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تمام اين ها روزمره شده
روزمره هاى ترسناك
چه احساسی خواهيد داشت اگر ...
ضربهای به شيشهی پنجرهی اتاقتان بخورد !
و آن هنگام كه به طرف پنجره میرويد
متوجه شويد ،صدا از داخل آينهی اتاق شماست...

بسم اهلل الرحمن الرحيم
با غرغر های مامان چشم باز كردم ،وقتی چشمهای بازم رو ديد لحنش ماليم
شد :
_مستانه؟ دير شد دختر! چقدر میخوابی؟ مگه كالس نداری؟
مگه ساعت چند بود؟ زير لب "سالم"ی گفتم و كرخت از جا بلند شدم ،كاش
میتونستم يه كم ديگه بخوابم اما اونوقت حسابم با كرامالکاتبين بود؛ همچنان
كه به طرف در میرفتم گفتم :
_نمیدونم چرا جديدا احساس سرگيجه دارم ،اصال دلم نمیخواد از رختخواب
كنده شم
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چرا فکر میكردم حس دلسوزی مادرونه رو به جوش ميارم؟ مامان اما از هر
فرصتی برای اعالم نارضايتی رشتهی تحصيليم استفاده میكرد ،همونطور كه
به سمت در اتاق مى رفت دستی به طرفم پرتاب كرد :
_از بس صبح تا شب دارى با در و ديوار مى جنگى ،من نمىدونم اين هم
رشته بود تو انتخاب كردى؟
كالفه از اين بحث تکراری ،شونه هام رو باال انداختم :
_دوستش داشتم ،بعد چرا هر چى میشه ربطش میدى به رشتهام؟
جلوى در اتاق ايستاد و انگشت اشارهاش رو به طرفم گرفت :
_چون من میگم ربط داره ،حاال هم برو صورتت رو بشور شبيه خرس قطبى
شدى
صداى اعتراضم بلند شد و مامان با چهرهای خندون اتاق رو ترك كرد ،خودش
هم میدونست داره زور میگه! نفسم رو با شدت بيرون فرستادم و برای شستن
دست و صورتم به سمت سرويس بهداشتی رفتم ،تماس صورتم با آب يخ
خواب و خستگی رو از سرم پروند .
به آشپزخانه رفتم و با كتلتی كه از شام ديشب مونده بود يک ساندويچ
كوچيک برای خود درست كردم كه برای جلوگيری از ضعف تو راه بخورم،
دليل اين سرگيجه ها رو به نامرتب و بد موقع غذا خوردن ربط میدادم .
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ساندويچ رو تو كيفم گذاشتم و به اتاق رفتم تا حاضر بشم .
برای دانشکده هميشه از لباسهايی با رنگهای تيره استفاده میكردم ،خسته
كننده بود اما شرايط و اتمسفر دانشکده اينطور ايجاب میكرد؛ چادرم رو سر
كردم و كيفم رو برداشتم ،به سمت در خروجی خونه رفتم و مامان رو صدا
زدم ،اما جوابی نمیشنيدم ،همونطور كه كفشم رو از جا كفشی بيرون
میآوردم با صدای بلند طوری كه مامان بشنوه گفتم :
_من دارم میرم ،كاری نداری؟
همچنان بیجواب موندم و خواستم از در خارج بشم كه مامان سريع از
آشپزخونه بيرون اومد و همونطور كه دستهاش رو خشک می كرد گفت :
_دستم بند بود مامان
به سر تا پام نگاه كرد و ادامه داد :
_پول داری؟
سرم رو به نشانه مثبت تکون دادم و بعد از خداحافظی از خونه خارج شدم .
كوچه تو سکوتی مطلق فرو رفته بود و جز صدای يا كريم هايی كه روی تير
چراغ برق نشسته بودن صدای ديگهای به گوش نمیرسيد .به سر كوچه
رسيدم و دست راستم رو برای گرفتن ماشين از چادر بيرون آوردم؛ يک تاكسی
زرد رنگ مقابلم نگه داشت ،مقصد رو گفتم و هزينه ی كرايه رو پرسيدم،
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راننده كه مردی هيکلی و سيبيل كلفت بود سر تا پای من رو نگاه كرد و
مبلغی گفت كه چشمهام از حدقه بيرون پريد :
_چه خبره آقا؟ من هميشه با نصف اين قيمت میرم
انگار به مزاجش خوش نيومد ،دنده رو جا زد و آماده ی حركت شد :
_نمیخوای سوار شی نشو ،همينه كه هست !
به ناچار سوار ماشين شدم ،با عجلهای كه داشتم به اين زودی ماشين ديگهای
به پستم نمیخورد؛ سرم رو به شيشهی ماشين تکيه دادم و به بيرون چشم
دوختم .صداهای اخيری كه میشنيدم فکرم رو درگير خودش كرده بود،
شيشه رو پايين كشيدم تا خنکی هوا صورتم رو نوازش كنه اما فکرم از اون
صداهايی كه میشنيدم و منبعش رو پيدا نمیكردم ،رها نمیشد؛ با صدای
راننده به خودم اومدم :
خانوم رسيديمگنگ به اطراف نگاه كردم :
_چی؟! ...اها باشه
بعد از پرداخت كرايه پياده شدم و به طرف دانشکده حركت كردم ،هوا خوب
بود و تنفسش حس فوق العادهای میداد ،نفس عميقی كشيدم و ريههام رو از
اين هوای دل انگيز پر كردم كه با شنيدن صدای قدمهای كسی از پشت ،سرم
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رو برگردوندم ،اما كسی رو نديدم .تنم يخ بست ،اين چه مرض مزخرفيه كه
جديدا گرفتارش شدم؟ نخواستم ذهنم رو بيشتر از اين درگير كنم ،پس
قدمهام رو تندتر برداشتم ،اين حس مبهم افکارم رو پريشان میكرد اما ترجيح
دادم تنها به كالسهای امروز فکر كنم ...
مهسا يکی از هم كالسی هام رو ديدم كه به سمتم میاومد ،چند قدم مونده
بود به هم برسيم كه از همون جا لب باز كرد و تند و سريع گفت :
_سالم ،خوبی؟ آقای محمدی گفتن بری اتاقشون ،كارت دارن
متعجب از عجلهای كه تو جملهاش بود ،گنگ جواب دادم :
_سالم ،باشه ،ممنون از خبر دادنت
نگاهم ناخودآگاه به سمت ساختمون آموزش كه تو گوشه ترين نقطه دانشگاه
بود ،كشيده شد "بسم اهلل" گويان به سمت ساختمون راه افتادم؛ هزار فکر
همزمان به ذهنم هجوم آوردند و تو دلم خدا خدا میكردم و به ائمه متوسل
شده بودم .
"باز چيکار كردم خدايا؟ "!
"نکنه میخوان اخراجم كنن؟ "
و جواب خودم را با شک و ترديد به خودم دادم
"نه بابا دختر به اين گلی كی دلش مياد آخه؟ "!
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هرچند به اين جواب خودم خندهام گرفت اما از اضطرابم كم نشد ،سرم رو به
دو طرف تکون دادم تا دست از اين افکار بيهوده بکشم .از چند پله ی جلوی
در ورودی آموزش باال رفتم و چند قدم به سمت دفتر آقای محمدی برداشتم
كه سرم گيج رفت .ايستادم و سرم رو با دستهام گرفتم
انگار بايد بيشتر نگران اين سرگيجهها می شدم؛ نفس عميقی كشيدم و دوباره
راه افتادم .جلوی در دفتر كه رسيدم ،دستم رو روی قفسهی سينهام گذاشتم تا
كمی به خودم مسلط بشم ،مودبانه در زدم و منتظر موندم .
بفرماييد.در رو يه كم باز كردم و به داخل نگاه كردم :
اجازه هست استاد؟ حيدری هستم.بدون لبخند با سر اشاره كرد:
بله خانوم حيدری ،بفرماييديا خود خدا! پس دليل احضارم چيز خوبی نمیتونست باشه .وارد شدم و شق و
رق جلوی ميز كارش ايستادم ،سعی كردم لبخند بزنم و صدام از اضطراب
نلرزه :
استاد گفتن منو خواستين ...حرفم رو قطع و به صندلی مقابل ميزش اشاره كرد :
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بله ،بفرماييد !روی صندلی نشستم .يه برگه كاغذ مقابلم گرفت :
خانوم حيدری ،حواستون هست چند جلسه غيبت داشتين؟سعی كردم متن داخل برگه رو بخونم كه با ادامهی حرفش نگاه از برگه
گرفتم :
من داشتم اسم دانشجوها رو فهرست میكردم برای آموزش بفرستم كه ديدميکی از دانشجوها رو اصال نمیشناسم! ممکنه بگين تا امروز كجا بودين؟
چشمهام گرد شد .من فقط يه جلسه غيبت كرده بودم .آروم لب زدم :
استاد من فقط يه روز نيومدم ...صداش جدی و ناراحت بود :
من با شما شوخی دارم خانوم؟ شما هيچکدوم از جلسات كالس من روحضور نداشتين !
به ذهنم فشار آوردم تا چند نمونه از حرفهای استاد رو كه تو كالس گفته بود
به عنوان مدرك رو كنم ،اما در كمال ناباوری يادم افتاد هر وقت با اين استاد
كالس داشتم يه چيزی پيش میاومد كه نمیتونستم تو كالسش حضور داشته
باشم و سر كالس استاد ديگه ای بود كه فقط يه روز غيبت داشتم! سرم رو
پايين انداختم:
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_حق با شما بود شرمنده ،سعی می كنم ديگه تکرار نشه
مستاصل سری تکون داد :
_در هر صورت من نمره از شما ندارم ،لطفا فردا راس ساعت هشت برای
امتحان عملی آماده باشيد
عالی شد! فقط همين كم بود! حاال بايد در به در بيفتم دنبال يکی كه بهم
حركتها رو ياد بده! چاره ای جز اطاعت نداشتم ،پس "چشم"ی گفتم و از
اتاق خارج شدم.
خدا رو شکر كه درسهای امروز همه تئوری بودن چون امروز خيلی بی حال
بودم و با امتحانی كه استاد محمدی ازش حرف زده بود حسابی ضد حال
خورده بودم .
بعد از گذروندن يک روز كسالت بار و اتمام كالس هام ،كه تا غروب طول
كشيده بود راهی خونه شدم .كسالت روحيم توی قوای جسميم هم تاثير
گذاشته بود ،پاهام رو كف خيابون می كشيدم ،حتی سنگينی كيفم رو نمی
تونستم تاب بيارم .دلم می خواست زودتر به خونه برسم و خودم رو روی تخت
ولو كنم ،به ايستگاه تاكسی ها رسيدم ،آدم كه هيچ يک تاكسی هم پر نمی زد،
پر هم كه نه رد نمی شد .به افکار خودم لبخندی زدم كه نيشم ناخودآگاه باز
شد و در همون حال يک نفر از كنارم رد شد :
خودت رو توی آيينه ديدی داری می خندی؟10
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زود لبم رو به دندون گرفتم ،بيا! شانس هم نداريم ،نگاهی به آسمون انداختم و
با خدای خودم حرف زدم
"الهی قربونت برم خدا جون ،تا حاال يه پست عبوری هم رد نشد ،همين كه
نيش من اندكی باز شد بايد اين يارو رد می شد؟ "!
يهو تعادلم بهم خورد و نزديک بود با سر كف خيابون بی افتم كه احساس
كردم دستی بازوم رو گرفت و مانع از افتادنم شد .اينبار آروم تر تو دلم از خدا
گلگی كردم
"قربونت برم خدا جون ،گرفتم گفتی سرت به كار خودت باشه "
گلوم رو صاف كردم ،تا سمت ناجيم بچرخم كه ازش تشکر كنم .اما وقتی
چرخيدم كسی رو نديدم .همه جا رو نگاه كردم و آب دهنم رو قورت دادم و
سر به زير به راه افتادم .
راه افتادم ،اما فکرم از اتفاقی كه تو ايستگاه افتاده بود بيرون نمیاومد و حالم
به شدت خراب شده بود ،سرگيجه های متداول هم بی شک بی تاثير نبودند و
باعث شده بود نتونم قدم های درستی بر دارم .يکدفعه يادم افتاد ساندويچ
كوچيکی درست كردم و داخل كيفم گذاشته بودم؛ دستم رو برای برداشتن
سانويچ داخل كيفم بردم كه متوجه شدم لقمه ای داخل كيفم نيست .چند
لحظه با تعجب ايستادم و دوباره كيفم رو گشتم ولی از ساندويچ خبری نبود
كه نبود! هر چقدر فکر كردم امروز ساندويچم رو خوردم يا نه فقط يک جواب
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توی ذهنم پررنگ شد و اون هم "نه" بود! نفس عميقی كشيدم تا به خودم
مسلط بشم ،سعی كردم به چيزى فکر نکنم و به خيابون چشم بدوزم و منتظر
تاكسی باشم ،طولی نکشيد كه تاكسى اومد و سوار شدم؛ اينقدر مشغلهی
ذهنی داشتم كه متوجه نشدم كی به خونه رسيدم؟ در رو باز كردم و داخل
شدم ،خيلی خسته بودم و بدنم كوفته بود ،به مامان "سالم" دادم و به سمت
اتاقم رفتم ،يه حمام مىتونست حالم رو بهتر كنه؛ برخورد قطرات سرد آب به
صورتم خستگيم رو از تن بيرون برد .
از حمام بيرون كه اومدم ،بوى خوش غذا توى خونه پيچيده بود و باعث
تحريک اشتهام شد و احساس گرسنگی كردم ،همونطور با موهای خيس
پايين رفتم و جلوی اشپزخونه ايستادم و عطر خوب غذا رو به ريه هام كشيدم،
داخل اشپزخونه شدم و پشت ميز قرار گرفتم ،صندلی رو بيرون كشيدم :
به به ...مامان خانوم چه كردهمامان چپچپ نگاهم كرد :
زبون نريز ،بکش بخورلبهام رو غنچه و خودم رو لوس كردم :
-دختر شمام ديگه
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و چشمک ريزی هم چاشنی صحبتم كردم .تبسمی كرد و به طرف يخچال
رفت ،بطری آب رو بيرون كشيد و روی ميز گذاشت و روبرم نشست :
پس بابا و ماهان كو؟مامان كفگير دوم رو تو بشقابش خالی كرد :
تو مغازه كار داشتن ...بابات زنگ زد گفت ناهار نمياييم شما بخورين"آهان"ی گفتم و برای خودم غذا كشيدم و مشغول خوردن شدم
نمیدونم چرا هميشه احساس میكنم يکی از توی پذيرايی نگاهم میكنه؟!
قاشقم رو آماده كرده بودم به دهن ببرم كه صدای افتادن شیای رو شنيدم به
آرامی سرم رو به طرف صدا برگردوندم و به فاصله ی خالی بين مبلها نگاه
كردم ،به گمونم صدا از همون نقطه شنيده شد ،به مامان نگاه كردم :
مامان شنيدی؟بیقيد جواب داد :
چی رو؟طلبکار بهش نگاه كردم :
صدا رو ديگه !ابروهاش باال پريد و ريز سر تکون داد :
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كدوم صدا؟ !چشمهام رو درشت كردم ،پوست پيشونيم به عقب كشيده شد :
واقعا صدا رو نشنيدی؟به بشقاب غذاش چشم دوخت :
صد بار نگفتم اين جنگولک بازيا رو بذار كنار؟ بفرما! اين رزمی كاريا پاكخلت كرد رفت
عصبی قاشق رو به دهن بردم و به غذام چشم دوختم ،با مامان هم نمیشد
صحبت كرد همه چيز رو به شوخی میگرفت! اما چرا امروز اينقدر احساسات
عجيب و غريبی دارم؟ اين حس كالفهام میكرد .سرم رو تکون دادم تا فکر
اضافه نکنم و به خوردن غذام ادامه دادم ولی لقمه ها به سختی از گلوم پايين
میرفت ،جوری كه از اشتها افتادم و عصبی قاشق و چنگالم رو توی بشقاب رها
كردم و بی توجه به صدای گوش خراشی كه ايجاد كرد به سمت اتاقم راه
افتادم .
از پله ها باال رفتم و به سمت چپ راهرو كه اتاقم در اون قسمت بود قدم
برداشتم ،دوباره همون حس سرگيجه اما خيلی شديدتر! لعنتی چرا اينجوری
میشدم؟! دنيا دور سرم میچرخيد ،اما اين بار يه صدا هم همراه سرگيجه تو
سرم پيچيده بود ،يه صدايی مثل جيغ يه دختر! يه همهمه! ديگه نتونستم
تحمل كنم و روی دو زانو زمين افتادم؛ با صدای بدی كه ايجاد كرد مامان
14
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سراسيمه صدام كرد ،هرچی تالش كردم نتونستم لب باز كنم ،وقتی مامان
جوابی نشنيد خودش باال اومد ،وارد راهرو شد و من رو با اون وضع روی زمين
ديد ،به صورتش چنگی زد و به سمتم اومد؛ من اما ديگه هيچ چيز نشنيدم،
حتی نتونستم چشمهام رو باز نگه دارم .
همون لحظه دوباره همون صدا رو شنيدم ،يکی تو گوشم جيغ كشيد! با اون
جيغ كمی به خودم اومدم و تازه تونستم حرف های مامان رو متوجه بشم :
_مستانه؟ دختر يه چيزی بگو ،داری سکتهام می دی !
ثانيه ای بعد همه جا سکوت شد .همچنان چشمهام قصد باز شدن نداشتند.
چند دقيقه بعد احساس كردم كسی كنارم روی تخت نشست :
_بلند شو اين آب قند رو بخور ،البد فشارت افتاده !
حتی توانايی باز كردن چشم هام رو نداشتم ،انگار مامان متوجه شد و كمک
كرد بنشينم ،بی حال تر از هميشه روی تخت نشستم و جرعه جرعه از آب
قندی كه مادر به خوردم می داد نوشيدم؛ در اين بين يهو ياد امتحان فردا
افتادم ،با اين اوضاع چطور می توانم آن حركات دشوار رو انجام بدم؟! وای
خدای من كمک!
تو افکارم غوطه ور بودم كه با صدای مامان به خودم اومدم :
-يه كم استراحت كن ،رنگ به روت نمونده
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ليوان رو از لب هام جدا كردم و با چشمهام رو ريز كردم:
نه خوبم ،فردا امتحان دارم بايد تمرين كنممادر دستهاش رو به آسمان بلند كرد و با حالت غر و خطاب به من شکايت
كرد:
ای خدا! دختر تو چرا درست بشو نيستی؟ اين رشته از اول هم به درد تونمیخورد و نمیخوره و نخواهد خورد ،آخر يه باليی سر خودت مياری ،ببين
كی گفتم !
چشم درشت كردم و طلبکار گفتم :
مامان من خوبم! لطفا اين بحث رو هم در حضور بابا ديگه پيش نکشاز جا بلند شد و به سمت در رفت :
همينه ديگه هميشه بايد سکوت كنمو از اتاق خارج شد و من رو با كوله باری از غم و خستگی تنها گذاشت .هيچ
كس نمیدونست بيشتر از همه خودم سخت میگذرد ،افکار بهم ريختهام يک
طرف و اين امتحان بی موقع هم يک طرف ...
با كالفگی دستی تو موهام كشيدم و به سختی از تخت پايين اومدم ،با بی
حالی به سمت سرويس قدم برداشتم .درحال برداشتن قدم دوم بودم كه حس
كردم سايه ای توی آيينه ديدم ،همون جا ايستادم و ميخ آيينه شدم اما هيچی
16
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جز چهره ی آشفته ی خودم پيدا نبود .به چهرهام دقيق شدم ،موهای پرپشت
خرمايی با ابرو های خوش حالت ،چشمهام درشت و طوسی  ،بينی متناسب و
لبم كمی قلوه ای بود .به نظر خودم كه با اين پوست سفيد خيلی تو دل برو و
جذاب بودم .
دست از بررسی چهرهام برداشتم و راه سرويس داخل اتاق رو پيش رفتم تا ابی
به صورتم بزنم بلکه از التهاب درونم كاسته بشه؛ شير آب رو باز كردم و دستم
رو زير آب گرفتم و پر كردم .يه لحظه تو ايينه به خودم نگاه كردم بعد خواستم
آب و به صورتم بزنم كه به جای آب تو دستم ،خون میديدم ،باوحشت جيغی
كشيدم و خودم رو به عقب پرت كه با ديوار برخورد كردم ،چشمهام از ترس
گرد شده بود و زبونم برای صدا زدن مامان نمی چرخيد .تکيهام رو از ديوار
گرفتم و دوباره به آب باز نگاهی كردم ،زالل زالل بود! پس اونی كه ديدم چی
بود؟ آهی كشيدم ،دقيقا نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده! قضيه هايی كه اخيرا
پيش اومده بود ذهنم رو بيش از حد به خودش درگير میكرد! با تنی سست از
دستشويی بيرون اومدم و پايين رفتم ،مامان روی مبل نشسته و به جايی خيره
بود انگار او هم تو فکر فرو رفته ،صداش زدم ،متوجهام شد و ادامه دادم :
مامان! احساس میكنم جديدا توهم زدم !با دست تو صورتش زد :
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وای خدا مرگم بده! ديوونه نبودی كه شدی خوب دختر از بس فکر و خيالمیكنی
نمیدونم !میدونستم ادامه بدم ،مامان شروع میكنه به غر زدن ،خودم هم كالفه تر از
اونی بودم كه بخوام بحث كنم پس بیخيال شدم و سمت گوشيم رفتم و
هندزفريم رو هم برداشتم تا شايد با گوش دادن به آهنگ آروم بشم،
گوشيم رو روشن كردم و تو فايل موسيقیهام ،آهنگ مورد عالقهام رو انتخاب
كردم اما يکدفعه به جای آهنگ صدای جيغ زنی پخش شد ،سريع به سمت
مامان دويدم ،تند تند و پشت سر هم جيغ میزدم :
مامان ...مامان ...مامان !مامان سراسيمه خودش رو بهم رسوند ،پام پيچ خورد و رو زمين افتادم ،بدنم
درد داشت ولی اين ترس لعنتی خيلی بدتر بود ،مامان زير بغلم رو گرفت و با
نگران شد :
مستانه؟ چت شده تو دختر؟ آخه چرا اينجوری میشی؟اشکهام راه خودشون رو روی صورتم باز كرده بودن ،با لکنت و گريه گفتم:
-مـ ...ا ...مان ...من ...يه صدا ...يی ...

18

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

مامان به لبهام زل زده و منتظر ادامهی حرفم بود ،اما وقتی ديد نمیتونم
خوب حرف بزنم ،دستش رو روی لبم گذاشت :
هيششش ...ولش كن! آروم باش دخترم ،نمیخواد چيزی بگی ،اين چند وقتخيلی از خودت كار كشيدی خسته شدی ،فقط همين!
اشک هام رو با نوك انگشت هام گرفتم و آب بينيم رو باال كشيدم ،با اينکه
حموم رفته بودم اما باز هم بهش احتياج داشتم ،از روی زمين بلند شدم و بی
حرف ،تلو تلو خوران به سمت حموم رفتم .خسته از اين سردرگمی ها ،اين
گيج شدن ها و صداهای گيج كننده ...شايد يه دوش آب سرد ،می تونست
مسکن ذهن خسته ام باشه.
شير آب رو باز كردم و زير دوش رفتم .اين چند روز ،بهم سخت گذشته بود؛
صداها رهام نمی كردن ،گاه و بی گاه می شنيدمشون .صدای زمزمه های اون
زن رو ،صدای جيغ های گاه و بی گاهش رو ،صدای نجواهای ترسناك
دختربچه ای كه هر از چند گاهی ،احساس می كردم تو فاصله ی بين كمد و
ديوار ،می بينمش...
نفس های بلند و عميق می كشيدم ،سرم رو ديوانه وار تکون می دادم تا
فراموششون كنم .می دونستم ،كم كم دارم به مرز جنون می رسم!
صدای نفس های عميق و بريده بريده ای رو از پشت سرم شنيدم .برنگشتم،
می ترسيدم! نبايد به افکارم دامن می زدم ،نبايد پيگير صدا زدن ها می شدم.
19
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صدای نفس ها نزديک و نزديک تر شدن ،احساس می كردم كه شخصی كنار
گوشم داره نفس می كشه ،و با نفس كشيدن ،چندقطره آب با دم و بازدمش،
به جلو پرت ميشن .نفسم رو تو سينه ام حبس كردم و بی صدا ،كمی سرم رو
روی شونه ی راستم چرخوندم .نفس هاش گرم بود و پوستم رو قلقلک می داد.
آب دهانم رو قورت دادم و يهو به سمت راستم چرخيدم ،كه با صحنه ای كه
ديدم ،نفسم بريد...
باالی قفسه ،ظرف شامپو واژگون شده بود و شامپو روی زمين حموم می
ريخت .شايد خودم بعد از برداشتن يادم رفته بود درش رو ببندم ،اما موضوع
اصال اين نبود! از قوطی سبز و سفيد شامپو ،يه مايع سياه رنگ بيرون میاومد!
اين يکی غير عادی بود! با دست های لرزون برداشتم و به داخلش نگاه كردم.
شامپو مثل قير سياه بود! آب دهنم رو قورت دادم و با خودم گفتم :
"خراب شده ...حتما خراب شده ...تو هم وقتی برداشتی ...حواست نبود"...
حاال بدنم هم می لرزيد .داخل بطری شامپو ،يه حباب درشت روی سطح مايع
ظاهر شد و تركيد .بطری رو روی زمين انداختم و با پا ضربه ای بهش زدم .تا
آخر ،ديگه نه برداشتم و نه حتی نگاهش كردم .خيلی سريع كارم رو توی
حموم تموم كردم و در حالی كه چشمهام سياهی می رفت ،حولهام رو برداشتم
و از حموم بيرون رفتم.
***
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فردای اون روز صبح زودتر از هميشه از خواب بيدار شدم تا به تمريناتم برسم.
تو اين اوضاع امتحانات دانشگاه از همه چيز بدتر بود !
شلوار و مقنعه مشکی همراه مانتو سورمهای ام رو پوشيدم و بعد از خوردن
صبحانه چادرم رو برداشتم و از خونه خارج شدم .وقتی به دانشگاه رسيدم
ساعت تقريبا هفت بود .ديروز تمرين كرده بودم اما نه به اندازه ای كه بتونم از
سخت گيری آقای محمدی جان سالم به در ببرم.
با اينکه می دونستم تو يک ساعت چيز زيادی نمی تونم ياد بگيرم ،اما تصميم
گرفتم از دوستم سپيده بخوام كه بهم كمک كنه .از دور ديدمش كه مثل
هميشه تنها نشسته و مشغول درس خوندن بود .به طرفش رفتم و وقتی
نزديک شدم متوجهام شد و از جا بلند شد ،سالم و صبح بخير گرمی گفت و
كنار هم نشستيم.
_سپيده جون راستش مزاحم شدم تا ازت كمک بخوام.
سپيده دختر خيلی مهربونی بود و هميشه در هر زمينه ای كمکم می كرد.
_چه كمکی ازم بر مياد عزيزم؟
وقتی تمام جريان رو براش تعريف كردم به ساعتش نگاهی انداخت و قيافهاش
درهم شد :
_خيلی وقتمون كمه ،دختر چرا ديروز بهم نگفتی؟!
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درمونده بهش زل زدم ،خودش ادامه داد :
_بلند شو بريم سالن اين ساعت كالسی اونجا برگزار نمی شه.
همراه سپيده به سالن تمرينات رفتيم .به خاطر كمبود وقتی كه داشتيم ،سعی
می كرد همه اون حركاتی كه استاد گفته بود رو خيلی سريع بهم آموزش بده
خدارو شکر منم موجود خنگی نبودم كه با يه دور توضيح دادنش متوجه نشم،
ولی اينکه به خاطر تمرين مجبور شده بودم چادرمو بردارم معذبم میكرد! اما
االن هيچی مهم تر از كم شدن شر اين استاد از جنس تفلن نبود!
حدود چهل دقيقه ای از تمرينمون می گذشت و حسابی خسته شدم ،پام رو
باال آوردم تا به كيسه بوكس ضربه بزنم كه با ديدن سايه ای كه از ديوار رو به
رو به شدت گذشت پامو زمين گذاشتم ،چی بود؟! از ترس زبونم بند اومده بود،
با چشمهای درشت شده از ترسم همه سالن رو زير نظر گرفتم ،هيچ كس غير
از من و سپيده تو سالن نبود و ما هم اينقدری با ديوار فاصله داشتيم و سايه
اينقدری بزرگ بود كه نتونه متعلق به ما باشه؛ با صدای سپيده به خودم اومدم
و فهميدم چند دقيقهاس كه خيره به ديوار روبه رو ام و از حركت ايستادم
_مستانه؟ مستانه جان چی شدی؟ چرا جواب نمی دی به كجا نگاه می
كنی؟ !
به خاطر اينکه آبروم جلوی سپيده نره سعی كردم به خودم مسلط باشم ،آب
دهنم رو برای بار هزارم قورت دادم و لبخند مصنوعی به سپيده تحويل دادم .
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_خوبم ،يه كم سرم گيج رفت ببخشيد !
سری تکون داد :
_ديگه بهتره بريم بيشتر از اين نمی شه تمرين كرد !
بعد از اين حرف وسايلمون رو برداشتيم و همراه سپيده به طرف اتاق استاد
محمدی ملقب به تفلن حركت كردم .از دور استاد رو ديدم و با اعتماد به نفس
جلو میرفتم ،احساس كردم حاالست كه تمام تمرينات آموزشی رو تمام و
كمال اجرا كنم و از توبيخ هاش رها بشم ،هنوز چند قدم مونده بود بهش برسم
كه احساس كردم دور تا دورم رو لشکری از افراد نامرئی فراگرفتن؛ به اطرافم
نگاه كردم اما چيزی نمیديدم ،سپيده كه پشت سرم میاومد كالفه شد :
برو ديگه! چرا معطل میكنی؟عرق سردی رو روی پيشونيم احساس میكردم ،به خود نهيب زدم
"استرسه ،همه ی اينا استرسه ،آره "...
حاال مقابل استاد بودم ،همين كه خواستم سالم كنم صدای نفس عميق و
كشدار كسی رو پشت سرم احساس كردم ،نفس عميقی كشيدم و آب و دهنم
رو قورت دادم ،با خودم حرف زدم :
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"مستان شجاع باش ،اصال چيزی نيست ،همه چيز در امن و امانه ،فقط االن بر
می گردی و يه دونه محکم میزنی زير گوش طرف همه چيز حل میشه ،باشه
عشقم؟ "
سری برای تاييد حرفم باال و پايين كردم و باشهای زير لب زمزمه كردم و با
يک چرخش ناگهانی دستم رو باال بردم تا بخوابونم زير گوش كسی كه اين
مدت رهام نکرده ،ولی با ديدن اونچه كه میديدم دهنم باز موند و دستم توی
هوا چند سانت مونده به صورت استاد محمدی توی هوا خشک شد ،.اخم های
محمدی تو هم می رفت و دست من هم سانت سانت پايين می اومد ،چشم
هام خيره به لب های آقای محمدی موند تا ببينم چه تيکه ای بارم می كنه
كه قطعا اينبار هر چی بگه اليقمه
هی دختر ،هيچ معلوم هست حواست كجاست؟لبخندی اومد روی لب هام بشينه چون اينبار در و گوهر از زبانش خارج شده
بود و تيکه ای هم بارم نکرده بود اما برای بار دوم كه لب هاش از هم باز شد
اميدم به خودش رو نا اميد كرد
با همگی شما ها هستم ،يادتون باشه كه كجا هستين و برای چی اومديناينجا جای دوستی با رويا و خيال نيست ،جدی باشيد .
توی دلم پوزخندی زدم و با خودم حرف زدم
"به در گفت ديوار بشنوه خيال و رويا كجا بود برادر نمیدونم كين "!
24
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امتحان كه تموم شد انگار از زندان آزاد شده بودم ،به سمت خونه حركت كه
نه ،پرواز میكردم؛ وجود اون سايه ها و صدا ها همه و همه داشت منو به مرز
جنون می رسوند ،مادرم كه حال منو می ديد نگران وضعيتم شده بود ،از همه
بدتر اين بود كه هيچكس به جز من اين صداهای عجيب رو نمی شنيد و اين
بيشتر آزارم می داد .
***
چند روزی گذشته بود و ديگه خبری از اون صداها نبود ،فقط شبها تو خواب
میشنيدم و وقتی از خواب میپريدم سايه میديدم و ديشب هم يکی از اون
شبها بود ،تو اين فکر بودم كه خواب میبينم؟ يا واقعيته؟! با صدای مامان به
خودم اومدم :
مستانه اين لباسه قشنگه ها نگاهش كنبه ويترين نگاهی كردم ،اما با چيزی كه ديدم خشکم زد! به جای مانکنها يه
سايه سياه كه چهرهاش كامال پوشيده شده بود ،با تکونی كه خوردم مامان
متعجب چهرهام رو كاويد :
چی شدی؟ حالت خوبه؟ !انگار به ريههام هوا نمیرسيد و نفسم به سختی باال میاومد ،با اين حال سرم
رو ريز تکون دادم :
خوبم25
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دوباره نگاهم رو به ويترين دوختم تا دوباره ببينمش و از ديدنش مطمئن بشم،
اما سايهای نبود! خدايا! اين چه آزمايشيه كه من توش گير كردم؟ موج های
منفی رو به خوبی احساس میكردم ،حداقل تو افکار خودم نبايد انکارشون
میكردم! میدونستم داره يه اتفاقاتی میافته ...
****
خسته و كوفته خودم رو روی مبل رها كردم .مامان با سينی چای اومد و كنارم
نشست :
با اين قيافهای كه تو گرفتی ،معلومه روز خوبی نداشتیبا اتفاق های امروز توی دانشکده اخمام توی هم بود اما خيلی زود جمعش
كردم و به جاش لبخندی زدم :
نه ،خيلی خوب بود !مادر كمی به طرفم خم شد :
اما معلومه كه خيلی خسته ایكمی از چايم رو نوشيدم و سرم رو به چپ و راست كج كردم :
خب كمی تمرينات زياد بودهبهم زل زد و بعد از چند ثانيه با چشمهای ريز شده پرسيد :
مطمئن باشم فقط دليلش همينه؟26
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با تاكيد سر تکون دادم و محکم گفتم :
البته !مادر به ساعت نگاهی انداخت :
نمی دونم چرا بابات امروز دير كردهفنجون چای رو به لبم نزديک كردم :
نگران نباشيد حتما روز پركاری دارهمامان هوفى كرد و موهاش رو كالفه كنار زد :
_نمى دونم چرا دلم شور میزنه
دلم سوخت ،مادرها برای حفظ كيان خانواده ،هميشه محکوم به نگرانی
هستند ،بلند شدم و به سمت تلفن رفتم :
االن يه زنگ مى زنم تا شما هم از دلشوره الکى در بيايدتلفن رو برداشتم و شمارهی مغازه رو گرفتم ،اما صداى پچ پچ مانند يه نفر مى
اومد ،شونه ام رو به گوشم ماليدم تا از پچ پچ آزار دهنده گوشم كم كنم،
صداهای پچ پچ وار مدام توی گوشم تکرار می شد ،صداهايی كه باعث می شد
تنم يخ ببنده ،به نفس نفس افتاده بودم .يک دستم رو روی گوشم گذاشتم،
میخواستم جيغ بزنم تا اين پچپچ ها از بين بره ،كه با صدای الوی بلندی كه از
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گوشی تلفن شنيدم تمام صداها خوابيد .انگار همه جا در سکوت مطلق فرو
رفت
الو؟ الو مستانه چته؟ چی شده چرا نفسنفس میزنی بابا؟ اتفاقی افتاده؟!جون به لبم كردی چی شده؟ حرف بزن
آب دهنم رو قورت دادم ،احساس می كردم نيروی پاهام رو از دست دادم،
دستم رو به ديوار گرفتم و گلويی صاف كردم :
سالم بابا جان ،چيزی نيست دويدم به نفس نفس افتادم ،زنگ زدم بپرسمكجايين چرا نيومدين؟
مطمئنی چيزی نشده؟اره قربونت برم ،شما كی ميای؟ مامان نگرانهنيم ساعت ديگه خونهامخوش اومدينتلفن رو قطع كردم ،برگشتم به مامان خبر بدم كه بابا چه زمانی خونهاس و
ننگرانيش بيهوده بوده كه سوز سردی به گوشم خورد و پشت بندش صدايی
كه چيزی ازش نفهميدم و بقيه نيروی پاهام رو از دست دادم .تمام بدنم سست
شده بود ،هيچ حركتی نمی تونستم بکنم .

28
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چند لحظه ای تو اين حال بودم كه يهو تمام صداها قطع شد اما هنوز حسی
توی پاهام نبود ،می خواستم تکونشون بدم اما نمی تونستم .دستم رو روی مچ
پام گذاشتم و نيشگون ريزی گرفتم ،اما هيچ حسی نداشت .واقعا ترسيده بودم
و نگران بیحركت شدن پاهام بودم كه همون موقع مامان من رو ديد و با عجله
خودش رو كنارم رسوند :
چی شده مستانه؟ برای بابات اتفاقی افتاده؟با صدايی كه به زور از حنجرهام خارج میشد ،گفتم :
نه! نه! بابا خوبه ،به خاطر تمرينها خسته شدم پاهام گرفتهلبهاش رو روی هم فشار داد و بعد طلبکار بحث هميشگی رو پيش كشيد :
صد بار بهت گفتم اين رشته به دردت ...بیطاقت حرفش رو قطع كردم :
باشه مامان به دردم نمیخوره ولی من به اين رشته عالقه دارم ،پس تا تهشمیرم ،بسه! هر چی می شه زود به اين رشته ربطش میدی ،به خدا خسته
شدم
مامان با اخم بهم خيره شد :
-نمیشه باهات حرف هم زد
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و از كنارم بلند شد و به آشپزخونه رفت .پوفی كشيدم و با مشت چند بار روی
پام كوبيدم ،انگار حس تو پاهام برگشته بود ،تو دلم "خدا رو شکر"ی گفتم و
به طرف اتاقم راه افتادم .
جلوی در اتاقم ايستادم ،ابروهام از تعجب باال پريدن باز هم همون صداها...
گوشم رو نزديکتر بردم و تقريبا به در اتاقم چسبوندم ،نمیدونستم امروز
چندمين بار بود كه صداهای عجيب غريبی رو میشنيدم ولی اينبار گريهی
كودكی بود كه عجيب روی مغزم خدشه ايجاد میكرد .به عقب رفتم و نفسی
گرفتم دستم رو آروم روی دستگيره گذاشتم و نفسنفس زنان در رو به طور
ناگهانی باز كردم ،ولی در كمال تعجب اتاق آروم بود وخبری از گريهی كودك
نبود ،با پاهای سست به طرف تختم رفتم و روی تخت نشستم .
به اطراف نگاه كردم ،نياز داشتم دكور اتاقمو عوض كنم ،چشمم روی كاغذ
ديواری های سياه و سفيد افتاد ،دوستشون داشتم ولی با ديدن اين سايههای
سياه ،بايد دكور اتاقم رو عوض میكردم ،چرا كه اين طرح ابر و بادی سياه و
سفيد شديدا برای اتاق من ترسناك به نظر میرسيد؛ از جا بلند شدم و به
طرف ميز گوشه ی اتاق رفتم ،روی صندلی نشستم و لپتاپم رو باز كردم و تو
گوگل دكوراسيون اتاق رو سرچ كردم كه يهو عکس يک دختر با موهای سياه
بلند و چشمای قرمز روی صفحه ظاهر شد ،جيغ بلندی كشيدم و از جا بلند
شدم ،اينقدر عملکردم سريع بود كه صندلی افتاد و گوشه ی پام رو زخمی
كرد ،ديگه نتونستم تحمل كنم .اين چند روز بيشتر از ظرفيت تحملم كشيده
30
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بودم .در لپ تاپ رو كه محکم بستم ،بغضم تركيد و همون طور كه با تلفيقی
از حس سردرگمی و ترس اشک می ريختم ،به سمت كمدم هجوم بردم .
از پله ها كه پايين رفتم ،چشم مامان بهم افتاد .وقتی ديد لباس پوشيدم فوری
به طرفم اومد :
كجا داری میری؟ مستانه؟ چيزی شده؟ چرا داری گريه میكنی؟بدون اين كه جواب سوالهاش رو بدم با عجله به طرف در خونه رفتم .دست
خودم نبود و تمام تنم می لرزيد .فقط می خواستم فرار كنم ،از كجا يا از كی؟
نمی دونم! اما پاهام من رو به بيرون می كشيدن .دوست داشتم برم يه جای
خلوت ،دور از چشم مامان و با صدای بلند جيغ بکشم ...
اما همين كه در خونه رو باز كردم ،چشمم افتاد به فرهود؛ كه با چشمهای گرد
نگاهم می كرد و دستش در نيمه راه زنگ در ،روی هوا خشک شده بود !
دست فرهود پايين افتاد و با سرفه مصلحتی حواس من رو هم سر جاش آورد :
سالم ،خوبی مستانه جان؟ !لبخند كامال مصنوعی زدم :
_ممنون .
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بعد از اين حرف از جلوی در كنار رفتم و فرهود رو به داخل دعوت كردم .با
وجود فرهود ديگه فکر بيرون رفتن رو از سرم بيرون كردم .به طرف هال
هدايتش كردم :
خاله خوبه؟! چه عجب از اين طرفها !خنديد :
_مسخرهام می كنی؟ من كه هميشه اينجام! خاله هم خوبه سالم رسوند .
مامان وقتی فرهود رو ديد از جا بلند شد و بعد از سالم احوال پرسی های
معمول اون رو دعوت به نشستن كرد ،به من هم چشم غرهای رفت كه دليلش
واضح بود ،بیجواب گذاشتن سوالهاش! فرهود نيم نگاهی به من انداخت :
جايی می خواستی بری؟سرم رو به نشونهی منفی تکان دادم :
نه بابا ...االن لباسهام رو عوض می كنم و ميامابرو باال انداخت و انگشتش رو به طرفم گرفت :
ولی داشتی میرفتیها !با اخم و لبخند "اِ"ای گفتم كه خنديد ،هميشه از سر به سر گذاشتن من لذت
میبرد !
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از اومدن فرهود خوشحال شدم ،اون تنها كسی بود كه می تونستم مشکالت
اين چند روز اخير رو براش بازگو كنم و ازش كمک بگيرم؛ از فکر حرف زدن با
فرهود لبخندی به لبم اومد و قدم هام رو بلندتر برداشتم تا سريع پايين
برگردم ،بعد از تعويض لباس هام به سمت هال رفتم و مبل كناری فرهود رو
برای نشستن انتخاب كردم .حدود يک ربع از نشستن من كنار فرهود
میگذشت ولی مامان حتی اجازه نداده بود كلمه ای حرف بزنم ،تمام مدت يا
داشت از خواهر زاده عزيزش تعريف و تمجيد میكرد يا روی رشته بدبخت من
عيب میذاشت
و غر میزد؛ من نمیدونم مشکل مادر ما با اين رشته چيه؟ واال دلش هم
بخواد !
بعد از يک ربع كه گذشت از جا بلند شد تا وسايل پزيرايی از فرهود رو اماده
كنه ،همون طور كه داشتم با نگاهم تا ورودی اشپز خونه بدرقهاش میكردم
نفس عميقی كشيدم كه صدای فرهود اجازه كامل شدنش رو نداد
ـ خوبی مستانه؟؟ چيزی شده انگار مستانه هميشه نيستی؟؟
ـ بعد شما همه اينا رو تو اين چند دقيقه متوجه شدی
ـ اره خب
ـ میشه بپرسم چطوری اون وقت؟
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ـ معلومه! از رنگه پريدهات! هر كسی تو رو ببينه متوجه حال خرابت میشه
لبخندی مصنوعی زدم و از گوشه ی چشم نگاهش كردم :
بابا با هوش !فرهود هم خنديد ،جدی شدم و گلو صاف كردم :
میدونی؟ دو سه روزه صداهای عجيب و غريب میشنوم ،دنبال صدا میرمولی پيداش نمیكنم ،يعنی نمیدونم صداها از كجا ميان
دستهاش رو روی دسته ی مبل فشار داد و خود رو به جلو كشيد :
شام زياد نمیخوری؟متوجه طعنه ی كالمش شدم و با حرص دندونهام رو روی هم ساييدم :
دارم جدی میگمسرش رو پايين انداخت و از باالی چشم نگاهم كرد ،با حالت قهر رو
برگردوندم :
میدونستم باور نمیكنیدلجويی كرد :
باشه قهر نکن ،باور میكنم ولی جون من بگو تازگی ها فيلم ترسناكنديدی؟
34
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بيشتر حرصی شدم و تا خواستم دهن باز كنم صدايی شنيدم ،صدايی مثل
"فيف" كردن گربه ،انگشت اشارهام رو كنار گوشم قرار دادم :
بفرما! االن هم شنيدملب هاش رو غنچه كرد و شونه باال انداخت :
من كه صدايی نشنيدمدرمونده بهش خيره شدم ،جدی نگاهم كرد و ادامه داد :
میگم مستانه شايد گوشهات مشکل پيدا كرده ،يکی از دوستهام هماينجوری بود ،میگفت صداهای عجيب غريب میشنوم بعد رفت دكتر گوشش
رو شستشو دادن خوب شد ،ديگه صدا نمیشنيد
اين ديگه غير قابل تحمل بود ،از جا بلند شدم و با خشم به سمت اتاقم رفتم؛
از حرص تند تند لبم رو میجويدم ،عجب اشتباهی كردم كه فکر كردم
میتونم مشکالتم رو با اون در ميون بذارم و روی كمکش حساب كنم! كی
درك میكرد؟ همه تصور میكردن كه ديوونه شدم !
در حين باال رفتن از پله ها احساس كردم سرم تير كشيد و صدای سوت
مانندی رو تو گوشم شنيدم ،حس كردم به جز اون صدا هيچ صدای ديگهای
نمیشنوم؛ لعنتی !
روی پله نشستم و با دست شقيقههام رو فشار دادم ،خدايا خودت رحم كن !
35
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چند لحظه تو همون حالت موندم و خدا را تو دلم صدا كردم ،اشک چشمهام
آروم آروم راه گرفته بودن كه صدا ها كمكم قطع شد و به دنبالش صدای
نگران فرهود رو شنيدم :
مستانه؟ مستانه چی شدی؟چشمهام رو آروم باز كردم .پرده ی اشکی جلوی چشمم ،ديدم رو تار كرده
بود ،پلکی زدم كه چند قطره اشک از چشمهام سرازير شد .ملتسمانه به فرهود
چشم دوختم .
فرهود ...من ...من ...با انگشت شستش اشک هام رو پاك كرد :
باشه بعد در موردش حرف می زنيم .نمی دونستم چی بگم از يه طرف ممنون بودم كه مجبورم نکرد براش توضيح
بدم و از طرف ديگه دلم می خواست به يکی بگم چقدر عذاب كشيدم .فرهود
من رو به اتاقم برد و كمک كرد تا دراز بکشم .خودش هم كنارم نشست
دوباره می خواستم حرف بزنم ،اما لبهام مثل ماهی باز و بسته شدند ،متوجه
شد :
فعال سعی كن استراحت كنی بعدا هم می تونی كامل برام توضيح بدیناليدم :
36
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من می ترسمچشمهاش گرد شدن :
از چی؟از اون صدا ها ،از اون سايه هاروی زمين كنار تختم چهارزانو نشست :
من كنارتم از هيچی نترسكم كم چشمهام گرم شد و خوابم برد
***
تو باغ بودم ،اما سرگردون به دنبال چيزی می گشتم ،وقتی از پيدا كردنش
نااميد شدم ،برگشتم تا به مامان بگم "چيزی اينجا نيست "...
اما تا برگشتم زنی رو ديدم كه در گوشه ترين نقطه باغ ايستاده بود و با
چشمهای مشکی درشت تر از حالت طبيعی بدون كوچک ترين لبخندی به
من زل زده بود ،خواستم بگم اين زن كيه؟ تو باغ ما چه می كنه؟ نگاهی به
سر تا پاش انداختم كه يهو چيزی درونم فرو ريخت ...زن پايی نداشت و چيزی
شبيه به چادر روی شونه هاش افتاده بود و از زمين فاصله داشت !
جيغ بلندی كشيدم و همزمان از خواب پريدم ،به نفسنفس افتاده بودم ،در
اتاق باز شد و فرهود و مامان وارد اتاق شدن ،مامان نگران باالی سرم اومد و
37
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دستی به پيشونيم كشيد و "نچ"ی گفت ،من اما همچنان شوكه از خوابی كه
ديدم خيره به ديوار روبه رو بودم ،نمی دونم چی شد؟ وقتی به خود اومدم كه
با فرهود تو اتاق تنها بودم .مثل بازجوها ولی نگران پرسيد :
چند وقته اينطوری شدی؟ !زمزمه وار جواب دادم :
تقريبا يه هفته ...سری تکون داد :
تعريف كن !راجع به تمام صداها و تصاوير و اتفاقات عجيبی كه برام افتاد ،از اول همه چيز
رو براش تعريف كردم ،فرهود متفکر دستی به چونهاش كشيد :
مستی ...نمیخوام بترسونمت ولی دوتا نظريه دارم ،اولی اينکه موجوداتماورايی دارن اذيتت میكنن و دومی اينکه با فشار كارها و امتحانها ...
حرفش را با تندی بريدم :
میگم توهم نيست! آخه چرا باور نمیكنی؟فرهود كف دو دستانش را باال گرفت و گفت :
-خيلی خب! منو نزن ! پس میمونه نظريه ی اول !
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سرم رو باال آوردم و با نگرانی به صورتش خيره شدم كه ناگهان فردی سياه
پوش با چشمهايی قرمز و موهای لخت مشکی رو ديدم ،جيغی از ته گلويم
كشيدم و با ناله و صدايی لرزون اشاره كردم :
فـ ...فر ...اون ...فرهود خشکش زده بود .شايد نمی فهميد چی میگم و يا شايد فکر كرده بود
مسخره بازيه؛ اما چند ثانيه بعد به پشت چرخيد و دوباره رو به من كرد .حاال
نگرانی عميقی توی چشمهاش مشهود بود :
مستانه ...شوخی كه نمیكنی؟سکسکهام گرفته بود و چشمهام رو بسته بودم .ديگه حاضر نبودم يه لحظه هم
بازشون كنم .دست فرهود رو روی شونهام حس كردم و صداش توی گوشم
پيچيد :
آروم! يه نفس عميق بکشبه توصيهاش عمل كردم و چندتا نفس عميق كشيدم ،اما قلبم هنوز تند می
زد؛ می دونستم ديگه هيچ وقت ،به آرامشی كه قبال داشتم برنمی گردم .
***
از اون شب كه با فرهود حرف زدم يک هفته ای می گذره .صبح روز بعدش
همراه فرهود پيش يکی از دوستاش رفتيم كه ادعا می كرد يه شخصی رو
39
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میشناسه و میتونه اين مشکلم رو حل كنه؛ و امروز روزی بود كه با اون فرد
قرار داشتيم .توی حياط قدم می زدم و منتظر فرهود بودم كه حس كردم سايه
ای با سرعت از بين درخت ها عبور كرد .بهش توجهی نکردم ،خيلی دوست
داشتم بهش عادت كنم ولی نمیشد .با شنيدن صدای زنگ در ،به طرف در
رفتم اما جسم سياهی رو ديدم كه تا اومدم جيغی بکشم هولم داد كه روی
زمين افتادم و سرم به لب باغچه اصابت كرد و خون سرازير شد .
فرهود سر رسيد ،از دری كه باز شده بود وارد شد كه من رو با اون حال و
اوضاع ديد
ای وای مستانه چی شد؟فقط اين جمله رو شنيدم ،بعدش چشمهام بسته شد و ديگه چيزی نفهميدم !
***
با سر و صداهايی كه شنيدم چشمهام رو از هم باز كردم؛ دوباره همون صداها!
من نمی دونم چرا دست از سرم بر نمی دارند؟ تازه پی به ضعيف بودنم بردم.
سايه مامان رو تار ديدم كه به طرفم می اومد :
الهی من فدات بشم مستانه ،آخه تو چرا اينطوری شدی؟فرهود حرفش رو قطع كرد :
فعال زياد باهاش صحبت نکنيد ،اينجوری برای خودش بهتره40
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نگران اطاعت كرد :
باشه ،فقط ...حالش كی خوب میشه فرهود؟بايد با پرستارش صحبت كنيممامان بوسه ای به پيشونيم زد و صدای دور شدن قدمهاش خبر از رفتنش
میداد ،فرهود به سرعت كنارم قرار گرفت و روى تخت نشست ،خواستم بلند
بشم كه سرم تير كشيد ،دستم رو سمت سرم بردم و متوجه باند پيچيدهی دور
سرم شدم ،تمام اتفاقات مثل يه فيلم از جلوى چشمهام رد شد و با وحشت به
فرهود نگاه كردم :
فرهود ،كى من رو هل داد؟ !با نگرانى بهم نگاه كرد :
كسى هولت نداد ،يعنى من نديدم كسى هولت بده ،مامانت گفت داشته بهسمتت میاومده كه ديده به طرف در رفتى بعد هم خوردى زمين و سرت به
لب باغچه خورد
دستم رو به سرم گرفتم ،درد طاقت فرسايی بود! انگار با پتک بهش كوبيدن !
آخ خدا ،اين چه مصيبتى بود گرفتارش شدم؟ فرهود؟بلهقرار داشتيم ،نه؟41
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لبخندی زد و سری تکون داد ،برای چند ثانيه به من نگاه كرد برقی داخل
چشمهای رنگيش ديدم ،انگار كه مردمک چشمهاش چرخی خورد و درخشيد،
نفسم میرفت كه قطع بشه ،حس كردم اين فرهود نيست ،يعنی واقعا نبود!
فرهود اصال چشم های رنگی نداشت! فرهود رو همگی به سياه چشم بودنش
می شناختيم ،لب هاش هر لحظه بيشتر كش می اومد ،صورتش داشت به
سياهی می رفت و بدنش داشت شبيه آتيش می شد ،احساس خفگی می
كردم  ،نفس هام داشت به شماره می افتاد ،تصوير مقابلم اونقدر ترسناك بود
كه داشتم جون به عزراييل می دادم ،كمی خودم رو باال كشيدم و دستم رو
باالی سرم بردم تا زنگ هشدار رو فشار بدم ،اون جسم آتيش مانند جلو و
جلوتر می اومد و من هر لحظه بيشتر از قبل توی خودم مچاله می شدم ،يهو
در به يک باره باز شد و پرستار همراه فرهود و مادرم هراسون داخل شدن .
هنوز نگاهم به جای خالی اون جسم بود كه با باز شدن در ،ناپديد شده بود،
زبونم بند اومده و دستام به شدت میلرزيد .چشمهام از ترس بزرگتر شده بود،
به طرفم هجوم اوردن و سعی كردن من رو روی تخت بخوابونن ولی ای كاش
اجازه میدادن به خودم بيام و قدرت تکلمم رو به دست بيارم؛ با احساس
سوزشی تو دست راستم با صدای هينی به خودم اومدم و تو آغوش مامان فرو
رفتم ،اشک چشم مامان سرازير بود و موهام رو نوازش میكرد و در همون حال
حرفهايی میگفت كه دركش برای من در اون لحظه خيلی سخت بود،
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توجهام به دست پرستار ،كه سوزن رو تو دستم فرو كرد جلب شد و بعد از چند
ثانيه چشمهام بسته شد و تو عالم خواب غرق شدم .
نمیدونم چه مدت گذشته بود كه چشمهام باز شد ،خودم رو تو يه اتاق تاريک
میديدم كه فقط يک قسمت از اون باريکهای از نور بيرون افتاده بود  ،روی
يک صندلی وسط اتاق كه يک نفر روش نشسته بود و به دستهاش نگاه
میكرد ،از تخت پايين اومدم و آروم آروم به طرفش قدم برداشتم ،وقتی بهش
رسيدم توجهام به دستهاش جلب شد ،پر از مايعی سرخ رنگ بود ،يک دفعه
از جا بلند شد و گلوم رو فشرد و بلند تو صورتم فرياد میزد :
من كشتمش ،خودم ...ناگهان دستی بلندم كرد ،هين بلندی كشيدم و به اولين چيزی كه جلوی روم
بود يعنی مچ فرهود چنگ زدم ،تند تند نفس میكشيدم و عرق سردی روی
پيشونی و تيره ی كمرم نشسته بود ،صدای نگران فرهود رو شنيدم :
مستانه؟ مستان چی شدی؟همونجوری كه نفس نفس میزدم بريده بريده گفتم :
كشـ ...كشتش! كشتش !صدام لحظه به لحظه باال تر میرفت ،با چشمهايی گرد شده و مبهوت گفتم :
فرهود كشتش! باورت میشه؟43
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ناگهان شروع به خنديدن كردم ،بلند و هيستريک وار میخنديدم و فرياد
میزدم :
كشتش! كشتش! كشتش !فرهود عصبی چنگی به موهاش زد و بازوی من رو گرفت و كمک كرد تا روی
تخت بخوابم ،همونطور كه منو گرفته بود تا تکون نخورم با صدای بلندی
پرستار رو صدا میزد ،ديگه توانی برای مقابله نداشتم دست از تقال برداشتم و
آروم گرفتم ،تو شوك چند دقيقه پيش و به سقف زل زده بودم ،در باز شد و
دو پرستار وارد اتاق شدند ،نفهميدم فرهود چی بهشون گفت ،وقتی به خودم
اومدم كه پرستار تو سرمم آمپولی تزريق كرد ،دقيقهای بعد چشمهام كمكم
سنگين شد و به خواب فرو رفتم ...
***
وقتی چشم باز كردم ،خودم رو تو اتاق سبز و سفيد رنگ بيمارستان ديدم ،هاج
و واج به اطراف نگاه كردم ،مامان به ديوار تکيه زده بود و زير لب ذكر میگفت
و همراه با اون دونه های تسبيح رو رد میكرد؛ نالهی خفيفی كردم كه
متوجهام شد و تکيه از ديوار برداشت و به طرفم اومد :
خوبی مامان؟دست روی سرم گذاشت و پرسيد :
درد نداری؟44
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با حركت چشم به نشونهی مثبت سر تکون دادم ،تسبيح رو تو جيب مانتوش
گذاشت و زنگ باالی تخت رو فشرد ،طولی نکشيد كه پرستار وارد شد و مامان
ازش خواهش كرد تا بهم مسکن تزريق كنن ،پرستار دستهاش رو تو جيب
روپوشش فرو برد :
نه خانم! سه روزه داره كدئين میگيره ،از اين بيشتر جايز نيست كدئين بهبدنشون تزريق بشه
مامان درمونده نگاهی به من كرد :
پس چه كار كنيم؟نفهميدم پرستار چی گفت؟ ذهنم درگير حرفی بود كه زد" ،سه روزه "...سه
روز؟! پس چرا من چيزی يادم نمياد؟ !
از مامان پرسيدم :
_من سه روزه بيهوشم؟ !
با ناراحتی سرى تکون داد :
به هوش میاومدى هذيون مى گفتى ،مجبور می شدن بهت كدئين تزريقكنن
با تعجب نگاهش كردم
چى مى گفتم؟ !45
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قيافهاش رو توى هم جمع كرد و دستش رو تکون داد :
واال ازت مى ترسيدم ،هى می گفتى كشتمش ،جيغ مى زدى بعدش مثل اينخل و ديوونه ها يهو قهقهه مى زدى
با لحن با مزه اى ادا میكرد و همين باعث شد لبخند به لبم بياد ،جدی شد و
پرسيد :
میگم مستان؟جونم؟تو آدم كشتى مگه؟بلند خنديدم
آره مامان ،هفت ،هشت ،ده تا آدم كشتمنيشگون آرومی از لپ هاى سفيدش گرفت
خاك به سرم ،ديوونه بودى ،وحشى بودى ،قاتل هم شدى؟ !خنديدم ،خودش هم ديگه نتونست خندهاش رو نگه داره ،يه كمپوت از يخچال
بيرون اورد و داخل بشقاب ريخت و كمكم به خوردم داد ،آخرين تکه از
كمپوت رو كه خوردم دراز كشيدم و به سقف زل زدم؛ يعنی تو اين سه روز
چی شده بودم؟! خودم هيچی يادم نيست! نکنه تسخير شده باشم؟! با فکری

46

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

كه به سرم زد زبونم رو گاز گرفتم و سعی كردم ديگه به اين موضوع فک نکنم!
مامان روی صندلی كنار تختم نشست :
مستانه من واقعا نگرانتم ،تو خيلی وقته كه اون مستانه سابق نيستی !خودم هم اين رو می دونستم ،سکوت كردم كه مامان ادامه داد :
فرهود در مورد مشکلی كه پيش اومده بهم گفته !با شنيدن اين جمله با وحشت و تعجب به مامان زل زدم ،تو ذهنم هزار جور
نقشه قتل برای فرهود ريختم! سعی كردم هيجانم رو نشون ندم ،چند نفس
عميق كشيدم و آب دهنم رو قورت دادم :
مامان اونجوری كه شما فکر می كنی هم نيست !مامان اشکی كه از گوشه چشمش می اومد رو پاك كرد :
_تو نبايد به من بگی بيماری داری؟ من بايد از فرهود بشنوم كه بيماری
اعصاب داری؟ !
جا خوردم ،بينيم رو چين دادم :
چی؟ !بيماری اعصاب داری ديگه ،انکار ديگه فايده ای نداره ،فرهود بهمون گفته كهپارانويا داری
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چشمام اندازه كل صورتم باز شده بود ،فکر اين پسر به كجا رسيده بود ،اصال
پارانويا چی بود؟! با اين حال خونسرد گفتم :
مامان جان فکر نکنم االن برای اين حرفا وقت خوبی باشهمامان تشر زد :
كی وقت خوبشه؟! خودت كه به ما نگفتی ،االن هم كه فهميديم میگیصحبت نکنم؟ من چقدر بدبختم ،چقدر بیچارهام ،لگد پرونیهات كم بود ،خل
و چل بازهات هم بهش اضافه شد
ديگه به حرفهاش گوش ندادم .به اين همه تالش من برای حركات رزمی
میگفت لگد پرونی! تن هرچی مربی ورزشهای رزمی بود رو تو گور لرزوند.
سر انگشتهاش رو بهم زد :
نظرت چيه؟نمیخواستم متوجه بشه كه حرفهاش رو نشنيدم ،بیاختيار اما پرسيدم :
ها! نظر چی؟عصبانی چشم باريک كرد :
پس اين همه واسه كی روضه میخونم؟ می گم از اين رشته انصراف بده،اعصابتو بهم ريخته مادر
حاال نوبت من بود كه عصبانی بشم :
48
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مادر من! عزيز من! بسه ديوونهام كردی ،اگه تا صبح هم تو گوشم بخونی كهاز اين رشته دل بکنم فايده نداره
روی تخت ضربهای زد :
پس می بريمت تيمارستانبا شدت بلند شدم كه نزديک بود از تخت بيفتم :
چی !ابرو باال انداخت و با حرص گفت :
ديوونه خونه! اينجوری حداقل هم از رشتهات دوری هم ويژه ازت مراقبتمیكنن
با حرف مامان چشم هام از تعجب گرد شد :
چطور میتونی اينقدر بی رحم بگیو لب و لوچه ام رو اويزون كردم .مامان جلو اومد و سرم رو در آغوش گرفت و
موهام رو نوازش موهام كرد
حاال ديوونه خونه رو شوخی كردم دخترم ،ناراحت نشو ،ولی حال ما رو همدرك كن ،نگرانتيم
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لبخندی زدم و خودم رو از آغوشش جدا كردم ،تا خواستم حرفی بزنم در باز
شد و قامت بابا تو چهارچوب در نمايان شد ،آب دهنم رو قورت دادم :
سـ ...سالم بابا !بابا "سالم" آرومی گفت و كنارم نشست ،دستم رو تو دستش گرفت :
خوبی دخترم؟خوبم بابا جان ،خوبم .بابا پوفی كشيد :
ولی چيزهای ديگه شنيدم ،میگن به خاطر فشار روحی اينجوری شدی!توكه غير از دانشگاهت فشار روحی ديگهای نداری ،با اين وضع هم به ما آسيب
میزنی هم به خودت و روح و روانت ،ديگه حق نداری بری دانشگاه .
چشمام گرد شد :
نه بابا ،اينطور ...محکم قاطع تو حرفم پريد :
وقتی من میگم نه يعنی نه! از دانشگاه انصراف میدی ،تمام !با چشم هايی كه میرفت به اشک بنشينه به بابا و مامان نگاه كردم ،آخه مگه
میشد لحظه ای بدون اين رشته زندگی كرد؟! من عاشق رشتهام بودم .
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تو دلم هر چی ناسزا بلد بودم نثار فرهود كردم و براش خط و نشون كشيدم،
خدا نکنه دستم بهش برسه .
***
دو روز بعد مرخص شدم و بعد از سه روز مراقبت اجباری توسط مامان ،امروز
قراره همراه فرهود اون شخص جن گير رو مالقات كنيم ،فرهود از شب قبل
كنار من مونده تا اتفاق سری قبل تکرار نشه؛ هر دو آماده شديم و من با
محافظت های شديد فرهود ،راه رو طی میكردم .
فرهود رانندگی می كرد و من كنارش نشسته بودم .به مادرم گفته بود برای
ديدن يکی از دوستهاش میريم كه حال و هوای من عوض بشه .در واقع
دروغ هم نگفته بود .توی مسير ،تمام فکر و ذكرم مالقات پيش رو بود و اين
كه چه حرف هايی قراره زده بشه؟ در واقع بيشتر به اين فکر می كردم كه
قراره چی بشنوم؟ با وجود تمام اون اتفاقات ،هنوز بخشی از وجودم باور نداشت
كه چنين اتفاقی برام افتاده باشه! گوشه ای از ذهنم مدام فکر می كردم و
خيال میبافتم ،ديوونه شدم يا چيزی شبيه اين ها؛ و از حق نگذريم ،ته دلم
دوست داشتم اون مالقات هم اين رو تاييد كنه .ترجيح می دادم خودم معيوب
باشم تا اين كه ...
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تو همين افکار بودم كه باالخره به مقصد رسيديم .رو به روی يه ساختمون نما
سنگ سفيد متوقف شد و با كمی مکث ،ماشين رو خاموش كرد .وقتی روش
رو به طرفم برگردوند ،احساس كردم دلم از اضطراب پيچ خورد .
همين جاس دختر خيله جان .بفرماييد .می دونست هر موقع لفظ دخترخاله رو با اون لحن خيله ،به زبون مياره من
خنده ام میگيره؛ اما اون موقع حالم پيچيده تر از اون بود كه حتی بتونم
لبخند بزنم .بدون واكنش ،در رو باز كردم و پياده شدم .و يک دقيقه بعد،
هردوتامون جلوی ورودی همون ساختمون ايستاده بوديم .فرهود انگشت
اشارهاش رو نزديک زنگ نگه داشت :
زنگ رو بزنم؟ يا میخوای بیخيال بشيم و برگرديم؟ !با سر تاييد كردم :
بزن !نمیدونم چرا از اين مالقات استقبال میكردم؟ فرهود زنگ زد و در بدون پاسخ
دادن از آيفون با صدای تيک باز شد؛ هر قدمی كه برمیداشتم تپش قلبم
بيشتر میشد و داشتم كمكم از اينکه اومده بودم پشيمون میشدم ،نمیدونم
طبقه چندم بود كه فرهود ايستاد و زنگ واحد رو زد ،طولی نکشيد كه در باز و
پسری الغر اندام با قدی بلند و لباسی كه سرتاپا مشکی بود ،تو چهار چوب در
ظاهر شد .رعشه ای خفيف رو تو بدنم احساس كردم ،و اين رعشه وقتی بيشتر
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شد كه چشمم به چشمهای به خون نشسته و خشمگين اون پسر افتاد ،زبونم
بند اومده بود ،فرهود با اون پسر دست داد
سالم عماد جان چطوری؟مردی كه حاال فهميده بودم اسمش عماده ،لبخندی به لب آورد و با ايما و
اشاره و كلماتی نافهموم حرف زد ،فرهود خنديد و دستش رو سمت عماد دراز
كرد
خب ديگه ،ببخش بابت اون روز يه شوخی بيشتر نبود ،حاال دست بده بينم باخانوم اومدم زشته ضايع نکن .
عماد خنديد و به فرهود دست داد و دوباره چند كلمه نافهموم گفت ،من هم
مات حرف هايی بودم كه رد و بدلش می كردن .چون چيزی از حرف هاشون
سر در نمی آوردم ،و در حال حاضر برام اهميتی نداشت ،اگر هر زمان ديگه ای
بود قطعا با كنجکاوی تمام كل قضيه رو پی گير می شدم .
اما حاال دلم می خواست فقط اون شخص رو ببينم ،با آرنجم سقلمه ای به
فرهود زدم كه بهم نگاهی انداخت ،زير لبی و جويده جويده حرف زدم
اومدی حال احوال بکنی يا منو به كسی معرفی كنی؟فرهود دستی دور لبش كشيد انگار كه اصال موقعيتش رو فراموش كرده بود،
گلويی صاف كرد و نگاهش رو به عماد داد و مثل خودش باهاش حرف زد ،اين
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بار واقعا از جيزی سر در نياوردم و دوباره سقلمه ايی زدم ،فرهود اخم كرده
نگاهم كرد
چته بابا ،سوراخم كردیچی میگی دو ساعته به اين يارو؟هيچی اوامر سركار رو گفتم ،اينکه امير حسين هست يا نه؟اخم هام تو هم گره خورد ،فرهود امروز عجيب رو مخم رژه می رفت
امير حسين ديگه چه موجوديه؟ !فرهود لب گزيد ،اخم های عماد تو هم رفت و من به راحتی حس كردم كه
زهرم آب شد ،اما خودم رو نباختم و طلبکارانه رو به هر دو حرف زدم
ها چيه سوال كردم چه موجوديه همين؟! حرف نمیزنين كه ،چه كنم؟ حاالبگيد كيه؟
صدای كسی رو از پشتم شنيدم كه گلويی صاف كرد ،از اونجا كه می دونستم
شانس من ته خوش شانسيه حدس زدم كه شخصی كه پشتم قرار داره بايد
اميرحسين باشه ،آب دهنم رو قورت دادم و سمت صدا چرخيدم و با ديدن
خانمی بلند قد كامال وا رفتم كه اخم كرده نگاهم می كرد
-به جای عربده كشيدن از جلوی راه برو كنار ما رد شيم .
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به فاصله ی زياد راه رو نگاه كردم و نگاهی به سر تاپای زن انداختم ،و با كنايه
حرف زدم
ببخشيد جلو راهتون رو گرفتيم شما كه رد نمی شيدزن اخمی كرد و رد شد ،و سمت واحد خودش رفت با شنيدن صدای خش دار
مردونه ای نگاه از اون زن گرفتم
دم در بده بيريم داخل .با ديدن مردی كه كنار عماد ايستاده رود و كمی بلند تر از عماد بود ،دهنم باز
موند ،مرد بی توجه به ما داخل رفت .
حرصم رو با اخمی به فرهود خالی كردم و توی دلم به جون همه غر زدم
هردم از اين ساختمون نفری و بری می رسدعماد كنار رفت و فرهود به داخل اشاره كرد :
خانمها مقدم ترنبیحوصله تر از اونی بودم كه بخوام تعارف كنم پس وارد شدم و متعاقب من
فرهود هم وارد شد ،يه خونهی بزرگ كه به دليل زيادی اسباب و وسايل
اندازهاش رو نمیشد محاسبه كرد ،روبروی در ورودی آشپزخونه و سمت چپ
دو دست مبل راحتی كه هر كدوم جدا چيده شده بود و در مجموع دو مربع
كنار هم رو تشکيل میداد؛ راهرويی بلند در سمت راست قرار داشت كه ظاهراً
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اتاق ها انتهای اون راهرو بود .عماد با دست به مبلهايی كه به ديوار چسبيده
بود اشاره كرد :
چرا ايستاديد؟ بفرماييد بشينيدجا خوردم! حرف زد؟ آره حرف زد! اما ...چرا فکر میكردم نمیتونه تکلم كنه و
به عبارتی الل هستش؟ اگر الل نبود ،پس چه دليلی داشت كه با فرهود اينطور
صحبت كرد؟ عجيب بود! يه چيزی اين وسط جور در نمیاومد ،كش چادرم رو
جابجا كردم و نشستم ،فرهود هم كنارم قرار گرفت و عماد روی مبل روبروی ما
نشست ،اون پسر اما جدا از ما و پشت عماد و روبروی تلويزيون نشست ،دقيقا
روبرومون ولی پشت به ما قرار داشت و خودش رو به تماشای تلويزيون مشغول
كرد .عماد روی شکمش خم شد و آرنجهاش رو روی زانوهاش گذاشت :
خب من در خدمتممخاطبش من بودم ،از اينکه سريع سر اصل مطلب رفته بود غافلگير شدم،
منمن كردم :
نمیدونم چی بگم! انگار فرهود يه چيزايی بهتون گفتهدر حالی كه به دستهاش خيره بود كف دستهاش رو بهم ماليد :
يه چيزايی! اما میخوام از خودتون بشنومآب دهنم رو قورت دادم :
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خب! ...خب من ،سخته گفتنش ...ابرو باال داد كه پيشونيش چين خورد :
صدا میشنويد ،بگيد اون صدا چيه؟دست پسر پشت سرش باال اومد و روی تکيه گاه مبل قرار گرفت ،تمركزم از
بين رفت با اين حال نفس صدا داری كشيدم :
صدای جيغ ،جيغ يه زن يا بچه ،گاهی گريه ،گاهی هم ...نمیدونم! مثلصدای حيوون میمونه
سرش رو كج و از گوشهی چشم نگاه كرد :
مطمئنی توهم نيست؟ چون ببينـ ...درمونده ناليدم :
يعنی فکر میكنيد بيمارم؟ يا اينکه با اين سن و سال ميام خودم رو لوسكنم و اين اراجيف رو سرهم كنم تا توجه جلب كنم؟ يا ...
كف دستش رو مقابلم گرفت :
-صبر كنيد خانم! من جسارت نکردم ،فقط برای اطمينان خودم پرسيدم
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چطور بايد بهتون ثابت كنم كه ديوونه نيستم؟ اون از خانواده ام كه يه ذرههم باورم ندارن ،اين هم از شما .اگر الزم نمی ديدم ،مطمئن باشيد خودم هم
چندان تمايل ندارم كه پام رو تو چنين محافلی بذارم .
دست هاش رو به نشونه ی ايستادن ،جلوم گرفت و با صدايی كه درش ،خنده
مشهود بود ،گفت :
خيلی خب ،آروم باشيد! بايد يه كار كوچولو انجام بديم ،كه بفهميم قضيهچيه ،و اين اصوات و اشکالی كه شما می شنويد و می بينيد ،برای كی يا چی
هست .به نظرتون آمادگيش رو داريد؟
به فرهود نگاه كردم ،لبخند اطمينان بخشی بهم زد و پلک هاش رو به نشونه
ی مثبت ،روی هم گذاشت .به عماد نگاه كردم و با اطمينانی كه از حضور
فرهود نشات می گرفت ،گفتم :
خيلی خب ،من آماده ام .چی كار بايد بکنم؟به ميزی كه اون طرف حال ،و تقريبا رو به روی ما قرار داشت ،اشاره كرد .
وسايل مورد نيازمون اون جاست ،بلند شيد بريم اون جا .بلند شديم و به طرف ميز رفتيم .پشت ميز جا گرفتم و عماد ،اشاره كرد كه
برم و روی صندلیِ سر ميز بشينم .خودش هم پشت ميز ،دقيقا رو به روی من
جا گرفت و دست هاش رو روی ميز گذاشت .
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اين جا ...تمركز می كنی .تمام حواست رو معطوف اون صداها می كنی .نبايدبه هيچ چيز ديگه ای جز اون اصوات و تصاوير فکر كنی .
سرش رو به طرف فرهود چرخوند و اون رو مخاطب قرار داد :
زحمت روشن كردن شمع ها رو تو می كشی؟فرهود سری تکون داد و شمع ها رو با فندك روی ميز ،روشن كرد .فندك رو
از روی ميز برداشت و روی صندلیای گذاشت ،و بعد به عماد نگاه كرد .
من هم بشينم؟نه ،تو نه .برو اون گوشه ،و تا می تونی سعی كن به اين سمت نگاه نکنی .بی حرف ،به همون جايی كه نشسته بوديم برگشت و پشتش رو به ما كرد.
عماد ،نفس عميقی كشيد و چشم هاش رو بست .من هم متعاقباً ،چشم هام رو
بستم و دست هام رو روی ميز گذاشتم .شروع كرد به زمزمه ی اصوات
نامفهومی .خيلی خسته كننده و حوصله سر بر بود! خوابم گرفته بود ،چرا اين
زمزمه ها تموم نمی شدن؟
بدون اين كه دهانم رو باز كنم ،خميازه كشيدم و چشم هام سنگين شدن .تو
خواب عميقی بودم كه با صدای جيغی ،چشم هام رو به سرعت از هم باز كردم
و از خواب پريدم .
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نفس عميقی كشيدم ،اما انگار نفسم باال نمی اومد .نفس نفس می زدم ،دستم
رو روی گلوم گذاشتم و به عماد نگاه كردم .همچنان چشم هاش بسته بود .چرا
متوجه صدای جيغ نشده بود؟
پوفی كشيدم و بی حوصله ،از پشت ميز بلند شدم .برگشتم به عماد چيزی
بگم ،كه متوجه خودم شدم ،كه پشت ميز نشتم و همچنان دستم روی ميزه .
متعجب و مبهوت ،به خودم نگاه كردم .به خودم؟! من مُرده بودم؟
صدايی ،از گوشه كنار های ذهنم شنيدم :
تو زنده ای ،نگران نباش .صدای عماد بود! برگشتم و بهش نگاه كردم ،همچنان دهانش بسته بود .آب
دهانم رو فرو بردم و وحشت زده ،نگاهم رو بين خودم و عماد ،گردوندم .
اين جا چه خبره؟ چرا ...چيزی نيست ،آروم باش .خونسردی خودت رو حفظ كن ،و بگرد دنبالصاحب صدا .
دهانش همچنان بسته بود ،اما حرف می زد .انگار صدای ذهنش بود! من چطور
بلند شده بودم در حالی كه پشت ميز نشسته بودم؟
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عرق سردی روی پيشونيم نشسته بود .كف دست هام عرق كرده بودن .گيج و
سرگردون ،به دور خودم چرخيدم .دستی روی پيشونيم كشيدم و با خودم
زمزمه كردم :
روحم از جسمم خارج شده؟! خدايا ...كم كم دارم به اين باور می رسم كهخل شدم !
به سمت ميز رفتم و خواستم پشتش بشينم ،كه صدای گريه ی دختربچه ای،
واضح و آشکار به گوشم رسيد .موهای تنم سيخ شده بود! از ميز فاصله گرفتم
و به طرف صدا ،چرخيدم .
نگاهم رو دور و اطراف خونه چرخوندم و متوجه دختر بچه ای شدم كه گوشه
ی خونه ،زانوهاش رو بغل كرده و نشسته بود ،و از الی موهای شلخته و مشکی
رنگش ،با چشم های تيزش نگاهم می كرد .
بی اختيار ،به طرفش گام برداشتم .جلوی پاش ،زانو زدم و با تعجب و
كنجکاوی ،نگاهش كردم .صدای گريه هاش ،عجيب دلم رو به رحم می آورد.
آهسته صداش زدم :
دختر جون؟ خوبی؟سرش رو باال آورد و خيره شد تو چشم هام .موهاش حاال كنار رفته بود و چشم
های آبی رنگش رو به خوبی می تونستم ببينم .
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چی شده؟ چرا گريه می كنی؟ساكت موند ،و خيره نگاهم كرد .بعد از چند ثانيه ،لب هاش به خنده باز شدن
و شروع كرد به خنديدن .مستانه می خنديد ،اما فقط لب هاش! چشم هاش
گريه می كردن ،و با شدت گرفتن خنده اش ،بارش اشک هاش هم شدت
گرفت .اون قدر گريه كرد كه اشک هاش ،به قرمزی خون شدن ،به قرمزی
خون؟ يا واقعا داشت خون گريه می كرد؟
بلندتر خنديد و چشم هاش رو خون گرفت .جيغ كشيدم و از كنارش بلند
شدم و عقب عقب رفتم .به طرف ميز دويدم و كنار عماد قرار گرفتم .با صدای
فرياد مانندی گفتم :
منو از اين جهنم نجات بده ،كجا آورديم؟ اون دختربچه كی بود؟عماد چيزی نمی گفت ،همچنان دستش روی ميز بود و چشم هاش ،بسته.
سرش انگار كه تير كشيد ،ابرو در هم كشيد و سرش رو ،رو به جلو خم كرد .
با دقت نگاهش كردم ،يه قطره خون ،از چشم راستش پايين چکيد .
خدايا ...چه باليی داشت به سرمون می اومد؟
ادامه بده ،برو دنبال صداها ،نگران نباش ...من نمی تونم ،میخوام بيدار بشم !صداش انگار ،در هاله ای از ابهام بود .
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نترس ،ما همه مون هستيم .صداها رو دنبال كن ...با حرص ،روی زمين نشستم و دست هام رو دور زانوهام حلقه كردم .نمی
خواستم جايی برم ،نمی خواستم تکون بخورم! مطمئن بودم كه اين دنبال
كردن ها ،من رو تا مرز جنون می كشوندن ...
سرم رو روی زانوهام گذاشته بودم كه متوجه نفس های كنار گوشم شدم .باز
هم اين نفس ها! حسی من رو ترغيب به بلند شدن می كرد .می دونستم اگر
سرم رو باال بيارم ،اون چه كه می بينم به ضرر خودم تموم میشه ،اما ...
بی اختيار سرم رو باال آوردم و به اطراف نگاه كردم .چيزی نبود! بلند شدم و با
چشم ،خونه رو كاويدم .صدای نفس ها ،بلندتر و واضح تر شدن .
گرمای نفس هاش ،حاال از پشت گوشم بهم می خورد .نفسم تو سينه ام حبس
شد ،به طرفش برگشتم و وحشت زده ،نگاهش كردم .چهره اش واضح نبود ،اما
قد بلند و الغر اندام بود .نزديکم شد و من رو ميون بازوهاش گرفت .خودم رو
عقب كشيدم ،اما تکون خوردن هام انگار فايده ای نداشتن .سرم گيج رفت،
چشم هام بسته شد و من و اون صاحب اندامِ سياه ،به سرعت حركت كرديم .
نفس عميق كشيدم و چشم باز كردم .سرفه های پی در پی ،مجالی برای ديدن
نمی دادن .دستم رو به گلوم گرفتم و نفس گرفتم .سر بلند كردم و نگاهش
كردم .اون جايی كه داخلش بوديم ،تاريک بود و بهم اجازه ی ديدن نمی داد.
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دست هام از استرس و ترس  ،می لرزيدن .نفس گرفتم و با صدای جيغ
مانندی ،گفتم :
تو كی هستی؟ من رو كجا آوردی؟صدای تلوزيون روشن ،از اون طرف ديوار می اومد .ظاهراً تو يکی از اتاق های
خونه ،حبس شده بودم .جسمِ سياه پوش ،نزديکم شد و من رو به خودش
چسبوند .با انزجار ،ازش فاصله گرفتم و خودم رو به سمت در ،كه روزنه های
نور از گوشه هاش به داخل تابيده بود ،رفتم .
جسم ،دستم رو گرفت و به سمت خودش كشيد .جيغ بلندی كشيدم و خودم
رو به سمت در پرت كردم .ناخن هاش با شدت زيادی ،روی دستم حركت
كردن و از آرنج تا مچ دستم رو خراش عميقی دادن .
اشکم در اومده بود .نفسم از ترس باال نمی اومد .نمی دونستم خودم رو چطور
نجات بدم .هق هق می زدم و جيغ می كشيدم .طلب كمک می كردم ،اما انگار
كسی صدام رو نمی شنيد .دستم می سوخت ،تحمل دردش رو نداشتم .خودم
رو به در رسوندم ،و توجهی به فرو رفتن ناخن هاش داخل گوشت دستم
نکردم .
در باز شد و نور ،به داخل اتاق تابيد .چشم هام اون شخص رو نمی ديدن،
چهره اش قابل تشخيص نبود .دستم رو به طرفش دراز كردم ،و دست اسيرم
همچنان خراش بر می داشت و كشيده می شد .
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دستم رو گرفت و به طرف خودش كشيد ،خون از دستم می رفت و بی توجه
بهش ،جفت دست هام رو دور كمر ناجيم حلقه كردم تا من رو از اون اتاق
بيرون ببره .
نفسم باال نمی اومد ،می خواستم نفس بکشم اما نمی شد .راه تنفسم بسته
شد ،پلک هام روی هم افتادن و ...
با صداهای گنگی كه اطرافم می اومدن ،به هوش اومدم .صاحب صدا ها رو می
شناختم ،فرهود و دوستش ،عماد بودن .با صدای همهمه ای كه از اطرافم می
اومد ،متوجه اتاق بيمارستان شدم ،پلک هام رو به زور ،از هم فاصله دادم و از
الی چشم ،به اطرافم نگاه كردم .نای حرف زدن و تکون خوردن رو نداشتم،
فقط نگاهشون می كردم كه چطور در حال بحث با هم هستن .
فرهود ،متوجه چشم های بازم شد و به طرفم اومد .بدون اين كه بهم مجالی
بده ،سريع گفت :
خدا رو شکر كه به هوش اومدی مستانه ...خوبی؟عماد ،دستش رو روی شونه ی فرهود گذاشت و گفت :
فعال نمی تونه حرف بزنه ،بذار حالش كامل خوب بشه بعد .متوجه دست باندپيچی شده ی عماد شدم .دست زخمی خودم رو آهسته ،باز و
بسته كردم كه ديدم هيچ دردی حس نمی كنم .
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گيج شده بودم .اون اتفاقات ...اون بچه ...اون شخصِ سياه پوش و قد بلند ،و
اون فرد ناجی ...واقعی بودن؟ يا همه شون خواب و زادهی ذهنم بود؟
سرم گيج می رفت ،متوجه اطرافم نمی شدم .ترجيح دادم به جای فکر كردن
به اين چيز ها ،كمی استراحت كنم ...
***
چند روزی میشه كه به خونه برگشتم .هوا سرد تر از هميشه شده بود و برام
عجيب بود كه تو اين هوای سرد اين همه حشره های مختلف توی اتاقم چيکار
می كنن .حتی من پنجره ی اتاقم رو هم باز نمی ذاشتم .
از اون روز به بعد مدام گريه دختر رو می شنوم حتی واضح تر و ترسناك تر از
گذشته .
به طرف لب تاپ مشکی رنگم رفتم .بايد كمی اطالعات درباره ی جن ها به
دست می اوردم يا شايد هم ارواح! سرچ كردم ،مطالب زياد بود ،با حوصله همه
رو خوندم .نظرم روی قسمتی از مطالب جلب شد
"خداوند عالم جن رو كه موجوداتی نامرئی و پنهانی هستند رو به پنج صنف
خلق كرده .اولين دسته كه مثل مارها هستن ،دسته دوم مثل عقربها ،دسته
سوم مانند حشرات زمين ،دسته چهارم در هوا پرواز می كنند و دسته آخر
مانند بنی آدم كه بر آنها حساب و عقاب است "
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تنم بعد از خوندن اين موضوع گر گرفت .ناخودآگاه به اطرافم نگاهی كردم
شايد اين حشرات موزی در اتاقم جن هستند و قصد آزار و اذيت دارن .
با ترس از روی صندلیام بلند شدم" .بسم اهلل"ای زير لب گفتم و از ترس اتاقم
رو ترك كردم .با قدم های تند به طرف تلفن خونه رفتم تا با فرهود تماس
بگيرم ،تلفن رو برداشتم ،مامان كفگير به دست از آشپزخونه به هال اومد :
به كی زنگ می زنی مستانه؟فرهود !گوشهی لبهاش رو پايين كشيد :
باشه مادراينقدر تعجب كرده بود كه نمیدونست چی میگه ،به محض اين كه مامان
وارد آشپزخونه شد شماره رو گرفتم ،اما صدای بوق ،بوق هميشگی نبود! مثل
صدای جيغ يک دختر نوجوون! من اما اين چيز ها برام عادی شده بود و
منتظر بودم فرهود جواب بده .اما صدای خش دار زنی اومد :
میبينمت !نه ديگه اين عادی نبود! جيغی كشيدم و تلفن رو پرت كردم ،صدای بدی ايجاد
شد كه مامان هراسون وارد هال شد :
چی شدی مادر؟ !67
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هيچیتو همين االن جيغ زدی؟حوصلهی دروغ سر هم كردن و توجيه كردن چيزی كه باور هم نمیكرد رو هم
نداشتم ،با اينکه از ترس میلرزيدم خودم رو به اون راه زدم :
كی؟ من !طلبکار سرش رو تکون داد :
بله ،توخودم رو به اون راه زدم و به اطراف نگاه كردم :
من كه نبودم ،نمیدونم از چی حرف میزنيد !و منتظر عکس العمل يا حرفی از مامان نشدم ،بلند شدم و به اتاقم رفتم تا
داروهام رو بخورم ،ولی صداش هنوز توی گوشم میپيچيد "میبينمت" يه
قرص رو از روكشش جدا كردم و تو دهنم گذاشتم ،بعد يک ليوان آب ريختم و
يک نفس سر كشيدم ،پايين رفتم و روی كاناپه وسط پذيرايی نشستم ،احساس
سنگينی میكردم ،انگار خوابم گرفته بود؛ همون جا دراز كشيدم كه كمكم
چشمهام سنگين شد و روی هم افتاد .
نمیدونم چقدر خوابيده بودم كه با صدای شکستن چيزی از خواب پريدم،
دوست داشتم از جا بلند بشم اما نمیتونستم ،تمام بدنم قفل شده بود حتی
68

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

قادر به حرف زدن نبودم ،نگاهم به سقف بود كه عنکبوتی داشت به سمت
چشمهام میاومد ،میخواستم دستم رو بلند كنم اما نمیتونستم دستم رو
حركت بدم ،عنکبوت روی چشمهام نشست ،از اون همه ضعف گريهام گرفته
بود و اشک میريختم ،عنکبوت زود از چشمام خارج شد و رفت" ،خدارو
شکر"ی گفتم كه يکدفعه المپ روشن و بعد خاموش شد ،عمر اين المپ هم
به سر اومده و عنقريبه كه بسوزه ،حاال اتصالی هم كرده و روشن و خاموش
میشه ،ميون اين خاموش و روشنها دستی رو ديدم كه گوشه كاناپه رو
گرفت ،خواستم از جا بلند بشم اما نتونستم ،اون دست كمكم جلو اومد و بعد
از اون بدن زنی رو ديدم كه خودش رو روی من انداخت ،بينی گِلی و
چشمهای سياه مطلق داشت ،دستهاش رو جلو آورد و گردنم رو گرفت،
داشت خفهام میكرد ،نمیتونستم دستم رو باال بيارم و مانع بشم ،ترسيده بودم
و با سکته فاصله ای نداشتم كه يهو از خواب پريدم ،همون جا تو خونه و روی
همون كاناپه بودم ،پس اين خواب چی بود؟ هنوز گلوم میسوخت ...
از جا بلند شدم و به آشپزخونه سرك كشيدم ،مامان هم رفته بود تا بخوابه ،در
حالی كه هنوز گيج و بودم و تعادل نداشتم به سمت اتاق خوابم رفتم ،لپ تاپم
رو برداشتم و به پذيرايی برگشتم ،جايی خونده بودم وقتی خواب يک نفر با
دماغ گلی میبينی يعنی جن ديدی! لپ تاپ رو روشن كردم و تو گوگل راجع
به جن و جن زدگی سرچ كردم ،مطلب خيلی مهمی رو متوجه شدم
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"اسم اين نوع جن بختکه ،شخص رو مثل يک مرده بدون تحرك میكنه اما
اون فرد بيداره و از همهی درد هايی كه بهش وارد میكنن ،خبر داره،
پزشکها تحت عنوان فلج خواب میشناسنش ،بختک تحت امر جنیست كه
ازش بخوان كه فردی رو اذيت كنه "
بايد به فرهود خبر میدادم ،تلفنم رو برداشتم و با فرهود تماس گرفتم .بعد از
چهارمين بوق باالخره تماس برقرار شد
بله مستانهكمی پوست لبم رو جويدم :
فرهود بايد ببينمتمکثی كرد و كوتاه پرسيد :
كی؟االن! بايد موضوع مهمی رو بهت بگمسرفهاش رو از پشت خط شنيدم كه فقط به گفتن "باشه"ای اكتفا كرد .تماس
رو قطع كردم و از روی لباس هام چادرم رو سر كردم ،خواستم دستيگره در رو
باز كنم كه خراش هايی رو روی دستم ديدم .درست شبيه جای ناخن های
حيوان بود .از وحشت دستهام رو از روی دستگيره كشيدم و با تعجب به زخم
ها خيره شدم .يه زخم هايی شبيه وقتی كه پشه میگزه و از شدت خارش
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زخم میشه .اما چند درجه بدتر! مغزم به كار افتاد ،حشرات توی اتاقم! دسته
ی سوم اجنه ...
خدای من! چه باليی میخواد سرم بياد؟! نکنه زهری وارد بدنم كرده باشن؟ !
با اين فکر سريع از خونه بيرون زدم تا اين مسئله رو با فرهود در ميون بذارم و
بريم پيش عماد .
اينقدر تو فکر خواب و اطالعات به دست اومدهام بودم كه نفهميدم كی به خونه
فرهود رسيدم؟ فرهود چند سالی می شد كه تنها زندگی می كرد ،دليلش رو
هيچ وقت متوجه نشدم ...
زنگ در رو فشردم و چند ثانيه بعد در با صدای تيکی باز شد،
در رو هول دادم و وارد شدم ،خونهی فرهود يه خونه تک واحدی تو مركز شهر
بود .در رو باز كرد و نگاهی بهم انداخت :
چ شده؟سر تکون دادم :
بذار بيام تو بعد ...از جلوی در كنار رفت :
-بيا تو ...خوب شد اومدی می خواستم امروز بهت زنگ بزنم .
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وارد شدم و روی نزديکترين مبل كنار در نشستم .استرس عجيبی داشتم .
چای يا قهوه؟لبهام رو با زبون تر كردم :
هيچی ميل ندارم .بيا بشين بايد باهات حرف بزنمبی حرف اومد و رو مقابلم نشست :
من سر تا پا گوشم !نفس عميقی كشيدم تا به خودم مسلط بشم .
دو روزی می شه كه بهم آسيب جسمی میزنن .خيلی اذيتاشون زياد شده !دستهام رو از زير چادر بيرون آوردم و كمی از آستين لباسم رو باال كشيدم :
 زخمای دستمو ببين !چشمهاش گرد شد ،پوفی كشيد :
مستانه آروم باش ،من هم می خواستم راجع به همين موضوع باهات صحبتكنم ،عماد ديشب زنگ زد بهم و گفت بايد بياد خونهاتون رو ببينه
ابروهام از تعجب باال پريد :
خونهامون رو واسه چی؟ !سرش رو كج كرد :
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می خواد ببينه مشکل از خونه هستش يا نه؟ گفت برای اينکه مشکل حلبشه بايد اول علت اين اذيت آزار ها رو بفهميم ،يا يه كاری كردی كه اومدن
انتقام بگيرن ،يا مشکل از محل زندگيته و چيز های ديگه كه دليلش بايد
روشن بشه !
زير لب "آهان"ی گفتم و منتظر ادامه حرفش شدم
اينم گفت يه سری سوال در مورد چيزايی كه می بينی و می شنوی داره كهبايد از خودت بپرسه ،بيشتر وقتا نوع اذيت و آزار ،دليلش رو نشون می ده
نگاهش كردم
ولى اگه بخواد بيا خونهامون ،مامان و بابا نمى دونن كه ...ميون حرفم پريد
فکر اونجا رو هم كردم ،به مامانم میگم دعوتشون كنهخيالم از اين بابت آسوده شد ،سر تکون دادم :
میگم فرهود ،يعنى میشه از شر اين موضوع راحت شم و دوباره به زندگىاصليم برگردم؟
لبخند آرامش بخشى زد
-معلومه كه میشه ،دوباره مى تونى راحت به زندگيت ادامه بدى
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ولى چشمهاش چيز ديگهای مى گفت و همين باعث مى شد به حرفش اعتماد
نکنم و استرس و نا آرومى كل وجودم رو بگيره
بعد از حرف زدن با فرهود بلند شدم كه به خونه برم .فرهود تا جلوی در
همراهيم كرد و از هم خداحافظی كرديم ،سر خيابون رفتم تا با تاكسی برگردم
خونه كه دختر عمم سارا زنگ زد .جوابش رو دادم
سالم ساراصدای طلبکارش رو شنيدم :
چه سالمی؟ چه عليکی؟ خجالت هم خوب چيزيه !خنديدم :
چيه باز توپت پره؟نباشه؟ هيچ معلوم هست شما كدوم بهشتی هستيد؟متوجه منظورش شدم ،خندهام گرفت .از دور تاكسی زرد رنگی رو ديدم كه
نزديک می شد دستم رو بلند كردم تا بايسته و در همون حال جواب دادم :
كجا قراره باشم؟ با درس و دانشگاه دست و پنجه نرم میكنمو پوزخندی به دروغم زدم .اين روز ها دانشگاه از هر چيز ديگهای برام كمرنگ
تر شده بود
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پس بگو! با غول ها میجنگی حواست به ما نيست !يه لحظه ترسيدم نکنه فرهود قضيه رو بهش گفته باشه! با شک و ترديد
پرسيدم :
فرهود بهت گفته؟وا!؟ چيو؟اشتباه كردم! ظاهراً از چيزی خبر نداشت ،خواستم قضيه رو جمع و جور كنم
همين دانشگاه رو ديگه ،اصال ولش كن !اِ !...بگو ديگه؟و من جريان غيبت تو كالسهای استاد محمدی و اون آزمون كذايی رو تعريف
كردم و بهش قول دادم تو اولين فرصت برای ديدنش میرم و اينجوری مکالمه
رو كوتاه كردم ،درواقع يک جورايی دست به سرش كردم !
میدونستم فرهود قصد ازدواج نداره و هر وقت ازش میپرسيم قاطعانه جواب
"نه" میده اما هر وقت سارا رو مالقات میكرد به طور واضح حالتش عوض
میشد ،اين تغيير رو به خوبی حس میكردم ،ضمن اينکه از رابطهی كوچيک
و دوستانهاشون با هم خبر داشتم ...
لبخندی روی لبم نشست ،فرهود رو مثل برادر خودم دوست داشتم و واقعا دلم
میخواست كه سر و سامون بگيره و خوشبخت بشه ...
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با صدای بوق بلندی كه شنيدم تکونی خوردم ،از ترس دست روی قلبم
گذاشتم ،راننده به من كه وسط خيابون ايستاده بودم و برای خودم تو افق رفته
بودم ناسزا گفت و با سرعت دور شد ،تو اين مدت اينقدر ترس رو تجربه كردم
كه ضعيف شده بودم و حاال هم حالم دگرگون شد ،ترجيح دادم كمی قدم بزنم
تا وقتی به خونه میرسم اينجوری آشفته نباشم ،دستهام رو دو طرف چادرم
گرفتم و نفسم رو به بيرون فوت كردم ،مشغله های ذهنی دست از سرم بر
نمیداشت ،با ديوونگی فاصلهای نداشتم .
باز هم صدای گريههای اون دختر اما اينبار ضعيف تر تو سرم اكو شد ،سرم رو
تکون دادم تا اگر فکر و خيال باشه از ذهنم دور بشه ،اما صدا بلند و بلند تر
میشد تا جايی كه حس كردم صدای ديگهای جز گريهی اون دختر نمیشنوم،
همون جا ايستادم و دست هام رو دو طرف سرم گذاشتم و فشار دادم اما موثر
نبود؛ صدا باز هم بلند و بلندتر شد؛ بلندتر ...بلندتر ...اون قدر اوج گرفت كه
انگار به جيغ تبديل شد .درد وحشتناكی توی جمجمهام پيچيده بود و اون
صدای كر كننده داشت امونم رو می بريد .چشم هام رو بستم و دندون هام رو
روی هم فشار دادم و چند ثانيه بعد ،ناخودآگاه ناله ی درد آلودی از گلوم
خارج شد .صدای خودم رو نمیشنيدم و حس میكردم كمكم كنترل ذهنم رو
از دست میدادم .روی زمين زانو زدم و همون طور كه صدا به طرز غير قابل
تحملی توی سرم میپيچيد ،صدای فرياد و التماسم بلند شد :
ولم كن .ولم كنين ...دست از سرم بردارين .خدايا ...خدا...76
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و هم زمان با ناله های گريه سر دادم .ديگه هيچی از اطرافم نمی فهميدم.
دقيقهای بعد چند نفر دورم جمع شدند ،رانندههای ماشينهای عبوری بودند
كه با ديدن وضعيتم توقف كرده و حاال يا محض كنجکاوی يا برای حس انسان
دوستی خودشون رو به من رسونده بودند .صداهاشون رو میشنيدم اما دردی
كه تو سرم پخش شده بود بيشتر از اونی بود كه بتونم چشمهام رو باز كنم
"خانم؟ حالتون خوبه؟" " ،خانم بيماری خاصی داريد؟" " ،شايد ضعف كرده"
" ،شماره خانوادهاتون چنده؟ بهشون خبر بديم!" " ،از رنگ پريدگيش معلومه
صرع دارهها "!
صدای خانمی رو شنيدم كه به همه تشر زد :
به جای خاله زنک بازی يکيتون ببرتش درمانگاهی ،بيمارستانی ،جايی؛ بعدخانمها رو مسخره میكنن ،خودشون بدترن !
اسم بيمارستان من رو به وحشت انداخت ،اصال دوست نداشتم دوباره پا به اون
محيط بذارم .از الی دندونهايی كه از درد به هم كليد شده بودند ،غريدم :
من چيزيم نيست! بريد ولم كنيد ،به بيمارستان و درمانگاه هم احتياج ندارمبه زور چشم باز كردم و گوشيم رو از كيفم بيرون كشيدم ،جمعيت همچنان
ايستاده و بیحرف نگاهم میكردن ،با چشمهای تار شماره فرهود رو پيدا كردم
و تماس گرفتم ،به محض اينکه جواب داد ،بیحال گفتم :
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حالم خوب نيست ،تو خيابون ...نبش كوچه ...هستم! خودت بيا دنبالمو تماس رو قطع كردم .دقيق نمیدونم چقدر از تماسم با فرهود گذشت فقط
صداهای نامفهوم به گوشم میرسيد ،هر لحظه احساس میكردم كه هوشياريم
كمتر میشه تا اينکه دست كسی زير بازوم قرار گرفت و بلندم كرد و دنبال
خودش كشيد؛ هر چی تالش كردم نتوستم چشمهام رو باز كنم و بفهمم كی
هست؟ مسير خيلی كوتاهی ،تقريبا به سمتی كشيده شدم و تو جای نرمی قرار
گرفتم ،به محض اين كه احساس كردم كسی ديگه كشيده نمیشم همون
هوشياری كمی كه برام مونده بود ازبين رفت .
با سر درد شديدی كه اين روزها عادتم شده بود چشمهام رو از هم باز كردم
نگاهی به اطراف انداختم محيطش شبيه بيمارستان نبود ،بيشتر شبيه مطب
خصوصی بود ،انتظار داشتم فرهود رو كنارم ببينم ولی كسی اونجا نبود.
بعد از گذشت حدود  ۵دقيقه صدای پای كسی كه احتمال میدادم فرهود
باشه نگاهم رو به اون سمت كه در بود ،كشوند تا مطمئن بشم فرهود هستش،
اما در كه باز شد از ديدن چهرهی نا آشنا كمی ترسيدم شايد هم بيشتر از
كمی ...مخصوصا با اتفاقهايی كه اين چند وقت برام افتاده بود .خودم رو كمی
جمع تر كردم و لبهای خشکم رو با زبونم تر كردم و همون سوال كليشه ای
كه هر كسی جای من بود میپرسيد رو به زبون آوردم:
ـ شـ ...شما كـ...كی هستين؟
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بدون اين كه حرفی بزنه جلوتر اومد كه ترسيدم و آب دهنم رو قورت دادم:
ـ لطفا جلو نيا ...
در جا ايستاد و دستش رو به نشونهی "آروم باش" باال آورد و باالخره زبون باز
كرد:
ـ آروم باشين خانم ...من باشما كاری ندارم ...من فقط يه دكترم و قصدم فقط
و فقط كمک به شماست
با ترس به چشمهاش نگاه میكردم میترسيدم مثل اوندفعه تو بيمارستان باشه
ولی بعد چند ثانيه كه اتفاقی نيفتاد سوالی كه ذهنم رو مشغول كرده بود
پرسيدم:
ـ پس فرهود كجاست؟ من چطور اينجام؟
بهم زل زد و با خونسردی و آرامش خاصی گفت :
ـ از اول كه حالتون بد شد اونجا بودم ،متوجه شدم كه دلتون نمیخواد
بيمارستان برين ،متوجه تماستون هم شدم ،اما اگه بيشتر اونجا میموندين از
هوش میرفتين وضعيتتون خيلی بد بود و نمیشد صبر كرد ،برای همين من
قبل از اومدن اون شخصی كه باهاش تماس گرفتين به اينجا آوردمتون
چشم گردوندم :
ـ پس چرا به فرهود خبر ندادين؟ حتما االن خيلی نگران شده
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نزديکم شد :
ـ خواستم اين كار رو كنم ولی گوشيتون خاموش شده بود !
به اين زن شک داشتم ،برام مرموز بود .ياد ضرب المثل "هيچ گربه ای محض
رضای خدا موش نمی گيره" افتادم ،شايد هم ذهن من به خاطر اتفاقات اخير
اونقدر به هم ريخته بود كه نمی تونستم به كسی اعتماد كنم .
خانم دكتر سر جاش موند و دست هاش رو تو جيب روپوش سفيدش فرو كرد
خب من همين جا بايد بمونم يا نه؟كمی ديگه بر اندازش كردم كه انگار ديگه داشت كالفه می شد
شما مردم طوری با ما بر خورد می كنين كه ديگه پشت دستمون رو داغكنيم و به كسی كمکی نکنيم .
قدمی جلو برداشتم ،انگار كه واقعا خانم دكتر بود ،گويا بايد به حرف قديمی ها
بی اهميت می شدم ،شايد هنوز كسايی وجود داشتن كه بی هيچ منت يا فکر
پليدی كمکت كنن .چشم هام رو ريز كردم تا اتيکت روی پيراهنش رو بخونم
مستانه حيدریبا چشمهای ريز شده سر تکون داد :
-بله خودم هستم ،با اسمم مشکلی دارين؟
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ابروهام باال پريد ،هم اسم من بود! و باورش كمی برای من دشوار .
آخه اسم و فاميليمون مثل همه !توی صورتم خم شد :
عجيبه؟سرم رو عقب بردم تا ازش فاصله بگيرم :
نيست؟كمرش رو صاف و از زير چشم نگاهم كرد ،احساس خفگی میكردم ،دستم رو
روی گلوم گذاشتم و ادامه دادم :
نمیدونم! آخه اين روزا اتفاقاتی برای من رخ داده كه همه چيز رو عجيبمیبينم .
چشم هاش رو ريز كرد :
چه چيزای؟نفس عميقی كشيدم و سر درد و دلم باز شد
هی خانم دكتر ،شما كه محرمی ،غريبه هم كه نيستی ،يه مدته كه صداهايیمی شنوم كه كسی نمی شنوه ،چيزهايی می بينم كه كسی نمی بينه ،و ...
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جلوتر اومد و نگاهی به اطرافش انداخت ،نمی دونم پريشون بود و عجله داشت
يا از حرف های من ترسيد
خب ...خب ،بقيهاش ،يعنی كسی رو برای نجات پيدا كردی؟از تغيير لحنش و پريدن وسط حرفم تعجب كردم و شل جواب دادم :
آره به لطف ...خواستم اسم فرهود رو بگم اما حسی مانع از گفتن اسامی شد و ادامه دادم
به لطف چند تا دوست ،گويا می خوان كمکم كنن .كامال رو به روم ايستاد ،نمی دونم چرا احساس ترس بهم دست داد ،از وجودش
سرما بهم تزريق می شد و من رو می ترسوند .
خب كيا؟ اسم ببر ،میدونی دوست منم اينطوريه می خوام كمکش كنمحرفی نزدم مضطرب شده بود ،عرق روی پيشونيش نشسته بود ،احساس می
كردم تنش از اون ظرافت خانم بودن خارج می شه ،مبهوت نگاهش می كردم
مردمک چشم هاش برق می زدن من از اين برق ها می ترسيدم ،حرارتش
جای سرما رو گرفت هرچند تن من يخ بسته بود
-حرف بزن كيا می خوان كمکت كنن؟
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الل شده بودم توانايی تکلم نداشتم حتی توانايی يک جيغ يا يک ناله هم
نداشتم ،تنش داشت از پايين آتيش می گرفت و شعله های آتيش تمام بدنش
رو در بر می گرفت ،صداش به شدت بلند شده و يک تن مردونه به خودش
گرفته بود
با توام میگم كيا؟دستش داشت نزديک گلوم می شد
حرف بزن تا همين جا راحتت نکردم ،حرف بزن و موقعيت ديگه رو برایخودت بخر
خواستم حرف بزنم ،من از مرگ می ترسيدم ،اون هم مرگی به اين شکل
من...من ...صدای درونی ،صدای كه خش داشت رو می شنيدم كه از من مقاوت كردن رو
می خواست
مستانه ،حرف نزن آروم باش تمركز كن و خودت رو تو جايی كه قبال بودیتصور كن ،فقط همين
گيج بودم ،بيشتر از همه ترس تمام وجودم رو گرفته بود ،صدا ،همون صدای
خش دار دوباره حرفش رو تکرار كرد؛ تمركز كردم ،به ياد آوردم كجا بودم ،با
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تصور اون مکان چيزی درونم فرو ريخت مثل پرت شدن از يک ارتفاع ،چشم
هام بسته شد و به يک باره باز شد
خودم رو وسط خيابون ديدم كه روی دو زانو نشستم و سرم رو گرفتم .انگار كه
از اول جايی نبودم ،مبهوت به اطراف نگاه كردم مردم تازه متوجه من شدن
خانمی زير بغلم رو گرفت و بلندم كرد .
من اما چشمم به مردی كه برای ثانيه ای تصويرش پر رنگ تر از بقيه و لبخند
محوی روی لب هاش نشسته بود ،افتاد كه رد شد ،نگاهم رو به خانمی كه
بلندم كرده بود دادم .
همين االن ياد گرفتم حرف قديمی ها رو بايد با آب طال نوشت .دست روی شونهام گذاشت :
چه حرفی دخترم؟هيچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گيره .اون خانم اول با كمی تعجب نگاهم كرد و بعد اخمی بين ابروهاش نشست و
دستم رو رها كرد و "خوبه وااليی" گفت و دور شد .
تقصير خودم نبود ،خيلی بی اعتماد شده بودم ،سعی كردم تعادلم رو بدست
بيارم و سر پا بايستم ،حدود نيم ساعت بعد ماشين فرهود از دور برام بوق
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میزد ،خوبه دنبال عروس نيومده بود! كنار پام توقف كرد و سوار شدم ،نگران
پرسيد :
تو كه میرفتی خوب بودی! يهو چی شد؟ !سرم رو به شيشه تکيه دادم :
نمیدونم ...مشکوك شد :
نمیدونی يا نمیخوای راجع بهش حرف بزنی؟ !به خيابون زل زدم :
نمیخواممتوجه كالفگيش شدم ،اين رو از دستهايی كه دور فرمون حلقه كرد فهميدم،
"هوف" بلندی كشيد :
متوجه هستی سالمتيت در خطره؟سرم رو به تندی برگردوندم و بهش نگاه كردم :
فرهود! همه چی رو میفهمم اما كشش توضيح دادن اين اتفاقای بد زندگيمرو ندارم
متأسف سر تکون داد :
85
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نمیتونم دركت كنم مستـ ...قصد سرزنش كردنم رو داشت؟ ميون حرفش اومدم و فرياد زدم :
چون جای من نيستیمتوجه آشفتگيم شد ،دستش رو به نشونه ی تسليم باال آورد :
باشه ،من اشتباه كردم ،حاال كجا برم؟ !دست روی سرم گذاشتم و به شيشه تکيه دادم :
خونهو تا آخر مسير حرفی نزديم ،سرم رو به شيشه ی خنک ماشين چسبونده بودم
تا شايد اين حرارت ناشی از ترس و استرس كمی ،كم تر بشه .
رسيديم  ،پياده شو .خندهام گرفت ،لحنش طوری بود كه انگار قصد از سر باز كردنم رو داشت ،آروم
پرسيدم :
تو نميای؟ !پوزخندی زد :
-نه خاله هست ،ديگه كمک من رو نمیخوای
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بدون توجه به عکس العملش از ماشين پياده شدم و سمت خونه رفتم  ،زنگ
در رو زدم ،مامان در رو باز كرد و وارد شدم؛ به محض اينکه در رو بستم صدای
تيکاف ماشين فرهود خبر از رفتنش داد ،مامان تو آستانه در ظاهر شد :
خوبی مادرم؟ !لبخندی زدم :
بذار بيام توی خونه بعد بپرسخب نگرانتم ...نگران چی مامان جان؟ خوبم قربونت برماز كنارش رد شدم و باال ،به اتاقم رفتم ،نياز به دوش آب سرد داشتم ،اتاق سرد
بود ،جوری كه از سرماش نفسم میگرفت  ،انگار چيزی روی قفسه سينهام
سنگينی میكرد ،حولهام رو از كمد بيرون آوردم و به حمام توی اتاقم رفتم،
دلم خواست ادای اين فيلمها و آدمهای باكالس رو دربيارم ،پس وان رو پر از
آب كردم و تو اين فاصله كه وان پر بشه ،شمع هام رو آوردم و روشن كردم ،يه
آهنگ ماليم هم برای خودم گذاشتم و توی وان رفتم .چشمهام رو بستم كه
آرامش رو حس كنم كه يکدفعه صدايی اومد و چشمهام رو باز كردم ،همه ی
شمع ها خاموش شده بود؛ نخير ،اين ادا بازی ها به ما نيومده !
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میخواستم از توی وان بيرون بيام كه نتونستم ،دستهام خشک شده بود ،آب
كه بی رنگ آبی بود حاال رنگش قرمز شده و تمام آب رو هم همين رنگی كرده
بود ،تقال میكردم اما نمیتونستم حركت كنم ،دستی دو تا پامو گرفت و
میخواست سرم رو به زير آب ببره ،موفق شد و به طور كامل زير آب رفتم،
چشمهام رو بستم ،يک تصوير نامفهوم از يک دختر بچه میديدم كه توسط
يک مرد به زور زير آب نگهش داشتن و دست و پا میزد كه نجات پيدا كنه،
خيلی تالش كرد ولی قدرت مرد بيشتر بود و اون بچه نتونست دوام بياره و
مرد ،همهی اينها رو نظارهگر بودم كه يکدفعه مرد برگشت و چشم تو چشم
من شد ،به طرفم میاومد كه يهو نيرويی كمکم كرد و از وان بيرون اومدم،
احساس خفگی میكردم ،سريع حولهام رو پوشيدم و از حموم خارج شدم؛ از
كمدم بلوز و شلواری برداشتم و پوشيدم ،خواستم در كمد رو ببندم كه يک
صدای خرناس مانندی رو از باالی كمد شنيدم ،سرم رو بلند كردم كه يهو زنی
با موهای بلند و صورت استخونی و چشمای قرمز روی من پريد و با ناخنهای
بلند و چندش آورش بدنم رو چنگ انداخت ...
جيغ كشيدم ،صدای در زدن و فرياد مامان كه "چرا در رو قفل كردی" رو
میشنيدم اما نمیتونستم جوابش رو بذم ،تازه! من كه در رو قفل نکرده
بودم !
همون لحظه در باز شد و اون زن وحشتناك ناپديد شد ،مامان هراسون
پرسيد :
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چی شده؟! اين جيغها برای چی بود؟ديگه طاقت نياوردم ،مامان هم بايد میدونست ،بغضم تركيد :
مامان يکی آزارم میده  ،دستامو ببين !دستهای زخميم رو بهش نشون دادم اما هيچ ردی نبود! فقط جای چنگها
میسوخت ،مامان گريه سر داد :
يا امام زمان! بچهام رو به تو میسپارم  ،ببين چه به روزش اومده .مامان خيلی ناراحت بود و با خودش فکر میكرد درگير همون بيماری پارانويا
هستم ،پس مجبور شدم موضعم رو عوض كنم ،در حالی كه صدام میلرزيد
روم رو برگردوندم :
خوب گول خوردی ها !اومد مقابلم ايستاد ،هاج و واج نگاهم كرد :
يعنی چی؟تپش قلبم بيشتر شد ،با اين حال بیخيال شونه باال انداختم :
میخواستم ببينم چه جوری میترسينبا تعجب نگاهم كرد و بعد دستهاش رو بلند كرد :
خدايا اين ثمرهی كدوم گناهمه؟89
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بعد انگشتش رو تهديد وار به طرفم گرفت :
اين روانی بازياتو كم كن ،داشتم سکته میكردمو عصبانی كليد اتاق رو از پشت در برداشت و از اتاق خارج شد .
روی تخت نشستم و تمام اتفاقها رو دوره كردم .سرم رو محکم فشار دادم و
دراز كشيدم كه كمكم چشمهام بسته شد و روی هم افتاد ...
با تکون دادن بدنم توسط كسی بيدار شدم كه مامان رو ديدم
چقدر میخوابی !مظلوم گفتم :
ببخشيد حالم خوب نيسـ...ناگهان چشمهاش از مشکی به قرمز تغيير كرد :
بگو كمکت نکنن !جيغ كشيدم ،موهاش سفيد شد و دستهاش استخونی و حالت نگاهش تغيير
كرد ،چهرهاش عصبانی بود
چرا میخوان كمکت كنن؟ نمیذارم! نمیذارم !عربده ای كشيدم و از خواب بلند شدم كه مامان وارد شد ،فکر كردم هنوز تو
خواب هستم و همچنان با اجنه سر و كار دارم ،فرياد زدم :
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جلو نيا !...لب هام از شدت ترس خشک شده بود .به زور آب دهنم رو قورت دادم و دوباره
با صدای بلند تری فرياد زدم :
جلو نيا ،آخه چی از جون من می خوای ،نيا ،خواهش می كنم نياكمكم فريادها به هق هق تبديل شد كه مامان كنارم نشست و شونه هام رو
ماساژ داد و آروم زمزمه كرد :
نترس عزيزم ،نترس ،كسی نمی تونه بهت آسيب برسونه ،من تا ابد كنارتهستم
با حرف مامان احساس آرامش كردم ،نگاهش كردم تا بيشتر آرامشش رو
دريابم كه يکدفعه با چشمهای قرمز رنگ و ظاهر ترسناكش روبه رو شدم؛
جيغی كشيدم و به سرعت از زير دستهاش فرار كردم و پلهها رو پايين رفتم.
مامان در حال تماشای تلويزيون بود كه با ديدنم سريع بلند شد :
چرا جيغ میكشی مستانه؟!زبونم قفل كرده بود ،حتی توان زبون كشيدن روی لب هام رو هم نداشتم،
نفس هاى عميق مى كشيدم و عرق سرد كل وجودم رو فرا گرفته بود ،جيغ
زدم
چى از جونم میخواهيد؟ چرا ولم نمى كنيد ،دست از سرم برداريد91
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جيغ میزدم و گريه میكردم كه مامان به طرفم اومد ،عقب عقب رفتم و فرياد
زدم :
جلو نيادست كسی روى شونهام قرار گرفت ،برگشتم و مامان رو ديدم دوباره جيغ
كشيدم و خواستم عکس مسير فرار كنم كه اينبار مامان رو اون طرف ديدم ،يه
نگاه به سمت راست و چپم كردم؛ دو طرفم مامان بود! چمپاتمه زدم و دستم
رو روى سرم گذاشتم :
جلو نياييد ،نياييدفرياد میزدم و التماس میكردم اينقدر ادامه دادم كه احساس كردم گلوم زخم
شده و ديگه صدام در نمياد ،ديگه رمقى توى وجودم نبود .لحظهی آخر صداى
مامان رو شنيدم كه گريه مىكرد
فرهود زود خودت رو برسونهمهی خونه دور سرم میچرخيد ،شايد هم خودم میچرخيدم! هر چی بود،
اونقدر چرخ خورد كه ديگه چيزی نفهميدم .
***
چشمهام رو آروم باز كردم كه با ديوارای سفيد اطرافم مواجه شدم ،همون
موقع مامان و سارا وارد اتاق شدند ،هر دو چشمهاشون قرمز بود و معلوم بود
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كه حسابی گريه كردن ،با ديدن مامان عرق سردی روی صورتم نشست! اما به
خودم نهيب زدم
"مستانه بس كن ديگه .اون يه اتفاق بود و االن اين مامان هميشگيه "!
مامان روی تخت نشست و سارا كنار تخت ايستاد ،دست مامان روی صورتم
نشست :
بهتری؟سری به عالمت "بله" تکون دادم ،قطره اشکی از چشم مامان چکيد و روش رو
برگردوند .خدای من! ...با خانوادهام چيکار كردم!؟ در باز شد و فرهود وارد اتاق
شد.
سرمت تموم بشه مرخصی.نگاهش كردم ،ادامه داد:
بهتر شدی؟با صدای خش داری كه اصال شبيه صدای خودم نبود "آره"ای گفتم ،انگار
میخواست چيزی بگه ولی در حضور مامان و سارا نمیتونست .سرمم تموم شد
و راهی خونه شديم .ديگه از اون خونه وحشت داشتم ،هر طرفش من رو ياد يه
خاطره بد میانداخت .وقتی به خونه نزديک شديم استرسم بيشتر شد .مامان
گفت:
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فرهود جان ،از مامان تشکر كن بگو نمیتونم امشب بيام خونهاتون ،حالمستانه خوب نيست بمونم پيشش بهتره.
اين بدترين اتفاقی بود كه تو اون لحظه می تونست رخ بده ،مامان بايد می
رفت تا عماد بتونه بياد خونه !...دستم رو روی شونهی مامان گذاشتم :
نه مامان جان تو برو ،من خوبم ،فوقش زنگ میزنم نيوشا هم بيادسرش رو به نشونهی نفی باال برد :
نه آخه ...تو حرفش پريدم :
مامان جون گفتم كه خوبم ،برو خاله منتظرته ...فرهود از آينه بهم نگاه كرد و چشمهاش رو به نشونهی "خيالت راحت" روی
هم گذاشت :
خاله جون مستانه راست میگه ،چيزيش نيست كه ،بعد از مدتهامیخواهيد بياييد مامان منتظره
جلوی خونه توقف كرد و در حالی كه ترمز دستی رو میكشيد به من گفت :
مستانه پياده شو ،من خاله رو میبرم خونهامونبا لحن شرمگينی ادامه داد:
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سارا خانوم شما هم تشريف بيارينخندهام گرفت .فرهود در حضور مامان چه جدی شده بود! سارا هم خجالت زده
جواب داد :
نه ممنون من رو برسونيد خونهامونمامان به عقب برگشت:
سارا جام دخترم! میخوای با مستانه بمون تا من يه سری به خواهرم بزنمبيام
اخمی كردم و برای اطمينان مامان گفتم :
مامان مگه من بچهام؟ شما با خيال راحت بريد ،خداحافظو درو باز كردم و پياده شدم به طرف خونه رفتم و با كليد درو باز كردم.
وقتی وارد حياط شدم ترس به جونم افتاد" .بسم اهلل" گويان به طرف در
ورودی رفتم و بازش كردم .به هيچ جای خونه نگاه نکردم و مستقيم به اتاقم
رفتم .وارد اتاق كه شدم ،قبل از هر كاری برق اتاق رو روشن كردم.
فضای روشن و ساكت اتاقم كمی بهم آرامش داد اما نمیشد بهش اعتماد كرد.
با احتياط روی تختم نشستم ،حاال بايد منتظر عماد و فرهود میموندم .خدايا
تا اون موقع چيکار كنم؟ چه انتظار كشندهای خواهد بود !
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پوست لبم رو میجويدم كه صدای "تق"ی از سمت چپم شنيدم ،با عجله سرم
رو برگردوندم اما هيچی نديدم ،دلم بدجوری شور میزد و ترس تمام وجودم
رو گرفته بود ،از همه بدتر اين كه تنهام بودم و نمیتونستم دل خوش كنم كه
اگه خواستن بريزن سرم يهو يکی مثل سوپر من سر برسه و من رو نجات بده.
اين بار صدای "تق" رو از سمت راست شنيدم ،سرم رو برگردوندم ،با صحنهای
كه ديدم قالب تهی كردم؛ جا قلميم روی هوا معلق بود و حركت میكرد ،با
ترس آب دهنم رو قورت دادم و "بسما"...ی زمزمه كردم ،جا قلمی با صدای
بدی رها شد و روی زمين افتاد .
اين ديگه غير قابل تحمل بود! قصد داشتم كه از اونجا فرار كنم و خودم رو به
حياط برسونم كه با صدای زنگ پريدم ،خدايا شکرت! خدايا ممنون كه هنوز
هم نگاهم میكنی !...
به سمت آيفن رفتم و به صفحهاش نگاه كردم ،خودشونن! با خوشحالی در رو
باز كردم كه دوباره صدای زنگ اومد ،به خيال اينکه در باز نشده خودم برای باز
كردن در به حياط رفتم ،در رو كه باز كردم با يه موجود سياه با چشمهای
قرمز و پوست صورتش كه مثل گچ بود رو به رو شدم ،نترسيدم! اتفاقا برعکس،
جذبش می شدم دستش رو دراز كرد ،نزديک تر رفتم اما همون موقع ماشين
فرود جلوی در توقف كرد و اون موجود خودش رو به سمت آسمون كشيد و
رفت .نگاهم به آسمون بود ،جايی كه اون درش محو شد
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كجا رو نگاه میكنی؟صدای فرهود بود كه باعث شد نگاه از آسمون بگيرم و بهش نگاه كنم .با
اخمهايی كه از بهت و تحير نشات میگرفت لب زدم :
فکر كردم شما اومديد ،اومدم جلوی در ،ولی ...اون اومده بود !عماد كه پشت فرهود ايستاده بود پرسيد :
منظورتون از اون همون ...ميون حرفش سر تکون دادم :
بله ،بله همونهايی كه آزارم میدنفرهود و عماد نگاهی معنادار به هم كردند و فرهود با دست به داخل اشاره
كرد :
بريم ببينيم چه میكنيم !"بفرماييد"ی گفتم و خودم پيش افتادم ،عماد پرسيد :
بيشتر كجاها میبينيدش؟دستم رو از هم باز كردم و نيم دور چرخيدم :
میشه گفت تقريبا همه جا !متعجب تکرار كرد :
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همه جا؟سرم رو كج كردم :
خب ...هر جايی كه حضور دارم ،بيشتر تو اتاقم حسش میكنمدستی به چونهاش كشيد ،چشمهاش ريز شد :
میتونم همه جای خونه رو ببينم؟ابرو باال دادم و اول به عماد ،بعد به فرهود گفتم:
اختيار داريد ،فرهود زحمتش رو بکشفرهود به نشونهی اطاعت سر تکون داد ،میخواستم روی مبل بنشينم و منتظر
باشم و ببينم بعد از اينکه همه جا رو از نظر گذروند چه فکری داره ،اما
پشيمون شدم و خودم رو با قدمهای بلند به اونها كه دو ،سه متری ازم فاصله
داشتن ،رسوندم .فرهود متعجب به سرتاپام نگاه كرد :
چی شد؟بیخيال شونه باال انداختم :
هيچی! بريمگوشهی لبهاش رو پايين كشيد :
دختره تکليف ندارهها !98
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"برو بابا"ای نثارش كردم كه برام دهن كجی كرد .انگار عماد میخواست خونه
بخره كه همه جا رو با دقت و كمی مکث نگاه میكرد! جايی نمونده بود كه
نديده باشه و خودش تاكيد داشت آخرين جا ،اتاق خودم رو بهش نشون بدم ،با
اينکه عذاب وجدان داشتم اما حتی در اتاق مامان و بابا رو هم براش باز كردم؛
باالخره نوبت اتاق خودم شد ،در اتاق رو باز كردم و اولين چيزی كه به چشم
خورد جا قلمیای بود كه روی زمين افتاده و خودكارها پخش زمين بودند،
فرهود تاسفبار نگاهم كرد :
با خودت كشتی گرفتی؟ناراحت بهش زل زدم :
تو كه وضعيت من رو میدونی! تو ديگه چرا؟روی بينيش رو خاروند :
به جان خودت شوخی كردمعماد دستهاش رو تو جيبش فرو برد :
اشکال نداره اينجا يه حركت كوچولو انجام بديم؟چشمهام رو ريز كردم :
مثال؟ !دستش رو تو هوا چرخوند :
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يه چيزی مثل همون كاری كه تو خونهی من انجام داديم ،منتها يـ...حتی فکرش هم وحشتناك بود ،دوباره اون اتفاقهای وحشت انگيز رو ببينم؟
هرگز! حرفش رو بريدم و رو برگردوندم :
اصال! به هيچ وجه! اصال فکرش رو هم نکنيدنه ،نه ،نه مثل اون اتفاق ،يه جور ديگهبا لحنی كه با خشم و اضطراب توأم میشد ،پرسيدم :
چجوری؟ نمیخوام! مگه چقدر ظرفيت دارم؟ بابا آدمم ،ديگه دارم به جنونكشيده میشم ...
صدای فرهود باال رفت :
چرا كولی بازی در مياری مستانه؟ صبر كن ببين چی میگه؟تمام خشمم رو سر فرهود خالی كردم :
ولم كن بابا! من چیام؟ موش آزمايشگاهی؟ يا گربه رقصون شما؟ ها؟چیام؟
میخوام احضارشون كنم ...عماد بود كه با صدايی بلند اين رو حرف رو زد و مهر سکوت كه بر اثر بهت و
حيرت من بود ،به لبم نشوند .سرم رو به چپ و راست تکون دادم :
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نهنه! نمیتونم ،نمیتونم !لبهاش رو با زبون تر كرد :
ببينيد مستانه خانم! اينا كه به هر حال سراغ شما ميان ،چه االن چه وقتديگه! پس بذاريد احضارشون كنم ببينم جنسشون چيه؟ اگه االن نفهميم چی
هستن؟ نمیتونيم باهاشون مقابله كنيم ،شما هم بهتره به ترستون غلبه كنيد،
من و فرهود كنارتون هستيم و نمیذاريم اتفاق بدی براتون بیافته
با دست به پشت سرم اشاره كردم :
مثل سری قبل؟سرش رو به چپ و راست تکون داد :
ابدا! اون فقط يه امتحان بود كه آستانهی تحمل شما رو در برابر اينموجودات بسنجيم ،االن مطمئنم كه شما از پسش برمياييد ،پس اجازه بديد
اين كار رو انجام بديم
به فرهود نگاه كردم :
میترسمفرهود به خودش و عماد اشاره كرد :
-ما كنارتيم
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دستم رو محکم روی صورتم كشيدم :
اميدوارم وضعم از اين بدتر نشه !و با اين حرف موافقتم رو اعالم كردم .
ياد اون جنی افتادمكه وقتی میخوابيدم ،به سراغم میاومد.
فرهود راجع به بختک بهشون گفتی؟!فرهود كف دستش رو محکم به پيشونيش كوبيد :
ای وای يادم رفته بودعماد نگاه بدی بهش كرد :
آخه من به تو چی بگم؟ میخواستی دستی دستی دختر خالهات رو بکشی؟میدونی من اگه جن رو احضار میكردم اول بختک میاومد و ايشون رو خفه
میكرد.
بعد به طرف من برگشت :
ببين دختر جون  ،اين در حد توانايی من نيستوا رفتم ،آروم گفتم :
خب من چيکار كنم؟عماد به فرهود رو كرد :
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بايد اميرحسين بياد.امير مياد؟ !عماد با شک سر تکون داد :
باهاش حرف میزنم ،گفته اين كار رو كنار میذارم ،میدونی كه چقدر هم قدو يک دندهاس
فرهود "باشه"ای گفت بعد هر دو به من نگاه كردند و فرهود گفت :
فردا ميام دنبالت بريم پيشش ،همون جا ادامه كارا رو انجام میديم ،اوكی؟!"باشه"ای زير لب تحويل دادم و اونها رو تا جلوی در راهنمايی كردم و از هم
خداحافظی كرديم .روم رو كه برگردوندم توجهام به پنجرهی اتاق مامان و بابا
جلب شد كه چراغش روشن و خاموش میشد .
"بسم اهلل" گويان داخل شدم و آروم از پلهها باال رفتم و وارد اتاق شدم،
مات موندم! انگار يک بچه تو خونه داشته باشيم ،روی تمام ديوارها نقاشی شده
بود و پايين هر نقاشی با جوهر قرمز نوشته بود :
"من كشتمش "
وسط اتاق رفتم كه يکدفعه در رو كه باز گذاشته بودم محکم به هم كوبيده شد
و دستی ،دستم رو گرفت؛ چرا نمیتونستم تکون بخورم؟ نمیديدم كيه ،فقط
صداش رو شنيدم :
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من كشتمش !و صدای خندهی چندش آورش رو شنيدم ،حتی نمیتونستم حرف بزنم ،اينبار
با لحنی غضبناك گفت :
تو خيلی زيبا تر از اونی ،لذت واقعی تو كشتنت نيست ،تو زجر دادنته !و آروم آروم دستم رو كشيد و من رو به طرف ايوون اتاق برد .مامان رو ديدم
كه درو باز كرد و به ساختمون نگاه كرد و با ديدن من كه روی نردهی ايوون
ايستاده بودم ،محکم رو صورتش كوبيد و با دو وارد خونه شد ،توجهام به جنی
كه كنارم بود جلب شد ،موهام رو كشيد :
میكشمشو بعد من رو محکم به عقب هول داد كه باعث شد بیافتم و درد شديدی تو
كمرم پيچيد ،اما اين درد ،بدتر از درد حرفش نبود ،منظورش از "میكشمش"
كی بود؟ مامان؟ قصد داشت مامان رو بکشه؟ !
مامان سراسيمه وارد اتاق شد و سريع به طرفم اومد
میخواستی چه كار بکنی مادرم؟بعد دستم رو گرفت و كمک كرد بلند شم .نگاهش به ديوارهای اتاق افتاد :
-يا خدا يعنی بچهام كسی رو كشته !
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اينقدر بی حال بودم كه نتونستم به حرف مامان اعتراض كنم .خدايا! اگه اين
آزارها فقط به خودم بود يه جوری كنار می اومدم ،اما حاال پای خانوادهام در
ميونه؛ نکنه واقعا مامان رو ازم بگيرن؟! با اين فکر اشک به چشمهام دويد و به
مامان خيره شدم و محکم در آغوش گرفتمش و بوش رو به ريههام كشيدم :
مامان خيلی دوست دارمدستش رو دورم حلقه كرد و با دست ديگهاش موهام رو نوازش كرد.
منم دوست دارم عزيز مادرفکر نبود مامان داشت ديوونهام می كرد .نمی خواستم لحظه ای ازش غافل
بشم.
بيا بريم پايين كه االن بابات و ماهان ميان مادر.دستش رو گرفتم و باهم به طبقه پايين رفتيم .روی مبل نشستيم كه مامان
دستهام رو گرفت
مستان ...دخترم؟نگاهم تو چشمهای غم زدهاش نشست
جانم مامانفکر نمی كنم اين فقط يه بيماری باشه ،هرچی هست به من بگو ،من مادرتم،خوب می فهمم كه دخترم مريض نيست.
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با ناراحتی و شرمندگی سرم رو پايين انداختم
مامانم همه چی درست میشه فقط يه كم ديگه منو تحمل كن ،وقتی تمومشد همه چی رو بهت میگم.
لبخند بی جونی بهم زد و دستم رو نوازش كرد
شايد تا اون موقع دير بشه مستاندوباره همون صدای جيغ تو سرم پيچيد و سايه هايی رو اطرافمون ديدم .سعی
كردم آروم و مواظب مامان باشم .بيشتر بهش نزديک شدم و تقريبا خودم رو
بهش چسبوندم ،از پشتم احساس سوز و سرما می كردم و می دونستم كه اين
سرما متعلق به اونه ،طوری كه مامان نترسه يه جوری سربسته موضوع رو بهش
گفتم .اول كمی ترسيد اما بعد اخم كرد و ناراحت شد .
فکر نمی كردم واقعا اون چيزايی كه مردم در مورد اين خونه میگفتن درستباشه ،اما مثل اين كه اشتباه كردم
كنجکاو شدم و سريع پرسيدم
مگه مردم چی میگفتن مامان؟ !سرش رو پايين انداخت و با همون اخم كمرنگ روی پيشونيش گفت :
مثل اين كه خيلی سال قبل ،توی اين خونه يه زن با بچهاش زندگی میكرده و از شوهرش كه مشکل روانی داشته جدا شده ،يه شب اون مرد به خونه
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مياد و قصد كشت اون دوتا رو میكنه ،مادره هم برای حفظ جون خودش و
بچهاش با چاقو بهش حمله میكنه اما مرد قبل اينکه تموم كنه اون زن رو
میكشه ،بچه هم برای دفاع از مادرش ،متقابال كار مادرش رو انجام میده و با
ضرب چاقوی دوم پدرش رو میكشه ،اينجور كه میگن از اون زمان روح هر
سه نفرشون توی اين خونه سرگردونه .
بهت زده نمی دونستم به مامان نگاه كنم يا اين خانواده ای كه حاال جلوی
روی من ايستاده بودن ...
***

(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com
مدام حرف ها و صداها توی ذهنم می پيچيد ،از يک طرف حرف های مامان
راجع به گذشته ی اين خونه ،از طرفی حرف هايی كه روی ايوون توی گوشم
نجوا شد! نمیفهميدم كه ربطشون رو به هم چيه؟ هزار سوال به ذهنم هجوم
آورده بود ،از روزی كه اين اتفاقات جديد برام رخ داده بود رو مرور كرد .
اول تنها از رد شدن سايه ها شروع شد ،كمكم صداها جون گرفت .
بدل شدن آدم ها ،توی موقعيت های مختلف قرار گرفتن ،ديدار با عماد ،اصال
نفهميدم روز اول كه ديدمش چرا مثل كر و الل ها بر خورد می كرد! چرا
فرهود اونطور باهاش حرف زد؟ اونقدر حوادث اطرافم زياد شده بود كه بر خورد
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اول با عماد رو به كل از ياد برده بودم ،حتما بايد از فرهود می پرسيدم كه
جريان چی بود
ياد روزی افتادم كه تو خيابون حالم بد شد و جايی مثل مطب چشم باز كرده
بودم ،ياد اون صدای ناجی وار كه آرومم كرده بود ،ياد اون تصوير كوتاه از يک
لبخند محو افتادم .اصال از اون صدای ناجی حرفی به عماد زده بودم؟ يا از اون
كسی كه می خواست خفهام كنه و مرتب اسم اون هايی كه قرار بود بهم كمک
كنن رو میپرسيد ،حرفی زده بودم؟ ياد خط خطی های روی ديوار و اون
جملهی كذايی افتادم ،از اين ها چيزی به عماد گفته بودم يا نه نگفته؟ !
سرم از هجوم فکر های مختلف به حد انفجار رسيده بود ،دستم رو داخل موهام
فرستام و كمی موهام رو كشيدم تا اين سوال ها و فکر های آزار دهنده از ذهن
پاك بشه .
مادر با نگرانی كنارم نشست و دستم رو از داخل موهام خارج كرد
مستان جان ،خوبی قربونت برم؟صدای بغض دارش چنگ به دلم انداخت ،نگاهی به مادر كردم و لبخند زدم،
اما دلشوره ی عجيبی تمام وجودم رو گرفته بود ،با نگاه كردن به چشم های پر
از اشک مادر اشک داخل چشم های من هم حلقه بست ،اشک هام پايين اومد
و مادرم رو محکم در آغوش گرفتم

108

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

قربونت برم نگران نباش ،فقط قول بده ،قول بده حواست به خودت باشه ومراقب خودت باشی .از اين خونه يا شما برين يا من ،می ترسم مامان! خيلی
می ترسم! باليی سر شما نيارن؟ مامان كسايی هستن كه كمکم كنن و از شر
اين ماجرا خالصم كنن ،فقط بريد ،شما يا من ،فرقی نمیكنه فقط يکيمون
اينجا نباشيم .
مادر بازو هام رو گرفت و از خودش فاصله داد
الهی مامان قربونت بره ما كجا بريم؟ تو كجا بری؟ اصال مگه می شه همه یما يه خونواده ايم بايد كنار هم باشيم تو هر سختی كه شده
اشک هام به سرعت پايين می اومدن ،سرم رو به چپ و راست تکون دادم و
يکی از دست های مامان رو تو دستم گرفتم
مامانم ،الهه جونم ،بايد بريد ،بايد برم ،نمی تونم همه چيز رو بگم فقط بريدتا اوضاع آروم بشه .
با دستهاش صورتم رو قاب گرفت :
نه مستانه ،به هيچ وجه .امکان ندارهپدرت و داداشت هم كه بی خبرن ،می خوای چی بهشون بگم؟ اصال اون ها
هم رضايت بدن محاله من تو رو تنها بذارم .
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نفسم رو از حرص به بيرون فوت كردم ،كسی يک دنده تر از مادرم توی اين
دنيا پيدا نمی كردم .دستی به چشم هام كشيدم و از جام بلند شدم
باشه ،نريد من میرم .چيزی هم به بابا و داداش نگيد .اگر پرسيدن كجام بگورفته ماموريت چه میدونم رفته اردو .
مامان رو با بهت تنها گذاشتم و سمت اتاقم رفتم و مشغول جمع كردن وسايلم
شدم ،جايی رو نداشتم كه برم ،حتی اگر آواره ی خيابون ها می شدم بهتر از
اين بود كه باليی سر خانوادهام بياد .مادرم باال اومد و اخم كرده نگاهم كرد
محاله بذارم بری ،يعنی چی؟ بسه مستانه ،تو بری من دق می كنم ،اصال كجارو داری بری؟
دستم رو تو هوا تکون دادم :
هر جا ،مامان نمی خوام باليی سرتون بياد .نمی خوام ...لبهاش لرزيد :
من اصال می خوام يه باليی سرم بياد ،تو چيکار داری؟ تو فقط باش تودخترمی پارهی تنمی كجا بری فدات شم؟
طاقت ديدن اشک ها و گوش دادن به صدای بغض دارش رو نداشتم ،بغض به
گلوی منم راه پيدا كرد
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مامان خواهش می كنم برو بيرون ،اصال برام استيک درست كن با هم بخوريممن هم بعدش برم ،يا هر چيزی كه خودت دوست داری بپز ،میدونی يک دنده
تر از اين حرفام .برو مادرم برو .
مادر بی حرف بيرون رفت ،راه مقابلم ،راهی بود كه بايد طی می شد .آخرين
تيکه لباسم رو داخل ساكم گذاشتم و زيپش رو با حرص بستم ،ساك رو
براشتم و از اتاق بيرون رفتم ،مادر مشغول آشپزی بود .میدونستم اگر من رو
ببينه محاله بذاره كه برم ،چند ثانيه نگاهش كردم و از خونه بيرون زدم .اشک
هام به سرعت پايين می اومدن ،نمی دونستم از در حياط كه بيرون برم چه
چيزی انتظارم رو می كشه؟ صورتم رو كامال پاك كردم تا نگاه های كنجکاو
مردم رو به جون نخرم ،از حياط خارج شدم ،آقای اسماعيلی همسايه
قديميمون رو ديدم ،كه با ديدنم لبخند پدرانه ای زد و ايستاد .
سالم دخترم خوبی؟ خانواده خوبن؟اين مرد و صورت پر از آرامشش رو دوست داشتم ،لبخندی زدم
سالم آقای اسماعيلی عزيز ،ممنونم ،شکر ...با شنيدن جيغ خفيفی كه از داخل خونه به گوشم رسيد ،حرفم نيمه تموم
موند ،نمی دونستم اين صدا رو فقط من شنيدم يا آقای اسماعيلی هم شنيده
دخترم به نظرت صدای جيغ از داخل خونهاتون نيومد؟ خدايی نکرده اتفاقینيافتاده باشه
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با شنيدن اين حرف" ،يا بسم اهلل"ی گفتم و ساك رو رها كردم و به سمت
خونه دويدم ،آقای اسماعيلی هم پشت سرم راه افتاد ،مدام مامان رو صدا می
زدم،
مستقيم به آشپز خونه رفتم و از صحنهای كه ديدم از حركت ايستادم و مات
تصوير رو به روم شدم
مادرم در حاليکه چاقوی آشپز خونه توی مشت هاش بود ،كف آشپز خونه غرق
در خون افتاده بود! به پشت سرم نگاه كردم ،آقای اسماعيلی بدتر از من ماتش
برده بود ،اما زود خودش رو پيدا كرد و سمت مادرم رفت
يا امام حسين چی شده؟حركتی نمی تونستم بکنم انگار پاهام رو ميخ زمين كرده باشن! به چهره
وحشت زدهی مادرم نگاه كردم ،انگار فقط من اين وحشت رو می ديدم ،جسم
سياهی رو باالی سرش احساس كردم ،صدای همراه با خشمش رو شنيدم
من كشتمش ،من ...می خواست برای تو فداكاری كنه ،متنفرم از ايندلسوزی ها ...من كشتمش ،من !
و باز صدی قهقهی چندشآورش به گوش رسيد؛ لب هام از هم فاصله گرفت،
صدای فرياد آقای اسماعيلی رو شنيدم .
-بيا يه كاری بکن دختر ،داره جون می ده
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با شنيدن اسم خودم با صدای مادر ،دنيا مقابل چشمام تيره و تار شد و ديگه
چيزی نفهميدم .
مادر بازو هام رو گرفت و از خودش فاصله داد
الهی مامان قربونت بره ما كجا بريم؟ تو كجا بری؟ اصال مگه می شه همه یما يه خونواده ايم بايد كنار هم باشيم تو هر سختی كه شده
اشک هام به سرعت پايين می اومدن ،سرم رو به چپ و راست تکون دادم و
يکی از دست های مامان رو تو دستم گرفتم
مامانم ،الهه جونم ،بايد بريد ،بايد برم ،نمی تونم همه چيز رو بگم فقط بريدتا اوضاع آروم بشه .
با دستهاش صورتم رو قاب گرفت:
نه مستانه ،به هيچ وجه .امکان ندارهپدرت و داداشت هم كه بی خبرن ،می خوای چی بهشون بگم؟ اصال اون ها
هم رضايت بدن محاله من تو رو تنها بذارم.
نفسم رو از حرص به بيرون فوت كردم ،كسی يک دنده تر از مادرم توی اين
دنيا پيدا نمی كردم .دستی به چشم هام كشيدم و از جام بلند شدم
باشه ،نريد من میرم .چيزی هم به بابا و داداش نگيد .اگر پرسيدن كجام بگورفته ماموريت چه میدونم رفته اردو.
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مامان رو با بهت تنها گذاشتم و سمت اتاقم رفتم و مشغول جمع كردن وسايلم
شدم ،جايی رو نداشتم كه برم ،حتی اگر آواره ی خيابون ها می شدم بهتر از
اين بود كه باليی سر خانوادهام بياد .مادرم باال اومد و اخم كرده نگاهم كرد
محاله بذارم بری ،يعنی چی؟ بسه مستانه ،تو بری من دق می كنم ،اصال كجارو داری بری؟
دستم رو تو هوا تکون دادم :
هر جا ،مامان نمی خوام باليی سرتون بياد .نمی خوام ...لبهاش لرزيد :
من اصال می خوام يه باليی سرم بياد ،تو چيکار داری؟ تو فقط باش تودخترمی پارهی تنمی كجا بری فدات شم؟
طاقت ديدن اشک ها و گوش دادن به صدای بغض دارش رو نداشتم ،بغض به
گلوی منم راه پيدا كرد
مامان خواهش می كنم برو بيرون ،اصال برام استيک درست كن با هم بخوريممن هم بعدش برم ،يا هر چيزی كه خودت دوست داری بپز ،میدونی يک دنده
تر از اين حرفام .برو مادرم برو.
مادر بی حرف بيرون رفت ،راه مقابلم ،راهی بود كه بايد طی می شد .آخرين
تيکه لباسم رو داخل ساكم گذاشتم و زيپش رو با حرص بستم ،ساك رو
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براشتم و از اتاق بيرون رفتم ،مادر مشغول آشپزی بود .میدونستم اگر من رو
ببينه محاله بذاره كه برم ،چند ثانيه نگاهش كردم و از خونه بيرون زدم .اشک
هام به سرعت پايين می اومدن ،نمی دونستم از در حياط كه بيرون برم چه
چيزی انتظارم رو می كشه؟ صورتم رو كامال پاك كردم تا نگاه های كنجکاو
مردم رو به جون نخرم ،از حياط خارج شدم ،آقای اسماعيلی همسايه
قديميمون رو ديدم ،كه با ديدنم لبخند پدرانه ای زد و ايستاد.
سالم دخترم خوبی؟ خانواده خوبن؟اين مرد و صورت پر از آرامشش رو دوست داشتم ،لبخندی زدم
سالم آقای اسماعيلی عزيز ،ممنونم ،شکر...با شنيدن جيغ خفيفی كه از داخل خونه به گوشم رسيد ،حرفم نيمه تموم
موند ،نمی دونستم اين صدا رو فقط من شنيدم يا آقای اسماعيلی هم شنيده
دخترم به نظرت صدای جيغ از داخل خونهاتون نيومد؟ خدايی نکرده اتفاقینيافتاده باشه
با شنيدن اين حرف" ،يا بسم اهلل"ی گفتم و ساك رو رها كردم و به سمت
خونه دويدم ،آقای اسماعيلی هم پشت سرم راه افتاد ،مدام مامان رو صدا می
زدم،
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مستقيم به آشپز خونه رفتم و از صحنهای كه ديدم از حركت ايستادم و مات
تصوير رو به روم شدم
مادرم در حاليکه چاقوی آشپز خونه توی مشت هاش بود ،كف آشپز خونه غرق
در خون افتاده بود! به پشت سرم نگاه كردم ،آقای اسماعيلی بدتر از من ماتش
برده بود ،اما زود خودش رو پيدا كرد و سمت مادرم رفت
يا امام حسين چی شده؟حركتی نمی تونستم بکنم انگار پاهام رو ميخ زمين كرده باشن! به چهره
وحشت زدهی مادرم نگاه كردم ،انگار فقط من اين وحشت رو می ديدم ،جسم
سياهی رو باالی سرش احساس كردم ،صدای همراه با خشمش رو شنيدم
من كشتمش ،من ...می خواست برای تو فداكاری كنه ،متنفرم از ايندلسوزی ها ...من كشتمش ،من !
و باز صدی قهقهی چندشآورش به گوش رسيد؛ لب هام از هم فاصله گرفت،
صدای فرياد آقای اسماعيلی رو شنيدم.
بيا يه كاری بکن دختر ،داره جون می دهبا شنيدن اسم خودم با صدای مادر ،دنيا مقابل چشمام تيره و تار شد و ديگه
چيزی نفهميدم.
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چشمهام رو باز كردم ،فضای اتاق كامال برام آشنا بود ،اون خطوط خونی كه
قبال به راحتی می شد كلمهی "كشتمش" رو ديد ،بعد از مدتی به خطوط نا
مفهومی تبديل شده بود ،گاهی عجيب دلم می خواست نابينا باشم .
سرم رو چرخوندم و همسر آقای اسماعيلی ،عاطفه خانم كه يکی از بهترين
دوستهای مامان بود رو كنار تختم ديدم ،متعجب نگاهش كردم كه با
چشمهای اشکی بهم زل زده بود :
بيدار شدی دخترم؟سرفهای كردم و خودم رو كمی باال كشيدم ،از بودن عاطفه خانم تعجب
كردم :
بله ،شما اينجا چيکار می كنيد؟ مامانم كجاست؟نگاهش رو برای چند ثانيه از من گرفت و با صدای خش دار پرسيد :
مادرت!؟از لحن مبهوتش چيزی ته دلم لرزيد ،گلوم سوخت و نمی دونستم دليل اين
سوختن چيه؟ وقايع درست مثل يک فيلم از مقابل چشم هام گذشت ...
ساك دستم بود ،ديدن آقای آقای اسماعيلی ،شنيدن صدای جيغ ،حال مامان
بد شد! جسم سياه ،لعنتی! چه اتفاقی افتاده؟
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"مادرت فوت شده" اين جمله پروانهوار دور سرم می چرخيد و من تو شوك
حرف هاشون بودم .
مادرم ،مادری كه برام سال های زيادی مادری كرده بود ،چروك های گوشه ی
چشمش هر كدوم حکايت صبر و سختی كشيدن هاش رو به من يادآوری می
كرد .صداش طنين سال ها خستگيش و بهترين موسيقی زندگيم بود؛ و با
بوييدن تنش قطعا آرامش رو احساس می كردم و تو آغوشش يک خواب راحت
رو تجربه می كردم .ایكاش بود و من رو برای انتخاب رشتهام سركوفت می
كرد .
به جمع نگاه كردم ،همه چشمهاشون لبريز از اشک بود ،بلند خنديدم :
شوخى قشنگى بود ،مامان بيا ،بيا ديگه كجايى مامان؟از روى تخت بلند شدم و به سمت خاله الناز رفتم :
خاله مامانم كو؟ حتما داره با تسبيح ذكر میگه؟ مگه نه؟ خاله بگو ديگه،شايد هم رفته برام غذا درست كنه ،خونه كه اومدم بخورم جون بگيرم
به سمت عاطفه خانوم رفتم :
عاطفه خانم؟ شما بگيد مامانم كو؟ چرا نيست بهم بگه به خاطر رشتهاته؟صدام باال رفت و اشک هام روى گونهام ريخت ،چهرهی ناراحت خاله و بقيه كه
با ترحم نگاهم میكردن مهر تاييد به بیمادريم بود ،ولى نمى خواستم باور
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كنم ،دوست داشتم تمام اين ها يه خواب باشه .جيغ زدم و مامان رو صدا زدم،
گريه كردم و مامان رو صدا زدم ،ضجه میزدم و مامان رو میخواستم؛ فرهود
وارد اتاق شد ،به سمتم اومد و شونه هام رو گرفت ،چشماش قرمز بود
فرهود اينا چى میگن؟ تو بگو دروغه ،تو تکذيب كن! بزن تو صورتم ،میخوامبيدار بشم
فرهود طاقت نياورد و از اتاق خارج شد ،روى زمين نشستم و ضجه زدم ،صداى
خنده مى اومد و همزمان يه صداى ديگه كه مى گفت :
ديدى كشتمش؟ديگه هيچی برام مهم نبود ،نه چيزايی كه می ديدم نه صداهايی كه می
شنيدم ،ديگه عزيز ترينم رفته بود .ديگه كسی نبود براش نگران باشم ،جنها
كارشون رو كرده بودن !
"مامان قسم می خورم ،به خاك سياه بنشونمش "...
تا اين حرف رو زدم ،احساس كردم سايهی بلندی از ديوار روبه رويی گذشت!
صدای گريه ها قطع شد و برای لحظه ای صدای خنده و پچپچ چند نفر رو
كنارم شنيدم ،سرم رو چرخوندم و حدود ده نفری رو با فاصله كمی از خودم
ديدم ،ايستاده بودن و در گوش هم حرف می زدن و با صدای بلندی می
خنديدن ،به وضعيت من می خنديدن؟ همهاشون چشم های كهربايی و درشت
و پاهای خيلی بلندی داشتند .با ديدن اين صحنه ترس و خشم هر دو تو دلم
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ريخت و "بسم اهلل" گفتم و چشمهام رو بستم ،توانايی ديدنشون رو نداشتم،
خيلی سخت بود ،من حتی نمیدونستم چه كاری كردم كه حاال سزاوار اذيت
شدنم!؟
تو همون حال صدای گريهی اون بچهی لعنتی برای بار هزارم توگوشم پيچيد،
دستهام رو روی گوشهام گذاشتم و با تمام وجودم فرياد زدم :
بســهصدايی رو كه انگار از دور دستها بود ،اكو وار شنيدم :
چی بسه؟ تازه شروع ماجراسابروهام ناخودآگاه بهم نزديک شد و اخم روی صورتم اومد و بلند خنديدم :
"آره شروع ماجراس اما نه برای من بلکه برای شما! نابودتون میكنم ،حتی اگه
تو اين مسير بميرم! اما شما رو از بين میبرم "
توجهی به آدمهای اطرافم نکردم ،با ديدن خنده هام میگفتن :
" بیچاره" " ،ديوونه شده" " ،الهی بگردم "...
با گام های بلند به سمت پله ها رفتم تا به اتاقم برم
در كمد رو باز كردم و مانتو مشکيم رو بيرون كشيدم .اشک هايی رو كه از
چشم هام سرازير میشد رو پاك كردم و مانتو رو تنم كردم ،شال همرنگش رو
هم روی سرم انداختم و چادرم رو برداشتم و با شتاپ از پله ها پايين رفتم .بی
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توجه به افرادی كه تو خونهامون جمع شده بودن به طرف در رفتم و خارج
شدم .تو حياط كتونی هام رو میپوشيدم كه از پشت صدای پای كسی رو
شنيدم ،بلند شدم و ايستادم ،ماهان كنارم قرار گرفت .اون هم گريه كرده بود؟!
مردها كه گريه نمیكنن! پس چشمهای قرمزش برای چی بود؟! بیتوجه به
افکارم با بغض صداش زدم :
داداش ...چيزی نگفت فقط آب دهنش رو با صدا قورت داد ،نزديکتر اومد و من رو تو
آغوشش گرفت ،دستهای بی حركتم رو باال آوردم و دورش حلقه كردم.
هقهق تو آغوش ماهان عجيب میچسبيد! اون هم گريه میكرد ولی بی
صدا ...
آروم ازش فاصله گرفتم و با چشمهای اشکی نگاهش كردم :
من رو ببر پيش مامانماهان نفس عميقی كشيد تا بغضش رو قورت بده :
تا فردا بايد صبر كنيم تا تحويلمون بدنبا حرفش گريهام شدت گرفت ،از دور بابا رو ديدم كه از پنجره نگاهمون
میكرد ،با بغض گفتم :
بیچاره بابا ،خدا می دونه چه قدر در عذابه و دم نمی زنه121
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لب زد :
شوكه شده بود .اصال باورش نمیشد .اصال كی باورش میشه؟ مامان و ...اون كلمه رو به زبون نياورد .حق هم داشت .خودكشی كلمه ی سنگينی بود.
برای مادر من ،مادر مهربون و عزيز من ...
تمام شب روگريه كردم و نتونستم بخوابم .و عجيب بود كه اون شب ،ديگه
صدايی نشنيدم؛ اما فرقی نداشت .اتفاقی كه نبايد میافتاد ،افتاده بود و حاال
من بودم و كوهی از درد و غصه و مشکل غير قابل باوری كه نمی دونستم چرا
گرفتارش شدم؟ نمی دونستم چرا اين بالها گريبانگيرم شد؟ اما حتی توی
بدترين لحظه های روحی هم ،انگار توی قلبم چيزی شعله می كشيد .يه حس
جديد و ناشناخته! حس نفرت ،خشم و انتقام ...
پزشکی قانونی ،نتيجه ی قطعی رو خودكشی اعالم كرد .شواهد واضح بود!
ضربه ی چاقو به سينه ،اثر انگشت مادر روی چاقو ،و حتی زاويه برخورد و
فشاری كه بهش آورده بود ،همه و همه دقيقا با اين موضوع مطابقت داشت.
مرگ مامان يک طرف و سوالهای اطرافيان طرف ديگه ،و از اون بدتر
جوابهايی كه به هم میدادند ،همه و همه آزاردهنده بود .
منتظر بابا و ماهان ،در آغوش خاله روی مبل نشسته بودم ،سرم روی سينهاش
بود و دستم رو توی دستش گرفته بود و با انگشتهاش پشت دستم رو
میماليد ،چشمهام رو بسته بودم تا چيزی نبينم ،بعد از مامان ديگه دنيا چه
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قشنگیای داشت؟ صدای سالم و عليک و تسليت گفتنها رو میشنيدم ،اما
تمايلی به پاسخ دادن به اين تعارف ها نداشتم ،كسی كنار خاله نشست و
بیمقدمه پرسيد :
آخه چی شد؟ چرا خودكشی؟خاله آهی كشيد و با بغض جواب داد :
چی بگم واال؟ خودمون هم نمیدونيمخدا بيامرزدشون ،آدم تو زندگیها میمونه ،كی فکرش رو میكرد؟ ما هميشهتو صبوری ايشون رو مثال میزديم ...
دلم میخواست جوابش رو بدم ،دوست داشتم بکوبم تو دهنش و بگم از چيزی
كه خبر نداره در موردش حرف نزنه ،اما صدای "يااهلل" گفتن مردی خانمها رو
به تکاپو انداخت و خاله شونهاش رو تکون داد و با گفتن جملهی "جنازهی
مامانت رو آوردن" من رو از خودش فاصله داد .
جنازهی مامان روی دوش مردهای خانواده به داخل خونه آورده شد تا به قول
معروف ميت از خونهی خودش خداحافظی كنه ،با اشارهی ماهان جسد رو
زمين گذاشتند و بابا صدام زد كه جلو برم ،كنار جنازه نشستم و خواستم زيپ
كاور سياه رنگ رو باز كنم كه فرهود مانع شد :
-نه مستانه! بذار آخرين تصويری كه از مامانت تو ذهنت داری ،همون باشه
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دست فرهود رو پس زدم و با فريادی كه ناشی از گريه كردنم بود گفتم :
از صحنهی غرق به خونش كه بدتر نيست! هست؟با سماجت دستش رو پيش آورد :
آره هست ،بازش نکن !سامان كنارم نشست :
پسر خالهات درست میگه ،باز نکنی بهترهبا نفرت به پسر عموم نگاه كردم :
فکر میكنيد چی میشه؟ از اون صحنهای كه ديدم بدتر نيست ...كمی از زيپ رو به قصد باز كردن كشيده بودم كه دست ماهان و بابا همزمان
روی دستم نشستن ،نگاهشون كردم ،ماهان ضجه زد :
بدنش تيکه تيکه شده ،پزشکی قانونی شرحه شرحهاش كرده ،بازش نکنمستانه !
و صدای هقهق گريهی پدر تو گريههای حاضرين گم شد .
اگر به بابا و من و ماهان بود از جنازهی مامان دل نمیكنديم؛ با اشارهی عمو و
شوهر عمهام خواستند جنازه رو بلند كنن كه خودم رو روی مامان انداختم و
دستهام رو دورش حلقه كردم :
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نــــه ،نبريددست عمه روی شونهام نشست :
آمبوالنس بهشت زهرا دم در منتظرهسرم رو به شدت تکون دادم و صورتم رو روی كاور میكشيدم ،با صورتم تن
مادر رو نوازش میكردم :
مامانم نمرده ،زندهاس ،من هنوز از مامانم دل نکندم ،آخه چجوری باوركنم؟
سر ماهان روی سرم قرار گرفت ،او هم گريه میكرد :
دل بکن خواهرم ،مامان برای هميشه رفت !بیقرار شدم و جيغ كشيدم :
واااای ،واااای خدا ،سختـــه ،نمیتونمچند نفر سعی داشتند من رو از مامان جدا كنن ،من اما بیقرار تر فرياد میزدم
و خودم رو بيشتر به مامان میچسبوندم ،در آخر فرزانه بود كه زير گوشم نجوا
كرد :
بذار ببرن مستانه ،تا تو خونهی ابديش قرار نگيره روحش در عذابه ،تو كهنمیخوای مامانت عذاب بکشه؟
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نه نمیخواستم ،اما دل بريدن هم كار من نبود! ولی آخرش چی؟ باالخره كه
بايد جدا میشدم ،و جدا شدم ...
به جنازهی مامان كه بعد از سه بار باال بردند و دوباره روی زمين گذاشتند و
"يا زهرا" گفتند ،و در آخر "ال اله اال اهلل" گويان روی دست از خانه خارج
میكردند ،نگاه كردم ،انگار با خود مامان حرف میزدم ،خونسرد پرسيدم :
مامان واقعا رفتی؟ !خاله طاقت نياورد و با صدای بلند مويه كنان من رو مخاطب قرار داد :
الهی قربون دلت برم ،كاش من میرفتم تو رو اينجوری نمیديدم ...فرهود خاله رو از كنار من كشيد و برد .دلم میخواست حاال اون بيماری ای كه
فرهود به دروغ من رو مبتال كرده بود ،داشته باشم ،كاش واقعا پارانويا داشتم و
همهی اينها رو در عالم توهم میديدم ،كاش همهی اينها خواب بود ،هر چند
اين خواب هم كابوسی هولناك به شمار میرفت .اما افسوس ...
ماهان و بابا گيج و غم زده ،تمام كارهای تدفين رو انجام دادن و بعد از تشييع
جنازه ،همهامون راهی بهشت زهرا شديم .نمی دونستيم بايد به فاميل و آشناها
چی بگيم؟ و بدتر از اون ،نمی دونستيم خودمون بايد به چه چيزی باور داشته
باشيم؟ !
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مادر عزيزم رو مقابل چشمهام به دست خاك سپردن ،فقط نگاه می كردم و
كاری از دستم ساخته نبود ،حتی چشمه ی اشکم خشک شده بود.
نگاهم به خاك هايی بود كه روی قبر مادرم ريخته می شد و گوشم پچپچ های
خاله زنک ها رو می شنيد كه ريز و درشت و زندگی ما رو بررسی می كردن تا
علت خودكشی نکرده مادرم رو بفهمن.
دلم می خواست سرشون فرياد بزنم و بگم از اينجا برن ،اما مادرم هميشه می
گفت "مردم دار باش دخترم"
بايد مردم داری می كردم  ،بايد به خاطر مادرم دندون روی جگر می گذاشتم،
نگاهم رو بين جمعيت چرخوندم ،خاله داشت ضجه میزد مويه میكرد و چند
نفری سعی در آروم كردنش داشتن ،ماهان رو می ديدم كه مردونه اشک می
ريخت و نفس های پی در پی می كشيد ،پدرم گاهی شبيه من می شد و تو
بهت می رفت و گاهی اشک میريخت ،از حس عميقی كه به مادرم داشت آگاه
بودم ،میدونستم اين داغ بيشتر از همه كمر پدرم رو خم می كنه .نگاهم
سمت فرهود كشيده شد كه چند نفری كنارش بودن و من فقط عماد رو می
شناختم و دو چشم سياه رنگی كه داشت عمق وجودم رو می كاويد ...
صورتش برای چند ثانيه به نظرم آشنا اومد ولی هرچقدر كه فکر می كردم
كمتر به نتيجه می رسيدم .دست از كنکاش برداشتم و نگاهم رو به خاك های
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سرد دادم ،دستی روی بازوم نشست نگاهم سمتش رفت ،با چشم های پر از
اشک نگاهم كرد :
چرا گريه نمی كنی؟ نريز تو خودتنمی تونم سارا ،يه چيزی مثل قلوه سنگ راه گلوم رو بسته ،نمیذاره نفسبکشم.
اينبار دستش روی پشتم نشست و از سردی دست هاش سرما به جونم رخنه
كرد و برای چند لحظه لرز گرفتم
گريه كن ،گريه خوبه آروم میشی.به چشم هاش نگاه كردم ،با وجود اشک های حلقه زده چشماش ،نگاهش سرد
بود و تن صداش با وجود دل داری هاش سردتر از چشم هاش نشون می داد.
سارا گاهی دختر عجيبی می شد ،گاهی خيلی شيطون و گرم گاهی خيلی
ساكت و سرد ...
به نظرم سارا حد وسط نداشت و صفر تا صدش مشخص بود ،يا سرد می شد يا
گرم...
نگاهش كردم و چشم هاش سمت ديگه ای رو نگاه می كرد ،رد نگاهش رو
گرفتم و به فرهود و دوستاش رسيدم ،سنگينی نگاهم رو احساس كرد و
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نگاهش رو به چشم هام دوخت ،چشم هايی كه خيلی برنده بود ،از اين تيزی
نگاه دلم لرزيد
اينا كين كنار فرهود ايستادن؟آب دهنم رو قورت دادم ،نگاهم رو به فرهود و دوستهاش دادم ،هنوزم اون
نگاه نافذ رو به راحتی می شد ديد كه مردمک چشم هاش روی من و سارا می
چرخيد .زبون خشکم رو روی لب های خشک ترم كشيدم ،نگاهم رو به سارا
دادم و می خواستم بگم دوست هاش هستن ،اما انگار نيرويی مثل يک اشعه
به بدنم برخورد كرد ،كه تکون نا محسوسی خوردم و حسی دورونم شکل
گرفت و ندا داد كه از هويت دوستان فرهود چيزی نگم .دست سرد سارا روی
بازوم نشست
اونا كی هستن مستانه؟نمی تونستم نگاه از چشم هاش بگيرم ،انگار چشم هاش وادارم می كرد تموم
حقيقت رو بگم ،و وجود اشعه و حس درونم رو فراموش كنم .
دوباره اون حس در من شکل گرفت و باعث شد تا چشم هام رو ببندم و
متعاقبش صدايی رو بشنوم ،اون هم يک صدای خش دار آشنا
به چشم هاش نگاه نکن ،نگاه بگير و انکار كن.چشمام رو بستم تا تمركز بگيرم ،نگاهى به فرهود و عماد كردم
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هم دانشگاهى هاى من هستن ،كه با فرهود دوست شدن ،چون چند بارفرهود اومده دم دانشگاه ،باهم آشنا شدن
با شک به چشمهام نگاه كرد و "آهان"ى گفت؛ از دور نيوشا رو ديدم كه به
طرفم مى اومد ،با چشمهايى كه مى خواست به زور ناراحت نشونش بده،
نگاهم كرد :
واقعا متاسفم مستانه ،خاله خيلی خوب بود ،خدا بيامرزدشسرى تکون دادم و "ممنون"ى گفتم ،ماهان نزديکم شد :
مستانه بيا بريم ،بابا مهمون ها رو میخواد ببره رستوران"باشه"اى گفتم و به سمت خونه ى جديد مامان رفتم ،روى قبر خوابيدم و باز
اشک رو مهمون چشمهام كردم ،ديگه خبرى از بوى مامان نبود ،ديگه خبرى
از آغوش گرمش نبود ،گفتنش سخت بود ولی ديگه مامانی وجود نداشت !
با صداى ماهان بلند شدم و خواستم به طرفش برم كه چشمهام سياهى رفت و
ايستادم ،ماهان به طرفم اومد و دستم رو گرفت ،نيوشا بهم نگاهى كرد:
اينقدر گريه نکن عزيزم ،اين يه واقعيته كه بايد باهاش كنار بياىنگاهى توام با بغض بهش كردم :
آخه تو كه نمى دونى! جيگرم آتش گرفته ،احساس مى كنم نيمه ى وجودمكنده شد
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شونه هام رو با حالتی نمايشی ماليد و با يک لبخند دلگرم كننده و آرامش
بخش نگاهم كرد :
بايد قوی باشی ،بايد ديدت نسبت به زندگی قوی تر و بازتر بشه ،نبايد نااميدباشی ،چون اگه اميدت رو از دست بدی افسرده می شی .يک لحظه ،فقط يک
لحظه به كسايی فکر كن كه توی بهزيستی زندگی می كنن يا وقتی بچه بودن
مادر و پدرشون رو از دست دادن اينا جز خدا و خودشون كسی رو ندارن اما تو
االن برادر و پدرت رو داری .سعی كن مثل هميشه قوی باشی و به هدف هات
فکر كنی تا بهشون برسی.
لبخند تلخی زدم :
مامان هميشه مخالف رشتهام بود ،ایكاش به حرفش گوش می كردم وپزشکی می خوندم
چند ضربهی آروم روی شونهام زد :
عزيزم زياد به اين چيزا فکر نکن .خب؟ بيشتر عذاب می كشیسرم رو به نشانه مثبت تکان دادم كه گفت :
بريم ديگهباز هم سر تکون دادم و بلند شدم و به طرف ماشين بابا رفتيم .به ماهان كه در
سمت شاگرد رو باز كرده بود و میخواست بنشينه گفتم :
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ماهان؟ میشه من اين بار رو جلو بشينم؟در ماشين رو رها كرد و از پشت من به طرف در عقب رفت :
باشه آبجی! هر چی تو بخوایو بدون حرف ديگه ای در عقب رو باز كرد و نشست ،بابا بدون حركت منتظر ما
بود .دستهاش روی فرمون و با نگاه خشکی به رو به رو زل زده بود .دست
روی شونهاش گذاشتم :
بابا؟ خوبين؟با صدای گرفته ای گفت :
آره دخترم ،خوبم.ماهان كه انگار میخواست جو رو عوض كنه خودش رو جلو ،بين دو صندلی
كشيد :
بريم ديگه بابا !ولی صدای خودش هم بغض داشت .ماشين تو سکوت بدی فرو رفته بود ،فقط
دعا می كردم زودتر برسيم ،با اينکه اصال حوصلهی نگاه های فاميل رو نداشتم
ولی بهتر از سکوت آزاردهندهی ماشين بود .
باالخره به رستوران رسيديم ،خدارو شکر كردم و از ماشين پياده شدم ،هوای
خنک كه بهم خورد حالم رو بهتر كرد .
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موقع ناهار هيچی نتونستم بخورم فقط به يه نقطه نگاه می كردم و به مامان
فکر می كردم...
در همين حين احساس كردم چيزی تکون خورد ،سرم رو باال آوردم كه ديدم
در رستوران داره به آرومی ولی مداوم باز و بسته می شه! اينجا بودن؟! اين
لعنتیها شورش رو در آوردن بايد زودتر فکری كنم .با عصبانيت و كمی ترس
چشمهام رو محکم روی هم فشردم و تصميم گرفتم ديگه به اون در نگاه نکنم.
***
امروز هم مثل تمام اين ده روز به بهشت زهرا می رفتيم .انگار همهمون قول
داديم كه هيچوقت تنهاش نذاريم! سارا دستم رو گرفت و باهم به طرف عمه و
شوهر عمه كه همزمان با ما رسيده بودن ،رفتيم و همگی به طرف قبر مامان به
راه افتاديم .وقتی رسيديم خاله و فرهود هم اونجا بودن ،بعد از سالم و احوال
پرسی های معمول كه من هيچوقت حوصلهاش رو نداشتم همگی دور قبر
مامان نشستيم ،بعد از خوندن فاتحه با مامان درد و دل كردم
"مامانی جونم ،بميرم برای غريبيت ،اينهمه سال با شرافت زندگی كردی
آخرش هم ننگ خودكشی بهت زدن .قربونت برم مامانی ،خودم انتقامت رو می
گيرم و به همه ثابت می كنم كه مامان نازنين من خودكشی نکرده"...
آروم اشک می ريختم و تو دلم با مامان حرف می زدم كه دستی رو شونهام
قرار گرفت ،فکر میكردم خاله يا سارا باشن ،برگشتم طرفش كه هيچکس رو
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اونجا نديدم ،ولی هنوز سنگينی دستی رو حس می كردم! بدتر از همه اون
خشمی بود كه درونم فرياد می كشيد و ترسم رو سركوب می كرد! زير لب
"بسم اهلل رحمان رحيم" گفتم ،سنگينی دست از روی شونهام برداشته شد
ولی انگار كمی عقب تر ايستاده باشه ،هنوز حضورش رو اطرافم حس
میكردم...
ديگه كم كم داشتم به حضور نفرت انگيزشون عادت می كردم .همون طور
خيره به قبر ،مدام "بسم اهلل" رو زير لب تکرار و دعا میكردم كه ديگه دست از
سرم بردارن .مادرم رو كه ازم گرفته بودن ديگه چی میخواستن؟ نمی دونستم
چه بدی در حقشون كردم؟ اما ممکن نبود از اين بدتر بخوان سرم بيارن .به
معنای واقعی كلمه شکسته و داغون بودم .خدايا! ديگه بيشتر از اين چی قرار
بود بشه؟
باالخره بعد از يک ساعتی كه گذشت ،تصميم گرفتيم برگرديم .خاله و فرهود
می خواستن بيان خونه ی ما؛ از بزرگراه كه خارج شديم ،پشت سر ما حركت
میكردن .روی صندلی عقب كز كرده بودم و سرم به خاطر اون همه گريه درد
می كرد .نگاهم از آينه به چشمای غم زدهی بابا و در كنارش ،به سر افتاده ی
ماهان افتاد ،كی میشد دوباره اوضاع به حالت عادی برگرده؟ اميدی نبود !
-دوست داری برگرده؟
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با شنيدن اون صدای زير ،فوری سرم رو به سمت راست برگردوندم .هيچکس
كنارم نبود؛ اما اون جمله درست زير گوشم گفته شده بود .حتما خيلی ناگهانی
چرخيده بودم كه بابا خطابم كرد :
مستانه ،بابا خوبی؟سردرگم نگاهش كردم و خواستم تاييد كنم كه دوباره صدا به گوشم رسيد .
االن جاش خيلی خوبه .پيش ما بهش خوش میگذره .تازه ديگه الزم نيستمدام نگران تو باشه و برات دلسوزی كنه .مـــــــــادر مهربون !
منو ريشخند می كرد؟ لحنش عصبيم كرد و ناخودآگاه غريدم :
دهنت رو ببند !ماهان به عقب چرخيد و با چشمای گرد نگاهم كرد :
مستانه؟ چی گفتی؟ !نتونستم موقع نگاه كردن بهش ،اخمهام رو باز كنم ،جا خورد! به خودم فشار
آوردم تا توجيهی برای حرفم بيارم :
ياد ...ياد يه چيزی افتادم .ببخشيد داداش ...دزدكی از آينه به بابا نگاه كردم و لب زدم :
-بابـ ...
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بابات رو هم دوست داری ،نه؟خون توی رگ هام منجمد شد .اين دفعه به جهتی كه صدا رو شنيده بودم
حمله كردم و جيغ كشيدم :
گم شو عوضی! گم شو! ولم كن ...صدای فرياد ماهان و التماس های بابا رو شنيدم؛ اما بی توجه بهشون با فضای
خالی درگير شده بودم و هوا رو چنگ می زدم .اون صدای موذی ادامه داد :
تازه اولشه .تازه شروع ماجراست .هرچی باشه ،مامان جونت دلش برای باباتتنگ میشه ...ولی برای تو نه ،می دونی چرا؟ چون هميشه عذابش دادی.
خودشو كشت كه از دست تو راحت بشه .
و وقتی مشتم بیهدف تو هوا پرتاب شد ،ريز خنديد :
دخترك بیچاره و وحشی ...ديگه نتونستم تحمل كنم .كنترل رفتارم رو از دست داده بودم .جلو پريدم و با
حالتی هيستريک داد زدم :
می كشمت ...لعنتی! ...بايد بميری ...و بدون توجه به فريادهای دو مردی كه روی صندلی های جلو نشسته بودن،
در رو باز كردم و حمله ور شدم تا اون موجود ناديدنی رو از ماشين پايين
بندازم تا صدای منفورش رو نشنوم ،اما به جای اين كه اون موجود نفرت انگيز
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خودم به بيرون پرت شدم و صدای ريشخندش بلند تر شد و آخرين چيزی كه
ديدم چشمهای وحشت زده ماهان و بابا بود كه هراسون به طرفم میاومدن،
ديگر هيــــچ ...
***
با احساس درد تو دستم از خواب بيدار شدم يه نگاه به اطراف كردم ،زنی سر
تا پا سياه پوشيده رو ديدم كه پشت به من از پنجره بيرون رو تماشا میكرد،
نمیتونستم تشخيص بدم كيه ولی درد بيش از حد دستم مجبورم كرد صداش
كنم تا به پرستار اطالع بده نياز به مسکن دارم
خـ ...خانمچرا برنمیگشت؟ صدام رو نمیشنيد؟ درد دستم نفسم رو بند آورده بود ،با
اين حال با صدای بلندتری تکرار كردم :
خانم می ...برگشت ،حرف تو دهنم ماسيد و شوكه شدم ،درد دستم رو فراموش كردم،
حتی اسم خودم هم يادم رفت! اتفاقهای اين اواخر رو هم يادم رفت! فقط به
اون زن نگاه میكردم و پلک نمیزدم تا لحظه ای ديدنش رو از دست ندم
ـ ما ...
نذاشت حرفم رو كامل بگم ،با صدای نازك جيغ مانندی فرياد زد :
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ـ تو منو كشتـــی تـو
مبهوت بهش زل زدم ،واقعا اينطور فکر میكرد؟ مثل ماهی بيرون از آب افتاده
لب زدم :
ـ ولی ...ولی مامان من ...من چطور میتونم تو رو بکشم؟
ابرو باال انداخت و تکرار كرد :
ـ تو منو كشتی
سرم رو به چپ و راست تکون دادم :
ـ من نکشتمت مامان باور كن من نکشتمت كار من نبود !
با نفرت نگاهم كرد و خونسرد گفت :
ـ كار تو بود ،تو منو كشتی ...تو پدرت رو هم میكشی ...تو يه قاتلی ...قاتل !
چرا نمیخواست قبول كنه؟ چرا باورم نمیكرد؟ جيغ زدم :
ـ من قاتل نيستم ...من كسی رو نکشتم
با سماجت تکرار كرد :
ـ تو يه قاتلی ...قاتل !
و همين طور كه اين كلمه رو تکرار میكرد دور و دورتر میشد ،من اما جيغ
كشيدم :
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ـ من قاتل نيستـــــــم ...
با صدای جيغ خودم از خواب پريدم و خودم رو تو آغوش ماهان ديدم كه تو
گوشم میگفت :
چيزی نيست مستانه ،خواب ديدی ،فقط يه كابوس بود ،من كنارتمولی انگار واقعيت داشت! همين اتاق بود! همين پنجره و همين فضا! همون
طور كه میلرزيدم به جايی كه مامان ايستاده بود خيره بودم ،با كمک ماهان
دوباره دراز كشيدم ،به سمت در رفت و در حالی كه به سمت در میرفت
گفت :
ـ میرم اطالع بدم به هوش اومدی بيان معاينهات كنن
به دستم توی آتل نگاه كردم ،چه باليی سرم اومده بود؟ پاهام رو تکون دادم،
خدا رو شکر سالم بود ،اما دستم ...
به محض ورود ماهان ،به دستم اشاره كردم كه نذاشت حرف بزنم و با تأسف
سر تکون داد و توبيخوار گفت :
شانس آوردی كابوس ديدی ،چون منتظر بودم چشم باز كنی يکی بزنم زيرگوشت! مستانه تو عقلت كمه؟ شانس آورديم وقتی تو اون حركات رو از خودت
نشون دادی بابا سرعتش رو كم كرد و ماشين رو به الين راست هدايت كرد ،و
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اال االن نوبت تو بود كه مراسم عزاداريت برگزار بشه؛ چرا خودت رو بيرون پرت
كردی؟
چی میگفتم؟ تو سکوت نگاهش كردم ،دست توی موهاش كشيد و پوفی كرد
و ادامه داد :
من هم مثل تو مامان رو دوست داشتم ،من هم از نبودنش اذيت میشم،درسته دخترها به مادرشون وابستهان اما مستانه مادر برامون تموم شد ،فقط
میتونيم يادش رو توقلب و ذهنمون نگه داريم ،اما بابا هست! ما بايد از اين به
بعد بيشتر هوای اونو داشته باشيم ،بعد از مرگ مامان من و تو رو داره ،با اين
كارها حالش رو بدتر میكنی ،يه ذره خودت رو جمع و جور كن خواهرم ،با
مرگ مامان كنار بيا ،میدونم سخته ولی به خاطر بابا هم كه شده اين كار رو
بکن ،باشه؟
كاش میتونستم! كاش میتونستم به ماهان بگم دردم چيه كه اينجوری
میشم! اما نه ،يکبار به مامان گفتم و اون اتفاق افتاد ،ديگه اشتباه
نمیكنم !...
ماهان دستش رو نوازشوار روی سرم كشيد :
با تو بودم مستانه ،جوابم رو ندادیروم رو ازش گرفتم و لب زدم :
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باشه !فقط صداش رو شنيدم :
آفرين خواهر خوبم ،دستت هم فقط در رفته ،برات آتل بستن تا پونزده روزديگه آتلش رو باز میكنن ،االن هم منتظرن جواب سی تی اسکن بياد تا اگر
سرت مشکلی پيدا نکرده باشه مرخصت كنن ،فقط ممکنه چند روز درد بکشی
كه اين هم طبيعيه
بدون اينکه نگاهش كنم به تاييد حرفهاش سر تکون دادم .اما تصميمم رو
گرفته بودم ،تو اولين فرصت با فرهود صحبت میكردم تا عماد برام احضارشون
كنه ،كاری كه قرار بود تو خونهمون انجام بده و نداد ...
ديگه نمیترسيدم ،از هيچی! حتی مرگ! از سياهی كه باالتر رنگی نبود ،بود؟ !
***
بعد از كشمکشهای زيادی كه با فرهود داشتم ،باالخره تونستم متقاعدش كنم
كه ارتباط من با جنها الزمه و بايد اين كار رو انجام بدم ،دليل مخالفت فرهود
حرفهای عماد بود ،نمیدونم چی بهش گفته بود كه فقط يه جمله رو تکرار
میكرد "من و عماد صالح نمیبينيم" و وقتی عصبانيت و پافشاری من رو
نسبت به اين موضوع ديد ،بهونهی ديگهای آورد "كار عماد نيست "...
من اما سمج تر از اونی بودم كه فکر میكرد ،پس در برابر اين حرفش ،چشم
ريز كردم و با لجاجت سر تکون دادم :
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باشه! میگردم دنبال كسی كه اين كاره باشه ...با حرص دستش رو به طرفم گرفت :
آخه كی؟ از كجا میخوای پيدا كنی؟دستم رو به دستگيرهی ماشين گرفتم :
چيزی كه زياده از اين آدمها ،اصال تو روزنامه آگهی میدمو در ماشين رو باز كردم كه پياده بشم كه آسين مانتوم رو گرفت :
صبر كن ببينم! همچين میگه آگهی میدم انگار خدمات منزله! صد تا شيادو كالهبردار ميان طرفت كه الکی بايد پول يا مفت بدی آخرش هم هيچی ...
شونه باال انداختم :
به تو مربوط نيست ،مشکل خودمهو باز خواستم پياده بشم كه اينبار مچ دستم رو گرفت :
چیچی به تو مربوط نيست؟! اصال میفهمی چی میگی؟ !پايی رو كه از ماشين بيرون گذاشته بودم داخل آوردم و در ماشين رو محکم
بستم :
تو كه كمکم نمیكنی! پس مجبورم"هوف"ی كشيد و به جلو چشم دوخت :
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باشه ،باشه كمکت میكنم ،ولی هرچی شد پای خودت ...از گوشهی چشم نگاهش كردم و بازجويانه پرسيدم :
تو كه گفتی كار عماد نيست و نمیتونيم كمکت كنيم! پس چی شد؟كالفه دستی تو موهاش كشيد :
هنوز هم میگم! ولی حاال كه اينجوری اصرار میكنی مجبورم از اميرحسينكمک بگيرم
ذوق زده لبخند زدم كه انگشت اشارهاش رو به طرفم گرفت :
البته اگه قبول كنه ...و حاال سوار ماشين فرهود به سمت خونه ی اميرحسين میرفتيم .
چرا نيومدين خونه ی ما؟دنده رو عوض كرد :
امير میگفت برای مرحله ی اول نياز نيست حتما خونهاتون باشيمسری تکون دادم و تا رسيدن به مقصد حرفی نزدم .باالخره توقف كرد و ترمز
دستی رو كشيد :
-رسيديم ،پياده شو
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پياده شدم ،ماشين رو قفل كرد و راه افتاد ،دنبالش كشيده شدم كه مقابل
ساختمونی ايستاد :
آماده ای؟ !اوهومفرهود زنگ در رو زد
كيهفرهودمبياين طبقه سومفرهود درو باز كرد و منتظر شد تا من اول برم داخل ،پشت من پلهها رو باال
رفتيم و به طبقه سوم رسيديم؛ يک در قهوهای تيره كه نيمه باز بود و انگار با
صدای پامون فهميده بودن كه باال رسيديم ،چرا كه صدای عماد رو شنيدم :
بيايد داخلوارد شديم ،نگاهم رو دور خونه چرخوندم ،يک دست مبل نيمست به رنگ
مشکی و كنارش يک مبل نيمست ديگه ،كه مقابل هر كدوم يک ميز چوبی
مشکی ساده قرار گرفته بود ،روی ميزها يک گلدون مشکی با گلهای سفيد و
انبوهی روزنامه هم زير ميز بود؛ سمت مبل ها رفتيم و نشستيم ،به كوسن های
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سفيد رنگ تکيه داديم ،نگاهم به تابلوی بزرگ سياه و سفيد پشت اون يکی
مبل افتاد
اين خونه چرا ترسناك نيست؟عماد بلند خنديد  ،و كسی گفت :
چون اين جا خونه ی منه !با تعجب برگشتم كه الل شدم ،خودش بود! همونی كه بار اول خونهی عماد و
بار دوم تو مراسم خاكسپاری مادرم ديده بودم! با همون نگاه جذاب و نافذش ،و
ابروهای مشکی پر و چشمهای ميشی رنگ و صورت استخونيش كه با اخمی
كه داشت ،نفس آدم رو میگرفت ،پوست دماغ خوش حالت و خوش فرمش به
وسيله ی اخمش كمی كشيده شده بود ،لب باالييش كشيدگی به سمت باال
داشت كه باعث شده بود قيافهاش رو خشن نشون بده و فک آمريکاييش
بهترين قسمت صورتش بود،
صداش هم همون صدای خشدار بود ،همون كه آدم رو تو خلسهای شيرين
فرو می برد ،ميون اين همه درد ،اين چيزا چی بود كه بهش فکر میكردم؟
با اخم مقابلم روی نشست :
حوصلهی تعارف و خاله خان باجی بازی ندارم ،میرم سر اصل مطلب! تاحدودی از مشکالتت خبر دارم ،و اينکه چقدر لجبازی! واسه آدمهای لجباز هم
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سر سوزنی دل نمیسوزونم ،اين رو گفتم كه اگه تو اين راه اتفاقی برات افتاد
بدونی به من مربوط نيست !
مکث كرد ،انگار منتظر بود چيزی بگم ،من اما از اين لحن محکمش زبونم بند
اومده بود ،سکوتم رو كه ديد ادامه داد :
بايد بختک رو از بين بری ...جا خوردم ،چشم درشت كردم :
چه جوری؟انگشت اشارهاش رو به طرفم گرفت :
وسط حرف من نپر ،خودم توضيحات الزم رو بهت میدم ،من تو رو به خوابمیبرم ،تو دو دقيقه وقت داری بختکی كه مياد سراغت رو بکشی و كشتنش به
وسيله كندن دماغشه
پوزخندی زدم :
خب اينکه راحته !بار دوم میگم ،ميون حرفم نپر ،دفعه سومی وجود نداره و به بيرون پرتابمیشی

146

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

اوهوع! چه طلبکار! حيف كه بهت نياز دارم و اال همين االن هر چی لياقتت بود
رو بهت میگفتم و اينجا رو ترك میكردم .نمیدونم سکوتم رو چی تعبير
كرد؟ اما با لحنی كه توش تمسخر موج میزد گفت :
اصال كار ساده ای نيست ،چون تو بايد بتونی بدن مردهات رو تکون بدیبه فرهود نگاه كردم ،شونه و ابرو باال انداخت كه يعنی "خودت خواستی"  ،به
ترتيب به عماد و اميرحسين هم نگاه كردم ،عماد سرش رو پايين انداخته بود و
زمين رو نگاه میكرد ،اميرحسين اما از جا بلند شد و با دست به من اشاره
كرد :
همراهم بياپشت سرش راه افتادم و به اتاق رفتيم ،اتاق بزرگی بود ،وسط يک تخت با رو
تختی يکدست مشکی و كنارش آينه بزرگی كه تمام تخت از آينه مشخص بود
و مقابلش ،كمد ديواری قرار داشت ،در كمد ديواری رو باز كرد :
بخواب روی تختمجبور بودم مطيع باشم ،روی تخت دراز كشيدم ،از كمد ديواری كپسول
اكسيژن و يک كيف سامسونت بيرون آورد و عماد رو صدا زد ،طولی نکشيد كه
عماد تو چهارچوب در ظاهر شد :
-جانم امير؟
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بيا اينجا،شايد الزم باشه تو بری كمکشعجب! اين كه گفت كمک نمیكنم پس چی شد؟ فرهود رو ديدم كه پشت در
بود ،اميرحسين بهش توپيد :
فرهود تو رو صدا زدم؟صدای دندون قروچه فرهود شنيدم كه نفسش رو محکم بيرون داد و بعد به
سمت پذيرايی رفت ،امير برگشت سمت من و پرسيد :
آماده ای؟ !سرم رو به نشونه بله تکون دادم ،سرنگ رو از موادی پر و بهم تزريق كرد كه
بعد چند دقيقه چشمهام سنگين و فضا برام تار و كمكم محو شد ...
با شنيدن صدايی چشمهام رو باز كردم ،بختکی رو ديدم ه از آينه نگاهم
میكرد و آروم به طرفم میاومد ،بدنم قفل بود ،تالش میكردم كه خودم رو
آزاد كنم اما نمیتونستم ،بختک روی شکمم نشست و دستهاش رو به طرف
گردنم دراز كرد ،میترسيدم ،خواستم دستم رو باال بيارم اما در حد همون
خواستن بود چون هر چه قدر تالش میكردم ،دستم باال نمیاومد ...
دستش دور گردنم حلقه شد و راه نفسم رو گرفت ،داشت خفهام میكرد و
نمیتونستم كاری كنم ،تمام توانم رو جمع كردم و باالخره تونستم دستم رو يه
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كم باال بيارم ،يهو توانم چند برابر شد و دستم به سمت دماغش رفت و اون رو
محکم كشيدم كه با صدای بدی از روم بلند شد و گفت :
زير خونهاتونو بعد سريع دور شد ،و من يهو چشمهام باز شد ،انگار از خواب پريدم؛
نفسنفس میزدم و عرقی بود كه از پيشونيم سرازير میشد ،صدايی رو
شنيدم :
آفرين ،شجاع تر از اونی بودی كه من توقع داشتمسرفههای خشکی كه میكردم گلوم رو میسوزوند .
دستم روی گلوم بود و پشت سر هم سرفه میكردم .عماد در رو باز كرد كه
بيرون بره ،اما انگار فرهود پشت در بود كه سراسيمه خودش رو داخل اتاق
انداخت :
خوبی مستانه؟تک سرفه ای كردم تا گلوم رو صاف كنم ،نفس گرفتم :
خوبمخودم رو عقب كشيدم و به تاج تخت تکيه دادم ،فرهود نگران نگاهم میكرد و
عماد با ليوان آب برگشت،اميرحسين به وسايل اشاره كرد :
عماد بيا اينها رو جمع كن .149
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و خودش روی تخت نشست و ابرو باال داد :
تعريف كناول به فرهود ،و بعد به اميرحسين نگاه كردم ،دستهام رو از هم باز كردم :
چيز خاصی برای تعريف نيست ،فقط آخرش گفت "زير خونتون" كه اصالمتوجه ی منظورش نشدم .
دستی به ته ريشش كشيد و به زمين خيره شد :
خونهاتون زير زمين داره؟من و فرهود متعجب به هم نگاهی كرديم و هم زمان "آره"ای گفتيم ،چپ
چپ نگاهمون كرد و بدون حرف از اتاق خارج شد .خيلی بهم برخورد .پسره ی
از خود راضی! دستم رو مشت كردم و دندون هام رو روی هم فشردم .عماد
خنده ای كرد و نزديکمون شد :
رفت خودش دست به كار بشه ...فرهود هشداری صداش زد كه عماد يهو حرف رو عوض كرد :
راستی كندن دماغ بختک راحت بود؟دستی رو كه با اون دماغش رو گرفته بودم باال آوردم و نگاهش كردم :
-پس دماغش كو؟
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فرهود و عماد خنديدن ،چشم غره ای بهشون رفتم كه خندهشون رو جمع
كردن ،شاكی پرسيدم :
كجای سوالم خنده داشت؟؟عماد نيش خندی زد و در حالی كه هنوز ته چشمهاش رد خنده به جا مونده
بود ،گفت :
هيچی بابا ...بیخيالبا كمک فرهود بلند شدم و از اتاق خارج شديم .چشم چرخوندم كه امير رو
گوشه ی سالن ديدم .بدون اينکه نگاهمون كنه و از همون جا گفت :
برای امروز كافيه .میتونی بری ،دفعه ی بعد من ميام ،كارای الزم رو انجامبده .
از حرصم با چشمهای ريز نگاهش كردم و شکلکی درآوردم ،دست فرهود رو
گرفتم و همراه خودم كشيدم .عماد از خنده شونه هاش لرزيد و فرهود با
صدايی كه سعی در كنترل خندهاش داشت خداحافظی كرد .
***
امروز چهل مامان هم گذشت ...تو اين مدت آزار و اذيتهاشون كم كه نشد
هيچ ،بيشتر هم شد .هر روز تهديد برای از بين بردن بابا ...
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درمونده و خسته فقط سعی داشتم همه ی حواسم به بابا باشه تا ديگه اون رو
از دست ندم .تا امروز خبری از پسرا نداشتم،
ماهان و بابا از امروز به سركار رفتن و اين امکان رو دادن كه عماد و امير
خونهامون بيان ،با فرهود تماس گرفتم و از موقعيت به دست اومده گفتم،
خيلی زود از طرف عماد و اميرحسين اعالم موافقت شد .
روی مبل نشسته بودم و منتظر بچه ها ،صدا ها و سايه ها هم طبق معمول
همراهيم می كردن .برام عادی شده بود ،ديگه نمی ترسيدم .تنها حسم بهشون
نفرت و انتقام بود و بس ...
صدای زنگ در بلند شد .می دونستم پسرها هستن؛ تو مراسم فاتحه خونی
مامان چند باری فرهود زودتر به خونهامون اومده بود و وسايلهای سر مزار
مامان رو به خونه آورده بود ،به خاطر همين ماهان بهش كليد داده بود و از
اون به بعد فرهود كليد داشت و میدونستم كه حاال هم در رو با كليد باز
میكنه ،با اين حال برای باز كردن در از جا بلند شدم،
حضورشون رو اطرافم حس می كردم .به سمت در ورودی میرفتم كه حس
كردم دستی ،روی مچ پام نشست و لحظهای بعد فرياد من از درد افتادن بود و
چهره ی نگران فرهود و عماد كه وارد شده بودن و حاال سراسيمه به طرفم
میاومدن ،اميرحسين اما سرد و خشک فقط نگاهم می كرد ...
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بدنم سنگين شده بود ،انگار خودش رو روی من انداخته بود كه نمیتونستم از
جا بلند شم .زبونم قفل شده بود و دور مچ پاهام میسوخت ،انگار جای دستش
حلقهی آتيشی بود كه دور مچم پيچونده بود؛ فرهود بهت زده نگاهم میكردم،
عماد اما نامفهوم ،درست مثل دقايق اولی كه ديدمش اصواتی رو از گلوش
خارج كرد كه يهو مثل كسی كه از بند رها شده باشه به شدت تکون خوردم و
سبک شدم .همهی اينها تو كسری از ثانيه اتفاق افتاد ...
حاال نفس كم آورده بودم ،دستم رو روی سينهام گذاشتم و به لباسم چنگ
زدم و به دنبال ذره ای اكسيژن سرم رو درمونده تکون میدادم و سعی
میكردم نفس بکشم ،دست كسی با شدت روی صورتم فرود اومد و بازدمم رو
با جيغ از گلو خارج كردم و به هقهق افتادم .
اميرحسين بود كه برای رهايی از اين حالت به صورتم سيلی زده بود و حاال دو
زانو مقابلم نشسته بود و نگران نگاهم میكرد .نگرانی رو بلد بود؟ !
بلند شد و پشت به من ايستاد ،رو به عماد و فرهود تو موهاش چنگ زد :
برای چی اومديم اينجا؟ خب شروع كنيم ديگهفرهود به من اشاره كرد :
بذار حالش جا بياد بعد ...وسط حرف فرهود با تشر گفت :
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اين حالش هميشه همينجوره ،نگرانش نباش ،حال اين با من !تو همون حالت نشسته ،عقب عقب رفتم و به مبل تکيه دادم :
من آمادهام ...فرهود نگران نگاهم كرد ،دستش رو روی شونهام گذاشت و با صدای آروم و اون
تيله های متحرك كه يک جا بند نبودن رو به من گفت :
مطمئنی آماده ای؟ رنگت مثل گچ شدهآب دهنم رو با بی حالی قورت دادم و با لب های خشک شده ام فقط تونستم
با صدای آرامی لب بزنم :
من خوبمصداش رو كمی باال برد :
آخه لعنتی تو حتی نمی تونی حرف بزنی چطوری پررو پررو به من می گیحالت خوبه؟ ها؟ بابا من طاقت ندارم اينطوری ببينمت
به نفسنفس افتاده بود و زبونم به معنای واقعی كلمه قفل شده بود،
اميرحسين بیتفاوت دستی به ته ريشش كشيد :
میگه حالم خوبه ،حتما خوبه ديگه! ما هم كار رو شروع كنيم ...زير زمين رونشونم بديد
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فرهود پيش افتاد :
دنبالم بياين ...عماد و امير دنبالش راه افتادن و من هم با قدم های آهسته پشت سرشون
حركت كردم ،هوای آزاد حياط كمی حالم رو بهتر كرد ،فرهود در آهنی قرمز
زنگ زده رو باز كرد و وارد زير زمين پر از گرد و خاك شديم؛ عماد با پاش
چند تا كارتن رو كنار زد :
چند وقته كه كسی اينجا پا نذاشته؟امير بدون توجه به حرف عماد گفت :
خب بايد اينجا دنبال نشونه بگرديم .اما ممکنه منظور از زير خونهاتون اينجانباشه! اين فقط يه احتماله !
عماد با دستش به اطراف اشاره كرد :
اينجا اينقدر شلوغه كه شتر با بارش گم میشه ،حاال ما چطورى بگرديم؟اخمهای امير توی هم رفت :
االن وقت اين حرفها نيستو رو به فرهود ادامه داد :
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تو ته زير زمين رو بگرد ،عماد هم سمت راست ،من هم ديوار ها رو چکمیكنم
و سر تا پای من رو نگاه كرد :
تو هم بشين تا حالت بهتر بشهسرى تکون دادم و روى تخت چوبى قديمى نشستم ،يادمه وقتى بچه بودم
مامان روى تخت مى نشست و باهام بازى مى كرد ،با ياد آورى خاطرات آتش
نفرتم شعله ور تر شد
حدود يک ساعت گذشت كه عماد و فرهود با سر و روى خاكى سمت من
اومدن ،عماد موهاش رو تکون داد :
من كه چيزى پيدا نکردمفرهود هم تاييد كرد؛ امير اما به ديوارى كه كنارش كمد بود نگاه كرد :
احتمال میدم اونجا يه چيزی باشهو با دستش به طرف كمد اشاره كرد .عماد و فرهود با قدم های آروم به طرف
كمد رفتن ولی امير حسين از كنارم جمب نخورد ،ته دلم خوشحال شدم كه
يکی كنارمه ،فرهود و عماد با دقت كمد رو كنار كشيدن .دهنم از صحنه ی
روبرم باز شد .خدای من! چرا تا به حال متوجه چنين جايی نشده بوديم؟!
ديواری بود كه فقط با كمد پوشونده شده بود و نه دری داشت نه چيز ديگه ای
156
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فقط يه در باريک سنگی بود كه خدا میدونست اون طرفش چی وجود داشت.
فرهود و عماد نگاهی به امير حسين كردند ،امير حسين به طرفشون رفت و
جلوی در سنگی ايستاد ،به طرفم برگشت :
از جات جمب نمیخوری ...فهميدی؟ !انگار با بچهی دو ساله حرف میزد! با اين حال سرم رو تند تند تکون دادم كه
هر سه داخل رفتن ،بعد دقيقه های طاقت فرسا هر سه برگشتن كه صاف
ايستادم و منتظر بهشون چشم دوختم .دستهاشون خالی بود ،بی طاقت بلند
شدم و پرسيدم :
چيزی پيدا كردين؟فرهود سری به نشونه ی نفی تکون داد و گفت :
نه! اونجا فقط يه انباری كوچيک بود .دوباره پرسيدم :
حاال چيکار كنيم؟اين بار امير حسين با حالتی عصبی دست توی موهاش كشيد :
تنها كاری كه از دستت بر مياد اينه كه ساكت باشی و بذاری ما به كارمونبرسيم !
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توی خودم جمع شدم ،با اينکه از رفتارای خشنش حرصی میشدم اما از ترسم
جرات حرف زدن نداشتم !
بی حرف نشستم ،واقعا چرا اينجوری با من برخورد میكرد؟ اصال فکر كرده
كيه؟ از حرص گوشه ی لبم رو میجوييدم كه صدای عماد و شنيدم :
چيکار كنيم؟ بیخيالش بشيم؟امير حسين بهش تشر زد :
نه بیخيال نمیشيم! اگه نتونيم راهشونو ببنديم معلوم نيست ...ادامهی جملهاش رو نگفت و از گوشه چشم به من نگاه كرد .هنوز هم نمی
دونستم منظورش از نشونه چيه؟ اما قلبم از تصور اتفاقی كه ممکن بود بيفته
فرو ريخت و ناخودآگاه سرم رو پايين انداختم .صداش كالفه به گوش رسيد :
خيلی خب ...اينجا انجامش بديم يا باال؟با گيجی نگاهش كردم كه گردن كشيد :
عمليات شکار جن رو میگم !چشمهام گرد شد ،نگاه فرهود بين من و اميرحسين چرخيد :
-به نظرم بهتره بريم باال .اينجا خيلی خفهاس .
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اميرحسين نگاهش كرد و پوزخند زد .خيلی آهسته طوری كه به سختی
صداش رو می شنيدم ،لب زد :
نه .همين جا بهتره ،به هرحال بختک از زير زمين اسم برد .و از عماد پرسيد :
نظرت چيه؟عماد بیتفاوت شونه باال انداخت :
شايد اين جا راحت تر باشه .شايد هم سخت تر .اصال از حرفاشون سر در نمی آوردم و اونها هم ظاهراً قصد نداشتن هيچ
توضيحی بدن .فرهود از من خواست باهاش برم طبقه ی باال كه اميرحسين
اين رو هم قبول نکرد و گفت اگه همون جا بمونم ،شانس بيشتری برای گرفتن
جن دارن و شايد هم به كمک من برای احضار نياز داشته باشن .
اصال نمی دونستم قراره چيکار كنن؟ عماد گوشهی زيرزمين زانو زد و كوله ای
رو كه با خودش آورده بود رو باز كرد .انگار تمام وسايلی رو كه الزم داشتن ،با
خودشون آورده بودن .
كتابی بزرگ با ورق هايی كه كاهی بود رو بيرون آورد و روی زمين گذاشت،
انگار هر آن ممکن بود ورق هاش با تماس دست ،خورد بشه .نگاهم به كتاب
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بود و قدمی به سمتش برداشتم كه ساعد دست اميرحسين به سينهام برخورد
كرد و مانعم شد ،عماد جعبه شمع رو هم بيرون كشيد كه خندهام گرفت :
امامزادهاس؟چشم های اميرحسين ريز شد :
اگه فکر میكنی خنده داره بريم ...فرهود "اِ"ای گفت و عماد چپ چپ نگاهم كرد ،لبم رو به دندون گرفتم و
"ببخشيد"ی گفتم كه اينبار عماد از كولهاش قيچی قديمی فلزی زنگ زده ای
بيرون كشيد .
نمیدونم چرا حس خوبی نداشتم؟ يک آن پشيمون شدم ولی ديگه دير شده
بود ،با اشارهی عماد ،امير حسين همهی در و پنجرههای زيرزمين رو بست و
فرهود شمعها رو روشن كرد ،عماد چراغ رو خاموش و زير نور شمع از داخل
كتاب چيزهايی روخوند؛ میخوند و ساكت میشد و تو سکوت به شعلهی ثابت
شمع خيره میشد ...
چند بار اين كار رو تکرار كرد و تو هر بار هم همون ورد رو از روی كتاب تکرار
میكرد ،به گمونم اون ورد رو حفظ شده بود كه كتاب رو بست و تند تند و
پشت سر هم در حالی كه همچنان به نور شمع خيره بود ورد میخوند .
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اميرحسين آروم و با احتياط خم شد و قيچی رو برداشت و كمی عقب ايستاد،
حوصلهام داشت سر میرفت و تو دلم "چه كار بیخودی!" گفتم و چشمهام رو
كالفه بستم و باز كردم؛ میخواستم دهن باز كنم و بگم "بسه! جمعش كنيد"
كه عماد ساكت شد ،شعلهی شمع تکون خفيفی خورد و باز از حركت ايستاد،
اينبار عماد شمرده شمرده ورد رو خوند كه تکون شعلهی شمع بيشتر شد،
انگار باد از هر طرف میوزيد كه شعلهی شمع هربار به سويی میرفت ...
عماد با لبخند پيروزی بدون اينکه پلک بزنه به شمع خيره بود :
میدونم كه همهاتون اينجاييد ،میخوام با رييستون حرف بزنمهمهاتون؟! خدای من! مگه چند تا بودن؟ كل قبيلهاشون رو احضار كرده بود؟!
ترسيدم ،نه! نه خدايا! حرفم رو پس میگيرم ،اشتباه كردم ،برام عادی نشدن،
هنوز میترسم ...
صدای نفس عميقی غير عادی به گوش رسيد و سايهای به عرض سه متر،
شايد هم بيشتر ،تو فضای زير زمين ظاهر شد؛ سردم شد و لرزيدم ،اميرحسين
خودش رو بهم نزديک كرد ،سايه به مه تبديل شد و هر لحظه پررنگ و
پررنگتر و همونطور از عرض ،كمتر و كمتر میشد ،انگار حجم عظيمی از دود
متراكم ،منسجم و به موجودی شبيه انسان تبديل بشه ...
به محض اينکه اون موجود شکل گرفت ،اميرحسين تو يه حركت ناگهانی
قيچی رو تو سينهاش فرو كرد ...
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صدای جيغ از هر طرف زير زمين به گوشم می رسيد ،صداهايی كه مو به تن
هر شنوندهای سيخ می كرد ،نگاهم به عماد افتاد كه در آرامش تمام كار
خودش رو می كرد ولی لب هاش مدام تکون می خورد ،فرهود كه انگار سر
جاش خشکش زده بود ،میديدم كه به حركت سايه های روی ديوار خيره شده
و لب از لب باز نمی كنه .خواستم سمت فرهود برم تا از شوكی كه بهش وارد
شده بيرون بياد ،اما دستی زير موهام رفت و دسته ای از موهام رو به سرعت
كشيد ،درد به تک تک سلول هام رسيد و باعث شد با تمام توانم فرياد بزنم.
سعی كردم دست هام رو باال ببرم و موهام رو از دستش خارج كنم .موهام
كشيده می شد و من هر لحظه بلند تر جيغ می كشيدم ،خود به خود قدمی به
عقب برداشتم ،می ديدم كه سايه های اطرافم بيشتر میشن .
انگار كه مورد محاصره قرار گرفته باشم ،حلقه ی اطرافم تنگ و تنگ تر می
شد و متعاقبش نفس كشيدن برام رو سخت تر میكرد؛ مثل كسی بودم كه از
بی هوايی داره جون میده ،لب هام مثل چوب خشک شده بود ،اولين اسمی
كه به زحمت صدا زدم فرهود بود ،اما راه نجاتی پيدا نشد .عماد و امير حسين
رو هم صدا زدم اما حلقه همچنان تنگ و تنگ تر می شد ،سياهی تمام اطرافم
رو پر كرده بود ،واقعا داشتم جون می دادم! چشم هام روی هم افتاد ،صورت
درخشان مادرم رو برای لحظه ای حس كردم .با تسبيح سفيدش داشت ذكر
می گفت ،لبخند روی لب هام نشست و آروم صداش زدم .
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با همون آرامش نگاهم كرد ،تصويرش داشت دور می شد ،انگار كه سياهی ها
داشتن اون رو هم احاطه می كردن .تسبيحش رو به طرفم انداخت
به قلبت رجوع كن مستانه ،به قلبت .تسبيح انگار به سينه ام خورد و با تمام توانم فرياد زدم
بسم اهلل الرحمن الرحيم .صدای جيغ خفيفی شنيدم و بعد همه تاريکی ها رفت .زانو هام سست شد و
روی زمين افتادم .امير حسين هم رنگ پريده كنار من روی زانو خم شد ،عماد
زود شمع رو فوت كرد و كتاب رو بست .فرهود به طرفم چرخيد ،انگار كه
نيروی اون هم تحليل رفته بود
با گام های آهسته به سمتم اومد و كمک كرد تا بلند بشم ،بدون هيچ مقاومتی
كمکش رو قبول كردم و پشت سرش راه افتادم ،وارد حياط كه شديم .
مثل ماهی كه از آب بيرون افتاده باشه با تمام توان هوا رو به ريه هام كشيدم.
توان ايستادن نداشتم و كف حياط نشستم ،سردی موزاييک ها به تنم می
نشست و حالم رو بهتر می كرد .عماد و امير حسين هم از زير زمين خارج
شدن ،حال اون ها هم دست كمی از ما نداشت .فرهود كنارم ايستاد :
-حالت خوبه مستانه؟

163

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

توان پاسخگويی نداشتم و سرم رو به نشونه ی بله باال و پايين كردم .فرهود
سمت اميرحسين و عماد رفت و حال اون ها رو هم جويا شد .و بعد رو كرد به
امير حسين و پرسيد :
پس چرا اينطوری شد؟امير دستی داخل موهاش كشيد ،كالفگی از ظاهرش پيدا بود ،امير جوابی نداد
و عماد لب باز كرد
نبايد توی زير زمين اون هم بدون نشونه انجامش میداديم .فرهود با شنيدن حرف های عماد اخم هاش توی هم گره خورد و جلوی امير
حسين ايستاد
هنوز همون پسر يک دنده و لجبازی بودی كه هستی ،گفتم داخل زير زميننباشه ،اما تو كله شق حرف خودت رو زدی ،می خوای چی رو ثابت كنی امير؟
حس انتقام كه جلوی ديدت رو بگيره ديگه خدا رو بنده نيستی .
امير حسين دستی روی سينه ی فرهود گذاشت و اون رو به عقب هول داد :
بسه تو هم باز رفتی روی منبر ،نمیدونستم اينطوری میشه .فرهود چشم درشت كرد :
منبر چيه!؟ يه نگاه به مستانه بنداز ،می خوای مستانه رو هم مثل صنمقربانی كنی؟
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تا اين حرف رو زد ،اخم های امير حسين تو هم گره خورد ،عماد هم قدمی به
جلو گذاشت ،يقه ی فرهود توسط دست های امير حسين توی مشت گرفته
شد و از بين دندون های قفل شدهاش غريد
میدونی صنم خط قرمزه منه ،قبال بهت توصيه كردم اطراف خط قرمزمنباش .
فرهود پيشونيش رو به حالت جنگ به پيشونی امير حسين چسبوند :
آره ،همين توصيه ها رو كردی كه االن اون دختر طفل معصوم سينه یقبرستون خوابيده .
با اين حرف فرهود روی دست امير حسين زد و ازش جدا شد ،امير حسين
دستی داخل موهاش فرو و اخم كرده به فرهود نگاه كرد :
دردت چيه فرهود؟ هنوزم از من كينه داری چون صنم من رو خواست و تورو نه!؟ چرا نمی خوای بفهمی منم عاشقش بودم؟ من بازيش ندادم .هردو برای
نجاتش رفتيم تو دل دادی بهش اون دل داد به من .منم ...
فرهود ميون حرفش پريد و دستش رو تو هوا پرتاب كرد :
تو هم دوسش داشتی ،ولی اگر اون روز حرف های عماد رو قبول می كردیاون قضيه پيش نمی اومد .كه صنم تحمل نکنه و جونش رو از دست بده ،يادت
نره دقيقا االن زمان تکرار شد ،فقط مستانه قوی تر بود .
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از حرف های بی سرو تهی كه میزدن سر در نمی آوردم ،حالم كمی مساعد
شده بود كه صدام رو باال بردم :
بسه ديگه! خجالت بکشيد ،يکی به من بگه اينجا چه خبره؟پارچه سياهی جلوی چشم هام قرار گرفت ،ترسيده كمی عقب رفتم كه قامت
عماد رو ديدم
بگير روسريت رو سرت كن ،وقتی تو زير زمين اون اتفاق افتاد از سرت كندهشد .
دستم سمت موهام رفت ،و تازه متوجه بیحجابيم شدم ،روسری رو از عماد
گرفتم و در حالی كه ازش تشکر میكردم روی سرم انداختم ،اينبار با لحن
ماليم تری سوالم رو تکرار كردم :
میشه يه نفر به من بگه اينجا چه خبره؟عماد كنارم نشست و به امير و فرهود نگاه كرد
گذشته ها رو ول كنيد .تموم شده .مستانه خانم بايد بگم متاسفانه وضعيت از اونچه كه فکر می كنيم بدتره،
نمیدونم چقدر نگاهت تحمل آورد و ديدی ولی اگر ديده باشی وقتی امير
قيچی رو بست ،اتفاقاتی افتاد .معموال بعد از انجام اون كار جن تسخير میشه
و همه چيز تمام! اما اينبار نشد چون قدرتشون زياده ،انگار چند تا قبيلهان!
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ديگه نمیشه اينطوری باهاشون مقابله كرد ،ما هم بايد مجهز باشيم ،اين ها از
چند دسته كه مراقب و نگهبان اون رئيسشون هستن و بقاشون به آزاد بودن
اون بنده .ما بايد اين مراقب ها رو دور كنيم كه بعضياشون به گنج و چيز های
ديگه عالقه های خاصی دارن ،كه بايد تا حد امکان اين وسايل رو داشته باشيم
كه بتونيم به اون رئيسشون برسيم و همه چيز رو تموم كنيم .
سرم رو به نشونه ی فهميدن تکون دادم اما سواالت زيادی توی ذهنم مانور
می داد
حاال چی میشه؟با لحنی كه سعی در آروم كردن من داشت ،گفت :
يه راهی پيدا میشه ،راستی يه سوال! هر كسی توی اين وضعيتی كه براشپيش اومده قرار بگيره ،نجات پيدا كردن ازش خيلی دشواره تو چطور تونستی
راه نجات پيدا كنی؟
از ياد آوری صورت مهربون مادرم ،اشک تو چشم هام حلقه زد
داشتم جون میدادم ،اما لحظهی آخر مادرم رو ديدم كه بهم گفت به قلبترجوع كن ،با تمام توانم خدا رو صدا زدم .
عماد لبخند مهربونی زد و دست روی زانوهاش گذاشت و بلند شد :
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خوبه پس يه ناجی هم تو اين راه داريم كه توی تنگناها بهت كمک برسونه،تو دختر شجاعی هستی .
و رو به اميرحسين ادامه داد :
امير پاشو ما هم بريم كه االن پدر و برادرش میرسن .امير سرش رو ريز تکون داد ،وقتی از كنارم رد شد با صدای ضعيفی
"متاسفم"ی گفت و رفت .نگاهم رو به فرهود دادم كه به ديوار تکيه داده بود
فرهود بين تو و امير حسين چی بوده؟ صنم كيه؟تکيه اش رو از ديوار گرفت و راه افتاد ،آروم اسمش رو صدا زدم كه از حركت
ايستاد
صنم يکی بود مثل تو ،از طريق يکی از دوستام من رو شناخت ،ازمون كمکخواست ،دختر معصومی بود ،همراه امير و عماد سعی كرديم كمکش كنيم،
من اين بين بهش دل باختم اما اون امير رو دوست داشت .توی همچين روزی
مثل همين اتفاقی كه برای تو افتاد برای اونم رخ داد و ما صنم رو از دست
داديم .
اونم گفتن خود كشی بوده ،نمیدونستيم كه قدرتشون زياده ،عماد تذكر داد
ولی امير ...
دهنم از تعجب باز موند و از جام بلند شدم و روبه روی فرهود قرار گرفتم .
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يعنی تو هم ...لبخند محوی زد و سرش رو تکون داد :
من هم يه زمانی كارم احضار روح و تسخيرشون بود ،ولی بعد از اون ماجراديگه سمتش نرفتم .ببخشيد حالم خوش نيست من میرم .
سالنه سالنه از حياط گذشت و من خيره به قامت مردی بودم كه انگار بار
سنگينی رو به دوش می كشيد ،هيچ وقت فکر نمی كردم كه فرهود روزی
طعم دوست داشتن رو چشيده باشه و حاال غم از دست دادن يار رو تو سينه
داشته باشه .من فرهود رو نشناختم و نمی دونستم كه راز های مگوی زيادی
رو با خودش حمل می كرده .
***
از اون روز به بعد ديگه پسرها رو نديدم ،عجيب اينکه بر خالف هميشه حتی
فرهود هم با من تماس نمیگرفت .ماجرای نشونه برام معما شده بود و با اينکه
پسرها همه جا رو گشته بودند و نتيجه نگرفته بودند ،من اما هر روز به قصد
گشتن زيرزمين تو حياط میرفتم ولی جرات پا گذاشتن به اونجا رو نداشتم و
فقط به درش نگاه میكردم؛ بارها عزمم رو جزم كردم تا وارد زيرزمين بشم اما
هربار نيرويی مانع میشد و منصرفم میكرد .
تو اين مدت آزار و اذيتی برای من نداشتند ولی جور ديگهای حضورشون رو
اعالم میكردن؛ روشن شدن ناگهانی تلويزيون ،باز شدن دوش حموم ،گم شدن
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وسايلهام ،صدای به هم خوردن ظرف و ظروفی كه از آشپزخونه شنيده
میشد ،صدای جشن و پايکوبیهاشون موقع خواب ،حتی يکبار صدای نفس
كشيدنشون رو زير گوشم شنيده بودم ...
همهی اينها من رو تو پيدا كردن نشونه مصممتر میكرد ،چند بار با خودم
گفتم "اينا كه ديگه با من كاری ندارن ،بیخيال نشونه" اما حس كردن جای
خالی مادرم و ترس از دست دادن پدرم من رو به پيدا كردن نشونه سوق
میداد .
يکبار كه تا پشت در زيرزمين رفته بودم فکری به ذهنم رسيد ،با دو باال رفتم و
"چهار قل" رو روی كاغذ نوشتم و تو جيبم گذاشتم ،انگار اون سوره ها برام
قوت قلب و سپری در برابر اونها بود .
با دست آروم در زير زمين رو هول دادم و با اولين قدمی كه داخل گذاشتم
"بسماهلل الرحمن الرحيم"ی گفتم و به اطراف نگاه كردم ،مردد بودم كه از
جلوی در زيرزمين شروع كنم يا آخرش؟ وقتی به انتهای زيرزمين نگاه
میكردم وحشت زده میگفتم "نه از همين جلوی در شروع میكنم" اما
لحظهای بعد به خودم گفتم "چه فرقی میكنه؟ باالخره كه بايد به تهش
برسی!" و باز به خودم نهيب میزدم "تا وقت رو از دست ندادی زودتر دست به
كار شو "...
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مدام يه چشمم به ساعت مچيم بود و يه چشمم دنبال چيز عجيب و غريب به
اسم نشونه! هرچند وسايلهای زيرزمين همه به چشمم عجيب و غريب
میاومدن ،چرا كه مادر من جز همون تخت چوبی كه گويا يادگار پدر پدرم
بود ،اهل نگه داشتن اين وسايل نبود! مثال كمد فلزی توسی رنگی كه توش پر
از لباسهای تا شده بود و از بوی تندی كه میدادن ،میشد به وجود نفتالين
البالی لباس پی برد؛ يا كتابخونهای كه توش پر از كتابهای تاريخی و فلسفی
بود كه من ياد نداشتم هيچوقت ازشون حرفی به ميون اومده باشه ...
با خودم قرار گذاشته بودم كه هر روز پنج دقيقه بگردم و تو اين مدت هم ورد
زبونم "اعوذ باهلل من الشيطان رجيم" بود .و حاال تو ششمين روز ماجراجوييم
بودم و هنوز به نتيجهای نرسيده بودم ،با دراور زهوار در رفتهای مواجه شدم،
مسلما چيز به درد بخوری پيدا نمیكردم اما برای اينکه كم كاری نکرده باشم
نشستم و آخرين كشو رو بيرون كشيدم ،پر از پوشه و زونکنهای قطور بود كه
مطمئن بودم عجيب و غريبه ،چون هيچکدوم از اعضای خانواده كارمند نبودند
كه به اونها نياز داشته باشن ،يکی از زونکن ها رو برداشتم و باال رفتم تا توی
اتاق خودم با دقت برگه های داخلش رو بررسی كنم ...
اون زونکن ها هم حاوی يه سری اوراق به درد نخور كه نوشتههاش همه به
زبون فرانسه بود و چيزی سر در نمیآوردم .
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از اين به بعد كارم اين شده بود كه اول قسمتی رو میگشتم ،زمان كه به پايان
میرسيد يکی از پوشهها يا زونکن ها رو برمیداشتم و باال میاومدم ،روزهای
آخر تا اونجايی كه دستم توان نگهداری وزن زونکنها رو داشت ،با خودم حمل
میكردم تا كارم سريعتر تموم بشه اما همچنان دست خالی بودم ،هفدهمين
روز از جستجوم میگذشت و حاال به انتهای زيرزمين رسيده بودم و فقط يکی
از كشوهای دراور باقی مونده بود؛ به جرات میتونم بگم يه گردگيری كامل
كردم و تمام خاك و تار عنکبوتهای وسايل زير زمين هم گرفته شده بود .
روز هجدهم بود كه وقت به پايان رسيد و من همچنان تالشم رو بینتيجه
ديدم ،عصبانی پا زمين كوبيدم و با صدای بلند غر زدم :
اه ...چرا مثل آدم حرف نزدی؟ بابا منظورت از زير خونهاتون رو واضحمیگفتی ،میمردی؟ حتما من بايد اينجا از ترس سکته بزنم؟ میدونی اين
مدت چقدر ترسيدم و آدرنالين خون از دست دادم؟ !
صدای كسی رو شنيدم كه عصبانی نفس عميقی كشيد ،اينقدر واضح بود كه
شک نداشتم تو همين زيرزمين اتفاق افتاد! دست روی قلبم گذاشتم :
اعوذ باهلل من الشيطان رجيم ،بسماهلل الرحمن الرحيم ...و همونطور كه با صدای بلند تکرار میكردم به قصد خارج شدن به طرف در
رفتم ،يادم افتاد از كشو پوشهها رو بردارم ،با عجله كشو رو بيرون كشيدم و
پوشهها رو برمیداشتم و روی ساعد دستم میچيدم كه با برداشتن آخرين
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پوشه ،چشمم به صندوق فلزی كوچکی افتاد ،آب دهنم رو قورت دادم و اون رو
هم برداشتم و بدون بستن كشو از زيرزمين خارج شدم .
نمیدونم چرا وقتی به اتاقم رسيدم نفسنفس میزدم؟ از ترس بود؟ خودم كه
يادم نمیاومد دويده باشم !
پوشه ها رو روی ميز رها كردم و سراغ صندوق رفتم ،درش قفل بود ،يه قفل
قديمی زنگ زده كه آه از نهادم بلند كرد !
حاال بايد دنبال كليدش میگشتم؟! نه خدايا توان ندارم ،اصال حرفهی كليد
سازی برای اينجور مواقع به وجود اومده ،اما ...اما اگر چيز با ارزشی توش باشه
چی؟ نشستم و درمونده به صندوق نگاه كردم ،انگار صندوق حرفم رو
میفهميد كه با پشت دستم بهش ضربه زدم و ناليدم :
حاال تو اگه قفل نبودی چی میشد؟ يا اصال كليدت هم روت بود ،ما كهكاری بهت نداشتيم ،خودت هم اون زيرميرا قايم شده بودی كسی
نمیديدتت ...اه !
يهو ياد ماهان افتادم كه يک بار كليد قفل مغازه گم شده بود و قفل رو شکسته
بودند ،اما با چی؟ كاش میتونستم بپرسم ،ولی اگه میپرسيدم سمج میشد كه
چرا پرسيدم؟ يهو فکری به ذهنم رسيد ،راهش رو فهميدم! فرهود ...
به گوشيم چنگ زدم و شمارهاش رو گرفتم ،اما خاموش بود! بهش پيام دادم
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"به من زنگ بزن ،كارم واجبه "
حاال بايد منتظر میموندم تا گوشی رو روشن كنه و پيامم رو ببينه ،ديگه به
پوشهها توجهی نکردم و سرم رو با كار خونه گرم كردم ،بماند كه تو حين انجام
كار فضا سنگين بود و حس میكردم كسی نگاهم میكنه ...
تا ده شب خبری از فرهود نشد و منی كه هميشه عجول بودم تا االن هم
خيلی خوب صبوری كرده بودم .شام میخورديم كه يادم افتاد يکبار كه فرهود
شارژ گوشيش تموم شده بود از گوشی عماد با من تماس گرفته بود ،از عماد
هم میشد كمک گرفت !
از اين فکر ذوق زده شدم ،جوری كه قاشقی رو كه تو دهنم بردم رو ثابت نگه
داشته بودم و با چشمهای درشت اطراف رو نگاه میكردم ،انگار ماهان من رو
زير نظر گرفته بود ،در حالی كه ليوانش رو پر از آب میكرد چشمک زد :
چی شد يهو؟قاشق رو بيرون كشيدم :
هيچی ،چطور؟ليوان رو به لبش نزديک كرد :
به چی فکر میكردی؟لبهام رو غنچه كردم :
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به هيچیابروهاش باال پريد :
انگار برای خودت جوك تعريف كردی ،همچين سرحال زدیو ادای من رو در آورد ،وای! فکر نمیكردم اينقدر تابلو باشم! خنديدم :
ياد يه چيزی افتادم ،خندهام گرفتو دستم رو روی دست بابا گذاشتم و ادامه دادم :
بابا يادته ماهان كليد مغازه رو گم كرده بود؟بابا دور دهنش رو با دستمال پاك كرد :
بله بابای خدا بيامرزم اومد جلوی چشمم تا اون قفل رو شکستيمداشتم به هدفم نزديک میشدم ،باز هم خنديدم :
چقدر ماهان رو دعوا كرديد ،يادتونه میخواستيد بزنيدش ماهان فرارمیكرد؟ واااای صحنهی جالبی بود ،ماهان بدو بابا بدو
و با دستم با فاصله از ميز دايره میكشيدم ،ماهان كه بهش برخورده بود
دهنش رو كج كرد :
-هرهرهر ،االن ياد اون افتادی؟
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در حالی كه میخنديدم دستم رو به نشونهی "آره" تو هوا تکون دادم ،ماهان
حرصی ته موندهی ليوان آبش رو به صورتم پاشيد :
كجای اين خنده داره؟ من كه میدونم الکی میخندی ...يک لحظه جا خوردم ،اما خودم رو نباختم و دستی به صورتم كشيدم تا هم
خيسی صورتم رو پاك كنم ،هم به خودم مسلط بشم؛ ماهان به شوخی زير لب
ناسزايی نثارم كرد كه كف دستم رو به طرفش گرفتم و "ببخشيد ،ببخشيد"ی
گفتم و ادامه دادم :
راستی چطوری اون قفل رو باز كرديد؟بابا خونسرد جواب داد :
با انبر يا قيچی آهن بر ...دقيق نمیدونم واسه اينکه گير نمیآوردم عصبانیشدم كه مغازه بغلی برام پيدا كرد
ماهان اما دستش رو به طرفم دراز كرد :
به تو چه! فضولی؟من اما به جوابم رسيده بودم ،پس دوباره "ببخشيد ،ببخشيد"ی گفتم و غذام
رو خوردم.
در سکوت مشغول خوردن ادامه ی غذامون شديم ،بابا خيلی زود از سر ميز
بلند شد و به اتاقش رفت .منتظر بودم كه ماهان هم زود تر بره تا سريع بعد از
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جمع كردن ميز و شستن ظرف ها به اتاقم برم و ترتيب باز كردن قفل رو بدم.
هرطور كه هست بايد امشب اين قفل باز بشه .حواسم نبود كه از كی دارم به
جای خوردن غذام باهاش بازی بازی می كنم .ماهان بعد از ريختن يک ليوان
آب برای خودش نگاهی به من انداخت :
االن تو چه فکری هستی؟گيج نگاهش كردم اما موضع خودم را از دست ندادم :
به اين فکر می كردم كه خيلی بده مرد فضول باشهليوان رو محکم روی ميز قرار داد و با چشمهای ريز شده گفت :
يعنی االن من فضولم؟از روی صندلی بلند شدم و در حال جمع كردن ظروف بودم :
چرا از من می پرسی؟ هركس خودش رو بهتر از ديگران میشناسهمستانه !با تشری كه زد از آشپزخونه بيرون رفت و خنده های من بود كه فضای
آشپزخونه رو پر كرده بود .
اما سريع لبخندم رو خوردم و تند تند مشغول تميز كاری شدم .شستن و جمع
كردن ظرف ها نيم ساعتی وقتم رو گرفت .
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بعد از تموم شدن غذا ظرفها رو شستم و خشک كردم .دستهای خيسم رو با
لباسم پاك كردم و به طرف يکی از كشو ها رفتم تا شايد انبری چيزی پيدا
كردم ...
اما اون جا چيزی نبود .تقريبا به طرف اتاقم پرواز كردم
يه كم با صندوق ور رفتم ،قفلش خيلی سفت و سخت تر از اونی بود كه راحت
باز بشه !
گوشی رو برداشتم تا با عماد تماس بگيرم ...يک بوق ،دو بوق ،سه بوق ...
كالفه از جواب ندادنش گوشی رو روی تخت پرت كردم .بايد خودم دست به
كار می شدم .در اتاق رو باز كردم ،ماهان رو كاناپه نشسته بود و تلوزيون تماشا
می كرد .پوفی كشيدم و برگشتم تو اتاق .من نمی دونم چرا اين برادر من
امشب قصد خواب نداره !
دست رو دست گذاشتن بی فايده بود! با فکری كه به سرم زد بلند شدم و از
اتاق بيرون رفتم .ماهان تا منو ديد ابرويی باال انداخت :
هنوز نخوابيدی؟می خوام آب بخورم داداش ."آهان"ی گفت و مشغول تماشای فيلم شد .پوفی كشيدم و وارد آشپزخونه
شدم .
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از كشو پايين كه مخصوص ابزارآالت بود ،انبر دست رو برداشتم و گذاشتم تو
كش شلوارم ،خوشبختانه لباسم گشاد و بلند بود و ديده نمی شد .خوشحال از
موفقيت آميز بودن عمليات! سريع به اتاقم برگشتم .
با انبر افتادم به جون قفل صندوق ...تقريبا نيم ساعت باهاش كلنجار رفتم اما
هيچ جور باز نمی شد! ديگه عصبانی و صبرم لبريز شده بود! بايد فردا برم خونه
فرهود و ازش كمک بگيرم .با فکر به اين موضوع با ذهنی آشفته به خواب
رفتم ...
***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com

با هزار بدبختی و كلک و اينکه میخوام برم و دلم گرفته از بابا ماشين گرفته
بودم تا زودتر به خونه ی فرهود برم و حاال جلوی خونه فرهود ايستاده بودم و
منتظر تا در رو باز كنه! نا اميد دوباره زنگ زدم و منتظر شدم ...
وقتی خبری نشد كالفه شونه ای باال انداختم و عقب گرد كردم ...
مستاصل بودم و چاره ای جز پناه بردن به عماد نداشتم ،مجبور شدم خودم
تنها به خونه عماد برم .
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سوار ماشين شدم و به طرف خونه عماد به راه افتادم .خوشبختانه خونه عماد
نزديک به خونه فرهود بود و زياد تو مسير نبودم! پنج دقيقه بعد جلوی در
خونه عماد بودم .
دستمو بردم باال زنگ بزنم كه همون موقع در باز شد و تو دو جفت تيله مشکی
گم شدم؛ انتظار هركس ديگهای رو داشتم جز اين! نمی دونم چرا حرارت بدنم
باال رفت؟
كاری داشتی؟با صدای امير حسين كه اين حرف رو زد سرم رو باال آوردم .
سالم ...اوم ...نه ،يعنی بله با عماد كار داشتم !كالفه از اينکه دست و پام رو گم كرده بودم اخمی كردم! صدای پوزخندش رو
شنيدم :
خونه نيست .حاال می شه بری كنار می خوام رد بشم !نگاهی به فاصله بينمون كه خيلی كم بود كردم و سريع كنار رفتم .خواست
درو ببنده كه با صدای من متوقف شد .
ببخشيد ولی من كار مهمی دارم كه بايد به عماد يا فرهود بگم ازهيچکدومشون خبری نيست! شما نمی دونی كجان؟
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عجيب بود ،امير حسينی كه تا چند روز پيش باهاش سر جنگ داشتم حاال
شده بود "شما" .با اخمی كه هميشه چاشنی صورتش بود زير چشمی نگاهم
كرد .
چی كارشون داری؟ !ماجرای صندوق رو براش تعريف كردم .دستی به صورت بدون ريشش كشيد :
االن صندوق پيشته؟ !آره تو ماشين .خوبه .می ريم خونه من اونجا يه كاريش می كنم .بعد از اين حرف با گفتن "دنبال من بيا" به سمت ماشينش رفت و سوار شد.
پوفی كشيدم! چقدر خشن و غده! بدبخت زنش .ولی از طرفی به نظر من
اينجور آدما كه با همه بد اخالقن با زنشون خيلی خوبن !
چشم هام رو تو هوا چرخوندم "آخه به تو چه مستانه سرت به كار خودت
باشه "
نمی خوای سوار بشی؟ چرا اونجا ايستادی به من نگاه می كنی؟زير لب به خودم ناسزايی گفتم و سوار ماشينم شدم ...
بيست دقيقه ای تو راه بوديم ،فکر نمی كردم خونه امير اينقدر با خونهی عماد
فاصله داشته باشه !
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باالخره رسيديم .پياده شدم و چادرم رو روی سرم مرتب كردم .صندوق رو از
طرف ديگه ماشين برداشتم و رفتم سمت امير كه منتظر من جلوی در خونه
ايستاده بود .
وارد خونه شديم ،رو اولين مبل نشستم و صندوق رو كنارم گذاشتم .مقابلم
نشست و دستش رو به طرفم دراز كرد :
صندوق رو بده ،خودت هم برو تو اتاق تا نگفتم بيرون نياابروهام از تعجب باال پريد !
چرا؟بی حوصله تر از هميشه به نظر می رسيد .
اگه خيلی دلت می خواد بدونی می گم ،می خوام موكلم رو ظاهر كنم وبفرستمش دنبال كليد
"باشه"ای گفتم ،با دستش به اتاقی كه رنگ درش با در ديگه فرق میكرد و
مشکی بود اشاره ای كرد ،من هم بدون حرف به طرف اتاق رفتم .در رو كه باز
كردم مبهوت شدم! عکس های اميرحسين با نيم تنه ی لخت روی ديوار بود،
شايد تقريبا پنج ،شش عکس با زوايا و مدل های مختلف ...نمیدونم چند
دقيقه بود كه به عکس ها خيره بودم و نمیتونستم ازشون چشم بردارم! چنان
محو عکس ها بودم كه اصال به مدل چيدمان اتاق نگاه نکردم .در با صدای
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آرومی باز شد .سريع به طرف در برگشتم ،اميرحسين دستهاش رو توی
جيبش برد :
خيلی خوب! صندوقچه باز شده ...وسط حرفش پريدم :
خب ،خب ،توش چى بود؟ !لبخندى محو روى لبش نقش بست
توى اين چند مالقاتی كه با هم داشتيم ،بيشتر از ده بار بهت گفتم وسطحرف من نپر ،خانوم كوچولو
با تعجب نگاهش كردم ،اين امير حسين بود؟! يا بِسْم اهلل! نکنه جنى شده؟!
چند تا سرفه ى مصلحتى كرد و دوباره اخماش رو توى هم برد
خب مى گفتم ،در صندوقچه باز شد ،چند تا ورق توى صندوق بود كهمحتواش مى تونه كمک خوبى بهمون كنه ،ولى بايد عماد هم باشه
با شوق از اينکه يه راه پيدا شده بود نگاهش كردم :
خب بگيد عماد بيادانگشتش رو به طرفم گرفت و جايی تو هوا ضربه زد :
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آفرين باهوش! چرا به فکر خودم نرسيد؟ حاال خوبه خونهاش اومدى و ديدىنيست
حالت متفکرى به خودم گرفتم :
حاال كجا هست؟! كی مياد؟امير حسين دستى دور لبش كشيد تا خندش رو پنهان كنه
شمال رفته ،نمیدونم كی مياد فضول نيستم !منظورش از فضول من بودم؟! ابروهام رو باال دادم و با سرتقى اخمام رو توی
هم كردم :
فضول اصال واژه ى قشنگى نيست ،كنجکاو بهترهسرش رو برگردوند و با صدايى كه آثار خنده درش بود گفت :
خب ديگه بهتره بريمو جلوتر رفت ،دنبالش راه افتادم ،در رو باز كرد و منتظر شد اول من خارج
بشم .با قدم های آرام و كنجکاو از كنارش رد شدم .بوی عطرش هوش از سر
آدم میبرد! از روی ميز صندقچه رو برداشتم و درش رو باز كردم ،كاغذ رو
بيرون كشيدم و با تعجب به نوشته های روی كاغذ چشم دوختم هيچی سر در
نياوردم .با صدای اميرحسين به طرفش برگشتم :
بريم ببينيم با اين صندوق چه میش كرد؟184
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خبری از لبخند چند دقيقه قبلش نبود و اخمی بين دو ابروش نشونده بود.
ولی از حق نگذريم اخم كردن هم بهش می اومد .به طرفم اومد و صندقچه رو
از دستم گرفت و جلوتر از من به طرف در رفت ،هوفی كردم و پشت سرش راه
افتادم .
داخل اتومبيل كه نشستيم ،سوييچ رو سر جای خودش گذاشتم؛ اما هنوز
ماشين رو روشن نکرده بودم كه با لحن تندی پرسيد :
كجا؟ !متعجب بهش نگاه كردم ،اما بعد از چند لحظه اخم هام تو هم رفت و من هم
مثل خودش با تندی گفتم :
خب از كجا بدونم مقصد كجاست؟ !سر انگشتهاش رو به هم چسبوند :
وقتی چيزی رو نمی دونی در موردش بپرس .اين سرخود رفتار كردن ها ...مکثی كرد و روش رو به طرف پنجره برگردوند .مبهوت نگاهش كردم و
ناخودآگاه از فکرم گذشت كه چه قدر اين لحن دستوری برام آشناست .انگار
گوشم به شنيدنش عادت داشت ولی هرچی به ذهنم فشار آوردم چيزی يادم
نيومد .دوباره رو به من كرد و اين بار ،آروم تر از قبل پرسيد :
امروز برنامه ی خاصی داری؟185
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ابروهام باال رفت :
چه طور؟جواب من رو بده .كمی فکر كردم و گفتم :
دوتا كالس دارم اما خيلی مهم نيستن .می تونم نرم .فکر كردم حتما موضوع مهمی بايد باشه" ،خوبه"ای گفت و دستش به سمت
كمربند رفت و اون رو بست :
پس راه بيفت .پوزخند محوی روی لب هام نشست و با حالت نظامی گفتم :
كجا برم قربان؟اميرحسين هم از لحنم لبخند زد؛ اما خيلی زود جمعش كرد و جدی گفت :
بريم يه كم توی شهر دور دور كنيم !چشم هام چهارتا شد !
يعنی چی؟ !خنده ش رو قورت داد و با پرخاش گفت :
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منظورم گردش و تفريح نبود! الزمه يکی دو جا بريم كه بتونيم اين نوشته هارو دقيق رمز گشايی كنيم .اين جوری وقتی عماد برگشت ،وقتمون برای اين
كار تلف نمیشه .
اگه كارم گيرش نبود ،همون جا سرش رو به داشبورد می كوبيدم ،و يا يکی از
فنون دفاعی رو كه ياد گرفته بودم ،روش پياده می كردم! حاضر بودم قسم
بخورم كه به عمد ،از اون كلمه استفاده كرده بود كه من رو مسخره كنه !
بدون فکر تشر زدم :
خب جنابعالی نمیتونين خودتون تشريف ببرين دور دور؟ !لب هاش رو به هم فشار داد و خيره به رو به رو گفت :
نه! چون اين كار تو و مشکل توئه ،حاال اگه می خوای حركت كن كه بگمكجا بايد بری .
هنوز از درون می جوشيدم؛ اما تصميم گرفتم به حسم بی اعتنا باشم .مطمئن
بودم خيلی زود كارم باهاش تموم میشه و بعد ،برای هميشه از شرش راحت
میشم! ماشين رو روشن كردم و راه افتادم؛ و با فکر به اين كه بايد از مهسا يا
يکی ديگه بخوام جزوه ی اون جلسه رو برام كپی كنه ،وارد بزرگراه شدم .
پخش ماشين رو روشن كردم تا آرامش دوباره بهم برگرده ،از دست اين مردك
مغرور حسابی حرصی شده بودم ،همينطور بزرگراه رو جلو می رفتم و
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نميدونستم كه مقصد كجاست ،احساس می كردم كه واقعا دور دور اومديم ،پام
رو روی گاز فشار می دادم و ماشين كناريم به هوای كورس گذاشتن شيشه
اش رو پايين كشيد و بشکنی زد و انگشت اشاره اش رو به جلو گرفت،
پوزخندی زدم و برو بابايی حواله اش كردم ،شيشه رو باال كشيدم و به امير
حسين نگاه كردم ،با چشم های ريز شده نگاهم می كرد ،طلبکار پرسيدم :
مشکلی هست؟براندازم كرد و سرش رو سمت ديگه چرخوند ،صدام كمی باال رفت :
حضرت آقا میشه بفرماييد كجا تشريف ببرم؟نگاهم كرد و سرش رو كمی كج كرد ،بشکنی زد و با انگشت شستش به شيشه
كناری اشاره زد ،چرا امروز همه با اين روش حرف میزدن؟ نکنه مود شده؟ !
چيه؟ شما هم بشکن میزنی !بزن كنارنگاه متعجب به اميرحسين و بزرگراه در گردش بود :
برای چی؟ انگار نمیبينين تو بزرگراهيم .میبينم ولی بزن كنار ،زياد طول نمیكشه .ماشين رو سمت گارد ريل ها بردم و توقف كردم ،به در اشاره كرد :
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قفل مركزی رو بزن در ها باز شه؟برای چی؟می خوام پياده شم .چشم هام از تعجب گرد شد ،مبهوت گفتم :
اينجا بايد پياده شيم؟شما نه منچرا؟چون نمی خوام كسی طلبی از من داشته باشه و با يه لحن طلب كارانه باهامحرف بزنه ،خانوم نمیدونی بدون! اگر توی اين ماشينم به خاطر كار و مشکل
شماست ،بنده نه مشکلی دارم نه كاری .
آب دهنم رو قورت دادم ،اخم های در هم و فک منقبضش واقعا می ترسوندم،
از طرفی هم شرمنده بودم و متوجه اشتباهم شدم؛ لبم رو از داخل گاز گرفتم و
مردمک هام رو يک دور چرخوندم و با لحنی نرم گفتم :
ببخشيد ،حواسم نبود ،يعنی اين روزها خيلی تحت فشارم شما ببخش .خيره نگاهم كرد ،چشمهاش برقی زد ،سرم رو پايين انداختم و لب پايينم رو به
جلو فرستادم
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راه بيفت .ذوق زده سرم رو بلند كردم ،كه خشک و جدی به جلو خيره شده بود
الزم نيست حرفی بزنی راه بيفت ."چشم"ی گفتم و راه افتادم ،آدرس داد و سمت جايی كه گفت رفتيم ،يک
محله قديمی توی پايين شهر ...تو كوچه پس كوچهها میرفتم كه گفت :
همينجا پارك كن ،بقيهاش رو پياده میريمبه زحمت جايی رو پيدا و پارك كردم و پياده شديم ،به در و ديوار سيمانی
نگاه می كردم ،بافت كهنه ای داشت و معلوم بود قشر پر درآمدی اينحا زندگی
نمیكنن .
اينجا كجاست اومديمكم سوال كن و راهت رو برو"ايش" آرومی گفتم و پشت سرش راه افتادم ،به قامت بلند و شونه های
پهنش نگاه كردم ،اگر توانايی داشتم با مشت يا چوبی به پشتش می كوبيدم تا
حرصم خالی بشه ،نفس عميقی كشيدم كه عطر شيرينش بينيم رو پر كرد و
اعتراف كردم "هر كس اين بو به دماغش بخوره كتک زدن رو يادش میره "
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داخل كوچه تنگ و تاريکی رفتيم كه بن بست بود و انتهای بن بست در قهوه
ای خود نمايی می كرد ،سمت در رفت و زنگ قديمی بلبلی به صدا در اومد،
نگاهی به اميرحسين انداختم
اينجاست؟بدون اينکه نگاهم كنه جواب داد :
با اجازهاتونفکر نمی كنی االن شما طلب كاری؟ !نگاهی به سر تا پام انداخت و به صورتم نگاه كرد لب باز كرد حرفی بزنه ،كه
صدايی از اون طرف در پرسيد :
كيه؟نگاه از من گرفت و صدا بلند كرد :
ارشک سومم .دهنم باز موند ،نفهميدم كی امير تبديل به ارشک شد ،نگاهش رو بهم دوخت
-جمع كن خودت رو ،اسم رمزه
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سرم رو ريز تکون دادم كه در با صدا باز شد و قامت پير مرد خميده ای كه
عينک های ته استکانيش و سيگار كنج لبش بيشتر از همه به چشم می
خورد .
وارد شديم ،ايستادم و با چرخوندن مردمک های چشمم به اطراف نگاه كردم،
يک حياط نسبتا كوچکی كه سمت چپ يک دستشويی وجود داشت و درش
باز بود و به همين دليل بوی ناخوشايندی مشامم رو به بازی می گرفت ،سمت
راست هم چند آهن ،شيشه و آجر قرار داشت .همونطور ايستاده بودم كه
اميرحسين لبه ی چادرم رو گرفت و من رو به جلو هدايت كرد ،دوشادوش هم
وارد سالن شديم .به اطراف نگاهى كردم ،يه سالن حدودا صد مترى كه پر بود
از وسايل خيلی قديمى و البته زيبا كه چشم هر بيننده اى رو جذب خودش
مى كرد ،با صداى ضربههای عصا به زمين ،پشت سرم رو نگاه كردم ،پيرمرد
بود؛ با دقت نگاهى به من انداخت و با عصا به سمت صندلى هايى كه واضح بود
قدمت بااليى داره اشاره كرد ،اميرحسين دستش رو به سمت صندلى نشونه
گرفت :
بفرماييدبا تعجب نگاهى بهش كردم ،اين همونى نبود كه تا چند دقيقه پيش با
اخمهاش و چشم غره هاش قورتم مى داد؟! با صداش نگاه ازش گرفتم
مستانه ،برو بشين192
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به سمت صندلى هاى زهوار در رفته رفتم و با احتياط نشستم ،احساس مى
كردم هر لحظه ممکنه پايه هاى صندلى بشکنه و بيفتم و نقش زمين بشم،
امير با فاصله ى كمى كنارم نشست ،پيرمرد هم رو به روى ما روى مبلى كه
دسته هاش به شکل سر شير بود نشست و پيپ زيبای طاليی رنگ و كنده
كارى شدهاش رو روی لب گذاشت و با فندك اتمى روشنش كرد ،انگار تمام
وسايل اينجا ارزش زيادى داشتند .نگاهى به اميرحسين كردم كه صحبت
میكرد
خانوم يه صندوقچه دارن كه می خوان شما اون رو بررسی كنيد .از تعجب دو تا شاخ روی سرم ظاهر شد! چه با ادب شده! با چشم غره ای كه
بهم رفت خودم رو جمع و جور كردم و گيج به چشم و ابرو اومدنش نگاه كردم.
لب زدم
چيه؟بازدمش رو با حرص بيرون فرستاد ،صندوقچه رو از روی پام برداشت و جلوی
اون پيرمرد گذاشت .وقتی دوباره سرجاش ،كنار من ،نشست؛ گفتم :
خب همين رو بگين ،چرا چشم و ابرو مياين .اخم تندی كرد و از زير دندون های قفل شدهاش ،غريد
-گفتم ولی خانوم حواسشون جای ديگه بود
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به پيرمرد نگاه كردم ،درگير زير و رو كردن صندوق بود .بعد از چند دقيقه
عينکش رو از روی چشم برداشت و گوشهی چشمهاش رو با انگشت شست و
سبابه ماساژ داد :
جالبه !چی جالبه؟ !من و اميرحسين اين جمله رو با هم پرسيديم و نگاهی بهم انداختيم .
اين كاغذها همه مربوط به رمَله ،به اضافه ی اون كه زير صندوق هماسطرالب و جعبه ی خود رمل هم موجوده .
اگه اون موقع كمی گيج بودم االن ديگه كامال گيج شدم! از چی حرف میزد؟
رمل؟ چیچی الب؟ به اميرحسين نگاهی كردم كه مگه توضيحی بده اما
حواسش به من نبود .با تک خنده ی پيرمرد نگاه ازش گرفتم
از چهرهاتون مشخصه كه هيچی نفهميديدسری به نشونه ی تاييد تکون دادم كه اميرحسين گفت :
می دونم رمل چيه ،اما زبونش رو بلد نيستم كه بتونم تشخيص بدم .چشم چرخوندم به سمت پيرمرد
-ولی من كال هيچی بلد نيستم ،میشه توضيح بدين؟ !
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نگاه مستقيمی به چشمام انداخت كه من رو متوجه ی خنده ی تو چشماش
كرد
ساده بهت بگم رمال ها از علم رمل خبر دارند و در واقع همون كارايی كهاون ها انجام میدن شامل علم رمل میشه .
سرم رو كج كردم و متفکر بهش خيره شدم كه حس كردم چادرم كمی كشيده
شد .
خيلی ممنون ،بقيهاش رو خودم براشون توضيح میدم .می خواستم اعتراض كنم اما با نگاهی كه بهم انداخت ساكت شدم .
اگه میشه اون نوشته ها رو رمز گشايی كنيد ،ممنونتون میشم .پيرمرد عينکش رو كمی جابه جا كرد و چرخی به صندليش داد
دو روز ديگه بيا و جوابش رو بگير .اميرحسين بلند شد و من رو هم وادار به حركت كرد .بعد از يه خداحافظی
خشک و تعارف تيکه پاره كردن بين اون دوتا از خونه خارج شديم .
وقتی دوباره داخل ماشين نشستيم ،كمربندش رو بست و بی مقدمه گفت :
-برو اتوبان خليج فارس .
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متعجب نگاهش گردم و خواستم دهن باز كنم كه ياد حرفهاش قبل از اومدن
به اين خونه افتادم .با اينکه يه عالمت سوال بزرگ توی ذهنم شکل گرفته بود،
ساكت موندم و همون طور كه خواسته بود ،مسير اتوبان خليج فارس رو در
پيش گرفتم .
ساكت بود و من هم جرات حرف زدن نداشتم .با اينکه در اشتياق پرسيدن می
سوختم و چيزهای زيادی بود كه دلم می خواست بدونم؛ اما كمكم داشتم ياد
می گرفتم مطيعش باشم و بهش اعتماد كنم .من درگير موضوعی شده بودم
كه خودم هيچی ازش نمی دونستم و به همين خاطر ،نمی خواستم كمکش رو
از دست بدم .
با اين وجود ،راه طوالنی شد .همين جور بزرگراه رو به سمت جنوب می رفتم و
از شهر دورتر و دورتر می شدم .از بهشت زهرا كه رد شديم ،مردد نگاهش
كردم تا شايد حرفی بزنه؛ اما فقط يه نگاه كوتاه بهم انداخت و هيچی نگفت .از
خروجی اسالمشهر هم رد شديم و وقتی تابلوی فرودگاه امام خمينی رو ديدم،
ديگه طاقتم طاق شد .
كجا داريم میريم؟نگاهم نکرد و چند لحظه كه گذشت ،فکر كردم نمی خواد جوابم رو بده؛ اما
بعد پوزخندی زد و گفت :
نترس .فقط برو .196

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

بترسم؟ چرا بايد ...ادامه جمله م رو نگفتم و با خشم دندون هام رو به هم فشار دادم" .خونسرد
باش مستانه .خونسرد "...
خيلی نمونده .نمیخوام دير به خونه برگردم .االن ساعت چهار و نيمه و ...نترس دير نمیشه ،راه بيفت .فقط هم همين يه جمله رو بلد بود! پام رو روی پدال گاز گذاشتم و عصبی تر
از قبل ،سرعتم رو زياد كردم .باالخره ،وقتی از فرودگاه هم رد شديم ،رضايت
داد كه توقف كنم .
كنار جاده ايستادم و منتظر بهش چشم دوختم .يک دقيقه ای انگار فکر كرد و
به اطرافمون نگاه كرد و بعد ظاهرا خيالش راحت شد .تلفن همراهش رو
درآورد و با شماره ای تماس گرفت .
سالم طاهر ...می خواستم صبر كنم تا تلفنش تموم بشه و ببينم چی كار بايد بکنيم؛ اما
چون در چند سانتی متريش نشسته بودم ،طبيعتا تمام حرف هاش ،و حرف
های مخاطب پشت خطش رو شنيدم .
سالم امير جان .چه خبرها؟197
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يه خبر مهم دارم .گوش كن ...يادته در مورد اشراقی باهات حرف زده بودم؟اشراقی؟ آره ...مگه میشه يادم بره؟امير حسين نفس كوتاهی كشيد :
خوبه .پس به بقيه بگو می تونن از االن كارشون رو شروع كنن .دو روز ديگه،می تونين برين سراغش .
آقايی كه طاهر صداش كرده بود ،پشت تلفن صداش بلند شد :
واقعا؟! چرا االن؟چون االن ديگه بهش احتياجی نيست .كارم باهاش تموم شده ،و ...از گوشه چشم به من نگاه كرد :
فکر نمی كنم ديگه خطری برای كسی داشته باشه .خيلی خوبه ...خوشحالم كه خبر دادی .پس اين موضوع رو گزارش میدم .منهم منتظر فرصت مناسبی بودم كه خيالم از بابت امنيت تو و دوست هات
راحت باشه .
حاال اين فرصت رو داری .بچسب بهش .به اميد ديدار .موفق باشی .198
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تماس رو قطع كرد و رو به من گفت :
خيلی خب .كارمون اين جا تموم شد .حاال می تونيم برگرديم خونه .لحنش به وضوح آروم تر از قبل شده بود .مات و مبهوت پرسيدم :
يعنی چی؟ يعنی فقط برای همين ...برای همين تلفن من رو تا اين جاكشوندی؟
ظاهرا خلقش بهتر شده بود كه سربسته برام توضيح داد :
بايد می اومديم ،الزم بود از شهر دور بشيم وگرنه ...متوجه حرف های من میشد .
آخه چه طو ...ساكت شدم .ضربان قلبم باال رفت و مردد پرسيدم :
نکنه ...نکنه اون هم ...بله .من هميشه با توجه به شواهد ،اين احتمال رو در مورد اشراقی می دادم.به هر حال ،هركسی كه بخواد از مسائل ماورا الطبيعه سر در بياره ،بايد
درگيرشون بشه .
از تصور اين كه اون پيرمرد هم با جن ها در ارتباط باشه و بخواد برای من يا
امير مشکل درست كنه ،مو به تنم راست شد .با من من پرسيدم :
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خب ...االن ...اون ها دنبال ما ...منظورم اينه كه ...همراه ما ...حرفم رو قطع كرد :
اين جا ديگه نه .می دونم كه اگر هم چيزی در اختيارش باشه ،تا اين فاصلهاز خودش دورش نمی كنه .
از كجا می دونی؟گذرا نگاهم كرد :
چون مدت هاست میشناسمش ...و زير نظرش دارم .با اين توضيحات ،و حرف هايی كه پشت تلفن زده بود ،كمی در موردش
كنجکاو شدم .دوست داشتم بدونم قبل از ماجرای اين دختر ،چه طوری درگير
اين موضوع شده ...توی اين مدت ،نديده بودم از شغلش حرفی زده بشه و نمی
دونستم منبع درآمدش از كجاست؟ و حاال حدس می زدم بايد چيزی مربوط
به همين مسائل باشه؛ اما نمی دونستم چه طوری بايد ازش بپرسم ،و بدتر اين
كه حتم داشتم جواب درستی هم بهم نمیده .بايد كنجکاويم رو از طريق ديگه
ای رفع می كردم .رشته افکارم با ادامه صحبتش پاره شد :
حاال اگه ممکنه برگرد .من هم بايد زودتر برسم خونه .عماد تا شب برمیگرده .قبل از اومدنش خيلی كارها هست كه بايد انجام بدم .
ماشين رو روشن كردم و غرق در فکر ،پرسيدم :
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چه جور كارهايی؟ الزمه من هم باشم؟شونه باال انداخت :
ميل خودته .اگه می خوای ...طبق تصوری كه ازش داشتم ،جدی و مشتاق نگاهش كردم تا حرفش رو بزنه .
اگه دوست داری كه توی مرتب كردن خونه و پختن شام برای دوتا پسرخيلی بدغذا و سختگير كمکم كنی ،می تونی بيای .
تو ذوقم خورد و با قهر رو برگردوندم و ترجيح دادم ديگه حرفی نزنم ،اون هم
سکوت كرد و تا خونه فقط صدای موسيقی بود كه سکوت ماشين رو
میشکست ...
بعد از رسوندن امير به خونهاش ،به سمت خونه حركت كردم ،بعد از يک
ساعت رانندگی رسيدم .در پاركينگ رو با ريموت باز كردم و ماشين به داخل
بردم ،ماشين ماهان تو حياط بود و اين میگفت كه ماهان خونهاس ،ماشين بابا
رو پشت ماشين ماهان پارك كردم و از ماشين پياده شدم و به سمت خونه راه
افتادم ،صدای پيانو زدنش رو میشنيدم ،مامان عاشق اين حركات دست ماهان
روی كالويه ها بود ،هميشه با ذوق از پيانو زدن پسرش برای همه تعريف
میكرد ،با ياد مامان قلبم تير كشيد .
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درو باز كردم و بی سر و صدا به داخل رفتم ،گوشه ی خونه رو صندلی پيانو
نشسته بود و آروم آروم مینواخت .
نگاهم به سمت دستش رفت كه روی كليد ها چه ماهرانه میرقصيد .
با تمام حواس به موسيقی گوش میدادم كه ناگهان ازجاش بلند شد و صندلی
از بلند شدن ناگهانيش به عقب هول داده شد ،پشتش به من بود ،دستش رو
تو موهاش فرو كرد و سرش رو به سمت سقف برد و بلند فرياد زد :
خدايا چرا ؟! چرا مادر من! خدايا وقتی شنيدم ،شکستم و داغون شدم اما باباگفت مردی صاف بايست و نشون نده ،چرا مگه مرد جماعت آدم نيست؟ خدايا
تو قبرستون دلم میخواست بگم مادرم ،همدمم ،كجا رفتی؟! تو نباشی كه من
داغون میشم ،نهايت آرزوهام ديدن دوبارهات میشه ،ديگه آرزوهای ديگهام از
بين می ره ،دلم میخواست يقه تک تک آدمای توی قبرستون بگيرم و بگم
مادر من نمرده ،مادر من زندهاس كه ای كاش بود .مامان كجايی؟! دلم تنگته،
پسرم اما میرم از كشو هات لباست رو برمیدارم و بو میكنم ،مادرم چرا
نيستی؟! مستان دختر بود ،گريه میكرد ،پسر بودم و مجبور به سکوت ...مامانم
چرا نمیخوام زنده باشم؟ مامانم چرا نمیخوام درك كنم كه نيستی؟ ميام
خونه بلند سالم میدم اما كو آدمی كه جوابم بده و قربونم بره؟ مامانم كاش
بودی ...
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آروم به سمتش قدم برداشتم ،فکر كنم صدای پام رو شنيد كه برگشت و زل
زد تو چشمام .بدون هيچ فکری خودم رو تو آغوشش انداختم و دستهام رو
دورش حلقه كردم :
داداش جونی من ،بگردم برات ،بعد مامان چه ها كه نکشيدی ،الهی فداتبشم تمام زندگيم .بعد رفتن مامان ما فقط هم رو داريم
تند تند اشکهاش رو پاك كرد :
مستان چاق شديا؟ !محکم دستش رو پس زدم و با اخم ازش رو گرفتم
لياقت هم نداری كه دلداريت بدمسوييچ ماشين برداشت و سوييچ ماشين بابا رو هم برداشت
میرم بيرون  ،سوييچ بابا رو خود ماشين ،بعدا بردارفقط نگاهش كردم ،لبخند دندون نمايی زد :
خداحافظو رفت .با تأسف سر تکون دادم و به سمت طبقه باال و اتاقم رفتم .نياز به
خوابی طوالنی داشتم ،لباسم رو عوض كردم و چشمبند كنار تختم رو به
چشمهام زدم و خوابيدم .

203

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

با صدای موبايلم از خواب بيدار شدم ،به بدنم كش و قوسی دادم و چشمبند رو
برداشتم ،به جلو نگاه كردم كه فقط يک چيز سفيد بود و روش موهای مشکی
 ،چشهام رو به سمت باال بردم و زل زدم به موجود انسان مانندی كه با
چشمای مشکيش و صورت استخونی بدون پوستش نگاهم میكرد و لبخند رو
لبهای پاره پارهاش بود ،عرق سرد روی بدنم نشست ،از ترس قفسه سينهام
محکم و سريع باال و پايين میشد .خدايا! هنوز خوابم؟
دستهاش رو به سمت پام برد و كشيد و من بودم كه محکم با كمر به زمين
خوردم ،پاهام هنوز دستش بود و من رو روی زمين میكشيد ،نفسم تو سينه
حبس شده بود ،هم از درد و هم از ترس .
من رو روی زمين میكشوند و به طرف در می برد ،وقتی داشتيم از در بيرون
میرفتيم سعی كردم درگاه رو بگيرم ولی جون و نيروی اون بيشتر بود و باعث
شد ناخنهام هم بشکنن و با دردش مجبور به رها كردن درگاه بشم ،صدای
خنده هاش نفسم رو بند آورده بود .به پله ها رسيديم كه خم شد و موهام رو
تو چنگش گرفت و زير گوشم گفت :
نوبتت شدهو بعد محکم منو به سمت پايين پله ها هل داد .فقط متوجه برخوردم با پله ها
شدم ،به آخرين پله رسيديم و با صورت نقش زمين شدم ،تنها چيزی كه
شنيدم صدای دوبارهی آيفون بود .
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***
چشمهام رو باز كردم ،فضای تکراری بيمارستان !
بيدار شدی مستانه؟به سمت در برگشتم .ماهان بود! همه ی صحنه ها يادم اومد و در آخر پخش
زمين شدنم !
مگه تو بيرون نرفتی؟ كی منو آورد اينجا !؟سالم مستانه ! بهتری؟با تعجب به طرف صدا برگشتم ،نيوشا وارد اتاق شد و به طرف تختم اومد.
ماهان با لبخند گفت :
نيوشا خانوم لطف كردن تو رو به بيمارستان رسوندننيوشا سرخ شد و سرش رو پايين انداخت :
وظيفه ام بوداختيار دارين بانو !وسط تعارف تيکه پاره كردنشون پرسيدم :
-نيوشا تو چطوری من رو آوردی بيمارستان!؟
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اومدم دم خونهاتون زنگ زدم اما پنج دقيقه ای شد ولی جواب ندادی! بعديهو در باز شد من هم فکر كردم در رو باز كردی اومدم داخل در واحد هم باز
بود اما ديدم بيهوش رو زمين افتاده بودی .منم سريع زنگ زدم اورژانس
به فکر رفتم" ،كه اينطور"ی گفتم و ادامه دادم :
به هر حال ممنون عزيزم !خواهش میكنم .ماهان گفت :
خب بچه ها! من میرم كارای ترخيصو انجام بدم .نيوشا بانو شما هم صبركنيد میرسونمتون
نيوشا اول به من بعد ماهان نگاه كرد و ذوق زده گفت :
خيلی ممنون آقا ماهان ،پس من يه لحظه میرم بيرون ،االن ميام !وقتی نيوشا رفت ماهان روی صندلی كنارم نشست :
خوبی ديگه؟بدون توجه به سوالش پرسيدم :
نيوشا بانو كيه؟اسم دوستته ديگه !!206
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نه منظورم اون بانويی كه بهش متصل نمودی !...چشم هاش از حرفم گرد شد ولی زود خودش رو جمع كرد و با خنده ی
شرمگينی گفت :
همينجوریحق به جانب نگاهش كردم ،من رو چی فرض كرده بود؟ !
استراحت كن زود ميام ،به فرهود زنگ زدم گفتم بياد پيشتسری تکون دادم كه به طرف در رفت
ماهانبرگشت و سوالی نگاهم كرد
بابا كجاست؟ !پوفی كشيد و كالفه دستش رو داخل موهاش برد
نمیدونه بيمارستانی ...نگفتم بهش تا بيشتر از اين بهم نريزهكمی بلند شدم و به تخت تکيه دادم كه جای سرمم سوخت ،ديگه از بوی
بيمارستان متنفر شده بودم
-خوب كاری كردی
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بدون هيچ حرفی بيرون رفت .به حال و روزم فکر میكردم ،خدايا چرا من؟!
چرا بايد آزار هاشون تا جايی برسه كه بتونن بهم آسيب برسونن؟! هيچ جوابی
برای سوال های ذهنم نداشتم ،نمیدونم چقدر تو خيال خودم پرسه میزدم
كه در باز شد و فرهود وارد شد ،لبخندی بهش زدم و خواستم كمی تو جام
جابجا بشم و به تخت تکيه بدم كه پشت سرش اميرحسين رو ديدم ،با قدم
های محکم و نگاه مغرورش وارد شد ،با ديدنش لبخندم رو قورت دادم ،فرهود
جلو اومد و با حالت نگرانی پرسيد :
خوبی تولبخندی به نگرانيش زدم :
خوبم نگران نباش"خدارو شکر"ی گفت و بازدمش رو بيرون فرستاد
اميرحسين نزديک شد و كنار تختم ايستاد ،نگاه خيرهاش اذيتم میكرد ،حالم
رو دگرگون میكرد و از اين وضعيت اصال راضی نبودم ،اخمی كردم و نگاهم رو
ازش گرفتم
-مستانه
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با شنيدن اسمم از زبون اميرحسين ضربان قلبم شدت گرفت ،با اون صدای بم
مردونهاش اسمم رو يه جور خاص نجوا كرد كه دل من رو هم تو سينه لرزوند،
اب دهنم رو قورت دادم و سوالی نگاهش كردم
چرا به اين وضع افتادی؟نگران من بود يا میخواست سر از كارهام دربياره؟! با فکر اينکه چرا به اين روز
افتادم اخم هام تو هم رفت به ديوار روبرو خيره شدم و همه چی رو براشون
توضيح دادم ،بعد از تموم شدن حرفام فرهود ناراحت گوشه ی اتاق رفت و از
پنجره بيرون رو نگاه كرد ،ولی امير حسين خيره نگاهم میكرد ،انگار متوجه
چيزی شده بود و تو ذهنش حرفای من رو هالجی میكرد
كی تورو اينجا اورد؟ !نيوشامتفکر نگاهم كرد
در رو چجوری باز كردمیگفت بعد پنج دقيقه خود به خود باز شدابرو هاش رو با حرفم با حالت متفکری باال داد ،رو به فرهود كرد
فرهود با من بيا كارت دارمفرهود با شنيدن حرف امير حسين با لحن تندی گفت :
209

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

مگه نمیبينی تنهاست؟! بازم میخوای بال سرش بيادزنگ بزن يکی بياد پيشش كارم واجبهفرهود كالفه به طرف تخت اومد
كی بياد پيشش؟ ماهان كه دوست مستانه رو برد خدا میدونه كی قرارهبرگرده ،سارا هم كه گفت مهمون دارن ...پس كسی جز من نمیمونه
امير حسين به طرف ديوار كناری رفت و دستاش رو درهم قفل كرد و شونه ی
راستش رو به ديوار تکيه داد .خيره نگاهش می كردم ،ژست ايستادنش باز هم
تپش قلبم رو باال برده بود ،با نگاهش غافلگيرم كرد كه زود شرمگين از كارم
نگاهم رو دزديدم ،سرم رو پايين انداختم كه فرهود بعد از سکوت كوتاهی در
حالی چيزی به فکرش رسيده باشه هيجان زده گفت :
به عماد زنگ بزنيم بياد پيششبا حرف فرهود امير صاف ايستاد و تند گفت :
نه عماد نمیشهسوالی نگاهش كرديم كه خودش رو جمع كرد و گلو صاف كرد :
بعد برادر مستانه بياد ،نمیگه با يه پسر چرا تنهايی؟فرهود سری تکون داد ولی من حرفش رو باور نکرده بودم حسم بهم میگه به
يه دليل ديگه گفت عماد نمیشه ،با اين فکرها ته دلم لرزيد
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پس چيکار كنيم امير؟منتظر میمونيم ماهان بيادهنوز جملهاش تموم نشده بود كه موبايل اميرحسين به صدا در اومد ،با اخم
نگاهی به صفحهاش انداخت و جواب داد ،بعد از چند لحظه سکوت ابروهاش
باال پريد :
االن كه نمیشه جناب! اگه اجازه بديد فردا خدمتتون میرسيمبا فرهود نگاهی رد و بدل كرديم و كنجکاو به اميرحسين چشم دوختيم،
لحظهای بعد فرهود با لحن بامزهای گفت :
ما رو نگاه! چه زل زديم به امير! شايد مربوط به ما نباشه ،بلند شو بريم اونورراحت صحبت كنه
تکونی خوردم كه از جا بلند شم ،اما اميرحسين با دست مانع شد" ،چشم"ی
گفت و ادامه داد :
فردا ساعت يازده خوبه؟ ...پس خدمت میرسيم ...خداحافظی كرد و گوشی رو به لبش چسبوند و متفکر به من و فرهود چشم
دوخت ،مستأصل نگاهش كردم :
چرا اينجوری نگاهمون میكنيد؟گوشی رو تو جيب شلوارش سر داد :
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اون صندوق ...سر تکون دادم :
خب ...پشت انگشت انگشتری رو به الی دندونهاش گذاشت و بعد از چند لحظه
گفت :
بايد بريم پيش پيرمردهچشمهای فرهود ريز شد :
قضيه چيه؟ !اميرحسين خالصهوار جريان رو تعريف كرد ،فرهود "آهان"ی گفت و دوباره
پرسيد :
خب االن چی شده؟ابروهاش تا آخرين حد ممکن باال رفت و روی پيشونيش چين افتاد :
نمیدونم ،فقط گفت با سند خونه بياييدوحشت زده واكنش نشون دادم :
اصال حرفشم نزنيد !روی مبل نشست و دست توی موهاش برد :
212

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

نه ،سند كه نمیبريم اما ...فرهود تو حرفش پريد :
اصال صندوق چه ربطی به سند داره؟اميرحسين نگاهمون كرد :
فردا همگی با هم میريمبا استيصال به فرهود نگاه و لب هام رو با زبون تر كردم
اگه نقشهای باشه ،امکان نداره من سند رو بدمفرهود پا روی پا انداخت :
ما كه همون اول كاری سند رو نمی ديم بايد بريم ببينيم حرف حسابشچيه؟
بهشون نگاه كردم :
من خوش بين نيستماميرحسين با لحن جدی رو به من كرد :
بهتره كه خوشبين باشی ،شايد اين تنها راه باشه ،پس بايد اعتماد كنيماز جا بلند شدم :
من نمی دونم اما اين ريسکه ،شما االن خودتون گفتيد سند نمیبريد213
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شونه باال انداخت و لب غنچه كرد :
سند خونه شما رو نمیبريم ...چشم ريز كرد و ادامه داد :
از االن به آينده نگاه نکنيد يکبار هم گفتم بايد بريم ببينم قضيه چيه؟نمیدونستم چه سرنوشتی انتظارم رو میكشه؟ ولی مثل پر آواره و معلق تو
هوا ،خودم رو دست باد تقدير سپردم ...
سرى به نشونه "باشه" تکون دادم ،دمپايى هاى آبى رنگ كه پايين تخت بود
رو پام كردم؛ فکر كنم موقع اومدن به بيمارستان كفش هم برام نياوردن! خب
معلومه! با پاى خودم كه نيومدم ...
نگاهى به لباسم انداختم ،مانتوى مشکی تنم بود كه دكمه هاش هم باز بود و
شلوار سفيدى كه توى خونه از قبل پوشيده بودم
بلند شدم و خواستم به سمت يخچال برم و كمى آب بخورم كه سرم تير كشيد
و ايستادم ،فرهود و اميرحسين كه تا حاال نگاهم مى كردن ،هردو همزمان با
نگرانى به طرفم اومدن ،فرهود بازوم رو گرفت
چی شدی يهو؟! خوبى؟ !سرى تکون دادم و به كمک فرهود روى تخت نشستم ،امير حسين نگاهى توام
با اخم بهم كرد
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چرا بلند شدى؟با حرص گفتم :
ببخشيد نمى دونستم براى آب خوردن هم بايد از شما اجازه بگيرمفرهود به سمت در اتاق رفت
من میرم برات آبميوه بگيرم ،احتماال فشارت افتادهخواستم مخالفت كنم اما فرهود اهميتى نداد و رفت .بى توجه به اميرحسين
كه خيره نگاهم مى كرد دوباره روى تخت دراز كشيدم و از پنجره به بيرون
نگاه كردم محيط بيمارستان حالم رو خيلی بد مى كرد و احساس تنگى نفس
بهم دست مى داد ،ليوان آبى جلوى صورتم قرار گرفت ،يک لحظه ترسيدم و
"هيع" كشيدم ،امير حسين با دستش اشاره كرد
آروم باش ،چرا ترسيدى؟يه تاى ابروم رو باال انداختم
چون يه ربع صدايى ازت در نيومد يهو با ليوان آب ظاهر شدىلبخندى زد و به ليوان اشاره كرد
بيا بخور ،تشنه بودىسرى باال انداختم
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ممنون ،تشنگى رفع شدليوان به لبم چسبيد ،با تعجب نگاهى بهش انداختم كه لبخندى شيطون روى
لبش بود
وقتى بهت میگم بخور ناز نکن ،وگرنه به اجبار رو ميارم ،اينو هميشه يادتباشه
به زور آب رو قورت دادم ولى هنوز توى شوك رفتارش بودم
آفرين ،حاال شدى دختر خوببا تعجب نگاهش مى كردم كه فرهود اومد و اون هم به اجبار دو تا ليوان آب
پرتقال به خوردم داد
حدود يک ربع بعد ماهان رسيد و فرهود و امير حسين بعد از خداحافظى
رفتن
وقتى با ماهان تنها شديم نگاه جست و جو گرانه اى بهش انداختم
خوش گذشت؟ يه كم دير تر مى اومدىچشمکى زد
ديگه نمى شد بيشتر وقت رو تلف كرد ،متوجه اى كه؟"پر رو"اى نثارش كردم كه بلند خنديد
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***
سر ساعت ده دم در خونه با ماشين حاضر بودم تا جناب امير تشريف بيارن،
عماد و فرهود قرار بود جدا بيان و از اونجايی كه قرار بود سند رو هم خودشون
بيارن ،زودتر راه افتاده بودن .
امير رو از سر كوچه ديدم ،واقعا كه هيکلش نفس آدمو میبريد! تيشرت آبی
پوشيده بود با شلوار مشکی .
اومد و نشست تو ماشين جوری كه شونه اش كمی با شونه ام برخورد كرد و
يک آن دلم لرزيد .
سالم !سعی كردم با خوشرويی جواب بدم :
سالم ،خوبی؟ممنونچقدر خشک تشکر كرد! تکليفش با خودش معلوم نيست ها ،نه به ديروز ،نه به
امروز ...
با صداش به خودم اومدم :
-مستانه! برو
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به خودم اومدم و راه افتادم ،فرمون رو پيچوندم :
حاال سند خواستنش چی بود؟پشت انگشت سبابه اش رو به لبش چسبونده بود ،شونه باال انداخت :
میفهميم !تو سکوت مسير رو طی میكرديم ،هر كدوم تو افکار خودمون غرق بوديم،
كاش اصال صندوقی پيدا نمیشد ،كاش هيچ چيزی پيدا نمیشد! نکنه تو
دردسر بیافتيم؟! ترجيح میدادم آزار و اذيت اون موجودات رو به جون بخرم
ولی دردسر تازه ای درست نکنم ...
رسيديم ،عماد و فرهود سر كوچه منتظرمون بودن كه وقتی به هم رسيديم
بیحرف به طرف خونهی پيرمرد راه افتاديم ،انگار هيچکس حوصله حرف زدن
نداشت .
اميرحسين به همه نگاه كرد و زنگ رو فشرد ،صدای "بله" كشدار پيرمرد با
گفتن "ارشک سوم" اميرحسين خاموش شد و در رو باز كرد ،با ديدن همهی
ما پوزخندی زد :
لشکر كشی كردی؟اميرحسين به فرهود و عماد اشاره كرد :
سند دست ايناست218
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پيرمرد كنار رفت و ما وارد شديم .دوباره نگاهم به حياط شلوغ و نامرتب افتاد
و افسوس خوردم ،حيف اين خونه و اين حياط كه دست اشراقی افتاده! اگه
اينجا برای من بود گلستون میشد .اول از همه يه حوض خوشگل آبی درست
می كردم و داخلش دوتا ماهی قرمز می انداختم ،دوم هم اين آهن پاره ها رو
جمع می كردم ...
فرهود با دستش به بازوم زد و من رو به خودم آورد ،سرم رو تکون دادم و
داخل رفتيم و روی مبل های نشستيم ،عماد سند رو تحويلش داد و كنارمون
نشست ،اشراقی عينکش رو جا به جا كرد و با دقت به سند نگاه میكرد؛
نمیدونم چرا استرس گرفته بودم؟ دوست داشتم بيرون خونه منتظر بمونم و
چهرهی اخم كردهی پيرمرد رو نبينم ،اخمش نشونهی چی بود؟ دقت؟ يا
شک؟! اشراقی سند رو روی ميز رها كرد :
خيلی خوب! همه چيز درست به نظر میرسه ...از باالی چشم مشکوك نگاهمون كرد :
اال صفحه ی آخر !شوكه شدم ،يعنی لو رفتيم؟! امير حسين اما خونسرد سر تکون داد و به سند
اشاره كرد :
-اما من كل سند رو چک كردم ،مشکلی نبود !
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اشراقی ابرو باال انداخت :
مشکل از سند نيست ،با جوهر نامرئی چيزی روش نوشته شدهاميرحسين كمی جلو تر خم شد :
خب؟اشراقی دوباره سند رو به دست گرفت :
بايد بخونمش !فرهود عصبانی شد :
يعنی بازم معطل بشيم؟عينکش رو از روی چشم برداشت و دست به سينه شد :
نخير! مرد جوان شما خيلی عجول هستی! همينجا و با حضور شما كار رودرست میكنم !
اميرحسين پيش رفت و جدی به سند نگاه كرد :
فکر كنم با حرارت آتش بشه ظاهرش كردپيرمرد سند رو گرفت و نزديک بينىش برد ،چند بار بو كرد و بعد از چند
دقيقه نگاهى به اميرحسين كرد :
اين نوشته با آتش ظاهر نمیشه220
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فرهود يه تاى ابروش رو باال انداخت :
از كجا مى دونيد؟عجول نباش ،ساكت باش بذار كارم رو انجام بدمامير چشم غره اى به فرهود رفت ،پيرمرد بلند شد و با سند به طرف اتاقى
رفت ،هر سه تامون سکوت كرده بوديم ،من اما از استرس پاهام رو تکون
میدادم كه دست اميرحسين روی پام نشست و محکم نگهش داشت :
اينقدر تکون ندهپا روی پا انداختم و اينبار با دست به جون پوست لبم افتادم .بعد از نيم ساعت
طاقت فرسا اول صداى عصا و بعد خود پيرمرد اومد
چند خط ازش رو تونستم ظاهر كنم .من و فرهود با حالت پرسشی نگاهش می كرديم و عماد و اميرحسين با
خونسردی ...اميرحسين به طرف جلو خم شد
خب؟پير مرد درحالی كه پشت ميز مینشست به سند توی دستش نگاهی كرد و با
چشمای نافذش بهم زل زد
-اين سند خونه ی شماس؟
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با اين حرفش هول شدم كه از نگاهش دور نموند و نيشخندی زد
_بله ...مگه مشکلی داره؟
با حرف اميرحسين نفس راحتی كشيدم و سعی كردم آروم باشم .
بله ،چيزهايی كه اين جا نوشته شده با مشکلی كه اين خانم دارن سازگارینداره !
و نگاهی گستاخانه بهم انداخت و ادامه داد :
به نظرتون مياد من بچه باشم؟آب دهنم رو با صدا قورت دادم ،اميرحسين و عماد خيلی خونسرد بهش زل
زده بودن ولی فرهود متعجب بود و با چشم های درشت شده به اشراقی نگاه
میكرد :
اقای اشراقی مشکلی پيش اومده؟اشراقی سند دستش رو به طرفمون پرت كرد و عصاش رو به زمين كوبيد كه از
ترس نيم متر باال پريدم
منو مسخره كردين يا خودتون رو؟ اين سند تقلبيهباالخره فهميده بود! اميرحسين با قدم های آروم به طرفش رفت و مقابلش
ايستاد :
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صندوقچه رو بدين بريماشرقی نگاهی چندش آور بهم انداخت و بعد پوزخندی زد و رو به امير كرد :
تا زمانی سند واقعی رو نيارين از صندقچه خبری نيست ،يا اينکه ...همه سوالی نگاهش كرديم كه اميرحسين سرش رو كج كرد :
يا اينکه چی؟اشراقی شونه باال انداخت :
يا اينکه فقط میتونم يک كمک كوچيکی بهتون بکنم كه مشکلتون حل ...امير با خشم گفت :
حرفت رو بگو ،اينقدر داستان نبافاشراقی به امير پشت كرد :
من بايد خونه رو ببينم ،شده حتی از دور ...با ترس به اميرحسين نگاه كردم كه با روی هم گذاشتن پلکش ،به كالفگی اون
هم پی بردم ،معلوم بود اون هم از حرفهای اين پيرمرد سر در نمياره .همه
شجاعتم رو جمع كردم :
برای چی بايد خونه رو نشونتون بديم؟به طرفم برگشت و با تمسخر گفت :
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اينجا من تعيين میكنم كه كی بايد چيکار كنه ،و دليل اون كارش چيه،فهميدی خانوم كوچولو؟
از طرز نگاهش لرز به تنم افتاد ،امير دستش رو تو موهاش فرو كرد و "هوف"
بلندی كشيد :
باشه ،بريم .بلند داد زدم :
چی؟ كجا بريم بريم راه انداختی .با خونسردی تمام جواب داد
دادم نزنی  ،میفهمم چی میگی .وقتی آقای اشراقی حرفی میزنن ،بايدبهش گوش بديم .
و با پوزخند سمت پيرمرد برگشت :
آماده شيد تا بريماشراقی نگاهی به تک تکمون كرد ،انگار منتظر بود يکی از ما حرفی بزنه يا
مخالفتی كنه ،وقتی سکوت همه رو ديد برای آماده شدن ما رو ترك كرد؛
كالفه توی سالن پخش شديم ،در حالی كه سعی داشتم صدام رو كنترل كنم
تا بلند نشه ،اعتراض كردم :
هيچ معلومه چی كار داری می كنی؟ من دلم نمی خواد اين ...224
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صدام رو پايين آوردم و به مسيری كه اشراقی رفته بود اشاره كردم و ادامه
دادم :
اين يارو آدرس خونه ی من رو ياد بگيره ...نگاهم به عماد افتاد كه چشم هاش رو درشت كرده بود تا من ساكت بشم؛ اما
اميرحسين خونسرد جواب داد :
قبال ازت خواسته بودم بهم اعتماد كنی؟ اگه نخواستم ،االن ازت می خوام .عصبی تر از قبل گفتم :
می ترسم آخرش همه ی اين ها بی فايده باشه .شايد بهتر باشه خودم رو بهتيمارستان معرفی كنم .
صدای فرهود بلند شد :
مستانه !...كالفه رو برگردوندم و به سمت يکی از تابلوهای نقاشی كه به ديوار آويخته
شده بود ،رفتم و بهش زل زدم؛ اما صدای پا باعث شد دوباره به پشت سرم نگاه
كنم .و وقتی اميرحسين رو توی اون فاصله كم از خودم ديدم ،قلبم ريخت .با
حالت خاصی نگاهم می كرد ،نگاهش هم خشم داشت ،هم تحکم و هم
نگرانی ...مبهوت نگاهش كردم كه آروم گفت :
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يادت باشه ،هيچ وقت ...هيچ وقتِ هيچ وقت ،اين طوری در مورد خودتحرف نزن .بهت حق میدم كه كالفه شده باشی .سر و كله زدن با اين مسائل
هركسی رو آشفته می كنه؛ اما بايد به خودت مسلط باشی ...ببين ،مسئله مهم
همينه .بايد قوی بمونی و مطمئنم كه هستی ...
نمی دونستم اين يه جور دلگرميه ،يا داره ازم تعريف می كنه؟ شايد هم فقط
داشت حرف می زد تا زمان بگذره .آب دهنم رو فرو بردم و به پشت سرش نگاه
كردم .عماد و فرهود به ما خيره شده بودن .صدام رو تا آخرين حد ممکن
پايين آوردم و گفتم :
اگه اين پيرمرده ...از ...چند ثانيه ای به چشمهام نگاه كرد و پلک زد :
از چی میترسی؟ اون فقط دو روز زمان داره؛ و توی اين مدت ،من حواسمبهش هست .بذار كارش رو انجام بده .
ياد حرفهای قبليش افتادم و فوری پرسيدم :
چرا فقط دو روز؟چون دو روز ديگه ...نفسش رو بيرون داد و يه قدم عقب رفت :
همکارهای من قراره دستگيرش كنن .226
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ناباورانه بهش زل زدم .همکارهاش! دستگيری اشراقی! با كنجکاوی بی اندازه
ای به دور شدنش نگاه كردم و خواستم سوال ديگه ای بپرسم كه صدای
اشراقی رو شنيدم :
من آمادهامهمه بیحرف حركت كردن ،اشراقی هم با اون هيکل درشتش پشت سرمون
تاتی كنان راه افتاد .سوار ماشين شديم و تقريبا يک ساعت و نيم بعد تو كوچه
بوديم ،همگی از ماشينهاشون پياده شدن و وقتی اشراقی پياده شد ماشين
بدبخت نيم متر اومد باال ،دلم برای ماشين بیچار سوخت! اشراقی اومد سمت
ما رو به من گفت :
ـ خونهاتون كدومه؟
تا اومدم دهن باز كنم زودتر از من اميرحسين جايی رو نشون داد :
ـ اون خونه ...
مسير نگاهش رو دنبال كردم ،منتظر بودم به خونهی خودمون برسم اما به
خونه همسايهامون اشاره كرده بود ،چشمهام درشت شد ،با همون حالت به
طرفش برگشتم كه با قيافهی خونسردش مواجه شدم ،چند ثانيه طول كشيد تا
تونستم تجزيه تحليل كنم كه قضيه از چه قراره! دوزاريم افتاده بود و نفس
راحتی كشيدم ،اما اين آسودگی خيال چندان پايدار نبود .با صدای اشراقی در
جا ميخکوب شدم :
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ـ ولی اون صندوقچه بيشتر به اين خونه مياد
به خونهی ما اشاره میكرد ،سرم رو به طرف پسرها برگردوندم تا عکس
العملشون رو ببينم ،عماد و فرهود رنگ به رو نداشتند ،اميرحسين اما همچنان
با خونسردی اشراقی رو نگاه میكرد؛ وقتی ديدم اشراقی با كنجکاوی خونهی
همسايه رو نگاه میكنه و ديگه حرفی از خونهی ما نمیزنه ،كمی آروم شدم .
نيم ساعتی شد كه اشراقی ما رو معطل خودش كرد و مثال خونه رو برسی
میكرد ،در آخر روبه ما كرد و گفت :
من میرم ،شما هم فردا بياين ،بهتون میگم چيکار كنيدحرفش كه تموم شد تو ماشينش نشست و رفت .اميرحسين تو فکر فرو رفت،
نگاهش كردم :
ـ به نظرت فهميد دروغ گفتی؟
دستهاش رو تو جيبش گذاشت :
ـ اوال دروغ گفتی نه ،دروغ گفتيم ،هر اتفاقی بیافته پای همهمون وسطه؛ ثانيا،
فک نکنم به چيزی شک كرده باشه
بعد راهش رو كج كرد تا از كوچه خارج بشه و به صدای عماد كه میگفت
"صبر كن میرسونمت" توجه نکرد
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نمی دونم چرا احساس خوبی به اين پيرمرد نداشتم ،احساس می كردم يک
دانای كله و همه چيز ما براش رو هست ،نفس عميقی گرفتم كه به سرفه
افتادم ،فرهود تک خنده ای كرد :
از اين تريپها نيا؛ به جای هوا دود می خوریحوصله جواب دادن به فرهود رو نداشتم ،به طرف خونه راه افتادم و در همون
حال صدا بلند كردم
فرهود قبل از رفتنت ماشين رو بيار داخل .فرهود كمی خم شد :
امر ديگه مادمازل؟دستی توی هوا تکون دادم و جلوی در ايستادم ،كليد رو تو قفل چرخوندم و
داخل شدم؛ چشمم رو روی بدنه ی خونه چرخوندم
كی دوباره بشی مامن آرامشم؟بغض گلوم رو با قورت دادن آب دهنم پس زدم ،نبايد ضعف نشون می دادم .
راه دشواری پيش روم بود و بايد قوی تر از هر وقت ديگه می بودم .
داخل خونه شدم و چادرم رو سمتی انداختم و تن خسته ام رو روی كاناپه رها
كردم .چشم هام برای چند ثانيه روی هم افتاد؛ با شنيدن صدای بلند برخورد
در از جا پريدم ،ترسيده نگاهم رو به دور تا دور خونه چرخوندم و گوش هام رو
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تيز كردم ،اما انگار از اول صدايی نبوده ،به خيال اينکه متوهم شده باشم دوباره
به مبل تکيه دادم كه اينبار شدت برخورد صدای در بيشتر بود ،صدا از طبقه
ی باال می اومد .
ترسيده از جام بلند شدم ،می ترسيدم حتی نمی تونستم صدام رو برای كمک
خواستن بلند كنم ،از اين ضعف خودم بدم اومد ،چشمام رو برای چند ثانيه
روی هم گذاشتم و خودم رو دلداری دادم
"مستانه آروم باش ،تو بدتر از اين هاش رو هم ديدی؛ مرگ مادرت يادت نره
بايد قوی باشی ،به كمک كسی احتياج نداری؛ قوی باش و خودت با ترست رو
به رو شو "
چشم هام رو باز كردم و قدم های لرزونم رو جلو بردم ،جلوی پله ها ايستادم،
خيلی بيشتر و تاريک تر از هر زمان ديگه ای به نظر می رسيدن ،می دونستم
اين تنها يک تصوره ،اون هم به خاطر ترسم و گرنه پله ها همون پله ها هستن،
با اين اميد پام رو روی پله ها گذاشتم كه دوباره صدای برخورد بلند در رو
شنيدم ،جيغ بلندی كشيدم و خواستم به عقب برم ولی انگار دست های قوی
احاطه ام كرده بودن و به جلو هدايتم می كردن ،لرزش دست هام محسوس
شده بود ،تيزی يک چيزی مثل يک ناخن بلند رو روی پهلوم حس می كردم،
اما نمی تونستم كاری بکنم يا به عقب برم ،ناچار پله های بعدی رو باال رفتم و
خود به خود سمت اتاقم كشيده شدم ،دست های لرزونم رو جلو بردم ،صدای

230

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

نفس های بلندم رو می شنيدم و عالوه بر اون كنار گوشم صداهای نافهومی و
نفس های بلند و كشداری رو می شنيدم؛ اشک داخل چشم هام حلقه زده بود
و بغض به گلوم چنگ می انداخت ،می دونستم من مستانه دارم از ترس می
لرزم و توانايی روبه رو شدن با چيزی رو ندارم اما انگار نيرويی سعی می كرد
من رو قوی نشون بده؛ در اتاق رو باز كردم و با اتاق به هم ريخته رو به رو
شدم ،مردمک هام رو چرخوندم و چشم روی ميز كارم ثابت موند و كتاب هام
رو ديدم كه به سرعت ورق می خورد ،هر كتاب پونصد صفحه ای در عرض
چند ثانيه ورق می خورد و به انتها می رسيد؛ "هيع" خفه ای كشيدم كه
كتاب از ورق خوردن ايستاد و در صدم ثانيه ای به طرفم پرت شد؛ دست های
قوی روی شونه ام نشست و من رو خم كرد ،پشتم انگار خالی شده بود ،تعادلم
رو از دست دادم و زمين خوردم ،صدا های نامفهوم بلندی كه گوش هر شنونده
ای رو آزار می داد تو گوشم میپيچيد ،ترسيده به عقب رفتم و تنم به ديوار
برخورد كرد؛ اين صداها بلند تر از هر وقت ديگه ای بود ،چشم های ترسيده ام
روی ديوار چرخوندم كه انگار خود به خود چنگ می خورد و رد هايی باقی می
گذاشت ،همه چيز درست مثل يک ميدان نبرد شده بود؛ سايه ها كمكم جون
می گرفتن و پر رنگ تر می شدن؛ سايه هايی كه درشت بودنشون بيش از حد
ممکن بود ،صدای جيغ مانندی رو می شنيدم ،مثل شيون يک زن توی يک
شب بارونی يا جيغ های يک بچه توی خلوت شب ،يا شايد هم مثل صدای
جيغ مانند يک روباه توی شب سياه جنگل ،حضور يک حجم بزرگ رو احساس
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كردم و دست های بزرگی كه روی گلوم نشست و فشارش می داد ،نفس هام
به شماره افتاد؛ صدای خرناس مانندش رو می شنيدم .نگاهم رو سمت در اتاق
كه بسته شده دوختم؛ خدا رو توی دلم صدا زدم اما نمی تونستم چيزی به
زبون بيارم؛ دستم رو سمت در بردم و سعی كردم گوشه ای از در رو باز كنم،
دستم كه به كناره ی در رسيد ،صدای غرش مانندی مثل يک صدای صاعقه
رو شنيدم و كه احساس كردم پرده ی گوشم پاره شد ،دست ها از دور گلوم
كنار رفت و آخرين چيزی كه ديدم دور شدن سايه ها بود .
چشم باز كردم و خودم رو روی كاناپه ديدم ،از جام پريدم كه فرهود رو روبه
روم ديدم كه دست هاش رو باال آورده بود
آروم مستانه جان چيزی نيست ،خواب ديدیبا ياد آوری تمام اتفاقات اشک هام پايين اومدن ،سرم رو به طرفين تکون دادم
خيلی وحشتناك بودفرهود جلو اومد و با چشم های مهربونش نگاهم كرد
ولی تو مثل هميشه از پسش بر اومدیديگه نمی تونم ،حتی تو خواب هم دست از سرم برنمیداره ،اين بار خيلیوحشتناك تر بود ،انگار هر بار بدتر از دفعه ی قبله .
دو قطره اشک مزاحم از چشم هام پايين چکيدن و لب هام از هم باز شدن
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اين چی بود؟فرهود نگران گوشيش رو از جيبش بيرون كشيد :
االن به امير زنگ میزنم تا زودتر همه چيز تموم بشهدرمونده ناليدم :
سايههايی رو میديديم ،خيلی پررنگ تر از هر وقت ديگه ای ،چيزی كه تاحاال سابقه نداشته .
فرهود اخم كرده ايستاد و روی شمارهی اميرحسين ضربه زد ،بعد از چند
لحظه بی مقدمه گفت :
مستانه هر لحظه عذابش داره بيشتر میشه .اگر صدای جيغ كشيدنش رونشنيده بودم و برنمیگشتم ،معلوم نبود چه باليی سرش میاومد ...
كالفه دستی داخل موهاش كشيد :
اومدم ازش خداحافظی كنم ديدم خوابش برده ،ناله میكرد؛ خواستم برمخونه دستم رو دستگيرهی در بود كه صدای جيغهاش رو شنيدم ،امير! زودتر
يه فکری بکن ...
نمیدونم اميرحسين چی میگفت كه فرهود فقط "باشه" میگفت؟ بعد از
چند دقيقه تماس رو قطع كرد و دلسوزانه نگاهم كرد :
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باالخره حل میشه ،من برم ديرم شده ،امی گفت فردا صبح راس ساعت نهدر خونه اشراقی باشين .فعال خداحافظ .
و من هنوز تو شوك كابوسی كه ديده بودم ،تونستم بیصدا "خداحافظ" رو لب
بزنم .فرهود تا وسط راه رفت كه دوباره برگشت ،حالتش مثل كسی بود كه
انگار میخواست چيزی بگه اما نمیتونست ،دستی تو موهاش كشيد :
به نظرم رفتار امير خيلی تغيير كرده! اصال اخالقش از اين رو به رو شده !تو اين موقعيت چه چيزهايی به ذهنش میرسيد! شونه باال انداختم :
ولی من كه تغييری نمیبينمفرهود چشم غره ای رفت :
كال چند وقته میشناسيش؟چيزی نگفتم و روم رو برگردوندم ،بعد از كمی مکث گفت :
يه حدسايی میزنم !ديگه آروم شده بودم و از وحشت چند دقيقه قبلم خبری نبود ،ادای فرهود رو
در آوردم :
مثال چه حدس هايی میزنی جناب كارآگاه؟چپ چپ نگاهم كرد :

234

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

هرهر ...با نمک! من اميرحسين رو می شناسم و مطمئنم تغيير كرده .لبش رو با زبون تر كرد و با چشمهای ريز شده ادامه داد :
ديگه به شدت قبل سرد و خشک نيست .عرض اتاق رو دوبار طی كرد ،با چشم دنبالش میكردم كه كالفه شدم :
دِهَـــع ...چيه فرهود؟ آروم بگير ...سرگيجه گرفتم؛ اصال مگه كار نداشتی؟برو ديگه ...
چشماش رو گرد كرد و لب هاش رو كش داد
عجب! مگه زدنت كه من رو نگاه كنی سرت گيج بره؟ !سرش رو كج كرد و ادامه داد :
االن هم رفع زحمت میكنمدستم رو تو هوا براش تکون دادم و "برو بابا"ای نثارش كردم .
***
پشت فرمون نشستم و فرهود كنارم ،عماد و اميرحسين هم عقب نشسته بودن.
همه سکوت كرده بوديم و هر كس درگير افکار خودش بود .از آينه به امير
نگاهی كردم ،غرقِ در فکر ديدمش .اخم كم رنگ روی پيشونيش عجيب
جذابش كرده بود .چند بار برگشتم و نگاهش كردم .اصال سير شدنی نبودم،
نمیدونم چندمين بار بود كه از آينه نگاهش میكردم؟ چون تا خواستم نگاه
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دوبارهای بهش بندازم ،صدای اعتراض فرهود رو از الی دندون های كليد
شدهاش شنيدم :
تمومش كن ديگه ...با خجالت به رو به روم خيره شدم "واقعا كه مستانه ،آبروت رفت ،بايد فرهود
بهت تذكر بده تا چشم از پسر مردم بگيرى؟ "
با صداى بوق ماشين و همزمان فرياد اميرحسين و فرهود به خودم اومدم و زود
فرمون رو به جهت مخالف چرخوندم ،رانندهی ماشين كه مردی حدودا سى
ساله بود سرش رو از پنجره ماشين بيرون آورد و فرياد زد
حواست كجاست خانوم؟ پشت ماشين لباسشويى كه ننشستى ،آخه زنجماعت رو چه به رانندگى؟
انگار اين حرفهای تکراری برای رانندگی ما خانمها تمومی نداشت! توجهى
نکردم و با دقت به جلوم خيره شدم كه صداى اميرحسين رو شنيدم :
آخه مردتيکهی ...ال اهلل اال اهلل ...و نگران پرسيد :
حواست كجاست مستانه؟دلم هری ريخت ،لبم رو به دندون گرفتم :
يه لحظه حواسم پرت شد ،ببخشيد236
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فرهود به جلو اشاره كرد :
خب ديگه از اين به بعدش حواست رو جمع كنو تا رسيدن به خونه ى اشراقى مسير تو سکوت طی شد .سر خيابون كه
رسيديم ،از ماشين پياده شدم و رو به فرهود كردم :
فرهود؟ میشه ماشين رو پارك كنى؟ حوصله ندارمسرى تکون داد و ماشين رو دور زد و پشت فرمون نشست .با قدمهايی آروم
كوچه رو طی كرديم و مقابل خونه ايستاديم ،امير زنگ خونه رو زد و بعد از
چند لحظه در با صداى تيک باز شد ،منتظر فرهود شديم و وقتی اومد همگی
وارد شديم .
رو مبل ها نشسته بوديم و منتظر كه تشريف بيارن! فقط نمی دونم در رو كی
برامون باز ...با فکری كه به سرم زد تکونی خوردم و "بسماهلل"...ی زير لب
گفتم؛ اصال از اين خونه دل خوشی نداشتم ،خيلی سنگين بود! ...تو همين
فکرها بودم كه صدای اشراقی در حالی كه از پله ها پايين می اومد و باعث
"جير جير" شون می شد به گوش رسيد .
بهبه ،ببين كيا اينجان ...خندهام گرفت ،خب اگه نمیدونی چی بگی و از كجا شروع كنی ،به همون
سالم خشک و خالی اكتفا كن !
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هيچ كدوم به احترامش بلند نشديم كه باعث شد پوزخندی روی لبهاش جا
خوش كنه ...
طبق معمول پشت ميزش نشست و پيپش رو كنج لبش گذاشت :
خب ...نگاه عميقی به چشمانم انداخت و در همون حالت ،مرموزانه ادامه داد .
من به اين سند و اين خونه ای كه بهم نشون داديد ،اعتماد ندارم! ولی با اينحال تصميم دارم كمکتون كنم ...
از گوشه چشم اخم امير رو ديدم و به دنبالش صداش رو شنيدم .
چه كمکی؟ االن چند وقته كه ما عالف ...حرف اشراقی مانع از ادامه ی حرفش شد و به دنبالش نفس های عصبی امير
بود كه به گوش می رسيد ،هركس نمی دونست ،من خوب می دونستم چقدر
روی اين موضوع حساسه كه دوست نداره حرفش رو قطع نکنن! اشراقی تکيه
داد :
می تونم دعايی بهتون بدم تا اون خونه رو در امان نگه داره .بعد از اين حرف ساكت شد و به قيافه های ما نگاه كرد تا تاثير كالمش رو
ببينه ،اينبار نوبت عماد بود كه واكنش نشون بده .
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چه دعايی؟ اگه به دعا بود من و امير خودمون اين كاره ايم .شما قرار بودكمک ديگه ای به ما بکنی! يادت كه نرفته؟
اميرحسين دنبال حرف عماد رو گرفت و با عصبانيت ادامه داد :
اين بازيا چيه در مياری؟ مگه ما ازت دعا خواستيم؟ صندوقچه كجاس؟اشراقی "پوف"ی كشيد .
بس كنيد! من می خوام كمکتون كنم .در يک حركت ناگهانی امير بلند شد و به دنبالش عماد هم از جا بلند شد ،من
و فرهود هم به تقليد از اونها بلند شديم؛ امير تقريبا فرياد زد :
گفتی خونه رو نشون بديم ،صندوقچه رو میدی .خونه رو هم نشون داديم،حاال داستان بعديت دعا دادنه؟ همين االن صندوقچه رو بيار می خوايم بريم .
با صدای بلند اصابت عصای اشراقی با زمين از جا پريدم .
فکر كردی من بچه ام؟ يا هالو و تازه كارم؟ من با همون نگاه اول فهميدماون خونه ربطی به اين سند و نوشته های زيرش نداره !
ديگه طاقت نياوردم و تقريبا داد زدم .
بسه !نگاه ها به طرفم برگشت ،اخمهام رو تو هم كشيدم :
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آقای اشراقی من دعا نخواستم ،من فقط ازتون خواستم نوشته های زير اوناسناد رو بخونيد .چرا اين قدر داستان سر هم می كنيد؟
اشراقی با انگشتش روی ميز ضربه زد :
دختر جون! من از مشکلت باخبرم ،اگه اين دعا رو از من نگيريد پشيمونمیشيد! اذيتاشون روز به روز زياد تر میشه .اون اجنه خودشونو صاحب اون
خونه می دونن و تو فقط از طريق اين دعا می تونی دورشون كنی .
اميرحسين كه انگار از باطل بودن حرف های اشراقی اطمينان داشت "پوف"ی
كشيد :
فقط تا پس فردا ...تا پس فردا وقت داری صندوقچه رو دوباره بررسی كنی واون چيزی كه ما میخوايم رو بگی ،دلم نمیخواد دفعه ديگه كه بيام اين
چرنديات رو نمی شنوم
و به طرف در حركت كرد و ما هم به دنبالش راه افتاديم .چند دقيقه بعد تو
ماشين بوديم ،اميرحسين اين بار اجازه نداد من رانندگی كنم و خودش پشت
فرمون نشست ،تمام عصبانيتش رو روی پدال گاز بیچاره خالی می كرد و با
خودش حرف میزد :
فکر كرده ما تازه كاريم .هركاری كنه نمی فهميم! دعا! هه! آخه چه دعايی؟دست فرهود روی شونهی اميرحسين نشست :
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بیخيال ،حرص الکی نزن داداش .لبهای اميرحسين به هم فشرده شد و ديگه تا خونه ی ما حرفی نزد .وقتی
رسيديم ،عماد و اميرحسين خداحافظی كردند و رفتند .بیحوصله به فرهود
گفتم :
فرهود تو هم برو ،خداحافظيه تای ابروش رو باال انداخت :
با اين حال و روز؟ قيافهات رو ديدی؟سر تکون دادم :
االن حالم بهترهمخالفت كرد :
مطمئن نيستم مستانه ،تا اومدن پدرت كنارت میمونممقاومت نکردم و "باشه"ای گفتم ،در رو باز كرديم و با هم وارد خونه شديم،
ناخودآگاه نگاهم به پنجرهی اتاقم افتاد ،حس كردم كسی پرده رو تکون داد.
زير لب "بسماهلل"ای گفتم كه فرهود متوجه شد و رد نگاهم رو دنبال كرد :
چيزی شده؟چشم ريز كردم :
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انگار يکی تو اتاقمهدر رو باز كرد و گفت :
نترس ،من كنارتم برو استراحت كناما حسی موزی من رو به سمت طبقه باال و اتاقم میكشوند .آروم از پله ها باال
رفتم ،پشت در اتاقم ايستادم و گوشم رو به در چسبوندم ،هيچ صدايی
نمیاومد ،در رو باز كردم ،ظاهراً همه چيز امن و امان بود پس با خيال راحت
وارد اتاق شدم و به طرف كمد ديواری رفتم ،اما تا خواستم در رو باز كنم
صدای "آ" های كشيده و بلندی رو شنيدم ،سرم رو باال بردم و باالی كمد
ديواری رو ديدم ،چيزی نديدم ولی انگار كسی خودش رو روی من انداخت ،از
ته وجود جيغ زدم :
فرهــــود ...و تالش كردم اون رو از خودم دور كنم .صدای در زدن های محکم فرهود رو
میشنيدم و تالش برای باز كردن دری كه انگار بسته شده بود ،كمكم هيبت
اون چيزی كه روی من افتاده بود رو میديدم ،زنی با موهای بلند مشکی ...

دستش رو روی صورتم میكشيد ،درد داشت اما خونی نمیاومد ،بلند داد
زدم :
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خـــــدااا ...همون لحظه فرهود در رو باز كرد و سراسيمه وارد اتاق شد ،يهو احساس
سبکی كردم ،انگار چيز سنگينی رو از روی من برداشته بودند .
نفسنفس می زدم ،انتظار اين يه مورد رو نداشتم ،به شدت ترسيده بودم و از
درون میلرزيدم ،به جرات و بدون اينکه خودم رو تو آينه ببينم ،می تونستم
بگم كه رنگم درست مثل گچ های ديوار شده .دستم رو روی قفسهی سينهام
گذاشته بودم تا كمی از اين خسخس ها خالص بشم .
فرهود مقابلم نشسته بود و با نگرانی دستهام رو گرفته بود و مدام میپرسيد:
 خوبی؟ ...مستانه با توام خوبی؟من اما حتی نمی تونستم لب هام رو با زبان تر كنم ،چه برسه اينکه قدرت
تکلم داشته باشم ،فقط سرفه می كردم و به زمين خيره بودم؛ ديگه حتی می
ترسيدم تنها تو اين اتاق بيام! خدايا كمکم كن ،من ديگه تحمل ندارم ،خدايا
حالم جهنمه ...
دستم كشيده شد و صدای فرهود تو گوشم پيچيد :
مستانه بلند شو ...به خودت بيا دختر ،نصفه جونم كردیبه زحمت نگاهم رو از زمين گرفتم و به فرهود دوختم ،فقط لب زدم :
خوبم243
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كالفه ايستاد و چندبار دستهاش رو تو موهاش كرد و با صدای بلندی گفت :
خوب نيستی مستانه ،من اين رو خوب می فهمم ،البته حق هم داری بدباشی هركی جای تو بود حالش بد می شد ...اما نگران نباش پشت اين سختی
حتما يه آرامشی هست ،دوباره با خيال راحت زندگيت رو می كنی
خود به خود با شنيدن حرف هاش اشک هام راه گرفتند و از گونهام سرازير
شدند :
ایكاش حرفات درست از آب در بياد .همين !دستش رو به طرفم دراز كرد :
بلند شو كمکت كنممن اما بی توجه به دستی كه مقابلم گرفته شده بود تا كمکم كنه بلند شدم،
بازوم رو گرفت :
بيا استراحت كن ...من همين جا هستمبازوم رو از دستش بيرون كشيدم و صدای بلندی پرخاش كردم :
 ولم كن ،تا ابد كه تو نيستی ،بهتره تنهام بذاری ،مشکل منه و خودم هم بايدباهاش كنار بيام
فرهود رنجيده نگاهم كرد ،بعد از چند لحظه بدون هيچ حرفی از اتاق خارج
شد .
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با ترس به اطرافم نگاه كردم كه صدای كوبيده شدن پنجره من رو از جا پروند،
جيغم رو توی گلو خفه كردم و دستم رو روی قلبم گذاشتم .
می دونستم قبل از رفتن ،خودم فراموش كردم پنجره رو ببندم؛ اما اون قدر به
هم ريخته بودم كه نسبت به هر صدا و هر اتفاقی حساسيت نشون می دادم .
به سمت ميزم رفتم .بهش تکيه دادم و نگاهم رو روی برگه های نامرتبی كه از
قبل روی ميزم پخش بود چرخوندم .آخرهای ترم نزديک بود و من تقريبا
هيچی از درس ها بلد نبودم .نمی دونستم اصال بتونم از عهده ی پاس كردن
درسها بربيام يا نه؟ ...با كالفگی ،روی تختم نشستم و گره روسريم رو شل
كردم .
يه كمی كه بهتر شدم ،پايين رفتم تا دوباره از فرهود بخوام به خاطر من نمونه.
و فرهود هم همچنان می خواست باشه .اين شد كه برای جفتمون از غذای
ديشب گرم كردم و ناهار رو با هم خورديم .
بعد از ظهر مزخرفی بود .من كه دست و دلم به هيچ كاری نمی رفت و فرهود
هم خودش رو با برنامه های تلويزيون سرگرم كرده بود .با فکر به اينکه هر
چقدر صميمی باشيم ،باز هم مهمون منه ،دو تا استکان چای ريختم و با يه
ظرف بيسکوييت كاكائويی ،به سالن بردم .سينی رو كه مقابلش روی ميز
گذاشتم ،توجهم به برنامهی تلويزيون جلب شد .مجری داشت در مورد
مشکالت رانندگی حرف می زد و طرف صحبتش يه افسر پليس بود ...با ديدن
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اون افسر ،دوباره ياد رشته ی خودم افتادم و آينده ای كه هميشه آرزو داشتم
بهش برسم ،و حاال ديگه مطمئن نبودم تحقق پيدا می كنه يا نه؟
بعد ،ذهنم به سمت ديگه ای كشيده شد .امير حسين ...گفته بود همکارهاش
قراره اشراقی رو دستگير كنن! يعنی اون هم يه پليس بود؟ تمام قيافه گرفتن
هاش و حرف هاش تو ذهنم چرخيد .خيلی عجيب بود ...حاال كه اين رو می
دونستم ،انگار از زاويهی ديگه ای می ديدمش .البته كه به عنوان يه پليس،
تمام رفتارهاش قابل قبول و توجيه پذير بود .ولی ...پس چرا من هيچ وقت
نديده بودم؟ !
نمی خوای بشينی؟با صدای فرهود ،از افکار خودم بيرون اومدم .روی مبل كنارش نشستم و دست
هام رو توی هم قالب كردم :
میگم ...چيزه ...پسرخاله؟ ...سوالی نگاهم كرد .نمی دونستم از كجا شروع كنم يا چه طوری بپرسم كه با
خودش فکرهای ناجور نکنه؛ اما از طرفی ،حاال واقعا اين موضوع ذهنم رو
درگير كرده بود و دوست داشتم بدونم .لب هام رو تر كردم و با صدای آرومی
گفتم :
-خواستم بپرسم ...اون ...پسره ...امـ ...
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صدای زنگ تلفن همراهش باعث شد حرفم رو قطع كنم .گوشی رو از جيبش
بيرون كشيد و با ديدن اسم روش ،فوری جواب داد :
بله مادرجان؟مکث كوتاهی كرد و گفت :
بله ...بله خودم می دونم ...حرفم رو خوردم و سر به زير و ساكت ،منتظر شدم تماسش تموم بشه .
آره تنهاست ...نمی دونم ...خب مادر من ،من از كجا بدونم آخه؟ شايد ...بعد لحنش عوض شد و من رو خطاب قرار داد :
مستانه؟ مامان میگه برای شام بريم خونه ی ما .به بابات و ماهان هم زنگمی زنه بيان .
پلک زدم و آروم گفتم :
ازش تشکر كن ،بگو انشااهلل يه وقت ديگه ،می بينی كه چه حالی دارم .حرف های من رو برای مادرش تکرار كرد؛ اما از حركات چشم و ابروش
فهميدم كه ظاهرا خاله روی دعوتش اصرار داره .بهش اشاره كردم كه قبول
نکنه؛ اما بدون توجه به من ،چند كلمه ای حرف زد و آخر هم با لحنی ماليم
كه تسليم شدنش رو نشون می داد ،موافقت كرد و گوشی رو پايين آورد .
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حوصله اين رو نداشتم كه باهاش بحث كنم .تصميم گرفتم بی مقاومت ،حاضر
بشم و همراهش برم ،شايد هم اگه از خونه دور می موندم ،بهتر بود .
دوش گرفتن و آماده شدنم يه ساعتی طول كشيد ،البته فکرش رو كه می
كردم ،خودم هم دوست داشتم برای مدت كوتاهی هم كه شده ،فکرم رو از
اجنه ،ترس هام ،مشکالتم ،و تموم آدم های مربوط بهش دور كنم .
فقط همين امشب ،می خوام همه چيز رو فراموش كنم و شاد باشم ،مثل آدم
های معمولی ...
تو ماشين كنار فرهود نشستم و پيش به سوی خونه خاله ...
خونه خاله تو منطقه خوبی قرار داشت و تقريبا باال تر از خونه ما بود .يه
آپارتمان سه طبقه و نوساز كه تمام واحد هاش دوبلکس بود .با صدای فرهود
كه می گفت "رسيديم" پياده شدم .خيلی وقت بود كه به اينجا نيومده بودم.
آخرين باری كه اومدم قبل از فوت مامان بود .با ياد آوری مامان دلم گرفت و
بغضی تو گلوم نشست .
صدای خاله كه جلوی در ايستاده بود ،من رو از حال و هوای خودم بيرون
كشيد .
به به ...دختر گلم خوش اومدی .چه عجب از اين طرفا !-سالم خاله جان ،هر چی بگی حق داری ،من شرمنده ام .
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به دنبال اين حرف در آغوش خاله فرو رفتم .خاله بوی مامان رو می داد ،ريه
هام رو از عطرش پر كردم و از آغوشش جدا شدم .خاله با فرهود هم كه با
حسادت از روبوسی من و خاله اعتراض كرده بود ،روبوسی كرد و هر سه به
سمت پذيرايی رفتيم .دايی و خانوادهاش هم اونجا بودن ،البته نا گفته نمونه كه
دايی و عمهام با هم ازدواج كرده بودن .با همه سالم و احوال پرسی كردم و
كنار سارا روی مبل نشستم :
چه خبر سارا جون؟سرش رو از گوشی بيرون آورد و با لبخند دلنشينی جوابم رو داد .
سالمتی عزيزم ،تو چه خبر؟ با درسا چه می كنی .با ياد آوری دانشکده و اينکه تقريبا كنسلش كرده بودم آهی كشيدم .
از بعد فوت مامان ديگه نرفتم !انگار می دونست ،چون زياد جا نخورد و با گفتن "عزيزم ،انشااهلل زود تر درست
میشه" به بحث خاتمه داد .
مهمونی خيلی كسل كننده شده بود ،هر كس مشغول كاری بود و من بی
حوصله در حال ديد زدن بقيه .سارا هم كه انگار قرص سکوت خورده بود مثل
قبل پر حرفی نمی كرد .دوست داشتم زود تر شام بخورم و برم خونه .
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تو همين افکار بودم كه سايه ای به طور محسوس از جلوم رد شد .آب دهانم
رو قورت دادم و سعی كردم به خودم دلداری بدم ،مشکلی نيست ،حتما
خياالتی شدم .
مشغول پوست كندن خيار شدم ،انگار می خواستم با خوردن ميوه اين ترس
لعنتی رو هم قورت بدم .
فرهود اومد و كنارم نشست .می دونستم رنگم حسابی پريده و فرهود هم به
خاطر همين نگرانم شده ،آروم زير گوشم طوری كه فقط من بشنوم پرسيد :
چی شده؟ چرا رنگت پريده؟لب زدم :
هيچیمطمئن باشم؟به مهربونيش لبخندی زدم كه از چشم سارا دور نموند .
آره مطمئن باش ،برو به مهمونات برس .بعد از رفتن فرهود سارا با حالت دو دلی لبش رو با زبون تر كرد ،انگار می
خواست چيزی بگه ولی نمی دونست چجوری بگه .البته حدس زدنش كار
سختی نبود .آخر طاقت نياوردم و به طرفش برگشتم .
بگو راحت باش .250
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از نگاه متعجبش خندهام گرفت ،ناباور نگاهم میكرد :
مستانه ...تو ...يعنی ...چند لحظه ساكت شد كه تمركز بگيره ،انگار موفق شده بود كه با سرعت
پرسيد :
بين تو و فرهود چيزی هست؟ !احتمال می دادم راجعبه فرهود باشه ولی نه چنين سوالی !...
چشمهای گشاد شده ام رو بهش دوختم .
چی می گی؟ حالت خوبه؟ فرهود برام مثل ماهان می مونه .خواست حرفی بزنه كه با ورود ماهان و بابا فرصت نکرد و بحث همونجا تموم
شد .بعد از اومدن بابا و پذيرايی ،ميز شام چيده شد .در حال خوردن غذای
مورد عالقهام بودم و از همه جا غافل كه سنگينی نگاهی رو حس كردم .سرم
رو باال آوردم و همه جارو نگاه كردم ولی چيزی نديدم .دوباره مشغول غذا
خوردن شدم كه اين بار كالفهام كرد .با عصبانيتی كه سعی می كردم تو
چهرهام مشخص نباشه همه جارو نگاه كردم كه چشمم رو در نيمه باز اتاق
طبقه باال ثابت موند .با دقت بيشتری نگاه كردم ،در كمال تعجب فرهود رو
ديديم كه سعی داره بدون اينکه بقيه ببيننش من رو متوجه خودش كنه.
سری به عالمت "چيه" تکون دادم ،با تکون دادن سر و دست ازم خواست باال
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برم ،بدون توجه به اطرافيان از جا بلند شدم و باال رفتم .وقتی به در اتاق
رسيدم در رو بسته ديدم .
"پوف"ی كردم ،اين فرهود هم شوخيش گرفته انگار !
در رو باز كردم و داخل رفتم ،اتاق تاريک بود ،چراغ رو روشن كردم ولی از
فرهود خبری نبود! اصال ...مگه فرهود سر ميز شام نبود؟ پس اين كی بود كه
ديدمش؟ !
يهو تو دلم ترسی نشست .شروع به لرزيدن كردم عرق سردی كه تمام بدنم رو
پوشونده بود رو به خوبی حس می كردم .
انگار چيزی از زير تخت بيرون اومد ،واقعی بود يا توهم میزدم؟ دندونهام از
ترس به هم میخورد ،انگار نزديکم می شد ...میخواستم برگردم اما پاهام
قدرت نداشت ،لمس شده بودم ...
با چشمهای گشاد شده از ترس نگاهش می كردم ،خدايا اين چی بود؟ اصال
شکل نداشت! اما صداش رو میشنيدم كه زير لب چيزی زمزمه میكرد ،كمی
برام نامفهوم بود ،برای بار دوم واضحتر شد "نوبت توئه" صدا بلند و بلند تر می
شد .تا جايی كه تبديل به جيغ شده بود .همونطوری كه قهقهه می زد با
صدای جيغ مانندش كه روی اعصابم خط می كشيد اون كلمه رو تکرار می
كرد .
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به سمتم هجوم آورد و با بلند ترين صدايی كه تا اون لحظه شنيده بودم فرياد
زد .صورتم رو با دست پوشوندم و جيغ بلندی كشيدم ،پشت سر هم جيغ می
زدم و گريه می كردم ،از ترس ،از خشم ،از غم،نمی دونم چرا و به خاطر كدوم
يکی از اينها؟ شايد به خاطر همهی اينها بود كه میخواستم با جيغ همه رو
بيرون بريزم .
يهو در باز شد و هجوم افراد به داخل رو فهميدم ،اما هيچ صدايی رو
نمیشنيدم ،فقط لب زدنشون رو میديدم و بعد ...سيلیای به صورتم خورد .
اتاق ديگه سنگين نبود ...
بابا با نگرانی مقابلم روی زمين زانو زد و با حالتی غمگين به چشمهام خيره
شد
مستانه بابا خوبی؟پلک روی هم گذاشتم به نشانه ی اينکه اره ،قدرت تکلم نداشتم نمیتونستم
زبونم رو بچرخونم و چيزی بگم .همه با ترحم نگاهم میكردن و من از اين
شرايط به وجود اومده اصال راضی نبودم ،از ترحم متنفر بودم .خواستم از جا
بلند بشم كه ماهان به كمکم اومد و از از بازوم گرفت و بلندم كرد ،چند قطره
اشکی سمج از چشمهام به پايين سر خورد ،با چشم دنبال بابا گشتم كه با
نگرانی نگاهم میكرد .تمام التماسی كه تو خودم داشتم رو به چشمهام ريختم
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تا منو از اين جهنم ببره .انگار خودش هم متوجه شد كه به طرف شوهر خاله و
دايی برگشت و گفت :
ما بريم ديگه مستانه زياد حالش خوب نيستخاله ليوانی آب آورد و مقابلم گرفت :
بخور خالهعمه نگران پرسيد :
واسه چی اومدی باال؟كمی از آب رو نوشيدم و به لباسم اشاره كردم ،خاله و عمه "نوچ"ی گفتند و
به هم نگاه كردند ،نفس عميقی كشيدم كه كلمهی "وای" به زبونم اومد و
فرهود با حالتی بين شوخی و جدی گفت :
خدا رو شکر نطقش باز شدخاله و عمه با نگرانی به طرفم اومدن ولی سارا جلو نيومد و همونطور كه تو
چهارچوب ايستاده بود نگاهم میكرد ،دليل اين رفتارش فرهود بود؟! ناخودآگاه
پوزخندی زدم و روم رو به طرف عمه و خاله برگردوندم و لبخند دلنشينی
بهشون زدم :
-من خوبم نگران نباشين عشقای من
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و تو آغوششون فرو رفتم ،خاله با دستش موهايی كه از شالم بيرون زده بود رو
نوازش میكرد" .خدا رو شکر"ی گفتم بابت اينکه يه خاله و عمه مهربونی دارم
كه مثل مادرم نگرانم بودن .از آغوششون بيرون اومدم كه خاله گفت :
مستانه خاله امشب اينجا بمون ،دلم راضی نيست بریانگار هرجا میرفتم آسمونم همون رنگ بود ،فرقی نمیكرد! لبخندی زدم :
نگران من نباشين ماهان و بابا مواظبم هستنبا صدای بابا كه گفت "بريم" بهش نگاه كردم و با عجله گونه های عمه و خاله
رو بوسيدم و به طرف در رفتم .
ای كاش همه كنارم بودند ،خدايا! آخه چرا من؟ از من بیچاره تر نبود كه
اينها برن سراغش؟
دقايقی بعد تو ماشين بوديم ،سوالی ذهنم رو مشغول كرد و بی وقفه به زبون
آوردم :
بابا؟ خونه رو كی خريدی؟همزمان با بابا كه از آينه نگاهم كرد ،ماهان به پشت برگشت :
به فرض كه دونستی ...اما با پاسخ بابا حرف ماهان قطع شد :
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هنوز به دنيا نيومده بودی ،چطور؟خودم رو بين دو صندلی جلو كشيدم :
اوووه ،يعنی بيست و دو سه سال پيش؟فکری كردم و دستم رو تو هوا به عقب بردم و با لبهای غنچه شده گفتم :
تازه بيشتر ...حاال ماهان هم كنجکاو شده بود ،پرسيد :
خونه نوساز بود؟بابا دنده رو عوض كرد :
نه بابا نوساز كجا بود! فکر كنم بيست ،سی سالی هم از ساختش گذشته بودمن و ماهان نگاهی به هم كرديم ،متعجب چشم درشت كردم :
پس آخه ...ماهان حرفم رو كامل كرد :
شهرداری برای نوسازيش بهتون گير نداد؟پشت سرش رو خاروند :
-اون موقع ها كه از اين قرتی بازی ها نبود ،يه محضر میرفتی و تمام ...
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داخل خيابون پيچيد و ادامه داد :
حتی سال ساخت خونه هم تو سند نمیاومد ،ما هم اون زمان از خلوتی محلخوشمون اومد و از اونجايی كه خونه ورثهای بود و زير قيمت به فروش گذاشته
بودن رو هوا زديمش ،فقط يادمه كه خود صاحبخونه هم سی سال پيش
خريده بود ،يعنی سندش مال اون زمان بود كه البته شبيه مبايعه نامه بود و
بعد كه قانون سند اجباری شد ،از حالت كاغذی در اومد
خودم رو بيشتر جلو كشيدم كه صدای اعتراض ماهان بلند شد :
كجا؟! بيا برو رو داشبورد بشين !من اما بیتوجه به حرف ماهان با ذوق گفتم :
میشه سندش رو نشونم بديد؟ولی با سوالی كه ماهان پرسيد سوالم از طرف بابا بیجواب موند :
اينجوری كه فهميدم بايد خونه از زمان قاجار باشه ،مگه اونموقع خونه ها اينشکلی هم بود؟
بابا سرش رو كج كرد :
خود ورثهی صاحبخونه میگفتن بازسازی كردن ،سقف كاذب زدن و ...چهمیدونم حالت تير چوبيش رو مخفی كردن ،اما وقتی تو به دنيا اومدی ما هم
به بازسازی ديگه انجام داديم
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بیاختيار پرسيدم :
راستی وسايل های زير زمين مال كيه؟زير زمين؟ !اين سوالی بود كه هر دو همزمان پرسيدند ،با ترديد نگاهشون كردم :
آ ...آره خب ...زير زمين !بابا چشم ريز كرد :
تو اونجا رفته بودی چيکار؟سرم رو پايين انداختم و مغموم گفتم :
دنبال وسايل های مامان بودم ...بابا آهی كشيد :
ما اونجا هيچ وسيله ای نداريم ،از وقتی اومديم تو اون خونه بودن و ما هم بهاميد اينکه صاحبش يا حداقل وراثش دنبال اون خرت و پرت ها بيان كاری
نکرديم ،بعدها مامانت گفت اصال فکر میكنيم خونه زير زمينی نداشته ،بذاريم
همونجوری بمونه
پس اون تخت ...همون يه تخت مال ماست .حاال كدوم وسايلش رو میخواستی؟258
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خودم رو عقب كشيدم و تکيه دادم و دست به سينه شدم :
هيچی ديگه ...ماهان دست پشت تکيه گاه صندلی بابا گذاشت :
قصد فروش خونه رو نداری؟بابا غمزده سر تکون داد :
با اينکه خاطرات زيادی تو اون خونه با مادرت دارم ،اما چرا! خيلی بهش فکركردم ،ولی هربار پشيمون شدم ،دليلش هم برای خودم منطقی نيست !
همزمان با تموم شدن حرفش به خونه رسيديم ،ترمز دستی رو كشيد :
ماهان بدوماهان در رو باز كرد و بابا ماشين رو داخل حياط برد ،چشمم به طرف زير
زمين كشيده شد ،انگار كسی من رو به طرف اون زير زمين میكشيد ،نگاه
ازش گرفتم و به ماهان گفتم :
ماهان؟ امشب ميای كنارم بخوابی؟ماهان چپ چپ نگاهم كرد :
-خرسَمبَک !
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خندهام گرفت ،اما از فکر اينکه امشب تنها بخوابم وحشت كردم ،نمیدونم چرا
دوست نداشتم امشب تنها باشم؟ شونه باال انداختم :
تو نيا ،من ميام اتاقت ...ماهان چشم درشت كرد و رو به بابا من رو با انگشت نشون داد :
دخترت حالش خوبه؟بابا در ماشين رو بست و دست دور شونهام انداخت و در حالی كه هر سه به
داخل خونه میرفتيم گفت :
بله كه حالش خوبه ،اصال بيا كنار خودم بخواب***
شب خوبی رو كنار بابا گذروندم ،بعد از مدت ها تونستم خواب راحتی داشته
باشم ،صبح بعد از اذان ديگه نخوابيدم و درس هام رو مرور كردم ،بعد از مدت
ها بايد دانشگاه می رفتم و سر كالس ها حاضر می شدم ،نور خورشيد كمكم
خودش رو نشون می داد ،سرم رو چرخوندم و به پدر كه با پتوش گوله شده
بود نگاه كردم ،از وقتی كه مامان رو از دست داده بوديم تنهاييش رو احساس
میكردم ،من هم به عنوان دختر خونه خيلی در حقشون كم لطفی كرده بودم،
حتی نمی تونستم صبحانه براشون حاضر كنم؛ پدرم رو می شد ناز دونه مادر
حساب كرد ،هميشه صبحانه و ناهار و شامش به موقع بود و مادر هميشه
هواش رو داشت ،با ياد آوری مادرم و تنهايی بابا بغض به گلوم نشست ،به
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خودم قول دادم ،اتفاقات هر چقدر كه سخت تر بشن ديگه اينقدر بی خيال
نباشم و به فکر زندگی بابا هم باشم .با اين فکر از جا بلند شد و از اتاق بيرون
رفتم ،سکوت خونه و تاريک بودنش عجيب من رو می ترسوند ،حوادث ديشب
برای چند ثانيه از ذهنم گذشت و باعث شد يخ ببندم ،ياد قول چند لحظه
پيشم به خودم افتادم ،صلواتی فرستادم و سمت آشپزخونه رفتم و اولين كاری
كه كردم برق رو روشن كردم ،فضای روشن باعث می شد كمتر بترسم و
اعتماد به نفس بيشتری داشته باشم ،كتری رو پر از آب كردم و روی گاز
گذاشتم ،چند باری كبريت كشيدم كه حتی جرقه هم نزد ،و هر بار چوب
كبريت ها می شکست ،حرصم گرفته بود .تقريبا شيش چوب كبريت رو
كشيده بودم و اين هفتمين و آخرين دونه كبريت بود ،كبريت رو با حرص
كشيدم كه نور و گرمای زيادی توليد كرد ،هين خفه ای كشيدم و كبريت رو
به زمين پرت كردم ،ضربان قلبم به شدت باال رفته بود و ميدونستم اين اتفاق
عادی نيست ،دستی روی قلبم گذاشتم و برای آرامشم چند صلوات فرستادم،
ريتم قلبم كه آروم شد ،بیخيال دم كردن چای شدم و در يخچال رو باز كردم
و وسايل صبحانه به اضافه شير رو بيرون آوردم ،سعی می كردم حواسم رو پرت
كنم و حضور نگاه های سنگينی كه اطرافم حس می كردم رو نديد بگيرم،
باالخره ميز رو چيدم و با صدای سالم صبح بخير ماهان از جا پريدم ،دست
هاش رو باال برد و خنديد :
آروم باش بابا منم261
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دستم رو روی قلبم گذاشتم :
ترسونيدم ،مثل جن می مونی ،برو بابا رو صدا كن .دستش رو سمت چشم هاش برد و از آشپزخونه بيرون رفت ،دوباره سمت
يخچال رفتم تا آب پرتقال كه سليقه ماهان بود رو هم بيارم ،در يخچال رو كه
بستم ،ماهان پشت ميز نشسته بود و داشت من رو با قيافه ای جدی نگاه می
كرد ،طلبکار پرسيدم :
نرفتی بابا رو صدا كنی؟حرفی نزد و تنها سرش رو كمی كج كرد و چشم هاش برقی زد ،نگاهش می
كردم كه صدای خنده ی بابا و ماهان رو بيرون از آشپزخونه شنيدم ،نگاهم رو
سمت وردی چرخوندم ،بابا و ماهان از پلهها پايين می اومدن ،آب دهنم رو
قورت دادم و نگاهم رو به ميز دادم ،اما پشت ميز خالی بود ،احساس كردم
برای يک لحظه زير پام خالی شد ،دستم رو به ديوار گرفتم و "يا قمر بنی
هاشم" گفتم ،بابا و ماهان با ديدنم سرعت قدم هاشون رو بيشتر كردن ،بابا
نگران نگاهم می كرد
چی شده بابا جان خوبی؟لبخندی زدم و سعی كردم تکيه ام رو از ديوار بگيرم ،يک امروز رو صبحونه
درست كرده بودم و نمی خواستم زهرشون بکنم
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ممنونم بابا خوبم ،صبحی زود بيدار شدم كمی درس خوندم ديشبم شامدرست حسابی نخوردم ،ضعف رفتم ،بشينيم دور هم صبحونه بخوريم ،يکيتونم
من رو برسونه دانشگاه لطفا .
بابا لبخندی زد و خدا رو شکری زمزمه كرد ،ماهان يک تای ابروش رو باال داد
و نگاهم كرد
امر ديگه؟ يه صبحانه ناقص می خوای بدی ،چای هم كه دم نکردی میخوای تا شب ازمون كار بکشی؟
صندلی رو عقب كشيدم :
غر نزن برو خدا رو شکر كن همينم درست كردم .بابا تشکر و ماهان دهن كجی كرد ،همگی دور ميز نشستيم و مشغول خوردن
صبحانه شديم ،بعد از جمع كردن ميز به سفارش بابا ،ماهان من رو به دانشگاه
رسوند ،نزديک دانشگاه كه رسيديم ماهان از سر شونه نگاهی به من انداخت
از دوست جونيت چه خبر؟متعجب نگاهش كردم
هوم؟! دوست جونيم؟ !اخم كرد
نيا ،نيو ...يه چيزی تو همين مايه ها بود ،چه خبر از اون؟263
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چشم هام رو ريز كردم و نگاهم رو روش متمركز كردم ،كه من رو احمق فرض
نکنه .يک دستش رو باال آورد و توی هوا تکون داد
خيلی خب بابا ،باشه خودمم ،اونطور نگاهم نکن ،حاال بگو از نيوشا چه خبر؟سرم رو برگردوندم
خبری نيستخسيسشونه ای باال انداختم و حرفی نزدم ،حس خوبی به جويای حال شدن نيوشا
نداشتم ،ماشين رو جلوی دانشگاه پارك كرد
پياده شو سر كار خانم ،زود باش كار دارمخواستم پياده بشم كه صدای خنده ی ماهان بلند شد ،نگاهش كردم ،كه با
انگشت به جلو اشاره زد
شما خسيس بازی در آوردی اطالعات ندادی ،طرف حالل زادهاس خودشاومد .
انگشت برای تهديد به طرفش گرفتم :
ماهان اصال دلم نمی خواد اطراف نيوشا ببينمت ،من آبرو دارم اينجابی توجه به حرف من از داخل آيينه موهاش رو مرتب كرد
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خب من برم عرض ادبی كنم ،زشته متوجه من شدهسرم رو ريز تکون دادم :
تو كه عجله داشتی؟برای اينکه حرصم رو در بياره به ساعتش نگاه كرد و بیقيد گفت :
االن كه فکر می كنم میبينم حاال وقت دارم !با حرص از ماشين پياده شدم و در ماشين رو به هم كوبيدم ،بی توجه به
اعتراض ماهان و حضور نيوشا سمت در ورودی راه افتادم و مدام توی دلم به
جون ماهان غر میزدم .
كالس اولم رو شركت كردم و استاد به جبران تمام غيبت هام كلی سوال پيچم
می كرد ،و من سعی كردم تمام سوال ها رو به خوبی جواب بدم ...
تو محوطهی دانشگاه نشسته بودم و به اين فکر میكردم كه دو سه روزی می
شد از اميرحسين و عماد خبری نبود ،يادم می اومد كه اشراقی گفته بود به
ديدارش بريم و اميرحسين هم تهديد كرد كه فقط برای پس گرفتن صندوقچه
ميايم ،ولی هيچکس به من خبری نداد .طبق گفتهی اميرحسين بايد توی يکی
دو روز آينده اشراقی دستگير میشد ولی حتی خبری از دستگيريش هم
نبود؟ !
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با شنيدن زنگ موبايلم از فکر بيرون اومدم ،به شماره اميرحسين "چه حالل
زاده هم هست" گفتم و تلفن رو جواب دادم
الو بله بفرمايد؟گلو صاف كرد :
الو سالم امير حسينم !انگار من رو میديد كه لبخندی زدم :
سالم شناختمنفسی كه به بيرون فرستاد رو شنيدم و پشت بندش اون صدای خش دارش
توی گوشم پيچيد
هر جا هستی بگو بيام دنبالت بريم پيش اشراقی !چشمهام گرد شد :
االن؟ مگه دستگير نشده؟نوبت اون بود كه تعجب كنه :
دستگير؟ !با اطمينان سر تکون دادم :
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بله خودتون چند روز پيش گفتين كارتون باهاش تمومه و دستگيرش میكنن !
"آهان"ی گفت و ادامه داد :
عقب افتاد ،يعنی فقط امروز وقت هست! بريم صندوقچه رو بگيريم؟موافقت كردم و بعد از كمی صحبت باالخره به دادن آدرس رضايت دادم .دو
ساعت بعد همراه امير و عماد و فرهود داخل خونه اشراقی بوديم ...
اشراقی لبخندی از پيروزی به لب زد :
اول و آخرش گرهی كارتون به دست من باز میشهامير حسين همون طور كه به اشراقی نگاه می كرد با صدايی از نفرت گفت :
فقط صندوق رو ازتون می خواماشراقی از جا بلند شد و در حالی كه به طرف يکی از اتاق ها می رفت
دندونهای مصنوعيش رو به نمايش گذاشت :
اول بايد دعا رو بهتون بدمداخل اتاق شد و در رو محکم پشت سرش بست .همزمان با بسته شدن در من
و اميرحسين به هم نگاه كرديم ،آروم بهش گفتم :
-می شه بريم؟
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از گوشهی چشم نگاهم كرد :
ترسيدی؟به اطراف نگاه كردم :
يه كمبا لحنی دلگرم كننده گفت :
نترس ،من كنارتم ،در ضمن اشراقی ...با اومدن اشراقی حرفش نصفه موند .اشراقى به طرف ما اومد و روى مبل
نشست ،دستش رو باز كرد و گردنبند چرمى مشکى رو نشون داد :
اينم دعااخمهای اميرحسين تو هم رفت :
ما به دعاى تو احتياج نداريم ،فقط صندوق رو مى خوايماشراقى لبخند مرموزى زد :
جناب اميرخان از كى تا حاال شما زبون مستانه شديد؟امير كه روى مبل كناری من نشسته بود با دندون قرچه اى گفت :
-مستانه نه خانوم حيدرى
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اشراقى بلند خنديد كه باعث شد من با ترس بپرم ،اميرحسين كه از حرص رو
به انفجار بود ،عماد و فرهود اما ساكت نشسته و همه چيز رو به عهدهی
اميرحسين گذاشته بودند .
اشراقى با لبخند دندون نمايى به من نگاهى انداخت و بى توجه به تذكر
اميرحسين پرسيد :
مستانه خانوم اذيت شديد؟امير با صورتى قرمز از عصبانيت نگاه تيزى به اشراقى انداخت
نخير ،صندوق رو بده اشراقى وگرنه بد مى بينى .حسى درونم بهم گفت اين دعا مى تونه من رو از شر اين اذيت ها آزاد كنه
ولى دو دل بودم ،چهره ى بابا و ماهان تو نظرم اومد و تصميم گرفتم به اشراقى
اعتماد كنم ،نگاهى به اشراقى كه بهم زل زده بود كردم
بله آقاى اشراقى خيلی اذيت شدم ،من دعا رو مى خوام ...همزمان با صدای خندهی اشراقى ،صداى متعجب امير و بعد عماد و فرهود كه
اسمم رو با هشدار صدا زدن شنيده شد
اشراقى گردنبند چرمى رو جلوى چشمام گرفت ،گردنبند تو هوا تکون
میخورد و من بی توجه به سه جفت چشمی كه با ناراحتی نگاهم میكردن،
بغضم رو قورت دادم و گردنبند رو از اشراقی گرفتم .
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خوبه! تو برعکس اين سه تا عاقلی .هيچ وقت از خودت دورش نکن حتیموقع خواب !
سری به عالمت "باشه" تکون دادم ،امير پوفی از عصبانيت كشيد .فرهود
دستش رو كالفه تو موهاش برد ،همه اين ها رو می ديدم ولی مصمم بودم ،تا
كی بايد اينجوری بالتکليف می موندم؟ امير به طرف اشراقی رفت :
خب ،حاال كه به خواستهات رسيدی! صندوق رو رد كن بياد .اشراقی پوزخندی زد و با لحن حرص درآری پرسيد :
اگه نکنم؟با اين حرف اميرحسين از كوره در رفت و يقهی اشراقی رو گرفت ،با اين
حركت ناگهانی همه از جا پريديم و عصای اشراقی زمين افتاد .
هی پسر چته؟اميرحسين همونطور كه يقهی اشراقی رو تو مشتش فشار میداد ،از بين
دندون های كليد شدهاش غريد :
فکر كردی من بچهام؟ يا تازه كارم كه می خوای سرم رو شيره بمالی؟ ازاولش هم نبايد می اومدم پيشت .دليلت رو برای اصرار به دعا دادنت به مستانه
رو نمی دونم ،ولی مطمئن باش سر از كارت در ميارم و اگه مشکلی پيش بياد،
پدرت رو در ميارم .
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بعد از تموم شدن حرفش اشراقی رو به شدت به طرف پله ها پرت كرد كه
نزديک بود اشراقی سقوط كنه ...
همين االن صندوق رو مياری وگرنه خودم دست به كار می شمو انگشتش رو به نشونهی تهديد مقابلش گرفت و تکون داد :
میدونی كه با من نبايد در بيفتی ،و اال بد میبينی ،من رو كه میشناسی !تو اون لحظه از ترس به فرهود چسبيدم ،تا حاال اميرحسين رو اينقدر عصبانی
نديده بودم .تمام رگ های گردنش متورم و صورتش قرمز بود .
انگار تهديدش كار ساز بود كه اشراقی ناسزايی زير لب گفت و به طرف اتاق
رفت ،چند دقيقه بعد با صندوق تو دستش برگشت و جلوی پای اميرحسين
پرت كرد :
برداريد و از خونه ی من گم شيد بيرون .امير كه انگار به خواستهاش رسيده بود و ديگه هيچی براش مهم نبود،
صندوقچه رو برداشت و بدون توجه به اشراقی به طرف در حركت كرد و همگی
به دنبالش از خونه خارج شديم .
با اعصابی متالشی تو ماشين نشسته بودم و زير لب به زمين و زمان ناسزا می
گفتم كه صدای ماشين پليس و به دنبالش صدای اميرحسين من رو از فکر
بيرون آورد .
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به موقع بود !با اين حرف ،با شک برگشتم و عقب رو نگاه كردم ،همونطور كه انتظار داشتم
جلوی در خونه اشراقی ماشين پليس ايستاده بود .كمی بعد اشراقی رو دستبند
زده از خونه بيرون آوردند؛ با خارج شدن ماشين از كوچه ديگه نتونستم
بقيهاش رو ببينم و صاف نشستم .
با انگشتهام بازی میكردم كه صدای اميرحسين من رو از جا پروند :
 مرتيکه جن باز! معلوم نيست چند نفر ديگه رو با اين بازی بدبخت كرده !و به دنبال حرفش پوزخندی زد و ماشين رو روشن كرد و راه افتاد ،میدونستم
ازم ناراحتن اين رو از سکوتشون فهميدم كه تا خونهی اميرحسين لب از لب
باز نکردند .
رسيديم و همگی پياده شديم ،همراه اميرحسين باال رفتيم و وارد آپارتمانش
شديم ،روی نزديکترين مبل نشست و صندوق رو روی پاهاش گذاشت كه
رنگ صورتش قرمز شد ،تا اينکه يهو صندوقچه رو كوبيد روی ميز ،صندوق با
ليوان برخورد كرد و ليوان آبخوری از روی ميز افتاد و شکست .
همه با تعجب و من ترس بهش خيره شديم ،عماد با چشم های گرد شده
نزديکش شد :
-چی شده داداش؟

272

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

امير حسين عربده زد :
اه ،دوباره قفلش كرده ،اونم دو قفله !چشمام از تعجب گرد شد ،چقدر اشراقی وقيح بود ،از خودم بدم اومد كه
دعايی رو كه برام نوشته بود رو گرفتم؛ ولی ...اگه اون دعا بهم كمک میكرد
چی؟! يعنی ممکنه ديگه جنها اذيتم نکنن؟! با فکر اين موضوع گفتم :
خب بیخيال صندقچه ،اگه با دعايی كه داد ديگه اذيت نشم ،صندقچه رومیخوايم چيکار؟
با حرفم همگی چپ چپ نگاهم كردن ولی اخم های اميرحسين يه چيز ديگه
ای بود .ترسيده سرم رو پايين انداختم و چيزی نگفتم ،همگی سکوت كرده
بوديم و كسی حرفی نمیزد ،با صدای فرهود به خودم اومدم :
مستانه پاشو بريم االن بابات و ماهان ميان میبينن خونه نيستیسری تکون دادم و بلند شدم ،چادرم رو مرتب كردم و رو به امير و عماد
كردم :
اگه بازم بهم اسيب زدن بهتون میگم ولی احساس میكنم دعايـ ...با فرياد اميرحسين حرفم تو دهنم ماسيد
بس كن! اون يه كالهبرداره ،به دعاش اعتقاد داری؟! اگه اعتقاد داری پسبايد بگم ...
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از حرفش اخمی كردم و خواستم چيزی بگم كه فرهود با چشم و ابروهاش
اشاره كرد كه ساكت باشم .با حرص كيفم رو برداشتم و بيرون رفتم و جلوی
در ايستادم و منتظر فرهود شدم .با قدم های تند به طرفم اومد :
بريمبدون حرف راه افتادم و خوشبختانه فرهود هم چيزی نگفت .كنار خيابون
ايستاديم و منتظر تاكسی شديم ،تاكسی زردرنگی ايستاد و ماهم سوار شديم.
بی حرف نشسته بودم و فرهود ادرس خونهمون رو به راننده داد و خيلی زود به
خونه رسيديم ،جلوی خونهمون از فرهود خداحافظی كردم و پياده شدم .دنبال
كليد تو كيفم میگشتم كه سارا به طور ناگهانی كنارم قرار گرفت .با ترس
پريدم باال و نگاهش كردم :
ترسيدم ...و به دنبالش چشمهام رو بستم ،اما با پوزخندی زد كه ترسم جاش رو به
تعجب داد ،پرسيدم :
چی شده؟به ديوار تکيه داد :
چرا با فرهود اومدی؟ اين روزها اين ديدار ها زياد شده! نگو كه به چشمبرادرت میبينيش كه باور نميکنم .
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حق داشت ،تو اين مدت اينقدر كه با فرهود بودم ،تو عمر بيست و چند سالهام
ماهان رو نديده بودم ،اما اجازهی قضاوت بیجا هم نمیدادم؛ چشمهام رو ريز
كردم و انگشت اشارهام رو به طرفش گرفتم :
اول حرفت رو مزهمزه كن بعد بريز بيرون ،معلومه چی داری میگی؟دورباره پوزخندی زد كه اخم هام بيشتر در هم شد
بين تو و فرهود چيزی هست؟بی توجه به سوالش دوباره دستم رو كردم تو كيفم تا كليد رو پيدا كنم كه
محکم كيفم رو كشيد ،نيم دور چرخيدم و تعادلم رو از دست دادم
از جواب دادن طفره نرو ،با توام ،چی بينتون میگذره؟با حركتی كه سارا كرد تمام وسايلهای كيفم پخش زمين شد .اين حركت ها
از سارا بعيد بود ،مبهوت گفتم :
چته تو؟ حالت خوبه؟روی زمين خم شدم و وسايلهام رو جمع میكردم كه با يه حركت ،سارا
دعايی رو كه اشراقی داده بود رو برداشت و بلند شد .از اين حركتش تعجب
كردم ولی زود خودم رو جمع كردم و بلند شدم و مقابلش ايستادم ،دستم رو
به طرفش گرفتم و با صدای نسبتا بلندی گفتم :
بده من! زود !275
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تو هوا باال گرفت و با حرص پرسيد :
اينو فرهود بهت داده نه؟ !معلومه كه نه؟ بدش به منپوزخندش روی اعصابم خط میكشيد
انتظار داری باور كنم؟ وقتی الکی راه میافتی و میری تو اتاق بعدش همبرای جلب توجه جيغ میزنی ،معلومه كه فرهود هم بعد از رفتن تو به همه
میگه بايد حواسمون به مستانه باشه! نبايد تنهاش بذاريم! و از همه جالبتر
خودش زودتر از همه پيشقدم میشه ...
هنوز تو شوك حرفهاش بودم كه گردنبند باز كرد و از داخلش كاغذش رو
بيرون كشيد و جلوی چشمهای متعجبم پاره ش كرد .هيچ كاری نتونستم
بکنم و اين بيشتر عذابم میداد ،از خشم به نفس نفس افتاده بودم تنها اميدم
همون دعا بود كه اونم پاره شد .با اين كار ناگهانی سارا اشک تو چشمام جمع
شد و پايين چکيد ناخواسته سيلی محکمی روی صورتش كوبيدم كه با بهت
دستش رو روی صورتش گذاشت .خم شدم و وسايل هام رو با عجله جمع
كردم .كليد رو داخل قفل انداختم و بازش كردم .قبل از بستن در نگاهش
كردم و پوزخندی زدم :
از جلوی چشمهام دور شو ،با اين كارت ديگه برای من مردی ،من دختر عمهای به نام سارا ندارم
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با تموم شدن حرفم در رو به هم كوبيدم و به در تکيه دادم ،اشکهام بی اراده
میريخت و كمكم به هقهق افتادم .حرفهای سارا تو سرم اكو میشد و نابودم
میكرد ،از روی در سر خوردم و روی زمين نشستم و به حال و روزم گريه
كردم ...
***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com

با خودم تصميم گرفتم تحت هيچ شرايطی از فرهود كمک نخوام ،ديگه
نمیخواستم ببينمش ،وقتی سارايی كه اينهمه سال با هم بوديم و همه
رازهامون رو به هم میگفتيم اينطور در موردم فکر میكرد ،ديگه از خاله و
عمه چه توقعی میتونستم داشته باشم؟ اگر اونها هم از رفت و آمد من و
فرهود دچار اين سو تفاهمها میشدن چی میشد؟ جلوی افکار ديگران رو كه
نمیشد گرفت !
دو روز از اون اتفاق میگذشت و تو اين مدت حتی جواب تماسهای فرهود رو
نمیدادم .كم و بيش حضور اون موجودات ماورايی رو حس میكردم اما هر بار
چشمهام رو محکم میبستم و خودم رو زير پتو حبس میكردم .
به آشپزخونه رفتم تا برای خودم چای بريزم ،استکان رو تا نيمه از چای پر
كردم و زير شير كتری گرفتم ،باد سردی رو كنارم حس كردم ولی وقتی سر
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برگردوندم چيزی نديدم ،شير كتری رو بستم و اجاق رو خاموش كردم،
استکان رو با يه دست و قندون رو با دست ديگهام برداشتم كه به اتاقم برم ،اما
همين كه پام رو از آشپزخونه بيرون گذاشتم ،موجود پشمالويی رو ديدم كه
روی مبل ،پشت به من نشسته كه بیشباهت به گوريل نبود" ،هيع"ای گفتم و
قندون و استکان از دستم رها و روی زمين افتاد و هزار تکه شد ،زبونم بند
اومده بود ،چيزی رو كه میديدم باور نمیكردم ،از ترس حتی موهای سرم هم
سيخ شده بود ،هر كاری میكردم نمیتونستم چشم ازش بردارم ،انگار بدنم
قفل شده بود ،موجود از جا بلند شد و عجيب اينکه قدش تا سقف میرسيد و
نگاه من هم به دنبالش ...
يهو خودش رو باال كشيد و از سقف رد شد و ديگه نديدمش .تازه متوجه
سوزش پام شدم ،چای روی پام ريخته بود و آتيشم میزد ،بی توجه به تکه
های تيزی كه روی زمين بود دويدم و خودم رو به اتاق رسوندم ،تو كسری از
ثانيه حاضر شدم و به خونهی اميرحسين رفتم .
ساعتی بعد ،جلوی در خونه امير حسين منتظر بودم تا در رو باز كنه .
بدون سوالی در با صدای تيک باز شد .به سرعت پله ها رو باال رفتم و
اميرحسين رو ديدم كه جلوی در ايستاده ،از نگاهش معلوم بود كه با ديدن من
به تنهايی و بدون فرهود تعجب كرد ولی به روی خودش نياورد و به داخل
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دعوتم كرد و بی هيچ حرف ديگه ای وارد خونه شدم ،اميرحسين در رو
بست :
بشين تا برات چای بيارم .به سمت آشپزخونه می رفت كه با حرف من متوقف شد .
نمی خورم! چيزی نمیخورم ممنون .اومدم تا راجع به يه موضوع مهم باهاتصحبت كنم .
با همون اخم هميشگی مقابلم نشست و منتظر به دهن من چشم دوخت،
سرفه ای كردم و ادامه دادم :
خواهش میكنم هر چه زودتر من رو از دست اينا خالص كن ،ديگه طاقتندارم
دست به سينه شد و سرش رو كج كرد :
مگه از اشراقی دعا نگرفتی؟! ديگه برای چی از من كمک میخوای؟عصبی چادرم رو تو مشتم فشردم :
راستش ...اون روزی كه دعا رو از اشراقی گرفتم ،وقتی رفتم خونه يه مشکلیپيش اومد و دعا از بين رفت
روی زانوهاش خم شد :
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خب !...با ياد آوری چيزی كه ديدم تنم لرزيد كه از چشم امير دور نموند .
امروز ...يه چيزی ديدم! اونا ...ديگه نتونستم ادامه بدم و صورتم رو با دست پوشوندم
اون تصوير ،يه ثانيه هم از ذهنم بيرون نمی رفت و هيچکس نمیتونست بفهمه
چه قدر اون موقع وحشت كرده بودم ...
مستانه ...با اون لحن دلسوزانه كه صدام زد ،ناخودآگاه هقهقم بلند شد .خيلی شکننده
شده بودم و حس می كردم دارم از هم می پاشم ...اگه می خواستن بهم آسيب
بزنن ،كامال موفق شده بودن .يه لحظه ،ياد مادرم افتادم و اين كه هميشه ،به
محکم بودن و تسليم نشدن در برابر مشکالت تشويقم می كرد؛ اين كه حقم رو
بگيرم و اگه مورد ظلم بودم ،ساكت نمونم .هيچ وقت بهش نگفته بودم كه
همون حرف هاش ،و همون چيزهايی كه يادم داده بود ،جرقه ی اول عالقه به
فنون نظامی رو در من زده بود ...گريهام شدت گرفت و سرم پايين افتاد .
تماس ماليمی رو روی دستم حس كردم و سريع خودم رو عقب كشيدم .تمام
وجودم پر از ترس شده بود .منتظر بودم باز يکی از اون موجودات رو ببينم؛ اما
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تنها چيزی كه می ديدم ،صورت بهت زده ی اميرحسين بود .دستش روی هوا،
درست جايی كه قبال دست من قرار داشت مونده بود ...
وقتی لرزش چشم هام رو ديد ،زير لبی گفت :
لعنتی! فکر كردی ...كالفه دستی به صورتش كشيد و ليوان آبی رو كه توی دست ديگه ش بود ،به
سمتم گرفت .با لحن عذرخواهانه ای گفت :
نمی خواستم بترسونمت مستانه ،فقط خواستم ...بين احساسات متضاد گير كرده بودم .ترس ،پريشونی ،خجالت ،بيزاری و
كشش ...نمی دونستم بايد چی كار كنم يا چی بگم ،كه ليوان رو بهم نزديک تر
كرد .
بگير مستانه ...چرا اين قدر اسمم رو صدا می زد؟ حس بدی به اسمم پيدا كرده بودم .واقعا
همين قدر كه تن صداش نشون می داد ،نگرانم بود؟! اميرحسين با جذبه و
هميشه جدی؟! شايد هم در نظرش ،فقط ترحم برانگيز بودم ...حتم داشتم
توی دلش ،به ضعفم و به گريه هام می خنده .اخم هام توی هم رفت و ليوان
رو پس زدم :
نمی خوام .281
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ابرو باال انداخت و پرسيد :
خوبی؟ چی شد؟نگاهم رو به سختی ازش گرفتم و به مبل كناری خيره شدم .لب زدم :
خوبم .چيزيم نيست .مطمئنی؟ ببين ،اگه گفتنش اذيتت می كنه خب صبر می كنيم آروم تربشی؛ اما من بايد بدونم كه ...
با لحن خشنی گفتم :
اصال می تونی كاری برام بکنی؟ يا نه! من رو عالف خودت كردی و فقط الکیواسه خودنمايی يه چيزی گفتی كه بگی من هم شاخم و اينا ...
نفسش رو بيرون داد و با چشمهای درشت شده از تعجب گفت :
اين مزخرفات چيه؟ چت شد يهو؟تند رفته بودم .داشتم حرف های احمقانه ی خودم رو توی ذهنم حالجی می
كردم كه قيافهاش درهم رفت و بدون ماليمت قبلش گفت :
-اصال معلومه چی می گی؟ چه باليی سرت اومده؟ قاطی كردی؟ !
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باورم نمی شد كه اون حرف ها از دهن من دراومده باشه .دندون هام رو روی
هم فشار دادم و خواستم يه جوری ،چرت و پرت هام رو توجيه كنم ،كه پشت
سرش چيزی ديدم .بی اختيار پوزخند زدم :
آره؛ قاطی كردم .تو هم توی شرايط من بودی ،قاطی می كردی !نگاهی به اطرافم انداختم و بعد ،همون ليوان آبی رو كه توی دستش بود ،ازش
گرفتم و پشت سرش ،به سمت موجود منفوری كه ديده بودم پرت كردم .
از خشم نفس نفس میزدم .حركاتم دست خودم نبود توی اين چند ماه ديوونه
شده بودم از همه ی آدمهای دنيا شاكی بودم .موجود سياه رنگ مثل سايه تند
به طرف پنجره رفت و ايستاد ،صدای خندهی چندش آورش تو گوشم بلند
شد .از ترسم چشمهام رو روی هم فشار دادم و ايستادم :
بايد كمکم كنی ...من ...من ديگه تحملش رو ندارمكف دستهاش رو مقابلم باال برد :
هيس ...آروم باش ،وقتی پيش منی از چيزی نترس ،پيش من نمیتونن بهتآسيب بزنن
اشک روی گونه م رو پاك كردم و صدام رو بردم باال
پس چرا حتی تو خونهی تو هم دارم میبينمشون؟! چرا بهم میخندن؟!ترس من خنده داره؟ !
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هق هق گريهام اجازه نمیداد صدام واضح به گوش برسه .اشکم جلوی ديدم رو
تار كرده بود و امير حسين رو تار میديدم؟ بريده بريده نفس میكشيدم :
راحتم كن ...از شرشون راحتم كنصدای وحشتناكش تو سرم اكو شد
نوبت توئه ...و پشت بندش صدای خنده چندش آورش بلند شد .بعد شنيدن حرفش بی
اختيار به طرف ميز رفتم و گلدون روی ميز رو برداشتم و به طرف پنجره پرت
كردم .به جنون رسيده بودم .صدای خنده اش رفته رفته بلند تر میشد .دستام
رو روی گوشهام گذاشتم و فشار دادم با صدای بلند فرياد میزدم "بسه "
مثل ديوونه ها دور خودم میچرخيدم كه تو يه حركت ناگهانی دستای امير
حسين روی دستام قرار گرفت و كم كم دستام رو پايين آورد .ملتمس به
چشمهاش نگاه كردم كه طاقت نياورد و منو به طرف خودش كشيد و تو
كسری از ثانيه تو حصار دستهاش قرار گرفتم .انگار برای لحظه ای دنيا
ايستاد ،صداها قطع شد و نفس های ما دوتا بود كه مثل آهنگی اليت در فضا
پخش میشد
-مگه نگفتم پيش من از چيزی نترس؟
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نمی دونم چرا؟ اما ناخودآگاه آروم شدم .اما آرامشم با اشک ريختنم حاصل
شد ،اميرحسين دستش رو دوطرف بدنم قرار داد :
وقتی با منی دنيا هم باهات تو جنگ باشه من سپر تمام بالهات میشم.نمیذارم آسيب ببينی ،فهميدی مستانه؟
بعد كمی فاصله گرفت و به چشمام زل زد و تکرار كرد :
فهميدی مستانه؟تمام اطمينان و آرامش چشمهاش آروم آروم به من تزريق شد .
وقتی خيالش راحت شد كه ترسم از بين رفته ،ازم فاصله گرفت و عقب رفت،
دستهاش رو تو موهاش فرو كرد و آروم به آشپزخانه رفت و يک ليوان آب
خنک ريخت و برام آورد ،ازش تشکر كردم و الجرعه سر كشيدم .
خوبی االن؟سر تکون دادم :
اوهوم .خب  ،خداروشکر ،میتونی منتظر باشی تا فرهود و عماد رو خبر كنم؟مثل فنر از جا پريدم :
-فرهود نه !
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هاج و واج نگاهم كرد :
چرا؟دوباره نشستم و دستم رو تو هوا تکون دادم :
نمیخوام اون بيادكنارم نشست :
چيزی شده؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم :
مهم نيست ...با شک نگاهم كرد :
اگه مهم نيست كه پس بگم بيادسکوت كردم ،چند دقيقه منتظر عکس العمل من موند ،وقتی از جواب دادنم
نااميد شد سوالش رو تکرار كرد :
بگم بياد؟برای لحظه ای چهره ی سارا مقابلم جون گرفت ،وقتی كه اون برگه ی دعا رو
پاره كرد و بودن با فرهود رو به من نسبت داد؛ سرم رو به طرفين تکون دادم،
قطعا دلم نمی خواست دوباره اون تحقير ها رو تحمل كنم
286

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

نه ،نمی خوام فرهود رو ببينمبه گمونم حالت خوش نيست؟ !تند نگاهش كردم و با پرخاش گفتم :
نه نيست ،شما هم لطفا سر به سرم نذار !شونه ای باال انداخت و بلند شد و چند قدم عقب رفت
معموال سر به سر بچه ها نمیذارم .چشم هام رو باريک كردم و دستی به كمر گذاشتم و با انگشت اشاره ی دست
ديگه ام به خودم اشاره زدم
به من می گی بچه؟به ديوار پشت سرش تکيه داد و دست هاش رو جلوی سينه چليپا كرد ،و
سرش رو ريز باال و پايين كرد
دقيقا به تو گفتم بچهمن بچه نيستم حضرت آقا! اگر نمی خوام فرهود رو ببينم مطمئن باشيد ازسر لجبازی نيست ،حتما داليل خاص خودم رو دارم ...
نگاه خيره اش توی صورتم متمركز بود و انگار دنبال نشونه ی خاصی می
گشت ،از نگاه خيره اش در حال ذوب شدن بودم ،اما من كسی نبودم كه توی
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اين دوئل تفنگش رو غالف كنه ...كالفه شدم ،سمت مبل رفتم و كيفم رو
برداشتم و چادرم رو مرتب كردم ،با اين اوضاع به نظر نمی رسيد كه امروز
مشکلی از من حل بشه ،كنار اميرحسين ايستادم ،و "خداحافظ" زير لبی
تحويلش دادم ،نگاهی به سر تا پام انداخت و تکيه اش رو از ديوار گرفت
داری فرار می كنی؟طلبکار نگاهش كردم :
از چی بايد فرار كنم؟شونه باال انداخت مثل پسر بچه ای تخس جواب داد :
اون رو تو بايد بگی !حاال نوبت من بود كه چشم هام رو ريز كنم ،تو صورتش و سعی كنم چيزی
پيدا كنم
چيزی برای فرار كردن وجود نداره ...چرا داره ،تو می ترسی كه ما از عالقه ات به فرهود با خبر بشيم ،يعنی فرهودبا خبر بشه ،برای همين داری از احساست فرار می كنی ...درسته؟
با هر كلمه ای كه می گفت بيشتر تو شوك می رفتم ،باورم نمی شد كه
اميرحسين اينطور راجع به من و فرهود فکر كنه ،انگار همگی اصرار داشتن كه
من و فرهود رو به هم بچسبونن! حرف های سارا رو به ياد آوردم ،از همه
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قضاوت های نابجا متنفر بودم ،حاال نوبت امير حسين بود كه من رو نا عادالنه
قضاوت كنه...اخم هام رو تو هم كشيدم و از خشم نمی دونستم چی بگم ،با
صدايی كه كمی باال رفته بود و خشن به گوش می رسيد جوابش رو دادم
نخير درست نيست ،سر كار هم لطف كنيد راجع به كسی قضاوت نکنيد،روزتون خوش جناب
به سرعت از خونه خارج شدم ،اعصابم متشنج شده بود ،وقتی سوار آسانسور
شدم و برگشتم كه دكمه هم كف رو بزنم ،امير حسين از داخل درگاه خونه
داشت نگاهم می كرد ،معنی نگاهش رو نفهميدم؛ اخمی كردم و رو گرفتم ،در
آسانسور بسته شد و تونستم نفسم رو با شدت به بيرون فوت كنم ،به اين
موضوع فکر كردم كه اميرحسين هم گاهی می تونه خيلی بی انصاف باشه و
يک طرفه به قاضی بره ،از آسانسور خارج شدم و از در ساختمون اصلی بيرون
رفتم ،دلم می خواست پياده روی كنم تا شايد كمی آروم بگيرم ...
مسائل و مشکالت خودم كم بود حاال نگاه ها و قضاوت های نابجا هم اضافه
شده بود .
با انگشت اشاره و شستم شقيقه هام رو فشار دادم ،اومده بودم پيش اميرحسين
كه آرامش رو بهم برگردونه اما خودش هم علت بهم خوردن آرامشم شد ...
چشم هام رو برای چند ثانيه بستم ،صدای گرم و گيراش توی ذهنم اكو شد
"تا من هستم نترس مستانه "
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حس لمس دست هاش يادم اومد ،كه چطور من نا آروم رو آروم كرد .با ياد
آوری قرار گرفتن تو اون حصار مردونه نا خودآگاه صورتم رنگ گرفت ،باورم
نمی شد كه اميرحسين اون طور من رو آروم كرده باشه ،و من هم مخالفتی
نکرده باشم ...
از يادآوری اون صحنه لبم به خنديدن باز می شد كه لب به دندون گرفتم و از
ذهنم گذشت كه امير حسين هميشه مخل آرامش نيست ،گاهی خودش هم
معنی آرامشه ...
سرم رو به چپ و راست تکون دادم كه از شر اين افکار خالص بشم ،به خودم
تشر زدم كه ذهنم منحرف نشه ،توی اين اوضاع فقط وجود اين افکار رو
داشتم ،برای لحظه ای تصوير صورت اميرحسين در حالی كه لبخند محوی
كنج لبش جا خوش كرده بود رو ديدم ،اخمی كردم و دستی توی هوا تکون
دادم و "برو بابايی" نثارش كردم .
با شنيدن صدای بوق ممتدی از جا پريدم ،نگاهم رو سمت خيابون چرخوندم تا
عقده های دلم رو سر اون مردم آزار داد بزنم ،اما با چهره ی خندون امير
حسين كه از داخل ماشين داشت نگاهم می كرد مواجه شدم ،به صورت رنگ
پريده و اخم كردم نگاه كرد و تک خنده ای كرد و دست هاش رو به نشونه ی
تسليم باال برد

290

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

ببخشيد ،هر چی صدا زدم جواب ندادی ،به گمونم اينجام دست از سرت برنداشتن! حاال دست از سرت بر نداشتن يا كال خود درگيری هم داری؟
مطمئن بودم داره دستم می ندازه ،قدمی سمتش برداشتم و شمشادهای كنار
پياده رو مانع از پيش روی بيشترم شدن ،انگشت اشاره ام رو به نشونه ی
تهديد سمتش تکون داد
آقای مردم آزار! خوب گوشهات رو باز كن ،به نفعته امروز حوالی من نگردیو گرنه بد می بينی ،حواست باشه چوب خطتت داره پر میشه !
از ماشين پياده شد و رو به روی من ايستاد ،فاصله امون به اندازه ی همون
شمشاد ها بود
خب حاال عصبی نشو ،عذر می خوام بابت هر دو اشتباهم ...بيا سوار شو حاالمی خوام برای جبران يه جای خوب ببرمت
دستم رو تو هوا تکون دادم :
از شما زياد به ما رسيده ،سايهاتون كم نشهپوزخندی زدم و خواستم قدم اول رو بردارم كه شونه ای باال انداخت
-باشه ،حيف شد می خواستم ببرمت يه جای خوب
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از اين كه مثل بچه ها باهام حرف میزد لجم گرفت ،با سرعت راه افتادم و
دوباره دستم رو توی هوا تکون دادم و با صدای بلندی كه رگه های خشم توش
بود حرف زدم
شما ما رو جهنم نفرست ،بهشت پيشکشبا لحنی كه خنده توش موج میزد گفت :
ضرر می كنی ،می خوام ببرمت شهر بازی ،نميای؟دستهام رو به صورت ضربدری و افقی تکون دادم :
عمرا***
با هيجان آب دهنم رو قورت دادم و دستی روی گلوم كشيدم ،از بس جيغ زده
بودم گلوم می سوخت .باالخره رنجر از حركت ايستاد و پياده شدم ،مثل بچه
ها آستين اميرحسين رو كشيدم :
میشه يه بار ديگه سوار شم؟با حركت سر به رنجر اشاره كرد :
تا حاال سه بار سوار شدی !سرم رو پايين انداختم :

292

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

دوست دارم خب ..."پوف"ی كرد و دستی داخل موهاش كشيد و سمت باجه بليت فروشی راه
افتاد و در عين حال صدای غر زدنش رو شنيدم
نه به اون وقتی كه به زور آوردمش ،نه به حاال كه ول كن نيست ...خنديدم و با صدای بلندی گفتم :
شنيدم !برگشت و طلبکار خودش رو كج كرد :
گفتم كه بشنوی ،دوتا می گيرم خودمم سوار میشملبخند نا خودآگاهی روی لبم نشست .دليلش رو نمی دونستم اما خوشحال
بودم كه اون هم با من همراه می شه .
بعد از خريدن بليت ها كنارم ايستاد ،منتظر بوديم تا نوبتمون بشه و سوار شيم.
حدود ده دقيقه ای معطل شديم ،اما به هيجانش می ارزيد .
هميشه از انجام دادن كار های خطرناك و البته هيجان انگيز هراسی نداشتم،
بلکه هميشه اولين نفر پيش قدم می شدم .اما بر خالف من ماهان كه پسره از
كار های خطرناك می ترسه و رقبتی برای انجام دادنشون از خودش نشون
نمی ده .فقط تنها حسنی كه داره ،اينه كه سوسک های خونه رو می كشه.
هيچ وقت يادم نمیره ،صبح بود قرار بود برم مدرسه ،رفتم دستشويی و بعد از
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شستن دست و صورتم خواستم مسواكم رو از جا مسواكی بردارم كه با دو تا
شاخ بلند قهوه ای رو به رو شدم .اول فکر می كردم مو گير كرده اما تا خواستم
خمير دندون رو بردارم يک دفعه سوسکی پرواز كرد ،حاال من مونده بودم و يه
سوسک و يه دستشويی در بسته .هيچ وقت اون روز رو فراموش نمی كنم كه
چه جوری از دستشويی پا به فرار گذاشتم و ماهان رو هم از خواب نازش بيدار
كردم .اونم با كلی ادا باالخره سوسک خوشگل براق قهوه ای رو كشت .
با كشيده شدن گوشه ی چادرم از فکار رنگی رنگی گذشته ام خارج شدم و
دوباره پا به اين دنيای سياه رنگ اين روز هام گذاشتم
حواست كجاست ،بيا بشينيمبا حالت گيجی نگاهش كردم ،اما سريع به خودم اومدم و لبخندی روی لب
هام نشوندم و دنبالش راه افتادم ،هر دو تو صندلی های خودمون نشستيم و
كمربند های ايمنی مون رو هم بستيم .از هيجان يک لحظه هم نمی تونستم
آرام بگيرم .
اينقدر كيف می ده كه می گی دوباره سوار شوماميرحسين بهم زل زد :
من هيچ وقت دوست ندارم يه چيزی رو دوبار امتحان كنملبهام رو غنچه كردم :
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پس چه جوری قورمه سبزی يا قيمه بادمجون رو می تونی هر وقت بخوری؟قطعاً مزهاش رپ بار ها چشيدی
پاهاش رو به ديوارهی صندلی جلو چسبوند :
مردها فقط به غذا رحم نمی كنن و تمام قوانينشون رو زير پا می ذارنچشمام رو لوچ كردم
ايش ،شکم پرستلبخندى زد و خواست چيزى بگه كه دستگاه شروع به حركت كرد ،محکم
دسته هاى صندلى رو گرفتم ،وقتى اوج گرفت از ته دل جيغ كشيدم ،همه
جيغ مى زدن و هيجانشون رو تخليه مى كردن ولى صدايى از امير نمى اومد
در همون حال كه جيغ مى كشيدم به امير نگاه كردم ،اخمهاش توى هم بود و
رنگش پريده بود .بلند خنديدم و با صدايى كه از هيجان بلند شده بود گفتم :
چرا ساكتى؟ رنگت پريده ها ،خودتو خالى كنباز هم چيزى نگفت و اخمهاش رو بيشتر توى هم كرد ،وقتى رنجر سر و ته
شد ديگه نتونست تحمل كنه و دستش رو روى دسته هاى صندلى گذاشت،
دقيقا جايی كه دست من روش بود؛ با تماس دستهامون داغ شدم و سريع
دستم رو برداشتم ،ولی تو اون موقعيت كی حال نشون دادن عکس العمل رو
داشت؟ !
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باالخره بعد از چند بار كله پا شدن و آدرنالين ترشح كردم ،رنجر ايستاد و هر
دو با حالی آشفته پياده شديم .از تماس دست هامون خجالت نمی كشيدم ،از
چيزی خجالت می كشيدم كه خودم هم دركش نمی كردم ...
با ديدن پشمک به يکباره تمام مشکالت از يادم رفت و با جيغی كه از من بعيد
بود رو به امير كردم
بريم پشمک بخوريم !اول تعجب كرد ولی بعد لبهاش به خنده باز شد و قهقهه زد .اولين بار بود
قهقهه امير حسين رو می ديدم ،محو خندهاش بودم كه با نگاه من جمعش
كرد .خجالت كشيدم و با سر پايين به طرف پشمک فروشی راه افتادم.
پرسيدم :
چرا خنديدی؟از گوشهی چشم نگاهم كرد :
به بچه بازيت .برگشتم سمتش و گوشه ی لبم رو از حرص به دندون گرفتم و گفتم :
من بچه نيستم .بدون توجه به من به سمت پشمک فروشی رفت كه داد زدم :
با شما هستما؟ !.296
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معلومه! من نمیدونم چرا خانوادگی دوست دارين پرده گوش من رو با دادكشيدنتون پاره كنين .
به مغازه رسيد و يک پشمک برای من خريد و به من داد .
ديگه بريم ديگه؟ دير شد !به ساعتم نگاه كردم :
آره ،اگه بابا اومده باشه شاكی میشه كه تا االن كجا بودم؟در حالی كه با لذت پشمکم رو میخوردم با هم به سمت پاركينگ راه افتاديم
و بعد از كمی پياده روی سوار ماشين شديم .عجيب بود كه بعد از اون همه
تفريح و اتفاقات هيجان انگيز حاال هر دو ساكت بوديم و اين سکوت كالفه
كننده بود ،بعد نيم ساعتی كه گذشت طاقت نياوردم و به طرفش برگشتم :
چرا روزه ی سکوت گرفتی؟كوتاه نگاهم كرد :
چيزی بايد میگفتم؟حس كنف شدن بهم دست داد ،صاف نشستم و تکيه دادم :
كال اخالق نداری؟پوزخند زد :
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تازه تو بهترين اخالقم رو میبينیچشم غره ای بهش رفتم كه باعث شد طرح پوزخند روی لبش به لبخند
تبديل بشه .مگه يک نفر چه قدر میتونه تمام جذابيت ها رو تو خودش داشته
باشه؟ از فکرم خجالت كشيدم و سرم رو به سمت شيشه برگردوندم
غروب بود و تمام خيابون ها ترافيک ...اميرحسين با آرامش رانندگی می كرد و
در برابر بوق زدن ها ،يا پيچيدن های ناگهانی هيچ واكنشی نشون نمی داد.
خوشم می اومد كه در عين جديت و بداخالقی ،صبور هم هست .
بين ماشين ها گير كرده بوديم و سرعت حركتمون آروم بود .خيره به چراغ
های رو به روم ،به فکر فرو رفته بودم .دلم برای آرامشی كه در اون لحظات بهم
دست داده بود ،تنگ شده بود .كاش می شد همه ی روزها ،به خوبی اون چند
ساعت باشه و دوباره همه چيز به حالت اولش برگرده .نه جنی دركار باشه ،نه
جنگيری ...
با اين تصور ،لب هام رو مرطوب كردم و از گوشه چشم ،نگاهی به اميرحسين
كردم .شايد اگه توی اين شرايط ،و به اين شکل پاش به زندگيم باز نشده بود،
احساس خيلی بهتری داشتم ،سرم رو به اطراف تکون دادم تا به اين موضوع
فکر نکنم؛ و بی اجازه ،دستم رو جلو بردم و سيستم پخش ماشينش رو روشن
كردم .
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نگاه اميرحسين به سمت دكمه و بعد ،دست من كشيده شد .وقتی بهم خيره
شد ،شونه باال انداختم و گفتم :
حوصله ام سر رفتچيزی نگفت .لبخند هم نزد؛ اما نفس عميقی كشيد و انگشت اشاره ش رو به
لب هاش كشيد .صدای موسيقی بلند شد .بی كالم بود و در عين حال ،ريتم
ماليمی داشت .
تا رسيدن به خونهامون آهنگ هارو باال پايين میكردم و از اين كار غرق لذت
میشدم امير هم گاه گاهی با نگاهش بهم میفهموند فقط جسممه كه بزرگ
شده وگرنه اخالقم بچگونهاس .جلوی در پارك كرد ،خدا خدا میكردم كه
كسی اين موقع نياد خونه كه يک وقت من رو با امير حسين تو ماشين ببينه،
میخواستم زود خداحافظی كنم و پياده بشم ،اگه يکی از همسايه ها میديد
آبروم تو محله میرفت .به طرف امير برگشتم و لبخند دندون نمايی زدم
مرسی بابت امروز ...خيلی خوش گذشتگوشه لبش چند سانت تکون خورد .اين آدم نمیتونه حتی يه لبخند كامل هم
بزنه ،خندهام گرفت ولی خودم رو جمع كردم
كاری نکردم ،فقط خواستم حال و هوات عوض بشهسری تکون دادم و همزمان گفتم :
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خيلی تاثير داشت ممنونبعد از حرفم خيره نگاهم كرد از نگاه خيره اش معذب شدم و سرم رو پايين
انداختم
من ديگه برم خداحافظنگاهش كردم ،چيزی نگفت فقط سرش رو تکون داد .دستم رو سمت دستگيره
بردم و بازش كردم يه پام رو بيرون گذاشتم كه اسمم رو صدا زد
مستانهبه طرفش برگشتم و سوالی نگاهش كردم
اگه ...اگه اذييتت كردن بهم زنگ بزن ،من تا صبح بيدارم يه كاری دارم كهبايد حل كنم ،هر وقت خواستی زنگ بزن باشه؟
يعنی نگرانمه؟! يا من اينطور احساس میكنم .لبخندی زدم و "باشه" ای گفتم
و از ماشين پياده شدم .در رو آروم بستم و از پنجره نگاهش كردم دوباره
"خداحافظ"ی گفتم و به طرف خونه حركت كردم بعد از باز كردن در ،وارد
خونه شدم .
چه خوش شانس بودم كه هنوز بابا وماهان نيومدن ،حاال بايد به فکر شام
بودم .
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با ورودم به خونه چشمم به تيکههای قندون و استکان افتاد و آه از نهادم بلند
شد ،دوباره اون صحنه برام جون گرفت و ناخودآگاه نگاهم به مبلی كه روش
نشسته بود كشيده شد "نچ"ی گفتم و اول به اتاق رفتم و لباس عوض كردم و
بعد با جاروبرقی به پذيرايی برگشتم ،دوشاخه رو به پريز زدم و تکه های بزرگ
رو با دستم برداشتم ،به طرف آشپزخونه میرفتم كه صدای زنگ گوشيم من
رو از جا پروند ،با سرعت تکه ها رو تو سطل زباله ريختم و به صفحه ی گوشيم
نگاه كردم .
با ديدن شماره اميرحسين دستم رو روی صفحه كشيدم :
چيزی يادتون رفته جناب؟ !متوجه طنز كالمم شد
بله مادموازل ...دستم رو به كمرم زدم :
مگه من گفتم ميسيو كه شما بنده رو مادموازل خطاب میكنی؟بی توجه به سوالم نفسش رو تو گوشی فوت كرد :
میخواستم بگم ،میخوای تا اومدن پدر و برادرت با هم صحبت كنيم تااينجوری از تنهايی اذيت نشی
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ابروهام باال پريد ،اين اميرحسين بود؟ همون اميرحسينی كه دفعه اول حتی
سالم هم نداده بود؟ يهو چه اتفاقی افتاده كه متحول شده؟ مکث و سکوت من
رو به حساب موافقتم گذاشت و پرسيد :
چيکار میكردی؟نگاهم به جاروبرقی افتاد
میخواستم شاهکارم رو جمع كنم؟شاهکار؟ !دستی به پيشونيم كشيدم :
آره ديگه ،استکان اينايی كه شکوندمخب به كارت برس ،من گوشی دستمهبه اوپن تکيه دادم :
اگه بابا اينا دير اومدن چی؟ همينجوری میخوای گوشی رو نگه داری؟اوهوم ،گفتم كه! تا پدر و برادرت بيان من پشت خطماينجوری اذيت میشی-مهم اينه كه تو اذيت نشی !
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بند دلم پاره شد ،دلم هری ريخت ،صورتم داغ شد و چيزی درونم رو قلقلک
داد ،گلوم رو صاف كردم
ممنوناينقدر آروم گفتم كه خودم صدام رو به زور شنيدم ،نفس عميقی كشيد :
حاال مراقب باش دستت رو نبریتعجبم رو تو صدام ريختم :
دستم رو؟ برای چی ببرم؟مثل اين فيلمها ديگه! نديدی؟ میخوان خورده شيشه ها رو بردارن عهدمیره تو دستشون؟
با صدای بلند خنديدم
آهان! آره ،ولی من قبل از تماس تو جمع كردم فقط مونده جاروبرقی بکشمخب بکش ،با من حرف میزنی كارت رو هم انجام بدهآخه صدای جا ...حرفم رو قطع كرد
-مهم نيست
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"ببخشيد"ی گفتم و جاروبرقی رو روشن كردم .كار میكردم و حرف میزدم،
از خاطرات بچگی مون با ماهان گفتم ،از خوابی كه چند سال پيش ديده بودم
و وقتی برای مادر و پدر و برادرم تعريف میكردم مورد تمسخرشون قرار گرفته
بودم و بهم گفته بودن "خواب بود يا فيلم سينمايی؟" و جالب اينکه بعد از
تعريف كردن خوابم اميرحسين همين جمله رو تحويلم داد ...
ديگه حرف كم آورده بودم و فقط سکوت بود كه چند ثانيهای بينمون برقرار
شده بود ،دلم سوخت و پرسيدم :
هنوز نرسيدی خونه؟نه !به ساعت نگاه كردم
ديگه االن بايد رسيده بودی ،كجايی؟كوتاه جواب داد
حاال ...من شامم رو هم گذاشتم ،بخار هم افتاد ،االن يک ساعت بيشتره داريم حرفمیزنيم ،ترافيک هم بود بايد تا االن رسيده بودی
با حالتی خمار پرسيد :
نگرانم شدی؟304
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بیحواس و طلبکار جواب دادم :
آره كه نگرانت شدم ،آخه كجايی كه هنوز نرسيدی خونه؟چند لحظه سکوت كرد و بعد گفت :
فکر كنم پدر و برادرت اومدن ،داداشت داره در پاركينگ رو باز میكنه ...چشمهام گرد شد و ناخودآگاه گفتم :
امير دم در خونهامونی؟ !باز هم مکث كرد و بعد جواب داد :
آره ،رفتم ولی بعد احساس كردم نزديکت باشم خيالم راحت تره ،دور زدم وبرگشتم؛ يه چيزی ازت بخوام انجام میدی؟
لب زدم :
چی؟از اين به بعد من رو مثل االن امير صدا كن ...خب ديگه من برم ،باباتماشين رو آورد تو ،داداشت هم در رو بست ،شب خوبی داشته باشی ،بازم اگه
اتفاقی افتاد بهم زنگ بزن ،حتی اگه نصف شب بود ،باشه؟
صدای بابا رو شنيدم كه با ماهان حرف میزد" ،باشه"ای گفتم و از هم
خداحافظی كرديم .
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عجيب بود كه امروز اميرحسين رو از هروقت ديگه ای به خودم نزديک تر
میديدم .اسمش رو مدام با خودم تکرار میكردم و با هرباری كه میگفتم
ضربان قلبم بيشتر میشد ،چرا اينقدر بیقرار بودم؟ !
***
بی توجه به چادرم ،كه ممکن بود خاكی بشه روی پله نشستم ،آرنجم رو روی
زانوم گذاشتم و با دست هام صورتم رو قاب گرفتم و مثل يک شکست خورده
ماتم زده به روبرو خيره شدم .هنوز هم صدای خانمی كه در كمال خونسردی
نگاهم كرد و جمله "خانم شما مشروط شدی" رو بهم گفت ،تو گوشم بود .
دوست داشتم به ياد ايام خوش مدرسه ،كف حياط بشينم و دست هام رو
زمين بگذارم و بلند بزنم زير گريه و اونقدر اين صدای گوش خراش رو ادامه
بدم تا معلم يا استادی بيان و بگن نوزده رو بيست می كنيم! هر چند اين بار
وضعيت وخيم تر بود و من به يک نمره ناپلئونی هم راضی بودم تا فقط اين
ترم رو از مشروطی خالص بشم؛ اما با توجه به كم كاریهای اين ترمم می
دونستم هيچ راه نجاتی نخواهم داشت ...
نفسم رو با "آه" بيرون فرستادم ،غمبرك زدنم فايده ای نداشت ،از جا بلند
شدم و به خودم قول دادم كه ترم بعد اين مشروطی رو جبران كنم ،پشت
چادرم كه كمی خاكی شده بود رو تکوندم و سمت خونه راه افتادم ،با ياد آوری
اينکه اگر ماهان از مشروط شدنم با خبر می شد ،ممکن بود چقدر متلک بارم
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كنم دلم می خواست جيغ بزنم ،به نظرم بايد حفظ ظاهر می كردم تا مورد
عنايت ماهان قرار نگيرم ،بهترين راه پختن يک ناهار مفصل بود تا ماهان
پرسيدن نمرات من رو از ياد ببره .
با اين فکر سمت مركز خريد راه افتادم تا مواد الزم مورد نياز رو بخرم ،می
دونستم ماهان عالقه وافری به خورشت آلو و كيک شکالتی داره ،مواد خورشت
رو داشتم و فقط بايد مواد كيک رو می خريدم ،برای تدارك بيشتر پودر ژله
هم خريدم ،بعد از تموم شدن خريدها سمت خونه راه افتادم ،هر وقت ياد
مشروط شدنم می افتادم دلم میريخت و همچنان دوست داشتم جيغ بکشم،
خودم رو كنترل كردم و به خونه رسيدم .
بعد از عوض كردن لباس هام به آشپزخونه رفتم و مشغول آشپزی شدم ،چون
می دونستم پدر و ماهان ظهرها دير به خونه بر می گردن برای آشپزی عجله
ای نداشتم .
عطر پودر كاكائو رو نفس كشيدم و همين باعث شد لبخندی روی لبم جا
خوش كنه ،كاش زندگی هميشه همينقدر آروم و پر از احساس آرامش بود ...
چند روزی می شد كه زندگی عادی رو تجربه می كردم ،بدون هيچ گونه
آزاری ،گاهی به خودم نويد می دادم كه شايد تمام مشکالت پايان گرفته ،اما
حس نجوا مانندی می گفت كه اين آرامش قبل از طوفانه ...برام اهميتی
نداشت حتی اگر اين آرامش ،آرامش قبل از طوفان باشه چون وجود اين
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روزهای امن توی زندگيم كمرنگ شده بود و كمكم معنی آرامش رو گم می
كردم .تنها دو مسئله غير عادی وجود داشت ،مقاومت من برای نديدن فرهود و
سکوت اميرحسين ...
همچنان از فرهود فرار می كردم! از اميرحسين هم بعد از اون روز خوب كه من
رو به پارك برد ديگه خبری نداشتم ،وجود و آرامش اميرحسين رو دوست
داشتم اما با حس تغيير اوضاع كمی دوری رو به صالح می دونستم ،می
ترسيدم از اينکه مبادا احساس خاصی در من به اميرحسين شکل بگيره ،می
ترسيدم گوش هام به اون صدای خش دار عادت كنه و يک مستانه گفتن
عادی از طرف اون برام خاص تر از تموم مستانه شنيدن های دنيا بشه ...
سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا از شر تمام اين افکار راحت بشم ،تازه
داشتم كمی معنای آرامش رو می فهميدم و به هيچ عنوان دوست نداشتم كه
اين احساس رو از دست بدم .
با آشپزی خودم رو سرگرم كردم ،كمی هم دستی به سر و گوش خونه كشيدم
تا بيشتر خودم رو مشغول كنم و ذهنم به جايی كشيده نشه ،مادرم اعتقاد
داشت دختر جماعت هر وقت بيکار باشه دنبال عاشقی میره ،هميشه می گفت
خودت رو مشغول كن تا ذهنت حوالی عشق نچرخه ،با ياد آوری حرف های
مادرم لبخند تلخی كنج لبم نشست و اشک داخل چشم هام حلقه زد ،دلم
هواش رو كرده بود و بايد می رفتم سری به مزارش می زدم .با شنيدن صدای
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باز شدن در و سالم بلند باالی بابا خودم رو جمع و جور كردم تا روز بابا رو هم
تلخ نکنم ،به استقبال پدر رفتم كه دستش با كيسه های ميوه پر بود
سالم بابا جونم ،خسته نباشی؟سالم عزيزم ،مونده نباشیلبخندی زدم و كيسه ها رو از دستش گرفتم و سمت آشپزخونه بردم ،ميوه ها
رو جا به جا می كردم كه ماهان سر رسيد و وارد آشپزخونه شد ،صدای نفس
عميقی كه كشيد رو شنيدم
بهبه آبجی خانم چه كرده !خنديدم و از سر شونه نگاهش كردم :
عليک سالم ،خواهش می كنم كاری نکردم كه خسته باشملبخند دندون نمايی زد و سمت گاز اومد و در قابلمهی خورشت رو باز كرد و
عميق نفس كشيد
آخ! دستت درد نکنه ،چه بويی هم دارهچيزی نگفتم و فقط نگاهش كردم ،خوشحال بودم كه نقشه ام گرفته و از
نمراتم نمی پرسه ،كنارم ايستاد و خيره نگاهم كرد ،چشم هاش رو داخل
صورتم چرخوند و روی چشم هام متمركز شد ،لب هاش داشت می خنديد
مستانه؟309
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هول شدم
جان؟آرنجش رو به كابينت تکيه داد :
دستت درد نکنه بابت خورشت ،ولی خبر دادن مشروط شدی !با شنيدن اين حرف وا رفتم ،صدای خنده ی ماهان بلند شد
اشکال نداره چون زحمت كشيدی به روت نميارم ،دستت طال من برم لباسامعوض كنم تو هم ميز رو بچين .
بی توجه به قيافه وا رفته من خندان از آشپزخونه بيرون رفت ،قطعا تنها كسی
كه اين خبر رو به ماهان داده بود كسی جز نيوشا نمی تونست باشه ،نصف
دانشگاه فهميده بودن كه من مشروط شدم و قطعا نيوشا هم از اين قاعده
مستثنا نبود ...
كالفه "پوف"ی كشيدم زير لب "به جهنم"ی گفتم .ميز رو چيدم و سعی
كردم روز خوبی رو كنار پدر و ماهان بگذرونم .
ناهار رو كنار هم خورديم و ماهان هم حرفی از مشروط شدنم نزد .بعد از ناهار
چای دم كردم و برای عصرونه همراه چای كيکی كه پخته بودم رو خورديم...
باورم نمی شد همه چيز آروم شده بود .شب وقتی كه روی تختم دراز كشيده
بودم به اين روزهای آرومم فکر كردم و غرق خوشی شدم ،با شنيدن صدای
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زنگ موبايلم از فکر بيرون اومدم ،با ديدن اسم فرهود به تلفن خيره موندم،
اونقدر كه تماس قطع شد .
دلم نمی خواست با فرهود ارتباطی داشته باشم تا دوباره مورد قضاوت قرار
بگيرم .تلفنم رو خاموش كردم و سعی كردم كه بخوابم .
***
با نور آفتاب كه لجوجانه توى صورتم مى تابيد چشمام رو باز كردم
نگاهى به ساعت انداختم از يازده گذشته بود ،باورم نمیشد كه از ديروز عصر تا
االن و اين همه مدت خوابيده باشم! بلند شدم و كش و قوصى به بدنم دادم،
بعد از شستن دست و صورتم به طرف پذيرايى رفتم ماهان و بابا رفته بودن
يه مقدار از كيک شکالتى كه از ديروز مونده بود رو برداشتم و با چاى خوردم
تلويزيون رو روشن كردم و روى كاناپه ى جلوش نشستم ،شبکه ها رو باال
پايين كردم ولى برنامه اى كه نظرمو جلب كنه نداشت ،طى يه تصميم آنی
بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم ،دوست داشتم قدم بزنم ،دلم هوای آزاد
میخواست .
مانتوى سفيد با روسرى ارغوانى رو پوشيدم و چادرم رو سر كردم ،كيفم رو
برداشتم و بعد از چک كردن موجودى كيف پولم به طرف پذيرايى و بعد به
طرف در رفتم كه متوجه يه شى سياهى شدم كه جلوى در ايستاده بود ،در جا
ميخکوب شدم ،اين چى بود!؟ مردمک چشمهام تا آخرين حد ممکن گشاد شد
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و ترس تو جونم رخنه كرد .تمام وجودم می لرزيد ،انگار تو اين چند روز به
نبودنشون عادت كرده بودم و اين كه يکباره ديدمشون خيلی بيشتر از قبل
اذيتم كرد .
با چشمهايی كه فقط روشن بودن و رنگشون رو تشخيص نمیدادم به من نگاه
می كرد ،قدش اينقدر بلند بود كه به سقف رسيده بود .
عرق سردی رو كمرم احساس كردم ،حتی نمی تونستم قدم از قدم بردارم .آب
دهنم رو به زور قورت دادم كه همون لحظه قدمی به طرفم برداشت ...
به خودم اومدم و چشمهام رو محکم روی هم گذاشتم و بلند جيغ زدم ،و بعد
بدون اينکه چشم باز كنم همونطور نشستم روی زمين و اينبار گريه كردم .
چند دقيقه ای تو همون حالت بودم ،با حس باد سردی با ترس از جا بلند
شدم .همه جای خونه رو از نظر گذروندم ،از اون موجود خبری نبود ولی اون
دمای سرد اتاق اصال منطقی نبود .
بلند شدم و با فکر به اين كه بايد از خونه دور بشم ،به طرف در دويدم .
اولين جايی كه به ذهنم رسيد خونه امير حسين بود ،اول كمی خجالت كشيدم
كه دوباره برم پيشش ولی بعد به خودم تشر زدم كه خودش گفت هر وقت
اذيتت كردن بيا پيش من !
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اولين تاكسی كه ديدم رو نگه داشتم ،هر پنج دقيقه يک بار به رانندهی بیچاره
می گفتم ":آقا لطفا سريع تر ".اون هم فقط سر تکون می داد ،ولی مشخص
بود كه دلش می خواد بزنه تو دهنم !
باالخره رسيدم .سريع كرايه رو حساب كردم و پياده شدم .
امير با ديدن قيافه ی من كه می دونستم بر اثر گريه قرمز شده ،نگران اخمی
كرد :
چيزی شده مستانه؟آب دهنم رو قورت دادم و در حالی كه موهای تنم با ياد آوری چشمای اون
موجود ،سيخ شده بود لب باز كردم .
بازم ...بازم اومد سراغم ،ديدمش !پوفی كشيد و با كالفگی دستی تو موهاش برد و به داخل دعوتم كرد ،وارد
شدم و بیرمق روی مبل نشستم ،با فاصله كنارم نشست :
خب ،چيکار كرد؟لبهام رو روی هم فشار دادم :
فکر میكنی گنجايش قديم رو دارم؟ اگه كاری میكرد كه قطعاً مرده بودم!نزديکم شد  ،برای لحظه ای نفسی نداشتم كه بکشم
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ببين مستانه من توی اين مدت كه نبودی ،روی صندوقچه كار كردم،نمیتونم قفلش رو باز كنم ،صندوقچه قديميه و پيش هركس هم ببرم فکر
میكنن زيرخاكی پيدا كرديم و چه بسا بدتر تو دردسر بیافتيم
حرفهات رو نمیفهمم ،خيلی گنگ حرف میزنیكف دستهاش رو به طرف زمين چند بار تکون داد :
ببين بعضی از خونه ها به واسطه افرادی كه توی اون خونه زندگی میكردنيک قدرت ماورايی دارن ،يعنی مثال اون فردی كه توی خونه شما زندگی
میكرد ممکنه كارهايی كرده باشه كه ...چطور بگم كه متوجه بشی؟ ببين!
وسايل اين صندوقچه برامون مشخص میكنه
چشم درشت كردم و درمونده گفتم :
خب ،االن مدت زيادی گذشته و شما هنوز نتونستيد اين چيزها رو معلومكنيد ،چه قدر ديگه الزمه كه من بترسم؟ شايد دفعه بعد جونم رو بگيرن
نه ،ببين كسی كه اين صندوقچه برای اون بوده ،يه كارايی باهاش میكرده،وسايل اين صندوق خاصه ،برای همين برای باز كردنش پيش اشراقی رفتم كه
اون هم اينجوری شد ،ولی باز هم تمام تالشم رو میكنم ،من دوست ندارم تو
آسيبی ببينی
تو چشمهاش زل زدم و ناليدم :
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من نمیدونم ،فقط تو رو به هر كی كه دوستش داری قسم میدم ،از اينوضعيت خالصم كن !
با حرفم وا رفت و بدنش شل شد ،تکيه داد و دلخور نگاهم كرد ،انگار از حرفم
ناراحت شد؛ ترجيح دادم ديگه حرفی نزنم .
چند دقيقه ای تو سکوت فکر میكرد ،چند باری گوشيش رو برداشت و قفل
صفحه رو باز كرد اما چند ثانيه ای به صفحهاش خيره میشد و بعد دوباره
گوشی رو روی ميز میذاشت و به پشتی مبل تکيه میداد و موهاش رو تو
چنگش میگرفت .
انگار كالفه بود و تو انجام كاری ترديد داشت .از اين بیقراريش بیطاقت شدم
و پرسيدم :
میشه بگی چی تو فکرت میگذره؟در حالی كه سرش پايين بود ،نگاهش رو باال آورد :
بايد برم جايیسوالی نگاهش كردم ،ادامه داد :
با صندوق! و البته تنهااز جا بلند شدم و به طرف در رفتم ،خواستم دهن باز كنم كه سر تکون داد :
چاره ای ندارم315
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اينقدر درمونده و مظلوم اين دو كلمه رو گفت كه دلم سوخت و دستم رو به
دستگيرهی در گرفتم :
يه جوری میگی چاره ای ندارم انگار وظيفهای به گردن من داشتی ،تاهمينجا هم كمکم كردی ازت ممنونم
بلند شد ايستاد :
فعال كه نتونستم برات كاری انجام بدم ،اما ...حرفش رو قطع كردم :
همين كه بودی برام دلگرمی بودلحظه ای تو سکوت نگاهم كرد ،خودم هم نفهميدم اين جمله رو چطور به
زبون آوردم! ولی برق رضايتی كه تو چشمهاش میديدم دلم رو قلقلک
میداد .
دستی توی موهاش كشيد :
تو هم با من ميای؟ابروهام باال پريد :
تو كه گفتی تنها میخوام برم ،اگه جای مناسبی برای من نيست پس چرامیخوای من رو ببری؟
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دست تو جيب شلوارش برد و با اطمينان سر تکون داد :
اتفاقا اونجا برات امن ترين جای ممکنه ،اما میخواستم تنها برم كه ...شونه باال انداخت :
ولش كن ،خودت ميای و متوجه میشیو خم شد و از روی ميز به سوئيچش چنگ زد :
بريم !***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com

مقابل در كرم رنگ و بزرگی ايستاده بوديم و اميرحسين تو زدن زنگ ترديد
داشت؛ خونهای وياليی و تو يکی از خيابون های مركز شهر بود و روی آيفون
تصويری تک زنگ اون خونه اسم حاجيان نوشته شده بود ،به خونههای اطراف
نگاه كردم و گفتم :
اين هم مثل اشراقيه؟چپ چپی نگاهم كرد :
نه! يه بار كه بهت گفتم ...317
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به زنگ اشاره كردم :
پس چرا زنگ رو نمیزنی؟كف دستش رو به ديوار زد :
مطمئن نيستم كه باشهشونه باال انداختم :
خب زنگ رو بزن اگه باز نکرد يعنی نيستبابا باهوش !يهو در باز شد و صدای آقايی تو آيفون پيچيد :
منتظرت بودم ،بيا تواميرحسين پشت به در برگشت و دستش رو تو موهاش برد و محکم كشيد كه
همون آقا گفت :
بيا تو با هم صحبت میكنيمامير حسين برگشت و در رو هول داد و با سر اشاره كرد وارد بشم ،اطاعت
كردم و خودش هم پشت سرم وارد شد ،يه حياط كوچيک كه دو راه پله
داشت ،يکی باال میرفت و ديگری پايين و حالت زير زمين ...
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انتظار داشتم باال بريم ولی وقتی اميرحسين به پله هايی كه به پايين میرفت
اشاره كرد ،كمی خوف كردم .
پله ها رو پايين رفتيم و در كمال تعجب يه سوئيت كامل رو ديدم ،يه پذيرايی
با يه دست مبل هفت نفره ،يه آشپزخونهی كوچيک با سه چهار تا كابينت و يه
اتاق شش متری كه درش باز و انتهای اون اتاق يه پيرمرد پشت ميزی كوتاهی
روی زمين نشسته بود و در حالی كه به ما نگاه میكرد با دونههای تسبيح ذكر
میگفت .
هر دو از همون دور سالم كرديم كه با حركت سر جواب گرفتيم ،امير حسين
دست پشتم گذاشت و تقريبا به طرف اتاق هولم داد ،با هم وارد اتاق شديم،
پيرمرد تسبيحش رو روی ميز گذاشت و يه چشمش رو تنگ كرد و بازجويانه
از اميرحسين پرسيد :
چه باليی سر خودت آوردی؟سر اميرحسين پايين افتاد ،پيرمرد با دست به پشتی های گوشه ی ديوار اشاره
كرد و رو به من گفت :
خوش اومدی دخترم ،بشينيدبا ديدن چهرهی نورانيش ،حس ترسم از بين رفت و آروم گرفتم ،نشستم كه از
امير حسين پرسيد :
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چی شده؟اميرحسين بیحرف صندوق رو روی ميز گذاشت ،پيرمرد از گوشهی چشم
نگاهی به صندوق كرد و تسبيحش رو برداشت و در حالی كه نگاهش به
دونههای تسبيح بود پرسيد :
چرا خودت انجامش نمیدی؟نگاهم بين اميرحسين و پيرمرد در گردش بود ،اميرحسين ساكت و سر به زير
پاسخی نمیداد ،پيرمرد صندوق رو به طرف اميرحسين هول داد :
خودت انجامش بده !امير حسين سر باال آورد و به سقف نگاه كرد :
نمیتونم ...پيرمرد پوزخندی زد :
چرا؟حاجآقا خواهش میكنم! میدونم كه االن زير و بم من رو كشيدی بيرون،پس خودتون میدونيد ...
پيرمرد دوباره تسبيحش رو روی ميز گذاشت :
-میخوام از زبون خودت بشنوم
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اميرحسين مثل مجرمی كه در حال اعترافه و از كاری كه كرده پشيمونه،
دستی به صورتش كشيد :
چاكراهام رو بستم ...حاجآقا محکم روی ميز كوبيد :
و همه زحمتهای من رو به باد دادیلحن اميرحسين عصبی شد :
ديگه نمیخواستم طرف اين كارها برم !حاجآقا هم مثل اميرحسين عصبی خودش رو جلو كشيد :
پس چرا االن اينجايی؟اميرحسين به من اشاره كرد :
پسرخالهی اين خانم ازم خواست كمکش كنم ،فکر میكردم هر زمان كهاراده كنم میتونم دوباره چاكراهای ذهنم رو باز كنم ،ولی نشد؛ تو اين مدت
خيلی تالش كردم ،تمرين ها رو دوباره تکرار كردم حتی هزار بار ...
بس كن اميرحسين ...با صدای فرياد حاجآقا از جا پريدم ،نيم خيز شدم :
من میرم بيرون و شما رو تنها میذارم321
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دست امير حسين روی مچ دستم نشست :
بشيننگاهش كردم كه با فشار دادن چشمهاش ازم خواست حرفش رو اطاعت كنم.
حاجآقا اينبار با لحن ماليمتری شروع به صحبت كرد :
میدونم بعد از اون جريان چی به روز تو و اون دو تا دوست ديگه ات اومده،ولی شما نبايد بعد از اون همه تمرين اين كار رو با خودتون میكرديد ،قبال
بهتون گفته بودم هميشه بايد اين چاكراها رو باز نگه داريد ،و اال زحمت هاتون
به باد میره ...
اميرحسين آب دهنش رو قورت داد :
حق با شماست اما سه تايی اين تصميم رو گرفتيمحاجآقا آرنجش رو روی ميز گذاشت :
پس چرا پيش خانوادهها تون برنگشتيد؟ چرا به تنها زندگی كردن ادامهداديد؟ كسی كه اين كارهاس تنها زندگی میكنه ،وقتی نمیخواستيد اين كار
رو بکنيد بايد برمیگشتيد و با خانواده هاتون زندگی میكرديد
اميرحسين نفس عميقی كشيد :
همين يه بار كمکمون كنيد ،دوباره تمرين ها رو شروع میكنمحاجآقا دست زير چونه زد :
322
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نمیتونی پسر جان !چشم امير حسين گشاد شد :
چرا؟پيرمرد كتابی رو ورق زد :
چون عاشق شدیاميرحسين به وضوح دستپاچه شد :
نه! يعنی ...آخه چه ربطی داره؟ من ...حاجآقا دستش رو مقابل اميرحسين باال گرفت :
خيلی خوب ،خيلی خوب! االن چه كمکی از من میخوای؟اميرحسين دستش رو محکم روی صورتش كشيد :
در صندوق رو باز كنيدحاجآقا با سر به در اشاره كرد :
بيرون باشيد صداتون میكنممات به مردی كه امير حاج آقا صداش می كرد موندم ،حاجی نگاهی بهم
انداخت و موشکافانه نگاهم كرد ،امير ايستاده بود و مرتب گلوش رو صاف می
كرد ،بی توجه به اون فقط به حاج آقا نگاهم رو دوخته بودم ،دستی به
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محاسنش كشيد و لبخندی زد ،كنجکاو بودم ببينم چطور می خواد در صندوق
رو باز كنه ،اميرحسين اين بار با تن صدای باالتری گلوش رو صاف كرد ،اخم
كرده بهش نگاهی انداختم كه با ابرو به سمتی اشاره زد ،دستی تو هوا تکون
دادم و نگاه گرفتم و با خودم "برو بابايی" زمزمه كردم ،دوباره به حاج آقا نگاه
كردم كه اين بار خنده ی روی لبش پر رنگ تر شده بود ،نگاه پدرانه ای بين
من امير چرخوند
خدا عاقبت همه رو ختم بخير كنه ،آی جوونی كجايی كه يادت بخير ...آب دهنم رو قورت دادم و توی دلم "بسم اهلل الرحمن الرحيم" زمزمه كردم،
حس كردم همون موجوداتی كه اين روزها من رو به جنون كشيدن روی
حاجی هم تاثير گذاشتن ،مرد خوبی به نظر می رسيد و دوست نداشتم كه
باليی سرش بياد .غم زده به حاج اقا نگاه كردم كه تک خنده ای كرد و به امير
اشاره زد
دختر جون اين پسر گلوی خودش رو پاره كرد ،يه نگاه بهش بندازبه امير نگاه كردم ،با اخم بهم خيره شده بود
نشنيدی میگن بريم بيرون كه كارشون رو شروع كنن؟ !دلم می خواست امير رو تا سر حد مرگ بزنم ،چون با صراحت كالمش علنا
اميدم برای موندن نا اميد شد ،به ناچار از روی ادب نگاهی به حاج آقا انداختم
و با لحن شرمسار "ببخشيد"ی گفتم و از جام بلند شدم و بی توجه به امير از
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اتاق بيرون رفتم ،و روی پله هايی كه ازش پايين اومده بوديم نشستم ،حضور
امير حسين رو باالی سرم احساس كردم و پشت بندش صداش توی گوشم
پيچيد
از لحاظ شنوايی مشکل داری يا رفتی سمت كوچه علی؟لبم رو به دندون گرفتم تا جوابی ندم اما دوباره حرف زد
نه انگار مشکل داری !من هيچ مشکلی ندارم ،به لطف شما از اتاق اومدم بيرون پس ديگه بحثینکن چون نمیدونم چرا عصبيم .
كنارم با فاصله ی كمی نشست و از سر شونه بهم نگاهی انداخت
حضورمون الزامی نبود ،حتما الزم نديده باشيم .حرفی نزدم ،پوف كالفه ای كشيد و دستی داخل موهاش فرستاد ،ذهن و
روحم حوالی اون اتاق می چرخيد ،حرف های حاجی كه با امير رد و بدل می
شد توی ذهنم طنين انداخت
"عاشق شدی "...
نفس عميقی گرفتم ،پس امير هم عاشق شده بود! حاجی از تنهايی زندگی
كردنشون گفت چيزی كه من هيچ وقت راجع به فرهود نفهميده بودم كه چرا
تنهايی زندگی می كنه و حرف های فاميل رو به جون می خره ،اما حاال
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دليلش رو میدونستم .نگاهی به اميرحسين انداختم بدم نمی اومد راجع به
خانوادهاش بدونم ،حسی مثل پياده روی توی يه روز بارونی توی دلم جونه زده
بود ،كه هم دوست داری قدم بزنی هم برای جلو گيری از خيس شدن فرار
میكنی ...دلم می خواست اميرحسين رو بشناسم و بفهمم خانواده اش كی
هستن اما می دونستم نبايد كنجکاوی كنم .
نگاهم رو غافلگير كرد و با چشم های نافذش به چشم هام خيره شد و حسی
مثل پرت شدن از يک ارتفاع رو تجربه كردم ،زبون روی لب پايينش كشيد و
كالفه از جاش بلند شد .
اميرحسين قدم میزد و من همچنان تو شوك حرفهايی بودم كه از حاجی
شنيدم ،انتظار طوالنی شد و ديگه حسابی كالفه و عصبی شده بودم كه حاجی
با همون لبخند گرم ،در رو باز كرد :
بيايد تومن و اميرحسين نگاهی به هم انداختيم و وارد اتاق شديم ،وقتی صندوق باز
شده رو ،روی ميز ديدم قلبم ريخت ،نمی دونم از خوشحالی يا ترس ،ولی
هيجان زده بودم .
پشت ميز روی زمين نشستيم ،نگاهم به برگه های قديمی كنار صندوق افتاد،
حاجی عينکش رو به چشم زد و يکی از برگه ها كه بزرگ تر از بقيه بود رو
برداشت :
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خب ...مستانه خانم !نگاهم رو به دهنش دوختم كه پرسيد :
چند ساله تو اين خونه زندگی می كنيد؟كمی فکر كردم و به اين نتيجه رسيدم از زمانی كه يادمه تو همين خونه
بوديم! همين رو به حاجی گفتم ،سری تکون داد .
خونه ای كه توش زندگی میكنيد قبال برای كسيه كه تو كار جادوگریبوده
زير چشمی نگاهی بهم انداخت و ادامه داد :
ظاهراً ،دعا نويس بود اونم از نوع شّر! برای بدبخت كردن زندگی ديگران ازجنها كمک میگرفته و طلسم و جادو میكرده
پوفی كشيدم :
خب ،اينا چه ربطی به داستان من داره؟لبخندی زد :
صبر داشته باش دختر جان ،بقيه اش رو نگفتم! اين دعا نويس ،با جن هایكافر ارتباط داشته و از اونجايی كه شر اين كارها دامنگيره ،ايشون هم از اين
قاعده مستثنا نبوده و باعث شد شّر تمام كار هايی كه كرده دامن گيرش بشه و
جنها به خودش رجوع كردن و بعد از مرگش تو اون خونه همچنان زندگی
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می كردن .يعنی زمانی كه پدرت اون خونه رو خريد ،اون جا محل زندگی اون
گروه اجنه بود .
هينی كشيدم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم ،تو شوك حرف های حاجی بودم
كه اميرحسين سوالی كه ذهن من رو درگير كرد پرسيد .
پس چرا بعد از اين همه سال تازه اذيت و آزارشون شروع شده و فقط دامنگير مستانه شده؟
حاجی برگه رو زمين گذاشت و به سمت جلو خم شد .
می دونيد كه جن و انس ،چه مومن و چه كافر ،اجازه ی آسيب رسوندن بهانسان رو ندارن ،مگر در موارد نادر؛ يکی از اين موارد زمانيه كه آدم بهشون
آسيبی رسونده باشه !
تو چشم هام نگاه كرد و ادامه داد :
مثال سوزونده باشدشون !ابرويی از تعجب باال انداختم .
من آزارم به مورچه هم نمی رسه چه برسه بخوام اين هارو بسوزونم !با حرفم حاجی خنديد و اميرحسين تک خنده ای كرد .
-دختر جان ،منم نگفتم از قصد سوزونديشون !
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نگاهی بين حاجی و اميرحسين رد و بدل كردم :
يعنی چی؟حاجی ساعد هر دو دستش رو روی ميز گذاشت :
ببين دخترجان ،ممکنه ناخواسته به يکيشون آسيب رسونده باشیاصال نمیخواستم قبول كنم
آخه مگه میشه؟امير بی طاقت ،سريع جواب داد :
صبر كن گوش بده !حاجی تو جاش جابجا شد :
ببين دخترم االن میدونيم مشکل اصلی چيه و كل ماجرا چه جوريه ،فقط يهچيز میمونه
لب زدم :
چی؟حاجی زبونش رو روی لبش كشيد :
برای اينکه از آزار و اذيتشون خالص بشی بايد يه گوسفند عقيقه كنی ...تو حرفش پريدم :
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يعنی چی حاج آقا؟ عقيقه كردن گوسفند برای چيز ديگه نبود؟لبخندی زد :
چرا ولی اين هم مثل همونه ،يک گوسفند رو قربونی كن تا رفع بال بشه ازتو تمام اين بالها ازت دور بشه .
اميرحسين پرسيد :
خودش قربونی كنه؟حاجی دستی به گردنش كشيد :
خودت كه نمیتونی ،من برات انجام میدم ،خب سوالی نداريد؟امير سريع گفت :
پس حاجی زحمت گوسفند رو بکشيد هزينهاش هم با منسرم رو با سرعت به طرف اميرحسين برگردوندم :
چرا تو؟حاجی به حرف اومد و به اميرحسين فرصت پاسخ نداد :
بيا اين دعا رو بگير و هفت بار بخون و به آب فوت كن ،بعد آب رو تو چهارگوشه خونهاتون بپاش
دست دراز كردم و كاغذ رو از حاجی گرفتم :
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ممنونم حاج آقاحاجی سر تکون داد :
انشاا ...مشکلت به زودی حل میشه ،باز هم كاری داشتيد در خدمتم،میتونيد بريد به سالمت
هر دو از جامون بلند شديم و بعد از خداحافظی از حاج آقا ،از خونهاش بيرون
رفتيم ،سوار ماشين شديم و امير استارت زد و راه افتاد ،از پنجره به بيرون نگاه
مى كردم ولى فکرم پيش حرف هاى حاج آقا بود .يعنى خونه ى ما جن داره!؟
اصال من كى سوزوندم اين جن ها رو!؟ چطورى سوزوندم!؟
راست میگن هيچ ارزونى بى حکمت نيست ،بابا گفت قيمتش مناسب بود
خريدم ولى نمى دونست همين قيمت مناسب باعث عذاب كشيدن دخترش
بشه .به خودم كه اومدم خودمون رو تو خيابون مون ديدم كه جلوى در خونه
ترمز كرد :
بفرماييد بانودرو باز كردم و پياده شدم ،از پنجره ماشين نگاهى بهش انداختم :
ممنون زحمت كشيدىلبخندى زد و به چشمام نگاه كرد :
وظيفهام بود331
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موندن رو جايز ندونستم و خداحافظى كردم ،به طرف در رفتم و كليد رو تو
قفل انداختم و در رو باز كردم ،با ديدن ماشين بابا توى حياط استرس گرفتم،
حاال بگم كجا بودم؟ وای خدا! نفس عميقى كشيدم و داخل رفتم ،بابا به همراه
ماهان تلويزيون تماشا میكردن ،خودم رو به اون راه زدم و استرسم رو پنهان
كردم :
سالم اهالى خونهسر هر دو به طرفم چرخيد و نگاهى بهم انداختن بابا خنثی جوابم رو داد ولى
ماهان اخمى كرد و گفت :
كجا بودى تاحاال؟كمى من من كردم و طى يک تصميم آنى گفتم :
سر خاك مامانچشم هاش رو ريز كرد و طلبکار گفت :
تنهايی؟ ماشاهلل بزرگ شدی تنهايی به بهشت زهرا هم میری؟ناراحت نگاهش كردم و سرم رو پايين انداختم .حق داشت اين روزها خيلی
خودسر شده بودم بابا كه ناراحتی من رو ديد رو كرد به ماهان
-بسه ماهان برو پيتزاهايی كه گرفتم رو بيار بخوريم
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ماهان پوفی كشيد عصبی بلند شد و به طرف آشپزخونه راه افتاد .نگاه قدر
شناسانه ای به بابا انداختم كه لبخندی زد و بلند شد ،اومد روبروم ايستاد.
مقابل نگاه خيره اش طاقت نياوردم و سرم رو پايين انداختم .احساس میكردم
بابا هم ناراحته ولی به رويم نمياره تا من بيشتر از اين ناراحت نباشم
دخترم يه كم مالحظه ی مارو بکنی خوبه ...پيش ماهان چيزی نتونستم بگمولی خودسر نباش ،تو تا به حال جز دانشگاه و خريد جايی به تنهايی نرفتی
االن دم به دقيقه غيبت میزنه ،نمیگم بيرون نرو ولی بدون اجازه حق نداری
جايی بری
بغض گلوم اذيتم میكرد پر صدا اب دهنم رو قورت داد و با ديد تار نگاهش
كردم
يعنی حق ندارم بيرون برم؟ مگه من زندانی ام؟ بعد از فوت مامان ديگهنمیتونم تو اين خونه تنها باشم ،هرجا نگاه میكنم خاطرات مامان جلو چشمم
مياد
از خودم بدم اومد كه اينقدر دروغ تحويل بابا دادم ولی چاره ای نداشتم من به
بيرون رفتن و ديدن امير حسين نياز داشتم تا كمکم كنه
فکری از ذهنم گذشت ...فقط میخوام برای كمک امير حسين رو ببينم؟ فقط
همين؟ صدای بابا كه آهی كشيد و متعاقبش جوابم رو داد نذاشت به نتيجه
برسم :
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باشه اشکال نداره ،فقط خواستی بيرون بری خبر بده و شب ها تا دير وقتبيرون نمون
لبخندی روی لبم نشست :
چشم بابا جونم ،ممنون !بابا لبخندی پدرانه به روم زد و همين لحظه ماهان كه هنوز هم چهره اش
دلخور بود با جعبه های پيتزا اومد ،لبخندی به روی ماهان زدم كه از گرفتگی
چهره اش كم و نگاهش نرمتر شد .
بعد از خوردن شام به بابا و ماهان شب بخيری گفتم و به اتاقم پناه بردم،
افکارم درهم بود ،اينکه امير حسين عاشق كی شده؟ فکرم رو درگير كرده بود،
يعنی دختره چجوريه كه تونسته دل امير حسين رو ببره؟ حتما دختر آروميه
كه اميرحسين دوسش داره ...
حس حسادت عجيبی وجودم رو در بر گرفت ،چرا من دارم حسودی می كنم؟
اصال چرا بايد برای من مهم باشه؟
خودم رو روی تخت انداختم و پتو رو تا نيمه روی خودم كشيدم ،چشم هام رو
بستم و سعی كردم بخوابم اما همهاش چهره ی اميرحسين تو نظرم می اومد و
داشتم ديوونه می شدم! اصال ...اصال امير به چه حقی عاشق شده؟ هان؟
صدايی از درونم بهم تشر زد :
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نکنه بايد واسه عاشق شدنش هم از تو اجازه می گرفت؟گوشه ی لبم رو جوييدم ،خب نبايد اجازه می گرفت ولی خب ...اصال اون نبايد
عاشق می شد نبايد !
نفس پر آهی كشيدم و ساعد دستم رو روی پيشونی گذاشتم ،چشمهام به
سقف خيره بود و به اتفاقات امروز فکر میكردم؛ چرا اول بهم گفت میخوام
تنها برم ولی بعد من رو دنبال خودش كشوند؟ البته رفتنم بد نبود ،اما ...
و باز هم نفس پر آه ديگه ای كشيدم و با دست آزادم پتو رو تا زير گردن باال
آوردم و همزمان كه چشمهام رو میبستم اين سوال تو ذهنم شکل گرفت
"باالخره چی؟" و خودم جواب دادم :
"هيچی ،آخرش از همون اول هم معلوم بود ،قرار بود اميرحسين كمکم كنه و
بعد هم هركس دنبال زندگی خودش بره "...
پچپچ های كسی رو كنارم احساس میكردم ،چشم باز كردم و فرهود رو باالی
سرم ديدم :
چجوری اومدی؟به خودش اشاره كرد :
-من؟! مثل اينکه تو اومدی خونهی من ها !
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بلند شدم نشستم ،آره! اينجا كه خونهی فرهود بود! چطوری اومدم؟ خاله از
اتاق بيرون اومد و روسری سفيد رنگی رو مقابلم گرفت :
بيا خاله ،اين رو سرت كنروی سرم دست كشيدم ،بی حجاب بودم! روسری رو از خاله گرفتم اما هركاری
میكردم نمیتونستم روی سرم بندازم ،خواستم ازش كمک بگيرم ولی خاله و
فرهود رو نديدم ،به اطراف نگاه كردم و با چشم دنبالشون میگشتم كه كسی
رو تو هالهای از تاريکی كنج خونه ديدم ،به طرفش میرفتم كه از توی ديوار رد
شد و رفت! ترس سراسر وجودم رو گرفته بود ،با صدای بلند خاله و فرهود رو
صدا میزدم ،اما حتی خودم صدای خودم رو نمیشنيدم ،با صدای بلند تری
صدا زدم ولی باز هم صدام در نمیاومد ،دست كسی از پشت روی شونهام
نشست ،برگشتم و با چهرهی وحشتناكی مواجه شدم ،اينبار تمام توانم رو به
كار بردم و فرياد زدم :
فرهـــــود ...با تکون شديدی كه به پاهام داده بودم از خواب پريدم ،عرق كرده بودم و
نفسنفس میزدم ،انگار از يه بلندی افتاده بودم و تمام تنم سست شده بود ،به
سختی بلند شدم و تو جا نشستم ،تصوير خوابم از نظرم دور نمیشد و مدام
جلوی چشمم بود! نمیدونم هنوز اثر ترس از توی خوابم مونده بود يا از فضای
سنگين اتاق بود كه هنوز میترسيدم؛ گوشی رو از زير متکام بيرون كشيدم و
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با ديدن ساعت كامپيوتری صفحهاش كه دو و سی و پنج دقيقه رو نشون
میداد با اميرحسين تماس گرفتم ،بعد از چند بوق صدای خوابالودش تو گوشم
پيچيد :
جان؟لعنتی! دلم هری ريخت! همچنان كه نفسنفس میزدم پرسيدم :
از خواب بيدارت كردم؟اشکال نداره ،خودم بهت گفتم! چيزی شده؟! اومدن سراغت؟ !بغض كردم :
نه! ولی حس میكنم اينجا هستنچجوری حسشون میكنی؟ يعنی منظورم اينه كه ...نشونهای ،عالمتی ...اشک ريختم و با گريه گفتم :
خواب بد ديدم ،حاال كه از خواب پريدم فکر میكنم هستن ...چه خوابی ديدی؟ میتونی برام تعريف كنی؟به ديوار تکيه دادم و با همون گريه خوابم رو تعريف كردم و ادامه دادم :
امير؟ ...جان دلم؟337
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شوكه شدم ،اشکم خشک شد ،ترس از وجودم پر كشيد! تا اسمش رو به زبون
آوردم عکس العمل نشون داد و اصال بقيه حرفم يادم رفت ...
مستانه؟زبونم بند اومده بود و فقط تونستم صدای "هوم" رو از گلو خارج كنم،
پرسيد :
چی میخواستی بگی؟آب دهنم رو قورت دادم و بريده بريده پرسيدم :
مگه ،قرار نبود كه ،اين حاجآقا ...منظورم اينه كه ...نترس مستانه! خوابت از آشفتگی ذهنت بودهراست میگفت؟ يا میخواست ذهنم رو منحرف كنه؟! هرچند از اون توبيخ بابا
و ماهان و البته فکر قبل از خوابم به اتفاقاتی كه تو طول روز پشت سر
گذاشتم ،بی راه نمیگفت .صداش تو گوشم پيچيد :
خواب از سرت پريد؟دراز كشيدم :
نه اگه چشمهام رو ببندم خوابم میبرهصدای نفسش تو گوشی پيچيد :
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خوبه ،تا وقتی خوابت ببره با هم صحبت كنيماينجوری تو بد خواب میشیكمی مکث كرد و بعد گفت :
فدای سرت ...***
غلتی تو جا زدم و خميازه ی پر و پيمونی كشيدم ،كش و قوسی به بندم دادم
و سر جام نشستم ،دردی داخل گوشم پيچيد ،دستی به گوشم كشيدم
لعنتی چه وقت درد گرفتنه؟ !نگاهم رو روی بالشتم چرخوندم و چشمم به گوشيم افتاد ،با نگاه كردن به
گوشی موبايلم ياد ديشب افتادم ،گوشيم رو دستم گرفتم و صفحه اش رو
روشن كردم و به اسم اميرحسين نگاه كردم و لبخند ناخواسته ای روی لب
زدم ،دستم روی دكمه ها نشست و تايپ كردم
"سالم ،صبح بخير .ممنون بابت ديشب ،ببخشيد نفهميدم كی خوابم برد .
ممنون از مهربونيت "
اونچه كه نوشته بودم رو چند بار خوندم و خط آخرش رو چند بار پاك كردم و
دوباره نوشتم ،در آخر دلم رو به دريا زدم و كلمه مهربونيت رو جمع بستم و
فرستادم .
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نفسم رو به بيرون فوت كردم و تختم رو مرتب كردم ،خواستم از اتاق بيرون
برم كه صدای زنگ پيامک گوشيم بلند شد ،سمت گوشی رفتم و پيامکی كه از
طرف اميرحسين اومده بود رو باز كردم
"سالم خانوم ،صبحت به شادی .خوبه كه خوبی ...خوب بمونی "
دهنم باز موندم و چند بار چشم هام رو باز و بسته كردم ،باورم نمی شد كه
اميرحسين اينقدر ادبی حرف بزنه ،خنده ام گرفته بود .شونه ای باال انداختم و
از اتاق بيرون رفتم .هر قدمی كه بر می داشتم از شادی و پيام امير نشات می
گرفت .
وقتی بچه بودم و برای اينکه شاد بودنم رو نشون بدم لیلی راه می رفتم و
يادمه مامان چقدر خوشش میاومد و هر وقت باهاش بيرون میرفتم يا تو راه
مدرسه كوله ام رو ازم می گرفت و من براش لیلی راه می رفتم .هيچ وقت
شيطونیهای دوران دبستان و در كل تحصيلم رو فراموش نمی كنم .از همون
موقع شيطون ،شجاع و نترس بودم ،اما هيچ وقت فکر نمی كردم همچين
باليی سرم بياد و به شدت ترس رو تجربه كنم .مشکل همه ی ما آدم ها اينه
كه فکر می كنيم همهی اتفاقای خوب برای ما میافته و اتفاقهای بد بيخ
ريشه همسايهست .
آهی كشيدم و نفهميدم از كی لیلی راه رفتن رو به گام های آروم ترجيح دادم
و خوشحالی عظيمم جاش رو به لبخند تلخ روی لب هام داد .
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به طرف آشپزخانه رفتم تا چيزی بخورم .اينقدر فکر كرده بودم كه حتی دست
و صورتم رو نشسته بودم ،كتری رو از آب پر كردم و روی صندلی ميز نهار
خوری نشستم تا آب بجوشه ...
صدای قل قل كتری كه اومد به طرفش رفتم اما توی كتری خون میجوشيد !
جيغی كشيدم و در كتری از دستم رها شد ..
با صدای بلند گريه كردم و با جيغ و وحشت رفتم تو هال ،بايد توی اين موارد
به امير زنگ بزنم .بعد يکی دو بوق جواب داد ،با لکنت و هقهقی كه قاطی
حرفهام شده بود گفتم :
ال..الو ام..امی...ر؟مستانه تويی؟ چی شده؟ حرف بزن !حرف؟! مگه میتونستم؟ فقط گفتم :
امير تو رو خدا بيا خونهامون !هول شد :
قطع كن جلدی اونجام !با ترس نگاهی به آشپزخانه انداختم كه با صدای در حياط از جا پريدم انگار
كسی با لگد میكوبيد .با عجله چادرمو از چوب لباسی برداشتم و رفتم در رو
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باز كردم ،امير بود ،بدون اينکه تعارفشو كنم شروع كردم و با گريه تعريف
كردم :
امير! داشتم آبجوش درست میكردم ،توی كتری خون میجوشيد! منبرنمیگردم تو اين خونه ی لعنتی! اينا مادرم رو ازم گرفتن منم میكشن !
صدای جيغ و دعوای دوتا گربه رو شنيدم و دوباره جيغی كشيدم و چادر از
دستم رها شد .
امير چيزی نمیگفت و مهبوت من بود .سريع چادر رو روی سرم انداختم و به
سمت در رفتم ولى ناگهان به سمتش برگشتم كه چشمام به چشماش افتاد ،با
خجالت سرمو پايين انداختم
چيزه ...میشه شما هم بيايد من ...راستش من مى ترسملبخندى زد و سرش رو پايين انداخت
باشه تو بروجلوتر راه افتادم صداى قدم هاى محکمش رو مى شنيدم ،سرعت قدمهام رو
بيشتر كردم .وقتى به در اتاق رسيدم پريدم توى اتاق و سرم رو از بين در
بيرون آوردم
-شرمنده تو همينجا باش
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و در رو بستم ولى لحظه ى آخر لبخندش رو ديدم .جلوى آينه نگاهى به خودم
كردم ،لپهام گل انداخته بود ،دستم رو روى لپم گذاشتم خيلی بد شد ،حاال
من چطور تو صورتش نگاه كنم؟
با اينکه امير پشت در بود ولى باز هم ترس توى وجودم رخنه كرده بود ،سريع
يه شوميز تا روى زانو پوشيدم و شلواركم رو با شلوار مشکى عوض كردم و
شالى هم روى سرم انداختم .آروم درو باز كردم ولى امير اونجا نبود ،خواستم با
سرعت برم توى پذيرايى كه پام به چيزى گير كرد و سکندرى خوردم ،از ترس
هينى كشيدم و به پايين پام نگاه كردم ،با ديدن امير نفس راحتى كشيدم
تو چرا اينجايى؟ !بلند شد :
ببخشيد سرم درد می كرد نشستمو به سمت آشپزخانه رفت :
بيا بريم ببينم چى ديدىبا ترس پشت سرش راه افتادم ،وارد آشپزخونه شد و من هم پشت سرش سنگر
گرفتم .
با صدای اميرحسين چشمان متعجبم رو به جای كتری انداختم .
اينجا خونی نيست !343
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كتری و آب روی زمين افتاده بود ولی خبری از اون خون های چندشآور نبود!
دستم رو نا باور جلوی دهنم گرفتم .
ولی ...ولی اينجا !...زبونم برای حرف زدن نمی چرخيد ،امير نزديکم شد :
آروم باش عزيزم ،می دونم .اشکی لجوجانه از چشمم پايين اومد ،اميرحسين "نچ"ی كرد :
كاری كه حاجی گفت رو انجام دادی؟سری به عالمت نه تکون دادم كه اخمی كرد .
برو دعا رو بيار .با اين حرفش بسم اهلل گويان ،به طرف اتاقم به راه افتادم ،سريع دعا رو از كيفم
در آوردم و پايين دويدم ،امير كه دويدنم رو ديده بود خنده ای كرد و سری به
عالمت تاسف تکون داد .دهن كجی كردم براش :
خب چی كار كنم؟ تو بودی نمی دويدی؟با اين حرفم خندهاش شدت گرفت و به طرفم اومد .ترسيده قدمی به عقب
برداشتم كه نوچی كرد و دعا رو از دستم گرفت :
-برو يه كاسه آب بيار
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دستوراتش رو انجام دادم و كنار هم روبه روی كاسه آب نشستيم ...
دعا رو كه كلماتش خيلی هم سخت بود ،خوند و من چندين بار تکرار كردم تا
ياد گرفتم ،دست و پا شکسته ،هفت بار خوندم و هر هفت بار طبق گفته
حاجی ،تو آب فوت كردم ،با دقت به كارام نگاه می كرد .
خوبه ،حاال بايد به تمام گوشه های خونه مشتی از اين آب رو بپاشیبلند شد و من هم به دنبالش بلند شدم ،به گوشه های خونه مشتی از آب رو
پاشيدم ...به آخرين گوشه كه رسيديم ،دستم رو تو كاسه بردم كه همون لحظه
شيشه آشپزخونه با صدای بدی شکست و سنگی به وسط پذيرايی پرتاب
شد ...
تو شوك اين حركت بوديم كه به دنبالش صدای جيغ كر كننده ای بلند شد .
چشمم از تعجب از حدقه بيرون زده بود! صدا هر لحظه بيشتر می شد ،ديگه
داشتم كر می شدم كه به يکباره قطع شد ...
با چشمان از حدقه در اومده به امير نگاه كردم كه بدون ترس ،زير لب دعايی
رو تکرار می كرد .
-بقيه آب رو بخور
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اطاعت كردم و آب رو جرعه جرعه پايين میبردم ،نمیدونستم چرا با هر يک
ذره ای كه آب از گلوم پايين میرفت ،حس میكردم گلوم فشرده و آزاد
میشد .
آب كه تموم شد ،كاسه رو به امير دادم :
صدای جيغ شنيدمسر تکون داد :
اين دعا برای جن كافر ،مثل يک عذابه ،آزارش میده ،برای همين اون صدارو شنيدی تا بترسی و ديگه اين كار رو ادامه ندی
به اطراف نگاه كردم :
اين يعنی ،كال از بين رفتن؟كامل كه نه ،فعال ازت دور شدندستم رو روی سينهام گذاشتم :
وای خدا ،قلبم داره تند تند میزنهحق داری خانومنمیدونم چرا؟ اما لفظ كلمه خانم از دهن امير حسين ،آرامشی تو تمام وجودم
تزريق كرد كه اون رو با تمام وجودم حس میكردم

346

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

مستانه؟نگاهش كردم كه ادامه داد :
برو آماده شو ،ببرمت يه جايی كه حال و هوات عوض بشهچه پيشنهاد خوبی! خودم هم دوست داشتم از خونه بيرون برم
بايد با بابا هماهنگ كنمسری به نشونهی موافقت تکون داد :
پس بجمبسمت تلفن رفتم و شماره بابا رو گرفتم .
الو ،سالم باباسالم دخترم ،جانم كارت بگوبابا سرت شلوغه؟آره عزيزم ،مشتری دارم؟نفسم رو تو گوشی فوت كردم :
بابا من میتونم برم بيرون؟با عجله جواب داد :
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آره دخترم ،فقط مراقب خودت باش .فعالخداحافظگوشی رو قطع كردم و به سمت اتاقم رفتم ،يک مانتو آبی درباری با شلوار لی
پوشيدم و شال آبی و چادرم رو سرم كردم ،تو آينه به خودم نگاه كردم ،رنگم
پريده بود كه مسلما ناشی از ترسم بود ،كرم پودری به صورتم زدم و برق لبی
هم به لبم كشيدم و از اتاقم بيرون اومدم و سمت اميرحسين رفتم .
من آماده ام ،بريمهر دو از خونه بيرون رفتيم و به سمت ماشين اميرحسين رفتيم و سوار
شديم .
خب حاال كجا میخوای من رو ببری؟چشمکی زد :
حاال خودت میفهمیديگه تا آخر مسير حرفی بينمون رد و بدل نشد و فقط من بودم كه با ضبط
ماشين خودم رو سرگرم كرده بودم و توجهی به اطراف نداشتم تا اينکه گفت :
بفرما خانوم خانوما ،رسيديمسرم رو بلند كردم و از خوشحالی دستهام رو محکم بهم كوبيدم :
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وای اومديم بام تهران؟از ماشين پياده شدم و به سمت لبه دره رفتم ،اومد و كنارم ايستاد :
خودت رو خالی كن ،مستانهسرم رو بلند كردم و رو به آسمون گفتم :
خدا جونم! میدونم هستی و من رو میبينی ،میدونم تويی كه هميشه وهمه جا هوام رو داری ،خدايا میدونم بايد برای هر داده ات شکر و برای هر
چی كه بهم ندادی فکر كنم ،چون تويی كه به همه چی عالمی ،میدونم
خودت تو اين سختی ها همراهم بودی ،باعث شدی كه قوی بشم و قوی
بمونم ،خدايی ممنون كه بهترين آدمهات رو تو اين مسير همراه من قرار
دادی
بعد فرياد زدم :
عاشقتم خدابه سمت امير برگشتم :
ممنون كه هستیامير لبخندی زد :
-خب حاال بيا كنار میافتی
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به دست دراز شده اش نگاه كردم .میخواست دستم رو بذارم توی دستش؟
سرفه مصلحتی كردم و نگاهم رو به دستش دوختم .خودش متوجه شد.
دستپاچه نگاهی به دستش انداخت و خيلی سريع دستش رو پايين آورد.
جلوتر از من راه افتاد و سوار ماشينش شد .لب و لوچه ام رو آويزون كردم؛
فقط چند دقيقه نشده بود كه اومده بوديم .با ناراحتی سوار ماشين شدم و
كمربندم رو بستم .وقتی متوجه ی ناراحتيم شد .تک خنده ای كرد :
چرا لب و لوچت رو آويزون كردی؟چيزی نگفتم و روم رو برگردوندم .خنده بلند تری سرد داد كه دلم رو برد .آب
دهنم رو قورت دادم و سرم رو چند بار تکون دادم تا فکرهای مزخرف از ذهنم
بيرون بره
میريم يه جايی ديگه ...اول صبحه ،نه تو چيزی خوردی نه من پس میريميه چيزی بخوريم باشه؟
با شوق به طرفش برگشتم و لبخند گنده ای زدم
راست میگی؟خيره نگاهم كرد و چيزی نگفت نگاهش به سمت پايين كشيده شد .مسير
نگاهش روی لب هام بود .از اين كارش معذب شدم و لبخندم رو قورت دادم.
صاف توی جام نشستم و به روبرو خيره شدم .بازدمش رو پر صدا بيرون داد و
ماشين رو استارت زد و با سرعت ماشين رو میروند .
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طولی نکشيد كه به تجريش رسيديم و همون اطراف ،توی يکی از خيابون های
مجاور يه پاساژ توقف كرد .پياده كه شديم ،به سمت همون پاساژ هدايتم
كرد :
بايد بريم باالچند دقيقه بعد ،توی باالترين طبقه پاساژ بوديم .داشتم فکر میكردم كجای
اين پاساژ شيک ممکنه بشه يه استکان چايی و دو لقمه نون و پنير ساده پيدا
كرد ،كه چشمم به رو به رو افتاد .
بفرماييد .اينم محل صرف صبحانه .چند قدم جلوتر رفتم و از پشت ديوار شيشه ای ،به رستوران شلوغ و پرسر و
صدا نگاه كردم .ناباور گفتم :
اينجا؟لبش رو جمع كرد :
آره خب .اينجا مگه چشه؟آخه ...نذاشت حرف بزنم :
-بيا بريم داخل
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و خودش جلوتر از من راه افتاد .ناخودآگاه خندهام گرفت .معلوم بود گرسنگی
خيلی بهش فشار آورده .پشت سرش وارد رستوران شدم و به سمت جايی كه
بايد سينی های مخصوص غذا رو برمی داشتيم رفتم ،قبال اون جا نرفته بودم؛
اما از تعداد مشتری ها مشخص بود بايد رستوران خوبی باشه .متعجب بودم كه
منوی صبحانه چه قدر پر و پيمونه .همه چيز بود و برای منی كه عادت به
خوردن صبحانه ی زيادی نداشتم ،انتخاب واقعا سخت بود؛ اما از طرفی،
ديدنشون هم بدجوری اشتهام رو باز كرده بود .اين شد كه بدون توجه به
قيمتش ،تا جايی كه سينی گنجايش داشت ،از انواع و اقسام خوردنی ها پرش
كردم و بعد از پرداخت صورت حساب ،به دنبال اميرحسين به سمت ميز دو
نفره ای راه افتادم .
پشت ميز كه نشستيم ،چشمم به رو به رو افتاد .چند تا پسر ،پشت ميز
مقابلمون نشسته بودن و از كوله ها و عصاهاشون می شد فهميد از كوهنوردی
برمی گردن .امير حسين رد نگاهمو گرفت و گفت :
خيليا بعد از كوهنوردی ميان اين جا و يه صبحونه ی مفصل می زنن بهبدن .
ابروهامو باال انداختم :
زياد اينجا مياين؟به سمت يه تيکه نون دست دراز كرد :
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خب ...مواقعی كه ...میريم كوه و ...از نگاه خيره ش به سينی و مکثی كه بين كلمات داشت ،فهميدم حدسم در
مورد گرسنگيش درست بوده .ريز ريز خنديدم كه با اخم نگاهم كرد :
چيه؟سعی كردم اثر خنده رو توی صورتم از بين ببرم و نگاهمو ازش دزديدم :
هيچی ...چيز مهمی نيست .بخوريم .و خودم هم شروع كردم .چند دقيقه ای با اشتهايی كه نمی دونم از كجا اومده
بود ،مشغول خوردن بودم كه صدای امير رو شنيدم :
میگم ...با دهن پر سرمو بلند كردم :
هوم؟چند ثانيه ای به قيافهام خيره شد و خنده ش رو قورت داد .با لحنی كه سعی
می كرد جدی به نظر برسه گفت :
در موردِ ...گلو صاف كرد و ادامه داد :
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مستانه به نظرم بهتره درمورد خونه به صورت غير مستقيم به خانوادهات هميه چيزايی برسونی .
يه ابروم رو باال دادم :
مثال چه چيز هايی؟زبونش رو رو لب هاش كشيد :
مثال يه جوری بهشون بفهمونی كه اون خونه مشکل داره ،يه فکری واسه یتعويضش بکنه ،يا هر طور كه خودت صالح می دونی ...
گوشه ی لبم رو جوييدم :
آخه چی بهشون بگم؟ شک نمی كنن كه چرا بعد از اين همه مدت دارمبحث مشکل دار بودن خونه رو پيش می كشم؟
لب هاش رو به هم فشرد :
خب ...خب مثال می تونی بهشون بگی كه اون خونه تو رو ياد مادرت میندازه ،و اينکه حالت رو بد می كنه ،يه چيزی تو اين مايهها ...
سرم رو پايين انداختم ،سعی كردم بغض نکنم ،سرم رو دوباره باال آوردم و
گفتم :
-فکر خوبيه !
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لبخند مهربونی تحويلم داد ،از اون لبخند ها كه دل می برد ،از همون لبخندا
كه جديدا تعدادشون زياد شده ،از همون لبخند ها كه باعث می شد نبضم تند
بزنه ...
به خودم كه اومدم ديدم چند دقيقه ای هست به امير حسين خيره شدم و
لبخند مهربون اون تبديل شده به يه خنده ی شيطون! شرم زده لب گزيدم و
سر پايين انداختم كه صدای ريز ريز خنديدنش رو شنيدم ،دوست داشتم يه
باليی سر خودم بيارم كه اينقدر سوتی ندم !
سرم رو پايين انداختم كه روی ميز خم شد و ساعد دستهايش رو روی ميز
گذاشت :
من رو نگاه كنسرم رو باال آوردم ،دهنش رو باز كرد چيزی بگه كه صدای زنگ موبايلم بلند
شد ،خوشحال از فرار اون موقعيت به وجود اومده هول گفتم :
موبايل ،موبايل ...با خنده روش رو برگردوند :
جواب بدهنمیگفت هم جواب میدادم .با ديدن شمارهی خاله بند دلم پاره شد ،اين وقت
از روز چه كاری داشت؟! ياد خوابم افتادم! با ترس جواب دادم :
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جانم خاله ،سالم !صدای خاله معترض تو گوشی پيچيد :
عليک سالم ،ببينم رفتی نبايد يه خبر از خودت بدی؟نمکدون رو روی ميز چرخوندم :
شرمنده خاله جون ،شما خوبيد؟ آقا ...وسط حرفم پريد :
بله خوبم ،زنگ زدم برای شام دعوتتون كنم ،خودت به پدرت و ماهان خبربده
نفس راحتی كشيدم و تکيه دادم :
تازه همديگه رو ديديم !خاله عصبی شد :
تازه؟ تازه؟ اصال بگو ديروز! خونهی خالهات وقت داره؟ شام منتظرتونم ،البتهتو از ناهار بيا
يک دستم رو حائل دست ديگه ام كردم :
خب چرا شما شام تشريف نمياريد؟مکث كرد ،انگار دو دل بود كه ادامه دادم :
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خيلی وقت هم هست كه نيومديدلحنش ماليم شد :
آخه زحمتت میشهخودم رو جلو كشيدم :
نه خاله جون چه زحمتی؟ يه غذای راحت درست میكنم ،اصال الويه خوبه؟الويه؟! آره باشه ،كمک نمیخوای؟هان؟! تعارفم گرفت! تو جا صاف شدم :
نه خاله همه چی هست ،دستتون درد نکنهباشه پس شب میبينمتاز هم خداحافظی كرديم و به محض اينکه قطع كردم لبخند اميرحسين پررنگ
شد :
میگن تعارف اومد نيومد داره !...چشمهام رو درشت كردم :
چه میدونستم میگيره! كلی كار دارم ،ای وای مواد الويه نداريم ...آخ! ميوههم نداريم
از پشت ميز بلند شد :
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بلند شو كه الکی برای خودت كار تراشيدی ،البته خوبه ها ،تنوعهسوييچ رو برداشت و از رستوران خارج شديم .تو راه خونه بوديم كه گفت :
میخوای خريدهات رو انجام بدی؟سر تکون دادم :
من رو برسون خونه بعدا میرم خريداخم كرد :
خب االن بيرونی خريدت رو هم انجام بده ،چه كاريه كه يه بار بری خونهدوباره بيای بيرون؟
اوه! االن غيرتی شد؟ خندهام گرفت و گفتم :
پس من رو برسون فروشگاه خودت بروحرفی نزد و به تکون دادن سر به معنی اطاعت اكتفا كرد .چند دقيقه بعد
مقابل فروشگاه بزرگی توقف كرد و ترمز دستی رو كشيد ،خواستم در رو باز
كنم كه با گفتن "صبر كن" متوقفم كرد ،قفل فرمون رو زد و پنل پخش
ماشين رو برداشت ،در رو باز كرد :
پياده شومیخواست با من بياد؟! پياده شدم :
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تو كجا؟ماشين رو دور زد و با دست به فروشگاه اشاره كرد :
پياده شو حرف نباشهو خودش جلوتر راه افتاد .وارد فروشگاه شديم ،چرخ دستی بزرگی برداشت :
هر چی الزم داری بردارچيزی نمیخوام ،فقط مواد ...اِ ،اين شامپوها ،چقدر دنبالش میگشتمدو تا برداشت و داخل سبد انداخت ،داشتم حرف میزدم ها! از بين قفسه ها
رد میشد و به جز خريد هايی كه داشتم هر چيزی كه به قول خودش از
خيلی وقت پيش دنبالش بود و پيدا نمیكرد رو هم برمیداشت .
خريدها انجام شده بود و حاال موقع حساب كردن بود ،میخواستم اقالم
خريداری شده رو جدا كنم كه همه رو با هم روی ريل گذاشت :
مگه عجله نداری؟ وقتت رو برای جدا كردنشون هدر ندهو كارتش رو به صندوقدار فروشگاه داد و همه رو خودش حساب كرد ،به خودم
اشاره كردم :
-مهمون های من هستن ،تو حساب كردی؟
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خريدهای رو توی كيسه میريخت كه شونه باال انداخت :
من هم خريد كردم ها !به يکی از كيسه ها اشاره كردم :
خب فيش داره ،بعدا بايد حساب كنیكيسه ها رو برداشت و به طرف در خروجی رفت :
باشه حاال برو بعدا با هم صحبت میكنيمكالفه سر تکون دادم و از فروشگاه خارج شديم .خيلی زود به خونه رسيديم،
در كمال تعجب من ماشين رو پارك كرد :
تو دست نزن ،ميارم براتبا چشمهای گشاد شده نگاهش كردم كه متقابالً چشم درشت كرد :
يکی بايد كمکت كنه يا نه؟ زود باش در رو باز كن دستم درد گرفتمغلطهگر خوبی بود! باز هم سری از روی تأسف تکون دادم و كليد رو توی قفل
چرخوندم .وارد خونه شديم ،كيسه ها رو روی اوپن گذاشت و آستين پيراهنش
رو تا زد :
يه قابلمه بده سيب زمينی ها رو بشورم بذارم بپزهنه امير دستت درد نکنه ،تا همين جا هم خيلی كمکم كردی360
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حاال آستين پيراهنش تا بازوها باال اومده بود و عضالت دستش خودنمايی
میكرد ،سيب زمينی ها رو توی سينک سرازير كرد :
حرف نزن كاری كه بهت گفتم رو انجام بده ،برو به كارهای ديگهات برسشير آب رو باز كرد و مشغول شستن سيب زمينی ها شد ،جای اعتراض برام
نذاشته بود ،باالجبار از كابينت قابلمه رو بيرون آوردم و كنار سينک گذاشتم،
سر تکون داد :
دستت درد نکنه ،يه ظرف بزرگ با چاقو هم برام بذارلب زدم :
دست تو درد نکنه ...و كاسهی پالستيکی بزرگ و چاقو رو روی ميز گذاشتم .اميرحسين تو
آشپزخونه و من تو پذيرايی مشغول كار بوديم ،گردگيری كردم و جاروبرقی
كشيدم ،كارم كه تموم شد به آشپزخونه رفتم ،ميوهها شسته و آماده تو
آبچکون ،ژامبون و خيارشور خرد شده تو كاسه بود و اميرحسين پوست سيب
زمينی ها رو میگرفت ،با ديدن من لبخند زد :
خسته نباشی ،رنده رو هم بدی ممنون میشمرنده رو از كشوی كابينت بيرون آوردم و يکی از سيب زمينی ها رو برداشتم :
خودم رنده میكنم361
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نگاهش به سيب زمينی و صداش بلند شد :
بذار سر جاشترسيدم و سيب زمينی از دستم رها شد كه اينبار ماليمتر گفت :
كار را كه كرد؟ آنکه تمام كرد ...بشين پشت ميز كنارم باش ،قوت قلبمیگيرم
در مقابل محبتش چی میتونستم بگم؟ آب دهنم رو قورت دادم :
ببخش زحمتت شدلبخندی تحويلم داد و به ادامهی كارش مشغول شد ...
كمتر از يک ساعت بعد الويه تو ظرف بلوری و ميوهها تو ميوه خوری داخل
يخچال ،ظرفهای شام و وسايل پذيرايی آماده شده بود و اميرحسين قصد
رفتن كرده بود ،از اينکه میخواست بره دلم گرفت ،به اطراف نگاه كردم :
حداقل بشين يه چای برات بيارم ،از وقتی اومدی فقط كار كردیآسين پيراهنش رو پايين كشيد و با لحن بامزه ای گفت :
چای نمیخوام خانم جان ،دستمزد ما رو بديد كه آقامون منتظرمهخنديدم :
دستت درد نکنه ،خيلی كمکم كردی362
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دو انگشتش رو به پيشونی چسبوند و بعد به طرفم رها كرد :
ما مخلص شماييم ،بهت خوش بگذره ،مهمونات رفتن بهم زنگ بزنو چشمهاش رو روی هم فشار داد و رفت .
با اين حرف و كارش چيزی ته دلم لرزيد ،نزديک در بود كه ناخودآگاه گفتم :
چقدر چشمهات شبيه شبه !دستش به دستگيرهی در بود ،برگشت و متعجب نگاهم كرد :
االن ديدی؟صورتم سرخ شد ،از خودم حرصم گرفت كه اين روز ها هر چی به فکرم می
رسيد زود به زبون می آوردم؛ سرم رو پايين انداختم تا بيشتر از اين گند نزنم.
چند قدم به طرفم اومد :
نگفتی! تا حاال نفميده بودی چشمهام چه رنگه؟لحن شيطون اميرحسين باعث شد سرم رو بيشتر پايين بگيرم ،دوست داشتم
موهام رو محکم بکشم و از دست بی عقلی های خودم جيغ بزنم ،امير تک
خنده ای كرد كه دلم بيشتر لرزيد
سرت رو بيار باال ،گردنت شکست .من ديگه برم االن سر و كله مهمونات وبابات اينا پيدا میشه ،بهتون خوش بگذره ،فعال
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آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو باال آوردم و به اميرحسين كه به طرف در
میرفت نگاه كردم ،قدمی سمتش برداشتم و با صدايی كه كمی می لرزيد
اميرحسين رو مخاطب قرار دادم
آقا امير ،بازم ممنون .دستتون درد نکنه ،خيلی كمک كردين .سمتم چرخيد و لبخندی زد و دستش رو كنار پيشونيش گذاشت و اينبار
"نوكرم"ی لب زد و رفت .لبخند پر رنگی روی لب هام جا خوش كرده بود،
نمی تونستم خودم رو گول بزنم ،از اينکه حضور اميرحسين هر لحظه بيشتر از
قبل برام پر رنگ می شد و ديدار هامون بيشتر شده بود لذت نبرم ،اميرحسين
اين روزها برام مخدری شده بود تا دوای خيلی از دردهام باشه ...
نفس عميقی گرفتم و سمت پنجره آشپزخونه چرخيدم و قامت مردونه اش رو
ديدم كه داشت از در حياط خارج می شد ،نمی دونستم چه نيرويی بود كه اين
همه من رو شجاع كرده بود كه بی پروا باشم و به مرد غريبه ای اعتماد كنم
كه اين روزها عجيب احساس می كردم آشنا تر از هر آشنايی بود ...
گره ی روسريم رو باز كردم و اون رو گوشه ای پرت كردم ،ترسی به جونم
نشست كه مبادا يکی از همسايه ها رفت و آمد امير رو به پدر يا ماهان گزارش
بده ...توی اين اوضاع فقط سخن چينی همسايه ها رو كم داشتم ،چند صلوات
فرستادم و دعا كردم كه زبون همسايه ها باز نشه .
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بیخيال افکارم شدم و به اطراف نگاه كردم تا از مرتب بودن همه چيز مطمئن
بشم ،يادم افتاد كه از الويه به اميرحسين تعارف نکردم ،ظرف كوچيکی از
داخل كابينت در آوردم و بخشی از اولويه رو داخل ظرف خالی كردم ،و داخل
يخچال گذاشتم تا تو اولين فرصت برای اميرحسين ببرم .نفسم رو آه مانند
بيرون دادم تا سركوب كنم حسی رو كه حضور هميشگی اين مرد رو كنار
خودم می خواست ...
با پدر و ماهان تماس گرفتم كه كمی زودتر به خونه بيان و بهشون گفتم كه
مهمون داريم .
با ترس كتری رو برداشتم و بدون نگاه كردن به داخلش شير آب رو باز كردم و
روی گاز گذاشتم و زيرش رو كم كردم .سمت اتاقم رفتم و لباس هام رو عوض
كردم ،وقتی رو به روی آيينه ايستادم و به خودم نگاه كردم دلم شور افتاد
لعنت به دهنی كه بی موقع باز شود ،آخه تعارف كردنت چی بود؟ همونمیگفتی ممنون خاله جان درس و دانشگاه و اينا دارم نمی تونم بيام ،اصال
فرهود رو يادت رفته دختره ی چيز
موهام رو با حرص باز كردم و دوباره بستم ،فکر رو به رو شدن با فرهود من رو
می ترسوند ،و می دونستم بايد جواب پس بدم ،پس بهترين راه فرار كردن از
فرهود بود و بايد خودم رو با حرف زدن با بقيه مشغول می كردم .
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با شنيدن صدای بابا كه داشت اسمم رو صدا میزد ،روسريم رو برداشتم و از
اتاق بيرون رفتم
اينجام بابا ،سالمسالم بابا جان خوبی؟با تعجب به دستش نگاه كردم :
ممنون ،خسته نباشينمونده نباشی ،مستانه جان بابا اون خريد ها رو بی زحمت جا به جا كن تا منبرم يه دوش بگيرم .
سری تکون دادم و سمت آشپزخونه راه افتادم ،بابا هم ميوه خريده بود و مونده
بودم اين همه ميوه رو چيکار كنم!؟ بعد از كمی جا به جا كردن وسايل داخل
يخچال خريدهای پدر رو جا دادم .در يخچال رو كه بستم صدای زنگ خونه
بلند شد و حدس زدم كه بايد خاله اينا باشن! بيرون رفتم و دكمه ی اف اف رو
زدم و صدام رو بلند كردم :
بابا جون كجايی؟اومدم اومدم دارم لباس می پوشم"خدا رو شکری" زمزمه كردم كه پدر زود از حموم در اومده بود و من مجبور
نبودم كه با مهمون ها تنها باشم .
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روسريم رو مرتب كردم تا برای پيشواز برم ،در ورودی رو باز كردم ،اول خاله
وارد شد با هم رو بوسی كرديم و به داخل تعارف كردم ،بابا هم اومد و كنارم
ايستاد و من مشغول سالم احوال پرسی با آقا مجتبی شوهر خاله شدم
سالم مستانه خانم كم پيدا ،خوبی دخترم؟لبخندی زدم :
سالم عمو مجتبی ،ما كه هستيم شما سايه اتون سنگين شدهساختگی رو ترش كرد :
آی پدر آمرزيده سايه ی من سنگين شده؟تک خنده ای كردم و سرم رو زير انداختم
باالخره بايد يکی زبون جلو بندازه يا نه؟خوشم مياد صادقم هستینه به خدا عمو مجتبی من مستانه هستم ،صادقم كجا بود؟همگی خنديدن و عمو مجتبی "زنده باشی" گفت و با پدرم سالم احوال پرسی
كرد ،فرهود رو به روم قرار گرفت اما حرفی نزد ،برای اينکه توجه كسی رو
جلب نکنم لبخند ساختگی زدم .
-سالم پسر خاله ،خوش آمدين
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دلخور سر تکون داد :
سالم ،ممنونسردی كالمش باعث شد دلم بگيره ،ولی چيزی به روی خودم نياوردم ،با به
صدا در اومدن اف اف راه نجاتم رو پيدا كردم ،و در رو برای ماهان باز كردم .
ماهان هم به جمع گرم ميهمانی اضافه شد و همگی در كناره هم نشستيم .
به آشپزخانه رفتم و با يک سينی پر از چای خوشرنگ و خوش طعم به همراه
پولکی های زرد رنگ كه می دونستم خاله دوست داره با چايی بخوره به
پذيرايی رفتم .سنگينی نگاه فرهود رو حس میكردم ،بعد از تعارف چای كنار
خاله نشستم .خاله لب به تحسين باز كرد :
به به ...كدبانويی شده برای خودش ،خاله فداش بشهسرم رو كه پايين بود با حرف خاله باال گرفتم و نگاهش كردم
ممنون خاله جون ...ماهان قيافه در هم كشيد :
ترو خدا خاله از مستانه تعريف نکن ،از فردا هر چی غذای بد مزه و بد تركيببذاره جلومون و بگيم اين چيه؟ می خواد بگه كه يه كدبانو هيچ وقت غذاش بد
مزه نمی شه

368

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

تکه آخر حرفش رو هم با صدای زنونه ای كه بی شباهت به صدای من نبود
گفت ،خاله دستهام رو تو دستش گرفت :
اين جوری نگو ماهان خاله! من مطمئنم دختر خواهرم هيچ وقت دستپختش بد نمی شه .مستانه دست پرورده ی مادرشه
نگاهم رنگ غم گرفت :
ایكاش االن اينجا بود! هميشه صله رحم رو دوست داشتآقا مجتبی كه جو رو خيلی تلخ ديد گفت :
بسه ديگه خانوم! فضارو سنگين كردين ها ...من هم به اطاعت از آقا مجتبی ميوه تعارف كردم .
سر ميز شام نذاشتم خاله بلند بشه و همه كار رو انجام دادم .فرهود هم كمکی
میكرد اما توجهی نداشتم ،فقط خودش رو تو دردسر مینداخت! در آخر برای
شام اومد و كنار من نشست .
باالخره فرصت حرف زدن پيدا كرد و وقتی بابا و آقا مجتبی با هم حرف
میزدن و خاله هم ماهان رو به حرف گرفته بود ،فرهود با صدايی آهسته از من
پرسيد :
چيزی شده؟ چرا تماسامو جواب نمیدی؟محلش ندادم و رو به ماهان گفتم :
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داداش يه نون باگت بدهماهان هم بدون هيچ حرف اضافه ای نون رو توی دستام گذاشت .جو دوباره
آروم شد و همه مشغول خوردن شدن .
بعد از شام با كمک خاله ظرفها رو شستيم و آشپزخونه رو مرتب كرديم ،تو
اين مدت زير نظر ففرهود بودم و سنگينی نگاهش اذيتم میكرد؛ خاله زحمت
ريختن چای رو كشيد و من هم كارم تموم شد و از آشپزخونه بيرون رفتم تا به
بحث بابا و آقا مجتبی گوش بدم .آقا مجتبی با خنده به بابا میگفت :
شما هر چی باشی توی شطرنج من شاهم !بابا هم سر كج كرد :
خيلی خب آقا مجتبی االن میفهميم !رو به من كرد و گفت :
دخترم برو اون شطرنج رو بيار !و من برای فرار از نگاه های گاه و بی گاه فرهود بلند شدم و به طرف اتاق
رفتم .
ميون كشو ها مشغول پيدا كردن جعبه ی شطرنج بودم كه يهو صدای فرهود
رو شنيدم :
محل نمیذاری خانوم خانوما !370
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هينی كشيدم ،برگشتم و دست روی قلبم گذاشتم ،از يهويی اومدنش واقعا
ترسيدم! تشر زدم :
فرهود ديوونه شدی؟ االن بفهمن اومدی تو اتاق چه فکری می كنن؟شونه ای باال انداخت :
يادت رفته دستشويی كنار اتاق توئه؟چيزی نگفتم و دوباره مشغول گشتن شدم ،ولی چون تمركز نداشتم اصال نمی
فهميدم دارم چی كار می كنم !
مستانه؟جوابش رو ندادم ،كالفه گفت :
مستانه خواهش می كنم بگو چی شده .تو مثل خواهر من بودی ،االنم هستیولی يه زمان خيلی به هم نزديک بوديم ،میشه بگی چی شده كه االن اينقدر
سرد و بی توجه شدی؟
چندين بار خواستم به زبون بيارم و بگم قضاوت نادرست سارا باعث همه
اينهاست ،وگرنه من هم تو رو مثل ماهان دوست دارم ...ولی باز هم سکوت
كردم .پوفی كشيد و عصبانی شد :
مستانه میشه من رو نگاه كنی دارم حرف می زنم! حقمه بدونم چی شده كهسزاوار اين بی محلی ام .من كاری كردم ناراحت شدی؟
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باالخره جعبه شطرنج رو پيدا كردم و با چشم های غمگينی كه سعی می كردم
سرد نشونش بدم ،برگشتم و به فرهود نگاه كردم :
بريم پايين ،االن شک می كنن .حوصله حرف مردم رو ندارم !طبق عادت هميشگيم گند زدم! آدمی بودم كه چيزی تو دلم نمی موند .اگر تا
االن هم به فرهود نگفتم خودش يه استثنای بزرگه! ابرويی از تعجب باال
انداخت .بی توجه به فرهود در رو باز كردم و پايين رفتم ،شطرنج رو به بابا
دادم و به تشکرشون لبخندی زدم .كنار ماهان نشستم و برای خودم ميوه
برداشتم ،فرهود با صورتی قرمز از پله ها پايين اومد! نگاه خاله به فرهود
كشيده شد :
خوبی؟فرهود ،سری تکون داد و كنار خاله و درست روبه روی من نشست .بابا و آقا
مجتبی در حال بازی بودن ،شديد جو بينشون سنگين بود .از جا بلند شدم و
كنار بابا ايستادم .
بابا حركت آخر بزنم .بابا با لبخند و عمو مجتبی با عصبانيت نگاهم كرد كه دست به مهره شدم و
وزير رو تو دو خونه قبل شاه گذاشتم و چون اطرافش بسته بود ،لبخند زدم و
گفتم :
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هم كيش و هم مات .آقا مجتبی كه تحمل باخت نداشت ،از جاش بلند شد و رو به خاله كرد و
گفت :
خب ديگه بهتره بريم و رفع زحمت كنيم .با اين حرفش ،خاله و فرهود بلند شدن تا آماده بشن كه بابا گفت :
كجا حاال ،بوديد ،دور هميم ،خوش میگذره .نه ممنون ،فردا هم شما كار دارين هم بچه ها .من هم به رسم ادب كمی با خاله تعارف تيکه پاره كردم كه بيشتر بمونن؛ اما
خاله هم با خوش رويی رد كرد و بعد از اينکه تحت تاثير تعريف هاشون ،يه
ظرف سايز كوچيک از الويه براشون آماده كردم ،خداحافظی كردن و رفتن .
وقتی داشتم خونه رو مرتب می كردم ،يادم افتاد كه بايد به اميرحسين هم
زنگ بزنم .نمی دونستم ممکنه باز هم حرفی از فرهود به ميون بياد يا نه ،و
دلم هم نمی خواست با سکوتم باعث كنجکاويش بشم؛ اما اين فکر نتونست
مانع ميل شديدی كه به زنگ زدن بهش داشتم بشه .كارم كه توی سالن تموم
شد ،خستگی رو بهانه كردم و خيلی زود خودمو به اتاقم رسوندم .با عجله لباس
های مهمونی رو با لباس های راحت خونه عوض كردم و روی تختم افتادم .
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مردد بودم و نمی دونستم همين جوری زنگ بزنم يا نه ...ساعت تقريبا دوازده
بود و فکر كردم شايد خواب باشه .برای همين تصميم گرفتم بهش پيام بدم.
قفل گوشی رو باز كردم و براش نوشتم :
"سالم .مهمون ها رفتن .الويه هم خيلی خوب شده بود و خوششون اومد .باز
هم ممنون "
و فرستادم .گوشی رو كنار سرم گذاشتم و به سقف خيره شدم ...ناخودآگاه
ذهنم به سمت حوادث اخير كشيده شد و با خيال پردازی احمقانه ای ،منظره
ی چنگ انداختن چندتا دست رو روی سقف صاف اتاقم تصور كردم ...
فکر ترسناكی بود؛ اما خيلی بدترهاشو از سر گذرونده بودم .و می دونستم كه
آرامش نسبی االنم رو مديون اميرحسين هستم ...
ندای درونم هشدار داد "و مديون فرهود .اگه اون نبود ،تو با امير حسين آشنا
نمی شدی .امشب باهاش بدرفتاری كردی "...
چشمامو روی هم فشار دادم تا اون احساس آزاردهنده ی عذاب وجدان رو
نديده بگيرم كه صدای زنگ كوتاه گوشيم بلند شد .فوری برداشتم و پيام رو باز
كردم .
"خوشحالم خوب بوده .شبت خوش "
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مبهوت به پيامش نگاه كردم .فقط همين؟! لبم رو گاز گرفتم و با خودم
گفتم :
"توقع داشتی چی بگه؟ ابراز خوشحالی كرده و شب بخير .چيز ديگه ای بايد
می گفت؟ "
به خودم جواب منفی دادم و گوشی رو خاموش كردم .روی تخت غلتی زدم و
چشمهام رو بستم؛ اما تا وقتی خوابم ببره ،هنوز ته دلم دوست داشتم كه كاش
جوابش ،چيزی بيشتر از اون پيام كوتاه يه خطی بود .
***
روسری و چادرم رو سرم كردم و راه افتادم ،آژانس رسيده بود ،نفس عميقی
كشيدم و در ماشين رو باز كردم و سوار شدم ،بعد از دادن آدرس خونه ی امير
حسين به راننده گوشيم رو برداشتم و دستم اسم امير حسين رو لمس كرد،
بعد از دو تا بوق صدای بمش توی گوشم پيچيد :
جانم؟نفس توی سينه ام حبس شد ،با تته پته گفتم :
س..سالم !با خوش رويی جواب داد :
سالم ،صبحت بخير .375

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

كمی كنترلم رو به دست آوردم :
صبح تو هم بخير ،می گما ...با لحن شيطونی گفت :
می گيا ...لبم رو جوييدم :
من دارم می آم خونه ات !صداش ته مايه ی خنده و تعجب داشت :
باشه بيا! منتظرم .لبخندی زدم و با گفتن " فعال" گوشی رو قطع كردم و غرق افکاری شدم كه
خيلی وقت بود فکرم ،روحم و احساساتم رو درگير خودش كرده بود ...
با صدای راننده كه می پرسيد" همين جاست؟" به خودم اومدم و بعد از تشکر
از راننده پياده شدم ،به ساختمون نگاه كردم ،نفسم رو به بيرون فوت كردم و
ظرف رو محکم تر توی دستم فشردم ،اين استرس ديگه برای چی بود؟
جلو رفتم و باالخره دستم روی زنگ خونه اش نشست ،بالفاصله در با صدای
تيکی باز شد ،نفس عميق ديگه ای كشيدم و وارد خونه شدم ،پله ها رو دو تا
يکی باال رفتم و جلوی واحدش ايستادم دستی به چادرم كشيدم و صدام رو
كمی صاف كردم .دستم رو روی زنگ واحدش گذاشتم كه در توسط امير
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حسين باز شد .لبخندی زدم كه جوابم رو با لبخندش پاسخ داد .از جلوی در
كنار رفت :
خوش اومدیدر حينی كه كفشام رو در می اوردم تشکری كردم .صاف ايستادم و ظرف
ساالد رو به طرفش گرفتم .ظرف رو از دستم گرفت :
بيا توبا تعارفش داخل شدم و خواستم به طرف كاناپه ها برم كه با ديدن فرهود و
عماد شوكه به امير حسين نگاه كردم .اميرحسين سوالی نگاهم كرد ،خواستم
به طرف در برم كه با صدای فرهود متوقف شدم
ارزش يه سالم دادن هم نداريم؟برگشتم به طرفش و چشمهام رو ريز كردم
گيرم سالمپوزخندی زد و عصبی به طرف پنجره ی سالن قدم برداشت .اميرحسين به
طرفم اومد و با صدای ارومی گفت :
مستانه ...برو دلشو به دست بيار از دستت ناراحتهبا حرف امير خشم سراسر وجودم رو گرفت .هم از اينکه بهم خبر نداده بود كه
فرهود و عمادم اينجاست! هم از حرفش كه هيچی رو نمی دونست و قضاوت
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كرد ،ناراحت بودم .بعضی وقت ها اميرحسين عوض می شد و اين من رو
اذييت میكرد .انگار همون امير حسينی كه نصف شبی با حرفهاش آرومم
میكرد نبود :
میشه شما دخالت نکنی؟فرهود با شنيدن اين حرف عصبی به طرفم برگشت و دستاش رو با حرص به
موهاش كشيد
واقعا بعضی وقتا خيلی بی رحم میشی مستانه ...يعنی امير حسين از منیكه پسر خالهاتم بهت نزديکتره كه سر صبحی ميای خونهاش؟ ولی من رو كه
میبينی عصبی میخوای بلند شی بری ...يعنی اينقدر ازم متنفری؟
از چی حرف میزد؟ تنفر؟! چشم درشت كردم و متحير به عماد و اميرحسين
نگاه كردم ،هر دو جور خاصی نگاهم میكردن و از طرز نگاه كردنشون حس
بدی داشتم ،با همون حالت چشم ها به فرهود نگاه كردم :
حق نداری بیجا قضاوت كنیصداش رو باال برد :
پس چه خبطی كردم كه باهام اين رفتار رو میكنی؟صدای من هم باال رفت :
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حاال چيه كه رفتارم برات مهم شده؟! همين كارها رو میكنی كه ذهنيتبعضی ها رو نسبت به خودم و خودت منحرف كردی ...
چشم فرهود درشت شد ،عماد بلند شد و ايستاد ،اميرحسين به حرف اومد :
اگه منظورت منم ...فرهود دست تو جيب شلوارش فرو برد و حق به جانب اول به اميرحسين و بعد
به من نگاه كرد :
آهـــان! پس بگو مشکل كجاست؟ !به اميرحسين اشاره كرد :
ولی بهتره اون بعضی ها بدونن كه من فقط و فقط تو رو خواهر خودممیدونم ...
ای وای! همه دچار سوتفاهم شدن! اميرحسين عصبی قدمی به طرف فرهود
برداشت كه دو دستم رو باال گرفتم :
صبر كنيد !نگاه ها رو روی خودم خيره ديدم ،عصبی از يادآوری حرف های سارا بغض
كردم و با صدای لرزون گفتم :
همه راحت به خودشون اجازه میدن كه هر فکر خامی تو ذهنشون هست روبه زبون بيارن
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در حالی كه اشک تو چشمهام حلقه زده بود رو به اميرحسين كردم :
میگن چوب رو بردار گربه دزده حساب كار دستش مياد ،قضيهیشماست !
روی پاشنه به طرف فرهود چرخيدم و انگشتم رو مقابلش گرفتم :
و اما تو ...وقتی سارا رو دوست داری و از عالقهی اون به خودت خبر داریچرا معطل میكنی؟ چرا بهش نمیگی و خيالش رو راحت نمیكنی تا زاغ
سياه من رو چوب بزنه و من و تو رو با هم ببينه و پيش خودش فکر كنه من و
تو وارد فاز عشق و عاشقی شديم؟ !
فرهود متعجب لب زد :
چی میگی؟ !صدام باالتر رفت :
چی میگم؟ آخرين باری كه من رو رسوندی يادته؟با حركت سر تاييد كرد ،گريهام به هقهق تبديل شد :
منتظرم بود ،از دور من و تو رو با هم ديده بود ،ديده بود كه من رو رسوندی!فکر كرده بود من و تو هر روز هر روز با هم تفريح و گردش میريم؛ بهم
گفت ...
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هق زدم و نفسی گرفتم ،عماد به آشپزخونه رفت و با يه ليوان آب برگشت،
فرهود روی مبل نشست و سرش رو با دستهاش گرفت ،اميرحسين يک
دستش رو به كمر زده بود و با دست ديگهاش محکم روی صورتش میكشيد.
جرعه ای از آب رو نوشيدم و درحالی كه بیصدا اشک میريختم ادامه دادم :
بهم گفت الکی جيغ میزنی تا جلب توجه كنی ...سر فرهود با سرعت به طرفم چرخيد ،تو چشمهاش زل زدم :
میفهمی فرهود؟! متوجهای يعنی چی؟! يعنی من اينقدر عقده ای هستمكه ...
امير حسين كالفه به طرفم اومد و دست روی شونهام گذاشت و من رو به
طرف خودش برگردوند :
بسه مستانه ادامه ندهبا حرص دستش رو پس زدم و دوباره به طرف فرهود چرخيدم :
وقتی تو به همه میگی بايد بيشتر هوای مستانه رو داشته باشيم و نبايدتنهاش بذاريم ،خب معلومه برای همه اين شائبه به وجود مياد كه نکنه سر و
سری بين اين دو تا باشه !...
فرهود بلند شد و ايستاد و دندونهاش رو روی هم فشار داد كه گفتم :
مگه اين حرف رو بعد از رفتن من به همه نزدی؟381
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سرش رو پايين انداخت :
خودم حلش میكنمچادرم رو روی سرم مرتب كردم :
آره خوبه حلش كن ،ولی تا وقتی تکليف سارا رو معلوم نکردی طرف من نيا،نه تماس ،نه پيام ،نه حرف ،هيچی فرهود ،هيچی ...
كيفم رو برداشتم و يک قدم به طرف در میرفتم كه عماد مقابلم ايستاد و
دستهاش رو سد راهم كرد :
اينجوری نرو ،صبر كن آروم بشی بعدروم رو برگردوندم :
من آروممصدای خش دار اميرحسين تو گوشم پيچيد :
من معذرت میخوامدرحالی كه پشتم به طرفش بود دستی تو هوا تکون دادم :
مهم نيستو به طرف در رفتم ،عماد يک قدم به عقب برداشت :
گفتم اينجوری نرو382
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لبهام رو روی هم فشار دادم :
بذار برم عماد! هوای اينجا برام مسمومه ...عماد !اميرحسين بود كه هشدارگونه صداش زده بود ،لحظه ای بعد عماد كنار رفت و
من از در خارج شدم .با چه شوقی اومده بودم و چه اتفاقی افتاده بود !...
***
زمان از يادم رفته بود! امروز چند شنبه بود؟ تو چه تاريخی بوديم؟ از روزی كه
اون اتفاق تو خونهی اميرحسين افتاده بود چند وقت میگذره؟ فقط میدونم
كه مدت زيادی گذشته ...
گوشهی تخت نشسته بودم و به ديوار تکيه داده بودم ،اين مدت كارم همين
بود ،حوصلهی هيچ كاری رو نداشتم ،چرا اينقدر غمگين بودم؟ خودم رو تو
خال زمان احساس میكردم و احتياج به هيجان داشتم ،اما چه هيجانی؟! حتی
اون موجودات هم سراغم نمیاومدن .
از تخت پايين اومدم ،پتو دور مچ پام پيچيده بود ،اينقدر بیحوصله بودم كه
زحمت خم شدن و پتو رو از دور پا آزاد كردن رو هم نداشتم و اون رو هم
دنبال خودم میكشيدم ،تقريبا نزديک در بودم كه بر اثر كشيده شدن روی
زمين كمكم پتو از روی پام باز شد ،در رو باز كردم كه با صدای گوشيم نگاهم
به عقب ،روی ميزی كه موبايلم قرار داشت كشيده شد؛ بیحوصله به طرفش
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رفتم و با ديدن شمارهای كه روی صفحه نمايش داده میشد گوشهی لبم رو
جويدم و با اكراه جواب دادم :
سالم عمهعمه با خوشرويی سالم داد و بعد از تعارفات معمول كه همهاشون رو سرسری
جواب میدادم ،پرسيد :
میگم عمه! از كی دانشگاه میری؟ابروهام باال پريد ،با دانشگاه رفتنم چه كار داشت؟
نمیدونم عمه ،شايد رفتم مرخصی گرفتمچرا مرخصی؟شونه باال انداختم :
فعال حوصله دانشگاه رو ندارمصدای عمه با ذوقی وافر تو گوشم پيچيد :
من و خالهات يه برنامه گذاشتيم كه حوصلهات رو سر جاش مياريمحوصلهی من با هيچ چيز سر جا نمیاومد ،با اين حال كنجکاو پرسيدم :
چی؟مسافرت عزيزم ،مسافرت !384
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با صدايی كه متعجب از توی گلو خارج میشد پرسيدم :
مسافرت؟! اونوقت كجا؟صدای ريز خنده اش رو از پشت تلفن شنيدم :
چرا تعجب كردی؟گوشی رو تو دستم جا به جا كردم :
نه آخه يهو گفتين ،تعجبم برای همين بود عمه ...حاال كجا قراره بريم؟اين روزا هر تعطيلی می شه و مردم می خوان برن مسافرت ،شمال روانتخاب می كنن ،هم دريا داره هم جنگل ،آب و هواش هم خوبه ،خيلی وقت
هم هست كه نرفتيم
كالفه دستم رو به كمر گرفتم و با بی ميلی تمام گفتم :
نمی شه حاال برا يه وقت ديگه؟ من فعال ترجيح می دم خونه بمونم و هوایآلوده ی شهرم رو به هوای تميز شمال ترجيح می دم .
يعنی چی عمه جان ،همين كه گفتم امشب به پدر و برادرت هم خبر بده.بعد از فوت مادرت هم برادر بیچارهام افسردگی گرفته .بايد حالتون به جوری
خوش باشه ديگه
-عمه جون ما حالمون خوبه
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تو گفتی و منم باور كردم ،كدوم آدم عاقلی هست كه هر روز تو خونه بمونه وحالش هم خوب باشه؟ !
واقعا می تونم بگم كه حريف زبون عمه نمی شدم
باشه عمه جون ...من با بابا و ماهان صحبت می كنمبرو دخترم ...خدانگهدارخداحافظبعد از چند لحظه نگهداشتن گوشی تو دستم باالخره قطع كردمش .يه حس
عجيبی بود كه منکرم می كرد ،شايد جديدا از خودم هم فرار می كردم .دلم از
همه گرفته بود .اصال حوصله ی اين سفر رو نداشتم! نگاهی به ساعت انداختم،
به اومدن بابا و ماهان چيزی نمونده بود .با بی حوصلگی بلند شدم و بساط شام
رو پهن كردم ،روی يکی از صندلی ها نشستم و بی حوصله دست توی موهای
بهم ريختهام بردم .صدای چرخش كليد رو كه شنيدم صاف تو جام نشستم،
میدونستم اولين نفر ماهانه ،ماهان وارد شد و نگاه گذرايی به كل خونه كرد
كه منو ديد .
سالم داداش-سالم مستانه خوبی؟
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لحن خشکش اصال برام قابل هضم نبود .هر وقت از چيزی عصبانی و يا ناراحت
بود لحن جدی به خودش میگرفت .كيفش رو روی زمين انداخت و كتش رو
هم پرت كرد روی مبل و همينطور روی صندلی نشست .
ماهان دستاتو نمیشوری؟از فکر بيرون اومد :
نه الزم نيست ..از روی صندلی بلند شدم و به طرفش رفتم :
داداش چيزی شده؟آهی كشيد و گفت :
بهشت زهرا بودم .و من پيشنهاد عمه فکر كردم .حتی اگر خودم حوصله نداشتم دليل نمیشد
بابا و ماهان توی حصار تنهايی خودشون بپوسن !
با اومدن بابا همه به سمت ميز شام رفتيم .در حين خوردن شام بوديم كه
بحث رو پيش كشيدم :
امروز عمه زنگ زده بود .بابا بی تفاوت سوپش رو می خورد .
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چی گفت؟شونه ای باال انداختم .
می گفت با خاله اينا برنامه مسافرت ريختن ،كلی هم اصرار كرد كه حتمابريم .هرچی گفتم نه ،گفت بايد بيايد !
بابا و ماهان هم زمان نگاهم كردن و ماهان پرسيد :
چرا نه؟جا خوردم و به من من افتادم .
نمی دونم...گفتم شايد شما نتونيد ...هر دوشون می دونستن چند روزه يه چيزيم شده ،برای همين ماهان چشم
غره ای بهم رفت :
نه اتفاقا به خاطر تو هم كه شده میريمبابا سر تکون داد :
همهامون به اين مسافرت احتياج داريمبا اين حرف بابا و ماهان ،همون يک ذره اميدی هم كه به نرفتن داشتم پودر
شد و به اجبار به اين مسافرت راضی شدم .
***
388
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قرار بود ظهر همه راهی بشيم ،هر چيزی كه فکر می كردم اونجا برای پوشيدن
مناسب باشه رو برداشتم و بعد از آماده كردن چمدونم ،سراغ يخچال رفتم و
كمی تنقالت برای راه برداشتم .فالسک رو هم گذاشتم دم دست تا قبل رفتن
پر كنم .
از ظهر گذشته بود كه باالخره همه جلو خونهی ما جمع شدن ،فالسک رو پر
كردم و درحال برداشتن ميوه بودم كه صدای سرحال ماهان به گوشم خورد .
به به سالم ،آبجی خانم زحمتكشبه تيکه ای كه انداخته بود خنديدم و مشغول ادامه كارم شدم .طولی نکشيد
كه بعد از چک كردن همه چيز ،به راه افتاديم .
سردی سارا خيلی اذيتم می كرد .اون تنها دوستم بود و حاال ...همون يکی رو
هم سر گناه نکرده از دست داده بودم .
عاشق طبيعت بودم ،تنها چيزی كه بهم آرامش زيادی تزريق می كرد ،اول
آغوش مادرم بود و بعد طبيعت سرسبز ...
با ياد آوری مامان بغضی تو گلوم نشست و به اين فکر كردم كه چقدر جاش
خاليه ،اونم مثل من عاشق طبيعت بود ...
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چند ساعتی می شد كه تو راه بوديم و حسابی خسته شده بودم .هندزفريم رو
در آوردم و آهنگ ماليمی رو پلی كردم ...كم كم چشم هام گرم شد و تو عالم
بی خبری فرو رفتم .
با تکون دستی ،چشم هام رو باز كردم و به بابا كه صدام كرده بود لبخندی
زدم .
ديگه شب شده بود و چيزی از مناظر اطراف معلوم نبود .ولی تو همين تاريکی
هم می شد درخت ها ،چمن ها و گل های زيبای ويال رو ديد .
عطر گل های شب بو همه جا رو پر كرده بود .چشم هام رو بستم و با لذت بو
كشيدم ...درسته اول نمی خواستم بيام ،ولی االن از اومدنم اصال پشيمون
نبودم .بابا دستش رو پشتم گذاشت و من رو به سمت خونه هدايت كرد .
همه وارد ويال شديم و كنار هم رو مبل های راحتی نشستيم .هنوز هم سارا
باهام سر سنگين بود و فرهود كه اين رو فهميده بود حسابی اخماش تو هم
بود .
از اين نظر جو خيلی سنگينی بين ما سه تا بود ،ولی نمی شد به شوخی های
بابا و عمو و دايی نخنديد .داييم خيلی شوخ طبع و هميشه به خوش مسافرتی
معروف بود؛ كل فاميل هرجا كه می خواستن برن به عمه و داييم هم اصرار می
كردن كه باهاشون برن .
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هر كسی تو اتاقی كه براش در نظر گرفته بودن ،ساكن شدن ،من و سارا توی
يک اتاق بوديم .گنجايش تحمل نگاه های چپکيش رو نداشتم .
از توی ساكم ،لباس ورزشيم در آوردم و تنم كردم و هنذفری تو گوشم
گذاشتم و به قصد دريا به سمت پايين رفتم .عمه غذا آماده میكرد .
عمه جون ،من دارم میرم لب دريا .باشه ،مراقب خودت باش .چشم .چشمای مهربونت ،بی بال .از خونه بيرون اومدم و توی محوطه ويال ها به سمت ساحل شروع به دويدن
كردم ،میدونستم كه كسی اينجا نيست كه من رو ببينه و دوربين و نگهبان
امنيت الزم ساحل رو برقرار میكنه .
به ساحل رسيدم ،در فاصله كمی از دريا روی شن ها نشستم و نگاهم رو به
دريا دادم .آرامش خاصی تو وجودم پخش شد ،نمیدونم چرا اما يکدفعه مسير
ذهنم به سمت امير حسين منعطف شد .با خودم گفتم "كاش اينجا بود" حتی
با گذشتن اين فکر از ذهنم ،بدنم گر گرفت و خون زير پوستم دويد .نمیدونم
چقد اونجا نشسته بودم كه با صدايی از جام پريدم ،ماهان بود :
بيا شام391
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با كمکش از جام بلند شدم و به سمت خونه راه افتادم .وقتی وارد خونه شديم
بوی خوش قرمه سبزی توی دماغم پيچيد .نفس عميقی كشيدم و بوی غذا رو
به ريه هام فرستادم .با عجله به طرف اشپرخونه رفتم .جلوی پيشخوان
ايستادم :
عمه كی اماده میشه؟ مستم كردی كهعمه تک خنده ای كرد و قاشق دستش رو روی سينک گذاشت :
امادهست عزيزم ...بيا ساالد رو هم باكمک سارا درست كن منم وسايل شامرو اماده كنم
نگاهم به سارا افتاد كه روی كاناپه لم داده بود و شبکه هارو باال پايين می كرد.
با صدای عمه توجه اش بهمون جلب شد :
سارا دخترم بيا با مستانه ساالد درست كنسارا نگاهی بهم انداخت .پوفی كشيد و با اكراه بلند شد .با قدم های شل و وا
رفته به طرف آشپزخونه اومد .از طرز راه رفتنش خندهام گرفت ولی با كشيدن
لب باالييم داخل دهانم مانع خنديدنم شدم .باهم روی صندلی های ميز ناهار
خوری نشستيم و عمه وسايل ساالد رو جلومون گذاشت .
من پوست خيار ها رو میگرفتم و سارا گوجه ها رو خرد میكرد ،هر دو
مشغول بوديم و به هم نگاه نمی كرديم .درسته اون روز يه كم تند رفته بود
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ولی سارا رو مثل خواهرم دوست داشتم .بعد از تموم شدن ساالد هر دو بلند
شديم و بعد از شستن دست هامون به عمه و خاله كمک كرديم تا ميز رو
بچينن .دقايقی بعد همگی دور هم مشغول خوردن قرمه سبزی محشر عمه
شديم .
بين شام دايی حسابی از دست پخت عمه تعريف كرد و خالصه حسابی با هم
تعارف تيکه پاره كردن ،شام كه تموم شد به كمک بقيه ميز رو جمع كرديم و
ظرف ها رو شستيم ،كمرم حسابی درگرفته بود و حس كالفگی شديد داشتم
اما به هر سختی كه بود خودم رو مجبور كردم و تا ته ظرف ها رو شستم و
عمه آب كشيد .دست های خيسم رو با دستمال خشک كردم و به سمت كاناپه
راه افتادم ،بقيه با شب بخيری من رو ترك كردن و توی اتاق هاشون رفتن،
منم كه توی ماشين خوابيده بودم اصال خواب به چشم هام نمی اومد .
به طرف پنجره رفتم ،پرده ی سفيد رنگ رو كنار زدم و به بيرون خيره شدم،
دريا توی اين سياهی شب نمای خوفناك و عجيبی پيدا كرده بود ،خيلی دلم
می خواست بلند شدم و به لب ساحل برم اما از طرفی هوا زيادی تاريک و جو
زيادی ترسناك بود كه من رو از اين كار منع می كرد .
شايد يه ساعتی شد كه به دريای تاريک و خالی خيره موندم؛ اما باالخره تسليم
خستگی شدم و تصميم گرفتم به اتاق مشتركمون برم .می دونستم كه
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احساسم اشتباهه؛ اما از اينکه ديدم سارا خوابش برده و مجبور نيستم باهاش
حرف بزنم ،خوشحال شدم ...
***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com
با حس گرما و شرجی از خواب پريدم .خواب می ديدم ،ولی نميدونستم خواب
خوبی بود يا بد .كالفه نفسم رو بيرون دادم و توی نور ضعيف اتاق ،چشم
چرخوندم تا موقعيت خودم رو به ياد بيارم .
داخل اتاق ويال بودم و نزديک طلوع آفتاب بود .به سمت راستم نگاه كردم و
سارا رو ديدم كه روی تخت اون طرف اتاق خوابه .با نفس عميقی ،از جام بلند
شدم و با خواب آلودگی ،رفتم كه وضو بگيرم .
از سکوت مطلق داخل ويال می شد فهميد جز من هيچکس بيدار نيست .حتما
همهاشون بيشتر از من خسته بودن .شايد هم من زيادی فکر و خيال داشتم
كه خواب از سرم پريده بود ...هرچی كه بود ،ديگه قصد برگشتن به تخت رو
نداشتم .
دلم می خواست طلوع خورشيد رو ببينم .خيلی زود آماده شدم و با عجله
بيرون رفتم؛ اما همون موقع هم تقريبا كامل باالی سطح دريا بود .با لب و
لوچه آويزون به منظره زيبای رو به روم ،كه شبيه يه تابلوی نقاشی بود ،خيره
شدم و بدون اينکه بخوام ،دوباره به فکر فرو رفتم .
394
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دوست داشتم با اميرحسين حرف بزنم ،اما دليلی براش وجود نداشت .از
دستش دلخور بودم .از همه دلخور بودم؛ اما از اون بيشتر ،و خودم هم نمی
دونستم چرا ...اما بايد حس دلتنگی عجيبی رو كه داشتم پس میزدم ...
برای جلوگيری از تمام اين افکار آزار دهنده ،ترجيح دادم خودم رو مشغول كار
كنم تا فکرم حوالی يک مرد غريبه كه عجيب دلم می خواست آشنا تر از هر
آشنايی باشه ،بگرده .سمت آشپزخونه راه افتادم تا حداقل يک كار مفيد انجام
بدم و حس سر بار بودن توی يک سفر رو نداشته باشم .كتری رو پر از آب
كردم و روی شعله گاز گذاشتم ،دستمالی كه روی كانتر بود رو دستم گرفتم و
روی ميز رو اول دستمال كشيدم و بعد سفره رو پهن كردم و وسايل صبحانه
رو روی ميز چيدم ،داخل يخچال رو گشتم و تصميم گرفتم برای اينکه همه
چيز تکميل بشه و يک صبحونه كامل رو داشته باشم املت هم بپزم ،چای رو
دم كردم و داشتم تخم مرغ ها رو به گوجه ای كه داشت سرخ می شد اضافه
می كردم كه با شنيدن صدای پخ مانندی از جا پريدم ،سمت صدا چرخيدم و
فرهود رو ديدم كه با نيش باز داشت به من نگاه می كرد
سالم صبح بخير خانم سحر خيزقلبم با سرعت باال میزد ،دستم رو روی قلبم گذاشتم و اخمی روی پيشونيم
نشوندم
سالم و ...آخه آدم اينطوری وارد جايی میشه؟! سکته كردم395
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تو رو بايد همين طوری سراغت اومد وگرنه كسی رو تحويل نمی گيری !با ياد آوری موقعيتی كه درش بودم و سر سنگين بودنم با فرهود نگاه ازش
گرفتم و مشغول پختن املت شدم ،از گوشه ی چشمم ديدم كه فرهود به
سمتم مياد ،به كابينت كنار گاز تکيه داد و دست هاش رو جلوی سينه جمع
كرد و به آشپزی كردن من نگاه كرد
از اين كار ها هم بلدی؟ !می خواستم مثل هميشه "به كوری چشم بعضی ها" بگم اما زبون به دهنم
گرفتم و حرفی نزدم .فرهود چند بار ديگه هم مزه پرونی كرد كه هر بار يا
نگاهش می كردم يا جوابم سکوت بود و همين كارم باعث شد كه كالفه بشه و
مقابلم بايسته ،فاصله كم بينمون رو كمی زياد كردم كه انگشت اشاره اش رو
سمتم گرفت و خواست دهن باز كنه كه با شنيدن صدای سارا حرفش رو
خورد
ببخشيد مزاحم شدم ،اومدم يه ليوان آب بخورمفرهود به طرف سارا چرخيد و با اخم نگاهش كرد ،سارا جدی به فرهود نگاه
كرد
نکنه خيلی مزاحمم؟ راحتتون میذارم به كارتون برسين ،آب نخواستيم اخمتحويل ندين ...
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لبم رو تند تند داشتم می جويدم و ميدونستم هر لحظه به بدگمانی سارا دامن
میزنم ،سارا نگاهی به سر تاپای من انداخت و پوزخندی زد و از آشپزخونه
بيرون رفت ،با اين كارش بغض به گلوم راه پيدا كرد ،از دست فرهود كفری
شدم و با اخم غليظی نگاهش كردم و سعی كردم تن صدام رو تو پايين ترين
درجه ممکن نگه دارم
بفرما! بازم گند زدی ،خوب شد؟ من می خواستم رابطه ام با سارا رو درستكنم اما هر بار از طرف تو يه گندی بهش می خوره ،فرهود سر جدت اطراف
من نپلک ،خودم كم دردسر ندارم ،ديگه نمی خوام يه نفر چهارتا متلک بارم
كنه و پنج نفر ديگه هم خاله زنک بازيشون گل كنه و برام حرف در بيارن،
بیخيال ما شو فرهود خان ما را به خير تو اميدی نيست شر مرسان .
فرهود با قيافه ای كامال خونسرد نگاهم كرد و با ابرو به پشت سرم اشاره زد
فعال صبحونه ات داره میسوزه من رو ول كن املت رو درياببا اين حرف فرهود به سرعت به طرف گاز چرخيدم و زيرش رو خاموش كردم،
خدا رو شکر املتم نسوخته بود ،نفسی از سر آسودگی كشيدم و به فرهود نگاه
كردم
تمومش میكنم مستانه ،تمام اين ماجرا ها رو تموم میكنم ،حساب اين سارارو هم خودم میرسم
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با بهت و تعجب به فرهود نگاه كردم تا حاال نديده بودم كه فرهود اينقدر جدی
رفتار كنه
فرهود می خوای چيکار كنی؟بسپارش به منخريت ....ببخشيد يعنی نزنی همه چی رو خراب كنی ،فرهود وضعيت من رواز اينی كه هست بدتر نکن
قبال مودب تر بودی! نترس خريت نمی كنم ،ولی الزمه اين ماجرا تموم شه،هر كسی بايد سر جاش بشينه .من میرم بقيه رو بيدار كنم املت مستانه پز
بزنيم بر بدن ،تو هم زودتر اون املت رو بکش
حرفش رو زد و از آشپزخونه بيرون رفت و صداش رو بلند كرد و افراد خانواده
رو صدا زد .پوف كالفه ای كشيدم و دعا كردم كه وضعيت از اينی كه هست
بدتر نشه .
همگی صبحونه رو دور هم خورديم و سکوت سارا اون بين اذيتم می كرد و
فرهود هم با سر به سر گذاشتن من سر ميز صبحانه وضعيت رو برام غير قابل
تحمل می كرد ،به بهانه خستگی و خواب از پشت ميز بلند شدم و تا به اتاقم
برگردم و از شر مزه پرونی های فرهود و نگاه های خصمانه و پوزخندهای سارا
خالص بشم .
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داخل اتاق شدم و خودم رو روی تخت انداختم و دست هام رو زير سرم
فرستادم و سعی كردم ذهنم رو از تمامی اتفاقات پاك كنم و ورود تمام فکر ها
و اشخاص رو ممنوع كنم ،می خواستم برای چند لحظه هم كه شده برای
خودم باشم بدون هيج فکر و دغدغه ای ...به خاطر اين جدال با خودم كم كم
چشم هام گرم شد و خودم رو مهمون يک خواب آروم كردم .
با حس راه رفتن چيزی روی صورتم سرم رو تکون دادم كه اين بار اطراف
سوراخ های دماغم چرخ می خورد و باعث شد كه عطسه ام بگيره ،با عطسه ای
كه كردم هوشياريم رو به دست آوردم و نگاهم رو به موجود مزاحمی كه روی
صورتم راه می رفت دوختم ،ماهان با صورت خندانی به من نگاه می كرد در
حالی كه گوشه ی شالم رو گرفته بود و توی هوا تکون می داد
آزار داری؟نه اومدم از خواب بيدارت كنم بگم بيای ناهار ،يه صبحونه دادی به جمعخودت رو كشتی ،پاشو آبرومون رو بردی
بلند شدم نشستم :
ديشب به خاطر اينکه جام عوض شده بود خوب نتونستم بخوابم ،حاال ساعتچنده؟
ساعتش رو نشونم داد :
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ساعت دوازدهچه وقت ناهاره ،ما تو خونه زود زودش دو ناهار می خوريمماهان شالم رو سمتم پرت كرد و روی سرم انداخت
اينجا كه خونه خودمون نيست ،در ضمن اومديم مسافرت نه اينکه فقط توخونه بشينيم و بخوابيم ،می خوايم ناهار رو زود بخوريم و بريم بيرون يه كمی
بگرديم .
كش و قوسی به بدنم دادم و روی تخت نشستم
باشه دستت درد نکنه ،دست و صورتم رو بشورم ميام پايينماهان حرفی نزد سرش رو تکون داد و سمت در اتاق رفت و نرسيده به در
سمتم برگشت و با شک نگاهم كرد
میگم مستانه بين تو و سارا مشکلی پيش اومده؟سعی كردم خونسردی خودم رو حفظ كنم و سوتی ندم
نه چطور؟آخه يه جوری هستين ،هميشه جيک تو جيک بودين و از هم يه لحظه جدانمی شدين ولی حاال ...
-چيزی نيست هنوزم همونيم ،فقط يه كم خسته ايم
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شونه ای باال انداخت و "امان از اين زن ها"ای گفت و از اتاق بيرون رفت؛
نفسم رو به بيرون فوت كردم و غری به جون فرهود زدم كه باعث شده
همچين موقعيتی پيش بياد ،از تخت پاين اومدم و دستی به لباس هام كشيدم،
خوشبختانه چروك نشده بود ،شالم رو سرم انداختم و از اتاق بيرون رفتم .
صورتم رو آب زدم و در حاليکه با دستمال خشکش می كردم به بقيه كه
داشتن ميز ناهار رو می چيدن نگاه كردم و سالم بلند بااليی دادم ،اكثرا با
خوش رويی جوابم رو دادن ،به خاله نگاه كردم و لبخندی زدم
خسته نباشيد ،كمک نمی خواين؟نه عزيزم شما بشين كه ناهار بخوريم ،ميز تکميل شدهچون حوصله ی تعارف كردن نداشتم صندلی كنار بابا رو عقب كشيدم و
نشستم
احوال دختر خانمی؟چاكر آقای بابااومدی اينجا كه بخوابی !بذار راحت باشيم مشتیبابا خنده ای كرد و سرش رو تکون داد و ديس برنج رو جلو كشيد ،همگی سر
ميز حاضر و مشغول خوردن شدن ،زرشک پلو با مرغ خاله حسابی خوشمزه
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شده بود و اشتهام رو به شدت تحريک می كرد ،نگاهی به خاله انداختم و به
نشانه ی قدر دانی لبخندی زدم و سرم رو به نشونه ی بهبه تکون دادم
نوش جونت عزيزم ،راستی مستانه جان ظهر قراره بريم بازار تو هم زود حاضرشو
لقمه ام رو قورت دادم و كمی از ليوان دوغم رو مزه كردم
باشه چشم ،ماهان گفت .خوبهبقيه ناهار تو حرف های مردونه كه مثل هميشه راجع به سياست و وضعيت
بازار بود سپری شد .بعد از خوردن ناهار خانم ها ميز رو جمع كردن و من سارا
به شستن ظرف ها مشغول شديم ،سکوت و بی محلی سارا باعث می شد كه
احساس بدی در من شکل بگيره و هر طور كه فکر می كردم سر صحبت رو باز
كنم و به جواب سارا فکر می كردم پشيمون می شدم و سکوت رو ترجيح می
دادم .
بعد از شستن ظرف ها و نوشيدن چای خانم ها سمت اتاق هاشون راه افتادن
تا برای بيرون رفتن حاضر بشن .
حوصله رسيدگی زياد رو به خودم نداشتم بی محلی های سارا حسابی انگيزه
بازار رفتن رو از من گرفته بود .
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باالخره همگی حاضر شديم و همراه آقايون به بازار رفتيم و هر كس چيزی می
خريد ،فرهود هم اين بين سعی می كرد تا به من نزديک بشه و من هر بار زير
نگاه های سارا دور می شدم ،به يک مغازه روسری فروشی كه رسيديم خاله
دستم رو گرفت و داخل برد و در خواست چند مدل روسری و شال داد كه
همگی سفيد بودن يا نباتی ،دونه به دنه ی روسری ها رو سرم انداخت و نظر
خواست ،در آخر شال حرير نباتی رنگی كه كمی هم اكليل های طاليی داشت
رو انتخاب كرد و به فروشنده گفت كه تو يک جعبه ی زيبا كادو پيچش كنه،
از اين رفتار خاله تعجب كردم ،خاله هم بدون توجه به من از فروشنده خواست
تا يک روسری سنتی كه گل های ريز بفش داشت رو بياره و همون رو سرم
انداخت و شال مشکی رنگم رو داخل مشما انداخت
ديگه نبينم سياه بپوشی ،جوون رو چه به پوشيدن اين رنگ هاخاله باز بی توجه به من پول شال و روسری رو حساب كرد و از مغازه بيرون
رفت من هم به فروشنده كه خانم بود لبخندی زدم و از داخل آيينه چادرم رو
مرتب كردم ،فروشنده از داخل آيينه به من نگاهی انداخت و لبخند معنا داری
زد
فکر كنم می خواد عروست كنهبا شنيدن اين حرف ابروهام باال پريد و خواستم حرفی به فروشنده بزنم كه
خاله از بيرون صدام زد و من تشکری از فروشنده كردم و بيرون رفتم .
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در طول خريد مدام حرف فروشنده توی ذهنم تکرار می شد و حرف صبح
فرهود رو خود به خود به ياد آوردم با اين كنارِ هم قرار گرفتن حرف ها و رفتار
ها آب دهنم رو قورت دادم و آرزو كردم كه فرهود اشتباهی رو مرتکب نشه كه
جبرانش دشوار باشه .
***
داخل اتاق رو مدام گز می كردم و توی دلم انگار رخت می شستن ،رفتار های
خاله و فرهود حسابی عجيب شده بود و اين حالم رو بد می كرد ،بعد از اينکه
خسته از خريد برگشتيم و خاله سر راه شيرينی خريد بعد از خوردن شام از
من خواست كه چای دم كنم ،تمام افکار منفی دنيا به ذهنم هجوم آورده بودن
و من برای فرار از اين ماجرا بهانه ای جور كردم و به اتاقم اومدم ،ماهان چند
باری صدام زد كه پيش اونا برم اما هر بار سر درد رو بهانه و از رفتن امتناع
كردم .در آخر خاله خودش دنبالم اومد و نشد روی حرفش حرف بزنم
همراه خاله وارد سالن پذيرايی شدم كه همه ی جمع ساكت بود و اين بين
نگاه سارا عجيب اذيتم می كرد ،خاله دستم رو رها كرد و من كنار پدر نشستم،
حرف های معمولی از سر گرفته شد و بعد از چند دقيقه عمو مجتبی گلويی
صاف كرد و نگاهش رو توی جمع چرخوند و روی خاله متمركز شد
خانوم شروع كنخاله لبخندی زد و به پدرم كه بزرگتر جمع بود نگاهی انداخت
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با اجازه شمادلشوره داشتم و از طرفی هم حس كنجکاو بودنم به قليان افتاده بود ،خاله
لبخندی رو به جمع زد و نگاهی به فرهود كه سرش رو پايين انداخت بود و
خجالتی نشون می داد انداخت
خب با اجازه همگی ،خيلی مقدمه چينی نمی كنم ،راستش ازتون خواستمجمع بشين كه من بگم می خوام پسرم رو داماد كنم و توی اين جمع اگر قابل
بدونن عروسم رو كه انتخاب خود فرهود هم بوده رو خواستگاری كنم و به اين
اميد داشته باشم كه جوابش مثبت خواهد بود .
نگاهم ميخ خاله بود تا زودتر حرفش رو به پايان ببره ،نفس كشيدن رو از ياد
برده بودم .آب نداشته ی دهنم رو قورت دادم و منتظر شدم تا خاله حرفش رو
از سر بگيره ،خاله لبخندی زد و نگاهش رو به دايی داد
خان داداش اگر قابل بدونين و اجازه بدين من سارا جان رو برای فرهودمخواستگاری كنم
با اين حرف خاله لبخندی روی لبم نشست و دستم رو روی سينه ام گذاشتم و
نفسم رو از سر آسودگی و هيجان به بيرون فرستادم ،نگاهم رو سمت سارا
چرخوندم كه با صورت بهت زده ای به خاله نگاه می كرد و ديدم كه زن دايی
با آرنج آروم به پهلوش زد و همين باعث شد لبخندم بيش از پيش پر رنگ
بشه .
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سارا نيمی از صورتش به قرمزی می زد ،می شد به راحتی خجالت و خوشحالی
رو از چهره اش فهميد .
وقتی خاله گفت می خواد چيزی بگه نفس توی سينه ام حبس شده بود و
انگار نفس كشيدن هم يادم رفته بود؛ اما وقتی شنيدم كه از سارا خواستگاری
كرده انگار يه بار سنگينی از روی دوشم برداشته شد و باالخره يه نفس راحت
هم كشيدم .اگه بخوايم عقالنی هم به اين موضوع نگاهی بندازيم واقعا فرهود و
سارا می تونستن همديگه رو خوشبخت كنند و زندگيشون هميشه پايدار
بمونه .
الحق فرهود هم مرد زندگيه و مثل پسرای امروزی كه نمی تونن از عهده ی
خودشون هم بر بيان نيست .من اين جنم رو تو فرهود ديدم ،كه می تونه يه
مرد باشه .از مرد بودن فقط اسمش رو به دوش نمی كشه ،فرهود خود مرده !
با لذت داشتم به بحث پيش اومده نگاه می كردم .هيچ وقت فکر نمی كردم
اين مراسم بتونه اينقدر برام خواستنی و زيبا جلوه كنه .
دخترم سارا يه چيزی بگو عمه ،خجالت رو بذار كنارسارا صورتش رو كمی باال گرفت و با صدای آرام ،اما با ثبات گفت :
من آخه چی بگم ،هرچی بابام بگهخاله دستهای سارا رو به گرمی فشرد
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بابات به شرط موافق تو موافقه ،تو كاری به داداش من نداشته باش؛ من االنفقط می خوام نظر خودت رو بدونم
خب ...خب ...من موافـ ...هنوز كلمه كامل رو ادا نکرده بود كه با تمام وجود دست و كل كشيدم
مباركه مباركهبا شنيدن صدای بلندم خاله هم با من همکاری كرد و ماهان هم بلند شد از
اون رقصهای مسخره بازيش يا بهتره بگم جفنگ بازيش رونمايی كرد .ماهان
می رقصيد و من می خنديدم .حتی سارا هم ديگه خجالت رو كنار گذاشته بود
و از خنده دلش رو گرفته بود .ماهان كه ول كن نبود به طرف فرهود رفت و آقا
داماد رو هم بلند كرد .
فقط همين كافی بود تا ديگه واقعا روی زمين پهن بشم و بعد از مدت ها يه
دل سير بخندم .فقط جای مامان خالی بود .اما مطمئنم كه اونم االن از شادی
ما شاده ...مواردی كه باعث ناراحتيم میشد رو پس زدم ،امشب بايد در كنار
خانواده شاد باشم .
همگی نشسته بوديم با لبخند چای و كيک می خورديم كه ماهان ته گلويی
صاف كرد
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خب خب يک ،دو ،سه ،صدا مياد؟ بنده می خواستم از عمه ی اين مجلسدرخواستی كنم
همه به لحنش خنديديم و عمه با محبت "جانم"ی گفت كه ماهان ادامه
داد :
همين االن يه موضوع فکرم رو مشغول كرد ،حاال كه اين فرهود میخواد زنبگيره و بدبخت بشه میخوام يه سوال ازش بپرسم
رو كرد به فرهود :
داداش االن از اين بدبختی راضی هستی؟ حس خوبی داری يا مثل گُل تویگِل گير كردی؟
بابا با اعتراض ماهان رو صدا كرد ولی همه داشتن بهش می خنديدن ،فرهود با
لبخند گفت :
نه داداش راضیام ماهان ايستاد و رو به همه سرش رو پايين انداخت  -پسعمه میشه برای بچه داداش بی مادرتون بريد خواستگاری سکوت بر مجلس
حاكم شد ،همه متأثر و مغموم سرشون رو پايين انداخته بودند و من به اين
فکر میكردم كه واقعا در اينجور مواقع خال مادر رو بيشتر احساس میكرديم.
عمه زودتر از همه بلند شد و با چشم های اشکی ماهان رو بغل كرد :
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آره دردت به جونم چرا نشه؟ خدا رو شکر نمی ميرم و عروسی شما ها رو میبينم
ماهان دور از جونی گفت و من كه تازه به خودم مسلط شده بودم با لحن
طنزی كه برای عوض كردن جو غمگين حاكم گفتم :
چشمم روشن داداش ،حاال اين عروس بیچاره كی هست؟ !ماهان نگاهی به من كرد و آروم لب زد "نيوشا "...
زير لب اسمش رو تکرار میكردم "نيوشا ،نيوشا"! ماهان از نيوشا خوشش
اومده بود .من اما خنثی بودم و هيچ حسی نداشتم !
اينقدری كه از خبر فرهود و سارا خوشحال بودم اصال حس خاصی نسبت به
حرف ماهان و واكنش عمه نداشتم .سارا كه بعد از شنيدن خبر خواستگاری
كبکش خروس میخوند اومد كنارم نشست .
خوشحال به نظر نميای مستانه! نيوشا مورد خوبی نيست؟دستهام رو از هم باز و زمزمه ای كردم :
داداشم بايد خوشش بياد كه اومده ،من چيکاره ام اين وسط؟شونه ای باال انداخت و بعد انگار چيزی يادش اومده باشه سرش رو شرمزده
پايين انداخت .
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مکثی كرد ،میدونستم چی میخواد بگه ،نذاشتم ادامه بده .
الزم نيست چيزی بگی ،حق میدم ،دختری و رو اين موارد حساس .ولیسارا ...ما از بچگی با هم بوديم ،چطوری من رو اونقدر پست تصور كردی؟
سارا از حرف هام بيشتر شرمنده شد و با چهره ای غمناك نگاهم كرد .
حاللم كنی آبجی ...نزديک بود اشکم دوباره راه بگيره كه جلوش رو گرفتم تا بقيه شک نکنن،
بدون توجه به موقعيت اومد تو بغلم كه صدای ماهان بلند شد .
االن چی شد؟خنديدم و از آغوش سارا بيرون اومدم .
تبريک گفتم برادر جان !برادر جان رو با لحن با نمکی ادا كردم كه باعث خنده ی همه شد ...
ديگه شب شده بود و ما خانم ها كه از صبح در حال خريد كردن بوديم حسابی
خسته شده بوديم و حال آشپزی كردن نداشتيم .با اين حال تو فکر بودم برای
شام چی خواهيم خورد كه با صدای بابا لبخند گشادی زدم .
-خب ،امشب به مناسبت نامزدی سارا و فرهود ،شام امشب مهمون من !
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با اين حرفش همه خنديديم و كمی بعد مرد ها برای كباب زدن به حياط
رفتن .
هيچ كدوم از كار هاشون رو هم كه كامل انجام نمی دادن! به دنبالشون گوشت
و سيخ و نون و بقيه مخلفات رو بردم بيرون .همهاشون دور منقل ايستاده و در
حال خوش و بش و خنده بودن .با لبخند به جمعشون نزديک شدم و مواد رو
دادم به بابا ،چشمم افتاد به فرهود كه نگاهم می كرد ،انگار می خواست بگه
ديدی حلش كردم؟ بهش لبخندی زدم كه خوشحاليش از چشمم دور نموند .
وارد خونه شدم ،خاله و عمه و سارا نشسته بودن و قهوه می خورن ،به شوخی
معترض شدم :
تنها تنها؟سارا با ديدنم لبخندی زد و به كنار خودش اشاره كرد .
بيا پيش من بشين آبجی ،برای تو هم ريختم .با لبخند و حس رضايت رفتم و كنار سارا نشستم .در حال خوردن قهوه بوديم
كه خالی دست هاش رو به هم كوبيد .
آخرش رو نگه داريد كه می خوام فال بگيرم !همه با اين حرفش خنديديم و قبول كرديم .بعد از خوردن قهوه همونطور كه
خاله گفته بود ،فال گرفت .فال عمه و سارا رو گرفت اما تا اومد برای من رو
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شروع كنه ،آقايون محترم لبخند به لب وارد شدن و ديگه فرصت نشد .لب
برچيد و گفت :
ناراحت نباش خاله جان ،بذارش تا بعد شام برات فالت رو می گيرم .لبخندی به سرگرمی های خاله زدم و چيزی نگفتم .راستش برام مهم نبود
چون اعتقادی نداشتم !
به كمک سارا ،سفره رو چيديم و همه وسايل رو مهيا كرديم ،همه دور سفره
جمع شديم كه سارا بلند شد تا بره چند تا ليوان اضافه بياره ،عمه رو به من
برگشت :
برو دنبال فرهود ،بياد برای شام .از جام بلند شدم و به سمت حياط رفتم .فرهود رو ديدم كه به درخت تکيه
داده بود و داشت با گوشی صحبت میكرد ،سمتش رفتم كه صداش رو به طور
واضحی شنيدم .
به به ،مبارك باشه اميرخان ،ديگه خسته شده بودی از اين خونه نشينی،مدامم مثل پيرزن غر میزدی
ساكت شد و بلند زد زير خنده ،باز دوباره ادامه داد .
فقط مستر زحمت بکش ديگه اينقدر لجبازی نکن كه باز تعليقت كنن ،باشهداداش ،من برم ،فعال .
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گوشی رو قطع كرد و سمت من برگشت :
جانم مستانه؟امير بود؟اوهومابروهام باال پريد :
آخه گفتی تعليق ،مگه ...مگه امير تعليق شده بود؟فرهود سر تکون داد :
آره مگه بهت نگفته بودم؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم كه توضيح داد :
بابا ،اين بچه توی عمليات ،از يک نفر دستور میگيره كه فالن كار را بکن وچون فکر میكرده فرمانده گفته ،درجا انجامش میده ،عمليات به خير
میگذره اما اصال فرماندهاشون همچين دستوری به امير نداده بوده و چون
حين عمليات خالف نظر مافوق حرف زده و عمل كرده ،برای سه ماه تعليقش
كردن ،البته طی يه جلسهی سه نفره كه با عماد و امير داشتيم به اين نتيجه
رسيديم اون كسی كه به امير خان دستور داده ،يک جن بوده .هر چه قدر هم
توضيح داد كه اين طور شده ،كسی باور نکرده ،البته نگفت جن ،گفت يک نفر.
همين
413
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با حرف فرهود تعجب كردم .چرا جن ها همچين باليی سر امير اورده بودن؟!
پس با اين حساب ،جن ها برای امير هم مشکل تراشيده بودن .سری از روی
تاسف تکون دادم .و من هم مثل فرهود به درخت كناری تکيه دادم .با فکری
كه به سرم زد صاف ايستادم :
فرهودفرهود با ديدن حالتم خندهاش گرفت :
چته؟ روانی شدی؟و بعد ريز شروع به خنديدن كرد
دهن كجی كردم و "ايشی" گفتم
با امير كجا اشنا شدی؟فرهود لبخندی زد و نگاهش رو به دوردست ها دوخت :
يه روز كه قرار بود برم سراغ مامان تا بريم خريد كنيم توی چهارراه سرخيابونمون بنزينش تموم شده بود و مامان اصرار كرد كه كمکش كنيم ،و من
بی ميل ايستادم و به كمکش رفتم .المصب اونقدر خونگرم بود كه دل مامان
رو به دست آورد و شماره اش رو گرفتيم و چن باری هم مامان به خونهامون
دعوتش كرد خالصه اون روز كمکش كردم .از طريق امير هم با عماد اشنا
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شدم .امير هميشه غد و يه دنده بود ،ولی برعکس عماد بی شيله پيله بود ولی
از حق نگذريم هر دو پسرای خوبی هستن
پس خاله هم امير رو می شناخت؛ فکرم درگير زندگی امير شده بود و می
خواستم هر موضوعی كه راجع به امير هست رو بدونم .جواب كامل سواالم رو
نگرفته بودم حاال كه فرهود خوشحال بود و گيرش آورده بودم بايد هرچی
ذهنم رو درگير می كرد رو می پرسيدم .پيشونيم رو خاروندم :
پدر و مادرش كجان؟با صدای بلند خنديد :
پدر و مادر نداره ،يتيمهدلم به درد اومد ،اما متوجه دليل خندهی فرهود نمیشدم ،با چشمهايی گشاد
و حالتی مبهوت پرسيدم :
چرا میخندی؟ يتيمی خنده داره؟خندهاش رو فرو خورد و لبهی تيشرتش رو پايين كشيد :
شوخی كردم !با حالت قهر رو برگردوندم :
-اصال شوخی قشنگی نبود
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صداش نگران و توأم با شوخی به گوش رسيد :
ای بابا باز قهر كردی؟ تازه آشتی كرده بوديم ها !تکيهاش رو از درخت گرفت و مقابلم ايستاد :
باشه بهت میگم ،تا همين دو سه سال پيش پدر و مادرش تهران بودن ولیبه خاطر آلرژی مادرش و آلودگی هوا مجبور میشن از تهران برن ،البته زياد از
تهران دور نيستن ها ،دماوند زندگی میكنن
همچنان حالتم رو حفظ كرده بودم كه چشمهاش رو ريز كرد :
قضيه چيه؟ اميرحسين برات مهم شده !لبهام رو غنچه كردم :
مهم نشده ،فقط میخواستم بدونم ،بذار رو حساب حس كنجکاویسر تکون داد :
صحيح !و بعد حالتی متفکر گرفت و به آسمون نگاه كرد :
نکنه همون حس كنجکاوی هم باعث الويه آوردنت شد؟وای! انگار آب جوش روی سرم خالی كردن ،گر گرفتم و گفتم :
خب ...خب آخه با هم رفته بوديم خريد بعدش هم ...416
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با اين ذهنيتی كه فرهود داشت ترجيح دادم ادامه ندم ،فرهود منتظر به دهن
من چشم دوخته بود :
بعدش چی؟بعدش هم اون يه پسر تنهاست كی میخواد براش آشپزی كنه؟چشم فرهود ريز شد و چشمک زد :
برو مستانه! برو! من خودم ذغال فروشم ...ديگه موندن و ادامه دادن جايز نبود ،با پشت دست محکم به بازوش ضربه
زدم :
برو بابا حالت خوش نيست ،هنوز تو جو خواستگاری از سارا رو ابرايی ،میرمو تو رو با اين حالت تنها میذارم ،رو ابرها بهت خوش بگذره
بازوش رو با دست ديگهاش گرفت :
دستت خيلی سنگينه ها! البته بد هم نيست ،به هم ميايين ،دستاميرحسين هم سنگينه
از حرص پام رو روی زمين كوبيدم و برگشتم كه به ويال برم ،با صدايی كه من
بشنوم گفت :
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آهان دلم خنک شد كه حرص خوردی ،الويهی شام رو با قهرش به كامم زهرمیكنه اونوقت فرداش برای يکی ديگه میبره ،من اگه سرحال بودم هيچی
باقی نمیذاشتم كه تو برای اون ببری
جلوی در رسيده بودم و از حرفهاش خندهام گرفت ،قبل از وارد شدن روم رو
به طرفش برگردوندم :
حسود خـــــان !ديدم كه به قصد زدنم به طرفم مياد ،سريع داخل رفتم و در رو بستم و با
دستم محکم نگهش داشتم ،چند لحظه بعد وقتی ازش خبری نشد پرده رو
كنار زدم و ديدم كه به درخت تکيه داده و نگاهش به آسمونه ...
با خنده برگشتم كه با چند جفت چشمی كه بهم دوخته شده بود مواجه شدم،
رو به سارا به بيرون اشاره كردم :
برو صداش كن ،دلش يار میخواد ...***
از اينکه رابطه ام با فرهود و سارا خوب شده بود خوشحال بودم ،با خيالی
آسوده پشت ميز كنار خاله نشستم ،انگار در غياب من راجع به موضوعی بحث
می كردن ،خاله پدرم رو مخاطب قرار داد
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نه اصال نمیشه ،تا همين امشب هم خودت اجازه دادی ولی ديگه درستنيست ،حتی اگر برای شما مسئله ای نباشه اما در و همسايه چی میگن؟
دستی روی پای خاله گذاشتم و نگاهش كردم
چه خبره؟ بحث چيه؟خاله در حاليکه چشم هاش نمناك بود و دستمالی دور لبش می كشيد سرش
رو چرخوند و نگاهم كرد و با صدای گرفته ای حرف زد
هيچی قربونت برم ،بابات میگه مراسم عقد رو انجام بدين میگم تا سالخواهر خدابيامرزم برگزار نشه ،هيچ اقدامی نمیكنيم .
میدونستم مادر چقدر به فرهود عالقه داره و دوست داشت عروسی فرهود رو
ببينه ،من هم به نشونه ی تاييد سری تکون دادم و به خاطر اينکه بغضم رو
قورت بدم ،كمی از ليوان نوشابه جلوی دستم رو مزه كردم
آره خاله حق با پدره ،مراسم رو انجام بدين شما كه از عالقه ی مامان بهفرهود خبر داشتين
خاله با افسوس آهی كشيد :
آره ،چقدر هم جای خواهرم خاليه ،ولی خودم نمی تونم قبول كنم .چيزیهم به سالش نمونده ،بچه ها هم تو اين مدت میتونن راحت به كارهاشون
برسن .
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با چند تعارف ديگه بحث به پايان رسيد و قرار شد كه مراسم بعد از سال مامان
بر گزار بشه .
***
مسافرت كوتاهمون برای همه خاطره انگيز شد ،روحيهی همه تغيير كرده بود.
برای من اما اين تغيير روحيه چند روز بيشتر دوام نياورد و با ياد اميرحسين
دوباره تو الك تنهايی و انزوا فرو رفته بودم .سيستم رو روشن كردم و با انتخاب
آهنگ مورد نظرم دكمهی پخش رو كليک كردم ،دلم گريه میخواست ،شايد با
گريه كردن میتونستم دلتنگی رو از دلم بيرون بريزم ،با صدای خواننده
چشمهام رو بستم ...
دستِ منو بگير ،حالم جهنمه
از حسِ هر شبم ،هر چی بگم كمه
بُغضم غرورمو ياری نمی كنه
اين گريه ها برام ،كاری نمی كنه
واقعا يکی بايد دستم رو میگرفت و از اين حال جهنمی كه نمیدونم چجوری
گرفتارش شدم نجاتم میداد ...
هر شب دلم دريایِ آتيشه
از اين بدتر مگه میشه
420
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حالِ هيشکی تو دنيا
بدتر از حالِ من نيست
دردی رو زمين بدتر از همين
درد تنها شدن نيست
آه كشيدم و چهرهی اميرحسين رو تو ذهنم تصور كردم ،ديگه جزئيات
چهرهاش رو به ياد نمیآوردم ،فقط يه تصوير محو تو خاطرم مونده بود ...
تو كه تو هميشه خاطره هامی
تو كه چه نباشی چه باشی باهامی
همه ی وجودِ من آرومه با تو
خودم رو با ترانه تاب دادم و چند بار اسمش رو با خودم تکرار كردم ،امير...
امير ...امير ...
واسه ی يه لحظه عذابمو كم كن
اگه هنوز عاشقمی كمکم كن
نمی گيره هيچکس تو قلبم ،جاتو ...
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صدای زنگ در خلوتم رو بهم زد ،حدس زدن اينکه كی پشت در باشه كار
سختی نبود ،اين روزها سارا خيلی به خونهامون رفت و آمد میكرد و با هم
برای خريد جهيزيهاش به بازار میرفتيم .
بیحوصله دكمهی آيفون رو زدم و چند لحظه بعد سارا وارد شد :
بدو مستانه !بیحوصله ناليدم :
نمیشه يه بار خودت تنها بری؟ حتما بايد من رو دنبال خودت بکشونی؟با اخم چشم درشت كرد :
نخير! مگه قرار نشد برام خواهری كنی؟و به دنبال اين حرف دستم رو كشيد و برای لباس پوشيدن من رو به اتاق
هدايت كرد .جلوی در اتاق دستم رو از دستش بيرون كشيدم :
خب بابا صبر كن اينجوری من رو نکش ،باهات ميام .اول لپتاپ رو خاموش كردم و بعد در كمد رو باز كردم و هرچی رو كه
میخواستم بپوشم رو روی تخت پرت كردم؛ سارا در سکوت نظارهگر كارهای
من بود ...
***
زودتر از اون چه كه فکرش رو میكرديم سالروز فوت مادرم فرا رسيد .
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به سنگ سياه رنگ مقابلم خيره شدم .هنوزم باورم نمی شه كه اسم مادر من
روی اين سنگ حکاكی شده .
باورم نمی شه يک ساله كه من و ماهان بی مادر شديم ،باورم نمی شه كه
ديگه تو آغوشش آروم نمی شم .دلم برای غرغرهاش هم تنگ شده بود .دلم
می خواد فقط يکبار بهم تشر بزنه و بگه "اين رشته چی بود كه انتخاب
كردی؟ تو دختری بايد بری خياطی و آرايشگری ياد بگيری ،دختر و چه به
اين رزمی كارا .دختر بايد كارای ظريف انجام بده نه بره كتک بزنه و بخوره ".
ایكاش بودی مامان .ایكاش بودی تا می رفتم خياطی ياد می گرفتم و برات
يه پيراهن می دوختم .ايکاش بودی تا دوباره با صدات آرومم می كردی.
ایكاش هنوز هم بچه بودم تا با الاليی خوندنت به خواب می رفتم .
چشمهام رو باز و بسته كردم .جوشش اشک رو درون چشمهام احساس می
كردم .اشکهام دونه دونه گونه های برجسته و بدون آرايشم را لمس می كردن
و قطره قطره به روی زمين می افتادن .
هميشه حلوا دوست داشتم؛ مخصوصا اگه تيره می شد .خرما رو هم نگو
مخصوصا اگر توش با گردو پر می شد .اما االن متنفر بودم از خوردنشون .من
دوست ندارم حلوای فوت مادرم رو بخورم ،حتی اگه رنگش تيره باشه .ديگه
دوست ندارم خرما بخورم حتی اگه با گردو شکمشون پر شده باشه و با
رندههای سفيد رنگ نارگيل تزئين شده باشند .
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ماهان رو ديدم كه مقابلم نشست و سرش رو روی قبر گذاشت و گريه كرد .كی
می گه مرد گريه نمی كنه؟ مگه آدم نيستند؟ مگه قلب ندارن؟ كی گفته نبايد
گريه كنند؟ مگه می شه كسی مادرش مرده باشه و گريه نکنه؟ نه نمی شه!
بايد گريه كنه تا بغضی كه مثل بختک به گلوش افتاده رو خالی كنه .
ماهان مردونه گريه می كرد و من دخترونه ضجه و فرياد می زدم .آره من جيغ
می كشيدم فقط و فقط به خاطر از دست دادن مادرم .مادری كه همه داراييم
و پشت و پناهم بود .مگه می شه دختری برای مادرش گريه نکنه؟ نه نمی
شه .
صدای شيون و گريه از هر طرف به گوش می رسيد .جز لباس های سياه رنگ،
رنگ ديگهای به چشم نمیخورد .نوحه خون سوزناك تر از هميشه می خوند و
من در حال پرپر كردن گلهايی بودم كه روی قبر گذاشته بودن .تعادل رفتاری
نداشتم .من فقط و فقط بعد از يک سال دلم مادرم رو می خواست .چيز زيادی
كه نبود ،بود؟ !
می تونستم صورت زردم ،پلک های پف كرده و چشمهايی كه خون گريه می
كرد رو تصور كنم .
چادرم خاكی شده بود ،تو اون لحظه برام اهميت نداشت .خاله كنارم نشست و
ليوان آب رو به مقابل دهنم نگه داشت .لب هام و چونهام خيس شد .
خاله مامانم .مامان خوشگلم .خاله يه ساله كه نيسـ ...نيست ...424
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هق هق مانع از ادامه حرفم می شد .صدای نوحه خون رو شنيدم كه می
گفت :
فاتحه بفرستيد ،گريه به اون خدابيامرز كه نمی رسه .چشمهام رو بستم .فاتحه برای شادی مامانم فرستادم" .مامان هميشه تو قلبم
میمونی "...
***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com

يک هفته بعد از مراسم سالگرد مامان ،مقدمات خواستگاری رسمی فراهم شد.
اين ميون ماهان هم سنگ خودش رو به سينه میزد و به اصطالح میخواست
تا تنور داغه نون رو بچسبونه .
از اونجايی كه سليقهی سارا رو میدونستم خاله ازم كمک خواست تا برای
خريدن انگشتر نشون و چادری همراهش به بازار برم و من هم موافقت كردم،
روز جمعه بود و ماهان زودتر از بابا خونه اومده بود ،وقتی من و خاله رو در
حال خارج شدن از خونه ديد و علت رو پرسيد ،خاله بهش پيشنهاد داد كه اون
هم با ما همراه بشه ،كمی اين پا و اون پا كرد و در آخر خستگی رو بهونه و
مخالفت كرد ،خداحافظی كرديم و يک قدم به طرف در رفتيم كه صدامون
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كرد ،نگاهش كرديم ،گوشهی لبهاش رو پايين كشيد و با حالتی طنز ولی
انگار حرف دلش رو به زبون آورد :
میگم حاال كه داريد برای فرهود خريد میكنيد زحمت بکشيد برای عروسمن هم خريد كنيد
سرش رو كج كرد و با دستش به ما اشاره كرد :
برای خودتون میگم ها ...نمیخوام دوباره به زحمت بيفتيدخاله خنديد ،من اما با حرص لبهام رو به هم فشار دادم :
حاال ببين به قول خودت عروس خانمت با ازدواج با تو موافقه؟ بعد براش بهفکر خريد باش !
ماهان خنده ای كرد و با لحن كش داری گفت :
موافقم هست"بچه پرو"ای نثارش كردم و همراه خاله به راه افتاديم .اينقدر عجله داشتيم
كه صبر نکرديم تا اتوبوس بياد .به خاطر همين با اولين تاكسی زرد رنگی كه
ديديم روانه ی بازار شديم .
از قديم تو خانواده ی ما رسم بود كه بايد برای عروس پارچه چادری ببريم و
يک انگشتر نشون .نشون اولين هديه ای كه عروس از خانواده ی شوهر می
گيره و برای عروس حسابی ارزش و اهميت داره .پس بايد انگشتر سنگين وزن
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براش می خريديم .سارا هم مثل من از انگشترهای ريز خوشش نمیاومد و
دوست داره كه انگشتر بزرگ باشه تا به چشم بياد ،ولی وقتی به خاله گفتم،
خاله با اخم مخالفت كرد و گفت "اونجوری كه خودم میخوام میخرم" و در
آخر يک انگشتر نگين برجستهی زيبا كه نه ظريف به نظر میاومد و نه زياد
درشت بود ،خريد .
بعد از خريدن انگشتر سراغ چادری رفتيم .چادر رو به سليقهی من خريديم،
يک قواره چادری حرير با گلهای ريز كه محو به نظر میرسيد ...
خاله هم كه جانماز دست دوزی كه خودش برای عروسش درست كرده بود رو
كنار گذاشته بود تا تو سبد وسايل بذاره و به عروس خانم هديه بديم .باالخره
خسته از پيادهروی خريدها رو انجام داديم و قصد برگشتن به خونه رو داشتيم
كه خاله گفت :
مستانه جون دستت خيلی خيلی درد نکنه تا اينجا اومدی ،بايد يه بستنیمهمونت كنم !
دلم میخواست زودتر به خونه بريم و استراحت كنم .
وای نه خاله ممنون نيازی نيست !مصنوعی اخم كرد :
-نه نداره! به عنوان يه جايزه ی خوشمزه قبول كن و اال ناراحت میشم
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علیرغم ميل باطنيم "باشه"ای گفتم و به سمت بستنی فروشی كنار خيابون
حركت كردم كه خاله داد زد :
مستانه كجا میری؟سريع برگشتم ،ادامه داد :
حاال بعد مدتی میخوام بستنی مهمونت كنم ،بيا بريم كافی شاپ !نه خدايا! تا كافیشاپ خيلی راه بود! بهونه آوردم :
وای نه خاله گرون میشه !اينبار چشم غره رفت :
اصال هم گرون نيست .با من بحث نکن بدو ببينم !ناچار همراهش شدم و به كافیشاپ چند خيابون پايينتر رفتيم .
خاله بستنی ميوه ای بزرگی سفارش داد .مشغول خوردن بودم كه حرف خاله
تک خنده ای كرد :
راستش رو بخوای وقتی به دنيا اومدی دوست داشتم عروسم بشی .همونطوركه بزرگتر می شدی توی ذهنم اين اتفاق بيشتر شکل میگرفت .
دوباره خنديد :
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اما فهميدم تو و فرهود يک خواهر و برادر واقعی هستين ،حاال هم كهقسمتش سارا شده .
لبخند خجولى زدم :
فرهود واقعا برام مثل ماهان مى مونه و سارا هم مثل خواهر نداشتهام ،آرزومهكه خوشبخت بشن
خاله "انشاا"...ى گفت و بعد از خوردن بستنى ،از كافیشاپ بيرون اومديم و
تاكسى گرفتيم .اول خاله رو رسوند خونه و بعد هم من راهی خونه شدم .
كليد انداختم و وارد خونه شدم ،ماهان جلوى تلويزيون نشسته بود و تخمه مى
شکوند" ،سالم"ى گفتم و با خستگى كيفم رو روى كاناپه انداختم .ماهان نگاه
از تلويزيون گرفت :
سالم ،پس كو؟نگاه متعجبی بهش كردم
چى كو؟يه تاى ابروش رو باال داد :
عمه گرامى .بابا خريداى عروس منچشم غره اى بهش رفتم :
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خيلی پر رويی ماهان ،هنوز خواستگارى نرفتيم خريد هم میخواى؟ بابا نه بهداره نه به باره
بلند شد و اشاره اى به خودش كرد و حق به جانب نگاهم كرد :
پسر مثل قرص قمر ،چى میخواد ديگه؟با چشمهای درشت شده قيافهام رو جمع كردم :
اعتماد به سقفت من رو كشته قرص قمر ،حاال هم اين پوست تخمه ها روجمع كن و حاضر شو كه ساعت هفت میخوايم بريم
به سمت اتاقم رفتم و بعد از دوش گرفتن يک كت شلوار صورتى و سورمه اى
كه بلندى كت تا باالى زانوم بود ،انتخاب كردم و روسرى ابريشمى صورتى هم
سر كردم و بعد از پوشيدن چادر به پذيرايى رفتم
ماهان جلوى كنسول ايستاده بود و موهاش رو حالت مى داد ،خندهام گرفت :
به به خان داداش حاال كه مى بينم يه مقدار شباهت دارىبا لبخند از توى آينه نگاهى بهم انداخت :
به چى؟قری به گردنم دادم :
-قرص قمر
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تعظيم كوتاهى كرد كه بلند خنديدم .بابا هم اومد و با هم سوار ماشين شديم و
به طرف مقصد راه افتاديم .
ساعتی بعد جلوی خونه دايی بوديم .اينقدر هيجان داشتم كه لبخندم جمع
نمی شد .با همون لبخند زنگ در رو فشردم و منتظر شدم تا باز بشه ،بعد از باز
شدن در ،با شيرينی كه تو راه گرفته بوديم وارد شديم .
وقتی سارا رو تو اون لباس زيبا ديدم اشک شوق تو چشم هام نشست .رفتم تو
بغلش و به خودم فشردمش .
مبارك باشه خواهری .گونه ام رو بوسيد و از هم جدا شديم ،با بقيه هم احوال پرسی كردم و رفتم تو
اتاق تا چادرم رو در بيارم .روسريم رو مرتب كردم و تو آينه لبخندی به خودم
زدم و از اتاق خارج شدم ،همزمان با بيرون رفتن من ،خاله اينا هم اومدن .
يه كم به حرف های معمول گذشت و مجلس حسابی كسل كننده شده بود كه
محمود آقا كه شوهر خاله ام بود به حرف اومد .
خب حاج آقا ،اگه اجازه بدين بريم سر اصل مطلب .وقتی می گفت"اصل مطلب" با حالت با نمکی به فرهود اشاره كرد كه باعث
خنده همهامون شد ...
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اون شب خيلی خوش گذشت و من از ته دلم برای بار هزارم ،برای خواهر و
برادرم آرزوی خوشبختی كردم .از طرفی هم دلم برای اميرحسين تنگ شده
بود ،نمیدونم چرا تو اين مراسم بيشتر از پيش دلم هواش رو كرده بود و
دوست داشتم كنارم بود .
باالخره بعد از صحبت های بزرگتر ها قرار شد دو ماه بعد كه مصادف بود با
تولد سارا مراسم عقد و عروسی يکجا برگزار بشه ...
***
توی اين دوماه با سارا و عمه به دنبال باقی خريد جهيزيه و كارهای عروسی
می دويديم .خسته تر از هر زمان ديگه ای بودم .پا به پای سارا میدويدم و تو
هر كارش باهاش همکاری می كردم .همچنان فکر اميرحسين آزارم میداد و
عجيب دلتنگش می شدم ولی با مشغول كردن خودم ،توی كارهای سارا می
خواستم فراموشش كنم .هر كاری می كردم كه حتی بهش فکر نکنم ولی
وقتی سرم رو روی متکا می ذاشتم تصويری كه حاال تو ذهنم كمرنگ تر شده
بود ،جلوی چشمهام رژه می رفت .نمیتونستم به خودم دروغ بگم .فکر امير
حسين اين روز ها از همه چی برام پرنگتر شده بود .با خودم كه روراست بودم
فکر كردن بهش آرامشی وصف نشدنی توی وجودم تزريق می كرد .سری از
روی تاسف تکون دادم و بیخيال افکار درهم خودم شدم و بلند شدم تا به سارا
زنگ بزنم .يه هفته به عروسی مونده بود و هم سارا هم من هيجان و استرس
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زيادی داشتيم .امروز پرو لباس عروسی سارا بود و قرار بود باهم به مزون "خانه
ی عروس" بريم و لباسش رو پرو كنه
سالم عروس خانوم گلجيغی كشيد كه گوشی رو كمی از گوشم دور كردم
وای مستانه كجا موندی تو؟ زود باش جون منروی مبل كناری نشستم و گوشی رو توی دستم جابجا كردم
ميام خب ...خواستم بگم اماده بشیبا صدای جيغ جيغی گفت :
من اماده ام فقط زود باش"باشه" ای گفتم و بعد از خداحافظی با سارا به اتاقم رفتم تا اماده بشم .توی
آينه به خودم نگاهی انداختم و بعد از مرتب كردن چادرم با شتاب پايين رفتم.
با عجله از خونه بيرون زدم و به تاكسی زرد رنگی دست بلند كردم .
بعد از چند دقيقه جلوی خونه عمه اينا بودم به راننده گفتم تا بوقی بزنه .با زده
شدن بوق ،سارا در رو باز كرد و با دو به طرف ماشين اومد .وقتی سوار شد
گونه ام رو بوسيد و سالمی داد ،به حالت چهرهاش كه از اضطراب وحشتزده به
نظر میرسيد خنديدم و جواب سالمش رو دادم .
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برای اينکه ذهنش رو منحرف كنم تا استرسش كم بشه ،توی مسير با هم بگو
و بخند كرديم و از فانتزی های كودكيمون در مورد عروسی گفتيم ...اون قدر
گرم صحبت بوديم كه نفهميدم كی مسير طوالنی طی شد و به مزون
رسيديم .
لباس كامال آماده و فوق العاده زيبا شده بود .حتم داشتم توی تن سارا قشنگ
تر هم میشه .روی يه صندلی فلزی ،گوشه سالن نشسته بودم و خيره به سارا
نگاه می كردم .حاال اون روزی كه جلوی در خونه اومده بود و اون حرفها رو
بهم زده بود ،به نظرم خيلی دور میاومد .خيلی خوشحال بودم كه حرفهاش
حقيقت نداشته و عالقه ای كه به فرهود داشت بی سرانجام نمونده ...
با صداش به خودم اومدم و جواب دادم :
جانم؟با لبخندی كه از روی صورتش محو نمی شد خيلی آهسته لب زد :
به نظرت آستين هاش رو خوب درآورده؟بلند شدم و به سمتش رفتم .نگاهی به سمت خياط و دختر دستيارش انداختم
كه داشتن دوخت لبه پايين دامن رو بررسی می كردن ،و آروم گفتم :
خوبه .چطور مگه؟ناراضی به آستين نگاه كرد :
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حس می كنم يه كمی گشاد شدن ...نگاهی به آستين هاش انداختم و با اطمينان گفتم :
نه بابا .عالی درآورده .تنگ تر بود تورش خراب میشد .اصال شک نکن .به لباس نگاه كرد و پرسيد :
يعنی خوب شدم؟ناخودآگاه اشک تو چشم هام حلقه زد و با حفظ لبخندم گفتم :
معلومه .عالی شدی .خيلی خيلی با اين لباس خوشگل شدی ...و چندبار پلک زدم تا اشک هام سرازير نشن .خياط و دستيارش باز هم از كار
خودشون تعريف كردن و اين كه چقدر تو تن سارا خوب نشسته ،و من باز هم
برق شادی رو توی چشمهای پر هيجان و قهوه ای رنگش ديدم .
***
خاله و عمه از چند ساعت پيش به خونه ی آينده ی فرهود و سارا رفته بودن،
و قرار بود ما هم اون جا ببينيمشون .سارا همون طور كه داشت عکس های
لباسش رو نگاه می كرد گفت :
ولی كاش امروز تحويل می داد .كوتاه خنديدم :
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می خواستی همين امروز با لباس عروس راهی خونه داماد بشی ،نه؟ضربه ای به بازوم زد :
نه خير! همچين میگی خونه داماد انگار خونه ی من قرار نيست باشه !و انگار كه ياد چيزی افتاده باشه ،يهو به سمتم چرخيد :
مستانه؟از هشدار صداش تعجب كردم .جواب دادم :
بله؟میگم ...تو ...مکثش باعث تعجبم شد .تشويقش كردم حرف بزنه :
من چی؟ چيزی میخوای بگو .نه چيزی نمی خوام .آخه ...خواستم بپرسم ...نگاهش رو ازم گرفت و بعد از چند ثانيه ،دوباره بهم خيره شد و آروم گفت :
راستش ...يه كمی نگرانت بودم .يعنی حاال كه می دونم در مورد تو و فرهوداشتباه می كردم ...
انگشت هاشو درهم پيچيد و بی مقدمه پرسيد :
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چيزی هست كه من بتونم در موردش كمکت كنم؟ چيزی كه ناراحتت كردهباشه يا ...باعث اذيتت باشه؟
نمیدونم گفتن اتفاقاتی كه برام افتاده بود كار درستی به نظر میرسيد يا نه؟!
چندين و چند بار خواستم بگم ولی هربار بالفاصله منصرف شدم .شايد بهتر
بود اين اتفاقات رو از زبون فرهود میشنيد .لبخندی زدم و دست روی بازوش
كشيدم :
ممنون كه نگرانمیشاكی چشم هاش رو درشت كرد :
وا! مستانه اين شد جواب؟لبخندم رو پررنگ تر كردم :
از فرهود بپرس ،اگه صالح باشه خودش بهت میگه ...خوب من رو پاس دادی به فرهود !شايد اينطور بهتر بود ،شايد اگر چيزی میگفتم میترسيد و وهم برمیداشت،
يا شايد هم ممکن بود كه اصال باور نکنه !
حاال كه چند مدتی بود اون موجودات رو نمیديدم ،وقتی به گذشته فکر
میكردم برای خودم هم قابل باور نبود .راستی چرا ديگه نمیديدم؟
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زياد تو فکر و خيالم نموندم ،چرا كه همون موقع جلوی خونه فرهود رسيديم و
پياده شديم .
خاله و عمه باال منتظرمون بودن ،وقتی وارد شديم غم روی دلم نشست،
دوست داشتم مثل چند بار گذشته عماد و اميرحسين رو تو خونهی فرهود
ببينم اما ...
خاله در حالی كه از آشپزخونه سرك میكشيد رو به سارا غر زد :
بيا عمه! بيا اين شوهر شلختهات رو ببين ...خدا به دادت برسهعمه بی صدا خنديد و هر سه به آشپزخونه رفتيم ،با ديدن صحنه ای كه خاله
بهش اشاره كرده بود ،سارا ابرو باال انداخت :
اين همه ظرف كثيف؟ !خندهام رو پنهان كردم :
خوبه حاال ظرف و ظروفی هم نداشته !خاله با تأسف سر تکون داد :
امواتمون جلو چشممون اومده ،از وقتی اومديم يه سره كار كرديمآستين هام رو باال زدم :
-اشکال نداره خاله ،پسره ديگه ...االن خودم همه رو میشورم
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خاله من رو عقب كشيد :
نمیخواد ،اينا رو برای چی نگه داره؟ الزم كه ندارهبه سارا اشاره كرد و ادامه داد :
جهيزيه زنش رو استفاده كنهبه دفاع از فرهود به طرف سينک ظرفشويی رفتم :
خب حيفه از اين ها استفاده كنه ،زندگی مجردی كه ...خاله ميون حرفم پريد و براق نگاهم كرد :
بيخود زندگی مجردی ،ديگه زندگی مجردی تعطيل شدسارا هاج و واج به خاله نگاه كرد :
خب عمه اين يه هفته رو چيکار كنه؟خاله دستش رو به كمرش زد :
اين يه هفته رو مياد خونه پيش پدر و مادرش زندگی میكنه ،من و مامانتاين همه از صبح جون نکنديم كه باز با زندگی مجرديش همون آش و همون
كاسه بشه
و با لحن دستوری ادامه داد :
شما دو تا به جای حرف زدن دست بجنبونيد ،ظرفها رو تو كابينت بچينيد439
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نخودی خنديدم و "چشم"ی گفتيم .
***
اينقدر درگير مراسم و كارهای عروسی بوديم كه متوجه گذر زمان نشديم،
زودتر از اون كه فکرش رو میكرديم روز مراسم فرا رسيد .از صبح همراه سارا
به آرايشگاه رفته بوديم ،لباس های ماهان و بابا رو از قبل براشون شسته و اتو
شده آماده كرده بودم و حاال با خيال راحت كنار عمه و خاله نشسته و درگير
انتخاب مدل مو بودم ،پيشنهاد خاله موهای شينيون شده بود ولی عمه
مخالفت میكرد ،اعتقادش به اين بود كه چهرهام رو زنونه میكنه و بايد موهام
رو حالت جمع و باز درست كنم ،تو فکرم هر دو مدل رو روی سرم تصور كردم
و در نهايت پيشنهاد عمه رو پذيرفتم .
عروسی تو باغی از حاشيهی شهر برگزار میشد و سالن درست وسط باغ قرار
داشت ،وقتی از مدت ها قبل برای رزرو باغ رفته بوديم به خاطر وجود درخت
های زياد و باز بودن محوطه ،هوای خنکش لرز رو به جونم انداخته بود و حاال
پيشنهاد عمه مناسب ترين گزينه بود ،مخصوصا حاال كه هوا سرد شده و سوز
پاييز عرض اندام میكرد .
باالخره كارمون تموم شد و همراه خاله و عمه از سارا خداحافظی كرديم و به
طرف باغ رفتيم .وقتی رسيديم خدمههای سالن مشغول كار بودند و خاله برای
سركشی از اوضاع من و عمه رو تنها گذاشت ،از عمه خواستم تا تو پوشيدن
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لباسم كمکم كنه ،به اتاقک مخصوص تعويض لباس میرفتيم كه عماد رو
ديدم ،با جعبههای بزرگ ميوه به طرف آشپزخونهی سالن میرفت كه من رو
ديد ،از دور برای هم به نشونهی سالم سر تکون داديم ،امکان نداشت كه عماد
بدون اميرحسين باشه ،تو فاصلهای كه تا اتاقک سالن میرفتم چشم گردوندم،
اما اميرحسين رو نديدم .ضربان رو قلبم به وضوح احساس میكردم ،پس
امشب اين دو هم دعوت بودند! اما ...اما اگه اميرحسين نمیاومد چی؟
اينقدر فکرم معطوف اومدن يا نيومدن اميرحسين بود كه نفهميدم كی به
تعداد مهمون ها اضافه شد؟! وقتی به خودم اومدم كه سارا و فرهود تو
چهارچوب در سالن ظاهر شده بودند و مهمون ها به افتخار ورودشون دست
میزدند و كل میكشيدند .
با ورود عروس و داماد به اتاق عقد رفتيم ،عاقد كه از خيلی وقت پيش اومده
بود و گويا عجله داشت كه به مراسم ديگه ای هم برسه زود كارش رو شروع
كرد و بعد از اينکه همه رو به سکوت دعوت كرد خطبه رو خوند ،بعد از
سومين بار سارا "بله" رو گفت و نوبت به فرهود رسيد ،عاقد اينقدر تند و
سريع خونده بود كه صدای "بله"ی فرهود ،تو دست و كل كشيدن های جواب
"بله"ی سارا گم شده بود .
بعد از اون نوبت به حلقه ها و جام عسل رسيد ،جلو رفتم تا طبق خواستهی
فرهود سينی تزيين شدهی حلقه ها رو براشون ببرم كه سنگينی نگاهی رو
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احساس كردم ،اما هر چی چشم گردوندم جز نگاه ماهان و عمه متوجه كسی
ديگه نشدم ،بعد از حلقه ها جام عسل رو از سفره برداشتم و مقابلشون گرفتم،
فرهود انگشتش رو به عسل زد و مقابل دهن سارا گرفت و سارا هم همين كار
رو كرد ،انگشتشون نوچ شده بود ،سر بلند كردم كه به عمه يا خاله بگم
دستمال كاغذی بيارن كه در جا ميخکوب شدم ،نگاهم به يک جفت چشم
مشکی افتاد ...
قامت بلندش تو اون كت و شلوار مشکی كشيده تر به نظر میرسيد و سينهی
ستبرش زير پيراهن سفيد و جذبش خودنمايی میكرد .
گر گرفتم ،قلبم تو سينه بیقرار میزد ،خودش بود! اومده بود! مثل كودكی كه
سالها از مادرش دور بوده و حاال بعد از مدتی طوالنی میبيندش ،از دلتنگی
بغض كردم .اصال فکر نمیكردم وقتی ببينمش اينقدر بیتاب بشم ،انگار
نديدنش برام راحت تر بود .
انگار تمام تنم تو آتيش میسوخت و داغ بودم ،ريههام هوا نداشت و نفس
كشيدن برام سخت شده بود؛ بیتوجه به جمعيت راه بيرون و محوطه رو پيش
گرفتم .هوای سرد پاييزی میتونست كمکم كنه تا از التهاب اين ديدار كاسته
بشه ...
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به محوطهی باغ رسيدم و كنار يکی از درخت ها ايستادم ،دست چپم رو روی
درخت و دست راستم رو روی سينهام گذاشتم و نفس های عميق و پی در پی
كشيدم ،چرا اينجوری شدم؟ !
مستانه؟با صدايی كه ناگهانی زير گوشم پيچيد ،با ترس روم رو برگردوندم و با نگاه
دلخور اميرحسين مواجه شدم
هنوز ازم دلخوری؟چرا زبونم تو دهنم تکون نمیخورد؟ چرا نمیتونستم حرفی بزنم؟! چند لحظه
فقط تو چشمش زل زده بودم و تالش میكردم تا چيزی بگم ،وقتی سکوتم رو
ديد دستهاش رو تو جيب شلوارش فرو كرد و با سری كج و مظلوم گفت :
يه چيزی بگو ،دلم برای صدات تنگ شدهاشک تو چشمم حلقه زد ،صاف ايستاد :
میدونم ازم دلخوری ،باور كن تو اين چند وقت خيلی خواستم بهت زنگبزنم يا پيام بدم ،ولی ...
سرش رو پايين انداخت :
ولی روم نمیشد ،ازت خجالت میكشيدمزبونم رو روی لبم كشيدم و با صدايی خش دار گفتم :
443
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مهم نيست ،ديگه حرفش رو نزنبا نوك كفشش سنگی رو به جلو شوت كرد :
ببخشيد ،اما تو اين مدت آرزو میكردم اون موجودات بيان سراغت تا تو بهمزنگ بزنی ...
گلو صاف كردم و وسط حرفش پريدم :
فکر كردی بهت زنگ میزدم؟سرش رو باال آورد و متعجب نگاهم كرد :
نکنه اومدن و نگفتی؟ !خندهام گرفت ،خيلی دوست داشتم بگم اين آرزوی خودم هم بود .تو نگه
داشتن خندهام موفق نبودم :
نه! اصال انگار نيست و نابود شدن .خدا رو شکر ،كار حاجی درستهسرم رو باال گرفتم و دلخور نگاهش كردم :
چرا از همون اول پيش حاجی نرفتيم؟دستی به پشت موهاش كشيد :
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خب ...اصال نمیخواستم برم ،میخواستم خودم تالش كنم ولی ...میشهچيزی راجعبهش نپرسی؟
لرز كردم ،انگشتهام رو زير بازوهام نگه داشتم و پرسيدم :
حاال گوسفند رو عقيقه كرد؟سر تکون داد :
آره ،با هم رفتيم عقيقه كرديم ،صندوق رو هم همونجا دفنش كرديم ...و به سر تا پای من نگاه كرد :
سردته؟سرم رو تکون دادم ،كتش رو در آورد و دور شونهام انداخت ،از اين حركتش
اينقدر به هم نزديک شده بوديم كه اگر كسی ما رو میديد به گمان اينکه
اميرحسين قصد كاری ديگه رو داشته خيلی بد میشد ،هول كردم و دستم رو
روی سينهاش گذاشتم و با فشار دستم كمی فاصله دادم :
وای امير !...مخمور نگاهم كرد :
-جان امير؟
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دلم ريخت ،لب گزيدم و برای كنترل هيجانم كتش رو از روی شونهام برداشتم
و به طرفش گرفتم :
يکی ما رو اينجوری ببينه چه فکری میكنه؟خنديد و شونه باال انداخت :
هيچ فکری! میگه ببين ،پسره داره از دختره خواستگاری میكنه ...خواستم بخندم كه با ادامهی حرفش شوكه شدم :
كه اتفاقا هم درست فکر میكنهمبهوت و گر گرفته به امير حسين خيره شدم ،هضم حرف هاش برام دشوار
بود ،لب هام بی هيچ هدفی گاهی از هم فاصله می گرفت ،و همين باعث می
شد كه لبخند روی لب های امير پر رنگ بشه ،گلويی صاف كرد و يک دستش
رو داخل جيب شلوارش فرو كرد و به چشم هام خيره شد
يه پسری بود ،قبال دختر خانمی رو می شناخت كه از طول زبونش نگم ،تندو تيزيشم به كنار ،يعنی آرزوش بود اون زبون هفت متريش رو بچينه ،اگه
روش خودش رو هم به كار می برد كه خوش به حالش می شد ،ولی خب...
حاال پسره مقابل دختره ايستاده باورش نمیشه مثل يه آدم مظلوم بهش خيره
شده و زبون توی دهنش نمی چرخه ،هر چند كه همينطور كه مظلومم میشه
باز آدم دلش می خواد با روش خودش باهاش بر خورد كنه ...
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از حرف های امير هم گرمم شده بود هم لبم داشت به خنده باز می شد ،ولی
برای حفظ ظاهر گلويی صاف كردم و حق به جانب به تيله های مشکيش خيره
شدم
من خيلی هم مظلومم؛ بعد روش خودش ديگه چه روشيه؟امير لبخند دل نشينی زد و كتش رو پوشيد و با شيطنت خاصی نگاهم كرد
االن نگم بهتره ،باالخره االن فضا بازه نمی طلبه ،يه چيزايی مخصوص فضایخصوصيه !
از اين بی پروايش خون به صورتم دويد و احساس كردم كه گرما از تمام
صورتم بيرون میزنه ،لبم رو محکم گاز گرفتم و موندن رو جايز نديدم و به
سرعت از كنارش رد شد
"به تير غيب گرفتار شی مستانه ،اين چه طرز سوال پرسيدن و حرف زدنه "!
در همين حال كه به جون خودم غر می زدم نزديک بود كه تعادلم رو از دست
بدم ،اما با اصرار فراوان از افتادنم جلوگيری و احساس كردم كه صدای خنده
ی امير حسين توی گوشم پيچيد ،دوست داشتم سمتش برگردم و حالوت
صورتش ،وقتی كه می خنديد رو سير تماشا كنم ،اما حيف كه حيا اجازه نمی
داد .
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جلوی در ورودی خانوم ها ايستادم و دستی روی سينه ام كه ضربان قلبم رو
راحت می شد حس كرد ،گذاشتم و دم عميقی گرفتم و داخل شدم .و اولين
صندلی خالی كه دور از ديد بقيه بود رو پيدا كردم و نشستم .با دست هام
خودم رو باد می زدم و به شدت احساس گرما می كردم اما نمی تونستم منکر
شنيدن اون حرف های شيرين بشم و لبخند نزنم .
برای جلو گيری از نقل محافل شدن ،سعی كردم توجه كسی رو به خودم جلب
نکنم به همين خاطر خودم رو با گفتگو با دخترهای فاميل مشغول كردم .
اما از خواهش دلم نمی تونستم چشم پوشی كنم و گه گاهی جلوی در می
رفتم و اميرحسين رو كه كنار عماد ايستاده بود رو از زير نگاهم رد می كردم و
اون هم گاهی اين نگاه نافرمان رو غافل گير می كرد .
زمانی كه شام رو دادن و داشتم برای خودم برنج می كشيدم برای سر زدن و
كنجکاوی نگاهی به قسمت مردونه انداختم و اميرحسين هم متوجه من شد و
سمتم اومد و بدون جلب توجه نگاهی به بشقاب دستم انداخت و لبخندی زد و
به آرومی زمزمه كرد
فرار نکنه بشقابت؟ و اينکه كم از ما فراری باش ،يادت باشه من تو گرفتنفراريا يد طواليی دارم .
محتاطانه به اطراف نگاه كردم :
شما هم يادتون باشه ،هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد ...448
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پوزخند شيرينی زد :
طاووس خانم هندوستانم بمونه برای ماه ...بدون اينکه بذارم امير بی پروای امشب حرف هاش رو كامل كنه به قسمت
زنونه رفتم و با همون يک كفگير برنج از كنار ميز غذاها رد شدم تا كمی از
هيجان درونيم كم بشه .خاله وقتی متوجه بشقاب خلوتم شد خودش بشقاب
رو از مبهوت و گر گرفته به امير حسين خيره شدم ،هضم حرف هاش برام
دشوار بود ،لب هام بی هيچ هدفی گاهی از هم فاصله می گرفت ،و همين باعث
می شد كه لبخند روی لب های امير پر رنگ بشه ،گلويی صاف كرد و يک
دستش رو داخل جيب شلوارش فرو كرد و به چشم هام خيره شد
يه پسری بود ،قبال دختر خانمی رو می شناخت كه از طول زبونش نگم ،تندو تيزيشم به كنار ،يعنی آرزوش بود اون زبون هفت متريش رو بچينه ،اگه
روش خودش رو هم به كار می برد كه خوش به حالش می شد ،ولی خب...
حاال پسره مقابل دختره ايستاده باورش نميشه مثل يه آدم مظلوم بهش خيره
شده و زبون توی دهنش نمی چرخه ،هر چند كه همينطور كه مظلومم ميشه
باز آدم دلش می خواد با روش خودش باهاش بر خورد كنه ...
از حرف های امير هم گرمم شده بود هم لبم داشت به خنده باز می شد ،ولی
برای حفظ ظاهر گلويی صاف كردم و حق به جانب به تيله های مشکيش خيره
شدم
449

رمان اختصاصی انجمن نویسا www.Nevisadl.com

من خيلی هم مظلومم؛ بعد روش خودش ديگه چه روشيه؟امير لبخند دل نشينی زد و كتش رو پوشيد و با شيطنت خاصی نگاهم كرد
االن نگم بهتره ،باالخره االن فضا بازه نمی طلبه ،يه چيزايی مخصوص فضایخصوصيه !
از اين بی پروايش خون به صورتم دويد و احساس كردم كه گرما از تمام
صورتم بيرون ميزنه ،لبم رو محکم گازگرفتم و موندن رو جايز نديدم و به
سرعت از كنارش رد شد
به تير غيب گرفتار شی مستانه ،اين چه طرز سوال پرسيدن و حرف زدنه !در همين حال كه به جون خودم غر می زدم نزديک بود كه تعادلم رو از دست
بدم ،اما با اصرار فراوان از افتادنم جلو گيری كردم و احساس كردم كه صدای
خنده ی امير حسين توی گوشم پيچيد ،دوست داشتم سمتش برگردم و
حالوت صورتش رو وقتی كه می خنديد رو سير تماشا كنم ،اما حيف كه حيا
اجازه نمی داد .
جلوی در ورودی خانوم ها ايستادم و دستی روی سينه ام كه ضربان قلبم رو
راحت می شد حس كرد ،گذاشتم و دم عميقی گرفتم و داخل شدم .و اولين
صندلی خالی كه دور از ديد بقيه بود رو پيدا كردم و نشستم .با دست هام
خودم رو باد می زدم و به شدت احساس گرما می كردم اما نمی تونستم منکر
شنيدن اون حرف های شيرين بشم و لبخند نزنم .
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برای جلو گيری از نقل محافل شدن ،سعی كردم توجه كسی رو به خودم جلب
نکنم به همين خاطر خودم رو با گفتگو با دخترهای فاميل مشغول كردم .
اما از خواهش دلم نمی تونستم چشم پوشی كنم و گه گاهی جلوی در می
رفتم و اميرحسين رو كه كنار عماد ايستاده بود رو از زير نگاهم رد می كردم و
اون هم گاهی اين نگاه نافرمان رو غافل گير می كرد .
زمانی كه شام رو دادن و داشتم برای خودم برنج می كشيدم برای سر زدن و
كنجکاوی نگاهی به قسمت مردونه انداختم و اميرحسين هم متوجه من شد و
سمتم اومد و بدون جلب توجه نگاهی به بشقاب دستم انداخت و لبخندی زد و
به آرومی زمزمه كرد
فرار نکنه بشقابت؟ و اينکه كم از ما فراری باش ،يادت باشه من تو گرفتنفراريا يد طواليی دارم .
شما هم يادتون باشه ،هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد ...طاووس خانم هندوستانم بمونه برای ماه ...بدون اينکه بگذارم امير بی پروای امشب حرف هاش رو كامل كنه به داخل
قسمت زنونه رفتم و با همون يک كفگير برنج از كنار ميز غذاها رد شدم تا
كمی از هيحان درونيم كم بشه
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خاله وقتی متوجه بشقاب خلوتم شد خودش بشقاب رو از دستم گرفت و برام
يک بشقاب رنگی پس آورد .
تا آخر مراسم سعی كردم كه جلوی نگاه اميرحسين آفتابی نشم ،چون از اين
پسر بی پروای امشب حسابی خجالت می كشيدم .
جلوی در كنار خاله ايستاده بودم تا از مهمون های كه عزم رفتن می كردن
تشکر و خداحافظی كنم ،بين اين جمع عماد و اميرحسين هم به چشم می
خوردن و در كمال تعجب امير رو كنار بابا و ماهان می ديدم و همين باعث شد
كه ابروهام باال بپره ...گرفت و برام يک بشقاب رنگی پس آورد .
تا آخر مراسم سعی كردم كه جلوی نگاه اميرحسين آفتابی نشم ،چون از اين
پسر بی پروای امشب حسابی خجالت می كشيدم .
جلوی در ،كنار خاله ايستاده بودم تا از مهمون های كه عزم رفتن می كردن
تشکر و خداحافظی كنم ،بين اين جمع عماد و اميرحسين هم به چشم می
خوردن و در كمال تعجب امير رو كنار بابا و ماهان می ديدم و همين باعث شد
كه ابروهام باال بپره ...
به قسمت جذاب عروس كشون رسيديم ،همه ی ماشين ها رديف شدن و بوق
بوق كردن! ماهان هم كه راننده بود آهنگ شادی رو بلند كرده بود و بوق بوق
كنان در حال سبقت گرفتن از ماشين ها و رسيدن به ماشين عروس بود .
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من هم با خوشحالی چراغک های رنگی رو از پنجره به بيرون تکون میدادم.
ماشين امير بغلمون قرار گرفت و دستی برای بابا تکون داد و بابا هم متقبال
جوابشو داد .بعد هم با لبخند به ماهان گفت :
خيلی پسر خوبيه ها !ماهان نيم نگاهی از آيينه وسط به ماشينهای عقب انداخت :
آره ،پسر خوبيه !سرم رو پايين انداختم و مشغول ور رفتن با گوشه ی لباشم شدم ،انگار كه
اصال حرفی زده نشده .
جو خيابون رو كامال تغيير داده بوديم .جوری كه ماشين های متفرقه هم به
شاديمون لبخند میزدن ،شايد توی دلشون آرزوی خوشبختی میكردن .مثل
من ،كه خوشحاليم حدی نداشت !
خوشحال بودم .نمی دونم از كی؟ نمی دونم اين خوشحاليم دقيق از چه زمانی
شروع شد ،اما هرچی كه هست من دوست دارم و نمی خوام هيچ وقت اين
خوشحالی رو از دست بدم .
گل با گلدون پر آب زنده است ،شايد حکايت منم شده گل ،كه قطعا با وجود
كسی اينقدر شادابم و حاال حاال ها قصد پژمرده شدن هم ندارم .
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با لبخند به اطراف نگاهی می انداختم كه ناخودآگاه نگاهم فقط خيره به
ماشين كناری می شد .حتی چشمهام هم ديگه دست از نگاه كردن بر نمی
داشتن .يه جورايی به اين نگاه كردن می خوان عادت كنن .و چه عادتی بهتر از
اين ...
بعد از كلى دور دور كردن باالخره جلوى خونه بخت سارا و فرهود ايستاديم.
فقط فاميل هاى نزديک بودن به اضافه امير و عماد كه دور تر ايستاده بودن و
با ماهان صحبت می كردن .خاله فرهود رو در آغوش گرفت و به اين ترتيب
گريه كردن ها شروع شد ،چشمهای من هم اشکى شد ،واقعا جاى خالى مامان
رو حس می كردم .نوبت به من رسيد ،سارا رو سخت در آغوش كشيدم
خوشبخت بشى خواهرىصداى سارا از بغض مى لرزيد
قربونت بشم انشاا ...قسمت توبا شوخى ضربه اى به بازوش زدم و "انشاا"...ی زير لب گفتم كه باعث خنده
ى سارا شد
خب ديگه خيلی هندى شدبه سمت فرهود رفتم
خوشبخت بشى فرهود جان ،هميشه مثل ماهان دوستت داشتم454
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چشمکى زد
چاكرم آبجىفاصله گرفتم و گوشه اى ايستادم تا بابا و ماهان هم خداحافظى كنن
امير نزديکم شد و با صداى آروم توام با شيطنت گفت :
انشاا ...قسمت من و شما مستانه بانوگونه هام سرخ شد .بابا و ماهان اومدن و بعد از راهى كردن عروس و داماد و
دعا كردن براى خوشبختيشون هر كس به خونه ى خودش رفت .من اما فکرم
پيش نگاه هاى امير و صحبت هاش كه امشب لحن خاصى داشت جا موند .
اينقدری درگيرش بودم كه تا چهار صبح تو جام غلت می زدم و خوابم نمی
برد ،اين رو خوب می دونستم كه امير واقعا مرد زندگيه و هر كسی باهاش
ازدواج كنه زن خوشبختيه ...
چون ديشب دير خوابيده بودم ،فردا تا ظهر خوابيدم .ساعت نزديک دوازده بود
كه با صدای زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم .پوفی كشيدم و بدون اينکه
ببينم كيه با صدای خواب آلودی جواب دادم .
الو؟با صدای بم و مردونه ای كه تو گوشم پيچيد از جا پريدم و نشستم و بی
حواس دستی تو موهام كشيدم و مرتبش كردم !
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سالم خانم ،وقت خواب !با اين حرفش حسابی خجالت كشيدم و به خودم لعنت فرستادم كه اينقدر دير
خوابيدم! سعی كردم خونسرديم رو حفظ كنم .
سالم آقا امير ،خوب هستين؟خنده ای كرد و با خوشرويی جوابم رو داد .
ممنون بانو ،شما خوبی؟ممنون .چند ثانيه گذشت و هيچ كدوم حرفی نمی زديم .با جون و دل به صدای نفس
هاش كه از پشت خط به گوشم می رسيد ،گوش می دادم .سرفه مصلحتی
كرد .
مستانه جان !با اين طرز صدا كردنش دلم هری ريخت .چيزی نگفتم كه خودش ادامه داد :
زنگ زدم كه بگم...امروز بعد از ظهر مامانم مياد تهران كه به خاله تون سریبزنه و معذرت خواهی كنه كه نتونست تو عروسی شركت كنه و اينکه ...اينکه...
راستش ...می خواد تو رو هم ببينه !
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اينقدر با شرم اين حرف رو زد كه يه لحظه به عقلش شک كردم! نه به اون بی
پروايی های ديشب نه به خجالت كشيدن های امروز ...باز هم چيزی نگفتم كه
ادامه داد :
راستش اينجور كه مامان گفت ،با خاله ميان خونه شما ،خاله رو كه میشناسی اصال خبر نمیده وقتی میخواد جايی بره ...گفتم زنگ بزنم كه يه وقت
جايی نری ،مامان اينا تقريبا ساعت پنج اونجان .
با عالمت سوال بزرگی كه باالی سرم بود به ديوار رو به رو زل زده بودم و سعی
می كردم حرف های امير رو بفهمم! نمی دونستم چه جوابی بدم! در آخر
"باشه" ای گفتم و سر و ته قضيه رو هم آوردم و بعد از خداحافظی قطع
كردم .
بعد از قطع كردن تازه فهميدم چه كاری كردم! حاال چی كار كنم امروز با
مامان امير!؟ دو دستی زدم تو سرم و به خودم ناسزا گفتم و سمت آشپزخونه
رفتم تا صبحونه بخورم .بعد از صبحونه يه دوش سريع گرفتم و تند تند حاضر
شدم .
دقيقا ساعت پنج بود كه زنگ در به صدا در اومد ،آب دهنم رو قورت دادم و
صلواتی فرستادم تا از استرسم كم بشه .
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در رو باز كردم و با سری پايين منتظر شدم .دقيقه ای بعد با خانم مسن و
شيک پوشی مواجه شدم كه كپی برابر با اصل امير بود ...انگاری امير رو زن
كرده بودن .
لبخند خجولی زدم و زير لب سالم محجوبی كردم .با لبخند من رو در آغوش
كشيد .بغلش بوی مامان می داد! بی اختيار بغض كردم كه زياد طولی نکشيد!
از بغلش بيرون اومدم :
خوب هستين؟ خوش اومديدلبخند دل نشينی چاشنی صورتش كرد .
فدای تو دختر گلم .و بعد آروم تر گفت :
می دونستم سليقه امير من حرف نداره ...همون لحظه خاله كه برای باز كردن بند كفشش خم شده بود صاف ايستاد و
بعد از سالم و احوال پرسی های معمول ،به داخل دعوتشون كردم .
مامان امير كه اسمش ثريا بود ،اينقدر زن شوخ و صميمی و خون گرمی بود
كه تو همون چند ساعت حسابی بهش احساس نزديکی می كردم و واقعا
دوستش داشتم .از تصور اينکه قراره عروس اين خانواده بشم لبخندی رو لبم
نشست ...
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***
يک هفته ای از روزی كه ثريا جون رو ديدم می گذشت و تو اين يه هفته ،امير
هر روز بهم زنگ می زد و حالم رو می پرسيد و گاهی يه كم از برنامه ها و كار
هاش برام می گفت ...هر روز بيشتر از قبل بهش وابسته می شدم و حاال خوب
اسم اين حس بينمون رو می دونستم ...از عشقم بهش مطمئن بودم و می
دونستم كه با هم خيلی خوشبخت می شيم .
پتوی روی تخت رو كنار زدم و خودم رو برای خواب آماده میكردم كه چند
تقه به در زده شد" ،بله"ای گفتم و منتظر به در اتاق چشم دوختم ،در باز شد
و ماهان از الی در سرك كشيد :
اجازه هست؟اوه! چه مبادی آدابی شده بود! همين رو به زبون آوردم و ادامه دادم :
بيا تو خودت رو لوس نکنداخل شد و در رو پشت سرش بست :
اگه خوابت مياد يه وقت ديگه مزاحم بشماين ديگه باور نکردنی بود! صندلی رو از پشت ميز تحرير بيرون كشيدم و
برگردوندم ،به صندلی اشاره میكردم :
از كی تعارفی شدی داداشم؟ بيا بشين !459
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خندهاش گرفت :
خواستم تحويلت بگيرماروی تخت نشستم و شکلکی درآوردم ،لبخند دندون نمايی زد و بعد دوباره
جدی شد .نه! انگار موضوع مهمی پيش اومده بود ،موشکافانه نگاهش كردم :
چيزی شده؟نگاهش خيره به گل فرش بود ،حتی پلک هم نمیزد ،تو همون حالت سر
تکون داد ،خودم رو جلو كشيدم و لبهی تخت قرار گرفتم :
چی شده؟سرش رو باال آورد و نگاهم كرد ،بیمقدمه گفت :
با نيوشا حرف زدمهزار فکر همزمان به ذهنم اومد كه يکيش جواب منفی نيوشا به ماهان بود.
سرم رو كج كردم :
خب ...يک چشمش رو تنگ كرد و سرش رو خاروند :
همين ديگه! حرف زدم ...حاال نوبت من بود كه چشمم رو تنگ كنم :
460
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ماهان! نتيجه !...نفس عميقی كشيد :
راستش ...میدونی؟ تو اين مدت خيلی بهم شناخت پيدا كرديم ،حتی نيوشاهمه چيز رو به خانوادهاش گفته و يکبار خودم با پدرش صحبت كردم ،میتونم
به جرات بگم برای هم مناسبيم
لبهام رو غنچه كردم و شونه باال انداختم :
پس معطل چی هستی؟ برو خواستگاری كن ديگهغمزده نگاهم كرد :
آخه نيوشا فکر میكنه تو از اون خوشت نمياد ،میگه دوست ندارم واردخانوادهای بشم كه حتی يک نفر از اعضای اون خانواده من رو نخوان ...
چشمهام رو گرد كردم و ميون حرفش پريدم :
اين تصورات خود نيوشاس ،چه دليلی داره كه حسم بهش نفرت باشه؟نگفتم نفرته ،يه جور بیميلی ،يا چه میدونم ...چشمهام رو ريز كردم :
نه داداشم اين چيزا هم نيست ،اصال برو ازش بپرس از كجا به حسم پیبرده؟ چه رفتار بدی باهاش داشتم كه به اين نتيجه رسيده؟
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تکيه داد :
پرسيدمو جواب؟گوشهی لبهاش رو پايين كشيد :
گفت چون ديگه باهام مثل سابق رفتار نمیكنه ،اصال بهم زنگ نمیزنه،میگفت برای ختم مامان اومده ولی تو حتی نرفتی بازديدش رو پس بدی ،تو
كه هميشه تولدش رو تبريک میگفتی حتی با يه پيام خشک و خالی هم
بهش تبريک نگفتی ...
تند تند پلک زدم :
ماهان من تولد تو رو بهت تبريک گفتم؟سرش رو به چپ و راست تکون داد
تولد بابا رو چی؟باز هم همون حركت رو انجام داد .بغض كردم :
روزهای بدی رو میگذروندمماهان دستش رو به عقب پرتاب كرد :
نه منظورش قبل از فوت مامان بود462
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سرم رو كج كردم :
من هم همون قبل از فوت مامان رو میگماز روی صندلی سر خورد و مقابلم روی زمين نشست و نگران پرسيد :
چرا خواهرم؟اين دوكلمه حرف محبت آميزش برای من و ماهانی كه هميشه تو عالم خواهر
و برادری با هم جنگ داشتيم خيلی زياد بود ،احساساتم تحريک شد و بهش
اعتماد كردم :
يه چيزی بگم قول میدی باور كنی؟از كنجکاوی اخم كرد و سرش رو تکون داد ،من هم از روز اولی كه اون اتفاقات
برام افتاده بود تا روزی كه پيش حاجيان بريم همه رو مو به مو براش تعريف
كردم .ناباور بهم زل زده بود و مبهوت گوش میداد ،حرفم كه تموم شد
پرسيد :
اين همه اتفاق بيخ گوش من افتاده و من نفهميدم؟با افسوس سر تکون دادم ،دوباره پرسيد :
سر به سرم كه نذاشتی؟ از رو فيلم برام تعريف نکردی؟دلخور رو برگردوندم :
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میدونستم باور نمیكنی ،اصال هم میتونی از فرهود بپرسی هم میتونی بامن بيای بريم پيش حاجيان ،تازه از اميرحسين هم میتونی بپرسی
كالفه دستی تو موهاش كشيد و در حالی كه چشمهاش از تعجب گرد شده
بود حالتش رو عوض كرد و چهارزانو نشست؛ میدونستم با خودش درگير شده
و سعی داره حرفهام رو باور كنه ،نفس صدا داری كشيدم و گفتم :
يادته در مورد قفل مغازه و اينکه چجوری شکست ازتون پرسيدم؟سر تکون داد
اونو برای صندوق میخواستم .يادته تو ماشين از خونه خاله بر میگشتيم درمورد قدمت خونه پرسيدم؟
باز هم سر تکون داد
تحت تاثير حرفهای اون مرده اشراقی بود كه سوال كردم ...چرا به من چيزی نگفتی؟ !ناراحت شده بود يا غيرتی؟
گفتم باور نمیكنی ،مثل همين االنحاال اون صندوق كجاست؟-امير گفت دفنش كردن
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اخم كرد :
امير كيه؟همون امير حسينابرو باال برد و "آهان"ی گفت ،بعد اخم كرد :
مگه پسر خالهاته؟طلبکار چشم درشت كردم و "برو بابا"ای نثارش كردم كه به موهاش چنگ
زد :
وای مستانه كاش بهم نمیگفتی ،ديگه زندگی كردن تو اين خونه اذيتممیكنه
شونهی چپم رو باال انداختم :
خب با بابا صحبت كن خونه رو عوض كنهسرش رو به راست متمايل كرد و از گوشهی چشم نگاهم كرد و چشمک زد :
اگه نکرد چی؟! اصال به چه بهونهای؟ !روی زانو خم شدم و دستهام رو تو هم قالب كردم :
خب وقتی من و تو ازدواج كنيم بابا اين خونهی درندشت رو میخوادچيکار؟
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منتظر جواب بودم ولی ماهان تو فکر غرق شده و ساكت بود ،ناگهان فکری به
ذهنم رسيد :
يه كاری هم میشه كرد !توجهاش بهم جلب شد :
میتونيم بگيم اينجا رو بفروشه و با پولش دو تا خونه بخره ،هم برای تو همبرای خودش ،اصال نزديک هم بخره كه بتونيم به كارای خونهی بابا برسيم و
شام و ناهار براش آماده كنيم
دستی تو هوا تکون داد :
حاال كو تا برای تو خواستگار بياد؟زبونم رو روی لبم كشيدم و آب دهنم رو قورت دادم :
مامان اميرحسين با خاله اون هفته اومده بودن خونهامونچشمهاش رو درشت كرد و با تعجب و اندكی خشم سر تا پای من رو نگاه
كرد :
چشمم روشن! چرا تو خودسر شدی؟ !انگشتم رو به طرفش گرفتم :
-حرف نزنـــا! و اال از نيوشا بدم مياد
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و مچ دستم رو چرخوندم و به زمين نگاه كردم :
ديگه خود دانیابروهاش تو هم گره خورد و لبهاش غنچه شد :
اوه اوه اوه! آتو گرفت ...طلبکار خودم رو لوس كردم :
از من گفتن بود ،بايد باهام همکاری كنیدستهاش رو به نشونهی تسليم باال برد :
باشه بابا باشهلبخندی از پيروزی زدم :
آفريناخم كرد :
اوهو ...دور بر ندارهـــا ،چون طرف رو ديدم و به نظرم معقول اومد هيچیبهت نگفتم
در جوابش فقط خنديدم .
***
(ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا ) www.nevisadl.com
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با پشت دستم ،دستی به پيشونيم كشيدم تا موهای لجوجی كه به پيشونيم
چسپيده بودن و آزارم میدادن رو كنار بزنم ،می خواستم هر چه زودتر آشپزی
رو تموم كنم و برم دوشی بگيرم .
مرتب به جون ماهان و راه های پيشنهاديش غر می زدم ،به پيشنهاد ماهان
برای اينکه بتونيم رای پدر برای فروش خونه رو بزنيم بايد يک شام مفصل
درست كنيم و در يک جمع گرم خانوادگی اين بحث رو پيش بکشيم و به
عقيده ی ماهان يک جمع گرم خانوادگی تشکيل نمی شد مگر با يک ميز
غذای رنگارنگ .میدونستم بابا خيلی اهل اين حرف ها نيست و ماهان بيشتر
به خاطر خودش میگه ولی اونقدر دليل آورد كه تسليم خواسته اش شدم و
تصميم گرفتم قرمه سبزی با چند نوع ژله و كيک درست كنم و يک ميز رنگی
برای شام بچينم ،باالخره كار آشپزی و ژله ها و پختن كيک رو تموم كردم و
لباس هام رو برداشتم و سمت حموم راه افتادم با گرفتن يک دوش دوباره حالم
جا اومد .لباس مناسبی پوشيدم و پايين رفتم تا آب چای رو هم آماده كنم.
پدر هميشه عادت داشت قبل از خوردن شام چای بنوشه .ماهان زودتر از بابا به
خونه اومد يک سره سمت آشپزخونه رفت و می خواست به همه چی ناخنک
بزنه ،كه به زور از آشپزخونه بيرونش كردم و با هم چند بار هماهنگ كرديم كه
چطور مسئله رو با پدر مطرح كنيم .
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باالخره بابا اومد و بعد از خسته نباشيد گفتن و عوض كردن لباس هاش ،دور
هم چای خوريدم و مرتب با ماهان چشم و ابرو رد و بدل می كرديم ،كه بابا
مشکوك به ما نگاه كرد
اتفاقی افتاده؟فنجونم رو زمين گذاشتم و گلويی صاف كردم
نه چه اتفاقی پدر من؟بابا شونه ای باال انداخت و نگاهش رو بين من و ماهان چرخوند و من اخمی به
ماهان كردم كه لبخندی زد و به من اشاره كرد
واال پدر اتفاق شکم گرسنه منه كه دخترت زحمت بکشه بهش برسه .پدر خنديد و من سری از روی تاسف تکون دادم و فنجون ها رو جمع كردم و
آروم ،طوری كه فقط ماهان بشنوه زمزمه كردم :
میرم ميز رو بچينم ،ولی تو شروع می كنیماهانم متقابال با صدای آرامی گفت :
من نمی گم بعد شام تو هم باش باهم موضوع رو مطرح می كنيم .چشم غره ای به ماهان رفتم و با لب های كيپ شده ام به آشپزخانه رفتم تا
ميز رو بچينم .
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اول از همه ژله ها ی رنگی رنگی رو روی ميز چيدم .چون من خيلی اهل
شيرينی و ژله ام .با لبخند نگاه از ژله ی پرتقالی گرفتم و به سمت اجاق گاز
رفتم .
پلو رو روی ديس برگردوندم .و روش رو با طالی سرخ و زرشک تزئين كردم .به
به عجب پلويی شده بود .
قرمه سبزی رو هم كه نگو ،با رنگ تيره اش عجب به سفره رنگ داده بود .
دوغ و نوشابه گاز دار رو هم داخل پارچ كه با يخ پر شده بود ريختم .يه شب
كه نوشيدن نوشابه گاز دار ايراد نداره كه ،داره؟
دستهام رو به هم كوبوندم و به طرف پذيرايی رفتم .ماهان و بابا مشغول
تماشای فوتبال بودن .به گمونم دوتا تيم خيلی معروف بازی میكردن ،چون به
سختی از تلويزيون دست كشيدن .من خودم عاشقم فوتبالم ،اما مامان خدا
بيامرز فوتبال دوست نداشت و مدام غر می زد كه چيه سه نفری مثل مجسمه
خيره شدين به يه زمين سبز رنگ و يه توپ سفيد اون وسط !
وقتی می ديد ما سه نفر فوتبال می ديديم ،اون هم از بيکاری می رفت سر
وقت كالف های رنگی و بافتنی می كرد .
به به آبجی چيکار كردی .عاليه .می ترسم انگشتام هم بخورم !با لبخندی كه روی صورتم سايه افکنده بود به ماهان نگاه پر مهری انداختم .
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راست می گه بابا ،خانم شدی ،وقت شوهر دادنتهبا اين حرف بابا چشمهای درشت شده ام رو بهش دوختم كه صدای خنده ی
بلند ماهان بلند شد .موضع خودم رو از دست ندادم و لبخندی زدم و يک
ليوان نوشابه برای خودم ريختم .
من تا وقتی زنده ام بيخ ريشه خودتم بابا جونماهان لبهاش رو غنچه كرد :
آره بابا جون ،مستانه از اونجايی كه ترشی ليته دوست داره ،می خواد برهعضو ليته ها بشه
بابا خنديد من اما دلخور صداش زدم :
ماهان !شکلکی برام درآورد و به غذا اشاره كرد كه يعنی مشغول شيم .
خالصه شام رو هم با خنده و شادی خورديم .قطعا می تونم بگم كه يکی از
بهترين شبای زندگيم بود .بعد از شستن ظروف ،با يک سينی چای به پذيرايی
رفتم و كنار بابا نشستم .بايد موضوع رو باهاش در ميون می ذاشتم .
به صفحه ی تلويزيون خيره شده بودم و منتظر يه فرصت خوب بودم .نگاهم به
گوشهی صفحه تلويزيون خيره شده .بازی يک يک بود و بابا از اين تساوی
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ناراحت بود و اگه من اين موضوع رو بيان می كردم قطعا جواب منفی می
گرفتم .
تسبيح آبی رنگی كه روی ميز كنار مبل بود رو برداشتم و مشغول صلوات
فرستادن شدم .به يک دقيقه نرسيد كه ديدم صدای داد و فرياد بابا و ماهان
كل فضای خونه رو پر كرد .ماهان با هيجان صداش رو آزاد كرد :
اينه ،گل زدن .لبخند پيروزمندانه ای زدم و صبر كردم دو دقيقه وقت اضافی كه داور گرفته
بود هم تموم بشه .دونه های آبی رنگ تسبيح رو يکی يکی رد می كردم كه
آرامش عجيبی سرتاسر وجودم را نوازش می كرد .فاتحه ای زير لب برای
شادی روح مامان خوندم و كنترل رو با برداشتم و انگشت اشاره ام دكمه قرمز
رنگ رو لمس كرد .سر ماهان تند به طرفم چرخيد :
چرا خاموش كردی مستانه؟ !با لبخند نمايشی به ماهان نگاه كردم
ماهان جان ،بازی تموم شد ديگه ،بابام االنا می خواد بخوابهماهان كه تازه متوجه منظورم شد گفت :
آهان آره .خوب شد كه خاموش كردی آبجی گلملبخندی مصنوعی مهمون لب هام كردم و به بابا زل زدم
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چه خبر بابا جون ،كارا خوب پيش می ره؟بابا دستی به صورتش كشيد
شکر خدابا ترديد به ماهان نگاه انداختم و گلوم رو صاف كردم :
امروز يکی از دوستای دبيرستانيم رو ديدم ...ماهان با شعفی ساختگی همراهيم كرد :
خب؟خب اينکه می گفت خونهاشون رو فروختن و با پولش دوتا خونه گرفتن؛ همبرادرش رو سر و سامون دادن هم خودشون صاحب يه خونه ی نوساز نقلی
شدن
انگار تازه توجه بابا جلب شده بود .چشمهاش رو ريز كرد :
خب؟خب ...خب فکرشون خيلی خوب بوده ،وقتی كه دوستم تعريف میكرد باخودم گفتم چرا ما اين كار رو نکنيم؟ ماهان هم كه اگه خدا بخواد سر سامون
بگيره نياز به خونه داره ،عروس رو كه نمی تونه ببره تو چادر ،ما هم اينجا رو
میفروشيم و ...
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نذاشت ادامه بدم :
فکر فروختن اين خونه رو از سرتون خارج كنيد ،من با مادرتون كلی خاطرهدارم .به هر ديوارش كه نگاه می كنم ،خاطره ها جلوی چشام زنده می شن
دستهام شل شد و كنار بدنم افتاد :
آدما نبايد تو گذشته بمونن بابا .بعضی خاطره ها فقط آدم رو افسرده میكنن .يه كمی به فکر خودتون باشيد بابا .
سيبک گلوی بابا باال و پايين رفت :
سخته .اين خونه رو با كلی زحمت و مشقت كشيدن خريديم .مامانت تا ديروقت سوزن می زد و منم كار گری می كردم .من برای ماهان خونه می خرم
اما اينجا رو نمی فروشم
خودم رو جلو كشيدم و به بابا نزديک شدم :
خواهش می كنم بابا ،ما سه تا اين خونهی بزرگ رو میخوايم چه كنيم؟مامان بود تو اين خونه هم رفت و آمد بود مهمون داشتيم جای وسيع به
دردمون میخورد ،اما میبينيد كه مامان نيست همه به ندرت ميان يا اصال
نميان .
بابا كالفه دستی به صورتش كشيد كه ماهان اينبار لب از لب جدا كرد
بابا فکر نکن به خاطر خودم میگم ،اما مستانه بد هم نمیگه .474
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بابا چند دقيقهای تو سکوت نگاهش خيره به گل قالی بود ،بعد از جا بلند شد
من بايد فکر كنم***
صبح با انرژی زياد از خواب بلند شدم ..زندگی باالخره روی خوشش رو به ما
هم نشون داد! از تخت جدا شدم و به سمت دستشويی رفتم تا وضو بگيرم و
نماز قضا شده ام رو به جا بيارم .
ديشب تا نيمه ها بيدار بودم و توی اينترنت چرخ میزدم .نتيجه اش هم همين
دير از خواب بلند شدن ها !
وضو گرفتم و قامت بستم و نمازم رو بجا آوردم .سر سجاده روی مامان جلوی
چشمم پديدار شد ،مادری كه شايد اون هم از اين خوشحالی ما خوشحال بود.
با اينکه كنارمون نبود اما واسطه گر خوبی بين ما و خدا شده بود .جانمازم رو
جمع كردم .گوشيمو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم .
اينترنتم روشن بود و پيام ها می اومد و من هم همچنان در حال آبجوش
درست كردن بودم .صدای زنگ گوشيم بلند شد .به طرف گوشی رفتم و با
ديدن اسم امير با خوشحالی جواب دادم :
سالم !سالم خانوم! روز بخير475
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لبخندی به پهنای صورتم زدم :
عليک سالمخوبی؟ چه خبر؟خوبم .خبر هم كه سالمتی .مکثی كردم و ادامه دادم :
میتونم يه سوال ازت بپرسم؟جون دلم؟لب پايينم رو گاز گرفتم تا از هيجاناتم كم بشه :
تو چرا هميشه صبح ها اينقدر زود بيدار میشی؟خنده ی بلندی كرد كه مجبور شدم ولوم گوشی رو پايينتر بيارم :
خودت چرا اينقدر زود بيداری بانو؟با نگاه به ساعت كه نه رو نشون میداد خنديدم :
انتظار داری نه هم خواب باشم؟خنديد .
-پس چطور میگی من زود بيدار میشم؟ انتظار داری تا دوازده بخوابم؟
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از سوتی ای كه دادم به خنده افتادم ،اونم با خنده ی من خنديد .
خب حاال ...تو سکوت به صدای نفسهای همديگه گوش میداديم ،اين سکوت رو دوست
داشتم ،حس خوبی بود .اين كه كسی كه پشت تلفنه و حرفی برای گفتن نداره
اما از طرفش هم دل نمیكنه .با صدای امير به خودم اومدم .
راستش زنگ زدم كه بگم ...مامانم تو اين هفته زنگ میزنه تا با باباتصحبت كنه .
با اين حرفش قلبم فرو ريخت .هول شدم و همونطور كه دستم رو به گردنم
میكشيدم ،به تته پته افتادم .
ام ...باشه ...من ...من به بابا میگم .از هول شدنم به خنده افتاد و من برای بار هزارم تو دلم قربون صدقهاش
رفتم .
ساعتی بعد وقتی جوابی رو كه به اميرحسين داده بودم مرور كردم ،خودم هم
خندهام گرفت .من دقيقا بايد چی رو به بابا میگفتم؟ !
***
فردا صبح ،زود تر از هميشه از خواب بيدار شدم و بعد از بار گذاشتم خورشت،
به طرف بازار به راه افتادم .بايد لباس میگرفتم و برای مراسم خواستگاری
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خودم رو آماده میكردم .با سارا همه چيز رو در مورد خودم و امير بهش گفته
بودم ،حاال سارا خوشحال همراهيم میكرد و تمام بازار رو زير پا گذاشتيم ...
همه چيز های مورد نظر رو گرفته بوديم و فقط لباس مونده بود كه هرچی
میگشتيم چيزی كه باب ميلم باشه پيدا نشد .در آخر وقتی كامال نا اميد شده
بودم ،كت و شلوار آبی روشن و بسيار زيبا و خوشدوختی ،از ويترين مغازه ای
بهم چشمک زد .دست سارا رو كشيدم و وارد مغازه شديم .خيلی گرون بود
ولی میارزيد .
بعد از تموم شدن همه ی خريد هام به خونه برگشتم .بوی خورشتم كل خونه
رو برداشته بود سری به آشپزخونه زدم و زير غذا رو خاموش كردم .به طرف
اتاقم رفتم وسايل ها رو روی تختم ريختم و خودم هم لباس های بيرون رو در
آوردم .خسته شده بودم ،به طرف كمدم رفتم و لباسی بيرون كشيدم .داخل
حموم شدم ،االن يه دوش چند دقيقه ای خيلی میچسبه .بعد از دوشم
سراسيمه لباس هام رو پوشيدم و پايين رفتم تا سفره رو آماده كنم .ولی تو
لحظه ی آخر زنگ زدن به سارا رو به سفره آماده كردن ترجيح دادم .به سمت
تلفن رفتم و روی مبل كنار ميز تلفن نشستم .شماره ی سارا رو گرفتم .بعد از
چند بوق گوشی رو ورداشت :
جانم مستانهسالم سارا ...خواستم ببينم رسيدی يا نه؟ امروزم حسابی بهت زحمت دادم478
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خنده ای كرد :
چه حرفا ،چقد تعارفی شدیريز خنديدم كه گفت :
میگم مستانه امروز به بابات همه چی رو بگو نذار بمونه واسه لحظه ی آخربا حرف سارا غم زده به يه نقطه ای خيره شدم :
آخه چی بهش بگم؟فکری كرد و گفت :
بگو امروز عمه زنگ زده گفته مادر اميرحسين شمارهی شما رو گرفته برایامر خير زنگ بزنه ...
بد فکری هم نبود! لب زدم :
باشه امروز میگمآفرين دختر خوبلبخندی زدم و چند دقيقه ديگه هم باهاش حرف زدم .بعد از حرف زدن با
سارا به ساعتم نگاه كردم .سراسيمه بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم .گذر
زمان رو حس نکرده بودم .زنگ آيفون به صدا در اومد .با قدم های تند رفتم و
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دكمهی آيفون رو زدم .بعد از چند دقيقه بابا و ماهان با شوخی داخل خونه
شدن ،جلو رفتم :
سالم ...خسته نباشينبابا درحالی ك به طرف سرويس می رفت تا به دست و صورتش آبی بزنه
گفت :
ممنون دخترم ...چه بوهايی هم راه انداختیاز تعريف بابا ذوق كردم .به طرف ماهان چرخيدم و بابا هم داخل سرويس شد
توهم خسته نباشی ...هر چند میدونم هيچ كاری نميکنیو بعد ريز ريز خنديدم .ماهان در قابلمه رو باز كرد و بو كشيد :
مادر مربوطه زنگ فرمودند ...در قابلمه رو بست و با ابروهايی كه باال برده بود ادامه داد :
چقدر هم سريع دست به كار شدنچند لحظه طول كشيد تا متوجه حرف ماهان بشم ،از آشپزخونه به بيرون
سرك كشيدم و وقتی از نبود بابا مطمئن شدم پرسيدم :
جواب بابا چی بود؟ماهان از گل كلم ترشی ای كه تو پياله و روی ميز بود برداشت :
480
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اولش گفت بهتون خبر میدم ،بعد از من پرسيد چيکار كنم؟ كه گفتمدوست فرهوده و میتونه ازش كمک بگيره ،زنگ زد به فرهود و اونم از وجنات
آقا اميرحسين تعريف كرد و اينکه چقدر پسر خوبيه و فالن !...
گل كلم رو تو دهنش گذاشت و همراه با ملچ ملوچی كه من رو هم برای
ناخنک زدن به ظرف ترشی تحريک میكرد ،ادامه داد :
بعد دوباره از من مشورت گرفت كه گفتم نظر خود مستانه رو بپرسانگشتش رو ليسيد :
حاال قراره امشب نظرت رو بپرسه و فردا بهشون جواب بده كه كی برایخواستگاری شرفياب بشن
مشتم رو باال بردم و خواستم ضربه ای به ماهان بزنم كه صدای در دستشويی
متوقفم كرد ،ماهان خنديد و از آشپزخونه بيرون و به طرف باال رفت .بی توجه
به حضور بابا دنبال ماهان راه باال رو پيش كشيدم و وقتی وارد اتاق شد و من
رو پشت سرش ديد لب به اعتراض باز كرد :
كجا؟! میخوام لباس عوض كنم ،برو بيروندر رو بستم و به در تکيه دادم :
چرا همونجا به بابا نگفتی كه من موافقم؟ حاال من چجوری بهش بگم؟ماهان يک چشمش رو تنگ و دستش رو كنار سرش باال و پايين كرد :
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میگفتم ،ضايع نمیشد؟"نچ"ی گفتم و درمونده نگاهم رو به زمين دوختم ،ماهان از بازوم گرفت و من
رو كنار كشيد ،در رو باز كرد و به بيرون هدايتم كرد :
حاال فعال برو بيرون لباسم رو عوض كنم ،برات يه فکری میكنمو در رو بست .يعنی چی؟! با اين كار رسما من رو از اتاقش بيرون كرد؟! با
حرص مشتم رو روی در كوبيدم و پايين رفتم .
بابا پشت ميز نشسته و از ظاهرش اينطور بر میاومد كه تو فکر غرق شده،
ديگه نمیتونستم بهش نگاه كنم ،از كابينت ظرفهای غذا رو بيرون كشيدم كه
انگار متوجه شد كه مقدمات شام رو آماده میكنم ،به پشتی صندلی تکيه
داد :
فعال گرسنه نيستيم بابا ،بيا بشين كارت دارمقلبم ريخت ،من كه میدونستم چه كاری داره! با پاهايی لرزون پشت ميز
نشستم و سعی كردم خودم رو به عادی و از همه چيز بیخبر نشون بدم :
جانم بابا؟ چيزی شده؟به چشمهام زل زد :
-كی خانم شدی كه من متوجه نشدم؟
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يه جوری شدم! حسی بين غم و خوشحالی رو تجربه كردم ،لبخند گذرايی زدم
كه بابا نگاهش رو به گلدوزی روميزی دوخت :
امروز خيلی دلم گرفت !مغموم به بابا نگاه كردم ،آهی كشيد و ادامه داد :
وقتی امروز يه خانمی زنگ زد و ازم خواست اجازه بدم برای خواستگاری ازتو بيان ،دلم گرفت! به خودم گفتم خواستگاری از دختر من؟ مستانهی من؟
مستانه ای كه تا همين چند وقت پيش هنوز تصوير كودكیهاش جلو چشمم
بود؟ يعنی مستانهی من بزرگ شده كه حاال خواستگار داره؟
از حرفهای بابا بغض كردم ،خودش هم انگار بغض داشت ،سرش رو باال آورد و
تو چشمم زل زد :
انگار همين ديروز به دنيا اومده بودی ،چقدر زود بزرگ شدیاشک تو چشمم حلقه زد و بیاجازه از روی گونههام سر خورد و پايين ريخت،
دست بابا روی دستم نشست :
جای مادرت االن خاليه ...شايد اگر مادرت بود راحت تر بهت میگفت ،بلدنيستم مقدمه چينی كنم ،آمادگی خواستگار داری؟ يعنی ...
كالفه دست به صورتش كشيد و با خنده گفت :
اصال چی دارم میگم؟! به ما نيومده مقدمه بچينيم483
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اينقدر با مزه گفت كه من هم خندهام گرفت ،اشکم رو پاك كردم كه بابا نفس
عميقی كشيد و گفت :
امروز يه خانمی زنگ زد و خودش رو مادر اميرحسين معرفی كرد،اميرحسين ،دوست فرهود ...
سر تکون دادم :
میشناسمبابا چند لحظه ای نگاهم كرد و بعد موشکافانه نگاهم كرد :
از كجا؟هول شدم ،نمیدونستم چی بگم؟ اولين چيزی كه به ذهنم رسيد رو به زبون
آوردم :
چند باری با سارا و فرهود بيرون رفته بوديم اتفاقی ديدمشبابا سرش رو ريز تکون داد :
پس از همون جا تو رو ديده ،من فکر كردم تو عروسی فرهود ديدتتسکوت كردم ،بابا دست چپش رو پشت تکيه گاه صندلی گذاشت و
انگشتهاش رو تو هم قالب كرد :
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اتفاقا من حرفهام رو با فرهود زدم ،از همون شب عروسی فرهود هم مهرشبه دلم نشسته ،ولی میخوام نظر خودت رو بدونم ،تو نظرت چجور پسريه؟ دلم
میخواد رك و پوست كنده ،بدون تعارف بگی .از جملهی هر چی شما بگی هم
متنفرم ،چون من حرفم رو زدم
دستهام به معنی نمیدونم از هم باز كردم :
پسر معقولی به نظر مياد ،جدی ،با اراده ،حامی ...با كلمهی آخری كه از دهنم خارج شد بابا قهقهه زد :
پس دلت باهاشه ،پدر فالن فالن شدهاز خجالت سرم رو تا آخرين حد ممکن به سينه چسبونده بودم ،بابا همچنان
میخنديد كه ماهان سر رسيد و با ديدن ما از بابا پرسيد :
دير رسيدم؟ تنهايی بازجويی كردين؟ بدون من؟ !دلم میخواست تا اونجايی كه میخورد ماهان رو زير مشت و لگد بگيرم و فن
هايی رو كه تو اين مدت كنار گذاشته بودم رو روش پياده كنم ...
***
"دانای كل "

يکسال گذشت ...
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بعد از مراسم خواستگاری مستانه ،زمزمههايی از خواستگاری ماهان شد .حاال
ديگر پدرش به اين باور رسيده بود كه هرگز نمیتواند تنها در آن خانه زندگی
كند .
بعد از چند ماه آن خانهی مرموز به فروش رفت و كسی كه خانه را از پدر
مستانه خريداری كرده بود قصد نوسازی آن را داشت و مستانه بيم از آن
داشت كه نکند با كوبيدن خانه جنيان آواره شده و بار ديگر به سراغش بيايند.
به همين منظور بار ديگر نزد حاجيان رفتند ،حاجيان به آنها اين اطمينان را
داد كه مستانه از گزندشان در امان خواهد بود چرا كه با دعاها و سورههايی كه
مستانه خوانده به نوعی دور خود حصاری از ايمان كشيده و اگر قول بدهد در
انجام فرايض دينی كوتاهی نکند جنيان هرگز به سراغ او نخواهند رفت .
بعد از يکسال با كمک اميرحسين از دكتری كه از آشنايان اميرحسين بود
برگهی مرخصی استعالجی برای دانشگاه برد و توانست به ادامهی تحصيل خود
برسد .
در اين فاصله به خواستگاری نيوشا رفتند و بعد از مقدمات عقد و نامزدی ،قرار
بر اين شد كه عروسی خواهر و برادر در يک شب انجام شود .
پدر مستانه با كمک خواهر خود و خالهی بچهها بار از آن منزل بسته و به
خانهی جديد نقل مکان كردند .
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كارگرها آخرين بسته را داخل ماشين باربری گذاشتند و رفتند ،مستانه اما
ميان خانهی خالی ايستاده بود و بغض كرده به ديوارش نگاه میكرد.
اميرحسين كه بيرون منتظر مستانه ايستاده بود ،حاال نگران داخل آمد و با
ديدن مستانه وسط سالن خالی از اثاث آرام صدايش كرد :
مستانه؟ به چی زل زدی عزيزم؟صدايش در خانه اكو میشد .مستانه آرام به طرفش برگشت ،اميرحسين با
ديدن چشمان اشکی اش دست دور شانههای مستانه انداخت ،مستانه با
صدايی لرزان و مغموم گفت :
دلم برای اين خونه تنگ میشه اميراميرحسين بازوهايش را نوازش كرد :
هر اومدنی يه رفتنی دارهمستانه بیتوجه به حرف اميرحسين ميان هقهق گريه هايش ناليد :
اينجا خونهی كودكی هام بود ،از اينجا خيلی خاطره دارم ،وای امير باورمنمیشه كه خيلی راحت از اينجا رفتيم
اميرحسين لبخندی زد :
ميای خونهی خودم اونجا برات خاطره میسازم ،قول میدم ديگه از اونجانری
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صدای كوبيدن در از طبقهی باال شنيده شد ،مستانه ترسيده دست روی
سينهاش گذاشت و به اميرحسين نگاه كرد :
نکنه دوباره اومدن؟ !اميرحسين قهقهه زد ،صدای خندهاش در فضا پخش شد :
نه عزيز من ،نيومدن! پنجرهی اتاق ماهان باز بود احتماال باد زده بسته شدهمستانه روی پلهها نشست :
ديگه مارگزيده شدم ...با يادآوری آن روزها چيزی در ذهنش جرقه زد :
راستی امير؟اميرحسين كنارش روی پله نشست :
جانم؟مستانه با ترديد پرسيد :
قضيهی اون دختره ...صنم !...اميرحسين دستش را دور شانههای مستانه انداخت :
جوون تر بودم و اون موقع نسبت به االن كم تجربه تر ،سه نفر بوديم ،من وعماد و فرهود .دخترك چشمهاش سبز يکدست بود و شديد آدم رو جذب
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میكرد ،شيطون بود ،با اينکه اين همه درد داشت و جن ها حتی تا مرحله
تسخيرش پيش رفته بودن ،خنده از لبش كنار نمیرفت .به فرهود حق
میدادم كه عاشقش بشه .برای دانشگاهش از تهران رفته بود به رشت .از
خوابگاه خوشش نمیاومد كه ای كاش میاومد ...
نگاه مستانه به دست اميرحسين افتاد كه مشت شده بود و رگ های دستش
بيرون زده بود .اميرحسين ادامه داد :
پدرش يک خونه نزديک دانشگاه براش اجاره كرده بود ،برگشت تهران و اونموند و درداش ...شب اول هی صدای تکون خوردن صندلی چوبی توی خونه رو
میشنيد ،از شبای بعد ماجراها بدتر میشد ،به فرهود گفته بود تو آينه عکس
يکی ديگه رو میبينه ،صدای باز شدن شير آب میشنيد اما هيچكس رو
نمیديد ،صدای حركت پايی رو از سقف چوبی میشنيد .اينا رو با خوش بينی
عاليش گذروند و تا اينکه يه روز صدای بازی بچه هايی رو از باالی سقف
شنيد ،از نردبون باال رفت و بچه ها رو ديد كه بازی میكردن ،به سمتشون
رفت و هنوز بهشون نرسيده بود كه يک زنی رو ديد كه داشت موهای سفيد
دختری رو شونه میزد و گريه میكرد ...زن سرشو برگردوند و سمتش رفت،
اما صنم ترسيد و خواست فرار كنه كه گردنبندش كه توش عکس
خانوادگيشون بود همونجا جا موند .همون موقع به فرهود زنگ زده بود و همه
رو تعريف كرد .يک هفته از اون روز میگذشت كه دخترك خبر فوت همه ی
اعضای خانوادهاش رو شنيد .برگشت تهران و داغون شد وقتی بهش گفتن
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خودكشی با قرص برنج بوده،مادرش توی غذای پدرش و برادرش و خواهرش
ريخته بود و بعد از اونا خودشو دار زده بود .شبونه همه رفتيم پيشش،
نمیدونستم صنم من رو دوست داره وگرنه نمیذاشتم كار به جايی بکشه ،من
لعنتی فقط تو جو جن گيری بودم و غرق سوژهی جذاب زندگيم بودم .
يه روز كه با فرهود دعواشون شده بود بهش گفت و فرهود هم از من ناراحت
شد .اتفاقهايی كه برای تو افتاد ،برای اون هم افتاد اما من بعد از حرفهای
فرهود ديگه نمیخواستم كمکش كنم .اون نتونست دووم بياره و رفت ،پليس و
پزشکی قانونی اومد و عامل مرگ سکته قلبی اعالم شد ،جسد دخترك رو
خودمون دفن كردم ،كسی رو نداشت! بعد از مراسم ،شادی نامه اش رو بهم داد
كه قبل از رفتنمون به رشت بهش داد و گفته بود بده به امير حسين ،تو
نامهاش از عشقش میگفت و من موندم عذاب وجدان از عشقی بی فرجام كه
خودم قاتل جونش شده بودم .بعد هم كال اين كار رو كنار گذاشتم ...
مستانه از شنيدن سرنوشت صنم آه كشيد كه اميرحسين او را به خود فشرد :
اگه كنجکاويت تموم شده بريم من فقط امروز میتونم كمکتون كنممستانه از جا برخاست ولی ناراحتی را از يادآوری اين موضوع ،در عمق چشمان
اميرحسين میخواند .برای اينکه او را از اين حال بيرون بکشد ،پشت چشم
نازك كرد :
حاال يه روز برای من مرخصی گرفتی ها !490
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اميرحسين به دنبالش از جا بلند شد :
صبر كن! تو هم قراره وارد همين كار بشی ،اونوقت میبينم برای يه مرخصیچطوری بال بال میزنی ...
سپس مستانه را به طرف خود برگرداند :
دقت كردی چقدر نامردی؟مستانه پرسشگر نگاهش میكرد ،اميرحسين دلخور توضيح داد :
تا امروز يه بار ابراز احساسات نکردی ،بابا يه چيزی بگو دلم خوش باشهمستانه لبخند دلنشينی زد :
گفتی هر اومدنی يه رفتنی داره ،اما به شرط اينکه با پا باشه !اميرحسين هاج و واج نگاهش كرد ،چيزی از حرف مستانه دستگيرش نمیشد،
اينبار مستانه بلند خنديد :
ولی من با دلم ميام خونهی تو! اگر هم روزی رفتم ،دلم پيشت میمونه ...قلب اميرحسين از هيجان به طپش افتاده بود .چيزی شنيد كه مشعوفش كرد
و در كسری از ثانيه مستانه را به خود فشرد ،آنچنان كه گويی قصد دارد
مستانه را وارد وجود خوش كند .
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پايان ...
1396/06/22

كانال تلگرام رمانکده
https://telegram.me/Romankade
ساخته و تهيه شده توسط انجمن نويسا
http://nevisadl.com
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