال گفتم:
 چرا یه راهی هست!متعجب نگاهم کرد.
 چی؟! اگه قبل از اون پسر براش یه خواستگار بره اونوقت همهچی حله!نگران گفت:
 آخه کی؟ نکنه میخوای بگی یکیو بهزور پیدا کنم و بگم تورو خدا بیا خواستگاری دختر من؟ هیچ پسری قبولنمیکنه!
اعتراض کردم.
 آخه چرا نکنه؟ درسته مردم بد شدن؛ ولی نه دیگه تااین حد! اگه شرایط دخترت و براشون بگی هر کاری از دستشونبربیاد انجام میدن!
داد زد:
 نه نمیدن!آرامتر ادامه داد:
 مثالً خودت حاضری همچین کاری کنی؟!چشمانم درشت شد و به خودم اشاره کردم.
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 من؟! آره .مگه تو چه فرقی با پسرایی که میگی داری؟! من...آخه من...فاصلهی سنیم... مگه قراره ازدواج کنین؟ یه خواستگاریه!از جا بلند شد.
 خواهش میکنم!بلند شدم .واقعاً گیج شده بودم! عجب غلطی کردمها.
بریده بریده گفتم:
 خب...خب...جلویم ایستاده و با چشمان گریان خیرهی چشمانم شد.
 خواهش میکنم پسرم! خب...چیزه...ناگهان تغییر حالت داد و عصبی گفت:
 اصالً مگه دست خودته؟ اگه قبول نکنی از این خونه پرتت میکنم بیرون!انگار چارهی دیگری نداشتم .خودم را با این موضوع که فقط یک خواستگاری دروغین است آرام کردم.
 قبول .باید چیکار کنم؟!خوشحال گفت:
 تو اولین فرصت بیا خواستگاریش!لبخندی نصفه نیمه زدم:
 باشه ،پس من فعالً برم .خیلی خستم باید بخوابم.با ذوق تشکر و خداحافظی کرده و تا دم در بدرقهام کرد .از پلهها باال رفته و وارد خانهام شدم .در را بستم و به ساعت
نگاه کردم .ده بود! خیر سرم قرار بود فردا اداره هم بروم .من هم که خرس قطبی! سریع تشکم را پهن کرده و
خوابیدم .شکر خدا به این یک مورد ،یعنی خوابیدن روی زمین عادت داشتم وگرنه که دیوانه میشدم.
پلکهایم سنگین شده بود که با خوردن بوی مزخرفی به مشامم خواب از سرم پرید .بلند شده و رد بو را گرفتم.
بهسمت بالکن رفته و با دیدن دودی که به هوا بلند شده بود نگاهم را به سمت حیاط کوچک ساختمان سوق دادم.
دستانم را روی نردهها گذاشته و متعجب به چند نفر که دور آتش نشسته و انگار درحال دعا خواندن بودند چشم
دوختم.
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داد زدم:
 اون پایین چخبره؟!یکی از آنها سرش را باال آورده و با اخم گفت:
 ساکت .حرف نزن وگرنه روح پدربزرگ جلو نمیاد!چشمانم درشت شد.
 هان؟!داد زد:
 هانو مرگ .اه برو بکپ دیگه! چیکار به کار بقیه داری؟حرصی غریدم:
 اگه بوی گند این دود بذاره حتماً! معلوم نیست چی توی این آتیش ریختین که بوی گندش همهی ساختمونو گرفته.خاموشش کنین.
وقتی دیدم به حرفهایم محل نمیدهند با غرولند به داخل برگشتم.
 معلوم نیس خونس یا دیوونه خونه! خدایا بهم صبر بده.بعید میدانستم حتی تا هفتهی دیگر هم در این خانه دوام بیاورم.
خوابیده و چشمانم را بستم که با صدای جیغشان نفسم را پرحرص بیرون فرستادم .دوباره به بالکن رفته و بلند غر
زدم:
 خب مگه مجبورین یا احضار روح نکنین یا اگه میخواین این جنگولک بازیارو در بیارین الاقل نترسین!به داخل برگشته و اینبار با هزار دعا و نیایش که مبادا اتفاق دیگری بیفتد ،باالخره خوابیدم!
***
کارن
 من باید تکلیفم رو با این کیوان روشن کنم!عمه این را گفت و عصبی بهسمت تلفن رفت که سریع دستش را گرفتم و نالیدم:
 نه عمه خواهش میکنم به بابا چیزی نگین .خودم حلش میکنم!مشکوک نگاهم کرد و چشمانش را ریز کرد.
 چرا؟ ببینم...نکنه باز رابطت با پدرت شکراب شده؟ آره؟!نفسم را بیرون فرستادم.
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 نه عمه!دستانش را به کمرش زده و روبهرویم ایستاد .باهمان چشمان ریز شده که مسلماً به هومن هم ارث رسیده بود ،تهدید
آمیز گفت:
 راستشو بگو کارن! خب ،راستش...چنان جیغی زد که سکته کردم.
 بگو دیگه!وحشتزده نگاهش کردم و با ترس و لرز ماجرای کار هومن و سیلی خوردنم از بابا جلوی همه را گفتم .عمه متحیر
نگاهم کرده و عصبی لب زد:
 چی؟ کیوان رو کارنِ من دست بلند کرده؟!بهسمت گوشی رفت.
 خودم حقش و کف دستش میذارم.به سمتش دویدم.
 وای عمه نه تورو خدا ول کنین .نمیخواد به بابا زنگ بزنین! نمیخوام به بابات زنگ بزنم .شمارهی شیوا رو بده ببینم!چشمانم درشت شد.
 شیوا! واسه چی؟!محکم پشتسرم زد و غرید:
 احمق! میخوام گندکاریه تو و اون هومن گوربهگور شده که بلدم وقتی اومد چیکارش کنم رو جمعوجور کنم دیگه.باید از دل شیوا در بیارم تا بتونی دوباره باهاش حرف بزنی!
تک خندهای کردم و خوشحال گفتم:
 جدی؟ یعنی میشه؟!روی شانهام زد و با لبخند گفت:
 کار برای عمه کتایونت نشد نداره پسرجون! اینو صدبار بهت گفتم؛ ولی یه چند روزی باید دندون به جیـ*ـگربگیری!
لبخند روی لبم ماسید.
 چند روز؟ عمه من...271
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سرم را پایین انداختم.
 من طاقتشو ندارم .اگه همین فردا نبینمش و واقعیتو بهش نگم دیوونه میشم! من...من...چانهام را گرفت و سرم را باال آورد .با لبخند در چشمانم خیره شد.
 همیشه آرزو داشتم دختری و پیدا کنی که واقعاً دوسش داشته باشی؛ ولی از این حال و روزت پیداس که حست بهاون دختر یه چیزی بیشتر از دوست داشتنه!
ابرو باال انداخت.
 پس زودباش! شمارشو بگو آقای عاشق.خجل خندیدم و سریع موبایلم را از جیبم بیرون اوردم .شماره شیوا را برای عمه خواندم .شماره را که گرفت بهسمت
اتاق فرار کرد
پشتسرش دویدم و اعتراض کردم:
 اِ ،کجا میری عمه؟ منم میخوام بشنوم!با شیطنت ابروهایش را باال انداخت.
 نچ .تا من زنگم و میزنم تو برو آماده شو .میخوایم بریم بیرون!در مقابل نگاه منتظر و نگرانم لبخندی حرص درار زده و در را بهم کوبید .نگران پشت در ایستادم و دستان عرق
کردهام را درهم گره کردم که عمه داد زد:
 پشت در گوش واینسا .آماده شو!با توجه به این موضوع که فرمایشات عمه بیبروبرگرد باید انجام میشد ،ناچاراً از نگاه کردن به در بسته دل کنده و
به سمت لباسهایم رفتم .دکمه آخر بارانیام را بستم که همان لحظه عمه از در بیرون آمد .بهسمتش دویده و
مضطرب نگاهش کردم.
 چی شد عمه؟!نفسش را بیرون فرستاد و لبخندی پیروزمندانه زد
 خیلی دختر سرسختی بود وقتی فهمید عمتم و میخوام راجب تو حرف بزنم نزدیک بود از پشت تلفن دخلم روبیاره!
یک تای ابرویش را باال انداخت.
 ولی من کتایونم ،هرچی بخوام همون میشه!خوشحال گفتم:
 یعنی قبول کرد که قصد و نیت بدی نداشتم؟!272
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خندید و با دو دستش بهعقب هلم داد.
 اوووه .چه خبرته پسرک ورپریده؟ آروم باش!بیقرار گفتم:
 نمیتونم .تو رو خدا بگین چی گفت عمه! تقریباً راضی شد؛ ولی اصل کار خودتی آقا کارن .باید خودت از دلش در بیاری .یه چند جلسه دیگه کار داره .چندباردیگه که بهش زنگ بزنم همه چیو از زیر زبونش میکشم .اونوقته که تو میای وسط و با شرایطی که من برات
تعیین میکنم ازش خواستگاری میکنی .مطمئن باش که نه نمیشنوی!
عمه آدم اعصاب خورد کنی بود؛ ولی حرفهایش بدجور دلگرمم کرد .اطمینان داشتم که اگر به چیزی مطمئن باشد
قطعاً همان میشود!
 درضمن...چشمکی زد.
 قرار شد عکسارو برات بفرسته تا دوباره ویرایشش کنی .حواست به ایمیلت باشه!تک خندهای خوشحال کردم.
 وای خدا! عالیه .راستی چه امروزی شدی عمه! ایمیل؟!اخمی کرد.
 من همیشه امروزی بودم پسرجان! حاالم بجنب .زود برو ماشین و روشن کن که کلی کار داریم!متعجب پرسیدم:
 چه کاری؟ کجا قراره بریم؟بهسمت در حیاط هلم داد.
 میگم حاال! زودباش تمبل خان.داد زد:
 منو کارن داریم میریم بیرون .مراقب خودت باش هستی جون!بیرون رفتم .ماشین را روشن کردم که عمه هم رسید و سوار شد ،در را بست و راه افتادیم .روبه عمه پرسیدم:
 خب ،کجا میریم؟ چقدر عجله داری! فعالً تا خیابون اصلی برو.دنده را عوض کرده و ابرویم را باال انداختم.
 عمه خیلی مرموز شدیا! دارم از کنجکاوی میمیرم.273
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خندید .چند دقیقه بعد گفت:
 بپیچ به چپ.مسیری را که عمه میگفت رفتم تا این که کمکم خودم متوجه شدم مقصدمان کجاست .سرعتم را کم کردم و روبه
عمه با اخم پرسیدم:
 عمه .این...اینکه مسیر خونهی خودمونه!سر تکان داد.
 درسته.متوقف شدم و عصبی گفتم:
 چرا منو تا اینجا کشوندین عمه؟ مگه بهتون نگفتم که نمیخوام بابارو ببینم؟جدی نگاهم کرد.
 ولی باید ببینی! نمیشه که بقیهی عمرتو با ندیدن اون بگذرونی.نگاهم را به جاده دوختم و آب دهانم را قورت دادم.
 خوبم میشه! مگه اون پدر ،تو این ساال واسم چیکار کرده که نیاز به دید...با قرار گرفتن انگشت عمه روی لبهایم ساکت شدم.
 هیس .حرفی نزن که بعدا از گفتنش پشیمون بشی عمه .راهت و برو!دستانش را که برداشت عاجزانه گفتم:
 ولی آخه...پرید وسط حرفم:
 ولی و اما و اگر نداره .هرچی عمه کتیت بگه همون میشه! مگه یادت رفته؟نگاهم کرد و مهربان گفت:
 نگران نباش .من نمیذارم غرورت بشکنه حتی اگرم میشکست مطمئن باش ارزشش و داشت .اگه همینجوریکه خودت میخواستی پیش میرفتی مطمئن باش یه روزی حسرت تکتک ثانیههای که میتونستین کنارهم بشینین
و پدرو پسری گپ بزنین بهدلت میموند.
لبخندی زورکی روی لبم نشاندم و نفسم را بیرون فرستادم .ماشین را روشن کردم و بهسمت خانه رفتم .جلوی در
ایستادم و هر دو پیاده شدیم .عمه زنگ زد که بابا آیفون را برداشت.
 کیه؟عمه بلند گفت:
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 کی میخواستی باشه؟ بهترین خواهر دنیا.با باز شدن در عمه وارد شد .به من که مردد ایستاده بودم نگاهی کرده و لبخند زد و دستم را کشید.
 بیا تو دیگه! ناز میکنه برا من!وارد شدم و در را بستم که همزمان بابا از درسالن خارج شد.
 چه عجب کتی خانوم! این موقع سال اینجا چیکار میکنی؟ اومدی...با دیدن من حرفش نصفه ماند .سالمی آهسته کردم و سرم را پایین انداختم .او زده بود؛ ولی من خجالت میکشیدم.
از پلهها پایین آمده و غر زد:
 علیک .میبینم که هنوز راه خونه رو یادت نرفته!عمه بین منو بابا ایستاده و گفت:
 درست حرف بزن با بچه! این تویی که بچههارو یادت رفته .همش تقصیر توئه که این بچهها والویلونن دیگه .حاالدو قرت و نیمتم باقیه؟!
بابا اعتراض کرد:
 پس بگو .گفتم تو کاری جز دعوا کردن با من نداری! حتماً االنم یک کاره از روستا بلند شدی اومدی تهران که مخمنو بخوری بعدشم بچهها والویلونن؟ منظورت چیه؟!
 والویلونن دیگه! اگه والویلون نبودن که میفهمیدی پسرِ بردارت افتاده به م*شروب خوری!چشمانم درشت شد و سریع پریدم وسط حرفش:
 ای وای نه عمه! م*شروب خوری چیه؟ بهتون که گفتم ،اون فقط یه اتفاق بود!توپید:
 تو ساکت!بابا با ابروهای درهم جلوتر آمد و عصبی پرسید:
 تو...تو چی گفتی؟ نفهمیدم!پریدم بین بابا و عمه و سریع گفتم:
 نه بابا! باور نکنین .عمه داره سربهسرتون میذاره!بابا پسم زد و روبه عمه گفت:
 ساکت! بذار عمت حرفش رو بزنه .گفتی هومن چیکار کرده؟!عمه معترض گفت:
275
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 حاال آقا هومن یه اشتباهی کرد .میدونی فاجعه کجاست؟ فاجعه اونجاییه که برای هستی خواستگار میاد؛ ولی تواز هیچی خبر نداری!
چشمان بابا قرمز شد.
 خواستگار؟!هرچه سعی کردم مانع عمه شوم و بین او و بابا قراربگیرم موفق نشدم .عمه ادامه داد:
 بعله آقا کیوان ،خواستگار! حاال هومن و هستی هیچی! اونا بچههای برادرتن؛ ولی پسر خودت چی؟سریع گفتم:
 وای نه تورو خدا عمه! من هیچی ،اصالً من غلط کردم!بابا نگاهم کرد.
 کارن چی؟!عمه بلند و رسا طوری که صدایش تا خانهی همسایهها هم میرفت ،هوار زد:
 پسرت عاشق شده! دلشو داد به دختره رفت .اونوقت تو اینجا وایسادی با اون چشمای وزغیت به من زل زدی!بابا که دیگر درحال خودش نبود متحیر به من زل زد.
 عمت چی میگه کارن؟داد زد:
 هان؟!قلبم روی هزار میزد .هیچ فکر نمیکردم که عمه درعرض دو دقیقه ،آن هم با چنین حالتی پتهی هر سه نفرمان را
روی آب بریزد! کار هر سه نفرمان را یک شبه ساخته بود .جرئت نداشتم به بابا نگاه کنم و مدام نگاه خجالت زدهام
را میدزدیدم که عمه گفت:
 همینه دیگه وقتی همش سرت تو کاره و فرصت نمیکنی دو کلوم با این سهتا بچه حرف بزنی همین میشه! حتیاگه حرفم بزنی همش بحث و دعواست .واسه همینه که هیچی و بهت نمیگن! به جای محبت ،سیلی تحویل پسرت
میدی اونوقت انتظار داری بشینه کنارت و از احساساتش باهات حرف بزنه؟ مطمئنم اگه من بینتون نبودم و این چیزا
رو میفهمیدی االن هرسه شونو تا دم مرگ بـرده بودی .این چه رفتاریه کیوان؟ هان؟ تو از کی تا حاال انقدر عوض
شدی؟ از کی تاحاال به خودت اجازه دادی پسرتو با یه عشقم خشک و خالی قضاوت کنی؟ چطور میتونی بچهی تنها
برادرتو ،کسی که تو بغـ*ـل خودت بزرگ شده هر انگیو که بهش میچسبونن سریع باور کنی؟ هان؟ درسته از زبون
منه؛ ولی تو نباید باور کنی!
متعجب به عمه نگاه کردم .پس او میدانست که هومن از قصد م*شروب نخورده و بازهم کتکش زد؟ عجب!
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عمه ادامه داد:
 بچههایی که از برگ گل پاکترن؛ ولی تو چی؟ با یه کلمه ،با یه حرکت دست ،دلشونو میشکنی .این چه وضعیهکیوان؟ اون پسر توئه! هومن و هستی بچههای برادرتن .قرار نیست به جرم عاشق شدن یا یه اشتباه اتفاقی یه جوری
براشون قیافه بگیری که انگار باید همین امشب اعدام بشن!
 این قانونای مزخرفتو بذار کنارو یه ذره به این سه تا فکر کن .اونا جوونن ،مغرورو کله شق!درسته که نباید اجازهیهرکاریو بهشون داد؛ ولی نباید با خورد کردنو بحث کردن باهاشون دستو پاشونو بست! تو چطور تونستی جلوی همکارا
و دوستای پسرت اینجوری خوردش کنی؟ هان؟
عمه دیگر حرفی نزد .تمام مدت درجایم ایستاده و مثل بچهای ترسیده و مظلوم فقط شنوندهی حرفهای عمه بودم.
حرفهایش داغ چندین سالهی دلم را تازه میکرد .با لحنی آرامتر ادامه داد:
 زودباش کیوان ،همین االن پسرتو بغـ*ـل میکنیو ازش معذرت میخوای .از فردا هم دیگه براش قانون نمیذاریکه حق نداره سر کار بیادو از این مزخرفات!
بابا با چشمانی سرخ نگاهم کرده و جلو آمد.
 تو راس میگی کتایون من اشتباه کردم!باورم نمیشد اگر میدانستم حرفهای عمه تا این حد تأثیر گذار است زودتر خودم دست به کار شده و از روستا
میآوردمش.
بابا همانطور که جلو میآمد ادامه داد:
 جوونن ،غرور دارن.روبهرویم ایستاده و حالت چهرهاش را تغییر داد .نفس پرحرصش را توی صورتم فوت کرده و با اخم گفت:
 ولی نه اونقدر که مهمترین مسائلو از پدرشون پنهان کنن .تا امروز تو مایهی افتخارم بودی کارن؛ ولی از امروز...سرش را به چپ و راست تکان داده و ادامه داد:
 دیگه حتی لیاقت اینم نداری .همهچیز به میل خودته نه؟ هیچ اتفاقی به من ربط نداره؟ شماها اونقدری بزرگشدین که خودتون تصمیم بگیرین پس دیگه چه نیاز به پدر؟ چه نیاز به عمو؟
متعجب خیرهی چهرهاش شده بودم .لب زدم:
 مَ...پرید وسط حرفم:
 از فردا میتونی برگردی سر کارت؛ ولی دیگه نه من نه شما .هر اتفاقی که براتون بیفته پایِ خودتونه!ابروهایش را باال انداخت.
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 مگه نه اینکه خودتون تصمیم گیرنده هستین پس منافع و عواقبشم برای خودتونه .اینو به هومن و هستی هم بگو.دیگه نمیخوام هیچکدومتونو ببینم! شیر فهم شد؟
عقبعقب رفتم و متعجب خیرهی چهرهی عصبانیاش شدم .داد زد:
 گمشو بیرون!میخکوب شدم .عمه روبهرویش ایستاد و اعتراض کرد:
 درست حرف بزن کیوان! کنار بزار اون غرور لعنتیو.عصبی گفتم:
 الزم نیست عمه .این غرور ،عضو جدانشدنی از پدرمه!ابرو باال انداختم.
 آ ببخشید .آقای کیوان احمدی غرورشه که از همهچیز مهمتره .من رفتم عمه.چرخیدم و بهسمت در رفتم که با صدای عمه متوقف شدم.
 وایسا کارن! اگه قراره اینجوری باشه پس منو کیوان هم دیگه باهم صنمی نداریم.مطمئن بودم که این حرفها را چشم در چشم بابا میزد .ادامه داد:
 حاال که بحث از قطع روابطه ،بهتره شمام بدونی که دیگه خواهری به اسم کتایون نداری چون هیچکس دوستنداره خواهر یه آدم مغرور و یه دنده و لجباز باشه .فکر میکردم حرفای امشبم تکونت میده؛ ولی نه! قلب تو از سنگه،
سنگایی که جنسشون از غروره؛ ولی این سنگا همیشه نمیتونن دور قلبت حصار بکشن .یه روزی این حصار میشکنه
و به خودت میای که دیگه خیلی واسه جبران دیر شده .کارن اومده بود برای آشتی؛ ولی تو پسش زدی! یادت باشه
یه روزی حسرت امروزو میخوری .روزی که میتونستی برای همیشه این کدورتو از بین ببری؛ ولی نخواستی!
خداحافظ.
عمه پشتسرم قدم برداشت.
 بریم عمه.از خانه خارج شدیم که بابا داد زد:
 بهسالمت!نشستم و عصبی در ماشین را بههم کوبیدم .سرم را روی فرمان گذاشتم و چند نفس عمیق کشیدم که با قرار گرفتن
دستی روی شانهام بهسمت عمه برگشتم.
 کارن. جانم عمه؟278
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 یه چیزی بگو عمه! اینجوری که میبینمت دلم میگیره.پوزخندی زدم.
 چی بگم عمه؟ از دعوت پر از احترام بابا به خونه بگم یا حرفای قشنگش؟ بیخیال اون شو .دیگه ایمان پیدا کردم که کیوان برای منو شما تموم شدس. من خیلی وقت بود که ایمان پیدا کرده بودم! برای همینم حاضر نبودم همراهتون بیام. قبول! اشتباه از من بود .میدونم که نمیتونی ببخشیم؛ ولی من تا تورو زن ندم ولت نمیکنم.خندیدم.
 این چه حرفیه عمه؟ تقصیر شما چیه آخه؟بعدشم ،تو رو خدا زن دادن منو ول کنین .مگه هومنو هستی نیستن؟ بهازدواج اونا گیر بدین خب!
 چی شد؟ تو که تا همین یه ساعت پیش واسه دیدن شیوا لهله میزدی؟ حاال میگی نمیخوای ازدواج کنی؟ بعدشم،نمیشه! تو بزرگتری و اول باید تورو بفرستیم سرخونه زندگیه خودت!
خندهی تلخی کردم.
 فکر میکنین شیوا قبول میکنه؟ ازدواج با پسری که نه تنها مادر نداره بلکه پدرشم از خونه بیرونش کرده؟!موهایم را نوازش کرد.
 عوضش یه عمهی باحال داره که قراره برای عروسیش سنگ تموم بذاره .بجنب .راه بیوفت که از فردا عالوه برکارای اداره ،ناز کشیدنِ عروس خانوم هم به وظایفت اضافه میشه!
خندیدم و به سمت خانهی عمو حرکت کردم .در را باز کردیم و وارد شدیم .با دیدن هومن که روی مبل نشسته و با
قیافهای گرفته محو نقطهی نامعلومی شده بود ،حال خودم را فراموش کرده و بهسمتش رفتم .کنارش نشستم که به
خود آمد .لبخندی کمرنگ زده و سالم کرد .عمه کیفش را روی مبل گذاشت.
 من میرم بخوابم .شمام زودتر بخوابین که صبح مجبور نشم با لگد از خواب بیدارتون کنم.هر دو خندیدیم و همزمان شب بخیر گفتیم.
با رفتن عمه دستم را دور شانهی هومن حلقه کردم.
 چی شده پسرعمو؟ تو خودتی؟نفسش را بیرون فرستاده و لبخندی زد.
 هیچی! تو چه خبر؟چشمکی زد.
 با عمه کجا رفته بودی؟!279
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پوفی کشیدم.
 نپرس که نمیگم؛ ولی تو باید بگی!آهی کشید.
 امروز رفتم خانهی سالمندان.آره گفتی میرم؛ ولی آخرش ما ماجرای ننهی جدیدتو نفهمیدیما .بگو ببینم! با فرزین واسه پیگیریه کارای چمدون رفته بودیم که سر از خانهی سالمندان دراوردیم .اونجا یه نفر منو با پسرشاشتباه گرفتو بهزور ازم قول گرفت که زودبهزود بهش سر بزنم .منم امروز رفتم پیشش.
متعجب گفتم:
 عجب! خب. خیلی ناراحت بود .واقعاً نمیتونستم ،نمیتونستم با شوخی و خنده خوشحالش کنم! غمگین بود .بهم گفت دلم برابستنی تنگ شده .بهش گفتم هوا داره سرد میشه؛ ولی زیر بار نرفت!
لبخند تلخی زد.
 بردمش بیرون و بستنی خوردیم .میخندید .از اون لبخندایی که ما ازش محروم بودیم .بعدش نشستم پای حرفاش.حرفاش بدجور بهمم ریختو دلمو سوزوند.
با چشمای نمناکش نگاهم کرد.
 باورت میشه کارن؟ دل منه غریبه رو سوزوند چه برسه به اون پیرزن بیچاره!متحیر به چشمان قرمزش خیره شدم .باورم نمیشد .هومن و گریه!
پرسیدم:
 مگه چی میگفت؟ میگفت بچههاش اینجا ولش کردن! میگفت از بین خواهر برادرات فقط تویی که بهم سر میزنی .از زیر زبونشکه حرف کشیدم فهمیدم بچههاش توهمین شهرن؛ ولی حتی سالی یهبارم به پیرزن بیچاره سر نمیزنن.
گریه افتاد.
 باورت میشه کارن؟ اونا تو همین شهرن؛ ولی...واقعاً ناراحت شدم .حلقهی دستانم را محکمتر کردم.
 گریه نکن .اون دیگه تو رو داره!حرصی گفت:
 یکی میشه بچهی بیصفت اون زن بیچاره ،یکیم میشه من که داغ یه لحظه دیدن مادرم تو دلم مونده!280
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آهی کشیدم.
 آدما باهم فرق دارن هومن .همه که مثل تو نیستن!صدایش را باال برد.
 یعنی چی کارن؟ یعنی حتی اندازهی یه نخود احساسم تو اون قلبای بیصاحابشون نمونده؟خواستم حرفی بزنم که با لرزش موبایلم حواسم سمت آن رفت .ایمیل جدیدم را باز کرده و با دیدن عکسهای شیوا
لبخندی روی لبم آمد .هومن میان گریههایش تک خندهای کرد.
 عکسم که براتون ایمیل میکنن .میبینم که روابطتتون دوباره حسنه شده!روبه هومن خندیدم.
 آره .البته به لطف عمه!لبخندی زد.
 خدارو شکر .دلم نمیخواست اشتباه ما باعث جداییتون بشه.دوباره به حال خودش برگشت.
 هنوزم باورم نمیشه! آخه آدم انقدر پست؟جوابی نداشتم .هستی متعجب بهسمتمان آمد و پرسید:
 سالم .چی شده؟هومن سریع اشکهایش را پاک کرد و روبه هستی گفت:
 تو چرا هنوز نخوابیدی؟ مگه فردا دانشگاه نداری؟هستی اخمهایش رادرهم کشید.
 مگه شما نباید برین اداره؟ خب شمام که بیدارین! بعدشم من داشتم کارای دانشگاهم و جمعوجور میکردم که باصدای تو...
به هومن خیره شد.
 ببینمت ،داشتی گریه میکردی؟!هومن سریع گفت:
 وا! منو گریه؟!هستی سرپا نشسته و در صورت هومن خیره شد .هومن نگاهش را از هستی دزدید و سریع بلند شد.
 من میرم بخوابم .شب بخیر.هومن سریع فرار کرد و هستی روبه من پرسید:
281
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 این چش بود؟!لبخندی زده و از جایم بلند شدم.
 هیچی ،یکم حالش گرفته بود .بی خیال ! برو بخواب که اگه فردا عمه با صد و یک روش برای بیدار کردن بهسراغمون اومد قبلش خودمون بیدار شده باشیم!
مشکوک نگاهم کرده و بعد از گفتن شب بهخیر ،بهسمت اتاقش رفت .جوابش را با شب بهخیر داده و بهسمت کاناپهای
که هومن با لطف بسیار تقدیمم کرده بود رفتم.
***
فرزین
با صدای زنگ هشدار از خواب پریدم .نچی کرده و بعد از نثار کردن فحشی به خودم و کارم و ساعت کاری بلند شدم.
آبی به صورتم زده و بعد از خوردن صبحانهی مختصری سریع آماده شدم .با ورودم به اداره به همه سالم کردم و
به سمت اتاقم رفتم که با کارنِ گرفته و اخمو مواجه شدم .متعجب نگاهش کردم .مگر قرار نبود تا چند روز اداره نیاید!
بهسمتش رفتم و سالم کردم .او هم سالم کرد و دست دادیم .لبخندِ روی چهرهاش کامالً مصنوعی و زوری بود حتی
برای کسی که از ده متری نگاهش میکرد.
راستش آن قدر بدخلق بود که جرئت سؤال راجع آمدنش به اداره را به خودم ندادم و او هم با گفتن بعداً میبینمت
سریع بهسمت اتاقش رفت.
***
به پروندهای که جلویم باز کرده بودم خیره شده و متوجه گذر زمان نبودم که با تقی که به در زده شد نگاهم بهسمت
در رفت .حامد بفرماییدی گفت و بعد از باز شدن در دست هومن همراه در کشیده شد .نگاهش را روبه چهرهی من
سوق داد.
 آماده شو بریم.متعجب نگاهش کردم.
 کجا؟ بیا حاال!گیج به قیافهی پرسشگر حامد نگاه کردم و دوباره روبه هومن گفتم:
 خب کجا؟ بگو ،حامد که غریبه نیست. بابا راجب خواستگار سیریش خواهرمه! راحت شدی؟!حامد خندهای کرد که بلند شدم و روبه هومن گفتم:
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 هنوز کارم تموم نشده .منو میخوای چیکار؟! به کمکت احتیاج دارم .زودباش دیگه! ولی...با صدای حامد بهسمتش برگشتم.
 عیب نداره برو! من کارتو تموم میکنم.لبخندی زدم و با خجالت تشکر کردم .سریع لباسم را با لباس شخصی عوض کردم و بعد از خداحافظی از حامد همراه
هومن از اتاق خارج شدم.
هومن دستم را کشید.
 بدو اگه عموم ببینتمون آتیشی میشه!بعد از اینکه از اداره خارج شدیم پرسیدم:
 خب ،قراره چیکار کنیم؟مچ دستم را رها کرد.
 تحقیق راجب سیاوش! اول از همه هم از دانشگاه شروع میکنیم؛ واسه همینه که مجبور بودم زود بیام پیشت .بایدتا دانشگاه تعطیل نشده بریم و همهچیزو راجب سیاوش و پدرِ پایاننامه قبول نکنش بفهمیم!
 خب من باید چیکار کنم؟! تو قراره یه موتور گیر بیاری و بیای دنبالم. موتور چرا؟ نمیشه با آژانس بریم؟غرید:
 وقتی بهت میگم موتور گیر بیار یعنی نمیشه دیگه!اصالً معنی کارهایش را نمیفهمیدم .پوفی کشیدم.
 باشه .برای موتور باید بریم خونهی ما .تو انباریمون یه موتور قدیمی داریم. نه دیگه نشد! تو برو موتورو بیار ،منم میرم خونه .بعدش بیا دنبالم .من باید خستگی در کنم!چشمغرهای رفتم.
 خیلی پررویی به خدا! مگه من خسته نشدم؟ برم موتورو بیارم بعدم بیام دنبالِ آقا؟ آره.این را گفت و بعد از تکان دادن دستش برای تاکسی ،خداحافظی کرد و سریع سوار شد.
داد زدم:
283
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 الاقل منم سوار میکردی!نفسم را پر حرص بیرون فرستادم و بعد از گرفتن تاکسی ،بهسمت خانه حرکت کردم .هنوز یک کلید دیگر از در خانه
را داشتم .در را باز کردم و وارد شدم که صدای قهقهههای زیبا از داخل باغ به استقبال ورودم آمد.
 بچه؟ جدی میگی یا شوخیه؟بابا خندید.
 چیه مگه؟ خب تو جوونی ،پرشور و شر .حتماً بچه هم دوست داری!زیبا خندید و چیزی نگفت .پوزخندی زدم .تمام شد .اگر زیبا بچه دار میشد ماندنش قطعی بود .زیر لب به من چهای
گفتم و سعی کردم بهآرامی ،بدون اینکه توجه بابا و زیبا را جلب کنم و از آن رویاپردازیها بیرونشان بیاورم به پارکینگ
بروم .موتورِ قدیمی را برداشته و بهسمت در رفتم که با صدای بابا متوقف شدم.
 اونجوری که تو از خونه زدی بیرون فکر کردم دیگه هیچوقت برنمیگردی؛ ولی میبینم که هر روز به یه بهانهایاینجایی .کمکم وسایل تو انباری رو همشو غارت میکنی!
بدون اینکه برگردم ،بیتوجه به حرفش در خانه را باز کردم.
 زود برش میگردونم .نگران نباشین ،چون دیگه هیچوقت این طرفا پیدام نمیشه!در را به هم کوبیدم و نفس پر حرصم را بیرون فرستادم .بهسمت خانهی هومن رفتم و زنگ زدم .از پشت ایفون بیا
تو گفته و در را باز کرد .همین که وارد شدم او هم از در سالن خارج شد و همزمان بارانیاش را پوشید .متعجب به
لباسهایم نگاه کرد و روی پلهها ایستاد.
 ببینم این چه وضع لباسه؟!نگاهی گذرا به لباسهایم انداختم .شلوار لی آبیپررنگ و پیراهن ساده و آستین بلندی به همان رنگ تنم بود .به
هومن نگاه کردم.
 چشه مگه؟!از پلهها پایین آمده و جلویم ایستاد.
 چشه؟ تو اصالً به باال سرت نگاه کردی؟!متعجب به آسمان نگاه کردم .هوا گرفته و ابری بود و هر لحظه امکان بارش باران داشت .حاال متوجه حرفش شده
بودم .نچی کردم.
 مگه اصالً فرصت داشتم؟! همش تقصیر توئه.چشمغرهای رفت و داد زد:
 کارن اون بارونیه منو میاری؟284
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کارن از داخل ساختمان داد زد:
 چندتا بارونی روهم میپوشی؟! برای فرزین میخوام. فرزین کی اومد؟ االن میارم.روی شانهی هومن زدم و آهسته گفتم:
 هی ،امروز صبح کارن چش بود؟ خیلی عصبی بود.شانه باال انداخت.
 نمیدونم واال .به من که چیزی نگفت.چشمکی زد.
 ولی از وقتی عمه کتایون شیوارو راضی کرده که با کارن برن بیرون عین بچهها ذوق کرده و از خوشحالی نمیدونهچیکار کنه!
خندیدم که همزمان کارن و عمهاش از خانه بیرون آمدند و سالمی کوتاه به من کردند .عمه متعجب به هومن نگاه
کرده و پرسید:
 میبینم که شال و کاله کردی .کجا بهسالمتی؟کارن هم به من نگاه کرد.
 تو کی اومدی؟ با هم میرین؟سریع گفتم:
 االن ،آره.عمه داد زد:
 جواب منو بدین!هومن هول گفت:
 اِ...عمه...خب...من گفتم:
 میریم تحقیق واسه خواستگار هستی خانوم!هومن چشمغرهی وحشتناکی به من رفت و عمه عصبی و متعجب توپید:
 چی؟ اینو االن باید به من بگین؟هومن ترسیده گفت:
285
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 نه...عمه وسط حرفش پرید.
 همینجا منتظر میمونین تا من برم آمادهشم و باهاتون بیام.هومن هول گفت:
 عمه شما کجا؟! این فقط یه تحقیق...عمه بیتوجه به او وارد ساختمان شد که هومن عصبی روبه من توپید:
 میمردی اون دهن واموندتو وا نکنی؟متعجب گفتم:
 چیه خب؟ پرسید منم جواب دادم.حرصی دستش را به کمرش زد و غرید:
 دهنمون سرویسه! اگه عمه بیاد ابرو واسمون نمیذاره.کارن بهسمتمان آمد و دست روی شانهی هر دویمان گذاشت .چشمانش را ریز کرده و پرسید:
 چه خبره؟ میبینم که یه نقشههایی دارین .بیچاره سیاوش!نگاهی به کت و شلوار خاکستری و اتو کشیدهاش کردم و یک تای ابرویم را باال انداختم.
 و همچنین شیوا .خوب خوشتیپ کردی آقا کارنا .شیوا خانوم با این تیپ و قیافه ببینتت حتماً عاشقت میشه!مشتی به بازویم زد و غرید:
 کوفت! اوالً که من همیشه خوشتیپ بودم بعدشم شیوا آدمی نیست که به ظاهر آدما توجه کنه.خندیدم.
 باشه بابا نخوریمون.به هومن نگاه کردم.
 میبینی چجوری طرفداری میکنه؟ پسر عموت بدجور عاشق شده!هومن خندید.
 آره!با آمدن عمه دست از خندیدن برداشتیم .عمه همانطورکه روسریاش را مرتب میکرد روبه کارن گفت:
 همون حرفایی که بهت گفتمو بزنیا! گند نزنی یه وقت .اینبار اگه دختره رو بپرونی خودم میکشمت.کارن خندید.
 چشم ،خیالتون راحت.286
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عمه گفت:
 ببینیم و تعریف کنیم.به ما نگاه کرد.
 بریم.هرچهار نفرمان از خانه خارج شدیم و با خداحافظی از کارن بهسمت موتور رفتیم .سوار شدم و هومن هم پشتسرم
نشست .با نشستن عمه که وزنش از وزن منو هومن روی هم ،هم بیشتر بود احساس کردم خودم له شدم و چرخهای
موتور هم داخل زمین فرو رفت .بهزحمت استارت زدم و راه افتادم .آنقدر جایم تنگ شده بود که هر لحظه احساس
میکردم همین االن خفه میشوم .عجب غلطی کردم .نفرینی به خودم کردم تا یادم باشد دیگر حس نوع دوستیام
گل نکرده و فاز کمک کردن نگیرم .بعد از چندبار خاموش شدن موتور و نجات از تصادف و افتادن در جوب ،باالخره
به دانشگاه رسیدیم .موتور را پشت درختی خاموش کردم و هومن پیاده شد که عمه سریع از روی موتور پایین پرید و
بازوی هومن را کشید.
 کجا کجا؟!هومن متعجب بهسمتش برگشت.
 میرم داخل دانشگاه دیگه! باید بابای سیاوشو ببینم.عمه هومن را عقب کشید و با ابروهای درهم گفت:
 الزم نکرده! تو بری بدتر گند میزنی .خودم میرم. ولی... ولی بیولی .خب فامیلیش چیه؟هومن بعد از مکث کوتاهی گیج گفت:
 اِ...خب راستش...نمیدونم!عمه محکم پشتسر هومن زد.
 خاک تو سرت! هنوز فامیل خواستگار خواهرت رو نمیدونی؟ واقعاً که! خیلی خب ،خودم ته و توشو در میارم .شماهمینجا بمونین.
با رفتن عمه هومن پوفی کشید و چشمغرهای به من رفت.
 میگم اگه میکشتیمونم عیبی نداشتا! اصالً خودتو ناراحت نکن.چشمانم درشت شد.
 ها؟287
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توپید:
 این چه وضع رانندگیه فرزین؟ یه سؤالی میپرسم فقط جان من راستش و بگو .تا حاال چند بار موتور سوار شدی؟ ام نمیدونم! به پنج بارنرسیده ولی.ابرو باال انداخت.
 هوم ،چقدر عالی!حرصی توپید:
 االن باید اینو بگی؟ اگه تصادف میکردیم حتماً اون دنیا میخواستی بگی؟!نچی کردم.
 حاال که تصادف نکردیم بعدشم بابا سیصد کیلو وزن و موتور بیچاره چجوری تحمل کنه؟ رانندهی حرفهایم کهباشی چپ میشه!
اخمی کرد.
 یعنی میگی عمهی من چاقه؟ اون بدبخت که فوقش نوده!ابرو باال انداختم.
 آها .اونوقت خودتم که سی کیلو بیشتر نیستی! بمیرم الهی!با دیدن هستی که از در دانشگاه بیرون زد و درست بهسمت ما آمد ،هومن دست از دعوا برداشت و سریع روی شانهام
زد.
 اوه اوه .سوار شو! سوار شو بریم که االن هستی میبینتمون!درحالیکه هول سوار موتور میشدم متعجب گفتم:
 چیه خب؟! باالخره که میفهمه .خودش بهتر از من و تو میدونه که بدون تحقیق نمیشه!پرید باال و غرید:
 زر اضافی نزن برو!پوفی کشیدم و موتور را روشن کردم .بهسمت پشتی دانشگاه حرکت کردم که هومن گفت:
 چرا این موتوره همچینه؟ از اول که راه افتادیم تا االن داره صدا مته میده! اینو از کجا پیداش کردی؟حرصی توپیدم.
 به خدا خیلی پررویی هومن! اول که از خودم ایراد میگیری بعدم از موتور .اینا االن جای تشکرته؟پررو گفت:
 تشکرِ چی؟ وظیفته!288
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تک خندهای حرصی کردم.
 وظیفمه آره؟ وظیفمه که جورِ خواستگار خواهر تو رو بکشم!انقدر عصبی بودم که اصالً حواسم به جلو نبود .با داد هومن به خودم آمدم.
 فرزین جلوتو بپا!خودروی سفید رنگی مستقیم بهسمتمان میآمد؛ ولی قبل از اینکه بتوانم عکسالعملی نشان دهم محکم به هم
خوردیم و هردو همراه موتور نقش زمین شدیم.
با آه و ناله بلند شدم و به هومن نگاه کردم.
 خوبی؟!توپید:
 خوب؟ عالیم فرزین خان .اگه یارو سرعتشو کم نمیکرد که االن اون دنیا بودیم. تقصیر خودته دیگه!بهزحمت بلند شدیم که مردی با چهرهای اخمو و ریش و سبیل بلندی از ماشین پیاده شد و عصبی بهسمتمان آمد.
 هوی مگه کورین؟!نگاهی به ماشینش انداخت و روی خط کوچکی که جلویش افتاده بود دست کشید.
 وای ،لعنت به من با این زندگیم! زنم که از خونه پرتم کرده بیرون ،اون پیرزن دیوانه هم که سر ظهری عین جنجلوم ظاهر شد ،اینم که از ماشینم!
سرش را باال آورد و عصبی توپید:
 میدونین چقدر از قیمتش اندا...با دیدن هومن حرفش نصفه ماند .لبخند کجی زد و ابرو باال انداخت.
 بهبه آقا هومن .اومدی ترمایی که مشروط شدی رو جبران کنی؟جلوتر آمد.
 نمیدونستم نخبهای مثل توام میتونه تو دانشگاه پزشکی درس بخونه .شکر خدا که اینجا دیگه استادت نیسم!متعجب به هومن نگاه کردم که نامحسوس خودش را پشتم پنهان کرد و لب زد:
 اوه اوه .این که قبالً تو دبیرستان ما درس میداد! کی استاد شد؟!با صدای استاد توجهم به او جلب شد.
 نمیخوای بهم سالم کنی آقا هومن؟!هومن ناچار جلو آمدو سرفهای مصلحتی کرد .لبخندی نصفه نیمه زد.
289
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 ببخشید آقا؛ ولی به جا نمیارمتون!استاد یک تای ابرویش را باال انداخت.
 جدی؟! اشکالی نداره ،راهنماییت میکنم .من همونیم که تو تولدش حشرهکش رو به جا ادکالن بهش کادو دادی!همون که تصویر زیباش رو به همراه دوست دخترش روی تخته کشیدی .همونی که با عشق بهش پک لوازم آرایش
تقدیم کردی و توی کیکش فلفل به مقدار الزم برای منفجر شدن ریختی .همون که گربه انداختی تو ماشینش و رو
ماشینش نوشتی همانا آن که پاس نکند خر است .حاال یادت اومد؟!
هومن خندهای مصنوعی کرد و آب دهانش را با استرس قورت داد.
 اِ...آ...آقای مهدوی...چقدر عوض شدین! اصالً نشناختم.دستش را بهسمت استاد دراز کرد و ادامه داد:
 خیلی خوشحال شدم از دیدنتون.استاد محکم دست هومن را در دستش فشرد و لبخند کجی زد.
 میدونم .این حس متقابله هومنجان.با صدای سیاوش نگاهمان بهسمت او که کیف بهدست از پلهها پایین میدوید کشیده شد.
 بابا! شما اینجایین؟ کل دانشگاه رو دنبالتون...هومن لب زد:
 بابا! گفت بابا؟!با دیدن ما متعجب روی پلهها ایستاد .تک خندهای کرد.
 آقا هومن؟!پایین آمد و به هومن که عین مجسمهها خشکش زده بود دست داد .بعد هم به من سالم کرد و دست داد.
استاد مهدوی پرسید:
 شما همو میشناسین؟سیاوش سریع گفت:
 بله بابا ،ایشون برادر هستی خانوم هستن!استاد متعجب به هومن نگاه کرد.
 جدی؟!ابرو باال انداخته و زیر لب ادامه داد:
 از همچین برادری داشتن خواهر درسخون و مؤدبی مثل هستی خانوم بعیده!290
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سیاوش روبه هومن که از حرف استاد قرمز شده بود پرسید:
 شما اینجا چیکار میکنین؟!هومن لبخند نصفه نیمهای زد.
 من...خب...من اومدم دنبال هستی .خوبی شما؟!سیاوش مشکوک نگاهش کرد.
 ولی هستی خانوم که داشتن پیاده میرفتن.هومن سرفهای مصلحتی کرد.
 چ...چی؟ ولی من بهش گفته بودم که منتظرشم!سیاوش شانهای باال انداخت.
 نمیدونم واال! ایشون که رفتن.روبه پدرش ادامه داد:
 راستی بابا یه خانومی دنبال شما میگشت .میگفت واسه امر خیره!استاد هول گفت:
 اوه اوه .میخواستی ردش کنی یه جوری!سیاوش چشمکی زد.
 چیه؟ نکنه خبریه بابا؟ واسه سارا خواستگار اومده؟ به پسرتونم یه خبری بدین بد نیستا!توپید:
 چی میگی تو واسه خودت سیاوش؟ من باید از تو این سؤالو بپرسم! خیلی ضایع بود که اومده تحقیق راجب تو .منمکه حوصلهی چرتو پرتاش و نداشتم دیگه یه جوری در رفتم.
به ما نگاه کرده و ادامه داد:
 که البته از شانس گندم با آقایون روبهرو شدم!سیاوش خواست حرفی بزند که با صدای عمه منصرف شد.
 ای وای استاد شما اینجایین؟!از پلهها پایین دویدو ذوقزده بهسمتمان آمد.
 چرا یهو غیبتون زد؟ هنوز حرفم تموم نشده بودا.استاد روی شانهی سیاوش زده و آهسته گفت:
 خودشه .پسرم جانِ خودم و خودت یهجوری دستبهسرش کن.291
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بهسمت در ماشین دوید که هومن داد زد:
 استاد خسارتتون؟!در را باز کردو پوزخندی زد.
 فکر نمیکنم بتونی پرداختش کنی آقا هومن!سوار شد و سریع در رفت که هومن با چشمغرهای بدرقهاش کرد.
عمه عصبی روبه ما و بدون توجه به سیاوش توپید:
 باز چه گندی زدین؟ طرف پرید که!هومن هم بیتوجه به حضور سیاوش گفت:
 عمه فکر کنم خودتون پروندینشا چون با اومدن شما رفت .مگه چی بهش گفتین؟!عمه توپید:
 چی؟ من؟!سرفهای مصلحتی کردم تا یادشان بیاورم سیاوش هم اینجاست .هر دو ساکت شدند که سیاوش جلو آمد و گیج
پرسید:
 ببخشید اینجا چه خبره؟ خانوادگی اومدین دنبال هستی خانوم؟هومن اخمهایش را درهم کشید.
 فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه!سیاوش شانهای باال انداخت و روبه عمه گفت:
 بابا یه کار واجبی براش پیش اومده بود .شرمنده که نشد باهاش حرف بزنین .ایشاال یه وقت دیگه.سرش را به معنای خداحافظی تکان داد و لبخندی زد.
 امروز خالم اینا نذری میدن ،باید زودتر برم کمکشون .با اجازه.هر سه خداحافظی کردیم که هومن سریع موتور را بلند کرد و مرا بهسمتش هل داد.
 بدو .بشین که باید بریم دنبالش!متعجب برگشتم سمتش.
 کجا؟ مگه عمه خانوم تحقیق نکردن؟ خب بسشه دیگه!بهزور سوار موتورم کردو خودش هم پشتسرم نشست.
 نشد دیگه! من باید یه چند ساعتی قشنگ یکی و آنالیز کنم تا دلم راضی شه.عمه هم نشست و گفت:
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 هومن درست میگه پسرجان ،تحقیق باید کامل و مفید باشه .با دو دقیقه حرف که نمیشه!لبخند نصفه نیمهای زده و سرم را بهسمت هومن کج کردم .طوریکه عمه نشنود گفتم:
 قراره همچنان عمه خانومتون دنبالمون بیان؟هومن آهسته توپید:
 اگه قرار نبود که از اول دنبالمون راه نمیوفتاد! فکر کردی من االن خیلی راضیم؟ راه بیوفت دیگه.پوفی کشیدم و استارت زدم .سیاوش سوار ماشین شدو راه افتاد .سرعتم را تند کردم و پشتسرش رفتم.
همانطورکه میرفتم با خنده گفتم:
 گویا پدرِخواستگار ،معلم دوست داشتنیتون از آب دراومدن آقا هومن!هومن غرید:
 اه یادم ننداز! وقتی فهمیدم بابای سیاوشه نزدیک بود همونجا غش کنم.تک خندهای حرصی کرد.
 گل بود به سبزه نیز آراسته شد.دهان کج کرد.
 فکر نمیکنم بتونی پرداختش کنی .مرتیکهی شیکم گنده حاال واسه من به پول رسیده! بابا زدی به ماشین میلیاردیِ پدرِ خواستگارِ خواهرت و معلمت داغونش کردی! دو قرتو نیمتم باقیه؟عصبی توپید.
 داغون چیه فرزین؟ فقط یه خراش ساده بود دیگه.پوزخندی زدم.
 یه خراش ساده؟ میدونی قیمت این ماشین چند بود هومن؟ اگه بهت بگم کالً بخش حساب کتابِ مغزت از کارمیفته!
 هر هر هر! هر چقدرم باشه واسه من مهم نیست .حتی مهم نیست که معلم مورد عالقمم بوده .من واسه شوهردادن خواهرم هزارتا شرط دارم.
 به نظرم سطح توقعتو بیار پایین آقا هومن! واسه سیاوش دختر زیادم هست .اگه بخوای بهش خیلی سخت بگیریفقط خواهر خودتو عذاب دادی.
توپید:
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 مگه واسه خواهر من کم خواستگار هست؟ بعدشم تو الزم نکرده به فکر بقیه باشی! با این شرایط زندگی و عقلنصفه نیمت واسه خودت بتونی زن پیدا کنی هنر کردی .حاالم راهت رو برو انقدرم زر اضافی نزن! راستی حواست
باشه ،اونجا دیگه نباید مثل دانشگاه ضایع بشیما.
به دستهایش که محکم دورم حلقه شده بود نگاه کرده و گفتم:
 خیلی خب بابا! حاال چرا انقدر محکم منو گرفتی؟ چون عمهام محکم منو گرفته! اگه ولت کنم که خودم و عمه باهم به فنا میریم!پوفی کشیدم و سرعتم را باال بردم.
***
کارن
االن ده دقیقهای میشد که روبهروی هم ،روی صندلیهای رستوران نشسته بودیم و هیچکدام حرفی نمیزدیم .شیوا
عصبی یک پایش را روی زمین میزد و هر دقیقه یکبار کالفه پوفی میکشید .میدانستم منتظر است تا حرفی که
بهخاطرش او را اینجا کشانده بودم بزنم و از این سکوت کالفه شده بود؛ ولی حقیقتاً برایم سخت بود .فکر میکردم
به محض دیدن شیوا دهانم خودبهخود برای عذرخواهی و به دست اوردن دوبارهی دلش باز میشود؛ ولی انقدرها هم
راحت نبود! از همان لحظهی اول که با شاخه گل قرمزی بهسمتش رفتم و سالم کردم بهخاطر معطل کردنم شروع
به بحث کرد تا همین ده دقیقهی پیش که باالخره خسته شد و نشست .سرم را باال آوردم و قفل زبانم را شکستم.
 شیوا خانوم راستش من...همزمان با من شیوا هم نگاهم کرد و غرید:
 اگه اومدین اینجا که ساکت...سرم را پایین انداختم و آب دهانم را قورت دادم.
 ادامه بدین.شیوا نفسش را بیرون فرستاد.
 اول شما. نه شما ،اینجوری راحتترم!بهسمتم خم شده و نچی کرد.
 ببین اگه می خوای بازی در بیاری و...خیره نگاهش کردم و وسط حرفش پریدم:
 میخواستم معذزت خواهی کنم!294
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ساکت شد که ادامه دادم:
 بابت قضیهی رسوندنتون به خونه که سرتون داد زدم.خیره نگاهم کرد.
 فکر نمیکنم چیزی باشه که بشه با یه عذرخواهی ساده فراموشش کرد! بعدشم...به صندلی تکیه داد و دستبهسـ*ـینه ادامه داد:
 قضیهی اتفاقی که خونهی همکارتون افتاد هنوز واسه من یه شوک بزرگه! نه میتونم هضمش کنم و نه میتونمبهراحتی ازش بگذرم .باید قصد و نیت شما برام مشخص بشه!
سرم را پایین انداختم و جام پر شده از نوشابه را با انگشتانم به بازی گرفتم.
 فکر میکردم عمم قبالً راجب این موضوع باهات صحبت کرده باشه!حرصی گفت:
ی
 باهات نه و باهاتون! درسته ایشون گفتن؛ ولی بهتره بدونین که من خودم یه زنم .خوب با چرب زبونیا و شیوهها ِخانوما آشنایی دارم .نمیتونم با اعتماد به حرفای ایشون شمارو تبرئه کنم!
نگاهم به چشمانش دوخته شد.
 یعنی دیگه به من اعتماد ندارین؟!صریح گفت:
 از اولم نداشتم! قرار نیست هر کسی به هر دلیلی وارد زندگی آدم شد بهش اعتماد کنیم! بعدشم ،فکر کردم قرارهبیاین اینجا تا عکسارو تحویل بدین!
وای عکسها اصال یادم نبود!
با طعنه ادامه داد:
 یعنی عمهجانتون اینطور گفتن.ابروهایش درهم شد.
 ببینم شما باالخره میخواین این عکسارو ادیت کنین یا گذاشتین برا قیامت؟! شرمنده ،وقت نشد عکسارو...ابرو باال انداخت.
 شایدم بهانهایه واسه اینکه فقط منو ببینین!اخم کردم:
 بهانه؟! اونم واسه دیدن شما؟295
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تک خندهای کردم.
 ریخت!هول به اطرافش نگاه کرد و دوباره در چشمانم خیره شد.
 چی ریخت؟!با سرم به باال اشاره کردم.
 سقف! واقعاً این همه اعتماد به نفسو از کجا میاری؟ابرویی باال انداختم و بهطرفش خم شدم.
 شایدم تو بهانه پیدا کردن تجربهی زیادی داری .هوم؟براق شد.
 منظورت چیه؟!عقب برگشتم و زیرکانه گفتم:
 همون که میدونی!با حرص از جایش بلند شد و کیفش را روی دوشش انداخت.
 من دیگه نمیتونم اینجا بمونم! واقعاً که داری بهم تهمت میزنی؟منتظر همین واکنشش بودم.
به صندلیام تکیه دادم و گرفته نگاهش کردم.
 مگه تو نزدی؟متعجب خیرهام شد.
 چی؟!از جا بلند شدم.
 مگه تو تهمت نزدی؟ به منی که اولین دختری که وارد زندگیم شده تویی .به آدم سادهای که فقط بهخاطر گفتناحساسش توبیخ شد!
نشستم و ادامه دادم:
 درضمن ،من فقط شوخی کردم .منظور بدی نداشتم.خجالت زده نگاهم کرد و سرجایش نشست.
 آقا کارن من...من نمیخواستم اونجوری...نفسم را بیرون فرستادم و نگاهم را از شیوا گرفتم.
296
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 بسه خواهشاً! نمیخوام حرفی راجبش بزنی .قبول دارم که کار هومن درست نبود؛ ولی شما نباید اینجوری و انقدرسریع منو قضاوت میکردین!
سرش را پایین انداخت و درحالیکه با پرهی شالش ور میرفت گفت:
 من...من معذرت میخوام.سرش را باال آورد و پررو ادامه داد:
 و فکر میکنم شماهم باید بابت حرفایی که تو اون ویدیو و اون شب توی خیابون راجب من زدین ازم معذرتبخواین .اینجوری کدورتا از بین میره!
به صندلی تکیه دادم و دستبهسـ*ـینه در چشمانش خیره شدم.
 شرمنده؛ ولی من بهخاطر حرفایی که هیچ شکی تو واقعی بودنشون ندارم عذرخواهی نمیکنم.خیره در چشمانم شد و مات و مبهوت مانده بود .خم شدم و ادامه دادم:
 شیوا من عاشقت شدم .مطمئنم!بعد از چند لحظه نگاه خیره و متعجبش را از من گرفت و خجالتزده سرش را پایین انداخت.
دستان یخ زدهام را با استرس درهم میفشردم که با آمدن گارسون آن هم بعد از اینکه روی این صندلیها فسیل
شدیم ،خدایا شکری در دلم گفتم .واقعاً در بد موقعیتی گیر افتاده بودیم .هم من ،هم شیوا! سفارش غذا بهانهی خوبی
برای رهایی از آن وضعیت بود .با صدای گارسون شیوا هم سرش را بلند کرد.
 چی میل دارین؟نگاه خیرهام به شیوا را با لبخندی همراه کردم و منو را به سمتش گرفتم.
 انتخاب کن.شیوا آب دهانش را قورت داده و منو را گرفت .باز کرد و نگاهی گذرا و احتماالً بدون خواندن به غذاهایش انداخت.
سرش را باال آورد و با لبخند نصفه نیمهای رو به گارسون گفت:
 آب.گارسون متعجب نگاهش کرد که خندیدم.
 هر چی من میگم برا هر دو نفرمون بیار.گارسون نگاهم کرد که بیتوجه به منو سفارش غذای مورد عالقهی خودم یعنی جوجه کباب را با تمام مخلفات دادم.
بعد از رفتن گارسون شیوا با اخم نگاهم کرده و درحالیکه حتی کوچکترین اثری از خجالت چند لحظه قبل در
چهرهاش نمانده بود ،توپید:
 چرا جوجه کباب سفارش دادی؟ من دوست ندارم!297
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خندیدم و ابرو باال انداختم.
 حاال که دیگه سفارش دادم .شمام هیچکاری نمیتونی بکنی غیر از اینکه عین یه دختر خوب اینجا بشینی و غذایمورد عالقهی کسی که عاشقته رو نوش جان کنی حتی اگه زهرمار باشه!
 من غلط بکنم! اون از اولش که تا اومدی یه شیشهی نوشابه سفارش دادی اینم از االن! این چه وضعشه آخه؟لبخند کجی زدم.
 هر چی باشه بهتر از آبیه که تو سفارش دادی!نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و با چشمغرهای نگاهش را از من گرفت .خندیدم و نگاهم را به میز دوختم .یکی،
دو دقیقه بیشتر نگذشته بود که با احساس سنگینی نگاهی روی خودم سریع سرم را باال آورده و نگاه تندی به اطراف
انداختم؛ ولی چیز مشکوکی نبود .همه مشغول غذا خوردن یا صحبت با یکدیگر بودند .توجه هیچکس به ما نبود.
با صدای شیوا گیج نگاهش کردم.
 غذای مورد عالقتونو اوردن!به گارسون که نزدیک میشد اشاره زد و حرصی نگاهم کرد.
تشکری کردم و غذاهارا گرفتم .بعد از رفتن گارسون روبه شیوا گفتم:
 بفرمایید جوجه کباب.قیافهاش را کج کرد و با اکراه مشغول خوردن شد .بعد از خوردن هر لقمه به سرفه میافتاد و نصف لیوان نوشابه باال
میرفت .با خنده به کارهایش نگاه میکردم که حرصی گفت:
 ها؟ چیه؟ به من میخندی؟ بایدم بخندی؛ ولی کارت خیلی زشته آقا کارن .آدم با کسی که عاشقشه همچین...چشمانم برق زد و وسط حرفش پریدم:
 پس باالخره قبول کردی که واقعاً عاشقتم .چه عجب!سرش را پایین انداخت که با عشق خیرهاش شدم .قلبم روی هزار میزد! لب زدم.
 لعنت به تو شیوا داری با قلب من چیکار میکنی؟!سرش را باال آورد.
 چیزی گفتی؟سریع گفتم:
 نه .غذاتو بخور!هر دو مشغول شدیم که با حس کردن دوبارهی آن نگاه سنگین مجدداً سرم را باال آوردم و بهاطراف خیره شدم.
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همهچیز امن و امان بود؛ ولی دلشورهی عجیبی به جان من افتاده بود .احساس خیلی بدی داشتم .درست به بدی
نگاهی که برای دومینبار سنگینیاش را احساس کرده بودم .چرا حس میکردم از روی خشم و نفرت است؟! چرا
فکر میکردم زیر سنگینیاش دوام نمیآورم.
با صدای شیوا نگاهم بهسمت او کشیده شد.
 چیزی شده؟!گیج گفتم:
 آره ،یعنی نه!از جا بلند شدم و ادامه دادم:
 پاشو ،بهتره از اینجا بریم! احساس خوبی ندارم مدام فکر میکنم یکی داره نگاهمون میکنه!دست از خوردن کشید و متعجب نگاهم کرد.
 منظورت چیه؟ خب طبیعیه ،مثل ما که به بقیه نگاه میکنیم.نچی کردم.
 منظورم از اون نگاهاس.حرصی گفت:
 ای بابا کدوم نگاها؟ ولش کن اون شَم پلیسیت و بشین غذات و بخور.غریدم:
 پاشو دیگه شیوا .خواهش میکنم عزیزم.کالفه از جا بلند شده و توپید:
 عزیزم خودتی!متعجب نگاهش کردم که حرصی از سوتی بزرگش ادامه داد:
 منظورم اینه که من عزیز تو نیستم! قرار نشد همین که قبول کردم عاشقمی بزنی تو کار مخ زدن.متعجب نگاهش کردم و خندیدم:
 چی میگی تو؟!لبهی شالش را گرفتم.
 بیا بریم.شالش را از دستم کشید.
 خیلیخب بابا .ولم کن خودم میام!299
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با غرغر پشتسرم راه افتاد.
 تا اینجا کشوندیم ناهارمم که نذاشتی بخورم!همانطور که حساب میکردم بهسمتش برگشتم.
 چی شد؟ تو که نمیخواستی بخوری؟آب دهانش را قورت داده و سرفهای مصلحتی کرد.
 خب...خب...نمیتونستم از گشنگی بمیرم که! مجبور شدم.خندیدم.
 باشه بابا ،حاال از بیرون یه چیزی میگیریم .راه افتادم که ناگهان دختری هم سن و سال شیوا با جیغ و داد بهسمتماندوید.
 وای شیوا ،باورم نمیشه خودتی!متعجب نگاهش کردم که روبهرویمان ایستاد و دستش را روی قلبش گذاشت .همانطورکه نفسنفس میزد روبه
شیوا هیجان زده گفت:
 از دور که دیدمت اول باور نکردم ،با خودم گفتم برو بابا شیوا کجا بود؟ یعنی ماتتون مونده بودم!پس نگاه خیرهی او بود که مرا اینگونه ترسانده بود؛ ولی چرا؟!
نگاه ذوقزدهاش را بین من و شیوا چرخاند و به من اشاره کرد.
 خودشه نه؟ همون کارنه باهوش و معروف؟ پس باالخره با هم قرار گذاشتین!کارنه باهوش و معروف؟! این دختر مرا از کجا میشناخت؟ یعنی شیوا راجع به من برایش گفته بود؟
متعجب و پرسشگر به شیوا نگاه کردم .شیوا نگاهی گذرا و خجالتزده به من انداخت و هول گفت:
 چرا چرتو پرت میگی نگار؟ ما قرار نذاشتیم!چشمکی زد و زیر چشمی نگاهم کرد.
 میبینم.شیوا بحث را عوض کرد و نگران گفت:
 ببینم جهان چطوره؟ حالش بهتر شد؟!خیره نگاهش کردم .چرا انقدر نگران جهان بود؟ از اینکه با اسم کوچک صدایش میزد و حالش را میپرسید بدجور
اعصابم به هم ریخت .مخصوصًا وقتی یادم آمد که شیوا گفته بود جهان ادعا میکند عاشقش است .نه ،جهان و
احساسش برایم هیچ اهمیتی نداشت .شیوا فقط برای من بود.
نگار لبخندی زد.
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 آره بهتره ،باهم اومدیم!شیوا سریع گفت:
 جدی؟ پس کجاست؟نگار نگاهی گذرا به اطراف کرد.
 نمیدونم یهو کجا غیبش زد .گفت میرم دسشویی؛ ولی اینکه بعد از یه ساعت کجا رفته ،اهللاعلم!خندید و نگاهش را به من دوخت.
 از تعریفاتی که شیوا راجبتون میکرد خیلی سرترین!شیوا تعریف کرده بود؟ آن هم از من؟! متعجب همراه با چاشنی خوشحالی به شیوا نگاه کردم که نگاهش را از من
دزدید!
با صدای نگار حواسم بهسمت او رفت.
 شنیدم که شما و پدرتون پلیسین ،وظیفه شناس و جدی! درسته؟لبخندی نصفه نیمه زدم.
 بله ،البته شما لطف دارین!خندید و ذوقزده گفت:
 وای چقدر عالی ،میتونم چیزای زیادی ازتون یاد بگیرم .حتماً شیوا بهتون گفته که منم قراره یه پلیس بشم؟نگاه متعجبم را بین شیوا و نگار چرخاندم.
 آ...آره...پس شمایین!به شیوا نگاه کردم.
 ایشون همون دوستته که شب تولد هستی راجبش برامون گفتی؟شیوا لبخندی نصفه نیمه زد.
 آره ،نگار...به روبهرو خیره شد و حرفش نصفه ماند .رد نگاهش را گرفتم که به جهان رسیدم .کت و شلوار مشکی به تن ،با اخم
غلیظی که اصالً به لبخند زورکی و کجِ روی لبش نمیآمد بهسمتمان آمد.
سالمی کرد و کنار نگار ایستاد .نگار سریع گفت:
 معلوم هست کجا رفته بودی؟!جهان بدونآنکه نگاه خیره و عذاب آوررش را از روی من بردارد بیخیال گفت:
 دسشویی .معرفی نمیکنی شیوا خانوم؟!301
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شیوا که انگار از دیدن جهان آنقدرها هم خوشحال نشده بود و برعکس ،رنگش هم پریده بود هول گفت:
 آ...خب...نگار وسط حرفش پرید.
 ایشون آقا کارن هستن جهان .همون آقایی که شیوا راجبشون برامون گفته بود.جهان گفت:
 آهان ،شناختم!لبخند سردی زد و دستش را بهسمتم دراز کرد.
 منم جهان هستم ،از دوستان شیوا.شیوا وسط حرفش پرید.
 شما رئیسم هستی ،نه دوست!جهان پوزخندی زد و دستم را بیشتر فشرد .با آن نگاه نافذ و مشکیاش درچشمانم خیره شد.
به هرحال برادرِدوست آدم ،میشه دوست آدم دیگه .مگه نه آقا کارن؟!لبخند کجی زدم و محکمتر از او دستانش را فشردم.
 فکر نمیکنم! با این حال خوشحالم از آشناییتون.لبخند روی لبش ماسید.
 منم همینطور!دستش را ول کردم و عقب رفتم .نگار لبخندی زد و گفت:
 منم نگارم ،دوستِ صمیمی شیوا جان .قاعدتاً من باید اول خودم و معرفی میکردم که برادر گرام پریدن وسط!همه خندیدیم و جهان با اشاره به میز چهار نفرهای گفت:
 بهتره بشینیم.شیوا سریع گفت:
 خیلی ممنون ،ما دیگه داریم میریم.نگار اعتراض کرد.
 بازی در نیار دیگه شیوا!به من نگاه کرد و ادامه داد:
 ما تازه آقا کارن و شناختیم ،بذار یکم باهاشون صحبت کنیم .شما که مشکلی ندارین آقا کارن؟با اینکه از نگاههای خیره و مشکوک جهان فراری بودم اما در رو دربایستی افتادم.
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 نه ،چه مشکلی؟ اتفاقاً منم خوشحال میشم بیشتر باهاتون آشنابشم!با این حرف من جهان لبخندی زد و به میز اشاره کرد.
 عالیه! پس بشینیم.من و شیوا پشتسر جهان و نگار بهسمت میز رفتیم .آهسته و مشکوک خطاب به شیوا گفتم:
 مشکلی پیش اومده شیوا؟ حالت خوبه؟هول گفت:
 آره خوبم ،چطور مگه؟ آخه رنگت پریده!خندهای زورکی کرد.
 توهم میزنی!شانه باال انداختم و با تعارف جهان
هر کدام روی یک صندلی جای گرفتیم .طوریکه جهان روبهرویم و شیوا کنارم بود.
جهان گفت:
 خب ،چی سفارش بدیم؟من گفتم:
 ممنون ،ما خوردیم.خندید.
 خب ماهم خوردیم؛ ولی کنار هم خوردن یه چیز دیگه هست!نگار گفت:
 پس بهتره یه چیز سبک سفارش بدیم ،آخه چاق میشیم!جهان چشمغرهای رفت.
 نترس بابا! یه چیزی سفارش میدیم که اندام تو رو فرم بمونه!همه خندیدیم و جهان بشکنی زد.
 گارسون؟ال به آدمهایی که رئیس
مشکوک به حرکاتش خیره شده بودم .رفتار التیاش موقع سفارش دادن و طرز نشستنش اص ً
بودند نمیخورد!همانطور که منتظر رسیدن دسرها بودیم جهان نگاهی به من انداخت و گفت:
 آقا کارن شما چه خوش استایلی ،خوراکت کار مدلینگه .دوست داری؟303
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لبخندی زدم.
 خیلی ممنون.نخیر ،راستش عالقهی خاصی ندارم!خندید.
 حدس میزدم باید از اون پلیسایی باشی که غیر از کار خودشون هیچ کاری و کار نمیدونن! من همچین حرفی نزدم! ولی من خودم فهمیدم .میدونی ،شیوا عاشق کارشه .گفتم که حواست باشه! درضمن ،خداروچه دیدی؟ میدونمکه پول زیادی به شیوا بدهکاری ،واسه فراهم کردن اونم که شده شاید مجبور بشی مدل بشی!
اخمی کردم.
 شما مگه ذهن خوانی؟ بعدشم ،چی باعث شده فکر کنین که من با کار مدلینگ بودن شیوا مشکل دارم؟ فرهنگ! تو فرهنگ ما مدلینگ شدن اونم واسه یه زن خیلی عرف نیست .اینارو شما بهتر از من میدونین که!شاید اگه اطرافیانتون بفهمن شما با یه دختر مدل نشست و برخاست میکنین خیلی خوششون نیاد!
نگار حرصی توپید:
 بسه جهان! دیگه داری زیادی فوضولی میکنی.قصد و نیتش را فهمیدم .میخواست میانهی من و شیوا که تازه درست شده بود بهم بزند .حرصی گفتم:
 ببخشید ،متوجه منظورتون نمیشم؟ بذار یه جور دیگه بگم...نگار غرید:
 جهان!جهان توپید:
 چیه نگار؟ ما فقط داریم صحبت میکنیم!روبه من ادامه داد:
 تو حاضری شیوارو همونجوریکه هست به خانوادت معرفی کنی؟ بعله ،خانوادهی من همین االنشم شیواخانومو میشناسن .بعدشم ،مگه شیوا چه ایرادی داره؟!نگاهش کردم و لبخندی زدم.
 از نظر من اون خیلی دختر خوبیه .خیلی بهتر ازبعضی دخترایی که به قول شما به فرهنگ ما میخورن!شیوا لبخندی نصفه نیمه زد و سرش را پایین انداخت.
304

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 میدونی آقا کارن ،واسه خودت میگم .این روزا به دخترای خونه نشین هم هزار تا انگ میچسبونن .چه برسه بهدختری که...
عصبانی از جایم بلند شدم و کف دو دستم را محکم روی میز کوبیدم.
 خفه شو! دیگه نمیتونم زر زراتو تحمل کنم .حق نداری یک کلمه دیگه راجب شیوا حرف بزنی .حتی حق نداریدیگه اسمشو به زبون بیاری!
بیتوجه به نگاه خیرهی مردم ،عصبی در چشمان سیاه جهان زل زده بودم .کمی جا خورد ولی موضعش را حفظ کرد
و پوزخندی زد.
 چرا حرف نزنم؟ من و شیوا قراره به زودی نامزد کنیم.برای یک لحظه قلبم ایستاد .صداهای اطراف مبهم شد و فقط صدای ضعیف و متحیر خودم به گوشم خورد.
 چی؟! همون که شنیدی!به شیوا نگاه کرد و ادامه داد:
 منتهی نمیدونم چرا شیواجان هی عقبش میندازه .دختری لجباز!حیران خیرهی شیوا شدم که عصبی روبه جهان توپید:
 ما همچین قراری نذاشتیم آقا جهان .تا حاال چند بار این بحث و تمومش کردیم؛ ولی شما بازم از نقطهی اولشروع میکنی! چرا متوجه نیستین؟ تکرار کردن این موضوع فقط باعث عذاب دادن خودتون و من میشه!
بند کیف شیوا را کشیدم و خیره به جهان گفتم:
 ولی دیگه تکرار نمیشه ،چون من اجازه نمیدم!تراولی روی میز کوبیدم و خطاب به شیوا گفتم:
 بریم!سریع از جا بلند شد که نگار هم همین کار را کرد:
 ای وای کجا؟ چرا اینجوری شد یه دفه؟!جهان دست نگار را کشید و دوباره او را روی صندلی نشاند .پوزخندی روبه من زد.
 آشنایی چندان خوبی نبود!لبخند کجی زدم.
 همچنین خداحافظی خوبی.حرصی موبایلم را از روی میز چنگ زدم و همراه شیوا از رستوران بیرون زدیم.
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چقدر این جهان آدم مشکوک و حرص دراری بود .شاید هم به قول هومن من زیادی حساس بودم .فکرش را از سرم
بیرون کردم و به سمت خیابان رفتم که با صدای شیوا از پشتسرم متوقف شدم.
 خیلی ممنون بابت ناهار .خداحافظ.متعجب بهسمتش چرخیدم.
 بله؟ نفهمیدم ،یعنی االن میخوای خودت تنهایی بری خونه؟!با چشم به آسمان ابری اشاره زدم.
 اونم تو این هوا؟!سری تکان داد.
 آره دیگه!پوفی کشیدم و عصبی بهسمتش رفتم.
 و فکر کردی منم میذارم؟ آره؟!در چشمانش خیره شدم که سرش را پایین انداخت.
 احتیاج به تنهایی دارم! ولی من اینطور فکر نمیکنم.عقبعقب رفت.
 کارن خواهش میکنم بابت همه چی ممنونم؛ ولی من...با برخورد پایش به سطل زباله تعادلش را از دست داد.
داد زدم:
 شیوا!فاصلهی چند قدمیمان را بهسرعت طی کرده و محکم دستانم را دور کمرش حلقه کردم .از شانس عالیم پایم به
سنگ کوچکی گیر کرده و خودم هم تعادلم را از دست دادم و این شد که هر دو همراه هم وسط پیاده رو پخش
شدیم.
شیوا بعد از چند لحظه به خودش آمده و سریع دستانم را پس زد .نگاهی خجالت زده به مردمی که اطرافمان بودند
انداخت .عصبی توپید:
 شما الزم نکرده مثل تو فیلما جنتلمن بازی دربیاری .بیا ،همینو میخواستی؟ فقط مونده بود مردم کوچه بازار دستمبندازن که اونم عملی شد!
دستانش را باال برد.
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 خدایا شکرت!همانطور که نشسته بودم ،متعجب خیره به چهرهی بانمکش شده و ریز میخندیدم! با غرغر از جایش بلند شد که
همان لحظه دوباره تعادلش را از دست داده و اینبار مستقیم اما بیاراده در آغوشم افتاد.
با چشمان درشت شدهاش در چشمانم خیره شده بود و نفسنفس میزد.آب دهانش را بهسختی قورت داده و آهسته
گفت:
 چی شد االن؟!گیج خیرهاش مانده بودم و او هم هیچ عکسالعملی نشان نمیداد .با خیس شدن پلکم نگاهم به آسمان کشیده شد.
 داره بارون میاد!همین که جملهام تمام شد باران هم شدیدتر شد!
دوباره به شیوا نگاه کردم که سریع خودش را از حصار دستانم بیرون کشید و از جا بلند شد .غرید:
 فقط همین یکیو کم داشتم!از جا بلند شدم و با لبخند به غرغرهایش گوش سپردم.
کیفش را روی شانهاش انداخت.
 بهتر از این دیگه نمیشه ،عالیه! همهچی آرومه ،من چقدر خوشحالم!عطسهای کرد و بینیاش را باال کشید.
 حیف که بیدستمالم.خندیدم و دستمال کاغذی تا شدهای از جیبم بیرون کشیدم.
 بفرما اینم دستمال.دستمال را از دستم گرفت و تشکری کرد .با خنده گفتم:
 دیگه عمراً بذارم تنها بری اونم تو این بارون!سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .لبخندی زدم و بهسمت ماشینم هدایتش کردم.
 از این طرف.با تردید پشتسرم راه افتاد که با صدای آخش به عقب برگشتم.
 چی شد؟!درحالیکه روی زمین نشسته و مچ پایش را میمالید با حرص گفت:
 لیز خوردم.307
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چند لحظه خیرهاش شدم و باالخره منفجر شدم .متحیر نگاهم کرد و ابتدا اخمی کرد؛ ولی من دست از خنده برنداشتم
و جلوتر رفتم.
 پاشو.اخمهایش باز شد و زیر خنده زد.
 من موندم تو عاشق چیه منه دستوپا چلفتی شدی؟بلند شد و لنگان لنگان جلوتر از من حرکت کرد .گذاشتم چندمتر برود و بعد از چند ثانیه داد زدم:
 کجا؟!متعجب به طرفم برگشت .لبخند کجی زدم و بهسمت راستم اشاره کردم.
 ماشین از این طرفه.با عصبانیت به چهرهی خندانم چشمغرهای رفت و پشتسرم راه افتاد .سوار شدیم و شیوا محکم در را به هم کوبید.
بعد از چند دقیقه باالخره سکوت بینمان را شکست.
 خیلی ممنون.نگاهم را از خیابان گرفتم و به او دوختم.
 بابتِ؟ واسه دفاعی که مقابل حرفای جهان...لحظهای چشمانم را از عصبانیت بستم و زیر لب غریدم:
 اسمشو نیار!مکثی کرد و ادامه داد:
 مقابل حرفاش ازم دفاع کردی.سرعتم را کم کردم و جدی گفتم:
 باید این کارو میکردم .اون داشت گندهتر از دهنش حرف میزدحرفایی که راجبت میزد اعصابمو بهم میریخت ،تحملشو نداشتم!
بعد از چند لحظه آهسته گفت:
 چه حس خوبیه!متعجب به سمتش برگشتم:
چی؟!مهربان نگاهم کرد و لبخندی زد.
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 اینکه یکی اینجوری به آدم اهمیت بده ،احساس آدم براش مهم باشه و بهخاطر اون شخص جلو همه وایسه.پشت ترافیک ایستادم و روبه شیوا لبخندی زدم.
 اون کار که وظیفم بود؛ ولی اگه تو عشق و احساس منو قبول کنی اگه هر حرفمو زود قضاوت نکنی ،اونوقتمیبینی که چیکارا برات میکنم.
نفسش را بیرون فرستاد.
 من که بابت قضاوت اشتباهم عذرخواهی کردم ،پس چرا هی تکرارش می کنی؟!لبخندی زدم.
 چون میخوام یادت نره اونقدری دوست دارم که سریع بخشیدمت!ابرویی باال انداخت اما با صدای قاروقور شکمش نچی کرد.
 دارم می میرم از گشنگی! آقای جنتلمن حداقل میذاشتی غذامو بخورم.با باز شدن ترافیک راه افتادم و خندیدم.
 االن میریم یه کافهای چیزی یه ذره دیگه تحمل کن.ماشین را جلوی کافهای نگه داشتم و پیاده شدیم .در را هل دادم و شیوا را به داخل هدایت کردم .فضای چراغانی و
رمانتیک کافه را از نظر گذراندم و به یک میز خالی اشاره کردم .همراه شیوا روی صندلیهای چوبی و طرحدار نشستیم.
 خب از غذا خبری نیست .اینجا فقط میتونی نوشیدنی و کیک سفارش بدی.چشمغرهای رفت.
 بعله خودم میبینم! اینجا آوردیم که خرج رو دستت نیفته؟!خندیدم.
 نخیر ،اینجا آوردمت که دوباره مزاحم واسمون پیدا نشه!دو دستم را زیر چانهام گذاشتم و با مهربانی خیرهاش شدم.
 تا بتونم یه دل سیر نگات کنم .بدون مزاحم ،با آرامش!خندیدو سرش را پایین انداخت که با خنده گفتم:
 نشد دیگه! باید سرتو بیاری باال تا بتونم نگات کنم.عکسالعملی نشان نداد که با شنیدن سؤالی سرم را به سمت مرد جوان چرخاندم.
 چی میل دارین؟به شیوا نگاه کردم.
 هرچی ایشون بگن!309

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

شیوا سرش را باال آورد.
 آ...قهوه ،تلخ باشه لطفاً و کیک شکالتی .ممنون.پسر نگاهش را بهسمت من برگرداند.
 و شما؟ گفتم که ،همون که خانوم گفتن!لبخندی زد و با گفتن چشم رفت .چشمکی روبه شیوا زدم.
 اینم به جبران اون غذایی که به اجبار من خوردی!خندید.
 ای زرنگ! فکر نمیکنی یکم زیادی داری خرج میکنی؟خندیدم.
 پس قهوهی تلخ دوست داری...با تردید ادامه دادم:
 عزیزم!سرش را پایین انداخت و آهسته گفت:
 آره .تلخ ،عین زندگیم! و عین زندگی من البته تا قبل از اینکه تو واردش بشی!لبخند کجی زدو
 واقعاً؟! به نظرت میشه یه آدمِ بدبخت ،یه بدبخت دیگه رو خوشبخت کنه؟بهسمتش خم شدم.
 اگه عاشقش باشه و کنارش بمونه ،آره!سرش را باال آورد و در چشمانم زل زد .لبخندی نصفهنیمه زد و چیزی نگفت .با آمدن سفارشمان دیگر حرفی میانمان
رد و بدل نشد و مشغول خوردن شدیم.
***
فرزین
آهسته و بیسر و صدا از پلههای حیاط خانه باغ باال رفتیم و پشت درخت گلدانی بزرگی پناه گرفتیم .هومن جلوی
من و عمه هم پشتسرمان بود .هر سه از پشت شاخ و برگها سرک کشیدیم و نگاهمان را به سیاوش و دختری که
از ابتدای ورودمان با او همراه شده بود ،دوختیم.
310
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سیاوش دو دست دختر را گرفت و ادامهی حرفهایش را با لبخندی همراه کرد .هومن عصبی گفت:
 ای بی شعور! ببین چطور دستای دختره رو تو دستش گرفته ،اونم وسط نذری پختن! آشغال عوضی!سرش را تندتند تکان داد.
 میخواستی خواهر سادهی منو بدبخت کنی ،آره؟ نشونت میدم.دستش را عصبی میان شاخ و برگها زد که آخش از تیغی که داخل انگشتش فرو رفته بود به هوا رفت.
حرصی از پشت شاخ و برگها بیرون آومد که عمه سریع دستش را کشید.
 کجا کجا؟! میخوای اینجام تابلومون کنی؟هومن غرید:
 من دیگه طاقت ندارم عمه ،باید بفهمه مچش و گرفتیمو ذات پلیدشو شناختیم!همین االن میرم و بهش میگم کههمهچیز منتفیه.
خواست قدمی بردارد که عمه دوباره دستش را کشید.
ال
 وایسا ببینم هومن ،تو چرا یهو قاط میزنی پسرجون؟ یه ذره آروم باش من که نمیتونم هر ثانیه کنترلت کنم! اص ًما که هنوز دختره رو نمیشناسیم.
هومن به دختر اشاره کرد.
 دیگه شناختن میخواد عمه؟ اینجوری که اینا دارن دل و قلوه ردوبدل میکنن دیگه مشخصه دختره کیه.بیتوجه به بهم خوردن استتارمان مشغول بحث بودیم که شخصی دو ضربه به شانهی هومن زد.
 ببخشید اومدین واسهی کمک؟هومن متعجب بهسمتش برگشت.
 بله؟!عمه سریع با خوشرویی گفت:
 بله .میشه راهنماییمون کنین؟!مرد میانسال متعجب گفت:
 عجیبه .آبجیم که هیچوقت غریبههارو واسه کمک صدا نمیزد!عمه با خندهای مصنوعی گفت:
 درسته ،من دوست خواهرتون هستممرد نفسش را بیرون فرستاد.
 باشه ،همراهم بیاین.311
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بهسمت دیگری از خانه باغ بزرگ هدایتمان کردو به دیگهای شله زردو آشی که پایین پلهها بودند اشاره کرد.
 خیلی ممنون بابت کمکتون ،دیگای نذری اون پایینن.عمه تکان داد.
 باشه ،خواهش میکنم.مرد لبخندی زد و از ما دور شد .پوفی کشیدم.
 بهخیر گذشت!هومن گیج و عصبی اطراف را نگاه کرد و دستش را به کمرش زد .آهی کشید.
 گمشون کردیم.پرسیدم:
 کیو؟!توپید:
 احمق! سیاوش و دختره رو میگم دیگه!درحال حرص خوردن بودو اصالً متوجه اطرافش نبود .سگ اهلی و بزرگی درحال نزدیک شدن به هومن ،آن هم از
پشتسر بود چون میدانستم از سگ میترسد سریع داد زدم:
 هومن پشتسرتو بپا!با حرف من به خودش آمد و سریع بهعقب برگشت که با دیدن سگ داد بلندی کشید و فرار کرد .سگ هم بهسمتش
دوید و واق واق کرد .منو عمه هم که با لبخندی شیطانی ایستاده و نظارهگر ماجرا بودیم.ذهومن وحشت زده از طرفی
به طرف دیگر میدویدو درحالیکه قرمز شده بودو نفسنفس میزد با داد از سگ خواهش میکرد که جلوتر نیاید.
قیافهاش دیدنی بود .همینطور رفت و رفت تا به قسمتی چراغانی رسید .ما هم جلوتر رفتیم و عمه با خنده گفت:
 نترس عمه ،اهلیه .خیر سرت پلیس این مملکتیا!هومن وحشت زده توپید:
 اهلی چیه عمه؟ پلیس کیه؟! تورو خدا منو از دست این نجات بدین.عقبعقب رفت و دستش را به درخت چراغ زدهای تکیه داد که مجدداً دادش به هوا رفت و با از دست دادن تعادلش
از پلهها پایین افتاد .منو عمه با داد صدایش زدیم و وحشت زده بهسمت پلهها دویدیم که در نهایتِ تأسف هومن را
داخل دیگ بزرگ شله زردی مشاهده نمودیم .سر و پاهایش در هوا مانده و بقیهاش درحال پخته شدن بود .همه با
تعجب و ترس خیرهاش مانده و دست از کار کشیده بودند .در یک آن صورتش قرمز ،چشمانش درشت و با داد بلندی
از دیگ بیرون پرید.
312

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 سوختم! آخ ،سوختم!همانطور که مدام این حرف را تکرار میکرد چندبار حیاط بزرگ را دور زدو باالخره نفسنفس زنان متوقف شد.
منو عمه بهسمتش دویدیم و عمه هراسان پرسید:
 چی شد یه دفه؟!هومن درحالیکه هنوز نفسنفس میزد و قرمز بود توپید:
 چی شد؟ واقعاً میپرسین چی شد؟! باشه میگم ،اول که یه سگ دنبالم افتادو وایسادین بهم خندیدین .برق گرفتمو از پلهها افتادم پایین بازم خندیدین .االنم که با شله زرد یکی شدم و همچنان آقا فرزین نیشش بازه .مرسی واقعاً
روابط دوستانه و فامیلی!
با چشمغرهاش دهانم را بستم؛ ولی بعد از دیدن لباسهایش نتوانستم طاقت بیاورم و بعد از چند لحظه با خنده گفتم:
 شله زرد با طعم هومن ،چه شود!کوفتی گفت و مشت محکمی به بازویم زد.
مردی با چهرهی گرفته و نگران به سمتمان آمد و روبه هومن پرسید:
 خوبین آقا؟!هومن به خودش و لباسهایش اشاره کرده و توپید:
 خوب به نظر میام؟!مرد نفسش را بیرون فرستاد.
 متأسفم؛ ولی تقصیر خودتون بود و باید خسارت اون دیگ شله زردم پرداخت کنین!هومن غرید:
 خیلی خب بابا!مرد بهسمت ساختمان بزرگ وسط باغ هدایتش کرد.
 همراهم بیاین ،بهتون یه دست لباس کار تمیز میدم!هومن با طعنه گفت:
 خیلی لطف میکنین!مرد توجهی نکرد و همراه هم رفتند .عمه پوفی کشید.
 پسرهی خنگول لجباز .آخر من و با این کاراش سکته میده!پرسیدم:
 خب حاال چیکار کنیم؟313
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 فعالً منتظر هومن میمونیم .بذار تا میاد یه زنگ به کارن بزنم ،همینم مونده اونم یه گندی بزنه!این را گفت و شمارهی کارن را گرفت .سریع گفتم:
 میشه بذارین رو اسپیکر؟! خیلی ذوق دارم بدونم این یکی دو ساعت و چجوری با شیوا گذرونده!عمه چشمغرهای رفت و روی اسپیکر گذاشت .بعد از چند بوق کارن جواب داد:
 الو عمه؟ سالم.عمه خندید.
 سالم .از صدات مشخصه کبکت خوب خروس میخونهها!چشمکی روبه من زد و ادامه داد:
 انگار مذاکراتت با شیوا خانوم خوب پیش رفته.کارن خندید.
 آره! یه لحظه صبر کنین...االن بر میگردم شیوا!چند لحظه بعد آهسته گفت:
خیلی خوب بود .به مرحلهی خواستگاری رسیده بودم که شما زنگ زدین!عمه داد زد:
 چی؟! ازش خواستگاری کردی؟ میدونستم آخرش یه گندی میزنی! مگه من بهت نگفته بودم یه برنامههایی واسهخواستگاری دارم که باید فعالً دندون رو جیـ*ـگر بذاری؟ پسرهی احمق!
کارن هول گفت:
 هیش .عمه آرومتر ،کل خیابون صدا دادتونو شنیدن! نه بابا هنوز که خواستگاری نکرده بودم فقط حلقه...با صدای ضعیفی که از شیوا به گوشم خورد حرفش نصفه ماند و سریع گفت:
 خب من خودم بعداً بهتون زنگ میزنم .فعالً.قطع کرد! عمه سرش را به چپ و راست تکان دادو حرصی پوفی کشید.
 امان از دست این دوتا .یه دقیقه ولشون کنی گند میزنن به کل نقشههات!ریز خندیدم که با آمدن هومن حواسمان به سمت او رفت .در آن لباس رنگ و رو رفته و گل و گشاد درست عین
شخصیتهای کارتونی شده بود .زدم زیر خنده که چشمغرهی وحشتناکی رفت و توپید:
 کوفت! خودتو مسخره کن گاومیشـخندهام را خوردم.
 بهت میاد ،خیلی باحال شدی!314
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چشمانش را ریز کرد و نگاهش را از من گرفت .روبه عمه گفت:
 خیلی خب ،حاال باید سیاوش و عشقشون و پیدا کنیم!پرسیدم:
 خسارتو دادی؟ کمک که نکردیم هیچ ،زدیم یه دیگِ پرِ شله زردم حروم کردیم!پوفی کشید.
 بعله .بعدشم ،ما اینجا نیومدیم واسه کمک ،اومدیم تحقیق جناب .حاالم راه بیفت تا خودم نکشوندم ببرمت!اخمی کردم و پشتسرش راه افتادم .تقریباً تمام باغ را گشته بودیم که هومن آهسته کنار گوشم گفت:
 اینجوری نمیشه ،احتمالً داخل ساختمونن .باید یه جوری عمه رو دک کنیم و خودمون بریم داخل.متعجب گفتم:
 وا ،چرا خب؟! عمتم باهامون بیاد ،مگه چه عیبی داره؟سقلمهای به پهلویم زد و غرید:
 ببر صداتو کلِ ساختمون شنیدن! آخه چقدر تو احمقی پسر؟! به نظرت اگه تو ساختمون باشن میشه باعمه رفت؟گیچ گفتم:
 معلومه ،چه ربطی داره آخه؟بیرون و داخل چه فرقی داره مگه؟ ای خاک بر اون سرت .ببینم تو جلو ننه بابات میشینی فیلم خارجی بدون سانسور ببینی؟چشمانم درشت شد.
 منظورت چیه؟! ای بابا دیوونم کردی تو .وقتی سیاوش و دختره رو پیدا کنیم احتمال هرچیزی هس!پس بهتره عمه رو یه جوریبفرستیم دنبال نخود سیاه!
من که تازه دویزاریام افتاده بود با چشمان درشت شده به هومن زل زدم و سریع گفتم:
 باشه ،چیکار کنیم؟پوفی کشید.
 هیچی ،تو هیچکاری نکنی ممنونت میشم!با صدای عمه از جا پرید.
 چی پچپچ میکنین پسرا؟سریع گفت:
315

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 هیچی عمه ،داشتم به فرزین میگفتم خیلی بده که تا اینجا اومدیم و داریم همهجا رو میگردیم؛ ولی هیچ کمکینمیکنیم .آدم خجالت میکشه!
عمه چشمانش را ریز کرد و دست به کمر گفت:
 آهان .اونوقت از کی تا حاال تو اینقدر خجالتی شدی؟ تو که هر جا میریم قشنگ همه خوراکیا رو جارو میکنییه لیوانم سرجاش نمیذاری.
اعتراض کرد:
 اِ عـمه ،دیگه تا این حدم بی شعور نیستم!االنم میخوام برم کمک؛ ولی مسئله اینه که اصال آشپزی بلد نیستم!سری تکان داد:
 اون که مشخصه .باشه ،من میرم کمک .شمام برین دنیال سیاوش!هومن ذوق زده گفت:
 وای چه پیشنهاد خوبی!:ممنون عمه.عمه پوزخندی زدو روبه من گفت:
 من میرم ،تو مراقبش باش گند نزنه!سریع گفتم:
 چشم مراقبم.سری تکان داد و بهسمت دیگها رفت.هومن نفسش را بیرون فرستاد و ذوق زده گفت:
 وای باورم نمیشه! چه زود دکش کردیم.پوزخندی زدم.
 منم باورم نمیشه ،چون عمه خانوم شما باهوشتر از این حرفاس که به این راحتیا ولمون کنه .به نظرم انقدرخوشحال نباش!
اخمی کرد و به عمه که در حال کمک بود اشاره کرد.
 فعالً که حواسش به غذاس .بزن بریم!با هم به سمت ساختمان رفته و وارد شدیم .سالن شلوغ و پر همهمه بود .از پلهها باال رفتیم و به طبقهی دوم که
درست برعکس اولی ،ساکت و آرام بود رسیدیم .با قدمهای آهسته از جلوی تک تک اتاقها رد شدیم تا اینکه باالخره
با شنیدن صدای سیاوش و دختری جلوی در یکی از اتاقها ایستادیم .هومن گوشش را به در چسباند و تمرکز کرد
اما بعد از چند لحظه نچی کرده و آهسته گفت:
 اینجوری نمیشه ،نه صدا داریم نه تصویر!316
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 و نه راه دیگهای .حتی از پنجرهها هم نمیشه نگاه کرد .واسه این کار یه نردبون سه چهار متری الزم داریم!پوفی کشید و گیج اطراف سالن را نگاه کرد تا اینکه باالخره نگاهش روی دیوار ثابت ماند.
 خودشه!رد نگاهش را گرفتم و به دیواری معمولی رسیدم .متعجب به هومن نگاه کردم.
 چی خودشه؟ نکنه می خوای از پشت دیوار نگاه کنی؟!توپید:
 نه احمق .دریچهی کولر به اون بزرگی و نمیبینی؟!به دریچهی کولر نگاه کردم:
 خب که چی؟! خوش به حال اهالی خونه!درحالیکه با ذوق به دریچه خیره شده بود گفت:
 دریچه به این بزرگی ،حتماً کانالشم خیلی بزرگه ،پس جا میشیم!داد زدم:
 چی؟! میخوای...با قرار گرفتن کف دستش روی دهانم حرفم نصفه ماند .حرصی توپید:
 ببر صداتو! میخوای همه نقشمون و بفهمن؟دستش را از روی دهانم عقب کشیدم و آهسته؛ ولی عصبی گفتم:
 این فکرای مسخره رو از اون کلهی بیمغزت بیرون کن .چجوری میخوای بری اون تو آخه؟!دستم را کشید و غر زد.
 حرف نزن بیا!دنبال هومن به اتاق بغلی کشیده شدم و از الی در نیمه باز داخل را نگاه کردیم .بعد از مطمئن شدن از خالی بودنش
وارد شدیم .هومن به دیوار نگاه کرد و دریچهی کولر را یافت .به سمت صندلی کوچک میز تحریر داخل اتاق رفت و
آن را برداشت.
درست زیر دریچهی کولر گذاشت و باال رفت .متحیر گفتم:
 داری شوخی میکنی دیگه نه؟ هومن تو عقلت و از دست دادی!توپید:
 زر نزن! من باااید امروز سر از کار این سیاوش در بیارم.پوفی کشیدم و کنار اتاق به تماشا ایستادم .بهزحمت دریچه را باز کرد و خودش را باال کشید.
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هول گفتم:
 خب وایسا منم بیام.پوزخندی حرصی زد.
 انگار خیلیم بدت نمیادا!توپیدم:
 کوفت .میخوام ببینم که بهت ثابت میشه فکرت راجب سیاوش اشتباهه.ابرو باال انداخت.
 پس بیا تا ضایعبشی!روی صندلی رفتم و با کمک هومن خودم را باال کشیدم .نشسته شروع به جلو رفتن کردیم و به دریچهی کولر اتاق
بغلی رسیدیم .هومن از بین دریچه به داخل اتاق اشاره کرد و حرصی گفت:
 بفرما دیدی گفتم نمیتونیم عمه رو بیاریم؟صورتم را جلو کشیده و به داخل اتاق دقت کردم .دختر جوان روی تخت خوابیده بود و سرش را روی پاهای سیاوش
که نشسته بود و با مهربانی موهای قهویای صاف و بلندش را نوازش میکرد قرار داده بود.
هومن نفسش را پر حرص بیرون فرستاده و گوشی موبایلش را از داخل جیب شلوارش بیرون کشید.
 پسرهی حقه باز .نشونت میدم!دوربین گوشی را باز کرد و روی سیاوش و دختر زوم کرد .چند عکس و فیلم گرفته و دوباره با حرص خیرهشان
شد.دختر چشمانش را باز کرد و با ناز گفت:
 دلم خیلی گرفته سیاوش .امشب باهم بریم بیرون؟سیاوش لبخندی زد و پیشانی دختر را بوسید.
 حتماً عزیزم ،میدونی که تحمل ناراحتیتو ندارم اونم سر این چیزای کوچیک .پس هر درخواستی قبوله.هومن لب زد:
 عزیزم؟ ای پسرهی...دختر خوشحال از جا پرید.
 شهربازی چطوره؟سیاوش خندید.
 باشه .با بچهها دیگه؟دختر خندید و سرش را تکان داد.
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هومن سرش را با عصبانیت باال و پایین تکان داد و لب زد:
 کهاینطور ،بچههام که قراره تشریفشون و بیارن پس شب پرهیجانی در پیش داریم!مطمئنم خوش میگذره البتهبه ما چون قراره شب شمارو زهرمار کنیم.
سیاوش سرش را روی موهای دختر گذاشت و پلکهایش را بست .آهسته گفتم:
 خب بریم؟هومن توپید:
 نه .چی چیو بریم؟ باید حواسمون بهشون باشه که هر وقت خواستن برن تو این شولوغی گمشون نکنیم. حاال نمیشه بریم تو باغ منتظرشون بمونیم؟ نخیر .اونجوری عمه پیدامون میکنه.پوفی کشیدم و کالفه نگاهم را از داخل اتاق گرفتم .بعد از حدوداً یک ربع که انگار هر دویشان به خواب عمیقی رفته
بودند ناگهان باد شدیدی با تمام خل و خاکهایش در سر و صورتمان فرو رفت .هردو به سرفه افتادیم و هومن توپید:
 اه لعنتی! کدوم احمقی تو این هوا کولر روشن کرده؟توپیدم:
 هیس بابا! بیدارشون نکنی ابرومون بره.هومن عصبی نگاهی به هردویشان که غرق خواب بودند انداخت.
 فعالً که بیدار نشدن بعدشم ،این آبروی اوناست که قراره بره.غریدم:
 خیلی خب بابا ،بیا بریم بیرون کور شدم!سرش تکان داد .دوباره از کانال گذشتیم و از دریچهی اتاق بغلی بیرون پریدیم که هر دو بادیدن قیافهی طلبکار و
منتظر عمه جلویمان هینی کشیده و دستمان را روی قلبمان گذاشتیم.
عمه سرش را تکان داده و دست به کمر با تهدید گفت:
 که منو قال میذارین آره؟ فکر کردین منم اونقدر احمقم که حرفای شمارو باور کنم؟ ای ور پریدهها! حاال خوبتونشد با یک کیلو خاک و خل باید از اینجا برین بیرون.
هومن چشمانش را درشت کرد.
 یعنی شما...شما کولرو...عمه خبیثانه نگاهش کرد.
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 پس چی؟ تازه بدتر از اینا باید سرتون میاوردم .باید این دریچه رو میبستم که اون تو بپوسین؛ ولی خواستم بهتونبفهمونم که منو مثل خودتون خر فرض نکنین.
هومن اخمی کرد.
 خیلی ممنون واقعاً عمهجون .توقع این همه همکاریو تعریفو نداشتم!عمه با اخم توپید.
 حرف اضافی نزن! ببینم شما دوتا خجالت نمیکشین؟ خیر سرتون مأمور قانونین ،همینجور سرتونو انداختین پایینواومدین تو خونهی مردم؟ تازه اتاق خوابشونم دید میزنین؟
دستش را در هوا تکان داد.
 خاک یعنی خاک بر سرتون .راه بیفتین!هومن غرید:
 نمیشه .باید منتظر سیاوش بمونیم چون امشب قراره...عمه پرید وسط حرفش:
 بعله خودم شنیدم!سوتی کشیدم.
 ماشاال چه گوشی دارین عمه خانوم .ما که از دو متریشونم بهزور میشنیدیم.عمه ابرو باال انداخت.
 ما اینیم دیگه! راه بیفتین ،زود.چشمی گفتم و بهسمت در حرکت کردم .هومن پوفی کشیده و با غرغر پشتسرم راه افتاد .عمه از اتاق بیرونمان
انداخت و خودش هم بعد از بیرون آمدن در را بست .هومن را بهسمت راه پله هل داد و غرید:
 راه برو دیگه!از ساختمان بیرون رفتیم و ناچاراً مشغول کار شدیم .باران که هنوز هم نه بهشدت قبل اما همچنان میبارید کمی
کارهارا عقب انداخته بودو همه در تکاپو بودند .به هومن نگاه کردم .بیتوجه به دیگ بزرگی که درحال هم زدنش بود
عصبی به در ورودی ساختمان خیره شده بود .داد زدم:
 هومن سوزوندیش!از جا پرید و چشمان درشت شدهاش را به من دوخت.
 ها؟!به دیگ اشاره کرده و غریدم:
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 حواست کجاست؟ میخوای یه دیگ دیگه هم خسارت بدی؟!توپید:
 نخیر میخوام هر وقت اون عوضی اومد بیرون بفهمم.مشغول بحث بودیم که زنی میانسال بهسمتمان آمد .مرموز نگاهمان کرده و روبه عمه گفت:
 شما بودین خانوم؟!عمه دست از کار کشید و متعجب به خودش اشاره کرد.
 من؟ بعله ،شما به برادرم گفته بودین دوست من هستین؟اوه اوه! انگار قرار بود گند دروغمان در بیاید.
عمه ابتدا آب دهانش را قورت داد و سپس تک خندهای کرد.
 اِ...آره عزیزم! خیلی وقته ندیدمت .چقدر عوض شدی خانومی!دستانش را باز کرده و زن را در آغوشش فشرد .زن با چشمان گرد شدهاش بهزحمت خودش را از آغـ*ـوش عمه
بیرون کشید و متعجب گفت:
 ببخشید؛ ولی من به جا نمیارمتون!عمه جوری که انگار با زن دوستی چندین ساله دارد مشتی به شانهاش زد و با خنده گفت:
 ای بیمعرفت! تو که انقدر کم حافظه نبودی؟ منو یادت رفته واقعاً؟! شوخترین همکالسی دانشگاهت.ابرو باال انداخت.
 جالبه! نمیدونستم تو دانشگاهی که درس خوندم ایرانی هم بوده .همکالسیهای من همه انگلیسی بودن!آب دهانم را قورت دادم و به هومن که اوهم دست کمی از من نداشت نگاه کردم .عمه با خنده گفت:
 انقدر سرت تو درس و کتاب بوده که اصالً به بقیه توجه نکردی .خب حاال اینارو بیخیال.زن را روی سکوی کنار باغچه نشاند و خودش هم کنارش جا گرفت:
 از خودت بگو .ازدواج کردی؟ چندتا بچه داری؟زن ابتدا از حرف زدن ممانعت میکرد؛ اما باالخره با ترفندهای عمه باور کرد که او همکالسی دوران دانشگاهش
است و به حرف آمد .عمه هرچه که الزم بود و نبود را راجع به سیاوش از زیر زبانش بیرون کشید اال ماجرای آن
دختر .مسلماً وقتی وارد خانه شده بودند با خالهشان برخورد کرده بودند؛ ولی زن هیچ حرفی در مورد دختری که همراه
سیاوش بود نزد و این از هر چیزی بیشتر هومن را حرصی کرده بود!
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***
کارن
 عالی بود! خیلی ممنون.لبخند کجی زدم.
 خواهش می کنم.هر دو همزمان از جا بلند شدیم و بعد از حساب کردن بیرون رفتیم .بارش باران آرامتر و عطر خوشش در هوا پخش
شده بود .سوار ماشین شدیم و استارت زدم .روشن نشد .بار دوم و باز هم نشد!
شیوا پرسید:
 چش شده؟ نمیدونم.حرصی از ماشین پیاده شدم و در را بهم کوبیدم .لگدی به چرخ ماشین زدم و توپیدم:
 االن نامرد؟ آخه االن وقتش بود؟!کاپوت را باز کردم و به دودی که از آن بلند میشد خیره شدم .ای وای! نچی کردم و کالفه دستم را داخل موهایم
فرو بردم.
 گندت بزنن!کاپوت را بستم .بهسمت درِ طرف شیوا رفتم و بازش کردم.
 پیاده شو ،باید ماشین و همینجا بذارم .خراب شده.شیوا پیاده شد و نچی کرد.
 چه بد! پس باید تاکسی بگیریم. آره ،چون منم باید یه سر برم خونه و زود خودمو واسه اداره رفتن آماده کنم.چشمانش درشت شد.
 یعنی این چند ساعتو مرخصی گرفته بودی؟ خب چرا؟لبخندی زدم.
 واقعاً میپرسی؟ آخه مگه این پرسیدن داره دخترخوب! خب معلومه که بهخاطر تو.خجالت زده سرش را پایین انداخت.
 نباید این کارو میکردی کارن؛ از کارت افتادی.322
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تک خندهای کردم.
 ما که خیلی وقته بهخاطر شما از کارمون افتادیم اینم روش.چشمغرهای رفت که خندیدم و دستم را برای ماشین زرد رنگی که بهسمتمان میآمد تکان دادم .جلوی پایمان ایستاد.
در را باز کردم که با فکر کردن به جیبِ به احتمال زیاد خالی شدهام هول گفتم:
 یه لحظه.شروع به گشتن داخل جیبم شدم که مطمئن شدم خالی شده است .خجالت زده رو به شیوا گفتم:
 به نظرت بهتر نیس پیاده بریم؟شیوا سرش را به عالمت تأسف تکان داد.
 ته کشیده نه؟ اون موقع که جلو نگارینا قلدر بازی در میآوردی و تراول جلوشون مینداختی باید فکر اینجاهارومیکردی.
خجالت زده سرم را پایین انداختم.
 خب ،خب من عصبی شدم!تک خندهای کرد.
 عیبی نداره ،من حساب میکنم.مشغول گشتن کیفش شد که بعد از چند لحظه راننده کالفه گفت:
 چی شد؟ باالخره سوار میشین یا نه؟شیوا نگاهم کرد.
 منم که پول ندارم! حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم؟راننده پوفی حرصی کشیده و غرید.
 عالف شدیما .خجالتم نمیکشن!خودش در را بهم کوبید و بهسرعت از ما دور شد .دستانم را داخل جیب شلوارم فرستادم و ابرو باال انداختم.
 انگار باید پیاده بریم!شیوا نفسش رابیرون فرستاده و بعد از بستن زیپ کیفش گفت:
 آره!خندیدم.
 چرا ناراحتی؟ خب عیبی نداره که تو این هوای عالی چی بهتر از این؟چیزی نگفت و کنارم راه افتاد .از میان شلوغیها و مغازهها گذشتیم و به خیابانی به نسبت آرامتر رسیدیم.
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شیوا پرسید:
 راستی نگفتی از هومن و فرزین چخبر؟ رفتن تحقیق در مورد سیاوش! البته عمه هم همراهشون رفت.خندید.
 اوه اوه .سه تفنگدار در تعقیب خواستگار! چه شود.خندیدمو حرفی نزدم .همچنان مشغول رفتن از راه مستقیم بودیم که با دیدن کوچهای پر از درخت و پیچکهایی با
برگهای رنگارنگ پاییزی که از دیوار خانههای قدیمی دو طرفش آویزان بود ذوق زده روبه شیوا گفتم:
 نظرت چیه از اونجا بریم؟ خیلی قشنگه!با اشارهی من به کوچه نگاه کرده و چشمانش برق زد .محو شد.
 محشره! آره.هر دو وارد کوچه شدیم .هر چه جلوتر میرفتیم کوچه تنگتر و با فاصله افتادن میان خانهها باغهای اطراف نمایانتر
میشد .مشغول صحبت بودیم که احساس کردم شخصی پشتسرمان میآید .سریع بهعقب برگشتم؛ ولی خبری نبود!
کوچه در سکوت رعب انگیزی فرو رفته بود .شیوا پرسید:
 چیزی شده کارن؟!نگاهش کردم و لبخند زدم:
 نه .هیچی!از ترسی که به دلم راه یافته بود بیزار بودم .باید میفهمیدم این حسِ مرموزِ مربوط به نگاههای عذابآور و تعقیب
واقعی است یا فقط یک توهم؟ پس با آرامشی ظاهری به تخته سنگی کنار جوب آب اشاره کردم و روبه شیوا گفتم:
 نظرت چیه یکم اونجا بشینیم و از دیدن این باغا کیف کنیم؟یک تای ابرویش را باال انداخت.
 اِ! مگه شما نباید میرفتی اداره؟! آره؛ ولی خب...چشمکی زدم.
 عشق است دیگر چه کنیم؟!خندید و بهسمت تخته سنگ رفت .نشست و من هم با فاصله از او نشستم .شیوا خودش را سرگرم گلها و پروانههای
اطرافش کرد و من نگران و مشکوک اطراف را از نظر گذراندم؛ اما با ناامید شدن از پیدا کردن مورد مشکوکی خیره
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به خندههای از ته دل شیوا شدم .محو او بودم که با شنیدن صدای پایی میان بوته ها از جا پریدم و به سمت صدا
برگشتم .شیوا همراهم بلند شد و پرسید:
 چی شده کارن؟!سریع دستم را روی لبم گذاشتم.
 هیشش!به سمت درختهای رنگارنگ و سربه فلک کشیده رفتم.
 به غیر از ما یه نفر دیگه هم تو این باغه!پشتسرم راه افتاد:
خب حتماً باغبونشه. شرط میبندم که اون نیست.وارد قسمت انبوه باغ شدم .شیوا خواست همراهم بیاید که دستم را سد راهش کردم.
 تو همین جا بمون.نچی کرد:
 ول کن کارن ،بیا تا اینجاییم از دیدنش لـ*ـذت ببریم .این فکرای پلیسیتو برا یه ساعتم که شده بریز دور.صدای دویدن میان برگها نگاهم را بهسمت دیگری سوق داد که با افتادن نگاهم به گربهی کوچکی صدای خندهی
شیوا بلند شد.
 این که فقط یه بچه گربس! ضایع شدی آقا پلیسه؟فقط یک بچه گربه؛ ولی من مطمئن بودم که صدای پای آدم بود.
بهسمت بچه گربه دوید.
 ای خوشگله االن میگیرمت!دنبال پای شیوا دویدم و داد زدم:
 وایسا شیوا ،کجا داری میری؟!بچه گربه را گرفت و بعد از نشستن میان برگها مشغول ناز کردنش شد .عصبی خودم را به شیوا رساندم و نفسنفس
زنان گفتم:
 معلوم هس چیکار میکنی؟ این اطراف خطرناکه.خندید.
 خطر کجا بود کارن؟!325
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به گربه اشاره کرد.
 ببین چه نازه ،تو رو خدا نگاش کن.خندیدم:
 واقعاً که ترسوندیم دیوونه.کنار شیوا نشستم .مشغول بازی کردن با بچه گربه شده بود و من هم محو او! حاال وقتش بود .بیخیالِ نقشههای عمه
این بهترین موقعیت بود .دست داخل جیبم بردم که متوجه جای خالی حلقه شدم .من که همراهم آورده بودمش ،پس
کجا بود؟!
لب زدم:
 حلقه .ای وای حلقه!از جا پریدم و مشغول گشتن اطراف شدم .شیوا متعجب پرسید:
 چی شده کارن؟ حلقه دیگه چیه؟!چشم در چشم شیوا ایستادم و تازه متوجه سوتی وحشتناکم شدم .با تته پته گفتم:
 حلقه؟! آره حلقه ،خودت االن گفتی حلقه.خودم را به آن راه زدم.
 من گفتم حلقه؟! نه ،من کی گفتم حلقه؟!دو دستش را به کمرش زد و مشکوک نگاهم کرد.
 مشکوک میزنیا کارن! زود بگو منظورت از حلقه چی بود؟دست و پایم را گم کردم.
 حلقه...خب...ها ،حلقه! آره ،منظورم یه حلقهی سری بود که تو اداره تشکیل دادیم .خیلی مهمه برا همین یه دفهیادش افتادم!
ابرو باال انداخت.
 اوم ،اونوقت داشتی میونِ برگا دنبال حلقهی سریتون میگشتی؟!سرفهای مصلحتی کردم.
 آ...نه بابا ،این چرت و پرتا چیه میگی شیوا؟!از دور ،سمت چپم به نظرم چیزی برق زد.
سریع روبه شیوا گفتم:
326

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 خب تو بشین اینجا با گربت بازی کن؛ منم یه گشتی این اطراف میزنم.قبل از مهلت دادن به شیوا به سمت شیء برق زنان دویدم .خم شدم و دقیق نگاهش کردم .یک دستبند مردانه .از
میان برگها برداشتم و خیرهاش شدم .مارک عجیب و مخصوصی رویش هک شده بود .مخصوص و آشنا .ذهنم به
سمت اولین باری که دیده بودمش پر کشید .داخل دستان آن مرد قوی هیکل ،درحالی که تنها پنج سانت با چشمان
وحشت زده و گریان پسرک فاصله داشت برق میزد!صدای جیغ خفهی پسر بچه داخل گوشهایم پیچید .سرم تیر
وحشتناکی کشید .آخی گفتم و با دو دستم سرم را فشردم ،زانوهایم سست شدو روی برگها افتادم .همیشه این
لحظههای لعنتی را از ذهن پریشانم دور کرده بودم؛ ولی حاال این دستبند لعنتی ،این دستبند مرموز و طالیی ،دوباره
دست آن خاطرات لعنتی را گرفته و به مغزم برگردانده بود.
مشتم را باز کردم و نفسنفس زنان نگاهش کردم .اشکی از گوشهی چشمم چکید .شبیه آن دستبند بود یا...
دست لرزانم را مشت کردم و به سختی از جا بلند شدم .دستبند را داخل جیبم انداختم که با یادآوری شیوا دلهرهی
عجیبی به جانم افتاد .وحشت زده بهسمت جایی که نشسته بود دویدم؛ اما با دیدن جای خالیاش خشک شدم.
دور خودم چرخیدم و لرزان فریاد زدم:
 شیوا؟عین دیوانهها شروع به دویدن میان شاخ و برگها کرده و مدام اسمش را صدا میزدم که با شنیدن صدای خشدار
و ضعیفش از پشتسرم سریع بهعقب برگشتم.
 من اینجام!خیره در چشمانش شدم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.
 شیوا...بهسمتش دویدم و وحشت زده اجزای چهرهی آشفتهاش را از نظر گذراندم.
 کجا رفته بودی؟ میدونی چقدر نگرانت شدم؟!شیوا بیحرف ،تنها خیرهی چشمانم شده بود .به صورتش دقت کردم .زیر چشمانش گود افتاده و پوستش به سفیدی
میزد .انگار که گریه کرده و ترسیده بود.
آب دهانم را قورت دادم.
 گریه کردی شیوا؟ چرا رنگت پریده؟ ترسیدی؟عقبعقب رفت و لب زد:
 آره ،ترسیدم.چانهاش لرزید.
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 من میترسم کارن .نمیخوام از دستت بدم!متحیر خیرهاش شده بودم .معنی این حرفها چه بود؟! جلوتر رفتم.
 منظورت چیه شیوا؟ یعنی چی که منو از دست بدی؟!گریه افتاد.
 کارن از اینجا برو .خواهش میکنم!روبهرویش ایستادم و نگران خیرهاش شدم.
 چی میگی تو شیوا؟ حالت خوبه؟!به تنهی درختی تکیه داد و گریان روی زمین سر خورد .سرش را میان دو دستش گرفت و زجه زد:
 برو کارن .من نمیخوام باعث عذاب توبشم!روبهرویش نشستم و به دستان لرزانش که به خوبی چهرهی گریانش را پوشانده بود خیره شدم.
 عذاب من؟ نگام کن شیوا .معنی این حرفا چیه؟!دستانش را آرام پایین آورد و گیج لب زد:
 قرصام...سریع کیفش را از زیر دستش کشیدم و نگران مشغول زیرورو کردنش شدم .با پیدا کردن قرصها آنها را دست شیوا
دادم ،بطری آب راهم از داخل کیفش بیرون آوردم و برایش باز کردم .بعد از خوردنشان کمکم آرام شد و به حالت
عادی برگشت.
صبر کردم تا بهتر شود و پرسیدم:
 چی شده شیوا؟ چرا یه دفه حالت اینجوری شد؟ چرا داشتی هزیون میگفتی؟ ببینم کسی اذیتت کرده؟ چی شدهعزیزم؟
نفسش را بیرون فرستاده و لبخندی زورکی زد:
 نمیدونم .یهو ،یهو با دیدن باغبون ترسیدم .فکر کردم کاری باهام داره؛ ولی اون بیچاره مشغول کار خودشبود.حتی وقتی دید حالم بد شده خواست کمکم کنه؛ ولی من فرار کردم!
سر تکان دادم.
 عیبی نداره ،االن بهتری؟!سرش را به تأیید تکان داد .کمکش کردم بلند شود.
 تقصیر منه ،نباید پیشنهاد میدادم بیایم اینجا .بیا زودتر بریم!تو چرا انقدر دیر کردی؟ کجا رفته بودی؟328
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افکار وحشت آور را از ذهنم بیرون کردم و لبخندی زورکی روی لب نشاندم.
 مهم نیست .بریم.بازخواستم نکرد و بعد از تکان دادن سرش راه افتاد.
***
شش ساعت بعد
فرزین
دو بلیط برای چرخ و فلک گرفتم و به سمت هومن و عمه رفتم .هومن عصبی و اخمو به گروه دختر و پسرهایی که
همراه سیاوش مشغول مسابقه دادن و جیغوداد بودند خیره شده بود .با احساس سنگینی نگاهی روی خودمان سریع
به عقب برگشتم .با دقت اطراف را از نظر گذراندم؛ ولی درمیان انبوه جمعیت چیزی مشخص نبود .هنوز مشغول
کنکاش اطراف بودم که با صدای هومن نگاهم بیاختیار به سمت او رفت.
 گرفتی؟ آره؛ ولی واقعاً درکت نمیکنم هومن! چرا میخوای بریم چرخ و فلک؟ تو واسه تحقیق اومدی یا بازی؟! بعدشم،مگه تو از ارتفاع نمیترسی؟
دستم را کشید.
 انقدر حرف نزن! بیا. عمت نمیاد؟ نه ،میترسه!عجیب بود .بعید میدانستم عمهی هومن از چیزی بترسد .این چرخ و فلک بود که باید از او میترسید.
وارد کابین شد .روی صندلی رو بهرویش نشستم و بعد از راه افتادن دستگاه گفتم:
 خب حاال بگو ،واسه چی گفتی چرخو فلک سوار شیم؟توپید:
 یه ذره به اون مخت فشار میاوردی میفهمیدی .ما باید به کل شهربازی تسلط داشته باشیم که ببینیم اونا چهغلطی میکنن.
نچی کردم.
 هومن تو دیوانهای! تو شهربازی چه غلطی میخوان بکنن؟ بعدشم ،اومدیمو اینا تا فردا صبح خواستن اینجا بمونن،اونوقت چی؟ توام میخوای تا صبح اینجا بشینی؟
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حرصی توپید:
 آره!نگاهم را از او گرفتم و عصبی نچی کردم.
 عالیه! تازه فردا هم که واسه اداره نرفتنمون برنامهها داریم .کارن که دیگه میانجیگری مونو نمیکنه ،حاال کیمیخواد جواب سرهنگو بده خدا میدونه!
هومن بیتوجه به حرفهایم خیرهی بگو بخند سیاوش بود که ناگهان چرخ و فلک از حرکت ایستاد.
هر دو پرسشگر به هم و سپس به پایین نگاه کردیم .ما درست در باالترین نقطه بودیم .بهزحمت صدای مردی میان
همهمهی ایجاد شده قابل شنیدن بود.
 میگن برق رفته.هومن وحشت زده نگاهی به پایین و نگاهی به من انداخت.
 چی؟! فرزین بگو که برقا نرفته.پوفی کشیدم.
 انگار رفته که ما این باال موندیم.نالید:
 وای نگو .من نمیتونم تو این ارتفاع تحمل بیارم!شانه باال انداختم.
 خربزه خوردی ،حاال پای لرزشم باید بشینی .به من ربطی نداره!پوفی کشیده و سرش را میان دستانش گرفت:
 هعی...***
تقریباً تا دم مرگ رفته بود؛ ولی همین که حالش سرجایش آمد روبه عمه پرسید:
 عمه واقعاً اون موقع تا حاال نشستین و نگاهشون کردین؟ یعنی نمیتونستین آمار دختره رو درارین؟عمه پوفی کشید و کالفه گفت:
 پسرجان تو چقدر عجولی ،کمکم میفهمیم دیگه!هومن غرید:
 دیگه کی عمه؟!به ساعت مچیاش اشاره کرد.
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 ساعت یازده و نیم شبه!از جا بلند شده و بیتوجه به اعتراض عمه به سمت دختری که با سیاوش دیده بودیم ،اما حاال تنها روی نیمکتی
نشسته و سرگرم موبایلش بود رفت .پشتسرش راه افتادم .روبهروی دختر ایستاد.
 ببخشید خانوم.دختر سرش را باال آورده و با چشمان آبی تیرهاش خیره مان شد.
 بله؟هومن گفت:
 میخواستم بدونم دوست پسرتون کجا رفتن؟!دختر اخمی وحشتناک کرده و از جا بلند شد .خیره در چشمان هومن عصبی گفت:
 دوس پسر؟!هومن که انگار از واکنش دختر تعجب کرده بود قدمی بهعقب برداشت.
 آ...آره دیگه! همون پسری که همراهتون بود؛ سیاوش .من از دوستاشم .وقتی دیدمش خواستم بیام پیشش؛ ولییهو تو شولوغی گمش کردم.
دختر عصبی کیفش را به بازوی هومن کوبید.
 احمق .اون داداشمه!هومن هم کم نیاورد و توپید:
 هوی دختر چرا میزنی؟ که داداشته .هه! تو گفتیو منم باور کردم .من امثال تورو خوب میشناسم .خب حاال بگوکجاست؟
اوه اوه .گند زدی هومن! دختر هلی به هومن داده و با چشمان درشت شده و عصبیاش داد زد:
 چی؟ تو داری به من تهمت میزنی؟ اصالً به تو چه ربطی داره؟ گمشو ،گمشو ببینم پسرهی عالف!هومن پررو جلوتر رفت.
 عالف که تویی .زود بگو اون دوس پسر بیپدرومادرت کجاست؟!دختر توپید:
 هوی حرف دهنت و بفهم جوجه .میگم اون داداشمه!هومن عصبی خندید.
 آره آره میدونم .همهی اون دختر پسرایی که همراهت بودن خواهر برادراتن.بهسمت هومن دویدم و دستش را کشیدم.
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 هومن ،بسه خواهشاً!دختر عصبی گفت:
 چی داری میگی تو؟! بهخاطر اینکه با داداشم و دختر خاله پسرخالههام اومدم خوشگذرونی باید به تو جواب پسبدم؟ اصالً تو کی هستی؟ گیریم رفیقامن ،به تو چه؟!
عمه هم نگران بهسمتمان آمد که همزمان سیاوش و گروهِ دخترو پسرهای همراهش هم با اخم سر رسیدند.دیکی از
پسرها که خیلی جوان بود و قیافهی بانمکی داشت پرسید:
 چی شده سارا؟سارا عصبی به هومن اشاره کرد.
 از ایشون بپرسید!سیاوش متعجب از دیدن ما جلوتر آمد و کنار سارا قرار گرفت .با اخم روبه هومن گفت:
 به آقا هومن ،میشه بگین اینجا چه خبره؟!دست به کمر زد.
 انگار شما از ظهر دنبال منافتادین .میشه بپرسم چرا؟!هومن با اخم توپید.
 چرا؟ االن بهت میگم چرا.گوشی موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید که سریع دستش را کشیدم.
 نه هومن .مگه نشنیدی گفت داداشمه؟زیر گوشش گفتم:
 عکسارو نشون نده جون هرکی دوس داری ،بابا ابرومون میره.هومن بیتوجه به حرفم عکسهارا آورد و جلوی چشم سارا و سیاوش گرفت .توپید:
 پسرهی دختر باز .میخواستی هستیو گول بزنی؟سیاوش و سارا با چشمان درشت شده خیرهی عکسها بودند و هیچ واکنشی نشان نمیدادند.
هومن نچی کرد و ابرو باال انداخت.
 نخیر آقا سیاوش ،خیال کردی .من فقط همین یه دونه خواهرو دارم دست هر کسی نمیدمش!سیاوش گوشی را از دست هومن قاپید و با تته پته اما عصبی گفت:
 تو...این...این عکسارو...لب زدم:
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 هومن نه .نگو اون که میخوای بگی.و باالخره هومن همان را گفت:
 خودم گرفتم!منو عمه محکم با کف دست به پیشانیمان زدیم .سارا داد زد:
 چی؟! یعنی بیاجازه از حریم شخصی ما عکس گرفتی؟ من ازت شکایت میکنم!خواست گوشی را از دست سیاوش بگیرد که هومن سریع آن را کش رفت.
 فعالً که من باید از دوس پسر شما شکایت کنم.منو عمه یک صدا گفتیم:
 هومن ،داداششه!سارا حرصی روبه سیاوش گفت:
 من که بهت گفتم ،از همون اول یه چیزی احساس کرده بودم که بهت میگفتم نمیذارم با این دختره ازدواج کنی.حاال خوبت شد یا حتماً باید یه دو ،سه تا تهمت دیگهام بهت بزنن؟!
دعوا داشت شدید میشد که با پادرمیانی منو عمه و فک و فامیلهای سیاوش هر جوری که بود خاتمه یافت و هومن
راضی به خواهرو برادر بودن سارا و سیاوش و پاک کردن عکسهایشان شد .همه رو بهروی هم نشسته بودیم و عین
مذاکره کنندههای متنفر از هم که بهزور با هم توافق کرده بودند به یکدیگر خیره شده بودیم .اوضاع آرام شده بود که
با چشمغرهی عصبی و بامزهی سارا روبه هومن ،هومن از کوره در رفت.
 خیلی خب بابا فهمیدم ازم بدت میاد .بسه دیگه دعوا تموم شد .از اون موقع تا حاال داری واسه من قیافه میگیری.چته تو؟ ساقیت کی بوده؟!
سارا عصبی توپید:
 عمت!سیاوش هینی گفت و لبش را به دندان گرفت .بهزور جلوی خندهام را گرفتم و به عمه که بین من و هومن نشسته و
در مرز انفجار بود خیره شدم .هومن روبه عمه کرده و جدی گفت:
 عمه شمام؟ اصالً ازتون توقع نداشتم!عمه محکم با کیفش در سر هومن کوبیدو فریاد زد:
 زهرمار .بریم خونه میدونم چه بالیی سرت بیارم.کمکم جمعوجور کردیم و همه آمادهی رفتن شدیم .هومن با اکراه رو بهروی سارا ایستاد و عذرخواهی کرد که همان
لحظه عمه مخفیانه عکسی از آن دو گرفت .کنجکاو شدم؛ ولی ترجیح دادم حرفی نزنم .میترسیدم اینبار هم عمه
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به جانم بیفتد ،هم دوباره دعوا شود .خداحافظی کردیم و آنها از یک طرف و ماهم از طرفی که آمده بودیم رفتیم که
هر سه با صدای سارا به سمتش برگشتیم.
 اگه من گذاشتم داداش دسته ی گلم با خواهر توی اعجوبه ازدواج کنه ،حاال ببین!همهی دخترخاله و پسرخالههایش به سمتش برگشته و یک صدا گفتند:
سارا ،بسه دیگه!هومن توپید:
ماهم همچین تمایلی واسه وصلت با شما نداریم .ممنون میشم اگه جلوشو بگیرین ،سوسن خانوم!منو عمه توپیدیم:
 هومن!سارا عصبی داد زد:
سارا .اسمم ساراست ،نه سوسن!هومن گفت:
هر خری که میخوای باش!دیگر بیشتر از این اجازهی بحث به آن دو ندادیم و هومن را بهسمت موتور کشاندیم .سارا هم عالرقم میلش بهزور
بچههای خالهاش رفت .سوار موتور شدیم و راه افتادیم .هومن مدام زیرلب ریچار بار سارا میکرد که عمه با خنده
گفت:
میگم این سارا هم خوبهها! هم خوشگله هم درس خونده؛ تنها ایرادش زبون تیزشه که خب از این نظر به هم میاین.نظرت چیه هومن؟!
هومن عصبی و کشیده داد زد:
 عمه .اذیتم نکن من اعصاب ندارم!من و عمه خندیدیم که همان لحظه موتور از حرکت ایستاد .هومن غرید:
 این دیگه چش شد؟!گیج گفتم:
نمیدونم ،احتماالً بنزین تموم کرده!توپید:
اینجا؟! یعنی باید همینجا بنزین تموم میکرد؟از موتور پیاده شد و عصبی لگدی به چرخش زد:
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ای گندت بزنن شانس!نچی کردم.
خیلی خب بابا آروم باش! قحطی بنزین که نیومده .االن از یکی بنزین میگیریم.هومن عصبی روی جدول نشست و دستبهسـ*ـینه نگاهم کرد.
 منتظرم!پوفی کشیدم و همانطور که کنار خیابان درخواست بنزین میکردم لب زدم:
تا تو باشی آقا فرزین که دیگه کمک نکنی!فهمیدی؟!***
از نیمه شب گذشته بود .به همین خاطر آهسته وارد خانه شده و بیسروصدا در را پشتسرم بستم تا اهالی ساختمان
از خواب نپرند .نفسم را عمیق و خسته بیرون فرستادم و به سمت پلهها رفتم .عجب روز خسته کنندهای بود امروز!
خیلی حرص خوردم؛ ولی عوضش پشت دستم را داغ کردم که دیگر هرگز با هومن همدردی نکنم .پایم به پلهی
سوم نرسیده بود که خانم سمیعی نمیدانم از کجا جلویم پریده و توپید:
 کجا بودی هان؟ مگه قول ندادی بیای خواستگاری دخترم؟!وای! فقط همین یکی را کم داشتم .محکم با کف دست به پیشانیام زدم و نچی کردم.
 پاک یادم رفت خانوم سمیعی .امروز خیلی درگیر بودم اصالً حواسم نبود.توپید:
 غلط کردی .همین امشب پا میشی میای خواستگاری!چشمانم درشت شد.
 امشب؛ ولی آخه...آخه امشب که نمیشه! من خیلی خستم.پوفی کشید و کمی از عصبانیتش فروکش کرد.
 خیلی خب باور کردم .گمشو برو بخواب که فردا صبح باید بیای!نالیدم:
 صبح که نمیشه خانوم سمیعی ،من باید برم اداره.چشمغرهای رفت.
 اداره بخوره تو اون فرق سرت .بعد از اداره بیا نکبت!با خوشحالی گفتم:
 باشه چشم ،فردا حتماً میام.335
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به طبقهی باال اشاره کرده و غرید:
 آره مثل امروز خیلی خب برو!شب بهخیری گفتم و سریع از پلهها باال رفتم .بعد از باز کردن قفل داخل خانه پریدم و در را بستم .به در تکیه که
دادم همزمان چشمانم را بستم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.
 عجب گیری افتادم من!تکیهام را از در برداشتم و به سمت حمام رفتم .شیر آب سرد را باز کردم که با برخورد آب داغ به بدنم هینی کشیدم
و بعد از اندکی تفکر یاد جابهجایی شیرها افتادم .با غرغر شیر دیگر را باز کردمو بعد از یک دوش کوتاه؛ ولی دلچسب
پس از یک روز طوالنی ،از حمام خارج شدم .همانطور که مشغول خشک کردن موهایم بودم به آشپزخانه رفتم و در
یخچال را باز کردم .دستم را به سمت بطری آب بردم که با دیدن پسری ریز نقش درحالیکه کف یخچال کز کرده
بود با وحشت عقب پریدم و بطری از دستم افتاد .داد زدم:
 تو کی هستی؟ چجوری اومدی داخل؟ تو یخچال من چیکار میکنی؟!با لحنی غمدار گفت:
 ولم کن ،میخوام همونطوری که قلبم یخ زده جسمم یخ بزنه .اون لعنتی دلمو شکست!یعنی خاک بر سر من با خانه اجاره کردنم .یکی از یکی دیوانهتر بودند!
دست به کمر پوفی کشیدم:
 میفهمم؛ ولی تو باید از یخچال من بیای بیرون!بیتوجه حرفم گفت:
 من که ساعتای آخر عمرمه؛ ولی تو از طرف من بهش بگو که چقدر دوسش داشتم!جلوتر رفتم.
 چشم .فقط خواهشاً برو ساعتای آخر عمرتو تو یخچال خونهی خودتون بگذرون! من دیگه طاقت دردسر ندارم.با چشمان قهوهای و گردش نگاهم کرده و جدی گفت:
داداش اونجا جا نمیشم! یخچال تو بزرگه.حرصی نفس حبس شدهام را بیرون فرستادم و کالفه در یخچال را بهم کوبیدم.
هر غلطی میخوای بکن! فقط هر وقت دیدی داری میمیری یه ندا بده زودتر از خونم پرتت کنم بیرون .منحوصلهی دردسر ندارم.
بعد از پوشیدن لباسهایم تشکم را پهن کردم و سعی کردم بخوابم؛ ولی با وجود این دیوانه مگر میشد؟!
نچی کردم و در جایم نشستم .تصمیمگرفتم به هومن زنگ بزنم ،البته اگر تا االن خواب هفت پادشاه را ندیده بود!
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بعد از چند بوق با صدای خوابآلودی برداشت.
 الو فرزین؟خندیدم.
فکر کردم خوابیدی!توپید:
پس چرا زنگ زدی؟ مگه مرض داری؟!خمیازهای کشید و ادامه داد:
بعدشم ،مگه میشه با این غر غرای کارن خوابید؟!خندیدم.
چرا؟ چی شده مگه؟ نکنه دوباره با شیوا بحثش شده؟غرید:
نخیر جونم! آقا بعد از اینکه با شیواخانوم الواشونو ترکوندن همین که منه بدبخت رسیدم خونه بهم پریدن که چرااداره نیومدیو کجا بودیو چرا و چگونه و واسه چی؟ نکبت اعصاب واسه آدم نمیذاره! درست عین پیرزنای غرغرو
میمونه .از وقتی رسیدم یک بند داره غر میزنه به جون منه بدبخت.
صدای کارن از پشت تلفن به گوشم خورد.
شنیدم! الاقل میخوای غیبت کنی یه ذره آرومتر!خندیدم که آهسته غرید:
کوفت .حاال تو چرا هنوز نخوابیدی؟!با شیطنت ادامه داد:
نکنه توام مثل آقا کارن عاشق شدی و رفتی تو فکر یار...؟!توپیدم:
 چرتو پرت نگو هومن .بابا من انقدر بدبختی دارم که بخوامم نمیتونم به عشق و عاشقی برسم .وای هومن اینادیوونن! موندم چجوری میخوام کنارشون زندگی کنم؟
خندید.
فرزینجان تو خودتم دیوونهای! بعدشم ،هر چی باشه بهتر از غرغرای کارنه .پس تخت بگیر بخواب که من دارماینجا جواب غیبتمون و به کارن پس میدم! فعالً.
خندیدم.
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خداحافظ.بیخیال پسری که داخل یخچالم جا خوش کرده بود دراز کشیدم .فردا باید بعد از اداره در اولین فرصت موتور را
تعمیرگاه میبردمو بعدهم تحویل بابا میدادم .از اول هم خراب بو؛د ولی حاال که دست من بود ،مسلماً بابا مرا مقصر
خرابیاش میدانست! بهترین کار این بود که برای جلوگیری از گوشه کنایههایش صحیح و سالم موتور را که
نمیدانستم با وجود چندین ماشین مدل باال به چه دردش میخورد ،برایش پس میبردم.
پس فرصت نداشتم که به دیوانههای اطرافم فکر کنم و از خستگی به خواب عمیقی فرو رفتم.
***
کارن
عالرقم میل شیوا و متعجب و نگران از حال دگرگونش تا خانه همراهیاش کردم و سپس به اداره رفتم .امروز به
نظرم روز خوبی برایم بود ،البته اگر خرابی ماشین و حال بد شیوا و دردسرهای اداره را فاکتور میگرفتم .در واقع فقط
بودن با شیوا این روز را برایم عالی کرده بود .این ماشین هم که بد دردسری برای من شده بود .باید فردا میرفتم و
تعمیرش میکردم.
خسته و کالفه وارد خانه شدم و کتم را دراوردم چراغ ها خاموش بود پس حتماً هستی خوابیده بود و هومن و عمه
هم هنوز بیرون بودند .خودم را روی مبل انداختم و با تکیه دادن سرم به لبهاش چشمانم را بستم .خسته بودم .این
پروندهی خاص و پیچیده بدجور اعصابم را بهم ریخته بود .هنوز وارد اداره نشده بودم که حامد یک لشکر معتاد و
قاچاقچی پیش کشم کرد و ناچار شدم از همهشان بازجویی کنم .این هومن و فرزین هم که معلوم نبود از صبح تا
حاال کدام قربستانی تشریف داشتند که اداره هم نیامده بودند و مرا با این پروندهی اعصاب خرد کن تنها گذاشته
بودند .پروندهی افتضاح! بعد از این همه دردسری که بابت شناسایی و گیر انداختن نوچههای رئیس باند کشیده بودیم
تحمل دروغهای ضایعشان راجع به مرگ رئیسشان واقعاً غیرممکن بود .عجب نفوذی داشت طرف! معلوم نبود چیکار
کرده که همه مطیع فرمانش بوده و حرفشان را از قبل باهم یکی کرده بودند؛ ولی این دروغهای شاخ دار ،در کت
من نمیرفت! رئیس باند را از زیر سنگ هم که شده پیدا میکردم و جلوی نوچههایش به سزای کثافت کاریهایش
میرساندمش .من آدمی نبودم که تسلیم دروغهای یک مشت معتاد و شارالتانِ قاچاقچی بشوم .اینطور نمیشد،
خودم باید دست به کار میشدم .هرطور بود مچ این شخص مرموز را میگرفتم .با صدای در خانه از جا پریدمو همین
که هومن از در وارد شد آهسته برای اینکه هستی بیدار نشود؛ ولی عصبی توپیدم:
 کدوم قبرستونی بودی تاحاال؟ چرا اداره نیومدی؟از جا پریدو دستش را روی قبلش گذاشت .وحشت زده گفت:
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 وای کارن ترسیدم! چرا همچین میکنی؟ الاقل یه چراغ میزدی سکته کردم!بیخیال مشغول درآوردن کفشهایش شد که عصبی توپیدم:
 جواب منو بده ،میگم کجا بودی؟! کلی پرونده رو سر منه بدبخت ریخته اونوقت شما دوتا که مثالً ،گوش شیطونکر ،قراره منو کمک کنین معلوم نیست تا نصف شب کجا ول میچرخیدین!
کفشهایش را در آورد و غرید:
 خیلی خب بابا بسه! همچین میگه ول میچرخیدین انگار خودش از صبح تا حاال داشته با شیوا خانوم کوه میکنده!جلوتر آمد و درحالیکه از کنارم رد میشد چشمکی زد و بعد از قرار دادن دستش روی شانهام با شیطنت گفت:
 بابا من که میدونم امروز چه خبرا بوده!کالفه نچی کردم که ادامه داد:
 فعالً که خستم؛ ولی فردا حتماً برام تعریف میکنی!خواست برود که دستش را کشیدم و به سمتش چرخیدم.
 وایسا کارت دارم!ایستاد و منتظر خیرهام شد .دیگر طاقت نداشتم! مضطرب بودم و دلم میخواست زودتر موضوع دستبند را با او درمیان
بگذارم .مردد بودم ،نمیدانستم واکنشش چگونه خواهد بود؛ ولی مسلماً از من حساستر میشد .من عذاب کشیده
بودم؛ ولی جلوی هومن بیچاره چه کارها که نکرده بودند!
دلم نمیخواست با یک نشانهی کوچک یا شاید هم فقط یک شباه افکار هومن راهم مثل خودم به هم بریزم .من
برای بار دوم آن تشویشها و اعصاب خردیهای روزهای سیاه زندگیمان را نمیخواستم؛ هرگز!
با بشکن هومن جلوی صورتم به خود آمدم.
 کجا سیر میکنی کارن؟! حرفتو بزن دیگه! چی میخواستی بگی؟لبخندی نصفه نیمه زدم.
 هی...هیچی ،فقط میخواستم بپرسم عمه کجاست؟چشمغرهای رفت.
 تازه یادش افتادی؟ بیچاره عمه!تک خندهای کردم.
 خب بابا حاال .لوس نشو بگو! گفت امشب میرم خونهی یکی از دوستای قدیمیم.سر تکان دادم.
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 آها ،حاال قابل اعتماد هست این دوستش؟ آره ،تنها با دخترش زندگی میکنه.ابرو باال انداختم.
 اوم که با دخترش زندگی میکنه .نمیدونی دختره چند سالشه؟هومن متعجب نگاهم کرد؟
 نه ،به من چه که اون چند سالشه؟!خندیدمو با شیطنت ادامه دادم:
 به تو چه؟ عمه رفته اونجا که مخ دختره رو واسه تو بزنه بعد تو میگی به من چه؟!چشمانش درشت شد.
 هان؟!با لبخند حرص دراری گفتم:
 خیلی زشته هومن! تو واقعاً سن همسر آیندتو نمیدونی؟!مشتی محکم به شانهام زد و با اخم توپید:
 کوفت!خندیدم که چشمغرهای رفت و به طرف پلهها پا تند کرد.
با یادآوری پرونده دوباره گفتم:
 وایسا هومن!عصبی سمتم برگشت.
 هان؟! باز چیه؟توپیدم:
 تو نمیخوای جواب منو بدی؟ از صبح تا حاال کدوم قبرستونی بودی؟ تو و فرزین که بهتر از هرکس دیگهایمیدونین ابروی چند سالمون گیر این پروندس ،بعد همین جور بیخیال گذاشتین رفتین؟
نچی کرد و درحالیکه از پلهها باال میرفت غر زد.
 بیخیال بابا کارن !این پرونده جونمونو گرفته ولی بازم حل نمیشه!خمیازهای کشید و ادامه داد:
 بعدشم ،چیکار میکردم وقتی پای خواهرم در میونه؟!دنبالش دویدم.
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 درکت می کنم هومن؛ ولی توام یه ذره منو درک کن .بهخاطر این پرونده خیلی زیر فشارم .انقدر بیخیال نباش!پشتسرش وارد اتاق شدم که به سمتم برگشت:
 مثالً اگه منو فرزین امروزم مثل هر روز میومدیمو باهم راجبش حرف میزدیم فشارش کمتر میشد؟! آره چون حامد و بچهها باالخره تونستن یه چند نفری شونو دستگیر کنن.چشمانش درشت شد.
 جدی؟! امروز؟ آره ،امروز!پوفی کشیدم و وارد دستشویی شدم .شیر آب را باز کردم.
 بهخاطر نبودن شما مجبور شدم تنهایی از همشون بازجویی کنم؛ ولی هیچ فایدهای نداشت.اصالً حرف نمیزنن!شیر رابستم ،بیرون آمدم و دستهایم را در هوا تکاندم .انگشتم را به تهدید رو به هومن گرفتم:
 واسه همینم هست که فردا سنگم از آسمون بباره حق نداری از اداره بری بیرون چون فقط تویی که میتونی اینکثافتارو به حرف بیاری!
نفسش را بیرون فرستاد.
 خیلی خب بابا ،باشه!غریدم:
 نبینم فردا داری تو اداره آتیش میسوزونیا! حواست به کارت باشه.نالید:
 باشه دیگه ،گفتم باشه.چشمغرهای رفتم که با زنگ خوردن گوشیاش از خدا خواسته آن را از جیبش بیرون آورد و گفت:
 فرزینه.از اتاق بیرون رفتو جواب داد .چند لحظه بیشتر نگذشته بود که شروع به غیبت کردن راجع بهم کرد .حرصی دستانم
را به کمرم چسباندم و از داخل اتاق داد زدم:
 شنیدم .الاقل میخوای غیبت کنی یه ذره آرومتر!***
پوفی کشیدم و با عصبانیت برگههای روی میز را به عقب هل دادم .سرم را که از خستگی و کالفگی در مرز انفجار
بود روی میز گذاشتم و دو دستم را حصارش کردم .از صبح مشغول بررسی گزارش تحقیقهایی که به بچهها سپرده
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بودم ،شده بودم اما هیچی به هیچی! من راجع به رئیس باند اطالعات میخواستم؛ ولی اینها ،فقط یک مشت اطالعات
مزخرف و و درهم برهم که به هیچ دردی نمیخورد.
نه اسمی ،نه نشانی درستی .این شخص مرموز و زرنگ چه کسی بود؟ دیگر کامالً مطمئن بودم که طرف حسابم یک
قاچاقچی حرفهای و سابقهدار است .باید حواسم را خوب جمع کنم .پلکهایم را بستم که همزمان در زدند.
 اجازه هست جناب سروان؟رحمانی بود .در همان حالت گفتم:
 بیا تو.با صدای قدمهایش سرم را باال آوردم و بیجان نگاهش کردم.
 چی شده؟با منو من گفت:
 ق...قربان...ن...نمیدونستم بی...بیام بگم یا...یا نه...آخه ستوان گفته بودن که...که نگم؛ ولی من صالح دیدمکه...که...
نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 بسه دیگه رحمانی ،اصل حرفتو بزن!آب دهانش را قورت داد و با استرس گفت:
 قربان ستوان احمدی...دارن...دارن مجرمو میکشن!از جا پریدم.
 چی؟!با رنگ و روی پریده گفت:
 دیدم اگه بهتون نگم میمیره .ستوان بدجور جوش آورده! فقط خواهشاً نگین که من بهتون گفتم.نگران گفتم:
 چی میگی تو؟ بریم تا هومن طرفو نکشته!از اتاق بیرون آمدمو به سمت اتاق بازجویی دویدم .در را باز کردم که همزمان هومن لگدی به صندلی پسر جوان زد
و آن را روی زمین انداخت .داد زد:
 د حرف بزن دیگه بزمجه!وحشت زده به سمت هومن دویدم و عقب کشیدمش .نگاهم را بین هومن و مردجوان که معلوم بود حسابی از هومن
کتک نوش جان کرده چرخاندم و عصبی توپیدم:
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 معلوم هست چیکار میکنی؟! این کارو به تو سپردم که ازش حرف بکشی نه اینکه بکشیش!دستم را پس زد و حرصی توپید:
 خو چیکار کنم وقتی حرف نمیزنه؟!دوباره بهسمت پسر رفت و یقهاش را چسبید .بلندش کرد و به دیوار چسباندش.
 حرف میزنی یا میخوای با همین دیوارِ پشتِسرت یکیت کنم؟!پوزخندی زد که هومن حرصیتر شد و با زانو محکم به شکمش زد که دادش به هوا رفت.
 به من پوزخند میزنی؟ ستوان هومن احمدی نیستم اگه تا پنج دقیقهی دیگه به حرفت نیارم!همانطورکه با یک دست یقهی پسر را چسبیده بود دست دیگرش را داخل جیب شلوارش فرو بـرده و بستهی کوچکی
بیرون آورد .آن را جلوی صورت پسر گرفت و غرید:
 این بسته رو میبینی؟ با بدبختی گیرش آوردم و کنار گذاشتم واسه همچین روزایی .خوب گوش کن ببین چیمیگم ،هرکسی اینو بخوره تا تههتهه معده و رودش ذوب میشه پس دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره ،حاال حرف
میزنی یا اینو تو حلقت فرو کنم؟!
حرفی نزد .چند لحظه بعد هومن درحال خوراندن محتویات بسته که دقیق نمیدانستم چیست ،به پسرک که با
درماندگی تقال میکرد ،بود .خواستم جلویش را بگیرم که باالخره پسر با صدایی که از ته چاه بیرون میآمد گفت:
 پرویز ،فقط همینو میدونم که اون همهی دستورا رو داده.هومن یقهاش را ول کردو سرش را تکان داد.
 کهاینطور ،حاال شد.صندلی را بلند کرد و روی آن نشست .یک پایش را روی پای دیگر انداخت.
 میبینم که اونقدرا هم بیعقل نیستی .خوشحالم که الاقل جونت از اون کثافت واست مهمتره! خب تعریف کنببینم پرویز کیه؟ مشخصاتش و کجاست؟
پسر نفسنفس زنان به دیوار تکیه زد.
 مرده ،گفتم که!هومن از جا پرید و دوباره یقهاش را چسبید.
 د نشد دیگه ،قرار نشد ریچار تحویلم بدی!ترسان گفت:
 باور کنین راس میگم.نفسم را بیرون فرستادم.
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 راس میگه هومن؛ ولی حرفش راس نیست!هومن را از پسر جدا کردم که عصبی روبه من گفت:
 چرا عین فیلسوفای قرن سوم حرف میزنی؟ باو یجور حرف بزن مام بفهمیم! احتماالً فهمیده بوده که گیرشون اوردیم ،واسه همینم برای نجات خودش یه جوری نقش بازی کرده که انگار مردهو بعدشم گموگور شده.
هومن دستی به لباسها و قیافهی به هم ریختهاش کشید و عصبی غرید:
 غلط کرده! تا ته اقیانوس آرامم که رفته باشه ما گیرش میاریم.رو کرد به پسر و با تهدید ادامه داد:
 هی تو .همین االن هرچی میدونیو بهمون میگی وگرنه...با رنگ و روی پریده آب دهانش را قورت داد:
 به خدا من چیزی نمیدونم .یه دو سه روز بعد از حمل محموله ،غیبش زدو بعدم خبر رسید که مرده.بهسمتش قدم برداشتم و چشم ریز کردم.
 یعنی چند روز قبل از بازداشتتون خبر مرگشو شنیدی؟ یکی دو روز...جلویش ایستادم و سرم را تکان دادم.
 کهاینطور ،گفتی اسم کاملش چی بود؟ پرویز .پرویز بهبهانی.به هومن اشاره کردم.
 ستوان ،همهی مشخصات و ارتباطات و هر جزئیات دیگهای راجب این پرویز بهبهانیو استعالم میکنی .تا نیمساعت دیگه باید روی میزم باشه.
سرش را تکان داد و با مسخرگی گفت:
 چشم قربان!بعد از چشمغرهای به هومن نگاهی گذرا به پسر انداختم و از اتاق خارج شدم .روبه رحمانی که بیرون ایستاده و از اول
ورودم با استرس اتاق را دید میزد گفتم:
 ممنون که اطالع دادی.دستپاچه گفت:
 و...وظیفه بود قربان.344
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چشمغرهای رفتم.
 ولی بار آخرت باشه .یادت باشه که ستوان کارشو خوب بلده ،پس دیگه دخالت بیجا نمیکنی!بدبخت زهرهاش ترکید .با ترس و لرز احترام گذاشت.
 چ...چشم قربان!جدی گفتم:
 خوبه اگه یکبار دیگه تکرار بشه میدمت دست خود ستوان تا با روشای مخصوصش ،یعنی همونایی که اومدیگزارششو بهم دادی به حسابت برسه.
مقابل نگاه وحشت زدهاش چشمغرهی دیگری رفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم .به محض بستن در به آن تکیه
داده و زیر خنده زدم .وای که سرکار گذاشتن این همکارهای جدید چه کیفی داشت! البته میدانستم باالخره مثل
دفعههای قبل خودم خودم را لو میدهم و عذرخواهی میکنم.
بیخبر از همهجا درحال خندیدن بودم که با صدای فرزین به خودم آمدم.
 به به جناب سروان ،چی به نظرتون انقدر خنده دار اومده؟ثابت ایستادم و با چشمان درشت شده نگاهش کردم .نشسته روی صندلی ،هر دو پایش را روی هم روی میزم انداخته
و پرسشگر نگاهم میکرد .خودم را جمعوجور و تک سرفهای کردم.
 تو اینجا چیکار میکنی؟ کی اومدی؟بدون اینکه تغییری در حالتش بدهد گفت:
 یه پنج دقیقهای میشه .میخواستم یه حرفی بهت بزنم؛ ولی انگار فعالً وقتش نی .بهتره بذارم واسه فردا.پاهایش را پایین انداختو از روی صندلی بلند شد .جلو آمد و دستی روی شانهام زد.
 میگفتن عاشقی آدمو دیوونه میکنهها؛ ولی من باور نمیکردم! حاال نمونش جلو چشمم وایساده.لبخند حرص دراری زد و خواست در را باز کند که دستش را کشیدم روبهروی دستگیره قرار گرفتم .نفسم را بیرون
فرستادم و جدی گفتم:
 حرفتو بزن .چی میخواستی بگی؟تک خندهای کرد.
 االن یعنی سرعقلی؟ میتونم باهات جدی صحبت کنم یا هنوز تو هپروتی؟چشمغرهای رفتم و به سمت صندلیهای کنار میزم هدایتش کردم .نشست و من هم روبهرویش نشستم .دو دستم را
در هم گره کردم و به صندلی تکیه دادم.
 منتظرم.345
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فرزین هم جدی شد.
 راستش ،نمیدونم چجوری بگم کارن. یعنی چی که نمیدونم چجوری بگم؟ خب بگو دیگه!مشغول ور رفتن با دستهی چرمی صندلی شد و درهمین حال گفت:
 خب ،راستشو بخوای این موضوع خیلی فکر منو درگیر کرده؛ ولی میترسم اگه بگم...اگه بگم تو مسخرم کنی!ابروهایم باال پریدو به جلو خم شدم.
 منظورت چیه فرزین؟ درست حرف بزن ببینم!سرش را باال آورد و نگاه نگرانش را به چشم هایم دوخت.
 دیشب که با هومن رفته بودیم بیرون یه ماجراهایی پیش اومد که مجبور شدیم به خاطر شک هومن دنبال سیاوشوفک و فامیالش بریم شهربازی .هومن که مشغول موش و گربه بازی بودو جز سیاوش حواسش به هیچچیز دیگهای
نبود؛ ولی من...من سنگینی یه نگاهی رو ،رو خودمون حس کردم .انگار ،انگار که از یکی دنبالمون باشه!
یاد دیروز داخل رستوران افتادم .چشمانم را ریز کردم و به ادامهی حرفهایش گوش سپردم.
 یه دفه یه حس بدی بهم دست داد؛ ولی وقتی برگشتم هیچکس نبود! یعنی اگرم بود ،تو اون شولوغی مشخصنبود .کارن خواهش میکنم مسخرم نکنیا اگه میخوای بهم بخندی از همین االن بگو از اتاق برم بیرون.
بیتوجه به جملههای اخرش گفتم:
 منم دیروز دقیقاً همین اتفاق برام افتاد .چه عجیب!چشمانش درشت شد.
 جدی؟! یعنی ،یعنی میگی توام احساس کردی؟ خب...خب نفهمیدی کی بود؟ چرا فهمیدم؛ نگار دوست شیوا!نچی کرد و گردی چشمانش را درحدقه چرخاند .دست به پهلو حرصی گفت:
 دوست شیوا خانوم؟ کارن دستم انداختی؟ منو بگو اومدم پیش کی حرف بزنم .واقعاً که خیلی بی شعوری کارن!از جا بلند شد و به سمت در رفت که با صدایم دستش برای باز کردن در میان هوا ماند.
 وایسا!بلند شدم و روبهرویش ایستادم.
 شایدم من دارم اشتباه میکنم .شاید کسی که نگاهشو حس کردم دوست شیوا نبوده باشه؛ چون حتی بعد از بیرونرفتن از رستوران هم حس میکردم نگاهش دنبال منه .درصورتی که موقع رفتن ما نگار هنوز با برادرش توی رستوران
بود!
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 یعنی...یعنی چی؟ وایسا ببینم ،یعنی تو میگی...سر تکان دادم.
 درست حدس زدی ،دارن تعقیبمون میکنن؛ ولی اینکه کی و چرا ،خدا میدونه!گیج گفت:
 خب...خب حاال ما باید چیکار کنیم؟نفسم را از دهان بیرون فرستادم.
 فعالً هیچی! حواست باشه از این موضوع به هیچکس هیچی نمیگی؛ ولی اگه بازم همچین اتفاقی افتاد اینبار دیگهسادش نگیر .برو دنبالشو منو خبر کن .فهمیدی؟
سر تکان داد که همان لحظه دو تقه به در خورد و قبل از گرفتن اجازه هومن وارد اتاق شد .عصبی نشدم چون کار
هر روزش بود!مشکوک نگاهمان کرد.
 چخبره اینجا؟ دوتایی راجب چی حرف میزدین؟شانهای باال انداختم.
 هیچی .خب ،اطالعاتو گرفتی؟ آره!در را پشتسرش بستو بهسمتم آمد .برگه را به دستم داد.
 این تمام چیزیه که گیر آوردم.نگاهی به صفحهی نیمه پر کردم و و ابرو باال انداختم.
 عالیه ،خیلی زودتر از اونکه فکرشو میکردم اوردی!لبخند کجی زد و دستبهسـ*ـینه ابروهایش را باال انداخت.
ما اینیم دیگه!نفسم را بیرون فرستادم.
 پس بشینین.هومن نالید:
 بیخیال بابا کارن! ساعت چهار بعد از ظهره و من هنوز هیچی نخوردم! تازه بریم خونه هم وقت نمیکنم چون قرارهبرم خانهی سالمندان.
فهمیدم موضوع همان خانم مسنی بود که هومن را با پسرش اشتباه گرفته بود پس سؤالی نپرسیدم.
هومن به شکمش اشاره کرد.
347

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 گوش کن .میشنوی صداشو؟!مکثی کرد و سپس ادامه داد:
 اول بریم یه چیزی بخوریم تا پس نیفتادیم!اخمی کردم.
 نمیشه ،بشین .چک کردن این اطالعات از هر کاری واجبتره!نچی کرد و با غرغر روبهروی فرزین نشست .پشت میزم نشستم و با دقت به اطالعاتی که هومن گرفته بود خیره
شدم.
نام:پرویز بهبهانی ،سن ،۳۸ :شغل اصلیش بساز و بفروشه و چند سال هم خارج از کشور زندگی و کار کرده.
بقیهی اطالعات را هم که راجع به نوع محمولهها و افراد دریافت کننده و چند مورد کوتاه دیگر ،برگرفته از حرفهای
پسر بود برای هر سه نفرمان خواندم .انقدر تمیز جرمهایش را انجام داده بود که هیچ اثری باقی نگذاشته بود؛ ولی
اینبار اصالً به اندازهی دفعههای قبل خوششانس نبود .بعد از تمام شدن متن از جا بلند شدم که متقابالً هومن و
فرزین هم برخواستند .روبه هومن گفتم:
 پیگیری کن هومن؛ فردا صبح خانوادش ،پدر ،مادر ،برادر و هر کس دیگهای از وابستگان درجه یکش باید برایبازجویی اداره باشن .اگه دلیل هم خواستن از جرمش هیچی نگو! بگو به خاطر غیب شدن و احتمال قتلش دنبالشیم.
فهمیدی؟
کالفه گفت:
 چشم .حاال میشه بریم یه چیزی بخوریم؟!چشمغرهای رفتم.
 کارد بخوره به اون شکمت .بریم.***
قلپی آب نوشیدم و کالفه لیوان را روی میز کوبیدم که با صدای فرزین سرم را باال آوردم.
 چته کارن؟نفسم را کالفه بیرون فرستادم.
 یه ایرادی این وسط هست .چیزی که مسلمه و ازش مطمئنم اینه که رئیس باند نمرده و قبل از دستگیری سایراعضای باند همهچیو فهمیده که تونسته نقشه بکشه؛ ولی چجوری؟ چطور فهمیده؟!
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هومن نچی کرد.
 ول کن بابا! اینم یه پروندس عین پروندههای دیگه .انقدر اعصابتو بهم نریز همهچیز درست میشه.نگران لبخندی نصفهنیمه زدم.
 خدا از دهنت بشنوه .خب ،تعریف کن ببینم!اون بستهی مرموز چی بود که عرض یکی دو دقیقه پسره رو به حرفآورد؟!
پوزخندی زد.
 چیز خاصی نبود .یه ذره فلفل سیاهو نمکو دوسه تا چیزدیگه .ابتکار خودم بود!خندیدم.
 باریکال ابتکار .میبینم که اونقدرا هم بیمصرف نیستی! الاقل تو بازجویی که اینطور نیست.چشمغرهای رفتو مشغول خوردن ادامهی غذایش شد .نگاهم را پایین انداختم و غذایم را به بازی گرفتم که با صدای
زنگ موبایلم حواسم به آن جمع شد .شیوا بود .لبخندی روی لبم نشست و برای یک لحظه همهچیز را فراموش کردم
اما با صدای نگران شیوا لبخند روی لبم ماسید.
 جانم؟ الو کارن؟ سالم .خوبی؟ چرا صدات اینجوریه؟نگرانتر ادامه داد:
 ببینم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ تو...تو حالت خوبه؟!متعجب از نگرانی و تکرار سؤالش مشکوک گفتم:
 آره عزیزم خوبم ،فقط یکم خستم .ببینم این سؤاال واسه چیه؟ چرا انقدر هول و نگرانی؟!نفسش را با آرامش بیرون فرستاد.
 هیچی! یهو نگرانت شدم .ببینم مزاحمت که نشدم؟ نه .داشتم با بچهها غذا میخوردم .بعدشم ،تو مراحمی.با شیطنت ادامه دادم:
 حاال بگو واسه چی نگران شدی؟ میتونم این نگرانیت و پای عشق بذارم یا زوده؟!با ناراحتی گفت:
 خیلی زوده! من فکر میکردم زنگ میزنی؛ ولی خبری نشد .واسه همینم ترسیدم.لبخندی زدم.
 شرمنده عزیزم ،امروز خیلی درگیر بودم .ببخشید.349
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ناراحت اما با شیطنت گفت:
 نمیبخشم .باید خودت از دلم بیرون بیاری ،همین امروز!تک خندهای کردم.
 هعی ،باشه .اصالً مگه چارهی دیگهای هم دارم؟خندید و با ناز گفت:
 معلومه که نه! الهی من قربون اون خندههات برم .چجوری میبخشیم حاال؟!کمی فکر کرد و سپس با صدایی که انگار شادی قبل داخلش نبود گفت:
 سینما چطوره؟ یا هرجای دیگه .فقط به شرط اینکه اون دوتا بادیگاردتم همراه خودت بیاری!خندیدم و به هومن و فرزین که هردو دستشان به زیر چانه خیرهام شده بودند و در هپروت بودند نگاه کردم .چشمغرهای
رفتم و خطاب به شیوا گفتم:
 هومن و فرزینو میگی؟ آره پس کیو میگم؟ باشه صبر کن ازشون بپرسم.فرزین که با آوردن اسمش از خیال بیرون آمده بود ،پرسید:
 چیو بپرسی؟ به به آقا فرزین ،عالم وهم خوش گذشت؟ شیوا میگه امشب باهم بریم بیرون .میاین؟فرزین نگران و سریع گفت:
 نه نمیشه ،من کار دارم!به هومن رو کردم.
 تو چی هومن؟اما او انگار که هنوز در هپروت سیر میکرد با ذوق خیرهی من مانده بود! معلوم نبود ورپریده داشت چه توهمهایی
میزد که انگارنهانگار صدایش زدم.
بشکنی جلوی صورتش زدم که به خود آمد.
 هومن ،با تواما! کجایی؟گیج گفت:
 ه...هیجا.350
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لبخند کجی زدم.
 بله کامالً مشخصه! ازت پرسیدم امشب میتونی همراه منو شیوا بیای؟با شیطنت نالید:
 خیلی دلم میخواد دنبال دوتا کفتر عاشق بیاما؛ ولی باید برم دیدن مامانی جونم .شما تنهایی برین.چشمکی زد.
 اینجوری بیشتر خوش میگذره!چشمغرهی وحشتناکی رفتم که نیشش برای خنده باز شد.
نچی کردم و پشت گوشی گفتم:
 بچهها میگن نمیتونن بیان .خودمون بریم؟با صدای گرفتهای گفت:
 نه .دلم میخواست اوناهم باشن.دلیل این اصرارش را نمیفهمیدم .خندیدم.
 من قراره عذرخواهی کنم شیوا خانوم ،هومن و فرزین بیان چیکار؟! ای بابا خب باحالن دیگه! اونا باشن سه نفری دستت میندازیم و میخندیم .اونوقت از دل منم در میاد.با غم ساختگی گفتم:
 واقعاً خیلی ممنون از لطفت!خندید.
 خواهش میکنم پس قرارمون میفته واسه فردا.لبخندی زدم.
 باشه زنگت میزنم عزیزم .فعالً. ممنون ،خداحافظ.قطع کردمو به هومن و فرزین نگاه کردم .هومن ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت:
 انقدر عزیزم عزیزم نکن ،عزیزمهات تموم میشنا! اونوقت دیگه واسه بعد ازدواج عزیزم نداری!لبخند کجی زدم.
 نگران نباش حواسم هست .شما مراقب خودت باش که وقتی دوتا عاشق حرف میزنن تا این حد نری تو هپروت!من که میدونم داشتی چه فکری میکردی.
تصور روزیو میکردی که خودت این حرفارو به عشقت بزنی؟ آخی ،بمیرم برات! سینگل بدبخت!351
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ابرو باال انداخت و نچی کرد.
 این دفعه رو درست حدس نزدی آقا کارن .داشتم بچتونو تصور می کردم!براق نگاهش کردم که خندهی فرزین به هوا رفت.
 چه اشتراکی منم دقیقاً داشتم همین فکرو میکردم .وای فکر کن با اون چشمای درشتو آبیش زل میزنه به قیافهیخسته و همیشه درهم کارن و میزنه زیر گریه .کارنم میناله که وای نه تورو خدا ،دوباره شروع نکن! من غلط کردم
ازدواج کردم.
توپیدم:
 بسه دیگه ،یعنی هر دوتون تو این فکرا بودین؟!هومن شانهای باال انداخت.
 معلومه چون تو این شرایط فکر دیگهای نمیشه کرد!جعبهی دستمال را به سمتش پرت کردم که در هوا قاپید .توپیدم:
 چرا میشه ،منتهی این مغز منحرفو چپ و چولهی شماست که قدرتشو نداره!هومن خندید و بعداز نگاه کردن به ساعت مچیاش از جا بلند شد.
 خب دیگه بچهها من برم .تا همین االنشم مامان جونم حسابی نگرانم شده .احتماالً شبم دیر میام خونه کارن.میخوام امشبو اگه شد پیشش بمونم .حواست باشه عین آدم به عمه توضیح بدی که فردا تیکه پارم نکنه!
سر تکان دادم.
 باشه حواسم هست.فرزین هم بلند شد.
 آره منم دیگه باید برم .کارن جان تو تا صبح اینجا بشین حساب کن ببین چندتا عزیزم دیگه برات مونده .ول خرجینکنی یه وقت!
چشمغرهای رفتم و از جا بلند شدم .بارانیام را از روی صندلی برداشتم و همانطورکه میپوشیدم گفتم:
 برین گمشین که دیگه کفرمو درآوردین.هر دو خندیدند و زودتر از من خارج شدند .ای زرنگها! حساب کردم و پشتسرشان رفتم .اول باید برای تحویل
گرفتن ماشین میرفتم و بعدهم پیش به سوی خانه و ویرایش عکسهای شیوا .گرچه یک ذره زیادی دیر شده بودو
احتماالً دیگر به دردالی جرز دیوار هم نمیخورد؛ ولی خب به درد دل عاشق من که میخورد؟!
***
فرزین
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با خیال اینکه موتور به احتمال زیاد خیلی سریع درست میشد ابتدا تصمیم گرفتم به تعمیرگاه بروم تا بعد با خیال
راحت به بدبختیهای خانهام برسم .شانس اوردم و منتظر راه افتادن کار شخص دیگری نماندم .بعد از سالم و گفتن
مشکل موتور پسرجوان مشغول ور رفتن به آن شد .با دیدن صندلی تا شوی کوچکی کنار دیوار به سمتش رفتم؛ ولی
همین که خواستم بشینم با صدای حیران و مضطرب پسر در جایم خشک شدم.
 خدای من ،چجوری با این تا اینجا اومدی آقا؟! زنده بودنت فقط یه معجزست!بهسمتش رفتم و در چشمان حیرانش خیره شدم.
 م...منظورت چیه؟!به موتور اشاره کرد.
 توی باکش یه مادهی شیمیایی که ترکیبش با بنزین خیلی خطرناکه ریخته شده .هر لحظه امکان انفجارش وجودداشته!
با تعجب و حیرت خیرهاش شده بودم.
 چی؟! غیرممکنه! من همین امروز بنزین زدم و قبلشم باکش خالی شده بود.مشکوک نگاهم کرد و درحالیکه دستهایش را بهم میزد از جایش بلند شد.
 شما باکسی دشمنی دارین؟فقط یک لحظه فکرم به سمت زیبا رفت؛ ولی نه امکان نداشت .زیبا هر چقدرهم که پلید بود چنین کار وحشتناکی
انجام نمیداد .تازه ،نباید حس مشترک من و کارن را هم ندید میگرفتم .اگر این اتفاق به آنهایی که تعقیبمان
میکردند ربط داشت پس دیگر پای زیبا وسط نبود.
رو کردم به پسر و اخم کردم.
 نه. شغلتون چیه؟ هرکسی این کارو کرده حتماً دشمنی سختی باهاتون داشته .به نظرم بیشتر مراقب باشین.سر تکان دادم:
 میشه هرکاری الزمه بکنین؟ من باید سریعتر برم خونه.مشغول کارش شد که همزمان من هم به کارن زنگ زدم تا راجع به اتفاقی که افتاده بود خبر بدهم؛ ولی خاموش
بود .خواستم پیام دهم؛ ولی بیخیال شدم و منتظر ماندم .بعد از گرفتن موتور به مغازهی گل و بعدهم شیرینی فروشی
رفتم .تمرکزم را از دست داده بودم و مدام با نگرانی و شک اطراف را دید میزدم .حرف پسر مانند پیام بازرگانی مدام
در ذهنمتکرار میشد« .هر کسی این کارو کرده حتماً دشمنی سختی باهاتون داشته!»
با صدای مرد سالخورده به خودم آمدم و به او که منتظر ایستاده بود خیره شدم.
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 آقا حواستون هست؟ نوبت شماست! کدوم شیرینیو میخواین؟نگاهی گذرا و بیهدف به مدلهای متنوع و چیده شده انداختم و دوباره به مرد خیره شدم.
 فرقی نمیکنه ،برا خواستگاری میخوام.لبخندی زد.
 انشااهلل که خوشبختشی پسرم .االن برات بهترین نوعشو میارم.سری تکان دادم و تشکر کردم .بعد از رفتن مرد پوزخندی به حرفش زدم .مسلماً اون نمیدانست که یکی از بدترین
شبهای زندگیم امشب است .شبی که دشمنی مشکوک و ناشناس ،قصد داشت آن را به آخرین شب زندگیام تبدیل
کند!
بعد از گرفتن شیرینی به سمت خانه رفتم .نگاهی به لباسهایم انداختم .شاید برای خواستگاری واقعی کمی ناجور
بود؛ ولی برای ساختگیاش ،نه!
جلوی در خانهی خانم سمیعی ایستادم و زنگشان را زدم .چند لحظه بعد در را باز کردو پس از نگاه متأسفی به سر و
وضعم و سالم کوتاهی اجازهی ورودم صادر شد .همین که وارد شدم بلند داد زد.
 دخترم ،چاییرو دم کن که به آرزوت رسیدی!متعجب به خانم سمیعی خیره شدم .منظورش از این حرف چه بود؟ بیتوجه به نگاهم به سمت مبلها راهنماییام
کرد که ناگهان دخترش به سمتمان دوید با شوق غیرقابل وصفی خیرهام شد.
 وای خدا! باورم نمیشه که باالخره اومدی .نمیدونی چقدر منتظر این لحظه بودم!گیج نگاهش کردم که هلم داد و روی مبل افتادم .آب دهانمرا قورت دادم و لبخندی نصفهنیمه زدم.
 ل...لطف دارین!خندید.
 میرم چاییتو بیارم عشقم.قبل از اینکه فرصت هر واکنشی را داشته باشم رفت .عشقم؟! چرا این دختر از اینروبهآنرو شده بود؟! کم عجیب بود
حاال عجیبتر هم شده بود .کتم را درست کردم و صاف نشستم .بعد از چند دقیقه سینی چای جلوی چشمم بود.
لبخندی زدم و برداشتم.
 ممنون.لبخند گشادی زد و کنارم نشست .کمی خودم را عقب کشیدم و با لبخندی زورکی رو به خانم سمیعی گفتم:
 خب فکر میکنم نیازی به توضیح نباشه.چشمکی زدم.
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 ما قبال حرفامونو زدیم.دخترش دستش را دور بازویم حلقه کرد.
 آره عزیزم ،همهچی تمومه.نگاهی گذرا به چهرهی شادش انداختم و بهزور بازویم را از دستش بیرون کشیدم .پرسشگر به خانوم سمیعی نگاه
کردم که با لبخندی آسوده روی لب گفت:
 بله .شما شرایط دخترمو میدونین و از تصمیمش واسه ازدواج با پنجاهمین خواستگارش خبر دارین.خودم را به آن راه زدم و نگران گفتم:
 پنجاهمین؟! خب...خب من االن چندمیم؟لبخند کجی زد.
 نگران نباش!نفسی از سر آسودگی کشیدم که ادامه داد:
 دیروز اگه میومدی چهل و نهمی بودی؛ ولی حاال...خوشحال ادامه داد.
 تبریک میگم چون پنجاهمی هستی!یک لحظه قلبم ایستاد .چای در گلویم پرید و بعد از چند سرفه تقریباً داد زدم:
 چی؟!با صدای خندان دختر نگاه وحشت زدهام به سمتش چرخید.
 درست شنیدی عزیزم ،دیگه تا همیشه باهمیم!صدای خندههایش هر لحظه مبهمتر و تصویر شادش جلوی چشمانم تار میشد .جملهی آخرم با سیاهی مطلق همراه
شد.
امکان نداره!***
با برخورد آب سرد به صورتم به خودم لرزیدم .آرام پلکهایم را باز کردم که با دیدن چهرههای نگران خانم سمیعی
و دخترش در سی سانتی صورتم هینی کشیدم و نیمخیز شدم.
دختر نگران گفت:
 چت شد یهو عزیزم؟!آب دهانم را بهزحمت قورت دادم و نفسم را بیرون فرستادم.
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 هی...هیچی .وقتی به چهرهی قشنگت خیره شدم یهو نفهمیدم چی شد!خندیدو به بازویم زد.
 ای شیطون.مشغول گشتن جیبهایم شدم؛ ولی موبایلم نبود .وحشت زده پرسیدم:
 موبایلم ،موبایلم کجاست؟خانم سمیعی لبخندی زد.
 نگران نباش پیش منه .از جیبت افتاد منم برش داشتم.موبایل را طرفم گرفت که تشکری کردم و سریع از دستش قاپیدم .با دستان عرق کرده و لرزان تایپ کردم.
 کجایی هومن؟ زود خودتو برسون خونم .طبقه پایین واحد  ،۲من نمیخوامش؛ ولی اون مسلماً مجبورم میکنهباهاش ازدواج کنم ۴۵ .سالشه ،فقط تویی که میتونی به دادم برسی .زودباش!
ارسال کردم که همان لحظه دختر گفت:
 به کی پیام میدی عشقم؟ نمیخوای راجب مراسم عقد و عروسی صحبت کنی؟چشمانم درشت شد.
 جان؟!متعجب نگاهم کرد که با لبخندی زورکی گفتم:
 آره...حتما عزیزم ،فقط یه کوچولو صبر کن حالم جا بیاد!باشهای گفت که با صدای موبایلم سریع پیام هومن را باز کردم.
 تو راه خونه بودم .چی شده؟ االن مسیرمو عوض کردم دارم میام.نفس راحتی کشیدم و درست سر جایم نشستم .رو به دختر گفتم:
 میشه یه لیوان آب برام بیاری؟باشهای گفتو به سمت آشپزخانه رفت .چند لحظه بعد با لیوان آبی کنارم نشستو صبر کرد تا کامل بخورم .همین که
لیوان را روی میز گذاشتم صورتش را به صورتم نزدیک کرد و با لبخند گفت:
 عشقم میتونم ببوسمت؟چشمانم گرد شدو سرم را عقب کشیدم .لبخندی مصنوعی و نصفهنیمه زدم که جلوتر آمد؛ ولی همان لحظه با صدای
زنگ در متوقف شد .خانم سمیعی در را باز کرد که هومن با هیجان داخل خانه پرید و با دیدن من و دختر که صورتش
تقریباً در ده سانتی صورتم بود دو دستش را به معنای صبر کردن جلو گرفتو با لحن بامزهای داد زد:
 نه صبر کن! باهاش ازدواج نکن اون تو رو بدبخت میکنه.356
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نفسی از سر آسودگی کشیدم که خانم سمیعی و دخترش هر دو متعجب به سمت هومن برگشتند .خانمسمیعی گفت:
 تو دیگه کی هستی؟ چی میگی واسه خودت؟!هومن دستش را روی قلبش گذاشت و نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 بابا راس میگم به جون عمش! این فرزین غشیه .ببین رنگو روشو ،قشنگ معلومه تا همین چند دقیقه پیش غشکرده بوده .تازه معتادم که هست! حتماً یه چیزی قبل اومدن زده که این شکلیه.
دختر گیج نگاهم کرد.
 این کیه؟ چی میگه عشقم؟االن وقتش بود .خودم را به ناراحتی زدم و سرم را خجالت زده پایین انداختم.
 نمیخواستم اینطوری بشه .دلم میخواست خودم همهچیو بهت بگم!هومن جلو آمد و عصبی گفت:
 چی چیو بگی مرد حسابی؟! اینکه هر شب تو یه قهوه خونه پالسیو همه حقوقت خرج اون مواد کوفتی میشه یااینکه چند بار اوردوز کردیو تا لب مرگ رفتی؟ هان؟ شایدم قراره آمار دختربازیاتو بدی؟
سرم را باال آوردم و متحیر خیرهاش شدم که ادامه داد:
 ببینم خداوکیلی این چندمیه داری تور میکنی؟ باو این صد سال از تو بزرگتره خجالت بکش!رو به دختر ادامه داد:
 یه وقت خر نشی زنش بشیا! بابا این دیوانس! قد یه نخود شعورو عقل تو اون کلش نیست! اخالق؟!پوزخندی زد:
 زکی .خواب دیدی خیر باشه .این اگه آدم بود که بچشو ول نمیکرد تو یتیمخونه و خودش بره پی عیاشی.دهانم نیم متر باز مانده و نگاه خیرهام به هومن بود .به سمتم آمد و دستم را کشید.
 پاشو ،پاشو بریم تا یکی دیگرم بدبخت نکردی .خبر داری آزیتا از دستت خودکشی کرده؟دنبالش کشیده شدم که با صدای عصبی خانم سمیعی ایستادم.
 آره برو ،دیگهام برنگرد .همین امشب جلو پالستو جمع میکنی از این خونه میری!با چشمان درشت شده خیرهاش شدم.
 چی؟ ب...برم؟صدای گریهی دخترش به گوشم خورد که مادرش سرش داد زد:
 خفه شو توام با این شرط و شروطت!دوباره بهسمتم برگشت.
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 نه پس ،میگم بمون .جمع کن جلو پالستو گورتوگم کن پسرجون! ما دردسر نمیخوایم .برو بیرون!هومن دستم را کشید و هر دو از خانه خارج شدیم .در را بستو با لبخند پیروزمندانهای به لب گفت:
 حال کردی چجوری خالصت کردم؟عصبی توپیدم:
 حال کردم؟! هومن زنه از خونه پرتمکرد بیرون! از فردا باید تو خیابون بخوابم .این دیگه چه مزخرفاتی بود کهتحویلش دادی؟!
نچی کرد.
 ای احمق! باو اگه اینارو نمیگفتم که هفتهی دیگه عروسیت دعوت بودم!نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 آره تو راست میگی!پوزخندی حرصی و تمسخرآمیز زدم.
 عوضش از هفتهی دیگه باید دنبال جنازم تو سطل آشغاال بگردی .چه عالی!غرید:
 خیلی خب بابا توام! امشبو بیا خونهی من تا فردا باالخره یه فکری به حالت میکنیم .پول پیشتو ازش میگیری ویه خونهی دیگه اجاره میکنی.
نچی کردم و همراهش راه افتادم.
 الهی الی نون کپک زده بپیچنت هومن که یه کمک سادهام بهت نیومده.هنوز پا روی پلهها نگذاشته بودیم که صالح با جیغ و داد بهسمتمان آمد.
 وای ستارهی من .کی اومدی؟!محکم هومن را بغـ*ـل کرد که صورت هومن قرمز شد و به سرفه افتاد .رهایش کرد و با ذوق ادامه داد:
 همهچیز آمادس جونم .فردا پس فرداس که خبرت میکنم واسه فیلم برداری .چه خوب که زودتر دیدمت!هومن لبخندی نصفهنیمه زد.
 ج...جدی؟! خب...خوبه؛ ولی من فعالً باید برم .تا بعد.دستم را به سمت در خروجی کشید و غر زد:
 فقط همین یکیو کم داشتم!***
هومن کلید انداختو وارد خانه شدیم.
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با اطالع از آمدنم هستی کمی بعد از ورودم جلویمان آمده و با مهربانی سالم کرد و خوش آمد گفت که خجالتزده
گفتم:
 شرمنده هستی خانوم ،من همش مزاحم شما میشم.لبخندی زد:
 دشمنتون شرمنده .شما برام مثل هومنو کارن هستین .بفرمایید بشینید.با یاد آوری اتفاق امشب سریع گفتم:
 ممنون ،کارن خونه هست؟ آره .تو اتاق هومنه. من میتونم برم پیشش؟ البته این چه حرفیه.لبخندی زدم.
 ممنون.بهسمت اتاق رفتم و در زدم با صدای بیا تو کارن وارد شدم.
جلوی مانیتور نشسته و مشغول ادیت عکسهای شیوا بود .پشتسرش ایستادم و با خنده گفتم:
 هنوز این ادیت افسانهای تموم نشده؟!ذخیره را زد و کامپیوتر را خاموش کرد .دستانش را قفل درهم بهسمت باال کشید.
 آخیش ،تموم شد!صندلی را چرخاند و با چشمهای خستهاش خیرهام شد .لبخندی زد.
 خوش اومدی.لبخندی زدم و همانطورکه از کنارش رد میشدم دوباره صندلی را به سمت میز چرخاندم .با یک پرش روی میز
نشستم.
 خب ،از عصر تاحاال چیکارا کردی؟خمیازهای کشید.
 ماشینو بردم تعمیرگاه .بعدم که اومدم خونه و...نگران پریدم وسط حرفش:
 تمیرگاه؟! خب تعمیرکاره چیزی بهت نگفت؟چشمانش درشت شد.
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 نه ،چی باید بگه؟! درستش کرد دیگه!نفسم را کالفه بیرون فرستادم.
 ولی به من وقتی رفتم موتورو دست کنم یه چیزایی گفتن.ابروهایش را درهم کشیدچ
 منظورت چیه؟ چه چیزایی؟ گفت یه...با صدای در حرفم نصفه ماند .هومن وارد اتاق شد و رو به من گفت:
 مطمئنم شام نخوردی پس بیا که غذا سرد میشه.کارن گفت:
 باشه میاد؛ ولی شما هم میخوری؟! پنپ .واسه چی نخورم؟!کارن نفس عمیقی کشید و ابرو باال انداخت.
 آخه عصر یه چیزایی میگفتی .اینکه قراره شبو بمونم پیش ننمو نمیرسم شام بخورمو...هومن چشمغرهای رفت.
 حاال که نموندم پیش ننم .آخه میدونی ،ننم واسه آقاش دلش تنگ شده بود و حوصلهی بچه مچه نداشت .واسههمینم زودی دکم کرد.
خندیدم.
 خوب کاری کرده.کارن جدی گفت:
 حقت بود! تو اگه یه ذره به فکر ننت بودی به جا پالس شدن تو خانه سالمندان میرفتی یه شوهر براش پیدامیکردی که از این تنهایی در بیاد!
هومن پشت چشمی نازک کرد.
 برو بابا!بهسمت در رفت که کارن با خنده گفت:
 چیه خب؟ جدی میگم!هومن در را بهم کوبید که هر دو از خنده ترکیدیم؛ ولی چند لحظه بعد با یادآوردی موضوع بحثمان هر دو ساکت
شدیم .کارن گفت:
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 خب میگفتی ،چه حرفی زد؟ماجرا را برای کارن تعریف کردم و به دقت گوش داد .پس از اتمام حرفهایم نگران نگاهم کرد و پرسید:
 حاال تو به کسی شک داری؟کمی فکر کردم و گفتم:
 از اطرافیان خودم که نه؛ ولی شاید تعقیبا و این اتفاق از طرف نوچههای پرویزه .میخوان بترسوننمون تا پرونده روولش کنیم.
سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،این قضیه هیچ ربطی به پرویز نداره ،چون اگه اینطور بود حامد هم باید درگیر این ماجرا میشد. شاید شده و متوجهش نیست! فرار پرویزو یادت رفته؟ فهمیده حامد دنبالشه و حاالم میخواد منصرفمون کنه.نفسش را بیرون فرستاد.
 نه فرزین .حامد حواسش جمعه .این موضوع هرچی که هست مربوط به ما سه نفره .اونا نمیخوان هشدار بدن یابترسوننمون .قصد جونمونو کردن!
جا خوردم.
 یعنی چی؟! واسه چی باید قصد جونمونو بکنن؟ نمیدونم واال! خودمم گیج شدم .احتماالً یه کینهی شخصی دارن .چیزی که به ماها مربوط میشه نه به اداره.تک خندهای کردم.
 کینهی شخصی اونم با من؟ من که تو این چندسال دشمنی نداشتم!نچی کرد.
 نمیدونم فرزین .نمیدونم هرچی که هست اصالً احساس خوبی نسبت بهش ندارم .عجیب منو ترسونده!با صدای داد هومن توجهمان جلب شد.
 کجا موندین مفت خورا؟ پاشین بیاین دیگه غذا سرد شد.کارن از جا بلند شد.
 بریم .بعداً راجبش حرف میزنیم.سر تکان دادم و پشتسرش راه افتادم.
کنارهم نشستیم و برای خودمان غذا کشیدیم.
مشغول خوردن بودیم که پرسش کارن نگاه من و هومن را به سمت هستی کشاند.
 چیزی شده هستی؟ چرا تو خودتی؟361
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هستی لبخندی نصفه نیمه زد.
 هی...هیچی.قاشقش را داخل بشقاب ول کرد و از جا بلند شد.
 منسیر شدم؛ ولی شماها همشو باید بخورین!قدم بهسمت سالن برداشت که با صدای هومن متوقف شد.
 بشین هستی ،تو که چیزی نخوردی اصالً! میل ندارم داداشی ،سیرم.هومن از جا بلند شد و روبهروی هستی ایستاد .دو دستش را گرفت و نگران پرسید:
 ببینم چیزی شده؟ نه ،مگه باید چیزی شده باشه؟ خب سیرم دیگه!هومن در چشمانش خیره شد و با لحنی کشیده غرید:
 هستی! راستشو بگو چی شده؟سریع گفتم:
 اگه مشکل خانوادگیه من میرم تو سالن که شما راحت حرف بزنین.هستی گفت:
 نه این چه حرفیه؟! گفتم که من شمارو مثل برادرم میدونم پس اگه چیزی بود میگفتم.کارن گفت:
 هست! یه چیزی شده هستی؛ ولی تو نمیخوای به ما بگی.هستی ابتدا کمی منو من کرد و عالرقم تالشش برای خیس نشدن چشمانش آهسته گفت:
 سیاوش! اون...هق زد.
 اون امروز نه به تلفنام جواب داد نه تو دانشگاه محلم گذاشت! حدس میزنم بهخاطر خانوادشه .اونا به ازدواج ماراضی نیستن.
هومن عصبی نفسش را بیرون فرستاد.
 از رفتار خواهر دیوانش معلوم بود میخوان نه بیارن وسط .ای پسرهی ترسو!گریهی هستی شدیدتر شد.
 یه کاری کن هومن .من نمیخوام سیاوشو از دست بدم!362
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هومن با مهربانی هستی را در آغـ*ـوش کشید و از روی شال موهایش را نوازش کرد.
 گریه نکن آبجی خوشگلم .واسه تو که خواستگار کم نیست ،مطمئنم هرپسری بیاد خواستگاریت همون جلسهیاول عاشقت میشه .امثال سیاوش و خانوادشم برن به درک!
لباس هومن را داخل مشتش فشرد و هق زد:
 من عاشقشم هومن .جز اون نمیتونم با کسی ازدواج کنم.هومن هستی را از آغوشش بیرون کشید و عصبی غرید:
 عاشق چیش شدی آخه؟! اون انقدر ترسو و بزدله که حاضر نیست واسه ازدواجم نه ،حداقل واسه اثبات تو بهخونوادش جلوشون وایسه! اون فقط مطیع دستورات خواهرو مادرشه.
کارن آهسته گفت:
 بسه هومن!ولی هومن بیتوجه به کارن شانههای لرزان هستی را گرفتو عصبی تکانش داد.
 میفهمی؟ اون اگه عاشق بود هیچوقت این کارو نمیکرد .انقدر ساده نباش عزیزم به خودت فکر کن .سیاوشبهت توجه نمیکنه؟به درک! تو نیازی به توجه اون نداری.
هستی دستهای هومن را پس زد و عصبی توپید:
 دارم هومن! دارم تو نمیفهمی .تو نمیتونی این موضوعو درک کنی!هومن نفس حرصیاش را بیرون فرستاد و سرش را عصبی تکان داد.
 جدی؟ که اینطور پس تو قصد داری همینجور بسوزی و بسازی .با امید واهی که باالخره سیاوش یه روزیجرئتشو پیدا میکنه خانوادشو راضی کنه میخوای عمرتو تباه کنی؛ ولی نه ،من اجازه نمیدم با زندگیت بازی کنی
هستی .نمیذارم به خاطر اون پسرهی احمق عمرتو تباه کنی؛ فهمیدی؟
هستی دستش را جلوی صورتش گرفتو گریان از آشپزخانه بیرون دوید .هومن عصبی خودش را روی صندلی انداخت.
با صدای کوبیده شدن در اتاق تکانی خورد و چشمانش را بازوبسته کرد .کارن غرید:
 خیلی تند رفتی هومن .این چه طرز برخورد با خواهرته؟ تا حاال هیچوقت اینجوری صداتو روش بلند نکرده بودی.هومن عصبی مشتی روی میز زد.
 برخورد من خیلیم درست بود کارن! باید از همین اول که پسره جا زده حساب کار دست هستی بیاد .باید بفهمه کهسیاوش به دردش نمیخوره و من فقط واسه خودش نگرانم!
کارن پوفی کشید و از جا بلند شد.
363
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 حرفتو قبول دارم هومن .میدونم تو بیشتر از همه نگرانشی؛ ولی این راهش نبود .تو که بهتر از هر کس دیگهایمیدونی هستی چقدر حساسه تازه بحث عشقم که بیاد وسط دیگه هیچی! نه راه پیش داری نه پس.
هومن نچی کرد.
 برو بابا توام!کارن نفسش عمیقی کشید.
 میرم باهاش صحبت کنم .باید یه جوری این گندی که زدیو از دلش دربیارم تا بتونه درست فکر کنه و تصمیمبگیره.
***
کارن
صدای هقهقش از پشت در میآمد .ایستادم و در زدم.
 اجازه هست؟با صدای لرزان و دورگهای گفت:
 برو کارن ،میخوام تنها باشم.مکثی کردم .چند لحظه بعد در را بیاجازه باز کردم و وارد شدم.
هستی عصبی نگاهم کرد.
 کارن جدیداً گوشات سنگین شده؟!لبخندی زدم.
 نه؛ ولی انگار حافظهی تو پاک شده!کنارش نشستم و خیرهاش شدم.
 یادت رفته اون روزایی رو که هرچیزی رو که هومن درکش نمیکردو حاضر به قبول کردنش نبود با من درمیونمیذاشتی؟ یادت رفته قول و قرار بچگیامونو؟ قرارمون این بود هر وقت از دست هومن حرصی شدیم بشینیم باهم
صحبت کنیم و آرومشیم .یادت رفته هستی خانوم؟!
لبخندی نصفه نیمه زد.
 نه؛ ولی این دفعه فرق داره .هم موضوعش ،هم برخوردی که هومن باهام کرد .اون هیچوقت تا حاال اینجوریباهام حرف نزده بود .همیشه به احساستم اهمیت میداد!
364
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 االنم اهمیت میده هستی ،بیشتر از هرکس دیگهای .واسه همینم هست که صداشو روت بلند کرد .هومن اینونمیخواد ،از اینکه قلب تو بشکنه وحشت داره .نمیخواد زندگیت خراب بشه .اون از شدت عالقهای که بهت داره
اینجوری رفتار کرد .این کارو کرد ،چون تحمل اشک و خواری تورو نداره .از دستش ناراحت نباش .همهی حرفاش
ازروی منطق و بهخاطر خودت بود.
اشکهایش جاری شد.
 بهخاطر من؟ جدا شدنم از سیاوش بزرگترین کابوسه زندگیمه و هومن اینو میخواد! میدونم هستی .میفهمم؛ ولی نمیشه عزیزم اگه نتونی از این کابوس بگذری باید تا آخر عمرت زجر بکشی. تو دیگه چرا کارن؟ تو که خودت خاطرخواه شیوایی و نمیتونی ازش جدا شی!هرکسی درکم نکنه تو یکی حالمو میفهمی .میدونی که نمیشه!
 سخته؛ ولی میشه! باید بشه هستی .درسته من درکت میکنم؛ ولی تإیید نه! اینجور مواقع باید با عقلت تصمیمبگیری نه احساست.
گریهاش شدیدتر شد و دستهایش را روی صورتش قرار داد.
 نمیشه کارن .نمیتونم! میتونی .فقط به زمان نیاز داری.از جا بلند شدم و بهسمت در رفتم.
 امشبو دوست ندارم چون اولینباره که تو و هومنو اینجوری میبینم .دلم میخواد فردا همهچیز درست شده باشهپس بیشتر بهش فکر کن هستی .شب بهخیر.
از اتاق خارج شدم و به طرف بچهها که در سالن نشسته بودند رفتم .هومن به محض دیدنم از جا بلند شد.
 چی شد کارن؟ باهاش حرف زدی؟ ببینم از دست من که دلخور نیست؟لبخندی زدم.
 معلومه که نه! اون فقط ناراحته ،بهش یکم زمان بده تا بهترشه .بریم بخوابیم که فردا تو اداره کلی کار داریم.هر دو از جا بلند شدند و مثل دفعهی قبل ،در اتاق هومن اقامت گزیدیم .فقط دعا دعا میکردم امشب دیگر با پا در
دهانم نیاید .گرچه اگر هم میآمد بهتر از این بود که به روال چند شب پیش روی کاناپه بخوابم .خدارا شکر که
باالخره هومن رضایت داد از امشب داخل اتاق بخوابم.
پلکهایم را بستم و با فکر به فردا و گردش با شیوا به خواب شیرینی فرو رفتم؛ ولی خب پایان آن چنان شیرینی
نداشت .چرا که با لگد و داد عمه از خواب پریدم.
 پاشین دیگه تنبال! مگه شما نباید برین اداره؟365
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این وضع هر روز بود .بهزور چشمهایم را نیمهباز کردم و خوابآلود به چهرهی عصبی عمه خیره شدم.
 مگه صبح شده؟ کی اومدین شما عمه؟درحالیکه بازوی هومن را میکشید گفت:
 خیلی وقته؛ ولی شماها انقدر غرق خواب بودین که هرچی صداتون زدم انگارنهانگار! پاشین صبحونتونو بخورینباید برین اداره .خاک تو سر بیخیالتون!
هرسه با هر بدبختی بود بلند شدیم و از اتاق بیرون رفتیم .وارد آشپزخانه شدیم .هستی با دیدنمان رو به من و فرزین
صبح بهخیری گفت و دوباره مشغول خوردن شد .هومن کنارش نشست و منو فرزین هم روبهرویشان نشستیم .هستی
بیتوجه به هومن ادامهی لقمهاش را خورد که هومن با مهربانی و دل جویی پرسید:
 هستی خانوم؟ قهری هنوز؟هستی نگاهش نکرد که هومن خندید و دستش را دور شانهاش حلقه کرد.
 همش کارت همینه .منه بدبخت باید بیفتم به نازکشی!هستی دست هومن را پس زد و چیزی نگفت .هومن نچی کرد.
 خیلی خب بابا چاره چیه؟!لپ هستی را کشید.
 که قهری آره؟! قهری؟هستی جیغ زد.
 ولم کن هومن صورتم کش اومد!هومن سفتتر کشید و هستی داد زد:
 وای هومن نکن!من و فرزین و عمه که مشغول ریختن چای بود ،به خنده افتادیم .هومن لپ دیگر هستی راهم گرفت و با خنده گفت:
 میبخشی یا بِکِشم؟!هستی التماسش میکرد ولش کند و هومن مدام همین جمله را تکرار میکرد که باالخره هستی تسلیم شد.
 خیلی خب بابا بخشیدم! ولم کن دیگه پوستمو کندی.هومن دست از سر هستی برداشتو با خوشحالی گفت:
 حاال شد!هستی بااخم گفت:
 آشتی اجباری که قبول نیست ،تو فقط داری خودتو گول میزنی!366
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هومن غرید:
 اِ هستی ،ببخشید دیگه!هستی زیرچشمی نگاهش کرد و کمکم اخمش به خنده تبدیل شد .هومن بغلش کرد و با خنده گفت:
 قربونت برم موشیجون خودمی تو!هستی مشتی به بازویش زد.
 خودتی!شکرخدا این غائله هم ختم بهخیر شد و عمه چایی و صبحانهمان را آورد.
 بفرمایید آقا پلیسا ،اینم از چایی لب سوز عمه خانوم!قلپی از چای نوشیدم که کل وجودم آتش گرفت .شروع کردم به باد زدن زبانم و نالیدم:
 وای سوختم عمه! لب سوز چیه؟ این چایی روده و معده سوزه!همه خندیدند و عمه توپید:
 تقصیر خودته دیگه شکمو! یه ذره صبر میکردی سرد بشه خب!هومن گفت:
 اونوقت که دیگه لب سوز نبود عمه!همه خندیدم و عمه بعد از برداشتن کیفش از روی اپن گفت:
 بچهها من میرم یه سری خرتو پرت از بازار بخرم.فعالً.سریع از جا بلند شدم.
 خب عمه صبر کنین باهم بریم.لبخندی زد.
 نمیخواد عمه ،یه ذره پیاده روی الزم دارم.سر تکان دادم و لبخندی زدم.
 هرجور میلتونه.خداحافظی کرد و از خانه خارج شد .مشغول بلیعدن بودم که با سرفهی هومن نگاهم به سمت رو بهرو و چهرهی
متحیر و خیره به موبایلش کشیده شد.
 جان؟ عشق عمه و همسر آیندش ،همین االن یهویی؟!هستی گوشی را از دست هومن کشید.
 چی میگی تو؟! بده ببینم.367
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با دیدن عکس اوهم به سرفه افتاد که دیگر طاقت نیاوردم و گوشی را از دست هستی کشیدم.
 بده ببینم .چیه مگه؟!فرزین هم خم شد و هردو به عکس نگاه کردیم .هومن بود .روبهروی دختری که نمیشناختم و چهرهاش به خوبی
مشخص نبود .پستی که کتایون جون چهل و پنج ،پنجاه و دو یعنی عمهی محترمه ،داخل اینستاگرام ارسال کرده
بود .فرزین که انگار خیلی تعجب نکرده بود با خنده گفت:
 میدونستم این عمت یه نقشهای داره.هومن عصبی نگاهش کرد و توپید:
 میدونستی و هیچی به من نگفتی؟! کِی این عکسو گرفت؟ همین تو مجازی آبرو داشتیم که اونم به لطف عمهجاندود شد رفت هوا!
 پریشب موقعی که عکس میگرفت دیدمش؛ ولی ترسیدم حرفی بزنم!اعتراض کردم.
 این عکس چیه؟ یکی به منم بگه چه خبره؟!فرزین نگاهم کرد.
 این خواهر سیاوشه .پریشب که رفته بودیم واسه تحقیق با هومن بحثش شدو بدجور درگیر شدن که البته حل شد.هستی داد زد:
 چی؟! هومن شما رفتین تحقیق اونم بیخبر از من؟!هومن غرید:
 فعالً وقت دعوا با من نیست هستی؛ باید زودتر عمه رو خبر کنیم این عکس رو پاک کنه تا بیشتر از این آبرومنرفته!
گوشی را به دست گرفت و مشغول شماره گرفتن شد؛ ولی عمه جواب نداد .حرصی موبایل را روی میز پرت کرد.
 عمه ،عمه دیوونمون کردی با این کارات!خندیدم که با قیافهی عصبی هومن مواجه شدم.
 ای زهرمار! ببند اون نیش واموندتو به جا خندیدن یه فکری به حال منه بدبخت کن!نگاهی به ساعت مچیام انداختم و از جا بلند شدم.
 فعالً که نمیشه چون همین االنشم دیرمون شده .بجنبین ،بجنبین که امروز...هومن و فرزین کالفه پریدند وسط حرفم و همزمان گفتند:
 خیلی کار داریم!368
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چشمغرهای رفتم و هرسه آماده شدیم .زودتر از بقیه به سمت در راه افتادم.
 خداحافظ هستی .زود باشین دیگه نکبتا! هومن اون همه ادکالن رو خودت خالی نکنی هم تو اداره رات میدن،نترس!
***
مشغول کارم بودم که با صدای در نگاهم باال آمد.
 بیا تو.رحمانی وارد شد و احترام گذاشت.
 جناب سروان پدرو مادر و برادر پرویز بهبهانی اینجان .بگممنتظرتون بمونن؟دست از بررسی پرونده کشیدم و نفسم را بیرون فرستادم.
 نه ،بفرستشون داخل. چشم.احترام گذاشت و رفت.
چند لحظه بعد زن و مرد سالخوردهای بعد از گرفتن اجازه با چهرههای غم زده و پشتسرشان هم پسری حدودا سی
وچهار ،پنج ساله که گویا انقدر هاهم از شنیدن خبر مرگ برادرش غصه نخورده بود وارد اتاق شدند .زن و مرد سالم
کردند .از جا بلند شدم و به صندلیها اشاره کردم.:
 سالم .خواهش میکنم بفرمایید بشینید.هرسه نفر نشستند .پسر جوان بینیش را باال کشید و گفت:
 ببخشید میشه بپرسم چرا ما رو کشوندین اینجا؟ ما صاحب عزاییم و االن باید تو مراسم باشیم!لبخند کجی زدم.
 بعله درسته ،من فقط چندتا سؤال کوچیک دارمو بعدش مرخصین .درضمن ،اینجا منم که سؤال میکنم نه شما! چه سؤالی؟! باید یه خاطر مرگ برادرم به پلیس جواب پس بدیم؟!از این همه گستاخیاش حرصم گرفته بود .نفسم را بیرون فرستادم.
 نخیر .باید به خاطر قتل برادرتون جواب پس بدین!مادرش متعجب داد زد:
 چی؟! قتل؟!369

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

به صندلیام تکیه دادم.
 بله ،قتل .احتمال اینکه پسرتون به قتل رسیده باشه خیلی قویه .فکر میکردم قبالً راجبش باهاتون صحبت کردن!پرهام عصبی از جا بلند شد و دستهایش را مشت کرد.
 چقدر از این موضوع مطمئنین؟ اسمو ادرس طرف و میدونین؟ بگین تا خودم کت بسته تحویلتون بدمش.پوزخندی زدم و تکیه از صندلی برداشتم.
 الزم نیست شما این کارو انجام بدین .خوشبختانه هنوز اونقدری پلیسای باتجربه و ماهر تو این اداره هستن کهنیازی به کمک شما نباشه پس لطفاً آروم باشین و اجازه بدین من کارمو انجام بدم.
عصبی مشتی روی میز زد .بدون هیچ واکنشی خونسرد خیرهی چشمان مشکیاش شدم .داد زد:
 آروم باشم؟! چجوری آروم باشم وقتی بهم خبر میدن یه بی شرف زده داداشمو کشته؟ هان؟نفسم را بیرون فرستادم.
 گفتم آروم باشین ،اینجا زمین فوتبال نیست که همینطور صداتونو انداختین تو سرتون! بشینین لطفاً .من بهتونگفتم احتمالش هست که قتل باشه .هنوز هیچ مدرک موسخی پیدا نشده.
درحالیکه از عصبانیت نفسنفس میزد تک خندهای تمسخرآمیز سر داد.
 مسخرس! شما هنوز خودتونم نمیدونین چی به چیه!مشت دیگری به میز زد.
 پس چه غلطی میکنین تو این خراب شده؟!پدرش عصبی توپید:
 بس کن دیگه پرهام .یکم آروم باش تا جناب سروان حرفشونو بزنن.پوزخندی زد.
 سروان؟! حیف این لقب که رو همچین آدمای بیمصرفی گذاشتن.براق نگاهش کردم .به من میگفت بیمصرف؟! وقتی تا چند روز آینده همهی حقایق راجع به برادرِ قاچاقچی و از
مرگ برگشتهاش رو میشد حساب کار دستش میآمد .شک نداشتم که کاسهای زیر نیم کاسهی این آقا پرهام است.
باید بعداً جداگانه با او حرف میزدم پس داد زدم:
 رحمانی؟رحمانی سریع وارد شد و احترام گذاشت.
 بله قربان؟به پرهام اشاره کردم.
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 این آقارو از اینجا ببر تا همه جارو به آتیش نکشیده .فکر کنم هنوز نمیدونه اینجا کجاست؟! ببرشو قشنگ بهشیاد بده که باید چجوری رفتار کنه .بعد از صحبتم با خانوم و آقا بیارش اتاقم.
چشمی گفت و دست پرهام را کشید که عصبی پسش زد و توپید:
 من هیچجا نمیرم! میخوای بیرونم بندازی که چی به پدر ومادرم بگی سروان؟ من برادر پرویزم ،هرچی که هستبه منم مربوط میشه!
چیزی نگفتم و به رحمانی اشاره کردم .عصبی دست پرهام را کشید.
 راه بیا!با غرولند از اتاق خارج شد .پوفی کشیدم و روی صندلی جابهجا شدم .دستانم را روی میز گذاشتم و به پدر و مادر
پرویز نگاه کردم.
 بسیار خب ،میخوام همهچیزو راجب پسرتون بگین .هر چیزی که میدونین .راجب کارش ،زندگیش ،روابطش و هرچیز مهم دیگهای.
زن که زد زیر گریه؛ ولی مرد نفسش را بیرون فرستاد و غم زده گفت:
 چی بگم جناب سروان! پرویز مدتها بود که دیگه با ما زندگی نمیکرد.ابروهایم درهم شد.
 چرا؟ مشکلی باهم دیگه داشتین؟ تا قبل از ورود اون دختر به زندگیش مشکلی نداشتیم! پرویز پسر کاری و زرنگی بود .ور دست خودم تو بازار کارمیکرد؛ ولی یه روز دست تو دست یه دختر اومد خونه و گفت که میخوان باهم ازدواج کنن .مخالفت کردیم؛ ولی
فایدهای نداشت .پرویزم لج کردو بدون اجازهی ما دختره رو عقد کرد .بعدشم وسایلشو جمع کردو باهم رفتن.
دو دستم را درهم قفل کردم و زیر چانهام گذاشتم.
 چرا مخالفت کردین؟ بهخاطر اینکه انتخاب شما نبوده؟ نخیر جناب سروان ،دلیل مخالفتم مناسب نبودن دختره برای پسرم بود.ما خانوادهی آبرودارو سرشناسی هستیم .اون دختر وصلهی ما نبود .نه ویژگی خاصی داشت و نه خانوادهی درستو
حسابی! درواقع ما هیچوقت خانوادشو ندیدیم چون بچهی طالق بود و هیچ فک و فامیلی هم نداشت .هیچ جوره با
پرویز به هم نمیومدن؛ ولی نمیدونم دخترهی چموش چجوری پسرم و تا این حد مجذوب خودش کرده بود که به
خاطرش جلوی ما وایساد.
نفسم را عمیق بیرون فرستادم .آنقدری ماجرای جالب و شک برانگیزی بود که مرا تشویق کند به کنکاش کردن
راجع بهش!پرسیدم:
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 دختره ثروتمنده؟ شاید وعده وعیدی به پسرتون داده بوده. نخیر جناب سروان ،وضع مالیش آنچنان خوب نبود. بسیارخب ،گفتین پرویز با شما تو بازار کار میکرد؛ بعد از اون چی؟! بعد از به هم خوردن روابط خانوادگی تون روابطکاری تون پابرجا موند؟
 نخیر ،پرویز از اون کار دست کشید .ما بعد از اون ماجرا چندباری بیشتر ندیدیمش؛ ولی با پرهام رفت و آمد داشت.سر تکان دادم.
 که اینطور ،خب بعد از اون به چه کاری مشغول شد؟ ما خبر نداریم به خدا؛ ولی حتماً کار نون و آب داری بوده که دیگه سراغی از ما نگرفت!کمکم داشت حدسم به یقین تبدیل میشد .پس منشأ این کثافت کاریها یا به قول پدر پرویز خان شغل نان و آب
دار به همسرِ مرحوم پرویز میرسید.
پرسیدم:
 خبر مرگ چه زمانی و توسط چه کسی بهتون رسید؟ همون ساعتای اول .پرهام آشفته اومدو گفت تصادف کرده.ابرو باال انداختم.
 تصادف کرده؟!سر تکان داد.
 و سؤال آخر ،شما به کسی شک دارین یا واضحتر بگم شما با کسی دشمنی دارین؟ پسرتون چی؟کمی فکر کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه .من تو کارم همیشه محتاط بودم؛ ولی پرویزو نمیدونم! کهاینطور.برگهای برداشتم و از جا بلند شدم .روبهرویشان ایستادم و برگه را به سمت مرد گرفتم.
 ممنونم از کمکتون .لطفاً آدرس خونهی خودتون و پسرتون و شمارههای خودش و همسرش و همراه با شمارهیپرهام و هر آدرس و شمارهای که فکر میکنین مهمه برام بنویسید.
برگه را گرفت.
 من فقط آدرس اولین خونشون و یه شمارهی احتماالً به دردنخور از همسرش دارم. اشکالی نداره همونارو بنویسید.زن که تا آن لحظه ساکت بود با صدای لرزانی گفت:
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 جناب سروان؟نگاهش کردم که ادامه داد:
قاتل بچمو پیدا میکنین؟ میخوام با چشمای خودم ببینمش و ازش بپرسم چرا؟ مگه...مگه پسر بیچارهی من چیکارکرده بود؟
زن بیچاره نمیدانست که پسرش چه آدم بی شرفیست! هیچوقت از دروغ خوشم نمیآمد ولی مجبور بودم .برای
روشن شدن همهچیز آنها باید فکر میکردند پسرشان مرده .از طرفی فقط من در این اداره بودم که بدون شک و
احتمال زنده بودن پرویز را تضمین میکردم!پس همین کار بهتر بود .لبخندی مهربان زدم.
 بله مادر ،مطمئن باشین. خدا خیرت بده مادر!لبخندی زدم .مرد آدرس و شمارهها را روی برگه نوشت و به دستم داد.
 بفرمایید. ممنون .میتونین برگردین .فقط در دسترس باشین.چشمی گفت و هر دو از جا بلند شدند .از اتاق که خارج شدند رو به رحمانی گفتم:
 پرهامو بفرست داخل.پرهام با اخم وارد شد و عین طلبکارها دستبهسـ*ـینه روی صندلی روبهرویم نشست که اخم غلیظی کردم.
 من اجازه دادم بشینین؟بیخیال شانهای باال انداخت و یک پایش را روی پای دیگر انداخت.
 تا شما دستور بدی از ایستادن خسته میشم.لبخند کجی زدم.
 اینجوری که خیلی بده! پس اگه جای ما بودی که گاهی وقتا تو یه هفته یه ساعت خواب درستو حسابیم نداریمچیکار میکردی؟!
 حاال که خداروشکر جای شما نیستم .ببینم برای این سؤالو جوابا منو کشوندین اینجا؟پوزخندی زدم.
 نخیر؛ ولی آدمای پررویی مثل شما باید حساب کار دستشون بیاد! خب بریم سر سؤاالمون ،اول از همه راجبخودت ،شغلت و زندگیت؟
 فکر میکردم پدر مادرم همهچیزو ریختن رو دایره!ابرو باال انداختم.
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 شاید؛ ولی میخوام از زبون خودت بشنوم! شما بپرس ،من میگم. بسیار خب ،شغلت؟ یه مغازهی تعمیر و فروش لوازم الکتیریکی دارم.سر تکان دادم.
 پس با پدرت کار نمیکنی .خب ،درآمدش؟ درآمدش هم خوبه.درچشمانش خیره شدم و لبخند ریزی زدم.
 ولی نه به خوبیه شغل پدر و برادرت!جا خورد.
 شغل برادرم؟!همین بود! منتظر چنین عکسالعملی بودم تا از هم دست بودنش با پرویز مطمئن شوم .نگاه از چشمان پرسشگر و
کمی ترسیدهاش گرفتم و به صندلی تکیه دادم.
 آره .چرا تعجب کردی؟ خانوادت میگفتن شغل پردرآمدی داشته؛ ولی نمیدونستن چیه.یک تای ابرویم را باال انداختم.
 ولی تو که باهاش در رفت و آمد بودی ،فکر کردم باهم همکار هستین!آب دهانش را قورت داد و با استرسی که سعی در پنهان کردنش داشت در جایش جابهجا شد.
 خب ،راستش من خیلی اطالعی ندارم! اون دوست نداشت روابط برادریمونو با شغلش قاطی کنه ،واسه همینم وقتیگفتین تعجب کردم که از کجا میدونین آخه هیچکس نمیدونه.منم نمیدونم!
دروغگو .درچشمان سیاه و لو دهندهاش خیره شدم و ابروهایم باال رفت.
 جدی؟ یعنی حتی یه ذره هم کنجکاو نبودی راجب شغلش بدونی؟! چندبار پرسیدم؛ ولی طفره رفت .فکر کنم شغلو همسرش با پارتی براش جور کرده بود واسه همینم غرورش اجازهنمیداد راجبش حرف بزنه تا مجبور نشه این موضوعو بگه!
 این فکرت بر چه اساسیه؟ خب برادر من که تخصص خاصی نداشت ،کسیم نداشت بخواد پارتیش بشه ،پس حتماً خانومش بوده. ولی پدرت که میگفت همسرش وضعیت مالیه خوبی نداره؟! اگه اینطوره چرا اون شغلو برا خودش جور نکرد؟عصبی گفت:
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 من چه میدونم سروان؟! اینارو از صدای بحثشون فهمیدم!چشم ریز کردم.
 چه بحثی؟ راجب شغلش دیگه .برادرم میگفت این شغل خسته کنندس؛ ولی خانومش میگفت واسه آقایون اینطور نیستوتنبلیتو پای این چیزا نذار.
نفسم را بیرون فرستادم.
 خیلی خب ،سؤال بعدی .پرویز این اواخر تماس یا مالقات مشکوکی نداشت؟ یا بحث و دشمنی با کسی؟کمی خودش را به فکر کردن زد و سپس گفت:
 جلوی من که نه ،اگرم بوده حتماً من نفهمیدم.ابرو باال انداختم.
 که اینطور ،راجب خانومش چیا میدونی؟ به غیر از اون بحثی که گفتی مشکل دیگهای باهم نداشتن؟ دعوایشدید و زدو خورد یا...
پرید وسط حرفم و با چشمان گرد شده توپید:
 یعنی به خانمش شک دارین؟! اونا عاشق هم بودن .این غیرممکنه!لبخند کجی زدم و دستانم را روی میز در هم قفل کردم.
 پلیسا تو جریان قتل و جنایت به همه شک دارن .بعدشم ،چرا غیرممکن؟!شانهای باال انداختم.
 آدمیزاده دیگه ،هر کاری ازش برمیاد .همونطور که از من و تو برمیاد!پوزخندی زد.
 به نظرم شما همه رو با خودت مقایسه نکن سروان!لبخندی زدم.
 سؤال بعدی .گویا مرگ برادرتون در اثر تصادف بوده ،خب شما راننده رو دیدین؟ نه .برادرمو رسونده بود بیمارستان و وقتی خیالش از زنده بودنش راحت شده رفته؛ ولی داداشم یکم بعدش تمومکرد.
 پلیسای محل حادثه چی گفتن؟ مقصر پرویز بوده یا راننده؟ چه میدونم! من که رفتم بیمارستان جز خبر مرگش هیچی دیگه نداشتن که بگن .این سؤاال به چه دردت میخورهجناب سروان؟ تصادف تصادفه دیگه! اسمش روشه.
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 نه اگه عمدی باشه!متحیر نگاهم کرد که یک تای ابرویم را باال انداختم.
 اون موقع دیگه اسمش تصادف نیست؛ سوء قصده!با چشمان درشت شده تک خندهای متحیر کرد.
 خدای من! شما به عالم و آدم انگ میزنین .ببینم همکاراتونم مثل شمان؟!لبخند کجی زدم.
 چی شد؟! شما که وقتی برای اولینبار گفتم مرگ برادرت قتل بوده خیلی آتیشی شدی ،پس چرا حاال انقدربیخیالی؟!
 بیخیال نیستم ،فرضیههای شما خیلی مزخرفه! همین مونده برگردین به خودم بگین قاتلی! چرا که نه! اگه شک کنم میگم .حاال همهچیزو راجب تصادف بگو. چیو بگم آخه؟ گفتم که یه تصادف عادی بود .مثل همهی تصادفا. جدی؟! شما فکر میکنین دوروغ میگم؟لبخند کجی زدم.
 کسی نمیتونه به من دوروغ بگه.سرم را جلو بردم و خیره به چشمانش گفتم:
 چون میدونه اگه بعدش راستشو بفهمم که میفهمم ،مجازات خیلی بدی در انتظارشه. اوهو! شما چه خودشیفتهای جناب سروان. خودشیفته نیستم؛ فقط به اندازهی کافی به خودم اعتماد دارم.داد زدم:
 رحمانی! گوشی آقا پرهامو برا من بیار.چشمانش درشت شد.
 گوشی واسه چی؟!جوابش را ندادم .چند لحظه بعد عالرقم میلش رمزش را گرفتم و مشغول بررسی شدم .تماسها و پیامهایش که فقط
درحد سالم و احوال پرسی و همگی بعد از وقوع حادثه بود .هه خیال باطل! گمان میکرد با پاک کردن چتها و
تماسهایش زرنگی کرده!
ابرو باال انداختم.
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 جالبه! یعنی فقط حال همو میپرسیدین؟! هیچ حرف دیگهای نداشتین؟بیخیال شانهای باال انداخت.
 خب نه!نفسم را بیرون فرستادم و از جا بلند شدم.
 بسیار خب.برگهی دیگری بیرون اوردم و بعد از اینکه میز را دور زدم ،آن را جلویش گرفتم.
 آدرس خونه و مغازت ،شمارهی برادرت و زنش و آدرس خونشون.برگه را گرفت.
 من آدرس اولین خونشونو دارم با یه شمارهی بیخودی از زنش. همونارو بنویس.باشهای گفت و مشغول شد .در دلم فحشی نثارش کردم.
قزمیت! مرتیکهی دروغ گوی حقه باز نکبت! کور خوندی ،من تا دست تو رو ،رو نکنم آروم نمیشم!
بلند شد و برگه را به دستم داد.
 میتونم برم؟ای بری که دفعهی بعدی تو زندون ببینمت.
لبخندی نصفه نیمه زدم.
 البته!تشکری کرد و رفت .سریع رحمانی را خبر کردم تا یک نفر را دنبالش بفرستد و نامحسوس تعقیبش کند .بعد هم
برگهها را تحویلش دادم که تمام شماره تلفنهای داخلش را بررسی کرده و ریز مکالماتش را تحویلم بدهند.
***
از شدت عصبانیت فریادی زدم و تمام برگهها را با دو دستم روی میز پخش کردم .کالفه سرم را بین دستان لرزانم
گرفتم و نفسنفس زدم .هیچ مدرکی علیه شان نداشتم! از ظهرتا حاال بیوقفه مشغول بررسی کردن ریز مکالمات
بودم و این بیشتر عصبیام میکرد چرا که فقط وقت تلف کردن بود .آنها هیچ اثر و مدرکی از خود بهجا نگذاشته
بودند .هیچی! تمام تماسها قبل از اعالم حادثه بود .همهی شواهد نشان میدادند که پرویز مرده و دست من هنوز
هم برای اثبات زنده بودنش جلوی بقیه خالی بود.
در با شدت باز شد و صدای رحمانی در گوشم پیچید:
 قربان چی شده؟ صدای فریاد شنیدم .حالتون خوبه؟377
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سرم را باال آوردم و سعی کردم با آرامش جوابش را بدهم.
 آره ،ببینم تونستین همسر پرویزو پیدا کنین؟با کمی ترس جواب داد:
 ن...نه قربان.از جا پریدم و تقریباً داد زدم:
 پس این همه آدم از ظهر تا حاال چه غلطی دارن میکنن؟! یعنی پیدا کردن یه نفر که تمام مشخصاتش جلو روشونهانقدر سخته؟!
 ق...قربان...خ...خیلی...داد زدم:
 نمیخواد بیعرضگی اونارو توجیه کنی! برو به کارت برس.دوباره سرم را بین دستانم گرفتم که پرسید:
 آ...آب بیارم براتون؟بلندتر داد زدم:
 الزم نیست ،گفتم برو سر کارت!صدای قدمهای تند و بعد هم صدای هومن به گوشم خورد
 چی شده؟ اینجا چخبره رحمانی؟رحمانی گفت:
 قربان جناب سروان خیلی عصبانین .من هر کاری که گفته بودن و انجام دادم .خودتون که شاهدین من اومدموازتون خواستم که...
هومن گفت:
 بیخیال ،تو برو من خودم حواسم بهشون هست.چشمی گفت و چند لحظه بعد یک نفر وارد اتاق شد.در را بست و عصبی توپید:
 معلوم هست چه مرگته کارن؟! بدبخت رحمانی داشت از ترس سکته میکرد! چی بهش گفتی؟نچی کردم.
 برو بیرون هومن .حوصله ندارم.با برخورد دستهای نوازشگرش به شانههای خستهام سرم را باال آوردم و عصبی به هومن که کنارم ایستاده بود
چشم دوختم.
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 مگه نگفتم برو بیرون؟! خیر سرت مافوقتم مثالً!بیخیال حرفم شانههایم را مالید و با آرامش گفت:
 کارن از خستگی داری پس میوفتی! بلند شو قیافهی خودتو تو آیینه ببین؛ عین زامبی شدی بسکه چشات پف کردهو رنگو روت پریده .یکم استراحت کن.
دستش را پس زدم و توپیدم:
 همین که شما تو استراحتین واسه هفت پشتمون بسه! دیگه منم بخوام استراحت کنم واویال میشه .یه ذره اگه دلبه کار میدادین االن دختره رو پیدا کرده بودین و وضعیت اینجور نبود!
 دیگه چیکار می کردیم؟! ما هر کاری در توانمون بود واسه پیدا کردنش انجام دادیم .علم غیب که نداریم!توپیدم:
 هومن آب که نشده بره تو زمین! باالخره یه گوشه کنار همین شهره. اون حتی واسه ختم شوهرش نیومده کارن .تو چه توقعی داری؟!پوفی کشیدم و نگاهم را به برگههای پخش شده روی میز دوختم .پرسید:
 ببینم از اینا چیزی دستگیرت نشد؟سرم را به چپو راست تکان دادم.
 هیچی.نفسش را بیردن فرستاد و ضربهای به کمرم زد.
 خیلی خب پاشو! مگه با شیوا قرار نداشتی؟چرا به یادم آوردی هومن؟!دلم برای دیدنش یک ذره شده بود؛ ولی اوضاع پرونده خیلی خراب بود و نمیتوانستم
رهایش کنم .همانطور که نگاهم به برگهها بود غریدم:
 قرار بخوره تو فرق سرم هومن! همین امروز فردا باید گزارش روند پرونده رو به سرهنگ بدم؛ ولی هنوز حتی یهمدرک درست و حسابی هم پیدا نکردم.
 بابات حتماً درک میکنه کارن .اصالً من خودم بهش قضیه توضیح میدم!پوزخندی زدم.
 درک؟ !متأسفانه ایشون عالوه بر آپشن مهرومحبت آپشن درکشون هم غیرفعاله!بعدشم ،تو الزم نکرده واسطهیمن بشی .بدبخت خبر نداری عمه آش خودتم پخته!
متعجب گفت:
 منظورت چیه؟!379
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 عمه راجب سیاوش و هستی و اون روز که م*شروب خورده بودی همهچیزو بهطرز فاجعه باری کف دستش گذاشت!خواست چیزی بگوید که تقهای به در خورد .سرم را باال آوردم که با ورود بابا از جا پریدم و هردو احترام گذاشتیم .با
اخم غلیظی خیرهمان شده و جلوتر آمد .روبهروی میزم قرار گرفت.
 خب سروان ،نتیجهی بررسیهای امروزت؟نیمنگاهی به هومن انداختم که آب دهانش را بهسختی قورت داد و با لبخند ژکوندی روبه بابا گفت:
 خب ،ما تمام...بابا حرصی نگاهش کرد و توپید:
 من با سروان بودم ستوان! میشه لطفاً از اتاق برید بیرون؟هومن با نگرانی نگاهم کرد و احترام گذاشت .همانطورکه میرفت زیر لب زمزمه کرد:
 شیوارو یادت نره!کالفه نگاهم را از هومن گرفتم .واقعاً که! اگر از شدت خستگی و عصبانیت سکته نمیکردم یا بابا دو لقمهی چپم
نمیکرد احتماالً بعدش میتوانستم به قرارم با شیوا فکر کنم.
بابا نگاهی متأسف به برگههای پخش شده انداخت و دوباره خیرهی چشمانم شد .منتظر ماند تا هومن خارج شود و
بعد از صدای بسته شدن در لب گشود:
 منتظرم سروان! خب...من اول از خانواده پرویز بازجویی کردم و تمام مواردی رو که فکر میکردم مهمه نوشتم و بررسی کردم .بعدهم ریز مکالمات و گرفتم و چکشون کردم؛ ولی مورد مشکوکی ندیدم .همسرش رو نتونستیم پیدا کنیم اما فردا حتما
اطالعات بیشتری بهدست میارم و گیرش میاریم.
پوزخندی زد و ناگهان کف دو دستش را محکم روی میز کوبید.
 جدی سروان؟! فکر نمیکنی یه ذره زوده؟ ما میتونیم چند روز ،چندهفته ،یا چندماه دیگهام صبر کنیم .شاید اونموقع یه چیزی گیرتون اومد ،هان؟ بعدشم قراره یه جشن بزرگ براتون بگیریم و این موفقیت رو به همه اعالم کنیم!
بلندتر ادامه داد:
 خبر خوش! سروان کارن احمدی بعد از ماهها توانست پروندهی پرویز بهبهانی را ببندد .او شبانه روز تالش کردودرنهایت به نتیجهی مهمی دست یافت! درست حدس زدید ،او ثابت کرد که قاچاقچیان و جانیها راست راست
میتوانند در شهر راه بروند و پلیس نقش برگ چغندر را ایفا میکند .آسوده باشید که این شهر در امن و امان به دست
مجرمان است .چقدر عالی که این پرونده هم با موفقیت بسته شد .همگی به افتخار سروان دست بزنید!
تقهای به در خورد و هومن هول وارد اتاق شد .آهسته گفت:
380
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 کافیه سرهنگ ،خواهش میکنم! کل اداره اینجا جمع شدن!بابا به سمت هومن برگشت:
 مگه عیبی داره؟!به من اشاره کرد و ادامه داد:
 دارم از پسرعموت تقدیر میکنم .نمیخوای تشویقش کنی؟!آهسته گفتم:
 متأسفم .میدونم خیلی طول کشید؛ ولی قول میدم...بهسمتم برگشت و وسط حرفم پرید .انگشتش را به تهدید باال آورد.
 فقط پنج روزه دیگه سروان .اگه تا اون موقع این پرونده بسته نشه باید انتظار هر چیزی رو داشته باشی!از اتاق بیرون رفت و در را بهم کوبید .هومن بهسمتم آمد و بازوهایم را گرفت.
 تموم شد کارن .آروم باش!بهسختی بغضم را نگه داشته بودم .سرد نگاهش کردم.
 تو چرا ثابت وایسادی؟! مگه سرهنگ نگفت باید ازم تقدیر کنی؟!نفسش را بیرون فرستاد و لبخند مهربانی زد.
 اونم به وقتش! بهت قول میدم تا پنج روز دیگه شر این پروندهی طلسم شده رو کندی و داری رو مخ شیوا خانومکار میکنی تا باهات ازدواج کنه!
لبخند سردی زدم.
 دلت خوشهها!بارانیام را از روی چوب لباسی برداشت و به دستم داد.
 بجنب! انگار یادت رفته بعد نماز بهش زنگ زدی و دعوتش کردی بریم سینما؟ توکه نمیخوای شیوا خانومو منتظربذاری؟!
سرگردان نگاهش کردم که لبخند آرامش بخشی زد و چشمانش را بازو بسته کرد .همان حرکتی که همیشه با آن مرا
رام خودش میکرد.
لبخندی زدم.
 خیلی خب میریم .فقط قبلش بگو کی پرهامو تعقیب کرد؟ چیزیم دست گیرش شد؟ فرزین رفت .بهم گفت وارد یه خونهی آپارتمانی شده و تا همین چند دقیقه پیش که زنگم زد خبری نبوده.سرم را تکان دادم.
381
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 خوبه ،شب میتونه کشیک بده یا باید یکی دیگه رو بفرستیم؟ الزم نیست؛ گفت حاال که کال از این به بعد مجبورم تو کوچه زندگی کنم پس خودم میمونم تا یه ذره عادت کنم!نچی کردم.
 بیچاره .این فرزینم چه گیری افتاده .ببینم نتونست یه خونهی دیگه پیدا کنه؟ نه بابا،آخه وقتش کجا بود؟! از صبح تا ظهر که تو اداره بود بعدم که دنبال پرهام رفت.دستم را تا جلوی آیینهی کوچک روی دیوار کشید.
 سؤال و جواب و بذار برا بعد .شب شد آقا کارن! تا من میرم وسایلم و از اتاقم بردارم توام یه دستی به این قیافهیداغونت بکش .شیوا اینجوری ببینتت فقط الفرار!
خندیدم و لب زدم:
 باشه.***
نگاهم روی شیوا که با چشمانی نگران خیرهی فیلم شده بود؛ اما مشخص بود فکرش جای دیگری است ثابت ماند.
وقتی به این نتیجه رسیدم که با نگاه کردنش به جایی نمیرسم تصمیم گرفتم سؤالی که از چند دقیقه بعد از شروع
فیلم تا حاال با دیدن این ترس و نگرانی شیوا در ذهنم رژه میرفت بپرسم:
 چیزی شده شیوا؟ چرا نگرانی؟انگار که درعالم دیگری باشد با صدایم از جا پرید و ترسان نگاهم کرد .سریع گفتم:
 ببخشید ،نمی خواستم بترسونمت.نفس حبس شدهاش را عمیق بیرون فرستاد و چشمانش را بازو بسته کرد.
 چیزی پرسیدی؟ آره.میخواستم بدونم چرا انقدر نگرانی؟چیزی شده؟لبخندی نصفه نیمه زد.
 نه ،فقط غرق فیلم بودم.ابرو باال انداختم.
 کهاینطور اما من مدام حس میکنم که میخوای یه چیزی بهم بگی ولی از به زبون آوردنش میترسی!کمی من و من کرد و با لبخندی کمرنگ گفت:
 خب...میدونی کارن...راستش...راستش خجالت میکشیدم بپرسم ازت .چ...چرا آقا فرزین و همراهتون نیاوردین؟خندیدم.
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 مگه پرسیدن همچین سؤالی خجالت داره آخه؟ نیومد چون باید یکی رو میپایید.نگران درچشمانم خیره شد.
 چی؟! یعنی فرزین االن خونه نیست؟!مشکوک از سؤالش با لبخندی مصنوعی گفتم:
 نه .حاال چرا انقدر نگران شدی؟!نگاهش را از من دزدید و هول گفت:
 خب...خب خطرناکه! یعنی تا این وقت شب بیرون مونده؟!خندیدم و سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 امان از دست تو! عزیزم این کار ماست.با اخم نگاهم کرد و توپید:
 تو حق نداری از این کارا کنیا .من میترسم!لبخندی زدم و خیرهی چشمانش شدم.
 قربونت ترست برم من! چشم ،من قول میدم شبا تنهایی نرم مأموریت .خوبه؟لبخندی زد.
 آره!مشغول تماشای فیلم شدیم .تقریباً آخرهایش بود که همزمان با صدای جیغ بازیگر زن نقش اصلی و از خواب پریدنش،
دست شیوا دور بازویم حلقه شد .نگاه متعجبم بهسمتش کشیده شد :ولی نگاه وحشت زدهی شیوا خیرهی جای دیگری
مانده بود .رد نگاهش را گرفتم و به سمت چپ ،سه ردیف پایینتر از صندلیهایی که ما نشسته بودیم رسیدم؛ اما
هیچچیز وحشتناکی آنجا نبود! نگاه متعجبم بهسمت چهرهی بهت زدهاش برگشت.
 چی شده شیوا؟! از چی ترسیدی؟گیج و نگران خیرمام شد و چند لحظه بعد خجالت زده دستش را از دور بازویم آزاد کرد.
 معذرت میخوام.به دستان لرزانش نگاه کردم و دوباره خیرهی چشمانش شدم.
 چی شده؟ چرا دستات میلرزن؟!کمی منو من کرد و سپس گفت:
 این...این زنه که یه دفه از خواب پریدو فهمید همهی فیلم کابوس بوده منو...منو یاد یه کابوس خیلی وحشنتاکانداخت .اه! این فیلما چیه میسازن؟! اعصاب آدمو بهم میریزه!
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اخمی کردم.
 آره .همش تقصیر این هومن گوربهگور شدس که گفت فیلمش قشنگه .آقا هومن شما چه نکتهی قشنگی...با برگشتن به سمت راستم و دیدن پلکهای بستهی هومن حرفم نصفه ماند!
غریدم:
 نگاش کن تورو خدا! مارو کشونده اینجا که فیلم پیشنهادیش و ببینیم بعد خودش گرفته خوابیده!محکم تکانش دادم.
 پاشو هومن ،پاشو جمع کن اون تن لشتو فیلم تموم شد!خمیازهای کشید و با چشمان خوابآلودش نگاهم کرد.
 تموم شد؟چشمغرهای رفتم.
 بعله ،ببینم این چی بود دیگه؟ کجاش قشنگ بود آخه نکبت؟!ایشی گفت و به ساعت مچیاش خیره شد .ناگهان از جا پرید و محکم با کف دست به پیشانیاش زد.
 خاک بر سرم ،من باید میرفتم سر صحنه!چشمانم درشت شد.
 صحنه؟! کدوم صحنه؟ بابا همون که همسایهی فرزین گیر داد بهم دیگه!تک خندهای تمسخرآمیز کردم.
 اونو میگی؟! بیخیال بابا سر کاری! انقدر نفوس بد نزن! یه وقت دیدی رفتم و با یه عالمه پول برگشتم!قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم دوید و زودتر از همه از سینما خارج شد .خواستم بلند شوم که شیوا لبهی بارانیام را
کشید و با صدایی لرزان گفت:
 وایسا!متعجب نگاهش کردم.
 واسه چی؟! فیلم که دیگه تموم شد .پاشو بریم. نه...نه نریم! من...من هنوز میترسم!دوباره روی صندلی نشستم تا مانع عبور بقیه نباشم.
با نگرانی به شیوا نگاه کردم.
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 چی شده شیوا؟ به من راستشو بگو عزیزم .دلیل این نگرانیای وقتو بیوقت چیه؟سر پایین انداخت.
 خب...من...من میخواستم...سرش را باال آورد و با چشمانی ذوق زده ادامه داد:
 میخوام دزدکی کل اینجا رو دید بزنم .همیشه آرزوم این بود که پشت پردهی سینما و گوشه کنارای سالنشو ببینم.از بچگی فکر میکنم یه درای مخفی که به یه سری تونل راه دارن و بعدشم میرسن به یه جای خوشگل مشگل تو
سینما هست.
ابتدا با تعجب نگاهش کردم و سپس با تصمیمی ناگهانی لبخندی زدم.
 جدی؟ پس چرا نشستی؟! دلت نمیخواد هرچه زودتر اون تونالی مخفیو پیدا کنی؟!چشمانش برق زد.
 واقعاً؟!لبخندی زدم و با عشق خیرهاش شدم.
 تو امروز با لبخندای قشنگت حال بدم و خوب کردی .هر ثانیه با تو بودن و خیره شدن به چشمات حال منو از اونچیزی که هست صد برابر بهتر میکنه پس چرا که نه؟! اون تونالی مخفی دیر یا زود باید کشف بشن .چرا ما
کشفشون نکنیم؟! خدارو چه دیدی ،شاید وقتی درشو باز کردیم یه خرگوش سفید و تپل ببینیمو بریم دنبالش .بعدشم
بیفتیم تو یه گودال بزرگو سر از افسانهها در بیاریم!
خندید و از جا بلند شد.
 پس بریم؟خندیدم.
 بریم.تقریباً سینما خالی شده بود؛ ولی هنوز در باز بودو تکو توک نشسته بودند .شیوا داشت گوشه کنار سالن را نگاه میکرد
و با ذوق از من میخواست که همراهیاش کنم؛ ولی نگاه نگران من روی در ثابت مانده بود که قبل از بسته شدنش
متوجه بشویم .خطاب به شیوا گفتم:
 بهتره دیگه بریم .کل سالن خالی شده و به نظر سانس دیگهای ندارن .االن درو میبندن!بیتوجه به حرفم ذوق زده گفت:
 بیا اینجا کارن! ببین چی پیدا کردم.385
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بهسمت شیوا که خم شده بود و زیر یکی از صندلیها را نگاه میکرد رفتم .کنارش نشستم که با ذوق به جسمی
درخشان اشاره کرد.
 اونو ببین!دست به سمتش برد و بیرون آوردش .فقط یک دستبند نقرهی ساده بود!
شیوا درحالیکه نگاهش میکرد گفت:
 حتماً از دست صاحبش افتاده .باید تحویل مسئوالی اینجا بدیم. آره.خواستم از جا بلند شوم که صدای صحبت دو نفر به گوشم خورد.
 بریم؟ آره ،ببند که زودتر بریم.و همزمان در بسته شد! بهسمت در دویدم و داد زدم:
 صبر کنین! باز کنین درو.محکم با مشتم به در زدم.
 باز کنین ،ما هنوز اینجاییم!شیوا بهسمتم دوید و نفسنفس زنان به در بسته خیره شد.
 وای خدا! حاال چیکار کنیم؟!نگران نگاهش کردم.
 ای کاش اون موقع که بهت گفتم میرفتیم .حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم؟!سرش را پایین انداخت.
 ببخشید ،نمیدونستم اینجوری میشه!به دیوار تکیه داد و روی زمین نشست .شروع کرد به حرف زدن:
 تقصیر منه! من همیشه تورو تو دردسر میندازم .همش این تویی که باید جور کارای من و بکشی و عوضش منمباهات دعوا میکنم! از همون اولشم که همو دیدیم بهت زور گفتم و مجبورت کردم کیفمو بشوری.
درحالیکه نگاهش روی زمین مانده بود یک ریز حرف میزد .لبخندی روی لبم آمد و طوری که متوجه نشود بیسرو
صدا عقبعقب رفتم و پشت یکی از صندلیهای ردیف آخر نشستم .شیوا همچنان ادامه داد:
 ولی تو همیشه به حرفام گوش کردی و خواستی لطف کنی که مثل االن تو دردسر افتادی! کارن من متأسفمکه...کارن؟!
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دزدکی نگاهش کردم .با چشمانش داشت اطراف را دید میزد.
نیم خیز شد و بلندتر صدایم زد:
 کارن؟ کجا غیبت زد یهو؟از جا بلند شد و یک دور کامل سالن را چرخید .به طرف صندلیها آمد و مشغول گشتن میان ردیفهایشان شد .ادامه
داد:
 کارن موش و گربه بازی بسه! هرجا هستی زودی بیا بیرون.از پلهها باال آمد.
 کارن اذیت نکن!باالخره به ردیف یکی به آخر رسید.
 داری نگرانم میکنیها! تو که نمیخوای منو سکته بدی؟!به صندلی که پشتش قایم شده بودم رسید که آهسته از جایم بلند شدم.
 عشق ،این تنها چیزی که من میخوام بهت بدم!برگشت به سمتم و در چشمانم خیره شد .حرفی نمیزد.لبخندی زدم و صندلی را دور زدم .رو بهرویش قرار گرفتم.
 تو ،تمام خواستهی منی شیوا! ای کاش میتونستی به اندازهای که من میخوامت باورم کنی!سر پایین انداخت.
 چرا فکر میکنی باورت ندارم؟قدم دیگری بهسمتش برداشتم .حاال صورتهایمان فقط ده سانت از هم فاصله داشت.
 چون مخفی کاری میکنی .چرا حرفی که از چند روز پیش تا حاال تو دلت مونده رو نمیزنی؟شروع کرد به بازی کردن با انگشتهایش.
 کارن من...من فکر میکنم...که...که احساس بین من و تو اشتباهه! منو تو...باورم نمیشد! االن بود که از هیجان بال در بیاورم .ذوق زده پریدم وسط حرفش:
 احساس بین من و تو؟! پس یعنی تو این حس مشترکیم؟!سرش را باال آورد و جدی خیرهی چشمانم شد.
 مهم نیست که احساس من چیه کارن! مهم اینه که اشتباهه! من و تو از زمین تا آسمون باهم فرق داریم .مثل دوتاقطب موافق آهن رباییم که به زور سعی میکنن به هم بچسبن؛ ولی نمیشه کارن...
غم زده نگاهش کردم.
 معنی این حرفات چیه شیوا؟ یغنی چی که اشتباهه؟ آخه ما چه فرقی باهم داریم؟!387
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دوباره سرش را پایین انداخت.
 خیلی...ولی تو متوجهشون نیستی .تو فقط منو با عشقت میبینی نه چیز دیگهای! اصالً متوجه شرایطمون نیستی.من و تو از دوتا دنیای متفاوتیم .از دوتا خانوادهی مختلف .زندگیا و فرهنگای مختلف ،دغدغههای مختلف .مطمئنم
که میفهمی اینارو فقط نمیخوای قبولشون کنی!
نفسم را بیرون فرستادم.
 تموم شد؟! یعنی تمام حرفی که چند روزه به خاطر گفتنش استرس داشتی این بود؟! آره.جدی گفتم:
 پس بذار بگم که این چیزا اصالً برای من اهمیتی نداره!متعجب نگاهم کرد که ادامه دادم:
 هیچ انسانی تو این دنیا شبیه یکی دیگه نیست .این تفاوتاست که زندگی رو قشنگ میکنه .اگه همهی آدما یهجور بودن ،اگه قرار بود همه یه جور نظرو عقیده و فرهنگ و سبک زندگی داشته باشن ،تصور کن اون موقع دنیا چه
شکلی میشد؟
تک خندهای کردم.
اگه قرار بود همه مثل هم باشیم که اصالً دنیا خندهدار میشد .مثالً فکر کن همهی دنیا اخالقشون مثل تو گندوحرص درار بود .اونوقت یه روز نشده همه میزدن همو میکشتن!
خندید.
 دیوونه! منظور من این نیست.لبخندی با شیطنت زدم.
 منظور تو هرچی که باشه ،من دیگه با این خندت پررو شدم .هیچ عذرو بهانهای قبول نیست .تو و من برای همساخته شدیم و من رو این موضوع مهر تأیید میزنم!
ابرو باال انداخت.
 اوهو ،عین پادشاها حرف میزنی! منم که کالً برگ چغندرم؟! نخیر ،شما تاج سر پادشاه هستی.لبخندی زد.
 که از خود پادشاه خیلی خوشگلترو بهترم .کوفتش بشه با این تاجش!خندیدم.
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 اِ ،اینجوریاس؟عقبعقب رفت و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 مشکلی داری؟به طرفش دویدم که خندید و از زیر دستم در رفت .دنبالش رفتم و داد زدم:
 من که باالخره گیرت میندازم ،اونوقته که یه لقمهی چپت میکنم.صدای خندهاش داخل سالن پیچید.
 عمراً بتونی!سریعتر دویدم.
 حاال میبینی!***
راوی
هر دو با شوخی و خنده از ماشین پیاده شدند و پگاه خطاب به راننده شخصیشان گفت:
 دوازده و نیم اینجا باش.مرد سرش را تکان داد و بعد از گفتن چشم بهسرعت از آنجا دور شد.
سایه نگاهی گذرا به ساختمان بلند که صدای موزیکش به خوبی تا خیابان هم میرسید و رقـ*ـص نورهای داخلش
از پشت پنجرههای بزرگش پیدا بود انداخت و روبه پگاه گفت:
 دوازده و نیم؟ به نظرت یکم دیر نیست؟!پگاه که بلندی دامن سبز و براقش روی زمین کشیده میشد برای جلوگیری از کثیف شدنش آن را با یک دست و با
دست دیگرش دست سایه را گرفت .درحالیکه او را دنبال خود بهسمت در ورودی ساختمان میکشید گفت:
 بیخیال بابا ،این اولین باره که دخترخالهی گلم قبول کرده باهام بیاد مهمونی پس دلم میخواد تا موقعی که میتونیمبزنیم و برقصیم!
سایه دامن آبی سادهاش را به دست گرفت و ناچارا دنبال پگاه کشیده شد .پگاه بیمعطلی زنگ را زد که دختری ایفون
را برداشت و در را زد.
 سالم پگاه ،بیا تو.پگاه دست سایه را کشید و او را جلوی دوربین گرفت.
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 یه مهمون ویژه واست آوردم!دختر با خنده گفت:
 چه خوشگلم هست .بیارش تو تا نپریده!پگاه لبخندی رو به چهرهی بیتفاوت سایه زد و همراه هم وارد شدند .به محض ورودشان دختری جلو آمد و سالم
کرد .از صدایش مشخص بود همانی است که ایفون را برداشت .ابتدا پگاه و سپس سایه را بغـ*ـل کرد و خوش آمد
گفت .مانتوهایشان را تحویل زنی که آنجا مسئول همین کار بود دادند و جلو رفتند .همین که سایه وضعیت آنجا را
دید آهسته خطاب به پگاه توپید:
 پگاه! من که بهت گفتم همچین مهمونیایی نمیام .تو گفتی فقط یه مهمونی سادس!پگاه دستش را کشید.
 حاال که اومدی پس از مهمونی لـ*ـذت ببر!روی مبلها نشستند؛ ولی طولی نکشید که پگاه خسته شد و از جا بلند شد.
 من میرم یه ذره تکون بدم.چشمکی زد.
 تو نمیخوای؟سایه چشمغرهای رفت.
 زیاد نخوری ها!پگاه چشم بلند باالیی گفت و با خنده از او دور شد .سایه نگاهی گذرا به پسر و دخترهایی که با لباس هایی نامناسب
زوج به زوج میرقصیدند انداخت و برای آنکه بیشتر حضورشان را تحمل نکند از جا بلند شد .کالفه اطراف را دید
میزد و وقتی از گیر آوردن سرگرمی مناسبی ناامید شد به سمت پلههای پایین رویی که نمیدانست به کجا ختم
میشوند رفت .به حیاط بزرگی که درست وسطش یک استخر مستطیلی شکل داشت رسید .درختها با برگهای
رنگارنگشان دور تا دور حیاط خودنمایی میکردند .شال حریری که دور شانههایش بود را محکمتر به خود پیچید و
مشغول قدم زدم شد .سردی هوا حتی از روی شال هم به پوستش میخورد و مور مورش میشد .پلکهایش را بست،
نفس عمیقی کشید و آن را داخل ریههایش نگه داشت .عاشق این هوا و این فصل سال بود .دختری متفاوت ،خالق
و آرام ،بزرگ شده در خانوادهای مرفه که تنها عضو متفاوتشان سایهی بیست و دو ساله بود .پگاه بیست ساله از هر
نظر با سایه تفاوت داشت .شاد و بیدغدغه! دختر سطحی نگری که با وجود تمام اخالقیات غیرقابل تحملش،
دخترخالهی عزیز و دوست داشتنی سایه بود! سایه او را مثل خواهر خودش میدانست و با دنیا عوضش نمیکرد!نفس
عمیق دیگری کشید و به پگاه فکر کرد .تا چند دقیقهی پیش خیلی از دستش عصبانی بود؛ ولی حاال که این باد
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پاییزی به صورتش میخورد نه! کنار درختها حرکت میکرد و از بازی گرفتن موهای بلند و مشکیاش به دست باد
لـ*ـذت میبرد که با شنیدن صدای پچپچ دو نفر پشت درختها درجایش میخکوب شد.
 ببینم تو مطمئنی پسر کیوانه؟ آره .پسر خود نامردشه! خب ،حاال کی میخوای گیرش بندازی؟ من نه ،اون قراره خودش با پای خودش تو دامم بیفته!مرد خندید.
 پس بیچاره کارن .قراره جور کسی و بکشه که فقط اسم پدرو یدک میکشه!هر دو خندیدند و صدای قدمهایشان به گوش رسید .سایه وحشتزده خودش را پشت تنهی درختی پنهان کرد و در
سوسوی نور تابیده شده از تیر چراغ برق کوچه به نیمرخ تاریک و روشن آن دو نفر خیره شد .از ترس مثل بید
میلرزید .آنها چه کسی بودند؟ چرا میخواستند انتقام پدری را از پسرش بگیرند؟!
چند لحظه بعد دوباره همان پسر ادامه داد:
 خیلی خب دیگه بریم داخل.چشمکی زد.
 عشقو حال داره انتظارمونو میکشه!خواست بهسمت در ورودی برود که پسر دیگر دو بازویش را میان دستهایش فشرد و مانعش شد .حاال دوباره نیم
رخشان بهسمت سایهی وحشتزده بود .بازوهایش را با خشم فشرد و با لحنی میان عصبانیت و نکوهش گفت:
 واقعاً؟! من دارم بهت میگم پسرِ عامل این همه سال بدبختیمون ،کسی که آواره و بیچارمون کرد ،آدمی که فقطبه فکر جایگاه و مقامش بود االن تو چنگمونه .بعد تو عین گاو زل میزنی تو چشممو میگی بریم دنبال عشقو حال؟!
بیخیال شانهای باال انداخت.
 خب اینارو که میدونستم!با این حرف عصبیتر شد و با خشم پسر را که در حصار دستان قویاش بود تکان داد.
 به خودت بیا پسر! نکنه یادت رفته اون روزا رو؟! یادت رفته اون کیوان کثافت چطوری با بیرحمی تمام زد پدرامونوکشت؟! پس خشم و نفرتت کجا رفته؟! تو دنبال عشقو حالی آره؟چه عشقو حالی بزرگتر از این که پسر اون آشغال
ذرهذره میون دستامون جون بده و واسه نجات خودش التماسمون کنه؟! چه لذتی بیشتر از این که تکتک اون
لحظههای سیاهو نفرت انگیز زندگیمونو جلوی چشماش بیاریم؟ هان؟ جواب بده!
دستهایش را پس زد و کالفه غرید:
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 بسه دیگه ،تمومش کن! صداتو بیار پایین تا کل ساختمون نریختن اینجا .چندبار باید بهت بگم که دور منو خطبکش ،هان؟ من نه دنبال انتقامم ،نه دنبال گذشته .فقط میخوام دست نامزدمو بگیرمو از اینجا برم.
 چرا؟ چرا جوری رفتار میکنی که انگار این موضوع هیچ اهمیتی برات نداره؟!شانهای باال انداخت.
 چون نداره!پسر مقابلش نچی کرد.
 بس کن .اون آدم هرچی که بود ،هر جوری که بود ،بازم پدرت بود!باالخره عصبانیتش فوران کرد در جواب این حرف توپید:
 اون پدرم نبود ،فقط عامل بدبختی من بود! ولی با رفتنش از چیزی که بودی بدبختتر شدی! اینطور نیست؟نفسش را حرصی بیرون فرستاد و با لحنی آرام جواب داد:
 این بحث همینجا تموم میشه رفیق! تو و نامزدت مختارین هر جور که دوست دارین انتقام مرگ پدراتونو بگیرین.من که جلوتونو نگرفتم! فقط دلم نمیخواد زندگی منو نامزدم سر این ماجرا بهم بریزه! یکم دیگه صبر کن تا من
کارامون و روبهراه کنم و از اینجا بریم ،بعدش که ما رفتیم برو ادارهی پلیسم به آتیش بکش!
کتش را مرتب کرد و بهسمت ساختمان رفت .رفیقش با عصبانیت نفسش را بیرون فرستاد و دستبهکمر غرید:
 احمق ترسو!نچی کرد و پشتسرش وارد ساختمان شد .سایه سریع اما با احتیاط پشت سرشان رفت .هر دویشان بهسمت دختر
جوانی رفتند و مشغول بگو بخند و خوردن م*شروب شدند .سایه با استرس روی یکی از صندلیهای نزدیک آنها
نشست و درحالیکه با پاهایش ضرب گرفته بود زیرچشمی نگاهشان کرد .آنقدر که سالمتی هم باال فرستادند که
کمکم م*ست و بیحال شدند .میان صدای خندههای بلند و بیدلیلشان مدام حرفهای چند دقیقه پیششان در سر
سایه تکرار میژشد و حتی یک لحظه هم نمیتوانست فکر آشفتهاش را متمرکز کند .با خود در کلنجار بود .باید چیکار
میکرد؟ اگر میرفت و همهچیز را به پلیس خبر میداد آنها اطالعات کامل میخواستند؛ اما سایه حتی یک کلمه هم
راجع به آن دو نمیدانست! عالوه بر آن او نه کیوان و نه پسرش را میشناخت! اصالً چطور باید ادعایش را اثبات
میکرد؟ ناگهان فکری به ذهنش رسیدو لب زد:
 عکس!تندتند سر تکان داد.
 آره .این بهترین راهه!392
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دستی به لباسش کشید اما با یادآوری اینکه تلفن همراهش داخل کیف پگاه مانده نچی کردو از جا بلند شد .درحالیکه
یک چشمش دنبال آن سه نفر بود با چشم دیگرش دنبال پگاه میگشت اما خبری نبود .ناچارا دست از پاییدن آنها
کشید و میان جمعیت شروع به صدا زدن پگاه کرد .هیچکس را نمیشناخت تا درمورد پگاه از او پرسوجو کند و دیگر
از پیدا کردنش نگران و ناامید شده بود .کالفه و سراسیمه خودش را روی مبل انداخت؟
 این دخترهی بیفکر کجاست؟!با صدای همان دختری که ابتدای ورودشان بهسراغش آمده بود سرش را باال آورد.
 چی شده عزیزم؟ از مهمونی خسته شدی؟از جا پرید و با استرس پرسید:
 میدونی پگاه کجاست؟ نمیتونم پیداش کنم.خندهای از سر م*ستی سر داد.
 رفته عشق و حال.ابروهای سایه درهم شد.
 عشق و حال؟!لبخند کجی زد.
 آره؟ ببینم مگه به تو خبر نداده؟!دست روی شانهی سایه گذاشت و با همان لبخند چندشش گفت:
 عیب نداره عزیزم ،خودم واسه امشبت یه همراه خوب جور میکنم.ـببینم اون چطوره؟سایه گیج رد انگشت اشارهاش را گرفت و به پسری جوان که درحال بگو بخند بود رسید .تازه متوجه منظور دختر
شده بود .عصبی دستش را از روی شانهی خود پسزد و توپید:
 چی میگی تو؟ پگاه از اون دخترا نیست ،منم نیستم .پس الزم نکرده پسر معرفی کنی!دختر م*ستانه خندید.
 خیلی سادهای تو دختر .معلوم میشه هنوز پگاه و نشناختی!سایه با چشمان درشت شده نگاهش کرد و لب زد:
 امکان نداره! تو ،تو داری دوروغ میگی .پگاه همچین آدمی نیست!یقهاش را گرفت و با عصبانیت خیره در چشمان خمارش ادامه داد:
 زود باش بگو کجاست؟ پگاه کجاست؟دختر با خنده دست سایه را پس زد و به باال اشاره کرد.
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 اونجا .فقط باید تکتک اتاقاشو بگردی .من تضمین نمیکنم خودتم گیر نیفتی!تلو خورد و ادامه داد:
 ولی نگران پگاه نباش .اون زرنگتر از این حرفاس که بذاره پسرا ابروی ظاهریشو ببرن .فقط یه نفر اینجاس کهمیتونه حریفش بشه! اگه با اون رفته باشه ،کارش تمومه! اون روانیه! به هیچکسی رحم نمیکنه .از خراب کردن
زندگی این و اون هیچ عبایی نداره.
خندید و ادامه داد:
 اون منم نابود کرد؛ ولی...انگشت اشارهاش را باال آورد و تلوتلو خوران گفت:
 ولی فقط عاشق یه نفره!با خنده از سایه دور شد و انگشتش را در هوا تکان داد.
 یه نفر ،پس فقط به همونه که رحم میکنه.سایه چند لحظه متحیر ماند و سپس با دو بهسمت پلهها رفت .از عصبانیت و استرس در مرز انفجار بود .گوشش را
روی در اتاقها گذاشت و یکی یکی به نجواهای عاشقانه و چندشآورشان گوش داد .متنفر بود از این صداهای
م*ست و و متنفرتر از اینکه مبادا صدای یکی از آنها متعلق به پگاه باشد؛ اما انگار بود .با رسیدن به اتاق آخر و شنیدن
صدای خندههای م*ستانهی پگاه دنیا روی سرش خراب شد .دستان لزرانش را بهسمت دستگیرهی در برد و با شک
آن را گشود .تمام شد! همانی بود که نباید میدید .پلکهایش را بست و اشکهایش جوشید .لب زد:
 بگو پگاه ،بگو که تمام اینا یه کابوسه! بیدارم کن! نذار اون فرشتهای که تو ذهنم ازت ساخته بودم پر بکشه .نذارباور کنم این دوروغو.
پلکهایش را فشرد و داد زد:
 لعنتی بیدارم کن!با صدای خندهی پگاه پلکهایش باز شد و چشمان پراشکش حقیقت را دید.
 چرا داد میزنی سایه؟! خب توام بیا!با صدای خندهی پسر نگاهش بهسمت او رفت.
 آره بیا!همان بود .همانی که دنبال انتقام نبود؛ ولی انگار گرفته بود! از آدمهایی که هیچ صنمی با او نداشتند!
با پاهای لرزان جلو رفت و عصبی دست پگاه را کشید.
 پاشو .بهت گفتم پاشو!394
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پگاه خندید و بلند شد .اما سایه با دیدن او الل شده بود .تمام شد! همه چیز برای سایه تمام شده بود .نزدیکترین
شخص زندگیش ،دوست چندین سالهاش ،امروز جلوی چشمانش نابود شد؛ ولی انگار هنوز متوجه این فاجعه نشده
بود .چرا که خندید و روبه پسر گفت:
 عالی بود؛ ولی من دیگه باید برم .انگاری سایه جونم خسته شده.سایه بازوهای پگاه را میان دستانش فشردو داد زد:
 تو چیکار کردی پگاه؟! چیکار کردی با خودت؟پگاه خندید که سایه سیلی محکمی نثارش کرد.
 احمق! بهخودت بیا!سیلی دیگری حوالهی آن سمت صورتش کرد و داد زد:
 کثافت! این بود جواب من؟دوباره بهسمت دیگر صورتش زد.
 هان؟ جواب آدمی که از تو یه بت ساخته بود؟!سیلی دیگری زد.
 جواب کسی که میون اون آدما فقط تورو قبول داشت؟! آره؟ من باید تورو ،تویی که عین خواهرمی رو تو این شرایطببینم؟
پگاه کمکم بهخود آمد و با دیدن وضعش اشکهایش سرازیر شد .دست لرزانش را روی صورتش گذاشت و زجه زد.
 نه ،این این امکان نداره!سایه لباسهایش را برداشت و بهسمتش انداخت.
 چی امکان نداره ،هان؟ من امشب فهمیدم که هر چیزی امکان داره .پاشو! زودتر بپوششون که امشب باید تکلیفتوروشن کنم.
پگاه با بدنی لرزان لباس را آویزان خود کرد و سایه دستش را کشید .قبل از بیرون رفتن از اتاق رو کرد به پسر و با
تهدید گفت:
 مرتیکهی عوضی ،تقاص این گناهتو همین دنیا پس میدی .اونم خیلی زود!پسر پوزخندی زد که سایه بیتوجه پگاه را دنبال خود کشید و از اتاق خارج شدند .از پلهها پایین رفتند و سایه بهسمت
ورودی دوید .مانتو و شالش را گرفتو سریع پوشید .لباسهای پگاه را هم آویزانش کرد و عصبی دستش را کشید.
 همین امشب همهچیزو به پدرومادرت میگم .اونا تصمیم میگیرن که چی الیقته!پگاه نالید:
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 تورو خدا سایه به اونا چیزی نگو .خواهش می کنم!سایه به چشمان قرمز و ملتمسش نگاه کرد و غرید:
 خفه شو! زودباش.زجههای پگاه فایدهای نداشت .سایه آنقدر عصبی بود که حتی ماجرای حیاط را فراموش کرد .تاکسی گرفت و سریع
پگاه را روی صندلی عقب انداخت.
 بشین.از راننده خواست بعد از زنگ زدن به پلیس و دادن آدرس آن خانهی نفرت انگیز و مشخصات آن پسر بهسرعت
بهسمت خانهی خالهاش برود.
***
آنقدر دویدند تا باالخره خسته شدند و هر دو خود را وسط سالن انداختند .کارن نفسنفس زد و با خنده خیرهی شیوا
که در سه متریاش بود شد .شیوا نگاهش کرد و نفسنفس زنان با خنده گفت:
 دیدی اقا کارن؟ دیدی نتونستی بگیریم؟!کارن خندید و زمزمه کرد:
 باالخره که میگیرمت .اونم واسه ابد!شیوا پرسشگر نگاهش کرد.
 چیزی گفتی؟کارن خودش را به آن راه زد.
 هی...هیچی!بلند شد و ادامه داد:
 پاشو ،پاشو باید یه جوری این درو باز کنیم بریم خونههامون بخوابیم که فردا کلی کار دارم!شیوا بلند شد و لباسش را تکاند.
 چجوری آخه؟ قفله.کارن درحالیکه با در ور میرفت نگاهش کرد.
 پس باید بشکنیمش!شیوا ابرو باال انداخت.
 آهان .اونوقت به نظرت یه یه ذره ناجور نیس که بگن پلیس مملکت عالوهبر اینکه از دیوار خونهی عموش باالمیره در سینما رو هم میشکنه؟!
396
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کارن چشمغرهای رفت و خندید.
 خب چیکار کنم؟! بابا من فردا هزار تا کار تو اداره دارم .تا پنج روز دیگه باید این پرونده رو ببندم اونوقت این توگیر افتادم!
ناگهان دست از ور رفتن به قفل کشید و با چشمانی درشت شده به شیوا زل زد.
 اصالً اگه این در باز نشه تا پنج روز دیگه هم سانس نداشته باشن چی؟! اونوقت چه خاکی تو سرم بریزم؟!شیوا خندید و به کارن نزدیک شد.
 انقدر نگران نباش جناب سروان ،همهچیز درست میشه!کارن نفس عمیقی کشید و لبخند زد.
 حق باتوئه!شیوا یک تای ابرویش را باال انداخت.
 چه زود نظرت عوض شد!کارن قدمی بهسمتش برداشت و در چشمان قهوهایاش خیره شد.
 عشق تو ،تموم دنیای منو به یک باره عوض کرده پس چه تعجبی داره که نظرمو عوض کنه؟!شیوا خندید و سرش را پایین انداخت .کارن با همان نگاه عاشقانه خیرهاش شد که همان لحظه صدای چرخیدن قفل
آمد.
هر دو بهسمت در برگشتند و با ورود مردی که آنجا مسئول بود لبخندی به لبشان آمد .شیوا چشمکی رو به کارن زد.
 گفتم که حل میشه.کارن لبخند کجی زد.
 منم گفتم که حق باتوئه!با صدای مرد به خود آمدند.
 شما دیگه کی هستین؟ چجوری اومدین داخل؟کارن تک سرفهای کرد.
 آ ،درواقع ما نیومدیم داخل ،همین جا بودیم!جلوتر رفت.
 اینجا جا موندیم .حاال میشه از جلوی در برین اونور تا رد شیم؟مرد عصبی جلوی کارن را گرفت و غرید:
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 چرا اون موقع که فیلم تموم شد نیومدین بیرون؟ اگه شانس نمیاوردین و من موبایلمو جا نذاشته بودم که باید تادوسه روز دیگه اینجا زندگی میکردین!
کارن تک خندهای کرد.
 خب حاال که شما اومدین! میشه ما بریم؟شیوا سیاهی چشمانش را در حدقه چرخاند و لب زد.
 امان از دست تو کارن! چجوری بهت بفهمونم که اینجوری حرف زدن با آدمای عصبی فقط شرایط و بدتر میکنه؟!جلو رفتو دستبند را به سمت مرد گرفت .لبخندی زد.
 اینو روی زمین پیدا کردیم .معلومه که گرونه پس حتماً صاحبش میاد دنبالش .راستش آقا ما حواسمون به ایندستبند بود که یهو در بسته شد.
سرش را کج کرد و با ناز ادامه داد:
 حاال میشه زودتر بریم؟ خواهش .خانوادههامون نگرانمونن.مرد اخم کرد و از جلوی در کنار رفت .کارن زودتر و شیوا هم پس از تشکر از مرد خارج شد .کارن بهسرعت بهسمت
ماشین رفت که شیوا صدایش زد:
 کجا کارن؟ آرومتر بابا بذار منم بیام.کارن سوار شد و در را بهم کوبید .بعد از چند لحظه شیوا هم نشست و متعجب رو به کارن متعجب پرسید:
 چی شده؟ چرا یهو اخمات رفت توهم؟کارن عصبی نگاهش کرد و توپید:
 واسه اینکه ازت عصبانیم!شیوا ناراحت نگاهش کرد.
 چرا؟ این چه طرز حرف زدنه؟ حرف زدن من بده یا تو؟!سعی کرد ادای شیوا را در بیاورد و با ناز گفت:
 خواهش ،خانوادههامون نگرانمونن.روی صندلی جابهجا شد و بهسمت شیوا چرخید .انگشتش را به تهدید باال آورد.
 بار آخرت باشه که اینجوری با ناز و ادا حرف میزنیا .من بدم میاد!شیوا کمی با تعجب نگاهش کرد و چند لحظه بعد زد زیر خنده.
 گفتم حاال چی شده مگه؟! بیخیال بابا کارن ،اگه اینجوری حرف نمیزدم که تا سه روز دیگه اونجا فسیل میشدیم!398
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 فسیل میشدیم بهتر بود تا اون مرتیکه بهخاطر نازه خانوم ولمون میکرد.ماشین را روشن کرد و راه افتاد.
 بفهمم دیگه اینجوری با نامحرم حرف زدی خیلی برات گرون تموم میشه!شیوا خندید.
 خب با توام که گاهی وقتا اینجوری حرف میزنم.سرش را کج کرد.
 توام که نامحرمی!کارن تک سرفهای کرد و درحالیکه دنبال بهانه میگشت به شیوا خیره شد
 خب ،خب من فرق دارم!شیوا ابرو باال انداخت.
 آهان! بعد میشه بدونم دقیقاً چه فرقی داری؟!کارن نگاهش را از شیوا دزدید و به خیابان داد.
 اذیت نکن دیگه شیوا .خودت میدونی!***
همین که از ماشین پیاده شد دلش گرفت .نبودن با شیوا واقعاً برایش سخت شده بود!شیوا جدی گفت:
 ممنون اقا ،کرایتون؟کارن خندید که شیوا چشمکی زد و با اخم ادامه داد:
 ببند! یکی بهم گفته نباید با ناز حرف بزنم منم دارم تمرین میکنم .پس نخند تا پررو نشم!کارن لبخند کجی زد و خیرهی چشمانش شد.
 شاید نتونم یه چند روزی ببینمت؛ ولی بهت زنگ میزنم .اگه میخوای بتونم رو پام وایسم پس تلفنمو جواب بده.صدای تو بهم انرژی میده!
شیوا لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت.
 ف...فعالً!بدون نگاه کردن به کارن ،مردی که جوانهی عشقش در دل شیوا با تازگی بارور شده و تمام وجود او را پر کرده بود
اما غرورش اجازهی بروز نمیداد ،بهسمت خانه دوید .کارن صبر کرد تا وارد شود و سپس به سمت خانه راه افتاد.
همین که وارد شد هستی جلویش پرید.
 کجا بودین این همه وقت؟ میدونی چقدر نگرانتون شدیم؟399
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سرش را کج کرد و پشتسر کارن را نگاه کرد.
 هومن و آقا فرزین کجان؟کارن در را بست و لبخندی خسته زد.
 علیک سالم! بهتری؟هستی با چشمش به آشپزخانه اشاره کرد و آهسته توپید:
 هیس! عمه هنوز هیچی نمیدونه.کارن هم آهسته گفت:
 یعنی چی؟ باالخره که چی؟ باید بهش بگیم. فعالً نه .خواهش میکنم.با بیرون آمدن عمه از آشپزخانه نگاه هر دویشان بهسمت او رفت .درحالیکه دستکشهای ظرف شوییاش را در
میآورد پرسشگر نگاهشان کرد.
 چی شده بچهها؟ کارن چرا دم در وایسادی؟ هومن و فرزین کجان؟کارن جلوتر رفت و لبخندی روبه عمه زد.
 سالم .فرزین که امشب کشیکه ،هومن هم یه دفه یادش افتاد باید میرفت سر صحنه.هستی یک تای ابرویش را باال انداخت.
 صحنه؟! آره .روزی که رفته بودیم کمک فرزین یه پسری دیدمون و از هومن خواست که بازیگر فیلمش بشه!عمه توپید:
 بازیگر؟! هومن داییش بازیگر بوده یا عمش؟!کارن و هستی پقی زدند زیر خنده و عمه هم که تازه متوجه سوتیاش شده بود چشمغرهای رفت و بهسمت آشپزخانه
حرکت کرد.
 منظورم اینه که بعید میدونم پسره همچنان دلش بخواد هومن بازیگرش باشه .تا االن صحنه رو به آتیش نکشیدهباشه صلوات!
هردو خندیدند و همزمان صلوات فرستادند .کارن روبه هستی گفت:
 ولی به نظرم تا حاال باید سرو کلش پیدا میشدا! بذار زنگش بزنم ببینم کجا مونده.هستی سر تکان داد و منتظر ایستاد .کارن شمارهی هومن را گرفت؛ ولی خاموش بود .رو کرد به هستی و گفت:
 خاموشه.400
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هستی بیخیال شانهای باال انداخت.
 هومنه دیگه ،حتماً یه جایی مونده و شارژ گوشیشم تموم شده .نگرانش نباش میاد.بهسمت آشپزخانه رفت.
 چیزی خوردی؟ بیا شام برات بکشم.کارن با گفتن«االن میام».مشغول گرفتن شمارهی فرزین شد .بعد از یک بوق جواب داد.
 الو؟کارن خندید.
 خوبه ،میبینم که هنوز خوابت نبرده! چخبر؟اون موقع تا حاال مورد مشکوکی ندیدی؟ نه،فقط پرهام حدودای ساعت ده از خونه زد بیرون .یکی از بچههارو فرستادم دنبالش که خبر داد رفته همونخونهی مجردیش .همونی که آدرسشو برامون نوشته بود.
سر تکان داد.
 کهاینطور ،پس اون خونهای که االن تو مراقبشی خونهی خودش نیست .خوب حواستو جمع کن فرزین حتی اگهیه پشه هم اون اطراف پر زد خبرش و بهم میدی .فهمیدی؟
 باشه ،فعالً. مراقب خودت باش؛ فعالً.گوشی را قطع کرد و بهسمت آشپزخانه رفت.
***
دیگر از التماسهای پگاه برای لو ندادنش خسته شده بود .زنگ خانه را زد ،براق نگاهش کرد و توپید:
 بسه دیگه ،تا چند دقیقهی دیگه همهچیز رو میشه!با وارد شدنشان به خانه خدمتکار سریع بهسمتشان آمد تا وسایلشان را بگیرد .سایه پسش زد و حرصی غرید:
 الزم نکرده ،برو خانوم و آقا رو صدا بزن .بهشون بگو آب دستشونه زمین بذارن که کارم واجبه.خدمتکار چشمی گفت و رفت .سایه پگاه را روی مبل پرت کرد و عصبی مشغول در آوردن شال و مانتوی خودش
شد .با صدای خالهاش بهسمت او که همراه همسرش از پلههای مارپیچی و چوبی خانه پایین میآمد برگشت.
 سالم به فرشتههای خودم! مهمونی خوش گذشت؟سایه ابرو باال انداخت.
 خیلی زیاد!به پگاه نگاه کرد وتوپید:
401

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 منتظر چی هستی؟ خودت همهچیزو میگی یا من باید بگم؟پگاه فقط گریه میکرد و تازه پدر و مادرش متوجه این موضوع شده بودند .نگران بهسمتش آمدند و مادرش جلوی
پاهایش زانو زد .دستهای سرد و لرزانش را فشرد.
 چی شده دخترم؟ واسه چی گریه میکنی؟سایه گفت:
 بهتره بگین واسه کی گریه می کنه!خاله و شوهر خالهاش متعجب نگاهش کردند که ادامه داد:
 من االن بهتون میگم ،واسه خودش! واسه سربه هوایی و ساده لوحیش که عمرش و بهباد داد .واسه آزادی زیادیکه بهش دادین و به عواقبش فکر نکردین .واسه آبرویی که رفته و دیگه بر نمیگرده .کافیه یا بازم بگم؟
شوهرخاله که مانند پدرش بود و تمام این سالها او را بزرگ کرده بود عصبی توپید:
 چی میگی سایه؟ درست حرف بزن ببینم!سایه خیرهی چشمانش و اشکهایش جاری شد.
 ای کاش فقط یهبار ،یهبار قبل از اینکه این اتفاق بیفته تو یکی از اون مهمونیای لعنتی دنبالش میرفتیم؛ اونوقتاالن این مصیبت سرمون نمیومد.
خاله از جا بلند شد و روبهروی سایه ایستاد.
 مصیبت؟ منظورت چیه؟سایه سرش را پایین انداخت و با منو من شروع به توضیح دادن ماجرا کرد .سرش را که باال آورد حدسش به یقین
تبدیل شد! چشمان قرمز آن دو نشان از عمق خشم و اندوهشان میداد .شوهرخاله بدون اینکه نگاهش را از سایه
بگیرد خطاب به پگاه غرید:
 برو بیرون!به در اشاره کرد و چشمهایش را بست .داد زد:
 گفتم از خونهی من برو بیرون! تو دیگه دختر من نیستی .از این خونه گمشو بیرون!پگاه با لرز از جا بلند شد.
 چ...چی؟ م...منظور...پرید وسط حرفش:
 برو بیرون!سایه بازوی شوهرخالهاش را گرفت و با گریه خیرهی چشمانش شد.
402
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 تورو خدا آروم باشین! واسه قلبتون خوب نیست.خاله نگران و گریان از جا بلند شد.
 عماد خوبی؟عماد بدون اینکه جواب همسرش را بدهد دوباره؛ اما اینبار نه از روی خشم ،از درد چشمانش را بستو خطاب به سایه
گفت:
 این ،این مایهی ننگو از اینجا ببر!سایه عماد را روی مبل نشاند و بهسختی آب دهانش را قورت داد.
 چشم ،من االن میبرمش .شما فقط آروم باش.به خاله نگاهی انداخت و لب زد:
 مراقبش باشین.سریع مانتو و شالش را پوشید .غمزده به خاله که چشمان خیسش روی پگاه ثابت مانده بود نگاه کرد و دست پگاه را
کشید.
 بلند شو.رو به خاله ادامه داد:
 ما میریم بیرون ،اوضاع عمو که آرومتر شد زنگ بزنین.نگاه خالهاش رنگ نفرت گرفت:
 تا وقتی این دختر تو این خونه هست،دیگه خونه رنگ آرامش نمیبینه! از جلوی چشمم ببرش سایه .ببرش همونجایی که تا االن بوده!
سایه سوییچ ماشینش را برداشتو بیحرف پگاه را دنبال خود کشید .از خانه خارج شدند و بهسمت خانهی آیدا ،دوست
قدیمی سایه که میدانست مجرد زندگی میکند ،حرکت کرد.
پگاه درحالیکه زانوانش را بغـ*ـل گرفته بود و میلرزید پرسید:
 منو کجا می بری؟ میریم خونهی یکی از دوستام .امشبو اونجا میمونیم.پگاه اخمی کرد و توپید:
 نمیخوام! من با تو هیچجا نمیام .تو همهچیزو به مامان بابا گفتی ،تو باعث شدی بابا از خونه پرتم کنه بیرون ،توزندگیمو نابود کردی!
خواست در را باز کند که سایه سریع قفل را زد و توپید:
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 بس کن ،مقصر تموم این اتفاقات فقط خودتی!پگاه خم شد و گردن سایه فشرد .با گریه غرید:
 تقصیر توئه .تو مقصری!سایه تعادلش را از دست دادو بهسرفه افتاد .به دست پگاه چنگ انداخت و بهزحمت آن را از گردنش جدا کرد .پگاه را
پس زد و با ترس نفسطنفس زد .نزدیک بود به جدول برخورد کنند که سریع فرمان را چرخاند و دوباره در مسیر جاده
قرار گرفت .نفسی از سر آسودگی کشیده و وحشتزده رو به پگاه که دوباره زانوانش را بغـ*ـل گرفته و گریه میکرد
توپید:
 معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ نزدیک بود هردومو به کشتن بدی!پگاه هق زد:
 منو ببر خونه ،حالم خیلی بده.سایه جوابی نداد و ادامهی مسیر را رفت .روبهروی خانهی معمولی آیدا ایستاد و پیاده شد .دوباره قفل را زد تا مانع
خروج پگاه شود.
زنگ در را زد .صدای خوابآلودی جواب داد:
 بله؟ آیدا منم.صدای دختر رنگ تعجب گرفت.
 سایه تویی؟! این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟قفل در را زد.
 بیا باال.سایه پگاه را از ماشین پیاده کرد و دنبال خود کشاند .همین که وارد خانه شدند آیدا در لباس خوابی بچگانه با چشمان
متعجبِ گردو مشکیاش به آنها زل زده و روبه سایه پرسید:
 این چه سرووضعیه؟ میگم برات .میتونیم بشینیم؟سریع گفت:
 آره آره .میرم براتون یه چیزی بیارم.بهسمت آشپزخانه رفت که صدای سایه میان راه نگهش داشت.
 الزم نیست .بشین میخوام باهات حرف بزنم.404
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آیدا باشهای گفتو نشست .سایه ماجرا را برای آیدا گفته و بابت مهمان شدن ناگهانیاش عذر خواست .آیدا نگاه متأسف
و ناراحتش را به پگاه که خیره به نقطهی ثابتی مانده بود دوخت.
 انگار حالش خیلی بده .ببین چیزی الزم نداره؟سایه به پگاه نگاه کرد و دست روی شانهاش گذاشت.
 پگاه؟جوابی نداد .سایه نگران روبه آیدا گفت:
 یه کاری کن آیدا! من نمیتونم پگاهو اینجوری ببینم.دوباره نگاهش را بهسمت پگاه چرخاند.
 تموم باورای من راجبش یه شبه از هم پاشید؛ ولی هنوزم ،هنوزم برای من مهمترین شخص زندگیمه!آیدا از جا بلند شد .نگاه منتظر و خیس سایه هم همراه او باال کشیده شد .لبخندی زد.
 پسرعمم روان شناسه .بذار خبرش کنم اون حتماً میدونه چجوری آرومش کنه.سایه لبخندی زد و سر تکان داد.
 ممنون.آیدا گوشی تلفن بیسیم را برداشت و مشغول گرفتن شمارهای شد .بعد از چند لحظه گفت:
 سالم سپهر .میتونی یه تک پا بیای اینجا؟واجبه. ...حاال تو بیا ،از پشت تلفن نمیشه گفت. ...لبخندی روی صورتش نقش بست.
 ممنون ،پس منتظرتم.قطع کرد و روبه سایه گفت:
 گفت تا چند دقیقه دیگه خودمو میرسونم.سایه لبخند شرمندهای زد.
 تورو خدا ببخشید ،نصفه شبی هر دوتون و بیخواب کردم.خندید.
 عیب نداره .من که رفیقتم ،سپهرم که به جغدای جنگالی شمالی و جنوبی گفته زکی!سایه تلخ خندید.
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 بازم ممنون.چند دقیقه بعد با صدای زنگ در هر دو از جا بلند شدند.آیدا در را باز کردو منتظر ایستاد تا سپهر باال بیاید .سایه هم
کنارش رفت و منتظر ماند .سپهر بدون نگاه کردن به آنها سالمی کرد و برای باز کردن بند کفشش خم شد که با
صدای سالم دو نفر متعجب سرش را باال آورد .همانطورکه خم شده بود دستهایش میان هوا و نگاهش روی سایه
ثابت ماندو لب زد:
 س...سالم.سایه لبخند گرمی زد.
 ممنون که اومدین .ببخشید که این موقع شب مزاحمتون شدم.سپهر در همان حالت گفت:
 ش...شما مزاحم....منظورم اینه که مراحمید!موبایلش از میان دستانش سر خورد و صدای زمین خوردنش سکوت ساختمان را شکست .آیدا خندید.
 اوی پسر ،حواست کجاست؟سپهر به خود آمد و گوشی موبایلش را از روی زمین برداشت .از جا بلند شد و بعد از درآوردن کفشهایش وارد خانه
شد .همانطورکه از جلوی سایه و آیدا رد میشد لب زد:
 لعنتی چه خوشگله!چشمان آیدا درشت شد.
 چی خوشگله؟!سپهر خودش را جمعوجور کرد و با چشم به گلدانی که پشتسر آیدا بود اشاره زد.
 اونو میگم.آیدا پقی زد زیر خنده.
 اون کاکتوسه رو میگی؟! بابا تو که هزاربار دیدیش ،تازه یادت افتاده قشنگه؟ بعدشم ،اصالً کجاش قشنگه؟! بیا ،بیابریم تا از قشنگیش سکته نکردی!
سپهر وارد شد و درحالیکه زیر چشمی سایه را نگاه میکرد لب زد:
 آره واال! این از کدوم سیاره اومده؟!نگاهش که به پگاه افتاد ایستاد و آیدا گفت:
 این خانوم خوشگله اسمش پگاهه.به سپهر اشاره کرد و روبه پگاه که متحیر نگاهشان میکرد ادامه داد:
406
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 اینم سپهره ،اومده اینجا تا کمکت کنه.سپهر نگاهش را بهسمت سایه چرخاند و لب زد:
 اونوقت این یکی خانوم خوشگله اسمش چیه؟!آیدا سقلمهای به پهلوی سپهر زد و زمرمه کرد:
 زشته سپهر! اینجوری خیره نگاش نکن دختر بدبخت آب شد!تک سرفهای مصلحتی کرد و با خندهای ساختگی به سایه نگاه کرد.
 بله ایشونم سایه خانوم هستن .دوست عزیز بنده.سپهر هنوز هم خیرهاش مانده بود.
 بهبه چه اسم قشنگی! عین خودتونه.سایه خجالتزده سرش را پایین انداخت.
 شما لطف دارین.آیدا به پگاه اشاره زد.
 خب فکر میکنم شما واسه چیز دیگهای اینجا اومدین سپهر جان!سپهر نگاهش را به پگاه داد و آیدا شروع به توضیح دادن ماجرا کرد .بعد از شنیدن ماجرا سپهر جلوی پای پگاه زانو
زد و با مهربانی نگاهش کرد.
 خب پگاه خانوم ،ببینم تو نمیخوای چیزی بگی؟پگاه رویش را از او برگرداند.
 نخیر .من فقط میخوام برم خونمون. اونم به وقتش .حاال به من نگاه کن!پگاه توجهی نکرد که دوباره سپهر گفت:
 پگاه؟ تو باید به حرفای من گوش کنی اینطوری خیلی بهتره.پگاه زیر چشمی نگاهش کرد .سپهر از سایه و آیدا خواست بروند و خودش مشغول صحبت با پگاه شد .در نهایت پگاه
آرامتر شد و از سپهر خواست سایه را صدا بزند .سپهر هم از خدا خواسته بلند داد زد:
 سایه خانوم؟ میشه یه لحظه تشریف بیارین؟سایه سریع وارد اتاق شد و روبه سپهر پرسید:
 چی شده؟سپهر سعی کرد خیره نشود و مثل آدم رفتار کند.
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 پگاه خانوم باهاتون کار دارن.سایه نزدیک پگاه شد.
 جانم؟پگاه به سپهر اشاره زد.
 به این بگو از اتاق بره بیرون! خسته شدم از این وضعیت میخوام برم حموم .احساس میکنم چند ساله که حمومنرفتم.
سایه اشکهایش را پاک کرد و دست پگاه را گرفت.
باشه عزیزم.به سپهر اشاره کرد از اتاق بیرون برود .بعد از رفتن او به پگاه کمک کرد تا آمادهی حمام شود.
چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با صدای برخورد جسم سختی به شیشهی حمام از جا پرید .آیدا و سپهر هم وحشتزده
وارد اتاق شدند .سایه مضطرب به سپهر نگاه کرد.
 خواهش میکنم یه کاری کنین .نکنه ،نکنه بخواد یه بالیی...سپهر سریع گفت:
 نگران نباشین ،هیچ اتفاقی نمیفته.سایه آشفته خودش را روی مبل انداختو انداخت و زد زیر گریه .سپهر در حمام را زد و با صدای بلند گفت:
 پگاه ،چی شده؟ اون صدای چی بود؟صدای گریان پگاه میان صدای آب به گوش رسید.
 به تو ربطی نداره .گمشو! گم شو همهتون گمشین! از اینجا برین.سپهر با لحن آرامی گفت:
 باشه هممون میریم .تو فقط آروم باشو زودتر بیا بیرون .باشه؟ نمیخوام با کسی چشم تو چشم بشم! فقط تو بمون .همتون گمشین! گمشین ،گمشین...سپهر به سایه و آیدا اشاره کرد از اتاق بروند .سایه نالید:
 ولی...سپهر چشمانش را بازوبسته کرد که یعنی نگران نباش و چه ساده در همین چند دقیقه اعتماد سایه را جلب کرده بود
که با این حرکتش پروندهی تمام نگرانیهای این دختر با لبخندی ملیح بسته شد .سپهر برای بار دوم پگاه را آرام
کرد و به هر زحمتی بود او را خواباند .سایه کنار پگاه نشست و رو به سپهر گفت:
 ممنون ،شما لطف بزرگی بهم کردین.408
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سپهر لبخندی زد.
 کاری نکردم ،وظیفهم بود.کارتش را از جیب شلوارش بیرون آورده و به سمت سایه گرفت:
 این آدرس محل کارو شماره تلفنمه .امیدوارم که حالش هر چه زودتر خوب بشه؛ ولی اگه خدایی نکرده مشکلیپیش اومد سریع خبرم کنین.
سایه کارت را گرفت و لبخندی زد.
 چشم ،خیلی ممنون.آیدا وارد اتاق شد و رو به سپهر گفت:
 خیلی ممنون سپهر ،اگه ماشین نیاوردی با ماشین من برو خونه.سپهر گفت:
 راستش فکر کردم ،فکر کردم امشب و رو اینجا بمونم!سریع به سایه نگاه کرد.
 البته اگه مشکلی نیست .آخه شاید پگاه دوباره بیقراری کنه.سایه لبخندی نصفه نیمه زد و آیدا با تک خندهای که از هزار فحش بدتر بود رو به سپهر گفت:
 آ فکر نمیکنم تصمیم خوبی باشه! تو فردا باید بری مطب ،مگه نه؟عصبی ابرو باال انداخت که یعنی بگو بله و زودتر شرت را کم کن .سپهر از جا بلند شد.
 آره ،راست میگی!به سایه نگاه کرد.
 پس اگه مشکلی پیش اومد حتماً خبرم کنین .فعالً.باالخره از نگاه کردن به سایه دل کند و بعد از برداشتن موبایلش از خانه خارج شد .آیدا با لحنی میان خنده و عصبانیت
گفت:
 پوف! ولش میکردی حتماً میخواس بیاد ور دلمونم بکپه .بچه پررو!سایه بهزور خندید و هردو آمادهی خواب شدند.
***
هومن برای بار هزارم در را زد که اینبار سرباز کالفه دریچهی کوچک را باز کرد و توپید:
 چته تو؟ یه ساعت دیگه تحمل کن بعدش تکلیفت مشخص میشه! زندان و بازداشتگاه که دیگه فرقی نداره!هومن چشمهای باد کرده و قرمزش را که ناشی از بیخوابی شب قبل بود ریز کرد و غرید:
409
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 تو انگار زبون حالیت نمیشه بچهجون! صدبار بهت گفتم من خودم پلیسم؛ بذار بیام بیرون چنان بالیی به سرتمیارم که مرغای آسمون که هیچی ،مرغای دریایی و زمینی هم به حالت گریه کنن!
سرباز پوزخندی زد.
 برو بابا!خواست دریچه را ببندد که هومن سریع گفت:
 وایسا وایسا!سرباز کالفه نگاهش کرد.
 باز دیگه چته؟! غذاتو غذات رو که خوردی ،دستشویی رو هم که رفتی ،غرغراتم که عرض نمودی! دیگه چهمرگته؟
هومن نالید:
 بابا بیانصاف ،یه شبانه روزه منو اینجا نگه داشتین نه میذارین با باال دستتون حرف بزنم ،نه میذارین یه زنگ بهآشناهام بزنم.
 اوالً که یه شبانه روز نیست و هفت ساعت بیشتر نیست! بعدشم...پوفی کشید و در را باز کرد .به دست هومن دستبند زد و او را همراه خود کشید.
 بریم زنگتو بزنی ببینم دیگه چه بهونهای داری!هومن خوشحال گفت:
 دمت گرم ،این شد یه چیزی؛ ولی من هنوزم از دستت شاکیم .تو به مافوقت بیاحترامی کردی!سرباز گوشی تلفن را دستش داد.
 به جا زر زدن زنگتو بزن .بیشتر از دو دقیقه نشهها!هومن چشمغرهای رفت.
 خیلهخب بابا ،سرباز دوهزاری!ابتدا به کارن ،بعد هم به فرزین زنگ زد .اما هیچکدام برنداشتند .هستی هم که گوشی همراهش وسط کالس خاموش
بود .عمه هم که اصالً حرفش را نزن.
هومن پوفی کشید.
 یه دو دقیقه دیگه صبر کنیم شاید اون موقع برداشتن.سرباز دستش را کشید.
 تو دو دقیقه فرجی نمیشه! بیا.410
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ناچارا پشتسرش راه افتاد که با صدای متعجب سارا بهسمتش چرخید.
 آقا هومن؟ خودتی؟!متعجب جلوتر رفتو نگاهی به سرتا پای هومن انداخت .پیراهنی نفتی و کمی گشاد ،به همراه شلوار لی یخی و تنگی
که بهزور در پایش فرو رفته بود .تک خندهای کرد.
 این چه ریختیه؟! قیافت عینهو خالفکارا شده!هومن که حسابی از این حرف حرصی شده بود علیرغم میلش رو به سارا با خنده و ذوقی ساختگی گفت:
 وای چه خوب که شما اینجایی! اینا منو به جرم دزدی از دیشب تا حاال گیر انداختن هرچیم که بهشون میگم بابابه کی قسم من خودم پلیسم به خرجشون نمیره! شما یه چیزی بگو.
سارا با کف دست محکم بهصورتش زد.
 ای وای خاک بر سرم!روبه سرباز ادامه داد:
 بابا ولش کن این از خودتونه! خودم ضامنش میشم.دوباره نگاهی به سرتاپایش انداخت و خندید:
 ولی خدایی خیلی خفن شدی! قیافتم که به خودی خود غلطانداز! منم جای پلیسا بودم میدیدم آدمی مثل تو دارهتو خیابون رژه میره میگرفتمش خب!
هومن عصبی توپید:
 جدی؟ قیافهی من غلط اندازه؟ اصالً کمکتو نخواستیم سوسن خانوم! برو ،برو اعصاب منو بهم به هم نریز!سارا چشمانش را بست و از میان دندانهای کلید شدهاش کلیدشده غرید:
 سارا .اسمم سارائه! من دلم میخواد بگم سوسن!سارا با عصبانیت نگاهش کرد که همان لحظه مرد میانسالی با درجهی سرهنگی بهسمتشان آمد .سارا سریع به هومن
اشاره کرد.
 قربان ایشون یه دزد درجه یکه! لطفاً اشد مجازات رو اعمال کنین!هومن سریع گفت:
 نه دوروغ میگه سرهنگ ،سارا خانوم اصالً من غلط کردم! خوبه؟سارا ابرو باال انداخت.
 خوبه ،فقط بهتر میشه اگه اون عکسی که عمه خانومتون توی اینستا گذاشته و بنده رو هم تگ کرده پاک کنین.411
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هومن نچی کرد.
 به خدا من نفهمیدم اصالً کی ازمون عکس گرفت .قول میدم پاکش کنم.سارا چشمغرهای رفت و با حرص گفت:
 ببینم چیکار میتونم برات بکنم!***
هومن با خوشحالی جای دستبند که دور دستانش را قرمز کرده بود را ماساژ داد و روبه سارا لبخندی زد.
 خیلی ممنون ،وای حاال میفهمم این مجرمایی که دستگیر میکنیم چه عذابی میکشن .راسی نگفتی واسه چیاومدی اینجا؟
پوفی کشید.
 بهخاطر سیاوش! اعصابش حسابی سر هستی بهم ریخته .همین که یه نفر تو کوچه بهش تنه زده دعواش شده وهر چی ته دلش بوده سر اون بدبخت خالی کرده .انقدر زدتش که اونم شکایت کرده و سیاوش رو انداختن بازداشتگاه.
هومن خندهاش را خورد و سر تکان داد که همان لحظه سیاوش هم بهسمتشان آمد .متعجب رو به هومن سالم کرد
که هومن بیمعطلی گفت:
 شنیدم واسه چی اینجایی؛ ولی بدون که دعوا با این و اون راهش نیست .تنها چیزی که الزم داری یه ذره شجاعته؛ولی حاال که اونم نداری بهتره هستی و زودتر فراموش کنی چون اونم داره همین کارو میکنه.
سیاوش با این حرف حسابی شوکه شد.
 چ...چی؟!هومن رو کرد به سارا و ادامه داد:
 بازم ممنونم ،خداحافظ.بهسمت خروجی رفت که با صدای سارا بهسمت او برگشت.
 آقا هومن یه دقیقه! بله؟به سیاوش اشاره کرد بیرون منتظر بماند و بعد از رفتنش ،بهسمت هومن قدم برداشت .سرش را پایین انداخت.
 راستش من اولش مخالف بودم چون اصوالً آدم لجبازیم اما بعدش راضی شدم .حتی سعی کردم سیاوشو راضیکنم بهخاطر هستی جلوی خانوادمون وایسه ولی نشد .اون خیلی از مادرمون حساب میبره.
هومن لبخند کمرنگی زد.
412
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 حرف زدن راجب چیزی که گذشته و تموم شده هیچ فایدهای نداره .شما دختر عاقلی هستی ،امیدوارم بتونی سیاوشوکمک کنی تا از این به بعد راه درستتری رو انتخاب کنه یا اگه نمیتونه ،الاقل فرد مناسبتری رو .کسی که با
معیارای مادرش هم خونی داشته باشه .خداحافظ.
از در خارج شد و نگاهی به سیاوش که منتظر بود انداخت .چشم در چشم شدنشان یک لحظه بیشتر طول نکشید و
هومن بهسرعت از آنجا دور شد.
همین که وارد خانه شد قیافهی طلبکار عمه جلوی چشمانش ظاهر شد .دست به پهلو و شاکی توپید:
 معلوم هست از دیشب تا حاال کجا بودی؟نگاهی به لباسهای هومن انداخت.
 این چه سروشکلیه؟! چرا خودتو عین خالفکارا کردی؟!هومن نفسش را بیرون فرستاد و به عمه خیره شد.
 اوالً سالم ،دوماً بهخاطر اینکه باید نقش دزدو بازی میکردم!عمه دستبهسـ*ـینه خیرهی هومن شد.
 هوم .اونوقت از دیشب تا حاال داشتی نقش دزدو بازی میکردی؟ آره؟! دل ما هزار راه رفت هومن .کارنو هستیداشتن خودشونو میکشتن بلکه بتونن باهات تماس بگیرن اما جنابعالی انگار خیلی کارت مهم بوده که تلفنتو خاموش
کرده بودی .پسرهی بیفکر کجا رفته بودی؟
ابروهای هومن در هم شد و کالفه نچی کرد.
 عمه بذار برسم ،بعد سؤالو جوابو شروع کن! در جواب سؤالتونم نخیر ،از دیشب تا حاال داشتم جور نقش دزد بودنومیکشیدم!
در مقابل نگاه شاکی و متحیر عمه بهسمت آشپزخانه رفتو شیشهی آب را از یخچال برداشت .بهسمت دهانش برد که
عمه از زیر دستش کشید و عصبی گفت:
 منظورت چیه؟ ازت پرسیدم کجا بودی؟هومن غرید:
 بیخیال تورو خدا عمه ،من از دیشب تا حاال یه دقیقه هم خواب به چشم نیومده .االنم که باید برم اداره .وقتی اومدمهمهچیز رو میگم.
بهسمت اتاقش رفت و لباسهایش را عوض کرد .آبی به صورتش زد و و بعد از شانه کردن موهای بهم ریختهاش از
اتاق بیرون رفت.
بهسمت در خروجی رفت که عمه طلبکار جلوی در ایستاد و مانعش شد.
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 تا جواب منو ندی نمیذارم پاتو از خونه بذاری بیرون .هومن چرا تو انقدر خیره سری؟! الاقل یه خبر میدادی کهشب نمیای خونه.
هومن نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 واال من میخواستم بیام خونه ولی از اونجایی که حال نداشتم موقع اومدن لباسمو عوض کنم بهخاطرش با یه دزدواقعی اشتباهم گرفتن و مجبور شدم با اجازتون کل شبو تو بازداشتگاه بمونم!
چشمان عمه درشت شد و داد زد:
 بازداشتگاه؟ تو کل دیشبو بازداشتگاه بودی؟هومن سرش را پایین انداخت.
عمه با ناراحتی گفت:
 الهی بمیرم! حاال چیزیم از این فیلم دردسر ساز آیدت شد؟!هومن نگاهش را باال آورد.
 نه بابا ،پسرهی دیوانه باهم دعوامون شد منم وسط کار ول کردم. ای کاش یه جوری بهمون خبر میدادی .باالخره هر جوری بود میومدیم قانعشون میکردیم تو دزد نیستی! سعی کردم خبر کنم؛ ولی هم کارن هم فرزین خاموش بودن .عمه فکر نمیکنین شماهم باید قبل انجام یه کاریبه من خبر میدادین؟!
عمه ابروهایش را درهم کشید.
 چه کاری؟!هومن کالفه در را باز کرد.
 بیخیال ،بعداً سر وقت راجبش حرف میزنیم .من باید برم که کارن همین االنشم احتماالً از دستم شاکیه و قاطیکرده!
خواست از خانه خارج شود که عمه دستش را کشید.
 وایسا ببینم ،چرا حرفاتو نصفه نیمه میزنی؟!هومن کالفه بهسمت عمه برگشت که ادامه داد:
 اگه راجب اون عکسه که خب...سرش را پایین انداخت.
 تنها آرزوی من سروسامون گرفتن شماهاس!هومن عصبی اما با لحنی آرام گفت:
414
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 میدونم؛ ولی این راهش نیست عمه! ازدواج که زوری نمیشه .لطفاً اون عکسو پاک کنین.عمه سرش را باال آورد و مظلوم خیرهی چشمان هومن شد.
 حاال بذار تا وقتی دوباره سارا رو میبینیم باشه! چه معلوم؟ شاید اون از تو خوشش بیاد.هومن پوزخندی زد.
 سارا؟!بهخودش اشاره کرد.
 اونم از من؟ مسخرس! بعدشم،ـما دیگه قرار نیست هیچوقت سارا و برادرشو ببینیم پس لطفاً اون عکسو پاک کنین.عمه تک خندهای متعجب کرد.
 چی میگی تو هومن؟! سیاوشو هستی قراره ازدواج کنن اونوقت تو...هومن پرید وسط حرفش:
 قرار نیست .همهچیز بهم خورد عمه .خانوادهی سیاوش راضی نیستن.عمه جا خورد.
 چ...چی؟!هومن او را با پرسش بیجواب و حال خرابش تنها گذاشت و پس از خداحافظی کوتاهی بهسرعت از خانه خارج شد.
خودش هم حال و روز بهتری نداشت .بعد از آن دوران دردناک دیگر تحمل هیچ عذابی را نداشت؛ ولی انگار باید
تحمل میکرد .باید خواهرش را از این حال در میآورد اما چطور؟ او که نمیتوانست جای خالی سیاوش را پر کند .نه
او،دنه کارن و نه هیچکس دیگری!
در این فکر و خیالها بود که با صدای راننده تاکسی به خود آمد.
 آقا رسیدیم.هومن لبخندی زد.
 ممنون.پیاده شد و پس از حساب کردن بهسمت در اداره رفت.
***
کارن
عصبی کف دستهایش را روی میز کوبید که بیتفاوت نگاهش کردم.
 امکان نداره .میدونی که هیچوقت اجازهی همچین کاریو برات نمیگیرم!415
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میدانستم پرهام بیرون از اتاق فالگوش ایستاده چون خودم برای گرفتن رضایت خبرش کرده بودم پس لبخند کج و
نامحسوسی زدم و نگاهم را به پشتسر بابا دادم .پرهام سریع سرش را دزدید .احمق!
صدایم را بلند کردم تا بهتر بشنود.
 ولی از نظر من این بهترین راهه سرهنگ .ما هیچگونه شاهد یا مدرکی نتونستیم پیدا کنیم پس فقط میمونهنبشقبر .با این کار شاید یه چیزی گیرمون بیاد .پرهامو خبر کردیم تا رضایت بده.
بابا پوزخندی زد.
 خوبه ،خیلی خوبه! خودت میبری و میدوزی بدون اینکه حتی اندازهی سر سوزنم برات مهم باشه که مافوقتموافقه یا نه!
بهسمت در رفتم و حرصی به پرهام که تظاهر میکرد بیتوجه به فضای اداره سرگرم موبایلش است نگاه کردم .صدا
زدم:
 آقا پرهام؟از جا بلند شد و منتظر نگاهم کرد .دیگر آن استرسی که موقع بیان کردن موضوع نبش قبر در نگاهش دیده بودم
همراهش نبود .پس مسلماً بحث میان من و بابا را به خوبی شنیده بود و از اینکه نمیتوانم برای نبشقبر تأیید بگیرم
خیالش راحت شده بود .هه! باید برای ادامهی حرفهایم با بابا ،این موش گوش دراز را دک میکردم .فقط الزم بود
تا همین قسمتش را بشنود .روبه رحمانی گفتم:
 ایشونو واسه رضایت دادن ببر. چشم.احترامی گذاشت و پرهام را با خود برد.
به اتاق برگشتم و در رابستم .در چشمان بابا که از شنیدن دستورم به رحمانی بیشتر عصبی شده بود خیره شدم و
خونسرد گفتم:
 حرف شما درست؛ ولی انگار یادتون رفته که شما خودتون منو مسئول این پرونده کردین!داد زد:
 اشتباه کردم! نباید پروندهی به این مهمی رو میدادم دست تو .حاالم که با هزار تا بدبختی و ایراد قراره بسته بشهتو دنبال بهانهای که اوضاع و خرابتر کنی!
لبخند تلخی زدم.
 بابا شما دیگه چرا؟! شما که بامن هم عقیده بودین!عصبی توپید:
416
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 بعله بودم؛ ولی با فکر و منطق نه از روی احساسات پوچ! سروان تو خودت امروز صبح نتیجهی تموم بازجوییها وتحقیقارو تحویلم دادی .طبق اونا مشخص شد که پرویز واقعاً مرده .حاال تنها کاری که تو باید بکنی اینه که این
پرونده رو مرتب کنی و ببندیش و قبول کنی که تو گرفتن پرویز قبل از فرارش به اون دنیا شکست خوردی.
عاجزانه گفتم:
 اصالً حرف من هیچی .شما خودتون فکر کنین ،به نظرتون یه آدم جاه طلب و مال دوستی مثل پرویز ،کسی کهبهخاطر پول و خوشی دنیا حاضر شده تو روی خانوادش وایسه و از طریق همسرش وارد همچین کار کثیفی بشه،
میتونه تموم این مال و اموال و یه دفعه ول کنه و به خاطر گیر نیفتادنش خودشو بسپره بهدست مرگ؟!
سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 نه .من بههیچوجه مرگش و قبول نمیکنم.نفسش را عمیق بیرون فرستاد و سعی کرد آرام باشد.
 تمومش کن کارن .تو قرار بود پرونده رو تو پنج روز ببندی؛ ولی کمتر از یه روز بسته شد .تو کارت و انجام دادیپس نگران چی هستی؟
نگران اینکه وظیفمو درست انجام بدم نه اینکه فقط انجامش بدم! خواهش میکنم ،این تنها چیزیه که من بعد ازاین چند سال ازتون میخوام .میدونم که با این کار مخالفین و فکر میکنین همهچیز رو خراب میکنه؛ ولی این تنها
درخواست من از شماست .شما فقط این رضایتو از باال برا من بگیرین بعدش حاظرم اگه حرفم اشتباه بود تاوانشو هر
چی که باشه بدم.
با اخم در چشمانم خیره شد.
تاوانش ابروی اِدارس .حاضری بدی؟!حرفی نزدم .ادامه داد:
پس بیخودی تالش نکن! همچین اجازهای برات نمیگیرم و وقتی بهت میگم پرونده بسته شده ،یعنی بسته شده.میدانستم که قبول نمیکند و من هم همین را میخواستم.
عصبی گفتم:
نه ،بسته نشده؛ ولی من بهتون قول میدم که ببندمش .اونم قبل از پنج روز.عصبی توپید:
هر کار دلت میخواد بکن.سر تکان دادم.
باشه پس من خودم رضایت میگیرم .االن از خانوادش گرفتم ،یکم دیگه هم اجازه قضاییشو میگیرم.417
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پوزخندی زد.
 ببینم تو واقعاً فکر کردی رضایت گرفتن واسه نبشقبر انقدر راحته؟! بعید میدونم تا پنج روز که هیچی ،تا ده روزدیگهام بتونی بگیری!
 درسته راحت نیست؛ ولی من سعی خودمو میکنم.چشمغرهای رفتو با عصبانیت از اتاق خارج شد .چند لحظه بعد هومن با تعجب وارد اتاق شد و بهسمتم آمد.
 اوه بابا چخبره اینجا؟! عمو چرا انقدر عصبانی بود؟ باز دوباره سر چی بحثتون شد؟نشستم پشت میزم و جدی گفتم:
 علیک سالم! کجا بودی از دیشب تا حاال؟نچی کرد و خودش را روی مبل انداخت.
 سالم .قضیش خیلی مفصله حسش نی! تو بگو ،اینجا چخبره؟نفسم را بیرون فرستادم.
 اجازهی نبشقبر پرویزو میخواستم؛ ولی بابا قبول نکرد برام بگیره.چشمانش درشت شد.
 نبشقبر؟ واسه چی؟خودم را جلو کشیدم و دو دستم را روی میز در هم قفل کردم.
 واسه اینکه من مطمئنم پرویز زندس!نچی کرد.
 بیخیال بابا! ما هیچ شاهد و مدرکی نداریم که ثابت کنه زندس .بیا و برای یهبارم که شده قبول کن حست دارهاشتباه زر زر میکنه!
نچی کردم.
 هومن چرا نمیفهمی؟ من اگه قبل از این یه ذره شک داشتم همونم دیگه وجود نداره .با دیدن رفتارا و واکنشایپرهام دیگه کامالً مطمئنم که کاسهای زیر نیم کاسس.
بهسمتم خم شد.
 لعنتی صدتا کاسه هم که زیر نیم کاسه باشه این جوش خوردنای تو هیچ فایدهای نداره! تو با این کارت فقط خودتوتو دردسر میندازی!
بیخیال گفتم:
 برو فرزینو خبر کن .باهاتون حرف دارم.418
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پوفی کرده و از جایش بلند شد.
 خدا بگم چیکارت نکنه کارن! تو آخرش با این کارات فاتحهی شغلی هرسه مونو میخونی.بعد از چند لحظه همراه فرزین داخل اتاقم بودند .به رحمانی سپردم اجازه ندهد هیچکس وارد اتاق شده یا حتی نزدیک
در شود.
رو به هر دویشان گفتم:
 خب همونطورکه هردوتاتون میدونین ما هیچ شاهد و مدرکی نداریم تا ثابت کنیم پرویز زندس .پس تنها راهنبشقبره .مسلماً یه قبر خالی میتونه خیلی از مشکالتمونو حل کنه!
چشمهای فرزین درشت شد.
 معلوم هست چی میگی کارن؟ خودت خوب میدونی که گرفتن مجوز این کار چقدر طول میکشه.هومن درحالیکه دستش را زیر چانهاش گذاشته بود و یک پایش را روی پای دیگر انداخته بود گفت:
 مخصوصاً وقتی که بخوای با وجود مخالفت مافوقت اینکارو بکنی!فرزین با تعجب بیشتری نگاهم کرد.
 کارن! از تو بعیده!ب ا این وضعیتی که هومن میگه خیلی وقتمون هدر میره .تو این مدت عوض این کار میتونیمخیلی بیشتر تحقیق کنیم.
سرم را تکان دادم.
 نه .وقتمون هدر نمیره.هر دو پرسشگر نگاهم کردند که لبخند کجی زدم و معنادار نگاهشان کردم.
***
هومن از اتاق بیرون رفت ،اما فرزین را نگه داشتم .ازجایم بلند شدم و نگران روبهرویش ایستادم .پرسشگر و متعجب
نگاهم کرد که گفتم:
 میگم قضیهی اون تعقیب کنندهها چی شد؟ من خیلی نگرانشم.در چشمانم خیره شد و شانه ای باال انداخت.
 دیگه که خبری ازشون نی؛ ولی هنوزم میخوای از بقیه مخفی کنی؟سرم را تکان دادم.
 آره .اینطوری بهتره.419
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 باشه هر جور میلته.نفسم را بیرون فرستادم.
 خب ببینم تونستی خونه پیدا کنی؟ اگه کمکی الزم داری رو من حساب کن.لبخندی زد.
 ممنون .تا همین االنشم خیلی بهخاطر من بهزحمت افتادین .راستش امروز صبح بعد اینکه کارو سپردم به یکی ازبچهها یه ذره اینورو اونور پرسوجو کردم بعد اومدم اداره .یه کار خیلی خوب پیدا کردم که خونمم جور شد!
یک تای ابرویم را باال انداختم و لبخندی زدم.
 بهسالمتی .خب چه کاری؟ باید از یه پیرمرد پرستاری کنم و عوضش میتونم شبا خونش بخوابم .کار خیلی سختی نیست .فقط باید دارو هاشوسروقت بدمو خوردو خوراکشو جور کنم .فقطم شباس پس به کارم لطمهای نمیزنه.
لبخندی پر از خجالت زدم و دستم را روی شانهاش گذاشتم.
 عالیه! وقتی تو چشمات نگاه میکنم دلم میخواد زمین دهن باز کنه و از خجالت برم توش!خندیدم.
 چون من اگه جای تو بودم جز حرص خوردن هیچ هنر دیگهای نداشتم!خندید.
 نزن این حرفارو آقا کارن.چشمکی زد.
ـشما هنراتو واسه پروندههات نگه داشتی!ابرویی باال انداختم.
 اینم حرفی...با شنیدن صدای داد هومن حرفم نصفه ماند.
 کی به وسایل من دست زده؟!با چشمان درشت شده به فرزین که اوهم دست کمی از من نداشت نگاه کردم.
 اوه اوه .االنه که اداره رو بفرسته رو هوا!از اتاق بیرون دویدم و فرزین هم پشتسرم آمد.
بهسمت اتاق مشترک هومن با ستوان دیگری رفتم و واردش شدم .رو به هومن که عین شیر زخمی وسط اتاق ایستاده
بود پرسیدم:
420
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 چی شده هومن؟ چرا داد میزنی؟به کاپشنش اشاره کرد و گفت:
 ببین جاش عوض شده! مگه من به همه نگفتم به وسایلم دست نزنن من حساسم؟!دوباره داد زد:
 پس کدوم احمقی دست زده به کاپشن من؟!بهسمتش رفتم و دو دستم را روی شانهاش گذاشتم.
 آروم باش هومن! حاال که چیزی نشده .کاپشنتو که نخوردن آخه!با صدای دختری بهسمتش برگشتم.
 کار من بوده!خیره به دختر جوان که در استانه در ایستاده بودو لیوان چای به دست اوهم با دهن باز خیرهی من مانده بود ،ماندم.
باورم نمیشد!
بدون مخفی کردن تعجبم گفتم:
 نگار؟! تو اینجا چیکار میکنی؟تک خندهای کرد.
 آقا کارن چه تصادفی! چه خوب که قراره با شما همکار بشم! ه...همکار؟!متعجب گفت:
 بعله دیگه! من که تو رستوران بهتون گفتم .تازه شیوا هم قبلش گفته بود!سرم را تکان دادمو لبخندی مصنوعی زدم.
 ها...آره .چقدر خوب!گاوم زایید! بس که از جهان خوشم میآمد ،حاال هر روز باید چهرهی مبارک خواهرش که یادآور او بود را هم زیارت
میکردم.
با سؤال هومن نگاهم بهسمت او برگشت.
 شما همو میشناسین؟سریع گفتم:
 آره ایشون نگارخانم هستن دوست شیواجان.به هومن اشاره کردم.
421
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 ایشونم هومن هستن .پسرعموی من.نگار لبخندی زد.
 خوشوقتم.هومن عصبی توپید:
 خوشوقت نباش .ببینم تو به چه حقی به کاپشن عزیز من دست زدی؟نگار با لبخند گفت:
 آ ...خب راستش از من خواستن بیام اینجا تا راجع به وظایفم بدونم منم در زدم؛ ولی دیدم کسی نیست .اومدم داخلو منتظر نشستم؛ ولی چون هیچکس نیومد ،منم حوصلم سر رفت و شروع به دید زدن وسایل اتاق کردم .به کاپشن
شما که رسیدم ،از طرحش خوشم اومد و برش داشتم ببینمش.
هومن توپید:
 غلط کردی خوشت اومد .از طرح زیرشلوار گلگلیه عمهت خوشت بیاد نکبت.نگار خندید.
 وای خدا شما چه حساسین! باور کنین بالیی سرش نیاوردم.هومن شاکی شد و حرصی گفت:
 منو مسخره میکنی؟ مگه تو نمیدونی من بدم میاد کسی به وسایلم دست بزنه؟بهسمت نگار خیز برداشت که سریع جلویش را گرفتم و با لبخندی ساختگی او را متوجه موقعیتمان کردم .لب زدم:
 هومن اینجا خونه نیستا.بعد با صدای بلند و خندهای زورکی گفتم:
 عه هومنجان از کجا بدونن خب؟ ایشون تازه اومدن تو این اداره هنوز با اخالقیات بقیه آشنا نشدن که.هومن چشمغرهای به من رفت و با حرص یقهی لباسش را مرتب کرد.
رو به نگار توپید:
 بار آخرت باشه به وسایل من دست میزنیا.نگار احترام بانمکی گذاشت و با لبخند گفت:
 چشم قربان!هومن لبولوچهاش را کج کرد.
 واه واه واه! دخترهی خودشیرین! برو جلو چشمم نباش. خیلی دلم میخواد؛ ولی متأسفانه سرهنگ گفتن که من باید چند روزی رو کنار شما کار کنم.422
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هومن غرید:
 سرهنگ هیچ بدبخت دیگهای جز منو پیدا نکرد ازش بیگاری بکشه؟دست روی شانهی هومن گذاشتم و ابرویی باال انداختم.
 نه انگار ،خوش بگذره.چشمغرهای رفت و عصبی دستم را پس زد .روبه نگار گفت:
 خیلهخب باشه بیا داخل.چشکمی رو به قیافهی سرخ شده و در مرز انفجار هومن زدم و از اتاق در رفتم.
***
«چهار روز بعد»
نگاهم روی پرونده بود که مدارک را روی میزم ریخت و داد زد:
 این چه وضعیه سروان؟لبخند محوی زدم .دقی ًقا هشت صبح ،ساعتی که از چهار روز پیش برای رسیدن به آن لحظهشماری میکردم .چهرهام
را کمی ناراحت و گرفته کردم و نگاه مظلوم اما قاطعم را باال آوردم .با چشمان سرخ و چهرهای عصبی خیرهام شده
بود .میدانستم توپش حسابی پر است .دستش را روی برگهها کوبید و دوباره داد زد:
 بهت میگم اینا چیه؟نگاهی گذرا به برگهها انداختم .محتوایشان را حفظ بودم .از جایم بلند شدم و با لحنی آرام گفتم:
 فکر میکردم نوشتههای داخلشو خوندین. خوندم که االن اینجام.لبخند کجی زدم:
 خوبه ،پس فهمیدین که حدس من درست بوده شایدم از همین عصبانی هستین.داد زد:
 بله دقیقاً از همین عصبانیم.ابروهایش را درهم کشید.
 تو واقعاً چی پیش خودت فکر کردی کارن؟ بعد از چهار روز با هر سماجتی که بود ،مجوز نبش قبر رو گرفتی کهنتیجهش بشه این؟ حاال به چی رسیدی؟ نبش قبر کردی ،از جسد اثر انگشت و مشخصات گرفتی ،کاری که
میخواستی رو کردی تا فقط به همین نتیجه برسی؟ اینکه پرویز زندهست؟ خب که چی؟ حاال مجرم کجاست؟
داد زد:
423
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 هان؟ جواب بده کارن! این چند روز به غیر از گرفتن مجوز هیچ غلط دیگهای که نکردی هیچ ،تو با این کارت فقطپروندهای که داشت بسته میشد رو از قبل پیچیدهتر کردی .پرویز تا حاال حتماً از مرز رد شده و فرار کرده چطور
میخوای گیرش بندازی؟ تو اصالً هیچ فکر کردی حاال من چهجوری باید جواب باال رو بدم؟
ابروهایم را درهم کشیدم و با تأسف پوزخندی زدم.
 واقعاً؟ یعنی تنها دغدغهتون جواب دادن به باالست؟ اینکه یه مشت قاچاقچی و جانی دارن تو خیابون راستراستراه میرن هیچ اهمیتی نداره؟ تنها نگرانیتون اینه که مبادا شخصیتتون خراب بشه؟ پس وای! وای بهحال آدمایی که
بهخاطر اعتماد به ما با خیال راحت تو این شهر زندگی میکنن.
پوفی کشید و چشمانش را باز و بسته کرد.
 بسه دیگه کارن .حد خودتو بدون.بحث را عوض کرد.
 دو-سه روزه که هومن و اون ستوان جدیده رو تو اداره نمیبینم  .مگه من به هومن نسپرده بودم حواسش به اوندختره باشه؟
لبخند کجی زدم.
 اون وظیفهای رو که بهش سپردین خیلی خوب انجام داده و درضمن ،نگران وجهه شغلیتون نباشین؛ چون قرارنیست بابت این پرونده به باال جواب پس بدین.
متعجب نگاهم کرد و با خشم گفت:
 منظورت از این حرفا چیه؟ پروندهای که چند ماهه درگیرشیم بسته شد همونطوری که قول داده بودم؛ اما قبل از پنج روز.گیج نگاهم کرد که تلفنم را برداشتم و شمارهی هومن را گرفتم .بعد از چند بوق برداشت:
 الو کارن؟ رسیدین؟ آره .چند دقیقهای میشه.لبخندی زدم.
 خوبه پس منتظر منو سرهنگ بمونین.تلفن را سرجایش گذاشتم .بابا متعجب پرسید:
 با کی حرف میزدی؟ کجا قراره بریم؟بارانیام را از روی چوب لباسی برداشتم و لبخند کجی به رویش زدم.
424
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 زندان!سوار ماشین شدیم و با بیشترین سرعت ممکن بهسمت زندان حرکت کردم .از در وارد شدیم و بهسمت راهروی اصلی
رفتیم .کمی که جلوتر رفتیم ،بابا از حرکت ایستاد .با دیدن هومن ،فرزین ،نگار و حامد لبخند رضایتبخشی زدم .بعد
از آن ایستادم و به صحنهای که بابا با حیرت خیرهاش شده بود ،نگاه کردم.
لبخند کجی رو به صورت حیرتزدهاش که انگار اصالً متوجه هومن و بقیه نشده بود و فقط معطوف یک نقطه بود،
زدم و بهسمت بچهها رفتم .نگاهی به دست باندپیچی شدهی هومن انداختم و بیدرنگ در آغـ*ـوش کشیدمش .با
اینکار در یک آن ،تمام نگرانیها و تشویشهای این چند روزم رفع شد.
بعد از چند لحظه از آغوشم جدایش کردم و با نگرانی در چشمانش زل زدم.
 بهتری؟سرش را تکان داد و لبخندی زد.
دستم را روی شانهاش گذاشتم.
 من خیلی نگرانت شده بودم .خیلیخیلی ترسیدم .نمیدونی از وقتی خبر رو شنیدم ،چقدر حسای جورواجور سراغماومد .مطمئن باشم خوبی؟
پوفی کشید.
 آره بابا! چند بار بگم؟ پشت تلفنم که بیست بار پرسیدی منم هربار بهت گفتم...لبخندی زد و به نگار که مهربان نگاهمان میکرد ،چشم دوخت .ادامه داد:
 گفتم به لطف ستوان خوبم.نگاهی پر از تشکر به نگار کردم و لبخندی زدم.
 آفرین ستوان .به عنوان اولین مأموریتت میتونم بگم کارت فوقالعاده بود.لبخندی زد.
 وظیفه بود. خودتون چی ستوان؟ مشکلی که براتون پیش نیومده؟هومن باخنده گفت:
 ستوان که عالیه البته بایدم باشه.با غرور دستی به یقهاش کشید و گفت:
 مأموریت رفتن با ستوان خوشتیپ و جذاب و کار بلدی مثل من سعادتی نیست که قسمت هرکسی بشه چی بهتراز کنار من بودن؟
425
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ریز خندیدم .نگار چشمغرهی بدی به هومن رفت که از چشم هیچکس دور نماند .در عوض ،هومن با مهر خیرهاش
شد .لعنتی هومن! چطور در عرض دو-سه روز عاشق شده بود ،خدا داند .آن هم عاشق نگار! دختری که هومن حاضر
نبود همراهش مأموریت که هیچ ،تا در اداره برود .خندیدم؛ چون خودم هم زیاد در این مورد فرقی با هومن نداشتم.
حامد و فرزین را هم بغـ*ـل کردم و دوباره به بابا نگاه کردم .لبخند کجی زده و به چهار روز قبل برگشتم.
هومن حرصی از نگاه مرموزم توپید:
 منظورت چیه که وقتمون هدر نمیره؟ به جای این نگاههای مزخرف ،اون دهن گشادت رو وا کن و بگو تو اون مغزواموندهت چی میگذره.
به جلو خم شدم و دستهایم را روی میز ،درهم گره کردم.
 بقیه فکر میکنن وقتمون تلف میشه.ابرویی باال انداختم.
 ولی اینطور نیست.هومن غرید:
 منظورت از بقیه ،احیاناً بابات نیست؛ چون بابای جنابعالی نمیذاره به اونجاها برسه قبلش میزنه چپ و راستتمیکنه.
لبخند کجی زدم.
 ولی منظور من که بابام نیست .منظورم پرهام ،پرویز و زنشه.هومن ابرویی باال انداخت.
 جان؟ نبش قبر نکرده خودش و زنش رو از رو هوا پیدا کردی؟ نه هنوز.به فرزین نگاه کردم و ادامه دادم:
 ولی با رفتوآمدهای مشکوکی که فرزین بهم گزارش داده ،احتماالً صاحب اون خونهای که پرهام بهش رفتوآمدداره ،همسر پرویزه چون فرزین رفتوآمد یه خانوم رو هم دیده.
هومن گفت:
 خب شاید زن خود پرهام باشه. نه پرهام با خانوادهش زندگی میکنه.ابرویی باال انداخت.
 از کجا میدونی؟ بهنظر من که این دونفر کل وجودشون دروغه .بعید نیست ازدواج کرده باشه؛ ولی خانوادش ندونن.426
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 نه در این مورد دروغ نگفته؛ چون اصالً ربطی به ماجرا نداره من مطمئنم اون زن ،همسرش نیست.هومن رو کرد به فرزین و گفت:
 حاال راجع به خود پرهام چیزی دستگیرت نشد؟فرزین نفسش را بیرون فرستاد.
 فعالً نه .خونهای که با تعقیبش پیدا کردم ،همونیه که آدرسش رو بهمون داد .پس مسلماً اونجا قرار نیست کاریکنه.
رو کردم به هومن و گفتم:
 ولی اون خونهای که خودمون پیدا کردیم ،مشکوک میزنه .باید حتماً پِیِش رو بگیریم .شاید همسایهها یه اطالعیداشته باشن.
فرزین گفت:
 خب ،نبش قبر این وسط چی میگه؟ چرا باید تظاهر کنیم که دنبال نبش قبریم؟ چون پرهام هر لحظه حواسش بهمون هست .اون اگه بفهمه ما دنبال چیز دیگهای هستیم و راجع به برادرشمیدونیم ،مسلماً یهجوری به پرویز خبر میده تا زودتر در بره؛ ولی اگه فکر کنن دنبال نبش قبریم ،به خیال خودشون
وقت زیاد دارن .پرهام فهمیده که گرفتن مجوز طول میکشه پس االن خیالش از بابت ما راحته چون از نظر اون ما
هم وقت تلف میکنیم ،هم از هویت اصلی اونا خبر نداریم.
هومن گفت:
 حاال اصالً از کجا معلوم که پرهامم با پرویز همدست باشه؟اخمی کردم.
 بیخودی که رو این صندلی ننشستم حتماً یه چیزایی حالیمه که میگم .موقع بازجویی پرهام خیلی سعی میکردعادی رفتار کنه؛ ولی نتونست .پس حتماً از پرویز و کاراش خبر داره.
فرزین گفت:
 خب حاال میگی چیکار کنیم؟ هنوزم باید مراقب پرهام باشم؟ آره.به هومن نگاه کردم و ادامه دادم:
 و تو هم باید سر از راز اون زن دربیاری .همین امروز!هومن اخمی کرد.
 من نمیتونم .به من یه کار راحت بده خودت برو دنبال این سینمایی بازیا.427
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نچی کردم.
 غر نزن هومن .من باید اینجا باشم و خودم رو درگیر کارای گرفتن مجوز نشون بدم .فرزین هم که باید بره دنبالپرهام از اون گذشته تو زبون چربونرمی واسه به حرف درآوردن آدما داری پس اینکار دست خودت رو میبـ..وسـ..ـه.
چشمغرهای رفت.
 چشم! از یه طرف دستور جنابعالی رو دارم ،از یه طرف دیگه باید با اون دخترهی رو مخ سروکله بزنم .تو و باباتآخرش منو دق میدین.
پوفی کشید و از جایش بلند شد.
 امر دیگهای نیست؟ میتونم برم؟ الاقل قبل اینکه سیل دستورات شما رو سرم آوار شه ،برم یه کوفتی تو این شکمبیچارهم بریزم.
کالفه گفتم:
 برو .فقط زود برگرد که واسه رفتن آماده شی.چشمغرهای رفت و حرصی در اتاق را به هم کوبید.
***
 بسه دیگه! بچه رو با اون نگاهت قورت دادی .چرا همچین به بچه نگاه میکنی؟ زهرش ترکید!با این حرف هومن ،نگاهم را از پسربچهی چهار-پنج ساله گرفتم و حرصی به او دوختم.
 هیچی ،فقط توقع نداشتم نتیجهی به قول خودت سینمایی بازیای از صبح تا حاالت در این ابعاد باشه.اخمی کرد.
 مگه ابعادش چشه؟ میدونی چقدر کالری سوزوندم تا تونستم خودشو خانوادهشو راضی کنم و بیارمش خدمتجنابعالی؟
شانهای باال انداختم.
 خب حاال من با این چیکار کنم؟ هیچکدوم از همسایهها اطالعی از زنه نداشتن بهغیر از این بچه که انگار چندباری خونشون رفته و باهاش دوستشده.
متحیر به بچه خیره شدم و روبهرویش زانو زدم .دست روی شانهاش گذاشتم.
 جدی؟ پس این کوچولوی دوستداشتنی قراره به ما یه عالمه اطالعات خوبخوب بده آره؟با صدای هومن نگاهم بهسمت او که دستبهسـ*ـینه ایستاده بود و با تمسخر نگاهم میکرد ،افتاد.
 این هندی بازیاتو بذار در کوزه آبشو بخور.428
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چشمغرهای رفتم که ادامه داد:
 اوالً این ادا اصوال دیگه قدیمی شده رو دهه نودیا تأثیر نداره اینجوری نمیتونی ازش حرف بکشی .دوماً شما الزمنکرده زحمت بکشی من قبالً به روش خودم ازش سؤال کردم .اصالً پرویز رو ندیده.
نگاه حرصیام را از هومن گرفتم و به بچه دوختم .لبخندی زدم.
 ولی راجع به اون خانومی که دوستشه میدونه مگه نه؟با لحن بانمکی گفت:
 آره ولی به تو که نمیگم.به معنای واقعی کلمه پوکر شدم .هومن پقی زد زیر خنده.
 آفرین سروان کارت عالی بود.عصبانی توپیدم:
 اگه دو دقیقه اون دهنتو ببندی نمیمیری.اخمی کرد و غرید:
 اصالً به من چه؟ من که وظیفمو انجام دادم دیگه با من نیست .من رفتم.چشمغرهای رفتم.
 درم پشتسرت ببند.پشتچشمی نازک کرد.
 اصالً میخوام همینجا وایسم. میل خودته ولی وای بهحالت اگه دوباره اون دهن گشادتو وا کنی.رو کردم به بچه و ادامه دادم:
 خب اسم شما چیه عزیزم؟ آقا نیما. خیلهخب آقا نیما تو دوست داری تو یه کار خوب به پلیسا کمک کنی؟ عوضش چی بهم میدی؟خودم را مشغول فکر کردن نشان دادم و سپس با مهربانی نگاهش کردم.
 یه عالمه خوراکی خوشمزه .چطوره؟ مزخرفه!لبهای خندانم آویزان شد .هومن دوباره خندید.
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 کارن جان بهت که گفتم این راهش نیست.جلو آمد و پشتسرم ایستاد.
 اگه به ما کمک کنی ،عمو کارن قول میده برات یکی از اون ماشین کنترلی گرونا بخره.با غیض به هومن نگاه کردم که بچه با ذوق گفت:
 از اونا که درشم باال میره و خیلی خوشگله؟هومن نگاهی شیطانی به من انداخت و رو به نیما گفت:
 آره آقا نیما از همونا.رو به هومن توپیدم:
 چی چیو از همونا؟ عمو کارن غلط کرد با تو! مگه پولمو از سر راه آوردم؟ابرویی باال انداخت.
 چطور برا شیواخانم از سر راه آوردین؟بهسمتش خیز برداشتم که عقب پرید و با خنده گفت:
 مگه دروغ میگم؟ بابا اگه میخوای پز موفقیت تو پرونده رو بدی ،الاقل یهذره سرکیسه رو شل کن.دوباره روبهروی نیما زانو زدم و روبه هومن گفتم:
 این مسخره بازیا رو تمومش کن بعدشم ،من نمیخوام پز بدم هومن اینو خودتم خوب میدونی.رو کردم به نیما و گفتم:
 آره عمو فقط من نمیخرم.با شیطنت به هومن چشم دوختم و خونسرد گفتم:
 عمو هومن خیلی ماشینبازی دوست داره .همه چیو راجع به ماشینا بلده .اون برات یهدونه خوبشو میخره.بیتوجه به صورت قرمز هومن به نیما چشم دوختم.
 خب حاال بگو .راجع به اون خانومه چیا میدونی؟با شوق شروع به گفتن کرد:
 وای طناز جون خیلی خوبه! هم مهربونه هم خوشگل! وقتی میرم خونشون ،کلی باهام بازی میکنه و بهم شکالتایخوشمزه میده.
لبخندی زدم.
 چه خوب! اسم شوهرشو میدونی؟ پرویز رو میگی؟430
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به هومن نگاهی کردم و یکتای ابرویم را باال انداختم .روبه نیما گفتم:
 آره تو دیدیش؟ نه من که به دوستتم گفتم ندیدمش.اخمی کرد و دستبهسـ*ـینه گفت:
 دلمم نمیخواد ببینمش.متعجب پرسیدم:
 چرا؟ مگه اون شوهر طنازجون نیست؟ چرا ولی اون با خاله طناز دعوا کرد.ابرویی باال انداختم.
 دعوا؟ چه دعوایی؟ پس چرا گفتی پرویز رو ندیدم؟ چون ندیدم .من داشتم تو اتاق بازی میکردم و خاله هم گفت بیرون نیام؛ ولی صداشونو از بیرون شنیدم. خب اونا چی میگفتن؟اخمی کرد.
 چرا من باید این چیزا رو به تو بگم؟ مامانم گفته درمورد دعوای زن و شوهرا چیزی به بقیه نگم .تازه گفته باغریبههام نباید راجع به همه چی حرف بزنم.
نفسم را عمیق بیرون فرستادم و موهای خرماییاش را نوازش کردم.
 ببین عزیزم تو که دلت نمیخواد یه عده آدم بد کارای خیلیخیلی بدشونو ادامه بدن ،اونم واسه همیشه؟سرش را به چپ و راست تکان داد که لبخندی زدم.
 خوبه! پس کمکم کن تا بتونم جلوشونو بگیرم .پرویز یکی از هموناس .اون آدم خیلی بدیه .تو که نمیخوای بیشتراز این با خاله طنازت دعوا کنه؟ هوم؟
سریع گفت:
 نهخیرشم .آقا پلیسه زودتر بگیرش اون خیلی بده!دستان کوچکش را میان دستانم فشردم و لبخندی زدم.
 میخوام همینکار رو کنم؛ ولی تو باید به من بگی اونا راجع به چی حرف میزدن؟ راجع به کارشون؟ آره ،پرویز میگفت جونم مهمتره یا کارمون؟ بعد طناز جون هم داد زد تقصیر خودته به من ربطی نداره .هیمیگفت تقصیر خودته که همه چی رو به هم ریختی.
 منظورش چی بود؟431

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 نمیدونم؛ ولی پرویز میخواست فرار کنه .میگفت من تا چند روز دیگه میرم. نفهمیدی واسه چی و کجا میخواست بره؟شانهای باال انداخت.
 نمیدونم .پرویز عصبانی در رو به هم زد و رفت. این حرفا رو کی شنیدی؟ چند شب پیش که رفته بودم پیش طنازجون.نگاهی به هومن که او هم با دقت به بحثمان گوش میکرد ،انداختم و دوباره روبه نیما گفتم:
 خب پرهامو میشناسی؟ نه ولی شنیدم که یهبار خاله طناز از پشت تلفن باهاش حرف میزد. چی میگفتن؟ راجع به کامپیوتر حرف میزدن .خاله طناز عصبانی بود و میگفت نمیتونم کِیس رو بیارم.نگاه دیگری به هومن انداختم و هردو متعجب ابرویی باال انداختیم.
روبه نیما گفتم:
 چیز دیگهای هست که بخوای راجع به پرویز و پرهام برام بگی؟سرش را به چپ و راست تکان داد.
از جایم بلند شدم و موهای لختش را به هم ریختم .با لبخند گفتم:
 آفرین به تو پسر خوب و باهوش .خیلی کمک خوبی بود.با جدیت گفت:
 عمو وقتی پرویز رو گرفتی خبرم میکنی؟ میخوام بهخاطر اینکه خاله طناز رو اذیت کرده ،دعواش کنم.خندیدم.
 آره عمو جون .اصالً من خودمم میام دعوا چطوره؟خندید.
 دوتایی حسابی کتکش میزنیم.بچهی نیموجبی چه خشن بود .حرفی نزدم و خواستم بفرستمش بیرون که هومن بغلش کرد و با ذوق چند دور در
هوا چرخاندش.
 وای مرسی! قربونت برم خوشگله! همه چی تموم شد راحت شدیم.بـ..وسـ..ـهای به گونهاش زد و ادامه داد:
432
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 اصالً خودم برات از اون ماشینا میخرم.غریدم:
 هومن بچه رو بذار زمین تمام دل و رودش تو حلقش اومد .بعدشم ،یعنی چی که همه چی تموم شد؟ تازه اولشه!بچه را زمین گذاشت و متعجب خیرهام شد.
 دیگه چی میخوای؟ االن میدونیم که پرهام و پرویز و زنش باهم همدستن و حتماً طناز و پرهام از جای پرویزخبر دارن .پس منتظر چی هستی؟ هردوشونو دستگیر میکنیم و از زیر زبونشون میکشیم که پرویز کجاست.
 نه هومن ،اینطوری فقط کارمون سختتر میشه .ما میتونیم با تعقیب اونا اطالعات دیگهایم بهدست بیاریم .تازهاگه دستگیرشون کنیم و حرف نزنن چی؟ اونوقت از کجا ثابت کنیم بیدلیل نگرفتیمشون؟ ما مدارکی مهمتر از
حرفای یه بچه الزم داریم .فکر کردی اگه بگیم تمام این اطالعاتمون از حرفای یه بچهی چهار-پنج سالس چی
میگن؟ میگن تو گوش بچه خوندین تا این حرفا رو به نفع خودتون بزنه.
هومن بیخیال حرفم نیما را بغـ*ـل کرد و یک دور دیگر چرخاندش.
 بههرحال من عاشق نیما جونم شدم .کی فکرشو میکرد این فسقلی اینقدر کمکمون کنه؟ هان؟دوباره گونهاش را بوسید که خندیدم.
 دلت میخوادا!متعجب نگاهم کرد.
 بـ*ـوس؟به نیما اشاره کردم.
 نه بچه!چشمغرهای رفت .با خنده گفتم:
 ببینم میتونم نگار رو بهت بندازم تا یهدونه خوبشو برات بیاره؟نیما را زمین گذاشت و وحشتناک نگاهم کرد .دستبهسـ*ـینه گفت:
نه مثل اینکه تو زیادی سر حل این پرونده خوشحالی باید یه درس درست و حسابی بهت بدم.افتاد دنبالم که دور میز دویدم و از زیر دستش فرار کردم .با خنده گفتم:
 هومن االن وقتش نیست هزارتا کار داریم. اتفاقاً همین االن وقتشه تو رو ولت کنم ،معلوم نیست بعداً جلو نگارم این چرتوپرتا رو نگی.خندیدم و با گیر کردن پایم به لبه میز ،با صورت پخش زمین شدم .هومن و نیما زدند زیر خنده.
هومن بهسمتم آمد و بازویم را کشید.
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 خدایی حقت بود.چشمغرهای رفتم و لنگانلنگان بهسمت صندلی برگشتم .خودم را روی صندلی پرت کردم.
 بهنظرت چرا طناز باید کیسو ببره پیش پرهام؟روبهرویم نشست و نیما را در بغلش جا داد.
 سادهس! چون که پرهام تو تعمیر اینجور چیزا وارده و مهمتر از اون برادر شوهرشم هست .کی امینتر از اون واسهمحافظت از اطالعات شخصیش؟
پوزخندی زدم.
 چقدر سادهای تو هومن! از کجا معلوم تو اون کامپیوتر پر از اطالعات راجع به کارشون نباشه؟ اونوقت میشه بهاین فکر کرد که امینترین آدم واسه این اطالعات پرهامه که البته قصد داره ازشون استفاده کنه تا گندای بیشتری
بزنن.
 آخه مگه احمقن که اطالعاتو از طریق کامپیوتر به اون گندگی برا هم بفرستن؟ خب فایلشو ارسال میکنن.ابرویی باال انداختم.
 پس شاید چیز دیگهایه.اخمی کرد.
 چی مثالً؟ همون چیزی که دوباره دست خودتو میبـ..وسـ..ـه.توپید:
 غلط کرده. تو باید به اون زن نزدیک بشی و سر از کارش دربیاری.عصبی از جایش بلند شد.
 برو بابا! من اعصاب این کارا رو ندارم .تازه باید حواسم به نگارم باشه.با آرامش گفتم:
 شرمنده هومنجون ولی کار خودته .انجام ندی ،بیبروبرگرد به باال اطالع میدم از زیرکار در میری بعدشم ،خب بانگار برو اون میتونه کمکت کنه.
چشمهایش درشت شد.
 حرفا میزنیا بابا اون تازهکاره اگه سوتی بده ،کل نقشهمون نابود میشه.ابرویی باال انداختم.
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 بههرحال که باید یاد بگیره؟ هوم؟ و مسئولیتشم با توعه.چشمغرهای رفت و دهانش را کج کرد.
 چشم.خواست همراه بچه از اتاق خارج شود که گفتم:
 ببینم تو مطمئنی پدر و مادر این بچه و بقیهی همسایهها هیچی نمیدونن؟بهسمتم برگشت و گفت:
 آره بابا! من از هر روشی واسه به حرف آوردنشون استفاده کردم؛ ولی واقعاً نمیدونستن.سرم را تکان دادم.
 باشه پس بهشون گوشزد کن مراقب باشن سوتی ندن.به نیما اشاره کردم.
 این بچه رو هم خودت که بلدی یهجوری حالیش کن نباید حرف بزنه.خندید.
 باشه ولی بهنظرم شما هم باید یاد بگیریا یه چند وقت دیگه قراره بچه به دست ببینیمتون.عصبی جعبهی دستمالکاغذی را از روی میز برداشتم و بهسمتش پرت کردم که جاخالی داد و با خنده در اتاق را به
هم زد.
خداراشکر که رفت .سرم را میان دستانم فشردم و چشمانم را بستم .هنوز هم برایم عجیب بود که چطور پرویز از همه
چیز خبردار شده بود و توانسته بود زودتر فرار کند.
با تقهای که به در خورد و بعد هم باز شد ،انگار به جوابم رسیدم.
 جناب سروان؟ اجازه هست؟سرم را باال آوردم و به حامد نگاه کردم.
 بیا تو.وارد شد و در را بست .جلوتر آمده و با استرس برگهای را که در دستش بود ،روی میزم قرار داد .نگاهی به برگه
انداختم و دوباره خیرهی حامد شدم.
 این چیه؟ تقاضای استعفا.چشمانم درشت شد.
 چی؟435
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سرش را پایین انداخت.
من آدم الیقی واسه این پست نیستم .نتونستم برم پیش سرهنگ واسه همین اومدم اینجا.از جایم بلند شدم.
 منظورت از این حرفا چیه حامد؟ درست حرف بزن ببینم.بعد از چند ثانیه دستدست کردن درحالیکه هنوز هم سرش پایین بود ،گفت:
 اینکه پرویز همه چیو فهمید و تونست فرار کنه ،اینکه شما سر این پرونده با سرهنگ بحثتون شد ،پیچیدگی ودردسرساز شدن این پرونده ،همش تقصیر منه .بهخاطر بیدقتی من تو این دردسر افتادیم.
میز را دور زدم و روبهرویش قرار گرفتم.
 حامد منظورت چیه؟ حرفتو کامل بگو. من ...من همونطور که شما گفته بودین ،تمام مدت زیرنظرشون داشتم .اون روزم طبق معمول همیشه با بچههامراقبشون بودیم و قرار بود بیسرو صدا دستگیرشون کنیم .وسط تعقیب و گریز بودیم که یهو از بیمارستان زنگ زدن
و گفتن بچهت حالش خوب نیست .مریضی خانمم کم بود ،بچه هم اضافه شد .منم دیگه نفهمیدم چی شد .همه چیو
به بچهها سپردم و به بیمارستان رفتم؛ ولی بعدش فهمیدم که چه گندی زدم .نباید بچهها رو اونجوری بیبرنامه ول
میکردم .اگه بهشون سپرده بودم چیکار کنن و اونام گیج نمیزدن ،اینطوری نمیشد .من ...من دیگه نمیکشم
قربان خستم! یهطرف زندگیمه ،یهطرف کارم .یا باید حواسم به کارم باشه یا زن و بچم .نمیتونم دوتاشو با هم
مدیریت کنم.
از عصبانیت نه ،از تعجب نمیدانستم چه واکنشی نشان دهم .حیرتزده خیرهاش شده بودم.
 چرا زودتر نگفتی ستوان؟ اصالً چرا همون روز نگفتی؟ میدونم ترسیده بودی؛ ولی اگه همون موقع اطالع میدادی،میتونستیم اوضاع رو کنترل کنیم .شرایطت رو درک میکنم؛ ولی بهخاطر بیدقتیت نزدیک بود پروندهای که
ماههاست داریم روش کار میکنیم ،به فنا بره .حامد تو نباید بذاری بچه و زندگی رو کارت تأثیر بذاره.
سرش را باال آورد و با بغض خیرهام شد.
 میذاره کارن! بخوای یا نخوای تأثیر داره .تو هنوز خانواده تشکیل ندادی که درکم کنی واسه همینم هست کهمیخوام این کار رو کنار بذارم .نمیخوام دیگه هیچوقت این اتفاق بیفته .بهتون نگفتم؛ چون دلم نمیخواست از
زیرکاری که بهم سپردین شونه خالی کنم .حتی سر پروندهی قبلیمونم با وجود اینکه شب تولد بچم بود ،نخواستم با
رفتنم مشکلی پیش بیاد.
دستم را روی شانهاش گذاشتم و لبخندی زدم.
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 خب این نشونهی مسئولیتپذیری و عالقهت به کارته و با وجود این عالقه ،اگه بخوای هم نمیتونی دست از اینکار بکشی.
سرش را پایین انداخت.
 ولی مجبورم! نمیخوام پروندههای دیگه هم مثل این پرونده با خرابکاری من به فنا بره.ابرویی باال انداختم.
 کی گفته این پرونده به فنا رفته؟ اتفاقاً از قبلم جالبتر شده .دقت کن ستوان من بهت گفتم نزدیک بود به فنا بره.سرش را باال آورد و متعجب خیرهام شد.
 منظورتون چیه؟لبخندی زدم.
 منظورم اینه که قرار نیست این پرونده رو به امون خدا ول کنی و استعفا بدی .تو فقط به زمان احتیاج داری .بایداستراحت کنی و دوباره اون قدرت قبلیت رو بهدست بیاری .قراره تو حل این پرونده به منو هومن و فرزین کمک
کنی.
لبخندی زد.
 خیلی خوشحالم که به خاطر اشتباه من پرونده به مشکل نخورده؛ ولی شما چطور میتونین دوباره به من اعتمادکنین؟ نمیترسین اینبار واقعاً پرونده رو به فنا بدم؟
لبخند کجی زدم.
 نه نمیترسم و بهت اعتماد دارم .تو فقط به یکی-دو روز استراحت نیاز داری .خانم و بچهت رو به فک و فامیالتبسپار .اونا حتماً مراقبشونن اینجوری خیال خودتم راحت میشه و میتونی بهتر به کارت ادامه بدی.
به برگه اشاره کرد.
 ولی من میخواستم... تو نمیخواستی و منم به هیچکس هیچی نمیگم .این موضوع بین خودمون میمونه .من بهت قول میدم دیگه هیچخللی تو کارت پیش نیاد.
گیج و نگران نگاهم کرد.
 ولی...لبخندی زدم و دستم را چند بار روی شانهاش زدم.
 دیگه ولی و اما و اگر نداره! برو ،برو یکی-دو روزی استراحت کن که بعدش خیلی کار داریم .نگران نباش من خودمکارای مرخصیتو جور میکنم.
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لبخندی نصفهنیمهای زد.
 ممنون .پس بااجازه.سرم را تکان دادم و حامد هم بعد از احترام گذاشتن از اتاق بیرون رفت.
***
«هومن»
با استرس به هردویشان نگاه کردم.
 پس حواستون باشهها! یهوقت سوتیموتی ندین.نگار کالفه و دستبهکمر نگاهم کرد و پوفی کشید.
 چشم .چند بار یه حرف رو تکرار میکنین ستوان؟ شما حواستون به کار خودتون باشه.دخترهی پررو! این چه طرز حرف زدن با مافوقش بود؟ چشمغرهای رفتم.
 هوی! حواست باشه با کی داری حرف میزنیا! من مافوقتم و کسی که قراره تو رو تأیید کنه .پس با یه اشارهیمن ،سرهنگ میفهمه تو بهدرد اینکار نمیخوری و بعدشم بایبای اکی؟
ابرویی باال انداخت.
 عه اینجوریاس؟ بله دقیقاً همینجوریاس.با صدای نیما بهسمتش برگشتیم.
 بسه دیگه بابا! چرا عین زن و شوهرا به هم میپرین؟هر دو همزمان به هم اشاره کردیم.
 من؟ با این؟بعد هردو متعجب از هماهنگیمان به هم نگاه کردیم .نیما غرید:
 باشه بابا! حاال شروع کنیم تا دیر نشده دیگه.نگار پوفی کشید.
بچه راست میگه ستوان اصالً هر چی شما بگی.دست روی سـ*ـینهاش گذاشت.
 من یه ستوان تازهکار بیتجربه ،شما رییسکل پلیسای منطقه حله؟ حاال میشه کارمونو شروع کنیم؟با شوق دستهایش را به هم زد.
 وای خیلی ذوق زدهم این اولین مأموریتمه.438
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چشمغرهای رفتم.
 باشه پس ما میریم .اگه خبری شد حتماً بهم اطالع بده. چشم.دست نیما را گرفتم و بهسمت دو ساختمان رفتیم .از قبل با پدر و مادر نیما هماهنگ کرده بودیم که نقشهمان به هم
نخورد و برای جلوگیری از شک طناز ،باید خودم را جای یکی از فامیلهای نیما جا میزدم و به خانهشان میرفتم.
نیما زنگ خانهی طناز را زد و من هم بعد از زدن زنگ و باز کردن در ،وارد خانهی نیما شدم .با تعارف پدر و مادرش
روی مبل نشستم .باید فعالً صبر میکردم تا طناز شک نکند .هوا کامالً تاریک شده بود و از گشنگی روبه موت بودم.
اه! لعنت به این کارن که نگذاشت الاقل دو لقمه نان بخورم و سریع راهیام کرد .پسرهی نفهم! خب من االن اگر از
گشنگی پس میافتادم و مأموریت نصفه میماند که خود بیشعورش باید جواب پس میداد.
با صدای پدر نیما به خود آمدم.
 بفرمایین.به ظرف شکالت نگاه کردم و ناخودآگاه به آن حملهور شدم .بعد از اینکه چند شکالت پشتسر هم باال انداختم ،سرم
را باال آوردم و به چهرهی متعجب هردویشان خیره شدم .اوه اوه! انگار بدجوری ضایع شده بودم .لبخند دنداننمایی
زدم و با پررویی تمام خیرهشان ماندم .آب که از سر گذشت چه یک وجب ،چه صد وجب! پس دلم را به دریا زدم.
 ببخشید شام چی دارین؟***
یک دل سیر که خوردم ،تازه یادم افتاد وسط مأموریتم .سریع از جایم بلند شدم و بعد از تشکر روبه مادر نیما گفتم:
 االن دیگه واسه شروع خوبه.مادرش سری تکان داد و سریع آمادهی رفتن شد .همان لحظه موبایلم زنگ خورد .به صفحهاش که نگاه کردم ،حالم
گرفته شد .نگار! فکر کنم تا آخر مأموریت کچلم میکرد .کالفه برداشتم.
 بله؟باغیض گفت:
 بله و زهرمار! شما االن اونجا لم دادین و مطمئنم یه دلی هم عزا درآوردین که طرف رو ورشکست کرده .بعد منوسط این سرما دارم میلرزم.
ادبیاتش از پهنا در حلقم .سرم را تکان دادم.
 که اینطور! عیب نداره عادت میکنی .بعداً بدتر از اینا قراره سرت بیاد.439
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قبل از اینکه منتظر جوابش شوم ،تلفن را قطع کردم .قرار بود مادر نیما دنبالش میرفت و وقتی که مثالً منتظرش
بود تا وسایلش را جمع کند ،فیوز خانه را دستکاری میکرد و من باید به عنوان پسرخالهی نیما که در برقکاری
مهارت داشت ،وارد عمل میشدم.
با آمدن مادرش ،نگاهم بهسمت او کشیده شد .نیما مثالً بهانه گرفته بود که بیشتر پیش طناز بماند تا اگر الزم شد
حواسش را پرت کند و من کارم را انجام دهم.
بهسمتش دویدم.
 چی شد؟نفسنفسزنان گفت:
 همون کاری رو که گفتین انجام دادم .االنم منتظر شماست تا برین فیوز رو درست کنین.سریع کاپشنم را پوشیدم و هولهولکی تشکری کردم .از خانه که بیرون آمدم ،نیمنگاهی به نگار انداختم .بیچاره واقعاً
داشت میلرزید و تا نگاهش به من افتاد ،چشمغرهای رفت .در دلم گفتم:
 به من چشمغره میری؟ حقته تا صبح تو این سرما بمونی تا یخ بزنی.به محض ورود به خانه ،با نیما و زن جوانی که کنارش ایستاده بود ،روبهرو شدم .نیما طبق نقشه بهسمتم دویدو با
نگرانی گفت:
 اومدی پسرخاله؟ زود باش برق خونه طنازجون رو درست کن اون شبا میترسه.نیمنگاهی به طناز انداختم و بهسمتش رفتم.
 میتونم برم داخل؟ شاید ایراد از یکی از وسایل باشه.بافتش را محکمتر دور خود پیچید و از جلوی در کنار رفت.
 بفرمایین.با دقت به وسایل خانه نگاه کردم تا مکان مناسب برای جاسازی شنود و دوربین کوچکی که همراه خودم آورده بودم
را پیدا کنم .گلدان روی اپن توجهم را جلب کرد .هم به همهی قسمتهای پذیرایی و آشپزخانه مشرف بود ،هم
میتوانستم به راحتی میان شاخ و برگها قایمش کنم و مهمتر از همه اینکه مصنوعی بود و نیاز به آب دادن نداشت
که مبادا متوجه دوربین و شنود شود؛ ولی جلوی چشم طناز که نمیتوانستم کاری انجام دهم پس در موقعیتی که
نگاه طناز طرف دیگری بود ،اشارهای نامحسوس روبه نیما زدم و او هم طبق برنامهمان بهسمت حیاط دوید.
 خاله من میرم تو حیاط.طناز باشهای گفت و خیرهی من که مثالً خودم را مشغول چک کردن وسایل نشان میدادم شد .چند لحظه بعد با
صدای جیغ نیما ،نگاه هردویمان بهسمت حیاط برگشت .لبخند محوی زدم .الحق که چه بازیگری بود این نیموجبی!
440

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

نگران روبه طناز گفتم:
 وای چی شد؟ من دستم بنده میشه برین پیش نیما؟سرش را تکان داد و نگران بهسمت حیاط دوید.
 چی شد عزیزم؟بهسمت گلدان رفتم و با احتیاط مشغول جاسازی شنود و دوربین شدم .صدای گریهی نیما در گوشم پیچید.
 وای خاله! مچ پام خیلی درد میکنه .نکنه پیج خورده؟طناز گفت:
 بذار ببینمش .خوب چرا مراقب نبودی عزیزم؟سرعتم را بیشتر کردم و بعد از انجام کارم و پنهان کردن شنود و دوربین که هر چند ریز اما باز هم الزم احتیاط بودند،
بین برگها بهسرعت خودم را مشغول همان کار قبلیام نشان دادم .طناز درحالیکه به نیما کمک میکرد وارد خانه شد
و گفت:
 چی شد؟ نفهمیدین مشکل کجاست؟نگاهشان کردم.
 نه هنوز.بهسمت هال دویدم و روبهروی نیما زانو زدم .به مچ پایش نگاه کرده و نگران گفتم:
 چی شد یهو عزیزم؟ ببینم خیلی درد داری؟همان لحظه گوشی طناز زنگ خورد و برای جواب دادنش از ما فاصله گرفت.
از جایم بلند شدم و بدون سروصدا پشتسرش رفتم .با عصبانیت خطاب به فرد پشت خط گفت:
 گفتم میارم دیگه اه! ... االن نمیتونم صحبت کنم .بعداً بهت زنگ میزنم. ... چی؟ االن جلوی در خونهای؟ بهت که گفتم فردا هردوشو میارم .چرا اومدی اینجا؟ ... باشه بابا االن میام.با چهرهای آشفته بهسمتم چرخید که تظاهر کردم همان لحظه آمدم .از دیدن ناگهانیام پشتسرش ترسید که
خجالتزده گفتم:
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 ببخشید نمیخواستم بترسونمتون .چسبزخم تو خونه دارین؟ دست نیما زخمی شده.نفس عمیقی کشید.
 فکر نمیکنم. پس باید بخرم .این مغازهی بغـ*ـل خونتون داره؟ الزم نیست .من االن یه کار فوری برام پیش اومد باید برم یه چیزی بخرم چسبزخمم میخرم.لبخندی زدم .چه بهتر! انگار کارمان روی غلتک افتاده بود.
 خیلی ممنون .پس ما میتونیم اینجا بمونیم؟ مادر نیما خیلی حساسه اگه ببینه بچه طوریش شده ،میکشتم.سرش را تکان داد و بهسمت اتاقش دوید .من هم بهسمت نیما رفتم و سریع به نگار اساماس دادم:
 داره از خونه میاد بیرون .مراقبش باش.از گوشهی چشم زیرنظرش داشتم .درحالیکه فلش سبزرنگی در دستش بود ،شالش را مرتب کرد و بهسمت در رفت.
سریع برای نگار فرستادم:
 یه فلش سبز دستشه .هرجور شده گیرش بیار.بهسمت آیفون تصویری خانه رفتم و از صفحهاش بیرون را نگاه کردم .طناز از خانه خارج شد؛ اما چند قدم بیشتر
نرفته بود که نگار با دو خودش را به او رساند و محکم به هم خوردند .فلش از دست طناز افتاد؛ ولی نفهمیدم که کجا
افتاد .شروع به حرف زدن کردند .آیفون را برداشتم تا صدایشان را بشنوم؛ ولی فایدهای نداشت .چند لحظه بعد ،طناز
با استرس مشغول گشتن اطراف شد درحالیکه نگار در جایش ثابت مانده بود .طناز که انگار از پیدا کردن فلش ناامید
شده بود ،بهناچار بیخیال شد و بهسمت دیگری رفت .نگار پایش را عقب کشیده و بعد از برداشتن فلش از روی زمین،
آن را داخل جیبش انداخت و پشتسر طناز رفت .لبخندی زدم .نه مثل اینکه این دختر آنقدرها هم که من فکر
میکردم ناشی نبود .بهقدری سرعتش در قایم کردن فلش زیر کفشش باال بود که من هم متوجه نشدم.
پیگیر بقیهی ماجرا نشدم و بهسرعت مشغول جاسازی شنود و دوربین در لوستر اتاق خواب شدم .بهسمت حیاط رفتم
تا فیوز را درست کنم .کارم که تمام شد ،پیش نیما برگشتم که طناز هم سراسیمه وارد خانه شد.
از جایم بلند شدم.
 چی شده؟ چرا اینقدر پریشونین؟نفسش را بیرون فرستاد.
 هی ...هیچی.نگاهی به برقهای روشن ساختمان انداخت و لبخندی نصفهونیمهای زد.
 درستش کردین؟ خیلی ممنون.442
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لبخندی زدم.
 قابلی نداشت .چسبزخم خریدین؟هول گفت:
 وای یادم رفت! اشکالی نداره االن میرم...وسط حرفش پریدم و گفتم:
 عیبی نداره .منو نیما دیگه باید بریم.سرش را تکان داد.
 بازم ممنون.خواهش میکنمی گفتم و هردو پس از خداحافظی از خانه خارج شدیم .رو کردم به نیما و گفتم:
 وای عالی بود پسر!خم شدم و کف دستم را بهسمتش گرفتم.
 بزن قدش.دستهایمان را به هم زدیم که نگار از پشتسرم توپید:
 هیچ فکر کردی اگه پرهام االن اینجا بود ،مسلماً بهتون شک میکرد؟بهسمتش برگشتم.
 بَه نگارخانم کارت عالی بود! البته از تصویر توی آیفون خیلی واضح نبود.لبخند مغروری زد و فلش را بهسمتم گرفت.
 ما اینیم دیگه!فلش را گرفتم و چند بار باالوپایین انداختمش.
 ایول! ببینیم این تو چی دارن که طناز اینقدر بابت گم کردنش ترسیده بود؟پوزخندی زد.
 و پرهام آشفتهتر! نمیدونی وسط خیابون چهجوری سر این فلش دعوا میکردن.سرم را تکان دادم و چشمانم را ریز کردم.
 میدونستم داره با پرهام حرف میزنه .خب چی میگفتن؟موبایلش را بهسمتم گرفت.
 صداشون رو ضبط کردم تا اگه الزم شد مدرک هم داشته باشیم.ابرویی باال انداختم.
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 اوه باریکال! فکر نمیکردم هنوز به این سطح از هوش رسیده باشی.چشمغرهای رفت و نگاهش را از من گرفت .همانطور که بهسمت ماشین میرفت ،گفت:
 تو ماشین منتظرتم .دیر نکنیا!داد زدم:
 اکی پنج ساعت دیگه میام.داد زد:
 پس ساعت مرگت معلوم شد.دخترهی حاضر جواب! عصبی نگاهم را از او گرفتم و به نیما دوختم.
 خب بریم خونه دیگه باشه؟سرش را تکان داد .نیما را به پدر و مادرش تحویل دادم و بعد از هشدارهای الزم و تکراری ،بهسمت ماشین اداره که
البته ظاهراً شخصی بود و جلب توجه نمیکرد ،رفتم .سوار شدم و استارت زدم.
 خب نگارخانم! بگو ببینم این شیواخانم که کارن ما یه دل نه صد دل عاشقش شده چهجور آدمیه؟ چی بگم؟ یه دختر معمولیه دیگه فقط یه دختر معمولی که دل داداشم رو شکست.متعجب نگاهش کردم.
 شیوا دل داداش تو رو شکسته؟دوباره نگاهم را به خیابان دادم که گفت:
 آره جهان عاشق شیواست .چندین بارم ازش خواستگاری کرده؛ ولی جواب رد شنیده .شرط میبندم شیوا همخاطرخواه کارن شده.
ذوق زده گفتم:
 جدی؟ چقدر عالی! واسه تو عالیه ولی برای من نه! از یه طرف داداشمه ،از یه طرف بهترین دوستم .دلم میخواست به هم برسن؛ ولیخب این شیواست که حق انتخاب داره نه من.
نفسم را بیرون فرستادم.
 چه میدونم واال .بههرحال برای هر سهنفرشون آرزوی خوشبختی دارم.دیگر حرفی میانمان ردوبدل نشد .از ساعت اداری هم گذشته بود پس نگار را به خانهی با شکوهشان رساندم و خودم
هم به خانه برگشتم .به محض ورودم کارن جلویم پرید.
 چی شد هومن؟ شنود و دوربینا رو کارگذاشتی؟ تونستی چیزی بفهمی؟444
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پوفی کشیدم و بند کفشم را باز کردم.
 وای کارن! بذار برسم.صبر کرد تا وارد خانه شوم .سپس دستبهسـ*ـینه غرید:
 خیلهخب رسیدی حاال همه چیو کامل بگو.خودم را روی مبل پرت کردم و داد زدم:
 هستی یه لیوان آب بیار که گلوی من خشکه و بازجویی طوالنی.کارن روبهرویم نشست و اخمی کرد.
 ببینم اصالً چرا خودت اونجا نموندی؟نچی کردم.
 بیخیال بابا بعد صبح تا حاال حسش نبود.مشتی محکم به بازویم زد که توپیدم:
 آخ! چرا میزنی؟غرید:
 تنبل بیخاصیت! یعنی یه کار رو نمیتونی کامل انجام بدی؟توپیدم:
 خب خودت میخواستی بری سراغش .ببینم تو اصالً خودت از صبح تا حاال چهکار مفیدی کردی؟ من دنبال کارای مجوز نبش قبر بودم.پوزخندی زدم.
 واقعاً خسته نباشی! من از صبح تا حاال رفتم تحقیق ،کلی زر زدم تا مجوز شنودا و دوربینا رو بهم بدن و بعدشم بااون نگار مزخرف رفتم خونهی طناز ،بعدش توام هستی .نکبت!
 حاال نتیجهی این زحمتاتون چی بوده؟هستی بهسمتم آمد و بعد از سالم کردن و خسته نباشید گفتن ،لیوان آب را به دستم داد .حال روحیاش اصالً خوب
نبود .از سیاهی زیر چشمانش و بیرمقیشان مشخص بود گریه کرده و خواب درستی هم نداشته .در دلم غریدم:
 لعنت به تو سیاوش که خواهرم رو به این روز انداختی.خیره به چهرهاش اخمهایم درهم رفت .خواستم حرفی بزنم که با ضربهی پای کارن و بعد هم با اشارهی چشمش
منصرف شدم .حق با کارن بود .فعالً باید ساکت میماندم و به هستی فرصت میدادم تا با قضیه کنار بیاید.
تشکری کردم و پرسیدم:
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 عمه کجاست هستی؟کارن جواب داد:
 رفته تدارکات عقد منو ببینه.متعجب نگاهش کردم.
 مگه از شیوا خواستگاری کردی؟ کی؟ چرا به من نگفتی بیشعور؟ نه بابا خواستگاری کجا بود؟ هرچه قدر به عمه گفتم بابا هنوز نه به باره نه به داره ،تو کتش نرفت که نرفت .واسهخودش رفته خرید .کمکم باید پیداش بشه.
سرم را تکان دادم که عصبی گفت:
 خب حاال راجع به طناز و پرهام بگو .چیا فهمیدی؟آب را یک نفس باال کشیدم و لیوان را به دست هستی دادم.
 ممنون عزیزم.لبخندی زد.
 من میرم تا شما راحت حرف بزنین.سرم را تکان دادم و بعد از رفتن هستی گفتم:
 دیگه مطمئن باش که پرهام و پرویز و طناز همدستن.ابروهایش را درهم کشید.
 چهطور؟گوشی ام را از جیبم بیرون کشیدم و وای فایش را روشن کردم.با آمدن پیام صوتی نگار ،لبخندی روی لبم نشست.
چه خوب که یادش نرفته بود بفرستد .موبایل را به دست کارن دادم و ابرویی باال انداختم.
 صدای بحث طناز با پرهامه .نگار ضبط کرده.فوراً گوشی را از دستم قاپید و پیام را باز کرد .صدای عصبی نگار داخل اتاق پیچید.
 الهی بترکی ستوان! سرما خوردم عین مردهها گوشهی خونه افتادم .همش تقصیر توعه که بیرون از ساختمون نگهمداشتی.
به چشمهای متعجب کارن نگاه کردم و آب دهانم را قورت دادم .چند لحظه در همین حالت بودیم که کارن زد زیر
خنده.
 دخترهی بیچاره! میدونستم آخر اونو میفرستی که مراقب اطراف باشه.عصبی گوشی را از دستش گرفتم و پیام صوتی دیگر را باز کردم .این دیگر خودش بود .صدای عصبی طناز بلند شد:
446

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 مگه بهت نگفتم نیا اینجا؟ هان؟پرهام گفت:
 حرف زیادی نزن .تا همین االنشم کلی دیرمون شده باید قبل رفتن ،کارامون و راستوریست کنیم .زود اون فلشوبده.
طناز مضطرب گفت:
 فلش ...فلش یهو غیبش زد .از دستم افتاد؛ ولی نفهمیدم کجا؟فلش را از جیبم بیرون آوردم و بهسمت کارن گرفتم .لبخند کجی زدم.
 به لطف نگار اینجا!از دستم گرفت و در همان حال که به صدای دعوای طنازو پرهام گوش میکرد ،در دستش چرخاند .ابرویی باال
انداخت.
 یعنی چی توشه که سرش داشتن هم رو میکشتن؟شانهای باال انداختم.
 نمیدونم.بعد از تمام شدن صدای ضبط ،کارن لپ تاپ را از اتاق آورد و فلش را به آن وصل کرد .کنارش نشستم و وارد محل
ذخیرهی فلش شد .بیش از ده پوشه باال آمد که روی هر کدام نام مخدری نوشته شده بود .پوشهها را یکییکی باز
کرد .داخل هر کدام عکسها و اطالعات مخـ ـدر موردنظر نوشته شده بود.
کارن گفت:
 حتماً میخواستن اینا رو واسه خریداراشون بفرستن .مدرک خوبی واسه جرمشون هست ولی...سرش را به چپوراست تکان داد.
 کمکی واسه پیدا کردن پرویز و انبارشون به ما نمیکنه.لپتاپ را بهسمت خودم کشیدم و روی دیوارهایی که از کنار عکس کارتونها معلوم بود ،زوم کردم .نم دارو قدیمی
بود .رو کردم به کارن و گفتم:
 الاقل االن میدونیم که انباریشون یه ساختمون قدیمیه و احتماالً یه جای دورافتادس.چشمغرهای رفت.
 هنر کردی! نکنه توقع داری مواد رو بیاره وردلش بذاره؟اخمی کردم.
 نه ولی میتونه یه جای دور از دسترس نوساز بذارتش .االن میدونیم که اینجوری نیست.447
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پوفی کشید.
 خیلهخب بابا حق با توعه.از فایلها بیرون رفت و فلش را کشید.
 ببینم االن کی داره شنودا رو کنترل میکنه؟ نگار؟ نه صابری رو فرستادم .چهطور؟نچی کرد.
 هومن قرار شد این تحقیقات فقط بین خودمون چندتا بمونه .تو داری کل اداره رو جمع میکنی که! باالخره که چی کارن؟ عمو اگه بعداً بفهمه که مخفی ازش تحقیق کردی خیلی عصبانی میشه.جدی گفت:
 برام مهم نیست اون همیشه عصبانیه!غریدم:
 کارن! این کارت درست نیست! این که اینجوری کارای پدرتو تالفی کنی.عصبی توپید:
 بسه هومن! ممنون میشم اگه بحثو کشش ندی.نفسم را بیرون فرستادم و از جایم بلند شدم.
 هرطور میلته .من میرم بخوابم.***
«کارن»
از وقتی چهرهی آشنای پرهام درحالیکه از ماشینش پیاده شده و بهسمت خانهی طناز رفت را از آن فاصلهی دور
داخل ماشین دیدم و چند لحظه بعد جملهی بیا توی پرهام از زبان طناز به گوشم خورد ،با دقت بیشتری به حرفهایشان
گوش سپردم درحالیکه تصویرشان نیز مقابل چشمانم بود.
طناز گفت:
 چرا اومدی اینجا؟پرهام گفت:
 بسه دیگه هرچی معطلت شدم .چرا نمیفهمی که نمیشه مردم رو مثل من معطل گذاشت؟ تا دو-سه روز دیگهباید بریم و هنوز کارا جور نشده .اون فلش لعنتی رو هم که گم کردی .حاال من باید دوباره تکتک اطالعاتشو جمع
کنم و واسهشون بفرستم .پس رو مخم راه نرو و اون کیس بیصاحاب رو بیار.
448

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

این کیس لعنتی چه داشت که پرهام اینطور دنبالش بود؟ به قول هومن ،هیچ احمقی اطالعات را در این حجم
ردوبدل نمیکرد.
بعد از چند لحظه ،طناز کیس را آورد و صدای نگرانش در گوشم پیچید:
 بیا اینم کیس .حاال کی قراره بریم؟پرهام دو پاسپورت و شناسنامه از جیبش بیرون آورد.
 بگیرش .دوتا هویت جعلی واسه خودتو پرویز اونم به عنوان زن و شوهر .اینجوری هیچ مشکلی پیش نمیاد.پاسپورتاتونم مشکلی نداره.
طناز آنها را از دست پرهام گرفت.
 حاال تو مطمئنی تا دو-سه روز دیگه مشکلی پیش نمیاد؟ مگه نگفتی پلیسا پیگیر پرویزن؟ آره ولی اونا از اصل ماجرا بیخبرن .سروان احمق همه چیو ول کرده چسبیده به نبش قبر پرویز تا بلکه بتونه بفهمهبه قتلش رسوندن یا نه تا اون مجوز بگیره و شروع کنن ،ما کلی زمان خریدیم و فلنگ رو بستیم.
طناز خندید.
 چه سروان بیعقلی!پوزخندی زدم .همین روزاست که این سروان بیعقل کار هرسه نفرتون رو بسازه.
با صدای پرهام حواسم جمع شد.
 فقط از اینجا یکراست نمیتونین برین .پرویز رو یه روستای آروم و بیدردسر فرستادم .امشب رأس ساعت هشتیکی میاد دنبالت که تو رو هم اونجا ببره .پس آماده باش .وسیلهمسیله هم در حد نیاز .لباس و خرتوپرتای دیگه
الزم نیست .ارتباطاتتم از همین االن قطع میکنی .منم تا اون موقع کارا رو درست میکنم و میام .پس تو روستا همو
میبینیم.
سرش را پشتسر هم تکان داد که پرهام گفت:
 خوبه .پس من رفتم.طناز خداحافظی کرد و پرهام از خانه بیرون رفت.
رو به صابری گفتم:
 مراقب اوضاع باش.چشمی گفت که پیاده شدم و سریع ماشینی را نگه داشتم .بعد از نشان دادن کارتم از رانندهی متعجب و مسن خواستم
که با فاصله پشتسر ماشین پرهام راه بیفتد .به مغازهی کوچک تعمیر و فروش لوازم الکتریکیاش که رسید ،پیاده
شد و من از داخل ماشین به او چشم دوختم .صدای نگران راننده به گوشم خورد:
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 مجرمه؟پاسخی ندادم .هینی کشید.
 نکنه قاتله؟در مغازه را باز کرد و وارد شد.
اینبار مرد وحشتزده گفت:
 قاتل جنایتکاره؟عصبی بهسمتش برگشتم و نچی کردم.
 میشه لطفاً ساکت باشین؟بیچاره چشمی گفت و در خودش کز کرد .نگاهی ناراحت به چهرهاش انداختم.
 ببخشید بابت لحنم .من این روزا خیلی عصبیام .ببخشید پدرجان.سریع گفت:
 خواهش میکنم.لبخندی زدم و نگاهم را از او گرفتم .من باید از راز آن کیس لعنتی سر درمیآوردم؛ ولی چهطور؟
نگاهی به اطراف انداختم .ساکت و خالی از آدم .بافکری که به ذهنم رسید ،نگاهم را به مرد دادم.
 شما میتونی حواس این آقا رو پرت کنی تا من برم داخل؟ بعدش میتونین برین.متعجب به خودش اشاره کرد.
 من؟ حتماً ولی چهطور؟به دستگاه خودپردازی که آن طرف خیابان بود اشاره کردم.
 بهش بگین بلد نیستم ازش استفاده کنم.عابربانکم را بهسمتش گرفتم.
 اینو بگیرین .وقتی رمزشو پرسید ،خودتون رو به فکر کردن بزنین و طولش بدین .از مغازه که اومدم بیرون ،بیخیالشبشین.
سرش را تکان داد و بعد از گرفتن کارت از ماشین خارج شد .چند ضربه به شیشهی مغازهاش زد و باالخره پرهام را
بیرون کشید .بعد از خروج و دور شدن آنها ،بهسرعت وارد مغازه شدم و از بین چند کیس دیگر ،کیس موردنظرم را
پیدا کردم .بلندش کردم و سریع به یکی از مانیتورها وصل کردم؛ ولی هرکاری کردم روشن نشد .دوباره تمام اتصاالت
را بررسی کردم و درست بود .پس از اینکه ناامید شدم ،اتصاالت را قطع کردم و کیس را برداشتم تا به جای قبلیاش
برگردانم که یکلحظه از دستم لیز خورد و با ضرب به زمین خورد؛ اما برخالف تصورم صدای برخوردش به زمین
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آنقدرها هم بلند نبود .چرا؟ کنجکاو بلندش کردم و بعد از پیدا کردن پیچگوشتی کوچکی مشغول باز کردن پیجهایش
شدم .از چیزی که میدیدم هم متعجب ،هم خوشحال ،هم عصبی بودم .چه روش خفن و زیرکانهای داشت این پرهام.
با اینکه مطمئن بودم داخل پاکتهای مشکی کوچک چیست؛ ولی باز هم یکی از حدوداً چهل بسته را با دندانم سوراخ
کردم و کمی از پودر سفید داخلش مزهمزه کردم .خودش بود! سریع همان یک بسته را برداشتم و دوباره کیس را
سرهم کردم .بهسرعت از مغازه بیرون دویدم و روبه مرد که هنوز هم مشغول سروکلهزدن با پرهام بود ،دستی تکان
دادم .بدون اینکه واکنشی نشان دهد ،کارت را از دست پرهام کشید و بعد از چند لحظه بهسمت من که پشت باجهی
تلفن ایستاده بودم آمد .کارت را به دستم داد که لبخندی زدم.
 ممنون .شما کمک خیلی بزرگی کردین.لبخندی زد و با مهربانی خداحافظی کرد .پرهام هم وارد مغازهاش شد .منتظر ایستادم؛ چون حدس میزدم مشتریها
برای گرفتن موادشان سراغش میآیند وگرنه دلیل دیگری نداشت که آنها را در این شکل و شمایل دنبال خود تا
اینجا بیاورد.
چه کار و کاسبی هم راه انداخته بود و ما خبر نداشتیم .خرید ،فروش و قاچاق موادمخدر بهصورت عمده و خرده!
نمیدانم چرا به دلم افتاد به شیوا زنگ بزنم .شمارهاش را گرفتم که با صدای گرفتهاش مواجه شدم.
 الو کارن؟لبخندی زدم.
 به سالم خانوم! چرا صدات گرفته؟اخم کردم.
 ببینم گریه کردی؟سریع خندید.
 نه بابا گریه چیه؟ خواب بودم.به ساعتم که عقربههایش دوازدهونیم را نشان میداد ،خیره شدم و مشکوک گفتم:
 ساعت دوازدهونیم ظهرهها! مطمئنی خواب بودی؟خندید.
 همینه که هست!خندیدم.
 باشه ببینم عکسایی که بهت دادم به دردت خورد؟ از اونجایی که خیلی زود داده بودی ،نه.451
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دروغ چرا؟ خیلی خوشحال شدم .دلم نمیخواست کسی شیوا را در آن لباسهای زیبا و جذاب ببیند .یا حتی بدتر،
جذب زیباییاش شود.
با این حال لحنم را عادی نگه داشتم و با خنده گفتم:
 پس دلیل آشنایی ما آخرشم به درد این تبلیغات نخورد.خندید.
 راستشو بخوای چه بهتر! برند محبوبیه ولی از لباسای زیادی جذبش خوشم نمیاد .خواستهی جهان بودو غیرقابلرد.
اخمی کردم.
 پس همون بهتر که نشد .جهان بره فکوفامیل خودشو تو این کار بیاره.خندید.
 خیلهخب بابا غیرتی نشو! ببینم مگه تو نگفتی چند روزی کار دارم؟ برو سرکارت جناب سروان.خوب شد گفت وگرنه تا صبح هم حرف میزدیم ،متوجه نمیشدم برای کار دیگری اینجا آمدهام .سریع خودم را
جمعوجور کردم.
 وای آره! پس خداحافظ.خندید.
 سربههوا خداحافظ.قطع کردم و اطراف را نگاه کردم .چند دقیقه بعد جوان الغر و بیجانی وارد مغازهی پرهام شد و چند لحظه بعد بیرون
آمد .بهسمتم آمد که سریع راهش را سد و دهان و دستهایش را از پشت گرفتم .در گوشش زمزمه کردم:
 پرهام ساقیته؟ چند وقته برات مواد میاره؟سعی داشت حرف بزند که سریع خبر دادم بیسروصدا برای بردنش و آوردن یک ماشین هم برای من بیماشین
بدبخت بیایند .دوباره گفتم:
 جواب همه اینا رو وقتی ساقی جانتم بازداشت کردم میدی .تو قراره شاهد باشی و اعتراف کنی پس مثل بچهیآدم دنبال مأمورا میری و وقتی اونجا ازت سؤال پرسیدن ،همه چیو میگی .تا وقتی حرف نزنی ،مواد بیمواد!
بچهها که رسیدند ،پسر را تحویلشان دادم و خودم با ماشین پشت درختهای آن طرف خیابان منتظر ماندم .وقتی
پرهام مغازه را تعطیل کرد و سوار ماشین شد ،با احتیاط پشتسرش راه افتادم .این چرا اینقدر زود آمد و اینقدر هم
زود تعطیل کرد؟ یعنی تنها کارش همین بود؟
کمکم به خانه خودشان رسیدیم .به فرزین که داخل ماشین مراقب بود نگاه کردم و پیام دادم:
452
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 من اینجام .میتونی بری استراحت کنی .بعداً دوباره خبرت میکنم.از داخل ماشین نگاهی به اطراف انداخت و وقتی نگاهش به من افتاد ،پیام داد:
 چرا اومدی؟ خب من بودم دیگه. دنبال پرهام کشیده شدم اینجا .از این به بعد خودم مراقبشم تو برو.برای هومن فرستادم:
 آماده باش .نزدیکای ساعت هشت با نگار طرفای خونهی طناز برید .هروقت اومدن دنبالش ،شما هم دنبالشونمیرید .به نگار هم خبر بده و هرچی وسیله الزم دارین جمع کنین .دارن میرن یه روستا و به احتمال زیاد دو-سه
روزی اونجان.
 باشه تو چیکار میکنی؟ منو فرزین مراقب پرهامیم.نزدیکهای غروب دوباره فرزین آمد و من به اداره برگشتم .مدام با فرزین و شخصی که مراقب طناز بود در تماس
بودم که رحمانی در اتاق را زد.
 بیا تو.وارد شد و احترام گذاشت.
 قربان مجوز نبش قبر داده شد.لبخندی زدم.
 عالیه! به پرهام اطالع بدین.حدوداً نیمساعت بعد صابری خبرم کرد که پرهام دوباره به خانهی طناز رفته .پوزخندی زدم .حتماً زیادی هم هول و
دستپاچه شده.
 باشه مکالمشون که تموم شد ،فایلشو برام بفرست.چند دقیقه بعد ،فایل صوتیشان به دستم رسید.
طناز گفت:
 چرا دم به دقیقه اینجایی؟ تو نمیتونی زنگ بزنی؟ نه میترسم پلیسا خطمو چک کنن .ول کن این حرفا رو طناز! زود جمع کن که اوضاع داره خطری میشه .مجوزنبش قبر پرویز رو گرفتن قراره برن سراغش.
صدای نگران طناز نزدیکتر شد.
 چی؟ مگه تو نگفتی فعالً اوضاع آرومه و از مجوز خبری نیست؟453
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 بابا من چه میدونستم این پلیسه اینقدر سیریشه و زود مجوز رو میگیره؟ از زبون خودشون شنیدم که میگفتنخیلی زمان میبره .هرکاری میکرد ،نمیتونست مافوقشو راضی کنه.
 خب حاال میخوای چیکار کنی؟ نترس تا زمانیکه بتونیم خارج شیم ،زمان میخرم .امشب زودتر از پلیسا مهمون مُردههام .زود آماده شو .فعالً.صوت که قطع شد ،سریع به هومن خبر دادم با نگار سراغ طناز بروند .به فرزین هم گفتم دنبال پرهام برود و آدرس
را بفرستد .چند دقیقه بعد ،زنگ زد و با ترسولرز گفت:
 کارن؟ این چرا اومده تو قبرستون؟ واسه جمعوجور کردن گنداش اومده.ریز خندیدم.
 چیه؟ میترسی؟ نترس من االن میام .شب پرهیجانی داریم .آدرس رو بفرست.سوار ماشین شدم و به آدرسی که فرزین داده بود ،رفتم .شب شده بود و هوا تاریک .پیاده شدم و از پشتسر بهسمت
فرزین که بیرون از ماشین پشت درختی ایستاده بود ،رفتم .میلرزید؛ اما لحظهای نگاهش را از ساختمانی شبیه
مردهشورخانه نمیگرفت .دست روی شانهاش گذاشتم که هینی کشید و با چوب بهسمتم برگشت.
 کاریم داشته باشی با چوب میزنم تو سرت.اما با دیدن من ،چشمانش درشت شد و چوب را انداخت.
 کارن تویی؟ ترسوندیم.آرام خندیدم.
 خجالت بکش مرد گنده! تو هنوزم از روح و این حرفا میترسی؟چشمغرهای رفت.
 بله میترسم .هم از روح ،هم از مرده ،هم از تاریکی و االن بدبختانه همهشون دورم جمع شدن .بمیری کارن کهمنو به این روز انداختی! نگو که خودت از هیچی نمیترسی.
خندیدم.
 باشه بابا اصالً من ترسو!به ساختمان کوچک اشاره کردم.
 ببینم پرهام رفت اونجا؟ مردهشورخونست؟لرزان گفت:
 وای آره! یعنی دارن چیکار میکنن؟454
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ابرویی باال انداختم.
 نمیدونم واال شاید دارن گلیاپوچ بازی میکنن! آخه فرزین خدایی تو مردهشورخونه چیکار میکنن؟گیج و وحشتزده چرخی دور خودش زد و دستش را در موهایش فرو کرد.
 نمیدونم من قاط زدم دیگه.با خارج شدن مردی از اتاقک ،حواسم جمع شد .در تاریکی شب هم میشد نگرانی چشمان براقش را فهمید .بهسمتمان
آمد که فرزین عقب پرید؛ ولی من بازوی مرد را کشیدم که بدجوری ترسید و بهسمتم پرت شد.
 کجا؟ اون تو چه غلطی میکردی؟خودش را عقب کشید و غرید:
 منظورت چیه؟ خب مرده میشورم .کارم اینه .تو کی هستی؟ نصفهشبی وسط قبرستون خِر مردهشورا رو میگیریکه چی بشه؟
ابرویی باال انداختم.
 اگه بگم پلیس حله؟کارتم را نشانش دادم .نور موبایلش را روی کارت انداخت و چهرهاش از قبل وحشتزدهتر شد .پرسیدم:
 گفتی مرده میشوری؟ کیو؟ منظورت بدل پرویزه؟و باز هم نگرانتر شد و قبل از اینکه تالشی کنم ،خودش زبان باز کرد:
 بهخدا من بیتقصیرم آقا .برادرش ،غروبی مجبورم کرد .یکیو فرستاد اینجا ،یه بدبخت رو آشوالش جلو چشممانداختن گفتن اینو میشوری و تو قبر پرویز میذاری .آقا اینقدر زدن داغونش کردن که اصالً صورتش معلوم نیست.
من نمیدونم اینا چه آدمایین!
لب زدم:
 احمق! پس فکر میکنه با اینکار بیشتر وقت منو برای آزمایش روی جسد و شناساییش تلف میکنه.با صدای مضطرب مرد ،حواسم جمع شد.
 به خدا من نمیدونم اینا چه مرگشونه! اگه منو به کشتن تهدید نمیکردن ،سریع همه چیو به پلیس میگفتم .من...وسط حرفش پریدم:
 بسه دیگه اینقدر حرف نزن .به جرم جنابعالی هم بعداً میرسیم .خب تعریف کن! بگو پرهام همونیه که چند روزپیشم ازت خواسته بود یه قبر خالی برای برادرش جور کنی؟ منتهی اینبار نه با تهدید به مرگ ،با وسوسهی پول
درسته؟
دستوپایش را گم کرد.
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 نه نه! بهانهی بیخود نیار .به وقتش همه چیو اعتراف میکنی.فرزین عصبی توپید:
 بیشرفا! یعنی یه بدبخت دیگر رو واسه نجات پرویز کشتن؟غریدم:
 کارشون اینه! خدا میدونه تا حاال واسه نجات خودشون چند نفر رو قربانی کردن؛ ولی دیگه تمومه.رو کردم به مرد و گفتم:
 خب ،االن پرهام اون توعه مگهنه؟ آ ...آره .گفت خودم باید نظارت کنم. پس تو چرا اومدی بیرون؟ من تنهایی نمیتونستم کار رو تا موقعی که میخواست ،تموم کنم .میخواستم برم پسرم رو برای کمک بیارم.دست فرزین را کشیدم.
 خوبه چون پسرت اینجاست.چشمهای فرزین اندازهی توپ شد.
 جان؟ شما یه امشب شغلت به مردهشور تغییر میکنه.توپید:
 من غلط بکنم بابا من میترسم .خودت برو.غریدم:
 فرزین بچهبازی در نیار دیگه من باید اینجا مراقب باشم .تازه نمیتونم بیام جلو پرهام رژه برم که اون منو میشناسه. خب ...خب ...یکی دیگه رو خبر کن.دستی روی شانهاش زدم.
 راه نداره جان تو!آب دهانش را پرسروصدا قورت داد.
 یعنی هیچی؟سرم را به چپوراست تکان دادم.
 متأسفم!456
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به مرد اشاره کردم.
 هی تو! میذاری همکارم کارشو درست انجام بده و به روی خودت نمیاری .اگه بفهمم خواستی زیرآبی بری ،کارتتمومه.
با استرس سرش را تکان داد.
 آقا من که از خدامه از شر این خانواده خالص بشم. خوبه.فرزین را بهسمت مرد هل دادم.
 به همکارم کمک میکنی.فرزین گفت:
 اینجا میمونیا ولم نکنی بری.کالفه سرم را تکان دادم و پوفی کشیدم.
 برو دیگه صبح شد.با قیافهای ترسیده نگاهم کرد و بهناچار دنبال مرد رفت.
چند دقیقه بعد ،پرهام از اتاقک بیرون آمد و رفت .پشتسرش راه افتادم .یکلحظه برگشتم عقب و لب زدم:
 شرمنده فرزین جان! خوش بگذره با مرده ها.پرهام دوباره به خانه برگشت و من هم ترجیح دادم مراقبش بمانم.
به هومن زنگ زدم.
 الو؟ سالم چه خبر؟غرید:
 دست رو دلم نذار که خونه! این نگار منو کشت بس که آب و غذا و دسشویی و فالن خواست .بابا من که نمیتونموسط راه نگه دارم .گمشون میکنیم.
خندیدم.
 خب اینا رو به خودش بگو .باید بدونه اینکار چهقدر سخته!داد نگار به هوا رفت.
 غیبت منو نکنین سروان.خندیدم.
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 خوب حواست بهشون جمع باشه اکی؟ اگه نقنقای بانو بذاره چشم فعالً.قطع کردم و تکیهام را به صندلی دادم .فکرم سمت شیوا رفت .یعنی االن چیکار میکرد؟ گیج میزدم و نمیدانستم
چهطور باید از شیوا خواستگاری کنم .نگران بودم .مخصوصاً با حضور عمه! چه نقشهای برای من بدبخت در سر
داشت ،فقط خدا میدانست.
به ساعتم نگاه کردم .حدود یازده شب بود .خیرهی در خانهی پرهام مانده بودم که با اساماس فرزین ،حواسم جمع
شد.
 قراره بره انباریشون .فقط همین رو فهمیدم .دیگه از من هیچی نخواه دارم سکته میکنم.تکخندهای کردم و فرستادم:
 خوبه پس من میرم دنبالش.فرستاد:
 توغلط میکنی تنهایی بری .همون بس بود که منو تنها ول کردی به امون خدا!جوابی ندادم .امشب کار پرهام تمام شده بود .شده به قیمت جانش ،یا به قیمت جانم! شب آخر خوشیهایش ،دیشب
بود .زیاد نگذشته بود که دوباره از خانه خارج شد .اینبار مطمئن بودم کجا میرود پس به محض راه افتادنم ،به اداره
خبر دادم تا نیروها آماده شوند؛ چون بعید میدانستم فرزین در آن حالت کما ،هوشوحواس درستی برای خبر دادن
داشته باشد.
با فاصله پشتسرش حرکت میکردم .از شهر خارج شدیم و بعد از حدوداً بیست دقیقه به ساختمان قدیمی و بزرگی
رسیدیم .مسلماً در این برهوت متوجه ماشین من شده بود و منتظر بود که خفتم کند .چه بهتر! میان درختان خشکی
که دورتادور ساختمان قدیمی و بزرگ کشیده شده بود ،توقف کرد .ایستادم که موبایلم زنگ خورد .هومن بود .جواب
دادم:
 سالم هومن.توپید:
 سالم و زهرمار یه چرتوپرتایی به گوشم خورده .باز چه غلطی داری میکنی کارن؟ بفهمم تنهایی جم خوردیکشتمت.
نچی کردم.
 هومن اینقدر حرف زیادی نزن .من االن نزدیک یه ساختمون بزرگم که انگار واقعاً انباریشونه .احتماالً فهمیدندنبالشونم پس قطع کن و بذار تا وقت هست به کارم برسم.
458
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داد زد:
 چی؟ تو غلط کردی تنهایی رفتی اونجا تازه راحت میگی فهمیدن دنبالشونی؟ مرد حسابی اگه بزنن بکشنت منجنازهت رو چطوری پیدا کنم؟
بیتوجه به حرفش از ماشین پیاده شدم.
 من رفتم داخل .بچههام دارن میان.دوباره داد زد:
 کارن از خر شیطون بیا پایین صبر کن تا بقیه برسن.غریدم:
 وای به تو هومن! نمیخواد نگران من باشی وظیفهی خودت رو بچسب.توپید:
 ببر صداتو! خطرناکه کارن توروخدا بیخیال شو .اگه ببیننت ،یه سلول سالمم تو بدنت برات باقی نمیذارن.لبخند کجی زدم.
 منم همینو میخوام. اینکه سوراخسوراخت کنن؟دور دیوار بلند ساختمان چرخیدم تا شاید محلی برای ورودم پیدا کنم.
 نه ،اینکه منو ببینن .تا اون موقع حتماً نیروهامون رسیدن پس نترس.قسمت کوتاهتری را که چندجا برای باال رفتن داشت ،پیدا کردم.
 من میخوام برم داخل .قطع میکنم.خواست حرفی بزند که سریع قطع کردم و گوشی را داخل جیبم انداختم .خودم را از دیوار باال کشیدم و پشت
درختهای بلند با برگهای پاییزی پریدم .از پشت برگهای زرد و نارنجی به ساختمان وسطی نگاه کردم که موبایلم
داخل جیبم لرزید .حتماً هومن بود پس بیخیال جواب دادن شدم و بعد از وارد شدن پرهام و شخص دیگری که
همراهش بود به داخل ،با احتیاط بهسمت ضلع جنوبی ساختمان رفتم .از حیاط تا زیر ساختمان چند پله میخورد .حاال
که نمیتوانستم وارد ساختمان شوم ،پس گشتن همینجا بهتر بود .پایین رفتم و بهزحمت با سر سوئیچم در آهنی و
زنگ زده را باز کردم .پر از کارتونهای بزرگ بود .میدانستم که زود بهسراغم میآیند پس بهسرعت تکتکشان را
باز کردم و از زیر گندم و برنج و غیره به بستههای موردنظرم رسیدم .آدرس را برای یکی از ستوانها فرستادم و
نوشتم:
 بیاین زیرزمین ضلع جنوبی ساختمون.459
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همان لحظه موبایلم زنگ خورد .هومن بود .پوفی کشیدم و کالفه جواب دادم:
 بله؟ باالخره کار خودتو کردی نه؟ کارن از اون خونهی لعنتی بیا بیرون .میمیریها!لبخند کجی زدم.
 نترس .بعدشم باالخره که چی؟ یه روز باید بمیرم.با صدای دورگهای توپید:
 آره ولی االن نه لعنتی! خاکتوسرت مگه تو نمیخوای با شیوا ازدواج کنی؟ حاال اون دخترهی بدبخت و خودتهیچی ،من بیچاره این همه قری که تو کمرم مونده رو باید کجا بریزم؟
خندیدم .عصبانیتش هم شیرین بود.
توپید:
 کوفت! الاقل از اون خونه نمیای بیرون ،اون نیش واموندهت رو ببند صدای نحست رو میشنون .چقدر من بایدحرص دیوونهبازیای تو رو بخورم آخه؟ آخر از دستت سکته میکنم.
قطع کرد .با صدای قدمهای دونفر که هر لحظه نزدیکتر میشدند ،خودم را پشت کارتونها مخفی کردم.
وارد شدند و پرهام گفت:
 اینم از آخرین جنسا .تمام و کمال.مشغول حرف زدن راجع به مواد بودند که حامد اس داد:
 مراقب باش .ما رسیدیم؛ ولی چند نفر دیگه هم وارد ساختمون شدن.حامد؟ من که مرخصی بهش داده بودم .خواستم تعجب و عصبانیتم را با تایپ کلمات بیان کنم که با برخورد لبهی
سرد اسلحه به گردنم پوزخندی زدم .اسلحه را روی سرم فشار داد.
 بچرخ.پرهام بود .لبولوچهام را بستم و با دستهای باال بهسمتش برگشتم .اسلحه را روی پیشانیام قرار داد و پوزخندی زد.
 زیادی ضایع و تابلو عمل میکنی سروان.در همان حالت بلند شدم و لبخند کجی زدم.
 پس کارم رو درست انجام دادم.تکخندهای کرد.

460

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 چیه؟ فکر کردی چون چندتا پرونده حل کردی و دو-سهتا بیعرضهتر از خودت بهت بله قربان میگن ،همه روحریفی؟ نه جناب ما نابود نمیشیم .کسی که سر از کارمون در بیاره رو نابود میکنیم .اونوقت میتونه بره اون دنیا تا
دلش خواست گزارشمونو بده.
لبخند کجی زدم.
 خب این از وضعیت من! موندم تو میخوای اون دنیا چه خاکی تو سرت بریزی؟ پروندهی این همه قتل و جنایتو قاچاق رو میتونی اونجا هم همین جوری با کشتن یه آدم ببندی؟ آره؟
داد زدم:
 کثافت! آدمای آشغالی مثل تو حتی لیاقت نفس کشیدنم ندارن.صورتش از عصبانیت قرمز و رگهایش بیرون زد .اسلحه را روی پیشانیام فشرد.
 خفه شو! انگار خیلی دوست داری مرگ حقیرانهت رو جلو بندازی آره؟پوزخندی زدم.
 اوم مرگ توعه که حقیرانهس این مرگ برا من یه افتخاره.با نوک اسلحه به عقب هلم داد.
 اگه زر زرات تموم شد اعالم کن تا بفرستمت اون دنیا تو این هیریویری حوصلهی تو رو دیگه ندارم.با صدایی که داخل بلندگو پخش شد ،رنگ از چهرهاش پرید .نیروهایمان بهسمت انباری آمدند و من هم از حواسپرتی
پرهام استفاده کردم .سریع لگدی به شکمش زدم و اسلحهاش را قاپیدم .بهسمتش هردویشان نشانه گرفتم.
 از جاتون تکون نخورین.مردی که همراهش بود هم روبه من اسلحه کشید؛ ولی با ورود نیروهایمان و تهدیدشان به انداختن اسلحه ،کارش
نصفه ماند.
اسلحه را جلویش انداختم.
 آشغاالی عوضی! بهشون دستبند بزنین و بیارینشون باال.از پلهها باال رفتم که حامد بهسمتم دوید و نگران توپید:
 این دیگه چهکاری بود کارن؟ خطر از بیخ گوشت گذشت .دیوونه شدی مگه؟ چرا تنها اومدی اینجا؟خندیدم و چندبار روی شانهاش زدم.
 حاال که دیگه به قول خودت از بیخ گوشم گذشت.به ساختمان اشاره کردم.
 پس زودتر کل اینجا رو بررسی کنین و تا مورچهای که کف زمینشم داره راه میره ،دستگیر کنین.461
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خندید.
 چشم ولی شمام خودت رو آماده کن که هومن دختلو بیاره.اخمی کردم.
 اصالً ببینم مگه من به تو مرخصی ندادم؟ پس چرا االن اینجایی؟لبخندی شیطانی زد و عقبعقب رفت.
 فعالً وقت ندارم .برم به دستوراتی که دادین عمل کنم.سری تکان دادم و چشمغره رفتم.
 باشه باالخره که به دستوراتم عمل میکنی و برمیگردی اداره ،اونوقت نشونت میدم.***
به زمان حال برگشتم .روبه حامد اخمی کردم.
 راستی این دو روزه وقت نکردم حسابت رو برسم .فکر نکنی یادم رفتهها.هومن و فرزین یکصدا گفتند:
 ما هم یادمون نرفته.عقبعقب رفتم و آن دو بیتوجه به موقعیتشان و بابا که مثالً مافوقمان بود ،با لبخندی شیطانی بهسمتم آمدند .دو
دستم را جلویم گرفتم و همانطور عقب رفتم.
 بیخیال بابا فرزین تو که خوشبختانه کابوسای شبانهت تموم شده هومن جنابعالیام که نگرانیت راجع به من برطرفشد.
چشمکی زدم و به نگار که از دور نگاهمان میکرد و از جایش تکان نخورده بود ،اشاره کردم.
 تازه این مأموریتم که خیلی واسهت بد نشد پس چی میگی دیگه؟غرید:
 ببند اون دهن واموندهت رو نزدیک بود بهخاطر این کار احمقانهت سکته کنم.هردو وسط راهروی زندان به جانم افتادند و تا میخوردم کتکم زدند .بابا را بیخیال ،باید میگذاشتم چند روزی با
مجرمهایش خوش باشد .نگار و حامد هم که کالً خودشان بیخیال بودند .انگارنهانگار که من در حال موت بودم.
نالیدم:
 بابا بسه دیگه خیرسرتون من مافوقتونم .کدوم پلیسی رو دیدین که با مشت به جون مافوقش بیفته؟داد زدنهایم فایده ای نداشت و بدتر ضرباتشان محکمتر میشد .انگار منتظر بودند از شر این پرونده خالص شویم
تا مجازات کل این چند روز را یکجا سرم دربیاورند.
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***
«فرزین»
غریدم:
 حقته نکبت!هرچهقدر هم که کتک میخورد کم بود .هنوز هم با یادآوری خاطرهی آن شب ،تمام موهای تنم سیخ میشد .از
فاصلهی یکمتری جسد ایستاده بودم و وحشتزده نگاهش میکردم که صدای اعتراض پرهام بلند شد:
 منتظر چی هستی؟ کمکش کن دیگه.سرم را تکان دادم و جلو رفتم .با هربار دست زدن به بدن سردش ،یک سکته میزدم .موبایل پرهام زنگ خورد.
 الو؟ ... بهت که گفتم حلش میکنم پرویز .طناز رو فرستادم پیشت حاالم دارم به این قضیه رسیدگی میکنم .تو نگراننباش به اندازهی کافی زمان واسه رفتن داریم.
 ... آره امشب باید برم جنسا رو به نوید نشون بدم .فروش اینام که تموم شد ،دیگه کاری نداریم. ... اکی خداحافظ.از اتاقک بیرون رفت و من هم سریع دست از کار کشیدم .انگار دستهایم اضافهی بدنم بودند و گیج میزدم که با
برخورد شی محکمی به سرم ،تعادلم را از دست دادم .سرم را محکم گرفتم و دادم به هوا رفت .دیدم تار شده بود و
فقط توانستم فرار غسال را ببینم .بهسختی بلند شدم و دنبالش دویدم .سرم بدجور گیج میرفت .چند لحظه بعد،
صدای افتادن شخصی را شنیدم و خودم هم با فاصلهی کمی از آن پایم داخل قبری گیر کرد و محکم روی جسم
سختی افتادم .آدم بود .سریع عقب پریدم و سرم را باال آوردم .داد زدم:
 تو ملکهی عذابی؟ جان تو من هیچکاری نکردم .توروخدا دست از سرم بردار.اما با جمع شدن حواسم و دقت به قیافهاش ،شناختمش .خواست از قبر بیرون برود که سریع بازویش را گرفتم و عقب
کشیدمش.
 کجا؟ وایستا ببینم.چاقوی جیبیام را بیرون آوردم و روی گردنش گذاشتم.
 بلند شو.463
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با احتیاط بلند شد و من هم همراهش ایستادم .بهسمت ماشین هلش دادم و به دستانش دستبند زدم .سوار شدیم و
به محض اینکه تحویلش دادم ،به خانهی هومن رفتم .همین که هستی در را باز کرد ،وارد شدم و خودم را داخل
حمام انداختم.
هستی از پشتدر داد زد:
 آقا فرزین؟ اتفاقی افتاده؟شیرآب را باز کردم و داد زدم:
 میکشم من فقط کارن رو میکشم.تا میتوانستم خودم را سابیدم .چند دقیقه بعد ،دست از خودزنی برداشتم و لب زدم:
 ینی هنوزم مُردهایَم؟خودم جواب دادم:
 آره یهدور دیگه.و این پروسه تا ده مرحله ادامه داشت .خواستم از حمام بیرون بروم که تازه متوجه شدم هیچ لباسی ندارم .خالصه با
یک عالمه خجالت از هستی خواستم لباسهای هومن را برایم بیاورد .لباسها را پوشیدم و از حمام بیرون رفتم .داشتم
سکته میکردم .روی مبل نشستم و زانوهایم را بغـ*ـل کردم .از ترس میلرزیدم .غریدم:
 میکشمت کارن خفهت میکنم.باالخره هستی بعد از چند پرسش ساده راجع به هومن و کارن که االن کجا هستند ،راضیام کرد که میتوانم بخوابم.
با هر بدبختی که بود خوابم برد؛ ولی مگر راحتی به من آمده بود؟ آن جسد وحشتناک ولم نمیکرد.
مدام داد میزدم که با تکانهای شخصی از جا پریدم .داد زدم و عقب پریدم:
 جان مادرت ولم کن! داداش ،خدا بیامرزدت قول میدم صدتا فاتحه بخونم.صدای خندهی کارن باعث شد تازه متوجه چهرهاش شوم.
 چته فرزین؟ نترس بابا منم! اون جسد بدبخت هم االن تو آزمایشگاست.اخمی کردم و بالشتم را برداشتم .از جایم بلند شدم.
 فعالً باهات کاری ندارم میخوام قشنگ عصبانیتم جمع بشه بعد بزنم کالً بترکونمت.خندید که چشمغرهای رفتم و از اتاق خارج شدم .بالشتم را وسط هال انداختم و خوابیدم؛ ولی مگر خواب به چشمم
میآمد؟ دوباره بالشتم را برداشتم و با اکراه به اتاق برگشتم .کارن هنوز بیدار بود .در همان حالت درازکشیده ،الی
پلکهایش را باز کرد و خندید.
 چی شد؟ چرا برگشتی؟464
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بالشتم را کنارش انداختم.
 کوفت!خودم را روی زمین پرت کردم و پشت به کارن خوابیدم .صدای خندهی ریزش بدجور روی مخم بود؛ ولی باالخره
خوابم برد.
حاال که به عقب برمیگشتم و فکر میکردم ،باز هم این حق را به خودم میدادم که بیشتر از اینها باید کارن را بزنم.
«هومن»
نمیدانم چرا وسط این مأموریت کوفتی خاطرات بچگیام یادم افتاده بود .با خودم فکر کردم شاید تیراندازی مثل
همیشه حالم را بهتر کند پس تا قبل از اینکه کارن دستور دیگری بدهد ،سراغش رفتم که متوجه شدم شخص دیگری
هم آنجاست .رد صدای تیر را گرفتم و نزدیکش شدم .زن بود .پشتسرش ایستادم و به تیر اندازیاش دقت کردم.
بیشترشان به هدف میخورد .با شنیدن صدایم بهسمتم برگشت.
 عالیه!با دیدن چهرهاش چشمانم درشت شد .نگار؟
بهسمتش قدم برداشتم.
 نگار؟ باورم نمیشه! تو کی فرصت کردی اینقدر ماهر بشی؟دستی روی چشمان قرمزش کشید.
 خیلی وقته .اینکار بهم آرامش میده.در صورتش دقیق شدم.
 گریه کردی؟لبخند کمرنگی زد و بینیش را باال کشید.
 ایرادی داره؟سرم را به چپوراست تکان دادم و لبخندی زدم.
 فکر نمیکنم .به گذشته مربوط میشه؟سرش را تکان داد.
 هی یهجورایی!کنارش ایستادم.
 پس همدردیم! معنیش اینه که میتونیم باهم تمرین کنیم؟خندید.
465
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 دوتا همدردی که از هم متنفرن! دقیقاً!هر دو مشغول شدیم که با زنگ کارن متوقف شدیم .بعد از قطع کردن تماس ،سریع تمام صحبتهای کارن را تحویل
نگار دادم و بهسرعت آمادهی رفتن شدیم .بهانهای نبود که نگار در ماشین نیاورد .دیوانهام کرده بود .دخترهی لوس!
تقریباً تا نصفهشب در راه بودیم تا باالخره در روستای کوچکی توقف کردند .در خانهای را زدند و پیرمردی باز کرد .با
فاصله از آنها ایستادم که وارد خانه شدند .بدون نگاه کردن به نگار غریدم:
 دسشویی ،آب ،غذا ،کوفت و زهرمار! رسیدیم .هرکاری داری انجام بده دختر که بیچارم کردی .کی حاضره با توزندگی...
نگاهم که به پلکهای بستهاش خورد ،حرفم نصفه ماند .غریدم:
 خوابیدی؟ منه بدبخت این همه رانندگی کردم بعد تو با خیال راحت گرفتی کپیدی؟با موبایلم ضربهای به بازویش زدم.
 پاشو دخترهی نکبت!محکم تر زدم.
 پاشو دیگه!ولی فایدهای نداشت .پیاده شدم و در را محکم به هم کوبیدم؛ ولی باز هم اثر نداشت .چه خواب سنگینی داشت.
ماشین را دور زدم و با تردید دهانم را نزدیک گوشش بردم .کشیده داد زدم:
 ساعت خواب بلند شو.از خواب پرید و وحشتزده نگاهم کرد .با اخم توپید:
 چه غلطی داری میکنی؟سکته کردم احمق!توپیدم:
 خودتی! خب میخواستی چیکار کنم؟ صدبار صدات زدم؛ ولی بیدار نشدی.اخمی کردم و بهسمت شیرآبی که کنار درخت کوچکی بود ،رفتم .آهسته گفتم:
 خیال میکنه زیبای خفتهس و باید با بـ..وسـ..ـه از خواب بیدارش کنن.داد زد:
 جنابعالیام شاهزاده نیستی.چشمانم درشت شد و ایستادم .چه گوش تیزی داشت.
466
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از ماشین پیاده شد و پشتسرم آمد .آبی به دست و صورتم زدم و برگشتم که محکم به هم خوردیم .پسم زده و
انگشت اشارهاش را به تهدید باال آورد.
 دستتو بکش! وای بهحالت اگه بخوای نزدیک من بشی.ابرویی باال انداختم و از کنارش رد شدم.
 اوهو! چه خودشم سطح باال میبینه .هروقت کارت تموم شد ،بیا کنار ماشین تا ببینم چه غلطی باید بکنیم حاال.به ماشین تکیه دادم و شمارهی کارن را گرفتم .خوابآلود جواب داد:
 بله؟ بله و زهرمار! اوالً که من خبر سالم موندنت و نباید از حامد بشنوم برگردم کشتمت .دوماً ،بابا من رو با این دخترهیدیوانه تو یه ده کوره ول کردی خب الاقل بگو باید چیکار کنم؟
کالفه گفت:
 من چه میدونم؟ یهجوری باید بینشون نفوذ کنین .کجا رفتن؟ تو خونهی یکی از اهالی روستا رفتن .یه مرد مسن در رو باز کرد. خب یهجوری بفهم از هویت اصلی این دوتا خبر دارن یا نه دیگه بعدشم خودتون رو بین اعضای اون خونواده جابدین .یهجوری وارد خونهشون بشین دیگه .من چه میدونم؟ مثالً تظاهر کنین پسر و عروس خونوادهاین.
چشمانم درشت شد و دادم به هوا رفت:
 چی؟ من غلط بکنم. اصالً همین که من گفتم راه دیگهای نداره. من بهشون میگم خواهر برادریم .تازه یه موضوع دیگه هم هست خنگول! زن پرویز منو میشناسه .نگارم میشناسه.غرید:
 من دیگه نمیدونم!مخم بعد صبح تا حاال ارور داده هرکار دوست داری انجام بده فعالً.نکبت! بداخالق که بود هیچ ،چه توقعاتی هم داشت بیشعور .زن و شوهر! هه!
نگار بهسمتم آمد.
 خب برناممون چیه؟نگاهش کردم.
 دو روز تحمل کردن هم! اینه برناممون! قراره من و تو دختر و پسر اون خانواده باشیم .یعنی خواهر و برادر باشیم.چشمانش درشت شد.
 جان؟467
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 باور کن منم عالقهای ندارم؛ ولی چاره چیه؟نچی کرد.
 خیلهخب االن باید چیکار کنیم؟ ببینم نمیتونیم که جلو چشم زنه غیب بشیم اون ما رو میشناسه. نه ولی اگه با صاحب خونه حرف بزنیم ،یهجوری میتونه دکش کنه.نگاهی به خانه انداختم که همان لحظه پیرمرد و همسرش از در خارج شدند .بهسمت شیرآب که انگار تنها منبع آب
روستا بود ،آمدند.
من و نگار هم از دو-سه متریشان گوش به حرفهایشان سپردیم.
دو ظرفی را که دستشان بود ،زیر شیرآب گذاشتند .پیرمرد گفت:
 زن ،حواست باشه غذات خوب باشهها .این دونفر مهمونن.زن اخمی کرد.
 پس کی قراره برن؟ خودش کم بود ،زنشم اضافه شد .اصالً معلوم نیست اینا کین؟ از کجا اومدن؟ میخوان کجابرن؟
مرد ظرف پر شدهی آب را برداشت.
 بس کن زن! به ما چه؟ این دوتا فقط یکی-دو روز دیگه مهمون ما هستن .مهمونم که حبیب خداست.رو کردم به نگار و گفتم:
 پس از هیچی خبر ندارن.بهسمتشان رفتم.
 بله مهمون حبیب خداست؛ ولی نه هر مهمونی!هردو نگاه متعجبشان را به ما دادند و پیرمرد گفت:
 منظورت چیه جوون؟به لباسهایم نگاهی انداخت.
 از شهر اومدی؟کارتم را بیرون آوردم و جلوی چشمانشان گرفتم.
 بله از تهران اومدم و وظیفهم گرفتن این دوتا جنایتکاریه که تو خونهتون پناه گرفتن.رنگ از رخ هردویشان پرید .پیرزن زمزمه کرد:
 ج ...جنایتکار؟نگار گفت:
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 بله ولی اصالً الزم نیست بترسین .منو همکارم اینجاییم تا جلوی فرارشون رو بگیریم.با نگرانی گفتم:
 اون دونفر قاچاقچی موادن .اونم از یه باند خیلی ب زرگ و خطرناک .قراره از کشور فرار کنن .اگه با ما همکاریکنین تا از کارشون بیشتر سردربیاریم و بفهمیم قصد دارن کجا برن تا بتونیم جلوشون و بگیریم ،خیلی عالی میشه.
پیرمرد تندتند سرش را تکان داد.
 خب ما باید چیکار کنیم؟ شما فقط ...فقط باید تظاهر کنین ما خواهر و برادریم و از اهالی این روستا هستیم .باید بهشون دسترسی داشتهباشیم؛ ولی از اونجایی که میشناسنمون ،توجهشون نباید جلبمون بشه.
زن گفت:
 فهمیدم .میتونین به خونهی خواهرم برین .یکم از ما فاصله داره.نگار گفت:
 پس ممنون میشم راهنمایی کنید .دوره؟ باید با ماشین بریم؟خندید.
 نه گلم .این روستا کالً چهقدره؟ دنبالم بیاین.قفل ماشین را زدم و پشتسر زن راه افتادم .روبه پیرمرد گفتم:
 لطفاً شما برین خونه که شک نکنن.سرش را تکان داد و با ظرفهای آب رفت .پیرزن زنگ خانهای را زد و به خانم تقریباً جوانتری نسبت به خودش که
گویا خواهرش بود ،شرایطمان را توضیح داد .زن لبخندی زد و سریع به داخل دعوتمان کرد .تشکری کردیم و بعد از
خداحافظی از پیرزن ،وارد شدیم .زن و شوهر پذیرایی کاملی کردند و قرار شد ما بچههای این دونفر باشیم.
***
با خوردن آفتاب به چشمانم ،بهسختی الی پلکهایم را باز کردم و دستم را جلوی پیشانیام گرفتم .در جایم نشستم
و گردنم را ماساژ دادم .به جای خالی پیرمرد که حاال فهمیده بودم نامش یونس است ،خیره شدم و بعد هم به ساعت
روی دیوار .اوه اوه! لنگ ظهر بود که خیرسرم مثالً مأموریت آمده بودم .از جا پریدم و با همان موها و ظاهر آشفته،
از اتاق بیرون پریدم .روبه پیرمرد پرسیدم:
 مش یونس چرا بیدارم نکردین؟ من کلی کار دارم اگه...مریمخانم آرام خندید و انگشتش را به معنای سکوت جلوی لبش گرفت.
 هیش!469
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به گوشهی اتاق اشاره کرد.
 همکارت خوابه.خیرهی نگار که خودش را در لحاف پیچیده بود و فقط صورتش پیدا بود ،شدم .عجب! اینکه از من بدتر بود.
مش یونس درحالیکه لقمهای نیمرو میگرفت ،گفت:
 دلمون نیومد بیدارتون کنیم؛ ولی میدونستیم که االناس بیدار بشین .پس صبحانهتون رو حاضر کردیم .بیا بگیرپسرم.
لقمه را از دستش گرفتم.
 ممنون ولی آخه دلمون نیومد یعنی چی؟ ما واسه کار اینجا اومدیم نه خواب و خوراک سیستم ما جوریه که تا یکیلگد نزنه زیرمون ،از خواب پا نمیشیم.
خندید و لبش را به دندان گرفت.
 وای این حرفا چیه؟ مگه کسی به مهمون لگد میزنه؟خندیدم .چه مهربان و مهماننواز بودند .مریم خانم بلند شد و از گوشه ی اتاق یک دست لباس مثل لباسهای زیبایی
که خودشان میپوشیدند ،برایم آورد .بهسمتم گرفت.
 بیا مادر اینا رو بپوش ببینم چه شکلی میشی.لباس را گرفتم و لبخندی زدم.
 خیلی ممنون.از خانه بیرون رفتم و بعد از شستن دست و صورتم سریع برگشتم .وارد اتاق شدم و لباسها را پوشیدم .موهایم را هم
مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم که همان لحظه نگار خوابآلود جلویم سبز شد .لحظهای محوم شد؛ ولی سریع
نگاهش را دزدید .شانهای باال انداختم .شاید زیادی تغییر کرده یا خندهدار شده بودم برایم مهم نبود چه شکلی شدهام
فقط برای جلوگیری از جلب توجه و شوق آن دونفر قبول کردم لباسها را بپوشم .البته از حق نگذریم خودم هم دلم
میخواست خودم را داخل این لباسها ببینم .بعد از شنیدن تعریف و تمجیدها و تشکر بابتشان ،ببخشیدی گفتم و از
خانه بیرون رفتم .قصد داشتم کمی این اطراف را بگردم و از هوای پاکش برای چند ماه دیگر هم در ریههایم ذخیره
کنم .مشغول گشتن شدم .منظرهی زیبایی داشت .وارد قسمتی که پر از درختهای رنگارنگ بود ،شدم .درختهای
کموبیش سبز برگ هم میان انبوهی از درختان پاییزی یا بدون برگ دیده میشد .شیطنت بچگیها بهسراغم آمد و
با یک حرکت روی شاخهی قطور یکی از همان درختهای سبز پریدم .یک پایم را آویزان و پای دیگرم را روی
درخت گذاشتم .چه کیفی میداد .صدای پرندهها مثل آواز قشنگی در گوشم میپیچید .اینجا که پاییزش اینطور زیبا
بود ،پس بهار و تابستانش چهطور بود؟ مشغول دید زدن اطراف شدم که با صدای پای شخصی ،نگاهم بهسمتش
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کشیده شد .از دامن سبز و گلدارش گرفتم تا به باال تنهی خوشفرم لباس و در آخر به صورتش رسیدم .باورم نمیشد!
نمیتوانستم نگاهم را از این دختر بگیرم .چهقدر در این لباسها زیبا شده بود.
همانطور که محوش شده بودم ،از دهانم پرید:
 عین فرشتهها ش...با از دست دادن تعادلم و پخش شدن روی زمین ،حرفم نصفه ماند و دادم به هوا رفت .آنقدر محوش مانده بودم که
اصالً حواسم نبود کجا نشستهام .صدای خندهی نگار در فضا پخش شد .سریع خودم را جمعوجور کردم و بلند شدم.
لباسهایم را که تکاندم ،روبه نگار اخمی کردم.
 به چی میخندی؟ ببند .اصالً چرا اومدی اینجا؟خندهاش را خورد.
 میخواستم ببینم کجایی .خواستم بپرسم میخوای همینطور عالف بچرخیم؟ کارمونو که یادت نرفته؟ نخیر منتظر بودم جنابعالی از خواب ناز پاشی.خواستم از کنارش رد شوم؛ ولی دردی که در مچ پایم پیچید ،باعث شد تعادلم را از دست بدهم و ناخواسته در
آغـ*ـوش نگار افتادم .نگار هم تعادلش را از دست داد و باهم زمین خوردیم .بلند شدم و همانطور که دستانم را دو
طرف بدنش روی زمین قرار داره بودم ،خیره اش ماندم .به خود آمدم و سریع خودم را عقب کشیدم .هل گفتم:
 ببخشید .یهویی شد.از روی زمین بلند شد.
 عیب نداره .اتفاقه دیگه.همانطور نشسته سرم را باال آوردم و دوباره محو چشمان مشکیاش شدم.
 آره ...اتفاقه!با دردی که در مچ پای راستم پیچید ،قیافهام درهم شد و داد بلندی زدم .نگار نگران جلویم زانو زد.
 یهو چی شدی؟به مچ پایم اشاره کردم.
 ن ...نمیتونم تکونش بدم .فکر کنم شکسته.نگران دستش را بهسمت مچ پایم برد که با برخورد انگشتانش ،دادم به هوا رفت .سریع ببخشیدی گفت و بلند شد.
 من ...من میرم مریمخانوم رو خبر کنم.دامنش را با دو دست باال گرفت و شروع به دویدن کرد .لب زدم:
 مراقب باش زمین نخوری فرشته!471
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***
بهسختی نشستم .مریمخانم چندتا گیاه و مادهی جورواجور را با هم مخلوط کرد و با یک حرکت روی مچ پایم پهن
کرد .باز هم درد مجبورم کرد چشمهایم را ببندم.
نگار نگران پرسید:
 حالش خوبه؟ پاش نشکسته که؟مریمخانم گفت:
 نه عزیزم یهذره پیج خورده .زیادی ناز میکنه.چشمهایم را آرام باز کردم که با لبخند روبه من ادامه داد:
 ولی تنبیه خوبی بود تا یادش بمونه دیگه هیچوقت نباید از درختا باال بره .ستوان شیطون!خیرهی نگار شدم.
 تا وقتی فرشته نیومده بود که همه چی خوب بود.لبخند محوی زد و سرش را پایین انداخت .مریمخانم خندید.
 تنهاتون میذارم.با رفتن مریمخانم بحث را عوض کردم.
 خب اول از همه باید بریم وسایلشون رو بگردیم .باید عکس شناسنامهها و پاسپورتشون رو بگیرم و برای کارنبفرستم .اگه چیز مشکوکیام باشه ،حتماً باید چکش کنیم .سری تکان داد و بلند شد.
 من میرم .تو که با این پات نمیتونی.لبخندی زدم.
 چهقدر به فکرمی!اخمی کرد و توپید:
 احمق به فکرت نیستم که! میترسم با این پای شَلت نتونی فرار کنی و زارت بخوری زمین همه چی لو بره.چشمغرهای رفتم که بلند شد و بهسمت در رفت.
صدا زدم:
 نگار...عصبی بهسمتم برگشت.
 خانوم.لبخند نگرانی زدم.
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 نگار خانوم مراقب خودت باش.لبخند محوی زد.
 هستم.سریع از اتاق خارج شد .لب زدم:
 فرشتهی سبز! با دل من چیکار کردی؟ نکنه به درد کارن دچارم کرده باشی؟با رفتن نگار ،مشغول خوردن غذایم شدم .وای که چهقدر خوشمزه بود! باز هم دلم میخواست؛ ولی سعی کردم برای
اولین بار حفظ آبرو کنم .کمتر از یک ساعت بعد نگار برگشت و عکس شناسنامه و پاسپورتها را از موبایلش نشانم
داد .تازه خیلی هم هنر کرده بود و عکس پرویز را از فاصلهی ده متری گرفته بود .با اینکه زوم کرده بود؛ اما بهدلیل
تارشدن عکس ،بهزحمت چهرهاش قابل تشخیص بود.
 پس پرویز رو دیدی .ببینم بهت شک نکرد که؟ چیز مشکوک دیگهای نبود؟ نه خیالتراحت .آره دیدمش .چیز مشکوک هم که نه ولی اینجوری نمیشه راجع به سفرشون اطالعاتی گیر بیاریم.باید بیشتر به پرویز نزدیک بشیم .باید اعتمادش رو جلب کنیم.
شانهای باال انداختم.
 خب چهطوری؟ تو به درد اینکار نمیخوری .نه اعصاب درستوحسابی نه پای سالم! تازه ،مگه پرویز مغز خر خورده جذب یکیمثل تو بشه؟
اخمی کردم.
 نه میاد جذب دختر جوون و زیبایی مثل تو میشه. دقیقاً!توپیدم:
 خب غلط کرده من اجازه نمیدم .بره جذب زن خودش بشه مرتیکهی احمق.اخمی کرد و غرید:
 اوالً که اجازهش با تو نیست .دوماً ،برای رسیدن به اطالعاتی که سروان میخواد ،راهی جزء این نیست. الزم نکرده .سروان همین االنشم اطالعاتش رو دستش باد کرده. بههرحال این وظیفهی منه!خونم به جوش آمده بود .گوشی موبایل را از دستش قاپیدم و غریدم:
 هرکار دوست داری بکن .من میرم بگردم یه جایی که نت داشته باشه این عکسا رو واسه کارن بفرستم.473
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منتظر جوابش نماندم و از اتاق بیرون رفتم .چرا اینقدر آشفته شده بودم؟ اه! اصالً به من چه ربطی داشت؟ خیلی هم
ربط داشت .نخیر نداشت .نگار فقط همکار بداخالق زر زروی من بود .چرا باید بابت کارهایش حرص میخوردم؟
گوشی موبایل را باال گرفته بودم و دربهدر دنبال نت میگشتم .کمکم از تپهای باال رفتم .باالخره به باالیش رسیدم
که اینترنتجان ،قدم سرچشم ما گذاشتند و سروکلهشان پیدا شد .سریع همانجا نشستم .عکسها را برای کارن
فرستادم و راجع به امروز پرسیدم.
فرستاد:
 ممنون هیچی .فعالً که دارم از پرهام بازجویی میکنم؛ ولی زبون واموندهش وا نمیشه که .اصالً کار اعتراف گرفتناز مجرما بدون تو لنگه .اولین باره دارم کمبودت رو احساس میکنم.
قیافهی مغروری به خودم گرفتم .حاال انگار کارن داشت نگاهم میکرد که اینطور مغرورانه به صفحهی موبایل خیره
شده بودم.
فرستادم:
 حقته! حاال ما تا کی باید واسه گرفتن پرویز صبر کنیم؟ نگار دنبال اطالعات بیشتره ولی بهنظر من الزم نیست واسهش به پرویز نزدیک بشه.سریع زنگ زد .متعجب جواب دادم:
 الو؟ چرا زنگ زدی؟با لحن مشکوکی گفت:
 منظورت از پیام آخری چی بود؟ یعنی میگی میخوای همینطور دست روی دست بذاری و اونجا بشینی؟عصبی توپیدم:
 نخیر ولی نگارم دیگه شورش رو درآورده .میگه باید پرویز رو جذب خودم کنم .اه! من دلم نمیخواد به اون آدمنحس نزدیک بشه .اصالً بهنظرم الزم نیست .تو دیر یا زود از پرهام اعتراف میگیری پس کار ما جمع کردن مدرک
نیست .فقط قراره اون دوتا رو دستگیر کنیم.
 آره ولی خب کار نگارم شاید به درد بخوره .شاید بتونه یه مدرک بهتر گیر بیاره.اخمی کردم.
 نخیرم بهدرد نمیخوره خیلی بده.لحنش شیطانی شد.
 واسه چی بده آقا هومن؟ واسه دل جنابعالی؟توپیدم:
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 به دل من چه ربطی داره؟ چرا چرتوپرت میگی؟جدی شد.
 هومن زود تند سریع هر اتفاقی افتاده رو میگی.نتوانستم جلوی خودم را بگیرم .با بغض گفتم:
 وای کارن! تو که نمیدونی ،عین فرشتهها شده بود .وقتی با اون چشمای مشکیش اومد طرفم ،اصالً دیگه نفهمیدمچی شد.
خندید.
 چی شد؟ آقا هومن عاشق شد.برق از سرم پرید.
 جان؟ عاشق؟ بروبابا من دنبال عشق و عاشقی نیستم. دنبالش نیستی ،اون خودش دنبالته.خیلی نگران شدم .با لحنی ترسیده گفتم:
 جدی میگی؟ ببینم من رو که دست ننداختی؟خندید.
 نه ولی بهزودی قراره دستت بندازم .وای وای وای! تالفی همهی اوندفعههایی که منو شیوا رو مسخره کردیسرت در میارم.
نچی کردم.
 وای کارن بیخیال!با کف دست ،روی رانم زدم.
 عاشق شدم! بدبخت شدم! حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟ همهی اینا تقصیر توعه که من رو با این دختره بهمأموریت فرستادی.
خندید.
 تو ظرفیت نداری آدم خوشگل ببینی ،به من چه ربطی داره؟عصبی توپیدم:
 با تو نمیشه دردودلم کرد .قطع میکنم.پیام فرستاد:
 سعی میکنم زودتر این پرونده رو جمعوجورش کنم .فقط بهخاطر تو!475
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یک ایموجی لبخند مسخره هم آخرش گذاشته بود که از صدتا فحش بدتر بود.
عصبی از جایم بلند شدم و با دو از سراشیبی تپه پایین رفتم .این داروی مریمخانم هم چه اثری داشتها! از دوا درمان
صدتا دکتر بهتر بود .مچ پایم اصالً درد نداشت .باید موقع رفتن از روستا ،یک گونی از این گل و گیاهایی که مریمخانم
باهم مخلوط میکرد را کش میرفتم.
به خانهی مش یونس که رسیدم ،از دور متوجه پرویز و نگار شدم .چه خوب با هم گرم گرفته بودند و میگفتند و
میخندیدند .اخمهایم درهم شد و بهسمتشان رفتم .نیمنگاهی به پرویز انداختم و تلفن همراه نگار را بهسمتش گرفتم.
 بیا نتونستم شمارهای که میخواستم رو پیدا کنم.پرویز با شک نگاهم کرد و روبه نگار پرسید:
 ایشون کی باشن؟نگار خندید که بیشتر حرصی شدم.
 برادرم هستن.پرویز سری تکان داد و لبخندی روبه نگار زد .حیف! اگر واقعا برادرش بودم ،چنان مشتی حوالی صورت هردویشان
میکردم که دندان در دهانشان باقی نمانَد.
نگاهم را از آنها گرفتم و از آنجا دور شدم .نگار که خودش داشت همه چیز را میبرید و میدوخت .دیگر چه نیازی
به من بود؟ بهسمت همان درختی که صبح روی شاخهاش نشسته بودم رفتم و اینبار به تنهاش تکیه دادم .چند دقیقه
بیشتر نگذشته بود که سروصدای بچهها توجهم را به خود جلب کرد .دو پسر بچهی شش-هفت ساله همانطور که
میخندیدند ،دنبال هم میدویدند.
 عمراً بتونی من رو بگیری. حاال میبینی.صدای خندههایشان ،کمکم به صدای خندههای خودم و کارن تبدیل شد.
 هی هومن؟ عمراً بتونی من رو بگیری.میان چمنها میدویدم که متوجه شدم کارن دیگر دنبالم نمیآید .پیدایش کردم؛ ولی با بد شدن حال مادرش ،به
بازی آرامتری تنبیه شدیم .خب مشاهدهی جوجههای تازه از تخم درآمده هم خیلی بد نبود؛ ولی فقط تا قبل از اینکه
آن مرد بیاید .بعد از آن تاریکی مطلق بود.
پلکهایم را روی هم فشردم و از دردی که در سرم پیچید ،قیافهام درهم شد .فقط سیاهی بود و خون ،ترس و نفرت!
با صدای جیغ یکی از بچهها افکارم به هم ریخت .یا بهتر بگویم ،آرام شد.
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چشمانم را باز کردم و از روی زمین بلند شدم .دنبال صدای گریهی دویدم .همان دو پسر بودند .یکی از آنها روی
زمین افتاده بود و بلند گریه میکرد .نفر دوم هم کنارش نشسته بود و دلداریاش میداد .ایکاش کارن هم در آن
روز سیاه ،کنار من بود و دلداریام میداد .مثل همیشه بغلم میکرد ،اجازه نمیداد آنها اینطور آزارم دهند و آرامم
میکرد .افکارم را کنار زدم و بهسمت بچهها رفتم .به پسربچهای که افتاده بود ،کمک کردم تا بلند شود .کمی که
بهتر شد ،همراه دوستش رفتند و دوباره من ماندم و آن خاطرهها! همانجا نشستم و خیرهی درختان خشک شدم.
کاش کارن مرا از آمدن به اینجا معاف میکرد .هرنقطهاش خاطرات آن روستا را زنده میکرد .با صدای موبایلم به
خود آمدم .غروب شده بود .پیام کارن را باز کردم.
 پرهام همه چی رو اعتراف کرد .زودتر گیرشون بندازین و برگردین .نیرو میفرستم.از جا پریدم و سریع برای نگار فرستادم.
 کارن هرچی رو که میخواسته از زیر زبون پرهام کشیده .الزم نیست بیشتر از این پرویز کثافت رو جذب خودتکنی .بیا همون جایی که صبح بودیم باید برنامه بریزیم.
بعد هم برای کارن فرستادم:
 الزم نیست .تا اونا بیان شاید دیر شده باشه.البته دلیل واقعیم فقط نگار بود .میخواستم زودتر از شر این پرویز خالص شود .سمت همان درخت رفتم و منتظر
ماندم؛ اما خبری نشد .کمکم داشتم نگران میشدم.
شمارهی نگار را گرفتم؛ ولی بعد از چند بوق ،ردتماس زد .جان؟ بیشعور احمق تماس مرا رد میکرد؟
محکم روی پیشانیام زدم.
 احمق تویی هومن که عاشق این شدی.اما کمکم به خود آمدم و تازه فهمیدم که میتوانم از یک روی دیگر هم به ماجرا نگاه کنم .لب زدم:
 اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟با این فکر بهسمت مرکز روستا دویدم و در خانهی مش یونس را زدم .همین که باز کردند ،خودم را داخل خانه پرت
کردم.
 نگار رو ندیدین؟هردو متحیر خیرهام شدند .مریمخانم گفت:
 نه چی شده؟ چرا اینقدر استرس داری؟بدون اینکه جواب دهم ،بهسمت خانهای که پرویز و طناز در آن ساکن بودند ،رفتم .صاحبخانه در جواب سؤالم که
در مورد نگار بود ،گفت:
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 با پرویز سمت باالی روستا رفتن .چی شده؟چهطور ممکن بود؟ من که همین االن آنجا بودم پس چرا متوجه نشدم؟ اینبار هم بدون جواب بهسمت ماشین رفتم
و بعد از برداشتن اسلحه و دو دستبند ،بهطرف همان جای قبلی دویدم .از خانهها به نسبت دور بود و چند دقیقهای
فاصله داشت .گیج میان درختها میدویدم که صدای جیغ ضعیف نگار به گوشم خورد.
 ولم کن کثافت!نزدیکتر شدم .صدای عصبی پرویز ترسم را بیشتر کرد.
 به خیال خودت میخواستی گولم بزنی و گیرم بندازی آره؟ فکر کردی منم خرم آره؟ زود بگو اون پیام از کی بود؟از همون پسرهی نیموجبی که میگفتی داداشمه؟
همان لحظه رسیدم و پشت درختی ایستادم .پرویز چرخی دور خود زد و عصبی دستش را میان موهایش کشید.
 حاال دیگه من رو لو میدی آقا پرهام آره؟نگار خواست از فرصت استفاده و فرار کند که پرویز سریع بهسمتش برگشت و اسلحهاش را روی پیشانی نگار گذاشت.
 از جات تکون نخور.اسلحهام را آماده کردم و از میان درختها بیرون آمدم .بهسمت پرویز نشانه گرفتم.
 اسلحهت رو بنداز .شما به جرم خرید ،فروش و قاچاق موادمخدر دستگیری.بدون اینکه اسلحه را از روی پیشانی نگار بردارد ،نگاهش را به من داد و خندهای شیطانی سر داد.
 تو خوابم نمیتونی منو دستگیر کنی.و دوباره خندید .این خندهها آزارم میداد .شبیه همان خندههایی بود که زندگیم را تباه کرد .کمکم جلوی دیدم تار
شد .نه! نباید ،نباید این اتفاق میافتاد .تصویر نگار که وحشتزده نگاهم میکرد هر لحظه تیرهتر میشد.
 چت شده هومن؟سعی کردم ذهنم را متمرکز کنم؛ ولی آن صحنههای نفرتانگیر مدام از جلوی چشمم رد میشد .االن نه لعنتی!
تصویر چهرهی ترسان و صدای جیغ خودم ،ضربهی نهایی را زد .سرم گیج رفت و اسلحه از دستم افتاد .نگار فریاد
زد:
 هومن مراقب باش.اسلحهی پرویز را پس زد و بهسمتم دوید .بازویم را کشید که همان لحظه درد بدی در دستم پیچید و با هم روی
زمین افتادیم .نگار نگران بلند شد و به صورت درهمم نگاه کرد.
 حالت خوبه؟ اون طناز کثافت میخواست به سرت...با دیدن دستم هینی کشید.
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 تو تیر خوردی؟بهزحمت گفتم:
 منو بیخیال برو دنبال اونا.نگران نگاهم کرد.
 ولی...غریدم:
 برو نذار در برن!سرش را تکان داد و بلند شد .نگاه نگرانی به من انداخته و میان درختها گم شد.
خواستم از جایم بلند شوم که دوباره همان صدای خندههای شیطانی متوقفم کرد.
 خواستم برم؛ ولی دیدم نمیشه قبلش یه درس درست و حسابی بهت ندم.اسلحهاش را بهسمتم گرفت.
 ولی خب شاید بتونیم یه معامله هم بکنیم .من از جون بیارزشت میگذرم ،در عوضش تو هم پرهام رو برام میاری.اونوقت اون به جای تو تقاص پس میده.
پورخندی زدم و از درد به خودم پیچیدم .در جایم نیمخیز شدم.
 شرمنده من اهل معامله نیستم.اسلحه را روی پیشانیام فشرد و پوزخندی زد.
 جدی؟ خیلی بد شد که!نامحسوس پاهایم را جلو کشیدم و لگد محکمی به زانو هایش زدم که تعادلش را از دست داد .اسلحه را از دستش
کشیدم و بهسمت خودش نشانه گرفتم.
 اهل بردنم.همان لحظه نگار هم درحالیکه طناز بیجان را دنبال خود میکشید ،بهسمتمان آمد .به دست هردویشان دستبند زدیم
و بهطرف روستا هلشان دادیم .نگاهی گذرا به طناز انداختم و تکخندهای کردم.
 چه بالیی سرش آوردی ستوان؟ابرویی باال انداخت.
 قدرت مشت و لگد منو دست کم نگیر .مراقب باش کاری نکنی که این بال رو سر تو هم بیارم.خندیدم.
 من غلط بکنم!479
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***
نگار کالفه نگاهم کرد و پوفی کشید.
 نمیشه یه آهنگ شاد بذاری؟ بابا خیرسرمون این پروندهی لعنتی بسته شد و االن باید شادی کنیم اونوقت تو نوحهگذاشتی؟
عصبی نگاهش کردم.
 استغفراهلل بشین توبه کن دختر!توپید:
 از وقتی سوار ماشین شدیم نوحه گذاشتی و داری استغفار میکنی .تازه به منم پیشنهاد میکنی عین خودت بشم؟میشه بپرسم موضوع چیه؟
جدی گفتم:
 ما در طول این سفر دوبار بهصورت خیلی شیک و مجلسی تو بغـ*ـل هم پرس شدیم .االن بهنظرت نباید توبهکنیم؟
چشمانش درشت شد و کشیده گفت:
 جان؟غرید:
 بابا بیخیال! از عمد که نبوده.بعدشم آخه نوحه؟ دیگه الزم نیست توبه کنی خدا بخشیدت.نگران نگاهش کردم.
 مطمئنی؟نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و بدون توجه به من آهنگ گذاشت.
***
و حاال اینجا بودیم .کارن پرهام ،و من و نگار ،پرویز و طناز را دستگیر کرده بودیم .فرزین که کالً سر این پرونده
بیخواب شده بود .حامد هم جلوی عبور محموله از مرز را گرفت و به این ترتیب باند بهصورت کامل لو رفته و
پروندهاش بسته شد .عمو همچنان با بهت آنها را نگاه میکرد .شاید داشت به این فکر میکرد که چطور در چهار
روز این اتفاق افتاد.
نظر راجع به نگار و هومن و زوجشون؟
حتماً بفرسین به پروفایلم.
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یا شاید هم نمیدانست که چطور میتواند با وجود رفتارهای اخیرش و قضاوتهای اشتباهی که راجع به کارن کرده
بود ،در چشمان پسرش نگاه کند .بههرحال ما کاری به کار او نداشتیم و کتک خوردن کارن را از هر امری واجبتر
میدیدیم.
باالخره سرهنگ گرامی از بهت درآمد و ما هم رضایت دادیم متهم کارن را به قید وصیغه بیخیال شویم .همه به اداره
رفتیم و سرهنگ به محض ورودمان جدی و محکم گفت:
 بیاین اتاقم.بهسمت اتاق عمو رفتیم و با گرفتن اجازه وارد شدیم .پشت میزش ایستاد .به کارن نگاه کرد و گفت:
 کارت فوقالعاده خطرناک و بدون اجازه بود.به من اشاره کرد.
 نزدیک بود جون ستوان بهخاطرش به خطر بیفته .مسلماً خودت خوب میدونی که باید مجازات بشی.چشمان هر چهار نفرمان درشت شد .مجازات؟ این پرونده یکی از آن پروندههایی بود که پدر همه را درآورده بود و
آخر کارن به دادمان رسید .من منتظر یک پاداش بزرگ برایش بودم.
کارن سرش را تکان داد و جدی گفت:
 بله متوجهم.بدون توجه به حضور عمو توپیدم:
 تو غلط کردی که متوجهی کارن یهذرهم که شده از اون حق واموندهت دفاع کن .تو کارت عالی بوده پس بایدپاداش بگیری نه اینکه مجازات بشی.
عمو عصبی غرید:
 صدات رو بیار پایین ستوان.ساکت شدم و نگاهش کردم .ادامه داد:
 بله شما درست میگی و من خودم متوجه این موضوع هستم؛ بنابراین به عنوان پاداش اینکار قرار نیست خبری بهباال داده بشه و مجازات بشی.
کارن پوزخندی زد:
 خیلی ممنون .اجازه هست برم؟ باید مدارک مربوط به پرونده رو مرتب کنم.عمو رو کرد به بقیه و گفت:
 شما میتونین برین.از اتاق خارج شدیم؛ ولی من پشت دیوار ایستادم .کنجکاو بودم بدانم عمو چه حرفی با کارن دارد؟
481
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بعد از چند لحظه که سکوت بود ،کارن گفت:
 اگه با من کاری ندارین پس برم.بهسمت در آمد که با صدای عمو متوقف شد.
 حتماً کارت داشتم که گفتم بمون .برگرد خونه پسرم من اشتباه کردم.لبخندی روی لبم آمد .چه عجب باالخره این عموی مغرور ما کوتاه آمد .ولی دلم برای تلپ شدنهای کارن تنگ
میشد.
پریدم جلوی در و ذوق زده دستهایم را به هم زدم.
 بهبه! صلح و آشتی و اینا دیگه بهسالمتی؟کارن با اخم نگاهم کرد و از اتاق بیرون زد که بازویش را کشیدم و مجبور شد بچرخد.
 تا همو بغـ*ـل نکنین عمراً بذارم بری.دستش را عصبی کشید.
 تو متوجه نیستی هومن.عمو جلو آمد و لبخندی زد.
 ببینم تو مگه نمیخوای از اون دختر که عاشقشی خواستگاری کنی؟ یعنی من نباید تو مراسم عقدت باشم؟اینجوری که خیلی بد میشه.
دست کارن را گرفتم.
 پدرت راست میگه دیگه .پدر داماد باید باشه.دست عمو را هم گرفتم.
 عمو خودتون رو واسه دیدن عروس خوشگلتون آماده کنید.چشمغرهای روبه کارن رفتم.
 البته اگه ایشون همت کنن و برن خواستگاری.با صدای عمه ،همه بهسمتش برگشتیم .درحالیکه با دست گل بزرگی بهسمتمان میآمد ،لبخندزنان گفت:
 مگه من مردم؟ خودم برای کارنم خواستگاری میرم.گل را به دست کارن داد.
 خب دیگه این پرونده هم با موفقیت بسته شد .دیگه وقتشه که زندگیت و سروسامون بدی .مگه نه کیوان؟عمو سر تکان داد و لبخندی زد .دستهایشان را در دست هم گذاشتم.
 پس کدورتا همینجا تموم میشه.482
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به کارن اشاره زدم.
 کارن؟کارن مکثی کرد و سپس پدرش را به آغـ*ـوش کشید .عمو هم دستهایش دور کارن حلقه کرد.
 من رو معطل نذاریا باید هرچه زودتر واسم عروس بیاری.کارن گفت:
 چشم.هردو خندیدند و ازهم جدا شدند .عمه اشکهایش را پاک و عمو را بغـ*ـل کرد.
 میبینم که آدم شدی.عمو غرید:
 آرومتر .خیرسرم سرهنگ این ادارهم.قیافهای غمگین و بچگانه به خودم گرفتم.
 پس من چی؟ پسر کوچولوی بامزهی خانواده!عمه با خنده بغلم کرد و سرم را بوسید.
 قربون پسر کوچولوی بامزهی خانواده برم که قرار نیست هیچوقت بزرگ بشه.کارن و عمو هم بغلم کردند و هرسه همزمان مرا به خود فشردند که دادم به هوا رفت.
 خب بسه دیگه اصالً نخواستم ولم کنین لوس میشما.کارن سریع جدا شد.
 اوهاوه راست میگی! بسه االن پررو میشه.***
«کارن»
چایی در گلویم پرید و چشمانم از تعجب درشت شد.
 جان؟ باغوحش؟عمه جدی گفت:
 آره من از زیر زبون شیوا کشیدم .گفت عاشق حیووناس .تو باید تو مکانی که عاشقشه ازش خواستگاری کنی.هنوز هم متحیر بودم.
 عمه باغوحش آخه؟ کی تو باغوحش خواستگاری کرده که من دومیش باشم؟هومن چایش را سر کشید و ریلکس گفت:
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 خب تو اولیش باش.چشمغرهای رفتم.
 شما ببند لطفاً.بابا گفت:
 گویا شما هیچ اعتقادی به ازدواج سنتی و اینا ندارین آبجیجان درسته؟عمه اخمی ساختگی کرد.
 شما دخالت نکن بابا بذار بچه رمانتیک خواستگاریشو بکنه .ایشاال بعدش خواستگاری رسمی هم میریم.بابا دستهایش را به معنی تسلیم باال آورد و دیگر حرفی نزد .لیوانم را روی میز گذاشتم و به ترتیب نگاهی به بابا،
هستی ،هومن و در آخر عمه که جدی نشسته بود انداختم .آب دهانم را قورت دادم .انگار واقعاً مجبور بودم به خواست
عمه عمل کنم.
هومن از پشت میز ناهارخوری بلند شد.
 پس تصویب شد دیگه ماعصر باغوحشیم.عمه گفت:
 خودت مراقب باش این پسره کارن خنگبازی درنیاره من نمیتونم بیام.زکی! توروخدا ببین کارم به کجا رسیده بود که عمه مرا به هومن میسپرد .همراه هومن آماده شدیم و به اداره رفتیم.
***
شیرآب را باز کردم که از پشتسر فرزین را دیدم .خسته و کالفه بهسمت شیر بغلیام آمد.
 سالم.همانطور که وضو میگرفتم لبخندی زدم.
بَه سالم آقافرزین .از صبح خبری ازت نیست .خوبی؟مشغول وضو گرفتن شد.
 آره تو اتاقم بودم.شیرآب را بستم و چرخیدم .به لبهی سرامیک تکیه زدم.
 بهنظر بیحال میای .چیزی شده؟شیرآب را بست.
 نه فقط یکم خستهم .دیشب مجبور شدم بیدار بمونم.مسح سرش را کشید .پرسیدم:
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 چرا؟کارش که تمام شد ،با هم بهسمت نمازخانه رفتیم.
کالفه گفت:
 هیچی دیشب این پیرمردی که شبا خونشون میمونم اینقدر باهام حرف زد نذاشت یه ثانیه خواب به چشمم بیاد.بیچاره خیلی تنهاست .انگار که بعد از چند سال تازه یه همزبون پیدا کرده بود.
آهی کشیدم.
 بیچاره! پس زن و بچههاش کجان؟کفشهایمان را درآوردیم و وارد شدیم .پوزخندی زد.
 کجا میخواستی باشن؟ خارج از کشور با پوالی پدرشون کار و کاسبی راه انداختن و خودش رو ول کردن به امونخدا .زنشم که مرده .بهنظرم باید ازدواج کنه از این تنهایی در میاد الاقل.
خندیدم و کنار هومن که نمازش را میخواند ایستادم.
 بابا تو واسه خودت زن پیدا کن اون پیرمرد پیشکش.خندید و کنارم آمد .هردو اقامه کردیم .نماز هایمان که تمام شد ،متعجب به هومن نگاه کردیم .عین افسردهها به
دیوار تکیه زده بود و به نقطهی نامعلومی خیره بود.
روی شانهاش زدم.
 هوی هومن؟ چته؟دستم را پس زد و اخمی کرد.
 هوی به خودت! مگه خر صدا میزنی؟تکخندهای کردم.
 خیلهخب بابا! عزیزم ،پسرعموی خوشگل و خوشاخالقم ،میشه بگی چته؟آهی کشید.
 همش تقصیر توعه کارن نباید من رو با این دختره میفرستادی مأموریت .حاال موندم چطوری احساسم رو بهشبگم.
ابرویی باال انداختم.
 پس قضیه اینه! خب اینکه غصه نداره ،خودم واسهت میرم خواستگاری.پوزخندی زد.
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 تو خودت از االن عزای عصر رو گرفتی که چی بگی به شیوا بعد میخوای واسه من بری خواستگاری؟ بعدشم،مگه داداشش رو ندیدی؟ بابا اونا میلیاردن به من و تو که دختر نمیدن.
چند بار روی شانهاش زدم.
 غصه نخور ،غصه نخور هومنخان .تو زرنگتر از این حرفایی دوتا از اون جمالت کلیدیت رو که بگی و یهذره زبونبریزی ،دختره رو بهت دادن .پاشو ،پاشو بریم که زود باید کارای ادارهمون و جمعوجور کنیم و آمادهی عصر شیم.
***
هومن عصبی نگاهم کرد.
 احمق اینجوری نه رمانتیکتر .بدو دیگه االن شیوا برمیگرده.سریع گفتم:
 خیلهخب باشه .هولم نکن دیگه.چشمانم را بستم و برای بار صدم تکرار کردم:
 شیواخانم ،شما حاضری...حلقه را از دستم کشید که چشمانم را باز کردم .عصبی توپید:
 کارن دیگه داری میری رو مخم اینجوری نمیشه.با ضرب حلقه را بهسمت چپم پرت کرد که داد زدم:
 معلوم هست چیکار می...نگاه هردویمان روی جایی که حلقه افتاده بود ،ثابت ماند .لب زدم:
 بهبه! عالی شد.عصبی رو به هومن توپیدم:
 خاکتوسرت!به حلقه اشاره کردم.
 ببین چیکار کردی بابا منِ بدبخت بهزور این حلقه رو پیدا کرده بودم .نمیدونی که وقتی گم شد ،نزدیک بود سکتهبزنم بعد حاال...
اخمی کرد و حق به جانب گفت:
 خیلهخب بابا حاال چیزی که نشده درش میاریم.لبخند کجی زدم.
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 البته که درش میاری منتهی مراقب جونت باش .اگه بمیری ،اونوقت مینویسن مرگ بر اثر حملهی یک شیر درقفس.
چشمغرهای رفت که با صدای شیوا از پشتسرش بهسمت او برگشت.
 چیزی شده؟هول لبخندی زدم.
 نه ،چی مثالً؟شیوا هم لبخندی زد.
 هیچی ولی خیلی ممنون کارن از کجا فهمیدی من عاشق حیوونام؟ عمهت بهت گفت؟خندیدم.
اون رو بیخیال! بگو چقدر عاشق حیوونایی؟ بیشتر از من؟با شیطنت گفت:
 معلومه ،خب دیگه بیا بریم.هول گفتم:
 بریم؟ کجا بریم؟چشمانش گرد شد.
 منظورت چیه؟ خودت گفتی از دستشویی که برگشتم باید بریم خصوصی حرف بزنیم دیگه.لبخندی نصفهنیمه زدم.
 آ ...آره .گفتم؛ ولی خب دیگه دیر وقته بهنظرم باید بری خونه .باشه یه روز دیگه راجع بهش حرف میزنیم.شیوا تکخندهای کرد.
 وا! ببینم چیزی به سرت خورده کارن؟ هنوز غروبم نشده.اخمی کردم.
 با من بحث نکن دیگه شیواجان تا تو برسی خونه غروب شده.ابروهایش را باال انداخت.
 یعنی باید پیاده برم؟ تو خودت گفتی برگشتنی میرسونیم. آره ولی خب یه مشکلی پیش اومد .یعنی ...من و هومن قراره یه جایی بریم.شانهای باال انداخت.
 خیلهخب ولی امروز خیلی عجیب شدینا ،از عصر تا حاال دارین تو گوش هم پچپچ میکنین .فکر نکنین نفهمیدم.487
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لبخندی زدم.
 تو دیگه زیادی حساسی ببینم نمیخوای بری؟مشکوک نگاهم کرد و بعد از خداحافظی رفت.
کالفه نفسم را بیرون فرستادم .انگشت اشارهام را به تهدید باال آوردم و رو به هومن توپیدم:
 همه چی بهخاطر گند جنابعالی به هم خورد .خودت باید حلقه رو درش بیاری.نچی کرد.
 خیلهخب بابا اول بیا بریم ببینم کجا افتاده شاید بشه همینجوری درآورد.بهسمت قفس شیرها رفتیم و مشغول نگاه کردن شدیم .هومن به آن طرف قفس اشاره کرد.
 اونجاست.چرخید و به آن سمت رفت .حاال روبهرویم بود .دستش را از میلهها داخل قفس برد و همانطور که نگاهش به شیر
بزرگتر بود ،گفت:
 شرمنده آقا شیره ببخشید مزاحمتون شدم .قصد تجـ*ـاوز به حریم خصوصیتون رو نداشتم .میتونین به ادامهیصحبتتون با همسر برسین.
باالخره حلقه را برداشت که ناگهان غرش همان شیر بلند شد.
سریع دستش را از میلهها بیرون برد و بهسمت در خروجی فرار کرد .همانطور که میدوید داد زد:
 غلط کردم ببخشید.خندیدم و پشتسرش دویدم.
 وایسا هومن.تندتر از او دویدم و از پشتسر گرفتمش .نفسنفسزنان گفتم:
 آروم باش اون بدبخت که تو قفسه.دستانم را پس زد و از در خارج شد .بهسمت خیابان رفت که پایش به چیزی گیر کرد و با سر پخش زمین شد .نگران
بهسمتش دویدم.
 وای چی شد هومن؟بلند شد و هول گفت:
 رفت کارن.متعجب نگاهش کردم.
 چی رفت؟488
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 حلقهت قل خورد رفت زیر ماشینا.به خیابان شلوغ نگاه کردم .لب زدم:
 وای هومن! بترکی الهی!با هر بدبختی که بود ،حلقه را از الی ماشینها بیرون آوردیم و نفسنفسزنان بهسمت ماشین خودمان رفتیم .سوار
که شدیم ،هومن گفت:
 من رو برسون خانهی سالمندان.سرم را تکان دادم.
 خودمم باهات میام نمیخوام به شیوا دروغ گفته باشم.نگاهی تأسفآمیز به صورتم انداخت.
 ایش! زنذلیل.خندیدم.
 دروغ ،دروغه .چه ربطی داره؟ بعدشم ،هنوز که زنم نشده.غرید:
 دیگه بدتر.تمام مدت را با شوخی و خنده گذراندیم تا اینکه باالخره رسیدیم .پشتسر هومن میرفتم که با داد زنی حواسم
جمعش شد.
 پسرهی بیفکر مگه نگفتی زودبهزود بهت سر میزنم؟ پس این همه روز کجا بودی؟هومن بهسمتش رفت و لبخندی زد.
 شما اینجایین؟ ببخشید مأموریت بودم.روبهروی صندلیاش روی زمین نشست که پیرزن مشت محکمی حوالی شانهاش کرد.
 تو از کی تا حاال پلیس شدی؟ پسرهی دروغگو! درسته هوش و حواسم سر جاش نیست؛ ولی نه دیگه تا این حد.هومن نالید:
 بابا بهخدا راست میگم.پیرزن دوباره مشتی حوالی هومن کرد.
 ای جز جیـ*ـگر بگیری تو بچه اصالً گم شو .دیگه مثل قبالً نمیخواد بیای دیدنم.نگاهش را از هومن گرفت و دستبهسـ*ـینه و اخمو بهسمت دیگری خیره شد .هومن کمی جابهجا شد و دوباره
روبهرویش نشست.
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 الهی قربونت برم مادر من غلط بکنم بخوام به شما دروغ بگم .بهخدا گرفتار بودم.سرش را کج کرد و با ناز گفت:
 حاال صورتت رو برگردون .خواهش!زن عصبی نگاهش کرد.
 هان؟ چیه؟ خیرسرم پسر بزرگ کردم.هومن خندید.
 شما خوب بزرگ کردی ،تقصیر از خودِ ما آدماس.ابرویی باال انداختم .هومن از کی تا حاال اینقدر فلسفی شده بود؟
ادامه داد:
 حاال شما بخند باشه؟ میخوام یه نفر رو بهت معرفی کنم.به من اشاره کرد .جلو رفتم و لبخندی روبه چهرهی پرسشگر پیرزن زدم.
 سالم مادرجان.چشمغرهای به هومن رفت و یک پسگردنی محکم نثارش کرد.
 باز رفتی رفیق ناباب پیدا کردی؟ تو کی میخوای آدم بشی آخه؟هر دو خندیدیم و هومن درحالیکه گردنش را ماساژ میداد ،گفت:
 ماشاال چه دست سنگینی داری مادر .نه قربونت ،این کارنه.لبخندی به چهرهام پاشید.
 مطمئن باش هرکی رفیق ناباب باشه ،اون نیست .کارن از بچگی همراهم بوده .تمام لحظات خوب و بدمون رو باهم گذروندیم .کنار هم بودیم ،هستیم و خواهیم بود.
بغضی که راه گلویم را گرفته بود ،قورت دادم و لبخندی زدم.
 تا ابد!.***
روبه هومن توپیدم:
 اصالً من چرا اومدم اینجا؟به خودم اشاره کردم و عصبی غریدم:
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 تقصیر خودمه! همش تقصیر منِ احمقه که به حرفای عمه عمل میکنم .این عمه هم دیوونمون کرد با ایننقشههاش .اون از باغوحش که نزدیک بود حلقم خوراک شیرا بشه ،اینم از این .کی تو موزه خواستگاری میکنه؟ بابا
شیوا عاشق چیزای قدیمی هست ،درست ولی چه ربطی داره؟ میترسم آخرش حکایت همون باغوحش بشه.
هومن غرید:
 خیلهخب بابا حاال چرا قاطی کردی؟ میاد عشقت نترس .شاید تو ترافیک مونده.دستی داخل موهایم کشیدم.
 اینجا اینقدر پرته که بعید میدونم پیداش کنه.وحشتزده بهسمت هومن برگشتم.
 اگه گم شده باشه چی؟مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و پوفی کشید.
 بس کن کارن مگه بچهس؟نفسم را نگران بیرون فرستادم و روی یکی از صندلیهای چوبی آنجا لم دادم.
 نمیدونم هومن ،نمیدونم .دلم خیلی شور میزنه.اخمی کرد.
 بیخود! دلت شیرین بزنه.هنوز روی صندلی آرام نگرفته بودم که با صدای عصبی شخصی از جا پریدم.
 هوی!بلند شو بینم .این صندلی عتیقهس.به نگهبان اخمویی که بهسمتم میآمد چشم دوختم .غرید:
 پاشو .پادشاه اردشیر دوم رو این صندلی تاجگذاری کرده بعد تو با خیالراحت روش لم دادی؟از روی صندلی بلند شدم و کالفه توپیدم:
 خیلهخب بابا نخوردمش که پا شدم.نگهبان که رفت ،عصبی چشمغرهای رفتم و لگدی به همان صندلی قراضه زدم .هومن دستش را پشتکمرم گذاشت
و به جلو هدایتم کرد .خندید.
 حرص نخور .بیا تا شیوا میاد ،یه چرخی اینجا بزنیم.طعنهآمیز غریدم:
 آرهآره .بریم از بقیهی عتیقههای اردشیر دومم بازدید کنیم. بیخیال بابا بیا یه تمرینی بکنیم ببینم اصالً یاد گرفتی چطوری خواستگاری کنی؟ گند نزنی یهوقت.491
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جلوی مجسمهی زنی با لباسهای قدیمی ایستاد.
 خب ،فرض کن قراره از این خواستگاری کنی شروع کن ببینم.حلقه را از جیبم بیرون آوردم و چشمانم را بستم.
 شیوا ...تو حا...توپید:
 شیواخانم! عین آدم بگو. شیواخانم شما حاضری... خب حاال روبهروش زانو بزن.چشمانم را باز و به هومن نگاه کردم.
 بهنظرت زیادی خارجکی نیست؟دو دستش را روی شانههایم فشرد که مجبور شدم زانو بزنم .غرید:
 زر نزن خیلیم خوبه.نشستم و دوباره چشمانم را بستم.
 شما حاضری با من ازدواج کنی؟صدای خندهی چند نفر که بلند شد ،چشمانم را باز کردم .ایستادم و خجالتزده نگاهشان کردم .سعی در مخفی کردن
خندههایشان داشتند؛ ولی نمیتوانستند .روبه هومن توپیدم:
 ببین چه آبرو ریزی راه انداختی.از آن طرف موزه یکی داد زد:
 داداش انگار سینگلی زیاد فشار آورده روت که داری از مجسمه خواستگاری میکنی.دوباره خندهی جمع بلند شد.
هومن جدی و بلند گفت:
 فضولیش به شما نیومده .محض اطالعت بگم ما داریم واسه یه خواستگاری واقعی تمرین میکنیم .حاال اگه ازحسودی تجزیه نشدی ،میتونی گورت و گم کنی.
با متواری شدن آنها ،هومن گفت:
 خب ،حاال حلقه رو دستش کن.چشمغرهای به هومن رفتم و انگشتر را دور انگشت مجسمه انداختم .هومن با ذوق دست زد.
 آفرین عالی بود.492
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پوزخندی زدم و خواستم حلقه را از انگشت مجسمه بیرون بیاورم که متوجه شدم گیر کرده.
محکمتر و با دو دست کشیدم.
 وای هومن! گیر کرده.چشمانش درشت شد.
 چی؟و به این ترتیب هردو باهم مشغول کشیدن حلقه شدیم که ناگهان مجسمه از جا کنده شد و باعت شد هردو که متکی
به آن بودیم ،تعادلمان را از دست بدهیم .برای جلو گیری از شکستن مجسمه ،دستم را دور کمرش حلقه کردم و
هرسه با هم پخش زمین شدیم .صدای بلندی ایجاد شد و مجدداً خندهی اعصاب خورد کن جمع .همین که به خود
آمدم ،مجسمه را بهسمت هومن هل دادم.
 بترکی که هرچی میکشم از دست توعه.هومن بلند شد و مجسمه را هم بلند کرد .با خنده گفت:
 از خداتم باشه.از روی زمین بلند شده و با اخم غریدم:
 خیلی بیشعوری!خندید و مشتش را باز کرد.
 بیا اینم حلقهت.حلقه را از دستش قاپیدم که با صدای نگهبان حواسمان جمع شد.
 اونجا چه خبره؟دست هومن را کشیدم.
 اوهاوه! فرار کن.شروع به دویدن کردیم و نگهبان هم پشتسرمان میدوید .با عصبانیت داد زد:
 وایسین ببینم .خرابکارای عالف!آنقدر دویدیم که باالخره گممان کرد .هردو نفسنفسزنان وسط پیادهرو ایستادیم و به هم نگاه کردیم .چند لحظه
بعد ،هردو زدیم زیر خنده.
هومن گفت:
 خاکتوسرمون! خیرسرمون پلیسیم.493
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نفسنفسزنان دستم را به کمرم زدم و خواستم چیزی بگویم که موبایلم زنگ خورد .شیوا بود .هول به هومن نگاه
کردم.
 وای شیواست! حاال چی بهش بگم؟قبل از منتظر ماندن برای جواب هومن ،تماس را وصل کردم.
 الو شیوا؟ چرا نیومدی؟صدای آرام و کمی نگرانش داخل گوشم پیچید.
 سالم کارن .راستش من نمیتونم بیام .زنگ زدم که منتظر نمونی .ببخشید.ابروهایم درهم رفت.
 منظورت چیه؟ چرا؟ چیز مهمی نیست .یه مشکل کوچیکی پیش اومده. چه مشکلی؟ میتونم کمک کنم؟ نهبابا ،گفتم که خیلی مهم نیست .قرارمون باشه واسه یه روز دیگه.مشکوک لبخند کمرنگی زدم.
 باشه .فعالً. فعالً.قطع کردم که هومن پرسید:
 چی میگفت؟پوفی کشیدم.
 گفت نمیتونه بیاد. خب خداروشکر!در چشمانش خیره شدم.
 ولی ...بهنظر ناراحت و نگران بود .یعنی چی شده؟هومن دستش را پشتکمرم گذاشت و بهسمت ماشین برگشتیم.
 بیخیال بابا! باید کالت رو آسمون هفتم بندازی که تو همچین شرایطی سروکلش پیدا نشد.حرفی نزدم و هردو سوار ماشین شدیم.
***
«راوی»
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سایه دستهی کیف قهوهای چرمش را میان انگشتان ظریف و عرق کردهاش فشرد.
 خیلی ممنونم سپهر .بابت همه چی .واقعاً نمیدونم اگه تو نبودی ،باید چیکار میکردم.سپهر لبخند مهربانی زد و بهطرف سایه رفت.
 خواهش میکنم وظیفه بود. میدونی این چند روز واقعاً پگاه رو از اینرو به اونرو کردی .دیگه شکی ندارم که تو بهترینی.سپهر در چشمان سایه خیره شد.
 اگه تو نبودی اینجور نبودم.سایه لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت .سپهر برای گفتن خواستهاش دودل بود؛ اما باالخره دل به دریا زد.
 آ ...سایهخانم؟سایه سرش را باال آورد.
 بله؟ میتونم ...میتونم به یه ناهار دونفره دعوتتون کنم؟سایه شالش را روی سرش مرتب کرد.
 خیلی ممنون ولی ...ولی من باید همراه پگاه و آیدا برم .یکی باید مراقب پگاه باشه. آیدا که هست .من مطمئنم خوب از پسش برمیاد .نگران نباشین. ولی...سپهر لبخندی زد.
 ولی و اما نیار دیگه.سایه چند لحظه خیرهی چشمانش شد و سپس با خنده گفت:
 پس به حساب شما دیگه؟سپهر خندید.
 البته.پس از راهی کردن پگاه و آیدا ،با ماشین سپهر به رستوران نزدیکی رفتند.
روبهروی هم پشت میزی نشستند و همین که سپهر غذا را سفارش داد ،سایه نگران سر حرف را باز کرد.
 امیدی به بهبود کاملش هست؟سپهر بارانیاش را آویزان صندلی کرد و دوباره نشست.
 البته که هست.495
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سایه نچی کرد و به صندلی تکیه داد .نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 من خیلی نگرانشم.سپهر دو آرنجش را روی میز گذاشت و انگشتهایش را درهم قفل کرد.
 نگرانیت بیخوده سایه .بهت قول میدم به یه ماه نشده مثل روز اول میشه .میدونی ،اون اگه بتونه این اتفاق روفراموش کنه ،تقریباً حله و فراموشکردنشم بسپر به من.
 پس ازدواجش چی؟ مسلماً به مشکل میخوره.سپهر برای آوردن سفارشها تشکری کرد و سپس روبه سایه لبخندی زد.
 نگران نباش .همه چی درست میشه .خب ،از اون پسره چه خبر؟ همون که با پگاه...اخمهای سایه درهم رفت.
 آشغال عوضی .نتونستم چیز زیادی راجع بهش بفهمم .حتی پلیس هم نتونست گیرش بندازه .بهنظر آدم اسم ورسمداریه.
 اگه نبود که خیلی راحت یکی رو بدبخت نمیکرد و بره پی کارش.سایه خیرهی چشمان سپهر شد.
 حتی اگه مهمترین آدم توی دنیا هم باشه ،من پیداش میکنم و انتقام پگاه رو ازش میگیرم .این رو مطمئن باش.سپهر هم خیرهی چشمان مشکی سایه شد.
 از شجاعتت خوشم میاد .همون قدری که شیفتهی خودت شدم.***
کالفه از روی صندلی میز سلطنتی ناهارخوریاش بلند شد.
 این بحث تموم شدهس .وقتی قرار نیست حرف حق تو اون مخ واموندهت فرو بره ،چرا من خودم رو به آب و آتیشبزنم؟
دختر هم قاشقش را داخل ظرف انداخت و عصبی از روی صندلی بلند شد.
 این تویی که حرف حق تو گوشت نمیره .اون پدرت بود احمق .اگه یهذره غیرت تو وجودت بود ،بهخاطر انتقامخونش تا اون سر دنیا هم میرفتی.
پسر روبهروی دختر ایستاد و انگشت اشارهاش را به تهدید باال آورد.
 خوب گوش کن ببین چی میگم ،از این به بعد راه من و تو جداست .بارها ازت خواستم دست از این کارا برداری وبه زندگیت برسی .بهت فهموندم که این نقشهی انتقام فقط عمر خودت رو به فنا میده؛ ولی تو چی؟ در جوابم فقط
از اون مردی گفتی که حتی یه لحظه از عمر بیارزششم برامون پدری نکرد.
496
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دختر داد زد:
 خفه شو! راجع بخ پدرمون اینجوری حرف نزن.پسر پوزخندی زد.
 اون پدر نبود .تو بیخودی داری خودت رو بهخاطرش زجر میدی .چرا نمیفهمی دختر؟ من هرچی میگم فقطبهخاطر خودته .اگه بهت میگم دنبال ما بیا آمریکا ،فقط بهخاطر آرامش خودته .از انتقام گرفتن چی آیدت میشه؟
اشک در چشمان دختر جمع شد.
 آرامش! چیزی که اون کیوان کثافت از وقتی پدرمون رو کشت ،ازش محروممون کرد.پسر تکخندهای حرصی کرد.
 بس کن توروخدا! ما قبل از اونم آرامش نداشتیم .از زندگی با همچین پدری چی جزء درد و رنج یادته؟موبایلش را از روی میز برداشت و بهسمت خروجی آشپزخانه رفت .دختر بلند گفت:
لـ*ـذت انتقام گرفتن از کارن فقط نصیب خودم میشه .حواست باشه که بعداً حسرت این موضوع رو میخوری.پسر پوزخندی زد و بهسرعت پلههای عمارت را تا رسیدن به خروجی طی کرد.
***
«کارن»
با استرس به کیک نگاه کردم.
 به نظرت یهذره ناجور نیست؟ اگه داخلش رو نبینه و قورتش بده چی؟هومن نچی کرد.
 نترس بابا! خیلیا تا حاال اینجوری خواستگاری کردن .دیگه تو این یه مورد خداروشکر اولی نیستی.با ورود شیوا به کافه هول گفتم:
 اوه شیوا اومد! خب تو برو دیگه.هومن را دک کردم و به استقبال شیوا رفتم .سالم و احوالپرسی کردیم .لبخندی زد و مشکوک نگاهم کرد.
 سالم نگران بهنظر میای؟ ببینم چیزی شده؟تکخندهای ضایع کردم.
 نه ،چی شده باشه؟ همه چی خوبه.سرش را تکان داد.
 عالیه .خب قرار بود همون حرفی که تو باغوحش وقت نشد رو بهم بگی .منتظرم.دستپاچه گفتم:
497
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 آ ...آره.بهسمت میز هدایتش کردم.
 خب ...من واسه هردومون کیک شکالتی سفارش دادم.شیوا با ذوق نگاهش را از کیک گرفت و به من که پشتسرش ایستاده بودم دوخت.
 وای مرسی!لبخندی زدم.
 میدونستم خیلی دوست داری .تا تو کیک رو بِبُری ،منم یه چند لحظه میرم و زود برمیگردم.روی صندلی نشست.
 خب چه کاریه؟ منتظر میمونم تا تو برگردی و با هم بخوریم.خندیدم.
 بعید میدونم .دخترا اگه یه چیزی رو دوست داشته باشن ،همون لحظه بهش حمله میکنن.خندید.
 آره ولی نه دیگه تا این حد .میتونم منتظرت بمونم. نه تو بخور .شاید کار من طول بکشه .اگه برگردم و ببینم نخوردی ،ناراحت میشم.لبخندی زد و سرش را تکان داد.
 باشه ،ممنون. خب ،پس من رفتم.سریع بهسمت دیگری که هومن ایستاده بود و در دیدرس شیوا نبود ،رفتم .هومن توپید:
 چرا اینقدر هولی تو پسر؟تکخندهای کرد.
 رفتارت خیلی خندهدار بود .مخصوصاً از این زاویه.نگران توپیدم:
 اینا رو بیخیال هومن.به شیوا که همچنان کیک را دستنخورده گذاشته بود ،نگاه کردم.
 بهنظرت واکنشش چیه؟دوباره به هومن چشم دوختم.
 وای خدا خیلی استرس دارم .اگه عصبانی بشه چی؟ خب حق داره! شاید نخواد با من ازدواج کنه.498
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هومن خیرهام شد و زد زیر خنده.
 وای خدا قیافش رو ببین .از ترس و خجالت عین لبو شدی.اخمی کردم.
 االن وقت شوخی نیست هومن .بابا خیرسرت مهمترین لحظهی زندگی پسرعموته .یهذره آدم باش.خندهاش را بهزور خورد و دست روی شانهام گذاشت.
 نگران نباش همه چی خوب پیش میره.چند لحظه خیرهام شدو دوباره زد زیر خنده.
 خدایی خیلی باحال شدی کارن .یادم باشه ازدواج کردی ،امروز رو حتماً واسه زنت تعریف کنم.چشمغرهای رفتم و نگاهم را به میز شیوا دوختم .بین رفتوآمد مردم ،زیاد چیزی مشخص نبود .فقط دستهایش،
روی کیک بریده شده مشخص بود .حلقه را از وسط کیک برداشت و میان انگشتانش میچرخاند .هول روبه هومن
گفتم:
 وای هومن دیدش. خب منتظر چی هستی؟ برو دیگه.یقهی کتم را مرتب کردم.
 بهنظرت تیپم خوبه؟بهسمت میز شیوا هلم داد.
 پوف! برو دیگه.از میان شلوغی جمعیت رد شدم و پشتسرش قرار گرفتم .ابتدا بهقدری گیج بودم و استرس داشتم که انگار جلویم را
نمیدیدم؛ اما کمکم به خود آمدم و خیرهی شال زردرنگ جلوی چشمانم شدم .اینکه شیوا نبود .شیوا یک شال آبی
انداخته بود.
متعجب از پشتسرش گفتم:
 ببخشید؟دختر جوان سرش را بهسمتم چرخاند.
 بله؟ آ ...خانومی که اینجا بودن کجا رفتن؟دختر که انگار متوجه ماجرا شده بود ،از روی صندلی بلند شد و با لبخند گفت:
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 من رو صدا زد و ازم خواست اینجا بشینم تا وقتی شما برگشتین نگران نشین .انگار یه کار واجب داشت و مجبورشد بره .ازم خواست کیکیش رو بخورم.
حلقه را بین دو انگشتش قرار داد و بهسمتم گرفت.
 انگار امروز نشد .ایشاهلل یه موقعیت دیگه.متحیر حلقه را گرفتم و خیرهی چشمانش شدم.
 یعنی چی؟ کجا رفت یهو؟شانهای باال انداخت.
 من چه میدونم؛ ولی خیلی گیج و نگران میزد.گیج و کالفه خودم را روی یکی از صندلی ها انداختم.
 آخه چرا؟سرم را میان دستانم فشردم.
 چرا با من اینجوری میکنی شیوا؟با قرار گرفتن دستی روی شانهام سرم را باال آوردم.
هومن متعجب خیرهام شده بود.
 چی شد؟ شیوا کجا رفت؟هینی کشید و چشمانش درشت شد.
 ببینم نکنه عصبانی شد و یکی زد تو گوشت بعدم رفت؟نچی کردم و کالفه بلند شدم .نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 این همه چرتوپرت از کجات در میاری هومن؟ شیوا اصالً کیک رو نبریده که بخواد بفهمه داخلش چیه .هردفعهبه بهانهی یه کار فوری میذاره میره.
دستی داخل موهایم کشیدم و کالفه به نقطهی نامعلومی خیره شدم.
 آخه این کار فوریش چیه؟ چرا همیشه سرقرارش با من براش کاری پیش میاد؟ خیلی مشکوکه.خیره ی هومن شدم.
 شایدم بهانشه! میخواد از من فاصله بگیره و میبینه راه دیگهای جزء این حرف نداره.هومن نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 چرتوپرت نگو .اون اگه میخواست ازت فاصله بگیره که هرجا بهش میگفتی فوری پا نمیشد بیاد.کالفه چرخی دور خودم زدم.
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 نمیدونم هومن .نمیدونم! فقط یه چیز رو خوب میدونم.انگشت اشارهام را به تهدید جلوی صورتش گرفتم.
 اینکه همهی این آتیشا از گور تو و عمه بلند میشه.جلو رفتم که عقبعقب رفت.
 بسه دیگه! اینبار به هرروشی که خودم دلم بخواد از شیوا خواستگاری میکنم .فهمیدی؟سرش را تکان داد و همانطور که عقبعقب میرفت ،گفت:
 باشه بابا ،حاال چرا عصبی میشی؟اخمهایم درهم رفت.
 توقع داری عصبی نشم؟ تو و عمه چند روزه من رو به بازی گرفتین .اگه مثل آدم از شیوا خواستگاری میکردم،االن تو این موقعیت نبودیم .خوب گوش کن ببین چی میگم هومن ،از اینجا به بعد ،دیگه نمیخوام کسی بهم بگه
چیکار کنم و چیکار نکنم .فهمیدی؟ خودم بلدم خواستگاری کنم .این رو به عمه هم بگو.
قیافهای مظلوم به خود گرفت.
 خیلهخب باشه ،چرا دعوام میکنی؟ واسه اینکه حقته .مگه خواستگاری بچهبازیه؟با زنگ خوردن تلفنش ،حواسش بهسمت آن رفت .متعجب لب زد:
 از خانهی سالمندانه!جواب داد:
 الو؟ ...چشمانش درشت شد.
 چی؟ آخه واسهی چی؟ ... باشه ،باشه .من االن میام .خداحافظ.پرسشگر نگاهش کردم.
 چی شده؟گیج و ترسیده گفت:
 گفت ...گفت یه چند نفر اومدن پیش مامان.501
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چشمانم درشت شد.
 مامان؟نچی کرد.
 بیخیال بابا! بس که اون بهم گفته پسرم ،منم عادت کردم بگم مامان. خب حاال چی شده؟ اون چند نفر کین؟ واسه چی رفتن اونجا سراغش؟ گفت انگار پسرای واقعیشن اما وقتی رفتن ،با مادرشون بحثشون شده و اونم از مسئوالی اونجا خواسته به من زنگبزنن تا برم پیشش.
 آخه ...آخه چرا؟ نمیدونم ،من...به بیرون اشاره کرد و نگران ادامه داد:
 من میتونم با ماشینت برم؟سرم را تکان دادم.
 آره حتماً.سوئیچ را به دستش دادم.
 پس اگه فوریه زودباش دیگه.خداحافظی هولی کرد و با دو از کافه خارج شد .بعد از رفتن هومن ،بهسمت میز خودمان رفتم .به کیک نصفهنیمه
چشم دوختم و آهی کشیدم .چرا هربار که میخواستم با شیوا حرف بزنم ،مشکلی سد راهم میشد؟
موبایلم را از جیبم بیرون کشیدم و برای شیوا فرستادم:
 چی شد یهو؟ کجا رفتی؟چند لحظه بعد جواب داد:
 ایستگاه راهآهن .منتظر راه افتادن قطارم.چشمانم درشت شد .چرا ایستگاه راه آهن؟ بیخبر کجا میرفت؟
فرستادم:
 راهآهن؟ مگه کجا میخوای بری؟ چرا اینقدر عجلهای و بیخبر؟ منظورم با تو نیست؛ اما از این شهر و آدماش خسته شدم .میخوام برم یه جای دیگه .شاید شانس بیارم و اونجابتونم زندگی بهتری داشته باشم.
با غم به نوشتهاش چشم دوختم و فرستادم:
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 منظورت با من نیست؟ پس چرا یهو وسط قرارت با من رفتی؟ اگه منظورت من نبودم ،چرا اینقدر بیخبر؟ گفتم که ،فقط خسته شدم کارن! دیگه نمیخوام تو این شهر باشم .هرچقدر این چند سال عمرم رو وقف خانوادمکردم ،بسه .دیگه میخوام واسه خودم زندگی کنم .بهت نگفتم؛ چون نمیخواستم آخرین مالقاتمون با خداحافظی
تموم بشه؛ چون واسهم سخت بود .خیلی سخت! تو متفاوتترین آدم زندگی منی کارن! هیچوقت حضور کوتاهت تو
زندگیم رو فراموش نمیکنم .از طرف من ،از بقیه خداحافظی کن .دلم واسه کلکالمون تنگ میشه .واسه تمام
لحظاتی که با تو بودم.
فرستادم:
 ولی دل من تنگ نمیشه.از روی صندلی بلند شدم و لب زدم:
 چون قراره بیام سراغت.بعد از حساب کردن از کافه خارج شدم .سریع تاکسی گرفتم و بهسمت ایستگاه راهآهن رفتم .بچهبازی بس بود.
نمیخواستم بیشتر از این وقت تلف کنم .امروز همه چیز تمام میشد .این بازی چند روزه همین امروز به پایان
میرسید .تصمیم گرفتم سخت یا آسان ،خوب یا بد ،به روش خودم عمل کنم .نه الکچری ،نه متفاوت و نه آنطور
که بقیه میخواستند .شیوا تصمیم به رفتن گرفته بود؟ خب میرفت .منتهی اگر بعد از شنیدن حرفهای من میتوانست.
این آخرین فرصت بود .امروز یا تبدیل به بهترین و به یادماندنیترین روز زندگیام میشد ،یا تلخترین روز .یا شروع
دوبارهی من بود ،یا خداحافظی از رویایی شیرین که خیلی زود به پایان میرسید.
تشکر کردم و بعد از حساب کردن پیاده شدم .هوا بدجور مهآلود و دید ،دشوار بود .وارد سالن شدم و اطراف را نگاه
کردم .حتی نپرسیدم کجا میخواست برود؟ نچی کردم و با کف دست محکم به پیشانیام زدم.
 خاکبرسرت.نگاهی به لیست حرکتها انداختم؛ اما چیز زیادی آیدم نشد .بهسمت پذیرش دویدم و هول پرسیدم:
 ببخشید آقا؟نگاهم کرد.
 بله؟ خانومی به اسم شیوا بهمنی بلیط رزرو کردن؟ اجازه بدید.چک کرد و در جوابم گفت:
 بله.503
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 کجا قراره بره؟جدی گفت:
 شرمنده ،ولی من نمیتونم اطالعات مسافرای قطار رو به شما بدم.عصبی خیرهاش شدم.
 یعنی چی؟ شاید راضی نباشن.داد زدم:
 راضی باشه یا نباشه مجبوری میفهمی؟من باید بدونم اون کجا قراره بره ،باید.توپید:
 صدات رو باال نبر آقا ،خودت رو وسط اینجا تیکهتیکه هم کنی ،من خالف قانون عمل نمیکنم.از صدای جروبحث ،چندنفر دورمان جمع شده و خیره مانده بودند .با صدای بلندتری داد زدم:
 من خودم هرچی قانونه از برم .تو الزم نکرده واسه من از قانون بگی .بگو با چه قطاری میره؟ مسیرش کجاست؟ خیلهخب! چرا نمایش راه انداختی آقا؟ مقصدش اصفهانه.عصبانیتم کمی فروکش کرد .آب دهانم را قورت دادم و آرام گفتم:
 کجاست؟ خطش از کدوم طرفه؟آدرس که داد ،تشکری سرسری کردم و بهسمتی که گفته بود دویدم؛ اما با صدایش میان راه ایستادم.
 دیگه فایدهای نداره .تا یکی-دو دقیقهی دیگه راه میفته .نمیتونی بهش برسی.دلم ریخت .بدون اینکه بهسمت مرد برگردم ،شروع به دویدن کردم .با بیشترین سرعت ممکن! باورم نمیشد .باورم
نمیشد شیوا اینطور بیرحمانه و بدون خداحافظی برود .بغض سنگینی گلویم را میفشرد .حاال دیگر هیچ چیز اهمیت
نداشت .نه نگاههای متعجب مردم ،نه خستگی پاهایم و نه غرور.
از سالن خارج شدم و بهسمت ریلها دویدم که با صدای سوت قطار تنها کورسوی امیدم نابود شد .دیگر نمیتوانستم
جلوی خیس شدن چشمانم را بگیرم .کنار ریل دنبال قطار دویدم؛ اما هرچه سرعتم را بیشتر میکردم ،فایدهای نداشت.
قطار سبزرنگ ،هرلحظه از دیدرسم دورتر میشد .داشت شیوا را با خود میبرد و من اینجا ،میان سنگریزههای کنار
ریل باقی مانده بودم .جانی در پاهایم نمانده بود .همانجا ایستادم و نفسنفسزنان خیرهی رفتنش شدم .هوا روبه
تاریکی میرفت و مه را در محو کردن قطار میان خود همراهی میکرد .حتی این دو هم با من سر لج داشتند .آب
دهانم را بهسختی قورت دادم و بلند داد زدم:
 خیلی بیرحمی شیوا! هیچ فکرش رو نمیکردم دلم رو بدزدی و با خودت از این شهر ببری.504
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دوباره شروع کردم به دویدن .همهجا جلوی چشمانم تاریک و بیروح شده بود .همه چیز عذابم میداد .سوت قطار،
تکتک ثانیههایی که بدون لحظهای مکث میگذشت ،باد خنکی که به صورت خیسم میخورد ،حتی صدای برخورد
سنگ ریزهها با کفشم .شیوا همه چیز را با خود بـرده بود .دختری که تا چند هفته پیش نمیشناختم ،حال تمام وجودم
را تصاحب کرده بود .هیچ احساسی جزء پوچی نداشتم.
»You were the shadow to my light
?Did you feel us
Another star, you fade away
تو برای نور من سایه بودی
احساسمون میکنی؟
یه ستارهی دیگه ،که تو محوش کردی
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us, alive
میترسم که هدفمون دور از دسترس باشه.
میخوای ما رو ببینی؟ زنده».
دیگر نای دویدن نداشتم .نفسنفسزنان خودم را میان ریلها انداختم .اثری از قطار نبود .جلوی دیدم خیس و تار
شده وهمهجا در سکوت هولناک و عذابآوری فرو رفته بود .فقط صدای نفسهای کوتاه و پیاپی خودم به گوش
میرسید .اجازه دادم هقهق عاجزانهام سکوت این راهآهن نفرینشده را بشکند .داد زدم:
 چرا شیوا؟ چرا با من اینکار رو کردی؟ تو که میدونستی دوستت دارم ،میدونستی دیگه بدون تو نمیتونم زندگیکنم ،پس االن کجایی؟
«?Where are you now
?Where are you now
?Where are you now
?Was it all in my fantasy
?Where are you now
?Were you only imaginary
505

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

االن کجایی؟
االن کجایی؟
االن کجایی؟
همهاش خیاالتم بود؟
االن کجایی؟
تو فقط خیاالت بودی؟
?Where are you now
Atlantis, under the sea, under the sea
?Where are you now
Another dream
االن کجایی؟
آتالنتیس ،زیر دریا ،زیر دریا
االن کجایی؟
یه رویای دیگه»
نالیدم:
 من رو گرفتار خودت کردی که بعدش تنهام بذاری؟ این بود جواب عشق و محبتم؟ جواب تمام روزایی که به شوقدیدن تو سپری کردم؟ چرا؟ چه دلیلی تو رو از من جدا کرد؟ برای چی باید تاوان ظلم و پستی آدمای دیگه رو بدم؟
کشیده داد زدم:
 برای چی؟ من بدون تو دیوونه میشم شیوا! نابود میشم.«The monster’s running wild inside of me
هیوالهای درونم وحشیانه میتازن
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I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded
من پژمرده شدم ،من پژمرده شدم
بدجور گم شدم ،من پژمرده شدم ،من پژمرده شدم
بدجور گم شدم ،من پژمرده شدم
These shallow waters never met what I needed
I’m letting go, a deeper dive
Eternal silence of the sea
I’m breathing, alive
این آبهای کمعمق ،هرگز چیزی که من میخوام رو برآورده نمیکنه
رهاش میکنم بره ،یه شیرجه عمیقتر
سکوت ابدی دریا
من نفس میکشم ،زنده
?Where are you now
?Where are you now
االن کجایی؟
االن کجایی؟»
کجایی شیوا؟ کاش همون لحظه که پیامت رو خوندم ،خودم رو میرسوندم .اونوقت شاید میتونستم جلوی رفتنت
رو بگیرم .چی شد که به اینجا رسیدیم؟ منی که تو تمام این بیست سال تموم فکر و ذکرم کار بود ،منی که گمون
میکردم جزء شغلم به هیچکسی یا چیزی نمیتونم عشق بورزم ،منی که زندگیم از کابوسای شبانه و نفرت پر شده
بود ،چی شد که اینجوری عاشق شدم؟
«Under the bright but faded lights
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زیر نور درخشان اما کم سو
You set my heart on fire
?Where are you now
?Where are you now
تو قلبم رو به آتش کشیدی
االن کجایی؟
االن کجایی؟»
تو من رو عوض کردی شیوا ،زندگیم رو زیرورو کردی .من رو دوباره زنده کردی .وقتی که فکر میکردم فقط یه
مردهی متحرکم! خندههای واقعی به لبم آوردی .نه از اون لبخندهای ساختگی و بهزور! وجودم رو سرشار از عشق
خودت کردی .وقتی که هیچ حس قشنگی تو قلبم وجود نداشت! پس چرا؟ چرا دوباره من رو میون همون دردای
قبلی ول کردی و رفتی؟
«?Where are you now
Atlantis, under the sea, under the sea
?Where are you now
Another dream
The monster’s running wild inside of me
I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded, I’m faded
So lost, I’m faded
االن کجایی؟
آتالنتیس ،زیر دریا ،زیر دریا
االن کجایی؟
یه رویای دیگه
هیوالهای درونم وحشیانه میتازن
من پژمرده شدم ،من پژمرده شدم
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بدجور گم شدم ،من پژمرده شدم ،من پژمرده شدم
بدجور گم شدم ،من پژمرده شدم»
()Faded ,iselin solheim
نالیدم:
 من بدجور عاشقت شدم شیوا .تو اونقدر برام ارزشمندی که حاضرم جونمم برات بدم.داد زدم:
 ولی تو چی؟ اصالً ذرهای من رو دوست داری؟ چقدر برات ارزش دارم؟اونقدری که با وجود تمام مشکالتم ،بهخاطرت حاضر شدم اینجا بمونم.چشمانم درشت شد .این صدای شیوا بود؟
همانطور که روی زمین نشسته بودم ،سرم را برگرداندم .چهرهی دلنشینش میان تاریکی و مه میدرخشید.
متحیر از روی زمین بلند شدم.
 شیوا تو ...تو مگه...جلوتر رفتم .اشک و خندهام قاطی شده بود.
 وای خدا! دارم خواب میبینم؟خندید و جلو آمد.
 نه آقای عاشق! کامالً بیداری! ببینم الزم نیست که بزنم تو گوشت تا مطمئن بشی؟خیرهی چشمان خیس و متحیرم شد.
 من دیگه بدون تو نمیتونم کارن .همین یکی-دو ساعت کافی بود تا همه چی رو راجع به قلبم بفهمم .سعی کردماز اینجا برم؛ ولی نشد .قلبم هرثانیه فقط تو رو صدا میزد .چیکار کردی با من؟
تازه متوجه خیسی چشمانش شده بودم؛ اما زبانم بند آمده بود و دلم میخواست تا ابد همینطور باقی بمانم .شیوا
حرف بزند و من فقط شنونده باشم .باورم نمیشد .باورم نمیشد این حرفها را از زبان شیوا میشنوم .در خلسهی
عمیقی فرو رفته بودم که متوجه شدم شیوا نیست.
گیج دور خودم چرخیدم.
 شیوا؟نگاهم میان تاریکی و مه دنبالش میگشت.
 کجا رفتی؟ مگه نگفتی اینا رویا نیست؟ پس یهو کجا غیبت زد؟صدای خندهاش از دور به گوشم خورد.
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 اینجا ،باید بیای دنبالم .اگه بتونی تو این شرایط پیدام کنی ،اونوقت مطمئن میشم که یه عاشق واقعی هستی.تکخندهای کردم.
 من رو به بازی دعوت میکنی که هردومون مطمئن هستیم برندهش کیه؟ بسیارخب.خندید.
 پس شروع کن.از روی ریل خارج شدم و رد صدای قدمهایش که خیلی ضعیف به گوشم میخورد را دنبال کردم .با صدای سوت
قطار ،حواسم پرت شد .دیگر نمیتوانستم صدای پای شیوا را بشنوم چون؛ سروصدای قطارها مانع میشد .بلند صدا
زدم:
شیوا؟یک دور ،دور خودم چرخیدم و عقبعقب رفتم که ناگهان از پشت به شخصی خوردم .هردو همزمان بهسمت هم
برگشتیم .خیرهی چشمانش خندیدم.
 پیدات کردم.ابرویی باال انداخت.
 قبول نیست .صدای قطارا حواسم رو پرت کرد.جدی گفتم:
 به من مربوط نیست .میخواستی یه جا دیگه مسابقه بذاری.نچی کرد.
 اینبار دیگه نمیتونی پیدام کنی.عقبعقب رفت و از من فاصله گرفت .خندیدم و دنبالش راه افتادم.
 تا کی میخوای سربهسر این عاشق خسته بذاری؟ یعنی هنوز عشقم بهت ثابت نشده؟ باشه پس بلند میگم.دو دستم را کنار صورتم قرار دادم و از میانشان داد زدم:
 خیلی دوستت دارم شیوا.صورتش میان مه محو شد و داد زد:
 چی میگی تو این سروصدا؟ نمیشنوم.داد زدم:
 دوستت دارم .شنیدی؟صدای خندهاش در گوشم پیچید.
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 چی؟ یهبار دیگه بگو.دوباره دو دستم را طرفین صورتم گذاشتم و عقبعقب رفتم .بلندتر داد زدم:
 مطمئنم که شنیدی؛ ولی دوباره میگم .دوستت دارم ،من عاشقتم .با من ازدواج میکنی؟صدای تکخندهی آرامش را شنیدم.
 چی میگی تو؟ بلندتر.خندیدم.
 میخوای باور کنم که کر شدی؟ چی؟با منی؟بلند داد زدم:
 آره با خودتم .با توی لعنتی که دلم رو بردی .شنیدی؟ حاال جوابت چیه؟خندید و داد زد:
 آره.سرجایم خشک شدم .تکخندهای متحیر کردم و جلوتر رفتم .شیوا هم جلو آمد و روبهروی هم قرار گرفتیم .خیرهی
چشمانش شدم.
 مرسی که قبول کردی .عاشقتم.گیج نگاهم کرد.
 چی رو قبول کردم؟خندیدم.
 ازدواجت با این آقای خوشتیپ و جنتلمنی که جلوت وایستاده دیگه.چشمانش گرد شد.
 جان؟اخمی کردم.
 گرچه یهذره بیادبانه بود؛ ولی همین آرهی تو ،به اندازهی صدتا بله برام ارزش داره.ابرویی باال انداخت و خندید.
 اشتباه متوجه شدی آقای خوشتیپ و جنتلمن! جواب من به اینکه ازم پرسیدی شنیدی آره بود.چشکمی زدم.
 نه دیگه ،نمیتونی زیرآبی بری خانمخانما .از حاال تا آخر عمر گیر من افتادی.511
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خندیدم.
 کی فکرش رو میکرد از اون آشنایی الکچری به اینجا برسیم؟تکخندهای کرد و سرش را پایین انداخت .چرخید .درست پشتسرش ایستادم و لبهایم را نزدیک گوشش بردم.
صدای نفسهای تندش خیلی واضح به گوشم میخورد .لب زدم:
 که نشنیدی آره؟ خب اشکالی نداره دوباره میگم .من عاشقتم شیوا ،با من ازدواج میکنی؟آهسته بهسمتم چرخید .جعبهی حلقه را باز کردم و بهسمتش گرفتم.
 این حلقه خیلی وقته که منتظر انگشت توعه.تکخندهای کرد و سرش را پایین انداخت.
ابرویی باال انداختم.
 نمیخوای که بیشتر از این منتظرش بذاری؟آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد.
 فکر نمیکنم.تنها صدای قطارها بود که جلوی لو رفتنم را میگرفت؛ چون ضربان قلبم به قدری تند میزد که صدایش تا فاصلهی
سه متری از خودم میرفت؛ ولی حاال که صداها خاموش شده بود ،فقط من بودم و شیوا و این قلب آبروریز.
لبخندی زدم.
 پس دستت رو باال بیار.با درنگ و شک دستش را باال آورد .لبخندی روبه صورتش که هنوز هم پایین بود زدم و حلقه را به انگشت باریک و
سفیدش سپردم.
با صدایی لرزان گفت:
 ولی اینجوری نمیشه کارن .خانوادههامون هیچی نمیدونن.خندیدم.
 آبروی دل عاشق من که پیش همه رفته .مطمئنم پدر تو هم به این ازدواج راضی میشه.سرش را باال آورد و نگران خیرهی چشمانم شد.
 اگه نشه چی؟لبخندی زدم.
 این دومین خواستهی بزرگیه که از ته دل از خدا دارم .درسته که هنوز به اولی نرسیدم؛ ولی مطمئنم خیلی زود بهاین یکی میرسم.
512

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

ابروهایش را درهم کرد و پرسشگر نگاهم کرد.
 دومی؟ اولیش چیه؟لبخند غمگین و کمرنگی زدم.
 بیخیال! نمیخوام بهترین شب زندگیم رو با صحبت کردن راجع بهش خراب کنم.غمگین نگاهم کرد.
 مثل همون روزی که داشتیم میرفتیم فروشگاه و تو نخواستی بگی .پس کی میخوای راجع بهش حرف بزنی؟ببینم درمورد مادرته؟
 امشب نه ،خواهش میکنم شیوا.سرش را به معنای تایید تکان داد و نگاهی به اطراف انداخت.
 خب بهنظرم دیگه باید بریم .هوا تاریک شده. درسته .ولی من ماشین همراهم ندارم .در نتیجه باید تا یه جایی پیاده بریم.غرید:
 بگو که داری شوخی میکنی .من اینقدر دویدم که حتی نای ایستادنم ندارم.شانهای باال انداختم.
 تقصیر خودته!نگاهی به ریلها انداختم:
 ولی پیاده رفتن از میون این ریال هم حس و حال خودش رو داره.خم شدم و بند کفشم را باز کردم.
شیوا متعجب گفت:
 چیکار داری میکنی؟کفش و جورابهایم را درآوردم و با یک دست گرفتم.
 چرا وایسادی؟ کفشات رو در بیار.متحیر نگاهم کرد.
 دیوونه شدی؟ واسه چی؟خندیدم.
 آره ،من امشب از تموم دیوونههای دنیا ،دیوونهتر شدم.513

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

پاهایم را در امتداد یکدیگر روی ریل گذاشتم و دستانم را از هم باز کردم .از برخورد پوستم با ریل آهنی و سرد ،به
یک باره کل وجود آتشینم خنک شد.
شروع کردم با احتیاط روی ریلها راه رفتن .شیوا هم کفشهایش را درآورد و پشتسرم پا روی ریل گذاشت.
 خدا امشب رو بهخیر بگذرونه .دوتا دیوونه به هم افتادن.خندیدم.
 الهی آمین.بعد از یکی دو-دقیقه گفت:
 چه حلقهی قشنگیه .مطمئنم خودت انتخابش کردی. آره ،قشنگترین و جنجالیترین حلقهی سال.صدایش رنگ تعجب گرفت.
 منظورت چیه؟ این حلقه ماجراها داره. چه ماجراهایی؟نفسم را بیرون فرستادم.
 از کدومش شروع کنم؟ از روزی که با صدجور احساس مختلف که به قلبم هجوم آورده بود ،برات خریدمش؟ یا ازیکم بعدش که نزدیک بود خوراک هومن بشه؟ شایدم از بحثایی که بهخاطر این حلقه با عمه و بابام داشتم .یا از اون
روزی که قصد داشتم تو باغ همه چی رو بهت بگم؛ ولی فکر کردم گمش کردم.
ابرویی باال انداختم.
 تازه خیلی شانس آوردم که خودش و دست هومن با هم خوراک اون شیره تو باغوحش نشدن و خوششانستربودم که میون چرخ ماشینا گمش نکردم .البته اگه ماجرای خواستگاری از مجسمهی دورهی هخامنشیان و کیکی که
قرار بود تو ببریش؛ ولی قسمت یکی دیگه شد رو فاکتور بگیریم.
بعد از چند لحظه سکوت ،ناگهان از روی ریل پایین پرید و عصبی جلویم را گرفت.
 داری شوخی میکنی دیگه؟به حلقه نگاهی انداخت.
 یعنی تو واقعا حلقهای که این همه بال سرش اومده رو دست من کردی؟ اهاه چندش! چطوری از تو معدهی هومندرش آوردی؟
خندیدم.
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 ایناش مهم نیست .مهم اینه که با عشق و عالقه دستت کردم.لبخندی زد.
 واسه همینه که با وجود تموم اتفاقاتی که براش افتاده درش نیاوردم بندازمش وسط ریال .این حلقه از گرونترینحلقهی دنیا برام ارزشمندتره.
عقبعقب رفت و من هم به جلو حرکت کردم.
 همونطور که صاحبش از هر چیزی واسه من ارزشمندتره.خیرهی هم شدیم که با صدای سوت قطار به خود آمدم.
 برو عقب شیوا.دستش را کشیدم و هردو همزمان و به موقع از روی ریلها پایین پریدیم .به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده.
یک تای ابرویم را باال انداختم.
 بزن بریم دنبالش.مثل دیوانهها دنبال قطار دویدیم و دست تکان دادیم .نزدیک ایستگاه باالخره از نفس افتادم و خودم را همانجا روی
شنها پرت کردم .شیوا هم خودش را روی زمین انداخت ،طوری که سرهایمان نزدیک هم بود .نفسنفسزنان گفت:
 وای خدا! یقیقناً مسافرای قطار به عاقل بودنمون شک کردن.خندیدم .خم شدم و به پهلو خوابیدم .همانطور که دستم را زیر چانهام گذاشته بودم ،جدی روبه شیوا گفتم:
 بذار شک کنن .اصالً بذار مطمئن بشن .چه اهمیتی داره وقتی که من و تو باهم خوشحالیم؟خندید و از روی زمین بلند شد .من هم بلند شدم و هردو پس از پوشیدن کفشها و مرتب کردن سر و وضعمان،
بهسمت ایستگاه رفتیم.
***
بعد از رساندن شیوا به خانه ،تصمیم گرفتم ابتدا سری به هومن و هستی بزنم و از آنجا به خانه برگردم .کنجکاو بودم
راجع به پیرزنی که این روزها هومن آنقدر شیفتهاش شده بود که آشفتگی و ناراحتیاش او را به هم ریخته بود ،بیشتر
بدانم .پس آدرس خانهی عمو را به راننده دادم و خودم به فکر فرو رفتم.
از شیوا خواسته بودم همین امشب همه چیز را با پدرش در میان بگذارد و زودتر نتیجه را اطالع دهد .تا قبل از این،
به جزء مسئلهی خواستگاری که حاال حل شده بود ،هیچ نگرانی دیگری نداشتم؛ ولی نمیدانم چرا امشب و بعد از
اینکه شیوا آنطور نگران راجع به نظر منفی پدرش حرف میزد ،من هم بدجور مضطرب و نگران شده بودم .وقتی
راجع به نظر پدرش میگفت ،شک و نگرانی را به خوبی میتوانستم در چشمانش ببینم؛ ولی چرا؟ شاید موقعیتم عالی
نبود؛ ولی بد هم نبود .پس چرا شیوا تا این حد نگران بود؟
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با صدای راننده از افکار آشفتهام بیرون آمدم
 آقا رسیدیم.تشکری کردم و بعد از حساب کردن پیاده شدم .وارد کوچه شدنم همانا و شنیدن سروصدای بحث و دعوا همانا! چه
خبر بود نصف شبی؟
 برو عقب .حق نداری پات رو از این در بذاری تو.چشمانم درشت شد .اینکه صدای هومن بود.
پا تند کردم و خودم را به خانهی عمو رساندم .سه-چهار نفر جلوی در تجمع کرده بودند و درحال دعوا با هومن بودند.
یکی از آنها که هیکلیتر از بقیه بود ،محکم یقهی هومن را گرفت و او را به بیرون هل داد که همان لحظه رسیدم
و مانع افتادنش شدم .اخم غلیظی روبه آن چهار مرد کردم.
 چه خبره اینجا؟نگاهی به هومن که از عصبانیت نفسنفس میزد انداختم.
 چی شده هومن؟بیتوجه به من روبه پسرها گفت:
 من نمیدونم بحثتون سر چی بوده؛ ولی حق ندارین با مادرتون اینجوری رفتار کنین .خجالت بکشین ،اون شما روبه دنیا آورده و اینجوری بزرگتون کرده که حاال میتونین زور و قدرتتون رو به رخ بقیه بکشین؟
یکی از پسرها که دستبهکمر ایستاده بود ،پوزخندی زد.
 هه! تو نمیدونی؟ اگه نمیدونستی که اینجوری از مادرمون طرفداری نمیکردی .پسرهی جادوگر! چطوری اعتمادمادرمون رو جلب کردی؟
یکی دیگر از پسرها که بهنظر کم سن و سالتر از بقیه بود ،حرصی و دستبهکمر گفت:
 شایدم مادر ما زیادی سادهست .با دو تا لبخند این پسره ،مهرش به دلش نشسته و این تصمیم احمقانه رو گرفته.هومن عصبی غرید:
 صبر کنین ببینم .منظورتون چیه؟کدوم تصمیم؟دوباره همان مرد غولپیکر جلو آمد عصبی یقهی هومن را گرفت .با چشمان قرمز و ترسناکش خیرهی چشمان عصبی
هومن شد.
 خودت رو به اون راه نزن بچه ،تو همه چی رو میدونی.جلو رفتم و دستانش را از روی یقهی هومن پس زدم .با اخم توپیدم:
 دستت رو بکش .مثل آدم حرف بزن ببینیم حرف حسابتون چیه؟516
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بیتوجه به سؤالم ،به خانه اشاره زد و روبه هومن گفت:
 زود باش .برو مادرم رو بیار میخوایم ببریمش خونهی خودمون.هومن پوزخندی زد.
 چطور تا حاال نیومده بودین سراغش؟ میخواین اذیتش کنین؟ چهار نفری مثل خانهی سالمندان سرش بریزین وتهدیدش کنین؟ عمراً!
انگشت اشارهاش را باال آورد و با تهدید روبه هومن گفت:
 خوب گوشات رو وا کن پسرجون .یه قرون از این ارثیهای که براش دندون تیز کردی هم بهت نمیرسه .اصرارایمادرمون سر دادن ارثیه به تو هیچ فایدهای نداره فقط داری وقتت رو تلف میکنی .پس مثل بچهی آدم برو مادرمون
رو بیار وگرنه به پلیس زنگ میزنم که بیان به جرم آدمربایی و اخازی بندازنت کنج هلف دونی مفهوم شد؟
پوزخندی زدم.
 میخوای شکایت خودمون رو بیاری پیش خودمون؟اما هومن با چشمان درشت شده و مبهوت لب زد:
 ارثیه؟ منظورت چیه؟جلوتر رفت و خیرهی چهره ی مرد شد.
 چی داری میگی؟ روزی که من مادرتون رو دیدم و اون من رو با یکی از شما بیشرفا اشتباه گرفت ،فقط لباسایتنش مال خودش بود .صدام میزد و نفرینم میکرد .نمیدونم با دلش چیکار کردین که اینجور ازتون متنفر بود؛
ولی من نخواستم مثل شما سنگدل باشم .پیشش موندم و آرومش کردم؛ ولی بعد که فهمیدم چقدر تنهاست ،دلم
سوخت .بهش قول دادم زود به زود مالقاتش برم .من واسهی اون شدم پسرش و اون ...اون شد مادرم.
متحیر به هومن که بهسختی بغضش را نگه داشته بود ،چشم دوختم .عقبعقب رفت و لب زد:
 مادری که هیچوقت سایهش باالی سرم نبود .هیچوقت نتونستم گرما و محبت آغوشش رو احساس کنم .از وقتیکه عقل برداشتم و دنیای اطراف برام معنی پیدا کرد ،همیشه تنها بودم.
به من اشاره کرد.
 من حتی به پسرعموی خودم ،کسی که مثل برادرم بود و هست ،حسودیم میشد .من تنها بودم ،وقتی همهی همسن و ساالم دست تو دست پدر و مادراشون شادی میکردن .تنها بودم ،وقتی سختترین عذابی که میشد بکشم
در انتظارم بود .وقتی با مادرتون آشنا شدم ،احساس کردم دوباره متولد شدم.
لرزان ادامه داد:
517
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 کنار یه مادر ،کسی که حتی کتکزدنش برات شیرینه ،بهت انرژی میده .من ...من فقط خواستم مراقبش باشم واون در عوض بهم یه زندگی دوباره بخشید.
دست روی شانهاش گذاشتم.
 آروم باش هومن.بیتوجه به حرفم عقب آمد و کنارم ایستاد .ادامه داد:
 من نمیدونم از چه ارثی حرف میزنین؛ ولی حتی اگه محتاجترین آدم دنیا هم باشم ،مطمئن باشین بهش چشمندارم .شما برین ،من خودم مادرتون رو راضیش میکنم که این پول حق من نیست.
پسر کوچکتر پوزخندی زد.
 تو گفتی و منم باور کردم.هومن جلوی در خانه رفت و جدی گفت:
 حرفای من عین حقیقته و شما چه باور کنین چه نکنین ،امشب حتی نمیتونین از این در بیاین تو.این را گفت و در را به هم کوبید.
متعجب خیرهی در بسته شدم و داد زدم:
 هوی چرا در رو بستی؟سریع در را باز کرد.
 ایوای! جا موندی؟دستم را داخل خانه کشید و در را به هم کوبید .نفسنفسزنان پشتدر سر خورد.
 وای کارن! چه روزی بود امروز!خندیدم.
 ولی واسه من که عالی بود .باالخره بله رو از شیوا گرفتم.از جا پرید و ذوقزده گفت:
 جان من؟بدون توجه به آنها که عصبانی در را میکوبیدند ،دست پشتکمرم گذاشت و به داخل هدایتم کرد.
بریم تو قشنگ واسه همهمون تعریف کن.چشمکی زد و ادامه داد:
 که چه حقهای زدی شیواخانم راضی شد؟خندیدم و باهم وارد شدیم.
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***
بابا به هردویشان نگاه کرد.
 پس بازم تأکید میکنم ،خیلی مراقب باشین .سر این پرونده ،با آدمای فوقالعاده زرنگی طرفیم.با تمام شدن جلسهی خصوصیمان ،همه پس از احترام گذاشتن به بابا از اتاق خارج شدیم .از وقتی نفوذیها را داخل
باند فرستاده بودیم ،هر از چندگاهی این جلسهها تشکیل میشد تا آن دو نفر اطالعات جدید را گزارش دهند و
هشدارهای الزم را از بابا بگیرند؛ اما درواقع تنها چیزی که سر این پرونده ذرهای نگرانی بابتش نداشتیم ،مسئله ی
نفوذیها بود .آن دو بهقدری خبره و باهوش بودند که عالرقم جوان بودنشان ،اعتماد همه را جلب کرده بودند .جلوتر
از آنها حرکت کردم و موبایلم را روشن کردم .صدای پچپچ و خندهشان بدجور تابلو بود .همیشه همینطور بودند.
چیز زیادی از زندگی خصوصیشان نمیدانستم جزء اینکه حاضرند برای هم جان بدهند .آوازهی رفاقت چندین
سالهشان در کل اداره پیچیده بود؛ اما به غیر از خودشان ،با هیچکس دیگری در اداره رابـ ـطهی صمیمی نداشتند.
آرام و ساکت و در عین حال جدی در کارشان بودند .با دیدن میسکالهای شیوا ،حواسم از آنها پرت شد و از
یادآوری امروز صبح ،تکخندهای کردم .از وقتی ماجرای خواستگاری و جواب شیوا را برای بابا و عمه مطرح کرده
بودم ،تا همان لحظهای که از خانه بیرون میزدم ،عمه ترتیب خواستگاری رسمی و عقد و عروسی و ماهعسل و
بچهدار شدن و ده سال آینده را برایم داد .خدا میداند بعد از رفتنم از خانه ،برای ادامهی زندگیم چه نقشهای ریخته
بود .از اداره خارج شدم و شمارهی شیوا را گرفتم .نگران جواب داد:
 الو کارن؟ چرا هرچی زنگ میزدم خاموش بودی؟ شرمنده عزیزم سرجلسه بودم.دچه خبر؟کمی منومن کرد و سپس با لحنی پر از تردید و غم گفت:
 کارن من ...من با پدرم صحبت کردم .اون ...اون راضی به ازدواجمون نیست.جا خوردم .بعد از چند لحظه مکث ،آهسته گفتم:
 پس چیزی که ازش میترسیدم اتفاق افتاد.بلندتر ادامه دادم:
 چرا؟ کارن ...من یه خواستگار دیگه هم دارم .پدرم ...میخواد که باهاش ازدواج کنم.نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 که اینطور ،خب حاال چرا میترسی اسمش رو بگی؟ جهان؟بعد از چند لحظه مکث ،آهسته گفت:
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 خوبه که خودت میدونی .نمیخواستم اسمش رو بیارم که ناراحت بشی.تکخندهای حرصی کردم.
 آخه چرا من باید سر آدمی مثل جهان ناراحت بشم؟ اون آدم و خواستگاریش هیچ اهمیتی برام نداره؛ چون تو قرارهبا من ازدواج کنی ،فقط با من.
آهی کشید.
 ولی بابام مخالفه نمیشه کارن .ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم.عصبی توپیدم:
 یعنی چی شیوا؟ تو بهخاطر حرف بابات میخوای قید همه چی رو بزنی؟ بهخاطر حرف یه معتادِ بی م...بقیهی حرفم را خوردم .شیوا با صدای بغضداری گفت:
 تو که مهماش رو گفتی ،خب بقیشم بگو.کالفه دستی داخل موهایم کشیدم و نفسم را بیرون فرستادم.
 معذرت میخوام .حرفام دست خودم نبود. اون آدم هرکی که هست ،پدر منه کارن .چه بخوای چه نخوای ،واسه ازدواج به رضایتش احتیاج داریم.سعی کردم براعصابم مسلط باشم و آب دهانم را قورت دادم.
 آره درست میگی .واسه همینم هست که همین امشب میخوام بیام خواستگاریت .خودم با پدرت حرف میزنم.متحیر گفت:
 امشب؟ ولی...حرصی توپیدم:
 ولی و اما نیار .هرچه زودتر رسمیش کنیم بهتر .پس شب میبینمت .فعالً.همین که قطع کردم ،هومن طوری از پشت ،محکم روی شانهام زد که برق از سرم پرید.
 چی شده آقای عاشق؟ واسهت رقیب پیدا شده؟برگشتم سمتش و توپیدم:
 این چه کاری بود؟ نزدیک بود سکته بزنم.موبایل را داخل جیبم گذاشتم و ادامه دادم:
 بعدشم ،کسی جرأت نداره تو عشق شیوا رقیب من باشه.ابروهایش را باال انداخت.
 اوهو! به پا تا داری رویاپردازی میکنی جات رو...520
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با نگاه کردن به در اداره ،حرفش را خورد و مبهوت ماند .متعجب بهسمتی که خیرهاش شده بود ،چرخیدم .نگار کیفش
را روی شانهاش انداخت و با قدمهای محکم بهسمت خیابان آمد .درحالیکه نگاه خیرهی هومن در تمام این چند ثانیه
روی او ثابت مانده بود ،دستی روی شانهاش زدم که هینی کوتاه کشید و به خود آمد .نگاهم کرد که خندیدم.
 وایوایوای! برا من روضه میخونی اونوقت خودت...شانهاش را از زیردستم کشید و دوباره خیرهی نگار که ظاهراً منتظر تاکسی بود ،شد.
 اینا رو بیخیال! انگار ماشینی چیزی نیاورده.نگاهم کرد و دست روی شانهام زد.
 بجنب ماشین رو روشن کن تا من راضیش کنم باهامون بیاد. واسه چی؟ بابا خودش با تاکسی میره دیگه.چشمغرهای رفت.
 اونوقت من اگه مثل جنابعالی بخوام برم خواستگاری ،نباید خونشون رو بلد باشم؟ابرویی باال انداختم.
 هوم! پس قضیه اینه.بهسمت ماشین هلم داد.
 چرا اینقدر حرف میزنی؟ برو.خندیدم و چند بار سرم را به چپ و راست تکان دادم .هومن هم بهسمت نگار رفت و هر چند با تأخیر ،اما باالخره به
مراد دلش رسید .فکر میکردم جهان خانهی مجردی دارد؛ اما وقتی نگار را رساندیم ،متوجه شدم که با خواهرش در
همان خانهای که قبالً همراه شیوا دیده بودم زندگی میکند.
نمیدانم چرا ،اما از اینجا آمدن متنفر بودم .هم بهخاطر مسئلهی شیوا وهم بهخاطر یادآوری چهرهی نحس جهان که
بدجور برایم آشنا میزد؛ اما دستور آقا هومن بود و اطاعت واجب.
***
بابا از ماشین پیاده شد و نگاهی به خانههای اکثراً قدیمی و کوچهی خلوت انداخت .بهسمتم چرخید.
 مطمئنی همینجاست؟سر تکان دادم.
 قبالً که براتون همه چی رو توضیح داده بودم.ابرویی باال انداخت.
 آره ،خیلهخب گل و شیرینیت رو بردار زودتر بیا دیگه.521
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لبخندی زدم و بعد از برداشتن گل و شیرینی و قفل کردن ماشین ،جلوتر از بابا بهسمت خانهشان راه افتادم .زنگ در
را زدم و با استرس بابا را نگاه کردم .لبخندی زد و چشمانش را باز و بسته کرد.
در جوابش لبخندی ساختگی و بهاجبار زدم که صدای شیوا از پشت آیفون آمد.
 کیه؟به بابا نگاه کردم که با دیدن حال و روزم تکخندهای کرد و با صدایی رسا گفت:
 واسه امرخیر مزاحم شدیم.صدای تیک در آمد و باز شد .بابا با خنده به جلو هدایتم کرد.
 استرس چی رو داری؟چشمکی زد.
 تو که دیشب خواستگاریت رو کردی.خجالتزده سرم را پایین انداختم که صدای خندهاش به هوا رفت.
 نگاهش کن توروخدا! الزم نکرده برا من ادا خجالتیها رو در بیاری پسرجون .من خودم بزرگت کردم بهتر از خودتمیشناسمت .برو تو تا با اردنگی پرتت نکردم داخل.
بدون اینکه سرم را باال بیاورم ،وارد شدم و بابا هم پشتسرم آمد .پس از احوالپرسیهای عادی باالخره رضایت به
نشستن دادیم .از گوشهی چشم به شیوا که کنار پدرش نشسته و با استرس خیرهی زمین شده بود ،نگاه کردم .لبخندی
روی لبم آمد .چقدر در این چادر سفید با گلهای صورتی ریز ،زیبا شده بود .صورت سبزه و خجالتزدهاش بیشتر از
هرزمان دیگری میان چادر میدرخشید .با سقلمهی بابا به خود آمدم.
 خب پسرم ،منتظر چی هستی؟با اشارهی بابا تازه نگاهم به پدرش افتاد .جدی ولی ژولیده با لباسهایی که به تنش گشادی میکردند خیره و اخمآلود
نگاهم میکرد .از حالت چهره و تکتک حرکاتش کامالً مشخص بود که یک مصرفکنندهی قهار است.
به بابا که سعی در مخفی کردن اخمش داشت ،نگاه کردم .میدانستم که از اینجور آدمها متنفر است و فقط بهخاطر
اصرار من حاضر به این خواستگاری و ازدواج شده بود .با جدیت گفت:
 خودت شروع کن پسرم.به پدرش نگاه کردم و کمی در جایم جابهجا شدم.
 خب ...خب راستش من خیلی اتفاقی دخترتون رو شناختم و سر یه سری اتفاقات بیشتر باهاشون آشنا شدم .من بهدخترتون عالقمندم و مطمئنم که...
به شیوا که با نگرانی خیرهام شده بود نگاه کردم.
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مطمئنم که میتونم خوشبختش کنم.جدی پرسید:
 شغل و درآمدت؟متعجب از سؤال ناگهانی و صریحش ،با چشمانی درشت خیرهاش شدم .با چشمان خمارش نگاهم کرد.
 چیه؟ بهنظرت سؤالم خیلی عجیب اومده؟تکخندهای کردم.
 خب نه ،ولی راستش توقع این همه صریح بودن رو نداشتم.این سؤال من جواب صراحت شما بود .با اطمینان گفتین که خوشبختش میکنین و مسلمه که این خوشبختی رابــطهی مستقیمی با شرایط مالی شما داره.
شیوا آرام گفت:
 بابا ،خواهش میکنم .همه چیز که ثروت نیست.به چهرهی خجالتزدهاش نگاه کردم .مشخص بود که از این رفتار پدرش شرمسار است .لبخند اطمینانبخشی به
چهرهاش پاشیدم که با داد پدرش از جا پرید:
 دختر برای خواستگار چایی میاره نه اینکه وردلش بشینه و ازش دفاع کنه.چیزی نگفت و از جایش بلند شد .پس از رفتن شیوا ،پدرش با جدیت گفت:
 دختر من یه خواستگار دیگه هم داره .کسی که شرایطش مورد تایید من هست و بهنظرم مناسبتر از شماست.پوزخندی زدم.
 منظورتون از شرایط مورد تایید ،صرفاً شرایط مالیه دیگه؟ چون تا جایی که من اون شخص رو میشناسم ،هیچصفت بارز دیگهای نداره.
با اخم غلیظی نگاهم کرد.
 این روزا هرکسی که وضع مالیش خوب باشه خواه ناخواه بقیهی شرایطش هم خوبه.لبخند محوی زدم.
 جالبه! حتی اگه اون شخص مناسب دخترتون نباشه؟ چرا مناسب نیست؟ چون یه مدل تبلیغاتیه؟ یا چون فکر میکنی تو تنها کسی هستی که دخترم باید باهاش ازدواجکنه؟
شیوا با استرس نگاهی به من انداخت و سینی چای را بهسمت بابا گرفت .لبخندی رو به پدرش زدم.
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 هیچکدوم  .اگه قرار بود با مدل بودن اون شخص مشکل داشته باشم ،پس با دخترتون هم مشکل داشتم؛ امامیبینین که من با وجود دونستن شرایطش اینجا اومدم و ضمناً...
شیوا روبهرویم ایستاد و نگران خیرهی چشمانم شد .فنجان را برداشتم و لبخندی زدم .خیرهی چشمانش گفتم:
 اونقدری دخترتون رو دوست دارم که اگه اطمینان داشتم با جهان خوشبخته نه تنها کنار میکشیدم ،بلکه ازازدواجش با اون مرد خوشحال میشدم.
شیوا متحیر نگاهم کرد و بعد از درست کردن چادرش ،دوباره کنار پدرش نشست.
ادامه دادم:
 ولی اینطور نیست .شاید جهان عاشق شیوا باشه؛ ولی تا وقتی عشق دوطرفه نباشه ،خوشبختی همراهش نمیاره.شیوا سرش را پایین انداخت و پدرش با اخم به او نگاه کرد.
 که عشق دوطرفهست ،آره شیواخانم؟شیوا ساکت مانده بود و فقط زمین را نگاه میکرد .لبخند رضایتی روی لبم آمد.
پدرش نگاهش را از او گرفت و به من داد.
 من مشکلی با احساس دخترم ندارم؛ اما عشق همه چیز نیست.لبخند کجی زدم و حاضر جواب گفتم:
 همونطور که پول همه چیز نیست .چیزی که شما بهخاطرش جهان رو برتر از من میدونین .درسته ،من شایدحتی نتونم صفرای عدد حساب بانکی جهان رو بشمارم؛ ولی میدونم که ارزش یه زندگی ساده و
عاشقانه خیلی از اون بیشتره.
انگار که کمی قانع شده باشد ،با لحن بهتری گفت:
 حرف شما درست ،اما من نمیتونم دخترم رو دست یه آدم که شاید هشتش گرو نهش باشه بسپارم.خندیدم.
 درسته ،اما من یه نظامیام ،نه اونقدر اشرافی ولی مسلماً میتونم یه زندگی سه-چهار نفره رو اداره کنم.فکر کنم وضعیت خانواده ،آخرین اولویتش بود؛ چون با جدیت پرسید:
 خونه و ماشین چطور؟ ماشین که دارم ولی خونه...با حرف بابا متحیر بهسمتش برگشتم.
 خونه هم داره.به چهرهی متعجبم نگاه کرد و لبخند مهربانی زد .دوباره به پدر شیوا چشم دوخت.
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 حاال اگه وضعیت مالیمون خوبه ،پس طبق حرف شما بقیهی شرایطم جوره.درسته.بابا لبخندی زد و به من نگاه کرد.
 پس میتونیم دهنمون رو شیرین کنیم دیگه؟من که هنوز در حیرت چند لحظه پیش بودم ،با لبخند کمرنگی جواب لبخند بابا را دادم؛ اما با صدای جدی و قاطع
پدر شیوا هردو بهسمتش برگشتیم.
 هنوز نه! وضعیت مهریه و جهاز و بقیهی چیزا مشخص نشده.بابا نگاهی به سقف و دیوارهای خانه که شاید پنجاه متر بود انداخت و دوباره خیرهی پدر شیوا شد .مثل خودش جدی
گفت:
 با این وضع که من میبینم ،اصالً از شما توقع جهاز ندارم .درمورد مهریهام که...به شیوا که با شنیدن این جملهی بابا سرش را خجالتزده پایین انداخته بود ،نگاه کرد.
 هرچی عروسخانم بگن.پدرش گفت:
 برام عجیبه که اینقدر همه چیز رو آسون میگیرین .باید اعتماد کنم؟بابا نگاهم کرد و دست روی شانهام گذاشت.
پسر من تو بیستوهفت سال عمری که از خدا گرفته ،هیچ خواستهای جزء ازدواج با دختر شما از من نداشته .اونتو بیمادری و سختی بزرگ شده ،پس فکر میکنم این حق رو داره که بقیهی عمرش رو کنار کسی که دوسش داره
خوش باشه.
بغض سنگینی که راه گلویم را گرفته بود .بهسختی خوردم و لبخندی زدم .باورم نمیشد .در این چند روز اخیر ،پدرم
کالً از اینرو به آنرو شده بود.
رو به پدر شیوا ادامه داد:
 برای همین من هیچی از شما نمیخوام .جزء اینکه پسر من رو به غالمی دخترتون قبول کنین.با خماری به من و شیوا نگاه کرد و نفسش را بیرون فرستاد.
 فکر نمیکنم حرفی بینشون مونده باشه .پس مبارکه.تکخندهای بیصدا کردم و با عشق خیرهی شیوا شدم .نگاهی عمیق و بیخجالت! اینبار بدون ترس از واکنش بقیه!
بعد از کمی صحبت و تعیین مهریه ،قرار عقد را برای دو هفتهی دیگر گذاشتیم و از جا بلند شدیم .بابا دستی روی
شانهام زد و به شیوا اشاره کرد.
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 تا من ماشین رو روشن میکنم ،تو هم از عروسخانم خداحافظی کن.لبخند پرتشکری زدم.
 ممنون بابا ،بابت همه چی.لبخندی زد و از در خارج شد .بهسمت شیوا رفتم و لبخندی زدم.
 عروسخانم هنوزم نمیخوای سرت رو باال بیاری؟ یعنی تا دوهفتهی دیگه باید این وضع رو تحمل کنم؟نگاهش را باال آورد؛ اما سعی در دزدیدنش داشت .خندیدم.
 این دو شب ،بهترین شبای زندگیم بودن .نمیدونی چقدر برای رسیدن بهشون لحظهشماری کردم.سرش را دوباره پایین انداخت.
 منم!متحیر و هیجانزده خیرهاش شدم که همان لحظه قطرهای باران روی صورتم افتاد .همزمان با هم سرمان را باال
آوردیم و به آسمان خیره شدیم .بعد ازچند لحظه به هم نگاه کردیم و خندیدیم؛ اما به ثانیه نکشید که باران تند شد
و خیس آب شدیم .در چشمهای هم زل زدیم .خندیدم ،خندید و این شد پایان رویاییترین لحظات این شب خاص،
چون با دیدن وضعیتمان ،سریع شیوا را به داخل خانه هل دادم.
 برو تو سرما میخوری .این دو هفته کلی کار داریم قرار نیست مریض بشی.خندید و وارد خانه شد .برایم دست تکان و باالخره با داد بابا ،رضایت دادم از لبخند زیبایش دل بکنم.
 کجا موندی پسر؟سریع از شیوا و پدرش خداخافظی کردم و از خانه خارج شدم.
بهسمت بابا که منتظرم ایستاده بود ،رفتم و هر دو سوار شدیم .استارت زد و راه افتاد که پرسیدم:
 بابا منظورتون از این که خونه دارم چی بود؟ اگه پدرش بفهمه ندارم که همه چی به هم میخوره.نگاه کوتاهی به چهرهام انداخت و لبخندی زد .بدون هیچ حرفی دوباره خیرهی مسیرش شد .کمکم متوجه شدم که
مقصدش خانهمان نیست.
متعجب نگاهش کردم.
 کجا داریم میریم؟ این وقت شب تو این بارون! بهتر نیست فردا میرفتیم؟بدون اینکه نگاهم کند یا حرف بزند ،به مسیرش ادامه داد و سرانجام جلوی کوچهای که انتهایش مشخص بود ایستاد.
بیتوجه به باران شدید پیاده شد که من هم به طبع پیاده شدم .راه افتاد و پشتسرش رفتم .چند لحظه بعد ،جلوی
خانهای آپارتمانی ایستاد و نگاهم کرد.
 میدونستم دیر یا زود باالخره این اتفاق میفته.526
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چشکمی زد.
 که دلت رو ببازی.کلیدی از جیب شلوارش بیرون آورد و بهسمتم گرفت.
 برای همین از قبل هدیهی عروسیت رو آماده کردم.نگاه متعجبم را از دستش گرفتم و به چشمانش دوختم .لبخندی زد.
 منتظر چی هستی؟ نمیخوای خونهی عروس آیندهت رو ببینی؟هنوز هم در شوک بودم .لبخند متحیری زدم.
 واقعاً؟ حتی با وجود تموم اتفاقاتی که بینمون افتاد ،شما...دست روی شانهام گذاشت.
 اون اتفاقات دیگه گذشته .اشتباه از هرکسی بود ،دیگه مهم نیست .قراره همه چیز با ازدواج تو عوض بشه.لبخندی زدم.
 ولی من ...من هنوزم باورم نمیشه .اتفاقات چند هفته پیش و االن... از چند هفته پیش تا االن خیلی چیزا عوض شده.ابرویی باال انداخت.
 مثالً جنابعالی تا حرف زن میشد ،خودت رو گموگور میکردی؛ ولی االن پرپر میزنی که دو دقیقه تاریخ عقدترو جلوتر بندازی.
خندیدم و سرم را پایین انداختم؛ اما با لحن جدیاش دوباره نگاهم را بهسمت چشمانش سوق دادم.
 من راجع بهت اشتباه فکر میکردم کارن .میدونی پسرم ،گاهی وقتا یه چیزایی تو زندگی پیش میاد که باعث میشهبه کل تصمیماتت شک کنی و این شک همه چی رو به هم میریزه.
متوجه منظورش نمیشدم .ابروهایم را درهم کردم.
 تصمیم؟ کدوم تصمیم؟نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 مهم نیست .فقط بدون که تو یکی از بهترین اتفاقای زندگی پرفراز و نشیبم هستی .یه اتفاق غیرمنتظره.تکخندهای متعجب کردم و برای لحظهای خیرهاش ماندم .نگاه گرفتهاش را از من دزدید و با اشاره به در لبخندی
زد.
 نمیخوای باز کنی؟527
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لبخندی زدم و بعد از باز کردن در ،وارد آپارتمان شدم .از پارکینگ گذشتیم و باهم وارد آسانسور شدیم .بابا دکمهی
طبقهی سوم را زد .بدجور حرفها و رفتار امشبش افکارم را درگیر کرده بود .اتفاق غیرمنتظره؟ اصالً متوجه منظورش
نمیشدم .آنقدر افکارم آشفته شده بود که متوجه نشدم آسانسور ایستاد و در باز شد .تا اینکه بابا دستم را کشید و به
خود آمدم.
پشتسرش رفتم و کلید دوم را داخل قفل در واحدی که بابا جلوتر از من روبهرویش ایستاده بود ،انداختم .با صدای
تیکی باز شد و سالن به نسبتاً بزرگی جلوی دیدم قرار گرفت .کفشهایم را درآوردم و همانطور که خیرهی سقف و
دیوار و بقیهی خانه بودم ،وارد شدم .خانه کامالً مجهز و مرتب بود .دو اتاق خواب هم داشت .چرخی دور خودم زدم
و متحیر به بابا که در درگاه ایستاده بود و با لبخند نگاهم میکرد ،خیره شدم.
 عالیه!جلوتر آمد.
 خوشحالم که خوشت اومده.نزدیکتر شدم و محکم در آغوشم کشیدمش.
چشمانم را بستم.
 وای بابا! تمام لحظات امشب برام مثل یه رویا بود .ای کاش هیچوقت تموم نمیشد.دست پشتکمرم گذاشت.
 امشب تموم میشه؛ ولی قراره روزای بهتری بسازی.خندیدم .خندید .ولی ایکاش! ایکاش ساعت زندگیام در همان شب رویایی متوقف میماند .ایکاش عقربهها از
حرکت میایستادند و هیچوقت آیندهای در راه نبود .ای کاش!
***
«دو هفته بعد»
«راوی»
آیدا نگاهش را از آن دو پسر که تقریباً هم قد بودند گرفت و به سایه که کنارش ایستاده بود دوخت.
 میبینیشون؟ اونا مسلماً یه ارتباطی با اون پسره دارن .گمونم باهاش کار میکنن.سایه نگاهش را به آنها که فارغ از غم دنیا قهقهه میزدند ،دوخت و پوزخندی زد.
 بخندین .تا میتونین بخندین؛ چون این آخرین هفتههای خوشیتونه.دوباره به آیدا نگاه کرد.
 ولی تو چهطور پیداشون کردی؟528
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آیدا ابرو باال انداخت و لبخند کجی زد.
 قدرت زبونبازی رفیقت رو دستکم گرفتی؟ بعدشم ،پیدا کردن آدمایی که هرروز تو این پارتی و اون پارتی ولنکه کار چندان سختی نیست.
دست ،پشتکمر سایه گذاشت و او را بهسمت پسرها هل داد.
 بجنب دیگه.با شیطنت به آنها اشاره کرد.
 مگه قصد نداری با این دوتا آقای خوشتیپ آشنا بشی؟سایه لبخند کجی زد و نگاه از آیدا گرفت .جلوتر رفت و آیدا هم پشتسرش .روبه پسرها ایستاد که تازه در آن شلوغی
متوجهشان شدند .دستش را بهسمت پسری که موهای مشکی ،چشمان قهوهای روشن و پوست سفیدی داشت ،جلو
برد و لبخند زد.
 سالم ،من سایه هستم.پسر دست داد و لبخند مغروری زد.
 سالم ،پرهام.سایه خیرهی چشمانش شد.
 خوشحالم از آشناییت.به پسر دوم که موهای طالیی ،چشمان سبزرنگ و درشت و صورتی کشیده داشت ،خیره شد و دستش را جلو برد.
 سالم .معرفی نمیکنین؟پسر نگاه نافذش را به چشمان مشکی سایه دوخت.
 مهیار ،خوشحالم از آشناییت.سایه دستش را رها کرد و نگاهی به آیدا انداخت.
 اینم آیداست .رفیق صمیمی من.آیدا هم با آنها دست داد و هرسه از آشنایی باهم ابراز خوشحالی کردند .سایه نگاهی کالفه به اطراف انداخت و
دوباره چشمان خمارش را خیرهی پرهام کرد.
امشب برخالف شبای دیگه کالفه کنندس .نه موزیکی ،نه هیجانی.نگاهش را بین آن دو چرخاند و لبخند کجی زد.
 پس با خودم گفتم بهتره بریم و با این دوتا آقای خوشتیپ آشنا شیم.به آیدا نگاه کرد.
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 مگه نه؟آیدا لبخندی زد.
 درسته ،ولی من هنوزم کالفم.سایه به پرهام نگاه کرد و با عشـ*ـوه ابرویی باال انداخت.
 شاید یه شات از نوشیدنیای خوشرنگ روی میز و آهنگ پرسروصدا بتونه اوضاع رو بهتر کنه.پرهام لبخند محوی زد.
 میرم نوشیدنی بیارم.مهیار گفت:
 منم موزیک رو ردیف میکنم.چند لحظه بعد ،هردو درحالیکه پرهام دو جام نوشیدنی در دست داشت ،برگشتند .آنها را بهسمت آیدا و سایه گرفت.
هردو تشکر کردند و سایه با لبخند مشکوکی گفت:
 پس خودتون؟پرهام لبخند کجی زد.
 اگه چهارتا دست داشتم ،حتماً برا خودمون هم میاوردم.هر چهار نفر خندیدند .پرهام برای خودش و مهیار هم نوشیدنی آورد و همه بعد از زدن جامها به یکدیگر ،محتویات
داخلش را سرکشیدند .با بشکنی که مهیار روی هوا زد ،صدای موزیک بلند شد.
«Here we go
بزن بریم!»
سایه چشمکی به پرهام زد و دستش را تا پیست کشید.
»Saari ki saari duniya bhula ke
Main toh tere naal nachna
تمام امشب و
میخوام که دنیا رو فراموش کنم
و با تو برقصم»
سایه بهاجبار پرهام را با خود همراه کرد.
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«Boy you could be my one and only
Main toh tere naal nachna
پسر تو میتونی عشق من باشی فقط و فقط
و من قصد دارم باهات برقصم»
سایه میان سروصدای جمع خندید و درحالیکه دستهای پرهام را در دستانش گرفته بود و تکان می داد ،داد زد:
 بجنب پسر .هنرات رو رو کن.«Then I see you lookin’ on me
Aaja baat kar le dil ki
Hone lagenge afsaane
میبینم که نگاهت روی منه
اجازه بده در مورد چیزی که دلمون میگه صحبت کنیم
داستانهایی بافته میشه»
پرهام تکخندهای کرد .ناگهان کمر سایه را گرفت .او را بلند کرد و یک دور در هوا چرخاندش .جیغ و خندهی سایه
میان صدای جمعیت گم شده بود .پرهام خندید و او را روی زمین گذاشت .با شدت گرفتن ریتم آهنگ ،رقـ*ـص
همه تند شد و آیدا و مهیار هم بهاجبار آیدا وارد پیست شدند.
«You know it so sing it
Now do your hands up and say
تو میدونی این رو پس بخونش
حاال دستات و ببر باال و بگو»
همه مسـ*ـتانه دستهایشان را باال آوردند و با جیغ و داد شروع به پریدن کردند.
531
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«Disco Deewane
Aahaan ahaan
Ho Disco deewane
Aahaan ahaan
ما دیوونهی این رقصیم.
آهان ...آهان!»
سایه دست روی شانهی پرهام گذاشت و همراه هم رقصیدند .نگاه خمـار و نافذ پرهام ،حتی یک لحظه هم از روی
چشمان مشکی سایه برداشته نمیشد .میتوانست دروغ و تظاهر را به خوبی از نگاهش بخواند؛ اما به روی خود نیاورد.
لبخند کجی زد و دست سایه را باال برد .سایه چرخ دیگری زد و دوباره دستش را نوازشگرانه دور کمر پرهام حلقه
کرد .با اینکار برای چند لحظه ،اخم پرهام درهم رفت؛ اما بهسرعت جایش را به لبخندی داد و پرسید:
 میتونم به شبای دیگه هم امیدوار باشم؟سایه با آن که منظورش را فهمیده بود؛ اما ابروهایش را درهم کرد.
 متوجه نمیشم؟پرهام تکخندهای کرد.
انگار اینجا غریبه نیستی .قراره تو مهمونیای بعدم هم رو ببینیم؟سایه با عشـ*ـوه لبخندی زد.
 تا ببینم.چرخید و دوباره خیرهی پرهام شد.
 تو که پایهی ثابتی دیگه؟پرهام ابرویی باال انداخت.
 تا ببینم.«Ho hai naa mujh pe nazar teri
Aankhon hi aankhon mein baatein hoti hain
آره ،انگار که امشب چشمت دنبال منه
آره ،دارم با چشمام باهات حرف میزنم»
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دوباره همه چرخیدند و هر یک از زوج خود جدا شدند.
Kabhi pal do pal mein yun fussy-fussy baatein hoti hai
Do hi mulaqaton mein mill jaate hain zamaane
Disco deewane
تو همیشه و هرلحظه داری باهام حرف میزنی
از همون زمانیکه دیدمت تا االن
ما دیوونهی این رقصیم».
همه با هم میرقصیدند و خوشحالی میکردند .در این میان ،هیچکس از انتقامجویی سایه و اتفاقاتی که درراه بود،
خبر نداشت .از آشنایی سادهای که پرهام و مهیار هرچند پیگیرش بودند؛ اما آن را محدود به همین یک شب میدانستند؛
ولی سایه برنامههای دیگری داشت .نگاه خیره و فریبندهاش را لحظهای از چهرهی پرهام نمیگرفت .امشب باید او
را شیفتهی خود میکرد و میدانست که میتواند .پس دستهایش را باال برد و با بقیه همراه شد.
این بار سایه خودش را میان آغـ*ـوش مهیار انداخت .الزم بود که او را هم بیشتر بشناسد؛ اما گویا مهیار به اندازهی
پرهام رام نبود .چرا که لبخند مرموزی زد و چشمان سبزش را به نگاه محو سایه دوخت .میان سروصدای آهنگ گفت:
 چرا پرهام؟چشمکی زد.
 من که جذابترم.سایه پوزخندی زد.
 سقف اینجا اونقدرام بلند نیستا .به پا اعتماد به نفست نخوره بهش دوباره بیفته رو سر خودت.مهیار لبخند کجی زد و دستان سایه را ماهرانه میان بازوهایش قفل کرد .با این حرکت ،سـ*ـینهبهسـ*ـینهی هم
قرار گرفتند .پوزخندی زد و آهسته گفت:
 شوخی کردم .امثال تو واسه من کم نیستن .یه اشاره کنم همشون با سر میان طرفم.سایه زیرکانه خودش را از حصار دستان او آزاد کرد و چرخید .صورتش را جلو کشید و در فاصلهی دو-سه سانتی
صورت مهیار قرار داد.
 ولی اونا به اندازهی من خوشگل نیستن.مهیار پوزخندی زد و با چشم به سقف اشاره کرد.
 خواهش میکنم .دیگه ظرفیت این یکی رو نداره.533
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سایه از او فاصله گرفت و بعد از زدن چشمکی دوباره بهسمت پرهام رفت .او قابل تحملتر بود .پرهام خندید و دستش
را دور کمر سایه حلقه کرد.
 چی پچپچ میکردی با مهیار؟سایه شانه باال انداخت و همانطور که میرقصید ،لبخندی زد.
 چرتوپرت!به رقصشان سرعت دادند و آن دو هم مثل بقیه شروع به شلوغ بازی کردند .مهیار هم خودش را به آیدا نزدیک کرد
و او رامیان آغوشش کشید .همانطور که بهسرعت خود را همراه جمع تکان میداد ،با لبخند مغروری گفت:
 امشب با وجود من دیگه خستهکننده نیست نه؟آیدا پوزخندی زد.
 گرچه آدم جالبی نیستی؛ ولی خب بدک نیست.مهیار خندید و آیدا را بلند کرد .یک دور در هوا چرخاندو نگه داشت.
 هنوزم خیلی جالب نیست؟آیدا خندید.
 نه خیلی!مهیار لبخندی حرصی زد و او را روی زمین گذاشت .با بقیه همراه شدند.
«Dance like a deewaana tonight
Move like a mastana tonight
Party like a parwana tonight
Jo kehna hai keh de
امشب مثل دیوونهها میرقصم
امشب مثل مـسـ*ـتها حرکت میکنم
امشب مثل پروانهها بالبال میزنم»
پس بگو دیگه چی ازم میخوای؟ مهیار نفس حرصیاش را بیرون فرستاد.
 که اینطور! ببینم شما دوتا تو پارتی چند شب پیش بودین؟ آخه ندیدمتون.آیدا سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،اما زیاد همچین جاهایی میایم .ببینم نمیدونی برنامهی امشب با کی بوده؟534
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مهیار مشکوک از سؤالش نگاهش کرد و با باال بردن دستش ،یک دور چرخاندش .دوباره خیره در چشمانش گفت:
 نه ،ولی فکر میکردم شما دوتا پایهی ثابتین و حتماً میدونین.آیدا لبخند کجی زد.
 شما که پایهی ثابتین نمیدونین. هی! تا حدودی ،نمیشه گفت پایهی ثابت.آیدا ابرویی باال انداخت.
 ولی میشه گفت که اسم طرف رو میدونی و نمیگی. از دوستای یکی از دوستامه .خیلی خوب نمیشناسم.از هم جدا شدند و دوباره همه هماهنگ شدند.
«You know it so sing it
»Now go your hands up and say
همه چرخیدند و این بار سایه ناغافل از پشت سر در آغـ*ـوش پرهام افتاد .نگاه احساساتی پرهام روی صورت متحیر
سایه خیره شد و چند لحظه در همین حالت ماندند.
»Ishq wala love...
Ishq wala love...
Ishq wala love...
عشقه که از راه رسیده»
باالخره هر دو از بهت درآمدند و پرهام با باال بردن دست سایه ،یک دور او را چرخاند .دستش را دور کمر او حلقه کرد
و دوباره محوش شد.
«Surkh wala
Sauz wala
Faze wala love
Ishq wala love...
Hota hi jo
Love se jyada
Waise wala love
عشق با رنگای قشنگش
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با شور و شوق و حرارتش
از راه رسید
دیگه چی میتونه باشه
غیر از عشق؟
عشقه که از راه رسیده».
پرهام با چهرهای متحیر و آشفته سایه را از خود جدا کرد و میان رقصندهها گم شد .سایه اما گیج وسط پیست باقی
مانده بود .انگار به جای اینکه پرهام را جذب خود کند ،احساسات خودش بود که با قفل شدن نگاهش در چشمان
نافذ او جادو شده بود .نه! نباید اینطور میشد .اینها همه یک نقشه بود .برای بیرون کردن آن افکار از ذهنش،
سرش را چند بار تند به چپ و راست تکان داد و دوباره میان رقصندهها رفت.
با تمام شدن آهنگ ،همه متواری شدند .سایه و آیدا خسته و کالفه روی یکی از مبلها ولو شدند و پس از چند لحظه
پرهام و مهیار هم به آنها پیوستند .دوباره نوشیدنی ریختند و همراه با خوردن آن مشغول صحبت و خنده شدند.
باالخره مهمانی تمام شد و زمان خداحافظی از دوستان جدید و صمیمی رسید .مهیار و پرهام همزمان از جا بلند شدند
و مهیار گفت:
 خب دیگه بچهها ما داریم میریم.آیدا و سایه با لبخند خداحافظی کردند و پرهام و مهیار بهسمت در خروجی رفتند که با صدای سایه پرهام به سمتش
برگشت.
 هی پرهام!پرسشگر به سایه نگاه کرد که ادامه داد:
 فکرام رو کردم.لبخندی زد.
 به شبای دیگه امیدوار باش.پرهام خندید.
 عالیه!سایه بلند گفت:
 پس باید شمارهت رو داشته باشم.تکخندهای کرد.
 امشب سی-چهل تا دختر ازم شماره گرفتن .بگو شمارهی پرهام ،حداقل دهتاشون حفظن.536
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سایه خندید.
 نکبتِ عوضی!پرهام گفت:
 خیلی ممنون لطف داری.هر چهار نفر خندیدند و پرهام و مهیار بعد از تکان دادن دستشان برای دخترها بهعنوان خداحافظی ،از مهمانی خارج
شدند .چند دقیقه بعد ،سایه و آیدا هم آمادهی رفتن شدند .سوار ماشین شدند .همین که سایه استارت زد ،آیدا پرسید:
 ببینم تونستی چیزی بفهمی؟سایه نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 نه بابا ،انگار اونام نمیدونستن. آره اما واسه رسیدن به پسره به دردمون میخورن.سایه فرمان را چرخاند و پرسید:
 حاال از کجا مطمئنی که همون عوضی مهمونی رو راه انداخته؟ مشخصاتی که ازش گفته بودی رو دادم به یکی از دخترای همون پارتی قبلی و فهمیدم خودشه .خواستم از هموندختره آمارش رو بگیرم؛ ولی گفتم شاید تابلو بشه.
 کار خوبی کردی .هیچکس نباید بفهمه ما دنبالشیم چون دردسر میشه.پس از رسیدن به خانه و باز کردن در ،سایه مستقیم سراغ پگاه رفت .قبل از رفتن آنها به مهمانی ،داخل تراس
نشسته بود و هنوز هم همانجا بود .سایه از پشت صندلی نزدیکش شد و دستش را دور گردن او حلقه کرد .گونهاش
را بوسید.
 ببخشید اگه دیر کردم .تا من نبودم مشکلی که پیش نیومد؟روبهرویش نشست که پگاه کالفه نگاهش کرد و پوزخندی زد.
 چرا تو نبودت باید مشکل پیش بیاد؟ مگه من بچهم؟لبخندی روی لب سایه نشست .زخمزبان زدنهایش نشان از برگشتنش به زندگی عادی ،البته به لطف سپهر بود؛ اما
هنوز هم به مراقبت احتیاج داشت.
سایه از جا بلند شد و نفسش را بیرون فرستاد.
 خوبه ،پس من میرم بخوابم.همانطور که از کنارش رد میشد ،دستی روی شانهاش زد.
 شب بهخیر.537
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***
با صدای زنگ موبایل ،غرغرکنان پلکهای سنگینش را باز کرد و به پهلوی دیگرش خوابید .گوشی را برداشت و با
چشمان ریز کرده به صفحهاش خیره شد .بعد از چند لحظه تار بودن دیدش ،باالخره اسم روی صفحه واضح شد.
سپهر!
کالفه پوفی کشید و جواب داد:
 الو سپهر؟سپهر سرحال و خونگرم گفت:
 سالم ،صبح بهخیر.سایه کمی جابهجا شدو روی تخت نشست.
 سالم. خواب بودی؟آنقدر از این سؤال احمقانه عصبی شده بود که میخواست از همینجا گوشی را در حلق سپهر فرو کند؛ اما با لبخندی
ساختگی گفت:
 آره ،همه که مثل شما سحرخیز نیستن.سپهر خندید.
 منم آنچنان سحرخیز نیستم؛ ولی پیشنهاد میکنم تو یه نگاهی به ساعت بندازی.سایه به ساعت دیواری نگاه کرد .نُه بود.
بیخیال گفت:
 خب که چی؟ خیلیم دیر نیست.سپهر خندید.
 بلهبله حق با شماست .بگذریم ،میخوام امروز ببینمت .باید راجع به وضعیت پگاه صحبت کنیم.سایه در دلش توپید:
 آره ارواح عمت!با اینکه میدانست صحبت کردن دربارهی وضعیت پگاه تنها بهانهی تکراری سپهر برای دیدن اوست؛ اما مخالفتی
نکرد و با خود گفت:
 بذار یه چند وقت دیگه هم به امید دیدن من ،پگاه رو بهونه کنه .بعدش دیگه اون رو بهخیر و ما رو بهسالمت.پس با لحنی عادی گفت:
538
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 اکی .کی و کجا؟ همین االن همونجایی که هستی.سایه اخمی کرد.
 منظورت چیه؟ منظورم اینه که فقط باید لطف کنی از روی اون تخت بیای پایین و کنار پنجره وایسی.سایه متحیر گفت:
 چی؟ نگو که اومدی در خونه.سپهر خندید.
 خونهی فامیلمه .به تو چه؟سایه از روی تخت بلند شدو کنار پنجره رفت .پرده را کنار کشید که سپهر از آن پایین لبخندی زد و دست تکان داد.
سایه تکخندهای کرد و او هم دست تکان داد .الحق که این پسر دیوانه بود.
پنجره را باز کرد که سپهر داد زد:
 سالم خانومخانوما! صبح عالی متعالی.سایه خانههای اطراف را نگاه کرد و توپید:
 آروم بابا همسایهها خوابن .سالم بر خروس بیمحل! یه دو دقیقه وایسا االن حاضر میشم.سپهر خندید و باشهای گفت.
سایه پنجره را بست و کالفه مشغول پوشیدن لباسهایش شد .همانطور که روی تخت نشسته بود و جواربش را
میپوشید ،به سقف خیره شد و غرید:
 هی! شکرت خدا! اون موقع که شانس تقسیم میکردی ،منِ دربهدر کجا بودم؟ در عرض یه مهمونی دو-سه ساعته،سی-چهل نفر به اون مهیار و پرهام لنگدراز شماره دادن حاال به ما که میرسه ،بعد از این همه انتظار ،یه آدم رومخ
و بچه ننه میاد عاشقمون میشه.
پوفی کشیده و بلند شد .کیفش را برداشت و سریع از اتاق بیرون رفت .بعد از صبح بهخیر و خداحافظی با پگاه و آیدا،
از خانه خارج شد .همین که در را باز کرد ،یک دسته گل زیبا و رنگارنگ جلوی صورتش ظاهر شد.
 تقدیم با عشق!سایه دسته گل را گرفت و روبه چهر ی شاداب سپهر خندید.
 ممنون!چشمانش را بست و ریههایش را از عطر رزها پر کرد.
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 عالیه! قابل نداره.چشم باز کرد و خیرهی چشمان خاکستری سپهر شد .برای چند لحظه ،بیاختیار در نگاهش خیره شده بود که با
بشکن سپهر به خود آمد.
 بریم؟سایه در را بست و لبخندی زد.
 بریم.سوار ماشین سپهر شدند که قبل از راه افتادن به سایه اشاره کرد.
 کمربند. بیخیال بابا. احتیاط شرط عقله.سایه پوفی کشید و غرغرکنان کمربند را بست .چقدر این آدم روی مخش بود .سپهر لبخند رضایتی زد و راه افتاد.
کنار هم روی زمین باران خوردهی پارک قدم میزدند و سپهر راجع به پگاه توضیح می داد .همان حرفهای تکراری!
سایه مردمک چشمانش در حدقه چرخاند و برای جلوگیری از ادامهی بحث گفت:
 بههرحال خیلی ممنون .رفتار و حرفای این دو-سه هفتهت خیلی روی پگاه تاثیر گذاشته.سپهر نگاهش کرد و لبخند کمرنگی زد.
 ولی روی تو نه.سایه ایستاد و متعجب خیرهاش شد .سپهر هم به طبع ایستاد.
 تو از احساسم خبر داری .این دو هفته واسه فکر کردن راجع بهم کافی نبود؟سایه تکخندهای از روی حرص وکالفگی کرد.
 بس کن سپهر .من و تو هیچ ربطی به هم نداریم .این پگاهه که ما رو کنار هم نگه داشته .نمیخواستم با گفتناین حرف دلت رو بشکنم؛ ولی بعد از خوب شدن پگاه ،دیگه قرار نیست هم رو ببینیم .تو فقط دکتر پگاهی و منم
دخترخالهای که نگرانشه .دقیقاً مثل دکتری که یه مریض توی بیمارستان و تحتنظر داره و مجبوره هرروز با همراه
مریض روبهرو بشه.
سپهر در چشمان سایه خیره شد.
 ولی درمورد من از روی اجبار نیست.حتی عالقه هم همراهشه.سایه با لحنی ملتمس گفت:
540

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 خواهش میکنم سپهر .من به تو هیچ احساس ویژهای ندارم .تو فقط دوست و نجات دهندهی من و پگاهی.سپهر ابرویی باال انداخت.
 جدی؟ ولی چشمات که یه چیز دیگهای میگن؟سایه سرش را پایین انداخت .سپهر راست میگفت .این چشمهای صادق و آبروریز ،همیشه او را در دردسر میانداخت.
آن احساس کمرنگ و بیهدف را از تهدلش برداشته و میان سیاهی خود به نمایش گذاشته بودند.
سایه همانطور که زمین نمدار را نگاه میکرد ،خودش را برای محافظت از سرما محکمتر بغـ*ـل گرفت و لب زد:
 این احساسات زودگذرن .مثل همین بارون! میباره و تموم میشه.همان لحظه قطره بارانی روی پلک سایه افتاد .سپهر نگاهی به آسمان انداخت و لبخند زد .دوباره خیرهی سایه که
متحیر از خیسی پلکش ،سرش را باال گرفته بود شد.
 شایدم نه!با این حرف ،سایه گیج و منگ خیرهی چشمان سپهر شد .تکخندهای کرد.
 انگار بدجوری ضایع شدم.سپهر خندید.
 خیلی!راه افتاد.
 بیا ،تا شدیدتر از این نشده ،باید بریم خونه.سایه سرش را تکان داد و بیحرف ،پشتسر سپهر راه افتاد.
***
شیوا همانطور که پرده را کنار زده بود و از گوشهی پنجره منظره بارانی حیاط را تماشا میکرد ،موبایل را کنار گوشش
قرار داد .بعد از چند بوق ،باالخره نگار برداشت و با خوشحالی گفت:
 الو شیوا؟ سالم دختر .چرا تلفنت رو برنمیداری؟ شرمنده ،با کارن درگیر کارا و خریدای عقد بودیم.نگار با لحن دلخوری گفت:
 ای بیمعرفت! حاال دیگه چون داری ازدواج میکنی ،واسه رفیق فابریکت وقت نداری؟شیوا خندید.
 این چه حرفیه میزنی؟ بهخدا این چند روز اصالً فرصت نشد بیام سرگوشی .همین االن تماست رو دیدم.نگار ذوقزده گفت:
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 حاال اینا رو بیخیال.با شیطنت ادامه داد:
 از خودت و آقا داماد بگو .ببینم خرید دونفره خوش گذشت؟شیوا کالفه پوفی کشید.
 وای نگو! پدرم رو درآورد .میدونی که کالً تو خرید ،دوتا قطب مخالف همیم .کل این دو هفته رو فقط تو سروکلهیهم زدیم .آخرشم هرچی خودش دلش خواست برام انتخاب کرد .هربار توجهم به یه لباس یا چیز دیگهای جلب میشد
و بهش اشاره میکردم ،سریع میگفت...
صدایش را کلفت کرد و ادای کارن را درآورد.
 نهخیر .این اصالً خوب نیست.نگار زد زیر خنده.
 پس حسابی حرصت داده .ببین اینجوری نمیشه ،یه کاری کن .بیا خونمون و بشین قشنگ کل این دو هفته روبرام تعریف کن.
 نمیشه جان تو! فردا عقده و کلی کار سرم ریخته.نگار توپید:
 اه! ولی و اما نیار دیگه .بابا تا فرداشب خیلی دیگه مونده .نترس داماد تا اون موقع در نمیره.شیوا خندید.
 غلط میکنه .مگه جرأت داره؟ خب پس حله دیگه .آماده شو بیا که منتظرتم.شیوا لبخندش را خورد و دودل گفت:
 ولی جهان... نگران نباش اون خونه نیست .تا شبم قرار نیست بیاد. مطمئنی؟ آره بابا.شیوا به ساعت نگاه کرد .چهارونیم بعدازظهر را نشان میداد .پوفی کشید.
 باشه ،ولی بیشتر از دو-سه ساعت نمیتونم بمونم .نمیخوام وقتی جهان برمیگرده اونجا باشم .درضمن ،اگه زیربارون سرما خوردم ،جواب کارن رو خودت باید بدی.
نگار ایشی گفت.
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 نترس بابا! بادمجون بم ،آفت نداره.شیوا اخمی ساختگی کرد.
 دست شما درد نکنه! خواهش میکنم .پس منتظرتم .فعالً. باشه .خداحافظ.تلفن را قطع کرد و آماده شد .بهسمت میز کوچک لوازم آرایشش رفت که نگاهش به گردنبند هدیهی کارن خورد.
همانی که اسمش روی آن حک شده بود و از طرف مادرش بود .با خودش فکر کرد چه خوب شد کارن آن گردنبند
را به او برگرداند .لبخندی روی لبش نشست و آن را برداشت .جلوی آینه ایستاد .زنجیر را دور گردنش انداخت .قفلش
را بست و از آینه خیرهی پالکش شد .دست روی اسم کارن گذاشت و لبخندی زد.
 چی شد که عاشقت شدم؟ چطوری با اون چشمای لعنتیت جادوم کردی؟پالک را بوسید و بعد از زدن عطر همیشگیاش کیف و چترش را برداشت .از خانه خارج شد و چتر را باز کرد .همانطور
که کنار خیابان منتظر تاکسی بود به حلقهی داخل انگشتش دستی کشید و لبخند زد .چقدر همه چیز زود اتفاق افتاده
بود .با یادآوری چند روز پیش ،خندهاش گرفت .کارن بهزور او را همراه لباس عروسی که خودش انتخاب کرده بود،
داخل اتاق پرو هل داد .شیوا با غرولند و اخم لباس را پوشید و در آینه به خود نگاه کرد .باورش نمیشد .لباس با دامن
پرچینش گرچه ساده بود و جزء چند مروارید دور کمریاش تزئین خاص دیگری نداشت ،با اینحال در تنش عالی
شده بود .لبخندی به تصویرش در آینه زد و بعد از دست کشیدن به دامن لباس ،کارن را صدا زد .نگاه خیره و متحیر
کارن پس از دیدن او در این لباس جلوی چشمانش آمد .تا چند لحظه با قیافهی خندهداری فقط مبهوت مانده بود.
اما باالخره رضایت داد و قدمی به جلو برداشت .روبهروی شیوا ایستاد و لبخندی زد.
 فوقالعاده شدی.در انتخاب کتوشلوار خودش هم بهنظر هیچکس اهمیت نداد و با سلیقه خود انتخاب کرد و اینبار شیوا بود که
خیرهی او مانده بود .صدای خندهی شیرین کارن در گوشش پیچید.
 داماد رو نخوری.خودش هم خندید.
 تو که عروس رو قبالً خوردی دندوناتم مسواک زدی.اما ماجرا به همینجا ختم نمیشد .عمق فاجعه ،زمانی بود که شیوا متوجه شد کارن لباس هومن و هستی و پدرش و
حتی فرزین و عم ه با آن همه قدرت و سلطه را انتخاب کرده بود .به زمان حال برگشت و پس از لبخند دنداننمایی
لب زد:
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 پسرهی دیکتاتور خوشسلیقه!با آمدن تاکسی سوار شد و بهسمت خانهی نگار رفت .شیوا یکییکی عکس لباس و وسایل عقدش را در گوشی
موبایلش جلو میزد و با خنده ماجرای بحث با کارن سر هرکدام از آنها توضیح میداد .به عکس حلقههایشان که
رسیدند ،نگار پرسید:
 چرا دوتا؟به انگشت شیوا اشاره کرد.
 یکی هم که تو دستت انداختی.شیوا به حلقه نگاه کرد .با دست دیگرش آن را دور انگشتش چرخاند و لبخندی زد.
 این فرق میکنه.سرش را باال آورد.
 اون دوتا واسه نامزدی رسمیمونه .اما این رو کارن قبل از تموم این ماجراها...با صدای به هم خوردن در ،حرفش نصفه ماند و وحشتزده از جا پرید.
صدای نحس جهان در فضای خانه پیچید:
 نگار؟ کجایی؟شیوا حرصی و ترسان روبه نگار پرسید:
 مگه نگفتی دیروقت برمیگرده؟نگار که خودش هم متحیر بود گفت:
 آره ،باور کن نمیدونم واسه چی اینقدر زود برگشته .همیشه دیر میومد.شیوا سریع شالش را روی سرش انداخت و کیفش را برداشت .عصبی روبه نگار توپید:
 کارت خیلی اشتباه بود نگار .من بهت اعتماد کردم.نگار عاجزانه گفت:
 بهخدا نمیدونستم قراره اینقدر زود بیاد.شیوا بیتوجه به او در اتاق را باز کرد که همان لحظه با ظاهر شدن جهان روبهرویش به خود لرزید .جهان لبخندی
زد.
 بهبه شیواخانم! احوالتون؟شیوا سرش را پایین انداخت و خواست از کنارش رد شود که جهان با قرار گرفتن جلوی راهش مانع شد.
شیوا براق نگاهش کرد.
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 برو اونور جهان ،میخوام رد شم.جهان پوزخندی زد.
 بودی حاال عروسخانم.چشمغرهای رفت و خواست از سمت دیگر برود که دوباره جهان سد راهش شد.
 حاال یکم دیگه بمون ،بهخاطر من.شیوا داد زد:
 گفتم برو کنار! کری؟نگار جلو آمد و عصبی توپید:
 بذار بره جهان .اصالً تو واسه چی اینقدر زود اومدی؟جهان روبه نگار اخمی کرد.
 منظورت چیه؟ خونهی خودمه .هروقت بخوام میام و میرم .اومده بودم وسایلم رو جمعوجور کنم .واسه فردا بلیتآمریکا دارم .نکنه یادت رفته؟
شیوا عصبی به نگار چشم دوخت.
 لعنت بهت! تو میدونستی.نگار با عجز و درماندگی سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه بهخدا شیوا .بهکل یادم رفته بود .آخه چند بار باید برات قسم بخورم؟قسم نگار راست بود؛ اما شیوا بهقدری عصبانی بود که حتی حرف او که بهترین دوستش بود را قبول نداشت .کالفه
جهان را پس زد.
 برو اونور!جهان با ضرب به داخل اتاق هلش داد و پس از وارد شدن ،در را به هم کوبید.
 کجا؟شیوا با چشمانی درشت شده خیرهاش شد و توپید:
 چه غلطی داری میکنی؟جهان پوزخندی زد.
 تا راجع به آقا داماد برامون نگی که نمیذارم بری.نگار گفت:
 مگه تو واسه فردا بلیت نداری؟ چرا نمیری وسایلت رو جمع کنی؟545
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جهان غرید:
 تو خفه!جلوتر رفت که به طبع ،شیوا عقبعقب رفت .نگران و وحشتزده آب دهانش را قورت داد.
 چیکار میکنی جهان؟جهان پوزخندی زد و جلوتر آمد.
 حتماً االن از خوشحالی داره پرواز میکنه نه؟ابرویی باال انداخت.
 باالخره کم چیزی نیست .اون تونسته عشق جهان رو از چنگش دربیاره.شیوا به دیوار خورد و جهان در فاصلهی شاید دهسانتی او قرار گرفت .خیرهی گردبند که از میان شال کنار رفتهاش
روی گردنش میدرخشید شد و پوزخندی زد .دست بهسمت گردن شیوا که وحشتزده نگاهش میکرد و راه فراری
نداشت ،برد که لب زد:
 به من دست نزن.جهان با همان پوزخند ،نیمنگاهی به چهرهی عصبانی و نگران شیوا انداخت و دوباره خیرهی گردنبند شد .پالک را
میان انگشتانش گرفت و دوباره نگاهش را باال آورد.
 اسمشم که دور گردنت انداختی .باریکال! انگار خوب تو قلبت جاخوش کرده.سرش را به چپ و راست تکان داد.
 ولی کور خونده! من آدمی نیستم که به این راحتیا بیخیال عشقم بشم.شیوا دست جهان را پس زد .از عصبانیت و حرص چشمانش را بست و زیرلب غرید:
 اینقدر این کلمهی لعنتی رو به زبون نیار.چشمانش را باز کرد و براق توپید:
 من عشق تو نیستم .منم عین بقیه از روی هـ*ـوس میخوای.جهان دادی زد که شیوا و نگار به خود لرزیدند.
 صد بار بهت گفتم تو فرق داری .اونقدر برام ارزش داشتی که هرکاری واسهت کردم .من دستت رو گرفتم و ازمنجالبی که پدرت ساخته بود بیرون کشیدمت .من بهت کمک کردم رو پای خودت وایسی و محتاج بقیه نباشی؛
ولی تو چی؟
به گردنبند اشاره کرد و پوزخند صداداری زد.
 اسم اون رو دور گردنت انداختی.546
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شیوا تکخندهی تمسخرآمیزی کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 بس کن جهان .خواهشاً ادای آدمای خَیر رو درنیار.خیرهاش شد و ادامه داد:
 من پیشنهادت رو قبول کردم؛ چون واقعاً به پولش احتیاج داشتم؛ ولی نه تنها من ،بلکه تمام اطرافیان و همکاراتاز همون روز اول از قصد و نیتت خبر داشتیم .تو واسه کمک به من همچین کاری نکردی ،تو فقط واسه رسیدن به
هدف خودت اینکار رو کردی ،واسه اینکه قصد داشتی بهم نزدیک بشی.
جهان عصبی داد زد:
 آره ،آره لعنتی! ولی من و تو نامزدیم .چطور تونستی همچین کاری باهام بکنی؟شیوا عصبی توپید:
 بین من و تو هیچی نیست جهان .تو فقط رضایت پدرم رو گرفتی و بعدش شروع به توهم زدن راجع به رابـ ـطهمونکردی.
جهان بیتوجه به حرف شیوا دستش را کشید.
 اینقدر حرف اضافی نزن .بیا برسونمت خونه که واسه فردا لوازمت رو جمع کنی .من واسه هردومون بلیت گرفتم.شیوا دستش را از میان دست جهان بیرون کشید و داد زد:
 ولم کن! من با تو بهشتم نمیام.جهان متعجب بهسمتش برگشت و ابروهایش را درهم کرد .گیج خیرهی شیوا شد و تکخندهای سرداد.
 متوجه منظورت نمیشم؟ من خیلیوقته که قرار این سفر رو باهات گذاشتم.شیوا غرید:
 بسه دیگه جهان! شورش رو درآوردی .تو تصوراتت هر تصمیمی که بخوای واسه خودت میگیری و فکر میکنیمنم مطیعشونم .ولی دیگه کافیه .این مسخرهبازیا رو تمومش کن .من چندین بار بهت گفتم که باهات نمیام.
جهان عصبی داد زد:
 تو بهخاطر همون کارن کثافته که نمیخوای بیای وگرنه چه دلیلی واسه موندنت داری؟شیوا داد زد:
 هی! حرف دهنت رو بفهم .من قبل از آشنایی با کارن و تموم این ماجراها باهات درمورد این موضوع اتمام حجتکردم .هم بهخاطر شرایط پدر و خواهرام ،هم بهخاطر اینکه دوستت نداشتم ،ندارم و نخواهم داشت .چرا متوجه نیستی
جهان؟ من و کارن نامزد کردیم فردا عقدمونه .دست از سرم بردار .من دارم با کارن ازدواج میکنم؛ چون عاشقشم.
جهان دوباره به شیوا نزدیک شد که خودش را عقب کشید.
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 چرا؟ مگه کارن چه مزیتی نسبت به من داره که به من ترجیحش میدی؟ بگو چی داره که تا این حد مجذوبششدی؟
شیوا با لحن آرامتری گفت:
 عشق ،دلیل و مدرک نمیخواد جهان.نگار وارد بحث شد.
 بسه دیگه جهان .اینقدر اذیتش نکن .اون حق این رو داره با کسی که دوسش داره ازدواج کنه.جهان بیتوجه به حرف نگار ،روبه شیوا ایستاد و با لحنی که سعی میکرد آرام باشد گفت:
 این رویاهای خام رو از سرت بنداز بیرون دختر .چشمات رو باز کن .کارن حتی نمیتونه تا ده سال دیگه بدهیت روبده؛ ولی من چی؟ کافیه همراهم بیای تا هرچی میخوای رو به پات بریزم .تو ملکهی قصر من میشی .اونقدر
ثروتمند میشی که هر دختری حسرت میخوره جای تو باشه.
شیوا سرش را به تأسف تکان داد و پوزخندی زد.
 منم قبالً همین فکر رو میکردم .با خودم میگفتم هر چی پولدارتر ،خوشبختتر .ولی از وقتی با کارن و خانوادهشآشنا شدم ،تازه فهمیدم که پول خوشبختی نمیاره.
لبخندی زد و ادامه داد:
 من خوشبختی واقعی رو میون اون آدما دیدم .آدمایی که جمع کوچیک و پرمحبتشون رو با دنیا عوض نمیکنن.بحث و دعوا میکنن؛ اما هیچوقت دل هم رو نمیشکنن .اونا ساده ولی قشنگ زندگی میکنن .اونقدر ساده که با
کوچیکترین چیزا خوشحال میشن و اونقدر قشنگ که این خوشحالی رو بین هم دیگه تقسیم میکنن .بهقدری هم
رو دوست دارن که با کوچکترین درد یکیشون ،بقیه حاضرن براش جون بدن؛ اما بزرگترین مشکالت نمیتونه
بینشون جدایی بندازه .این یعنی زندگی واقعی ،یعنی خوشبختی جهان .من با زندگی میون اون خانواده خوشبختتر
از هر دختریام.
جهان لبخند کجی زد.
 سخنرانی قشنگی بود عزیزم .ولی خیلی متأسفم که نمیتونی به آرزوت برسی.دست بهسمت گردن شیوا برد و با یک حرکت ،زنجیر گردنبند را گرفت و پاره کرد .آن را میان مشتش فشرد و با غیظ
روی زمین پرت کرد.
 چون این ازدواج قرار نیست سر بگیره.شیوا نگاه عصبی و وحشتزدهاش را از گردنبند گرفت و به جهان دوخت .داد زد:
 چه غلطی داری میکنی؟ دیوونهی زنجیری!548
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جهان دستهایش را به پهلو زد و نفسنفسزنان جلو آمد .لبش را حرصی به دندان گرفت و سرش را پشتسر هم
تکان داد .پوزخندی زد.
 دیوونهی زنجیری آره؟ واسه من دمم که درآوردی .قبلنا اسمم که میومد خودت رو خیس میکردی بچه! ببینم اینپسره با چه روشی مخت رو زده که کالً از اینرو به اونرو شدی؟ بگو ما هم اعمال کنیم.
شیوا پوزخندی زد .جهان نزدیکتر شد و بازوهای شیوا را میان دستان قدرتمندش گرفت .صورتش را نزدیک صورت
او برد .شیوا درحالیکه برای رهایی از میان دستان جهان تقال میکرد ،با اخم توپید:
 دستت رو بکش .ولم کن چه غلطی داری میکنی؟ همون کاری که کارن کرده دیگه.لبهایش را به موازات لبهای شیوا قرار داد و نزدیکتر شد که شیوا تمام قدرتش را جمع کرد و محکم او را به عقب
هل داد .تا به خود بیاید ،سیلی محکمی حوالی صورتش کرد .داد زد:
 کثافت! چه غلطی میخواستی بکنی؟جهان عقبعقب رفت و دست روی گونهاش گذاشت .متحیر خیرهی شیوا شد که بهسمت گردنبند رفت و آن را از
روی زمین برداشت .بدون اینکه حتی به نگار هم نگاه کند ،دست بهسمت دستگیره برد و آن را باز کرد که با صدای
جهان ،میان راه متوقف شد.
 با دستای خودت گور خودت رو کندی.شیوا نگاهش کرد و بدون ذرهای ترس گفت:
 من و کارن ازدواج میکنیم و تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی.قبل از اینکه به جهان فرصت حرف زدن بدهد ،از اتاق خارج شد و در را به هم کوبید.
جهان پوزخندی زد.
 خواهیم دید!نگاه غضبآلودی به نگار که حیران نگاهش میکرد انداخت.
 وسایلم رو واسه فردا جمع کن .صبح زود حاضر باشه.نگار با ترس پرسید:
 بلیتت واسه فردا صبحه؟ آره. پس ...پس شیوا چی؟ باهاش کاری نداشته باش.جهان پوزخندی زد.
549

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 فعالً نه! میذارم یه چند وقتی با عشقش خوش باشه .روز برگشتنم به ایران ،آخرین روز خوشی اوناست.با عصبانیت بهسمت در رفت که نگار با اخم بازویش را کشید و جدی شد.
 بهت گفتم باهاش کاری نداشته باش .جهان خوب میدونی که یه چیز رو بیشتر از دو بار تکرار نمیکنم .تو قرارنیست کاری به زندگی اون دوتا داشته باشی.
جهان پوزخندی زد و بازویش را از دست نگار کشید .نگاه دیگری به او انداخت و سپس از اتاق خارج شد.
نگار بعد از رفتن او ،بهسرعت برای شیوا فرستاد:
 از دست من ناراحت نباش شیوا ،من هیچی نمیدونستم .به دوستی چند سالهمون قسم.طول کشید؛ اما باالخره پیامی که نگار ،بیقرار منتظرش بود بهدستش رسید .سریع آن را باز کرد.
 به دوستی چند سالهمون قسم ،اگه بخوای تو عقدم جنگولکبازی دربیاری ،با جفتپا از در پرتت میکنم بیرون.لبخندی روی لب نگار آمد و سریع نوشت:
 سعی میکنم .عاشقتم عروسخانم!***
عمه کتایون کت کارن را مرتب کرد و نگاهش را باال آورد .با هیجان غیرقابل وصفی که از چشمانش مشخص بود،
خیرهی آبی آسمانی چشمان کارن شد .بینیش را باال کشید و لبخندی زد.
 خوشبخت باشی عزیزدلم .نمیدونی چقدر منتظر بودم توی این لباس ببینمت .من که خودم...شانههایش لرزید و دستش را روی دهانش گذاشت .صدای هقهق ضعیفش بلند شد.
کارن به خوبی متوجه بود که دلیل این خوشحالی و ناراحتی همزمان چیست .عمه کتایون برای بچهدار شدن به هر
دری زده بود؛ اما فایده نداشت .برای همین بچههای دو برادرش را تا این حد دوست داشت .هر چند عمهی پردردسر
و زورگویی بود؛ اما در حقیقت کارن ،هومن ،هستی وحتی کیان که به هیچکس از خانواده ی پدریاش محل
نمیگذاشت و حتی برای عقد برادرِ هر چند ناتنیاش نیامده بود ،عاشقش بودند.
کارن لبخند تلخی زد و عمهاش را به آغـ*ـوش کشید .درحالیکه سعی داشت مراقب مدل موهایش باشد تا مبادا
خراب شود و بهخاطرش زمین و زمان را به هم بدوزد ،دست روی سرش کشید و بـ..وسـ..ـهای بر روی آن نشاند.
 قربونت برم عمه .مگه خودتون نگفتین امشب عمهی داماد باید از عروسم بهتر باشه؟ خب با این اشکا که نمیشه.عمه را از آغوشش جدا کرد و بازوهایش گرفت .خیره در چشمان قرمزش شد و لبخندی زد.
 حاال زود اون اشکا رو پاکشون کنین و بخندین.چشمکی زد.
 شما قراره امشب با تیپتون همه رو انگشت به دهن بذارید.550
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عمه میان گریهاش تکخندهای کرد و محکم گونهی کارن را کشید.
 قربون خودت و زبونبازیات برم .عشق عمه!کارن دست عمه را از روی گونهاش برداشت و بـ..وسـ..ـهای روی آن زد .دوباره خیرهی چشمانش شد.
 خدا نکنه.با صدای هومن ،عمه سریع دستی به صورتش کشید و هردو بهسمت او که به چارچوب در تکیه داده بود ،برگشتند.
 فیلم هندی قشنگی بود! حاال میشه به دنیای واقعی برگردین و یه فکری به حال منِ بیچاره کنین؟کارن و عمه که تازه نگاهشان به تیپ رسمی هومن افتاده بود ،هردو زدند زیر خنده .هومن چشمغرهای رفت و وارد
اتاق شد.
 بله ،بخندین .تا میتونین بخندین.عصبی خودش را روی مبل انداخت و غرید:
 کارن صد دفعه بهت گفتم بیخیال لباس من شو.لبههای کت مشکیاش را میان دستش گرفت و نالید:
 آخه این چیه؟ خیلی گشاده .مزخرف شدم.کارن خندهاش را خورد.
 خب تقصیر خودته دیگه .اینقدر همیشه لباسای جلف و تنگ پوشیدی که وقتی یه تیپ رسمیم میزنی ،انگار بهتنمیاد.
دوباره خندید.
 البته انگار که نه ،خدایی بهت نمیاد.هومن چپچپ نگاهش کرد و نیمخیز شد.
 شیطونه میگه همچین بزنمش شب عقدش که عروس وقتی ببینتش ،نشناستش.نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و دوباره نشست.
کارن خندید.
 باشه بابا آروم باش.کنارش نشست و دست دور گردنش انداخت که هومن دستبهسـ*ـینه نگاه عصبیاش را به دیوار دوخت .از حرص
خوردن بانمکش لبخندی روی لب کارن آمد.
 حداقل به فکر آبروی خودت نیستی ،یهذره به فکر آبروی من باش .نمیشد که با شلوار تیکهپاره و تیشرت بیایوسط مراسم ،میشد؟
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هومن دست کارن را پس زد و با اخم بچگانهای بلند شد.
 ولم کن ،نکبت!همان لحظه هستی و فرزین وارد اتاق شدند و فرزین سالم بلند باالیی کرد؛ اما همزمان و با افتادن نگاهشان به تیپ
هومن ،ابتدا چشمان هردویشان اندازهی توپ تنیس شد و بعد از چند لحظه ،زدند زیر خنده .فرزین میان خندههایش
بریدهبریده گفت:
 اینجا رو داشته باش .نکشیمون آقا هومن با این جذبهت.هومن عصبی آن دو را کنار زد و از اتاق خارج شد .کارن بلند گفت:
 کجا؟ الاقل یقه و کراواتت رو درست کن.چند لحظه بعد ،هومن دوباره به اتاق برگشت و روبهروی کارن ایستاد .چشمانش را بسته و نفسش را پرحرص بیرون
فرستاد.
 خودت درست کن .من بلد نیستم.کارن خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد .بلند شد و روبهروی هومن ایستاد .دست برد سمت کراوات آویزان
و همانطور که با لبخند ژکوندی به قیافهی درهم هومن خیره شده بود ،آن را سفت و یقهی لباس را مرتب کرد.
دستی روی شانهی هومن زد.
 حاال شد .از منم خوشتیپتر شدی.هومن پلکهایش را باز کرد و نفسی عمیق و حرصی کشید .چشمانش را ریز کرد.
 کارن؟ تو احیاناً رو سر من یه شاخ میبینی؟فرزین از پشتسرش خندید.
 واال از این زاویه که دوتا دیده میشه.همه خندیدند و هومن پس از آنکه با چشمغرهای درست و حسابی جواب تکتکشان را داد ،بهسرعت از اتاق خارج
شد.
بقیه هم از اتاق بیرون رفتند .هنوز مهمانها نیامده بودند و جمع خودمانی بود .کارن بیقرار بهسمت اتاقی که شیوا
آنجا درحال آماده شدن بود ،رفت و در زد.
 این عروسخانم ما آماده نشد؟نگار خندید و از آینه خیرهی چهرهی نگران شیوا شد.
 طاقت بیار آقا داماد .تقریباً تمومه.کارن غرید:
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 زود باشین دیگه .آرایش عروسی ملکه ایزابلم اگه میکردین ،تا حاال تموم شده بود.نگار خندید و تور شیوا را مرتب کرد .شیوا اما با چهرهای آشفته و رنگپریده خیرهی تصویر خودش در آینه شده بود.
نگار دستی روی شانهاش زد که تکانی خورد و از دنیای فکر و خیال بیرون آمد.
 پاشو ،پاشو خوشگلخانم که انگار آقا داماد بدجوری اعصابش به هم ریخته.شیوا آنقدر غرق افکار آشفتهاش درمورد تهدیدهای شب قبل جهان بود که اصالً متوجه رفتوآمدهای کارن پشت
در اتاق نشده بود .از جا پرید و وحشتزده پرسید:
 چرا؟ مگه چی شده؟ ببینم جهان اومده؟نگار نفسش را کالفه بیرون فرستاد و نچی کرد.
 نهخیر ،اینقدر با این فکرای بیخودی خودت رو عذاب نده شیوا .خیرسرت امشب شب عقدته .نمیدونی کارن ازاون موقع تا حاال چند بار سراغت رو گرفته .پاشو ببینم.
بازوی شیوا را گرفت و بلندش کرد.
 پاشو که االن شوهرت با لگد در رو میشکونه.شیوا بلند شد و مضطرب خیرهی چشمان نگار شد.
 ببینم تو مطمئنی جهان رفته؟نگار دستش را به کمرش زد و مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند.
 چند بار دیگه باید بگم آخه؟ بابا به جون خودم قسم امروز بار و بندیلش رو بست و راهی شد .تا یکی-دوماه دیگههم خبری ازش نیست .بعدشم ،اصالً تو فکر کن تو ایرانه .خب که چی؟
بازوهای شیوا را گرفت و در چشمانش خیره شد.
 نگران نباش .جهان فقط اهن و تلپ اضافی داره .هیچ غلطی نمیتونه بکنه.شیوا نفسش را عمیق بیرون فرستاد و چرخی داخل اتاق زد.
 نمیدونم نگار نمیدونم.دوباره بهسمت نگار چرخید و گیج و نگران گفت:
 شاید نباید پیشنهاد ازدواج کارن رو قبول میکردم.چشمان نگار از تعجب درشت شد و قدمی بهسمت شیوا برداشت.
 معلوم هست چی میگی؟ واقعاً تهدیدای مزخرف جهان رو اینقدر جدی گرفتی که به انتخابت شک کردی؟شیوا عصبی خودش را روی مبل انداخت و سرش را میان دستانش گرفت.
 من خیلی میترسم نگار .اگه بخواد بالیی سر کارن بیاره چی؟553
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نگار کنار شیوا روی مبل نشست و با احتیاط دستانش را از روی صورتش برداشت.
 نکن بابا .آرایشت پاک میشه .منِ بدبخت چهار ساعت واسهش زحمت کشیدم .نهخیر عزیزِ من ،جهان بخوادم جرأتهمچین کاری رو نداره .مخصوصاً که کارنم پلیسه.
شیوا سرش را چرخاند و خیرهی نگار شد.
 بهنظرت انتخاب کردن کارن اشتباه بود؟نگار دست روی شانهی شیوا گذاشت و لبخند آرامشبخشی زد.
 معلومه که نه .کارن عاشقته شیوا .همونطور که تو عاشقشی .پس شک نکن که اون برات بهترین انتخابه .کارنکسیه که میتونی بیدردسر کنارش خوشبخت شی .درسته که جهان داداش منه ولی خودت خوب میدونی که من
طرف توام .نمیدونی امروز چقدر خوشحالم .بهترین دوستم داره با پسری که عاشقشه ازدواج میکنه .چی بهتر از
این؟
بلند شد و شیوا را هم بلند کرد.
 بریم که کارن داره تو درد فراغ یار نابود میشه.شیوا لبخندی زورکی زد و دامن لباسش را به دست گرفت .از اتاق خارج شد و پشتسرش هم نگار آمد .هردو بهسمت
کارن و هومن که کنار سفرهی عقد مشغول بحث بودند ،رفتند .کارن با حرص توپید:
 یعنی واقعاً تا این حد نمیتونی جلوی شکمت رو بگیری؟ بابا خیرسرت اینا شیرینی سفرهی عقد پسرعموته.نمیخوای که آبروی من پیش مهمونا بره؟
هومن بیخیال دهانش را کج کرد و بهطرف دیگری نگاه کرد .کارن دستبهسـ*ـینه و عصبی خیرهاش بود که متوجه
چشمان حیرانش که روی نقطهای ثابت مانده بود ،شد .دهانش برای خوردن ،اندازهی دهان نهنگ باز مانده بود؛ اما
خود شیرینی از دستش افتاد .با این حال او همچنان در همان حالت خیره مانده بود .کارن متعجب رد نگاهش را گرفت
تا اینکه به شیوا و نگار رسید .حاال هردویشان بودند که مثل دیوانهها به شیوا و نگار زل زده بودند.
بقیه هم دور آنها جمع شدند و شروع به کل کشیدن کردند .کارن که از دیدن شیوا در آن لباس سفیدرنگ و پفدار،
با وجود اینکه چهرهاش زیر تور پنهان شده بود از همیشه دلرباتر بود ،همراه نگار جلوتر آمد .نگار هم که در آن لباس
سبزرنگ و براقِ چسبان همراه با شال حریر همرنگش هوش از سر هومن بـرده بود ،لبخند ریز و پر از شیطنتی روبه
چهرهی متحیرش زد و همراه شیوا روبهروی آن دو ایستادند .کارن همانطور که خیره مانده بود ،لب زد:
 فرشتهی جذاب من.هومن هم روبه نگار گفت:
 فرشتهی سبز من554
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نگار چشمغرهی وحشتناکی رفت.
 مسخره میکنی؟به سرتاپای هومن نگاهی انداخت و دستبهسـ*ـینه پوزخند زد.
 لباسات مال اون دورانیه که هنوز رژیم نگرفته بودی؟هومن به خود آمد و با اخم توپید:
 مگه چشه؟ خیلیم خوبه!سقلمهای به پهلوی کارن که همچنان محو شیوا بود زد.
 مگه نه کارن؟وقتی جوابی از طرف او نشنید ،ابروهایش را درهم کرد و بهسمت او برگشت .دستی روی شانهاش زد.
 برادر؟ احیاناً رفتی تو کما؟عمه با خنده بهسمتشان آمد.
 ولش کن هومنجان.کنار کارن ایستاد و چشمکی روبه هومن زد.
 ایشون فعالً تو رویا به سر میبرن.با صدای خندهی جمع ،کارن به خود آمد و متوجه شد بدجور ضایع شده است .لبخندی خجالتزده روی صورتش
نشست و نگاهی به همه انداخت .سرانجام روی چهرهی خندان پدرش ثابت ماند.
لبخند از روی لبانش محو شد .آب دهانش را قورت داد و چهرهاش رنگ نگرانی گرفت .دیگر در دلش خبری از خوشی
و هیجان چند لحظه پیش نبود .در عوض ،ناراحتی و دلهره بود که تمام وجودش را فرا گرفت .بعد از صحبتهای
دیروز پدرش ،حتی یک لحظه هم خواب به چشمانش نیامده بود .تنها همین چند لحظه و با دیدن شیوا بود که آرامش
به وجودش برگشت؛ اما دوباره تمام فکروخیالهای این دو روز به ذهنش هجوم آوردند .مسلماً این روزها که کارن
تنها فکر و ذکرش شیوا شده بود ،بدترین موقعیت برای درگیر شدن با چنین موضوعی بود .در این مدت ،بهقدری
اتفاقات مختلف افتاده بود که دیگر مسائل قبلی جایی در ذهنش نداشتند .حاال و پس از چندین ماه ،در مهمترین
روزهای زندگیش ،بههیچوجه انتظار چنین چیزی را نداشت.
هومن خندید.
 بهتره این زوج عاشق پیشه رو با هم تنها بذاریم.چشمکی روبه نگار زد.
 مگه نه مارمولکخانم؟555
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نگار چشمغرهای رفت.
 چی گفتی؟هومن جدی گفت:
 چرا عصبانی میشی بابا؟ خب تو این لباس دقیقاً شکل مارمولک شدی.عمه خندید و بازوی آن دو را گرفت.
 بسه دیگه بچهها! برین بقیهی دعواهاتون رو یه جای دیگه بکنین.به کارن و شیوا نگاه کرد و با ذوق لبخند مهربانی زد.
 عروس و داماد رو تا اومدن عاقد تنها بذاریم.عمه ،هومن و نگار که رفتند ،کیوان جلو آمد و لبخندی روبه کارن زد.
 عالی شدی پسرم .ایشاهلل همیشه خوشبخت باشی.کارن را به آغـ*ـوش فشرد که تازه به خود آمد .بعد از چند لحظه ،از پدرش جدا شد و لبخندی نصفهنیمه زد.
 ممنون بابا.کیوان با لبخند نگاهی به هردویشان انداخت.
 تنهاتون میذارم.کارن سرش را تکان داد و با نگاهش رفتن کیوان را دنبال کرد .سر برگرداند که متوجه جای خالی شیوا شد .همان
لحظه صدای اس.ام.اس موبایلش بلند شد.
 شرمنده بابت رفتنم .میخوام تا قبل از اومدن عاقد یکم تنها باشم .به هوای تازه احتیاج دارم.کارن نفسش را عمیق بیرون فرستاد و گوشی را داخل جیبش گذاشت .با خود فکر کرد چه بهتر که شیوا در اینکار
پیش قدم شده بود .چرا که کارن هم قصد داشت همین حرف را بزند؛ اما جرأتش را نداشت .میترسید شیوا را دلآزرده
کند؛ اما حقیقت این بود که او هم به هوای آزاد احتیاج داشت .هیچ دلش نمیخواست در این حال و اوضاع با شیوا
روبهرو شود .باید کمی تنها میماند و افکار آشفتهاش را متمرکز میکرد .هردو به این تنهایی احتیاج داشتند .باید از
شر دغدغههای ذهنیشان که آرامش و خوشی را در چنین شب سرنوشتسازی از آنها ربوده بود ،خالص میشدند؛
اما چطور؟ شیوا به این راحتیها نمیتوانست رفتن جهان را باور کند؛ چون آدمی نبود که آسان از خواستههایش دست
بکشد و شیوا بهخوبی از این موضوع مطلع بود .او تالشهای خستگیناپذیر جهان برای رسیدن به هرآنچه که اراده
میکرد را بهوضوح دیده بود و همین نگرانش میکرد .داخل حیاط ،روبهروی حوض کوچک ایستاده بود و هرچند
هوای گرفته و ابری آنقدرها هم سرد نبود؛ اما آشفتگی درونیاش باعت شده بود به خود بلرزد و دستانش را حفاظ
بدنش قرار دهد .خداراشکر میکرد که چهرهی نگران و رنگپریدهاش زیر آن تور سفید مخفی شده بود وگرنه باید به
556
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همه جواب پس میداد .البته از نظر شیوا آنها حق داشتند .مسلماً این موضوع کنجکاوی بقیه و مخصوصاً کارن را
تحـریـ*ک میکرد که چرا دختری شب عقدش با عشق زندگیاش ،باید اینطور به هم ریخته و حیران باشد؟ لرزان
نفسش را بیرون فرستاد و قطره اشکی روی گونهاش چکید .موبایلش را بیرون آورد و به پیامی که برای کارن فرستاده
بود ،خیره شد .تیک دومی که کنار متن خورده بود ،دومین قطرهی اشک را از هم از چشمش جاری کرد .با خود فکر
کرد چرا؟ چرا باید بهخاطر آدمی مثل جهان در چنین شبی با فرستادن یک پیام به همسر آیندهاش او را دلآزرده و
خودش را از کنار او بودن منع کند؟ این بود؟ همان شب رویایی که دو هفتهی تمام انتظارش را میکشید؟ پس چرا
زیبا نبود؟
با افتادن قطرهای باران روی صورتش ،نگاه خیسش را به آسمان دوخت .امشب هم بارانی بود .درست مثل همان
شبی که کارن به خواستگاریاش آمده بود .پس چرا خوشحال نبود؟ چرا به جای تصویر کارن ،آیندهای نابود شده
جلوی چشمانش رژه میرفت؟ چرا فکر میکرد همه چیز تمام شده؟
با صدای غرش آسمان ،به خود لرزید .برقی که به چشمانش خورد ،باعث شد نگاهش را از آسمان بگیرد .با شدت
گرفتن باران ،بغض سنگینی که راه گلویش را بسته بود بهسختی قورت داد و اشکهایش را پاک کرد .برای اینکه با
مهمانها مواجه نشود ،بهسمت راهپلهی پشتی که به یکی از اتاقهای طبقهی دوم میرسید ،قدم برداشت.
***
کارن دو دستش را روی نردههای ایوان طبقهی دوم حلقه کرد و خیرهی آسمان که در تاریکی شب فرو رفته بود ،شد.
نفسش را عمیق بیرون فرستاد .با خود فکر کرد چرا باید با چنین فکر مزخرفی بهترین شب زندگیاش را خراب
میکرد؟ چرا بهجای خیره شدن در مشکی چشمان شیوا ،باید محو سیاهی شب میشد؟ اصالً چرا تا این حد وحشتزده
و نگران بود؟ از همان لحظهای که پدرش موضوع را با او درمیان گذاشت ،ترس عجیبی در کل وجودش رخنه کرده
بود .ترسی که کابوس شب قبل ،به آن دامن میزد و از چیزی که در نظر کارن بود ،وحشتناکترش میکرد.
لحظهای نمیتوانست فکر آن را از سرش بیرون کند .گیج و آشفته بود .نمیدانست چطور باید موضوع را با شیوا
درمیان بگذارد .یعنی واکنش شیوا چه بود؟
هر چقدر هم که بد بود ،مسلماً به اندازهی احساسی که خود کارن داشت ،عذابآور نبود.
دستی روی شانهاش قرار گرفت و او را از فکر بیرون آورد.
 کارن تو اینجایی؟ بابا همه دربهدر دنبال شما دوتان .پس شیوا کجاست؟کارن نفسش را بیرون فرستاد و بهسمت هومن برگشت.
 گمونم تو حیاطه .گفت میخوام یکم هوا بخورم .میخواست تنها باشه.هومن در چهرهاش دقیق شد و اخمی کرد.
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 ببینم چیزی شده؟ انگار نگرانی.کارن سرش را به چپ و راست تکان داد و لبخندی نصفهنیمه زد.
 نه ،واسه چی باید نگران باشم؟هومن جدی در چشمانش خیره شد و دلخور گفت:
 با منم کارن؟کارن ابروهایش را درهم کرد و متعجب پرسید:
 منظورت چیه؟هومن دستش را از روی شانهی کارن برداشت و نفسش را حرصی بیرون فرستاد .دستبهسـ*ـینه غرید:
 فکر کردی میتونی سر منم مثل بقیه شیره بمالی؟ابرو باال انداخت و نچی کرد.
 نهخیر پسرعموجان .من اگه بعد از بیستوشیش سال عمری که از خدا گرفتم تو رو نشناسم ،باید برم مالئکهیاون دنیا رو بشناسم .حاال هم منتظرم .باید عین آدم بگی چته .چرا دو روزه تو خودتی؟
کارن نگاه از هومن گرفت و دوباره به آسمان خیره شد.
 بیخیال هومن .گفتم که چیزی نیست.هومن قدمی برداشت و کنار کارن ایستاد .به نیمرخ آشفته و چشمان نگرانش که میان تاریکی شب هم میدرخشید،
خیره شد.
 چرا هست .پس اگه میخوای به مراسم عقدت برسی ،بیخودی خودت و من رو معطل نکن و زودتر بگو؛ چونخودت بهتر میدونی که من چه گیری هستم.
کارن پوفی کشید و بهسمت هومن چرخید.
 میدونم.مکثی کرد و سپس ادامه داد:
 نفوذیا دیروز خبرای جدیدی به دستمون رسوندن .منم از بابا شنیدم. خب؟ چه خبری؟در مورد پارتی چند هفته دیگه .بهظاهر یه مهمونی سادهست؛ ولی انگار قراره یه محمولهی مهم ردوبدل بشه .بازیاصلی از االن شروع میشه .اگه موقع جابهجایی محموله گیرشون بندازیم ،دیگه کارشون ساختهست.
 بهسالمتی .خب ،این چه ربطی داشت االن؟کارن عصبی نفسش را بیرون فرستاد.
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 خب به جمالت هومنخان .این پرونده االن از هر موقع دیگهای حساستر شده .بعدم ،انگار تو دستورایی که سراین پرونده از باال اومده رو یادت رفته؟
هومن متعجب پرسید:
 منظورت چیه؟ چه دستوری؟کارن پوفی کشید.
 خدا عاقبت این پرونده رو با فراموشکارایی مثل ما بهخیر کنه .قرار شد هرجا موقعیت حساس شد ،من و چند نفردیگه هم وارد عمل بشیم .نفوذیایی که فرستادیم ،تنهایی نمیتونن از پسش بربیان.
هومن که تازه بحثهای چند ماه پیش را یادش افتاده بود ،ابرویی باال انداخت.
 آهان .اونو میگی؟مکثی کرد و سپس ادامه داد:
 اما بازم که فکر میکنم ،تا اینجاش ربطی به مسئلهی ما نداشت .خب؟کارن عصبی توپید:
 خب و زهرمار! اون موقع من اصالً قصد ازدواج نداشتم .گرفتی؟هومن چند بار پلک زد و سپس پرسشگر خیرهی کارن شد.
 جان تو نگرفتم .حاال زن بگیری ،مگه شرایط کاریت چه فرقی با اون موقع داره؟کارن دستی داخل موهایش کشید و عصبی چرخی زد.
 وایوای هومن! تو آدم رو دیوونه میکنی .بابا من و شیوا قراره چند هفته دیگه عروسی کنیم .من چهجوری میتونمروزای اول ازدواج شیوا رو ول کنم و بلند شم برم مأموریت؟
هومن ابرویی باال انداخت و سرش را تکان داد.
 هوم ،پس مسئله اینه .نمیتونی از شیواخانم دل بکنی شیطون.کارن نچی کرد.
 من چی میگم تو چی میگی؟هومن جدی شد.
 اگه مسئلهت واکنش شیواست ،الزم نیست نگران باشی .من مطمئنم اونقدری درکش باال هست که بتونه با اینموضوع کنار بیاد .این شغله توعه کارن .مسلماً وقتی بهت جواب بله داده ،یعنی قبلش به همچین چیزایی فکر کرده.
کارن گیج و آشفته چشمانش را بست و نفسش را بیرون فرستاد .دوباره چشمانش را باز کرد.
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 مسئله درک شیوا نیست هومن ،احساس خودمه .من نمیتونم با این موضوع کنار بیام .نمیتونم تازهعروسم روتکوتنها ول کنم به امون خدا .این اصالً خوب نیست .بعدشم...
آهی کشید و ادامه داد:
 این همهی ماجرا نیست.هومن اخمی کرد.
 منظورت چیه کارن؟ درست حرف بزن ببینم.کارن نگاهش را از هومن گرفت و به آسمان دوخت:
 من ...من احساس خیلی بدی نسبت به این پرونده و مأموریت دارم هومن .دیشب یه کابوس وحشتناک دیدم.نمیتونم از فکرش بیرون بیام.
هومن قدمی به جلو برداشت.
 چه کابوسی؟ راجع به زن عمو؟کارن سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،اینبار مادرم نبود که عذاب میکشید ،یه نفر دیگه بود.هومن در پرسیدن سؤالش تردید داشت پس آهسته و بریدهبریده گفت:
 شی ...شیوا؟کارن دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد و بهسمت هومن چرخید .خیرهی چشمانش گفت:
 تو بودی!همان لحظه با صدای غرش آسمان ،هردو یکه خوردند.
چشمان هومن درشت شد و توپید:
 غلط کردی! مردهشور خودت و کابوسات رو ببرن .تو خوابم من رو بیخیال نمیشی؟کارن بیتوجه به باران شدید که هردویشان را خیسِ آب کرده بود ،بازوهای هومن را گرفت و با نگرانی گفت:
 تو باید خودت رو از این پرونده بیرون بکشی هومن.هومن دستان کارن را پس زد و غرید:
 برو بابا! اتفاقاً قصد دارم نقشم رو تو این پرونده مهمتر کنم.چشکمی زد.
 میخوام جای خودت من رو به اون مأموریت بفرستی تا بتونی پیش شیوا بمونی.کارن یقهی هومن را میان مشتش فشرد و همراه با غرش بعدی آسمان ،با چشمانی خونگرفته و عصبانی توپید:
560

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 نه هومن! حق نداری دیگه همچین حرفی بزنی .نمیخوام بالیی سرت بیاد .نمیخوام چیزی که تو کابوسم دیدم،خدایی نکرده تو واقعیت جلوی چشمام بیاد.
داد زد:
 نمیخوام بیست سال پیش دوباره تکرار بشه .نمیخوام .میفهمی هومن؟هومن با آرامش لبخندی زد و آهسته دست کارن را از روی یقهاش برداشت.
 من نمیدونم تو چی دیدی کارن ،اما این فقط یه خواب بوده .اینقدر با فکر کردن بهش ،شب عالیت رو خرابنکن .این چند روز بابت مراسم و کاراش خیلی استرس داشتی حتماً خواب آشفتهت بهخاطر همین استرسا بوده .بعدشم،
این نفوذیا به اندازهی چند تا پرونده درگیر این پرونده بودن .اونا کارشون رو خوب بلدن پس قرار نیست اتفاقی برای
کسی بیفته .تو نگران چی هستی؟
کارن که کمی با حرفهای هومن آرامتر شده بود ،نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 نمیدونم هومن نمیدونم .این کابوس بهقدری من رو ترسونده که حتی سر نفوذیا هم نگرانم.هومن با لبخند مهربانی ،دست روی شانهی کارن زد.
 بهش فکر نکن .بیا بریم تو که هم بارون خیسمون کرد ،هم تا ده دقیقهی دیگه عاقد میاد .زشته داماد نباشه.کارن چرخید و لبخند نصفهونیمهای زد.
 تو برو ،منم میام. باشه .زود بیا.کارن سرش را تکان داد که هومن هم لبخندی زد و داخل ساختمان برگشت .با رفتن او ،دوباره غرق در افکارش شد.
چند لحظه بیشتر نگذشته بود که صدایی از سمت چپش شنید .بهسرعت بهسمت راهپلهای که به حیاط میخورد
چرخید؛ اما چیزی ندید .هنوز هم محو راهپلهی تاریک بود که با صدای رعدوبرق ،بار دیگر جا خورد .نگاهش را از
راهپله گرفت و به آسمان دوخت .با خود فکر کرد همین امشب باید ماجرا را با شیوا درمیان بگذارد .پس نفس عمیقی
کشید و بهسمت در رفت .از اتاق گذشت و وارد سالن شد .همان موقع صدای عمه نگاهش را بهسمت او چرخاند.
 بفرمایین .اینم آقا داماد.حامد و همسرش با دیدن کارن لبخندی زدند و نزدیک آمدند .کارن هم لبخندی زورکی زد و جلو آمد .حامد خندید و
کارن را به آغـ*ـوش کشید.
 بهبه آقا داماد! کجا بودی؟ دربهدر دنبالتیم.از هم جدا شدند و حامد با لبخند گفت:
 تبریک میگم.561
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همسرش هم تبریک گفت و خندید.
 پس عروسخانم کجاست؟کارن خندید.
 خوش اومدین .تبریکات رو برای بعد از عقد بذارین.نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد:
 شیوا هم همین دوروبره .رفته یه هوایی بخوره االن بهش پیام میدم بیاد.فرزین با شیطنت ابرویی باال انداخت.
 هوا بخوره یا بخورین؟کارن چشمغرهای رفت و برای شیوا فرستاد:
 کجا موندی عزیزم؟ دیگه برگرد .عاقد االن میرسه.یک دقیقه ،پنج دقیقه و ده دقیقه گذشت .عاقد آمده بود؛ اما هنوز خبری از شیوا نبود .حتی نگار هم خبر نداشت
کجاست .او هم مثل بقیه نگران و متعجب بود .شیوا خواسته بود تنها باشد پس کارن تا آن لحظه قصد نداشت دنبالش
برود؛ اما باالخره طاقتش تمام شد و میان نگاه مشکوک و پچپچ مهمانها ،از سالن خارج شد .نگاهی به اطراف انداخت
و شیوا را صدا زد.
همین که وارد حیاط شد ،همهجا را با دقت از نظر گذراند .مدام شیوا را صدا میزد؛ اما پاسخی نمیشنید .هرلحظه
نگران و آشفتهتر از لحظهی قبل و هربار تن صدایش لرزانتر میشد .سر و لباسهایش خیسِ آب و از سرما که نه،
از نگرانی و اضطراب بدنش یخ کرده بود .کالفه چرخی دور خود زد که هومن و هستی از سالن خارج شده و بهسمتش
دویدند .هستی نگران پرسید:
 چی شد؟ پیداش نکردی؟عصبی سرش را به چپ و راست تکان داد .هومن نچی کرد.
 کجا رفته آخه؟کارن بهقدری گیج بود که حتی نمیتوانست پاسخی برای هومن پیدا کند.
هستی دودل گفت:
 نکنه ...نکنه نخواسته...کارن عصبی وسط حرفش پرید و داد زد:
 نه ،شیوا هیچوقت همچین کاری نمیکنه .بار آخرت باشه هستی .اون اگه من رو نمیخواست ،مستقیم بهم جوابرد میداد.
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ناگهان چشمانش درشت شد و نگاه وحشتزدهاش را به هومن دوخت.
 نکنه ...نکنه اتفاقی براش افتاده؟هومن گفت:
 چه اتفاقی آخه؟ ما همه اینجا بودیم .اگه مشکلی براش پیش اومده بود متوجه میشدیم.کارن دستان لرزانش را روی صورتش گذاشت و عقبعقب رفت.
 وایوایوای! کجا غیبت زده آخه؟پاهایش سست شدند و سرش تیر کشید .دو دستش را طرفین سرش قرار داد و لبش را به دندان گرفت .هومن
بهسمتش دوید و دست روی شانهاش گذاشت.
 چت شد یهو؟کارن دستش را از دور سرش برداشت و چشمانش را باز کرد.
 هیچی ،خوبم.هومن روبه هستی گفت:
 تو برو با عمه و عمو خونه رو بگرد .اگه اینجا نیست ،پس حتماً داخله.هستی سرش را تکان داد و بعد از آنکه نگاه نگران دیگری به کارن انداخت ،بهسمت سالن دوید .هومن دست پشتکمر
کارن گذاشت و او را همراهی کرد .کالفه غرید:
 باخودت اینجوری نکن کارن .بابا هرجا باشه پیداش میشه دیگه.دستش را بهسمت سالن کشید و روی لبهی مبل نشاند.
 چیزی میخوای؟کارن سرش را میان دستانش گرفت.
 نه ،ممنون.چند دقیقه بعد ،عمه ،کیوان و هستی نزدیکشان شدند .کارن نگران سرش را باال آورد و نگاهشان کرد.
 چی شد؟ پیداش کردین؟از قیافههای گرفتهشان مشخص بود جوابشان منفی است .کارن اما منتظر نگاه نگرانش را میان آن سه میچرخاند.
کمکم پچپچ مهمانها تبدیل به همهمه شد و هرکس بعد از انداختن تکهای ،خداحافظی میکرد و میرفت .نه
نگاههای تأسفآورشان و نه حرفهای سنگین و بیپروایشان ،هیچکدام برای کارن مهم نبود .نه عصبانی میشد ،نه
ناراحت و نه واکنش دیگری نشان میداد .تهی از هر احساسی شده بود و این یعنی وحشتناکترین حس دنیا.
هومن دست روی شانهی کارن گذاشت.
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 دوباره زنگش بزن .شاید اینبار برداره.کارن آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،فایده نداره .خیلی زنگ زدم خاموشه.هومن نچی کرد و نگاهی گذرا به اطراف انداخت.
 پس پدر و خواهرش کجان؟ شاید اونا بدونن کجاست.کارن همانطور که با چهرهای بیتفاوت خیره به نقطهای ثابت مانده بود ،لب زد:
 نیومدن.چشمان هومن درشت شد.
 یعنی چی؟ چرا؟ پدرش یهو همین امشب حالش بد شد .زنگ زد و گفت اونقدری جدی نیست واسه همین شیما پیشش موند. مطمئنی قضیه همینه؟کارن سرش را باال آورد و با اخم خیره در چشمان هومن شد.
 منظورت چیه؟ یعنی میگی شیوا به من دروغ میگه؟هومن سریع گفت:
 نهنه .منظورم اینه که شاید یه مشکلی براشون پیش اومده که دلش نخواسته با گفتنش ما رو ناراحت کنه واسههمینم یهو گذاشته رفته.
هستی عصبی توپید:
 ببینم اصالً تو چقدر این خانواده رو میشناسی کارن؟ امروز روز عقدتونه ولی نه عروس هست ،نه فامیلش.کارن نگاه عصبیاش را به چهرهی هستی دوخت که دست به پهلو پوزخندی زد.
 واقعاً که خیلی جالبه! تو حتی شیما ،خواهر شیوا رو ندیدی کارن .فکر نمیکنی قبل از مراسم باید یکم بیشترمیشناختیش؟ اگه راجع به خانوادهش بیشتر میفهمیدی االن...
کارن از جا پرید و با فریادش حرف هستی را نصفه گذاشت.
 بسه دیگه! خیلی دارم مراعاتت رو میکنم هستی.بهسمت هستی قدم برداشت و انگشتش را به نشانهی تهدید جلوی صورتش گرفت.
 مواظب حرف دهنت باش .کاری نکن که احترام بیستوچند سالهی بینمون شکسته بشه.هومن بازوی هستی را کشید و غرید:
 تمومش کن .مگه نمیبینی حالش خوب نیست؟564

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

هستی اما عصبی بازویش را از میان انگشتان هومن بیرون کشید و روبه کارن توپید:
 چرا متوجه نیستی پسرعمو؟ چرا نمیتونی حقیقت رو ببینی؟داد زد:
 چرا نمیتونی باور کنی که شیوا رفته؟ هان؟ چون این عشقِ یهطرفه چشمت رو کور کرده و عقلت رو از سرتپرونده.
عمه برای اولین بار سر هستی داد زد:
 بس کن دختر .معلوم هست چی میگی؟کارن پوزخندی حرصی زد:
 همونطور که عشق دروغین سیاوش چشم تو رو کور کرده بود؟ هر چیم که باشه ،الاقل شیوا جرأتش رو داشتبهخاطر من جلوی نظر پدرش وایسه.
پوزخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد.
 ولی سیاوش چی؟هستی متحیر خیرهی کارن ماند .کارن هم عصبی و نفسنفسزنان خیرهی او بود.
عمه میان آن دو قرار گرفت و عصبانی روبه کارن توپید:
 بسه دیگه .درست حرف بزن کارن.نگاهش را بهسمت هستی چرخاند.
 تو هم همینطور .تا کی میخواین تیکه بار هم کنین؟ نسبت فامیلی به کنار ،از شما که آدمای بزرگ وتحصیلکردهای هستین بعیده .بهجای دعوا یهذره نگران عروسمون باشین.
هومن جلو آمد.
 باید قبل از اینکه دیر بشه ،عکسش رو واسه پلیس ببریم و مشخصاتش رو بگیم .بجنب کارن.کارن نگاه خشمگین دیگری به هستی انداخت و سپس همراه هومن از سالن خارج شد .هومن که هنوز هم از دعوای
بیسابقهی آن دو در شوک بود ،بدون هیچ حرف و واکنشی پشتسر کارن میرفت .کارن قفل را زد و قصد سوار
شدن داشت که با قرار گرفتن دست هومن روی شانهاش بین راه متوقف ماند و نگاه پرسشگرش را به او داد .هومن
با لحن آرامی گفت:
 بذار من رانندگی کنم .تو اعصابت سر جاش نیست.کارن پوفی کشیدو ایستاد .سوئیچ را بهطرف هومن که در فاصلهی کمی با او قرار داشت ،انداخت.
 فقط تند برو.565
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هومن سوئیچ را در هوا قاپید و سرش را تکان داد .قبل از اینکه بیشتر از این خیسِ آب شوند ،هردو سوار شدند و
هومن استارت زد.
***
بهسرعت وارد پلههای پشتی ساختمان شد؛ اما با دیدن سایهی دو نفر که در ایوان ایستاده بودند ،قدمهایش را آهسته
کرد و پاورچینپاورچین جلو رفت .صدای کارن حواسش را به خود جمع کرد .مخصوصاً وقتی که نام خودش را میان
حرفهای او شنید .پشت دیوار فالگوش ایستاد .کارن با لحن درماندهای گفت:
 مسئله درک شیوا نیست هومن ...احساس خودمه .من نمیتونم با این موضوع کنار بیام.شیوا که بهشدت کنجکاو و مشکوک شده بود ،آهسته قدمی به جلو برداشت تا صدای کارن را بهتر بشنود که ناگهان
شخصی جلوی دهان و دستهایش را از پشت گرفت .سعی کرد داد بزند؛ اما تنها صدای ضعیفی از حنجرهاش خارج
شد و توجه کارن را جلب کرد .مرد بهسرعت چسبی روی صورتش زد و بعد از گرفتن گوشی موبایلش ،دستهایش
را با طنابی به هم بست .همانطور که شیوا را میان حصار دستانش گرفته بود ،بهسرعت پشت دیوار پنهان شد .شیوا
اما نگاه وحشتزدهاش را لحظهای از کارن برنمیداشت و امیدوار بود واکنشی نشان دهد؛ ولی صدای رعدوبرق
حواسش را پرت کرد و شخص با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده ،بهسرعت شیوا را که از شدت ترس به خود
میلرزید ،همراه خود از پلهها پایین کشید .از میان درختها گذشت و با احتیاط از در پشتی حیاط بیرون دوید .شیوا را
بهسمت ماشین مشکیاش هل داد و روی صندلی جلو پرتش کرد .در را بست .چرخید و بعد از سوار شدن ،بهسرعت
قفل را زد .دست بهسمت صورت شیوا برد و چسب را با یک حرکت از روی صورتش جدا کرد که از درد ،پلکهایش
بست و هینی کشید .از شدت ترس و دویدن ،نفسنفس میزد .چشمانش را باز کرد و نگاه عصبی و وحشتزدهاش را
به راننده دوخت .با وجود تاریکی هوا ،شیوا چهرهاش را از زیر سوسوی نور چراغهای خیابان بهراحتی تشخیص داد.
احساس کرد قلبش برای لحظهای ایستاد .باور نمیکرد .یعنی نمیخواست باور کند.
خودش را تا جایی که میتوانست ،کنار در مچاله کرد و آب دهانش را بهسختی قورت داد .نگاهش که از آینه به عقب
افتاد ،قلبش ریخت .پدر و خواهرش دست و دهان بسته روی صندلی عقب بیهوش بودند .نگاه وحشتزدهاش را به
چشمان مشکی و ترسناک جهان که از آینه پوزخند میزد ،دوخت.
 چه بالیی سرشون آوردی؟با بغضی که سعی در سرکوب کردنش داشت ،داد زد:
 لعنت بهت جهان! چی از جونمون میخوای؟جهان که با بیشترین سرعت ممکن رانندگی میکرد و هیچ ترسی از هوای مهآلود و بارانی نداشت ،نگاهش را به شیوا
داد و با همان پوزخند روی لبش گفت:
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 چیه عروسخانم؟ از دیدنم خوشحال نشدی؟شیوا وحشتزده نگاهش کرد.
 تو مگه...جهان با یک حرکت فرمان را چرخاند و از آینه لبخند کجی روبه شیوا زد.
 من چی؟ فکر کردی رفتم؟شیوا درمانده نفسنفسزنان اخمی کرد و لب زد:
 نگارِ عوضی!جهان ابرویی باال انداخت و سریع گفت:
 آ ،آ ،آ! چرا پای خواهر بیچارهم رو میکشی وسط؟ اون از همه چی بیخبره! بهش دروغ گفتم؛ چون مایهی دردسربود.
چهرهای غمگین به خود گرفت.
 ولی اصالً توقع نداشتم تو هم مثل اون حرفام رو باور کنی .تو که من رو خوب میشناسی.ابروهایش را درهم کشید و نگاهش را به شیوا دوخت.
 مگه میشه من بدون تو جایی برم عشقم؟ هوم؟شیوا که از شنیدن این کلمه از زبان جهان خونش به جوش آمده بود ،چشمانش را بست و نفسش را پرحرص بیرون
فرستاد.
 به من نگو عشقم کثافت!چشمانش را باز کرد و با عصبانیت خیرهی جهان شد.
 همین االن ماشین رو نگه دار و ما رو پیاده کن ،وگرنه داد میزنم.جهان پوزخندی زد.
 داد بزن! هرچقدر که دوست داری فریاد بزن .کسی صدات رو نمیشنوه.شیوا نگاه وحشتزدهاش را از شیشهی بغـ*ـل به خیابان دوخت و با همان دستهای بسته شروع به کوبیدنش کرد.
 کمک!با بیشترین توان داد زد:
 کمکم کنید .من رو از دست این روانی پست نجات بدین.جهان پوزخندی زد.
 و ضمناً ،کسی از پشت اون شیشههای دودی نمیتونه چهرهی قشنگِ رنگپریدهت رو ببینه.567
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شیوا با عصبانیت نگاهش را به جهان داد و ناگهان بهسمتش حملهور شد .با خشم گلوگاهش را میان دو دست به هم
بسته شدهاش فشرد و فریاد زد:
 گفتم ماشین رو نگه دار.جهان برای لحظهای کنترلش را از دست داد؛ اما با صدای بوق اتوبوسی ،سریع به خود آمد و فرمان را چرخاند .وارد
قسمت خاکی جاده شد و ترمز کرد که هر دو با ضرب به جلو پرت شدند .جهان از موقعیت استفاده کرد و بازوان شیوا
را میان دستانش گرفت .او را به در سمت کمک راننده چسباند و به جلو خم شد .نگاه عصبیاش را به نگاه وحشتزده
شیوا دوخت.
 آروم بگیر و هرکاری که من میگم بکن ،وگرنه...همانطور که شیوای لرزان و نفسنفسزنان را با یک دست نگه داشته بود ،دست دیگرش را بهسمت داشبود دراز
کرد .درش را باز کرد و اسلحهاش را بیرون کشید .شیوا با دیدنش هینی کشید و ضربان قلبش شدت گرفت .نفسهایش
نامنظم و تندتر شده بود .نگاه وحشتزدهاش را از اسلحه گرفت و به جهان دوخت .جهان در یک حرکت پدرش را
هدف گرفت که جیغ شیوا به هوا رفت .ادامه داد:
 وگرنه همین امشب باید فاتحهی خواهر و پدرت رو بخونی.شیوا دستهای لرزانش را باال آورد و روی اسلحه گذاشت .از برخورد پوستش با بدنهی سرد آن در یک آن ،وجودش
یخ زد .با گریه نالید:
 نه ،خواهش میکنم .هرکاری بخوای من ...من انجام میدم.تمام بدنش را عرق سرد پوشانده بود .از شدت ترس ،حتی بهسختی قادر به نفس کشیدن بود .نگاهی به چشمهای
بستهی پدر و خواهرش انداخت و دوباره با چشمان خیس از اشکش ،خیرهی چشمان جهان شد.
 فقط با اونا کاری نداشته باش .خواهش میکنم بذار برن.جهان عصبی توپید:
 قرار نشد تو دستور بدی.شیوا میان هقهقهایش نالید:
 غلط کردم! اسلحهت رو بیار پایین .خواهش میکنم.جهان تکخندهای کرد.
 خوبه! بیشتر خواهش کن.هق زد.
 التماس میکنم.568
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جهان خندهی مسـ*ـتانهای سر داد.
 عالیه! خوشم میاد التماس میکنی .بازم بگو.اینبار شیوا در پاسخش فقط گریه کرد .جهان با عصبانیت داد زد:
 گفتم التماس کن.با داد جهان به خود لرزید و از ترس ،چشمهای خیسش را بست .آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 خواهش میکنم کاری باهاشون نداشته باش .التماست میکنم.جهان پوزخندی زد.
 خوبه! حاال مثل بچهی آدم بشین و هیچی نگو.بازوی شیوا را رها کرد و سرجای خود نشست .شیوا در جایش جابهجا شد و نگاه وحشتزدهاش را به جهان دوخت.
جهان هم نگاه دیگری به شیوا انداخت و بعد از زدن پوزخندی ،استارت زد .مدت زیادی نگذشته بود که از مسیر اصلی
خارج و وارد جادهای خاکی شد .کنار خرابهای ترمز کرد .نگاهی به سرتاپای شیوا که همچنان گریه میکرد و به خود
میلرزید ،انداخت.
 تو این لباس چقدر خوشگل شدی .خیلی بهت میاد.خم شد و دستش را بهسمت باال تنهی لباس برد که شیوا سریع خود را عقب کشید .جهان پوزخندی زد.
 ولی چون انتخاب کارنه دوسش ندارم.لبخندی زدو سرجایش برگشت .قفل را زده و به در اشاره کرد.
 پیاده شو.شیوا نگاه پر از تردید و وحشتش را از جهان گرفت و پیاده شد .جهان هم پیاده شد و بهسمت شیوا که منتظر نگاهش
میکرد ،رفت .به خرابهها اشاره کرد.
 برو جلو.شیوا دامن لباسش را باال گرفت و قدم میان خاکها گذاشت .شاید موقعیت افتضاحی برای فکر کردن به این مسائل
بود؛ اما او حتی از خاکی شدن لباسش هم حسرت میخورد.
با خود فکر میکرد شاید این آخرین لباسی باشد که کارن برای او انتخاب کرده پس باید تا عمر دارد مراقبش باشد.
مراقب لباسِ عروسِ عروسی که انگار هیچوقت قرار نبود با عشقش عروسی کند.
جهان بهسمت دیوار خرابشده و نصفهونیمهای هلش داد.
 بجنب! پشت اون دیوار لباست رو عوض کن.چشمهای شیوا درشت شد .جهان خندید.
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 نترس دیدت نمیزنم .من اونقدر پسر خوبی هستم که تا اون موقع این پشت وایسم.پاکتی که دستش بود را بهسمت شیوا گرفت.
 اینا رو بپوش.شیوا بینیش را باال کشید و پاکت لباسها را از جهان گرفت .پشت دیوار رفت و به آن تکیه زد .نگران اطراف را نگاه
کرد .تا جایی که چشم کار میکرد فقط بیابان بود و بیابان! باید راه چارهای برای نجات خودش پیدا میکرد؛ ولی چه
راهی؟ فرصت کم بود و در این شرایط و با وجود وحشتی که تمام وجود شیوا را گرفته بود ،مغرش توانایی ارسال هیچ
فرمانی را نداشت .هیچ راهی به ذهنش خطور نمیکرد و حتی گوشی موبایلش هم دست جهان بود .با یادآوری کارن،
بغضش تمدید شد .یعنی االن در چه حالی بود؟
جهان که از صبر کردن خسته شده بود ،غرید:
 تموم نشد؟شیوا با منومن گفت:
 چیزه ...میشه ...میشه یه دقیقه بیای جهان؟ من نمیتونم زیپش رو باز کنم.جهان پوزخندی زد و دیوار را دور زد که همان لحظه جسم سختی شبیه سنگ به سرش خورد و دادش به هوا رفت.
دست روی سرش گذاشت و روی زمین افتاد .دیدش تار شده بود و بهسختی متوجه اوضاع میشد .شیوا گوشی موبایل
جهان را از جیبش بیرون کشید و بهسمت ماشین دوید .استارت زد و در همانحال مشغول گرفتن شمارهی کارن شد.
بعد از یک بوق برداشت و صدای نگرانش به گوش شیوا رسید:
 ا...اما عطسه مهلت نداد ادامهی حرفش را بزند.
لبخند تلخی روی لب شیوا نشست.
 اینقدر به من سفارش کردی سرما نخورم ،آخر خودت سرما خوردی؟کارن چشمانش درشت شد و با هیجان و ذوق غیرقابل وصفی گفت:
 شیوا؟ معلوم هست کجایی؟ بیا دنبالم کارن.کارن به هومن که منتظر و متعجب نگاهش میکرد اشاره کرد بایستد و پیاده شود و خودش هم پیاده شد.
کجا؟ آدرس بده عزیزدلم.بغض شیوا ترکید.
 نمیدونم کارن .فقط میدونم که باید بیای .توروخدا!570
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کارن نگران و متعجب پشت فرمان نشست و سریع استارت زد.
 ببینم داری گریه می کنی؟ چی شده شیوا؟ بگو دارم از نگرانی میمیرم .با کی هستی؟ کجایی؟شیوا هق زد.
 نمیدونم کارن ...از شهر خارج شدیم ...ای...صدا شروع به قطع و وصل شدن کرد .کارن نچی کرد و غرید:
 قطع و وصل میشه .برو یه جای دیگه وایسا.شیوا که با وجود قطع و وصل شدن ارتباط متوجه حرف کارن شده بود ،سعی کرد موقعیت را بهتر کند؛ اما صدا
هرلحظه ضعیفتر و بریدهبریدهتر از قبل به گوش میرسید.
 ای ...ب ...بون ...ی ...سری ...خرا ...این ...اس.کارن نگران فرمان چرخاند.
 یهسری چی؟شیوا که از روشن نشدن ماشین کالفه شده بود ،عصبی دستش را روی فرمان کوبید و نگاه نگرانش را به خواهر و
پدرش دوخت.
از سؤال کارن ،فقط کلمهی چی به گوشش خورد .بلندتر و با تحکم گفت:
 خرابه .شنیدی؟کارن عصبی و نگران نچی کرد:
 یه جای دیگه برو .نمیشنوم صدات رو...شیوا نچی کرد.
 نمیشنوم! نمیشنوم صدات رو...همان لحظه جهان که تا آن لحظه شیوا از سرحال شدنش غافل مانده بود ،نزدیکش شد و با پشت دست محکم زیر
دستش زد .شیوا هینی کشید و عقب پرید .صدای نگران کارن خیلی ضعیف و بریدهبریده به گوشش میخورد.
 ا ...چ ...شد؟جهان کف کفشش را محکم روی موبایل گذاشت و صدای خرد شدن صفحهاش زیر پای او ،سکوت بیابان را شکست.
نگاهش را به باال سوق داده و در چشمان وحشتزدهی شیوا قفل کرد .دستی به پیشانی خونآلودش کشید و جلوتر
رفت.
 دخترهی کثافت! حاال دیگه کارت به جایی رسیده که من رو میزنی؟571

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

قلبش بهشدت به قفسهی سـ*ـینهاش میکوبید .قدمهایش سست و لرزان بودند .عقبعقب رفتن فایدهای نداشت و
جهان سرانجام خود را به او رساند .به ثانیه نکشید که یک طرف صورتش داغ شد و با از دست دادن تعادلش ،پخش
زمین شد.
***
«کارن»
 الو؟ چی شد؟با صدای بوق قطع ،نگاهی به صفحهی گوشی انداختم و عصبی روی داشبورد پرتش کردم.
ماشین را کنار زدم و کالفه دستم را داخل موهایم فرو بردم .چند مشت محکم روی فرمان کوبیدم.
 لعنتی ،لعنتی ،لعنتی!هومن دست روی شانهام گذاشت.
 آروم باش بابا! پیداش میکنیم.دلم هزار راه میرفت و یک لحظه آراموقرار نداشتم .این موقع شب کجا مانده بود که اینطور گریه میکرد؟
نگاهم را به هومن دادم.
 نمیتونم هومن .اگه خدایی نکرده بالیی...خودم ادامهی حرفم را خوردم .هومن موبایلم را برداشت و لبخندی زد.
 نگران نباش .تا قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد ،رد تماس رو میگیریم و پیداش میکنیم .زود باش دیگه راه بیفت.چرا زودتر به ذهن خودم نرسید؟
پوفی کشیدم و سریع استارت زدم.
 فقط دعادعا میکنم همون که تو میگی بشه.انگار اینبار شانس با من یار بود که خداروشکر بهسرعت رد تماس را زدیم و همراه با چند نفر مأمور مربوطه بهسمت
محل مورد نظر رفتیم .با رسیدن به محل ،همه با احتیاط پیاده شدیم .باران خیلی وقت بود که بند آمده بود؛ اما اینبار
باد با بیرحمی تمام از جهت مخالفمان میوزید و انگار قصد در راندمان داشت ،برای جلوگیری از برخورد ذرات خاک،
چشمانم را ریز کردم و نگاهم را چرخاندم تا اینکه به خرابهای بیدروپیکر رسیدم .چشمانم برق زد و با دست به آن
اشاره کردم.
 خودشه .انگار شیوا از یه خرابه حرف میزد.اینبار برخالف همیشه ،بیتوجه به احتیاط و این حرفها جلوتر از همه بهسمت ساختمان دویدم .صدای گریهی
ضعیف دختری مرا بهسمت منبعش کشاند .هرچه نزدیکتر میشدم ،صدا آشناتر شده و باالخره مطمئن شدم که
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متعلق به شیواست .لبخندی روی لبانم نشست؛ اما با گریهاش ،سریع جایش را به ترس داد و بهطرف خرابه دویدم.
دیوار را دور زدم و باالخره پیدایش کردم .با همان لباس سفیدش ،میان خاکها نشسته و زانوانش را بغـ*ـل گرفته
بود .سرش را میان بازوهایش پنهان کرده بودو شانههایش از گریه میلرزید .بهسمتش دویدم و روبهرویش زانو زدم.
دستانم را دور بازوهای لرزانش حلقه کردم.
 شیوا؟ شیوا جانم؟ساکت شد .آهسته سرش را باال آورد و با چشمان قرمز و بیروحش خیرهام شد .چرا اینقدر بیاحساس نگاهم میکرد؟
چند لحظه بعد ،انگار که به خود آمده باشد ،دوباره زد زیر گریه.
 کارن اون ...اون جهان عوضی من رو دزدید.خداروشکر که تونستم بهت...ادامهی حرفهایش را نمیشنیدم .خون جلوی چشمانم را گرفته بود .از شدت عصبانیت ،بدنم میلرزید و ریتم نفسهایم
تند شده بود .با عصبانیت بلند شدم و دستانم را مشت کردم.
 غلط کرده مرتیکهی کثافت .چطور جرأت کرده به تو نزدیک بشه؟ به چه حقی نامزد من رو دزدیده و بعدم در رفته؟خودم با همین دستام خفش میکنم.
هومن بهسمتمان دوید و نفسنفسزنان کنارم ایستاد .به شیوا خیره شد.
 حالتون خوبه شیواخانم؟ اینجا چه خبره؟بیتوجه به هومن ،قدمی بهسمت شیوا برداشتم.
 من گیرش می...با عقب کشیدن شیوا ،حرفم نصفه ماند .متحیر خیرهاش شدم
 چت شده؟ چرا عقبعقب میری؟بیتوجه به سؤالم ،با لحن ملتمسی گفت:
 خواهش میکنم دنبالش نیفت .اون آدم خیلی خطرناکیه! میخواست من رو بدزده و بهزور ببره آمریکا .ولی وقتیتونستم بهت زنگ بزنم ،از گیر افتادن خودش ترسید و ولم کرد .تو هم دیگه پیگیرش نباش .اون دیگه رفته .من...
من میترسم خدایی نکرده بالیی سرت بیاره.
جلوتر رفتم .کتم را درآوردم و دور شانهاش انداختم .همانطور که یقهاش را صاف میکردم ،خیره در چشمان خیسش
لبخندی زدم.
 نترس عزیزم ...گیرش میندازیم.شیوا که کمی آرامتر شده بود ،بینیش را باال کشید و در چشمانم زل زد.
 ولش کن دیگه حوصلهی دردسر ندارم بهخدا.573
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هومن گفت:
 نمیشه که شیواخانم .اون رسماً آدمربایی کرده.سرم را تکان دادم و با خنده گفتم:
 هومن برای اولین بار تو عمرش راست میگه شیوا .باید پیگیرش بشیم .اینکه تو سالمی برام از هر چیزی مهمترهولی نمیشه از اون آدم گذشت.
سرم را کج کردم و لبخندی زدم.
 حاال بریم؟به جلو هدایتش کردم و روبه هومن که چپچپ نگاهم میکرد گفتم:
 تو پیگیری کن و بعد هم خودت ماشین بگیر بیا .من باید شیوا رو ببرم خونه.دستبهکمر غرید:
 امر دیگهای باشه؟ابرویی باال انداختم.
 نچ ،نیست.شیوا را جلو نشاندم و بعد از بستن در ،خودم هم سوار شدم .مشغول رانندگی شدم که سکوت بیش از حد شیوا ،حواسم
را جمع او کرد .نگاهش کردم .سرش را پایین انداخته بود و با پرهی شنلش بازی میکرد .انگار ناراحت بود .لبخندی
زدم.
 ناراحت نباش عزیزم .فوقش اگه تمیز نشد ،یه لباس دیگه میخریم.سرش را باال آورد و گیج خیرهی چشمانم شد .انگار اصالً حواسش اینجا نبود ،چون پرسید:
 چیزی گفتی؟ابروهایم را درهم و مشکوک نگاهش کردم .وقتی دیدم حرفی نمیزند ،ماشین را کنار زدم و ایستادم .نگاهش کردم.
 چیزی شده شیوا؟ اگه چیزی شده به من بگو.سرش را به چپ و راست تکان داد و لبخندی زورکی زد.
 نه ،چی مثالً؟ فقط هنوز تو شوکم .همین.لبخندی زدم.
 بیخیال دیگه!با استرس و تردید گفت:
 می ...میشه یه خواهشی ازت کنم؟574
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کنجکاو سرم را تکان دادم.
 البته که میشه. میشه قبل از اینکه برسونیم خونه بریم یه جای خلوت با هم صحبت کنیم؟مکثی کردم و سپس گفتم:
 آخه تو این هوا؟ خب ...اگه میخوای چیزی بهم بگی همینجا بگو .بعدم تو باید استراحت کنی .امروز خیلیپراسترس و خستهکننده بود.
خیره در چشمانم با صدایی لرزان گفت:
 کارن ...خواهش کردم!اجزای صورتش را از نظر گذراندم و سرم را تکان دادم.
باشه.استارت زدم و جلوی پارک کوچک و خلوتی ایستادم .هردو پیاده شدیم و وارد محوطهی بیروح پارک شدیم .این
درختان برگ ریخته ،آسمان گرفته و سوزش باد ،حس خیلی بدی به آدم میداد .به اولین نیمکت که رسیدیم ،روبه
شیوا گفتم:
 تو همینجا بشین تا من برم یه نوشیدنی گرم بگیرم .چی میخوای؟شیوا کتم را محکمتر دور خودش پیچید و نشست.
 فرقی نداره ،فقط قهوهی تلخ نباشه.چشمانم درشت شد.
 چی؟ ولی قبالً که قهوهی تلخ دوست داشتی.هول و دستپاچه لبخندی نصفهنیمه زد.
 خب ...خب آره! ولی سالیق عوض میشن دیگه.متعجب خندیدم.
 عجب! گمونم حرفای اون روزم روت اثر گذاشته.خندید و چیزی نگفت.
رفتم و چند دقیقه بعد ،با دو لیوان چای برگشتم .یکی را به دست شیوا دادم.
 شرمنده چیز دیگه ای پیدا نکردم.نشستم و ادامه دادم.
 این اطراف خیلی پرته.575
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لبخندی زد.
 عیب نداره ،همین خوبه.جرعهای از چای نوشید و لیوان را میان دستان لرزانش گرفت .نگاه از دستانش گرفتم و به چهرهی نگرانش دوختم.
 سردته؟ بهت که گفتم تو این هوا نمیشه بیرون رفت.به چشمانم زل زد و آب دهانش را قورت داد.
 کارن من ...من معذرت میخوام.ابروهایم درهم رفت.
 بابتِ؟نگاه از من گرفت و به بخار چای دوخت.
همانطور که سرش را پایین انداخته بود جواب داد:
 خب ،راستش بابت خیلی چیزا .اولیش اینکه ماجراهای امروز همش تقصیر من بود.نزدیکتر به شیوا نشستم و دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم .سرش را باال آورد و خیرهی چشمانم شد.
 اصالً تقصیر تو نبود .تقصیر من بود که گذاشتم تنها بمونی .بهجای اینکه روز عروسی کنارت باشم ،دنبالفکروخیاالی خودم رفتم .ببخشید اشتباه از من بود.
دستان سردش را میان دستهایم فشردم و نفسم را بیرون فرستادم.
 ولی دیگه تموم شد .این چند ساعت که نمیدونستم کجایی ،فهمیدم چقدر به بودنت وابستهم .از امروز به بعد ،تنهاچیزی که آرومم میکنه وجود توعه .نفسای تو ،دستات ،چهرهت ،نگاهت!
لبخندی زدم.
 من دیگه واسه آروم شدن به هوای آزاد احتیاج ندارم؛ چون هوایی که تو توش نفس میکشی آرومم میکنه.لبخند بیروحی زد.
 چقدر حرف زدنت قشنگه!خندیدم.
 همیشه بوده ،تو تازه فهمیدی؟لبخند روی لبش ماسید و دوباره سرش را پایین انداخت.
 و راجع به خواهرم .خب راستش راجع بهش بهت دروغ گفتم .من باهاش یهسری مشکالت دارم واسه همینم...واسه همینم نمیخوام باهاش در ارتباط باشم .برا همینم عقدمون نیومد .من از دروغی که بهت گفتم پشیمونم ولی
واقعیت اینه که دلم نمیخواست تو رو درگیر مشکالت سابقم کنم.
576
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ابروهایم را درهم کردم.
 منظورت چیه؟ مگه چه مشکلیه که نمیخواستی برام بگی؟ خب ...راستش من...نگران گفتم:
 تو چی؟ زود بگو داری میترسونیم. من بهخاطر خواهرم مجبور شدم با یه آدم پلید ازدواج کنم.جا خوردم .برای چند لحظه فقط مات خیرهاش بودم که آهی کشید.
 اون خواهرم رو میخواست؛ ولی خواهرم از دستش فراری بود واسه همینم من رو به دام اون آدم انداخت .من هیچشناختی ازش نداشتم و نمیدونستم که یه زن دیگه هم داره؛ ولی بعداً فهمیدم که هدفش فقط بچهست .زنی که
عاشقش بود و ازدواج کرده بودن ،بچهدار نمیشد و واسه همینم قصد داشت خواهرم رو که خدمتکار خونهش بود
مجبور به ازدواج کنه که بعدم راحت بچه رو واسه خودش برداره و با عشقش بره پی زندگیش.
چشمانش خیس و صدایش لرزان شد.
 اما خواهرمم نامردی کرد و من رو دو دستی تقدیمش کرد .از اون روز دیگه رابـ ـطهی من و دختری که همیشهنزدیکترین کسم بود ،از دوتا دشمن خونی بدتر شد .من باردار شدم؛ ولی بچه سقط شد و باالخره به هر بدبختی که
بود اون آدم بیخیالم شد .این قضیه مال سه سال پیشه اما من هیچوقت نمیتونم خواهرم رو بهخاطر اون روزای سیاه
ببخشم.
حرفهایش که تمام شد ،تا چند ثانیه هنوز هم متحیر خیرهاش مانده بودم تا اینکه باالخره به خود آمدم و لبهایم
برای حرف زدن از هم گشودم.
 تو چرا این رو زودتر بهم نگفتی؟بینیش را باال کشید و پس از مکثی کوتاه گفت:
 چون...هق زد که همزمان قطرهای باران روی صورتم چکید.
 چون من دوستت دارم کارن .نمیخواستم با گفتن این حرفا از دستت بدم.گیج و عصبی از روی نیمکت بلند شدم .پشت به شیوا ایستادم و کالفه دستی داخل موهایم کشیدم .صدای قدمهای
آهستهاش که نزدیکم میشد ،به گوشم خورد .پشتسرم ایستاد.
 من درکت میکنم کارن! اگه تو دیگه من رو نخوای حق داری و من...حرفش نصفه ماند؛ چون برگشتم و در یک حرکت ناگهانی به آغوشم کشیدمش.
577

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

سرش را نوازش کردم و اشکم چکید.
 چطور میتونم تو رو نخوام؟ دیگه هیچی برام نیست؛ چون تو همهی زندگی من شدی .باورم نمیشه زندگیم توزندگیش اینقدر سختی کشیده باشه .باورم نمیشه...
گریهاش شدید تر شد .ادامه دادم:
 ولی دیگه تموم شد .از امروز تا آخر عمر کنارت میمونم .دیگه نمیذارم کسی بهت زور بگه و اذیتت کنه.صدای آرامش بهسختی میان غرش آسمان و صدای برخورد قطرات سریع باران روی زمین سرد ،به گوشم رسید.
 قول میدی؟بیشتر به خودم فشردمش.
 قول میدم.از شیوا جدا شدم و دستم را دور گردنش حلقه کردم .لبخندی زدم.
 زودتر بریم که هم من سرما خوردم و هم میترسم تو زیر این بارون سرما بخوری.مشتی به بازویم زد و توپید:
 جدی؟ واسه همینه که چهار ساعته بغلم کردی؟خندیدم و بهسمت ماشین هدایتش کردم.
 راه بیفت تا یه عروس مریض رو دستم ننداختی.سوار شدیم که همان لحظه موبایلم زنگ خورد .هومن بود .جواب دادم:
 الو هومن؟ چی شد؟ دیر جنبیدیم کارن .هواپیمای جهان یک ساعتی میشه که پرواز کرده.مشتی محکم روی فرمان کوبیدم.
 لعنتی! ببین هومن شده وسط هوا هم از هواپیما بکشیمش بیرون ،باید گیرش بندازیم.شیوا دست ظریفش را روی دست مشت شده از عصبانیتم گذاشت.
 آروم باش.نگاهش کردم که با آرامش ادامه داد:
 بیخیالش شو توروخدا .دیگه همه چی تموم شده .تو رو جون من قسم ول کن.نگاهم را بهسمت خیابان چرخاندم .از عصبانیت چشمانم را بستم و با لحنی که سعی میکردم آرام باشد ،خطاب به
هومن گفتم:
 ولش کن دیگه نمیخواد پیگرش باشی.578
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 هرطور تو بخوای .در ضمن ،عمو خیلی نگرانته ولی وقتی زنگ زد در دسترس نبودی .گفت بهت بگم زودتر بریخونه.
سری تکان دادم.
 باشه ،شیوا رو که رسوندم میرم .کاری نداری؟ نه ،فعالً. فعالً.قطع کردم و استارت زدم .روبه شیوا گفتم:
 دیگه هیچوقت اینکار رو نکن .واسه منع کردن من ،حق نداری پای جونت رو بکشی وسط.لبخند مهربانی زد.
 چشم!***
متحیر و عصبی نگاهش کردم.
 منظورتون چیه بابا؟جدی و با اخم گفت:
 منظورم کامالً مشخصه کارن .پیدا شدن یهوییش تو زندگیت و صمیمی شدن بیخبرتون ،رفتارای پدرش ،نبودنخانوادهش تو مراسم و غیبزدن خودش که بعداً گندش دراومد شاهکار عاشقِ دل خستشه .همه چیو تحمل کردم
کارن ،ولی این یکیو دیگه نمیتونم .اصالً نمیتونم اجازه بدم با یه زن ازدواج کنی.
نالیدم:
 مگه چه اشکالی داره بابا؟ شیوا که به اختیار خودش با اون مرد ازدواج نکرده .اصالً هیچ حسی به اون آدم نداشتهو فقط همین موضوعه که برای من مهمه.
 دختر برای تو کم نیست پسرم .چرا میخوای با دختری که یهبار ازدواج کرده عروسی کنی؟ با اینکار ،آبروی خودتو کل خانوادهمون میره.
اخمی کردم.
 آخه چه آبروریزی؟ این اتفاق ممکنه واسه هر دختری بیفته .یعنی بهخاطر یه ازدواج اشتباه باید کل آیندهی یه آدمخراب بشه؟ اگه منم میخواستم واسه بار دوم ازدواج کنم ،همین حرفا رو میزدین؟
غرید:
 تو پسری ،شرایطت فرق داره.579

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

نفسم را با حرص بیرون فرستادم.
 بس کنین بابا! چه فرقی آخه؟ توروخدا این افکار غلط رو بذارین کنار.هستی عصبی داد زد:
 تو بس کن کارن! تا کی میخوای با پررویی تمام رو حرف پدرت حرف بیاری و از اون دختره دفاع کنی؟ چرا متوجهنیستی که همهی ما صالحت رو میخوایم؟
پوزخندی زدم.
 واقعاً برات متأسفم! تو خودت دختر هستی .چطور میتونی این حرفارو قبول کنی؟ یعنی دوست داشتی اگه خدایینکرده شرایطت مثل شیوا بود ،پدرِ پسری که قراره باهات ازدواج کنه دست رد بهسـ*ـینهت بزنه؟ هان؟
عمه از جا بلند شد.
 بسه دیگه بچهها! کارن راست میگه هستیجان .بهنظر منم طرز فکر کیوان غلطه.هومن که تا آن لحظه ساکت و نظارهگر بحث بود گفت:
 عمو بهنظرم شما هم دیگه دارین زیادهروی میکنین .شیوا دختر خیلی خوبیه.بابا نفسش را پر حرص بیرون فرستاد و از روی مبل بلند شد.
 من حرفایی که باید میزدم رو زدم .دیگه ریش و قیچی دست خودت.از جا بلند شدم.
 یعنی با ازدواج ما موافقت نمیکنین؟ این حرف آخرتونه دیگه؟ حرف اول و آخرم همین بود؛ ولی اگه تو بخوای رو تصمیمت پافشاری کنی ،جزء یه اجازهی ظاهری و تجمالتیچیزی نصیبت نمیشه.
 خوبه! همین واسه ازدواج ما کافیه.ژاکتم را از روی دستهی مبل برداشتم و بعد از یک خداحافظی سرسری با همه ،بهسمت در رفتم .دست روی دستگیره
گذاشتم که با صدای پدرم از باز کردنش صرفنظر کردم.
 اصالً دلم نمیخواست روابطمون مثل گذشته بشه پسرم .ولی خودت خواستی.نگاهش کردم و پوزخندی زدم.
 نه ،این طرز فکر شماست که اینطور خواسته .منم دلم نمیخواست و نمیخواد؛ ولی میدونم شما آدمی نیستینکه اهل عوض کردن افکارتون باشین .این افکار پوسیده تا ابد همراهتونه.
نگاهی گذرا به جمع انداختم و از خانه خارج شدم.
***
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«راوی»
 اونا میالد صداش میزدن؛ ولی خیلی نمیشناختنش.سایه همانطور که از میان جمعیت دنبال آن دومی میگشت ،سری تکان داد.
 اکی ،از کجا اسمش رو فهمیدی؟ از ساقی همون پارتی که با پگاه رفتی.سایه نگاهی به آیدا انداخت و لبخند کجی زد.
 واسه خودت یه پا کارآگاه گجت شدیا.آیدا مغرور ابرو باال انداخت و دستی روی شانهی سایه زد.
 من میرم این اطراف ول بچرخم .اینجوری تو هم بهتر به کارت میرسی.سایه سرش را تکان داد و بعد از رفتن آیدا ،مجدداً مشغول دید زدن جمعیت شد.
مهیار دستش را به کمرش زد و از دور به سایه که در آن لباس براق و گرانقیمت شبیه ملکهها شده بود ،خیره شد.
 من مطمئنم این دختره دنبال یه چیزیه پرهام .هدفش از نزدیکی به ما ،مسلماً پیدا کردن رفیق یا درآوردن من وتو از تنهایی اونم محض رضای خدا نیست .یادته اونبار خودش و رفیقش دنبال یه شخص خاصی میگشتن؟ واسه
چی؟ چی از جون اون آدم میخوان؟
پرهام همانطور که نگاهش از میان جمعیت و رقـ*ـص نورهای رنگارنگ سالن روی سایه مانده بود ،خطاب به مهیار
گفت:
 اگه میدونستم که االن عین عاشق دل خسته زل نزده بودم بهش .باید از زیر زبونش بکشیم.مهیار نگاهش را به نیمرخ پرهام داد.
 بکشیم نه ،بکشی .بعدشم ،بهنظرم نیازی به کشیدن نداره .گیجبازی درنیاری کافیه.پرهام نگاهش را بهسمت مهیار چرخاند و ابروهایش را درهم کرد.
 منظورت چیه؟مهیار لبش را به دندان و با شیطنت چشمکی زد.
 اون تو رو انتخاب کرده .دخترهی زرنگ خوب فهمیده از من خنگتر و سادهتری.پرهام ابرویی باال انداخت و دستبهسـ*ـینه سرش را تکان داد.
 آهان .ببینم تو قصد نداری یه چند تا نوشابه برای خودت باز کنی؟مهیار نگاهش را به سایه دوخت و خندید.
 اونم به وقتش.581
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سایه با دیدنشان دست تکان داد و با لبخند بهسمتشان آمد .مهیار چند بار آهسته روی کمر پرهام زد و نامحسوس به
سایه اشاره کرد.
 شما دوتا رو تنها میذارم .میدونم تو مخزنی از آخر ،اولی ولی خب چاره چیه؟چشمکی زد.
 خوش بگذره!پرهام اخم غلیظی کرد.
 کوفت!مهیار خندید و بعد از تکان دادن دستی برای سایه ،از پرهام دور شد.
سایه روبهروی پرهام ایستاد و با لبخند دستش را بهسمت او دراز کرد.
 سالم چطوری؟پرهام لبخندی زد و ناچاراً دست داد.
 عالی تو چطوری؟ منم عالی.نگاهی به مهیار که از آنها دورتر میشد انداخت.
 مهیار کجا رفت؟پرهام خندید.
 تصمیم گرفته من و تو رو تنها بذاره؛ ولی بعید میدونم حس فضولیش اجازه بده.سایه خندید.
 که اینطور.پرهام به مبل اشاره کرد.
 بشینیم؟سایه سرش را تکان داد.
 بشینیم. نوشیدنی؟نشست و لبخندی زد.
 نه ،ممنون.پرهام هم نشست .سایه نگاهش را به جمعیت دوخت.
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 میالد رو این اطراف نمیبینم .کجاست؟چشمان پرهام با شنیدن این اسم از زبان سایه درشت شد؛ اما سریع به خود آمد و عادی پرسید:
 میالد؟ نمیشناسم.سایه نگاهش را بهسمت پرهام چرخاند.
 جدی؟ فکر کنم باید سردستتون رو بشناسی؟پرهام بهسمت سایه چرخید و نفسش را بیرون فرستاد .خودش را به آن راه زد.
 ببین سایه ،لطفاً اینقدر حاشیه نرو .تو دفعهی قبلم دقیقاً همین حرفا رو بهم زدی.گیج خندید و ادامه داد:
 منظورت از سردسته چیه؟ واقعاً نمیفهمم .من آدمای زیادی رو اینجا میشناسم؛ ولی کسی سردستهی کسی نیست.سایه سری تکان داد و انگشتان دو دستش را میان هم فشرد.
 که اینطور .میتونی برام پیداش کنی؟ از رفقا سراغش رو میگیرم .شاید بشناسن؛ ولی حاال تو باید سؤال من رو جواب بدی .واسه چی دنبال اون آدمی؟سایه شانهای باال انداخت.
 فقط یه آشنای قدیمیه که میخوام ببینمش.پرهام پوزخندی زد و سرش را پایین انداخت.
 ببین سایه...سرش را باال آورد و لبخند کمرنگی زد.
 تالش خوبی بود؛ ولی متأسفانه رو من مؤثر واقع نشد.اخمهای سایه درهم رفت.
 منظورت چیه؟ آدم واسه دیدن یه آشنای قدیمی اینقدر خودش رو به آب و آتیش نمیزنه .تا حدی که بهخاطرش بخواد به بهانهیدوستی خودش رو به یه پسر نزدیک کنه تا ازش حرف بکشه.
سایه جا خورد .مکث کوتاهی کرد و سپس دلش را به دریا زد.
 رازدار خوبی هستی یا نه؟پرهام لبخند زد.
 شک نکن!سایه نگاه نافذش را به چشمان پرهام دوخت و تهدیدآمیز گفت:
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 ببین من ازت نمیترسم .اگه بفهمم باهاش آشنایی داری و خواستی بهم کلک بزنی کارت با عزرائیله.پرهام خندید.
 مطمئن باش اینطور نیست. من انتقام میخوام .انتقام کسی که اون آدم ،کل زندگیشو به باد داد.پرهام جا خورد .متحیر از حرفهای سایه آب دهانش را بهسختی قورت داد و بریدهبریده گفت:
 انتقام؟ مگه اون چیکار کرده؟سایه نتوانست جلوی خودش را بگیرد و بغضش ترکید.
 اون کثافت کل زندگی و آبروی دخترخالم رو به باد داد.با چشمان گریان خیرهی پرهام شد.
 اون خیلی جوونه پرهام .نمیتونه بقیهی عمرش رو با این وضعیت زندگی کنه.سایه مثل ابر بهاری اشک میریخت و پرهام برای اولین بار احساس کرد که دلش لرزید .مطمئن بود از سر دلسوزی
نیست؛ چون تابهحال پیش نیامده بود که با گریهی کسی ،قلبش اینطور به درد بیاید .بزرگ شدن میان آدمهای سرد
و سرسنگین ،از او پسری بیاحساس ساخته بود .دقیقاً همانند مهیار! اصالً شباهتشان در همین مورد ،آن دو را به تنها
دوستان هم تبدیل کرده بود .جزء یکدیگر کسی را در زندگیشان نداشتند و نمیخواستند داشته باشند .بهنظرشان بحث
و گفتوگو با بقیه جزء مواقع ضروری ،کار بیهوده و خستهکنندهای بود .غرور نداشتند؛ اما تنهایی دونفرهشان را به
بودن با بقیه ترجیح میدادند .کم پیش میآمد احساساتی شوند؛ اما انگار قرار بود پرهام امشب این قانون را بشکند؛
چون دلش طاقت نیاورد و گفت:
 من کمکت میکنم پیداش کنی؛ ولی خودمم فقط در حد اسم میشناسمش.سایه سرش را باال آورد و نگاه سرخ و متعجبش را به چشمان پرهام دوخت.
 چی؟ تو میشناسیش؟ پس چرا اول دروغ گفتی؟پرهام نفسش را ییرون فرستاد و جدی گفت:
 چون دلیل اینکه دنبالشی رو نمیدونستم.سایه سرش را تکان داد و حرصی ابرو باال انداخت.
 که اینطور .ولی تو هم که فقط اسمش رو میدونی .چطور میخوای پیداش کنیم؟پرهام نفسش را بیرون فرستاد و خیره به نقطهی دیگری شد.
 پیدا میشه ،باید بشه.سایه بینیش را باال کشید و از جا بلند شد.
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 امیدوارم! من یکم حالم بده .میرم یه نوشیدنی بگیرم.چند لحظه بعد از رفتنش ،مهیار بهسمت پرهام آمد .دست روی شانهاش زد که به خود آمد و سرش را باال آورد.
 ها؟مهیار خندید.
 محو کجا شده بودی؟کنارش نشست و ادامه داد:
 ببینم چیزی فهمیدی؟پرهام که هنوز درگیر فکرِ سایه و احساس همدردی متفاوتش به او بود ،گیج لب زد:
 آره.مهیار ذوقزده گفت:
 جدی؟ خب؟پرهام نگاهش را به مهیار دوخت.
 انتقام از میالد! فسادم به جرماش اضافه شد.مهیار بعد از چند لحظه ،باالخره توانست قضیه را در ذهنش حالجی کند و از بهت درآمد.
 چی؟صدایش را پایین آورد و با همان لحن متعجب ادامه داد:
 می ...میالد؟ تو مطمئنی درست شنیدی؟پرهام همانطور که بیهدف خیرهی نقطهای بود ،سرش را تکان داد .مهیار نگاهی به اطراف انداخت.
 خب حاال کجا رفت؟پرهام نگاهش را به مهیار داد و بیتوجه به سؤالش گفت:
 بهش گفتم واسه پیدا کردن میالد کمکش میکنم.چشمهای مهیار درشت شد و عصبی توپید:
 چی؟ پرهام تو دیوونه شدی؟نگاهش را از مهیار گرفت و گیج سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نمیدونم مهیار .نمیدونم یهو چی شدکه با دیدن گریهش نتونستم طاقت بیارم.مهیار عصبی از جا بلند شد و دستش را داخل موهایش فرو برد .چرخی زد و روبهروی پرهام ایستاد.
 آخه تو چیکار کردی پسر؟ نباید همچین حرفی میزدی .اگه تو دردسر بیفتیم چه خاکی تو سرمون بریزیم؟585
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پرهام از جا بلند شد.
 این اتفاق نمیفته مهیار .من بهت قول میدم .اون هیچی از ما نمیدونه.مهیار توپید:
 آخه از کجا اینقدر مطمئنی هان؟ اگه بفهمه چی؟نچی کرد.
 وای ،وای ،وای! تو چیکار کردی پرهام؟پرهام دست روی شانهاش گذاشت.
سایه به کسی چیزی نمیگه مهیار .اون حتی بیشتر از ما دنبال گیر انداختن میالده ،پس کاری نمیکنه که تودردسربیفتیم .حاال که یه نفر دیگه هم بهمون اضافه شده خیلی زودتر میتونیم میالد رو گیر بندازیم .اینجوری هم اون به
هدفش میرسه ،هم ما.
مهیار خودش را روی مبل انداخت و سرش را میان دستانش گرفت.
 باور نمیکنم اینکار رو کرده باشی پرهام .من واقعاً گیج شدم.پرهام خواست حرفی بزند که آیدا نگران بهسمتشان دویدو پرسید:
 سایه کجاست؟ مگه پیش شما نبود؟پرهام نگاهی به اطراف انداخت.
 نمیدونم .رفت نوشیدنی بگیره .حال و روز خوبی نداشت.آیدا غرید:
 بعد تو تو این شرایط تنهاش گذاشتی؟ واقعاً که!پرهام نچی کرد.
 شرمنده که منم اوضاعم خیلی بهتر از اون نبود .خب حاال که چیزی نشده ،پیداش میکنیم.نگاه دیگری به مهیار انداخت و پشتسر آیدا رفت .میان جمعیت دنبال سایه میگشتند که متوجه تجمع و هیاهوی
عدهای شدند.
 هی خانم؟ اون بیهوش شده.شخص دیگری با خنده گفت:
 حتماً زیادی خورده .آخی بچه مثبت!پرهام جمعیت را کنار زد که با جسم بیهوش سایه مواجه شد .رنگش پرید .کنارش زانو زد و به پلکهای بستهاش
خیره شد.
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 سایه؟ سایه؟آیدا هم کنارشان نشست و گریان دست روی سر سایه کشید.
 سایه؟نگاه خیسش را باال آورد و به چهرهی نگران پرهام دوخت.
 این چش شد یهو؟پرهام بیتوجه به سؤال آیدا ،دست زیر زانوهای سایه انداخت و در یک حرکت بلندش کرد .روبه آیدا گفت:
 باید ببریمش بیمارستان .خانوادهش رو خبر کن.بهسمت در خروجی رفت و بیتوجه به نگاه متعجب مهیار از سالن بیرون رفت.
***
هردو بهسمت دکتر دویدند و روبهرویش ایستادند .پرهام دستپاچه و نگران پرسید:
 حالش چطوره؟دکتر چشمغرهای رفت.
 خوبه ،نگران نباش .باالخره زیاد خوردن این مشکالتم داره.این را گفت و بدون اینکه اجازهی صحبت به آن دو بدهد رفت .پرهام که از متلک دکتر بدجور حرصی و غیرتی شده
بود ،دستانش را مشت کرد و نفسش را محکم بیرون فرستاد .روبه آیدا پرسید:
 به خانوادهش زنگ زدی؟آیدا کالفه نچی کرد و کف دستش را به پیشانیاش کوبید.
 وای نه! اینقدر نگران حال سایه بودم که یادم رفت. خب االن بزن .تا وقتی اونا بیان ،من میرم یه سر بهش بزنم.آیدا سرش را تکان داد و مشغول شماره گرفتن شد .پرهام بهسمت اتاق سایه رفت و آهسته وارد شد .کنار تختش
ایستاده و خیره به پلکهای بستهاش شد .آهی کشید.
 من چم شده؟ دکتر میگه خوبی ولی من خیلی نگرانتم .بهنظرت یکم غیرعادی نیست؟هنوز برای خودش هم جای تعجب بود که چرا به این دختر اعتماد کرده و برعکس مهیار ،هیچ ترسی از لو رفتن
نداشت .درست یا غلط ،برایش مهم نبود .فقط میدانست که باید به سایه کمک میکرد .برای اولین بار از روی
احساس تصمیم گرفته بود و قصد داشت که تا آخر ،تحت هر شرایطی پای حرفش بایستد.
نمیدانست چه مدت ثابت ایستاده و خیرهی سایه شده بود؛ اما با صدای لرزان یک نفر به خود آمد.
 سایه؟587
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نگاهش را به پسر جوانی که سراسیمه وارد اتاق شد دوخت .پسر اما بیتوجه به او بهسمت تخت دوید و دست سرم
زدهی سایه را میان دستانش گرفت.
 سایه عزیزم؟ چت شده؟پرهام نگاه خیرهاش را از انگشتان قفل شدهی آن دو گرفت و به چهرهی پسر دوخت.
 ببخشید شما از خانوادهی ایشون هستین؟سپهر که انگار تازه متوجه حضور پرهام شده بود ،نگاهش را بهسمت او چرخاند و اخمی کرد.
 من نامزدشم و شما؟پرهام جا خورد .یا شاید ناراحت شد .هنوز خودش هم درست نمیدانست .با پرسش مجدد سپهر ،به خود آمد.
 پرسیدم شما؟پرهام با تتهپته گفت:
 من رسوندمشون بیمارستان .حاال که شما اومدین ،من دیگه میرم.چرخیدو بهسمت در رفت که با صدای عصبی سپهر متوقف شد.
 کجا پیداش کردی؟پرهام کالفه نفسش را بیرون فرستاد و بدون اینکه بهسمتش برگردد گفت:
 مگه تو نامزدش نیستی؟ پس باید بهتر بدونی.بدون لحظهای مکث ،در را باز کرد و از اتاق بیرون رفت .دلیل این عصبانیت و ناراحتیاش را نمیفهمید .او که از
اولین روز آشناییشان میدانست تنها طعمهی سایه برای رسیدن به هدفش است ،پس چرا از اینکه فهمیده بود نامزد
دارد ،اینطور درمانده و از خود بیخود شده بود؟
کالفه سوار ماشین شد و با زیاد کردن سرعتش ،سعی کرد از این افکار عذابآور خالصی یابد.
***
سپهر پردهها را کنار زد و با لبخند بهسمت تخت سایه که از برخورد نور به چشمهایش میان خواب و بیداری غرغر
میکرد رفت.
 سپهر اذیت نکن .پرده رو بکش.تکخندهای کرد و لبهی تخت نشست .سایه غلتی زد .بهزحمت الی پلکهایش را باز کرد و دستانش را قفل درهم
باالی سرش کشید .یک چشمش را باز کرده و خیرهی سپهر شد .خمیازهکشان با صدایی گرفته غرید:
 تو از دیشب تا حاال خونهی من چتری که چی بشه؟سپهر خندید.
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 واقعاً ممنون از مهموننوازیت .ناسالمتی نامزدتما .از دیشب تا حاال نگرانی تو نذاشته یه لحظه خواب درست وحسابی به چشمم بیاد اونوقت تو...
سایه نیمخیر شد و لبخندی زد.
 قربونت برم! ببخشید دیگه ،میدونی که چقدر خوابالوام.دستانش را از هم باز کرد و خودش را جلو کشید.
 بیا بغلم عشقم.سپهر سایه را میان آغوشش فشرد و پلکهایش را بست .نفس عمیقی کشید.
 آخیش! یه عالمه انرژی گرفتم.اما با یادآوری دیشب ،لبخند روی لبش ماسید و سایه را از خود جدا کرد .با اخم پرسید:
 دیشب چه اتفاقی افتاده بود؟سایه پوفی کشید و نگاهش را از سپهر گرفت .خواست از روی تخت پایین برود که انگشتان سپهر دور مچش حلقه
شد.
 جواب من رو بده سایه.سایه دستش را کشید و از روی تخت بلند شد .با اخم توپید:
 معلوم هست چیکار میکنی؟ دستم رو کندی.سپهر اخم غلیظی کرد.
 من آره! این تویی که معلوم نیست داری چیکار میکنی .دیشب نوشیدنی خورده بودی نه؟ راستش رو بگو تو کدومپارتی ول میچرخیدی؟
چشمان سایه از عصبانیت درشت شد با اخم توپید:
 منظورت چیه؟ بهت گفته بودم تا انتقام پگاه رو نگیرم دستبردار نیستم ولی تو...سرش را چپ و راست تکان داد و پوزخندی زد.
 واقعاً برات متأسفم! تو ادعا میکنی عاشقمی سپهر ولی حتی اندازهی سر سوزن بهم اعتماد نداری .من آدمی نیستمکه اهل پارتی و نوشیدنی باشم .این رو خودتم خوب میدونی .دیشب یهو یاد اون کثافت افتادم واسه همینم قاطی
کردم .اونقدر که نفهمیدم چطور رفتم سراغ نوشیدنی و بطریشو سر کشیدم .از عمد نبود .فهمیدی؟ حاال اگه بازجوییت
تموم شد اجازه هست برم دوش بگیرم؟
بدون اینکه منتظر جواب سپهر بماند ،بهسمت کمد لباسهایش رفت و ادامه داد.
 و درضمن ،تو قرار بود امروز یه کاری برام انجام بدی.589
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یک دست لباس برداشت و بعد از بستن در کمد ،بهسمت سپهر چرخید.
 ببینم یادت که نرفته؟سپهر پوفی کشید و از روی تخت بلند شد.
 نهخیر ،االن میرم. خوبه ،پس فعالً.نگاه دیگری به سپهر انداخت و وارد حمام شد .سپهر که بهشدت از سایه دلخور بود ،نفسش را حرصی بیرون فرستاد
و بعد از برداشتن بارانیاش از اتاق بیرون رفت .بهسرعت پلههای عمارت را طی کرد و بعد از خداحافظی سرسری از
خاله و شوهرخالهی سایه ،بهسمت در رفت .خاله اعتراض کرد:
 کجا سپهر؟ داشتم صبحانه حاضر میکردم.سپهر کفشهایش را پا کرد.
 ممنون خاله ،برمیگردم. باشه ،بهسالمت.سریع از خانه خارج شد و سوار ماشینش شد .با غرغر استارت زد.دتقصیر خودش بود که در این مورد با سایه صحبت
کرده بود و جرأتش را بیشتر کرده بود .اگر راجع به آشتی دادن پگاه و خانوادهاش حرفی به میان نمیآورد ،سایه هم
صبح به این زودی او را راهی خانهی آیدا نمیکرد .البته حق داشت .بهنظر خود سپهر هم هرچه زودتر آشتی میکردند،
برای بهبود روحیهی پگاه بهتر بود .پیاده شد و زنگ در را زد .آیدا در را باز کرد و خمیازهکشان جلوی در واحد ،منتظر
سپهر ماند.
سپهر از آسانسور پیاده شد و خندید.
 بهبه سالم بر آیداخانم خوابالو! تو و سایه چرا اینقدر میخوابین؟آیدا دستبهکمر غرید:
 ایراد از من و سایه نیست سپهرخان .شما فراتر از سحرخیز تشریف داری.سپهر خندید و دستانش را باال برد.
 من تسلیم .حاال میشه به پگاه بگی حاضر شه؟آیدا از کنار در کنار رفت.
 بیا تو تا حاضر میشه.داد زد:
 پگاه؟ سپهر اومده دنبالت.590
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سپهر لبخندی زد.
 ممنون ،همینجا منتظر میمونم.آیدا ابرویی باال انداخت.
 نه بابا! شما که تعارف نزده رو مبل نشسته بودی ،چی شده بعد از نامزدی اینقدر خجالتی شدی؟خندید.
 خجالتی چیه بابا؟ سایهخانم دستور دادن زودتر پگاه رو برا آشتی با خانوادهش راضی کنم.آیدا سری تکان داد که همان لحظه پگاه حاضر و آماده بهسمتشان آمد .سالم کرد و همانطور که کفشهایش را
میپوشید ،روبه سپهر پرسید:
 چی شده؟ کجا قراره بریم؟سپهر لبخندی زد.
 میریم یکم دور دور که حالوهوامون عوض شه .سایه هم قرار بود بیاد؛ ولی رفت حموم .من میرم پایین تو هم زودبیا.
از آیدا خداحافظی کرد و سوار آسانسور شد .پگاه که نشست ،استارت زد .با خود فکر کرد یک هیجان درست و حسابی
برای پگاه از هر چیزی بهتر است پس تصمیم گرفت امروز را مثل بچهها به شوق سوار شدن چرخوفلک و اژدها
راهی شهربازی شود.
از در وارد شد و جلوتر رفت؛ اما وقتی متوجه نبود پگاه شد ،متعجب سرش را برگرداند .پگاه با رنگپریده جلوی در
ورودی ایستاده بود .سپهر بهسمتش رفت.
 چرا وایسادی؟ بیا تو دیگه.آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد.
سپهر چشمانش را درشت کرد.
 وا! چرا نه؟پگاه آب دهانش را قورت داد.
 تو که میدونی من از جاهای شلوغ میترسم.سپهر کالفه نفسش را بیرون فرستاد و کنار پگاه ایستاد.
 عزیزم ما با هم حرف زدیم .االن چندین ماهه که داریم سعی میکنیم مشکلت رو حل کنیم .چندین بار بهت گفتمقرار نیست هر جای شلوغی مثل اون پارتی که تو رفتی وحشتناک باشه .تو باید این فوبیای مزخرف رو بندازی دور.
پگاه نالید:
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 میدونم ولی...سپهر به جلو هدایتش کرد.
 دیگه ولی و اما نداره .زود باش که کلی هیجان منتظرته.پگاه ناچاراً وارد شد .ابتدا از ایستادن در صف و سوار شدن همراه بقیه امتناع میکرد؛ اما باالخره سپهر با ترفندهایش
موفق شد او را راضی و لبخند را به لبش بیاورد.
بعد از اژدها و چرخوفلک ،حاال نوبت ماشینسواری بود .سپهر ناشیانه رانندگی میکرد و ماشین را به درودیوار میزد
و با هر بار تکرار اینکار ،جیغ و خندهی از تهدل پگاه مخلوط میشد و سپهر را میخنداند .صدای داد و هوارشان تا
آسمان میرسید .باالخره از کر کردن گوش سایرین دست کشیده و رفتن را ترجیح دادند .حاال کنار هم روی نیمکت
پارک نشسته و پگاه درحالیکه قهوهاش را مزهمزه میکرد با شور و شوق خاصی بدون وقفه از امروز تعریف میکرد.
 وای سپهر خیلی خوب بود! اون موقع که اوج گرفت هرلحظه میترسیدم بیفتم؛ ولی خیلی حال داد .تا حاال زیادشهربازی اومده بودم؛ اما به اندازهی امروز بهم خوش نگذشته بود .خیلی ممنون.
سپهر که تا آن لحظه محو چهرهی معصوم و خندههای زیبای پگاه شده بود ،به خود آمد و لبخندی زد.
 خواهش میکنم.اما با خندهی مجدد پگاه ،دوباره محوش شد و این اصالً خوب نبود؛ اما سپهر اصالً متوجه اتفاقی که در راه بود نشد.
انگار همه چیز برایش متوقف شده بود .حتی صدای فوارهی بزرگ پشتسرشان را نمیشنید .فقط صدای خندههای
پگاه بود که در گوشش میپیچید و تنها تصویر چهرهی خوشحال او که چشمانش را به اسارت خود درآورده بود.
 وای خدا! رانندگی واقعیت که عالیه ولی فکر نکنم واسه روندن ماشینای شهربازی تا آخر عمرتم گواهینامه بگیری.باالخره به خود آمد و از خیرهشدن به پگاه دست کشید .با لبخند گفت:
 آره .دیگه کمکم باید بریم خونه.پگاه چهرهی ناراحتی به خود گرفت.
 حیف ...خیلی خوش گذشت .حتماً وقتی رفتم برای آیدا تعریف میکنم که چه فامیل باحالی داره. منظورم خونهی خودتونه.پگاه نگاه متعجبش را خیرهی سپهر کرد و ابروهایش را درهم کشید.
 خونهی ما؟سرش را تکان داد.
 آره. واسه چی؟ اگه سایه خواسته من رو ببینه خوب مثل همیشه بیاد خونهی آیدا.592
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سپهر نفسش را بیرون فرستاد.
ال
 پگاه یه روز ،دو روز ،یه هفته ،نهایتاً یک ماه! متوجه هستی که چند وقته از خونه و خونوادهت قهر کردی؟ این اص ًخوب نیست.
پگاه روی نیمکت جابهجا شد و انگشت اشارهاش را با تهدید بهسمت سپهر گرفت.
 اوالً خودم بهتر میدونم که چی واسم بهتره و چی نیست .دوماً ،اونا بودن که من رو از خونه انداختن بیرون من بهمیل خودم نرفتم؛ ولی حاال به میل خودمه که نمیخوام برگردم.
 گوش کن پگاه ،سایه همه چی رو برام گفته .من متوجه هستم که اونا قلبت رو شکستن؛ ولی تو هم یکم عادالنهقضاوت کن .پدر و مادرت حق داشتن اون لحظه عصبانی بشن؛ ولی سایه قراره باهاشون حرف بزنه و...
پگاه پوزخندی حرصی زد.
 عالیه! پس دست تو و سایه تو یه کاسهست.از جا بلند شد و کیفش را روی شانه اش انداخت.
 واقعاً که! باید زودتر از اینا میفهمیدم دلیل این محبتای یهویی چیه.چرخید و بهسرعت بهسمت خروجی رفت که سپهر بازویش را کشید .پگاه ناچاراً بهسمتش برگشت .سپهر با اخم
پوزخندی زد.
 محبتای یهویی؟ واقعاً که ازت توقع نداشتم پگاه .تو این مدت هرکاری که برات کردم از سر همین محبت بوده.من خیلی بیشتر از یه دکتر برات وقت گذاشتم.
پگاه پوزخندی زد.
 آره ،برای جلب توجه سایه .حاال که دیگه باهاش نامزدی پس نگران چی هستی؟ به سایه بگو نتونستی راضیمکنی.
 فعالً تنها نگرانی من تو هستی پگاه .چرا متوجه نمیشی؟ من خودم فکر آشتی تو با خانوادهت رو با سایه درمیونگذاشتم؛ چون این به صالحته .میدونم االن از من متنفر شدی؛ ولی واقعیت اینه که منم عین سایه دوستت دارم.
هیچوقت بدت رو نمیخوام .خواهش میکنم .دنبال من بیا.
سکوت کرد و با نگرانی خیرهی چهرهی عصبی پگاه شد که باالخره سکوت بینشان را شکست.
 قبوله.سپهر تکخندهای ذوقزده کرد.
 عالیه! پس بریم.***
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صحبتهای سایه درواقع هیچ اثری روی خاله و شوهرخالهاش نداشت .کالفه از بحث چندین ساعته و بینتیجه با
آنها ،پشت میز ناهارخوری نشسته و درحالیکه دستش را تکیهگاه پیشانیاش قرار داده بود ،با حرص پایش را روی
زمین میزد که با صدای زنگ در به خود آمد .از جا بلند شد که خاله عصبی بهسمتش آمد:
 مگه بهت نگفته بودم من و پدرش دیگه نمیخوایم اون رو ببینیم؟ پس چرا االن با سپهر دم در خونهان؟سایه بازوهای خالهاش را گرفت و ملتمس در چشمانش خیره شد.
 خواهش میکنم خاله! پگاه به حمایت شما احتیاج داره.عصبی دستهای سایه را پس زد و بهسمت هال رفت .حاال سایه ،خاله و شوهرخالهاش کنار هم و سپهر و پگاه
روبهروی آنها ایستاده بودند .شوهرخاله نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.
 اگه بخوای تو این خونه زندگی کنی ،هیچ مشکلی نیست؛ ولی بدون که من و مادرت هیچوقت نمیبخشیمت.سایه اعتراض کرد.
 ولی...شوهرخالهاش تهدیدکنان میان حرفش پرید.
 تو ساکت! کاش فقط یکم به تصمیم آدمایی که بی هیچ منتی مثل پدر و مادر بزرگت کردن احترام میذاشتی.سایه جا خورد .هیچوقت چنین رفتاری از آنها ندیده بود .همانطور که خیرهی شوهرخالهاش مانده بود ،عقبعقب
رفت و به همان آشپزخانه پناه برد؛ اما صدای خالهاش را میشنید که عصبی خطاب به پگاه گفت:
 نشنیدی چی گفت؟ از امروز به بعد تو فقط یکی از آدمای این خونه ای .مثل قبل هر روز خدمتکار برات غذا میارهو به کارات میرسه؛ اما قرار نیست دیگه عضوی از این خانواده باشی .پس برو اتاقت و از این به بعد جلوی چشم ما
نباش.
بغض پگاه ترکید و دستش را جلوی صورتش گرفت .بهسمت پلهها دوید.
سپهر نگاه دیگری به آن دو انداخت و پشتسر پگاه رفت.
 پگاه؟ وایسا.در را پشتسرش قفل کرد و خودش را روی تخت پرت کرد.دصدای هقهقش بلند شد .سپهر چند بار آهسته در زد.
 پگاه جان؟ در رو باز کن فقط منم.پگاه گریان داد زد:
 برو سپهر! فقط تنهام بذار .تو مقصر همه چی هستی .بهت گفتم اونا دیگه من رو نمیخوان .بهت گفتم.دوباره گریهاش شدت گرفت .سپهر کالفه نچی کرد و دوباره در زد.
 باز کن صحبت میکنیم .خوب میدونی اگه این کار رو نکنی تا فردا همینجا وایمیستم و در میزنم.594
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چند دقیقه بعد ،باالخره پگاه از سیریش بودن سپهر خسته شد و قفل در را باز کرد .با شنیدن صدای تیک در ،سپهر
سریع دستگیره را کشید و وارد شد.
پگاه پشت به او روی تخت نشست.
 خب ،حرفت رو بزن و برو.سپهر جلوتر رفت و کنارش نشست.
خیره به نیمرخش شد.
 پگاه من واقعاً متأسفم .فکر میکردم سایه تونسته قانعشون کنه.پگاه عصبی نگاهش کرد و توپید:
 ولی حاال که دیدی نتونسته .اوضاع درست نشد که هیچ ،قلب منم یهبار دیگه شکست.دو دستش را روی صورتش قرار داد و دوباره زد زیر گریه.
 من خیلی بدبختم سپهر .زندگیم تو یه روز از اینرو به اونرو شد .آیندهی من تباه شده .دیگه هیچکس من رودوست نداره.
سپهر دستهایش را از روی صورتش برداشت و خیره به چشمان خیسش شد.
 اینطور نیست پگاه .همه چی درست میشه .بقیه هم مثل من و سایه دوستت دارن فقط شاید به زمان بیشتریاحتیاج دارن.
پگاه خیره در چشمان سپهر شد.
 دروغ میگی سپهر .همهتون دروغ میگین .هیچکس دختری مثل من رو دوست نداره.عصبی اشکهایش را پاک کرد.
 دوسم داری نه؟ میخوای که خوشبخت باشم ،آره؟سپهر متعجب از تغییر حالت ناگهانیاش تندتند سرش را تکان داد.
 معلومه!پگاه ابرویی باال انداخت.
 خوبه! پس برای یک بارم که شده بهخاطر من برخالف همیشه عمل کن .تا امروز من مطیع تصمیمای تو بودم،اینبار تو به تصمیم من احترام بذار و قبولش کن.
سپهر گیج پرسید:
 تصمیم؟595

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

پگاه سرش را تکان داد و از جا بلند شد .بهسمت کمدش رفت و مشغول بیرون آوردن لباسهایش شد .آنها را روی
تخت ریخت و همانطور که بهسرعت تایشان میکرد ،خطاب به سپهر گفت:
 گفتی دوستم داری ،پس حاضری بهخاطر من هرکاری کنی.سپهر متعجب از رفتار و حرفهای پگاه بریدهبریده گفت:
 آره ولی منظورت از این حرفا چیه؟ واضح حرف بزن دیوونم کردی.پگاه بهسمت چمدانش رفت و آن را روی تخت گذاشت.
سپهر متعجب پرسید:
 چیکار داری میکنی؟ کجا میخوای بری؟زیپ چمدان را باز کرد و نگاهش را به سپهر دوخت.
 تو ناراحتی من رو نمیخوای مگه نه؟سپهر سرش را تکان داد که پگاه لبخندی زد.
 پس زودتر برو وسایلت رو جمع کن .اگه واقعاً دوستم داری ،دستم رو بگیر و از این بدبختی نجاتم بده .من رو ببریه جای دور .جایی که از این آدما و حرفاشون خبری نباشه .فقط من و تو باشیم .خوشحال و خوشبخت.
سپهر توانای هضم جمالت پگاه را نداشت .برای چند لحظه مات و مبهوت خیرهاش ماند و باالخره به حرف آمد.
 من واقعاً متوجه منظورت نمیشم .دیوونه شدی؟لباسی که دستش بود را عصبی داخل چمدان انداخت و پوزخندی زد.
 دیدی؟ دیدی همهی حرفات دروغه؟ اگهواقعاً دوستم داشتی یا حتی ذرهای درکم میکردی ،االن جوابت این نبود.
دوباره مشغول تا کردن لباسها شد و جدی ادامه داد:
 ولی اشکالی نداره .من تنهایی هم میتونم از پس خودم بربیام.سپهر همانطور که خیره به پگاه نگاه میکرد ،میان عقل و احساسش جنگ به راه انداخته بود؛ اما خیلی طول نکشید
که باالخره احساسش با ثابت کردن عشق ظاهری و یک طرفه به سایه و پررنگ کردن عالقهاش به پگاه ،بدون
توجه به آیندهی سایه و نابودی زندگیش ،پرچم پیروزی را باال برد و سرانجام سپهر لب گشود؛
 قبوله!پگاه نگاه متعجب و هیجان زدهاش را باال آورد و خیرهی او شد .سپهر از جا بلند شد.
 جمع کردن وسایم و درست کردن کارای مطب یکی-دو روز طول میکشه بعدش آماده باش که بیام دنبالت .فقطحواست باشه کسی خبردار نشه.
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 عاشقتم.سپهر بغلش کرد و لبخندی زد .کنار گوشش زمزمه کرد:
 میریم محل زندگی پدر و مادرم .مطمئنم از طبیعت اونجا خوشت میاد.پلکهایش را برای چند لحظه بست و تصویر سایه را برای همیشه از ذهنش پاک کرد .خــ ـیانـت سپهر ،شاید
اهمیت آنچنانی برای خودش نداشت؛ اما نمیدانست که چطور بیرحمانه زندگی سایه را زیرورو خواهد کرد .او آرامش
را به وجود پگاه برگردانده بود؛ ولی در عوض ،آن را از سایه میربود .تقدیر دختری که تا به امروز حتی از کوچکترین
اتفاقات مانند نشستن یک پروانه روی گلهای رنگارنگ باغچه وجودش سرشار از خوشی و لـ*ـذت میشد ،حاال با
سیاهی و تباهی پیوند خورده بود .نرسیدن به خوشبختی برایش تبدیل به طلسمی شد که حتی بهترین اتفاقی که قرار
بود در زندگیش بیفتند هم نمیتوانست آن را بشکند.
***
از آینه به خود نگاه کرد؛ اما به ثانیه نکشید که نگاهش پایین کشیده شد و روی گردنبندش ثابت ماند .دستش را روی
پالک ظریفش گذاشت و آن را با انگشتانش لمس کرد .ذهنش به دو روز پیش پر کشید .کارن با عصبانیتی که سعی
در مخفی کردنش داشت گفت:
 مهم نیست که پدرم یا بقیه چی فکر میکنن ،مهم اینه که من و تو با هم خوشبختیم .حاضر نیستم به هیچ قیمتیاز دستت بدم شیوا.
لبخند کمرنگی زد.
 منم همینطور عزیزم ،ولی فکر نمیکنی یهذره زیادهروی کردی؟ باالخره اون پدرته .بهنظرم حق داره نگرانت باشه.کارن لبخندی زد و دستش را دور کمر نامزدش حلقه کرد.
 تو خودت رو ناراحت نکن .بیخیال! ببین من تصمیم دارم عقد و عروسیمون رو تو یه روز بگیریم .نظرت؟دلخور لبخند کجی زد.
 چرا؟ میترسی دوباره گموگور شم؟کارن اخمی ساختگی کرد.
 معلومه که نه! فقط میخوام زودتر از این بالتکلیفی دربیایم.دو دستش را روی شانهی کارن گذاشت و خندید.
 بیخیال! شوخی کردم.خودش را از او جدا کرد و روبهروی آینه ایستاد .حرصی پوفی کشید.
 آخه چرا من باید دو روز مونده به عقدم جوش بزنم؟597
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کارن خندید و از پشت بغلش کرد .سرش را روی شانهاش گذاشته و از آینه ،خیرهی قیافهی حرصی و بانمکش شد.
 خانم من با جوشم خوشگله! قربونش بشم.خندید.
 خدا نکنه ،دیگه داری لوسم میکنی.حلقهی دستانش را دور کمرش محکمتر کرد.
 دلم میخواد.به زمان حال برگشت و لبخند تلخی زد .با بغض نگاهش را به نامهای که نوشته بود دوخت .چرا دادن این نامه به
کارن اینقدر برایش کار سختی بود؟ انگار چیزی در وجودش او را از این کار منع میکرد .تصمیم گرفته بود حاال که
قادر به گفتنش نیست ،تمام حقیقت را به قلم بیاورد و خودش را از این بازی خالص کند .همان حقیقتی که او را
میترساند .نمیتوانست یک عمر با دروغ زندگی کند؛ اما به راستی که این دروغ شیرین ،هرلحظه فریبش میداد.
بهقدری قصر پوشالی رویاهایش بزرگ و زیبا بود که حقیقت را به آسانی پشت زرق و برق خود مخفی میکرد .قلبش
خیلی زود آن را باور کرده و مثل بچههای پنج ساله در برابر واقعیت مقاومت میکرد .نفسش را کالفه بیرون فرستاد
و نچی کرد.
 من نمیتونم.همان لحظه صدای اس.ام.اس موبایلش بلند شد و با دیدن پیام خواهرش ،بیش از پیش گیج و کالفه شد.
 خودم میدونم خیلی بهت بد کردم؛ ولی دیگه تموم شد .این اتفاق شاید نتونه ظلمی رو که در حقت کردم حتییهذره هم جبران کنه .مخصوصاً اینکه سرنوشت اون رو برات رقم زده نه من .ولی من فقط یه چیز رو میخوام .اینکه
تو کنار کارن خوشبخت شی .آره .تو لیاقت بهترین زندگی رو داری .یه زندگی عادی و عاشقانه! بدون حضور جغد
شومی مثل من .این آخرین باری بود که همدیگه رو دیدیم .دوستت دارم و از این اتفاق همونقدر که ناراحتم،
خوشحالم .شاید بهم بخندی ولی آره! دوست دارم آبجی .ممکنه بهنظرت مسخره بیاد یا حتی عصبی بشی ولی دوستت
دارم و برات آرزوی خوشبختی میکنم.
گوشی را میان دستش فشرد و پلکهایش را بست .نفسش را لرزان بیرون فرستاد که قطرهی اشکی روی گونهاش
چکید .خواهرش اینبار برعکس چند سال پیش ،از ته دل خوشبختی او را میخواست؛ اما مسلماً خبر نداشت که
اینکار ،جغد شوم اصلی را وارد زندگی پر فراز و نشیبش خواهد کرد .انگار سرنوشت هنوز قصد نداشت دست از سر
این دختر و آرامشش بردارد .او باید تاوان میداد .بهخاطر چیزی که به هیچوجه انتظارش را نداشت .تاوان یک زندگی
شیرین! جزای خوشبختی کنار کارن!
با صدای زن جوان به خود آمد و سریع گونهاش را پاک کرد.
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 چرا بیخیال وایسادی عروسخانم؟ زود باش دیگه داماد منتظرته.نامه را میان دستهای عرق کردهاش مچاله کرد و داخل سطل زباله انداخت .زن با لبخند بهسمتش آمدو کاله شنلش
را با احتیاط روی موهایش کشید.
 خیلی خوشگل شدی! ایشاهلل خوشبخت شی.خوشبخت؟ هه! چه واژهی غریبی!
لبخند کمرنگی که بیشتر به پوزخند شباهت داشت زد.
 ممنون.خداحافظی کرد و از سالن خارج شد.
***
«کارن»
بینیم را گرفتم و با صدایی تو دماغی و عصبی غریدم:
 بله به دستم رسید .یعنی واقعاً ماشین بهتر از این نمیتونستی گیر بیاری؟با تعجب پرسید:
 وا! چشه مگه؟توپیدم:
 چشه؟ بگو چش نیست .بابا اون موقع تا حاال از بو گوسفند خفه شدم .الاقل می گفتی قبل اینکه تحویلت بده ،یهدور بشورتش خب .من خیرسرم میخوام عروس با این ببرم.
نالید:
 ای بابا غر نزن دیگه! یهویی شد خب .بعدشم ،این به جا تشکرته؟ اگه من نبودم که االن بغـ*ـل خیابون در انتظارتعمیرکار ،فسیل شده بودی برادر من.
غریدم:
 خیله خب بابا! اصالً تو خوبی! فقط اگه بهت زنگ زدن گفتن من تو فالن بیمارستان درحال تلف شدنم ،بدونبهخاطر مشکالت تنفسی بوده .ضمناً ،اون دنیا بیخودی دلت رو به نسبت فامیلی و اینا خوش نکن .حاللت نمیکنم.
نچی کرد.
 باشه بابا کمتر چرتوپرت بگو .برو دنبال عروسخانم علف زیر پاش سبز شد.پوفی کشیدم.
 بذار امشب بگذره ،خودم میکشمت.599
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خندید.
 فعالً که نمیتونی .بای.تماس را قطع کرد .نفسم را کالفه بیرون فرستادم و سرعتم را باال بردم.
***
همین که از در آرایشگاه بیرون آمد ،تکیهام را از ماشین برداشتم و خیرهاش شدم .چشمهایش پشت لبهی کاله شنل
سفید و براقش پنهان شده بود .سرش را به اطراف چرخاند و وقتی مرا را دید ،لبخندی زد؛ اما با افتادن نگاهش به
ماشینِ پشتسرم ،لبخند روی لبش ماسید .سرش را باال آورد و متعجب نگاه دیگری به من و دوباره به ماشین انداخت.
چشمان درشت شدهاش باالخره بعد از یک دقیقه به حالت عادی برگشت .دامن لباسش را باال گرفت و با قدمهای
آهسته بهسمتم آمد .دسته گل رنگارنگ را از روی کاپوت برداشتم و جلو رفتم .روبهرویش ایستادم .لبخندی زدم و
درحالیکه خیرهی چشمانش شده بودم ،آن را بهسمتش گرفتم.
 وای خدایا! چی دارم میبینم؟ از کی تا حاال فرشتهها روی زمین راه میرن؟خندید و دستهگل را گرفت .نگاهی به سرتاپایم انداخت و با شیطنت گفت:
 از وقتی کالغ سیاها تیپ دخترکش میزنن.خندیدم و در ماشین را باز کردم.
 خیلی ممنون از تعریفتون .بفرمایید خواهش میکنم.شیوا سوار شد و من در جمع کردن دامن لباسش کمکش کردم .همین که سرم را باال آوردم ،دوباره نگاههایمان درهم
قفل شد .بعد از چند لحظه که بیحرکت خیرهاش مانده بودم ،باالخره زبانم باز شد و در همان حالت گفتم:
 اینجوری نگاهم نکن دیوونه میشم.شیوا خندید و نگاهش را از من گرفت.
 باشه ،ولی فقط بهخاطر اینکه دیوونهها بلد نیستن رانندگی کنن و کار دست آدم میدن.تکخندهای کردم و ابرو باال انداختم.
 عه؟ اینجوریاست؟خندید و سرش را تکان داد.
در را بستم .ماشین را دور زدم و سوار شدم.
همین که نشستم ،شیوا با لحن ناراحتی پرسید:
 ببینم قضیهی این ماشین چیه؟ چرا بو گوسفند میده؟ ماشین خودت کو؟آهی کشیدم و استارت زدم .به چهرهی درهمش نگاه کردم.
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 دست رو دلم نذار که خونه.متعجب شد.
 چرا؟ مگه چی شده؟تا رسیدن به آتلیه ،ماجرای خراب شدن ماشین و گرفتن وانتِ دوستِ هومن را برایش تعریف کردم .قیافهاش گرفته
و ناراحت بود؛ اما حرفی نزد .خب حق داشت .مسلماً هیچ عروسی دوست نداشت با چنین ماشینی ،آن هم بدون گل
و تزئین و با عطر خوش گوسفند روز عروسیاش را بگذراند؛ ولی خب چه میشد کرد؟
باالخره کار آتلیه و عکاسی هم به پایان رسید و راهی تاالر شدیم .لبخندی روبه چهرهی در فکر فرو رفتهی شیوا
زدم.
 به چی فکر میکنی؟نگاهم کرد و لبخندی زد.
 هیچی.به خیابان چشم دوختم و با همان لبخند گفتم:
 میدونی ،همیشه پیش خودم فکر میکردم اگه یه وقت احیاناً خدایی نکرده زبونم الل به سرم بزنه عروسی کنم،به هیچوجه حوصلهی آتلیه و این حرفا رو ندارم؛ ولی امروز دقیقاً برعکس شد .از تکتک ثانیههایی که اونجا بودیم
لـ*ـذت بردم.
نگاهش کردم.
 میدونی چرا؟لبخندی زد.
 چرا؟ چون قصهی عشق ما از عکاسی شروع شد.چشمکی زدم.
 مطمئنم اون روزا همونقدر که برای من به یادموندنی و شیرینه ،واسه تو هم هست.لبخند کمرنگی زد.
 آره خب معلومه که هست.درحالی این جمله را به زبان آورد که چشمانش تهی از هرگونه احساسی بود .بهقدری سرد جواب داد که انگار حتی
آن روزها را بهخاطر هم نمیآورد .در صورتی که من تکتک لحظاتش را از بر بودم .برای خودم هم واقعاً عجیب بود
که چطور؟ من زیادی دقیق بودم یا شیوا فراموشکار؟ بههرحال ،خیلی مهم نبود .مهم نبود که شیوا هم به اندازهی
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من آن روزها را بهخاطر میآورد یا نه .حتی مهم نبود که چقدر مرا دوست دارد .مهم این بود که ما کنار هم خوشبختیم
و من اطمینان داشتم که همینطور است.
پس انگشتانم را میان انگشتان ظریف شیوا فرو بردم و نگاهش کردم .نگاه گیج و متعجبش را از انگشتان درهم قفل
شدهمان گرفت و به من دوخت.
 چت شد یهو؟لبخندی زدم و دستش را فشردم.
 هیچی ،فقط احساس میکنم دوباره دارم عاشقت میشم.***
تقریباً با همهی مهمانها سالم و علیک کرده بودیم؛ اما هنوز خبری از هومن نبود .حتی فرزین هم نمیدانست
کجاست .از یک طرف نگرانش بودم ،از طرف دیگر هم خوشحال .چون اگر بود ،مسلماً همه جا را به هم میریخت و
آبرو برایم نمیگذاشت .مطمئن بودم که از همان لحظهی ورودش ،کل سالن را زیرورو خواهد کرد .باالخره کمی
دورمان خلوت شد و فرصت کردم با شیوا تنها باشم .نگاهش کردم؛ اما نگاه غمگین او روی نقطهی دیگری ثابت
مانده بود .رد نگاهش را گرفتم و به هستی رسیدم .جدی و رسمی ،کیف به دست ایستاده بود .از چهرهی درهمش
مشخص بود فقط برای حفظ آبرو آمده است .از وقتی رسیده بود ،جزء یک سالم و علیک سرد ،حرف دیگری نداشت.
پوزخندی زدم .در یک لحظه تمام خاطرات و شیطنتهای بچگی تا االنمان جلوی چشمانم آمد .اصالً از او توقع چنین
برخوردی را نداشتم .از خواهر هم به من نزدیکتر بود .تمام دوران بچگیام ،همهی روزهای تلخ و شیرین و سخت
و آسانم همراه هستی و هومن گذشته بود .آن دو از سالها پیش ،جزئی از وجود من شده بودند .وقتی این رفتارش را
میدیدم ،قلبم به درد میآمد .نگاهم را به شیوا دادم .بغضم را قورت داده و لبخند کمرنگی زدم.
 چی شده شیوا؟ چرا محو هستی شدی؟نگاهم کرد و دستپاچه لبخندی زد.
 هیچی.خیرهی چشمانش شدم و ابرو باال انداختم.
 هیچیه هیچی؟نفسش را عمیق و ناراحت بیرون فرستاد.
 راستش کارن بهنظرم اینجوری خیلی بد شد .تو بهخاطر ازدواجت با من مجبور شدی از هستی و پدرت فاصلهبگیری .من اصالً این رو دوست ندارم.
لبخند کجی زدم.
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 الهی قربون دل مهربونت برم؛ ولی اونا خودشون اینجوری خواستن.نچی کرد.
 آره ولی خب اونا خونوادتن کارن.سری تکان دادم.
 تو درست میگی.دست پشتکمرش گذاشتم.
 پس راه بیفت.متعجب نگاهم کرد.
 عاقد یکم دیگه میاد داریم کجا میریم؟لبخندی زدم و به هستی اشاره کردم.
 میریم آشتی.چشمانش برق زد.
 جدی میگی؟سری تکان دادم و همراه شیوا بهسمت هستی رفتیم .وقتی دید نزدیکش میشویم ،رویش را برگرداند؛ اما اهمیتی
ندادم .روبهرویش ایستادم و لبخندی زدم.
 دوست داشتم تو لباسی که من و شیوا با هم برات خریده بودیم ببینمت.بدون اینکه نگاهم کند ،دستبهسـ*ـینه گفت:
 اون لباس احتماالً زیر بقیهی لباسام چروک شده.جدی شدم.
 بیخیال هستی! این لجبازیهای بچگانه و بیمنطق اصالً به تو نمیاد.عصبی نگاهم کرد و توپید:
 من لجبازی میکنم یا تو؟ تویی که مثل بچهها مرغت یه پا داره .بعدشم ،حاال که دیگه به خواستهت رسیدی ،پسچی میخوای؟
شیوا با استرس و لحنی که سعی داشت آرام و مهربان باشد گفت:
 هستیخانم ما...اما هستی بدون اینکه حتی نگاهش کند ،میان حرفش پرید:
603
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 تو احترام عمو رو زیر پا گذاشتی کارن .اون هرسهی ما رو بزرگ کرده .دست تنها! بیچشمورویی هم حدی داره.اصالً کارت درست نبود .حاال چه بهخاطر خودت باشه...
زیرچشمی نگاهی به شیوا انداخت و دوباره خیرهی من شد.
 چه بهخاطر یه دختر مشکوک و دمدمی مزاج.تحملِ حتی یک لحظهی دیگر بیاحترامی به شیوا را نداشتم پس عصبی توپیدم:
 بسه هستی .از شیوا معذرتخواهی کن.شیوا بازویم را گرفت.
 آروم باش کارن! معذرتخواهی الزم نیست.هستی پوزخندی زد و از ما دور شد.
عصبی و متعجب به شیوا نگاه کردم .چرا اینقدر عوض شده بود؟ این همه گذشت و سکوت از دختر زباندرازی که
میشناختم بعید بود.
لبخند کمرنگی زد.
 همه چی درست میشه .فقط زمان میبره.دستم را دور صورتش قاب کردم و لبخندی زدم.
 تو که باشی ،همه چی حله .عاشقتم.لبخندی زد و دست بهسمت یقهام برد.
 کراواتت خراب شده.بدون اینکه به آن نگاه کنم ،خیره در چشمان شیوا لبخندی زدم.
 عیب نداره ،خانومم درستش میکنه.سرش را پایین انداخت و مشغول مرتب کردنش شد .نگاهم لحظهای از چهرهی مهربانش برداشته نمیشد .هنوز
کارش تمام نشده بود که صدای نکرهی هومن توجه همه را به خود جلب کرد.
 لیدیز اند جنتلمنز ،همگی توجه کنید .دیجی هومن وارد میشود.متحیر نگاهش کردم .با یک کتوشلوار سبز پستهای که معلوم نبود از کدام انبار عتیقه گیر آورده ،میکروفون به دست،
وسط جمع پرید.
به من و شیوا نگاه کرد و لبخندی زد.
 به افتخار آقا داماد و عروسخانم میخوام امشب رو بترکونم.604

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

همه خندیدند و جیغ و دست زدند .چشمغرهی وحشتناکی به هومن رفتم؛ اما او بدتر پررو شد و دستش را باال برد.
داد زد:
 پس یه کف مرتب بزنین تا کوک شم.همه دست زدند و سوت کشیدند .یعنی کشته مردهی این جمع پایه بودم که بدون استثنا دنبال سوژهی مسخره بازی
میگشتند.
با صدایی بلند که بیشباهت به قارقار کالغ نبود ،شروع به خواندن کرد.
 سه ،دو ،یک! حاال همه با من! از اون باال کفتر میآیه ،یک دانه دختر میایه ،از اون باال کفتر میآیه ،یک دانه دخترمیایه .باال باال ،دستا باال.
سرم را میان دستم گرفتم و آه پرسوز و گدازی کشیدم .فقط مانده بود روز عروسیام آبرویم برود که آن هم بهسالمتی
انجام شد.
شیوا خندید.
 بیخیال کارن حرص نخور .امشب عروسیمونه پس خوش باش.دستم را از روی صورتم برداشتم و با تأسف به هومن که وسط جمع شلنگ تخته میانداخت خیره شدم.
 خوش که هیچی ،تو فقط دعا کن من امشب از دست این سکته نکنم.نچی کرد و مشت آرامی به بازویم زد.
 ای بابا نگو اینجوری .باز کن اخمات رو دیگه.نگاهش کردم و لبخندی زدم.
 فقط بهخاطر تو.چشمغرهای به هومن رفتم.
 ولی بعداً به حساب ایشونم میرسم.خندید.
 حاال یه امشب رو بذار خودش رو خالی کنه.دیجی عزیز ،آهنگ را عوض کرد و همانطور که با انگشت به من اشاره میکرد ،با ریتم شروع به خواندن کرد.
 «یک شب از خونمون بیخبر دراومدم ودیدمت هول شدم رفتم تو درودیوار
بس که تو مانکنی دلبری نمیگی یهو
میزنم سکته رو میچسبم رو دیوار»
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با صدای آشنایی هردو همزمان بهسمتش برگشتیم.
 بهبه آقا هومن رو! فقط خوانندگیشون رو ندیده بودیم که اونم رؤیت شد.نگار بود .لبخند کجی زدم.
 هومنجان پررو تشریف دارن؛ ولی میبینم که بعضیا خیلی پرروترن .برادر گرامتون تشریف نحسشون رو از ایرانبردن انشااهلل؟
لبخند روی لبش ماسید .شیوا دست روی شانهام گذاشت.
 کارن ،اینجوری حرف نزن .نگار تو این ماجرا هیچ دخالتی نداشته.پوزخندی زدم.
 امیدوارم! بههرحال خوش اومدین.دست شیوا را میان دستانم فشردم.
 از امروز به بعد ،هیچکس حتی نمیتونه از روی قصد بد نزدیک شیوا بشه ،چه برسه به اینکه بخواد...پوزخندی زدم.
 پس فقط از عروسی دوستت لـ*ـذت ببر.نگار نگاه از من گرفت و لبخند نصفهونیمهای روبه شیوا زد.
 آ ...من همین اطرافم.شیوا با بیمیلی سرش را تکان داد.
 باشه ،بعداً میام پیشت.نگار را که با پوزخند بدرقه کردم ،دست شیوا را محکم میان دستم فشردم و جدی گفتم:
 تو از کنار من جم نمیخوری.لبخند ملیحی زد.
 منم دلم نمیخواد .پس هرکی رو بخوام ببینم ،با هم میریم.نفس راحتی کشیدم.
 ممنون که درک میکنی.چشمانش را ریز و به هومن اشاره کرد.
 انگار با شما کار دارن.هومن با آن نگاه شیطانیاش نزدیکم شد و لبخندی زد.
 و اما آخرین آهنگ ،یه آهنگ از طرف آقا داماد.606
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چشمکی زد و لبش را به دندان گرفت.
 بد نیست احساسات قلبیش رو بدونین.به شیوا نگاه کرد.
 مخصوصاً شما عروسخانم.همه هو کشیدند و دست زدند .نگاهم به عمه افتاد که روبهرویم ایستاده بود و دقیقاً مثل من ،حتی بیشتر حرص
میخورد.
هومن سرفهای کرد.
 برو بریم! «بهزور میخوان زنم بدنمن زن نمیخوام.
عروس به مادرم بدن
من زن نمیخوام.
بهزور»...
جلو رفتم و عصبی میکروفون را از دستش کشیدم.
 بسه هومن آبرو نذاشتی واسم .برو گم شو .بسه هرچی اسکولبازی درآوردی .عاقد دیگه کمکم پیداش میشه.خندید.
 کور خوندی آقا کارن ،من بهزودیا...اما با خیره شدن به نقطهای ثابت ،حرفش نصفه ماند و چشمانش برق زد.
 واو! مارمولک سبز رو ببین .چه تیپی زده.رد نگاهش را گرفتم و به نگار رسیدم.
عصبی نگاهم را از او گرفتم و دوباره به هومن دوختم .دست بهسمت فکش بردم که از تعجب ،یک متر باز مانده بود
و آن را بستم.
 هوی! حق نداری طرف این دختره بریا.هومن گیج نگاهم کرد .بعد از چند لحظه به خود آمد و لبخند گشادی زد.
 خب ،بگذریم.روبه شیوا گفت:
 من یه کادو دارم برات .ببین درسته که مادرشوهر نداری ولی...607
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دست بهسمت جیبش برد و گلدان مربعی مشکیرنگ و کوچکی که یک کاکتوس تازه جوانه زده داخلش بود را بیرون
آورد .چشمکی زد.
 ولی زبون مادرشوهر که الزم داری نه؟شیوا چشمان درشت شدهاش را به من دوخت و متعجب تکخندهای کرد .نفسم را حرصی بیرون فرستادم.
 ازش بگیر بلکه دست از سرمون برداره.شیوا روبه هومن ابرویی باال انداخت.
 که اینطور.گلدان را از دستش گرفت.
 خیلی ممنون.هومن لبخندی زد.
 قابلی نداشت.روبه من ادامه داد:
 ببین کادوی من همین بودا بیخودی توقع اضافه نداشته باش.چشمغرهای رفتم.
 تو فقط برو یه گوشه آروم بشین ،من دیگه هیچ توقعی ازت ندارم.چشمکی زد.
 سعی خودم رو میکنم؛ ولی بعید میدونم بشه .خوش بگذره.خندید و از ما دور شد.
پوفی کشیدم و دستم را در موهایم فرو بردم.
 این آخرش من رو دیوونه میکنه.خندید که صدای هیاهوی جمع باال رفت.
 هی هومن جکسون! امضا نمیدی؟هومن خندید و همانطور که عقبعقب میرفت ،دستی تکان داد.
 شرمنده دوستان! باشه واسه یه وقت دیگه.عصبی چشمانم را باز و بسته کردم و نفس عمیقی کشیدم.
شیوا دست روی شانهام گذاشت و با خنده گفت:
 بیخیال کارن ،تموم شد.608
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نگاهم را به هومن و نگار که کنار هم میگفتند و میخندیدند ،دوختم .سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 تو که انقدر ساده نبودی شیوا .اگه این هومنه که این تازه اولشه.***
باالخره بعد از این همه بدبختی که داشتیم ،به عقد هم درمیآمدیم .نگاهم را به آیات قران دوخته بودم که ناگهان
میان سکوت همه و خواندن خطبه ،هومن زد زیر گریه .عاقد سکوت کرد و نگاه همه بهسمت چهرهی غمگین هومن
رفت .گیج و متعجب به شیوا که دست کمی از من نداشت نگاه کردم و دوباره خیرهی هومن شدم .عمه دست روی
شانهاش گذاشت.
 چی شده پسرم؟ چرا گریه میکنی؟اشکهایش را پاک کرد و با چهرهی گرفته و غم صدایش گفت:
 ببخشید یه لحظه احساساتی شدم.نگاهش را به من دوخت و با همان حالت ادامه داد:
 آخه یهو یاد عروسی آقا موشه و خاله سوسکه افتادم.سالن رفت روی هوا .چشمغرهی وحشتناکی روبه چهرهی خندان هومن رفتم که با شیطنت چشمکی زد .پسرهی
حقهباز! منِ احمق را بگو که داشتم باور میکردم.
به شیوا نگاه کردم که خیره به من از خنده قرمز شده بود .حرصی سری تکان دادم.
 بخند ،بخند .تا میتونی به اراجیف هومن و حرصخوردن من بخند .آبروی تو که نرفته این آبروی منه که ذرهذرهداره نابود میشه .من میدونستم .بهت گفتم تازه اولشه.
به زور جلوی خندهاش را گرفت؛ اما طاقت نیاورد .سرش را پایین انداخت و ریز خندید.
از خندهاش کمکم من هم خندهام گرفت .خاکبرسر من که هومن نگذاشت حتی مراسم عروسیم هم مثل آدم باشد.
باالخره همه دست از خندیدن برداشتند و با ادامه دادن خطبه و بلهی من و شیوا ازدواج کردیم .عمه یکییکی مشغول
باز کردن و معرفی صاحب هدیهها شد .کارش که تمام شد ،همه متواری و هرکس مشغول گفتوگو با بغـ*ـل
دستیاش شد .نگاهم را به شیوا دوختم و لبخندی زدم.
 خب ،باالخره تموم شد.لبخند بانمکی زد .دستهایش را گرفتم و ادامه دادم:
 بعد از این همه اتفاقای جورواجور ،باالخره مال هم شدیم.سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .لحظهای احساس کردم انگار غمگین بهنظر میرسد؛ اما با صدای جمع ،حواسم
از او پرت شد.
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 دوماد عروس رو ببوس ،دوماد عروس رو ببوس.چشمانم درشت شد و نگاهم را به جمعیت دوختم .چی شد؟ اینها که تا چند ثانیه پیش مشغول حرف زدن با هم
بودند .ماشااهلل حواسشان به همهجا هم بود.
هومن با اینکه نزدیکمان بود داد زد:
 زود باش دیگه!چشمکی زد.
 من مطمئنم خیلی وقته واسهش لحظهشماری میکنی.همه ریز خندیدند .نگاه عصبیام را به هومن دوختم و لبم را به دندان گرفتم .نفسم را پرحرص بیرون فرستادم .نهخیر،
انگار این پسرعموی ما قرار نبود به این زودیها آدم شود.
آب دهانم را پر استرس قورت دادم و نگاهم را به شیوا دوختم .بدتر از من از خجالت سرخ شده و سرش را پایین
انداخته بود.
لبخند ریزی زدم و دو دستم را دور صورتش قاب کردم.
سرم را جلو بردم .پلکهایم را بستم و لبهایم را روی پیشانیاش گذاشتم .یک بـ..وسـ..ـهی عمیق و طوالنی! صدای
دست و سوت جمع باال رفت .پرروها .سرم را کمی عقب کشیدم و کنار گوشش زمزمه کردم:
 تو از کی انقدر خجالتی شدی؟عقبتر رفتم و روبه صورت گل انداختهاش لبخند ریز و پر شیطنتی زدم.
 همهجوره عاشقتم ولی اینجوری خیلی بیشتر.سرش را پایین انداخت و لبخند کمرنگی زد .صدای اعتراض هومن بلند شد.
 هوی پسرعمو!نگاهش کردم .باز نقشهی چه آبروریزی را کشیده بود؟
اخمهایش را درهم کرد و عصبی ادامه داد:
 این به درد خودت میخورد ما از اون بـ..وسـ..ـهها میخوایم.همه جمع یک صدا هو کشیدند.
از چشمغره رفتن به هومن خسته شده بودم .این فامیل و آشناها هم که یکی از یکی پرروتر تشریف داشتند.
جدی گفتم:
 نمیشه.هومن توپید:
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 چرا اونوقت؟ چون...نگاهم را به صورت سرخشده شیوا دوختم.
 چون ما خجالت میکشیم.هومن نچی کرد.
 ایش! برو گم شو.عمه نزدیکتر شد.
 باشه ،عیبی نداره؛ ولی عوضش باید برامون یه رقـ*ـص خوشگل برین.شیوا سرش را باال آورد و با چشمانی درشت شده خیرهی عمه شد.
 ولی...عمه بهسمتمان آمد و دست هردویمان را کشید.
 دیگه ولی و اما نداره! از چی خجالت میکشی شیواجون؟ همهی مردای جمع رفتن تو باغ .فقط خانما هستن.شیوا سریع گفت:
 پس آقا هومن چی؟هومن هول گفت:
 من چی؟ نگران نباش من حسرت نمیخورم.عمه با تعجب گفت:
 چطور تو رو یادم رفته بود؟روبه شیوا لبخندی زد.
 شرمنده عزیزم .االن بیرونش میندازم.بهسمت خروجی هلش داد.
 خودت رو به اون راه نزن .برو بیرون.هومن همانطور که اجباری بهسمت در میرفت غرید:
 عه عمه؟ من دیگه چرا؟ بیخیال بابا من محرمم.چشمانم درشت شد و نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 رو نیست که ،سنگپا قزوینه المصب.عمه توپید:
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 حرف اضافی نزن .برو بیرون.باالخره موفق شد هومن را بیرون بیندازد و دوباره بهسمت ما آمد .دست هردویمان را کشید.
 خب دیگه بهونه ندارین .پاشین.نالیدم:
 عمه بیخیال.با اخم توپید:
 دهه! بیاین ببینم.شیوا گفت:
 ولی من که بلد نیستم. عیب نداره تو فقط کارن رو همراهی کن.باالخره هردویمان را وسط سالن کشاند .آهنگ نسبتاً مالیمی فضا را پر کرد.
خیرهی چهرهی خجالتزده و نگران شیوا شدم و آب دهانم را قورت دادم.
 ببخش توروخدا .عمهست دیگه باید به رفتاراش عادت کنی.یک دستم را دور کمرش حلقه و دست دیگرم را میان انگشتان یخزده و عرقکردهاش قفل کردم .نگاه متعجبم را از
دستانمان گرفتم و به چهرهاش دوختم.
 چرا یخ کردی؟ نکنه از رقصیدن خجالت میکشی؟دست روی شانهام گذاشت و خودش را با من هماهنگ کرد .با استرس گفت:
 آره.نگاهی نگران به بقیه انداخت و دوباره خیرهی چشمانم شد.
 راستش از توی چشم این همه آدم بودن خوشم نمیاد.چرخاندمش و دوباره دستم را دور کمرش حلقه کردم .لبخند کجی زدم.
 تو عجیب خجالتی شدیها قبلنا اینجوری نبودی.چشمکی زدم.
 ببینم نکنه از تأثیرات ازدواجه؟ خب دیگه چه فایدههایی داره؟لبخند زورکی و کمرنگی زد و آب دهانش را قورت داد.
 کارن بیا فقط به هم دیگه نگاه کنیم .خب؟تکخندهای کردم.
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 باشه ولی شرمنده ،دست خودم نیست .مگه بهت نگفتم وقتی اینجوری خجالتزده میشی من بیشتر عاشقت میشم؟حاال دیگه کار از کار گذشته.
اخمی کردو گیج پرسید:
 منظورت چیه؟ابرو را باال انداختم و یک دور دیگر چرخاندمش .به قول خودش آنقدرها ماهر نبود .تا فرصت کند به حالت قبلی
برگردد ،دو دستم را دور کمرش درهم گره زدم و بهسمت خودم کشیدمش .پلکهایم را بستم و صورتم را جلو بردم.
«تویی همه چیزم و همه کس
بهتره بگی نفس
آره دل من ،هرجوری که هست ،دوست داره.
آخه کم که نه ،خیلیم زیاد
عاشقه تو رو میخواد
که جونشم واسه تو میداد
دوست داره
دوست دارم
آخه غیر تو دیگه نمیشد عاشق کسی بشم
چقدر خوبه که دیگه حسابی دیوونهی تو بشم
همینجوریه که نمیتونم دور شم یه لحظه ازت
کی نمیدونه ،شدم دیوونه
کی نمیدونه ،شدم دیوونه»
***
از ماشین پیاده شدیم و عمه و هومن بهسمتمان آمدند.
عمه شیوا را به آغـ*ـوش کشید و من بهسمت هومن رفتم .روبهرویش ایستادم و دستبهپهلو سری تکان دادم.
 خب آقا هومن! تو نمیتونستی یه امشب رو کرم نریزی؟ نه؟خندید.
 نه که نمیشد .ناسالمتی عروسی داداشم بودا.چشمکی زد.
 امشب کرم نمیریختم پس کی باید میریختم؟613
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خندیدم و در آغوشم کشیدمش .همانطور که با غیظ روی کمرش میزدم ،گفتم:
 پسرهی عوضی! تو کل زندگی من رو چپ و چوله کردی داداش .یه لحظه از دستت آرامش ندارم؛ ولی عیب ندارهتو عروسیت جبران میکنم اساسی.
خودش را از من جدا کرد و با نگاه مهربانش خیرهی چشمانم شد .حتی در تاریکی هوا هم میتوانستم خیسی چشمانش
را تشخیص دهم .دست روی شانهاش گذاشتم و متحیر پرسیدم:
 هومن تو داری گریه میکنی؟سریع دستی به چشمانش کشید و خودش را به آن راه زد.
 نه ،واسه چی باید گریه کنم؟ یه چیزی رفته تو چشمم.لبخند کجی زدم.
 آره جون خودت .چه عجب! ما یهبارم احساساتی شدن جنابعالی رو دیدیم.مکثی کردم و با اخم ادامه دادم:
 ببینم ،نکنه دوباره مثل تو عروسی یه نقشههایی داری؟باالخره از نگه داشتن بغضش کالفه شد و اشک هایشجاری شد .همزمان خندید.
 نه واال! من فقط میخوام تو خوشبخت باشی.خندیدم و دوباره بغلش کردم .چشمانم خیس شد.
 خل و چله دیوونه!سریع خودش را از آغوشم بیرون کشید و اشکهایش را با پشتدست پاک کرد .با اخم توپید:
 برو گم شو اشکم رو درآوردی.ناباورانه تکخندهای کردم.
 من یا تو؟غرید:
 اه حاال هرچی! نهایتش میرسه به اینکه تقصیر توعه.عمه با خنده بهسمتمان آمد.
 بسه دیگه شما دوتا هم.عمه لبخندی زد و بغلم کرد.
 دلم میخواست امشب کل خانواده بیان بدرقهتون ولی خب دیگه کاریه که شده.لبخندی زدم و دست پشتکمرش کشیدم.
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 عیب نداره .همین که شما هستین عالیه.خودش را از من جدا کرد .دو دستش را دور صورتم قاب کرد و خیرهی چشمانم شد.
 ولی مطمئنم هم پدرت ،هم هستی ،همون چیزی رو میخوان که من و هومن میخوایم .خوشبختی تو عزیزم.عقب رفت .شیوا کنارم ایستاد و با لبخند نگاهم کرد .دستم را دور شانهاش حلقه کردم و به عمه و هومن خیره شدیم.
عمه روبه ما ادامه داد:
 از امروز به بعد دیگه زندگی شما دوتا فقط واسه خودتون نیست .واسه خوشحالی و خوشبختی طرف مقابلتونمهست .پس نباید برای هم از هیچکاری دریغ کنین .اینجوری کمکم بقیه هم میفهمن که تصوراتشون راجع به
ازدواجتون اشتباه بوده .وقتی ببینن خوشبخت و راضی هستین ،اونا هم دلشون آروم میگیره.
سرم را تکان دادم.
 شما راست میگین عمه.نگاهم را به شیوا دوختم.
 من قول میدم که از امروز ،تا آخر عمرم حتی یه ثانیه هم شیوا رو از خودم نرنجونم.خیره در چشمانم شد که لبخندی زدم.
 اصالً مگه میشه؟ هیچ آدمی دوست نداره وجود خودش رو آزار بده.شیوا لبخند ملیحی زد .نمیتوانستم لحظهای نگاهم را از چشمان مهربانش بردارم .غرق نگاه هم شده بودیم که با
صدای پرشیطنت هومن به خود آمدیم.
 خب ،خب ،بسه دیگه.چشمکی زد.
 اینا رو بذارین واسه بعد از رفتن ما .فردا میبینمتون.عمه هم لبخندی زد.
 هومن راست میگه .بیشتر از این اینجا معطلتون نمیذاریم .بریم عمهجون.از هم خداحافظی کردیم .همراه شیوا سوار ماشین شدم ریموت در را زدم و وارد شدیم .برای هومن و عمه دست تکان
دادیم و در را بستم .مستقیم ماشین را راهی پارکینگ کردم و هردو پیاده شدیم .بعد از قفل کردن ماشین ،سوار
آسانسور شدیم .به شیوا نگاه کردم و لبخندی زدم .نفس عمیقی کشید و لبخند زد.
 ازدواج با تو بهترین اتفاق زندگیمه کارن .دلم میخواد تا ابد تو همین شب بمونیم.دستم را پشتکمرش گذاشتم و از آسانسور خارج شدیم.
روبهروی در خانه ایستادم و شیوا هم روبهروی من.
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 اینجوری که نمیشه عزیزم.پرسشگر نگاهم کرد .کلید را بهسمتش گرفتم و ادامه دادم:
 آخه ما قراره شبای بهتری رو بسازیم.لبخندی زد و از دستم گرفت .در را باز کرد و هردو همراه هم وارد خانهی رویاهایمان شدیم .خانهای که شیوا به
تصمیم خودش نخواسته بود تا امروز ببیند .نگاهی متحیر به اطراف انداخت.
 وای چه قشنگه!ذوقزده نگاهم کرد.
 دکورش سلیقهی خودته؟ اوم ...راستش تقریباً .با همفکری عمه و هستی چیدیمش .البته بابا وسایلش رو خریده.تکخندهای کرد.
 بهبه! چه بهتر!در را پشتسرمان بستم و به داخل هدایتش کردم.
 بیا تا همهجا رو نشونت بدم.سالن ،آشپزخانه ،سرویسبهداشتی و یکی از اتاقهای خالی را نشانش دادم .در نهایت به اتاق خودمان رسیدیم .در را
باز کردم و کنار ایستادم.
 بفرمایید عروسخانم.لبخند کمرنگی زد و با شک و کمی نگرانی وارد اتاق شد.
پشتسرش داخل رفتم.
 چطوره؟ اگه از دکور و رنگ وسایل خوشت نیومده میتونیم عوضش کنیم.بهسمتم چرخید و دوباره همان لبخند عذابدهنده را زد.
 نه ،ابداً .همه چی خیلی عالیه.نزدیکش شدم و دستانم را روی گونههایش گذاشتم .خیرهی چشمان نگرانش شدم.
 پس چی شده؟ تو چرا انقدر نگرانی؟تکخندهای کرد و خودش را عقب کشید.
 نگران؟ نه عزیزم واسه چی نگران باشم؟روبهروی آینه ایستاد و دست بهسمت موهایش برد .با استرسی که دلیلش را نمیدانستم ،مشغول بازکردن گیرهها شد.
کتم را درآوردم و روی چوب لباسی آویزان کردم .ساعتم را هم روی میز کنار تخت گذاشتم.
616

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

قدم برداشتم و پشتسر شیوا ایستادم .دستان لرزانش را از میان موهای قهوهایش کشیدم و همراه دستهای خودم
دور شکمش حلقه کردم .از آینه به چهرهی آشفتهاش چشم دوختم.
 چیزی هست که بخوای بهم بگی؟سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد .لبخندی زدم.
 عیبی نداره .من درک میکنم .هرموقع آرومتر شدی بگو.مشغول باز کردن گیرهی موهایش شدم .کارم که تمام شد ،متوجه شدم هنوز در همان حالت خیرهی من است.
لبخندی زدم و سرم را روی شانهاش گذاشتم .از آینه خیرهی چشمانش شدم.
 اگه تصمیم نداری بری حموم ،اشکالی نداره .من خودم افتتاحش میکنم.لبخند کمرنگی زد.
 گمونم تو اول بری بهتره .آخه درآوردم لباسم طول میکشه. میخوای کمکت کنم؟هول گفت:
 نه ،نه! تو برو .من خودم بازش میکنم.نفسم را بیرون فرستادم.
 باشه عزیزم.موهایش را آرام یکطرف فرستاد و دست بهسمت قفل گردنبندش برد که مانعش شدم.
 چرا داری بازش میکنی؟ لطفاً بذار همونجا بمونه.لبخندی زد.
 بازش میکنم؛ چون میخوام موقع دوشگرفتن خراب نشه.دوباره قفل گردنبند را بستم و دستهای از موهایش را پشتگردنش ریختم .از آینه خیرهی چشمانش شدم.
 نترس طوریش نمیشه .این گردنبند حتی وسط مأموریت هم گردن من بوده .پوستکلفت شده دیگه.بیصدا خندید و دست روی پالکش گذاشت.
 که اینطور!بـ..وسـ..ـهای روی موهایش زدم.
 بله.حولهی نو و سفیدم را از داخل کمد برداشتم.
 پس من رفتم .تا یک ربع دیگر بدرود.617
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سرش را به چپ و راست تکان داد و خندید.
 برو دیوونه!از حمام که بیرون آمدم ،همان لحظه شیوا داخل پرید و در را بست .به در بسته چشم دوختم و تکخندهای کردم.
مشغول خشک کردن موهایم با سشوار بودم که شیوا با یک شلوار سفید و خالخالی قرمز و تیشرت ستش از حمام
بیرون آمد.
خیرهاش شدم و سوتی کشیدم:
 واو! توروخدا ببین شانس رو .بعضیا با لباس تو خونهای هم جذابن .حاال ما اگه یه روز به خودمون نرسیم ،شبیهتارزان میشیم.
خندید و با اخمی ظاهری از جلوی آینه پسم زد.
 کمتر شر و ور به هم بباف.سشوار را از دستم کشید و ابرویی باال انداخت.
 درضمن ،این روشای مخزنی دیگه از مد افتاده.لبخند کجی زدم.
 عه؟ خب حاال روشای جدید چیه؟ بگو ما هم بدونیم.چشمانش را ریز کرد و سشوار را روشن کرد.
 آم! مثالً اینکه بیای و موهای زنت رو سشوار بکشی.جلوتر رفتم و سرم را تکان دادم.
 جدی؟ ولی من که اینطور فکر نمیکنم.سشوار را از دستش کشیدم و روی میز آرایش گذاشتم .از پشت بغلش کردم .سرم را میان موهای خیسش فرو بردم
و چشمانم را بستم .نفس عمیقی کشیدم.
 همینجوری بهتره!***
هومن اعتراض کرد.
 یعنی چی که نمیرم؟ بهنظر من که اونجا از هرجایی واسه ماه عسل الکچریتره .از اون مهمتر ،میدونی مادرجونچقدر چشم انتظار تو و شیواست؟
نچی کردم.
 هومن مسئله اصالً الکچری و خاص بودن نیست .بعدشم ،تو فکر میکنی من دلم واسه مامانجون تنگ نشده؟618
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 خب پس دیگه بهونهت چیه؟ یه دلیل منطقی واسه نرفتنت بیار.برای اینکه عمه و شیوا صدایمان را نشوند ،نزدیکش شدم و آهسته و جدی گفتم:
 هومن بس کن! تو بهتر از هرکس دیگهای دلیلش رو میدونی .حاال هم چیزی راجع بهش نگو .نمیخوام حالخوب شیوا رو خراب کنم.
هومن صدایش را پایین آورد.
 بله میدونم .خوبم میدونم؛ ولی بهتر نیست دیگه بیخیالش بشی؟ بیست سال گذشته کارن میفهمی؟ بیستسال! تو یه زندگی جدید رو شروع کردی ،پس خواهشاً اون گذشتهی درب و داغون رو خاک کن.
پوزخندی زدم.
 کاش یه خواهشی ازم داشتی که خودتم میتونستی بهش عمل کنی .ببینم ،اگه واقعاً از یادبردن و خاک کردن اونروزای نحس انقدر آسونه ،پس چرا تو هنوز فراموششون نکردی؟
با بستن پلکهایش و کشیدن نفس عمیقی سعی کرد آرام بماند.
 اون فرق میکنه کارن! برای من تبدیل به یه فوبیا شده؛ ولی برای تو فقط یه خاطرس که یادآوردیش عذابت میده.پس فراموشش کن .مطمئنم اینجوری روح مادرتم آرامش بیشتری داره.
نفسم را عصبی بیرون فرستادم و از جا بلند شدم.
 فوبیای تو ،کابوس منه هومن.صدایم را بلندتر کردم.
 همین که گفتم! نمیشه هومنجان.شیوا همراه عمه از اتاق خوابمان بیرون آمد و لبخندی زد.
 چی شده؟ بحث سر چیه؟سرجایم نشستم و با لحنی که سعی در آرام بودنش داشتم ،گفتم:
 هیچی عزیزم ،مهم نیست.شیوا کنارم نشست و دستش را دور شانهام حلقه کرد .شال سفیدرنگ و ست با مانتو و شلوارش را مرتب کرد و خیرهام
شد.
 انگار حالت خوب نیست .چیزی شده؟دستم را روی دستش که دور شانهام بود گذاشتم و لبخندی زدم.
 نه عزیزم ،گفتم که مهم نیست.عمه کنار هومن نشست.
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 من برات میگم عمهجون.نگاه کالفه و عصبیام را بهسمت عمه سوق دادم؛ ولی او بیتوجه به من روبه شیوا گفت:
 قضیه اینه که مادربزرگ کارن خیلی وقته ندیدتش .آخه اون تو یه روستای تقریباً دور از اینجا زندگی میکنه وخیلیم مریضاحواله .واسه همین زیاد نمیتونه اینجا بیاد؛ ولی خیلی مشتاق دیدن تو و کارنه ،واسه همینم من بهش
قول دادم که میون راهِ ماهعسلتون ،یکی-دو روزی هم اونجا برین.
شاکی نگاهم کرد و ادامه داد:
 ولی کارن راضی نمیشه.نچی کردم.
 خب عمهجون چرا بیخبر همچین قولی دادین؟ قبلش نمیتونستین یه سؤال ازم بپرسین؟ حاال آسمون که به زمین نیومده پسرم .شما که میخواین ماهعسل برین مسافرت ،حاال یکی-دو روزم برین اونجاکه هم دل اون پیرزن رو شاد کنین ،هم روحیهی خودتون عوض شه .بعدشم هرجا دلتون خواست برین.
شیوا کمی جابهجا شد و گفت:
 خب چه اشکالی داره کارن؟ عمهجون راست میگن .یه روز میریم دیدن مادربزرگت ،بعدش هرجا که خودمونخواستیم .باشه؟
عمه لبخندی روبه شیوا زد.
 اونجا خیلی سرسبز و خوش آب و هواست .مطمئنم خوشت میاد.شیوا هیجانزده گفت:
 وای جدی؟ پس باید جالب باشه.بازویم را گرفت و ملتمس گفت:
 کارن بریم؟دستش را گرفتم و لبخندی زدم.
 عمه درست میگه ،اونجا خیلی قشنگه.خندیدم.
 ولی قوانین و رسم و رسوماتشون واسه عروس و دامادها به یک ساعت نکشیده فراریت میده.خندید.
 مهم نیست .توروخدا کارن! من دوست دارم اونجا رو ببینم.به چشمان ریز شده و نگاه ملتمسش خیره شدم .کامالً مشخص بود قصد دارد با این کارها مخم را بزند.
620
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صدای عمه نگاهم را بهسمت او کشاند.
 قبول کن دیگه عمه .بهخاطر شیوا و مادرجونت.نگاهم را از او گرفتم و به چشمان مشتاق شیوا دوختم .پوفی کشیدم.
 امان از دست شماها .خیلهخب باشه.شیوا ذوقزده از جا پرید و خندید.
 ایول! آخجون!بغلم کرد و گونهام را بوسید.
 عاشقتم.از من جدا شد و ادامه داد:
 پس من میرم یه چایی واسه هممون بیارم و بعدشم بقیهی وسایلم رو جمع کنم.عمه لبخندی زد.
 برو عزیزم.هومن هم از جا بلند شد.
 منم دیگه برم .یکم کار دارم.مشکوک نگاهش کردم.
 چه کاری؟چشمکی زد.
 بعداً میفهمی .خداحافظ.به عمه نگاه کرد.
 فعالً.کلید خانهشان را میان انگشتانش چرخاند و داد زد:
 خداحافظ شیواخانم.شیوا با سینی چای از آشپرخانه بیرون آمد و متعجب به هومن نگاه کرد.
 عه کجا؟ چایی آوردم. نوشجون .من باید برم .خداحافظ.همه خداحافظی کردیم .دستی تکان داد و از خانه خارج شد .شیوا سینی چای را روی عسلی گذاشت و ناراحت گفت:
 چه بد شد.621
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خندیدم.
 ناراحت نباش عزیزم .اگه هومنه که قراره هر روز اینجا پالس باشه.لبخندی زد.
 خب ،پس من برم وسایلم رو جمع کنم .حتماً میریم دیگه؟چشمانم را باز و بسته کردم.
 آره عزیزم .برو.شیوا که رفت ،نگاهم را به عمه دوختم و آرام گفتم:
 عمه این چه حرفی بود آخه؟ شما که میدونین من...لبخندی زد و میان حرفم پرید.
 من میدونم دلت برای مامانت خیلی تنگ شده.ماتم برد .خم شد و دستهایم را گرفت .خیره در چشمانم گفت:
 به من اعتماد کن .مطمئن باش اینجوری بهتره .بهت قول میدم درد و دل کردن با مادرت از هر مسکنیآرامشبخشتره.
با تتهپته گفتم:
 ولی من اینطور فکر نمیکنم؛ چون مادرم هر لحظه و هرجا کنارمه .تو قلبمه .من هیچوقت اون رو از خودم دورندیدم که بخوام حاال با سر قبرش رفتن آرامش بگیرم.
 میگیری .مطمئن باش.نگاه گیج و سرگردانم خیرهاش ماند .حرفی برای گفتن نداشتم .شاید حق با عمه و هومن بود.
بیست سال عذاب کافی نبود؟ این حس نفرت و انتقام بینتیجه ،داشت مرا از پا درمیآورد .شاید به قول آنها اگر به
آرامگاه مادرم میرفتم ،من هم بعد از این همه سال به آرامشی که همیشه دنبالش میگشتم میرسیدم .هرچند بعید
میدانستم.
***
همین که خانهها و مزارع در دیدرسم قرار گرفتند ،ترمز کردم .حدسم درست بود .من نمیتوانستم.
همه چیز مثل سابق بود .همان خانههای قدیمی ،همان کشتزارها و حتی همان حال و هوای بیست سال پیش .این
همانها ،بیشتر از هرچیزی عذابم میداد.
شیوا اعتراض کرد.
 چرا وایسادی؟622
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فضای خفهی ماشین راه نفسم را بسته بود .بدون اینکه جواب بدهم پیاده شدم و در را به هم کوبیدم .همانجا پشتدر
سر خوردم و روی زمین سرد نشستم .چند نفس عمیق کشیدم و سرم را میان دستانم گرفتم .دستی روی شانهام قرار
گرفت .نگاهم را باال آوردم و به چشمان نگران شیوا دوختم .هول پرسید:
 چی شده؟دحالت خوب نیست؟دستم را روی دستش گذاشتم و لبخند کمرنگی زدم.
 نه عزیزم خوبم .فقط یکم خستهم.اخم کرد.
 من که بهت گفتم بین راه یکم استراحت کن؛ ولی گفتی الزم نیست.بلند شد.
 من میرم یکم آب بیارم به دست و صورتت بزنی.قدم برداشت که از پشتسر دستش را کشیدم.
الزم نیست.پرسشگر نگاهم کرد .ادامه دادم:
 چند دقیقه دیگه میرسیم روستا.بلند شدم و با کشیدن دستش میان آغوشم انداختمش .کنار گوشم غرید:
 چیکار میکنی کارن؟ زشته اگه یکی ببینه چی؟پلکهایم را بستم و سرش را نوازش کردم.
 نترس! هیچکس این اطراف نیست .بعدشم ،چه زشتی داره؟تقال میکرد خودش را از من جدا کند که محکمتر بغلش گرفتم .زمزمه کردم:
 انقدر وول نخور .مگه نمیخواستی خستگیم دربره؟ خب بذار بره دیگه.به عقب هلم داد و با اخم با نمکی توپید:
 که خستگیت دربره آره؟مشت محکمی به بازویم زد که آخم به هوا رفت.
 بفرما! حاال که خوب خستگیت در رفت میتونی سوار شی.خندیدم و بازویم را مالیدم.
 دست بزنم که داری .بیچاره من!در سمت بغـ*ـل راننده را باز کرد و ابرویی باال انداخت.
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 پس چی فکر کردی؟ حاال قبل از اینکه هنرای دیگمم روت پیاده کنم سوار شو .پسرهی فرصتطلب!سوار شد .خندیدم و بعد از سوار شدن ،استارت زدم .باالخره با هر نذر و دعایی بود وارد روستا شدم.
از میان مزارع و خانهها گذشتم .هرچه جلوتر میرفتم ،صدای آن خندههای آشنا واضحتر در گوشم میپیچید .انگار
این روستا هم مثل روح من طلسم شده بود .هر دو در بیست سال پیش مانده بودیم .میان آن خاطرات قدیمی! آن
بچهی هفت ساله و شاد ،هنوز هم با هیجان میان تپهها و کشتزارها میدوید ،میخندید و خیال میکرد با قایم شدن
پشت درختها میتواند از چشم مادرش پنهان شود؛ اما زودتر از آن چه انتظارش را میکشید گیر افتاد .فرشتهی
مهربان باز هم کلک زد و ناغافل از پشت بغلش کرد .خندههای شیرینش در گوش پسرک پیچید.
 پیدات کردم.صدای هیجانزدهی بچهای از چند متر آن طرفتر گفت:
 خاله خاله من .حاال نوبت منه.فرشته خندید و نگاهش کرد.
 حاضری؟اما پسرک ناراحت اخمی کرد و صدای اعتراضش بلند شد.
 نهخیرشم .اون مامان منه ،فقط با خودم بازی میکنه .تو برو با هستی بازی کن.فرشتهی مهربان نگاهش کرد و چشمغرهای رفت.
 عه کارن؟پسرک سرش را پایین انداخت و مظلوم گفت:
 خب تو مامان منی .اون داره میدزدتت.فرشته خندید و روبهروی پاهای پسرک زانو زد .بازوهایش را گرفت.
 تو نباید همچین حرفی بزنی کارن .همونطور که خوشحالی خودت رو میخوای ،باید خوشحالی اطرافیانتم براتمهم باشه .تو همیشه میتونی با من بازی کنی؛ ولی هومن چی؟ اون هیچکس رو نداره .مامان و باباش رفتن پیش
خدا.
پسرک شرمنده پایش را روی زمین کشید و ناراحت گفت:
 خب چرا بر نمیگردن؟ اینجوری هومن هم خیلی خوشحال میشه .خودش همیشه بهم میگه که منتظرشونه.فرشته لبخند کمرنگی زد و گونهی پسرک را نوازش کرد.
 اونا نمیتونن برگردن .میدونی پسرم ،آدمای خوب خیلی زود میرن پیش خدا .چون خدا خیلی دوسشون داره اونارو پیش خودش یه جای خوب نگه میداره .مثل مامان بابای هومن.
624
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پسرک خیرهی چشمانش شدو سریع گفت:
 واقعاً؟ پس من به هومن میگم که خدا اونا رو بـرده یه جای خوب .اینجوری دیگه گریه نمیکنه.لبخندی زد.
 تو دوست نداری هومن گریه کنه آره؟سرش را به چپ و راست تکان داد .فرشته از جا بلند شدو دستی روی موهای پسرک کشید.
 پس تا وقتی بابات برگرده و از اینجا بریم ،نباید بذاریم غصه بخوره .باید تا جون داریم باهاش بازی کنیم.پسرک سرش را تکان داد که فرشته خندید و چشمکی زد.
 پس منتظر چی هستی؟نگاهش را به هومن دوخت و داد زد:
 فرار کن که ما اومدیم.دست پسرک را کشید.
 بدو.با صدای ذوقزدهی شیوا از گذشتهها بیرون آمدم.
 وای کارن! اینجا عالیه! تو خواب و رویا هم همچین جایی رو نمیدیدم .چطور تو پاییز اینطور سرسبزه؟نگاهش کردم و لبخندی زدم.
 خوشت اومده؟همانطور که بیقرار اطراف را نگاه میکرد ،جواب داد:
 خیلی ،خیلی زیاد!خندیدم که از تعریف کردن دست برداشت و مثل بچهها با اخم ،دستبهسـ*ـینه به صندلی تکیه داد.
 ولی چه فایده؟ ما که یه روز بیشتر قرار نیست بمونیم.خندیدم.
 واسه راضی کردن من الزم نیست بری تو نقش همین که بگی میخوام بیشتر بمونیم بسه.بهسمتم چرخید و ذوقزده گفت:
 جدی میگی؟خندیدم و روبهروی خانهی مادربزرگ ترمز کردم.
 آره رسیدیم .پیاده شو. مرسی که میمونیم.625
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هیجانزده کولهاش را از صندلی عقب برداشت و از ماشین بیرون پرید که غریدم:
 وایسا بینم کجا؟سرش را از در داخل آورد و متعجب نگاهم کرد.
 چیه؟کمربندم را باز کردم و کامل بهسمتش چرخیدم .با شیطنت گفتم:
 همینجور خشک و خالی که نمیشه .اینجا موندن هزینه داره.اخمی کرد و گیج پرسید:
 منظورت چیه؟ابرویی باال انداختم.
 بـ*ـوس ،به تعداد روزایی که میخوای بمونیم.خم شدو گردنم را گرفت .چند بار پشتسر هم و سریع گونهام را بوسید که خندهام گرفت.
 من که از خدامه ادامه بدی؛ ولی ناموساً این همه روز نمیشه .از اداره با اردنگی پرتم میکنن بیرون.ولم کرد و خندان خودش را از ماشین بیرون کشید .در را بست و از پشتشیشه لب زد:
 بدو دیگه.خندیدم .سرم را به چپ و راست تکان دادم و از ماشین پیاده شدم .بعد از برداشتن وسایلمان از صندوق عقب ،پشتسر
شیوا بهسمت نردههای چوبی رفتم .لبخند کمرنگی زدم .بابابزرگ تازه آنها رنگ کرده بود؛ حتماً خیلی عصبانی
میشد .دستهایم را پشتسرم قایم کردم؛ ولی فایده نداشت .مثل همیشه لو رفتم.
شیوا از میان نردهها گذشت و بهسمت در ورودی دوید .زنگ در را زد و وقتی رسیدم ،بیقرار گفت:
 وای خیلی دلم میخواد زودتر مادربزرگت رو ببینم .اون حتماً یه عالمه داستان قدیمی داره که برامون تعریف کنه.لبخند کمرنگی زدم .در باز شد و نگاهم در نگاه ذوقزدهی مادربزرگ ثابت ماند .بعد از چند لحظه ،چشمانش تر شد
و از بهت درآمد.
خیلیخیلی خوش اومدین .بیاین تو.شیوا پیش قدم شد و مادربزرگ با مهربانی بغلش کرد .بعد از چند لحظه ،او را از خود جدا کرد و دستان چروکیدهاش
را دور صورتش قاب کرد.
 پس اون دختری که دل این آقا کارن لجباز ما رو دزدیده تویی .خوش اومدی عزیزدلم.شیوا خندید و وارد شد.
 ممنون.626
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مادربزرگ از خانه بیرون آمد و روبهرویم ایستاد .چند لحظه خیرهی چشمانم شد و سپس مرا به آغـ*ـوش مهربانش
کشید.
 خوش اومدی عزیزم .نمیدونی چقدر منتظرت بودم.نگاهم از میان در گذشت و روی گلهای قالی وسط هال ثابت ماند .همهجا خونی و به هم ریخته بود .جسم بیجانش
درست همانجا ،غرق در خون افتاده بود .نگاه وحشتزدهام حتی لحظهای از روی چشمان باز و بیحرکتش برداشته
نمیشد .همان چشمهایی که همیشه میدرخشیدند .ولی حاال...
مادربزرگ مرا از خود جدا کرد و عقب رفت .حاال دوباره مانع دیدم شده بود.
لبخندی زد.
 بیا تو عزیزم.لبخند کمرنگی زدم و نگاه بیفروغم را به شیوا دوختم،
 تو وسایل رو ببر داخل ،من یکم این اطراف میچرخم و میام.سرش را تکان داد:
 باشه ،پس صبر کن منم باهات بیام. نه عزیزم ،تو پیش مامانجون بمون.لبخند روی لبش ماسید.
باشه.چمدانها را تحویل شیوا دادم و بیتوجه به نگاههای متعجبش از جلوی در رفتم .اینجا ماندن عذابم میداد .از میان
نردهها گذشتم و بهسمت تپهها رفتم .همه چیز بدون تغییر مانده بود ،اال یک چیز .اینجا دیگر آن آرامش سابق را
نداشت .هر نقطه و گوشه و کنارش بوی خون میداد .آن تابستانِ زمستانی ،هنوز هم از اینجا نرفته بود.
کنار همان درخت قدیمی ایستادم و نگاهش کردم .انگشتم را عمودی روی تنهی زبرش کشیدم و روبهرویش زانو
زدم.
صدای عصبی مامان در گوشم پیچید.
 کارن؟ مگه بهت نگفتم رو درختا حکاکی نکن؟دستم را محکم کشید و میلهی نوک تیز را از میان انگشتانم جدا کرد .از درد آخی گفتم و بغض کردم .نگران روبهرویم
زانو زد و دستم را میان دستانش گرفت.
 دردت اومد؟ ببخشید.بـ..وسـ..ـهای روی دستم زد و مهربان خیرهی چشمانم شد.
627
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 مگه بهت نگفتم کار بدیه؟ این کاره بچه شراست .اگه درختا رو اذیت کنی ،اونا هم دیگه دوستت ندارن .دیگهنمیتونی بیای پشتشون قایم شی یا میوههاشون رو بخوری.
سرم را پایین انداختم.
 ببخشید ولی هومن گفت.نگاهش را به هومن دوخت و ابرو باال انداخت.
 آره هومن؟هومن عقبعقب رفت .مامان لبخندی زد.
 چرا میترسی؟ بیا اینجا ببینم.سرش را به چپ و راست تکان داد و عقبتر رفت .مامان خندید.
 نترس من که کاری باهات ندارم.بیا اینجا.هومن کمکم ترسش ریخت و جلو آمد .مامان دست هردویمان را گرفت و به هم داد.
 شما دوتا پسرای خوبی هستین .نباید چیزی یا کسی رو اذیت کنین .حاال هم باید دوتا قول به من و خودتون بدین.پرسیدم:
 چه قولی؟ اول اینکه تو زندگیتون هیچوقت ،به هیچ قیمتی کسی رو آزار ندین و دومی ،باید بهم قول بدین که همیشه و توهر شرایطی دوست همدیگه بمونین .نباید بذارین مشکالت یا حرفای بقیه شما رو از هم جدا کنن .قول میدین؟
هر دو سر تکان دادیم و همزمان گفتیم:
 قول.***
شیوا در را باز و اعتراض کرد.
 کجا بودی این همه وقت؟از جلوی در کنار رفت.
 بیا تو .زود باش .مامانجون داشت از شیطنتای بچگیت برام میگفت.اخمی کرد.
 چه پسر بدی بودی!خندیدم و روبهروی مادربزرگ که کنار سماور مشغول آماده کردن چای بود ،نشستم.
 عه مامانجون؟ من شیطنت میکردم یا هومن؟628
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شیوا کنارم نشست و خندید.
 بیخودی تقصیرا رو گردن هومن ننداز .من میدونم همهشون کار خودت بوده.نچی کردم.
 زن ما رو ببین توروخدا .همه از شوهراشون طرفداری میکنن اونوقت تو...مامانبزرگ فنجان چای را دستم داد و با خنده گفت:
 بخور ببینم .انقدرم سر دختر من غر نزن.چشمانم درشت شد و تکخندهای کردم.
 من کی غر زدم؟مامانجون بیتوجه به من ،روبه شیوا گفت:
 به این چهرهی مظلومش نگاه نکن .این از هومن هم بدتره. عه مامانجون؟توپید:
 مامانجون و چی؟ بذار عروسم بدونه با کی طرفه.قلپی از چای نوشیدم و نگاهم را به شیوا دوختم.
 خوبه واال! هنوز نیومده من رو با اردنگی از تو دل مامانجون انداختی بیرون و خودت جاش نشستی.مادربزرگ خندید.
 نترس آقا کارن ،واسه هردوتون تو دل من جا هست.لبخندی زدم.
 بس که دل بزرگی داری مامانجون .یهذرش رو به ما قرض بده خب.خواست حرفی بزند که در با شدت کوبیده شد.
 خانمجون؟ خانمجون در رو باز کن .زودباش.متعجب به مادربزرگ که روسری روی سرش میانداخت ،نگاه کردم و از جا بلند شدم.
 من باز میکنم.همین که در را باز کردم ،مردی رنگپریده و مضطرب حدوداً هم سن و سال خودم ،داخل خانه پریدو نفسنفسزنان
روبه مادربزرگ گفت:
 خانمجون زود باشین .بچه...مادربزرگ از جا پرید.
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بچه داره به دنیا میاد؟ ولی هنوز که دو هفته به وقتش مونده.مرد هول گفت:
 من نمیدونم خانمجون .توروخدا دست بجنبونین .زنم داره از درد میمیره.مادربزرگ هول بهسمت در رفت و روبه من گفت:
 زود برو آب گرم بیار.هول شدم.
 از کجا؟غرید:
 پسرهی خنگ! از همون جای همیشگی دیگه .بیارش خونهی آقای پیروز .شیوا تو هم همراه من بیا.شیوا گیج همراه مادر بزرگ و من هم دستپاچه دنبال آب رفتم .فکر نمیکردم هنوز هم همان کار سابق را انجام دهد.
قابلهی روستا بودو من و هومن هم با این که بچه بودیم ،در شرایط ناگهانی وقتی دست تنها بود کمکش میکردیم.
باالخره آب برداشتم و دواندوان بهسمت خانهی آقای پیروز رفتم .در زدم که شیوا همان لحظه آب را از دستم گرفت
و دوباره در را به هم کوبید .همانجا پشتدر منتظر ماندم تا اگر کمک خواستند حاضر باشم .میان صدای جیغ و داد
زن ،نگاهم به مرد جوان که بیقرار از اینطرف به آنطرف میرفت ،افتاد .بهسمتش قدم برداشتم و دست پشتکمرش
گذاشتم.
 نگران نباش .مامانجون خوب کارش رو بلده.نگران نگاهم کرد .اخمی کردم و در چهرهاش دقیق شدم.
 ببینم ،تو نوید نیستی؟خیرهام شد و با تردید گفت:
 کارن؟سری تکان دادم و بغلش کردم.
 چقدر عوض شدی.خودش را از من جدا کرد و خندید.
 تو هم همینطور .چه عجب از اینورا! فکر نمیکردم بعد از اون اتفاقا دیگه این طرفا پیدات شه.لبخند کمرنگی زدم.
 راستش خودمم فکر نمیکردم؛ ولی خب سرنوشته دیگه ،ماهعسلمون رو انداخت اینجا.ابرویی باال انداخت.
630
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 پس ازدواج کردی .مبارک باشه. ممنون.به در بسته اشاره کرد و پوفی کشید.
 باید منتظر این چیزا هم باشی.با صدای گریهی نوزاد ،روبه چهرهی هیجانزدهاش ابرویی باال انداختم و لبخند زدم.
 به شیرینی این لحظه میارزه.به سمت در دوید که همزمان باز شد و شیوا بچه به بغـ*ـل و رنگپریده بیرون آمد.
 وای! توروخدا بگیرینش.نوید با احتیاط بچه را از دستان شیوا گرفت و هیجانزده خیرهاش شد؛ اما چند لحظه بعد با نگرانی پرسید:
 یلدا چطوره؟شیوا همانطور که نفسنفس میزد گفت:
 شما رو صدا میزد.هنوز آرام نشده بود که نوید دوباره بچه را بغلش داد و داخل خانه دوید .شیوا با وحشت ثابت ایستاد و به بچه خیره
شد.
از چهرهی نگران و بانمکش خندهام گرفت و جلوتر رفتم.
 چی شده؟ تو که بچهداریت خوب بود.نگاه نگرانش را از بچهی گریان گرفت و با چشمان درشت شده توپید:
 من؟متعجب نگاهش کردم که هول گفت:
 آهان ،آره .خب این فرق داره .تازه به دنیا اومده.دستبهسـ*ـینه ابرویی باال انداختم.
 بچهی حامدم تازه به دنیا اومده بود.زیر لب غر زد:
 لعنت به این شانس!چشمانم درشت شد.
 چی؟درمانده نگاهم کرد.
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 هیچی ،به جا وایسادن و به من خندیدن ،بیا کمک خب .این خیلی کوچیکه ،االن قل میخوره میفته.آهی کشیدم .روبهرویش ایستادم و دستانم را جلو بردم.
 خیلهخب بابا سکته نکن .تو چهجوری میخوای بچهدار بشی؟ بدش من.خودش را عقب کشید.
 وای نه! میترسم بیفته .خودت بگیرش.خندیدم.
 خب تا تو ندیش که من نمیتونم بگیرمش.با اخم توپید:
 من این چیزا حالیم نمیشه .وای توروخدا یه کاری کن.پستسرش ایستادم و دستانم را روی دستای لرزانش گذاشتم.
 نترس .من دستات رو گرفتم .مراقبم .نمیذارم بیفته.کمی آرامتر شد؛ اما همچنان با استرس گفت:
 مطمئنی؟خندیدم و بـ..وسـ..ـهای روی گردنش زدم.
 مطمئنم.توپید:
 اه کارن! االن چه وقت اینکاراست؟خندیدم.
 خودت گفتی من یه فرصتطلبم.به بچه چشم دوختم.
 خب ،حاال این خوشگل دختره یا پسر؟ پسر. اوم ،تو دختر میخوای یا پسر؟غرید:
 من تا تو رو بزرگ نکنم هیچی نمیخوام .انقدرم در گوش من شر و ور وزوز نکن من تو شرایط خوبی نیستم.خندیدم که همان لحظه مادربزرگ از خانه بیرون آمد و با چشمانی درشت شده خیرهی ما شد.
 چرا همچینین شماها؟632
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شیوا نالید:
 آخه این بچه خیلی کوچیکه مادربزرگ .میترسم بیفته.خندید و جلو آمد .بچه را آرام از زیر دستمان کشید و خیرهاش شد .لبخندی زد.
 کارنم وقتی به دنیا میومد همین قدری بود.نگاهش را به من و شیوا دوخت.
 خودم به دنیا آوردمش؛ ولی برعکس این ،بچهی پرسروصدایی بود.شیوا خندید و روبه من ابرویی باال انداخت.
 همون فلفل نبین چه ریزهی خودمون!مادر بزرگ خندید.
 دقیقاً .خیلهخب ،شما دیگه برین خونه ،منم بچه رو تحویل بدم میام.سریع گفتم:
 نه ،شما پیش مادر و بچه بمونین .ما یکم این اطراف قدم میزنیم. باشه ،پس زود برگردین. چشم.دست پشتکمر شیوا گذاشتم و به جلو هدایتش کردم .لبخندی زد.
 خب ،میبینم که باالخره از خر شیطون پایین اومدی و بودن با زنت رو به تنهایی ترجیح دادی .حاال کجا قرارهببریم؟
 همون جایی که با هومن و هستی و مادرم بازی میکردم. آهان ،اونوقت چرا؟متعجب نگاهش کردم.
 چرا داره؟ فکر کردم دوست داری این اطراف رو ببینی.تکخندهای کرد.
 اون که آره.خیرهی چشمانم شد.
 ولی دلیل تو این نیست .تو فقط میخوای که بیرون از اون خونه باشیم .هرجا غیر از خونهی مادربزرگت .چرا؟جا خوردم .ایستادم که ادامه داد:
 تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی .اون چیه که از گفتنش میترسی؟633
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آب دهانم را قورت دادم.
 من از گفتنش نمیترسم .فقط برام سخته.خیرهی چشمانش شدم.
 ولی تو رو نمیدونم .چند روزیه میخوای یه چیزی رو بهم بگی ولی...شیوا هم مثل من جا خورد .هول گفت:
 من چیزی رو از تو پنهون نمیکنم.لبخند کجی زدم.
 شیوا من احمق نیستم .وقتی بهت فشار نمیارم ،دلیل بر نفهمیدنم نیست .فقط میخوام خودت واسه گفتنش پیشقدمبشی .تو خیلی زود راز من رو میفهمی .مخصوصاً حاال که اینجاییم.
دستان یخ زدهاش را گرفتم.
 مطمئن باش بعد از این ماجراها دیگه هیچ موضوعی نمیتونه من و تو رو از هم جدا کنه .پس توقع دارم تو همخیلی زود دلیل این یخ کردنا و استرسای وقت و بیوقتت رو بهم بگی.
دستانش را از میان دستانم بیرون کشید و نگاهش را دزدید .ذوقزده جلوتر از من بهسمت رودخانه دوید .کفشهایش
را درآورد و پاهایش را در آب سرد فرو برد.
بهسمتش دویدم و اعتراض کردم.
 چیکار میکنی شیوا؟ سرما میخوری.لبخندی زد.
 مهم نیست .حس خیلی خوبی داره!نچی کردم و جلو رفتم.
 دیوونهای بهخدا.کمرش را گرفتم و در یک حرکت بلندش کردم .روی شانهام گذاشتمش که شروع به جیغ و داد و دست و پا زدن
کرد.
 چیکار میکنی کارن؟ بذارم زمین.خم شدم و کفشهایش را از روی زمین برداشتم.
 شرمنده ،ولی من اومدم ماهعسل .نه اینکه دورهی مریضداری ببینم.قدم برداشتم و بیتوجه به جیغ و دادهایش بهسمت خانه رفتم.
***
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نالیدم:
 مامانجون بیخیال دیگه .فردوسی خودش سی سال داشته این رو مینوشته ،حاال ما چطور تو یه شب تمومشکنیم؟
شاهنامه را به دستم داد و غرید:
 امون از شما جوونا .انقدر غر نزن دیگه پسر .این سنت از پدرِ پدرِ پدرِ پدربزرگت به ما رسیده.نچی کردم.
 خدا بیامرزتش؛ ولی فکر کنم یه سه چهار قرنی از اون دوران گذشته .االن دیگه این رسم و رسومات نیست بهخدا.بهسمت شیوا هلم داد.
 انقدر حرف نزن پسرجون .شب بهخیر.وارد اتاقش شد و در را به هم کوبید .درمانده و عصبی به شیوا که از خنده قرمز شده بود ،نگاه کردم و توپیدم:
 تو هم که فقط بخند .انگار هنوز متوجه نیستی خانمخانما .اگه من قراره عین جغد کل شب بیدار بمونم و این روبخونم ،تو هم باید بیدار باشی و گوش بدی .بهت که گفتم ،این رسم و رسومات پدرمون رو درمیاره.
خندهاش را خورد و جدی شد.
 اوالً ،این خنده به پای اون خندههایی که تو سر بچهداری من کردی در .دوماً ،خب که چی؟ فکر کردی نمیتونمکل شب رو بیدار بمونم؟
پوزخندی زدم.
 هه! فکر کن بتونی.دستانش را به پهلو زد.
 حاال میبینی .هرکی خوابش ببره باخته.مادر بزرگ از اتاقش داد زد:
 شما دوتا که هنوز اونجایین .برین شاهنامهتون رو بخونین.صدایم را پایین آوردم و روبه شیوا گفتم:
 قبول!.***
نگاه وحشتزدهام روی چشمان آبی آسمانی و بیحرکتش ثابت مانده بود و پاهای لرزانم توانایی قدم برداشتن بهسمت
جسم بیجانش را نداشت .مغزم هنوز نمیتوانست اتفاقاتی که افتاده بود را هضم کند .تا چند دقیقه پیش همه چیز
خوب بود ولی حاال...
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بابا با دستی لرزان تکانش داد و صدا زد:
 ساناز؟ ساناز صدام رو میشنوی؟دست بیجانش را باال آورد و انگشت روی رگش گذاشت.
 لعنتی نبض نداره .آمبوالنس خبر کنین .زود.نگاهش که به من افتاد اخمی کرد.
تو چرا اومدی اینجا؟ مگه نگفتم پیش مامان بزرگت بمون؟ هان؟دوباره نگاه حیرانم را به صورت مامان دوختم و آهسته جلو رفتم.
 بابا چرا مامان چشاش اینجوریه؟ چرا لباساش خونیه؟چند نفر وارد خانه شدند .بابا سریع و نگران پرسید:
 چی شد؟نگاهم روی چهرهی مادرم بود؛ ولی صدای شرمنده و ترسان یکی از آنها به گوشم رسید.
 قربان متأسفانه گمشون کردیم.بابا داد زد:
 یعنی چی که گمشون کردیم؟ بیعرضههای احمق مگه شما پلیس نیستین؟ باید از زیر سنگم شده پیداش کنین.اون فقط یه بچهس میفهمین؟ بچه .زود از جلو چشمم گم شین .تا پیداش نکردین برنمیگردین.
نگاه درمانده و عصبیاش را از آنها گرفت و به من افتاد .توپید:
 تو چرا هنوز اینجایی کارن؟ بهت گفتم برو.اشکهایم جاری شد.
 من فقط با مامانم میرم.با قدمهایی لرزان جلوتر رفتم.
 مامان پاشو.بابا بهسمت در هلم داد و فریاد زد:
 گفتم برو بیرون .برو بیرون کارن.از دادش به خودم لرزیدم .همانطور وحشتزده عقبعقب میرفتم که زیر پایم خالی شد و سرم محکم به چیزی
خورد .دیدم تار شده بود .صدای گریان و نگران مادرربزرگ در گوشم پیچید:
 کارن؟ کارن؟یک نفر مدام تکانم میداد و صدا میزد:
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 کارن؟ کارن بیدار شو.وحشتزده از جا پریدم و نفسنفسزنان به اطراف نگاه کردم .سرانجام روی چشمان نگران شیوا ثابت ماندم و آب
دهانم را بهسختی قورت دادم که دست روی شانهام گذاشت و مضطرب اجزای صورتم را از نظر گذراند.
 کارن چی شده؟ چرا عرق کردی؟ کابوس دیدی؟بیتوجه به سؤالهای پشتسر همش ،پتو را کنار زدم و بلند شدم .در اتاق را باز کردم و بهسمت خروجی ساختمان
رفتم .شیوا پشتسرم دوید.
 کجا میری نصفه شبی؟مسیرم را خیلی خوب بلد بودم .همین امشب باید سراغش میرفتم .باید این جنگ چندین سالهای که بین قلب و
عقلم راه افتاده بود را خاتمه میدادم.
همین که در را باز کردم ،سوز هوا میان تن خیسم پیچید .توجهی نکردم و کفشم را پوشیدم .پا تند کردم و بهسمت
همان جایی که باید میرفتم راه افتادم .حتی صدای غرش رعدوبرق و بارش باران هم نمیتوانست ذرهای از سرعتم
بکاهد .باالخره رسیدم .نگاهم را به سنگ مشکی و خیس دوختم و زانوهای بیجانم را روی زمین انداختم .دستم را
روی سنگ سرد و تر کشیدم و بهسمت عکس سیاه و سفیدش سوق دادم .تمام شد .باالخره این بغض چنین ساله
ترکید .حاال قلبم آروم میگرفت؟ آرامش به شبهای طلسمشدهام برمیگشت؟
نگاهم روی لبخندش ثابت ماند و صدای آرام بخشش در گوشم پیچید.
بسه دیگه کارن! آدم که واسه یه زخم کوچولو انقدر گریه نمیکنه.هق زدم.
 آخه خیلی درد داره مامان.اشکهایم را با انگشت اشارهاش پاک کرد و لبخندی زد.
 تحمل کن عزیزم...دستش را روی قلبم گذاشت و ادامه داد:
 باید اونقدر قدرت تحملت رو ببری باال که اگه این درد گرفت ،از پا در نیای.دست روی قلبم گذاشتم و نگاهم را به آسمان تیرهی شب دوختم .زجه زدم:
 تحمل کردم مامان .میشنوی؟ تو تموم این ساال مشکالت رو به جون خریدم .پس چرا دارم از پا درمیام؟بغلم کرد و زمزمهوار گفت:
 سختیا تو رو قدرتمند میکنن پسرم.از آغوشش جدا شدم و بینیم را باال کشیدم.
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 ینی بازوام مثل بابا میشه؟خندید.
 نمیدونم؛ ولی اونقدری قوی میشی که بتونی از پس هرچیزی که بخواد تو رو برنجونه یا بهت آسیبی بزنه ،بربیای.گریان داد زدم:
 پس چرا نشدم؟ چرا سختیایی که ازشون حرف میزدی نتونستن من رو قوی کنن؟ من هنوزم همون پسربچهیهفت ساله و ضعیفم .همونی که نمیتونست رفتنت رو باور کنه .هنوزم نمیتونم .همونی که از ترس بیهوش دیدنت
عقب وایساده بود .من هنوزم همونجام .هنوزم دور از واقعیت ایستادم .هنوزم میترسم .هنوزم منتظر گرمای آغوشتم.
من هنوزم بهت احتیاج دارم.
سرم را روی سنگ سرد و سخت گذاشتم .حاال اشکهایم اجازه داشتند بیمهابا و سرکش جاری شوند .همه چیز
سرجای خودش برگشته بود .آن پسربچهی هفت ساله و ضعیف ،باالخره از جلد سروان کارن احمدی ،پلیس جوان و
باهوشِ ادارهشان بیرون آمد .چهرهی واقعی من همین بود .همانقدر ضعیف ،همانقدر بی پناه و همانقدر نیازمند به
وجود تو.
»Tu meri neendo me sota hai
تو درون خواب من ،خوابیدی
(تو رو خواب میبینم)
Tu mere ashqo mein rota hai
تو اونجایی ،درون قطرهی اشکم
Sargoshi si hai khayalon mein
تو ،توی خیالم نجوا میکنی
Tu na ho, phir bhi tu hota hai
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حتی وقتی که اینجا نیستی،
انگار یه جورایی هستی»
جسم نرم و گرمی روی کمر و شانههایم قرار گرفت .سرم را باال آوردم و نگاهم را به چشمان خیس از اشک شیوا
دوختم .کنارم نشست و لبخند کمرنگی زد.
 منم عین خودت .اصالً حوصلهی مریضداری ندارم.آب دهانم را بهسختی قورت دادم.
 تو اینجا بودی؟آهسته سرش را تکان داد.
 امروز مامانجون همه چی رو راجع به مادرت و اون روز برام گفت و االنم همهی حرفات رو شنیدم.به عکسی که روی سنگ مشکی حک شده بود ،خیره شد و لبخندی زد.
 چقدر زیباست! درسته عکسش سیاه سفید و تاره ،ولی تابلوئه که چشما و لبخندت به اون رفته.نگاهم را از شیوا گرفتم و دوباره به چهرهی مهربانش دوختم .چشمانم روی نگاه جادوییاش ثابت ماند.
 خیلی مهربون بود .عادت داشت به همه کمک کنه.لبخند کمرنگی زدم.
 یه لحظه هم نمیتونست اون لبخند افسانهای رو از چهرهش برداره .حتی میون عصبانیت. پس مادرت زن فوقالعادهای بوده .لبخند زدن تو هر شرایطی ،قدرتی نیست که هرکسی داشته باشه.سرم را تکان دادم و نفسم را پرحسرت و عمیق بیرون فرستادم.
 تو نمیتونی تصور کنی که اون چه آدمِ ...چه فرشتهی مهربونی بود .حتی اگه به حرفش گوش نمیدادم ،بازم بامحبت باهام رفتار میکرد.
آرام خندید.
 هوم ولی مادربزرگت کامالً برعکسه .اگه بفهمه ما شاهنامه نخونده خوابمون بـرده ،سیاه و کبود از خونش میندازتمونبیرون.
نگاهش کردم و خندیدم.
 کجای کاری؟ این تازه اولیش بود. فکر کنم مامانجون مثل این بازیای کامپیوتری مجبورمون میکنه تا وقتی این مرحله رو رد نکردیم ،تکرارشکنیم.
خندیدم و دستم را دور شانهاش حلقه کردم.
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 آره ولی خب غصه نخور .احتماالً یه صد سال دیگه موفق میشیم .ما همین االنشم ده صفحهش رو خوندیم.خندید .مرا به آغوشش کشید و موهایم را نوازش کرد.
 مهم نیست چقدر طول بکشه .وقتی با هم باشیم ،حتی صد سال هم زمان کوتاهیه.محکم بغلش کردم و قطرهی اشکی روی گونهام سرازیر شد.
 کاش مادرم اینجا بود و تو رو میدید.آب دهانش را قورت داد و با صدای دو رگهای گفت:
 اون همین االنشم داره ما رو میبینه کارن .از اینکه تو موفق و خوشحالی ،لبخند به لبش میاد.همون لبخندای افسانهای! پس چرا با غصه خوردن ناراحتش میکنی؟ هان؟ قوی باش! اگه تو خوب باشی ،روح
مادرت هم در آرامشه.
 نباید به این زودی میرفت ...نباید اینطور بیرحمانه کشته میشد ...نباید...از آغوشم جدا شد و صورتم را با دستان لرزانش قاب گرفت .نگاه خیسش را به چشمانم دوخت.
 تو زندگی ما آدما ،خیلی نبایدا اتفاق میفته کارن!کنار اومدن باهاشون سخته ،ولی اینکه بخوای هر روز و هر شببهخاطرش خودت رو رنج بدی هم کار درستی نیست .این زندگیه کارن! درست مثل یه دریای عمیق و طوفانی! تو
دوتا راه بیشتر نداری؛ بشینی و غرق شدن خودت رو نظارهگر باشی یا اینکه با بیشترین توان شنا کنی! اونقدر بری
که باالخره به ساحل برسی.
حرفی برای گفتن نداشتم .دوباره به آغـ*ـوش گرم و مهربانش پناه بردم و آهسته اشک ریختم.
گریه کرد ،گریه کردم؛ شاید به اندازهی تمام این بیست سال!
Hai sila.. tu mere dard ka
تو نتیجهی دردای منی
Mer dil ki duaayein hain
اینا بهخاطر دعاهای دلمه
Teri galiyan… galliyan teri, galliyan..
Mujhko bhaavein galiyan, teri galiyan
وادی تو ،وادی تو،
من شدم شیفتهی وادی تو
Teri galiyan…galiyaan teri, galliyan..
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Yuhin tadpaavein, galliyan teri, galliyan
وادی تو ،وادی تو
عذابم میده ،این وادی تو
***
با چشمان بسته نچی کردم.
 ای بابا شیوا انقدر وول نخور دیگه عزیزم! بذار دو روز که به بهونهی ماه عسل اداره کنسله ،یهذره بیشتر بخوابم! منم همین رو میخوام .منتها اگه شما لطف کنی و دستت رو از دور گردن بیچارهی من کنار بکشی؛ آخه دارم خفهمیشم!
این ...اینکه صدای شیوا نبود! چند لحظه برای باال آمدن سیستمعامل مغزم و درک شرایط الزم بود؛ ولی خب باالخره
به خود آمدم و عمق فاجعه را دریافتم! چشمهایم باز و همزمان چهارتا شد!
نگاه شاکیاش درست در پنج سانتی صورتم قرار داشت! تا به حال هیچ فیلم ترسناکی را از این فاصلهی نزدیک با
کیفیت فول اچ دی و تصویر سه بعدی ندیده بودم!
داد بلندی کشیدم و همزمان از جا پریدم:
 تو اینجا چیکار میکنی؟!چشمان خوابآلودش را ریز کرد و با اخم توپید:
 ای بابا چرا داد میزنی؟! خواب از سرم پرید!بالشتم را برداشت و روی صورتش گذاشت .غلطی زد و نالید:
 آسایش نداریما!عصبی بالشت را از زیر دستش کشیدم.
 این منم که از دست تو آسایش ندارم! کی اومدی؟پهلوبهپهلو شد و با چشمان بسته نچی کرد:
 نترس! این مصیبت خیلی وقت نیست رو سرت آوار شده! دو ساعت پیش رسیدم.دستم را به پهلو زدم ،سرم را تکان دادم و همزمان نفسم را پرحرص بیرون فرستادم.
 اشتباهت همینجاست دیگه! این مصیبت دو ساعت نیست که رو سر من آوار شده ،متاسفانه بیستوشش ساله!بالشت را از زیر دستش کشیدم و لگد محکمی به رانش زدم.
 پاشو ،پاشو اون تن لشت رو جمع کن!غرغرکنان و خوابآلود روی تشک نیمخیز شد و پشت پایش را ماساژ داد .خوابآلود توپید:
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 چه غلطی داری میکنی؟! ناقصالعضو شدم! به درک که شدی! تو اینجا چه غلطی میکنی؟!نچی کرد و از جا بلند شد.
 االن این جای تشکرته؟! واقعاً که!پوزخندی زد:
 متأسفم برات! من رو بگو کار و زندگیم رو بهخاطر همچین آدمی ول کردم اومدم اینجا! اومدم مراقبش باشم مبادازیر بار سنگین رسمورسومات کمرش بشکنه!
نزدیکم شد.
 خیلی نمکنشناسی!کالفه و عصبی سرم را تکان دادم.
 کار و زندگی آره؟! اون هم بهخاطر من!ابرویی باال انداختم و دست به پهلو پوزخندی حرصی زدم.
 نه آقا هومن! خر خودتی! تو اومدی من رو عذاب بدی! میخوای ماه عسلم رو کوفتم کنی!لبش را به دندان گرفت و چشمانش را درشت کرد.
 هیع! خاک به سرم! آخه چرا من باید همچین کاری کنم؟! تو واقعاً راجع به من چی فکر کردی؟!چشمکی زد و با لبخندی شیطنتآمیز گفت:
 من فقط میخوام تو خوشیتون شریک باشم!صدایم را پایین آوردم ،از میان دندانهای قفلشدهام غریدم:
 من و شیوا اومدیم ماه عسل هومن ،میفهمی؟!اگه قرار بود بقیهی فکوفامیل هم باشن که دیگه اسمش ماه عسلنبود! این یه مسافرت دونفریه .گرفتی یا این یکی هم مثل بقیهی چیزا باید حالیت کنن؟!
خندید.
 عیب نداره حاال!چشمکی زد.
 از دیروز تا حاال دونفری بوده ،از امروز به بعد میشه سهنفری!چشمانم درشت شد و نفسی عمیق و حرصی کشیدم.
 وای هومن! وای!توپیدم:
642
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 یعنی خاکبرسرت که اندازهی یه چغندر هم شعور نداری! این همه سال اگه با دیوار حرف زده بودم موثرتر بود تابا تو!
پوفی کشیدم:
 بیخیال! شیوا کجاست؟ گفت کنار دریاچه میرم.از پنجره نگاهی به بیرون انداختم؛ باران از دیشب تا حاال یکسره میبارید .متعجب پرسیدم:
 تو این بارون؟!هومن دوباره خودش را میان تشک انداخت.
 من نمیدونم واهلل.آهی کشیدم .بارانیام را از روی چوبلباسی برداشتم و بعد از رفتن چشم غرهای به هومن ،از اتاق خارج شدم.
کتانیهایم را به پا کردم و بارانیام را پوشیدم .بهسمت دریاچه که تقریباً با فاصلهی زیادی از خانهی مادربزرگ،
نزدیک جنگل قرار داشت رفتم.
شیوا خودش را میان پتویی که روی شانهاش انداخته بود ،پیچیده و کنار دریاچه ایستاده بود.
بهسمتش دویدم؛ اما او آنچنان غرق فکروخیال و محو تماشای دریاچه بود که حتی متوجه حضورم نشد! آهسته دست
روی شانهاش گذاشتم .هینی کشید و سریع بهسمتم چرخید .وحشتزده نگاهم کرد .چند لحظه بعد دست روی
سـ*ـینهاش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
 پوف! تویی کارن؟! ترسوندیم! ببخشید ...نمیخواستم اینجوری بشه.لبخند کمرنگی زد:
 مهم نیست.اخم کردم.
 تو اینجا چیکار میکنی؟ نمیگی زیر این بارون سرما میخوری؟! میخواستم یهکم هوا بخورم .تو خونه داشتم خفه میشدم.پتوی نازکی که دور شانهاش انداخته بود ،مرتب کردم و لبخندی زدم.
 پس چرا من رو صدا نزدی؟ابرویی باال انداختم.
 تنهایی تنهایی؟!643
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خندید.
 تو اونقدر غرق خواب بودی که حتی با وجود اونهمه سروصدایی که هومن موقع اومدنش به راه انداخت ،بیدارنشدی! دلم نیومد خوابت رو به هم بزنم.
خیره به چشمانش لبخندی زدم که تازه متوجه قرمزیشان شدم.
اخم کردم.
 تو ...تو گریه کردی؟هول و دستپاچه گفت:
 نه ،چطور مگه؟!عین بازجوها سریع و جدی گفتم:
 پس چشمات؟!تکخندهای کرد.
 ها! نه بابا گریه چیه؟! قرمزی چشمام بهخاطر اینه که از دیشب تا حاال اصالً خوابم نبرده .چشمام تازه داشت گرممیشد که آقا هومن تشریف آوردن!
مشکوک نگاهش کردم.
 که اینطور...دست پشت کمرش گذاشتم و به جلو هدایتش کردم.
 پس زودتر داخل بریم؛ تو باید بخوابی.نگاهم را به مسیر دوختم که با صدای آرام شیوا دوباره بهسمتش برگشتم.
 کارن!خیرهی چشمان خسته و به نظر ناراحتش شدم و با تردید گفتم:
 جانم؟لبخندی نصفهنیمه زد.
 من...غیرمنتظره مرا به آغوشش کشید و با صدایی لرزان کنار گوشم زمزمه کرد:
 من خیلی عاشقت شدم! دلم نمیخواد هیچوقت بینمون جدایی بیفته!لبخندی زدم و سرش را نوازش کردم.
 هیچوقت! هیچوقت چنین چیزی اتفاق نمیافته! تو برای چی انقدر نگران و آشفتهای؟!644
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با صدای هومن ،هردو به خود آمدیم و سریع از هم جدا شدیم.
 شرمنده که میون لحظات ناب عاشقانتون پریدم؛ ولی مامان جون کارتون داره!چشمکی زد و با شیطنت گفت:
 گمونم امروز قراره بیچارتون کنه!آه از نهادم بلند شد و درمانده به شیوا نگاه کردم.
 وای! فکر کنم مرحلهی دو قراره شروع بشه!***
نگاه حسرتآمیزم را به هومن که با اشتها و بیتوجه به ما لقمههای بزرگش را قورت میداد ،دوختم.
 یعنی جدی جدی ما نمیتونیم بخوریم؟!مادربزرگ غرید:
 چندبار باید یه چیز رو تکرار کنم کارن جون؟!گفتم اولین صبحونهی عمرتون و...پریدم وسط حرفش و نالیدم:
 باید خودمون آماده کنیم! بله ،میدونم خیلی مهمه و این رسم از پدرپدرپدرپدربزرگ جانمون به ارث رسیده!مظلوم به چهرهی حقبهجانبش نگاه کردم و با التماس گفتم:
 ولی بیخیال مامان جون! ما اولین صبحونهی زندگی مشترکمون رو با اجازتون تو خونهی خودمون خوردیم!دستبهسـ*ـینه و جدی گفت:
به من ربطی نداره! اگه میخواین گشنگی نخورین زود باشین! تخممرغ ،شیر و نون .مسئولیت هرسهشون با خودتونه!نالیدم:
 مامان جون به خدا ما به یه فنجون چای خالی هم راضی هستیم!درمانده به شیوا نگاه کردم.
 مگه نه؟نفسش را عمیق بیرون فرستاد و ابرویی باال انداخت.
 التماس فایده نداره کارن جان!پوفی کشیدم و چشمغرهای به هومن که ریز میخندید رفتم .رو به شیوا گفتم:
 پس بریم دیگه! چاره چیه؟!همراه هم بهسمت در خروجی رفتیم .همانطور که از کنار هومن میگذشتم ،لب زدم:
 بخند آقا هومن ...بخند ...ولی یادت نره که این رسمورسومات در آیندهای نزدیک انتظار خودت هم میکشه!645
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از خانه خارج شدیم .شیوا دستی به کمر زد و گفت:
 باز هم خوبه که بارون بند اومده .بهنظرم بهتره اول سراغ دوشیدن شیر بریم.بهناچار سری تکان دادم و همراه هم بهسمت گاوها رفتیم .هردو منتظر به هم چشم دوختیم که شیوا توپید:
 چیه؟! نکنه توقع داری من شیر بدوشم؟!حقبهجانب گفتم:
 واهلل معموالً این کار رو خانوما انجام میدن! من باید خودم رو واسه مراحل بعدی آماده کنم!چشمغرهای رفت و بعد از برداشتن سطل ،کنار گاو نشست .به قیافهی بیخیالش خیره شد و آهی کشید:
 لجبازی نکنیا! خواهشاً یه امروز رو با ما راه بیا!لبخند کجی زدم و دستبهسـ*ـینه محو تماشای شیر دوشیدن با اکراه و ناشیانهاش شدم .همانطور که انتظارش را
داشتم ،خیلی موفق نبود و نتوانست حتی یک قطره هم جمع کند! سرش را جلوتر برد و غرید:
 فکر کنم این هم از شانس ما شیرش خشک شده!همان لحظه از فشار دستش گاو صدایی عصبی سر داد و گمانم هرچه شیر داشت و نداشت ،روی سروصورت شیوا
پاشید!
زدم زیر خنده و به چهرهی عصبانی و درماندهاش خیره شدم؛ قطرات شیر بود که مثل بارانِ چند دقیقهی پیش از
سروصورتش چکه میکرد!دهنانش از حیرت باز مانده بود .آرامآرام از جا بلند شد و عین مجسمه بیحرکت ایستاد!
با خنده جلو رفتم و دستبهکمر روبهرویش ایستادم .نگاهی به سرتاپایش انداختم.
 به به! میبینم که چندان موفقیتآمیز نبود!قدمی بهسمتم برداشت و همزمان با حرص توپید:
 میخندی؟! تو مثالً شوهر منی! بعد به جای کمککردن نیشت تا بناگوش بازه؟!دست مشت شدهاش را باال آورد.
شیطونه میگه...با خنده عقبعقب رفتم و دستم را برای حفاظت از خودم جلو آوردم.
 وای نه نه! ببخشید غلط کردم!حرصی پایش را به زمین کوبید و چشمغرهای رفت .سطل شیر را برداشت و بهسمتم گرفت .ابرویی باال انداخت.
 حاال نوبت شماست! ببینم چه گلی به سرمون میزنی!سـ*ـینه سپر کردم ،با اعتمادبهنفس جلو رفتم و سطل را از دستش گرفتم.
 از اول هم میدونستم کار خودمه!646
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با شیطنت چشمکی زدم.
 فقط میخواستم یهذره بخندم!سری تکان داد و لبخندی زد که از صدتا فحش بدتر بود! کمی عقب رفت و دستبهسـ*ـینه با ابرو به گاو اشاره کرد.
 منتظرم!لبخند کجی زدم و کنار گاو نشستم .سطل را گذاشتم و مشغول دوشیدن شدم.
یک دقیقه ،دو دقیقه ،سه دقیقه! هرچقدر صبر کردم فایدهای نداشت.
رو به شیوا که با همان حالت قبلی و پوزخند نگاهم میکرد ،گفتم:
 نه ،انگاری این گاوه واقعاً یه چیزیش هست!خم شدم ،سرم را زیر بدنش بردم و کارشناسانه گفتم:
 این سیستمش به هم ریخته ،شایدم لج کرده!وگرنه چه دلیلی داره بعد از نیم ساعت که ما رو عالف خودش کرده،یه قطره شیر هم نده؟! اگه امروز این...
مشغول سخنرانی بودم که ناگهان ،گاو عزیز خیلی ریلکس و باادب روی سرم نشست و دادم به هوا رفت:
 وای! بلند شو!صدای خندهی شیوا در گوشم پیچید:
 کارت عالی بود! دمت گرم آقا گاوه!درحالیکه سعی داشتم تن سنگینش را از روی صورتم که احتماالً پرس شده بود بلند کنم ،غریدم:
 میخندی؟ به جای تشویقکردن این ،بیا کمک شوهرت ،االن خفه میشم!با خنده گفت:
 چی گفتی؟ شرمنده کارن جان ،صدات از اون زیر نمیرسه!شروع کردم به دستوپازدن که باالخره همسر گرامی ملتفت شدند رو به موت هستم و به کمکم آمدند! با هر بدبختی
بود ،نجات پیدا کردم .نشستم و شروع کردم به نفسنفسزدن.
شیوا روبهرویم ایستاد و خندید.
 میبینم که پروسه موفقیتآمیز نبوده!نگاه حرصیام را باال بردم و خیرهی صورت از خنده قرمزش شدم.
 تو هنوزم داری میخندی؟!به زحمت از جا بلند شدم.
647
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 یعنی خاکتوسر من با این زنم! موندم عاشق چیه تو شدم! فکر کنم بهخاطر اینکه قبلنا یهذره خلوچل بودی؛ ولیحاال...
خندهاش را خورد و چشمانش ناراحت خیرهام شد.
ادامه دادم:
 ولی حاال دیگه رسماً رد دادی!چشمانش درشت شد .دستش را کشیدم.
 بیا اینجا ببینم .باید دوتایی با هم از پس این بربیایم!***
هرچند نیم ساعت دیگر هم گذشته بود؛ ولی با اولین قطرهی شیری که میان سطل چکید ،هردو همزمان از شدت
هیجان و خوشحالی خندیدیم!شیوا ذوقزده گفت:
 وای کارن موفق شدیم!هیجانزده ادامه دادیم و باالخره با شوخی و خنده ،یک سطل پر ،شیر جمع کردیم.
به هم خیره شدیم و هردو ذوقزده با هم دستهی سطل را گرفتیم .از جا بلند شدیم و با احتیاط بهسمت خانه رفتیم.
بازکردن در همانا و روبهرو شدن با قیافهی طلبکار مادربزرگ همانا!
شاکی توپید:
 اینهمه وقت کوه...اما با دیدن قیافههای دربوداغانمان ،چشمانش درشت شد.
 ای ...این چه وضیه؟!هومن هم هنوز بیرون نیامده از اتاق ،صدای خندهاش به آسمان رفت.
 وای خدا! رفتین شیر بدوشین یا بجنگین؟!هردو ابتدا نگاهی متعجب به هم و سپس به سرووضعمان انداختیم .ای وای من! تمام لباسهایم پر از خاک و کثیفی
شده بود! نگاهی به شیوا انداختم که دیدم بله! وضعیت او از من هم بدتر بود! رسماً خاک شیر شده بود! البته نه از آن
خاک شیرهای شربتی خوشمزه؛ خاک و شیر! هردو لحظهای متحیر ،مات هم شدیم و بعد زدیم زیر خنده.
سطل را از شیوا گرفتم و بهسمت مادربزرگ رفتم.
 بیخیال .مهم اینه که تونستیم .خیلی هم خوش گذشت تازه!سرم را به عقب چرخاندم.
 مگه نه؟648

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

شیوا تندتند و با لبخند سرش را تکان داد.
 اوهوم!مادربزرگ نگاهی به سطل انداخت و دوباره به من خیره شد.
 اونوقت کل این رو خودتون میخواین تمومش کنین؟!نگاهم را به سطل دوختم و با منومن گفتم:
 خب ...خب...از دستم کشید و غرید:
 بخواین هم نمیشه؛ هنوز دوتا مورد دیگه مونده .یادت که نرفته؟!اعتراض کردم:
 ولی...با لحنی کشید غر زد:
 کارن!آهی کشیدم:
 خیلهخب رفتیم.دست شیوا را گرفتم و نگاهش کردم.
 تخم مرغ!***
یعنی اگر سراغ مرغهای ساکنان قحطیزدهی سومالی میرفتیم ،بیشتر موثر بود تا مرغهای مادربزرگ! همهجا را
گشتیم؛ ولی دریغ از یک تخم مرغ!
دستم را به کمرم که از اینهمه مدت خم شدن و میان مرغها گشتن خم شده بود ،زدم و کالفه نچی کردم.
 ای بابا پس اینهمه مرغ اینجا چه غلطی میکنن؟! سینما که نیومدین! یهذره کار هم خوب چیزیه!صدای خندهی شیوا به هوا رفت.
 وای خدا! تو دیوونه شدی کارن! داری با مرغا حرف میزنی؟!نگاهی عصبانی به شیوا انداختم و چشمانم را درشت کردم .نفسم را پر حرص بیرون فرستادم و شاکی غریدم:
 شیوا ،نخند! مگه نمیبینی تو چه وضعیتی گیرافتادیم!خندهاش را بهزور خورد.
 ببخشید! آخه خیلی باحال داشتی باهاشون حرف میزدی.649
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دوباره زد زیر خنده .نگاه عصبیام را از او گرفتم و به مرغها دوختم.
 تنبالی بیخاصیت!نگاهم روی یکی از آنها ثابت ماند و سقلمهای به پهلوی شیوا زدم .خندهاش را خورد.
 چیه؟به مرغ اشاره کردم.
 انگار قصد داره کمکمون کنه!شیوا هیجانزده گفت:
 آ ...آره!هردو بهسمتش دویدیم و دوطرفش سرپا نشستیم .با ذوق خیرهاش شدیم .شیوا دستی روی پرهایش کشید و با
مهربانی گفت:
 قربونت برم که قراره برامون تخم بذاری.نگاهم را به شیوا دوختم و لبخند کجی زدم.
 نمیدونستم تو هم مثل من بلدی با مرغا حرف بزنی!چشمغرهی وحشتناکی رفت.
 کارن ،هیچی نگو ،بذار کارم رو بکنم!تکخندهای کردم.
 اُکی ،مشغول باش.شروع کرد به نازونوازشکردن و حرفزدن با مرغ جان! آنقدر با محبت حرف میزد که کمکم داشت حسودیام
میشد؛ اما خب ظاهراً برعکس من حرفهایش روی شاهزاده خانم اثری نداشت!
روی شکم دراز کشیدیم و هردو ناامید خیرهی قیافهی بیخیالش شدیم .مچ دستم را زیر چانه گذاشتم و پوفی کشیدم.
 اگه اونموقع تا حاال انقدر ناز من رو کشیده بودی ،خودم سهتا تخم گذاشته بودم!با چشمان قرمزِ خوابآلودش چشمغرهای رفت.
 هنوز هم دیر نشده عزیزم!نفسی پرحرص کشیدم و چیزی نگفتم.
چانهاش را روی دستش گذاشت و پوفی کشید .همانطور محو مرغ جان بودم که پلکهایم سنگین شد و اصالً متوجه
نشدم کی خوابم برد.
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شی تیزی مدام مثل مته روی سرم میزد! باالخره کالفه شدم و پلکهایم را باز کردم که همان لحظه با چهرههای
خندان و نگاههای عجیب هومن و شیوا مواجه شدم .هومن خندید:
 خاکتوسرا! آخه طویله جای خوابیدنه؟!شیوا و من همزمان چشمغرهای به هومن رفتیم .چیزی روی سرم سنگینی میکرد! دستم را بهسمتش بردم که هومن
سریع اعتراض کرد:
 نه نه نه ،وایسا؛ هنوز عکس نگرفتم!خندید و موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید؛ اما من بیتوجه به او ،دست روی سرم کشیدم که متوجه شدم
بله! گویا مرغ جان جایی بهتر از سر مبارک بنده برای استراحت پیدا نکرده بودند! سریع از جا پریدم که همزمان با
من ،مرغ جان و تخمهایش از روی سرم سقوط کردند!چشمانم درشت شد و با سرعت نور تخممرغها را در هوا قاپیدم.
نگاه هیجانزده و خوشحالم را به هومن و شیوا دوختم .شیوا انگشتان دو دستش را در هم گره کرد ،ذوق زده باال
پایین پرید و با خنده گفت:
 وای کارن! باالخره تخم گذاشت!هومن خندید.
 ایول کارن! نمیدونستم یه همچین کلهی با برکتی داری.همراه با شیوا از طویله بیرون دویدیم و ذوقزده بهسمت خانه رفتیم .در را باز کردم و بهسمت مادربزرگ دویدم.
 مامان جون آوردیم!مادربزرگ نگاه بیخیالی به چهرهی ذوقزده و تخممرغهای داخل دستم انداخت.
 آرومتر پسرجان! جوجه شد که!روبهرویش ایستادم و تخممرغها را بهدستش دادم .نفسنفسزنان گفتم:
 خب ،این هم از این .تموم شد دیگه؟چپچپ نگاهم کرد.
 میخوای شیر و تخممرغ خالی بخوری؟! پس نونت کجاست؟!نچی کردم.
 نون رو دیگه باید با چه بدبختی پیدا کنیم؟!لبخند حرص دراری زد.
 نباید پیدا کنین ،باید درست کنین!چشمانم درشت شد.
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 جان؟!شیوا که پشتسرم ایستاده بود ،جلو آمد.
 ولی ما که بلد نیستیم!شانهای باال انداخت.
 خب یاد بگیرین.به ساعت نگاهی انداختم؛ یازدهونیم بود!
نالیدم:
 مامان جون ،ما از صبح تا حاال هیچی نخوردیم .تو رو خدا این یه مورد رو دیگه بیخیال شو!با انگشت به در اشاره کرد و جدی گفت:
 پس زود باشین ،تا وقتی کارتون تموم نشده حق ندارین برگردین!***
هرکاری کردم ،خمیر به تنور نچسبید که نچسبید .کالفه نچی کردم.
 اَه! دهنمون سرویس شد با این رسمورسومات مزخرف!نگاهی شاکی به شیوا انداختم.
 بهت گفتم اینجا بیایم کارمون ساختهست! بیا ،حاال بسوزوبساز!لبخندی زد و دست روی شانهام گذاشت.
 حرص نخور دیگه .بذار من امتحان کنم.همان بار اول که خمیر را به تنور زد چسبید!
با غرور به چهرهی متعجب و حرصیام
نگاه کرد و و ابرویی باال انداخت.
 حالواحوال بیعرضهها؟!پوزخندی زدم:
 بابا باعرضه ...بابا استاد!با چشم به تنور اشاره کردم.
 فعالً مواظب باش نونت نسوزه!لبخند مغروری زد.
 نترس نمیسوزه!652

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

نگاهم را به نان بدبخت دوختم.
 جدی؟! ولی من که اینطور فکر نمیکنم!نگاه متعجبش را از من گرفت و چرخید .با دیدن نانِ در حال جزغاله شدن هینی کشید و هول بهسمتش دوید.
 وای نه!دست بهسمت دیواره تنور برد؛ اما آخی گفت و سریع عقب کشید .شروع به فوتکردن دستش کرد .نگران بهسمتش
دویدم و دستش را میان دستانم گرفتم .نگاهی به سوختگی هرچند کوچک ،اما ناجور روی پوستش انداختم و شاکی
خیرهاش شدم.
 معلوم هست چیکار میکنی؟چرا مراقب خودت نیستی؟!دستش را جلوی صورتم آوردم و مشغول فوت کردن شدم که با صدای خندهاش نگاه متعجبم را به چشمانش دوختم.
 چیه؟! به چی میخندی؟دستش را کشید.
 بیخیال کارن .یه سوختگی کوچولو که انقدر بحث و نگرانی نداره.اعتراض کردم.
 سوختگی کوچولو؟! خیلی هم سوختگی بزرگ و بدیه .باید زودتر پیش یه دکتر بریم.بازویش را کشیدم.
 بریم!خندید.
 وسط این روستا دکتر کجا بود آخه؟!نچی کردم.
 وای راست میگی! حاال چیکار کنیم؟! یعنی چی که چیکار کنیم؟ نون بپزیم دیگه .دارم از گشنگی میمیرم!بهسمت تنور رفت که دستش را کشیدم و جدی گفتم:
 نهخیر ،تو بشین! من خودم درست میکنم .تو الزم نیست دست بزنی.چشمانش درشت شد و تکخندهای کرد.
 خیلهخب بابا ،نخورم!روی صندلی که آنجا بود ،نشست.
 اصالً هرچی تو بگی .من اینجا میشینم و فقط نگاهت میکنم!653
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با شیطنت ادامه داد.
 البته تضمینی نیست که بهت نخندم!مشغول صافکردن خمیر شدم و جدی گفتم:
 مهم نیست .هرچقدر میخوای بخند؛ ولی حق نداری دست به چیزی بزنی!خندید.
 چشم!ن
برعکس دو مورد قبلی این پروژه خیلی بیشتر از خیلی طول کشید؛ اما باالخره موفق شدم و همراه با دوعدد نا ِ
بدشکل و قیافه ،بهسمت شیوا رفتم.
 باالخره تموم شد! پاشو بریم که دیگه روده کوچیکِ ،بزرگ رو بلعید!خندید و از جا بلند شد ،همان موقع بود که تازه متوجه اوضاع شدیم!
شیوا متعجب پرسید:
 یعنی شب شد؟!چپچپ به چهرهاش که میان تاریک و روشن هوا خوب مشخص نبود ،نگاه کردم.
 نه ،خدا شوخیش گرفته االن المپ آسمون رو میزنه همهجا روشن میشه!پوفی کشیدم.
 هرچند صبحانه به شام تبدیل شد؛ ولی باز هم همین خوبه که با هر مصیبتی بود ،باالخره جور شد!بریم زودتربخوریم.
وارد خانه شدیم و بهسمت تخممرغها و گاز حمله بردیم که صدای عصبی مادربزرگ از پشتسر سکتهمان داد.
 چیکار میکنین؟!هردو بهسمتش چرخیدیم .نالیدم:
 مگه خودتون نگفتین اولین صبحانهی عمرتون رو باید خودتون درست کنین؟!چشمغرهای رفت.
 بهنظرت االن صبحه؟!شیوا:
 حاال چه فرقی داره مامان جون .اولین شام عمرمون رو خودمون درست میکنیم.مادربزرگ جدی گفت:
 نمیشه! تازه هنوز شرط سوم مونده و همین امشب هم باید انجام بشه!654
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رسماً وا رفتم .نالیدم:
 یعنی هنوز تموم نشده؟!غرید:
 نهخیر ،ولی این دیگه آخریشه تنبال! خب ...خب زودتر بگین چیه که راحت بشیم!جلوتر آمد.
 وسط جنگل یه بیدمجنون قدیمی هست ،پدرمادرِ تو و هومن و هستی و کل فامیل از سه نسل قبل ،اسم همسرشونرو روش حک کردن .حاال نوبت شماست.
شیوا متحیر پرسید:
 چی؟!اعتراض کردم:
 مادرِ من و حکاکی روی درخت؟! من و هومن رو بیچاره کرد تا حالیمون کنه رو درختا چیزی ننویسیم!جدی گفت:
 این فرق داره؛ یه رسمه!نچی کردم.
 باشه ،ولی این یکی رو دیگه واقعاً بیخیال مامان جون .خیلی مزخرفه!چپ چپ نگاهم کرد.
 تو با این حرفت االن تن کل خاندان رو تو گور لرزوندی! عیب نداره .یهذره تحرک واسشون بد نیست.عصبی ادامه دادم.
 آخه ما رو تو این هچل انداختن ،بعد خودشون راحت گرفتن خوابیدن و به ریشمون میخندن!مادربزرگ زیر چشمی نگاهم کرد و دستبهکمر غر زد:
 کارن!نچی کردم.
 چشم! حاال نمیشه امشب نریم؟ بابا تاریکه!با همان حالت قبلی نگاهم کرد که شیوا دستم را کشید.
 قبل اینکه مامان جون دوباره اونجوری وحشتناک اسمت رو بگه ،بیا بریم!655
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بهسمت در رفتیم که هومن پشتسرمان دوید و هیجانزده چشمکی زد.
 وای چه شبی بشه امشب .بریم!غریدم:
 تو کجا؟!آهسته گفت:
 کمک شما دیگه.پوزخندی زدم:
 از کی تا حاال جنابعالی کمک کار بقیه شدی؟!اخمی کرد.
 دستت درد نکنه آقا کارن! پسر به این و خوبی و فداکاری ،این چه حرفیه؟!در را باز کردم.
 باشه آقای فداکار! بریم.هرسه از خانه بیرون زدیم و بهسمت جنگل رفتیم .شیوا نالید:
 دقیقاً مثل پیدا کردن سوزن میون انبار کاه میمونه!هومن:
 تاریکی شب رو بهش اضافه کنی از اون هم سختتره!فلش موبایلم را روشن کردم و غریدم:
 به جا این حرفای بیسروته ،بیاین دنبال اون بیدمجنون لعنتی بگردیم.هرسه وارد جنگل شدیم که همان لحظه ،صدای زوزهی گرگی به استقبال ورودمان بلند شد!
هومن بازویم را چسبید و لرزان گفت:
 شوخی میکنه دیگه نه؟! این جنگله گ...گرگ داره؟!کالفه مردمک چشمانم را در حدقه چرخاندم.
 همهی جنگلها گرگ دارن هومن جان! اگه قراره تا آخر همینجوری من رو بچسبی ،همین اول کار راهت روبکش و برگرد خونه!
بازویم را رها کرد و جدی گفت:
 نهخیرم ،مرگ یهبار شیون هم یهبار! آدم باید با ترسش روبهرو بشه.پوزخندی زدم:
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 میل خودته!جلوتر رفتیم که متوجه نبودن هومن شدم .متعجب و نگران به جای خالیاش چشم دوختم.
 پس هومن کجاست؟!شیوا نگاهی بهاطراف انداخت.
 با ما بود که!چرخی دور خودمان زدیم و شیوا پرسید:
 یعنی کجاست؟!نگاهی نگران بهاطراف انداختم.
 اون رو ولش کن! خودمون کجاییم؟!شیوا تک سرفهای کرد.
 مهم نیست کجا هستیم ،مهم اینه که اگه همین االن درنریم دیگه کالً نیستیم!رد نگاه شیوا را گرفتم و به موجودی بسی دوست داشتنی رسیدم!
عقبعقب رفتم و لب زدم:
 همون بهتر که هومن نیست! وگرنه همینجا سکته میکرد رو دستمون میافتاد!بازوی شیوا را کشیدم.
 فرار کن!همانطور که همراهم میدوید ،توپید:
 چرا این کار رو کردی کارن؟! اون اگه ببینه میترسیم که بدتر دنبالمون میاد .باید با آرامش از کنارش رد میشدیم. شیوا جان ،گرگای این روستا این چیزا حالیشون نیست .فقط بدو! پس بیدمجنون چی؟!نفسنفسزنان غریدم:
 بیدمجنون کجا بود آخه! فرار کن فقط!همانطور که دنبالم میدوید ،نفسنفسزنان گفت:
 حاال مطمئنی به غیر از این ،رسم دیگهای نمونده؟! من چه میدونم بابا! تو فعالً دعا کن از دست این جون سالم به در ببریم ،بعد واسه بقیهش یه خاکی تو سرمونمیریزیم!
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چرخیدم و به راهی که رفته بودیم چشم دوختم؛ اثری از گرگ نبود .نفسی آسوده کشیدم و عقبعقب رفتم که از
پشت به چیزی خوردم و داد هردویمان بلند شد.
وحشتزده بهسمتش برگشتم که با دیدن هومن نفس راحتی کشیدم.
 چرا همچین میکنی؟! سکته کردم!هومن دستش را روی قفسهی سـ*ـینهاش گذاشت و نفسنفسزنان توپید:
 ببخشیدا ولی جنابعالی داشتی عقبعقب میاومدی! خب اگه تو هم عقبعقب نمیاومدی که به هم نمیخوردیم.شیوا بینمان پرید.
 بسه دیگه! به جا دعوا یه فکری کنین! حاال چهجوری از اینجا خالص شیم؟هردو گیج دور خودمان چرخیدیم که هومن ذوقزده گفت:
 پیداش کردم!من و شیوا هردو همزمان بهسمتش چرخیدیم.
 چهجوری؟!نچی کرد.
 منظورم بیدمجنونه بابا.با دست به نقطهای اشاره کرد .رد انگشتش را گرفتم و به بید دردسرساز که با فاصلهی کمی ،درست روبهرویمان قرار
داشت ،رسیدم .هیجانزده بهسمتش دویدم و جلویش ایستادم .نگاهی به تنهی قطورش انداختم؛ مادر بزرگ راست
میگفت! تعداد زیادی اسم رویش حک شده بود .به اسم مامان و بابا که رسیدم نگاهم متوقف شد و انگشتم را روی
نام مادرم کشیدم .لبخندی زدم که هومن و شیوا هم رسیدند .شیوا هیجانزده گفت:
 پس منتظر چی هستی کارن؟! یه چیزی پیدا کن اسممون رو بنویسیم و خالص .یه عکس هم بگیریم که مامانجون مطمئن بشه.
سوییچ ماشینم را از جیبم در آوردم و مشغول نوشتن اسم شیوا شدم .شیوا هم اسم من را نوشت و تمام.
از جا بلند شدم و دوباره فلش موبایلم را روشن کردم ،عکسی گرفتم و با عشق لبخندی رو به شیوا زدم.
 هرچند دیشب و امروز خیلی بد گذشت؛ ولی ظاهراً قراره خاطرهی جالبی برامون بشه!خیرهی چشمانم لبخند مهربانی زد.
 من هم همین فکر رو میکنم.لباسم را تکاندم و هول گفتم:
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 خب دیگه خالص شدیم ،بریم.نگاهم به هومن افتاد که روبهروی درخت زانو زده بود و انگشتش را روی اسم پدر و مادرش گذاشته بود.
دست روی شانهاش گذاشتم و کنارش نشستم.
 هومن جان!چشمان خیس از اشکش میان تاریکی میدرخشید .لرزان گفت:
 خیلی ...خیلی دلم براشون تنگ شده...لبخند کمرنگی زدم.
 می دونم.شیوا تکسرفهای کرد و دست روی شانهام زد.
 این احساساتی شدنا رو واسه اون دنیا بذارین؛چون کار هرسهمون تمومه!من و هومن همزمان از جا بلند شدیم و رد نگاه شیوا را گرفتیم .بهبه! خودش کافی نبود ،کل قومش را هم دعوت
کرده بود! هرسه قدمی به عقب برداشتیم و الفرار.
ظاهراً دستبردار نبودند! دیگر نفسی برایم باقی نمانده بود؛ اما همچنان فرار را بر قرار ترجیح میدادم که زیر پایم
خالی شد .با داد همزمان هرسه نفرمان ،هرسه سقوط کردیم و خیس آب شدیم!
هومن غرید:
 همینمون مونده بود تو دریاچه بیفتیم!سریع بلند شدم و دست آن دو را هم گرفتم.
 هنوز دنبالموننها!با همان لباسهای خیس و چسبیده به بدنمان ،دوباره شروع به دویدن کردیم و هرسه خودمان را داخل خانه انداختیم.
مادربزرگ با دیدنمان چشمانش درشت شد.
 چتونه شماها؟!با صدای گرگها سریع در را بستم و قفل کردم .هومن مثل بچههای سه ساله ،میان آغـ*ـوش مادربزرگ پرید و
وحشتزده خیره به در بسته شد! نفس راحتی کشیدم و همراه شیوا بهسمت اتاقمان رفتیم .بعد از عوضکردن لباسهایم
از اتاق خارج شدم .با دیدن هومن که با آن هیبتش همچنان خودش را میان آغـ*ـوش مادربزرگ جا داده بود و از
ترس میلرزید ،کالفه پوفی کشیدم.
 بسه دیگه هومن .از در بسته که نمیتونن تو بیان! پاشو برو لباسات رو عوض کن .همینم مونده تو مریض بشی!مادربزرگ بیشتر هومن را به خود فشرد و چشمغرهای به من رفت.
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 چیکار به بچه داری؟! معلوم نیست چه غلطی کردین گرگا دنبالتون افتادن!چشمانم درشت شد.
 مامان جون!توپید:
 مامان جون و زهرمار! برو بگیر بخواب که فردا کلی کار داریم!نالیدم:
 لطفاً نگین هنوز هم رسمی مونده که انجام نداده باشیم!چشمغرهای رفت.
 نهخیر ،برو بخواب ،فردا میگم!پوفی کشیدم و بعد از گفتن شب بهخیر به اتاق برگشتم.
***
بدون اینکه نگاهم را از المپ بگیرم توپیدم:
 ای بابا هومن ،صاف نگهش دار دیگه!غرید:
 همینه که هست! بابا یه آویز که بیشتر نیست ،زودتر بچسبون بیا پایین دیگه!نگاهش کردم و توپیدم:
 فقط منتظر دستور جنابعالی بودم .بابا اگه میچسبید که چسبونده بودمش و خودم رو از شر تو خالص کرده بودم!غرید:
 اصالً این مراسم واسه چیه؟!نباید دلیل اصلیاش را به هومن میگفتم؛ چون مسلماً درمیرفت؛ پس گفتم:
 همون که مامان جون گفت دیگه.پوفی کشید:
 خب بهش میگفتی ما خودمون عروسی گرفتیم ،الزم نیست برامون مراسم بگیری.همانطور که ریسه را برای بار صدم دور المپ میپیچیدم ،نالیدم:
 چی میگفتم آخه؟ ترسیدم دلش بشکنه .بابا اون چهارپایهی بیصاحاب رو صاف بگیر!عصبی رهایش کرد.
 اَه اصالً به من چه؟!660
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داد بلندی زدم و همزمان با ضرب از باالی چهارپایه افتادم .سرم را میان دستم گرفتم و نالهام بلند شد .شیوا نگران
بهسمتم دوید.
 کارن ،چی شدی؟!دستم را پس زد ،با نگرانی به پیشانیام نگاه کرد و توپید:
 چرا مراقب خودت نیستی آخه؟!نگاه عصبیاش را به هومن دوخت.
 یهذره احتیاط داشته باشی هم بد نیست آقا هومن!هومن به نشانهی تسلیم ،دستهایش را باال آورد و عقبعقب رفت.
 اُه اُه! غلط کردم! من برم تا به جونم سوءقصد نشده!چپچپ نگاهش کردم که خندید و در رفت .رو به شیوا نالیدم:
 من نخوام پسرعموی این باشم کی رو باید ببینم؟!نگران به چشمانم زل زد و موهایم را نوازش کرد.
 اینها رو بیخیال .خودت خوبی؟نگاهی به سرتاپایم انداخت.
 طوریت که نشده؟خیرهی چشمانش شدم و لبخندی زدم.
 حاال دیدی؟!پرسشگر نگاهم کرد.
 چی رو؟! اینکه من حق داشتم دیروز نگرانت بشم .همونطور که تو واسه یه افتادن کوچیک نگران منی!نگاهش را از من دزدید و کمکم کرد بایستم .بهسمت اتاق هدایتم کرد.
 یهکم استراحت کن ،تا شب وقت زیاده.هردو کنار دیوار نشستیم .شیوا با تردید گفت:
 آ ،کارن...نگاهش کردم .ادامه داد:
 راستش من ...من خیلی نگران عکسالعمل هومنم! به نظرت نباید قبل از مهمونی ماجرا رو باهاش درمیون بذاریم؟این زندگیشه ،حق انتخاب داره!
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جدی نگاهش کردم و پوزخندی زدم.
 حق انتخاب؟! بهش حق انتخاب بدیم که خودش رو با نگار بدبخت کنه؟!نچی کرد.
 چرا انقدر از نگار بدت میاد آخه؟! اون دختر خوبیه.سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 نمیدونم شیوا .نمیدونم چرا ،ولی رفتاراش ...طرز نگاهش ...حتی حرف زدنش ،من اصالً احساس خوبی نسبتبهش ندارم! میدونم دوستته؛ ولی دلم میخواد باهات روراست باشم ،به نظرم اون اصالً آدم مناسبی واسه هومن
نیست!
دستش را دور شانهام حلقه کرد و لبخندی زد.
 آخه چرا؟!ابرویی باال انداخت.
 فقط چون تو ازش خوشت نمیاد؟! خب خانوادهی تو هم از من خوششون نمیاومد! این زندگیه هومنه کارن ،بذارخودش تصمیم بگیره .از اون گذشته ،هومن عاشقشه! شاید خیلی به روی خودش نیاره؛ ولی باز هم تابلوئه!
سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 عشق؟! بعید میدونم.خیرهی چشمانش شدم.
 اون اگه عاشق بود مثل من قبل از اومدن تو به زندگیم هرروز و هرشب بیقراری میکرد!لبخند روی لبش ماسید و خیرهام شد.
به پنجره اشاره کردم:
 نه اینکه دنبال خوردن و خوابیدن و بازیکردن با بچههای مردم باشه!از پنجره به هومن که میان بچهها میدوید و بازی میکرد خیره شد.
 همه که مثل هم نیستن کارن! مسلماً به اندازهی تو نمیشناسمش؛ ولی مطمئنم که احساساتش رو مخفی میکنه!نمیدونم چرا ،ولی پشت ظاهر بچگونه و خندونش ،یه مرد غمگین و آشفته میبینم!
آهی کشیدم.
 درست فهمیدی؛ ولی درد هومن از عشق و این حرفا نیست!متعجب نگاهم کرد.
 منظورت چیه؟!662
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همانطور که نگاهم را به هومن دوخته بودم ،گفتم:
 شاید من و هومن از دوتا دنیای متفاوت بودیم و باشیم؛ ولی اون روز لعنتی ،زندگی هردومون رو عوض کرد! آرامششبای من رو گرفت؛ ولی برای هومن...
سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 مثل من فقط به کابوسای شبانه محدود نمیشه ...نظری راجبش ندارم؛ چون من حتی نمیتونم دردی رو که کشیدهتصور کنم!
به چشمان منتظرش خیره شدم و علیرغم میلم ،دوباره شروع به ورقزدن صفحات آن دفترچه خاطرات نفرین شده
کردم! همان صفحههایی که بعد از گذشت بیست سال هنوز هم بوی تعفن و نفرت میداد! هنوز هم رد خون روی
تکتک کلماتش به جای مانده بود! هنوز هم نوشتههایش به اندازهی همان روزها خوانا و واضح بود و فریادِ درد،
وحشت و تنفر از البهالی برگههای پوسیدهاش به گوش میرسید.
***
همینکه فنجان بعدی را داخل سینی گذاشتم ،مثل بقیهی فنجانها برداشت و همانطور که به لبهی اپن تکیه داده
بود و با عصبانیت مهمانها را نگاه میکرد ،یک نفس سر کشید!
بیشتر از این طاقت نیاوردم و توپیدم:
 بسه دیگه هومن! از اون موقع تا حاال ،دقیق پونزدهتا فنجون چایی سر کشیدی! بابا اینا برای مهموناست ،نخور!براق نگاهم کرد و تکیه اش را از اپن برداشت .توپید:
 پس میخوای با این حجم از استرس و عصبانیت چیکار کنم؟!چشمانش را ریز کرد و پوزخندی زد:
 نظرت چیه به جای چاییخوردن ،صورتت رو بهعنوان کیسه بکس در نظر بگیرم و یه پنج-شیشتا مشت محکمکه البته الیقش هم هستی نثارت کنم؟ هان؟ آخه کارن جان ،من لجباز ،من بیشعور ،اصالً من نفهم! ولی تو نباید
الاقل من رو جزء آدم به حساب میآوردی و یه کلمه بهم میگفتی؟!
لب و لوچهاش را کج کرد.
 حاال حتماً من باید بعد از معرفی دختر کوکب و شوکت خانوم ،به عنوان گزینههای مورد نظر میفهمیدم ماجرا ازچه قراره؟!
نچی کردم.
 ای بابا ،خب چیکار میکردم؟! خودت میدونی وقتی عمه و مامان جون یه تصمیمی بگیرن ،یعنی دیگه همهچیتمومه!
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کالفه و نگران دستی داخل موهایش کشید.
 بیچاره شدم که!خیرهام شدو نالید:
 من میدونم کارن! میدونم مامان جون تا من رو زن نده ،نمیذاره پام رو از این روستا بیرون بذارم!تو ازدواج کردی،حاال من جایگزینت شدم و تو دردسر افتادم!
نفسم را بیرون فرستادم ،اپن را دور زدم و دستم را روی شانهاش گذاشتم.
 ای بابا حاال چه ایرادی داره؟!چشمکی زدم.
 باالخره تو هم باید ازدواج کنی دیگه!دستم را پس زد و توپید:
 بله ،منتها نه با دختر کوکب و شوکت خانوم!لعنتی من واسه آیندهی خودم و نگار کلی برنامه داشتم!آه سوزناکی کشید:
 ولی حاال باید همهشون رو روی یه کاغذ بنویسم و تو آشغالی بندازم!اخمی کردم.
 آخه دختر قحطه که تو باید عاشق خواهر اون مرتیکهی عتیقه بشی؟!غرید:
 خوبه خودت هم داری میگی خواهرش! همچین بهت برخورده ،انگار عاشق خودش شدم! بابا خواهرش به خودکثافتش چه ربطی داره آخه؟!بعدش هم ،مگه تو وقتی عاشق شدی من ازت پرسیدم این دختره گند دماغ کی بود
رفتی عاشقش شدی آخه؟!
چپچپ نگاهش کردم و با تهدید گفتم:
 راجب شیوا درست حرف بزن!نچی کرد.
 خیلهخب بابا تو هم!وارد آشپزخانه شدم ،عصبی بهسمت لیوان شربتها رفتم و یکی برداشتم .هومن اپن را دور زد و پشتسرم آمد.
 حاال چرا ناراحت میشی؟! من که منظوری نداشتم!عصبی قلپی از شربت را بدون توجه به مزهی افتضاحش نوشیدم و توپیدم:
 د همین دیگه! فقط بلدی آدم رو حرص بدی!آخه من اگه یه حرفی میزنم ،حتماً دلیل دارم بیخودی که...664
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نگاهش که به لیوان شربتم افتاد ،عصبانیت از چهرهاش محو شد و دستش را روی شانهام گذاشت.
 با ...باشه حاال تو آروم باش! او ...اون لیوان رو بده به من!با دست دیگرش لیوان را از دستم گرفت و نگاهش را به صورتم دوخت .آب دهانش را با استرس و بهسختی قورت
داد.
 آفرین پسر خوب! عیب نداره حاال! تو خون خودت رو کثیف نکن!متعجب از تغییر ناگهانی رفتارش ،خیرهاش شدم.
 چت شده هومن؟! چرا یهو رنگ عوض کردی؟ترسان نگاهم کرد و دوباره آب دهانش را قورت داد.
 راستش ...راستش اون...به لیوان اشاره کرد.
اون برای مرغا بود!چشمانم درشت شد و داد زدم:
 چی؟! بعد تو االن باید به من بگی؟!وحشتزده نگاهم کرد.
 خب ...خب من چه میدونستم تو میخوای بین این همه لیوان ،این رو برداری؟!به لیوان نصفه نگاهی انداختم و دوباره رو به هومن توپیدم:
 این چرا بین لیوان شربتهاست؟! اصالً چرا تو لیوانه؟! من چه میدونم بابا! چرا سر من داد میکشی؟!مامان جون فقط بهم گفت مراقب باش این رو کسی برنداره ،میخوامبعداً برای مرغها ببرم.
با ابروهای درهم و چهرهای که هرلحظه انگار منتظر منفجر شدنم بود ،خیرهام شد و این بار هم آب دهانش را
بهسختی قورت داد.
 خب ...خب حاال کاریه که شده دیگه! ال ...الزم نیست خیلی غصه بخوری ،صورتت زود خوب میشه!چشمانم درشت شد.
 صو ...صورتم؟! مگه...بهسمت اتاق دویدم و در آینه به خودم خیره شدم؛ ای وای من!
تمام صورتم پر از دانههای قرمز و بزرگ شده بود!
شیوا همینکه قیافهام را از آینه دید ،هینی کشید و بهسمتم دوید.
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 خاکبهسرم! چه بالیی سرت اومده کارن؟!هومن وارد اتاق شد.
 شوهر جانتون تقویتی مرغها رو میل فرمودن!شیوا چنگی به صورتش زد و لبش را به دندان گرفت.
 راست میگه کارن؟!پوفی کشیدم:
 متأسفانه بله! این هم از شانس گند بنده! یعنی از بین اونهمه لیوان ،مستقیم باید سراغ غذای مرغها برم؟!شیوا ناراحت نزدیکم آمد و دست روی شانهام گذاشت.
 خب ...خب حاال بیخیال!اما به ثانیه نکشید که حالت چهرهاش تغییر کرد؛ قرمز شد ،نتوانست طاقت بیاورد و نهایتاً زد زیر خنده.
 وای خدا ،خ ...خیلی با ....با حال شدی!اخمی کردم.
 واقعاً که! شوهرت رسماً داره تلف میشه ،اونوقت تو میخندی؟!میان خندههایش ،بریدهبریده گفت:
 ب ...ببخشید آخه د ...دست خودم نیست!هومن هم همراهیاش کرد و بعد از اینکه هردویشان یک دل سیر به قیافهام خندیدند ،ناگهان هومن خندهاش را
خورد و هول گفت:
 اینها رو بیخیال ،یه فکری به حال من بکنین تا مامان جون دختر کوکب خانوم رو بیخ ریشم نبسته!لبخند پرشیطنت و کجی زدم و برای انتقام از خندههایش گفتم:
 چه فکری؟! دیگه کار از کار گذشته آقا هومن!قدمی به جلو برداشتم ،دست روی شانهاش گذاشتم و چشمکی زدم.
 آماده شو که قراره داماد کوکب خانوم بشی!شیوا جدی گفت:
 یا شاید هم شوکت خانوم!هردو خندیدیم و هومن بعد از رفتن چشمغرهای جانانه ،با حرص از اتاق بیرون رفت.
***
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آب دهانم را قورت دادم و همچنان خیرهی نگاه طلبکار دختر جوان ،که روی ما قفل کرده بود ماندم .جوری نگاهمان
میکرد که انگار قاتل زنجیرهای هستیم! حتی جرئت نداشتم نگاهم را از چهرهاش بگیرم تا مبادا فکر کند قصد بیادبی
داشتهام! هومن سرش را نزدیک صورتم آورد و آهسته کنار گوشم زمزمه کرد:
 این ...این چرا همچین نگاه میکنه؟!نگاهش کردم ،شانهای باال انداختم و آهسته گفتم:
 نمیدونم واهلل .برو از مامان جون که برات پسندیده بپرس!هومن آب دهانش را قورت داد و صاف نشست .کتش را مرتب کرد و با ترسولرز رو به دختر جوان گفت:
 پس ا ...اسمتون لیالست.دختر جوان همان طور که زیرچشمی و وحشتناک نگاهمان میکرد ،گفت:
 بله ،مشکلی داری؟!هومن لبخندی نصفهنیمه و زورکی زد.
 ن ...نه چه مشکلی؟! خیلی هم زی ...زیباست!نگاهش را به مادر دختر دوخت و با تردید و ترس گفت:
 خب ،من همهچی رو راجب خودم گفتم ،حاال نوبت شماست.مادرش لبخندی زد:
 بله ،لیال جان تو کار خیر هستن!هومن نیمنگاهی پرسشگر به من انداخت که شانهای باال انداختم .رو کرد به آنها و پرسید:
 ها! یعنی مسبب امر ازدواج هستن؟! چه عالی! نهخیر پسرم ،تو کار شادی روح رفتگان هستن!هومن نیمنگاهی نگران به من انداخت و آب دهانش را قورت داد.
 ر...رفتگان؟! یعنی روحهای محترم رو بهم پیوند میدن؟!دختر اخم غلیظی کرد.
 نهخیر ،اموات محترمه رو شستوشو و غسل میدم!رنگ هومن پرید.
 ج ...جان؟!سقلمهای به پهلویم زد و آهسته کنار گوشم گفت:
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 یه جوری این مامان جون رو بلند کن زودتر بریم؛ اینجا دیگه جای من نیست! اگه یه ثانیه دیگه قیافهی این دختررو ببینم ،سکته میزنم!
پوزخندی زدم و زیرلبی گفتم:
 هومن جان با اختیار خودت نیومدی اینجا که با اختیار خودت هم بری! من فقط میتونم واسهت دعا کنم یهجوریازدواجت باهاش به هم بخوره!
 ا...ازدواج؟! وای نگو! یعنی با اون دستای مردهایش میخواد من رو بغـ*ـل کنه و بعدش هم شامی رو که با هموندستاش پخته جلوم بذاره؟!
لبخند کجی زدم.
 دلت خوشهها هومن جان! من دارم روزی رو میبینم که ایشون با این اخالق عالیش باهمون دستاش خفهتمیکنه!
با صدای مادربزرگ ،دست از پچپچکردن با هم برداشتیم.
 خب دخترم ،حاال نظر شما چیه؟دختر خیلی جدی به هومن نگاه کرد و گفت:
 به درد من نمیخوره.هومن که منتظر چنین حرفی بود ،نفس راحتی کشید و هیجانزده نگاهم کرد .مادربزرگ از جا پرید و عصبی توپید:
 چی؟! پسر من بدردت نمیخوره؟!هومن بازوی مادربزرگ را کشید و لبخندی نصفهنیمه زد.
 خ ...خب حتماً نمیخورم دیگه! شما خودت رو ناراحت نکن مادرجان .به نظرم بهتره دیگه بریم!به من نگاه کرد و چشمکی زد.
 مگه نه کارن؟!سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.
 آ ...آره دیگه!باالخره با هر بدبختی بود ،مادربزرگ را از خانه بیرون کشیدیم! هومن در را بست و به آن تکیه داد .نفسی از سر
آسودگی کشید و پشت همان در سر خورد.
 وای خدا ،نجات پیدا کردم!نگاهم را از هومن گرفتم و با چشمان درشت شده به مادربزرگ که همچنان غرغر میکرد ،خیره شدم.
 بیخیال دیگه مامان جون ،اونا لیاقت هومن رو نداشتن!668
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عصبی به در خانه لگدی زد و دست به پهلو گفت:
 معلومه که نداشتن! دخترهی احمق!نگاهش را به هومن دوخت.
 یهوقت غصه نخوریها پسرم ،من صدتا مورد دیگه برات سراغ دارم.چشمان هومن درشت شد و رنگش پرید.
 ج ...جان؟!مادربزرگ موهایش را نوازش کرد.
 آره عزیز دلم .فکر کردی من میذارم تو تنها بمونی؟!جلوتر از ما حرکت کرد.
 بریم!هومن با حال زار نگاهی به من انداخت و نالید:
 بدبخت شدم!***
نچی کردم و با اینکه اصالً حسش نبود ،بهناچار و از سر اجبار ،از جا بلند شدم .بدون اینکه با سروصدا به پا کردن شیوا
را از خواب بپرانم ،از اتاق بیرون رفتم .این دستشویی هم عجب دردسری شده بودها!
یعنی عمه جان با آنهمه دکوپزش بعد از اینهمه سال ،فکر ساختن سرویس بهداشتی داخل خانه را نکرده بود که
باید هر شب این مسیر طوالنی را میرفتیم و میآمدیم؟!
همینکه از خانه خارج شدم ،سوزش باد استخوانهایم را به لرزه درآورد .خودم را بغـ*ـل گرفتم و جلوتر رفتم که
متوجه صدای گریهی ضعیفی شدم .متعجب بهسمت صدا قدم برداشتم .هرچند میان تاریکی ،چهرهاش کامالً مشخص
نبود؛ اما با دیدنش چشمانم درشت شد .هنوز هم به آنچه دیده بودم شک داشتم؛ پس چشمانم را زیرتر کردم و با
تردید پرسیدم:
 هومن تویی؟!با شنیدن صدایم یکهای خورد و نگاهش را باال آورد .متعجب بهسمتش رفتم .میدانستم بابت اینکه مراسم
خواستگاریاش با شقایق برخالف میلش خیلی خوب پیش رفته بود ،عصبانی و وحشتزده است؛ اما نه تا این حد که
از خواب نازنینش بگذرد و نصفه شب ،آن هم در این هوا برای گریهکردن از خانه بیرون بزند!
کنارش نشستم و دستم را دور شانهاش حلقه کردم.
 این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟! واسه چی دماغت آویزونه؟!669
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بینیاش را باال کشید و با چشمان خیسش نگاهم کرد.
 خواب مامان بابا رو دیدم کارن ...خیلی دل تنگشونم .االن حال خیلی مزخرفی دارم!لبخند غمگینی زدم و سرش را روی سـ*ـینهام گذاشتم.
 میفهمم. تازه از وقتی اومدیم اینجا ،دیگه نتونستم برم خانه سالمندان.تکخندهای کرد.
 من به هر روز اونجا رفتن و غرغرای مامان جدیدم عادت کردم!خندیدم.
 غصه نخور؛ یکی دو روز دیگه که از اینجا رفتیم میری پیشش ،تازه وقتی خبر ازدواجت با شقایق رو بشنوه حسابیخوشحال میشه.
به عقب هلم داد و با اخم توپید:
 کوفت!ابرویی باال انداختم.
 راستی مگه قرار نبود برای آشنایی بیشتر کل روز رو دنبالش بری و تو کارا کمکش کنی؟!چندتا مشت محکم به کمرش زدم.
 پاشو ،برو بخوب که فردا صبح از شقایق خانوم جا نمونی!چپچپ نگاهم کرد و از جا بلند شد .نالید:
 اَه ،چه گیری افتادیمها .رفتم بابا ،رفتم!***
هومن
خمیازهای کشیدم و کالفه شاخهها را کنار زدم .به اجبار پشتسرش رفتم.
 هی شنل قرمزی! تو چهجوری میفهمی کدوم قارچا سمیه و کدوم نیست؟!بهسمتم برگشت و لبخند مغروری زد.
 میفهمم چون باهوشم!ابرویی باال انداختم.
 آهان!اخمی کرد.
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 بله ،در ضمن بار آخرت هم باشه که من رو شنل قرمزی صدا میزنی!جلوتر رفت و دوباره شروع به گشتن میان قارچها کرد.
خندیدم و پشتسرش راه افتادم.
خب آخه خودت رو جای من بذار ،به نظرت واسه دختری که کل روز رو تو جنگل دنبال خوراکی میگرده چه لقبیمناسبتر از این هست؟!
سبدش را دور مچ دستش انداخت و بهسمتم برگشت .شاخهای که بینمان قرار داشت را کنار زد و خیرهام شد.
 نمیدونم؛ اما واسه پسری لوس و بیدستوپایی مثل جنابعالی ،لقب مناسب زیاد هست!ابرویی باال انداخت.
منتها در شأن دختر با شخصیتی مثل من نیست که به زبونش بیارم .در ضمن...شاخه را ول کرد که محکم به پیشانیام خورد و آخم به هوا رفت .ادامه داد:
 شنل قرمزی تو جنگل دنبال خوراکی نمیگشت!نچی کردم و درحالیکه پیشانیام را میمالیدم ،پشتسرش رفتم.
 میدونی تو یه دختر حاضرجواب و بیکالسی!تازه ،اصالً هم باحال نیستی! خیلی خشک و جدی و مغرور! به نظرمهیچکس نمیتونه تو رو تحمل کنه!
بهسمتم چرخید و پوزخندی زد:
 من باحال و باکالس نیستم؟!صورتش را نزدیک صورتم آورد و چشمکی زد .لبش را به دندان گرفت.
 باهات شرط میبندم دختری به باحالی و باکالسی من تو کل این روستا پیدا نمیشه! واه واه! اونوقت از چه لحاظ؟! از خیلی لحاظا .مثالً اینکه هیچ دختری بهجز من تو این روستا ماشینسواری بلد نیست؛ دست فرمونم حرف نداره!ابرویی باال انداختم.
 جدی؟! ثابت کن!لبخند کجی زد.
 همراهم بیا!***
سرم گیج میرفت و قلبم وسط حلقم افتاده بود! با التماس نالیدم:
 تو رو خدا آرومتر! مسابقهی تراکتوررانی که نیست شقایق جان!671
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توجهی به حرفم نکرد و سرعتش را باالتر برد .نیم ساعت بعد که برای من تقریباً به اندازهی بیست سال گیرافتادن
بین مرگ و زندگی گذشت ،باالخره رضایت داد و ایستاد.
آنقدر نفسنفس زده بودم که گلویم خشک شده بود .وحشتزده نگاهش کردم و آب دهانم را قورت دادم .از تراکتور
پیاده شد و بهسمتم آمد .نگران پرسید:
 چرا قرمز شدی؟! حالت بده؟پلکهایم را بازوبسته کردم و نالیدم:
 خیلی! احساس میکنم عین یه مردهی متحرک شدم.بازویم را کشید و به زور از ماشین پیادهام کرد.
 وای ببخشید تو رو خدا! نمیدونستم اینجوری میشه! دنبالم بیا.مرا دنبال خودش بهسمت اتاقکی کشید و در را باز کرد .قبل از اینکه فرصت کنم بفهمم اینجا کجاست ،به داخل هلم
داد و در را پشتسرم قفل کرد.
 که من بیکالس و ضدحالم ،آره؟! حاال حالت جا اومد؟!وحشتزده از رفتارش نگاهی بهاطراف انداختم .جان؟!
به در کوبیدم و عصبی توپیدم:
 چرا من رو تو طویله انداختی؟! در رو باز کن! ای وای چه بد! میبینم که گیرافتادی بچه سوسول! حاال اونقدر اون تو بمون که خوراک مرغ و خروسا بشی!لگدی به در زدم.
 گفتم باز کن! هی!ولی جوابی نشنیدم .گمانم رفته بود .پوفی کشیدم و پشت در سر خوردم .دستی میان موهایم کشیدم و نگاهم را به
مرغ و خروسها دوختم .خروسها یک جوری چپچپ نگاهم میکردند که انگار عمداً وارد حریم خصوصیشان
شدهام!
از جا بلند شدم و توپیدم:
 خیلهخب بابا شماها هم .مگه دست خودم بود؟همه با هم بهطرفم حمله کردند که وحشتزده خودم را به در چسباندم.
 چتونه شماها؟!مهلت ندادند و تا جا داشت با آن نوکهای ظریف و نحیفشان از خجالتم درآمدند.
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تمام تن و بدنم درد میکرد و دیگر جای سالمی روی پوستم باقی نمانده بود! از دادزدن خسته و ناامید شده بودم که
با صدای متعجب شیوا خانم از جا پریدم.
 آقا هومن ،چرا داد میزنین؟! اصالً اون تو چیکار میکنین؟!به در زدم و هیجانزده گفتم:
 وای شیوا خانوم خدا شما رو رسوند ،تو رو خدا من رو از اینجا نجات بدین.کلید داخل قفل چرخید و در باز شد .شیوا خانم متحیر نگاهی به سرتاپایم انداخت.
 این چه وضشه آقا هومن؟! چرا لباساتون پارهپورست؟! صورتتون چرا زخمیه؟!از در بیرون آمدم و درمانده نچی کردم.
 وای نپرس! شانس آوردم شما اینجا بودی! آره ،گفتم بذار این روز آخری که اینجاییم یه گشتی این اطراف بزنم.متعجب نگاهش کردم.
 روز آخر؟!کارن بهسمتمان دوید و نفسنفسزنان رو به شیوا گفت:
 تو اینجایی؟! میدونی چقدر دنبالت گشتم؟! بابا میخوای یه جایی بری ،الاقل قبلش به من خبر بده؛ مردم ازنگرانی!
شیوا ببخشیدی سرسری گفت که رو به کارن توپیدم:
 ببینم شما میخواین برگردین؟ پس من چی؟!کارن که انگار تازه متوجه حضور من شده بود ،چشمانش درشت شد و نگاه متعجبی به سرتاپایم انداخت.
 این چه سرووضعیه هومن؟! از جنگ برگشتی؟!بیتوجه به سؤالش توپیدم:
 جواب من رو بده!به خودم اشاره کردم و مظلوم نالیدم:
 میخوای بری و من رو اینجا تنها بذاری؟! میخوای تو این شرایط سخت پشتم رو خالی کنی؟!دستش را به پهلو زد و کالفه نچی کرد.
 چرا چرتوپرت میگی هومن؟! سرهنگ جمشیدی از اداره زنگم زد ،گفت خوشگذرونی دیگه بسه ،باید ماموریتبرم!
پوفی کشید و غرولند کرد:
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 حاال نیست که خیلی هم خوش گذشت!نالیدم:
 نمیشد بگی من رو جای تو بفرستن؟! الاقل از این فالکت در میاومدم!ابرو باال انداخت و نچی کرد.
 نهخیر نمیشد!از آن لبخندهای کجِ حرصدرآور زد و ادامه داد:
 شما باید اینجا بمونی و تا راضی نشی زن بگیری همین آشه و همین کاسه!پوفی کشیدم:
 واقعاً خیلی ممنون از دلداریت! اصالً تمام نگرانیهام برطرف شد!***
همانطور که مدام شقایق را نفرین میکردم و غر میزدم ،مادربزرگ هم این کیسهی یخ را روی نقطهنقطهی بدنم
میگذاشت و به جای این که بهتر شوم ،بیشتر به دردم اضافه میشد .نالیدم:
 آی خدا ازت نگذره دخترهی بیرحم! الهی خودت به همچین وضعی دچار شی تا دل من خنک شه!کارن لیوان آب را به دستم داد و نچی کرد.
 اَه بسه دیگه حاال تو هم! تیر که نخوردی انقدر مینالی!چشمغرهای رفتم و آب را سر کشیدم .مادربزرگ رو به کارن توپید:
 اِ کارن ،با بچهم درست حرف بزن! مگه نمیبینی حالش خوش نیست؟!کارن لیوان را از دستم گرفت و پوفی کشید.
 مادربزرگ یهذره هم طرف این یکی نوهت باشی بد نیستها!غرید:
 هومن رو میخوام زن بدم ،نه تو رو که!کارن تکخندهای کرد .چشمانم درشت شد و اعتراض کردم:
 مامان جون؟! یعنی بهخاطر اینه که چند روزیه یهو مهربون شدین؟!مادربزرگ جدی گفت:
 پس چی؟ حاال هم زودتر آماده شو که این بار زدم به هدف! این دختره از همه برات مناسبتره؛ یه خانوم دکت ِرباشخصیت.
نالیدم:
674
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 وای تو رو خدا بیخیال!مشت محکمی به بازویم زد و توپید:
 یعنی چی بیخیال؟ زود آماده میشی!نچی کردم و سرم را میان دستانم گرفتم.
***
این یکی برخالف آن دوتای قبلی مهربان بود و مدام لبخند میزد که این یعنی فاجعه! یعنی مادربزرگ همین امروز
مرا سر سفرهی عقد مینشاند و باید بیخیال نگار میشدم!
مادربزرگ بعد از اتمام حرفهایش با مادر رها ،خوشحال و هیجانزده نگاهمان کرد و گفت:
 خب پس حله دیگه .فقط مونده عروس و داماد حرفاشون رو با هم بزنن!چشمانم درشت شد و سریع گفتم:
 نه ،نه!مادربزرگ خندید و لپم را کشید.
 الزم نیست خجالت بکشی عزیزم.رها از جا بلند شد و من هم بهناچار از او تقلید کردم .بهسمت اتاقش هدایتم کرد و روی تخت نشاندم.
نگاهی به اتاق انداختم و تکخندهای کردم.
 خوبه! شما برخالف بقیهی دخترای روستا باکالسین!ابرویی باال انداخت و روی صندلی روبهرویم نشست.
 باالخره دکتر این مملکتم.سرم را تکان دادم.
 آره خب! ببینم شما مطب هم دارین؟لبخندی زد.
 خب ،هنوز که نه؛ ولی این دلیل نمیشه کارم رو انجام ندم .من همینجا بیمارام رو ویزیت میکنم.ابرویی باال انداختم.
 آهان ،خیلی هم عالی! اگه بخوای میتونم به عنوان همسر آینده مفتکی ویزیتت کنمها!واقعاً نمیدانستم چه جوابی بدهم! کمی در جایم جابهجا شدم و گیج گفتم:
 آ ...بدم نمیگی! اتفاقاً چند وقتی هست یکی از دندونام اذیتم میکنه.675
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از روی صندلی بلند شد و بهسمتم آمد.
 اُکی ،پس دراز بکش.روی تخت دراز کشیدم و رها مشغول وارسی دندانهایم شد.
 دردت بیخودی نبوده؛ این دندونت بدجور خرابه. جدی؟ پس حتماً باید در اولین فرصت دندونپزشکی برم.اخمی کرد.
 چرا دندونپزشکی؟! پس من این وسط چیکارم؟!متعجب گفتم:
 ولی تو که مطب نداری!لبخندی زد.
 فراموش کردم بگم عالوه بر ویزیت ،کارم هم همینجا انجام میدم.چشمانم درشت شد.
 ا ...اینجا؟! آره ،صبر کن وسایلم رو بیارم و از شر این دندون خالصت کنم.رنگم پرید.
 چی؟!خندید.
 چیه؟ نکنه میترسی؟!خودم را به آن راه زدم.
 نه ،چه ترسی؟! فقط خیلی یهویی شد!چشمانم را ریز کردم و مظلوم گفتم:
 ولی اگه خیلی بیحسش کنی بهتره!وسایلش را آورد و کنارم روی تخت نشست.
 شرمنده ،ولی مادهی بیحسی ندارم!داد زدم:
 چی؟! چرا داد میزنی؟! حاال دهنت رو مثل یه پسر خوب باز کن و دیگه هم حرف نزن!676
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به زور فکم را باز کرد و با آن وسیلهی تیزش ،به جان دندان بیچارهام افتاد.خودم را به خدا سپردم و با ترسولرز
پلکهایم را بستم که در یک حرکت ناگهانی ،نفسم باال آمد و احساس کردم همین االن است که به رحمت الهی
بپیوندم!
دستش را پس زدم و با آه وناله از جا بلند شدم .در اتاق با ضرب باز شد و مادربزرگ وحشتزده میان چارچوب ظاهر
شد.
 چی شده پسرم؟! چرا داد زدی؟!از درد در حال مرگ بودم .عصبی از جا پریدم و همانطور که دستم روی صورتم بود رو به رها توپیدم:
 این چه وضعشه؟ میخواستی من رو بکشی؟!متعجب از جا بلند شد.
 چی شد یهو ؟! چرا عصبانی شدی؟! من فقط خواستم کارت رو جلو بندازم!توپیدم:
 آره آره! فقط شرمنده که عزرائیل سرش شلوغ بود و فرصت نشد از این مهلتی که بهش دادی استفاده کنه!مادربزرگ که انگار با دیدن دهان پرخونم و وسایل رها ،خودش متوجه قضیه شده بود ،نگران بهسمتم آمد و دستش
را دور صورتم قاب کرد.
 ببینمت ،خوبی؟دستش را پس زدم و توپیدم:
 من خوبم ،فقط زن نمیخوام! بابا ولم کن مامان جون ،من صدسال سیاه هم با دخترایی که میگی ازدواج نمیکنم؛چون عاشق یکی دیگهم!
چشمانش درشت شد و خیرهام ماند .خانوادهی رها هم وارد اتاق شدند و همهجا را سکوت فرا گرفت .مادربزرگ لب
زد:
 عا ...عاشق؟!در یک حرکت به آغوشم کشید و ذوقزده گفت:
 حاال اون دختر خوشبخت کیه؟!***
کارن
عصبی چمدانهایمان را داخل صندوق عقب گذاشتم و آن را بستم .رو به هومن توپیدم:
 حاال میمردی به مامان جون نگی دختره کیه؟!677

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

غرید:
 خب وقتی ازم پرسید چی باید میگفتم؟ بعدش هم ،چه ایرادی داره؟!روبهرویش ایستادم.
 چه ایرادی؟! کلش ایراده هومن!شیوا کولهبهدوش بهسمتمان دوید و کالفه پرسید:
 باز چی شده؟! چرا عین سگوگربه به جون هم افتادین؟!نفسم را پرحرص بیرون فرستادم و پوزخندی زدم:
 چی میخواستی بشه؟! به فرمان مامان جون ،آقا هومن باید هرچه زودتر از نگار خانوم خواستگاری کنن!هومن اخمی کرد.
 خب تو که باید خوشحالی باشی؛ اما عوضش داری دعوا میکنی! چه ایرادی آخه؟! فقط چون تو ازش خوشتنیومده کلش ایراده؟! ح اال خوب بود منم موقع ازدواج شما دوتا ،مثل پدرت و هستی مخالفت میکردم و ایراد الکی
میگرفتم؟ ها؟!
نچی کردم.
 اون فرق میکرد هومن جان! چه فرقی؟ هان؟! چه فرقی؟نگاه عصبیاش را از من گرفت و در عقب را باز کرد.
 تو فقط دنبال بهونهای که من رو منصرف کنی! اون هم بیدلیل!نشست و در را به هم کوبید .شیوا پوفی کشید و بهسمتم آمد ،روبهرویم ایستاد و آهسته گفت:
 من به مسائل تو و هومن کاری ندارم؛ آخه اون مثل برادرته ،ولی بهنظرم تا این حد هم نباید باهاش بد برخوردکنی .به قول خودش خوشت میاومد اون بخواد من و تو رو از هم جدا نگه داره؟! رفتارت اصالً درست نیست کارن!
با خارج شدن مادربزرگ از خانه ،نگاهم را به او دوختم و آهسته گفتم:
 خیلهخب بعداً حرف میزنیم.مادربزرگ به زور هومن را از ماشین بیرون کشید .هرسهمان را با چشمان اشکی به آغـ*ـوش کشید و از زیر قرآن
رد کرد .بعد از کلی سفارش که حتماً باید عید با عروس هومن خان تشریف بیاوریم ،باالخره دست از سرمان برداشت
و سوار شدیم .برای مادربزرگ دست تکان دادیم و راه افتادم.
مشغول رانندگی بودم که شیوا آهسته سقلمهای به پهلویم زد .نگاهش کردم که با اخم به چهرهی گرفتهی هومن
اشاره کرد .فهمیدم که تا از دلش درنیاوردم ،شیوا ول کنم نیست؛ پس از آینه لبخندی به صورتش زدم.
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 جای دندونت در چه حاله آقا هومن؟!تغییری با حالتش نداد و همچنان دستبهسـ*ـینه خیرهی بیابان ماند .بلندتر گفتم:
 از کی تا حاال کر شدی؟!نگاهم کرد و عصبی توپید:
 از اون موقع که دلم نخواست جواب تو رو بدم!خندیدم.
 آهان ،حاال نگفتی جای دندونت در چه حاله؟!ابرویی باال انداختم و با شیطنت گفتم:
 آخه اگه درد کنه دیگه نمیتونی چایی که نگار خانوم روز خواستگاری بهت تعارف میکنه رو بخوری!اخمهایش باز شد و متعجب نگاهم کرد .خندیدم.
 چیه؟! یهجوری تعجب کردی انگار چی گفتم حاال! مگه نمیخوای خواستگاری بری؟!تکخندهای کرد.
 ی...یعنی تو دیگه مخالف نیستی؟!شانهای باال انداختم.
 نه ،اصالً به من چه که مخالف باشم؟! این زندگیه توئه! مگه نه شیوا؟شیوا لبخند مهربانی زد و دستم را میان دستش فشرد .آهسته پلکهایش را بازوبسته کرد و سرش را به معنی این
درسته تکان داد.
کنار رستورانی بینراهی توقف کردم.
 خب خب ،پیاده شین که دیگه تا خونه خبری از غذا نیست!هرسه همزمان پیاده شدیم و وارد رستوران شدیم .هومن نگاهی به فضای اطرافمان انداخت و آهسته گفت:
 اینجا چرا همچینه؟!نچی کردم.
 خواهشاً ادا این ندیدبدیدا رو در نیار هومن! اینجا رستوران چینیه.توپید:
 چینی؟! مرد حسابی آخه من چینیم یا تو یا زنت؟!چشم غرهای رفتم و روبهروی شیوا ،پشت میزی نشستم .هومن کنارم نشست و همین که منو را آوردند ،نگاهی به
غذاهایش انداخت ،چشمانش درشت شد و با صدای بلند اعتراض کرد:
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 چی؟ ! چهارصد هزار تومن؟! مگه پولم رو از سر راه آوردم؟! چینی هست که چینیه ،نمیخوام چینی باشه!خجالتزده نگاهی به اطراف انداختم و رو به تمام افرادی که متعجب بهسمتمان برگشته بودند ،بهناچار لبخندی زدم.
منو را از دست هومن کشیدم و کنار گوشش غریدم:
 چرا آبروریزی میکنی هومن؟! دهنت رو ببند!نگاهی به شیوا که صورتش را از خجالت پشت دستش پنهان کرده بود ،انداختم.
 زود یه چی سفارش بده بخوریم بریم تا بیشتر از این ضایع نشدیم!باالخره با هر بدبختی بود ،غذایمان را خوردیم و از رستوران خارج شدیم .نگاه چپچپی به هومن انداختم.
 سوار شو!همه سوار شدیم و استارت زدم .هومن غر زد:
 این کارن از بچگی هم ولخرج بود شیوا خانوم! ولخرج چیه هومن؟! مثالً خیر سرم اومدم ماهعسلها ،گفتم بذار الاقل آخرش خوب باشه! بعدش هم ،این تویی کهخسیسی!
 نهخیرم! من خوب یادمه عمو چقدر از ولخرجیای دوران جاهلیت جنابعالی حرص میخورد!سری تکان دادم.
 و همچنین از سربههواییهای جنابعالی!کمکم بحث به دوران درخشان نوزده-بیست سالگی کشیده شد و هرچقدر من و هومن با لودادن هم پیش شیوا بیشتر
حرص میخوردیم ،او بیشتر میخندید و خوشش میآمد! بعد از یک دل سیر خندیدن ،ترجیح دادم حواسم را به
رانندگیام بدهم که آهنگ خارجی و مالیمی به جای آهنگ قبلی در فضای ماشین پخش شد .متعجب گفتم:
 این چیه دیگه؟! من که همچین آهنگی نداشتم! آره ،من رو فلشت ریختم.نگاهم را به شیوا که با چهرهای ترکیب از چند حس مختلف و غیرقابلتشخیص خیرهام شده بود ،دوختم .لبخندی زد.
 خیلی این آهنگ رو دوست دارم .مخصوصاً معنیش که بدجور با زندگیم جوره؛ برای همین دلم خواست تو هم گوشبدی.
لبخندی زدم.
 کهاینطور ...پس واجب شد گوش بدم! بعداً حتماً باید برام معنی کنی!در جوابم فقط لبخند کمرنگی زد.
هومن خندید.
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 اُه اُه ،چه عاشقانه!خندیدم .نگاهم را از نگاه خیرهی شیوا گرفتم و به جاده دوختم .صدای خواننده در فضای ماشین پیچید.
حتماً بخونین معنیش رو عالیه
se zindagi dhoondh rahi hai
زندگی من دنبال چی میگرده؟!
Kya ye woh makaam mera hai
این همون تقدیره؟!
Yahaan chain se bas ruk jaaun
فقط همینجا آروم بگیره
Kyun dil ye mujhe kehta hai
چرا قلبم این رو میخواد؟!
Jazbaat naye se mile hain
من احساسات جدیدی پیدا کردم
Jaane kya asar ye huaa hai
نمیدونم اینا چه معنی دارن
Ik aas mili phir mujhko
یه امید جدیدی پیدا کردم
Jo qubool kisi ne kiya hai
انگار باالخره یکی منو قبول کرده
Haan…Kisi shaayar ki ghazal
آره ،عین غرل یه شاعر
Jo de rooh ko sukoon ke pal
که به روح آدمی آرامش میبخشه
Koi mujhko yun mila hai
یه نفرو پیدا کردم
Jaise banjaare ko ghar
عین آوارهای که خونه پیدا کرده!
Naye mausam ki sehar
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عین موسم سحر
Yaa sard mein dopahar
یا سرمای غروب زمستانی
Koi mujhko yun mila hai
یک نفرو پیدا کردم
Jaise banjare ko ghar
عین آوارهای که خونه پیدا کرده
Banjaara/Ek Villain
***
یک هفته قبل-قبل از عروسی کارن
راوی
آهسته از پلهها باال رفت؛ همین که مرد و زن جوان در دیدرسش قرار گرفتند ،چرخید و پشت دیوار راهرو پناه گرفت.
حاال فقط صدای آنها به گوشش میرسید .زن آهسته گفت:
 خیلی عجله داشت ،صداش هم اصالً واضح به گوش نمیرسید؛ ولی گفت تا چند ماه دیگه برمیگردم.اطمینان داشت راجع به میالد صحبت میکنند و اصالً برای همین آنجا بود!
مرد گفت:
 چی؟ چند ماه دیگه؟! بهبه! خب ...خب حاال خواهرش چی؟ نتونستی از اون بپرسی؟ نه ،اون هم چند وقته پیداش نیست.مرد نچی کرد و نگران گفت:
 پس ما چیکار کنیم؟! این دوتا آخر با این کارای یهویشون گور خودشون و ما رو با هم میکنن! ببین من کی گفتم!زن جوان توپید:
 خیلهخب بابا چه خبرته؟! من واقعاً دلیل اینهمه نگرانی تو رو نمیفهمم! االن چندین ساله که کار ما اینه ،آخه کیلو رفتیم؟! اون فقط همین یه کار رو به ما سپرده؛ تا برگشتن میالد فقط باید ماجرای این محموله تموم شده باشه!
با شنیدن کلمهی محموله ،مهیار کنجکاوتر و سراپاگوش شد.
زن ادامه داد.
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 ببین ،این محموله باید به هر قیمتی شده از مرز رد بشه! بهخاطر نبودن میالد قرار نیست هیچ خللی تو کار پیشبیاد ،فهمیدی؟ حاال هم انقدر تابلوبازی درنیار ،هر کی ندونه فکر میکنه زندگی همهی ما به میالد و تصمیماش
وابستهست!
مرد عصبی توپید:
 نه ،ولی اگه خودش هم به کاروکاسبیمون گند نزنه ،مسلماً اون خواهر دیوانهش همهچی رو خراب میکنه! آروم باش بابا! کارای اون هیچ ربطی به ما و کارامون نداره! حاال هم برو؛ باید هرچه زودتر این قرار داد رو ببندیم؛اگه معطلشون کنیم ممکنه شک کنن ،اونوقت میشه آش نخورده و دهن سوخته!
با صدای قدمهایشان مهیار هول شد و قدمی بهعقب برداشت که از شانس بد ،پای راستش به گلدان کنار راهرو خورد
و صدایی نه چندان بلند ،اما بهقدری رسا که به گوش آن دو برسد اینجا کرد.
هردو همزمان نگاهشان را به راهرو دوختند و زن با شک پرسید:
 صدای چی بود؟! نمیدونم ،شاید یکی باال اومده.زن بهسمت راهرو دوید و نچی کرد.
 دیوونه شدی؟! اگه کسی باال میاومد که سیستم امنیتی هشدار میداد!نگاهی سرسری به پلهها انداخت؛ اما با ندیدن مورد مشکوکی ،قصد برگشتن کرد که همان لحظه شی محکمی از
پشت ،به سرش خورد و بعد از کشیدن دادی ،بیهوش روی زمین افتاد.
مهیار گلدان شکسته را روی زمین انداخت و با دو از پلهها پایین رفت.
همزمان مرد جوان که از شنیدن داد زن ،متحیر و هول شده بود ،دنبال صدا دوید و با دیدن مهیار فریاد زد:
 وایسا! بگیرینش!پشتسر مهیار از پلهها پایین دوید و در همان حال به همدستانش خبر داد .مهیار وارد سالن به نسبت خلوت طبقهی
دوم شد و بهسمت ایوان رفت .برای لحظهای آویزان نردهی ایوان شد و بعد از نگاهانداختن به ارتفاع و سالم و صلوات
برای زنده ماندنش ،چشمهایش را بست و پایین پرید .چابک از روی زمین بلند شد و بهسرعت از میان جمعیت باغ
گذشت .نفسنفسزنان خود را به خیابان رساند و پشت درختی پناه گرفت .نگاهی نگران به خروجی ساختمان سه
طبقهای که از آن بیرون آمده بود ،انداخت و مشغول گرفتن شمارهی پرهام شد.
***
پرهام بعد از غیرفعالکردن تمام سیستمهای امنیتی و دوربینهای ساختمان ،به سالن برگشت و نگاهی نگران به
راهپلهی منتهی به طبقههای باال انداخت .نچی کرد و در دلش غرید:
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 این مهیار آخرش با این کارای یهوییش من رو سکته میده!دستی میان موهایش کشیده و سرگردان و مضطرب ،نگاهی به جمعیت همیشهی خدا آماده برای پارتی و رقـ*ـص
انداخت .با دیدن سایه که روی صندلیِ کنار میز بار نشسته بود ،چشمانش درشت شد و روی چهرهاش زوم کرد .از
این فاصلهی دور به چشمانش اعتماد نداشت ،مخصوصاً اینکه قرارشان برای مهمانی بعدی بود؛ پس جلوتر رفت و
بعد از مطمئن شدن ،متعجب صدا زد:
 سایه؟! تو اینجا...اما با دیدن جام نوشیدنی میان دستش ،حرفش را خورد و اخمی کرد .سایه کمی روی صندلی پایهبلند جابهجا شد و
لبخندی کمرنگ و بیاحساس ،بیشتر شبیه به پوزخند رو به پرهام زد .پرهام با عصبانیت جام را از دست سایه کشید
و با ضرب روی زمین انداخت .سایه که از این عمل ناگهانی شوکه شده بود و دستش همانطور میان هوا مانده بود،
از جا پرید و نگاه متحیرش را به پرهام دوخت .اعتراض کرد:
 معلوم هست چیکار میکنی؟!پرهام قدمی جلوتر رفت و توپید:
 من یا تو؟!دستانش را به پهلوهایش زد ،حرصی سرش را کج و چشمانش را ریز کرد.
 ببینم نکنه خاطرهی آخرینباری که این زهرماری رو خوردی یادت رفته؟ هان؟! یا شاید هم به سرت زده؟!با طعنه ادامه داد:
 نمیدونم کدومش ،ولی بههرحال امروز کسی نیست که به دادت برسه و از وسط مهمونی جمعوجورت کنه؛ چونمن خودم یه کار مهم دارم و نمیتونم دنبال جنابعالی راه بیفتم!
سایه دوباره روی صندلی نشست ،سرش را پایین انداخت و پوزخندی زد .زیر چشمی به پرهام نگاه کرد.
 چه کار مهمی داری؟!ابرویی باال انداخت.
 شماره دادن به دخترا؟!پرهام چپچپ نگاهش کرد و حرصی نفسش را بیرون فرستاد .لبخند کج و معناداری زد.
 امروز خوب واسه جوابدادن سرحالی! چی شده؟! ببینم نکنه میالد رو پیدا کردی؟!روی صندلی پشتسرش نشست.
 یا شاید هم تاریخ عروسیت با سپهر جان ،نامزد عزیزت مشخص شده!سایه اخم غلیظی کرد و از روی صندلی پایین پرید .روبهروی پرهام ایستاد و خیره در چشمان قهوهایش شد.
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 اون نامزد من نیست!انگشت اشارهاش را به تهدید باال آورد و ادامه داد:
 بار آخری باشه که اسمش رو جلوی من میاری!فهمیدی؟پرهام که از واکنش سایه و حرفهایش متعجب و گیج شده بود ،خودش را عقب کشید و به صندلی چسبید و آب
دهانش را قورت داد.
 باشه بابا ،چرا میزنی؟! مگه چی شده؟به حالت عادی برگشت ،چشمکی زد و لبش را به دندان گرفت.
 حرص نخور ،دعوا نمک زندگیه!سایه پوزخند تلخی زد.
 برو بابا دلت خوشه!با عصبانیت کیفش را از روی میز بار برداشت و بهسمت خروجی رفت .پرهام پشتسرش دوید.
 ای بابا ،حاال چرا قهر میکنی؟سایه بهسرعت بهسمت باغ رفت و خودش را به قسمت خلوتی رساند .به تنه درختی خشکیده تکیه داد و روی زمین
سر خورد .حاال اشکهایش اجازهی جاری شدن داشتند! صورتش را میان دستهای لرزانش پنهان کرد و بغضش
ترکید .حرفهای شیرین سپهر در آن روز بارانی که هنوز هم برایش رویایی و قشنگ بود ،باور این حقیقت که او
برای همیشه رفته است را سختتر میکرد!در واقع ،اصالً نمیتوانست این موضوع را هضم کند!
پرهام بعد از پیدا کردنش ،لبخند کمرنگی زد و آهسته بهسمتش رفت .کنار او نشست و به تنهی درخت تکیه داد.
 نمیخوای به من بگی چی شده؟ دلیل این اشکا چیه؟میان هقهقهایش بریدهبریده گفت:
 با ...باورم نمیشد س ...سپهر همچین کاری ...باهام بکنه! او ...اون زندگیه پگاه و ...کسی که از خواهرم برام عزیزتربود رو نجات داد؛ ولی بعدش ...بعدش با همدیگه زندگی من رو خراب کردن!
نگاه خیسش را به نگاه خیره و متحیر پرهام دوخت.
 باورت میشه پرهام؟! عزیزترین آدمای زندگیم ،کسایی که من بیشتر از چشمام بهشون اعتماد داشتم ،اینجوری ازپشت بهم خنجر زدن!
پرهام که خود از هجوم چندین حس مختلف ،ناراحتی از وضعیت سایه ،عصبانیت بهخاطر خــ ـیانـت سپهر و احساس
جدیدی که به قلبش راه پیدا کرده بود ،گیج و حیران مانده بود .واقعاً جز خیرهشدن در چشمان اشکیاش جوابی برای
سایه نداشت!
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باالخره خودش را جمعوجور کرد و بهسختی لب باز کرد:
 م ...من درکت میکنم سایه ...واقعاً نمیدونم چی با ...باید بگم!سایه پوزخندی زد و توپید:
 درک؟!سرش را به چپ و راست تکان داد.
 تو اصالً نمیتونی حال من رو درک کنی! واسه همین هم هست که حرفی واسه گفتن نداری!با حرص اشکهایش را پاک کرد و از جا بلند شد .روبهروی پرهام ایستاد ،ابرویی باال انداخت و عصبی توپید:
 البته حق داری؛ از آدمی که همهی عمرش به خوشـیونوش و تفریح و دختربازی گذشته ،نمیشه توقع دیگهایداشت!
موندم منه احمق چرا همهچی رو دارم به تو میگم آخه؟!
پرهام متحیر از جا بلند شد و خیرهی چشمان سایه شد.
 سایه تو ...تو داری...سایه عصبی میان حرفش پرید.
 من چی؟! هان؟! آره درسته ،من دارم حقیقت رو میگم؛ همون چیزی که شنیدنش تلخه!ابروهایش را در هم کشید.
 ببینم شده یک بار ،فقط یک بار تو کل عمرت احساس پوچی و سرگردونی کنی؟! احساس کنی یه تیکه از وجودتو از دست دادی؟! روز و شب برات معنی نداشته باشه ،انگار که داری یه جایی میون مرگوزندگی دستوپا میزنی؟!
پوزخندی زد.
 بذار خودم جواب بدم! نه ،نشده؛ چون تو ،تو زندگیت جز پارتی رفتن و خوشگذرونی کار دیگهای نداری! همهچیزبرات حکم بازی داره! چیزایی که برای من و خیلیای دیگه ارزشمندن ،بازیچهی دست تو و امثال توان!
به سـ*ـینهی پرهام اشاره کرد.
 قلب ،تنها چیزیه که تو وجودتون نیست! شماها فقط به فکر خوشی خودتونید ،همین!پرهام عصبی توپید:
 بسه دیگه! هر چقدر مزخرفاتت رو گوش دادم و طاقت آوردم بسه!جلوتر رفت و اخمی کرد.
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 تو پیش خودت راجع به من چی فکر کردی؟هان؟! اینکه یه آدم ول و عالفم که فقط به فکر خودشه؟ درسته؟! اگهاینطوره پس واسه چی دنبال تو راه افتادم؟ هان؟! فکر کردی گریهکردن یا زخم زبونای تو واسه من خوشگذرونیه؟!
نهخیر خانوم!
به قلبش اشاره کرد.
 من اگه من االن اینجا وایسادم و دارم باهات بحث میکنم ،فقط بهخاطر همین قلب لعنتیه که میگی ندارم! وگرنهچه دلیلی داره بهخاطر اینکه یه آدم عوضی ادعا کرده عاشقته و بعد ولت کرده وقتم رو با بحثکردن با تو بگذرونم؟!
سایه پوزخندی زد.
 مشخصه! بهخاطر اینکه گولم بزنی و طعمهی بعدیت باشم! فکر میکنی چون قلبم شکسته به دست آوردنمراحتتره؛ ولی کامالً برعکسه! من تازه یاد گرفتم که نباید به آدما اعتماد کرد! وقتی نزدیکانت بهت خــ ـیانـت
میکنن ،غریبههایی مثل تو که دیگه جای خود دارن!
پرهام لبخند تلخی زد.
 برات متأسفم سایه! اینکه همهی آدما رو به یه چشم میبینی اصالً درست نیست! خودت خوب میدونی طعمهایکه ازش حرف میزنی اینجا ریخته! الزم نیست من به خودم زحمت بدم و گولشون بزنم؛ چون اونا خودشون میان،
اونا همینقدر ارزش دارن!
به سایه اشاره کرد.
 ولی تو ...تو اونقدری برام ارزشمند هستی که دلیل اشکات هم برام مهمه!سرش را آرام به چپ و راست تکان داد.
 من اون آدمی نیستم که تو فکر میکنی سایه! تو هیچی...زنگخوردن موبایلش حرفش را نصفه گذاشت .با دیدن اسم مهیار سریع جواب داد:
 الو؟ چی شد ،تموم شد؟!مهیار نفسنفسزنان و هول گفت:
 آره ،ولی نه اونجوری که تو انتظارش رو میکشی!پرهام مضطرب شد.
 منظورت چیه؟! چرا نفسنفس میزنی؟ من از ساختمون بیرون زدم؛ چند نفر دنبالمن!پرهام داد زد:
 چی؟!687

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 یکیشون چهرهم رو دید!چشمهای پرهام درشت شد و توپید:
 وای مهیار! معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟! چهجوری لو رفتی؟! االن کجایی؟ دعوا رو بذار برا بعد پرهام .دارم میگم اون من رو دیده؛ پس نمیتونیم ولش کنیم! من جی.پی.اسم رو روشن میذارمو یه گوشه میکشونمشون .تو هم زودتر خودت رو برسون ،من هیچی همراهم نیست! الزم نیست کسی رو خبر کنی،
خودمون تنها از پسشون برمیایم.
پرهام نچی کرد.
 وای وای مهیار از دست تو! قطع کن دارم میام.قطع کرد ،نگاهی به قیافهی متعجب سایه انداخت و دستش را کشید.
 دنبالم بیا ،دیگه اینجا امنیت نداریم!سایه همانطور که دنبال پرهام کشیده میشد ،اعتراض کرد:
 چیکار داری میکنی؟! ولم کن! منظورت چیه امنیت نداریم؟!پرهام بهسمت پارکینگ دوید و در سمت کمکراننده ماشین را باز کرد .دست سایه را کشید و روی صندلی پرتش
کرد.
 بشین!قبل از اینکه سایه فرصت واکنشنشاندادن داشته باشد ،پرهام سوار شد و قفل را زد .سایه به دستگیره در حمله کرد
و با خشم رو به پرهام توپید:
 معلوم هست چیکار میکنی؟! در رو باز کن!پرهام بیتوجه به او استارت زد و سرعتش را باال برد .سایه انگشتش را به تهدید باال آورد.
 گوش کن اگه بخوای بالیی سرم بیاری بیچارهت...پرهام نگاه کالفه و عصبیاش را از جی.پی.اس گرفت و رو به سایه توپید:
 به جای دادزدن سر من و چرتوپرت گفتن ،داشبورد رو باز کن! زود!سایه توپید:
 تو حق نداری به من دستور بدی! این در لعنتی رو باز کن!پرهام غرید:
 باز کنم که با این سرعت ماشین به رحمت خدا میری؛ پس به نفعته ساکت بشینی و هر کاری میگم انجام بدی،فهمیدی؟!
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داد زد:
 فهمیدی یا نه؟!سایه به خود لرزید و وحشتزده خیرهی چشمان خونگرفتهی پرهام شد .سرش را چند بار پشتسرهم و سریع تکان
داد و آب دهانش را بهسختی قورت داد.
پرهام با چشم به داشبورد اشاره کرد.
 بازش کن.سایه سریع باز کرد؛ اما با دیدن داخلش ،رنگ از چهرهاش پرید .دستان لرزانش را بهسمت اسلحه برد و آن را برداشت.
 ا ...این...پرهام از دستش قاپید.
 بدش من!فرمان را برای لحظهای رها کرد و خشاب اسلحه را کشید.
 اون یکی رو هم بده!سایه اسلحه ی دوم را برداشت و از روی گیجی و ترس تکخندهای کرد.
 ای ...اینا اسباببازیه دیگه؟! آ...آره ،من می ...میدونم اینا...پرهام عصبی اسلحه را از دستش کشید و توپید:
 اگه خیلی کنجکاوی میتونی امتحان کنی؛ ولی مواظب باش سمت خودت نگیریش!سایه بریدهبریده خندید.
 نمیشه! من ...من که میدونم تیر نداره!پرهام نفسش را عمیق و حرصی بیرون فرستاد و نگاهی کالفه به سایه انداخت .دوباره محو خیابان شد و خشاب
اسلحه را کشید.
 گفتم که ،اگه خیلی دوست داری بفهمی ،میتونی امتحان کنی!ضربان قلب سایه روی هزار بود! خودش را بهسمت در متمایل کرد تا از پرهام دورتر شود .وحشتزده و بریدهبریده
گفت:
 ت ...تو کی هستی؟! ن ...نکنه عضو با ...باندی چیزی هستی؟!پرهام ترمز کرد و رو به سایه توپید:
 یه چیزی تو همین مایهها! حاال که خیالت از بابت من راحت شد ،دهنت رو ببند از ماشین پیاده شو!پرهام اسلحهها را برداشت و از ماشین پیاده شد .دور زد و در سمت سایه را باز کرد.
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 بجنب!سایه سرش را باال آورد و مظلوم نگاهش کرد.
 ن ...نمیتونم! من نمی ...تونم کشته شدن ی ...یه آدم رو ببینم! من ه ...همینجا میمونم ،قول میدم جا ...جایینرم!
پرهام کالفه نچی کرد و سایه را از ماشین بیرون کشید .بازوهایش را گرفت و خیرهی چشمان وحشتزدهاش شد.
 مگه تو نمیخوای انتقامت رو از میالد بگیری؟ مگه اون کسی نیست که زندگیت رو به هم ریخته؟ مگه اون مسببتمام بدبختیات نیست؟
تکانش داد و داد زد:
 هان؟!سایه تندتند سرش را تکان داد .پرهام با لحن آرامتری گفت:
 پس اگه میخوای گیربیفته و مهمتر از اون ،زنده بمونی تا بتونی ازش انتقام بگیری ،چارهای نداری جز اینکه بدونهیچ حرف اضافهای همراه ما بیای و باهامون همکاری کنی! مهم نیست که من کیم و هدفم چیه؟! مهم اینه که
دنبال همون آدمیم که تو هم دنبالشی ،افتاد؟!
سایه با ترس سرش را تکان داد .پرهام غرید:
 در ضمن ،کسی قرار نیست اینجا کشته بشه؛ پس بیا!سایه پشتسر پرهام که اسلحه به دست و با احتیاط جلو میرفت ،قدم برداشت که پرهام از شدت عصبانیت چشمانش
را بست و نچی کرد.
 وای خدا!بهسمت سایه چرخید و عصبی اما آهسته توپید:
 تا ده تا خیابون اونورتر صدای پات رو شنیدن ،آرومتر!سایه لب زد:
 با ...باشه ...ببخشید!پرهام جلوتر رفت و وارد ساختمان نیمهکاره شد .با دیدن چندین مردِ اسلحه به دست ،سریع دست سایه را کشید و
پشت دیوار پناه گرفتند .لب زد:
 سرت رو بدزد!سایه به تقلید از پرهام نیمخیز شد و سرش را پایین گرفت .پرهام آهسته سرش را جلو آورد و به دو مردی که با هم
صحبت میکردند ،نگاه کرد .یکی از آنها عصبانی توپید:
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 پسرهی موزی! کجا در رفت؟!با جلوتر آمدن آنها ،پرهام و سایه از پشت دیوار عقبعقب رفتند که با صدایی نگاه هردو به پشت سرشان چرخید.
 پیس ،پرهام!چشمهای پرهام درشت شد و لب زد:
 مهیار!نفسی از سر آسودگی کشید.
 پوف! داشتم از نگرانی میمردم!مهیار دستش را جلو آورد.
 بندازش!پرهام اسلحه را بهسمتش انداخت .نگاهش را به آن دو مرد دوخت و کنار گوش سایه زمزمه کرد:
 همین جا بمون و تا وقتی نگفتم به هیچ وجه بیرون نیا ،باشه؟سایه با ترس آب دهانش را قورت و سرش را تکان داد .دوباره به مهیار نگاه کرد .سری به معنای حاضری؟ تکان داد
که مهیار با تکرار همین کار تأیید کرد و تیری هوایی زد .هردو همزمان از پشت دیوار بیرون پریدند .آن چند نفر هم
هشیار شدند و پاسخ مهیار و پرهام را با تیراندازی دادند؛ اما نتیجهی این درگیری ،فقط زخمی شدن دو نفر از خودشان
بود! مهیار و پرهام هردو با چابکی و این بار کنار هم ،پشت دیوار پناه گرفتند .مهیار به سایه که وحشتزده نگاهشان
میکرد ،اشاره کرد و آهسته توپید:
 این دختره رو واسه چی آوردی؟!پرهام غرید:
 میخواستی چیکار کنم؟! میذاشتم آدمای میالد اونجا بکشنش؟!مهیار چپچپ نگاهش کرد و با طعنه توپید:
 نه ،گذاشتی اینجا بکشنش!پرهام نچی کرد.
 االن وقت دعوا نیست! بعداً برات توضیح میدم.مهیار غرید:
 تو آخرش یه کاری دست من و خودت و این دختره...با کشیده شدن دستش توسط پرهام و شلیک گلوله ،حرفش نصفه ماند!
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مرد از درد پایش به خود پیچید و جلوی پای پرهام روی زمین افتاد .پرهام اسلحه را پایین آورد و نگاه عصبیاش را
بهسمت مهیار که با چشمان درشت شده ،پشتسرش ایستاده بود چرخاند.
 به جای دعوا حواست به پشتسرت باشه! اگه من نبودم االن مغزت متالشی شده بود آقا مهیار!با صدای جیغ سایه ،هردو نگاهی وحشتزده به هم انداختند و بهسمت منبع صدا دویدند .مرد جوان موهای سایه را
کشید و فریاد زد:
 کجاست؟!سایه جیغ زد:
 من نمیدونم راجع به کی حرف میزنی! ولم کن!مرد سایه را همراه خود بهسمت مرکز ساختمان کشید و نگاهی بهاطراف انداخت .فریاد زد:
 اگه میخوای زنده بمونه بیرون بیا!مهیار از پشتسر به آن سه نفر نزدیک شد و اسلحه را بهسمت مردی که سایه را اسیر کرده بود ،گرفت.
 من اینجام .ولش کن!مرد سریع چرخید ،از پشت دستش را دور گردن سایه انداخت و اسلحه را روی شقیقهاش گذاشت.
 اسلحهت رو بنداز ،وگرنه میزنمش!شخصی که کنارشان ایستاده بود ،سریع روی مهیار اسلحه کشید و فریاد زد:
 بندازش!صدای پرهام از پشتسرشان توجهشان را جلب کرد.
 این شمایین که باید اسلحههاتون رو بندازین!مرد بهسمت پرهام که او را هدف گرفته بود ،چرخید و اسلحه را روی استخوان سایه فشار داد که جیغش به هوا رفت.
سری از روی عصبانیت تکان داد.
 عالیه! پس تو هم با این همدستی! هیچ فکرش رو نمیکردم همچین خیانتکارایی ،اون هم تو دمودستگاه میالدپیدا بشه! شما دنبال چی هستین؟!
مهیار:
 دنبال همونی که اسمش رو آوردی!مرد بهسمت مهیار چرخید و پوزخندی زد:
 که اینطور ،ولی خیلی شرمنده که قرار نیست صبح فردا رو هم ببینین ،چه برسه به میالد!بشکنی در هوا زد که تعداد زیادی مرد مسلح ،گرداگردشان جمع شدند.
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پرهام با اشارهی مهیار ،آهسته دست بهسمت جیب شلوارش برد و مشغول گرفتن شماره شد .مرد به اسلحهی مهیار
اشاره کرد.
 بندازش!مهیار نگاهی به حلقه ای که دورشان را احاطه کرده بود ،انداخت و پوزخندی زد:
 تو فکر کردی من از آدمات میترسم؟!مرد سایه را دنبال خود کشید و روبهروی مهیار ایستاد.
 از مرگ این چی؟!مهیار با آرامش گفت:
 تو نمیتونی همچین کاری کنی! یعنی فرصتش رو نداری!مرد متعجب و پرسشگر نگاهش کرد که مهیار خندید و ابرویی باال انداخت .همزمان آژیر ماشینهای پلیس بلند شد
و همه متحیر بهسمت صدا برگشتند .مهیار از فرصت استفاده کرد و سایه را بهسمت خود کشید .پوزخندی زد:
 دستا باال!پرهام اسلحه را بهسمت مرد گرفت و صدای بلند و رسایش در محیط ساختمان پیچید:
 پلیس!سایه با چشمانی گردشده ،خیره.ی پرهام شد .باورش نمیشد! لب زد:
 پ ...پلیس؟!مرد وحشتزده اطراف را نگاه کرد ،اسلحهاش را انداخت و با ترس دستهایش را باال برد .مهیار ابرویی باال انداخت.
 خیلی شرمنده که قراره صبح فردا رو تو بازداشتگاه ببینین!***
بعد از دستگیرکردن آنها و رفتن ماشینهای پلیس ،حاال فقط آن سه نفر باقی مانده بودند .پرهام بهطرف مهیار و
سایه آمد ،روبهرویشان ایستاد و لبخندی زد.
 هرچندکه تو نقشمون قرار نبود اینجوری پیش بره؛ ولی...چشمغرهای به مهیار رفت که او هم پاسخش را داد!
 حاال که سربههوایی آقا مهیار همهچی رو خراب کرد ،به نظرم کارمون جلوتر افتاد!نگاهش را به سایه دوخت.
 اعتراف اونا خیلی زودتر ما رو به میالد میرسونه.سایه خجالتزده خیرهی پرهام شد و بریدهبریده پرسید:
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 ی ...یعنی تموم این کارا ...این ...این پارتی رفتنا و ...همهش ن ...نقشه بود؟!پرهام خندید و رو به مهیار چشمکی زد.
 الزم نیست تعریف کنی! قبول دارم بازیگرای خیلی خوبی هستیم!سایه سرش را پایین انداخت .پرهام لبخندش را خورد و جدی گفت:
 ببخشید اگه امروز ترسوندمت! فقط بهخاطر محافظت از جون خودت بود .حاال دیگه خطری تهدیدت نمیکنه؛ پسمیتونی بری ،فقط یادت باشه که راجع به ما سوتی ندی ،باشه؟
سایه آرام سرش را تکان داد.
 مطمئن باشین.مهیار نفسش را بیرون فرستاد.
 خب دیگه ،فکر میکنم مهمونی تا حاال باید تموم شده باشه.چشمکی رو به پرهام زد.
 از اون گذشته ،من چیزایی که الزم بود بفهمیم رو فهمیدم! هوا هم داره تاریک میشه؛ پس بهتره برگردیم.پرهام رو به سایه گفت:
 آره ،باید بریم .ما میرسونیمت.سایه آرام سرش را باال آورد و با تردید گفت:
 آ ...میخوام باهات حرف بزنم پرهام.مهیار سریع گفت:
 باشه باشه ،فهمیدم .االن میرم.به پرهام چشم دوخت.
 سوییچ؟پرهام سوییچ ماشین را تحویل مهیار داد .مهیار عقبعقب رفت.
 زود بیاین!چرخید و از دیدرس سایه و پرهام خارج شد.
پرهام نگاهش را به سایه دوخت.
 خب ،چی میخواستی بگی؟سایه کمی این پا و آن پا کرد؛ اما باالخره لب گشود:
 من ...من راجع به تو اشتباه کردم پرهام! و ...و حرفای خیلی بدی بهت زدم .معذرت میخوام!694
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پرهام خندید.
 حاال چون فهمیدی پلیسم انقدر با ترسولرز عذرخواهی میکنی؟!خندهاش را خورد و دلگیر خیره به سایه ادامه داد:
 نترس! قرار نیست بهخاطر حرفای امروزت بازداشتگاه بندازمت؛ پس بیخودی خودت رو خسته نکن!سایه شروع به بازیکردن با پرهی شالش کرد.
 م ...مسئله اصالً این نیست...پرهام توپید:
 پس چیه؟! اگه من یه آدم معمولی بودم باز هم بعد از فهمیدن این که همه چی یه بازی بوده ،این حرفا رو بهممیزدی؟ هان؟ بازم از دلخوری من ناراحت بودی؟!
پوزخندی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ...این کار رو نمیکردی سایه! تو فقط ترسیدی! از اینکه من بهخاطر حرفات یا نقشهی انتقامت تو دردسر بندازمت!وگرنه من و احساساتم هیچ اهمیتی برات نداریم!
نگاهش را از سایه گرفت و سریع بهسمت ماشین رفت که با صدایش متوقف شد.
 دارین!بهسمت پرهام قدم برداشت و با فاصله پشتسرش ایستاد.
 هم تو ،هم احساست برای من اهمیت دارین .من دوستت دارم!پرهام با چشمان درشتشده بهسمتش برگشت که سایه لبخندی زد.
 ولی نه اونجوری که تو توقع داری! به عنوان یه دوست! تو اولین کسی هستی که هرچند ممکنه خودش ،بهترینرفیقش و حتی موقعیت کاریش به خطر بیفته؛ اما باز هم کمکت رو ازم دریغ نکردی ...و میدونم که نمیکنی! من
تو اوج عصبانیت بودم؛ واسه همین هم هرچی از دهنم دراومد بهت گفتم! درسته ،از زدن اون حرفا به یه پلیس
شرمندهم؛ ولی نه به اون دلیلی که تو میگی! بهخاطر اینکه فهمیدم تو چه شرایطی حاضر شدی کمکم کنی و این
موضوع تو و کمکت رو از قبل برام ارزشمندتر کرد! شاید تو...
سرش را پایین انداخت و ادامه داد.
 تو به دلیل دیگهای این کار رو میکنی؛ ولی من همچنان پای دوستیمون میذارمش!به پرهام خیره شد و لبخند مهربانی زد.
 چون بهنظرم دوستی واقعی ،بهقدری مقدسه که نمیشه اسم چیزای پست و بیارزش رو روش گذاشت؛ پس بهترهکه همون دوستی بمونه!
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پرهام پوزخندی زد:
 منظورت از چیزای پست و بیارزش ...عشقه؟!سایه باهمان لبخندِ آرام ،اما رک گفت:
 درسته! عشق یه چیز پست و بیارزشه ...چون اگه نبود منم االن اینجا و تو این شرایط نبودم! نه ،اشتباهه! چون چیزی که تو ازش ضربه خوردی اسمش عشق نیست .تو اینجایی بهخاطر انتقام از میالد ،یعنیآدمی که فقط بهخاطر هوا و هـ*ـوس خودش ،زندگی پگاه رو به هم ریخت؛ درست مثل سپهر!
فهمیدین مهیار و پرهام کین؟
سایه متحیر نگاهش کرد که پرهام ادامه داد:
 آره سایه! واقعیت اینه که اون دوتا هیچ فرقی با هم ندارن! هردو دنبال یه چیز بودن؛ ولی تو روی هدفشون اسمایمتفاوتی گذاشتی؛ یکی پستی ،یکی عشق! اگه سپهر واقعاً عاشقت بود ،هیچوقت همچین کاری نمیکرد! اون لیاقت
تو رو نداشت! عشق بیارزش نیست سایه ،این آدمای مثل میالد و سپهرن که پست و بیارزشن! درسته ،من بابت
حرفات ناراحت شدم؛ ولی همون لحظه فراموششون کردم؛ اما اینکه احساس و شخصیت من رو پیش خودت با سپهر
مقایسه کردی...
سرش را به چپ و راست تکان داد و لبخند تلخی زد.
 چیزی نیست که بشه به این راحتیا فراموشش کرد!نفسش را بیرون فرستاد و خطاب به سایه که از حرفهای او میخکوب شده بود ،با لحن آرامتری ادامه داد.
 زود باش! مهیار صبر رو این چیزا حالیش نمیشه!با هم بهسمت ماشین رفتند .پرهام جلو نشست و سایه هم پشتسر مهیار .بعد از دادن آدرس خانهی خالهاش ،تمام
مدت نگاه متحیر و غمگینش روی چهرهی درهم پرهام زوم شده بود؛ اما قدرت زدن هیچ حرفی را نداشت! با
ترمزکردن و صدای مهیار به خود آمد.
 رسیدیم.سایه به آن سوی خیابان و درودیوار خانهیشان نگاهی انداخت و رو به مهیار لبخندی زد.
 خیلی ممنون.پیاده شد که همزمان مهیار هم از ماشین بیرون آمد .پرهام متعجب نگاهش کرد که رو به سایه گفت:
 خیلی تشنمه سایه خانوم .میشه بیام دم خونتون یه لیوان آب بخورم؟سایه گیج تکخندهای کرد.
 آ ...البته! ب ...بفرمایین.696
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مهیار لبخندی زد و دنبالش رفت .سایه کلید را داخل قفل انداخت و کنار ایستاد.
 بفرمایید تو .االن براتون...با کشیده شدن لبهی آستینش ،حرفش نصفه ماند .مهیار او را به گوشهای کشید و جدی در چشمان متحیرش که
میان تاریکی شب میدرخشید ،خیره شد .سایه اخمی کرد و او را پس زد؛ اما مهیار حتی اندازهی نقطهای از جایش
تکان نخورد .عصبی توپید:
 چیکار داری میکنی؟ ولم کن.مهیار کف دو دستش را دو طرف سر سایه روی دیوار قرار داد و با همان جدیت و اخم گفت:
 ساکت باش و خوب به حرفام گوش کن؛ چون عادت ندارم یه چیز رو دوبار تکرار کنم! من و پرهام شاید سنینداشته باشیم؛ اما تا حاال میون باندای زیادی نفوذ کردیم .شرایط هربار سختتر از دفعهی قبل بوده؛ ولی ما از پسش
براومدیم و هیچ مجرمی نتونسته از زیر دستمون دربره! هیچوقت پامون نلغزیده و انتخاب اشتباهی که تو دردسر
بندازتمون نداشتیم؛ ولی حاال ...دلیل این تصمیم پرهام به خودش مربوطه و من هیچنظری راجع بهش ندارم! اما تو...
بهتره بدونی اگه یک قدم علیه ما برداری یا حتی کلمهای حرف دردسرساز از دهنت دربیاد ...اونموقع من دیگه نه
رفاقت میشناسم ،نه رحم! اونقدری تو کارم جدی هستم که اگه بهخاطر تو خللی پیش بیاد ،هم تو و هم پرهام رو
به عنوان مسبب لو بدم! پس حواست خوب جمع باشه؛ فهمیدی؟! ما به راحتی اعتماد این آدما و مهمتر از اون ،باال
دستیامون رو به دست نیاوردیم که حاال بهخاطر انتقام شخصی یه نفر ،احساسات یا هرچیز دیگهای از دستش بدیم.
متوجهی؟ امروز که به خیر گذشت و میدونم مقصرش هم خودم بودم! ولی از فردا ،تا آخر این مأموریت لعنتی و
دستگیری این باند نه من ،نه پرهام و نه تو ،حق هیچ اشتباهی رو نداریم! حاال که سرنوشت خواسته از این به بعد با
هم این کار رو پیش ببریم ،پس هر کدوممون باید به خوبی مراقب رفتارمون باشیم ،فهمیدی؟!
سایه سرش را تکان داد که مهیار عقب رقت و با لحن آرامتری ادامه داد.
 حاال هم برو آب بیار!چشمان سایه درشت شد.
 م ...مگه بهخاطر این حرفا نیومده بودی؟! چرا؛ ولی دلم نمیخواد به پرهام دروغ گفته باشم!***
همینکه سوار شد ،پرهام مشکوک نگاهش کرد.
 نمیدونستم یه آب خوردن انقدر طول میکشه!مهیار چپچپ نگاهش کرد.
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 اگه شک داری میتونی بری از سایه بپرسی!پرهام چشمغرهای رفت و نگاهش را از مهیار گرفت .مهیار استارت زد و با تردید گفت:
 پرهام ،مطمئنی میشه به این دختره رو قفل بودن دهنش اعتماد کرد؟!پرهام نفس عمیقی کشید.
 حتی اگه رفاقتمون رو کنار بذاریم ،اون بهخاطر انتقام خودش هم که شده هیچی نمیگه! وگرنه همونموقع که اوناگیرش انداختن لومون میداد؛ نه اینکه بگه نمیدونم راجع به کی حرف میزنین!
نگاهش را به مهیار دوخت.
 هوم؟!مهیار کالفه فرمان را چرخاند و نفسش را بیرون فرستاد.
 نمیدونم پرهام ...نمیدونم!ذهن و دلش لحظهای آرام و قرار نداشت! حتی اگر بابت سایه هم خیالش راحت میشد ،باز هم میترسید! ترسی
ناشناخته از اتفاقی که دلیل و زمانش را نمیدانست! همانقدر که برایش ترسناک و مبهم بود ،به آن احساس نزدیکی
میکرد ! چند سال ،چند روز ،چند ساعت ،چند دقیقه یا حتی همین االن! نمیدانست کدام یک ،ولی قلبش گواهی
میداد که حتماً اتفاق خواهد افتاد و این حتمی بودن ،برای اولین بار در این چند سال او را ترساند!
***
زمان حال-بعد از ماهعسل
شیوا روی تخت غلتی زد ،آهسته پلکهایش را باز کرد ،نیمخیز شد و با تعجب اطراف را نگاه کرد و لب زد:
 کی من رو اینجا آورده؟!کارن درحالیکه دکمههای لباسش را میبست ،از سرویس بهداشتی خارج شد و لبخندی زد.
 شاید کارِ یه فرشتهی مهربون باشه! هوم؟!شیوا نگاهش کرد و ابرویی باال انداخت.
 جدی؟!کارن سرش را تکان داد .شیوا لبخندی زد ،از تخت پایین آمد ،روبهروی کارن ایستاده و با تحسین نگاهی به سرتاپایش
انداخت.
دست سمت دکمههای پیراهنش برد و با مهربانی خیرهی چشمانش شد.
 فرشتهی من با این لباسا چقدر خوشتیپ میشه!بستن دکمهها که تمام شد ،اخمی کرد.
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 بفهمم کسی نگاهش مثل من روت زوم شده ،کارش و کارت تمومه!کارن خندید و دو دستش را روی گونههای شیوا گذاشت .چشمهایش را بست و بـ..وسـ..ـهی آرامی روی پیشانی
شیوا نشاند .عقب برگشت و لبخندی زد.
 نگاه هیچکس واسهی من مثل نگاه عشقم نمیشه .مخصوصاً حاال که اینجوری بهم زل زده و داره دیوونهم میکنه!شیوا خندید و روبهروی آینه ایستاد.
 پس بهتره قبل از اینکه دیوونه بشی ،صبحانهت رو حاضر کنم و سر کار بری.موهایش را بست و دوباره بهسمت کارن برگشت .دستش را دور کمرش حلقه کرد.
 بریم؟!کارن ابرویی باال انداخت.
 خیلی دیرم شده؛ ولی مگه میشه نه آورد؟!شیوا خندید.
 خوبه که میدونی!از اتاق خارج شدند و بهسمت آشپزخانه رفتند .شیوا مشغول دم کردن چای شد و کارن هم محو او .چای را داخل
فنجان ریخت و جلوی کارن گذاشت .بعد از آوردن سایر مخلفات ،روبهرویش نشست و با اخم غر زد:
 ولی کار خیلی بدی کردی دیشب من رو بیدار نکردی!کارن قلپی از چای نوشید و متعجب پرسید:
 چرا؟!شیوا مشغول هم زدن چایش شد و ناراحت نچی کرد.
 چون اون پسره بدجور عاشق بود! میخواستم ببینم آخرش به هم میرسن یا نه!کارن لقمهی نان و پنیرش را قورت داد و اعتراض کرد.
 پسر به این عاشقی و گلی و خوبی جلوت نشسته ،بعد تو دنبال عاشقای فیلمایی؟!شیوا چشمغرهای رفت.
 ببینم تو که قرار نیست تا آخر عمرمون همینجوری از خودت تعریف کنی؟!کارن خندید و از جا بلند شد .بارانیاش را از روی صندلی برداشت و بعد از پوشیدنش بهسمت شیوا رفت .موهایش را
آرام کنار زد و خیرهی چشمانش شد.
 قراره بیشتر از اینا از خودم تعریف کنم؛ چون من با تو دارم کامل میشم!موبایلش را از روی میز برداشت و دوباره بهسمت شیوا برگشت.
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 در ضمن ،خیالت راحت باشه ،اون دوتا بهم رسیدن!شیوا مشتی به بازویش زد و با اخم توپید:
 پست فطرت! بدون من نشستی تا آخرش رو دیدی؟!کارن خندید.
 خیلی وقت پیش دیده بودم!چشمان شیوا درشت شد و توپید:
 بعد نباید همون دیشب که من داشتم از نگرانی میمردم برام تعریف میکردی؟!کارن خندید و بهسمت در خروجی رفت.
 خدا نکنه! نخواستم مزش بپره!شیوا پشتسرش دوید و غرید:
 که اینطور ...دارم برات آقا کارن!کارن با خنده مشغول پوشیدن کفشهایش شد .شیوا روبهرویش ایستاد و معترض گفت:
 نمیتونستی یهکم بیشتر بخوری؟! ضعف نکنی یهوقت!کارن خیرهاش شد و با خنده لپش را کشید.
 نترس! من همیشه همینقدر میخورم.دست روی دستگیرهی در گذاشت که با قرار گرفتن دست شیوا روی دستش متوقف شد و پرسشگر نگاهش کرد.
شیوا هول گفت:
 وایسا! یه چیزی رو فراموش کردم!بهسرعت بهسمت اتاق دوید و گردنبند جا دعایی را که برای کارن خریده بود از کمدش برداشت .قرآن را هم برداشت
و بـ..وسـ..ـهای روی جلدش زد .از اتاق بیرون دوید و بهسمت کارن که همانجا منتظرش بود ،رفت .روبهرویش
ایستاد و با لبخند گردنبند را دور گردنش انداخت.
 بیا ،این واسه توئه .ازت مراقبت میکنه.کارن دست روی گردنبند گذاشت .نگاه متعجبش را از آن گرفت و به چشمان نگران شیوا دوخت.
 گردنبندِ دعا؟! از کی تا حاال انقدر مذهبی شدی؟!شیوا اخمی کرد.
 منظورت چیه؟! من همیشه همینطور بودم!قرآن را باال آورد و ادامه داد:
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 بیا از زیر قرآن هم رد شو که دیگه خیال من راحت شه!کارن نگاهی متعجب به شیوا انداخت و بعد از بوسیدن قرآن و انجام خواستهی شیوا با خنده گفت:
 تو بعد از ازدواجمون خیلی عوض شدیا!شیوا خیرهی چشمان کارن شد و لب زد.
 من ،عوض نشدم ...فقط نگرانتم!کارن لبخند مهربانی زد و روی موهای شیوا بـ..وسـ..ـهای نشاند .عقب رفت و دستهایش را گرفت.
 نترس عزیزم! هیچی نمیشه.یک دست شیوا را رها و در را باز کرد .قصد خروج از خانه را داشت که شیوا دست دیگرش را فشرد .کارن بهسمتش
برگشت که لبخندی نگران زد.
 مراقب خودت باش ...خیلی زیاد!کارن لبخندی زد ،سرش را تکان داد و دست روی چشمش گذاشت.
 چشم .تو هم مراقب خودت باش .بیخودی هم نگران من نشو ،باشه؟شیوا سرش را پایین انداخت.
 سعی خودم رو میکنم؛ ولی فکر نکنم بشه! یه مدت که بگذره برات عادی میشه .این دو-سه روز خودت رو سرگرم کن ،نذار فکرای بد به دلت راه پیدا کنه!شیوا آهسته سرش را تکان داد .کارن لبخندی زد و دست شیوا را باال آورد ،آهسته بـ..وسـ..ـهای روی آن نشاند و
خیرهی شیوا شد.
 دلم برات تنگ میشه ...خیلی!شیوا لبخند تلخی زد.
 منم همینطور. مراقب خودت باش ...خداحافظ. به سالمت.کارن از در بیرون رفت و دکمهی آسانسور را زد .قبل از وارد شدن نگاه دیگری به شیوا انداخت .شیوا دستی تکان داد
و به گردنبند اشاره کرد.
 درش نیاریا!کارن لبخندی زد و سرش را به معنای باشه ،تکان داد .خیرهی هم ماندند تا زمانی که بسته شدن در آسانسور نگاهشان
را از هم جدا کرد .شیوا تا چند دقیقه در همان حالت محو در بسته ماند؛ اما سرانجام به دل بریدن از نگاهکردن به
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جای خالیاش رضایت داد و در خانه را بست .به آشپزخانه برگشت و مشغول جمع کردن میز شد .بوی ادکلن کارن
هنوز هم فضای خانه را پر کرده بود و شیوا را به این زودی دل تنگش! نگاهی به سراسر خانه انداخت؛ چقدر بدون
حضور کارن سوتوکور شده بود! با خود فکر کرد چرا نفسکشیدن در این فضا برایش سخت شده بود؟! مگر او به
تنهایی عادت نداشت؟! نه!
این برای قبل از ورود کارن به زندگیاش بود! زمانی که تنهایی و غم از او آدمی افسرده و گوشهنشین ساخته بود ،از
عالم و آدم تنفر داشت؛ ولی حاال این آدم در چند هفته نه تنها خودش ،بلکه تمام زندگیاش را زیرورو کرده بود! هر
ثانیهای که میگذشت بیشتر میفهمید که چقدر محتاج وجودش است! حاال که کنارش نبود تا گرمای وجودش او را
از غم دنیا فارغ کند ،دوباره همان نگرانی و ترسهای چند روز پیش به ذهنش هجوم آورده بود! آهی کشید و ظرفها
را داخل سینک قرار داد و مشغول شستن شد .با خود فکر کرد وقتی جایی برای ترس و نگرانی از آشکار شدن حقایق
وجود ندارد ،پس چرا اینطور باید آشفته و درمانده باشد؟! جوابش به همان پاسخ همیشگی ختم شد؛ او نمیتوانست،
نمیتوانست با نگهداشتن این راز در دلش ،هرچند که خوشبختی و خوشحالی او را تا آخرین نفس تضمین میکرد،
در حق کارن خــ ـیانـت کند! با صدای گوشخراش برخورد شیشه به سرامیک ،افکارش به هم ریخت و نگاهش را
به ظرف هزار تکه شدهی روی زمین دوخت .پوفی کشید و شیر را بست .سر پا روی زمین نشست و مشغول جمعکردن
خردهشیشهها شد .لرزش مشهود دستانش باالخره کار خود را کرد و با فرو رفتن تیزی شیشه ،داخل انگشت اشارهاش،
جیغ کوتاهی کشید .انگشت خونیاش را با دست دیگرش فشرد و بیتوجه به دردش به فکر فرو رفت .او کارن را
دوست داشت؛ خیلی بیشتر از زیاد! عاشقش بود؛ ولی اینطور نمیشد!عزمش را جزم کرد که تا قبل از برگشتن کارن
خود را برای گفتن حقیقت به او آماده کند! سخت ،ولی بهترین راهِ خالصی از این تشویشها و عذاب وجدانها بود!
مشغول جمعکردن شیشهها شد .چند روز برای فکرکردن و چیدن کلمات کنار هم ،به نظر کافی میآمد .گرچه خوب
میدانست که در واقع خود را گول میزند! او تا برگزاری مراسم عروسی چند روز وقت داشت؛ اما نتوانست خود را
برای گفتن این حقیقیت آماده کند .حتی نامهای که نوشته بود را پاره کرد و دور انداخت تا اثری از آن نماند! حاال
چطور میتوانست جلوی مردی که عاشقش بود بایستد و خیره در چشمان پر محبتش ،از خیانتی که بیرحمانه در
حقش کرده بود ،پرده بردارد؟! توانایی تصور واکنش کارن را نداشت!عصبانی میشد؟! فریاد میزد؟! شاید هم فقط با
تأسف نگاهش میکرد و روز بعد درخواست طالق را روبهرویش میگذاشت! هجوم این افکار عذابآور به ذهنش
کالفه و عصبیاش کرده بود .به کابینت تکیه داد و سرش را میان دستان لرزان و خونیاش گرفت .بغض سنگینی که
راه گلویش را گرفته بود ،شکست و اشکهایش سرازیر شد .او بیش از حد ضعیف بود! درست مثل چند سال پیش!
تنها تفاوتش این بود که آن زمان جسمی و حال روحی بود! این شرایط سخت او را حتی از دردی که چند سال پیش
کشیده بود بیشتر عذاب میداد! در عمل شاید خیلی آسانتر ،ولی در واقعیت؟! گیج و درمانده بود .گریان از روی زمین
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بلند شد و بیتوجه به ظرفهای باقیمانده ،بهسمت اتاق خواب رفت .خودش را روی تخت انداخت و بالشت کارن را
بغـ*ـل گرفت .نفسی عمیق و طوالنی کشید و عطر خوش موهایش را میان ریههایش فرستاد .هق زد.
 معذرت میخوام کارن؛ ولی من نمیتونم!میخوام؛ اما نمیشه؛ چون خیلی دوستت دارم! نمیخوام از دستت بدم...نمیخوام! لعنت به تو شیوا ...لعنت!
***
هومن درمانده به صندلی تکیه داد و پاهایش را به حالت ضربدری روی میز انداخت .دو دستش را به همان شکل
پشتسرش گذاشت و نفسش را عمیق و پر سوزوگداز بیرون فرستاد.
 هعی فرزین! مشکل اون دوتا که داره حل میشه ،حاال کی میاد من و توی بدبخت رو از سینگلی در بیاره؟!فرزین با یک شیرجه روی میز نشست و رو به هومن خندید.
 من که هنوز نیمهی گمشدهم گموگوره به سالمتی!چشمکی زد.
 ولی واسه شما که کمککار زیاد هست!هومن چپچپ به فرزین نگاه کرد.
 کمککار؟! کی مثالً؟! نکنه منظورت اون کارن بیشعوره که اصالً چشم دیدن نگارم نداره؟!فرزین نچی کرد.
 ای بابا! مگه نگفتی تو راه برگشتن از ماهعسل راضی شد؟!هومن پوفی کشید.
 بله راضی شد؛ منتها به زور زنش! حاال مهم اینه که راضی شده ،دیگه چیکار داری چهجوری؟! بعدم ،کارن ننهی توئه یا بابات؟! اگر هم اجازهیکسی مهم باشه ،فقط و فقط عموته!
هومن اخم غلیظی کرد.
 بس کن فرزین! خودت خوب میدونی که نظر و رضایت کارن چقدر برام مهمه! اون فقط واسه من یه پسرعمونیست ،همهی زندگیه منه! من و اون از وقتی که یادم میاد کنار هم بودیم و با هم بزرگ...
فرزین وسط حرفش پرید.
 آره آره ،میدونم ! بسه تو رو خدا! اصالً من غلط کردم حرف زدم ،تو فقط واسه بار هزارم خاکای اون دفترچهخاطراتت و تو حلقمون فرو نکن خواهشاً!
هومن چپچپ نگاهش کرد و توپید:
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 اصالً اینا رو بیخیال .یه فکری به حال منه بدبخت کن بابا! تا کارن رضایتش رو پس نگرفته یا مامان جون باچماق نیومده سراغم که چرا دختره رو نگرفتی ،باید یه جوری دل نگار رو به دست بیارم و ازش خواستگاری کنم.
اون حامد رو نگاه تو رو خدا ،یکچهارم منم زبون نداره ،اونوقت دو-سه روز دیگه باید منتظر بچهی دومشم باشیم!
حاال منم هستم! همه ازدواج کردن ،من تازه تو روش خواستگاری موندم! االن درد کارن رو تو دوران خواستگاریش
میفهمم! بیچاره چقدر مسخرهش کردم! حاال خدا داره تالفیش رو سرم میاره!
فرزین خندید.
 بله آقا هومن ...دست باالی دست بسیار است!هومن پرسشگر نگاهش کرد و اخمی کرد.
 ربط داشت؟! نداشت؟!هومن شانه باال انداخت.
 نمیدونم.فرزین نچی کرد و سرش را روی میز گذاشت.
 ولش کن! انقدر حرف زدیم خوابم گرفت.هومن سرش را روی کمر فرزین گذاشت و لب زد:
 آره به خدا!پلکهای هردویشان سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفتند!
***
نگار که از در زدن و جواب نشنیدن کالفه و عصبانی شده بود ،با ضرب در را باز کرد و وارد شد .با دیدن وضعیت آن
دو بیشتر حرصش گرفت و با قدمهای بلند و محکم بهسمتشان رفت .نگاهی به قیافههایشان انداخت و سری از روی
تأسف تکان داد.
 واقعاً که! به شما دوتا هم میگن پلیس؟!دستانش را باال آورد و محکم دو طرف میز کوبید.
 آقایون!هردو از جا پریدند و با چشمان درشتشده به نگار خیره شدند .هومن هول از روی صندلی بلند شد و فرزین از روی
میز پایین پرید .هردو آب دهانشان را قورت دادند و وحشتزده به نگار خیره شدند .فرزین غرید:
 این چه وضعشه خانوم؟! نزدیک بود سکته کنیم!704
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نگار عصبی توپید:
 این منم که باید این سؤال رو از شما بپرسم! اداره جای خوابیدنه؟!هومن تکسرفهای کرد و با اخم گفت:
 خوابه دیگه! قبلش که وقت نمیگیره!نگار چپچپ نگاهش کرد.
 شما این زبون شیش متری رو نداشتین چیکار میکردین ستوان؟!نگاهی به فرزین انداخت و نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.
 به هر حال ،فعالً وقت مناسبی واسه بحث کردن نیست! همین االنش هم سرهنگ به احتمال زیاد از تأخیرمونعصبانی شده .زود باشین!
هومن متعجب پرسید:
 عمو؟! چیکارمون داره؟! نهخیر ،سرهنگ جمشیدی .بعدش هم ،من چه میدونم؟! بهتره بریم تا بفهمیم!لبخندی مصنوعی و تمسخرآمیز زد و ابرو باال انداخت.
 اینطور فکر نمیکنین آقایون؟!هرسه با هم به اتاق سرهنگ جمشیدی رفتند و او بعد از رفتن چشمغرهای بهخاطر دیر آمدنشان بیمقدمه سر اصل
مطلب رفت.
 صداتون کردم تا راجع به یه مأموریت باهاتون حرف بزنم.هومن سریع ابروهایش را در هم کشید و حالتی درمانده به خود گرفت .دست روی صورتش گذاشت و با آه و ناله
گفت:
 شرمنده سرهنگ ،ولی دردِ جای این دندون داره من رو میکشه!سرهنگ اخمی کرد و با جدیت توپید:
 ستوان! بهانهی الکی واسه در رفتن از زیر مأموریت نیار!هومن نالید:
 بهونه چیه قربان؟! به خدا راست میگم! توی ماهعسل سروان کارن خان احمدی این بالی خانمانسوز سرم اومد!اصالً نفهمیدم چطور شد ،فقط وقتی به خودم اومدم که دیگه دندون نداشتم!باور نمیکنین؟! اجازه بدین نشونتون بدم!
میز را دور زد و روبهروی سرهنگ خم شد ،دهانش را در بیشترین حالت ممکن باز کرد و به جای دندان کشیده شده
اشاره کرد.
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 ببینید قربان!سرهنگ داد زد:
 وایسا سر جات ستوان!هومن دستپاچه احترامی گذاشت و دوباره کنار فرزین ایستاد .فرزین زیر چشمی نگاهش کرد و کمی سرش را
بهسمتش متمایل و با پوزخند لب زد:
 فکر نمیکنم بتونی این بار رو بپیچونی آقا هومن!هومن سقلمهای به پهلویش زد که اخمهای فرزین در هم رفت؛ اما با صدای سرهنگ حواس هردویشان جمع شد.
 مأموریتی که قراره شما سهتا با هم برین...هومن ذوقزده وسط حرفش پرید.
 با هم؟!نگاهی به نگار انداخت.
 یعنی ستوان وثوق هم با ما هستن؟!سرهنگ چپچپ نگاهش کرد.
 بله ،حاال اگه اجازه بدین میخوام ادامهی حرفم رو بزنم ستوان!هومن نگاه دیگری به نگار که با اخم غلیظی خیرهاش شده بود ،انداخت و دوباره رو به سرهنگ ،معقول گفت:
 بله بله ،بفرمایید!سرهنگ ادامه داد:
 این مأموریت یهسری شرط داره که...هومن دوباره وسط حرفش پرید.
 قبوله!سرهنگ با اخم نگاهش کرد و لبخندی کج و حرصی زد.
 ستوان شما مگه دندونتون درد نمیکرد؟!هومن هول گفت:
 نه نه ،مشکلی نیست .آم ...منظورم اینه که خب چاره چیه؟! باالخره باید یهجوری باهاش بسازیم دیگه! نمیشه کهدستور مافوق رو زمین زد!
ابرویی باال انداخت.
 میشه؟!706
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سرهنگ پوکر نگاهش کرد.
 واهلل واسه شما که عادیه!فرزین دستش را جلوی دهانش گرفت تا مبادا خندهاش صدای اعتراض سرهنگ را باال ببرد!نگاهش را به هومن
دوخت و ریز خندید .بعد از اتمام صحبتهای سرهنگ ،نگار احترام گذاشت و زودتر از آنها با اخم رو به هومن از
اتاق بیرون رفت .هومن و فرزین هم احترام گذاشتند و از اتاق خارج شدند .سرهنگ لبخند کجی زد و سرش را به
چپ و راست تکان داد .لب زد:
 امان از دست این جوونا!هومن ذوقزده وارد اتاق شد و بعد از نگاهانداختن به عقربهها و مطمئنشدن از اتمام ساعت کاری ،سریع موبایل و
بارانیاش را برداشت و رو به فرزین گفت:
 بریم!مشغول پوشیدن بارانیاش شد .فرزین پالتواش را برداشت و لبخند کجی زد.
 میبینم که کبکت خروس میخونه!هومن بهسمتش چرخید و هیجانزده و سرحال گفت:
 آخه چرا نخونه فرزین؟! هان؟ چرا نخونه؟!دستهایش را از هم باز کرد و چند قدم عقب رفت و خندید.
 بذار تا فردا صبح همینجور خروس بخونه!دوباره به فرزین نزدیک شد.
 فرزین باور کن این بهترین موقعیت واسه جلب توجه نگاره!فرزین ابرویی باال انداخت.
 که اینطور! ولی نگاری که من تو این چند وقت شناختم ...بعید میدونم به این راحتیا گول حرفای شیرین تو روبخوره!
هومن چشمکی زد و لبش را به دندان گرفت.
 تو این دنیا هیچکسی وجود نداره که گول زبون هومن رو نخوره!دستی روی شانهاش زد.
 این رو هیچوقت فراموش نکن!فرزین خندید.
 عوضی!707
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هومن هم خندید ،در را باز کرد و هردو از اتاق خارج شدند.
***
 ولی من هنوز هم روی حرفم هستم!هومن بهسمتش برگشت و متعجب پرسید:
 کدوم حرف مادر؟! اینکه تمام ارث و میراث من و پدرت حق توئه!هومن نفسش را بیرون فرستاد و برای همقد شدن با پیرزن که روی صندلی نشسته بود ،روبهرویش زانو زد .خیرهی
چشمان مهربانش شد و لبخندی زد.
 قبالً هم گفتم مادر ،این پول حق من نیست .جدا از اون ،این همه پول به چه دردم میخوره آخه؟! تنها چیزی کهمن میخوام همین آرامش و خوشحالی شماست .باور کنین من هیچی نمیخوام.
پیرزن لبخندی زد و دست روی سرش کشید.
 میدونم پسرم؛ ولی یادمه یهبار گفتی که خودت و دوستت پول خیلی زیادی به یه نفر بدهکارین! پس چی شد؟!هومن خندید.
 هیچی ،کارن با دختری که بهش بدهکار بودیم ازدواج کرد و اونم دیگه بیخیال طلبش شد!چشمان پیرزن برق زد و هیجانزده گفت:
 عزیزم! حاال من کی میتونم آقا داماد و عروس خانوم رو ببینم؟!هومن لبخندی زد و از جا بلند شد.
اون هم به وقتش ،اما فعالً باید یکی دیگه رو ببینین!به در خروجی اشاره کرد.
 بریم؟!پیرزن چشمانش را ریز کرد.
 توی ورپریده یه نقشهای واسه من ریختی! از چشمات معلومه!هومن خندید.
 درسته ،یه نقشهی خوب!***
فرزین به سرتاپای مردی که این چند وقت کنارش زندگی میکرد و مراقبش بود ،نگاهی انداخت و ابرو باال انداخت.
سوت بلندی کشید.
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 واو! از من هم خوشتیپتر شدین!پیرمرد نزدیک آمد و نگران پرسید:
 ببینم گل و شیرینی حاضره؟!فرزین خندید و چشمکی زد.
 انگار خیلی عجله دارین! نگران نباشین تو ماشینه ،بریم؟پیرمرد لبخندی زد.
تو فرشتهای یا انسان؟! کاش پسرام یهذره مثل تو بودن!فرزین خندید.
 من همچین تحفهایم نیستم پدرجان! حاال بریم تا دیر نشده.در را باز کرد که ناگهان نگران شد و بهسمت پیرمرد برگشت.
 ببینم داروهاتون رو دادم که؟! آره ،پسرهی حواسپرت!فرزین خندید و از خانه خارج شد.
 خب چیکار کنم؟! حق دارم هول بشم؛ امشب که یه شب عادی نیست!پیرمرد خندید.
 تو که انقدر هولی ،پس سر داماد شدن خودت میخوای چه خاکی تو سرت بریزی؟!فرزین قفل ماشین را زد و همزمان با پیرمرد سوار شد .استارت زد و با خنده گفت:
 کی به ما زن میده آخه؟!پیرمرد لبخند مهربانی زد.
 از خداشون هم باشه! پسر به این خوبی! انشاءاهلل هرچه زودتر داماد بشی!فرزین گاز داد.
 خدا از دهنتون بشنوه! منتهت یه پولی چیزی هم واسه خرج و مخارج اون زنی که ازش حرف میزنین بیاد دستموندیگه حله!
***
شیوا متعجب به چهرهی نگران هردویشان نگاه کرد و پرسید:
 بچهها میشه بدونم چرا من رو اینجا کشوندین؟!هومن و فرزین نگاهی نگران به هم انداختند که شیوا توپید:
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 چتونه شماها؟!مکثی کرد و بعد از چند لحظه وحشتزده و بریدهبریده گفت:
 ب ...ببینم نکنه ی ...یه بالیی...هومن وسط حرفش پرید.
 خواستگاری!چشمهای شیوا درشت شد.
 خوا ...خواستگاری؟!فرزین دستپاچه گفت:
 آره ،قضیه خواستگاریه!شیوا اخمی کرد.
 ای بابا ،درست حرف بزنین ببینم! خواستگاری کی؟!نگاهش را به هومن دوخت و با چشمان درشت شده گفت:
 وایسا ببینم! هومن تو...هومن کالفه نچی کرد.
 خدا نکنه خواستگاری من باشه! یهذره دندون به جیـ*ـگر بگیر تا ما حرفمون رو بزنیم خب!شیوا توپید:
 دندون به جیـ*ـگر بگیرم؟!به ساعت مچیاش اشاره کرد و غرید:
 من االن دقیقاً سی دقیقه و چهلوهفت ثانیهست که وسط پارک روبهروی شما وایستادم و دارم التماستون میکنمبهم بگین واسه چی از من خواستین اینجا بیام! شد چهل ثانیه! فکر نمیکنین دیگه باید یه چیزی بگین؟!
هومن آب دهانش را بهسختی قورت داد و سعی کرد بر خود مسلط شود.
 خب ،ببین قضیه اینه که ...که من و فرزین با هم دیگه تصمیم گرفتیم دوتا جوون دمبخت...فرزین تکسرفهای کرد که هومن حرفش را عوض کرد.
 منظورم اینه دوتا عاشق دلخسته...فرزین دوباره سرفه کرد و این بار هومن توپید:
 ای بابا ،اصالً خودت بگو!فرزین نفسش را بیرون فرستاد و رو به شیوا گفت:
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 ببینید شیوا خانوم ،ما قراره دو تا آدم سالخورده رو از تنهایی دربیاریم و به هم دیگه برسونیم تا اینجا آوردیمشون؛ولی حاال ...حاال واقعاً موندیم چطور با هم روبهروشون کنیم! یعنی ...یعنی داماد ماجرا رو میدونه؛ ولی عروس نمیدونه
واسه چی اینجا آوردیمش!
شیوا با چشمان ریزشده نگاهشان کرد و سری تکان داد.
که اینطور ...پس قضیه اینه! زدین تو کار خیر!اخمهایش را باز کرد و خندید.
 ایول بابا! خب االن کجان؟!هومن بهسمت راستش اشاره کرد.
 یهکم اونورتر.شیوا:
 پس معطل چی هستین؟!کیفش را روی شانه انداخت.
 بریم!شیوا جلوتر رفت و هومن و فرزین هم پشتسرش .فرزین نگران اطراف را نگاه کرد و لب زد:
 ای بابا پس کجا رفت؟!هومن هم نگاهی به اطراف انداخت و دو دستش را جلوی دهانش گذاشت و داد زد:
 مامان جون کجا رفتی؟!شیوا:
 مطمئنین اینجا بودن؟!هرسه پشت به هم دایره زندند و دوباره مشغول دیدزدن اطراف شدند .هومن از دور با دیدن پیرزن که همراه با شخص
دیگری بهسمتشان میآمد بهطرفشان دوید و نفسنفس روبهرویشان ایستاد.
 ای بابا ،کجا بودی مادر؟!فرزین و شیوا هم با دو بهسمتشان آمدند و فرزین نالید:
 کجا رفته بودی آقا جون؟! داشتم از نگرانی میمردم!هومن نگاه متعجبش را به پیرمرد و فرزین دوخت .پیرزن رو به پیرمرد توپید:
 خدا رو شکر که به موقع گرفتمش! وگرنه معلوم نبود چه بالیی سرش میاومد! شما که کالً عین مجسمه بودی!پیرمرد اعتراض کرد:
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 ای بابا خب به من چه؟! کسی که باید حواسش به بچه باشه مادر پدرشه ،نه مردم!سرش را تکان داد و با حرص ادامه داد:
 اصالً میدونی چیه؟! بچه باید با مخ میخورد زمین و یه جاییش میشکست تا مادرپدر بیفکرش حالیشون شههمینجوری نباید ولش کنن به امون خدا!
پیرزن در چشمهایش خیره شد و عصبی توپید:
 بیفکری اونا دلیل میشه مثل احمقا وایسی و افتادنش رو نگاه کنی؟!هومن ،فرزین و شیوا که تا آن لحظه ،متحیر محو تماشای دعوا بودند ،باالخره به خود آمدند و برای جداکردن آنها
جلو رفتند .هومن وسط دعوا پرید.
 مادر جون بیخیال ،اعصابتون رو بهم نریزین!فرزین هم دست پیرمرد را گرفت و نگران گفت:
 اینهمه عصبانیت واسه قلبتون اصالً خوب نیست!نکنه از اون قرصای کوفتی خوشتون میاد؟!شیوا قدمی به عقب برداشت و لبش را به دندان گرفت .دست به پهلو سری تکان داد.
 صحیح ...پس میخواین این دو نفر رو به هم برسونین!ابرویی باال انداخت و دو دستش را باال آورد.
 رو من اصالً حساب نکنین؛ نمیخوام جنگ راه بندازم!پیرزن و پیرمرد متعجب به هم نگاه کردند و سپس نگاهشان را به هومن و فرزین که دست کمی از آن ها نداشتند و
خیرهی هم بودند ،دوختند.
شیوا توپید:
 واقعاً کیس بهتری نبود واسه این دو نفر جور کنین؟! اینجوری که به جای ایجاد عشق و محبت و رفع تنهایی ،هرروز باید بریم وسط معرکه از هم جداشون کنیم!
هومن نگاه چپچپی به شیوا انداخت و برای جمعوجورکردن اوضاع ،تکخندهای کرد.
 ا ...راستی اون بچه چی شد؟! واسه رسوندنش به خونوادهش رفته بودین؟پیرزن پوفی کشید.
 آره.به پیرمرد اشاره کرد و درحالیکه زیرچشمی نگاهش میکرد با اکراه گفت:
 البته اگه کمک ایشون نبود حاالحاالها باید دنبالشون میگشتم.رو کرد به هومن:
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 نبودی ببینی بچهی بیچاره چه گریهای میکرد!پیرمرد نفسش را بیرون فرستاد.
 شانس آورد مادرت گرفتش!سری از روی تأسف تکان داد.
 واقعاً که! چقدر پدرمادرای این دورهزمونه بیمسئولیت و بیخیال شدن!پیرزن عصبی غرید:
 آره واهلل! زمون ما که اینطوری نبود!شیوا آهسته پیسی کرد که حواس هومن و فرزین جمع شد .لبش را به دندان گرفت ،چشمکی زد و آهسته لب زد:
 بیاین.وقتی هومن و فرزین کنارش رفتند ،لبخندی زد و به آن دو اشاره کرد.
 الزم نیست ما کاری کنیم؛ خودشون تا چند دقیقهی دیگه همهچی رو حل میکنن ،بریم!هومن لبخندی زد:
 راست میگیها! عالیه!صدایش را کمی بلندتر کرد و گفت:
 مادر جون!پیرزن از حرفزدن دست کشید و نگاهشان کرد.
 ما میریم یه بستنی چیزی واسه خودمون بخریم ،همینجا هستین دیگه؟!بدون اینکه منتظر جواب آنها باشد ،دستی روی شانهی فرزین زد و خوشحال گفت:
 بریم!***
هرسه خوشحال از اینکه در عرض دوساعت همهچیز روبهراه شده بود ،کنار هم قدم برمیداشتند و راجع به آنها
صحبت میکردند .تا اینکه شیوا با یادآوردی موضوعی ،خندهاش را خورد و سریع به ساعتش نگاه کرد .لبخندی زورکی
و ساختگی زد و هول گفت:
 ا ...بچهها من باید برم.هومن متعجب نگاهش کرد.
 هنوز که خیلی از شب نگذشته! موضوع این نیست .باید ...باید به پدرم سر بزنم.713
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 خب پس منم همراهت میام ،تنهایی نرو.لبخندی زد.
 الزم نیست .فعالً.دستی تکان داد و با عجله از آنها دور شد که هومن داد زد:
 مطمئنی؟!شیوا همانطور که میدوید ،بهسمتس چرخید و عقبعقب رفت.
 آره ،ممنون!سریع تاکسی گرفت و آدرس خانهی پدریاش را داد .بعد از حسابکردن ،بهسرعت پیاده شد و داخل کوچه دوید .از
سروصداهایی که به گوش میرسید ،مشخص بود حدسش درست است! کلید انداخت و بهسمت ورودی ساختمان
دوید .در را باز کرد ،نگاهی غضبآلود و وحشتزده به پدرش که کمربند به دست ،باالی سر شیما ایستاده بود انداخت
و بهسمتش دوید ،روبهرویش ایستاد و کمربند را با خشم از دستش کشید.
 اینجا چه خبره؟هان؟پدرش دستی به بینیاش کشید و نفسنفسزنان غرید:
 برو کنار! میخوام حساب این دخترهی زبوندراز رو برسم!شیوا دوباره پسش زد و توپید:
 واسه چی؟!پوزخندی حرصی زد.
 چون موادت به موقع نرسیده؟!داد زد:
 آخه گـ ـناه شیما چیه؟ هان؟ صد بار بهت گفتم وقتی قاطی میکنی برو پاچهی همونا رو بگیر که به این روزانداختنت! هر چقدر ما رو زجر دادی و زندگیمون رو تباه کردی کافی نبود؟ هان؟! حاال نوبت اونه؟!
کمی صدایش را پایین آورد و با قاطعیت ادامه داد:
 خوب گوشات رو وا کن ببین چی میگم بابا! من بهخاطر تصمیمات تو ،بهخاطر بیرحمیت ،چندین ساله که دارمعذاب میکشم .نمیذارم ...تا وقتی زنده هستم و نفس میکشم ،نمیذارم بالهایی که سر ما آوردی سر شیما هم
بیاری! یهبار بهخاطر تو دست به همچین کار وحشتناکی زد و حاال چندین ماهه با ترسولرز از خونه بیرون میاد تا
مبادا پلیسا جلوی راهش سبز بشن! تموم مدتی که از اون اتفاق گذشته با عذاب وجدان اینکه مبادا اون آدم مرده باشه
گذرونده و یه شبِ آروم نداشته؛ ولی دیگه بسه! تا همینجا کافیه! من نمیذارم بیشتر از این عذابش بدی.
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بهسمت شیما که گریان گوشهی اتاق کز کرده بود و به خود میلرزید رفت ،روبهرویش نشست و با مهربانی اشکهایش
را پاک کرد .موهای پریشان و بورش را کنار زد و نگاه غمگینی به کبودی روی پیشانیاش انداخت.
 ناراحت نباش! همهی اینا میگذره! پاشو.دستش را گرفت و بلندش کرد.
 پاشو تو حیاط بریم.شیما را به جلو هدایت کرد و بیتوجه به پدرش از خانه خارج شد .او را لبهی باغچه نشاند و کنارش نشست .به نیمرخ
بغ کردهاش نگاهی انداخت و دست دور شانهاش انداخت.
 خیلی کتکت زد؟!سرش را به نشانهی نه به طرفین تکان داد که شیوا لبخند کمرنگی زد.
 خب پس این قیافهی مادر مردهها چیه به خودت گرفتی؟!شیما نگاهش کرد و با ترس گفت:
 من ...من به اون آدم شلیک کردم! نباید درمیرفتم!سرش را میان دستانش گرفت و هق زد.
 باید خودم رو تسلیم می کردم تا به مجازاتی که حقم بود برسم!شیوا نفسش را بیرون فرستاد و با لحنی مهربان ،اما کمی معترض گفت:
 چه مجازاتی عزیزم؟! هرکاری که تو اون شب کردی فقط از روی ترس بوده ،نه عمد! بعدش هم ،اون آدم یه مجرمبود! دخترای زیادی رو بدبخت کرده بود؛ پس دیر یا زود باید به سزای اعمالش میرسید!
شیما سرش را باال آورد و نالید:
 آره ،ولی نه به وسیلهی من! این ...این عذاب وجدان داره من رو میکشه آبجی! همهچیز واسم سیاه و بیمعنی شده!شیوا در چشمانش خیره شد و غرید:
 این حرفا چیه شیما؟! تو فقط هیجده سالته! هرکسی ممکنه تو زندگیش اشتباههای زیادی مرتکب بشه؛ ولی نبایداز زندگیکردن ناامید شد که!
شیما لبخند تلخ و غمگینی زد.
 این خیلی بیشتر از یه اشتباهه ...خیلی!شیوا با خود فکر کرد حق با شیماست ،پس مکثی کردو بعد از چند ثانیه سری تکان داد.
 حق باتوئه؛ ولی آخرش که چی؟! تو نمیتونی تا آخر عمرت اینجوری بالتکلیف و با عذاب وجدان زندگی کنی!من ...من وقتی کارن از مأموریت برگشت راجع بهت باهاش صحبت میکنم.
715

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

چشمهای شیما درشت شد و سریع دست شیوا را گرفت .وحشتزده سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه آبجی! خواهش میکنم چیزی بهش نگو!شیوا دست شیما را میان دستهایش فشرد و لبخند اطمینانبخشی زد.
 نترس! کار درست همینه! اشتباه این بود که تا االن ساکت موندیم! اگه کارن شرایطی که تو توش قرار داشتی روبفهمه ،مسلماً درکت میکنه! نه تنها اون ،بلکه هرکس دیگهای .بعدش هم ،اصالً از کجا معلوم که اون مرد مرده
باشه؟ فقط یه درصد به این فکر کن که زنده باشه ،اونوقت چی؟ میخوای تا آخر عمر با ترس زندگی کنی ،درحالیکه
هیچ جرمی مرتکب نشدی؟!
شیما نگاهش را از شیوا گرفت و به آسمان دوخت .بعد از سکوتی طوالنی دوباره به شیوا نگاه کرد و باالخره زبان باز
کرد:
 ولی ...پس تو چی آبجی؟! اگه شوهرت این موضوع رو بفهمه ،زندگیتون خراب میشه! من این رو نمیخوام!شیوا لبخند تلخی زد.
 زندگی من همین االنش هم خراب شده! وقتی کارن حقیقت رو راجع به من بفهمه...سرش را پایین انداخت و غمگین نفسش را بیرون فرستاد.
 حتی نمیتونم تصور کنم که بعدش چی میشه!***
باالخره شبی که همه منتظرش بودند فرا رسید!(همون مهمونی که کارن شب عقدش ،همون شبی که جهان شیوا رو
دزدید ،ازش حرف میزد و وحشت داشت ).قرار بود معاملهی بزرگی که در واقع برای هرسه طرف بسیار مهم بود،
انجام شود.
همانقدر که سودش برای دو طرف معامله مهم بود ،همانقدر هم اگر محموله و اشخاصی که در معاملهاش دست
داشتند در این پارتی لو میرفتند به نفع کارن و افرادش میشد! همگی خوب میدانستند که وارد شدن به اینجا یعنی
ورود خیلی شیک و مجلسی به النهی دشمن! چون هتل با سرمایهی همین معاملهکنندهها ساخته شده بود و کامالً
قرق آنها بود؛ ولی اگر امشب همهچیز خوب پیش میرفت ،این پرونده تقریباً حل شده بود .همهچیز از قبل برنامهریزی
شده بود و هیچ نگرانیای وجود نداشت ،با این حال باز هم آن کابوسهای وحشتناک سراغ کارن آماده بود و دلیل
این همه نگرانی را نمیدانست! مدام با خود فکر میکرد چرا؟! او فقط از بودن هومن در این ماجرا میترسید؛ ولی
حاال که نبود ،پس چرا هنوز هم وحشت داشت؟!
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دست لرزانش را روی در گذاشت و نفس عمیقی کشید .پلک هایش را بست و سعی کرد ذهنش را از تمام نگرانیها
خالی کند .این پرونده خیلی مهم بود؛ پس نباید اشتباهی پیش میآمد .اگر بقیه متوجه وحشتش میشدند ،دستوپای
خود را گم میکردند و آنوقت هرچه رشته بودند ،پنبه میشد!
دستش را روی دستگیره محکم کرد و بعد از تکسرفهای وارد اتاق شد.
سالمی کوتاه رو به افرادی که منتظرش بودند،کرد و بهسمت میز مستطیل شکل و متوسطی که همه دورتادورش
ایستاده بودند ،رفت .پشت میز ایستاد و نقشهی هتلی را که برای شب در آن اقامت کرده بودند ،گشود .نگاهی گذرا
به تکتک افرادش انداخت.
 خب ،همهتون میدونین که مهمونی قراره امشب و اینجا برگذار بشه.به نقشه چشم دوخت ،انگشت اشارهاش را به صورت عمودی روی آن کشید و ادامه داد:
 هتل دوازده طبقهست...انگشتش را دوبار روی طرح طبقهی دوم زد.
 که مهمونی قراره توی سالن طبقهی دوم برگذار بشه.کف دو دستش را دو طرف نقشه گذاشت و سرش را باال آورد.
 این مهمونی یهجور رد گم کنی و شولوغ بازیه تا کسی متوجه معاملهای که قراره صورت بگیره نشه؛ پس جلسشونجدا از فضای مهمونی و تو یکی از اتاقاست.
به چند در که نقشه مشخص کرده بود ،اشاره کرد.
 و اینا ،درای خروج اضطرارین .اگه احیاناً احساس کنن که در خطرن یا مشکلی براشون پیش بیاد ،راهی جز خروجاز این درا ندارن؛ پس چندتایی از افرادمون باید مراقب این درا باشن .در اصلی ساختمان هم که از راه دور کنترل
میشه.
یکی از ستوانهای تازه وارد که قصد داشت هوش و توانایی خود را نشان دهد ،بهسرعت میان حرف کارن پرید.
 ببخشید جناب سروان!کارن نگاهش کرد.
 بله؟هول گفت:
 مگه این هتل مال خودشون نیست؟! پس شاید واسه فرارشون در مخفی داشته باشن!کارن نگاهی به بقیه که با قیافهای پوکر خیرهی آن ستوان جوان شده بودند ،انداخت و سعی کرد خندهاش را بخورد.
اما خیلی موفق نبود! نگاهش را به پسر جوان دوخت و با لبخند کجی که نمیتوانست پنهانش کند ،گفت:
717
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 فکر نمیکنین همهی اینا از قبل چک شده که ما االن با خیال راحت اینجا وایسادیم ستوان؟!پسر جوان سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .کارن نگاهش را از او گرفت و به بقیه دوخت.
 همونطور که میدونین و االن هم گفتم ،همهچیز کنترلشدهست .فقط یه مشکلی داریم که تا ساعت یازده کهشروع مهمونیه حتماً باید حل بشه! ما به یه رابط احتیاج داریم؛ کسی که دستوپاش مثل ما و بقیه بسته نباشه و بتونه
آزادانه به هر جایی سرک بکشه و بعدش به ما آمار بده.
یکی از افراد پرسید:
 مثالً کی قربان؟!کارن نگاهش را به او دوخت.
 مثالً یه خدمتکار!با صدای پرهام همه نگاهش کردند.
 من یه نفر رو میشناسم که میتونه کمکمون کنه.مهیار زیر چشمی نگاهی به پرهام انداخت و در دلش غرید:
 نه ...نه پرهام! خواهشاً اونچیزی که فکر میکنم رو به زبون نیار!کارن دستهایش را از روی میز برداشت و صاف ایستاد.
 کی ستوان؟!با پاسخ پرهام تمام امید مهیار پودر شد.
 یه دختر! توی مهمونیهایی که رفتیم باهاش آشنا شدیم ،به نظرم آدم مناسب و مطمئنیه!کارن ابرویی باال انداخت.
 اونوقت از چه لحاظ انقدر مطمئنی بهش ستوان؟!مهیار بار دیگر در دلش به پرهام التماس کرد که چیزی نگوید؛ اما باز هم فایده.ای نداشت! پرهام گفت:
 اون...سرش را پایین انداخت و ادامه داد:
 راستش اون سر دستگیری یه تعداد از مجرما کمکمون کرد و حاال ...حاال همهچی رو راجع بهمون میدونه!کارن ابرویی باال انداخت و دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد ،بهسمت پرهام قدم برداشت و وقتی روبهرویش
ایستاد ،نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و لبش را به دندان گرفت.
 که اینطور ...پس بیخبر از بقیه و بدون توجه به عواقبش هر کاری دلتون خواست انجام میدین!مسئول پرونده همکه کالً شلغمه! هوم؟!
718
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سرش را به معنای تأسف تکان داد.
 واقعاً که! از نفوذیایی که تعریفشون سر زبون کل اداره افتاده ،واقعاً توقع نداشتم!مهیار قدمی به جلو برداشت.
 قربان من بهش هشدار دادم؛ ولی...ادامهی حرفش را خورد .پرهام سرش را باال آورد و خیره به کارن گفت:
 ما چندین ماهه که نفوذی این پرونده هستیم؛ پس مسلماً اگه بیشتر از شما پیگیر و نگرانش نباشیم کمتر همنیستیم! من بهتون اطمینان میدم که کار اشتباهی ازم سر نزده .اون اگه میخواست ما رو لو بده تا حاال این کار رو
کرده بود.
کارن سری تکان داد و چشمانش را ریز کرد.
 جدی؟! ولی من فکر میکنم پای موضوع دیگهای در میونه!نگاهی به مهیار انداخت و دوباره رو به پرهام گفت:
 مسلماً باید قضیه چیز دیگهای باشه که آدمای محتاطی مثل شما رو اینجور مطمئن کرده .باید بدونم اون چیه،همین حاال!
پرهام سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
مهیار که عصبانیت کارن را دید ،سریع گفت:
 آ ...من ...من میتونم چند کلمه خصوصی باهاتون صحبت کنم قربان؟!کارن سری تکان داد و همراه مهیار از اتاق خارج شدند .مهیار ،کارن را گوشهای کشید و با نگرانی مشغول گفتن
ماجرا شد.
 راستش قربان ...قربان خب من چهجوری بگم ...که ...که...کارن عصبی پوفی کشید.
 ما خیلی وقت نداریم ستوان!مهیار نگاهش را به کارن دوخت ،برای زودتر خالص شدن تند و پشتسرهم گفت:
 قربان این پرهام رسماً دیوانه شده! من نمیدونم آدم قحط بود که اومده عاشق این دختره شده؟!اون هم کجا آخه؟!وسط مأموریت به این مهمی! من خیلی سعی کردم فکر کمککردن به این دختره رو از سرش بیرون کنم؛ ولی نشد!
این...
کارن اخمی کرد و ابرو باال انداخت.
 وایسا وایسا! کمک؟!719
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چشمانش را ریز کرد.
 چه کمکی؟!مهیار نچی کرد.
 وای خدا از دست تو پرهام! قربان این دختره ...این دختره دنبال میالده!چشمهای کارن درشت شد.
 میالد؟! واسهی چی؟! چه میدونم .گمونم این سایه خانوم ،منظورم همین دخترست ،دقیق نمیدونم؛ ولی فکر کنم میالد بد بالیی سرشآورده! دربهدر دنبالشه که ازش انتقام بگیره! پرهام هم بهش گفته که وقتی سه نفری دنبالش باشیم راحتتر پیدا
میشه! ما سایه و دوستش رو تو یه مهمونی دیدیم .اولش نزدیک شدنشون بهمون برامون عادی بود؛ ولی بعدش...
بعدش وقتی موقع رقـ*ـص شروع به سؤال پرسیدن ازمون کردن ،متوجه شدیم موضوع از چه قراره! اونا فکر
میکردن ما از اعضای باندیم و حتماً از جای میالد خبر داریمو؛ ولی بعد از اینکه اون رو قانع کردیم ،نتونستم جلوی
پرهام رو بگیرم و در نهایت اون اتفاقی که ازش میترسیدم افتاد! سایه نباید چیزی میفهمید؛ ولی فهمید! درسته که
بعد از اون هیچ کاری علیه ما نکرد؛ ولی من هنوزم ...هنوزم خیلی نگرانم!
کارن متعجب خیرهی مهیار شده بود .تصویری که از مهیار در ذهنش ساخته بود ،شخصی شجاع و نترس بود! ولی
حاال ،برای اولین بار بود که او را تا این حد آشفته میدید! نگرانی او باعث شده بود دوباره فکر آن کابوسهای
وحشتناک به مغرش حمله کنند! دست روی شانهاش گذاشت و با صدایی که سعی داشت برای کاهش نگرانی مهیار
کمی آرامش به آن تزریق کند ،گفت:
 نگران نباش .دیگه اتفاقیه که افتاده! شاید خیلی هم بد نشد!مهیار متعجب نگاهش کرد که کارن لبخند کمرنگی زد.
 هر چقدر هم که بهش اعتماد نداشته باشیم ،باز هم اون بهترین شخصیه که میتونیم انتخابش کنیم .اینجاست؟ آ ...آره ،وقتی اومدیم دیدیمش؛ ولی پیدا کردنش میون این جمعیت مصیبته!کارن خندید.
 ولی میون این جمعیت از همه قابلاعتمادتره ،پس باید زودتر گیرش بیاری! راستش قربان من...سرش را پایین انداخت و خجالتزده ادامه داد:
 راستش من خیلی باهاش جور نیستم! یعنی ...منظورم اینه که بهتره بگین همون پرهام باهاش صحبت کنه!کارن نفسش را بیرون فرستاد.
720
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 که اینطور ...باشه .حاال فعالً برگردیم که تا دیر نشده بقیهی نکات هم بگم.مهیار اطاعت کرد و پشتسر کارن افتاد.
***
پرهام بعد از تذکرهای کارن که باید میزان اهمیت این نقشه را به خوبی برای سایه شرح دهد و او را آماده کند ،از
اتاق خارج شد و بهسمت راهپله رفت .خوشبختانه خیلی زود او را پیدا کرد و بیسروصدا بهسمت اتاقی کشاند .به داخل
هدایتش کرد و سپس خودش هم وارد شد .سایه چرخید و متعجب و آهسته پرسید:
 چی شده؟!پرهام در را پشتسرش بست و به آن تکیه زد .از اینکه تا این حد جلوی سایه دستپاچه و هول میشد ،کالفه بود و
خودخوری میکرد! چشمهایش را باز و بسته کرد و همزمان بازدمِ نفس عمیقش را فوت کرد.
 باید کمکمون کنی سایه!چشمهای سایه درشت شد و به خودش اشاره کرد.
 من؟! به شما؟!پرهام سرش را به معنای تأیید تکان داد .سایه با اخم و نارضایتی پرسید:
 چی شده مگه؟! نقشهتون خوب پیش نرفته؟!پرهام متعجب و مشکوک چشمانش را ریز کرد و تکیهاش را از در برداشت.
 چی شد یهو؟! معنی این اخم و سؤال چیه؟!ابرویی باال انداخت.
 انگار خیلی هم از این موضوع بدت نمیاد! آره؟!سایه نچی کرد و با اخم توپید:
 مسئله اصالً این نیست پرهام! آخه چرا باید از موفقیت شما بدم بیاد؟ فقط...پرهام اخمی کرد و قدمی بهسمت سایه برداشت.
 فقط چی؟سایه نگاهش را باال آورد و خیره به چشمان پرهام گفت:
 پرهام شما دارین به هدفتون میرسین؛ ولی ...خب پس من چی؟! قرار بود این یه کار مشترک باشه؛ ولی من هنوزنتونستم حتی یه نشونهی کوچیک هم از اون آدم پیدا کنم!
پرهام ابرو باال انداخت و نفسش را بیرون فرستاد.
 اوم ...پس مسئله اینه! تو هنوز هم به من اعتماد نداری ،درحالیکه من با وجود شرایطم باز هم...721
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سری به تأسف تکان داد.
 واقعاً که!سایه کالفه نچی و هول گفت:
 نه نه نه ،وای پرهام از دست تو! منظورم اصالً این نیست! من فقط ...فقط دلم میخواد زودتر به چیزی که میخوامبرسم! این روزا خیلی عصبیم ...خیلی زودرنج شدم!
سرش را میان دو دستش گرفت.
 همهی اتفاقات این چند وقت ،مثل یه پتک مدام تو سرم میخوره ...من ...من از این شرایط خستهم پرهام!هیچوقت ...هیچوقت تو این بیستودو سال این حجم از نگرانی و نفرت و درموندگی یهجا تو وجودم جمع نشده بود!
من فقط دنبال اون آرامشیم که قبل از این اتفاقات قدرش رو نمیدونستم!
پرهام قدمی به سایه نزدیکتر شد ،جوری که صورتهایشان در بیست سانتی هم قرار داشت .رو به چشمان مشکیاش
لبخند مهربانی زد.
 پس اگه اعتماد داری ...اگه می خوای به قول خودت به همون آرامشی که قبالً داشتی برسی ،فقط یهخرده دیگهتحمل کن! اگه کاری که بهت میگم رو انجام بدی ،هم به ما کمک کردی ،هم خودت به هدفت نزدیکتر میشی!
ببین سایه ،اگه فقط همین یه امشب همهچیز خوب پیش بره ،اونوقت تقریباً تمام مشکالت این پرونده حل میشه و
از چیزی که هستیم خیلی جلوتر میافتیم!اونموقعست که با دستگیری میالد و به مجازات رسوندنش ،همهچیز ختم
به خیر میشه! هم تو آروم میشی ،هم ما!
سایه نگاهش را از پرهام گرفت ،نگران و کالفه نفس عمیقی کشید ،دوباره خیرهی پرهام شد.
 باشه؛ ولی ...ولی من باید چیکار کنم؟!با یادآوری حرفهای مهیار با ترس ادامه داد:
 من ...من دلم میخواد کمک کنم! ولی میترسم اشتباهی ازم سر بزنه.پرهام لبخندی زد.
 اگه دقیق همون کاری رو انجام بدی که ازت میخوایم ،اونوقت مطمئن باش هیچ اشتباهی پیش نمیاد. خب ...خب چیکار کنم؟! همراهم بیا!***
سایه نگاهی نگران به سرتاپایش که حاال با لباس مخصوص خدمتکاران هتل پوشانده شده بود ،انداخت و سرش را
باال آورد.
722
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 ببینم تو مطمئنی مشکلی پیش نمیاد؟! اگه تکون بخورم دوربین و شنود نمیافته؟!پرهام تکخندهای کرد.
 نه ،فقط باید جوری وایسی که دوربین بتونه ازشون فیلم بگیره.سایه دستش را باال آورد و نگاهی به دوربین کوچکی که میان گلهای لبهی استینش مخفی شده بود و قابلتشخص
نبود ،انداخت.
 اگه متوجهش بشن چی؟!پرهام نچی کرد.
 سایه چرا انقدر میترسی؟! بابا من که تو سی سانتیت وایسادم و هیچی نمیبینم ،وقتی خودت هم نمیتونیببینیش چطور اونا متوجهش بشن؟!
سایه با اضطراب و لرزان نفسش را بیرون فرستاد.
 چه میدونم؟! خب قاچاقچین دیگه! باهوشن!پرهام خندید و چشمکی زد.
 ما باهوشتریم! حاضری؟سایه سرش را تکان داد و بهسمت در رفت که با صدای پرهام دستش روی دستگیره متوقف شد.
 سایه!سرش را چرخاند و منتظر به پرهام چشم دوخت .پرهام لبخندی زد.
 حواست به خودت باشه ...خیلی!سایه سری تکان داد و لبخند کمرنگی زد .تپش قلبش را که نمیدانست از ترس است یا چیز دیگری ،نادیده گرفت
و بعد از بازکردن در ،بهسرعت بیرون رفت.
***
پس از گذاشتن جامها روی میز ،مثل بقیهی خدمتکارها عقبعقب رفت و سرش را پایین انداخت .زیرچشمی به آنها
نگاه کرد؛ چهار مرد و دو زن دورتادور میز نشسته بودند .یکی از مردها کیف سامسونت چرمی را مقابل دیدگان زنی
که روبهرویش نشسته بود ،قرار داد و بازش کرد .دستههای دالر مرتب کنار هم چیده شده بودند و خودنمایی میکردند.
زن نگاهش را از اسکناسها گرفت ،خشک و جدی به بغـ*ـل دستیاش اشاره کرد.
 ببین درسته؟!مرد یکی-دو دقیقه مشغول چککردن واقعیبودن و تعداد اسکناسهای هر دسته شد و بعد گفت:
 درسته.723
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زن نگاهش را به آنها دوخت و گفت:
 !Well, tonight, one o'clock.be on timeاز جا بلند شد.
 see you later.همه از جا بلند شدند و دو مرد خارجی زودتر از بقیه رفتند .چند لحظه بعد هم آن دو زن به همراه یکی از مردها رفتند.
آخرین مردی که داخل اتاق مانده بود ،پشتسر آنها بهسمت در رفت؛ اما وقتی کنار سایه رسید ،ایستاد و بهسمتش
چرخید .قلب سایه از وحشت روی هزار میزد؛ اما سعی کرد خود را آرام نشان دهد و سرش را پایین انداخت.
مرد دو دستش را پشتسرش در هم گره کرد و مشکوک پرسید:
 تو خدمتکار جدیدی؟سایه سرش را باال آورد و خیرهی چشمان مرد شد.
 نه آقا.مرد ابرویی باال انداخت.
 جدی؟! پس چرا من تا حاال ندیده بودمت؟!سایه سعی کرد بر ترسش غلبه کند و سریع بهانهای جور کرد.
 راستش آقا ...من به جای دوستم اومدم .حالش بد شد و واسه امروز کارش رو به من داد.مرد عصبی نفسش را بیرون فرستاد.
 که اینطور ...بهشون گفته بودم نباید همچین کاری کنن! آقا خیلی اتفاقی شد! اون گفت چون جلسهی مهمیه ،حتماً باید موقع سرویسدهی باشه و خیلی استرس داشت.واسه همین هم من جاش اومدم.
مرد سری تکان داد.
 اوم ...پس خوب گوش کن ببین چی میگم! چیزایی که اینجا دیدی و شنیدی نباید به جایی درز پیدا کنه ،میدونیکه؟!
سایه آهسته سرش را تکان داد .مرد دستهچکی را تا نیمه راه از جیبش بیرون آورد و به آن اشاره کرد.
 کافیه یا واسه بستن دهنت بیشتر میخوای؟!سایه زیرچشمی نگاهی به مرد انداخت و چیزی نگفت .دستهچک را بهسمت سایه گرفت؛ ولی همین که سایه دستش
را جلو آورد ،بازویش را کشید و کنار گوشش زمزمه کرد:
 دنبال دردسر نباش ،وگرنه یه گوله حرومت میکنم!724
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دست سایه که از حرکت ناگهانیاش شوکه شده بود و میلرزید را رها کرد و رو به چهرهی وحشتزده و رنگپریدهاش
لبخندی شیطانی زد.
 پول همیشه بهترین انتخابه!نگاهش را از او گرفت و بهسمت در رفت .سایه با نگاه زیرچشمی و ترسانش او را بدرقه کرد .بعد از رفتن مرد ،دست
روی قلبش که وحشیانه به قفسهی سـ*ـینهاش میکوبید ،گذاشت و نفس راحتی کشید .بالفاصله از اتاق بیرون رفت
و بهسمت آسانسور دوید؛ اما با دیدن همان زنی که داخل اتاق بود؛ ولی حرفی نمیزد ،درحالیکه بهسمت راهپله
میرفت ،ابروهایش در هم رفت و از واردشدن به آسانسور منصرف شد .مشکوک و بیسروصدا پشتسرش راه افتاد.
زن از پلهها پایین رفت و وارد پارکینگ شد ،از آنجا بهسمت اتاقکی که به نظر شوفاژخانه میآمد رفت .سایه پشت
یکی از ماشینها قایم شد و داخل را نگاه کرد؛ اما بعد از چند لحظه که زن از دیدرسش خارج شد ،متعجب از جا بلند
شد و بهسمت اتاقک رفت؛ اثری از زن نبود! متعجب به اطراف نگاه کرد و در نهایت در کوچکی که نیمهباز بود،
توجهش را به خود جلب کرد .آهسته بهسمت در رفت و بدون اینکه با باز کردنش سروصدا اینجا کند ،سرش را جلو
آورد و از الی در به پشت آن نگاه کرد؛ یک راهپلهی باریک آنجا بود! تمام جرئتش را جمع کرد و آهسته در را باز
کرد .چند پله پایین رفت که متوجه سروصدای چند نفر شد.
 زود باش! االن!چشمانش از تعجب درشت شده بود .کنجکاو بود بداند دو طبقه زیر زمین چه خبر است و اینهمه سروصدا برای
چیست؟! بقیهی پله.ها را پایین رفت و در کمال تعجب با یک انباری خیلی بزرگ مواجه شد .خدمتکارها در حال
جابهجایی و بردن وسایل بودند .یکی از آنها کارتون به دست بهسمت سایه آمد و گفت:
 اومدی بشقابا رو ببری؟!کارتون را به دستش داد.
 زود باش!سایه سرش را تکان داد و بهسمت پلهها برگشت؛ اما چند لحظه بعد که از رفتن خدمتکار مطمئن شد ،کارتون را
گوشهای گذاشت و همانطور که به کارکردن تظاهر میکرد ،مشغول دیدزدن اطراف برای پیداکردن آن زن شد؛ ولی
اینجا هم نبود!راهروی باریکی در قسمت به نسبت خلوتتر انباری توجهش را به خود جلب کرد و بهسمت آن رفت.
در کوچکی با یک قفل مخصوص انتهای راهرو قرار داشت .مطمئن بود که زن اینجاست؛ چون انباری هیچ آسانسور
یا در دیگری نداشت .پشت دیوار ایستاد .باالخره بعد از چند لحظه ،انتظارش پایان یافت و زن از اتاق خارج شد .کف
دستش را روی حسگری که کنار در قرار داشت ،گذاشت و از در فاصله گرفت .سایه بهسرعت به قسمت شلوغتر رفت
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و بعد از برداشتن کارتون از انباری خارج شد .وقتی بقشابها را به آشپرخانهی هتل رساند ،سریع به سمت آسانسور
رفت .میدانست پرهام و بقیه را بیشازحد منتظر گذاشته؛ پس بهسرعت دکمهی طبقهی چهارم را زد .از آسانسور که
خارج شد بهسمت اتاق دوید و در زد .پرهام سریع در را باز کرد و سایه را به داخل هدایت کرد.
 کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟کارن جلو آمد.
 چی شد؟ چیزی فهمیدی؟سایه دست روی قلبش گذاشت و آب دهانش را قورت داد .نفسنفسزنان گفت:
 سا ...ساعت یک ،اما نفهمیدم کجاست.پرهام بهسمتش آمد.
 چی شده؟! چرا نفسنفس میزنی؟!ناگهان چشمهایش درشت شد و نگران پرسید:
 ببینم بهت که شک نکردن؟!سایه سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،فقط ازم پرسید خدمتکار جدیدی که گفتم نه و یهجوری ماست مالیش کردم.دستهی اسکناس را از جیبش بیرون آورد و به آن اشاره کرد.
 بعدش هم این رو داد و تهدیدم کرد که اگه چیزی راجع به جلسهشون به کسی بگم ،میکشتم!کارن:
 خب ،اونجا چه اتفاقی افتاد؟سایه نگاهش را به کارن داد.
 دوتا مرد خارجی بودن که یه کیف پر از دالر هم همراهشون بود .اون رو به یکی ازخانما دادن و اون هم گفت کهامشب ساعت یک اونجا حاضر باشن؛ اما یه موضوع مهمتر هست!
کارن اخمی کرد.
 چه موضوعی؟! این هتل یه جای مخفی داره!مهیار یک تای ابرویش باال انداخت.
 اتاق مخفی؟!سایه نگاهش را به مهیار دوخت.
726

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 آره ،یکی دیگه از زنایی که توی جلسه بود ،وقتی از اونجا بیرون اومد ،طرف راهپلهها رفت .کنجکاو شدم که چرا ازآسانسور استفاده نمیکنه؛ واسه همین هم دنبالش رفتم.
نگاهش را به کارن دوخت.
 اون رفت توی شوفاژخونه و از اونجا هم انباری هتل .وقتی رفتم داخل انباری ،متوجه یه راهرو شدم ،یه راهرو کهبه یه در کوچیک اون هم با یه نوع قفل مخصوص ختم میشد! وقتی ازش خارج شد ،کف دستش رو روی حسگر
کنار در گذاشت .مطمئنم پشت اون در یه خبراییه!
کارن سری تکان داد و نفسش را بیرون فرستاد.
 بسیار خب ،کارتون عالی بود! ممنون.سایه لبخندی زد و به پرهام که با رضایت نگاهش میکرد ،چشم دوخت .چرا جدا از نگرانیش ،حتی این نگاههای
مهربان و راضیاش هم برای سایه شیرین بود؟! دلیلش را خوب میدانست؛ اما میترسید ،میترسید از گرفتارشدن به
چیزی که یکبار از آن آسیب دیده بود! زخمهایش هنوز هم به تازگی روز اول بود و قلبش فرار از حقیقت را به
فراموشکردن آن ترجیح میداد! احساس پرهام هرچه که بود ،مثل سپهر تقلبی یا آنطور که خودش میگفت واقعی،
فعالً آمادگی پذیرش آن را نداشت!
با صدای کارن به خود آمد.
 کار شما دیگه تمومه .فقط تا آخر مهمونی مراقب خودتون باشید.سایه سری تکان داد که کارن نگاهش را به مهیار دوخت و ادامه داد:
 ستوان شما باید اون زن رو گیر بیاری و هرجور شده به این اتاق دسترسی پیدا کنی.مهیار اطاعت کرد و بعد از آن ،کارن مشغول بررسی فیلم و صدایی که دوربین و شنود متصل به لباسهای سایه ضبط
کرده بود ،شد .سایه به زنی که صحبت نمیکرد ،اشاره کرد و گفت:
 اون بود که داخل انباری رفت.کارن روی چهرهاش زوم کرد و به مهیار چشم دوخت.
 هرجور شده باید پیداش کنی!مهیار اطاعت کرد .کارن کمی جلوتر زد تا جایی که سایه از پلهها پایین رفت و به راهروی منتهی به آن در رسید.
استپ کرد و دوباره رو به مهیار گفت:
 مسیر رو دقیق متوجه شدی؟مهیار سری تکان داد و دستش را از لبهی میز برداشت .کارن از جا بلند شد و رو به بقیه گفت:
727
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 منم میرم دنبال اون یکی! چیزی که مسلمه اینه که تو مهمونی امشب قراره به چیزایی مهمی برسیم؛ ولی تا وقتیکه خبرتون نکردم ،مثل بقیهی مهمونا بین جمعیت پخش شین .شاید از اون وسطا چیزای دیگهای هم دستمون بیاد.
به پرهام چشم دوخت.
 ستوان شما دنبال من بیا ،بقیه هم برید همونجایی که گفتم.پرهام اطاعت کرد و پشتسر کارن رفت .پیداکردن زن برای پرهام و کارن کار چندان سختی نبود؛ ولی درعوض این
مهیار بود که از یافتن شخصی که دنبالش بود ،ناامید شده بود؛ پس تصمیم گرفت به انباری برود .از اینکه هیچکسی
آنجا نبود ،خدا را شکر کرد و بهسمت راهرو رفت که صدای ضعیف گفتوگوی دو نفر متوقفش کرد .پشت دیوار
ایستاد و یواشکی نگاهی به راهرو انداخت؛ همان زن بود! کنار در ایستاده بود و با مردی که روبهرویش بود ،صحبت
میکرد .نگاهش را دزدید و به صدای پچپچ آرام و غیرقابلتشخیصشان گوش سپرد .منتظر بود دختر تنها شود و
باالخره هم همین شد! مرد جوان یکی-دو دقیقه بعد قصد رفتن کرد و مهیار بهسرعت پشت جعبهها قایم شد .از رفتن
او که مطمئن شد ،بلند شد و نگاهی بهاطراف انداخت .باالخره یک مالقه پیدا کرد و بعد از برداشتنش پوکر نگاهش
کرد.
 هعی! چه میشه کرد؟!دوباره پشت دیوار رفت و یواشکی دختر را دید زد .همانطور که سایه گفته بود ،در را قفل کرد و بهسمت مهیار آمد.
مهیار سرش را دزدید و صبر کرد تا کامل از راهرو بیرون بیاید .نگاهی به مالقهی چوبی انداخت.
 ناامیدم نکنیها!این را گفت و همین که زن از راهرو بیرون آمد ،محکم با مالقه بر پشتسرش کوبید! دختر دادی کشید و بعد از
گرفتن سرش ،پخش زمین شد .مهیار لبخند رضایتبخشی زد و به مالقهاش چشم دوخت .بـ..وسـ..ـهای روی آن
زد.
 دمت گرم!نگاهش را به دختر دوخت و ابروهایش را در هم کشید.
 ببخشید که دوباره زدمت؛ ولی قبول کن مالقه خیلی کمتر از گلدون درد داره!***
پرهام عینک تهاستکانیاش را روی صورتش جابهجا کرد و بعد از صافکردن لبهی کت گشاد ،ولی گران قیمتش
بهسمت کارن چرخید .کارن نتوانست خودش را کنترل کند و پقی زد زیر خنده ،اما سریع خندهاش را خورد و سرفهای
کرد.
 ببخشید ببخشید ،دست خودم نبود! آخه با این لباسا و تیپ واقعاً همون چیزی شدی که میخوایم؛ یه احمقِ پولدار!728
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پرهام نچی کرد.
 حاال حتماً باید این شکلیم میکردین جناب سروان؟! خیلی ضایعست به خدا!کارن اخمی کرد.
 خیلی هم عالیه! اینجوری مطمئنم که شک نمیکنه! حاال برو! برو زودتر تا مهمونی به راهه و اون دختر گموگورنشده!
پرهام نفسش را بیرون فرستاد و بهسمت آسانسور رفت .وارد جمعیت که شد ،نگاهش را چرخاند و باالخره روی
چهرهی زن که با خنده مشغول خوشامدگویی به مهمانها بود ،متوقف شد .بهسمتش رفت و با لحنی پر خجالت گفت:
 ببخشید ...یعنی سالم!زن لبخندش را خورد و بهسمت پرهام چرخید .با دیدن قیافهاش زد زیر خنده.
 چیه؟! چی میخوای؟پرهام خودش را به دستپاچگی زد.
سریع دستهی تراول را از کولهاش بیرون کشید و بهسمت زن گرفت.
 بین این جمعیت به زحمت تونستم پیداتون کنم!شنیدم چندتایی از اتاقای هتلتون رو به مناظر سبز و رویاییه! میشهلطفاً واسه من یه اتاق رو به آسمون و درختای بلند رزور کنین؟ خیلی مرتب و آروم باشه لطفاً! باید قبلش ببینم!
مردی که کنارشان ایستاده بود با خنده گفت:
 این چرا همچینه؟!مرد دیگری گفت:
 یه تختش کمه!و بعد همه زدند زیر خنده.
زن گفت:
 بیخیال!چشمکی زد.
 مهم اینه که پول داره!بعد از معذرت خواهی بابت رفتنش پرهام را بهسمت اتاقهایی که میخواست هدایت کرد؛ اما وارد شدنش به راهرو
همانا و کشیدهشدن دستش همانا! کارن بهسرعت دستش را دور گردن زن حلقه کرد و آمپول بیهوشی را که آماده
کرده بود ،به بازویش زد .خیلی طول نکشید که بیحال شد و کامل از هوش رفت .کارن سرش را باال آورد و رو به
پرهام که خیره نگاهش میکرد ،توپید:
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 چیه؟!پرهام سریع گفت:
 هی ...هیچی! فقط اگه مهیار بود االن یه چیزی تو سرش کوبونده بود! عجب...ابرویی باال انداخت.
 پس خوبه که من مهیار نیستم ،وگرنه این بهخاطر ضربه میمرد و دیگه نمیتونستیم ازش حرف بکشیم! بجنب؛یکی دو ساعت دیگه بیشتر وقت نداریم.
پرهام سرش را تکان داد و با کمک هم ،زن را به اتاقشان بردند.
او را روی تخت نشاندند و پرهام موبایلش را برداشت تا بعد از به هوش آمدن ،نتواند با کسی ارتباط برقرار کند .حاال
باید تا هوشیار شدنش منتظر میماندند.
***
مهیار دستهای دختر را گرفت و به زحمت تنش را بهطرف در کشاند .با تمام توان بلندش کرد و غرید:
 چه سنگینی ماشاهلل!دستش را گرفت و روی حسگر گذاشت .بعد از باز شدن در ،دختر را همانجا ول کرد و وارد اتاق شد؛ اما وارد شدنش
همانا و بلند شدن صدای دزدگیر همانا!
زیر لب غرولند کرد:
 وای پرهام!بهسمت کمدهای داخل اتاق دوید و با عجله مشغول بازکردن و گشتنشان شد .تعداد زیادی ورقه ،پوشه و پرونده پیدا
کرد .یکی از آنها را برداشت و چند خطش را خواند .اینها که قراردادهای معاملههایشان بود! شگفتزده تکخندهای
کرد و سریع چندتای دیگر برداشت .باورش نمیشد! این مدارک برای گیر انداختنشان از کافی بیشتر بود! هیچ فکر
نمیکرد همینجا و انقدر زود ،به هدفشان برسند! آنقدر غرق در تعجب و خوشحالی شده بود که به کل دزدگیر را
از یاد برد!
اما در یک آن به خود آمد و همانطور که هول و دستپاچه مدارک را برمیداشت ،غرید:
 ای بترکی پرهام! اگه بیخیال این سایهی دربهدر میشدی و حواست رو درست و حسابی به کارت میدادی ،االنصدای این رو مخ من نبود!
همانطور زیر لب غرولند میکرد که با صدایی از پشتسرش ساکت شد.
 تقصیر همکار جونت نبوده!730
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مهیار با چشمان درشت شده آب دهانش را قورت داد و بهسمت صدا برگشت .دختر کمی پشت سرش را ماساژ داد و
اسلحهاش را دور انگشتش چرخاند .پوزخندی زد:
 کنترل دزدگیر این اتاق ،همینجاست!ابرو باال انداخت و لبخند محوی زد.
 پس کسی نمیتونه از جای دیگه غیرفعالش کنه! هرچقدر هم که باهوش و زیرک باشه مهم نیست!اخمی کرد و جلوتر آمد .صدای تلقوتولوق کفشهایش همراه با آژیر گوشخراش دزدگیر ،روی مخ مهیار رژه میرفت.
ایستاد و خوب اجزای صورت مهیار را از نظر گذراند .خیرهی چشمانش شد و نفسش را بیرون فرستاد.
 هردو بار ناغافل و از پشتسر بود؛ ولی خوب میدونم تو همون حرومزادهای هستی که دوبار تو سر من کوبید!مهیار بدون اینکه حرفی بزند ،خیرهاش ماند .دختر ادامه داد:
 تو اولین غریبهای هستی که تونسته به اینجا راه پیدا کنه ،خیلی باهوشی!مهیار پوزخندی زد.
 هوشش از کس دیگهایه!ابرویی باال انداخت.
 من فقط شهامتش رو داشتم!دختر تکخندهای کرد و پیشانی مهیار را به فاصلهی ده سانتی متری نشانه گرفت.
 پس خوب گوش کن پسر شجاع! کل هتل با همهی رفیقات و مسافرا و مدارکی که تو دستته تا هشت دقیقهیدیگه رو هوا میره!
برق از سر مهیار پرید و ضربان قلبش روی هزار رفت.
دختر اسلحه را آمادهی تیراندازی کرد و لبخند کجی زد.
 اگه من بخوام ،میتونم از این جا بیرون برم و در رو روی تو ببندم ،بعدش...خندید و همزمان با کشیدن سوتی نگاهش را به باال سوق داد.
 سالم عزرائیل!آهی کشید.
 ولی ،میدونی چیه؟! از اونجایی که من به اندازهی تو آشغال نیستم ،میتونم یه کمکی بهت بکنم! اینجوری کهتو اسم همدستات رو به من میگی ،منم عوضش میذارم از این در بیرون بری و جوون مرگ نشی!
تکخندهای کرد.
 البته تضمین نمیکنم اون بیرون منتظرت نباشن تا یه گولهی خوشگل حرومت کنن!731
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قهقهه زد.
 ولی اونموقع الاقل جسدت باقی مونه! خیلی بهتر از اینه که پودر بشی بری رو هوا! هوم؟ نظرت؟مهیار پوزخندی زد.
 تو واقعاً فکر کردی من از تهدیدت میترسم و اونچیزی رو که میخوای بهت میدم؟! یهبار سوختن که سهله ،اگهصدبار هم بسوزم بهتر از اینه که سگ تو و امثال تو باشم!
تکخندهای کرد ،جلوتر آمد و اسلحه را روی پیشانی مهیار گذاشت.
 هی پسر شجاع! جون خودت برات مهم نیست...یک تای ابرویش را باال انداخت.
 بقیه چی؟! همین االنش هم بیشتر از سیصد نفر تو این هتلن! جون اونام برات مهم نیست؟!مکثی کرد و در جواب سکوت پر از دلهره و تشویش مهیار گفت:
 اگه تو اسمایی که میخوام رو بهم بگی ،اونوقت منم نمیذارم اون بشکهی بنزین آتیش بگیره!مهیار با کشیدن نفس عمیقی سعی کرد بر ترس و نگرانیاش غلبه کند.
***
کارن که باالخره با کلکهای هوشمندانهاش به هدف خود رسیده بود و اعترافگرفتن چند دقیقهایش او را از محل
محموله و شرایط معاملهی آن با خبر کرده بود ،از اتاق بیرون رفت و رو به همکارش گفت:
 مراقبش باش! درسته دستاش بستهست؛ ولی از این مارموزی که من دیدم هر کاری برمیاد!پسر جوان سریع اطاعت کرد .کارن نگاهش را از او گرفت و بهسمت اتاقی که بقیهی بچهها آنجا بودند ،رفت .نگاهی
به تکتکشان انداخت.
 همگی آماده شین! تا دو ساعت دیگه باید اونجا باشیم .م...با پیدا نکردن مهیار میان بقیه حرفش را خورد و اخمی کرد.
 پس ستوان یزدانی کجاست؟!پرهام با استرس و نگرانی گفت:
 راستش قربان ،از اونموقعی که گفتین بره هنوز نیومده!کارن متعجب و عصبی غرید:
 چی؟! یعنی چی که نیومده؟! چرا زودتر بهم نگفتین؟! اون فقط قرار بود یه نگاه به اتاق بندازه!چشمانش درشت شد.
 نکنه مشکلی براش پیش اومده؟!732
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پرهام سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،فکر نمیکنم قربان ،ولی ...ولی نمیدونم چرا انقدر نگرانشم!کارن پوفی کشید.
 با دو-سه تا از بچهها برو دنبالش ،زود!پرهام اطاعت کرد و سریع با چند نفر دیگر رفت.
کارن کالفه نفسش را بیرون فرستاد و رو به بقیه گفت:
 بریم.پرهام که از باز نشدن آسانسور عصبی شده بود ،بهسرعت بهسمت پلهها رفت که با صدای سایه متوقف شد.
 پرهام!پرهام متعجب بهسمتش چرخید.
 سایه! اینجا چیکار میکنی؟!سایه آب دهانش را قورت داد و نگران گفت:
 ببینم چیزی شده؟! ت ...تکلیف من چیه؟پرهام نفسش را عمیق بیرون فرستاد و سعی کرد نگرانیاش را مخفی کند.
 نه ،گوش کن سایه؛ همینجا منتظرمون بمون .زود میام ،خب؟سایه سری تکان داد.
 مراقب خودت باش!پرهام نگاه معنادار و نگرانی به سایه انداخت و بعد از گرفتن آن ،بهسرعت از پلهها پایین دویید.
***
دختر با همان پوزخند مزخرفش گفت:
 فقط شیش دقیقهی دیگه موندهها! تازه...ابرویی باال انداخت.
 دیگه از مالقه هم خبری نیست! منم اونقدرا صبور نیستم!مهیار چشمانش را باز و بسته کرد و در یک حرکت ناگهانی ،اسلحه را از دست دختر قاپید ،دستش را پیچاند و پشت
کمرش گذاشت که دادش به هوا رفت .همانطور که پشتسرش ایستاده بود و او را میان حصار دستانش گرفته بود،
کنار گوشش زمزمه کرد:
 مالقهی خوبی بود؛ ولی کار من بدون اون هم راه میافته!733
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دختر را هل داد و محکم با اسلحه پشت گردنش کوبید .بعد از اینکه افتاد و بیهوش شد ،نچی کرد.
 وای! حاال این رو چطور از اینجا ببرم؟!نگاه دیگری به دختر انداخت و بعد از برداشتن مدارک ،به قصد خبرکردن بقیه بیرون دوید که در مواجهه با چند مرد
اسلحهبهدست ،شوکزده متوقف شد! اما طولی نکشید که خود آنها هم با صدایی از پشتسر غافلگیر شدند.
 اسلحههاتون رو بندازین! دستا باال ،بیحرکت!چون تعداد افراد پشتسرشان بیشتر از آنها بود ،بهناچار اسلحههایشان را انداختند و تسلیم شدند .پرهام اسلحهاش را
پایین آورد ،بهسمت مهیار دوید و نگران براندازش کرد.
 خوبی؟!مهیار اما بازوی پرهام را میان انگشتانش فشرد و مضطرب گفت:
 االن وقت این حرفا نیست پرهام! بجنب! تا پنج دقیقهی دیگه کل ساختمون آتیش میگیره!چشمهای پرهام درشت شد.
 چی؟! ما نمیدونیم اون بشکهی بنزین کجاست و وقت نداریم دنبالش بگردیم! فقط باید تا پنج دقیقهی دیگه هتل روتخلیه کنیم! زود باش!
پرهام تندتند سرش را تکان داد و به همراه چند نفر دواندوان بهسمت راهپله دوید .مهیار و چند نفر دیگر هم سراغ
دختر که نیمهجان بود ،رفتند و باالخره بعد از دستگیری تمام قاچاقچیها و خبرکردن بقیه ،همه در البی جمع شدند.
مهیار نگاهی به اطراف انداخت و نگران از پرهام پرسید:
 پس کارن و بقیه کجان؟! نگران نباش ،اونا رفتن دنبال محموله؛ ولی...نگران نگاهش را میان جمعیت چرخاند و پرسید:
 پس سایه کجاست؟! بهش گفتم تو راهپلهی طبقه.ی دوم منتظرم بمونه؛ ولی اونجا نبود! اینجا هم که نیست! پسکجاست؟!
مهیار نگاهی به اطراف کرد و شانهای باال انداخت.
 من چه بدونم ،شاید زودتر بیرون رفته.پرهام دستپاچه گفت:
 نه نه ،غیرممکنه! من بهش گفتم منتظرم بمونه!734
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بدون اینکه منتظر واکنش مهیار باشد ،از میان جمعیتی که مخالف جهت حرکت او از هتل بیرون میدویدند ،بهسمت
راهپله دوید که مهیار از پشتسرش داد زد:
 کجا؟!پشتسرش از پلهها باال دوید.
 دیوونه شدی پرهام؟! تا یه دقیقهی دیگه اینجا میره رو هوا! برگرد!پرهام بیتوجه به مهیار مسیرش را ادامه داد .مهیار سرعتش را باال برد و خود را به او رساند .همانطور که پابهپایش
از پلهها باال میدوید ،نفسنفسزنان گفت:
 پرهام معلوم هست چیکار میکنی؟! بیا بریم!پرهام سرعتش را بیشتر کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،تا سایه رو پیدا نکنم پام رو از در این هتل بیرون نمیذارم.مهیار دستش را کشید و داد زد:
 غلط میکنی!پرهام نگاه عصبیاش را به چشمان قرمز مهیار دوخت و توپید:
 پس میخوای چیکار کنم؟! سایه رو اینجا ول کنم تا بمیره؟! شاید قبل از ما بیرون رفته باشه.پرهام توپید:
 اگه نرفته باشه چی؟داد زد:
 هان؟مهیار مضطرب نچی کرد.
 نمیدونم پرهام! نمیدونم ...فقط میدونم که تا سی ثانیهی دیگه باید از اینجا بیرون رفته باشیم!لجبازی رو کناربذار!
پرهام غرید:
 تو برو! من یا همراه سایه میام یا هیچوقت!دو دستش را کنار دهانش گذاشت و بلند داد زد:
 سایه! سایه!مهیار این بار محکمتر دستش را کشید.
735
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 بس کن پرهام! باید بریم! شاید گرفتنش؛ اگر هم اینجا مونده باشه ...دیگه راه نجاتی براش نیست!پرهام سکوت کرد و قطرهی اشکی از گوشهی چشمش چکید .مهیار خیرهی چشمان اشکیاش نالید:
 خواهش میکنم!دست پرهام را گرفت و تن بی.جانش را دنبال خود کشید .به.سمت در خروجی دوید و قبل از بستهشدن از آن خارج
شدند .پنج ثانیه ،چهار ،سه ،دو ،یک و صفر! ساختمان غولپیکری که در سی متریشان قرار داشت ،در یک آن آتش
گرفت!پرهام گریان و با تمام توان داد زد:
 سایـه! نه!پاهایش سست شد و روی زمین سرد زانو زد .نگاهش لحظهای از شعلههای نارنجیرنگ که مقابل چشمانش
میرقصیدند ،گرفته نمیشد .قطرههای اشک آهستهآهسته از گوشهی چشمان بهتزدهاش جاری میشدند؛ اما باد
سردی که میوزید بهسرعت آنها را خشک و مهار میکرد!مهیار کنارش نشست و دست روی کمرش گذاشت .حرفی
برای گفتن نداشت .نگاه سبز و غمگینش را به شعلههای آتش دوخت و آب دهانش را بهسختی از میان بغض سنگینی
که راه گلویش را بسته بود ،قورت داد.
***
نگاه بهتزده و بیفروغ پرهام هنوز هم خیرهی ساختمان که تقریباً چیزی از آن نمانده بود؛ اما آتشنشانها و نهادهای
دیگر ،همچنان اطرافش مشغول تکاپو بودند ،مانده بود که با احساس گرمای دستی روی شانهاش به خود آمد و سرش
را چرخاند.
 پرهام!نگاه خیره و تهیاش را به مهیار دوخت .مهیار نگران به چهرهی آرام و خالی از احساس پرهام چشم دوخت؛ خوب
میدانست که این آرامش قبل از طوفان است! آب دهانش را بهسختی قورت داد و آهسته گفت:
 بیا ،دیگه باید بریم.پرهام نگاهش را از مهیار گرفت و دوباره به آتشنشانها دوخت.
 چقدر تلفات داشته؟ هیچی ،خدا رو شکر برای هیچکدوم از مهمونا و مسافرا مشکل خاصی پیش نیومده .فقط بعضیا یهکم ترسیدن وهول کردن که کمکم آروم شدن.
پرهام آهسته سری تکان داد و رو به مهیار لبخندی زد.
 میدونستم بالیی سر سایه نیومده! به دلم افتاده بود!مهیار چند ثانیه خیرهی چشمانش ماند و سپس سرش را پایین انداخت.
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 من ...من گفتم از مهمونا و مسافرا! سایه جزو هیچکدوم نبود! اسمش نه توی لیست مسافرا بود ،نه مهمونا.پرهام نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 ولی من مطمئنم که زندهست!اخمی کرد و چهرهاش به قرمزی گرایید .درحالیکه به نقطهی نامعلومی خیره شده بود ،با عصبانیت دستانش را مشت
کرد و از میان دندانهای قفلشدهاش غرید:
 کار آدمای میالده! مطمئنم اونا سایه رو با خودشون بردن!مهیار نگاه غمزدهاش را به پرهام دوخت و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه پرهام ...ما همهشون رو موقع فرار گرفتیم .اگه سایه همراهشون بود ،مسلماً میفهمیدیم!پرهام بیتوجه به حرف مهیار دندان قروچهای کرد.
 اگه حتی نوک انگشتشون بهش خورده باشه...منتظر واکنش مهیار نماند و بهسمت ماشین دوید .مهیار سریع پشتسرش رفت و داد زد:
 وایسا پرهام! کجا داری میری؟!پرهام سوار شدو استارت زد.
 بازداشتگاه!چشمهای مهیار درشت شد؛ اما پرهام بدون لحظهای درنگ ،راه افتاد و سرعتش را بهطرز جنونآوری باال برد!
***
کارن چشمهایش را که از شدت بیخوابی و خستگی میسوخت ،برای لحظهای باز و بسته کرد و کالفه و عصبانی
نفسش را بیرون فرستاد .دوباره خیرهی مرد شد و با انگشت اشارهاش چند بار روی عکس روی میز کوبید.
 این مگه تو نیستی؟ هان؟!مرد سرش را باال آورد و با چشمانی شاید کمی نگران به کارن خیره شد .کارن عصبی ادامه داد:
 دست از لجبازی بردار! ما شما رو موقع معامله دستگیر کردیم؛ کلی مدرک و عکس و فیلم ازتون داریم ،واقعاً بهامید کی و چی ساکت نشستی؟!خوب گوش کن ببین چی میگم!
به دستبند دور دستش اشاره کرد.
 امروز بنده خدا که سهله ،اگه خود خدا هم بیاد نمیتونه خالصتون کنه؛ پس به نفعته به جای اینکه با طفرهرفتن ازجوابدادن به پلیس بیشتر خودت رو تو دردسر بندازی ،همهچی رو راجع به رئیست بگی و از مجازاتت کم کنی!
مرد سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
کارن که دیگر از سمج بودن او خونش به جوش آمده بود ،از جا بلند شد و فریاد زد:
737
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 نشنیدی چی ازت خواستم؟! بگو رئیست کیه؟ پاتوقتون کجاست؟مرد سرش را باال آورد و دهان گشود؛ اما هنوز کلمهای نگفته بود که با صدای داد و فریادی توجه خودش و کارن به
در ورودی جمع شد.
 صبر کنین ستوان! شما نمیتونین داخل برین!پرهام عصبی سرباز را کنار زد و دری را که نیمهباز گذاشته بود ،بهشدت باز کرد .کارن اخمی کرد و بهسمت پرهام
چرخید.
 ستوان! اینجا چه خبره؟!پرهام بیتوجه به سؤال کارن نگاهش را به مرد دوخت و نفسنفسزنان بهسمتش رفت ،یقهی لباسش را گرفت و
از روی صندلی بلندش کرد .با چشمانی خون گرفته خیره در نگاه وحشتزدهاش شد و فریاد زد:
 چه بالیی سرش آوردین؟ هان؟! بگو اون دختر کجاست؟!کارن بهسمت آنها دوید و دستهای پرهام را از روی لباس مرد پس زد .با عصبانیت رو به پرهام توپید:
 ولش کن! ستوان این کارا چه معنی داره؟!پرهام آب دهانش را قورت داد و نفسنفسزنان گفت:
 ببخشید قربان ،ولی من تا وقتی جوابی که میخوام رو از زیر زبون این مرتیکهی کثافت نکشم ،آروم نمیگیرم!لطفاً دخالت نکنین!
چشمهای کارن از شدت تعجب درشت شد .سابقه نداشت پرهام اینطور وقیحانه با مافوقش حرف بزند .پرهام دوباره
به مرد حمله کرد و فریاد زد:
 لعنتی بگو سایه کجاست؟!مرد وحشتزده خیرهی نگاه عصبی پرهام شد.
 س ...سایه کیه؟! ا ...از کی ح ...حرف میزنین؟!پرهام تکانش داد و با عصبانیت توپید:
 عوضی خودت رو به اون راه نزن! بگو سایه کجاست؟! چه بالیی سرش آوردین؟!کارن جلو رفت و این بار با آرامش پرهام را از مرد جدا کرد .خیرهاش شد و نگران پرسید:
 لطفاً آروم باش! چی شده؟ قضیهی سایه چیه؟!پرهام عصبی نگاه دیگری به مرد انداخت و با اشاره به او نفسنفسزنان غرید:
 از این بپرسین!دوباره بهسمتش حمله کرد و لگدی به شکمش زد.
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 عوضی! بگو کجاست؟!کارن بهسمتش رفت؛ اما این بار قادر نبود او را کنترل کند! پرهام با ضرب به بدن مرد میکوبید و درحالیکه صدایش
را در سرش انداخته بود ،مدام درمورد سایه میپرسید .همان لحظه مهیار وحشتزده وارد اتاق شد و بهسمت پرهام
دوید ،بازویش را کشید و ملتمس گفت:
 پرهام بس کن! آروم باش!کارن هم درحالیکه دست دیگرش را میکشید ،غرید:
 ستوان! تمومش کن!باالخره با هر زوری بود ،پرهام را از مرد که دیگر جانی در بدنش نمانده بود ،جدا کردند .مرد تکیهاش را به دیوار
پشتسرش زد و نفسنفسزنان روی زمین سر خورد .از شدت درد پلکهایش را بست و بهسختی آب دهانش را
قورت داد .کارن نگاهش را از او گرفت و با عصبانیت به پرهام دوخت.
 ستوان میشه بگی اینجا چه خبره؟!مهیار آب دهانش را قورت داد و با صدایی که سعی داشت آرام باشد ،رو به پرهام گفت:
 معلوم هست چیکار میکنی؟! بهت که گفتم ،ما همهشون رو گرفتیم .سایه بین اونا نبود؛ میفهمی؟!باالخره آن قطره اشک لجوج از چشم پرهام جاری شد و حیران عقبعقب رفت .سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،باور نمیکنم! سایه نمرده! اون ...اون زندهست!کارن که خودش ماجرا را فهمیده بود ،نگاه غمگینش را از پرهام گرفت و به مهیار دوخت.
 ستوان بیرون ببرش؛ بهتره یکم هوا بخوره .باید به خانوادهی سایه هم خبر بدین.مهیار سری تکان داد و دستش را دور شانهی پرهام حلقه کرد .پرهام نگاه گیجی به مهیار انداخت و بیهیچ مقاومتی
دنبالش راه افتاد.
کارن درحالیکه با نگاهش او را بدرقه میکرد ،آهی کشید.
***
دلشورهی عجیبی که بهخاطر نگران دیدن پرهام به جانش افتاده بود ،لحظهای رهایش نمیکرد و عالوه بر آن ،خبر
نداشتن از ماجرا هایی که اطرافش میگذشتند بیشتر گیج و عصبانیاش میکرد .در نهایت طاقتش تمام شد و
خواستهی پرهام را زیر پا گذاشت! موهایش را پشت گوشش انداخت و از راهپله بهسمت پارکینگ دوید .پشت همان
ماشین قبلی ایستاد و به شوفاژخانه چشم دوخت .یعنی االن آنجا چه خبر بود؟ بیتوجه بهاطراف تمام حواسش را به
آنجا داده بود که با صدایی از پشتسرش میخکوب شد.
 هی تو! برگرد ببینم!739
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سایه وحشتزده آب دهانش را قورت داد و چرخید .مردی حدوداً بیستوهفت-هشت ساله دستبهسـ*ـینه به فاصلهی
دو متریاش ایستاده بود و طلبکار نگاهش میکرد! سایه هم همانطور حیران خیرهاش بود که باالخره صبرش تمام
شد و توپید:
 مگه کری؟! گفتم اینجا چیکار میکردی؟ چی میخوای؟!سایه که ضربان قبلش روی هزار رفته بود .دستپاچه گفت:
 من ...من...پسر پوزخندی روی لبش نشاند.
 تا تو حرف بزنی صبح شده!شروع کرد به جلو آمدن و درهمانحال گفت:
بذار من بگم!سایه متحیر نگاهش کرد و عقبعقب رفت .پسر نزدیکتر شد و به فاصلهی نیم متری از سایه حرفی زد که باعث
تعجب بیشتر و توقف او شد.
 هر چقدر هم که تو این پارتی و اون پارتی دنبال رد و نشونهای از میالد بگردی ،فایدهای نداره؛ چون دستت بهشنمیرسه!
چشمان سایه تا بیشترین حد ممکن درشت شد و آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 تو ...تو از کجا...پسر پوزخندی زد و درحالیکه نگاه سرد و بیخیالش خیرهی چهرهی حیرتزدهی سایه مانده بود ،سیگاری بیرون
آورد و با فندک روشن کرد.
 این چند وقته مدام زیرنظرت داشتم! اونقدر ضایع رفتار میکردی که اون دوتا پسر به کنار ،منم فهمیدم دنبال چیهستی!
دود سیگارش را در صورت سایه فوت کرد و با لبخند کجی گفت:
 سایه خانوم!سیگار را روی زمین انداخت و کفشش را محکم روی آن کشید .دوباره نگاهش را باال آورد و خیره به سایه گفت:
 شمار قتال و جرم و جنایتایی که میالد به شخصه زحمت عملی شدنشون رو کشیده دیگه از دست خودش هم دررفته!
ابرویی باال انداخت و ادامه داد:
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 ولی جرمی که تو بهخاطرش می چخوای ازش انتقام بگیری ...مقصرش فقط میالد نیست! بلکه اون دختری کهسنگش و به سـ*ـینه میزنی هم یه طرف قضیه بوده!
سایه که با وجود خــ ـیانـت بزرگ پگاه در حقش هنوز هم تحمل شنیدن بدگویی راجع به او را نداشت ،دندان
قروچهای کرد و با اخم رو به پسر توپید:
 اینکه پگاه مقصر بوده یا نه برای من مهم نیست!من فقط میخوام انتقام روزای آشغالی که این چند وقته گذروندمو دارم میگذرونم رو از اون کثافت عیاش بگیرم!
پسر نفسش را بیرون فرستاد و ابرویی باال انداخت.
 آها!حاال بر فرض محال هم که اون االن دم دستت بود ،خب ،دقیقاً چهجوری میخواستی ازش انتقام بگیری؟!سایه با خشم گفت:
 من هرجور شده گیرش میندازم و بعد از یه گوشمالی حسابی تحویل قانون میدمش! اونموقع هم انتقام من گرفتهمیشه ،هم اون کثافت دیگه نمیتونه ازین غلطا بکنه!
پسر لبش را به دندان گرفت و پوزخندی زد .سرش را آهسته تکان داد.
 که اینطور! پس باید بهت بگم اگه هدفت اینه همین االن بیخیال قضیه شو؛ چون آدمی که تو دنبالشی ،به اینراحتیا به دست قانون نمیافته!
وگرنه که تا حاال هزار بار پای چوبهی دار رفته بود!تو نمیدونی اون چهجور آدمیه! نه جرئتش رو داری و نه میتونی
اون رو تو دام بندازی!
سایه اخمی کرد.
 چرا اینطور فکر میکنی؟!پسر حاضرجواب گفت:
 اول تو بگو! چرا انقدر خودت رو دست باال میگیری؟! چی باعث شده فکر میکنی میتونی حریف آدمی بهکلهگندگیه اون بشی؟!
سایه سرش را پایین انداخت و نفسش را غمگین بیرون فرستاد .نگاهش را باال آورد و خیره به چشمان مشکی پسر،
لبخند کمرنگ و تلخی زد.
 انگیزه! وقتی آدم هدف و انگیزه داشته باشه ،دیگه هیچی نمیتوجه جلودارش بشه!پسر لبخند محوی زد .همین را میخواست! از وقتی سایه را زیر نظر داشت ،مطمئن شده بود که هدف خاصی دارد و
در کارش جدی است؛ ولی نمیدانست تا چه حد؟!
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نگاهی به سرتاپایش انداخت و بازدمش را بیرون فرستاد .کمی هول و دستوپا چلفتی بود که البته از نظر او مشکل
خاصی نداشت و خیلی زود حل میشد .فقط نمیدانست چطور باید او را در رسیدن به این هدف مشترک با خود همراه
کند که جوگیر نشود! نمیخواست جوری رفتار کند که اعتمادبهنفس سایه از آنچه بود ،بیشتر شود و همین موضوع
کار دستشان بدهد .پس با همان لحن تحقیرکننده و نگاه سردش گفت:
 درسته ،انگیزه خیلی مهمه؛ ولی باز هم نمیتونی!میدونی چرا؟! چون اون یه آدم مارموز و کار کشتهست با یه عالمهبادیگارد و محافظ و تو فقط یه دختر تنها و بیعرضهای!
سایه با اخم وحشتناکی توپید:
 اوالً ،من بیعرضه نیستم! دوماً ،شاید من نتونم؛ اما مهیار و پرهام که میتونن! هر چی نباشه اونا پل...هینی کشید و همزمان با گرد شدن چشمانش ،کف دستش را روی دهانش گذاشت .در دلش لعنتی به خود فرستاد،
در همان حالت خیره به پسر که ابروهایش را باال انداخته بود ،شد .پسر که سعی داشت تعجب و شاید نگرانیاش را
پنهان کند ،دستش را به پهلو زد و سری تکان داد .لبخند کجی زد.
 صحیح ...پس هویت واقعی آقایون اینه؛ پلیس...سایه که از حرف خود پشیمان و از عواقبش وحشتزده بود ،اخمی کرد و انگشتش را به نشانهی تهدید جلو آورد.
 هی تو! حواست باشه به هیچکس هیچی نگی ،وگرنه فقط خودتی که تو دردسر میافتی؛ چون اونا کارشون روخوب بلدن!
پسر پوزخندی زد که همزمان با قدمهای تند باالآمدن چند نفر از پلههای انباری ،صدای پرهام به گوشش خورد.
 زود باشین!همان لحظه از انباری خارج شد .سایه قدمی بهسمتش برداشت و خواست اسمش را صدا بزند که پسر سریع جلوی
دهانش را گرفت و او را تا پشت ماشین عقب کشید .سایه عصبی و وحشتزده مشغول دستوپازدن و دادکشیدن شد؛
ولی فایدهای نداشت! از پشتِ دست پسر که محکم صورتش را پوشانده بود ،فقط آواهای ضعیف و نامفهمومی بیرون
میآمد  .پرهام و افرادش که رفتند ،پسر فشار دستش را که دور کمر سایه بود ،کمتر کرد .سایه سریع دستش را از
روی صورتش پس زد ،چرخید و با خشم توپید:
 چه غلطی داری میکنی؟!پسر با نگاهی که از نظر سایه مرموز بود ،خیره به چشمانش گفت:
 کار تو با اونا راه نمیافته! پلیسا فقط دنبال هدف خودشونن! میخوان طرف رو بگیرن و به مجازات قانونیشبرسوننش .اینجوری مشکل اونا حل میشه؛ ولی تو چی؟!
یک تای ابرویش را باال انداخت.
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 فکر میکنی اینجوری آروم میشی؟!سایه که از حرف پسر گیج شده بود ،اخمی کرد و با چشمان ریز شده گفت:
 منظورت چیه؟!نگاه مرموز و سرد پسر با شنیدن صدای آژیر خطر هتل ،رنگ نگرانی به خود گرفت و در یک حرکت ناگهانی ،دست
سایه را کشید و شروع به دویدن کرد .سایه درحالیکه دنبالش کشیده میشد ،وحشتزده پرسید:
 چی شد یهدفعه؟! واسه چی آژیر میزنن؟!پسر بهسمت در خروجی دوید و در همان حالت گفت:
 نمیدونم! بدو!***
هرلحظه از ساختمانی که پشتسرشان آتش گرفته و آدمهایی که پلیس دستگیرشان کرده بود ،دورتر میشدند که
باالخره با رسیدن به ابتدای کوچهباغی سایه از دویدن خسته شد و نفسنفسزنان توپید:
 بسه! دیگه جون ندارم!ایستاد و دست روی زانوهایش گذاشت .سرش را باال آورد و خیره به پسر که در دو متریاش ایستاده بود و نگاهش
میکرد ،توپید:
 چرا انقدر از ساختمون فاصله گرفتیم؟!پسر خیرهی صورت سایه که از دویدن قرمز شده بود ،ماند و چیزی نگفت .سایه کمرش را صاف کرد و نفسنفسزنان
ابرویی باال انداخت.
 چیه؟! نکنه خالفکاری و میترسی بگیرنت؟!پسر نفسش را عمیق بیرون فرستاد و سرش را پایین انداخت .سایه اخمی کرد و قدمی از او فاصله گرفت.
 وایسا ببینم! ی ...یعنی حدس من را ...راجع بهت...پسر سرش را باال آورد و با نگاهی که هرچند به اندازهی قبل سرد نبود؛ اما به زحمت میشد غم را در آن پیدا کرد،
گفت:
 درسته!چشمان سایه درشت شد و وحشتزده قدمی به عقب برداشت.
 پس ...یعنی تو ...تو با اون کثافت ه ...همکاری؟!پوزخند محو و تلخی گوشهی لب پسر نشست و نگاهش را از سایه دزدید .برای گفتن حرفهایش دو دل بود؛ اما حاال
که گوشی برای شنیدن پیدا کرده بود ،ناخواسته سفرهی دلش باز شد.
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 اون فقط یه همکار نبود!سایه ابروهایش را در هم کشید و تکخندهای حیران کرد .سرش را آرام تکان داد.
 پس ...پس دوستته!باز هم پوزخند تلخ پسر و نگاهی که بهخاطر غمگین بودنش از سایه میدزدید .دست داخل جیبهایش برد و محو
انتهای کوچه باغ شد.
 دوست؟!سرش را به طرفین تکان داد و بغضی که راه گلویش را بسته بود ،بهسختی قورت داد.
 اون برام بیشتر از یه دوست بود!سایه آب دهانش را قورت داد و جلو رفت.
در یک قدمیاش ایستاد و به چهرهی غمزدهاش خیره شد.
 بود؟! یعنی دیگه نیست؟! منظورت چیه؟!پسر عصبی قطره اشک سمجی که گوشهی چشمش جمع شده بود را با پشت دست پاک کرد و بیتوجه به سؤال
سایه با قدمهایی بلند بهسمت خروجی کوچه رفت .سایه دنبالش دوید.
 هی! وایسا! اگه از میالد چیزی میدونی بهم بگو!پسر سرعتش را باالتر برد و داد زد:
 نمیدونم!مشغول شمارهگرفتن شد و به سر کوچه که رسید ،ایستاد .سایه نفسنفسزنان خود را به او رساند و ملتمس خیره به
نیمرخ در همش گفت:
 خواهش میکنم! معلومه که ازش دل خوشی نداری؛ پس این مخفیکاری چیه؟! مطمئنم یه چیزایی ازش میدونی؛ولی نمیخوای بگی!
بعد از چند دقیقه التماس بیفایده ،نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 خیلهخب ،متوجه شدم واسه چی حرف نمیزنی!باشه ،تو هر چی میدونی بگو ،منم هر چقدر پول بخوای بهت میدم!پسر نگاه چپچپی به سایه انداخت که همان لحظه ماشینشاسی بلند مشکیای جلوی پایشان متوقف شد و مردی با
کتوشلوار مرتب و اتو کشیده ،پیاده شد ،ماشین را دور زد و بهسمت آنها آمد .در عقب را که باز کرد ،کنار ایستاد و
رو به پسر گفت:
 سالم آقا .شما که گفتین امروز دنبالتون نیام؟!پسر خیلی عادی گفت:
744
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 نمیدونستم ماشینم قراره بره رو هوا!نیم نگاهی به سایه انداخت و بعد از زدن پوزخندی سوار شد و راننده متعجب از حرفش در را بست .سایه سرش را
خاراند و با قیافهای پوکر زیر لب غرید:
 اهه! لعنتی! پس نمیشه با پول راضیش کرد!راننده سوار شد و استارت زد که سایه سریع بهسمت ماشین دوید و چند ضربهی آرام به شیشهی دودیاش زد .پسر
کالفه شیشه را پایین داد و غرید:
 چیه؟!سایه کمی مظلومیت در نگاهش ریخت و با عشـ*ـوه گفت:
 خواهش میکنم! این موضوع خیلی واسه من مهمه!پسر پوزخندی زد.
 اگه انقدر برات مهمه ،پس حتماً به قول خودت میتونی بدون کمک بقیه هم به هدفت برسی!نگاهش را به راننده داد و گفت:
 راه بیفت!قبل از این که سایه بتواند حرفی بزند ،شیشه را باال فرستاد و ماشین حرکت کرد.
سایه پوفی کشید و نگاهش را از ماشین که در حال دور شدن بود ،گرفت .با دیدن دویستوشیشی که بهسمتش
میآمد ،سریع دستش را در هوا تکان داد و با ایستادن ماشین لبخندی زد .راننده شیشه را پایین داد و با لبخند چندشی
به سایه نگاه کرد.
 کجا میری خوشگله؟!سایه سعی کرد عصبانیتش را تا بیشترین حد ممکن پنهان کند ،نشست و به پسر رو کرد و با لبخندی ساختگی گفت:
 میخوام بدون اینکه سرنشیناش بفهمن اون ماشین رو تعقیب کنی.پسر رد نگاه سایه را گرفت و گفت:
 ای به چشم!راه افتاد و با فاصله از پشتسرشان رفت.
***
هرسه پشت به هم به حالتی مثلثی و درحالیکه کمرهایشان به هم چسبیده بود ،دست و پا بسته روی زمین نشسته
بودند .نگار به زحمت چاقوی جیبی هومن که را از جیب شلوارش بیرون کشید و بهسمت طنابهایی که از پشت،
دستهایشان را بسته بود برد .هومن غرید:
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 بجنب دیگه! معلوم هست چهار ساعته چیکار داری میکنی؟!نگار عصبی توپید:
 یهذره دندون به جیـ*ـگر بگیر خب! بیرون آوردن این چاقو از جیب شلوارِ تنگ جنابعالی ،اون هم درحالت نشسته،خودش باید به عنوان یه کار خارقالعاده تو گینس ثبت بشه! بعدش هم ،انگارنهانگار خودش بود که ما رو تو این
دردسر انداخت! حاال طلبکارم هست!
هومن غرید:
 به من چه؟! من داشتم وظیفهای که سرهنگ بهم سپرده بود رو انجام میدادم.فرزین که از بگومگوی آنها کالفه شده بود ،باالخره صدای اعتراضش باال رفت.
 بسه دیگه! به جای دعوا یهذره به فکر راه فرار باشید! این سرهنگ هم چه مأموریتهایی به ما میگهها!کمی سرش را بهسمت هومن کج کرد و غرید:
 بعدش هم ،هومن جان شما وظیفه انجام نمیدادی ،داشتی فوضولی میکردی! اگه یهذره جلوی اون کنجکاویترو میگرفتی ،االن با مدارک اداره بودیم ،نه اینکه تو این دخمه گیر...
با صدای داد هومن حرفش نصفه ماند.
 هوی یواش! دستم رو بریدی!نگار سریع و هول گفت:
 هیس! ببخشید خب! من که نمیتونم پشتسرم رو ببینم!چشمان هومن درشت شد و ذوقزده گفت:
 جدی؟! خوابم یا بیدار؟!نگار متعجب پرسید:
 منظورت چیه؟!هومن لبخند محوی زد.
 تو داری عذرخواهی میکنی ،اون هم از من؟!این ...این یعنی دیگه با هم دوستیم؟! دعوابیدعوا؟!نگار مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و کالفه نفسش را بیرون فرستاد .پوزخندی زد:
 حاال زیادی خوشحال نشو! فعالً باید رو خالص شدن از اینجا تمرکز کنیم!همین که این را گفت ،طناب دست هومن پاره شد و ذوقزده دستهایش را باال آورد ،جلوی چشمانش گرفت و
نگاهشان کرد.
 وای خدای من! باالخره آزاد شدم! فکر میکردم دیگه از االن واسه همیشه گرفتارم! خدایا ممنون! آخ جون! م...746
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نگار و فرزین کالفه و یکصدا گفتند:
 هومن ،بیخیال! بیا ما رو باز کن!هومن که تازه یاد آنها افتاده بود ،پاهایش را باز کرد و از جا بلند شد .طنابهای نگار و فرزین را هم باز کرد و
بهسمت در رفتند .فرزین آهسته الی در را باز کرد و بعد از مطمئنشدن از خالیبودن راهرو گفت:
 بیاین.هرسه خارج شدند و با احتیاط بهسمت همان اتاقی که قبالً برای جمعآوری مدارک آنجا بودند ،رفتند .هومن رو به
فرزین گفت:
 تو از همینجا نگهبانی بده!فرزین سری تکان داد و نگار و هومن وارد اتاق شدند .هردو بهسرعت مشغول جمعآوری دوبارهی مدارک شدند که
ناگهان با برخورد به هم و پخش شدن مدارک ،نگاهشان در هم گره خورد.
هومن لبخندی زد و نگاهش احساسی متفاوت به خود گرفت .نگار بعد از چند ثانیه نگاه از چشمان هومن گرفت و
اخمی کرد.
 بیخیال بابا! دانشگاه نیست که بگیم جزوهها ریخت و عشق آغاز شد! بجنب ،باید تا نیومدن جمع کنیم و بریم!هومن تکخندهای کرد و نگاه گیجش را از نگار گرفت .هردویشان سریع و سرپا روی زمین نشستند و مشغول
جمعآوری برگهها شدند .بعد از آن ،بهسمت در دویدند و همراه فرزین وارد راهرو شدند .با شنیدن صدای پای یک
نفر ،هومن و نگار ،با اشارهی هومن سریع پشت دیوار و فرزین پشت ستون پناه گرفتند .هومن درحالیکه کنار نگار
به دیوار چسبیده بود و نفسنفس میزد ،نگاهش را به نیمرخ نگار که دست کمی از او نداشت دوخت و آهسته گفت:
 هی تو! دوستت دارم!نگار تند سرش را به راست چرخاند و با چشمان درشتشده خیرهی هومن شد و هومن در جوابش لبخند زد.
نگار با همان حالت ،آهسته گفت:
 فکر نمیکنی زمان افتضاحی رو واسه گفتنش انتخاب کردی؟!همان لحظه هومن با دیدن شخصی که به طرفشان میآمد و اگر یک قدم دیگر برمیداشت نگار در زاویهی دیدش
قرار میگرفت ،سریع نگار را بهسمت خود کشید که ناخوداگاه در آغوشش افتاد .نگار که حاال بازوانش در حصار
انگشتان هومن بود ،نگاه شوکزدهاش را باال آورد و به چشمان او که در پنج سانتی صورتش قرار داشتند ،خیره شد.
هومن آهسته پرسید:
 با من ازدواج میکنی؟!747
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اما همان لحظه با دیدن شخصی که آنها را دیده بود و اسلحه به دست بهسمتشان میآمد ،نگار را تکیهگاه خود قرار
داد و لگد محکمی به شکم مرد زد که دادش به هوا رفت و پخش زمین شد .سریع از پشت دیوار بیرون آمدند و
بهسمت حیاط بزرگ و پر درخت خانه دویدند .هومن به انباری گوشهی حیاط اشاره کرد.
 اونجا!سریع در انباری را باز کردند و وارد شدند .هرسه نگاهی به اطراف انداختند؛ به نظر کارگاه کوچک نجاری میآمد.
هومن ،نگار و فرزین هرسه چوب محکمی از میان وسایل برداشتند و پشت در پنهان شدند .همین که در باز شد و
مردی داخل آمد ،هومن نامردی نکرد و با چوب محکم پشت سرش کوبید و پخش زمینش کرد که نگار هم همین
عمل را منتها کمی دلسوزانهتر روی خودش پیاده کرد!چهرهی هومن در هم شد و با یک دست پشتسرش را گرفت.
بهسمت نگار چرخید و درحالیکه سرش را ماساژ میداد ،توپید:
 چرا تو سر من میزنی؟!نگار با اخم غرید:
 بهخاطر این که ما رو تو دردسر انداختی و تازه وسط همچین مکافاتی خواستگاری هم میکنی!چشمهای فرزین که پشتسر نگار ایستاده بود ،درشت شد و رو به هومن پرسید:
 خواستگاری؟!نگار اخمهایش را باز کرد و رو به چهرهی پوکر هومن آرام خندید.
 قبوله!چشمهای هومن درشت شد.
 هان؟!نگار خندید و خجالتزده سرش را پایین انداخت .هومن هم کمکم از بهت در آمد و ذوقزده شروع به خندیدن کرد.
فرزین نگاه چپچپی به هردویشان انداخت و دست به پهلو غرید:
 شما هم وقت گیر آوردینا! بجنبین که اگه زودتر از اینجا نریم ،ایندفعه نمیتونیم حریفشون بشیم!هومن و نگار باالخره راضی به گرفتن نگاه عاشقانهیشان از هم شدند و خودشان را جمعوجور کردند .هومن سرفهای
مصلحتی کرد و سری تکان داد.
 آ...آره! گمونم همین بهتره!فرزین حرصی نگاهش کرد و زبانش را دور لبش چرخاند .عصبی و تندتند سرش را تکان داد.
 چه خوب که فهمیدی!748
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هومن که هنوز در شوک جواب نگار بود ،نگاه گیجی به فرزین انداخت که فرزین مردمک چشمانش را در حدقه
چرخاند و بعد از بیرون فرستادن نفس حرصیاش ،از در بیرون رفت! هومن و نگار هم نگاهی به هم انداختند و
پشتسرش از انباری خارج شدند.
***
پسر جلوی خانهی ویالیی و دو طبقهای که بیشباهت به قصر نبود ،متوقف شد و رو به سایه چشمکی زد.
 بفرما!با شوخی ادامه داد:
 حاال کرایهی ما چی میشه؟!سایه که در را نیمهباز کرده بود ،حرصی نگاهش را بهسمت پسر برگرداند ،نفسش را بیرون فرستاد و سری تکان داد.
 کرایه ...هوم؟!در یک حرکت کیفش را محکم روی صورت پسر کوبید و با خشم توپید:
 نیم ساعته داری چشچرونی میکنی ،تازه کرایه هم میخوای؟! هه!از ماشین پیاده شد و را به هم کوبید.
 گمشو بابا!در مقابل قیافهی شوکهی پسر ،لگد محکمی به در زد ،کیفش را روی شانهاش انداخت و نگاهش را به خانه دوخت.
سرش را باال برد و به طبقهی دوم خیره شد .با دیدن پسر که در ایوان ایستاده بود و با لبخند ژکوندی که البته
نمیتوانست پشت آن عصبانیتش را پنهان کند برایش دست تکان میداد ،چشمانش درشت شد و با ترسولرز آب
دهانش را قورت داد .با صدای داد پسر راننده به خود آمد.
 هی تو! حاال که اینجوری شد ،منم تا پولم رو ندی ولت نمیکنم!نگاه گیج و شوکزدهی سایه بهسمت پسر کشیده شد که ناگهان یک نفر از خانه بیرون آمد و بهسمت راننده رفت،
پولی به طرفش گرفت که صدای اعتراض سایه درآمد.
 هی! بهش پول نده!مرد نگاه معنا داری به سایه انداخت و سپس پول را تحویل داد .پسر هم بعد از نگاه چپچپی به سایه ،راه خود را
گرفت و رفت .مرد رو به سایه گفت:
 آقا می خوان ببیننتون! ازم خواستن تا خونه همراهیتون کنم! بفرمایید لطفاً!سایه ناراضی و حرصی پشتسرش راه افتاد و نگاه دیگری به تراس طبقهی دوم انداخت؛ پسر آنجا نبود .در دلش
فحشی نثار او کرد و با خود گفت:
749

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 لعنتی! میخواستم دزدکی بیام و برم! این پسرهی مارموز از کجا فهمید دنبالشم؟!وارد حیاط باغمانند خانه شدند که مرد بهسمتی اشاره کرد و گفت:
 از این طرف لطفاً.سایه نگاهی به راه سنگفرشی تا در ورودی خانه انداخت و لبخندی نصفهنیمه زد .نیمنگاهی به استخر بزرگ و مجلل
سمت چپش انداخت و رو به مرد گفت:
 میشه من اونجا منتظر بمونم؟با طعنه ادامه داد:
 البته اگه برای آقاتون مشکلی نیست تا اینجا بیان!مرد لبخندی نصفهنیمه زد.
 البته! ممنون.با نگاهش رفتن مرد را تعقیب کرد و سپس بهسمت استخر قدم برداشت .نگاهی به آب شفاف و آرامش که البته گاهی
در اثر وزش باد متالطم میشد انداخت و با یادآوری رو شدن دستش پیش پسری که حتی نامش را نمیدانست؛ اما
االن در خانهاش بود ،سنگی از روی زمین برداشت و با حرص داخل آب پرتاب کرد.
به ثانیه نکشید که با پرتاب شیء دیگری داخل آب ،منتها خیلی سریعتر و مخربتر چشمان سایه درشت شد و نگاه
وحشتزدهاش روی سوراخ کفِ استخر باقی ماند؛ چیزی شبیه تیر بود! با صدای پسر از پشتسرش سریع و حیران
بهسمتش چرخید.
 درستش اینه!اسلحه به دست در یک متریاش ایستاده بود و با لبخند کجی روی لب نگاهش میکرد .سایه وحشتزده قدمی به
عقب برداشت که ناگهان زیر پایش خالی شد .پسر سریع قدمی بهسمتش برداشت و در یک حرکت ،دستش را دور
کمر سایه حلقه کرد .سایه با وجود وحشتی که داشت ،برای نجات از افتادن در استخر ،بازوی پسر را محکم چسبید و
شوکه خیرهی چشمانش که در پنج سانتی صورتش قرار داشت ،شد .پسر چشمکی زد.
 چه اون سنگ رو بندازی توی آب ،چه خودت بیفتی ،مطمئن باش هیچ فرقی به حالت نداره!اینجوری آروم نمیشی!سایه را باال کشید و کمرش را رها کرد .با همان نگاه مرموز و سرد ،خیره در چشمانش گفت:
 از تعقیب من به چی میخوای برسی؟!سایه اخمی کرد و با لحنی جدی پرسید:
 اول تو بگو؛ واسه چی فهمیدی من دارم تعقیبت میکنم؟! هان؟! اَه! نباید میفهمیدی!750
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چشمان پسر از تعجب درشت شد و پوزخندی زد .سایه که خودش تازه متوجه سؤال مسخرهاش شده بود ،لبش را
به دندان گرفت و در دل لعنتی به خود فرستاد!
پسر با همان پوزخند حرصدرآورش گفت:
 ببخشید! خیلی شرمندهم که جنابعالی انقدر تابلویی! یعنی اگه یه بچهی ده سالهم جای من بود ،میفهمید دنبالشی!سایه دندانهایش را روی هم سایید و نفسش را پر حرص بیرون فرستاد .پسر لبخند مرموزی روی لبش نشاند و دست
به پهلو ابرویی باال انداخت.
 گرچه ...من از قبلش هم میدونستم میخوای بیایی دنبالم؛ واسه همین هم به خودم زحمت ندادم و ترجیح دادموقتی اومدی و خودت با چشمای خودت واقعیت رو دیدی حرفام رو بزنم!
تکخندهای کرد.
 تو واقعاً چی پیش خودت فکر کردی دختر؟!ابرویی باال انداخت.
 که میالد اینجاست؟ هوم؟!سایه متعجب از اینکه فکرش را خوانده بود ،خیرهی چهرهی بیتفاوتش ماند! پسر شانهای باال انداخت و ابروهایش را
در هم کشید.
 آخه چه دلیلی داره من آدمی مثل اون رو تو خونهم پنهان کنم؟! مگه مرض دارم؟!سایه دستانش را به پهلو زد ،سرش را تکان داد و چشمانش را ریز کرد.
 حاال میفهمیم داری یا نه!با قدمهای تند از کنار او رد شد و به سمت عمارت رفت .پسر که با نگاهش او را تعقیب میکرد و سرش بهسمت
راست متمایل شده بود ،پوزخندی زد و دستانش را در جیب شلوارش فرو برد .چرخید و نگاهش را به سایه که هر
لحظه از او دورتر میشد ،دوخت .بادیگاردها جلوی ورود سایه را گرفتند و نگاهشان را به اربابشان دوختند که چشمانش
را به معنای تأیید بست و بعد از باز کردنشان آهسته سرش را تکان داد .بادیگاردها از جلوی در کنار رفتند و سایه بعد
از اینکه با نگاه چپچپی جوابشان را داد ،وارد عمارت شاهانهی روبهرویش شد .با دقت سالن را از نظر گذراند و سپس
بهسمت آشپزخانه رفت .بعد از اینکه تمام گوشه و کنار طبقهی پایین را بررسی کرد ،از پلههای مارپیچی عمارت باال
رفت و خودش را به طبقهی دوم رساند .در تکتک اتاقها را باز کرد و ناامید ،حرصی و بدون نتیجه بست .وارد اتاق
آخر شد که دکور خاص و مدرن ،اما تیره و دلگیرش توجه او را جلب کرد .نگاهش را چرخاند و سرانجام روی اسمی
که به نظر با پوست حیوانی به صورت عمودی از باال به پایین و با حروف بزرگ التین روی دیوار نوشته شده بود،
ثابت ماند .شروع به خواندن کرد.
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 اس ،اچ ،اِی ،اچ ،اِی ،بی!زیر لب زمزمه کرد:
 شهاب ...پس اسم جناب اینه!با صدای شهاب به خود آمد.
 سفارش دادم با پوست آهویی که خودم شکار کردم برام درست کردن! چطوره؟!سایه بهسمت شهاب چرخید و دستبهسـ*ـینه ابرویی باال انداخت.
 واو! عالیه! شکار آدم کافی نبود ،شکار حیواناتم به افتخاراتتون اضافه شد!شهاب پوزخند تلخی زد و سرش را برای لحظهای پایین انداخت .دوباره نگاهش را به سایه دوخت و قدمی بهسمتش
برداشت.
 حاال فهمیدی؟!سایه پوزخندی زد و با طعنه گفت:
 چی رو؟ اینکه چقدر آدم بیرحمی هستی و مهمتر از اون ،بهش افتخار میکنی؟!نگاه شهاب رنگ غم گرفت.
 من به خواستهی خودم بیرحم نشدم ،که حاال بخوام بهش افتخار کنم! در ضمن ...منظورم میالد بود! مطمئنشدی که اینجا نیست؟!
سایه قدمی بهسمتش برداشت و خیره در چشمانش پوزخندی زد.
 هنوز نه! چون تو مرموزتر از این حرفایی!شهاب تکخندهای کرد.
 ولی تو که کل ساختمون رو گشتی!نگاهی به جیب شلوارش انداخت و دوباره سرش را باال آورد .متعجب ابرویی باال انداخت.
 چیه؟! نکنه فکر میکنی میالد رو تو جیبم گذاشتم؟!خندید.
 پس منتظر چی هستی؟! بیا بگردش! بیا دیگه!سایه قدمی به جلو برداشت ،خیره در چشمان شهاب شد و لبخند کجی زد.
 درست میگی! میالد توی جیبت نیست؛ ولی یهجوری همهتون رو تو جیبش گذاشته که خودتون هم حالیتون نیست!اونقدر سگ دست آموزش شدین که حاضر نیستین حتی یک کلمه هم راجع بهش بگین!
اخمهای شهاب وحشتناک در هم رفت و صورتش از شدت عصبانیت قرمز شد .از میان دندانهای قفل شدهاش غرید:
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 چی گفتی؟!رگهای گردنش متورم شده بود و درحالیکه از شدت عصبانیت نفسنفس میزد ،بهسمت سایه هجوم برد .یقهاش
را چسبید و خیره در چشمان وحشتزدهاش فریاد زد:
 خفه شو! من بمیرمم حاضر نیستم غالم آدم روانی و سادیسمیای مثل اون بشم!سایه سعی کرد ترسش را پنهان کند و فریاد زد:
 پس چرا نمیگی اون کثافت کجاست؟! هان؟! اگه برات مهم نیست؛ پس چرا راجع بهش برام نمیگی؟!شهاب یقهاش را محکمتر فشرد و فریاد زد:
 چون فعالً وقتش نیست! تو آماده نیستی!نگاه سایه رنگ تعجب گرفت.
 م ...منظورت چیه؟!شهاب یقهاش را ول کرد و پشت به او ایستاد .یک دستش را به پهلویش گذاشت و با دست دیگرش چنگی به موهای
مشکیاش زد .چشمانش را بست ،سعی کرد با کشیدن نفسهای عمیق و پیدرپی خود را آرامتر کند و وقتی موفق
به چنین کاری شد ،آرام چشمانش را باز کرد.
 میالد آمریکاست! چند ماه دیگه برمیگرده ،پس...بهسمت سایه چرخید و جدی ،اما بدون آن عصبانیت قبلی خیره در چشمانس گفت:
 باید تا اون موقع آماده بشی!سایه سری تکان داد.
 که اینطور ...پس آمریکا تشریف دارن!اما با یادآوری ادامه حرفهای شهاب اخمی کرد و گیج پرسید:
 ولی ...منظورت از آماده شدن چیه؟! همهی حرفات مرموزه! من نمیفهمم!شهاب لبخند کجی زد.
 اگه از همون لحظهای که من رو دیدی با دقت به حرفام گوش میکردی ،متوجه منظورم میشدی!قدمی بهسمت سایه برداشت.
 تو یه دختر عادی هستی؛ چطور میخوای حریف یه گانگستر بشی؟!سرش را کمی کج کرد.
 اصالً تا حاال راجع بهش فکر کردی؟!سایه سرش را پایین انداخت و مشغول بازی کردن با پرهی شالش شد.
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 خب ...خب من باید چیکار کنم؟!شهاب قدم دیگری بهسمتش برداشت و پوزخندی زد.
 اول از همه باید یاد بگیری ،انقدر زود وا ندی!سایه سرش را باال آورد و با اخم و پرسشگر خیرهی چشمان شهاب شد .شهاب ابرویی باال انداخت و با طعنه ادامه
داد:
 مثالً وقتی که عصبانی میشی ،نیای عین یه بچهی هفت ساله و با بیعقلی تمام هرچی رو که میدونی و نمیدونیکف دست یه غریبه بذاری! اونا به تو اعتماد کردن؛ بعد تو انقدر راحت لوشون میدی؟!
یک تای ابرویش را باال انداخت.
 گرچه ،هنوزم واسه من جای تعجبه! اینکه چطور آدمای باهوشی مثل اونا ،که اینهمه مدت میون همچین باندمجهز و خبرهای نفوذ داشتن و لو نرفتن ،به آدمی مثل تو که زبونش هیچ چفتوبستی نداره ،رازشون رو گفتن!
چشمکی زد و با لبخند کجی گفت:
 گرچه ،میتونم حدس بزنم پای چی در میون بوده که هویتشون رو پیش تو فاش کردن! بگذریم...شروع کرد با قدم.های آهسته دور سایه چرخیدن و گفت:
 دومین عیبت اینه که ،تو خیلی ترسویی و ضعیف! اصالً جرئت و قدرت روبهرو شدن با مشکالتت رو نداری!سایه دستبهسـ*ـینه بهسمتش چرخید ،نگاهش را باال آورد و خیرهی چشمانش پوزخندی زد.
 چرا همچین فکری میکنی؟!یک تای ابرویش را باال انداخت.
 چون مثل تو نیستم؟! برای خالی کردن حرصم به جای سنگ انداختن توی آب ،به آدمای بیگـ ـناه شلیکنمیکنم؟!
شهاب که انگار آن سردی و بیتفاوتی قبل در نگاهش نبود ،پوزخندی زد.
 نه ،چون بهخاطر یه شکست عشقی که چه عرض کنم ،بهتره بگم بهخاطر یه احساس بیمعنیه نهایتاً دو-سه روزه،داشتی خودت رو با نوشیدنی خفه میکردی!
سایه متعجب و با ابروهای باال پریده ،نگاهش کرد .شهاب او را زیر نظر نگرفته بود ،بلکه رسماً سایهاش شده بود!
شهاب ابروهایش را باال فرستاد و سرش را به طرفین تکان داد.
 اگه پرهام جلوت رو نگرفته بود ،واقعاً نمیدونم چه بالیی سرت میاومد؟!نفس عمیقی کشید و جلوتر آمد.
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 از اون گذشته ،ترس فقط فرار کردن از مشکالت نیست! اینکه نتونی حقیقت رو ببینی ،خودش از هر ترسی بدترهو تو نمیبینیش؛ یعنی بهخاطر سابقهی تلخی که تو رابـ ـطهت با سپهر داشتی ،جرئت دیدن و باورکردن عشق واقعی
پرهام رو نداری!
چشمان سایه دوباره درشت شد و حیرتزده گفت:
 ت ...تو...شهاب لبخند کمرنگی زد.
 من شاید به قول تو بیرحم باشم؛ اما خودخواه و پستفترت نیستم! سعی کردم احساسی که نسبت به تو پیدا کردهبودم رو از بین ببرم ،تا بتونم بودنت رو با کسی که واقعاً و از ته دل میخوادت و قراره تو رو خوشبخت کنه ببینم!
سایه به قدری متحیر و گیج شده بود که حتی قدرت حرفزدن ،نداشت .شهاب که متوجه جو سنگین میانشان شده
بود ،نگاهش را از چشمان درشتشدهی سایه دزدید و سریع بحث را عوض کرد.
 اما پرهام هر چقدر هم که برای تو کیس کامل و بینقصی باشه ،باز هم نمیتونه با روش خودش آتیش کینه ونفرتی که تو قلبت شعلهور شده رو خاموش کنه!
نگاهش که دوباره سرد و بیروح شده بود را به چشمان سایه دوخت.
 اینجوری تو آروم نمیشی؛ چون حتی بعد از مجازات میالد هم احساس میکنی به اندازهای که باید به سزای عملشنرسیده! بهتره نقشهت رو یه کوچولو عوض کنی!
سایه گیج پرسید:
 ع ...عوض کنم؟!شهاب سری تکان داد.
 با این شرایطی که من امروز دیدم ،اونا میتونن کل باند رو دستگیر کنن و از هم بپاشونن؛ پس دیگه چه نیازی بهمیالده؟! اونا میالد رو میخوان ،فقط بهخاطر این که دستگیرش کنن و نذارن دوباره برای خودش آدم جمع کنه.
ابرویی باال انداخت.
 ولی اگه مرده باشه ،دیگه چه نیاز به دستگیر کردن؟!ضربان قلب سایه باال رفت و نگاهش رنگ نگرانی و وحشت گرفت.
 م ...منظورت چیه؟! یعنی می ...میخوای ...ب ...بکشیش؟! بکشم نه ...بکشیم!سایه هینی کشید و قدمی عقب رفت ،دست لرزانش را جلوی دهانش گرفت و سرش را به طرفین تکان داد.
 م ...من نمیتونم! نمیتونم...755
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شهاب پوزخندی زد.
 معلومه که نمیتونی ،بهخاطر سومین عیبت!ابرویی باال انداخت و چشمکی زد.
 تو خیلی ضعیفی!در یک حرکت دست لرزان سایه را گرفت و محکم فشرد.
 چون دستات ضعیفن!ابروهای سایه از شدت درد و عصبانیت در هم رفت و با تمام قدرت دستش را از میان انگشتان شهاب آزاد کردن.
سریع گردنش را گرفت و محکم فشرد! دندانهایش را روی هم سایید و خیره به چشمان بیتفاوت شهاب با تهدید
گفت:
 حواست باشه ،همین دستای ضعیف میتونن در عرض ده ثانیه اون دنیا بفرستنت!شهاب که انگار هیچ دردی احساس نمیکرد ،خندید و گفت:
 حاال شد! بیشتر تالش کن! محکمتر! بیرحمتر!سایه متعجب نگاهش کرد که ادامه داد:
 واسه کشتن میالد به ده برابر زوری که االن داری رو گردن من میزنی احتیاج داری!سایه وحشتزده دستش را از دور گردن شهاب برداشت که به سرفه افتاد .شوکه عقبعقب رفت و درحالیکه به دست
لرزانش ،همان دستی که چند لحظه پیش با بیرحمی گردن یک انسان را میفشرد نگاه میکرد ،لب زد:
 من ...من چم شده؟!سریع بهسمت شهاب دوید و نگران خیرهی صورت قرمزش شد.
 م ...معذرت میخوام! حالت خوبه؟شهاب پشتسرهم سرش را تکان داد و بعد از چند سرفهی پیدرپی با صدایی گرفته گفت:
 نترس؛ فقط خواستم امتحانت کنم!سایه که وحشتش کمتر شده بود ،پوزخندی زد و عقبعقب رفت.
 امتحان چی؟!ابرویی باال انداخت و با صدایی لرزان گفت:
 اینکه میتونم با دستام آدم بکشم یا نه؟!سرش را آهسته به طرفین تکان داد.
 نه ...من نمیتونم!756
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شهاب جلو رفت و خیره در چشمان اشکی سایه ،با اخم گفت:
 میتونی! فقط به بالیی که اون سر زندگیت آورده فکر کن!سایه دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد و جوشش اشک دیدش را تار کرد .شهاب به او نزدیکتر شد ،دستانش
را روی شانههای لرزانش گذاشت و خیره در چشمانش گفت:
 به من اعتماد کن! اون آدم الیق این نیست که بهخاطر مرگش اشکات رو حروم کنی! تو...مکثی کرد و بغضی که در گلویش سنگینی میکرد را با قورتدادن آب دهانش فرو برد.
 تو فقط یه چشمه از ذات پلیدش رو دیدی؛ ولی من...دستانش را از روی شانهی سایه برداشت و چرخید .حاال که پشتش به سایه بود ،بدون پنهانکردن غم چشمانش
میتوانست صحبت کند.
 من از بچگی با اون بزرگ شدم! تمام رویاها و آرزوهای من ،واسه آیندهای که انتظارش رو میکشیدم ،بهخاطرخودخواهی و پستفطرتی اون آدم تباه شد! اون از شرایطی که من داشتم سوءاستفاده کرد و وقتی دوباره به خودم
اومدم ،دیگه اون آدم سابق رو ندیدم! من دیگه اون نوجوون ساده و معصوم ،با رویاهای کوچیک و رنگارنگش نبودم!
تبدیل شده بودم به آدمی که حتی خودم هم نمیشناختمش! ذرهذره داشتم تو منجالبی که میالد برام ساخته بود ،فرو
میرفتم و نمیتونستم ازش فرار کنم! میالد زندگی من رو نابود کرد! از من یه نردبون واسه باال رفتن خودش ساخت
و وقتی به چیزی که میخواست رسید ،اونوقت من رو درست مثل یه آشغال از زندگیش بیرون انداخت! حاال اون
رئیس شده بود و من زیر دستش! منم که دیگه هیچی برام مهم نبود ،تصمیم گرفتم برم و همهچی رو به پلیس بگم!
برام مهم نبود چه بالیی سر خودم میاد ،فقط میخواستم اون آدما به سزای عملشون برسن! دقیقاً مثل االن تو شده
بودم؛ ولی یه لحظه به خودم اومدم ،با خودم فکر کردم چه فایده؟! اولین کسی که پلیس سراغش میرفت پدر میالد
بود؛ یعنی کسی که میالد حتی بیشتر از دشمنای خونیشون ازش متنفر بود! با دستگیری اون ،میالد نه تنها ناراحت
نمیشد ،بلکه حتی خوشحالم میشد و بعد به دستگیری خودش فکر کردم ،درسته تبدیل به یه خالفکار حرفهای
شده بود و با دستگیر کردنش حتماً مجازات سنگینی انتظارش رو میکشید؛ ولی چه فایده؟! اینجوری من آروم
میشدم؟!
پوزخندی زد و سرش را به طرفین تکان داد.
 نه ،چون شرایط من دقیقاً مثل تو بود و حتی بدتر!بهسمت سایه چرخید و اجازه داد سرخی چشمانش غم درونش را به نمایش بگذارند .سایه که تا آن لحظه مثل بچهها
ساکت ایستاده بود و به حرفهایش گوش میداد ،با دیدن چهرهی غمزدهاش بیشتر غمگین شد و در ادامهی حرفهای
شهاب گفت:
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 و تو تصمیم گرفتی که خودت انتقام بگیری ،اون هم با کشتن میالد! خب ،پس چرا نگرفتی؟!شهاب نگاهش را به چشمان سایه دوخت.
 چون منتظر تو بودم .شاید باورت نشه؛ اما هر روز و هر شب ،انتظار اومدنت رو میکشیدم .اومدن شخصی کههدفش با من یکی باشه.
سایه متعجب پرسید:
 چرا؟! واسه چی همراه میخوای؟! من مطمئنم تو تنهایی هم میتونی از پس میالد بربیای.لبخند کمرنگی زد و با طعنه ادامه داد:
 تو قوی و با نفوذ هستی ،شجاع و نترس! فکر نمیکنم واسهی انتقام گرفتن از اون آدم به چیز دیگهای نیاز داشتهباشی.
ابرویی باال انداخت.
 البته طبق حرفای خودت!شهاب لبخند تلخی زد و سرش را پایین انداخت.
 درسته ...ولی هر آدمی یه نقطه ضعفی داره!سرش را باال آورد.
 و من خیلی تنهام! هر چقدرم که قوی و نترس باشم ،این مشکل جلوم رو میگیره!پوزخندی زد.
 اما تو نمیتونی ازش سوءاستفاده کنی؛ چون اگه این کار رو بکنی ،منم همه چی رو راجع به تو ،پرهام و مهیار لومیدم و اونوقت...
ابرویی باال انداخت.
 واسه گیر انداختنتون تنها نیستم! یه باند خالفکار پشتسرمن!سایه پوزخندی زد.
 الزم نیست تهدید کنی! شاید آدم دهنلق و دستوپا چلفتیای باشم؛ ولی دیگه سوءاستفادهگر نیستم! بعدش هم،من از تو آتو دارم ،تو هم از من!
تکخندهای کرد.
 یعنی در واقع هردومون کیش و ماتیم؛ پس نگران نباش!لبخند مرموز و کجی زد.
 در ضمن ،آدم باید خیلی بیعقل باشه که یه همراه خوب ،با یه هدف مشترک رو از دست بده!مگه نه؟!758
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شهاب لبخندی زد و دستش را جلو آورد.
 پس ...همکاریم؟!سایه نگاهی به دست شهاب انداخت ،دستش را محکم گرفت و نگاهش را باال آورد.
 همکاریم؛ ولی...شهاب پرسشگر نگاهش کرد و منتظر ادامهی حرفش شد .سایه گفت:
 ببین حرفات خیلی من رو احساساتی کرد و روم تأثیر گذاشت؛ اما ...برای اعتمادکردن بهت من باید همهی داستانرو بدونم ،اونم نه اونجوری که داشتی تعریف میکردی؛ واضح و شفاف!
ابرویی باال انداخت.
 تو این چند وقت مثل سایه دنبال من بودی ،مگه نه؟! پس باید کل داستانم و بدونی؛ چون ماجرای من ،اونقدرا همپیچیده نیست؛ اما درمورد تو ...من برای اولین باره که تا این حد کنجکاو و گیج شدم!حتی وقتی پرهام راجع به خودش
و مهیار بهم گفت ،اینجوری نشدم!
شهاب سرش را پایین انداخت و نفسش را غمگین بیرون فرستاد .با خود فکر کرد ،سایه که همهچیز را فهمیده بود،
دیگر توضیحدادن آن روزهای غمانگیز که حسرت تکتکشان روی دلش مانده بود ،چه وحشتی داشت؟! پس روی
صندلی نشست و شروع به گفتن کرد.
 پدر و مادرم هردو خدمتکار خونهی اشرافی یه زن و شوهر خیلی ثروتمند بودن؛ ثروتی افسانهای که ما نمیدونستیماز چه راهی به دست میاد! وقتی مادرم سر زایمان خواهرم مرد ،من فقط پنج سالم بود! از اون روز پدرم برای ما هم
پدر بود ،هم مادر؛ ولی از وقتی اون هم مرد ،من تازه فهمیدم تنهایی چقدر وحشتناکه! خواهرم سرطان داشت ...قابل
درمان بود؛ ولی با کدوم پول؟! من فقط یه پسر هفده ساله و یتیم بودم که تا به امروز جز آرزوها و خیاالت جوونی،
هیچ دغدغهای نداشت!پدرم اونقدر هوامون رو داشت ،که تازه بعد از رفتنش فهمیدم اوضاع از چه قراره! تنها هنری
که من داشتم ،شکار کردن بود ،اون هم نه به عنوان منبع درآمد ،فقط در حد یه سرگرمی ،ولی تا کی میتونستم با
پسانداز پدرم سر کنم؟! از یه طرف بیپولی و از طرف دیگه خواهری که هر روز ذرهذره جلوی چشمام ضعیفتر
میشد عذابم میداد .تنها دلیلی که بعد از مرگ پدرم ،باعث شده بود اون آدمای پولدار راضی به نگه داشتن ما تو
خونهی اشرافیشون بشن ،پسرشون بود که چند سال از من بزرگتر بود! اختالف طبقاتی ،مانع از دوستی ما نشده بود،
که ای کاش میشد ،ای کاش زودتر از اون خونه ی نفرینشده بیرون پرتم میکردن تا گرفتار خودخواهیهای میالد،
اون دشمنِ به ظاهر دوست نمیشدم! از پدرش متنفر بود؛ بهخاطر اینکه اون رو قبول نداشت .میگفت دستوپا چلفتیه
و به همین خاطر نه تنها نمیذاشت باهاش همکار بشه ،بلکه مدام مسخرهش میکرد و عذابش میداد .یه روز که من
برای فرار از فکر و خیال و میالد برای خالص شدن از گوشهکنایههای پدرش به جنگل رفته بودیم ،به سرم زد و
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تصمیم گرفتم یه حیوون شکار کنم .میالد وقتی دقت و تیزبینی و مهارتم تو تیراندازی رو دید ،برای چند لحظه ماتش
برد و بعدش با ذوقوشوق شروع کرد به تعریفکردن! اون روز گذشت و طولی نکشید که وضعیت خواهرم بحرانی
شد .ناچار شدم از میالد کمک بخوام؛ ولی اون در جوابم گفت که باید پدرش رو راضی کنه! اون روز دلیل برق زدن
ناگهانی چشماش رو نفهمیدم و اهمیتی هم ندادم؛ اما پیشنهاد عجیبی که بعدش بهم داد ،شوکم کرد .ازم خواست
برای پدرش کار کنم تا اونم درعوضش هزینهی معالجهی خواهرم رو پرداخت کنه! اون روز بود که حقیقت رو راجع
به شغل پدرش فهمیدم؛ چون میالد ازم خواست که برای پدرش آدم بکشم! سریع مخالفت کردم و تصمیم گرفتم هر
جور شده خودم و خواهرم رو از اون خونهی نفرینشده که هر آجرش به قیمت گرفتن جون یه نفر گذاشته شده بود
و از خون آدمای بیگـ ـناه ساخته بودنش ،خالص کنم؛ اما قبل از اون ،پدر میالد تصمیم به این کار گرفت! میخواستن
بیرونمون بندازن که میالد وسط ماجرا پرید و با وجود اینکه ازش خواسته بودم این بحث رو تموم شده فرض کنه ،از
توانایی من جلوی پدرش گفت و من رو مجبور کرد به پدرش ثابت کنم چقدر تیرانداز ماهری هستم! اینجوری شد
که پدرش من رو وارد باند کرد و همزمان بهخاطر اینکه پسرش آدمی مثل من رو کشف کرده بود ،میالد هم باهامون
همراه شد و طولی نکشید که فهمیدم تموم این ماجراها و حتی بیرون انداختن ما از خونه نقشهی میالد بوده تا از من
پلی واسه رسیدن به چیزی که خودش میخواست بسازه و این من بودم که روزبهروز از میالد متنفرتر و همزمان
عذاب وجدانمم از کارایی که میکردم بیشتر میشد! طولی نکشید که میال همهکاره شد و من زیر دست اون شدم!
حاال دیگه برای خودش کار میکرد و وابسته به پدرش نبود .منم جزئی از باندش بودم؛ ولی طی این سالها سعی
کردم بیشتروبیشتر ازش فاصله بگیرم .تنها دلیلی که هنوز هم عضو این باندم ،انتقامگرفتن از کسیه که زندگیم رو
خراب کرد تا زندگی خودش رو بسازه!
اشک در چشمانش حلقه زد.
 خواهرم چند سال پیش ،یعنی وقتی که تازه از شر اون سرطان کوفتی خالص شده بود ،تصادف کرد و مرد ...منهنوز هم به خاطر مرگش ناراحتم و عذاب وجدان دارم! خدا بهخاطر اشتباهات و گناهای من اون رو ازم گرفت؛ اما
حاال دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارم ...وقتی که انتقامم رو از میالد گرفتم ،هر اتفاقی که برام بیفته ازش ترسی
ندارم!
نگاهش را به اسلحهاش که روی میز بود ،دوخت و دندانهایش را روی هم سایید.
 واسه انتقامم از اون آدم دارم لحظهشماری میکنم!سایه دستش را روی شانهی شهاب گذاشت و نگاهش را به اسلحه دوخت.
 از امروز ،هردومون باهم ،واسه انتقامگرفتن از میالد لحظهشماری میکنیم!چند ثانیه در همین حالت بودند که سایه با یادآوری موضوعی ابروهایش در هم رفت و نگاهش را به شهاب دوخت.
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 آ...راستی!شهاب نگاهش به سایه دوخت .سایه که یادآوری آن روز سیاه و صحبتکردن راجع به آن برایش سخت بود ،آب
دهانش را قورت دادو با صدایی دورگه که ناشی از بغض گلویش بود ،بریدهبریده گفت:
 وقتی که ...که میالد رو ه ...همراه پگاه دیدم و ...ق ...قسم خوردم ازش انتقام میگیرم ،اولین باری نبود کهمیدیدمش...
چهرهی شهاب از تعجب و کنجکاوی در هم شد .سایه سرش را پایین انداخت و ادامه داد:
 به اجبار پ...نگاهش غمگینتر شد.
 پگاه اون مهمونی رو رفتم .اصالً از اینجور مهمونیا خوشم نمیاد؛ برای همین هم به محض اینکه رسیدیم ،از سالنبیرون رفتم؛ چرخیدن تو حیاط رو به بودن میون اون آدما و کر شدن با صدای موسیقی ترجیح دادم؛ ا ...اما چیزی
نگذشته بود که متوجه شدم دو نفر پشت درختا دارن با هم صحبت میکنن؛ اونم خیلی آروم .کنجکاو شدم و با وجود
ترسی که داشتم فالگوش وایسادم .میالد یکی از اون دو نفر بود...
سرش را باال آوردن و با نگرانی در چشمان شهاب خیره شد.
 اونا ...اونا راجع به انتقامگرفتن از یه نفر حرف میزدن؛ خیلی وحشتناک بود!شهاب پلکی زد و کالفه نفسش را بیرون فرستاد .خیره در چشمان سایه گفت:
 دختر پس من از اون موقع تا حاال دارم واسه کی اینهمه زر میزنم؟! اینکه میالد راجع به کشتن یه آدم حرفبزنه ،نه تنها وحشتناک نیست ،بلکه از عادی هم اونورتره؛ چون این کارشه؛ واسه همینه که ازت میخوام بیرحم
باشی؛ چون باید مثل خودشون بشی تا بتونی ازشون انتقام بگیری!
سایه نگران توپید:
 شهاب بحث ما االن چیز دیگهایه! میدونم که میالد چهجور حیوونیه؛ ولی ای ...این حرفایی که میزدن خی...خیلی وحشناک بود! ای کاش فقط میخواستن با اسلحه طرف رو خالص کنن! او ...اونا رسماً میخواستن زجرکشش
کنن! میالد مخالف بود؛ ولی اون دوستش خیلی جدی به نظر میاومد .ما باید جلوش رو بگیریم!
شهاب که نگرانی سایه را دید ،پرسید:
 خب ،اسم اونی که میخواستن آشوالشش کنن چی بود؟!سایه چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس گفت:
 اون روز اونقدر نحس بود که ...حتی خود اونا رو یادم رفت چه برسه به اسم کسی که میخواستن بکشنش! وایسا...وایسا یه چیزایی داره یادم میاد.
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چشمانش برق زد.
 آره!نگاهش را به شهاب دوخت.
 کیوان! اونا میخواستن با کشتن پسرش ازش انتقام بگیرن!شهاب با قیافهای پوکر و ناامید به سایه خیره شد و نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 آخه من به تو چی بگم دختر؟! واقعاً فکر میکنی با دونستن یهدونه اسم به جایی میرسیم؟! معلوم نیست چند هزارنفر تو این کشور اسمشون کیوانه بعد تو...
پوفی کشید.
 فراموشش کن! واسه نجات اون آدم فقط میتونی دعا کنی! فعالً باید به بدبختی خودمون برسیم! باید تا یکی-دوماه دیگه خیلی چیزا یاد بگیری!
دست سایه را کشید.
 دنبالم بیا!سایه با یادآوری پرهام سریع خودش را عقب کشید و هول گفت:
 نمیشه!شهاب متعجب بهسمتش برگشت که سایه ادامه داد:
 پرهام ...اون حتماً خیلی نگرانم شده!شهاب کامل به چسمت سایه چرخید و آرامآرام حلقهی دستش را از دور مچش باز کرد .سایه نگران گفت:
 من ...من اونقدر درگیر حرفا و تعقیب تو شدم که اصالً یادم رفت پرهام چی ازم خواسته بود!سرش را پایین انداخت و غرید:
 اه! آخه تو چقدر فراموش کاری دختر؟! اون پرهامِ بدبخت حتماً تا حاال از نگرانی تلف شده!موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و مشغول گرفتن شماره شد.
 باید بهش زنگ بزنم.لبخند کمرنگی گوشهی لب شهاب نقش بست و موبایل را از دست سایه کشید .سایه سرش را باال آورد و متعجب به
شهاب خیره شد.
 چیکار میکنی؟!لبخند شهاب پررنگتر شد.
 الزم نیست بهش زنگ بزنی؛ برو پیشش!762
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چشمهای سایه درشت شد که شهاب با همان لبخند ادامه داد:
 تو دوسش داری؛ پس چرا از حرفم تعجب میکنی؟!سایه هول نگاهش را از شهاب دزدید ،تکسرفهای کرد و خودش را به آن راه زد.
 خب ،پس من برم!شهاب ریز خندید .سایه چرخید و سریع بهسمت در رفت که با صدای شهاب دستش روی دستگیره ماند.
 از دستش نده! نذار انتقامت باعث بشه ازش فاصله بگیری!سایه آب دهانش را قورت داد و همانطور که پشت به شهاب ایستاده بود ،آرام سرش را تکان داد .سریع در را باز کرد
و بهسمت خروجی دوید .تاکسی گرفت و به طرف ادارهی پرهام رفت .نگاهی به ساعتش انداخت .در روزهای عادی
امکان نداشت تا این ساعت اداره بمانند؛ ولی چون امشب برایشان شب مهمی بود و باید از افرادی که دستگیر کرده
بودند بازجویی میکردند ،پس به احتمال زیاد هنوز هم اداره بودند .از راننده خواست سریعتر برود و به محض رسیدن
و حسابکردن ،پیاده شد.
همین که از در وارد شد ،با کارن که مخالف او بهسمت خروجی میآمد ،برخورد کرد .شاید ده متر از هم فاصله داشتند.
کارن همین که سایه را دید ،چشمانش درشت شد و ایستاد .نگاه شوکهاش روی چهرهی سایه خیره ماند .چند ثانیه
طول کشید تا باالخره از بهت درآمد و با قدمهای تند بهسمت سایه رفت .سایه هم بهسمت او قدم برداشت .در یک
قدمی هم ایستادند و کارن حیرتزده سرتاپای سایه را از نظر گذراند و خیره در چشمانش گفت:
 سایه خانوم! ش ...شما حالتون خوبه؟! معلوم هست کجا رفته بودین؟!سایه سری تکان داد و هول گفت:
 خوبم سروان ،ممنون .قضیهش طوالنیه .میشه بگین ستوان کجا هستن؟ باید ببینمشون.کارن سری تکان داد و سایه را تا رسیدن به اتاق پرهام همراهی کرد .آهسته در زد و بعد از اجازهی مهیار وارد شدند.
پرهام پشت صندلی نشسته بود و سرش را میان دستانش گرفته بود و مهیار هم کنارش دست روی شانهاش گذاشته
و دلداریاش میداد .همین که سرش را باال آورد با دیدن سایه چشمانش درشت شد و متحیر گفت:
 سایه!پرهام سریع دست از روی صورتش برداشت و سرش را باال آورد .با چشمان سرخش به سایه خیره شد و متحیر لب
زد:
 س ...سایه!همانطور که نگاهش روی سایه مانده بود ،آهسته از پشت میز بلند شد و با پاهایی لرزان بهسمتش قدم برداشت.
سایه که حال خراب پرهام را دید ،طاقت نیاورد و اشکهایش جاری شد.
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 معذرت میخوام ...نمیخواستم نگرانت کنم .همهچی یهویی شد!پرهام روبهروی سایه ایستاد و سرتاپایش را از نظر گذراند .قطره اشک شوقی از گوشهی چشمش چکید.
 مهم نیست! وقتی تو خوبی ،دیگه هیچی مهم نیست!در حرکت ناگهانی دست سایه را کشید و او را محکم بغـ*ـل کرد .کارن تکسرفهای کرد و همانطور که ریز
میخندید ،نگاهش را به در و دیوار دوخت .مهیار هم به دیوار تکیه زد و خودش را با تلفن همراهش مشغول کرد.
سایه شکه و حیرتزده دیوار جلویش را نگاه میکرد که با صدای پرهام کنار گوشش توجهش جلب شد.
 دیگه نمیخوام ازم جدا بشی ...نمیذارم!سایه را از خود جدا کرد و شانههایش را گرفت ،در چشمان متحیرش خیره شد و با صدای بلندتری گفت:
 باید باهام ازدواج کنی!چشمان سایه از این درشتتر نمیشد .کارن نگاه حیرتزدهاش را به آن دو دوخت و تکخندهای کرد.
 چی؟!همزمان ،گوشی از دست مهیار در همان حالتی که تکیه زده به دیوار ایستاده بود ،روی زمین افتاد و با چشمان از
حدقه بیرون لب زد:
 جان؟!پرهام نگاهی به آن دو انداخت و کمی خودش را جمعوجور کرد ،آب دهانش را قورت داد و رو به سایه گفت:
 خب ...خب میتونی چند روزی فکر کنی؛ ولی دوتا شرط داره! اول اینکه این چند روز باید مدام من و از حالت باخبر کنی ،دومم اینکه جوابت حتماً باید بله باشه!
کارن خندید و سایه خجالتزده سرش را پایین انداخت .مهیار اما بغض کرد و با لحن با نمکی دلخور گفت:
 اِ ...اینجوریاست آقا پرهام؟! دیگه نو که اومد به بازار ...آره؟!پرهام نگاهش را به مهیار دوخت و آرام خندید .مهیار نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و عصبی توپید:
 میخندی؟! یعنی واقعاً میخوای زن بگیری و من رو ول کنی؟! ای بیرحم!انگشت اشارهاش را بهسمت پرهام گرفت.
 تو...اما با صدای جیغ و داد هومن حرفش نصفه ماند.
 -برید کنار برید کنار! من اومدم!
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همه از سروصدای هومن که با یک جعبهی بزرگ شیرینی در دستش همراه نگار و فرزین وارد اداره شده بود ،وسط
راهرو جمع شدند! هومن وقتی به اولین نفر ،یعنی سربازی که جلوی در ایستاده بود رسید ،جعبه را باز کرد و دو
شیرینی برداشت .آنها را محکم در حلق سرباز چپاند و بیتوجه به سرفههایش گفت:
 بخور! بخور که ستوان جونت داره داماد میشه!کارن و بقیه هم از اتاق بیرون آمدند که همزمان سرهنگ جمشیدی هم از اتاقش خارج شد.
 اینجا چه خبره؟!هومن با ذوقوشوق فراوانی یک شیرینی در دهان سرهنگ گذاشت و مدارک را به دستش داد.
 بفرما سرهنگ ،اینم مدارک!سرهنگ نگاهی به مدارک انداخت و دوباره با تعجب به چهرهی خوشحال هومن خیره شد .هومن شیرینی دیگری
به دست سرهنگ داد و با خنده گفت:
 چند تا دیگه مدرک میخوای سرهنگ؟ یکی ،ده تا ،صدتا؟ بگو من همین امشب برات میارم.نگاهش را به راهرو دوخت که با دیدن کارن چشمانش برق زد و بهسمتش رفت.
 بهبه داداشی خودم!روبهروی کارن ایستاد و سه تا شیرینی داخل دهانش چپاند! کارن اخمی کرد و به زحمت مشغول خوردن شد! بعد از
یک دقیقه باالخره توانست محتویات داخل دهانش را قورت بدهد و حرف بزند .عصبی ،اما آرام توپید:
 معلوم هست چیکار میکنی؟!با چشمانش به بقیه اشاره کرد و دوباره خیرهی هومن شد.
 اینجا ادارهستها!هومن مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و پوفی کشید.
 غر نزن دیگه پسرعمو! یه امشب رو بیخیال اون قانونمند بودنت شو! بابا اونجوری نگاهم نکن باز کن این اخمارو،ناسالمتی پسرعموت داره داماد میشهها!
چشمهای کارن از تعجب درشت شد.
 چی؟!لبخند هومن بزرگتر شد و به نگار چشم دوخت.
 من از نگار خواستگاری کردم.کارن که نگاه متعجبش بین آن دو جابهجا میشد ،دست هومن را بهسمت خود کشید و خیره در چشمانش زمزمه
کرد:
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badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 واقعاً الزم بود انقدر یهویی؟! به بابا گفتی؟هومن خندید.
 نترس بابا میگم!اخمی کرد.
 بعدش هم ،مگه تو خواستگاری کردی بابات فهمید؟اخمهایش را باز کرد ،شیرینی دیگری داخل دهان کارن چپاند و لپش را محکم کشید.
 بخور و کمتر حرف بزن! آفرین پسر خوب!نگاهش را از چشمان متعجب و قیافهی عصبی کارن گرفت و بهسمت مهیار ،پرهام و سایه رفت ،به آنها هم شیرینی
داد که مهیار نیم نگاهی به سایه و پرهام انداخت و رو به هومن تکخندهای کرد.
 چه هماهنگ!هومن نگاهش را به سایه و پرهام دوخت و لبخندی شیطانی زد.
 ایول بابا! پرهام تو هم؟!روبهرویش ایستاد و اخمی کرد.
 پس شیرینیت کجاست؟!پرهام تکخندهای کرد.
 اگه بفهمم جنابعالی این موقع شب از کجا شیرینی گیر آوردی ،منم حتماً میرم از همونجا میخرم! جدی این موقعشب از کجا شیرینی آوردی؟! همهی مغازهها بستن!
هومن خندید و چشمکی زد.
 من هومنم! یادت که نرفته؟! ولی تو هم فردا باید حتماً بیاری .اگه یه جعبهی بزرگ دستت نبینم ،نمیذارم از دراداره بیای تو!
پرهام خندید و ابرویی باال انداخت
 از پنجره چی؟!همه خندیدند که مهیار جلو آمد و بلند گفت:
 این حرفا رو بیخیال! امشب دوتا عروسی افتادیم!اخمی کرد و رو به پرهام گفت:
 گرچه باید خودم رو واسه تنهایی گردش رفتن آماده کنم...اخمهایش را باز کرد.
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 ولی مهم االنه! قراره کلی خوش بگذرونیم!نگاهش را به هومن دوخت.
 خب آقا هومن ،اول شما عروسی میگیری یا...با صدای سرهنگ احمدی ،حرفش نصفه ماند.
 اینهمه سروصدا برای چیه؟! عروسیه کیه؟!همه ساکت ماندند و فقط صدای قدمهای سرهنگ بود که در فضا میپیچید .ایستاد و با انداختن نگاهی به جعبهی
شیرینیِ میان دستان هومن ،متوجه ماجرا شد .پوزخندی زد و نگاهش را باال آورد .دلخور روی چهرهی هومن ثابت
ماند .لبخند روی لب هومن ماسید و سریع اما آرام گفت:
 عمو من ...من میخواستم...کیوان دستش را به معنای سکوت باال آورد ،نگاهش را از هومن گرفت و به نگار دوخت که سرش را پایین انداخت.
عقبعقب رفت و در آخر به کارن خیره شد .ازدواج خودسرانهی او را باعثوبانی یاغیگری امروز هومن میدانست و
کارن این را از نگاهش فهمید .خواست چیزی بگوید؛ ولی کیوان قبل از اینکه کارن فرصت حرف زدن پیدا کند،
چرخید و با قدمهای تند و محکم که نشان از شدت عصبانیتش بود ،بهسمت اتاقش رفت.
کارن کالفه نفسش را بیرون فرستاد و نیمنگاهی حرصی به هومن انداخت .خداحافظی و شب بهخیر کوتاهی رو به
همه گفت و بهسمت خروجی رفت که هومن پشتسرش دوید و پرسید:
 کجا میری؟ تازه میخواستم جشن بگیرم!کارن کالفه بهسمتش برگشت و توپید:
 من که مثل تو عالف نیستم هومن جان! میخوام تو این یهذره وقت اضافه که گیر آوردیم ،یه سر برم خونه وامشب رو پیش شیوا باشم.
هومن سریع گفت:
 اِ ،میری خونه؟ پس چند لحظه صبر کن!سریع بهسمت جعبهی شیرینی رفت ،آن را برداشت و نگاهی به نگار کرد.
تو با پرهام اینا برو ،من دنبال کارن میرم!چشمان نگار درشت شد و بقیه ریز خندیدند .هومن خداحافظی سرسریای کرد و بهسمت کارن دوید.
 بریم!کارن متعجب پرسید:
 تو کجا؟!767
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هومن با چشمانش به جعبهی شیرینی اشاره کرد.
 باید به زن داداشمم شیرینی بدم دیگه!کارن ابتدا چپچپ نگاهش کرد؛ ولی چون میدانست دستبردار نیست ،پوفی کشید و کالفه گفت:
 خیلهخب بیا!همین که کارن وارد پارکینگ شد ،توقف کرد .هومن از ماشین پایین پرید و بهسمت آسانسور دوید .کارن سرش را با
تأسف به چپ و راست تکان داد و پیاده شد .بعد از قفلکردن ماشین ،به طرف هومن رفت و هر دو وارد آسانسور
شدند .شیوا به محض اینکه در را باز کرد ،چشمانش درشت شد و با تعجب به کارن نگاه کرد .کارن لبخندی زد.
 سالم ،اجازه هست؟شیوا که از شدت تعجب بهخاطر برگشتن زودتر از موعد کارن اصالً حواسش نبود جلوی ورودی ایستاده ،سریع کنار
رفت و لبخندی ساختگی زد.
 معذرت میخوام .ب ...بیاین تو ،بفرمایید آقا هومن.هومن جلوتر از کارن وارد شد و ذوقزده جعبهی شیرینی افسانهایش را باز کرد .شیوا متعجب خیره به تک شیرینی
داخل جعبه شد و بعد از چند لحظه سرش را باال آورد .هومن خندید و با چشمانش به شیرینی اشاره کرد.
 بردارین دیگه! ناسالمتی برادرشوهرتون داره با بهترین دوستتون ازدواج میکنه!ابروهای شیوا باال پرید و نگاهش را به جعبه دوخت؛ همان یک عدد شیرینی که باقی مانده بود را برداشت و گیج
لبخندی زد.
 مبارکه.چقدر یهویی! نگار هیچی بهم نگفت.هومن با خوشحالی گفت:
 آخه هنوز دو ساعت نیست ازش خواستگاری کردم! حتماً وقت نکرده.جعبهی خالی را روی عسلی گذاشت و درحالیکه بهسمت اتاق کارن و شیوا میرفت ،گفت:
 کارن من میرم حموم.ابروهای کارن باال پرید.
 چی؟!سریع بهسمت هومن رفت ،دستش را از پشتسر کشید و خیره در چشمان پرسشگرش شد و آهسته غرید:
 هومن تو واقعا خجالت نمیکشی؟! من ازدواج کردم؛ اینجا دیگه خونهی عموت نیست!هومن اخمی کرد و غرید:
 بیخیال بابا! چرا انقدر رو مخی آخه؟!768
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کارن پلکهایش را بست و نچی کرد .چشمانش را باز کرد و نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 خب الاقل از حموم اینجا استفاده کن!لبخندی شیطانی روی لب هومن نشست و لبش را به دندان گرفت.
 نهخیر! میخوام از حمام شما استفاده کنم!چشمهای کارن درشت شد و با نگاهی وحشتناک روی هومن زوم کرد .کارد میزدی خونش در نمیآمد! هومن
بیتوجه به او ،به شیوا نگاه کرد و پرسید:
 زنداداش از نظر شما که اشکالی نداره؟!شیوا که اصالً حواسش به بحث آنها نبود و نگران نداشتن آمادگی برای صحبت کردن با کارن بود ،سرش را باال
آورد و پرسید:
 چی؟هومن پرروتر از قبل گفت:
 اینکه از حمام اتاقتون استفاده کنم دیگه!چشمان شیوا درشت شد و گیج لبخندی زد.
 ا ...البته که نه! راحت باشید.هومن لبخندی زد.
 ممنون.نگاهش را به کارن دوخت و چشمکی زد .کارن آرام سرش را تکان داد و حرصی و با تهدید گفت:
 باشه آقا هومن ...دارم برات!هومن خندید و بعد از فرستادن بوسی هوایی برای کارن ،وارد اتاق شد .صدای کشیدن کشوها و بازکردن در کمد بلند
شد و چند ثانیه بیشتر نگذشته بود که هومن داد زد:
 هی کارن ،نمیتونم حولهت رو پیدا کنم.کارن مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و با عصبانیت گفت:
 کمد سمت راست ،کشوی پایینی!پوفی کشید و بهسمت آشپزخانه رفت .برای خودش آب ریخت؛ ولی هنوز قلپ اول را قورت نداده بود که با صدای دو
رگهی شیوا از پشتسرش چرخید.
 کارن ...باید باهات حرف بزنم!لیوان را روی اپن گذاشت ،به شیوا چشم دوخت و لبخندی زد.
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 میدونم چی میخوای بگی ،از اینکه زودتر از موعد اومدم تعجب کردی...شیوا سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .کارن با همان لبخند تلخ گفت:
 ولی باید فردا صبح دوباره برم .فقط واسه دیدن تو اومدم؛ فکر کردم خوشحال میشی!شیوا سرش را باال آورد و با چشمان درشتشده خیره به کارن گفت:
 منظورت چیه کارن؟!گیج لبخندی زد.
 خب ...خب معلومه که خوشحال شدم! فقط...سرش را پایین انداخت.
 فقط هنوز واسه حرفی که میخوام بزنم آماده نیستم!کارن جلوتر رفت و آرام چانهی شیوا را گرفت .سرش را باال آورد و خیره در چشمانش پرسید:
 چی شده؟ چی میخوای بگی؟شیوا با وجود تردیدی که داشت ،باالخره لب باز کرد:
 کارن من...اما با صدای لرزان هومن حرفش نصفه ماند.
 کارن ،ای ...این دستبند رو از کجا آوردی؟!***
هومن با دیدن حوله لبخند رضایتی روی لبش آمد؛ اما همین که خواست آن را بردارد ،متوجه گیر کردنش به انتهای
کشو شد .نچی کرد و برای جدا کردن حوله ،دستش را تا ته کشو برد که با برخورد پوستش به شی ظریف و سردی
متوقف شد؛ چیزی شبیه دستبند! ابروهایش گره خورد و آن را برداشت .دست مشت شدهاش را بیرون آورد و باز کرد.
دستبندی طالیی رنگ ،با نوشتههای مخصوصی که رویش حک شده بود .چشمهایش درشت شد و ضربان قلبش
باال رفت .صدای دادوفریادهای زجرآلود و دلخراش در گوشش پیچید و پلکهای لرزانش را بست .عرق سردی روی
پیشانیاش نشسته بود و انگار کسی راه نفسش را بست .با دست لرزانش چنگی به گلویش زد و چند بار سرفه کرد.
آب دهانش را بهسختی قورت داد و کمی که آرامتر شد ،چشمانش را باز کرد .دوباره نگاهش را به دستبند دوخت و
میان ابروهایش چین افتاد .با خود گفت این دستبند نفرین.شده در کشوی کارن چهکار میکند؟! چرا راجع به آن
چیزی به او نگفته بود؟!
با عصبانیت برخواست و از اتاق خارج شد .وقتی کارن را در آشپزخانه دید ،وسط سالن ایستاد و درحالیکه عصبانی
نگاهش میکرد با صدای لرزانی گفت:
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 کارن ،ای ...این دستبند رو از کجا آوردی؟کارن نگاهش را از شیوا گرفت و متعجب به دستان لرزان هومن دوخت.
چشمانش درشت شد و وحشتزده لب زد:
 وای! چطور این رو پیدا کرده؟!شیوا گیج نگاهش را به نیمرخ کارن دوخت و پرسید:
 موضوع چیه؟! از کدوم دستبند حرف میزنین؟!کارن با یادآوری اینکه خودش آن دستبند لعنتی را داخل کشو گذاشته بود ،نچی کرد و با اضطراب نفسش را بیرون
فرستاد .اخم هومن غلیظترشد و فریادی زد که شیوا از ترس به خود لرزید.
 با توام کارن!دستش را تکان داد و بلندتر داد زد:
 میگم این دستبند لعنتی پیش تو چیکار میکنه؟ از کجا آوردیش؟!کارن با پاهایی لرزان از آشپزخانه خارج شد و بهسمت هومن رفت .روبهرویش ایستاد و شانههایش را گرفت.
 آروم باش...هومن عصبی دستان کارن را پس زد و توپید:
 چطوری توقع داری آروم باشم؟! زود بگو قضیهی این دستبند چیه؟کارن دستپاچه و نگران گفت:
 می ...میخواستم بهت بگم...هومن داد زد:
 جدی؟! دیگه کی؟ هان؟ هومن آروم باش ،این شاید فقط یه شباهته!ابروهایش را باال انداخت و عصبی سری تکان داد.
 شباهت ،آره؟! پس چرا انقدر برات مهمه که تو کشوت نگهش داشتی؟کارن هم عصبی شد و حرصی توپید:
 نگه داشتم ،چون میخواستم مقصر بیست سال عذاب و دردم رو پیدا کنم .فهمیدی؟ آره ،من نگهش داشتم ،چونبرام مهم بود ،چون میخواستم کسی که بیخیال سالها کابوس من راحت زندگیش رو کرده به خاک سیاه بشونم!
تو چی؟ دلیل عصبانیت تو چیه؟! مگه زندگی و رویاهای شیرین بچگی تو رو هم جلوی چشمات نابود کردن؟! مگه
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فرشتهی تو رو تو دو قدمیت تیکهتیکه کردن؟! یا شاید هم خواهری که هنوز حتی یه بارم ندیده بودیش و با بیرحمی
ازت گرفتن؟! هان؟! تو چه دردی داری؟! چه درکی داری از حال و روز من؟! تو چی...
یک لحظه مکث کرد و حرفهایش را با خود تحلیل .بد حرف زده بود ،خیلی!
تعجب هومن از حرفها و لحن کارن به عصبانیت تبدیل شد و غم چشمانش به قرمزی گرایید .با نگاهی مخلوط از
بغض و عصبانیت خیرهی چشمان کارن شده و جلوتر آمد.
 ادامه بده ...من چی؟! آره ،تو راست میگی! من اونروز از همه بیخیالتر بودم! یه گروگانگیری ساده و قطعکردنسر ده-بیست نفر آدم بیگـ ـناه جلوی چشت ،جوری که فقط بتونی تو تاریکی اون دخمهی لعنتی صدای زجرکشیدن
و جیغ و نالههاشون رو بشنوی و جوشش خون از بدن بیجونشون رو ببینی که چیزی نیست! حق با توئه! بستریکردن
یه بچهی شیش ساله توی بیمارستان روانی و ترس همهی دوستاش و فرار کردنشون ازش که چیزی نیست!
اینکه نتونی درد و رنجی که کشیدی رو با دایره لغات یه بچهی تا به امروز سرخوش که فقط میشه کلمات لطیف و
قشنگ رو داخلش پیدا کرد ،بچهای که تا به حال تو آرامش زندگی کرده رو توصیف کنی که مهم نیست! هیچکس
دلیل بغضات رو نفهمه و همه بهت انگ دیوونه بزنن اصالً اهمیتی نداره! با همهی اینا میشه کنار اومد! فقط تویی که
نمیتونی با دردات کنار بیای؟ آره؟! چه میدونم ،شاید من از سنگم یا شاید هم ...تو داری راجع به من اشتباه فکر
میکنی!
پوزخندی زد و سرش را به تأسف تکان داد .پالتواش را از روی مبل برداشت ،دوباره بهطرف کارن رفت و روبهرویش
ایستاد.
 ای کاش میفهمیدی کارن! میفهمیدی قبل از قضاوت کردن راجع به کسی که خودت شاهد متالشیشدن روحو روانش بودی ،باید یهذره فکر کنی!
بهسرعت بهسمت در رفت که کارن هم پشتسرش دوید.
 وایسا هومن! معذرت میخوام ،دست خودم نبود!از خانه خارج شد و در را محکم پشتسرش بست .کارن در را باز کرد ،کمی جلوتر رفت و از باالی پلهها گفت:
 وایسا! میدونم ،من اشتباه کردم! برگرد با هم حرف میزنیم!هومن روی پاگرد ایستاد ،پلکهایش را برای لحظهای بست ،نفس پرحرصش را بیرون فرستاد و بهسمت کارن چرخید.
باال را نگاه کرد و انگشت اشارهاش را به تهدید سمتش گرفت.
 دنبالم نیا کارن؛ وگرنه خودت دلخور میشی!نگاهش را از چهرهی متحیر کارن گرفت و بهسرعت از پلهها پایین رفت .کارن تا زمانی که هومن در میدان دیدش
بود ،با ناراحتی خیرهاش ماند .بعد از رفتنش پوفی کشید و کالفه و عصبی دستش را داخل موهایش فرو برد .بهسمت
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واحد خودشان رفت و پس از وارد شدن در را پشتسرش به هم کوبید و به آن تکیه زد .شیوا که تا آن لحظه ساکت،
متعجب و وحشت.زده نظارهگر بحثشان بود ،نگران بهسمتش آمد.
 کارن ،موضوع چیه؟ چرا هومن انقدر ...انقدر عصبی بود؟ این حرفایی که میزدین...کارن نگاهش را باال آورد و با التماس رو به شیوا گفت:
 االن نه! خواهش میکنم عزیزم!شیوا سکوت کرد و سری تکان داد .کارن تکیهاش را از در برداشت و لبخند کمرنگی زد.
 ممنون...بهسمت کاناپه رفت و خودش را روی آن انداخت .سرش را میان دستانش گرفت و به این فکر کرد که چطور باید از
دل هومن دربیاورد؟! اما هر چه فکر کرد به جایی نرسید .او باید فردا صبح اول وقت برای ادامهی مأموریتش آماده
میشد .حتی نمیدانست چه زمانی میتواند وقت آزاد گیربیاورد و هومن را راضی کند که با هم حرف بزنند .میترسید!
از اینکه هومن به سرش بزند و کار وحشتناکی انجام دهد یا حتی تصمیمی سرخود بگیرد! اصالً به همین خاطر این
موضوع را از او مخفی کرده بود .میدانست که حساس است و بیفکر ،ولی حاال...
کالفه سری تکان داد و نفسش را بیرون فرستاد .شیوا لیوان آب را میان انگشتان لرزانش فشرد و آهسته بهسمت
کارن آمد .روبهرویش ایستاد و مضطرب به قفسهی سـ*ـینهاش که از شدت عصبانیت مدام باال و پایین میرفت و
دستان لرزانش خیره شد .مسلماً االن شرایط مناسبی برای گفتن حرفهایی که داشت نبود؛ او به اندازهی کافی عصبی
و گیج بود! مکثی کرد و سپس با تردید روی شانهاش زد که کارن دستانش را از روی صورتش برداشت .با دیدن لیوان
آبی که جلوی چشمانش قرار گرفته بود ،سرش را باال آورد و خیره در چشمان مهربان شیوا لبخندی زد.
 ممنون!لیوان را از دست شیوا گرفت و قلپی از آب داخلش نوشید .شیوا لبخندی زد و به قصد برگشتن به اتاق ،عقبگرد کرد
که با کشیده شدن دستش توسط کارن ایستاد.
 یه لحظه!چرخید و مهربان خیرهاش شد.
 جانم؟کارن نگاهش را باال آورد و در چشمان شیوا قفل کرد.
 یه خواهشی ازت داشتم!شیوا لبخندی زد و همزمان کنارش نشست.
 هر چی که باشه!773
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کارن لبخند متشکری زد و دست دیگر شیوا را هم گرفت .کمی خودش را بهسمت او متمایل کرد و با اضطراب گفت:
 میخوام به هومن زنگ بزنی و راضیش کنی برگرده ...یا ...یا بذاره منبرم پیشش .باید باهاش حرف بزنم؛ اونهیچی نمیدونه!
شیوا سری تکان داد و لبخند زد.
 االن زنگش میزنم.به قصد تلفن زدن بلند شد که کارن دوباره دستش را کشید.
 آم ...شیوا!شیوا متعجب برگشت و پرسشگر خیرهی چشمانش شد.
 بله؟!کارن باهمان اخمی که میان ابروهایش افتاده بود ،گفت:
 تو ...تو قبل از دعوای من و هومن میخواستی یه چیزی بهم بگی!رنگ شیوا پرید و چیزی نگفت .کارن نچی کرد و پلکهایش را بست.
 معذرت میخوام من...چشمانش را باز کرد و با شرمندگی رو به شیوا گفت:
 من اونقدر ذهنم درگیر هومن شد که به کل یادم رفت! هر چی میخواستی بگی االن بگو ،میشنوم.شیوا نگاهش را از کارن دزدید و با استرس گفت:
 خب ...راستش ...نمیخواد! ی ...یعنی زیاد مهم نبود! فعالً قضیهی هومن خیلی مهمتره.لبخند نصفهنیمهای تحویل کارن داد.
 م ...من برم به هومن زنگ بزنم!کارن سری تکان داد و دوباره دستانش را روی صورتش قرار داد .ذهنش به قدری درگیر هومن بود که روی
حرفکشیدن از شیوا کلید نکند! شیوا هم نفسی از سر آسودگی کشید و بهسمت تلفن رفت.
***
بدون اینکه به کارن نگاه کند ،روبهرویش نشست و نگاهش را به نقطهی نامعلومی از آشپزخانه دوخت .آب دهانش
را با بغض قورت داد.
 خب ،منتظرم!کارن نفسش را بیرون فرستاد و لب گشود:
 ممنون که اومدی هومن!774
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هومن خشک و جدی گفت:
 باید از زنت تشکر کنی!کارن تکخندهای آرام کرد و ادامه داد:
 هومن تو ...تو باید به حرفای من گوش کنی! موضوع اصالً...ناگهان هومن بهسمتش برگشت و با عصبانیت میان حرفش پرید.
 اون چیزی نیست که من فکر میکنم؟ نه؟! تو رو خدا بس کن کارن! من دیگه اون بچهی پنج-شیش ساله نیستمکه بشه سرش رو شیره مالید! اگه نمیخوای راستش رو بگی و همچنان قصد پنهانکاری داری ،من هم بیکار نیستم
که اینجا ور دلت بشینم!
کارن پوفی کشید.
 من چیزی برای مخفی کردن ندارم هومن! تمام چیزی که من میدونم و تو هم میدونی!هومن با نگاهی دلخور خیره در چشمان کارن پوزخندی زد.
 بسه کارن! آخه چرا الکی مقاومت میکنی؟! هردومون خوب میدونیم که تو چقدر پیگیر این پرونده بودی و هستی!از روزی که پات رو تو ادارهی پلیس گذاشتی ،تا همین امروز و حتی قبل از اون! از وقتی شونزده-هفده سالت بیشتر
نبود!
کارن نیمنگاهی به چهرهی متعجب و گیج شیوا انداخت و دوباره سرش را بهسمت هومن چرخاند .پلکهایش را برای
یک ثانیه بست و نفس عمیقی کشید .همزمان چشمهایش را باز کرد و خیره به هومن گفت:
 آره ،درسته! من خیلی سعی کردم از اون پرونده سر در بیارم! خیلی دنبال یه رد و نشونی از اون آدما گشتم ،حتیبیشتر از اونکه فکرش رو بکنی!حق با توئه! اون دستبند رو نگه داشتم؛ چون با پیدا کردنش خیلی امیدوار شدم؛ ولی
تهش که چی؟! هان؟ از اینهمه کاراگاهبازی به کجا رسیدم؟! دوباره برگشتم به همون جای اولم! یعنی یه دور باطل
هومن...
اشک در چشمانش حلقه زد و آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 ده سال از عمر و جوونیم رو گذاشتم پای اینکه بفهمم مادر بیگـ ـناه من چه نقشی تو اون پروندهی کوفتی داشتکه این بال سرش اومد؟! همیشه میخواستم بدونم چرا؟!
دیگر نمیتوانست جلوی جاری شدن اشکهایش را بگیرد و سرانجام قطرهای روی گونهی یخزدهاش سر خورد.
 واسه چی اینطور بیرحمانه کشتنش؟! همهی اون شبای پر از کابوس و نحسی رو با این امید به صبح رسوندم کهیه نشونهی کوچیک از قاتلش پیدا کنم ...همیشه از خودم میپرسیدم وقتی پیداش کردم باید چیکار کنم؟! چطور
خودم رو کنترل کنم تا بتونم قبل از اینکه به سزای اعمالش برسونمش ازش بپرسم چرا؟! بهخاطر کدوم گـ ـناه
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نکردهای خون مادر جوون من رو ریخت؟! کجای زندگیش خطا کرده بود که باید با کشته شدن خودش و بچهی توی
شکمش و یتیم شدن من تاوانش رو پس میداد؟! تو تموم این سالها واسه پیدا کردن جواب سؤاالم دنبال مقصر
و دلیل گشتم؛ ولی حاال...
نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 به کجا رسیدم هومن؟! بعد از اینهمه سال خوندل خوردن چی نصیبم شد؟! نهایتاً به همون حرفی رسیدم که پدرموقتی هفده سالم بود بعد از انداختن اون پروندهی کوفتی جلوی چشمام بهم زد؛ اونا یه مشت قاچاقچی و جانی بودن
هومن ...آدمایی که واسه حفظ منافعشون و رسیدن به هدفای شومشون از انجام هیچ جرم و جنایتی دریغ نمیکنن!
قتل آدما و نابود کردن زندگیشون برای اونا هیچ اهمیتی نداره هومن ...اونا انسانیتشون رو از دست دادن ...درست
عین حیوونای وحشی که موقع احساس خطر هر کاری میکنن ،اونا هم وقتی احساس کنن کار و جونشون در خطره،
وحشی و درنده میشن! واسهشون فرقی نداره کی ،هر کسی که سد راهشون باشه رو نیست و نابود میکنن!همونطور
که من ،تو ،مادر و خواهرم رو قربانی کردن! اینا حرفای پدرم بود هومن ...ما هم باید قبول کنیم و باهاش کنار بیایم!
پوزخند تلخی زد و ابروهایش باال رفت.
 آره هومن! ما فقط قربانی این پروندهی سیاه هستیم ...این ماجرا به هیچ معمای حلنشدهای ختم نمیشه! باید باحقیقت کنار بیای ...همونطور که من دارم سعی میکنم!
لبخند کمرنگ و تلخی زد و نگاه غمگینش را از هومن دزدید؛ ولی نه برای اینکه غصهاش را نبیند و غرورش پیش
او حفظ شود ،بهخاطر اینکه نمیخواست لرزش نگاهش ،دست او را پیش هومن رو کند!
هومن پوزخند تلخی زد و با صدای آرام و لرزان ،اما مطمئنی گفت:
 دوروغه کارن! هر چقدر هم که بخوای نگاهت رو از من بدزدی فایدهای نداره!چشمهای کارن درشت شد و سرش را باال آورد .نگاهش در نگاه غمگین هومن قفل شد.
هومن آب دهانش را همراه بغضی که در گلویش سنگینی میکرد ،قورت داد و گفت:
 درسته که اونقدرا باهوش نیستم؛ اما هر کس دیگهای هم جای من بود و بیشتر از بیست سال با تو زندگی میکردمیفهمید! تو هیچوقت نخواستی که حرفای پدرت رو قبول کنی کارن! چه اون زمان که هفده سالت بود ،چه االن
که ده سال از اون موقع میگذره .تو فقط داری تظاهر میکنی به کنار اومدن با حقیقتی که خودت هم خوب میدونی
حقیقت نداره! میون تکتک صفحههای اون پروندهی لعنتی ،رازی هست که من و تو ازش بیخبریم! حقیقت ،پشت
کلمات و جملههای دوروغینش پنهان شده! این ماجرا فراتر از یه پروندهی جناییه کارن! این رو خودت هم خوب
میدونی!
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هومن راست میگفت! کارن خیلی خوب میدانست؛ چون صدای لرزان مادرش مدام در گوشش میپیچید«:کیوان ما
رو فرستاده اینجا تا در امان باشیم! وقتی عکس یه نفرشون رو تو پروندههای کیوان دیدم ،همهچیز یادم اومد و ماجرا
رو برای کیوان تعریف کردم .اونا هنوز تو شهر آزادن و شاید متوجه موضوع بشن که من میشناسمشون!» شاید اگر
این جمالت را نشنیده بود ،همان ده سال پیش حرفهای پدرش را باور میکرد و کنجکاوی بیشتر را بینتیجه میدید؛
اما نه! او هرگز باور نمیکرد! میدانست که این ماجراها به مادرش هم ربط دارد؛ اما واقعیت این بود که دیگر از گشتن
و به نتیجه نرسیدن خسته و درمانده شده بود!
نمی.خواست هومن هم مثل خودش شود ...نمیخواست ده سال دیگر اینجا ،روبهرویش بنشیند و با اندوه از سالهایی
که با یک امید واهی دنبال حقیقت پنهانی گشت ،اما به نتیجه نرسید صحبت کند؛ پس سعی کرد به خودش مسلط
شود و با جدیت گفت:
 نه هومن ،تو داری اشتباهی که من ده سال پیش مرتکب شدم رو تکرار میکنی! نهایتاً میرسی به حرفی که منامروز بهت گفتم! اونا فقطوفقط دشمنای بابا بودن ...هر بالیی سر خانوادهمون آوردن بهخاطر این بوده که پروندهی
جرموجنایتهاشون دست بابا بوده .من اشتباه کردم هومن ...دیگه نمیخوام پیگیر این قضیه باشم!
نگاهش را به شیوا دوخت.
 میخوام کنار همسرم یه زندگی آروم داشته باشم...سرش را چرخاند و خیره در چشمان هومن گفت:
 بدون دغدغهی انتقام! تو هم بهتره که به فکر خودت و خواهرت و نگار باشی!هومن سرش را آهسته به طرفین تکان داد.
 نه کارن ...تو آدمی نیستی که به این راحتیا پا پس بکشی! نمیتونی از خون مادر و خواهرت بگذری؛ همونطور کهمن نمیتونم! نمیتونم از حیوونی که روزای قشنگ و رنگارنگ بچگیم رو سیاه و تباه کرد بگذرم! اونایی که این بالها
رو سرمون آوردن ،نمیتونن به این راحتیا از دست پلیس فرار کرده باشن؛ چون هر جایی که بودن باالخره گیرشون
میاوردن! قضیه پیچیدهتر از این حرفاست ...اون پروندهای که سالها واسه فهمیدن حقیقت دنبالش بودی ،خودش یه
دوروغ بزرگه؛ اما میشه حقیقت رو ازش بیرون کشید .منم همین رو میخوام و اگه تو حاضر نیستی کمکم کنی ،پس
خودم تنهایی این کار رو میکنم! ده سال تو دنبالش بودی ،بقیهش با من!
دستبند را از روی میز برداشت و برخواست.
 این یه دستبند خاصه کارن!پوزخندی زد و با طنعه ادامه داد:
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 نمیشه هر کسی بخواد بتونه یهدونه ازش داشته باشه که بگیم فقط یه شباهته! حاال که بعد از بیست سال تونستیتو همین شهر پیداش کنی؛ پس حتماً صاحبش هم همین دوروبراست! اگه یه درصد احتمال بدیم حرفای پدرت راسته
و اون جانی از دست پلیس فرار کرده ،پس با پیدا کردن این نشونی میشه فهمید که اون دوباره برگشته و همین
اطرافه ...و من پیداش میکنم کارن! اونموقع هم تو میتونی جواب سؤاالت رو بگیری ،هم من!بارانیاش را
برداشت ،پوشید ،بهسمت در رفت و بعد از باز کردنش دوباره بهطرف کارن چرخید.
 و شاید اون روز بتونیم کدورتی که بینمون به وجود اومده رو برطرف کنیم! شاید بتونم فراموششون کنم؛ حرفاییکه اصالً انتظارش رو نداشتم از زبون تو بشنوم...
نگاهش را از کارن گرفت و به شیوا دوخت.
 خداحافظ شیوا خانوم.بدون اینکه از کارن خداحافظی کند ،بیرون رفت و در خانه را بهم کوبید و این کارن بود که با نگاهی پر حسرت به
در بسته و جای خالیاش خیره ماند!
***
فلش بک به  ۲۷سال قبل
هوا رو به تاریکی میرفت و جنگل ،با آن درختان بلند و تنومندش لحظهبهلحظه مخوفتر میشد .صدای زوزهی
گرگها و زمزمهی مرموز درختان که حاصل پیجوتاب خوردن برگهایشان میان باد پاییزی بود ،از هر سو به گوش
میرسید .زن جوان که سوز سرما تا عمق استخوانهایش را میسوزاند و پاهای لرزان و بیجانش دیگر توان دویدن
نداشتند؛ اما به اجبار همسرش و بدون اینکه اصالً دلیل این تعقیبوگریز را بداند ،دنبالش کشیده میشد ،برای لحظهای
ایستاد و نفسنفسزنان گفت:
 ص ...صبر کن! م ...من دی ...دیگه نمیتونم!مرد نگاهش را بهسمت همسرش چرخاند و نفسنفسزنان سری تکان داد .زن پتوی نه چندان گرم و نرم را دور تن
ظریف و لرزانش محکمتر کرد و با نگاهی که وحشت و نگرانی به خوبی در آن مشهود بود ،به اطراف نگاه کرد.
 ن ...نکنه گم بشیم؟!سرش را باال آورد .حاال چشمان زیبایش در نور کمسوی ماه که از میان شاخوبرگ درختان خودنمایی میکرد،
میدرخشید .لبانش را کمی تر کرد و از میان دندانهایی که از سرما روی هم میخوردند ،گفت:
 دا ...داره شب میشه ...م ...من از ای ...اینجا بودن میترسم!نگاهش را به همسرش که با اتفاقات این چند روز اخیر احساس میکرد دیگر حتی او را نمیشناسد انداخت و اخمی
کرد.
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 ا ...اصالً ما برای چی ای ...اینجاییم؟! تو ه ...هنوز بهم نگفتی؟!مرد نفسش را عمیق بیرون فرستاد و دست همسرش را کشید.
 بیا بریم ،وگرنه پیدامون میکنن.زن دستش را پس کشید و اعتراض کرد:
 ت ...تا قضیه رو ن ...نگی هیچجا نمیام ! چند روزه که ...که کارمون ترس و فراره! آخه چرا؟! وا ...واسه چی داریا ...از پلیسا فرار میکنی؟! تو ...تو که کار اش ...اشتباهی نکردی!
مرد جوان آب دهانش را قورت داد و غمگین و خجالتزده خیرهی چشمان همسرش شد .شاید برای اولین بار بود که
احساس شرمندگی میکرد!جنایتهای وحشناک و بیرحمانهی زیادی انجام داده بود که همسر سادهاش از آن بیخبر
بود! او همیشه بهخاطر زندگی آرام و مرفهی که داشت ،قدردان همسرش بود و همین موضوع بیشتر مرد جوان را
شرمنده و پشیمان میکرد؛ ولی واقعیت این بود که دیگر پشیمانی سودی نداشت! خیلی دیر شده بود! هرگز نباید این
دختر ساده و مهربان را وارد زندگی نکبتبارش میکرد؛ اما خودخواهی مسخرهاش اجازه نداد! شاید انتظار چنین
موقعیتی را نداشت؛ اما در عمیقترین بخش وجودش ،همیشه میدانست که سرانجام روزی همسرش واقعیت او را
میفهمد؛ ولی بههیچوجه قبول نمیکرد و نمیخواست قبول کند؛ چون مطمئن بود اگر او قضیه را بفهمد ،از شوهرش
متنفر میشود!
زندگی این دختر معصوم با مهربانی و کمک به مردم اجین شده بود ،پس چطور میتوانست هضم کند که همسر یک
جنایتکار بیرحم و نفرتانگیز است؟!
باز هم خودخواهیاش پیروز شد و توپید:
 االن وقت این حرفا نیست! تو رو خدا هیچی نگو و بیچون و چرا همراهم بیا! اگه نگران جون خودت نیستی...با چشمش به شکم زن اشاره کرد و با لحن آرامتری ادامه داد:
 الاقل یهذره به فکر اون بچهی بیگـ ـناه باش! حقش نیست تا عمر داره سرکوفت...حرفش را خورد .زن خیره در چشمانش شد و چشمهی اشکش جوشید.
 ادامه بده ...سرکوفت چی رو بخوره؟! اینکه پدرش به دلیلی که حتی مادرش هم نمیدونست تحت تعقیب پلیسبود؟!
مرد قدمی به جلو برداشت و دستهای لرزان و سرد همسرش را میان دستانش فشرد .خیره در چشمان دریاییاش
گفت:
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 ببین ...من دوروغای زیادی بهت گفتم که ...که بابتش خیلی شرمندهم؛ ولی االن فقط یه حقیقته که برای منمهمه! اون هم اینه که عاشق زن و بچهمم! نمیخوام بالیی سرتون بیاد .باید به هر قیمتی شده شما دوتا رو از مرز
رد کنم وگرنه حتی اگه من بمیرم هم پلیسا ولتون نمیکنن!
گریهی زن شدت گرفت و دستهای همسرش را فشرد .نمیدانست باید بابت دوروغهایی که گفته بود از او گله داشته
باشد یا بر سر جانش نگران؟!بینیش را باال کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ...اینجوری نگو! آ ...آخه مگه چیکار کردی که ...که اینجوری حرف میزنی؟! چ ...چرا پلیس باید...با صدای محکم و بلند مردی از فاصله ی دور و پشتسرشان حرفش را خورد و چشمانش وحشتزده درشت شد.
 دستا باال! شما تحت محاصرهی پلیس هستین!زن خواست سرش را برگرداند که شوهرش بالفاصله مانعش شد و دستش را دو طرف سرش قرار داد .وحشتزده
خیره به چشمانش گفت:
 نه! هیچ حرکتی نکن! ما اونا رو نمیبینیم؛ ولی اونا حواسشون بهمون هست؛ پس هیچ حرکت اضافهای کهتحریکشون کنه انجام نده .فقط وقتی گفتم با بیشترین توانت بدو!
زن که قلبش از شدت وحشت پر سروصدا خودش را به قفسهی سـ*ـینهاش میکوباند و نفسنفس میزد ،تندتند
سرش را تکان داد و خیره به چشمانش ماند .مرد آهسته گفت:
 حاال!و همزمان هردو دست در دست هم شروع به دویدن کردند .مأموران پلیس سریع و اسلحه به دست ،پشتسرشان
رفتند و چندین بار اعالم ایست کردند؛ اما هر لحظه از آنها دورتر میشدند و سروان جوان و سرکش سرانجام وقتی
بیاعتنایی آنها را دید ،طاقت نیاورد و از دورادور تیری حوالهی مچ پای مرد کرد! ستوانی که کنارش بود ،وحشتزده
با چشمان درشتشده نگاهش را بهسمت او چرخاند.
 قربان...اما با نگاه ناگهانی و عصبی سروان به اجبار ساکت شد .زن جیغی کشید و ترسان خیرهی همسرش که افتاده روی
زمین از درد به خود میپیچید شد .مرد نگاه پر دردش را باال آورد و غرید:
 چرا وایسادی؟! فرار کن!زن سرش را به چپ و راست تکان داد و لرزان گفت:
 ن ...نه! من بدون تو هیچجا نمیرم!سروان جوان که در حال حاضر مافوق و سردستهی بقیه بود ،کمی جلوتر آمد و بازوی مرد که به زحمت و با کمک
همسرش در حال بلند شدن بود ،نشانه گرفت و فریاد زد:
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 ایست! وگرنه مجبور به شلیک میشم!مرد همان لحظه بلند شد ،دست همسرش را کشید و دوید که با شلیک گلوله ایستاد و سکوت همهجا را فرا گرفت.
برای لحظهای ثابت ایستاد و سپس دستش را بهسمت سـ*ـینهاش برد .افتادنش روی زمین با صدای جیغ همسرش
همراه شد و وحشت زده کنارش نشست .مرد دست آزادش را باال آورد و لرزان روی گونههای همسرش گذاشت ،آب
دهانش را قورت داد و با چشمانی نیمهباز ،دردمند گفت:
 م ...میدونم و ...وقتی او ..اونا بهت ح ...حقیقت رو ب ...بگن شو ...شوکه م ...میشی و از ...از م ...منم م ...متنفر!و...ولی ب ...بدون ک ...که ...ه ...همیشه...
دستش را از روی سـ*ـینهاش برداشت که همزمان همسرش با دیدن خون روی پیراهنش هینی کشید و اشکهایش
سرازیر شدند .مرد اما بیتوجه به دردش دستش روی شکم همسرش گذاشت و لبخند کمرنگی زد.
 عا ...عاشقتونم!همزمان دستش رها شد و سرش روی زمین افتاد .زن جوان مات و متحیر به نگاه خیرهی همسرش که روی او ثابت
مانده بود ،خیره شده بود و حتی نفس هم نمیکشید! طولی نکشید که سرش گیج رفت و دیدش تار شد ،پلکهایش
آرامآرام روی هم افتاد و کنار جسم بیجان همسرش از هوش رفت.
ستوان تازهکار وحشتزده جلو دوید و خیره به جسم بیجان و غرق در خون مرد شد .دستی میان موهای پریشانش
کشید و لب زد:
 خدای من! نه!با احساس کردن دستی که روی شانهاش قرار گرفت ،چرخید و خیره در چشمان بیرحم سروان شد.
 کافیه! الزم نیست خیلی هوچیبازی دربیاری!ستوان جوان کنترلش را از دست داد و با اخم توپید:
 هوچیبازی؟! شما جلوی چشمای من زدین یه آدم رو کشتین! متوجهین؟!سروان در یک حرکت با دست راستش پشت گردن ستوان را گرفت و قدمی به او نزدیکتر شد .خیره در چشمان
شوکزدهاش غرید:
 من خوب متوجه کارام هستم! تو هم بهتره که متوجه حدوحدود خودت باشی و صدات درنیاد! تو یه پلیس تازهکارو بیتجربهای و من مافوقتم ،درسته؟! پس میتونم فقط با گفتن یه کلمه تمام اون درجههای نداشتت رو ازت بگیرم
و از کار بیکارت کنم! مفهومه؟! اونوقت باید تو خیابون کاسهی گدایی دستت بگیری ...پس خوب گوش کن ببین
چی میگم! به هیچکس هیچی نمیگی و فقط مطیع حرفای منی! اُکی؟! االن هم به جای اینکه با اون چشمای وزغیت
به من زل بزنی ،برو بقیه رو خبر کن تا بیان این دوتا رو ببرن!
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ستوان جوان که ظاهراً کارش را خیلی دوست داشت و بههیچوجه حاضر به از دست دادنش نبود ،وحشتزده چند بار
سرش را تکان داد و بلهای گفت .سروان سری تکان داد و گردنش را رها کرد.
 خوبه! زود باش!***
باالی سر زن جوان ایستاده بود و مشکوک حرکات پرستار را زیر نظر داشت .مثل همیشه طاقت نیاورد و رو به پرستار
خانم غرید:
 فکر نمیکنم یه بیهوشی ساده انقدر رسیدگی الزم داشته باشه!زن سرش را باال آورد و با جدیت گفت:
 بله درسته ،اما ایشون حاملن!سروان جوان شوکزده قدمی به عقب برداشت و برای لحظهای صحنهی مرگ پدرش که همین دو ساعت پیش بود،
جلوی چشمانش آمد.
 حا ...حامله؟!پرستار سری تکان داد و بعد از چککردن سرم رو به سروان گفت:
 تا نیم ساعت دیگه به هوش میاد و میتونین ازش بازجویی کنین؛ ولی حواستون باشه که زیاد بهش فشار نیارین؛واسه بچهش خوب نیست.
سروان سری تکان داد و گیج و درمانده از اتاق بیرون رفت .دستی میان موهایش کشید و خودش را روی یکی از
صندلیها انداخت .بدجور عذاب وجدان گرفته بود و از تصور آیندهی آن بچه بدون پدری باالی سرش وحشت داشت.
گرچه هرازگاهی به خود دلداری میداد و عقیده داشت بهتر است صدسال سیاه یک بچهی بی پدر باشد تا اینکه یک
جنایتکار برایش پدری کند! برای مدتی در افکارش درگیر بود که باالخره با صدای پرستار به خود آمد.
 جناب سروان! جناب سروان!سرش را باال آورد و گیج خیرهی چشمان پرستار شد.
 هوم؟!زن جوان کمی عقبتر رفت و متعجب از رفتار و طرز صحبت او با نگاهی مشکوک گفت:
 اون خانم به هوش اومدن .از نظر جسمی االن برای بازجویی حاضرن ،اما از نظر روحی...یک تای ابرویش را باال انداخت.
 میدونم که شما دارین وظیفتون رو انجام میدین؛ اما ...اون واقعاً شرایطش خوب نیست!مدام اسم همسرش روصدا میزد ...چه بالیی سر شوهرش اومده؟!
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سروان بدون اینکه جواب پرستار را بدهد ،نگاهش را از او گرفت و از جا بلند شد .با قدمهایی استوار بهسمت اتاق زن
رفت و بعد از در زدن وارد شد .زن جوان زانوهایش را بغـ*ـل گرفته بود و با چشمانی قرمز به نقطهای نامعلوم خیره
مانده بود .سروان نفسش را بیرون فرستاد ،بهسمتش رفت ،کنار او نشست و خیرهی نیمرخ رنگپریدهاش ماند .زن
جوان بدون ذرهای تغییر در نگاهش لب زد:
 اون یه چیزی رو ازم مخفی کرد! میگفت اگه بفهمم ازش متنفر میشم...اشکی از گوشهی چشمش چکید و با صدایی لرزان گفت:
 ولی من عاشقش بودم! اون پدر بچهم بود...سروان آب دهانش را قورت داد.
 میفهمم ...باید برای چند تا سؤال راجع بهشون همراه من ادارهی اگاهی بیاین! اونجا بهتره.زن جوان بهسمتش برگشت و با اخم توپید:
 واسه ی چی؟! او ...اون هیچ کار اشتباهی نکرده! من مطمئنم!سروان سرش را پایین انداخت.
 می ...میدونم که درکش براتون چقدر سخته ...ولی منم مأمورم و معذور! باید شما رو ببرم.زن جوان غمزده و حیران نگاهش کرد و چیزی نگفت.
***
از پشت شیشه نظارهگر بجثشان بود .مأمور بازجو مدام یک سؤال را تکرار میکرد و زن جوان درمانده و گریان فقط
واژهی نمیدانم را در جوابش داشت .باالخره عاجز شد و فریاد زد:
 نمیدونم! نمیدونم! آخه چند بار باید بگم نمیدونم؟! اون فقط بهم گفت یه کارایی کرده که من اگه بدونم ازشمتنفر میشم؛ اما نمیدونم چی؟! به خدا نمیدونم ...به جون بچهم نمیدونم! من خودمم دنبال جواب سؤاالی شمام!
سروان پوفی کشید ،گوشی را از گوشش برداشت ،بهسمت اتاق رفت ،در را باز کرد و رو به بازجو گفت:
ال
 کافیه دیگه! به یه نفر از مأمورای خانم بگین بیان ازش مراقبت کنن و برسوننش به هر جایی که میخواد .فع ًفقط زیرنظرش بگیرین تا بعد.
مأمور اطاعت کرد و سروان از اتاق بیرون رفت .وارد راهرویی که به اتاقش میرسید شد که همان لحظه مصیبت
جلوی چشمانش ظاهر شد و با آن جعبهی بزرگ شیرینی به زور در آغوشش کشید.
 وای داداشی گل خودم! تولدت مبارک!سروان کالفه پوفی کشید و خودش را از او جدا کرد .اعتقاد داشت بعضی چیزها هرگز عوض نمیشوند؛ مثل برادر
دیوانهاش که هیچوقت آدم نمیشد! با تأسف نگاهی به سرتاپایش انداخت و گفت:
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 واسه همین دوتا کلمه کوبیدی تا اینجا اومدی و مزاحم کارم شدی؟! خب صبر میکردی برسم خونه بعد میاومدی!برادر کوچکترش نچی کرد و با لبخند گشادی گفت:
 بیخیال بابا انقدر سگاخالق نباش! بیا دهنت رو شیرین کن تا بعدش هم به کادو برسیم!سروان سریع نگاهی بهاطراف انداخت و بعد از اینکه بهخاطر خالی بودن راهرو نفسی از سر آسودگی کشید ،عصبی
اما آرام توپید:
 صدبار بهت گفتم تو اداره هر چی از دهنت در اومد به من نگو! من اینجا ابرو دارم! شانس آوردم کسی نبود!برادرش بیتوجه به او شیرینی بزرگی در دهانش گذاشت و لبخند پتوپهنی زد.
 بخور که یه سال پیرتر شدی جناب سروان! بابا پیرمرد ،انقدر حرص خوردن اصالً واسهت خوب نیستا!این را گفت و خودش خندید! همان لحظه سربازی هول بهطرفشان امد و گفت:
 ق...قربان ،حال اون دختره دوباره بد شد!سروان اخمی کرد.
 یعنی چی؟! مگه بهتون نسپردم مراقبش باشین؟!با قدمهای تند بهسمت اتاق رفت که برادرش هم دواندوان پشتسرش رفت.
 وایسا ببینم ،کدوم دختر ناقال؟! چشم زنداداشم روشن!سروان کالفه و عصبی توپید:
 خفه شو کامران! بیشتر از این تو دستوپای من نپلک و برو خونه!کامران مثل بچهها غرید:
 خونه؟! بابا اونجا حوصلهم سر میره!سروان همانطور که بهسمت اتاق بازجویی میرفت ،گفت:
 خب برو دیدن نامزدت .دو هفتهست ندیدیش ،دلتنگش نیستی؟!بیخیال بابا ،یه ماه دیگه عروسیمونه و تا آخر عمر بیخ ریش همیم! بذار از یه ماه باقیموندهی مجردیم لـ*ـذتببرم!
سروان عصبی ایستاد و بهسمتش چرخید که او هم ایستاد.
 اینجا پارتی نیست که لـ*ـذت ببری!پسر جوان لبش را به دندان گرفت.
 زبونت رو گاز بگیر! من و پارتی؟! بعدش هم اینجا خیلی هم واسه سرگرمی خوبه!ابرویی باال انداخت و با شیطنت چشمکی زد.
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 مخصوصاً حاال که اون دخترم هست و تو نگرانشی!سروان پوفی کشید.
 اون حاملهست ...واسه همینه نگرانشم!دوباره چرخید و بهسمت اتاق بازجویی رفت که برادرش پشتسرش راه افتاد.
 داداش تو هم؟!چشمان سروان درشت شد و با عصبانیتی که به بیشترین حد خودش رسیده بود ،بهسمت برادرش چرخید.
 کامران!کامران خندید.
 خیلهخب بابا شوخی کردم! ولی جداً کنجکاو شدم ببینمش ،تو این شرایط اینجا چیکار داره؟!برادرش پوفی کشید و دوباره چرخید.
 خیلهخب بیا!هردو وارد اتاق بازجویی شدند و کامران کنجکاو گوشهای ایستاد .نگاهش را به زن جوان دوخت که از دیدن چهرهی
رنگپریده و غمگینش او هم ناراحت شد .برادرش بهسمتش دوید و نگران گفت:
 حالتون خوبه؟!زن سری تکان داد و بدون نگاهکردن ،گفت:
 آره ،بچه یهکم اذیتم کرد .ل ...لطفاً ب ...برین ی ...یا بذارین من برم! حضورتون ای ...ع ...عذابم میده! م ...منهی ...هیچی برای گفتن ن ...ندارم!
سروان با وجود غرور مزخرفش ،برای اولین بار به یک نفر حق میداد .سری تکان داد و همراه کامران از اتاق خارج
شد .کامران بالفاصله او را روی صندلی نشاند و خودش هم کنارش نشست.
 وایسا ببینم ...جریان چیه؟! این دختره چ ...چرا انقدر ناراحت بود؟!سروان به صندلی تکیه زد و عادی گفت:
 شوهرش تو درگیری با پلیس کشته شد!کامران هینی کشید و دستش را روی دهانش گذاشت .نگاهش را بهسمت اتاق بازجویی سوق داد و غمگین گفت:
 بیچاره ...حاالچهجوری میخواد بچه رو دستتنها بزرگ کنه؟! حتماً خیلی گیج و غمگینه...بهسمت برادرش چرخید و جدی گفت:
 تو ...تو باید یه کاری براش بکنی! عادالنه نیست که یه بچهی بیگـ ـناه بهخاطر جرم پدرش...سروان کالفه و عصبی وسط حرفش پرید.
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 چیکار کنمها؟! نکنه توقع داری باهاش ازدواج کنم و پدر بچهش باشم؟!کامران خیرهی چشمانش گفت:
 من اگه جای تو بودم حاضر بودم همچین کاری انجام بدم! تو زندگی خودت رو داری ،چی میشه در کنارش اینزن بیچاره و بچهش هم باشن؟! این بزرگترین کار خیریه که میشه در حقشون انجام داد! بعدش هم ،هر چی نباشه
تو مسئول این پرونده بودی!
سروان تکخندهای کرد و ابرویی باال انداخت.
 اِ جدی؟! ببینم اگه انقدر خوبه ،پس چرا خودت این کار خیر رو انجام نمیدی؟!چشمان کامران درشت شد.
 م...من؟! دیوونه شدی داداش؟! من تازه دارم عروسی میکنم!سروان با اخم و طعنه توپید:
 منم که زن و بچه ندارم ...نه؟! خب ...خب تو میتونی زنت رو راضی کنی!اون ...اون فقط قراره زیر سایهی تو باشه ،نه هیچچیز دیگهای! حاال یهعقدم میکنین تا دهن بقیه بسته شه و اون زن و بچهش هم به مشکل نخورن!
سروان پوزخندی زد.
 خوب واسه خودت بریدی و دوختیا داداش!با طعنه گفت:
 فکر خیلی بدی هم نیست! چه عیبی داره؟! پسرم یه همبازی پیدا میکنه که از قضا خون کثیف یه مجرم پلیدم تورگاش جریان داره!خون کسی که برای رفاه بچهی خودش هزاران بچه رو اواره کرده!توام که قراره عروسی کنی،
دیگه چه بهتر!میدونی بچهها هرچی بیشتر دخترعمو پسر عمو داشته باشن ،بهتره! مخصوصاً اگه اون ژنی که از بابای
حرومزادش به ارث رسید رو کنه و با بچههات به اشتراک بذاره! اونوقت چند سال دیگه باید خودمون باید با دستای
خودمون بچههامون رو دستگیر کنیم! چقدرم عالی؛ مگه نه؟!
کامران از جا بلند شد و یقهاش را مرتب کرد.
 این نظر توئه! باز هم به نظر من بیشتر روش فکر کن! کسی چه میدونه؟! شاید همین بچهای که میگی حرومزادهو نحسه اگه زیر دست پدری مثل تو بزرگ بشه چنان آیندهی روشنی در انتظارش باشه که حتی فکرشم نمیتونی
بکنی! در ضمن،بازم میگم!یادت نره تو مسئول این پرونده بودی؛ پس یه جورایی مسئول مرگ پدر اون بچه هم
هستی!
برادرش تکخندهای کرد.
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 تو دیوونهای کامران! آخه مگه زندگی بچهبازیه؟! برو ...برو تو رو جون هر کی دوست داری!کامران که رفت او هم غرق در افکارش شد و مدام جملهی او در ذهنش تکرار میشد.
یادت نره تو مسئول این پرونده بودی؛ پس یهجورایی مسئول مرگ پدر اون بچه هم هستی ...مسئول مرگ پدر اونبچه ...مسئول...
سرش را میان دستانش پنهان کرد و از تصمیم احمقانهای که داشت ،در ذهنش لعنتی به خود فرستاد!
***
باورش نمیشد؛ اما باالخره همان شد که بردارش میگفت ! بعد از چند ماه باالخره زن جوان هم با فهمیدن تمام
حقیقت و متنفر شدن از مردی که عاشقش بود و بهخاطر زندگی و امنیت فرزندش حاضر به قبول کردن این ازدواج
شد و با شرایطی که سروان گذاشته بود ،به عقد او درآمد؛ اما انگار بخت او طلسم شده بود! مسلماً در این ازدواج
اجباری دنبال هیچ عشق و عالقهای نمیگشت؛ اما چیزی به دنیا امدن پسرش نمانده بود که همهچیز به هم ریخت!
***
زمان حال
هومن درحالیکه با حرص و کالفگی میان پروندهها میگشت ،غرید:
 اهه ،پس کجاست؟!همان لحظه صدای متعجب نگار را از پشتسرش شنید.
 هومن ،اینجا چیکار میکنی؟!نگار جلوتر آمد و هومن بهسمتش چرخید .هول گفت:
 هی ...هیچی! تو اینجا چیکار میکنی؟!نگار مشکوک نگاهش کرد.
 سرهنگ یکی از پروندهها رو میخواست.قدمی به جلو برداشت و اخمی کرد.
 نگفتی ...اینجا چیکار داشتی؟!هومن که نمیتوانست به نگار دروغ بگوید ،سرش را پایین انداخت و مظلوم ،عین بچههایی که پنهانی از
بزرگترهایشان کار اشتباهی انجام دادهاند ،گفت:
 دنبال یه پروندهی قدیمی میگردم؛ باید دوباره و با دقت بیشتری بخونمش!نگار ابرویی باال انداخت.
 که اینطور ...یه پروندهی قدیمی و مختومه ...دقیقاً به چه دردت میخوره؟!787
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هومن سرش را باال آورد.
 قدیمیه ...ولی مختومه...سرش را به چپ و راست تکان داد و ابرویی باال انداخت .با شک و تردید گفت:
 بعید میدونم! فقط ظاهرش شبیه یه پروندهی مختومهست!نگار قدم دیگری جلو آمد و نگران ،خیره در چشمان هومن شد.
 یعنی چی؟! چرا اینجوری حرف میزنی؟! داری ...داری نگرانم میکنیها! حس میکنم داری یه چیزی رو ازممخفی میکنی!
هومن نفسش را بیرون فرستاد و غم چشمانش برای نگار آشکار شد.
 این یه پروندهی معمولی نیست ...مربوط به ...به خودمونه.چشمهای نگار درشت شد.
 منظورت چیه؟!هومن پوفی کشید و چرخید .دوباره مشغول گشتن میان پروندهها شد و آب دهانش را بهسختی از میان بغضی که در
گلویش سنگینی میکرد ،قورت داد.
 ازم نخواه برات توضیح بدم؛ چون سخته! فقط بدون اگه بتونم حتی یه سرنخ کوچیک هم از اون کثافتا پیدا کنم،تا عمر دارن راحتشون نمیذارم!
دستبند را از جیبش بیرون آورد و درحالیکه با خشم نگاهش میکرد ،در مشتش فشرد .بینیش را باال کشید و با
صدای دو رگهای گفت:
 باید تقاص تکتک گناهاشون رو پس بدن! نمیذارم یه آب خوش از گلوشون پایین بره!نگار که چند دقیقهای میشد باالی سرش ایستاده بود ،دست روی شانهاش گذاشت و آرام کنارش زانو زد.
 درکت میکنم...نگاهش را به دستبند دوخت و ادامه داد:
 الزم نیست برام توضیح بدی ماجرا چی بوده؛ چون من بدونم یا نه زیاد مهم نیست ...اما من تا آخرش باهاتم!نگاهش را باال آورد و به نیمرخ گرفتهی هومن دوخت .هومن سرش را چرخاند و نگاهش در نگاه پر اطمینان نگار
گره خورد .نگار لبخند کمرنگی زد و شانهی هومن را فشرد.
 من نمیتونم تو رو تو این حالوروز ببینم هومن ...حتی واسه یه لحظه! دلم میخواد خیلی زود دوباره بتونم اونلبخندای مهربونت رو ببینم و از شوخیا و دلقکبازیات حرص بخورم؛ پس تا اون موقعی که به هدفم برسم ،کنارتم!
هومن لبخند کمرنگی زد و همانطور خیره به چشمان عاشق نگار ماند .نگار اما زودتر به خود آمد و با عجله غرید:
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 پس بجنب! بگو چهجوری باید کمکت کنم؟! دنبال چهجور پروندهای باید بگردیم؟!هومن پوفی کشید.
 ممنون ،ولی گشتنت فایدهای نداره! خودم همهجا رو زیرورو کردم! انگار آب شده رفته زیر زمین.نگار لبخندی زد.
 نگران نباش! حتی اگه اینجوری که میگی هم باشه...چشمکی زد.
 باز هم نمیتونه از جلوی چشمای تیز من دربره!هومن تکخندهای کرد.
 باشه ،پس بگرد! پرونده راجع به یه قاچاقچی حرفهایه که هر بار به روشای مختلف از زیر دست پلیس دررفته!مختومهست؛ ولی در واقع نیست!
نگاهش دوباره رنگ غم گرفت و آرامتر ادامه داد:
 با این تفاوت که این بار زهر خودش رو ریخت ...انتقام ساالیی که بهخاطر تعقیب پلیس تو سختی زندگی کرده بودو بدجور از عموم و خانوادهش گرفت ...قرار نبود من قاطی جنایتاشون بشم؛ ولی ...شدم!
پوزخندی زد.
 به جرم اینکه همبازی پسرعموی بیچارهم بودم!من ،کارن و مادرش ،نباید قربانی عصیانگری و کینهتوزی اونامیشدیم...
نگار آهسته تکرار کرد:
 عصیانگری و ...کینهتوزی ...پس باید همین باشه!پرونده را بهطرف هومن گرفت و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 عصیانگران کینهتوز!هومن نگاهش را به پرونده دوخت و چشمانش برق زد.
 خودشه! ممنون.سریع آن را از دست نگار گرفت و مشغول بررسی کردنش شد.
 من مطمئنم...انگشتش را روی صفحه زد و ادامه داد:
 مطمئنم چیزایی که تو این پرونده نوشته شده ،کل ماجرا نیست! نمیگم دوروغه ،ولی حقیقت هم نیست! یهجورایی...به نظرم کامل نیست؛ اما آخرش دیگه واقعاً تخیلیه!
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نگار کمی روی نوشتهها دقیقتر شد و گفت:
 چرا همچین فکرایی میکنی؟!هومن با انگشت به آخرین تاریخ اشاره کرد و گفت:
 ببین ،ماجرای این پرونده چندین سال قبل از تولد من و کارن شروع شده و وقتی ما شیش-هفت ساله بودیم ،بعداز کلی مصیبت ،بدبختی و چیزایی که چند دقیقه قبل بهت گفتم ،تموم شد .یعنی حدودا بیست سال پیش! اونموقع
عموم ،یعنی سرهنگ احمدی ،مسئول این پرونده بود ،با اینکه جوون و بیتجربه بود؛ اما باالخره تونست کل اعضای
باند رو که خیلی وقت بود با روشای زیرکانه از زیر دست پلیس درمیرفتن دستگیر کنه و گروهشون رو از هم بپاشونه.
نگار شانهای باال انداخت و گیج رو به هومن پرسید:
 خب؟! االن این کجاش مشکوکه؟هومن نگاهش را به چشمان نگار دوخت.
 آخرش!به پرونده اشاره کرد و ادامه داد:
 پروندهای که پلیس حدود ده سال درگیرش بوده و روش تأکید داشته ،واقعاً عجیبه که همچین پایانی داشته باشه!سردستهی این باند ،غیرممکنه فرار کرده باشه؛ چون اگه اینطور بود ،هرگز این پرونده نمیتونست پیش بره؛ اما اینجا
شواهد و مدارکی هست که نشون میده اون به خارج از کشور فرار کرده و هیچ ردی ازش پیدا نشده .این موضوع نه
تنها بعید و عجیبه ،بلکه خیلی هم مسخره و مزخرفه! خودت فکرش رو بکن نگار ،یه آدمی که همهچیزش رو باخته...
شغل ،پول ،افرادش ،خونههاش و  ...هر چی که فکرش رو کنی! خب ،این آدم چطور میتونه فرار کرده باشه؟! حتی
فرار غیرقانونی از مرز هم یهسری شرایط و هزینه داره؛ برای همین من به گفتههای این پرونده اعتماد ندارم! من...
انگشت اشارهاش را میان دندانهای باال و پایینش فشرد.
 من باید حقیقت ماجرا رو بفهمم! ده سال کارن دنبالش بود ...حاال نوبت منه!نگار پوفی کشید.
 قبول! بیا تصور کنیم هر چی که تو میگی درست باشه...هومن عصبی میان حرفش پرید:
 تصور کنیم؟!پوزخندی زد.
 مرسی واقعاً! یعنی تو فقط در حد تصور من رو قبول داری؟!نگار حرصی پلکهایش را روی هم فشرد و از میان دندانهای قفل شدهاش غرید:
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 منظور من این نبود هومن!چشمانش را باز کرد و جدی گفت:
 بهتر نیست به جای این مزخرفات رو کارت تمرکز کنیم؟! بیا تصور...کالفه چشمانش را بازوبسته و نچی کرد.
 مطمئن باشیم حرفای تو درسته! خب ،حاال چطور میخوای از حقیقت سر در بیاری؟!ابرویی باال انداخت.
 مدرک دیگهای جز این پرونده داری؟هومن نگاهش را به نقطهی نامعلومی دوخت و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ،ولی میتونم گیر بیارم! چهجوری؟! تنها راهش اینه که برگردیم به بیست سال قبل ،برگردیم به اون اتفاقات و از اول ببینیمشون ،با دقت!نگار متحیر تکخندهای کرد.
 ببینم هومن نکنه دیوونه شدی؟! چندتا کارتون و فیلم تخیلی دیدی فکر کردی واقعاً ماشین زمان وجود داره؟!هومن با ابروهای درهم بهسمتش برگشت و جدی نگاهش کرد که نگار لبانش را برچید و پرسشگر و کنجکاو به او
چشم دوخت .هومن در همان حالت گفت:
 فهمیدن گذشته نیازی به ماشین زمان نداره .فقط کافیه کسایی که شاهد ماجرا بودن رو پیدا کنیم و مجبورشونکنیم اونقدر شفاف همهچی رو توضیح بدن که انگار خودمون دیدیم!
نگار نفسش را بیرون فرستاد.
 حرفای تو درست هومن ،ولی به نظرت کارنی که به گفتهی خودت ده سال دنبال فهمیدن حقیقت بوده ،چنینفکرایی به سرش نزده؟! اون حتماً کاری رو که تو میخوای انجام بدی ده سال پیش انجام داده و اگه نتیجه داده بود،
من و تو االن اینجا نبودیم!
هومن نگاهش را به زمین دوخت و آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد.
 میدونم نگار ...میدونم؛ ولی یه احساسی ...چه میدونم ،یه ندایی از اون تهمههای قلبم ...از عمق وجودم داره بهممیگه تو قراره موضوعی و بفهمی که کارن با وجود تمام هوش و ذکاوتش ،به یه دلیل یا شاید هم دالیلی نتونسته
بفهمه! بهم میگه ناامید نباشم ...دست نکشم! کارن تمام تالشش رو کرده درست ،ولی باالخره اون هم آدمیزاده ،شاید
چیزی از زیر دستش دررفته ...شاید ...شاید موضوعی در میون باشه که یه پسر بچهی هفده ساله بوده قادر به درکش
نبوده؛ پس نمیدونه چی به چیه! من به اون ایمان دارم؛ ولی ...نمیتونم ندای قلبم هم نادیده بگیرم!
791

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

مشتش را باز کردو به دستبند طالییرنگ خیره شد.
 از وقتی این لعنتی رو دیدم ،حس کردم قضیه فراتر از اون چیزیه که کارن پیگیرش شده! حاال خودم میخوامدنبالش برم ...دیگه نمیخوام اون پسربچهی ترسویی باشم که پشت کارن قایم میشد تا حتی اگه حقیقت آشکار شد
نبینتش! نمیدونم چه حسیه ...نمیدونم ...فقط میدونم که قدرت فوقالعادهای بهم داده! طوری که حاضرم تموم
دردسرای این راه رو به جون بخرم!
نگار قدمی به جلو برداشت و دست روی شانهاش گذاشت.
 به جون بخری نه ...بخریم!هومن ذوقزده و متعجب نگاهش کرد.
 ی ...یعنی تو حرف ...حرفام رو باور داری؟!نگار لبخند اطمینانبخشی زد.
 همیشه داشتم!خندید.
 فقط زمان میبره تا بتونم باهاشون کنار بیام! خب ،حاال نقشه چیه؟!هومن لبخند کجی زد و به اسمی که پایین صفحه نوشته شده بود ،اشاره کرد.
 سرهنگ عطایی! اون کسی بوده که به پرونده و کار عموم نظارت میکرده ...پس باید چیزای زیادی بدونه!نگار سری تکان داد.
 اوم ...البته اگه تا حاال جنازش نپوسیده باشه!هومن پوفی کشید.
 انشاءاهلل که اینطور نباشه! اون فعالً تمام امید منه!نگار دستبهسـ*ـینه پرسید:
 خب ،حاال میخوای از کجا پیداش کنی؟! اگه عمرش رو به من و تو نداده باشه هم حتماً تا حاال بازنشست شده ویه گوشهی دنج و آروم واسه گذروندن باقی عمرش ،بدون دغدغه و استرس پیدا کرده!
هومن نغسش را بیرون فرستاد.
 آره.چشمکی زد.
 پس با این حساب پیدا کردنش نباید خیلی سخت باشه!نگار یک تای ابرویش را باال انداخت.
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 اگه تو اینطور میگی ...پس باید همینطور باشه!هومن لبخند کجی زد.
 ممنون!نگار اخمی کرد.
 بابته؟! اعتماد و کمکت! میدونی...آهی کشید و پشت به نگار ایستاد .نمیخواست وقتی جملهاش را میگوید در چشمانش نگاه کند!
 من جرئتش رو ندارم! فرقی نداره حقیقت چی باشه؛ در هر صورت من مثل یه غول بزرگ تصورش میکنم! من...من تنهایی نمیتونم از عهدهش بربیام! شاید حقیقت ...حقیقت ،اون دشمنیه که قراره من رو از پا دربیاره!
بهسمت نگار چرخید و لبخندی زد.
 ولی وقتی تو باشی ...دیگه ترسی ندارم!نگار هم لبخندی زد ،صورت هومن را با دستانش قاب کرد ،پیشانی اش را به پیشانی هومن چسباند و هردو همزمان
و آرام چشمانشان را بستند.
 من همیشه کنارتم ...چون من دیگه جرئی از تو شدم! بخوام هم نمیتونم ازت جدا شم!هومن دستانش را دو طرف صورت نگار گذاشت ،آب دهانش را قورت داد و لبخندی زد.
 هی ،مراقب باش! اگه عشقمون از عشق کارن و شیوا پیشی بگیره چی؟! کارن کلهم رو میکنه!نگار لبخند کجی زد.
 میگیره؛ چون من و تو چیزی رو داریم که کارن و شیوا ندارن؛ یه احساس مشترک ...یه درد عمیق!ابروهایش در هم رفت و افکارش در گذشته و آیندهاش غوطهور شد.
 عمیق و کهنه ...قدیمیه ،ولی عذابآور! مثل یه زخم که هربار سر باز میکنه و بیشتر از قبل آزارت میده ...بایدالتیامش بدی؛ ولی این آسون نیست! باید یه نفر کنارت باشه ...درکت کنه ...بدونه دردت از جنس چیه! شیوا هر چقدرم
که عالی و بینقص باشه ،نمیتونه تو این یه مورد با کارن همراه باشه و بفهمتش؛ ولی من و تو ...میتونیم!
هومن اخمی کرد ،چشمانش را باز ،سرش را کمی عقب کشید و متعجب به چشمان خیس و قرمز نگار خیره شد.
 منظورت چیه؟! تو ...تو گریه کردی؟!نگار سریع اشکهایش را پاک کرد و لبخندی ساختگی زد.
 فراموشش کن! حرفام رو نشنیده بگیر!لبخند روی لبش ماسید.
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 بذار مثل راز تو ،راز منم مخفی بمونه! اینطوری برای هردومون بهتره! در ضمن ،هر رازی ،باالخره به وقتش فاشمیشه!
***
دورهمی کوچک و جمعوجوری گرفته بودند؛ شاید برای خودشان که از صبح تا شب در اداره با پروندهها و آدمهای
جورواجور دستوپنجه نرم میکردند ،راهکار جالب و سرگرمکنندهای به منظور رفع خستگی بود؛ اما برای سایه که به
تازگی با پرهام نامزد کرده بود ،جو تازه و جذابی داشت!چند ماهی میشد که در زندگیش همهچیز تیرهوتار شده و این
دلخوشیهای کوچک را فراموش کرده بود؛ ولی حاال نگاه سرشار از عشقش را به مردی که کنارش ایستاده بود
دوخت .پرهام؛ شخصی که همراه با ابراز عشقش به سایه ،او را وارد مرحلهی جدیدی از زندگی کرده بود احساسات
رنگارنگ و مختلفی به سراغش میآمدند که توصیفی برای آنها نداشت! انگار که دوباره به زندگی بازگشته بود؛ اما
پرشورتر از قبل! حاال خانواده ،دوستان و مشغلههای جدیدی داشت .احساس میکرد سایهی نحس و شوم گذشته،
هرلحظه محوتر و در عوض روشنایی بود که جایگزین آن میشد .همهچیز را به فراموشی سپرده بود جز یک چیز؛
انتقام از میالد! هر چقدر هم که آیندهی روبهرویش رنگارنگ و زیبا به نظر میآمد ،نمیتوانست ظلمی را که این مرد
در حقش کرده بود ،فراموش کند! هنوز هم چهرهی نحس و نیشخند نفرتانگیزش جلوی چشمان سایه بود .اگر میالد
نبود ،هیچوقت هم سپهری نبود که او را وابستهی خود کند و سپس با رها کردنش و بدتر از آن ،فرار به همراه کثافتی
که از خواهر به او نزدیکتر بود ،تیری بر قلب کوچک و سادهاش بزند! با صدای کارن از افکارش بیرون آمد و سرش
را باال آورد.
 سالم به همگی .خوب جمعتون جمعهها!فرزین سریع بهسمتش رفت و با هم دست دادند.
 چرا انقدر دیرکردی؟! ما خیلی وقته منتظرتیم!کارن چشمان خستهاش را بازوبسته کرد و نفس عمیقی کشید.
 میدونم...نگاهش را به بقیه دوخت و لبخندی زد.
 شرمنده که منتظر موندین؛ باید قبل از رفتن یهسری کارای نیمهتموم رو تموم میکردم.خندید.
بهتون که گفتم منتظر من نمونین؛ ولی خودتون خواستین!مهیار خندید و ابرویی باال انداخت.
 حرفا میزنیا جناب سروان! مگه بدون شما هم میشه؟! بعدش هم ،ما تازه رفیق شدیم!794
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پرهام خندید.
 راست میگه .آم ...به خانمتون زنگ نمیزنین که بیان؟! اینجوری هم تنهایی حوصلهشون تو خونه سر نمیره هماینکه...
نگاهش را به سایه دوخت و ادامه داد:
 سایه دیگه تنها نیست.کارن لبخندی زد.
 چرا ،زنگش زدم اون هم تو راهه.سایه نگاهش را از کارن گرفت و به هومن که با اخم گوشهای ایستاده بود و درحالیکه زیر چشمی به کارن نگاه
میکرد ،تنها شنونده و نظارهگر بحثشان بود ،دوخت .برایش عجیب بود .پرهام و بقیه ،هومن را جور دیگری برایش
توصیف کرده بودند؛ یک آدم شوخطبع و وراج!
سقلمهای آرام به پهلوی پرهام زد.
 هی پرهام!با چشمانش به هومن اشاره کرد.
 این رفیقتون چشه؟! تو که گفتی آدم پرشور و شریه!پرهام نگاهش را به هومن دوخت و با خنده گفت:
 هی ستوان ،خجالت نکش اون چهرهی واقعیت رو رو کن!هومن نگاه چپچپی به پرهام انداخت که همان لحظه فرزین برای عوضکردن جو سنگین بینشان ،رو به پرهام گفت:
 خب تاریخ عروسیه شما دوتا شترمرغ عاشق که مشخص شده!نگاهش را به هومن دوخت و ادامه داد:
 شما کی قراره دست زنتون رو بگیرین و به سالمتی سر خونه زندگیتون برین؟!هومن جوابی نداد که مهیار کنار فرزین آمد و دستش را دور گردنش حلقه کرد .چند بار آهسته روی شانهی فرزین زد
و آهی کشید.
 زمانش چه اهمیتی داره آقا فرزین؟ ! مهم اصل کاره که جور شده! همه دارن مزدوج میشن ،غیر از من و تویبدبخت!
فرزین تکخندهای کرد ،دستش را دور گردن مهیار حلقه کرد و با لحنی که مشخص بود حرفش کامالً برعکس است،
گفت:
 بیخیال داداش ،مجردی رو عشقه.795
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همه خندیدند که با صدای زنگ موبایل هومن ،ساکت شدند و توجهها به او جلب شد .هومن با دیدن اسم روی
صفحه ،سریع تماس را برقرار کرد.
 الو نگار ،حاضری؟ ... خیلهخب ،پس من اومدم.تماس را قطع کرد و رو به بقیه گفت:
 ببخشید بچهها ،من باید برم!نگاهی سرسری به همه بهجز کارن که گیج و متعجب از تماس کوتاهش خیره به او نگاه میکرد ،انداخت و بعد از
خداحافظی سریع بهسمت خروجی پارک رفت .مهیار و پرهام که از ابتدا متوجه بیتفاوتیاش نسبت به کارن شده
بودند ،نگاهی پرسشگر به هم انداختند و با وجود کنجکاویشان ساکت ماندند؛ اما فرزین تحمل نیاورد ،نامحسوس
سقلمهای به پهلوی کارن زد و آهسته گفت:
 این چش بود؟! واسه چی امروز انقدر عصبانی بود؟! اصالً ...اصالً یهو کجا گذاشت رفت؟!کارن نفسش را پرحرص بیرون فرستاد و لب زد:
 قضیهش مفصله...به پرهام و مهیار اشاره کرد.
 اینجا جاش نیست! اونا به اندازهی تو به من و هومن نزدیک نیستن.فرزین سری تکان داد و دیگر چیزی نگفت .سایه که انگار تازه یاد قرارش افتاده بود ،نگاهش را به ساعت مچیاش
دوخت و هول رو به بقیه گفت:
 اِ ...ببخشید،م ...منم دیگه باید برم! ممنون از دعوتتون ...ممنون از همهتون .دورهمی خیلی خوبی بود!پرهام سریع گفت:
 میری خونه؟ بذار برسونمت.سایه کیفش را روی دوشش انداخت و لبخندی ساختگی رو به پرهام زد .احساس بدی از دروغی که قرار بود تحویلش
بدهد داشت؛ اما چارهی دیگری نداشت! سعی کرد لرزش صدایش را پنهان کند و با لحنی طبیعی گفت:
 آره ،اما الزم نیست تو برسونیم!سوییچ ماشینش را بیرون آورد ،جلوی چشمان پرهام تکان داد و ابرویی باال انداخت.
 خودم میرم؛ تو پیش رفقات بمون.پرهام با چشمان درشتشده پرسید:
796
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 مطمئنی؟!سایه لبخندی زد و سر تکان داد.
پرهام خندید.
 فکر کنم تو اولین زنی هستی که از اینکه شوهرت وقتش رو با دوستش بگذرونه عصبی نمیشی!سایه خندید.
 آخه چرا باید عصبی بشم عزیزم؟! خوش بگذره.رو به همه خداحافظی کرد و با سرعت بهسمت خروجی رفت .کارن هم که از رفتار هومن دلگیر شده و از طرف دیگر
قبل از آماده شدن برای فردا نیاز به استراحت داشت ،نگاهی به بقیه انداخت و لبخندی ساختگی زد.
 بچهها شرمنده؛ ولی منم دیگه باید برم!فرزین اعتراض کرد.
 اِ ،کارن! تو دیگه چرا؟! االن رسیدی!کارن خندید.
 فقط الزایمر رو کم داشتی که اون هم اضافه شد!فردا روز مهمیه ،یادت رفته؟!فرزین غرید:
 نهخیر ،خیلی هم خوب یادمه .حاال قرار نیست فردا شاخ غول بشکنی که از االن میخوای بری مسلح بشی! بابابمون دیگه!
کارن دوباره خندید و دستی روی شانهاش زد.
 باشه واسه یه روز دیگه که همه باشن و کل روز رو کنار هم جمع شیم.نگاهش را به مهیار و پرهام دوخت.
 مگه نه؟!هردو سر تکان دادند .کارن هم بعد از خداحافظی از آنها دور شد و بهسمت خروجی رفت که شیوا در دیدرسش قرار
گرفت .با چشمان درشتشده بهسمتش آمد و روبهرویش ایستاد.
 کجا؟! معلوم هست چته کارن؟! دعوتم میکنی بعد خودت داری میری؟!کارن کالفه و عصبی نچی کرد ،دستان شیوا را میان دستانش فشرد و لبخندی زورکی زد.
 شرمنده عزیزم ،اصالً یادم نبود خبرت کردم بیای!نگاه شیوا رنگ نگرانی به خود گرفت و خیرهی چشمان خسته و غمگین کارن شد .یک دستش را از میان دستانش
بیرون کشید و روی گونهی سرد کارن قرار داد.
797
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 چی شده کارن؟! واسه چی انقدر آشفته و کالفهای؟!کارن پوفی کشید.
 هومن ...کالفم کرده شیوا! معلوم نیست میخواد چیکار کنه ...من خیلی نگرانشم!شیوا نفسش را آهسته بیرون فرستاد و نچی کرد.
 االن کجاست؟!دستانش را به پهلویش زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نمیدونم ...با نگار قرار داشت. نگار؟شیوا سریع موبایلش را از کیفش بیرون آورد و گفت:
 خب این که نگرانی نداره عزیزم! من االن به نگار زنگ میزنم ازش میپرسم قضیه چیه.شماره گرفت و روی اسپیکر گذاشت.
 الو!شیوا سریع گفت:
 ا ...الو نگار ،کجایی؟ با هومنی؟صدای نگار رنگ نگرانی به خود گرفت.
 خونه ،نه هومن قرار بود بیاد؛ اما هنوز نرسیده .چطور مگه؟! ا ...اتفاقی افتاده؟! نه ...نه نگران نباش .ببینم هومن امروز با تو حرف زده؟ چیزی هست که ما ندونیم؟ شما واسه چی با هم قرارگذاشتین؟!
 راستش هنوز خودم هم دقیق نمیدونم! هومن رو امروز توی بایگانی دیدم ...داشت دنبال یه پروندهی قدیمیمیگشت!
چشمان کارن درشت شد.
 وای ...نه ،نه ،نه! هومن دیوونه نشو!گوشی را از دست شیوا کشید و جلوی دهانش گرفت.
 نگار اون بهت چی گفت؟ واسه چی داره میاد پیشت؟نگار با تعجب گفت:
 وا ...واهلل خودم هم نمیدونم! گ ...گفتم که یه پرودندهی قدیمی پیدا کرد و یه اسم نشونه هم داد .گ ...گفت بایدسراغش بریم!
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 اون اسم ...سرهنگ عطایی نبود؟!نگار کمی فکر کرد و سپس گفت:
 نه ،گمون نمیکنم!کارن نچی کرد.
 خیلهخب ،قراره کجا برین؟ نمیدونم ،هومن فقط بهم گفت آماده بشم .البته خودم ازش خواستم باهاش برم که تنها نباشه.کارن پوفی کشید.
 خیلهخب ،پس وقتی رسید حتماً ازش بپرس و خبرم بده .نذار کار اشتباهی انجام بده نگار! اون االن خیلی عصبیه...نمیدونه چیکار داره میکنه!
نگار چشمی گفت و کارن بعد از تشکر و خداحافظی قطع کرد .همراه شیوا بهسمت ماشین رفتند و سوار شدند .کارن
دستی میان موهایش کشید و استارت زد .شیوا دستش را روی دست کارن گذاشت و ناراحت پرسید:
 چرا انقدر نگرانی آخه؟! حرص نخور کارن! حاال که دیگه فهمیدیم نگارم دنبالشه؛ پس نگران چی هستی؟!کارن فرمان را میان دستانش فشرد و درحالیکه نگاهش روی نقطهای از خیابان خیره مانده بود ،سرش را به چپ و
راست تکان داد.
 نباید اینطور میشد شیوا ...نباید! هومن ...اون تازه جایی وایساده که من ده سال پیش بودم! اون عصبیه ...به همریختهست ...من میشناسمش؛ تو این شرایط هر آن ممکنه که کار اشتباهی ازش سر بزنه! اصالً ...اصالً نسبت به
این کاری که شروع کرده احساس خوبی ندارم! من ده سال از عمر و جوونیم رو روی اون پرونده گذاشتم ...نمیخوام
هومن هم اشتباه من رو تکرار کنه! نباید بکنه! ***
از ماشین پیاده شد و قفل را زد .حاال برای دومین بار روبهروی این عمارت بزرگ و شاهانه ایستاده و محو تماشای
معماری زیبایش شده بود! سعی کرد روی کارش تمرکز کند و بهسمت در ورودی رفت ،نفس عمیقی کشید و زنگ
را به صدا در آورد .بادیگاردها و خدمتکارها دیگر او را میشناختند؛ پس گیر الکی ندادند و چند دقیقه بعد روی مبل
داخل پذیرایی نشسته بود .خدمتکار برایش نوشیدنی گرمی آورد که همان لحظه با صدای سرحال و رسای شهاب
نگاهش ،بهسمت راهپلهی منتهی به طبقهی دوم کشیده شد.
 بهبه سایه خانوم! نمیدونستم انقدر بدقولی ،وگرنه تو رو همکار خودم نمیکردم!سایه لیوان نوشیدنی را روی عسلی قرار داد و از جایش بلند شد.
 سالم ،ببخشید! پیش پرهام و دوستاش بودم؛ برای همین زمان از دستم در رفت!799
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شهاب سری تکان داد و درحالیکه دستانش را پشت کمرش در هم قفل کرده بود ،با وقار از پلهها پایین آمد ،روبهروی
سایه ایستاد ،چند لحظهای با اخم نگاهش کرد و سپس نگاهش را به خدمتکار دوخت و گفت:
 تو میتونی بری!زن جوان چشمی گفت و بهسرعت از پذیرایی خارج شد .شهاب نگاهش را از زن گرفت و به سایه دوخت.
 اولین اشتباهت ،میشه اولین درست! هیچوقت نذار بقیه تو رو از هدفت دور کنن! اگه میخوای موفق بشی ،باید دورخوشگذرونی و وقت کشی با فکوفامیل و رفقات یه خط قرمز بکشی! کاری که میخوایم انجام بدیم خالهبازی
نیست؛ پس لطفاً خوب روش تمرکز کن!
سایه نگاهش را به زمین دوخت و سرش را تکان داد .شهاب لبخند کمرنگی زد.
 خوبه.به مبل اشاره کرد.
 بشین ،باهات حرف دارم!سایه سریع نشست و درحالیکه نگاهش را به زمین دوخته بود ،منتظر ماند تا شهاب لب باز کند.
 چقدر دوستش داری؟!سایه متحیر سرش را باال آورد و با چشمان گردشده به چهرهی بیتفاوت شهاب خیره شد .شهاب لبخندی زد.
 خیلی بهش وابستهای ،نه؟!سایه اخمی کرد.
 منظورت چیه؟! فکر نمیکنم این چیزا به شما ربطی داشته باشه!شهاب پوزخندی زد ،لیوان نوشیدنیاش را روی عسلی قرار داد و دوباره خیره به چشمان عصبی سایه شد.
 اتفاقاً ربط داره! خیلی هم ربط داره!سایه یک تای ابرویش را باال انداخت .شهاب ادامه داد:
 عشق خوبه ...وابستگی به شخصی که عاشقشی قشنگه ...ولی نه برای دختری با شرایط تو! این وابستگی و عالقه...ممکنه کار دستت بده؛ برای همین میخوام حد و اندازش رو بدونم.
ابرو باال انداخت.
 آخه زیاد اهل ریسک نیستم!سایه سری تکان داد و نفسش را بیرون فرستاد.
 می فهمم ...اما الزم نیست نگران چیزی باشی!شاید خیلی جالب نباشه؛ اما زندگی عاشقانهی من و اهدافم از همجداست و مطمئن باش قبل از اینکه بیام اینجا و روبهروت بشینم ،فکر این چیزا رو کردم!
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شهاب سری تکان داد.
 هوم ...یعنی از اینکه قرار نیست شوهرت چیزی راجع به این موضوع بدونه ...ناراحت نیستی؟! معلومه که نه! تو فقط همکارمی ...نه یه دوست و نه هیچچیز دیگهای! پس چه لزومی داره ناراحت باشم؟! کاریکه من دارم انجام میدم درست شبیه کار پرهام و تمام همکاراشه! مگه اونا همکاری و جزئیات پروندههاشون رو با
خانوادشون در میون میذارن؟! نه ...این موضوع هم دقیقاً برای من مثل یه پروندهی پر از جنایته ،پروندهای که قراره
با مردن میالد بسته بشه ...پس لزومی نداره که پرهام بدونه! از طرف دیگه ،اگه اون موضوع رو بفهمه ،مسلماً سعی
میکنه جلوم رو بگیره ،همون طور که من اگه بفهمم اون قراره مأموریت خطرناکی بره ،سعی میکنم هرجور شده
مانعش بشم؛ ولی من این رو نمیخوام! خودت االن گفتی که نباید بذارم هیچکس مانع هدفم بشه!
شهاب پوزخندی زد.
 جالبه ...پس تو هم خدا رو میخوای ،هم خرما رو!سایه نفسش را بیرون فرستاد و نگاهش را به سرامیکها دوخت.
 نمیدونم ...شاید حق با توئه! شاید از خودخواهیم بوده که پرهام رو وارد زندگیم کردم! اما من...نگاه پر معنایش را به چشمان شهاب دوخت.
 من نمیتونستم اون رو از خودم برونم!تکخندهای کرد.
 میدونی ...وقتی برای اولین بار نگاه عجیبش رو خودم احساس کردم ...وقتی اون حرفا رو از زبونش شنیدم ...اونابراز احساسات ...اون با همه فرق داره! چشماش ...با من حرف میزنن و لبخندش ...لبخند روی لب من میاره! این...
این خیلی عجیبه! من هیچوقت ...هیچوقت همچین حسی نسبت به سپهر نداشتم!
شهاب لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد.
 که اینطور!از جا بلند شد و دستانش را داخل جیب شلوارش فرو برد.
 قانع شدم ،همراهم بیا!سایه از جایش بلند شد و متعجب پشتسر شهاب راه افتاد .شهاب از در پشتی خانه خارج شد و وارد باغ بزرگ ساختمان
شد .درختانی که با وجود سرمای هوا هنوز هم سبز و زیبا مانده بودند ،همراه با استخر بزرگی که فوارهای وسط آن
نصب شده بود ،جلوه ی خاصی به محیط وسیع آنجا میداد .حیاط جلویی زیبا بود؛ اما اصالً قابل مقایسه با اینجا نبود.
سایه که از دیدن اینهمه زیبایی انگشت به دهان مانده بود ،با صدای شهاب به خود آمد.
 هی تو! میخوای تا شب اونجا وایسی؟!801
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سایه سری تکان داد و بهسمت شهاب دوید .شهاب چند قدم دیگر جلوتر رفت و سپس در انباری را باز کرد .سایه قبل
از اینکه وارد شود ،اخمی کرد و پرسید:
 واسه چی داری تو انباری میبریم؟!شهاب از جلوی در کنار رفت که تازه فضای داخل انباری جلوی چشمان سایه ظاهر شد.
 چون نمیشه این تجهیزات رو تو خونه نگه داشت!پوزخندی زد.
 ممکنه یه ترسو مثل تو بیاد سراغشون و خودش و بقیه رو به فنا بده!سایه که از دیدن آنهمه اسلحه ،با طرحها و اندازههای مختلف ،متحیر و هم چنین وحشتزده شده بود ،لب زد.
 چ ...چقدر زیاد! با ...با اینا چیکار میکنی؟!شهاب سایه را به داخل هدایت کرد و خودش هم وارد شد .دستی روی یکی از تفنگهای شکاری کشید و لبخند
کجی رو به سایه زد.
 شکار حیوون ،انسان و حیوونای انساننما!سایه چرخی دور خود زد که ناگهان اسلحهای را در فاصلهی چند میلی متری صورتش دید .جیغ بلندی کشید و عقب
پرید که شهاب اسلحه را پایین آورد .سایه دست روی قبلش که هزار میزد ،گذاشت و نفسنفسزنان توپید.
 معلوم هست چیکار میکنی؟! نزدیک بود سکته کنم!شهاب اسلحه را کنار گذاشت.
 درس دوم ،یک لحظه غفلت ،مساوی با نابودی!سایه که کمی آرامتر شده بود ،دلخور غرید:
 میتونستی یهذره مهربونتر آموزش بدی!شهاب پوزخندی زد و اسلحهی دیگری برداشت ،آن را بهطرف سایه گرفت که دوباره وحشتزده عقب پرید .شهاب
با همان حالت ،نگاه معناداری به چهرهی رنگپریدهاش انداخت
 آمادهای؟سایه با شک به اسلحه نگاه کرد و سری تکان داد .شهاب اسلحه را جلوتر گرفت.
 پس بگیرش!سایه دست لرزانش را جلو آورد و بدنهی سرد اسلحه را میان انگشتان یخزدهاش فشرد .شهاب توپید:
 درست بگیرش!802
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سریع به حرف شهاب گوش کرد و اسلحه را درست گرفت .شهاب دست سایه را گرفت و باال آورد ،باال و باالتر ،تا
اینکه سرانجام خودش را نشانه گرفت! سایه با چشمان گردشده لب زد:
 چی ...چیکار میکنی؟!شهاب جدی خیرهی چشمانش شد.
 من رو بزن!سایه توپید:
 چی؟!شهاب دستش را محکمتر گرفت و با صدای بلندتری گفت:
 چرا دستات میلرزن؟! محکم باش ...بیرحم!فریاد زد:
 شلیک کن!سایه که از داد شهاب جا خورده بود ،چشمانش را بست و اشکهایش جاری شد.
 خواهش میکنم شهاب! اذیتم نکن...شهاب بلندتر فریاد زد:
 گریه دردی رو دوا نمیکنه! گریه انتقام تو و پگاه رو از میالد نمیگیره ...پس شلیک کن!سایه به خود لرزید؛ اما کاری انجام نداد .شهاب بلندتر داد زد:
 مگه نشنیدی چی گفتم؟! بزن! تمام عصبانیتت رو روش بذار!سایه سرش را تکان داد و هق زد
 نمیتونم شهاب ...نمیتونم! باید بتونی!دست سایه را کشید و لولهی اسلحه را روی پیشانی خود قرار داد .سایه چشمانش را باز کرد و وحشتزده جیغ زد.
 چیکار میکنی؟!شهاب توپید:
 گفتم بزن!سایه سرش را به چپ و راست تکان داد .شهاب با بلندترین صدای ممکن فریاد زد:
 بزن!803
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سایه چشمانش را بست و با شک و تردید ماشه را فشرد؛ اما همان لحظه شهاب محکم دستش را همراه با دست سایه
کشید و سقف را هدف گرفت .با صدای شلیک گلوله ،سایه جیغی زد و چشمانش را باز کرد .شهاب با لحن
تمسخرآمیزی غرید:
 هی شازده! مواظب باش به خودت شلیک نکنی کوچولو!سایه نگاه وحشتزده و خیسش را به شهاب که صحیح و سالم روبهرویش ایستاده بود ،انداخت و بریدهبریده پرسید:
 ت ...تو خوبی؟!شهاب پوفی کشید.
 با این سرعتعملی که تو داری ،میالد حتی اگه مثل من ،تو فاصلهی چند سانتی متریت هم باشه ،نه تنها سالممیمونه ،بلکه راحت یه شصت-هفتاد متری هم ازت دور میشه!
سایه نفس راحتی کشید و اشکهایش را پاک کرد .شهاب لبخندی زد.
 این درسته! خودت باید اشکای خودت رو پاک کنی ...هیچکس مرحم دردت نیست!جلوتر آمد و اسلحه را به دست سایه داد ،پشت سرش ایستاده ،با دو دست دستانش را گرفت و انگشت سایه را همراه
انگشت خودش روی ماشه قرار داد ،فضای بیرون را هدف گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:
 دردات ...غصهها و عصبانیتت ...هیچکدوم و توی خودت نریز! همه رو یهجا جمع کن و با شلیک این گلوله فریادشبزن! تردید نکن ...این سالح ،تنها رفیق و همدم واقعیه توئه؛ بذار باهات هم صدا بشه ...بذار غمای وجودت رو فریاد
بزنه! حاال ،با من تکرار کن! زندگی من...
سایه همچنان سکوت کرده بود .شهاب توپید:
 تکرار کن!سایه با صدای لرزانی گفت:
 ز ...زندگی م ...من...شهاب غرید:
 بریدهبریده نه ،کامل و واضح!سایه آب دهانش را قورت داد.
 زندگی من... زندگی من ،بهخاطر اون بیشرف به کثافت کشیده شد...بغض گلویش ،حرف زدن را برایش دشوار کرده بود .بهسختی تکرار کرد:
 بهخاطر اون بیشرف به کثافت کشیده شد...804
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 کسی که الیق نیست ،حتی تو آتیش جهنم بسوزه!سایه بینیاش را باال کشید و صدای دورگه ،اما رسایش ،در فضای کوچک انباری پیچید.
 کسی که الیق نیست ،حتی تو آتیش جهنم بسوزه! اون خانوادهی من و خوشیای من رو ازم گرفت...سایه بغضش را قورت داد و انگشتش را روی ماشه فشرد .شهاب از این حرکتش لبخند رضایتمندی زد و منتظر ماند
تا جملهاش را تکرار کند.
 خانوادهی من و خوشیام رو ازم گرفت... تمام روزای سیاه و نفرتانگیز عمرم رو اون برام رقم زد...سایه پلکهایش را باز و بسته کرد تا جلویش را واضحتر ببیند و اخم غلیظی کرد.
 تمام روزای سیاه و نفرتانگیر عمرم رو اون برام رقم زد... اون یه آشغاله ،که حتی الیق یه مرگ طبیعی نیست! یه آشغال ...که حتی الیق مرگ طبیعی نیست... پس باید به دست من کشته بشه! باید به دست من کشته بشه... خوبه ،تکرار کن! مثل من که بارها و بارها ،هر روز و هر شب تکرار کردم! اونقدر تکرار کن تا ملکهی ذهنت بشه...هیچ جملهای غیر از این نباید روی لبا و افکارت نقش ببنده! تکرار کن و ماشه رو بکش!
 باید به دست من کشته بشه... بگو ،دوباره بگو! باز هم بگو ...مهم نیست چند بار؛ ده بار ،صد بار ،هزار بار ...ده هزار بار! باید کشته بشه ...به دست من! کشته ...باید کشته بشه! کشته بشه ...باید! باید کشته بشه!از عصبانیت نفسنفس میزد .چشمانش را بست و در یکآن ماشه را فشرد .صدای شلیک گلوله لبخند رضایتمندی
روی لبهای شهاب آورد .خوشحال از اینکه تدریسش موثر واقع شده ،دست سایه را رها کرد ،عقبعقب رفت ،شروع
کرد به دستزدن و با صدای بلند گفت:
 خیلی خوب بود ...آفرین!سایه که حاال دیگر اشکهایش روی صورتش خشک شده بود ،بهسمت شهاب برگشت ،خیرهی چشمانش شد و
آهسته لب زد:
 ممنون...شهاب لبخندش را خورد و جدی شد.
805
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 اما این کافی نیست! باید بارها شلیک کنی ...بارها تکرار کنی! هر جملهای که میگی ،باید همراه با فریاد تفنگتباشه! باید خیلی بیشتر تمرین کنی ...خیلی خیلی بیشتر! دوباره هدف بگیر ،تکرار کن!
سایه سرش را تکان داد ،دوباره دست روی ماشه گذاشت ،چشمانش را بست و جمالتی که همراه شهاب گفته بود،
زیر لبش تکرار کرد؛ بارها و بارها و هر بار که میخواست شلیک کند ،این جملهها در ذهنش تکرار میشد.یک تیر،
دو تیر ،سه تا ...و در نهایت وقتی به خود آمد که خشاب اسلحهاش خالی شده بود!
***
فلش بک :بیست سال قبل
از پشت دستش را بهسمت کمری شلوارش برد و قدمی به جلو برداشت.
 اشتباه خیلی بزرگی کردی ...خیلی! تو مثالً دوست من بودی ...هیچ فکرش رو نمیکردم بهخاطر خودشیرینی ،پیشبابا جونت انقدر راحت من رو بفروشی!
مردمک طوسیرنگ چشمان بهادر لرزید و نگاه سرخشده از اشک و پر نفرتش را به نگاه بیرحم کسی که تا دیروز
بهترین دوستش بود ،دوخت .پوزخندی پر تأسف زد.
 دوست؟! میدونی ،از خودم متنفرم که اینهمه سال دوست و همدم آدم پست و نفرتانگیزی مثل تو بودم! منخودشیرینی نکردم ،فقط کاری که الزم بود رو انجام دادم! دوتا از بزرگترین جرمای یه آدم شرور و بد ذات رو کردم!
قطرههای اشک روی گونههایش جاری شد.
 چندتا دیگه جرم رو نشده داری؟ ها؟! کسی چه میدونه ...شاید رو دست مجرمایی که دستگیرشون هم میکنیزده باشی!
خون جلوی چشمانش را گرفت و در یک حرکت ،اسلحهاش را از کمریاش بیرون کشید ،بهترین دوستش را نشانه
گرفت و توپید:
 خفه شو! من خیلی باهات مدارا کردم ...بارها ازت خواستم دهنت رو ببیندی تا رابـ ـطهمون مثل همیشه باقی بمونه؛اما تو چی؟! هه! با لو دادن من و حرفای امروزت رسماً گور خودت رو کندی! من فکر میکردم اگه رابـ ـطهی
دوستیمون جلودارت نشه...
ابرویی باال انداخت.
 الاقل بهخاطر بیوه نشدن نوعروست و دل پدر بیچارهت هم که شده ،دست از لجبازی برمیداری!بهادر سری به نشانهی تأسف تکان داد.
 سکوت میکردم که چی؟!ابرویی باال انداخت و با صدایی لرزان و دورگه گفت:
806
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 که یه عمر با عذاب وجدان زندگی کنم؟! یا نکنه فکر کردی منم مثل توام؟! بهخاطر منافع خودم دست به هر کاریمیزنم و آخر شب با خیال راحت سرم رو میذارم رو بالشتم و میخوابم؟!
مرد خشاب اسلحهاش را کشید و نفسش را پر حرص بیرون فرستاد.
 دیگه داری زیادی وراجی میکنی! رفیق عزیزم کشتنت برام خیلی سخته ،ولی مجبورم!بهادر پوزخندی زد.
 هه! سخت؟! واسه کسی که به خاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرش هم به خطر بندازه و مرگش هیچاهمیتی براش نداشته باشه ،هیچ محدودیتی وجود نداره! کلمهی سخت ،تو رسیدن به خواستههای حقیر آدمای پستی
مثل تو معنایی نداره؛ پس راحت باش!
مرد پوفی کشید و شروع به قدم زدن دورتادور بهادر کرد.
 تو همیشه لجباز بودی؛ ولی خب راست میگی! برای من خیلی بد نشد! با کشتن تو میتونم با یه تیر دو نشونمیزنم! هم یه آدم خالهزنک و بیمعرفت رو اون دنیا میفرستم ،هم دیگه کسی باقی نمیمونه که بخواد متهمم کنه!
خندید و حاال که دوباره سر جای اولش رسیده بود ،جلوی بهادر ایستاد و ابرویی باال انداخت.
 آخه کدوم احمقی حرفای یه آدم روانی رو باور می کنه؟! ها؟!بهادر متعجب و گیج از حرفهایش نگاهش کرد .مرد پوزخند زد.
 شرمنده ،ولی زحماتت به هدر رفت!آهی ساختگی و سوزناک کشید و دوباره مشغول چرخیدن دور بهادر شد.
 چقدر غمانگیز! از فردا ماجرای روانی شدن یه پدر به خاطر مرگ هولناک تنها فرزندش ،پسری که سالها منتظراومدنش بود و بیش از حد وابستهش ،سر زبونا میافته! اون همینجوریش هم با مرگ تو نابود میشه ،ولی...
دوباره روبهروی بهادر ایستاد و نیشخندی زد.
 من میتونم به واقعیتر نشون دادن و سرعت بخشیدن این کار کمک کنم! راه حلش فقط یه جام نوشیدنی همراهبا یهکم روان گردانه!
چشمان بهادر درشت شد و به خود لرزید .مرد مسـ*ـتانه خندید.
 واو! عجب فیلمی بشه! سرهنگ اسم و رسمدار و پر افتخار اداره ،دچار اختالالت اعصاب و روان شده...نچنچی کرد.
 دیگه اصالً واسه موندن تو این شغل مناسب نیست! هیچکس نمیتونه به حرفا و تصمیماتش اعتماد کنه...بهادر که از این همه پستی و شرارت زبانش بند آمده بود ،فقط میتوانست با چشمان درشتشده و قلبی شکسته،
خیره نگاهش کند .مرد ادامه داد:
807
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 مرگ تو همهی مشکالتی که به وجود آوردی رو همراه خودش به گور میبره؛ اما هیچ دلم نمیخواست تو خونهیخودت خونت رو بریزم؛ ولی ...تو مجبورم کردی!
مرد آرامآرام ماشه را فشرد و لب زد:
 خداحافظ رفیق...بهادر آهسته پلکهای لرزانش را بست و صدای شلیک گلوله سکوت بینشان را شکست.
***
هنوز برای تفریح و جوانی خیلی پیر نشده بود؛ اما اصالً حوصلهی اینجور مهمانیهای پر سروصدا و بیحریم را
نداشت .مخصوصاً حاال که حرفهای پسرش راجع به یکی از بهترین همکارانش ،مدام در ذهنش تکرار میشد و هنوز
هم توانایی هضمشان را نداشت! پسرش را خوب میشناخت!مطمئن بود از آن دسته افرادی نیست که بهخاطر خصومت
شخصی یا حسادت به برتر بودن شخصی نسبت به خودش ،به دنبال عیب و ایراد گذاشتن روی او ،آن هم چنین عیب
بزرگ و وحشتناکی باشد! فکرش حسابی به هم ریخته بود و از طرفی باید این مهمانی کوفتی را بهخاطر مأموریت
مهمی که داشتند ،تحمل میکرد! با صدای پسری که منتظرش بود به خود آمد و سرش را باال آورد.
 قربان با من کاری داشتین؟با اخم خیرهاش شد.
 آره ،باهات حرف دارم .بهادر ...راجع بهت یه چیزایی میگفت؟!مرد اخمی کرد.
 چی میگفت؟!با دیدن خدمتکاری که با یک سینی حاوی چند عدد جام نوشیدنی بهسمتشان میآمد ،بشکنی زد.
 بیا اینجا!خدمتکار بهسرعت بهسمتشان آمد و سینی را جلویشان گرفت .مرد زیر چشمی نگاهش کرد.
 بدون الکلن دیگه؟!خدمتکار بلهای گفت و مرد هم لبخندی زد.
 خوبه!جام خودش را که برداشت ،نامحسوس به خدمتکار اشاره کرد که جام باقیمانده و تعیین شده از قبل را به کناریش
تعارف کند .مرد میانسال بعد از برداشتن نوشیدنی و رد کردن خدمتکار ،خیره به چشمان کمرنگ شخص مقابلش
پرسید:
808

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 خب ...میدونم که میدونی بهادر چیا راجع بهت ،بهم گفته! توضیحی واسه حرفاش داری یا اینکه ...منتظر روزدادگاه میمونی؟!
مرد پوزخندی زد ،جرعهای از مایع قرمزرنگ را نوشید و آهی کشید.
 امروز احتماالً بدترین روز عمر من هست و ...تا ابد خواهد بود؛ چون مشوق من ...مردی که من رو ساخت و هرلحظه کنارم بود ...امروز خیلی راحت من رو قضاوت کرد! اون پسرتونه ،درست ...اما هیچ فکرش رو نمیکردم باور
کردن دو کالم حرف بیسند و مدرکش رو به باورکردن درستکاری و روراستی آدمی که چند سال دست راستتون
بوده ،ترجیح بدین! سرهنگ ...شما با این کار دل من رو شکستین؛ بد جور!
سرهنگ با حرص نفسش را بیرون فرستاد ،یک نفس نوشیدنیاش را سر کشید ،لیوانش را روی میز کوبید و با چشمان
عصبی خیرهی نگاه غمگین مرد شد.
 بهادر هیچوقت به من دروغ نمیگـه ...اصالً تو ذاتش نیست! تو بهترین رفیقش هستی؛ پس خوب این موضوع رومیدونی .اون بیدلیل حرفی نمیزنه؛ حتماً یه چیزی دیده!
مرد غم بیشتری در چشمان فریبدهندهاش ریخت.
 قربان...با صدای هول و وحشتزدهی ستوان محمدی حرفش نصفه ماند.
 جناب سرهنگ!سرهنگ که حالت عجیب و جدیدی داشت؛ اما کامال هوشیار بود ،سریع بهسمتش چرخید.
 چی شده؟!ستوان جوان که در گفتن حرفش تردید داشت ،ایستاد و سرش را پایین انداخت.
سرهنگ اخمی کرد.
 پرسیدم چی شده؟! کسی از بچهها لو رفته؟!ستوان با تردید سرش را باال آورد و لب زد:
 پ ...پسرتون...چشمان سرهنگ درشت شد.
 پسرم چی؟!مرد با نگرانی توپید:
 بهادر؟! چی شده؟!ستوان با دستانی لرزان و چشمانی نگران لب زد:
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 ه ...همراه من بیاین!سرهنگ بهسرعت پشتسر جوان راه افتاد و مرد درحالیکه جامش را روی میز قرار میداد ،پوزخندی نامحسوس زد.
 منتظر بزرگترین شوک زندگیت باش ...جناب سرهنگ!نفسش را بیرون فرستاد و پشتسر آنها رفت.
***
همیشه اینجور مراسمها برایش خستهکننده و طاقتفرسا بود؛ یک جور شکنجه! صدای هقهق و فریاد بقیه روی
مخش بودند و اعتقاد داشت برای کسی که رفته دیگر نباید خودمان را اذیت کنیم! البته حق هم داشت! قلب سنگی
و سیاه او معنای این اشکها و عزاداریها را نمیفهمید! پستفترتی که نزدیکترین اشخاص زندگیاش را بهخاطر
منافع خودش به کام مرگ کشانده بود ،چرا باید به خاطر رفتن آدمها از این دنیا اندوهگین میشد؟! مخصوصاً که این
بار ،در مراسم ختم بزرگترین تهدید زندگیاش حضور داشت؛ بهترین دوست سابقش! پس نه تنها اندوه نداشت ،بلکه
بهخاطر پنهان کردن خوشحالیاش از جمع کناره گرفته بود! گوشهای برای خود ایستاده بود و همانطور که به
چشمان سرخ سرهنگ مینگریست ،از تصور ادامهی ماجرا ،پوزخندی روی لبانش نقش بست؛ اما صدای آرام و دلنشین
ان زن ،که البته برای او جز خراشی بر قلب سنگیاش نبود ،او را به خود آورد .خیره به صورت کشیدهی همسرش،
که حاال در میان آن چادر مشکیرنگ ،سفیدتر به نظر میرسید شد و منتظر ماند تا حرفش را بزند.
 بچه یهکم حوصلهش سر رفته ،بریم؟مرد زیر چشمی به پسربچه که چادر مادرش را میان مشتش گرفته بود و با ان تیلههای آبیرنگ منتظر به پدرش
خیره شده بود ،نگاه کرد .نفسش را بیرون فرستاد و دوباره نگاهش را به چشمان همسرش دوخت.
 از اول هم که بهتون گفتم نیاین!زن جوان اخم کمرنگی کرد و غرید:
 منم گفتم که زشته نیایم!مرد نگاه چپچپی به او انداخت.
 شما برین! من باید بمونم ...سرهنگ ازم خواسته منتظر بمونم که راجع به پرونده صحبت کنیم .میدونی که چقدرمهمه نه؟! پس شما با آژانس برین.
همسرش با تردید سری تکان دادو بعد از خداحافظی ،نگاهش را به پسربچهاش دوخت.
 بریم عزیزم.پسربچه دست مادرش را گرفت و رو به پدرش گفت:
 خدافظ بابایی ...زود خونه بیا.810
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مرد لبخندی از روی اجبار زد و سرش را به آرامی تکان داد .بعد از رفتن آنها دوباره با همان پوزخند ،خیره به سرهنگ
منتظر ماند .کمکم هوا رو به تاریکی میرفت و مردم یکییکی پس از تسلیت گفتن مجدد ،راهی خانههایشان میشدند.
حاال دیگر فقط فامیلهای درجه یک باقی مانده بودند .مرد جلو رفت و آرام دست روی شانهی سرهنگ گذاشت.
سرهنگ رویش را برگرداند و با چشمان به خون نشستهاش خیره به مرد شد .مرد با تردید گفت:
 باید باهاتون صحبت کنم قربان.سرهنگ آب دهانش را بهسختی از میان بغضش قورت داد.
 االن نه...مرد پافشاری کرد.
 خواهش میکنم سرهنگ! شما هیچ فرصتی واسه اثبات خودم به من ندادید! میدونم که االن تو شرایط خوبینیستین ...پسرتون ک...
سرش را پایین انداخت و ادامه داد:
 کشته شده و شما هنوز نتونستین هضمش کنین و قاتلش هم که ...که معلوم نیست کیه و کجاست؟! میدونم چقدرگیج و آشفتهاین؛ ولی لطفاً ...لطفاً درکم کنین! من نمیخوام اعتماد شما رو از دست بدم!
سرهنگ که او را مثل پسر از دسترفتهاش میدانست ،نتوانست در مقابل اصرارش نه بیاورد و از جا برخواست.
 خیلهخب ...بگو!مرد لبخند کمرنگی زد.
 ممنون سرهنگ ...ولی اینجا نه! لطفاً بریم اتاقتون!سرهنگ سری تکان داد و بهسمت اتاقش راه افتاد .مرد پشتسرش وارد اتاق شد و نامحسوس در اتاق را قفل کرد.
سرهنگ همانطور که بهسمت میزش میرفت ،گفت:
 چرا خواستی بیایم اینجا؟!برگشت و ابرویی باال انداخت.
 خواستی پیش همکارات ابروت نره؟! نکنه به خودت شک داری سروان؟!مرد لبخند کجی زد و درحالیکه دو دستش را پشتش گرفته بود ،جلوتر آمد.
 نه قربان ...اینجوری خواستم آخه...یک متری سرهنگ ایستاد و خیره به چشمانش شد.
 میدونی ،شما خیلی کار درستی سرهنگ! یه عالمه بپا داری؛ واسه همین هم...سرهنگ مشکوک از لحنش اخمی کرد.
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 منظورت چیه سروان؟!مرد نزدیکتر شد و پوزخندی زد.
 واسه همین ...نمیشه به اون راحتیا که پسرت رو کشتم بکشمت!همان لحظه دستش را که سرنگ بزرگی در آن نگه داشته بود جلو آورد ،درحالیکه با دست دیگر گردن سرهنگ را
میفشرد ،محکم سوزن را در پوستش فرو برد.
 این هم از دومیش!سرهنگ با چشمان گردشده و وحشتزدهاش خیره به آبی کمرنگ چشمان بیرحم سروان شد و ناباور از کردهاش ،به
آرامی لب زد.
 ت ...تو...سروان پوزخندی زد و با حرص گفت:
 آره من! همونی که نباید راجع بهش تردید میکردی!سرهنگ که رنگ از رخش پریده بود و آرامآرام پاهایش سست میشد ،لب زد:
 ای ...این چی بود؟! م ...من به ت ...تو اعتماد...سروان خندید و همراه با خم شدن سرهنگ ،خم شد.
 مشکل همینه سرهنگ ...اعتماد! میخوام یه درس خیلی خیلی بزرگ ،به بزرگترین استاد و مشوقم بدم! گوشمیدی؟ ها؟! نباید به هیچکس اعتماد کرد ...هیچکس! این هم یه نصیحت ...گرچه دیگه خیلی واسه گفتنش دیر بود!
خندهای هیستیریک سر داد و پیرمرد را به گوشهای پرت کرد.
 دیگه خیلی کار کردی سرهنگ! باید از این به بعد رو استراحت کنی!پوزخندی زد و با چشمکی نگاهش را از چهرهی رنجور سرهنگ گرفت .قفل در را باز کرد و از اتاق بیرون رفت .در
را به هم کوبید و گوشهای دیگر ،برای ادامهی نمایش منتظر ماند.
هنوز نیم ساعت نشده بود که به مراد دلش رسید؛ همهی اقوام دورتادور سرهنگ ایستاده بودند و متعجب و وحشتزده
از رفتار عجیبش ،سعی در آرام کردنش داشتند؛ اما او که انگار دیگر خودش نبود و هرلحظه از لحظه قبل بدتر میشد!
همسرش وحشتزده دستانش را گرفت و خیره به چشمانش گفت:
 تو ...تو چت شده مرد؟! چرا حرف نمیزنی؟! یه چیزی بگو! نکنه دیوونه شدی؟!سروان که از دور نظارهگر ماجرا بود ،پوزخندی زد.
 آره ،دیوونه شده! از مرگ تنها پسرش!تکیهاش را از دیوار برداشت و درحالیکه با قدمهای محکم بهسمت در خروجی میرفت ،لب زد:
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 و هرگز قرار نیست که خوب بشه!***
بار دیگر موفق شده بود و از این موفقیت حقارتآمیز ،لبخند کریحی روی لبانش نقش بست! حاال دیگر ،هیچکس
مردی را که سالها برای همه اسطوره بود ،باور نداشت! همه میگفتند دیوانه شده است؛ اما هنوز شرمشان میشد
جلوی چشمانش حرفی بزنند .کنار گوش هم پچپچ میکردند«:روانی! بیچاره مرگ تنها پسرش مجنونش کرده!» انقدر
با دقت کار کرده بود که مو الی درزش نمیرفت! هیچکس تشخیص نمیداد برای چه به این روز افتاده ،حتی
نگاههای وحشتزدهاش به سروان جوان را پای حال خرابش میگذاشتند و دیگر او را ازدسترفته میدانستند! طولی
نکشید که از کار مرخصش کردند و این حق مردی که سالها برای امنیت مردمانش زحمت کشید نبود؛ اما زمین هم
گرد بود و سروان جوان نمیدانست که باید منتظر عواقب وحشتناک گناهانش بماند!
***
زمان حال
زنگ در به صدا درآمد .نگار نگاه کوتاهی به شخص روبهرویش انداخت و بهسمت آیفون رفت .چهرهی آشفته و
عصبی هومن جلوی چشمانش ظاهر شد ،گوشی را برداشت و بعد از دادن سالم ،در را باز کرد .هومن بهسرعت از
پلهها باال دوید و در را گشود.
 زود باش نگا...اما با دیدن چهرهی جدی آن مرد ،حرفش نصفه ماند و همان جا ایستاد .نگاه متعجب و پرسشگرش را از مرد گرفت
و به نگار دوخت .نگار لبخندی نصفهنیمه زد و جلوتر آمد.
 چرا میون در وایسادی؟! بیا تو.به مرد اشاره کرد و رو به هومن گفت:
 این متینه؛ پسرعموم.نگاهش را به متین دوخت.
 و ایشون هم همون آقایی که راجع بهشون برات گفتم؛ آقا هومن.متین لبخند کجی زد و جلوتر آمد ،خیره به هومن شد و دستش را جلو برد.
 خوشحالم از دیدارتون ...نگار خیلی از شما برام تعریف کرده!هومن همانطور که خیرهی قهوهای چشمان آهویی متین شده بود ،با تردید دست داد و لبخندی زورکی زد.
 منم همینطور!نگاه پرسشگر و منتظرش را به نگار دوخت که زود متوجه شد و شروع به توضیحدادن کرد.
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 راستش متین رو خبر کردم که همراهمون بیاد؛ آخه اون طرفا رو مثل کف دست میشناسه و عالوه بر اون ،ماشینهم داره؛ پس دیگه الزم نیست با اتوبوس بریم.
هومن نیمنگاهی اخمآلود به متین انداخت و سری تکان داد.
 اُکی ...ممنونم!متین لبخند کجی زد و سرش را تکان داد.
 پس من میرم ماشین رو چک کنم ...زود بیاین.نگار سری تکان داد و بعد از رفتن متین رو به هومن گفت:
 شیوا زنگم زد ،کارن هم همراهش بود.هومن اخمی کرد.
 واسه چی؟! ببینم چیزی که بهشون نگفتی؟!نگار سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ...کارن ازم پرسید میریم سراغ عطایی؟ اما من بهش گفتم گمون نمیکنم.هومن سری تکان داد.
 خوب کاری کردی!نگار بازوی هومن را فشرد و نگران خیرهی چشمانش شد.
 من واسه خاطرجمعی تو بهش دوروغ گفتم هومن؛ ولی تا کی میخوای اینجوری ازش دوری کنی؟! آخه چرا کارننباید چیزی بدونه؟! اون نزدیکترین شخص زندگیته!
هومن کالفه غرید.
 چون اون همیشه شبیه ماماناست! بیش از حد نگرانمه و این یعنی دردسر؛ یعنی اگه بفهمه میخوام چیکار کنم هرکاری میکنه که جلوم رو بگیره؛ منم این رو نمیخوام! من دیگه بچه نیستم که بقیه دستورم بدن ،میفهمی نگار؟!
نگار سری تکان داد و حرفی نزد .با صدای متین به خودشان آمدند.
 هی بچهها؟ بیاین دیگه!هومن دستی میان موهایش کشید ،نفسش را عمیق بیرون فرستاد و لبخندی زورکی زد.
 ممنون که درک میکنی ...بریم؟نگار لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد.
 بریم.هرسه سوار ماشین متین شدند که پرسید:
814
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 خب اقا هومن ،مقصد کجاست؟هومن سرش را بهسمت صندلی عقب متمایل کرد و رو به نگار گفت:
 حدست درست بود! وقتی پرسوجو کردم ،فهمیدم تو یه ده کوره زندگی میکنه؛ اما حرفایی که راجع بهش میزدناصالً جالب و امیدوارکننده نبود!
ابروهای نگار درهم رفت.
 منظورت چیه؟!هومن نفسش را پر سروصدا بیرون فرستاد.
 سرهنگ بنام و کاربلدی بوده؛ اما ظاهراً بعد از مرگ پسرش دیگه مثل سابق نشده! عذرش رو تو اداره خواستن وخونوادهش هم ترجیح دادن دور از شهر و اعصابخوردیاش زندگی کنن!
نگار سری تکان داد و ابرو باال انداخت.
 که اینطور ...پس راه سختی در پیش داریم!هومن چشمانش را باز و بسته کرد.
 هوم ...ولی به فهمیدن حقیقت میارزه!نگار لبخندی زد.
 درسته!دست هومن را میان دستش فشرد و با مهربانی خیرهاش شد.
 من تا آخرش پیشتم ...هیچکدوم حق نداریم جا بزنیم!هومن دست نگار را فشرد و با عشق خیرهی چشمانش شد.
 ممنون ...بهخاطر همه چی!***
راوی
کارن آرام و قرار نداشت .از طرفی آن مأموریت مهم و خطرناک و از طرف دیگر لجبازی و پنهانکاری هومن فکرش
را مشغول کرده بود .از این سر سالن به آن طرفش میرفت و نمیتوانست افکار به هم ریختهاش را متمرکز کند .از
تصور اینکه هومن هم گرفتار همان مصیبتی که خودش چندین سال پیش گریبانگیرش شده بود شود ،تمام بدنش
به یک باره یخ میزد! لحظهای خودش را دلداری میداد که ترس و اضطرابش بیمورد است .هومن که مثل آن زمان
کارن ،یک بچهی هفده ساله نبود؛ میتوانست از پس خودش بربیاید!
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تازه نگار هم که همراهش رفته؛ اگر مشکلی پیش بیاید ،حتماً کمکش میکند! اما لحظهی بعد دوباره آن صحنههای
وحشتناک جلوی چشمانش رژه میرفتند و او را بیش از پیش به هم میریختند .شیوا نگران بهسمتش آمد و بهآرامی
دست روی شانهی لرزانش گذاشت .کارن درمانده بهسمتش برگشت و خیرهی چشمان خسته و خوابآلودش شد.
شیوا ناراحت و نگران گفت:
 بسه دیگه کارن! االن بیشتر از چهار ساعته که داری این کار رو انجام میدی! اگه نگران خودت نیستی الاقل نگراناون ماموریت کوفتی باش! فردا صبح زود باید بری؛ ولی هنوز نخوابیدی! اینجوری که نمیشه ،باید استراحت کنی
عزیزم.
کارن نچی کرد و سر تکان داد.
 میدونم شیوا جان ...میدونم؛ ولی خودت که میدونی من تو چه حالیم! یه لحظه خودت رو جای من بذار ...ببینمیتونی بخوابی؟!
شیوا آهی کشید.
 میفهمم کارن ...میدونم هومن چقدر برات مهمه؛ ولی اون که دیگه بچه نیست!کارن نالید:
 میدونم شیوا ...میدونم! ولی... ولی چی؟! با من حرف بزن کارن ،بگو چهجوری میتونم آرومت کنم؟!کارن خیرهاش شد ،چند ثانیه مکث کرد ،با یک حرکت دست شیوا را کشید ،او را در آغوشش انداخت ،محکم به خود
چسباندش و با چشمان بسته کنار گوشش زمزمه کرد:
 عطایی یه آدم روانیه شیوا! نمیدونم چطور شده که به اینجا رسیده؛ ولی ...ولی هومن باید ازش دور بمونه! اونفقط عذابش میده ...قرار نیست کمکش کنه! اون حتی از خودش هم فراریه! از اینکه راجع به گذشتهی خودش حرف
بزنه! نمیدونم چشه ...فقط همین رو میدونم که هومن با دیدن اون قرار نیست به جایی برسه! تازه اگه اوضاع بدتر
نشه ،که اگه بشه...
شیوا موهای کارن را نوازش کرد و آهسته گفت:
 نمیشه عزیزم ...نمیشه ...نمیدونم چی بهت گذشته و نمیخوام هم بدونم؛ آخه طاقتش رو ندارم؛ ولی مطمئن باشکه همچین اتفاقی واسه هومن نمیافته ...اون بیستوشش سالشه کارن!
کارن آهی کشید.
 آره ،بیستوشش ...یه بچهی بیستوشش سالهی لجباز و یه دنده! از این پنهانکاری متنفرم شیوا ...متنفر!شیوا ساکت ماند .صدای کارن مدام در ذهنش اکو میشد.
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 پنهانکاری ...از این پنهانکاری متنفرم!با خود گفت ،ای کاش تمام پنهانکاریها مثل پنهانکاری هومن بود! اگرکارن میفهمید او چه موضوع مهمی را
پنهان کرده ...نه!
کارن را محکمتر به خود فشرد و چشمانش را بست .حتی از تصور روزی که او قرار بود همهچیز را بفهمد هم میترسید!
نمیخواست از دستش بدهد ...بههیچوجه!
***
دوماه بعد
بعد از چند لحظه تفکر ،سرانجام مهرهی مورد نظرش را جابهجا کرد و با این کار طرف مقابلش را کیش و مات .نگاه
پر رمزوراز و مغرورش را باال آورد و به صورت جی.اس که محو صفحهی شطرنج شده بود و شدت عصبانیتش بهخاطر
شکست در مقابل زیردست جوانش ،در ابروهای گره خورده و چهرهی درهمش به خوبی مشهود بود ،دوخت .پوزخندی
زد.
 تموم شد رئیس! حاال هم کیشی ،هم مات!جی.اس که گویا عصبانیتش در آن واحد فروکش کرده بود ،خندهای سر داد و سرش را باال آورد ،نگاه مملو از تحسین
و خوشیاش را به چهرهی جوان ،که موهای آشفته و پخشوپالیش به طرز عجیبی به چهرهی تخس و شرورش
میآمد ،دوخت و ابرویی باال انداخت.
 واو! بازیت عالیه پسر! تا حاال هیچکس نتونسته بود جی.اس رو اینجوری شکست بده!پسر تکخندهای کرد و سرش را پایین انداخت.
 نظر لطفتونه قربان!لبخند جی.اس پررنگتر شد و چشمانش ریزتر الحق که این پسر در چربزبانی همتا نداشت! در همان حالت از روی
صندلیاش بلند شد و با قدمهای استوار به پسر نزدیک شد .پسر جوان سرش را باال آورد و خیره به جی.اس شد.
جی.اس پشتسرش ایستاد و کف دو دستش را روی شانههای پسر قرار داد ،خم شد ،دستش را بهسمت مهرهها دراز
کرد ،مهرهی شاهش را لمس کرد و کنار گوش پسر زمزمه کرد:
 ولی یه پادشاه ،هیچوقت شکست و پایان خودش نمیبینه!مهرهی شاه را ول کرد و دستش را روی مهرهی سرباز طرف مقابل گذاشت.
 و یه سرباز ،همیشه یه سرباز میمونه! اینا رو همیشه یادت باشه!پسر جوان سری تکان داد.
 چشم قربان!817
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جی.اس در مقابل لبخند کجی زد ،صاف ایستاد و با یک دست چندین بار محکم روی شانهی پسر زد.
 آفرین سرباز! ازت خوشم میاد! امروز رو خوش بگذرون که فردا کلی کار داریم؛ قراره بار جدیدمون از ترکیه برسه.این را گفت و دستانش را در جیبهایش فرو برد ،از پسر فاصله گرفت و همانطور که با سرعت میرفت ،لبخند کج
و مغرورانه ،اما نامحسوسی زد .در دلش بهخاطر داشتن چنین زیردست زبدهای به خود افتخار میکرد! هر کسی به
این آسانیها در مرکز توجه جی.اس قرار نمیگرفت؛ اما این پسر ،تنها در دو ماه توانسته بود اعتمادش را جلب کند!
او زیرک ،بی رحم و مرموز بود! درست مثل خودش! با رفتنش پسر جوان از جا بلند شد و بهسمت پرهام ،که چند
دقیقهای میشد دستبهسـ*ـینه و پا روی پا انداخته ،به دیوار تکیه داده و در همان حالت خیرهاش شده بود ،رفت.
لبخند کجی زد و همانطور که بهسمتش میرفت با صدای نسبتاً بلندی گفت:
 چی شده آقا پرهام؟! نکنه عاشقم شدی که اینطور خیرهم موندی؟!پرهام خندید و تکیهاش را از دیوار برداشت.
 هر کس دیگهای هم بود مثل من محو بازیت میشد؛ تو بینظیری پسر!پسر لبخند کجی زد و کنار پرهام ایستاد.
 چه خبرا؟!پرهام نفسش را بیرون فرستاد و با ابروهایش به جی.اس که خیلی دورتر از آنها گرم صحبت و نوشید*نی خوردن با
مرد کتشلواری و جا افتادهای ،درست شبیه خودش شده بود ،اشاره کرد.
 خبرا که پیش شماست!نگاهش را به پسر دوخت.
 میبینم که جی.اس بدجوری شیفتهت شده!پسر لبخند کجی زد ،دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد ،چرخید ،تن صدایش را باالتر برد و ابرویی باال انداخت.
 چیه؟! حسودیت میشه؟!قبل از اینکه نگاهش با نگاه جی.اس برخورد کند ،چرخید و خیره به پرهام یک تای ابرویش را باال انداخت.
 هوم؟!پرهام خندید.
 دیگه زیادی خودت رو تحویل گرفتی پسر جون!اینطور فکر نمیکنی؟!پسر سری تکان داد و تکخندهای کرد.
 باید برم ...فردا خیلی کار دارم!پرهام سری تکان داد و با نگاهش ،دور شدن او را تماشا کرد!
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***
ایستاد و از میان در نظارهگر داخل اتاق شد؛ هر چهار نفرشان دورتادور یک میز چوبی دایره شکل نشسته بودند و
پرهام با لحنی عصبی و ناراحت مشغول بحث و اعتراض بود .کمی از در فاصله گرفت و گوشهایش را برای شنیدن
صدای پرهام تیز کرد.
 اون جی.اس فرصتطلب و رئیس آشغالش دارن از ما سوءاستفاده میکنن! تازه فکر میکنن ما هم احمقیم ونمیفهمیم! تاحاال هیچوقت شده با خودتون فکر کنین این معاملههای بزرگ و خطرناک چقدر سود توشه؟! همهی
سختی و خطرش رو ما به جون میخریم ،اونوقت جی.اس و رئیسش همهی پولش رو باال میکشن! حق ما این
نیست ،ما جونمون رو واسه کار اونا وسط میذاریم ،اونوقت چی نصیبمون میشه؟! چندرغاز پول ،اون هم با هزار تا
منت! نه ...اینجوری نمیشه!
لبهایش را برچید ،از روی صندلی بلند شد ،کف دو دستش را با عصبانیت روی میز کوبید و غرید:
 باید باهاش صحبت کنیم ،اگه اوضاع بخواد همینجوری پیش بره ...من دیگه واسهش کار نمیکنم!نگاهش را به بقیه دوخت و لب زد:
 شما رو نمیدونم!پویا دستش را کشید و با لحنی که سعی داشت پرهام را آرام کند ،گفت:
 آروم باش! بشین.نادر سرش را تکان داد.
 درست میگی! باید با جی.اس حرف بزنیم ...این وضعیت دیگه واقعاً رو اعصابه!پسر دست از فالگوش ایستادن کشید و بدون در زدن ،وارد اتاق شد.
 چرا حرف زدن؟!با شنیدن صدایش تمام نگاهها شوکه و ترسیده بهسمت او برگشت .دستی به موهای پریشانش کشید و چشمکی زد.
 وقتی میتونی خودت وارد عمل بشی؟!پرهام اخمی کرد.
 منظورت چیه؟!پسر با قدمهای استوار و آهسته به آنها نزدیک شد و جدی گفت:
 منظورم واضحه! منم مثل شماها از این اوضاع خسته شدم...تکخندهای کرد و ادامه داد:
 تنها فرقم با شما اینه که ازتون باهوشترم!819
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پرهام اخمش را غلیظتر کرد.
 خر خودتی!چند قدم بهسمتش آمد ،دستبهسـ*ـینه ایستاد و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 دست راست جی.اس و خــ ـیانـت بهش؟!پوزخند زد.
 محاله!پسر نفسش را با حرص بیرون فرستاد.
 واقعاً که احمقی! فکر کردی اگه واقعاً به جی.اس وفادار بودم ،اینجا منتظر میموندم تا تو تیکه بارم کنی؟!خندید.
 مسلماً نه! میرفتم همهی حرفاتون رو کف دستش میذاشتم!پرهام ابرو باال انداخت.
 شاید هم قصدت همینه؟!پسر خندید و سـ*ـینهبهسـ*ـینهاش ایستاد.
 اگه یک ماه پیش این رو ازم میپرسیدی ،حتماً جوابت آره بود؛ ولی حاال...رویش را از آنها برگرداند و نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 دیگه از پادویی کردن واسه جی.اس خسته شدم! من همهچی رو واسه معاملههاش ردیف میکنم ،اونوقت جی.اس...سرش را به تأسف تکان داد.
 مثل یه سگ باهام رفتار میکنه!چرخید و دستبهسـ*ـینه ادامه داد:
 خالصه اینکه ...از طرف اون بودن خسته شدم! میخوام اونقدری که حقمه سود ببرم؛ ولی...ابرو باال انداخت و پر توقع نگاهشان کرد.
 تنهایی نمیتونم!پرهام گیج پرسید:
 م ...منظورت چیه؟! چه نقشهای تو اون سر کوفتیت داری؟! اینجوری نمیشه ،اول...نگاهی به هر چهار نفرشان انداخت.
 باید بهم قول بدین کمکم میکنین!820
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پرهام نگاهی به آن سه نفر انداخت و آنها هم با تکان دادن سرشان ،البته با شک و تردید ،مواقفت کردند .پرهام
نگاهش را از آنها گرفت و به آن دو تیلهی مشتاق آبیرنگ دوخت.
 قبوله ،حاال ...نقشهت چیه؟!پسر لبخند کجی زد و روی صندلی پرهام نشست.
 جی.اس مسئولیت معاملهی امروز رو به من سپرده .مبلغی که تو قرار داد نوشته پونصد میلیونه؛ ولی...زیر چشمی نگاهی به تکتکشان انداخت.
 کسی رو میشناسم که حاضره با ششصد تا معامله کنه ،چطوره؟!پرهام ابرویی باال انداخت.
 جالبه!صابر با ترس گفت:
 مشکلی پیش نمیاد؟! ا ...اگه جی.اس بفهمه چی؟!پسر نگاهش را به چشمان ترسیدهی صابر دوخت و لبخند کجی زد.
 نترس! جی.اس بیشتر از این حرفا به من اعتماد داره!نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 معامله رو انجام میدیم و پونصد تا رو تحویل جی.اس میدیم؛ طبق قرار دادمون.چشمکی زد.
 بقیهش هم بین خودمون تقسیم میکنیم و میریم عشق و حال!پرهام اعتراض کرد.
 صبر کن ببینم؛ پس ...پس طرف معاملهی جی.اس چی؟! به ساعت نمیکشه که خبر نرسیدن محموله رو بهجی.اس میدن!
پسر پا روی پا انداخت و ابروهایش باال پرید و پوزخندی شیطانی زد.
 اوپس! چه مصیبتی! پس باید قبل از اینکه واسه خبر دادن به جی.اس دستشون بره رو دکمه تماس ،کارشون روبسازیم!
چشمهای هر چهار نفرشان درشت شد و خیره به پسر ماندند .کمی بعد پرهام به خود آمد و سری تکان داد.
 عالیه! خب ،حاال ما باید چیکار کنیم؟! کار خاصی نیست ...فقط باید همه چی رو عادی جلوه بدین! جی.اس همیشه چندتا رو دنبالم میفرسته...سرش را کج کرد و ابرو باال انداخت.
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 که ظاهراً این دفعه نوبت شماست!***
فلش بک :بیستودو سال قبل
همین که در اتاق را باز کرد ،همه ایستادند و احترام نظامی گذاشتند .لبخند پر غروری زد ،همانطور که دستانش را
پشتش در هم گره کرده بود ،سری تکان داد و با این کار به همکارانش اجازهی نشستن داد .جلوتر آمد و نگاهی به
تکتکشان انداخت.
 کارتون عالی بود! االن دیگه خیلی به هدفمون نزدیکیم!همه با خوشحالی سر تکان دادند و یکی از ستوانها گفت:
 بعد از تموم شدن این پرونده ،مسلماً سرهنگ بهتون ترفیع درجه میده! تبریک میگم قربان!سروان جوان سری تکان داد و لبخند زد.
 ممنون! فعالً میتونین استراحت کنین؛ اما خیلی زود باید برای پیروزی بعدیمون آماده بشیم!سرش را به معنای خداحافظی تکان داد و از اتاق خارج شد .با غرور بهسمت اتاق خودش قدم برداشت و همین که در
را باز کرد ،تلفن به صدا در آمد.
بهسمت میزش رفت و گوشی را برداشت.
 الو؟صدای خندهای ناآشنا از پشت تلفن به گوشش خورد.
 بهبه! چه عجب افتخار دادین و گوشی رو برداشتین! اجازه بدین پیروزیتون رو تبریک عرض کنم جناب سروان!اخمهایش در هم رفت.
 ممنون ،شما؟!مرد دوباره خندید.
 من رو نمیشناسی؟!نچنچی کرد.
 بده ...واقعاً خیلی بده! از آدم باهوش و موفقی مثل شما انتظار نداشتم! راستی ،حال همسر و پسرت چطوره؟!سروان جوان با خشم غرید:
 منظورت چیه؟ گفتم ...خودت رو معرفی کن!مرد باز هم خندید.
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 چه اصراریه؟! اینجوری بازی خیلی بیمزه میشه! فکر کن با تمام نیروهات دنبال یه آدم مشکوک باشی ،بعد یهوهمهی مشخصاتش لو بره!
تکخندهای کرد.
 اصالً نمیچسبه!بلندتر ادامه داد:
 مگه نه آقا کامران؟!سروان جوان که چشمهایش از تعجب درشت شده بود ،بهسختی لب زد:
 ک ...کامران...مرد با لحنی جدی گفت:
 موضوع جالبتر شد جناب سروان ...نه؟!سروان جوان که بدجور رودست خورده بود ،حتی توان حرف زدن هم نداشت؛ اما مرد ادامه داد:
 چیه؟! چرا الل شدی؟! نکنه فکر کردی فقط خودت تو کل دنیا باهوش و زرنگی؟!تکخندهای کرد.
 نهخیر جناب! این بار آدمایی باهوشتر از خودت به پستت خوردن که متأسفانه ،به اندازهی هوششون صبور نیستن؛بنابراین اگه هر چه سریعتر بیخیالشون نشی و دست از این موش و گربه بازی نکشی ،مجبوری واسه همیشه با
بردارت کوچیکترت و زنش خداحافظی کنی!تصمیم با خودته! اگه تا دو ساعت دیگه خبر آزادی رفیقام نرسه...
خندید.
 خب ...میدونی که صبر منم تموم میشه؛ پس عجله کن! جناب سروان ،کیوانِ ،احمدی!این را گفت و با خنده قطع کرد! سروان جوان که از شدت عصبانیت قرمز شده بود و رگهایش متورم ،گوشی را با
غیظ به طرفی پرت کرد و دو دست مشت شده و لرزانش را محکم روی میز کوبید! از جا بلند شد و با شتاب از اتاق
بیرون زد ،بهسمت همان اتاق قبلی رفت و در را با شدت باز کرد .همزمان ،صدای همهمه و خنده به یک باره خاموش
شد و نگاه ها بهسمت او برگشت.
با همان اخم غلیظ و چشمان به خون نشسته ،بلند و رسا گفت:
 استراحت کافیه! همین االن وارد مرحلهی بعدی میشیم!***
همین که سردی لولهی اسلحه را حس کرد ،پوزخندی زد و لب گشود:
 اشتباه بزرگی کردی سروان! انگار یادت رفته جون عزیزات دست ماست!823
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صدای بیرحم و جدی سروان در گوشش پیچید.
 دستات رو باال ببر!مرد خندید و دستهایش را باال برد ،همزمان ،دو نفر غولپیکر درحالیکه جسم نیمهجان کامران و همسرش را دنبال
خود میکشیدند ،جلو آمدند ،آنها را با بیرحمی روی زمین پر از خاک و کلوخ انداختند و بیتوجه به نالهی ضعیف و
تقالی بینتیجهشان ،به سروان خیره شدند.
کامران بهسختی سرش را باال آورد ،نگاه سرخش را به برادرش دوخت و از میان لبهای خونین و خشکیدهاش لب
زد:
 ک ...کیوان!کیوان نگاهش را از او گرفت ،دوباره به مرد دوخت و ضربهای به کمرش زد.
 یاال زر بزن! بگو همدستات کجان؟مرد تکخندهای کرد.
 برادرت و زنش تو دردسرن ،بعد تو هنوز به فکر مأموریتتی؟!کیوان بیتوجه به حرفش غرید:
 جواب سؤال من رو بده!مرد نفسش را بیرون فرستاد و سرش را پایین انداخت.
 درسته ،باید حدس میزدم از آدمی مثل تو ،توقع بیشتری نیست!سروان پوزخندی زد.
 خوبه که اشتباهت رو فهمیدی! حاال ...زود بگو همدستات کجان!مرد قهقههای سر داد که سروان عصبانی شد و هلش داد .محکم روی زمین سرد و سخت خرابهی بیرون شهر افتاد؛
اما همچنان قهقهه میزد! سروان که خونش به جوش آمده بود ،اسلحهاش را بیرون آورد و بهسمت مرد گرفت.
 تو فکر کردی من باهات شوخی دارم؟!مرد که از خندیدن خسته نشده بود ،با گوشهی چشم به بادیگاردهایش که اسلحه به دست ،باالی سر کامران و
همسرش ایستاده بودند ،اشاره کرد.
 مراقب رفتارت باش سروان!سروان پوفی کشید و اسلحه را آماده تیراندازی کرد.
 دیگه واقعاً خستهم کردی!چشمهایش را بست و همزمان با کشیدن ماشه ،صدای شلیک سه گلوله در فضا پخش شد.
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***
زمان حال
هومن عصبی دور خودش چرخید و همانطور که موهایش را جنگ میزد ،تکخندهای حرصی سر داد.
 مسخرهست! دو ماهه اینجاییم؛ ولی هنوز هیچی به هیچی!ضربهای محکم به سنگ کوچک جلوی پایش زد و غرید:
 این روستای کوفتی طلسم شدهست! هر چی بیشتر پیش میریم بیشتر گیج میشیم!نگار نفسش را کالفه بیرون فرستاد و از روی تختهسنگ بلند شد.
بهسمت هومن رفت و دست روی شانهاش گذاشت.
 آروم باش! شا ...شاید راه و اشتباه اومدیم! اصالً تو مطمئنی عطایی اینجا زندگی میکنه؟!هومن بهسمت نگار چرخید و نگاه خستهاش را به چشمان او دوخت.
 معلوم هست چی میگی نگار؟! آره ،مطمئنم! من کلی تحقیق کردم .هر چی میخواستم و از زیر زبون کل قدیمیایادارمون کشیدم؛ ولی...
ناخودآگاه اشکی از گوشهی چشمش چکید.
 من ...من فقط دنبال یه اسمم نگار ...یه نشونه؛ آخه ...آخه چرا باید انقدر عذاب بکشم؟!نگار غمگین نگاهش کرد ،بهآرامی تن لرزانش را به آغـ*ـوش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد:
 نگران نباش ...همهچی درست میشه!چند لحظه بیشتر نگذشته بود که هومن خودش را از آغـ*ـوش نگار بیرون کشید و انگار که چیزی به ذهنش رسیده
باشد ،رو به نگار گفت:
 به نظرت بهتر نیست جدیتر برخورد کنیم؟!ابروهای نگار در هم رفت.
 منظورت چیه؟! عطایی ،اینطور که ما فهمیدیم ،آدم پرحاشیهای بوده؛ پس ...پس شاید اهالی روستا سعی دارن هویتش رو مخفینگه دارن .باید این بار جدیتر بشیم .دیگه پرسوجو بسه ،باید مجبورشون کنیم!
نگار گیج پرسید:
 م ...منظورت چیه؟!هومن ذوقزده گفت:
 منظورم واضحه نگار؛ ما پلیسیم ،چرا از قدرتمون استفاده نکنیم؟!825
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نگار نگران گفت:
 و ...ولی اینطوری ...اینطوری ممکنه اوضاع بدتر بشه! شاید بترسن و دیگه عمراً حرف بزنن!هومن نفسش را بیرون فرستاد.
 دیگه برام مهم نیست چی بشه! دوماهه داریم با پرسیدن و التماس و گشتن پیش میریم ،بسه دیگه! این آخرینراهمونه.
پیشانی نگار را به پیشانیاش چسباند و لب زد:
 بهم اعتماد کن نگار! کمکم کن!لبخندی زد و بهسمت مرکز روستا راه افتاد؛ جایی که فروشندههای محلی همیشه آنجا بساط میکردند .نگار
پشتسرش دوید و داد زد:
 وایسا هومن! کجا داری میری؟!هومن بیتوجه به نگار میان جمعیت اندکی که آنجا بودند ،رفت و دست روی شانهی پیرمردی زد.
 ببخشید آقا ،سرهنگ عطایی میشناسی؟!پیرمرد سرش را به چپ و راست تکان داد .هومن عصبی پوفی کشید و از چند نفر دیگر هم پرسید .وقتی جواب منفی
همهشان را شنید ،میان جمعیت ایستاد و داد زد:
 یعنی هیچکس تو این خراب شده نیست که سرهنگ عطایی رو بشناسه؟!همهی نگاهها بهسمت او برگشت و سکوت برقرار شد .هومن عصبی سری تکان داد:
 بسیار خب...نگاهش را به نگار دوخت که با نگرانی سرش را به چپ و راست تکان داد تا هومن را منع کند؛ اما فایدهای نداشت و
هومن کار خودش را کرد!کارتش را از جیب لباسش بیرون کشید و باال گرفت.
من ستوان احمدی هستم از اداره ی اگاهی! از این لحظه هرکس بخواد چیزی رو ازم مخفی کنه ،بهخاطر همکارینکردن با پلیس باید منتظر عواقبش هم باشه!
هومن با صدای بلند سخنرانی میکرد و در چند متری او ،مرد میانسالی که سعی داشت پشت جمعیت پرهمهمه و
کوچک پنهان شود ،با تعجب و شاید ترس به او مینگریست و هنوز هم در دلش حسرت سالهای دور را میخورد!
خودش را خیلی پست میدانست .نفرین به روزی که فریب نجواهای شیطانی هوا و هوسش را خورد و حفظ جایگاهش
را به افشا کردن حقیقت ترجیح داد! حاال دیگر نمیتوانست؛ آنقدر غرق در گناهانش شده بود که جرئت بازگشت را
نداشت! تنها کاری که از دستش برمیآمد سر زدن به سرهنگ عطایی و خانوادهاش و کمک به آنها بود ،تا شاید
کمی بتواند اشتباهاتش را جبران کند؛ شاید!
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با تردید و وحشت زمزمه کرد:
 احمدی ...ستوان احمدی!سرش را به گوش مرد کناریاش نزدیک کرد و آهسته پرسید:
 اینجا چه خبره؟! اون کیه؟!مرد کالفه نفسش را بیرون فرستاد.
 این پسر شهریه دوماهه که اومده اینجا و دربهدر دنبال یکی به اسم عطایی میگرده؛ باور نمیکنه که ما اینجاعطایی نداریم ،خیلی سیریش و کنس!
نگاهش را به مرد دوخت و آب دهانش را قورت داد .چه خوب بود که این همه سال هیچکس چیزی نمیدانست! این
برای سرهنگ عطایی و خانوادهاش بهتر بود! بعد از جنایت بزرگی که آن سروان حریص و روانپریش در حقشان
مرتکب شد ،دیگر فقط به آرامش احتیاج داشتند! خانواده کوچک و از هم پاشیدهی آنها دیگر طاقت تشویش و
استرس را نداشت! باید هر طور که شده سر از کار این ستوان احمدی درمیآورد تا مبادا دست به کاری بزند و دوباره
آرامش این خانواده به هم بریزد!
زمزمه کرد:
 لعنتیا ...باز چه نقشهای واسه این خانوادهی بیچاره دارین؟!باید قصد و هدفش را از آمدن به این روستا میفهمید .اصالً چطور فهمیده بود سرهنگ عطایی اینجاست؟! نه ،باید
هر چه سریعتر جلویش را میگرفت! اعتقاد داشت به خانوادهی احمدیها ،هرگز نباید مجال و فرصت داد .نمیخواست
اشتباهی را که چندین سال پیش مرتکبش شده بود ،دوباره تکرار کند.
***
دستی میان موهای همیشه پریشانش کشید و رو به هر چهار نفرشان گفت:
 خب ،پس همونطور که قبالً گفتم ،من و پرهام میریم سراغ طرف معاملهی جی.اس و حسابشون رو میرسیم،همزمان شما سه تا هم میرین و محموله رو تحویل خریدارا میدین ،حله؟!
پویا با استرس گفت:
 ح ...حله .ف ...فقط شما د ...دوتا ،تنهایی میتونین از ...از پسشون بربیاین؟!پسر نگاهی به پرهام انداخت و با اخم رو به پویا گفت:
 نگران ما نباش ...ببینم تو با این قیافه و اوضاع میخوای واسه معامله بری؟!نچنچی کرد و با تأسف نگاهش کرد.
 جمع کن خودت رو بچه! اینهمه ترس واسه چیه؟! اگه بخواین اینجوری پیش برین ،همه چی رو خراب میکنین.827
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نفس عمیقی کشید و نگاهش را به پرهام دوخت.
 بریم.با پرهام هم قدم شدند؛ اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودند که پسر بهسمت آن سه نفر برگشت و انگشتش را به
تهدید باال رفت.
 و یه چیز دیگه! خوب یادتون باشه ،اگه بخواین به من کلک بزنین...پوزخند زد.
 فقط خودتون ضرر میکنین! متوجهین که؟!ناصر سری تکان داد.
 نگران نباش پسر جون! امگه احمقیم؟! بحث صد میلیون پوله!پسر سری تکان داد.
 خوبه.نگاهش را به پرهام دوخت و به ماشین اشاره کرد.
 زودباش ،وگرنه دیر میرسیم.***
ماشین را پشت درختها متوقف کرد و هر دو پیاده شدند .از میان برگها نگاهی به فربد و افرادش که دورتادور
ماشینهای گرانقیمتشان ایستاده و انتظار میکشیدند ،انداختند .پسر به پرهام اشاره کرد و درحالیکه اسلحههایشان
را پشتسرشان پنهان کرده بودند ،با احتیاط جلو رفتند ،آهسته از پشت درختها بیرون آمدند و پسر با تکسرفهای
حواسشان را جمع کرد.
 متأسفم که منتظر موندین!نگاهها بهسمت آنها برگشت ،لبخندی زد و جلوتر رفت ،روبهروی سردستهی گروه ایستاد ،دستی که با آن اسلحهاش
را حمل میکرد ،پشت سرش نگه داشت و دست دیگرش را جلو آورد.
 سالم.مرد که مشکوک شده بود ،قدمی به عقب برداشت و با تردید اطراف را نگریست و اخمی کرد.
 محموله کجاست؟پسر دستش را آهسته پایین آورد و نفسش را بیرون فرستاد ،سرش را پایین انداخت و تکخندهای کرد ،همزمان لبش
را به دندان گرفت ،دوباره سرش را باال آورد و در چشمهای مرد خیره شد.
 یاد نگرفتی قبل از هر کاری باید سالم کرد؟!828

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

مرد غرید:
 پرسیدم ...محموله کجاست؟ اینجا چه خبره؟آب دهانش را قورت داد و آهستهتر گفت:
 این دیگه چه بازیایه؟! باید به جی.اس زنگ بزنم.همین که دست به سمت جیب بارانیاش برد ،پسر به پرهام اشاره کرد و هر دو اسلحههای آماده به تیراندازیشان را
باال آوردند .پسر داد زد:
 هی تو! دست از پا خطا کنی مردی!مرد آهسته سرش را باال آورد ،در چشمان پسر خیره شد ،پوزخندی زد ،سرش را کمی بهسمت افرادش متمایل کرد و
همین برای آنها کافی بود تا اسلحههایشان را باال بیاوردند و بهسمت آن دو نشانه بگیرند .خیره در چشمان پسر
قدمی جلوتر آمد و نفسش را با حرص بیرون فرستاد.
 بگو ...کی هستی؟!اما با شنیدن صدای آژیر چشمانش درشت شد و سریع پشتسرش را نگاه کرد .خودش و افرادش وحشتزده نیروهای
پلیس را از نظر گذراندند و با اشارهی آنها به اجبار اسلحههایشان را انداختند .پسر اسلحهاش را پایین گرفت؛ همانند
خودش پوزخندی زد و قدمی جلوتر آمد.
 اسمم کارنه...چشمکی زد.
 واسه آشنایی بیشتر هم وقت زیاده!جدی شد و با چشم به آنها اشاره کرد.
 ببرینشون!نگاهش را به پرهام دوخت و لبخندی زد.
 کارت عالی بود؛ مثل همیشه!پرهام تکخندهای کرد.
 ممنون .در ضمن...چشمکی زد.
 تو هم شطرنجت عالیه!کارن لبخند زد و نفسش را بیرون فرستاد.
 دیگه باید بریم؛ احتماالً تا االن اون سه تا هم محموله رو تحویل مهیار دادن و پولش رو گرفتن!829
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پرهام همانطور که دنبال کارن بهسمت ماشین میرفت ،چینی به پیشانیاش داد و با لحن غمگینی گفت:
 وای اسمش رو آوردی ،دلم براش تنگ شد!کارن خندید و ضربهای به شانهاش زد.
 واسه نامزدت چی؟! بهش بگم مهیار رو بیشتر از اون دوست داری؟!پرهام خندید.
 نه تو رو خدا! سایه میکشتم!کارن ابرو باال انداخت.
 حق داره!هر دو خندیدند و سوار ماشین شدند.
***
جی.اس بعد از آن ضربهی عالی ،لبخند کجی زد و نگاهش را به کارن دوخت.
 نوبت توئه ...ببینم چه میکنی!کارن میز بیلیارد را دور زد ،خم شد ،چشمانش را ریز کرد تا یک هدفگیری دقیق داشته باشد و بعد از مطمئن شدن،
سرانجام ضربه زد .همزمان ،گوشی جی.اس زنگ خورد و با دیدن شمارهی روی آن ،سریع جواب داد:
 الو؟ ...از شنیدن حرفهای فرد پشت خط ،چشمانش درشت شد و تقریباً داد:
 چی؟! لو رفته؟! لعنتی آخه چطوری؟مشت محکمی به میز بیلیارد زد.
 لعنتی ...لعنتی!از کارن فاصله گرفت و کمی آن طرفتر مشغول بحث با فرد پشت خط شد .کارن پوزخندی نامحسوس زد و از
همانجا زیرنظرش گرفت .پرهام که نزدیک به آنها مشغول بازی بود ،با رفتن جی.اس بهسمت کارن آمد ،کنارش
ایستاد ،چوب کنار دستش را برداشت و آهسته گفت:
 میبینم که بدجور زدی به هدف!کارن بدون اینکه نگاهش کند ،گفت:
 حاال کجاش و دیدی؟! بازی اصلی تازه داره شروع میشه! این بار دیگه رئیس مرموز مجبوره برگرده ایران ...مطمئنم!پرهام سری تکان داد و خم شد.
830
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 بیصبرانه منتظرم!بعد از زدن ضربهای به توپ ،چشمکی رو به کارن زدو از آنجا دور شد .کارن نگاهش را از پرهام گرفت و به جی.اس،
که همچنان با عصبانیت مشغول بحث با فرد پشت خط بود ،دوخت و لب زد:
 کارتون تمومه!بعد از چند لحظه جی.اس باالخره دست از بحث کردن کشید و با خشم بهسمت کارن برگشت .کارن خودش را به
نگرانی زد و سریع پرسید:
 چی شده قربان؟جی.اس نفسش را پرحرص بیرون فرستاد.
 یکی دیگه از انبارا لو رفته! در ضمن ،بعد از معاملهی دیروزمون ،فربد و افرادش هم گیر پلیس افتادن و محموله لورفته! البته ...خوشبختانه نفهمیدن طرف معاملشون ما بودیم و هنوز پلیس از وجود ما خبر نداره؛ ولی باید زودتر موضوع
رو به رئیس بگم!
کارن سر تکان داد و چشمانش را ریز کرد.
 ولی ...آخه چطوری؟!جی.اس اخم غلیظی کرد و به نقطهای نامعلوم خیره شد.
 نمیدونم ...ولی مسلماً تو گروهمون یه مأمورمخفی داریم!دستانش را از زیر کتش داخل جیب شلوارش فرو برد و لبش را با حرص به دندان گرفت.
 فقط گیرش بیارم ...کاری کنم که مرغای آسمون به حالش زار بزنن!کارن چیزی نگفت و همانطور خیرهاش ماند.
جی.اس ناگهان از حالت بهتزدهاش در آمد ،نفسش را عمیق بیرون فرستاد و نگاهش را به کارن دوخت.
 من دیگه میرم...کارن سر تکان داد.
 فعالً.همانطور که جی.اس بهسمت در خروجی میرفت ،کارن تا زمانی که در دیدرسش بود ،از پشتسر با پوزخند بدرقهاش
کرد ،بعد از رفتن او کف دو دستش را روی میز قرار داد و در فکر فرو رفت؛ مأموریت تقریباً تمام بود! بعد از لو رفتن
دوتا از انباریها و چند نفر از افراد باند ،که البته هنوز حاضر به اعتراف نشده بودند؛ اما در نهایت مجبور به این کار
میشدند ،حاال فقط باید منتظر مینشستند تا باالخره رئیس بزرگ از چهرهاش رونمایی کند! آن موقع بود که همهچیز
831
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تمام میشد و کارن چه بیصبرانه انتظار روزهایی که در همین نزدیکیها بودند را میکشید ...غافل از اینکه سرنوشت،
چیز دیگری را برای او رقم زده بود!
***
زانوهایش را بغـ*ـل گرفته و بیهدف به نقطهای نامعلوم خیره شده بود که باالخره بعد از چندین بار صدا زدن نامش،
حواسش جمع شد .بیمیل از روی تخت دو نفرهشان بلند شد ،بهسمت در اتاق رفت و همین که در را باز کرد ،چهرهی
عصبانی شوهرش مقابل چشمان بیفروغش نمایان شد .اخم غلیظی کرد و توپید:
 چرا هر چی صدات میزنم جواب نمیدی؟!دخترک که از فریاد ناگهانی او جا خورده بود ،نگاهش را دزدید و با صدایی که از ته چاه بیرون میآمد گفت:
 ب ...ببخشید! خ ...خواب بودم.مرد دندانهایش را روی هم سایید ،عصبی سری تکان داد و نگاهی به سرتاپایش انداخت؛ در این مدتی که ازدواج
کرده بودند خیلی الغر و بیجان شده بود! نگاهش از پاهای استخوانیاش باالتر رفت و بعد از گذشتن از لباس خواب
صورتی و گلگلیای که تا روی زانوهایش آمده بود ،سرانجام روی صورتش ثابت ماند .موهای بلند و قهوه ایش به
هم ریخته شده و زیر چشمان زیبایش که به همان رنگ بودند ،از زور گریه گود افتاده و سیاه شده بود ،لبهای
خشکیده و غنچهمانندش ،دیگر به رنگ نوشید*نی سرخ نبود و پوستش ،آن درخشش و سرزندگی سابق را نداشت و
مرد ،دلیل همهی اینها را به خوبی میدانست؛ برای همین نفسش را با حرص بیرون فرستاد و دفترچهی مخصوصی
که داخل دستش بود را بهسمت او گرفت.
 بگیرش ...این هویت جدیدته!دخترک با تردید سرش را باال آورد و نگاهش روی شناسنامه ثابت ماند .شوهرش شناسنامه را جلوتر گرفت و غرید:
 چرا اینجوری نگاش میکنی؟! بگیرش دیگه!به اجبار شناسنامه را گرفت و آرام با دست لرزانش باز کرد .نگاهش روی اسم جعلیاش که به زبان التین نوشته شده
بود ثابت ماند؛ ویکتوریا آرون!
یعنی از حاال به بعد هویت جدیدش را داشت و باید برای همیشه با زندگی قبلیاش خداحافظی میکرد؟!
اشکی که گوشهی چشمش جمع شده بود ،با رو برگرداندن شوهرش ،بهآرامی بر روی گونهی رنگپریدهاش جاری
شد .مرد بهسمت مبلهای قرمز مخملی و مجلل پذیرایی رفت و روی آن لم داد .همزمان ،سیب قرمزی از دیس
بزرگ و پر از میوههای رنگارنگ روی عسلی برداشت و نفسش را عمیق و کالفه بیرون فرستاد.
 پوف! نمیدونم چرا جور کردنش انقدر طول کشید!گاز بزرگی به سیب زد و بعد از جویدن و قورت دادنش ،نگاهش را به همسرش دوخت.
832
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 ببین؛ چقدر واسهت تو سختی میافتم و زحمت میکشم؟! اونوقت حقمه که اینجوری باهام رفتار کنی؟! این سردبودن و کم حرفیت واقعاً رو اعصابمه.
دختر جوان همان جا میان لوالی در ایستاده بود و بیهیچ حرفی ،تنها با نفرت نگاهش میکرد.
مرد از جا برخواست و با قدمهایی آرام بهسمتش آمد ،روبهرویش ایستاد و با چشمان به رنگ شبش ،خیره در چشمانی
که رگههای قرمز میان سفیدیاش پدیدار شده بودند ،گفت:
 دست از این مسخرهبازی بردار!سیب داخل دستش را جلوی چشمان دختر گرفت و ادامه داد:
 میخوام لبا و لپات ،دوباره به قرمزی این سیب بشه!دستش را پایین آورد و با دست دیگرش ،شانههای دختر را گرفت.
 فهمیدی؟دختر سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .شوهرش خواست حرفی بزند که زنگ موبالش مانع شد .با دیدن شمارهی
روی صفحه از دختر فاصله گرفت و جواب داد.
 چی میخوای؟ ...چشمانش درشت و قرمز شد و توپید:
 لعنتی؟! دوباره؟! کِی؟ ...بهسمت اتاق رفت و دخترک را با عصبانیت از جلوی در کنار زد .در کمد دیواری را باز کرد ،چند دست لباس از خودش
و همسرش روی تخت ریخت و همزمان غرید:
 احمق! پس تو اونجا چه غلطی میکنی؟ فرستادمت که عین مترسک سر شالیزار وایسی و به نابود شدن همهچینگاه کنی؟!
با حرص و عصبانیت کشوها را باز کرد ،از هر کدام لوازم ضروری را بیرون آورد و با فریاد توپید:
 با معذرت خواهی چیزی درست نمیشه! فقط دعا کن وقتی رسیدم اونجا بتونم خودم رو کنترل کنم و یه تیر تو اونکلهی پوکت خالی نکنم!
تلفن را قطع کرد و نگاه عصبیاش را به دخترک ،که از رفتار و حرفهای او وحشتزده و متعجب ایستاده و نگاهش
میکرد دوخت.
 زود وسایلت رو جمع کن و حاضر شو! باید بریم!833
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دخترک که از اضطراب و عجلهی او جا خورده بود ،نگران پرسید:
 ک ...کجا؟!مرد در آخرین کمد را باز کرد.
 برمیگردیم ایران!چشمان دخترک درشت شد.
 چ ...چرا؟!شوهرش چمدانهایشان را از کمد بیرون کشید و روی تخت گذاشت ،خیره در چشمان دختر شد و غرید:
 فعالً هیچی نپرس! فقط کاری رو که بهت میگم انجام بده!با سرعت از اتاق بیرون رفت و مشغول شماره گرفتن شد .بعد از چند لحظه خطاب به فرد پشت خط گفت:
 !Two tickets to Iran, please urgently(دو تا بلیط به ایران ،فوری لطفاً!)
***
دانههای درشت و درخشان برف به آرامی روی زمین خانه میکرد و انگار قصد نداشت به این زودیها دست بردارد!
سرش را بهآرامی باال آورد و به آسمانی که رو به تاریکی میرفت ،چشم دوخت .دانههای برف ،یکییکی روی صورتش
مینشستند و از حرارت پوستش ،بهسرعت آب میشدند .نفسش را خسته و درمانده بیرون فرستاد و قطرهی اشکی که
از گوشهی چشمش چکید ،بهسرعت میان خیسی صورتش گم شد .با قرار گرفتن دستی گرم روی شانهاش به خود
آمد و نگاهش را به نگار ،که صورتش میان دانههای برف سفیدتر به نظر میرسید ،دوخت .نگار لبخند کمرنگی زد.
 ناراحت نباش ...درست میشه!پوزخندی زد و ابرو باال انداخت.
 درست میشه؟! دیگه کی؟!چانهاش لرزید و سرش را پایین انداخت .نمیخواست نگار باز هم شکست و نامیدیاش را ،در میان رگههای سرخ
چشمانش ببیند .بغضی که راه گلویش را بسته بود بهسختی قورت داد و زمزمه کرد:
 دیگه بریدم نگار ...خسته شدم.نگار کنارش ،روی تخته سنگ ،نشست و درحالیکه به نیمرخ غمگینش خیره شده بود ،بهآرامی شانهاش را فشرد.
 این کار رو نکن هومن ...وقتی تو ناراحت و ناامیدی ،منم اعتمادبهنفسم رو از دست میدم!هومن چشمانش را بست و دستانش را روی صورتش قرار داد.
 نمیدونم باید چیکار کنم ...نمیدونم...834
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نگار آهی کشید و نگاهش را باال آورد .روی صورت متین ،که چند متر آن طرفتر نظارهگرشان بود ،ثابت ماند و
بهآرامی چشمانش را باز و بسته کرد که ناگهان صدایی از پشتسر ،توجه هر سه نفرشان را به خود جلب کرد.
 تهدیدات کارساز نبود ،نه؟!هومن بهسرعت چرخید و نگاه متعجبش ،روی چهرهی بیخیال مرد میانسال ثابت ماند .تختهسنگ را دور زد و خیره
در چشمان هومن شد.
 بهخاطر اینکه کسی اینجا سرهنگی که تو میخوای رو نمیشناسه؛ پس چرا دست برنمیداری؟!هومن اخمی کرد و آهسته از جا برخواست ،چشمانش را ریز کرد و با همان نگاه مشکوک گفت:
 نشناختن ...دلیل بر نبودن نیست! من مطمئنم که عطایی اینجاست!مرد دستبهسـ*ـینه ایستاد و نفسش را بیرون فرستاد.
 از کجا انقدر مطمئنی؟!هومن یک تای ابرویش را باال انداخت.
 خب ...تو ادارهی پلیس هر چی که بخوای پیدا میشه و پیدا کردن مشخصات سرهنگی به معروفی اون...شانه باال انداخت.
 اصالً کار سختی نبود!مرد میانسال که جا خورده بود ،به روی خودش نیاورد و با اخم توپید:
 واسه چی دنبالشی؟! چرا کل این روستا رو بهخاطر پیدا کردنش به هم ریختی؟!هومن پوزخندی زد و خونسرد پرسید:
 شما واسه چی انقدر نگرانی؟!ابرو باال انداخت ،صورتش را به صورت مرد نزدیک کرد و چشمکی زد.
 میترسی پیداش کنم؟!مرد حرصیتر شد و ریتم نفسهایش تند .دیگر طاقت نیاورد و توپید:
 واسه چی انقدر پیگیری؟! میخوای پیداش کنی که عذابش بدی؟! کار خانوادهی شما همینه؛ مگه نه؟!از میان دندانهای کلید شده از حرص و عصبانیتش غرید:
 ستوان ...احمدی!هومن که از حضور ناگهانی و رفتارش ،تقریباً مطمئن شده بود کاسهای زیر نیم کاسه هست ،حاال دیگر با این حرفش
جای هیچ شک و تردیدی برایش نمانده بود .ابروهایش باال پرید و با چشمان درشتشده لب زد:
 چی؟!835
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مرد سـ*ـینهبهسـ*ـینهاش ایستاد و خیره در چشمان متحیرش ،انگشت اشارهاش را به تهدید باال آورد.
 نمیذارم همچین اتفاقی بیفته ...نمیتونی بالیی سرش بیاری! فهمیدی؟!از هومن فاصله گرفت و نفسش را بیرون فرستاد .نگاهی به متین و نگار انداخت و سرش را با حرص تکان داد.
 حواسم به همهتون هست ...هیچ کاری نمیتونین بکنین!نگاه غضبناک دیگری به هومن انداخت و بهسرعت از آنجا دور شد .متین و نگار متعجب بهم نگاه کردند؛ اما هومن،
بهسرعت چرخید و داد زد:
 صبر کن! باید حرف بزنیم!مرد ایستاد و بدون اینکه بهسمت آنها برگردد ،گفت:
 من حرفی با تو ندارم!هومن بهسمتش رفت و درست پشتسرش ایستاد.
 ولی من کلی حرف دارم! کلی عالمت سؤال تو ذهنمه و تو ،کلید همهشونی! من واسه جواب سواالم اومدم اینجاولی تو ،یه چند تا معمای دیگه هم رو اون قبلیا گذاشتی! حاال نمیتونی همینجوری ولم کنی و بری! باید ...به
سؤاالم جواب بدی! منظورت از ...از اینکه این ...این کار خانوادهی ماست ...چی ...چیه؟!
مرد با عصبانیت چرخید و رو به هومن توپید.
 این بازی مسخره رو تمومش کن! میدونم که از طرف پدرت اومدی؛ ولی اینجوری به جایی نمیرسی!چشمان هومن درشت شد و ابروهایش درهم.
 پ ...پدرم؟!مرد با عصبانیت بازوی هومن را گرفت ،میان انگشتان قدرتمندش فشرد و خیره در چشمان گیجش فریاد زد:
 چقدر؟! چقدر دیگه میخواین عذابش بدین تا باالخره رضایت بدین و دست از سرش بردارین؟! ها؟! چقدر؟!به عقب هلش داد و فریاد زد:
 جواب بده لعنتی! بگو چقدر؟!اشک در چشمان هومن حلقه زد و آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 پدر من ...خیلی وقته که مرده! فکر میکردم تو ،باید از همه چی خانواده ما خبر داشته باشی! بعد از رفتنش ...من وخواهرم خیلی عذاب کشیدیم...
قطرهای اشک از گوشهی چشمش جاری شد و درمانده ادامه داد:
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 تو ...تو حتی نمیتونی تصور کنی تو اون دخمهی تاریک چی به من گذشت! روزا به جای آب و غذا ،جلوم سر وگوشت و خون آدمای بیگـ ـناه و میذاشتن و شب ،به جای الالیی مادرم ،نالهی پر درد آدمایی که قرار بود فردا
صبح تیکههای بدنشون رو جلوم بذارن ،توی گوشم میپیچید...
گریهاش شدت گرفت و نفسنفسزنان ادامه داد:
 و من ،تو این بیست سال فقط یه سؤال توی ذهنم بود؛ چرا؟!خیره به چشمان مرد شد و دست لرزانش را روی سـ*ـینهی خود گذاشت.
 چرا من؟! چرا من باید بابت درگیری عموم با اون آدما عذاب میکشیدم؟! مگه گـ ـناه من چی بود؟!مرد با شنیدن این حرف چشمانش درشت شد و متحیر خیرهی هومن ماند! دیگر نشانهای از عصبانیت در چهرهاش
دیده نمیشد و فقط ،جمالت هومن در سرش تکرار میشد .هومن پاهای لرزان و سستش را بهسختی تکان داد و
بدن یخزدهاش را روی تخته سنگ انداخت .نگار بهسمتش دوید ،دستهای سردش را میان دستان ظریفش فشرد و
با نگرانی پرسید:
 هومن! هومن خوبی؟هومن بیتوجه به سؤال او خیره به مرد ادامه داد:
 من ...همهچیزم رو باختم! چیزی واسه از دست دادن ندارم که ...که بخوام بابتش کسی رو عذاب بدم! نمیدونمشما راجع به چی حرف میزنی؛ ولی ...ولی من فقط دنبال جواب سؤاالمم! هنوزم...
دست لرزانش را باال آورد و به سرش اشاره کرد.
 هنوزم ...صدای داد و زجههاشون ،توی گوشم میپیچه! هر روز ،هر ساعت و هر لحظه! بعد از گذشتن این همهسال ...هنوزم اون تصویرا ...اون نگاهایی که با وحشت رو من ثابت مونده بودن ،عین روز اول جلوی چشامن! من...
من فقط یه گوشه کز کرده بودم و گوشام رو گرفته بودم ...فریاد میزدم ،جیغ میکشیدم ،گریه میکردم ...اما صدای
جیغ و فریاد و گریهی اونا از من بیشتر بود!میدونی چرا؟! چون من فقط یه بچه شیش سالهی ضعیف و ترسو بودم و
اونا ...اونا تعدادشون خیلی زیاد بود! صدای نالههاشون ،تا اسمون میرفت؛ ولی من؟! بلندترین فریادم هم فقط تو
گوش خودم میپیچید! من تاوان پس دادم! تاوان داشتن عمویی که همه به شجاعتش افتخار میکردن! من و پسرش
عذاب کشیدیم ،بابت تکتک لحظههایی که اون از پیروزیش لـ*ـذت میبرد!
اشکهایش را پاک کرد و بینیاش را باال کشید.
 و من اومدم اینجا ،چون حق دارم بدونم چرا؟ کدوم بیشرفی بهخاطر حفظ خودش و قدرتش ،انتخاب کرد همچینبالیی سر ما بیاره؟! و عطایی ...تنها کسیه که همه چی رو میدونه! اون ...اون کارای عموم رو زیر نظر داشته.
مرد نزدیکتر آمد و خیره در چشمان هومن شد.
837
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 ت ...تو پسر کامرانی؟! درسته؟! من ...من متأسفم!روی زمین ،روبهروی هومن زانو زد و ادامه داد:
 چه کمکی میتونم بهت بکنم؟! من ...من به پدرت مدیونم!هومن پوزخندی زد.
 همونطور که به عطایی مدیونی؟! واسه همینه که نمیخوای من ببینمش؟!مرد نفسش را عمیق بیرون فرستاد و همزمان سرش را پایین انداخت.
 خیلی ...بیشتر از اون! من ...من به دوستیمون وفادار نبودم! شاید با کمک به تو ...بتونم یهکم جبران کنم!هومن نفس عمیقی کشید.
 که اینطور ...قضیه جالب شد!از جا بلند شد که همزمان ،مرد هم سرش را باال آورد و ایستاد .هومن خیره در چشمانش شد و جدی گفت:
 واقعاً میخوای کمکم کنی؟! پس بهم بگو عطایی کجاست؟ من رو پیشش ببر!مرد آهی کشید و آب دهانش را قورت داد.
 با دیدن و پرسیدن از اون ،به جایی نمیرسی! وقتی من از چیزی خبر ندارم ...اون هم نمیدونه!هومن یک تای ابرویش را باال انداخت.
 تو از چیزی خبر نداری؟!سرش را به چپ و راست تکان داد و پوزخندی زد.
 بعید میدونم! اما اول باید عطایی رو ببینم و بعدش ،میرسیم به شما!با طعنه ادامه داد:
 دوستِـ.بابا!مرد لبخند کمرنگی زد.
 بهت حق میدم که بهم مشکوک باشی؛ اما نه من ،نه سرهنگ عطایی ،جوابی واسهت نداریم! تو...میخواست بگوید! بگوید چه کسی مقصر تمام این بدبختیهاست وخودش را از این عذاب وجدان خالص کند؛ اما
نمیتوانست! وقتی به چشمهای این پسر جوان نگاه میکرد ،دلش نمیآمد بار دیگر زندگیاش را با گفتن چنین حرفی
نابود کند! عالوه بر این ،ممکن نبود هومن حرفهایش را باور کند! اصالً چرا باید باور میکرد؟! پس باید به پسر
کامران کمک میکرد! شاید این کار کامران را هم خوشحال میکرد و باعث میشد او را بهخاطر ظلم بزرگی که در
حقش کرده بود ،ببخشد! بیستودو سال پیش ،نباید اجازه میداد اینطور بیرحمانه کشته شود؛ اما کاری نکرد؛ ولی
838
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حاال ،قصد نداشت اشتباهات گذشتهاش را دوباره تکرار کند! باید قدمی برمیداشت! هر چه سریعتر! خیلی دیر شده
بود! شاید آمدن هومن به اینجا ،هشداری از طرف کامران بود!
با صدای هومن به خود آمد.
 من چی؟!ابرو باال انداخت.
 نمیتونم عطایی رو ببینم؟! چرا؟مرد آب دهانش را قورت داد و گفت:
 چون ...چون اون عادی نیست! حتی اگه ببینیش ،جوابی واسه سؤاالت نداره! اون خودش هم ...خودش همقربانیه؛ مثل تو!
هومن که با این حرف از قبل کنجکاوتر شده بود ،پافشاری کرد.
 مهم نیست چی پیش میاد؛ میخوام ببینمش!مرد آهی کشید و سرش را تکان داد.
 درست عین پدرت یه دنده و لجبازی! باشه.هومن لبخندی زد.
 خوبه! پس معطل چی هستی؟! راهش خیلی طوالنیه؟ باید با ماشین بریم؟مرد نفسش را بیرون فرستاد و سرش را به نشانهی نه به چپ و راست تکان داد.
هومن نفس عمیقی کشید:
 پس بریم!مرد نیم.نگاهی به هومن انداخت و با تردید گفت:
 دنبالم بیا!هومن دستهایش را داخل جیب کاپشنش جا داد و با او هم قدم شد.
***
هومن و نگار منتظر ایستادند تا مرد که حاال فهمیده بودند نامش عماد است ،همسر سرهنگ عطایی را راضی به این
مالقات کند .زن میان در ایستاده بود و نگاه گیج و نگرانش مدام بین عماد و هومن و نگار میچرخید .برای راهدادن
آنها به خانه اش تردید داشت .نگران خودش و همسرش نبود .بهخاطر آن پسر میترسید .ده سال پیش هم دقیقاً
همین اتفاق ،با این تفاوت که آن پسر کوچکتر و تنها بود ،افتاد .در آن هوای سرد و برفی مسیر زیادی را آمده بود
تا شوهرش را ببیند؛ اما نمیدانست چه چیزی انتظارش را میکشد .می ترسید امشب هم مثل همان شب شود؛ اما
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وقتی پافشاری آنها و اصرار تنها کمک حال این چندسالشان را دید ،سرانجام راضی شد و در خانهاش را به روی
آن ها باز کرد .ابتدا عماد ،سپس هومن و نگار وارد شدند .بعد از سالم و احوالپرسی با زن ،هر دو خانهی کوچک و
حقیرانهی آنها را از نظر گذراندند که با صدای زن به خود آمدند.
 بفرمایین بشینین.هومن لبخندی زد و سر تکان داد.
 ممنون ...که اجازه دادین بیایم داخل.هر سه نشستند و زن کنارشان نشست .هومن نگاهی به اطراف انداخت و سرانجام پرسید:
 ببخشید؟ میتونم بپرسم شوهرتون کجاست؟ من با ایشون کار دارم.لبخند از روی لب زن محو شد و با بیمیلی گفت:
 بیرونه .یهکم دیگه برمیگرده .اگه سؤالی دارین میتونین از من بپرسین.هومن که انتظار چنین حرفی را نداشت ،لبخندی ساختگی زد و با تتهپته گفت:
 آم ...خب ...فکر کنم بهتره اول از همه خودم رو معرفی کنم .من هومن احمدی هستم.نگاه مشکوکش و نافذش را به عماد دوخت و ابرویی باال انداخت.
 ظاهراً فامیلیم واسه همه آشناست.با صدای زن بهسمت او برگشت.
 متأسفم! اما به جا نمیارمتون.هومن آب دهانش را قورت داد و گفت:
 خب ...بذارین اینجوری بگم .عموی من و همسرتون ،حدوداً بیست سال پیش باهم همکار بودن و ...و یه پروندهیمشترک باهم داشتن که سؤالم راجع به اونه.
زن چشمانش را ریز کرد و با دقت چهرهی هومن را از نظر گذراند.
 راستش ...من همکارای شوهرم رو زیاد نمی شناختم .حاال که دیگه اینهمه سال هم گذشته؛ ولی ...ولی تهچهرهیآشنایی دارین.
هومن ذوقزده گفت:
 منظورتون اینه که شما عموم رو دیدین؟ یعنی ...یعنی یادتون اومد؟زن به نقطهای نامعلوم خیره شد و به فکر فرورفت .بعد از چند لحظه انگار که چیزی یادش آمده باشد ،با چشمان
درشتشده به هومن نگاه کرد و گفت:
 درسته! فکر کنم عموتون و...840
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چهرهاش رنگ غم گرفت و نفسش را بیرون فرستاد .بغض کرد.
 یه بار تو مراسم ختم دیدم .چهرهتون خیلی شبیهشه.هومن جا خورد و سریع گفت:
 متأسفم خانوم! نمیخواستم ناراحتتون کنم.زن بغضش را بهسختی قورت داد و سرش را باال آورد.
 مشکلی نیست .اون روز اصالً حواسم سر جاش نبود ،واسه همینم خیلی به بقیه توجه نمیکردم.هومن لبخند کمرنگی زد.
 بله .متوجهم .چیز دیگهای هست که راجع به عموم بدونین؟ راجع به همکاریش با شوهرتون و ...و پروندهای کهباهاش سروکار داشتن؟
زن نفسش را عمیق بیرون فرستاد و گفت:
 سروان احمدی ...یادمه شوهرم تعریفش رو زیاد میکرد .می گفت با اینکه جوون و کم تجربهست؛ ولی تویادارهمون تکه و ...و خیلی بهش اعتماد داشت؛ اما راجع به پروندهای که میگی ...من چیزی نمیدونم.
هومن ناامید سر تکان داد و پوفی کشید.
 که اینطور! بابت کمکتون ممنونم!زن که بهسختی خودش را کنترل میکرد تا بغضش نشکند ،با صدای لرزان و بمش گفت:
 با پسرم خیلی صمیمی بود .بهادر میخواست تو یه فرصت مناسب دعوتش کنه تا بیشتر بشناسیمش؛ ولی ...ولینشد.
چشم های هومن درشت شد و سریع پرسید:
 باهم صمیمی بودن؟! چقدر؟ خیلی زیاد! پسرم میگفت اون ...اون تنها کسیه که تمام رازای زندگیش رو میدونه و بهادرم ...چیزای زیادی ازشمیدونست.
هومن که نور امیدی در دلش روشن شده بود ،با خوشحالی گفت:
 یعنی ...یعنی اینکه پسرتون ممکنه راجع به اون پرونده چیزی بدونه؟ میتونم ...میتونم ایشون رو ببینم؟زن نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت.
 پسرم ...اینجا نیست. پس ...پس آدرسشون رو به من بدین .خواهش میکنم خانوم! این خیلی واسهم مهمه .اگه...841
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زن به آرامی سرش را باال آورد و هومن با دیدن چشمان خیس و قرمزش ساکت شد .عماد سکوت میانشان را شکست
و به آرامی گفت:
 بهادر ...فوت کرده .یه نفر بهش شلیک کرده بود؛ ولی ...ولی وقتی آمبوالنس و پلیسا رسیدن ،اثری ازش نبود.هیچوقت معلوم نشد قاتلش کیه.
هومن متحیر به عماد خیره شد و لب زد:
 چ ...چی؟هومن که بدجور شوکه شده بود ،نگاهش را به زن دوخت و با تتهپته گفت:
 من ...من خیلی متأسفم! این ...این واقعاً...زن بینیاش را باال کشید و میان حرف هومن پرید.
 مهم نیست .آدرس خونهش رو بهت میدم .همسرش ...هنوز اونجا زندگی میکنه .فکر میکنم بهادرم تو اون پروندهباهاشون بود .شاید بتونی اونجا چیزی پیدا کنی.
هومن آب دهانش را قورت داد و سرش را شرمنده پایین انداخت.
 ممنون!زن کاغذ و قلمی آورد و آدرسی روی آن نوشت .آن را بهسمت هومن گرفت .هومن خم شد تا کاغذ را بگیرد که زن
خیرهاش شد و آهسته گفت:
 تو همون پسری ،آره؟ مگه بهت نگفته بودم برنگردی؟هومن متعجب سرش را باال آورد و به چشمان غمگین زن خیره شد.
 ج ...جان؟زن لبخند کمرنگ و تلخی زد.
 نترسیدی بازم اون بال سرت بیاد؟ اون چیه که بهخاطرش حاضر شدی بعد از ده سال دوباره خطر اینجا اومدن روبه جون بخری؟
هومن که انگار تازه متوجه ماجرا شده بود ،لب زد:
 کارن ...کارن قبالً اینجا اومده .میدونستم!صاف نشست و ادامه داد:
 -فکر میکنم ...من رو با پسرعموم اشتباه گرفتین.
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سرش را پایین انداخت .دلش برای روزهایی که مسخرهبازی در میآوردند و یکدیگر را اذیت میکردند ،بدجور تنگ
شده بود .بهخاطر رفتاری که دوماه پیش با او داشت ،پشیمان و شرمنده بود .دلش میخواست دوباره همهچیز مثل
قبل شود؛ اما صدایی نفرتانگیز مدام در گوشش میپیچید که میگفت:
«آن روزها هرگز تکرار نخواهند شد».
آهی کشید.
 من چه پسرعموی بیمعرفتیم! حتی نمیدونم ده سال پیش چه اتفاقی واسه کارن افتاده و چه بالیی سرش اومدهکه انقدر از اومدن من به اینجا وحشت داشت.
صدای زن در گوشش طنین انداخت.
 اون خیلی جوون بود؛ اما پر از حس نفرت و انتقام .شوهرم ...خیلی اذیتش کرد .من نتونستم جلوش رو بگیرم .وقتیشناختش ،کلی کتکش زد .بیچاره داشت جون میداد.
هومن متحیر سرش را باال آورد و نگاهش در نگاه زن قفل شد .زن نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
 نتونستم تو این حال ببینمش و هر جوری بود از زیر دست شوهرم نجاتش دادم .خیلی ترسیده بود .منم همینطور.بهش گفتم دیگه هیچوقت اینجا برنگرده و دست از کاراگاهبازیش برداره؛ وگرنه بیشتر از اینا صدمه میبینه .دلیل
رفتار اون روز شوهرم رو نمیدونم؛ ولی مطمئنم اگه تو رو ببینه ،بازم همون کار رو تکرار میکنه .ما ...از شهر و
آدماش فاصله گرفتیم تا آروم شیم؛ ولی...
پوزخندی زد.
 یادم رفته بود هرجا که بریم ،قرار نیست هویتیمون عوض بشه.اشکهایش را سریع پاک کرد و از جا بلند شد.
 حاال که هر چی میخواستی رو فهمیدی ،باید زودتر از اینجا بری .اون کمکت نمیکنه ...همونطور که به پسرعموتکمک نکرد.
هومن از جا بلند شد و سریع پرسید:
 ولی آخه ...دلیل این رفتارش چیه؟ بعد از رفتن پسرمون دیگه اون آدم سابق نشد .رفتارش دست خودش نبود .دیوونه شده بود.نگاهی به ساعت انداخت و با اضطراب گفت:
 شما باید برین .هر چی میخواستین رو شنیدین.هومن ملتمس گفت:
843

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 خواهش میکنم بذارین یه ذره بیشتر بمونم .من ...من باید حتماً تا ته این ماجرا برم .اون روز کارن تنها بود .بچهبود .از هدفش دور شد؛ چون میترسید.
نگاهش را به نگار دوخت و لبخندی زد.
 اما من تنها نیستم .خواهش میکنم خانوم!زن با گریه گفت:
 از اینجا برو! اون چیزی رو که میخوای ،بهت نمیگه. ولی...زن لبهی آستین هومن را گرفت و بهسمت در کشیدش.
 خواهش میکنم! دیگه تحمل آشوب و دعوا رو ندارم.هومن آهی کشید و دستش را بهسمت دستگیرهی در برد.
 باشه .من نمیخوام اذیتتون کنم.اما همین که در را باز کرد ،با دیدن تصویر روبهرویش خشکش زد .نگار با دیدن مردی که اسلحه به دست روبهروی
هومن ایستاده بود ،جیغی زد و بازوی هومن را کشید.
 بیا عقب هومن!مرد همانطور که با اسلحه هومن را نشانه گرفته بود ،وارد خانه شد و خیره به چشمان متحیر هومن غرید.
 کی هستی؟ واسه چی اومدی اینجا؟زن که از ترس به خود میلرزید ،سریع بهسمت همسرش رفت و دستش را کشید.
 چیکار میکنی؟ بیارش پایین!مرد همسرش را با عصبانیت به گوشهای هل داد و فریاد زد:
 تو خونهی من چه غلطی میکنی؟هومن که انگار به اندازهی آن سه نفر نترسیده بود ،چهرهی مرد را از نظر گذراند .هیکل قدرتمندی داشت؛ اما چهرهاش
شکسته و زیر چشمانش گود افتاده بود .خونسرد قدمی به جلو برداشت که نگار جیغ زد.
 چیکار میکنی هومن؟ مگه نشنیدی اون دیوونهست؟هومن نیمنگاهی به نگار که دستهای لرزانش را جلوی صورتش گرفته بود و وحشتزده خیرهاش شده بود ،انداخت.
 نگران نباش!دوباره نگاهش را به سرهنگ داد.
 این دفعه با دفعهی پیش فرق داره.844
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مرد لولهی اسلحه را به پیشانی هومن چسباند که همزمان صدای جیغ نگار و همسرش درآمد .با عصبانیت گفت:
 واسه چی اومدی اینجا؟ باید همون روز میمردی! ده سال پیش .نمیدونم کدوم احمقی فراریت داد. چرا میخوای من رو بکشی؟ مگه خونوادهم چیکارت کردن؟عماد فریاد زد:
 بسه هومن! اینجوری فقط تحریکش میکنی .اون چیزی که میخوای رو به زبون نمیاره.هومن داد زد:
 میاره؛ چون مجبوره!نگار با صدای لرزان و گریه گفت:
 دست از لجبازی بردار هومن! بیا کنار.هومن نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 امشب یا میمیرم ...یا به جواب سؤاالم میرسم.دست مرد آرامآرام روی ماشه رفت و هومن چشمهایش را بست .شاید به فاصلهی یک ثانیه مانده به شلیک گلوله،
عماد بازوی هومن را کشید و از مرگ حتمی نجاتش داد .نگار آرام الی چشمانش را باز کرد و با دیدن هومن نفس
راحتی کشید .عماد اسلحه را از دست مرد کشید و داد زد:
 تمومش کن سرهنگ! میخوای به اتهام قتل اعدام بشی؟هومن از جا بلند شد و رو به عماد توپید:
 چرا نذاشتی ماشه رو بکشه؟ چرا جلوش رو گرفتی؟قطرهاشک جمعشده گوشهی چشمش ،پایین چکید و عقبعقب رفت.
 تو ...تو نمیدونی من چی کشیدم .هیچکدوم نمیدونین.نگار بهسمتش رفت و به آرامی شانهاش را فشرد.
 حق با توئه هومن؛ ولی باید از اینجا بریم.هومن را با خود همراه کرد و نگاهش را به عماد که بهسختی سرهنگ را کنترل میکرد ،دوخت .لبخند کمرنگی زد.
 ممنون!بعد از خارجشدن از خانه دست هومن را کشید و تا جایی که میتوانستند ،از آنجا دور شدند .نگار او را تا پشت درختی
کشید و بازویش را با عصبانیت رها کرد .توپید:
 معلوم هست چیکار میکنی؟اشک از چشمانش سرازیر شد و تن صدایش را پایین آورد.
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 اگه ...اگه عماد به موقع نکشیدهبودت ...نکنه دیوونه شدی؟موبایلش را بیرون آورد و سریع مشغول شمارهگرفتن شد .هومن تکیهاش را از تنهی درخت برداشت و غرید:
 چیکار میکنی؟ الزم نیست به کسی خبر بدی.نگار گوشی را کنار گوشش گرفت و توپید:
 نمیخواد نگران اون روانی باشی .دارم به متین زنگ میزنم .باید هر چه زودتر به این آدرسی که زنه داد بریم وقائله رو ختم به خیر کنیم.
 منم همراهتون میام.هر دو نگاهشان را به عماد دوختند که تکخندهای کرد و رو به هومن ادامه داد:
 باید یکی باشه که بتونه جلوی دیوونهبازیای تو رو بگیره یا نه؟***
متین راهنما زد و بهسختی از میان مه و برف ،دوباره جاده را پیدا کرد .هومن سکوت سنگینی را که بینشان بود،
شکست.
 واسه چی خونوادهی عطایی رو میپاییدی؟دستش را از روی پیشانیاش برداشت و سرش را باال آورد.
 حتماً بهخاطر اشتباهات گذشتهت؟عماد که کنار متین نشسته بود ،از آینه به چهرهی بازجویانهاش خیره شد و بعد از چند لحظه گفت:
 آره.هومن سری تکان داد.
 چرا وقتی من رو دیدی و فکر کردی پسر کیوانم ،انقدر عصبی شدی؟ مگه عموم چیکار کرده؟ فکر کنم توضیحدادناینا ،جزئی از حقیقتیه که دنبالشم.
عماد لبخند تلخی زد و سرش را پایین انداخت.
 تو بازجویی استادی.هومن پوزخندی زد.
 همه همین رو میگن .با این وجود نتونستم از زیر زبون عطایی حرف بکشم.نگار با خشم چشمانش را بست و حرصی غرید:
 انقدر اسم اون آدم روانی رو تکرار نکن هومن.بهسمت هومن خم شد و خیره به نیمرخ بیخیالش گفت:
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 اون داشت میکشتت ،میفهمی؟هومن پوفی کشید و سرش را به شیشهی سرد و بخارگرفته تکیه داد .چشمانش را به آرامی بست و به حقیقتی که
حاال مطمئن شده بود مربوط به عمویش است ،اما هنوز نمیدانست چیست ،فکر کرد.
***
چند ساعت قبل
کارن همانطور که پشتسرش میرفت ،کنجکاو و مشکوک پرسید:
 کجا داریم میریم قربان؟جی.اس بیهیچ حرفی از پلههای عمارت باال رفت و سرانجام روبهروی در اتاقی ایستاد .به کارن نگاه کرد و لبخندی
زد.
 از وقتی آقا میالد اومده ،کلی پیشش ازت تعریفت کردم .واسه همین میخواد ببینتت.چشمهای کارن درشت شد.
 واقعاً؟جی.اس سری تکان داد و در زد .صدایی بم و ناواضح از پشت در به گوش رسید.
 بیا تو!در را باز کرد و به کارن اشاره کرد جلوتر برود .کارن لبخندی زد و وارد اتاق شد؛ اما با دیدن شخص روبهرویش ،لبخند
روی لبش ماسید .میالد لبخند کجی زد.
 باالخره اومدی؟ خیلی وقته منتظرتم!دستانش را داخل جیبهایش فرو برد و قدمی جلو آمد .محو چهرهی متحیر کارن شد.
 چقدر این قیافه بهت میاد ...کارن!کارن که زبانش بند آمده و هنوز شوکه بود ،باالخره به خود آمد و لب زد:
 جهان؟جهان خندهای سر داد و سـ*ـینهبهسـ*ـینهی کارن ایستاد.
 سورپرایز!ابرو باال انداخت.
 چیه؟ فکر نمیکردی میالد بزرگ ،سردستهی کل این باند ،جهان خودتون باشه؟ هوم؟تکخندهای کرد و دور کارن چرخید .پشتسرش ایستاد و دستش را چندبار روی شانهاش زد.
 عیب نداره .عادت میکنی!847
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نفسش را بیرون فرستاد .درحالیکه دستانش را پشتسرش درهم گره کرده بود ،دور دیگری زد.
 میدونی؟ جی.اس خیلی تعریفت رو کرد .زودتر از خودت عکست رو نشونم داد .منم فکر کردم شروع یه بازیهیجانانگیز با تو...
روبهروی کارن ایستاد و لبخند کجی زد.
 باید خیلی جالب باشه .برای همینم امشب همهمون یه پارتی پر سروصدا و توپ دعوتیم .من ،تو...شیطنتآمیز نگاهش کرد و چشمکی زد.
 و شیوا!همین که این را گفت ،کارن از کوره در رفت و با دو دستش یقهی جهان را گرفت .با چشمان سرخشده از خشمش
خیرهاش شد و از میان دندانهای قفلشدهاش توپید:
 توی کثافت ...حق نداری شیوا رو قاتی بازیت کنی.داد زد:
 فهمیدی؟همان لحظه دونفر غولپیکر بازوهایش را گرفتند و به زحمت از جهان جدایش کردند .جهان لبهی کتش را مرتب
کرد و با لبخند حرصدراری بهسمت کارن رفت .موهای پریشانش را میان مشتش فشرد و سرش را بهسمت خود
متمایل کرد .کارن برای لحظهای از درد چشمانش را بست و سپس باز کرد .نفسنفسزنان به جهان نگاه کرد و
دندانهایش را روی هم سایید .جهان خیره به نگاه پر نفرت کارن ،با خونسردی گفت:
 آروم! آروم! گربهی وحشی!موهایش را رها کرد.
 تو االن تو موقعیتی نیستی که به من دستور بدی .فقط باید اطاعت کنی؛ وگرنه...قدمی عقب رفت و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 خب اونموقع اوضاع یه ذره متفاوت میشه .متوجهی دیگه؟به افرادش اشاره کرد.
 واسه مهمونی آمادهش کنین .زود باشین .زیاد وقت نداریم.به ساعت مچیاش که عقربههای آن هشت و پنج دقیقه را نشان میدادند ،نگاه کرد و سرش را باال آورد.
 فقط دو ساعت.***
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از وقتی آن پیام کوفتی را دریافت کرد ،لرزه بر تمام اندامش افتاده بود و لحظهای آرام و قرار نداشت .چندینبار با
کارن تماس گرفت؛ اما در دسترس نبود .نگاهش را به ساعتدیواری که انگار عقربههایش امروز سریعتر از همیشه
جلو میرفتند ،دوخت و زیر لب لعنتی فرستاد .کمتر از دو ساعت فرصت داشت .وارد اتاقخواب شد و نگاهش روی
کاغذی که از ظهر تا حاال سفید و بدون نوشته روی میز آرایش بود ،ثابت ماند .باالخره که چه؟ آهی کشید و بهسمت
میز رفت .پشت آن نشست و با دست لرزانش به آرامی خودکار را برداشت .شروع به نوشتن کرد .نوشتن چیزهایی که
مدتها پیش باید مینوشت؛ اما نتوانست.
وقتی تمام شد ،سریع تایش کرد و بعد از گذاشتن در پاکت و نوشتن جملهای روی آن ،به ساعت نگاه کرد .نه شده
بود .از جا پرید و اشکهایش را با پشت دست پاک کرد .بهسمت چوب لباسی رفت و مشغول پوشیدن لباسهایش
شد .باید کمی زودتر از خانه خارج میشد تا قبل از شروع مهمانی بتواند خودش را به ادارهی کارن برساند و نامه را
تحویل فرزین بدهد.
***
پشت در ایستاد و نفسش را عمیق بیرون فرستاد .با تردید دست لرزانش را جلو برد و بعد از چند لحظه اینپا و
آنپاکردن باالخره در زد .صدای فرزین از پشت در به گوشش خورد.
 بفرمایین!آهسته در را باز کرد و وارد شد.
 سالم.فرزین با دیدنش دست از کار کشید و از جا برخاست .لبخندی زد.
 سالم .حالتون چطوره؟به صندلی اشاره کرد.
 خواهش میکنم بشینین.شیوا لبخندی ساختگی و کمرنگ زد و جلو آمد.
 ممنون! الزم نیست .راستش ...یه خواهشی ازتون دارم.فرزین متعجب و منتظر نگاهش کرد که جلوتر آمد و پشت میزش ایستاد .نامه را بهسمتش گرفت و با صدای لرزانی
که هر لحظه ممکن بود بغض پنهانشدهی پشت آن بشکند و راز قلبش را فاش کند ،گفت:
 میخوام این نامه رو به کارن بدین.فرزین خندید و گفت:
 هر چی که هست ،خودتون میتونین بهش بدین؛ چون خیلی زود این پرونده تموم میشه و برمیگرده خونه پیشتون.849
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شیوا لبخند کج و تلخی زد و سرش را پایین انداخت .کسی چه میدانست؟ شاید دیگر فرصت این کار را نداشت.
بغضش را بهسختی قورت داد و دوباره سرش را باال آورد.
 میدونم؛ اما دلم میخواد زودتر به دستش برسه و اینکه ...نمیخوام خودم مستقیم این کار رو انجام بدم.فرزین متعجب سری تکان داد و نامه را گرفت.
 چشم! اگه شما اینطور میخواین ،من نامه رو بهش میدم.شیوا لبخندی زد و سرش را پایین انداخت.
 ممنون!فرزین خواهش میکنمی گفت و برای خداحافظی آماده شد؛ اما وقتی متوجه شد انگار شیوا هنوز قصد رفتن ندارد،
سرش را کج کرد تا چهرهاش را بهتر ببیند .پرسید:
 شیواخانوم؟ موضوع دیگهای هست؟شیوا سرش را باال آورد و هول گفت:
 آها! آره .واقعاً شرمندهم؛ اما یه زحمت دیگهم واسهتون دارم.فرزین سریع گفت:
 خواهش میکنم! این چه حرفیه؟ چه کمکی ازم برمیاد؟شیوا کیفش را باز کرد و عکسی از آن بیرون آورد .با دستی که همچنان میلرزید ،عکس را بهسمت فرزین گرفت.
 این چهره باید براتون آشنا باشه.فرزین نگاهش را پایین آورد و به عکس دوخت .با دیدن دختر جوان داخل عکس ،چشمانش چهارتا شد و متعجب
عکس را از دست شیوا گرفت .سرش را باال آورد و به شیوا خیره شد.
 ش ...شما ...از ک ...کجا...شیوا نفس عمیقی کشیدو لرزان گفت:
 میخوام کمکش کنین آقا فرزین! شما اینجا تنها آدمی هستین که میتونم بهش اعتماد کنم.تکه کاغذی از جیبش بیرون آورد و بهسمت فرزین گرفت.
 این آدرسشه .لطفاً زودتر برین دنبالش!ملتمس ادامه داد:
 خواهش میکنم هر کاری که از دستتون برمیاد براش انجام بدین .میدونم! میدونم که خواستهی زیاد و حتیغیرممکنیه؛ ولی...
باالخره اشک چشمانش سرازیر شد و بهسختی ادامه داد:
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 ولی اون خواهرمه .نمیتونم تحمل کنم سختی بکشه .اون بیگناهه .هر کاری کرده واسه محافظت از خودش بوده.نمیخواسته به کسی آسیب بزنه .شیما از اون روز خیلی ...خیلی عذاب کشید و هنوزم داره میکشه.
فرزین سری تکان داد:
 من شرایطش رو درک میکنم .حتماً هر کاری از دستم بربیاد ،براش انجام میدم .در ضمن! الزم نیست نگرانباشین؛ چون مردی که بهش شلیک کرد ،خوشبختانه زنده موند.
شیوا ذوقزده تکخندهای کرد.
 جدی؟ وای! چه خبر خوبی! ممنون! درسته .اگه بالیی سرش میومد ،واقعاً شرایط واسه خواهرتون پیچیده میشد؛ ولی حاال...لبخندی زد.
 مطمئن باشین خیلی زود خالصش میکنم .الزم نیست نگران باشین.شیوا سری تکان داد و شالش را درست کرد.
 ممنون! من ...من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم .خداحافظ.بهسمت در رفت که با صدای فرزین دستش روی دستگیره ماند.
 ولی چرا انقدر دیر گفتین؟شیوا نفسش را عمیق و دردناک بیرون فرستاد و بدون اینکه به سمت فرزین برگردد ،گفت:
 نمیدونم ...خودمم نمیدونم چرا چیزای به این مهمی رو مخفی کردم .شاید ...شاید خیلی آدم ترسوییم .واسه همینمانقدر زندگیم بههمریختهست .نمیدونم!
فرزین از پشت میزش بیرون آمد و نگران بهسمت شیوا رفت.
 شما ...شما حالتون خوبه؟اشکش چکید و دستش را جلوی دهانش گذاشت .بهسرعت در را باز کرد و از اتاق خارج شد .راهروی طوالنی اداره را
با دو طی کرد و همین که از در خروجی بیرون رفت ،بغضش ترکید .بهسمت آژانسی که بیشازحد منتظرش مانده
بود ،دوید و خودش را روی صندلی انداخت .رانندهی میانسال متعجب از آینه نگاهش کرد و با دیدن حال و اوضاع
خرابش ترجیح داد دیرکردنش را نادیده بگیرد .ماشین را روشن کرد و پرسید:
 کجا برم خانوم؟شیوا بینیاش را باال کشید و با صدای دورگهای آدرس را گفت .سرش را به شیشهی سرد چسباند و غمزده محو
تماشای خیابانهای بارانزده شد که با صدای راننده به خود آمد.
 رسیدیم.851
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شیوا نگاهش کرد و سریع حساب کرد .از ماشین پیاده شد و عمارت چندین طبقه را از نظر گذراند .نفسش را بیرون
فرستاد و وارد شد .از میان جمعیت پر سروصدایی که میخندیدند و به سالمتی هم مینوشیدند ،گذشت و همانطور
که جهان خواسته بود ،گوشهای منتظرش ماند .ماتمزده محو تماشای رقصندهها بود که با صدای نکرهی جهان
نگاهش بهسمت او کشیده شد.
 میبینم که اونقدرا هم بیعقل نیستی .میدونستم میای.با نفرت نگاهش کرد و غرید:
 کارن کجاست؟ حق نداری بالیی سرش بیاری!جهان پوزخندی زد و ابرو باال انداخت.
 بال؟ آخه واسه چی؟دستش را جلو برد و چشمکی زد.
 من همیشه سر قولم میمونم .حاال افتخار میدین؟شیوا نگاهی به دست منتظر جهان دوخت و پوزخندی زد .نگاهش را از او گرفت و بهسمت رقصندهها سوق داد .جهان
دستش را پایین آورد .پوزخندی زد و با لحنی طعنهآمیز گفت:
 میفهمم! بحث وفاداری به شوهر و...سرفهای کرد.
 بگذریم! میریم سر اصل مطلب .ازت خواستم بیای اینجا تا یه کاری برام انجام بدی.شیوا با اخم نگاهش کرد که ادامه داد:
 اونموقع میتونی کارن رو از مرگ حتمی نجات بدی .باید مدارکی رو که شوهرجانت علیهمون جمع کرده ،گیربیاری و تحویل من بدی .تو مدارک رو واسهم میاری ،منم در عوض جون کارن رو بهش میبخشم.
شیوا متحیر نگاهش کردو بعد از چند لحظه سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نمیتونم.جهان اخمی کرد.
 چرا؟با تمسخر خندید.
 نکنه اجازه نمیده زنش وارد اتاق کارش بشه؟ ولی اون که االن خونه نیست .اداره هم نیست .تو راحت میتونیبری سراغشون.
شیوا نفسش را بیرون فرستاد و سرش را پایین انداخت.
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 نمیتونم .من زنشم .نمیتونم همچین کاری با شوهرم بکنم .این خیانته.جهان زد زیر خنده و بعد از یکی-دو دقیقه ،همانطور که اشک در چشمانش جمع شده بود ،گفت:
 ش ...شوهر؟خندهاش را خورد و به نگاه سرد شیوا خیره شد.
 چه زن و شوهری؟ هوم؟ اون به محض اینکه بفهمه چه دروغ بزرگی بهش گفتی ،دیگه یه ثانیه هم تحملتنمیکنه.
شیوا چشمانش را روی هم فشرد تا اشکهای مزاحمی را که در آن جمع شده بود ،سرکوب کند .سرش را باال آورد و
جدی رو به جهان گفت:
 درسته! اون هر کاری کنه حق داره؛ ولی من اجازهی همچین کاری ندارم .نمیتونم.جهان نفسش را حرصی بیرون فرستاد و دستش را داخل جیب شلوارش برد.
 بسیار خب! خودت خواستی .حاال باید منتظر عواقبشم باشی!شیوا نگران نگاهش کرد و آب دهانش را قورت داد .جهان لبخند کجی زد.
 تو دقیقاً مثل خواهرتی .به آسونی تسلیم نمیشی؛ ولی من باالخره تو رو تسلیم خودم میکنم .یعنی مجبورت میکنمکه بشی.
عقبعقب رفت و ادامه داد:
 از پارتی لـ*ـذت ببر!چشمکی زد و با پوزخندی روی لبش ادامه داد:
 شاید این آخرین مهمونیای باشه که با شوهرت میای.با رفتن جهان ،شیوا نفس لرزانش را بیرون فرستاد و دست روی قلبش که بیپروا به فقسهی سـ*ـینهاش میکوبید،
گذاشت .به دیوار تکیه زد و دستان سردش را روی صورتش گذاشت .روی زمین وا رفت و بغضش ترکید .گیج و
وحشتزده بود .نمیدانست باید چهکار کند .از یک طرف نگران جان کارن بود و از طرف دیگر نمیتوانست به او خــ
ـیانـت کند .احساس پوچی و درماندگی میکرد .با صدای نگران و عصبی کارن بهسرعت سرش را باال آورد.
 شیوا؟ واسه چی اومدی اینجا؟شیوا از جا پرید.
 کارن؟با یک قدم فاصله میانشان را تمام کرد و با نگرانی و دلهره ،بدون توجه به ظاهر متفاوتش ،سرتاپایش را از نظر گذراند.
وقتی مطمئن شد حالش خوب است ،کارن را به آغـ*ـوش کشید و نفس راحتی کشید.
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 خدا رو شکر که سالمی! من خیلی نگرانت شدم.کارن عصبی شیوا را از خود جدا کرد و بازوهایش را گرفت .خیره به چشمان خیس از اشکش توپید.
 ازت پرسیدم واسه چی اومدی اینجا .چرا به حرفش گوش دادی؟ هان؟شیوا بینیاش را باال کشید و خیرهی چشمان عصبی کارن شد.
 اون ...اون با جون تو تهدیدم کرد .نمیتونستم نیام.کارن داد زد:
 یعنی هر چی اون گفت ،تو باید به حرفش گوش کنی؟ حاال اگه ...اگه خدایی نکرده بالیی...ادامهی حرفش را خورد و شیوا را رها کرد .عصبی دستش را میان موهایش فرو برد و نفسنفس زد .شیوا که از
فریادش شوکه شده بود ،متحیر خیرهاش شد و هق زد.
 میدونم نگرانمی کارن؛ ولی یهکمم من رو درک کن!همونقدر که تو نگران منی ،منم نگرانتم.کارن عصبی نگاهش کرد و توپید:
 نگرانم؛ چون دوستت دارم .نمیخوام اون کثافت بالیی سرت بیاره.شیوا خیرهاش شد و لبخند کمرنگی زد.
 فکر میکنی نگرانی من از چیز دیگهایه؟ منم به همون دلیل نگرانتم .اگه...کارن نگذاشت جملهاش را کامل کند و در یک حرکت در آغوشش کشید .کنار گوشش زمزمه کرد:
 ببخشید عزیزم! اعصابم به هم ریخته .نمیفهمم چی میگم .از دیدن جهان خیلی شوکه شدم .انتظار همچین چیزیرو تو خواب هم نداشتم.
صدایش را پایینتر آورد و ادامه داد:
 چون آدمای جهان همین دور و اطراف مراقبمونن ،باید آرومتر حرف بزنیم .چی ازت میخواد؟شیوا لبش را بهسمت گوش کارن متمایل کرد.
 مدارکی که علیهشونه .ازم خواست اونا رو براش بیارم؛ ولی من گفتم نمیتونم. اشتباه کردی! باید بگی برات میارم و هر جوری شده خودت رو خالص کنی.شیوا خود را از آغـ*ـوش کارن بیرون کشید و غرید:
 منظورت چیه؟ من اینجا ولت نمیکنم!کارن نچی کرد.
 شیوا!شیوا صورتش را قاب گرفت ،بوسـ*ـهای روی پیشانیاش نشاند و عقب رفت.
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 نمیتونم ،میفهمی؟کارن شوکهشده از حرکت ناگهانیاش ،بیهیچ حرفی خیرهاش ماند .شیوا نگاهی به رقصندهها انداخت و دوباره به
کارن زل زد .لبخند کمرنگ و تلخی زد.
 میدونم تو این شرایط واقعاً مسخرهست؛ ولی میخوام با هم برقصیم.چشمان کارن درشت شد و تکخندهای کرد.
 جان؟ تو که قبالً از رقـ*ـص میون جمع خجالت میکشیدی؟شیوا خندید و شانهای باال انداخت.
 نمیدونم چرا؛ ولی تو این لحظه واسهم مهم نیست .خلوچلم دیگه!کارن خندید و در یک حرکت بلندش کرد و به سمت پیست رقـ*ـص رفت.
آهسته شیوای متحیر را روی زمین گذاشت و دستانش را دور کمرش حلقه کرد.
 احتماالً یادت رفته که من از تو خلوچلترم!شیوا خندید و دستانش را دور گردن کارن گره کرد .با ریتم مالیم آهنگ شروع به رقصیدن کردند .شیوا سرتاپای
کارن را از نظر گذراند و اخمی کرد .در واقع ظاهرش اصالً شبیه کارن نبود .این موهای شلخته و بههمریخته ،لباسها
و در کل قیافهای که برایش ساخته بودند180 ،درجه با کارن اصلی تفاوت داشت .کارن که اخمش را دید ،پرسید:
 چی شده؟ واسه چی اینجوری نگاهم میکنی؟شیوا لبانش را برچید و دلخور گفت:
 این قیافه و تیپت رو اصالً دوست ندارم .کاش میشد خودت باشی .اونجوری بیشتر دوستت دارم.کارن خندید و ابرویی باال انداخت.
 که اینطور! ببینم؟ رقـ*ـص عروسیمون رو یادته؟شیوا با عشق به چشمانش خیره شد و لبخندی زد.
 مگه میشه یادم بره؟کارن لبخندی زد.
 قول میدم که مثل اونموقعها جنتلمن و آقا بشم .فقط بعد از اینکه این مأموریت کوفتی تموم شد و از شر جهانخالص شدیم.
با یاد آوری نامهای که احتماالً بعد از این مأموریت به دست کارن میرسید ،لبخند روی لب شیوا ماسید و بهسختی
بغض سنگینش را قورت داد.
 بعد از خالثشدن از این شرایط میخوای چیکار کنیم؟855
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کارن لبخندی زد.
 چیکار کنیم؟ آم ...بذار فکر کنم .خب ...اول از همه میخوام سالگرد ازدواجمون رو جشن بگیریم و کیک بخوریم.من و تو قراره یه عمر باهم باشیم؛ پس باید تصمیمای بزرگی واسه زندگیمون بگیریم.
شیوا لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت .غمگین در دلش گفت:
 بعد از تمومشدن این مأموریت و خوندن نامهم ،دیگه هیچوقت دلت نمیخواد با من باشی.از همین االن احساس دلتنگی عجیبی میکرد .آهی کشیدو سرش را روی قلب کارن گذاشت .چشمهایش را بست و
با دقت به ضربان قلبش گوش سپرد .زمزمه کرد:
 دلم نمیخواد با این آهنگا برقصم .من فقط دوست دارم با آهنگ قلب تو برقصم .خیلی سخته! خیلی سخته با اینآهنگ رقصیدن .آهنگی رو که عاشقشی ،فقط باید بشینی باهاش گریه کنی.
کارن لبخندی زد و بوسـ*ـهای روی موهای شیوا نشاند.
 راستی! چقدر خوب شد که اون مشکل اعصابت دیگه سراغت نمیاد.سرش را از روی سـ*ـینهی کارن برداشت و خیرهاش شد .لبخند کمرنگی زد و با حسرت گفت:
 مگه با وجود همچین شوهر خوبی دیگه کسی مشکل اعصاب داره؟کارن خندید و دوباره دستش را دور کمر شیوا حلقه کرد .ابرویی باال انداخت.
 اینم حرفیه.***
با صدای جهان سرش را از روی شانهی کارن برداشت و هر دو از جا برخاستند.
 بسه دیگه! زیادی بهتون خوش گذشت!روبهروی کارن ایستاد.
 خب برنامه اینه! شیوا به عنوان ضمانت همراه من میاد تا مطمئن باشم کار اشتباهی ازت سر نمیزنه.کارن اخمی کرد و جلوی شیوا ایستاد .دستش را محکم گرفت و غرید:
 اجازه نمیدم!جهان پوفی کشید.
 بچهبازی درنیار دیگه کارن! خودت خوب میدونی تو چه موقعیتی هستی.کارن بیتوجه به حرفش محکم شیوا را چسبید که جهان نچی کرد.
 چارهی دیگهای واسهم نذاشتی.856
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به بادیگاردهایش اشاره کرد که جلو آمدند .تا کارن به خود بیاید یکی از آنها از پشت سوزن سرنگ را در گردنش
فرو برد .شیوا جیغی کشید و دست کارن را محکمتر فشرد .سعی کرد با صدازدن هوشیار نگهش دارد؛ اما تالشهایش
فایده ای نداشت و همزمان با سستشدن بدنش ،چشمانش سیاهی رفت و روی زمین افتاد .جهان دستش را کشید و
او را از کارن جدا کرد و این آخرین تصویری بود که کارن قبل از روی هم افتادن پلکهایش به خاطر سپرد.
***
وقتی بهوش آمد ،بهسختی از جا بلند شد و تلوتلوخوران اطراف را از نظر گذراند .سرش همچنان گیج میرفت و انگار
ذهنش خالی شده بود .یک سالن بزرگ و سوتوکور .باالخره موقعیتش را به خاطر آورد و وحشتزده به اطراف نگاه
کرد .فریاد زد:
 شیوا؟ شیوا؟اما صدای بلندش فقط در گوش خودش اکو شد؛ چون هیچکسی در سالن نبود .دور خودش چرخید و چندبار دیگر با
ترس و اضطراب نامش را صدا کرد .وقتی ناامید شد ،با عصبانیت لگدی به گلدان بزرگی که آنجا بود ،زد که پخش
زمین شد و با صدای بدی شکست .فریادی از سر خشم کشید و داد زد:
 لعنت بهت جهان! لعنت!دست روی جیب شلوارش گذاشت تا موبایلش را پیدا کند؛ اما با یادآوری اینکه آن هم دست جهان است ،نفسش را
حرصی و لرزان بیرون فرستاد و داد زد:
 اه! لعنت بهت!از میان دندانهای قفلشدهاش غرید:
 کرهی ماهم که رفته باشی ،پیدات میکنم.پالتوی قهوهایاش را از روی صندلی برداشت و بهسمت خروجی رفت.
***
چند ساعت قبل
فرزین به آدرس نگاه کرد و از راننده خواست توقف کند .بعد از حسابکردن پیاده شد و متعجب اطراف را از نظر
گذراند .تنها نگاهکردن به محلهشان کافی بود تا دلیل کاری را که پدر شیما با دخترش کرده بود ،بفهمد .نفسش را
بیرون فرستاد و وارد کوچه شد .پالکها را از نظر گذراند تا اینکه سرانجام به خانهای با یک در کوچک و زنگزده
رسید .چندبار در زد؛ اما خبری نشد .بهناچار در را هل داد و وارد حیاط کوچک خانه شد .بهسمت در ورودی رفت و
آهسته آن را باز کرد.
 ببخشید؟857
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وقتی جوابی نگرفت ،کفشهایش را درآورد و وارد خانه شد .چرخی دور خودش زد و تنها یک در پیدا کرد .بهطرف
آن رفت و بازش کرد که با دیدن جسم بیجان دختری که گوشهی آشپزخانه افتاده بود ،چشمانش درشت شد و
بهسمتش دوید .کنار جسم نیمهجانش زانو زد و وحشتزده صورت رنگپریده و چشمان نیمهبازش را از نظر گذراند.
نگاهش را پایینتر آورد و روی قوطی پر از قرصی که کنار دستش افتاده بود ،ثابت ماند .آن را برداشت و با دقت
نگاهش کرد .به اسمش که رسید ،وحشتزده هینی کشید و روی زمین انداختش .ترامادول؟ دست روی شانهی دختر
گذاشت و تکانش داد.
 هی دختر! چندتا از این خوردی؟بیشتر تکانش داد و با صدای بلندتری گفت:
 با توام! صدام رو میشنوی؟ چرا این کار رو کردی؟دختر بهسختی چشمانش را نیمهباز کرد و قطره اشکی روی گونهاش چکید.
 م ...من یه ن ...نفر رو ک ...کشتم .ب ...باید ...ب ...بمیرم.فرزین که قلبش هر لحظه از لحظهی قبل تندتر میزد ،آب دهانش را بهسختی قورت داد و نگران گفت:
 اون نمرده .تو کسی رو نکشتی .صدای من رو میشنوی؟وقتی واکنشی از طرف او ندید ،نچی کرد.
 ب ...باید آمبوالنس خبر کنم!گوشی موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و بهسرعت با اورژانس تماس گرفت .نگاهش را به چهرهی بیجان
او دوخت و مضطرب گفت:
 تحمل کن! همهچی درست میشه .فقط یهکم دیگه طاقت بیار.***
چهرهی پژمرده ،خماری و پف زیر چشمانش حتی از چندمتری هم بیخوابی شب قبلش را داد میزد و از موها و
لباسهای خیسش به آسانی میشد فهمید کل شب را بیرون از خانه مانده .کف دستانش را با عصبانیت روی میز
کوبید و فریاد زد:
 چطور میتونی انقدر بیخیال باشی بابا؟ اصالً میفهمی من چی میگم؟جون شیوا در خطره .باید مأموریت رو متوقفکنیم .همین االن!
کیوان بیتوجه به حرفش ،با آخرین توان فریاد زد:
 جواب من رو بده! ازت پرسیدم چهجوری لو رفتین.کارن بهسختی آب دهانش را از میان گلوی خشکشدهاش قورت داد و با حرص سرش را تکان داد.
858
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 ظاهراً تنها چیزی که تو این اوضاعِ بههمریخته واسه شما مهمه ،مأموریته .اصالً خبر دارین از دیشب تا حاال چیبه من گذشته؟ باید تا صبح زیر بارون منتظر میموندم ،فقط بهخاطر اینکه پدرم حاضر نیست در خونهش رو به روم
باز کنه و باهام حرف بزنه .وقتیم که بعد از چندساعت انتظار باالخره از خونه بیرون میاد ،تنها فکر و ذکرش کار و
مأموریته و بس!
ابروهایش را درهم کشید و سرش را کج کرد .پوزخندی حرصی زد.
 اصالً شاید مأموریت رو به جون یه آدم ،حتی اگه زن پسرتون باشه ،ترجیح میدین ،آره؟کیوان با عصبانیت دندانهایش را روی هم سایید و چشمانش را بست .از میان دندانهای قفلشدهاش غرید:
 کارن! بار آخریه که دارم این سؤال رو ازت میپرسم!پرسیدم چهجوری لو رفتین.کارن پوزخندی زد و قدمی عقب رفت.
 واقعاً که!رویش را برگرداند و حرصی موهایش را چنگ زد .نفس عمیقی کشیدو دوباره بهسمت پدرش برگشت.
 رودست خوردم! میالد از قبل من رو میشناخت.ابروهای کیوان باال پرید و اخم کرد.
 چطوری؟کارن مشت محکمی به میز کوبید و فریاد زد:
 چون اون کثافت نامزد سابق شیواست .حاال میشه یه ذره به فکر عروستون باشین؟کیوان خودش را روی صندلیاش انداخت و سر تکان داد .نگاهش را به نقطهای نامعلوم دوخت و پوزخندی حرصی
زد.
 بهبه! گل بود ،به سبزه نیز آراسته شد .از اولم میدونستم این دختر سرتاپاش دردسره.کارن فریاد زد:
 بسه دیگه بابا! این دختر زن منه .زن پسرت .آخه تا کی میخوای به این لجبازی ادامه بدی؟ اصالً تمومی داره؟سرش را با تأسف به چپ و راست تکان داد و تن صدایش را پایین آورد.
 بعید میدونم!چرخید و با قدمهای محکم و عصبی از اتاق بیرون رفت که همان لحظه فرزین جلوی راهش سبز شد و با چشمان
گردشده خیرهاش شد.
 اِ! کارن؟ کی برگشتی؟ مهمه؟859
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عصبی پوفی کشید و فرزینِ متعجب را کنار زد که با صدایش متوقف شد.
 آره .وایسا.بهسمتش دوید و روبهرویش ایستاد.
 منتظرت بودم .آخه کارت دا...نگاهی به سرووضع داغانش انداخت و حرفش را عوض کرد.
 این چه وضعیه؟ فعالً وقت توضیحدادن ندارم .اگه کارت مهم نیست...فرزین وسط حرفش پرید.
 هست! راجع به شیواست.چشمهای کارن درشت شد و ضربان قلبش باال رفت.
 ش ...شیوا؟ پیدا شده؟فرزین که منظورش را نفهمیده بود ،ابرویش باال پرید.
 پیدا شده؟ مگه گم شده بود که پیدا بشه؟ همین دیشب اومد اینجا. چی؟ شیوا دیشب اینجا اومده؟ آره.نگاهی به اطراف انداخت و بازوی کارن را کشید.
 بیا بریم اتاقم .اینجا شلوغه ،نمیشه حرف زد.کارن گیج پشتسرش راه افتاد .فرزین او را جلوتر از خودش داخل اتاق راند و در را پشتسرش بست .روبهروی کارن
ایستاد و نگران خیرهاش شد.
 کارن! شیوا دیشب اومد سراغ من .رفتارش خیلی عجیب بود و انگار از یه چیزی میترسید یا ...یا خیلی ناراحت بود.شایدم هر دوش .نمیدونم! ولی حالش خیلی بد بود .اون ...اون ازم خواست به خواهرش کمک کنم.
اخمی کرد و مشکوک پرسید:
 تو ...تو میدونی خواهرش کیه؟کارن که از حرفهای فرزین بیشتر از قبل گیج و نگران شده بود ،اخمی کرد و آب دهانش را قورت داد.
 م ...منظورت شیداست؟ نه ...اون رو ندیدم؛ چون شیوا باهاش قهره.فرزین دستهای عرقکردهاش را به هم مالید و با استرس گفت:
 نه .اون یکی! شیما...860
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ابروهای کارن باال پرید.
 شیما؟ مطمئنی درست شنیدی؟ اون که خیلی وقته مرده.فرزین چینی به پیشانی اش داد و متعجب گفت:
 مرده؟ کارن چی میگی تو؟ خود شیوا ازم خواست کمکش کنم .عکسش رو که نشونم داد ،فکم رو باید با خاکاندازجمع میکردی.
کارن اخمی کرد.
 م ...منظورت چیه؟ کارن! خواهشاً نگو که خواهرزنت رو نمیشناسی .سر اون دختر کلی لیچار بارم کردی .بعدم رفتیم اداره و چهرهشرو شناسایی کردیم .واقعاً یادت نیست؟
کارن که زبانش بند آمده بود ،بعد از چند ثانیه که ماتومبهوت به فرزین خیره شده بود ،باالخره لب باز کرد.
ال شو ...شوخی جالبی نیستا! تو االن ...االن داری ب ...به من میگی خوا...
 تو ...تو مطمئنی فرزین؟ این ...این اص ًخواهر شیوا زندهست و ...ه ...همون د ...دختریه که ن ...نزدیک بود ف ...فرهاد رو بکشه؟
فرزین نگران سرش را تکان داد و بهسختی آب دهانش را قورت داد .کارن نگاه گیجش را از فرزین گرفت و به
نقطهی نامعلومی دوخت.
 ولی ...آخه چرا؟ چرا شیوا را ...راجع به خواهرش به م ...من دروغ گفته؟ ی ...یعنی ترسیده من ...من به محضاینکه ب ...بفهمم ت ...تحویلش بدم؟
نگاهش را به فرزین دوخت و هول پرسید:
 چرا؟ واسه چی از تو کمک خواست؟فرزین نگران گفت:
 ازم خواست برم سراغ خواهرش .منم رفتم اونجا؛ ولی ...چیزی که دیدم اصالً خوب نبود .ا ...اگه زود به دادشنرسیده بودم ،بهخاطر اون ق ...قرصا حتماً می ...میمرد .میخواست خودکشی کنه؛ چون ...چون فکر میکرد فرهاد
مرده .م ...من بردمش بیمارستان و تا ...تا صبح پیشش موندم .من ...من واقعاً گیج شدم کارن .نمیدونم باید با...
باهاش چیکار کنیم .از ...از یه طرف خودم رو م ...مسئول میدونم که تحویلش بدم و از طرف دیگه د ...دلم براش
میسوزه .ممکنه ب ...بهخاطر اینکه فرهاد ز ...زنده موند ...مجازات نشه؛ ولی بهخاطر اینکه از دستمون فرار کرده،
ح ...حتماً میندازنش زندان .دختری که من دیدم تحمل حتی ی ...یه روز بازداشتگاهم نداشت.
خودش را روی مبل انداخت و موهایش را چنگ زد.
 م ...من واقعاً گیجم.861
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کارن لرزان نفسش را بیرون فرستاد و دستش را به پهلو زد.
 شرط میبندم گیجتر از من نیستی .زنم رو ازم دزدیدن و بهجای خودش ،سروکلهی خواهر دردسرسازش پیدا شده.چقدرم عالی!
تکخندهای حرصی سر داد.
 همین روزاست که دیوونه بشم.فرزین متعجب و وحشتزده از جا بلند شد.
 د ...دزدیدن؟ کی؟کارن از کوره دررفت و داد زد:
 اون جهان کثافت! عین علف هرز همهجا هست .فقط یه دونه اون رو کم داشتم تا زندگیم کامالً منفجر بشه .آخهچرا جهان باید رئیس اون باند کوفتی باشه؟ هان؟
فرزین که دیگر کامالً الل شده بود ،خودش را دوباره روی مبل انداخت .کارن چند نفس عمیق کشید تا به خودش
مسلط شود .رو به فرزین کرد.
 کدوم بیمارستان بردیش؟ باید ببینمش .شاید یه چیزی بدونه!فرزین سرش را به چپ و راست تکان دادو ناامید گفت:
 بعید میدونم!کارن کاپشن فرزین را از روی چوبلباسی برداشت و غرید:
 زود باش!فرزین بهناچار از جا بلند شد که با یادآوری موضوعی ،دوباره ایستاد.
 وایسا! یه چیزی رو یادم رفت.کارن پرسشگر بهسمتش چرخید که فرزین جلو آمد و کاپشن را از دستش کشید.
 یه نامه .شاید اون بتونه کمک کنه.ابروی کارن باال پرید.
 نامه؟فرزین پاکت نامه را از جیب کاپشنش بیرون آورد و جلوی کارن گرفت.
 آره .شیواخانوم ازم خواست بهت بدمش.کارن نگاه متعجبش را از فرزین گرفت و به پاکت دوخت .با دستی لرزان آن را گرفت و نوشتهی رویش را که مطمئن
بود دستخط شیواست ،خواند.
862
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«برای کارن!»
بهطرف میز قدم برداشت و با کنجکاوی و نگرانی پاکت را باز کرد .شروع کرد به خواندن.
«کارن عزیزم!
نمیدونم این نامه تو چه موقعیتی به دستت میرسه؛ ولی امیدوارم زمانی که داری میخونیش ،حالت خوب و مشکالتت
حل شده باشه؛ چون حتی فکر اینکه ناراحتی و اذیت میشی ،واقعاً من رو عذاب میده .نامهای که داری االن میخونی،
باید خیلی وقت پیش به دستت میرسید .اشتباه از من بود .باید خیلی زودتر بهت میگفتم .پشیمونم .انقدر امروز و
فردا کردم تا شرایط اینجوری شد .شاید بپرسی چرا؛ چون من هر روز بیشتر از روز قبل بهت وابسته میشدم و بیشتر
میترسیدم از گفتن چیزی که ممکنه تو رو تا ابد ازم بگیره و این برام کار رو سختتر میکرد».
کارن گیج و غمزده دستی روی قطرههای اشک خشکشده میان کلمات کشید و با این کار قلبش به درد آمد .دوباره
حواسش را به متن نامه داد و با دقت خواند.
«آره ،قبول دارم خودخواه بودم .واسه اولینبار تو زندگیم خواستم خوشحال باشم .دلم خواست طعم عشق تو رو
بچشم .هر چند با دروغ و اجبار!»
کارن اخمی کرد و زیر لب گفت:
 اجبار؟ادامهی متن را خواند.
«از طرفی شرایطم واقعاً پیچیده بود و اوضاع از کنترلم خارج .تنها کسی که کنارم مونده بود ،خواهر کوچیکترم بود.
ترجیح دادم سکوت کنم که الاقل اون رو از دست ندم .من میترسیدم! غمگین بودم .اصالً از این شرایط راضی نبودم.
برای همین درموردش چیزی نگفتم؛ اما بزرگترین غم من ،ترس ازدستدادن تو بود .شخصی که همیشه تو رؤیاهام
میدیدمش .فرشتهی نجات من! دلم میخواست تو رو به هر قیمتی شده ،کنار خودم نگه دارم .فکر نکن میخوام
بهونه بیارم و دلیلتراشی کنم .اصالً اینطور نیست .قبول دارم که هردومون اشتباه کردیم .هم من ،هم خواهرم .تو
اشتباه ما بودی کارن!اشتباهی که من و شیوا هرگز نباید مرتکبش میشدیم».
کارن آب دهانش را بهسختی قورت داد و زمزمه کرد:
 من و ...شیوا؟«ولی شدیم .بهخاطر خودخواهی و نجات خودمون .نباید اینطور میشد کارن .نباید بهخاطر خوشبختی خودمون ،تو
رو درگیر این زندگی دروغین میکردیم؛ ولی قسم میخورم قصد نداشتم بازیت بدم .من میخواستم همون روز اولی
که دیدمت ،همهچی رو بهت بگم و برم .میخواستم زودتر خودم و تو رو از دروغ بزرگی که گرفتارش شده بودیم،
نجات بدم .االن حتماً با خودت میپرسی پس چرا نگفتم».
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«تقصیر خودت بود! تو بغلم کردی و من از دنیا دست کشیدم .با هزار فکر و خیال مختلف تصمیم گرفتم از همون
لحظه ،همون موقعی که بین اون پارک بیروح ایستاده بودیم ،ادامهی زندگیم رو با تو بگذرونم .اون روز و روزای
بعدش که ابراز عشقت به خودم رو شنیدم ،دلم لرزید .ارادهم سست شد .نامزدت نتونست بهت حرفی بزنه و دلت رو
بشکنه؛ چون دوستت داشت .منم همینطور؛ ولی نباید اینطور میشد .این عشق اشتباه بود .حاال با اینکه میدونم
خیلی دیره؛ ولی میخوام قبل اینکه حقیقت رو از زبون کس دیگهای بشنوی ،خودم بهت بگم .هر واکنشی که نشون
بدی ،هر احساسی که نسبت به من پیدا کنی ،بهت حق میدم .جهان لجبازتر از چیزی که من و تو فکر میکردیم،
بود .مدام شیوا رو تهدید و تعقیب میکرد .شیوا میگفت همیشه دنبالشه .هر جا که میرفتین .هر بار که میخواست
تو رو ببینه ،حضور جهان مانعش میشد .خیلی اذیتش کرد تا اینکه باالخره روز عروسیتون گیرش انداخت و اون روز
بود که من شخصیت واقعیش رو شناختم .اون یه روانی به تمام معنا بود .ما رو با جون همدیگه و پدرمون تهدید کرد.
شیوا خواست فرار کنه؛ اما نتونست .نهایتاً از ترس جون من و پدرمون مجبور شد خواستهی جهان رو قبول کنه و
همراهش بره؛ اما جهان میدونست که تو ولکن قضیه نیستی .برای همینم از من خواست شیوای تو بشم .اون
تهدیدم میکرد و ...شیوا التماس .آره ،شیوا .آدمی که زندگی من رو نابود کرد و من همیشه ازش متنفر بودم؛ اما
نتونستم زجرکشیدنش رو ببینم .یه طرف اصرار خواهرم و طرف دیگه ترس ازدستدادن خونوادهم بود .اونموقع بود
که به اجبار وارد این ماجرا شدم .بازم مثل همیشه قربانی شباهتم به خواهر دوقلوم شدم .من حتی قبل از اینکه
ببینمت ،عذابوجدان داشتم؛ ولی هر چی گذشت ،بیشترم شد .هر چقدر محبت تو زیاد میشد ،من احساس گـ ـناه
بیشتری میکردم .تو عاشق شیوا بودی .عاشق دیوونهبازیاش .عشق قشنگش .سرحالی و بانمکیش و من اونا رو
نداشتم .واسه همینم بود که خیلی زود بهم شک کردی و حقیقت رو ازم خواستی؛ اما من نمیتونستم بهت بگم؛ چون
طاقت دیدن واکنشت رو نداشتم .اونقدر گیج و سردرگم بودم که حتی فکر خودکشی به سرم زد .جلوی اون دریاچهای
که هر چند کمعمق بود؛ اما میدونستم اگه شنا بلد نباشی ،حتماً توش خفه میشی؛ ولی تو اومدی و نشد .آره ،میدونم
باورش برات سخته؛ چون حتی خودمم نمیتونستم باور کنم که وسط ماهعسلم قصد خودکشی به سرم بزنه .من یه
بار دیگه هم بهخاطر خواهرم ازدواج کرده بودم؛ ولی اونموقع هیچی برام مهم نبود .تو با اون آدم خیلی تفاوت داشتی.
به زندگیم معنا دادی .چیزی که قبالً هیچوقت نداشت .بهخاطر همینم بود که نمیتونستم ازت بگذرم .حتی خودمم
داشتم باور میکردم که شیوام .حاضر بودم با وجود احساس بدی که داشتم ،به زندگی دروغینم ادامه بدم .فقط و فقط
بهخاطر اینکه تو و عشقت رو داشته باشم .آره .من یه عروس بدلی بودم .میخوام بدونی تمام لحظاتی که کنار تو
گذروندم ،همیشه و تا ابد بهترین خاطرات من خواهد بود .اون شب بارونی تو پارک ،عروسیمون و حتی ماهعسلی که
با وجود پسرعموت به فنا رفت و در نهایت اون روزایی که باهم زیر یه سقف بودیم .با اینکه خیلی برام سخته؛ اما دعا
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میکنم به عشق واقعیت برسی .نمیدونم مشکل اعصابش در چه حاله؛ ولی مطمئنم اگه کنار تو باشه ،خیلی زود
حالش خوب میشه؛ چون تو یه شوهر فوقالعادهای .امیدوارم یه روز من رو ببخشی .هر چند میدونم که خیلی سخته.
امضا :شیدا ،عروس بدلی».
پاهای کارن سست شد و میز را تکیهگاه خودش قرار داد؛ اما طاقت نیاورد و همانجا روی زمین زانو زد .فرزین
وحشتزده بهسمتش دوید و کنارش نشست .خیره به صورت رنگپریدهاش شد و دست روی شانهاش گذاشت.
 کارن؟ کارن چت شد یهو؟اما کارن صدای او را نمیشنید .ماتومبهوت خیره به نقطهی نامعلومی مانده بود و پلک نمیزد .فرزین خیره به دست
لرزانش شد و کاغذ نامه را کشید.
 مگه این تو چی نوشته؟تمام این چندماه مثل یک فیلم سینمایی بهسرعت از جلوی چشمش گذشت .تکتک خاطرات ،حرفها ،ابهامات و
تناقضها .کمکم همهچیز برایش روشن و واضح و معماها حل میشد .دلیل تمام آن ترسها ،گیجزدنها ،تعقیبها،
رفتارهای عجیب و ناگهانی ،فاصلهگرفتنها و صدای گرفتهی پشت تلفن .علت وحشتی که هر لحظه و هرجا سایهوار
تعقیبش میکرد .مثل وقتی که باهم به سینما یا رستوران رفته بودند یا حتی روزی که میان آن باغ بزرگ از او غافل
شد ،حضور نحس جهان بود .حاال میفهمید که آن روزها احساسش واقعاً درست بود .شخصی که مدام حس میکرد
در تعقیب آنهاست ،همان جهان بود .حتی همان روزی که بهخاطر کار هومن مجبور به اعتراف عشقش به شیوا شد،
دلیل اصلی ناراحتی شیوا و دعوایشان ،جهان بود .او را از خودش راند و از پذیرش عشقش امتناع کرد؛ چون بر سر
جانش میترسید .به قرارهایی که باهم میگذاشتند ،نمی آمد یا کوتاهشان میکرد .فقط بهخاطر وحشت از جهان و
روزی که میخواست برای همیشه ترکش کند؛ اما موفق نشد و همانجا پشت خطوط راهآهن ماند ،باز هم بهخاطر
جهان بود .حتی صاحب همان ماشین مشکوکی هم که با جنون بهسمت شیوا میآمد ،جهان بود .برای همین شیوا
آشنا خطابش کرد؛ اما حاضر به آوردن نامش نشد .همیشه و در تمام لحظات میان آن دو قرار داشت و مانعشان میشد
و در نهایت دلیل تمامشدن ناگهانی آن تعقیبها ،باز هم خود جهان بود؛ چون به هدف شومش رسیده بود.
و حاال به شیدا میرسید .به تمام رفتارها و حرکاتش که او را به شک میانداخت .قهوهی تلخ دوست نداشت ،از گرفتن
بچههای کوچک میترسید ،خاطراتشان را به یاد نمیآورد و از صحبتکردن راجع به آنها فرار میکرد .درست برعکس
شیوا .رفتارشان برای یکدیگر جدید بود و زمانی احساس کرد دوباره عاشق این دختر شده؛ اما در اصل دوباره عاشق
شده بود .چه سرنوشت عجیبی!
فرزین آب دهانش را بهسختی قورت داد و لرزان گفت:
 ای ...اینا ...حقیقت دارن؟865
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کارن نفس عمیق اما لرزانی کشید.
 باور کن منم دلم میخواد تمامش یه شوخی بچگانه باشه.لبهی میز را تکیهگاهش قرار دادو بهسختی از جا بلند شد که فرزین هم همزمان برخاست و با گرفتن بازویش کمکش
کرد .او را تا سرویسبهداشتی همراهی کرد و جلوی در منتظر ایستاد .کارن آبی به دستوصورتش زد و یکی-دو
دقیقه به چهرهی پژمردهاش در آینه خیره شد .نفس عمیقی کشید و بهسمت فرزین برگشت.
 باید شیما رو ببینم .شاید چیزی بدونه.ابروی فرزین باال پرید و با تعجب و لحنی عصبی توپید.
 واقعاً؟ کارن! اون دختر بهت همچین دروغ بزرگی گفته ،بعد تو...پوزخندی حرصی زد.
 اصالً نمیتونم درکت کنم .من اگه جای تو بودم ،حتی حاضر نبودم یه ثانیه باهاش چشم تو چشم بشم.کارن بهسمت فرزین قدم برداشت و خیره به چشمانش شد.
 درسته؛ ولی برای جوابدادن به سؤاالم ،باید زنده پیداش کنم یا نه؟دست روی شانهاش گذاشت و لبخند تلخی زد.
 در ضمن! هر چی باشه ،اون االن ...زن منه .شاید تو نتونی درک کنی؛ ولی نمیتونم تو این شرایط به حال خودشولش کنم.
از کنار فرزین گذشت و از سرویسبهداشتی خارج شد .بهسمت اتاقش رفت و فرزین هم به دنبالش .وارد اتاق شد و
کاپشنش را از روی چوبلباسی برداشت .همانطور که تنش میکرد ،به فرزین چشم دوخت.
 حاضر شو! میریم سراغ شیما.فرزین گیج سری تکان داد و بعد از برداشتن وسایلش ،دوباره به اتاق کارن برگشت .قصد خروج از اتاق را داشتند که
صدای زنگ تلفن مانعشان شد .کارن بهسمت میزش رفت و گوشی را برداشت.
 الو؟ سالم بر پسر شجاع!کارن اخم غلیظی کرد و توپید:
 شیدا کجاست؟چه بالیی سر شیوا آوردی؟ جواب بده لعنتی!جهان نفس عمیقی کشید و با آرامش گفت:
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 آه! شیدا ...درسته! پس باالخره فهمیدی! ببینم؟ خسته نشدی انقدر به گوشیش زنگ زدی؟ من که دیگه داشتمدیوونه میشدم .در ضمن! تو واقعاً فکر کردی من جوابت رو میدم که بعدش راحت بتونی ردم رو بزنی؟ االنم که دارم
با این تلفن عمومی بهت زنگ میزنم ،کیلومترها با شیوا ...آ ببخشید! با شیداجانت فاصله دارم.
خندهای شیطانی سر داد.
 آه! اون دختر ابله! با این کارش تموم برنامههای من و به هم ریخت؛ ولی خب از اونجایی که جهان هیچوقتبدشانسی نمیاره ،خیلی زود فهمیدم که یه برگ برنده واسهم باقی مونده!.
تکخندهای کرد.
 ماجرا از اون چیزی که قبالً برنامهریزی کرده بودم ،خیلی هیجانانگیزتر شد.کارن که دیگر خونش به جوش آمده بود و معنای حرفهای جهان را نمی فهمید ،عصبی فریاد زد:
 مثل آدم حرف بزن! منظورت از برگ برنده چیه؟جهان نفس عمیقی کشید و نچی کرد.
 راستش زنت تو این چند ساعت خیلی دردسر برام درست کرد .جدا از جیغ و داد و گریههاش که بدجور سرم رو برد،شازدهخانم حالش بد شد و مجبور شدم به دکتر خانوادگیمون زنگ بزنم ...و باید بگم که متأسفانه یه مشکل بزرگتر
داری .االن درواقع داری دونفر رو از دست میدی .خب ،شاید هنوز درست متوجه نشدی .بذار واضحتر برات بگم .در
واقع ...جون بچهت تو دستای منه.
چشمهای کارن درشت شد و بهسختی آب دهانش را قورت داد .قلبش روی هزار میزد و زبانش بند آمده بود .جهان
ادامه داد:
 حاال تصمیم با خودته .یا مدارک ،یا بچهت .خوب فکرات رو بکن .زیاد وقت نداری آقاپلیسه!صدای بوق تلفن در گوشش پیچید و همزمان قطره اشکی روی گونهاش سرازیر شد .گوشی تلفن از میان دست
لرزانش رها شد و محو نقطهی نامعلومی ماند.
فرزین با اضطراب بهسمتش آمد و آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 چ ...چی شده؟ کی بود؟در یک آن به خودش آمد و عصبانیت جای تمام احساساتش را گرفت .دو دستش را مشت کرد و بهسمت فرزین
چرخید.
 شیما کدوم بیمارستانه؟همین که فرزین نام بیمارستان را آورد ،کارن با قدمهای محکم از اتاق خارج شد و فرزین هم وحشتزده دنبالش
دوید .با هم بهسمت خروجی رفتند و سوار ماشین کارن شدند .فرزین به نیمرخ عصبیاش خیره شد و با نگرانی گفت:
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 جهان بود ،مگه نه؟کارن عصبی سری تکان داد و دنده را با خشونت عوض کرد.
 آره .میخواد من رو با شیدا تهدید کنه و تحت فشار بذاره تا به خواستهش برسه .دنبال مدارکیه که علیش جمعکردیم تا سربهنیستشون کنه و خودش و همدستاش رو خالص.
مشتش را روی فرمان کوبید و داد زد:
 اه! لعنت بهش!فرزین دستش را روی دست کارن گذاشت و نگران گفت:
 آروم باش! درستش میکنیم! قرار نیست همهچی طبق خواستهی اون پیش بره.کارن نفسش را لرزان بیرون فرستاد و زمزمه کرد:
 امیدوارم!***
کالفه و عصبی از بخش بیرون زد و به دیوار تکیه داد .به موهایش چنگ زد و سرش را پایین انداخت .فرزین هم
چند لحظه بعد بیرون آمد و ناراحت بهسمتش رفت .کنارش ایستاد.
 بهت گفته بودم اون هیچی نمیدونه.کارن سری تکان داد و غرید:
 فقط وقتم رو تلف کردم.فرزین کمی فکر کرد و سپس گفت:
 شاید ...شاید جهان شیدا رو دنبال خودش بـرده خونهش .میتونی آدرسش رو گیر بیاری!کارن سرش را به به چپ و راست تکان داد:
 غیرممکنه! چون من اونجا رو بلدم و جهانم میدونه .شیدا رو یه جایی بـرده که هیچکس نتونه پیداش کنه .لعنتبهش!
فرزین نچی کرد و بعد از مکثی طوالنی ،به کارن نزدیکتر شد و نگران زمزمه کرد:
 ح ...حاال با ...با شیما ...چیکار کنیم؟کارن تکیهاش را از دیوار برداشت و همانطور که محو نقطهی نامعلومی شده بود ،گفت:
 چیکار میخوای بکنی؟ تحویلش میدیم دیگه!چشمهای فرزین درشت شد.
 چی؟868
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کارن نگاهش کرد و جدی گفت:
 همین که شنیدی! حرفا و شهادتای اون باید ضمیمهی پروندهی فرهاد بشه. ولی...کارن بیتوجه به او ،بهسمت خروجی بیمارستان قدم برداشت و سوار ماشینش شد .فرزین با دو خودش را به او رساند
و سوار شد.
 حاال کجا میخوای بری؟کارن عصبی ماشین را روشن کرد و غرید:
 کجا رو دارم برم؟ برمیگردم اداره .اون کثافت حتماً یه نشونی یا خبری از خودش میده .چارهای ندارم جز اینکهصبر کنم.
گاز داد و با سرعت بهسمت اداره رفت .فرزین نگران و غمگین خیره اش شده بود و چیزی نمیگفت که با صدای
زنگ موبایلش به خود آمد و به شمارهی ناشناس روی صفحه چشم دوخت .اخمی کرد و با شک جواب داد:
 الو؟صدای جدی خانمی از پشت خط به گوشش خورد.
 سالم آقا! از بیمارستان[ ]...تماس میگیرم.چشمهای فرزین درشت شد و آب دهانش را قورت داد .زن ادامه داد:
 یه خانم جوون و بیهوش آوردن اینجا .شمارهی شما تنها خط روشنی بود که تونستیم از بین مخاطبین گوشیشپیدا کنیم .مشکل خاصی ندارن؛ اما ظاهراً باردارن.
ابروی فرزین باال پرید.
 چی؟ شما میشناسینشون؟نگاهش را به کارن دوخت و سریع جواب داد:
 ب ...بله .میشناسمشون. پس هر چه سریعتر خودتون رو برسونین.این را گفت و قطع کرد .فرزین همانطور که نگاهش روی کارن مانده بود ،آهسته گوشی را پایین آورد.
 نگه دار کارن!کارن که اصالً حواسش به فرزین و مکالمه اش نبود ،محل نداد و با عصبانیت به راهش ادامه داد که فرزین داد زد:
 نشنیدی چی گفتم؟ میگم نگه دار!869
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کارن شوکه شد و بهسرعت پایش را روی ترمز گذاشت .متحیر به فرزین چشم دوخت .فررین آب دهانش را قورت
داد و نگران گفت:
 باید بریم بیمارستان .شیوا پیدا شده.***
متین ماشین را نگه داشت و به آپارتمان روبهرویشان خیره شد.
 ظاهراً همینجاست.هومن سرش را باال آورد و نگاهش را به آپارتمان دوخت.
 خوبه!در را باز کرد و از ماشین خارج شد .عماد و نگار هم بهسرعت پیاده شدند و پشتسرش راه افتادند .از حیاط ساختمان
گذشتند و وارد شدند .هومن دکمهی آسانسور را زد و به برگهی میان دستش چشم دوخت.
 ساختمان یاس ،طبقهی سوم ،واحد دو.وارد آسانسور شد و دکمهی طبقهی سوم را زد .احساسی در اعماق وجودش به او میگفت خیلی نزدیک شده است؛
اما از فهمیدن حقیقتی که برایش هر لحظه مرموزتر از لحظهی قبل بود ،وحشت داشت .سرانجام بر ترسش غلبه کرد
و دست لرزانش را بهسمت زنگ واحد برد .بعد از چند لحظه در به آرامی باز شد و زنی میانسال روبهرویشان قرار
گرفت .هومن آب دهانش را قورت داد و سالم کرد .زن سری تکان داد و نگاهی به هر سه نفرشان انداخت.
 به جا نمیارم!هومن خواست چیزی بگوید که نگار تکسرفهای کرد و گفت:
 آ! راستش ما از آشناهای همسر مرحومتون هستیم .درواقع همکارشونیم .ما اخیراً یه سری مدارک راجع به پروندهایکه بیست سال پیش همسرتون جزئی از اون بوده ،پیدا کردیم و برای تکمیل اطالعاتمون نیاز به مدارک دیگهای هم
داریم .بنابراین گفتیم شاید بتونیم اینجا چیزی پیدا کنیم.
ابرو باال انداخت.
 البته ...اگه اجازه بدین.زن مشکوک و گیج اخمی کرد.
 مثالً چی؟نگار تکخندهای کرد.
 این فقط یه احتماله .باالخره ما هم مأموریم و معذور!شرمندهتونم!کارتش را نشان داد و لبخند اطمینانبخشی زد.
870
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 مطمئن باشین مشکلی پیش نمیاد .بهتون قول میدم!زن نگاهش را از عکس و اسم نگار گرفت و سرش را باال آورد .با وجود اینکه هنوز هم مشکوک بود ،اخمهایش را
کمی از هم باز کرد و از جلوی در کنار رفت.
 بفرمایین داخل!نگار تشکر کرد و وارد خانه شد .هومن و عماد هم تشکر کردند و پشتسر نگار وارد شدند .هومن خودش را به نگار
رساند و عصبی کنار گوشش زمزمه کرد:
 چرا بهش دروغ گفتی؟نگار لبخند کجی زد و زمزمه کرد:
 گاهی وقتا واسه فهمیدن حقیقت ،گفتن یه دروغ کوچیک نه تنها عیبی نداره ،بلکه الزمه.نگاهش را به هومن دوخت و ادامه داد:
 فکر کردی اگه اینطوری حرف نمیزدم ،اجازه میداد بیایم داخل؟ابروهای هومن باال پرید و چیزی نگفت .با صدای زن حواسشان بهسمت او رفت.
 اگه چیزی باشه ،توی اتاق کارشه.بهسمت آشپزخانه رفت و در یکی از کابینتهای باال را باز کرد .کلید کوچکی از آن بیرون آورد و بیهیچ حرفی
بهسمت یکی از درهای ساختمان رفت .در همان حال که قفل در را باز میکرد ،بغضش را بهسختی قورت داد و با
صدای لرزانی گفت:
 بیست ساله که در این اتاق باز نشده.قفل با صدای تیکی باز شد و زن فقط دستگیره را کشید .نگاه سرخش را به آنها دوخت و آب دهانش را بهسختی
قورت داد.
 چون تحمل ندارم نگاهم به جایی بیفته که یه زمانی شوهرم ،بدون اینکه من بدونم...قطرهی اشکی از گوشهی چشمش چکید و لرزان ادامه داد:
 درست لحظهای که من تو آرامش و خوشی میگذروندم ...داشته اونجا ج ...جون میداده .تحمل ندارم وسایلش روببینم ،وقتی که دیگه خودش اینجا نیست.
به خود آمد و بینیاش را پاک کرد .به در اشاره کرد.
 فقط امیدوارم که کارتون زود تموم شه!هومن سری تکان داد و بهسمت اتاق رفت .روبهروی زن ایستاد و با غم به چشمان بهخوننشستهاش خیره شد.
 باور کنین منم همین رو میخوام!871
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زن میانسال سری تکان داد و کنار رفت .هومن به آرامی در اتاق را باز کرد که همان لحظه سردی هوای اتاق به
پوستش خورد و مورمورش شد .اهمیتی نداد و وارد اتاق شد .وسایل قدیمی ،خاکخورده و ساده را از نظر گذراند .یک
میز چوبی ،یک آویز لباس خالی و در نهایت یک کمد کوچک .همین! بهسمت میز خالی قدم برداشت و انگشت
اشارهاش را روی سطح خاکیاش کشید .نگاهی به اطراف میز انداخت .هیچ کشو یا چیزی شبیه به آن نداشت .نگاهش
را به کمد کوچک دوخت و به سمت آن رفت .روی زمین سرد زانو زد و دستش را بهسمت کلید روی قفل برد .کلید
را چرخاند که در با صدای تیکی باز باز شد و صدای گوشخراش لوالیش باال رفت .یک مشت کاغذ پوسیده و یک
پوشهی مقوایی که از رنگ و رویش میشد فهمید چقدر قدیمی است .پوشه را بیرون آورد و با دست خاکی را که
روی جلدش نشسته بود ،پاک کرد .به نظر میآمد مربوط به دوران تحصیل و فارغالتحصیلیاش باشد .مشغول ورقزدن
شد و سرانجام روی یکی از صفحهها ثابت ماند .مدرکش بود .آن را از کاور بیرون آورد و به عکسی که کنار اسمش
بود ،خیره شد .ستوانی جوان اما جاافتاده .چهرهاش بدجور به دل مینشست .آن را سر جایش قرار داد و دوباره مشغول
ورقزدن شد که ناگهان عکس و پاکتی از میان ورقهها روی زمین افتاد .هومن پوشه را کنار گذاشت و متعجب پاکت
نامه را برداشت .به عکس زیر پاکت خیره شد و آب دهانش را قورت داد .با دست لرزانش عکس را برداشت و با دقت
بیشتری به آن نگاه کرد .بهادر و عمویش ،درحالیکه دست دور شانهی هم انداخته بودند و میخندیدند .انگشتش را
روی چهرهی جوان عمویش کشید و پوزخندی زد .این مرد واقعاً عمویش بود؟ نمیدانست! دیگر به همهچیز و
همهکس شک داشت .حتی خودش .عکس را با غیظ روی زمین انداخت و پاکت نامه را برداشت .آن را باز کرد و
برگهای را که داخلش بود ،برداشت .تایش را باز و شروع به خواندن کرد.
«میدونم که میاد سراغم .تو خونهی خودم؛ پس قبلش همهچی رو آماده میکنم و این نامه رو مینویسم .قصد کرده
من رو بکشه؛ پس حتماً این کار رو انجام میده.؛ چون اون یه حیوونه .درسته! آدمی که یه زمانی اون رو بهترین دوست
و رفیق خودم میدونستم ،حاال از صدتا دشمن خونیم برام دشمنتره .یه قاتل روانی .همیشه کنارم بود؛ اما خیلی دیر
شناختمش .از خودم عصبانیم .چقدر احمق بودم که زودتر دلیل این کارای عجیبش رو نفهمیدم .چرا باید یه پروندهی
جنایی رو که به چند سال قبل مربوط میشد ،دست میگرفت ،درحالیکه توی بخش قاچاق فعالیت میکرد؟ مشخصه!
این کار رو کرد تا جنایتاش ماستمالی بشه .خودش باعث تمام اون مرگای وحشیانه شد .همهچیز زیر سر خودشه و
من چقدر احمق بودم که این موضوع رو زودتر نفهمیدم .دیگه واسه جمعکردن مدرک و روکردن حقیقت خیلی دیره.
اون احتماالً تا حاال فهمیده که من همهچی رو راجع بهش فهمیدم .به زودی میرسه .میتونم احساسش کنم .اون
حس نفرت و انتقامی که نسبت به من تو وجودش جمع شده؛ پس همینجا منتظرش میمونم .چون شاید این تنها
راه گیرانداختنش باشه .عصبی و کالفهم .حتی نمیدونم پدرم حرفام و باور کرده یا نه؛ چون باورش برای خودمم
سخته؛ اما مطمئنم که این نامه و مدرکی که قراره جور کنم ،باالخره به دست آدم درستی میرسه و اون رو بهسمت
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حقیقت راهنمایی میکنه .یعنی تنها امیدواریم بعد از پدرم همینه .این رو میدونم که هر چقدر طول بکشه ،باالخره
یه روزی همهچی فاش میشه؛ چون حقیقت هیچوقت پشت ابر باقی نمی مونه .حس میکردم من و کیوان بینهایت
مثل همیم .یعنی همه همین رو میگفتن؛ اما فقط خودش بود که میدونست من و اون زمین تا آسمون باهم فرق
داریم .من یه انسانم .به آدما اهمیت میدم؛ ولی اون ...تنها هدفش مقام بود .هیچ فکرش رو نمیکردم روزی برسه که
عطشش به قدرت و شهرت ،اون رو به جایی که االن هست بکشونه .به حدی که واسه رسیدن به هدفش ،حاضر
بشه عزیزانش رو قربانی کنه .دوست و دشمن براش فرقی نداره .همه قربانی خواستهی اون هستن».
هومن هاجوواج محو نوشتهها شده بود و انگار قدرت درک آنها را نداشت یا شاید هم نمیخواست قبول کند.
زیر لب زمزمه کرد:
 نه! نه! این فقط یه نامهی الکیه .همهش دروغه.اما نتوانست دست از خواندن بکشد و محو کلمات روی کاغذ شد.
«نزدیکی و همکاری من و کیوان ،با اینکه دروغ بزرگ وجود اون رو برام فاش نکرد؛ اما باعث شد چیزای زیادی
درموردش بفهمم .عادت عجیبی داشت .مدارک رو همیشه تو محل جرم نگه میداشت و وقتی کسی رو از دست
میداد ،خاطراتش رو همونجا ،درست تو همون نقطهای که شخص آخرین نفسش رو کشیده بود ،مدفون میکرد.
میگفت این کار باعث میشه زودتر فراموش کنه .وقتی پدرش مرد ،خاطراتش رو همراه خودش خاک کرد و وقتی
بعد از چند سال باالخره اون مجرم رو گیر انداخت و کشت ،تمام آثار جرم و جنایتش رو همراه با جرمای خودش ،کنار
جسد اون مرد که هیچوقت نفهمیدم کجاست ،مدفون کرد .امیدوارم خاطرات منم همینجا دفن کنه .امیدوارم این
نامه و ضبطی که قراره حرفای اون رو ثبت کنه ،همینجا بمونه! تا زمانی که به دست صاحب اصلیش برسه».
«کسی که بتونه جرم و جنایتای اون بیشرف زو ثابت کنه و نذاره خون اینهمه آدم پایمال بشه .امیدوارم!»
نامه که به پایان رسید ،دستهای هومن هم دیگر طاقت نیاورد و کاغذ را رها کرد .کیوان همهچیز او بود .عمویی که
بیشتر از یک پدر به او محبت کرد .بزرگش کرد و نگذاشت کمبود خانواده را احساس کند .پس چطور میتوانست باور
کند؟ اگر این نامه حقیقت داشت ،تمام زندگی او نابود میشد .همهچیز به پایان میرسید.
دست روی زانوهایش گذاشت و بهسختی از جا برخاست .با قدمهای لرزان بهسمت پنجره رفت و مشغول گشتن شد.
نگار نگران بهسمتش آمد و بازویش را گرفت.
 دنبال چی میگردی؟ بذار کمکت کنم.هومن عصبی دستش را پس زد و بهسختی از میان بغضی که در گلویش سنگینی میکرد ،غرید:
 الزم نیست!873
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بهسمت طاقچه رفت و دستپاچه تمام وسایل رویش را آنالیز کرد؛ اما وقتی به جایی نرسید ،عصبی جعبهی دستمالی
را که برداشته بود ،روی زمین انداخت و با یک حرکت دست تمام وسایل طاقچه را پایین ریخت .زن عصبی وارد اتاق
شد و داد زد:
 معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟هومن عصبی نگاهش کرد و فریاد زد:
 خفه شو!بهسمت عماد رفت و یقهاش را میان دستان لرزانش فشرد.
 تو همهچی رو میدونی .زود باش حرف بزن!عماد بیحرکت ایستاد و پلکهای لرزانش را روی هم گذاشت .هومن او را هل داد و فریاد زد:
 د لعنتی حرف بزن!عماد با شتاب به گلدان بزرگ گوشهی اتاق برخورد کرد و همراه با آن پخش زمین شد .هومن با عصبانیت بهسمتش
رفت که نگار وحشتزده بهطرفشان دوید و میان آن دو ایستاد .خیره به هومن شد و با صدای لرزان و ملتمس گفت:
 تمومش کن هومن! چرا با من حرف نمی زنی؟ بگو تو اون نامهی لعنتی چی نوشته بود؟ دنبال چی میگردی؟عماد دستش را دراز کردو بهسختی ضبطصوت کوچکی را که میان تکههای خردشدهی گلدان افتاده بود ،برداشت.
آن را باال گرفت و نفسنفسزنان گفت:
 شاید این باشه!نگاه عصبی هومن به دست عماد دوخته و چشمانش درشت شد .نگار را پس زد و ضبط را از دست عماد قاپید .دکمهی
کوچکی را که روشنش میکرد ،زد و منتظر ماند؛ اما خبری نشد .با عصبانیت ضبط را تکان داد و بقیهی دکمههایش
را زد؛ اما تأثیری نداشت.
توپید:
 اه!دستش را باال برد و خواست ضبط را روی زمین بکوبد که نگار سریع آن را از دستش قاپید و غرید:
 معلوم هست چیکار میکنی؟ میخوای همین یه مدرکی هم که گیر آوردیم ،به فنا بدی؟هومن دستی میان موهای پریشانش کشید و عصبی و نفسنفسزنان توپید:
 کثافت سر کارمون گذاشته! هیچی اون تو ضبط نشده! ضبط شده؛ اما خرابه! متین میتونه درستش کنه!بهسمت هومن قدم برداشت و دست روی شانهاش گذاشت .غمگین به چشمانش خیره شد.
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 یهکم دیگه طاقت بیار .ما خیلی نزدیکیم!هومن آب دهانش را بهسختی قورت داد و ناگهان انگار که چیزی یادش آمد باشد ،چشمهایش درشت شد .متحیر
بهسمت کمد رفت و نامه را از روی زمین برداشت .در میان جمالتش دنبال جملهای که مد نظرش بود ،گشت و
سرانجام پیدایش کرد .طوری که نگار و بقیه هم متوجه شوند ،شروع به خواندن کرد.
 مدارک رو همیشه تو محل جرم نگه میداشت و وقتی کسی رو از دست میداد ،خاطراتش رو همونجا ،درست توهمون نقطهای که شخص آخرین نفسش رو کشیده بود ،مدفون میکرد.
نگاهش را به نگار و عماد دوخت و زمزمه کرد:
 روستای پدریم .مادر کارن اونجا کشته شد .با اتفاقاتی که تو اون روستا افتاد ،همهچی تموم شد .پس ...پس اونجاباید یه چیزی باشه.
بهسمت در خروجی دوید و در همان حالت گفت:
 اگه حرفای این مرد درست باشه ،یعنی تموم مدارک اونجاست .باید بریم اونجا!کفشهایش را بهسرعت پوشید و بهسمت آسانسور رفت .طاقت نیاورد منتظر بماند و از پلهها پایین دوید .عماد و نگار
هم پس از خداحافظی کوتاهی بهسرعت از خانه خارج شدند و دنبالش رفتند .آنقدر با شدت در سمت راننده را باز
کرد که متین از جا پرید و شوکه خیرهاش شد .هومن بیتوجه به نگاه پرسشگر متین بازویش را کشید و بهزور از
ماشین پیادهاش کرد .غرید:
 خودم رانندگی میکنم!همزمان نگار و عماد هم رسیدند و بهسرعت سوار شدند .نگار متعجب و نگران پرسید:
 چیکار میکنی هومن؟ کجا قراره بریم؟هومن بدون اینکه نگاهش کند ،دستش را عقب برد و نامه را بهسمتش گرفت.
 این رو بخون ،متوجه میشی .اون ضبط لعنتی رو هم بده به متین تا درستش کنه.نگار سری تکان داد و ضبطصوت را بهسمت متین که همچنان شوکه روی صندلی جلو نشسته بود ،گرفت.
 کار خودته!هومن بهسرعت ماشین را روشن کرد و راه افتاد .نگار هم با دقت مشغول خواندن نامه شد .آنقدر محو متن نامه شده
بود که وقتی تمام شد ،باالخره به خود آمد و متوجه سرعت وحشتناک هومن شد .عماد و متین هم وحشتزده نگاهش
میکردند؛ اما قدرت انجام هیچ کاری را نداشتند؛ چون میترسیدند اوضاع از این بدتر شود.
نگار توپید:
 هومن چته؟ انقدر تند رانندگی نکن!875
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هومن بیتوجه به او دنده را عوض کرد و سرعت را باالتر برد .نگار دستش را روی دست هومن که روی دنده بود،
گذاشت و خیره به نیمرخ عصبیاش فریاد زد:
 مگه با تو نیستم هومن؟ واسه فهمیدن حقیقت باید زنده بمونی یا نه؟هومن آب دهانش را بهسختی قورت داد و با عصبانیت سرعتش را پایین آورد .نفسش را با حرص بیرون فرستاد و
فرمان را با دو دست فشرد .همزمان پلکهایش را بست و دوباره باز کرد .با لحنی که سعی داشت آرام باشد ،گفت:
 خیلهخب! آرومم!***
راه پنج-شش ساعته را در چهارساعت طی کرد و به روستا رسید .مستقیم بهسمت خانهی مادربزرگش رفت و روبهروی
مزرعه توقف کرد .در چوبی مزرعه را هل داد و بهسرعت وارد شد .نگار و عماد هم طبق معمول پشتسرش رفتند.
زنگ زد که بعد از یک دقیقه باالخره پیرزن خودش را به در رساند و آن را باز کرد .با دیدن چهرهی هومن ،اشک در
چشمانش جمع شد و قبل از اینکه فرصت کند حرفی بزند ،او را در آغـ*ـوش کشید .لرزان گفت:
 الهی قربونت برم پسرم! نمیدونی چقدر دلتنگت بودم! با دیدن نگار لبخندی زد و از هومن جدا شد .صورتش راقاب گرفت و خیره به چشمان آسمانیاش ،ذوقزده گفت:
 عروس گلم رو آوردی؟ میدونستم که به حرف مادربزرگ پیرت گوش میدی!هومن بهسختی بغضش را قورت داد و دستهای مادربزرگش را از روی صورتش برداشت .آنها را میان دستان
یخزدهاش فشرد و لبخندی زورکی زد.
 معلومه که گوش میدم؛ اما فعالً وقتش نیست .میتونم بیام تو؟پیرزن که تابهحال نوهاش را در این حالت ندیده بود و از لحن غمگین و جدی و حرف عجیبش گیج شده بود ،از
جلوی در کنار رفت و آنها وارد شدند .هومن به چهرهی درهمرفتهاش نگاه کرد و پرسید:
 وسایل قدیمی عمو و زنعمو کجان؟ابروهای پیرزن باال پرید و سؤالش را با سؤال جواب داد.
 برای چی؟نگاهش رنگ نگرانی و ترس گرفت:
 اتفاقی افتاده هومن؟دستهای هومن را گرفت و در چشمانش خیره شد.
 یه چیزی بگو پسرم! حال عمو و پسرعموت خوبه؟هومن لبخندی زورکی زد و شانهی پیرزن را فشرد.
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 نگران نباشین! هیچ اتفاقی نیفتاده .من فقط دنبال یه سری وسایل قدیمیم.پیرزن که هنوز هم شک و ترس داشت ،سری تکان داد و به گوشهای از اتاق اشاره کرد.
 اون گاوصندوق ،تموم وسایل مامان ،بابا و عمو و زنعموت همونجاست.هومن بهسمت گاوصندوق دوید و درش را باز کرد .مشغول بیرونآوردن لباسها و وسایل شد و از گردوخاکی که به
هوا رفت ،به سرفه افتاد .اهمیتی نداد و کارش را ادامه داد که به دفترچهی رنگورورفتهای رسید .اخمی کرد و آن را
برداشت .متعجب بازش کرد کرد و خیره به جملهی صفحهی اولش ،بعد از به نام خدا شد.
«روزهای زندگی پر فراز و نشیب من!»
کمکم داشت به این نوشتههای مرموز و عجیب عادت میکرد .با کنکجکاوی ورق زد و مشغول خواندن شد.
«1369/11/13
نمیدونم چرا؛ ولی حس میکنم از همین امروز و درست از همین لحظه ،باید شروع به نوشتن خاطراتم کنم .تازه از
بیمارستان مرخص شدم .این بازجوییهای طوالنی حسابی کالفه و عصبیم کرده .اونا فکر میکردن من چیزی
میدونم؛ ولی باالخره فهمیدن که منم عین خودشونم؛ اما عجیبترین اتفاقی که تو این اوضاع برام افتاد ،کار عجیب
و یهویی جناب سروان بود .امروز شخصاً اومد سراغم و ازم خواستگاری کرد .هنوز دلیلش رو نمیدونم .شاید دلش
برام سوخته .شایدم بهخاطر کشتهشدن شوهرم ،میون درگیری عذابوجدان گرفته و واسه همین تصمیم داره باهام
ازدواج کنه؛ ولی آخه چرا اون؟ دلیلی واسهی این عذابوجدان نمیبینم؛ چون جناب سروان فقط وظیفهش رو انجام
داده .خیلی گیجم .هیچی نمیدونم».
«1369/12/27
من هنوزم بهخاطر واقعیتایی که راجع به شوهر سابقم فهمیدم ،تو شوکم؛ اما حس میکنم کمکم دارم عاشق این مرد
میشم .میدونم که اون هنوز عاشق همسر اولشه؛ ولی با این وجود نمیتونم عاشقش نباشم .اصالً نمیدونم چی شد.
این یک ماه و چند روز بهسرعت برق و باد گذشت و همهش فقط کیوان بود و ...کیوان .هیچوقت فکرش رو نمیکردم
مرد دیگهای وارد زندگیم بشه و مهمتر از اون ،عاشقش بشم .درسته یا غلط .هنوزم نمیدونم».
«1370/4/15
از امروز ،روزشمار تولدِ کوچولوم شروع میشه .اون قراره با اومدنش زندگی من رو زیرورو کنه .دارم لمست میکنم.
آره! تپش قلب کوچولوت رو احساس میکنم .تو خیلی هولی .دوست داری زودتر به دنیا بیای؛ ولی این دنیای کثیف
جای خوبی نیست که انقدر براش عجله داری .با این وجود برای اومدنت لحظهشماری میکنم .یک ماه دیگه میتونم
دستات رو لمس کنم .میتونم به چشمهات نگاه کنم و غرق شادی بشم .مادرجون میگه تو شبیه من میشی .مخصوص ًا
چشمات .اون خیلی مهربونه پسرم .نمیخواد حرفی از پدرت به زبون بیاره که یادم بندازه اون چقدر نفرتانگیزه».
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هومن متحیر به جملهی آخر خیره شد و لب زد:
 نفرتانگیز؟«نه تنها قیافهت ،بلکه هیچیت نباید شبیه اون پستفطرت بشه .تو مال منی .از وجود من!»
«1370/4/25
بیست روز به تولدت مونده .شکمم حسابی باد کرده و زنعموت هم خیلی اذیتم میکنه .آخه میدونی؟ اون تازهعروسه
و به این زودیا بچه نمیخواد؛ اما من رو گیر آورده و سوژهم کرده .آدم فوقالعاده شوخ و شیطونیه .گاهی وقتا فکر
میکنم اگه یه پسر به دنیا بیاره ...وای!هم پدرش شیطون ،هم مادرش .ببین چی میشه!»
«1370/5/3
اونا بهخاطر من با هم بحثشون شد .هووی من باالخره همهچیز رو فهمید .نتونست طاقت بیاره .دست پسرش زو
گرفت و رفت خارج و کیوان االن از هر وقت دیگهای عصبیتره .میدونستم که باالخره یه روز این اتفاق میفته؛ اما
سعی داشتم ازش فرار کنم .پسر عزیزم! نمیخواستم اینجوری بشه .شاید اشتباه از من بود .اگه این مرد رو قبول
نمیکردم ،چند روز مونده به تولدت همچین اتفاقی نمیافتاد .ازت معذرت میخوام؛ اما تو باالخره یه روزی باید حقیقت
رو بفهمی .هر چقدر هم که سعی کنم تو رو ازش دور کنم ،بازم چیزی عوض نمیشه .خیلی دلم میخواست پدرت
آدمی مثل کیوان باشه؛ اما متأسفانه نیست!»
ابروهای هومن باال پرید و آب دهانش را بهسختی قورت داد .لرزان زمزمه کرد:
 کارن...دفتر را خالف جهت ورق زد و اینبار به تاریخها دقت کرد .زنعمویش قبل از ازدواج با عمویش باردار بوده .این یعنی
کارن پسرِ عمویش نیست؟ نتوانست طاقت بیاورد و دست لرزانش را روی دهانش گذاشت؛ اما این کار هم نتوانست
مانع از مخفیکردن حال خرابش شود و همزمان با بلندشدن صدای هقهقش ،قطرههای داغ اشک روی گونههای
سردش سر خورد .بیتوجه به نگار و مادربزرگ که حالش را جویا میشدند ،با همان دست لرزان دوباره دفترچه را ورق
زد و به آخرین خطی که خوانده بود ،برگشت.
«هیچ دوست ندارم که بدونی؛ اما این حق توئه .حقته که بدونی پدر واقعیت چهجور آدمی بوده .یه خالفکارِ دروغگو!
اون من رو بازی داد .به اعتمادم خــ ـیانـت کرد و کیوان ...گمون نمیکنم هیچوقت بتونه واقعاً برات مثل یه پدر
باشه .ازش خواستم هر وقت دیگه تو رو نخواست ،هر زمان احساس کرد وقتشه ،واقعیت زو بفهمی.
باورش نمیشد .بینیاش را باال کشید و با چشمی گریان و دستی لرزان ورق زد.
«تو یه روزت شده .بابات اسمت رو گذاشت کارن .کارن یعنی شجاع و امیدوارم که مثل اسمت یه پسرِ شجاع و قوی
بشی؛ چون احساسم بهم میگه قراره زندگی سختی داشته باشی؛ ولی من همیشه برات دعا میکنم پسرم .امیدوارم
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عاقبت بهخیر بشی؛ اما دلیل پدرت واسه انتخابکردن این اسم یه چیز دیگه هم بود .میخواست به کیوان و کیان
بیاد .وای که چقدر دلم میخواست االن کیان هم پیش ما بود .اونوقت هم تو یه برادر دوستداشتنی و بزرگتر از
خودت داشتی ،هم کیوان خوشحال و راضی بود؛ اما انگار همهچیز اونقدر قشنگ نیست که من فکرش رو میکنم».
هومن ورق زد و متعجب به تاریخ تولد خودش خیره شد .مادر کارن راجع به او هم نوشته است؟ کنجکاو مشغول
خواندن شد.
«خب ،انگار برنامهریزیهای زنعموت خیلی خوب پیش نرفته یا شایدم وقتی تو و شیطونیات رو دید ،طاقت نیاورد و
تصمیم گرفت بچهدار بشه .بههرحال امروز هومن بهدنیا اومد .عمو و زنعموت خیلی شوق و ذوق دارن و عین پروانه
دورش میچرخن .هومن با وجود اونا خوشبختترین پسر دنیاست».
هومن لبخند تلخی زد و بغضی را که در گلویش سنگینی میکرد ،برای صدمینبار در این روز نفرینشده قورت داد.
حسرت داشت .بهاندازه کل این بیستوچندسال .اگر خانوادهاش زنده میماندند ،هیچوقت این بالها سرش نمیآمد و
االن اینجا نبود .آهی کشید و دفترچهی کهنه را ورق زد.
 پسرعموت روزبهروز داره بزرگتر میشه .همونقدر شیطون ،همونقدر با نمک که انتظارش رو داشتم .چشمهایآبی آسمونیش و اون لبخندای قشنگش ،کامالً شبیه مادرشه؛ اما کشیدگی صورت و قدش ،درست عین پدرش و ژنی
که از هردوشون به ارث بـرده ،بدون شک همون شیطنتاشه.
هومن نتوانست طاقت بیاورد و بغضش دوباره شکست .چشمان خیسش را بست و از خود پرسید:
«آخه چرا؟ چرا سرنوشت و زندگیمون باید اینجوری باشه؟»
چشمانش را باز کرد .صفحهای را که قطرههای اشکش روی آن خودنمایی میکردند ،ورق زد و به تاریخ تولد خواهرش
رسید.
«و امروز باالخره هستیخانوم که کلی واسه اومدنش ناز کردن ،به دنیا اومد .فکر کن! زنعموت که سر تو من رو
دست میانداخت ،حاال خودش دوتا وروجک داره .این شرایط رو دوست دارم .یه خونوادهی شلوغ و پر از محبت .دلم
میخواد تا ابد کنار هم بمونیم .هر چند کیوان هنوزم نمیتونه با شرایط کنار بیاد؛ اما من ناامید نشدم و امروز یه
حقیقتی رو بهم اعتراف کرد .بهم گفت این برادرش بوده که باعث ازدواجمون شده و من هنوز تو شوکم».
ورق زد .تاریخ صفحهی جدید برای دوسال بعد بود.
«امروز باالخره بعد از دوسال فرصت کردم دوباره بیام سراغ دفترچه خاطراتم .اونقدر درگیر مشکالت خودم و
بزرگکردنت بودم که اصالً نفهمیدم این دوسال چطور گذشت .فقط میدونم که خیلی سریع بود .خیلی تنهام .کیوان
درگیر یه پروندهی سخت شده و هیچوقت خونه نیست .زنعموت هم که سرزدن به من کار همیشگیش بود ،با وجود
اون دوتا وروجک به هیچ کار دیگهای نمیرسه.
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یادداشت بعدی برای یکی-دو هفتهی بعد بود« .قرار بود امروز همگی دور هم جمع بشیم؛ اما هر چقدر که صبر
کردیم ،کامران و خونوادهش نیومدن .همه خیلی نگرانشون بودیم تا اینکه کیوان آشفته اومد خونه و ...خبر داد جفتشون
تو راه تصادف کردن .حتی االن که سر قبرشون نشستم ،هنوزم باورم نمیشه».
هومن آشفته ورق زد و با همان چشمانی که بهخاطر قطرههای اشک تار میدید ،محو جمالت شد.
«همهچیز به هم ریخته .کیوان این روزا خیلی عصبی و کالفهست .از یه طرف مرگ برادرش و از طرف دیگه پروندهای
که هر چی جلوتر میره ،اوضاعش پیچیدهتر و خطرناکتر میشه .انگار ماجرایی که باهاش سروکار دارن به این آسونیا
قرار نیست حل بشه .شنیدم که به همکاراش میگفت تا گیرانداختن مهره اصلی خیلی مونده .تو این اوضاع داغون،
تنها دلخوشیای که برام باقی مونده ،تویی پسرم .تموم امیدم به توئه .باید بهم قول بدی که همیشه هوای هومن و
هستی رو داشته باشی .حتی نمیتونم ذرهای از درد و رنجی که قراره بهخاطر نداشتن پدرومادر ،اونم تو این سن کم
تجربه کنن ،درک یا حتی تحمل کنم .فقط براشون دعا میکنم.
ورق زد و دوباره به دوسال بعد پرید .یعنی درست همان سالی که مادر کارن کشته شد.
«زمانی که اون عکسا رو دیدم ،واقعاً شوکه شدم».
«هیچ فکرش رو نمیکردم عوضیایی که تو بچگی دیده بودمشون و سکوت کردم ،بعد از چندسال حاال انقدر آشوب
به پا کرده باشن .پروندهی اونا به یکی-دوتا خرابکاری ختم نمیشد .این دقیقاً همون پروندهایه که چندسال متوالیه
کیوان و همکاراش رو درگیر کرده .از کارم خیلی پشیمونم .نباید اون روز سکوت میکردم .اگه به پلیس خبر میدادم،
دیگه نمیتونستن پشتسرهم مرتکب چنین جنایتای بزرگی بشن .همهچی رو به کیوان گفتم .هر چند میدونم این
نمیتونه از اشتباه دوران بچگیم و عذابوجدانی که االن بابتش میکشم ،کم کنه .چهرهی چندتا دیگه از اعضای باند
رو شناسایی کردم و حاال کیوان واسه محافظت ازمون ،ما رو به این روستا فرستاده .کارن خیلی خوشحاله و همبازیاش
کنارشن .همین االنم دارن باهم بازی میکنن و صدای خندههاشون کل مزرعه رو پر کرده؛ اما من احساس عجیب
و بدی دارم .حس میکنم اتفاق خیلی وحشتناکی تو راهه؛ اما امیدوارم که اینطور نباشه .یعنی دعا میکنم».
هومن گیج و شوکه محو نقطهای نامعلوم شد و دفترچه از میان دست لرزانش افتاد .چند لحظه در همین حالت بود؛
اما باالخره با دستی که جلوی صورتش تکان میخورد ،به خود آمد و متوجه صدای وحشتزدهی نگار شد:
 هومن؟ هومن حالت خوبه؟نگاه خیس و گیجش را به چشمان نگران نگار دوخت و سرش را آهسته به چپ و راست تکان داد.
 نه! ای ...این ...غ ...غیر م ...ممکنه!از جا پرید و با عجله مشغول زیروروکردن صندوق شد .نگار آب دهانش را قورت داد و همانطور که نشسته بود،
خودش را به صندوق نزدیکتر کرد.
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 بذار کمکت کنم!هومن و نگار تمام وسایل و خردهریزهارا کنار زده یا بیرون ریختند تا اینکه سرانجام به تعدادی کاغذ و یک پروندهی
قدیمی و خاکخورده ،درست در انتهای صندوق رسیدند .نگار عقب کشید و همانند هومن با تعجب و تردید به آن
چشم دوخت .بعد از چند لحظه هومن دستبهکار شد و خاک روی جلد پرونده را پاک کرد .آن را برداشت و مشغول
خواندن شد .انگار مربوط به یک سری قتل و جنایت زنجیرهای بود .اول از همه مردی سیساله ،مجرمی چند هویتی
و کار بلد که در تعقیب و گریز از پلیس به طرز مشکوکی به قتل رسیده بود و اظهارات همه از جمله همسرش ،نشان
میداد هیچ ردی از قاتل نیست و عکس و شواهد ضمیمهشده روی پرونده هویت مقتول را به راحتی برای هومن
آشکار میکرد .پدر کارن ،قربانی این قتل بود .هر چه جلوتر میرفت ،ماجرا آشناتر میشد .و طولی نکشید که هومن
متوجه شد این پرونده ،همان پروندهی معروف و دردسرساز است .منتهی با جزئیات ،ارتباطات و البته مجهوالت یا به
عبارت دیگر ،نسخهی اصلی پروندهای که بارها و بارها آن را زیرورو کرده بود .بارها و بارها و هیچگاه حتی کلمهای
درمورد مرگ مرموز پدر واقعی کارن به چشمش نخورده بود .انگار ماجرا به همینجا ختم نمیشد؛ چون بدترین شوک
زمانی به هومن وارد شد که عکس پدرومادرش را میان آن پروندهی نفرینشده دید .ضربان قلبش روی هزار رفته بود
و نگاه متحیرش لحظهای از روی تصویر والدینش برداشته نمیشد .آب دهانش را بهسختی قورت داد و لب زد:
 ای ...این ...ولی ...آخه ...اونا که توی تصادف...اما نوشتهها و شواهد چیز دیگری نشان میداد .اینبار پدرومادرش قربانیهای این قتلِ مرموزِ زنجیرهای بودند .نفسش
در سـ*ـینه حبس شد و قطرههای اشک به آرامی روی گونههای رنگپریدهاش سر خوردند .پلکهایش را بست و
تکخندهای کرد .همزمان با بازکردن پلکهایش خندهای هیستریک سر داد و نفسش را پر حرص بیرون فرستاد.
 مسخرهست! مزخرفه!بعد از چند لحظه ناگهان سکوت کرد و اخمهایش درهم رفت .موهایش را با دو دست چنگ زد و پلکهای لرزانش
را بست و همزمان فریاد زد:
 مزخرفه!نگار که از رفتارش شوکه شده بود ،وحشتزده پرونده را از دستش کشید و توپید:
 دیگه بسه! هر چقدر فهمیدی ،کافیه .نمیذارم خودت رو نابود کنی هومن!هومن نگاه سرخش را به پرونده دوخت و با خشم آن را از دست نگار کشید.
 بدش من!با حرص ورق زد و از نوشتههای مربوط به قتل پدرومادرش گذشت و باز هم یک قتل دیگر .قتلی که مانند قبلیها
قاتلش نامشخص و قربانیاش مشخص بود .بهادر .قتلی مرموز در اتاق کار خودش و درست مانند سه قتل دیگر به
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ضرب گلوله .تمام این قتلها و جنایتها به یکدیگر مربوط میشد و سرانجامشان میرسید به قتل مهرهی اصلی.
مردی سی و پنج ساله که مرکز تمام جنایتها بود .رئیس اصلی باند که با مرگ او همهچیز تمام و پروندهی طوالنی
جنایتهایش مختومه شد .مرگ! حتی این موضوع هم در پروندهی قالبی موجود در بایگانی ادارهی پلیس جعل شده
بود .آخر داستانی که همه میدانستند مجرم فرار کرده بود؛ اما سکانس پایانی داستان اصلی ،با قتل او تمام میشد.
پوزخند تلخی زد و حرفی که به کارن گفته بود ،در سر خودش تکرار شد.
«میون تکتک صفحههای اون پروندهی لعنتی ،رازیه که من و تو ازش بیخبریم .حقیقت ،پشت کلمات و جملههای
دروغینش پنهون شده .این ماجرا فراتر از یه پروندهی جناییه کارن!»
هومن همهچیز را با خود مرور کرد و تکههای پازل را کنار هم چید .حاال تنها دو سؤال بیپاسخ مانده بود .شخصیت
اول داستان ،مهرهی اصلی یا همان قاتل زنجیرهای چه کسی میتوانست باشد و اینکه چرا تمام مدارک مربوط به
جنایتهای او جعل شده و تنها عمویش پروندهی اصلی را در اختیار داشت؟ پاسخ هردوی این پرسشها به یک چیز
ختم میشد.
چیزی که هومن به هیچ عنوان قصد پذیرش آن را نداشت .گیج و وحشتزده لب زد:
 نه ...این امکان نداره.اما انگار ممکن بود و مدرک جدیدشان قرار بود آن را ثابت کند .همان ضبطصوت کوچکی که متین با هزار دردسر
باالخره موفق به تعمیرش شده و حاال میان دستش ،درست روبهروی چشمان هومن نگه داشته بود.
 خیلی ناجور ضربه خورده بود؛ اما مهم اینه که االن سالمه .بگیرش.نگاه گیج و پر از شک هومن از چشمان متین گرفته شد و روی دستش سر خورد .برای فهمیدن حقیقت آماده است؟
نمیدانست! ضبط را به آرامی از متین گرفت و روشنش کرد .صدایی که احتماالً بهخاطر مخفیشدن دستگاه داخل
گلدان بم و ناواضح ضبط شده بود ،به گوشش خورد.
« -واسه چی اومدی اینجا؟»
صدایی آشنا به گوش هومن خورد .خیلی خیلی آشنا .این صدای عمویش بود.
« -واسه جوابدادن نیومدم .اومدم که بپرسم .معنی این کارای احمقانهت چیه؟ هان؟
سؤالش را با سؤال جواب داد و با صدای لرزانی گفت:
 بهخاطر عذابوجدانی که بعد از چندسال باالخره خودش رو تو وجودت نشون داد ،این کار رو کردی ،نه؟ با اون زنازدواج کردی؛ چون شوهرش رو کشتی و با یه بچه توی شکمش آوارهش کرده بودی ،آره؟ واقعاً فکر میکنی این
کارت جنایتی رو که در حق اون بچهی بیگـ*ـناه و مادرش کردی ،پاک میکنه؟ اصالً پیش خودت فکر کردی اگه
یه روزی اون بچه واقعیت رو بفهمه ،چه حالی میشه کیوان؟ نه .احساسات آدما هیچ اهمیتی واسه تو نداره.
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فریاد زد:
 اون بچهی بیچاره کی قراره بفهمه که تو پدر واقعیش رو کشتی ،هان؟ برادرزادههات تا کی باید با دروغ زندگیکنن؟ جواب بده کیوان! همهی اینا کار خودته!
 زندگی من به تو ربطی نداره .شاید بهتر بود سرت تو کار خودت باشه .اشتباه خیلی بزرگی کردی .خیلی! تو مثالًدوست من بودی .هیچ فکرش رو نمیکردم بهخاطر خودشیرینی پیش باباجونت انقدر راحت من رو بفروشی.
 دوست؟ میدونی از خودم متنفرم که اینهمه سال دوست و همدم آدم پست و نفرتانگیزی مثل تو بودم؟ منخودشیرینی نکردم .فقط کاری که الزم بود رو انجام دادم .دوتا از بزرگترین جرمای یه آدم شرور و بدذات رو رو کردم.
چندتا دیگه جرم رونشده داری ،ها؟ کسی چه میدونه؟ شاید رو دست مجرمایی که دستگیرشونم میکنی ،زده باشی.
 خفه شو! من خیلی باهات مدارا کردم .بارها ازت خواستم دهنت رو ببندی تا رابـ ـطهمون مثل همیشه باقی بمونه؛اما تو چی؟ هه! با لودادن من و حرفای امروزت رسماً گور خودت رو کندی .من فکر میکردم اگه رابـ*ـطهی
دوستیمون جلودارت نشه ،الاقل بهخاطر بیوهنشدن نوعروست و دل پدر بیچارهت هم که شده دست از لجبازی
برمیداری.
 سکوت میکردم که چی؟ که یه عمر با عذابوجدان زندگی کنم؟ یا نکنه فکر کردی منم مثل توام؟ بهخاطر منافعخودم دست به هر کاری میزنم و آخر شب با خیال راحت سرم رو میذارم روی بالشتم و میخوابم؟
صدای خشاب اسلحه به گوشش خورد.
 دیگه داری زیادی وراجی میکنی .رفیق عزیزم! کشتنت برام خیلی سخته؛ ولی مجبورم. هه! سخت؟ واسه کسی که به خاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرشم به خطر بندازه و مرگش هیچ اهمیتیبراش نداشته باشه ،هیچ محدودیتی وجود نداره».
ابروهای هومن باال پرید و ضربان قلبش از ریتم وحشتناکی که داشت باالتر رفت .احساس میکرد تکتک سلولهای
بدنش آتش گرفتهاند و مغرش در مرز انفجار بود .تمام بدنش به لرزه افتاده و هیچ کنترلی روی خود نداشت .دیگر
چیزی نمیفهمید و انگار ادامهی کلمات بدون هیچ مفهوم و معنایی ،شبیه یک موسیقی به زبان بیگانه و ناآشنا ،در
گوشش میپیچیدند.
« -کلمه ی سخت تو رسیدن به خواستههای حقیر آدمای پستی مثل تو معنایی نداره؛ پس راحت باش!
 تو همیشه لجباز بودی؛ ولی خب راست میگی .برای من خیلی بد نشد .با کشتن تو میتونم با یه تیر دو نشون بزنم.هم یه آدم خالهزنک و بیمعرفت رو میفرستم اون دنیا ،هم دیگه کسی باقی نمیمونه که بخواد متهمم کنه.
خندید.
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 آخه کدوم احمقی حرفای یه آدم روانی رو باور میکنه؟ ها؟ شرمنده! ولی زحماتت به هدر رفت .چقدر غمانگیز! ازفردا ماجرای روانیشدن یه پدر بهخاطر مرگ هولناک تنها فرزندش ،پسری که سالها منتظر اومدنش و بیشازحد
وابستهش بود ،سر زبونا میفته .اون همینجوریشم با مرگ تو نابود میشه؛ ولی ...من میتونم به واقعیتر نشوندادن و
سرعتبخشیدن این کار کمک کنم .راهحلش فقط یه جام نوشیدنی همراه با یهکم روانگردانه.
مسـ*ـتانه خندید.
 واو! عجب فیلمی بشه! سرهنگ اسم و رسمدار و پر افتخار اداره ،دچار اختالالت اعصاب و روان شده.نچنچی کرد.
 دیگه اصالً واسه موندن تو این شغل مناسب نیست .هیچکس نمیتونه به حرفا و تصمیماتش اعتماد کنه. مرگ تو همهی مشکالتی رو که بهوجود آوردی ،همراه خودش به گور میبره؛ اما هیچ دلم نمیخواست تو خونهیخودت خونت ور بریزم؛ ولی ...تو مجبورم کردی!
آرامتر گفت:
 خداحافظ رفیق!صدای شلیک گلوله ،همه را ،جز هومن مبهوت و شوکه از جا پراند و بعد تنها صدای قدمهایی که هر لحظه دورتر
میشدند ،به گوش رسید .نگار نگاه بهتزدهاش را از ضبطصوت گرفت و به هومن دوخت.
 اون ...من درست شنیدم؟ اون صدای...اما هومن از آن لحظه به بعد دیگر چیزی نمی شنید .تنها همان جمله بود که بارها و بارها در ذهنش تکرار میشد.
«واسه کسی که بهخاطر منافع خودش حاضره جون تنها برادرشم به خطر بندازه و مرگش هیچ اهمیتی براش نداشته
باشه ،هیچ محدودیتی وجود نداره!»
باالخره اشکهایش قدرت جاریشدن پیدا کردند و لرزان لب زد:
 ب ...برادر ...ب ...با ...بابا!بهسختی از جا برخاست و با قدمهایی لرزان عقبعقب رفت .به دیوار تکیه زد و سری را که روی بدنش سنگینی
میکرد ،میان دستانش گرفت .تن لرزانش روی زمین سر خورد و صدای هقهقش بلند شد.
 خدایا؟ آ ...آخه چرا؟ بیست سال ...بیست سال عذاب بسم نبود؟سرش را باال گرفت و فریاد زد:
 دیگه تا کی باید عذاب بکشم؟ هان؟مادربزرگ که تازه توانسته بود حرفهای ضبطشدهی پسرش را حالجی کند ،فریادی دردمند زد و همزمان با گرفتن
سرش روی زمین افتاد .نگار نگران بهسمتش دوید و وحشتزده به پلکهای روی هم افتادهاش خیره شد .دست روی
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قلبش گذاشت و نفسش را چک کرد .وقتی مطمئن شد مشکل خاصی ندارد و فقط بهخاطر شوکی که به او وارد شده
از هوش رفته ،نفس راحتی کشید و از متین خواست آبقند درست کند .سر پیرزن را به آرامی روی متکا گذاشت و
کمی از آبقند را بهزور به خوردش داد .به هومن چشم دوخت .هومنی که اصالً اطرافش را نمیدید و چیزی نمیفهمید؛
اما دیگر همهچیز برایش واضح و روشن بود .دلیل تمام آن محبتهای بیجا و همیشگی عمویش .محبتی که همیشه
از کارن ،همان پسر بیچارهی اجباریاش محروم میکرد .تمام مدارک را مخفی و عوض کرده بود ،فقط بهخاطر حفظ
موقعیت و جایگاه خودش .چون حتی اگر مشخص نمیشد قتلها کار خودش است ،بهخاطر آنهمه اتفاقات مرموز
داخل پروندهای که مسئولش بود ،مسلماً به دردسر میافتاد و حاال آن مرد ،کسی که او را مقصر سالها بدبختیشان
میدانستند ،زیر خروارها خاک بود و مجرم اصلی ...نه ،باور نمیکرد عمویش چنین آدم وحشتناکی باشد .مغزش دیگر
کشش نداشت و سرش گیج میرفت .در دلش آرزو میکرد ای کاش همان روزها میمرد .ای کاش بیست سال پیش،
زیر شکنجهها و آزار روحی آن وحشیها جان میداد؛ اما هیچگاه این روز را نمی دید.
دیدش هر لحظه تارتر میشد و در یک آن همهچیز جلوی چشمانش سیاه شد.
***
 از کی میدونستی؟آب دهانش را قورت داد و با اندوه گفت:
 تقریباً از همون اوایل .ما چندینسال درگیر این پرونده بودیم.با شنیدن این حرف عصبی شد و از جا پرید که نگار بهسرعت کنترلش کرد و او را سر جایش نشاند .دستهای نگار
را پس زد و غرید:
 خیلهخب! بسه! فهمیدم!پلکهای لرزان و بیجانش را بازوبسته کرد و نفس حرصیاش را بیرون فرستاد تا کمی آرامتر شود ،با اخم غلیظی
خیره به عماد گفت:
 پس چرا زودتر اقدام نکردی و چیزی نگفتی؟تن صدایش را باالتر برد و با عصبانیت توپید:
 بیست سال تموم ساکت موندی ،درحالیکه میدونستی یه مجرم داره راستراست تو خیابونا راه میره و به بقیه فخرمیفروشه؟ چرا؟ چطور تونستی؟
عماد سرش پایین انداخت و خجالتزده گفت:
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 من جوون بودم .میترسیدم! یه ستوان کمتجربه و خام .سروان احمدی تهدیدم کرد .بهم گفت اگه حرفی بزنم کارو درجهم رو ازم میگیره .ازم خواست ساکت بمونم .انگار که هیچی نشده .من احمقم از ترسم دهنم بسته موند؛ اما
حاال...
آهی لرزان کشید.
 من خیلی پشیمونم!چشمان هومن از اینهمه وقاحت درشت شد و عصبی توپید:
 نه تو رو خدا! بیا و پشیمونم نباش!چانهی عماد را گرفت و سرش را باال آورد .عماد سعی کرد نگاهش را از نگاه هومن بدزدد؛ اما هومن خیره به چشمان
خجالتزدهاش غرید:
 تو میدونی من و کارن تو این بیست سال چی کشیدیم؟ کارن همیشه کابوس میدید .مادرش کشته شد ،پدرشدوستش نداشت و...
پلکهایش را بازوبسته کرد و همزمان نفس حرصیاش را بیرون فرستاد.
 حاال میفهمم چرا محبتی رو که باید خرج اون میکرد ،به پای من ریخت.بغضش را بهسختی قورت داد و سعی کرد احساساتش را کنترل کند .صدایش را صاف کرد.
 اما هنوز به جواب سؤاالم نرسیدم!عماد نفس لرزانش را بیرون فرستاد.
 من ...من هر چی بپرسی و جوابش رو بدونم ،بهت میگم.هومن غرید:
 چارهی دیگهای هم جز این نداری! حاال بگو .پدرومادرم چهجوری کشته شدن؟ مادر کارن رو کی کشت؟ اتفاقاتیکه بعدش سر من اومد ،کار همون قاتل مادر کارن و مجرم اصلی پرونده بود ،درسته؟! هر چیزی که میدونی رو از
اول بگو.
عماد سرش را پایین انداخت و شروع به گفتن کرد.
 اونا خیلی بهخاطر اینکه کیوان پدر واقعی کارن رو کشته بود ،عصبی بودن .اون یکی از بهترین اعضای باند بود.وقتی فهمیدن کشته شده ،ساکت ننشستن و باالخره تونستن پدرومادرت رو گیر بندازن .سعی کردن کیوان رو با جون
اونا تهدید کنن؛ اما ...خبر نداشتن که اون بیرحم تر از این حرفاست.
هومن چشمانش را فشرد و دندانهایش را روی هم سایید.
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 و بعدش اجازه داد پدرومادرم قربانی بشن .فقط برای اینکه بتونه اونا رو بگیره و با افتخار اعالم کنه پروندهیچندینساله رو به تنهایی تموم کرده .لعنت بهش!
عماد سری تکان داد.
 مهرهی اصلی به هیچ عنوان قصد گیرافتادن نداشت .از طرفی فهمیده بود اعترافا و کمکای مادر کارن باعث شدهبیشتر از قبل تو دردسر بیفتن .واسه همینم اومد سراغش ...و بعدم نوبت شماها شد؛ اما کیوان سر رسید و وقت نشد
کارن و هستی رو هم مثل تو گیر بندازن .کیوان و من و بقیهی بچهها اومدیم سراغت؛ ولی...
هومن ادامهی حرفش را با بغض به زبان آورد.
 ولی دیگه دیر شده بود .از اون پسربچهی شاد و سرحال چیزی باقی نمونده بود.عماد سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
بعد از چند لحظه مکث با همان حالت ادامه داد:
 شاید ماجرای شماها به همینجا ختم بشه؛ اما اشتباهات من نه .من ...من تنها کسی بودم که فهمید کیوان چهبالیی سر مافوق و پسرش آورد؛ اما مثل همیشه ساکت موند .گـ*ـناه اونا هم فقط فهمیدن حقیقت بود .وقتی فهمید
از جنایتاش خبردار شدن ،بهترین دوستش رو کشت و با تزریق یه مادهی مخـ*ـدر به سرهنگ ،عقل و هوشش رو
پروند تا هیچکس حرفاش رو باور نکنه ...و در نهایت نوبت رسید به مجرم اصلی .کیوان بهخاطر اینکه مدتها از
چنگش فرار کرده بود و ازش جلوتر بود ،تنفر داشت .میخواست همیشه بهترین و زرنگترین باشه؛ اما اون مرد با
کشتن همسرش و گیرانداختن تو بهش ثابت کرد که اینطور نیست و وقتی کیوان باالخره بعد از چندسال گیرش
انداخت ،نتونست طاقت بیاره و برخالف قوانین ،با یه گلولهی پر نفرت همهچی رو تموم کرد .درست شبیه بالیی که
سر پدر کارن آورد .در هر صورت ماجراهای این پرونده به ضررش تموم میشد؛ اما مسلماً اگه کل حقیقت برمال
میشد ،خیلی بدتر بود .پس مدارک رو جعل کرد.
هومن سری تکان داد و اخم کرد:
 ولی اگه ما مدارک اصلی رو پیدا نمیکردیم ،چی؟پوزخندی حرصی زد.
 حتماً توام تا آخر عمرت همینطوری ساکت میموندی ،درسته؟!عماد سرش را به چپ و راست تکان و نگاهش را به موزاییکها دوخت.
 تو عاشق کیوان بودی؛ پس مسلماً حرف یه مرد غریبه رو که از ناکجاآباد پیداش شده بود ،باور نمیکردی .منخواستم خودت همهچی رو بفهمی تا ...بتونی درست تصمیم بگیری.
هومن از جا بلند شد و حرصی سری تکان داد.
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 درسته! چون من بهترین تصمیم رو گرفتم .تو همراه ما میای تهران و همهی چیزایی رو که االن به من گفتی،کلمهبهکلمه به پلیس اعتراف میکنی .همین امروز و وقتی دادگاه عموم تشکیل شد ،هرجا که الزمه شهادت میدی.
ضمناً! مادر و همسر بهادر بیچاره هم باید ماجرا رو بفهمن .اونم از زبون خودت!
چشمان عماد درشت شد و در یک آن سرش را باال آورد .متحیر و خیره به هومن ،آب دهانش را بهسختی قورت داد.
 نه .خواهش میکنم! همچین چیزی رو ازم نخواه .ا ...اونا به من اعتماد کردن.هومن پوزخندی زد.
 درسته و تو با اعتمادشون بازی کردی.دستانش را داخل جیبش برد و نگاه سردش را به نقطهای نامعلوم دوخت.
 وقتشه این بازی چندینساله تموم بشه.نگاهش را به عماد دوخت و با اخم ادامه داد:
 اونم به روش من!عماد ملتمس نگاهش کرد.
 نه هومن! خواهش میکنم! من ...من نمی...حرفش نصفه ماند؛ چون هومن یقهاش را گرفت و بهاجبار او را از روی صندلی بلند کرد .به چشمانش خیره شد و
دندانهایش را پر حرص روی هم سایید.
 نمیتونم و نمیشه نداریم .باید کاری رو که من میگم ،انجام بدی؛ وگرنه...نگار از جا بلند شد و با لحن آرامی گفت:
 ولش کن.بهسختی هومن را از عماد جدا کرد و شانهی لرزان از عصبانیتش را فشرد .از میان بغض خفهاش گفت:
 آروم باش عزیزم! بیا!به زحمت هومن را که هنوز هم نگاه پر نفرتش روی عماد قفل بود ،از پلهها پایین برد و بهطرف ماشین کشاند .در را
برایش باز کرد.
 بشین!هومن همان طور که نگاهش به عماد بود ،سوار شد .نگار در را بست و ماشین را دور زد .پشت فرمان که نشست،
لحظه ای برای استارتزدن و خارجشدن از مزرعه تعلل نکرد .هومن دست لرزانش را از روی پیشانیاش برداشت و
به جاده خیره شد.
 داریم کجا میریم؟888
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نگار دنده را عوض کرد و نفسش را بیرون فرستاد.
 یه جای خوب! جایی که مطمئنم آرومت میکنه!***
هوا رو به تاریکی میرفت که نگار باالخره ماشین را متوقف کرد .هومن متحیر از منظرهی رؤیایی روبهرویش از
ماشین پیاده و با نگار همقدم شد .هر دو وارد تونل کمارتفاع اما تاریک شدند و هومن با دهانی باز محو دیوارههای پر
از گل و پیچک آن شد .پیچکهایی که وسط زمستان سبز بودند و گلهای رنگارنگی که انگار تغییر فصل برایشان
معنایی نداشت .انگار برای لحظهای همهچیز از یادش رفت و صدای هیجانزدهاش در فضای بستهی تونل پیچید.
 واو! فوقالعادهست!با صدای شرشر آب سرش را پایین آورد و نگاهش را به رودخانهای که درست از وسطش تونل رد میشد ،دوخت.
 اینجا رو از کجا بلدی؟نگار که طرف دیگر رودخانه همزمان با هومن قدم برمیداشت ،نگاهش را باال آورد و رو به چهرهی ذوقزدهی او
لبخندی زد.
 میدونستم اینجا اومدن حالت رو بهتر میکنه.نگاهش بین سقف و دیوارههای تونل چرخید و ادامه داد:
 نمیدونم چه جادویی داره؛ ولی هر چی که هست ،فوقالعادهست.هومن سری تکان داد و موبایلش را روشن کرد .نچی کرد.
 مدارک و نامهی بهادر و خاطرات زنعمو رو برای کارن ایمیل کردم؛ اما نمیدونم چرا نمیبینتشون.نگاهش را به نگار دوخت.
 اگه دیده بود ،باید تا االن یه واکنشی نشون میداد ،نه؟نگار سرش را به نشانهی تأیید تکان داد.
 حتماً سرش شلوغه.هومن سر تکان داد و آهی کشید.
 باور نمیکنم نگار! هجوم این چیزا ...من ...من هنوزم نمیتونم ...میدونی؟ تموم این ساال ...من و کارن داشتیمعذاب میکشیدیم؛ درصورتیکه مدارک اینجا بود .ما تو اداره واسه پیداکردن مجرم چه کارا که نمیکنیم؛ ولی سر
پروندهی خودمون...
سرش را به تأسف تکان داد که همان لحظه با صدای قدمهای چندنفر از پشتسر ،سریع برگشت و متعجب و
وحشتزده به آنها خیره شد .چند مرد اسلحه به دست که او را نشانه گرفته بودند .عقبعقب رفت و لب زد:
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 ای ...اینجا چه خبره؟با صدای نگار توجهش به او جلب شد.
 فکر اینجا رو نمی کردی ،نه؟ مدتها بود انتظار چنین روزی رو میکشیدم.نگاه گیج و متحیرش بهسمت نگار برگشت که با چشمان سرد و بیاحساسش روبهرو شد .چشمانی که دیگر آنها را
نمیشناخت .نگار پوزخندی زد و فاصلهی بینشان را با چند قدم طی کرد .دست روی گونهی سرد هومن گذاشت و به
چشمان گیجش خیره شد .با لحنی که مظلومیتی ساختگی و از روی تمسخر در آن ریخته بود ،گفت:
 اوه! هانی! واقعاً متأسفم! نمیخواستم اینجوری بشه.دستش را از روی گونهی هومن برداشت و تکخندهای شیطانی سر داد.
 طرف حساب من کیوان و پسرش بودن؛ اما تو نزدیکترین شخص بهشون بودی.لبخند کج و خبیثی زد.
 و همچنین شکنندهترین!نگاهش را به رودخانه که در آن لحظه تنها شکنندهی سکوت بینشان بود ،دوخت و دستبهسـ*ـینه مشغول دورزدن
گرداگرد هومن شد.
 البته یه دلیل دیگه هم داشتم .اگه یادت باشه قبالً هم بهت گفتم.دوباره روبهروی هومن قرار گرفت و خیرهاش شد.
 من و تو هردومون یه درد مشترک داشتیم و همچنین یه هدف .منم دقیقاً مثل تو دربهدر دنبال فهمیدن حقیقتبودم .میخواستم همهچی رو کامل و با جزئیات بفهمم و مطمئن بشم تمام بدبختیام زیر سر عموته تا تو تصمیمم
محکمتر باشم.
نفسش را عمیق بیرون فرستاد.
 همیشه دنبالتون بودم .همونطور که شما دنبال ما بودین و باالخره دست تقدیر دوباره سرنوشت ما دوتا خانواده روبه هم گره زد.
ابرو باال انداخت.
 هیچ فکرش رو نمی کردم اون شیوای بیمصرف و مزخرف یه روزی به دردم بخوره .حاال برای نزدیکشدن بهشماها و جلب اعتمادتون ،نیاز به یه اهرم محکم داشتم .همیشه میدونستم اگه مثل شماها پلیس بشم ،باالخره یه
روزی میتونم ازش سود ببرم .پس اون لحظه بود که به انتخاب دوران نوجوونیم افتخار کردم و همونطور که
انتظارش رو داشتم ،مستقیم تیرم به هدف خورد؛ اما ...من هنوزم یه مشکلی داشتم .میدونی؟ ارتباطداشتن فقط تو
حوزهی کاری واسه رسیدن به اهدافم برای من کافی نبود.
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پوزخندی زد و لبش را به گوش هومن نزدیک کرد .هرم نفسهای گرمش به پوست سرد هومن خورد و حالش را
خرابتر کرد .آهسته لب زد:
 تنها نابودی جسم کافی نبود .این خانواده باید از درون نابود میشد .همونطور که من و برادرم شدیم و تسخیرکردناحساسات تو ،برای نابودی این خانواده کافی بود.
هومن که از شوک زبانش بند آمده بود و حتی قادر نبود پلک بزند ،باالخره با چکیدن قطره اشک گرمی روی گونهی
سردش نشان از حیاتش داد .قلبش با شتاب به قفسهی سـ*ـینهاش میکوبید و نفسش حبس شده بود .احساس
خفگی میکرد .انگار که دیگر حتی قادر به نفسکشیدن نبود .تمام وجودش ذرهذره در حال متالشیشدن بود .صدای
شکستنش را به خوبی شنید .دیگر چیزی برای ازدستدادن نداشت .با صدای نگار سرش را باال آورد.
 آ! راستی! بذار عشق زندگیم رو بهت معرفی کنم.هومن متحیر رد نگاه نگار را گرفت و به متین رسید .متینی که با پوزخندی روی لبش بهسمت آنها میآمد .کنار نگار
ایستاد .نگار دستانش را دور شانهی او حلقه کرد و به چشمانش خیره شد.
 مرد رؤیاهام ...کسی که هیچوقت تنهام نذاشت و تو تکتک تصمیماتم همراهم بود .همسرم.لبهایش را روی پیشانی متین گذاشت و بوسـ*ـهای طوالنی بر آن زد .اشک های هومن با دیدن این صحنه باالخره
قدرت جاریشدن پیدا کردند و لبهای خشک و رنگپریدهاش لرزیدند .نگار از متین جدا شد و به هومن چشم دوخت.
 خب! حاال میریم واسه ادامهی داستان .میدونی؟ نزدیکشدن به شماها و بهدستآوردن دل تو اونقدرا هم آسوننبود .مجبور شدم به جشن عروسی مسخره و حوصلهسربر کارن بیام و تازه کلی هم تحقیر شدم .باید نشون میدادم
از ازدواج اون دوتا نکبت خوشحالم تا دوستیم با شیوا به هم نخوره و تو و کارن راحتتر تو چنگم باشین و بهم اعتماد
کنین .مجبور بودم یه مدت تو و فرزین رو تعقیب کنم و اون مسخرهبازیای تو رستوران...
پوفی کشید و دستش را روی پیشانیاش قرار داد.
 واقعاً دوران مزخرفی بود .وقتی فکر میکنم بهخاطر عشق آتشین جهان نتونستم اون روزی که کارن و شیوا همراههم بودن ،ماشینشون رو بفرستم هوا و فرزین هم بهخاطر شانس کوفتیش از زیر منفجرشدن باک بنزینش و
جزغالهشدن دررفت ،خونم به جوش میاد .بعدم که اون مسخرهبازیای جهان شب عروسی و ...ولی خب این اتفاقا
زمینهی یه پیروزی بزرگ بود؛ چون مجبور شدم نقشهم رو عوض کنم.
به هومن نزدیکتر شد و چشمکی زد.
 اونموقعها هرگز فکر نمیکردم بازیکردن با احساسات یه نفر میتونه لـ*ـذت انتقامم رو چندین برابر بکنه؛ وگرنهاز همون اول همچین نقشهی توپی میکشیدم .مجبور بودم چندماه صبر کنم؛ ولی ارزشش رو داشت و بعد از اون هر
روز به تو نزدیک و نزدیکتر شدم .و وقتی فهمیدم پیگیر اون پروندهای ،متوجه شدم زمانش رسیده .این یه موقعیت
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عالی بود .باید کارن رو که عین کنه همهجا بهت چسبیده بود ،دک میکردم تا با خیال راحت به حسابت برسم؛ ولی
خودت با پنهونکاریات و روندنش از خودت کارم رو راحت کردی .حقیقت اون پرونده برای من کامالً روشن بود؛ اما
خواستم خودتم یه ذره زحمت بکشی و به جایی که االن هستیم ،برسی.
پوزخندی زد.
 عالوه بر اون ...هر چی بیشتر عاشقم میشدی ،این لحظهای که االن توش هستیم برات دردناکتر میشد.ابرویی باال انداخت.
 درست میگم؟ االن داری با تکتک سلوالت دردش رو حس میکنی ،نه؟خندید و نفسش را بیرون فرستاد.
 اولش من تو این انتقام دست تنها بودم؛ اما اون جهان احمق وقتی کارن دوستاش رو گرفت و محمولههاش لورفت ،باالخره سر عقل و اومد و باهام متحد شد .قصد من از اول کشتنت بود؛ ولی برادرم پیشنهاد بهتری داد .اون
اعتقاد داره یه قتل دونفره خیلی جذابتره .خب ...راستم میگه .منم پیشنهادش رو قبول کردم.
دندانهایش را با حرص روی هم سایید و خشمگین ادامه داد:
 شاید این بتونه جواب مناسبی واسه آدمی که پدرمون رو ازمون گرفت ،باشه .کیوان باید زجر بکشه .باید شما دونفرذرهذره جلوی چشماش جون بدین تا بتونه احساس بیست سال پیش ما رو بفهمه.
در جواب نگاه متحیر هومن پوزخندی زد و گفت:
 درست حدس زدی .مجرم اصلی اون پرونده ،پدر منه .کسی که عموت با بیرحمی تموم کشتش و جسدش هیچوقتپیدا نشد؛ اما عموت اشتباه فکر میکرد .این پایان نمایش نبود .قسمت آخر داستانمون ،از همین لحظه کلید میخوره.
گوشی موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و مشغول شمارهگرفتن شد .چند لحظه بعد با شنیدن صدای فرد
پشت خط گفت:
 اون دختر رو ول کن .ما یه طعمهی بزرگتر داریم.سرش را باال آورد و همزمان با قفلشدن نگاهش در نگاه ماتمزدهی هومن ،لبخندی شیطانی روی لبش نقش بست.
 کسی که نه فقط برای کارن ،بلکه واسه کل خونوادهشون ارزشمنده .در ضمن! پیشنهادت خیلی وسوسهکنندهست.دستش را از پشت بهسمت کمری شلوارش برد و اسلحهاش را بیرون آورد .آن را باال آورد و پوزخندی زد.
 اما نمیتونه لـ*ـذت شلیککردن تو این لحظهی ناب رو ازم بگیره.همزمان ماشه را کشید و صدای شلیک گلوله همراه با فریاد دردمند هومن در فضای بستهی تونل پیچید .اسلحه را
پایین آورد و محو رودخانه شد .رودخانهای که هر لحظه از شفافیتش کاسته میشد و درعوض به سرخی میگرایید.
***
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چند ماه قبل
جهان لبخندی زد و سوئیچ ماشینش را از روی عسلی برداشت.
 شرمنده عشقم! یه کار مهم برام پیش اومده ،باید برم .همینجا بمون .خیلی زود برمیگردم.از در سلطنتی عمارت خارج شد و آن را به هم کوبید .شیوا حرصی پوفی کشید و سرش را میان دستش گرفت.
پلکهایش را از شدت خشم بست و آب دهانش را قورت داد .نگار که روی مبل ،درست کنارش نشسته بود ،به خوبی
متوجه حالتهای غیرطبیعی و عصبانیتش شد .جام نوشیدنیاش را روی عسلی گذاشت و دستش را روی شانهی شیوا
قرار داد.
 شیوا؟ چی شده؟شیوا نگاهش را به چهرهی پرسشگر نگار دوخت و نفسش را عمیق و دردمند بیرون فرستاد.
 برادرت دیگه با این کارا و رفتاراش واقعاً رو اعصابمه .چرا حاضر نیست قبول کنه قرار نیست هیچ رابـ ـطهای جزکار بین ما باشه؟
نگار آهی کشید.
 یعنی واقعاً انقدر برات سخته ...قبولکردن عشق جهان؟شیوا نچی کرد و سرش را پایین انداخت.
 این رابـ ـطه ممکن نیست نگار! من هیچ حسی به جهان ندارم. مطمئنی موضوع فقط همینه؟چانهی شیوا را گرفت و سرش را باال آورد .به چشمانش خیره شد.
 درسته که داداشم آدم رو مخ و مزخرفیه؛ ولی دلیل دورشدن تو ازش این نیست.چشمانش را ریز کرد و مشکوک پرسید:
 خبریه؟گونههای شیوا سرخ شد و نگاهش را از نگار دزدید .نگار تکخندهای کرد.
 پس خبریه!شیوا لبش را به دندان گرفت و چیزی نگفت .نگار کنجکاو پرسید:
 حاال کی هست اون آقای خوشبخت؟ معلومه خیلی عاشقشیا!شیوا باالخره لبهایش را از هم باز کرد و آهسته گفت:
 خب ...اون پلیسه!چشمان نگار برق زد.
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 جدی؟ این ...این عالیه! خب اسمش چیه؟ عکسش رو داری؟شیوا سرش را باال آورد و هیجانزده گغت:
 آره .اسمش کارنه .چندتا عکس ازش دارم.موبایلش را بیرون آورد و وارد گالریاش شد.
 توی تولد دخترعموش ازشون گرفتم .خیلی خوش...با کشیدهشدن گوشی از دستش حرفش نصفه ماند .نگار هیجانزده محو تصویر شد.
 ای شیطون! به بهانهی جشن تولد ازش عکس گرفتی؟اخمی کرد.
 اینجا که صدتا پسره ،کدومشونه؟شیوا خندید و دستش را بهسمت صفحه برد .روی عکس کارن زوم کرد و با خنده گفت:
 انقدر هولی نمیذاری که!نگار اجزای صورتش را از نظر گذراند و سر تکان داد.
 ماشاءاهلل خوشسلیقه هم هستی!مشغول ورقزدن عکسها شد که ناگهان با دیدن عکسی دستش از حرکت باز ماند و حیرتزده به آن خیره شد.
ضربان قلبش روی هزار رفت و بهسختی آب دهانش را قورت داد.
 ای ...این ...این مرد ...عکسش تو گوشی تو چیکار میکنه؟!شیوا متعجب از واکنش نگار ،نگاهش را به نیمرخ او دوخت.
 منظورت چیه؟نگار به خود آمد و سعی کرد اوضاع را جمعوجور کند و عادی جلوه دهد .تکسرفهای کرد و رو به شیوا گفت:
 خب ...راستش قیافهش برام خیلی آشناست .اون کیه؟شیوا متعجب از رفتار عجیب نگار ،نگاهی به عکس انداخت و دوباره سرش را باال آورد.
 پدر کارن.چشمان نگار درشت شد .شیوا تکخندهای کرد و ادامه داد:
 از گوشی کارن کش رفتم .روی صفحهش بود .انگار خیلی پدرش رو دوست داره؛ ولی اون...آهی کشید.
 نمیدونم چرا حس بدی نسبت بهش دارم!.نگاهش را به نگار دوخت و متعجب پرسید:
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 راستی؟ چرا قیافهش برات آشناست؟ تو قبالً دیدیش؟نگار تکخندهای کردو گیج گفت:
 اون ...خب راستش...یک زانویش را روی مبل گذاشت و کامل بهسمت شیوا چرخید.
 ببینم؟ هنوزم پلیسه یا بازنشسته شده؟شیوا متعجب از شناختی که نگار از پدر کارن داشت ،خیرهاش شد و با شک گفت:
 نه .هنوزم کار میکنه .ببینم؟ تو از کجا میشناسیش؟نگار آب دهانش را نامحسوس قورت داد و داستانی سر هم کرد.
 اون ...راستش یه آشنای خیلی دوره .چندسال پیش وقتی جهان از سر جوونی حماقت کرد و بهخاطر دعوای خیابونیافتاد بازداشتگاه ،اون بود که واسطهمون شد و نذاشت خیلی تو دردسر بیفته .من ...من باید ببینمش .باید ازش تشکر
کنم .اون لطف خیلی بزرگی در حقمون کرد .اگه ماجرای جهان کشدار میشد و به گوش بقیه میرسید ،آبروی
کاریمون به باد میرفت .اون زمان فرصت نشد ازش تشکر کنیم؛ ولی حاال...
لبخندی زدو ذوقزده دستان شیوا را فشرد.
 فکر میکنم این یه فرصت و شانس از طرف خداست .اون ...اون آدم خیلی کارکشته و باهوشیه شیوا! میتونم برمپیشش و ازش بخوام من رو تو راهی که واردش شدم ،همراهی کنه .چیزای زیادی هست که باید ازش یاد بگیرم.
تو ...تو میدونی ادارهشون کجاست؟
شیوا متحیر سر تکان داد و موبایلش را از دست نگار گرفت.
 آره.چشمان نگار برق زد.
 بهم میگی کجاست؟شیوا سری تکان داد و آدرس را گفت .کاری که نمیدانست چه عواقب وحشتناکی به همراهش دارد .تنها قصد و
هدفش کمک به «دوستش» نگار بود .نگار دستان شیوا را میان دستانش فشرد و لبخند گرمی زد.
 ممنونم شیوا! تو لطف خیلی بزرگی در حقم کردی.***
روزها بهسرعت اما بهسختی پشتسرهم میآمدند و میرفتند .نگار هر لحظه به هدفش نزدیکتر اما از توضیحدادن
به جهان و بیمحلیهای او خسته و عصبیتر میشد .چطور میتوانست اینقدر بیخیال باشد؟ مگر پدر او پدر جهان
هم نبود؟ با تمام بدیهایش باز هم باید برای گرفتن انتقام او پیشقدم میشد؛ اما نه .انگار جهان بههیچوجه قصد
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چنین کاری را نداشت .تمام فکر و ذکر او فقط شیوا بود و شیوا .تا جایی که وقتی از نقشهی شوم نگار مطلع شد ،تنها
بهخاطر نجات جان شیوا مانعش شد؛ وگرنه کارن همان روز ،در یک لحظه با منفجرشدن ماشین جان میداد؛ اما شیوا
دیگر از رفتارها و آزار و اذیتهای او آسی شده بود .به بهانههای مختلف قصد داشت او را از کارن دور کند .حتی از
بیماری خود استفاده کرد و آن را بهانهای قرار داد تا در آن روز آرام و زیبا ،درست وقتی که از خوردن خوراکی
موردعالقهاش یعنی پاپ کرن در کنار کارن لـ*ـذت میبرد ،او را نگران کرده و بهسمت خود بکشاند .مدام تعقیبش
میکرد و حتی یک روز وقتی میان مـسـ*ـتی به اوج جنون رسید ،قصد کشتنش را کرد .نزدیک بود به هدفش برسد
که کارن دوان دوان خود را به او رساند و مانع از تصادفش با ماشین جهان شد .لحظهای از تهدیدکردن و ترساندن
شیوا دست نمیکشید .حتی وقتی در سینما مشغول تماشای درام موردعالقهاش همراه کارن و هومن بود ،دیدن لبخند
شیطانی جهان که میان تماشاگران ،در نزدیکی آنها نشسته بود ،وحشت به جانش انداخت؛ اما با گیردادن به فیلم،
توانست اوضاع را جمعوجور کند تا کارن بویی نبرد .قصد داشت هر چه سریعتر موضوع جهان را با او در میان بگذارد؛
اما هربار یا میترسید یا شرایط مانعش میشد .جهان مثل سایه دنبالش بود و حتی تا آن کوچهباغ قدیمی و خلوت
هم رهایشان نکرد .یک لحظه غفلت کارن برای او کافی بود تا دوباره سراغ شیوا برود؛ اما اینبار از همیشه جدیتر
بود .تهدید کرد که اگر بیخیال این عشق و عاشقی نشود ،همینجا و همین االن کارن را خواهد کشت .هیچکس هم
نیست که در این باغ سوتوکور به دادش برسد .جهان تهدید میکرد و از طرف دیگر کارن ،بیخبر از همهچیز ،محو
دستبند نفرینشدهای مانده بود که چند دقیقه پیش میان شاخهها گیر کرد و از دست جهان افتاد.
***
با شنیدن صدای بحث دونفر در جایش متوقف شد؛ ولی آنها آنقدر گرم صحبت با یکدیگر بودند که اصالً متوجه
حضور سایه نشدند .جهان دستانش را داخل جیب شلوارش فرو برد و خطاب به متین گفت:
 ببینم؟ تو مطمئنی پسر کیوانه؟متین سری تکان داد.
 آره .پسر خود نامردشه! خب؟ حاال کی میخوای گیرش بندازی؟ من نه ،اون قراره خودش با پای خودش تو دامم بیفته!جهان خندید.
 پس بیچاره کارن! قراره جور کسی رو بکشه که فقط اسم پدر رو یدک میکشه.متین هم درست همانند نامزدش نگار و برعکس جهان ،قصد داشت بهخاطر قتل پدرش انتقام کامل و جانانهای از
کیوان بگیرد .با این تفاوت که پدر او برخالف پدر جهان و نگار ،میان درگیری با کیوان و افرادش کشته شده بود ،نه
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به دست خود او! .درهرحال او کیوان را مقصر میدانست و روی تصمیمش پافشاری داشت .قصدشان از همان ابتدا
گیرانداختن هردوی آنها بود تا به وسیلهی یکدیگر عذابشان بدهند و در آخر هردوی آنها را به قتل برسانند .سایه
به وضوح آنها را میدید و صدایشان را میشنید؛ اما از ترس قدرت انجام هیچ کاری را نداشت .سرانجام با رفتن
آنها او هم به خود آمدو دنبالشان راه افتاد .باید به پلیس خبر میداد؛ اما موبایلش همراه پگاه بود .جهان از طرفی
بهخاطر بحثی که با متین داشت و از طرف دیگر فاصلهگرفتنهای شیوا عصبی و کالفه شده بود .همه باور داشتند او
تنها عاشق یک نفر است؛ اما خود آن یک نفر حاضر به پذیرفتن این عشق نمی شد .از میان جمعیت گذشت و به
میزی که کسی اطرافش نبود ،پناه آورد .حرصی کراواتی که راه نفسش را بسته بود ،از دور گردنش کشید و بطری
نوشیدنی روی میز را برداشت .محتویاتش را یک نفس سر کشید و بطری خالی را روی میز کوبید.
و بطری بعدی و بعدی و بعدی .آنقدر خورده بود که یک قدم درست هم نمیتوانست بردارد .بیتوجه به اطرافش،
تلوتلوخوران راه میرفت که به شخصی برخورد کرد .بوی تند و ناآشنای ادکلنش را میان ریههایش کشید و سرش را
پایین آورد .محو چشمان خمـار دختر غریبهای که درست مانند خودش مـسـ*ـت و گیج بود ،شد و لبخند کجی زد.
 بوی ادکلنتم مثل خودت غریبهست.پگاه ابرویی باال انداخت و مسـ*ـتانه خندید.
 نهخیر! ادکلنمم مثل خودم خاصه!جهان دستش را دور کمر پگاه حلقه کرد و او را بهطرف خود کشید .دست دیگرش را میان موهای خوشرنگش فرو
برد و درحالیکه با آنها بازی میکرد ،ابرو باال انداخت.
 این خانوم خاص ،تو این شب دونفره هیچ همراهی نداره؟پگاه تکخندهای کرد و مشغول مرتبکردن کراوات جهان شد .نگاهش را به چشمان خمـار او دوخت و چشمکی زد.
 شاید منتظر یه آقای خاصِ خوشتیپ بوده.جهان لبخند کجی زد و صورتش را به صورت پگاه نزدیک کرد.
***
جهان که دیگر اعصابش از وراجیها و اصرار نگار به هم ریخته بود ،کالفه از روی صندلی میز سلطنتی ناهارخوری
بلند شد و غرید:
 این بحث تمومشدهست .وقتی قرار نیست حرف حق تو اون مخ واموندهت فرو بره ،چرا من خودم رو به آب و آتیشبزنم؟!
نگار قاشقش را داخل ظرف انداخت و عصبی از روی صندلی بلند شد.
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 این تویی که حرف حق تو گوشت نمیره .اون پدرت بود احمق! اگه یه ذره غیرت تو وجودت بود ،بهخاطر انتقامخونش تا اون سر دنیا هم میرفتی.
جهان روبهرویش ایستاد و انگشت اشارهاش را به نشانهی تهدید باال آورد.
 خوب گوش کن ببین چی میگم .از اینبهبعد راه من و تو جداست .بارها ازت خواستم دست از این کارا برداری و بهزندگیت برسی .بهت فهموندم که این نقشهی انتقام فقط عمر خودت رو به فنا میده؛ ولی تو چی؟ در جوابم فقط از
اون مردی گفتی که حتی یه لحظه از عمر بیارزشش رو هم برامون پدری نکرد.
نگار داد زد:
 خفه شو! راجع به پدرمون اینجوری حرف نزن!جهان پوزخندی زد.
 اون پدر نبود .تو بیخودی داری خودت رو بهخاطرش زجر میدی .چرا نمیفهمی دختر؟ من هر چی میگم ،فقطبهخاطر خودته .اگه بهت میگم دنبال ما بیای آمریکا ،فقط بهخاطر آرامش خودته .از انتقامگرفتن چی عایدت میشه؟
اشک در چشمان نگار جمع شد.
 آرامش! چیزی که اون کیوان کثافت از وقتی پدرمون رو کشت ،ازش محروممون کرد.جهان تکخندهای حرصی کرد.
 بس کن تو رو خدا! ما قبل از اونم آرامش نداشتیم .از زندگی با همچین پدری چی جز درد و رنج یادته؟موبایلش را از روی میز برداشت و بهسمت خروجی آشپزخانه رفت .نگار بلند گفت:
 لـ*ـذت انتقامگرفتن از کارن فقط نصیب خودم میشه .حواست باشه که بعداً حسرت این موضوع رو میخوری.جهان پوزخندی زد و بهسرعت پلههای عمارت را تا رسیدن به خروجی طی کرد.
***
روزها برای کارن یکی بهتر از دیگری میگذشتند .در طول عمر 27سالهاش هیچگاه تا این حد خوشحال و سرحال
نبود!؛ اما برای شیوا قضیه کامالً فرق میکرد .تکتک لحظاتش را با ترس و نگرانی میگذراند و بارها تصمیم گرفته
بود از زندگی کارن بیرون برود تا امنیتش را تضمین کند؛ اما نتوانست .باالخره یک روز تصمیمش قطعی شد و بار
سفر بست .رفتن را تنها راه خالصیاش از این شرایط میدید؛ اما اینبار هم پاهایش لرزید و ارادهاش سست شد.
همانجا ،پشتسر قطار سوتکشانی که قرار بود همسفر او باشد ،میان ریلهای راهآهن ایستاد و با نگاهش رفتن آن
را بدرقه کرد و همانجا بود که سرانجام پیشنهاد ازدواج کارن را پذیرفت .کارنی که میدانست مدتها در تالش بود
تا مراسم خواستگاری مناسبی داشته باشد؛ اما هربار گند میزد .باالخره قبول کرد همسر او باشد و با این کار تمام
تهدیدات جهان و عواقب بعدش را به جان خرید.
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***
عصبی نگاهش کرد و بدون ذرهای ترس گفت:
 من و کارن ازدواج میکنیم و توام هیچ غلطی نمیتونی بکنی.قبل از اینکه به جهان فرصت حرفزدن بدهد ،از اتاق خارج شد و در را به هم کوبید .جهان پوزخندی زد.
 خواهیم دید!نگاه غضبآلودی به نگار که حیران نگاهش میکرد ،انداخت.
 وسایلم رو واسه فردا جمع کن .صبح زود حاضر باشه. بلیطت واسه فردا صبحه؟ آره.نگار اخمی کرد.
 پس ...پس شیوا چی؟ باهاش کاری نداشته باش!جهان پوزخندی زد.
 فعالً نه .میذارم یه چند وقتی با عشقش خوش باشه .روز برگشتنم به ایران ،آخرین روز خوشی اوناست.با عصبانیت بهسمت در رفت که نگار بااخم بازویش را کشید و جدی شد.
 بهت گفتم باهاش کاری نداشته باش .جهان! خوب میدونی که یه چیز رو بیشتر از دوبار تکرار نمیکنم .تو قرارنیست کاری به زندگی اون دوتا داشته باشی.
جهان پوزخندی زد و بازویش را از دست نگار کشید .خوب میدانست دلیل اینهمه موضعگرفتن و نگرانی او چیست.
دلش برای کارن و شیوا نسوخته بود ،فقط انتقام میخواست .قصد داشت رابـ ـطهی آنها با هم حفظ شود تا به
واسطهی شیوا خودش را میان زندگی کارن بندازد .واقعاً دلیل اینهمه تالشش برای گرفتن انتقام مردی تنها با نام
پدر را درک نمی کرد .نگاه دیگری به او انداخت و سپس از اتاق خارج شد .اصرارها و نقشهی نگار برایش هیچ اهمیتی
نداشت .او دنبال خواستهی خودش بود .شیوا ! پس به نگار دروغ گفت تا مزاحم کارش نباشد .پوزخندی روی لبش
نشاند و به بلیطی که میان دستش گرفته بود ،خیره شد .تاریخش برای پسفردا بود و فردا ،روز پر هیجانی در پیش
داشت .دزدیدن عروس از مراسم عروسیاش کار هر کسی نبود.
***
بیسروصدا نزدیکش شدو با پشت دست محکم زیر دستش زد .شیوا هینی کشید و عقب پرید .صدای نگران کارن
خیلی ضعیف و بریدهبریده به گوشش میخورد.
 ا ...چ ...شد؟899
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جهان کف کفشش را محکم روی موبایل گذاشت و صدای خردشدن صفحهاش زیر پای او سکوت بیابان را شکست.
نگاهش را به باال سوق داده و در چشمان وحشتزدهی شیوا قفل کرد .دستی به پیشانی خونآلودش کشید و جلوتر
رفت.
 دخترهی کثافت! حاال دیگه کارت به جایی رسیده که من رو میزنی؟قلبش بهشدت به قفسهی سـ*ـینهاش میکوبید .قدمهایش سست و لرزان بودند .عقبعقبرفتن فایدهای نداشت و
جهان سرانجام خود را به او رساند .به ثانیه نکشید که یک طرف صورتش داغ شد و با ازدستدادن تعادلش ،پخش
زمین شد .جهان بهسمتش رفت و با بیرحمی بازویش را چنگ زد.
 آشغال عوضی! پاشو ببینم!شیوا گریهکنان دنبال جهان کشیده میشد و تقریباً از نجاتش قطع امید کرده بود .جهان در جلوی ماشین را باز کرد
و شیوا را روی صندلی انداخت .پشت فرمان نشست و قفل در را زد .نگاهش را به شیوا که از شدت ترس و گریه
میلرزید ،دوخت .نفسش را با حرص بیرون فرستاد.
 نه ،اینجوری نمیشه! نمیخواستم اوضاع انقدر به هم ریخته بشه؛ ولی خودت خواستی .این لجبازیات همیشهدردسرسازه.
یک پایش را روی صندلی قرار داد و دستش را روی فرمان گذاشت .کامل بهسمت شیوا چرخید و عصبی خیرهی
چشمان دریاییاش شد.
 آخه تو چرا انقدر خیرهسری دختر؟ چرا نمیخوای باور کنی من عاشقتم؟شیوا با صدایی دورگه و بمی گفت:
 چون آدم با کسی که عاشقشه همچین کاری نمی کنه .عاشق اینجوری معشوقش رو عذاب نمیده .بذار برم .دستاز سرم بردار.
جهان پوزخندی زد .دستش را پشت صندلی شیوا قرار داد و خم شد تا به او نزدیکتر شود .شیوا تا جایی که میتوانست
خودش را عقب کشید؛ ولی با این وجود باز هم خیلی به او نزدیک بود .جهان خیرهی چشمان ترش شد و سری تکان
داد.
 درسته؛ ولی االن حس عصبانیتم از عشق پیشی گرفته.در یک حرکت بازوی شیوا را گرفت و همزمان با فشردن آن ،دندانهایش را روی هم سایید.
 پس اگه میخوای عصبانیتر نشم و از نگار نخوام مأموریتش رو زودتر و البته با پایانی تلختر تموم کنه ،همراهممیای و دردسر درست نمیکنی ،فهمیدی؟ اگه بازم بخوای ساز مخالف بزنی ،عشقت و دوستاش و پدرش همه یک
جا میمیرن.
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شیوا که از حرفهای جهان وحشتزده و متحیر شده بود ،با چشمانی درشتشده لب زد:
 ن ...نگار؟جهان لبخندی شیطانی زد.
 آره ،نگار! خشمش االن دقیقاً مثل آتیش زیر خاکستره .منتظر یه تلنگره تا شعلهور بشه .اونقدری بینشون نفوذکرده که میتونه مرگ و زندگی همهشون رو تو دستاش بگیره .ببینم؟ تو اصالً خبر داری که کارن قرار بود خیلی
زودتر از این حرفا به رحمت خدا بره؟ این من بودم که مانع نگار شدم .بهخاطر نجات جون تو .توی لعنتی که اونموقع
کنارش بودی .آره شیوا .نگار یه همچین آدمیه .میدونم هضمش برات خیلی سخته؛ ولی نباید دستکمش بگیری.
االن دیگه شیوایی نیست که سپربالی کارن بشه؛ پس نذار اوضاع از اینی که هست ،برای هر دوتون سختتر و بدتر
بشه.
شیوا نگران و وحشتزده ،بهسختی آب دهانش را قورت داد و با نامیدی به آخرین هالهی امیدش چنگ زد.
 فکر میکنی کارن بیخیالم میشه؟.میاد دنبالم .تا اون سر دنیا هم که بریم ،میاد.جهان کمی فکر کرد و بعد از چند لحظه گفت:
 خب...نگاهش را بهطرف شیدا که کنار پدر بیهوشش روی صندلی عقب نشسته و گیج و وحشتزده خیره به آنها بود،
دوخت و ابرویی باال انداخت.
 خواهر دوقلو به درد همین موقعها میخوره دیگه!شیدا که متوجه منظورش نشده بود ،با چشمان درشتشده خیرهاش ماند؛ اما شیوا سریع به قصد و نیتش پی برد و
توپید:
 چی؟ نه! این امکان نداره!جهان به او نگاه کرد و پوزخندی زد.
 چرا که نه؟ شما کامالً شبیهید .حتی صداهاتون!چشمکی زد.
 البته بهجز اون خال خوشگل که تو روی گردنت داریش و من میدونم.ابرو باال انداخت و لبخندی شیطانی زد.
 اما کارن که نمیدونه ،میدونه؟عقبتر رفت و نفسش را بیرون فرستاد.
 پس از امروز تو میشی شیدا...901
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نگاهش را به شیدا دوخت و ادامه داد:
 و شیدا میشه شیوا.شیوا حیرتزده نگاهش کرد.
 تو ...تو روانیای جهان!جهان که با این حرف شیوا خونش به جوش آمده بود ،عصبی فریاد زد:
 آره! حق با توئه شیوا!با انگشت اشاره چندبار روی سـ*ـینهاش کوبید.
 من روانیم! یه روانی عاشق که نمیتونه بدون تو زندگی کنه .واسه همینه که حاضره بهخاطرت دست به هر کاریبزنه .من فقط با تو میتونم زندگی کوفتیم رو ادامه بدم ،میفهمی؟
قطره اشکی از گوشهی چشم شیوا روی گونهی یخزدهاش چکید و لبخند کمرنگ و تلخی زد.
 همونطور که منم فقط کنار یه نفر میتونم زندگیم رو ادامه بدم ...و اونم کارنه .عشق ما یه عشق واقعیه؛ پس توهر کاریم بکنی نمیتونی مانع به هم رسیدن ما بشی .حتی اگه من رو دورترین نقطهی این کرهی خاکیم ببری،
باالخره یه روزی ،یه جایی ،دوباره به اون میرسم.
جهان پوزخندی زد.
 عشق کارن خیلی زود از ذهن و قلبت پاک میشه .این رو بهت قول میدم.نگاهی به شیدا انداخت و خطاب به هردویشان گفت:
 زود باشین! باید لباساتون رو با هم عوض کنین.شیدا که حاال دیگر به خوبی متوجه منظور او شده بود ،با ترس و لرز آب دهانش را قورت داد و اعتراض کرد.
 م ...من ن ...نمیتونم!جهان نگاهش را به او دوخت و پوزخندی زد.
 باید بتونی! نکنه دوست داری دوتا آدم بیگـ*ـناه بمیرن؟به پدر بیهوشش اشاره کرد.
 درسته یه معتاد بهدردنخوره؛ ولی بازم راضی به مرگش نیستی ،درست میگم؟ و کارن ...تو که اصالً نمیشناسیش؛پس چطوری دلت راضی میشه بیدلیل ،فقط بهخاطر تو کشته بشه؟ آ! راستی یادم رفته بود یه خواهر کوچیکترم
داری که چهرهش شناسایی شده و به جرم تیراندازی یا شایدم قتل تحت تعقیبه.
ابرو باال انداخت و لبانش را برچید.
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 خب ...من اگه بخوام یه شهروند نمونه باشم ،مسلماً باید اون رو تحویل پلیس بدم تا به سزای عمل ناپسندشبرسوننش.
نگاهش را بین شیوا و شیدای وحشتزده جابهجا کرد و پرسید:
 کسی میدونه جرم تیراندازی بدون مجوز و قتل چیه؟پوزخندی زد و مکث کرد؛ اما انگار که ناگهان موضوع دیگری یادش آمده باشد ،اخمی کرد و بهسمت شیدا متمایل
شد.
 یا شایدم ...ببینم؟ نکنه تو میخوای تا ابد تو عذاب ازدواج قبلیت بسوزی؟ باور کن ازدواج با کارن به نفع خودتمهست! خب ...حاال خوب فکر کن! پیشنهاد من بهتره یا تموم این بدبختیایی که بهت گفتم؟ تو فقط قراره تظاهر کنی
که شیوایی ،خیلی سخته؟
وقتی سکوت غمگین شیدا را دید ،لبخند رضایتمندی زد.
 سکوت عالمت رضاست! خیلهخب! پس من میرم بیرون تا با خیال راحت لباساتون رو عوض و خداحافظی کنین.چشمکی رو به شیوا زد و بعد از خارجشدن از ماشین ،دوباره قفلش کرد .شیدا طاقت نیاورد و زد زیر گریه.
 من نمیتونم همچین کاری کنم .این ...این خیانته! حتی از اونم بدتر!نگاهش را باال آورد و با عصبانیت به شیوا دوخت.
 همهش تقصیر توئه .من همیشه بهخاطر تو بدبختی کشیدم.شیوا خجالتزده سرش را پایین انداخت و آهسته گفت:
 متأسفم شیدا! من ...من خیلی پشیمونم! معذرت میخوام! می دونم که خواهر خیلی بدی برات بودم .من رو ببخش!شیدا پوزخندی حرصی زد و توپید:
 ببخشمت؟ اصالً میدونی چه بالیی سر زندگی من آوردی؟اشکهایش با شدت بیشتری جاری شدند و با صدایی بم و دورگه غرید:
 بدبختیای خودم کم بود ،توام بهخاطر نجات خودت من رو تو زندگی نکبتبار اون پسر انداختی .من رو قربانیخودخواهیت کردی و حاال با پررویی تمام ازم معذرت میخوای؟
حرصی اشکهایش را با پشت دست لرزانش پاک کرد و آب دهانش را قورت داد.
 نه ،دیگه نمیخوام قربانی تو بشم .من این کار رو نمیکنم!شیوا سرش را باال آورد و نگاه غمزدهاش را به پدر بیهوشش دوخت .پدری که دخترش را به جهان معرفی کرد و او
را در دامش انداخت و حاال با تمام وجودش از کردهی خود پشیمان بود .بغضش را بهسختی قورت داد و همانطور
که نگاهش به پدرش بود ،خطاب به شیدا گفت:
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 چارهی دیگهای نداریم .باید به حرفش گوش کنیم!شیدا توپید:
 نه! من این کار رو نمیکنم!شیوا با حرص و ناراحتی پلکهای لرزانش را بست و غرید:
 فکر میکنی من دوست دارم؟ مجبوریم شیدا!نگاهش را به او دوخت.
 تو هنوز جهان رو نمیشناسی .وقتی تهدید به انجام کاری میکنه ،یعنی حتماً انجامش میده .هیچ رحمی تو وجودشنیست.
دستهای لرزان شیدا را میان دستانش فشرد و قطرهی اشکی از گوشهی چشمش سرازیر شد .با التماس به چشمان
او خیره شد.
 خواهش میکنم شیدا! بهخاطر شیما و بابا!شیدا سرش را پایین انداخت و اشکهایش سرازیر شدند.
 این اشتباهه .اون عاشق توئه شیوا!شیوا دستهای او را به گرمی فشرد.
 هیچکس نمیفهمه تو جای من رفتی .خواهش میکنم شیدا!لبخند تلخی زد.
 این آخرینباره! تازه! قرار نیست مثل دفعهی قبل اسیر بشی .کارن کامالً با اون آدم فرق داره .اگه دیدی نمیتونیطاقت بیاری ،بگو طالق میخوام .مطمئن باش کارن بهت سخت نمیگیره.
شیدا نگاهش را باال آورد و آب دهانش را قورت داد.
 خودت چرا این کار رو نکردی؟شیوا سرش را پایین انداخت و غمگین گفت:
 چون ...نمیتونستم!شیدا که متوجه منظورش شده بود ،سری تکان داد.
 ولی ...اگه اون نیاد چی؟شیوا نگاهش کرد و لبخند اطمینانبخشی زد.
 کارن خودش رو میرسونه .مطمئنم! راستی...904
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حلقهی نامزدیاش را با دستی لرزان از انگشتش خارج کرد و در انگشت شیدا جای داد .گردنبند کارن را هم از دور
گردنش باز کرد و گردن شیدا انداخت.
 اینا پیشت بمونه.شیدا نگاه متعجبش را از روی پالک گردنبند باال آورد و به شیوا دوخت .شیوا لبخندی زد و خیرهی چشمانش شد.
 میذاری بغلت کنم؟ برای آخرینبار.شیدا زد زیر گریه و سرش را پایین انداخت .شیوا محکم او را در آغـ*ـوش گرفت و اشکهایش سرازیر شدند.
 معذرت میخوام شیدا! بهخاطر همه چی!***
با همان لباس سفید میان خاکها نشست و به دیوار خرابه تکیه داد .زانوانش را بغـ*ـل گرفت و سرش را میان
بازوهایش پنهان کرد .برای هزارمینبار در این روز نفرینشده بغضش ترکید .از خدای خود دلگیر بود و مدام پیشش
گله میکرد .انگار بدبختیهایش تمامی نداشت و حاال قرار بود برگ جدیدی از آنها ورق بخورد .نمیدانست چند
دقیقه در همان حالت مانده و زار زده بود که با صدای مردانهای به خود آمد.
 شیوا؟ شیواجانم؟ساکت شد .آهسته سرش را باال آورد و با چشمان قرمز و بی روحش خیرهی تیلههای آبی آسمانی این جوان غریبه
شد .با خودش گفت:
«پس اینه ...کارن؟»
چند لحظه محو او ماند و با یادآوری نقشش ،دوباره زد زیر گریه.
 کارن ...اون ...اون جهان عوضی من رو دزدید! خدا رو شکر که تونستم بهت...متوجه تغییر رنگ نگاه کارن و عصبانیت بیش از اندازهاش شد و شاید لحظهای بهخاطر این عشق زیبا ،به شیوا
حسودیاش شد .شیوایی که حاال کیلومترها دورتر از آنها ،با دل گرفته و اشکهای خستگیناپذیرش دستوپنجه
نرم میکرد .شیدا به کارن وابسته شد .با او ازدواج کرد .به ماهعسل رفتند و در نهایت زیر یک سقف عاشقانهی خود
را آغاز کردند؛ درحالیکه شیوا به اشکهای همیشگیاش وابسته شد .با جهان ازدواج کرد .به آمریکا رفتند و در زندان
شاهانهای به نام خانه ،اجبار خود را آغاز کردند.
***
زمان حال ،کارن
نمیدانم چند دقیقه بود که روی این صندلی لعنتی نشسته و با حسهای مختلفی که داشتند مغزم را میخوردند،
کلنجار میرفتم که با صدای قدمهای یک نفر به خود آمدم و سرم را باال آوردم .همین که پرستار شیدا را دیدم ،از جا
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پریدم و نگران خیرهاش شدم .چند قدم جلوتر رفتم و منتظر ماندم .فکر کنم متوجه حالم شد و برای همین خودش
قبل از پرسیدن من شروع به گفتن کرد.
 نگران نباشین! حال همسر و بچهتون خوبه .آزمایشای الزم رو انجام دادیم .دیگه میتونین ببینینش.نفسی از سر آسودگی کشیدم.
 ممنون! ببخشید؟ میتونم یه سؤالی ازتون بپرسم؟پرسشگر نگاهم کرد و سر تکان داد.
 البته! میخواستم بدونم ...چهجوری پیداش کردین؟ یه خانم باهامون تماس گرفتن و گفتن همسرتون رو بیهوش تو خیابون پیدا کردن.پس کار خود کثافتش بود .وقتی شیدا را به همین راحتی آزاد کرده ،یعنی به قول خودش برگ برندهی بهتری در
دست دارد .نفسم را کالفه بیرون فرستادم و سر تکان دادم.
 خیلی ممنون!پرستار لبخندی زد.
 خواهش میکنم! در ضمن! جز دوتا گوشی و لباساشون چیز دیگهای همراهشون نبود که همونجا کنار تختشونه. ممنون!سری تکان داد و رفت .پلکهایم را بستم و بیرمق به دیوار پشتسرم تکیه زدم .دستم را میان موهایم فرو بردم و
روی زمین سرد و سرامیکی سر خوردم .عصبی و کالفه بودم .دیگر تحمل این اوضاع را نداشتم .نمیدانستم جهان
چه نقشهی شومی در سر کوفتیاش میپروراند و همین حال خرابم را بدتر میکرد .هر آن متنظر اتفاق وحشتناکی
بودم که روی سرم آوار شود.
با احساسکردن دست گرمی روی شانهام ،سرم را باال آوردم و به چهرهی نگران فرزین خیره شدم .لبخند ساختگی و
کمرنگی زد.
 نمیخوای ببینیش؟همانطور عین منگها به فرزین خیره ماندم و جوابی برایش نداشتم .می خواستم ببینمش؟ بعد از فهمیدن آن حقیقت
عذابآور ،واقعاً نمیدانستم .از جا برخاستم و با قدمهایی که لرزششان را به خوبی احساس میکردم ،بهسمت اتاقش
رفتم .همانجا کنار در نیمهباز ایستادم و خیره به چهرهی غمگینش شدم .دست روی شکمش گذاشت و قطرهی
اشکی از گوشهی چشمش چکید که قلبم را به آتش کشاند .تحمل اینطور دیدنش را نداشتم .من هنوز هم عاشقش
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بودم .سرم را پایین انداختم و پلکهای لرزانم را بستم .آب دهانم را بهسختی قورت دادم و با صدایی که سعی میکردم
لرزشش مشهود نباشد ،خطاب به فرزین که حاال کنارم ایستاده بود ،گفتم:
 چرا زندگیم اینجوری شد فرزین؟فرزین دستش را روی شانهام گذاشت و به گرمی فشرد.
 همهچی درست میشه؛ اما نه با دوری از همسرت.نگاه پر تردیدم را به نگاهش دوختم که لبخندی اطمینانبخش زد.
 برو داخل .باید باهاش حرف بزنی.نگاهم را از او گرفتم و دست مشتکردهام را باال آوردم .بعد از مکثی طوالنی باالخره تقهای به در زدم که حواسش
جمع شد و با دیدن من ریزش اشک هایش شدت گرفت .وارد اتاق شدم و بعد از بستن در ،بیحرف بهسمت تختش
قدم برداشتم .سرش را پایین انداخت و شروع به بازیکردن با لبهی پتویش شد .لبهایم را از هم گشودم و زبان
قفلشدهام را بهسختی به حرف آوردم.
 بهتری؟سرش را کمی تکان داد و چیزی نگفت .با قدمهایی لرزان جلوتر رفتم و لبهی تختش نشستم .باالخره بعد از چند
لحظه لب باز کرد و همانطور که نگاهش پایین بود ،با صدایی که از ته چاه بیرون آمد ،خجالتزده گفت:
 ل ...الزم نیست بهخاطر بچه تحملم کنی.قطره اشک دیگری روی گونهاش سرازیر شد و ادامه داد:
 بعد از اینکه مرخص شدم ،میرم خونهی پدرم .بچه رو صحیح و سالم بهدنیا میارم و بهت تحویل میدم .این بچهحق توئه؛ اما من لیاقتش رو ندارم .مطمئنم به خوبی ازش مراقبت میکنی .وقتی بهت دادمش...
پلکهای لرزانش را روی هم فشرد و به سختی گفت:
 برای همیشه از زندگیت میرم بیرون! هر وقتم که واسه طالق اقدام کنی ،من ...من حاضرم.بهسختی مانع قطره اشکی که گوشهی چشمم کمین کرده و آمادهی سرازیرشدن بود ،شدم و آب دهانم را از میان
بغض سنگینم قورت دادم.
 نه ،بهت اجازه نمیدم .بچهم ...بچهم باید تو خونهی خودم بزرگ شه .کنار خودم .نمیخوام ...نمیخوام تو اون خونهینفرینشده باشه .از دود سیگار و بوی اون زهرماریا سالمتیش به خطر میفته .هروقت بهدنیا اومد ،خو ...خودم در
خواست طالق میدم.
اشکهایش شدت گرفتند و آهسته سرش را تکان داد.
 هر جور راحتی!907
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از جا بلند شدم و نفس لرزانم را بیرون فرستادم.
 باید استراحت کنی.با یادآوری حرف پرستار ،نگاهی به میز کنار تخت انداختم و بعد از برداشتن موبایلم ،بهسرعت از اتاق خارج شدم.
آنقدر غرق در ناراحتی و گریه بود که حتی متوجه نشد تمام مدت ،از زمانی که بیرون رفتم تا وقتی خوابش میبرد،
از میان در خیرهاش بودم .دیدنش در این حال مزخرف را اصالً دوست نداشتم؛ ولی میان جنگی که بین عقل و قلبم
راه افتاده بود ،گیر افتاده بودم .وقتی کامالً مطمئن شدم خوابش بـرده آهسته در نیمهباز اتاق را کامل باز کردم و وارد
شدم .همان جای قبلی نشستم و به پلکهای بستهاش خیره شدم .دستم را بهسمت چندتار موی قهوهای که از
روسریاش بیرون افتاده بود ،بردم و نوازششان کردم .نگاهم از صورت غرق در خوابش روی شکمش سر خورد.
ناخودآگاه لبخندی روی لبم آمد و دستم را روی دست سرمزدهاش قرار دادم .اینجاست؟ موجود کوچولوی دوماههای
از وجود من و او؟ قطره اشک شوقی از گوشه چشمم چکید و بوسـ*ـهای بر روی دست شیدا نشاندم .ابراز احساساتم
اصالً دست خودم نبود .سرم را همانجا کنار شکمش گذاشتم و پلکهایم را آرام بستم .احساس میکردم آرامش ،حاال
و بعد از مدتها به وجودم برگشته است .آرامشی که قرار نبود دوام داشته باشد .پلکهایم گرم شد و اصالً نفهمیدم
کی خوابم برد .همهجا یخزده و مهآلود بود .نمیتوانستم چیزی ببینم و تنها اسمش را فریاد میزدم .وحشتزده اطراف
را از نظر گذراندم که با جسم بیجان شخصی مواجه شدم .هینی کشیدم و بهطرفش دویدم که با دیدن چهرهی آشنای
غرق در خونش ،دادم به هوا رفت.
 هومن؟ هومن؟کنارش زانو زدم و جسم بیجانش را تکان دادم.
 هومن با توام! پاشو! چته هومن؟ چرا نفس نمیکشی؟ هومن صدام رو میشنوی؟ هومن؟ هومن؟ کارن!با صدای شیدا از جا پریدم و وحشتزده و عرقریزان به چشمان نگرانش خیره شدم .اجزای صورتم را از نظر گذراند.
 چی شده کارن؟ خواب بد دیدی؟ چرا هومن رو صدا میزدی؟نفس عمیقی کشیدم و پلکهایم را بستم .باز هم همان خواب عجیب و وحشتناک .شبی هم که بابا درمورد پرونده
برایم گفت ،همین خواب را دیدم .بهسختی از جا بلند شدم و موبایلم را از جیب شلوارم بیرون کشیدم .باید به هومن
زنگ میزدم .خیلی نگرانش شده بودم و حس عذابآور و وحشتناکی داشتم؛ اما همین که دست لرزانم را بهسمت
تماس بردم ،شمارهی ناشناسی روی صفحهام افتاد .اخمهایم را درهم کشیدم و جواب دادم:
 الو؟ سالم جناب سروان! حال زن و بچهت چطوره؟908
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دندانهایم را با عصبانیت روی هم ساییدم.
 جهان؟ تا کی میخوای این بازی احمقانه رو ادامه بدی؟خندهای سر داد.
 این تازه اولشه .البته شیوا ...آ! ببخشید! شیدا .گزینهی خیلی مناسبی واسه شروع نبود .می دونی؟ نقشهم یه سرینقصا داشت تا اینکه از اوضاع خواهرم مطلع شدم و تصمیم گرفتم بهش کمک کنم تا هردومون انتقام هیجانانگیزتری
داشته باشیم ،نظرت؟
چشمانم درشت شد و دلم ریخت.
 ه ...هومن!خندهای سر داد.
 آفرین! سروان باهوش!از کوره دررفتم و داد زدم:
 حق نداری بالیی سرش بیاری! به خدا قسم اگه انگشتت بهش بخوره ،زندهت نمیذارم! طرف حساب تو منم؛ پسچرا این بازی مسخره رو تموم نمیکنی و مستقیم نمیای سراغ خودم؟
خندید.
 نچ! نمیشه! چون خیلی زشته بفهمن تو دم و دستگاه جهان بزرگ یه نفوذی بوده .باید خودت بیای سراغم .یعنیمجبوری که بیای .بعدشم همینجوری کشتنت خیلی بیمزهس .باید عذاب بکشی؛ پس خودت رو آماده کن و با
مدارکی که علیهم جمع کردی ،بیا .فقط زود! چون هومن زیاد وقت نداره.
آب دهانم را بهسختی قورت دادم و لبهای خشکشدهام را از هم گشودم.
 چه بالیی سرش آوردی کثافت؟خندید.
 من نه ...کار نامزدش بوده .خواهر عزیزم .اما نترس .فعالً زندهست!عصبی دستی میان موهایم کشیدم و فریاد زدم:
 لعنت به تو و اون خواهر آشغالتر از خودت! لعنت به جفتتون! واسه فحش و نفرین خیلی وقت داریم .فعالً باید خودت رو واسه یه سفر کوتاه یه ساعت و خوردهای آماده کنی!آدرس محل قرار رو برات میفرستم و مسلماً میدونی که باید تنها بیای!
با طعنه ادامه داد:
909
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 تو اون مدت نفوذیبودنت خیلی چیزا راجع بهم فهمیدی؛ پس خوب میدونی که کلی آدم دارم و هر کاری ازمبرمیاد و مراقبتم؛ پس کافیه دست از پا خطا کنی تا یه گلوله حروم رفیقت کنم و بفرستمش پیش ننهباباش! متوجهی
دیگه؟
نفسم را پر حرص بیرون فرستادم و چشمانم را بستم.
 لعنت بهت! فقط اون آدرس کوفتی رو برام بفرست.خندید.
 خوشحالم که فهمیدی! میبینمت!***
ماشین را نگه داشتم و پیاده شدم .برف و مه جلوی دیدم را گرفته بود و سوز باد تا عمق استخوانم را میسوزاند .دستم
را جلوی پیشانیام گرفتم و چشمانم را ریز کردم تا گرد و خاک و دانههای برف کمتر آزارم بدهند و مانع دیدم نشوند.
چند قدم جلوتر رفتم تا اینکه باالخره عمارت بزرگ و خوشساختی باالی کوهها ،خیلی دورتر از جایی که ایستاده
بودم ،جلوی چشمانم ظاهر شد .یک عمارت شاهانه در این منطقهی سرد کوهستانی؟ بهسمتش قدم برداشتم که
سنگریزههای زیر پایم به صدا آمدند و سکوت رعبانگیز منطقه را شکستند .کمکم به دامنهی کوهها رسیدم و
مشغول باالرفتن از آن شدم .برف کمی روی زمین نشسته بود .باد سرد و سوزدار ،وحشیانه به صورتم شالق میزد و
موها و لباسهایم را به هر سو میکشاند .دانههای برف همراه باد با شدت به صورتم برخورد میکردند و انگار جسمم
در هوا معلق بود .مه غلیظی همهجا را گرفته بود و آسمان کمکم در تاریکی فرو میرفت.
ایستادم و اطراف را از نظر گذراندم .دیوارهای بلندی از جنس سنگهای مرمر سفیدرنگ دورتادور حیاط چندصدمتری
و عمارت بزرگ و قهوهای داخلش را میپوشاند .شاخههای خشکشده و تنومند درختان بهخاطر برفی که رویشان
نشسته بود ،میدرخشید و از باالی دیوارها به خوبی دیده میشد .ایستادم و مسیری را که طی کرده بودم ،نگاه کردم.
حدوداً پنجاهمتر از سطح زمین باالتر آمده بودم .آخر این منطقه بود و برای من انگار آخر دنیا .میدانستم اگر برای
هومن اتفاقی بیفتد ،تحمل نمیآورم و خودم را از همین باال پرت میکنم .نفس پر استرسم را بیرون فرستادم و وارد
شدم .ضلع غربی محوطه را که با یک راه سنگفرشی طوالنی به ورودی عمارت میرسید ،با نگاهم ادامه دادم .مسلماً
داخل عمارت نبودند؛ چون اینقدر راحت پیداکردنشان به دل جهان نمیچسبید .حتماً بازی جدیدی به راه انداخته بود.
قدم روی ابتدای راه سنگفرشی گذاشتم و با دقت اطراف را از نظر گذراندم .بهجز این راه باریک ،بقیهی محوطه
موزاییک بود .به همراه باغچههای بزرگی پر از درختان خشک سربهفلککشیده و تیغها و بوتههای بیبرگ و یخزده.
انگار هیچ اثری از حیات در این عمارت نفرینشده و بیروح وجود نداشت .جلوتر رفتم که درخشش چیزی میان آن
همه سفیدی و مردگی توجهم را به خود جلب کرد .از راه سنگفرشی خارج شدم و با حیرت بهطرفش رفتم .ابروهایم
910
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را درهم کشیدم و چشمانم را ریز کردم تا بهتر ببینم .یک گل علفی صورتی؟ آن هم وسط این باغچهی سرمازده؟
واقعاً عجیب بود .نمیدانم چرا در این اوضاع مزخرف کنجکاویام گل کرد و بهچطرفش قدم برداشتم .خم شدم و
گلبرگهای لطفیش را نوازش کردم که متوجه لکهی قرمزی روی یکی از آنهاشدم .اخمی کردم و با دقت بیشتری
نگاهش کردم .چیزی شبیه به خون؟ یک لحظه نفسم بند آمد و سپس قلبم با شدت شروع به کوبیدن کرد .این خون،
خون هومن بود .مطمئن بودم .وحشتزده و با پاهایی لرزان ،قدمی به عقب برداشتم که احساس کردم زیر پایم لغزید.
نگاهم را پایین آوردم و روی موزاییک زوم کردم .با پایم فشار دیگری به آن وارد کردم و از درستبودن احساسم
مطمئن شدم .موزاییک این قسمت شلتر از بقیهی قسمتها بود؛ ولی چرا؟ روی زمین زانو زدم .با دست مشتشدهام
روی همان موزاییک زدم .اخمی کردم و چندبار دیگر هم به همان قسمت ضربه زدم .زیرش خالی نبود؛ ولی موقع
ضربهزدن صدای عجیبی میداد .صدایی شبیه به ضربهزدن به یک فلز .ابروهایم باال پرید و با شتاب مشغول کندن
موزاییکها شدم .از چیزی که جلوی چشمانم ظاهر شد ،متحیر و خوشحال شدم .یک دریچهی مخفی .باید زود
دستبهکار میشدم و هر طور بود ،هومن را از این عمارت نفرینشده خالص میکردم .به زحمت دریچهی فلزی و
سنگین را گشودم که با تابیدن نور به فضای زیرینش همهچیز واضح شد .چیزی شبیه به یک تونل .از نردبان کوچکی
که آنجا بود ،پایین رفتم و روی زمین ایستادم .داخل راهروی باریک که در تاریکی فرو رفته بود ،قدم برداشتم .همهجا
سوتوکور بود و تنها انعکاس صدای پای خودم سکوت وحشتآور این تونل میان قلب ِکوه را میشکست .محیط
عجیب و ترسناکی بود و مسیر طوالنیاش نشان میداد که بسیار بزرگ است .انگار هزار تو درست کرده بودند.
راهروی طوالنی و پر پیچوتاب را طی کردم تا اینکه به سالن بزرگی شبیه به یک انباری رسیدم .فضای بزرگی که
محاسباتم نشان میداد درست زیر همان عمارت واقع شده است .حتماً اینجا را هم برای کثافتکاریهایشان ساخته
بودند .چرخی دور خودم زدم و با صدایی بلند و عصبی ،جهان را که مطمئن بودم اینجاست و من را زیر نظر گرفته،
خطاب قرار دادم.
 قایم موشک دیگه بسه! این بازیا از سن من و تو گذشته جهان! بهتر نیست تمومش کنی؟انعکاس صدایم در گوش خودم پیچید و دوباره سکوت مطلق همهجا را فرا گرفت .چند لحظه همانطور گیج و عصبی
اطراف را از نظر گذراندم که با صدای کفزدنهای مرتب یک نفر نگاهم بهسمت منبعش کشیده شد.
 عالی بود! باالخره پیدام کردی!با جلوترآمدنش چهرهی نحسی که میان هالهای از تاریکی مخفی بود ،نمایان شد .قهقههای زد که صدایش در فضا
پیچید.
 میدونستم میای .کارن قهرمان هیچوقت عقب نمیکشه.911
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به فاصلهی یک متری از من ایستاد و دستانش را در جیب شلوارش فرو برد .با همان پوزخند حرصدرار همیشگیاش
گفت:
 میدونستم باهوشی؛ ولی نه دیگه تا این حد.ابرو باال انداخت و با ذوق گغت:
 میبینی؟ تاریخ دوباره داره تکرار میشه! بار اول به وسیلهی پدر تو و اینبار به وسیلهی من .به نظرت جالب نیست؟معنی حرفهای عجیبش را نمیفهمیدم .پدر من این وسط چه کاره بود؟ اخم غلیظی کردم.
 منظورت چیه؟ ببین! اگه میخوای با این حرفا وقت رو تلف کنی تا...جهان متحیر میان حرفم پرید.
 کارن؟ تو ...تو از هیچی خبر نداری؟پوزخندی گیج و متعجب زد و ابرو باال انداخت.
 خواهشاً نگو که ایمیالت رو چک نمیکنی.واقعاً گیج شده بودم .منظورش از این حرفها چه بود؟ ایمیل؟ کدام ایمیل؟ همانطور متحیر نگاهش میکردم که
اعتراض کرد.
 حاال چرا به من خیره شدی؟ زود باش ببینشون دیگه!بدون اینکه نگاهم را از جهان بگیرم ،گوشی موبایلم را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و روشنش کردم .وارد جیمیلم
شدم و به آخرین گزینهی لیست خیره شدم .یک ایمیل از طرف هومن؟ چند ساعت پیش فرستاده بود؛ اما من آنقدر
درگیر شیدا بودم که اصالً متوجه نشدم.
با تردید ایمیل را باز کردم .محو متن ابتداییاش شدم.
«تو نخواستی حقیقت رو به من بگی کارن .نخواستی بهم بگی چه عذابی کشیدی؛ ولی من مثل تو نیستم .نمیتونم
حقیقت رو ازت پنهان کنم ..هر چقدرم که درکش غیرممکن باشه».
بعد از آن متن عجیب چندین فایل قرار داشت .اولین فایل را باز کردم .دومی و بعدی و بعدی و بعدی.
زانوهایم سست شده بود و انگار دنیا دور سرم میچرخید .جمالتی که قبالً معنایش را نمیفهمیدم ،حاال واضح و
روشن در گوشم میپیچید.
«من راجع بهت اشتباه فکر میکردم کارن! می دونی پسرم؟ گاهی وقتا یه چیزایی تو زندگی پیش میاد که باعث
میشه به کل تصمیماتت شک کنی و این شک همهچی رو به هم میریزه».
«فقط بدون که تو یکی از بهترین اتفاقای زندگی پر فراز و نشیبم هستی .یه اتفاق غیرمنتظره!»
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پوزخند تلخی زدم و اشکی که سعی داشتم پنهانش کنم ،در چشمانم حلقه زد .پس دلیل رفتار سرد و بیمحلیهایش
همین بود .دوستم نداشت؛ چون من بچهی یک مجرم بودم و تصور میکرد قرار است روزی جای پدرم را بگیرم.
برای همین هیچوقت قبولم نداشت و مادرم ،زن بیچارهای که بیشتر از همهی ما عذاب کشید .آن هم فقط بهخاطر
من .من لعنتی که نمیخواست کمبود پدرم را احساس کنم؛ اما چه پدری؟ پدری که حتی بعد از مرگش هم برچسب
ننگین خالفکاربودنش روی من ماند و بدون اینکه بدانم ،سالها باعث عذابم شد؟ مادرم تصور میکرد مرا به دست
مردی سپرده که با پدر خودم زمین تا آسمان تفاوت داشت؛ اما کامالً در اشتباه بود .هر چقدر که پدر واقعیام دست
به جرم و جنایت زد ،آن مرد هم به همام اندازه خرابکاری به بار آورد .منتهی با سوءاستفاده از نام مقدس پلیس .به
جهان میرسیدم .نگاه گیج و حیرتزدهام را باال آوردم و به آن دو تیلهی سیاه شیطانی که به حال خرابم میخندیدند،
دوختم .حاال دلیل آشنابودن چهرهاش را میفهمیدم .این چشمان وحشی و مرموز ،یادآور همان قاتل نفرتانگیز بود.
مردی که بی رحمانه مادر بیگناهم را پرپر کرد و تنها تصویرش در ذهن من و هومن به یادگار ماند تا هر روز و هر
لحظه ،با یادآوری بالیی که بر سرمان آورد ،بارها و بارها با زجر بمیریم و باز هم برای بار بعد زنده شویم .آب دهانم
را بهسختی قورت دادم و زبان قفلشدهام را به حرف آوردم.
 ت ...تو...قدمی جلوتر آمد و خیره به چشمانم ،پوزخندی زد.
 من از خیلی وقت پیش میشناختمت آقا کارن! حتی قبل از اینکه هم رو ببینیم!تکخندهای کرد.
 البته به لطف شیوای عزیزم ...همسرم.نفس لرزانم را بهسختی بیرون فرستام و پلکهایم را بستم .بغض سخت و سنگینی راه گلویم را بسته بود و انگار قصد
جانم را داشت .ذهن و قلبم گنجایش همهی اینها را نداشت؛ برایش خیلی زیادتر از زیاد بود .صدای نحس جهان
دوباره گوشم را خراشید.
 میخوای بدونی در چه حاله؟ خب ...اون االن تو اتاقش حبسه .اینجوری واسه همه خیلی بهتره .راستش اصالً دلمنمیخواد عشق آتشین مزخرفش یهدفعه سرریز بشه و نقشههامون رو نقش بر آب کنه.
مسـ*ـتانه خندید و صدای قدمهایش مانند نوای آونگ مرگ ،دورتادور سرم پیچید.
 من همهجا همراهتون بودم .پابهپای تو و شیوا میومدم .واسه همینم هست که االن زندهای و اینجا وایسادی .اگهبهخاطر شیوا نبود ،االن اون دنیا بودی؛ چون خواهرم جنون آدمکشی گرفته بود و واقعاً نمیشد کنترلش کرد.
 هر چقدرم که دیوونه شده بودم ،بازم به پای اون کیوان آشغال نمیرسیدم.913
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با قدمهای محکم و پر صدا بهسمتمان آمد و روبهرویم ایستاد .با نفرت سرتاپایش را از نظر گذراندم .موهای بلندش
را محکم باالی سرش بسته بود و آرایش غلیظ روی چهرهاش حتی در آن تاریکی هم مشهود بود .بارانی مشکی بلند
چرمی که دکمههایش را باز گذاشته بود ،به همراه چکمههای پاشنه بلند قهوهایرنگی که تا زانوانش میرسید و
لباسهایی سرتاسر چسبان و مشکی ،درست همانند بارانیاش .این نگار اصالً نگاری نبود که ما میشناختیم .نه در
ظاهر و نه در باطن .پاکت سیگاری از جیبش بیرون آورد و مشغول روشنکردن یک نخ از آنهابا فندکش شد.
 میدونی کدوم کیوان رو میگم دیگه؟سرش را باال آورد و خیره به چشمانم شد.
 همون نامردی که بیکسوکارمون کرد!پکی به سیگارش زد و با حالت مسخره و کشیدهای ادامه داد:
 جناب سرهنگ احمدی!جهان دوباره مشغول قدمزدن دورتادورم شد.
 خب ...راستش رو بخوای ،تو خیلی عالی و حسابشده سر از کارای من در آوردی؛ ولی من...روبهرویم ایستاد و به چشمانم خیره شد.
 حتی گذشتهی تو رو هم از قبل میدونستم .میدونم خیلی سخته تو هفتسالگی همچین اتفاقی برات بیفته؛ ولیدونی سختتر از اون چیه؟
نگار در ادامهی حرفش گفت:
 اینکه مرگ پدرت رو جلوی چشمات ببینی.جهان نفسش را بیرون فرستاد و سری تکان داد.
 اوم ...پدرت درست جلوی چشمای من و نگار ،به طرز وحشیانهای پدرمون کشت.نگار آب دهانش را بهسختی قورت داد و غمزده نفسش را بیرون فرستاد.
 پدرمون درست جلوی چشمامون داشت جون میداد ،درحالیکه من و جهان از ترس پشت دیوارا قایم شده بودیمو نمیتونستیم هیچ کاری براش بکنیم .میدونی چرا؟
اخم غلیظی کرد و از کوره دررفت.
 چون دوتا بچهی بیپناه و مظلوم بودیم .پدرت تو بچگی ما رو یتیم و بیکس کرد .این موضوع رو باید خیلی خوبدرک کنی ،نه؟
جهان ادامه داد:
914
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 پدر دروغینت ،پدر واقعی تو و پدر من رو که بهترین دوستای هم بودن کشت؛ اما خب من مثل نگار اونقدرا بهپدرم وابسته نبودم .برای همینم قرار نبود کاری به کارتون داشته باشم تا اینکه جنابعالی تصمیم گرفتی تو بیزینس
و زندگی من سرک بکشی و با این کار خودت گور خودت رو کندی.
نفس عمیقی کشید.
 بههرحال الزم بود که قبل از مرگت ،حقیقت تأسفبار کل زندگیت رو بفهمی.پوزخندی زد و ادامه داد:
 ما که مثل پدرخوندهت بیرحم نیستیم .ما فقط انتقاممون رو میخوایم .باور کن ...من حتی بهخاطر مرگ مادرتخیلی خیلی متأسفم که البته با توجه به دوستی پدرامون و بعدش خـ*ـیانـت مادرت به دوستای شوهر اولش و رو
هم ریختنش با کیوان...
از شنیدن این حرف خونم به جوش آمد و طاقت نیاوردم .به جهان حمله کردم و یقهاش را میان مشتم فشردم .رفتارم
دست خودم نبود و با فریاد توپیدم:
 خفه شو آشغال عوضی! چطور جرئت میکنی با اون زبون کثیفت اینجوری درمورد مادر من حرف بزنی؟ هان؟حرومزادهی لجن! میکشمت!
دستم را مشت کردم و جلوی صورتش گرفتم .آمادهی خردکردن فکش بودم که پوزخندی زد و با آرامش به چشمانم
خیره گفت:
 آروم! ببینم؟ نکنه هومنجانت رو یادت رفته که باز وحشی شدی؟با آوردن اسم هومن ناخوآدگاه دستوپایم شل شد و جهان را رها کردم .نفسش را پر حرص بیرون فرستاد و یقهی
پیراهنش را مرتب کرد.
 بهتره قبل از پنجولکشیدن و وحشیبازی ،یه نگاهیم به موقعیتت بندازی گربهی عوضی!بشکنی روی هوا زد که به فاصلهی چند لحظه سه-چهارنفر مرد هیکلی با لباسهای یکدست دورتادورم جمع شدند.
جهان با چشم به من اشاره کرد و دستور داد:
 بگردینش!به ثانیه نکشید که دستورش را اطاعت کردند و مشغول گشتن لباسهایم شدند .واکنشی نشان ندادم و همانطور که
بهتزده به چشمان جهان خیره بودم ،خودم را به دست آنها سپردم .موبایلم را گرفتند و وقتی وسیلهی مهم دیگری
پیدا نکردند ،کنار رفتند .جهان دوباره جلو آمد و خیره به چشمانم ،پوزخندی زد.
 بچه زرنگ؟ مدارک رو کجا قایم کردی؟ابرویی باال انداختم.
915
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 اول هومن!همانطور خیره به چشمانم نفس پر حرصش را بیرون فرستاد و با دست به محافظهایش اشاره کرد .چند لحظه بعد
با شنیدن صدای نالهی هومن برق از سرم پریدو سریع بهسمتش چرخیدم .با دیدن جسم بیجان و غرق در خونش
که روی زمین کشیده میشد ،نفسم حبس شده و ضربان قلبم روی هزار رفت.
 ه ...هومن؟به خودم آمدم و وحشتزده بهطرفش دویدم .با عصبانیت محافظها را کنار زدم و خشمگین توپیدم:
 ولش کنین سگای عوضی!کنار جسم نیمهجانش زانو زدم و صورت رنگپریدهاش را قاب گرفتم .چشمهایش بسته بود و دردمند نفسنفس میزد.
لبهای خشکیده و رنگپریدهاش را بهسختی به حرکت در آورد و نالید:
 ه ...همه از پیشم می ...میرن! پ ...پدرم ...ما ...مادرم...آب دهانش را قورت داد و تکسرفهای کرد.
 م ...من میترسم! او ...اونا م ...منم میکشن! س ...سرم رو میبرن.وای نه! باز هم آن فوبیای لعنتی به سراغش آمده بود .نگاهی به اطراف انداختم و دندانهایم با عصبانیت روی هم
ساییدم .جهان کثافت خوب میدانست باید چه کار کند .تاریکی برای هومن سم بود .تن گرگرفتهاش را به آغـ*ـوش
کشیدم و سعی کردم آرامش کنم.
 نه ...نه هومن! نگران نباش! من اینجام .دیگه تنها نیستی .اومدم که ببرمت .فقط ...فقط یهکم دیگه تحمل کن.تحمل کن!
خودش را از آغوشم بیرون کشید و با چشمان نیمهباز و گیجش خیرهام شد.
 ک ...کارن؟ چ ...چرا اومدی اینجا؟با دستان بیجانش به عقب هلم داد و غرید:
 ب ...برو! او ...اونا م ...میکشنت س ...سرت رو میبرن.تازه حواسم جمع لباسهای خونیاش شد و وحشتزده با دستان لرزانم پیراهنش را باال زدم .پهلویش که با پارچهی
کوچکی بسته شده بود ،غرق در خون بود و همچنان هم خونریزی میکرد .در یک آن قلبم ریخت و ریتم نفسهایم
تند شد .صدایم بهسختی از میان حنجرهی خشکشدهام بیرون میآمد.
 ه ...هومن؟ چ ...چه بالیی...با صدای نحس جهان اخمهایم درهم رفت.
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 دستهگلیه که خواهرجانم به آب داده .گلوله رو از بدنش در آوردیم؛ ولی خب ...همونجوری که میبینی جای زخمعفونت کرده .زیاد وقت نداره؛ پس بهتر نیست به قول خودتون زودتر تسلیم شی و مدارک رو بهمون بدی تا یه فکری
به حالش کنیم؟
پلکهای لرزانم را بستم و نفس پر حرصم را بیرون فرستادم .دستهایم را مشت کردم و در یک آن از جا پریدم.
همان دست مشتشدهام را حوالهی صورتش کردم و لگدی به شکمش زدم که تعادلش را از دست داد و روی زمین
پرت شد .از میان دندانهای قفلشدهام غریدم:
 کثافت!قبل از اینکه فرصت بلندشدن پیدا کند ،بهسمتش حملهور شدم و مشت دیگری حوالهی آنطرف صورتش کردم.
 جفتتون رو تیکهتیکه میکنم و گوشت حرومتون رو میندازم جلوی سگا .مرتیکهی...با فرورفتن تیزی سوزن در پوست گردنم ،حرفم نصفه ماند .یک لحظه جلوی چشمانم تار شد و عقبعقب رفتم.
گردنم را فشردم .درد شدیدی میان سرم پیچید و با سستشدن پاهایم ،روی زمین زانو زدم .سرم را که در مرز انفجار
بود ،میان دستانم فشردم و فریاد دردمندم بلند شد .این دیگر چه کوفتی بود؟ بیهوشی؟ نه ،نه! نباید از هوش میرفتم.
باید هومن را نجات میدادم.
بهسختی از جا بلند شدم و با قدمهایی لرزان به طرف هومن رفتم .کنارش روی زمین زانو زدم و با دستان یخزدهام
دستان آتشینش را فشردم .انگار حال روحیاش بهتر شده بود و دیگر توهم نداشت.
به چشمان گیجش خیره شدم و لبخند کمرنگی زدم.
 بهتری؟با صدای جهان از پشتسرم لبخند روی لبم ماسید.
 بهتر میشه .البته اگه از خر شیطون بیای پایین و مدارک رو بدی.پلکهایم را با حرص روی هم فشردم و دستم را بهسمت جیب مخفی لباسم بردم .فلش کوچکی که حاوی فایل
مدارک بود ،بیرون آوردم و بدون اینکه نگاهم را برگردانم ،بهطرف جهان انداختم .تکخندهای کرد.
 حاال شدی پسر خوب! باید باباجونت رو خبر کنم.ابروهایم درهم رفت و نگاهش کردم .پوزخندی زد.
 بذار ببینیم وقتی همهچی رو بفهمه ،به دادتون میرسه یا اینکه...ابرو باال انداخت و دستانش را داخل جیب شلوارش فرو برد.
 بازم بقیه رو قربانی حفظ اعتبار و قدرت خودش میکنه؟917
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پوزخند دیگری زد و نگاهش را از من گرفت .بهسمت در دیگری که آنجا بود ،رفت و بازش کرد؛ اما قبل از خارجشدن
ایستاد و گفت:
 در ضمن!بهطرفم برگشت و دوباره به چشمانم خیره شد.
 تو این مدت میتونی حرفای آخرت رو با پسرعموی قالبیت بزنی؛ چون دیگه فرصت زیادی نداری.گیج و پرسشگر نگاهش کردم که تکخندهای سر داد.
 تزریق همچین مادهای به بدن یه شیرم کشندهس ،چه برسه به تو .این زهر مثل بختک به جونت میفته و اونقدربافتای بدنت رو میخوره تا باالخره بمیری.
چشمانم درشت و نفسم در سـ*ـینه حبس شد .ادامه داد:
 اما دوتا خبر برات دارم .یکی خوب و یکی بد .از سؤال و جواب مسخرهی اول خوب رو بگم یا بد ،میگذریم و اولخبر خوب رو میگم .خوشبختانه این زهر یه پادزهرم داره ...و خبر بد اینکه متأسفانه ما نداریمش.
خندهای سر داد.
 قراره لحظههای سختی رو بگذرونی و ذرهذره جلوی چشم همه جون بدی .همونطور که خواهرم میخواد .پس ازاین ساعتای آخر زندگیت نهایت استفاده رو ببر .حرفی ،سخنی یا شایدم ...وصیتی.
نگاهی به هومن انداخت و با تمسخر خندید.
 البته وصیتکردن به آدمی که شاید کار خودشم به وصیت برسه ،اصالً کار عاقالنهای نیست.نگاه دیگری به من انداخت و با همان پوزخندی که روی لبهایش بود ،به بقیه اشاره کرد همراه او از اتاق بیرون
بروند .با رفتن آنها سریع نگاهم را بهطرف هومن چرخاندم و با دیدن چشمان بستهاش وحشتزده تکانش دادم.
 هی هومن! هومن! چشمات رو باز کن .باید بیدار بمونی!آهسته چشمانش را نیمهباز کرد و مچ دستم را فشرد.
 ک ...کارن!قطره اشکی از گوشهی چشمش چکید.
 او ...اون چی میگفت؟ م ...منظورش ا ...از زهر...سریع میان حرفش پریدم.
 مهم نیست! فعالً فقط باید به فکر نجات تو باشیم.نگاهی به اطراف انداختم و ادامه دادم:
 ببینم؟ تلفنی چیزی اینجا نیست؟918
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هومن سرفهای کرد و بهسختی گفت:
 فکر میکنی اگه بود ،تنها اینجا ولمون میکردن؟راست میگفت؛ اما من آنقدر گیج و درمانده بودم که اصالً هوش و حواس درست و حسابی نداشتم .نگران هومن
بودم؛ ولی هیچ کاری از دستم برنمیآمد .بازوهایش را گرفتم و کمی بلندش کردم.
 د ...درست بشین .باید یه فکری به حال زخمت کنیم.پیراهنش را باال زدم و به آرامی پارچهی دور زخمش را باز کردم .سریع نگاهم را از زخم عمیق و خونین پهلویش
گرفتم و همزمان با بستن چشمانم ،لبم را گزیدم .اصالً طاقت نداشتم اینطور ببینمش .نگاهی به اطراف انداختم و با
دیدن بطری آب نصفهونیمهای روی یک میز ،سریع و بهسختی از جا بلند شدم و بهطرف میز رفتم .بعد از برداشتن
آن دوباره کنار هومن نشستم و با احتیاط زخمش را شستم .تکهای از پارچهی لباسم را پاره کردم و مشغول بستنش
دور پهلوی هومن شدم که با صدای ضعیف و نالهمانندش حواسم جمع شد.
 کارن؟ من ...من ...وا ...واقعاً دارم ع ...عمو میشم؟ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست و بعد از بستن زخمش سرم را باال آوردم .خیره به چشمان خیس از اشک شوقش
شدم و سری تکان دادم .تکخندهای کرد که از درد پلکهایش را فشرده شد .نگران و هول پرسیدم:
 چی شد هومن؟ خوبی؟سر تکان داد و بهسختی چشمانش را باز کرد .آب دهانش را بهسختی بلعید و همانطور که با ذوق نگاهم میکرد،
بعد از مدتها باالخره همان لبخند شیرین و زیبا روی چهرهاش نشست.
 وقتی بهدنیا بیاد ،با اون دستای سفیدِ نرمِ گوشتیِ کوچولوش انگشتت رو میگیره و از ته دل میخنده .خیلیهیجانانگیزه!
تلخ خندیدم و پلکهایم را بستم .همزمان اشکم روی گونهی سردم سر خورد و سعی کردم حرفهای هومن را در
ذهنم تصور کنم؛ چون شاید دیگر هرگز به حقیقت نمیپیوست .به دیوار پشتسرم تکیه زدم که صدای آرامشبخش
و دورگهی هومن دوباره در گوشم پیچید و بیشتر در تصورات شیرینم غرق شدم.
 اون سفید ،بانمک و تپلمپله .چشماش باید همرنگ چشمای خودت باشه.اشکم شدت گرفت و سرم را بیجان به دیوار سرد و سنگی پشت سرم تکیه دادم.
 نه ...میخوام مثل چشمای مادرش باشه.آرام توپید:
 حرف نزن! بقیهش مثل خانومت باشه یا نباشه ،مهم نیست .فقط چشماش .باید کپی چشمای خودت باشه.919
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آب دهانم را بهسختی از میان بغضم قورت دادم و چشمانم را باز کردم .نگاه پر التماسم را به هومن دوختم و نفس
لرزانم را بیرون فرستادم.
 هومن! خیلی مراقبشون باش ،باشه؟هومن با اخم نگاهم کرد و غرید:
 چی میگی؟ بچهی منم تو باید بزرگ کنی؛ پس الکی مسئولیتات رو گردن من ننداز و زر اضافی نزن.اشکهایم سرازیر شدند و بهسمتش چرخیدم .دستان هومن را میان دستان سردم فشردم و خیرهی چشمان سرخش
شدم.
 هومن! بهم قول بده که بعد از من مثل چشمات ازشون مراقبت میکنی.اشکهایش شدت گرفت و دستانش را پس کشید.
 چ ...چرا چرتوپرت میگی کارن؟ قرار نیست بالیی سرت بیاد .من ...من نمیذارم.دیوار را تکیهگاهش قرار داد و بهسختی از جا بلند شد .غریدم:
 چی ...چیکار میکنی هومن؟ بدتر ...میشی!بیتوجه به حرفم خودش را به همان دری که جهان و بقیه از آن خارج شدند ،رساند و مشغول وررفتن با دستگیرهاش
شد .با همان حال خرابش لگدی محکم به آن زد و توپید:
 اه! لعنتی! قفله...به در تکیه زد و ناامید روی زمین سر خورد .نگاهم روی چهرهی عصبی و دردمند هومن بود که سرم وحشتناک تیر
کشید و دادم به هوا رفت .سرم را میان دستانم گرفتم و چشمانم را روی هم فشردم .دست گرم هومن روی شانهام
قرار گرفت و صدای نگرانش در گوشم پیچید.
 کا ...کارن؟ چی شدی؟ س ...سرم هومن! دا ...داره میترکه! ان ...انگار رو بدنم س ...سنگینی میکنه .دارم ...دارم دیوونه میشم!هومن سرم را روی سـ*ـینهاش گذاشت و با صدایی دورگه نالید:
 کارن! من ...من باید چیکار کنم؟ کا...سرفهی وحشتناکش حرفش را نصفه گذاشت .همان لحظه صدای باز شدن و اعتراض جهان نگاه هردویمان را
بهسمتش کشاند.
 چتونه شما دوتا؟ چرا عین حیوونای وحشی به در و دیوار میکوبین؟جلوتر آمد .لبخندی شیطانی زد و به محافظهایش اشاره کرد.
 شاید به یهکم هوای لطیف زمستونی احتیاج دارین.920
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مردهای غولپیکر بهطرفمان آمدند و از هم جدایمان کردند .هردویمان را بهسمت در هل دادند و به اجبار دنبال خود
کشاندند.
***
دستهای من راهم مثل هومن که روبهرویم بود ،از پشت با طناب به تنهی تنومند و خشک درختی بستند و محکمش
کردند .از فشاری که مرد عمداً با طناب به دستم آورد ،چشمانم را دردمند بستم و لبم را به دندان گرفتم .درد عجیب
و نفسگیری در سرتاسر وجودم میپیچید و مرا به مرز جنون میکشاند .پوستم میسوخت و انگار اجزای بدنم ذرهذره
در حال حلشدن داخل گدازه بود .دیگر روی پاهایم بند نبودم و حسشان نمیکردم .سوزش تکتک سلولهایم همراه
با باد سردی که به بدنم شالق میزد ،درست شبیه به گیرافتادن میان ظرف آب و آتش بود .اگر با سم هم نمیمردم،
مسلماً بهخاطر این شرایط جان میدادم .از شدت درد هر لحظه آرزوی مرگ میکردم و این همان چیزی بود که نگار
و جهان میخواستند .عذابکشیدن و ذرهذره نابودشدن ما تا لحظهی مرگ.
 هیچ فکرش رو نمیکردی ،نه؟ یه همچین حال و روزی رو.نگاه دردمندم را از سفیدی برف که هر لحظه جلوی چشمانم تیرهتر میشد ،گرفتم و بهسختی سرم باال آوردم .جهان
با بیرحمی تمام خیره در چشمانم پوزخندی زد.
 اگه کیوان مثل همیشه جا بزنه و نیاد چی؟نگار که کنار هومن ایستاده بود و با حضور نحسش او را بیشتر عذاب میداد ،تکخندهای کرد و خطاب به جهان
گفت:
 چه اشکالی داره؟ همینجا خاکشون میکنیم.جهان همانطور که نگاهش به من بود ،ابرویی باال انداخت.
 فکر خوبیه! راستی...نگاهی به هومن انداخت.
 درددل و وصیتهاتون رو بهم گفتین؟دوباره نگاهش را به من دوخت و لبخند کجی زد.
 اگه بخوای من میتونم آخرین حرفا و درددالت و به گوش زنت برسونم؛ ولی میدونی؟ واقعاً خیلی عجیبه کهسرنوشت مادر و همسرت انقدر شبیه به همه ،نه؟ هر دو دیوانهوار عاشق یه مرد شدن و حاضر بودن بهخاطر این
عشق تا آخر عمرشون یه عروس نفرینشده باقی بمونن .یه عروس بدلی.
***
راوی
921
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گوشی تلفن را محکم بر سرجایش کوبید و کالفه و عصبی دستش را میان موهایش فرو برد .چرخی دور اتاق زد و
همزمان با فریاد بلندش تمام وسایل و پروندههای روی میز را پخش زمین کرد.
 نه! نه! نه!ایستاد و نفسنفسزنان محو نقطهی نامعلومی شد .چهرهی نگران هستی و صدای لرزانش در ذهنش نقش بست.
«عمو! هومن یکی-دو روزه گموگور شده .هر چقدرم بهش زنگ میزنم و پیام میفرستم ،جواب نمیده .درسته که
سر قضیهی کارن و شیوا باهم سرد شدیم؛ ولی نه دیگه تا این حد .خیلی نگرانشم عمو!»
آن روز با بیخیالی تمام حرفهای برادرزادهاش را نادیده گرفت و به او اطمینان داد که اتفاقی برای برادرش نیفتاده؛
اما باید همان روز ،نه ،خیلی زودتر از آن میفهمید .از همان روزی که کارن گفت جهان سردستهی باند است و شیوا
را گروگان گرفته .دندانهایش را روی هم سایید با استرس آب دهانش را قورت داد .شاید برای اولینبار در زندگیاش
بود که ترس و نگرانی واقعی را تجربه میکرد .برای اولینبار در این چند سال ،به دیگران اهمیت میداد و احساس
پشیمانی عمیقی داشت .به تکتک آنها فکر میکرد .به پسری که بیگـ*ـناه متهمش کرد .همسری که سالها
بیمحبت از کنارش رد شد و هستی و هومنی که زندگی و تصورات زیبای کودکیشان را از هم پاشید .به دوست
صمیمیاش و آن دو بچهی بیگـ ـناه .همان بچههای پاک و معصومی که حاال وجودشان پر از آتش نفرت و انتقام
شده و جان بچههایش در دست آنها بود و شاید برای اولینبار در عمرش خود را مقصر همهچیز دانست .با عصبانیتی
که اینبار بهخاطر اشتباهات چندین و چندسالهی خودش بود ،از اتاق بیرون زد و بهطرف اتاق یکی از ستوانها رفت.
بیتوجه به دستپاچگی و احترامش ،یک کاغذ کوچک از روی میزش برداشت و چیزی روی آن نوشت .آن را به دست
ستوان جوان داد و خیره در چشمان متحیرش گفت:
 من دارم میرم جایی .اگه تا حداکثر دوساعت دیگه خبری ازم نشد ،نیروها رو بردار و بیاین به این آدرس ،فهمیدی؟ستوان سری تکان داد و هول و نگران گفت:
 ولی قربان! کجا...کیوان با عصبانیت میان حرفش پرید.
 مهم نیست! باید تنها برم .فقط کاری رو که بهت میگم ،انجام بده!ستوان اطاعت کرد و کیوان با عجله از اداره خارج شد.
***
هنوز از چیزی که میدید ،مطمئن نبود .یعنی نمیخواست که مطمئن باشد .با قدمهایی لرزان جلوتر رفت؛ اما به فاصله
ی سه متریاش که رسید ،پاهایش قفل شد و قلبش ریخت .نگاه وحشتزده و پریشانش چهرهی رنگپریده و چشمان
بستهی کارن را از نظر گذراند و لبهای خشکیدهاش تکان خورد.
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 کارن!وقتی واکنشی از طرف او ندید ،در یک آن احساس کرد تمام وجودش درهم فرو ریخت و صدای عصبی کتایون به
واضحی همان روز در جایجای ذهنش پیچید.
«فکر میکردم حرفای امشبم تکونت میده؛ ولی نه! قلب تو از سنگه! سنگایی که جنسشون از غروره؛ ولی این سنگا
همیشه نمیتونن دور قلبت حصار بکشن .یه روزی این حصار میشکنه و به خودت میای که دیگه خیلی واسه جبران
دیر شده .کارن اومده بود برای آشتی؛ ولی تو پسش زدی .یادت باشه! یه روزی حسرت امروز رو میخوری!»
پاهای لرزانش دیگر طاقت نیاوردند و روی زمین سپید و سرد زانو زد .اشکهایی که سالها غرور ،بیرحمی و پستی
جلوی خودنمایی آنها را گرفته بودند ،باالخره راه خود را پیدا کردند و بیمهابا از چشمان به رنگ خونش سرازیر
شدند .از عمق وجود درهم شکستهاش فریاد زد:
 پسرم!با صدای مملو از نفرت و لرزان هومن به خود آمد.
 پسرم؟ ا ...از کی تا حاال کارن شده پ ...پسرت؟ ت ...تو که هیچ ...هیچوقت نمیخواستیش! ف ...فقط عذاب...عذابش میدادی! ح ...حاال ش ...شده پسرت؟ ا ...اصالً واسه چی اومدی اینجا؟ میذاشتی ه ...همینجا ...بمیریم!
نگاه خجالتزده و پر حسرتش را به چشمان اشکی و دردمند هومنی که حاال میدانست از همهچیز خبر دارد ،دوخت
و چیزی نگفت .اشکهای هومن شدت گرفت و عصبی ،با تمام قدرتش فریاد زد:
 جواب بده! چرا اومدی اینجا؟ چون باعث شدی تو چهارسالگی یتیم شم؟ چون بابای کارن رو با نامردی تمام کشتیو زندگیش رو نابود کردی؟ یا شایدم بهخاطر اینکه خودت باعث شدی کارمون به اینجا بکشه ،هان؟ واسه کدوم
گناهت جناب سرهنگ؟
با صدای جهان اخمهایش درهم رفت و نگاهش را به او دوخت.
 میبینی سرهنگ؟ همیشه همونجوری که تو میخوای پیش نمیره.به کارن اشاره کرد و پوزخندی زد.
 داری میبینی دیگه ،نه؟ میبینی که چطور پسرت باید جلوی چشمات با ذرهذره عذابکشیدن و نابودشدن تاوانکارای تو رو پس بده؟
نگار کنار جهان ایستاد و رو به کیوان حرف او را ادامه داد:
 دیگه امیدی به زنده موندنش نیست.جلوتر آمد و روبهروی پاهای کیوان زانو زد .با چشمان خونگرفتهاش خیره به چشمانی که مدتها بود انتظار میکشید
در چنین لحظه ای خیرهشان شود ،شد و دندانهایش را با عصبانیت روی هم سایید.
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 شاید دیگه وقتش شده باشه که بگی ...چرا اونطور بیرحمانه پدر من و کشتی.کیوان سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .نگار پوزخندی زد و سرش را تکان داد.
 که اینطور!از جا بلند شد و ادامه داد:
 پس هنوزم از کارت پشیمون نیستی .خب ...ما هم راهکارای خودمون رو واسه عذابدادن و بهحرفآوردنت داریم.به یکی از محافظها اشاره کرد.
 بیدارش کن!مرد پوزخندی زد.
 چشم!بهسمت آتشی که برای خودشان درست کرده بودند ،رفت و تکهچوب کوچکی را از میان شعلههای نارنجیرنگ و
رقصانش برداشت .کیوان وحشتزده نگاهش کرد و نفسش در سـ*ـینه حبس شد .هومن فریاد زد:
 نه! نه!همزمان مرد با بیرحمی تمام سر داغ چوب را در پهلوی کارن فرو برد و با فریاد بهوشش آورد .بهسختی نگاه
دردمندش را باال آورد و روی چشمان خیس کیوان ثابت ماند .باورش نمیشد که آمده است .جهان بهطرف هومن
رفت و خیرهی چشمان عصبی و بهخوننشستهاش شد.
 دوست نداری عذاب بکشه ،نه؟ابرویی باال انداخت.
 پس چرا خودت خالصش نمیکنی؟چشمان هومن درشت و نفسش در سـ*ـینه حبس شد .جهان بهسمت کارن چرخید و او را مخاطب قرار داد.
 تو چی کارن؟ واقعاً دنبال انتقام از مردی که پدر واقعیت رو کشته و اینهمه سال حقیقت زندگیت رو ازت مخفیکرده ،نیستی؟ اون اینجاست .نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ االن وقتشه! تو این ساعتای آخر عمرت تموم خشم و
نفرتت رو خالی کن و با خیال راحت بمیر.
کارن نگاه خمـار و بیحالش را به او داد و پوزخندی زد.
 فکر کردی م ...منم مثل ش ...شماهام؟ فکر کردی ب ...بهخاطر ای ...این حس ت ...تنفر ،وجودم رو ...به کثافتمی ...می کشم؟
جهان حرصی خندید.
 مسخرهست!924
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به کیوان اشاره کرد و رو به کارن ادامه داد:
 این آدم فقط دنبال منافع خودشه .هیچوقت تو رو نخواسته و نمیخواد .اونوقت تو...عقب کشید و نفسش را کالفه بیرون فرستاد.
 واقعاً نمیفهمم!به هومن اشاره کرد و بادیگاردش را مخاطب قرار داد.
 دستاش رو باز کن!اسلحهی یکی از محافظها را گرفت .بهطرف هومن رفت و بدنه ی سرد آن را به اجبار میان دستان لرزانش قرار داد.
 از اونجایی که میدونم عمو و پسرعموت اونقدرام خنگ نیستن و مأموراتون االن تو راهن و میدونم که میتوننما رو خیلی راحت با یه کپی که کارن از مدارک گرفته ،تو دردسر بندازن؛ پس یعنی وقت زیادی نداریم .بهتر نیست
عجله کنی؟
هومن همانطور به جهان خیره ماند و واکنشی نشان نداد .جهان پوفی کشید و بعد از نگاه چپچپی به هومن،
پشتسرش ایستاد.
 دیگه داری میری رو مخم!در یک حرکت ،با دو دست خود دستهای بیجان هومن را باال آورد و انگشتانش را به همراه انگشتان خود روی
ماشه قرار داد .قبل از اینکه هومن فرصت کند اوضاع را در ذهنش تحلیل کند ،جهان انگشتانش را همراه انگشتان
خود روی ماشه فشرد .هومن چشمانش را بست و همزمان صدای شلیک گلوله و پشتبندش فریاد دردمندی در فضا
پیچید .صدایی که متعلق به کارن نبود .هومن چشمانش را باز کرد و وحشت زده و حیران محو منظرهی روبهرویش
شد .به چشمانش اطمینان نداشت .درست میدید؟ این کیوان بود که برای اولینبار خودش را سپر بالی کارن قرار
داده بود؟ دستانش را دور گردن کارن حلقه کرده و بهجای او تیر خورده بود؟ کارن هنوز هم شوکه به اسلحهی میان
دستان هومن و جهان خیره مانده بود و قدرت تحلیل شرایط و انجام هیچ واکنشی را نداشت .صدای نفسهای نامنظم
کیوان کنار گوشش پیچید و زمزمه کرد:
 م ...من رو ب ...ببخش ...کارن!دستهایش از دور گردن کارن رها شد و جسم بیجانش روی زمین سرد افتاد .نگاه گیج و شوک کارن روی قفسهی
سـ*ـینهاش ثابت و زبانش همچنان قفل بود .سرخی خون کمکم جای سپیدی برف را گرفت و نگاه مات کیوان روی
چهرهی کارن ،خبر از پایان تلخش داد.
جهان آهسته ،بدون اینکه انگشتانش به بدنهی اسلحه بخورد دستان لرزان هومن را رها کرد و یک تای ابرویش را
باال انداخت.
925

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 خب! حاال که فکر میکنم خیلی هم بد نشد.پوزخندی زد.
 کارن میمیره ،کیوان میمیره و عزیز دردونهش ،البته اگه بتونه از اینجا جون سالم به درد ببره ،به جرم قتل عموشمیفته زندان یا شایدم...
قهقهه زد.
 عالیه! چه پایان خاص و بینظیری!لبهایش را نزدیک گوش هومن برد و زمزمه کرد:
 اینطور نیست؟هومن که هنوز هم ناباورانه خیره به جسم بیجان عمویش مانده بود ،با سیاهیرفتن چشمانش بدنه سرد اسلحه را
رها کرد و همزمان با بستهشدن پلکهایش روی زمین پرت شد.
***
کالفه و عصبی از سؤالهای تکراری و بازجوییهای پیدرپی و طوالنیمدت ،آب دهانش را قورت داد و با همان
اشکهای ساختگی و صدای دورگهاش گفت:
 من و ستوان احمدی مدت زیادی دنبال اصل اون پروندهی قدیمی گشتیم .بیشتر از دوماه؛ اما وقتی پیداش کردیمو همهچی رو فهمیدیم...
نفسش را پر حسرت بیرون فرستاد و سرش را میان دستانی که خوب بلد بود چطور با لرزششان خود را وحشتزده
نشان دهد ،گرفت.
 دیگه رفتار ستوان با خوندنش از کنترل خارج شد و ...و اصالً نفهمیدم چطور شد که...اشکهایش شدت گرفت.
 که دست به همچین کار وحشتناکی زد.بازجو سری تکان داد.
 پس یعنی شما تموم مدت همراه متهم بودین ،درسته؟ میتونین دقیق و با جزئیات بیشتری ماجرا رو توضیح بدینستوان؟
نگار بینیاش را باال کشید و آب دهانش را قورت داد .به چشمان بازجو خیره شد و با صراحت گفت:
 ستوان وقتی همهچی رو در مورد عموش فهمید ،یهدفعه ...یهدفعه از این رو به اون رو شد .خون جلوی چشماشرو گرفته بود .البته ...گمونم بعد از خوندن و بررسی اون پرونده باید بهش حق بدین که انقدر به هم بریزه و ...و این
اتفاق درست زمانی افتاد که ...که جناب سروان توی دردسر افتاد و میالد گروگانش گرفت .ازش استفاده کرد تا
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سرهنگ احمدی و برادرزادهش رو هم گیر بندازه و انتقام بگیره .ستوانم وقتی اینا رو فهمید ،خب ...نتونست طاقت
بیاره و رفت اونجا .من ...من خیلی ترسیدم! دنبالش رفتم؛ اما نتونستم جلوی اتفاقاتی که داشت میافتاد و درگیریش
با سرهنگ رو بگیرم .ای ...این وسط میالدم که همهچی داشت براش عالی پیش میرفت ،آتیش بیار معرکه شده بود.
اونا چند نفر بودن و من ...من یه نفر .تو این درگیری فقط میالد به هدفش رسید و با زرنگی تمام ،قبل از اومدن
نیروهامون با افرادش دررفت .من ...من خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم؛ اما ...اما نتونستم .م ...من واقعاً شوکه و گیج
بودم .هی ...هیچ کاری ازم بر نمیاومد.
بازجو سری تکان داد.
 بله ،میفهمم.اخمی کرد و پرسید:
 گفتین فقط خودتون دونفر رفتین دنبال پیداکردن پرونده ،درسته؟ یعنی هیچکس دیگهای کمکتون نکرد؟نگار چند لحظه مکث کرد و سپس گفت:
 چرا! یه مرد خیلی بهمون کمک کرد و ...و یه زن .اون دونفر ما رو به مدارک اصلی رسوندن.بازجو از جا بلند شد و قلم و کاغذی روی میز را بهطرف نگار سوق داد.
 بسیار خب! همهی شواهدتون رو همراه آدرس و شماره تلفن این دونفر روی برگه بنویسید .بعدش میتونین برین.نگار سری تکان داد و نگاه دلخو رش را از بازجو گرفت .قلم را برداشت و مشغول نوشتن شد که با صدای شرمندهی
مرد پوزخند نامحسوسی روی لبش نشست.
 من رو ببخشید ستوان! خودتون بهتر میدونین که روال کار چهجوریه .امیدوارم که خیلی اذیت نشده باشین!نگار سرش را باال آورد و لبخند تلخی زد.
 نه ،مشکلی نیست!بعد از نوشتن تمام اطالعات الزم برگه را به دست بازجو داد و از اتاق خارج شد .چند قدم بیشتر نرفته بود که فرزین
جلوی راهش را سد کرد و نگاه گستاخش در نگاه عصبی او قفل شد.
 باالخره کار خودت رو کردی ،نه؟ فکر نمیکردم تا این حد پست و نفرتانگیز باشی .هومن داره رو تخت بیمارستانمیون مرگ و زندگی دستوپا میزنه ،اونوقت تو ...چرا این کار رو میکنی؟
نگار پوزخندی زد.
 خیلی به دوستت مطمئنیا ستوان! اثر انگشتش روی آلت قتل بوده و منم همهچی رو با جفت چشمای خودم دیدم.ابرو باال انداخت.
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 نکنه توقع داری بهخاطر احساسی که یه زمان نسبت بهش داشتم ،حقایق رو پنهان کنم؟ تو بودی این کار رومیکردی؟
با طعنه ادامه داد:
 ما پلیسیم ستوان! این رو هیچوقت یادت نره!فرزین بیتوجه به حرف نیشدارش سری تکان داد.
 درسته! هومن حتماً بعد از فهمیدن حقیقت خیلی به هم ریخته؛ اما نمیتونه همچین کاری کرده باشه .من مطمئنمو باالخره ثابت میکنم که داری دروغ میگی.
پوزخندی زد و درست مانند خودش با طعنه ادامه داد:
 ستوان وثوق!نگار لبخند کمرنگی زد و قدمی جلوتر آمد .خیره در چشمان مطمئن فرزین ،ابرویی باال انداخت.
 مدرک داری؟ پس معطل چی هستی؟ ثابت کن!نگاهش را از چهرهی عصبی فرزین گرفت و با قدمهای محکم از آنجا دور شد .فرزین با عصبانیت دستهایش را
مشت کرد و دندانهایش را روی هم فشرد .بهطرف اتاقش رفت که با بازکردن در و قرارگرفتن چهرهی شیما مقابل
دیدگانش ،چشمانش درخشید و بیشازحد شوکه شد .گیج و دستپاچه لبخندی زد.
 شیماخانوم؟ شما ،اینجا؟ م ...منظورم اینه که ...بهترین؟ بازداشتتون تموم شد؟شیما که از دستپاچگی فرزین خندهاش گرفته بود ،سریع سرش را پایین انداخت و لبانش را برچید .چند لحظه بعد
دوباره سرش را باال آورد و لبخند ملیحی زد.
 سالم .میدونم از اینجا دیدنم شوکه شدین و خیلیم مزاحمتون شدم؛ ولی ...خب الزم دونستم بیام و بابت تمامکمکایی که این مدت برای آزادیم و قبلش واسه نجات جونم بهم کردین ،ازتون تشکر کنم؛ گرچه میدونم که هر
چیم بگم و هر کاری کنم باز جبران زحمتای شما نمیشه و...
آهی کشید و چهرهاش رنگ غم به خود گرفت.
 االنم موقعیت مناسبی واسه تشکر نیست.فرزین لبخندی زد و جلوتر رفت .روبهروی شیما ایستاد.
 اصالً ...اصالً نیازی به تشکر نیست .کاری بود که باید انجام میدادم .در ضمن! خیلی خوشحالم که از بازداشتدراومدی .میدونی؟ من ...من باید میاومدم دیدنت؛ اما این چند روز گذشته انقدر ...انقدر شوکه و درگیر بودم که...
شیما لبخند مهربانی زد.
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 چرا معذرتخواهی میکنین؟ شما وظیفهای در قبال من ندارین .هر کاریم که تا حاال از روی لطف و محبتتونکردین ،از سرم زیاده .من ...من خیلی بهتون مدیونم! در اصل واسه همین اومدم اینجا .شیدا همهچی رو بهم گفت و
منم اومدم تا شاید ...شاید بتونم یه کمکی بهتون بکنم .منظورم اینه که اگه بخواین من میتونم علیه جهان و نگار
شهادت بدم .یعنی شیدا هم میخواست این کار رو بکنه؛ ولی ظاهراً شما اجازه ندادین و ...خب ...باید اجازه بدین! باید
که نه ،یعنی ...منظورم اینه که ما باید هرطور شده به دوستتون کمک کنیم ،مگه نه؟ پس ...پس چرا...
فرزین که احساس شیما را میفهمید و دوست نداشت ناراحتش کند؛ اما از طرفی هم نمیخواست او و شیدا درگیر
بازجوییهای خستهکننده و بینتیجه شوند ،نگران پرید وسط حرفش و سعی داشت قانعش کند.
 نه ،نه! اینطور نیست شیماخانوم! مسئله اجازهی من نیست .مسئله اینه که با شهادت شما دونفر چیزی عوضنمیشه؛ چون اونجا شاهد نبودین.
حرصی دندانهایش را روی هم سایید و نگاهش را به نقطهی نامعلومی دوخت.
 فقط اون نگار عوضی شاهد بوده که حاال...نفسش را پر حرص بیرون فرستاد و دستانش را به پهلویش تکیه داد.
 اصالً نمیفهمم! آخه جنایتای سرهنگ به هومن بیچاره چه ربطی داره که نگار دنبال انتقام از اونه؟شیما سری تکان داد و با دلهره نفسش را بیرون فرستاد.
 متوجهم؛ ولی حاضرم هر کاری از دستم برمیاد ،انجام بدم تا بتونم کمکتون کنم .من...قطره اشکی روی گونهاش چکید و با صدایی لرزان ادامه داد:
 من نمیتونم شیدا رو اینجوری ببینم .یعنی ...طاقت ندارم هیچکدومتون رو اینجوری ببینم .همه دارن عذابمیکشن و من ...من هیچ کاری از دستم بر نمیاد .شدم یه آدم بیمصرف که فقط تو دستوپای...
فرزین میان حرفش پرید و به چشمان آسمانیاش خیره شد.
 نه ...نه شیماخانوم! این چه حرفیه که میزنی؟لبخند مهربانی زد و ادامه داد:
 همین که سعی داری بقیه رو آروم کنی ،خودش بزرگترین کاره .تنها کاری که االن باید بکنی اینه که کنارتخواهرت باشی و مرهم درداش بشی .اون االن بهت احتیاج داره .تو تنها کسی هستی که میتونه آرومش کنه .باید
بهش بفهمونی مقصر هیچکدوم از این اتفاقات نیست.
شیما سری تکان داد و قصد خداحافظی داشت که صدای سربازی مانعش شد.
 ستوان! ببخشید! یه خانومی اومدن اینجا با شما کار دارن!اخمهای فرزین درهم رفت و نگاهش را به سرباز دوخت.
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 با من؟ مطمئنی؟ چه شکلی بود؟سرباز سری تکان داد.
 بله .ظاهرش خیلی آشفته و به هم ریخته بود .صورتش زخمی بود و لباساشم پارهپوره و خاکی .گفت اسمم زیباست.ابروهایم باال پرید.
 چی؟!سرباز نگران ادامه داد:
 اوضاعش خیلی بد بود .ازم خواهش کرد اجازه بدم بیاد تو؛ ولی من گفتم قبل از پرسیدن از شما نمیتونم.فرزین که از توصیفات او ترسیده و متعجب بود ،سر تکان داد.
 بهش بگو بیاد تو؛ اما اگه خواست سروصدا و دردسر به پا کنه ،خبرت میکنم.سرباز چشمی گفت و رفت .فرزین پوفی کشید.
 همین رو کم داشتم!شیما نگران و مشکوک پرسید:
 اون ...اون کیه؟سریع ادامه داد:
 البته اگه فضولی نیست!فرزین نگاهش را به او که میتوانست شک و حسادت را در چشمانش بخواند ،دوخت و برای لحظهای ترسها و
غمش را از یاد برد .به زحمت خندهاش را خورد.
 حرص نخور! مطمئن باش منم به اندازهی شما ازش متنفرم! آخه زنبابامه.شیما شوکه از اینکه فرزین مچش را گرفته بود ،دستی به شالش کشید و ابرویی باال انداخت .تکسرفهای کرد.
 حرص؟ تنفر؟ نه ،چرا باید همچین حسایی داشته باشم؟فرزین نتوانست خودش را کنترل کند و تکخندهای سر داد؛ اما با صدای لرزان زنی خندهاش را خورد.
 اجازه هست؟همزمان با بازشدن در ،فرزین هم سرش را آورد و چشمانش با دیدن زیبایی که 180درجه با زیبای چندماه قبل
تفاوت داشت ،درشت شد .نگاهی متحیر به سرتاپایش انداخت و روی چهرهی زخمی و دردمندش قفل شد.
 ای ...این چه سرووضعیه؟چشمان زیبا پر از اشک شد و سرش را پایین انداخت.
 نمیخواستم مزاحم کارت بشم؛ ولی مجبور شدم .شرمنده!930
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فرزین روبهرویش رفت و اخمی کرد.
 کی این بالها رو سرت آورده؟فرزین وقتی جوابی نشنید ،نچی کرد و نگران توپید:
 یه چیزی بگو! چرا حرف نمیزنی؟زیبا آب دهانش را قورت داد و گریان گفت:
 من ...من نمیدونستم اونا اخاذن .قرار بود با پولی که از پدرت گرفتم ،با هم بزنیم تو کار تجارت؛ ولی ...ولی اونا...گریهاش شدت گرفت.
 من ...من خیلی شرمندهم! نتونستم برم پیش پدرت ،واسه همینم اومدم اینجا .من ...من به فرشید کلک زدم واونام ...اونام به من؛ ولی حاال پشیمونم ...خیلی! خواهش میکنم کمکم کن!
فرزین که تا ته ماجرا رفته بود ،نفسش را حرصی بیرون فرستاد و سری تکان داد.
 چه کمکی از دست من برمیاد؟ می دونی که نمیرم با بابا حرف بزنم.زیبا سرش را باال آورد و نگاه پر حسرتش را به چشمان فرزین دوخت.
 من ...من نمیدونستم اونا اخاذن .تو رو خدا یه کاری کن .باید پول فرشید رو ازشون پس بگیرم.فرزین لبانش را برچید و با جدیت گفت:
 متأسفم؛ ولی کاری ازم ساخته نیست .من تو یه بخش دیگهم.زیبا ملتمس و گریان گفت:
 اما میتونی! می دونم که میتونی! خواهش میکنم!فرزین که از پررویی او خونش به جوش آمده بود ،دندانهایش را روی هم سایید و حرصی توپید:
 آره ،میتونم؛ ولی دلیلی نمیبینم مجبور باشم به کسی که باعث شده پدرم من رو از قلب و زندگیش بیرون بندازه،کمک کنم.
زیبا خجالتزده سرش را پایین انداخت و آهستهتر گفت:
 آره ...حق داری؛ ولی ...ولی بهخاطر من و پدرت نه...نگاهش را باال آورد و با التماس به چشمان فرزین دوخت.
 بهخاطر خواهرت که میتونی این کار رو بکنی!چشمان فرزین درشت و زبانش قفل شد .نگاهش را با تردید پایین آورد و روی شکم زیبا که برآمدگیاش بهسختی
قابل تشخیص بود ،ثابت ماند.
***
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حاال اینجا بود .روبهروی خانهای که با تمام بزرگیاش ،چند ماهی میشد که دیگر برای او جایی نداشت .نگاهی به
سرتاسر خانه انداخت و جلوتر رفت .درست و غلطبودنش را نمیدانست .تنها دلیلی که او را وادار به کمککردن به
زیبا و بعد هم آوردنش به اینجا کرده بود ،فقط و فقط آن بچهی معصوم داخل شکمش بود .با تردید دستش را باال
آورد و بعد از مکثی طوالنی زنگ را فشرد .بدون اینکه پاسخی داده شود ،در با صدای تیکی باز شد .فرزین نگاهی به
دوربین آیفون انداخت و پوزخندی زد .در را هل داد و وارد خانهباغ شد .چند قدم که جلوتر رفت ،چرخید و رو به زیبا
که همچنان پشت در ایستاده بود ،اخمی کرد.
 چرا اونجا وایسادی؟ بیا تو دیگه!زیبا سرش را پایین انداخت و با تردید وارد خانه شد .فرشید هیجانزده از در خانه بیرون آمد و به فرزین خیره شد.
 پسرم!و قبل از اینکه به فرزین فرصت تجزیه و تحلیل بدهد ،از پلهها پایین دوید و او را در آغـ*ـوش کشید .چشمانش را
بست و اشکهایش سرازیر شدند.
 من رو ببخش پسرم!او را بیشتر به خود فشرد و لب زد:
 ببخش!فرزین که از حرکت ناگهانی او شوکه شده بود ،باالخره بعد از چند ثانیه به خود آمد و لبخندی روی لبهایش نشست.
دستانش را روی کمر فرشید گذاشت و پلکهای لرزانش را بست.
 بابا!فرشید هیجانزده از شنیدن این کلمه ،پلکهایش را روی هم فشرد و آب دهانش را بهسختی از میان بغضش قورت
داد؛ اما با بازکردن چشمانش و قرارگرفتن چهرهی پشیمان و خجالتزدهی زیبا روبهرویش ،اخمهایش درهم رفت و
فرزین را رها کرد.
 اینجا چیکار میکنی؟از فرزین فاصله گرفت و رو به زیبا توپید:
 پرسیدم تو خونهی من چه غلطی میکنی؟! برو پیش همونا که به خاطرشون با دوزوکلک پسرم رو ازم جدا کردیو بعدم بدون دردسر پوالم رو باال کشیدی و رفتی! برو دیگه!
فریادی کشید که زیبا به خود لرزید و چشمان خیس از اشکش را بست.
 برو بیرون!فرزین نگاه متأسفش را از زیبا گرفت و دستش را روی شانهی لرزان فرشید قرار داد.
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 بابا! خواهش میکنم آروم باشین! اون ...اون جایی نداره که بره! بهش کلک زدن!فرشید همانطور که نگاه پر نفرتش روی زیبا بود ،پوزخندی زد.
 که اینطور!با صدای فرزین توجهش به او جلب شد.
 شاید این موقعیت برای همهمون یه فرصت دوباره باشه.فرشید نگاه پرسشگرش را به او دوخت که لبخند مهربانی زد و ادامه داد:
 فقط حیف که دیگه قرار نیست لقب تکبچه روم باشه!***
یک ماه بعد
زن جوان بعد از اینکه مادرشوهر گریان و آشفتهاش را کمی آرام کرد ،نگاه عصبیاش را به او دوخت و با جدیت تمام
گفت:
 قربان! یعنی ما به عنوان یه همسر و مادر داغدیده حق نداریم علیه قاتل شوهر و پسرمون ،کسی که اینهمه بالسرمون آورد و کل زندگیمون رو تباه کرد ،شکایت کنیم؟
اخم غلیظی کرد و با صدای نسبتاً بلندی توپید:
 چرا تو این ادارهی کوفتی هیچکس درستوحسابی جواب ما رو نمیده؟ نکنه این همون قانونیه که همهتون ازشدم میزنین؟ همون عدالتی که شوهر بیچارهی من بهخاطرش حاضر شد از همهچی ،حتی جونش بگذره!
کارن پوفی کشید و سرش را میان دستانش گرفت .حدوداً یک ماهی میشد که از بیمارستان مرخص شده بود؛ اما
همچنان گیج میزد و حال درستی نداشت .جدای از آسیبهای بدنیاش ،هنوز هم توانایی هضم اتفاقاتی را که افتاده
بود ،نداشت و کالفه و عصبی میان تمام مشکالتش دستوپا میزد .اثرات مخرب آن مادهی نحس بعد از گذشت
یک ماه همچنان عذابش میداد .دکترش گفته بود باید دوماه کامل استراحت کند؛ اما کارن دیگر طاقت نیاورد و امروز
با هر بدبختیای بود ،عمه را قانع کرد که اجازهی رفتنش به اداره را بدهد .بعد از چند لحظه دوباره سرش را باال آورد
و با لحنی که سعی داشت آرامش درونش را حفظ کند؛ اما زیاد موفق نبود ،رو به زن میانسال گفت:
 از آدمی که دیگه تو این دنیا نیست ،واسه چی میخواین شکایت کنین خانوم؟ به چه دردتون میخوره؟اشکهای زن جاری شد.
 اینجوری به همه نشون میدیم که همکارشون ،کسی که با افتخار صداش میزدن سرهنگ ،چه آدم پست و کثیفیبوده .خون شوهر بیچارهی منم پایمال نمیشه.
اشکهایش را پاک کرد و با صدا و لحن آرامتری ادامه داد:
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 بعدشم! شما که خودتون ما رو خبر کردین و همهچی رو بهمون گفتین؛ پس چرا االن دارین مانعمون میشین؟کارن نفسش را کالفه بیرون فرستاد و کمی آرامتر از قبل گفت:
 خبر دادم؛ چون وظیفهی خودم دونستم خانوم! شما حق داشتین که حقیقت رو بدونین؛ اما باور کنین با سروصدا راهانداختن و شکایتکردن نه اون آدم به سزای اعمالش میرسه ،نه شوهر شما زنده میشه .فقط آبروی این ادارهست که
بیدلیل ریخته میشه ،اونم بهخاطر اشتباهات یه نفر.
سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:
 اشتباهاتی که خود منم کم ازشون ضربه نخوردم!***
پرده را کنار زد و از همان باال محو تماشای درختان سربهفلککشیده و مملو از شکوفهی خیابان که مژده از رسیدن
بیستوهفتمین بهار زندگیش میدادند ،شد .بهاری که شاید پسرعمویش هومن هرگز قرار نبود آن را ببیند .درست
است .پسرعمویش! هیچچیز بین آنها عوض نشده بود و قرار هم نبود که عوض شود .رابـ*ـطهشان از یک نسبت
خونی فراتر بود و کارن گرچه سالها این موضوع را میدانست؛ اما به تازگی آن را درک و لمس کرده بود .حاال که
حتی برای یک لحظهی آینده و نفس بعدی هومن به خدا التماس میکرد .باالخره توانسته بود آن زن و مادر شوهرش
را قانع کند؛ اما این کار مشکلی از مشکالتشان را حل نمیکرد .همهچیز به هم ریخته بود و پلیس در حال پروندهسازی
برای هومن بیچارهای بود که میان مرگ و زندگی دستوپا میزد .هیچ شاهد درستوحسابیای جز خودش و آن نگار
لعنتی وجود نداشت و از میان آن دو ،فقط حرف نگار بود که اعتبار داشت و با توجه به شواهد همه باورش داشتند.
واقعاً نمیدانست باید چه کار کند و در عوض این نگار بود که خیلی خوب روند بازی کثیفی را که همراه برادرش به
راه انداخته بود ،میدانست .با این کار هومن نه راه پیش داشت ،نه راه پس .یک طرف ماجرا مرگ بود و طرف دیگر،
زندگی با خواری و یک اتهام دروغین تا آخر عمرش .متوجه نمنم باران که شد ،در بالکن را بست و پرده را کشید.
روی مبل کنار شومنه نشست و پیشانیاش را میان دستانش پنهان کرد .افکار پریشان و منفیاش بیشتر از چند ثانیه
به او امان ندادند و باالخره تسلیمشان شد .موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و برای هزارمینبار در این چند
روز گذشته ،به وکیلی که با بدبختی برای هومن پیدا کرده بود ،زنگ زد .بعد از چند بوق صدای خسته و مغمومش که
اصالً احساس خوبی به کارن نمیداد ،در گوشش پیچید.
 الو؟کارن با نگرانی گفت:
 سالم آقای زند! تونستین براش کاری بکنین؟صدای نفس عمیق و خستهاش از پشت تلفن به گوش رسید و با ناراحتی گفت:
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 متأسفم! تمام مدارک علیه ایشونه و ...خب برداشت همه و مطمئناً دادگاه اینه که بعد از فهمیدن تمام حقیقت ،حتماًانگیزهی شخصی داشته .دستم به چیزی بند نیست که...
کارن بهسختی آب دهانش را قورت داد و لبان خشکش را تر کرد.
 میفهمم .ممنون!و بدون اینکه منتظر حرف دیگری از جانب او باشد ،تماس را به پایان رساند .گیج و کالفه پوفی کشید و سرش را
پایین انداخت که با قرارگرفتن سینی چای و داروهایش روی عسلی ،درست جلوی چشمانش ،نگاهش را از بخار
برخاسته از فنجان گرفت و سرش باال آورد .نگاهش در نگاه غمزدهی شیدا قفل شد .تمام این یک ماه گذشته
رفتارشان با هم سرد بود و جز حرفهای ضروری صحبت دیگری نداشتند؛ اما کارن هم درست مانند شیدا دیگر از
این اوضاع خسته شده بود .این بیمحلیها و کمحرفیها نه تنها عشق آتشین بینشان را کمتر نمیکرد ،بلکه دلتنگی
را هم به آن اضافه میکرد و بیشتر از قبل عذابشان میداد .قلب و جسمشان به یکدیگر نزدیک اما در ظاهر از هم
دور بودند .شیدا تکتک لحظاتی که کارن در سختی و درد و رنج گذراند ،کنارش بود و بیتوجه به غم خودش ،تنها
به بهترشدن حال او فکر میکرد؛ پس حاال وقتش شده بود که کارن پیشقدم شود و سر حرف را باز کند .شیدا
نگاهش را بهسختی از او گرفت و چرخید که با کشیدهشدن دستش ایستاد.
 صبر کن شیدا!ضربان قلبش روی هزار رفت و نفسش در سـ*ـینه حبس شد .کارن ادامه داد:
 برگرد ...لطفاً!شیدا دوباره بهطرف کارن چرخید؛ اما مدام نگاهش را از او میدزدید .کارن آب دهانش را بهسختی از میان بغض
سنگینش قورت داد.
 نگاهم کن! ازت یه سؤالی دارم.شیدا بعد از چند لحظه تعلل ،سرانجام نگاه غمگینش را به او دوخت و منتظر ماند.
کارن ادامه داد:
 اگه االن تو شرایط دیگهای بودیم ...حتماً ازم میپرسیدی چرا انقدر آشفتهم ،نه؟شیدا لبهای قفلشدهاش را از هم باز کرد و باالخره سکوتش را شکست.
 من ...من میخوام؛ ولی...جملهاش با کشیدهشدن دستش نیمهکاره ماند .تعادلش را از دست داد و مستقیم اما آرام در آغـ*ـوش کارن پرت شد.
کارن سریع با گرفتن بازویش و قراردادن دست دیگرش پشت کمر او نگهش داشت .شیدا بازوی کارن را تکیهگاهش
قرار داد و با چشمان درشتشده ،ماتومبهوت خیرهی او ماند؛ اما کارن قبل از اینکه به او فرصت و قدرت تجزیه و
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تحلیل ماجرا را بدهد ،با بـ*ـوسـ*ـهای تمام عالمت سؤالهای ذهنش را از بین برد و آرامش عجیبی به وجود
هردویشان تزریق کرد .بعد از چند لحظه کمی از او فاصله گرفت و نگاهش در نگاه پر از آرامش شیدا قفل شد.
 دیگه الزم نیست چیزی بگی .تو مقصر نبودی .فقط قربانی خواهرت شدی.نگاهش رنگ غم گرفت و ادامه داد:
 این منم که مقصرم!نگاه خجالتزدهاش را از شیدا گرفت و سرش را پایین انداخت.
 بعد از عروسیمون یه قولی بهت دادم .گفتم حتی یه ثانیه هم تو زندگی مشترکمون نمیرنجونمت؛ ولی...تکخندهای حرصی کرد و قطره اشکی از گوشهی چشمش جاری شد.
 نمیدونستم انقدر زود میزنم زیرش .لعنت به من!شیدا انگشتان ظریفش را روی گونهی خیس کارن کشید و لبخند کمرنگی زد.
 اگه بخوای اینجوری حساب کنی؛ پس من باید چی بگم؟اشکهایش جاری شد و با صدای دورگهای ادامه داد:
 منی که کل وجودم برات یه دروغ بزرگ بود ،برای تویی که از دروغ متنفری .حتی نتونستم راجع به خواهرکوچیکترم بهت بگم .من ...من اون شیوای شگفتانگیزی که تو انتخابش کردی ،نبودم .در عوض یه دختر دروغگوی
خودخواه بودم که...
بغضش ترکید و شدتگرفتن گریهاش مانع از ادامهی حرفش شد .کارن موهایش را نوازش کرد و لبخند مهربانی زد.
 یادته یه بار بهت گفتم من دوباره عاشقت شدم؟سرش را به چپ و راست تکان داد و تکخندهای کرد.
 اشتباه میکردم؛ چون من دوباره عاشق شده بودم .عاشق تو ،شیدا!شیدا با چشمان اشکی نگاهش میکرد و حرفی برای گفتن نداشت .کارن لبخندش را پررنگتر کرد و ادامه داد:
 درسته! من از شیوا خوشم اومد .ازش خواستگاری کردم؛ ولی تو شیدا ...تو اون کسی هستی که عشق رو کنارشتجربه کردم .اگه اسمش دروغ بود ،مهم نیست .اگه همسرم اون دختری که من فکر میکردم ،نبود ،مهم نیست .مهم
نگاههای پر از محبتشه که مطمئنم واقعی بود .مهم نگرانی تو چشماشه .قلب مهربونش .مهم این چیزاست شیدا! مهم
عشق واقعی من به تو و تو به منه ،نه هیچچیز دیگهای! مهم تویی شیدا! همسر فوقالعادهای که االن کنارمه .فقط
باید بهم قول بدی که دیگه هیچی رو ازم مخفی نمیکنی.
شیدا میان اشکهایش لبخندی زد و سرش را تکان داد.
 قول میدم!936
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با صدای زنگ موبایلش نگاهش را از شیدا گرفت و به اسم روی صفحه چشم دوخت .با دیدن نام هستی سریع پاسخ
داد:
 الو؟صدای دورگه و گرفتهی هستی دلش را ریخت.
 کارن! کارن! بیا بیمارستان!ضربان قلبش روی هزار رفت و با بدنی لرزان از جا بلند شد.
 چ ...چی شده هستی؟ هومن...شیدا هم که همراه کارن از جا بلند شده بود ،منتظر و نگران خیرهاش ماند .هستی بینیاش را باال کشید.
 کارن! هومن ...هومن بهوش اومده!کارن تکخندهای کرد و همزمان قطره اشکی روی گونهی یخزدهاش جاری شد.
 ج ...جدی؟ وای دختر! تو که من رو سکته دادی! باشه ،باشه ،االن میام .فعالً!تماس را قطع کرد و با خوشحالی رو به شیدا گفت:
 هومن بهوش اومده! من ...من باید برم!شیدا خندید و اشکهایش جاری شد.
 خدا رو شکر! منم میام.***
نگاه اخمآلودش را از مأمورها گرفت و همراه شیدا بهطرف در ورودی بخش رفتند که همزمان هستی آن را باز کرد و
با لبی خندان بیرون آمد .با دیدن کارن و شیدا که بعد از آن اتفاقات و فهمیدن تمام حقیقت خودش برای عذرخواهی
از آنها پیشقدم شده و دلخوریها را برطرف کرده بود ،لبخندش پررنگتر شد و قدمهایش را تند کرد .بعد از
سالمکردن به هردویشان نگاهش را به کارن دوخت و هول گفت:
 هومن تو رو میخواست .زودتر برو پیشش.کارن سری تکان داد و بعد از انداختن نگاهی به شیدا ،قدمهایش را تند کرد و وارد بخش شد .با دیدن هومن دوباره
چشمانش پر شد و بهطرف تختش پر کشید .اشکهای هومن هم جاری شد و لبخند بیحالی زد.
 بهبه! چ ...چه عجب! منت س ...سر ما گ ...گذاشتین آقا کارن!دست بیجانش را باال آورد که کارن با مهربانی آن را میان دستانش فشرد و تکخندهای کرد.
 پسرهی دیوونه! خوبی؟ اصالً میدونی تو این مدت من چی کشیدم؟ با خودت نگفتی این کارن بیچاره سکته میکنه،هان؟
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مشت آرامی به بازویش زد و توپید:
 چه فکری پیش خودت کردی واقعاً؟ جدی جدی میخواستی بیفتی بمیری؟لبخند هومن جایش را به غم داد و با ناراحتی گفت:
 مردن خیلی بهتر از ای ...اینه که به جرم ق ...قتل بیفتم زندان .م ...مگه مأمورا رو اون بیرون ن ...ندیدی؟کارن سرش را تندتند به چپ و راست تکان داد و مضطرب گفت:
 نه ،نه ،من اجازه نمیدم .من نه میذارم بمیری ،نه میذارم بهخاطر جرمی که نکردی بیفتی زندان.هومن لبخند تلخی روی لبان رنگپریدهاش نشاند و دست گرم کارن را فشرد.
 ولی م ...ما مدرکی علیه او ...اونا نداریم.اشکهایش سرازیر شدند و ادامه داد:
 و ت ...تا حاال د ...دیگه حتماً ن ...نگار کار خودش رو کرده.کارن اخمی کرد و غرید:
 برام مهم نیست! من هر جوری شده نجاتت میدم .تو ...تو فقط طاقت بیار! همهچی درست میشه .بهت قول میدم!هومن با وجود اینکه امیدی نداشت ،پلکهایش را به نشانهی تأیید بازوبسته کرد و بیجان خندید.
 خیالت را ...راحت! من تا ح ...حلوای تو رو نخورم که ن ...نمیمیرم.کارن خندید و خیره به چشمان بیفروغش ماند .هومن تکسرفهای کرد و با همان لبخند شیرینش ادامه داد:
 یادته یه ...یه بار آخر مأموریت به م ...من و فرزین گفتی یه بار دیگه ب ...بیام باهاتون مأموریت ا ...اسمم و عوضمیکنم؟ من ح ...حتماً یه روزی م ...مجبورت میکنم بیای .آخه رو ...رو دلم مونده عمهقزی ص ...صدات بزنم.
کارن خندید و قطره اشکی روی گونههایش سر خورد.
 تو فقط خوب شو ،من تا آخر عمر باهات میام مأموریت .اونم به عنوان عمهقزی!هومن دردمند خندید.
 خوبه! پس تص ...تصویب شد .ببینم؟ ح ...حالواحوال چطوره ع ...عمهقزی؟کارن خندید .به اندازهی گریههای تمام این مدت و هومن خندید؛ اما نه آنقدر که باید؛ چون سرفههای وحشتناک و
پشتسرهمش مانع شد .انگار کسی راه نفسش را بسته بود و هر چقدر تقال میکرد هیچ هوایی به ریههایش نمیرسید.
کارن که وضعیت او را دید ،خندهاش را خورد و هول و نگران پرسید:
 هومن؟ هومن چت شده؟از جا پرید و وحشتزده آب دهانش را قورت داد .همانطور که نگاهش به هومن بود ،فریاد زد:
 پرستار! پرستار!938
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دست یخزدهی هومن را میان دستانش فشرد و لرزان گفت:
 چیزی نیست هومن! آروم باش! چیزی نیست.اما صدای هشدار دستگاه باالی سرش چیز دیگری میگفت .کارن وحشتزده نگاهش را باال آورد و به خط پر فراز و
نشیب روی صفحهی آن چشم دوخت که در یک آن تمام پستی و بلندیهایش از بین رفت و صدای بوق آزاردهندهاش
در گوشش پیچید .چشمانش درشت شد و لب زد:
 نه! نه!نگاه وحشتزدهاش را پایین آورد که با دیدن پلکهای بستهی هومن ،در یک آن قلبش فرو ریخت و فریاد دردمندش
به هوا رفت.
 نه!از صدای فریادهای او هستی و شیدا با دو خودشان را به آنجا رساندند .پاهای هستی با دیدن جسم بیجان هومن
قفل شد .دست لرزانش را روی دهانش گذاشت و اشکهایش سرازیر شدند .کارن نگاهی به او انداخت و توپید:
 واسه چی گریه میکنی؟ بهجای گریهکردن بیا این لعنتی رو خفهش کن!نگاهش را به هومن دوخت و شانههایش را تکان داد.
 هومن! چشمات رو باز کن! میدونم عاشق شیطنتی؛ ولی این اصالً شوخی جالبی نیست .بهت میگم پاشو!با رسیدن دکتر و همراهانش ،عقبعقب رفت و گیج و وحشتزده به رفتوآمد و تکاپوی آنها خیره شد .صداها مبهم
در گوشش میپیچید و دستکشیدن دکتر و کادرش از تقال ،مانند پتکی بود که بر سرش فرود آمد.
***
دو سال و نیم بعد
شیدا که از به خوابرفتن کوشا مطمئن شده بود ،دستش را نوازشگرانه روی موهای طالییرنگ و لختش کشید و از
روی تخت کوچکش بلند شد .به کارن که باالی سر کوشا ایستاده بود و مثل همیشه با همان لـ*ـذت و شور و شوق
دوسال قبل ،محو تماشای پسرکش بود ،چشم دوخت و لبخند ملیحی زد.
 فکر کنم یه کاری باهام داشتیا!کارن با شنیدن صدای شیدا به خود آمد و نگاهش را به او دوخت .سری تکان داد.
 آ ...آره!لبخندش پررنگتر شد و نگاه دیگری به ثمرهی عشق عجیب و پر دردسر اما زیبا و واقعیشان انداخت.
 اما وقتی محو کوشا میشم ،دیگه مکان و زمان از دستم در میره.نفسش را بیرون فرستاد و ادامه داد:
939
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 چه جادوی عجیبی داره این پدرشدن! این بچه باعث شد ما دوباره به هم برسیم.شیدا فاصلهی بینشان را با یک قدم طی کرد و دستش را روی شانهی کارن قرار داد .محو چهرهی سفید و غرق در
خواب کوشا شد و به قول کارن مکان و زمان از دستش در رفت .کارن پشتسرش ایستاد و دستانش به آرامی روی
چشمان او گذاشت.
 خب دیگه! حاال نوبت سورپرایز منه!لبخند عمیقی روی لبهای شیدا نشست و دستانش را روی دستان کارن گذاشت .تکخندهای کرد.
 از صبح مشکوک میزدی! باید میفهمیدم یه نقشهای تو سرته!کارن خندید و همانطور که چشمان شیدا را گرفته بود ،اورا بهسمت آشپزخانه هدایت کرد .روبهروی میز ناهارخوری
ایستاد و دستانش را عقب کشید .شیدا آهسته پلکهایش را باز کرد و چشمانش از دیدن آن کیک بزرگ قلبی قرمز
و قهوهای و شمع روی آن که عدد سه را نشان میداد ،برق زد .هیجانزده دستانش را روی دهانش گذاشت و
درحالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود ،خندید .چند لحظه بعد دستانش را پایین آورد و ذوقزده بهسمت کارن
برگشت.
 وای کارن! تو ...باورم نمیشه!نگاه کارن غمگین شد و لبخند کمرنگی زد.
 چرا؟ نکنه فکر کردی اتفاقایی که پشتسر گذاشتیم ،باعث شده یادم بره؟سرش را به چپ و راست تکان داد و خیره به چشمان اشکآلود شیدا گفت:
 نه .هیچوقت همچین روز قشنگی رو فراموش نمیکنم.شیدا سرش را تندتند تکان داد.
 نه ،نه .منظورم این نبود .فقط...در یک حرکت کارن را در آغـ*ـوش کشید و اشکهایش سرازیر شدند.
 باورم نمیشه به همین زودی سه سال گذشت .انگار ...انگار همین دیروز بود.کارن او را به خود فشرد و لبخندش عمیقتر شد.
 آره شیدا! سه سال گذشت .سه سال که فقط حضور تو تونست من رو سرپا نگه داره.اورا از خود جدا کرد و صورت عروسکیاش را قاب گرفت .بوسـ*ـهای روی پیشانیاش نشاند و سرش را عقب آورد.
 تو زندگی منی! آرامشمی و تا ابد هم میمونی .میخواستم تو اولین سالگرد ازدواجمون حسابی بترکونم؛ ولی اتفاقاتیکه دوسال پیش افتاد همهچی رو به هم ریخت .پارسالم که هر چقدر تالش کردم ،نشد از شر اون مأموریت بدموقع
940
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خالص بشم .میدونم که مثل همیشه درکم میکنی؛ اما معذرت میخوام! تو این مدت اصالً نتونستم همسر خوبی
برات باشم .من بهت قول دادم؛ ولی ...ناخواسته زیرش زدم.
شیدا لبخند مهربانی زد و دستهای کارن را به گرمی فشرد.
 اینطور نیست! تو تمام تالشت رو کردی که بهترین باشی و من میدونم با وجود شرایطی که داشتیم ،این کارچقدر سخت و حتی غیرممکن بود؛ ولی تو ممکنش کردی و من ازت ممنونم!
کارن چند لحظه عاشقانه محو نگاه پرمحبتش ماند؛ سپس چشمکی زد و با لبخند گفت:
 نمیخوای بعد از سه سال ،اولین کیک سالگرد ازدواجمون رو زودتر بخوریم؟شیدا ابرویی باال انداخت و خندید.
 چرا که نه!کارن از او فاصله گرفت و صندلی را برایش عقب کشید .شیدا لبخندی زد.
 خیلی ممنون!نشست و کارن هم پشتسرش ایستاد .شیدا که متوجه منظورش شد ،چاقو را از روی میز برداشت و بهسمت کیک
برد .کارن هم دستش را روی دست شیدا گذاشت و هر دو باهم کیک را بریدند .شیدا یک تکه برداشت و از جا بلند
شد .آن را بهطرف دهان کارن برد و لبخندی زد؛ اما همین که کارن به قصد خوردن دهانش را باز کرد ،شیدا کیک
را به صورتش زد و با شیطنت خندید .کارن که از کار شیدا غافلگیر و شوکه شده بود ،چند لحظه مات و مبهوت
نگاهش کرد و سپس یک تای ابرویش را باال انداخت.
 که اینطور! قرار بود یه جشن آروم و رمانتیک باشه؛ ولی خودت خواستی!تکه ی دیگری از کیک را برداشت و پشتسر شیدا که با خنده از او فرار کرد ،دوید .شیدا همانطور که پشت مبل
قایم میشد ،نفسنفسزنان گفت:
 کارن! کارن! کوشا ...بیدار میشه بچه!کارن همانطور که آنطرف مبل کمین کرده بود و سعی داشت شیدا را از مخفیگاهش بیرون بکشد ،لبخند کجی
زد.
 عیبی نداره! بذار بفهمه مامانش چقدر باباش رو حرص میده.شیدا از همان پشت غرید.
 -حاال نیست که باباشم بیچاره خیلی مظلومه و هیچی نمیگه!
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کارن در یک حرکت ناگهانی بازویش را گرفت و او را از پشت مبل بیرون کشید .دستش را دور کمر شیدا حلقه کرد
و تکه کیکی که با دست دیگرش گرفته بود ،روی صورتش مهر کرد .شیدا که تقالهایش بینتیجه ماند و نتوانست
جلوی کارن را بگیرد ،زد زیر خنده.
 باشه! باشه! من تسلیمم!کارن خندید و دستش را از روی صورت کیکی شیدا برداشت .هر دو نگاهی به چهره ی هم انداخته و دوباره زدند زیر
خنده .همهچیز خوب پیش میرفت که ناگهان کارن خندهاش را خورد و شیدا هم وقتی دیگر صدایش را نشنید ،سکوت
کرد .گیج و نگران به چهرهی گرفته و غمگین کارن خیره شد.
 چی شد یهو؟کارن دستی به صورت کیکیاش کشید و روی مبل نشست .نگاهش را به نقطهی نامعلومی از فرش دوخت و نفس
عمیق و پر حسرتی کشید.
 دلم واسه شیطنتای هومن که همه رو بیچاره کرده بود ،تنگ شده!چهرهی شیدا هم گرفته شد و کنار کارن نشست .دست کارن را میان دست گرمش فشرد و بهسختی از میان بغض
سنگینی که گلویش را میفشرد ،گفت:
 میفهممت؛ ولی باید با شرایط کنار بیای کارن! میدونم سخته .برای منم سخته .برای عمه ،هستی ،فرزین .برایهمه؛ ولی همهمون باید کنار بیایم؛ چون اینجوری بیشتر عذاب میکشیم.
کارن لبهایش را از هم گشود و با صدای دورگهای گفت:
 میدونی چی بیشتر از همه عذابم میده؟ اینکه تو این ماجراها منم خیلی مقصر بودم .نباید چیزایی رو که میدونستم،از هومن پنهون میکردم .نباید...
شیدا آهی کشید.
 فقط تو مقصر نبودی کارن! همهمون اشتباه کردیم! این پنهونکاریا کل خونواده رو به هم ریخت .چیزایی رو کهباید به زبون میآوردیم؛ اما نگفتیم .من ،تو ،هومن و حتی شیوا.
قطره اشکی روی گونهاش سر خورد.
 خواهری که سه ساله هیچ خبری ازش ندارم .حتی ...حتی نمیدونم االن تو چه حالیه و چیکار میکنه.آب دهانش را قورت داد و با صدای لرزانی گفت:
 اگه ...اگه اینهمه پنهونکاری نمیکردیم ،اون ...اون نگار کثافت و برادر آشغالشم نمیتونستن ازمون سوءاستفادهکنن .نگار ...کسی که بیخبر از همهجا تو نابودی هومن باهاش همدستی کردم! همون روزی که گفتی این دختر
برای هومن مناسب نیست ،باید ...باید به حرفت گوش میدادم.
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اشکهایش را پاک کرد و دستش را روی شانهی کارن گذاشت.
 درسته که همهمون اشتباه کردیم؛ اما هرچی که بوده ،دیگه گذشته .گذشتهای که نمیشه برش گردوند و عوضشکرد .آدم باید تو زمان حال زندگی کنه کارن! باید به چیزایی که داریم ،فکر کنیم .به هستی که حالش خیلی بهتره،
به فرزین و شیما که حاال همدیگه و بابای فرزین رو دارن ،به خودمون ...به آرامشی که االن داریم .کارن سری تکان
داد و لبخندی نصفهونیمه زد؛ اما آنها نمیدانستند که چند لحظه بعد ،با به صدا درآمدن زنگ خانه ،همین آرامش
کوچک هم از آنها گرفته خواهد شد .کارن با شنیدن صدای آیفون نگاه متعجبش را از شیدا گرفت و به آن دوخت.
 کیه این موقع شب؟شیدا گیج گفت:
 نمیدونم ...شاید هستیه!کارن بهطرف آیفون رفت و وقتی کسی را روی صفحهی نمایشگرش ندید ،مشکوک گوشی را برداشت.
 کیه؟صدای نحس و آشنایی در گوشش پیچید.
 مهمون ناخونده نمیخوای ...داداش؟نفسش را حرصی بیرون فرستاد و غرید:
 کیان!کیان خندید.
 خوبه که هنوز اسمم رو یادت نرفته! ببینم؟ نمیخوای داداش بزرگهت رو دعوت کنی داخل؟ واقعاً که دور از ادبه!کارن با تردید دکمهی آیفون را زد و غرید:
 بیا باال!نگاهی به شیدا که متعجب خیرهاش بود ،انداخت.
 برو تو اتاق! تا نگفتمم نیا بیرون.چشمان شیدا درشت شد.
 چ ...چرا؟کارن عصبی پلکهایش را روی هم گذاشت و نفسش را کالفه بیرون فرستاد .چشمانش را باز کرد و خیره به شیدا
غرید:
 عزیزم! خواهش میکنم! نمیدونم این واسه چی اومده اینجا؛ ولی دوست ندارم جلوی چشمای کثیفش باشی.943

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

شیدا سری تکان داد و با ذهنی پر از سؤاالت مختلف وارد اتاقشان شد .این مرد کیست؟ برای چه کارن تابهحال
درموردش چیزی به او نگفته؟ اصالً چرا با شنیدن صدایش اینقدر عصبی شد و به هم ریخت؟ درحالیکه سؤالهایش
بیجواب مانده بودند ،از میان در نگاه نگران دیگری به کارن انداخت و سپس با تردید در را بست .همان لحظه کیان
زنگ واحد را زد و کارن با بیمیلی تمام به استقبالش رفت .کیان بهسرعت وارد خانه شد و با دیدن کارن خندید.
 بهبه! آقاکارن! پارسال دوست ،امسال آشنا!به قصد درآغـ*ـوشگرفتن کارن جلو آمد که کارن کف دستش را روی قفسهی سـ*ـینه او گذاشت و مانعش شد.
 ما هیچوقت دوست نبودیم کیان ...و ای کاش همون آشنا هم نبودیم!خیرهی چشمان وحشی و سیاه همچون شبش شد و اخم غلیظی کرد.
 واسه چی اومدی اینجا؟پوزخندی زد.
 از معشـ*ـوقههای عزیزت خسته شدی که یهو یاد من افتادی؟کیان بیتوجه به حرف او چند قدم دیگر برداشت و وسط سالن ایستاد.
 اومدم خونه و زندگی جدیدت رو ببینم و بهت تبریک بگم.بهسمت کارن برگشت و چشمانش را ریز کرد .ابرو باال انداخت و با صدای آرامتری به کنایه ادامه داد:
 ایرادی داره داداشکوچیکه؟ راستی! ببینم؟ مگه خونهی مفتی و بزرگی که بابای من موقع عروسی بیمنت بهتهدیه داد چه ایرادی داشت که این آپارتمان فسقلی رو بهش ترجیح دادی؟
کارن پوزخندی زد.
 ایرادش همین بود .اونجا خونهی بابای تو بود .یعنی قاتل پدر من!کیان اخم غلیظی کرد و غرید:
 و همون مردی که جونش رو بهخاطر زندهموندن آدم بیمصرفی مثل تو فدا کرد .پسرهی بیصفت!کارن سری تکان داد و دستبهسـ*ـینه ابرو باال انداخت.
 که اینطور! تو حتی واسه عزای پدرت نیومدی ،حاال چی شده که یهو انقدر برات مهم شده و احساساتت فورانکرده؟ هان؟
کیان حرف او را بیجواب گذاشت و نگاهی به اطراف انداخت .با دیدن قاب عکس سهنفری کارن ،شیدا و کوشا روی
دیوار ،لبخند مرموزی بیشتر شبیه به یک پوزخند روی لبهایش نشست و بهطرف آن رفت.
 واو! چه عکسی!قاب عکس را از روی دیوار برداشت .نگاهی به کارن انداخت و چشمکی زد.
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 سلیقهت اونقدرا هم داغون نیستا!دوباره نگاهش را به عکس دوخت و خیره به چهرهی خندان کوشا شد.
 چه کوچولویِ خوشگلی! راستی؟ زن و بچهت االن کجان؟ چرا...با کشیدهشدن ناگهانی قاب عکس از دستش ،حرفش نصفه ماند .کارن نگاه سرخ از عصبانیتش را به نگاه سرد و
بیخیال کیان دوخت و توپید:
 به تو ربطی نداره! حاشیه نرو کیان! واسه چی اومدی اینجا؟ اصالً چهجوری خونهم رو پیدا کردی؟چی از جونممیخوای لعنتی؟
کیان اخم غلیظی کرد و با لحن عصبی و نسبتاً بلندی توپید:
 جوری حقبهجانب حرف میزنی که انگار اصالً مقصر هیچی نیستی! کسی که باید عصبانی و شاکی باشه ،منم؛چون تو و اون مادر آشغالت زندگی من و مادرم رو به آتیش کشیدین.
کارن که رگهای گردنش از عصبانیت متورم شده بودند ،یقهی کیان را میان دستانش فشرد و فریاد زد:
 خفه شو پسرهی عیاش روانی! با اون زبون کثیفت اسم مادر من رو نیار!کیان مچ دستهای کارن را گرفت و درحالیکه سعی میکرد او را از خود جدا کند ،فریاد زد:
 آره ،آره ،من روانیم؛ چون تو و مادرت نذاشتین یه روز خوش ببینم .حتی نمیتونی تصور کنی که من چیا کشیدم.تموم این ساال فقط یه سایه از پدرم داشتم که اونم توی عوضی ازم گرفتی.
شیدا همین که صدای بحث و دعوای آنها را شنید ،با عجله شالی روی سرش انداخت و از اتاق بیرون دوید .با دیدن
وضعیت آن دو ،وحشتزده دستانش را روی دهانش گذاشت و هینی کشید .بهطرفشان دوید و سعی داشت آنها را از
هم جدا کند که با دیدن چهرهی کیان خشکش زد .کیان که حاال از زیر دست کارن رها شده بود ،دستی به یقهی
پیراهنش کشید و نگاه ترسناکش را به شیدایی که ماتش بـرده بود ،دوخت .پوزخند نامحسوسی روی لبش نشست.
صدای عصبی کارن توجهش را جلب کرد.
 چیکار میکنی شیدا؟ مگه بهت نگفتم نیا بیرون؟شیدا که انگار دیگر صدای کارن را نمیشنید ،بهتزده عقبعقب رفت و لب زد:
 ت ...تو؟کیان پوزخندی شیطانی زد.
 آ! بله! شرمنده خانم! فرصت نشد با هم آشنا بشیم.دستش را جلو آورد و با همان پوزخند مرموز و عجیب روی لبش ادامه داد:
 من کیانم ،برادر بزرگ کارن.945
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با این حرف در یک آن انگار دنیا روی سر شیدا خراب شد و قلبش برای لحظهای از تپیدن ایستاد .سرش گیج میرفت
و صدای نحس کیان مانند طلسم نفرینشدهای مدام در سرش تکرار میشد.
«برادر ...برادر کارن ...برادر بزرگ کارن!»
درد عجیبی در سرش پیچید و همزمان با سستشدن پاهایش ،روی زمین زانو زد .دستش را روی پیشانیاش گذاشت
و پلکهای لرزانش را بست .چرا؟ چرا از بین اینهمه آدم روی کرهی زمین ،او باید برادر کارن باشد؟
کارن وحشتزده بهطرف شیدا دوید و روبهرویش زانو زد .شانههایش را گرفت و نگران و متحیر خیرهاش شد.
 شیدا؟ شیدا چت شده؟بهجای شیدا ،کیان در پاسخش گفت:
 هیچی! فقط از دیدن شوهر سابقش و فهمیدن اینکه با شوهر فعلیش برادره ،شوکه شده.چشمان کارن درشت شد و نگاهش سریع بهطرف کیان برگشت .کیان چند قدم جلوتر آمد و رو به چهرهی آشفتهی
شیدا پوزخندی زد.
 البته حقم داره! منم اگه جای اون بودم ،انتظار دیدن کسی رو که بعد از سقطکردن بچهش و دورزدنش پوالش روبرداشتم و در رفتم ،نداشتم.
کارن نگاه گیج و متحیرش را به شیدا دوخت.
 ای ...این چی ...چی میگه شیدا؟کیان غرید:
 باور نمیکنی؟ باشه.دستش را بهسمت جیب کتش برد و چند عکس بیرون آورد .آنها را روبهروی چشمان کارن گرفت و ادامه داد:
 بیا! خوب ببین! زن دروغگو و خائنت رو بشناس آقاکارن!کارن که انگار دیگر صدای او را نمیشنید ،محو عکسهای دونفرهی کیان و شیدا که از واقعی هم واقعیتر بود ،مانده
و زبانش بند آمده بود .با تردید و دستی لرزان یکی از آنها را از دست کیان گرفت و با دقت بیشتری خیرهاش شد.
انگار قصد نداشت به این زودیها باور کند و همانطور که نگاهش به عکس بود ،با صدایی لرزان خطاب به شیدا
گفت:
 ش ...شیدا ب ...بگو که این ...این تو نیستی .ای ...این ح ...حتماً شیواست ،آره؟صدای هقهق شیدا باال رفت و کیان بیتوجه به وضعیت آن دو ،حرف خودش را ادامه داد:
 خیلی شانس آوردی که من اتفاقی عکس عروسیتون رو دیدم و سریع خودم رو رسوندم.نگاه پر نفرتی به شیدا انداخت و غرید:
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 وگرنه یه روز که از خواب بیدار میشدی ،زنت تموم پوالت رو برداشته بود و ...دیدار به قیامت!ابرویی باال انداخت و عصبی رو به شیدا ادامه داد:
 که البته خوشبختانه این نقشه در مورد من عملی نشد و انگار باالخره قراره حق به حقدار برسه.اخم غلیظی کرد و توپید:
 ببینم؟ تو واقعاً چطور تونستی بعد از باالکشیدن پول من و دککردنم انقدر راحت و آسوده دوباره ازدواج کنی وادای عاشقا رو دربیاری؟ هوم؟ یعنی حتی یه مثقال عذابوجدانم نداشتی؟
شیدا میان هقهقهای بیوقفهاش ناگهان زجه زد.
 من نمیخواستم بهت کلک بزنم؛ ولی دیگه خسته شده بودم .از این ازدواج و بارداری اجباری .من بچهم رو ننداختم.اصالً چطور میتونستم همچین گناهی بکنم؟ خودش افتاد .منم ...منم دیگه نمیتونستم طاقت بیارم .هیچکس رو
نداشتم ...نه پول داشتم ،نه خونوادهی درستوحسابی! اون ...اون پوالرو برداشتم تا فقط برای یه مدت کوتاه بتونم
راحت زندگی کنم .تو ...تو شیوا رو فقط واسه بچه میخواستی و اونم ...اونم بهجای خودش من رو انداخت وسط
زندگیت .چارهی دیگهای نداشتم.
نگاه خیس از اشکش را باال آورد و ادامه داد:
 میفهمی؟کارن که با حرفهای شیدا تمام صحبتهای قبل از عروسیشان را به یاد آورده بود ،ذهن آشفتهاش کمی آرام گرفت
و نگاهش را به چشمان اشکی او دوخت .خواست حرفی بزند که صدای خوابآلود و بچگانهی کوشا توجه هر
سهنفرشان را جلب کرد.
 مامان؟ دلیه میتنی؟کارن نگاهش را به چهرهی متعجب و غرق در خواب کوشا دوخت و آب دهانش را بهسختی قورت داد .شیدا سریع
اشکهایش را پاک کرد و لبخندی ساختگی زد.
 نه پسرم!دستهایش را از هم باز کرد و لبخندش پررنگتر شد.
 بدو بیا اینجا!کوشا خواست بهطرفش برود که کیان پیشقدمی کرد و با زانوزدن روبهرویش ،مانعش شد.
 بهبه! سالم عموجون! ببینم؟ از سروصدای ما بیدار شدی عمو؟ ببخشید!شکالتی بهسمتش گرفت و لبخندی زد.
 برای شما! حاال عمو رو میبخشی؟947
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کوشا چشمان دریاییرنگش را درشت کرد و لبانش را با حالت بانمکی برچید .شکالت را گرفت و سرش را تندتند به
معنای بله تکان داد.
کیان خندید و لپش را کشید.
 خوبه! بچهی باهوشی هستی .درست عین پدرت!مکثی کرد و سپس با کنایه گفت:
 و البته حریص.نگاهی به شیدا انداخت و لبخند کجی زد.
 که میتونیم حدس بزنیم از کی به ارث بردی.کارن از جا بلند شد و بهطرف آنها رفت .شکالت را از دست کوشا گرفت و رو به کیان غرید:
 نمایش تمومه! گمشو بیرون!کیان نگاهی به کارن انداخت و خندید .دوباره به کوشا خیره شد و دستی روی موهای لختش کشید.
 حاال چه عجلهایه؟ بذار عمو و برادرزاده یهکم باهم اختالط کنن.کارن کوشا را بغـ*ـل کرد و غرید:
 پسرم به عمویی مثل تو احتیاجی نداره .همین االن برو و دیگه پشتسرتم نگاه نکن.کیان از جا بلند شد و خیره به چشمان کارن پوزخندی زد.
 این تازه اولشه داداشکوچیکه!نگاهش را به شیدا دوخت و ادامه داد:
 منتظر شکایتنامهی من باش!به چشمان گرد و متعجب کوشا خیره شد و خندید.
 خداحافظ عموجون!نگاهش را از او گرفت و بیتوجه به حال خراب کارن و شیدا ،با قدمهای بلند و سریع بهطرف در خروجی رفت .کتش
را مرتب کرد و پس از باز کردن در ،بیمعطلی از خانه خارج شد.
***
شب از نیمه گذشته و فضای خفه و نفرتانگیز سلول را در سیاهی بیشتری فرو بـرده بود؛ اما دختر همچنان روی
زمین سرد و سخت نشسته و سرش را به دیوار تکیه زده بود .درحالیکه یک پایش را دراز کرده و آرنجش را روی
زانوی پای دیگرش قرار داده بود ،با چشمانی بسته غرق در افکار پلید و انتقامجویانهاش بود .انتقامی که میدانست
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دیر یا زود خواهد گرفت .از تمام کسانی که او را به این وضع انداختند .ناامیدی برایش یک واژهی بیمعنا و مفهوم
بود.
با شنیدن صدای بازشدن قفل در ،مردمک چشمانش لغزید و به آرامی پلکهایش را باز کرد .نگاه جدیاش را باال
آورد و به زندانبان شیفت شب که درست روبهرویش ایستاده بود ،دوخت .زن میانسال آب دهانش را قورت دادو با
شک و نگرانی ،آهسته گفت:
 پاشو! وقت رفتنه!نگار که تا ته ماجرا را رفته بود ،پوزخند وحشتناکی روی لبش نشست و از جا برخاست .زن نگاهی به راهرو انداخت و
پس از مطمئنشدن از خالیبودن آن ،به نگار که پشتسرش ایستاده بود ،عالمت داد تا همراهش بیاید .بیسروصدا
از راهرو گذشتند و بعد از خارجشدن از ساختمان ،وارد محوطه بزرگ پشت زندان شدند .زن بهسمت در کوچکی رفت
و قفلش را باز کرد .کنار رفت و نگاه منتظرش را به نگار دوخت .نگار نگاهی به او انداخت و بیمعطلی از در خارج
شد .زن پس از بستن در ،نگاه نگرانی به اطراف انداخت و از نگار جلو افتاد .بعد از گذراندن مسافتی نسبتاً طوالنی،
سرانجام پیچ کوچهی قدیمی و باریک را رد کرد و چند قدم جلوتر ایستاد .نگاهش را از ماشینی که آخر کوچهی
بنبست ایستاده بود و سوسوی نور چراغهایش اطراف را روشن میکرد ،گرفت و بهطرف نگار برگشت .نگار نگاهش
را از او گرفت و به پراید خاکستریرنگی که پشت به آنها انتهای کوچه ایستاده بود ،دوخت .با دیدن مردی که از آن
پیاده شد ،لبخند کجی روی لبش نشست و منتظر ماند تا خود را به آنها برساند .مرد که تیپی رسمی داشت ،پکی به
سیگارش زد و روبهروی نگار ایستاد .دود سیگارش را در صورت نگار فوت کرد و لبخند کجی روی لبش نشاند.
 میبینم که زندان اونقدرا هم پیرت نکرده.نگار تکخندهای تمسخرآمیز کرد.
 تا چشمت دراد!دستبهسـ*ـینه ایستاد و با چشم و ابرو به پراید درب و داغان اشاره کرد .حقبهجانب و کنایهآمیز گفت:
 بعد از اینهمه انتظار توقع داشتم کمِکمش با بنز بیای استقبالم!مرد تکخندهای کرد.
 نمیخواد متلک بندازی! خودم میدونم باید زودتر میاومدم؛ ولی نتونستم .باید یهکم اوضاع رو سروسامون میدادمو هر مدرکی علیهمون بود رو از بین میبردم .به آدمای جدید احتیاج داشتم و عالوه بر اون...
لبخندی شیطانی روی لبهایش نشاند و صورتش را به صورت نگار نزدیک کرد .چشمکی زد و با صدای زمزمهوار
اما پرشیطنت و حالت تمسخرآمیزی ادامه داد:
 باید دل دختر موردعالقهم رو هم به دست میاوردم دیگه ،هوم؟949
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سرش را عقب برد و در جواب چهرهی متعجب نگار ،پوزخندی زد .نگاهش را به زن که ترس و وحشت در نگاهش
مشهود بود و به خود میلرزید ،دوخت.
 کارت خوب بود! لیاقت پولی رو که بابتش بهت دادم ،داشتی.از پشتسر دستش را بهسمت کمری شلوارش برد و در یک لحظه اسلحهاش را بیرون کشید .قبل از اینکه زن فرصت
نشاندادن عکسالعملی را داشته باشد ،آن را مقابل دیدگان وحشتزدهاش گرفت و پوزخندی زد.
 اما متأسفانه باید بگم که نقشت همینجا تموم شد .دیدار به قیامت!این را گفت و همان لحظه با بیرحمی تمام گلولهای درست وسط پیشانیاش مهر کرد .نفس عمیقی کشید و رو به
چهرهی حیرتزده و شوکهی نگار گفت:
 خب دیگه! باید بریم!چشمکی زد و ادامه داد:
 باید زود بخوابم که فردا بتونم درستوحسابی آماده بشم .آخه با عشقم ،هستی عزیزم قرار دارم .ایندفعه دیگه کلخاندانشون رو با خاک یکسان میکنم.
نگار که تازه متوجه قضیه شده بود ،تکخندهای کرد و پشتسرش به راه افتاد.
 ولی از روی نقشهی من اسکی رفتیا! این رو یادت بمونه!جهان خندید و هردو همزمان با هم درهای جلویی ماشین را باز کردند و سوار شدند.
***
کارن در اتاق را تا نیمه باز کرد و خیره به چهرهی نهچندان آرام و خوشحال شیدا در آینه که دلیلش را به خوبی
میدانست ،شد.
 عزیزم؟ حاضری؟شیدا نفس عمیقی کشید و از آینه به کارن نگاه کرد .لبخندی نصفهونیمه زد.
 آره.کارن تکخندهای کرد.
 چه عجب!کوشا بهطرف کارن دوید و از کنار پاهای او وارد اتاق شد .بهطرف شیدا رفت و کنارش ایستاد.
 مامان! ندام تن!شیدا نگاهش را از کارن گرفت و بهطرف کوشا برگشت .روبهروی پاهایش زانو زد و با انگشت اشاره موهای
طالییرنگش را از روی چشمش کنار زد .نگاهی به سرتاپایش انداخت و لبخند مهربانی زد.
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 پسر خوشتیپم! برو بشین تو ماشین ،من و بابات یهکم دیگه میایم.کوشا سرش را به نشانهی چشم کج کرد و از اتاق بیرون دوید .شیدا از جا برخاست و لباسش را مرتب کرد .درحالیکه
دامن بلند و پفدار زرشکیاش را میان دستان عرقکردهاش میفشرد ،بهطرف کارن رفت و روبهرویش ایستاد .سرش
را پایین انداخت.
 کارن! بابت اتفاقایی که افتاد...با قرار گرفتن انگشت اشارهی کارن روی لبهایش ،حرفش نصفه ماند.
 هیش! هیچکدوممون قرار نیست اون چند دقیقهی کذایی رو وارد صندوقچهی قشنگ خاطراتمون کنیم.شیدا دهان باز کرد.
 ولی برادرت...کارن انگشتش را بیشتر روی لبهای او فشرد و میان حرفش پرید.
 وجود و حرفای اون آدم واسهم هیچ اهمیتی نداره .همینطور اتفاقاتی که چندسال پیش ناخواسته برات افتاده.انگشتش را از روی لبان شیدا برداشت و بهسمت چانهاش سوق داد .سرش را به آرامی باال آورد و خیره در نگاهی که
سعی داشت از او بدزدد ،لبخند عمیقی زد.
 بریم؟شیدا تنها به تکاندادن سرش اکتفا کردو با قلبی نآرام و دلی که همچنان شور میزد ،همراه کارن از خانه خارج شد.
هر دو سوار ماشین شدند و کارن بهطرف کوشا که عقب نشسته بود ،برگشت.
اخم ساختگیای روی چهرهاش نشاند و گفت:
 کمربندت کو آقا کوشا؟خودش خم شد و کمربند کوشا را بست .قصد کرد عقب بیاید که با قرارگرفتن دست گرم شیدا روی دستش ،میان راه
متوقف شد و نگاهش باال آمد .و شیدا به نگاهی که مدتی بود دیگر اثری از آن غم کهنهی آمیخته به تنفر را درونش
نمیدید ،خیره شد و لبخند عمیقی زد.
 این شخصیت آرومت رو خیلی بیشتر دوست دارم! کارن! دلم میخواد دلیل این تغییر ناگهانی تو نگاهت رو بدونم.نگاهی که قبالً پر از حس نفرت و غم بود.
کارن نفس عمیقی کشید و آب دهانش را قورت داد.
 یادته یه بار بهت راجع به هدفی که واسهم اولویت زندگیم بود ،گفتم؟شیدا سری تکان داد.
 ولی هیچوقت بهم نگفتی اون هدف چیه.951
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کارن سری تکان داد.
 درسته! اون هدف انتقام خون مادرم بود؛ ولی ...میدونی شیدا؟ من اشتباه میکردم .از یه جایی به بعد فقط از خودمپرسیدم چرا .چرا کل زندگیم رو بر پایهی نفرتم از یه آدم بیارزش ساختم؟ اونم آدمی که بعداً فهمیدم مرده و دیگه
تو این دنیا نیست.
نفس عمیقی کشید و کمی در جایش جابهجا شد.
 انتخابای من هر چند درست اما با هدف غلطی بودن.سرش را به چپ و راست تکان داد.
 و دیگه هرگز نمیخوام مرتکب چنین اشتباه بزرگی بشم؛ چون این ما نیستیم که تعیین میکنیم در آینده چهاتفاقاتی قراره بیفته شیدا...
نگاهش را باال انداخت.
 اون تعیین میکنه و اگه تقدیر من این بوده ،پس باید باهاش کنار بیام و زندگی بهتری برای خودم بسازم.دستش را روی گونهی شیدا گذاشت و لبخند مهربانی روی لبهایش نشست.
 درواقع برای خودمون.خودش را عقب کشید و ابرو باال انداخت.
 حاال اجازه میدی راه بیفتیم؟ چون اگه دیر به عروسی برسیم ،فرزین کلهی جفتمون رو میکنه.شیدا هم از آن حالوهوای عجیبغریب بیرون آمد و با خنده سرش را تکان داد.
 همینطور شیما .زودتر بریم.کارن خندید و همزمان با گرفتن نگاهش از شیدا ،استارت زد.
***
هماهنگ با آهنگ مالیمی که فضای تاریک و روشن تاالر را میان آن رقـ*ـصنورهای رنگارنگ پر کرده بود ،سایه
را همراهی میکرد؛ اما نگاه و تمام هوش و حواسش جای دیگری بود .سایه که متوجه این موضوع شده بود ،رد نگاه
پرهام را گر فت و سرش را چرخاند .درست بود .نگاه پر حسرت پرهام روی خواهر دوسالهی فرزین با آن لباس
عروسکی و چهرهی بانمکش معطوف شده بود .نگاهی که سایه دلیلش را به خوبی میدانست .برای همین سریع رنگ
غمگین نگاهش را عوض کرد و با نشاندن لبخندی روی لبش ،سعی کرد ذهن پرهام را با موضوع دیگری درگیر کند.
 بیچاره مهیار!نگاه پرسشگر پرهام روی چهرهی خندان سایه چرخید که با ابروهایش به مهیار اشاره کرد و ادامه داد:
952

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 تنها یه گوشه وایساده و رقـ*ـص دونفرهی ماها رو نگاه میکنه .اینجوری نمیشه .باید یه دختر خوب براش گیربیاری.
مشت آرامی به سـ*ـینهاش زد و اخمی ساختگی روی چهرهاش نشاند.
 خیر سرت رفیق صمیمیشیا!پرهام بیتوجه به حرف او لبخند کمرنگی روی لبهایش نشاند و به فرزین و شیما که پشتسر سایه باهم میرقصیدند،
خیره شد.
 بچهی فرزین حتماً خیلی جیـ*ـگر میشه ،درست مثل خواهر کوچولوش ،مگه نه؟سایه لبخندش را خورد و سری تکان داد .بهسختی موفق شد کلمهای ،آن هم با صدایی لرزان از میان حنجرهی
خشکشدهاش به زبان بیاورد.
 آ ...آره.پرهام نگاهش را به سایه دوخت و پوزخندی زد.
 درسته و احتماالً آرزوش به دل من میمونه.سایه آب دهانش را قورت داد و گزینهای جز سکوت را در پاسخ به لحن طعنهآمیز پرهام نیافت .پرهام که دیگر
طاقتش طاق شده بود ،اخمی کرد و باالخره حرف دلش را به زبان آورد.
 سایه! ما دوساله عروسی کردیم .هیچ مشکلی هم نداریم .آخه چرا نمیخوای بچهدار بشیم؟ من نباید دلیلش روبدونم؟
سایه سرش را پایین انداخت تا مبادا غمی که در نگاهش موج میزد ،پرهام را وادار کند تا حقیقت را از او بخواهد.
لرزان گفت:
 چون ...چون میترسم نتونم بزرگش کنم.پرهام با تعجب ابرویی باال انداخت.
 منظورت چیه؟ خودت میفهمی چی داری میگی سایه؟ آخه ...آخه چرا نتونی بزرگش کنی؟سایه در یک حرکت دستان پرهام را پس زد و توپید:
 بس کن پرهام! خواهش میکنم! انقدر سؤالپیچم نکن!سرش را باال آورد که پرهام با دیدن چشمان دریاییاش میخکوب شد؛ اما قبل از آنکه فرصت کند کلمات را کنار هم
بچیند و به زبان بیاورد ،سایه عقبگرد کرد و همزمان با قراردادن دست یخزده و لرزانش روی صورت گریانش ،با دو
از تاالر خارج شد .پرهام پشتسرش دوید و اسمش را صدا زد؛ اما فایدهای نداشت .سایه بیهدف مسیر پیش رویش
953

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

را دواندوان پشتسر میگذاشت که با گرفتن بازوهایش توسط دستانی قدرتمند ،بهاجبار متوقف شد .نگاه خیسش را
باال آورد و روی چهرهی آشفتهی شهاب ثابت ماند .دوباره بغضش ترکید و خیره به چشمان شهاب زجه زد.
 شهاب! من نمیتونم! من نمیتونم اینجوری عذابکشیدنش رو نگاه کنم ،اونم وقتی خودم باعثوبانیشم .نمیتونم!تمام حرصش را با مشتهایی محکم روی سـ*ـینهی شهاب خالی کرد و فریاد زد:
 لعنت به این تقدیر! لعنت به انتقامی که بهخاطرش باید دل مردی رو که عاشقشی ،بشکنی .لعنت! لعنت به میالد!لعنت به تو شهاب! لعنت به من! لعنت به همهمون! لعنت به این زندگی! لعنت...
شهاب بازوهایش را محکمتر گرفت و او را عقب کشید .با نگاهی که نگرانی و وحشت در آن موج میزد ،خیرهی
چشمان خیسش شد و غرید:
 االن وقت این حرفا نیست سایه! میالد ...میالد اینجاست.سایه با شنیدن این جمله شوکزده ساکت شد و نگاه متحیرش را به او دوخت.
 چ ...چی؟ آ ...آخه چرا؟ چرا اون باید اینجا...ناگهان ابروهایش باال پرید و ضربان قبلش روی هزار رفت.
 نکنه فهمیده ما...ناگهان مکثی کرد و وحشتزدهتر از قبل ادامه داد:
 نه ...نه شهاب! اون واسه کارن و خونوادهش اینجاست .هـ ...هدفش اونان! باید ...باید یه کاری کنیم .نباید بذاریماتفاقی بیفته .وقتش رسیده شهاب!
***
مهیار شانهبهشانهی فرزین ایستاد و درحالیکه دختر جوان تنهایی را که آنطرف سالن با آن لباس آبی بلند براق
ایستاده بود ،میپایید ،کنار گوشش زمزمه کرد:
 اون دختر کیه فرزین؟ میشناسیش؟فرزین متعجب از این حرکت مهیار ،نگاهی به اطراف انداخت و آهسته پرسید:
 کی رو میگی؟ همونی که دکلتهی آبی روشن پوشیده .دقیقاً روبهرومون ،اونطرف تاالر وایساده.فرزین که متوجه شخص مورد نظر مهیار ،یعنی هستی شده بود ،لبخند کجی زد و ابرو باال انداخت .سرش را به گوش
مهیار نزدیکتر کرد و آهسته گفت:
 شیطون شدیا! میخوای وسط عروسی من دخترای خوشگل رو تور کنی؟مهیار نگاهش را به فرزین دوخت و خودش را به آن راه زد.
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 چرا چرتوپرت میگی فرزین؟شانهای باال انداخت.
 فقط محض کنجکاوی بود!فرزین سری تکان داد.
 باشه .من که میدونم!مهیار خواست در مخالفت با فرزین حرفی به زبان بیاورد؛ اما با افتادن نگاهش به دختر جوان که خیلی سریع بهسمت
خروجی تاالر میرفت ،بیاختیار دهانش بسته شد و با فاصله بهدنبال او راه افتاد .هستی بهسرعت از راه تزئینشده به
وسیلهی ریسههای چراغی بنفشرنگ که به درختان هر دوطرف ،تا انتهای مسیر بسته شده بود و در آن تاریکی جلوه
خاصی به محیط میبخشید ،گذشت و به اطراف نگاهی انداخت .باالخره با دیدن میالد که دستبهسـ*ـینه به یکی
از درختهای باغ تکیه داده بود و او را تماشا میکرد ،لبخندی روی لبش نشست و بعد از محکمکردن شنل همرنگ
لباسش به خود ،بهطرف او دوید .روبهرویش ایستاد و نگاهی ذوقزده به تیپ رسمی و جذابش انداخت .با سرخوشی
گفت:
 سالم .چطوری؟ چرا نیومدی داخل؟پوزخند نامحسوسی روی لبهای جهان نقش بست و تکیهاش را از تنهی درخت برداشت.
 گفتم شاید خونوادهت خوششون نیاد .آخه خاطرهی خوبی از آشناییهای دانشگاهی ندارن.ابروهای هستی درهم رفت و غرید:
 چه ربطی داره؟ تو اصالً شبیه اون بزدل بیلیاقت نیستی!دوباره نگاهی به سرتاپایش انداخت و خندید.
 مخصوصاً حاال که اینجوری لباس پوشیدی.دوباره جدی شد و ادامه داد:
 بعدشم! من خیلی وقته که درموردت به همه گفتم .اونا میخوان زودتر ببیننت .اصالً چرا همین االن نمیایببینیشون؟
جهان سرش را به چپ و راست تکان داد.
 امشب نه .ببینم؟ تو اصالً با خودت فکر کردی من واسه چی کوبیدم اومدم تا اینجا؟هستی گیج نگاهش کرد که خندید و ادامه داد:
 یه سورپرایز واسهت دارم!چشمان هستی درشت شد و تکخندهای کرد.
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 چی؟ سورپرایز؟ اونم اینموقع شب؟جهان لبخندی زد.
 من واسه خوشحالی تو هر کاری میکنم.دستش را بهطرف هستی گرفت و ادامه داد:
 زود برمیگردیم.هستی کنجکاو دستش را گرفت و همراهیاش کرد .هر دو سوار ماشین جهان و از باغ خارج شدند .بدون اینکه حتی
ثانیهای شک کنند کسی مخفیانه در تعقیب آنهاست.
***
با بازشدن ناگهانی در ورودی ،در یک آن صدای موسیقی جایش را به سکوت وحشتآوری داد و همهی نگاهها
بهسمت در ورودی تاالر برگشت .یک مرد و یک زن با فرم مخصوص پلیس وارد سالن شدند و پشتسر آنها چهرهی
کیان نمایان شد .پوزخندی که اصالً نشان از خوببودن نیتش نمیداد ،زد و بهطرف کارن و شیدا رفت .نگاهش را به
چهرهی وحشتزدهی شیدا دوخت و ابرو باال انداخت.
 که اینطور! پس پوالی مردم رو باال میکشین و بعدش خیلی راحت تو مهمونیا و عروسیا خوش میگذرونین ،آره؟درسته! چه ترفند جالبی!
مأمور مرد درحالیکه نگاهش میان شیدا و کیان میگشت ،جلوتر آمد و ابروهایش درهم گره خورد.
 ایشون هستن؟کیان سری تکان داد و با قاطعیت گفت:
 بله ،خودشه!کارن نگاهش را به مأمور مرد دوخت و سریع اما قاطع گفت:
 نه ،نه ،اشتباه میکنین! اجازه بدین من توضیح میدم.مأمور زن بدون توجه به حرفها و اصرارهای کارن و زجهها و التماس شیدا به کیان ،دستبندی که همراهش بود را
دور مچ شیدا انداخت و آن را قفل کرد .شیدا را همراه خود بهسمت در خروجی کشید ،درحالیکه تا آخرین لحظه نگاه
اشکآلودش روی چهرهی گیج و منگ همسر و پسرش باقی مانده بود .بعد از خروج آنها ،کیان نگاهی پیروزمندانه
به کارن انداخت و قصد رفتن کرد که با کشیدهشدن مچ دستش توسط کارن ،محکوم به ایستادن و برگشتن بهسمت
نیمرخ درهم او شد.
 وایسا!بدون اینکه بهسمت او برگردد ،در همان حال که با عصبانیت خیره به نقطهای نامعلوم شده بود ،ادامه داد:
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 تو به اون پول احتیاج نداشتی و نداری کیان .از شیدا شکایت کردی که من رو عذاب بدی.نگاه پر نفرتش را به او دوخت و با چشم به اطراف اشاره کرد .آب دهانش را قورت داد.
 و اینجا رو انتخاب کردی ،فقط بهخاطر اینکه بیشتر آبروم رو ببری.کیان نیشخندی زد.
 آره! درست حدس زدی داداش!عقبعقب رفت و با همان پوزخند روی لبش ادامه داد:
 خب جناب سروان!چشمکی زد.
 ببینیم با اینهمه هایوهوی ،واسه زنت چیکار میتونی بکنی.نگاهش را از کارن گرفت و از میان جمعیت متحیر و پچپچکنان ،با قدمهای بلند از تاالر خارج شد.
***
گرم صحبت بود که با صدای زنگ تماس تلفن همراهش ساکت شد و نگاهش را به صفحهی آن دوخت .کارن بود.
با تصور اینکه حتماً از نبودش نگران شدهاند ،بهسرعت پاسخ داد:
 الو؟صدای دورگهای که مدتها بود آن را به فراموشی سپرده بود ،دوباره در گوشش پیچید و نگرانی و ترس را در یک
آن به تکتک سلولهایش تزریق کرد.
 هستی؟ کجایی؟نگران و هول پاسخ داد:
 رفتم یهکم هوا بخورم .چیزی شده کارن؟ کیان ...یهو وسط عروسی سروکلهش پیدا شد.ابروهای هستی باال پرید و تقریباً داد زد:
 چی؟ کیان؟ اونم وسط عروسی شیما و فرزین؟ کارن؟ مطمئنی حالت خوبه؟کارن بیتوجه به پرسشهای هستی غرید:
 اه! لعنت بهش! آخه چرا من احمق تهدیدش رو جدی نگرفتم؟هستی با نگرانی داد زد:
 کارن؟ میگی چی شده یا نه؟ کیان چه غلطی کرده؟957
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 باالخره زهرش رو ریخت هستی! با گیرانداختن شیدا میخواد من رو عذاب بده .اون ...شیدا نمیتونه تو بازداشتگاهدووم بیاره .من باید برم سراغش .یه کاری برام میکنی؟
هستی سریع گفت:
 حتماً! ب ...بگو. میتونی یه چندساعت کوشا رو نگه داری؟ آره ،آره ،االن میام میبرمش!کارن بدون خداحافظی قطع کرد و همان لحظه هستی رو به جهان گفت:
 دور بزن!جهان متعجب نگاهش کرد و خود را به نگرانی زد.
 چرا؟ چیزی شده؟ کوشا ...باید یه چندساعتی نگهش دارم.چشمان جهان برق زد و پوزخند نامحسوسی روی لبش نشست .فرمان را چرخاند و دور زد که با صدای هستی توجهش
جلب شد.
 شرمنده! امشب نمیتونم همراهت بیام.جهان فرمان را دوباره به حالت اولش برگرداند و به هستی خیره شد.
 چرا؟هستی اخمی کرد و توپید:
 همین االن بهت گفتم.جهان ابرو باال انداخت.
 بهخاطر کوشا؟ خب با خودمون میبریمش دیگه.هستی نچی کرد و پیشانیاش را با دست لرزان و یخزدهاش پوشاند .پلکهایش را بست.
 نه .بدجوری به هم ریختم .خیلی نگرانم! اصالً نمیدونم اون کیان لعنتی چی تو سرشه و واسه چی اومده اینجا.کالفه و عصبی پوفی کشید.
 وای خدا!جهان ماشین را کنار جاده متوقف کرد .دستش را روی دست آزاد هستی گذاشت و آن را به گرمی فشرد.
 نگران نباش! درست میشه؛ ولی تو امشب حتماً باید همراه من بیای؛ چون میدونم اگه تنها بمونی ،خودت رو بافکر و خیال خفه میکنی .بعدشم! اونجوری که تو از کارن پیش من تعریف کردی...
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ابرویی باال انداخت و پوزخند کریهی روی لبش نقش بست.
 پس حتماً خیلی راحت از پس مشکل به این کوچیکی برمیاد .الزم نیست نگران چیزی باشی!هستی سرش را باال آورد و مردمک لرزان چشمانش در چشمان جهان قفل شد.
 زندگی کارن بعد از اونهمه ماجرا تازه رنگ آرامش گرفته .حقش نیست دوباره طعم تلخ رنج و سختی رو بچشه.حقش نیست میالد!
جهان صورت هستی را قاب گرفت و با لحن اطمینانبخشی ،زمزمهوار گفت:
 نمیکشه .مطمئن باش!چشمان هستی پر شد و لبخندی کمرنگ اما از ته دل زد.
 خیلی خوبه که هستی میالد .خیلی!جهان لبخندی زد و به جاده اشاره کرد.
 کارن عجله داشت ،درسته؟هستی هول شد و بهسرعت اشکهایش را پاک کرد .آب دهانش را قورت داد و با صدای دورگهای گفت:
 آره ،بریم.جهان استارت زد و بهسرعت مسیری را که رفته بودند ،برگشت .به باغ که رسیدند ،ایستاد و رو به هستی گفت:
 برو! من همینجا منتظرت میمونم.هستی سری تکان داد و بعد از پیادهشدن از ماشین ،بهسمت ورودی تاالر دوید .در را باز کرد و همانجا ایستاد .دیگر
خبری از موسیقی و شور و هیجان نبود و جای آن را چهرههای درهم و ساکت گرفته بود .نگاهی به اطراف انداخت
و چشمان نگرانش در میان جمعیت ،چهرهی بچگانهی کوشا را جستوجو میکرد .وقتی او را کنار فرزین و شیما دید،
بهطرفش دوید و با مهربانی صدایش کرد.
 عزیزم؟کوشا که انگار با دیدن هستی معجزهای از آسمان برایش نازل شده بود ،تند بهطرفش دوید و خود را در آغـ*ـوش
گرم هستی انداخت.
 خاله؟ مامانم رو تجا بُلدن؟ بابام تجا لفت؟هستی موهایش را با مالیمت نوازش کرد و لبخند مهربانی زد.
 یه کار مهم داشتن .تا وقتی کارشون تموم بشه ،تو پیش من میمونی.کوشا را از خود جدا کرد و دستی نوازشگرانه روی گونهی سفید و نرمش کشید.
 بریم؟959
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کوشا سری تکان داد و هستی که برای بغـ*ـلکردنش روی زانو خم شده بود ،از جا برخاست .نگاهی به فرزین و
شیما انداخت و لبخند کمرنگی زد.
 ممنون که تا اومدنم مراقبش بودین و...نگاهش غمگین شد.
 متأسفم مراسمی که اینهمه مدت منتظرش بودین ،اینجوری به هم ریخت.فرزین سری تکان داد .شانه باال انداخت و تکخندهای تلخ کرد.
 باالخره اینم یه جورشه!شیما که ناراحتی و غم در چشمانش فریاد میزد ،دستان هستی را میان دستانش فشرد و خیرهاش شد.
 ممنون که مراقبشی! اگه موقعیت دیگهای بود حتماً خودم پیشش میموندم؛ ولی االن...نگاهی به اطراف انداخت و آهی کشید.
 میبینی که!هستی دستانش را به گرمی فشرد و لبخند مهربانی زد.
 میدونم! درکت میکنم شیما!نگاهی به کوشا انداخت و دوباره به چشمان غمگین شیما خیره شد.
 و این رو مطمئن باش که تو براش بهترین خالهی دنیا بودی و هستی و خواهی بود.شیما لبخندی زد و به کوشا خیره شد .خم شد و بوسـ*ـهای آرام روی پیشانیاش نشاند.
 مراقب خودت باش عزیزم! نبینم شیطونی کردیا!کوشا مظلوم سری تکان داد و بعد از خداحافظی هستی با فرزین و شیما ،به تبعیت از او ،با همان لحن بچگانهاش
خداحافظی کرد و دست در دست هستی به راه افتاد .از تاالر خارج شدند و بهسمت ماشین جهان رفتند.
جهان با دیدن آنها از پشت شیشهی دودی ماشینش ،پوزخندی زد و خطاب به فرد پشت خط ادامه داد:
 آره ،باورت شه .نمیدونم چهجوری؛ اما اون بچهی چندش خیلی راحت ،اونم با دستای باباجونش تو داممون افتاد.االنم باید قطع کنم؛ چون قیافهی نحس جفتشون جلو چشمامه.
این را گفت و تلفن همراهش را قطع کرد .هستی بعد از بازکردن در ،کوشا را روی صندلی عقب نشاند و خودش کنار
جهان نشست .جهان به عقب برگشت و لبخندی بیشتر شبیه به یک نیشخند نفرتانگیز زد.
 -چطوری آقاکوشا؟
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در پاسخ به سکوت مظلومانهی او ،لپش را آرام کشید و با چشمان مشکی پر شرارتش در آن دو تیلهی آبیآسمانی
غمگین که مطمئن بود میراث پدرش است و این موضوع نفرتش را از آن چشمان معصوم چندین برابر میکرد ،خیره
شد.
 ناراحت نباش! تا وقتی ما برگردیم ،مامان و بابات هم اومدن.و در خیالش بیرحمانه «به همین خیال باشی» نثار آن طفل دوسالهی از همهجا بیخبر کرد .بهسمت فرمان برگشت
و استارت زد .کمی که از بهراهافتادنشان گذشت ،هستی متوجه کموکمترشدن تیر برقها ،فاصلهافتادن میان خانهها و
دورنمای کارخانهها شد و ابروهایش درهم رفت .نگاه متعجبش را به جهان دوخت و با لحنی پرسشی ،آمیخته با اندکی
ترس که سعی در پنهانکردنش داشت ،اعتراض کرد.
 میالد؟ دا ...داریم از شهر میریم بیرون؟سکوت خونسرد و وحشتآور جهان تپش قلب بیقرارش را بیشتر کرد و بیاراده تن صدایش باال رفت.
 وایسا ببینم! داری من رو کجا میبری؟و باز هم سکوت مرگبار جهان او را به کشیدن فریاد بلندی که تن نحیف کوشا را به لرزه انداخت ،وا داشت.
 میالد؟ مگه با تو نیستم؟ معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟وقتی بیمحلی او را دید ،بهسمت در حمله کرد؛ اما طولی نکشید که به خود آمد و با پیبردن به قفلبودنش از
کلنجاررفتن با دستگیرهی بیدفاعش دست کشید .هنوز گیج و منگ بود که با صدای متفاوت جهان ،آوایی که دیگر
عشق ،مهربانی و محبت در آن موج نمیزد و در عوض ترس به جانش میانداخت ،به خود آمد.
 اونم سعی داشت همینجوری از دستم در بره.وحشتزده و عصبی نگاهش کرد که پوزخند روی لبانش ،میان نیمرخ چهرهی تاریک و روشن و چشمان مشکی
براقش ،بیشتر نمایان شد.
 جالبه ،نه؟ و جالب تر اینکه همسر واقعی کارن رو هم دقیقاً همینجوری از چنگش در آوردم .وسط عروسی!نگاه غریبه و پرنفرتش را به هستی دوخت و نیشخندی زد.
 عروسی خودش!ابرو باال انداخت.
 منتهی یه کوچولو خشنتر .در واقع خیلی بیشتر از یه کوچولو خشنتر.هستی که حاال همهچیز را فهمیده و به هویت اصلی مرد روبهرویش پی بـرده بود؛ اما سعی داشت خودش را به
نفهمی بزند و زیر بار نرود .لرزان غرید:
 م ...منظورت چیه؟961
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و جملهی آخر جهان ،تیر خالصی بر باورهای خالص و زیبایش نسبت به او بود.
 منظورم رو خیلی خوب میدونی عشقم! تو از همهچی خبر داری.زبانش قفل شده بود و حتی بهسختی نفس میکشید .دستان لرزانش را جلوی دهانش گرفت و فقط قادر بود بیصدا
اشک بریزد .بعد از اتفاقی که برای برادرش افتاد ،این مرد تنها کسی بود که توانست او را از باتالق غم و اندوهی که
برای خود ساخته بود و در آن دستوپا میزد ،بیرون بکشد ،درحالیکه خودش مسبب تمام آن سیاهیها بود؟ مگر
میشد؟ مگر امکان داشت چنین سرنوشت شوم و نفرینشدهای؟ جایی میان مه و غبار که تاریکی هوا هم به
نامشخصبودن آن دامن میزد ،نگه داشت و از ماشین پیاده شد .هستیِ گریان و رنگپریده را از ماشین بیرون کشید
که همزمان دست دیگری در عقب را باز کرد و بازوی ضعیف کوشا را با بیرحمی گرفت.
 اینجا رو داشته باش .یه طعمهی لذیذ کوچولو!نگار بچه را که حاال اشکهای داغ و کودکانهاش چهرهی زیبایش را پوشانده بود ،از ماشین بیرون کشید و رو به
جهان چشمکی زد.
 کبابش کنم یا...نگاهش را به چشمان وحشتزده و درخشان کوشا دوخت و پوزخندی زد.
 زندهزنده بجوئمش؟بعد هم ردیف دندانهای باال و پایینش را ناگهانی روی هم زد تا او را بیش از پیش به وحشت بیندازد که موفق هم
شد .هستی با صدایی دورگه و لرزان ترکیب از جیغ ،التماس و ناله فریاد زد:
 با اون بچه کاری نداشته باش .بهش دست نزن کثافت!با سیلی محکمی که حوالهی گونه ی خیسش شد ،جیغ خفیفی کشید و در یک آن روی زمین پرت شد .دستش را
روی گونهی متورم و لبهای خونآلودش گذاشت و نگاه شوکهاش تا ثابتشدن در چشمان وحشی جهان باال آمد.
جهان انگشت اشارهاش را به تهدید تکان داد و غرید:
 با خواهر من درست حرف بزن دخترهی احمق! حرف دهنت رو اول مزهمزه کن ،بعد به زبون بیار ،گرفتی؟بازویش را گرفت و پشتسر نگار که کوشا را با بیرحمی از کتف گرفته بود و میان هوا و زمین باال میبردش ،از کوه
باال رفت .همان کوه معروف با ساختمان قصرمانند و نفرینشدهای در باالیش .همان کوهستان سردی که انگار تغییر
فصلها برایش معنایی نداشت و هر بار با باد استخوانسوز و مه غلیظِ وحشتآورش از میهمانان این عمارت طلسمشده
پذیرایی دلچسبی میکرد .همان زمین بیرونق و خشک و سختی که هنوز قرمزی خونهای بیگـ*ـناه ریخته شده
بر روی آن پاک نشده بود و بعد از گ ذشت دوسال و چندماه ،انگار قرار بود بار دیگر میزبان اتفاق ناخوشایند و
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بیرحمانهای باشد .وقتی به باالی کوه رسیدند ،دیگر نایی برای هستی درمانده و بیجان نمانده بود .نگار رو کرد به
جهان و لبخند کجی زد.
 میخوام یهکم با این بچه خوش بگذرونم .فعالً!پوزخند نفرتانگیز جهان با صدای جیغ و دویدن هستی بهسمت نگار و کوشا همراه شد .قبل از اینکه فرصت کند،
دست کوچک و سرد کوشا را میان دستانش بگیرد و مانع از بردنش شود ،جهان بازویش را کشید و اجازهی این کار
را به او نداد .شانههایش را گرفت و او را سـ*ـینهبهسـ*ـینهی خود محکوم به ایستادن کرد .با غیض دندانهایش را
روی هم سایید و خیره در چشمان دریاییاش غرید:
 میدونی چرا خواستم با این اسم من رو بشناسی؟ هوم؟بازوهایش را بیشتر فشرد و تکخندهی هیستریکی سر داد.
 چون با همین اسم پسرعموی عین خودت احمقت هم گول خورد و به دامم افتاد .یادت میاد ،نه؟با شدت تن یخزده و لرزان او را درست روی همان زمین سختی که روزی میهمان تن گرگرفته و غرق در خون هومن
بود ،انداخت و خشمی را که بعد از گذشت چندینسال همچنان همانند روزهای اول میان وجودش شعله میکشید،
باالخره با فریادش بیرون ریخت.
 میبینی؟ اینجا درست همون جاییه که سه سال پیش خون برادر  26سالهت روی زمینش ریخته شد.اشک برای هزارمینبار در این شب لعنتی میان چشمان هستی حلقه زد و راه خود را بر روی گونههای یخزدهاش پیدا
کرد .جهان با غیض و عصبانیت بیشتری که در صدایش مشهود بود ،فریاد زد:
 حقش بود! باید این کار رو جلوی چشمای عموی آشغالت میکردم تا بفهمه یتیمکردن دوتا بچهی بیکسوکار چهعاقبتی داره .باید اون بالها سرشون میاومد تا اون کارن احمق بفهمه فضولیکردن و سرککشیدن تو کار من
بزرگترین اشتباه کل زندگیش بوده؛ اما از دستم در رفت .در رفت و من مجبور شدم یه بار دیگه واسه انتقامگرفتن
ازش انتظار بکشم؛ اما این دفعه دیگه نه خبری از پلیس هست و نه یه پدر پشیمون که لحظه آخر وجدان
گوربهگورشدهی احمقانهش بخواد از خواب ناز بیدار شه .اینبار فقط شما هستین و من و نگاری که قراره برندهی راند
آخر این بازی باشیم .خب! بگو ببینم عشقم! دوست داری با چه روشی به دست معشوقت عذاب بکشی و بعدم کشته
بشی؟
ابرو باال انداخت.
 انتخاب با توئه و منو هم آزاد.سرش را کنار گوش او برد و هرم نفسهای داغش به گردن یخزدهاش خورد.
 میبینی چقدر دوستت دارم؟!963
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هستی با آخرین توانی که داشت ،حرصی او را به عقب هل داد و با چشمان اشکی و پر نفرت و صدای خشدارش
فریاد زد:
 گمشو! نزدیک من نیا!اشکهایش شدت گرفت.
 باورم نمیشه چ ...چندین ماه ب ...به آدمی دل بستم ک ...که خون ...خون تنها ب ...برادرم رو ریخت و اَ ...ازشسیراب شد .باورم نمیشه!
جهان بعد از چند لحظه مکث خندید.
 اینا رو بیخیال! یه فکر خوب به سرم زد.صورتش را به صورت وحشتزدهی هستی نزدیک کرد و چشمکی زد.
 نظرت راجع به یه شب دونفرهی عاشقانه چیه؟رنگ از رخ هستی پرید و لحظهای قلبش از کوبش ایستاد .جهان پوزخندی زد و انگشت اشارهاش را روی لبش کشید.
 آبرو ...آخرین ریسمان پوسیدهایه که خونوادهی احمدی واسه نگهداشتن اعتبارش بهش چنگ میزنه.ابرویی باال انداخت.
 مگه نه؟روبهروی هستی زانو زد و انگشتش را نوازشگرانه روی گونهی منجمد و رنگپریدهی او کشید.
 برای نابودی این خونواده ،این آخرین ریسمان کهنهی پوسیده هم باید پاره بشه.***
کوشا را داخل اتاق هل داد و بعد از واردشدن خودش او را بهسمت دیوار هدایت کرد .وقتی از چسبیدن کمرش به
دیوار سرد و رنگورورفته مطمئن شد ،روبهرویش زانو زد .چانهاش را گرفت و صورتش را باال آورد.
 ببینمت!نگاهش در نگاه بارانی پسربچه قفل شد و کمی چانهاش را فشرد.
 خب اینجا یه پسر کوچولوی ملوس داریم که عاشق بابا و مامانشه ،مگه نه؟وقتی جوابی از طرف او نشنید ،اخم غلیظی کرد و چانهاش را بیشتر فشرد که نالهی خفیفی از گلویش بیرون آمد.
غرید:
 نمیخوای جواب بدی؟ نکنه مامانبابات یادت ندادن جواب بزرگترت رو بدی؟کوشا همانطور که مانند ابر بهاری اشک میریخت ،تندتند سرش را تکان داد که نگار چانهاش را رها کرد و لبخند
کجی زد.
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 حاال شدی پسر خوب! خب؟ پس گفتی عاشق مامانباباتی .میدونی بابات یه بار اومده اینجا؟کوشا سرش را به چپ و راست تکان داد و با وحشت به نگار خیره باقی ماند .نگار دستش را بهسمت کیف مشکیرنگش
برد و سرنگی از آن بیرون آورد .بعد از آمادهکردن سرنگ ،دست لرزان کوشا را گرفت و آستین پیراهنش را باال زد.
 خب ...من قراره چیزی رو بهت بدم که متأسفانه نشد به پدرت تقدیمش کنیم؛ چون بدنش قویتر از تو بود.سوزن را بهسمت رگ دستش برد و لبخندی شیطانی زد.
 البته بهتر! آخه اینجوری بیشتر عذاب میکشه.یک ثانیهی دیگر تا فروکردن تیزی سرنگ میان پوست ظریفش باقی مانده بود که با صدای گوشخراش برخورد
چیزی شبیه به یک ظرف روی زمین ،دستان نگار از حرکت ایستاد .نگاه تیزش بهسمت در نیمه باز برگشت و از
همانجا به منبع آن صدای عمدی که حتماً از آشپزخانه بود ،خیره شد .با شک به اینکه کسی مخفیانه وارد عمارت
شده ،از جا برخاست و بهطرف در رفت .نگاهی به آشپزخانه انداخت؛ اما چیز مشکوکی جز بشقاب استیلی که روی
زمین افتاده بود ،توجهش را جلب نکرد .نگاهی به کوشا انداخت و بعد از قفلکردن در به رویش ،بهطرف آشپزخانه
رفت .با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت و سپس وارد شد .چند قدم برداشت که ناگهان با برخورد شی محکمی از
پشتسر به گردنش ،دادش به هوا رفت و با ازدستدادن تعادلش پخش زمین شد.
قبل از اینکه به خود بیاید و اتفاق افتاده را هضم کند ،دست ظریفی کلید را از میان انگشتان بیجانش قاپید و صاحب
آن بهسرعت بهطرف اتاقی که کوشا داخل آن زندانی شده بود ،دوید .حتی از پشت دید تارش هم قادر بود به راحتی
چهرهی دختر جوان را تشخیص دهد .همان شخصی که با وجود تمام سختیاش ،خود را در صندوقعقب ماشین نگار
جا کرده بود تا برای نجات کوشایی که بو برد در خطر است ،به اینجا برسد .نیشخند بیجانی روی لبهای رنگپریدهی
نگار نشست و زمزمه کرد:
 اشتباه خیلی بزرگی کردی شیوا! خیلی!شیوا بهسرعت کلید را داخل قفل انداخت و در را باز کرد که با دیدن چهرهی گریان کوشا ،نگاهش طلسم شد .انگار
کارن کوچک را روبهرویش میدید و هیجان و شوق وصفناشدنیاش از این دیدار زبانش را بند آورده بود .غافل از
مکان و زمان با لـ*ـذت محو تماشای او بود که صدای لرزان و هیجانزدهی کوشا در یک آن قلب بیقرارش را از
جا کند.
 مامانی!مامان؟ درست میشنید؟ این صدای کودک دوسالهی کارنش بود که او را مادر خود خطاب میکرد؟ گرمای جوشش
اشک را بر گونهی یخزدهاش احساس کرد و خندید .همزمان با دویدن کوشا بهسمتش ،بهطرفش پرواز کرد و تن سرد
او را با گرمای وجودش به آتش کشید .موهای نرم و طالییرنگش را نوازش کرد و بوسـ*ـهی ی آرامی روی آنها
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کاشت؛ اما این احساس ناب و خالص چند لحظهای بیشتر دوام نداشت .چرا که با احساس سوزش و درد بدی میان
پهلویش ،چشمان دردمندش باز شد و نگاهش روی پهلوی غرق در خونش سر خورد .سرش را به عقب برگرداند که
نگار همان لحظه با اسلحهای که میان دستش خودنمایی میکرد ،از جا برخاست و همزمان با سیاهیرفتن چشمانش،
سر سنگین شدهاش را میان دستانش فشرد .چشمانش را با درد باز و بسته کرد و غرید:
 به نفعته هیچ غلط اضافهای نکنی شیوا؛ وگرنه هم خودت میمیری ،هم اون بچه.شیوا بهسرعت کوشا را بغـ*ـل کرد و با وجود دردی که میان تمام وجودش میپیچید ،با تمام قدرت بهسمت در
خروجی عمارت دوید.
***
با عصبانیتی که وجودش را ذرهذره مانند خوره میجوید ،فرمان را میان انگشتانش فشرد و سعی در باورکردن تصویر
غیرقابل باوری که مقابل دیدگان سرخش خودنمایی میکرد ،داشت .این واقعاً سایه بود؟ واقعاً همسرش بود که کنار
این مرد غریبهی آشنا ،در ماشین نشسته و از میان جادههای خاکی بهسمت مقصدی که شوهرش نمیدانست کجاست،
در حرکت بود؟ نه ،این مسلماً سایه نبود .همسرش چنین خـ*ـیانـت بزرگی در حق او نمیکرد .او هیچگاه با همکار
مردی که سه سال پیش خون آنها را در شیشه کرد ،مقصد و هدف مشترکی نداشت ،ندارد و نخواهد داشت .اینها
باورهای قلب پاک و عاشقش بود؛ درحالیکه دیدگان متحیرش چیز دیگری میگفت .از همان لحظهای که پشتسر
او رفت ،تا رسیدن به مردی که همسرش را با خود برد ،هزاران سؤال بیجوابِ نفرتانگیز میان ذهنش نقش بسته
بود و در پی یافتن پاسخی برایشان که بتوان به آن دل خوش کرد ،با حسی غریب و قلبی لرزان راهی جادهها شده
بود .پاسخی که خوب میدانست قرار نیست قلب بیقرارش را آرام کند؛ اما باز هم برای رسیدن به آن دستوپا میزد
و احتماالً دلیلی بدون منطق که باید منطق سختگیرش را قانع میکرد.
***
پوزخندی زد و رو به هستی ادامه داد:
 کارن باالخره تونست خودش رو جمعوجور کنه ،بقیه هم همینطور؛ اما آبرویی که بر باد رفته رو دیگه با هیچینمیشه جمعش کرد.
مچش را گرفت و بهزور از روی زمین بلندش کرد.
 و بعد از تو ،دیگه نوبیتم باشه ،نوبت اون دخترهی چموشه ...سارا!چشمان وحشتزدهی هستی گرد شد و همزمان با قورتدادن آب دهانش ،سرش را بهطرفین تکان داد .جهان
نیشخندی زد و مچ دست ظریفش را بیشتر میان انگشتان قدرتمند خود فشرد.
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 آره ،درست شنیدی! سارا ...همون دختری که تو اوج بدبختی یهو مثل معجزه وسط زندگیتون پرید و نجاتتون داد.حاالم قراره همونطور که اومد ،همونطورم یهویی غیبش بزنه.
چشمان پر شرارتش درخشید و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 آخه انگار به کارای یهویی خیلی عالقه داره.هستی تمام قدرتش را در دستانش جمع کرد و با یک حرکت خود را از اسارت دستان جهان آزاد کرد .قبل از اینکه
جهان فرصت نشاندادن عکسالعملی را پیدا کند ،دامن لباسش را باال گرفت و با دو از آنجا دور شد .هر چه جلوتر
میرفت ،سراشیبی کوه تندتر و دویدن با آن کفشهای پاشنه بلند برایش سخت تر میشد .بهناچار ایستاد و مشغول
در آوردن کفشهایش شد که با انداختن نگاهی به پشتسر و جهانی که هر لحظه به او نزدیکتر میشد ،چشمانش
درشت شد و قلبش ریخت .بهسرعت از جا برخاست و پا به فرار گذاشت؛ اما با فرورفتن تیزی سنگی کف پاهای
یخزدهاش دادش به هوا رفت و تعادلش را از دست داد .چیزی به افتادنش نمانده بود که دست مردانهای بازویش را
کشید و مستقیم در آغـ*ـوش صاحب آن دست افتاد .نگاه وحشتزدهاش باال آمد و در یک جفت چشم سبزرنگ
نگران قفل شد .مهیار نفسنفسزنان آب دهانش را قورت داد .بازوهای هستی را گرفت و نگاه مضطربش روی پای
خونی او سر خورد .سرش را باال آورد و دوباره خیرهی چشمانش شد.
 حالت خوبه؟ میتونی راه بری؟هستی گیج و منگ و بیفکر سری تکان داد که مهیار بدون ازدستدادن حتی ثانیهای ،دستش را کشید و او را بهسمت
ماشین خود هدایت کرد.
 پس بدو!با رسیدن به ماشین رهایش کرد و بهطرف در سمت راننده دوید .آن را باز کرد و همزمان هستی را مخاطب قرار داد.
 بشین!با لحن قاطع و نگران هستی قبل از نشستن ،میان راه متوقف شد.
 چرا؟ چرا باید به یه غریبه اعتماد کنم و تو ماشینش بشینم؟مهیار سرش را باال آورد و ابروهایش را درهم کشید.
 ببینم...اشارهای به جهان که هر لحظه به آنها نزدیکتر میشد ،کرد و ادامه داد:
 مگه تو نمیخوای از شر اون آدم خالص شی؟نگاه هستی رنگ نگرانی گرفت و بهطرف جهان برگشت که مهیار نفسش را بیرون فرستاد و غرید:
 خوبه! پس سوار شو!967

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

هستی با تردید در را باز کرد و نشست .همزمان مهیار هم پشت فرمان جای گرفت و استارت زد.
 باید براش تله بذاریم و به بهونهی فرار خودمون تا یه جایی بکشونیمش .این دفعه دیگه کارش تمومه!ماشین از جا کنده شد و سرعتش هر لحظه باالتر رفت .مهیار تلفن همراهش را از جیب شلوارش بیرون کشید و به
آنتنی که تنها یک خطش پر شده بود و همان هم گاهی میرفت ،خیره ماند .بعد از گرفتن تماس با ادارهی پلیس ،از
آینهی جلو به پشتسر و ماشین پر سرعت جهان چشم دوخت .با نگرانی سرعتش را باال برد و همزمان تماس برقرار
شد .پس از شرح موقعیت مکانیشان و درخواست نیرو ،تلفن را قطع کرد و تمام تمرکزش را به رانندگیاش داد که با
صدای هقهق آهسته اما جگرسوزی نگاهش به نیمرخ خیس از اشک هستی کشیده شد.
 چی شده؟وقتی سکوت هستی را دید ،در پرسیدن سؤالش مصممتر شد.
 پرسیدم چی شده؟!اخم غلیظی میان پیشانیاش نشست و غرید:
 میالد اذیتت کرده؟هستی آهسته سرش را به چپ و راست تکان داد و پلکهای خیسش را روی هم فشرد.
 چرا؟ چرا هر دفعه این اتفاق میفته؟ چرا هر بار که یکی رو باور میکنم و با تمام وجود عاشقش میشم ،حتماً بایدگند بزنه به تصوراتم ازش؟ چرا درست وقتی که حس میکنم اوضاع داره قشنگ میشه ،دوباره همهچی تو سیاهی
فرو میره؟
مهیار نفسش را بیرون فرستاد و آب دهانش را بهسختی از میان بغضی که تازه در گلویش جا خوش کرده بود ،قورت
داد تا صدایش نلرزد.
 شاید بهخاطر اینه که هربار واسه فرارکردن از غم و غصههات ،کوکورانه به هر چی دم دستت اومده چنگ زدی،بدون اینکه به خودت جرئت بدی اطرافت رو روشن کنی تا واقعیتش رو ببینی .با انتخابای اشتباه ...خودت مقصر درد
و عذاب خودت شدی.
هستی نگاهش را به او دوخت و در مقابل صراحت کالمش ،مقاومتی در برابر شکستن مجدد بغضش نداشت .نگاهش
دردمند و لرزش در صدایش مشهود بود.
 من فقط دنبال یه نور امید بودم .هر چند کوچیک .یه تکیهگاه محکم میخواستم تا بتونم خودم رو سرپا نگه دارم؛اما هر بار یه دیوار کاهی پشتسرم بود که با یه نسیم بهاری فرو میریخت ،به هرچی و هرکی اعتماد کردم ،جوابش
رو با شکستن قلبم گرفتم.
بینیاش را باال کشید و اخم کرد.
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 اصالً چرا دارم اینا رو به تو میگم؟!دستی به صورت خیسش کشید .موهایش را پشت گوشش فرستاد و تکسرفهای کرد.
 دیگه نمیخوام به کسی اعتماد کنم ...هیچوقت!مهیار لبخند کمرنگی زد و سر تکان داد.
 درسته! این بهترین کاره!سکوتی چند ثانیهای میانشان برقرار شد که ناگهان هستی با یادآوری حرفهای جهان ،وحشتزده آن را شکست.
 وای! سارا! ب ...باید بریم سراغش.چشمهای مهیار درشت و متعجب شد .چهرهی رنگپریدهی هستی را از نظر گذراند.
 سارا؟ سارا دیگه کیه؟ سارا فرشتهی نجات ما بود .بهخاطر همینم هست که میالد بهش پیله کرده .باید پیداش کنیم ...قبل از اینکه بالییسرش بیاد.
مهیار خواست حرفی بزند که با پیچیدن صدای گوشخراشی در سرش و همزمان ،بههمخوردن تعادل ماشین و جیغ
هستی ،نگاه وحشتزدهاش را از آینه به پشتسر و اسلحهی داخل دستِ بیرون آمده از شیشه ماشین جهان دوخت؛
اما جهان به او مهلت نداد و همانطور که هر لحظه به ماشین آنها نزدیکتر میشد ،تیر بعدی را حوالهی تایر سالم
عقب ماشین کرد و با این کار سرعتشان را بهطور ناگهانی پایین آورد .مهیار که دیگر کنترلی روی یک ماشین با دو
تایر عقب پنجر نداشت ،وحشتزده و بیهدف فرمان و دنده و کالج را به بازی گرفته بود که با پیچیدن ماشین جهان
روبهروی ماشینش ،محکوم به ایستادن شد .جهان لبخند کجی روی لبهایش نشاند و اسلحه به دست از ماشین پیاده
شد .بهطرف آنها آمد و با صدای بلند ،طوری که مهیار به خوبی متوجه شود ،او را مخاطب خود قرار داد.
 اینجا دیگه آخر خطه مأمور نفوذی اداره پلیس! از ماشین پیاده شو و به قول همکارات ،دستات و روی سرت بذار وهر چه سریعتر تسلیم شو.
هستی نگاه وحشتزدهاش را به مهیار که همزمان بهسمت او برگشت ،دوخت و آب دهانش را قورت داد .مهیار دست
هستی را گرفت و با فشردن آن سعی داشت آرامشی که خودش هم نداشت ،به وجود او تزریق کند .جهان جلوتر آمد
و در سمت مهیار را باز کرد .همزمان با گرفتن اسلحه بهسمتش ،چینی میان پیشانیاش انداخت و لبخند کجی زد.
 یاال! بسه دیگه پسر! میدونم سخته؛ ولی باید قبول کنی که اینجا دیگه آخرشه.وقتی عکسالعملی از طرف مهیار ندید ،هدف نگاه و اسلحهاش را به هستی تغییر داد و خیره به چشمان وحشتزدهاش
ادامه داد:
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 تو یه چیزی بهش بگو هستی! درسته خانوادههامون داستانای خیلی جالب و هیجانانگیزی باهم داشتن؛ ولیباالخره هر داستانی یه پایان داره.
پوزخندی زد.
 پایانی که من براش نوشتم و قراره اجراش کنم. اشتباه نکن! تو یه زمانی نویسنده و نقش اصلی این داستان بودی جهان!و این نوای آشنا ،صدای قاطع و محکم یک دختر بود که نگاه متعجب او را مجاب به برگشتن بهطرف خودش کرد.
مهیار و هستی از ماشین پیاده و متعجب به آن دونفر خیره شدند .مهیار هنوز هم نمیتوانست حضور دختری که حتی
تا همین چند لحظه پیش شک داشت طرف میالد است ،در این مکان و زمان را هضم کند و شوکه ،تنها نظارهگر
ماجرا بود .هستی هم که گیج و بیخبر از همهجا ،ناجی زندگیشان را که دختری هم سنوسال خودش بود ،برانداز
میکرد .همزمان با برخورد نگاه جهان و سایه به یکدیگر ،سایه خشاب اسلحهای که جهان را با آن هدف گرفته بود،
کشید و جملهاش را ادامه داد:
 ولی این ما هستیم که پایانش رو رقم میزنیم.سرش را بهسمت چپ خود متمایل که همزمان شهاب با نگاهی که به زمین دوخته شده بود ،از پشت او نمایان شد
و خشاب اسلحهای که برعکس سایه همچنان آن را پایین نگه داشته بود ،با آرامش و حوصله کشید.
 یادمه جی.اس همیشه موقع شطرنج یه حرف جالبی میزد .می گفت ...یه پادشاه هیچوقت شکست و پایان خودشنمیبینه و یه سرباز ،همیشه یه سرباز باقی میمونه؛ ولی اون اشتباه میکرد.
نگاهش را باال آورد و همزمان ،جهان را هدف گرفت.
 چون وقتی یه سرباز به آخر رسید ،میتونه وزیر بشه و همهی قوانین رو به هم بریزه.نیشخندی زد.
 و اونجاست که پادشاه مخالف ،باید شکست رو بپذیره .جهان بدون ذرهای ترس ،نیشخندی روی لبش نشاند وبهطرف شهاب قدم برداشت .با فاصلهی یک متری از او ،درست مقابل اسلحهاش ایستاد و نگاهش در نگاه پر نفرت
او قفل شد.
 خــ*ـیانـت ...الاقل توقعش رو از تو یه نفر نداشتم.شهاب اخم غلیظی کرد و توپید:
 خفه شو! زندگی من بهخاطر خودخواهی و حیلهی تو به کثافت کشیده شد .تو ...توی آشغال حتی الیق یه مرگراحتم نیستی .قرار بود خیلی وقت پیش بری به درک؛ اما از ترس کارن فرار کردی .فرار کردی و نتونستیم گیرت
بندازیم.
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همین جمله برای جهان کافی بود تا از کوره در برود .اسلحهاش را باال آورد و فریاد زد:
 هی بچه! این من بودم که تو رو آدم کردم ،حاال واسه خودم شاخ و شونه میکشی؟سایه قدمی به جلو برداشت و با آرامش و شجاعتی که تمرینات زیاد در طی این سه سال برایش به ارمغان آورده بود،
دست روی اسلحهی جهان گذاشت و آن را پایین آورد.
 آروم ...دورهی رئیسبازیت به سر رسیده جناب!جهان سرش را چرخاند و حاال از نزدیک ،محو آن تیلههای سیاه آشنا شد .نگاهی که بار قبل غم و اشک و اینبار
نفرت و نترسبودن در آن موج میزد .سایه فکرش را خواند و پوزخندی زد.
 من رو یادت میاد؟ بهت گفته بودم باالخره تقاص گناهت رو پس میدی...در یک حرکت اسلحهاش را باال آورد و درست روی پیشانی جهان گذاشت .از میان دندانهای قفلشدهاش غرید:
 تموم این مدت سایهی وجود نحست شده بودم و انتظار میکشیدم؛ اما امروز دیگه وقتشه.با انگشتش ماشه را نوازش کرد و زمزمهوار گفت:
 اجلت سر اومده آشغال!ماشه را به آرامی فشرد که با صدای جیغ ناگهانی ترمز یک ماشین و سپس بههمخوردن درِ آن و پیچیدن نوای آشنایی
در گوشش ،انگشتانش قبل از آخرین حرکت تا مرگ حتمی جهان متوقف شد.
 نه سایه! صبر کن!نگاهش را به چهرهی پریشان و نگران پرهام دوخت و اشک در چشمانش حلقه زد.
 همه ی ما تو این منجالب خونین فرو رفتیم پرهام ...عشق پاک تو بهخاطر انتقام من به کثافت کشیده شد و من...صدایش لرزید و اولین قطرهی پرحسرت اشکش سرازیر
شد.
 من بهخاطر آدمی که لیاقت هیچ محبتی رو نداشت ،وسط این بازی نحس افتادم .متأسفم پرهام! بابت همهچی.پرهام با قدمهایی لرزان جلو آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد.
 نه ...نه سایه! الزم نیست متأسف باشی .ه ...هنوزم دیر نشده ...این حس نفرت و انتقام ،نباید ...نباید اون آدم بدیکه نیستی رو ازت بسازه.
کف دستهایش را برای منع سایه جلو آورد و ادامه داد:
 تو ...تو فقط اسلحهت رو بیار پایین ،م ...من خ ...خودم بهت قول میدم که...سایه لبخند تلخی زد و میان حرفش پرید.
 میبینمش پرهام! مدتهاست که میبینمش!971
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پرهام متعجب آب دهانش را قورت داد و لبهای خشکش را از هم گشود.
 چی ...چی رو؟ اون جغد شومی رو که لب دیوار سرنوشتمون نشسته .من و تو ...هیچوقت قرار نیست اون آیندهی زیبایی کهانتظارش رو میکشیدیم ،با هم بسازیم .من ...من تموم این مدت فقط داشتم خودم و گول میزدم.
پرهام که تازه دلیل و منظور سایه از حرفهای عجیبش راجع به بچه را فهمیده بود ،ابروهایش باال پرید و وحشتزده
توپید:
 نه ...نه سایه! قرار نیست هیچ اتفاقی برات بیفته .تو فقط ...فقط باید به حرف من...صدای شلیک گلوله و پخششدن مایع قرمزرنگی روی صورت و لباسش ،رشتهی کالمش را برید و زبانش را قفل
کرد .نفسکشیدن از یادش رفت و نگاه وحشتزدهاش ،روی جسم متالشیشده و غرق در خون افتاده بر زمین ثابت
ماند .واقعیت داشت؟ نه ،باور نمیکرد .باور نمیکرد که همسرش در چند ثانیه ،آن هم درست جلوی چشمانش ،تبدیل
به قاتل بزرگترین دشمنشان شده باشد .چشمهای راستگویش اینبار دروغ میگفتند .آری! این دروغی بیش نبود.
هنوز میان باورکردن و نکردن تصویر مقابل چشمانش گیر افتاده بود که با صدای شلیک گلولهی دیگری ،نگاهش
باال آمد و قلبش ریخت .رنگ از رخ سایه پرید و با پیچیدن درد بدی میان کمرش ،بیاختیار دست بیجانش بر
شکمش قرار گرفت و روی زمین زانو زد .پرهام اسم سایه را از اعماق وجود دردمندش فریاد زد و وحشت زده بهطرفش
دوید.
روبهروی جسم نیمهجانش زانو زد و با نگرانی بازوهایش را فشرد.
 طاقت بیار عزیزم! طاقت بیار!نگاهش را برای لحظهای از چشمان دردمند او گرفت و خطاب به مهیار فریاد زد:
 چرا وایسادی من رو نگاه میکنی؟ زنگ بزن اورژانس!شهاب که رگههای قرمز خشم میان چشمان وحشتزدهاش موج میزد ،رد تیری که شلیک شده بود را گرفت و به
چهرهای آشنا رسید .اخمهایش درهم رفت و زیر لب غرید:
 متین!ناگهان با غیض بهطرفش حملهور شد و فریاد زد:
 خودم دخلت رو میارم حرومزادهی عوضی!اما متین از فرصت پیش آمده تا رسیدن شهاب سوءاستفاده کرده و اینبار تیری حواله ی پرهام که تا مهیار و هستی
به خود بیایند ،کارش را ساخته بود ،کرد .با فریاد پرهام ،گوشی از دست مهیار افتاد و وحشتزده بهطرفش برگشت.
سرتاپایش را از نظر گذراند و وقتی دست خونیاش که لرزان سـ*ـینهی چپش را میفشرد ،دید ،بیاختیار نامش را
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فریاد زد و بهطرفش دوید .حاال جسم نیمهجان هر دویشان روبهروی هم روی زمین افتاده و دستهای خونی و
لرزانشان درهم گره خورده بود .سایه با چشمان خیس و نیمهبازش در نگاه دردمند پرهام خیره شد و بهسختی لبهای
خونی و خشکش را از هم گشود.
 م ...متأسفم پرهام! ب ...ببخشید ک ...که خ ...خوب نبودم.و این بود جملهی آخر قبل از بیحسشدن دستها و افتادن پلکهای لرزانش! مهیار وحشتزده باالی سرشان زانو
زد و دست لرزانش روی شانهی پرهام نشست.
 پ ...پرهام!اما پرهام بیتوجه به مهیار و اطرافش ،تنها محو پلکهای تا همیشه بستهی سایه شده بود و بیصدا اشک میریخت.
حتی صدای شلیک مستقیم تیر شهاب به قلب متین هم نتوانست ذرهای تغییر در حالت چهرهی دردمندش که
آهستهآهسته رنگپریده میشد و نشانههای حیات در آن کمتر ،ایجاد کند و شاید زیباترین و دردناکترین تقدیر
برایش همین بود .همینجا و درست در همین لحظه که دست در دست معشوقش ،بیهیچ تقالیی برای ماندن ،از
زندگی دست میکشید و چه کسی انتظار چنین تقدیر خونینی را داشت؟ بهجز مهیاری که از مدتها پیش وحشت
چنین روزی به دلش افتاده بود و حاال بهتزده ،تنها به جسم بیجان بهترین دوستش خیره شده بود و حتی توان
اشک ریختن نداشت؟ نه ،حتی وحشت او هم به اندازهی این مصیبت بزرگ نبود.
شهاب بیرمق و با پاهایی لرزان ،بهطرف آنها قدم برداشت و کنار جسم خونین سایه زانو زد .دختری که حتی خودش
هم نفهمیده بود کی و چطور ،تبدیل به اولین پشتوانه و بهترین همراهش شده بود .اشکهایش بیصدا راه خود را بر
روی گونههای یخزدهاش باز کردند و حاال به خوبی میدانست که از هر زمان دیگری تنهاتر و ضعیفتر شده بود.
همان ضعف از تنهایی که همیشه از آن میترسید و پنهانش میکرد ،اینبار با اشکهایش آن را فریاد میزد .سکوت
مرگبار و تلخی که خود را در غم مهیار و شهاب شریک کرده بود ،با بلندشدن صدای آژیر پلیس و آمبوالنس و ریختن
عدهی زیادی آدم بر سرشان به هم خورد .پلیسها از یک طرف و دکترها و پرستاران از طرف دیگر ،آنها را بهاجبار
از یکدیگر جدا کردند .دستهای شهاب بالفاصله بعد از گرفتن اسلحهاش ،در حصار دستبند پلیس قرار گرفت؛ اما
نگاهش هنوز هم روی چشمان بستهی سایه و پرهام قفل بود .خودش را مقصر میدانست .مقصر سرنوشت شومی
که برای سایه و زندگی عاشقانهاش رقم خورده بود .مقصر دردی که حاال به خوبی میدانست مرگ میالد ،التیامبخشش
نبود .نه برای او و نه برای سایه .مقصر بود .مقصر آلودهکردن دست و ذهن پاک سایه به خون .آری! خودش مقصر
صحنهی دردناکی بود که حاال روبهروی چشمان تارش خودنمایی میکرد .مقصر قتل چهارنفر .چه دوست ،چه دشمن.
به راستی حاال دیگر چه فرقی برایش داشت؟ هیچ! تمام آنها تبدیل به بغض سنگین و کشندهای شده بود که راه
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نفسش را با بیرحمی میبست و به خوبی میدانست که دیگر هرگز خود را نخواهد بخشید .درحالیکه بازویش بهطرف
ماشین پلیس کشیده میشد ،از میان همهمهی جمعیت صدای دورگهی آشنایی به گوشش خورد.
 دیگه بر نمیگرده ،نه؟نگاه خیسش بهطرف صاحب آن صدا کشیده و دردش عمیقتر شد .مأمور او را محکوم به نشستن روی صندلی عقب
کرد و بالفاصله در را به هم کوبید؛ اما شهاب بیتوجه به او هنوز هم محو تماشای آنها بود .هستی کنار مهیار ایستاده
بود و سعی در آرامکردنش داشت .درست در لحظهی آخر ،قبل از اینکه ماشین پلیس به راه بیفتد ،از اعماق وجود
گناهکار و خستهاش دعا کرد که ای کاش این دختر بتواند مهیار را آرام کند و مانع عذابکشیدنش شود .هیچکس
نباید این عذاب را میکشید .دوست نداشت هیچ آدمی عذابی را که او کشیده بود ،متحمل شود .عذاب ازدستدادن و
تنهایی.
همزمان با حرکت ماشین ،سرش را پایین انداخت و پلکهای خیسش را روی هم فشرد .آری! سایه درست میگفت.
باید قبول میکرد این پایان راه است.
***
مرد با کالفگی از این سر تا آن سر اتاق خالی و تاریک قدم برمیداشت و مدام به ساعت مچیاش نگاه میکرد .وقتی
باالخره از زنگخوردن تلفن همراهش ناامید شد ،بهطرف سارا که به صندلی محکم شده بود و دستوپا و دهان
بستهاش قدرت انجام هر کاری را از او میگرفت ،قدم برداشت و اسلحهاش را روی پیشانی او گذاشت.
 خب...سارا وحشتزده و بیفایده تقال میکرد؛ اما مرد با بیرحمی ،ابرو باال انداخت و جملهاش را ادامه داد:
 ظاهراً دیگه عمرت به سر رسیده خانوم!سارا سرش را پایین انداخت و پلکهایش را با وحشت روی هم فشرد .مرد پوزخندی زد.
 حرفی ،سخنی ،وصیتی؟با احساس قرارگرفتن سردی جسمی شبیه اسلحه بر روی سرش ،در یک آن تمام بدنش یخ زد و چشمانش گرد شد.
صدای محکم و مردانهای از پشتسرش غرید:
 وصیت رو که تو باید بکنی .در ضمن!بازویش را کشید و او را بهطرف خود چرخاند .اسلحه را روی پیشانیاش قرار داد و نگاه عصبیاش در نگاه وحشتزدهی
او قفل شد.
 هیچکس غیر از من حق نداره زنم رو با این اسم صدا بزنه.اسلحه را بیشتر روی پیشانیاش فشرد و با خشم غرید:
974

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 فهمیدی نفله؟با چشم به مأموری که همراهش آمده بود ،اشاره کرد و او هم فوراً حرفش را از نگاهش خواند و بهطرفشان آمد.
اسلحهی مرد را گرفت و بعد از زدن دستبند به دستانش ،او را همراه خود بهطرف در خروجی کشاند .پسر نگاهش را
از آن ها گرفت و به سارا که اشک شوق در چشمانش حلقه زده بود ،دوخت .با عجله بهطرفش قدم برداشت و
پشتسرش ایستاد .بعد از بازکردن طنابهای دور دستها و بدنش ،صندلی را دور زد و روبهرویش زانو زد .طناب دور
پاهایش را هم باز کرد و سرش را باال آورد .نگاهش در نگاه مهربان سارا قفل شد و همزمان با بازکردن چسب روی
دهانش ،شرمنده گفت:
 ببخش که نتونستم زودتر خودم رو برسونم!لبخند ملیحی روی لبهای سارا نشست و اولین قطرهی اشک از چشمش روانه شد.
 اومدی؟لبخند مهربانی زد و ابرو باال انداخت.
 قرار بود نیام؟ اصالً مگه میشد نیام فرشتهی من؟اشکهای سارا شدت گرفت و او را در آغـ*ـوش کشید.
 دلم خیلی برات تنگ شده بود!پسر هم با تمام وجود او را در آغـ*ـوش فشرد و چشمانش را بست.
 منم همینطور .داشتم از نگرانی میمردم .خدا رو شکر که سالمی! خدارو صد هزار مرتبه شکر!سارا با یادآوری موضوعی ،وحشتزده خود را از او جدا کرد و با نگرانی در چشمان پرسشگرش خیره شد.
 او ...اونا درمورد یه عمارت حرف میزدن .گمونم جهان بهغیر از من ،یکی دیگه رو هم طعمه کرده .ق ...قرار بودبه این مرده زنگ بزنه تا درمورد من تصمیم بگیرن؛ ولی نمیدونم چرا نزد .خیلی نگرانم! حاال چیکار کنیم؟
نگاه پسر رنگ نگرانی و خشم به خود گرفت و آب دهانش را قورت داد.
 باید حدس میزدم .اون عمارت نفرینشده.دست سارا را گرفت و ادامه داد:
 پاشو! باید بریم!***
تنها سوئیچی را که درون جاکلیدی خودنمایی میکرد ،با عجله برداشت و از در خارج شد .نگاهی به اطراف انداخت و
با دیدن ماشین سفیدرنگی که پایین کوه پارک شده بود ،لبخندی نصفهونیمه بر روی لبهایش نقش بست .با یک
دست کوشا و با دست دیگر پهلوی خونآلودش را محکم گرفت .بهسختی دردی را که از فرق سر تا نوک پاهای
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یخزدهاش میپیچید ،به جان خرید و با نهایت سرعتی که میتوانست ،از کوه پایین دوید .قفل ماشین را از راه دور زد.
بعد از رسیدن به آن و نشاندن کوشا روی صندلی عقب ،کمربندش را بست و بهسرعت بهطرف در سمت راننده رفت.
تمام قدرتش را روی اجزای ماشین گذاشت و به سرعت بهطرف مقصدی نامشخص حرکت کرد .فقط باید دور میشد.
از اینجا و از آدمهایش .تا چشم کار میکرد بیابان بود و بیابان .انگار تمام این منطقهی خشک و بیروح سرزمین
جهان و آن عمارت سیاه هم قصر پادشاهیاش شده بود .خرابهای که از دور دید ،نور امیدی در دلش تاباند و ماشین
را بهطرف جاده خاکی منحرف کرد .نگاهی به پشتسرش انداخت .ماشین نگار از او خیلی دورتر بود و برای مخفیشدن
فرصت کافی داشت .نگاهی به کوشای وحشتزده انداخت و لبخند آرامشبخشی روی چهرهی دردمندش نشست.
 نترس عزیزم! تا وقتی بابات برسه ،من پیشتم .دیگه نمیذارم کسی اذیتت کنه.ماشین را متوقف کرد و پیاده شد .کوشا را هم پیاده کردو او را همراه خود بهطرف دیوارهای کاهگلی و نصفهونیمهی
خرابه کشاند .واردشدنش به آن محل کافی بود برای به یادآوردن آن روز کذایی ،بعد از آخرین دیدار با معشوقش.
اشک در چشمانش حلقه زد و با نگاهکردن به اطراف ،صحنههای آن روز تلخ را در ذهنش بازسازی کرد .دقیقاً شبیه
همینجا بود .مکانی که در آن نام و سرنوشتش ،با خواهر دو قلویش جابهجا شد .با احساس درد شدیدی در پهلویش
به زحمت خودش را بهطرف یکی از دیوارها کشاند و به آن تکیه زد .آرامآرام روی زمین خاکی سر خورد و پلکهای
لرزانش را بست .کوشا با گریه بهطرفش دوید و او را در آغـ*ـوش کشید.
 مامان!شیوا بهسختی الی پلکهایش را باز کرد و دست نوازشی بر سر کوشا کشید.
 خ ...خوبم عزیزم! نترس! ا ...االن به بابات ز ...زنگ میزنم!موبایلش را از جیب مانتویش بیرون کشید و با دست لرزانش شمارهای که بعد از گذشت سه سال هنوز هم به خوبی
آن را از بر بود ،گرفت .بعد از چند سال و چند بوق ،باالخره صدای آرامشبخش او دوباره در گوشش پیچید.
 الو؟همین سه حرف با نوای جادویی حنجرهی او ،کافی بود برای آوردن لبخند بر لبهای خشکیده و رنگپریدهاش!
همزمان با خیسشدن گونههایش ،لحظهای در رؤیای او فرو رفت؛ اما با شنیدن دوبارهی همین کلمه از زبانش،
موقعیتشان را به یاد آورد و بهسختی دهان باز کرد.
 ر ...رد این ش ...شماره رو ب ...بگیر کارن! ب ...بچهت پ ...پیش منه .ت ...تماس رو ن ...نگه م ...میدارم.و حاال کارن بود که آن طرف خط خشکش میزد؛ چون اینبار مطمئن بود که این صدای خسته و دردمند ،متعلق به
شیواست .زبانش بند آمده بود و با تکرارکردن جملهی دستوپاشکستهی شیوا در ذهنش ،نگرانی و وحشت هم به آن
اضافه شد .صدای بیجانش دوباره در گوشی پیچید.
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 ز ...زود باش! ب ...بیا ا ...از اینجا ب ...ببرش! ت ...تو رو خ ...خدا ک ...کارن!این را گفت و گوشی از میان دست بیجانش افتاد .صدای الوالوگفتنهای وحشتزده کارن در گوشش میپیچید؛ اما
قدرت انجام هیچ کاری را نداشت .حاال تنها به یک نفر فکر میکرد و آن هم کوشا بود .با دست لرزانش اشکهای
پسرک را پاک و دعادعا میکرد پدرش زودتر برسد .کارن لحظهای تعلل نکرد و از روی شماره مکان شیوا را پیدا کرد.
به دل جاده زد ،درحالیکه تمام نگرانی و سرگردانیاش را بر سر اجزای ماشین خالی میکرد .وقتی برای چندمینبار
تلفنش زنگ خورد ،تازه به خود آمدو با همان حال خراب جواب داد:
 الو؟صدای پشتخط هم که مانند خودش نگران به نظر میرسید ،توپید:
 الو کارن؟ چه مرگته؟ چرا گوشیت رو برنمیداری؟در مقابل لحن عصبی و پرحرصش ،تنها یک جواب کوتاه شنید.
 بگو! سارا رو پیدا کردم .یه چیزایی شنیده که به نظر خوب نمیاد .بازم اون عمارت لعنتی! ب...کارن با عصبانیت میان حرفش پرید.
 اونجا نیستن.صدای پشتخط متعجب شد.
 م ...منظورت...و باز هم لحن نگران و عصبی کارن رشتهی کالمش را برید.
 آدرس رو برات میفرستم .با نیرو بیا!منتظر جواب او نشد و تلفن را قطع کرد .چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با نگاهکردن به نقشهی اطراف از روی
جی.پی.اس ،متوجه شد به مکان مورد نظر رسیده است .از ماشین پیاده شد و بیتوجه به بادی که موهایش را واسطهی
شالقزدن به صورتش میکرد ،اطراف را از نظر گذراند تا اینکه سرانجام نگاهش به خرابهای خورد .بهطرفش دوید
که با صدای فریاد شیوا در جایش خشک شد.
 نزدیکمون نیا! بمیرمم نمیذارم دستت به این بچه بخوره.نگار درحالیکه با اسلحهاش جسم بیدفاع آنها را نشانه گرفته بود ،قهقههای سر داد.
 ای احمق! کارن دیگه مال تو نیست .چرا نمیخوای این رو بفهمی؟ فکر میکنی با نجات جون تولهش میتونیدوباره تو قلبش جا باز کنی ،هان؟
خندید.
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 آخه چقدر میتونی ساده و احمق باشی دختر؟ داری جونت رو بهخاطر آدمی که دیگه حتی اندازهی سر سوزنم بهتحسی نداره ،به خطر میندازی؟
شیوا پوزخندی زد.
 و ...وجدان که ن ...نداشته باشی ،م ...معلومه اف ...افکارتم د ...در این حد س ...سطحی و ح ...حقیره .ای ...اینبچه ح ...حتی اگه بچهی جها ...نم بود ،م ...من به عنوان ی ...یه انسان ب ...باید از د ...دست یه دیوونهی ز...
زنجیری ...نجاتش میدادم.
نگار از عصبانیت دندانهایش را روی هم سایید و جلوتر آمد .اسلحه را روی پیشانی شیوا قرار داد و با حرص غرید:
 انگار خیلی دلت میخواد زودتر از این بچه بمیری .باشه .من آرزوت رو برآورده میکنم.شیوا پلکهای خیس و لرزانش را بست و هر آن انتظار متالشیشدن مغزش را میکشید که با صدای هرچند آمیخته
با خشم اما دلنوازی که آشناترین نوای قلبش بود ،آنها را بیتعلل باز کرد.
 اسلحهت رو بیار پایین!نگار اسلحهاش را پایین آورد و بهطرف کارن برگشت .پوزخندی زد و یک تای ابرویش را باال انداخت.
 جالب شد! بابا!کوشا ذوقزده این را گفت و بهطرف پدرش دوید؛ اما میان راه نگار مانعش شد و مچ دستش را گرفت.
 کجا عزیزم؟ شما فعالً مهمون منی!کارن قدمی به جلو برداشت؛ اما همان لحظه نگار اسلحه را روی سر کوشا گرفت و کارن را محکوم به ایستادن کرد.
بعد از هلدادن بچه بهطرف شیوا ،نگاهش را به کارن دوخت و ابرویی باال انداخت.
 انگار خیلی عجله داری جناب سروان! حاال یه چند دقیقه هم درجوار ما آدم بدا باش.کارن بیهیچ تمایلی برای دیدن چهرهی نگار ،سرش را باال آورد و نگاهش را به او دوخت .عصبی نفسش را بیرون
فرستاد و همزمان چشمانش را بازوبسته کرد.
 چی از جونمون میخوای؟ بالیی که سر هومن آوردی ،کافی نبود؟نگار قدم برداشت و روبهروی کارن ایستاد .پوزخندی زد.
 اون دوسال و نیم حبس من رو فاکتور گرفتی سروان؟ابرو باال انداخت.
 واقعاً از آدم باهوشی مثل شما بعیده.978
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کارن خواست به او بتوپد که با صدای نالهی شیوا حرف در دهانش ماسید .نگاهش بهسمت او کشیده شد و از چهرهی
دردمندش پایینتر آمد .با دیدن لباس خونیاش دلش ریخت .نگار را در یک حرکت از سر راهش کنار زد و وحشتزده
بهطرف شیوا دوید .کنار جسم نیمهجانش زانو زد و با اضطراب چهرهی دردمندش را از نظر گذراند.
 ن ...نترس شیوا! چیزی نیست .ا ...االن زنگ میزنم به آمبوالنس.شیوا لبخند کمرنگی زد و در دلش گفت:
«نمیدونی دلم چقدر واسه اینکه یه بار دیگه اسمم رو صدا بزنی ،تنگ شده بود!»
کارن با عجله و دستی لرزان تلفن همراهش را از جیب شلوارش بیرون کشید؛ اما همزمان با جیغ شیوا ،درد بدی میان
دستش پیچید و جوشش پر فشار خون را از آن احساس کرد .گوشی موبایل که درست وسط صفحهاش سوراخ شده
بود ،از میان دست غرق در خونش افتاد و همزمان با احساس سردی اسلحه روی پیشانیاش ،نگاهش از روی
کفشهای مشکی نگار باال آمد و به چهرهی سرد و بیرحمش رسید.
نگار نفسش را پر حرص بیرون فرستاد و غرید:
 تو و عموزادهت خیلی وقت پیش باید میمردین.صدایی آشنا به اندازهی کل غریبیاش ،در سکوت خرابه طنین انداخت.
 چرا؟ مگه جای تو رو تنگ کرده بودیم؟نگاه متحیر نگار از چهرهی دردمند کارن برداشته شد و با شک و تردید بهسمت منبع صدا برگشت .مغزش توان
باورکردن چیزی را که چشمانش میدید ،نداشت و تنها یک نوای زمزمهوار از حنجرهاش بیرون آمد.
 هومن!***
دو سال و نیم قبل
اطراف را وحشتزده از نظر میگذراند و ضربان قلبش هر لحظه باالتر میرفت .میدانست اگر چند ثانیهی دیگر اینجا
بماند ،همان اتفاقی که نباید میافتد؛ پس باید بیدرنگ از این دخمهی لعنتی فرار میکرد؛ اما افراد جهان دستوپایش
را محکم بسته بودند .قفسهی سـ*ـینهاش با شتاب باال و پایین میرفت و تقالهایش بیفایده بود .ناامید پلکهای
لرزانش را بست و با ترس زمزمه کرد:
 تاریکه ...اینجا خیلی تاریکه! هومن!دستی میان تاریکی دستش را گرفت و همان لحظه او را از سیاهیها بیرون کشید .وحشتزده از جا پرید و
نفسنفسزنان اطراف را از نظر گذراند .حاال همهجا روشن شده بود و با خالصشدن از آن کابوس واقعی ،حتی سردرد
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و بدندرد شدیدش هم دیگر اهمیتی نداشت .با فشردهشدن دستش ،نگاه گیجش از در و دیوار سفیدرنگ اتاق
بیمارستان گرفته شد و روی چشمهای نگران اما خوشحالی که اشک شوق در آنها حلقه زده بود ،زوم شد .لبخند
کمرنگی روی لبهای رنگپریدهی کارن نشست.
 خدا رو شکر که بهوش اومدی!قبل از اینکه بتواند موقعیت و شرایطش را هضم کند ،در آغـ*ـوش مهربان کارن گم شد و صدای گرم او کنار گوشش
طنین انداخت.
 دکترا ازت ناامید شده بودن؛ ولی من میدونستم که برمی گردی .مطمئن بودم!هومن دستهایش را دور شانهی کارن حلقه کرد و با آرامش چشمانش را بست؛ اما این آرامش دوامی نداشت و
بالفاصله پس از ورود مأموران پلیس به اتاق ،درهم شکست .یکی از آنها جلوتر آمد و رو به هومن گفت:
 آقای احمدی! شما به جرم قتل کیوان احمدی بازداشتین.برای زدن دستبند به دستان هومن بهطرفش آمد که کارن مانعش شد و با اخم توپید:
 معلوم هست چیکار میکنین؟ هنوز دو دقیقه نیست بهوش اومده!هومن دست کارن را که مانع میان خودش و مأمور میانسال شده بود ،به آرامی پایین آورد و در پاسخ به نگاه متعجبش،
لبخند کمرنگی زد.
 آروم باش کارن! اونا فقط دارن وظیفهشون رو انجام میدن.کارن دستش را روی شانهی هومن گذاشت و غرید:
 هومن! من اجازه نمیدم بهخاطر اون کثافت عذاب بکشی!هومن سرش را به چپ و راست تکان داد و غم نگاهش چندین برابر شد.
 نه کارن! من دارم تاوان اشتباه احمقانهی خودم رو پس میدم.دست کارن را به آرامی از روی شانهاش برداشت و به مأمور چشم دوخت.
 من حاضرم!مامور دستبند را دور مچ دستش انداخت و آن را قفل کرد .هومن نگاه دیگری به چهرهی عصبی و ناراحت کارن
انداخت و همزمان با بازوبستهکردن چشمانش ،لبخندی زد .از جا برخاست که همان لحظه با پیچیدن درد بدی میان
سر و پهلویش تعادلش را از دست داد .کارن سریع از جا پرید و هومن را گرفت .نگران رو به مأمورها توپید:
 بهتون که گفتم حالش خوب نیست .زبون آدمیزاد حالیتون نمیشه؟هومن پلکهایش را از درد روی هم فشرد و بعد از گرفتن پهلویش ،کمرش را صاف کرد .دست کارن را پس زد و
غرید:
980
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 بسه کارن!نگاهش را به مأمورها دوخت و ادامه داد:
 بریم!***
نگاه کارن در انتظار هومن به در ورودی دادگاه دوخته و امیدش از روزهای قبل ناامیدتر شده بود .به گفتهی وکیل،
هیچ راه نجاتی برای هومن وجود نداشت و اگر جرمش ثابت میشد ،مسلماً مجازات سختی انتظارش را میکشید .با
این حال کارن هنوز هم به پیروزی عدالتی که چندینسال بود برای آن تالش میکرد ،ایمان و قلبش باور داشت که
قبل از این دادگاه آخر ،معجزهای اتفاق خواهد افتاد .با دیدن دستان دستبندزدهی هومن ،از فکر و خیال بیرون آمد
و نگاهش به او و مأمورهای همراهش دوخته شد .نزدیکتر آمد و به چشمان بیفروغش خیره شد .چیزی درون
وجودش در حال تغییر بود و تنها کارن این را به خوبی میفهمید .میدانست که تنهاماندنش در اتاق تاریک بازداشتگاه،
بههیچوجه عاقبت خوبی برایش به دنبال نخواهد داشت؛ اما کاری از دستش برنمیآمد و این موضوع بیش از هر چیز
دیگری عذابش میداد .دقیقاً به همان اندازه که نگار را خوشحال میکرد و به هدف کثیفش میرساند .نگاهش را به
یکی از مأمورها دوخت.
 چند لحظه! خواهش میکنم!مأمور سرش را تکان داد و کارن دهان باز کرد که با صدای غرولند دختری نگاهش ناخوداگاه از هومن گرفته و
بهسمت او کشیده شد.
 نهخیر! من همین امروز مدارک پزشک قانونی رو میخوام .میدونی که هیچ دوست ندارم سر این پرونده شکستبخوریم ،آره؟ حق با موکل منه؛ پس باید تبرئه بشه .اگه...
با افتادن نگاهش به هومن و حال و روزش ،حرف در دهانش ماسید و گوشی را پایین آورد .متعجب بهطرف او قدم
برداشت .با دقت بیشتری چهرهاش را آنالیز کرد تا مطمئن شود اشتباه نگرفته .اخمی کرد و با حیرتی که در لحن
کالمش کامال مشهود بود ،گفت:
 آقا هومن؟ باورم نمیشه خودتی! ای ...اینجا چیکار میکنی؟اما هومن که اصالً حال و روز درستی نداشت ،حتی نمیتوانست نام این چهره ی آشنا را به یاد بیاورد و تنها با گیجی
نگاهش میکرد .نگاه کارن بین آن دو جابهجا شد و گیج پرسید:
 شما هم رو میشناسین؟سارا نگاهش را به کارن دوخت و ابرو باال انداخت.
 اوه! شما باید آقا کارن باشین .قبالً شرایطش پیش نیومد با هم آشنا بشیم .من سارا هستم...981
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مکثی کرد و با تردید ادامه داد:
 خواهر سیاوش.کارن ابرو باال انداخت و سر تکان داد.
 صحیح!سارا بیتوجه به حرکت طعنهآمیز او ،نگاه نگرانش را به هومن دوخت و پرسید:
 چی سرت اومده؟ این چه حال و روزیه؟کارن غرید:
 تا چند روز پیش تو کما بود و بعدشم مدام تو راه بین بازداشتگاه و دادگاه! توقع بیشتری دارین؟سارا با تعجب به کارن خیره شد.
 ک ...کما؟نگاه گیجی به هومن انداخت و دوباره بهطرف کارن برگشت.
 قضیه چیه؟کارن دهان باز کرد که با سروصدای مأمورها حرفش نگفته ماند .نگاهش را به آنها دوخت که با چشمان بستهی
هومن مواجه شد .وحشتزده بهطرفش دوید و او را در آغـ*ـوش کشید .نگاهش روی مأمورها که بیحرکت ایستاده
بودند ،کشیده شد و میخواست بهخاطر این بیفکری فریادی نثارشان کند که با صدای نگران سارا منصرف شد.
 الو؟ اورژانس؟ یه آمبوالنس بفرستین لطفاً!***
کنار تخت هومن نشسته بود و با دلشوره و نگرانی به چشمان بستهاش مینگریست .میدانست که تحمل این حجم
از فشار عصبی برای هر کسی غیر ممکن است .مخصوصاً هومن که چنین تجربهای را قبالً داشته .باید هر چه سریعتر
جلوی این روند نفرتانگیز را میگرفت .قبل از اینکه هومن با مشکل بزرگتری روبهرو شود؛ اما چطور؟ گیج و درمانده
آهی کشید و سرش را میان دستانش پنهان کرد .نمیدانست چه مدت گذشته؛ اما با تقهای که به در خورد ،از
حالوهوای خود بیرون آمد.
 بفرمایید!سارا آهسته الی در را باز کرد و سرش را داخل اتاق برد.
 اجازه هست؟کارن سرش را تکان داد و سارا وارد اتاق شد .جلوتر آمد و نگاهش را به چشمان بستهی هومن دوخت .با یادآوری
کلکلهای جانانهاش با او ،ناخواگاه لبخندی روی لبش آمد و پر حسرت گفت:
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 اونموقعها اصالً فکرش رو هم نمیکردم یه روزی اینچجوری بیهوش و درمونده روی تخت بیمارستان ببینمش ودلم براش بسوزه.
همانطور که نگاهش به هومن بود ،تکخندهای کرد و ادامه داد:
 الحق که تو حاضرجوابی رقیب فوقالعادهای برام بود.کارن نگاهش را از سارا گرفت و به هومن دوخت .لبخند تلخی زد.
 دلم واسه اون روزا تنگ شده! روزایی که از شیطنتاش دلم میخواست سر به بیابون بذارم .االن اگه اون روزابرگردن ،عین زالو بهشون میچسبم و دیگه نمیذارم در برن.
سارا جلوتر آمد و روبهروی کارن ایستاد.
 منم واسه همین اینجام!کارن سرش را باال آورد و متعجب به او خیره شد .سارا با جدیت ادامه داد:
 میخوام هر جوری که میتونم بهش کمک کنم.چشمان کارن برق زد و از جا پرید.
 واقعاً؟ شما میتونین کاری براش انجام بدین؟سارا نفسش را بیرون فرستاد و با جدیت گفت:
 تموم تالشم رو میکنم؛ ولی قبلش باید مدارک پزشکی و جنایی مربوطه رو به دستم برسونین .بهعالوهی اینکه...الزمه کل ماجرا رو بدون سانسور و مقدمهچینی بدونم.
***
فرزین ابرو باال انداخت با خوشحالی گفت:
 جدی؟ چقدر عالی!کارن سری تکان داد و لبخند نصفهونیمهای روی لبش نشاند؛ اما نگرانی هنوز در چهرهاش موج میزد .هر چه به
آخرین روز دادگاه نزدیکتر میشدند ،با وجود اعتمادش به سارا ،بر دلشوره و ترسش اضافه میشد .از فکر و خیال
بیرون آمد و رو به فرزین گفت:
 ببین! من دنبال مدارکیم که واسه دادگاه بعدی الزم داریم .میتونی بری با آقای زند حرف بزنی؟ خیلی رک وپوست کنده بگو دیگه احتیاجی بهش نداریم و یه وکیل بهتر پیدا کردیم.
فرزین سر تکان داد.
 درستشم همینه! اون از اولشم به هیچ دردی نخورد.کارن پوفی کشید.
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 بیخیال! باالخره تالش خودش رو کرد .زودتر برو سراغش تا بعداً مشکلی پیش نیاد.فرزین دستش را روی شانهی کارن گذاشت و لبخندی زد.
 نگران نباش! همین امروز باهاش تماس میگیرم .من دیگه برم سر کارم.کارن سر تکان داد و لبخندی زد.
 ممنون! فعالً.فرزین دستش را جلو آورد و با کارن دست داد.
 خداحافظ.بعد از جداشدن از او ،بهطرف اتاقش رفت و کارن هم مسیر خود را در خالف جهت فرزین ،بهطرف خروجی اداره تغییر
داد.
***
نگاهش از تکهکاغذ کف دستش باال آمد و به درختان تنومند و سربهفلککشیدهی اطراف و داخل خانهباغ دوخته شد.
بعد از چندبار زنگزدن و بیجوابماندن ،ناچاراً مجبور به پیداکردن آدرس خانه و آمدن به اینجا شده بود .جلوتر رفت
و زنگ را فشرد .پس از چند دقیقه در با صدای تیکی باز شد .وارد خانه شد و بهطرف پلههای منتهی به در ورودی
قدم برداشت که همان لحظه مردی در را باز کرد و متعجب به فرزین چشم دوخت.
 ستوان؟فرزین سالمی کرد و ایستاد .زند شتابزده از پلهها پایین آمد و با فرزین دست داد .لبخندی نصفهونیمه روی لبش
نشاند و بعد از سالم و خوشامدگویی ،درحالیکه هنوز گیج و متعجب بود ،پرسید:
 شما ...اینجا؟فررین لبخندی زد و با طعنه پاسخ داد:
 درسته! میدونم شوکه شدین؛ ولی خب وقتی جواب تلفنام فقط مشترک موردنظر در دسترس نمیباشد بود...یک تای ابرویش را باال انداخت.
 چارهی دیگهای نداشتم!زند تکخندهای شرمنده کرد.
 آه! درسته! من واقعاً ازتون عذر میخوام .درگیر کارام بودم ،واسه همین حواسم به گوشیم نبود .ب ...بفرمایید تو!فرزین پوزخندی زد و با تشر گفت:
 یه وکیل همیشه باید در دسترس باشه آقای زند!984
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دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و از پلهها باال رفت .وارد خانه که شد ،مستقیم بهطرف مبلی که روبهرویش بود،
قدم برداشت و روی آن نشست .نگاهش را به زند که تازه وارد خانه شده بود ،دوخت و اخمی کرد.
 اصالً حواستون هست چیکار میکنین؟ فردا آخرین روز دادگاه ستوان احمدیه و شما حتی موبایلتون در دسترسنیست!
همین که این را گفت ،گوشی همراه زند زنگ خورد .با دستپاچگی تلفن را از جیب شلوارش بیرون کشید و بعد از
دیدن شماره ،بهسرعت صدای زنگ را قطع کرد .نگاه خجالتزدهاش را به فرزین که با لبخند کج و پر معنایی خیرهاش
شده بود ،دوخت و تکخندهای کرد.
 سوء تفاهم نشه .من همین االن که شما بهم یادآوری کردین ،از سایلنت درش آوردم.فرزین سر تکان داد و با چشم به گوشی اشاره کرد.
 به نظر کار واجبی دارن!زند به صفحه تلفن چشم دوخت و سریع رد تماس را زد.
 آ! نه! خواهرمه .مهم نیست! بعداً بهش زنگ میزنم.فرزین ابرو باال انداخت و سر تکان داد.
 که اینطور!زند لبخندی ساختگی زد.
 به نظر خستهاین! م ...من میرم یه چای براتون بیارم .بعدش باهم حرف میزنیم.قبل از اینکه فرزین فرصت اعتراض داشته باشد ،بهطرف آشپزخانه رفت و مشغول ریختن چای شد .فرزین پوفی
کشید و نگاهی به اطراف انداخت .به عنوان یک خانهی مجردی و در حال استفاده ،بیشازحد مرتب و تمیز بود .اخم
هایش درهم رفت و با دقت بیشتری به خانه چشم دوخت .پردههای کشیده ،مبلهای روکشدار و وسایل جمعشده.
نگاه متعجبش را از اطراف گرفت و به زند که با سینی چای و بیسکوییت بهطرفش میآمد ،دوخت.
 قراره از اینجا برین آقای زند؟زند سینی را روی عسلی قرار داد.
 بله! بعد از دادگاه ستوان احمدی یه مسافرت یه ماهه میرم که حالوهوام رو عوض کنم.روی مبل روبهروی فرزین نشست و یک پایش را روی پای دیگر انداخت .تکخندهای کرد.
 شما خودتون پلیسین! مسلماً میدونین این پروندههای وحشتناک و پیچیده چقدر آدم رو خسته و کالفه میکنه.به فنجان چای اشاره کرد.
 بفرمایید خواهش میکنم!985
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فرزین با تردید نگاهش کرد و گفت:
 ممنون! اما من عجله دارم!از جا بلند شد و لبهی کتش را مرتب کرد.
 فقط خواستم بهتون اطالع بدم دیگه الزم نیست نگران پروندهی ستوان باشین .گرچه...پورخند نامحسوسی زد.
 فکر نمیکنم چندان براتون مهم باشه!ابروهای زند باال پرید و تکخندهای کرد.
 منظورتون چیه؟فرزین بیتوجه به سؤالش خداحافظی کرد و بهسمت در خروجی رفت .کفشهایش را پوشید و بهطرف زند برگشت.
 فکر نکنم دیگه هم رو ببینیم .برای همین میخوام یه نصیحتی بهتون بکنم .به عنوان یه وکیل ،شما توی تعیینسرنوشت و حتی مرگ و زندگی یه آدم نقش زیادی دارین؛ پس بهتره یهکم دقیقتر و جدیتر عمل کنین آقای زند!
بدون منتظرماندن برای پاسخ او ،از پلهها پایین رفت و مسیر منتهی به در خروجی را در پیش گرفت .از در که خارج
شد ،بهطرف خیابان اصلی رفت و بدون چشمبرداشتن از خانهی زند ،کمی اطراف خیابان پرسه زد .بعد از گذشت
حدوداً بیست دقیقه ،دوباره بهطرف خانهی او رفت و زنگ در را فشرد .به محض شنیدن صدای تیک ،وارد خانه شد
و از پلهها باال دوید .زند متعجب در را باز کرد و پرسید:
 چی شده ستوان؟فرزین خجالتزده خندید و به مبلی که روی آن نشسته بود ،چشم دوخت.
 ببخشید! گمونم گوشیم رو جا گذاشتم .می تونم برش دارم؟زند گیج لبخندی زد و از جلوی در کنار رفت.
 ا ...البته!فرزین تشکری کرد و بهطرف مبل رفت .اطراف را از نظر گذراند و با لحنی نگران و ساختگی غرید:
 ای خدا! کجا انداختمش؟کمی اطراف را نگاه کرد و سرانجام روی زمین زانو زد .نگاهش را به زیر مبل دوخت و لبخند کجی زد.
 پیدا شد.گوشی را از زیر مبل بیرون کشید و دکمه توقف ضبطصوت را زد.
***
نگار رو به سارا پوزخندی زد و غرید:
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 من نامزدشم احمق! با پیچیدن به پروپای من به کجا میخوای برسی؟ابرو باال انداخت و کنار گوشش ادامه داد:
 فکر کردی اگه نجاتش بدی ،اونم عاشقت میشه؟سارا تکخندهای کرد.
 فرضیهی جالبی بود!دوباره جدی شد و نگار را به داخل اتاق هل داد.
 حاال تا اون روی سگم باال نیومده ،برو تو!بعد از رفتن نگار به جایگاه شاهد ،سارا هم بهطرف جایگاه مخصوص خودش رفت و با اجازهی قاضی شروع کرد.
 قربان! این آخرین جلسهی دادگاهه و همه میدونن که موکل من تا اینجای کار به یه قتل متهمه و برای همیناینجاست؛ اما یه سؤال ،پس کسی که موکل من رو مورد حمله قرار داده و بهش تیراندازی کرده کجاست؟
قاضی پاسخ داد:
 ایشون میون درگیری آسیب دیدن خانوم! ظاهراً پروندهشون رو به خوبی مطالعه نکردین!سارا لبخندی زد.
 دقیقاً برعکس قربان! من اونقدر دقیق مطالعه کردم که این سؤال برام پیش آمده.به مردی که همراهش بود ،اشاره کرد .مرد بهطرف میز قاضی رفت و پوشهای را که دستش بود ،روی آن قرار داد.
سارا به پوشه اشاره کرد و ادامه داد:
 اینا مدارک پزشکی هستن که نشون میدن زخم ایجادشده توسط گلوله بر روی پهلوی موکل بنده ،خیلی قدیمیتراز زمان درگیری بوده .این یعنی موکل من قبل از اون به اصطالح شما درگیری ،مورد آزار قرار گرفته .آیا به این
موضوع رسیدگی شده؟
بعد از تأییدشدن مورد مربوطه در پرونده پزشکی ،قاضی چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت:
 درسته! این مدارک قبالً به دادگاه ارائه نشدن!سارا پوزخندی زد و با طعنه گفت:
 واقعاً الزم شد که بدونم آیا وکیل قبلی مدرک وکالت داشتن یا نه!جمع حاضر خندید که خود سارا ،سریعاً با سرگرفتن رشتهی کالمش ،اوضاع را جمع کرد.
 و نکته بعدی که احتماالً وکیل قبلی اون رو هم فاکتور گرفتن ،اینه که پسرعموی موکل من...به کارن اشاره کرد و ادامه داد:
987

badri

WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 یعنی سروان کارن احمدی که االن اینجا حضور دارن هم به دلیل مسمومشدن به وسیلهی مادهای بسیار خطرناکو کشنده تا مدتی بعد از اون واقعه در بیمارستان بستری بودن.
یک تای ابرویش را باال انداخت و رو به نگار که رنگش به وضوح پریده بود ،ادامه داد:
 نکنه این مورد هم وسط درگیری مسلحانه پیش اومده؟نگاهش را به قاضی دوخت.
 آقای قاضی! اینا موارد مشکوکی هستن که به موازات اون قتل اتفاق افتادن .پس نباید حداقل برای حل این پروندههم که شده اونا رو بررسی کرد؟
شانه باال انداخت.
 گرچه باید خیلی زودتر این موارد هم به دادگاه ارجاع میشدن.وقتی سکوت دادگاه را دید ،لبخند رضایتی روی لبش نشست و با غرور به چهرهی درماندهی نگار چشم دوخت.
 و سؤال بعدی من از ستوان وثوقه.نگار نگاهش را با تردید باال آورد و به او دوخت .سارا ادامه داد:
 موردی که خدا رو شکر داخل پرونده هم ذکر شده ،اینه که خانوم نگار وثوق ،تموم این مدت همراه موکل منبودن؛ پس خانوم وثوق؟ میتونم ازتون بپرسم چه شخصی به هومن احمدی شلیک کرد؟
نگار هر چه اشک داشت در چشمانش جمع کرد و با منمن گفت:
 من ...من او ...اونموقع باهاش ن ...نبودم ...ن ...نمیدونم.سارا سری تکان داد.
 پس فرض رو بر این میگیریم که شما نمیدونستین ،خب بعدش چی؟ یعنی تا روز آخر نمیدونستین؟نگار سرش را بهطرفین تکان داد و هقهق گریهاش باال رفت .سارا نگاهش را به قاضی دوخت و تکخندهای توام با
طعنه سر داد.
 خندهدار نیست آقای قاضی؟ ایشون نامزد ستوان احمدی بودن و از هر شخصی بهشون نزدیکتر! مگه میشه یهزوج تا چندین روز از حال و روز هم خبر نداشته باشن؟
نگار زجه زد.
 اون همهی دردای جسمی و روحیش رو تو خودش میریخت .من از کجا باید میدونستم؟سارا متعجب ابرو باال انداخت و پوزخندی زد.
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 مگه نیش زنبوره که بشه دردش رو مخفی کرد خانوم؟ حتی اگه زخمش رو قبل از اومدن پیش شما هم پانسمانمیکرد ،نمیتونستین از رنگ و روی پریدهش بفهمین؟ ضمناً! زخم ستوان انقدر کاری بوده که ایشون رو تا دم مرگ
بـرده ،بعد شما نفهمیدین؟
نگار عصبی فریاد زد:
 من نمیفهمم االن این بحثای حاشیهای و مزخرف به کجای پرونده ربط داره!سارا هم متقابالً اخم غلیظی کرد و توپید:
 الزمه بهتون یادآور بشم که شما فقط یه شاهد هستین و این منم که اینجا سؤال میپرسم؟وقتی سکوت نگار را دید ،دوباره پرسید:
 خب میگیم بر فرض اینکه تموم حرفای شما درست باشه .میرسیم به روز وقوع جرم با حضور کارن ،هومن ،کیواناحمدی و البته شما .اون روز شما شاهد اوضاع بودین و میدونستین که قراره فاجعهی بزرگی پیش بیاد .شما قادر
نبودین جلوی درگیری اون سه نفر رو بگیرین ،قبول؛ اما نمیتونستین حداقل به همکاراتون اطالع بدین تا خودشون
رو برسونن؟ همونطور اونجا ایستادین و نظارهگر مرگ یه نفر و عذابکشیدن دونفر تا حد مرگ شدین؟
نگار با صدایی دورگه فریاد زد:
 قبالً هم که بهتون گفتم! من شوکه شده بودم! من ...من حتی نمیتونستم از جام تکون بخورم.سارا هم صدایش را باالتر برد و با جدیت گفت:
 شنیدن این حرف از زبون افسری که آوازهی شجاعت و زکاوتش در اولین مأموریتش تو کل ادارهی پلیس پیچیده،واقعاً برام عجیبه .یه افسر پلیس مثل شما قدرت این رو داره که حتی تو بدترین شرایط بهترین تصمیم رو بگیره.
نگار با گریه زجه زد:
 من ترسیده بودم! مگه یه افسر پلیس حق نداره بترسه؟ اونقدر شوکه شده بودم که...کارن از جا بلند شد و با فریاد میان حرفش پرید:
 بسه دیگه! این مسخرهبازی رو تمومش کن! تا کی میخوای با یه داستان احمقانه که از خودت در آوردی وقتدادگاه رو تلف کنی؟
سارا به کارن چشم دوخت و جدی گفت:
 آقای احمدی! آروم باشید لطفاً!نگاهش را به نگار دوخت و ابرو باال انداخت.
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 تو این دادگاه قراره حقیقت رو از زبون این خانوم بشنویم .خب خانوم وثوق! بیا جور دیگهای به قضیه نگاه کنیم.شما شوکه نشده بودی ،بلکه فقط بهش تظاهر کردی تا زمان بیشتری بخری .زمان برای نجات جهان وثوق ،یه
قاچاقچی حرفهای و تحت تعقیب مواد مخـ*ـدر و البته برادر بزرگترت!
ابرو باال انداخت.
 به نظرت این فرضیه به واقعیت نزدیکتر نیست؟نگار خندهای از روی حرص سر داد و غرید:
 باورم نمیشه! یعنی االن داری من رو متهم میکنی؟با انگشت به خود اشاره کرد و ادامه داد:
 من یه افسر پلیسم! میفهمی یعنی چی؟سارا سر تکان داد.
 درسته! یه افسر پلیس ،با یه هدف شوم!نگار عصبی توپید:
 برای اثباتش مدرک داری خانوم وکیل؟سارا خواست چیزی بگوید که با طنینانداختن صدای جدی و محکمی در فضای اتاق ،منصرف شد.
 مدرک اینجاست!نگاهها همه بهسمت در ورودی برگشت .فرزین جلوتر آمد و روبهروی قاضی ایستاد .تلفن همراهش را باال آورد و
دکمهی پخش ضبط صدا را زد.
 الو؟ سالم قربان! ببخشید اون موقع نمیتونستم جواب بدم!بعد از چند ثانیه صدای خندهاش پیچید.
 خیالتون تخت آقا! کار ستوان احمدی تمومه! فردا صبح دادگاهشه .حکمش یا حبس ابده یا اعدام! ... بله قربان! وسایلم رو جمع کردم .فردا بعد از دادگاه ،اولین بلیت بهسمت لندن!مکالمه که تمام شد ،فرزین گوشی را پایین آورد و ابرویی باال انداخت.
 این صدا به نظرتون آشنا نیست؟نگاهش را به نگار دوخت و پوزخندی زد.
 البته اگه ستوان وثوق هنوزم قانع نشدن ،میتونم شواهد و مدارکی رو که از بررسی لپتاپ ،تلفنهمراه و حساببانکی صاحب این صدای آشنا هم دستم اومده ،رو کنم! مثالً یه موردش میتونم اشاره کنم به...
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دست بهسمت جیب شلوارش برد و یک کاغذ از آن بیرون کشید.
 مبلغ هنگفتی که چند هفته پیش به حساب بانکی آقای وکیل منتقل شده.***
کارن جلوتر از فرزین از اتاق بیرون آمد و عصبی دستی میان موهایش کشید.
 باورم نمیشه!بهطرف فرزین چرخید و با غیظ ادامه داد:
 باورم نمیشه زند ...من خودم این آدم رو پیدا کرده بودم فرزین! آخه ...آخه چطور؟فرزین لبخندی زد و دست گرمش را روی شانهی لرزان کارن قرار داد.
 بیخیال کارن! مهم اینه که همهچی به خوبی و خوشی تموم شد.کارن نفسش را عمیق بیرون فرستاد تا کمی آرام شود .لبخندی زد و دست فرزین را میان دستانش فشرد.
 آره .نمیدونم چطور باید ازت تشکر کنم فرزین!فرزین دستش را از روی شانهی کارن برداشت و روی دست او گذاشت.
 هومن دوست منم هست کارن این کمترین کاری بود که میتونستم براش انجام بدم .تازه همهش به خواست خدابود.
کارن سری تکان داد و نگاهش را به پشتسر فرزین دوخت .سارا با خوشحالی از اتاق بیرون آمد و بهطرفشان قدم
برداشت .کارن هم جلوتر رفت و روبهرویش ایستاد.
 کارتون عالی بود! تا آخر عمرم مدیونتونم!سارا لبخندی زد.
 این چه حرفیه؟ من فقط وظیفهم رو انجام دادم .در ضمن! حکم دستگیری آقای زند هم صادر شده و بهزودیمحاکمه میشن.
کارن سری تکان داد.
 بازم ازتون ممنونم! اگه شما نبودین ،این عفریته هیچوقت به جنایتای خودش و برادرش اعتراف نمیکرد!سارا خواست حرفی بزند که نگاه کارن از پشتسرش به دستان دستبندزدهی نگار قفل شد .سارا هم چرخید و نگاهش
به نگار شکستخورده و مأمورهای همراهش دوخته شد .فرزین زودتر از کارن و سارا به استقبالش رفت و روبهرویش
ایستاد .با تأسف نگاهی به ظاهر آشفتهاش انداخت و پوزخندی طعنهآمیز زد.
 ما پلیسیم خانوم وثوق! با یه نشونهی کوچیک میتونیم تا ته ماجرا رو بریم.انگشت اشارهاش را باال آورد و ادامه داد:
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 این رو هیچوقت فراموش نکن!***
سرپا روی سرامیکها نشسته ،به دیوار تکیه داده بود و سرش را با غیظ میان دستانش میفشرد.
 تاریکه ...اینجا خیلی تاریکه!مغزش در حال انفجار بود .پاهایش را عصبی تکان میداد و تصویر چهرهی آشفته ی کیوان حتی برای لحظهای هم
از مقابل دیدگانش محو نمیشد .کارن با نگرانی کنارش نشست و لیوان شربت آلبالو را بهسمتش گرفت.
 هومن؟سرش را باال آورد و نگاه سرخش به چشمان غمزدهی کارن دوخته شد .کارن لبخندی ساختگی بر لبش نشاند و با
التماس گفت:
 دو روزه هیچی نخوردی هومن! این شربت...هومن چنان با حرص به پشت دست کارن زد که لیوان و محتویاتش در یک آن پخش زمین شد .با عصبانیت به
چشمان متحیرش خیره شد و فریاد زد:
 نمیخوام! دست از سرم بردار! برو بیرون!کارن شانههای هومن را گرفت و وحشتزده در چشمانش خیره شد.
 هومن! بس کن! این تو نیستی!شانههایش را تکان داد و صدایش را کمی باال برد.
 اجازه نده این فکر و خیاال مغزت رو بخوره .باهاش مبارزه کن!هومن بیتوجه به او ،دوباره سرش را میان دستانش فشرد و همان جمالت تکراری را زمزمه کرد.
 تاریکه ...همهجا تاریکه!کارن با عصبانیت دستان هومن را از روی سرش پس زد و صورتش را قاب کرد .به چشمان خیسش خیره شد و نالید:
 هومن! خواهش میکنم! اینجا نه تاریکه ،نه ترسناک! دیگه هیچکس نمیتونه اذیتت کنه.ناگهان چشمان هومن درشت شد و از جا پرید.
 جهان! او ...اون باید بمیره!قبل از اینکه کارن فرصت نشاندادن عکسالعملی را داشته باشد ،هومن بهطرف آشپزخانه دوید و چاقویی از جاظرفی
بیرون کشید .کارن هراسان بهطرفش رفت و دستش را گرفت.
 هومن! بس کن! بدش من اون لعنتی رو!هومن گردن کارن را با غیض فشرد و تیغهی چاقو را مقابل چشمانش گرفت.
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 عوضی! تو عموم رو کشتی! میکشمت!کارن با ترس به نگاهی که دیگر آن را نمیشناخت ،خیره شد و دستش را روی دست او که بیرحمانه گردنش را
میفشرد ،گذاشت.
 ه ...هومن! و ...ولم کن!سرفهای کرد و با صدایی گرفته نالید.
 د ...داری خفهم م ...میکنی!اما هومن بیتوجه به او ،هر آن فشار دستش را بیشتر میکرد .چشمان کارن سیاهی میرفت و نفسهایش نامنظم
شده بود .چیزی نمانده بود کامالً از هوش برود که در خانه با شدت به هم خورد و صدای جیغ هستی در سالن پیچید.
کیسههای میوه از دستش افتاد و وحشتزده بهطرف آنها دوید .دستان هومن را گرفت و با تمام توانش او را از کارن
جدا کرد .به عقب هلش داد و فریاد زد:
 معلوم هست چیکار میکنی هومن؟ نکنه دیوونه شدی؟کارن چند سرفه پشتسرهم کرد و با صدای گرفتهای که از ته چاه بیرون میآمد ،حرفی را که خودش هم نمیخواست
آن را قبول کند ،به زبان آورد.
 احتماالً!***
چند دقیقهای میشد که مخفیانه از میان در نگاهش میکرد .بهطرف پنجرهی رو به محوطهی سرسبز و شلوغ
ساختمان نشسته بود و منظرهی بیرون را تماشا میکرد .آهسته در زد و وارد اتاق شد.
 اجازه هست؟وقتی واکنشی از طرف او ندید ،بهطرفش قدم برداشت و کنارش ،گوشهی تخت نشست .به نیمرخ پژمرده و بیروحش
خیره شد و لبخند کمرنگی زد.
 اوضاع و احوال چطوره ستوان؟بدون اینکه بیمحلی او بر روی لحن مهربانش تأثیر داشته باشد ،اخمی ساختگی کرد و سرش را کمی جلوتر برد.
 هی! من تو رو از اون دخمهی لعنتی نجات ندادم که بیفتی تو یه دخمهی دیگه.نگاهش را به پنجره دوخت و سر تکان داد.
 آره .درسته که خیلی بزرگ و سرسبزه...به هومن نگاه کرد و با همان لبخند مهربان بر لبش ،ادامه داد:
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 اما جای تو اینجا نیست .تو یه افسر ادارهی آگاهی هستی ،نه یه دیوونه و من میخوام کمکت کنم که هر چه زودتراز اینجا خالص شی.
هومن نگاه سردش را به او دوخت و لبهای خشکیدهاش را از هم گشود.
 چرا میخوای کمکم کنی؟لبخند سارا پررنگتر شد و تمام احساس پاک و صادقانهاش در چشمان خوشحالتش منعکس شد.
 چون چیزی تو وجودت داری که باعث میشه آدم باورت داشته باشه .تو یه آدم خاص و فوقالعادهای هومن؛ ولیدر حال حاضر به کمک یه نفر که درکت کنه و بهت روحیه بده ،احتیاج داری.
هومن آب دهانش را قورت داد و با قاطعیت گفت:
 ممنون! اما من به کسی که بخواد درکم کنه ،احتیاجی ندارم.پوزخندی زد و با لحن طعنهآمیزی ادامه داد:
 آخرینباری که یه نفر خواست بهم روحیه بده ،بیشتر داغونم کرد.سارا سرش را پایین انداخت و خندید .دوباره سرش را باال آورد و به هومن چشم دوخت.
 آدما با هم فرق دارن ستوان! ضمناً!ابرو باال انداخت و با خنده ادامه داد:
 این دومینباریه که داری درموردم اشتباه قضاوت میکنی.انگشت اشارهاش را به تهدید باال آورد.
 یادم نمیره .تالفیش رو بعداً که خوب شدی ،حسابی سرت در میارم.از جا بلند شد و تکسرفهای کرد.
 خب! برنامهی بهبودی و بازپروری ویژهی ساراخانوم برای شما قراره از همین امروز استارت بخوره .پاشو ستوان!وقتی بیتوجهی هومن را دید ،اخمی کرد و یقهاش را کشید .بهاجبار او را از جا بلند کرد و خیره در چشمان متعجبش،
یک تای ابرویش را باال انداخت.
 یعنی اینجوری باید پیش بریم؟بهطرف در رفت و هومن راهم دنبال خود کشید .هومن درحالیکه سعی داشت خود را از دست او رها کند؛ اما موفق
نمیشد ،غرید:
 کجا داری میبریم؟سارا در را باز کرد و هومن را از اتاق بیرون کشید.
 همونجایی که چهارساعت عین بز از پشت پنجره بهش زل زده بودی .لِوِل یک ،ورزش و سالمتی!994
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***
پشت در رو به حیاط ایستاده بود و از میان پرده ،به مردی که خودش هم نمیدانست چطور در این چهار ماه با وجود
تمام مشکالت روحی و روانیاش ،قلب و فکر او را تسخیر کرده بود ،نگاه میکرد .لبخند عمیقی روی لبش نشست و
همچنان محو تماشای او بود که با قرارگرفتن دست گرمی بر روی شانهاش ،تکانی خورد و به خود آمد.
 ساراجون!نگاهش را به شیدا دوخت که لبخند مهربانی زد.
 بیا چای عزیزم .هومنم صدا بزن بیزحمت.سارا سر تکان داد.
 باشه .ممنون!بعد از رفتن شیدا ،در را باز کرد و دو انگشتش را در دهانش قرار داد .سوت بلندی کشید و وقتی حواس هومن که کنار
باغچه نشسته و در سکوت محو گلهای رز قرمز بود ،جمع شد ،بلند گفت:
 اونقدر نگاهشون کردی که بیچارهها از خجالت آب شدن .بیا چاییت رو بخور دیگه!هومن از جا بلند شد و سر تکان داد.
 باشه.سارا لبخندی زد و بهطرف کارن و شیدا و هستی رفت .کنار شیدا نشست و فنجان چایش را برداشت .کارن قلپی از
چای نوشید و رو به سارا گفت:
 مدت زیادیه که هم رو میشناسیم؛ اما هنوز راجع به سیاوش حرفی نزدین.سارا کمی چایش را مزهمزه کرد و سپس فنجان را پایین آورد.
 سیاوش ...بعد از اون ماجراها خیلی عوض شد .هر روز تو کارش پیشرفت میکنه و سعی داره با احساسات ضد ونقیضش کنار بیاد.
تکخندهای کرد و نگاهش را به بخار برخاسته از فنجان چایش دوخت.
 حس میکنم تازه داره بزرگ میشه!با اضافهشدن هومن به جمعشان ،بحث بیشتر ادامه نیافت و همه در آرامش مشغولِ خوردن عصرانهشان شدند .وقتی
نوشیدن چای تمام شد ،هومن بیحرف از جا بلند شد و دوباره بهطرف حیاط رفت که با صدای کارن دستش روی
دستگیره در متوقف شد.
 اولینباریه که ساراخانوم اومده اینجا .نمیخوای با هم یه گشتی تو حیاط بزنین و اطراف رو نشونش بدی؟شیدا حرف کارن را ادامه داد:
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 راست میگه هومن! میوههای درختا تازه رسیدن .سارا حتماً دوست داره مزهشون رو امتحان کنه.نگاهش را به سارا دوخت و چشمکی زد.
 مگه نه عزیزم؟سارا سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .هستی ضربهی آرامی به بازویش زد و با لبخند گفت:
 پاشو!سارا با تردید از جا بلند شد و بعد از عذرخواهی کوتاهی ،بهطرف هومن رفت .هومن در را باز کرد و او را جلوتر از خود
بهطرف حیاط هدایت کرد .شانهبهشانهی هم بهطرف درخت سیب بزرگ گوشهی حیاط رفتند و هومن به آن اشاره
کرد.
 بشین!سارا نشست و به تنهی درخت تکیه داد .هومن سیب قرمزی از میان شاخهها چید و کنار سارا نشست .آن را به دستش
داد و نگاهش را به آبی آسمان دوخت.
 دیشب که رفتیم شهربازی ،یاد اولینباری که دیدمت افتادم.با یادآوری آن خاطره لبخندی روی لبهای سارا نشست و سیب را بویید.
 بله .اون روز نحس!هومن لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت.
 من ندونسته بهت تهمت زدم .نمیدونستم یه روز بعد از کارن و خواهرم ،نزدیکترین و مهمترین شخص زندگیممیشی.
سارا که منظور هومن را گرفته بود ،دستان لرزان و عرقکردهاش را درهم گره زد و سریع بحث را عوض کرد.
 تو باید کامالً مثل قبل بشی .هنوز راه زیادی در پیش داریم.هومن سرش را باال آورد و نفس عمیقی کشید.
 به نظرت میشه؟سارا با اطمینان در چشمانش خیره شد.
 اگه خودت بخوای حتماً میشه!بیشتر بهسمت هومن چرخید و با لحن تهدیدآمیزی ادامه داد:
 البته این فقط در صورتی ممکنه که هر کاری بهت میگم ،کامل و بیچونوچرا انجامش بدی.هومن لبخند کمرنگی زد .نگاهی به دستهای سارا انداخت و لبخندش پررنگتر شد.
 چهارماهه که با اون تمرینای سختت بیچارهم کردی .واقعاً دلت برام نمیسوزه؟996
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سارا اخمی کرد و توپید:
 نهخیر! مگه من عاشق دلخستهتم که دلم برات بسوزه؟ ها؟ من مشاورتم آقاهومن!هومن که از ترس کمی به عقب متمایل شده بود ،لبانش را برچید و نگاه پر معنایی به دستهای سارا انداخت.
 هوم...نگاهش را باال آورد و به چشمان او دوخت.
 اما لرزش دستات که چیز دیگهای میگن!سارا سریع دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و توپید:
 چی میگی بابا توام؟ همین حرفا رو زدی که همه بهمون مشکوکن دیگه!دست راستش را از جیبش بیرون کشید و انگشتش را به نشانهی تهدید روبهروی هومن گرفت.
 خوب گوش کن ببین چی میگم! باید به همه بفهمونی که هیچی بین ما نیست.نگاه هومن به دست سارا دوخته شد و لبخند عمیقی زد.
 هنوزم داره میلرزه.***
شیدا بعد از بردن سینی به آشپزخانه ،دوباره به سالن برگشت و کنار هستی ،روبهروی کارن نشست.
 به نظرم دیگه وقتشه هومن برگرده اداره.کارن سری تکان داد.
 اتفاقاً منم همین فکر رو میکنم .برگرده سر کار ،حالوهواش عوض میشه؛ اما باید قبلش با سرهنگ صحبت کنمکه تا خوبشدن کاملش بهش مأموریت یا وظیفهی سختی نده.
هستی سر تکان داد.
 آره ،هر چی بیشتر سرگرم بشه ،بهتره!نگاهش را به پنجرهی رو به حیاط دوخت و آهی کشید.
 از وقتی این دختر کنارشه ،احساس آرامش میکنم .امیدوارم همهچی همینجوری که هست پیش بره!***
دوسال بعد
حلقهی ازدواج که میان انگشتش جای گرفت ،سرش را باال آورد و نگاه خندانش در نگاه مهربان هومن قفل شد .واقعاً
تغییر کرده بود .تغییر کرده بود؛ چون حاال از ته دل میخواست که تغییر کند و سارا قبول کرد با او ازدواج کند ،چون
همین تغییر کوچک در وجودش را ،جرقهای برای تبدیلکردنش به همان آدم شوخ و سرخوش سابق میدانست .دیگر
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هیچوقت قرار نبود آن کابوسها و توهمات وحشتناکی که در این دوسال مانند خوره فکر و روحش را میجویدند،
بهسراغش بیایند .یعنی همسرش اجازه نمیداد که این اتفاق بیفتد .به تپشهای نامنظم قلبش ایمان داشت .باور
داشت که به زودی همهچیز زیباتر از قبل خواهد شد .دست چپ هومن را گرفت و همزمان با انداختن حلقه دور
انگشتش ،صدای دستزدن و کلکشیدن مهمانها فضای سالن را پر کرد.
***
زمان حال*
یک تای ابرویش را باال انداخت.
 چیه؟ توقع داشتی تا آخر عمرم تو آسایشگاه روانی بپوسم؟بهتزده اسلحهاش را پایین آورد و به نگاه پر نفرت هومن خیره ماند .در عوض هومن اسلحهاش را باال آورد و پیشانی
نگار را هدف گرفت .تکهسنگی که جلوی پایش بود ،کنار زد و با قدمهای شمرده بهطرف نگار رفت.
 خب! تو و برادرت احتماالً خبر نداشتین که سارا برای من خیلی بیشتر از یه ناجی بود...اسلحهاش را روی پیشانی نگار قرار داد.
 هست و خواهد بود.اخم غلیظی روی چهرهاش نشست .از میان دندانهای قفلشده از عصبانیتش غرید:
 محاله از آدمی که همسرم رو آزار داده ،بگذرم!نگار آهسته پلکهای لرزانش را بست و هر آن انتظار متالشیشدن مغزش را میکشید .کارن بیتوجه به خونریزی
و درد استخوانسوز دستش ،به شیوا چشم دوخت و هول گفت:
 ه ...هومن حتماً آمبوالنس خ ...خبر کرده .ا ...االن م ...میرسه!نگاهش را به هومن که سعی داشت تمام خشم و نفرتش را بر سر آن اسلحهی منتهی به پیشانی نگار خالی کند،
دوخت و صدایش را باالتر برد.
 م ...مگه نه؟اما هومن دیگر چیزی نمیشنید .تمام نگاهش معطوف چهرهی آن حیوان انساننما بود و تکتک سلولهای مغزش
نوای انتقام را فریاد میزدند .با صدای ضعیف و دردمند شیوا ،نگاهش بهطرف او کشیده شد.
 کارن!چشمانش پر و راه نفسش بسته شد؛ اما شیوا آرام بود .آرامتر از همیشه! جملهای که مدتها پیش با گریه و زجه آن
را به زبان آورده بود ،حال همچون آهنگ مالیمی در گوشش نواخته میشد.
«حتی اگه من رو دورترین نقطهی این کرهی خاکیم ببری ،باالخره یه روزی ،یه جایی ،دوباره به اون میرسم».
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و رسیده بود .حاال که کارن اینجا بود ،دیگر چه دلیلی برای تشویش و نگرانی داشت؟ اشک شوق در چشمانش حلقه
زد و لبخند کمرنگی بر لبانش نشست.
 یه قهوهی تلخ مهمونم؟بغض کارن شکست و اشکهایش سرازیر شدند؛ اما شیوا تا لحظهی آخر ،با همان لبخند شیرین بر لبهایش ،به او
چشم دوخته بود .تا همان نفس آخری که چشمانش را برای همیشه رو به این دنیای تاریک میبست .هومن همچنان
با غیظ اسلحه را روی پیشانی عرقکردهی نگار میفشرد که با صدای فریاد شیواگفتن کارن ،حواسش پرت شد و
نگاهش بهطرف آنها برگشت .نگار آهسته چشمانش را باز کرد و وقتی تمام شرایط را مناسب دید ،لبخندی زد و در
یک حرکت اسلحه را از دست هومن کشید .قبل از اینکه به او فرصت تجزیه و تحلیل اوضاع را بدهد ،کارن را نشانه
گرفت و ماشه را با تمام قدرت فشرد .هومن وحشتزده نام کارن را فریاد زد و بهطرفش دوید .نگار هم از فرصت
استفاده کرد و پا به فرار گذاشت؛ اما اینبار دیگر شانس با او یار نبود.
به محض خروج از خرابه ،فرزین و مأمورهای دیگر جلوی راهش سبز شدند .فرزین به یکی از آنها اشاره کرد و به
چشمان وحشتزدهی نگار خیره شد.
 مطمئنم اینبار دیگه بار آخره!***
چند دقیقهای میشد که پشت شیشه ایستاده بود و از دور نگاهش میکرد .اطرافش را آدمهای زیادی که با گل و
شیرینی به عیادتش آمده بودند ،پر کرده و حاال که باالخره بعد از چند روز بهوش آمده بود ،همه از خوشحالی در
پوست خود نمیگنجیدند .لبخند کمرنگی زد .آری! او الیق تمام چیزهایی که حاال داشت ،بود .آرامش ،سالمتی،
خوشی و خانواده .نعمتهایی که سی سال به ناحق از او گرفته شده بود .به خود آمد و قصد رفتن کرد که ناگهان نگاه
شیدا میان آن شلوغی در نگاهش گره خورد .خودش را به آن راه زد و بهطرف خروجی بیمارستان پا تند کرد که با
شنیدن صدایش از پشتسر ،محکوم به ایستادن شد.
 آقا کیان!درحالیکه نگاه خجالتزدهاش را مدام از او میدزدید ،بهطرفش برگشت .شیدا چند قدم جلوتر آمد و به فاصلهی دومتر
از او ایستاد.
 ازتون ممنونم که رضایت دادین!کیان پوزخند تلخی زد و نگاهش را باال آورد.
 ممنون؟999
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اجزای چهرهی بیحال و خستهاش را از نظر گذراند .رنگ به صورت نداشت و زیر چشمهایش بهخاطر گریههای چند
روزه سیاه شده و پف کرده بود .کیان خجالتزده سرش را پایین انداخت و با صدایی دورگه ادامه داد:
 باعث و بانی تموم بالهایی که سر تو و کارن و خواهرت اومد ،منم؛ چطور میتونی ازم ممنون باشی؟شیدا نفس عمیقی کشید و لبخند محوی روی لبهایش نشست.
 مطمئنم وقتی تصمیم به انجام این کار گرفتین ،اصالً انتظار چنین چیزایی رو نداشتین .شما نمیدونستین که کارتونبه نفع اونا تموم میشه.
شیدا درست میگفت .کیان چنین قصدی نداشت و با این حال باز هم خودش را مقصر میدانست .آب دهانش را
بهسختی قورت داد تا مانع شکستن بغضش شود.
 مگه فرقیم داره؟ برای من داره و مطمئنم که کارنم با من هم عقیدهست .من بخشیدم ...کارنم همینطور. اون هیچوقت من رو نمیبخشه. قلب کارن بزرگتر از این حرفاست.کیان سر تکان داد و لب زد:
 خداحافظ.سرش را پایین انداخت و بهسرعت از بیمارستان خارج شد .شیدا آهی کشید و با نگاهش رفتن او را دنبال کرد .وقتی
از در بیرون رفت ،شیدا هم به بخش برگشت و کنار تخت کارن که حاال اطرافش خلوت شده بود ،رفت .کارن دستش
را گرفت و لبخند بیجانی زد.
 کجا رفتی یهو؟ کیان اینجا بود!چشمان کارن درشت شد و اعتراض کرد.
 جدی؟ چرا به من خبر ندادی؟در جایش نیمخیز شد و ادامه داد:
 ا ...االن کجاست؟شیدا دستش را روی سـ*ـینهی کارن گذاشت و دوباره او را به تخت تکیه داد.
 آروم باش .اون رفت.کارن نالید:
 چی؟ آ ...آخه چرا؟1000
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شیدا آهی کشید و سرش را پایین انداخت.
 خودش رو مقصر همهچی میدونست .میگفت تو هیچوقت نمیبخشیش .گمونم خجالت میکشید بیاد دیدنت.کارن دوباره در جایش نیمخیز شد و نگران گفت:
 این رفتار و طرز صحبتکردن از کیان بعیده .ح ...حتماً یه فکرایی...ناگهان چشمانش درشت شد و مچ شیدا را گرفت.
 ک ...کمکم کن بلند شم شیدا! بجنب!شیدا کمکش کرد و متعجب پرسید:
 چت شد یهو کارن؟ لباسام رو آوردی؟شیدا سرش را تکان داد و فوراً کیسهی لباسهای کارن را از کیفش بیرون آورد.
 کارن؟ نمیخوای بگی چی شده؟ کجا میخوای بری؟کارن لباسها را از او گرفت.
 کمکم کن بپوشمشون ...خواهش میکنم شیدا!شیدا کمکش کرد و در همان حال نگران پرسید:
 کارن! تو رو خدا حرف بزن! با این حالت کجا میخوای بری؟کارن سریع کفشهایش را پوشید و بهسختی از تخت بلند شد .شیدا زیر بازویش را گرفت و همراهیاش کرد .کارن
از درد چشمانش را روی هم فشرد و لب زد:
 ای ...این پسره دیوونهست! م ...می خواد یه بالیی س ...سر خودش بیاره.چشمان شیدا گرد شد.
 چی؟نگاه دردمندش را به او دوخت.
 ماشین رو آوردی؟شیدا سر تکان داد.
 آره.همین که از اتاق بیرون رفتند ،هومن و هستی متعجب بهطرفشان دویدند و هومن غرید:
 کجا میری؟ باید استراحت کنی!کارن هومن را پس زد و نالید:
1001
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 بیخیال شو هومن! بعداً برات توضیح میدم. ولی...نگاه مضطربش را به شیدا دوخت که چشمانش را بازوبسته کرد و آهسته گفت:
 نگران نباشین! خودم مراقبشم .خداحافظ.باهم از بیمارستان خارج شدند و شیدا بعد از نشاندن کارن روی صندلی کمکراننده ،پشت فرمان نشست .استارت زد
و پرسید:
 کجا باید بریم؟ بیرون از شهر!نگاه متعجب شیدا به نیمرخ رنگپریدهی کارن دوخته شد.
 کجا؟کارن که درد امانش را بریده بود ،چشمانش را بست و لبش را به دندان گرفت.
 جایی که پدر و مادرش با هم آشنا شدن .مطمئنم رفته اونجا .زود باش شیدا!شیدا دیگر چیزی نپرسید و با بیشترین سرعت بهسمت محلی که کارن آدرسش را داد ،رفت .ماشین را کنار پرتگاه
بلندی متوقف کرد و هر دو پیاده شدند .متعجب اطراف را از نظر گذراند و پشتسر کارن دوید .کیان بر لبهی پرتگاهی
که میان مه و ابر پنهان شده بود ،ایستاد و به مقصد نامعلومش خیره شد .اینجا محل آغاز تمام بدبختیهایش ،محل
آشنایی والدینش و جایی بود که پروندهی سرنوشت نفرینشدهی او برای همیشه بسته میشد .آری! باید به این زندگی
نکبت پایان میداد تا دیگر کسی بهخاطر حضور نحسش آسیب نبیند .زندگی خفتباری که با اشتباه پدر و مادرش
شروع شد و باعث شد تمام عمرش را در تنهایی و نفرت ،میان غربت سپری کند .آری! قلب کارن بخشنده بود؛ اما او
خودش را نمیبخشید.
چشمانش را بست و خود را رها کرد که ناگهان دستی او را بهسمت خودش کشید و در آغـ*ـوش گرم صاحبش پرت
شد.
 فکر کردی میذارم بمیری؟چشمانش را باز و همزمان ،کارن او را از خود جدا کرد .نگاه لرزانش در نگاه کارن قفل و اشکهایش جاری شد.
 چطور میتونی انقدر خوب باشی؟!چشمان کارن پر شد و لبخندی زد.
 همهچیز عوض شده ،مگه نه؟کیان هم لبخند زد.
1002
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 بهجز تو!او را در آغـ*ـوش کشید و اشکهایش شدت گرفت.
 من رو ببخش کارن! دیره؛ ولی ببخش! بخشیدم! خیلی وقته.***
کارن
«جهان وثوق ،ملقب به میالد نادری ،قاچاقچی کاال و ارز که بعد از شناسایی و تحت تعقیب پلیس قرارگرفتن با
استفاده از نفوذ خواهرش ،یعنی نگار وثوق که از افسران برجستهی ادارهی آگاهی بود و تهدید دیگر افسران اداره ،از
کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد .بعد از گذشت دوسال و نیم ،مخفیانه و به صورت قاچاقی دوباره وارد ایران
شده و قصد جان افسران پلیس را داشت که به دست سایه کیهان به قتل رسید .نگار وثوق و شهاب طلوعی محکوم
به حبس ابد ،در زندان به سر میبرند و دیگر عوامل متهم و درگیر در این پرونده ،همگی به قتل رسیدهاند .این
پروندهی خونین ،پرماجرا و وحشتناک ،بعد از گذشت بیش از سی سال ،درست همینجا و در همین لحظه بسته شد!»
پرونده را بستم و سرم را باال آوردم.
 کار همهتون عالی بود! خسته نباشید!همه تشکر کردند؛ اما فرزین کالفه پوفی کشید.
 باالخره از شرش خالص شدیم!تمام لحظات سختی که گذرانده بودیم ،در یک آن مانند فیلمی از جلوی چشمانم گذشتند و لبخند محوی زدم.
 درسته! بعد از سی سال...بچهها همه خوشحال و درحال بحث و گفتوگو با یکدیگر از اتاق خارج شدند .بهجز یک نفر که آخر از همه به
تنهایی از اتاق بیرون رفت و بهطرف دیوار یادبودها قدم برداشت .میدانستم که بهسراغ یار همیشگیاش میرود تا
اتفاقات امروز را با او در میان بگذارد .از وقتی او رفت ،این کار روزانهاش بود .پشتسرش راه افتادم و بهطرف دیوار
یادبودها رفتیم .روبهروی تابلوی مطعلق به عکس پرهام ایستاد و خیرهاش شد.
 پرونده بسته شد .خسته نباشی ستوان! دیگه هیچوقت قرار نیست همچین پروندهی نفرتانگیزی داشته باشیم.نگاه سرخش را به من که به فاصلهی یک متر از او ،روبهروی دیوار ایستاده بودم ،دوخت و ادامه داد:
 مگه نه سروان؟لبخند کجی زدم.
 نمیدونم! هیچکس از آینده خبر نداره.1003
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با چند قدم فاصلهی میانمان را از بین بردم و دست روی شانهاش گذاشتم .نگاهم به عکس پرهام ،با آن ربان مشکی
در گوشهی باالی قابش گره خورد و لبخندی زدم.
 پرهام یکی از بهترینا بود .هیچوقت آشنایی و دوستی کوتاهم باهاش از یادم نمیره.نگاهم را به نیمرخ گرفته و غمگینش دوختم.
 اون همیشه بین ماست .حتی همین االن!***
یک سال بعد
صدای دادوبیدادش کل اتاق بازجویی را برداشته بود.
 مرتیکهی کودن عوضی! پدر نزاییده کسی که بخواد من رو دور بزنه.چشمانم گرد شد و زدم زیر خنده.
 هومن؟ معلوم هست چی میگی؟نگاه عصبیاش را از مرد گرفت و رو به من توپید:
 چیه؟ چرا نیشت تا بنا گوش بازه؟خندهام را به زور خوردم و سرم را به چپ و راست تکان دادم.
 هیچی! فقط خوشحالم که دوباره همون هومن سابق شدی .نمیدونی چقدر انتظار این روز رو کشیدم.رنگ نگاهش تغییر کرد .چینهای بین پیشانی و ابروهایش از هم باز شد و بهطرفم آمد .به چشمان دریاییاش خیره
شدم.
 تمام این مدت دلتنگ خندهت بودم .تحمل عوضشدنت واسهم خیلی سخت بود.هومن چند لحظه در همان حالت خیرهام ماند و سپس پسگردنی محکمی نثارم کرد.
 زر نزن باو!دستم را پشت گردنم گذاشتم و شوکه خیرهاش شدم .اخم غلیظی کرد و توپید:
 حاال چون داره ترفیع درجه میگیره ،واسه من فاز احساساتی برداشته عنتر .گمشو بابا! برو واسه مراسم بعدازظهرحاضر شو .انقدرم تو دستوپای من نپلک! مگه نمیبینی دارم بازجویی میکنم؟
دستهایم را به نشانهی تسلیم باال آوردم.
 چشم چشم! هر چی شما بگی جناب سروان! اصالً کیه که گوش بده؟دستش را باال آورد و داد زد:
 کارن! همچین بزنمت که...1004
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سریع جاخالی دادم و با خنده از اتاق در رفتم .از وقتی سروان شده بود ،دیگر نمیتوانستم بهزور درجهام برایش
رئیسبازی در بیاورم و حسابی دستوپایم بسته بود؛ اما از امروز به بعد ،پروسهی یک حالگیری درستوحسابی از
هومنخان شروع میشد .دستانم را با شیطنت به هم زدم و ابرو باال انداختم.
 خب هومنخان! واسه راند بعدی مسابقه آماده شو که من دارم میام.آنقدر غرق افکار خودم بودم که متوجه نشدم فرزین کی جلوی راهم سبز شد.
 بهبه! آقا کارن! کبکت خروس میخونه! معلومه خیلی خوشحالیا.لبخند کجی زدم و یک تای ابرویم را باال انداختم.
 حالگیری از آقاهومن سعادت کمی نیست سروان! همچنین از شما!فرزین تکسرفهای کرد و نگاهش را به سقف و درودیوار دوخت.
 خب ...تو که آزارت به یه مورچه هم نرسیده آقافرزین!دستبهسـ*ـینه ایستادم .سر تکان دادم و نیشخندی زدم.
 بله بله! شکی نیست! بیصبرانه منتظر مراسم امروزم!فرزین با ترس نگاهم کرد.
 من ...من فکر میکنم که یهکم کار دارم .فعالً!چرخید و بهطرف اتاقش رفت که با صدای بلندی گفتم:
 باشه سروان! کوه به کوه نمیرسه؛ ولی آدم به آدم میرسه.خندیدم و بهطرف اتاقم رفتم تا برای مراسم آماده شوم.
طولی نکشید که عقربهها روی ساعت تعیین شده نشستند و حاال حاضر و آماده ،مقابل آینهی کوچک روی دیوار
ایستاده بودم .دستی به لباسم کشیدم که همان لحظه هومن با سروصدا و طبق معمول بدون درزدن داخل اتاق پرید.
 حاضری؟بهسمتش برگشتم و لبخندی زدم.
 آره.جلوتر آمد و سوتی بلند باال کشید.
 جون بابا! تیپش رو! نکشیمون جذاب!خندیدم و ضربهای به بازویش زدم.
 چشمات رو درویش کن هومنخان!ابرو باال انداخت و نچی کرد.
1005
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 نمیشه .نمیتونم!دستم را کشید و غرید:
 بجنب دیگه! االن سرهنگ میاد!از ساختمان اداره خارج شدیم و بهطرف جایگاه سرسبز و مخصوصی که داخل خود اداره برای مراسم آماده شده بود،
رفتیم .همه روی صندلیها نشستند و سرهنگ سخنرانیاش را آغاز کرد .صحبتهایش که تمام شد ،هومن تکی از
جا برخاست و برایش دست زد.
 ایول بابا! سرهنگ خودم! باریک!خندیدم .این هومن آدمبشو نبود .یعنی هیچکس هم نمیخواست آدم شود .حاال دیگر میدانستم که این یکی از
بزرگترین خواستههای من است .سرهنگ هم رو به هومن خندید و بهطرفم آمد .از جا بلند شدم و احترام نظامی
گذاشتم .سرهنگ درجههایم را عوض کرد و دست روی شانه ام گذاشت.
 مطمئنم که الیق بهترینها هستی سرگرد! موفق و سربلند باشی.دوباره احترام گذاشتم.
 ممنون! نظر لطفتونه قربان!***
چمدانم را داخل صندوقعقب گذاشتم که همان لحظه فرزین و شیما هم از راه رسیدند .فرزین ماشینش را پشت
ماشین من پارک کرد و همراه شیما پیاده شد .هستی با دیدن آنها کفریتر شد .ساکدستی را در سـ*ـینه هومن
کوباند و غرید:
 بجنب دیگه! شب شد!هومن هم کم نیاورد و توپید:
 خیلهخب بابا! نامزد جنابعالی ناز میکنه ،آخر از همه تشریف میاره ،تالفیش رو سر من خالی میکنی؟خندیدم و بهطرف فرزین و شیما رفتم .همه با آنها سالم و احوالپرسی کردیم و سپس مشغول ادامهی کارها شدیم.
باالخره جادادن وسایل خودم و شیدا در ماشین تمام شد .به هومن و سارا و سیاوش که همزمان با ما کارشان تمام
شده بود ،چشم دوختم .سیاوش سارا را در آغـ*ـوش کشید و لبخندی زد.
 مراقب خودت باش! خوش بگذره!از او جدا شد و هومن را بغـ*ـل کرد.
 سفر خوبی داشته باشین!با پدرش هم خداحافظی کرد که هومن برای بار هزارم پرسید:
1006
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 ببینم؟ تو هنوزم سر حرفت هستی؟ مطمئنی نمیخوای همراهمون بیای؟سیاوش لبخندش را خورد و سر تکان داد .آنها را تا وقتی سوار ماشین میشدند ،بدرقه کرد و بهطرف من و شیدا
آمد .باهم دست دادیم و رو به هر دویمان گفت:
 سفر خوبی داشته باشین!لبخندی زدم.
 ممنون!دستش شل شد که محکمتر گرفتمش.
 کجا؟ توام با ما میای!لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت.
 میدونی که نمیتونم.چانهاش را گرفتم و سرش را باال آوردم .به چشمانش خیره شدم و اخم کردم.
 یعنی چی؟ کارن! خودت که بهتر...پریدم وسط حرفش.
 نه ،نمیدونم! سیاوش؟ میدونی این قضیه واسه چند سال پیشه؟ هستی نامزدکرده و به زودی قراره ازدواج کنه.اون االن خوشحال و خوشبخته و مطمئنم حتی اگه قبالً کینهای هم به دل داشته ،دیگه وجود نداره .اونوقت تو
هنوزم داری سر اون اتفاق خودخوری میکنی؟
نچی کرد و نالید:
 ولی کارن...اما همان لحظه با بههمخوردن در ماشین و شروعشدن غرغرهای هستی ساکت شد.
 بهبه! آقامهیار! میذاشتین یه دو-سه ساعت دیگه تشریفتون رو میآوردین!مهیار درحالیکه دستهگل بزرگی را پشتش قایم کرده بود ،بهطرف هستی قدم برداشت و با آرامش گفت:
 علیکسالم خانوم! ببخشید دیر کردم!هستی با اخم مشتی حوالهی سـ*ـینهاش کرد و غرید:
 آخه تو چرا همیشه باید آخر از همه برسی؟ هان؟مهیار خندید و دستهگل را مقابل هستی گرفت.
 گفتم که ببخشید!1007
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هستی با اکراه گلها را گرفت و نگاهش را به نقطهی نامعلومی دوخت.
 که چی؟ فکر کردی با این کارا میبخشمت؟همانطور مشغول بحث بودند که نگاهشان به ما افتاد .مهیار دستی برایم تکان داد و جلو آمد.
 سالم .چطوری؟با هم دست دادیم.
 خوبم!با چشم به هستی که اخمآلود بهطرفمان میآمد ،اشاره کردم و خندیدم.
 ولی انگار اوضاع تو خوب نیست!خندید.
 چه کنیم دیگه؟ باید سوخت و ساخت!هستی از پشت پسگردنی محکمی حوالهاش کرد و جلو آمد.
 که میسوزی و میسازی ،هان؟کمی در سروکله هم زدند که مهیار تازه درمورد سیاوش کنجکاو شد و درحالیکه نگاهش بین ما جابهجا میشد،
پرسید:
 معرفی نمیکنی کارن؟لبخندی زدم.
 حتماً! ایشون سیاوشن ،برادر ساراخانوم .ایشونم آقامهیار ،از همکارای خوب من.با هم دست دادند که نگاه سیاوش در نگاه هستی گره خورد .بهسرعت نگاهش را از او گرفت و به مهیار چشم دوخت.
 خوشوقتم!به هستی نیمنگاهی انداخت و دوباره رو به مهیار گفت:
 خوشحالم که خوشبختین!مهیار لبخندی زد.
 ممنون! به نظرم شما باید همون شخصی باشین که هستی راجع بهش برام گفته.به هستی چشم دوخت.
 درسته؟هستی خودش را به آن راه زد و بحث را عوض کرد.
 ببینم؟ همهی وسایل موردنیازت رو آوردی؟ زیاد اونجا میمونیما!1008
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مهیار خندید.
 پس درسته!سیاوش نگاهش را از او دزدید و خجالتزده گفت:
 آ! ببخشید! من ...من دیگه باید...مهیار حرفش را ادامه داد:
 باید بری وسایلت رو جمع کنی ،آره؟ توام اولینباره میری اونجا؟ حتماً مثل من خیلی کنجکاوی ،نه؟سیاوش سرش را باال آورد و متعجب خیرهاش شد .مهیار دست روی شانهاش گذاشت و چشمانش را بازوبسته کرد.
 پس زود باش!سیاوش گیج تکخندهای کرد.
 من...پریدم وسط حرفش.
 تو نمیخوای بیشتر از این لفتش بدی .پس برو دیگه! منتظرت میمونیم. ممنون! پس ...فعالً!بهطرف ماشینش دوید و سوار شد .من هم از مهیار و هستی جدا شدم و بهطرف ماشین خودمان رفتم .سوار شدم و
از آینه نگاهی به صندلی عقب انداختم .لبخند زدم.
 آفرین آقاکوشا! میبینم که خودت کمربندت رو بستی. بله! پسرمون دیگه بزرگ شده.به شیدا چشم دوختم و لبخندم پررنگتر شد.
 پس نوبت بعدیه.چشمانش درشت شد.
 چی؟ تو خودت اندازهی هشتتا بچه دردسر داری ،اونوقت بازم بچه میخوای؟خندیدم و دستانم را به نشانهی تسلیم باال آوردم.
 باشه ،باشه! غلط کردم!استارت زدم و راه افتادیم .همین که به مزرعه رسیدیم ،عمه و مادربزرگ با خوشرویی به استقبالمان آمدند .مادربزرگ
تکتک نوهها و دخترها را در آغـ*ـوش گرفت؛ اما همین که به هومن رسید ،با اخم سیلی محکمی نثارش کرد .همه
با تعجب به مادرجان خیره شدند .چشمهای هومن گرد شد و دست روی گونهاش گذاشت.
 اِ؟ مامانجون؟1009
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مادرجان مشت محکمی حوالهی بازویش کرد و توپید:
 مامانجون و مرض! فکر کردی اونقدر پیر و خرفت شدم که قول و قرارمون رو یادم بره؟هومن که انگار تازه یاد قولش افتاده بود ،آب دهانش را پر سروصدا قورت داد و با ترس و لرز گفت:
 نه! چیزه ...یعنی ...آخه...مادرجان عصایش را باال آورد و محکم به پهلوی هومن کوبید.
 بهم قول دادی واسه عروسیت میای اینجا .حاال دیگه زیر قولی که به مادرجونت دادی میزنی ورپریده؟ هان؟چشمم روشن!
با عصا به جانش افتاد و هومن هم در کنار جاخالیدادنهایش چندینبار ضربهفنی شد تا حساب کار دستش بیاید.
باالخره بعد از دو-سه دقیقه مادرجان بیخیال شد و طلبکارانه دستهایش را به پهلو زد.
 از زیر عروسی که در رفتی؛ اما محاله اجازه بدم بدون انجام رسم و رسومات پات رو از این روستا بذاری بیرون.ریز خندیدم و زیرچشمی به هومن نگاه کردم .به معنای واقعی کلمه وا رفت .با لب و لوچهای آویزان نالید.
 وای نه! این کار رو با من نکن مامانجون!مادرجان با عصا ضربهای به رانش زد و توپید:
 حرف نباشه! از همین امروز شروع میکنین!بی توجه به هومن که از درد به خودش میپیچید ،بهطرف سارا که نزدیک بود همانجا از تعجب پس بیفتد ،رفت و
با مهربانی گونهاش را نوازش کرد.
 خوش اومدی عروس قشنگم! بریم تو؟سارا آب دهانش را قورت داد و لبخندی زورکی زد.
 ب ...بریم مادرجون!همگی پشتسر آنها وارد خانه شدیم و مادربزرگ سارا و شیدا را کنار خودش نشاند .انگار نه انگار که نوههایش هم
هستند .کوشا را هم صدا زد و روی پایش جای داد .موهایش را نوازش کرد و بوسـ*ـهای روی گونهاش نشاند.
 چقدر بزرگ شدی تو وروجک!سرش را باال آورد و انگار که تازه یاد بقیه هم افتاده باشد ،سر صحبت را با سینجیمکردن مهیار باز کرد .عمه هم
برایمان چای و شیرینی آورد و بعد از چند سال سختی و جدایی ،دورهمی و گپ آن شب حسابی به همهمان چسبید.
شب از نیمه گذشته بود که با هر زوری بود ،باالخره از یکدیگر دل کندیم و همه به استقبال خواب رفتند .طبق معمول
جای هومن و کیسهبوکسش ،یعنی بنده ،کنار هم بود .هر دو روی تشکهایمان دراز کشیدیم و نگاهمان را به سقف
1010
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دوختیم .مچ دستم را روی پیشانیام گذاشتم و همانطور که در تاریکی به ترک روی سقف خیره شده بودم ،آرام
خندیدم.
 میدونی یاد چه شبی افتادم؟آهسته غرید:
 بله ،میدونم! هیچوقت اون مسافرخونهی رؤیایی رو فراموش نمیکنم. و منم هیچوقت یادم نمیره که سر اون مأموریت تو و فرزین چقدر حرصم دادین!خندید.
 کی میدونست قراره یه روزی فرزین با دزد ماشینت ازدواج کنه و خودتم با خواهرش؟لبخندی زدم و در گذشتهها غرق شدم.
 اصالً کی میدونست بعد از اون قراره همچین اتفاقایی برامون بیفته؟کمی مکث کردم و سپس به نیمرخش خیره شدم.
 راستی؟ از مامانت چه خبر؟همانطور که به باال چشم دوخته بود ،گفت:
 قبل از اینکه بیایم اینجا ،یه سر رفتم دیدنش.خندید.
 کلی بهم سفارش کرد که مراقب خودم باشم و اینبار زود برگردم. باورم نمیشه پسراش از خونهی سالمندان آوردنش بیرون و خودشون ازش مراقب میکنن.به پهلو ،رو به من خوابید و آرام خندید.
 اوم ...منم وقتی فهمیدم ،اونقدر تعجب کرده بودم که به خودمم شک کردم .گفتم من فرشتهی نجاتی ،حوریای،پریای ،چیزی بودم خودم خبر نداشتم؟
آرام خندیدم.
 هومنجان! تو با این هیبت هیچکدوم از اینا نیستی.با شیطنت ادامه دادم:
 بگیر بخواب که فردا کلی کار داری.آه از نهادش بلند شد.
 وای! یادم ننداز!خندیدم و پتو را روی سرم کشیدم.
1011
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 شبت بهخیر!فهمیدم که پتو را روی سرش انداخت.
 شب رو بیخیال ،دعا کن صبحم بهخیر بگذره.***
باالخره از تشک دل کندم و بلند شدم .با چشمانی نیمهباز و خوابآلود از خانه بیرون آمدم و درحالیکه آستینهایم را
باال میزدم ،بهطرف دستشویی رفتم .چند قدم بیشتر نرفته بودم که با شنیدن زمزمههای آرامی از سمت طویلهی
مرغ و خروسها ،ایستادم.
 عزیزم! قشنگم! تخم بذار دیگه قربونت برم!صدای هومن بود .احتماالً قصد داشت سر مرغها را شیره بمالد تا کارش زودتر راه بیفتد .تکخندهای کردم و مسیرم
را بهسمت طویله کج کردم .در را باز کردم که همان لحظه گوشش را کنار سر حیوان بیچاره برد.
 چی؟ گیر کرده؟سرش را باال آورد و توپید:
 ای بابا! خب زور بزن یهکم! چرا انقدر ناز میکنی؟ برو واسه شوهر فلکزدهت ناز کن .من خودم زن دارم!مکثی کرد و دوباره گفت:
 ببینم؟ تو هنوز ازدواج نکردی؟ اشکالی نداره! خودم شوهرت میدم.نگاهی به اطراف انداخت که با دیدن من هینی کشید و وحشتزده دست روی سـ*ـینهاش گذاشت.
 وای کارن! ترسوندیم! تو اینجا چیکار میکنی؟دستبهسـ*ـینه ایستادم و خندیدم:
 یکی باید از خودت بپرسه! چیکار داری میکنی؟اخمی کرد و توپید:
 معلوم نیست؟جلوتر رفتم.
 چرا؛ اما این یه کار مشترکه!باالی سرش ایستادم و ابرو باال انداختم.
 اگه مامانجون بفهمه ،جفتتون بیچاره میشید.روی کاه و علفها نشست و پوفی کشید.
 میدونم؛ ولی سارا خواب بود ،دلم نیومد بیدارش کنم.1012
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لبخند محوی زدم.
 چقدر عوض شدی هومن! این حرفا رو ول کن کارن!با ذوق به هدفش اشاره کرد و گفت:
 میبینی چه برورویی داره؟ حتماً تخممرغاشم مثل خودش قشنگه!تکخندهای کردم.
 درسته؛ اما اونی که داری التماسش میکنی ،خروسه هومن! در ضمن! واسه تخمگذاشتن الزم نیست شوهرش بدی.نگاه متحیرش را به خروسجانش دوخت و محکم پشت دستش زد .هینی کشید.
 وای نه! یعنی اونموقع تا حاال من دارم واسطهی ازدواج دوتا خروس میشم؟لبش را به دندان گرفت و ادامه داد:
 استغفراهلل! خاک به سرم!خندیدم.
 به نظرم سارا رو صدا بزنی بیاد کمکت ،کارتون زودتر راه میفته.کالفه و درمانده نگاهم کرد و سری تکان داد.
 احتماالً!***
توپ را بهطرف مهیار انداختم و نفسنفسزنان گفتم:
 بچهها! من دیگه خسته شدم .میرم میشینم .شما ادامه بدین.از بقیه جدا شدم و روی اولین پلهی منتهی به ایوان نشستم .هومن بهطرفم آمد و غرید:
 پاشو کارن! ای بابا! پلیس هم انقدر خسته؟ من از صبح تا حاال داشتم دنبال مرغ و خروس و گاو و گوسفندا میدویدمو خسته نشدم.
نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم.
 خودتون بازی کنین .من میخوام نگاهتون کنم!ابرو باال انداخت.
 آها! پس قضیه اینه! میخوای زیر نظر بگیریمون سرگرد؟خندیدم و سر تکان دادم .باشهای گفت و بهطرف بچهها دوید .دوباره مشغول وسطی شدند و من هم از دور نگاهشان
میکردم .هومن توپ را بهطرف پدر زنش که وسط بود ،انداخت و با خنده گفت:
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 استاد! من که دخترت رو روی هوا زدم ،باالخره خودتم میزنم.پدر سارا خندید و جاخالی داد.
 عمراً! من مثل دخترم گول نمیخورم!خندیدم و همچنان غرق تماشایشان بودم .صدای داد و خندهشان کمکم محو شد و فقط تصویرشان جلوی چشمانم
بود .تصویر آدمهایی که دیگر هیچکدامشان آن شخص سابق نبودند .همهی ما عوض شده بودیم .این اتفاقات از ما
آدمهای جدیدی ساخت و باعث شد معنای واقعی زندگی را بفهمیم .فهمیدیم که باید کنار بیاییم .با مشکالتمان ،با
غمهایمان و با دنیایی که قرار نیست همیشه بر وفق مراد ما بچرخد .یاد گرفتیم که هرگز نباید چیزی را از هم مخفی
کنیم .حتی اگر آنقدرها هم مهم نباشد .باالخره اینکه آموختیم چطور باید زندگی کنیم و من برای خودمان خوشحالم!
برای هومن که به شادی واقعی رسیده .برای فرزین که جایگاه خودش را به عنوان یک فرزند عالی ثابت کرده و برای
خودم ،شخصی که باالخره به آرامش حقیقی دست یافته .نزدیکهای غروب بود که بازی بچهها تمام شد و همه
دوباره به خانه و صحبتهای شیرین عمه و مادربزرگ پناه آوردیم .عمه چایش را سر کشید و حقبهجانب رو به سارا
و هومن گفت:
 میدونستین اگه من واسطه نمیشدم و اون عکس رو پست نمیکردم ،شما دوتا االن اینجا کنار هم نبودین؟همه خندیدند؛ اما هومن غرید:
 چی میگی عمهجون؟ بهخاطر اون پست نزدیک بود سارا سرم رو از تنم جدا کنه.فنجان چایم را پایین آوردم و نفس عمیقی کشیدم.
 بههرحال اسکار باحالترین زوج هم میرسه به شما دوتا که وسط بازداشتگاه و دادگاه عاشق هم شدین.همه خندیدند؛ ولی هومن چپچپ نگاهم کرد .مهیار رو کرد به هستی و با خنده گفت:
 چه خونوادهی جالب و باحالی داری!هستی خندید و ابرو باال انداخت.
 تازه کجاش رو دیدی؟!مادرجان رو به فرزین و شیما گفت:
 ببینم ننه؟ شما هم عروسی کردین؟!فرزین فنجان چایش را باال آورد و سر تکان داد.
 آره مادرجون.مادر جان لبخندی زد.
 خوبه! پس هومن و سارا دیگه تو انجام رسم و رسومات تنها نیستن.1014
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چای میان گلوی فرزین پرید و به سرفه افتاد.
 ج ...جان؟ توام دیگه مثل نوهی خودمی .نمیشه که به فکرت نباشم!فرزین با رنگی پریده ،تکخندهای کرد و هول گفت:
 نه نه! الزم نیست مادرجون!مادرجان اخمی کرد.
 چرا؟ کارن و شیدا هم قبالً این رسم رو انجام دادن .مهیار و هستی هم قراره واسه عروسیشون این کار رو بکنن!چشمان هستی گرد شد و سریع با تکسرفهای بحث را عوض کرد.
 راستی مادرجون؟ میدونستین کارن ترفیع درجه گرفته؟مادرجان با اخم رو به هستی توپید:
 بحث رو عوض نکن دختر!اما هومن که انگار برای اولینبار دلش به حال هستی سوخته بود ،دوباره حرف توی حرف انداخت.
 سارا دوماهه حاملهست!با این حرف همه ساکت شدیم و نگاه متعجبمان بهطرف سارا و هومن برگشت .سارا اخم غلیظی کرد و محکم به
بازوی هومن زد:
 دهن لق! قرار بود هر وقت من گفتم ،به همه خبر بدیم!هومن که انگار تازه فهمیده بود چه گندی زده ،آب دهانش را با ترس قورت داد.
 ب ...ببخشید عزیزم!هستی از جا پرید و هیجانزده کف دستانش را به هم زد.
 وای خدا! چه خبر خوبی!خودش را در آغـ*ـوش هومن انداخت.
 مبارک باشه داداشی!به سارا هم تبریک گفت و او را در آغـ*ـوش گرفت .همه تبریک گفتیم و عمه بهخاطر این خبر خوب دوباره برایمان
شیرینی آورد .حاال شیرینیهای مادرجان از دفعهی قبل شیرینتر بود؛ اما نه در آن حد که هومن داشت خودش را
خفه میکرد .متعجب نگاهش کردم و با اعتراض گفتم:
 هومن؟ چته؟ چندتا چندتا داداشم؟هومن آن حجم شیرینی را بهسختی بلعید و با اخم توپید:
1015
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 ویار دارم خب!همه یک صدا خندیدیم .از آن خندههای از ته دل و به یاد ماندنی!
***
شیدا دستهایش را روی نردههای ایوان گذاشت و با صدای بلند گفت:
 آرومتر کوشا! زمین میخوری پسرم!لبخندی زدم و بهطرفش رفتم .دست روی شانهاش گذاشتم:
 انقدر نگران نباش عزیزم! بچهن دیگه .تا زمین نخورن که بزرگ نمیشن.با اضطراب نگاهم کرد.
 آخه...بهسمت تاب دونفرهی گوشه ی ایوان هدایتش کردم و یک طرفش نشستم.
 بشین!کنارم نشست که دستش را گرفتم و به چشمانش خیره شدم.
 میدونی دیشب چه خوابی دیدم؟پرسشگر نگاهم کرد.
 چه خوابی؟لبخندی زدم و همزمان با تعریفکردنش ،به آن پرت شدم .مادرم با همان لبخند افسانهای و لباس صورتی بلند و
زیبایی بر تن ،لبخندزنان بهسمتم میآمد و من همان کودک هفتسالهی تخس و بازیگوش ،با خوشحالی بهطرفش
دویدم و در آغـ*ـوش گرمش محو شدم.
پایان
سه شنبه8/5/1398 ،
***
با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در امده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است.
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منبع نگارش:
ارتباط با نویسنده:
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