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پشت چراغ قرمز ایستاده بودم و باران نرم نرمک روی شیشه
ی ماشین می نشست ،دلم برای دیدنش سر ناسازگاری
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برداشته بود و ولوله ای عجیب به جانم افتاده بود ،دستم روی
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فرمان ماشین ضرب گرفته بود و صدای موزیک شادی را تا

M
A

انتها زیاد کرده بودم تا صدای غرغرهای مامان مرضیه را کمتر
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بشنوم ،نمی دانست این دل الکردار زبان نفهم حرف حساب
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حالیش نمیشود و اگر میشد دور آن دو گوی آبی رنگ خمار
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را خیلی وقت پیش خط میکشید .از همان روزی که برای

@

اولین بار حرف دلم را با غرور مردانه ام تاخت زده بودم و
جوابش شد یک “نه” به تمام معنای زهرآگین ،که روزم را
چون شب تار ،سیاه و سوت و کور کرده بود.

اما امروز برای چندمین بار باز هم مصرانه داشتم بر سر خواسته
ام پای فشاری میکردم و بالخره هر طور شده دلش را بند
خودم میکردم ،مرد پا پس کشیدن و جا زدن نبودم ،از بچگی
چیزی را که میخواستم تا به دستش نمی آوردم ،خواب و
خوراک نداشتم ،خصوصا چیزی که ناز و ادا داشت و سخت به
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دست می آمد.

N

اهل ناز کشیدن و ناز خریدن هم نبودم ،با روش خودم جلو
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میرفتم و مطمئن بودم بالخره روزی به دستش می آوردم،
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این را به دل وا مانده ام قول داده بودم .اصال در ذهنم نمی
گنجید زندگی بدون او را.
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O
از جنگیدن هراسی به دل نداشتم و این به نظرمDلذت پیروزی
@
را دوچندان میکرد .هر چه او بیشتر از من دوری میکرد،
انگار سر نخی را میکشد که به من وصل شده است ،بیشتر
برای به دست آوردنش لجاجت به خرج میدادم.

چراغ که قرمز شد پا روی پدال گاز فشردم و حاج بابا کنار
دستم کمی به جلو مایل شد و تشر مامان را با جان و دل
خریدم.
_آروم تر برو بچه ،مگه سر میبری؟
ابرویی با شیطنت باال انداختم.

E
_نه دیگهO،دارم عروس می برم.
N
حاج بابا با همانM
Aمحو پشت محاسن سفیدش ،دانه های
تبسم
Eی موزیک را کم کرد.
Mصدا
تسبیح را لمس می کرد و
I
Yجدت بی خیال عروس
_انشاهلل عروستم می بری بابا جانA،سر
N
ما شو.
O
D
به این شوخی او بلند و پر صدا خندیدم و سرعتم را@
کم کردم.
_حاجی من چیکار به عروس شما دارم ،خودش چوب میکنه
الی آستین من!

مامان مرضیه صدایش غیض دار بود و لحن شماتت بارش رو
به حاج بابا بود.
_حاال کو تا عروس بردن شازده پسرت حاجی! اگه از من
میشنوی داریم خودمون رو بیشتر از این سبک می کنیم ،اون
دختر راضی بشو نیست ،این خط این نشون.
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لبخندم ناخودآگاه جمع شد و جایش را به یک گره کور و

N
ی ام داد .اصال دلم نمیخواست به این
عمیق روی پیشان
M
A
کنم ،گاهی آدم باید بیخیال حقیقت
حقیقت تلخ حتی فکر M
E
I
Aکه دلش میخواهد ،گاهی
میشد و راهش را میرفت ،آن طور
Y
دوست داری تا حقیقتی
حقیقتی که پیش رویت بود را بیشتر
N
O
که از راه عقل به زبان جاری میشد .
D
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من حقیقت را سالهاست در یک جفت چشم آبی خمار دیده
بودم ،حتی اگر انکارش را به زبان آورده بود.

صدایم کمی تحلیل رفته بود از هراسی که عقل به دلم
میریخت.
_حاال می بینی چطور راضیش میکنم ،پسرت رو خیلی
دست کم گرفتی مرضی خانوم.
_چه می دونم واال ،مرغت از بچگی به پا داشت ،توی کتت
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نمیره اون دختر اگه برات ارزش قائل بود همون سری قبل بله

N
هم عین مادر خدابیامرزش حرفش دو تا
رو داده بود ،اون
M
A
نمیشه.
M
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I
مصلحت اندیش دنبال حرف
حاج بابا با همان لحن آرام و
A
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خودش.
مامان را گرفت ،اما به شیوه و اصول
O
D
@ و اجبار
_پسرم قبال گفتم ،االن هم میگم ،وصلتی که با زور
سر بگیره ،عاقبت خوشی نداره ،حواست باشه ،نباید مجبورش
کنی به چیزی که دلش رضا نیست ،دو صباح دیگه خودت

پشیمون میشی ،اگه خیری در این وصلت هست خدا جورش
میکنه.
سکوت کرده بودم و این سکوت انگار حکم تایید داشت برای
مامان که باز هم با حرص ادامه میداد.
_آره واال ،این همه دختر خوب و نجیب توی این شهر ریخته،
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دست گذاشته روی آسو ،به خدا همین فرشته دختر داداشم،

N
Mی مونه ،خانوم ،با کماالت ،تحصیل کرده،
عین یه دسته گل م
A
Mا داره ،هر روز هم براش خواستگار
کلی هم واسه خودش برو بی
E
I
Aیخواد از زندگی؟ یه دختر
خوب پیدا میشه ،مگه یه مرد چی م
Y
همه چی تموم و خانواده دار.
N
O
عصبی و کالفه از شنیدن حرف های تکراریDاو دنده را با
@
خشونت عوض کردم و مثل خودش صدایم را باال بردم.

_بس کن مامان ،حضرت عباسی چقدر می تونی این حرفها
را توی گوش من تکرار کنی؟ خودت خسته نشدی؟ مثال داریم

میریم مراسم خواستگاری ،بعد تو هنوز قفلی رو دختر
داداشت؟ هیچ اجباری هم در کار نیست ،آسو با خواست
خودش قبول میکنه ،اگه شده هزار بار دیگه این راه گز کنم،
می ارزه به دیدن یه نگاهش.
نگاه خیره ام را از صورت حرصی مامان درون آینه گرفتم و از
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O

ماشین جلویی سبقت گرفتم.

N
گفتن بود ،از تو نشنیدن ،فقط ببین شاهرخ...
_باشه ،از من
M
A
Mنشان بود.
مکث کوتاهش پر از خط و
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Aداری می بری خواستگاری
_این دفعه ی آخره که من و برمی
Y
N
اسمش هم به زبون
آسو ،جوابش هر چی بود دیگه حق نداری
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بیاری.
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یک دستم دور فرمان مشت بود و دست دیگرم مشت شده
روی پایم قرار داشت ،می دانستم این بار هم موفق نخواهم

شد را از خر شیطان پایین بیاورم و مادرم هم این را به خوبی
به صورتم می کوبید .
_مگه ما مسخره ی تو و آسو شدیم ،هر بار هلک و هلک راه
بیوفتیم بریم خونه عموت واسه خواستگاری و دست از پا دراز
تر برگردیم؟
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نگاه کالفه ام را به قطرات نرم باران دادم و هوای حبس شده

N
Mی بیرون فوت کردم و باز هم دندان روی
در ریه هایم را حرص
A
Mکلنجار رفتن با اعصاب من بود و
جگر گذاشتم ،امشب وقت
کاش مادرم این را می فهمیدE.
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 Nنیست ،بهت گفته
_همین االنش هم کم حرف پشت سرمون
O
 Dآخرین باره
باشم ،دفعه ی بعدی در کار نیست ،من و بابات
@
داریم با دلت راه میایم ،بعد نگی نگفتی!

_کوتاه بیا مرضیه خانم ،انشاهلل که هر چی خیره پیش میاد،
حاال که اومدی دیگه اوقات تلخی نکن.

باز هم بابا بود که میانجیگری میکرد تا کار من و مامان به
بحث و دعوا کشیده نشود.
_وا مگه من چی گفتم؟ دارم نصیحتش میکنم ،میگم خودش
رو عالف این دختر عموش نکنه ،بد میگم؟
_نه خانوم درست میفرمایی ،ولی کار دل نصیحت و موعظه
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بر نمیداره!
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با دیدن دکه ی گلفروشی کنار خیابان سرعتم را کم کردم و

M

وقتی نزدیک تر شدم ،کنار آن توقف کردم.
_این جا وایسادی چیکار؟
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بابا اجازه نداد حرفی بزنم ،میدانست که از دست مامان شاکی

@

شده ام و هر آن طوفان به پا خواهم کرد ،به همین دلیل
خودش زودتر به حرف آمد .
_میخواد گل بگیره دیگه!

_گل میخواد واسه چی! هر دفعه که میریم باید گل ببریم؟
این کارها چه معنی داره؟ فقط خودمون سبک میشیم.
دندان روی هم ساییدم و با فکی منقبض شده از خشم از
ماشین پیاده شدم .خون در رگ هایم از حرص و غضب به
جوش و خروش آمده بود و حال خودم را نمی فهمیدم ،خیر
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سرم امشب شب خواستگاری بود ،میخواستم این بار رسمی

N

تر مراسم برگزار شود ،بار قبل فقط مامان و بابا رفته بودند،
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بدون اینکه من همراهشان باشم ،اما این بار تفاوت داشت،
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میخواستم خودم با او صحبت کنم ،در حضور خانواده ها.
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نفسم را تند و پر حرص بیرون دادم و هوای نمناک و بارانی را

O
 Dکاسه شود،
با ولع به ریه هایم کشیدم تا کمی التهاب درونم
@
وارد گلفروشی شدم ،با کمک فروشنده ی جوان دسته گلی از

رزهای قرمز را انتخاب کردم و کمی معطل شدم تا آن را آماده
کند .رایحه ی گل ها عجیب به اعصاب و روانم آرامش داده
بود.

هزینه را که حساب کردم ،دسته گل را گرفتم و از دکه بیرون
زدم ،باران شدت گرفته بود ،یقه ی اورکت مشکی رنگ را باال
دادم و با قدم های بلندی خودم را به ماشین رساندم و قطرات
درشت باران با ضرب روی شیشه ی ماشین می نشست ،سریع
سوار شدم ،بی خیال درآوردن اورکت نمناکم شدم و پشت
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فرمان نشستم .

N

داخل ماشین گرم بود و نفس های تندم ریتم منظم تری
گرفت.
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گذاشتم و اخم مامان مرضیه
دسته گل را روی صندلی عقب
A
را نادیده گرفتم و ماشین را به راه Y
.N
انداختم
O
Dاما به خاطر
خانه ی عمو فاصله زیادی با خانه ی ما نداشت،
@

خریدن گل مسیرم را کمی دور تر کرده بودم ،دیگر خبری از
غرغرهای مامان نبود و تا رسیدن به خانه ی عمو در سکوت

سنگینی به سر می برد ،مطمئن بودم بعد از پیاده شدن من

از ماشین برای خرید گل ،حاج بابا با او صحبت کرده است تا
کمتر روی اعصاب نداشته ی من یورتمه سواری کند.
خیلی طول نکشید که ماشین را جلوی در پارک کردم و با
فشردن زنگ ،به خاطر بارش بارانی که تازه کمی بند آمده بود
در فورا به رویمان باز شد .باران بند آمده بود و از روی شیروانی
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هنوز قطرات آن روی زمین چکه میکرد ،با قدم های محکم

N

و قاطع حیاط کوچک و با صفایی که عمو با گلهای زیبای
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درون باغچه به آن صفا و صمیمیت خاصی داده بود ،را طی

M

کردیم.
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از پله ها پشت سر پدر و مادرم باال رفتم و دسته گل درون

O
آنقدر رسمی و
دستم کمی باعث معذب شدنم بود ،تا به حال D
@
اتو کشیده پا به این خانه ای که از بچگی حکم خانه ی پدری
را داشت ،وارد نشده بود.
خانه ی کلنگی که از پدر بزرگ به ارث رسیده بود و حاج بابا
هیچ وقت ادعایی بر آن نداشت وقتی عمو صادق راضی به

فروش آن نمیشد و با عالقه ی خاصی از خاطرات دوران بچگی
اش در این خانه ،محافظت میکرد ،بچگی ما هم برمیگشت به
همین خانه ی نمای آجری و فرسوده و آن زیر زمینی که ده
ها پله را باید طی میکردیم تا در آن جا آسوده خاطر بازی
کنیم.
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قبل از این که پله ی آخر را هم باال بروم ،در باز شد و قامت

N

عموصادق در چهارچوب در نمایان شد و به پیشواز آمد و با
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خوش رویی خوش آمد گفت و اما چشم من در پی دیدن آن
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دو گویی مست و خمار ،دو دو میزد .انگار دیدنش این بار
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لطف دیگری داشت که نفهمیدم چطور به عمو دست دادم و
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پس از سالم و احوالپرسی های معمول پشت سر آنها راه
افتادم ،اما با قدم هایی کوتاه و منتظر.

@

وقتی او را ندیدم ،بیش از این غرورم اجازه نمیداد این پا و
آن پا کنم تا بیاید و دست گل را از دستم بگیرد ،ناچار پوفی
کردم گل ها را روی میز پیانو گذاشتم و گره اخم پررنگی که

بین ابروهایم جا خوش کرده بود را نمی توانستم باز کنم ،از
این که نادیده ام گرفته بود حرصی شده بودم ،انتظارش داشتم
اما این دل المصبِ گرفتار حالیش نمیشد و هر بار برای این
رفتارهای سرد او صدها دلیل و برهان احمقانه می یافت و در
مقابل عقل و غرورم قد علم میکرد و یقه جر میداد و خون
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به پا میکرد.

N

اورکت نم دارم را از تن بیرون آوردم و روی دسته ی مبل
گذاشتم.
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روی مبل نشستم و تمرکزم رو بهAحرف های عمو و حاج بابا
Y
دادم ،اما کنترل پاهایم
که حول کار و بار رستوران می چرخید،
N
O
Dیک شده ام
که روی زمین ضرب گرفته بود و اعصاب تحر
@
دست خودم نبود ،من داشتم با غرورم می جنگیدم و این برای
منی که از نظر همه خدای غرور و تکبر بودم ،بعید به نظر
میرسید.

چند دقیقه ای دندان سر جگر گذاشته بودم و در سکوت ظاهراً
داشتم به صحبت های آنها گوش میکردم و بالخره این مامان
مرضیه بود که حرف دلم را به زبان آورده بود و حواسم را چهار
دونگ به عمو دادم تا جواب بدهد.
_آقا صادق ،آسو جان خونه نیستن؟ نمی بینمش !
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رفتار عمو کمی به هم ریخته بود و لبخند هایش از روی

N
 Mرا خوب می توانستم از چهره ی پکرش
ناچاری و اجبار ،این
A
بخوانم.
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Aید و جان من داشت باال
دستی به ته ریش گندم گونش کش
Y
Nی و شرمندگی به
می آمد برای آن جوابی که با مکث طوالن
O
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زبان آورد.
@
_چی بگم واال مرضیه خانم ،هنوز نیومده.
_کجا رفتن؟

ممنون بودم از مامان برای سواالتی که خرخره ام را چسبیده
بودند و به حرمت بزرگترها باال نمی آمدند.
_گفت یه سر میره به خاله اش سر بزنه ،گویا حالش مساعد
نبود ،اما میاد ،تا شما یه چای میل کنید ،اون هم برگشته.
آن حجم از سکوت و خودخوری داشت خفه ام میکرد و لحن
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عصبی ام را به شدت کنترل کرده بودم تا باال نرود .
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_این وقت شب؟ توی این هوا با کی میاد؟

M

E
I
A

نگاه عمو صادق مستأصل بود و از توان من خارج بود مراعات
کردن این حجم از بی توجهی.
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_ الزم بود امشب اونجا باشه؟ دکتر بود یا پرستار؟!

@

حاج بابا لب گزید و عمو صادق سری به تأسف تکان داد.
_نه پسرم ،نگران نباش قول داده خودش رو برسونه.
_خالشه پسرم ،کسی رو نداره ،آسو جان مثل دخترش
میمونه ،حق داره.

این را مامان مرضیه با لحنی که فقط من می توانستم غیضش
را بفهمم گفت ،نمک روی زخم پاشیدن کار همیشگی او بود،
اگر نیش و کنایه نمیزد که مامان مرضیه نبود.
از درون داشتم آتش میگرفتم و خون در رگ هایم به جوش
خروش افتاده بود و مسخره شده بودم!

E
O

هجوم خون به صورتم را به خوبی حس میکردم ،تنم گر

N
Mو آشفته از جا بلند شدم ،اگر اینجا می
گرفته بود ،عصبی
A
Mک می کشید .به سمت در رفتم و
ماندم قطعا کار به جای باری
E
I
Aکجا میری شاهرخ؟ گفتم.
در جواب مامان مرضی که می گفت
Y
N
_همین جام.
O
D
و در حالی که در را باز میکردم با خود زمزمه کردم@.
_پوستم کلفت تر از این حرف هاست مرضی خانوم ،اگه
میخواستم جا بزنم تا حاال زده بودم.

پا به ایوان گذاشتم و هوای سرد و مرطوب را نفس کشیدم،
نفس های داغ و ملتهب ام مه آلود در هوا می پیچید و کم کم
محو میشد.
دستم را درون جیبم کردم بسته ی سیگار را بیرون کشیدم،
با ضربه ی آرامی به سر آن یک نخ بیرون آوردم و پر غیض

E
O

کنج لبم گذاشتم ،فندک استیل نقره ای را زیرش کشیدم و با

N

روشن شدن سیگار ،پوک عمیقی به آن زدم و دودش را

M
A

حرصی درون ریه هایم هول دادم.

M

E
I
 Aآن دود غلیظ را لحظاتی
بی توجه به سینه ای که میسوخت
Nیرم را به سینه ی
درون ریه هایم حبس کردم و ذهنYدرگ
O
متالطمم بند کردم.
D
@

خیره به شعله ی کم سوی نارنجی رنگ و گداخته ی سیگار،

به قطرات بارانی که روی سنگ فرش حیاط می نشست ،به
این زخم دیرینه ای که زیر همین درخت توت سر باز کرده
بود ،فکر میکردم.

اولین بار همین جا زیر همین درخت ،سفره ی دل وامانده ام
را برایش گشوده بودم ،تصویر گونه های رنگ به رنگ شده
اش ،چیزی نبود که هرگز گرد فراموشی رویش بنشیند.
وقتی گفته بودم ،دلم گیر سه پیچ داده روت ،نازک نارنجی!
و او لبش را نرم و لطیف به دندان گرفت و نگاه آغشته به

E
O

شرمش را بی رحمانه دزدید از چشم های بی پروا شده ی
من.

N

M
A

M

نمیدانست با آن آبی های بی پدرش چه به روز این دل بی

E
I
 Aترجیح داد و نگاه من به
صاحب آورده بود که فرار را بر قرار
Y
N
دنبال پر چادر رنگیش دل دل میزد.
O
D
@ساله ی
آن زمان او فقط نوزده سال داشت و منه بیست و پنج

کله شق با سری پر شر و شور اعتراف کرده بودم.
از بچگی دل باخته اش بودم ،از همان روزهایی که درون
کوچه با بچه های محل جنگ و دعوا راه می انداخت و پشت

من سنگر میگرفت ،همان روزهایی که دوچرخه ام را خراب
میکرد و من دل دعوا کردنش را نداشتم.
چه بر سرم آورده بود که فقط رام شده ی آن دو چشم خمار
بودم و بس!
سیگار به انتها رسیده بود و من فقط پوک اول را زده بودم و

E
O

به اویی که بی اجازه گریز میزد به خیالم ،فکر میکردم ،اویی

N
Mاز من دیر به خانه می آمد .اویی که رسم
که امشب برای فرار
A
Mگرفته بود ،چشم هایش یک چیز
ناجوانمردانه ای در پیش
میگفت و زبانش چیزی دیگر!E
I
A
Y
Nبه کجا؟ از من فقط
تا کی میخواست از دستم فرار کند؟ اصال
O
باید به خودم پناه میبرد و بس ،راه دیگری D
نداشت ،در این
@
مورد خودخواه بودم و از این خودخواهی ناشیانه لذت میبردم.

اصال انگار خیالش هم آب روی آتش بود که دیگر خبری از آن
جوش و خروش و خشم دقایق پیش نبود.

در که باز شد ،چشم هایم افسار پاره کرد و آن سوی حیاط
چشم می پاییدم ،زیر باران رگباری ،سریع در را بست و در
حالی که سرش پایین بود و حیاط را با گام های عجوالنه و
شتاب زده طی کرد ،نفس نفس میزد و باران چادرش را خیس
کرده بود و به تنش چسبیده بود ،هنوز من را ندیده بود،

E
O

نزدیک تر که شد ،ته سیگار را با غیض جلوی پایش انداختم

N

و او با دیدنش ایستاد و سر بلند کرد ،سردش بود و موهای

M
Aیر روسری لجاجت به خرج داده بودند
خیس و موج دارش از ز
M
قاب گرفته بود.
و نم دار و دلبرانه صورتش راE
I
A
 Yو پر حرف ،چسبیده
چشم های زاللش مثل همیشه غم دار
N
Dیش هم لرز
بود به نگاه گله مندم ،زیر باران می لرزید وOصدا
@
گرفته بود.
_سالم.
اخم هایم دوباره سر جایش برگشته بود ،عمیق و غلیظ ،خودم
هم نمی دانستم با دل المصب ام چند ،چندم؟

_و علیکم.
_چرا بیرون وایسادی؟
شانه هایش زیر چادر از سرما جمع شده بود و می لرزید ،باران
بر سرش می کوبید و برایش مهم بود چرا بیرون ایستاده ام؟
صدایم گرفته و پکر بود ،به غرورم بر خورده بود و این نادیده

E
O
اعصابم را متشنج می کرد.
گرفتن ها
N
_موش آب کشیM
دهAشدی ،بیا باال فعال ،وقت واسه سوال
M
پرسیدن زیاده.
E
I
من هم سواالت زیادی در سرم A
رژهYمی رفت که اگر نمی
N
پرسیدم ،همین امشب جان به سر میشدم.
O
D
پله ها را باال آمد و زیر سقف شیروانی ایستاد ،صدا@
ی کوبش
تند باران روی سقف سکوت بینمان را می شکست ،نفس

هایش هم لرز برداشته بود ،خیس و سرمازده پر چادرش را در
مشت میفشرد و مردمک چشم هایش ،بی قراری میکرد و به

همه جا سیر و سیاحت میکرد ،اال چشم های بی تاب و تحمل
من! من چرا سردم نبود؟ چرا در این هوا داشتم گر میگرفتم؟
چرا دلم لعنتی وار نگاهش را میخواست ،نگاهی که دین و
ایمانم را به تاراج برده بود و بی رحمانه دزدیده میشد!
لب از لب گشود ،زیر نگاه خیره ام ،سنگین و با وقار ،مثل

E
O

همیشه .این صدای آهنگین موسیقی شب هایم میشد،

مطمئن بودمN.
_ بریم داخل؟

M
A

M

E
I
 Aگرفتم ،صدایم زخمی و
تکیه ام را از نرده های فلزی ایوان
Y
N
گرفته از گلویم بیرون می آمد.
O
D
_برو لباست رو عوض کن ،میام.
@
چشمی گفت و از خدا خواسته ،به سمت در رفت و دل بی
طاقت من هم همراهیش کرد و مشتم فشرده شد.

می خواستم سرش داد بزنم ،میخواستم به خاطر این بی
توجهی امشب ،قیل و قال را بیندازم و بازخواستش کنم ،اما
تمام این ها را در مشت های به هم گره کرده ام ریختم و به
خود نهیب زدم ،مگه وکیل وصیشی مرد حسابی؟! و دلم جواب
دندان شکنی داشت برای عقلی که به دنبال سند و مدرک بود

E
O

و دل دل میکرد :برگ چغندر که نیستی! حق نداره به دلی

N

که به خودش گره زده ،بی توجه باشه و ادا بیاد.

M
A

چند لحظه بعد روی مبلی نشسته بودم و نگاه افسار گسیخته

M

E
I
A

ام را به سختی کنترل میکردم روی دختر عموی لجباز تر از

Y
N

خودم نلغزد ،دختری که ظاهراً حضور من را نادیده گرفته بود

O
D

و تمام توجهش سهم مامان مرضی بود و احوالپرسی های
معمول و کالفه کننده.

@

دیگر پیمانه ی صبر و تحملم داشت لبریز میشد که بالخره
حاج بابا به اصل مطلب پرداخت.

_خب آقا صادق ،این شازده پسر ما حرف تو کتش نمیره،
ریش و قیچی دست خودت ،شاهرخ رو خودت بزرگش کردی،
عین پسر خودته ،دم دمی مزاج و یک دنده ،می دونی که تا
به چیزی که میخواد نرسه ،دست بردار نیست .االن هم اگه
دوباره مزاحمت شدیم به خاطر این بود که خودش با آسو

E
O

بشینه و سنگ هاشون وا بکنه.

N

نگاهم حریصانه به چشم های دلربای او گره خورد ،دور از

M
A

چشم بزرگترها با شیطنت ابرویی برایش باال انداختم ،اویی با

M

E
I
A

خجالت رنگ می برد و رنگ می آورد و سر به زیر شد و این
دلبری هایش امانم را بریده بود.

Y
N

O
 Dبچه ها حق
_مراحمی داداش ،شما بزرگتری و به گردن این
@
دارین ،اصل ماجرا خودشون هستن که باید به صالح هم برن،
من با آسو صحبت کردم ،کی بهتر از پسر شما؟ دیگه تصمیم
با خودشون هست ،ما فقط یه راهنمایی از دستمون بر میاد

که کردیم ،الباقی دست جوونهاست.

نگاه آسو پایین بود و با استرس انگشت هایش را در هم می
فشرد ،این استرس و دلشوره اش به مذاقم خوش می نشست.
_دخترم برین یه جایی با هم صحبت کنید ،انشاهلل که خیره.
_انشاهلل.
صدای عمو که او را مخاطب قرار داده بود ،من را هم به خود

E
آورد و نگاهOخیره ام را که از او گرفتم با چشم غره ی مامان
N
M
شدم و کنج لبم باال رفت.
مرضی رو به رو
A
MجاEبلند شد و من هم با پررویی به
با حجب و حیای خاصی از
I
دنبالش روانه شدم ،فکر میکردمAبه سمت اتاقش برود ،اما
Y
N
من هم با یک تای
مسیرش را به سمت در خروجی کج کرد و
O
D
@ صحبت
ابروی باال رفته همراهیش کردم ،مثل اینکه قرار بود
هایمان در ایوان ادامه یابد.
کت و شلوار خاکستری رنگش اندام ریز نقشش را به خوبی به
نمایش گذاشته بود.

وارد ایوان که شدیم ،با سری فرو افتاده دست هایش را زیر
بغل زد و به قطرات تند باران خیره شد.
لبه ی کت اسپرت کرم رنگم را باال دادم و یک دستم به عادت
همیشه در جیبم فرو کردم .هوای مرطوب بارانی را به ریه
هایم کشیدم و خیره ی او شدم.

E
O

_فکر میکردم بخوای اتاقت رو بهم نشون بدی؟

N

M
A

بی مقدمه بدون آن که سرش را به سمتم برگرداند ،کالمش
زهر شد و نیشتر زد.

M

E
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_چرا دست از سرم بر نمی داری شاهرخ؟

Y
N

O
D

پلک روی هم فشردم ،برای شروع اصال جمله ی مناسبی را

@

انتخاب نکرده بود ،کاش از اینجا شروع نمیشد ،کاش
میگذاشت مثل آدم حرف بزنیم و این گره کور را با دست باز
کنیم ،نه با دندان!
_این رو میخوای؟

صدایش محزون بود ،یا شاید من ابلهانه دلم را بازی میدادم.
_فکر میکنم قبال درباره اش حرف زدیم!
_چرا نگام نمیکنی آسو؟ توی چشمام نگاه کن و بگو چی
میخوای از منِ بی همه چیز؟ میخوای قید این عالقه ی
کوفتی رو که از وقتی خودشناس شدم ،یقه ام رو گرفته بزنم؟

E
O
اختیار باال میرفت و لحنم شماتت بار بود.
صدایم بی
N
M
سر زندگیم بردارم بی مروت؟ اگه بگی
از
_میخوای دست A
M
بخوای شاهرگم رو بزنم ،میزنم،
نفست رو ببر ،می برم ،اگه
E
I
A
بی چک و چونه و حرف و حدیث.
Y
N
شده ام بود.
مکثم فقط به خاطر کنترل اعصاب تحریک
O
D
_اما نخواه که قیدت رو بزنم ،نخواه که از دستت @
بدم ،این تو

کتم نمیره ،پس زور بی خود نزن.

هنوز نگاهش میخ آن قطرات درشت باران روی زمین بود،
صدای غرش رعد و برق با صدای شکستن غرورم یکی شده
بود.
_من نظرم عوض نمیشه ،چرا اصرار داری حرف خودت رو به
کرسی بنشونی؟ تو مثل برادرمی ،از بچگی با هم بزرگ شدیم،

E
O

عین دوتا خواهر و برادر ،من نمی تونم تو رو به چشم دیگه ای
ببینم...

N

M
A

M

عصبی و بد اخم به بازویش چنگ زدم وادارش کردم به چشم

های خون دویده ام زل بزندE.
I
A

Y
N
حرصی و پر غیض در
با صدای خفه و فکی منقبض شده،
O
D
صورتش توپیدم.
@
_بس کن آسو ،این شِر و وِر ها رو تحویل من نده ،نمی دونم
چرا یهو حس خواهریت گل کرده ،اما اونقدر خر نیستم که
باور کنم ،کدوم خواهری واسه داداشش حجاب میگیره که تو

دومیش باشی ،این روسری که بیخ گلوت محکم کردی چیه؟
واسه برادرت اینجوری بقچه پیچ کردی خودتو؟! چرا نگات که
به چشمم میوفته رنگت میپره؟ چرا داری خودت رو گول
میزنی؟ چرا هر دفعه میخوام باهات دو کلوم حرف بزنم در
میری؟

E
O

آبی ها زاللش بغض دار و پریشان حال دو دو میزد در نگاه

N

به خون نشسته ام ،پر روسریش را گرفتم و دور مشتم پیچیدم،

M
A

سرش با زور جلو آمد و در یک سانتی صورتم قرار گرفت،

M

E
I
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نگاهش هراسان و حیران درون صورت عصبی ام به گردش

Y
N

درآمد و ترسش را به خوبی حس میکردم.

O
_تحمل من هم حدی داره نازک نارنجی ،صبرDو تحمل منو
@
با خودت امتحان نکن حضرت عباسی.
داغی نفس های تند و هراسانش روی پوستم می نشست و با
دلم سخت در جنگ و جدال بودم تا کنترل حرکاتم دست

خودم باشد ،که دست از پا خطا نکنم و آغوشی که سالهاست
در حسرتش می سوختم را به جبر و خشونت آغشته نکنم.
دستم هنوز بند روسریش بود و فاصله ام با او عقل هوشم را از
کار انداخته بود ،روی صورت حیرت زده و پر از بهتش نفس
حرصیم را رها کردم ،دست یخ زده اش را روی مشتم گذاشت

E
O

تا رهایش کنم ،تنش میلرزید و صدایش هم مکدر و بغض

N

آلود بود وقتی اسمم را درمانده و بی پناه هجی کرد و خون با

M
A

شدت بیشتری در رگ هایم جوش و خروش کرد.

M

_ش...اهرخ.

E
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Y
Nیر دندان فشردم و
پر غیض و عصیان زده ،لبم را به شدت ز
O
D
عاصی شده از رفتارش لب زدم.
@
_نکن.
انگار متوجه حرفم نشد و دستش روی مچ دستم به رعشه
افتاده بود ،جان مقابله با مشت های محکم شده ام را نداشت.

_چی؟
دندان روی هم ساییدم.
_اینجوری صدام نکن...
بی اراده و حیرت زده بود که باز زمزمه ی کشدارش
چهارستون دلم را لرزاند.

E
O

_شاهرخ!

N

M
_شاهرخ و درد! ای A
نجوری صدام نکن لعنتی که طاقت از کف
بدم ،درد و درمونM .
E
I
A
دستم از بند روسریش آزاد شد و میانYموهایم چنگ شد .نگاه
N
 Dپری داشت
Oدل
کالفه و پر تنشم را گرفتم ،امشب آسمان هم
که طوفان به پا کرده بود ،شبیه دل زبان نفهم من@.
صدایش رگه هایی غم انگیز به خود گرفته بود و حالش حال
ناخوشی بود.

_ما به درد هم نمیخوریم شاهرخ ،چرا اصرار میکنی؟ راه ما
خیلی وقته از هم سوا شده ،خواهش میکنم این و درک کن.
کلماتش سرب داغ می ریخت در رگ هایم ،از من می خواست
بی وفایی اش را درک کنم! درک این جمالتی که نمی دانستم
از کی میانمان سایه ی غول پیکری انداخته بود ،از توانم خارج

E
O

بود .صدای گرفته ام با زور از راه گلویم باال می آمد.

N
 Mسر زده ،که راهت رو سوا کردی؟ گفتی
_چه غلطی از من
A
دانشگاهت تموم بشه ،گفتم چشم .گفتی
صبر کن درس و M
E
I
 Aبند ازدواج و این قضایا
میخوای بری دنبال هنر و فعال در
نیستی ،گفتم عیب نداره صبر میY
 Nگفتی بیا با هم
کنم،
O
گفتم چشم ،هر
رستوران حاجی و رونق بدیم بعد شروع کنیمD ،
@
کاری خواستی نه نیاوردم ،چون فکر میکردم اول و آخر سهم

خودمی ،حاال داری حرف های تازه میزنی آسو ،قرار نبود
رفیق نیمه راه بشی ،تو چه مرگت شده؟

کاش می دانستم چه چیزی در آن تاریکی انتهای حیاط
توجهش را به خود جلب کرده است که دیدن آبی های زاللش
را از من دریغ می کند.
_آدمها وقتی بزرگتر میشن خیلی وقت ها جنس عالیقشون
تغییر میکنه ،از بچگی حمایتم کردی ،مثل یه برادر توی هر

E
O

شرایطی پشتم بودی و نذاشتی آب تو دلم تکون بخوره ،منو

N

به خودت و حمایت هات دلگرم کردی ،وابسته ات شدم ،فکر

M
A

میکردم حسم بهت از روی عشقه ،اما فهمیدم نیست،

M

E
I
A

نمیخوام به خاطر من اذیت بشی ،برام خیلی عزیزی اما...

Y
N

مکث کرد و این بار تیر خالص را به قلبم نشانه رفت.
_فقط به عنوان یه برادر...

O
D

@

گردنم تا کنار شقیقه رگ کشید و خون به صورتم دوید ،جمله
هایش هر کدام به تنهایی برای از پا درآوردنم کافی بود.

_بمون برام شاهرخ ،مثل سابق ،بذار کنارت حس امنیت
داشته باشم ،بذار فکر کنم هنوز مردی و مردونگی زنده است،
با این رفتارهای تند و خشن فقط منو از خودت دورتر میکنی،
بذار فکر کنم تنها مردی که می تونم روی خوبیش تا ته دنیا
حساب باز کنم بعد از بابا صادق ،تویی ...به خواسته ام احترام

E
O

بذار لطفاً.

N

نفسم به شماره افتاده بود از این بازی کثیفی که راه انداخته

M
A

بود ،از من میخواست برادرش باشم؟ منی که در آتش

M

E
I
A

خواستنش میسوختم؟ این عادالنه نبود.

Y
N

_اگه نخوام برادرت باشم نامرد زمونه ام؟ نظر من مهم نیست؟

O
حساب کردم ،طور
چطور میتونم به کسی که برای آینده روش D
@
دیگه ای نگاه کنم بی انصاف؟ از کی شدم برادر و خبر ندارم؟
اصال منه بی شرف کی برادری کردم در حقت که این بار
دومش باشه؟ من خواهر نخوام کیو باید ببینم آسو؟

سرش پایین افتاده بود و با انگشت های دستش بازی میکرد،
همان طور که با اعصاب من بازیش گرفته بود .
_من و ببخش شاهرخ ،ولی من نمی تونم جوابی به احساست
بدم.
بغض صدایش و آن لحن غریب تمام معادالت ذهنیم را بر هم

E
O

میزد و صدای باران روی شیروانی همراه با غرش آسمان

N
Mو من هنوز در پی نگاه گرم آسوی گذشته
کوبنده تر شده بود
A
Mپشت سر هم ردیف کنم برای یاوه
بودم تا هزار دلیل و برهان
E
I
های عقل و منطقم ،یاوه هایی کهAمیگفت :زور بی خود نزد
Y
خواد ،دیدی اشتباه
ی
شاهرخ ،اون هیچ رقمه تو رو نم
N
O
اشتباه بزرگ غلط
میکردی؟ دیدی کل عمرت داشتی توی یه D
میزدی؟ حالیته هیچ عالقه ای به تو نداره؟ @
دستم بی اختیار زیر چانه اش نشست و سرش را باال آوردم،
نگاهم که به نم اشک زیر پلک هایش افتاد دلم ریشخند زد و

صدای عقل و منطقم خاموش شد .مطمئن بودم این چشم ها
به من دروغ نمیگفت.
_یه کالم بگو و خالص.
نگاهش رنگ تعجب و استیصال گرفته بود ،من صادقانه ترین
حرف ها را از این چشم های مخمور و بی آالیش خوانده بودم.

E
O
داری؟
_دوستم
N
M
خجالت زده اش را دوست داشتم ،حتی
نگاه گرد شده و A
گرمایی که از چانه اش بهM
انگشت هایم سرایت میکرد ،گواه
E
I
A
ده بودم ،جوابش را خوب
همه چیز بود .این را قبال پرسی
Y
N
میدانستم.
O
D
_من...
@
نگذاشتم جمله بندی های ذهنش را بیرون بریزد و میان
حرفش پریدم.
_فقط یه کالم ،آره یا نه؟

خیره و طوالنی نگاهم کرد و فرصت این را داشتم یک دل سیر
آبی های براقش را نگاه کنم .لبش که تکان خورد لحظهای
پلک فشردم و نفسم درون سینه حبس شد.
_آره ولی...
با شنیدن واژه ای که جان به لب شدم برای شنیدنش ،چهار

E
O

انگشتم را روی لب هایش گذاشتم تا زبان به کام بگیرد ،برایم

N
Mی به شنیدن ادامه ی جمله اش نداشتم .
کافی بود ،اصال تمایل
A
_کافیه ،فقط همینو میM
خواستم بدونم ،بقیه اش مهم نیست،
E
I
خواستگاریم بدی ،با همین یه
حتی اگه بخوای جواب رد به
A
Y
 Nیه روز با دلم راه
کلمه می تونم دل خوش باشم به این که
O
D
میای.
@
نگاه درمانده اش را نادیده گرفتم و عقب گرد کردم ،باید می
رفتم ،ماندنم بیش از این جایز نبود .
_شاهرخ...

بدون اینکه برگردم و دوباره پای رفتم لنگ شود ،به سمت راه
پله رفتم.
_به بابا بگو دم در منتظرم.
پله ها را پایین رفتم و زیر باران حیاط را پشت سر گذاشتم و
سنگینی نگاه وا رفته اش را روی خودم حس میکردم .گام

E
O

هایم روی زمین محکم بود و قطرات باران رویی پوستم می

N
Mدرونم را شست و شو میداد.
نشست و آشفتگی
A
در را باز کردم و بیرون M
رفتم ،از زیر نگاهش که خالص شدم،
E
I
 Aزیر باران سرم را رو به
پاهایم سست شد و نفسم سنگین،
Y
N
صورتم می کوبید ،حرف
آسمان گرفتم و قطرات با شتاب روی
O
Dم سخت بود
هایش در سرم مثل مته می کوبید و باورش برای
@
که از دستش داده ام.

دسته کلید را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و آن را روی
ماشین گذاشتم و دست در جیب به سمت خیابان اصلی به

راه افتادم ،آشفته تر از آنی بودم که بتوانم غرغرهای مامان
مرضیه را هم بشنوم و دم نزنم.
شنیدن زخم زبان های او از توانم خارج بود و فقط باید از آن
جا دور میشدم ،پیاده روی آن هم زیر باران می توانست کمی
فقط کمی ذهنم را از سمت و سوی اتفاقات امشب دور کند،

E
O

حرف هایی که در سرم چرخ می خورد ،سمی بود و مهلک،

N

هر لحظه بیشتر به خرخره ام فشار می آورد و رگ های گردنم

M
A

از شدت فشار عصبی بیرون میزد ،برایم قابل هضم نبوند و

M

E
I
A

هر چه می خواستم دلم را راضی کنم نمیشد ،آخر حرف آبی

Y
N

های زاللش را بیشتر باور داشتم تا کلماتی که ناشیانه به

O
D

زبانش می راند و نمی دانست خنجری نوک تیز و برنده را دارد
به قلبم فرو میکند.

@

لباس هایم سراپا خیس شده بود و به تنم چسبیده بود ،گام
هایم سست و بی جان روی حلقه های آبی که در فرو رفتگی

های سطح خیابان جمع شده ،می گذشت و پاچه های شلوارم
بیشتر خیس میشد.
از موهای آشفته و پریشان روی پیشانی ام آب چکه میکرد و
تا تیغه ی فک منقبض شده ام راه میگرفت .
باران تن درمانده ام را شست و شو میداد و آسمان هم حال

E
O

خوشی نداشت.

N

M
A

نفهمیدم چند ساعت است که دارم بی جهت خیابان های

M

خلوت شهر را گز میکنم و چطور با حالی آشفته و داغون رو

E
I
Aیدا کردم.
به روی آپارتمان کوروش خودم را پ
Y
در حالی که از عرض خیابان رد می N
شدمO،نگاهم روی برق
D
@کرده بود
چشم های بچه گربه ای افتاد که زیر شمشادها کز
و شاید او هم مثل من طعم تلخ تنهایی را داشت می چشید.
دیدن این بچه گربه ذهنم را پرت کرد به روزهای دور ،وقتی
در حیاط خانه ی پدر بزرگ ،در حال به سیخ کشیدن جوجه

بودم و لحظه ای حواسم پرت حرف های آسو شده بود و گربه
ی سیاهی از فرصت استفاده کرد و تکه ای از جوجه ها را به
دندان گرفت و من احمقانه سنگی را از روی زمین برداشتم و
با هدف گیری خاصی که داشتم ،آن سنگ درست در پهلوی
گربه ی مادر مرده اسابت کرده بود و تکه گوشت از دهانش

E
O

افتاد و پا به فرار گذاشت و همان لحظه از کرده ام پشیمان

N

بودم اما به روی خودم نیاوردم.

M
A

_داشتی چطور زدم به هدف؟

M

E
I
 Aاز خاطرم نرفته بود وقتی
تصویر چشم های اشک آلودش هنوز
Y
اسمم را آن طور عصبی صدا کرد.
N
O
_شاهرخ ...اون یه حیوون زبون بسته بود! D
چطور دلت میاد
@

باهاش این رفتار رو بکنی؟ گناه داشت.

با لودگی سعی میکردم از کار اشتباهم دفاع کنم.

_گناه و من دارم که این همه زحمت کشیدم این جوجه ها
رو از دیشب توی مواد گذاشتم ،حاال دیگه باید بقیه رو بندازیم
دور.
نگاه پر از آبش ،رنگ تاسف داشت و این برای من اصال قابل
درک نبود که چرا باید برای یک حیوان ولگرد و خیابانی غصه

E
بخوردO .

N
که جلوش می نداختی این کار رو نمیکرد!
_اگه خودت یه تی
M
خیلی ظالمی شاهرخA.
M
E
I
چرخاندم و برایم آن گربه ی
سیخ های روی آتیش را می
A
Y
ولگرد زیاد مهم نبود ،او با ضربه ی من بازNهم می توانست فرار
O
D
کند ،پس آسیب جدی ندیده بود.
@
_باید تنبیه میشد تا دیگه برای لقمه ی دیگرون دندون تیز
نکنه.

_متاسفم برات ،اون یه حیوون بود و خوی حیوانیش رو نشون
داد ،تو هم میتونستی انسانیتت رو نشون بدی!
با حرفی که زد ،دستم روی سیخ بی حرکت ماند و شرمنده
تر از کاری که کردم در فکر فرو رفتم ،حق با او بود و خودم
خوب میدانستم کارم اشتباه بود اما غرورم اجازه نمیداد

E
O

اشتباهم را اقرار کنم.

N
Mکوتاه میای؟ اصال میخوای برم دنبالش یه
_بگم غلط کردم،
A
کنم؟ هوم؟
کباب مشتی مهمونش M
E
I
آن روز به دنبال آن گربه ی سیاهAگشتم ،اما پیدایش نکردم،
Y
N
وانات مهربان تر رفتار
از آن روز به بعد سعی میکردم با حی
O
کنم و همیشه پس ماند های غذای رستوران راD
برای آنها کنار
@
می گذاشتم.

چقدر بی رحمانه دلم را بند خودش کرده بود و حاال دم از
احساس کوفتی خواهری میزد! چقدر بی انصاف بود که دلم

را سخت درگیر خود کرده بود و برایم از عشق و انسانیت گفته
بود و حاال میخواست برادری کنم در حقش!
انگشتم را روی زنگ در فشردم و خیس و سرمازده با سری
که در حال انفجار بود از درد ،منتظر باز شدن در ماندم ،آن
قدر دیر وقت نبود که کوروش خواب باشد.

E
O

در با صدای تیکی باز شد و همین که خواستم قدم از قدم

N
Mغ زنی سر جای خودم میخکوب شدم،
بردارم با صدای جی
A
 Mصدا چرخید و در میان تاریک و
نگاهم شتاب زده به سمت
E
I
 Aکردم و با ابروهای گره
روشن نور چراغ ماشینی چشم ریز
خورده به سایه ی چند نفر که انگار باYهمNدر گیر بودند ،خیره
O
پاهایم برگشت.
شدم ،صدای جیغ دوم را که شنیدم جان به D
@
انگار چند جوان بی شرافت برای زنی مزاحمت ایجاد کرده
بودند.
_ولم کنید ...چی از جونم می خواین آشغال ها ...برین به
درک...

صدای دخترک در صدای موسیقی بلندی که از ماشینشان
پخش میشد ،زیر آن باران و غرش رعد و برق گو میشد.
در آپارتمان را نیمه باز رها کردم و به آن سمت دویدم و فریاد
خشمگینم به هوا رفت.
_چه غلطی میکنین بی ناموس ها؟

E
O
قدرت به سمتشان یورش برم.
با تمام
N
Aصدایشان را میشنیدم.
Mو
نزدیک تر شده بودم
M
_بچه ها یکی داره میاد ،سوارEشIین ،بدویین که هوا پسه!
A
Yو به سمت ماشین می
یکی از آنها که بازوی زن را گرفته بود
N
Dعقب کشید.
 Oرا
کشید ،نگاهش که به من افتاد ،هراسان دستش
@
_لعنت بر خرمگس معرکه.
با شنیدن مزخرفاتشان گام هایم را بلند تر کردم اگر دستم به
آنها می رسید ،خونشان را ریختنی بود.

_مردی وایسا تا نشونت بدم بی همه چیز...
نفس نفس میزدم و خون به صورتم دوید و شاهرگم در حال
پاره شدن ،هنوز به آنها نرسیده بودم که فورا سوار ماشین
شدند و در ماشین را هنوز نبسته بودند که ماشین از جا کنده
شد و با سرعت سرسام آوری از کنارم گذشتند و با صدای

E
O

بوقشان به من دهن کجی کردند و یکیشان فحش رکیکی داد

N

و مشتم از خشم در هم گره خورد.

M
A

M

اگر یک لحظه زودتر رسیده بودم تمام دق و دل امشب را روی

E
I
یکردم.
این آدم های بی همه چیز خالی م
A
Y
از کوروش شنیده بودم چند پسر االفNهر روز برای مردم
O
D
مزاحمت ایجاد میکردند.
@

نگاه خون بارم از ماشین به سختی گرفته شد و به دختری که
چند متر آن طرف تر خود را از روی آسفالت خیس جمع
میکرد ،دادم.

جلوتر رفتم و او هم بلند شده بود اما انگار پایش لنگ میزد،
شالش را روی موهای خیسش انداخت و این آسمان دلگرفته
هم امشب قصد کوتاه آمدن نداشت که باران تندش را بند نمی
آورد.
_حالتون خوبه خانم؟

E
O

زیر نور چراغ برق صورتش از اشک و آب خیس بود و به هق

هق افتاده بود N.

M
A

M

_م ...ممنون اگه ...شما ...نبودین...

E
I
A

از شدت وحشت میلرزید و دندان هایش روی هم نمی ماند،
نمی توانست حرفش را تمام کند.

Y
N

_کار خاصی نکردم ،خونتون اینجاست؟

O
D

@

سری به معنای تایید تکان داد ،کیفش کمی آن طرف تر افتاده
بود ،جلو رفتم و آن را از روی زمین بلند کردم کیف را به
سمتش گرفتم .باران اجازه نمیداد صورتش را درست ببینم.

_می تونید راه بیاید؟
سری تکان داد ،هنوز توان حرف زدن نداشت ،با دست لرزان
کیف را گرفت و تشکر کرد .لنگان لنگان راه افتاد.
نمی توانستم در این حال و وضعیت رهایش کنم ،مشخص بود
دارد از حال میرود ،ترس و وحشت از آن اتفاقی که از سر

E
O

گذرانده بود و این خیابان خلوت و شدت باران روی سر و

N
حالش را بدتر میکرد.
صورتش ،وخامت
M
A
M
_خانم؟
E
I
A
_بله؟
Y

N
قطرات باران روی صورتم راه گرفته بودO .

D

_بیاین من با ماشین دوستم می رسونمتون.
ترس و تردید در نگاهش موج میزد.
_خودم میرم ،ممنون.

@

آن وقت که باید برای بیرون زدن از خانه در این هوا ،تردید
میکرد ،نکرده بود و حاال داشت با این تردید اعصاب نداشته
ی من را امتحان میکرد.
_حالتون خوب نیست.
_خوبم.

E
Oو دوباره راهش را ادامه داد ،عصبی شده بودم از
این را گفت
N
Mیتم پر بود و او هم داشت به آن دامن
دستش ،امشب ظرف
A
M
میزد.
E
I
A
ی آدم حرف گوش کن و
_ممکنه باز برگردن ،مثل بچه
Y
N
دنبالم راه بیوفت ،میرسونمت.
O
D
@را بکند،
بدون اینکه منتظر شوم تا او در ذهنش دو ،دوتایش
روی پاشنه ی پا چرخیدم و به سمت آپارتمان کوروش حرکت
کردم ،جلوی در ایستاده بود و از دور داشت به ما نگاه میکرد،
آنقدر به خیس شدن وسواس داشت ،که به خود حتی زحمت

جلو آمدن نداده بود ،زیر شیروانی در حیاط منتظر مانده بود،
مطمئن بودم با وضعیت لباس هایی که داشتم عمرا ماشینش
را به من بدهد تا با این سر و وضع آب کشیده درونش
بنشینیم ،اما چاره ی دیگری هم نداشتم.
باران هم کم کم بند می آمد و باد نسبتاً سردی میوزید و با

E
O

لباس های خیسی که به تن داشتم و سری که از شدت درد

N

نبض میزد ،مطمئن بودم چند روزی را باید در بستر بیماری
بگذرانم.

M
A

M

E
I
Aاز تردیدی پشت سرم راه
دخترک هم با قدم های کوتاه و پر
افتاده بود ،با آن غیضی که کرده بودمY،
 Nی دیگری نداشت،
چاره
O
بحث نداشتم.
امشب بد فرم زخمی و شاکی بودم و حوصله D
@
_کجایی مردحسابی ،یاد بچگیت افتادی که زنگ و میزنی و

در میری؟!

نگاهش را از روی شانه ی من رد کرد و به دختری که پشت
سرم می آمد داد .ابروهایش متفکر به هم نزدیک شد.
_چیزی شده؟ این چه وضعیه واسه خودت درست کردی
شاهرخ؟ این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ مگه نباید االن
توی مراسم خواستگاریت باشی؟ نکنه نرفتی؟

E
O

بی اعصاب تر از آنی بودم که جواب سواالت قطار شده ی

N
کوروش را دادم.

M
A

M

_ترمز کن حضرت عباسی ،حال و حوصله ی سین جیم شدن

E
I
سویچت وردار بیار کار دارم.
نداشتم که اومدم سمتت ،برو اون
A
Y
Oپرید .
نگاه عاقل اندر صفیه انداخت و ابروهایشNباال
D
برگشته ی
_یه درصد فکر کن ،ماشین تازه از کارواش @
عروسکم رو بندازم زیر پات گند بزنی بهش...

_برو بیار کوروش االن اصال اعصاب ناز کشیدن ندارم ،حضرت
عباسی یه امشب رو بی خیال ما شو و مثل یه آدم حرف گوش
کن ،اون سوییچ بیار بده دستم.
اخم های کوروش در هم رفته بود و پشت گردنش را مالش
داد.

E
O

_مثل آدم بنال ببینم چی شده که عین عجل معلق این وقت

N
بدبخت آوار شدی؟
شب سر منه
M
A
صدایش را پایین آورد وM
ادامه داد.
E
I
A
انداختی؟ کجا میخواین برین
_این دختر کیه با خودت راه
Y
N
این وقت شب؟
O
D
دخترک معذب
صدای پر از سوظنش آنقدر پایین نبود که @
پشت سرم نشنیده باشد ،پوفی کردم و دست کوروش را با

خشونت کشیدم و داخل حیاط بردم ،سردرد امانم را بریده بود
و اعصاب به هم ریخته ام آن درد بی امان را تشدید میکرد،

نگاه عصبی ام را به چشم های متعجبش دوختن و با صدایی
خفه دندان روی هم ساییدم.
_یه بار ازت یه چیزی خواستم ،هی زر بی خود بزن! کجا
میخوام برم؟ میخوام برم سر قبر جد و آبادم! نمی بینی دختر
مردم داره پس میوفته؟ چهار تا لندهور مزاحمش شده بودن،

E
O

خیر سرم میخوام برسونمش دم خونه اش ،اگه کنجکاوی

N

اعالحضرت برطرف شد ،برو اون سوییچ لعنتی رو وردار بیار...

M
A

M

با نگاه مستأصلش سر تا پایم را برانداز کرد ،میدانستم دارد

E
I
ن که کالمی حرف بزند ،با
به چه چیزی فکر میکند قبل از ای
A
 Nادامه دادم.
Yبود
اخم هایی که شدیداً به هم گره خورده
O
 Dماشینت رو
_یه کالم دیگه زر زدی ،نزدی ،برو خودم فردا
@
میدم کارواش.

سری به افسوس تکان داد و با گام های ناراضی در حالی که
با خود غر میزد ،به سمت آسانسور رفت.

_عجب گیری کردیم ،یکی نیست بگه اون دختر مردم توی
این بارون و این وقت شب ،اون بیرون چیکار میکنه آخه !
سری به افسوس تکان دادم و شقیقه های دردناکم را با دو
انگشت فشار دادم ،و به سمت در رفتم.
وقتی از در بیرون رفتم ،با دیدن دختر که مسیر پیاده رو را

E
O

گرفته بود و داشت می رفت ،پوفی از سر کالفگی بیرون دادم،

N
ات کوروش برده بود.
حتما پی به چرندی
M
A
Mداشتم ،این هم شده بود ،قوز باال
امشب خودم کم بدبختی
E
I
قوز !
A
Y
بی خیال ماشین کوروش شدم و در N
آپارتمانOرا بستم و با گام
D
@یداد در
های بلندی به دنبال دختر راه افتادم ،غیرتم اجازه نم
این محله ی ناامن رهایش کنم ،از رفتارش مشخص بود دختر
نجیب و با اصالتی باشد و غرورش را بیش از همه چیز دوست
داشت.

بدون اینکه چیزی بگویم پشت سرش می رفتم ،گام هایش
حاال آرام تر شده بود ،پیچ کوچه را که گذراندیم دیگر هم
قدمش شده بودم ،بی آنکه نگاهم کند لب باز کرد.
_آدمی مثل شما توی این دوره و زمونه کم پیدا میشه.
انگشت های شستم را بند جیب شلوار جینم کرده بودم.

E
 Oمگه شما من رو میشناسی؟
_مثل من؟!
N
M
دختر غریبه که هیچ آشنایی قبلی باهاش
_همین که از یه A
Eذاری تنها برگرده خونه ،برای
Mنمی
نداشتین ،دفاع میکنی و
I
A
شناخت کلی از یه غریبه کافیه.
Y
N
 Oکار رو میکرد.
_شاید هر کسی دیگه جای من بود هم همین
D
_نه هر کسی این کار رو نمیکنه ،مثال همین @
دوستتون.
شانه باال انداختم ،دخترها چقدر زود اعتماد میکردند ،فقط با
یک برخورد من را تایید کرده بود و کوروش را رد .به نظر
دختر ساده ای می آمد.

_کوروش آدم بدی نیست ،فقط یه خورده زیادی وسواس
داره ،به خصوص روی ماشینش.
حرفی نزد ،از عرض خیابان رد شدیم و وارد کوچه ی تنگ و
باریک شدیم ،از روی جوی آب فاضالبی که وسط کوچه بود
پریدم.

E
O

_خونه تون اینجاست؟

N

M
A

_آره ،ته همین کوچه ،شما دیگه می تونید برید ،ممنون که
همراهیم کردید.

M

E
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A

نگاهم به انتهای کوچه افتاد ،زنی چادری جلوی در ایستاده
بود.
_مادرتون هستن؟

Y
N

O
D

@

_آره ،معموالً دیر وقت از سر کار نمیام ،صاحب کارم امشب
گیر داد باید حتما بیشتر بمونی ،به خاطر همین نگران شده.
_کارتون چیه مگه؟

_توی یه بوتیک کار میکنم ،اونم دوشیفت ،هر شب نوبت یه
نفره که بوتیک رو تمیز کنه ،امشب هم نوبت من بود.
کارت رستوران در جیبم بود ،آن را به سختی از جیب شلوار
جین نم دارم ،بیرون کشیدم.
_این کارت رستوران ماست ،همین حوالیه ،اگر خواستین در

E
خدمتمO .

N

M
A

آن را گرفت و زیر نور کم سوی چراغ نگاهی به اسم رستوران

M

انداخت و چشم هایش برق زد.

E
I
A

_شما صاحب رستوران سنتی خوش نشین هستین؟ پسرم

Y
N

O
D

عاشق شیشلیک شماست ،یه بار آوردمش اونجا.

@

اصال به این دختر کم سن و سال نمی آمد بچه ای داشته
باشد ،بدون اینکه کنجکاویم را بروز دهم سر تکان دادم.
_پس بازم بیاریدش ،این بار مهمون من باشه.

خداحافظی کوتاهی کردم و از کوچه بیرون آمدم ،سوز سردی
می آمد و سرمای هوا داشت غیرقابل تحمل میشد .
با گام های تندی مسیر برگشت را طی کردم و دقایقی بعد
کنار بخاری کوروش دراز کشیده بودم و سردردم را با دو قرص
مسکنی که کوروش برایم آورده بود ،کمی بهبود داده بودم.

E
O

کوروش با دو ماگ بزرگ پر از چای کنارم روی زمین نشست.

N

M
A

_هر چند به مزه ی چای خواستگاری امشب نمیرسه ،اما
گرمت میکنه.

M

E
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A

خودم را باال کشیدم و سرم را به دیوار تکیه دادم ،از وقتی

Y
N

آمده بودم ،یک بند داشت تیکه بارم میکرد.
O
D

@

_کوروش جون مادرت بی خیال ما شو ،اعصابم قاطی میزنم

فک مکتو میارم پایین ها...
چای را کنار دستم گذاشت و به دیوار تکیه زد.

_خوشم میاد زورت فقط به خودم رسیده ،یکی دیگه
اسکولش کرده ،اومده پاچه ی منو گاز میگیره !
_اگه لطف کنی و این گاله ی گشادت رو ببندی ،پاچه
نمیگیرم.
_این همه سال دون پاشید که االن بگه مثل داداشمی! تو

E
O

هم باور کردی؟! این معلوم نیست سرش کجا گرم شده که...

N

M
A

عصبی از مزخرفاتی که داشت بلغور میکرد ،خون به صورتم

M

دوید و دود از سرم بلند شد ،قبل از اینکه یاوه هایش را بیرون

E
I
 Aرا بریدم .
بریزد ،پر غیض و خشمگین کالمش
Y
N
حرف میزنی؟ هر
_خفه شو کوروش ،بفهم داری درمورد کی
O
D
چیزی از اون گاله نریز بیرون.
@
_خیلی خب بابا ،چته رم کردی؟ دارم میگم سر کارت گذاشته
رفیق ،الکی داری زور میزنی ،خودت رو عالف نکن و برو پی
زندگیت.

ماگ پر از چای را جلوتر کشیدم و به بخار برخاسته از آن
خیره شدم
_کوروش بس کن جون مادرت ،از دست مامان فرار کردم که
بیخ گوشم این حرف ها رو نشنوم ،تو دیگه کوتاه بیا.
_بشکنه این دست که نمک نداره ،من دارم حرص تو رو

E
O

میخورم احمق ،چرا به خودت نمیای؟ اون نمی خوادت ،بفهم

N
Mاز بیخ بکش بنداز بیرون! این چه وضعیه
و این دندون لق رو
A
Mی؟ فراموش کن ،تا کی میخوای
واسه خودت درست کرد
E
I
Aنه! اون دختر نمی خوادت
سماجت به خرج بدی و اون هم بگه
Y
دیگه وا بده ...
N
O
انگار دستی خرخره ام را چسبیده بود و با D
خشونت فشار
@

میداد ،سیبک گلویم لرزید و با بی رحمی تمام در چشم
هایش زل زدم.

_نمیتونم ،نمیشه ،این تو کتم نمیره ،تو خودت تونستی؟
تونستی فراموشش کنی که من بتونم؟ بعد این همه وقت هنوز
داری با عکس هاش زندگی میکنی ،هنوز اجازه ندادی کسی
جاش رو پر کنه ،فکر کردی نمی فهمم تو دلت چه خبره؟
نمیدونم چرا دیگه موبایل دستت نمیگیری؟ حالیم نیست

E
O

وقتی غیبت میزنه کجا میشه پیدات کرد؟ نمیدونم چرا

N

خودت رو توی کار خفه کردی و هر جا میخوایم بریم پایه
نیستی؟ !

M
A

M
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A

حاال دیگر صورت او هم سرخ شده بود و چشم هایش درست

Y
N

مثل چشم های خودم ،رگ زده و پر از درد بود ،از این که این

O
D

حقایق تلخ را بی رحمانه به صورتش کوبیدم ،راضی نبودم،

@

دوست نداشتم نمک به زخمش بریزم ،اما خودش هم دسته
کمی از من نداشت .خودش هم بلد نبود فراموش کردن را،
فقط داشت نسخه اش را برای من می پیچید ،اصوالً همه ی
آدم ها در نصیحت کردن و پند و اندرز دادن فیلسوف بودند،

اما پای عمل که میرسید ،مرد میدان نبودند و جا خالی
میدادند.
سکوت کرد و دیگر حرفی نزد ،سرش را به دیوار تکیه داد و
چشم های دردمندش را به روی نگاه یاغیم بست ،از او فقط
انتظار داشتم درکم کند ،چیزی که انگار در این زمانه کم پیدا

E
میشدO .

N
Mیراهنی که پای بخاری انداخته بودم ،تا
دستم را به سمت پ
A
Mسیگار را از جیبش بیرون آوردم و
خشک شود بردم ،فندک و
E
I
کنج لبم گذاشتم و با فندک
با اعصابی متشنج یک نخ از آن را
A
Y
روشن کردم .
N
O
Dظ دود ناشی
پوک عمیقی از آن گرفتم و ریه هایم از حجم غلی
@
از آن به تکاپو افتاد .ذهن آشفته ام فقط با این دود لعنتی

اندکی قرار میگرفت.

صدای خسته و بم شده ام همراه با دود غلیظ سیگار از ته گلو
به سختی بیرون میآمد.
_نمیخواستم ناراحتت کنم حضرت عباسی ،فقط از تو یکی
انتظار روضه خوندن ندارم رفیق ،تو که از جیک و پوک دلم
خبر داری ،دیگه چرا؟ تو که میدونی دردم چیه؟ میدونی

E
O

که نمیشه! میدونی این دل الکردار خیلی وقته رفته دیگه
چرا؟

N

M
A

M

به سیگاری که بین دو انگشتم میسوخت خیره شدم ،دل

E
I
Aگار میسوخت و خاکستر
درمانده ی من هم شبیه همین سی
Y
میشد.
N
O
Dف دل خودم
_اگه بخوامم نمیشه ،حریف هر چی باشم ،حری
@

نیستم داداش.

چیزی نمیگفت من هم دیگر ادامه ندادم ،حالم زیادی
اسفناک شده بود و از خودم بدم می آمد ،از این ضعفی که
پشت صدایم بیداد میکرد متنفر بودم .
سکوت سنگین بینمان را فقط صدای باز و بسته شدن سر
استیل فندکی که در دست من به بازی گرفته شده بود،

E
O

میشکست ،انگار میخواستم حواسم را پرت کنم ،پرت بازی

N

با این فندک نقره ای ،پرت صدای تیک و تاک ساعت پاندول

M
A

دار روی دیوار ،یا هر چیز دیگری ...که بتواند چند دقیقه ای

M

E
I
A

تصویر آن دو گوی آبی رنگ زالل را از جلوی چشم هایم پاک
کند.

Y
N

O
یک چرا بزرگ در سرم چرخ میخورد و بدDرقمه جوالن
@
میداد ،چرا با من این بازی را شروع کرده بود؟ حرف کوروش
مثل جرقه از ذهنم عبور کرد و نفسم را بند آورد ،حتی فکرش
هم چهارستون بدنم را میلرزاند! نه امکان نداشت دلش رفته
باشد آن هم برای کسی جز من! نه این محال بود ،در محال

بودنش هیچ شکی نبود! اصال مگر میشد آن چشم ها به من
دروغ بگویند !
سیگار را درون زیر سیگاری با خشم غیر قابل کنترلی له کردم
و گر گرفته از جا بلند شدم ،از فکرش هم آتش میگرفتم،
خشمگین به سمت آشپزخانه رفتم ،باید با یک لیوان آب سرد

E
O

التهاب درونم را خاموش میکردم ،وگرنه هر چیزی که دم

N

دستم می آمد در امان نبود.

M
A

_چی میخوای؟

M

E
I
صدای کوروش که متعجب پشتAسرم می آمد را نشنیده
Y
N
پر کردم و یک نفس
گرفتم و لیوانی زیر شیر آب گرفتم آن را
O
D
سر کشیدم.
@
نه ،کلمه ی بازی لفظ مناسبی نبود ،او هرگز اهل بازی کردن
و بازی دادنم نبود .خنکای آب هم نتوانستم آتش درونم را
خاموش کند.

لیوان شیشه ای را با غیض روی کابینت چوبی کوبیدم و صدای
شکستن آن با صدای داد کوروش یکی شد.
_چیکار کردی شا...هرخ؟!
درد بدی کف دستم پیچید و وقتی آن را پس کشیدم با
جوشش خون مواجهه شدم.

E
O
کوروش روی دستم نشست و مشت گره خورده و رگ
دست
N
Mچشم هایش مبهوت سرخی خونی که از
زده ام را باز کرد،
A
Mمن به خون گرم و غلیظی که انگار
دستم شره میکرد ،بود و
E
I
انگشتانم روی سرامیک های
به جوش آمده بود و از میان
A
Y
Nن توجهی را نشان
سفید کف آشپزخانه چکه میکرد ،کمتری
O
نمیدادم .عضالت صورتم منقبض شده بود وD
فکم روی هم
@
قفل شده بود.

_چیکار میکنی شاهرخ؟! دیوونه شدی؟ این چه کاریه بی
عقل! زده به سرت؟

صدای کوروش را میشنیدم اما سوزش دستم در مقابل
سوزش قلبم چیزی نبود که او آن همه از دیدنش حیرت کرده
بود و کولی بازی در می آورد.
_وایسا برم یه چیزی بیارم بذاری روش ،پاک زده به سرش
مرد گنده! خجالت هم نمیکشه! آخه این چه کاریه؟

E
O

نگاهم روی جای بریدگی سطحی که از آن خون بیرون میزد،

N
هنوز میخ آن جمله ای بودم که تیز و برنده
چرخ خورد و من
M
A
 Mبا خودم تکرار کردم ،امکان نداره
در قلبم فرو رفته بود! بارها
E
I
و هر بار عقلم نهیب میزد :شاید...
A
Y
 Nپیدا کردن چیزی
کوروش با عجله کشوهای کابینت را برای
O
 Dسرد گرفتم
باز و بسته میکرد و من مچ دستم را زیر شیر آب
@
تا کمتر به آشپزخانه ی نقلیش گند بزنم.

با عصبانیت مشتم را گرفت و به سمت خود کشید .از چشم
هایش فحش های بدی می توانستم بخوانم.

با بتادین اطراف بریدگی را تمیز کرد و دور انگشت هایم را با
احتیاط باند پیچی میکرد.
سوزش دستم کمتر شده بود اما سوزش دلم را چه میکردم؟
آن هم خوب میشد؟ راهی برای درمانش وجود داشت؟ درمان
آن همان جایی بود که درد بود.

E
O

همانطور که باند را دور مچ دست می پیچید با صدایی گرفته

زمزمه کردN .

M
A

M

_حق با تو بود ،من خودمم نمیتونم فراموش کنم ،هنوز هم

E
I
 Aوقت نتونستم با رفتنش
با یاد اون دارم زندگی میکنم ،هیچ
Y
N
تنمه و یه روز نیست
کنار بیام ،دو ساله هنوز لباس سیاهش
O
Dرم چون منه
که بهش فکر نکرده باشم ،گوشی دستم نمیگی
@
لعنتی اون روز داشتم پشت خط باهاش حرف میزدم که اون
اتفاق براش افتاد ،هنوزم خودم رو مقصر مرگش میدونم و
نمی تونم خودم رو ببخشم ،اما یه فرقی بین منو تو هست ،می
دونی چیه؟

در سکوت به موهای سفید کنار شقیقه اش که اصال به سن و
سالش نمیخورد ،خیره شدم .
_من داشتمش و از دستش دادم ،باهاش زندگی کردم،
داشتنش رو تجربه کردم ،یهو یه روز که از خواب پا شدم،
دیدم نیست و جاش واسه همیشه خالی شد ،شد یه قاب عکس

E
O

روی دیوار و چند تا خاطره که انگار سالهاست در حسرتش

N

داری جون میدی!
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M

کار باندپیچی که تمام شد ،نگاه دردمندش را از چشم های

E
I
Aدرون سینک شست.
مغموم من گرفت و دست هایش را
Y
Nبرایم بیشتر بگوید،
نگاه خیره ام را از او نگرفتم ،دوست داشتم
O
شاید با شنیدن دردهای او درد خودم را برای D
لحظاتی فراموش
@
میکردم.

_یه وقت هایی با خودم میگم کاش تو زندگیم پا نمیگذاشت،
کاش اصال هیچ وقت ندیده بودمش ،کاش اصال طعم داشتنش
رو حس نمیکردم...
اولین بار بود که کوروش خیلی راحت از دردهایش میگفت،
از وقتی لیال رفت دیگر او هم کوروش سابق نشد ،همیشه از

E
O

جمع دوستان فراری بود و خودش را درگیر کار نشان میداد .

N
Mیسوزم؟
_میدونی از چی م
A
Mی بی پاسخ نگذاشت و با صدایی
نگاه سوالیم را زمان زیاد
E
I
زخمی و گرفته ای ادامه داد.
A
Y
Oبحث میکردیم،
Nیم
_این که اون روز با هم پشت تلفن داشت
D
@خاک بر
عصبی شده بودم و نمیدونستم دارم چی میگم ،منه
سر ،منه بی عقل اون روز کنترلم رو از دست دادم و سرش داد
زدم.

اشک در چشم های مردی که انگار یک شبه پیر شده بود،
جمع شده بود و مردانه بغضش را فرو داد.
_گفت میذاره میره ،بد تنبیهم کرد با رفتنش ،حسرت دیدن
دوباره اش رو به دلم گذاشت.
بغض گلوگیرش به من هم سرایت کرده بود و پنجه انداخته

E
O

بود به گلویم .دستم روی شانه اش نشست و با همدردی ضربه

ای رویش زدمN.
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_اون فقط یه اتفاق بود کوروش ،تا کی میخوای خودت رو

E
I
 Aی ناشی بود که زد و در
عذاب بدی؟ مقصر اون اتفاق راننده
Y
N
رفت.
O
D
_اگه من اون روز...
@
تکیه ام را از کابینت های آشپزخانه گرفتم.
_مطمئنم اگه بود از دلش در میوردی.

دلم نمیخواست شاهد شکستنش باشم ،شاهد اشک هایی که
مردانه در این چهار سال در تنهایی های خودش ریخته بود و
ما فقط آثارش را روی سفیدی زودهنگام موهایش دیده بودیم.
گذاشتم تنها باشد و از آشپزخانه بیرون زدم.
به سمت بخاری رفتم و سر جای خودم دراز کشیدم ،ساعد

E
O

دست باندپیچی شده ام را روی چشم هایم گذاشتم و به بغضی

N

که خرخره ام را چسبیده بود اجازه ی جوالن ندادم.

M
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M

صبح زود آفتاب نزده با سردرد از خواب بیدار شدم و به خانه

E
I
Aی طنابی که برای خشک
آمدم ،روسری مامان مرضیه را از رو
 Nبرداشتم ،تا زدم و
کردن لباس ها به ستون راه پله بستهYبود،
O
Dگرنی لعنتی
آن دور سرم محکم گره زدم ،این سردردهای می
@
باز شروع شده بود و با قرص های مسکن هم خوب شدنی

نبود ،شقیقه هایم نبض میزد و احساس میکردم تمام رگ های
سرم درحال پاره شدن هستند ،از پله ها باال رفتم و با دست
سالمم در هال را با کمترین صدای ممکن باز کردم ،نگاهم

درون هال چرخید ،کسی نبود و انگار هنوز خواب بودند ،گرم
های مطبوع خانه ،لرزی که به جانم افتاده بود را اندکی بهبود
بخشید ،با گام های آرامی به سمت اتاقم قدم برداشتم که در
سرویس بهداشتی باز شد و حاج بابا با صورتی خیس و وضو
گرفته از آن بیرون آمد .نگاه متعجبش را ندید گرفتم و با سالم

E
O

کوتاهی از کنارش عبور کردم.
_شاهرخ؟

N
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M

با صدایش سر جایم ایستادم ،سکوت کردم تا حرفش را بزند،

E
I
کرد و روی دست باندپیچی
نگاهش یک دور با تأمل براندازم
A
Y
شده ام ثابت ماند .
N
O
چشم های نگرانش را به نگاه پریشانم دوختD .
@
_خوبی بابا؟
_خوبم.

آن کلمه را فقط برای خالی نبودن عریضه به زبان آوردم ،چون
ظاهر آشفته ام گویای همه چیز بود ،او هم خوب جواب
سوالش را میدانست که دیگر پی گیر نشد .
_برو استراحت کن بابا جان.
از این که پا پیچم نشد ممنونش بودم ،سر درد کالفه ام کرده

E
O

بود و حال حرف زدن نداشتم ،بابا وقت شناس بود و میدانست

N
Mی پرسیدن سواالت نگاهش نبود ،درست
االن وقت خوبی برا
A
که اگر بیدار بود باید بازخواست
برعکس مامان مرضیهM
E
I
واضح و روشن باشد و نیازی
میشدم ،حتی اگر جواب هایش
A
Y
به پرسش نباشد ،باز هم می پرسید.
N
O
Dو ناشکیبا.
مادر بود و من از درک مادرانه هایش عاجز بودم
@

سالنه سالنه به سمت اتاقم رفتم و دستگیره ی در را پایین
کشیدم ،پیراهنم را با یک حرکت از تن درآوردم و گوشه ای

پرت کردم ،موبایلم که خاموش شده بود از جیب شلوارم بیرون
کشیدم و به شارژر روی میز وصل کردم.
نگاهم روی تخته دارت که درست کنار در اتاق به دیوار
چسبیده بود ،ثابت ماند ،ذهن آشفته ام را شاید با تمرکز روی
این بازی می توانستم کمی از اتفاقات دیشب دور کنم.

E
O

تیرهای دارت روی میز را برداشتم و با فاصله از هدف ایستادم .

N

M
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یکی از تیر ها را با دست راستم کنار پیشانی ام گرفتم و با

M

دقت چشم هایم را به نقطه ای دابل خارج از مرکز که امتیاز

E
I
 Aکمی جلوتر گذاشتم و
بیشتری داشت دوخت .پای راستم
Y
Nحلقه ی مورد نظرم
پرتاب کردم .تیر به هدف نخورد و خارج از
O
اصابت کرد .ذهنم درگیر بود و دردهای نبضD
دارم اجازه ی
@
تمرکز نمیداد.

صدایش هنوز در گوشم زنگ میزد ،تو مثل داداشمی شاهرخ...
من نمی تونم به احساست جواب بدم...

تیر دوم را باال بردم ،اخمی که روی پیشانیم خط عمیقی بر
جای گذاشته بود ،غلیظ تر میشد.
_ از بچگی با هم بزرگ شدیم ...حمایتم کردی...همیشه هوای
من رو داشتی ...وابسته ات شدم...
تیر دوم هم به خطا رفت و چشم های رگ زده ام جز دو گوی

E
O

آبی رنگ زالل هدفی را نمیدید.

N

M
A

صدایش خط می انداخت روی تمام باورهایم و چنگ میزد به

M

گلویم و نفسم را بند می آورد.
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_فکر میکردم عشق ...اما نبود...

Y
N

O
D

ناچار پلک روی هم فشردم ،سردرد امانم را بریده بود ،تیری

که به هدف نمیخورد خشمم را دو چندان میکرد@.
_دروغ میگی ...مطمئنم داری بلف میزنی ...

خودم را بازی میدادم یا نه نمیدانستم! اما امیدوارم میکرد،
برای بار سوم نفسی گرفتم و دوباره تمرکزم روی نقطه ای که
اولین هدفم بود ،گذاشتم و با دقت زیادی پرتاب کردم .
این بار تیرم به هدف خورد ،راضی شده دست کشیدم از صفحه
دارت بیچاره ی روی دیوار.

E
O

حوله ام را از کمد برداشتم و از اتاق بیرون زدم ،حوله را روی

N
Mاول به آشپزخانه رفتم تا با خوردن قرص
شانه ام انداختم و
A
دردهای الکردار را کم کنم.
های مسکن کمی این M
E
I
درست کردن صبحانه بود،
مامان در آشپزخانه مشغول
A
Y
 Nمحتویات ماهیتابه
چشمش که به من افتاد ،دست از هم زدن
O
D
کشید.
@

بی توجه به نگاه خیره اش روسری را از دور سرم باز کردم و
روی اپن گذاشتم .به سمت سبد داروها که روی کابینت بود

رفتم که باالخره به حرف آمد .میدانستم بهت و تعجبش
خیلی طول نمیکشد.
_دستت چی شده شاهرخ؟ کجا رفتی دیشب؟
دست سردش روی بازویم نشست.
_ببینم چه بالیی سر خودت آوردی؟

E
O

N

قرص مسکن را پیدا کردم و از فویل بیرون آوردم.

M
Aدگی سطحی.
_چیزی نیست ،یه بری
M
E
_ببینم.
I
A
Y

N
O

بوی سوختگی نیمرو و صدای جلز و ولز آن بلند شده بود.

D

_اون تخم مرغ ها رو نجات بده مادرمن ،گرون شده.

@

کالفه به سمت گاز برگشت و اجاق را خاموش کرد و من لیوانی
پر از آب کردم و قرص را باال انداختم و با آب فرو دادم.

_پیش کوروش بودی؟ چی شد یهو دیشب غیبت زد؟
نمیخوای بگی آسو چی بهت گفت که گذاشتی رفتی؟ دیشب
هزار بار موبایلت رو گرفتم خاموش بودی.
دور لبم را پاک کردم و ناخودآگاه حرصم را روی او خالی
کردم.

E
O

_چیزی نگفت که به مذاقت خوش نیاد ،همونی شد که

میخواستیN .
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وهایش را پشت گوش راند و اخمی روی پیشانیش نشست.
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_فکر میکنی من از دیدن این حال و روزت خوشحالم؟! من

Y
N

O
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میدونستم آسو باز دست رد به سینه ات میزنه که حرص

@

میخوردم و میگفتم دست بردار! اگه مخالفت میکردم به خاطر
همین حال و روزت بود ،چقدر گفتم خودت رو کوچیک نکن،
ولی کو گوش شنوا؟هر چی گفتم باز تو کار خودت رو کردی !

_شاهرخ با این کار جسارت به خرج داد ،عشق آدم رو جسور
میکنه ،بزرگ میکنه ،هیچ کس با خواستگاری رفتن کوچیک
نمیشه خانوم.
چشم غره ای به بابا که در چهارچوب در ایستاده بود رفت.
_آره ،شما راست میگی ،این من بودم که سنگ رو یخ شدم،

E
O

اگه شما پدر و پسر باشین که همه ی کاسه کوزه هاتون رو

N
Mین .
سر من خالی میکن
A
 Mو صدای مامان بلند شد.
بی حرف به سمت در رفتم
E
I
A
بذار باندش رو برات عوض
_وایسا دستت رو ببینم شاهرخ!
Y
N
کنم.
O
D
_الزم نیست ،میخوام برم حموم.
@
_اگه زخمت تازه است آب بهش نریز ،عفونت میکنه.
سری تکان دادم و در حالی باند را از دور مچ باز میکردم ،به
سمت حمام رفتم.

لباسم را درون رختکن درآوردم و در سبد رخت چرک ها
انداختم .شیر آب را باز کردم و خودم را به دست آب گرم
سپردم ،با احتیاط دست زخمی ام را از آب دور میکردم ،آب
که به آن برخورد میکرد ،به سوزش می افتاد.
خیلی زود حوله را تن زدم و از حمام بیرون آمدم .وقت زیادی

E
O

نداشتم ،باید خریدهای رستوران را انجام میدادم ،امروز

N

سفارشات زیادی داشتیم.

M
A

M

موهایم را جلوی آینه با سشوار خشک کردم و آن ها را طبق

E
I
Aین پیراهن دم دستم را
معمول پوش دادم ،بی حوصله اول
پوشیدم و کیف پول و موبایل را Y
برداشتمN.با فشردن دکمه ای
O
آن را روشن کردم و از اتاق بیرون زدمD .
@
مامان از اتاق بیرون آمد و نگاهش روی دستم افتاد.
_مادر دستت داره خون میاد.

با دیدن دستم که زخمش سر باز کرده بود ،نوچی کردم .باید
دوباره باندپیچی میشد .
مامان با عجله به آشپزخانه رفت و با سبدی که حاوی کمک
های اولیه بود ،برگشت.
_بیا بشین برات ببندم.

E
 Oروی فرش نشستم و او با احتیاط دستم را بست،
ناچار کنارش
N
M
ی لرزانش آشکار بود.
نگرانی از دست ها
A
_مادر چرا مواظب خودتM
ستی؟
ی
ن
E
I
A
دارش می توانستم نم اشک
سرش پایین بود اما از صدای بغض
Y
N
حلقه زده در چشم هایش را تشخیص دهم.
O
D
@داغ دیگه
_تو رو خدا بیشتر مواظب باش ،من دیگه تحمل یه
رو ندارم شاهرخ ،حواست به خودت باشه ،به خاطر من مامان
جان...

_بعد از شهریار همه ی دار و ندارم تویی مادر جون ،میدونی
که جز خوشبختی تو هیچی از خدا نمیخوام .
نگاهم به چشم های نمناکش افتاد ،تحمل غم عظیمی که پس
از رفتن شهریار در نگاهش النه کرده بود را نداشتم .رفتن او
کمر همه ی ما را خم کرده بود.

E
O

_یه روز که توی خونه مشغول کار گردگیری و تمیزی خونه

N
Mیشم ،حالش یه حال عجیبی بود ،یه جا
بودم ،شهریار اومد پ
A
Mی پلکید ،فهمیدم یه چیزی هست
بند نمیشد و هی دورم م
E
I
Aیشه ،ازش نپرسیدم چی
که میخواد بگه ،ولی انگار روش نم
Nاد و حساب کتابش
 Yبی
شده؟ گذاشتم تا خوب با خودش کنار
O
باالخره خودش
رو بکنه ،بعد سر صحبت رو باهاش باز کنمD ،
@
رنگ برد و رنگ آورد تا به حرف اومد ،گفت یه دختری رو
توی دانشگاه دیده و ازش خوشش اومده ،کلی هم تعریف
کماالت و وجناتش رو میکرد ،چقدر از اخالق و رفتارش

تعریف میکرد خدا میدونه ،اونقدر که خودمم مشتاق شدم
ببینمش ،گفتم خیره انشاهلل مادرجون.
حلقه اشکی در چشم هایش جمع شده بود روی گونه ی
استخوانی اش چکید و تا چانه اش روان شد.
_خالصه یه روز با گل و شیرینی منو برد خونه ی دختره،

E
O

جلوی در که رسیدم فهمیدم این خانواده زمین تا آسمون با

N
ذوق و شوق شهریار رو که دیدم دلم نیومد
ما فرق دارن ،اما
M
A
Mدختره بهش جواب مثبت داد از
نه تو کارش بیارم ،وقتی
E
I
منم از اینکه دختره با اون
خوشی رو پای خودش بند نبود،
A
Y
فکر میکردم هم رو
زندگی مرفه بهش جواب مثبت داده،
N
O
خوشحال بودم و سر
دوست دارن و با هم خوشبخت میشنD ،
@
از پا نمیشناختم ،از تو چه پنهون مادر ،توی پوست خودم
نمی گنجیدم که همچین زنی نصیب پسرم شده و پوزش رو
به دوست و آشنا و فامیل میدادم...

_شهریار واقعا عاشقش بود ،عشق و توی نگاهش میدیدم،
شهریاری که اخالقش تند بود و همیشه ی خدا از همه طلبکار
بود ،یهو شد یه مرد خانواده دوست و عاشق پیشه ،درس و
دانشگاه و ول کرد و چسبید به کار ،روزها توی تعمیرگاه عرق
میریخت تا دستش پیش خانواده ی زنش دراز نباشه ،اما به

E
O

یک سال نکشید که زنش اون زندگی که شهریارم با جون

N

کندن براش درست کرده بود رو بوسید گذاشت کنار ،عشق و

M
Aبچه ی توی شکمش برگشت خونه ی
عاشقیش ته کشید و با
M
ی زد تا برگرده اما اون آتیش
باباش ،شهریار بیچاره به هر درE
I
A
Yو دیگه عشق شهریار
تندش خیلی زود فرو کش کرده بود
N
براش پشیزی هم ارزش نداشت ،بعدشOهم که خودت
D
@
میدونی چی شد.
این داستان را بارها برایم تعریف کرده بود ،شاید میخواست
با گفتنش مرا به خود بیاورد ،شاید میخواست درد و دل

عروس بی وفایش را خالی کند و اما نمیدانست با گفتنش چه
آتشی به جانم میریزد.
_اون شهریاری که توی دانشگاه نفر اول بود و یه محل به
مردونگیش ایمان داشتن کجا و شهریاری که الی یه مشت
معتاد و کارتون خواب پیداش کنن کجا؟

E
O

دستی به چین و چروک های زیر چشمش کشید و اشک های

N
 Mپاک کرد.
صورت تکیده اش را
A
_سرت و درد نیارم M
مادرجون ،میخوام بگم اگه یه روزی دل
E
I
به دلت داد و باهات قول و قراریAداشت ،فراموش کن ،بذار
Y
N
ده به درد هم نمی
بره پی زندگیش ،همین که االن فهمی
O
خورین قبل از اینکه برین زیر یه سقف ،خیلی D
بهتر از اینه که
@
بعداً از کرده اش پشیمون بشه و بخواد ازت جدا بشه!

شهریار مامان مرضیه را خیلی دوست داشت ،شاید بیشتر از
به او وابسته بود و روی حرفش نه نمی آورد ،کاش مامان این

همه که برای من حکم نه بریده بود ،برای شهریار هم این کار
را کرده بود ،شاید اگر آن زمان اعتراض میکرد ،زندگی برادرم
نابود نمیشد.
_آسو دختر عاقل و فهمیده ای ،مطمئنم کاری که میکنه از
روی دلیل و منطقه ،الکی حرفی نمیزنه که بعداً پشیمون بشه.

E
O

مکث کرد و موهای سیاه و سفیدی که پس از رفتن پسر

N
آنها بهایی نمیداد ،را زیر روسری هل داد.
ارشدش دیگر به
M
A
 Mاز ریسمون سیاه و سفید هم می
_از قدیم میگن مار گزیده
E
I
Aمنه مادر ،دیگه نمیخوام
ترسه ،حاال حکایت دل داغ دیده ی
Y
 Nرو پاسوز دختری
تو رو هم از دست بدم ،نمیخوام زندگیت
O
کنی که بهت عالقه نداره ،می فهمی چی میگمDمادر؟
@

نمی فهمیدم ،یعنی اصال نمی توانستم درکش کنم! یعنی چون
شهریار انتخابش عاقالنه نبود و به اشتباه شریک زندگیش را

انتخاب کرده بود ،من هم باید دست از آسو میکشیدم؟ فقط
به دلیل اشتباه یک نفر دیگر !
حرفی نزدم ،دلم نمیخواست او را نگران کنم ،سری تکان دادم
و از جا بلند شدم.
_شاهرخ؟

E
 Oفاصله نگرفته بودم که با شنیدن اسمم از زبانش،
هنوز دو قدم
N
ایستادم .رویم راMبرنگرداندم ،طاقت دیدن اشک هایش را
A
M
نداشتم.
E
I
A
_مواظب خودت باش مامان جان.
Y
N
برگردم ،جلوی پایش
لحن پر از بغضش وادارم کرد به عقب
O
D
خم شوم و دست های نرم و لطیفش را ببوسم@ .
_مواظبم قربونت برم ،انقدر نگران نباش ،عزراییل هم حریف
شازده پسرت نمیشه ،نترس.
شقیقه ام را به مهر مادرانه اش معطر کرد.

_دور سرت بگردم.
از در که بیرون زدم ،در حال پوشیدن کفش هایم بودم که
صدای زنگ موبایلم بلند شد ،نگاهی به صفحه اش انداختم و
انگشتم را برای اتصال روی صفحه کشیدم.
_بله بابا؟

E
O
آشپزخونه رو لنگ گذاشتی امروز بابا جان ،دیروز
_شاهرخ
N
 Mبرنج رو از پیش حاج ضیاء بیاری تحویل
قرار بود کیسه های
A
بدی ،صدای آشپزها در M
اومده.
E
I
A
گه رسیدم.
_االن میارم ،بگو تا نیم ساعت دی
Y
N
_پس بجنب پسر ،دیر شد.
O
D
@
_چشم.
با عجله از پله ها سرازیر شدم و در حالی که تماس های بی
پاسخ دیشب را چک میکردم ،اسم نازک نارنجی در لیست

پیامک ها توجهم را جلب کرد و یک تای ابرویم باال رفت،
حتی دیدن پیامک دست و دلم را می لرزاند.
فورا آن را باز کردم و با دیدن متن پیامش سگرمه هایم در هم
رفت.
“سالم کجایی؟”

E
“عمو گفتOنرفتی خونه؟”
N
M
نگران داداشش باشه؟”
آدم
“ایرادی داره اگه A
“قهری با من؟” M
E
I
A
Y
شدم ،عصبی روی فرمان
دندان قروچه ای کردم و سوار ماشین
N
O
مشت کوبیدم.
D
@
_داداش و زهرمار! من اگه نتونم تخم این رو از زبونت بکنم،
اسمم شاهرخ نیست!
عصبی و کالفه برایش تایپ کردم.

“از این فاز بزن بیرون تا اون روی سگم باال نیاوردی آسو “
استارت زدم و با غیض دنده عقب گرفتم.
از در حیاط بیرون زدم.
_واسه من فاز خواهر برادری برداشته خانوم !
تمام حرصم را روی پدال گاز خالی کردم و با سرعت سرسام

E
O

N

آوری به سمت انبار حاج ضیاء حرکت کردم ،خیلی سریع

M
A

سفارشات رستوران را تحویل گرفتم و باالخره پس از بیست

M

E
I
A

دقیقه جلوی رستوران ترمز کردم و صدای جیغ الستیک های
ماشین بلند شد.

Y
N

O
D

حسین را صدا زدم تا کیسه های برنج را به آشپزخانه ببرد و
خودم به سلف طبقه ی باال رفتم.

@

طبقه ی پایین دیزاین سنتی با کاشی های طرح دار آبی بود
با نقش و نگاری از اشعار حافظ و من به شخصه طبقه ی باال

را که مدرن و شیک و به روز بود با آن فضای دنج و موسیقی
بی کالمش را می پسندیدم.
از میان میز و صندلی های چوب گردوی دایره ای گذشتم،
صبح بود ،کافیشاپ خلوت و ساکت ،صدای موسیقی بی کالم
کالسیکی که پخش میشد ،با خودش آرامش به رگ و پی ام

E
O

تزریق میکرد.

N
Mدر حال گذاشتن یک شاخه گل رز تازه و
روژان پشت به من
A
Mشه ای روی میزها بود.
معطر درون گلدان های شی
E
I
تکان میدهد ،لبخند پهنی
سعید از پشت کانتر دستی برایم
A
Y
N
مصنوعی به نظر می
که روی لب هایش نشانده بود ،کامال
O
رسید ،جلوتر رفتم و سری به معنای سالم برایD
ش تکان دادم،
@
نگاهش روی دست باندپیچی شده ام لغزید و من بی توجه به
آن پشت یکی از میزهای نزدیک کانتر نشستم.

_به ،شاهرخ خان! راه گم کردی داداش؟ احیانا کشتی هات
این بار کجا غرق شده؟
روژان هم با صدای سعید توجهش به این سمت جلب شد و با
خنده جلو آمد و از سکوت من استفاده کرد و چشمکی حواله
ی نیش باز سعید کرد.

E
O

_طرفای خونه ی عموش.

N

M
A

روژان خبر داشت دیشب چه اتفاقی افتاده است ،مطمئناً آسو

M
همه چیز را به او میگفت.

E
I
A

_ای بابا ،این که از وقتی به دنیا اومده کشتی هاش غرق شده،
هنوز هم پیدا نشده.
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@

دو سر ابروهایم به هم نزدیک شد و از دست آنها هم شاکی
بودم ،دلیلش را نمیدانستم.
_یه قهوه بیار برام سعید ،چرند نگو.

_هر چند قهوه های من به پای قهوه ی داش شاهرخ نمیرسه
ولی رو چشم.
روژان یک شاخه از گل ها را بازیگوشانه جلوی بینیم تکان
داد.
با اوقات تلخی گل را میان مشتم گرفتم و برگ هایش از شاخه

E
O

جدا شد و در دستم مچاله شد.

N

M
A

_االن اصال وقت خوبی واسه سر به سر گذاشتن من نیست
روژان ،بگیر کنار.

M

E
I
A

_بی احساس! همین کارها رو میکنی که آسو از دستت فرار

Y
N
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میکنه دیگه! االن باید این شاخه گل رو میگرفتی و چند

@

دقیقه بهش خیره میشدی و بعد تصمیم میگرفتی توی
ذهنت که این رو چطوری بهش بدی !
با افسوس به برگ های پر پر شده ی گلی که با عصبانیت روی
میز ریخته بود خیره شد.

_ببین چه بالیی سرش آوردی؟ آسو حق داره ازت بترسه !
_روژان ،رو اعصاب من نرو ،امروز بد قاطیم.
سعید در حال درست کردن قهوه صدا زد.
_تلخ میخوری دیگه؟
روژان به جای من جواب داد.

E
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N

_قهوه اش هم مثل مزاجش تلخه همیشه.

M
A

نگاهم را از سعید گرفتم و به چشم های پشت عینک رنگی
روژان دوختم.
_بهت چی گفت؟

M
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ابروهایش تا به تا شد و نگاهش یک لحظه در چشم های تیز
بینم ثابت ماند.

@

_کی؟
_خودت رو نزن به اون راه ،خوب میدونی کیو میگم.

شانه ای باال انداخت و چند شاخه ی گل رز باقی مانده در
دستش را روی میز گذاشت و مشغول چیدن برگ های اضافی
اش شد.
_چیزی نگفت ،خودم میدونستم جوابش چیه.
_از کجا میدونستی؟

E
سرش گرمOگل هایش بود با آن ها ور میرفت.
N
_خب معلومه دیM
 Aرفتارش ،از سکوتش ،از نگاهش.
گه ،از
_نگاهش؟! چی میگه؟ M
E
I
A
Yی ثابت ماند و نگاهش
باالخره دستش روی آن شاخه های لعنت
N
باال آمد ،پشت مردمک چشم هایش درد وO
دلDهای دخترانه
ای نهفته بود که من از خواندنش عاجز بودم@ .
_میگه جوابش منفی.
_چرا؟

انگار از نگاه تیزبینم میترسید که آن را زود میدزدید.
_خب چه میدونم ،چرا از من می پرسی؟ از خودش بپرس.
_خودش فاز خواهر برادری برداشته ،میخواد باور کنم منو به
چشم برادر نداشته اش می بینه.
_خب شاید ...راست می...

E
O

_زر میزنهN .

M
میان حرفش پریده A
بودم و نگذاشتم نطقش تمام شود .با دهان
M
دست سعید فنجان قهوه را جلویم
باز به من خیره مانده بود که E
I
A
گذاشت.
Y
N
O
_بفرما داداش ،اینم از قهوه ی سفارشی شماD.
@
بوی تلخ قهوه زیر بینی ام پیچید و با سر از او تشکر کردم ،اما
نگاهم همچنان میخ چشم های روژان بود.
مکث طوالنیم به سعید فهماند باید برود و ممنونش بودم به
خاطر این درک درست و به جایی که داشت.

با تأمل انگشتم را لبه ی فنجان قهوه چرخاندم.
_چی توی سرش میچرخه رو نمیدونم ،اما حرف نگاهش رو
از برم ،فقط دلیل این رفتارهای عجیب و غریبش که چند وقته
داره بد جور آزارم میده رو نمی فهمم.
فنجان را به لبم نزدیک کردم و بوی قهوه ی ترک مشامم را

E
O

در کرد ،مزه اش را چشیدم ،تلخیش به مذاقم می چسبید،

N
Mکه تلخ تر نبود.
حداقل از اوقات من
A
M
_بگو.
E
I
A
من زل زده بود.
با ابروهای باال رفته و مستأصل به
Y
N
_چیو؟
O
D
@یشد.
دست خودم نبود که گره اخم هایم هر لحظه کورتر م
_اون حرفی که تا نوک زبونت میاد و میره.

عینکش را روی بینی جا به جا کرد و خیره ی دست بند
فانتزی رنگی روی مچش بودم ،خیلی وقت بود دیگر روی مچ

دست های ظریف آسو از این بندهای رنگی رنگی ندیده بودم،
انگار تازه داشتم میفهمیدم چقدر از او دور شده بودم.
_شاهرخ منو قاطی این ماجرا نکن ،به جان سعید چیزی
نمیدونم ،فقط میدونم خیلی دوست داره...
لب هایم از طعم تلخ قهوه روی هم فشرده شد ،خوب بود که

E
O

میدانست ،خوب تر که نیاز داشتم به شنیدنش در این لحظه،

N
توهم ذهن من نبود.
حداقل این فقط
M
A
Mحالش اصال خوب نبود ،معلوم بود
_دیشب زنگ زدم بهش،
E
I
بفهمم چی به چیه ،نم پس
گریه کرده ،هر چی هم خواستم
A
Y
Nه ،هر دردی داره
نداد ،خودت که میدونی دختر تو داری
O
میریزه تو خودش و تنهایی غصه میخورهD .
@
حال ناخوشمان انگار واگیردار بود ،حالم را گرفته بود و حال
خودش بد بود! چرایش داشت مغزم را متالشی میکرد.
_دیشب یه چیزی گفت که فکر میکنم باید بدونی...

چشم هایم بی اختیار تنگ شد و یک تای ابرویم باال رفت.
فنجان را سر جایش گذاشتم.
_چی؟
تردید در نگاهش موج میزد ،خیلی با خودش در جنگ و
جدال بود برای گفتن.

E
O
دانشگاه انصراف داده ،میخواد باباش رو راضی کنه
_گفت از
N
M
اجازه بده بره.
A
MاشEدست باندپیچی شده ام مشت
با شنیدن تصمیم احمقانه
I
A
صدای ناهنجارش نگاه یکی
شد و با ضرب روی میز کوبیدم.
Y
دو نفر از مشتری های کافه را به این N
سمتOکشید و من بی
D
@ر بود.
توجه دندان روی هم ساییدم .لحنم پر از خشم و تغی
_کدوم گوری میخواد بره؟ مگه من اجازه میدم هر کار دلش
خواست بکنه؟

_هیش ،آرومتر! مطمئنم عمو صادق بهش اجازه نمیده ،فقط
گفتم گوشی دستت باشه ،نری سرش خراب شی ،بذار ببینم
چی تو سرش میگذره ،خودم بهت خبر میدم.
با عصبانیت از روی صندلی چنان بلند شدم که صدای جیغ
پایه های آن به هوا رفت.

E
O

_برو یه جوری از زیر زبونش حرف بکش روژان ،وگرنه خودم

N
به حرفش میارم.
M
A

M

از نگاه ترسیده ی روژان گذشتم و پشت به او کردم ،میخواستم

E
I
Aی سعید مانعم شد.
به سمت راه پله چوبی بروم که صدا
Y
N
_شاهرخ وایسا کارت دارم.
O
D
عجله آمد
ایستادم و نفسی از سر کالفگی بیرون دادم ،سعید با@
و رو به رویم ایستاد .
_یه چیزی میخواستم بگم.

سکوت کردم تا سریعتر حرفش را بزند .نگاهش به پشت سرم
افتاد و با شرمندگی لب باز کرد.
_راستش چطور بگم ،خودت هم میدونی که چرا چند وقته
کافی شاپ دیگه اون رونق سابق رو نداره.
خبر داشتم ،نیامدن آسو سر کار و خلعه بزرگی که ایجاد کرده

E
O

بود کار و کاسبی اینجا هم روند نزولی داشت.

N

M
A

با آن همه سلیقه و هنری که در درست کردن نوشیدنی ها و

M

کیک هایش به خرج میداد ،هر کسی را پابند این کافی شاپ

E
I
چ کس دلش نمیخواست
میکرد و حاال که نیست انگار هی
A
Y
اینجا بیاید ،درست مثل خودم که بودنNدر این مکان برایم
O
D
حتی آزار دهنده هم شده بود.
@

_می دونم دست و بالت خالیه ،منم یقه تو نگرفتم واسه اجاره
ی این جا مردحسابی!

_شرمنده ام به خدا ،این روزها درگیر مراسم عقدیم ،دیر شد،
ولی قراره یه وام بگیرم حتما حسابم صاف میکنم.
_هر وقت داشتی میدی ،عجله ای نیست ،فعال مراسمت رو
راه بنداز ،تو فکر اجاره ی این جا نباش.
لبخند شرمنده ای زد.

E
O
داداش.
_چاکرتم
N
M
دادم و پله ها را دوتا یکی پایین رفتم،
سری برایش تکان A
میخواستم سری به M
بزنم تا اگر کم و کسری بود تهیه
آشپزخانه
E
I
Aار که رو به روی حاج بابا
کنم ،اما با دیدن زن و بچه ی شهری
Y
Oی آراد که دور
نشسته بودند ایستادم و نگاهم روی بازیNگوش
D
@هایم باز
فواره ی آب بازی میکرد افتاد ،بی اختیار گره اخم
شد .هیچ کس نمی توانست به راحتی این نیم وجبی اخمهایم
را باز کند.
جلوتر رفتم اما با صدای آرزو سر جایم میخکوب شدم.

_آقاجون شما هم جای پدر من هستین ،من هم عین دختر
خودتون ،خودتون میدونید من به خاطر شهریار تو روی
خانواده ام موندم ،جنگیدم و همه ی پل های پشت سرم رو
خراب کردم ،این بچه رو تنها بزرگ کردم و فقط با حمایت
های شما رو پا موندم ،من تاوان اشتباهاتم رو دادم ،دیگه

E
O

نمیتونم اینطوری زندگی کنم ،خودتون هم میدونید که

N

خواستگار زیاد داشتم و نمیخواستم اشتباه سابق رو تکرار

M
کنم ،اما دیگه واقعا A
کم آوردم ،توی این دور و زمونه یه زن
M
Eی Iکنه...
تنها و بیوه راحت نمیتونه زندگ
A
لحن حاج بابا مستأصل بود ،دستیYبه محاسن یک دست
N
سفیدش کشید ،خیلی وقت بود دیگر آن O
Dهمیشگی در
صالبت
صدایش نبود و غمی به بزرگی داغ فرزند ارشد @
کمرش را خم
کرده بود ،فقط برای سرگرمی خودش گفته بودم در رستوران
مشغول باشد تا باری از روی دوش من بردارد و تنها هدف من
اما سرگرم کردنش بود تا کمتر در خانه غصه بخورد.

_میدونم دخترم ،این زندگی خودته و خودت باید تصمیم
بگیری ،ما هیچ مشکلی با ازدواج تو نداریم ،همون روزهای اول
هم ته این راه و نشونت دادم ،بهت گفتم راه سختی رو در
پیش داری و هر تصمیمی بگیری ما حرفی نداریم.
_میدونم آقا جون ،شما از روز اول تصمیم رو به خودم

E
O

سپردید ،همیشه از این درکت باالتون ممنون بودم و شرمنده،

N

اما آقا شاهرخ اینطور فکر نمیکنه ،آخرین باری که آقا خسرو

M
A

برای امر خیر با من قرار گذاشتن ،شاهرخ خیلی عصبی شد و

M

باهاش گالویز شد.

E
I
A

Y
N

نگاه مکدر حاج بابا باال آمد روی من نشست .در حالی که به

O
بود جواب داد.
من اخم کرده بود رو به آرزو که پشتش به من D
@
_حرف من ،حرف شاهرخ هم هست.

صدای پر از تردید اما امیدوار آرزو دست هایم را مشت کرد.

_آقا جون آراد رو که نمیخواید از من بگیرید؟ من بدون آراد
نمی تونم زندگی کنم.
نگاه گرفت از نگاه به خون نشسته ی ملتمسم ،اسم آن بیشرف
را که به زبان می آورد ،خون جلوی چشم هایم را میگرفت .
_آراد نوه ی منه ،نور چشمم هست ،تحمل دیدن غمش رو

E
ندارمO ...

N

M
A

دیگر نمی توانستم ساکت بمانم تا حاج بابا باز هم طبق

M

مصلحت های پدرانه و بزرگوارانه اش آراد را هم به خسرو
ببخشد.

E
I
A

Y
N

O
D

_آراد هیچ وقت خونه ی اون مرتیکه پاشو نمیذاره.

@

از شدت خشم مشت گره کرده ام به لرزش افتاده بود و فکم
روی هم سایید میشد.
صورتش شوکه شده به عقب برگشت و صورت آرایش کرده
اش با آن موهای پریشانی که سخاوتمندانه بیرون از شال

حریرش ریخته بود ،جلوی چشم های به خون نشسته ام قرار
گرفت.
_شاهرخ!
صدای معترض حاج بابا اخطار گونه بود و آرزو با اخم های ریز
روی پیشانیش از جا بلند شد و رو به رویم ایستاد.

E
_سالم آقاOشاهرخ ،آراد بچه ی منه ،هر جا باشم اون هم با
N
M
خودم میبرم.
A
_آراد بچه ی شماستM
درست ،اگه تا االن گذاشتم پیشت
E
I
بمونه به حرمت مادر بودنتونه ،میAخوای ازدواج کنید حرفی
Y
نیست ،حق داری هر طور میخواین براNیOزندگیت تصمیم
D
فکرشم نکن
بگیری ،اما آراد عضو خانواده ی صبوریه ،حتی @
بذارم زیر سایه ی یه نامرد عوضی بزرگ شه.
_خسرو...

لحنم پر از حرص و خشم بود و عرق شقیقه ام راه گرفته بود.
مطمئنم چهره ام از عصبانیت رو به کبودی میرفت.
_اسم اون دیوث رو پیش من نیار.
باز هم حاج بابا هشدار داد و آرزو با ترس یک قدم به عقب
رفت .نفس اش بریده بریده و لرزان بود و چشم هایش پر از

E
O

تشویش و استرس.

N

M
A

_من نمیدونم چه خصومتی با اون دارید و چرا انقدر ازش

M

بدت میاد آقا شاهرخ ،اما اگه این بار هم بخوای سنگ جلو

E
I
Aم ،هر چقدر خواستم این
پامون بندازی ازتون شکایت میکن
Y
N
...
مسئله با آرامش حل بشه ،شما نمیذاری
O
D
@هم حق
_من تصمیمم رو گرفتم ،آراد بچه ی منه ،آقاجون

رو به من میده.

_هر کاری میخوای بکنی به من مربوط نیست ،اما آراد خط
قرمز منه ،یک ثانیه هم اجازه نمیدم بچه ی شهریار ببری زیر
دست اون عوضی.
به سمت آراد که مات و مبهوت حرف های من و مادرش بود
رفتم ،دستش را گرفتم.

E
O

نفسم هنوز منقطع بیرون میزد و به سختی آرامش را به صدایم
برگرداندم.

N

M
A

M

_عموجون میای بریم دور دور؟

E
I
A

نگاه ترسیده و حیران آراد به سمت مادرش که سر جای خود
خشکش زده بود ،چرخید .

Y
N

O
D

@

دست زیر چانه اش بردم و وادارش کردم تا به چشم های من
نگاه کند.
_میخوام برم اسب سواری عمو جون! دوست نداری بیای؟

برق نگاه مشتاقش را می توانستم ببینم .دستی به موهای
فرفری اش کشیدم.
_بعد هم میریم شهربازی.
باز هم نگاهش به سمت مادرش کشیده شد تا تایید او را
بگیرد ،پلک روی هم فشردم و به آرزو نگاه کردم ،در نگاه

E
O

عصیان زده ام هر چیزی دید ،سری برای آراد تکان داد تا با

N
Mخوشحالی دست کوچکش را درون مشتم
من همراه شود و با
A
رفتم.
قرار داد و به سمت در M
E
I
][12/21/2021 11:07 PM
A
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#پارت42
O
D
بعد سویچ
پشت فرمان که نشستم ابتدا کمربند آراد را بستم و@
را چرخاندم و استارت زدم ،سعی کردم همه ی اتفاقات اخیر
را در پستوی ذهنم هول دهم و دور از پریشانی و آشفتگی

هایم ،با آرامش امروز را در کنار آراد بگذرانم .عزیز دوردانه ی
خاندان صبوری بود و تنها یادگار برادرم.
_خب آراد خان ،اول کجا بریم؟ شهربازی یا اسب سواری؟
متفکر انگشت اشاره اش را روی چانه میزد و بعد انتخابش را
با بشکنی که در هوا زد ،برایم گفت.

E
Oیش طوفان عموجون؟
_اول بریم پ
N
M
گرفته از ذوق کودکانه ی او برای دیدن
نشات
با لبخندی که A
کره اسبی که خودش M
 Eرا طوفان گذاشته بود ،سری
اسمش
I
Aعالقه میان خانواده ی ما
تکان دادم و به راه افتادم .انگار این
Y
N
عالقه اش به اسب
ذاتی بود و موروثی ،حتی این کودک هم
O
D
ها بیشتر از بازی های کودکانه بود.
@
مشتم را گره کردم و به نرمی به مشت گره کرده ی کوچکش
زدم .
_پس بزن بریم.

بین راه مقداری تنقالت برایش خریدم تا به خاطر مسافت
طوالنی که پیش رو داشتیم زیاد حوصله اش سر نرود .هوای
امروز به خاطر بارش دیشب تمیز و آفتابی شده بود ،انگار
آسمان همه ی دلگیری هایش را باریده بود و حاال مه های
کمرنگی بازیگوشانه اشکال مختلفی از خود در آبی آسمان در

E
O

می آوردند و دلبری میکردند.

N

شیشه ی ماشین را پایین دادم و اجازه دادم هوای تازه به

M
A

سرم بخورد و کمی از آن احواالت دیوانه کننده رها شم.

M

E
I
گذاشتم و حواسم به آراد بود که
آرنجم را لبه ی پنجره ی باز
A
بد سرگرم خوراکی هایش شده بود وY
Nدانست باید کدام را
نمی
O
اول بخورد .
D
@

موهای فرفریش خرمایی رنگش روی صورتش افتاده بود و
انگار باالخره تصمیم گرفته بود بعد از خوردن آلوچه های ترش
و ملس ،پاستیل را انتخاب کند .با لبخند به درگیریش با پاکت

پاستیل نگاه میکردم ،هر چه زور میزد کمتر موفق میشد و تا
اینکه جیغش درآمد.
_عمو ...این چرا باز نمیشه؟ اَه ...چقدر محکم بستن!
_عمو جون پس اون همه زور بازوت کجا رفت؟ تو که مچ منو
میخوابونی ،از پس پاکت پاستیل بر نمیای؟! داری ناامیدم

E
میکنی! O

N

M
A

با حرف من ،حرصی شد و تمام زورش را به رخ کشید و پاکت
را باز کرد.

M

E
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A

خنده ام گرفته بود از این همه غرور و لجبازیش ،صورتش از

Y
N

O
D

فشار زیاد سرخ شده بود و وقتی پاکت را باز کرد ،نفس راحتی
بیرون داد و بادی به غبغب انداخت.

@

_هنوزم میتونم مچت رو بخوابونم عمو شاهرخ ،تازه مچ عمو
خسرو رو هم یه بار خوابوندم.
لبخندم جمع شد و اخم عمیقی پیشانیم را شکافت.

_عمو خسرو دیگه کدوم خری؟ تو فقط یه عمو داری اونم
عمو شاهرخ ،دیگه نبینم به اون بوزینه بگی عمو ها! کالمون
میره تو هم آراد خان.
ابروهایش با تعجب باال رفته بود و انگار کمی هم از تندی من
ترسیده بود ،دست خودم نبود که اسم آن بی صفت را

E
O

میشنیدم ،بی اراده عصبی میشدم.

N
دهانش بود را نجویده بلعید تا حرف بزند.
پاستیلی که در
M
A
_مامانی گفت بهش بگمMعمو !
E
I
A
_مامانت بی...
Y
N
 Oگفتم و به جلو
حرفم را بریدم و الاله االاهلل پر غیضی زیر لب
D
خیره شدم.
@
_اون قرمساق هیچ نسبتی با تو نداره آراد.
لحن کنجکاوش اخم هایم را کمرنگ کرد.
_قمرساق یعنی چی عمو؟

دنده را عوض کردم و وارد جاده ی خاکی شدم.
_قمرساق نه و قرمساق ،یعنی همون خسرو جون مامانت،
راست کار خودشه این صفت.
_حرف بدیه؟
شانه ای باال انداختم و به نیمرخ متفکرش چشم دوختم.

E
O

N

_نه واسه اون خیلی هم خوبه ،بهش میاد.

M
_آخه من یه روز A
بهش گفتم باباغوری ،مامانی خیلی دعوام
M
کرد.
E
I
A
Yپشت پلکم را خاراندم.
لبم به سمت باال کشیده شد و با انگشت
N
O
بارش کن.
_خوب کردی عمو جون! هر چی دلت کشید D
@
_من دوستش ندارم ،اما مامانی میگه مرد خوبیه و خیلی ما

رو دوست داره و قراره بیاد با ما زندگی کنه.
_بی خود کرده ،قلم پاش رو خورد میکنم بیاد سمت شما.

_یه روز دعوام کرد و کتکم زد.
با ابروهای باال رفته نگاهم را از جاده ی سنگالخ گرفتم.
_کی؟
_عمو خسرو.
بی اختیار پایم روی ترمز کوبیده شد و کمی به جلو متمایل

E
O

N

شدیم و چقدر خوب بود که جاده خاکی بود و خلوت و کمربند
آراد بسته.

M
A

M
دست هایم دور فرمان چنان قفل
لبم را به شدت گاز گرفتم و E
I
 Yانگشت هایم در حال
Aزیر
شده بود که انگار گردن آن عوضی
N
Oکه ی بی همه
شکستن است .چه غلطی کرده بود آن مرتی
D
کرده بود؟ !
چیز؟ با چه جراتی روی یادگار برادرم دست بلند @
_چرا؟
از این واکنش من و ترمز شدید ماشین شوکه بود و ترسیده.
_بهش گفتم از خونه ما برو بیرون ،اونم زد تو صورتم.

خونم به جوش آمده بود با شدت درون رگ هایم قل میزد و
پیشانی ام رگ کشید .از میان فک قفل شده ام پرسیدم.
_مامانت هم اونجا بود وقتی میزد؟
_نه ،مامان سر کار بود ،عمو خسرو گفت به مامانت بگی
دوباره میزنمت!

E
دندان رویOهم ساییدم و دلم میخواست همین حاال راهم را
N
Mبرگردم و یک راست به سراغ آن بی شرف
کج کنم و به عقب
A
بروم و حسابش را کف M
دستش بگذارم.
E
I
A
خودم همون دستی که روی
_به گور باباش خندیده بی پدر،
Y
Oگه از این غلطا
 Nدی
تو بلند کرد و آویزون گردنش میکنم ،تا
D
نتونه بکنه.
@
از چشم های معصومانه اش میشد ترس و وحشت را خواند و
این حالم رو دوچندان بدتر میکرد ،او می ترسید از آن مردک
الشخور چون شکایتش را پیش من آورده بود !

خدای من چطور می توانستم آرام باشم وقتی پسر شهریار
حتی جرات گالیه از آن پست فطرت را نداشت! چطور می
توانستم شب راحت سر روی بالش بگذارم وقتی بچه ی برادرم
حتی در خانه ی خودش در امان نبود!
چطور می توانستم نفس بکشم تا زمانی که آن مردک رذل در

E
O

خانه ی برادرم رفت و آمد داشت! غیرتم کجا رفته بود که تا

N

به حال سرم عین کبک زیر برف مانده بود !

M
A

M

نفس بریده و خشمگین در ماشین را باز کردم و پیاده شدم،

E
I
دستم میان موهایم چنگ شد و آنAها را با خشمی فرو خورده
 Nو نسیم خنکی که
Yیزه
به عقب راندم ،در این هوای آزاد و پاک
O
Dگُر گرفته ام
میوزید باز هم نفس کم می آوردم و التهاب تن
@
کم نمیشد.
لحظاتی به زمین های کشاورزی و گندم زارهای سرسبز خیره
شدم تا اندکی جان به لب آمده ام قرار بگیرد.

آراد با همان پاستیل درون دستش از ماشین پیاده شد و
ماشین را دور زد و کنارم ایستاد.
_عمو شاهرخ؟
_جانم؟
_من دیگه به اون قمرساق نمیگم عمو ،ناراحت نباش دیگه!

E
O

N

روی زانو خم شدم و موهای فرفریش را به هم ریختم.
_قول میدی؟

M
A

M

E
I
A

لبخند روی لبش نشست و چشم هایش برق زد.
_قول مردونه.
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Y
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D

@

دیگر حتی یک لبخند مصنوعی برای دلخوشی این بچه هم
روی لب هایم جای نمیگرفت.

_یه قول دیگه هم بهم میدی؟
_چی؟
_اگه دوباره اذیتت کرد به خودم بگی؟
با غرور بچگانه اش که من را یاد کودکی خودم می انداخت،
ابرو باال انداخت.

E
O

N

_من که زورش دارم ،ولی باشه قول میدم.

M
آرام به شانه های نحیA
فش ضربه ای زدم ،صدایم برعکس حال
M
IEآرامش فقط به خاطر دل آراد
آشفته ی درونم آرام بود و این
A
بود.
Y
N
O
منتظر ماست.
_آفرین عمو جان ،بدو سوار شو که طوفان D
@
با چشم قد و قامت کوچکش را از نظر گذراندم ،این بچه بیشتر
شبیه خودم بود تا شهریار .با دیدنش انگار پرت میشدم به
سالیان دور.

کودکی های پر از شر و شور شاهرخی که سرش برای دعوا و
مشاجره با بچه محل های قدیم درد میکرد و شب را به صبح
نمیرساند اگر تالفی کتک های خورده و نخورده اش را در
نمی آورد.
هر چند گاهی زورش نمی رسید و با مظلوم نمایی شهریار

E
O

همیشه حامی را به دنبال خود می کشید تا تالفی کند.

N
مرضیه آنقدر از دستم عاصی میشد که بر
گاهی هم مامان
M
A
Mاز طرف او هم تنبیه میشدم و باز
سر کتک های خورده ام،
E
I
انداخت و سینه سپر میکرد
هم شهریار بود خودش را جلو می
A
Y
برای برادر کوچکتر کله خرابش.
N
O
D
یادآوری آن روزها آهی شد و سینه ام را سوزاند .
@
سوار ماشین شدم و به راه افتادم.
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جلوی در خانه ی عمه گالب پارک کردم و آراد زودتر از من
پیاده شد .معموالً درِ خانه ی عمه همیشه باز بود ،صبح که از
خواب بیدار میشد ،به خاطر پا دردی که داشت ،آن را باز
میکرد و تا شب قبل از خواب آن را نمی بست ،اما حاال انگار
بسته بود! احتمال اینکه در خانه نباشد بسیار کم بود ،چون به

E
O

ندرت پیش می آمد از خانه بیرون بیاید.

N

از ماشین پیاده شدم و با ریموت درها را قفل کردم .

M
A

M

آراد با لب و لوچه ی آویزان رو به من کرد.
_عمه گالب خونه نیست!

E
I
A
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دسته کلیدم را جلوی چشم های پکر شده اش باال انداختم و
دوباره درون مشتم گرفتم.
_غمت نباشه عمو جون.

@

جلو رفتم و با دسته کلیدی که داشتم در را باز کردم ،عمه
گالب گوش هایش سنگین بود و اگر در هم میزدیم صدایش
را نمی شنید .
_بفرما تو آراد خان.
در که باز شد با عجله به داخل دوید و من هم پشت سرش

E
O

وارد شدم ،آراد یک راست به سمت اصطبل رفت و من نگاهم

N
 Mخورد و با دیدن آسو که شلنگ به دست
به درون حیاط چرخ
A
Mخانم آب میداد ،سر جایم میخکوب
به گل های باغچه ی عمه
E
I
Aیش که دلبرانه و پر جعد
شدم .چشم هایم بی پروا روی موها
و شکن روی شانه هایش ریخته بودY،
Nماند .
ثابت
O
او هم ناگهان به سمتم چرخید و با دیدن منD
انگار خشکش
@
زده بود و شلنگ از دستش به زمین افتاد .بلوز و شلوار آدیداس

سورمه ای به تن داشت و موهایش زیر تأللو نور خورشید بور
و طالیی به نظر می رسید .سیبک گلویم لرزید و نگاه گرفتن
از خرمن طالیی رنگی که در حسرت یک دم عمیق از میان

آنها سال ها دل خوش و منتظر مانده بودم ،کار منه المذهب
نبود !
باالخره او بود که زیر نگاه خیره ی من ،کم آورد و رنگ و برد
و رنگ آورد و شبیه یک آهوی گریز پا به سمت پله ها پا به
فرار گذاشت و در کسری از ثانیه از جلوی دیدگان بی پروای

E
O

من همچون نسیمی خنک در دل تابستانی گرم و سوزان عبور
کرد.

N

M
A

M

خانه آب و جارو شده بود و بوی نم خاک بینی ام را پر کرده
بود.

E
I
A

Y
کی خودش را به این جا رسانده بود! N

O
D

@

این جا چه می کرد؟ میخواستم برای فرار از یادآوری اتفاق
دیشب به این روستای خوش آب و هوا و دور از هیاهوی شهر،
پناه ببرم ،اما انگار خود اتفاق زودتر از یادش پا به این خانه
گذاشته بود و انتظارم را میکشید.

شلنگ آبی که درون باغچه افتاده بود نگاهم را به خود جلب
کرد ،کتم را از تن بیرون آوردم و روی طنابی که برای خشک
کردن لباس ها در حیاط بسته شده بود ،انداختم و به سمت
شلنگ آب رفتم ،آستین های پیراهن سفیدم را تا زدم و شیر
آب را باز کردم ،پلک بستم مشتی آب به صورتم پاشیدم ،آب

E
O

سرد می توانست کله ی داغ کرده ام را خنک کند و آشفتگی

N

هایم را شست و شو دهد و برای چند ساعت با خود ببرد.

M
A

همین که آب اضافی صورتم را با دست گرفتم و پلک باز کردم

M

E
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A

عمه خانم از روی ایوان لبخند خسته ای را به صورت حیرانم
بخشید.

Y
N

_سالم پسرم ،خوش اومدی مادر.
صدایش هم انگار ضغیف بود و رنجور.

O
D

@

چندبار به صورتم دست کشیدم و قطرات آب را از صورتم
گرفتم و با صدای گرفته ای که نشات گرفته از احواالت آشفته
ام بود ،جواب دادم.
_سالم بر عمه جان گل و گالب خودم .
اما برعکس لحن مریض گونه اش ،چشم هایش از خوشی برق

E
می زدO .

N

M
A

_امروز انگار خدا بهم نظر کرده که نور چشمی هام یکی یکی

M

از در میان ،خوشحالم کردین مادر.

E
I
A

لبخندی به محبت بی ریای مادرانه اش زدم و شیر آب را
بستم.

Y
N

O
D

_داشتیم خانوم خانوما؟ تیکه بارمون میکنی؟

@

_دور قد و باالت بگردم مادر جون ،بیا باال ببینم ،نمی تونم
رو پا بند شم ،این زانوهای منم مثل لوالهای در حیاط زوارش
در رفته.

به سمت کتم رفتم و آن را روی ساعدم انداختم و نگاهم به
سمت اصطبل رفت که آراد داشت از آن بیرون می آمد و
صدای عمه خانم پر از خنده شد.
_پس این وروجک خان تو رو کشونده این طرف ها!
و با احساس سنگینی نگاه کسی پشت پنجره ،چشمم بی

E
O

اختیار به پرده ی آشپزخانه که تکان خورد افتاد ،دلم را با

N
خود کرده بود دیگر !
همین کارها اسیر
M
A
_عمو طوفان نیست! M
E
I
A
جوابش را با خوش رویی داد.
نگاهم به آراد بود که عمه گالب
Y
N
_مادر طوفان رو اکبر آقا برده دامپزشکی.
O
D
@
_دامپزشکی چیه عمه؟
_یعنی همون درمونگاه مادر جون ،یه کم ناخوش احوال بود.
_مگه اسب هم مریض میشه؟ سرماخورده؟ خوب میشه؟

دستم را به سمتش دراز کردم و او به سرعت خود کنارم جا
داد.
_آره آراد جان ،اونم مثل آدم ها مریض میشه و باید یه کم
استراحت کنه و دارو بخوره تا خوب بشه.
به همراه آراد پله ها را باال رفتیم کفش هایمان را درآوردیم و

E
O

وارد اتاق شدیم.

N

M
A

عمه گالب آراد را به سمت خود کشید و صورتش را بوسید،

M

برق اشک در چشمهای زاللش را می توانستم ببینم .چشم

E
I
دختر درون آشپزخانه نبود.
هایی که بی شباهت به چشم های
A
Y
Oشتر تنگ میشد
 Nبی
هر وقت آراد را میدید دلش برای شهریار
D
خت .
و چشم هایش دلتنگیش را قطره قطره بیرون میری@
به بخاری نفتی وسط اتاق نزدیک شدم و دست های نمناکم
را باالیش گرفتم .کتری آب طبق معمول رویش به جوش آمده
بود و بخار از آن بلند میشد .

_آسو جان ،برای پسرم حوله بیار.
نگاهم زیر چشمی به عمه که بی خبر از همه چیز با آراد بازی
میکرد ،افتاد ودر دل لبخند شیطنت باری زدم و به در زل
زدم ،عجیب دلم میخواست باز او را همانطور با موهای باز
ببینم ،اما خیال محال بود که آسو هوای دل بی دل من را

E
O

داشته باشد.

N
Mی من خیلی طول کشیده بود وارد اتاق
پس انتظاری که برا
A
Mبود و زمزمه ی سالمش به سختی
شد ،نگاهش از من گریزان
E
I
به گوش میرسید.
A
Y
وقتی جلو آمد و حوله ی قرمز را به طرفمNگرفت ،فقط نگاهش
O
Dدرآورده بود
کردم ،عمه برای آراد نخود و کشمش از جیبش
@
و حواسش به ما نبود.

مکثم را که دید به ناچار سر بلند کرد.
_بگیر ،مگه حوله نیاز نداشتی!

از این که موفق شده بودم چشم های زاللش را ببینم ،بی
اختیار کنج لبم باال رفت .سرم را جلو بردم و بیخ گوشش بی
پروا پچ زدم.
_بیشتر از حوله به چشم هات نیاز داشتم.
مردمک چشم هایش ناگهان لرزید و بی قرار شد و گریزان.

E
چشم هایOآدم ها پنجره ای رو به قلب آنها بود ،از روی چشم
N
M
احساس را درک کرد ،زبان چشم یکی از ساده
ها میتوان عمق
A
Mهای دنیا بود که باید در خواندنش
ترین و صادقانه ترین زبان
E
I
 Aرابطه ی مستقیمی با
مهارت خاصی داشت ،مهارتی که
Y
احساسات متقابل داشت .هر چه طرفNعزیزتر باشد حرف
O
Dدرست مثل
چشم هایش خواندنی تر و قشنگ تر و روان تر،
@
زاللی چشم های دخترک رو به رویم ،شاید خودش خبر

نداشت چشم هایش با من حرف ها دارند ،شاید هم دلش
میخواست انکار کند ،اما غم چشم هایش عجیب دل می
لرزاند.

دستش هنوز برای دادن حوله به من جلو بود ،دستم جلو رفت
و او با لجبازی عقب کشید.
_پس دیگه الزمش نداری.
با تفریح به رفتنش و گام های حرصیش نگاه کردم ،درد و
درمان بود دیگر! خودش زخم میزد و خودش مرهمش بود.

E
O
هل دار عمه گالب انگار یک چیز دیگر بود ،گرمایی
طعم چای
N
 Mام میبخشید و آرامشی که از حضور پر
که به تن سرما زده
A
Mیچ کجای دنیا پیدا نمیشد .این
مهرش نشات میگرفت ،ه
E
I
بزرگ را داشت با قصه های
خانه برای ما حکم خانه ی مادر
A
Y
N
هزار و یک شبش.
O
D
@کودکانه
آراد روی پای آسو نشسته بود و برایش از شعرهای
اش میخواند و او بی رحمانه تمام توجهش را در نگاه آراد
ریخته بود ،بدون اینکه حتی به حضور من اعتقادی داشته
باشد.

_شاهرخ مادر دستت چی شده؟
با صدای نگران عمه گالب نگاهم را از آنها گرفتم و به عمه
دادم.
_چیزی نیست ،یه بریدگی سطحی که امروز و فردا جاش هم
نمی مونه!

E
 Oمادرجون! درد که نداره؟ داروی گیاهی دارم تو
_خدا بد نده
N
M
روش بذارم؟
خونه ،میخوای
A
جرعه ای از چای را داغM
نوشیدم.
داغ
E
I
A
خانم که درمون نداره! خدا
_درد اصلی جایی دیگه است عمه
Y
N
رو نمیخواد ،این
هم که قربونش برم هیچ موقع بد بنده هاش
O
D
رو میذاره
بنده ی خداست که بد رقمه زخمیت میکنه و درد@
تو کاسه ات و عین خیالش هم نی !

حواسم چهار دونگ پیش او بود که با شنیدن کنایه ام کمی
در خودش جمع شد و وانمود میکرد حواسش پی بازی با آراد
هست .
_گله از بنده های خدا نکن مادرجون ،یادت باشه خدا بنده
هاش رو خیلی دوست داره ،گله و شکایت از خودش بکنی زود

E
O

می بخشه ،اما عیب بندهاش رو بگی و زود قضاوتش کنی ،نه!

N

بنده ای که زخم میزنه خودش زخم دیده است پسرم ،روزگار

M
A

چرخ می خوره و تاریکی شب جاش رو به روشنایی روز میده

M

E
I
A

مادر ،دور گردون یه جا بند نمیشه ،ما آدم ها طرف تاریک

Y
N

ماه رو نمی بینیم ،طرف روشنش رو می بینم و چیزی که اون

O
D

پشت هست برامون قابل درک نیست ،همینه که فقط درد

@

خودمون رو میبینیم و زود قضاوت میکنیم و حکم میدیم.
نگاه من میخ آسو بود و نگاه آسو حاال باال آمده بود روی عمه
گالب ثابت مانده بود .انگار داشت حرف های دل او را میزد.

_حکم ندادم عمه خانم ،گردن ما از مو باریکتر! ما کی باشیم
بنده های خدا رو قضاوت کنیم؟ بدبختی اینجاس که مرهم
زخم ما دست همونی که نوکِ تیزی رو فرو کرده تو خرخره
امون و زخم زده! اگه بخوامم نمی تونم ازش خورده به دل
بگیرم ،المصب!

E
O

نگاهم را سُر دادم روی آسو و ابرویی باال انداختم.

N
دخترعمو؟
_نظر تو چیه
M
A
M

E
I
A

باالخره سهم من را از آن آبی های زالل داد ،هر چند کم و
کوتاه.
_در مورد چی؟
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Y
N

O
D

@

_این که مرهم زخم ،دست همونی که زخم زده؟ تنها اونه
که بلده چطور باس خوبش کنه!
موهای فرفری آراد را نوازش میکرد .عیب داشت اگر به آراد
حسادت میکردم؟
_دنبال مرهم نگرد ،بعضی زخم ها خوب شدنی نیستن ،حتی

E
O

اگه مرهم روش بذاری باز جاش می مونه و یادت میاره و

N
جسمی حس نکنی ،اما روحت همیشه دردش
دردش رو شاید
M
A
میگیره.
M
E
I
 Aبهش حالی کنم درمون
_پس چطور آرومش کنم؟ چطور
Y
نداره؟ دله دیگه زبون آدمیزاد حالیش نی!Nوقتی بگیره باس یه
O
جوری سرش شیره بمالی که یه روز مرهم D
زخمش پیدا میشه.
@
نگاه عمه خانم نکته بین بود و کنجکاو ،مطمئن بودم چیزهایی
حس کرده بود از این رفتار سرد و نه چندان خوشایند من و
آسو !

_از چی حرف میزنی پسرم؟ دلت از چی پره که دنبال مرهم
میگردی؟ کی زخمت زده که نا آرومی مادر؟ حرف بزن ،برام
بگو ،شاید از منه پیر زن کاری بر نیاد اما آدم با درد و دل
کردن سبک میشه.
نگاه محزون آسو کالفه بود و پر از خواهش .استکان کمر باریک

E
O

چای را که دیگر از دهن افتاده بود را الجرعه نوشیدم.

N
عمه خانم ،اونی که ناکار کرده خودش خبر
_گفتنی نیست
M
A
داره.
M
E
I
آراد با خوشحالی برای دیدن
صدای اکبر آقا از حیاط می آمد و
A
Y
N
سمت در دوید .
طوفان از روی پای آسو بلند شد و به
O
D
@با نگرانی
آسو هم پشت سرش بیرون رفت و نگاه عمه هنوز
من را می پایید.
_چیزی شده شاهرخ؟ بین تو و آسو مشکلی پیش اومده؟

در سکوت فقط به بخار بلند شده از کتری روی بخاری نفتی
چشم دوختم.
_خیلی وقته فهمیدم دیگه مثل سابق نیستین ،قبلنا وقتی
میومدین دیدنم ،صدای خنده تون توی کل محل می پیچید
و همه اهالی می فهمیدن نور چشمی هام مهمونم هستن ،اما

E
O

خیلی وقته دیگه با هم نمیاین ،مگه این که مثل االن اتفاقی

N

گذرتون بیوفته به این خونه درویشی!

M
A

M

_فکر نکن سنی ازم گذشته و دیگه نمی فهمم چی به چیه؟

E
I
Aاب سفید نکردم که ندونم
کی به کیه؟ این گیس ها رو تو آسی
Y
مرهمت دست کیه !
N
O
Dی محلی اش
سرم باال آمد و به موهای سفیدی که از زیر روسر
@

بیرون زده بود ،خیره شدم ،در این که دانا و وقت شناس بود
شکی نبود ،نمی خواست جلوی آسو حرف بزند و این از
درایتش بود.

_توی دامن خودم بزرگ شدین ،حرف هم نزنین از نگاهتون
خیلی چیزا می فهمم! آسو بیشتر از تو بهم سر میزنه چون
خودم بزرگش کردم و حق مادری به گردنش دارم ،میدونم
یه چیزی هست که روز به روز داره پژمرده ترش میکنه! خیلی
وقت ها سر بسته یه چیزایی میگه که دلم می لرزه ،اما به

E
O

روش نمیارم ،میدونم یه دردی داره که به زبون آوردنش براش

N

سخته و نمیخواد ازش حرف بزنه ،اما غم چشم هاش سنگینه
مادر جون.

M
A

M

E
I
A

صدای عمه گالب لرز برداشته بود و چشم های من هر لحظه

Y
N

باز تر میشد ،انگار یک پرده ی حریر از جلوی چشم هایم

O
D

برداشته میشد و تازه داشتم آسوی جدید را میدیدم!

@
_ وقتی ساعت ها تو خودش میره و مثل قبل برام از

آرزوهاش و کارهای هر روزش نمیگه می ترسم ،وقتی تمام
مدتی که اینجاست و دو کالم از دهنش بیرون نمیاد پا میشم
براش اسپند دود میکنم ،میگم نکنه دخترم رو چشم زدن،

اون که اینطوری نبود! اون که خنده هاش رنگ و بوی زندگی
میداد! پر بود از شور و نشاط جوونی !
_بچه که بود وقتی از چیزی می ترسید توی خواب کابوس
می دید و با تب و لرز از خواب می پرید ،تا خود صبح پا به
پاش بیدار می موندم تا احساس تنهایی نکنه و راحت بخوابه،

E
O

اما حاال پیشش نیستم و صادق میگه چند وقتیه هر شب

N

کابوس می بینه ،باز از تنهایی می ترسه و خواب های آشفته

M
A

نمیذاره بچم راحت چشم رو هم بذاره.

M

E
I
که از هم رو میگیرین ،دلم
_خبر ندارم چی بینتون گذشته
A
Nمردی و باید صبور
Yتو
میگه که بینتون شکرابه مادرجون ،اما
O
Dکفش آهنی
باشی ،اگه دوسش داری باید برای نرم کردن دلش
@
بپوشی مادر جون ،با اولدورم بلدورم کردن چیزی که درست
نمیشه تازه دورتر هم میشی ازش ،سعی کن بفهمی دردش
چیه؟ مشکلش کجاست؟ زن ها روحیه ی لطیفی دارن،
زودرنج هستن و شکننده ،خیلی وقت ها دلشون نمیخواد

حرف بزنن ،دوست دارن خودت بفهمی دردشون چیه؟ از
نگاهشون ،از رفتارشون ،از خلق و خوشون ،باید بلدش باشی،
خم و چمش رو یاد بگیری ،بدونی وقتی ناراحته چی
خوشحالش میکنه؟ وقتی عصبی با چی آروم میگیره؟ وقتی
ازت دلگیره چطور از دلش دربیاری؟ یه مرد عاشق این چیزها

E
O

رو بلده مادر جون ،بلدی؟

N

در سکوت گوش سپرده بودم به حرف های دلنشین و نصایح

M
A

مادرانه اش ،انگار مهر می ریخت درون تک تک جمله هایش،

M

E
I
A

که منه ناشکیبا با آرامش با آنها حال میکردم.

Y
N

_توی این چیزا نابلد روزگارم حضرت عباسی!

O
D

لبخند پر از چین و چروک عمه گالب باعث شد خودم هم

@

خنده ام بگیرد از این صراحت کالم و رک و راست بودنم .
_یه دختر جوون مثل یه غنچه ی بسته می مونه مادر جون،
باید هر روز بهش برسی و حواست بهش باشه ،نور به زندگیش

بپاشی و باطراوت نگهش داری ،صبر و حوصله به خرج بدی تا
بشکفه و زندگیت رو خوش عطر بو کنه.
نگاهم روی دست های پینه بسته اش که حاصل زحمت
چندین ساله اش در مزارع کشاورزیش بود ،چرخ می خورد و
او ادامه داد.

E
O

_اگه زخمت زده تو زخمش نزن ،ببین کجا زخم خورده که

N
Mی حالش خوب شد مرهم میشه رو تموم
داره زخم میزنه ،وقت
A
زخم های زندگیت پسرمM.
E
I
Aجمع میشود.
آهی از ته دل می کشد که لبخندم
Y
N
خوشبختی شما دوتا
_دلم میخواد تا عجل به سراغم نیومده
O
D
نور چشمیم رو ببینم.
@
اخم می کنم ،بلند میشوم و کنارش زانو میزنم ،دست های
زحمت کشیده اش را که پا به پای همسرش کار کرده است
را می بوسم .

_خدا بهت عمر با عزت بده عمه خانم ،نبینم از عجل حرف
بزنی ها ،کالمون بد رقمه میره تو هم! هنوز مونده تا بچه های
ما از سر و کولت باال برن و سهم نخودچی کشمش رو خودت
تو دستشون بریزی.
کنار شقیقه ام را می بوسد و دستم را جلو میبرد ،مشتی نخود

E
O

و کشمش از جیبش بیرون می آورد و درون مشتم می ریزد.

N
محفوظه پسرم ،اگه دست بجنونی.
_سهم اونها هم
M
A
Mاو هم به خنده می افتد.
بلند و پر صدا می خندم و
E
I
 Aنازک نارنجی شما فاز و
_ما که از خدامونه عمه خانم ،این
Y
N
نولش قاتی شده.
O
D
شوری که
لبخندش عمق میگیرد و حظ میکند از این همه@
در نگاهم آشکار است و توان پنهان کردنش را ندارم.
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از کنارش بلند میشوم و او را با ذکر گفتن های زیر لبش تنها
میگذارم.
روی ایوان دستم را بند نرده هایی که خیلی وقت است رنگ
نخورده اند ،میکنم و نگاهم به سمت اصطبل کشیده میشود.
اکبر آقا از دور برایم دست بلند می کند و من هم در جواب

E
O

سری برایش تکان میدهم.

N
 Mروی طوفان نشسته است و با پاهایش به
آراد با کمک اکبرآقا
A
زند تا راه برود.
کره اسب بیچاره ضربه میM
E
I
آسو هم آن طرفش ایستاده
اکبرآقا محکم او را گرفته است و
A
Y
N
تا از این بازیگوشی آسیب نبیند.
O
D
@جان زده
اسب آرام آرام دور حیاط حرکت میکند و صدای هی
ی آراد در خانه می پیچد.
_عمو ولش کن ،من نمی ترسم ...ببین خودم دارم میرم ...هی
اسب من بدو ...هی ...راه برو طوفان...

اکبر آقا سری تکان میدهد و ناچار دستش را فقط به افسار
اسب بند میکند.
اما آسو با نگرانی زین اسب را بیشتر می چسبد و اجازه
نمیدهد آراد هر کاری دلش میخواهد انجام دهد.
_مواظب باش عزیزم ،ممکنه بیوفتی! آروم تر برو...

E
O
نرده های بد رنگ شده می افتد و با خودم می گویم
نگاهم به
N
M
حتما نیاز دارند .
یک رنگ آمیزی
A
خنده ی زنگ دار آراد M
سرم راEباال می آورد و با ابرو های باال
I
A
رفته او را نگاه میکنم.
Y
N
شاهرخ میگه من
_منو دست کم گرفتی آجی آسو؟! عمو
O
D
سوارکاریم بیسته ،باور نمیکنی برو از خودش بپرس.
@
پله ها را پایین می آیم ،روی هر پله گلدانی گذاشته شده است
که میدانم هر کدامشان چقدر برای آسو عزیز هستند و این

باغچه ی پر از گل و درخت های توت و انار و پرتقال درون
حیاط همه را آسو کاشته است.
_عزیزم تو میتونی در آینده یه سوارکار حرفه ای باشی ،اما
این طوفان خان زیاد لگد میپرونه باید مراقب باشی.

E
Oکه حاال نزدیک شده بودم ،اخم میکند.
با دیدن من
N
_عمو شاهرختM
Aکه قبل از اینکه سوارکار بیستی باشی
نگفته
باید ببینی اسب اهل سوارM
دادن هست یا نه!
ی
E
I
Yکه به سختی جلویش
Aند
لبم می خواهد رو به باال انحنا پیدا ک
N
کشم.
را میگیرم و انگشت شستم را کنار لب می
O
D
@ رو رام
_یه سوارکار حرفه ای خوب بلده چطور اسب ها
خودش کنه ،حتی اگه وحشی و چموش باشه و اهل سواری
دادن نباشه.

اخم هایش را بیشتر به رخ می کشد و حرصی که میخورد
کامال آشکار است که منظورم را خوب متوجه شده است.
قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند ،اکبر آقا به سمتم میچرخد
و دستش را برای سالم جلو می آورد.
_سالم آقا شاهرخ ،ما که زورمون به این بچه نمی رسه ،هر

E
O

چی بهش میگیم می خوری زمین گوشش بدهکار نیست که

N
 Mچیزی بگو.
نیست! حداقل تو یه
A
Mیفشارم ،افسار اسب را از دستش
دست اکبر آقا را مردانه م
E
I
اما از تقالی زیاد دانه های
میگیرم .با این که هوا سرد است
A
Y
N
نفسش سنگین بیرون
عرق روی پیشانیش به چشم میخورد و
O
D
میزند.
@
_نگران نباش ،خودم حواسم بهش هست ،شما برین باال یه
چایی بخورید تا خستگیت در بیاد.

_خیر ببینی پسرم ،پس خودت مواظبش باش ،بچه است یهو
کار دست خودش میده.
هنوز هیکل سنگین اکبر چند قدم از ما دور نشده است که
آسو باز غر میزند.
_میخوای این بچه قید آرزوهاش رو بزنه؟

E
O
باال میرود و دستم را نوازش وار روی پیشانی طوفان
تای ابرویم
N
M
کج میکند و انگار دارد از من تشکر میکند،
می کشم او سری
A
Mش من را یاد اسب مادر می اندازد
لک های سفید روی پیشانی
E
I
که تابستان گذشته تلف شد.
A
Y
N
_چرا این فکر رو کردی؟
O
D
@چموش
بی محابا چشم در چشم من می دوزد و نمیداند وقتی
میشود خواستنی تر است.
_چون داری بدون فکر و ناشیانه هولش میدی سمت خواسته
هاش ،بدون اینکه بهش یاد بدی این حیوون همونقدر که

نجیب و رام شده هست ،به همون میزان هم میتونه وحشی
بشه و افسار پاره کنه!
و من خیره به آبی های وحشیش در دل اقرار میکنم ،درست
عین تو !
سکوتم باعث میشود ادامه دهد ،این بار مالیم تر.

E
Oفقط به غرور بچه گانه اش پر و بال میدی کارت
_همین که
N
M
اصولی ،اون هیچی از سوارکاری نمیدونه و
غیر منطقی و غیر
A
اسب ها رو مثل ماشین هاM
ی کوکیش میدونه که هیچ آسیبی
E
I
تا به حال بهش نرسوندن.
A
Y
NیOکنیم و آراد انگار
قدم به قدم همراه اسب دور حیاط را گز م
D
در آسمان ها دارد پرواز میکند.
@
_من که فکر نمیکنم تشویق کردن بچه ها برای اینکه دل و
جرات رفتن به سمت خواسته هاشون رو داشته باشن ،غیر
اصولی باشه.

_تشویق کردنش خوبه اما وقتی که راه و روش درستش رو
نشونش بدی ،همین حاال ما آراد رو رها کنیم مطمئن باش با
ضربه ای که میخوره دیگه هیچ وقت سمت اسب ها نمیاد.
_درست عین خودت!
نگاه کدر شده اش را از من میگیرد و من به رد باریک کنار

E
O

شقیقه اش چشم میدوزم.

N

M
A

_هنوز نتونستی باهاش کنار بیای؟
_با چی؟

M

_با ترست از سوارکاری.

IE

A
Y

تن صدایش زخمی میشود و درمانده.

N
O

D

@
_کاش ترس های ما به همون اندازه کوچیک می موندن،

ترس های آدمها پا به پای بزرگتر شدنشون بزرگتر میشن،
دیگه بهش فکر نمیکنم.
_چرا؟ میدونم که هنوز هم اسب ها رو دوست داری.

سرش را باال می آورد و نگاهش از ال به الی دست های آراد
که افسار اسب مادر مرده را ناشیانه میکشید ،سمت من
کشیده میشود.
_دیگه اسب سواری رو دوست ندارم و برام دردناک نیست که
نمی تونم سوارش بشم ،پس ترس از اون هم عذابم نمیده.

E
O

عمق ناراحتی که در لحن گرفته اش احساس میشود ،خالف

N
آن را نشان میداد.
M
A

M

آراد به سمتم متمایل میشود.
_عمو دسشویی دارم.
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او را بغل میزنم روی زمین میگذارم .خودش به سمت
دستشویی کنج حیاط پا تند میکند.

_صورت مسئله رو پاک کردی نازک نارنجی!
با گوشه ی ابرو به اسب اشاره میکنم.
_به نظرم از ترس های کوچیکتر شروع کن.

@

_از کسی که خیلی وقته تموم شده هیچ وقت انتظار شروع
دوباره نداشته باش!
اخم در هم میکشم و دست خودم نیست که صدایم باال
میرود.
_منظورت چیه؟ تموم شدن دیگه چه صیغه ای؟ فکر میکردم

E
O

دختر شجاعی هست و سر نترسی داری! اما انگار اشتباه فکر
میکردم!

N

M
A

M

دل آشوب میشود هوای چشم هایش.
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پریشانی و کالفگی و در نهایت ترس بزرگی را که در آسمان

Y
N

O
D

نگاهش النه کرده است را میتوانم ببینم .صدایش آشفته تر

@

میشود و حالش خراب تر ،انگار که یک بغض سنگین و
گلوگیر سر باز میزند و گلویش را پاره میکند.
_آره من نازک نارنجی ام! ترسو ام ،بزدلم از پس خودم
برنمیام ...بلد نیستم بجنگم ...بلد نیستم از خودم دفاع کنم،

بلد نیستم بهت حالی کنم این قبری که باالش فاتحه میخونی
مرده ای توش نیست...
من حیرت زده به قطره اشکی که لجوجانه از حصار مژگان
بلندش فرو میریزد ،خیره مانده ام .و به دنبال ردی از آسوی
گذشته ،درون دختری که رو به رویم در حال فرو پاشی است،

E
O

میگردم .چند لحظه پیش فکر میکردم چموش است و رام

N

نشدنی! اما حاال دختری رو به رویم ظاهر شده است که شبیه

M
A

یک انبار باروت پر بود از دردهای تلنبار شده ای که منتظر

M

یک جرقه بود.
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برای حفظ غرور خانوادگی صبوری ها دستش را با انزجار روی
رد اشک هایش میکشد.

O
D

@

_من آدم جنگیدن نیستم ،آدم مقابله با ترس های درونم
نیستم شاهرخ! من حتی از خودمم میترسم ،از این که توی
آینه به خودم نگاه کنم فراری ام ...میفهمی؟

بدون اینکه حرفی بزنم مات و مبهوت سر جایم میخکوب
میشوم و فقط نگاهم رفتن تند و تیزش را دنبال میکند .عرق
از شقیقه ام را میگیرد و افسار اسب از دستم رها میشود.
آنقدر زود از کوره در رفت که در شوک حرف هایش حتی نمی
توانم واکنشی از خود نشان دهم.
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O

با سرعت پله های ایوان را باال میرود و چشم هایم روی قد و

N
دو دو میزند ،روی پله ی آخر پایش پیچ
قواره ی ظریفش
M
A
Mمن به هوا می رود.
میخورد و جیغش با فریاد
E
I
_آسو...
A
Y
Oپایین تر جلوی
Nپله
نفهمیدم چطور خود را به او رساندم و یک
D
@بند آمده
پایش زانو زدم .نفس او از درد و نفس من از ترس
بود.
پلک هایش را با درد روی هم میفشرد و مچ پایش را در دست
گرفته بود و ناله میکرد.

عصبی از این بی احتیاطیش غر زدم.
_چته یهو رم کردی؟ دستت رو بردار ببینم چی شدی؟
دستم پیش رفت و دستش را با زور از دور مچ آسیب دیده
اش کنار زدم.
_آی ...دست نزن درد میکنه.

E
O

N

_خیلی خب آروم باش ،ببینم چی شده!

M
پاچه ی شلوارش را A
اندکی باال میزنم و پاشنه ی پایش را در
M
IEرا تکان میدهم ،به نظر نمی
دستم میگیرم و با احتیاط آن
A
رسید شکسته باشد.
Y
N
صدای ناله هایش بند آمده بود و فقط O
 Dنفس های
صدای
سنگینش را می شنیدم ،با اخم پر رنگی پایش@را برانداز
میکردم و دستم بی اراده روی ساق پایش لغزید و او فورا
واکنش انتحاری نشان داد و پایش را عقب کشید.

نگاهم متعجب باال آمد و به صورت شرمگین و پلک های نم
دارش چشم دوختم .گونه هایش رنگ گرفته بود و از شرمی
که در نگاهش ریخته بود ،صدایم خش برداشت.
_میتونی تکونش بدی؟
نفس من هم سنگین باال می آمد و دمای بدنم هشدار گونه

E
O

باال میرفت.

N
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هنوز جوابم را نداده بود که اکبرآقا از اتاق بیرون دوید و پشت

M

سرش عمه خانم عصا به دست کنار ما ایستاد .رنگ به صورت
پیر زن نمانده بود.
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_یا فاطمه زهرا ،چی شده مادر؟ خوبی؟

O
D

@

آسو از درد لب می گزید و من که پاچه ی شلوار گت دارش
را باال زده بودم ،با حضور اکبر آقا خیلی سریع پاچه ی شلوار
را روی مچ سفید و ظریفش کشیدم ،هر چند که مرد چشم و
دل پاکی بود اما من نمیخواستم چشم هیچ نامحرمی شاهد

چیزی باشد که بی رحمانه دل در سینه ی من را به تکاپو می
انداخت و زیر و بمش میکرد.
_چیزی نیست عمه خانم ،بی احتیاطی خانوم خانوما کار
دستش داده.
عمه کنارش نشست و مادرانه شقیقه اش را بوسید.

E
O
دخترم؟ نکنه زبونم الل پات شکسته؟ خیلی درد
_خوبی
N
M
داره؟
A
MیEاز موهایش از آن بیرون افتاده
شالش باز شده بود و تره ا
I
A
خودنمایی میکرد.
بود ،گردنبند عقیقی دور گردنش
Y
N
 Oمردنی نیستم،
_خوبم عمه جون ،یه کم درد داره ولی
D
خیالتون راحت!
@
اخم هایم از حرفی که میزند در هم گره میخورد و عمه زیرلب
دور از جانی میگوید.

_یادم باشه یه اسپند برات دود کنم مادر ،چرا حواست رو
جمع نمیکنی آخه؟
_می تونی بلند شی دخترم؟
اکبر آقا این را از آسو می پرسد و او سری به تایید تکان
میدهد.

E
آراد هم باOدست گذاشتن روی شانه ام حضور خود را اعالم
N
M
میکند.
A
_اجی آسو چی شدی؟M
E
I
Yمهربانی جواب میدهد.
 Aبا
به روی آراد لبخند دردناکی میزند و
N
O
_چیزی نیست عزیز دل آجی ،خوبمD .
@
دستش را به نرده ها میگیرد و میخواهد بلند شود که اعتراض
گونه زیر بازویش را میگیرم.
_کجا راه افتادی؟ معلوم نیست شکسته یا نه! نباید روش
فشار بیاری.

_می تونم برم.
اخم ظریفی میکند و میخواهد خود را کنار بکشد که دستم را
دور شانه هایش حلقه میکنم و محکم تر او را به سمت خود
می کشم .حرف حساب حالیش نیست و باید با زور در کله
اش فرو کرد!

E
O

دو پله ی باقی مانده را باال میرویم و عمه خانم هم کار من را

تایید میکندN.

M
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_راست میگه مادرجون ،نباید روش فشار بیاری ،ممکنه در
رفته باشه.
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اکبر آقا از من خداحافظی می کند و مشغول صحبت با عمه
گالب میشود ،آسو را به سمت اتاق می برم.

@

_سعی کن سنگینی وزنت رو بندازی روی من ،اون پات رو
روی زمین نذار.

از این که میان بازوهای من اسیر شده است ،تقال میکند تا
ذره ای فاصله بگیرد ،اما کور خوانده است.
معذب بودنش را از انقباض عضالتش می فهمم ،اما آن را پای
خجالت دخترانه اش میگذارم و او را به سمت پشتی های
قرمز انتهای اتاق هدایت میکنم .

E
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از این آغوش اجباری که با خودخواهی نصیبم شده است و

N
به سینه ام می کوبد ،کالفه میشوم.
قلبی که به شدت
M
A
Mو
دندان روی جگر میگذارم
E
I
Aی را که درونم به قلیان
به سختی جلوی احساسات سرکش
Y
N
انداخته اش بوسه
افتاده است را میگیرم تا روی گونه ی گل
O
D
نکارم .
@
همین طور هم از من فراری است و اگر بخواهم به احساساتم

اجازه ی جوالن بدهم ،مطمئنم او چنان رم میکند که به پای
شکسته اش بهایی نمیدهد .

خود را به سمت پشتی می کشد و روی فرش می نشیند،
دست من که از دور کمرش آزاد میشود ،حواسم هست به
نفسی که راحت تر از سینه اش رها میشود و انگار از دستم
خالص شده بود.
پوفی از سر کالفگی میکشم و چنگی به موهایم میزنم ،هوای

E
O

اتاق انگار دم کرده است و خفه ام می کند ،تحمل ام طاق

N

میشود و بی آنکه از ذهن آشفته ام کلمه ای به زبان بیاورم،

M
A

عقب گرد میکنم.

M

E
I
Aباند و پماد وارد اتاق آسو
از در که بیرون میزنم عمه گالب با
 YمNیکنم و نگاهش که
میشود و من بی حرف از کنارش عبور
O
Dی زاللش به
به اخم های درهم شده ام می افتد ،با چشم ها
@
آرامش دعوتم می کند.
نفسم را باز در هوایی که رفته رفته سرد تر میشود رها
میکنم.

روی پله ها می نشینم ،همان جایی که آسو دقایقی پیش
افتاده بود ،یک نخ سیگار بیرون می آورم و کنج لبم می گذارم،
بدون اینکه روشن کنم خیره به نقطه ای نامعلوم در فکر فرو
میروم ،پشت حرف های آسو کوهی از ناامیدی و یأس تلنبار
شده بود که پشتم را می لرزاند.

E
O

پشت هر کلمه ای که به زبان می آورد ،درد بزرگی نهفته بود

N

که من از فهمیدنش عاجز بودم ،درد این دختر چه بود که

M
A

دست کشیده بود از دنیای رنگی دخترانه اش! حتی در لباس

M

E
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هایش میشد دل مردگی را احساس کرد! یعنی چه که تمام

Y
N

شده بود؟ دختری که وقتی خبر قبول شدنش در بهترین

O
D

دانشگاه را شنیده بود ،از خوشی شبیه یک کودک باال و پایین

@

می پرید و جیغ جیغ میکرد چه بالیی به سرش آمده بود که
به راحتی قید آن را بزند!
چطور از همان دانشگاهی که یک سال آزگار برای قبول
شدنش زحمت کشیده بود به همین راحتی انصراف میدهد؟

خودم او را برای امتحان کنکور به جلسه رسانده بودم ،استرس
تمام وجودش را گرفته بود و از من می خواست برایش دعا
کنم .وقتی قبول شد عمو صادق به همه فامیل سور داده بود!
موقع ناهار عمه گالب صدایم کرده بود اما نه من میلی به غذا
داشتم و نه آسو ،فقط به خاطر این که عمه دلخور نشود

E
O

خودمان را مشغول نشان دادیم .پیر زن به زحمت افتاده بود

N

این درست نبود که بی میلی خود را نشان دهیم ،هر چند او

M
A

خوب هر دوی ما را زیر نظر داشت.

M

E
I
Aکه عمه با ترشی درست
آراد بعد از خوردن آن مرغ محلی
کرده بود ،به حیاط رفت و من در Y
جمعNکردن سفره به عمه
O
گالب کمک کردم .
D
@

چای تازه دمش روی بخاری نفتی گذاشت و به حیاط رفت.

من اما پشت پنجره داشتم حیاط را نگاه میکردم و دود
سیگارم را از پنجره ی باز بیرون می فرستادم.

عمه گالب در حال دانه ریختن برای مرغ هایش بود و آراد
همه با اصرار مشتی دانه از او گرفت تا او هم کمکی کرده
باشد.
خیره به بازیگوشی آراد ،صدایم از ته گلو بیرون می آمد.
_این که گفتی از خودت می ترسی و جرات نگاه کردن به

E
O

آینه رو نداری ،خیلی برام سنگین تموم شده ،نمی تونم

N
Mمثل خوره افتاده به جونم و داره خونم رو
هضمش کنم آسو!
A
میخوره!
M
E
I
تکانم و اخم روی پیشانی ام
توتون سیگار را لب پنجره می
A
Y
N
شکاف عمیقی ایجاد کرده است.
O
D
آسو؟ دردت
_این حرف هات بد رقمه درگیرم کرده! تو چته @
چیه؟ خودت بگو ،من فکرم قد نمیده ،عقلم میگه باختم ،اما
حریف دلم نمیشه! عمه گالب می گفت باید از چشمات بفهمم
دردت چیه! اما من توی چشم های تو فقط درد رو حس

میکنم ،اما نمی دونم این درد بی درمون چیه که حرف از
تموم شدن میزنی !
سیگار را لب پنجره له میکنم و از پنجره بیرون پرت میکنم.
به سمتش میچرخم بد اخم و آشفته .نگاهش پایین می افتد .
_ یعنی چی که تموم شدی! از ظهر دارم هی با خودم کلنجار

E
O

میرم ،هی سیگار پشت سیگار دود میکنم ،هی حرف هات

N
اعصابم می ره و آرومم نمیکنن اون کوفتی ها!
مثل مته روی
M
A
دیونم نکن آسو ،فکرهایMمن افسار پاره کردن و هی جوالن
E
I
Aجونم رو میگیرن ...دست
میدن ،هی نفسم رو بند میارن ،هی
Y
خودم نیست...
N
O
Dمی کویم.
بر سر خودم تشر میزنم و ضربه ای به پیشانی ام
@
_هی با خودم میگم زر نزن شاهرخ ،هی میزنم تو سر خودم
که تعطیل کنم باال خونه رو ...

_حضرت عباسی یه چیزی بگو و راحتم کن آسو ،یه چیزی
بگو آروم شم سر جدت!
اشکی که روی گونه اش سرازیر میشود حالم را آشفته تر از
آنی که هست ،میکند .اما تمام سعیم را به کار میبرم تا
آرامش نداشته ام را حفظ کنم.

E
O

به پاهایم حکم میدهم پیش رویی کنند و کنارش زانو بزنند.

N

M
A

_ترست از چیه آسو؟ ترس قلب آدم ها رو سنگ میکنه،

M

آدم رو ضعیف میکنه و قدرت اختیار و انتخاب رو ازش

E
I
Aبده خودش رو تموم شده
میگیره ،آدمی که اینها رو از دست
Y
 Nتموم شده بدونی،
میدونه آسو! اما تو حق نداری خودت رو
O
 Dچقدره؟ اما
نمی دونم بزرگی ترس هایی که ازش دم میزنی
@
اگه دیدت رو نسبت به آینده بازتر کنی ،اون وقت دنیات

بزرگتر میشه و ترس هات کوچیکتر...

چانه اش به سینه می چسبد و قطرات اشکش مجال به هم
نمیدهند.
_دوست دارم بگم تا وقتی من کنارتم از هیچی نترس! اما...
نمیگم از هیچی نترس ،گاهی ترس هم خوبه تا آدم محتاط
تر انتخاب کنه ،تصمیم درست تری بگیره ،چون خودمم تا سر

E
O

حد مرگ از ترس های تو ترسیدم! چون خودمم ترس از دست

N

دادنت داره دیوونه ام میکنه !

M
A

M

_اما میگم دنیات رو بزرگتر میکنم تا ترس هات کوچیکتر
بشه ،تو فقط بخواه...

E
I
A

Y
N
انگشت هایش خیره
در سکوتی دیوانه کننده و تلخ به بازی
O
Dمیگرفت.
مانده بود و اشک های روان شده اش جان از من
@
_تو دختر قوی بودی آسو ،یادمه از بچگی چیزی که

میخواستی رو با چنگ و دندون به دست میآوردی ،وقتی
زن عمو رفت تا یه مدت تو خودت بودی ،تا مدتها لبخند رو

لبت ندیدم ،حتی با دوست هات بازی نمیکردی و وضع درس
هات هم اونقدر بد شده بود که عمو به من میگفت توی درس
ها کمکت کنم ،اما باالخره تونستی به خودت بیای و بلند شی،
تالش کردی زندگی بدون اون رو یاد بگیری و از پس خودت
بربیای ،شدی یه پا کدبانوی کوچولو که عمو به داشتنت افتخار

E
O

میکرد و وقتی از بهترین دانشگاه ها رتبه آوردی و توی فامیل

N

سر بلندش کردی انگار دنیا بعد سال ها به کامش شده بود،

M
Aآسو؟
چیکار کردی با خودت
M

E
I
A

کالفه از این که بی صدا اشک می ریخت و چانه می لرزاند،

Y
N

دست زیر چانه اش گذاشتم و وادارش کردم به من نگاه کند .
آبی های زاللش مواج و لبریز بودند.

O
D

@

_کجاست اون آسویی که من میشناختم؟ همون که هیچ
کس نمی تونست حریف اراده اش بشه وقتی گفت میخواد
رستوران درب و داغونمون رونق بده و کافی شاپ راه بندازه!

اشک روی گونه اش سر میخورد و دلم را به هم می ریزد.
صدایم دیگر آن تحکم قبل را ندارد و انگار گلویم خراش
برداشته است.
_دلم برای خنده هات تنگ شده بی انصاف !
چانه اش را عقب می کشد تا از بند انگشت های من رها شود.

E
 Oلرز برداشته بود ،بغض به گلویش فشار می آورد
صدای او هم
N
M
اشک هایش نداشت.
و کنترلی روی
A
_اگه دنبال آسویی که M
حرف میزنی میگردی ،باید بگم
ازش
E
I
 Aفاتحه اش رو هم خوندم،
نیست! چالش کردم ،خاکش کردم و
Y
N
تو هم بخون خالص!
O
D
@میکنم،
پلک راستم می پرد و جهش خون به صورتم را حس
گنجایش حرف هایش از توانم خارج است ،از کی وقت کرده
بود این همه تلخ شود .از میان فک منقبض شده ام به سختی
حرف بیرون میکشم.

_فقط بگو چرا؟
نگاهش از من فراری است و لرزش چانه اش را نمی تواند
کنترل کند .
_خواهش میکنم نپرس!
دستش را تکیه گاه بدنش می کند و بلند میشود ،با همان

E
Oقی پیش عمه گالب برایش بسته بود ،لنگ لنگان
پایی که دقای
N
Mفراری شود.
میخواهد از دستم
A
حس خفگی به گلویم M
چنگEمی اندازد و جلویش قد علم
I
Aم اسیر میکنم.
میکنم و بازویش را میان پنجه های
Y
N
_نپرسم دیوونه میشم!
O
D
@ی رباید؟
میدانست این مظلومیت صدایش دارد جان از تنم م
میدانست دارد مرا به جنون می رساند؟
_خواهش میکنم دست از سرم بردار.
به التماس درون نگاهش اهمیت نمیدهم.

بازوی دیگرش هم اسیر مشت هایم میشود و کامل به سمت
خودم برمیگردانمش ،بیشتر تکانش میدهم شاید به خود
بیاید.
_چرا؟
سکوتش دیوانه ترم می کند و لب روی هم می فشارم.

E
Oعوض شدی آسو؟ دیگه نمیشناسمت.
_چرا انقدر
N
M
شناسی ،راحت تر می تونی فراموش کنی.
_این خوبه که نمی A
M
شود ،جز چشم های سرخ و رگ
نگاهش هر جایی کشیده میE
I
A
زده ی من.
Y
N
O
یخوای بگی
م
_میخوای بگی تو منو فراموش کردی؟! D
@اول! هیچ
شاهرخ بی شاهرخ؟! شاید هم برات وجود نداشتم از
وقت ته دلت نلرزید واسه منه بی شرفی که یه روز بدون تو رو
نخواستم؟ اصال نگفتی با خودت این یالغوز چی میخواد از
من؟ چرا داره خودش رو جر وا جر میکنه واست !

تنش زیر پنجه هایم به رعشه می افتد و صدای هق هقش را
پشت لب هایی که سفت و سخت زیر دندان گرفته است ،خفه
می کند.
سرش را نرم روی سینه ام میگذارم و هق هقش را باالخره از
میان گلوی متورمش رها میکند.

E
O

دستم را پشت سرش میگذارم و بیشتر به خود می فشارم.

N
چشم های من هم به سوزش افتاده است و
احساس میکنم
M
A
سیبک گلویم می لرزدM .
E
I
گفتنش واهمه داشت؟ چه به
چه به روزش آمده بود که از
A
Y
N
کرد؟
روزش آمده بود که با خود اینچنین می
O
D
@سینه ام
اندکی آرام که میشود ،با طمأنینه سرش را از روی
بلند میکند و خجالت زده خود را عقب می کشد .صدایش به
خاطر گریه هایش گرفته است.
_ببخشید.

اخم هایم باز میشوند و ابرویی باال می اندازم.
_چی رو ببخشم؟! این که پیراهنم رو کثیف کردی یا چی!...
نگاه آبی نمناکش متعجب باال می آید و درون چشم های
شیطنت بارم می گرداند .
قبل از اینکه حرفی بزند آراد وارد اتاق میشود و او دستپاچه

E
 Oاز من دور میشود.
و لنگ لنگان
N
...A
Mبدو
_عمو شاهرخ بیا...
M
صورتش ترسیده است و نفس نفس
به سمت آراد می چرخمE ،
I
A
میزند.
Y
N
O
_چی شده آراد؟
D
@
به سرعت می آید و دستم را می کشد.
_عمو بیا...
متعجب با او همراه میشوم و آسو هم به دنبالمان می آید.

از در اتاق که بیرون می آیم ،سر و صدایی از کوچه به گوشم
میرسد ،سراسیمه کفش هایم را می پوشم و در حال پایین
رفتن از پله ها پاشنه ی کفشم را باال می کشم.
نگاهم به دودی که از خانه ی کربالیی حسین باال میرود ،می
افتد و به گام هایم سرعت بیشتری می بخشم.

E
O

چند زن جلوی در به سر و صورت می زدند و جیغ و داد می
کردند .

N

M
A

M

از میان زن ها به سرعت عبور کردم و وارد حیاط شدم.

E
I
همسایه ها با شلنگ آب و سطلAتالش می کردند آتش را
Y
خاموش کنند .شعله های آتش هر لحظهNشعله ور تر می شد
O
D
و خانه در حال سوختن بود.
@

عمه گالب کنار زن کربالیی حسین که به صورتش چنگ
میزد و خود زنی می کرد ،ایستاده بود.

از میان همهمه ی همسایه ها می شنیدم که کربالیی میان
آتش گیر افتاده است.
هیچ کس جرات نزدیک شدن به آن خانه ی در حال سوختن
را نداشت .کربالیی را می شناختم ،پیرمرد بیچاره جانباز بود
و از ناحیه ی هر دو پایش فلج بود و توان حرکت نداشت .

E
O

بی معطلی کت ام را از تن بیرون آوردم و روی زمین پرت
کردم .

N

M
A

M

به سمت مرد جوانی که سطلی آب در دست داشت رفتم،
سطل را از دستش گرفتم.
متعجب من را نگاه میکرد.

E
I
A

Y
N

O
D

@

صدای جیغ های کرکننده و فریادهای مردم باعث شد من هم
صدایم را باال ببرم.
_برو برق و قطع کن و شیر گاز رو ببند ،سریع تر.

و خودم از میان همهمه ی همسایه ها به خیابان دویدم و خود
را به ماشین رساندم ،کپسول آتش سوزی در صندوق عقب
ماشینم همیشه داشتم .آن را با نهایت سرعت عملی که در
انجام چنین موقعیت های حساسی داشتم ،از صندوق عقب
ماشین درآوردم .بی توجه به نگاه هراسان آسو از کنارش
گذشتم.
E
O

N

روسری که روی بند بود را خیس کردم و دور دهانم پیچیدم

M
A

و به سرعت و بدون اتالف وقت وارد خانه شدم .کار من بازی

M

E
I
A

با آتش بود ،آتشی که بی رحمانه میسوزاند و ویران میکرد و

Y
N

جان میگرفت .با این که چند سالی بود که کارم شده بود

O
D

جنگیدن با شعله های آتش ،اما هیچ وقت به دیدنش عادت
نمیکردم .

@

امروز را شیفت نبودم و انگار خدا می خواست من را به اینجا
برساند ،درست رو به روی خانه ی کربالیی حسین .از کنار

دیوار ها با احتیاط خود را به در اتاق اول ،رساندم .شعله های
آتش به صورتم برخورد می کرد.
غلظت دود و گرمای سوزان شعله های آتش به حدی بود که
چشم جایی را نمیدید .
با کمک کپسول به راحتی توانستم از میان شعله های

E
O

برافروخته عبور کنم .هر جایی که گیر می افتادم راهم را با

آن باز میکردمN.

M
A

M

اثری از کربالیی حسین در آن اتاق پیدا نکردم .از کنار دیوار

E
I
نفسم دیگر باال نمی آمد و به
خود را به اتاق مجاور رساندم.
A
Y
N
سرفه افتاده بودم .
O
D
@ تخریب
در آن بسته بود اما آتش کم کم داشت در چوبی را
میکرد.
با پا ضربه ای به آن زدم و کامال باز شد.

اتاق دوم وضعیت بهتری داشت و خوشبختانه آتش کمتر به
آن سرایت کرده بود .
پرش بزرگی از میان چهارچوب چوبی که در حال سوختن و
فرو ریختن بود ،کردم و از آن رد شدم .
چشم های وحشت زده ام اتاق را به سرعت کنکاش کرد و

E
O

کربالیی را نفس بریده و گرما زده کنج اتاق یافتم .چشمش

N
Mه ای اشک روی صورتش سر خورد.
که به من افتاد قطر
A
_خوبی کربالیی؟ M
E
I
نفس نفس میزد و اکسیژن نبودA.صورتش دود و سیاه شده
Y
N
بود .عرق از روی شقیقه ام راه گرفته بود.
O
D
کردم و با آن
کپسول را روی زمین گذاشتم ،ملحفه ای را پاره @
دست های کربالیی را به هم بستم .حلقه ی دست هایش را
دور گردنم انداختم و دستم را زیر پاهایش گذاشتم و او را روی
شانه هایم بلند کردم.

هوا تاریک شده بود و مردم روستا هنوز در حال رفت و آمد و
پرس و جو از احواالت کربالیی حسین و همسرش بودند ،پس
از این که او را از خانه بیرون آورده بودم و به گروه آتش نشانی
اطالع داده بودم ،او و همسرش را به خانه ی عمه گالب آورده
بودیم و مردم یکی یکی برای عیادت از او به اینجا می آمدند.

E
O

خانه پر بود از مردها و زن هایی که هر کدام به نحوی کربالیی

N

و همسرش را دلداری میدادند .خانه یشان دیگر قابل استفاده

M
A

نبود و در این وضعیت و سر پیری آوره شده بودند .تیم

M

E
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A

آتشنشانی علت حادثه را نشتی گاز اعالم کرده.

Y
N

عمه گالب یکی از اتاق هایش را به آنها داده بود تا زمانی که

O
.D
بتوانند خانه ی خودشان را دوباره بازسازی کنند
@

با دیدن آسو که سینی چای به دست وارد اتاق شد ،فورا بلند
میشوم به طرفش میروم .

سینی را از او میگیرم ،زیر لب تشکر میکند و از اتاق بیرون
میرود .
سینی چای را دور اتاق به چند مرد و زنی که نشسته بودند
تعارف میکنم و سر جای خودم برمیگردم.
کربالیی حسین مرد با ایمان و اعتقادی بود و وقوع این حادثه

E
O

را مشیت الهی می دانست ،اما حال همسرش معصومه خانم

N
Mهایش به خاطر زندگی از دست رفته اش
گرفته بود و اشک
بند نمیشدA .
M
E
I
کنج اتاق زانوی غم بغل گرفته بودAآه و ناله میکرد .
Y
_حاال چه خاکی بریزم تو سرم بی بی N
Oزار و زندگیم از
گالب؟
D
@هوا؟ سر
دستم رفت! هر چی داشتیم و نداشتیم دود شد رفت
پیری کجا رو داریم بریم؟
کربالیی با نگاهی مغموم همسرش را نگاه میکرد ،پیر کرد
بیچاره کاری از دستش برنمی آمد ،آن هم با این پاهای علیل!

_خدا بزرگه زن ،این حرف ها رو نزن ،شکر که بدتر از این
نشد.
عمه گالب دست معصومه را گرفت و با لحنی دلگرم کننده او
را دلداری میداد.
_ناشکری نکن معصومه خانوم ،همین که خدا کمک کرد و

E
O

حسین آقا از توی آتیش نجات پیدا کرد ،خدا رو صد هزار

N
یگفت امروز شاهرخ از در این خونه بیاد
مرتبه شکر ،کی م
M
A
 Mبدون خدا خواسته که این بچه ها
داخل و بشه ناجی مرد تو؟!
E
I
Aی از درخت به زمین نمی
رو رسونده اینجا ،تا خدا نخواد برگ
Y
افته معصومه جان.
N
O
Dبرای ریختن
خودش را گهواره وار تاب میداد و دیگر اشکی هم
@

نداشت.

_چی بگم؟ شکرش ولی آخه ببین وضع ما رو؟ سر پیری
آالخون واال خون شدیم! اون هم با این پیرمرد علیل؟ مگه
چند روز می تونیم خونه ی شما بمونیم بی بی گالب!
عمه گالب با مهربانی ذاتی خود روی پایش به آرامی ضربه ای
زد.

E
O

_فکر این چیزها رو نکن ،این خونه با خونهی خودت هیچ

N
وقت خونه اتون درست بشه ،اینجا هم مثل
فرقی نداره ،تا هر
M
A
چی هم نباش.
خونه ی خودت ،نگران هیM
E
I
زن سری به افسوس تکان داد.
A
Y
NدمOبه اون باشه بی
_دردم اینه که یه بچه هم ندارم که امی
بی! آخه درد من که یکی دوتا نیست! D
@
کربالیی اشک در چشم هایش حلقه زده بود ،خدا هیچ مردی
را شرمنده ی زن و بچه اش نکند.

_امیدت به خدا باشه زن ،ما که خداروشکر االن تو خیابون
نموندیم که اینجوری داری غصه میخوری !
به میهمان های نشسته اشاره کرد.
_مردمی که دارن می رن و میان رو ببین؟ همه ی این ها
بچه های ما هستن ،یکی از یکی دلسوز تر ،خدا اگه بهمون

E
O

بچه نداده اما عوضش این آدم های خوب رو داده که از ظهر

N
Mتو غصه میخورن! همین اوس قربون پیش
دارن پا به پای من و
A
شروع میکنه به بازسازی خونه ،عین
پای تو میگفت از فردا M
E
I
Aی ده همه میخوان کمک
روز اول تحویلمون میده ،جوون ها
Y
نداده؟
کنن! دیگه چی میخوای که خدا بهت
N
O
Dدیگه از خدا
_خونه خراب شدیم کربالیی ،مگه من چند سال
@
عمر گرفتم که باز از اول شروع کنم؟ این همه سال جون

کندیم ،زحمت کشیدیم تا به این روز رسیدیم! حاال سر پیری
دیگه جونی برامون نمونده ،چه کار کنیم!

دیگر نمی توانم تحمل کنم ،دیدن ناآرامی زن بیچاره اعصابم
را متشنج میکند ،از جای خود بلند میشوم و بیرون می روم
تا هوایی به سرم بخورد .
از اتاق که به هال کوچک عمه گالب پا میگذارم ،با دیدن
آسو که میان آشپزخانه لنگ میزند مسیرم را به آن سو کج

E
میکنمO .

N
ستم ،در حال سیب زمینی سرخ کرده است،
پشت اپن می ای
M
A
 Mعقب بر میگرداند.
سنگینی نگاهم سرش را به
E
I
کارش میشود .
من را که می بیند دوباره مشغول
A
Y
N
_پات خوبه؟ هنوز درد میکنه؟
O
D
همانطور که سیب زمینی اش را خورد میکند@،جوابم را
میدهد.
_بهترم.
_میخوای بمونی اینجا؟

_آره .
_من میرم ،فردا عصر میام ،چیزی الزم نداری؟
_نه ممنون.
از این که باید با زور از دهانش حرف کشید ،خسته میشوم.
شانه ای باال می اندازم و وارد آشپزخانه میشوم ،آن سیب

E
O

N

زمینی های سرخ شده عجیب چشمک میزنند.

M
A
_سهم منو بده بخورم.

M

E
I
A

از چشم هایش کالفگی را می توانم بخوانم ،اصال تمایلی به

Y
N

هم صحبتی با من ندارد یا کال دلش روزه ی سکوت گرفته
است!

O
D

@
از ظرف خالل سیب زمینی برمیداریم و به دهان میگذارم،
از گوشه چشم حواسم به کنارگیری اش هست که قدمی عقب

میرود!

حرکاتش آنقدر عجیب و غریب هستند که ذهنم را به خود
مشغول کنند .
_آسو؟
_بله؟
نگاه جدی ام را به چشم های سوالیش کوبم.

E
O

N

_به من اعتماد نداری؟

M
Aش دو دو میزند روی صورتم .
مردمک آبی چشم های
M
_حس میکنم از منم می ترسE
ی!
I
A
حرف بعدیم او را کالفه تر از قبل میY
 Nسیب زمینی های
کند و
O
Dباال می آید.
مادر مرده ی درون ماهیتابه صدای جلز و ولزشان
@
لرزش دست هایش را با هم زدن خالل های درون ماهیتابه

پنهان میکند.
_سر اعتمادهای داشته و نداشته ام رو بریدم.

دهانم تلخ میشود و ابروهایم گره همیشگی شأن را به هم
پیوند میدهند .مزه ی سیب زمینی دیگر برایم لذت بخش
نیست! آنقدر که دلم میخواهد آن را تف کنم.
_کم کم دارم ازت می ترسم ،این حرف هایی که میزنی ،تو
دلم رو خالی میکنه!

E
O

سرش گرم سیب زمینی ها طالیی اش میشود ،سعی میکند

N
Mمن را با لحن سردی که ازش کم سراغ
حین کارش جواب
داشتم بدهدA .
M
E
I
 Aبترسن ،اونها همیشه از
_مردها که اصوالً نباید از چیزی
Y
Nیست که یه مرد از
موضع قدرت به همه چی نگاه میکنن ،بد ن
O
D
چیزی بترسه؟!
@
تکیه ام را به کابینت های زرشکی عمه گالب میدهم.
_مگه مردها انسان نیستن؟! ترس یه واکنش طبیعی که توی
وجود همه ی آدم ها هست ،مرد و زن نداره!

قاشق چوبی را دارد با آن سیب ها را از ماهیتابه بیرون می
آورد و درون ظرف میریزد ،از حرکت می ایستد.
_انسانیت! کاش این کلمه در دایره المعارف معنی نداشت تا
آدم ها خوی حیوانیشون رو پشت این کلمه از هم پنهان نکنن!
این طوری راحت تر میشد اونها رو شناخت و آگاهانه ازشون

E
فرار کردO .

N
بودم از این که چند جمله ی بلند از دهانش
با این که راضی
M
A
ش را بیرون می ریخت ،اما از این
بیرون زده بود و فکر هایM
E
I
غوطهور شده بود ،از درون هر
همه افکار منفی که در آن ها
A
Nشدم.
Yمی
لحظه بیشتر وحشت زده و حیرت زده
O
Dه آدم جدید
_خیلی ذهنیت تاریکی پیدا کردی آسو! انگار با ی
@
دارم حرف میزنم! اصال تو کی وقت کردی این قدر عوض

بشی؟!

دوباره مشغول درآوردن سیب زمینی هایی میشود که درون
روغن رنگشان دارد تغییر میکند.
_بعضی اتفاق ها این قدرت رو داره که میتونه یک شبه یک
آدم دیگه ازت بسازه.
ابرویی باال می اندازم ،از نظر من آدم ها تغییر پذیر نبودند،

E
O

فقط گاهی اوقات احساساتشان را بیشتر از حد بروز میدادند.

N

_مگه میشه؟

M
A

M
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I
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سری می جنباند و با تمام شدن کارش پیچ گاز را می
چرخاند و آن را خاموش میکند

Y
N

O
D

_آره ،یکی یه شبه پیر میشه ،یکی یه شبه پولدار میشه ،یکی

@

یه شبه از دنیا میره ،یکی یه شبه از دنیا میبُره ،یکی هم یه
شبه دنیاش تیره و تار میشه ،سخته اما شدنیه.
سکوت میکنم یک سکوت پر از خفقان وحشتناک ،دلم
میخواهد بر سرش فریاد بزنم و بگویم از این یک شبه های

هولناک دم نزن ،دلم میخواهد هر چیزی که دم دستم می
آید را به دیوار بکوبم و یقه اش را بگیرم و بگویم تو یک شبه
چه بالیی به سرت آمده که شدی زهر هالهل؟! آن یک شب
منه بی همه چیز کجا بودم که تو در تنهایی سر کردی و
بریدی از این زندگی؟ !

E
O

اما سکوت را جایگزین بهتری میدانم وقتی حتی از نزدیک

N

شدن به من می ترسد!

M
A

M

سخت است چیزی نداشته باشی برای ترمیم ،ترمیم حالی که

E
I
به حالت عجیب گره خورده است !A

Y
N
آشپزخانه بیرون می رود و
سفره را از روی اپن برمیدارد و از
O
نگاه من پشت سرش روانه میشود .تکیه از کابیD
نت های پشت
@
سرم می گیرم و شبیه کسی که از جنگ برگشته می مانم،
خسته و کوفته و درب و داغون !

میخواهم راهم را بکشم و از آنجا دور شوم ،اما بدون
خداحافظی از عمه گالب و کربالیی حسین شدنی نبود.
سفره ی شام را وسط اتاق پهن میکنیم و سعی میکنم به
افکار بی سر و سامان و آزار دهنده ام بهایی ندهم ،کمک آسو
همه ی وسایل را روی سفره می چینم و میهمان ها را دعوت

E
O

به شام میکنم .

N
Mکرده بود که قبل از شام روی پای عمه
آراد به قدری بازی
A
گالب خوابش برده بودM.
E
I
Aآسو در آشپزخانه بماند و
بعد از شام معصومه خانم اجازه نداد
Y
N
لنگ میزد ،روی پله
او را وادار کرد به پایی که هنوز اندکی
O
های ایوان خیره به سیاهی آسمان ،بنشیند و D
استراحت دهد.
@
از کربالیی حسین خداحافظی میکنم و او برای چندمین بار
به خاطر امروز تشکر میکند و پیر شی جوان را زیر لب زمزمه
میکند.

جلوی در اتاق از عمه هم خداحافظی میکنم و او شال بافت
روی شانه هایش را در می آورد و به سمت من میگیرد،
متوجه منظورش میشوم ،آن را از دستش میگیرم و لبخندی
که خودم تلخیش را میدانم به رویش میزنم.
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N
 Mهم میخواباند و او به اتاق برمیگردد تا
با آرامش پلک روی
A
لباس های گرم آراد را بهMتنش بپوشد و من با گام هایی آرام
به سمت پله ها می روم E .
I
A
Y
N
حواسم هست دستم
شال بافت را روی شانه هایش میگذارم و
O
بی اراده پیش رویی نکند .اندکی در خود D
جمع میشود و
@
سرش را باال می آورد ،نگاهش را خیلی زود از چشم هایم

میگیرد.
_ممنون.

صدای جیرجیرک های الی درخت های باغچه سکوت شب را
میشکند.
_امروز از یه زاویه ی دیگه بهت نگاه کردم ،درسته حالت اون
حال همیشگی نیست ،اما هنوز هم همون آسویی برام ،چیزی
فرق نکرده ،تازه فکر میکنم بیشتر از قبل دوستت دارم.

E
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_ترحم برانگیز شدم؟

N

M
A

سری به افسوس تکان میدهم و با حرصی مشهود دندان روی

M

هم می سایم .واقعا فکر میکرد به او ترحم میکنم؟! پس

E
I
گردنی نیاز داشت و مشت هایم راAغالف کرده بودم.
Y
N
!
ی
_نه فقط یه کوچولو به گوشمالی نیاز دار
O
D
افتاده است.
نگاهش جایی میان درخت های توت و انگور گیر @
_میشه یه چیزی بگم؟
پلک هایم را با دو انگشت شست و اشاره فشار میدهم،
خستگی شأن رون نمیرود.

_دو تا بگو.
مکث میکند ،حرفش را با تآمل میزند ،اما سردی لحنش
پشتم را میلرزاند.
_از من بگذر ،برو دنبال زندگیت ،وقتت رو تلف نکن.
چشم هایم را تنگ و باریک میکنم و به نیم رخش خیره

E
O
حرف هایش را ظاهراً جدی نمیگیرم.
میشوم.
N
M
!
_این که شد سه تا A
_در کل یکی هستنM .
E
I
A
Y
دم ،زور نزن که با این
_پس منم یه جواب کلی بهت می
N
O
عالقه یه شبه به
رفتارهای عجیب منو از خودت برونی! این D
@اهل یک
وجود نیومده که یه شبه بخوام قیدش رو بزنم! من
شبه تغییر کردن نیستم.

“آسو”
صدای زوزه ی حیوانات وحشی از دور به گوش میرسید و
تمام سلول های تنم از ترس به تکاپو افتاده بود ،نفس هایم
منقطع شده بود و چشم هایم درست جایی را نمیدید ،چند
باری به زمین افتاده بودم و کف دست هایم خراش برداشته

E
O

بود ،میان یک ساختمان نیمه کاره گیر افتاده بودم و راه خروج

N

را پیدا نمیکردم ،هر لحظه صدای گرگ ها نزدیک و نزدیک

M
A

تر میشد و من از ترس نفسم بند آمده بود .

M

E
I
اشک تمام صورتم را شسته بود و باAوحشت به پنجره هایی که
YیNکردم .صدای کوبش
نور کم سویی از آن دیده میشد نگاه م
O
Dچقدر دهان
قلبم با صدای پای حیوانات باالتر میرفت و هر
@
باز میکردم تا جیغ بکشم و کمک بخواهم انگار تارهای صوتی
ام از کار افتاده بود که صدای از گلویم باال نمی آمد .بند بند
وجودم میلرزید و خودم را کنج خرابه ای بی پناه و درمانده
میکشیدم .صدای گرگ های وحشی حاال از نزدیکترین جای

ممکن به من میرسید و لب هایم را با ترس زیر دندان بردم
تا حتی صدای نفس هایم را خفه کنم ،اما انگار بو میکشیدند
که ناگهان از پنجره گرگ وحشی و درنده به درون ساختمان
خرابه پرید و من با تمام وجود جیغ کشیدم و پلک های نمناک
و وحشت زده ام تا آخرین حد ممکن باز شد ،باز شد و نفس

E
O

برگشت به تن لرزانم ،باز شد و روح ام به کالبد عرق کرده ی

N

به جان و نفس بریده اش برگشت ،باز شد و پایان داد به کابوس

M
Aباز شد و چشمم به چشم های ترسیده
های هولناک شبانه ام،
و نگران عمه گالب افتاد M.
E
I
A
Y
_خواب بد دیدی دخترم؟
N
O
Dمی توانستم
صدای آرامش بخشش گویی بهترین نوایی بود که
@
در این لحظه بشنوم و هوا را با ولع به ریه های متالطمم هدیه
کنم .دانه های عرق روی شقیقه و پیشانی ام راه گرفته بود و

دست عمه با مهربانی روی موهایم را نوازش میکرد و زیر لب
چیزی میخواند.

نفس هایم کم کم به حالت عادی برمیگشت اما بغضی عمیق
و خاردار میهمان گلویم بود و خیال ماندن داشت ،سرم را
بیشتر به سینه ی عمه چسباندم و عطر مادرانه اش آرامش را
کم کم به سلول های تنم برمی گرداند .
_چیزی نیست قربون شکلت برم ،آروم باش.

E
O

تنم هنوز زیر دست عمه گالب می لرزید که بوسه ای روی

N
Mآغوشش بیرونم آورد.
موهایم کاشت و از
A
_یه بار آیت الکرسی روM
بخون مادرجون آروم میشی.
E
I
A
سوره ای که گفته بود یاریم
نه ذهن پریشانم برای خواندن
Y
N
بود که دل بریده
میکرد و نه دلم همراهم بود ،خیلی وقت
O
D
بودم از آن آرامشی که میگفت .
@
لیوان آبی پر کرد و به لب هایم نزدیک کرد ،کمی از آن را
خوردم و التهاب درونم را خاموش کرد.

موهایی که به خاطر دانه های عرق روی پیشانیم چسبیده بود
را با سرانگشت هایش کنار زد.
_میخوای مثل قدیم کنارت بنشینم تا خوابت ببره؟
سرم را روی پایش گذاشتم و با این کار موفقتم را اعالم کردم،
دلم نمیخواست تنها بمانم و باز هم آن تصاویر جلوی چشم

E
O

هایم جان بگیرند و جانم را بستانند ،خصوصاً حاال که

N
 Mدم خواب به چشم هایم نخواهد آمد.
میدانستم تا سپیده
A
M
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A
Y
NدO.صدایش آرامش
دست عمه گالب میان موهایم می لغزی
D
@ پر بودم
خاصی داشت ،انگار روزهایی را برایم تداعی میکرد که
از حس زندگی.
_کوچکتر که بودی تا یه خوابی می دیدی میومدی برام
تعریف میکردی ،میگن خواب خوب رو برای عزیزانت تعریف

کن انشاهلل که رخ میده ،اما خواب بد رو نباید بازگو کنی
مادرجون ،پس نمیگم خواب چی دیدی که اینجوری آشفته
شدی! اما حاال دیگه بهش فکر نکن ،هر وقت خواب بدی دیدی
یه آیت الکرسی بخون و فوت کن و راحت بگیر بخواب.
در حال نوازش کردن موهایم انگار با سر انگشت هایش یک

E
O

مشت خیال راحت به سرم تزریق میکرد ،خیالی آسوده که

N

می توانستم پلک هایم را با آن روی هم بگذارم ،بدون ترس از

M
A

کابوس های لعنتی واری که بی اجازه به سراغم می آمدند.

M

E
I
 Aدنیا رفت ،تا مدت ها با
_بچه که بودی وقتی که مریم از
Y
نکردی ،فقط ساکت
هم
هیشکی حرف نمیزدی ،حتی گریه
N
O
ی نگرانت بود
می موندی یه گوشه و نگاه میکردی ،صادق خیلD
@
میگفت این بچه دق میکنه ،مردم میگفتن شوکه شده ،توی
اون تصادف زبونش بند اومده ،دیگه خوب نمیشه ،همون موقع
نذر کردم هر سال ایام فاطمیه توی خونه مراسم بگیرم ،قربون

بی بی برم که توی همون مراسم وقتی از رو پله ها افتادی و

زانوت زخمی شد گریه کردی ،اون شب اشک هات مثل
مروارید توی چشمات برق میزد ...گفتی بابا پام زخمی شده
اما من میدونستم اون بهانه است ،دلت از جایی دیگه پر بود،
نمیخواستی غمت رو نشون بدی ،انگار از همون بچگی یاد
گرفتی غمت رو توی خودت بریزی و دم نزنی!

E
O

دستش روی شقیقه ام بی حرکت ماند و من نامحسوس قطره

N

اشکی که داشت از گوشه ی چشمم سر میخورد را پاک کردم

M
A

و اجازه ندادم به دومین قطره که بخواد بی اختیار سر ریز

M

بشه !

E
I
A

Y
N

_مادر جون آدم باید درد و دل کنه ،نتونست ،باید اشک بریزه،

O
دردهای سنگین
اونم نتونست ،باید خودش رو آماده کنه برای D
@
تر! اگه دردهای کوچیک آدم روی هم جمع بشن ،تبدیل
میشن به تومور و دیگه سخت میشه درمونش کرد.

و من لبهایم را روی هم محکم به دندان میگیرم تا بغضم
نشکند ،من شکسته بودم بد هم شکسته بودم ،شبیه یک
شیشه! بیشتر از این جایی برای شکستن نداشتم.
_این ها آدم رو سبک میکنه ،دلت رو سبک کن دخترم!
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N

M
A

اما من با این سکوت تلخی که چنبره زده بود بیخ گلویم میانه

M

ی خوبی داشتم  ،سکوتی که درد داشت ،غم داشت ،حسرت

E
I
احساس میکردم ،همین که
داشت ،اما دردش را فقط خودم
A
Y
N
بود ،سکوت هم برای
به دل دیگران رسوخ نمیکرد برایم کافی
O
Dی لجباز در
خودش عالمی داشت ،سکوتی که همچون کودک
@
سرم فریاد میزد و جیغ میکشید ،دست و پا میزد و خودش
را به در و دیوار ذهنم میکوبید و بعد از دقایقی لجبازی ،آرام
و گوشه گیر یک جا می نشست و زانوی غم بغل میگرفت و
کنج دلم بغض کرده ،فقط نگاه میکرد را دوست داشتم .گاهی

وقت ها سکوت حکم زندگی میداد ،حکم به ادامه دادن
مسیری که هر چند از آن لذت نمیبری ،اما باید تا ته این
مسیر را میرفتی ،به خاطر دل هایی که عمیقاً به خود وابسته
کرده بودی.
باید میرفتی حتی اگر مسیر را گم میکردی ،باید میرفتی و

E
O

با سیلی صورت خود را سرخ نگه میداشتی!

N
شمرده و آرام عمه گالب دلنشین بود ،حتی
حرف های شمرده
M
A
Mیت سنگینی کند و راه نفست را
اگر جسمی بزرگ بیخ گلو
E
I
گرفته باشد ،آرام آرام آب میشود.
A
Y
N
خستگی های روزمره
_یه زن اگه درد و دل نکنه ،غر نزنه و
O
اش رو به روی خودش نیاره ،زود پیر میشه D
مادرجون ،زود
@

میشکنه و تموم خستگی هاش میشه تارهای سفیدی که

میون موهاش پیدا میشه ،تموم حرف های نگفته اش میشه
چین و چروک های روی صورتش و برق خاموش شده ی
چشم هاش و تموم درد و دل هاش میشه آه و افسوس.

_جنس زن نیاز به توجه و محبت داره ،اونم توجه و محبت
یه مرد !
ناخودآگاه لرزی به جانم می نشیند و در خود جمع میشوم،
مو به تنم سیخ میشود از تصورش.
_اگه اون زن روزی کارش به جایی برسه که دیگه براش مهم

E
O

نیست موهاش بلند باشه یا کوتاه ،لباسش مرتب و تمیز باشه

N
 Mرنگ ،تنش بوی عطر محمدی بده یا بوی
یا اینکه شلخته و بی
A
Mشده و دل مرده !
غذا بگیره ،اون زن پژمرده
E
I
Aیده بود که عمه میگفت،
رسیده بود! کارم به همان جایی رس
Y
N
نفسم شبیه آه بیرون زد.
O
D
@ مردش
_دیگه نه توجه میخواد و نه محبت! اون وقت کار
سخت میشه ،باید کفش آهنی بپوشه واسه نرم کردن دل اون
زن ،خیلی باید دندون رو جیگر بذاره و پا روی غرورش بذاره...
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من دیگر فقط یک تنهایی میخواستم و یک خواب عمیق،
عمیق مثل شبی که از خستگیِ روز مردگی هایت بی فکر و
خیال ،تا سر روی بالش بگذاری پلک هایت روی هم بیوفتد و
به خوابی فرو بروی که بیداری در پایانش نباشد ،روشنایی

E
O

نباشد ،نور نباشد و طلوع آفتاب هم نباشد.

N

M
A

M

_غرور یه مرد یعنی همه چیز اون مادرجون ،وقتی به خاطر

E
I
Aعنی گران بهاترین ارزش
یه زن اون رو زیر پاش گذاشت ،ی
Y
Nپیشکشی کرده.
وجودیش رو توی طبق اخالص گذاشته و
O
D
شود.
مکثی کوتاه میکند و نفسش کنار گوشم “ها” می@
_کار پسرم رو سخت کردی نور چشمی!

می توانستم لبخندی که نرم و لطیف روی لب هایش نشسته
بود و چین و چروک دور چشم هایش را بیشتر به رخ
میکشید ،حتی بدون نگاه کردن به صورتش تصور کنم.
نمیدانست کارمان شروع نشده ،تمام شده بود.
سکوت ،این میهمانی که دیگر حکم صاحب خانه را پیدا کرده

E
O

بود و دلش به شکستن رضا نبود ،اجازه میدهد پیرزن با

N
Mبماند.
خیاالت خود خوش
A
Mپرده ی حریر دقایقی میشد که به
نور بازیگوش آفتاب از الی
E
I
Aقرمز دستبافت عمه گالب
خلوتمان پا گذاشته بود و روی فرش
Y
N
می خزید.
O
D
@دراومده.
_بلند شم به مرغ و خروس ها دون بدم که صداشون
سرم را از روی پایش بر میدارم و روی بالش میگذارم ،به کمر
خمیده و پاهایش که دیگر آن قوت قدیم را ندارد زل میزنم
و وقتی از در اتاق بیرون میرود ،من به بازی نور روی فرش

خیره میشوم ،دستم را دراز میکنم و پرتو نور روی انگشت
هایم را نوازش میکند ،نسیم خنکی از الی پنجره باز ،پرده را
تکان میدهد.
چقدر آرامش این خانه را دوست داشتم ،این بی خبری ،این
تنهایی و این دست از دنیا کشیدن! دیگر نه غم درس های

E
O

عقب افتاده ی دانشگاه آزارم میداد و نه دردسر کارهای تمام

نشدنی کافهN.

M
A

M

نه مشتری هایی که به جانت غر بزنند و از مزه ی تغییر یافته

ی نوشیدنی ها اعتراض کنندE.
I
A

Y
N
داشتم ،خودی که از آن
اینجا انگار از خودم فرسنگ ها فاصله
O
فراری بودم .کاش میشد پاک کنی برداشت وD
روی بعضی از
@

قسمت های زندگی کشید ،تاوان بزرگ شدنمان بود که
اشتباهاتمان با جوهر نوشته میشد و اگر غلط گیر هم استفاده

میکردیم باز هم لکه ی ننگش روی صفحه ی زندگی باقی
می ماند و با گذر زمان چرک میشد!
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صدای معصومه خانم از حیاط به گوش میرسید ،سفره ی
صبحانه را روی ایوان پهن کرده بودند
_دم عیدی ببین چطور آالخون واالخون شدیم!

E
تبسم کربالOیی حسین را پشت محاسن بورش می توانم تصور
N
M
متوجه شده بودم که چقدر خوب به درد و
کنم ،این دو روز
A
دل همسرش گوش می M
سپارد .هر چقدر او به جانش غر میزد،
E
I
دعوت میکرد.
کربالیی با حوصله او را به آرامش
A
Y
N
کارش تموم میشه،
_اگه خدا بخواد امروز و فردا اوس قربون
O
D
بکشیم که
می مونه یه رنگی که به این اتاق های دود و دمی@
اونم شاهرخ قراره انجام بده ،نگران نباش زن ،قول میدم شب
عیدی خونه ی باشیم.
عمه گالب مداخله کنان گله میکند.

_حاال اگه منه پیر زن رو شب عیدی تنها نذارین چی میشه؟
آسمون خدا به زمین میاد! واال انگار خدا در رحمتش رو به
روم باز کرده که از تنهایی در اومدم ،از االن غم رفتنتون به
دلم افتاده ،عادت کردم بهتون ،کاش بیشتر می موندین.
کربالیی جوابش را با خوش رویی میدهد و من پتو را از روی

E
O

خودم کنار میزنم .رختخوابم را جمع میکنم و گوشه ی اتاق

N

روی هم میگذارم.

M
A

M

_ما که جای دوری نمیریم بی بی ،همین جا بغل گوشتیم،

E
I
یه توک پا در و باز کنی ما رو میبینAی ،راه رفتنی رو باید رفت.
Y
N
نگاه می اندازد ،سالم
از اتاق که بیرون می روم هر سه به من
O
میدهم و جوابشان لبخندی روی لبم می D
نشاند ،از همان
@
لبخندهای کم جان و بی روح همیشگی .

تا ظهر خودم را سرگرم کارهای آشپزخانه ی عمه میکنم و
طبق معمول این دو روز گذشته به سواالت از روی کنجکاوی
معصومه خانم با کوتاه ترین جواب ممکن پاسخ میدهم.
در حال شستن ظرف های صبحانه است و چانه اش مثل
همیشه گرم صحبت.

E
O

_پسر برادرم چند ساله رفته خارج ،ماشااهلل چشمم کف پاش

N
Mیگیره ،داروسازی خونده ،قرار بود عید
داره دکتراش رو م
A
 Mبهش گفته بودم واسه کربالیی از
امسال بیاد بهمون سر بزنه،
E
I
های پاش یه تکونی خورد،
اون جا دارو بیاره بلکم این عصب
A
حیف حاال موندم با این خونه و اثاثیه Y
Nه و داغونم چطوری
سوخت
O
Dخواستم آبرو
پذیرایی کنم ،خیلی ساله که خونه ما نیومده ،می
@
داری کنم ،زن داداشم میگه اگه این بار اومد باید دستش رو
بذاریم تو پوست گردو...
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خودش خنده اش میگیرد و بعد انگار که یک چیز خیلی مهم
کشف کرده باشد می پرسد.
_راستی تو گفتی چی میخونی؟
بدون اینکه توضیح اضافه ای بدهم لب میزنم .
_روانشناسی.

E
O

N

چون اگر بخواهم بگویم انصراف داده ام باید اول مقوله ی

M
A

انصراف را مفصل توضیح میدادم و مهم تر از آن دالیلم برای
این کار را.

M

IE

A
Y

آب به جوش آمده را درون قوری چینی با گل های صورتی

N
جوش تا کمی دم
میریزم و میگذارم روی کتری در حال
O
D
بکشد.
@
_یعنی چیکاره میشی اون وقت؟
_هیچ کاره ،مگه کار هم گیر میاد !

متفکر سری می جنباند و انگار نمیخواهد به خود بفهماند
تمایلی به ادامه ی این بحث ندارم ،با همان سماجت ادامه
میدهد.
_راست میگی کی توی این مملکت تونسته کار گیر بیاره با
درس خوندن! همینه که جوونهایی مثل پسر برادرم میرن اون

E
O

ور دیگه !

N
Mسینی میگذارم و قندان و پولکی هایی که
استکان ها را درون
A
Mبرای عمه آورده بود را هم درون
دیروز یکی از همسایه ها
قندان دیگری میریزمE .
I
A
Y
Nاد از اونجا برام یه
_عین پسر خودم می مونه ،هر وقت می
O
چیزی میاره ،سری قبل که اومده بود برای D
منه پیر زن یه
@
لباسی آورده بود که سر و تهش معلوم نبود!

خیلی زود استکان ها را پر از چای میکنم و از آشپزخانه
بیرون میزنم ،حوصله ی پر حرفی های معصومه خانم را
ندارم ،کربالیی چه میکشید از دست او خدا میدانست!
چای را که برای کربالیی و عمه گالب میبرم ،از پله ها پایین
میروم و به سمت اصطبل قدم برمیدارم .دیدن طوفان

E
O

میتوانست تنهاییم را پر کند.

N
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M
E
I
خاک و کاه و یونجه چینی
در اصطبل را که باز میکنم بوی
A
Y
 Nمعلق کاه که با هر
به بینی ام میدهد ،هوایش پر بود از ذرات
O
Dی طوفان که
دم و باز دمی به ریه هایم فرو میرفت .نگاهم رو
@
انگار حالش از دیروز رو به راه تر بود ،می افتد ،اکبر آقا گفته

بود چند روز استراحت کند کم کم بهتر میشود ،چشم های
درشتش را به من دوخته بود ،جلوتر رفتم و یال هایش را
نوازش کردم ،مثل همیشه برایم ناز میکند و سرش را بیشتر

به من نزدیک میکند! دوست داشتم با او کمی روی تپه های
باالی ده پیاده روی کنم ،کمی تنهایمان را با هم تقسیم کنیم،
رفیق روزهای عجین شده با غم هایم بود ،پیش او نیازی به
آن نقاب مضحکی که روی صورتم میزدم نداشتم ،نقابی که
من را از خودم فرسنگ ها دور میکرد ،آن نقاب را فقط برای

E
O

رو به رو شدن با آدم ها روی صورتم میزدم ،آدم هایی که هر

N

کدام برای خودشان یک قاضی بودند و از روی ظاهر حکم

M
Aکردند.
میدادند و قضاوت می
M
به نظرم حیوانات دنیای E
قشنگتری داشتند ،تکلیفشان با
I
A
خودشان مشخص بود ،دو رو نبودندYو در هر شرایطی رخ
N
O
راحت می تواند
جدیدی از خود نشان نمیدادند ،آدم خیلی D
@دنیای ما
تشخیص دهد این حیوان اهلی هست یا وحشی! اما
آدم ها پیچیدگی های عجیب و گاه غیرقابل پیش بینی دارد،
به حدی که باید از نزدیک شدن به آنها حذر کرد ،دور ماند و
احتیاط پیشه کرد .

افسار طوفان را به دست میگیرم و او را با خود از اصطبل بیرون
می آورم ،عمه گالب از ریوی ایوان صدایم میکند.
_آسو مادر می ری بیرون؟
_بله عمه جون.
_سر راهت وقتی برمیگردی ،از مش رحمت چیزایی که

E
Oگیر بیار دخترم.
خواستم رو ب
N
 Aحیاط بیرون میروم ،زمستان آخرین
 Mدر
چشمی میگویم و از
تالش هایش را برای M
ماندن مEیکند ،تالش هایی کم جان و
I
A
که شال من را با گستاخی
محو شبیه یک باد نسبتاً سردی
Y
N
عقب میراند.
O
D
شال مشکی
یک دستم بند افسار اسب است و دست دیگرم به @

رنگم می چسبد .تره ای از موهایم با لجاجت از زیر شال بیرون
میزند و همراه باد به رقص در می آید.
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کافیست فقط دو خیابان را طی کنم تا دشت گل های سرخی
که در دامنه ی تپه های باالی ده به صورت خود رو رشد
میکنند ،را از دور ببینم .خیابان خلوت بود ،طوفان آرام به
دنبالم می آمد و انگار او هم بعد از چند روز در اصطبل ماندن

E
O

خسته شده بود و خوشحال بود که می توانست به دشت برود

N

و علف های تازه نوش جان کند.

M
A

M

خانه ی کربالیی حسین پر بود از کارگر و بنا که برای بازسازی

E
I
آماده بودند ،گلناز دختر همسایهAی مجاور جلوی در خانه
کتاب به دست ایستاده است ،اما به Y
تنهاNچیزی که حواسش
O
دستش مچاله شده
نبود آن کتاب زبان بسته ای بود که درون D
@
بود .
نیاز نبود مسیر نگاهش را دنبال کنم ،از گونه های گل انداخته
و شرم نگاهش میشد درک کرد که به کارگری که روی سقف
خانه ی کربالیی ایستاده بود نگاه میکرد.

طوفان صدایی کرد و اون که کامال حواسش جای دیگری بود
ناگهان از جا پرید و دستش را ترسیده روی قلبش گذاشت .
من را که دید نگاهش آرام گرفت و نفس آسوده اش را رها
کرد.
_آسو جون تویی! زهره ترک شدم دختر! فکر کردم آقام

E
اومدهO .

N

M
A

_نیومده راحت باش.

M

E
I
A

لبخندی میزند و دستی به مقنعه ی مشکیش می کشید و
موهای بیرون زده اش را به داخل هول میدهد.

Y
N

_نه آخه من که منتظر سهیال بودم اینجا .
O
D

@

چیزی نمیگویم اما او فکر میکند باید بیشتر توضیح دهد،
شاید به خاطر قضاوت های نابه جای مردمی که خودم هم از
آنها می ترسیدم ،این طور فکر میکند.

_گفت بمونم اینجا تا بره لباسش رو عوض کنه و بیاد با هم
بریم درس بخونیم.
_نیازی نیست توضیح بدی گلناز جان.
رنگ نگاهش حاال شفاف تر میشود ،دلم برای هر دویمان
میسوزد ،هر دو از یک چیز هراس داشتیم ،آن هم قضاوت

E
O

های بی جای آدم ها بود.

N

M
A
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افسار طوفان را میکشم  ،میخواهم از کنارش عبور کنم که با
عجله هم قدم با من میشود.

Y
N

_کجا میری آسو؟
_میخوام طوفان رو ببرم این اطراف.
با شک و مردد لب زد.
_تنهایی؟

O
D

@

_ظاهراً.
_منم می تونم بیام؟
از مظلومیت نهفته در نگاهش لبخند محوی روی لبم می
نشیندکه حکم تاییدی برای او داشت و همراهم شد.
_می دونی ،راستش امروز مدرسه تعطیل شد ،معلم ها جلسه

E
O
خاطر همین زود تعطیل کردن.
دارن ،به
N
Aی اندازم ،دختر ظریف و زیبایی بود،
Mی م
به نیم رخش نگاه
Eدانست.
Mمی
کاش قدر خودش را بیشتر
I
Yبدی؟ من که سوالی
Aح
_چرا اصرار داری برای من توضی
N
نپرسیدم!
O
D
با لکنت زبان باز میکند ،صادقانه حرف میزند@ .
_راستش آخه می ترسم درموردم فکر بد کنی! من از اون
دخترا نیستم که ...به خدا فقط ...خواستم...

مکث میکنم و کامل به سمتش میچرخم .ناخودآگاه کمی
شماتت در کالمم به وجود می آید.
_گلناز! من هیچ وقت درمورد تو اینطوری فکر نمیکنم! چرا
داری خودت رو به خاطر ذهنیت دیگران سرزنش میکنی؟!
تو مسئول افکار ضد و نقیض دیگران نیستی!

E
O

_کاش همه مثل تو فکر میکردن آسو..

N

M
A

لبخند نیم بندی میزند.

M

_اصال کاش از تو چندین نسخه تکثیر میشد!

E
I
A

حرکت میکنم و او هم دنبالم می آید.
Y
N
_همین یکیش هم از سر دنیا زیادی!

O
D

@
_نه جون تو راست میگم ،حاال اگه جای تو این سهیالی

مارموز منو میدید که دارم مصطفی را دید میزنم کل آبادی
رو خبردار میکرد!

ابروهایم باال میروند ،نمیدانم به این حرف های صادقانه اش
بخندم یا به خاطر غیبتی که از دوستش کرده بود اخم کنم.
_چیکار میکردی؟!
_ای بابا آسو جون ،یه نظر حالله!
_این آقای مصطفی خان اونقدر ارزشمنده که دوستت رو به

E
O
ترور شخصیتی کنی؟!
خاطرش
N
M
[12/21/2021
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خیابان پر از چاله و سراشیبی را باال رفتیم .دیگر دشت گلهای
شقایق پیدا بود .

N
O

D

@

_قراره همین روزها بیاد واسه خواستگاری ،بابام میگه پسر
زحمت کش و سر به زیریه ،اما مامانم میگه باید درس بخونی!
به نظرت چیکار کنم آسو جون!

_به نظر من تو تصمیمت رو گرفتی ،پس دیگه نظر من باشه
برای خودم.
لبخند خجولی میزند و کوله اش را روی دوشش جا به جا
میکند ،گونه هایش رنگ میگیرند ،بی ریا بود و لطیف ،زود
بود برای این که دور آرزوهای دخترانه اش خط بکشد .

E
O

_وای آسو جون یعنی این قدر تابلوام؟ !

N

M
A

_بیشتر از اینقدر...

M
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افسار طوفان را رها میکنم ،چون به نظر دیگر طاقت نمی
آورد هم پای ما راه برود ،جلوتر میرود و من به مسیرش نگاه
میکنم.

Y
N

O
D

خنده ی هیجان زده اش را سعی میکند کنترل کند.
@
_آسو جون تو عاشق شدی؟
با سوال ناگهانیش قدری به فکر فرو میروم ،منظورش از این
سوال کامآل واضح بود ،میخواست از روابط خصوصی من سر

در بیاورد ،مثالً روابطم با جنس مذکر! اعتقادی به این واژه ی
عامیانه ی مضحک نداشتم ،واژه ای که بازیچه ی دست آدمها
شده بود و حرمتش را بارها شکسته بودند ،با هر تغییرات
هورمونی آن را ناشیانه به لب میراندند و سر احساس پاک
دیگران را می بریدند ،واژه ای که ملعبه ی دست آنها بود ،در

E
O

واقع از این واژه بیزار بودم و گریزان.

N

سکوت طوالنی ام کمی خجالت زده اش کرده بود که سوالش
را پس گرفت.

M
A

M

E
I
Aیکنم شاید دلت
_ببخشید آسو جون ،فضولی م
Y
درموردش حرفی بزنی...
N
O
D
آرام زمزمه میکنم.
@
_از نوعی که توی ذهن تو میگذره نه ،نشدم.
غمگین نگاهم کرد ،انگار دلش برایم میسوخت.

نخواد

_به نظرم عشق ،به زندگی آدم رنگ و بوی دیگه ای میده،
یعنی من فکر میکنم هر آدمی یه روز اون رو تجربه میکنه.
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تا چشم کار می کرد ،همه جا سبز بود و کمی دور تر زمین

E
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های کشاورزی وجود داشت .

N

M
A

_البته اگه تا اون روز چیزی از احساست باقی مونده باشه.
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با تعجب به من نگاه کرد ،من اما طوفان را نگاه میکردم که
در حال چرا بود.

_مگه احساس آدم تموم شدنیه؟
سری تکان دادم.

Y
N

O
D

@

_نه اما جاش رو احساسات دیگه ای پر میکنه ،وقتی قلبت
پر باشه از کینه و نفرت و شک و تردید ،دیگه جایی برای عشق
نمی مونه.

خم شد و اولین گل سرخی که روی زمین رو به رویمان سبز
شده بود را چید و برگ های لطیفش را لمس کرد.
_به نظرم قلب آدم ها هر چقدر سنگ و سنگین باشه از نفرت،
باز هم یک نفر پیدا میشه اون دل سنگ رو آب کنه.
لب میزنم ،شاید ...

E
Oن شاید من ،هزاران انکار خوابیده بود ،گمان
اما پشت ای
N
M
نمیکنم.
A
دیگر چیزی نگفت ،حاال بهM
دشت گل های سرخ شقایق رسیده
E
I
A
شاخه از آنها را چید و آنها را
بودیم ،با ذوق خم شد و چند
Y
NازOروی لب هایش
عمیقاً بو کشید .پر از انرژی بود و لبخند
D
دانست .دست
جدا ناشدنی بود ،کاش قدر این لحظاتش را می @
هایش را باز کرد و با لذت میان گلها چرخی زد.
_من عاشق این جام ،اگه مامانم اجازه میداد هر روز میومدم
و همین جا درس میخوندم ،میگه عیبه ،دختر باید سنگین

باشه ،مردم حرف درمیارن ،هیچ وقت نمیذاره بیام ،االن هم
فکر میکنه مدرسه ام !
باد میان گلهای شقایق میوزید و آنها را به رقص در می آورد
و رایحه ی آنها را پخش میکرد .
_یعنی من سبکم که گاهی میام اینجا؟!

E
 Oکه تو عاقل ترین دختری هستی که میشناسم،
_از نظر من
N
Mبرات مهم نیست و هر وقت دلتنگ اینجایی
این که حرف مردم
A
 Mبی خیال حرف های صد من یه
دست طوفان رو میگیری و
E
I
Aکنی ،کاری به کار کسی
قاز اهالی ده برای خودت حال می
Y
N
نداری و راه خودت رو میری.
O
D
@ فرار از
آنقدر هم بی خیال نبودم که او میگفت ،من برای
کابوس های شبانه روزیم به این تپه ی سرسبز و دور از همهمه
ی آدم ها پناه میآوردم.
اما تمام سعیم این بود که آن طور که میخواهم پیش بروم.

هر چند که گاهی هم نمیشد از افکار غلط مردم چشم پوشی
کرد.
یک جایی کم می آوردی و قلبت با صدای افکار دیگران ترک
بر میدارد.
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N

M
A

یکی از گل های شقایق را از کنار مقنعه پشت گوشش می

M

سُراند ،رنگ قرمز تضاد عجیبی با موهای مجعدی که از مقنعه

E
I
مدرسه بیرون زده است داردA .

Y
N

O
D

_من همیشه دوست داشتم مثل تو قوی باشم ،پشتکارت رو

@

دوست دارم ،از نظرم تو نمونه ی یه دختر موفقی که توی ده
همه بهت افتخار میکنن ،حتی اونهایی که پشت سرت حرف
درمیارن ،نمی تونن این رو انکار کنن.

قوی ! ...این کلمه را بارها شنیده بودم ،از زبان دوست و آشنا
و فامیل ،حتی همین چند روز پیش شاهرخ هم من را دختر
قوی خوانده بود ،هیچ کس از درون بهم ریخته ام خبر نداشت،
قوی ماندن ظلم بزرگی بود که در حق خودم کرده بودم ،وقتی
برای مدت طوالنی قوی باشی و دردهای زیادی را تحمل کرده

E
O

باشی ،اگر یک جایی زیر پایت ناگهانی خالی شود ،سکوتی

N

مرگ آور ،کمترین اتفاق ممکن زندگیت خواهد بود .

M
A

دیگر نه لوس شدن را بلدی و نه جنجال به پا کردن و کمک

M
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خواستن را ،ذره ذره آب میشوی و تمام شدنت را به نظاره
می نشینی!

Y
N

O
صدایی از گلویم
زیر لب با خود زمزمه میکنم ،اما بعید میدانم D
@
خارج شده باشد.
_آوای دوئل شنیدن از دور خوش است...

گلناز سر خوشانه پروانه ی رنگی را دنبال میکند و من همان
جا روی زمین میان گلها می نشینم و عطر آنها مستم
میکند .
صدای جیرجیرک ها و آواز گنجشک ها قشنگترین صدایی
بود که در دل طبیعت میشد شنید.

E
O

صدای گلناز دور و دورتر میشود.

N

M
A

_آسو جون ،من باید برم دیرم شده ،بعدا میام میبینمت.
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زیر لب جواب خداحافظی اش را میدهم و میدانم که نشنید،
چون خیلی دور شده بود.

Y
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O
D

میان گلها پاهایم را دراز میکنم و سر روی زمین میگذارم،
نور خورشید چشم هایم را جمع میکند.

@

دسته ای از پرنده ها در میان آسمان آبی مه آلود با یک نظم
خاصی از باالی سرم عبور میکنند و نگاه من آن ها را تا نقطه
ای محو در دل آسمان دنبال میکند.

بوی خاک نمناک و علف هایی خیس حس های خفته ام را
بیدار میکرد ،حس هایی که بی رحمانه سرکوبشان میکردم
تا مبادا دوباره دل ببندم به جریان سیال زندگی و ظاهر
دلفریب دروغینش.
چشم هایم را به خاطر نور مستقیم خورشید میبندم و انگار

E
O

با این کار اجازه میدهم به طبیعت که قشنگترین موسیقیش

N

را در گوشم بخواند.

M
A

M
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Y
درون آشپزخانه نقلی عمه گالب نشستهNبودم و با تکه پارچه
O
 Dرا دستمال
ی نم داری داخل کابینت های زرشکی او
@

میکشیدم ،چند روز مانده بود به عید نوروز و من از پیشنهاد
معصومه خانم برای یک خانه تکانی اساسی استقبال کرده
بودم .

عمه گالب خوشحال میشد و این شاید بهانه ای بود برای این
که به اجبار به پیشواز بهار بروم ،بهار سبز شدن و از نو شروع
کردن! بهاری که دیگر آن شور و هیجان برای رسیدنش را
کاری بچگانه میدانستم و ماهی گلی داخل تنگ بلور را اسیر
اشتیاق کودکانه میدیدم.

E
O

نوروز با همه ی رنگ هایش دیگر برایم اغواگری نمیکرد،

N

دیگر نه شوق نو شدن داشتم و نه قدرت دوباره شروع کردن .

M
A

M

دیگر نه نگران گرد و غبار نشسته روی وسایل خانه ی مان

E
I
شکوفه های بهارنارنج !
بودم و نه دلخوش به روییدن
A
Y
N
دوباره روی قفسه های
کارم که تمام شد ،ظروف بلوری را
O
کابینت مرتب چیدم .صدای معصومه خانم کهD
شاهرخ را هم
@
به کار گرفته بود از حیاط به گوشم میرسید .

_مادرجون درست طی بکش ،اینجا رو نکشیدی! محکم بکش
آبش خوب دربیاد.

_ای بابا معصومه خانوم از کَت و کول انداختیمون ،جون
مادرت بذار جمعش کنیم دیگه!
_نه پسرم ،هنوز چرکه ،یه کم دیگه بسابی تموم میشه،
ماشاهلل این بَر و بازو رو که بزرگ کردی ،میخوای چیکار؟ باید
ازش کار بکشی! به درد این روز ها میخوره مادر دیگه !

E
O

_خدایی تا حاال اینجوری قانع نشده بودم !

N

M
A

صدای خندان عمه گالب لبخند من را هم نرم نرمک کش می
آورد.

M

E
I
A

_معصومه جون پسرم رو خسته نکن.
Y
N

O
D

_آخ عمه جون شما به دادم برسید ،این معصومه خانم کمر

@

به نابودی ما بسته امروز! تا صبوری ها رو بی وارث نکنه ول
کن نمیشه!

_دور از جون مادر! بیا ،بیا بشین ،یه چایی بیارم برات خستگی
از تنت بره بیرون ،امروز نور چشمی های منو گرفتی به کار
معصومه!
_آخ دستت طال عمه ،کور از خدا چی میخواد؟ یه چای خوش
رنگ!

E
O

معصومه باز با سماجت اعتراض خود را نشان میدهد.

N

M
A

_خوب از زیر کار در رفتی آقا شاهرخ ها ،فکر نکن نفهمیدم !

M

_حضرت عباسی در نرفتم معصومه خانوم ،یه چای بخوریم

E
I
A

نوکر شما هستیم تا آخرش ،خوبه؟
Y
N

O
D

_دستت درد نکنه پسرم ،پس بجنب که تا شب خیلی کار

مونده.
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@

کار چیدن ظرف ها درون کابینت دیگر تمام شده بود و همین
که از جا بلند شدم ،عمه گالب وارد آشپزخانه میشود و پای
سماور می ایستد و چای میریزد برای یک دانه وارث صبوری
ها.
_خسته شدی مادر ،تو هم بیا ،چای برای تو هم میریزم

E
دخترمO .

N
Mسینی را با همان لبخند نرم روی لب هایم
به طرفش میروم و
از دستش میگیرمA .
M
E
I
خودم میریزم ،شما برید
_دستت درد نکنه عمه جون،
A
Y
N
بشینید.
O
D
@میرود.
عمه با قدردانی نگاهم میکند و زیر لب قربان صدقه ام
_اگه شما رو نداشتم سر پیری و تنهایی چیکار میکردم!
از کنارم عبور میکند و من هم به این فاجعه ی دردناک فکر
میکنم ،عمه گالب هر دو پسرش را تقدیم جبهه های جنگ

کرده بود ،با این که غمی بزرگ در سینه می پروراند ،اما هرگز
ندیده بودم شکوه و گالیه کند که چرا؟ چرا باید هر دو
فرزندش را از دست بدهد؟ چرا خدا یکیشان را برای عصای
دستش نگه نداشته بود.
چای را درون استکان های کمر باریک عمه میریزم و به ایوان

E
O

میبرم ،شاهرخ روی راه پله نشسته بود و سیگاری گداخته

N

میان دو انگشتش دود میکرد .

M
A

M

جلوتر میروم و صدای پایم باعث میشود سرش را به سمتم

E
I
Aرم و او کوچکترین تالشی
بچرخاند ،سینی را رو به رویش میگی
Nکند .دستش را جلو
Yی
براب گرفتن نگاه خیره اش روی من نم
O
می آورد و لیوانی برمیدارد.
D
@
_دست و پنجه ات درد نکنه.

نوش جانی میگویم و همراه سینی چای از روی پله ها پایین
میروم ،عمه را نمی بینم ،برای معصومه خانم هم چای می

برم ،با دیدنم شلنگ آب را روی فرش می اندازد و چادری که
دور کمرش بسته بود را باز میکند .عرق از صورتش راه گرفته
بود و به خاطر برسی که روی فرش کشیده بود نفس نفس
میزد.
_خسته نباشید معصومه خانم ،شما بیاید چایی ببرید برای

E
O

کربالیی خودتون هم میل کنید ،من کمک میکنم فرش رو

جمع کنیمN .

M
A

M
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E
I
A

Y
Nی اش را میگیرد.
با پر روسری بته جقه ایش عرق روی پیشان
O
D
@ علی تو
_دستت درد نکنه دخترم ،عاقبت بخیر بشی به حق
هم خیلی خسته شدی.
_ای بابا چرا هیشکی به من خسته نباشید نمیگه! از صبح
دارم جون میکنم واستون! حضرت عباسی نمک نداره دستم!

معصومه خانم ریز ریز به حرف شاهرخ میخندد و تمام گوشت
های تنش می لرزند.
_تو که از صبح داری غر میزنی پسرم! ولی دست تو هم درد
نکنه مادر.
میخندد و یه جرعه از چایش را با صدا هورت میکشد.

E
Oیده نداره ،اجرمون رو باطل کردی !
_نه دیگه فا
N
M
معصومه خانم میدهم و اولین کاری که
سینی را به دست A
میکنم ،شیر آب را می M
دوست نداشتم آب به هدر برود،
بندم،
E
I
A
فرش میکشم ،نگاه سنگین
برس را برمیدارم و روی پرزهای
Y
شاهرخ را نادیده میگیرم و سعی میکنمNبهOخوبی همه جای
D
فرش را برس بکشم .
@
معصومه خانم گوش زد میکند تمیز بشورم و از پله ها باال
میرود ،چیزی نمیگویم ،وسواس تمیزی داشت و دست
خودش نبود.

چند دقیقه از رفتن او نگذشته بود و من هم با لک زرد رنگی
که روی فرش دیده بودم دست به گریبان شده بودم و سخت
مشغول برس زدن.
ناگهان آب سردی بر سر و صورتم پاشیده شد و نفسم به یک
باره حبس شد و نگاهم تند و عصبی به سمت شاهرخ که سر

E
O

شلنگ را به سمتم گرفته بود و با چشم هایی شیطنت بار و

N

خبیث من را نگاه میکرد ،زل زدم.

M
A

M

_یه کم آب بازی برات خوبه ،سر حالت میاره!

E
I
_اِ ...نکن ،چیکار میکنی؟! A

Y
N

O
D

آب با فشار بیشتری روی سر و صورتم پاشید و ناچار پلک

@

بستم ،دستم را جلوی فشار آب گرفتم و سرم را به سمت
دیگری کج کردم،آب سرد بود و داشتم میلرزیدم.
_اِ ...بگیر کنار شاهرخ...
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وقتی دیدم همچنان دارد به کار بچهگانه اش ادامه میدهد ،از
جا پریدم برس را به سمتش پرت کردم که با یک گام بلند جا
خالی داد.
_بگیر اونطرف تو رو خدا ،یخ زدم.

E
O
بلند میخندید و صدای قهقهه اش حیاط را روی سر
اما او بلند
N
M
گذاشته بود.
A
_چیه نازک نارنجی ،آبM
Eده مرادِ ...
نطلبی
I
A
خنده ای که از این بچه
با
دیوانه ای نثارش کردم و با لجاجت
Y
N
 Oجنگ و جدال
بازی اش بی اختیار روی لبم می نشست ،در
D
بودم ،به سمتش هجوم بردم.
@
_ بده من شلنگ آب رو ...خیس شدم شاهرخ...

در حالی که آب از سر و صورتم چکه میکرد و شال روی سرم
به موهایم چسبیده بود به سمتش دویدم تا شلنگ را خودم از
دستش بگیرم .
از شدت خنده صورتش تا گردن سرخ شده بود و عقب عقب
میرفت که پایش به لبه ی حوض کوچک وسط آب برخورد

E
O

کرد و من هم که دیگر دستم به شلنگ آب رسیده بود ناگهان

N

به همراه او درون حوض پر از آب افتادم و نفسم از ترس بند
آمده بود.

M
A

M

E
I
شدت از لبه های حوض بیرون
با افتادن ما درون حوض ،آب با
A
Y
بودم و دست شاهرخ
ریخت و من تقریبا روی شاهرخ افتاده
N
O
دور تنم حلقه شد .
D
@
هر دو از هیجان نفس نفس میزدم و درون آب دست و پا زنان

میخواستیم وضعیت بهتری را برای فرار از این حالت در
آغوش هم پیدا کنیم اما بدبختانه وضعیت بدتر میشد.

شال دور گردنم افتاده بود و موهایم که شل باالی سرم بسته
بودم ،باز شده بودند و به دست هایم می پیچید ،مطمئن بودم
صورتم قرمز شده بود و قفسه ی سینه ام باال و پایین میشد.
دستم را به سختی روی کتف شاهرخ گذاشت تا تعادلم حفظ
شود و بتوانم بلند شوم ،اما شاهرخ هم که سعی میکرد از زیر

E
O

تن من بلند شود ،تکانی به خود داد و دوباره پخش سینه اش
شدم.

N

M
A

M

دلم میخواست از دستش جیغ بکشم اما همیشه در مواقع

E
I
Aو نفسم در سینه حبس
اتفاقات ناگهانی زبانم بند می آمد
Y
میشد.
N
O
حرصی مشتی به بازویش کوبیدم که با تکانDخوردن های
@

سینه ی عضالنیش متوجه خنده اش شدم و سر بلند کردم.

به چشم های خندانش خیره شدم و در این لحظه فقط دلم
میخواست تالفی این کارش را در بیاورم هر چند زورم به او
نمی چربید.
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E
O

به سختی توانستم تعادلم را حفظ کنم و از حوض بیرون بیایم،

N
Mیس شده بود و به تنم چسبیده بودند و
لباس هایم کامال خ
A
Mن که معصومه خانم نبود تا شاهد
این کالفه ترم میکرد ،از ای
E
I
این افتضاح به بار آمده باشد در دلAخدارا شکر میکردم .شالم
Y
حوض بیرون میزند،
را روی سرم می اندازم و شاهرخ هم از
N
O
Dاز تن در می
اولین کاری که میکند پیراهن خاکستری اش را
@
آورد و بی توجه به حضور من آن را می تکاند و قطرات آب در
هوا پخش میشود چند قطره ای هم روی پوست من

مینشیند ،پیراهن را روی بند می اندازد .نگاهم را از بازوهای
برهنه اش میگیرم و همین که سر می چرخانم نگاهم به عمه

گالب که روی ایوان ایستاده است و ما رو تماشا میکند ،می
افتد.
برقی که در نگاه زاللش موج میزند را نادیده میگیرم و به
سمت پله ها میروم که عمه با لحن خاصی میگوید:
_سرما میخورین مادر! هوا دم دمی مزاج و هنوز گرم نشده،

E
O

بیا لباست رو عوض کن مادر ،میترسم سینوزیت اوت کنه

خدای نکرده!N

M
A

M

لبخند دلنشینش را سعی میکند جمع کند و من اخم هایم

E
I
لحن دوست داشتنی مادرانه
ناخودآگاه کمی باز میشود از این
A
Y
اش .از این همه درک و مهربانی ذاتی وNپختگی اش .از این
O
 Dعیب و عار
که مثل اکثر زن های هم نسلش این کارها را
@

نمیداند.

_شاهرخ پسرم تو هم بیا پیش بخاری خشک شی ،نچاهی.

از پله ها باال رفتم و حرصم را نسبت به کار بچگانه شاهرخ
نمیتوانستم نشان ندهم.
_وارث صبوری ها بیدی نیست به این بادا بلرزه عمه جون،
نگرانش نباشید.
شاهرخ با خنده ای مهار نشده جواب داد.

E
O
حواست به نازک نارنجی صبوری ها باشه ،بادمجون
_آره شما
N
بم آفت نداره عمهMخانم!
A
عمه گالب با لبخند سر تاM
ش را برانداز کرد ،حظ میبرد از
ی
پا
E
I
A
قد و باالی برادرزاده اش.
Y
N
_هر دوتون عزیزین مادر.
O
D
@
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وارد هال شدم و بدون اینکه لباسی بردارم در حمام را باز
کردم ،با این لباس های خیس که آب از آنها چکه میکرد

نمیشد به اتاق بروم و از ساک لباس بردارم .لباس هایم را
یکی یکی در می آوردم ،نقاب خاکستری لحظاتی پیش هم با
آن ها به زمین افتاد ،کنار پاهای برهنه ام .
زیر دوش آب گرم که قرار گرفتم ،باز هم تن عریانم مایه ی
عذاب و ننگم بود و از زن بودنم بیزار میشدم و یادآوریم میکرد

E
O

که از خودم و موجودیتم منزجر بودم ،از یادآوری روزی که

N

جنسیتم دست مایه ی هواسرانی و غرایز مردانه شده بود ،تنم

M
A

به رعشه می افتاد و عضالت بدنم منقبض میشد .زیر دوش

M

E
I
A

آب با پلک های به سوزش افتاده ام سر جنگ داشتم و دلم

Y
N

نمیخواست بازشان کنم ،بازشان کنم و باز هم زمزمه کنم؛
خدا یا چرا؟ چرا من؟

O
D

@
دیگر دلم نمیخواست صدایش کنم ،دلم نمیخواست باز هم

فریاد خدا گفتنم هنجره ام را بی صدا زخمی کند و گلویم پاره
شود از این فریادهای خاموشی که میدانستم کسی نمیشنید!

حتی خدایی که از کودکی در گوشم خوانده بودند نگفته ها را
میشنود ،نادیده ها را میبیند و از همه چیز آگاه است !
کجا بود آن خدای نگفته های شنیده؟ کجا بود وقتی از ته
گلو زجه زدم ،دست و پا زدم و جامه از تنم دریدند و به جرم
زن بودنم شکستند حرمت انسانیتم را! آن لحظه کجا بود که

E
O

به داد دلم نرسید؟

N
 Mغسل میدهم ،اما انگار این زخم ننگین
چندین بار خودم را
A
Mسر باز میکرد و من را به ورطه ی
هر بار برایم تازه تر از قبل
E
I
نابودی میکشید.
A
Y
 Nبود و پاک شدنی
انگار که لکه ای کثیف روی تنم چسبیده
O
نبود .گلویم متورم شده بود و دندان هایم رویD
هم کلید شده
@

بود ،بغض چنبره زده بیخ گلویم سر ستیز با من داشت و من
اما در سوگ نجابت از دست رفته ام گریه هایم را کرده بودم،

دیگر این بغض چه از جانم میخواست که هر بار بی رحمانه
به گلویم چنگ می انداخت؟

تقه ای به در خورد و صدای گرم عمه گالب پشت بندش به
گوشم رسید.
_دخترم برات حوله آوردم.
دوش آب را بستم و یادم نمی آمد شامپو به موهایم زده ام یا
نه! به پاهایی که قوت ایستادن در آن ها نمانده بود ،حرکت

E
O

دادم و از الی در حوله ی تن پوش صورتی رنگم را از دست

N
Mکردم با همان صدای ضعیف و گرفته.
عمه گرفتم و تشکر
A
حوله را می پوشم و از M
حمام که بیرون می آیم یک راست به
E
I
قرار داده بودم میروم ،پس
اتاقی که ساک لباس هایم در آن
A
Y
N
گرفتم لباس هایم را که
از این که نم موهایم را با کاله حوله
O
Dپوشم ،چون
زیاد هم حق انتخابی در پوشیدنش نداشتم را می
@

فقط یک مانتوی مشکی بود با چین های ریزی روی کمرش

و طرح گلدوزی شده ی قرمز دور یقه و سر آستینش با یک
ساپورت همرنگش و شالی که مهره های رنگین آویزان شده
از آن تضاد عجیبی با رنگ روزهای بی رنگم داشت.
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موبایلم را که امروز اصال چک نکرده بودم را از روی ساک
برمیدارم و نگاهی به تماس های بی پاسخش میکنم ،یک
تماس از روژان داشتم و دو بار هم خاله مرجان زنگ زده بود.

E
O

پوشه ی پیغام ها خالی بود مثل تمام روزهای دیگر ،کسی

N

سراغم را نمیگرفت.

M
A

M

عمه گالب وارد اتاق شد و نگاهش که به موهای نمناکم افتاد
جلوتر آمد.

E
I
A

_مادر چرا درست خشک نکردی؟
_خودش خشک میشه.

Y
N

O
D

@

_بیا برات شونه کنم مادر ،دلم میخواد مثل بچگی هات
خودم برات ببافم.
شانه را از روی تاقچه بر میدارد و به سمتم می آید.

پشت سرم روی فرش می نشیند و با دست هایی که اندکی
هم میلرزید شروع به شانه زدن موهایم کرد.
_مادر جون یه وقت کوتاهشون نکنی ها! حیفه ،دختر باید
موهاش بلند باشه ،هر روز اونها رو شونه کنه توی آینه قدشون
رو اندازه کنه ،اگه از روزگار خسته شد ،خرمن موهاش یادش

E
O

بندازه زن بودنش رو ،این که قلب یه خونه است و باید همیشه

N

منظم بزنه ،یه کم ناخوش بشه تمام اعضای خونه درد میکشن.

M
A

M

عمه نمیدانست که بارها قیچی و شانه را برداشته بودم تا آنها

E
I
Aدرد من زنانگی هایی بود
را خودم کوتاه کنم ،نمیدانست که
 Nکه روح من را با
Yشد،
که طعمه ی مردمان گرگ صفت می
O
Dناچار به هم
همان زنانگی ها سر بریده بودند و لب هایم به
@
دوخته شده بود و سکوت شد تمام هستی و دارایی ام .که اگر
میشکست به عقیده ام دیگر منی وجود نداشت !
گوشی موبایل دوباره به صدا درآمد و توجهم را به خود جلب
کرد .اسم خاله مرجان روی صحنه خودنمایی میکرد.

موهایم به دست عمه بافته شد و من دیگر نفهمیدم ادامه ی
حرف هایش را .فقط متوجه بوسه ای که روی موهایم زد شدم
و یا علی گویان بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
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E
O

انگشتم را روی صفحه کشیدم و موبایل را کنار گوشم گذاشتم.
_سالم.

N

M
A

M

E
I
A

صدای همیشه مضطرب خاله در گوشم پیچید.

Y
N

_سالم آسو جان ،خوبی عزیزم؟ چند بار تماس گرفتم
برنداشتی!

O
D

@

لبم را با زبان تر میکنم و سعی میکنم صدایم کمی پر انرژی
به نظر برسد.
_ممنون خوبم.

_دختر جون به لب شدم ،کجابی؟ دلم هزار راه رفت ،هنوز
خونه عمه گالبی؟
_آره خاله من خوبم چرا الکی نگران میشید؟
انگار زیاد هم در تظاهر کردن موفق نبودم.
_میدونم خوب نیستی ،چیزی هم نگی من از صدات

E
O
چند روز رفتی اون جا نه تماس میگیری ،نه جواب
میفهمم،
N
M
شور افتاد ،روژان هم ازت خبر نداشت.
تلفن میدی دلم
A
چیزی نمیگویم و او باM
لحنEغمگین مختص به من شکوه
I
A
میکند.
Y
N
Oاصال نمی دونم
_ترسیدم یه بالیی سر خودت بیاری! به خدا
D
@ومدی یه
روزگارم چطور میگذره از بس به فکر توام ،کاش می
توک پا با هم بریم پیش این روانشناسه که آدرس گرفتم.
من از این که از این دنیا و آدم هایش دست کشیده و ناامید
بودم ،احساس بدی نداشتم ،دلم نمیخواست کمک کنند تا از

الک تنهایی هایم بیرون بیایم .من این تنهایی را دوست
داشتم ،حتی این عذاب و دردی که مدام روحم را آزار میداد
را هم .شاید تاوان سهل انگاری خودم بود که باید پس
میدادم.
_من خوبم نیازی به روانشناس ندارم.

E
O

صدایش کمی عصبی و تند میشود.

N

M
A

_دختر تو با خودت لج کردی یا من؟! آخه چه خوبی؟ وقتی

M

دارم حال خرابت رو با چشم های وامونده ی خودم میبینم!

E
I
کاش کور میشدم و این حالتAرو نمیدیدم آسو ،کاش
Y
N
میمردم و این روزها رو نمیدیدم!
O
D
_خدا نکنه خاله.
@

_چقدر گفتم بیا بریم برای ترمیم ،گوش نکردی! اگه میومدی
شاید عین روز اولش میشد و میتونستی فراموشش کنی ،اون

اتفاق رو ...زندگیت رو خراب نکن آسو ،اون اتفاق پاک کن از
خاطرت.
پلک روی هم میفشارم و کالفه از شنیدن حرف های همیشگی
جواب میدهم.
_چی ترمیم میشه خاله؟ زندگیم؟ آبروم؟ عفتم؟ قلبم؟

E
O

روحم؟ کدومش ترمیم میشه؟

N

M
A

درد من درد جسمم نبود ،درد اصلی جایی بود که ترمیم

M

شدنی نبود ،خاله مرجان میخواست با این کار فقط ظاهر

E
I
خودش ماسمالی کند!
قضیه را به شیوه ی مقتدرانه ی
A
Y
N
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@

استیصال صدایش دردی را فریاد میزد از جنس دردهای
خودم.

_میترسم آسو ،میترسم با این کارهات آینده ات رو خراب
کنی !
لب میزنم ،سرد شبیه سوز سرمای زمستان ،آینده مهم نبود
وقتی حالم را از دست داده بودم.
_از این خراب تر نمیشه.

E
O
خودت نیستی ،فکر بابات باش که اگه یه روز بفهمه ،از
_فکر
N
M
غصه دق میکنه.
A
ابروهایم بی اراده به همM
ک میشوند و روی پیشانی ام
ی
نزد
E
I
A
گذارند .
خط ظریفی از انکار به نمایش می
Y
N
_اون هیچ وقت قرار نیست بفهمه.
O
D
_تا کی؟ وقتی حال و روزت رو میبینه مطمئن @
باش یه روز
باالخره از روی همون کابوس های شبانه ات یه چیزایی
دستگیرش میشه.

یکی از دالیلی که بیشتر اوقاتم را سعی میکردم در خانه ی
عمه سپری کنم همین بود و خاله مرجان چه بی رحم شده
بود که بی پرده ترس هایم را به رخم میکشید !
_تو باید اون اتفاق فراموش کنی آسو ،به خاطر بابات که یه
عمر تنهایی رو به جون خرید تا یدونه دخترش احساس

E
O

تنهایی نکنه ،تو باید سر پاشی به خاطر عمه گالب که جز تو

N

هیچ کسی نداره ،باید بلند شی به خاطر منی که روسیاهم

M
A

پیش خواهرم از این که نتونستم به خوبی از تنها یادگاریش

M

E
I
A

مواظبت کنم ،به خاطر مادر خدابیامرزت بلند شو که دستش
از گور موند بیرون به خاطرت...

Y
N

O
چند ثانیه بعد
هق هقش پشت تلفن قلبم را مچاله میکند وD
@
تماس قطع میشود و درمانده به صفحه ی خاموش شده اش
خیره می مانم .کاش آن شب از روی بی چارگی و بی پناهی
به خانه اش نمیرفتم و جلوی چشم های مهربانش آوار
نمیشدم ،کاش او را شریک دردهایم نمیکردم ،خاله مرجان

این وسط چه گناهی داشت که باید پا به پای من میسوخت
و ذره ذره آب میشد !
خودش کم گرفتاری داشت که باید غصه ی زندگی من را هم
میخورد!
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N

M
A

_آسو جون ،بیا ناهار بخور دخترم ،غذا از دهن افتاد.

M

E
I
A

با شنیدن صدای معصومه خانم دل از صفحه ی خاموش
موبایل میکَنم و بلند میشوم و از اتاق که بیرون میروم ،طبق

Y
N

O
D

معمول سفره ناهار در ایوان پهن بود و همه دور آن نشسته
بودند.

@

شاهرخ که حاال پیراهنش خشک شده بود و دوباره پوشیده
بود و در حال باال آمدن از پله ها بود ،سر راهم قرار میگیرد،

نگاهش که به چشم هایم می افتد رنگ تعجب و حیرت به
خود میگیرد و آرام حالم را پرسید.
_چیزی شده؟ چشمات چرا انقدر سرخ شده؟ گریه کردی؟
سری تکان میدهم ،این نگرانی هایش در مورد خودم ،نگرانم
میکرد.

E
O
ست ،احتماال به خاطر شامپویی که استفاده کردم.
_چیزی نی
N
M
خ چشم های من شده است ،میخوانم
ی
م
از چشم هایش که A
که باور نمیکند اما M
سکوت مEیکند و دیگر حرفی نمیزند،
I
A
خانم برای خودش و کربالیی
کنار سفره می نشینم و معصومه
Y
 Oکنار همسرش
 Nدر
سینی جداگانه میگیرد و به اتاق میبرد تا
D
ناهار بخورد .
@
عمه گالب بشقابی پر و پیمان جلویم میگذارد و من با
ابروهای باال رفته به بشقاب غذایم زل میزنم ،قطعا این بشقاب
بیشتر به درد شاهرخ میخورد تا من!

_این خیلی زیاده ،من نمی تونم بخورم.
_بخور جون بگیری مادر ،صبح هم هیچی نخوردی و تا االن
کار کردی.
شاهرخ باز شوخ طبعیش گل میکند.
_قد و قواره اش به اون بشقاب نمیخوره آخه عمه خانم!

E
Oیز براش.
گنجشکی بر
N
Aخودم سراغ داشتم برای این کارهایش
 Mاز
اگر روحیه ی قبل را
MمیEکردم .
قطعا جواب در خوری پیدا
I
اما فقط سرم را با غذایم گرم میA
Yو گاهی هم به سبزی
کنم
N
چشمک میزنند،
خوردن هایی که تربچه های خوش رنگش
O
D
ناخونک میزنم.
@
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دستم به سمت تربچه ای میرود و بی حواس به دست شاهرخ
که او هم برای خوردنش دندان تیز کرده بود ،برخورد میکند
و مانند برق گرفته ها دستم را عقب میکشم.
چشم هایم در تیله های سیاهش قفل میشود و او هم بدون
برداشتن تربچه دستش را پس میکشد.

E
O

_برش دار ،از خیرش گذشتم.

N

M
A

عمه بشقاب سبزی کنار دستش را به طرف او هُل میدهد.

M

_اینجا هم هست مادر جون.
و رو به من میکند.

E
I
A

Y
N

O
D

_مادر شاهرخ داره برمیگردد ،تو هم جمع کن باهاش برو،

@

بابات سپرده شاهرخ برسونتت ،خودش کار پیش اومد نمیتونه
بیاد دنبالت.
قاشق از دستم با صدای بدی روی بشقاب می افتد.
_خودش قرار بود بیاد!

_آره مادر ،اما شاهرخ هست دیگه ،بابات انگار نمیتونه بیاد.
نگاهم مستأصل به شاهرخ می افتد و دوباره به سوی عمه
برمیگردد.
_آخه من ...یعنی می مونم تا خودش بیاد ،عجله ای ندارم ،از
این جا موندنم سیر نشدم هنوز!

E
O
اخم نگاهم میکند و انگار با نگاه نافذش عمق
شاهرخ با
N
M
خواند.
احساسم را می
A
_عمو تا دو سه روز دیگهM
تونه بیاد دنبالت.
ی
نم
E
I
Yی سنگین روی سینه
 Aغم
از حرصی که در صدایش آشکار بود
N
Oفرو نریخته بود،
ام حس میکنم ،زمانی که هنوز دیوار اعتمادم
D
نمیدادم،
به این سرعت به برخوردهای با او واکنش نشان@
دست خودم نبود ،ترسی عجیب وجودم را عمیقاً در برگرفته
بود و نمیتوانستم حتی به او که از بچگی مثل یک پدر حامی

بود ،مثل یک برادر رفیق و مثل یک دوست همراهم بود اعتماد
کنم.
دست خودم نبود این گارد گرفتن های ناگهانی.
_منم دلم نمیاد به این زودی برگردی اما دم عیده میدونم
خونه کار زیاد داری مادرجون ،برو اما شب عید حتما باید بیاید

E
پیشمO .

N

M
A

_اگه خیلی هم مایل نیستی به همراهی با ما هم خیالی

M

نیست ،تاکسی رو واسه این روزها گذاشتن.

E
I
A

][12/21/2021 11:09 PM
#پارت95

Y
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@

میخواهم حرفم را پس بگیرم اما میدانم دیر شده است،
حرکاتم آنقدر واضح بود که خودش ترسم را بفهمد .نگاهم را
درمانده به عمه گالب سوق میدهم ،او هم حرفی نمیزند و
چشم هایش را به بشقابش میدوزد.

ناچار لب میزنم.
_میام.
تلخی انحنای کنج لبش را درک میکنم ،حتی کالفگی اش را
وقتی غذا را بی میل خورده و نخورده پایین میدهد و تشکر
میکند و بلند میشود.

E
سفره را کهOجمع میکنم ،معصومه خانم اجازه نمیدهد دست
N
به ظرف ها بزنم وMخودش به عهده میگیرد.
A
من هم پله ها را پایین مM
 Eو به سمت اصطبل می روم،
یروم
I
A
فرش روی دیوار پهن شده بود.
Y
N
کنم ،نگاهم روی
در اصطبل را که با صدای چوبی اش باز می
O
D
@یکشید،
شاهرخ که پشت به من یال های طوفان را برس م
افتاد.
از دودی که بلند میشد متوجه میشوم دارد سیگار میکشد،
این روزها آمار نخ هایی که دود میکند بسیار زیاد شده است.

بدون اینکه به عقب برگردد ،به حرف می آید.
_بفرما تو ،دم در بده.
لحنش گرفته است و کالمش تلخ.
_البته اگه از من نمیترسی !
در را باز میگذارم ،به قدم هایم کمی جرات میدهم.

E
O

N

نمیخواهم رفتارم را توجیه کنم ،چون هنوز هم به ترس هایم
واقف بودم.

M
A

M
خودت حق میدادی از سایه ی
_اگه جای من بودی به E
I
A
خودت هم بترسی!
Y
N
O
نگاهش تند و تیز به سمتم میچرخدD .
@
_حق؟ از کدوم حق حرف میزنی؟ منه بی شرف کجا کج
رفتم که به خودت حق بدی و حکم صادر کنی واسه ترسیدن
از من؟ کل عمرم بیخ گوشت بودم ،با این که عالم و آدم از دل

المصبم خبر داشتن ،کی چشمم هرز رفت راست تویی که از
حق حرف میزنی؟
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صدایش پر از غیض بود و از صورت سرخ و پیشانی رگ زده

E
O

اش میشد فهمید چقدر دارد سعی در خود دار بودن میکند،

N
 Mهم موفق نبود و صداش هر لحظه باالتر
هر چند که چندان
A
جمع تر میشم.
میرود و من توی خودمM
E
I
ی این دنیای بی در و پیکر
_اصال جای تو کجاست؟ ها؟ کجا
A
Y
N
خودم حق بدم چشمام
وایسادی که خودم رو جات بذارم و به
O
رو روی همه چی ببندم و دهنم و باز کنم وDهر چی دلم
@
خواست ،تف کنم تو صورت یکی که داره یقه جر میده تا

بفهمه دردت چیه؟! مرگت چیه؟ چرا چند وقته تو خودتی و
تارکِ دنیا شدی؟ کجا سیر و سیاحت میکنی که حواست
نیست یه عده نگرانتن؟ یکی داره زور میزنه بفهمه چرا یهو از

دانشگاه انصراف زدی؟ یکی داره جون میکنه بفهمه چی شد
اون دختری که یه جا بند نمیشد و هر روز سازش یه جور
میزد ،یه روز عاشق درسش بود و میخواست دنیا رو با ایده
های روانشناسانه اش جای قشنگی کنه و یه روز به سرش
میزد بهترین پیانیست دنیا بشه و آخرش هم که رستورانی

E
O

که با کلی دردسر رونق داده بود ،ول کرد به امون خدا و حاجی

حاجی مکه !N

M
A

سرم را پایین میاندازم و با پر شالم ور میروم ،پلک هایم را

M

E
I
A

به سختی باز نگه میدارم تا قطره اشکی که پشت آنها جمع

Y
N

شده است پایین نیوفتد .مطمئن بودم این مردی که دارد گلو

O
D

پاره میکند برای این که دلیل حال عصف بارم را درک کند،

@

به وقت شنیدن آنقدر محکم و استوار جلویم قد علم نمیکند
و شاید حتی دیگر نتواند کمر راست کند!
_چشم هات باز کن آسو ،ببین منو ،من همون شاهرخم،
همون که جونش واست در میرفت ،همون که از بچگیش

هیچی نفهمید چون دوچرخه اش مال تو بود ،چون فوتبال
بازی نمیکردم وقتی پسرا بازیت نمیدادن ،چون همه میگفتن
تو خواهرمی و من تو کتم نرفت که نرفت !
کاش خواهرت بودم ،کاش میفهمیدی که االن چقدر به شانه
های محکم برادری نیاز داشتم تا میان بازوهاش احساس

E
O

امنیت کنم ،کاش میفهمیدی شاهرخ ،کاش برای یک بار هم

N

که شده برادری میکردی در حقم و یادم میدادی فاصله ام رو

M
A

با دنیای مردونه حفظ کنم ،حاال که نخواستی برادرم باشی

M

E
I
A

کاش اونقدر در حقم مهربونی نمیکردی که فکر کنم همه ی

Y
N

مردها مثل تو هستن! قابل اطمینان و اعتماد ،که میشه فارغ
از تفاوت جنسیتی کنارش خودت باشی.

O
D

@
لب هایم لرزان تکان میخورند و یکی از آن “ای کاش” ها از
میانشان بیرون میآید.
_کاش ...خواهرت بودم.

با شنیدن جمله ی کوتاهم شوکه و ناباور شبیه کسی که در
رینگ مشت سختی زیر چشمش میخورد تکان میخورد.
دستش پشت گردنش چنگ میشود و فشارش میدهد .لب
هایش میخواهند حرف بزند اما انگار هیچ چیز به ذهنش
نمیرسد برای گفتن ،شاید نمیتواند باور کند این خواسته ای

E
O

که از ته قلبم به زبان آمده بود.

N

_کاش برادرم بودی شاهرخ ،اون وقت شاید من همون

M
A

دختری بودم که ازش حرف میزنی.

M

E
I
Aیر کاه و یونجه های روی
کالفه نوک کفشش را با ضرب به ز
Nشتر در هوا پخش
 Yبی
زمین ریخته شده ،میزند و ذرات کاه
O
میشوند.
D
@
_نمیفهممت آسو! یه جور حرف بزن که من مخم تاب

برنداره!

جلوتر می آید و رو به رویم با فکی منقبض شده می ایستد.
دستش بند شالم میشود و من تمام سعیم را میکنم واکنش
احمقانه ای از خودم نشان ندهم ،اما نفسم بند می آید و او
خوب حرکاتم را زیر ذره بین دارد با همان چشم های ریز شده
و نافذی که دورشان چین افتاده است.

E
O

_از من برادر واست در نمیاد این رو صدبار دیگه هم بگی باز

N

من همینم که میبینی! شرمنده! بیشتر از این کاری از دستم
بر نمیاد.

M
A

M

E
I
 Aمرتب میکند و از کنارم
پر شالم را بدون تماس روی شانه ام
Y
که عبور میکند ،میگوید:
N
O
D
_دم در منتظرم.
@

و من تمام عطر مردانه ای را که در ریه هایم جمع کرده ام
یک جا با یک باز دم عمیق بیرون میدهم.

آن وقت از من انتظار دارد با این احساسی که هیچ اِبایی از
گفتنش ندارد ،احساس راحتی در کنارش داشته باشم! منی
که از سایه ی خودم هراس داشتم.
آنقدر ذهنم معلق در تویله مانده بود که متوجه نشدم چطور
ساکم را بستم و از عمه و کربالیی و معصومه خانم خداحافظی

E
O

کردم و خودم را روی صندلی جلوی ماشین شاهرخ پیدا کردم

N

و به موسیقی بی کالمی که سیستم پخش میشد گوش
میدادم.

M
A

M

E
I
بود و آرنجش لبه ی پنجره
شاهرخ هم شیشه را پایین داده
A
YوNمتفکر به جلو خیره
بود و انگشت اشاره اش زیر لبش بود
O
بود.
D
@
لحظهای بعد دستش را به سمت داشبورد برد و من بی اراده

خودم را به در چسباندم .خیلی زود از حرکتم پشیمان شدم و
او دستش که به سمت داشبورد رفته بود بی حرکت ماند.

نگاهش بد اخم سوی من چرخید.
_توهم توطئه زدی حضرت عباسی!
خودم را جمع و جور میکنم و سری به نفی تکان میدهم.
_نه فقط ...فقط خواستم راحت باشی !
خودم از این دلیل احمقانه ابروهایم جمع میشودد و او

E
O

N

پوزخندی میزند.

M
_من راحتم ،خداییA
انقدر نگران من نباش ،شرمنده میکنی !
M
IEپاکت سیگاری از آن بیرون
در داشبورد را باز میکندد و
A
Yیک نخ از آن از پاکت
میکشد و سر جای خودش برمیگردد.
N
O
در میآورد و کنج لبش میگذارد.
D
@
اخم هایم ناخودآگاه به هم گره میخورد لب هایم بی اراده باز
میشود.
_سیگار نکش ...لطفاً.

و بعد از گفتنش لب می گزم ،لعنت به دهانی که بی موقع باز
میشود.
یک تای ابرویش باال میپرد و از گوشه ی چشم من را می
پایید.
_این رو پای چی بذارم؟ یه روزهایی فکر میکردم نگرانمی!

E
O

اما حاال چی؟

N

M
A

_فقط نمیفهمم این سیگار چه لذتی داره که نخ به نخ دود
میکنی!

M

_آرومم میکنه.
_من باعثش هستم؟
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فندک را روی داشبورد پرت میکند.

O
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@

_چرا این فکر و میکنی؟
_خب چون وقتی میبینمت یه نخ سیگار میچپونی تو دهنت!

دود غلیظ سیگار را از پنجره ی باز ماشین بیرون میدهد و
بوی تلخش چینی به بینی ام میدهد.
_چون درد همینجاست و درمان نیز هم...
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E
_من خودِOدردم شاهرخ ،درمون و مرهمی پیش من نیست،
N
M
بنداز دور لطفاً بوش اذیتم میکنه.
اون سیگار رو هم
A
زیر نگاه دردمند لعنتیشM
خودخوری میکنم و به جان مهره
E
I
A
افتم و دلم میخواهد آنها
های رنگی آویزان شده از شالم می
Y
را از جا بکنم .زمزمه ی خسته و آرامشNدرOمیان آهنگ بی
D
@حرص و
کالم ماشین تنم را میلرزاند .یک آرامش همراه با
شمرده ،شمرده پچ میزند.
_او که همدردم شده ،گویا خودش هم درد بود ،او خودش
زخم همان مرهم که میآورد بود.

پک عمیقی به سیگار میزند که تا نصف بیشتر سیگار میسوزد
و اخم های من را کور تر میکند.
_مثل قبلنا بخواه!
استفهامی نگاهش میکنم و او سیگار را جلوی نگاهم بین دو
انگشتش تاب میدهد .حرفش را واضح تر هجی میکند.

E
 Oدیگه مثل قبل نگاهم کنی و اون آبی های بی
_اگه یه بار
N
Mبکوبی تو چشام و بگی یا بنداز دور یا دو
پدرت رو مثل میخ
A
...M
دقیقه باهات حرف نمیزنم
E
I
A
چسبد ،تحمل نگاه بی تابش
چانه ام میلرزد و به سینه ام می
Y
N
افتاده است را فقط
را نمی آورم .رعشه ای که به انگشت هایم
O
D
کنترل کنم
با فشردن پر شالم و بازی با مهره هایش میتوانم @
و او خیال ندارد دست بردارد از فشردن زخم روی قلبم.

_بگی واست ضرر داره ،ریه های نصف و نیمه ات داغون
میشن ،بگی نگرانمی به سی ثانیه هم نمیرسه که من خودمم
می ندازم دور چه برسه به این یه نخ سیگار زپرتی !
دلم میخواهد دست روی گوش هایم بگذارم و تا میتوانم
فشار دهم تا نشنوم حرف هایی که مثل سرب داغ قلبم را

E
O

میسوزاند.

N
Mمیکنم.
_بسه کن خواهش
A
دستش را روی دکمه یMخاموش سیستم میزند و خفه اش
E
I
Aت میکرد.
میکند ،صدایش دیگر من را هم اذی
Y
N
قدرت عجیبی دارن
_ بذار یه اعترافی کنم واست ،چشمای تو
O
D
@ بستگی
نازک نارنجی ،با یه نگاهت دنیام رو زیر و رو میکنی،
به خودت داره من تلخ و زهر مار شم یا...

دستش را روی مچ دستم میگذارد و ادامهی حرفش را عمل
میکند و مهره های رنگین شالم ناگهان از دستم رها میشوند
و مشتم را به سمت خودش میکشد .
تپش های قلبم بی امان باال میرود و انگشت های دستم را
محکم تر میان مشت هایش میگیرد ،شاید او هم لرزششان را

E
O

حس کرده بود .

N
انگشتانم و سرمایی که به آنی آنها را یخ بسته
سِر شدن نوک
M
A
Mاو لجبازی میکند را حس میکنم .
بود و در مقابل مشت گرم
E
I
Aرند و گونه هایم را مرطوب
اشک هایم دیگر از من اجازه نمیگی
Y
N
دندان هایم به التماس
میکنند ،نفسم میگیرد و لبم میان
O
D
نگاهم دامن میزند.
@
انگشت شستش را نوازش وار روی مشت گره شده ام میکشد
و منه درمانده و حیران را با لب هایی که پشت دستم را به
گزگز می اندازد غافلگیر میکند .چشم هایم تار میبیندش،

این حرکتش ترس را با شدت بیشتری به جانم می انداخت
بغض دارد بیچاره ام میکند.
لبش هنوز روی پوست دستم نشسته است و با صدایی گرفته
لب میزند.
_دوست دارم.

E
و من سرمOبه دوران می افتد و حالت تهوع امانم را میبرد و
N
Mاز میان مشتش بیرون میکشم .خون به
به شدت دستم را
A
صورتم هجوم می آورد وM
حس میکردم تمام محتویات معده
E
I
صحنه ها جنون وار از جلوی
ام در حال باال آمدن هستند.
A
Y
Nبگویم :بزن...کنار...
چشمم عبور میکنند و جانم باال می آید تا
O
D
@معده ام
دستم را جلوی دهانم میگذارم با فشار عصبی که به
وارد میشود ماشین به شدت کنار جاده ترمز میکند و من به
دستگیره ی در چنگ می اندازم و خودم را روی زمین تقریباً
پرت میکنم.

چند بار عق میزنم و چیزی برای باال آوردن ندارم جز یک
زهر که در جانم قل میزد.
شاهرخ سراسیمه ماشین را دور میزند و کنارم زانو میزند و
ماشین ها به سرعت از کنارمان عبور میکنند.
_عجب غلطی کردم ...آسو خوبی؟ چت شد یهو؟ ببینمت!

E
Oگویم و چندش آور به اسیدی که باال آوردم زل
چیزی نمی
N
M
میزنم.
A
 Eماشین میرود و با بطری آبی
با عجله به سمت صندوقMعقب
I
Aباز میکند.
دوباره کنارم زانو میزند و در آن را
Y
N
_یه کم بزن به صورتت ،خوبی؟
O
D
@پشیمان
مغموم نگاهش میکنم و چشم هایش وحشت زده و
حرکاتم را می پایید.
بی حالی از نگاهم زار میزند و من به حال چشم های پردرد
و مستأصلش دل میسوزانم.

_خوبم.
مشتم را پر از آب میکنم و به صورتم می پاشم .شالم کمی
عقب رفته بود و موهایم نمناک شده بود .باد نسبتاً سردی به
صورتم برخورد میکرد و حالم اندکی بهتر میشود.
از روی زمین بلند میشوم او با نگرانی دوباره حالم را می

E
پرسد O .
_خوبی؟

N

M
A

_خوبم شاهرخ.
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A
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با خشم کنترل شده ای بطری آب را روی صندلی عقب پرت

N
Oکشد و موهایش
میکند و دستش را محکم پشت گردنش می
D
را چنگ میزند.
@
_دِ خوب نیستی لعنتی ،خوب نیستی! بیا بزن تو گوشم ولی

نگو خوبی! بیا تف کن تو صورت منه بی شرف ،بیا فحشم بده
ولی سر منو با این کلمه ی مزخرف شیره نمال ،نگو خوبی

وقتی خوب نیستی! نگو خوبی وقتی چشات داد میزنه ناراحتی،
نگو آسو ...سر جدت نگو خوبی وقتی حال بدت داغونم کرده.
_بگم خوب نیستم دست از سرم بر میداری؟
_تو اینو میخوای؟
چیزی نمیگویم و رویم را به سمت درختان کنار جاده

E
برمیگردانمO.صدایش میان سرعت تریلی بزرگی گم میشود.
N
_دست از سرتM
 Aحالت خوب میشه؟
بردارم
M
جاده Iشبیه جاده های شمال بود،
جاده ی سرسبزی بود ،این E
Yده شده بود و تابستان
هر چند دست بهار به سر و رویشانAکشی
N
Oکرد گندمزارها
به این سرسبزی نبود .تا چشم کار می
D
@ میکند
سبزیشان را به رخ میکشیدند .شاهرخ جلویم را سد
و رخ به زخم قد علم میکند.

_با تو دارم زر میزنم؟ حالت بدون من خوب میشه؟ حضرت
عباسی اگه یه کالم فقط یه کالم بگی آره ،میرم و دیگه منو
نمیبینی!
لب روی هم میفشارم و نگاهم را پایین می آورم ،شاید راحت
تر بتوانم بگویم آره ،یک آره ی تلخ دروغین! پشت دستم هنوز

E
O

رد بوسه اش گرم بود و سوزان .از این بوسه های ناگهانی از

N

شاهرخ دیده بودم ،شاید به تعداد انگشتان یک دستم .اما

M
A

هرگز از آنها حس منزجر کننده ی لحظاتی قبل را تجربه

M

E
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A

نکرده بودم ،شاید دلیلش ذهن آشفته ی خودم بود .آره ای

Y
N

که نوک زبانم آمده بود را غالف میکنم.

O
_حالم دیگه با هیچی خوب نمیشه ،نه باDرفتنت و نه
@
موندنت!
پلکش عصبی میپرد و نگاهش میان چشم هایم دودو میزند،
شاید حرفم را بفهمد.

_ با خودت چند چندی دختر عمو؟
_با خودت چند چندی دختر عمو؟
خیلی وقت بود که به خودم باخته بودم ،حاال فقط یک صفر
تو خالیم که شبیه یک حباب معلق در هوا مانده و هر لحظه
انتظار ترکیدن دارد ،هر لحظه نیست شدن ،هر لحظه محو

E
شدن! O

N

M
A

کاش میدانست من از رو به رو شدن با خودم هراس دارم و

M

انقدر من را با خودم در نمی انداخت.
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_بریم تا به تاریکی نخوردیم.

Y
N

O
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نگاهم را از چشم های یاغی اش که منتظر جواب دیگری بود
میگیرم و به سمت ماشین قدم میزنم.

@

پوف کالفه ای که میکشد را نشنیده میگیرم و سوار میشوم،
خیلی طول نمیکشد که او باالخره با خودش کنار می آید و
پشت فرمان می نشیند و استارت میزند و به راه می افتد.

دیگر هیچ حرفی نمیزند اما همه ی حرصش را روی پدال گاز
خالی میکند و من هم اعتراضی ندارم تا زودتر از این فضای
سنگین که روی سینه ام حکمرانی میکرد خالص شوم.
صدای زنگ موبایلش بلند میشود و کالفه آن را از روی
داشبورد برمیدارد ،نگاهی به صفحه اش می اندازد و با همان

E
O

ابروهای گره خورده جواب میدهد.

_بله کوروش؟N
_چی شده؟
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_تو راهم دارم میام.
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از ریز شدن ناگهانی چشم هایش میفهمم پشت خط خبرهای
خوبی نیست!

@

_چی داری میگی؟ مطمئنی؟
رنگ صورتش به وضوح میپرد و لبش را زیر دندان گاز
میگیرد .

_من تا ده دقیقه دیگه اونجام.
موبایل را روی داشبورد پرت میکند و جلوی پاهای من کف
ماشین می افتد و من ترسیده نگاهش میکنم.
_چیزی شده؟
دو دستی فرمان ماشین را سفت میچسبد تا کنترل آن با این

E
 Oدستش نرود و با صدایی ترسیده جواب میدهد.
سرعت باال از
N
M
گرفته ،باید خیلی سریع برسونم خودم رو...
_یه جایی آتیش A
_امروز شیفت بودی؟ M
E
I
A
Y
کم آوردن.
_نه ولی اونقدر وضعیت بده که نیرو
N
O
_خدای من! کجاست؟
D
@

_خونه ی چند تا بچه ی بی سرپرست ،انگار بچه ها گیر

افتادن تو آتیش.

ترسیده لب به دندان میگیرم و ذهنم درگیر این فاجعه
میشود.
_اتفاقی برای بچه ها که نیوفتاده؟
دنده را محکم عوض میکند ،چنگی به موهایش میزند.
_خدا کنه که نیوفته!

E
O

N

بعد از دقایقی که هر دو مضطرب دعا دعا میکردیم که اتفاق

M
A

ناخوشایندی برای آن طفل معصوم ها نیوفتاده باشد ،به کوچه

M

E
I
A

ی مورد نظر رسیدیم ،کوچه بسته شده بود و جای پارکی هم
وجود نداشت .شاهرخ خیلی زود پیاده شد و به سمت شلوغی

Y
N

O
D

گروه های امداد که آخر کوچه بودند ،دوید و من وحشت زده

@

به دود غلیظی که آسمان شهر را تیره و تار کرده بود ،نگاه
میکردم .ماشین جای خوبی پارک نشده بود و شاهرخ حتی
فرصت پارک کردنش را هم نداشت.

صدای بوق ماشین ها نگاهم را از آن ازدحام گرفت و پیاده
شدم و پشت فرمان نشستم و به سختی توانستم جایی برای
پارک کردن ماشین پیدا کنم .خیلی سریع درهای آن را قفل
کردم و به سمت همان کوچه دویدم .
هر لحظه نزدیک تر میشدم قلبم از صدای جیغ و فریادهای

E
O

مردم از جا کنده میشد و گروه های امداد به سختی در تالش

N

بودند تا شعله های بی رحم آتش را مهار کنند .

M
A

M

بعضی با چشم های نمدار برای اهل آن خانه دل میسوزاندند

E
I
همراهشان تصاویر هولناک
و چند نفری هم با گوشی های
A
پیش رویمان را ثبت میکردند و از Y
Nی که از آن حادثه
کودکان
O
 Dسالم به در
با صورت های دودی و سیاه و رنگ پریده جان
@
برده بودند عکس می انداختند .ماشین های آتش نشانی در
محل حادثه حاضر بودند و گروه های امداد تمام تالششان را

میکردند تا جان همه ی افراد را نجات دهند .

هوا کم کم رو به تاریکی می رفت و یک لحظه بین جمعیت
همهمه ایجاد شد و نگاهم وحشت زده روی زنی که روی
برانکارد افتاده بود و با کمک گروه امداد به سمت آمبوالنس
برده میشد ،مات ماند .زن بیچاره دست هایش سوخته بود و
مثل بید میلرزید و ناله میکرد و خیلی زود درهای آمبوالنس

E
O

به رویم بسته شد و نگاه محزونم برگشت سمت خانه ای که

N

سر درش نوشته شده بود خانه ی آفتاب...

M
A

به سمت دختر بچه ای که روی زمین نشسته بود و بچه های

M

E
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A

دیگر هم دورش جمع شده بودند میروم ،کنارشان زانو میزنم

Y
N

و دستی به موهای طالیی به هم ریخته اش میکشم.

O
اومدن بیرون؟
_گلم هنوز کسی تو خونه هست؟ دوستات D
@

اشک حلقه شده در چشم هایش چشم های من را هم به
سوزش می اندازد .سری به معنای تایید تکان میدهد.
_مهشید هنوز نیومده خاله!

ابروهایم از اندوه جمع میشود و چیزی برای همدردی با این
بچه های معصوم پیدا نمیکنم.
_میاد عزیزم ،نگران نباش ،خیلی زود.
اشک روی گونه هایش سریز میشود.
_گریه نکن قشنگم ،االن عموهای امدادگر اون رو هم میارن

E
O
اسم هاتون رو به من میگین؟
پیشتون،
N
M
مغموم لب میزندA .
M
_عسل
E
I
A
Y
حواس من فقط به دنبال
بقیه هم اسم هایشان را میگویند و
N
O
سرکش گیر افتاده
کودکیست که حاال میان آن شعله های D
@آنهاست
است .قلبم به درد می آید و خانمی که گویا مربی
خود را از میان جمعیت به ما میرساند.
_بچه ها خوبین شماها؟

ترس و استرس از حرکاتش پیدا بود و نگران حال بچه ها.
یکی از بچه ها بغض کرده میگوید.
_خاله ریحانه کجاست؟
دختر بیچاره دستی به صورت عسل میکشد و از نگاه مانده
اش پی به حال آشفته اش میبرم.

E
O
حانه رفت بیمارستان بچه ها براش دعا کنید.
_خاله ری
N
Aشکند و سرش را به سمتی دیگر
Mمی
و خودش بغضش
 Eچشم بچه ها پنهان کند.
Mرا از
میچرخاند تا اشک هایش
I
A
_بچه ها مهشید...
Y
N
O
نگاهم به دختر
با صدای یکی از بچه ها به عقب برگشتم و D
@ همهمه
بچه ای بود که روی دست های شاهرخ از میان
جمعیت بیرون می آید.

ماسک اکسیژن روی صورتش بود .ترسیده به سمتش دویدم
و نگاهم روی جای جای تن کودک معصوم به گرداندم،
خداراشکر آسیبی ندیده بود .
شاهرخ او را روی دست های مربی گذاشت و صدایش به خاطر
همهمه و شلوغی مردم سخت به گوش میرسید.

E
O

_مطمئن هستین دیگه کسی اون داخل نیست؟

N

M
A

_آره ،همه ی بچه ها خداروشکر سالم اومدن بیرون.

M

او هم زیر لب خداراشکر گفت و نفس آسوده ای کشید.

E
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A

Y
N

دانه های عرق از روی شقیقه اش سر میخورد و پیراهن

O
D

خاکستری رنگش دوده شده بود دکمه های باالیی اش افتاده

@

بود ،گروه امداد هنوز مشغول بودند و شاهرخ رو به مربی کرد.
_مسیولیت بچه های اینجا با شماست؟
_من مدیر اینجا هستم ،حاج آقا محبی مسئول اینجاست.
_کجا هستن؟ بچه ها امشب تکلیفشون چیه؟

_تماس گرفتیم ،یکی دو ساعت دیگه میرسه.
_بچه ها امشب جایی دارن برای موندن؟
_باید حاج آقا بیاد تصمیم بگیره.
سر یکی از بچه ها که از ترس خودش را به پاهای من چسبانده
بود ،نوازش کردم و مداخله کردم.

E
O

N

_تا دو ساعت دیگه این طفل معصوم ها باید بمونن تو

M
A

خیابون؟ ترسیدن و خسته شدن ،گرسنه ان باید برن جایی
استراحت کنن.

M

IE

A
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مربی بیچاره هم نمیدانست باید چه کند ،دو مربی دیگر به

N
دلیل جراحت به بیمارستان روانه شده بودند.
O

D

@

_امشب ناچاریم بریم پرورشگاه ،تا یه فکری به حالشون کنیم،
هر چند اطالع دارم اونجا هم جا ندارن ،اما برای یکی دوشب
یه کاریش میکنیم ،اینجا با کمک خیرین اداره میشه ،فردا
حتما براشون جای دیگه ای پیدا میکنیم.

نگاهی به چهره ی مستأصل شاهرخ میاندازم و فکری که به
ذهنم خطور میکند را به زبان می آورم ،دلم میخواست
برایشان کاری کرده باشم ،هر چند کوچک.
_بیاید بریم رستوران ما ،بچه ها گرسنه هستن ،تا حاج آقا
تشریف بیارن.

E
O

مربی نگاهی به بچه ها که خستگی از سر و رویشان می بارید

N
Mید شاهرخ از این پیشنهادم راضی بود که
کرد و به نظر میرس
A
 Mرا گرفت و راهی شد ،بدون اجازه
بدون تعلل دست دو کودک
از مربی کم سن و سالE .
I
A
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N
_فکر خوبیه ،با من بیاید ،بفرمایید.
O
D
@خواست
مربی بچه ها خانم کریمی خود را معرفی کرد و اجازه
اول از حاج محبی کسب تکلیف کند و بعد از این که تماس
گرفت و موافقت او را جلب کرد ،همراهمان شد.

تعداد بچه ها زیاد بود و ماشین شاهرخ برای رفتن به رستوران
کم .من و خانم کریمی بچه ها را به سه گروه تقسیم کردیم و
دو ماشین دیگر گرفتیم و آنها را به رستوران بردیم .
بچه ها از خستگی و ترس و وحشتی که به جانشان سرریز
شده بود ،حتی میلی به غذاهای مختلفی که برایشان تدارک

E
O

دیدیم هم نداشتند ،خسته بودند و رنگ و رویشان پریده و

N

رنجور بود ،مهشید که از همه کوچکتر به نظر میرسید در

M
A

آغوش خانم کریمی به خواب رفته بود و عسل غریبانه سر روی

M
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میز گذاشته بود و باقی بچه ها هم در سکوتی تلخ با غذایشان
بازی میکردند.

Y
N

O
 Dدر قدم رو
شاهرخ کالفه از دیرکردن حاج محبی جلوی
@
میرفت و روژان و سعید هم با بچه ها صحبت میکردند و
سعی میکردند آنها را از این حال پریشان درآورند ،من اما
خیره به بی پناهی بچه ها مانده بودم ،تنهایی شان من را یاد
کودکی خودم می انداخت ،کودکی که سخت گذشت ،بدون

مادر گذاشت اما باالخره گذشت و جای خالی درناکش را هیچ
کسی پر نکرد ،حتی پدری که همه ی هم و غمش دخترک
دوردانه اش بود ،جای خالی بعضی چیزها هیچ وقت پر
نمیشود ،فقط یک الیه ی درد و بغض و آه رویش را می
پوشاند و کم کم سِر میشود و با دردش خو میگیری.

E
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حاج محبی باالخره رسید و بچه ها با دیدنش انگار نور امید

N

به چشم هایشان برگشت و او با خوش رویی دست پدرانه اش

M
A

را روی سر همه ی بچه ها کشید .موهای جوگندمی و چهره

M
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ی متبسمش اولین چیزی بود که نظرم را به خودش جلب
کرد.

Y
N

O
Dیکرد.
عسل که کنارش ایستاده بود او را حاج بابا صدا م
@

_حاج بابا خونه ی آفتابمون سوخت ،حاال چیکار کنیم؟ تموم

لباس هامون ،کتاب ها و اسباب بازی هامون سوخت ...

نامحسوس قطره اشکی که گوشه ی چشمم را به سوزش
انداخته بود گرفتم و وقتی سر بلند کردم نگاه شاهرخ روی من
خیره مانده بود.
نگاهم را از چشم های پکر شده اش گرفتم و به حاج محبی
که پدرانه بوسه ای روی سر عسل گذاشت دادم.

E
O

_نگران نباش دخترم ،خدا بزرگه قول میدم دوباره درستش
میکنیم.

N

M
A

M

_حاج بابا راست میگه عروسک خرسی منم سوخته؟ دیگه
نمی بینمش؟
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این را دختر بچه ای که نامش شیرین بود با بغض گفت و پلک

@

های مستأصل حاج محبی پر درد روی هم فشرده شد ،انگار
درد این بچه بیشتر از خانه ای که سوخته بود دل میسوزاند.
_عین همون رو برات میخرم دخترم.

دست های کوچکش را دور حاج محبی حلقه کرد و سرش را
که به زانوی او میرسید ،چسباند و بغضش شکست.
_ولی اون رو مامانم خودش برام درست کرده بود ،من همون
میخوام! من خرسی خودم رو میخوام حاج بابا ...همون که
مامانی با دست خودش برام درست کرده بود...

E
O

طاقت نمی آورم و به سمت سرویس بهداشتی پا تند میکنم،

N
چنگ می انداخت و فشار میداد .چیزی شبیه
چیزی به گلویم
M
A
Mقدیمی ،فقط من میفهمیدم که
یک بغض فرو خورده ی
E
I
Aدلش کسی را میخواست
عروسک خرسی بهانه بود و دخترک
Nش را به جان بخرد.
Yهای
که در این لحظه برایش ناز کند و بهانه
O
کسی شبیه مادرش.
D
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وارد سرویس که میشوم و دستم را جلوی دهانم میگذارم و
هق هقم را پشت انگشت های دستم خفه میکنم.

صدای پاهای کسی را میشنوم و فورا شیر آب را باز میکنم،
مشتی آب به صورتم می پاشم و از درون آینه به شاهرخ که
وارد سرویس ها میشود ،نگاهی می اندازم.
_خوبی؟
بغض لعنتیم را به سختی فرو میدهم و مشت دیگری آب هم

E
O

به صورتم می پاشم .خوب نیستم و اگر بگویم خوبم  ،دروغ

N
دست هایم را روی سنگ می گذارم  .با نگاه
مضحکی گفته ام.
M
A
شاهرخی نگاه می کنم که درمانده تر
درمانده از توی آینه به M
E
I
است.
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_نه
O
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چشم ریز می کند
@
_همین ؟
چرخ می زنم و سعی می کنم که خیره نگاهش نکنم
_همین و می خواستی بشنوی دیگه!

کالفه چنگی به موهایش می زند
_این و نمی خواستم بشنوم .چیزی رو که می دونستم و می
دونم ! می خوام دلیل این حال بدت و بشنوم.
حاال نگاهش می کنم .از نگاه خیره اش دلم بهم می خورد.
چرا بیخیال من نمی شود ؟ چرا نمی توانم حرف بزنم ؟ چرا

E
O

این همه بغض های هجوم آورده به گلویم را نمی توانم بیرون

N
بریزم و حتی نمیMتوانم ببلعم؟!
A
 Mاعماق چاه در می آید ؛ زمزمه می
با صدایی ضعیف که انگار از
E
I
کنم
A
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_شاهرخ
O
D
@نشیند تا
صدایش نرم می شود و دستش روی روسری ام می
مرتبش کند
_جانم؟

چیزی درونم تکان می خورد و با حرکتی پیش بینی نشده
قدمی فاصله می گیرم .کمرم به سنگ می خورد و دردی درون
تنم می چرخد و اخم هایم را پررنگ تر میکند.
_من هیچیم نیست ،انقدر به من پیله نکن تو رو خدا ،برو
بذار به درد خودم بمیرم...

E
O

آشفته می شود و من آشفته حالی را خوب می فهمم.روسری

N
حوصله تنظیم می کنم و بدون این که نگاهش
ام را تند و بی
M
A
Mدستم روی دستگیره نمی نشیند
کنم به سمت در می روم.
E
I
Aیرد .دستش از باالی شانه
که دست شاهرخ روی در قرار می گ
ام رد می شود  .سرش را نزدیک Y
Nی کند و با دندان
گوشم م
O
های کلید شده می غرد
D
@
_منو سگ نکن آسو ،منی که همه چی تو رو از برم ...میدونم

تو یه غلطی کردی که حاال گیر افتادی و غرورت اجازه نمیده
کمک بگیری ،باالخره سر درمیارم.

دستش روی بازویم می نشیند ،قلبم فرو میریزد ،مرا با
خشونت به سمت خودش می چرخاند و خیره در چشم هایم
زل می زند
_این پنبه رو از گوشت دربیار که بذارم به حال خودت باشی
و گند بزنی به زندگیمون.
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شانه ام را تکان می دهم  .با لجبازی دستم را بیش تر فشار

N
بازویم دارد کاری می کند که هر لحظه بیش
می دهد .با لمس
M
A
Mمی کنم به خودم یادآور کنم که
تر دیوانه می شوم .سعی
E
I
شاهرخ هر پسری نیست و نباید ازAاو بترسم .نفسی می کشم
Y
زمزمه می کنم
،
و با صدایی که از شدت ترس می لرزد
N
O
__بس کن ،آره من یه مرگم هست ،حس کردمD
اون بچه شبیه
@

خودمه ،تنهاست ،بی پناه ،بی کسِ ،درمونده است...

نفس بریده و عصبی در صورت بهت زده اش می توپم.

_حاال که فهمیدی دستم رو ول کن ،تو حق نداری به من
دست بزنی!
عصبانیتم دست خودم نیست و زود از کوره در میروم ،باید
بی خیال من شود ،باید...
_دستم رو ول کن ،شاهرخ ،دوست ندارم بهم دست بزنی،

E
O

میفهمی؟ تو نخواستی برادرم باشی ،پدرمم نیستی! عموم یا

N
Mکیه منی که به خودت اجازه میدی دستم
داییم نیستی! پس
A
رو بگیری یا ببوسی!؟ ها؟M
E
I
 Aو همین که فکر میکنم
دستش از روی بازویم شل میشود
Y
N
کشیده ی پدر و مادر
حاالست که فکم را پایین بیاورد و یک
O
دار نثارم میکند ،دستش برخالف تصورم پشتمDقرار میگیرد
@
و سرم را روی سینه پر تالطمش میگذارد و به خود میفشارد.
_پناه تو اینجاست ،بی چون و چرا !

صدای زخمیش دیدم را تار میکند و لب میگزم.

__کی گفته تو بی کسی آسو؟ پس منه بی همه چیز واست
حکم برگ چغندر داشتم این همه سال؟! تو عمو رو داری که
عین شیر باال سرت وایساده بی انصاف! خودت رو با این بچه
های معصوم که هیچ کس و کاری ندارن مقایسه میکنی؟
بچه شدی آسو؟ هر چند مقصر تو نیستی! مقصر خودمونیم.

E
O

دلم نمیخواهد به چشم هایش دوباره نگاه کنم ،به اندازه ی

N

کافی زخم زبان زده بودم که روی نگاه کردن به آن چشم های

M
A

پر از بهت را ندارم ،شرمنده ی صدای دلخورش هستم و اجازه

M

E
I
A

ی کناره گیری به من نمیدهد وقتی قصد خورد کردن

Y
N

استخوان هایم را پیدا کرده است ،انگار حرصش از حرف هایم

O
D

را اینطور میخواست خالی کند و بیخ گوشم غیض میکرد.

@
_لوست کردیم نازک نارنجی ،وگرنه االن باید به جای اینکه

اینطور وایسادم نازت رو بکشم باید نشونت میدادم من کیم !
هرم نفس هایش از روی روسری به گوشم میخورد و دم
گوشم پر حرص پچ میزند.

_بعدم دیگه نبینم بگی من چه کارتم ها! من واسه هر کی
برادری کرده باشم واسه تو فقط شاهرخ.
مکث می کند و نفس عمیقی که می کشد ؛ احواالتم را
دگرگون می کند.
_و البته عاشق سینه چاکت!

E
 Oلرزم و او با صالبت می گوید
به خودم می
N
M
خودت و بی پناه بدونی ،می دونی چرا؟
د
_تو هیچ وقت نبای A
M
حرفIبزنم اما نگاه پرسشی ام بی
مغزم فرمان نمی دهد تا E
محابا میخکوب چشم های تیره وA
 Yمیشود و اخم هایش
تارش
N
از هم باز میشود.
O
D
مکثش را با لبخندی کج روی لب هایش میشکند@.
_چون من میگم!

و صورتش می خندد .پلک می زنم و شاهرخ از کنارم می گذرد
و از جلوی چشم های وا رفته ام می رود .دستم سمت گلویم
می رود .گلویی که انگار زخم است از هجوم انبوه بغض ها.
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E
O

وقتی که از سرویس بهداشتی بیرون می آیم ،همه در حال

N
روژان از پله های کافه پایین می آید و نگاهش
رفتن هستند و
M
A
Mمطمئن بودم نگاهم آنقدر غمگین
روی من کشیده میشود.
E
I
هست که خیلی زود متوجه حالAبدم بشود و به سمتم قدم
Y
تند کند.
N
O
 Dمسلط شوم
با این که چند دقیقه ای مانده بودم تا به خودم
@
اما این حالم چیزی نبود که روژان بی خیال از کنارم عبور

کند.

_خوبی؟ چت شد یهو؟ دیدم که حالت خوب نبود ،خواستم
بیام دنبالت اما شاهرخ زودتر از من جنبید !
حال و حوصله ی توضیح دادن نداشتم ،بیشتر دلم میخواست
بدانم بچه ها کجا قرار است امشب را بگذرانند.
_بچه ها کجا رفتن؟

E
O
نک نگاهش را با اخم حواله ام میکند.
از باالی عی
N
M
سوال میدی؟ پرسیدم چت شده؟
_جواب سوالم رو با A
M
_بعدا حرف بزنیم؟ االن اصالEنمIیتونم توضیح بدم.
A
Yیش را جمع میکند.
سری به افسوس تکان میدهد و لب ها
N
O
_قرار شد چند روزی برن خونه ی کوروشD .
@
_جدی میگی؟ اونجا چرا؟

_حاج محبی چند جا تماس گرفت ،گویا امشب مکانی
نتونست پیدا کنه ،میگه یه خونه پیدا کردن باید یه دستی به

سر و روش بکشه تا بچه ها رو ببرن اونجا ،مثل اینکه خیلی
وقته کسی توش زندگی نمیکنه و باید تمیز کاری بشه.حاال
امشب قراره برن خونه کوروش تا اونجا آماده بشه.
_آها خوبه.
به همراه روژان به سمت در خروجی راه می افتیم ،کوروش و

E
O

شاهرخ بچه ها را سوار ماشین ها میکنند و خانم کریمی به

N
Mدختر ریز نقشی بود و مضطرب به نظر
سمت ما می آید،
A
Mحرفی بزند اما خجالت میکشید.
میرسید .انگار میخواست
E
I
سوار نشدین؟
_چیزی شده خانم کریمی؟ چرا
A
Y
نگاهش را به بچه ها که داشتند سوار میN
 Oداد و مستأصل
شدند
D
دستی به شالش کشید.
@
_آسو جان من به خاطر بچه ها نرفتم بیمارستان پیش مامانم،
میشه خواهش کنم همراه بچه ها برین؟ امشب زحمت مراقبت
بچه ها رو بکشین؟ من باید برم پیش مامانم.

_ اون خانمی که با آمبوالنس بردن مامان شما بود؟
برق اشک درون چشم های تیره اش آشکار بود ،حالش را درک
میکردم ،ترسش را هم با پوست و گوشت و استخوان احساس
میکردم ،ترسی که از سال های دور درون من ریشه دوانده
بود و رشد کرده بود ،ترس از دست دادن.

E
O

_نه ،اون خانم الهی بود ،مامان من زودتر بردن بیمارستان،

N
نتونستم باهاش برم.
به خاطر بچه ها
M
A
دستش را با همدردی M
گرفتم و به او اطمینان دادم مراقب بچه
E
I
ها خواهم بود.
A
Y
_باشه من میمونم ،نگران بچه ها نباشN،
Oبرید بیمارستان،
شما
D
انشاهلل که مادرتون سالمت برگردن.
@
خانم کریمی با قدردانی تشکر کرد و قبل از رفتن رو به من
کرد.

_آسو جان یه دارو به آقای صبوری گفتم بگیره برای شیرین
یادت باشه قبل خواب باید بخوره ،برای نگین هم اسپری
میگیره چون آسم داره باید استفاده کنه.
_باشه عزیزم ،خیالت راحت.
بعد از اینکه به او اطمینان دادم همراه حاج محبی به سمت

E
O

بیمارستان حرکت کرد ،امشب مسیولیت بچه ها با من بود و

N
Mبتوانم به تنهایی از پسش بربیایم .
من بعید میدانستم
A
Mیش بچه ها.
_من هم امشب می مونم پ
E
I
A
راحت کرد .
زمزمه ی روژان خیالم را کمی
Y
N
_بریم آسو؟
O
D
@برایم باز
با صدای شاهرخ به سمتش چرخیدم در ماشین را
میکند.
_چرا نمیای ،بجنب بچه ها خسته ان؟

نگاهی بین ماشین سعید و شاهرخ رد و بدل کردم ،دوست
داشتم فاصله ام را با شاهرخ حفظ کنم و حاال که روژان و
سعید همراهی مان میکردند ،بهتر بود از شاهرخ و حس
زورگویانه اش دوری میکردم .
خیلی زود خودم را به روژان که به طرف ماشین سعید میرفت

E
O

میرسانم.

N
Mید میام.
_من با روژان و سع
A
 Mوحشتناک شاهرخ نگاه دیگری
بدون اینکه به اخم های
E
I
Aی سعید میشوم.
بیندازم ،سوار دویست و شش نقره ا
Y
N
شاهرخ با تأخیر پشت
ماشین ها پشت سر هم حرکت کردند و
O
D
سر ما به راه می افتد.
@
دوتا از بچه ها هم کنار من بودند و طفلکی ها خسته خود را
به تکانه های آرام ماشین سپردند و سر روی شانه ی هم خیلی
زود به خواب رفتند.

پس از نیم ساعت ماشین جلوی آپارتمان کوروش توقف
میکند و من خودم هم دیگر از خستگی پلک هایم باز نمیشد
چه رسد به این طفل معصوم هایی که امشب آواره ی کوچه
و خیابان ها شده بودند.
بچه هایی که به خواب رفته بودند توسط کوروش و شاهرخ و

E
O

سعید باال رفتند و باقی بچه ها را من و روژان به نوبت با

N

آسانسور باال بردیم .

M
A

M

آپارتمان کوروش دو اتاق خواب کوچک داشت که به محض

E
I
کردیم و هر کدام از خستگی
رسیدن رختخواب برای آنها پهن
A
Y
روی آن آوار شدند.
N
O
تمام مدتی که برای بچه ها پتو و بالش از این D
اتاق به آن اتاق
@

میبردم نگاه عصبی شاهرخ را روی خودم حس میکردم ،روی
کاناپه نشسته بود ،کوروش به من در پیدا کردن رختخواب ها
و پهن کردنشان کمک میکرد و روژان و سعید در اتاق دیگر

برای بچه هایی که شب سختی را گذرانده بودند و خوابشان
پریده بود ،قصه میگفتند.
این اتاق یک تخت دونفره داشت و دوتا از بچه ها روی آن به
خواب رفته بودند ،عکس دونفره ای که روبه روی تخت به
دیوار نصب بود ،توجهم را به خود جلب کرد ،با افسوس به

E
O

لبخند زنده ی لیال خیره اندم ،چه کسی میتوانست باور کند

N

این عروس زیبایی که برق خوشی نگاهش توجه هر بیننده ای

M
A

را به خود جلب میکند ،حاال زیر خروارها خاک خوابیده است!

M

E
I
 Aکه با چشم هایی مغموم
پتوی آخری را روی عسل میاندازم
Y
لب میزند.
N
O
D
_خاله؟
@
_جانم عسلم؟
_به شیرین دارو دادین؟ اگه دارو نخوره شب ها حالش بد
میشه.

با یادآوری این موضوع عصبی از دست خودم که موضوع به
این مهمی را فراموش کرده بودم ،سری برایش تکان میدهم و
فورا از اتاق بیرون میروم.
با چشم به دنبال شاهرخ میان هال کوچک آپارتمان گشتم،
اما او را پیدا نمیکنم.

E
O

صدای شیر آب از آشپزخانه می آید ،به آن سو میروم و با

N
 Mبه من چای ساز را پر از آب میکند،
دیدن او که پشت
A
میگویم :
M
E
I
_برای بچه ها دارو گرفتی؟
A
Y
رویش را به سمتم برنمیگرداند اما باN
Oیی که میتوانم
صدا
خیلی خوب دلخوریش را بفهمم جواب میدهدD.
@
_خودم داروی اون بچه رو بهش دادم.
ابرو باال می اندازم و متعجب لب میزنم.
_کی دادی؟ من...

چای ساز را که روشن میکند ،بد اخم به سمتم برمیگردد و
نمیگذارد حرفم تمام شود.
_توی ماشین دیدم داره خوابش می بره ،همونجا دم داروخونه
بهش دادم.
خوبه ای میگویم و میخواهم به اتاق برگردم که صدایم

E
میکندO .
_وایسا...

N

M
A

M

E
I
A

برمیگردم و با نگاهم میخواهم حرفش را بزند .لب هایش را
روی هم میفشارد و جلو می آید .رو به رویم ابرو در هم

Y
N

O
D

میکشد .پشت پلکش را به حالت عصبی میخاراند.

@

_هر چی میخوام مثل آدم درکت کنم نمیذاری ،نمیشه! نمی
فهممت! میخوای منو سگ کنی؟ دلت هوس اخالق سگی منو
کرده؟ خودت میدونی صبرم حدی داره آسو ،لبریز بشه
عاقبت خوشی نداره.

نگاهش یاغی و رگ زده به چشم هایم میکوبد و من لبم را
به دندان میگیرم ،میترسم کسی صدایش را بشنود.
با غیض سعی میکند صدایش را کنترل کند و من ترسیده به
دیوار میچسبم .مشتش را با عصبانیت به دیوار میکوبد و من
با ترس چشم می بندم.

E
O

_هر چی میخوام مثل آدمیزاد بهت حالی کنم میخوامت

N
کنی! جلوی اون همه آدم منو سنگ رو یخ
انگار بیشتر رم می
M
A
 Mمیشه بقیه به چشم یه آدم کثیف
کردی که چی؟ دلت خنک
E
I
اعتماد نداره نگام کنن؟ !
که حتی دخترعموش هم بهش
A
Y
Nیند و نگاهم جایی
نفس های پر خشمش روی صورتم مینش
O
Dیین میشود،
حوالی سینه ی عضالنیش که پر حرص باال و پا
@
دو دو میزند .

_چرا آسو؟ چرا داری با اون چشمای بی پدرت منو طوری
نگاه میکنی انگار یه غریبه ام ،یه هرزه ی خیابونی! چرا طوری

رفتار میکنی که خودم به خودم شک کنم! به بی شرفیم شک
کنم! به بی ناموسیم شک کنم! چرا داری با کارت منو دیونه
میکنی !
دستش زیر چانه ام مینشیند و نگاهم را وادار به باال آمدن
میکند ،میترسم کسی صدایش را بشنود ،با خشونتی که از او

E
O

کم سراغ دارم میغرد.

N
Mی کثیفی که راه انداختی ،تمومش کن تا
_تموم کن این باز
A
...M
از دستت به جنون نرسیدم
E
I
Aصورتم میخورد و من با
نفس هایش عصبی و با عتاب روی
Y
N
همان یک بند فاصله
تمام قدرت خود را به دیوار میچسبانم تا
O
 Dحیرانم دید
حفظ شود ،نمیدانم چه در چشم های وق زده و
@
که صدایش تحلیل رفت ،نگاهش یک پیاله خون بود و
دلخوری از آن شره میکرد.
_از یه غریبه برات کمترم؟

چیزی برای گفتن نبود ،هر چه ذهن خالیم را زیر و رو
میکردم هیچ واژه ای پیدا نمیکردم برای دلداریش! آشنا بود،
یک غریبه ی آشنا! از آن ها که هم دوریشان درمانده ات
میکند و هم نزدیکی شان عذابت میدهد ،شبیه بازی کردن
با شعله های آتش که با فاصله اش گرم میشوی و اما نزدیک

E
O

تر که میشدی میسوزاند .

N

سکوتم طوالنی شد و او ناامید دستش از روی چانه ام سر

M
A

میخورد و سر من هم با آن پایین میرود.

M

E
I
Aزند روی زخم.
صدای گرفته و خشدارش نمک می
Y
N
دوست داشتنت شبیه
_یادمه یه روز یه بنده خدایی میگفت،
O
معجزه است توی زندگیم ،من به این دوست D
داشتن مغرورم.
@
سرم را بلند نمیکنم تا به چشم های مکدرش نگاه کنم و او
شرمنده ترم میکند.

_دیگه مغرور نیستی که یه نفر هست که بیشتر از خودش
دوستت داره ،اونقدری که هیچ رقمه بلد نیست دوستت
نداشته باشه!
قفسه ی سینه ام از حجم بغضی که از مرور خاطرات گذشته
رویش سنگینی میکند ،میسوزد او نمیخواهد بفهمد با هر

E
O

جمله اش من را سخت شکنجه میدهد.

N
 Mبا این سکوتت منو جری تر میکنی واسه
_کاش میفهمیدی
A
فهمیدن!
M
E
I
شود و با دیدن ما آن هم در
روژان بی هوا وارد آشپزخانه می
A
Y
 Nمیخواهد با یک
این فاصله ی کم ،دستپاچه میشود و
O
Dک گام از من
ببخشید عقب گرد کند که شاهرخ خیلی سریع ی
@

فاصله میگیرد ،دستی پست گردنش میکشد و با گام های

بلند و صورتی برافروخته از آشپزخانه بیرون میزند.

با رفتنش نفس های من راحت تر آزاد میشود .روژان نزدیکم
میشود و با چشم هایی که حاال شیطنت داشت ابرو باال می
اندازد.
_خفتت کرده بود؟! بد موقع اومدم فکر کنم! گند زدم تو
حالش!

E
O

روسری ام را مرتب میکنم و تکیه از دیوار پشت سرم میگیرم.

N

M
A

_نه اتفاقا اگه یه کار خیر تو عمرت کردی همین بود!

M
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از آشپزخانه بیرون میزنم و او هم انگار یادش رفته بود برای
چه چیزی آمده بود ،پشت سرم می آید.

@

_بچه ها خوابیدن ،بیدارشون نکنی!
فقط یک چراغ درون راهرو با نور آبی رنگ روشن بود .خبری
از شاهرخ و کوروش نبود.

_نه حواسم هست ،مردها کجان؟
_سعید که خوابید ،شاهرخ هم که جنابعالی شاخش رو
شکستی ،آقا کوروش هم رفته بیرون واسه صبحانه خرید کنه.
به روژان شب بخیر میگویم و وارد اتاق میشوم ،هنوز ضربان
قلبم به حالت طبیعی خود برنگشته است و رد انگشت های او

E
O

روی چانه ام گزگز میکند ،با اخم دستی به چانه ام میکشم

N
 Mبه گرمایی که از دستش به من سرایت
و از این که بخواهم
A
Mدر گوشم زنگ میزد ،فکر کنم و
کرده بود و جمله های که
E
I
Aآید.
ته دلم خالی شود از خودم بدم می
Y
N
عسل است ،به آرامی
تنها جای خالی که پیدا میکنم کنار
O
کنارش دراز میکشم و پاهایم را زیر پتویش جاDمیدهم .پلک
@

که میبندم همهمه های آزار دهنده ای در سرم جوالن

میدهد و ناچار دوباره بازشان میکنم ،نگاهم در چشم های
باز عسل که میان نور اندک ماه برق میزد می افتد .

آرام زمزمه میکنم.
_تو که هنوز بیداری وروجک! خودت رو به خواب زده بودی؟
سرش را روی بالش جابهجا میکند و من دلم هوس نوازش
آن خرمایی های نرم را میکند.
_منم دلم میخواد برم پیش خدا.

E
O

_چرا عزیزم؟N

M
Aش خدا ،من خیلی غصه خوردم ،خاله
_وقتی مامانم رفت پی
M
IEمنو فرستاده پیشت تا مراقبت
ریحانه همیشه میگفت مامانت
 Yتنها میذاره ،میدونم
Aمنو
باشم ،اما حاال خاله ریحانه هم داره
N
بره!
اونم میخواد بره پیش خدا منو با خودش نمی
O
D
@روز دیگه
_کی همچین حرفی زده عزیزم؟ خاله ریحانه چند
خوب میشه ،مگه دلش میاد شما رو تنها بذاره؟
_نه اونم مثل مامانم خوب نمیشه.

_میگن خدا بچه ها رو خیلی دوست داره ،اگه تو براش دعا
کنی ،حالش خوب میشه.
][12/21/2021 11:11 PM
#پارت116
_پس چرا وقتی برای مامانم دعا کردم خوب نشد؟

E
دستم رویOموهایش متوقف میشود ،من هم یک روز برای
N
خوب شدن مادرمMدعا کرده بودم و به نتیجه نرسیدم.
A
_نمیدونم عزیزم ،شایدM
مامانت پیش خدا حالش خوب شده
E
I
A
و خوشحال باشه.
Y
N
Oروی زمین حال
شاید مادر خودم هم خوشحال باشد ،اما اینجا
D
دخترانشان رو به راه نیست ،اینجا زمین است و@
بندگانش،
خدایی میکنند ،حوالی اینجا فرشتگان پرسه نمیزنند.
چیزی نمیگوید موهایش را از روی صورتش کنار میزنم و
پیشانیش را میبوسم ،آنقدر با موهایش ور میروم تا پلک

هایش باالخره روی هم می افتند و به خواب میرود و پلک
های خودم نیز بیداریم را یاری نمیکند تا از کابوس های شبانه
ام رها بمانم .
تاریکی و ظلمات همه جا را فراگرفته بود ،صدای خنده های
کریه ی چند مرد از دور به گوشم میرسید و از ترس مو به

E
O

تنم سیخ میشود ،عرق از تیره ی کمرم راه میگیرد و نفس

N

هایم منقطع و بریده بریده میشود و قهقهه های آنها بیشتر و

M
A

بیشتر میشود ،انگار که دارند من را میبینند ،به خودم نگاه

M

E
I
A

میکنم که هیچ لباس به تن ندارم از ترس در خود جمع

Y
N

میشوم ،خنده های تمسخر آمیزشان بلند و بلند تر میشود و

O
D

وحشت زده سعی میکنم حتی در آن تاریکی بدنم را از نگاه

@

هایی که روی تنم هرز میرود ،پنهان کنم ،اشک تمام صورتم
را خیس کرده است و من درمانده تر از آنی هستم که جیغ
بزنم ،انگار هر چه تالش میکنم صدایی از گلویم خارج

نمیشود و دستی از پشت روی بازویم مینشیند و قلبم از جا
کنده میشود و با همان شوک تکان دهنده از خواب می پرم .
عسل ترسیده باالی سرم نشسته بود.
_خوبی خاله آسو؟
تن کوفته ام را تکان میدهم و به اطراف نگاه میکنم ،خبری از

E
 Oو هوا هم روشن بود .دستی به موهایم که به
بچه ها نبود
N
 Mبود میکشم ،گلویم خشک بود و انگار
پیشانی ام چسبیده
A
M
میسوخت .
E
I
A
_خوبم ،عزیزم ،یه خواب بد دیدم.
Y
N
بلند میکنم و روی
روسری ام را که روی بالش افتاده بود را
O
D
سرم می اندازم.
@
_بچه ها کجان؟
_دارن ناهار میخورن.
با ابروهای باال رفته به او نگاه میکنم.

_مگه ساعت چنده؟
عسل از این بهت و خوابآلودگی من خنده اش میگیرد و
دندان های خرگوشی بامزه اش را به نمایش میگذارد .
_خاله چقدر خواب آلویی! لنگ ظهر شده ،خاله روژان گفت
بیدارت نکنیم تا خودت بیدار بشی.

E
O
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A
به همراه عسل از اتاق بیM
یرویم ،بچه ها آپارتمان را روی
م
رون
E
I
سرشان گذاشته بودند و متعجب A
Yکه چه طور با این سر
بودم
N
سفره را جمع کرده
و صدا بیدار نشده بودم! با دیدن روژان که
O
D
بود شرمنده لب میزنم.
@
_چرا بیدارم نکردی؟
_دل رحمم دیگه ،مثال اومدی از بچه مراقبت کنی؟ همچین
عین خرس قطبی خوابیده بودی دلم نیومد بیدارت کنم.

با توجه به تاپ و شلواری که تنش بود ،مطمئن شدم خبری
از مردها نیست که او به راحتی در خانه ی کوروش برای
خودش جوالن میدهد.
به سمت سرویس بهداشتی میروم.
_حاال چی درست کردی؟

E
Oبچه ها خواستن.
_ماکارونی،
N
وارد سرویس میM
Aو پس از شستن دست و صورتم به
شوم
MازEبچه ها جلوی تلویزیون کارتون
آشپزخانه میروم ،چند نفر
I
Aمیپریدند و روژان سعی
نگاه میکردند و بقیه باال و پایین
Y
میکرد آنها را آرام کند تا همسایه ی N
 Oپایین صدایش
طبقه
D
درنیامده.
@
به آشپزخانه میروم و دکمه ی چای سازی که پر از آب بود
را روشن میکنم .
_آسو دیشب منو سعید یه فکری کردیم.

به قابلمه ی روی گاز سری میزنم ،کمی غذا برای خودم
میریزم و پشت میز مینشینم.
_چه فکری؟
پارچ دوغ را از یخچال برایم می آورد و هیجان زده کنارم
مینشیند.

E
_وای آسوOخیلی ذوق دارم براش.
N
M
_بگو دیگهA .
M
_به سعید گفتم مخارج عروسEیIکم کنیم و با هزینه هاش یه
A
کمکی به این بچه ها کرده باشیم.
Y
N
Dهمه کارتون
Oکه
_چه خوب ،یعنی جشن عروسی کنسله؟ شما
@
کردین؟
_نه سعی میکنم جمع و جور بگیریم ،توی خونه یه مهمونی
خودمونی میگیریم و میریم سر خونه زندگیمون ،بدون
تشریفات ،میخوام برای این بچه ها یه سری وسایل ضروری

بگیریم ،طفلی ها حتی دیشب لباس نداشتن که یه حموم
برن!
_امروز میریم براشون خرید میکنیم ،من یه خورده پس انداز
دارم.
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N

M
A

تا عصر سر بچه ها را با کشیدن نقاشی آن هم با خودکار و

M

بازی هایی که کمترین سر و صدا را ایجاد کند ،گرم کردیم و

E
I
حاال که خانم کریمی آمده بودAبچه ها راحت تر کنترل
Y
N
پس همه ی آن ها
میشدند و او به خوبی میتوانست از
O
Dی میکردند
بربیاید ،چون بچه ها با من و روژان احساس غریب
@
و حاال که خانم مربی محبوبشان آمده بود برق خوشحالی در

چشم هایشان موج میزد و حرف گوش کن تر بودند .آنها را
به خانم کریمی سپردیم و به همراه سه نفر از بچه ها برای
خرید لباس و وسایل مورد نیازشان راهی بازار شدیم .

خیلی وقت بود که برای خرید به بازار نیامده بودم ،از تنهایی
قدم زدن در خیابان میترسیدم ،احساس میکردم کسی از
دور مرا زیر ذره بین دارد ،خصوصا با تماس های عجیبی که
ناشناس بودند ،با این که چند وقتی بود خط موبایلم را عوض
کرده بودم و کسی شماره اش را نداشت و دیگر خبری از آن

E
O

ناشناس نبود اما باز هم میترسیدم.

N

انگار این هیجان روزهای پایانی سال مضحک و خنده دار بود

M
A

برایم ،برخالف سال های قبل دیگر دیدن خیابان های شلوغ

M

E
I
A

و مردمی که واپسین روزهای سال را با شور و شوق خاصی

Y
N

پشت سر میگذاشتند برایم لطف چندانی نداشت و بیشتر از

O
D

دیدن ذوق کودکانه ی عسل و شیرین و رها که کنار بساط

@

سفره های هفت سین کنار خیابان و ماهی های قرمز چند
دقیقه ای ما را معتل میکردند ،خوشحال میشدم.

برای هر کدامشان یک ماهی قرمز کوچک خریداری میکنم و
آن ها با شادی وصف ناشدنی با ماهی های درون کیسه بازی
میکنند .
روژان وارد پاساژ میشود و من هم سعی میکنم نظر بچه ها
را به لباس های بچهگانه درون ویترین جلب کنم تا کمتر با

E
O

کیسه پالستیکی ماهی ها بازی کنند ،میترسم کیسه از

N

دستشان رها شود و آن را از دستشان میگیرم .روژان چند

M
A

دست لباس برای هر کدامشان انتخاب میکند و آنها با

M

E
I
A

خوشحالی لباس ها رو پرو میکنند و راضی از اتاق بیرون می

Y
N

آیند ،خوشحالی در تک تک حرکاتشان موج میزند وقتی از
پاساژ بیرون می آیند.

O
D

@
پشت ویترین لوازم تحریر منتظر روژان و بچه ها میمانم تا
مقداری مداد رنگی و دفتر برای بچه ها بخرد و من نمیدانم
چند دقیقه است که چشم های تاریک و نافذ و سیاهی رویم
خیمه زده است و سنگینی شأن نگاهم را به عقب می آورد و

دیدن یک جفت چشم ریز شده ی مرموز که حتی از روی
پوشش چادریم هرز میرود پاهایم را سست میکند و نفسم
را به شماره می اندازد ،پیرمرد حرکت بی شرمانه ای از خود
نشان میدهد و تنم از هجوم موج منفی که به سویم روانه
میشود میلرزد و کیسه ی ماهی ها از دستم رها میشود ،آب

E
O

آن با شتاب کف پوش سرامیکی را شست و شو میدهد .نگاه

N

خیره ی مردم روی بال بال زدن سه ماهی قرمز بی نوا ثابت

M
Aو حیران من روی پوزخند چندش آور
میماند و نگاه ترسیده
M
هرزه و کثیفش برای از پا افتادنم
پیر مردی هست که یک نگاه E
I
A
کافی بود.
Y
N
O
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دختری دست روی شانه ام میگذارد و نگاه وحشت زده ام را
به خود معطوف میکند.
_خانم حالتون خوبه؟ رنگتون پریده !

چیزی نمیگویم ،با همهمه ای که دورم ایجاد میشود ،حواسم
از مردک پست دور میشود و دیگر نمی بینمش.
_آسو؟ چی شد؟ خوبی؟
عسل و شیرین روی زمین به دنبال ماهی های قرمز میگردند
و من از این همه ضعفی که در خودم میبینم حالم بهم

E
میخورد O .

N

M
A

_خاله ماهی من مُرد !

M

روژان حال بدم را درک میکند و جواب بچه ها را میدهد.

E
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A
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N

_عزیزم اشکال نداره ،دوباره میخریم ،خاله آسو حالش خوب
نبود ،از دستش افتادن.

O
D

@

دیگر نمی فهمم چطور به خانه کوروش برمیگردیم ،آنقدر
ذهنم آشفته هست که جوابی برای سوال های تکراری روژان
ندارم .آن چشم های کثیف و پر از شهوت را انگار قبالً هم
دیده بودم ،انگار پرتم میکرد به آن شب وحشتناک و دردناک،

شبی که بارها از خدا مرگ طلب کرده بودم و او بی رحمانه
نشنیده گرفته بود ،انگار میخواست ذره ذره مرگ را تقدیمم
کند!

چادری که از همان شب شده بود پوششم برای فرار از تکرار

E
O

آن نگاه های کثیف را گوشه ی اتاق پرت میکنم ،خاله مرجان

N
پوششم مناسب بود شاید این بال به سرم نمی
گفته بود اگر
M
A
سنگین تر و سنجیده تر رفتار میکردم
آمد! گفته بود شاید اگر M
E
I
Aشدم این اتفاق برایم نمی
و با مردهای غریبه هم صحبت نمی
YوNدریده ی آدم ها هر
افتاد! کجا بود تا ببیند نگاه های کثیف
O
Dاندازند .کجا
پوششی را پاره میکنند و به جان آدم چنگ می
@
بود که ببیند آدم ها با نگاهشان میدرند و برایشان فرقی
نمیکند سبک باشی یا سر سنگین! پوشیده باشی یا بی
حجاب! بلند بلند در خیابان بخندی یا آرام و بی صدا .با وجود
این که هیچ وقت در پوششم بی بند و باری به خرج نداده

بودم اما پذیرفتم که حتی اگر در آن اتفاق هیچ نقشی نداشتم
باز هم این من بودم که مورد قضاوت بی رحمانه ی مردم قرار
میگرفتم ،چون زن بودم! زنها به حکم نانوشته ای محکوم
بودند سر به زیر باشند ،چون مردها قدرت کنترل نگاهشان را
نداشتند.

E
O

زن ها محکوم بودند خنده های بلندشان را در خیابان ها خفه

N

کنند ،چون مردها ضعیف بودند در مقابل تنین زنگدار زندگی
بخششان.

M
A

M

E
I
کردن زیبایی های که خدا به
زن ها محکوم بودند به پنهان
A
آنها عنایت کرده بود تا مبادا مردY
یNدلش بلرزد و پای
O
مردانگیش سست شود.
D
@

سر درد امانم را بریده بود و مسکنی که خورده بودم چاره ساز
نبود ،در اتاق باز میشود و من پلک هایم را به سختی باز
میکنم .عسل به آرامی از الی در سرک میکشد.

_خاله آسو بیداری؟
لبخند محو و پر دردی به این نگرانی اش میزنم ،از وقتی
برگشته بودیم این بار سوم بود که می آمد حالم را جویا
میشد.
_آره عزیزم.

E
O
سردردت خوب شد؟
_خوبی
N
M
کوچکش آرام بگیرد ،بلند میشوم و سری تکان
برای اینکه دل A
M
میدهم.
E
I
A
_خوبم قشنگم.
Y
N
O
خوشحال جلو میآید و دستم را میگیردD .
@
_پس پاشو بریم شام بخوریم ،خاله روژان پاستا درست کرده.
با اینکه هنوز سردرد دارم ،روسری که محکم دور پیشانی ام
گره زده بودم را باز میکنم.

_باشه عزیزم.
از اتاق که بیرون میروم ،شاهرخ و کوروش و سعید را کنار
بچه ها

میبینم ،انگار بازی شطرنج یادشان میدادند،

نگاهشان که باال می آید سالم میکنم و تنها شاهرخ است که
جواب نمیدهد .انگار حالم آنقدر بد بود که با دیدنم خشکش

E
O

بزند و سالم یادش برود.

N
_ تو حالت خوبه؟
M
A

M

به جای من عسل با حاضر جوابی به حرف می آید.
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_نه خاله سرش درد میکرد عمو ،آخه امروز که رفتیم خرید

Y
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یه آقایی ترسوندش و حالش بد شد ،بعد سه تا ماهی که
خریدم از دستش افتاد ،بعد هم...

@

آرام موهای عسل را نوازش میکنم تا زبان به دهان بگیرد،
وروجک انگار همه چیز را از پشت ویترین دیده بود! معذب به

کوروش و سعید که کامال مشغول بازی هستند و بچه ها هم
تشویقشان میکنند می اندازم.
_عسل جان خوبم خاله ،طوری نشده.
اخم های شاهرخ به هم گره میخورد و رو به عسل با خشمی
کنترل شده زمزمه میکند.

E
Oچه غلطی کرد؟
_اون آقاهه
N
M
معطوف من میشود و لبم را از داخل زیر
نگاه کوروش حاال A
M
دندان میگیرم.
E
I
A
_چیزی نبو...
Y
N
O
نگاه تیز و برنده اش را حواله ام میکندD .
@
_عسل عمو جواب منو بده...
عسل که انگار فهمیده بود شاهرخ را عصبانی کرده است نگاه
ترسیده اش را به من دوخت.

_من نمیدونم ،فقط دیدم خاله آسو ترسیده بود و ماهی ها
از دستش افتاد مردن!
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_آسو میای کمک سفره بندازیم؟

E
O
آشپزخانه به دادم میرسد و من زیر نگاه سنگین
روژان از
N
 Mپا تند میکنم .
شاهرخ به آن سمت
A
M
روژان درحالی که از یخچال ظرف
وارد آشپزخانه که میشوم،
E
I
Yی حواله ام میکند و با
Aیز
ساالد پاستا را بیرون میآورد ،اخم ر
N
نشنود غر میزند.
صدایی که سعی میکند کسی آن بیرون
O
D
@
_توی خیابون کسی مزاحمت شد؟
سری به تایید تکان میدهم و او به دنبال چیزی کابینت های
زرشکی کوروش را باز و بسته میکند.

_تو هم وایسادی بِر و بِر نگاهش کردی؟! تو چرا اینجوری
شدی آسو؟ انقدر بی دست و پا نبودی! توی خیابون برات
مزاحمت ایجاد کردن بعد تو به جای اینکه بزنی تو گوش
مرتیکه ،دست و پات رو گم میکنی؟ !
_یه لحظه ترسیدم.

E
O

سفره را از کابینت بیرون آورد و چشم غزه ای به من رفت.

N

M
A

_وسط اون همه رهگذر از چی ترسیدی! یه نر و ماده

M

میخوابوندی بیخ گوشش تا امواتش میومد جلوی چشم هاش،
مرتیکه ی بی حیا!
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چیزی نمیگویم و به سمت سینک میروم ،شیر آب را باز

@

میکنم و در حال شستن دست هایم صدای عصبی اش را بیخ
گوشم میشنوم.

_اینجوری میخوای بابات بهت اجازه بده یه مدت بری
ترکیه؟! واال منم بودم همچین اجازه ای بهت نمیدادم! تو
حتی نمیتونی از پس یه مزاحمت ساده ی خیابونی بربیای !
شیر آب را میبندم و به چشم هایش که از پشت عینک ریز
کرده بود ،نگاه میکنم.

E
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_من باید برم ،هم برای اینکه خودم به آرامش نیاز دارم و هم

N
Mبتونه فراموشم کنه و بره دنبال زندگیش.
شاهرخ با این دوری
A
Mو میخواهم از کنارش عبور کنم که
سفره را از دستش میگیرم
E
I
با دستی که روی بازویم مینشیندAوا دارم میکند برگردم .
Y
 Oبا این حالت یه
 !Nتو
_این راهش نیست خواهرم ،رفیقم ،عزیزم
D
کنج عزلت
روز هم نمیتونی اونجا دوام بیاری ،میخوای @
بشینی که چی؟ دردی ازت دوا میکنه؟ وقتی اینجا آرامش
نداری ،اونجا هم حلوا خیرات نمیکنن که به آرامش برسی ،تو
اول باید با خودت کنار بیای ،اول اون ذهن خودت رو درمون

کنی باید با اون اتفاق کنار بیای ،بعد نسخه ی فراموشی بپیچی
واسه اون بنده خدایی که از دست تو کم مونده سر به بیابون
بذاره!
با یک بغض سنگین و گلوگیر که بلعیدنش کار سختی است،
لب میزنم.

E
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_کنار اومدم که هنوز دارم نفس میکشم ،دارم دوباره توی

N
Mدارم درموردش باهات حرف میزنم ،کنار
خیابون راه میرم،
A
خودکشی فکر نمیکنم !
اومدم که دیگه حتی بهM
E
I
چشم اشاره میکنم مراقب
صدایش کمی باال میرود و من با
A
Y
 Nهال نشسته اند.
حرف زدنش باشد وقتی آن همه آدم درون
O
D
@ی با یه
_این اسمش کنار اومدن نیست ،اگه کنار اومد
مزاحمت به این حال و روز نمی افتادی ،به خودکشی فکر
نمیکنی اما به خودکشی تدریجی چرا ...تو داری خودت رو

ذره ذره نابود میکنی آسو! چرا با مامان نمیری پیش این دکتر
روانشناس تا کمکت کنه باهاش کنار بیای؟
_من خودم روانشناسی خوندم ،میدونم که قراره یه مشت
حرف قشنگ قشنگ تحویلم بده که خودم همه رو از حفظم
و به کار من نمیاد ،پس لطفاً حرفشم نزن روژان.

E
O

خیره نگاهم میکند و از نفس های تندش میشود حرصی که

N
Mرد.
میخورد را درک ک
A

M

_اگه واقعا قصد کمک داری به خاله مرجان بگو بابام راضی

کنه من برم.
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عصبانیت نگاهش فرو کش میکند و ابرویی باال می اندازد.

@

_مامان من بابای تو رو راضی کنه؟! چقدر تو رو داری به
خدا !
_خودت هم میدونی حرف خاله خریدار داره!

_غلط کردی ،پای مامان منو وسط نکش ،مگه من بی رگم
که مامانم واسطه تو و بابات کنم! غیرتم کجا رفته!
اگر حس و حالش بود باید با روژان کلی سر این موضوع به هم
متلک میگفتیم و از شدت خنده اشک هایمان روان میشد،
اما حاال جز لبخند تلخی چیزی عاید لب هایم نمیشود.

E
O

_خیلی ممنون از کمکت دخترخاله ی خوش غیرتم ،خودم

N
یه کاری میکنم.
M
A

M

_میخوای مامان منو بندازی جلو که اینطوری با یه تیر دو

E
I
نشون بزنی! هم خودت بار و بندیلAببندی و هم اینکه خیالت
Y
N
تنهایی عمو رو راضی
از بابات راحت بشه! وگر نه تو خودت به
O
D
میکنی.
@
_خوب میشه ،اینطوری تو هم به آرزوت میرسی ،مگه خودت
نمیگقتی کاش منم یه بابا داشتم عین عمو صادق !
_بی جنبگی هم یکی دیگه از خصلت های جدیدت شده!

صدایش بی اختیار باال میرود و مطمئن نبودم آن بیرون میان
همهمه ی بچه ها کسی شنیده باشد.
از کنارش عبور میکنم اما قبلش جواب میدهم.
_چه دل خوشی داری روژان ،واقعاً تو شرایط منو درک
نمیکنی یا خودت رو به کوچه معروفه میزنی؟ من ازت کمک

E
O

خواستم تو واسم غیرتی میشی! یا انتظار داری مثل قبل به

N
بخندم!
این شوخی ها
M
A

M
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هنوز از در بیرون نرفته ام که باز من را مخاطب قرار میدهد،

@

انگار همه رسالتشان شده با هر بهانه ای زخم های من را فشار
دهند ،دردش را بلد نبودند و ندانسته نمک رویش میریختند.
_چی میشه اگه مثل قبال بخندی؟

اگه خودت رو آزار بدی و تارک دنیا بشی بهت مدال افتخار
میدن! یا اینکه خودت رو مقصر اون اتفاق بدونی جز اینکه به
خودت و اطرافیانت ظلم کردی چیزی گیرت میاد؟
بدون اینکه برگردم و حلقه اشکی که مردمک هایم را به لرزه
درآورده بود به رخش بکشم با صدای ضعیفی جواب میدهم.
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_میخوام برم که این ظلم فقط در حق خودم بکنم.

N

M
A

_به مامانم میگم با عمو صحبت کنه ،اما بدون با رفتنت ظلم

M

بزرگتری در حق ما میکنی !
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درمانده تر از آنم که آستانه ی صبرم را با حرف های تندش
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بسنجد و او باز هم از سکوت پر از درد من استفاده میکند.

@

_یه نگاه به اطرافت بنداز ،یه ذره اون چشم هات باز کن
اطرافت و ببین ،حاال منو نمیبینی ،شاهرخ نمیبینی ،عمو
صادق نمیبینی ،این بچه ها رو ببین ،ببین دردت از اون ها
بیشتره! از این طفلکی ها که از دار دنیا یه سقف هم ندارن،

یه پدر که پناهشون باشه ،یه مادر که نازشون رو بکشه ،هیچ
کسی رو ندارن آسو! اما صدای خنده هاشون خونه رو پر کرده،
میشنوی؟ اینا درد ندارن؟ مشکل ندارن؟ حرف ندارن؟ برو
بشین پای درد و دل شیرین کوچولو ببین چقدر دوام میاری
برای شنیدن درد و دلش ،برای خیالبافی هایی که با پدر و

E
O

مادر نداشته اش داره! ببین میتونی تا آخر بشنوی و غم عالم

N

به دلت نشینه؟ ببین تحمل شنیدن داری؟ اما با همه ی اینها

M
دارن بازی میکنن ،میA
خندن و شادی رو هنوز فراموش نکردن.
M
شنیدن حرف آخرش ،مساوE
یIمیشود با ورود شاهرخ به
A
Yیزنم تا سوزش چشم
آشپزخانه ،چند بار پشت سر هم پلک م
N
OیزDشده نگاهش
هایم کار دستم ندهد ،شاهرخ با چشم های ر
@دل دعا
روی من و روژان به گردش در میآورد و من از ته
میکنم چیزی نشنیده باشد !
روژان زودتر از من به حرف می آید.
_چ...چیزی میخوای آقا شاهرخ؟

انگار سال ها طول میکشد تا به حرف بیاید و نگاهش از چشم
های دو دو زن من که انگار خطا کرده اند کنده شود و ضربان
ناموزون قلبم قرار بگیرد و نفس حبس شده ام رها شود.
_بچه ها گرسنه ان ،پس کجاست این شامتون.
انگار روژان هم خیالش راحت میشود و دستپاچه به سمت

E
O

ظروف روی کابینت میرود.

N

M
A

_تا سفره رو با آسو پهن کنید من هم غذا رو میکشم.

M
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من هم بدون اینکه سر بلند کنم و بیشتر به سؤضن درون

@

چشم هایش دامن بزنم از کنارش عبور میکنم .چند تکه کاغذ
و مدادرنگی بچه ها را از روی فرش جمع میکنم و وقتی
میخواهم سفره را پهن کنم شاهرخ برای گرفتن آن سرش
پیش می آید.

نگاهم لحظهای از عقل و منطقم پیشی میگیرد و در چشم
های سیاهش قفل میشود ،میخواستم به این چشم هایی که
زمانی تمام رویاهای دخترانه ام را در آن ها خالصه میشد،
پشت کنم و انگار تازه متوجه میشوم چقدر دلم برای دوباره
بی محابا در آن ها زل زدن تنگ میشود!
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میخواستم بروم تا تا حسرت یک بار دیگر نازک نارنجی

N

گفتنش را با خودم به دوش بکشم! بروم و این عذاب را به جان
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بخرم برای این که تحمل افتادن از این چشم ها را نداشتم،

M
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میرفتم چون این نگاه پر از دوست داشتن را همین گونه

Y
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میخواستم ،همین قدر ملتهب و نفس گیر که وقتی تصویر

O
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خودم را در آن ها میبینم آن لحظه احساس غرور کنم و به

@

خود ببالم! من این چشم ها را همینگونه میخواستم با همین
سیاهی عمیق که در آن فرو رفته ام ،از دنیای دخترانه ام فقط
همین یک نگاه برایم مانده بود که هنوز تن سرما زده ام را
گرم میکرد.

من همان دختری بودم که به عشق اعتقاد نداشتم ،اما به
احساس عمیق آدم ها بی تفاوت نبودم ،آدم هایی که دلداده
بودم به دلشان و دلبستگی هایشان .این عشق بود یا دوست
داشتن نمیدانم اما هر چه که بود پیوندی ناگسستنی ایجاد
میکرد که دوستش داشتم و حاال به اجبار باید قطع میشد
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این ریشه هایی که عمیقاً وجودمان را به هم گره زده بود.

N

به زور و جبر گره نگاهم را با آن چشم های براق باز میکنم
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A

به پهن کردن سفره مشغول میشوم ،رنگ پر مهر نگاهش

M
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چیزی نبود که از خاطرم برود ،آن را باید در حافظه ام ثبت

Y
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میکردم برای روزهایی که به یادش احتیاج خواهم داشت.

O
Dبازی شاهرخ
بشقاب ها را میچینم و با لبخندی عمیقأ تلخ به
@
با بچه ها نگاه میکنم که هر کدام را روی دوش میگذارد و
کنار سفره می آورد .بچه ها با جیغ و هیجان داد میزنند.
_عمو نوبت منه...

_نه عمو حاال نوبت من بود رها جر زنی میکنی!
شاهرخ آنها را قلقلک میدهد و بچه ها قهقهه شأن به هوا
میرود.
همین که همه دور سفره جمع میشوند و صدای زنگ در بلند
میشود .کوروش نگاهی به آیفون می اندازد و گوشی را

E
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برمیدارد و جواب میدهد.
_بله؟
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با دیدن تصویر نگاهش را به شاهرخ میدهد.
_بله بفرمایید.
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گوشی را سر جایش میگذارد و به سمت شاهرخ می آید.
_منتظر کسی بودی؟

@

شاهرخ انگار تازه چیز مهمی یادش آمده است ،فورا از جا بلند
میشود.

_خانم زاهد بود؟
_نمیدونم کی بود فقط گفت با تو کار داره ،باز کردم.
روژان نیم نگاهی به من می اندازد و که شانه ای از ندانستن
باال می اندازم .این وقت شب این خانم جلوی خانه ی کوروش
از شاهرخ چه میخواست!

E
O
مشغول خوردن شدند و روژان هم کنار سعید نشست،
بچه ها
N
M
کرد و منتظر ماند تا خانم زاهد وارد شود و
شاهرخ در را باز
A
Mن نام برایم آشنا نیامد.
من هر چه فکر میکردم ای
E
I
A
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خیره به دختر جوانی که درحال احوالپرسی با @
شاهرخ وارد
میشود ،هستم که روژان سرش را بیخ گوشم میبرد و پچ
میزند.
_میشناسیش؟

سری به نفی تکان میدهم و دخترک با لبخند گرم و صمیمی
وارد میشود سالم میدهد.
به احترام بلند میشوم پیش میروم و دستش را صمیمانه
میگیرم.
_خیلی خوش اومدید.

E
O
تعارف میزند.
شاهرخ
N
M
_بفرمایید شامA .

M
کشد Iو تشکر میکند.
با لبخند خودش را کنار می E
A
Y
بود او را دعوت به شام
این بار کوروش که در واقع میزبان
N
O
میکند.
D
@
_نمک گیر نمیشید خانم ،بفرمایید خواهش میکنم.
دخترک نگاهش را به کوروش میدهد و لبخند معناداری
میزند ،انگار که چیزی میانشان بود.

_ببخشید این وقت شب مزاحم شدم ،معموالً دخترها این
موقع از شب نباید بیرون کاری داشته باشن! اما خب اعتماد
به آقا شاهرخ منو باز کشید جلوی در این خونه.
نگاه من بی اختیار سمت شاهرخ کشیده میشود ،فکری
موزیانه ذهنم را به خود مشغول میکند و انگار یک پارچ آب

E
O

سرد روی سرم خالی کرده باشند ،لرزی به جانم می افتد ،این

N

زن چقدر شاهرخ را میشناخت که این همه به او اعتماد

M
A

داشت! شاید بیشتر از منی که با او بزرگ شده بودم!

M

E
I
Aانگار تازه توانسته بود این
کوروش متفکر به او خیره ماند بود و
Y
ی لب هایش را کش
ا
دستپاچه
خانم را به یاد بیاورد که لبخند
N
O
داد و پشت گردنش مستأصل دست کشیدD .
@
_شما همون خانمی هستین که اون شب با شاهرخ اومدین

دم در؟ !

نگاه سوالیش را به شاهرخ حواله میکند و او شانه ای باال
میاندازد.
_خانم زاهد مربی جدید بچه ها هستن ،به جای خانم کریمی
یه مدت میان.
دختر ریز نقشی بود و موهای فر و مجعدی که صورت سبزه

E
O

اش را قاب گرفته بود ،زیبایش را دو چندان میکرد ،لب های

N
Mصدای گرم و دلنشین بیشترین توجه را به
خوش فرمش با آن
A
Mی اراده میرود سمت همان شبی
خود جلب میکرد .فکرم ب
E
I
دخترک خون گرمی بود که
که کوروش از آن صحبت میکرد،
A
Y
نام کوچک شاهرخ را به زبان می آورد!
N
O
نمیدانم چقدر روی چهره ی دخترک زوم D
کرده بودم که با
@

سقلمه ی روژان به خود میآیم و نگاه وا رفته ام را به او
میدهم .بیخ گوشم با لحن حرص داری میگوید،
_بشین شامت رو بخور آسو ،خوردی دختر مردم رو!

روژان خیرگی ام را به رویم می آورد و من خجالت زده از رفتار
نسنجیده ام سر جایم برمیگردم .
سعی میکنم خودم و افکارم را جمع و جور کنم و دیگر به
دختری که کمی آنطرف تر روی کاناپه زرشکی می نشیند
نگاه نکنم.

E
O

روژان با لبخند خبیثی دوباره زمزمه میکند.

N

M
A

_نه خوشم اومد ،سر و زبون داره ،خوشگل هم هست ،به
نظرت مورد خوبیه؟

M

E
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بدون اینکه سر بلند کنم ،جوابش را میدهم.
_برای چی؟
_واسه امر خیر!
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D

@

سرم این بار به سرعت باال می آید و نگاهم در چشم های
شیطنت بار روژان گیر میکند و او با خنده ای مهار شده
چشمک ریزی حواله ام میکند و مکث طوالنی اش دست و

دلم را میلرزاند و ذهنم پریشان تر از قبل میشود ،به سختی
خودم را کنترل میکنم ،هر چند بعید میدانم صورت قرمز
نشده باشد.
_برای بچه ها میگم ،مربی خوبیه ،خیلی هم زود دختر خاله
میشه ،ببین چه گرم گرفته با بچه ها! انگار این کاره است،

E
O

بچه ها رو ببین ،شامشون رو خورده نخورده ول کردن رفتن

N

طرفش ،جاذبه ی قوی داره ،ازش خوشم اومده.

M
A

M

حرف های دو پهلوی روژان حس خوبی به من نمیداد و انگار

E
I
بود و اصال دلم نمیخواست
او هم شاخک هایش تحریک شده
A
به افکار بی سر و ته من دامن بزندY.
منNخودم خواسته بودم
O
 Dدختر مورد
شاهرخ برود دنبال زندگی خودش و شاید این
@
خوبی برایش بود! اما نمیدانم چه مرگم شده بود که از درون
داشتم آتش میگرفتم.
_خوبه.

صدایم گرفته بود و این از نگاه تیز بین روژان دور نمی ماند.
همه غذایشان را خورده بودند و من با دستپاچگی عجیبی
شروع به جمع کردن سفره کردم .نگاه سنگین روژان آزارم
میداد و کاش با آن چشم های لعنتیش حقیقت را در صورتم
نمی کوبید .

E
O

پس از جمع کردن سفره خودم را با شستن ظروف مشغول

N
خنده های بچه ها که داشتند شاهرخ و سعید
میکنم و صدای
M
A
 Mروژان هم طرف شوهرش را گرفته
را تشویق میکردند می آمد،
E
I
Aی من را یاد بچه ها می
بود و صدای هیجان زده اش گاه
Y
انداخت.
N
O
 Dبدو موچش
_آفرین سعید ،یه کم دیگه ،بکوب دیگه سعید،
@
رو بخوابون ،آفرین عزیزم ،ایول...

آخرین بشقاب را هم درون آبچکان میگذارم و شیر آب را
میبندم .

در حالی که دستهایم را با چند برگ دستمال کاغذی خشک
میکنم ،حاال صدای خوشحال آن دخترک که هنوز اسمش را
نمیدانستم از میان دست و جیغ بچه ها به گوش میرسد.
_ایول آقا شاهرخ مچ هر دوشون رو خوابوندی! کارت حرف
نداشت.

E
O

دستم لحظهای از حرکت می ایستد و دستمال کاغذی در

N
شود .
مشتم مچاله می
M
A

M

روژان با خنده وارد آشپزخانه میشود.

E
I
A

_من چایی میریزم تو برو بشین.
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_بیا ببین این دختره نیومده چه دلبری میکنه واسه آقا
شاهرخ!

@

خودم حالم خوش نبود و روژان هم به حال بدم دامن میزد .
_یه جوری آقا شاهرخ ،آقا شاهرخ میکنه که دل تو دل منم
نمی مونه وای به حال اون بنده خدا.

نمیدانم از کی اخم عمیقی روی پیشانی ام نشسته بود و خیال
باز شدن ندارد.
_بس کن روژان ،این حرف ها چیه؟ توی همین نیم ساعت
این دختر بیچاره رو شناختی!
هیچ وقت دلم نمیخواست آدم ها را قضاوت کنم و حاال ته

E
O

دلم به خودم پوزخند میزنم که یعنی تو هم به گفته های

N
Mو حاال که روژان راحت و بی پرده آن افکار
روژان فکر میکردی
A
عصبی هستی!
غلط را به رویت میآوردM
E
I
حسگر های خوبی داریم که
_خودت گول نزن رفیق! ما زنها
A
Y
.N
توی این موقعیت ها خطر رو حس میکنن
O
D
@نظر من
_من اینطور فکر نمیکنم ،تازه اگر هم اینطور باشه به
هیچ ایرادی نداره ،من که دارم میرم ،برام مهم نیست.
در حالی که سرگرم چای ریختن شده بود با بی رحمی تمام
حال من را میگرفت.

_مطمئنی برات مهم نیست؟ پس چرا دست و دلت داره
میلرزه؟ !
با هول دستمال کاغذی بیچاره را که میان مشتم مچاله شده
بود را درون سطل زباله می اندازم.
_دست و دلم غلط کرده بلرزه! تو هم بی خود حرف در نیار.

E
Oرا برمیدارد و به سمت در میرود.
سینی چای
N
 Aاعصاب خودت مسلط باش ،بیا بریم
 Mبه
_خیلی خب حاال
بیرون ،زشته مهمون M
 Eاومدیم اینجا حرف بزنیم.
نشسته ما
I
A
عسل که در حال چیدن
کنار
پشت سر روژان به هال میروم و
Y
N
یک پازل است می نشینم .
O
D
@یشه.
_خاله آسو کمکم کن زود بچینم ،االن وقتم تموم م
ریحانه با اخم اعتراض میکند.

_نه خیرم خاله آسو نباید کمکت کنه ،عسل جر زنی نکن،
قرار بود خودت تنها بچینی ،زود باش تا ده دقیقه ات تموم
نشده!
عسل چشم هایش را مظلوم میکند و با لحنی که دل سنگ
آب شود میگوید،

E
O

_نمیشه یار کمکی داشته باشیم؟ تو هم یه یار برای خودت

انتخاب کنN .

M
A

M

ریحانه نگاهش را بین جمع می چرخاند ،سعید و روژان

E
I
Aل کنند ،کوروش سرش
چایشان را برده بودند در تراس می
Y
میان دفتر و لب تابش بود و من سعی مNیکردم به زاویه ای
O
که خانم زاهد با شاهرخ مشغول صحبت بود حتD
ی نگاه نکنم.
@
_ باشه پس عمو شاهرخ یار منه.
این را ریحانه با صدای هیجان زده ای اعالم میکند و توجه
آنها به این طرف جلب میشود.

_با منی عمو؟
_میشه شما یار من باشید؟
_بله ،چرا که نه! باعث افتخاره.
و من بی اراده رو به ریحانه لب میزنم.
_عمو شاهرخ مهمون داره عزیزم ،مزاحمش نشیم بهتره!

E
O

N

،وقتی متوجه حرفم میشوم که خودم با حیرت لبم را از داخل

M
زیر دندان میگیرمA .
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Y
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O
Dدهم به زبانی
نگاه شاهرخ رویم طوالنی میشود و من لعنت می
@
که بی موقع باز میشود !
با عذرخواهی از خانم زاهد بلند میشود و رو به روی من کنار
ریحانه زانو میزند.

سعی میکنم تا میتوانم نگاهم را باال نیاورم و به عسل در
چیدن پازل کمک کنم.
_خاله آسو زمانتون تموم شد ها زودتر.
شاهرخ هم کری میخواند.
_بله دیگه دارن میسوزن ،اصال مگه کسی میتونه با تیم

E
Oرقابت کنه.
ریحانه خانم
N
MوAپازل داشت تکمیل میشد ،اما یکی از
ثانیه های آخر بود
تکه های پازل گم شدهM
 Eهر چه اطرافمان را جستجو
بود و
I
Aشد ،شاهرخ با خباثت آن
میکردیم پیدا نشد و زمان که تمام
Y
NلOکرد.
را از پشت سر من برداشت و پازل را تکمی
D
@م ریحانه
_باختید ،حاال نوبت ماست ،ببینید چه میکنه این تی
خانم.
ریحانه ذوق زده برایش دست میزد و من با اخم او چشم غره
ای به او رفتم.

_کارت درست نبود! این ناجوانمردانه است ،تو باید اون پازل
رو به ما نشون میدادی!
نگاه خندانش را درون چشم هایم میدوزد و تکه پازل را باال
می اندازد و دوباره کف دستش می افتد ،ابرویی هم باال می
اندازد که شیطنتش را بیشتر به رخ میکشد.

E
O

_حضرت عباسی خوشگل حسادت میکنی.

N

M
A

حس میکنم جوابش بیشتر به آن حرف قبلی من بود و این

M

معذبم میکند و خون با شدت بیشتری صورتم میدوید .

E
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_جر زنی خودت رو پای حسادت ما نذار آقا شاهرخ.

Y
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D

_جر زنی کدومه؟ من تا دیدم بهت دادم ولی دیگه دیر شده
بود این که مقصرش ما نیستیم نازک نارنجی!

@

ریحانه در حال چیدن پازل بود و عسل بلند شد تا تلفن روژان
که روی میز داشت زنگ میخورد برایش ببرد.

شاهرخ از بی حواسی ریحانه استفاده میکند سرش را نزدیک
می آورد و زمزمه اش کنار گوشم دلم را سخت هوایی میکند.
_االن قربون این شرم و حیا برم یا زوده؟!
شرم بود ،حیا بود یا ترس از دوباره سر به هوا شدن ،من را
وادار کرد با دلی رمیده و دست و پایی یخ زده بلند شوم و زیر

E
O

نگاه سوزانش از آن جا دور شوم ،آنقدر دور شوم که سر داغ

N
 Mو حیرانم آرام بگیرد و کمتر خودش را به
کرده و قلب هراسان
سینه ام بکوبدA .
M
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روال سال
چند ساعتی مانده بود به سال تحویل و ما طبق@
های قبل داشتیم در جاده به سمت خانه ی عمه گالب
میرفتیم ،پدرم روزه ی سکوت گرفته بود و در این دو روزی
که به خانه برگشته بودم با من سرسنگین بود و دلخوریش را

میتوانستم درک کنم ،خاله مرجان درمورد تصمیمم با او
صحبت کرده بود و حاال که فهمیده بود تصمیمم برای رفتن
به نظر جدی میرسد ،از من دلگیر بود .به او حق میدادم
ناراحت باشد از منی که تنها دارایی اش در این دنیا بودم و
تمام جوانی اش را به پای من ریخته بود حاال داشتم بی

E
O

رحمانه دم از رفتن میزدم.

N

نگاهم را از جاده ی سرسبزی که در این ایام بسیار پر تردد

M
A

میشد میگیرم و سعی میکنم سکوت سنگین بینمان را بشکنم،

M

E
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آن هم با حرف هایی که خیلی وقت پیش باید زده میشد.
_باباجون؟
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بدون اینکه نگاه از جاده بگیرد ،با لحنی که دلخور به نظر
میرسد ،جواب میدهد.

@

_هنوز از دستت عصبیم آسو ،نمیخوام چیزی بشنوم.

لبخندی تلخ و محو کنج لبم جا خشک میکند ،عینک آفتابی
ام را در می آورم.
_مگه میدونید چی میخوام بگم؟
_وقتی اینجوری مظلوم صدام میکنی چهارستون بدنم
میلرزه!

E
_بابا! O

N

M
A

اعتراض آمیز صدایش میکنم و او اخم هایش را به رخم
میکشد.

M
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_یه بار گفتی ،منم گفتم نه ،حرفشم نزن ،چرا مرجان خانم

N
شه؟
رو واسطه کردی؟ فکر کردی نظرم عوض می
O
D
صدای من هم دلگیر میشود.
_حرفم درمورد اون موضوع نیست!
هنوز هم نگاهم نمیکند.

@

_پس چیه؟ باز چه خوابی دیدی؟
سعی میکنم به مخالفتش درمورد خواسته ام فکر نکنم و آن
موضوع را به وقت دیگری موکول کنم.
_شما کی میخواین یه ذره هم به فکر خودتون باشید؟
گره اخم هایش کمی باز میشود از سکوتش استفاده میکنم

E
 Oاصل مطلب ،بدون هیچ مقدمه ای.
و میروم سر
N
M
مشکلی ندارم ،اگه میخواین...
_من با ازدواج شما A
M
حرفم میپرد.
نمیگذارد ادامه دهم و میان E
I
A
Y
_آسو...
N
O
_اجازه بدید حرف بزنم بابا ،اگه بد میگم ،بگیدDبد میگی!
@

نفس عمیق و طوالنی میکشد و انگار حکم تاییدی ست برای
ادامه دادن حرفم.

_من اون زمان بچه بودم فکر میکردم اگه ازدواج کنید منو
فراموش میکنید ،تحت تاثیر نامادری هایی که ازشون توی
ذهنم دیو ساخته بودن دلم نمیخواست کسی بیاد تو
زندگیتون ،راستش فکر میکردم هر کسی با شما ازدواج کنه
یعنی جای مامان مریم منو گرفته ،عمه همیشه باهام حرف

E
O

میزد ،هر خونه باید زن توش باشه تا چراغش روشن باشه ،اما

N

من دستام رو روی گوشم میذاشتم تا نشنوم ،بچه بودم و

M
خودخواه ،تنها داراییAمن بودید و مامان که رفت دیگه دلم
M
دستت بدم ،خودخواه بودم و همه
نمیخواست شما رو هم از E
I
A
محبتتون رو سهم خودم میدونستمYحق خودم میدونستم
N
Oهم همه ی این
بدون اینکه بفهمم شما هم حقی دارین ،شما
D
@ به من
سال ها نخواستید که منو راضی کنید ،نخواستید
بفهمونید این حق شماست! االن که خودم فهمیدم شرمنده
ام بابا.

اشک مردمک چشم هایم را به بازی میگیرد و من با بغضی
بزرگ ادامه میدهم.
_شما تمام این سالها تنهایی رو به جون خریدید تا من
احساس کمبود نکنم ،نامادری باال سرم نیاد و خودتون هم
برام مادری کردین هم پدرم بودین ،شاید خیلی از بابا ها بلد

E
O

نبودن موهای دخترهاشون رو ببافن ،اما شما برای من یاد

N

گرفتین این کار بکنین ،خیلی از پدرها بلد نیستن غذاهای

M
A

فسفود درست کنن اما شما به خاطر من درست کردین ،لباس

M

E
I
A

مدرسه ام پاره میشد شما برام میدوختی ،خیلی از پدرهای

Y
N

دوستای مدرسه ام اونقدر سرشون شلوغ بود که نمیدونستن

O
D

بچه هاشون کالس چندمن ،اما شما برای من معلم هم بودی،
ازدواج کنید بابا.

@

صدای او هم رگه هایی از بغض داشت و من چقدر پوست
کلفت بودم که صدای گرفته ی پدرم را میشنیدم و بغضم
نمی شکست.

_دخترم این حرف ها چیه؟ منم توی این دنیا فقط تو رو
دارم ،همه زندگیم بودی اگه ازدواج نکردم به خاطر این بود
که خودم دلم نمیخواست ،عمه گالب یه مدت اصرار داشت
من ازدواج کنم و دلیلش این بود تو به مادر احتیاج داری،
یعنی هر دو مون بهش نیاز داریم ،اما نه من از ته دلم راضی

E
O

به این کار بودم و نه تو!

N

لبخندی پشت محاسن جوگندمی اش می نشیند .

M
A

M

_راستش یه جورایی با مخالفتت کار منم راحت کردی بابا

E
I
عمه گالب بر نیومدم.
جون ،چون من به تنهایی از پس
A
Y
N
چشمکی به صورت
لبخندم مخلوط با بغض میشود و
O
D
مهربانش میزنم.
@
_حاال منم رفتم توی تیم عمه گالب !
دنده را عوض میکند و وارد جاده ی خاکی منتها به روستا
میشود.

_ای بدجنس! قرارمون این نبود.
دیگر خبری از آن دلخوری دقایقی پیش نبود ،تیر آخر را هم
بی مقدمه پرتاب میکنم ،در دلم قربان صدقه ی داماد شدنش
میشوم.
_به نظرم خاله مرجان مورد خوبیه.

E
O
صدایم میکند و سرعت ماشین را کمتر میکند.
بهت زده
N
M
_آسو...
A
_جان آسو؟! بد میگم؟M
E
I
A
Yیت نداره دخترم !
_زشته ،سن و سالی از ما گذشته ،خوب
N
O
_بابا! این حرف از شما بعیده! یعنی هر کسیDسنش یه کم
@
باال بود دیگه نیاز به همسر نداره! باید تا آخر عمر تنها زندگی
کنه و حتی یه هم صحبت اشته باشه! اصال کی میگه شما
سنتون باالست؟ من که فکر میکنم داماد خوشتیپی میشی!
دست هایش را باال میبرد و با خنده جواب میدهد.

_خیلی خب ،من تسلیم ،اما شرط دارم!
_بابا!
با صدای بلند میخندد و من هم از این که به راحتی تسلیم
شده بود خنده ام میگیرد.
_چه شرطی؟ هر شرطی بگی قبول میکنم.

E
O

N

_اول باید یه فکری به حال تو بکنیم ،اینجوری که نمیشه،

M
A

خاله و خواهر زاده کالهشون میره تو هم.

M
کنم تا جمله ی بعدیش پتکی
منظورش را درست درک نمیE
I
A
االنه ام.
ی
میشود روی همه ی افکار خوش خ
Y
N
OیDنمیکنم ،اول
_تا خیالم از بابت تو راحت نباشه ،چنین کار
@یم.
تو باید ازدواج کنی که دیگه ما هم مزاحم نداشته باش
لبخند روی لبم عمر طوالنی ندارد و از روی لب هایم خیلی
زودتر از تصورم پر میکشد.

_بابا خواهش میکنم ،من ...من قصد ازدواج ندارم! شما انقدر
بی منطق نبودید که بخواید گرو کشی کنید!
_همینی که هست ،من توی این یه مورد بی منطق ترین
بابای دنیام.
با این حرفش راه اعتراض را میبندد و مطمئن میشوم خیال

E
O

رفتن را باید از سر بپرانم ،چون او داشت برای ازدواج من در

N
Mد ،بدون اینکه حتی برای تصمیم من برای
سرش نقشه میکشی
A
رفتن به خود تردید دهدM.
E
I
دهم تا رسیدن به خانه ی
دیگر حرفی نمیزنم و ترجیح می
A
Y
 Nعمو پارک میکند
عمه سکوت کنم .بابا ماشین را پشت ماشین
O
و در حال پیاده شدن یادش می آید میوه هاییD
که آورده است
@
از صندوق عقب در نیاورده .من جلوتر میروم ،طبق معمول

درِ خانه ی عمه به روی ما باز است و وقتی وارد میشوم،
معصومه خانم اولین نفریست که به استقبال می آید.

به او سالم میدهم و کنار حوضی که چند ماهی قرمز درآن
بازیگوشی میکنند ،می ایستم ،سفره ی هفت سین لبه ی
حوض دلبری میکند.
بابا میوه ها را درون آب حوض میریزد و از همان جا به عمو
که روی ایوان نشسته است سالم میدهد و من به بازی رنگ

E
O

های درون آب حوض خیره میمانم ،رنگ هایی که به بی رنگی

N

این روزهایم دهن کجی میکنند .سیب سفره ی هفت سین

M
A

عمه گالب به دست بابا تکمیل میشود.

M

E
I
گردش در می آورم ،آنقدر
نگاهم را درون کافه ی خلوت به
A
Y
حدس بزنم آن دختری
خلوت بود که به راحتی میتوانستم
N
O
Dمن است ،به
که پشت میزهای چوبی تنها نشسته است منتظر
@
سختی توانسته بودم او را آن هم در روزهای اول عید به این
کافه بکشانم تا شاید پاسخ سوال هایی که داشت مغزم را
متالشی میکرد گیر بیاورم .جلوتر میروم و او سرش را از
موبایل درون دستش بیرون میآورد .

_خانم آذرنیا؟
_بله ،شما باید آقای صبوری باشید که اصال هم صبور نیستین
درسته؟
کنایه اش را نشنیده میگیرم و سری تکان میدهم ،اشاره اش
به حرف های پشت تلفنم بود که خونسردیش مجبورم کرده

E
O

بود صدایم از حد کنترل خارج شود!

N

M
A

دخترک با طمٱنینه کیفش را از روی میز برمیدارد.

M

_بفرمایید بنشینید آقای صبوری ،آسو جون خوبن؟ خیلی

E
I
A

وقته ندیدمش ،یعنی آخرین باری که دیدمش حالش اصال
خوب نبود!

Y
N

O
D

صندلی را بیرون میکشم و پشت میز می نشینم@.
پس او هم پی به حال آسو برده بود و این خوب بود که خودش
رفته بود سر موضوع اصلی که نیازی به توضیح نداشته باشم.

دسته کلیدی که درون مشتم بود روی میز میگذارم و تکیه
میدهم.
_من هم برای همین موضوع خواستم شما رو ببینم.
_چه کمکی از من برمیاد؟
پسرک جوانی پیش می آید و لیستی را به طرفم میگیرد،

E
برای اینکهOزودتر شرش را کم کند به خانم رو به رویم اشاره
N
M
میکنم.
A
_شما چیزی میل دارید؟M
E
I
دخترک که انتظار یک انتخاب A
دونفرهYرا دارد لب هایش جمع
N
میشود.
O
D
@
_یه قهوه.
با سر به پسر جوان اشاره میکنم برود تا سرم از شدت هجوم
افکار منفی به دوران نیافتاده است.

_میخوام بفهمم چرا از دانشگاه انصراف داده ،چرا حالش بده،
حدس زدم چون شما از دوستان نزدیکش هستین ،یه چیزایی
بدونید.
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E
O

دست هایش را روی میز به هم گره میزند و با آرامش جواب
میدهد.

N

M
A

M

_من اطالع ندارم آقای صبوری ،راستش برای خودمم سواله

E
I
که یهو چی شد که قید همه چیAرو زد ،اونقدر ناگهانی که
Y
N
برای همه بچه ها تبدیل به معما شده!
O
D
ادا تحمل
ابروهایم ناخودآگاه جمع میشود ،این همه ناز و@
کرده بودم برای اینکه بگوید اطالع ندارم! زبانم را به شدت
غالف کرده بودم تا به بیراهه نرود!
_یعنی توی دانشگاه اتفاق خاصی نیوفتاده؟

_نه چه اتفاقی! اون دختر شاد و با انگیزه ای بود ،همه ما
ازش انرژی میگرفتیم ،پر تالش و درس خوان ،هیچی نمی
تونست اون رو از پا در بیاره که بخواد ترک تحصیل کنه! واقعا
هنوز معتقدم برمیگرده !
مغزم از پر چانگی دخترک به درد می آمد و کاش میفهمید

E
O

دارم از چه چیزی میپرسم و آنقدر افکار مریضم را به زبان
نیاورم!

N

M
A

M

_روابطش با بچه های دانشگاه چطور بود؟

E
I
هم صحبتی با اون همیشه
_خیلی صمیمی و خونگرم ،از
A
Y
N
دوستش داشتن دختری
لذت میبردم ،بچه های کالس همه
O
D
بود که...
@
کالفه میان حرفش میروم.
_منظورم روابطش با ...یعنی اینکه توی دانشگاه با کسی...

نمیتوانستم حتی به زبان بیاورم و چقدر احمق بودم که
میخواستم از آن ممنوعه های ذهنم حقیقت بسازم برای
نابودی خودم .انگار خودش فهمید که دارم جان میکنم برای
گفتن و شنیدن چه چیزهایی که مشتم را روی پایم گره کرده
بود و به داد نفس گیر کرده در گلویم رسید.

E
O
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M
A

M

_نه آقای صبوری مطمئن باشید اون به جز شما به کسی فکر

E
I
نبود و همه روابطش داری
نمیکرد ،رابطه ی خاصی در کار
A
Y
خواستین بدونین که
چهارچوب خودش بود ،همین رو می
N
O
پشت تلفن حق به جانب بودین دیگه؟! D
@
نفس گره کرده ام راحت راهش را پیدا میکند و بیرون می
آید.

_راستش من فکر میکردم با شما به مشکل خورده ،چه
میدونم شاید رابطه اش با شما به هم خورده ،چون برام گفته
بود که قول و قرارهایی بینتون هست! اونقدر ناگهانی رفت که
جز این حدس دیگه ای نمیتونستم بزنم .به خاطر همین وقتی
تماس گرفتین دلم نمیخواست دعوتتون رو قبول کنم ،اما

E
O

حرفتون که گفتین رفاقتی که با خودش یه جو مرام نیاره به

N

درد الی جرز میخوره ،دخترا چه میدونن رفاقت و مرام و

M
Aید اینجا ...تا بگم دخترا شاید ندونن
مردونگی چیه! منو کش
M
خوب Iبلدن زنانه معرفت به خرج
مرام و مردونگی چیه ،اما E
A
میدن!
Y
N
 Dمیگفت که
Oیی
از اینکه میان طومار حرف هایش از قول قرارها
@ل رو به
آسو هم از آن دم میزد ،حالم رو به راه میشود ،حداق
راه تر از شب مزخرفی که گذرانده بودم ،حرف هایی که

کوروش و سعید میزدند من را به این جا کشانده بود ،این که
شاید فکر و ذکر آسو جای دیگری سیر و سیاحت میکند .حاال

با دقت بیشتری میتوانستم گوش دهم به پر چانگی این
دختر.
_یه روز که امتحان پایانی رو به خوبی داده بودیم طبق روال
آخرین امتحان با اکیپ تصمیم گرفته بودیم بریم باغ یکی از
بچه ها و یه شب رو اونجا استراحت کنیم ،دفعه ی اولمون

E
O

نبود و هر وقت میخواستیم دور هم باشیم این کار رو

N

میکردیم ،البته بگم اکیپ دخترانه بود و فقط پنج نفر از

M
A

بهترین دوستان مشترکمون بودن.

M

E
I
راضی برای ادامه ی شنیدن حرفAهایش سری تکان میدهم
و این خوب بود که با حرف های پشتY
Nکمی از من حساب
تلفن
O
Dکشید و قبل
ببرد و ذهن درمانده ام را سمت و سوی بدی نمی
@
از این که بپرسم منظورت از اکیپ چه کسانی هستند ،خودش

سریع اصالح میکند.

_چون من ماشین داشتم ،اون روز به آسو تماس گرفتم که
آماده شو داریم میایم دنبالت ،گفت که یه خورده خونه کار
دارم و شما برید من عصر خودم میام.
جوانک گارسون قهوه را با احترام جلویش میگذارد و بعد از
تشکر از او دوباره ادامه میدهد.

E
O

_اون روز ما همه رفتیم به غیر از آسو ،عصر شد و آسو خبری

N
گرفتیم گوشیش در دسترس نبود ،تا شب
ازش نشد ،تماس
M
A
Mخبری از آسو نشد ،دیگه داشتیم
ما منتظر موندیم باز هم
E
I
Aی از بچه ها داشت به اون
نگران میشدیم ،شماره روژان رو یک
Nچی دیگه اون شب
Yهی
زنگ زدن اما اون هم گفت بی خبرم!
O
زهرمون شد با نیومدن آسو .
D
@

سعی میکنم سکوتم را حفظ کنم تا از آن شب بیشتر بگوید.

_فردا که برگشتیم یه راست رفتیم در خونشون ،باباش گفت
قرار بود بیاد باغ پیش شما اما حال خاله اش خوب نبود رفته
اونجا...
_دیگه از اون روز به بعد ما شدیم جن و آسو بسم اهلل ،نه
دانشگاه میومد ،نه جواب تماس هامون میداد ،یکی دو هفته

E
O

به همین روال گذاشت تا باالخره برای بار سوم که تنها رفته

N

بودم خونشون ،پیداش کردم ،مشخص بود حالش خوب

M
A

نیست ،غمگین به نظر میرسید و حتی حال صحبت کردن

M

E
I
A

نداشت ،هر چی ازش سوال کردم درست جوابم رو نمیداد،

Y
N

اصال حرف نمیزد ،یه بار دیگه هم با اکیپ رفتیم خونشون اما

O
D

خیلی سرد برخورد کرد و گفت حال و حوصله ی دورهمی و

@

رفتن به دانشگاه ندارم و ما هم دیگه نخواستیم مزاحمش
بشیم.
_خب؟

_همین دیگه ،فکر میکنم هر اتفاقی افتاده باشه ،اون شب
افتاده! بعدش دیگه آسو رو ندیدم.
متفکر به نقطه ی روی میز خیره میمانم ،شاید حق با او باشد،
آن شب چه اتفاقی میتوانست آسو را اینطور به هم بریزد !
_چندم بود؟

E
_چی؟ O

N
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_اون شبی که رفتین باغ کی بود؟ چه روزی بود؟
کمی فکر کرد.
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_چون آخرین امتحان روز قبلش داده بودیم ،تاریخش توی
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ذهنم مونده ،اگه درست گفته باشم دی ماه بود ،بیست و دوم.

@
دی ماه! دی ماه من کدام گوری بودم؟ هر چه فکر میکردم
چیزی به یادم نمی آمد.
_میتونم بپرسم شماره ی منو از کجا پیدا کردین؟

_موبایل آسو رو چند دقیقه قرض گرفتم.
ابرویی باال می اندازد.
_قرض گرفتین یا کش رفتین!
_برای شما چه تفاوتی داره؟
لبخندش عمق میگیرد .
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_هیچی همینجوری ،خوشبحال آسو که یه نفر رو داره که

M
A
اینجوری نگرانش باشه!
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با سردرد عجیبی که یقه ام را از شب قبل گرفته بود از کافه
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بیرون میزنم ،حرف های خانم آذرنیا در سرم چرخ میخورد

O
D

و درگیری های ذهنم را بیشتر میکند ،نمیدانستم این حدس

@

و گمان ها چقدر میتوانست حقیقت داشته باشد که آسو یک
شبه از همه چیز دلزده شود ،یک شب به جای اینکه به باغ
برود ،حال مرجان خانم بد میشود و او برنامه اش را کنسل
میکند تا به دیدنش برود! این بین چه اتفاقی میتوانست

افتاده باشد؟ اصال شاید هم مربوط به آن شب دی ماه لعنتی
نباشد! شاید ...
اما هر چه پازل زندگیش را کنار هم میچیدم آسو را اینگونه
ناامید و بی انگیزه ندیده بود! حرف های چند وقت پیشش که
در خانه ی عمه گالب زده بود از پس درگیری های ذهنم باال

E
O

می آیند و در سرم زنگ میزنند.

N
 Mقدرت رو داره که میتونه یه شبه یه آدم
“بعضی اتفاق ها این
دیگه ازت بسازه!” A
M
E
I
صدایش خط میکشد روی
با خشم روی فرمان میکوبم و باز
A
Y
N
اعصاب نداشته ام.
O
D
@ یکی یه
“ یکی یه شبه پیر میشه ،یکی یه شبه پولدار میشه،
شبه از دنیا میره ،یکی یه شبه از دنیا میبُره ،یکی هم یه شبه
دنیاش تیره و تار میشه ،سخته اما شدنیه”.

شقیقه ام از هجوم حرف هایش تیر میکشد و اخم هایم را
بیشتر درگیر هم میکند !
دنیای رنگیش چطور یک شبه تیره و تار میشود؟ آن یک
شبه هایی که ازش حرف میزد مربوط میشد به بیست و دوم
دی ماه؟!
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صدای خانم آذرنیا در سرم می پیچد.
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“فکر میکنم هر اتفاقی که افتاده اون شب افتاده”
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کالفه چنگی به موهایم میزنم و آن را با عقب میبرم ،من باید
میفهمیدم در سر آسو چه میگذرد ،باید میفهمیدم آن شب

Y
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در خانه مرجان خانم چه اتفاقی افتاده بود! چرا عمو صادق

@

میگفت حال مرجان خوب نبود و آسو آن جا رفته است ،اما
روژان آن شب به دوستان آسو میگوید خبر از او ندارد!
چه چیزی را داشتند پنهان میکردند؟

صدای زنگ موبایلم بلند میشود و من را از افکار بی سر و ته
ام بیرون میکشد .موبایل را از روی داشبورد بر میدارم و نگاه
به صفحه اش میکنم و اتصال را میزنم.
_بله مامان؟
_شاهرخ جان کجایی؟

E
O
فرمون.
_پشت
N

M
A

_حالت خوبه؟ چرا صدات گرفته؟
_خوبم ،کاری داری؟
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_زنگ زدم بگم زودتر بیای ،عمه گالب مهمون داره ،قبلش

O
D

هم برو دنبال آراد بیارش با خودت خونه عمه گالب ،دلم برای
بچه ام تنگ شده ،میخوام عیدیش رو بدم.

@

_چشم ،زنگ بزن بگو حاضر شه دارم میرم دنبالش.
_باشه پسرم ،دستت درد نکنه.

اولین دور برگردان را که میبینم راهنما میزنم و دوباره
مسیری که به سمت خارج از شهر میرفتم را برمیگردم تا
آراد را هم با خودم به خانه ی عمه ببرم.
حدود بیست دقیقه بعد وارد کوچه ی بهار هشتم میشوم و
قبل از اینکه ماشین را کنار خیابان پارک کنم نگاهم روی آراد

E
O

که از در بیرون می آید و پشت سرش خسرو راه می افتد،

N

میخکوب میشود.

M
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M

آراد لحظهای پایش به چیزی برخورد میکند و تلو تلو

E
I
برخورد کند ،دست خسرو از
میخورد و قبل از اینکه به زمین
A
Nو او را باال میکشد
Yزند
پشت یقه اش را با خشونت چنگ می
O
و پس گردنی به آراد میزند و پلک من از خشمDمی پرد.
@
چهره ی آراد در هم میشود و بغضش را که میبینم خون

جلوی چشم هایم را میگیرد ،با فکی منقبض شده دندان روی
هم می سایم و به دستگیره ی در چنگ میزنم و از ماشین
پیاده میشوم .

مردک بی همه چیز بر سرش غیض میکند.
_درست راه برو بی پدر ،چه گیری کردم من که شدم لَه لهِ
ی این توله سگ!
این حرفش را که میشنوم دندان هایم روی هم کلید میشود
و به طرفش خیز برمیدارم.

E
_پفیوز بیOهمه چیز چه زری زدی؟
N
Aید یقه اش میان مشت های گره کرده
 Mبی ا
تا مردک به خودش
 Eزیر چشمش نشانه میرود و
Mگرم
ام جر میخورد و مشت دی
I
صدای ناله اش به هوا میرود و بهAزمین پرت میشود .نفسم
Y
Oروم او ترسیده
Nمی
از خشم به شماره می افتد و جلوتر که
D
خودش را روی زمین عقب میکشد .
@
_دیوث با کی زر زدی ها...؟
دوباره یقه اش را میگیرم و بلندش میکنم ،چشم های پف
دارش از حدقه بیرون میزند و خرناسه میکشد.

_چته ...یابو ...چرا رم کردی؟
_رم کردن ندیدی قرمساق...
مشتم را گره میکنم و با تمام قدرت دوباره روی صورتش فرود
می آورم.
باریکه ای از خون کثیفش از بینی اش راه پیدا میکند و میان

E
 Oاز بنا گوش در رفته اش گم میشود و نعره اش
سیبیل های
N
Mدر رگ هایم قل میزند و دود از کله ام
بلند میشود .خون
A
بلند میشود و از فرط M
خشم نفسم در سینه گره میخورد.
E
I
Aکه دیوث ،این دستی که
_دستت به تنت زیادی کرده مرتی
Y
N
گردنت کنم تا عمر
روی برادرزاده ی من بلند بشه باید آویزون
O
داری یادت نره چه گوهی خوردی دیوثD .
@
به خس خس می افتد و چشم های رگ زده اش وحشت زده
نگاهم میکند.
_ازت شکایت میکنم ،پدرت و در میارم...

نمیگذارم زر مفت بزند و این بار ساعدش را میگیرم و چرخی
به تنش میزنم و صورتش را به دیوار میکوبم .دستش را از
پشت به شدت می پیچانم و صدای ترق و تروق استخوان
هایش در صدای نعره های از سر دردش گم میشود .کنار
گوشش با حرص و خشمی غیر قابل کنترل میغرم.

E
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_گوه خوری نکن قزمیت ،بار آخرت باشه دست رو آراد بلند

N

میکنی ،فکر کردی بی کس و کاره و هر غلطی خواستی

M
A

میتونی بکنی ها...ا؟

M

E
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 Aپرتش میکنم که تلوتلو
عرق از شقیقه ام راه میگیرد ،چنان
Y
زند و دستی به خون
ی
خوران به زمین می افتد .نفس نفس م
N
O
بینی اش میکشد .
D
@

چرخی میزنم و نگاهم به سمت آراد که با ترس کنار ماشین

ایستاده بود و این صحنه را میبیند ،کشیده میشود .آخرین
تیرم را هم به سمت مردک خرفتی که بازوی یک دستش را
گرفته بود و از درد به خود می پیچید ،می اندازم.

_ببین جاکش یک بار دیگه ،فقط یک بار دیگه دور و بر این
خونه ببیمنت از سگ کمترم اگه خونت رو نریزم پای همین
گندآب...
پشت به او میکنم و دری وری هایش را نشنیده میگیرم.
_به روز سیاه می نشونمت شاهرخ ،شاخت رو میشکنم ،کاری

E
O

میکنم به غلط کردن بیوفتی ...این رو یادت باشه بد کردی با

N
Mی.
خسروخان در افتاد
A

M

در ماشین را برای آراد باز میکنم و او در سکوت سوار میشود،

E
I
زنم و سوار میشوم.
در را میبندم و ماشین را دور می
A
Y
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_کمربندت رو ببند عموجون.
O
D
@.
آراد بی حرف کمربند را میبندد و من به راه می افتم

هنوز خشمگین هستم و بی توجه به آراد که ترسیده و ساکت
نشسته است ،غیضم را روی پدال گاز خالی میکنم .این که آن
بی شرافت به خود اجازه میدهد روی بچه ی برادرم دست بلند

کند و مثل یک بی کس و کار با او برخورد کند را از چشم
خودم میبینم و بیشتر عصبی ام میکند.
دمای بدنم باال رفته است و نفس هایم هنوز یک در میان از
سینه ام خارج میشود .شیشه ی ماشین را پایین میدهم تا
هوا به ریه هایم برسد و بادی به کله ی داغ کرده ام بخورد و

E
O

انگار این کار اندکی التهاب درونم را کم میکند و هنوز شعله

N

های خشم و غضبم فرو کش نکرده است که صدای زنگ
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موبایلم بلند میشود.
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موبایل را که برمیدارم با دیدن اسم آرزو روی صفحه اش
دوباره مغزم جرقه میزند و آتش میگیرم.

@

تماس را وصل میکنم و صدای عصبانی آرزو روان به هم ریخته
ام را بیشتر تحریک میکند.

_شاهرخ چی از جون من و زندگیم میخوای ها؟ دیونه ی
روانی بچه ی منو کجا بردی؟ زنجیر پاره کردی افتادی به
جون ملت؟ اون بچه رو کجا بردی ؟ همین االن آراد و برگر...
هر چه میخواهم دندان روی جگر بگذارم و جلوی آراد درشت
بارش نکنم ،خودش نمیخواهد ،صدایش را با فریاد خفه ای

E
میبُرمO .

N
اون گاله رو تا خودم نبستم! دیگه رنگ آراد
_خفه شو و ببند
M
A
Mی دیدنش رو به دلت میذارم آرزو،
و به چشم نمیبینی ،آرزو
E
I
حاال ببین!
A
Y
 Nنشینی میکند و
کمی از آن توپ تشری که زده بود عقب
O
D
صدایش را پایین تر می آورد.
@
_چته روانی؟ میگم بچه ام کجا بردی؟ چرا نگفتی میای
دنبالش؟ چیکار به خسرو بدبخت داشتی آخه؟

_حاال مونده تا معنی روانی بودن درک کنی زنداداش سابق!
از حاال به بعد میفهمی روانی به کی میگن ،اون دیوث هم فقط
یه کوچولو به سزای عملش رسید همین ،زیاد نگران نباش ،تا
جایی که راه داشت خودم رو کنترل کردم که تهش ازش
واست شوهر در بیاد ،سرت بی کاله نمونه ،هر چند یه کم پیچ

E
O

و مهره هاش هرز میره که اونم باید باهاش بسازی دیگه

N

کاریش نمیشه کرد ،ذاتش هرزه است.

M
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_خجالت بکش شاهرخ ،اون بنده خدا فقط قصدش کمک به

M

ماست.
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_کمک به تو ،آراد رو قاطی خودت نکن بی زحمت.
_منم مادر آرادم و اون بچه ی منه.
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@

_خوب شد یادآوری کردی ،حضرت عباسی داشت یادم
میرفت اصال احساس مادری هم توی چنته ات پیدا میشه.

_تو با من مشکل داری ،با خسرو چیکار داری؟ چرا موی
دماغش میشی؟ من بهش گفتم آراد رو ببره بیرون تا کارم رو
انجام بدم.
_اتفاقا مشکل من خودِ دیوثشه ،آراد پیش ما میمونه تا زمانی
که قید اون بی صفت رو بزنی ،یا آراد یا خسرو جونت ،انتخاب

E
O

با خودته ،فعال.

N
Mدهم حرف دیگری بزند ،تماس را قطع
بدون اینکه اجازه
A
داشبورد تقریباً پرت میکنم.
میکنم و موبایل را رویM
E
I
حضور آراد را فراموش کرده بودمAو وقتی پوفی از کالفگی
Y
N
میکشم صدایش من را به خود می آورد.
O
D
_عموشاهرخ؟
@
نگاهم را به او میدهم و لب روی هم میفشارم ،جلوی او نباید
با مادرش اینطور حرف میزدم اما نمیشد سکوت کنم تا او
هر چه دلش میخواهد حق به جانب بارم کند.

_چیه آراد.
خودش را به سمتم میکشد از گردنم آویزان میشود.
_خیلی حال کردم اون قرمساق و کتک زدی.
ناخودآگاه با این جمله اش همه ی خشم و عصبانیتم دود
میشود و به هوا میرود.

E
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N

_پس حال کردی حسابش رو کف دستش گذاشتم؟

M
 Aمیگیرد و من را به خنده می اندازد،
ماچ محکمی از صورتم
M
خاطرم پر میکشد.
تمام اتفاقات دقایقی پیش از E
I
A
Y
_اوهوم ،دیگه نمیاد خونمون؟
N
O
دنبالش.
_اگه کالهش هم افتاده باشه برنمیگرده D
@

روی ایوان به آراد که به دنبال مرغ و خروس های عمه گالب

میدود و صدایشان را در می آورد ،نگاه میکنم و دلم برای
بچه های آفتاب پر میکشد ،نگاه نمناک عسل قبل از اینکه
سوار ماشین شود از یادم نمیرود ،وقتی میگفت “خاله آسو

بازم میای پیشم؟” و من به او اطمینان داده بودم دوباره
همدیگر را خواهیم دید.
_آسو دخترم ،بیا این سینی چای رو ببر برای مهمونها تا من
یه سری به غذا بزنم ته نگیره.
نگاهم را از آراد میگیرم و به معصومه خانم که با سینی چای

E
O

به طرفم می آید میدهم .آنقدر این زن ساده بود که از دریچه

N
Mشد پی به خیاالت خوشش برد ،از وقتی
ی نگاه براقش می
A
مادرش پا به این خانه گذاشته بود از
برادرزاده اش به همراه M
E
I
 Aبا آنها استفاده میکرد تا
هر فرصتی برای رو به رو شدن من
Y
زاده اش را در پوست
شاید به قول خودش بتواند دست برادر
N
O
 Dاز ازدواج را
گرد بند کند! و چه کج بختی بود که منه گریزان
@
انتخاب کرده بود.
ناچار چشمی میگویم و سینی را از دستش میگیرم.
_قربون دستت دخترم.

در ورودی اتاق پذیرایی عمه گالب از اتاق های دیگر جدا بود
و معموال همه خانه های این جا به همین سبک بودند .وارد
پذیرایی میشوم و اول به سمت عمه گالب و میهمانش
میروم .سینی را جلوی زنی که معصومه خانم گفته بود زن
برادرش است میگیرم.
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_بفرمایید.

N
 Mنکنه دخترم ،چقدر زحمت کشیدی،
_دست گلت درد
A
 Mداره! بوی دارچین آدم رو مست
ماشااهلل چه عطر بویی هم
E
I
میکنه.
A
Y
N
کنم.
لبخندی محو و ناپیدا به لبم سنجاق می
O
_نوش جان ،معصومه خانم زحمت کشیدنD .
@
_دست معصومه جون هم دردنکنه.
عمه گالب و زن عمو مرضیه هم برمیدارند .همین که به عقب
میچرخم تا برای آقایان که آن سر پذیرایی کنار کربالیی

نشسته اند چای ببرم ،شاهرخ فورا از جا بلند میشود و با دو
گام خود را به من میرساند و سینی را از دستم میگیرد ،اخم
هایی که از وقتی همراه آراد پا به خانه گذاشته بود با خودش
عیدی آورده بود ،خیال باز شدن نداشتند.
_دستت دردنکنه ،بده من میبرم.

E
O

سینی را که به شاهرخ میدهم میخواهم از اتاق خارج شوم

N
 Mرا مخاطب قرار میدهد.
که سودابه خانم من
A
_بیا بشین اینجا دخترمM.
E
I
A
بحث های معمول زنانه شوم،
با این که دلم نمیخواست وارد
Y
ادب حکم میکرد دعوتش به نشستن راN
Oرم.
بپذی
D
_مادرِ آسو جان کجا هستن؟ نمی بینمشون! @
عمه گالب جوابش را با خوش رویی میدهد.

_عمرش به دنیا نبود مادر ،وقتی آسو هشت سالش بود
عمرش رو دادن به شما.

_الهی بمیرم ،خدارحمتش کنه ،کاش بودن تا ازشون به خاطر
تربیت همچین دختر گلی تشکر کنم ،معصومه خیلی
تعریفشون رو میکنن ،آنقدر که مشتاق شدم ببینمش ،واقعا
هم الیق اون همه تعریف هست دخترم ،مطمئنم اگه مادرش
بودن به همچین دسته گلی افتخار میکرد.

E
O
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M
A

M

عمه نگاه پر عطوفتش را به من میدوزد لبخندش عمق
میگیرد.

E
I
A

Y
Nعین بچه ی خودم
_خدارفتگان شما رو هم رحمت کنه ،آسو
O
D
می مونه.
@
من هم از سودابه خانم تشکر میکنم.
_شما لطف دارین.

آنقدر بی تجربه نبودم که از نگاه خریدارانه و حرف های زیادی
اغراق آمیز زن متوجه منظور خوابیده پشت کالمش نشوم .
_چی خوندی دخترم؟
قبل از اینکه من حرفی بزنم معصومه خانم که تازه وارد اتاق
شده بود کنارم جای میگیرد و جواب میدهد

E
_روانشناسOی میخونه زنداداش ،ماشااهلل دختر که نیست یه
N
Mچند وقتی که من اینجا بودم ندیدم اجازه
پارچه خانومه! این
A
Mیاه و سفید بزنه ،همه ی خونه رو
بده عمه خانوم دست به س
E
I
خودش قبل عید برق انداخته.
A
Y
_خدا حفظشون کنه ،بچه ی خوب N
نعمتهO،من دختر ندارم
D
@ی خونه.
متاسفانه ،اما پسرهام خیلی کمکم میکنن توی کارها
نگاه روشنش را به پسری میدهد که آن سوی اتاق مشغول
صحبت با پدرم است و ادامه میدهد.

_آرمان تنها ایران نیست که اونم این چند روز که اومده مثل
پروانه دورم میچرخه! میگه مامان فقط بشین بذار یه دل سیر
نگاهت کنم ،کارهای خونه پا ندارن و فرار نمیکنن !
لبخندش کم رنگ میشود و مخاطبش عمه گالب است.
_من هم دست تنها این بچه ها رو بزرگ کردم ،شوهرم ده

E
O

سال پیش فوت کردن ،حاال دیگه تنها آرزوم اینه که رخت

N
کنم ،از شما چه پنهون میخوام اول از آرمان
دومادی تنشون
M
A
 Mمیره باال و اگه من دست نجنبونم
شروع کنم ،بچم سنش داره
E
I
 Aباقی بمونه ،این بار دیگه
میخواد تا عمر داره همین طور عزب
نمیذارم به راحتی از دستم قصر در Y
Nد پا بندش کنم به
بره ،بای
O
بستون که نه
مملکت خودمون ،چیه رفته چسبیده به غریD
حرفشون میفهمی نه دین و ایمونشون رو@ .
زن عمو مرضیه که تا آن لحظه سکوت کرده بود ،پشت چشمی
نازک میکند.

_خدا برات نگه داره سودابه خانم ،ولی بالد کفر چشم و
گوششون رو باز میکنه ،واسه همینه که دیگه دنبال زن و
زندگی نیستن ،وقتی همه جوره فضا براشون مهیاست دیگه
چرا خودشون رو پا بند کنن!
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N
لبش را زیر دندان میگیرد و سودابه خانم
معصومه خانم
M
A
اندازد با افتخار از پسر تحصیل کرده
خودش را از تک و تا نمیM
E
I
اش دفاع میکند.
A
Y
Nبرای آدم های بی
_حرفا میزنی مرضیه جون! این صحبت
O
سواد و سطح پایین صدق میکنه که برای D
خوش گذرونی
@
میرن اونطرف ،پسرم اگه خودش بخواد بیاد شرکت داروسازی
که توش کار میکنه بهش اجازه نمیدن ،اونقدر درگیر کار و
پروژه های مختلف هست که یادش نمیاد سنی ازش گذشته
و باید تشکیل خانواده بده! در ضمن کسی اگر سر گوشش

بخواد بجنبه همین جا هم فضا براشون زیاد هست و الزم
نیست سفر خارج برن ،یه توک پا تا سر کوچه هم برن کفایت
میکنه!
زن عمو مرضیه عقب نشینی میکند و من فکر میکنم از جواب
منطقی سودابه خانم متوجه طرز فکر اشتباهش میشود.

E
O

_منظورم با آقا پسر شما نبود کلی گفتم ،به دل نگیر سودابه

N
خانم ،به هر حالMکشورهای دیگه در بند عقاید مذهبی ما
A
گم.
نیستن ،به خاطر این میM
E
I
داره و من به خاطر همین
_بله هر کسی عقاید خودش رو
A
Y
دوست دارم پسرم با یکی ازدواج کنهNکه مثل خودمون
O
مسلمون باشه و خدا پیغمبر سرش بشه ،اون D
طرف که دین و
@
ایمون نمیشناسن!

چه کسی گفته بود دین شناسنامه ای ما ایمان با خودش می
آورد؟ مثال مایی که ادعای مسلمانی میکنیم چقدر به

انسانیتی که دین بر آن تاکید دارد نزدیک هستیم؟ از نظرم
آدم ها با هر دین و مسلکی که دارند دین را دستاویزی برای
خواسته هایشان میدانند ،تا جایی که از آن نفعی و آبرویی و
اعتباری میگیرند مسلمان میشوند ،از یک جایی به بعد دین
برایشان حکم اسارت دارد و هر راهی را امتحان میکنند تا از

E
O

زیر مسئولیتش در بروند .گاهی هم از نگاه دین آدم ها را

N

قضاوت میکنند و حکم میدهند و مایه ی سرگرمیشان جور
میشود.

M
A

M

E
I
A

دیگر تحمل شنیدن ندارم و به همین دلیل با اجازه ای

Y
N

میگویم و بلند میشوم ،از اتاق که بیرون می آیم تازه راه

O
D

نفسم باز میشود و آراد را میبینم که دارد از درخت توت باال
می رود.
پله ها را پایین میروم.
_آراد عزیزم مواظب باش ،نخوری زمین.

@

_خاله آسو بیا برات توت بچینم!
به سمتش میروم و لبخندی به رویش میزنم .چند عدد توت
نارنجی رنگ که هنوز نرسیده است را به سمتم میگیرد.
_اینا که هنوز نرسیده!
_ترشن ولی خیلی خوش مزه ان ،بذار االن از اون سیاه ها

E
Oنم ،حیف دستم نمیرسه به اون باال.
برات میچی
N
دستش را رد نمیM
کنمAو همان ها را میگیرم.
M
_دستت درد نکنه عزیزم ،باالEتر Iنرو میترسم بیوفتی.
A
Y
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@
موبایلم زنگ میخورد و درحالی که به سمت اصطبل میروم
تماس را وصل میکنم .
_سالم روژان خوبی؟

_سالم آسو کجایی؟ هنوز خونه عمه گالبی؟
_آره.
_چه خبر؟ عمه گالب خوبه؟
در اصطبل را باز میکنم و بی توجه به بوی نامطبوع آنجا جلو
میروم.

E
O

N

_سالمتی ،خوبه خداروشکر ،االن هم مهمون داره.

M
_مهمونش کیه؟ A

M

E
I
A

_کربالیی و معصومه خانم خونشون هنوز رنگ نشده ،قرار بود

Y
N

شاهرخ رنگ کنه که براش کار پیش اومد ،به خاطر همین

O
مهمون هاشون برای عید دیدنی اومدن اینجاD .
طوفان من را که میبیند سری تکان میدهد.

@

_پس حسابی سرتون شلوغه اونجا ،تونستی با بابات حرف
بزنی؟

دستم روی یال های زمختش می نشیند و نوازششان میکنم،
حالم با یادآوری حرف های پدرم گرفته میشود.
_زدم.
صدای روژان هیجان زده میشود و درون گوشی جیغ میزند.
_پس چرا نمیگی دختر؟ زیر لفظی میخوای؟ خب چی شد؟

E
چی گفت؟Oزود باش بگو دل تو دلم نیست!
N
M
_شرط گذاشتهA .
M
شرط بذارن؟ ببین بابات واسه
_وا؟ معموالً عروس ها بایدE
I
مامان من طاقچه باال بیاد دختر A
بهشYنمیدیم ها!
N
 OمDیکند.
طوفان سرش را پایین میآورد بیشتر برایم ناز
@
_کسی واسه مامانت طاقچه باال نیومده ،واسه من ناز میکنه!
_پس چی ،درست حرف بزن دیگه! آه...

_میگه اول باید تکلیف من روشن بشه بعد خودش زن
میگیره!
_یعنی چی؟
_یعنی اینکه فکر خارج رفتن رو از سرم بپرونم و ازدواج کنم!
_یعنی خوشم میاد عمو صادق تو رو بدجور آچمز کرد،

E
Oاز زیر ازدواج شونه خالی کنی اون رو انداختی
میخواستی
N
Mی! اونم میدونه هدفت چیه که این شرط
جلو که خودت در بر
A
M
و گذاشته.
E
I
Aاخم ریزی روی پیشانی ام
صدای خنده ی تمسخر آمیز روژان
Y
Oن موضوع اصال
 Nای
می اندازد ،کاش میتوانست درک کند با
D
شوخی نکند.
@
_روژان من باید برم ،نمیتونم اینجا بمونم ،دارم دیونه میشم،
هر لحظه فکر میکنم نکنه اون عوضی ها بیان سراغم ،آدرس
خونه رو دارن ،توی خونه همه اش حس میکنم پشت درن و

منتظرن بابا بره که از دیوار بیان تو ...من توی خونه ی
خودمون هم احساس امنیت نمیکنم روژان! به خاطر همین
از هر بهانه ای استفاده میکنم بیام اینجا خونه ی عمه!
_این فکرها چیه میکنی آسو؟ اون آشغال ها از ترسشون
دیگه جرات نمیکنن اونطرف ها آفتابی بشن ،انقدر خودت رو

E
O

آزار نده ،به خدا دیونه میشی میوفتی رو دستمون !

N
Mبرم روژان!
_من باید از اینجا
A
M
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A
Y

N
O

_آره تویی که حتی نمیتونی تنهایی توی خیابون های

D
چه غلطی
خودمون راه بری میخوای بری خارج از کشور@

بکنی؟ اگه میترسی به عمو بگو خونه رو عوض کنه ،برین یه
محله ی دیگه ،چرا راه خودت دور میکنی!

از حزن و اندوهی که صدایم را به لرزه انداخته بود ،حرصم
گرفته بود و از این که روژان شرایط را آنقدر ساده میدید
بیشتر !
_فکر میکنی بابا به همین آسونی از او خونه دل میکنه! اگه
پرسید چرا! چی دارم بهش بگم؟ تازه اگه اون راضی به عوض

E
O

کردن خونه بشه ،خودت هم میدونی مشکل من فقط این

N

نیست ،میخوام برم تا شاهرخ هم فکر منو از سرش بیرون
کنه.

M
A

M

E
I
Aرفتنت چیزی حل نمیشه،
_این راهش نیست ،مطمئن باش با
.N
Yبود
شاهرخ اگه قرار بود جا بزنه تا االن زده
O
Dله به گوشم
صدای پای کسی روی علف های خشک کف طوی
@

میرسد و من وحشت زده هین بلندی میکشم و به عقب
برمیگردم .نگاه ترسیده ام روی مردی کشیده میشود که
کنار در طویله با کنجکاوی من را برانداز میکند ،قلبم از دیدن
او تکان خفیفی میخورد و گوشی از دست لرزانم سر میخورد

و با صدای بدی کف کثیف طویله می افتد ،مرد با خونسردی
جلو می آید و نگاه ترسیده ی من تا جلوی پایم دنبالش
میکند ،کمی شلوار خوش دوختش را از روی زانو باال می
کشد و روی زمین کنار پایم می نشیند و مشغول جمع کردن
موبایل من از روی زمین میشود و من دعا میکنم چیزی از

E
O

حرف هایم نشنیده باشد.

N

کمر راست میکند و جلوی نگاه حیران من دستی به صفحه

M
A

ی موبایلم میکشد.

M

E
I
بترسونمتون!
_ببخشید نمیخواستم
A
Y
Nپی این است که از
موبایل را به طرفم میگیرد و فکر من در
O
D
کی جلوی در طویله ایستاده بود؟
@
_یه خط افتاده روش.
چشم هایم آنقدر گریزان و حیران هستند که جرات باال آمدن
ندارند و

دست لرزانم به سمت موبایل میرود و آن را که میگیرم تند و
دستپاچه با گفتن ببخشیدی از کنارش عبور میکنم.
قبل از اینکه از در بیرون بروم صدایش گام های عجوالنه ام را
متوقف میکند.
_ببخشید قصد فضولی ندارم اما میشه بپرسم کجا میخواین

E
برین؟ O

N

M
A

لب هایم را روی هم میفشارم و سعی میکنم به خودم مسلط

M

شوم .نفس عمیقی میکشم و بدون اینکه برگردم جواب
میدهم.
_ترکیه.

E
I
A

Y
N

O
D

@

و دیگر اجازه نمیدهم سوال بعدیش را بپرسد و از در که بیرون
میآیم نفس لرزانم رها میشود و نسیم خنکی گونه های گُر
گرفته ام را نوازش میکند.

این ترسی که در جانم رخنه کرده بود روز به روز قد میکشید
و تبدیل به درخت تنومندی میشد که تمام وجودم را به
اسارت خود در می آورد و یک روز باالخره من را از پای در
می آورد .
همین که دو قدم از طویله دور میشوم ،نگاهم به شاهرخ که

E
O

از در حیاط با دو کیسه در دست وارد میشود ،می افتد و او

N

هم با دیدن من مکث میکند و نگاهش از روی شانه ی من

M
A

به پشت سرم در رفت و آمد است .

M

E
I
سرم بود را میشنوم و از زیر
صدای قدم های مردی که پشت
A
Y
نگاه سنگین شاهرخ عبور میکنم.
N
O
D
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برای شام بساط جوجه کباب عمه به راه میشود و مسئولیت
کباب ها را به گفته معصومه خانم به عهده ی آرمان میگذارند

که گویا در این کار مهارت بخصوصی دارد ،شاهرخ از ظهر
مشغول رنگ آمیزی نرده ها شده بود و من هم سعی میکردم
به نگاه های پر از اخمش وقتی برای کمک به آرمان میرفتم،
توجهی نکنم .
آرمان در حالی که به آرامی کباب ها را باد میزد ،رو به من
کرد.

E
O

N
چند سیخ آماده است میتونید ببرید.
_آسو خانوم این
M
A
روی پله ها سینی را از M
معصومه خانم گرفتم و پله ها را پایین
E
I
آمدم.
A
Y
N
عمه گالب از پشت
جوجه ها را درون ظرف کشیدم و صدای
O
D
سرم شاهرخ را مخاطب قرار میداد.
@
_پسرم دست و بالت رو بشور بیا شام  ،خسته شدی.
_شما بفرمایید میام عمه جان.

در حال کشیدن سیخ دوم در ظرف بودم که صدای آرمان
درست در یک قدمی ام به گوشم خورد.
_مطمئنی میخوای بری ترکیه؟
صدایش آرام بود اما نگاه هراسان من سوی شاهرخ کشیده
شد ،نمیخواستم تا همه چیز درست نشده است چیزی بداند.

E
O

با دقت برس رنگ را روی نرده های راه پله میکشید .فاصله

N
کردم و رو به رویش قرار گرفتم .شعله های
ام را با او بیشتر
M
A
انداخته بود ،چهره ی استخوانی اش
آتش روی صورتش سایهM
E
I
Aی خونسرد و جا افتاده به
آرامش خاصی داشت ،شاید هم زیاد
Y
نظر می رسید.
N
O
D
_چطور مگه؟
@
سیخ دیگری از جوجه ها را به دستم میدهد.

_خب اگه حمل بر فضولی نباشه ،از صحبت هایی که
ناخواسته شنیدم به نظرم رسید زیاد هم براتون مهم نیست
کدوم کشور باشید!
بی اراده دستی به شالم میکشم و آن را مرتب میکنم ،انگار
که او از همه چیز خبر دارد و من معذب میشوم و اما سعی

E
O

میکنم جسارت از دست رفته ام را بیابم.

N
درموردش حرفی نزنم.
_ترجیح میدم
M
A
Mی میکند و من از این درک باالیش
خیلی محترمانه عقب نشین
E
I
خوشم می آمد.
A
Y
Oی بزنید اصرار
_بله ،اگه دوست ندارید راجع بهشNحرف
نمیکنم ،اما فکر کردم شاید بتونم کمکتون کنمD.
@
گارد گرفتن در مقابل مرد ها این روزها دست خودم نیست
حتی اگر پشت درخواستشان هیچ گونه سؤضنی پیدا نکرده

باشم و قصدشان کمک باشد ،برایم ناخوش آیند به نظر
میرسید.
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_نه ممنون نیازی به کمک ندارم.

E
Oزندگی میکنم ،هر کمکی خواستید میتونید روی
_من آلمان
N
Mدوست حساب کنید ،زندگی توی کشور
من به عنوان یک
A
 Mوقتی یهویی و بدونه هدف بخوای
غریب خیلی سخته خصوصا
E
I
بری.
A
Y
N
رود تا دست های
ی
نگاه زخمی شاهرخ وقتی به سمت حوض م
O
رنگیش را بشوید روی خودم حس میکنمD .
@
_خیلی ممنون از لطفتون.
_آسو جان سفره رو انداختم اگه کباب ها حاضرن بیار بی
زحمت.

با صدای زن عمو مرضیه ظرف جوجه کباب های آماده را بلند
میکنم به سمت پله ها میروم .بی فکر دستم بند نرده های
رنگی میشود و بوی رنگ و تینر چینی به بینی ام میدهد و
دستم رنگی میشود .ناچار سینی جوجه ها را به معصومه خانم
میدهم و برمیگردم تا دستم را بشویم.

E
O

شاهرخ کنار حوض پاچه ی شلوارش را باال زده بود و در حال

N

شستن سر و صورتش بود ،از کنار آرمان که باقی سیخ ها را

M
A

از روی آتش برمیدارد تا باال برود ،میگذرم و کنار حوض می

M

نشینم.

E
I
A

Y
N

شاهرخ حتی نگاهش را هم باال نمی آورد و این کمی آزارم
میدهد ،عین بچه ها قهر میکرد!

O
D

@

هر چه آب و مایع به دست رنگی ام میزنم بی فایده است.
_این چرا پاک نمیشه!
بدون اینکه نگاهم کند جواب میدهد.

_تینر بریز.
از بوی تینر خوشم نمی آمد اما ناچار همان کار را کردم و بعد
با مایع دستم را شستم .بویش را باید چند ساعتی تحمل
میکردم.
_این پسره ی چلغوز چی میگفت؟

E
Oحاال باال آمده بود و من تمام سعی ام را میکردم
نگاه یاغیش
N
M
نافذش زل نزنم.
به چشم های
A
_چیز خاصی نگفتM .
E
I
A
کرد واست؟
ی
_پس دو ساعت اونجا چی بلغور م
Y
N
صدایم گرفته بود ،هنوز نرفته بودم اما می O
دانستمDروزی دلتنگ
@شد.
این حرص خوردن های پر تنش و غیض دار خواهم
_درمورد درس و دانشگاه های اونطرف حرف میزدیم.
لحنش آرام میشود.

_خوبی؟
بلند میشوم بدون اینکه اجازه دهم با نگاه خیره اش حقیقت
را از درون چشم های گریزانم دریابد ،چرخه ی دور شدن آدم
ها از هم ،از همین دروغ های کوچک شروع میشود ،مثال
وقتی کسی می پرسد خوبی؟ و تو آرام زمزمه میکنی خوبم!

E
O

در عین بد بودنت!

N
Mآن را تکرار میکنی و وقتی در تنهایی به
مدام پشت سر هم
A
Mرا نمیشناسی! یک آدم ناشناخته
خودت میرسی دیگر خود
E
I
واقعی خودش هم می ترسد
که نقابش که می افتد از چهره ی
A
Y
بزند ،شبیه دست و پا
 ،ترجیح میدهد در تاریکی دست و پا
N
O
Dشتر فرو می
زدن در یک مرداب ،هر چه بیشتر تالش کنی ،بی
@
روی!
خانه ی کربالیی حسین تماما دوده و سیاه بود و شاهرخ و
آرمان کار رنگ آمیزی آن را از صبح زود شروع کرده بودند،
بابا و عمو شطرنج بازی میکردند و کربالیی با لبخند چایش

را مینوشید و به کری خواندن آن دو نگاه میکرد .عمه گالب
در حال گپ و گفت با میهمان هایش بود و چقدر این دو روز
خوشحال به نظر میرسید که دورش شلوغ بود .بوی آش رشته
ی معصومه خانم کل خانه را برداشته بود ،پیاز داغ و کشک را
روی کاسه آش با دقت تزیین کرده و آنها را بینشان تقسیم

E
O

کردم .سه کاسه باقی مانده را هم باید به خانه ی کربالیی
میبردم .

N

M
A

از پله ها که پایین می آمدم آراد هم به دنبالم روان شد ،فقط

M

E
I
A

چند قدم کافی بود تا وارد خانه ی رو به رویی شوم .آرمان

Y
N

دیوارهای بیرونی را رنگ میکرد و با دیدن ما لبخندی زد.
_به به ،تو زحمت افتادین آسو خانوم.

O
D

جلوتر رفتم و او از روی چهارپایه پایین پرید.

@

_شرمنده کردید خانوم ،خودمون میومدیم ،امروز حسابی
توی زحمت افتادین با این آشی که من هوس کردم! یادم

نمیاد آخرین باری که خوردم کی بوده ،چقدر هم خوش مزه
به نظر میاد ،با کشک و پیاز داغ سفارشی!
_خواهش میکنم ،نوش جان.
آراد برس رنگی را از دست آرمان میگیرد.
_عمو میشه منم رنگ بزنم.

E
O

N

او با خوش رویی سری تکان میدهد.

M
_چرا که نه ،شما همAدر واقع به من کمک میکنید تا من آش
M
بخورم.
E
I
A
 Yروی دیوار میکشد.
آراد با ذوق برس را درون رنگ میزند و
N
O
من وارد هال خالی از وسایل خانه میشوم و بهDدنبال شاهرخ
@
درون هال چشم میچرخانم.
کف هال پر بود و از خاک و گچ و وسایل بنایی.

سرکی به اتاق اول میزنم و او را مشغول رنگ دور پنجره
میبینم .تکه پارچه ای را دور سرش محکم بسته بود تا از
پاشیدن رنگ روی موهایش جلوگیری کند .
_آش میخوری؟
به طرفم چرخید و یک تای ابرویش را باال انداخت .

E
Oویار آش کرده بود من نیستم ،دست شما درد
_اونی که
N
M
نکنه!
A
 Eلبم می آید که سعی میکنم
Mروی
لبخندی از این حسادتش
I
A
پنجره صحبت های آرمان را
آن را محکم بگیرم .از پشت
Y
N
شنیده بود .
O
D
@سفید و
طبق معمول دکمه های پیراهنش باز بود و رکابی
سینه ی عضالنی اش را به نمایش گذاشته بود .
_چرا بچه شدی؟ این چه حرفیه؟
برس رنگ را محکم و با حرص روی دیوار میکشد.

_خودت رو به اون راه نزن آسو ،خوب میدونی دارم از چی
حرف میزنم
_منظورت چیه؟
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E
Oن پسره به پر و پات می پیچه ها؟ !
_چرا هی ای
N
M
طاقچه میگذارم و خودم را به کوچه ی
ی
کاسه ی آش را رو A
دیگری میزنمM .
E
I
A
_یعنی چی به پر و پام می پیچه؟
Y
N
O
عصبی براق میشود به سمتم .
D
@
_خودت و زدی به خنگی یا واقعا خنگ هم شدی؟ پسره داره
راست راست جلو من بهت نخ میده اون وقت منه یالغوز
وایسادم نگاه میکنم و انتظار داری ادای آدم های بی رگ و
دربیارم!

صدای غیض دارش از کنترل خارج میشود و من انگشت اشاره
ام را به معنای سکوت جلوی صورتم میگیرم.
_زشته شاهرخ صدات و بیار پایین خواهش میکنم! میشنوه!
جلوتر می آید و پشت من به دیوار برخورد میکند.
_بذار بشنوه ،اصال بذار بدونه بی صاحاب نیستی و بره رد

E
 Oهم روی اعصاب قاراشمیش من خط نندازه !
کارش! انقدر
N
M
محافظه کارانه ی خودم بیرون می آیم و
من هم از این حالت A
Eی جواب میدهم.
Mغلیظ
اخم های تندش را با اخم
I
Yمن فقط بابام بوده!
Aیار
_تا جایی که یادم میاد صاحب اخت
N
O
ملتهبش به پوستم
در صورتم براق میشود و هرم نفس های D
@
میخورد.
_می خاری نه؟!
سرم را کج میکنم تا فاصله ی بیشتری ایجاد شود و عصبی
اسمش را صدا میکنم.

_شاهرخ!
_شاهرخ و کوفت ،فکر کردی نفهمیدم پچ پچ های معصوم
خانوم و نگاه های زیر چشمی این پفیوز روت چه معنی میده!
فکر کردی انقدر خرم که این چیزا حالیم نیست! نکنه بدت
نیومده ازش ها؟ حالم خوب نیست و این چیزا بهونه است،

E
O

داری منو بازی میدی؟ با دست پس زدن و با پا پیش

N

کشیدنات برای چیه؟ میخوای صبر منو چُرتکه بندازی؟!

M
A

M

نفس هایش پوستم را مورمور میکند و لرز خفیفی به تن یخ

E
I
نزدیکی بی فاصله دارد بهم
زده ام می اندازد ،حالم از این همه
A
Y
میخورد و سرش را بیخ گوشم میبرد.
N
O
_یا شاید هم دوست داری منم بیام تو بازیت !D
@
میخواهم تکان بخورم که آن یکی دستش را هم به دیوار
میزند و راهم را سد میکند ،حاال بین حصار دست هایش
گیر افتاده ام و راه گریزی ندارم.

اگر از آبرو ریزیش نمیترسیدم ،اگر نمیترسیدم کسی آن
بیرون صدایم را میشنود قطعاً این سکوت وهم زده را از خود
نشان نمیدادم .بیخ گوشم با لحنی حریص و پر عتاب نفس
میزند.
_اگه اینطوریه بگو ،منم بلدم چطوری بازی رو به نفع خودم

E
O

تموم کنم.

N
Mبه رعشه می افتد و سرم با ترس و وحشت
تنم از نیش کالمش
A
Mپرت میکنم که به بازویش برخورد
چنان محکم به سمت دیگر
E
I
Aایستادن ندارند ،او خوب
میکند و پاهایم دیگر تاب و توان
Y
جلوگیری کند .صدای
میداند چطور از آوار شدنم روی زمین
N
O
Dم را روی هم
تپش های بی امان قلبم دیوانه ام می کند و لبهای
@
فشار میدهم تا جیغ نزنم .کاش میفهمید با این کارش خود
را از چشمم می اندازد ،کاش میدانست من از این بی فاصلگی
بیزارم.
_خواهش میکنم برو کنار.

دستش محکم دور کمرم حلقه میشود و من فاصله ام را با
چشم های تهدیدگری که داشت نزدیک و نزدیک تر میشد،
بیشتر میکنم و سرم را روی بازویش به عقب میکشم ،حاال
هر کسی ما را در این وضعیت ببیند قطعاً یک عاشقانه ی پر
شور به ذهنش خطور میکند و این در حالی بود که صدای

E
O

پای کسی امید به قلب هراسانم سرازیر میکند تا رها شوم از

N

حصاری که به اجبار دور تنم پیچیده بود.

M
A

عمدا سرش را نزدیک تر میآورد و لب هایش را مماس با لب

M

E
I
A

های نیمه بازم میکند .مطمئن بودم این کار را نمیکند و

Y
N

فقط داشت تهدید میکرد ،آنقدر میشناسمش که از نگاه

O
خشمگین اش جز تهدید چیزی نمیخوانمD .

@
_برو کنار خواهش میکنم ،تو مثل داداشمی شاهرخ تو رو

خدا بفهم...

نگاهش به رنگ خون میشود و رگ های قرمزی درون
سفیدی چشم هایش را ترسناک میکند ،از ترس در خودم
جمع میشوم و او با عتاب می غرد.
_داداش و مرگ ،داداش و درد بی درمون ،یه بار دیگه این
کلمه رو زبونت بچرخونی من میدونم تو !

E
O

پیشانیش رگ کشیده بود و اخم هایش وحشتناک بود ،انگار

N
تلنگر بود تا طغیان کند .
که منتظر یک
M
A
_من بی شرف واسه توM
داداش نمیشم آسو ،اینو بکن تو اون
E
I
تکرار کن تا جا بیوفته برات،
مخ المصبت ،اون قدر با خودت
A
Y
Nیچ رقمه تو کتش
من شاهرخم ،پسر عموی پفیوزت که ه
O
Dیا طور دیگه
نمیره خواهر برادری ،من میخوامت آسو حالیته؟
@
ای بهت حالی کنم؟

چشم هایم به سوزش می افتد و تنم از ترس میخواهد با دیوار
یکی شود.

_آرومتر االن یکی میشنوه زشته شاهرخ ...یه عمر با هم بزرگ
شدیم ،توی یه خونه زندگی کردیم ،همیشه پشتم بودی و از
وقتی مامانم مرد ،مامانت برام مادری کرد...
صورتش هر لحظه بیشتر از خشم به کبودی میزد و حرفم را
کالفگی برید.

E
O

_این مزخرفات رو از کجات در میاری که منو آتیش بزنی
آسو؟

N

M
A

M

_باور کن راست میگم من مثل داداشم دوس...

E
I
A

قبل از اینکه جمله ام را تمام کنم روی لب های نیمه بازم لب

Y
N

O
D

میزند و سایش آزار دهنده و ویران کننده به وجود می آورد

@

که از هزاران بوسه دیوانه کننده تر بود و لبش روی لب هایم
تکان میخورد.
_این چرندیات رو بار منه بی همه چیز نکن وقتی اینجوری
تو بغلم گیری و دارم با دل و دینم میجنگم برای داشتنت،

کدوم داداش بی شرفی دلش میره واسه خواهرش؟! میخوای
بگی منه لعنتی ،بی ناموسم؟!
حال خرابم و پاهایی که دیگر نایی برای ایستادن ندارند را
درک نمیکند و در کسری از ثانیه من را با یک بوسه ی
ناگهانی ،تند و حرصی کنج لب هایم رها میکند و عقب گرد

E
O

میکند .به چشم های پر آبم نگاه نمیکند و پشت به من

N

چنگی به موهایش میزند.

M
A

M

_حاال دیگه عمرا بتونی منو مثل داداشت بدونی!

E
I
Aین آوار میشوم ،لب هایم
تکیه به دیوار سر میخورم و روی زم
Y
Nپس از دیگری روی
به گزگز افتاده بود و قطره های اشک یکی
O
گونه های داغم رد می اندازد و او با گام هایی D
شتاب زده از در
@

بیرون میزند.

گلویم از هق هق های فرو خورده ام متورم شده بود و مشتم
محکم روی لب هایی چسبیده بود که هنوز جای آن بوسه
رویش گرم بود و تازه.
دلم برای خودم میسوخت و هیچ حسی بدتر از این نبود که
آدم برای خودش دل بسوزاند ،برای دلی که سال ها در

E
O

رویاهای دخترانه اش اولین هایش را با خود مرور میکند،

N

اولین تجربه ی بوسه ی من ،تجربه ای مرگ آور بود که لذت

M
A

بوسیده شدن را بر من حرام کرده بود ،اولین های من کابوس

M

E
I
A

شبانه روزم شده بود و داغ بر لب هایم نهاده بود تا دیگر جرات

Y
N

رویا پردازی های دخترانه نداشته باشم! جرات این که در

O
D

انتهایی ترین پستوی دلم به خودم اعتراف کنم آن بوسه ی

@

حریصانه ی دقایقی پیش چندان هم بد نبود! و حتی تصور
تکرار دوباره اش را قدغن کنم برای خودم و دلم و تقدیرم.
تن بی جان و بی رمقم را به سختی از روی موزاییک های
کثیف تکان میدهم و با تکیه بر دست لرزانم از جا بلند

میشوم ،به سینی آشی که روی طاقچه دست نخورده باقی
مانده بود چشم میدوزم.
تازه میفهمم چقدر برایش عذاب آور بود این که برادر خطابش
کنم! آنقدر که همه ی حریم ها را با خشم و عصیان پاره کند
و به من بفهماند برادرم نبوده و نیست .نمیداند تا چه حد

E
O

دارم جان می کنم خودم را به حماقت بزنم و نامش را بگذارم

N

احساس خواهر برادری تا از من دور شود!

M
A

M

سینی را برمیدارم و از اتاق بیرون میزنم ،راهم را به سمت

E
I
نک ظرفشویی مقداری آب
آشپزخونه کج میکنم و جلوی سی
A
به صورتم می پاشم تا این التهاب Y
 Nکاسته شود .با پر
درونم
O
 Dرا میگیرم،
شالم قطرات آبی که روی صورتم بازی میکنند
@
نفسی تازه میکنم و سعی میکنم طوری نشان دهم که هیچ
اتفاقی نیافتاده است ،از در هال که بیرون میزنم نگاهم را
درون حیاط به هم ریخته و اسباب و اثاث معصومه خانم
میگردانم ،آرمان در حال صحبت با آراد بود و نگاهش لحظه

ای در چشم هایم قفل شد و من خیلی عجوالنه نگاه گرفتم و
بدون معتلی از خانه خارج میشوم ،دلم نمیخواست من را
اینگونه پریشان ببیند .هر چند که بعید میدانم صدایمان را
نشنیده باشد.
راه سرباالیی کوچه را گرفتم و به سمت تپه های باالی ده قدم

E
O

برداشتم ،دیدن غروب آفتاب سرخ فام یکی از سرگرمی های

N

من در این روستا شده بود ،انگار که طبیعتش با آدم حرف

M
A

میزند و هر چه درد و دل داری به دست باد میدهی تا با

M

E
I
A

خود ببرد .همین که کوچه ی سراشیبی را پشت سر میگذارم

Y
N

و دشت گلهای شقایق پیش چشم هایم میرقصید ،قامت

O
D

شاهرخ تکیه بر تک درخت روی تپه قدم هایم را متوقف
میکند .

@

کاسه ی آش هنوز درون دستم بود و جسارت قبل را در خودم
نمیدیدم تا آن را به صاحبش برسانم ،گلناز از خم کوچه ی

مجاور دست در دست برادر کوچکش عبور میکند من گام
هایم را به آن سمت هدایت میکنم.
_گلناز.
سرش را به عقب برمیگرداند و جواب لبخندش را با لبخند
میدهم.

E
 Oخوبی؟
_سالم آسو،
N
M
_سالم عزیزمA .

M
نزدیکتر میروم و کاسه ی آشEرا Iبه سمتش میگیرم.
A
نگاهی به رنگ و لعاب آش که میYاندازد چشم های برق
N
O
میزنند.
D
_وای دستت درد نکنه ،قبول باشه نذرتون@ .
_نذری نیست ،اما سهم تو بود.
گل از گلش میشکفد.

_آش نطلبیده مراد!
میهمان های معصومه خانم بعد از شام قصد رفتن میکنند و
این در حالی بود که عمو و زن عمو مرضیه هنگام غروب به
خاطر بهانه گیری آراد رفته بودند ،شاهرخ هنوز در خانه ی
کربالیی مشغول رنگ آمیزی بود و نیامدنش حتی موقع شام

E
O

بی ربط به اتفاق ظهر نبود .

N
Mآن اتفاق نمی دیدمش به طرز عجیبی
از این که پس از
A
Mهنوز نمیدانستم باید چگونه با او
احساس رضایت میکردم،
E
I
زودتر راضی به رفتنم میشد.
برخورد کنم و کاش پدرم هر چه
A
به رسم میزبانی تا جلوی در سودابه Y
خانمNرا بدرقه میکنیم و
O
پدرم به شوخی روی شانه ی آرمان میزندD .
@
_حیف که وقت نشد با هم یه دست دیگه شطرنج بزنیم تا

ببینم چند مرده حالجی !
آرمان متواضع لبخندی میزند.

_قطعا به پای شما که نمیرسیم آقا صادق.
_انشاهلل همین روزها برای امر خیر مزاحمتون میشم و خوب
عیارش رو می سنجی آقای صبوری!
این را سودابه خانم با ذوقی مادرانه وقتی من را نگاه میکند،
میگوید و من مبهوت خیره ی لب های پدرم میشوم تا جواب

E
O

درخوری بدهد.

N

M
A

پدرم با احترام دستی به ریش جوگندمی اش میکشد.

M

_انشاهلل قدمتون روی چشم.

E
I
A

Y
N

نگاه آرمان هم کم از شوکی که به من وارد شده بود ،ندارد .

O
D

خیلی زود دست پدرم را میفشارد و با اجازه ای میگوید و از

@

آن فضایی که یقیناً برای او هم سنگینی میکند دل میکند
و به سمت ماشین میرود.
سودابه خانم برای بار دوم من را به بهانه ی خداحافظی در
آغوش میگیرد و گونه ام را میبوسد.

_خداحافظ دخترم ،خیلی زحمت دادیم.
آنقدر در شوک جواب پدرم هستم که بعید میدانم صدای
خواهش میکنم زیر لبی که زمزمه میکنم را سودابه خانم
شنیده باشد.
سوار ماشین میشود و خیلی زود از پیچ کوچه عبور میکند

E
O

و من سر جای خودم خشکم زده بود که

N

M
A

لبخند معنی دار معصومه خانم من را از شوک در می آورد.

M

_آسو جون بریم داخل دختر رفتن!

E
I
A

Y
N

نگاهم روی در خانه ی کربالیی ثابت میشود و افکارم حوالی
آن سوی دیوار پرسه میزند.
_بریم داخل باباجون؟

O
D

@

بی حرف نگاه میگیرم و به دنبال بابا وارد خانه میشوم ،بابا به
سمت عمه گالب که روی تخت سنتی کنار راه پله نشسته بود
میرود و من نیز کنار حوض می نشینم و دستم را درون آب

خنک حوض تکان میدهم و به موج های ایجاد شده درون
آب زل میزنم .صدای بابا که عمه را مخاطب قرار میدهد ،به
گوشم میرسد.
_خانواده ی خوبی به نظر میرسیدن.
عمه میان توت خشک های درون قندان دست میبرد و به

E
O

دهان میگذارد.

N

M
A

_زن مهربونی بود ،طفلک دست تنها بچه هاش رو بزرگ کرده
و به ثمر رسونده.

M

E
I
A

بابا هم لیوان چایی را برمیدارد و لبی تر میکند.

Y
N

O
D

_واقعا سخته ،درکش میکنم ،تنهایی بد دردیه ،خصوصا برای

یه زن که بخواد از پس مشکالت چند تا بچه بربیاد@.
_تنهایی زن و مرد نمیشناسه صادق جان !

_درسته ،اما گاهی نشدنیه ،گاهی آدم مجبور میشه تنهایی
رو انتخاب کنه تا کمتر آسیب ببینه ،شاید اون زن با چند تا

بچه ی قد و نیم قد اگه ازدواج میکرد مشکالتش بیشتر از
قبل میشد!
عمه مقداری از چایش را درون نعلبکی میریزد و قبل از اینکه
میل کند رو به بابا جواب میدهد.
_زندگی مثل یه پل قدیمی میمونه ،به این فکر نکن وقتی

E
O

تنهایی و از روش میگذری دیرتر خراب میشه ،به این فکر کن

N
Mهست دستت رو بگیره و بکشه باال.
وقتی افتادی کسی
A
 Mبی آنکه متوجه دلخوری من از
بابا پا روی پا می اندازد و
E
I
Aدهد.
خودش باشد ،رو به عمه جواب می
Y
 Oمیزد!
Nزها
_یه حرفایی هم درمورد امرخیر و این چی
D
@بابا رشته
عمه گالب با وقت شناسی و آگاهانه اجازه نمیدهد
ی کالم را از دستش خارج کند.
_اون بماند به وقتش صادق جان ،االن سر صحبت من با
خودت بود ،کی میخوای دست بجنبونی؟! دیگه مویی سفید

کردی ،اول باید فکری به حال خودت بکنی که داری پیر
میشی و دو صباح دیگه با رفتن آسو تنها تر هم میشی.
دلم کمی از این جواب خردمندانه ی عمه خنک میشود و
نگاه سوالی بابا سوی من کشیده میشود .قبل از اینکه چیزی
بگوید شانه ای باال میاندازم.

E
O

_به خدا من بی تقصیرم! من چیزی به عمه نگفتم.

N

M
A

عمه گالب مداخله میکند و نگاه شماتت بار بابا را از روی من
به آن سو میکشد.

M
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_اونطوری دخترم و نگاه نکن صادق ،اگه هم چیزی گفته
باشه از روی فهم و شعورش گفته.

Y
N

O
D

@

_هیچ میدونی همین دختری که داری سنگش رو به سینه
میزنی چه تصمیمی برای خودش گرفته؟
نگاه سوالی عمه حاال من را نشانه میرود و سرم پایین می
افتد و بابا دلخور ادامه میدهد.

_میخواد بره خارج ،برای همین دلش واسه باباش سوخته
که از تنهایی درش بیاره!
_بابا! من...
اجازه ی اعتراض به من نمیدهد.
_تو چی؟ ها؟ چطوری فکر کردی و دو دوتا چهارتا کردی که

E
O
زندگیت نقشی نداشته باشه! اصال فکر کردی من
بابات توی
N
M
کنم؟ اگه میخواستم زن بگیرم تا حاال گرفته
بدون تو چیکار
A
بودم ،الزم نبود تو برای M
بابات آستین باال بزنی !
E
I
لحنش رنجیده خاطر بود و تمامAغم عالم را به دلم سرریز
Y
N
میکند.
O
D
@اگه شما
_بابا این موضوع اصال ربطی به رفتن من نداره ،من
اجازه ندید نمیرم جایی.

نگاه عمه گالب روی من طوالنی میشود و من جرات نگاه
کردن به آن آبی های زاللی که انگار به عمق وجودم نفوذ
میکند را ندارم.
_صادق جان در هر صورت آسو تا آخر عمر پیش تو نمی
میونه ،باید بره دنبال زندگیش .

E
O

از این که سوالی نمی پرسد و چیزی به رویم نمی آورد احساس

N
مطمئنم قصد دارد در زمان دیگری گوشم
راحتی نمیکنم و
M
A
را بپیچاند.
M
E
I
عمر کنار خودم نگهش دارم،
_من هم نگفتم میخوام تا آخر
A
Y
Nخواد با ندانم کاری
خوشبختی آسو تنها آرزوی منه و دلم نمی
O
آینده اش را خراب کنه ،این همه خواستگار D
خوب داره ،بچه
@

نیست که من بخوام براش تصمیم بگیرم ،تا االن انتخاب رو
گذاشتم به عهده ی خودش ،اما نمیتونم اجازه بدم تک و تنها
بره دیار غربت.

_تو حرص نخور صادق جان ،خودش هم گفت اگه راضی به
رفتنش نباشی این کار و نمیکنه ،پس نگران نباش دخترت
بیخ ریش خودت نشسته جایی هم نمیره ،فقط دلش میخواد
باباش و تو رخت دامادی ببینه.
و خودش برای عوض کردن جو سنگین بینمان میخندد.

E
O

_دختر هم دخترهای قدیم!

N

M
A

با صدای باز و بسته شدن در حیاط دلهره ای عجیب به جانم

M

رخنه میکند و دست و دلم میلرزد.

E
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صدای نزدیک شدن قدم هایش را میشنوم و نگاهم میخ

Y
N

O
D

میشود به ماهی های قرمز بازیگوش درون حوض.
_خدا قوت پسرم.

@

_خسته نباشی شاهرخ جان.
ممنون خسته و کم رمقی در پاسخ به عمه و بابا میدهد و
سنگینی نگاهش را چند ثانیه ای روی شانه هایم حس میکنم

و وقتی از کنارم میگذرد تازه جرات سر بلند کردن پیدا میکنم
و از پشت قامتش را از نظر میگذرانم .به سمت راه پله میرود
و نگاه من بی اختیار دنبالش کشیده میشود .
_خب چی میگی؟ همین آخر هفته خوبه با مرجان خانوم
صحبت کنم؟

E
O

با صدای عمه نگاهم را از دری که پشت سر شاهرخ بسته شده

N
Mبابا خیره میشوم که مستأصل ابروی پر
بود میگیرم و به
پشتش را می خاراندA.
M
E
I
_نمیدونم واال ،چی بگم!
A
Y
_صادق جان ماشاال سنی ازت گذشتهN ،
Oخام و بی تجربه
جوون
D
@یگیری
نیستی که انقدر سبک سنگین میکنی و استخاره م
یا حجب و حیا نذاره حرفت رو بزنی ،بگو چی تو فکرت میگذره
که انقدر دست دست میکنی؟

بابا سکوتش طوالنی شد و در فکر فرو رفته بود ،نگاه عمه
منتظر جواب بود او نمیتوانست بیش از این مکث کند.
_تا خیالم از بابت آسو راحت نباشه نمیتونم هیچ تصمیمی
بگیرم.
_آسو رو بسپر به من ،کار خودت رو بکن و آخر هفته میای

E
O

منو میبری به امید خدا با مرجان حرف بزنم.
_آخه...

N

M
A

M

_آخه نداره ،همین که گفتم ،مرد گنده انگار دفعه اولشه

E
I
A

میخواد زن بگیره هی استخاره میکنه!
Y
N

O
D

لبخندم مخلوط با بغض بود ،این اقتدار عمه گالب را دوست

@

داشتم ،وقت شناس بود و نکته بین ،میدانست کجا باید حکم
دهد و راه اعتراض را با تحکم خاص خودش ببندد.
ساعت از نه شب گذاشته بود و ما هنوز از خانه هم بیرون نزده
بودیم و کوروش مدام تماس میگرفت که زودتر خودت را

برسان .کت تک رنگ مشکی روی پیراهن و شلوار کرم رنگم
می پوشم و میان راهرو ورودی مکث میکنم.
_مامان خانوم نیومدی من رفتم خوددانی.
_دو دقیقه صبر کن بچه ،چه خبره انگار شیش ماهه به دنیا
اومدی!

E
Oپوشیدن کفش هایش بلند بلند میخندد.
آراد در حال
N
M
ماهه به دنیا اومدی یعنی چی؟
ش
_عمو شاهرخ شی A
M
شود Iو حاج بابا با همان تبسم
من اخم هایم نرم تر می E
A
همیشگی جواب آراد را میدهد.
Y
N
Dی عجله داره
Oکار
_یعنی این که این عمو شاهرخ شما واسه هر
@
بابا جون ،حتی واسه به دنیا اومدنش هم عجول بوده.
_بابایی پس منم مثل عمو شاهرخ شیش ماهه به دنیا اومدم
دلم میخواد زودتر بریم عروسی .
مامان چادرش را تند تند اتو میکند و غر میزند.

_وروجک تو هم رفتی تو تیم اینا؟ از صبح دارم برای شماها
رخت و لباس آماده میکنم ،حاال نمیذارید خودم چادرم رو
اتو کنم؟
آراد پا میکوبد و نق میزند.
_مامان مرضی دیر شد دیگه ،عمو کوروش قول داده برام از
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این فشفشه رنگی ها بخره ،زود باشین دیگه.
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مامان مرضی اتو را از پریز میکشد و یا علی گویان بلند
میشود.
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_برین توی ماشین منم االن میام دورت بگردم.
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پاشنه ی کفشم را باال میکشم و بدونه این که سر و وضع

@

خودم را درون آینه برانداز کنم از در بیرون میزنم ،آراد برای
بستن بند کفش هایش به مشکل خورده بود ،کنارش می
نشینم.
_بده برات ببندم شازده.

_مامانی بهم یاد داده ولی نمیدونم چرا نمیشه.
بند کتونی هایش را در دست میگیرم و با حرکتی آرام به او
یاد میدهم.
_اینجوری نگاه دستم کن ،اول این دوتا بند رو دوال میکنی،
بعد میذاری روی هم دیگه و یه گره میزنی ،حاال اون یکی رو
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ببند ببینم یاد گرفتی.
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بندهای کتونی سفیدش را که برای عید خودم برایش خریده

M

بودم را همانطور که گفته بودم به روی هم گذاشت .
_اینجوری؟
_آره.
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وقتی خیالم از کفش های او راحت میشود بلند میشوم و از
پله ها سرازیر میشوم ،آراد هم به دنبال من روانه میشود.
ماشین را از پارکینگ مسقف بیرون میآورم و جلوی در منتظر
آمدن مامان و بابا میشویم ،پس از دقایقی کالفه کننده

باالخره مامان مرضیه با زور بابا از در خانه بیرون می آید و با
عجله چادرش را روی سرش می اندازد و غرغر میکند.
_ای بابا حاجی نذاشتی درست خونه رو چک کنم یه وقت
شیر گاز و باز نذاشته باشم!
_خودم چک کردم برو سوار شو تا داد پسرت رو در نیاوردی،
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میبینی که حالش میزون نیست.
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وقتی سوار میشوند حرکت میکنم و کالفه از این که در این

M

چند روز نتوانسته بودم جواب سواالتی که مثل خوره به جانم

E
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 Aمیزنم و از کوچه خارج
افتاده بود را از روژان بگیرم راهنما
Y
میشوم .امشب هم قرار بود بعد از مراسمNبه ماه عسل بروند و
O
D
من قطعا تا زمان برگشت شأن طاقت نمی آوردم.
@
آراد روی صندلی پشتی بند نمیشود و خودش را از بین دو
صندلی جلو میکشد.
_بابایی؟

_جانم؟
_مامان منم که میخواد با عمو ...
من را نگاه میکند و انگار که متوجه حرفش شده باشد ،سرش
را تند تند تکان میدهد.
_نه...نه...مامان منم با اون آقا خسرو قمرساق عروسی کنه ،ما

E
 Oمیریم عروسیش؟
هم اینجوری
N
M
_آراد!
A
M
مامان مرضی معترض صدایشEمIیکنند و مشت های من دور
A
قفل میشود .صدای حاج
فرمان محکم میشود و فکم روی هم
Y
N
بابا با مکثی طوالنی باال می آید.
O
D
@
_الاله االاهلل نه پسرم ،ما نمیشه بیایم.
لحن بابا گرفته بود و سنگینی داغ شهریار را روی دلش آشکار
میکند.
مامان مرضیه از پشت آراد را روی صندلی مینشاند.

_بشین سر جات پسرم ،خطرناکه.
و زیر لب بغض دار و دل شکسته نجوا میکند.
_الهی مادر برات بمیره و این روزها رو نبینه ،بچه ام چه
میفهمه این چیزا رو! باباش و که ندیده! جوون نازنینم رو به
روز سیاه نشوندن و حاال میخواد داریه و دمبک بزنه! البد ما
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هم باید بریم شاباش بهشون بدیم!
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لب هایم را محکم روی هم فشار میدهم تا ناسزایی که پشت

M

لب هایم آمده بود را بیرون نکنم!
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_مرضی خانوم ،جلوی بچه مراعات کن ،اون هر چی که باشه
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مادر نوه ی ماست و احترامش واجبه.
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_چه بی احترامی کردم حاجی؟ دروغ گفتم مگه؟ یادت نیست
بچه ام چه عذابی کشید تا زندگیش رو نگه داره؟ یادت نیست
وقتی آرزو رفت چه به روز شهریارم آوردن؟ دهن منو وا نکن
حاجی !

_آروم باش خانوم ،االن وقت این حرفهاست؟ چرا اوقات
خودت رو ما رو با این چیزا تلخ میکنی؟ مثال داریم میریم
عروسی!
_خودت هم میدونی که من دلم به این مجالس خوش نیست
حاجی ،اگه میام فقط به خاطر مرجان خانومه و گرنه منو چه

E
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به عروسی رفتن بعد پسرم!

N
در سکوت پایین میدهم تا از خفگی که
شیشه ماشین را
M
A
خالص شوم ،باد با شدت میان موهایی
گریبانم را گرفته بود M
E
I
Aزمان به خرج نداده بودم،
که خیلی هم برای درست کردنشان
Nین تنها چیزی بود
Yوا
میوزید و حالت آنها را به هم میریخت
O
Dت را داشت،
که در میان هجوم افکار پر تنشم کمترین اهمی
@
اگر به خاطر سعید نبود ،هیچ حوصله ی رفتن این میهمانی
را نداشتم.
با رسیدن به خانه ی پدری سعید که سر درش با ریسه های
رنگی تزیین شده بود به سختی جای پارک پیدا میکنم و پس

از پارک کردن ماشین پیاده میشویم .درهای ماشین را با
ریموت قفل میکنم و صدای موزیک بلندی که پخش میشد
و در کل محل میپیچید .
به همراه خانواده از میان همهمه ی میهمان های جلوی در
وارد میشویم .
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اولین نفری که به استقبال ما می آید پدر سعید بود .پس از

N
Mفراوان ما را به سمت میز خالی راهنمایی
احوالپرسی و تشکر
A
سه نورانی بود و صدای موزیک آنقدر
میکند .حیاط خانه با ریM
E
I
 Aبیشتر در هم میبرد .
شدت پیدا کرده بود که اخم هایم را
Y
N
یی که وسط حیاط
مجلس چندان شلوغ نبود اما جوان ها
O
همراه با صدای بلند موزیک پایکوبی می D
کردند و جیغ
@
میکشیدند کل محله را روی سرشان گذاشته بودند ،سعید
هم آن میان روی دست چند جوان باال و پایین میشد .مامان
مرضیه برای عرض تبریک از روی صندلی بلند میشود و بابا

هم دقایقی بعد به جمع هم سن و ساالنش می پیوندد که عمو
صادق هم میان آنها بود.
آراد از لحظه ی اول ورود کوروش را پیدا کرده بود و دودهای
رنگیش را با هیجان کودکانه به هوا می برد.
کوروش از دور با دو لیوان پایه بلند نوشیدنی به سمتم می
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آید و نگاه من میان جمعیت به دنبال دختری بود که این

N
معادالتم را به هم ریخته بود .کوروش لیوان
روزها تمام
M
A
طرفم هول میدهد.
نوشیدنی را روی میز بهM
E
I
نشستی؟ پاشو یه تکونی به
_باالخره تشریف فرما شدی؟ چرا
A
Y
N
خودت بده! انگار عروسی رفیقته ها!
O
D
تیز نگاهش میکنم.
@
_پاشم برات قر بدم؟ برو بابا دلت خوشه!
_چته داداش چرا دمقی؟ کوک نیستی انگار؟
_چیزی نیست! حوصله ی این جنگولک بازی ها رو ندارم.

_یه امشب اون اخم های سمج رو باز کن جون مادرت! بذار
خوش باشیم.
_خوش باش دادا ،مگه جلوت رو گرفتم!
_نمیخوای بگی چی شده؟
_نه.
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آب پرتقالش را مزه میکند.

M
_قربون دهنت کهAخیلی شیک و مجلسی دهن آدم رو
سرویس میکنه ! M
E
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Y
خودم باشم ،میبینی که
_کوروش یه امشبه رو بذار به حال
N
O
.
حالم خوش نیست ،پس بیخیال شو سر جدتD
@
_تو که هر شب وضعت همینه برادر من! کال با یه مَن اخم به
دنیا اومدی! میگم به خاطر سعید یه ذره باز کن اون اخم ها
رو ،شب دومادیش رو زهرش نکن خدایی.

شانه ای باال می اندازم و همین که سرم را به سوی جایگاه
عروس و داماد میچرخانم ،می بینمش ،داشت با روژان صحبت
میکرد .کوروش وقتی نگاه خیره ام را میبیند رد آن را دنبال
می کند و پوف کالفه ای میکشد.
_نفهمیدی مشکلش با تو چیه؟

E
O

_کاش مشکلش من بودم! دردم اینه که دردش من نیستم!

N
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A
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نگاهم روی لباس مشکی بلندی که به تن داشت چرخ
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میخورد ،چین های زیادی داشت و با وجود این که تنگ و

@

چسبان نبود ،انگار بسیار دقت کرده بود تا پوشیده ترین
لباسش را انتخاب کند ،اما با هر قدمی که برمیداشت نگاه من
را به دنبال خودش میکشید ،همچون آهنربا افسار دل بی
صاحب من را به هر سویی که میخواست میبرد.

به سمت انتهایی ترین میز درون حیاط میرود و پشت شاخ و
برگ درخت ها جایی که در تیر رس هیچ کس نبود ،می
نشیند.
سعید هیجان زده از پایکوبی میان جوانان فارغ میشود رو به
رویم قرار میگیرد و خط نگاهم را میشکند.
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_به به داداش شاهرخ خودم ،آقا یه وقت زحمت نکشی اصال

N
Mستم جون تو! عروسیت جبران کنم برات!
راضی به زحمتت نی
A
Mهمه مردم داداش دارن ما هم خیر
االن وقت اومدن بود آخه؟
E
I
سرمون داداش داریم! بازم به مرامAکوروش که امشب نذاشت
دست تنها باشم و کلی کمک کردY ،
 Nحاال که اومدی یه
حداقل
O
تکونی به خودت بده بابا.
D
@

_سعید جان حضرت عباسی امشب چیزی زدین؟ یه خورده

انگار دوزش باال بوده! المصب کی دیدی من عین دخترا قر
بدم که امشب دوتایی تون از من نی ناش ،ناش میخواین؟

کوروش پر صدا به خنده می افتد طوری که حواس میهمان
های چند میز اطرافمان به این سو کشیده میشود.
_حاال یه امشب هزار شب نمیشه شاهرخ خان ،واسه خاطر
رفیقت پاشی قر بدی!
از جا بلند میشوم و زیر چشمی میهمان ها را نگاه میکنم و
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خفه میغرم.
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_نه انگار راست راستکی امشب توی این آب پرتقال ها

M

ویسکی میسکی ریختین که اینطوری شاد میزنین !
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هر دو میخندند و من از آنجا دور میشوم ،صدای موزیک
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روی مغزم راه میرود و کاش هر چه زودتر خفه اش میکردند

@

و شام را سرو میکردند .به سمت در خروجی میروم و هر چه
میخواهم نگاهم را کنترل کنم تا به جایی که آسو نشسته بود
کشیده نشود انگار که از مغزم فرمان نمیگرفت .تنها نشسته

بود و سرش را روی میز گذاشته بود ،شاید به خاطر مهیا کردن
سور و ساط عروسی دختر خاله اش خسته به نظر میرسید!
دلم بی خود و بی جهت هوایی میشود سمت و سوی آن
بوسه ی ناگهانی و خانه ی کربالیی حسین!
حتی با یادآوری آن لحظه تنم گُر میگیرد و ول وله ای عجیب

E
O

به جانم می نشیند! با این که حرمت شکسته بودم و تمام این

N
چند شب خودم راMلعن و نفرین کرده بودم اما ته دل بی مروتم
A
آن لحظه ی نابی که به زور و اجبار
غنج میرفت برای تکرارM
E
I
 Aرا به چشمانم حرام کرده
نصیب دل بی قرارم شده بود و خواب
بود! فکر میکردم با این بوسه ،دل Y
 Nکمی آرام میگیرد
بدقلق ام
O
Dخریده بودم
اما انگار خیال خام بود و عذاب جهنم را به جان
@
که بعد از آن بوسه ی بی فکر آرامش از من فراری بود! دل
المصبم برای داشتنش حریص تر شده بود و هیچ وقت فکر
نمیکردم یک بوسه بتواند اینطور مرا از پا در بیاورد.

صدای سوت و هلهله ای بلند میشود و مرجان خانم با سینی
اسپند به سمت جایگاه عروس میرود ،نگاهم را به سمت سعید
که یک دسته اسکناس روی سر عروسش میریزد و میان جیغ
و دست جمعیت می رقصید کشیده میشود .کاش میشد چند
دقیقه با روژان حرف بزنم ،مطمئن بودم او چیزهایی از آن
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شب دی ماه لعنتی میدانست که از گفتنش سر باز میزد .

N

سرم داشت از هجوم افکار منفی می ترکید و این صدای
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شلوغی و موزیک و جیغ و دست میهمان ها مزید بر علت

M

میشد .
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چند میز آن طرف تر نگاهم به بچه های آفتاب میخورد و از

O
Dدعوت کرده
این که سعید آنها را هم در این ضیافت کوچک
@
بود خوشحال میشوم ،تکیه از تیر چراغ برق کنار باغچه

میگیرم و به سمتشان میروم .دور دو میز نزدیک به هم
نشسته بودند و خانم زاهد و خانم کریمی آنها را آورده بودند.
سالم میدهم و بچه ها با شوق کودکانه از سر و کول من باال

میروند و سعی میکنم اخم هایم را باز کنم وقتی دارم با آنها
صحبت می کنم.
_عمو شاهرخ ،خاله آسو نیومده؟
عسل این را میپرسد و نگاه من به انتهای حیاط پشت شاخ و
برگ درختان پرتقال و لیمو کشیده میشود.

E
_چرا عموOجون ،میز آخری پشت اون درخت نشسته.
N
MبهAآن سو میکشم و بچه ها همگی از جا
انگشت اشاره ام را
MزهاEعبور میکنند تا آسو را ببینند.
بلند میشوند و از میان می
I
 Yصدای خانم زاهد من
 Aکه
با لبخند به این ذوقشان نگاه میکنم
N
را مخاطب قرار میدهد.
O
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@ عروسی
_بچه ها خیلی بهتون عادت کردن ،وقتی شنیدن
روژان جان و آقا سعید دعوتن نمیدونید چقدر خوشحال
شدن.
سری تکان میدهم و او ادامه میدهد.

_خدا خیرتون بده آقا شاهرخ ،شما منو با این محیط آشنا
کردین ،حاج آقا محبی واقعاً مرد محترمیه ،از هیچ کمکی برای
ما دریغ نمیکنه ،دیگه نگران پسرم نیستم چون با خودم
میبرمش سر کار ،مادرم همیشه برای شما دعا میکنه.
نگاهم سمت بچه هاست که دست آسو را می کشیدند و با
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خود به این سمت می آوردند.

N
دارن ،کاری نکردم.
_ایشون لطف
M
A
 Mبدهکارم ،اگه شما نبودید من باید
_من یه تشکر ویژه به شما
E
I
Aی میکشیدم و آخر شب
تا نیمه های شب توی اون بوتیک ط
Y
N
با ترس به خونه برسم.
O
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@میشود
نگاه آسو که باال می آید با دیدن من لبخندش جمع
و گام هایش سنگین .انگار برای آمدن پشیمان شده بود اما
بچه ها او را به اجبار با خود همراه کرده بودند.
_خواهش میکنم.

_ پسرم رو با خودم میبرم سر کار ،دیگه از شر مزاحمت های
باباش هم کمی راحت شدیم ،وقتی من خونه نبودم میومد دم
در و بچه رو با خودش میبرد تا بهش پول نمیدادم بچه رو
بهم نمیداد ،دیگه داشتم دیوونه میشدم.
دیگر نگاهم نمیکند و وقتی به میز میرسد سالم زیر لبی

E
O

میدهد که میان صدای بلند موزیک فقط تکان خوردن لب

N

هایش را حس میکنم و نگاهم را سخت به قفل و زنجیر

M
A

میکشم تا خیره ی آن لب های نفس گیر بدون رنگ و لعاب

M

نشوم.

E
I
A

Y
N

نگاه او هم از من گریزان است و فقط سعی میکند بین خانم
زاهد و خانم کریمی در نوسان باشد.

O
D

@

دلگیری اش را درک میکنم و به او حق میدهم نگاه زالل و
پاکش را از من بی همه چیز دریغ کند ،منی که بی اجازه
حریم شکسته بودم اما پشیمان نبودم از این شکستن و باز هم

لعنتی وار و بی شرمانه دلم زیر و رو میشد برای تکرار آن
لحظه.
کوروش هم به میز بچه ها ملحق میشود و بچه ها را وادار به
بلند شدن میکند.
_عمو پاشین ببینم چرا نشستین ،پاشین وسط قر بدین.

E
O
آهنگ شادی که به افتخار بچه های آفتاب پخش
با ریتم
N
میشود بچه ها راMبه رقص دعوت میکند و آنها یکی یکی با
A
Mداماد حلقه میگیرند و خنده های
جیغ و سوت دور عروس و
E
I
 Aمیهمان ها می آورد.
از سر شوقشان لبخند را به لب های
Y
N
کوروش بر می آمد،
کمی بعد با شیطنتی که مطمئن بودم از
O
D
عسل به سمت آسو می آید.
@
شیرین کوچولو به سمت مربی اش خانم زاهد میرود و رها
دست من را می کشد.
_عمو شاهرخ پاشو ،پاشو بیا وسط.

نگاه متعجبم سمت آسو کشیده میشود که او هم حیرت زده
بود و دستش توسط عسل کشیده میشد.
_زشته عمو جون ،شما برین ما اینجا براتون دست میزنیم،
آفرین برو این دو مثقال آبروی ما رو حراج نکن حضرت
عباسی!

E
O

_عمو خواهش میکنم ،بیا دیگه ،اگه شما نیاین خوش
نمیگذره!

N

M
A

M

_عجب گیری کردیم! رها خانوم زشته مهمون ها دارن نگاه

E
I
Aداره قر میریزه ،برو دختر
میکنن برو با عمو کوروش اون وسط
Y
N
خوب.
O
D
پا می کوبد و سماجت میکند.
@
_نه عمو تو هم باید بیای ،شما یار منی.
مستأصل دستی پشت گردنم میکشم .عجب! دخترک سرتق
پارتنر میخواست !

گونه اش را با مالیمت نوازش میکنم.
_عمو آخ قد و قواره ی من به این کارا نمیخوره ،برو با هم
قدت بازی کن نیم وجبی.
نوچی میکند و به خانم زاهد که زودتر از همه تسلیم شیرین
شده بود به سمت بچه ها میرفت ،نگاه میکنم ،ناچار بلند

E
O

میشوم ،اال اله اهلل میگویم و زیر لب به کوروش فحش میدهم.

N

M
A

به آسو که عسل نتوانسته بود راضیش کند نگاه میکنم و خم

M

میشوم و در گوش رها میگویم.
_شرط دارم.
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N

نگاه هیجان زده اش را به من میدوزد.
_چه شرطی عمو؟

O
D

@

ابرویی باال می اندازم.
_باید بری خاله آسو رو هم بیاری وسط ،میتونی؟

خنده ی شیطنت باری میزند و سری تکان میدهد.
_باشه.
رها به سراغ آسو میرود ،دستی به یقه ام میکشم و با گام
های محکمی به سمت کوروش که وسط بچه های آفتاب
خودش را تکان میداد ،میروم ،نگاهش که به من می افتد،

E
O

خنده اش پر صدا تر میشود و چند بار پشت سر هم سوت

N
Mنثارش میکنم.
میزند و من دیوثی
A
سعی میکنم سر جای M
خودم بمانم و با دست زدن بچه ها را
E
I
 Aبچگانه کوروش و سعید
تشویق کنم ،از این قر و غمزه های
Y
N
هدفشان شاد کردن
خوشم نمی آید ،هر چند میدانم بیشتر
O
D
دل بچه های آفتاب بود.
@
سعید سرش را به گوشم نزدیک میکند.
_یه تکونی به خودت بده بابا چیه انگار چوب خشکی!

کوروش هم میان صدای کرکننده موزیک سرش را بیخ گوشم
میبرد.
_میخوای برم چراغ ها رو خاموش کنم کسی رقص شاهرخ
خان رو نبینه!
خنده ام میگیرد و انگار حکم تاییدی میشود برای کاری که

E
O

کوروش میخواست انجام دهد و با عجله از من دور میشود.

N

M
A

قبل از اینکه چراغ ها خاموش شود آسو را میبینم که با زور

M

رها و عسل به سمت ما می آید و سعی میکنم لبخندم را که

E
I
Aده ها کارشان را خوب بلد
پررنگ تر میشود جمع کنم ،ورپری
Y
N
بودند.
O
D
@شروع به
دست آسو را میان جمعیت رقصنده رها میکنند و
پایکوبی میکنند و چراغ ها که خاموش میشود جیغ و هیجان
بچه ها اوج میگیرد و پس از آن نور های رنگی فضا را پر
میکنند .میان بازی رنگ ها حواسم هست که آسو عقب گرد

میکند تا از جمع رقصنده خارج شود و فورا دست می اندازم
و از پشت بازویش را به سمت خود میکشم.
از حرکات شوکه شده اش متوجه ترسش میشوم و وقتی او
را نزدیک خود نگه میدارم ،سر بیخ گوشش میبرم.
_نترس ،منم.

E
Oکم که نمیشود هیچ ،دست و پا زدن هایش بیشتر
انگار ترسش
N
M
میشود.
A
_ولم کن شاهرخ زشتهM،
داریEچیکار میکنی؟
I
A
کنم ،نورهای رنگی تند
حفظ
سعی میکنم فاصله ام را با او
Y
N
وجد می آورد.
تند خاموش و روشن میشود و بچه ها را
O
D
@
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صدای دست و سوت و جیغشان به هوا میرود.
از پشت او را با خودم همراه میکنم.

_معلوم نیست؟ دارم به رقص دعوتت میکنم.
_ولم کن شاهرخ ،هنوز بابت کار قبلی ازت عصبی ام.
با یک حرکت او را به سمت خود برمیگردانم.
_کدوم کار؟
در سکوت نگاهم میکند و برای آن که صدایم را بشنود ،سرم

E
O

N

را کنار گوشش خم میکنم.

M
Aبوسه است که اول یه عذرخواهی بهت
_اگه منظورت به اون
M
چون بهم فهموندی درست ترین
بدهکارم ،و بعد هم یه تشکرE ،
I
A
و بهترین کار عمرم رو کردم.
Y
N
Dیی میکند و
بوی عطر یاسش دل زبان نفهمم را بد رقمهOهوا
یک آن به سرم میزند یک بوسه هم روی شاهرگ @
نبض دارش
بکارم ،همان وقتی که شالش کنار رفته بود و گریبانش را پیش
چشم های حریص من به نمایش گذاشته بود .

به سختی با دل و دینم میجنگم و پس از یک دم عمیق از
عطر موهایش عقب میکشم.
بهت زدگی آبی های زاللش را میان نورهای رنگی شکار
میکنم.
_اونطوری نگاهم نکن ،وگرنه قول نمیدم وسط جمعیت اون

E
O

کارم رو تکرار نکنم.

N

M
A

چشم های دریایش بیش از این گشاد تر نمیشد و مشتی به
بازویم میکوبد.
_خیلی...

M

E
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A

Y
N

O
D

انگار در ذهنش هر چه جست جو میکرد واژه ای پیدا نمیکرد
که خودم با ابروهای باال رفته کمکش میکنم.
_کَنهِ ام؟
سری تکان میدهد.
_پفیوزم؟

@

چشم های حیرت زده اش لبخندم را عمیق تر میکند و
حرصی که میخورد دیدن داشت.
_دیوثم؟
دیگر تحمل نمیکند و خودش با غیض جمله اش را کامل
میکند.

E
Oادبی شاهرخ!
_خیلی بی
N
Aیان جمعیت رقصنده خودش را بیرون
Mاز م
عقب گرد میکند و
M
ان جمعیت کناره گیری میکنم
ی
م
میکشد و من هم کم کم از
E
I
A
نشینم و به دیوانه بازهای
پشت یکی از میزهای خالی می
Y
Oکم نمی آورد و
Nن
کوروش نگاه میکنم ،خانم زاهد هم آن بی
پا به پایش بچه ها را به خنده می اندازدD .
@
پس از دقایقی چراغ ها روشن میشود ،وقتی موزیک قطع
میشود

بچه های وسط حیاط از شور و پایکوبی باز می ایستند ،ارکستر
میهمان ها را دعوت به شام می کند .صدای همهمه ی
میهمان ها بیشتر به گوش میرسید و میزها برای شام آماده
میشدند.
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N
Mخوردن شام بودند ،عمو صادق را میبینم
میهمان ها مشغول
A
 Mمیکند و قبل از اینکه برود چیزی
که خیلی سریع خداحافظی
E
I
هم در گوش آسو میگوید و دستهAکلیدش را به او میدهد.
Y
Nآمده بود و دیگر به
حتما باز هم مشکلی در محل کارش پیش
O
این ناگهانی رفتن هایش عادت داشتیمD .
@
نگاهم به سمت آسو که بی میل دانه های برنج را زیر و رو
میکرد و لب به غذا نمیزد مایل میشود ،آنقدر که من هم
دیگر هیچ بی میلی به غذا نداشتم و بشقابی که هنوز نیمه ی

پرش باقی مانده بود را پس میزنم و با نوشیدن یک لیوان
نوشابه کنار میکشم .
خط نگاهم سمت جایگاه عروس و داماد کشیده میشود ،روژان
و سعید در حال صحبت با فیلمبردار بودند ،شاید این بهترین
زمان بود برای اینکه بتوانم چند کالمی با روژان صحبت کنم،

E
O

نمی توانستم منتظر بمانم تا از سفر ماه عسل برگردند و آن

N

وقت درمورد آن شب دی ماه از او سوال کنم ،هر چه زودتر

M
A

باید سر در می آوردم تا بیشتر از این عقلم را از دست نداده

M

بودم.

E
I
A

Y
N

با بلند شدنم از سر میز شام ،کوروش ابرو باال انداخت ،در پاسخ

O
دهم.
به این سوالش که کجا میروم ،کوتاه جواب میD
@
_برمیگردم.

از کنار میزی که برای بچه ها مهیا شده بود ،گذشتم ،وقتی
نزدیک جایگاه عروس و داماد میشوم ،توجه سعید به من

جلب میشود و لبخندی که امشب جز جدایی ناپذیر لب
هایش بود عمیق تر میشود و به سمتم قدم برمیدارد .دستش
را صمیمانه میفشارم.
_تبریک میگم سعید جان.
_قربونت آقا شاهرخ ،انشاهلل دامادی خودت جبران کنم.

E
O
االن یه لطف کوچیک در حق داداشت بکنی جبران
_همین
N
M
کردی.
A
دست روی چشمش میM
.
گذارد
E
I
A
_امر بفرما به دیده ی منت.
Y
N
O
خانوم است می
نگاهی به روژان که در حال صحبت با مرجان D
@
اندازم.
_می دونم االن اصال وقت مناسبی نیست ،اما حضرت عباسی
اگه واجب نبود میذاشتم برای یه وقت دیگه.

_چی شده داداش ،هر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم،
بگو.
_یه صحبت کوتاه با روژان خانوم دارم ،میتونی چند دقیقه
بگی بیاد پشت ساختمون.
_خیره داداش چیزی شده؟

E
O
شرش رو خودمم نمیدونم ،اگه بگی چند دقیقه بیاد
_خیر و
N
M
باهاش دارم ،ممنون میشم.
یه صحبت کوتاه
A
_باشه ،االن میایمM .
E
I
A
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D
@ حرکت
سری تکان میدهم و به سمت پشت ساختمان
میکنم ،این قسمت تاریک تر از بخش های دیگر بود و از
ریسه های رنگی خبری نبود .نفس عمیقی میکشم و در ذهنم
سواالتم را جمع بندی میکنم ،مطمئن بودم کار آسانی در

پیش نداشتم و اگر روژان چیزی هم میدانست قصد حرف
زدن نداشت ،اما باید شانسم را امتحان میکردم .
چند لحظه بعد سایه ی بلند روژان در کنار سعید روی زمین
به من می فهماند دارند به این سو می آیند ،دست در جیب
روی پاشنه ی پا میچرخم و آنها را میبینم که راهرو تقریبا

E
O

باریک منتها به در پشتی را طی میکنند.

N
شوند از چهره ی آرایش کرده ی او نگاه
نزدیک تر که می
M
A
میگیرم.
M
E
I
کشیدمت بیرون.
_سالم ببخش که وسط مهمونی
A
Y
N
_سالم آقا شاهرخ ،خوبین؟ چیزی شده؟
O
D
شروع کنم.
دستم را میان موهایم میکشم و نمیدانم از کجا @
_یه سوال ازتون میپرسم انتظار دارم راستش رو بگین.
نگاهم سمت سعید که دست به سینه با آن کت و شلوار کاربنی
برازنده تر از هر وقت دیگری شده بود ،میرود.

_میشه تنها صحبت کنیم؟
به جای سعید که اندکی دستپاچه میشود ،روژان جواب
میدهد
_سعید که غریبه نیست! من چیزی از سعید پنهان نمیکنم.
نگاهم را کالفه بین درختانی از روی دیوار خانه ی همسایه به

E
Oکشیده میگردانم.
داخل سرک
N
MبهAخودتون نیست.
_سوال من مربوط
M
IEواکنش نشان میدهد.
خودش متوجه میشود و سریع
A
Yنم...
_مربوط به آسو؟ من که گفتم چیزی
N
O
اطمینان کاذبی
نمیگذارم حرفش را تمام کند و خیلی زود با D
که میخواهم داشته باشم حرفش را قیچی میکنم@.
_من همه چی رو میدونم ،پس الزم نیست طفره برین...
در آن نور اندک ترس درون چشم هایش میبینم.

_چی؟
سعید که حاال متوجه میشود حضورش چندان مناسب نیست،
عقب عقب میرود.
_من یه سر به مهمون ها بزنم کم و کسری نداشته باشن.
وقتی کامال سعید از دیدمان خارج میشود ،نگاه سوالیم را به

E
O
دهم و تردید در نگاهش موج میزند ،انگار باور ندارد
روژان می
N
M
حرف میزنم.
دارم از چه چیزی
A
M
حرفی زده؟ چیزی شنیدین؟
ی
_شما چی میدونین؟ کس
E
I
A
دوست داشتم از زبون آسو
_من خیلی چیزها رو میدونم،
Y
N
هستی ،دختر خاله
بشنوم ،یا تو که دوستش هستی ،خواهرش
O
D
@ن ،چون
اش هستی ،فکر نمیکردم تظاهر به خواهری میکنی
هیچ کاری برای بهتر شدن حالش نکردین روژان خانوم،
مطمئنم رفیق خوبی هم براش نیستین! که اگه بودین سعی
میکردین کمکش کنین !

_شما چی میدونین آقا شاهرخ؟
نگاهم را باریک و نکته بین به حرکات پر از استرسش میدوزم.
_میخواین بدونین؟ بیست و دوم دی ماه ،شبی که آسو با
دوستاش قرار داشت ،آخرین امتحان پایان ترمش رو پشت سر
گذاشته بود...

E
 Oشمرده ،شمرده و با مکث از اطالعات کمی که
سعی میکنم
N
M
استفاده را بکنم و با هر کالمی که به زبان می
دارم بهترین
A
آورم واکنش روژان را بهM
دقت زیر ذره بین بگیرم.
E
I
 Aاما...
_اون شب قرار بود بره باغ دوستش
Y
N
 Oام به او سرایت
گرد شدن چشم هایش و استرسی که با جمله
D
@را درست
میکند ،این اطمینان را به من میدهد که دارم مسیر
پیش میروم.
_نرفت ...اون شب به جای باغ سر از خونه ی شما درآورد و
...

دیگر تاب نمی آورد و با چشم هایی که برق اشک در آن ها
موج میزند ،میان حرفم می پرد .لحن ترسیده و مضطربش
نشان میدهد گفته هایم درست بوده است.
_کی این ها رو به شما گفته؟! امکان نداره ،جز من و مامانم
کسی خبر نداره اون شب...

E
O

عذاب بدی را داشتم تحمل میکردم و هر لحظه منتظر یک

N
Mبودن داشت از پا در می آوردم .پشتم از
خبر شوم و ناگوار
A
Mموج میزد ،میلرزد و تیر آخرم را
ترسی که در صدای روژان
هم در تاریکی پرتاب میکنمE.
I
A
Y
Nشما پنهون کردین
_مهم نیست کی گفته ،مهم اینه که چرا
O
D
موضوع به این مهمی رو؟!
@
تعادلش بهم میخورد و دستش را بند دیوار آجری میکند،
حالش را درک نمیکنم اما وحشتی که به جانم میریخت
نفسم را میبُرد.

_اون ...اون خودش رو میکشه! اون طاقت نمیاره ،تو رو خدا
آقا شاهرخ به روش نیارین ،به خدا اون توی این مسئله هیچ
تقصیری نداشت ،تو رو خدا پی اش رو نگیرین ،خودش گفت
اگه کسی بفهمه خودکشی میکنه ،دروغ نمیگفت ،به حرمت
عشقی که بهش داشتین سکوت کنین ،نذارین آبروش بره ،به

E
O

خدا تحملش رو نداره ...این همه مدت داره عذاب میکشه،

N

خودش رو مقصر میدونه در حالی هیچ نقشی توی این قضیه

M
 Aچیزی نمیگی مگه نه؟ شما حاضر
نداشت ،شما به کسی
M
مردم Iبشه مگه نه؟ دوستش دارین
نیستی اسمش لق لقه دهن E
A
دیگه؟
Y
N
 Dیک تسبیح
بند دلم پاره میشود ،شبیه پاره شدن مهرهOهای
@ی افتاده
شاه مقصود و به تکاپو افتادنشان روی زمین ،چه اتفاق
بود که آسو به خاطرش حتی به خودکشی فکر کند؟ آبروی
آسو با چه چیزی میتوانست برود؟ حرف مردم دیگر چه صیغه
ای بود؟ چه خبر بود خدایا؟ انگار به گوش هایم شک داشتم.

_خودکشی؟!
ملتمسانه به چشم های حیرانم نگاه میکند و نفس کم آورده
بودم ،سوزش عمیقی میان سینه ام حس میکردم.
_نذارین بفهمه شما میدونین ،خواهش میکنم.
قلبم از جا کنده میشود و تکان محکمی میخورد .به سختی

E
O
دندان های کلید شده ام میغرم.
از میان
N
_مگه چه اتفاقیM
 Aبود که آسو خودکشی کنه؟ یه حرفی
افتاده
بزنین روژان خانوم ،اونM
اومد خونه ی شما ،حالش خوب
شب
E
I
A
نبود درسته؟
Y
N
 Oحیرت زده می
انگار تازه متوجه میشود چه گافی داده است و
D
نالد.
@
_خدای من ...من...من چیزی نمیدونم ،من...وای نه ...من
هیچی نمیدونم ،نمیدونم...
تند و عصبی عقب گرد میکند.

_من...من باید برم...
با یک گام سد راهش میشوم ،امشب را به صبح نمیرساندم
اگر با این حجم سنگین حرف هایی که در سرم چرخ میخورد.
صدایم باال میرود و چه خوب که موسیقی تندی پلی شده
بود.

E
O

_روژان ،اگه نگی اون شب چه اتفاقی افتاده بود که آسو دیگه

N
Mخداوندی خدا ،به روح شهریار همین االن
آسوی قبل نشد ،به
A
مهمون ازش میپرسم...
میرم و جلوی اون همه M
E
I
کند و من همچنان پریشان
اشک هایش صورتش را خیس می
A
Y
N
و نفس بریده پا فشاری میکنم.
O
_پس به نفع همه اس که حرف بزنینD .
@
_تو رو خدا آقا شاهرخ من قسم خوردم ،اگه ...اگه بفهمه من
چیزی گفتم ...وای خدای من ...چیکار کردم! اصال این حرف
ها رو کی به شما گفته؟

اخم هایم ترسناک تر از هر وقت دیگریست و مطمئن نبودم
اگر تا ثانیه ای دیگر لب باز نکند ،کنترلی روی اعصابم داشته
باشم.
_میگی یا برم؟
_به خدا خودش رو میکشه!

E
 Oمیشود روی گوش هایش دست بگذارد از من
فریادم باعث
N
M
فاصله بگیرد.
A
M
آسو حرف نزن ،وقتی داری حرف
_نگو المصب از خودکشی
E
I
از خودکشی آسو میزنی چطوریAروانی نشم؟! چطوری بی
Y
خیال شم؟ چی دیدی توی من که فکر N
Oسیب زمینی ام
کردی
D
@ترسونی
؟ چی داری میگی روژان؟ داری از آبروی آسو منو می
و دم نزنم؟
انگشت اشاره ام را تهدید کنان جلوی صورت خیس از اشکش
تکان میدهم.

_اگه تا االن دندون رو جیگر گذاشتم و خودخوری کردم ،با
این حرف ها نامردم اگه بی خیال شم! همین امشب باید
بفهمم ،همین االن...
_تو رو خدا نکنین این کار رو...
نفس هایم سنگین و سخت بیرون میزد و خون با شدت درون

E
O

رگ هایم به جوش و خروش افتاده بود ،صورتم از شدت خشم

N
بود و تنم به عرق نشسته بود.
خون دویده شده
M
A
Mرا نمیدانم ،چه خاکی بر سرم شده
چه داشت بر سرم می آمد
E
I
منقبض و سراسیمه آن راهرو
بود را هم نمیدانم فقط با فکی
A
Y
N
مودم ،صدای موزیک
تاریک و کذایی را با گام های بلندی پی
O
بلند شده بود و میزهای شام توسط چند نفرDجمع میشد،
@
میان جمعیت تند و عصبی چشم چرخاندم و آسو را نشسته
کنار بچه های آفتاب پیدا کردم ،نفهمیدم چطور خودم را به
او که در حال صحبت با بچه ها بودم رسیدم و مچش را گرفتم

بی توجه به نگاه متعجب او و میهمانان دور میز او را وادار به
همراه شدن با خودم کردم.
_بیا دنبالم.
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E
O
شتاب زده و عصبی ام دست خودم نبود و مغزم
گام های
N
M
یی که شنیده بودم متالشی میشد ،سعی
داشت از حرف ها
A
میکرد مچ ظریفش را ازMدستم بیرون بکشد هر چند توانش
E
I
Aمن چیزی نبود.
در برابر مشت ها ی محکم شده ی
Y
Oی؟ با توام؟ چی
Nیبر
_چیکار میکنی شاهرخ؟ داری منو کجا م
D
شده؟
@
نفس نفس میزد و تقریبا به دنبال گام های بلند من کشیده
میشد.

قصد لب باز کردن نداشتم وقتی خون جلوی چشم هایم را
گرفته بود و هر چه از دهانم بیرون میزد قطعا با داد و فریاد و
خشم همراه بود.
از کنار ساختمان گذاشتیم و این خوب بود که صدای موزیک
آنقدر زیاد بود که توجه همه را به سمت دیگری جلب میکرد.

E
O

_نمیخوای حرف بزنی؟ دیونه شدی ،این چه کاری بود

N
کردی؟ چی شده...
M
A

M

وارد راهرو تنگ و باریک که میشویم سفیدی لباس عروس

E
I
Aیکند.
روژان را میبیند و ناگهان سکوت م
Y
N
دردناکش را ماساژ
نزدیک روژان دستش را رها میکنم و مچ
O
D
میدهد.
@
_خودت بگو؟
_چی بگم؟ این جا چه خبره؟ روژان خوبی؟ چرا داری گریه
میکنی؟ اتفاقی افتاده؟

نگاه درمانده اش را بین من و روژان میگرداند.
_یکی بگه این جا چه خبره آخه؟
_روژان حالت خوبه؟ اینجا چیکار میکنی؟
روژان صورت خیسش را برمیگرداند و از نگاه سوالی آسو فرار
میکند.

E
O

N

_من ...چیزی نگفتم آسو ...به خدا من هیچی بهش نگفتم!

M
آسو لب پایینش را بهAدندان میگیرد و می نالد.
M
_از چی داری حرف میزنی؟E
I
A
به جای روژان من یک قدم فاصله راY
Nیکنم و با ابروهای
پر م
O
Dمی ایستم.
در هم تنیده و چشم هایی خون بار رو به رویش
@
_از اون اتفاقی که قسمش دادی به کسی نگه! خودت بگو

برام...
_چی...؟ ک...کدوم اتفاق؟

شقیقه ام تیر میکشد و مشتم را محکم و عصبی به دیوار
میکوبم.
_حرف بزن آسو ،حرف بزن تا سکته نکردم از دست همتون
راحت شم ،اون شب کجا رفتی؟ چرا خودت نمیگی چی شده
تا مجبور نباشم از زیر زبون دوستات حرف بکشم؟

E
O

ترسیده عقب عقب میرود .صدای هق هق روژان میان صدای

N
Mی به گوش نمیرسد ،حتی صدای ضعیف
کر کننده ی موسیق
A
دور میشد.
آسو که با وحشت از منM
E
I
 Aحرف م...میزنی ...نه...من
_ن ...نمیدونم ،من نمیدونم از چی
Y
N
هیچی نمیدونم ،نمیدونم...
O
D
درون آبی
عقب عقب میرود و من مات ترس و وحشتی که@

هایش رخنه کرده است ،میشوم .دیوانه وار سر تکان میدهد
و انکار میکند و خون در رگ های من منجمد میشود.
_نمیدونم ...نمیدونم...من هیچی نمیدونم...

پشت به ما میکند شتاب زده از خم دیوار عبور میکند ،چنگی
به موهایم میزنم ،شقیقه ام نبض میزند و سرم دارد از هجوم
افکار منفی می ترکد .روژان به سمتش پا تند میکند و من
فورا راهش را سد میکنم .نفسم سنگین بیرون میزند.
_ ببخشید روژان خانوم ،خودم میرم دنبالش ،یه کم این جا

E
O

بمونید حالتون که بهتر شد برید به مهمون هاتون برسید،

N

خوبیت نداره کسی با این وضعیت ببینتون.

M
A

M

_آقا شاهرخ تو رو خدا برید سراغش ،عجله کنید حالش اصال
خوب نیست ،نگرانشم.

E
I
A

Y
با اطمینان سر تکان میدهم و با گام هاNی بلندی او را تنها
O
D
میگذارم.
@
نگاهم را درون حیاط شلوغ به گردش در می آورم و با دیدن
آسو که داشت از در بیرون میرفت ،از میان میز و صندلی ها
به سرعت عبور میکنم.

وقتی از زیر نگاه سنگین میهمان ها رد میشوم و وارد کوچه
میشوم ،نگاهم هراسان بین ماشین های پارک شده
میچرخد ،چشمم به پارس سفید رنگ عمو صادق می افتد
که از پارک بیرون می آید و با یک تیک آف شدید حرکت
میکند.

E
O

چنگی به موهایم میزنم و به سمت ماشینم میدوم ،فقط در

N

دل خدا خدا میکنم با این حال آشفته بالیی سر خودش

M
A

نیاورد .قبل از اینکه به ماشین برسم ،ریموت ماشین را از جیب

M

E
I
A

کتم بیرون می آورم و دکمه باز شدن قفل درها را فشار

Y
N

میدهم و فورا خودم را درون ماشین پرت میکنم و در کسری

O
D

از ثانیه ماشین را به حرکت در می آورم و با تمام توان پایم را

@

روی پدال گاز می فشارم و صدای جیغ و کشیدن الستیک ها
روی آسفالت را پشت سر میگذارم.
نگاه رگ زده ام را میدوزم به رد ماشینی که آسو بی تعادل
دارد آن را میان خیابان ها می راند .مسیرش به سمت خانه

ی خودشان بود و با آن سرعت سرسام آور هر آن ممکن بود
کنترل ماشین از دستش خارج شود و من بارها به خود لعنت
می فرستادم اما حرف های روژان که در سرم می پیچید باز
هم مسمم و دیوانه وار به مسیرم ادامه میدادم ،باید متوجه
میشدم چه چیزی او را آزار میدهد که حتی به خودکشی

E
O

هم فکر کند !

N

بی توجه به صدای بوق ماشین هایی که معترض به ویراژ های

M
A

عصبی من و آسو بودند بیشتر روی پدال گاز فشار می آوردم.

M

E
I
Aو نزدیک به خانه ی عمو
باالخره بعد از طی مسافت طوالنی
Nنگاهش را به خودم
Yپی
توانستم به او برسم و با چند بوق پی در
O
Dین دیوانگی
جلب کنم .شیشه ی ماشین را پایین آوردم از ا
@
جنون آمیزش کفری بودم و هر لحظه ممکن بود ماشین را
واژگون کند و دودمانم را به باد دهد ،صدای فریادم اتاقک
ماشین را می لرزاند.

_بزن کنار آسو ...بهت میگم بزن کنار ...بزن کنار تا کار دستم
ندادی لعنتی...
صورتش از پشت شیشه ی دودی ماشین دیده نمیشد اما
مطمئن بودم حالش آنقدر خراب بود که بعید میدانم با این
سرعت باال سالم به مقصد برسد ،بی توجه به فریاد هایی که

E
O

گلوی من را به سوزش انداخته بود سرعتش را باال تر میبرد

N

و از کنارم عبور میکند انگار تازه متوجه حضور من پشت

M
A

سرش شده بود .به عمرم او را این همه دیوانه ندیده بودم.

M

E
I
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Y
N

O
D

جلوی در خانه ماشین را متوقف میکند و با عجله درها را قفل

@

میکند و به سمت در میدود و من هم برای رسیدن به او با
یک ترمز شدید و احمقانه از ماشین پایین می آیم و بدون آن
که در ها را قفل کنم ماشین را وسط کوچه رها میکنم و به
سمتش خیز برمیدارم .درست لحظه ای که با دست های

لرزانش پس از کلنجار رفتن های زیاد قفل در حیاط را باز
میکند و وارد حیاط میشود ،پایم را الی در میگذارم و اجازه
نمیدهم آن را به رویم قفل کند.
به سختی سعی میکنم صدای عصبی ام را مالیم کنم.
_وایسا باهات حرف دارم آسو.

E
_من با توOحرفی ندارم ،ندارم ،ندارم...
N
M
من به در حیاط تعادلش به هم میخورد
با یک هول از طرف A
و به عقب میرود ناامید ازM
بستن در به سمت ساختمان پا تند
E
I
A
زده است که من سر جای
میکند و آنقدر آشفته و وحشت
Y
Oوانه ها برخورد
Nدی
خودم خشکم میزند ،چرا داشت عین
D
@ وحشت
میکرد؟ مگر با قاتل و جانی طرف بود که این همه
زده بود؟ فرارش از من بود یا از حرف هایی که نمیخواست
بزند؟

با عجله حیاط را طی میکند و چند باری هم حین باال رفتن
از پله ها تعادلش را از دست میدهد و من با گام های بلندی
پشت سرش راه می افتم .در خانه را باز میکند و لنگه کفش
هایش را به سویی پرت میکند و من به پله ی اول میرسم.
_صبر کن آسو ،بذار حرف بزنیم ،از چی ترسیدی؟ مگه جن

E
O

دیدی المصب؟

N
های من به سمت اتاقش میرود و من قبل
بی توجه به حرف
M
A
Mرا به رویم قفل کند پا تند میکنم
از آن که باز هم بخواهد در
E
I
راهرو متوقفش میکنم ،بس
و چنگی به بازویش میزنم و میان
A
Y
دنش !
بود این همه یک نفس و سراسیمه دوی
N
O
 Dاصال تا کجا
_وایسا سر جات ببینم؟ از چی فرار میکنی ها؟
@

میخوای فرار کنی؟ توی این اتاق؟! فکر کردی نمیتونم با یه
لگد بازش کنم؟ چته تو؟ چرا زده به سرت؟ دیونه شدی؟ چرا
هر چی صدات میکنم جواب نمیدی؟ ها؟

_ولم کن ،من با تو حرفی ندارم ،با هیچ کس حرفی ندارم،
دست از سرم بردار.
تقال میکند تا بازویش را از دستم رها کند و من فشارد دستم
را بیشتر میکنم.
_این ه با هیچ کس حرفی نداری به من مربوط نیست! اما

E
O

این که با من حرف نداری دست خودت نیست ،میدونی که

N
Mسرت میگذره از این جا جم نمیخورم.
تا نفهمم چی توی
A
فشار دستم را از رویM
بازویش کم میکنم و آرامتر ادامه
E
I
میدهم.
A
Y
N
_پس آروم بگیر ،بذار حرف بزنیم.
O
D
قدمی عقب میرود و وارد اتاقش میشود@ .
_من حرفی ندارم.
_خیلی خوب تو حرف نزن ،من میگم...

پشت سرش وارد اتاق میشوم و او با استرسی عجیب روی
تخت مینشیند.
_دو ماه پیش ،درست وقتی که آخرین امتحانت رو دادی ،با
دوستات قرار گذاشتین برای تفریح برین باغ یکی از اونها ،تو
با اون ها نمیری و بهونه میاری که کار داری و قول میدی

E
O

عصر خودت رو میرسونی ،اون ها هم میرن و تا شب منتظرت

N

می مونن اما تو اون شب حتی جواب تلفنت هم نمیدی...

M
A

M

_بسه ،بسه ،نمیخوام چیزی بشنوم ،خواهش میکنم ادامه
نده.

E
I
A

Y
Nیدهم.
بی توجه به حال عجیب و غریبش ادامه م
O
D
ی ،حالت
_بعدش هم سر از خونه ی خاله مرجانت در آورد@
خوب نبود و به روژان میگی نباید کسی از حالت خبردار بشه،
قسمش میدی که اگه حرفی بزنه خودت رو سر به نیست
میکنی !

دست روی گوش هایش میگذارد ،عذاب کشیدنش را درک
نمیکنم و با نگاهم حرکات مضطربش را می پایم.
_این وسط چه اتفاقی می افته که آسویی که من میشناختم
از این رو به اون رو میشه؟ چه بالیی سرش میاد که حتی به
خودکشی کردن فکر کنه؟

E
O

از جا بلند میشود و در حالی که به سمت پنجره میرود پشت

N
درمانده اش اخم هایم را حریص تر میکند.
به من ،زمزمه ی
M
A
_تو رو خدا بس کن M
شاهرخ ،نمیخوام بشنوم ،نمیخوام...
E
I
چیزی بگی ،چرا نمی فهمی؟
A
Y
N
چرا نمی فهمد با
جلوتر میروم و پشت سرش قرار میگیرم،
O
D
ی که این
این کارهایش بیشتر مصر میشوم برای دانستن چیز@
همه پریشانش کرده بود.
_منو نگاه کن آسو !

بازوهایش را میگیرم و به سمت خود برمیگردانمش ،چرا از
شنیدنش واهمه داشت؟ چرا لب باز نمیکرد؟
_حرف بزن ،منو از این عذابی که دارم میکشم بکش بیرون
سر جدت.
با ترس عقب عقب میرود ،از چشم هایش ترس و وحشت

E
O

بیرون میزد ،تنش به رعشه افتاده بود و انگار نمی دانست چه

N
Mستاده بود.
کسی روبه رویش ای
A
Mاین عذاب بیرون بیاره ،برو بیرون
_یکی نیست خودم رو از
E
I
من چیزی برای گفتن به تو ندارمA،ازت بدم میاد که یه چوب
Y
Nی؟ به چی میخوای
دستت گرفتی و زندگی گند منو هم میزن
O
Dیرسی؟! از
برسی؟ فکر میکنی با این کارت به هدفت م
@
همتون بدم میاد ،همتون عین همین ،حالم ازتون بهم میخوره،

وقتی کم میارین فقط بلدین زور بگین! هیچ بویی از انسانیت
نبردین ،فقط به فکر تصاحب جسم ما هس...

از شوک حرف هاش خون به مغزم نمیرسد و بی اراده کف
دستم روی صورتش مینشیند و برق از سرش میپرد .نگاهش
موج اشک برداشته بود و مشت المروتم در هوا خشک میشود
و انگار آن سیلی سیخ داغی بود که در قلبم خودم فرو رفته
بود ،صدایم دلگیر بود و کم کم تحلیل میرفت .

E
O

_فقط جسمت برام مهم بود؟ اره؟ این قدر منو پست فطرت

N

میدونی؟ انسانیت توی دنیای تو چه شکلیه؟ ها؟ تو که

M
A

میدونی برام بگو !

M

E
I
صورتم از فرط عصبانیت گر
عرق از شقیقه ام راه گرفته بود و
A
Nلرزید.
Yی
گرفته بود و صدایم از خشم و عصیان م
O
 Dبا یه چوب
_مگه با چند نفر الس زدی که همه مون رو
@

میزنی؟ ها؟ چند نفر مثل من برات یقه جر دادن و گلو پاره
کردن که منم انداختی تو گونی اون ها؟ اگه فقط جسمت رو
میخواستم که تا االن تمومش کرده بودم !

صدایم از ته گلو زخمی و خراشیده باال می آمد و انگار اشک
های روی صورتش را نمیدیدم ،خیلی زور داشت بعد از این
همه سال خواستنش اینطور درموردم فکر کند.
_میخوای همین االن تمومش کنم تا بفهمی بعدش هم
هیچی از حسم به تو کم نمیشه؟! ها؟ میخوای بهت نشون بدم

E
O

ادعای صد من یه غاز نکردم؟ میخوای نشونت بدم تا منو از

N

بقیه آدم هایی که جمع بستی و توی یه کفه ی ترازو ریختی،
سوا کنی؟

M
A

M

E
I
داشت از ترس قالب تهی میکردAو من از این بازی که راه
انداخته بود داشتم به جنون میرسیY
Nقفسه ی سینه ام
دم،
O
حال پاره شدن
سنگین باال و پایین میشد و رگ گردنم در D
@
بود.
_بهت گفتم دوست دارم ،گفتم از بچگی میخواستمت ،گفتم
با همه دنیا واسم فرق داری.

روی سینه ای که انگار سرب داغ درون آن ریخته بودند،
میکوبم.
_گفتم این دل المصب فقط تو توش جا میشی و خالص.
اونقدر گفتم که آویزه ی گوشت بشه و تخم داداش گفتن رو
از رو زبونت بکنی.

E
O

دستم را بی رحمانه بند شال مشکی رنگش میکنم و آن را با

N
Mی سرش میکشم و به طرفی پرت میکنم.
حرص و غضب از رو
A
Mش بیرون میزند و من انگار خون
هین بلندی از میان لب های
E
I
جلوی چشم هایم را گرفته بودAو قبض روح شدنش را
Y
نمیدیدم.
N
O
_منو با کدوم بی ناموسی یه قماش دونستیD
آسو؟ انسانیت
@
تو مرام تو یعنی چی؟ یعنی کسی که یه عمر عاشق خودت

کردی رو با یه تی پا از زندگیت بندازی بیرون؟ گور بابای اونی
که افسار دل وامونده اش رو به دستت داد؟

بی توجه به جلز و ولز من  ،به سمت شالش که کف اتاق افتاده
بود میرود ،خم میشود تا آن را از روی زمین بردارد ،کفری
شده با یک گام بلند پایم را روی شالش میگذارم و او ترسیده
نگاهش باال می آید.
_زورم میاد تر و خشک و با هم بسوزونی دختر عمو! خیلی

E
O

زور داره یه عمر حرمت نگه داری و جوابش این مزخرفات
باشه!

N

M
A

M

نمیدانم از نگاهم چه میخواند که پر شال از دستش رها

E
I
ناگهان پشتش به لبه ی میز
میشود و آنقدر عقب میرود که
A
آینه برخورد میکند و تعادلش را از Y
Nمیدهد.
دست
O
_خواهش میکنم شاهرخ ...دیونه نشوD ...
@
لحن ترسیده اش پوزخندی روی لبم مینشاند و از این که
هنوز برایش حکم همان قماش بی ناموس را دارم ،حالم از
خودم به هم میخورد.

جلوتر میروم و او باز هم خط می کشد روی تمام حرمت هایی
که بینمان بود.
_با من این کار و نکن ...نذار ازت متنفر بشم ...اصال داداشم
نباش ،دیگه بهت نمیگم داداش ...خواهش میکنم برو
بیرون ...

E
O

زیر بار این حرف ها اگر خم نمیشدم اما زیر بار نگاه ترسیده

N
شد ،دستم سمت موهای پر جعد و شکنش
اش کمرم خم می
M
A
 Mخیلی وقت بود که به خودم قول
میرود و لمسشان میکنم،
E
I
موها را عمیقاً بو کنم .حسرت
داده بودم روزی یک دل سیر این
A
شده بود یا عقده؟ که نمیدیدم چشمY
Nخیس و ملتمسش
های
O
را.
D
@
سرم را به سمت گردنش میبرم و کنار گوشش دندان قروچه

میکنم.

_نه دیگه نازک نارنجی میخوام امشب بهت ثابت کنم فقط
جسمت رو نمیخوام ،میخوام بهت حالی کنم همه ی تو رو
یه جا میخوام ،نترس از من ،این ترس ها عاقبت خوشی
نداره .
نفسش لرز برمیدارد و دل الکردارم را زیر و رو میکند ،چه

E
O

بر سر احساس بینمان آمده که به چشمش یک عوضی الشی

N

می آمدم! چه کرده بودم که عاقبتم شده بود عاقبت یزید؟

M
A

M

_تو دیگه با من این کار و نکن شاهرخ ...به خدا که این بار

E
I
دیگه خودم رو میکشم ...نذار فکرAکنم همه ی گفته های از
Nاون نامردا میخوای
Yن
روی عصبانیتم درست بوده و تو هم عی
O
بهم تجاوز کنی!
D
@

با شنیدن آخرین کلماتش قلبم از جا کنده میشود و تمام
تنم یخ میزند ،انگار یک جریان برق با ولتاژ قوی از تنم عبور
میکند و دردی تیز و جانکاه در سینه ام می پیچید و صورتم
در هم مچاله میشود.

هق هقش را پشت لب هایی که زیر دندان اسیر کرده بود ،با
زور خفه میکند و صدایی در سرم دنگ دنگ میکوبد.
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پس از ثانیه های شوک کننده ای با جان کندن دهان باز

E
O

میکنم و تمام التماسم را به رخش میکشم شاید بگوید

N
شاید هم دروغ! یک دروغ سمی و مهلک و
اشتباه شنیده ام،
M
A
کشنده.
M
E
I
Aچی؟
_تو ...تو چی گفتی آسو؟ تو گفتی
Y
سکوت عذاب آورش تمام شریان هایN
تنمOرا پاره میکند،
همانطور تارهای صوتی گلوی متورم شده ام راD.
@

بهت زده و ناباور فریاد میزنم ،انگار به گوش های خودم شک
دارم.
_چه زری زدی تو؟ داری مسخره ام میکنی درسته؟

هق هقش بلند تر میشود و من از این تایید دردناک ،طاقت از
کف میدهم ،دستم را زیر چانه اش قرار میدهم و سرش را باال
می آورم.
_د حرف بزن تا همین جا خودم و خودت رو یه جا به آتیش
نکشیدم.

E
O

پلک هایش را محکم روی هم بسته بود و فشار میداد .انگار

N
صورتم نگاه کند.
دوست نداشت به
M
A
_به ...به منM ...
E
I
A
بی صبر و طاقت فریاد میزنمY .
_بگو...

N
O

D

@

فریادم پنجره های خانه را میلرزاند چه رسد به چهارستون
تن نحیف آسو که داشت میان پنجه هایم جان میداد .هق
هقش روح از تنم بیرون میکشد.
_به من ...ت...تجاوز ...کردن...

حرفش تمام نمیشود و سرم تیر میکشد ،لبم زیر دندان چنان
فشرده میشود که مزه ی خون در دهانم می پیچد و پاهایم
دیگر توان ایستادن ندارند.
دردی که با آوار شدنم روی زمین در زانوهایم میپیچید در
برابر دردی که در سینه ام حس میکنم پشیزی ارزش نداشت!

E
O

انگار از یک بلندی مرتفع با سر به زمین برخورد میکنم.

N
 Mسر میخورد و هق هقش قلب وامانده ام
او هم تکیه به دیوار
A
را از حرکت نگه میداردM.
E
I
Aل پذیرایی رو آماده کردم
_اون شب بابا مهمون داشت ،تا وسای
Y
 Nگفت برو ،خودش
غروب شد ،نمیخواستم دیگه برم ،اما بابا
O
 Dنمیخواد به
برام آژانس گرفت ،گفت به دوستات قول دادی،
@
خاطر من بمونی ،نیم ساعته آماده شدم ،از وقتی سوار آژانس

شدم نگاه راننده اذیتم میکرد ،چشم هاش از توی آینه بد بهم
زل زده بود ،گاهی هم با گوشی ساده ای که داشت پیامک

بازی میکرد ،بین راه دلم میخواست پیاده شم ،ای کاش پیاده
میشدم....
شنیدن حرف های دردمندش مساوی بود با پاره شدن لبی
که زیر دندان کشیدن بودم .کبود شدن سر و صورتم را حس
میکردم.

E
O

_داشتیم از شهر خارج میشدیم و ترس بدی به جونم افتاده

N
Mرو آروم میکردم ،میگفتم ،چیزی نیست
بود ،احمقانه خودم
A
هم سن باباته ،هیچ غلطی نمیتونه
آسو ،دیونه شدی؟ اونM
E
I
بکنه...
A
Y
N
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@
سرش پایین بود و زانو هایش را در بغل کشید ،تنش به رعشه
افتاده بود و انگار در یک هوای کوهستانی و برفی گیر کرده
باشد و از سرما به خود میلرزید و خودش را جمع میکرد.

_هوا تاریک شده بود و بین راه بنزین تموم کرد ،پیاده شدم،
میخواستم ماشین بگیرم ،نذاشت ،گفت صبر کن تا بنزین از
یکی بگیرم ،گفتم آقا من عجله دارم باید برم ،اما اصرار کرد
بشینم تو ماشین،
وایساد لب جاده یه بطری گرفت دستش و هر ماشینی که

E
O

میگذشت بهش اشاره میکرد ،چند تا ماشین وایساد اما دم

N

پنجره یه چیزی بهشون میگفت اونها هم حرکت میکردن،

M
A

دیگه کالفه شده بودم ،همون موقع روژان زنگ زد و بهش

M

E
I
A

گفتم توی جاده موندیم ،اسم کارخونه ای که کنارش توقف

Y
N

کردیم رو دادم ،وقتی تماس قطع شد ،راننده اومد ،گفت خانوم

O
D

برات ماشین گرفتم ،بیا برو دیرت نشه ،ماشین من خراب شده،
درست بشو نیست .

@

دندان هایش روی هم قرار نمیگرفت و کاش دیگر ادامه
نمیداد.

_ناچار پیاده شدم ،رفتم سمت آژانس زرد رنگی که برام
گرفته بود ،توی اون ماشین سه تا مرد دیگه هم بود ،راه زیادی
نمونده بود تا باغی که قرار بود برم ،مجبور بودم توی اون
بیابون و هوای تاریک نمی دونستم چیکار کنم ،یه کم جلوتر
پیچیدن توی خاکی ،گفتم اینجا چرا میری؟ راننده گفت یکی

E
O

از مسافرها رو باید پیاده کنیم ،با این که از ترس داشتم پس

N

می افتادم ،اما به روی خودم نیاوردم.

M
A

انگار داشت در آن لحظه سیر میکرد که هق هقش بلند تر

M

E
I
A

شد و سرش را تند تند تکان میداد.

Y
N

_خودت رو نباز آسو ،فقط چند تا مسافرن ،همین ،نباید

O
مردا نگاهت هم
بفهمن تو ترسیدی ،دیونه نشو ،هیچ کدوم از D
@
نکردن ،پس جای نگرانی نیست ،تو که ترسو نبودی! بچه
نباش ،نباید بفهمن ترسیدی و مسخره ات کنن.
دوباره با چشم هایی که از شدت گریه یک پیاله خون بود به
چشم های بهت زده ی من خیره شد.

_یه ساختمون متروکه از دور مشخص بود ،توی مسیر شماره
روژان رو گرفتم اما دیگه دیر شده بود ،اون مردی که کنارم
بود گوشی رو از دستم کشید و گفت خانومی میشه این
گوشیت پیشم امانت باشه؟ لحنش چندش آور بود ،خیره خیره
زل زده بود به من...عصبی شدم ،با کیفم زدم توی صورتش و

E
O

گفتم چیکار میکنی عوضی؟

N

همه خندیدن ،صدای قهقهه ی ترسناکشون هنوز توی

M
A

گوشمه .گفتن چرا عصبی میشی ،اخمات رو وا کن خوشگله،

M

E
I
A

با این پنجول کشیدنت حال نمیکنیم .

Y
N

حاال این من بی همه چیز بودم که باید گوش هام رو میگرفتم

O
Dاد “تمومش
تا نشنوم ،حاال این من بی شرف بودم که باید فری
@
کن” سر میدادم.
_بسه آسو ...تو رو قرآن بس کن...

اما انگار چیزی نمی شنید ،دست روی بازویش گذاشتم و
تکانش دادم ،دیگر نمیخواستم چیزی بشنوم .دیوانه وار
خودش را کنار کشید و جیغ زد.
_به من دست نزن عوضی ...برو کنار ...چی از من میخواین...
برین گورتون و گم کنین آشغاال ...چی میخواین ؟ ولم کنین،

E
O

دست کثیفت رو به من نزن...

N
Mی امانم زخمی شده بود.
گلویم از فریادهای ب
A
Mبشنوم ،سر جدت نگو ...تمومش
_بس کن آسو ،نمیخوام
E
I
کن...
A
Y
N
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@
موهایش پریشان روی صورتش ریخته بود و کنج اتاق خودش
را جمع کرده بود.

_پول میخواین دیگه؟ ببرین همه ی کارت هام توی کیفم
ببرین ،گردنبندم طالس اون رو هم ببرین ،هر چی دارم بهتون
میدم ،کاریم نداشته باشین تو رو خدا...
هر چه فریاد میزدم انگار نمیشنید ،جنون وار جیغ میزد و
خودش را عقب میکشید ،نفسم گره خورده بود و باال نمی

E
O

آمد .روی زانو خودم را جلوتر کشیدم.

N
Mنداشته باش...
_تو رو خدا کاریم
A
موهایش را از روی M
صورتش کنار زدم و با مالیمت دستم را
E
I
Aی صورتم دو دو میزد.
قاب صورتش کردم ،چشم هایش رو
Y
_آسو ...عزیزم...منو ببین ...من N
شاهرخمO...ببین منو ،کارت
D
ندارم عزیزم ،غلط کردم ،بس کن جون مادرت بس@کن ،هیچ
کس اینجا نیست ،غلط کردم عزیزم بی خیال شو...
_منو کشیدن توی ساختمون همون حوالی ،سه نفر بود ،سه
نفر ...دست و پا میزدم ،جیغ میزدم کمک میخواستم ،هیچ

کس نبود ،هیشکی صدام رو نمیشنید ...هیچ کس اونجا به
دادم نرسید ...حتی صدای التماسم به گوش خدا هم نرسید،
یکیشون دست هام بست ،یکیشون دهنم رو بست...
دستش به گلویش چسبید و انگار نفسش باال نمی آمد و من
چقدر پوست کلفت بودم که این ها را میشنیدم و نمی مردم!

E
O

سیبک گلویم لرزید و بغضی که بیخ گلویم را میخراشید قصد

N
دست ناالیقم امشب برای بار دوم روی گونه
جانم را کرده بود.
M
A
ضرب مینشیند و انگار نفس حبس
ی خیس و تب دارش باM
E
I
رون می آید.
شده اش همراه با هین بلندی ،بی
A
Y
N
رنجیده اش را درون
دستش روی صورتش مینشیند ،نگاه
O
چشم های متالطمم میدوزد ،تار میدیدمشD ،
تمام هستی ام
@
را تار میدیم و ای کاش کور بودم و کر! ای کاش قلم پایم

میشکست و امشب این جا نمی آمدم ،نمی دیدم و نمی
شنیدم.

دستم پشت کمرش می نشیند و او را به سمت خود میکشم،
تن لرزانش میان بازوهایم آرام و قرار نمیگیرد.
میخواستم آرامش کنم اما خودم از درون داشتم آتش
میگرفتم.
_ای خاک بر سر من بی غیرت...

E
O
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A
 MمیEشود و پیراهن مچاله شده ام را
گره مشت های ظریفش باز
I
A
رها میکند،
Y
N
 Oچانه ای لرزان
خودش را از میان بازوهایم عقب میکشد و با
D
@میکند.
و چسبیده به سینه اش بلند میشود و پشت به من
رو به روی پنجره ی اتاقش می ایستد و به گل های پرده ی
ضخیم اتاقش خیره میشود .انگار سال ها طول میکشد تا
کلمات از میان حنجره ی زخمی اش باال بیاید.

_اون دختری که در به در دنبالش میگردی همون شب زنده،
زنده دفنش کردن توی همون خراب شده...
تمام عضالت تنم منقبض شده بود و فکم از زور فشار دندان
های کلید شده ام در حال خورد شدن بود ،مرگ همین بود
دیگر ،همین ثانیه هایی که از زور غیرت به جوش آمده ،هزاران

E
O

بار بمیری و باز هم زنده شوی !

N
شب...
_اون دختر اون
M
A
 Mشعله ور میکند ،شقیقه ام نبض
لرز صدایش آتش درونم را
E
I
Aمیشود .
میزند و ابروهایم از روی درد جمع
Y
 Oکلمات از ذهن
هر چه دهان باز میکنم تا چیزی بگویمNانگار
آشفته ام فرار کرده اند و چیزی نمیابم D .
@
از جایم که بلند میشوم ،نگاهم درون آینه به خودم می افتد،
صورتم از شدت فشار عصبی به کبودی میزد و چشم های

رگ زده ام خون میبارید و جمله ی بعدیش پتکی میشود
روی خرابه های به جای مانده از وجودم.
_اون دختر همون شب خاک شد زیر بار کوهی از کثافت و
شهوت و غرایز حیوانی...
_تمومش کن...

E
تمام سلولOهای تنم از شدت فریاد زخمی ام پاره میشوند و
N
Mبا تمام غیض و قدرت و عصیان درون آینه
مشت گره کرده ام
A
میکوبد و دردی جانکاهMدرون استخون هایم زنهار میزند،
E
I
 Aثانیه سکوت دختری که
دردی که به جان میخرم برای یک
Y
N
درون شاهرگم و هی
بی رحمانه سر تیزی را فرو کرده بود
O
D
فشار میداد!
@
تکه های آینه با صدای بدی کف اتاق فرو می ریزد و هزار تکه
میشود.

خون غلیظی از میان انگشت هایم روی موکت کف اتاق شُره
میکند و محکم مچ دستم را می چسبم و آسو حیرت زده
جلو می آید.
_شاهرخ!
برای اینکه پایش روی خورده شیشه ها نرود ،چند قدم عقب

E
O

تر میروم.

N

M
گلویم میسوخت.
A
_جلو نیا.

M

IE

A
Y

شالی که روی زمین افتاده بود را برمیدارم و دور انگشت های

N
 Oسوز را دوست
زخمی شده ام می پیچم ،این درد استخوان
D
@بود آسان
داشتم ،تحملش از دردی که شاهرگم را نشانه رفته
تر بود .با احتیاط جلو می آید ،نگاهش روی دستی بود که
خون به جوش آمده ام از آن قل میزد و شال مشکی رنگش
را تر میکرد.

_چی کار کردی؟ !
پر شال را میگیرد دور دستم می پیچد ،موهای خرمایی اش
روی صورتش میریزد.
_برو درمونگاه حتما بخیه نیاز داره ،خیلی داره خون میاد.
_امشب نمک پاشیدن روی این زخم رواست تا به صبح برسه،

E
 Oصیغه ایه؟
درمونگاه چه
N
Aی آید و چشم هایم را برای اولین بار به
Mم
نگاهش لحظهای باال
خواست خودم از آن نگاهMدلEآشوب میگیرم ،نگاه کردن به
I
A
طلبید!
آن آبی های پر درد دل سنگ می
Y
N
Oیم میدهد.
بی حرف گره محکمی به شال دور انگشت ها
D
@
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صدای باز و بسته شدن در هال به گوش میرسد و نگاه هر
دویمان به سمت در باز اتاق کشیده میشود.

خدا من ،به عمو صادق چه میگفتم! اصال من این وقت شب
اینجا چه میکردم! متعجب و کالفه لب میزنم .
_عمو صادق؟
هینی که به طرف در میرود میگوید،
_بابا قرار نبود بیاد خونه !

E
O

_پس کیه؟ N

M
از اتاق که بیرون میA
رود نگاهش خیره ی رو به رو میشود،
M
می نالد.
E
I
A
Y
_خاله !
N
O
 Dو نزدیک تر
صدای مرجان خانم که به این سو می آید نزدیک
میشود و من مستأصل سر جایم می مانم@ .
_آسو دخترم خوبی؟ چقدر نگرانت شدم ،روژان گفت بیام
دنبالت ،چرا بهم خبر ندادی آخه؟ یهو غیبت زد ،بابات گفته
بود شب نمیاد ،پس چرا...

حاال درست رو به روی در دست آسو را میگیرد.
_چرا آنقدر یخی مادر؟! خوبی؟ رنگ به رو نداری دورت
بگردم! باز گریه کردی؟! تا کی...
نگاهش لحظهای به این سو کشیده میشود و من را میان اتاق
می بیند و حرف در دهانش می ماسد ،چشم های سرگردانش

E
O

یک دور روی خورده شیشه های آینه می چرخد و بعد روی

N
Mثابت میماند.
دست بسته ی من
A
 Mخبره؟
_خدا مرگم بده ،اینجا چه
E
I
A
قطرات خونی که روی موکت
وارد اتاق میشود و نگاهش روی
Y
N
اتاق ریخته بود به گردش در می آید.
O
D
_چی کار کردین شما؟
@

به خود می آیم ،کف دست سالمم را محکم روی صورتم
میکشم تا از این حال خراب و چشم های یک پیاله خونم

بیشتر قبض روح نشده بود .به سمت در میروم وقتی به آسو
میرسم آرام و گرفته لب میزنم.
_فردا یه آینه ی نو برات میگیرم ،ببخشید اگه عصبی شدم
و...
_بهش نیاز نداشتم ،اون آینه ی دق من بود ،خوبه که دیگه

E
ندارمشO .

N

M
A

صدایش آنقدر گرفته و دلگیر بود که به سختی میشد کلماتی

M

که با جان کندن به زبان میآورد را شنید .باورم نمیشود این

E
I
 Aزده نامش را میخوانم.
همه از خودش فراری باشد و حیرت
Y
N
_آسو...
O
D
@شود لب
در حالی که از کنارم عبور می کند و وارد اتاقش می
میزند.
_برو.

پاهایم میخکوب شده بود و نگاهم دنبالش کشیده میشود ،بی
حال روی تختش می نشیند .
_برم جارو بیارم این ها رو جمع کنم.
به دنبال این حرف ،آسو زیر پتو می خزد و من هم با سری
سنگین باالخره پشت به او کنم از راهرو خارج میشوم.

E
 Oدر هال را پایین میکشم و هنوز پایم را از در
دستگیره ی
N
Mکه مرجان خانم با صدایی خفه نامم را
بیرون نگذاشته ام
A
M
میخواند.
E
I
A
صبر کنید.
_آقا شاهرخ ،آقا شاهرخ به لحظه
Y
N
چرخم ،سرم نبض
می ایستم و روی پاشنه ی پا به سمتش می
O
D
میزند و چشم هایم دو دو میکند و تار میبینمش@.
_بله؟
مرجان خانم به قدم هایش سرعت می بخشد و با صدایی پایین
که گویا نمیخواست آسو بشنود ،رو به رویم می ایستد.

_آسو چیزی بهتون گفته؟ حرفی زده؟
استفهامی نگاهش میکنم و او سعی میکند واضح تر صحبت
کند.
_منظورم اینه که از اتفاقی که براش افتاده حرف زد درسته؟
از رنگ و روی هر دو تون معلومه حرف های خوبی نشنیدین !

E
 Oشست و اشاره چشم هایم را می مالم ،شاید این
با دو انگشت
N
Mخسته بودم و کوتاه لب میزنم.
تاری دید رفع شود.
A
M
_حرف زد.
E
I
A
چادر آن را میگیرد.
چشم هایش نمناک میشود و با پر
Y
N
_الهی بمیرم برای دلش ،چقدر این دختر O
عذابDکشید ،چقدر
@
توی خودش ریخت و دم نزد.
چیزی نمیگویم تا او برود سر اصل مطلب ،برای امشب بس
بود ،دیگر توان شنیدن نداشتم.

_ببینید آقا شاهرخ ،میدونم شما به آسو از قدیم عالقه
داشتین ،اما روزگار اونطور که ما میخوایم پیش نمیره پسرم،
االن که همه چی رو دیگه می دونید ،هر تصمیمی هم که
بگیرید حق دارید و به خودتون مربوطه ،یه عمر اسمتون روی
هم بوده و توی فامیل حرف از آسو که میاد وسط ،پشت بندش

E
O

اسم شماست که می چسبه به اسمش ،اما خواهش من از شما

N

اینه که چیزهایی که امشب شنیدین توی همین چهاردیواری

M
چالش کنین ،نذارینA
کسی از این موضوع بویی ببره و حرفش
بیوفته رو زبون هاM ...
E
I
A
عصبی دست زخمی ام مشت میشودYو سوزش آن صورتم را
N
O
در هم مچاله میکند .
D
@
_یعنی انقدر بی رگم که ...
خودش میان حرفم می پرد و اصالح میکند.

_نه آقا شاهرخ ،منظور من این نبود ،میگم خدای نکرده کاری
نکنین که سایه ی این دختر توی چشم مردم سبک شه ...
کالفه از حرف های معناداری که در لفافه بیان میکرد و من
در این وضعیت ذهنم یاری نمیکرد معنایی برایش پیدا کنم،
بی صبر و تحمل جواب میدهم .

E
O

_ببینین مرجان خانم ،امشب اصال حالم رو به راه نیست

N
Mه طوری حرف بزنین منم بفهمم چی
حضرت عباسی ،ی
A
میخواین !
M
E
I
_چطوری بگم آخه ...میخوام ...
A
Y
 Oاز این حرکات
چادرش را روی سرش مرتب میکند وNمن
D
مضطربش پلک روی هم می خوابانم.
@
_راحت باشین با من.
انگار نفسش حاال راحت تر بیرون می آید و نگاه نگرانش را به
من میدهد.

_خدا خیرت بده آقا شاهرخ ،تو هم عین پسر خودمی و برام
فرقی با بچه ی خودم نداری.
سری تکان میدهم و کاش زودتر خالصم کند.
_میخوام بگم اگه قراره با فهمیدن این موضوع تصمیمت
برگرده ،بذارین این جواب منفی از طرف آسو باشه ،یعنی...

E
مکث کوتاهOی در جواب نگاه مات شده ی من بود.
N
M
حفظ ظاهر هم که شده پا پس نکشین !
_یعنی ...شما برای A
M
IEدلم میخواهد سر خودم را به
ابروهایم ناخودآگاه باال میپرد،
A
دیوار بکوبم.
Y
N
O
کردم ،اینجوری
_البته آسو هم نفهمه من با شما صحبت D
بهتره ،بذارین فکر کنه خودش نخواست ،در هر @
صورت اون
جوابش به شما منفی ،بذارین فکر کنه...
دیگر کاسه ی صبرم سرریز میشود و پشت به او در حال
پوشیدن کفش هایم محکم تر از قبل جواب میدهم.

_کسی قرار نیست پا پس بکشه مرجان خانوم! چیزی از ارزش
آسو برای من کم نشده ،خداحافظ.
پله ها را با شانه هایی فرو افتاده پایین میروم و از در که بیرون
میروم تازه قطره های اشک سد مقاومتم را میشکند و چشم
هایم حیران و سرگردان به سمت آسمان کشیده میشود ،لب

E
O

هایم را محکم روی هم میفشارم تا فریاد را پشت لب هایم
خفه کنم.

N

M
A

M

پشت فرمان ماشین که می نشینم سرم از هجوم حرف های

E
I
.A
مظلومانه ی آسو به دوران می افتد
Y
N
صدایش در سرم زنگ میزند.
“سه نفر بودن...سه تا نامرد”...

O
D

@

سرم را چند بار پشت سر هم محکم روی فرمان می کوبم تا
چیزی نشنوم ،تا مرور نشود آن همه هق هق های پر دردش...

“من حتی از خودمم میترسم ،از این که توی آینه به خودم
نگاه کنم فراری ام ...میفهمی؟”
با همان دست زخمی سویچ را درون قفل میچرخانم و ماشین
را به راه می اندازم.
“من هیچیم نیست ،انقدر به من پیله نکن تو رو خدا ،برو بذار

E
O

به درد خودم بمیرم”...

N

M
A

نفس گره میخورد درون سینه ام و برای باال آمدنش جان

M

میکند ،مشت سالمم را گره میکنم و چند بار محکم روی

E
I
سینه ام میکوبم تا جانم باال بیاید A.

Y
N

O
D

“بمون برام شاهرخ ،مثل سابق ،بذار کنارت حس امنیت داشته

@

باشم ،بذار فکر کنم هنوز مردی و مردونگی زنده است”
چشم هایم تار میبینند و جوشش اشک آن ها را به سوزش
می اندازد.

دکمه ی ضبط را فشار میدهم و صدای مهرزاد اسفندیاری
نمک روی زخم میشود .
گلی بودی که چیدنت ،دزدیدنت از من بریدنت ...
جا موند اشک هام رو پیرهنت ندیدمت دیر شد رسیدنت ،
ندیدمت بریدنت...

E
“با من اینOکار و نکن ...نذار ازت متنفر بشم ...اصال داداشم
N
 Mنمیگم داداش ...خواهش میکنم برو
نباش ،دیگه بهت
A
M
بیرون “...
E
I
Aی کوبم و پلک میفشارم تا
با همان دست زخمی روی فرمان م
Y
N
بردارند .
اشک های الکردار و مزاحم دست از سرم
O
D
“من خودِ دردم شاهرخ”
@
کف دست سالمم را محکم روی صورتم میکشم و قطره های
اشک و دانه های عرقی که از شقیقه هایم راه گرفته بود را
پاک میکنم.

غرقم تو دریای اشک های نازت سردم تو حال و روز آخرین
نگاهت
هر دم می بینم عکس صورت ماهت...

گلویم داشت از شدت تورم غده ای چرکین منفجر میشد.

E
O

N

“کاش خواهرت بودم شاهرخ ،اون وقت شاید همون دختری

M
A

بودم که تو ازش حرف میزنی”

M
دهم و فریادم درون اتوبان خلوت
شیشه ی ماشین را پایین میE
I
A
گوش آسمان را کر میکند.
Y
N
O
_خدا...ا ...خدا...ا ...خدااااا
D
@
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نمی دانم چند ساعت درون خیابان های خلوت بدون مقصد
پرسه میزنم که وقتی کلید را درون قفل در حیاط میچرخانم،

صدای اهلل اکبر از گلدسته های مسجد محل به گوشم میرسد،
خسته و بی رمق وارد حیاط میشوم و در را پشت سرم می
بندم ،کنار حوض زانو میزنم ،سرم سنگین بود و دردهای
میگرنی امانم را بریده بود ،سرم را درون آب سرد حوض میبرم
و نفسم از سردی آن بند می آید ،پس از این که التهاب ناشی

E
O

از سردردم کم میشود ،بی هوا سر از آب بیرون می آورم و

N

قطرات آب با شدت روی تنم شُره میکند و نفس نفس میزدم،

M
Aقه هایم سر میخورد و از روی فک
قطرات آب روی شقی
M
IEپیراهن کرم رنگم را خیس
منقبض شده ام راه میگیرد و
A
میکند.
Y
N
O
چرخ میخورد،
نگاهم روی شال آسو که گره اش شل شده بود D
@میکردم
گره آن را با سوزشی که درون چشم هایم احساس
باز میکنم و لبه حوض قرار میدهم.
دستم را زیر شیر آب میگیرم و خون های خشک شده ی آن
را شست و شو میدهم .

با صدای قدم های کسی سر می چرخانم و با دیدن بابا که لخ
لخ کنان به این سو می آمد ،شیر آب را میبندم و از جا بلند
میشوم ،هیچ دلم نمیخواست با این حال آشفته چشم در
چشم او شوم ،سر پایین می اندازم و بلند میشوم ،پشت به او
دستی به سر و صورتم میکشم و موهای پریشانم را مرتب
میکنم.
E
O

N

_شاهرخ اومدی پسرم؟ شیفت بودی امشب؟

M
A

M

پلک روی هم میگذارم و لب هایم را روی هم می فشارم،

E
I
مستأصل به عقب میچرخم و درAحالی که سعی میکنم به
Nکنم.
Yمی
چشم هایش نگاه نکنم از کنارش عبور
O
D
_آره.
@

آستین هایش را تا میزند و به سمت حوض میرود.
_خسته نباشید بابا جان.
_مونده نباشی حاجی.

سریع از پله ها باال میروم و وارد هال میشوم ،خانه در سکوت
فرو رفته بود ،در حالی که دکمه های پیراهنم را به سختی با
دست زخمی ام باز میکنم ،پله های منتها به تنها اتاق باالیی
را با خستگی باال میروم و وقتی وارد اتاق که میشوم ،روی
تخت آوار میشوم ،پلک های متورمم را روی هم میگذارم و

E
O

دوباره تصویر صورت خیس و وحشت زده ی آسو پشت پلک

N

هایم جان میگیرد ،زخم پشت انگشت هایم میسوزد و اجازه

M
 Aهم بمانند و باز هم از یادآوری اتفاقی
نمیداد پلک هایم روی
M
رگ هایم منجمد شود و مرگ
که برایش افتاده بود خون درE
I
A
.
کنم
را امشب برای هزارمین بار تجربه
Y
N
از جا بلند میشوم ،پرده ی حریر سفید را O
Dیزنم .پنجره
کنار م
@دودش را
ی اتاق را باز میکنم و یک نخ سیگار روشن میکنم،
با غیض به ریه هایم هل میدهم ،گلوی زخمی ام میسوخت
و دود غلیظش را پس از چند ثانیه حبس کردن و به تالطم
افتادن ریه هایم از راه بینی بیرون میدهم.

من بی همه چیز کجا بودم آن شبی که آسو کمک خواست؟
کجا بودم وقتی یک مشت دیوث دست کثیفشان تن او را
لمس میکرد و حریمش را بی شرمانه پاره میکرد؟ کجا وقتی
یک عده بی ناموس و الشی به جسم و روحش تجاوز کردند و
به بی غیرتی من قهقهه میزدند!

E
O
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M
A

M

در اتاق همراه با تقه ای آرام باز میشوم ،سر نمی چرخانم تا

E
I
Aمرضیه را آب نکند.
نگاه نشسته به خونم زهره ی مامان
Y
N
زد چه کسی الی در
از عطر چادر نماز گلدارش میشد حدس
O
D
سرک کشیده است.
@
_اومدی مادر؟ کجا رفته بودی دیشب؟ نمیگی ما دلمون هزار
راه میره! گوشی هم که اصال خدا نیافریده واسه جواب دادن!

سعی میکنم صدایم فقط خستگی را بروز دهد نه گرفتگی
هایی که از سر فریاد های بی امانم در اتوبانهای شهر بود.
_تو که میدونی کار من حساب کتاب نداره ،چرا نگران
میشی؟
_تو که دیشب شیفت نبودی!

E
O
داشتن مجبور بودم برم.
_نیرو کم
N
نگاهش روی منM
Aی میکند و انگار میخواست باور کند
سنگین
M
که حقیقت را شنیده است.
E
I
Yهم بنداز بیرون بچه،
Aگار
_خسته ای بگیر بخواب ،اون سی
N
 Oدم! نمی دونم
نابود کردی ریه های خودت رو با این دود و
D
@ میزنه!
کدوم آدم عاقلی دستی دستی به بدن خودش آسیب
سیگاری که دیگر به فیلتر رسیده بود را کنار ته سیگاری های
لب پنجره له میکنم.
مکثش طوالنی میشود و صدایش نزدیکتر.

_این لکه ی خون چیه رو لباست شاهرخ؟
ناچار عقب گرد میکنم و به پیراهنی که پای تخت انداخته
بودم و حاال او گرفته بود وارسی اش میکرد زل میزنم.
_دستم بریده.
پیراهن را روی تخت می اندازد و چادر نماز روی شانه هایش

E
 Oبا نگرانی پیش می آید.
سر میخورد
N
Aدستت راحت شم ،آخه چیکار میکنی
 Mاز
_خدا منو مرگ بده
MببیEنم.
با این دست و بال خودت !
I
A
خراش کوچیکه.
چندتا
_چیزی نیست مرضی خانوم،
Y
N
Dیق پشت آن
Oعم
دستم را با زور باال می آورد و به بریدگی های
@
خیره میشود.
_به این میگی چند تا خراش! هنوز تازه است عفونت میکنه،
حداقل پانسمان میکردی!
_خونریزیش بند اومده ،می بندم دوباره.

_برم بتادین بیارم ،خودم ببندم خیالم راحت تره.
_باید برم حموم.
_الزم نکرده با این زخم دستت! چشمات چرا قرمزه؟
_از نخوابیدنه.
او خیالش راحت میشود و تنهایم میگذارد ،تنهایم میگذارد

E
O

N

با هیاهویی که در سرم چرخ میخورد.

M
من چطور از این بهA
بعد در خیابان راه می رفتم و سر بلند
M
شرف Iراست راست در خیابان راه
میکردم وقتی یک عده بی E
میروند و به ریش غیرتم میخندیA
دند!Y
N
وقتی دختری که همه چیزم بود شبیه O
مردهDای متحرک
@
جلویم ذره ذره آب میشد؟!
چند دختر بی گناه را قربانی غرایز کثیفشان کرده بودند؟ !
چند خانواده را برای ارضای خوی حیوانی شان به خاک سیاه
نشانده بودند؟ سکوت دربرابر این حیوانات وحشی ،انسان نما

جایز بود؟ باید در برابر این بی ناموسی چاک دهانمان را
بکشیم و دم نزنیم؟
باید با این سکوت اجازه دهیم قاتل روح و جسم چند دختر
دیگر باشند؟
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N

M
A

پشت میز آشپز خانه ی نقلی و کم امکانات ایستگاه نشسته

M

بودم .سردرد های ضربان دارم با دو قرص مسکن تازه اندکی
بهبود پیدا کرده بود.

E
I
A

Y
N

O
D

کوروش دو فنجان قهوه میریزد و یکی را جلوی من میگذارد،

@

خودش هم صندلی را عقب میکشد و به آن تکیه میدهد.
_من از اول گفتم این فرامرزی خود پفیوزش آسانسور
دستکاری کرده بود ،شما میگفتین نه بابا کی با زن و بچه ی
خودش همچین کاری میکنه !

چشم های خسته ام را با دو انگشت شست و اشاره مالش
میدهم.
_نسناس سر پیری خوشی زده زیر دلش و هوو آورده رو
زنش ،حاال که زنگوله پا تابوت پس انداخته و زنه هم پا کرده
توی یه کفش که باید بری به زن و بچه هات بگی زن دوم

E
O

گرفتی و چند ماه دیگه میراث خور جدید به دنیا میاد ،از ترس

N

آبروریزی و این بند و بساط ها آسانسور خونه رو دستکاری

M
A

کرده یه بالیی سر تخم و ترکه اش بیاره!

M

E
I
سکوتی که تلخیش پوزخند
کوروش حرف میزند و من در
A
Y
نگاهم را به خورده نان
میزند به مزه ی قهوه ی پیش رویم
N
O
های روی میز میدوزم .
D
@
_دیدی وقتی زنش رو بیهوش از آسانسور بیرون آوردیم

ککش هم نگزید! وقتی دکتر اورژانس گفت بچه سقط شده
مرتیکه تو پوست خودش نمیگنجید ،همچین به سبیل هاش

تاب میداد که شک کردم اصال این بچه از خودش با ...ال اال
اهلل...
قهوه اش را مزه مزه میکند .من نگاهم روی پانسمان دور
دستم چرخ میخورد .
_تو چرا ساکتی ،انگار میزون نیستی؟

E
Oرا لب حوض پیدا کرده بود و وقتی در حمام بودم
بابا شال آسو
N
Mگذاشته بود ،بی آنکه سوالی بپرسد!
آن را روی پا تختی
A
MمیEکنی.
_با توام حاجی! کجا سیر
I
A
ندارم ،نمیدانم چند ساعت
نایی برای لب از لب باز کردن هم
Y
N
بود که چشم روی هم نگذاشته بودم.
O
D
@
_همین جا.
_فرامرزی اومده بود اینجا ،دنبالت میگشت ،گمون نکنم
میخواد یه جوری در دهنمون رو ببنده.
اخم هایم غلیظ تر میشود.

_واسه چی؟
فنجان خالی را روی میز میگذارد و سری از تاسف باال می
اندازد.
_میگم میزون نیستی میگی نه! دو ساعت دارم برای عمه ی
خدابیامرزم روضه میخونم داداش!

E
O
نبود.
_حواسم
N

M
A

_حواست کجاست؟ بگو برم دستش رو بگیرم بیارم بتمرگه
سر جاش!

M

IE

A
Y

باندپیچی دستم کمی چرک و آلوده شده بود ،حوصله تعویض
آن را هم نداشتم.

N
O

D

_فرامرزی چی میخواد از من؟

@

_غلط نکنم میخواد یه جوری قضیه رو ماسمالی کنه ،میخواد
گزارش ندیم خودش آسانسور دست کاری کرده.
_گوه خورده مرتیکه ی کٓالش!

صدای آژیر خطر بلند میشود و فنجان را روی میز رها میکنم
و هر دو به سرعت از آشپزخانه بیرون میزنیم.
همهمه ای بین بچه های ایستگاه به وجود آمده بود و در
کسری از ثانیه آمادگی های الزم را انجام میدهیم و به سرعت
سوار بر ماشین امدادی میشویم و به سمت مسیر مورد نظر

E
O

حرکت میکنیم ،در میان مسیر اطالعات الزم را دریافت

N

میکنیم .مورد یک دختر جوان بود که قصد داشت خودش را

M
A

از یک واحد ساختمان بیست طبقه به دالیل مجهولی پایین

M

بیندازد.

E
I
A

Y
N

خیلی طول نمیکشد که ما در صحنه حاضر میشویم ،خیابان

O
 Dی مردم رو
توسط نیروی انتظامی بسته شده بود ،اما همهمه
@
به روی ساختمان بیست طبقه باعث کاهش سرعت عمل
ماشین های امداد میشد و هر لحظه امکان داشت دخترک
جانش را به خاطر این کنجکاوی و بی فکری مردم از دست
بدهد.

با توقف ماشین به سرعت پایین می پریم و قبل از ورود به
ساختمان موقعیت را بررسی میکنیم ،دخترک از طبقه ی
پانزدهم لب پنجره نشسته بود ،وارد ساختمان میشویم و به
سه گروه تقسیم میشویم ،گروه ما مستقیم به طبقه ی
پانزدهم میرویم ،گروه دیگر که کوروش در آن بود به طبقه

E
O

ی شانزدهم میروند و گروه سوم یک طبقه پایین تر را اشغال
میکنند .

N

M
A

با رسیدن به طبقه ی پانزدهم ،صدای جیغ دخترک به گوش

M

میرسد.

E
I
A

Y
N

_جلو نیاین ...جلو نیاین و گرنه خودم میندازم پایین.

O
D

از میان چند نفر از نیروهای انتظامی رد میشویم ،مادرش بی
تابی میکرد.

@

_مامان جان بیا پایین حرف میزنیم ،اصال هر چی تو بگی ،هر
چی تو بخوای ،فقط بیا پایین.

_نمیخوام ،دیگه نمیخوام...
صورت زن از اشک خیس بود و روی زمین آوار شد.
_دردت به جونم بیا پایین ،من که جز تو کسی رو ندارم ،بگو
دوباره محسن بیاد خواستگاری ،من دیگه هیچی نمیگم ،هر
جور خودت خواستی ،اصال دخالت نمیکنم خوبه؟ خودم

E
O

براتون جشن میگیرم دورت بگردم ...بیا پایین...

N

M
A

دختر کم سن و سالی به نظر میرسید ،رنگ به صورت نداشت

M

و دست هایش لب پنجره می لرزید ،هر آن ممکن بود با این

E
I
اعصاب تحریک پذیر سقوط کندA.

Y
N

O
D

_االن دیگه؟ االن که رفته با یکی دیگه؟ محسن هم بره گم

@

شه ،من دیگه هیچی نمیخوام ...همه تون برین گم شین ...
_فرنوش مامان بیا ،من خودم میرم باهاش حرف میزنم
دخترم ،اصال میرم به دست و پاش میوفتم.

از حواس پرتش که سمت مادرش بود استفاده میکنم و جلوتر
می روم ،اما خیلی زود با جیغ بلندی که میکشد متوقفم
میکند.
_جلو نیا ...یه قدم دیگه جلو بیای خودم رو پرت میکنم،
برین بیرون از خونه ی ما  ،چی میخواین شما؟ برین پی

E
O

کارتون ...همه ن برین گم شین...

N
دست هایم را بهMنشانه ی تسلیم باال میبرم ،آنقدر از این
A
Mلی راحت می توانستم حدس بزنم
شرایط تجربه داشتم که خی
E
I
قصدش فقط ترساندن مادر
دخترک بی عقل مشخص بود
A
Y
بیچاره اش بود.
N
O
Dه کمکی به
_خیلی خب ،من نمیام جلو فقط قبل مردنت ی
@
من بکن اون دنیا دعات کنم ،دلم میخواد ببینم این آقا محسن

شما که داری براش خودت رو میکشی چه جور جونوریه ؟ !

با چشم های از حدقه بیرون زده اش نگاهم میکند و من سعی
میکنم به یک بازی دوستانه دعوتش کنم و زمان بخرم برای
گروه امداد.
موبایلم را از جیب لباس مخصوص آتشنشانی بیرون می
کشم.

E
O

_شماره اش رو بگو ،دوست دارم با این استاد خر کردن دخترا

N
Mباشم و چهار تا ترفند ازش یاد بگیرم بلکم
گپ و گفتی داشته
A
Mمنم اینجوری برام فاز و نول قاطی
این دختر عموی بی بخار
E
I
نداره.
کنه! حضرت عباسی کارش حرف
A
Y
N
_برو آقا ...برو خودت رو مسخره کن .
O
D
@روی ران
رو به مادرش میکنم که عین ابر بهار گریه میکند و
خود میکوبد.
_حاج خانوم شما بگو ،شماره ی این هفت خط رو بده من
برم پیشش لنگ بندازم.

بلند میشود و خیلی سریع موبیلش را میآورد ،با دست های
لرزان شماره را درون موبایل سرچ میکند و برایم میخواند.
دخترک رویش آن طرف است و اهمیتی به ما نمیدهد .
شماره را میگیرم و کنار گوشم میگذار ،زود جواب میدهد.
_بله.

E
O

_آقا محسن؟N

M
_بله بفرماییدA .

M

E
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_آقا شما چیکاره ی این دختری هستی که داره از طبقه ی

Y
پونزدهم خودش رو پایین می ندازه؟
N
_چی داری میگی آقا کدوم دختر؟
_همین فرنوش خانوم.

O
D

@

صدا را روی بلندگو میگذارم و توجه دختر به این سو جلب
میشود.

_فرنوش خودش رو میندازه پایین؟! برو بابا سر کارم
گذاشتی؟
_سر کار چیه مرد حسابی؟ بیا خودت باهاش حرف بزن.
انگار کمی ترسیده بود و صدایش هول شد.
_من حرفی باهاش ندارم ،اصال رابطه ی ما خیلی وقته تموم

E
 Oچه که خودش رو میخواد بکشه ،از اولش هم
شده ،به من
N
Mبچه بازیش رو مخم بود ،خدا پدر و مادرش
همین بی عقلیش و
A
Mخریت کنم و بگیرمش ،و گرنه االن
رو بیامرزه که نذاشتن من
E
I
Aشد!
از ساختمون خونه ی ما آویزون می
Y
_عوضی ...خیلی کثافتی محسن ،تو یه N
Oی...
آشغال
D
تمسخر آمیز
دخترک نگاه پر غیضش روی گوشی بود و صدای @
محسن را میشنید ،کوروش از پنجره ی طبقه باال پایین آمده
بود و با دیدنش فورا اشاره زدم کارش را بکند و در یک حرکت

سریع و غافلگیر کننده او را محکم گرفت و همراه با دخترک
به داخل پرید .
دختر دست دور پاهایش انداخت و سر روی زانو گذاشت و
هقهق میکرد ،مادرش فورا به سمتش دوید و او را در آغوش
کشید.

E
O

وقتی کمی اوضاع آرام تر شد و بچه ها در حال خروج از

N
جلوتر رفتم.
ساختمان بودند،
M
A
نگاه تشکر آمیز زن سویM
من روانه شد.
E
I
A
دردنکنه ،الهی که هر چی از خدا
_خدا خیرتون بده ،دستتون
Y
N
بخواین بهتون بده.
O
D
@دختری
در جواب سیل تشکرهایش سری تکان دادم و رو به
که مغموم و پیشمان به دیوار تکیه زده بود کردم ،سر درد
همچنان همراهم بود.

_یه وقت هایی یه آدم های اشتباهی وارد زندگیمون میشه
که ارزش دوست داشتن ندارن اما حضورشون مثل یه چراغ
قرمز می مونه ،باید باشن و بهت یادآوری کنن یه جاهایی
توقف کنی و از خط ها عبور نکنی ،به نظرم این محسن هفت
خطه واست حکم همون چراغ قرمزه است ،بهت فهموند این

E
O

جا باید ترمز کنی تا کله پا نشی! حتی حاضر نشد ببینه زنده

N

ای یا دار فانی وداع گفتی! بسه هر چقدر ارزش خودت رو

M
پایین آوردی! آدم هاA
یی ارزش دوست داشتن دارن که بهت
M
یاد بدن چقدر ارزشمندیE .
I
A
Y
کردن جو خانه می ماند و
یکی از مشاورین گروه برای آرام
N
Dزنم .
Oمی
من به همراه همکارانم از آن ساختمان بیرون
@
در میان مسیر سرم را به پشتی صندلی تکیه میدهم و خسته
پلک روی هم میگذارم ،نگاه کوروش لحظاتی بود که روی من
خیمه زده بود و من سعی میکردم به آن بی توجه باشم ،اما
سکوتش خیلی طول نکشید.

_این دخترها چقدر ساده و زود باورن ،چقدر زود گول
میخورن !
برای چند دقیقه فکر آسو و اتفاقی که برایش افتاده بود ،راحتم
گذاشته بود و با این حرف دوباره با همان میزان تلخی به سویم
هجوم می آورند و تمام تنم همراه با مشت های گره کرده روی

E
O

پایم منقبض میشود.

N
رکب خورده بود.
او هم به سادگی
M
A
خسته از یک روز کاریM
کسالت بار ماشین را درون پارکینگ
E
I
حیاط پارک میکنم و از آن پیادهAمیشوم ،آراد درون باغچه
Y
N
داشت خاک ها را زیر
نشسته بود و با بیلچه ای که در دست
O
D
و رو میکرد .
@
با دیدن من دست از کار میکشد و نگاهش روی دست های
خالی ام به گردش در می آید.
_سالم عمو جون ،برام پفیال نیاوردی؟!

با یادآوری تماسی که ساعتی پیش مامان مرضیه با من داشت،
چینی روی پیشانی ام نشست ،گفته بود برای آراد که بهانه ی
مادرش را میگیرد کمی خوراکی بخرم و برای خانه هم خرید
کنم ،اما آنقدر ذهنم آشفته بود که فراموش کرده بودم .جلوتر
میروم.

E
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_سالم ببخشید عمو یادم رفت بعدا میرم میخرم برات.

N
شده و نگاه شاکیش را پشت سر میگذارم و
لب های آویزان
M
A
Mخسته و بی اعصاب بودم که نایی
از پله ها باال میروم .آنقدر
E
I
 Aمامان مرضیه و دلجویی
برای برگشتن و خریدهای سفارشی
Y
از آراد را هم نداشتم .
N
O
کفش هایم را جلوی در از پا در می آورم و واردDهال میشوم،
@

صدای تق تق در کابینت ها از حضور مادرم در آشپزخانه خبر

میداد ،از جلوی اپن میگذارم و به سمت راه پله ی منتها به
اتاقم قدم برمیدارم که صدای مامان از آشپزخانه قدم های
کم جانم را متوقف میکند.

_شاهرخ مادر کجا داری میری؟ صبر کن ببینم.
_خسته ام مامان ،میرم بخوابم.
البته که این چند روز خواب حرام بود به این چشم های
لعنتی.
_پس چیزهایی که گفته بودم بخری چی شد؟
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N

صدایش حاال نزدیک تر شده بود و کنار اپن کف گیر به دست

M
A

ایستاده بود ،بوی برنج شمال کل خانه را برداشته بود.

M
کردم.
_عصر میگیرم ،پاک فراموشE
I
A
ابروهایش متعجب باال میرودY .

N
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D

_مادر جون من فردا نذری دارم ،باید حبوباتش رو پاک
میکردم و از شب قبل خیس کنم.

@

ابروهایم را تا آخرین حد ممکن باال میبرم تا پلک های
سنگینم به زور باز شوند.

_یعنی هیچ راهی نداره!
چشم هایم از فرط بی خوابی باز نمیشد و شقیقه هایم نبض
میزد.
_اگه واجب نبود که نمیگفتم مادر! اگه خیلی خسته ای خودم
برم بگیرم ،هر چند تا من برنج دم کنم و برم مغازه ها بسته

E
شدنO .

N

M
A

با دو انگشت کمی چشم هایم را ماساژ میدهم ،باید آبی به

M

صورتم میزدم ،شاید کمی خستگی ام برطرف میشد.

E
I
A

_باشه ،لیست بگیر تا یه آبی دست و صورتم بزنم ،میام.
_من که ظهر گفتم چی بگیری.
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@

با این اوضاع درهم و آشفته از من چه انتظاری داشت وقتی
کال یادم رفته بود باید خرید کنم.
_لیست بگیر مرضی خانم ،من هوش و حواس داشتم که االن
با دست خالی برنمیگشتم خونه!

سری به افسوس تکان میدهد و غرغر هر روزه اش شروع
میشود.
_شاهرخ جان چهار تا دونه خرید که همیشه میگفتی عین
کامپیوتر تو حافظه ات ثبت میکنی یادت میره! اگه بپرسم
چی شده هم که گناه کبیره کردم! با کسی حرفت شده؟ چته

E
O

مادر؟ چند روزه اصال رو به راه نیستی! چشم هات داره داد

N

میزنه چند شب نخوابیدی ،خب وا کن او بی صاحب رو بگو

M
A

چی شده! جون به لب شدم از دستتون.

M

E
I
پشت به او میکنم و به سمت سرویAس بهداشتی میروم.
Y
 Nاین میگرنم بگیره
_یه کم خسته ام ،خودت که میدونی که
O
D
ول کن نیست .
@
_صد بار گفتم برو پیش دکتر سرمدی ،میگن دستش شفاس،
گوش نمیگیری که ...انگار بچه ی دو ساله است که باید به زور
بردش دکتر ...

بدون اینکه به غرغر های مامان توجه کنم ،وارد سرویس
بهداشتی که در راهروی کوتاهی کنار اتاق خواب های پایین
بود میشوم .نگاه گذرایی به چهره ی خسته و بی رمق خودم
می کنم و چند تار موی سفیدی که کنار شقیقه ام خودنمایی
میکند .به این فکر میکنم از کی میان موهای یک دست

E
O

سیاهم جا خوش کرده بودند که خودم ندیده ام!

N

بی خیال آنها شیر آب را باز میکنم ،این دست باندپیچی

M
A

شده هم قوز باال قوز شده بود ،همه ی کارهایم را سخت کرده

M
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بود ،باندی که رنگش از سفیدی به چرک تغییر کرده بود را

Y
N

باز میکنم ،امروز اصال روز خوبی نبود ،به خاطر این دست

O
D

زخمی از عملیات های متعددی باز مانده بودم و این باعث

@

میشد بیشتر به آسو و اتفاقی که برایش پیش آمده بود ،فکر
کنم و اعصابم خورد شود .انگار هر لحظه ای که میگذشت
بیشتر به عمق فاجعه پی می برم و این موضوع برایم غیر قابل
هضم میشود و خواب و خوراک از من میگرفت.

با دست چپ به آرامی دور زخم را میشویم و بعد هم به صورت
خسته ام آب می پاشم و قطرات آبی که از میان ته ریش چند
روزه ام راه گرفته بود با کف دست محکم میگیرم .حتی
حوصله ی رسیدگی به صورتم را هم در خود نمیدیدم! دست

E
O

نمناکم را میان موهایم میبرم و آن را مرتب میکنم و از

N

سرویس بیرون می آیم.

M
A

M

به سمت آشپزخانه میروم و چند برگ دستمال کاغذی از

E
I
خشک میکنم.
روی اپن برمیدارم و صورتم را
A
Y
N
نظرش بود.
مامان مرضیه در حال نوشتن مواد مورد
O
D
که میری
_امروز شادی هوس قلیه ماهی کرده بود ،حاال@
خرید یه کم گشنیز و شنبلیله هم بگیر بچه ام هوس کرده،
فردا که میاد براش درست کنم.
_کشتی ما رو با این نوه ی زپرتی خاندان کامروا !

موبایلم درون جیب شلوارم ویبره میرود .آن را در می آورم و
در حالی که صفحه اش را باز میکنم ،به سفارشات مامان
گوش میدهم.
_چیکار بچه ام داری ،میدونی چند وقته ندیدمش؟ اگه اومد
دیگه نمیذارم بره تا بچه اش به دنیا بیاد ،یادت نره سر راه

E
O

بابات رو هم بیار ،تا اون موقع کارش دیگه تموم شده.

N
آرزو گره ابروهایم را کور میکند.
پیامکی از طرف
M
A
Mتنگ شده بی مروت”
“بچه ام رو بیار ،دلم براش
E
I
حاال که از سفر برگشته بود ،یادشAآمده بود بچه ای هم دارد!
Y
N
دارم برایش تایپ
پوزخندم را نمیتوانم پنهان کنم وقتی
O
D
میکنم“ :مسافرت خوش گذشت؟”
@
مامان مرضیه لیست را به طرفم میگیرد.
_آراد رو هم با خودت ببر ،حوصله اش توی خونه سر رفته
بچه ام ،یه کم خوراکی براش بگیر.

لیست را از دستش میگیرم و درون جیبم سُر میدهم ،وقتی
از در هال بیرون می زنم ،باز هم پیامک دیگری میرسد .در
حال پوشیدن کفش هایم آن را باز میکنم.
“من رفته بودم دیدن خواهرم ،مسافرت کجا بود؟! تو گفتی با
خسرو بهم بزنم ،من هم بعد از اون قضیه دیگه ندیدمش ،لطفاً

E
O

آراد رو بیار ،من بدون اون نمیتونم زندگی کنم”

N
قت را میگوید سخت بود ،اما ته دلم
باور این که حقی
M
A
مادر است و نگرانیش قابل پذیرش .
میخواستم بپذیرم او همM
E
I
Aیپ میکنم.
حین پایین آمدن از پله ها برایش تا
Y
“خداوکیلی کافیه یک بار دیگه اون N
Oرو حوالی خونه
نسناس
D
دوتون خراب
ات ببینم ،اون وقت اون خونه روی سر هر @
میکنم “
“میشه بگی چرا انقدر ازش بدت میاد؟”

شقیقه هایم از فکر کردن به آن عوضی تیر میکشد و تند و
عصبی برای مینویسم.
“وقت توضیح دادن ندارم”
گوشی را در جیبم هول میدهم و به سمت آراد میروم.
_آراد بیا بریم خرید.

E
O

N

با اخمی کم رنگ نگاهم میکند .انگار که باورش نمیشود.

M
_بجنب تا نرفتمA .

M
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به خود می آید و فورا بلند میشود ،لباس های خاکی اش را

Y
N

می تکاند و به سمت حوض میرود و دست هایش را میشوید.
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ماشین را از در بیرون میبرم و منتظر آراد می مانم ،خیلی زود
سوار میشود و کمربندش را میبندد.

_عمو کی منو میبری پیش مامانم؟
_فردا.
_راست میگی؟
دنده را با دستی که بریدگی عمیق روی آن توی ذوق میزد،
عوض میکنم.

E
O

N

_من کی به تو دروغ گفتم مردحسابی؟!

M
خوشحال میشود و A
لبخندش عمق میگیرد.
M
_دمت گرم عمو شاهرخE .
I
A
Nرین زبانیش جانی
 Yشی
تنها مسکن این روزهایم آراد بود که با
O
Dاز پاتریک و
دوباره به من میداد ،شب ها تا نیمه شب برایم
@
پسر شجاع میگفت و خلوت ترسناک شب هایم را صدای
خنده هایش میشکست تا از فکر شبی که دنیایم را تیره و تار
کرده بود به جنون نرسم و گاهی هم روی تخت من به خواب

میرفت و من را با فندک و پاکت سیگارم تا خود صبح تنها
میگذاشت.
___________________
نمیدانم چند ساعت است که به سقف خیره مانده ام و هر چه
فکر میکنم کاری برای انجام دادن و برخاستن از رختخواب

E
O

پیدا نمیکنم ،حتی خبر ندارم چه ساعتی از روز را دارم مردگی

N

میکنم ،پرده های ضخیم اتاق هم به نور اجازه ی عبور

M
A

M

نمیدهد و اتاق را در سکوت و تاریکی محض فرو برده اند،

E
I
A

همانطور که دلم میخواهد ،تاریک و سوت و کور .بی خبر از

Y
N

همهمه ی بیرون و آواز گنجشک های روی شاخ و برگ درخت

O
D

های توت و انجیر که یک زمانی از روزنه ی همین پنجره همه
ی آرامش شأن را سهم نگاهم میدانستم.

@

دلم ضعیف میرود اما میدانم اگر پای میز صبحانه بنشینم
چیزی از گلویم پایین نمیرود.

سست و کرخت از این پهلو به آن پهلو میشوم و جای خالی
آینه ی روی میز آرایش خاری میشود و درون چشم هایم فرو
میرود و آن ها را به سوزش می اندازد.
صدای شکستنش همراه با شکستن دوباره ی خودم بود و
شکستن کمر غیرت مردی که خون جلوی چشم هایش را

E
O

گرفته بود .

N
شاهرخ وقتی نمیخواست بشنود چه به روزم
صدای فریاد
M
A
Mی به بزرگی همان اتفاق شوم و
آورده اند ،درد داشت ،درد
E
I
صورت خون دویده اش چیزی
ویران کننده .نگاه رگ زده و
A
 Nچند روز انگار درد
Yین
نبود که به راحتی از خاطرم برود .تمام ا
O
Dبود که پیش
خودم را فراموش کرده بودم و تصویر زانو زدن او
پایم آوار میشد و بغض را میهمان گلویم میکرد@ .
خودش با زورگویی خواسته بود بشنود و من چه بی رحمانه و
سنگ دالنه حقیقت را پتکی کردم و در سرش فرو آوردم.

_آسو ...بابا جان بیا کمک از کت و کول افتادم...
صدای بابا از هال به گوشم میرسد و به من ساعت دو ظهر را
هشدار میدهد که تایم برگشتن بابا از سر کار بود ،اما من
هنوز در رختخواب به سر میبردم.
پتو را از روی خودم کنار میزنم و با کرختی دل از رختخواب

E
O

میکنم ،دمپایی های روفرشی که کنار تخت بودند را میپوشم

N
رفتن از اتاق دستی هم به موهای پریشان و
و در حال بیرون
M
A
به هم ریخته ام میکشمM.
E
I
 Aروی زمین گذاشته بود،
بابا کیسه های خرید را میان راهرو
Y
 Nپر به خانه بیاید و
عقیده داشت یک پدر همیشه باید دست
O
این را گاهی با یک خرید هر چند کوچک همDنشان میداد.
@
سالم میدهم و او مثل همیشه با خوش رویی جواب میدهد.

_سالم به روی نشسته ات! اگه االن نمی اومدم تا شب قرار
بود بخوابی؟!

نگاهم روی میوه هایی که کمی بیشتر از حد معمول ولخرجی
کرده بود میدهم.
_کاری برای انجام دادن نبود ،منم بلند نشدم.
_میخوای بگی ناهار همون قیمه ی دیشب رو باید بخوریم
دیگه!

E
Oد تکان میدهم و او به سمت دستشویی میرود و
سری به تایی
N
Mخرید را به آشپزخانه میبرم.
من هم کیسه های
A
Mاز یEخچال بیرون می آورم روی گاز
اول قابلمه ی قیمه و پلو را
I
میگذارم ،زیرش را روشن میکنم تاAگرم شوند .بعد هم خریدها
Y
Oجای مخصوص
Nدر
را از کیسه بیرون می آورم و هر کدام را
D
خودش میگذارم.
@
بابا حوله به دست وارد آشپزخانه میشود و من سوالی که پس
از دیدن همه ی خریدها چند دقیقه است ذهنم را مشغول
کرده بود می پرسم.

_مهمون داریم؟
حوله را روی اپن رها میکند و پشت صندلی می نشیند.
_اره ،همین فامیل معصومه خانم صبح زنگ زد که میخواد
بیاد تو رو ببینه.
دستم که برای برداشتن دستگیره جلو رفته بود ،در هوا متوقف

E
Oتعجب سر می چرخانم.
میشود و با
N
M
داره؟
کار
_منو ببینه؟! چی A
M
IEشانه ای از ندانستن باال می
بابا لبخند موزیانه ای میزند و
A
اندازد.
Y
N
O
اد؟!
ی
_بابا! یعنی شما نمیدونی برای چی میخواد ب D
@
_میدونم حوصله ی پذیرایی و مهمونی نداری ،اما من از این
کارهای زنونه سر در نمیارم ،گفت میخواد خدمت برسه منم
گفتم قدمتون روی چشم ،چی میگفتم؟ بگم نیاین!

با حرص سر قابلمه را برمیدارم قاشق را درون برنج میزنم و
آن را زیر و رو میکنم.
_اصال هم صحبت از خواستگاری نکرد فقط گفت دلم میخواد
آسو رو ببینم و بیشتر با هم رفت و آمد داشته باشیم و از این
حرفها.

E
O

ظرفی از آبچکان بیرون میآورم و آن را از قیمه ای که داغ

N
 Mآن بلند میشد پر میکنم و روی میز
شده بود و بخار از
A
میگذارم.
M
E
I
حتما باید بگه جهت امر خیر
_خب این یعنی چی پدر من؟
A
Y
N
مزاحم میشیم؟ !
O
D
@ تکه ای
ظرف قیمه را به سمت خودش میکشد و از جانانی
نان برمیدارد و لقمه ای برای خودش میگیرد.

_چه میدونم من سر از کار شما خانوم ها در نمیارم ،فقط
خودتون از پس هم برمیاین! بگو خاله مرجانت فردا شب بیاد،
اون بهتر میدونه چی بگه.
_خیلی ممنون از پیشنهادتون!
با حرص و غیض میز را برایش تند تند می چینم و سبزی و

E
O

دوغ را هم کنار دستش میگذارم.

N

M
A

_حاال نمیخواد حرص بخوری ،مگه قراره با یه بار اومدن تو
رو بردارن ببرن؟

M

E
I
A

نگاهم به چشم های مشکوکش دوخته میشود و با کمی
خباثت ادامه میدهد.
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_تا ده بار نیان دختر بهشون نمیدم!
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D

@

خودش میخندد و من اخم هایم بیشتر جمع میشود ،به سمت
در می روم که صدایش متوقفم میکند.
_بیا ناهارت بخور ،بپوش بریم.

_کجا؟
_خونه عموت دیگه! حواس نداری ها! مگه دیشب عموت زنگ
نزد دعوتمون کرد ،مثل هر سال نذری دارن ،باید بریم
کمکشون.
با استیصال پلک روی هم میفشارم ،نه یادم مانده بود و نه

E
O

دلم میخواست چشمم به چشم شاهرخ بیوفتد .عقب گرد

N
کنم بهترین و طبیعی ترین دروغ عمرم را
میکنم و سعی می
M
A
Mی که به ذهنم خطور میکند را به
بگویم ،تند و سریع بهانه ا
E
I
لب می آورم.
A
Y
Nببینم ،بهشون قول
_من...من که باید برم بچه های آفتاب رو
O
دادم براشون کالس زبان دایر کنم ،شما بریدDاز طرف منم
@
عذرخواهی کنید.

بابا دست از خوردن غذا میکشد و عمیق نگاهم میکند ،زیر
نگاه سنگینش چای ساز را پر از آب میکنم.

_تا ساعت چند کالس داری؟
کمی با خود حساب و کتاب میکنم و به کابینت ها تکیه
میزنم.
_نمیدونم چقدر طول بکشه ،وقتی میرم بچه ها ولم نمیکنن،
احتماال تا شب.

E
O
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کند.
ی
لیوان دوغی برای خود پر م
E
I
A
 Yدیگه؟ آخه اینطوری
_نمیشه کالسشون رو بندازی یه روز
N
O
رو که میشناسی،
زشت میشه ،فکر میکنن قهریم! زن عموت
D
@
زود ناراحت میشه.
_به بچه ها قول دادم ،درضمن رفت و آمد کمتر بشه بهتره،
دوست ندارم زن عمو فکر کنه با دست پس میزنیم و با پا
پیش میکشیم !

_یعنی نمیای دیگه؟!
سخت ترین کار دنیا همین بود ،همین که پس از دانستن آن
اتفاق برخورد شاهرخ را ببینم.
_وقت زیاده پدر من ،بچه ها منتظرن ،دلشون میشکنه.
_خیلی خب ،پس آماده شو برسونمت ،خودمم باید برم دنبال

E
Oارمش.
عمه گالب بی
N
M
_چشم.
A
_غذا نمیخوری؟

M
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_میل ندارم ،میرم آماده شم.
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از کنارش عبور میکنم و صدایش معترضش را میشنوم.
_آخر زخم معده میگیری با این وضعیت دختر!

@

خیلی سریع و بدون اینکه به خودم در پوشیدن لباس سخت
بگیرم ،حاضر میشوم و چادری که به اجبار زمانه ناچار به

پوشیدنش بودم را روی دسته ی مبل قرار میدهم ،تا بابا
حاضر میشود من هم میز را جمع میکنم و ظروف نشسته را
درون سینک میریزم و با حاضر شدن بابا ،وقت شستن شأن
را به من نمیدهد.
_بریم.

E
O

نیم ساعت بعد میان شلوغی بچه ها گیر افتاده بودم و انگار

N
Mدور مانده باشم ،دلم میخواست زودتر به
که از قفس خودم
A
 Mخودم برگردم ،اما شوق و هیجان
همان اتاقک تنگ و تاریک
E
I
خواست غمگینشان کنم ،آنقدر
بچه ها را که میدیدم دلم نمی
A
Y
که برای چند ساعت
کردند
کلمات انگلیسی را بامزه تلفظ می
N
O
همه ی اتفاقات بدی را که از سر گذرانده بودمD،پشت پستوی
@
ذهنم هول دهم و به خواست خودم بهشان اجازه ی جوالن

نداهم.
خانه ی آفتاب به همت خیرین محل دوباره سرپناه بچه ها
شده بود ،خانم کریمی به جای مادرش که در آتش سوزی

کمی آسیب دیده بود ،مدیریت این خانه ی کوچک را به عهده
گرفته بود و خانم زاهد پرستار جدید بچه ها بود و غیر از این
دو نفر ،پیرمردی که بچه ها بابا سید صدایش میکردند به
همراه همسرش شهین خانم هم سرایدار و مسئولیت آشپزخانه
را به عهده داشتند و در سوییت کوچکی انتهای حیاط زندگی

E
O

میکردند .

N

بعد از ساعتی کار با بچه ها روی فلش کارت هایی که عکس

M
A

اجسام به همراه واژه و تلفظ آنها رویش نوشته شده بود و حین

M

E
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آمدن به اینجا از یک کتاب فروشی خریداری کرده بودم ،تا

Y
N

راحت تر کلمات انگلیسی در ذهنشان بماند با آن ها به حیاط
رفتم .
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@
بابا سید آن قدر پدرانه دست نوازشگرش را روی سر بچه ها
میکشید که چند دقیقه ای محو تماشای صمیمیت بینشان
بودم ،چقدر پدرانه دل به دل بچه ها میداد ،انگار که همه ی
آنها نوه هایش هستند.

با حضور خانم کریمی و نشستنش روی نیمکت فلزی نگاهم
به سختی از خنده های ناب بر لب بچه ها کنده میشود.
لیوان چایی به سمتم میگیرد و من حین گرفتنش با لبخندی
تشکر آمیز لب میزنم.
_عیب داره اگه بگم حسودیم شد به بچه ها؟

E
O
لبخند نگاهش را به سمت آنها میدوزد ،کش چادرش
او هم با
N
Mشانه هایش می افتد.
سر میخورد و روی
A
_بابا سید عاشق بچه M
.
هاست
E
I
A
!
_وقتی آتش سوزی شد ندیدمشون
Y
N
O
یک جرعه از چایش می نوشد.
D
@
_رفته بودن دیدن دخترشون.
_پس خودش هم نوه داره!

نفسش را آه مانند بیرون میدهد و حریری از غم روی قهوه
ای های تیره اش مینشیند.
_داشت ،سه تا نوه ی قد و نیم قد داشت.
_داشت؟! یعنی...
_توی تصادف رانندگی پسرش و عروسش و سه تا نوه اش رو

E
O
از دست داد.

N

M
A

از حیرت لب میگزم و لیوان چای داغ درون دستم میلرزد.
_خدای من !
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_االن فقط یه دختر داره که تازه ازدواج کرده ،تا چند وقت
پیش همین جا پیش خودمون بود.
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@
_هر کسی بابا سید رو میبینه فکر میکنه سرایدار اینجاست.

با ابروهایی باال رفته در سکوت نگاهش میکنم و منتظر ادامه
حرفش میشوم.

_اما نمیدونن اون صاحب این خونه است ،از وقتی بچه هاش
رو از دست داد ،یه سوییت کوچک برای خودش کنج حیاط
ساخت و این خونه رو وقف کرد به بچه های بی سرپرست،
دوست داشت همیشه صدای خنده ی بچه ها توی این خونه
باشه و جای خالی نوه هاش پر بشه ،همه ی اون ها رو مثل

E
O

نوه های خودش دوست داره و تمام وقتش رو با اون ها

N

میگذرونه ،عین وقتی که نوه های خودش زنده بودن.

M
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صدای کوبش تند و عجیب در اجازه نمیدهد ادامه دهد و با

M
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تعجب بلند میشود ،کسی سراسیمه و پشت سر هم به در می
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N

کوبید و بابا سید با عجله به سمت در میرفت .

O
مردی که انگار
نگاه همه منتظر فرد شاکی پشت در می ماند وD
@
سر آورده بود با موهای ژولیده و دکمه هایی باز و شلوار شش

جیب ،بابا سید را هول میدهد و به زور وارد میشود .
خانم کریمی زیر لب غر میزند.

_این دیگه چی میخواد؟ !
_میشناسیش؟
_فکر کنم با این خانوم زاهد کار داره ،چقدر هم بیشعور
تشریف دارن!
مردک با چشم های دریده میان بچه ها چشم میچرخاند و

E
O
زور خماری و قلدوری کشیده میشود.
صدایش از
N
_بچه ی من M
 Aها؟
کجاست؟
M
خانم کریمی می آیند.
بچهها ترسیده به سمت من وE
I
A
لب های کبود و چشم های وق زدهYاش نشان میداد که از
N
O
خماری دارد جان میدهد.
D
@
بابا سید بیچاره کاله نمدی سفیدش را که روی زمین افتاده
بود ،برمیدارد و روی سرش میگذارد ،با خونسردی جلو می
آید.
_کدوم بچه پسر جان؟

پشت گردنش را با سویچی که در دست داشت می خاراند.
_ببین حاجی ،من خیلی وقته از دوران پسریم گذاشته ،بنال
بینم زن و بچه ی من کجان؟ ها؟
_افشین!
صدای عصبی خانم زاهد وقتی با صورت برزخی به سمت مرد

E
Oی در میرفت ،نگاهم را به آن سو میکشد .قدم
گستاخ جلو
N
 Mبود و صورتش به قرمزی میزد.
هایش تند و شتابان
A
M
صدایش را باال تر میبرد و داد و
مردک با دیدن خانم زاهد
E
I
A
هوار راه می اندازد.
Y
N
منو آوردی میون
_تو اینجا چه غلطی میکنی ها؟ بچه ی
O
D
یه مشت بی پدر مادر واسه چی ها؟
@
نفسم میگیرد از صفت بی شرمانه ای که به این طفل معصوم
ها نسبت میدهد ،عسل و رها را به سمت خود میکشم و روی
سرشان را نوازش میکنم.

خانم زاهد وقتی به او میرسد با توپ پر یقه اش را در دست
مچاله میکند و به سمت در میبرد.
_بیا بریم بیرون حرف میزنیم.
_من اومدم دنبال بچه ام رویا ،بچه رو بدی میرم.
آنقدر از درد خماری نایی ندارد که به راحتی توسط خانم زاهد

E
Oکشیده میشود.
به سمت در
N
MتوAچیه ،بیا برو بیرون ابرو ریزی راه ننداز،
_من میدونم درد
بیا برو افشین ،یه کالم دیM
حرف مفت بزنی پشت گوشت رو
گه
E
I
Aدیدی! انقدر هم بچه ام،
دیدی اون چیزی که میخوای هم
Y
N
بچه ام نکن.
O
D
@دقیقه با
پشت در کمی با او صحبت می کند و بعد از چند
شرمندگی وارد حیاط میشود و در را پشت سرش میبندد،
حلقه ی اشک درون عسلی هایش میلرزید ،هنوز در شوک
بودم و باورم نمیشد خانم زاهدی که روژان او را مورد مناسبی

برای شاهرخ میخواند این همه درد پشت عسلی های همیشه
خندانش وجود دارد ،حتی نمیدانستم او بچه دارد!
به سمت بابا سید می آید و با دنیایی شرمندگی عذرخواهی
میکند.
_ببخشید بابا سید ،به خدا نمیدونم چطوری توی روی شما

E
O

سر بلند کنم ،نمیدونم کی آدرس اینجا رو بهش داده،

شرمنده امN .

M
A

M

_دشمنت شرمنده بابا جان ،هیچ آدمی سرکش و الابالی به

E
I
انسان یه آدم عاصی و تاغی
دنیا نمیاد ،این روزگاره که از
A
Y
میسازه ،این بنده خدا هم گرفتاره ،خداNهیچ کس و گرفتار
O
Dنابود میکنه
خودش نکنه ،این اعتیاد بد دردی ،هم جسمت رو
@
و هم روحت رو عذاب میده.

بابا سید از ما دور میشود و بچه ها را هم با خود میبرد.

خانم کریمی با یک لیوان آب از ساختمان بیرون می آید و به
سمت خانم زاهد میگیرد.
_بخور عزیزم ،پیش میاد ،انقدر خودت رو اذیت نکن.
لیوان را با بی میلی پس میزند و روی نیمکت فلزی می نشیند
و سرش را با استیصال میان پنجه هایش میفشارد.

E
 Oبرای شما هم مشکل درست کنه ،هر جا کار
_می ترسم
N
Mیذاره ،تا زمانی که پول داره سراغی از بچه
میکنم آبرو برام نم
A
Mته میزنه یادش میاد بچه ای هم
نمیگیره ،اما وقتی جیبش
E
I
یی سرش بیاره ،به خاطر
داره! میترسم بچه رو ببره یه بال
A
Y
N
همین میارمش با خودم.
O
دستم را با دلداری روی شانه اش میگذارمD .
@
_نگران نباش ،هیچ اتفاقی نمیافته ،کافیه بدیش دست پلیس
تا از دستش راحت بشی ،جدا شدی دیگه؟

_دو ساله جدا شدم اما توی این دو سال نذاشته یه آب خوش
از گلوم پایین بره ،گیر بیوفته دست پلیس هم فقط چند ماه
از دستش راحت میشم بعدش دوباره میاد و همون آش و
همون کاسه!
خانم کریمی کنارش می نشیند.

E
O

_تا کی میخوای بهش باج بدی؟ از روز اول که بهش پول

N
Mببنده و آبروریزی نکنه کارت اشتباه بود،
دادی تا دهنش رو
A
ساده بودی دیگه جرات نمیکرد بیاد
اگه چهار دفعه جلوش وایM
E
I
ضعفت چیه ،تا به خِنسی
سمتت .االن دیگه میدونه نقطه
A
Nه بار هم که شده
Yی ی
میخوره میاد محل کارت ،به نظرم برا
O
جلوش وایسا ،تا کی میخوای به خاطر حرفDمردم و نوع
@
نگاهشون دم نزنی و ساکت بمونی ،بذار بفهمه تو دیگه زنش
نیستی و نمیتونه برات مزاحمت ایجاد کنه!
_این ها که میگی فقط به زبون راحته نازنین ،نمیدونی یه
زن مطلقه وقتی تا سر کوچه میخواد بره باید هزار بار پشت

سرش رو بپاد تا کسی براش حرف در نیاره ،حتی اگه کسی
مزاحمش شد باید خفه خون بگیره و الم تا کام حرف نزنه،
مبادا بگن کرم از خود درخته! چند وقت پیش آخر شب وقتی
داشتم از سر کار برمیگشتم آقا شاهرخ منو از دست چند تا
جوون بی سر و پا نجات داد ،از محله ی خودمون بودن و

E
O

میدونستن مطلقه ام! اگه بالیی سرم میومد کسی باور میکرد

N

منو به زور بردن؟

M
A

باالخره قطره اشکی که چند دقیقه ای عسلی هایش را به لرزه

M

E
I
A

در آورده بود ،راه خودش را پیدا میکند.

Y
N

_افشین کتکم میزد ،بد دهنی میکرد ،فحش های رکیک

O
متجاوز برای من
میداد ،آزار و اذیت میکرد ،اون هم کم از یه D
@
نبود!

تنم از شنیدن حرفش یخ میبندد و خون در رگ هایم منجمد
میشود .دست هایم به وضوح میلرزد .آن ها را مشت میکنم
تا لرزششان را از دیدشان پنهان کنم .به هر سو فرار میکردم

یک زن بود با دردهایی آشنا ،دردهایی از جنس تجاوز و
خشونت جسمی و روحی علیه زن و من شرمم می آید در
زندانی به نام دنیا اسیر شده ام ،به جرم زن بودن!
نه زیر سقف خانه امنیت بود و نه زیر سقف آسمان! خیابان ها
پر بود از نگاه های هرز و متجاوز و حال بهم زن ،و اوضاع وقتی

E
O

عصفبار میشود که در میان حریم خانه هم بوی تعفن تجاوز

N

به مشامت بخورد !

M
A

M

_با این حال گاهی فکر میکنم اگه از افشین جدا نمیشدم

E
I
شناسنامه ام بود و این همه حرف
بهتر بود حداقل اسمش توی
A
Y
و حدیث پشتم نبود!
N
O
D
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از این که آنقدر ضعیف بودم از خودم بدم می آید ،از این که
شبیه خودم حرف میزد احساس بدی داشتم ،انگار رویا زاهد

آینه ی وجودی خودم بود ،او هم از قضاوت های مردم ترس
داشت ،ترسی که من هم دوچارش بودم ،ترسی که ویران
کننده بود و توان مقابله با آن را در خودم نمیدیدم ،چیزی
برای گفتن پیدا نمیکردم ،چون اگر میخواستم حرفی بزنم و
از امید و شهامت رو به رو شدن با ترس هایش سخنرانی کنم،

E
O

خنده ام میگرفت ،مضحک بود !

N

ساعتی بعد با سری سنگین و پر واهمه و تمرکزی نداشته باز

M
A

هم با بچه ها کلمات انگلیسی را در قالب شعرهای کودکانه

M

E
I
A

تفسیر میکنم و وقتی نگاهم سمت ساعت روی دیوار کشیده

Y
N

میشود ،کالس را تعطیل میکنم ،غروب شده بود و هوا کم
کم تاریک میشد.

O
D

@
بچه از اتاق خارج میشوند و من هم کم کم وسایلم را جمع

میکنم ،بابا گفته بود خودش به دنبالم می آید و کافی بود
تماسی با او بگیرم ،کیفم را برمیدارم و روی دوشم میگذارم
قبل از رفتن تصمیم داشتم برای تعیین وقت کالس های

بعدی با خانم کریمی که حاال میدانستم نام کوچکش نازنین
است صحبت کنم.
چادرم را روی سر می اندازم و کش آن را دور روسری ام مرتب
میکنم ،قبل از اینکه از اتاق خارج شوم ،صدای هیجان زده
ی رها ز حیاط بند دلم را پاره میکند.

E
O

_عمو شاهرخ کی اومدی؟

N

M
A

_تازه رسیدم عمو ،براتون آش آوردم.

M

E
I
A

صدای خسته و دورگه اش ضرباهنگ قلبم را بی اراده باال
میبرد و قدم هایم را سست میکند .بند کیف از روی شانه ام
سر میخورد .

Y
N

O
D

_کجا بذارم این ظرف آش رو شهین خانوم؟

@

_بذار روی اجاق بی زحمت پسرم ،قبول باشه نذرتون ،از مادر
خیلی تشکر کن.

صدای قدم هایش وقتی وارد ساختمان میشود ،نفسم را بند
می آورد ،قبل از اینکه در دل آرزو کنم ،کاش من را اینجا
نبیند ،صدای شیرین که دوان دوان وارد اتاق میشود ،خط
میکشد روی خواسته ام.
_خاله آسو ...خاله آسو ...بدو بیا.

E
O

انگشت کوچکم را میان مشت های کوچکش میگیرد و من را

N
با خود میکشد.

M
A

M

_بیا ببین چی پیدا کردم...
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A

][12/21/2021 11:13 PM
#پارت195

Y
N

O
D

@

هر کاری میکنم نمیتوانم از این بهت زدگی و احساس
گرمایی که تمام تنم را میسوزاند ،خالص شوم و لبخندی به
صورت هیجان زده ی شیرین بپاشم ،دست خودم نبود و با
این همه آشفتگی لب هایم از هم کش نمی آمد .

_چی شده خاله؟
_بیا خاله آسو...
_عزیزم میشه بذاری برای بعد؟
اما او بی صبرانه انگشتم را میکشید و ناچار پاهایم را به
حرکت در می آورد.

E
O

N

_نه ...بیا االن میره.

M
 Aپا به پای او راهرو ورودی را پشت سر
از اتاق خارج میشوم و
M
استIکه با عجله من را به دنبال
میگذارم ،آنقدر ذوق زده E
A
جلوی پایش افتاده است
خود میکشد و عروسکی خرسی که
Y
N
تعادلش را از دست
را نمیبیند و پایش روی آن میرود و کمی
O
D
@او را به
میدهد ،اما چون دستش را گرفته ام خیلی سریع
سمت خود میکشم و از افتادنش جلوگیری میکنم.
_آرومتر شیرین ،مراقب باش.

او اما بی توجه من را با خود از در بیرون میبرد و به سمت
گلدان های روی تراس میکشد .انگشت اشاره اش را به سمت
گل زنبق نشانه میرود و با تلفظ دست و پا شکسته ای نام
پروانه ی زیبایی که روی گل نشسته بود را به زبان انگلیسی
بیان میکند.

E
O

باالخره لبخند محوی از این همه هوش و ذکاوت دختر بچه

N

روی لبم جا خوش میکند.

M
A

M

چقدر زود کلماتی که در کالس یادش داده بودم را در اطراف

E
I
گفته بودم بروند و کلماتی
جست و جو میکرد ،خودم به آنها
A
که واژه ی انگلیسی آنها را یادگرفتهY
 Nدر اطرافشان پیدا
بودند
O
کنند و او بهترینش را پیدا کرده بود.
D
@
نگاهم روی صورت ظریف و مینیاتوری او چرخ میخورد ،چشم
هایش از شوق میدرخشید.
_آفرین دختر زرنگ و باهوش ،چقدر زود یادگرفتی!

_جایزه اش چیه خانوم معلم؟
با صدای شاهرخ از پشت سر قلبم فرو میریزد و بدون اینکه
برگردم تا مبادا نگاهم به چشم هایش بیوفتد ،سعی میکنم
لرزی که از قلبم عبور کرده بود را به روی خودم نیاورم و با
خونسردی ظاهری گونه ی شیرین را نوازش میکنم.

E
O

_جایزه اش هم پیش من محفوظه.

N

M
A
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M

شیرین با شعف باال میپرد.
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_آخ جون جایزه ام چیه خاله؟

Y
N
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D

@

_وقتی بهت دادم خودت میبینی عزیزم ،اینطوری هیجانش
هم بیشتره.

سنگینی نگاهش را حتی از پشت سر احساس میکنم وقتی
همراه شیرین به پروانه ای که روی برگ های لطیف و بنفش
بازیگوشی میکند ،خیره مانده ام .
گرمای آزار دهنده ای که از گونه هایم بیرون میزد بی ربط
به صدای قدم های نزدیک او و حضورش درست پشت سرمان
نبود.

E
O

N
روی برگ های گل سایه می اندازد و باعث
قد و قامت بلند او
M
A
میشود پروانه با احساسMخطری که میکند پر بزند و نگاه
E
I
 Aو لب هایش آویزان شود.
مغموم شیرین را به دنبال خود بکشد
Y
N
_عمو پروندیش! تا تو اومدی پرید!
O
D
مشت های
بی حرف از کنارش عبور میکنم و پر چادرم میان@
عرق کرده ی نمناکم مچاله میشود .تمام تالشم را میکنم
نگاهم از موزاییک های کف تراس کنده نشود.
صدایش را حین رفتن میشنوم.

_ناف ما رو با بدبیاری بریدن عمو جون ،هر کی ما رو میبینه
رم میکنه!
تلخی صدای گرفته اش به دلم چنگ می اندازد و خراش های
ریزی از خود به جا میگذارد.
رویا زاهد همراه پسرکش آماده ی رفتن میشود ،ظرف کوچکی

E
O

از آش نذری در دست دارد و با خداحافظی کوتاهی از من جدا

N
پس از گفتگوی کوتاهی با خانم کریمی و
میشود ،من هم
M
A
Mبرای تدریس زبان از تک تک شأن
تنظیم یک برنامه هفتگی
E
I
خداحافظی میکنم و شهین خانمAاصرار میکند سهم مرا هم
Y
تشکر میکنم و کوتاه
از آن آش بدهد که نمیپذیرم و از او
N
O
زن عموی من
برایش توضیح میدهم که این آش دستپخت D
@
است و قطعا سهم خانه ی ما را محفوظ نگه میدارد.
قبل از اینکه بخواهم با بابا تماس بگیرم گوشی درون کیفم به
صدا در می آید ،آن را از زیپ کوچک کیف بیرون میکشم و
با دیدن نامش روی صفحه اتصال را لمس میکنم.

_سالم بابا ،خودم میخواستم االن تماس بگیرم ،به موقع زنگ
زدی.
_سالم دخترم ،کارت تموم شده؟
_آره ،کجایین؟
_خونه عموت ،مثل اینکه شاهرخ هم برای بچه ها آش نذری

E
O
درسته؟
آورده،
N

M
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از ساختمان بیرون میزنم و کفش هایم را می پوشم .نگاهم به

M
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خانم زاهد که در حال صحبت با شاهرخ جلوی در ایستاده اند
کشیده میشود.
_اره ،اینجاست.
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_خواستم بیام دنبالت که عموت گفت شاهرخ هم اومده اون
طرف ،دیگه نذاشت بلند شم ،میای باهاش بابا ؟
مستأصل لب هایم را روی هم فشار میدهم ،تنها چیزی که
در حال حاضر نمیخواستم ،همراهی با شاهرخ بود !

مکثم طوالنی میشود و بابا فکر میکند صدایش به من نرسیده
که دوباره تکرار میکند.
_الو ،آسو؟ صدام رو داری؟
صدایم مآیوس و گرفته از ته گلو به سختی باال می آید.
_بله بابا ،شنیدم.

E
O

_پس میای؟N

M
Aلحنم واقعا کالفه بود.
اهل نق زدن نبودم ،اما
M
_کاش خودتون میومدین E
دنبالم ،من که گفتم نمیخوام بیام
I
A
Y
اونجا!
N
O
Dحرف بزند و
خنده ی مصنوعی سر میدهد ،انگار نمیتوانست
@
جمله اش من را حرصی تر میکند.
_زن عمو مرضیه هم دلش برات تنگ شده ،پس شام
نمیخوریم تا بیاین.

با حرص خداحافظی میکنم و از پله ها پایین میروم ،انگار
شاهرخ هم جلوی در منتظر من مانده بود .
از میان راهرو سنگی که دو طرف آن با چراغ های پایه بلندی
روشن شده بود عبور میکنم ،گویا شاهرخ قرار بود خانم زاهد
را هم به مقصد برساند که با تعارف او به سمت ماشین حرکت

E
میکردO .

N
پسرش صندلی عقب را انتخاب میکند و من
خانم زاهد همراه
M
A
ی جلو جای میگیرم ،انگار اولین بار
با تمام معذب بودنم صندلM
E
I
 Aاز این که رویا همراهمان
بود که میخواستم کنارش بنشینیم.
 Nو سکوت سنگین
Yکرد
بود و گهگاهی با پسرش صحبت می
O
ماشین را میشکست ،راضی بودم .
D
@
کالفگی و آشفتگی شاهرخ از حرکاتش کامل مشخص بود،

گاهی دنده را با حرص جا به جا میکرد و گاهی میان موهایش
پنجه میکشید ،میدانستم تنها دلیل این پریشانی بودم و این
بیشتر خجالت زده ام میکرد ،با بغضی عمیق صورتم را به

سمت مخالف گرفتم و به بیرون و خیابان های پر از هیاهوی
شهر خیره شدم ،کاش میشد پیاده شوم و از این فضای
سنگین که نفسم را بند آورده بود به شلوغی شهر پناه ببرم.
وقتی ماشین گوشه ای از یک خیابان کم تردد می ایستد ،فکر
میکنم خانم زاهد میخواهد پیاده شود اما مشت عصبی که

E
O

شاهرخ روی فرمان میکوبد و با اعصابی داغون از ماشین پیاده

N

میشود ،متعجبم میکند.

M
A

M
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E
I
A

به سمت خانم زاهد برمیگردم.
_چی شد؟

Y
N

O
D

@

_مثل این که خراب شده!
شاهرخ چرخ های ماشین را نگاه میکند صدای عصبیش به
گوش میرسد.

_به خشکی شانس !
رویا سرش را از شیشه بیرون میدهد.
_چی شده آقا شاهرخ؟
او که به سمت صندوق عقب رفته بود از همان جا جواب
میدهد.

E
O

_پنچر شدیمN.

M
ابروهایش جمع می A
شود و نگاهی به ساعت موبایلش میکند،
انگار خیلی عجله داشتM.
E
I
A
Y
بود! علی مامان پیاده شو
_ای بابا االن چه وقت پنچر شدن
N
O
با تاکسی بریم.
D
@
نگاهش را به من میدهد ،نگرانی از صدایش می بارید.
_ببخشید آسو جون ،من مامانم حالش خوب نیست باید
زودتر برسم خونه.

_خواهش میکنم عزیزم ،ببخشید که نتونستیم تا خونه
همراهیت کنیم.
_قربونت ،االن یه تاکسی میگیرم.
من هم پیاده میشوم ،رویا تاکسی میگیرد .با دیدن آن تاکسی
زرد رنگ که چند متر دورتر ایستاده است ،تمام صحنه های

E
O

آن شب جلوی چشم هایم رژه میرود و لرزی به جانم می

N
رگ هایم منجمد میشود.
نشیند و خون در
M
A
رویا قبل از سوار شدنM ،
تعارف میکند.
E
I
_میخوای تو رو هم برسونیم؟ اگهAعجله داری هر دو مون رو
Y
N
می سونه.
O
D
شود ،نیم
مسخ و حیران نگاهم سوی مرد راننده کشیده می@
رخش با آن سیبیل های از بنا گوش در رفته پاهایم را سست
میکند و رعشه ای به جانم می اندازد ،با لنگی که در دست

داشت ،شیشه ی جلویش را پاک میکرد ،سرش تاس بود،
شبیه همان راننده ی کذایی.
سکوتم آنقدر طوالنی میشود که به جای من شاهرخ دست
از کار میکشد و جواب او را میدهد.
_شما بفرمایید ،کار ما زیاد طول نمی کشه.
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O
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A
راننده سر می چرخاند وM
منEحیرت زده هیچ شباهتی با آن
I
A
بودم ،اما نفسی که میان
راننده نمی بینم ،شاید توهم زده
Y
N
حرکت ماشین زرد
سینه ام گره پیچ در پیچی خورده بود ،با
O
D
رنگ رها میشود و انگار شاهرخ هم پی به حال@آشفته ام
میبرد.
آچاری که در دست داشت با صدای بدی روی آسفالت می
اندازد و منه درمانده را صدا میزند.

_آسو خوبی؟
از سرمایی که روی گونه هایم حس میشد ،رنگ پریده ام
کامال برای خودم مشهود بود .
عضالت منقبض شده ی تنم کمی رها میشوند و به سختی
لب از لب باز میکنم.

E
_خوبمO .

N

M
A

_بشین تو ماشین ،چرا پیاده شدی؟

M
نمیدانم ،شاید برای کمک یا
خودم هم جواب این سوال راE
I
شاید هم احساس میکردم با کم A
شدنYوزن من راحت تر چرخ
N
ماشین را تعویض میکند!
O
D
@ن میکند
دوباره شروع به چرخاندن پیچ و مهره های چرخ ماشی
و آن را باز میکند ،حین انجام کارش نفس زنان سوال میکند.
_میشناسیش؟
متعجب دوسر ابروهایم به هم نزدیک میشود.

_کیو؟
_راننده ی آژانس رو میگم ،میشناسی؟
شبیه یک حباب توخالی و معلق در هوا با کوچکترین ضربه
ای نابود میشوم.
کاش میفهمید حرف زدن درموردش جز ممنوعه های من

E
Oبه رویم نیاورد.کاش میتوانست درک کند چقدر
است و دیگر
N
Mیح است و با یادآوریش هر بار تازه تر از
برایم غیر قابل توض
A
!M
قبل روی دلم داغ میگذارد
E
I
Aن های خیابان آن “نه”
نمیدانم از میان صدای عبور ماشی
Y
N
آهسته ای که گفتم را شنید یا نه.
O
D
زاپاس را از
چرخ را باز کرده بود و از جا بلند میشود و چرخ@
صندوق عقب می آورد و حین قرار دادن چرخ در جایش با
صدایی خش دار میپرسد.
_اگه ببینیش میشناسی؟

این آخرین چیزی بود که در این دنیا میتوانستم بخواهم!
دیدن اویی که کابووس شبانه روزم بود هرگز برایم آسان نبود.
_ نه.
میشناختم ،خوب هم میشناختیم ،کسی که ملک عذابم بود
را مگر میشد فراموش کنم؟ اما دروغ که حناق نمیآورد! به

E
O

درک که من هم میروم جز آن دسته افرادی که بی هیچ

N
دروغ میگویند ،بدی ها وقتی اعتیاد آور
عذاب وجدانی
M
A
عادت میشوند و مثل خوره تار و پود
میشوند که تبدیل به M
E
I
وجدان درد عذابت میدهد اما
وجدانت را پودر میکنند! اولش
A
Y
وجدانت که ت عادت
کم کم پی اش را که به خودت بمالی،
N
O
های بد خوابید ،دردش هم فراموش میشودD .
@
وقتی دارد با زور پیچ و مهرها را محکم میکند زیر لب با

خودش غر میزند.
_یادت میاد ،باید یادت بیاد...

هر مهره ای که سفت و محکم میبندد با خودش تکرار
میکند.
_یادت میاد.
و تن من از خشونت نهفته در صدایش لرز بر میدارد.
کارش که تمام میشود وسایل را درون صندوق عقب می

E
چپاندO .

N

M
A

بطری آبی از صندوق بیرون می آورد تا دست هایش را بشوید.

M

E
I
A

به قدم هایم جرات میدهم و کنارش می ایستم و دستم را به
سمت بطری آب میبرم ،این کار را که دیگر میتوانستم بکنم.

Y
N

O
D

نگاهم که از این فاصله درون چشم های پر حرفش گیر می

@

افتد ،تازه متوجه سرخی آنها میشوم ،به گمانم او هم شبهای
خوبی را پشت سر نگذاشته بود.

بی حرف بطری را به دستم میدهد و من آب را روی مشت
هایش میریزم و خیره به زخم عمیقی که پست دستش بود
میشوم ،زخمی که ردش تا ابد روی دلمان میماند.
مشتی هم آب به سر و صورت اصالح نشده و ژولیده اش
میزند و من همه ی این ها را از چشم خودم میبینم.

E
O

هوا دیگر تاریک شده بود وقتی سوار میشویم و ماشین در

N
Mافتد .دقایقی بعد پشت در خانه ی عمو
سکوت به راه می
A
Mمیشویم و من از هوایی که داشتم
مرتضی منتظر باز شدن در
E
I
Aکردم ،به ستوه آمده بودم.
نفس های سنگین او را استشمام می
Y
سکوتش ترسناک بود و عذاب آور.
N
O
Dشود و نگاهم
ماشین زیر در پارکینگ مسقف خانه پارک می
@
روی ایوان می خزد.

شادی را از کی ندیده بودم؟ از وقتی ازدواج کرده بود ،خیلی
کم پیش می آمد همدیگر را ببینیم.

دقایقی بعد در کنار شادی روی مبل دو نفره نشسته بودم و او
مثل همیشه شاکی از رنگ طبیعی موهایش برایم غر میزد.
_کی این دو ماه آخر تموم میشه برم این موها رو رنگ کنم،
وای دارم دیونه میشم ،به جان خودم از زایشگاه یه راست میرم
آرایشگاه یه رنگ دودی دلبر انتخاب کردم ،محشر میشه!

E
O

سری به افسوس تکان میدهم و برایش پشت چشمی نازک
میکنم.

N

M
A

M

_از تو که بعید هم نیست ،با شکم پاره سر از آرایشگاه در
بیاری!
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D

چشمکی به رویم میزند و جام نقل های گردویی و زعفرانی را

@

به سمت خود میکشد و یکی از آنها را برمیدارد و بی توجه به
اعتراض مادرش که از زیاد روی در خوردن شیرینی جات
منعش میکند ،آن را داخل دهان میگذارد.

_میدونی چند وقته استراحت مطلق بودم؟ خسته شدم،
حداقل از این یکنواختی در میام.
چیزی نمیگویم ،شاید حق داشت کالفه باشد از این حالت،
یکنواختی دردی بود که من هم دوچارش بودم ،هیچ تالشی
هم برای بیرون آمدن از آن نداشتم ،با آن خو گرفته بودم،

E
O

آنقدر که یادم میرود زندگی کردن را.

N
 Mو روت پریده! یه ذره به خودت برسی بد
_تو چرا آنقدر رنگ
A
Mی نمیره!
نیست ها! خدایی جای دور
E
I
Aاز روی میز جمع میکند،
زن عمو مرضیه استکان های چای را
Y
 Nبابا و عمو مرتضی
تنها من و شادی روی مبل نشسته بودیم،
O
و شاهرخ کنار عمه گالب روی فرش نشسته D
بودند .شادی باز
@
به جانم غر میزند.

_من نمیدونم این داداش دیونه ی من از چیه تو خوشش
اومده که بند کرده به تو!

عادت داشتم به این تیکه پرانی هایش ،شاید اگر کسی غیر از
شادی این را میگفت از او دلگیر میشدم.
با حرف او نگاهم بی اختیار از عقلم پیشی میگیرد ،دارد با
موبایلش ور میرود ،آراد هم کنارش نشسته بود و دائم به
سمت موبایل او دست میبرد ،چیزی تایپ میکرد و از اخم

E
O

هایش که هر لحظه غلیظ تر میشود میشد فهمید از دست

N

سماجت آراد برای گرفتن موبایل عاصی شده است .صدایش

M
A

را میان جمع شنیده بودم که چند باری به کارهای بچگانه ی

M

E
I
A

آراد اعتراض میکند ،اما انگار صبرش لبریز شده بود که ناگهان

Y
N

با غیض دست آراد را پس میزند و بر سرش داد میزند.
_آراد...

O
D

@

همه ی نگاه ها به آن سو کشیده میشود و ناگهان سکوت
میکنند شاهرخ با دادی که بر سر آراد زده بود ،عصبی از
جایش بلند میشود و از در هال بیرون میرود.

آراد مغموم و بغض کرده به مسیر رفتن او خیره مانده بود.
همه شوکه شده از حرکت عصبی شاهرخ چند لحظه مات
رفتنش مانده بودند .قطعا تنها کسی که میدانست دلیل این
خشم و پرخاشگری او چیست من بودم ،هیچ کس نمی
توانست آشفتگی او را درک کند.

E
O
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M
A

M

لحظاتی بعد این عمو مرتضی بود که آراد را به سمت خود

E
I
Aیشکند.
میکشد و سکوت سنگین جمع را م
Y
N
_آراد پسرم بیا اینجا پیش من.
O
D

@

شادی با تعجب و چشم هایی گشاده زیر لب زمزمه میکند.
_معلوم نیست چش شده! از ظهر که اومدم با یه من عسل

نمیشه قورتش داد ،داداش بیچاره ام انگار رد داده !

همه ی حواسم پی مردی بود که با حالت تندی که کم از او
سراغ داشتم از در بیرون زده بود ،برای چندمین بار خودم را
لعنت میکنم از عذابی که به او تحمیل کرده بودم و درک
میکردم این جا بودنم آن هم جلوی چشمش عذاب آور به
نظر میرسد.

E
O

شادی ظرف نقل ها را به سمتم میگیرد و من در افکار خودم

غلط میزنمN .

M
A

M

_تا حاال ندیده بودم سر آراد داد بزنه !

E
I
سکوتم که طوالنی میشود با آرنجAبه پهلویم میزند و حواس
Y
N
من را به سمت خودش معطوف میکند.
O
D
_آسو؟ با توام ها؟!
@
نگاه سوالیم را به او میدهم ،چشم هایش با کنجکاوی براندازم
میکند.
_شما دو تا یه چیزیتون شده من نبودم!

لب های خشک و پوسته پوسته ام را به زور از هم باز میکنم.
_چی میگی شادی؟
چشم هایش را ریز میکند و انگار میخواهد حقیقت را از درون
چشم هایم دریابد.
_تو میدونی این خان داداش ما چرا پاچه بگیر شده؟ از این

E
O
نداشت!
اخالق ها
N
Aن را من خیلی خوب آموخته بودم!
Mو ای
دیوار حاشا بلند بود
M
پرسIی؟!
_خان داداش توِ ،از من می E
A
Y
سقلمه ای به پهلویم میزند و میگوید:
N
O
_خودت هم حواست سر جاش نیست ،از وقتیDدیدمت انگار
@
آب رفتی ،الغر شدی ،زیر چشمات گود افتاده ،حالت خوبه؟
سری به تایید تکان میدهم و او ول کن نبود!
_ولی اصال اینطور به نظر نمیرسه!

صدایم در عین پایین بودن پر از حرص میشود.
_شادی جان عوض این سین جیم کردن ،برو ببین کجا رفت.
او با شیطنت چشمکی حواله ی صورت پکرم میکند.
_به نظرم تو بری بهتر جواب میده! منو که از ظهر اومدم
داخل آدم حساب نکرده ،شاید به تو بگه دردش چیه؟

E
O

N

شرمنده سر پایین می اندازم ،نمیدانست من خود درد بودم،

M
A

خبر نداشت که زخمی روی دلش گذاشته بودم که هر بار با
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دیدنم تازه میشود .نمیدانست که بودن من باعث این حال
آشفته اش بود .
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شام بدون حضور شاهرخ صرف میشود و من در سکوتی تلخ

@

خودم را مشغول شستن ظروف در آشپزخانه میکنم ،به اصرار
های زن عمو مرضیه مبنی بر نشستن کنار جمع پاسخ
نمیدهم و چه خوب که او هم مرا به حال خودم گذاشته و
برای استراحت به هال رفته بود ،امروز کلی زحمت کشیده بود

خستگی از سر و کولش میبارید ،شادی هم با آن وضعیت
کمکی نمیتوانست بکند.
بعد از این که از آشپزخانه خارج شدم ،بابا عزم رفتن میکند
و عمه گالب هم یا علی گویان بلند میشود ،به سمت مبلی
که کیف و چادرم را روی آن گذاشته بودم ،میروم و آنها را

E
O

برمیدارم.

N
Mقدردانی برای شستن ظروف از من تشکر
زن عمو مرضیه با
A
برایم کنار گذاشته بود را به دستم
میکند و ظرفی آش کهM
E
I
میدهد.
A
Y
Nی اما کنار گذاشته
_بفرما دخترم این هم سهم تو ،دیر اومد
O
D
بودم برات.
@
تشکر میکنم و بعد از خداحافظی از آنها به خانه برمی گردیم
در مسیر بابا از تماس سودابه خانم ،مادر آرمان برای عمه
صحبت میکند و من به قعر سکوت پناه میبرم و سرم را به

شیشه ی ماشین می چسبانم .به چهار راه که میرسیم ،پشت
چراغ قرمز نگاهم روی دود سیگار گداخته ی راننده ی ماشین
کناری ثابت میماند ،راننده آرنجش را لبه ی شیشه باز ماشین
تکیه داده بود و سیگاری بین دو انگشتش گرفته بود و توتون
آن را در خیابان می تکاند.

E
O

بوی تند سیگار وقتی حیاط خانه ی عمو مرتضی را طی

N

میکردم ،هنوز با من بود ،گفته بود آرامش میکند!

M
A

M

در تاریک ترین نقطه ی حیاط روی راهپله ی منتها به طبقه

E
I
آن سمت خاموش بود و او
خالی باال ،نشسته بود! چراغ های
A
!N
انگار از نور فراری بود و یا شاید هم ازYمن
O
Dگار گداخته
دلم میخواست دستم را دراز میکردم و آن سی
@
را از دست راننده ی ناشناس میکشیدم تا برای آرامش کاذبی

که از آن میگرفتند ،جایگزین بهتری پیدا میکردند!

وقتی به خانه رسیدیم ساعت از دوازده شب گذشته بود،
رختخواب عمه گالب را در اتاق خودم پهن میکنم .گیره ی
روسریش را از زیر چانه بیرون میکشد و باالی سرش
میگذارد ،گرهی به روسری مثلثی مانندش میدهد و سر روی
بالش میگذارد.

E
O

از این که عمه همراه ما آمده بود ،راضی بودم ،حداقل امشب

N

شاید یک خواب راحت به چشم های خسته ام بیاید .چراغ

M
A

اتاق را خاموش میکنم و باز هم وقتی زیر پتو میخزم چشم

M

E
I
A

های سرخ و رگ زده ی شاهرخ که مقابلم جان میگیرد ،مثل

Y
N

تمام شب های دیگر خط بطالن میکشد روی تصورات واهی
ام.

O
D

@
از این پهلو به آن پهلو که میشوم عمه متوجه بی خوابی ام

میشود.
_خوابت نمی بره مادر؟

اگر خوابم میبرد جای تعجب داشت! خوب بود که این جا بود
و نفس هایش سکوت این تاریک خانه ی من را میشکست و
اجازه نمیداد باز هم در شلوغی های ذهنم پرسه بزنم و پرت
شوم به آن شب نحس و از زور بغض بالش را در حلقم فرو
کنم تا صدایم را خفه کنم.

E
O

_بیا اینجا ببینم ،هر دو مون به یه درد دوچاریم امشب ،مثل

N

اینکه منم جام عوض شده بی خواب شدم مادر.

M
A

M

پتو را کنار میزنم و از تخت پایین می آیم ،بالشم را برمیدارم

E
I
بالش میرسد و نفس های
و کنار سر عمه میگذارم ،سرم به
A
Y
گرم عمه به صورتم میخورد.
N
O
_فکر کنم یه نفر دیگه هم امشب بی خواب D
شده ،مثل من و
@

تو.

در تاریکی اتاق برق چشم های خوش رنگش را میبینم.
_کی؟

_همونی که امشب خُلقش تنگ بود و توی سرش جنگ!
_شاهرخ میگین؟
سر روی بالش جابه جا میکند و عطر مادرانه اش را به ریه
هایم میکشم ،حضورش با خود آرامش آورده بود به اتاقی که
شاهد درگیری های شبانه ی من با خودم بود  ،چیزی که کم

E
O

در این اتاق گیر می آمد.

N

M
A

_وقتی تو به دنیا اومدی اون پنج ،شیش سالش بود ،انگار

M

همین دیروز بود ،از الی در سرک میکشید و دل تو دلش

E
I
نبود که اون بچه ی جیغ جیغویAالی قنداق ببینه و بغلش
Y
N
نگاه میکرد ،صداش
کنه ،دیدم چطوری با حسرت داشت
O
Dم خدابیامرز
کردم و اون هم از خدا خواسته اومد داخل ،مری
@
رفته بود حموم ،من تو رو گذاشتم رو پاهاش ،نمیدونی بچه ام

چه ذوقی میکرد ،محکم گرفته بودت تو بغل یه وقت از
دستش سر نخوری.

در عین حزن و اندوهی که روی قلبم سنگینی میکرد ،از این
خاطرات شیرین لبخندی محو و ناپیدا روی لبم سنجاق
میشود.
_تو به گریه افتادی و اون به هول و وال واسه آروم کردنت،
بچه بود و نمیدونست هر چی محکم تر تو رو توی بغلش بگیره

E
O

گریه ات بیشتر میشه ،از اون روز دیگه فقط از دور نگاهت

N

میکرد ،دلش میخواست بیاد جلو اما میترسید باز اذیت بشی

M
A

و بزنی زیر گریه .امشب هم توی نگاهش همون هول و وال رو

M

E
I
A

دیدم ،همون ترس از سُر خوردنت از توی دستاش.

Y
N

پلک هایم را با یک بغض ریشه دوانده ای که شاخه های

O
 Dنگه میدارم
تنومندش به دور گلویم پیچیده بود ،به سختی باز
@
تا از افتادن حلقه ی اشکی که آنها را به سوزش انداخته بود

جلوگیری کنم .چقدر خوب بود که همه جا تاریک بود و عمه
گالب صورت مچاله شده از بغضم را نمیدید.

صبح با زمزمه های زیر لب عمه گالب پلک هایم را به روی
چادر نماز گلدار و دست های رو به آسمانش باز میکنم ،نیم
رخ مهربانش در قاب چادر نماز سفید نورانی تر از هر لحظه
ی دیگر به نظر میرسید و لب هایش مزین به ذکر سبحان
اهلل بود و انگشت هایش دانه های تسبیح فیروزه را رج میزد.

E
O

پس از مدتها بدون کابووس های شبانه از خواب بیدار شده

N

بودم ،با یک آرامش عجین شده با نفس های گرم عمه گالب.

M
A

M

آنقدر آرام و با طمئنینه با خدایش راز و نیاز میکرد که انگار

E
I
 Aواجبش نداشت ،من هم
هیچ عجله ای برای اتمام فریضه ی
Nخواندم ،آنقدر تند و
Yی
یک زمانی دست و پا شکسته نمازم را م
O
Dفهمیدم چه
عجول تمامش میکردم که خودم هم نمی
@
میخواندم .بعد از آن شبی که صدای فریادها و التماس هایم
را نشنیده گرفت ،دیگر به سراغ آن سجاده و چادر نماز یادگار

مامان مریمی که حاال عمه گالب پس از مدتها گرد نشسته
رویش را تکانده بود ،نمیرفتم .من با همه ی دنیا قهر بودم ،با

خودم با او ،با آسمانی که فریادم گوش هایش را کر کرده بود،
با نوری که هر صبح از الی پنجره به داخل اتاقم سرک
میکشید ،با زنانگی هایی که فراموش کرده بودم و آینه ای که
چشم های گود رفته ام را به سخره میگرفت و پوزخندش به
صورت بی رنگم را همچون سیلی در گوشم مینواخت.

E
O

عمه حین جمع کردن سجاده اش ،نگاه به چشم های نیمه

بازم می اندازدN.

M
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M

_صبحت بخیر گل دختر ،بیدارت کردم؟

E
I
لب هایم را از هم فاصله میدهمAو همراه با خمیازه ی بد
Y
N
موقعی صبح به خیرش را پاسخ میدهم.
O
D
ی بیدارم
_ممنونم عمه جون ،کاش همیشه بودین و اینجور@
میکردین.
_پس پاشو یه صبحونه ی درست و حسابی عمه ات و مهمون
کن ،ببینم اصال وقت شوهردادنت شده که این آقا صادق از

دیشب داره بیخ گوش من پچ پچ میکنه ،تو رو واسه مهمونی
امشب حاضر کنم یا نه!
تلخند میزنم و پلک روی هم میفشارم ،شاید بابا حق داشت
نگران یک دانه دخترش باشد که از زندگی دست کشیده بود.
_من که هنوز خوابم میاد !

E
عمه گالبOبا لبخند چادرنماز را تا میکند و روی قفسه ی
N
M
گذارد.
کتابخانه ام می
A
M
وقتش نرسیده؟!
_یعنی میخوای بگی هنوز
E
I
A
خواب باشه ،همون روزهای
_نه دیگه ،دختری که تا لنگ ظهر
Y
N
اول پسش میدن دیگه عمه جان!
O
D
لبخندش که عمق میگیرد چین های ریز دور @
چشم هایش
بیشتر میشود و او را برایم دوست داشتنی تر میکند.
عمه که از اتاق بیرون میرود من لبخندم ناگهانی پژمرده
میشود ،انگار با رفتنش نور را با خود برده بود .دقایقی خیره

به سقف می مانم تنها که میشوم ذهنم به سمت اتفاقات بدی
که از سر گذرانده بودن ،کشیده میشوم ،اما صدای بابا به افکار
پریشانم اجازه ی جوالن نمیدهد.
_آسو بابا من دارم میرم سر کار ،اگه چیزی خواستی تا ظهر
که برمیگردم پیامک کن برام.

E
O

بابا میخواست برای میهمان های امشب سنگ تمام بگذارد.

N
Mجذب کرده بود قبل از ازدواجش من را
انگار که عزمش را
A
Mحتی تصورش هم مو به تنم سیخ
راهی خانه ی بخت کند!
E
I
میکند.
A
Y
N
هال پناه میبرم .
پتو را کنار میزنم و از ترس تنهایی به
O
D
@بود .بعد
عمه گالب در حال نوشیدن چایش آن هم با نعلبکی
از شستن دست و صورتم به اصرار عمه پای سفره ی کوچک
صبحانه ای که برای خودش و بابا پهن کرده بود مینشینم و
چایم را هم میزنم.

_با صادق صحبت کردم.
نگاهم باال می آید و مشتاق شنیدن میشوم ،میدانستم از دل
بستن به این مهمانی منصرفش خواهد کرد.
نگاه سوالیم را به او میدوزم.
_تا خودم اینجام میخوام تکلیف روشن بشه.

E
O

_چه تکلیفی؟N

M
Aدست کنه ،همین امشب قال قضیه رو
_دیگه نمیذارم دست
M
میکنیم.
E
I
A
Y
ناخوانده ی امشب ،اخم
فکرم میرود سمت و سوی میهمانان
N
کمرنگی روی پیشانیم مینشیند ،فکر میO
 Dعمه بابا را
کردم
@
منصرف خواهد کرد!
_عمه؟! شما هم رفتین تو تیم بابا؟
متعجب لب میزند.

_دخترم مگه خودت نخواستی؟
_من کی همچین چیزی خواستم عمه؟
_وا! خودت گفتی میخوای به بابات زن بدی دیگه! پشیمون
شدی؟
نفس عمیقم را به شدت از ریه هایم بیرون میدهم ،عمه داشت

E
درمورد باباOحرف میزد!
N
M
کردم درمورد مهمون های امشب داری
فکر
_آها ،آره ...من A
صحبت میکنی! M
E
I
A
مهرش را مثل خون به رگ
دستش روی دستم مینشیند و
Y
N
هایم تزریق میکند.
O
D
@ راحتی
_نه دخترم ،اون که قضیه اش جداست ،به همین

نیست که تا یکی اومد خواستگاری ما هم بگیم بفرما! بابات
گفت به مرجان گفتین امشب بیاد ،منم گفتم تا خودم اینجام
و تنور داغه نون بچسبونیم.

خوشحال بودم ،این بهترین خبری بود که در این روزها
میتوانست خوشحالم کند ،این که بابا باالخره از الک تنهایی
هایش بیرون میزد ،اشک را میهمان چشم هایم میکرد .دیگر
از جانب بابا هیچ نگرانی و دلواپسی نخواهم داشت ،حتی اگر
همین لحظه مردنم را آرزو کنم ،خاله مرجان بود که درد

E
O

نبودنم را برایش سبک کند.

N

پماد چشمی که عمه گفته بود از ساکش در می آورم و برایش

M
A

میبرم ،کمی از آن را درون چشم های زاللش میریزم ،آرام

M

پلک میبندد و تشکر میکندE.
I
A
_خیر ببینی دخترم.

Y
N

O
D

به آشپزخانه می روم و بسته ای گوشت چرخکرده از فریزر

@

بیرون می آورم تا یخش که آب شد ،برای ناهار کتلت درست
کنم ،ظروف دیروز ظهر هنوز درون سینک آشپزخانه انتظارم
را یکشید .پس از جمع کردن سفره ی صبحانه ،پای سینک
میایستم و دل توی دلم نیست تا این خبر را به روژان هم

بدهم ،امروزم با خبری خوش شروع شده بود و اصال دلم
نمیخواست با فکر به میهمان های امشب خرابش کنم .
هنوز ظروف کفی شده را آب نزده بودم که صدای در باعث
میشود با تعجب دست از کار بکشم .
دستهای خیسم را چند برگ دستمال کاغذی خشک میکنم

E
O

و به سمت آیفون میروم ،چهره ی کسی که پشت در بود

N
آخرین حد ممکن باز میکند و استرس به
چشم هایم را تا
M
A
Mسوال در ذهنم چرخ میخورد که
جانم می نشینید ،آن قدر
E
I
یادم میرود باید جواب بدهم وAصدای زنگ دوباره بلند
Y
ش خوابش برده بود،
ی
میشود .نگاهی به عمه گالب که سر جا
N
O
میکنم .
D
@
ناچار گوشی را برمیدارم و با همان صدای حیرت زده جواب
میدهم.
_بله؟

در حالی که عینک آفتابی اش را از روی چشم هایش
برمیدارد ،سالم میدهد.
_سالم خانم صبوری ،آرمان زند هستم.
_سالم ،بفرمایید؟
_میشه خواهش کنم چند دقیقه وقتتون رو در اختیار من

E
بذارید؟ O

N

M
A

مستأصل لبهایم را روی هم میفشارم ،اصال نمیتوانستم دلیلی

M

برای بودنش در اینجا پیدا کنم و این کالفه ام میکرد.
_خواهش میکنم ،بفرمایید.

E
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Y
N

O
D

_میشه در رو باز ...یعنی میشه بیاید دم در ببینمتون؟

@
دستی پست گردنش میکشد و من کالفگی اش را میتوانم
حس کنم.
_بله صبر کنید چند لحظه خدمت میرسم.

با سوال های بزرگی که در سرم چرخ میخورد ،شال و مانتویی
از روی چوب لباسی برمیدارم و میپوشم از در بیرون میزنم.
باز هم خداراشکر میکنم که عمه اینجا بود و من در این
وضعیت در خانه تنها نبودم ،وگر نه هرگز در صورت تنها بودن
آیفون را جواب نمیدادم!

E
O

صندلیهای مشکی ام را میپوشم و از پله ها پایین میروم،

N
Mکنم ،تکیه به ماشین زده بود و دست در
وقتی در را باز می
A
Mبه زمین دوخته بود و با صدای باز
جیب منتظر بود ،نگاهش
E
I
Aیرد و جلوتر می آید.
شدن در تکیه اش را از ماشین میگ
Y
N
_سالم عذر میخوام بد موقع مزاحم شدم.
O
D
@ نداشته
دستم را از بند در آزاد میکنم و سعی میکنم اعتماد
ام را به زور هم که شده سر جایش برگردانم.
_سالم خواهش میکنم ،حتما امر مهمی بوده که تا اینجا
اومدین!

آن خونسردی دیدار قبل در خانه ی عمه گالب را نداشت،
کمی آشفته به نظر میرسید.
_بله ،راستش رو بخواین میخواستم قبل از دیدار امشب حتما
شما رو ببینم .
_بفرمایید.

E
_چطوریOعرض کنم یه وقت سوء برداشت نشه!
N
MیAمیشود و این شخصیت مودبانه اش به
مکثش اندکی طوالن
ساختن یک حس اعتمادM
 Eمیکرد.
کمک
I
_من امشب به خواست خودم نمیA
Yعنی ...
ام ،ی
N
ابروهایم از تعجب باال میرود ،دستی میانO
Dش میکشد
موهای
@
و چشم هایش شرمندگی و استیصال را فریاد میزد.
_مادرم اصرار داره که حتما باید مزاحم شما بشم برای
خواستگاری.

با حرف هایش آرامش انگار به من هم برگشته بود ،این
صداقتش قابل تحسین بود.
_باید حتما به چیزایی رو بهتون میگفتم قبلش.
اجازه نمیدهم ادامه دهد ،چون قرار نبود اتفاقی بیوفتد و او
بی خود نگران بود.

E
_خواهشOمیکنم صبر کنید آقای زند ،پدر من درست و
N
 Mاومدن شما به این خونه چیه؟ نمیدونم
حسابی نگفتن دلیل
A
شاید خودشون درست M
متوجه منظور مادرتون نشدن ،یا اینکه
E
I
 Aدیدار ساده است چهت
مادرتون طوری حرف زدن که یک
Y
N
آشنایی و تجدید دیدار.
O
D
یقه ی لباسش را مرتب میکند.
@
_بله در هر صورت من موظف بودم یه چیزایی رو برای شما
روشن کنم ،دوست ندارم به خاطر این مسائل خاطرتون از من
مکدر بشه ،من قصد بی احترامی به شما رو ندارم ،ولی توی

زندگی من اتفاقاتی افتاده که خانواده ام از او بی خبرن ،یعنی
خودشون کاری کردن که من یه موضوعاتی رو پنهون کنم.
این اتفاقات اصال به من مربوط نبود ،برای همین میان حرفش
میروم.
_الزم نیست برای من هم توضیح بدید آقای زند ،یعنی قرار

E
O

نیست اتفاقی بیوفته که شما رو نگران کنه!

N

M
A

_من خیلی فکر کردم ،اگه راضی شدم امشب به خونه ی شما

M

بیام ،براش دالیلی دارم که اگه اجازه بدید مفصل تر درموردش
حرف بزنیم.

E
I
A

Y
N
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چشم هایم باریک میشود و از حرفش سر در نمیآورم.

_چی میخواین بگین؟ متوجه منظورتون نمیشم!@
_میشه بشینیم توی ماشین؟ یا بریم جایی که بتونیم راحت
تر صحبت کنیم ،کافه ای اگه این اطراف باشه؟

به او حق میدادم دم در معذب باشد اما به هیچ عنوان تصور
اینکه با یک مرد غریبه زیر سقف ماشین قرار بگیرم در مخیله
ام نمیگنجید ،قطعا نمیدانست من از مردها فراری ام که به
من پیشنهاد کافه رفتن میدهد!
_ببخشید نمیتونم دعوتتون کنم داخل  ،اگه میشه همین جا

E
بفرماییدO .

N
گردنش میکشد و کمی صدایش را صاف میکند،
دستی پشت
M
A
Mنگاه سوالیم ،تردید در نگاهش موج
چشم هایش را میدوزد به
E
I
 Aبزند خیلی داشت جان
میزد و برای حرفی که میخواست
Y
میکند!
N
O
 Dمون رو از
_میخوام ...یه پیشنهاد بهتون بدم که هر دو
@
مشکالتی که داریم بیرون بیاره.

چین های ریزی روی پیشانیم مینشیند و درک درستی از
حرفش نداشتم ،بنابراین سکوت میکنم و اجازه میدهم بیشتر
توضیح دهد.
_ببینید آسو خانوم ،من وقت زیادی ندارم ،نهایتا تا آخر هفته،
میدونم خیلی کمه ،اما میخوام خوب بهش فکر کنید ،اونطور

E
O

که من اون روز خونه ی عمه گالب از حرف هاتون برداشت

N

کردم ،میخواید از ایران برید ،حاال دلیلش هر چیزی باشه مهم

M
A

نیست ،میخوام با من بیاید آلمان.

M

E
I
شود.
اخم هایم بیشتر با هم درگیر می
A
Y
Nاصال چرا رفتن من
_با شما بیام آلمان؟! چه دارین میگین؟
O
براتون مهم شده؟ یعنی چرا میخواید به من D
کمک کنید؟
@
همه ی سواالت ذهن آشفته ام را یک جا و یک نفس همراه با

یک عصبانیت کم رنگ بیرون میریزم.

اما او بلد بود با آرامش در مقابله جبهه گیری تند من حرفش
را بزند.
_این پیشنهاد در واقع به نفع هر دوی ماست ،من میخوام
به هر دو مون کمک کنم تا از این شرایطی که توش گیر
افتادیم بیرون بیایم ،درواقع من میخوام به خودم کمک کنم

E
O

و شما هم به خودتون ،اگه قبول کنید من همه چی رو درست
میکنم.

N

M
A

M

دیگر داشتم کالفه میشدم از حرف های عجیب و غریبش.

E
I
متوجه حرفتون نمیشم!
_چی رو قبول کنم؟ من واقعا
A
Y
N
_این که با من ازدواج کنید...
O
D
@ کم می
ناگهانی میگوید و من انگار زیر آب فرو رفته ام و نفس
آورم ،دستم به روی در می نشیند و بدون فکر میخواهم در را
ببندم که دستش همزمان روی در مینشیند و مانع میشود.

_یه لحظه صبر کنید آسو خانوم ،اجازه بدید حرفم رو کامل
کنم ،من زن دارم ،یه بچه ی تو راهی که چند ماه دیگه به
دنیا میاد ،همسر آلمانیم رو هم دوست دارم و نمیخوام بهش
خیانت کنم ،اما خانواده ام اون رو نپذیرفتن ،من هم وقتی
دیدم به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسنش ،بی خبر از همه

E
O

باهاش ازدواج کردم ،مادرم خبر نداره و به خاطر همین پاش

N

کرده توی یه کفش که باید امشب بیام خواستگاری شما !

M
A

تند تند حرف میزند تا مرا مجاب کند در را نبندم ،و من قدرت

M

E
I
A

پردازش آن حجم از سخنرانیش را ندارم ،ذهنم آنقدر در به

Y
N

در است که توانی برای یک جا ماندن و فکر کردن به مشکالت
دیگری را ندارد.

O
D

@
_فکر کردم حاال که دست بردار نیستن و تا یه زن ایرانی و

مطابق میلشون نگیرم سهم االرث من رو نمیدن باید با شما
صحبت کنم ،چون شما هم نمیتوند بدون اجازه پدرتون از
کشور خارج بشید ،به نظرم روی این پیشنهاد خوب فکر کنید.

من به محض رسیدن به آلمان از شما جدا میشم ،حتی حق
طالق به شما میدم تا هر لحظه که خواستید برید دنبال
زندگی خودتون.
من مات و خیره نگاهش میکنم ،ازدواج سوری دیگر چه
کوفتی بود؟!

E
O

موبایلش را از جیب شلوار جینش بیرون می آورد و جلوی

N
زده ام بکگراندش را نشانم میدهد ،عکس
چشم های بهت
M
A
 Mو چشم هایی رنگی و لبخندی به
زنی با موهای طالیی کوتاه
E
I
نگاه میکند و آرمان هم از
پهنای صورت که در لنز دوربین
A
پشت او را در آغوش گرفته است و Y
 Nرا روی شکم کمی
دستش
O
برجسته ی او گذاشته بود.
D
@
_ببینید آسو خانوم این عکس همسر آلمانی منه ،میتونید با

خودشون صحبت کنید ،دست و پا شکسته فارسی بلده
صحبت کنه و مطمئن بشید که خیانتی در کار نیست ،قبل از

اینکه بیام اینجا باهاش حرف زدم ،اون هم مخالفتی نداره،
فقط مونده رضایت شما.
دستش را که از روی در برمیدارد ،در سکوتی مبهم در را
میبندم و تکیه به در دستم را روی شقیقه ی نبض دارم
میگذارم .جمالتش یکی پس از دیگری در سرم چرخ

E
O

میخورد و سرم به دوران می افتد .کارم به جایی رسیده بود

N

که برای فرار از ترس هایم باید به پیشنهاد یک ازدواج سوری
فکر میکردم؟ !

M
A

M

E
I
لبم را زیر دندان میگیرم و چنانAفشارش میدهم که طعم
Y
مرد چه در من دیده
خون را زیر دندان را حس میکنم ،این
N
O
مرا زلیل و بی
بود که با خود چنین تصمیمی گرفته بود! آنقدرD
دست و پا دیده بود که چنین جسارتی بکند؟ @
انگار کسی در سرم فریاد میزد؛ چندان هم بی راه نمی
گوید!نیازی به کولی بازی نیست که در را بی خداحافظی به
رویش بستی! شاید...

فورا سرم را تکان میدهم تا افکار بی سر و سامانم راهی برای
جوالن دادن باز نکنند و تکیه از در میگیرم.
پله ها را که با آشفتگی باال میروم ،قدرت ذهن بر اراده ام
میچربد؛ بهتره بیشتر به پیشنهادش فکر کنی...
روی پله ی آخر مکث میکنم و نگاهم رمیگردد سمت در

E
O

حیاط ،باز هم اخمی میکنم و پله ی آخر را هم باال میروم،

N
Mیکند که ناگهان پا تند میکنم و خودم را
انگار کسی دنبالم م
A
Mکنم و در را پشت سرم میبندم،
تقریباً درون هال پرت می
E
I
انگار از دست افکار خودم فرار میAکردم ،افکاری که زودتر از
Nتوی اتاقت و بهش
خودم در هال منتظرم بودند؛ میتونیYبری
O
فکر کنی ،بابا هیچ وقت با رفتن موافقت نمیDکنه! مگه ای
@
که...
کالفه و عصبی راهم را به سمت آشپزخانه کج میکنم ،انگار
با افکار خودم لج کرده باشم ،سعی میکنم خودم را به درست
کردن ناهار مشغول کنم ،آب برنج را روی اجاق میگذارم ،یخ

گوشت ها باز شده بود ،با حرص مشغول پوست گرفتن سیب
و پیازها میشوم ،سیب ها را که رنده میکنم تک به تک حرف
های آقای زند در سرم تکرار میشود.
همسر آلمانی اش آنقدر زیبا و چهره ی دلنشینی داشت که
این مرد به خاطرش حاضر بود با خانواده اش بجنگد .

E
O

چشم هایم با عصاره ی پیاز رنده شده به سوزش می افتد و بر

N
زنم؛ به تو چه که برای همسرش میجنگه!
سر خودم تشر می
M
A
داره! قطعا دلش برای من نسوخته؟!
بره بجنگه! چیکار به منM
E
I
وفته ،اون هم با شناسنامه ی
فقط میخواد کار خودش راه بی
A
Y
معذبم میکرد!
سفید من! هرچند که سفید بودنش هم
N
O
Dخیس کرده
آب برنج به جوش می آید و برنج هایی که از قبل
@

بودم را درون آبجوش میریزم ،فکرم گریز میزند به حال
شاهرخ ،به نظرم اگر میرفتم او هم دیگر مجبور نبود با هر بار

دیدنم عذاب بکشد! دلم نمیخواست آینه ی دقش باشم و از
این که ذره ای برایش قابل ترحم باشم بیزار بودم .شاید با

رفتن من او هم به زندگیش سر و سامان بدهد ،قطعا لیاقت
شاهرخ یک زندگی شاد و عاری از مشکالت روحی و روانی بود
که من با آنها دست به گریبان بودم! اصال مرا چه به زنانگی
کردن؟ وقتی از نگاه خیره ی یک مرد تنم به رعشه می افتد
و احساس ناامنی تمام وجودم را در برمیگیرد! منی که لباس

E
O

های رنگی ام درون کمد خاک گرفته بود و از هر چیزی که

N

مرا به زنانگی وصل میکرد ،گریزان بودم! نگاهم روی ناخن

M
Aیشود که مدت ها بود به بی رنگیشان
های بی رنگم کشیده م
عادت کرده بودم M .
E
I
A
شاید اگر کمی دور میشدم از خودم وYراهم را جدا میکردم از
N
Dبهتر بود .من
Oیم
زندگی که من را به یاد گذشته می انداخت برا
@ پاسخی
اگر میخواستم هم نمیتوانستم به احساس شاهرخ
دهم ،هر چند بعید میدانم که دیگر با فهمیدن حقیقت زندگی
من باز هم تمایلی به زندگی با من داشته باشد.

آنقدر با خودم کلنجار میروم که فراموش میکنم باید برنج را
آبکش کنم و وقتی به خود می آیم که یک برنج شفته را دارم
دم میکنم .
حتی مشغول شدن در آشپزخانه هم نتوانسته بود جلوی ذهن
پریشانم را بگیرد و با دیدن برنج شفته ای که با شرمندگی

E
O

روی سفره میگذارم میفهمم قدرت ذهن بیشتر از عملی بود

N

که در حال انجامش بودم.

M
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M

بابا با تعجب کفگیر را زیر برنج میبرد و نگاه وا رفته اش به

E
I
شد ،باعث میشود لبخندی
دانه های برنجی که از هم باز نمی
A
Y
به این طرز نگاه عجیبش بزنم .
N
O
Dد پختی!
_دختر بابا اسم شریف این غذا چیه؟ غذای جدی
@
عمه گالب هم به این شاهکار من زل زده بود .کتلت ها را کنار
دستش میگذارم.

_حواسم نبود شفته شد ببخشید ،حاال الزم بود به روم بیاری
بابا جون!
_فکر کنم با این اوصاف بیخ ریش خودمی بابا جون! حاال من
به خواستگار های شب چی بگم؟
_برای منی که درست و درمون دندون تو دهنم نمونده

E
O

درست کرده صادق جان ،شما کتلت بخور.

N

M
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_یعنی من امشب جلوی مهمون های غریبه رو سفید میشم؟

M
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عمه میخندد و من باز هم یاد حرف های آرمان زند می افتم،
کاش میشد با روژان صحبت میکردم .مغزم قفل کرده بود و

Y
N

O
D

نمیدانستم چه واکنشی در مقابل صحبت های او باید داشته
باشم.

@

گوشی موبایل را از این دست به آن دست میدهم و با اخم
ریزی که چند دقیقه ای بود روی پیشانی ام جا خوش کرده
بود به غرغر های پشت خط روژان گوش میدهم.

_دیونه شدی آسو! مطمئنم سرت خورده به جایی ،هیچ
میفهمی چی داری میگی؟ حتی فکرشم نباید ذهنت مشغول
کنه...
در حالی که لبه ی تخت نشسته ام روی تخت دراز میکشم
و پاهایم از تخت آویزان هستند.

E
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_من که نگفتم میخوام قبول کنم! فقط گفتم میشه روی

N
.M
پیشنهادش فکر کرد
A

M

_غلط کردی بخوای رو پیشنهادش فکر کنی! حیف ،حیف

E
I
Aپس گردنی حالت جا می
که دستم بهت نمیرسه ،وگرنه با یه
Y
N
آوردم دختره ی بی معز...
O
D
@م کمی
نگاه کالفه ام را روی سقف اتاق میگردانم ،چشم های
دو دو میزنند و من چند بار پشت هم پلک میزنم.
_روژان لطفاً منطقی باش ،من از تو خواستم کمک کنی نه
این که فوراً گارد بگیری!

_منطق؟ از کدوم منطق حرف میزنی؟ با کدوم منطق داری
از ازدواج سوری حرف میزنی المصب! تن سقراط و بقراط
بدبخت و تو گور نلرزون دختر!
نفس لرزانم را بیرون میدهم ،مستأصل تر از هر زمان دیگری
پلک میبندم و به صدای خفه ی روژان که مطمئن بودم

E
O

حضور سعید باعث میشد صدای توبیخگرش را سر من باالتر

N

نبرد ،گوش میدهم.

M
A

M

_فکر کن یه درصد بابات بعداً بفهمه چه غلطی کردی اون

E
I
Aی؟ میتونی بگی کشکی
وقت میتونی تو روش سر بلند کن
کشکی ازدواج کردی؟ فقط شناسنامهYاتNخط خطی کردی تا
O
بدون اجازه اش هر کاری دلت خواست بکنی؟ D
@
حتی فکر عذاب کشیدن پدرم ،تنم را به رعشه می اندازد ،این
دردناک ترین چیزی بود که در این دنیا نمیخواستم تجربه
کنم!

_این مرتیکه با چه رویی پا شده اومده این مزخرفات بهت
گفته؟ خدایی دارم شاخ در میارم چطوری نزدی بیخ گوشش!
داره خیلی شیک و مجلسی از مشکل تو سواستفاده میکنه!
اصال چطوری فهمیده توی احمق میخوای هر طور شده بری
خارج از کشور که نشسته با خودش دو دوتا چهار تا کرده،

E
O

شده پنج تا؟ یه وقت این آرمان خان رو دل نکنه دوتا دوتا زن
میگیره!

N

M
A
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E
I
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Y
خورد و با صدای کنترل
از تصورات غلط روژان حالم به هم می
N
O
نشده ای بر سرش تشر میزنم.
D
@
_روژان !

سکوت میکند و نفسهای عصبی من در گوشی می پیچد ،او
هم چندان آرام نیست و به سختی نفسش باال می آید.

_اگه قراره با این حرف ها منو از رفتن پشیمون کنی زور بی
خود نزن چون داری از حرف زدن با خودت پشیمونم میکنی!
صدای مأیوس و گله مندش را انگار از فرسنگ ها دور تر
میشنوم ،خیلی دور ،دستم روی شقیقه ی نبض دارم
میگذارم و کمی مالش میدهم ،نوک انگشت هایم یخ زده
بود.

E
O

N
 Mهم گرفتی؟! زنگ زدی که من وجدانت
_پس تصمیمت رو
A
آره عزیزم برو زندگی خودته به هیچ
رو راحت کنم؟! که بگمM
E
I
کسی مربوط نیست چه غلطی میAکنی ،برو پشت سرت هم
Y
دارن ،برو گند بزن به
نگاه نکن ،گور بابای اونهایی که دوست
N
O
بابات فهمید چرا
زندگیت ،به آینده ات ،اصال هم فکر نکن اگه D
@
رفتی و چطوری رفتی دور از جونش دق میکنه! برات هم مهم
نباشه منه بیشعور بدون تو چه غلطی کنم! اون شاهرخ بخت
برگشته هم که واسه در و دیوار یقه جر داده بود تا االن یه
تکونی به خودشون داده بودن! بر....و ه...ر کا...ر...

چشم هایم سیاهی میرود و سقف اتاق دور سرم چرخ
میخورد ،دیگر صدای روژان را نمیشنوم ،گره انگشت های
یخ زده ام به دور موبایل باز میشود و کنار سرم روی رو تختی
می افتد و پلک هایم روی هم می افتد و در سکوت و ظلمات
فرو میروم.

E
O

________________

N

با احساس قطرات سردی که وارد رگ دستم میشد ،پلک

M
A

M

هایم تکان میخورد و دستم میان دست های پر محبت کسی

E
I
A

نوازش میشود ،صداهای آرام و پچ پچ واری میشنوم.

Y
دکترش گفت یه افت
_چیزیش نیست صادق جان ،دیدی که
N
O
فشار ساده است ،چرا انقدر نگرانی؟
D
@
_دکترش گفت ممکنه از استرس و فشار عصبی بوده ،وقتی

دیدم اونجوری رو تخت افتاده بود دنیا رو سرم خراب شد،
دخترم داشت از دستم میرفت ،مقصرش خودمم که به خاطر
مهمونی امشب تحت فشارش گذاشتم.

صدای گرفته ی بابا پلک هایم را بیشتر میلرزاند ،چشم هایم
را که باز میکنم کمی طول میکشد تا از بوی الکل و مواد
ضد عفونی کننده متوجه شوم درون اتاق کرم رنگ بیمارستان
بودم.
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N
متوجه پلک های نیمه بازم میشود و روی
عمه گالب زودتر
M
A
 Mای گرم کنج پیشانیم مینشاند.
صورتم خم میشود و بوسه
E
I
 Aهای قشنگت باز کردی
_الهی صد هزار مرتبه شکر چشم
Y
N
مادر.
O
D
خاله مرجان هم باالی سرم بود و نگاهش نمناک @.
_دورت بگردم ،به هوش اومدی؟

نگاه تب دارم را از چشم های مهربان او میگیرم و به چهره ی
نگران و آشفته ی بابا خیره میشوم ،جلو می آید و آن سوی
تخت می ایستد.
_خوبی باباجون؟
لب های خشک و پوسته پوسته ام را از هم باز میکنم ،خودم

E
O

را برای این نگرانی هایش چطور می بخشیدم؟!
_خوبم.

N

M
A

M

_جون به لب شدم ،چی شد یهو ،چرا اینجوری شدی؟

E
I
A

Y
N

سری تکان میدهم ،خودم هم نمیدانستم چه اتفاقی افتاده
بود.
_نمیدونم.

O
D

@

عمه به این همه نگرانی بی خود او چشم غره ای میرود.
_چیزیش نیست صادق ،میبینی که حالش خوبه ،برو مهمون
ها

ا پشت درن ،راهیشون کن برن ،بندهای خدا امشب زا به راه
شدن! سرمش داره تموم میشه بگو پرستار بیاد دربیاره بریم
به زندگیمون برسیم.
_چشم ،میرم.
نگاهم دنبال سر بابا سمت در میرود ،مگر ساعت چند بود؟

E
Oنگاهم پی به سوالم میبرد که میگوید.
انگار عمه از
N
M
زد گفت که اینجاییم یه وقت نرن پشت
زنگ
_بابات بهشون A
در بمونن ،دیگه اونها توMراهEبودن ،نگرانت شدن و اومدن
I
A
اینجا.
Y
N
ابروهایم باال میرود و درمانده لب میزنم.
O
D
@
_زشت شد؟
_نه دخترم اتفاقه دیگه پیش میاد.
چند لحظه بعد تقه ای به در میخورد و همراه پرستار سفید
پوش سودابه خانم هم وارد اتاق میشود.

معذبم میشوم و خودم را باال میکشم و تکیه به پشت تخت
میدهم ،حالم بهتر بود ،انگار آن قطرات سرد تاثیر خود را
گذاشته بودند.
_خوبی دختر قشنگم؟ بهتری انشاهلل؟
_ممنون بهترم.

E
Oکند و من با سوزشی که از درآوردن آنژیوکت به
خداراشکر می
N
 Mبود ،چینی به ابروهایم میدهم و خاله
دستم سرایت شده
A
M
مرجان عذرخواهی میکند.
E
I
A
Y
N
 Oسودابه خانوم،
_ببخشید که نتونستیم ازتون پذیرایی کنیم
D
شرمنده.
@
با ورود بابا و به اتاق چادرش را که روی شانه هایش سر خورده
است آن را روی سر مرتب میکند.

_خواهش میکنم ،وقت زیاده ،انشاهلل یه وقت مناسب دیگه
خدمت میرسیم.
_انشاهلل.
آرمان هم پشت سر بابا وارد اتاق میشود و من آستین لباسم
را که به خاطر وصل سرم باال زده بودند ،پایین میکشم.

E
O
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A
جلو می آید و با M
نگاهش Eمرا معذب میکند در هنگام
I
A
احوالپرسی.
Y
N
O
_سالم آسو خانوم حالتون خوبه؟
D
معذب از نگاه خیره اش سر تکان میدهم@ .
_سالم ممنون.
_دکترتون گفتن فشارتون افتاده ،اما به نظرم بد نیست یه
آزمایش بدید.

بابا حرفش را تایید میکند و عمه گالب هم در پی حرفش سر
تکان میدهد.
_آره مادر ،حتما بگیر.
خاله مرجان اما مخالف بود.
_ای بابا چیزی نیست که اینقدر بزرگش میکنید ،دخترم یه

E
Oافتاده ،آزمایش نمیخواد.
ذره فشارش
N
M
سکوت من مداخله میکند.
سودابه خانم هم در A
M
خوبن خداروشکر ،آزمایش هم
_به هر حال آسو جان االنE
I
A
صادق راحت بشه.
اگه میخواد بعدا میگیره تا خیال آقا
Y
N
بعد از کمی تعارفات معمول باالخره O
 Dو پسرش
سودابه
خداحافظی میکنند و ما هم به همراه عمه گالب و @
خاله مرجان
به خانه برمیگردیم ،تنها حسن این حال بد من ،به تعویق
انداختن مراسم خواستگاری بود و من میتوانستم بیشتر
درموردش فکر کنم.

تقریباً ساعت ده شب بود و بابا انگار دلش نمی آمد من را تنها
بگذارد ،خاله مرجان هم به خواهش عمه گالب برای مراقبت
از من مانده بود و من اما دلم میخواست تنها باشم تا قدری
به آینده ی نامعلوم خودم فکر کنم.
خاله مرجان برایم میوه پوست میگرفت و عمه گالب زیر لب

E
O

ذکر میگفت و دانه های تسبیحش را لمس میکرد.

N
بود که به سمت بابا اعتراض کرد تا برای
باالخره این عمه
M
A
Mخانم ها را تنها بگذارد.
استراحت به اتاقش برود و
E
I
Aن بار پیشانی مرا میبوسد
بابا صادق بعد از این که برای چندمی
Y
N
یکند.
و شرمنده ترم میکند و از اتاق من دل م
O
D
کرده بود که
دقایقی بعد عمه گالب که امروز عزمش را جذب @
اگر سنگ هم از آسمان ببارد بابا را داماد کند ،سر صحبت را
با خاله مرجان باز میکند و چشم های من مشتاقانه به لب
هایش دوخته میشود.

_مرجان خانوم خیلی وقته میخوام باهات درمورد یه موضوعی
حرف بزنم ،اما صادق هی حواله ام میداد به یه وقت دیگه،
امشب دیگه طاقتم طاق شده مادر ،وقتش رسیده به امید خدا
حرف ها زده شه.
خاله مرجان اندکی با تعجب به او نگاه میکند و بیچاره خبر

E
O

ندارد چه خوابی برایش دیده ایم.

N
Mرفتن سر خونه و زندگی خودشون خدارو
_بچه هات هم که
A
وقتشه یه کم فکر خودت باشی دخترم،
صد مرتبه شکر ،حاال M
E
I
هنوز جوونی و راه درازی در
ماشاال هزار ماشاال بر و رو داری و
A
Nغمبر...
 Yپی
پیش داری ،از قدیم گفتن ازدواج سنت
O
Dبگوید ،کمی
خاله مرجان تازه متوجه میشود عمه چه میخواهد
@
خودش را جمع میکند و روسریش را مرتب میکند ،سریع

میان حرفش میپرد.

_عمه جان سنی از ما گذشته ،این حرف ها دیگه از ما
گذشته!
][12/21/2021 11:16 PM
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عمه گالب لبخندی به روی سرخ و سفید شده و خجالت زده

E
O

ی خاله مرجان میزند.

N

M
A

_دخترم تنهایی فقط مال اون باال سریه ،تو هر سنی که باشی

M

تنهایی یه درد بی درمونه مادر ،به سالمتی بچه ها رو یه تنه

E
I
بزرگ کردی و فرستادی خونه یAبخت ،هر کدومشون االن
Y
 Nاین وسط فقط تو
زیر یه سقف دارن زندگیشون رو میکنن،
O
Dکه به دوش
موندی و کوله باری از غم و غصه و سختی هایی
@
کشیدی واسه خوشبختی اونها ،شکر خدا اون ها هم االن
خوشبخت و راضین از زندگیشون ،مطمئنم اونقدر بچه ها
سالمی تربیت کردی که دلشون به تنهایی مادرشون رضا
نباشه.

روژان قبل از اینکه به خواستگاری سعید جواب مثبت بدهد
همیشه خواستگارانش را به خاطر تنهایی مادرش رد میکرد،
از این که بعد از ازدواج او مادرش تنها میشود عذاب میکشید
و به سختی خاله مجابش کرده بود تا به سعیدی که دل بسته
بود ،جواب مثبت بدهد ،یزدان هم از وقتی ازدواج کرده بود

E
O

نگرانی هایش برای خاله مرجان تمامی نداشت و قصد داشت

N

خاله را بعد از ازدواج روژان با خود به آبادان ببرد اما خاله

M
Aبا او همسفر نشد ،یزدان آنقدر فهمیده
مرجان مخالفت کرد و
M
یIبا این مسئله داشته باشد.
بود که بعید میدانستم مخالفتE
A
Y
زن و مرد همه دیگر رو
_ذات آدم ها رو خدا جفت آفریده،
N
O
خواه ،یکی ناز و
کامل میکنن ،یکی تکیه گاه و اون یکی تکیه D
اون یکی نیاز ،یکی محکم و اون یکی لطیف و @
شکننده ،زن
مثل برگ گل لطیفه اگه یکی نباشه ازش مراقبت کنه و بهش
رسیدگی کنه ،زیر بار سختی های زمونه زود پژمرده میشه،
مرد هم همین طور مادر ،اگه زن نباشه تا خستگی هاش رو

به جون بخره کمرش زود خم میشه زیر بار مشکالت این
روزگار.
لبخندش عمیق تر میشود و چین های دور چشم هایش را
بیشتر نشانم میدهد.
_به قد و قواره ی و صدای کلفت و دبدبه و کبکبه ی مردها

E
O

نگاه نکن همیشه بچه هستن و نیاز دارن وقتی خسته از کار

N
 Mلیوان آب دستشون بده و نازشون رو
برمیگردن یکی یه
A
بکشه!
M
E
I
Aشبیه بچه ها از اینکه غذا
این را با عمه موافق بودم ،بابا گاهی
Y
N
باب میلش نیست ،حرصش میگیرد.
O
D
@تا معنی
_یه وقتایی نیاز دارن یکی باشه بهشون تکیه کنه
مرد بودن بهشون مزه بده ،تا حس قدرتی که خدا در
وجودشون قرار داده رو بهتر درک کنن ،اما یه وقتایی مردها
این حس تکیه گاهیشون رو با خواهرشون ،مادرشون و یا

دخترشون ارضا میکنن و شاید دیر تصمیمم به ازدواج بگیرن،
اما زنها اگه کسی نباشه به حس زنانگیشون بال و پر بده
یادشون میره خدا اونها رو با لبخند آفریده ،یادشون میره باید
به فکر خودشون هم باشن ،گم میشن تو آشپزخونه و بوی غذا
های جور وا جور ،یادشون میره زنانگی کنن ،بعد کم کم می

E
O

بینن اخالقهای مردونه گرفتن و چون روحیه اشون سازگار

N

نیست زود خم میشن...

M
A
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E
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Y
گوش میدادم ،خاله
در سکوت به حرف های عمه گالب
N
O
خنده ام میگیرد
مرجان صورتش عین لبو سرخ شده بود و من D
@
از این هم معذب بودنش ،انگار یک دختر هجده ساله ی آفتاب
مهتاب ندیده بود که بار اولش هست میخواهد ازدواج کند،

دانه های عرق روی پیشانیش نشسته بود و مدام با دستمال
کاغذی مچاله شده درون دستش آنها را پاک میکرد.

سکوت عمه گالب معنی دار شده بود و منتظر جواب از سوی
خاله مرجان.
_چی بگم عمه جان ،من از وقتی شوهر خدابیامرزم تنهامون
گذاشت ،به سختی بچه ها رو بزرگ کردم ،کلی حرف شنیدم
از در و همسایه و فامیل ،با دندون گذاشتن روی جیگر تا این

E
O

جا دوام آوردم ،از چشم جاری هام افتادم چون فکر میکردن

N

اگه باهاشون رفت و آمدی داریم حتما میخوایم آور شیم سر

M
A

خونه و زندگیشون ،سعی کردم این دوتا بچه رو بدون هیچ

M

E
I
A

منتی از این و اون بزرگ کنم و به این جا برسونم ،سختی هام

Y
N

رو پشت سر گذاشتم خداروشکر ،دیگه وقت این حرف ها

O
D

نیست ،نمیخوام دوباره حرفم بیوفته سر زبونها و دوباره لق
لقه ی دهن این مردم از خدا بی خبر بشم.

@

_حرف مردم باد هواست مادر ،یه گوشت در باشه و اون یکی
دروازه ،واسه این مردم دهن بین هر طور زندگی کنی بازم
حرف و حدیث دارن ،بخوای بهشون بها بدی باید پا روی دل

خودت بذاری و زندگی رو به کام خودت تلخ کنی ،مدیون دل
خودت نباش مادر ،منه پیر زن که دیگه یه پام لب گوره دارم
بهت میگم ،چون تا ته این راه و رفتم ،تهش هیچی نیست جز
افسوس روزهای رفته ،از من گوش کن.
خاله مرجان مستأصل لب میگزد.

E
O

_دور از جون عمه گالب ،خدا بهتون سالمتی و عمر با عزت

N
Mسر ما باشه.
بده و سایه تون باال
A
_حاال میخوام خوب فکرM
هات بکنی و تا اینجا هستم یه جواب
E
I
حسابی بهم بدی.
A
Y
N
چشمی میگوید،
و
خاله مرجان شرمگین سر پایین می اندازد
O
D
@میکرد،
مگر میشد به عمه گالب که آدم را به خوبی آچمز
غیر از این گفت!
_چشمت روشن مادر.

میخواهم بشقاب میوه ام را بردارم و به آشپزخانه ببرم که خاله
مرجان اجازه نمیدهد و شرمنده ام میکند و زودتر از من بلند
میشود ،شاید میخواست از این فضا سنگینی که برایش پیش
آمده بود فرار کند و من هم مخالفتی نمیکنم.
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N
رختخواب خودش و عمه را کنار هم روی زمین
خاله مرجان
M
A
خاموش میکند و سر جایش دراز
پهن کرده ود ،چراغ راM
E
I
میکشد.
A
Y
Nیدا کرده بودم تا به
من اما خیره به سقف در تاریکی فرصتی پ
O
آشفتگی های ذهنم بپردازم .به حرف های آقایDزند ،به ترس
@
ها و بی اعتمادی خودم نسبت به جنس مرد ،به حال این

روزهای شاهرخ...

نمیدانم چه ساعتی از شب بود که صدای پیامک گوشی بلند
میشود و من خم میشوم و آن را از روی پا تختی برمیدارم،
اسم شاهرخ در اعالن های باالی صفحه گوشی خودنمایی
میکند.
متن پیامک کوتاه بود و میشد بدون باز کردنش آن را خواند.

E
O

“ سالم بیداری؟”

N

M
A

پس او هم بیدار بود و شاید داشت شبیه من با افکارش دست
و پنجه نرم میکرد.
_سالم آره.
فورا جواب میدهد.
“خوبی؟”

M

E
I
A

Y
N

O
D

@

نمیدانستم از حال امروزم با خبر شده است یا نه ،برایش تایپ
میکنم.
_خوبم.

خیلی طول نمیکشد پیامک تیک آبی میخورد و به صفحه در
حال تایپش خیره میشوم.
“خوبی که تا این وقت شب بیداری؟”
متعجب چند لحظه روی متن پیامکش چشم هایم دو دو
میزند! نگاهم روی ساعت گوشی که دو و نیم شب را نشان

E
O

میدهد ،کشیده میشود و با پیامک بعدیش تکان میخورم.
“بیا دم در”

N

M
A
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نگاهم سمت پنجره ی اتاق میرود .این وقت شب پشت در
چه کار میکند .

Y
N

O
D

آرام از تخت پایین میروم و گوشه ی پرده ی ضخیم را کنار

@

میزنم ،زیر نور چراغ برق تکیه به ماشین گوشی به دست
ایستاده بود.
برایش تند تند تایپ میکنم.
_این جا چیکار میکنی این وقت شب؟

نگاهش سمت پنجره باال میآید و من پرده را بیشتر کنار
میزنم .گوشی میان دستم میلرزد.
“بیا پایین آسو ،لطفاً”
از این خواهشی که پر از درماندگی و استیصال بود ابروهایم
در هم میشود و ناچار مینویسم باشه.

E
Oیام.
_صبر کن م
N
M
چنگ میزنم و از اتاق بیرون میروم .
تخت
شالم را از روی A
M
نمیدانم چرا این وقت شب به ایEنIجا آمده بود اما مطمئن بودم
A
حالش مساعد نبود.
Y
N
با کمترین صدای ممکن از اتاق خارج می O
شومD،شالم را روی
سرم می اندازم و از در هال بیرون میروم ،در را@
آرام پشت
سرم میبندم و با پوشیدن دمپایی ها از پله ها سرازیر میشوم.
با هر گامی که برمیدارم ضربان قلبم باال میرود و نفس هایم
به تکاپو می افتد.

در را که باز میکنم موهای به هم ریخته و صورت اصالح نشده
اش بیشتر از هر چیزی توجهم را جلب میکند .صدایش بم و
گرفته از ته گلویش بیرون میزند.
_بابا گفت بیمارستان بودی!
نگاهم دو دکمه ی باز یقه اش می نشیند.

E
O
فشارم پایین بود ،تو چرا اینجایی؟ این وقت شب!
_فقط
N
_دلیلش برات M
Aنیست؟ چی گیرت میاد منو بچزونی
واضح
M
عذابم بدی؟
نازک نارنجی؟ خوشت میاد
E
I
A
تعجب کردم!
_نه ...آخه این وقت شب ...یه کم
Y
N
O
_خواب بودی مگه؟
D
@
سری تکان میدهم.
_نه.

_پس میفهمی بی خواب شدن یعنی چی؟ میفهمی تا صبح
غلت زدن و فکر و خیال کردن و تو بیداری کابوس دیدن یعنی
چی؟
جلوتر می آید.
_ یه چیزی میخوام ازت بپرسم آسو ،راست و حسینی جواب

E
O

میخوام ،یه چیزی که بتونم کپه ی مرگم و تا صبح بذارم و

N
برم پی اش.
بعد که بلند شدم
M
A
نیمی از صورتش در تاریکM
ی فرو رفته بود و نیمی دیگرش در
E
I
نور چراغ برق ژولیده و کالفه بهAنظر میرسید .صدایش از
Y
N
شدت خشم و تغیر میلرزید.
O
D
@هرچیزی
_یه اسمی ،ردی ،نشونی شماره پالکی ،موبایلی یا
که دست منو به یقه ی اون راننده ی آژانس بی همه چیز
برسونه ،میخوام.

هین بلندی از میان لب هایم بیرون میزند و ترسیده و بی
تعادل نیم قدم از او فاصله میگیرم ،قطعا دیوانگی شاخ و دم
نداشت! شاید هم خبر نداشت دارد کابوس شب و روزم را به
واقعیت مبدل میکند.
سکوت وحشتزده ام باعث میشود من را به قعر بهت و حیرت

E
O

و وحشت هول دهد.

N
بگو ،بگو و راحتم کن ،به خدای احد و واحد
_آسو یه چیزی
M
A
مادرشون رو به عزاشون مینشونم ،تو فقط
پیداشون میکنمM ،
E
I
چطوری دمار از روزگارشون
چفت اون زبونت وا کن و ببین
A
Nپیدا کردنشون ،زیر
Yی
درمیارم ،زمین و زمان و یکی میکنم برا
O
همین دستام
سنگ هم رفته باشن پیداشون میکنم و باD
@
چالشون میکنم...
آنقدر ترسیده و وحشت زده ام که نفسم جایی میان سینه ام
گیر میکند و باال نمی آید ،پاهایم توان ایستادن ندارند و تنم

به رعشه می افتد ،با هر کلمه ی پر از خشم و عصیانش دانه
ای عرق سرد از تیره ی کمرم راه میگیرد .
همانطور که عقب عقب میروم ،او هم جلو می آید ،حواسش
هست در را با پاشنه ی کفش به هم بکوبد.
_نگران هیچی نباش آسو ،من انتقامت رو میگیرم ،نمیذارم

E
O

راست راست تو خیابون ول بچرخن و روزگار یه دختر بی گناه

N
Mسیاه کنن ،حرف بزن آسو ،از هیچی نترس،
دیگه ای رو مثل تو
A
Mستی ،من نمیذارم یه عمر با این
تو توی این اتفاق مقصر نی
E
I
ترس زندگی کنی...
A
Y
عقب عقب میروم و با یک حرکت تند وNدیوانه وار سر تکان
O
D
میدهم.
@
_من ...من هیچی نمیدونم ،هیچی شاهرخ ...من اونها رو یادم
نمیاد ،هیچی ...یادم نیست.

_نترس آسو ،از چی می ترسی المصب؟ اون عوضی باید به
سزای عملش برسه ،سکوت ابلهانه ترین کاریه که یه آدم در
مقابل این بی شرف ها میکنه! میدونی با سکوت تو و امسال
تو چند نفر دیگه به روز سیاه میشینن؟
دستش را پیش می آورد و میخواهد بازویم را بگیرد اما من

E
O

محکم خودم را عقب میکشم ،دست خودم نیست از چیزی

N

که به حد مرگ از آن میترسیدم ،داشت به سرم می آمد!

M
A

M

_من هیچی از اون ها یادم نمیاد ،به کی قسم بخورم؟ اونقدر

E
I
 Aتو ...تو انتظار داری من
ترسیده بودم که فقط جیغ میزدم،
Nادم بیاد؟ !
توی اون وضعیت شماره پالک یا موبایYل ی
O
صدای باز شدن در هال باعث میشود ناگهانDبازویم توسط
@
شاهرخ کشیده شود و زیر ایوان در تاریک ترین نقطه ای که

پیدا میشد ،قرار بگیریم ،تن لرزانم میان بازوهایش اسیر
میشود و هق هقم با قرار گرفتن دستش پست گردنم ،روی
سینه اش خفه میشود.

نفس های بلند و سنگینش به گوشم میخورد.
_هیس...آروم بگیر سر جدت ،عمو نباید منو اینجا ببینه!
همه ی تالشم را میکنم تا نفسم را درون ریه هایم حبس کنم
و هق هقم را خفه کنم .من هم دلم نمیخواست بابا ما را در
این وضعیت بغرنج ببیند .اما هر چه تالش میکردم نمی

E
O

توانستم لرزش تن و انقباض عضالتم را کنترل کنم و این باعث

N
بازوهای شاهرخ دور تنم محکم تر شود.
میشد حلقه ی
M
A
سایه ی بابا از روی ایوانMسرک میکشد و انگار صدای بسته
E
I
Aال دزد درون حیاط چشم
شدن در را شنیده بود و حتما به دنب
Y
N
میچرخاند.
O
D
گرفتن دزد
در دل دعا دعا میکردم هر چه زودتر بابا بی خیال@
شود و هر چه سریعتر من از این حصار دلهره آور و اجباری
فاصله بگیرم.

صدای کوبنده ی تپش های قلب شاهرخ را زیر گوشم به خوبی
حس میکنم و دمای بدنم هشدار گونه باال میرود .
باالخره سایه ی بابا دور میشود و لحظاتی بعد ناپدید میشود
و صدای بسته شدن در هال به ما می فهماند باید از هم فاصله
بگیریم.

E
O

این من بودم که خیلی سریع میخواهم عقب نشینی کنم اما

N
Mگوشم نشان میدهد خبری از خشم و
زمزمه شاهرخ زیر
A
نبود.
عصبانیت دقایقی پیش M
E
I
_کجا؟ بودی حاال...
A
Y
N
.
رود
وقتی فاصله میگیرم ابروهایم در هم می
O
D
_اگه بابا ما رو اینجا میدید چی؟!
@

شانه ای باال می اندازد و در تاریک و روشن نور ماه میتوانم
لبخند خسته اش را ببینم.

_هیچی دیگه کارمون یه سره میکرد و همین فردا میرفتیم
سر خونه زندگیمون.
حیرت زده نامش را صدا میزنم.
_شاهرخ!
لبخندش شبیه یک آه در هوای سرد زمستانی محو میشود.

E
O

N

_سعی کن یه چیزی از اون شب یادت بیاد آسو ،و گر نه زیر

M
A

بار این عذاب دوام نمیارم.

M
وان چای میچرخانم ،صدای
بی حواس قاشق را درون لیE
I
 Yای سکوت بینمان را
Aشه
برخورد قاشق با دیواره ی لیوان شی
N
نگذاشته بود لحظه ای
میشکست ،حرف های دیشب شاهرخ
O
D
رختخواب غلت
چشم روی هم بگذارم و تا خود صبح در @
میزدم ،حتی فکر این که بخواهد همه جا جار بزند و به دنبال
انتقام از آنها کل شهر را به هم بریزد تنم را می لرزاند .

اگر بخواهد آنها را پیدا کند قطعا همه از این اتفاق خبردار
میشدند و این یعنی من باید خودم را برای رو به رو شدن با
کابوس هایم آماده کنم ،کابوس رسوایی و بر باد رفتن آبروی
خانواده ام ،خم شدن کمر پدرم زیر بار حقایقی که مطمئن
بودم دوام نمی آورد ،شنیدن حرف و حدیث های در و همسایه

E
O

و نگاه معنادار و کنایه آمیزشان.

N

من به اندازه ی کافی از تفکر به ترس هایم زخم خورده بودم

M
A

و ضعیف و ناتوان شده بودم که دیگر رمقی برای رو به رو شدن

M

با آنها در خودم نمیدیدم.

E
I
A

Y
_دخترم چاییت سر شد ،بخور مادرN .

O
D

نگاه سرگشته ام باال می آید و تازه متوجه میشم چند دقیقه

@

است که دارم چای خالی از شکر را هم میزنم ،بابا با تأسف
خیره ی من میشود و لقمه اش را نجوییده می بلعد.
_خوبی دخترم؟ تو فکری؟

لبی از چای تر میکنم تا آن سنگی که راه گلویم را بسته بود
کمی نرم شود و بتوانم جواب بابا را بدون اینکه نگرانش کنم،
بدهم .هر چند که زیاد هم موفق به این کار نمیشوم و زورم
به آن سنگ نمیرسد.
_خوبم ،چیزی نیست ،دیشب درست نخوابیدم ،فکر کنم

E
O

بهتره برم بخوابم.

N
 Mمیگذارم و میخواهم بلند شوم ،بدون
لیوان را روی سفره
A
شده ،اما صدای بابا مانع میشود.
خوردن همان چای سردM
E
I
_صبر کن آسو.
A
Y
N
من سعی میکنم
نگاه سوالیم را با دقت کنکاش میکند و
O
دلنگرانی هایم را پشت چشم هایم پنهان کنمD.
@
_اگه سودابه خانم زنگ زد ،یه طوری بهش میگم نیان.
حرفش مرا حیرت زده میکند و نگاهم متعجب به چشم های
مسمم اش گره میخورد.

_خیلی فکر کردم ،به نظرم نباید تو رو مجبور به قبول خواسته
های خودم کنم ،من آرزوی خوشبختی تو رو دارم بابا جون،
اما راضی نیستم به هر قیمتی تحت فشارت بذارم ،اگه تو
نمیخوای اونها بیان ،من هم اصرار نمیکنم .
عمه هم مثل من متعجب بود از این پا پس کشیدن بابا.

E
O

_کار درست همینه صادق جان.

N

M
A
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در یک تصمیم آنی و بی فکر و بی مقدمه جواب میدهم.
_نه بابا ،لطفاً اجازه بدین بیان.
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@

ابروهای پر پشت بابا باال میپرد و من تازه متوجه میشوم
چقدر ناگهانی فاز عوض کرده بودم.
_ولی تو که مخالف بودی؟
با همه ی حس مزخرفی که داشتم زیر نگاه بابا لب میزنم.

_شاید باید بیشتر درموردش فکر کنم.
بابا متفکر چند لحظه براندازم میکند ،شاید میخواست بداند
چه طور شد من ناگهانی نظرم عوض شده است!
_فکر میکردم به خاطر اونها از من ناراحتی و حال دیروزت
به اومدن اونها مربوط میشه!

E
Oاز تردید درون نگاهش کم کنم جواب میدهم .
برای این که
N
M
خوام بیشتر درموردش فکر کنم ،شاید حق
_من خوبم بابا ،می A
با شماست ،من نباید بیM
جواب رد بدم.
فکر
E
I
A
شود من حتی بخواهم به
ی
باز هم مردد است و انگار باورش نم
Y
N
ازدواج فکر کنم!
O
D
_باشه ،پس دیگه غش و ضعف که نمیکنی؟! @
اعتراض آمیز صدایش میکنم و او چایش را سر میکشد.
_بابا!

با لبخند از جا بلند میشود و کتش را روی دسته ی مبل
برمیدارد و تن میزند.
_چیزی واسه خونه نمیخوای؟
سری به نفی تکان میدهم و وسایل روی سفره را زیر نگاه نافذ
و سکوت سنگین عمه گالب درون یک سینی کوچک میگذارم

E
O

و به آشپزخانه میبرم.

N

M
A

جلوی سینک ظرفشویی می ایستم و زل میزنم به ظروف

M

کثیف درون آن و به تصمیم عجوالنه ی خودم فکر میکنم،

E
I
Aکنم که فقط دو بار او را
چطور میتوانستم به مردی اعتماد
Y
N
داشتم فرار میکردم؟ یا
دیده بودم؟ از ترس تعصبات شاهرخ
O
از فاجعه ای که در راه بود؟ قطعا این تصمیم D
ابلهانه ام کم از
@
آن فاجعه نداشت اما من بین بد و بدتر گیر افتاده بودم و راهی

جز این پیش روی خودم نمیدیدم.

نمیدانم چه مدت است که شیر آب را باز کرده ام و با فکری
آشفته بی حرکت جلوی سینک مانده ام که با صدای عمه
گالب از پشت سر تکان محکمی میخورم.
_دخترم اون آب رو نذار بی خود هدر بره.
با شرمندگی و عجوالنه اسکاج را برمیدارم و روی ظروف

E
O

کثیف میکشم .

N

M
A

_حواسم نبود ،شما چیزی میخواین عمه جون؟

M

_هر چی صدات کردم جواب ندادی ،این قرص های منو کجا
گذاشتی دیشب؟
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دست های کفی شده ام را زیر آب میشویم و به سمتش
میروم.

@

_فکر کنم خاله مرجان گذاشته رو پاتختی من ،االن براتون
میارم.

قبل از اینکه از کنارش رد شوم ،دستم را میگیرد و من
دستپاچه تر از قبل نگاهم را از او میگیرم.
_الزم نیست ،بیا بشین اینجا ببینم اون حرف چی بود سر
سفره به بابات گفتی!
جرات نگاه کردن به چشم های نافذش را نداشتم ،مطمئن

E
O

بودم حال پریشانم بر او پوشیده نیست ،دستم را با خود

N
Mز آشپزخانه مینشیند .
میکشد و پشت می
A
من هم ناچار صندلی M
کنارش را اشغال میکنم.
E
I
Aیکنم.
دست هایم را روی میز به هم قفل م
Y
N
 Oکنم؟ خودتون
_عمه جون مگه شما دوست ارین من ازدواج
D
همیشه میگین تا ازدواج نکنی یه فرد کامل نیستی !
@
_چطور شد یهو تصمیمت برگشت؟

_من که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم ،فقط گفتم بیان تا بیشتر
درموردش فکر کنم! نگران نباشید به این زودی از شرم خالص
نمیشید عمه خانوم!
_تا دیشب میخواستی من بابات راضی کنم به سودابه خانم
بگه برای خواستگاری نیان ،امروز داری میگی میخوای بهش

E
O

فکر کنی! باید باورم بشه؟

N
Mمی نالم.
مستأصل و درمانده
A
M
_عمه!

E
I
A

دستش روی دست یخ زده ام می نشیند و نگاه پر مهرش
شرمنده ام میکند.

Y
N

O
D

@

_چشمهات زالله دخترم ،عین شیشه صاف و ساده است ،از
این دریچه خیلی راحت میشه پی به حالت برد ،نمیدونم چی
شده یهو فکر کردی باید به این خواستگاری بیشتر فکر کنی،
اما من از این چشم ها می فهمم چقدر آشفته ای مادر،

میفهمم ته دلت قرص نیست و خودت هم از این حرفت
پریشونی ،اون قدر صاف و ساده ای که بلد نیستی دروغ بگی،
این چشم های مظلوم اونقدر حرف دارن که می ترسم از
شنیدنش ،نمیدونم چی به روز این چشم ها اومده که گرد
غم روشون نشسته! دلم ترسیده اما این ترس باعث نمیشه

E
O

نپرسم چی شده دخترم؟

N

حلقه ی اشک دیدم را تار میکند و نگاه میگیرم از تصویر

M
A

لغزنده ی عمه گالب و به دست های فرسوده ای که انگشت

M

E
I
A

هایم را مادرانه نوازش میکند زل میزنم.

Y
N

_خودتون همیشه میگین بی خبری ،خوش خبری! گاهی

O
مونه تو زندگی،
اوقات ندونستن بعضی چیزها مثل معجزه می D
@
بذارین معجزه ی زندگیتون بی خبری از حال چشم های من
باشه عمه جون.

تمام تکه های شکسته ی قلبم را جمع میکنم و با خود از
آشپزخانه میبرم ،به اندازه ی کافی شاهرخ از شنیدن پشیمان

بود دیگر نمیخواستم عمه هم از این درد استخوان سوز
سهمی ببرد.
پس از تکمیل گزارش عملیات امروز با خستگی پرونده ی زیر
دستم را می بندم و با صدای زنگ موبایلم آن را از روی میز
برمیدارم ،اسم مامان مرضیه روی صفحه نمایش داده میشود،

E
O

نرمی انگشت شستم را روی صفحه موبایل میکشم و تماس

N

که وصل میشود آن را کنار گوشم قرار میدهم.
_بله مامان؟

M
A

M

E
I
_سالم پسرم خوبی؟ کی میای ازAسر کار؟
Y
به سمت کشو خم میشوم و پرونده را درNآنOقرار میدهم.
D
@م چطور
_سالم کاری ندارم دیگه باید شیفت و تحویل بدی
مگه؟
_خواستم بگم سر راه داری میای شادی رو از خونه عموت
بیاری ،بابات خسته است گفت تو بری دنبالش.

سری تکان میدهم و به ساعت روی مچم نگاهی می اندازم.
چند دقیقه دیگر بچه های شیفت شب میرسیدند.
_رو چشم میرم.
تماس را که قطع میکنم ،کش و قوسی به بدن کوفته ام
میدهم و با انگشت شست و اشاره ام چشم های خسته ام را

E
O

مالش میدهم.

N

M
A

در حالی که بی رمق دکمه های پیراهن فرمم را باز میکنم به

M

سمت چوب لباسی پشت در میروم ،پیراهن را با یک حرکت

E
I
تعویض میکنم ،هنوز دکه
در می آورم و با پیراهن خودم
A
Y
هایش را نبسته ام که کوروش بدون درNزدن وارد میشد و
O
D
اخم هایم را بیشتر در هم میزند.
@
_عین یابو سرت بنداز پایین بیا تو تعارف هم نکن!
او هم آماده ی رفتن بود .بدون اینکه خم به ابرویش بیاورد،
لبه ی میز کارم می نشیند

.
_چته انگار دختر اومده تو اتاقت که رو میگیری واسم! اومدم
بگم اگه پاچه نمیگیری و حال داری بیا بریم یه سر به بچه
های آفتاب بزنیم ،خیلی وقته ندیدمشون...
به سمت میز میروم و موبایل و سویچ را از روی میز برمیدارم،

E
O

آنقدر خسته بودم که چشم هایم از بی خوابی دو دو میزد.

N
_این وقت شب؟!
M
A

M

از روی میز پایین میپرد و سویچ را دور انگشتش تاب میدهد.
_تازه سر شبه!
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_اونجا قانون و مقررات داره داداش ،هر وقت میلت کشید

@

نمیتونی پاشی بری دیدنشون ،قبلش هم باید هماهنگ کنی!
دستی پشت گردنش میکشد و انحنایی کج روی لب هایش
می نشیند.
_هماهنگم.

ابرویی از تعجب باال میدهم و پشت پلکم را به عادت همیشه
متفکر می خارانم.
_با کی؟ خانوم زاهد!
نگاهش را از من میگیرد و بی خیال سمت در میرود.
_با هر کی ،نمیای من خودم برم.

E
O

N

هر وقت دیگری بود قطعا از این دلتنگی های گاه و بی گاهش

M
A

به آسانی نمیگذاشتم .اما این روزها آنقدر بی حوصله بودم که

M

حال صحبت کردن هم نداشتم.

E
I
A
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@

چند دقیقه بعد بچه های شیفت شب کم کم می آیند و من
همراه کوروش از محل کار خارج میشوم ،در پارکینگ از او
خداحافظی میکنم و پشت فرمان برایش دستی تکان میدهم
و به سمت خانه ی عمو صادق حرکت میکنم ،یک ربع بعد

جلوی در ماشین را متوقف میکنم میخواهم موبایل را بردارم
تا به شادی زنگ بزنم اما در باز میشود و عمو صادق به همراه
آرمان زند از در بیرون می آیند ،دود سیگار میان گلویم گره
میخورد و متعجب دو سر ابروهایم به هم نزدیک میشود،
اصال نمی فهمیدم این مردک اینجا چه میکند؟ سویچ را درون

E
O

قفل میچرخانم و با خاموش کردن ماشین پیاده میشوم.

N

سیگار را کف آسفالت پرت میکنم .

M
A

نگاه آنها سمت من کشیده میشود و سودابه خانم هم به همراه

M

.E
مرجان خانم جلوی در می آیند
I
A

Y
N

_خدا میدونه که من چقدر دلم میخواست این دختر عروسم

O
باشه ،انگار به دلم برات شده بود عروس خودمهD.

@

با صدای سودابه خانم صورتم تا گردن خون میکشد و شقیقه
ام تیر میکشد و حرارت بدنم با قدرت و التهاب باال میرود،
سر جایم میخکوب میشوم و نگاهم میرود سمت و سوی جمع
زنانه ای که داشتند با هم خداحافظی میکردند.

_پس من برای جواب تماس میگیرم ،میدونید که آرمان باید
خیلی زود برگرده ،اگه خدا خواست و وصلتی قرار بود صورت
بگیره استخاره نگیریم و سریعتر این دو جوون برن سر خونه
و زندگی خودشون...
مرجان خانم انشاهلل میگوید و

E
O

دیگر متوجه حرف هایشان نمیشوم لرزش دست های مشت

N
خشم و فشار زیاد حس میکنم و دندان هایم
شده ام از شدت
M
A
شود .فکم از زور فشار زیاد دارد خورد
روی هم قفل و کلید میM
E
I
اهمیت نداشت.
میشود و این تنها چیزی بود که
A
Y
Nاز شوک بیرون می
وقتی عمو صادق به شانه ام میکوبد تازه
O
آیم و نگاه رگ زده ام را به سختی کنترل میD
کنم تا خون به
@
پا نکند .

_خوبی پسرم؟

عمو انگار از نگاه آشفته ام پی به احواالتم میبرد که لبخند
مصلحتی و دستپاچه ای به لب می نشاند و من را به سمت
آرمان میکشد.
_بیا اینجا پسرم ،آرمان جان که معرف حضورت هستن؟
نگاه رگ زده ام روی تیپ کت و شلواری او چرخی میخورد

E
O

و به دست دراز شده اش میرسد و همانجا مکث میکند.

N
.M
آرمان ادامه میدهد
A

M

_بله افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم.
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گره انگشت هایم به سختی باز میشود و دستش را میان مشتم

Y
N

O
D

میفشارم ،نمیدانم چرا اندکی پوزخند روی لب هایش حس

@

میکنم و فشار دست من بی اختیار زیاد میشود و رنگ ترس
در نگاهش می جهد.

با فشاری که از درد صورتش مچاله میشود دستش را رها
میکنم .به شدت سعی میکنم چفت لب هایم را از هم باز کنم
و صدای گرفته ام از انتهای گلو آزاد شود.
_مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم عمو جان ،قدمم سنگین
بود!

E
O

عمو صادق که از رسیدن بی موقع من چندان سر حال نبود،

N
 Mمیزند.
باز هم مصلحتی لب
A
_این چه حرفی میزنیM
پسرم ،خونه ی خودته.
E
I
A
همراه مادرش خداحافظی تند
آرمان که زیر نگاه سنگین من
Y
و عجوالنه ای میکند و سوار ماشین میN
Oو از آن جا دور
شود
D
ی از خم
میشود ،نگاه تا خم کوچه دنبالشان میکند و وقت@
کوچه رد میشوند صدای عمو مرا به خود می آورد.
_بیا بریم داخل پسرم.
_نه ممنون.

رو به مرجان خانم میکنم.
_به شادی میگین بیاد بریم؟
نگاه او هم کمی روی من ثابت می ماند و انگار حال نامناسبم
را درک میکند که خیلی سریع وارد حیاط میشود.
باید میرفتم ،باید از این جا دور میشدم و این لبخند

E
Oی آرمان زند و برق نگاه مادرش را نباید فراموش
پیروزمندانه
N
M
میکردم .
A
_شاهرخ پسرم ما بایدM
سر یEه فرصت مناسب با هم حرف
I
Aحالت خوب نیست اما...
بزنیم ،میدونم االن وقتش نیست و
Y
N
 Oاین که بخواهم
صدای عمو مستأصل بود و حال من خراب تر از
D
کنترلی روی اعصابم داشته باشم.
@
_مگه حرفی هم مونده؟ همه چی رو خودم شنیدم ،منه احمق

باید با چشم های خودم میدیدم که باور کنم !

دستی روی شانه ام میزند و من با یک گام رفتن به عقب
سعی میکنم دستش را از روی شانه ام پایین بیندازم.
_شاهرخ...
اجازه نمیدهم توضیح دهد.
_خواهش میکنم عمو صادق ،شما حق دارین ،آسو دختر

E
O
خودتون میدونین خیر و صالحش چیه ،الزم نیست
شماست و
N
Mد .توضیح شما باعث میشه فکر کنم حق
برای من توضیح بدی
A
دارم عصبی باشم ،حق M
دارم خفه خون نگیرم ،حق دارم برم
E
I
دهن اون پسره رو پیاده کنم ،حقAدارم داد و هوار کنم ،حق
Y
N
توضیح ندین ،بذارین
دارم حقم رو بخوام ،پس خواهش میکنم
O
 Dندارم ،اصال
فکر کنم من هیچ صنمی با این خونه نداشتم و
@
من کیم که شما بخواین برای ازدواج دخترتون واسه من

توضیح بدین؟

شادی در را باز میکند و نگاه من از الی در میجهد سمت
پرده ی حریری که از پشت پنجره ی پذیرایی عمو تکان
میخورد.
_بریم داداش؟
صدای شادی هم سر حال نبود ،به خداحافظی زیر لبی از عمو

E
O

سوار ماشین میشوم و با فشردن پدال گاز حرکت میکنم.

N
Mشادی نبود و با سرعت سرسام آوری از
حواسم به وضعیت
کوچه خارج میشومA.
M
E
I
_داداش آرومتر...
A
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N
خشم دنده را عوض
فشار پایم روی پدال گاز را کم میکنم و با
O
D
میکنم.
@
_تو میدونستی اینجا چه خبره؟
_نه به خدا داداش ،من از کجا بدونم ،خیر سرم اومدم هم
عمه رو ببینم و هم یه کم با آسو حرف بزنم ،وقتی رسیدم

اونجا انگار یه سطل آب یخ روم خالی کردن ،باورم نمیشد!
دیدم انگار مزاحمم زنگ زدم بابا بیاد دنبالم!
_با هم حرف زدن؟
از سوالم اوج درماندگی بیرون میریخت و شادی حیران و
مظلوم صدایم میکند.

E
_داداش!O

N

M
A

اصال انتظار جواب از او نداشتم ،منتظر هم نمی ماندم ،چون

M

خودم بی رحمانه برایشان جواب پیدا میکردم.
_خوشحال بود؟ آره؟
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پوزخندی میزنم و باز سرعتم را باال میرود ،دست خودم نبود
که منتظر جواب شادی نمی ماندم!

@

_اگه خوشحال نبود که اصال اجازه نمیداد کسی بیاد
خواستگاری ،مثل قبال! مگه نه شادی؟ هر دختری به
خواستگارش پا بده یعنی میخواد روش فکر کنه دیگه؟

سوال بعدیم را آرامتر زمزمه میکنم ،انگار که خجالت میکشم
افکارم پیش چشم های شادی بیرون بریزد ،انگار که دارم با
خودم حرف میزنم .
_این پسره نگاهش میکرد؟ !
سوزش چشم هایم بد رقمه به قلبم سرایت میکند و جلوی

E
O

شادی اصال خوب نبود دیدم توسط اشک های لعنتی تار شود!

N
Mکه گریه نمی کند؟ شاید فکر کند عیب و
شاید فکر کند مرد
A
عار است!
M
E
I
 Aمیپرسم! خواستگار میاد
مگه میشه نگاهش نکنه چه سواالتی
Y
N
که ...میاد که ...
O
D
همه چیزم
این بار دیگر حتی جرات جواب دادن به خود بی@
نداشتم !

قلبم تیر میکشد و دردش از جواب هایی که خودم به خودم
میدادم بیشتر نبود ،بود؟ سوال بعدی را در دلم میپرسم و
انگار سرب داغ رویش ریخته ام که گر میگیرم.
خوشگل شده بود؟ حتما به خودش هم رسیده بود؟ اون چشم
های پدر درارش همینطوری دل میبرد! وای به این که بخواد

E
O

روش نقاشی بکشه! نکنه ...نکنه لبش رو...

N
با تصور این که رژMمحبوب قرمزش را استفاده کرده باشد ،لبم
A
چنان زیر دندان فشردهMمیشود که پاره شدنش را حس
E
I
میکنم.
A
Y
Nدنده می نشینید و
دست شادی روی مشت گره کرده ام روی
O
.D
رگ های متورم و بیرون زده اش را لمس میکند
@
_داداش؟ هنوز که چیزی نشده ،فقط اومدن خواستگاری،
آسو بهشون هیچ جوابی نداده ،نگران چی هستی؟

دستی به چانه و فک منقبض شده و ملتهبم میکشم و پوفی
میکنم ،کلمات با غیض و عتاب از دهانم خارج میشود.
_ هنوز هیچی معلوم نیست؟ وقتی به اون پفیوز اجازه دادن
بیاد خواستگاری یعنی چی؟ باید حتما حلقه دستش کنن که
باورم شه منو نمیخواد! چقدر من خودم رو به خریت بزنم

E
شادی؟ O

N
 Mنزد ،باور کن راست میگم ،عمو چند تا
_اون باهاش حرف
A
Mبرای هر دختری ممکنه خواستگار
سوال ازش پرسید همین،
E
I
نکن.
بیاد قربونت برم ،خودت رو اذیت
A
Y
پشت پراید متوقف میشوم و با اعصاب بهNهم ریخته دستم را
O
D
روی بوق ماشین میکوبم.
@
_برو رد کارت مرتیکه!
شادی با لحنی نرم و آرام ادامه میدهد ،شاید میترسد از
چیزی که میخواهد بگوید.

_خب اونم حق داره برای زندگیش تصمیم بگیره ،تو نباید
اینقدر بی منطق باشی و فقط عالقه ی خودت رو ببینی ،اون
ممکنه هر تصمیمی بگیره ،شاید این عالقه دو طرفه نیست و
بهتره باهاش کنار بیای شاهرخ...
از پراید لکنته ای که سد راهم شده است سبقت میگیرم و پر

E
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غیض سری تکان میدهم.

N
شرایطی نیس که به ازدواج...
_اون اصال توی
M
A
 Mمیزنم و زبانم را به تندی غالف
تازه میفهمم دارم چه زری
E
I
Aکردم شرایطش را ندارد،
میکنم ،اصال شاید هم من فکر می
Y
Nمرا از سر خود باز
اصال شاید با من اینطور رفتار میکند تا
O
کند! اگر شرایط روحی اش مناسب نبود کهD
اجازه نمیداد
@

خواستگاری برگزار شود! اصال شاید همه ی این ها بازی بود!
شاید...
_چه شرایطی؟

سوال شادی رشته ی افکار مزخرفم را پاره میکند ،جلوی در
توقف میکنم و در را با ریموت باز میکنم ،منتظر باز شدن در
می مانم و شادی باز سوالش را تکرار میکنه.
_منظورت چی بود شاهرخ؟
_نمیدونم شادی همینجوری یه زری زدم بی خیال سر

E
جدت! O

N

M
A

شادی پکر میشود و با افسوس سر تکان میدهد.

M

_به هر حال میگم که بدونی ،جاده ی یه طرفه همیشه یه

E
I
A

طرفه می مونه داداشم ،اگه دوست نداره هر چه زودتر بره
دنبال زندگیش به نفع همه است.
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O
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@

ماشین را درون پارکینگ میبرم ،شادی پیاده میشود و من
خیره به نقطه ای نامعلوم می مانم.
صبح زود لیست خریدهایی که بابا برای رستوران گرفته بود
را یکی یکی خریداری میکنم و برایش میبرم ،وقتی متوجه

باز بودن کافی شاپ سعید میشوم ،برای خوردن قهوه به طبقه
ی باال میروم ،از وقتی ازدواج کرده بود کافی شاپ تا امروز
تعطیل بود و امروز اولین روز کاریشان محسوب میشود.
از پله ها باال میروم ،سعید در حال کشیدن طی روی کف
پوش سرامیکی کافه بود ،با ورود من سر بلند میکند و

E
O

لبخندی میزند.

N
شاهرخ ،چه به موقع اومدی ،خدایی بدجور به
_به داداش
M
A
Mرو طی کشیدم از کت و کول افتادم،
کمکت نیاز دارم ،کل کافه
E
I
بده ،ایشاال دومادیت جبران
دمت گرم بیا یه دست کمکی به ما
A
Y
کنم.
N
O
 Dکه میبینم،
کالفه و بد اخم نزدیکترین صندلی به در ورودی را
@
عقب میکشم روی آن ولو میشوم.

_برو بابا ،یه ماه خوش خوشانت بوده حاال من بیام طی بکشم؟
باید کار کنی داداش من ،زندگی خرج داره ،ایالوار شدن این
دردسرها رو هم داره...
صدایش را پایین می آورد و در حالی که به راهرو منتها به
آشپزخانه پشتی نگاهی می اندازد و من را متوجه حضور روژان

E
O

میکند ،چشمکی حواله ام میکند.

N
دونستم بعدش از دماغم درمیاد ،قید زن
_جون تو اگه می
M
گرفتن میزدمA .
M
E
I
 Aمیدهد و او طی را به
لبخند خسته ای کنج لبم را انحنا
Y
صندلی تکیه میدهد و رو به رویم میNنشینید و کتفش را
O
D
مالش میدهد.
@
_آخ خسته شدم ،از صبح زود یه بند داره ازم کار میکشه!
آقا نونم نبود ،آبم نبود ،زن گرفتنم چی بود؟!

_سعید!

با صدای معنرض روژان که داشت به این سو می آمد از جا
پرید و دوباره شروع به طی کشیدن کرد ،از این حرکت ترسیده
و نمایشی او گره اخم هایم اندکی از هم باز میشود.
روژان با افسوس سری برای ادا های سعید تکان میدهد و رو
به من میکند.
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_سالم آقا شاهرخ خوبی؟ خانواده خوبن؟

N

M
A

بی حوصله سویچ را دور انگشتم میچرخانم.

M

_سالم همه خوبن ،اون که خوب نیست خود خاک بر سرمه...
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رنگ نگاهش از پشت عینک طبی غمگین میشود.
_براتون قهوه بیارم؟
سعید به جای من جواب میدهد.
_نیکی و پرسش؟

O
D

@

چشم غره ای به مزه پرانی سعید میرود و به سمت کانتر
میرود.
_بسه هر چی طی کشیدی ،برو پایین ناهار بیار ،آقا شاهرخ
ناهار پیش ما میمونه.
سعید از خدا خواسته طی و خاک انداز و وسایلش را برمیدارد
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و از پله ها پایین میرود.

N

M
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اینجا بدون موسیقی های کالسیک انگار لطفی نداشت.

M

E
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چند لحظه بعد روژان یک فنجان قهوه رو به رویم میگذارد و
صندلی که دقایقی پیش سعید روی آن نشسته بود را اشغال
میکند.
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_حتما شما هم خبر دارین آسو چه تصمیمی گرفته.
با این جمله اخم هایم محکم و پا بر جای سر جایشان
برمیگردند ،اصال دلم نمیخواست درباره اش حرفی بزنم.
_برام مهم نیست.

_اما چشم هاتون اصال این رو نشون نمیده!
یک جرعه از قهوه را داغ و تلخ و زهرمار قورت میدهم.
_چشم هام بی جا کرده چیزی غیر از این رو نشون بده!
عینکش را از روی بینی جا به جا میکند و با انگشت آن را
باالتر هول میدهد.
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_دارین با کی لج میکنین؟ دیر بجنبین آسو با این دیوانه

M
A

بازیهاش با این پسره رفته! االن وقت قد بازی نیست آقا
شاهرخ.

M

IE

A
Y

تکیه به صندلی میدهم و خودم را عقب میکشم اما انگشتم

N
لبه ی بیرونی فنجان قهوه دورانی میچرخدO.

D

@

_حتی اگه صدتا دلیل واسه فراموش کردنش داشتم ،دنبال
یه دلیل واسه موندن میگشتم! نیست ،اون دلیلی که بخوام
واسش با دنیا بجنگم و پیدا نکردم...

_آقا شاهرخ شما که از شرایط آسو خبر دارین ،میدونین که
به هر ریسمانی چنگ میزنه تا از همه پنهون کنه چه بالیی
سرش اومده! قبول این ازدواج اصال خواسته ی قلبی اون
نیست ،شما که میدونین شرایط روحیش اصال پذیرای این
اتفاق نیست.

E
O

دست خودم نیست که این روزها زود از کوره در میروم و تند

N

و تیز برخورد میکنم ،انگار دنبال یک نفر میگردم تا همه ی

M
A

دق و دلی این اتفاقات را بر سرش خالی کنم!

M

E
I
حرف هاش راست باشه ،من
_از کجا بدونم؟ اصال از کجا که
A
Y
پشتشم ،با هر شرایطی،
اون همه یقه جر دادم بهش بفهمونم
N
O
Dرد و نشونی
اصال نمیبینه عز و جز کردن منو! حتی گفتم یه
@
از اون عوضی ها بهم بده تا برم زنده زنده چالشون کنم ،اما
اون...
اجازه نمیدهد حرفم تمام شود.

_اشتباه شما مردها همین جاست ،به جای اینکه سعی کنید
اول اون رو به شرایط نرمال برسونید ،رگ غیرتتون باد میکنه!
ببخشید که این قدر رک حرف میزنم ،اما شما باید درکش
کنید ،اون االن تنها چیزی که میخواد حس آرامش و امنیت
روحی و روانی ،این که شما قبل از انتقام گرفتن از اون عوضی

E
O

ها به فکر حال اون باشید و بهش یادآوری کنید چیزی از

N

ارزشش کم نشده و میتونه یه زندگی عادی داشته باشه ،مثل

M
همه ی دخترهاA ...

M
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با چشم های ریز شده و سکوتی مبهم نگاهش میکنم ،بهت

Y
N

و حیرتم را که میبیند ،ترغیب میشود برای ادامه دادن.

O
داره خودش رو
_اون دائم داره از یه چیزی فرار میکنه ،مدام D
@
از چشم مردم دور و دورتر میکنه ،داره از ترس ها و کابوس
هایی که دوره اش کردن به یه اتاق تنگ و تاریک پناه حتی
از خودش هم فراریه! با یه انتخاب نامعقول داره از چاله میوفته
تو چاه ،اما شما اولین چیزی که بعد از شنیدن حرف هاش

ازش خواستید این بود که هولش بدید سمت پرتگاه عمیقی
که هیوالی ترس احاطه اش کرده ،به جای اینکه کنارش
باشین ،رو به روش قرار گرفتین آقا شاهرخ.
پوفی از سر کالفگی میکشم و پنجه ام درون موهایم قفل
میشود.
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_شما دارین میگین دست رو دست بذارم تا اون کثافت ها

N
خواست بکنن؟! اجازه بدم هر بی ناموسی به
هر غلطی دلشون
M
A
Mبگیرم و بذارم اون دیوث ها به
ریشم بخنده ،خفه خون
E
I
مردم رو بی عفت کنن؟
کارشون ادامه بدن و دخترهای
A
Y
N
جوش می آید او بر
هر چه من خون درون شریان هایم به
O
عکس ،آرامتر و شمرده تر حرف میزندD .
@

_اون االن تنها چیزی که بهش احتیاج نداره انتقام گرفتنه! و
تنها چیزی که دیوونه اش میکنه رو به رو شدن واقعیته ،اون
خودش هنوز مشکلش رو نپذیرفته ،هنوز میخواد انکار کنه و

با پنهانکاری ازش فرار کنه ،شما دقیقاً بدترین ضربه رو بهش
زدین ،از چیزی که تا سر حد مرگ ازش میترسید حرف
زدین! اون در شرایطی نیست که بخواد با شما برای گرفتن
انتقام همراه بشه.
پوزخندم صدا دار میشود.
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_هه! در شرایطی هست که به ازدواج فکر کنه؟ !

N

M
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_هیچ میدونین چطوری راضی به ازدواج با این آقای زند

M

شده؟ میدونین بین خودشون چه قراری گذاشتن؟
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دور چشم هایم چین می افتد و در سکوت تمام شجاعت
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احمقانه ام را به کار میبرم تا از چیزی بشنوم که ممکن بود

@

مساوی با بر باد رفتن غرورم باشد .مکثش طوالنی میشود و
رنگ نگرانی و استرس از پشت شیشه های عینکش را می
توانستم ببینم ،انگار برای حرفی که می خواست بزند ،تردید
داشت.

صبرم لبریز میشود و سعی میکنم آرامش خودم را حفظ
کنم ،هر چند کار آسانی نبود.
_اگه چیزی هست که من باید بدونم ،خواهش میکنم بگین،
قبل از اینکه دیر بشه.
باالخره به تردید هایش غلبه میکند و لب باز کردنش مساوی

E
O

میشود با برقی که از سر من با جمله ی عجیبش میپرد.

N

M
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_آقای زند زن و بچه داره ،به خاطر این که ارث پدریش رو

M

بتونه از خانواده اش پس بگیره به آسو پیشنهاد ازدواج سوری
داده.
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خون به صورتم هجوم می آورد و تمام شریان هایم منقبض
میشوند.

@

_اون بی شرف چه گوهی خورده؟!
کنترل صدایم دست خودم نیست وقتی به گوش های خودم
ایمان نداشتم.

روژان ترسیده و وحشت زده لب میگزد.
_تو رو خدا آرومتر آقا شاهرخ ،آسو خیلی وقته به رفتن از
ایران فکر میکنه برای پشوندن مشکلی که داره و همچنین
برای فرار از بحرانی که شما براش میخواید درست کنید یه
تصمیم عجوالنه و غیرمنطقی گرفته که خودش هم توش گیر

E
کردهO .

N
خشم و عصیان به تکاپو می افتد ،اصال باور
سینه ام از شدت
M
A
Mم احمقانه ای بگیرد.
نمیکردم آسو چنین تصمی
E
I
اشتباهه ،حالش اصال خوب
_خودش هم میدونه این تصمیم
A
Y
نیست ،از یه طرف بی اعتمادیش نسبتNبه مردها و از طرف
O
Dتحویل عمو
دیگه عذاب وجدان برای دروغ هایی که قراره
@

صادق بده و آینده ی نامعلومی که برای خودش تصور میکنه
داره داغونش میکنه.

آنقدر برایم غیر قابل درک و احمقانه است که چیزی برای
گفتن پیدا نمیکنم ،بهت و تحیر آنقدر به من فشار آورده بود
که زبانم را بند آورده بود و روژان سعی داشت همه ی حرف
هایش را یک جا بر سرم بکوبد.
_آسو از خواهر به من نزدیک تره ،خودم رو مسئول میدونم
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در قبال آینده اش ،به خاطر همین اومدم این حرف ها رو به

N

شما بزنم تا یه تصمیم درست بگیریم ،میدونم اگه بفهمه این
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حرف ها رو به شما زدم خیلی از دستم شاکی میشه ،اما حتی

M
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اگه تا آخر عمر هم دلش باهام صاف نشه باز هم پشیمون

Y
N

نمیشم از حرف هام ،چون مطمئنم تنها کسی که میتونه

O
D

بهش کمک کنه تا به زندگی برگرده شما هستین آقا شاهرخ.

@
سیبک گلویم میلرزد و آب نداشته ی دهانم را فرو میدهم،
من دقیقاً چه غلطی می توانستم بکنم؟
_انتقام از اون متجاوزها رو بذارین برای وقتی که آسو خودش
ازتون بخواد ،مطمئنم یه روز اون ها به سزای عملشون

میرسن ،اجازه ندید آسو تصمیم اشتباه بگیره و زندگیش رو
به خاطر یه ترس بی خود خرابتر کنه.
_من دقیقاً چه غلطی باید بکنم االن؟
سوالم را بیچاره وار میپرسم و از نگاه درمانده ی روژان پی
احوال زار خودم میبرم.

E
O
نشون بدید کنار شما هیچ خطری تهدیدش نمیکنه،
_بهش
N
Mبه خودتون دوباره به دست بیارید ،اون یه
اعتمادش رو نسبت
A
Mشما اعتماد داشت ،پس دوباره هم
روزی بیشتر از هر کسی به
E
I
Aالقا کنید .به جای اینکه
میتونید این حس اعتماد رو بهش
Y
N
دنبال مقصر بگردین...
O
D
کشد و از
با آمدن سعید روژان دستی به صورت ملتهبش می@
جا بلند میشود .سعید دستی روی شانه ام میزند.
_آرزو خانوم نیومد باال؟

به سختی خودم را جمع و جور میکنم تا احوال آشفته ام را از
سعید پنهان کنم .کلمات سخت و گرفته از گلویم خارج
میشوند.
_آرزو اینجا بود مگه؟
سه پرس غذا روی میز میگذارد.

E
Oیومد باال ،آراد هم باهاش بود.
_آره ،مگه ن
N
M
ی عجیب روژان میشود و اصال متوجه
ها
ذهنم درگیر حرف A
MیEاز پله های کافه پایین میروم.
نمیشوم چطور و با چه حال
I
A
کنم و سرم از شلوغی و
ی
بی هدف خیابان ها را باال و پایین م
Y
N
همهمه ی افکارم به درد می آید.
O
D
@به دنبال
پشت چراغ قرمز خیره به گذر ثانیه های آن در ذهنم
راهی میگشتم که با آن بتوانم آن حماقت چند روز پیشم را
جبران کنم ،حاال که خوب فکر میکردم حق با روژان بود ،من
نباید طوری برخورد میکردم که آسو احساس ناامنی و خطر

کند ،من درست دست گذاشته بودم روی نقطه ضعفش و او
را تحریک کرده بودم ،به خاطر همین این همه عجوالنه و بی
فکر عمل کرده بود ،مطمئناً هر کسی جای او بود اصال دلش
نمیخواست چنین چیزی عیان شود و حرفش سر زبان ها
بیوفتد ،باید به او حق میدادم که بخواهد با چنگ و دندان از

E
O

حریمش دفاع کند و اجازه ندهد قضاوت های نا به جای مردم

N

آبرویش را لکه دار کنند .

M
A

اما تسفیه حسابم با آرمان زند سر جای خودش پا بر جا می

M

E
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A

ماند ،او حق نداشت از مشکل آسو سواستفاده کند.

Y
N

موبایل را از روی داشبورد برمیدارم و حین سبز شدن چراغ

O
رم ،خیلی زود
حرکت میکنم و شماره ی کوروش را میگیD
@
جواب میدهد.
_جانم داداش؟
_کجایی کوروش؟

_بیرونم ،چطور؟
میدان را دور میزنم و وارد محله ی خودمان میشوم.
_میخوام آمار یکی رو از رضا بگیری برام.
_چرا خودت بهش نمیگی؟
نور تیز و مستقیم آفتاب چشم هایم را اذیت میکند و چینی

E
O

به آنها میدهدN.

M
_حوصله سین جیمAشدن ندارم ،حاال باید اول آمار خودم
M
کارش دارم و فالن...
بگیره که چی میخوام و چی E
I
A
Y
_خیلی خب ،کی هست اون آدم؟
N
O
زندگی میکنه،
_تو نمیشناسی ،اسمش آرمان زند ،آلمان D
@
میخوام ته توش دربیاره ببینم چیکاره حسنه و چه گوهی
اونور آب میخوره...
_انگار خیلی شکاری از دستش! بگو قضیه چیه خودم میدونم
چه آماری دربیارم که بدردت بخوره!

_خواستگار آسوِ...
دست خودم نیست که تن صدایم غیض دارد و فشار انگشت
هایم به دور فرمان ماشین محکم میشود،
بدم نمی آمد که به جای فرمان ماشین گردن آن بی ناموس
زیر انگشت هایم باشد ،به چه حقی از سادگی یک دختر به

E
O

نفع خودش استفاده میکند! اصال چه معلوم که داستان زن

N
باشد! سواالت زیادی در ذهنم چرخ میخورد
و بچه اش واقعی
M
A
Mرسیدم قطعا دیوانه میشدم.
و اگر امشب به جواب نمی
E
I
خط ابروهایم را به هم پیوند
صدای پر بهت و حیرت کورش دو
A
Y
N
میزند.
O
D
@ن دختر
_جدی میگی؟ رقیب عشقی پیدا کردی؟ گفتم ای
عموی جنابعالی حتما...
اجازه نمیدهم لغض بخواند و با جدیت نطقش را کور میکنم.
_زر نزن کوروش کاری که بهت گفتم رو بکن.

_باشه ،تا شب خبرت میکنم.
همه چیز داشت خیلی تند و غیر نرمال داشت پیش میرفت،
بابا به محله ای که خانواده ی زند در آن زندگی میکردند
رفته بود و درموردشان از در و همسایه پرس و جو کرده بود،
کامال خیالش راحت شده بود از این که دارد با خانواده ی

E
O

معتبر و قابل اعتمادی وصلت میکند و خوشحال از اینکه یک

N

دانه دخترش را عروس میکرد.

M
A

M

عمه گالب در سکوتی سنگین به سر میبرد و این روزها سعی

E
I
میکردم کمتر جلوی چشم هایAپر از حرفش باشم ،خاله
Y
شان من را موعظه و
مرجان و روژان مدام طی تماس های
N
O
Dزندگی ام را
نصیحت میکردند که دارم زود تصمیم میگیرم و
@
خراب از این خواهم کرد ،حتی گاهی که میدانستند نصیحت
هایشان کارساز نیست دست به تهدید میزدند که بابا را از
تصمیم احمقانه ام با خبر میکنند ،شاید حق با آنها بود اما
من در یک حباب توخالی به سر میبردم و که خودم را به

دست باد داده بودم تا به هر سو که میخواهد ببرد ،نه گوش
شنیدن داشتم و نه چشم دیدن! خودم را آماده ی ترکیدن و
محو شدن کرده بودم ،دیگر خسته شده بودم از این که هر
روز صبح با یک ترس دیوانه کننده از بر مال شدن حقیقت از
خواب بپرم و تا تاریکی شب مجنون وار به این فکر کنم که تا

E
O

لحظاتی دیگر کسی از در وارد میشود و همه چیز را کف دست

N

بابا خواهد گذاشت.
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A

خسته بودم از این که بارها با خودم واکنش های بابا را پس

M

E
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از شنیدن این که چه بالیی سر عزیز دوردانه اش آمده است

Y
N

را با خودم مرور میکردم و هر بار شکستنش را جلوی چشم

O
D

هایم تصور میکردم ،از این که آبروی چندین ساله اش را

@

مضحکه ی دست این و آن ببینم بارها آرزوی مرگ میکردم،
دیگر تحمل هر روز مردن را نداشتم ،میگویند آب که ز سر
بگذرد چه یک وجب ،چه صد وجب! من دیگر آب از سرم
گذشته بود ،تصمیم داشتم بروم تا حداقل هر روز با ترس از

رو به رو شدن با حقیقتی که میدانستم خانواده ام تاب آن را
نمی آورند ،بیدار نشوم و یا حداقل من شاهد شکستن شأن
نباشم.
عمه امشب را ترجیح داده بود رختخوابش را درون هال پهن
کنم ،میدانستم از دستم دلخور است به خاطر این تصمیم

E
O

عجیب و غریب ،دیده بودم با چشم های زاللش مرا مواخذه

N

میکند اما به روی خودم نیاوردم و امشب کنار آرمان زند

M
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تالش میکردم همه چیز را طبیعی جلوه دهم برای حماقتی

M

که میکردم.
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سودابه خانم از بابا اجازه گرفته بود تا فردا شب یک هدیه به

O
Dعروس خانه
عنوان نشان برایم بیاورد تا خیالش راحت شود
@
اش شده ام و من با موافقت بابا در بهت و ناباوری به سر

میبردم ،همه چیز ترسناک داشت پیش میرفت ،آقای زند
که من هیچ شناختی از او نداشتم داشت به سرعت کارها را

پیش میبرد و من فرصت کنار آمدن با خودم را هم پیدا
نمیکردم.
از سر شب تا حاال چندین پیام از او مبنی بر آمادگی برای
رفتن برایم ارسال کرده بود ،فکر همه جا را کرده بود ،از
پاسپورت و ویزا و حتی گرفتن بلیت و تاریخ رفتن صحبت

E
O

میکرد و کارهای الزم برای عقد! و من حتی جواب یک کدام

N

از پیامک هایش را نداده بودم ،حتی هماهنگی های الزم برای

M
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خانه ای که قرار بود در آن کشور غریب برای اقامتم جور کند

M
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و من تنها جوابی که داده بودم این بود که قرار است بابا به

Y
N

عنوان جهیزیه سهم رستورانش را به فروش بگذارد به حساب

O
D

من واریز کند و من خودم هزینه های اقامتم را پرداخت خواهم

کرد و الزم نیست به خاطر من به زحمت بیوفتد@ .

آنقدر این پهلو به آن پهلو میشوم تا خواب میهمان چشم هایم
شود.

صبح با حرکت تند و شدید دستی که روی بازویم میکوبید
وحشت زده چشم باز میکنم و ترسیده به روژان که همچنان
وحشیانه تکانم میدهد زل میزنم.
_بلند شو ببینم نخاله! بلند شو ببینم چه غلطی کردی
دیشب...

E
O

قلبم هنوز دارد از ترس پر پر میزند و روژان قطعا دیوانه شده

N
سنگ کوب کرده ی من به چشم های توبیخ
بود که این حالت
M
گرش نمی آمدA .
M
E
I
...
_پاشو تا کیفم نکردم تو حلقومت
A
Y
N
خودم را به سختی
دستی به چشم های پف آلودم میکشم و
O
D
@ن دختر
از تخت باال میکشم ،هنوز دارم به این فکر میکنم ای
این وقت صبح چه زهرماری خورده بود که اینطور بر سر من
هوار شده بود!

_چی میگی روژان سر صبحی چی از جونم میخوای؟ خواب
نما شدی؟
_لنگ ظهر بیشعور! من باید از مامان بفهمم تو دیشب چه
غلطی کردی؟ !
_کار خاصی نکردم جون روژان.

E
Oرا در کاسه میچرخاند و تهدید وار میدانم فحشی
چشم هایش
N
Mآمده است و میل به شدیدی به کوبیدن
تا پشت لب هایش
A
M
من دارد.
E
I
_تو هیچ غلطی نکردی؟! تو ...توAبه اون پسره ی بی ریخت
Y
N
ی ،تو خیلی بی
کرد
جواب مثبت ندادی؟! تو خیلی بی جا
O
D
@نزاکت...
شعوری کردی  ،تو خیلی بی ادبی کردی تو خیلی بی
پتو را کنار میزنم و به چشم های یک پارچه سرخ و وحشی
اش نگاهی انداختم و او را بی هوا در آغوش گرفتم .چشم هایم
به سوزش می افتند و دیدم را تار میکنند ،چقدر منتظر بودم،

منتظر یکی که بیاید و به سرم داد بزند ،فریاد بزند ،حتی توی
گوشم بزند و به من حالی کند دارم اشتباه میکنم ،چقدر
منتظر بودم یکی از راه برسد و سرزنشم کند ،بگوید دارم
خریت میکنم ،بگوید هنوز برایش نمرده ام ...بگوید تنهایم
نمیگذارد حتی اگر خودم بخواهم...

E
O

در حالی که سخت او را به سینه ام میفشارم دلتنگی این چند

N

وقتی را که ندیده بودمش رفع میکنم ،فکر میکردم بعد از آن

M
A

تلفن دیگر اسمم را هم نمی آورد ،همانطور که شاهرخ نیاورد،

M

.E
فکر میکردم تنهایم گذاشته بود
I
A
_دیونه ی روانی من...

Y
N

O
D

_آسو من نمیذارم بری ...نمیذارم تنهام بذاری ...نمیذارم با

@

این یارو که معلوم نیست از کجا یهو پیداش شده ازدواج کنی.
از من جدا میشود و دوباره اخم هایش را در هم میکشد و
تهدیدم میکند.

_یا از خر شیطون میای پایین یا منم میام خر سواری...
میان بغض و اشک هایی که روی گونه ی هر دویمان را خیس
کرده بود ،لبخندم طعم بادم سوخته میداد.
_هیچ میفهمی چی داری میگی؟
_آره ،وقتی رفتم همه چی رو گذاشتم کف دست عمه گالب

E
می فهمیOخر سواری چه حالی میده ،اونم خر شیطون
N
M
رجیم...
A
_تو همچین کاری نمیکنM
!
ی
E
I
با چشم های مسممی که از A
 Yعینک خط و نشان
پشت
N
میکشید جواب میدهد.
O
D
@درآوردی
_چرا عزیزم ،من دیگه نمیذارم با استدالل های من
خودت گند بزنی به زندگیت.
_اون آدم بدی نیست! قراره به من کمک کنه.

خودم به حال لحن مظلومانه ام دل میسوزانم ،آنقدر که رنگ
نگاه روژان هم نگران میشود.
_آره ارواح عمه اش ،فی سبیلاهلل میخواد زن دوم بگیره،
چقدر ساده ای آسو ،چقدر ساده ای! اصال چه معلوم حرف
هاش راست باشه! ها؟ از کجا میدونی توی آلمان چه غلطی

E
O

میکرده؟ شاید همه حرف هاش دروغ باشه.

N
تماس زنش رو گذاشته برام ،گفت هر سوالی
_اون شماره
M
دارم ازش بپرسمA .
M
E
I
شانه ای باال می اندازد و ته دلAمرا بیشتر از پیش خالیی
Y
N
میکند.
O
D
_از کجا این ها همه نقشه نباشه؟
@
_آخه چی گیرش میاد از این کار که بخواد نقشه بکشه؟ اون
فقط دنبال ارثیه ی پدری خودشه هست که صادقانه گفت،
همین.

_صداقتش بخوره تو سرش ،حاال ببینم تا شب همچنان صادق
باقی می مونه آقای آرمان خان زند!
_چیزی میدونی؟
_نه فقط میخوام خودم رو در رو با این آقای مثال صادق
صحبت کنم ،همین.

E
_پس میOمونی؟
N
Aدو دستی گِل بگیری به سرت!
Mتو
_نه خیر میذارم تا
M
آورم Iو روی شانه اش میکوبم.
پاهایم را از تخت پایین می E
A
Yم ،سر صبحی اومدی
_دیونه ،بلند شو بریم صبحونه بخوری
N
O
خوابم پروندی!
D
_زهر بخورم از دست راحت شم! لنگ ظهر! @
به ساعت روی میز نگاهی می اندازم از تعجب چشم هایم گرد
میشود ،باورم نمیشد تا این ساعت از روز خواب مانده باشم،
هر چند که تا خود صبح بیدار بودم.

عمه گالب تکیه به پشتی در حالی که دانه های تسبیح فیروزه
اش را لمس میکرد با خاله مرجان صحبت میکرد ،از دیدن
خاله خوشحال میشوم ،میدانستم تنهایم نمیگذارد .خبری
از بابا هم نبود.
بعد از شستن دست و صورتم صبحانه ی مختصری برای خودم

E
O

و روژان آماده کردم و برای عمه گالب و خاله مرجان هم چای
دم کردم.

N

M
A

M

روژان با عمه گالب مشغول صحبت میشود و خاله مرجان

E
I
کردن شام میشود .از او
درون آشپزخانه مشغول درست
A
ممنون بودم که همانند یک مادر Y
احساسNمسئولیت میکرد و
O
Dیگرفت.
لیستی از چیزهایی که برای امشب نیاز داشتیم م
@

وقتی با تن پوش صورتی از حمام بیرون می آیم تلفن به صدا

در می آید و خاله مرجان که نزدیک به در آشپزخانه بود به
سمتش میرود.

_من جواب میدم دخترم ،تو برو لباس بپوش.
خاله که تلفن را برمیدارد حین رفتن به اتاقم متوجه فرد
پشت خط که سودابه خانم بود ،میشوم ،گویا داشت درمورد
امشب صحبت میکرد و من بی اهمیت در را پشت سرم
میبندم ،لباس های روی تخت را برانداز میکنم ،خاله مرجان

E
O

کت و شلوار شیری رنگی را برایم اتو کرده و روی تخت گذاشته

N

بود ،هیچ میلی به پوشیدن این گونه رنگ ها نداشتم و به

M
A

همین دلیل به سمت کمد میروم ،با یک وارسی خیلی

M

E
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A

سرسری درون لباس هایم ،به یک شومیز مشکی با گل های

Y
N

نقره ای همراه با دامن فُن مشکی رنگی بسنده میکنم و روی

O
D

شومیز کمربند دامنم را فیکس میکنم و جلیقه بلندی که قد
آن تقریباً تا باالی زانو بود می پوشم.

@

وقتی آماده میشوم به خاطر این که شبیه عزادارها به نظر
نرسم یک شال نقره ای بلند روی موهایم که با وسواس تمام
آنها را خشک کرده بودم و به صورت دم اسبی بسته بودم می

اندازم .جای خالی آینه ی روی میز خیالم را راحت کرده بود،
انگار از این که خودم را درون آینه کمتر می دیدم بدم نمی
آمد ،دیگر الزم نبود به چشم های پر دردم زل بزنم و خودم
را به خاطر تصمیمات اشتباهم سرزنش کنم ،چه ایرادی داشت
من هم از قالب دختر عاقل و فهمیده ای که همه ی فامیل از

E
O

او انتظار درست ترین رفتار را دارند ،کنده شوم و شبیه یک

N

دختر بچه ی لجباز و یکدنده که هر چه در گوشش میخوانند

M
Aباز گردن کشی میکند برای یک بازی
با چاقو بازی نکند و او
M
چاقو زخمیش نکند و درد را با
خطرناک و غلط که تا لبه تیزE
I
A
عقب نشینی نمیکند! تنها
گوشت و پوست خود حس نکند،
Y
N
Oی رحمانه روی
حسن این زخمی که داشتم با دست خودم ب
D
@ که درد
دلم می نشاندم این بود که آنقدر عمیق و کاری هست
اصلی این روزهایم را به فراموشی بسپارم.
وقتی از اتاق بیرون میآیم روژان هنوز کنار عمه گالب نشسته
بود ،کمی از نگاه خیره اش می ترسم ،از این که بخواهد چیزی

به عمه گالب بگوید واهمه دارم اما سعی میکنم به روی خودم
نیاورم و اعتمادی را که به راز داریش دارم بیشتر به رخ اش
بکشم.
زیر نگاه سنگین عمه گالب و روژان از درگاه آشپزخانه عبور
میکنم .خاله مرجان قاشق چوبی در دست داشت و به نقطه

E
O

ای نامعلوم زل زده بود ،انگار حواسش پرت جایی دیگر بود که

N

با نزدیک شدن من به خودش هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
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A

نگاهی به سیب زمینی های خالل شده درون ماهیتابه می

M
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I
A

اندازم که رنگشان دارد تغییر میکند.

Y
N

همین طور که قاشق چوبی را از دستش میکشم به خود می
آید.

O
D

@

_حواست کجاست خاله؟ دیر رسیده بودم سوخته بودن!

سیب زمینی های خالل را درون بشقابی که دم دستم بود
میکشم و صدای آشفته ی خاله مرجان دلهره ای عجیب را
میهمان دلم میکند.
_سودابه خانم زنگ زده بود ،یه جوری حرف میزد ،دلم شور
افتاد.

E
O

متفکر ابرویی باال می اندازم دل شوره ی خاله به من هم

N
سرایت کرده بود .
M
A
_چی میگفت مگه؟

M
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A

_یه کم حرف هاش عجیب بود ،درست نفهمیدم ،نه به اون

Y
N

O
D

هول و وال که زودتر پسرش رو سر و سامان بده نه به االن که

@

میگه عجله کار شیطونه ،بذاریم این بچه ها بیشتر هم بشناسن
و از این حرفها...
_نمیدونم! میخوای از آقای زند بپرسم؟ شاید اون خبر داشته
باشه؟

سر قاشق را لبه ی ماهیتابه میکوبد و من لیوان آبی برای
خودم پر میکنم.
_نه دخترم ،زشته ،بذار وقتی اومدن حرف میزنیم ،هر چی
خیره انشاهلل پیش میاد...
حرف های سودابه خانم بو دار به نظر میرسید و استرس

E
O

عجیبی به من وارد میکرد ،تا شب هزاران فکر بی خود به

N
هر بار پریشان تر از قبل میشدم ،روژان در
ذهنم آماده بود و
M
A
آشفتگی من نگاه میکرد و عجیب بود
سکوتی معنادار به این M
E
I
گرفته بود ،این آرامش از نظرم
که دیگر مواخذه نمیکرد و آرام
A
 Nمیگذارد که دیگر
ترسناک بود و نمیدانستم در سرشYچه
O
مثل صبح به جانم غر نمیزند!
D
@
ساعتی بعد کنار روژان نشسته بودم و به حرف ها و تعارفات

معمول سودابه خانم با عمه گالب گوش میدادم.

سودابه خانم کمی گرفته به نظر می رسید و مثل روزهای
قبل گرم و صمیمی برخورد نمیکرد ،این رفتارش از چشم
آرمان هم دور نماند و در پیامکی که برایم ارسال کرده بود
نوشته بود اگر مامان حرفی زد جدی نگیرم و این بیشتر مرا
نگران و مضطرب میکرد.

E
O

وقتی چای را بین میهمان ها پخش میکردم نگاه سودابه خانم

N

را روی خودم حس میکردم ،دست و پایم میلرزید و دلشوره
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امانم را بریده بود .به همین خاطر به آشپزخانه پناه میبرم و

M

E
I
A

کنار روژان مشغول درست کردن ساالد میشوم.
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N

_دست نزن االن دست و بال خودت رو زخم و زیل میکنی،

O
این چه قیافه ای واسه خودت درست کردی؟ D
_سودابه خانم خیلی گرفته به نظر میرسه.

@

_خیلی هم دلش بخواد ،از خداش هم باشه همچین عروسی
گیرش بیاد ،تازه اگه اجازه بدم گیرش بیاد!

_قبال اینطور نبود ،انگار از یه چیزی ناراحته...
_بی خیال خودت رو نگران نکن.
_چیزی میدونی؟
شانه ای با بی خیالی باال می اندازد و همین مرا بیشتر به شک
می اندازد.

E
O

N

_نه ،چی مثال باید بدونم؟

M
_صبح خیلی جلز وAولز میکردی ،اما االن بی خیالی ،این
تناقض برام عجیبه! M
E
I
A
Y
مغزت فشار نیار می ترسم
_زیاد فسفور نسوزون عزیزم ،به
N
O
فشارت هم بیوفته وسط مهمونی چپ کنی! D
@
صدای زنگ در متعجبم میکند و قبل از اینکه بخواهم برای
باز کردن در بلند شوم ،روژان طوری چاقو را روی ظرف رها
میکند و به سمت در هجوم میبرد که نگاه متعجبم را به
دنبال خود میکشد.

_من باز میکنم.
من هم به دنبالش روانه میشوم ،میخواستم زودتر بفهمم چه
در سر روژان میگذارد.
روژان نگاهی به تصویر درون آیفون میکند و بدون جواب
دادن دکمه ی آیفون را فشار میدهد.

E
O
دخترم؟
_کی بود
N
Aکند و روژان با لبخندی موذیانه پاسخ
این سوال را بابا ازMاو می
M
میدهد.
E
I
A
_آقا شاهرخ هستن.
Y
N
گرد شدن چشم هایم را نمیتوانم کنترل O
 Dاو چشمکی
کنم و
بدجنس و یواشکی نثار صورت حیرانم میکند@ .
حیران و سرگردان درون راهرو به در زل میزنم و قدرت هیچ
حرکتی را در خود نمیبینم.

با باز شدن در هال قلبم فرو میریزد و نگاهم به قامت شاهرخ
میان چهارچوب در هال می افتد .وقتی نگاهش به من خیره
میشود به دنبال رد و نشانی از دلخوری و خشم و عصبانیت
درون تیله های سیاهش میگردم ،اما هیچ ردی از آن همه اخم
و تغیر همیشگی که انتظارش را داشتم پیدا نمیکنم .فکر

E
O

میکردم با توپ پر آمده و میخواهد جار و جنجال بپا کند ،اما

N

لبخند محوی که سوک لبش بود همه ی معادالتم را به هم
میریزد.

M
A

M
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جلوتر می آید و با هر قدمی که برمیدارد مکث نفس هایم را
طوالنی تر میکند.

Y
N

_بد موقع اومدم؟

O
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@

مسخ شده هیچ تکانی به خود نمیدهم و او لبخندش عمیق تر
میشود.
_موش زبونت رو خورده نازک نارنجی؟!

خوب بود که راهرو ورودی دیدی به پذیرایی نداشت وقتی
کنار گوشم خم میشود و هرم نفس هایش نفسم را بند می
آورد.
_دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید...
بی توجه به حالی که برایم درست کرده است به سمت پذیرایی

E
O

قدم برمیدارد و با هر قدمش قلبم تکان میخورد او درک

N
بالیی به سرم می آورد.
نمیکند دارد چه
M
A
Mباالیش در گوشم زنگ میزند و اگر
صدای سالم و علیک بلند
E
I
روژان نبود تا آخر شب قرار بود میAخکوب میان راهرو بایستم
Y
Nیگذرد؟
و به این فکر کنم که در سر شاهرخ چه م
O
_چرا خشکت زده ،دلت براش تنگ شده بود؟D
@
از جا تکان میخورم و دیوانه ای نثار روژان میکنم و با هم وارد
آشپزخانه میشویم.

با توپ پر به روژان که در حال چیدن میوه ها درون ظرف
پایه بلندی است با صدای خفه ای تشر میزنم.
_تو بهش خبر دادی؟!
_خبر چی؟ ازدواج با این دیالق خان؟! اون که خبر نداره
خواجه حافظ شیرازیه عزیزم!

E
Oبه اون راه نزن روژان ،اون دقیقا همین امشب از
_خودت رو
N
M
کجا پیداش شده؟
A
_برای اومدن خونه M
عموشEاز منو و تو اجازه نمیگیره چه
I
A
خودش بپرس !
بدونم از کجا پیداش شده ،برو از
Y
N
Oاصال توجهی به
بی خود داشتم حرص روژان را میخوردم او
D
صندلی می
وضعیت نا به سامان من نداشت ،عصبی روی @
نشینم و لبم را پر حرص زیر دندان میجوم.
چند لحظه بعد خاله مرجان صدایم میکند تا برای شاهرخ
چای ببرم و من دست به دامن روژان میشوم ،اما روژان با

خباثت تمام شانه خالی میکند و خودش را مشغول خورد
کردن کاهو برای ساالد نشان میدهد.
لیوان دور طالیی دیگری از چای پر میکنم و درون سینی
میگذارم ،سعی میکنم لرزش دست هایم را کنترل کنم ،چه
مرگم شده بود امشب؟ چرا دلم انقدر شور میزد؟

E
O

با سینی چای وارد پذیرایی میشوم و شاهرخ اولین زنگ خطر

N
آورد.
را به صدا در می
M
A

M

_مشتاق دیدار آقای دکتر ،دکتری دیگه درسته؟ به یه

E
I
Aمیشه گفت دکتر؟
دانشجوی اخراجی دانشگاه پزشکی
Y
 Oمیشود ،کمی
Nیده
نگاهم سمت صورت گرفته ی آرمان کش
D
هم حیرت
دستپاچه به نظر میرسید ،واقعا اخراجی بود؟ بابا@
زده از حرف شاهرخ منتظر جواب آرمان بود.
آرمان کمی خودش را روی مبل جا به جا کرد.
_دکتر بودن اعتبار نمیاره ،همونطور که مدرک داشتن!

نگاه شاهرخ سمت من که در آستانه ی ورود به پذیرایی بودم
کشیده میشود و با دقت و هشدار گونه جواب میدهد .انگار
که طرف صحبتش با من بود.
_دروغ گفتن چی؟ اعتبار میاره؟
جلوتر میروم و صدای آرمان کمی کالفه به نظر میرسید.

E
O
منظورتون نشدم؟
_متوجه
N
M
خودتون رو دکتر داروساز معرفی کنید
_این که به دروغ A
اسمش چیه؟ اعتبار خریM
دن؟
E
I
A
خداراشکر سرگرم حرف
رود،
نگاهم سمت جمع خانوم ها می
Y
N
های خودشان هستند و آنقدر فاصله هستOکه حواسشان به
D
این سو کشیده نشود.
@
_درسته مدرک ندارم ،اما گفتم که مدرک داشتن مالک

نیسن ،من توی شرکت دارو سازی کار میکنم ،نمیدونم
قصدتون از این حرفها چیه؟

شاهرخ خیلی ریلکس پایش را روی آن یکی پایش میگذارد و
انگار یکی از تفریح های مفرح عمرش را انجام میداد.
_شرکت داروسازی که توش مواد مخدر تولید میشه درسته؟
فکر کنم دلیل اخراجتون از دانشگاه همین بوده!
بابا حیرت زده و ناباور رو به او میکند.

E
Oمیگی شاهرخ؟! این چیزها رو از کجا میدونی؟
_چی داری
N
M
عمو جان ،خیلی چیزهای دیگه هست که
_هنوز تموم نشده A
شما ازش خبر ندارینM .
E
I
A
رم
سینی چای را جلوی شاهرخ میگی
Y
N
O
ی بزند ،کاش
حرف
میترسم شاهرخ درباره ی هدف این وصلت D
@ تا دیگر
چیزی نگوید و تمام التماسم را درون نگاهم میریزم
حرفی نزند.
و او انگار التماس نگاهم را درک میکند که با چشم هایش از
من میخواهد آرامش خود را حفظ کنم.

آرمان دانه های عرق روی پیشانی اش را با دستمال کاغذی
پاک میکند و من حتی در ذهنم نمیگنجد
د میخواستم با چنین آدمی همسفر شوم.
_این ها همه اش یه مشت پاپوش برای خارج کردن شرکت
ما از بازار کار ،مطمئن باشید اگر صحت داشت من االن اینجا

E
O

نبودم ،کی این اطالعات رو به شما داده؟

N

M
A

_مهم نیست کی این اطالعات رو داده مهم اینه که چقدر
اعتبار داره!

_همه اش چرنده!
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_حتی ازدواج با اون خانم آلمانی؟
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قلبم وحشت زده تکان میخورد و لب زیر دندان سفت میشود،
نباید حرفی میزد ،اگر بابا میفهمید من از این موضوع اطالع
داشتم چه؟ اما با جوابی که آرمان میدهد نقاب دروغینش
برایم پایین می افتد.

_اون ازدواج فقط برای گرفتن تابعیت اونجا بود ،خیلی وقته
جدا شدیم!
تازه میفهمم چه دروغ گوی قهاریست! به من گفته بود آن زن
را دوست دارد و این جا میگوید خیلی وقت است جدا شده
است؟! تناقض حرف هایش ترسناک بود وقتی صحبت های

E
O

جدیدی هم به آن اضافه شده بود.

N
Mدیگر نمیخواهد چیزهای جدید بشنود و
بابا عصبی میشود و
با صدایی خفه میغردA.
M
E
I
Aزی بشنوم
_تمومش کنید .دیگه نمیخوام چی
Y
N
یبرم ،بی حواس
م
من از آنها دور میشوم و به آشپزخانه پناه
O
D
اجاق گاز
از کنار روژان رد میشوم و خاله مرجان را کنار@
میبینم ،مزه ی خورشت را تست میکند .متوجه حضور من
نمیشود و با خودش غرغر میکند.

_خدا یا توبه ،مردم چقدر بی چشم رو شدن ،یکی نیست بگه
آخه مگه دعوتنامه براتون فرستادیم ،خجالت هم خوب چیزیه
واال...
سنگینی نگاه من او را به خود میآورد و به سمتم سر کج
میکند.

E
O

_چرا اونجا وایسادی ،چیزی شده ،رنگت چرا پریده؟ حالت
خوبه؟

N

M
A

M

دلنگرانی از چشم هایش شُره میکرد و این برایم قابل تقدیر

E
I
Aکه غریبه بود با دلنگرانی
بود ،مادرانه خرج میکرد برای دلی
Y
N
های مادرانه.
O
D
_همه چی به هم خورد...
@
مالقه به دست جلو می آید و ابروهایش متعجب باال میپرد.
_چی شده؟

_شاهرخ یه چیزایی درمورد آرمان گفت که اون حتی نتونست
از خودش دفاع کنه!
صورتش از حرص به قرمزی میزد.
_بهتر ،خدا خیرش بده آقا شاهرخ اگه نمی اومد خودم به
همش میزدم ،دارم آتیش میگیرم از حرف های سودابه خانوم،

E
O

حاال چی میگفت شاهرخ؟

N

M
A

_مهم نیست ،تموم شد.

M

_الهی صد هزار مرتبه شکر سر عقل اومدی ،نمی دونستم

E
I
A

چطوری بهت بگم دلم به این وصلت رضا نیست !

Y
N

_سودابه خانوم چیزی گفته بهتون؟

O
D

@

دستی در هوا تکان میدهد و در حالی که به سمت گاز میرود
میگوید:
_به قول خودت مهم نیست ،گذاشت ،شام رو بکشیم هر چه
زودتر برن پی کارشون.

پافشاری میکنم برای این که بدانم سودابه خانم چرا
برخوردش سرد بود.
_چی گفت خاله؟ میخوام بدونم.
_نمیدونم نفهمیدم درست درمون چی میگه! اول که درمورد
کارهای عجیب پسرش حرف میزد که خودش هم باورش

E
O

نمیشه راضی به ازدواج سنتی شده چون همیشه مخالف این

N
Mبعدش هم به کارهای عجول پسرش شک
جور ازدواج ها بوده،
A
عجله به خرج ندیم تا این بچه ها
داشت و میگفت کاشM
E
I
همدیگه رو بهتر بشناسن ،پسر منAنصف عمرش آلمان بوده و
االن هم ارث پدریش رو بگیره دیگهY
 Nسرش رو هم نگاه
پشت
O
نمیکنه ،یه خورده میترسم از عاقبتشونD ...
@

مکث میکند و من تا میخواهم صداقت سودابه خانم را
تحسین کنم با حرف بعدی خاله تنم یخ میبندد.
_بعدش هم از آزمایش و برگه سالمت تو حرف میزد!

ابروهایم به هم نزدیک میشود و خطی میانشان فاصله می
اندازد ،لرزش دستم آشکار میشود.
_آ...زمایش چی؟
استیصال و درماندگی از چشم های خاله مرجان میریزد و از
جواب دادن طفره میرود و نگاهش را از من میدزدید و به

E
O

سمت یخچال میرود .دلم هنوز شور میزد ،با وجود تمام

N
Mهم از نگاه های عجیب سودابه خانم روی
شدن این قضایا باز
A
Mمیفهمیدم چه چیزی او را از این
خودم دلم میگرفت ،باید
E
I
رو به آن رو کرده بود .خاله ظرفAساالد را از یخچال بیرون
Y
کارهای عجوالنه اش را
می کشد و روی میز میگذارد .نگاهم
N
O
خورد؟
دنبال میکند ،از چه چیزی داشت حرص می D
@
_خاله ...منظورش از آزمایش چی بود؟

پاهایم سست میشود و رنگ به رنگ شدن صورتم را از باال
رفتن دمای بدنم حس میکنم.

دانه های عرقی که روی پیشانیش خودنمایی میکرد از حال
آشفته اش خبر میداد.
_خیلی سرد برخورد کرد ،نمیدونم مادر جون ،یه طوری
میخواست این مراسم رو بهم بزنه که خداروشکر به هم خورد،
گفت توی فامیلشون رسم و رسومشونه که از عروسشون برگه

E
O

ی سالمت بخوان ،شاید ...ولش کن ،دیگه بهش فکر نکن.

N
Mغیر قابل کنترل به تنم می افتد و قلبم
رعشه ای عجیب و
A
دارد از جا کنده میشودM.
E
I
 Aها میکنم ،انگار پاهایم
دستم را بند لبه ی سرد کابینت
Y
Nروی سرامیک های
تحمل وزنم را ندارند و هر آن ممکن است
O
D
کف آشپزخانه سقوط کنم.
@
حالم را که میبیند ترسیده زیر بازویم را میگیرد.
_دخترم گفت که رسمشونه ،آخه کسی از مشکل تو خبر
نداره که دورت بگردم ،چقدر گفتم برو دکتر واسه ترمیم،

گوش نکردی که ...واسه اینجور مواقع میگفتم که اگه یه از
خدا بی خبر چیزی گفت ،بزنم تو دهنش...
سرم به دوران می افتد ،عرق سردی از تیره ی کمرم راه
میگیرد ،چرا باید از من برگه سالمت میخواست؟ یعنی
دختری مثل من که بیگناه دخترانگیش را از دست داده بود،

E
O

محکوم به ناپاکی بود؟

N
 Mمیشود و با دیدن حال و روز من ترسیده
روژان وارد آشپزخانه
A
Mیرساند.
با دو گام خودش را به ما م
E
I
!A
_چی شده؟ مهمون ها دارن میرین
Y
N
جواب میدهد.
خاله مرا به سمت میز میبرد و با حرص
O
D
_به درک بذار برن.
@
روژان سریع صندلی را از پشت میز برایم بیرون میکشد.
_بشین ببینم ،چی شده مامان ،آسو چش شد یهو؟

_چی بگم مادر ،خدا ازشون نگذره که این بال رو سر این بچه
آوردن ،یه روز خوش ندیده از اون روز ،خدا به زمین گرم
بزنشون که زندگی این بچه رو ازش گرفتن...
روژان کتفم را تکان میدهد و من انگار نمیشنوم چه میگوید،
هیاهوی در سرم به پا شده است که توان خاموش کردنش را

E
ندارمO .

N
چت شده؟ کسی چیزی گفته؟
_حرف بزن آسو
M
A
Mح میدهد و روح از تن من جدا
خاله مرجان برایش توضی
E
I
میشود.
A
Y
_همین چند دقیقه پیش سودابه خانمN
 Oقبل عقد بریم
گفت
D
@ما ز این
برگه سالمت بگیریم ،چهار ستون تنم لرزید! گفتم
رسم و رسومات نداریم و زشته توی مراسم خواستگاری از این
صحبت ها بکنید ،اگه قراره این وصلت با بی اعتمادی سر

بگیره بهتره برید یه خانواده ی قابل اعتماد مثل خودتون پیدا
کنید واسه پسرتون!
صد پلک هایم شکسته میشود و دانه های اشک روی صورتم
میلغزد ،روژان هم بهت زده بود.
_چی؟ برگه سالمت دیگه چه کوفتیه؟ تو هم چیزی بهش

E
O

نگفتی مامان؟ یعنی موندی تا هر چی دلش خواست بارمون
کنه !

N

M
A

M

_چی میگفتم مادر؟ من اونقدر هول کردم که نفهمیدم چی
میگه !
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O
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_نه مامان جان ،شما هم مثل اون فکر میکنید حق داره

@

همچین چیزی بگه! باید بهش میگفتی باشه دو تا نوبت بگیر،
یکی واسه آسو ،یکی هم واسه گشادی ماتحت آقا زاده تون...
_روژان !

خاله پر غیض اسمش را صدا میکند و من میل عجیبی به آب
شدن و فرو رفتن در زمین دارم.
_مامان چرا زودتر نگفتی حقش رو کف دستش بذارم؟!
_الزم نکرده ،خودشون دمشون گذاشتن رو کولشون رفتن،
تو نمیخواد حرص بخوری ،من فقط ترسم این بود نکنه کسی

E
O

چیزی گفته ،نکنه حرفی شنیده که داره از آزمایش دادن

حرف میزنه! N

M
A

M

_جز من و تو کسی خبر نداره چه بالیی سر آسو اومده! این

E
I
گشادن که از مردم تایید
زنیکه انگار کس و کارش همه
A
Y
N
پزشکی میخواد!
O
D
@.
میان سر و صدای آنها با قلبی مچاله شده لب میزنم
_شاهرخ!
روژان کنارم روی زمین زانو میزند.
_چی؟

تمام توانم را به کار میبندم تا بدون لرزش صدایم دوباره
بگویم.
_شاهرخ هم میدونه!
_حرف نزن آسو ،شاهرخ این کار و نمیکنه! شاهرخ اونقدر
نامرد نیست که با آبروی تو بازی کنه.

E
_اینجا چهOخبره؟
N
M
عمه گالب که در چهارچوب در با رنگی
نگاه همه به سمت A
MسیEنه اش چنگ میزد ،کشیده
پریده و دستی که روی
I
A
دندان میکشم و چشم های
میشود ،لبم را به شدت زیر
Y
 Oمتوجه نبودیم
Nچرا
حیران عمه نشان میداد گند زده بودیم!
D
@جان هم
ممکن است کسی صدایمان را بشنود و اینطور به
افتاده بودیم!

ناگهان عمه که میان چهارچوب در از حال میرود از جا می
پرم و صدای کشیدن صندلی رو سرامیک ها با جیغم یکی
میشود.
_عمه...
خاله مرجان که نزدیک تر بود به خود می آید و با گام بلندی

E
O

خودش را به او میرساند و زیر بازوی نحیفش را میگیرد ،فورا

N
Mی خود خشکش زده بود تشر میزند.
به روژان که سر جا
A
Mعمه رو تو اتاق آسو بیار ،بدو روژان.
_برو قرص های زیر زبونی
E
I
 Aعمه زانو میزنم و سرش
روژان به طرف در میرود و من کنار
Y
N
را در آغوش میگیرم.
O
D
_عمه جون...
@

چشم هایش تکان میخورد و نامم را لب میزند.
اشک دیدم را تار میکند و بغض دار و ترسید جواب میدهم.
_جانم عمه جون ،نگران نباش ،به خدا من خوبم...

دستپاچه و هراسان قرص را از روژان میگیرم و در دهان عمه
قرار میدهم .از سر و صدای ما بابا و شاهرخ که برای بدرقه ی
میهمان ها تا دم رفته بودند ،سراسیمه وارد خانه میشوند ،بابا
ترسیده کنار عمه زانو میزنند.
_چی شده؟ گالب چش شد یهو؟

E
O

بغض بدی گلویم را میخراشید ،همه ی این ها تقصیر من بود.

N
 Mمیرسد.
خاله مرجان به دادم
A
_ای بابا آقا صادق M
خودتون که میبینید اوضاع امشب رو،
E
I
امشب ناراحت شده ،یه کم
حتما برای به هم خوردن مراسم
A
Y
N
آروم باشید ،بچه که نیستین...
O
D
بابا سر شاهرخ فریاد میزند.
@
_شاهرخ بدو عمه ات رو ببریم بیمارستان ،زود باش.

همه به تکاپو می افتند و چند لحظه بعد قرص اثر میکند
صدای تپش های قلب مهربانش زیر دستم منظم میشود و
وقتی شاهرخ میخواهد بلندش کند لب میزند.
_خوبم ،بیمارستان الزم نیست مادر ،نترسید من آفتاب لب
بومم.

E
O

بابا اصرار میکند اما عمه مخالف رفتن به بیمارستان بود و به

N
Mناچار عقب نشینی میکنند.
همین دلیل شاهرخ
A
 Mبا کمک بابا و شاهرخ او را به اتاقم
اندکی حالش بهتر میشود و
E
I
Aخوابانم .پتو را روی تنش
میبریم و روی تخت خودم او را می
Y
N
مرتب میکنم.
O
D
@سردردی
بابا خیالش از بابت عمه راحت میشود و به خاطر
که گریبان گیرش شده بود ،مسکنی که روژان برایش آورده
بود را با یک لیوان آب فرو میدهد و به اتاقش میرود،
میتوانستم بفهمم امشب چقدر عذاب کشیده بود.

وقتی گیره ی روسری عمه را باز میکنم چشمهای نیمه بازش
را میبینم که از اشک پر شده اند .سرم را جلو میبرم و بوسه
ای روی چین و چروک پیشانی اش میگذارم قطره ای اشک
از گوشه ی چشمش سرازیر میشود و در تار پود بالش گم
میشود ،گل های صورتی این بالش عادت داشتند با قطره

E
O

های اشک آبیاری شوند .

N

_نگران نباش عمه جون ،باشه؟

M
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M

انگشت های لرزانش روی دستم می نشیند و به سختی لب

های خشکش را تکان میدهدE.
I
A

Y
 Nاین چشم ها بهم
_ چی به روزت اومده مادر...؟ من...گفتم
O
دروغ نمیگه! گفتم یه چیزی هست که اینطور D
گرد غم پاشیده
@

روشون ...چرا نگفتی مادر؟ چرا برام حرف نزدی دخترم؟

از لرزش و درماندگی صدایش بغض به گلویم چنگ می اندازد،
باورم نمیشد عمه همه چیز را فهمیده باشد ،خوش بینانه فکر
میکردم چیزی از حرف هایمان متوجه نشده است!
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E
O

روژان تاب نمی آورد و با عجله از اتاق بیرون میدود ،میدانم

N
Mاشک هایش را بگیرد .درمانده به شاهرخ
نمیتوانست جلوی
A
کنار تخت ایستاده بود ،نگاه میکنم،
که با چشم هایی سرخ M
E
I
بزنم ،بغض اجازه ی لب باز
من نمیتوانستم برای عمه حرف
A
Y
کردن به من نمیداد.
N
O
D
_حرف بزن دخترم ،برام حرف بزن.
@

عمه نگاهش به من است و من نگاه عاجز و درمانده ام به
شاهرخ ،او مغموم پلک روی هم میگذارد و من را به آرامش
میخواند و اشاره میکند بلند شوم.

_من باهاش حرف میزنم.
حرف زدن جرات میخواست و من آن را به هیچ وجه در خودم
نمیدیدم ،چاره ی دیگری نداشتم ،عمه همه چیز را شنیده
بود ،تشت رسوایی من قرار بود کم کم به زمین بیوفتد؟! کاش
تمام میشد این کابوسی که شبانه روز گریبانم را چسبیده بود

E
O

و قصد جانم را کرده بود .کاش همان روزی که قصد خودکشی

N

به سرم زده بود خاله مرجان به دادم نمیرسید و اجازه میداد
تمام شوم.

M
A

M

E
I
نداشتند ،بلند میشوم و نگاه
با پاهایی که جانی برای ایستادن
A
Y
کنم ،در را پشت سرم
مملو از اشک عمه گالب بدرقه ام می
N
O
Dیگر قرار بود
میبندم و تکیه به آن روی زمین سر میخورم .د
@
چه کسی بفهمد؟
پشت در زانوهایم را بغل میگیرم و سر روی آن میگذارم ،عمه
تاب این حرف ها را داشت؟ قلب ناسورش میتوانست گنجایش
این غم کمر شکن را داشته باشد؟

روژان کنارم زانو میزند و دستش را دور شانه هایم حلقه
میکند.
_عمه گالب زن دنیا دیده ای ،اون خیلی بیشتر از زن های
خاله زنک اطرافمون می فهمه ،مطمئنم درکت میکنه ،تو که
تقصیری نداشتی! این قدر خودت رو عذاب نده آسو...

E
O

بغضم روی سینه ی روژان میشکند و صدایم لرز برمیدارد.

N

M
_طاقت نمیاره...
A

M

صدای خودش هم از بغض آب شده میلرزید.
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_عمه گالب بدتر از این ها رو طاقت آورده ،همین که تو
سالمی خداروشکر میکنه.

O
D

@

گند زده بودم ،من میخواستم این ازدواج ابلهانه سر پوشی
باشد روی تمام ترس هایم ،اما همه چیز خراب تر شده بود،
خودم همه چیز را خراب کرده بودم ،خودم چاه خودم را کنده
بودم و حاال باید تاوان اشتباهم را پس میدادم.

_شما دو تا چرا اینجا نشستین؟
خاله مرجان بود که با یک لیوان جوشانده باالی سرمان
ایستاده بود.
روژان جواب میدهد.
_عمه گالب همه چی رو فهمیده ،االن هم شاهرخ داره باهاش

E
حرف میزنهO.

N

M
خاله اخمی میکندA .

M
بفهمه I،از اولش هم من میخواستم
_خب چرا عزا گرفتین؟ E
بگم ،شما دوتا نذاشتین! حداقل A
اونYچهارتا پیرهن از من و
N
کار کنه ،پاشین
شما بیشتر پاره کرده ،میدونه باید چی
O
D
خودتون جمع کنید ،زشته ،بلند شین ببینم@ .
ماندن شاهرخ در اتاق من آنقدر طول میکشد که سعید برای
بردن روژان و خاله می آید و آنها ناچار من را تنها میگذارند،
با وجود این که خاله دلش به تنهایی من رضایت نمیداد از او

خواستم برود و نگرانم نباشد ،من دیگر آب از سرم گذشته بود،
او هم کار و زندگی داشت و نمیتوانست دائم مراقب من باشد،
حتی شام هم دست نخورده باقی مانده بود و هیچ کسی میل
به خوردن غذا نداشت .
همه ی چراغ های پذیرایی را خاموش میکنم و روی مبل می

E
O

نشینم و پاهایم را بغل میگیرم ،در تاریکی به تیک و تاک

N

ساعت روی دیوار گوش میسپارم و به مردن ثانیه های عمرم

M
A

فکر میکنم ،هر ثانیه با جیغی گوش خراش به سوی مرگ و

M

E
I
A

نیستی میرود و من دیگر حتی غم از دست دادنشان را هم
نمیخورم .

Y
N

O
یشنوم ،تکان
وقتی صدای باز و بسته شدن در اتاق خوابم را مD
@
خفیفی میخورم و سست و کرخت خودم را روی مبل باال

میکشم .نور کم سویی از میان راهرو اتاق ها خانه را در بر
گرفته بود .قامت شاهرخ در هاله ای از سایه و روشن قرار
گرفته بود.

وقتی نگاهش روی من می افتد با صدایی خشدار و زخمی
زمزمه میکند.
_چرا توی تاریکی نشستی؟!
سوالش را با سوالی که داشت قلبم را میفشرد جواب میدهم.
_حالش خوبه؟

E
O

N

مکثش طوالنی میشود و من ترسیده جلو میروم ،میخواهم

M
A

از کنارش رد شوم که با شکستن سکوتش سر جای خود
متوقفم میکند.

M

IE

A
Y

_نه ،خوب نیست ،البته نه به خاطر اتفاقی که برات افتاده،

N
Oیکنه ،مثل یه
چون اون یه اتفاق بود ،یه حادثه که خبر نم
D
خونه روی
زلزله که قدرت مقابله باهاش رو نداری و یهو @
سرمون آوار میشه! مثل یه تصادف که کنترل ماشین از دستت
خارج میشه و نمیتونی جلوی چپ شدنش رو بگیری ،مثل یه
آتیش سوزی که مهار کردنش کار هر کسی نیست!

جلوتر می آید و من شرمنده سرم پایین می افتد و او انگار
داشت از دلخوری خودش حرف میزد.
_ناراحته چون این همه وقت پنهون کردی ،خودت رو عذاب
دادی ،با تصمیمات اشتباه خواستی الپوشونی کنی و همه چی
رو خرابتر کنی.

E
O

با جمله ی بعدیش ناباور سر بلند میکنم و درون چشم هایش

N
Mانکار کند حرفی که شبیه یک پتک در
زل میزنم تا شاید
A
سرم کوبید.
M
E
I
خودش میدونست اما دردت
_ناراحته چون تو رو مثل دختر
A
Y
رو بهش نگفتی! ناراحته چون اون رو مثلNمادرت ندونستی ،از
O
خودش ناراحته چون فکر میکنه برات کم D
گذاشته ،برات
@
مادری نکرده ،اشتباه کرده ،خطا رفته که تو دردت رو ازش

پنهون کردی...

قطره ای اشک روی گونه ام سر میخورد و تا زیر چانه ام راه
میگیرد ،بغض به سختی اجازه ی حرف زدن به من میدهد.
_نمیخواستم عذاب بکشین ،نمیخواستم به خاطر من اذیت
بشین ،نمیخواستم باعث ننگ و سرافکندگی همتون باشم ...
دستش را باال می آورد و انگشت اشاره اش را به معنای سکوت

E
O

جلوی لب هایش میگیرد.

N

M
_زر نزن لطفاً!
A

M

E
I
A

اخم روی پیشانیش محکم میشود و در تاریک و روشن نور
کم سوی راهرو عصبانیت چهره اش آشکار بود.

Y
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_ساکت بمونی به نفعته! همه ی این مدت توی تنهایی

@

نشستی به این مزخرفات فکر کردی که عقلت رو دادی دست
اون آدم عوضی دیگه! هنوز یادم نرفته که امشب قرار بود چه
اتفاقی بیوفته! حال تو رو هم به وقتش میگیرم ،بیا برو عمه
باهات حرف داره.

وقتی به اتاق میروم عمه گالب رختخوابش را پهن کرده بود،
شرمنده با سری فرو افتاده داخل میشوم ،احساس شرم و
خجالت تنم را به عرق نشانده بود و دست هایم بی اختیار
میلرزید .
_اون چراغ رو خاموش کن دخترم.

E
O

دستم روی کلید برق میرود و اتاق در تاریکی فرو میرود و من

N
 Mنفس راحتی میکشم اما واژه ای برای
مستأصل و درمانده
A
 Mدل شکسته ی عمه را التیام دهد.
عذرخواهی پیدا نمیکنم که
E
I
باشد و نخواهد با من حرف
شاید حق داشت از دستم دلخور
A
Y
بزند.
N
O
 Dعمه از من
پاهایم جرات جلو رفتن ندارند ،انگار میترسیدم
@

توضیح بخواهد ،توضیح چیزی که گفتنش از توانم خارج بود.
آنقدر همانجا خشکم میزند که دوباره خودش صدایم میزند.
_بیا اینجا دخترم.

به کنار خودش اشاره میکند و من باالخره به خودم تکان
میدهم ،کنارش مینشینم اما از زل زدن به چشم هایی که
در آن تاریکی برق اشک در آنها خودنمایی میکرد ،واهمه
داشتم .شرمنده سرم را روی پایش میگذارد و لب میزنم.
_ببخش عمه جون ،خودتون همیشه میگین بخشش از

E
O

بزرگتر هاست ،ایرادی داره اگه دلم قرص باشه به دل

N

مهربونتون؟ از من دلگیر نباش.

M
A

M

دستش روی سرم می نشیند و بی اختیار پلک روی هم

E
I
میگذارم و همزمان قطره اشکیAاز گوشه ی چشمم سر
Y
میخورد.
N
O
Dدی یه مادر
_دلت قرص باشه مادر جون ،کجای دنیا دی
@
فرزندش رو نبخشه!

از سر انگشت های نرمش مهر و محبت خالص روی موهایم
می نشیند.

_گفتم چراغ رو خاموش کنی تا راحت حرف بزنیم ،راحت
گوش بدیم و هر کجا دلمون لرزید راحت اشک بریزیم ،پس
حق نداری شرمنده باشی دختر قشنگم ،حق نداری خودت رو
مقصر بدونی و طلب بخشش کنی ،اون اتفاق برات یه تجربه
ی خیلی بد بود ،شاید هر کسی دیگه جای تو بود پنهونش
میکرد.
E
O

N

می ترسید از حرف و نگاه این مردم که دهنشون همیشه بازه

M
A

واسه حرف مفت زدن ،منم گاهی وقت ها میترسم مادر! از این

M

E
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A

که آبرویی ریخته بشه و لق لقه ی دهن مردم بشه ،مثل آب

Y
N

ریخته می مونه که دیگه نمیشه جمعش کرد ،نمیشه سر جای
اولش برگردوند.

O
D

@
آبرویی که رفت دیگه رفته تا این که گرد زمونه بشینه روش

و فراموش بشه .اما رد و نشون زخم زبون مردم روی دل
صاحب اون عزت و آبرو هیچ وقت خاک نمیخوره همیشه تازه
میمونه و جاش میسوزه ،اینجاست که اون آدم واگذار میکنه

به خدا تا زخمش التیام پیدا کنه .واگذار کردن به خدا مرهم
همه ی زخم زبون هاست مادر.
_نمیگم نترس که منه پیرزن هم چشمم ترسیده ،ترسیده از
این که حرفت بپیچه سر زبون ها و از پیر مرد سن باال گرفته
تا مرد زن و بچه دار چشم طمعش پی نور چشمی من بیوفته!

E
O

چشمم ترسیده وقتی که خودم خبر ندارم چه بالیی سرمون

N

نازل شده اما سودابه خانوم دل دل میزد واسه گفتن حرف

M
A

هایی که شنیده بود !

M

E
I
 Aاین سوال همه ی ذهنم
سودابه خانم چه حرفی شنیده بود؟
را به خود مشغول میکند و هر چه Y
تالشNمیکنم نمیتوانم از
O
وقتی یاد نگاه
کنارش به آسانی رد شوم ،دلم عجیب میلرزیدD
@
های سودابه خانم روی خودم می افتادم.
_عمه؟
دست نوازشگرش جایی حوالی شقیقه ام متوقف میشود.

_چیه دخترم؟
_سودابه خانم چی بهتون گفت؟
_از همه ی حرف های من همین یه جمله رو شنیدی؟
چیزی نمیگویم و او ناچار پس از مکثی نسبتاً طوالنی جواب
میدهد.
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N

_گفت پسرش رفته تحقیق کرده و یه از خدا بی خبر حرف

M
A

هایی زده که خودش هم باورش نشده ،اما واسه این که

M

خیالشون راحت بشه آزمایش بگیرن !
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تنم از شنیدن این جواب عجیب میلرزد و عمه دوباره به

O
D

نوازشش ادامه میدهد .چه کسی از این اتفاق خبر داشت؟

@

_نمیگم نترس از این حرف ها ،چون آدم ها با این خصلت ها
به دنیا اومدن ،دل نازکن ،هر چقدر هم که بخوان حرف مردم
رو نادیده بگیرن باز هم یه جایی قلبشون میگیره و دلشون
میشکنه

اما میگم ما آدم ها یه بار بیشتر از خدا عمر نمیگیریم ،یه بار
بیشتر فرصت زندگی نداریم ،اگه بخوایم به خاطر حرف مردم
تصمیم اشتباه بگیریم و زندگی رو برای خودمون سخت کنیم
هیچ وقت رنگ خوش این زندگی رو نمیبینیم ،چشمم
ترسیده از این که نور چشمی من بخواد برای حرف مردم که

E
O

باد هواست زندگی خودش رو خراب کنه !

N

نفسی شبیه آه از سینه اش بیرون میدهد که قلب مرا به آتش
میکشد.

M
A

M

E
I
_زمونه خیلی حیله و نیرنگ دارهAتو مشتش ،هر روز یه جور
Y
رو بهت نشون میده،
بدش
خوش رقصی میکنه ،یه روز روی
N
O
ن حیله ها رو
یه روز دیگه روی خوش ،باید بلد باشی چطور ایD
@
مهار کنی ،چطور باهاش بجنگی و کم نیاری ،گاهی وقت ها
به تنهایی از پسش برنمیای ،باید یکی باشه که هر وقت کم
آوردی ،خسته شدی و خواستی زمین بخوری دستت رو بگیره
و بلندت کنه مادر جون ،کنارت باشه ،هوات رو داشته باشه...

بوسه ای گرم روی شقیقه ام میگذارد و دستش آرام رد اشک
های روی صورتم را پاک میکند.
_هواخواه هم که داری هزار ماشااهلل ،اونقدر که من دلم قرص
بشه و راحت سرم رو زمین بذارم...
میفهمیدم از چه کسی حرف میزند اما من خیلی وقت بود

E
O

کم آورده بودم ،خیلی وقت بود زمین خورده بودم ،یک آدم

N
زخمی که دیگر دل جنگیدن نداشت به چه
شکست خورده ی
M
A
یخواست با یک آدم مرده زندگی
کار او می آمد؟ او که نمM
E
I
Aبچشد.
کند! حق داشت طعم خوشبختی را
Y
N
شاهرخ چند روز پیش
رو به روی آینه می ایستم ،آینه ای که
O
برایم آورده بود تا به قول او با خودم آشتی D
کنم! خودی که
@
دیگر غریبه به نظر میرسید.

به موهایی که به اصرار و تالش روژان حلقه حلقه شده بود
دستی میکشم ،بوی تافت کمی اذیتم میکند ،درون آینه به

دختری نگاه میکنم که خیلی وقت بود خودش را فراموش
کرده بود.
روژان به سختی توانسته بود با استفاده از محدود وسایلی که
با خودش آورده بود آرایش مالیمی روی صورتم بنشاند تا
تیرگی زیر چشم های گود افتاده ام را محو کند ،اما کاری

E
O

برای تیله های آبی رنگم که بی فروغ تر از هر وقت دیگری به

N

نظر میرسیدند ،از دستش بر نمی آمد .

M
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M

وسایل آرایشی خودم خیلی وقت پیش روانه ی سطل زباله

E
I
شده بودند ،آن هم شکسته و دربAو داغون.
Y
N
استفاده نکنم اما امروز با
به خودم قول داده بودم دیگر از آنها
O
خط و نشان خاله مرجان و اصرار روژان و D
چشم های پر از
@
خواهش و دردمند عمه گالب نتوانستم روی قولم بمانم.

روژان صورت تکیده و بی رنگ و روحی که تا ساعتی پیش
هیچ شباهتی به دختری که امشب عروس میشد ،نداشت را
در عرض نیم ساعت رنگ و لعاب بخشیده بود.
هنوز باورم نمیشد طی این چند روز چه اتفاقاتی از سر
گذرانده بودم و نتیجه اش شده بود این دختر غریب درون

E
آینه ! O

N
Mن زخم سر به مهر من از کجا سر باز زده
هنوز نمیدانستم ای
A
Mچرخید و پرده از ترس های عمه
بود و دست به دست می
E
I
Aروزها زنی در صف نانوایی
گالب بر میداشت ،که یکی از همین
محل جلوی پدرم را میگیرد و در Y
کمالNوقاحت دختر دست
O
Dیکند! پدری
خورده اش را برای پدر میانسالش خواستگاری م
@
که روحش از این ماجرا ها خبر نداشت و وقتی برای عمه
گالب ماجرای وقاحت این زن را با عصبانیت تعریف میکند ،
با حرف های عمه تازه دنیا روی سرش خراب میشود و چند
روزی روی تخت بیمارستان بستری میشود.

سکته ی خفیفی که بابا میزند تمام جان مرا میگیرد اما روی
دیدنش را نداشتم ،روی این که چیزی بپرسد و حقیقت را از
زبان خودم بخواهد ،نداشتم و حتی مالقاتش نرفتم ،فقط از
دور شاهد ذره ذره آب شدنش بودم.
او هم انگار فهمیده بود چقدر برایم عذاب آور است و سکوت

E
O

کرده بود ،یک سکوت سنگین و عذاب آور.

N
 Mشب های تاری بودم که پدرم در حیاط
این چند روز شاهد
A
Mآمد و موهایش را یک دست سفید
خواب به چشم هایش نمی
E
I
Aن اتفاق ها میدانستم و
کرده بود .خودم را مقصر همه ی ای
دلم نمیخواست جلوی چشم هایYباباNبمانم و شاهد پیر
O
شدنش در لحظه باشم.
D
@

لباس هایی که خاله مرجان برایم حاضر کرده بود را تن زده

بودم ،یک لباس شیری رنگ از جنس ساتن ابریشمی که روی
کمرش چین های دورشتی خورده بود و کاپ آستینش پف
دار بود ،سادگیش خوب بود ،اما چیزی که اذیتم میکرد یقه

ی باز و دلبری اش بود که مرا در پوشیدنش به تردید می
انداخت.
با ورود خاله مرجان به اتاق دل از دختر درون آینه میکنم و
به شالی که همرنگ لباسم روی تخت افتاده بود چنگ میزنم
و آن را هم روی موهایم می اندازم.

E
O

خاله مرجان با نگاهی که میدانم عجیب هوای گریه دارد

N
براندازم میکند.
M
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M

_هزار اهلل و اکبر ...عاقبت به خیر بشی دخترم.

E
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A

تردید دارم عاقبت آدم ها وقتی به دست قضاوت های مردم
می افتد ،به خیر شود .

Y
N

O
D

@

خاله مرجان با چشم هایی لبریز از اشک که هر آن بارانی
میشد ،جلو می آید و پیشانی ام را می بوسد.
_قربونت برم عزیز خاله ،چقدر ماه شدی! جای مریم امشب
خیلی خالیه ،مطمئنم االن اگه بود بهت افتخار میکرد.

در دل پوزخندی به این خوش خیالی خاله میزنم و برای
اولین بار خداراشکر میکنم که مادرم زنده نبود تا شاهد این
روزهای سیاه دخترکش باشد! خداراشکر شکر میکنم که نبود
تا مثل بابا از حرف ها و زخم زبان ها پشت سر دخترش روانه
ی بیمارستان شود.

E
O

خداراشکر میکنم نبود و ندید و نشنید که چطور دامن جگر

N

گوشه اش لکه دار شده بود!

M
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M

خاله مرجان شال را روی سرم مرتب میکند و لبخند آغشته
به بغضش دل میسوزاند.
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A

Y
Nیدونم برات خیلی
_میدونم حالت خوب نیست عزیزکم ،م
O
سخته ،میدونم دلت خونه و به خاطر بابات D
قبول کردی تن
@

به ازدواج بدی ،همه ی اینها رو میدونم دخترم ،اما میخوام
یه قولی بهم بدی ،قولی که یه زمانی مریم از من گرفت ،من
نتونستم بهش عمل کنم ،اما مطمئنم اگه خودت بخوای حتما
میشه.

لبم از زور بغض و درد میلرزد وقتی اسم مامان مریم به میان
می آمد ،بدون حرف نگاهش میکنم.
_قول بده که خوشبخت بشی دخترم ،قول بده واسه زندگیت
بجنگی ،از این در که بیرون رفتی دیگه تنها نیستی ،زندگیت
تقسیم میشه با یه نفر دیگه ،زندگیت فقط مال خودت نیست

E
O

که بگی نمیخوام این زندگی رو! قول بده حواست به

N

زندگیتون باشه دخترم

M
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M

حجم بغضی که راه گلویم را گرفته بود اجازه ی هیچ جنباندن

E
I
پلک هایی که سوزشش آزار
لب هایم را نمیدهد ،ناچار سر
A
Nی اشک روی گونه
Yها
دهنده بود روی هم میگذارم و قطره
O
Dبه آرامی زیر
هایم رد می اندازند و خاله مرجان پر روسریش را
@
چشم های نمناکم میکشد.
_اشک نریز قربونت برم ،آرایشت خراب میشه روژان دادش
در میاد! از چشم من میبینه ها !

_شاهرخ پسر خوبیه ،مطمئنم که دخترم رو جای بدی ندادم
فقط کافیه همه ی اتفاقات گذشته رو توی همین اتاق جا
بذاری و دل به دلش بدی...
_مامان! این جا چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود بری اسپند
دود کنی سر این جا درآوردی؟

E
O

_این خودش منتظره یه اشاره است که آبغوره بگیره ،بیا برو

N
 Mمامان ،شاهرخ رسید!
اسپندت رو دود کن
A
Mشود ومن
خاله مرجان دستپاچه می
E
I
Aزده قلبم پایین میریزد و
با شنیدن کالم آخر روژان ،وحشت
Y
N
شود ،لرزش دست
بی اختیار نگاهم سمت آینه کشیده می
O
D
@اما انگار
هایم را با ور رفتن با شال روی سرم پنهان میکنم،
زیاد هم موافق به این کار نبودم که روژان با تیز بینی و لحنی
حرصی جلوتر می آید.

_خودت رو جمع کن آسو! اون بدبخت گناه نکرده که عاشق
تو شده و باید این قیافه ی دلغک و آبرو برت رو یه عمر تحمل
کنه !
بین دو ابرویم خطی می افتد ،چرا متوجه نبودند خودم به
اندازه ی کافی عذاب وجدان این تصمیم روی دوشم سنگینی

E
میکردO .
_روژان!

N
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شالم را با غیض و بغض خاص خودش روی سرم مرتب
میکند.

E
I
A

Y
N

O
D

_مرگ و روژان جلو شاهرخ سعی کن یه کم لبخند بزنی! به

@

جایی بر نمیخوره ،گناه داره اونم به اندازه ی کافی این روزها
عذاب کشیده ،پشیمونش نکن دمش رو بذاره رو کولش فرار
کنه ،شوهر به این خوبی گیر نمیاد ها ،قدرش رو بدون...
_یا اهلل...

با صدای شاهرخ هر دو متعجب به سمت در نگاه میکنیم،
لبخند محو روی لب هایش با چشم هایی که انگار دو کاسه
ی خون بود ،تضاد غم انگیزی دارد .کت و شلوار مشکی و
پیراهن سفیدش را از نظر میگذرانم و شباهتش به دامادها
نفسم را بند می آورد.

E
O

نگاهش از پایین تا باال براندازم میکند وقتی به چشم هایم

N

میرسد با گرمای سوزانی که تنم را به عرق مینشاند ،متوقف
میشود.
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M

E
I
روژان لبخندی دستپاچه میزند وAاز من دور میشود ،کیفش
را از روی تخت برمیدارد و در حالیYکهNدستش را به دنبال
O
.D
چیزی درون کیف میچرخاند به طرف در میرود
@

_من یه زنگ به سعید بزنم ببینم کجا مونده! قرار بود شام

بیاره...

وقتی روژان از کنارش عبور میکند گره نگاهمان از هم باز
میشود و من برای یک ثانیه نفسم را رها میکنم.
نگاهش از دنبال کردن روژان فارغ میشود و سر برمیگرداند .
قدمی جلو می آید و انگار تردید داشت که گام هایش قوت
نداشت.

E
رو به رویمOقرار میگیرد و سر من بی اختیار پایین می افتد و
N
 Mمیچسبد .صدای آرام و بم شده اش را
چانه ام به سینه ام
A
M
میشنوم.
E
I
A
_بریم تا پشیمون نشدم!
Y
N
Oد ،پس همه ی
نگاه حیرت زده ام تند و ناگهانی باال می آی
D
@ ژوکوند
حرف های روژان را شنیده بود که جلوی در لبخند
تحویل میداد!

نمیدانم چه در نگاهم می بیند که پر صدا میخندند و من از
این که کسی صدایش را بشنود لب میگزم.

دستم را جلوی لب هایم میگیرم و نگاهم را بین او و در باز
اتاق رد و بدل میکنم.
_هیس! مثل اینکه خیلی خوشت اومده از حرف های روژان...
اگه پشیمونی هنوز دیر نشده!
پشت ابروی چپش را می خاراند و متفکر جواب میدهد.

E
_نه دیگه یOادمه از بچگی میگفتم پشیمونی سودی ندارد! االن
N
M
واسه این که بفهمم چه کاله گشادی سرم
دیگه دیر شده
A
M
رفته!
E
I
Aرنگ به رنگ شدن خودم
صورتم از فرط خجالت گر میگیرد و
Y
را کامال حس میکنم ،واقعا هم کاله N
سرشOرفته بود ،ازدواج
D
@ بود !
با دختری که دلمردگی کوچکترین مصیبت زندگیش
نگاهش را از من میگیرد و خودش را مشغول ور رفتن با
موهایش درون آینه میکند.
_زود باش عاقد منتظره.

کمی از آن استرس چند دقیقه قبل فارغ میشوم ،میدانم همه
ی این خنده های الکی و متناقض با حال چشم هایش فقط
به خاطر تغییر حال من است ،آنقدر خوب میشناسمش که
مطمئن بودم چند شبی بود که خواب به چشم های ملتهبش
نیامده بود.
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کفش های همرنگ لباسم را از زیر تخت بیرون می آورم و

N

میپوشم ،همراه شاهرخ از اتاق بیرون میزنیم.
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با سری فرو افتاده به سمت مبلی میروم که برای ما حاضر

E
I
کرده بودند ،نگاهم روی سفره یAعقد ساده و زیبایی که از
Nمیزد و شمع هایی
جام های پایه بلند بلورین و کریستالYبرق
O
گردش در می
روشن کوتاه و بلندی که رویش روشن بود به D
@
آید ،روژان به تنهایی چه کرده بود!

وقتی روی مبل می نشینم ،تازه میهمان ها را از نظر
میگذرانم.

عمو مرتضی اولین کسی بود که برایم سر تکان میدهد و
پدرانه مهر میریزد به پای چشم های پر از غمم.
شادی با اندوه تماشایم میکند و حتما او هم شنیده بود! من
به دنبال رد و نشانی از زن عمو مرضیه کل پذیرایی را از نظر
میگذرانم .کوروش ،خانم زاهد ،سعید و روژان ،خاله مرجان و

E
O

یزدان و همسرش ،حاج آقا محبی که برای خواندن خطبه آمده

N

بود ،تمام میهمان های ما را تشکیل میداد.

M
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M

دست آخر با چشم های زالل عمه گالب رو به رو میشوم که

E
I
زیر لب ذکر میگوید و به سمت ماAفوت میکند.
Y
Nیده بودم که گفته
نیامده بود! زن عمو مرضیه نیامده بود! شن
O
است به عروسی جمع و جور و کوچک تنها D
پسرش پا نخواهد
@
گذاشت و اما شاهرخ به من قول داده بود که نگران نباشم و

او را حتما راضی خواهد کرد! چه مادری میتوانست چنین
عروسی را بپذیرد؟ به او حق میدادم که نگران زندگی ش

باشد و به شاهرخ حق نمیدادم بدون رضایت مادرش به این
وصلت تن دهد...
وقتی کنارم جای میگیرد ،آرام لب میزنم.
_زن عمو مرضیه نیومد!
پیوند ناگسستنی ابروهایش از نزدیک ترین فاصله چندان هم

E
ترسناک بهOنظر نمیرسید.
N
_بچه نیستم کهM
 Aبرای ازدواجم از مامانم اجازه بگیرم!
بخوام
M
EیIزد تا انگشتم را روی گره کور
به فکر موزیانه ای که به سرم م
میان ابروهایش بکشم تا از هم باز A
Yاجازه ی عمل نمیدهم
شوند
N
و انگشت اشاره ام را سخت در مشتم میگیرمOتا سر خود پیش
D
روی نکند.
@
_تو قول دادی!
_یه زری زدم ،خب چیکار کنم؟ راضی نمیشد ،بعدا از دلش
درمیاریم.

_به همه ی قول هات قراره اینجوری عمل کنی؟
با حرص و جوش خاصی پچ پچک میکرد که هر کسی از دور
او را میدید فکر میکرد دارد عاشقانه بیخ گوش نو عروسش
زمزمه میکند.
_یعنی چنگیزخان مغول هم اینطوری آدم رو سفت و سخت

E
O

به چهار میخ نمیکشید که تو میکشی! حضرت عباسی این

N
Mنبود ،هر چی زور زدم نشد که بشه ،الباقی
یکیش دست خودم
A
Mی امضا میزنم واست...
قول و قرار هم که االن کتب
E
I
یی که بهم دادی؟ من دارم
_به همین زودی زدی زیر قول ها
A
Y
از اون قول و قراری حرف میزنم که امضاNکردنی نبود !
O
D
@ همه ی
_اون ها سر جاشه ،اخم نکن جلو مهمون ها زشته!
بندهای قراردادت رو حفظ کردم و هر روز با خودم تکرار
میکنم که قشنگ آویزه ی گوشم بشه یه وقت حوس زن
گرفتن کردم مدیون خودم نشم! کوتاه بیا االن...

با صدای حاج آقا محبی حواسمان را جمع صحبت های او
میکنیم .بابا صادق کنار عمو نشسته بود و اصال دلش
نمیخواست دخترش را در لباس عروسی ببیند! نگاهش یک
سانت از گل های گردویی قالی باالتر نمی آمد و چقدر بی
رحم شده بود که هوای دل تنگ و نازک دخترکش را نداشت!

E
O

حاج محبی شروع به خواندن خطبه میکند و روژان قرآن روی

N

سفره را باز میکند و روی پاهای من قرار میدهد ،دست و

M
A

دلم لرزان و دلگیر کتاب را در بر میگیرد و با این که خیلی

M

E
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وقت بود از او رو برگردانده بودم اما نگاهم بی اختیار روی آیات
میلغزد.

Y
N

O
نگار از تکاپو باز
حاج محبی خطبه را قرائت میکند و قلب من ا D
@
میایستد ،هنوز پُر بودم از ترس و تردید و ابهامی ضعیف و
ناتوان.
یک جایی در یکی از کتاب های درسی ام خوانده بودم باید
با ترس ها رو به رو شد ،وقتی با آنها رو به رو میشوی تازه

خواهی دانست که آنقدر ها هم ترسناک نبودند ،بلکه این
تخیل اغراق آمیز توست که آنها را بزرگ و قدرتمند میسازد،
آنقدر بزرگ که توان مقابله با آنها را در خودت نمیبینی! حاال
من در نقطه ای از زندگی قرار داشتم که با بخش بزرگی از
ترس هایم رو به رو شده بودم ،بخشی که به شدت از آن هراس

E
O

داشتم ،فکر میکردم اگر همه از اتفاقی که برایم افتاده بود،

آگاه میشدندN.

M
A

قطعا آن روز آخرین روز عمر من است ،قطعا دست به

M
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خودکشی خواهم زد و خود را از این زندگی ننگین خالص

Y
N

خواهم کرد! اما حاال میفهمم گاهی اوقات ترس ها به مقابله با

O
D

هم برمی خیزند ،قدرت هر کدام بیشتر بود پیروز میدان

@

میشود ،ترس از دست دادن پدرم من را در مقابل ترس های
قدیمی وادار به جنگیدن کرده بود ،حاال دیگر از حرف و حدیث
و نگاه مردم کمتر میترسیدم ،دیگر برایم مهم نبود مردم چه

میگویند ،حاال فقط رضایت قلبی پدرم برایم کافی بود تا در
مقابل ترس های کشنده و سمی مقاومت کنم.
دست شاهرخ روی دست سردی که زیر قرآن نگه داشته بودم
مینشیند و با فشار کوتاهی مرا از فکر بیرون می آورد.
_حاج آقا منتظره.

E
 Oمی آورم و چشم های منتظر جمع را از نظر
نگاهم را باال
N
M
میگذرانم.
A
M
بود و ابری ،چشم های روژان پر
ز
ی
چشم های خاله مرجان لبر
E
I
 Aگالب آرامش خالص بود
از شوق بود و امید ،چشم های عمه
Y
N
.
کرد
و هوای مه آلود تردید ها را کمرنگ می
O
D
@سرخ و
به دنبال نگاه بابا صادق چشم میچرخانم ،نگاه
ملتهبش را به نگاهم پیوند میزند و آرام پلک روی هم
میگذارد و رضایتش را اعالم میکند .
_عروس خانم بنده وکیلم؟

با صدای منتظر حاج محبی لب از لب باز میکنم و همزمان
قطره اشکی روی گونه ام سر میخورد .لرزش صدایم دست
خودم نبود.
_با اجازه ی پدرم بله.
صدای صلوات و دست ها با هم بلند میشود و من انگار از یک

E
O

مسابقه ی دو و میدانی سخت و طوالنی باز ایستاده ام که

N
Mیان بیرون میزند و عرق از تیره کمرم راه
نفس هایم یک در م
A
میگیرد.
M
E
I
حاج محبی سوالش را این بار برایAشاهرخ تکرار میکند و
Y
صدای بله گفتن محکم و قاطع شاهرخN
 Oمیشود لبخند
باعث
روی لب های آغشته به بغض میهمان ها بیایدD.
@
اولین نفری که به سویم می آید عمه گالب بود ،قد خمیده و
کوتاهش باعث میشود کمی خودم را خم کنم تا بتواند دست
هایش را قاب صورتم کند و پیشانی ام را مهر بوسه بکارد.

_عاقبت بخیر بشین نور چشمی هام.
لبخندی محزون روی لبم سنجاق میکنم تا دلشان گرم شود
به این مراسمی که همه انگار عزادار به نظر میرسیدند.
عمه گالب گردنبند فیروزه ی قدیمی اش را از گردن درمی
آورد و جلوتر می آید و آن را دور گردن من می اندازد.

E
O
باشه دخترم.
_مبارکت
N
M
آنقدر ارزشمند بود که با نشستنش روی
این گردنبند برایش A
Eی شانه هایم حس میکردم .از
 Mرو
سینه ام مسئولیت بزرگی را
I
A
شاهرخ میرود.
کنار من رد میشود و به سوی
Y
N
پیشانی شاهرخ را هم می بوسد.
O
D
@حواله ی
شاهرخ کمر راست میکند و با شیطنت چشمکی
صورت عمه گالب میکند.
_پس من چی عمه؟! به من چیزی نمیدی؟
عمه هم دل به دل برادر زاده ی تخسش میدهد.

_جیگر گوشه ام رو بهت دادم پسرم ،از این ارزشمند تر مگه
هست؟
شاهرخ متفکر ابرویی باال می اندازد و آن را به عادت همیشه
می خاراند.
_خدایی حرف حساب جواب نداره!

E
 Oمراقب امانتی من باش پسرم.
_پس خوب
N
M
_رو چشممA .
M
دور میشود و بعد از او سیل
عمه گالب عصا زنان از ما E
I
A
تبریکات به سویمان روانه میشود.
Y
N
 Dدستم را در
Oد و
شادی با لبخندی از سر استیصال پیش می آی
دست میگیرد و عذرخواهانه تبریک میگوید@ .
_تبریک میگم عزیز دلم ،چقدر برای این لحظه برنامه داشتم،
چقدر دلم میخواست طور دیگه ای براتون جشن بگیریم ،اما

اونقدر همه چی عجله ای پیش رفت که هنوز باورم نمیشه
چی شد و چطور شد! الهی که خوشبخت بشین.
ممنون آرامی میگویم و از انگار متوجه دلگیری چشم هایم
میشود که محزون تر از قبل ادامه میدهد.
_ببخش آسو جون ،مامان حالش خوب نبود ،نتونست بیاد.

E
Oی تلخی کشیده میشود ،چیزی نمیگویم و او به
لبم به انحنا
N
Mیگوید.
شاهرخ هم تبریک م
A
M
عجوالنه ی پدرم که از در بیرون
ی
نگاهم میرود سمت گام ها
E
I
 Aخالی هم نگفت! آنقدر
میزند ،حتی یک تبریک خشک و
Y
میشناختمش که بدانم دارد از هجوم N
Oبه گلویش فرار
بغض
D
میکند.
@
دلم بیشتر به حال تنهاییش میسوزد ،مطمئن بودم بعد از
رفتن من از این خانه روزهای سختی خواهد داشت! کاش
حداقل ازدواجش با خاله مرجان را کنسل نمیکرد! عمه گالب

خواست قبل از رفتن من برای تنهایش فکر چاره ای باشد اما
او به شدت مخالفت کرد و میدانستم سنگینی عذاب وجدان
روی دوشش اجازه نمیداد به خودش فکر کند.
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E
O

لبخندی محزون روی لبم سنجاق میکنم تا دلشان گرم شود

N
Mهمه انگار عزادار به نظر میرسیدند.
به این مراسمی که
A
 Mی قدیمی اش را از گردن درمی
عمه گالب گردنبند فیروزه
E
I
گردن من می اندازد.
آورد و جلوتر می آید و آن را دور
A
Y
N
_مبارکت باشه دخترم.
O
D
این گردنبند برایش آنقدر ارزشمند بود که با @
نشستنش روی
سینه ام مسئولیت بزرگی را روی شانه هایم حس میکردم .از
کنار من رد میشود و به سوی شاهرخ میرود.
پیشانی شاهرخ را هم می بوسد.

شاهرخ کمر راست میکند و با شیطنت چشمکی حواله ی
صورت عمه گالب میکند.
_پس من چی عمه؟! به من چیزی نمیدی؟
عمه هم دل به دل برادر زاده ی تخسش میدهد.
_جیگر گوشه ام رو بهت دادم پسرم ،از این ارزشمند تر مگه

E
هست؟ O

N

M
A

شاهرخ متفکر ابرویی باال می اندازد و آن را به عادت همیشه
می خاراند.

M

IE

A
_خدایی حرف حساب جواب نداره!Y

N
O

_پس خوب مراقب امانتی من باش پسرم.
_رو چشمم.

D

@

عمه گالب عصا زنان از ما دور میشود و بعد از او سیل
تبریکات به سویمان روانه میشود.

شادی با لبخندی از سر استیصال پیش می آید و دستم را در
دست میگیرد و عذرخواهانه تبریک میگوید.
_تبریک میگم عزیز دلم ،چقدر برای این لحظه برنامه داشتم،
چقدر دلم میخواست طور دیگه ای براتون جشن بگیریم ،اما
اونقدر همه چی عجله ای پیش رفت که هنوز باورم نمیشه

E
O

چی شد و چطور شد! الهی که خوشبخت بشین.

N
Mم و از انگار متوجه دلگیری چشم هایم
ممنون آرامی میگوی
A
قبل ادامه میدهد.
میشود که محزون تر ازM
E
I
خوب نبود ،نتونست بیاد.
_ببخش آسو جون ،مامان حالش
A
Y
NیOنمیگویم و او به
لبم به انحنای تلخی کشیده میشود ،چیز
D
شاهرخ هم تبریک میگوید.
@
نگاهم میرود سمت گام های عجوالنه ی پدرم که از در بیرون
میزند ،حتی یک تبریک خشک و خالی هم نگفت! آنقدر

میشناختمش که بدانم دارد از هجوم بغض به گلویش فرار
میکند.
دلم بیشتر به حال تنهاییش میسوزد ،مطمئن بودم بعد از
رفتن من از این خانه روزهای سختی خواهد داشت! کاش
حداقل ازدواجش با خاله مرجان را کنسل نمیکرد! عمه گالب

E
O

خواست قبل از رفتن من برای تنهایش فکر چاره ای باشد اما

N

او به شدت مخالفت کرد و میدانستم سنگینی عذاب وجدان

M
A

روی دوشش اجازه نمیداد به خودش فکر کند.

M

E
I
Aی توجه به حضور میهمان
بغض به گلویم چنگ می اندازد و ب
ها با گام هایی سست و بی جان به Y
Nاتاقم میروم ،دیگر
سمت
O
نمی توانستم خوددار باشم.
D
@
_آسو دخترم کجا میری؟

به خاله مرجان که پشتم راه می افتد توجه نمیکنم و در اتاق
را به هم میکوبم.

_خاله مرجان لطفاً تنهاش بذارین!
صدای شاهرخ بود که مانع از در زدن خاله مرجان میشد.
با بسته شدن در قطره های اشک یکی پس از دیگری اجازه
ی رهایی از سد پلک هایم را دریافت میکنند و روی گونه ام
سرازیر میشوند.

E
 Oدقیقه در اتاق خودم اشک میریزم که وقتی در
نمیدانم چند
N
 Mمیشود دیگر رد اشک های روی صورتم
با صدای تقه ای باز
A
Mی از بغض سنگین دقایقی پیش
خشک شده بود و هیچ اثر
E
I
قامت شاهرخ که در را پشت
نبود ،سرم را باال می آورم و به
A
Y
N
اجازه داده بود همه ی
سرش می بندد نگاه میکنم ،از این که
O
Dگران ،بریزم
اشک هایم را در خلوت و بدون نگرانی از حضور دی
@
از او ممنون بودم .
_خوبی؟
_ممنون که هستی.

با ابروهای باال رفته و تعجبی ساختگی و نمایشی به این سو و
آن سو نگاه میکند.
_با منی؟
از این شیطنتی که چاشنی رفتار مردانه اش بود خنده ام
میگیرد.

E
O
دوست داری به خودت بگیر!
_اگه
N
خوشحال از اینکهMکهAتوانسته بود فضای غمگین بین مان را
عوض کند جلو می آید M.
E
I
A
_رو چشمم.
Y
N
OوDبعد جعبه ی
درون جیب کتش به دنبال چیزی میگردد
کوچک زرشکی رنگی را از جیب کتش بیرون می@
کشد و آن
را پیش کش میکند.
_قابل خانومم رو نداره.

قلبم به شدت تکان میخورد و قفسه ی سینه ام بی مهابا باال
و پایین میشود .گر گرفتن گونه هایم را از داغی بیش از
حدشان حس میکنم.
خون به شدت به صورتم می جهد و لبم را بی اراده زیر دندان
میکشم.

E
O

انگار تازه میفهمم لحظاتی پیش چه اتفاقی بینمان افتاده بود !

N

M
A

مکثم طوالنی میشود و او با لبخندی که رفته رفته جمع

M

میشود ،خودش جعبه را باز میکند و صدای بمش زیر گوشم
می پیچد.

E
I
A

Y
N

O
D

_هر قراری هم که بینمون باشه باز هم دلیل نمیشه حلقه ی
عقدمون یادم بره!

@

انگشتر تک نگین زیبایی درون جعبه خودنمایی میکند و برق
نگینش قلب کز کرده ام را نشانه میرود.

_می فهمم که چقدر برات سخته ،درک میکنم حالت مساعد
نیست و دلت میخواد تنها باشی ،اما من میخوام با آسویی
زندگی کنم که تونسته بعد از همه ی اون اتفاقات بد باز هم
سر پا بایسته و تصمیم داره به هر بهانه ای به زندگیش ادامه
بده ،حتی اگه اون بهانه ،دلخوشی پدرش باشه.

E
O

انگشتر را از جعبه بیرون می آورد و جعبه را روی عسلی قرار
میدهد.

N

M
A

M

کنارم مینشیند و دست لرزانم را در مشتش میگیرد و باال می

E
I
انگشتر را درون انگشت حلقه
آورد ،پیش نگاه حیرت زده ام
A
Y
ام میکند.
N
O
Dی که براش
_خداوکیلی به آسوی من یه فرصت بده از قفس
@
درست کردی بیاد بیرون.

نگاهم روی حلقه ثابت می ماند.

_یه پرنده وقتی مدت زیادی توی قفس بمونه پرواز کردن
تو آسمون رو فراموش میکنه.
_پرواز کردن رو فراموش نمیکنه ،بلکه به قفسش عادت
میکنه.
شاید حق با او بود .نگاهم را از حلقه ای که خوش نشسته بود

E
O

روی انگشت های ظریقم میگیرم و به او میدهم.

N

M
A

_اگه به قفسش عادت کنه و نخواد پرواز کنه چی؟

M

E
I
A

نگاهش روی صورتم چرخ میخورد و تیله های سیاهش از این
فاصله ملتهب و سوزان به نظر میرسید .کمی از نگاه خیره

Y
N

O
D

اش معذب میشوم و در خودم جمع میشوم و انقباض عضالتم
را حس میکنم.

@

سیبک گلویش باال و پایین میشود و در حالی که از جای
خود بلند میشود ،میان موهایش پنجه میکشد و جواب
میدهد .

_کافیه رنگ و وسعت آسمون رو ببینه تا اوج بگیره و طعم
رهایی رو بچشه ،توی قفس موندن هم بد نیست ،گاهی وقت
ها باعث میشه آدم قدر آزادی که خدا بهش داده رو بیشتر
میدونه.
دستش که به دستگیره ی در میرسد مکث میکند و روی

E
O

پاشنه ی پا میچرخد.

N
Mشام میخورن ،زشته نباشیم.
_مهمون ها دارن
A
سری تکان میدهم و با M
نگاهم رفتنش را دنبال میکنم.
E
I
A
رفتن نداشتند و این شاهرخ
بعد از صرف شام میهمان ها خیال
Y
N
خواستند تا خانه
بود که عزم رفتن میکند .انگار می
O
D
همراهیمان کنند.
@
با دلهره ای عجیب همراهیش میکنم.
پله ها را که پایین میرویم خاله مرجان با اسپند دان و سالم
و صلوات پیش می آید ،نگاهم سمت بابا کشیده میشود که

جلوی در حیاط دست هایش را زیر بغل گرفته بود و هر جایی
را نگاه میکرد اال چشم هایش من! انگار خجالت میکشید به
من نگاه کند .به عمه گالب گفته بود روی نگاه کردن به من
را ندارد و همه ی این اتفاقات را بی رحمانه از چشم بی
مسئولیتی خودش میدید.

E
O

دست شاهرخ پشتم قرار میگیرد و من را از جنگیدن با آن

N

بغضی که گریبانم را گرفته بود ،بیرون می آورد و به جلو
هدایت میکند.

M
A

M

E
I
های روی آتش بلند میشود
بوی اسپند و صدای جلز و ولز دانه
A
Y
شاهرخ میچرخاند .
و دودش را خاله مرجان دور سر من و
N
O
_الهی خوشبخت و عاقبت به خیر باشینD ،
چشم حسودتون
@

کور بشه...

دود غلیظ اسپند را به ریه هایم میکشم تا راه گلوی متورمم
را باز کند ،از کنار خاله میگذریم و حیاط را آرام با گام هایی

که انگار هیچ عجله ای برای بیرون رفتن از این خانه نداشت
طی میکنم .از دور میدیدم شانه های بابا صادق تکان
میخورد و قلبم را میفشرد و پاهایم برای جلو رفتن یاریم
نمیکرد اگر شاهرخ دستش را به دور کمرم حلقه نمیکرد و
بیخ گوشم غر نمیزد ،همانجا سقوط میکردم.

E
O

_آسو میدونی که عمو صادق تازه از بیمارستان اومده،

N

استرس برای قلبش مثل سمه ،یه کم مسلط باش سر جدت!

M
A

M

دم در باالخره بابا صادق نگاه سرخش را باال می آورد و نگاهم

E
I
Aان سوزشی که روی قلبم
میکند ،درد واژه ی کمی بود برای بی
احساس میکردم .بابا صادقم خونY
 Nمیکرد و من چه
گریه
O
سنگ دل بودم که هنوز نفس داشتم.
D
@
_شرمنده اتم بابا ،ببخش که نتونستم...

بی اختیار خودم را در آغوش او می اندازم و شانه های فرو
افتاده اش را محکم می چسبم ،سرم که روی شانه اش می

افتد ،دست های او هم دورم حلقه میشود و بیخ گوشم زمزمه
میکند.
_ببخش که برات پدر خوبی نبودم بابا جون ،ببخش که
نتونستم ازت خوب مراقبت کنم ...ببخش که مجبورت کردم
اینطوری از خونه ام بری...

E
_باباO ...
_جانم؟
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_من مطمئنم خیرم رو میخوای ،اگه میخوای خودت رو

E
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A

عذاب بدی هیچ جا نمیرم ،نمی تونی از خونت بیرونم کنی...
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O
D

پیشانی ام را میبوسد ،بغض پدر تاوان کدام گناه یک دختر
بود؟!
_خوشبخت بشی بابا جون.

@

شادی و فرهاد ،روژان و سعید ،کوروش و خانم زاهد تا جلوی
در آپارتمان شاهرخ همراهیمان میکنند ،هنوز صدای بوق
های کر کننده ی آنها درون زیرگذر های شهر در گوشم بود
و گریه های امشب مزید بر علت میشد و سردرد بدی گریبان
گیرم کرده بود ،چشم هایم از زور سر درد باز نمیشد .بچه ها

E
O

اصال از ماشین هایشان پیاده نمیشوند و با تکان دادن دست

N

از ما خداحافظی میکنند .شاهرخ ماشین را درون پارکینگ

M
Aی بعد درون قفل واحد ششم از طبقه
پارک میکند و لحظات
M
IEبه خانه ای که در مدت زمان
ی سوم کلید می اندازد و من را
A
کند.
ی
خیلی کمی مهیا کرده بود دعوت م
Y
N
_خوش اومدی به خونه ی خودت نازک O
!D
نارنجی
@
خیلی سعی میکرد نگاه خیره اش را روی من طوالنی نکند و
این را از حرکات کالفه اش درک میکردم ،میفهمیدم دارد
تمام سعیش را میکند تا من احساس ناامنی نکنم.

وارد هال میشوم و کفش هایم را در می آورم ،چراغ ها را پشت
سر من روشن میکند و با نگاه سرسری متوجه وسایل نویی
که در همین فرصت کم چیده شده بود میشوم ،جای خالی
بعضی از وسایل به خوبی از عجله ای که به خرج داده بود
حس میشود ،جلوتر از من راه می افتد و همه ی چراغ های

E
O

آشپزخانه و راهرو ها را روشن میکند.

N

_خیلی از وسایل خونه هنوز تکمیل نشده ،گفتم فقط وسایل

M
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ضروری بخریم تا بعداً خودت هر طور دوست داشتی خونت رو

M
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دیزاین کنی ،معموالً خانوم ها توی این کار واردترن.

Y
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این که مدام میخواست به من حالی کند خانم این آپارتمان

O
عادت نداشتم
نقلی هستم ،معذبم میکرد ،هنوز به این کلماتD
@
و ورودم به این خانه عضالت تنم را منقبض کرده بود.
دستش را به سمت درهای انتهایی هال نشانه میرود.

_اینجا حموم و دستشویی ،اینجا اتاق خواب ،یه اتاق خواب
دیگه هم اون ته هست که هنوز وسیله نداره ،کوچکتر از این
یکی اتاق هست.
رنگ مبلمان کرم و صورتی انتخاب شده بود ،مطمئن بودم این
رنگ باب سلیقه ی روژان بود .

E
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_آشپزخونه هم که کلی وسیله نیاز داره که هر وقت صالح

N
Mم تهیه میکنیم ،یخچال و گاز و یه چند
دونستی با هم میری
A
 Mاین ها رو هم همه روژان خانوم
تیکه از ضروریات گرفتیم،
E
I
زحمتش رو کشیده.
A
Y
N
نمیدانستم باید چه
با حس گنگ و مبهمی ایستاده بودم و
O
D
کار کنم! حسی شبیه یک غریبه.
@
_خب دیگه همه چی معرف حضور خانوم خانوما شد ،اگه یه
تکونی به خودت بدی با الباقی وسایل خونه خودت آشنا شو،

وسایلت رو توی این اتاق گذاشتن ،تا تو لباس عوض کنی منم
چای ساز رو روشن میکنم.
با گام هایی سست و کرخت به سمت اتاقی میروم که گفته
بود وسایلم آن جا قرار دارد ،روی در چوبی عروسک خرسی
کوچکی که قلب قرمزی در بغل دارد چسبیده بود .وقتی

E
O

دستگیره ی در را پایین میکشم صدای شاهرخ از آشپزخانه

N

به گوش میرسید.
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_حتما باید فکر پرده هم واسه اتاق خواب باشیم آفتاب ظهر
خیلی اذیت میکنه.
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Y
در آرام باز میشود و من با دیدن فضایNتاریک و روشن اتاق
O
شوکه شده رنگ از رخم میپرد و بی تعادل یD
ک قدم عقب
@

میروم ،رعشه ای به جانم می افتد و پاهایم انگار تحمل وزنم
را ندارند که دستم را بند شقیقه های دردناکم میکنم و روی
پارکت های سرد اتاق تلو تلو خوران آوار میشوم .

هوا برای نفس کشیدن کم می آورم و سینه ام به خس خس
می افتد ،چشم های گشاد شده ام روی تخت دونفره ای که با
گلهای صورتی و شمع های روشن شده روی پارکت ها تزیین
شده بود دو دو میزند و عضالت تن یخ زده ام از شدت انقباض
درد میگیرند.
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عرق سردی از روی شقیقه ام راه میگیرد و برای یک دم و

N

بازدم عمیق به سینه ام چنگ میزنم و جان میکنم !

M
A

_صدای چی بود آسو؟ M

E
I
 Aشاهرخ روی زمین شبیه
سرم به دوران می افتد و صدای پای
Y
N
ناقوس در سرم زنگ میزند.
O
D
_آسو؟ چی شُد یهو...
@
با ورودش به اتاق دستپاچه کنار من زانو میزند و زیر بازویم
را میگیرد ،صحنه های آن شب از جلوی چشم هایم رد

میشود و نفس گره کرده درون سینه ام را به تکاپو می اندازد.
انگار دستی به گلویم فشار میآورد و راه نفسم را بند می آورد.
صدای ترسیده ی شاهرخ انگار از دور دست ها به گوش
میرسید.
_عزیزم چی شدی؟ بلند شو ببینم چرا...

E
O
ران و وحشت زده ام را که میگیرد به آن تخت
رد نگاه حی
N
M
حرف در دهانش می ماند و پوفی از سر
کذایی میرسد،
A
درماندگی بیرون میدهدM.
E
I
 Aخود مچاله تر نشستم تا
جانی برای مقابله با او نداشتم  ،در
Y
بازویم از دستش رها شود اما نایی در N
تنمOنمانده بود تا در
D
@یی یابم،
مقابل آن مشت پر قدرت و انگشت های گره کرده رها
به سختی لب میزنم.
_به ...من ...دست نزن...

مردمک چشم هایش میلرزد و پر از تعجب و استیصال
میشود و دستش از روی بازویم سر میخورد.
_آسو عزیزم بذار کمکت کنم ...من ...کار من نیست حضرت
عباسی! به کی قسم بخورم که باور کنی؟ به پیر به پیغمبر کار
من نیست آسو...
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پر از التماس و خواهش و درماندگی زانوهایم را در آغوش

N
 Mشب لعنتی جان از تنم میگیرد و رعشه
میگیرم .تصاویر آن
A
شود ،دوباره دستش پیش می آید.
ی تنم بیشتر و بیشتر میM
E
I
 Aبودم عزیزم ،باور کن
_به روح شهریار منم بی خبر
Y
N
نمیدونستم.
O
D
@شتر کز
دستش هنوز جرأت لمس مرا نمیکند و بی اراده بی
میکنم و در خودم جمع میشوم و هق میزنم.
_تو رو خدا بذار تنها باشم ،خواهش میکنم.

با حرکت ترسیده ی من دستش میان راه خشک میشود،
ابروهایش سفت و سخت به هم گره میخورد و پر از درماندگی
پلکی میزند.
میخواستم باور کنم ،اما آن صفحه های لعنتی دست از سرم
برنمیداشت ،میخواستم اطمینان کنم به نگاه عاجز و وامانده
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اش ،اما انگار دست خودم نبود ،میدانستم این حال مضحک

N

و پریشانم حق نگاه او نبود.
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ناچار از جا بلند میشود ،پشت به من نگاهش را به حجله

E
I
Aن موهایش قفل میکند.
عروسش میدوزد و دو دستش را بی
Y
Nی بود کردی آخه
_خدا لعنتت کنه کوروش ...این چه غلط
O
D
مردحسابی؟!
@
با غیض و عتاب به سمت تخت میرود ،لگدی به شمع های
روشن جلوی پایش میزند و بعضی خاموش میشوند و مابقی

روی پارکت سر میخورد و چپ میشوند .خفه و عصبی
میغرد.
_این آتو آشغال ها اینجا چیکار میکنه!
سطل آشغال کنج تخت را با خشمی کنترل نشده ،برمیدارد،
همه ی شمع ها را درونش می اندازد و با خود غرغر میکند و
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من بیشتر هق میزنم .

N
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_د آخه پفیوز من به تو کلید دادم تلویزیون و کولر و نصب

M

کنی رفتی واسه من این آشغال ها رو ردیف کردی؟!
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به روتختی چنگ میزند و تمام گل های روی تخت را درون
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N

O
D

سطل زباله میریزد و من با خودم اعتراف میکنم این حقش

@

نبود! تند و عصبی دستش روی کلید خاموش کردن ریسه
های رنگی باالی تخت می کوبد و اتاق در تاریکی بیشتری فرو
میرود.

صدای برخورد محکم پاهایش روی پارکت ها نشان از
عصبانیت بیش از حدش داشت ،سطل زباله را بلند میکند و
در حالی که از اتاق خارج میشود ،با لحنی گرفته اما آرام
میگوید:
_ناف ما رو با بدبیاری بریدن ،خدا وکیلی نمیخواستم اذیت

E
بشیO .

N
افتاده و چشم های رگ زده از اتاق بیرون
با شانه هایی فرو
M
A
سرش می بندد ،هق هق من بیشتر
میرود و در را که پشتM
E
I
 Aکه با کوچکترین اتفاقی
میشود ،نمیدانم باید به حال خودم
یاد آن شب کذایی می افتم دل Y
Nا برای مردی که از
بسوزانم ،ی
O
زور غیرت و مردانگی کمر خم کرده استD .
@
آنقدر به آن شب لعنتی و عذاب آور فکر میکنم و اشک میریزم

که نمیدانم کی تن لرزان و عرق کرده ام روی پارکت های
سرد اتاق آرام و قرار میگیرد و پلک های متورم و داغم روی
هم می افتد.

نور آفتاب روی چشم هایم سایه می اندازد و وقتی پلک های
سنگینم را از هم باز میکنم ،آفتاب با قدرت مردمک هایم را
جمع میکند و دوباره پلک هایم را روی هم فشار میدهم ،تن
کوفته ام را به سختی تکان میدهم و وقتی از این پهلو به آن
پهلو میشوم تکه پارچه ای نمناک از روی پیشانی ام سر

E
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میخورد ناگهان با دیدن صورت غرق در خواب شاهرخ چشم

N

هایم تا آخرین حد ممکن باز میشود.
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قلبم از حضور او روی تخت از جا کنده میشود و لحظاتی
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طول میکشه تا اتفاقات شب گذشته را به یاد بیاورم .

Y
N

نگاهم جرأت پیدا میکند و روی صورت سه تیغ و فک

O
Dسنگینش از
استخوانی اش به گردش در می آید ،نفس های
@
خواب عمیقش خبر میدهد ،پارچه ی سفیدی که کنار سرم
افتاده بود را بر میدارم ،هنوز نمناک بود و سرد ،این یعنی تا
صبح او خواب به چشم هایش نرفته بود.

موهایش به طرز عجیبی به هم ریخته روی پیشانی اش افتاده
بود .انگار از حمام که بیرون آمده بود فرصت خشک کردنش
را نیافته بود .
دلم برای این حالت مظلوم مرد دم دمی مزاج خوابیده روی
تخت ،زیر و رو میشود و عذاب وجدان بدی گریبانم را
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میفشارد .برخالف مرسوم بدترین شب عمرش را سپری کرده
بود !

N
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M

آرامش چهره ی خوابیده اش به طرز وسوسه انگیز سرانگشت
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Aمیخواند.
هایم را به سوی موهای ژولیده اش
Y
 Nمیدهم برای اولین
با این حس موزیانه مقابله نمیکنم و اجازه
O
 Dدلم بدهکار
بار دستم به اختیار دلم پیش روی کند .من به
@

بود!

نرمی و لطافت موهایش و بوی شامپویی که زیر بینی ام
میپیچید و عطر مردانه اش هوش و حواسم را از عقل و منطقم
می رباید.
برخورد نفس های داغش پوستم را مور مور میکند و درست
وقتی که میخواهم دستم را پس بکشم ،پلکی میزند و قلب

E
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من ترسیده و بی مهابا تکان میخورد ،انگار که کار خالفی

N

کرده باشم و حین ارتکاب جرم دستگیر شده بودم.
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چشم های خواب آلودش آرامش خلسه آور و گیج کننده ای

E
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کاذب را میخورم که در یک
داشت و وقتی گول آن آرامش
A
حرکت ناگهانی مچ دستم را شکار میY
 Nمنی که نیمه خیز
کند و
O
 Dسمت خود
شده بودم تا از نگاه معنادارش فرار کنم را به
میکشد و هین بلندی از لب هایم خارج میشود@ .
لبش به سوی باال انحنا پیدا میکند و در این بی فاصلگی

نفسم میرود.

_کجا در میری نازک نارنجی؟ دیشب که نذاشتی تا صبح
چشم رو هم بذارم ،حاال هم تنت می خاره بیدارم کنی؟!
_شاهرخ!
دستپاچه و پر استرس لبی میگزم و وقتی نگاهش روی لب
هایم ثابت میشود خیلی سریع آن را از حصار دندان هایم آزاد
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میکنم و با صورتی رنگ به رنگ شده به غلط کردن می افتم.
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_من چیکار به تو دارم ،بگیر بخواب.

M

E
I
A

دستش را دور کمرم حلقه باز
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میکند و با یک حرکت همان نیم فاصله را هم از بین میبرد
و تن من میان بازوهایش گُر میگیرد.
_نه دیگه هر چی زدیم پرید.
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@

نفسش روی صورتم “ها” میشود و عضالت تنم منقبض
میشود و تقال میکنم از دستش رها شوم.
_شاهرخ !

_جان؟ چیه؟ با دم شیر بازی کردن این عواقبم داره دیگه !
_بگم غلط کردم راضی میشی؟!
تک خنده ای صدا دار میکند و حصار بازوهایش شل تر
میشود.
_نه! اما اگه مثل یه خانوم خونه ،یه صبحونه ی مشتی و پر

E
Oف کنی میگذرم از اشتباهت که نذاشتی بخوابم.
و پیمون ردی
N
M
موافقت صد در صدی سر تکان میدهم.
ی
تند و سریع به معنا A
M
_باشه قبول.
E
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Yکه دیگر رنگ شیطنت
سرش جلو می آید و قلب من از نگاهی
N
 Dبود و پر از
Oدار
نداشت زیر و رو میشود .رنگ نگاهش تب
@ طوالنی
محبت ،لب های گرمش روی پیشانی ام می نشیند و
و عمیق جایی بین ابروهایم را مهر بوسه میزند و خیره به
چشم های حیرت زده ام لب میزند.

_دیگه هیچ وقت حق نداری منو شرمنده ی خودم کنی! حق
نداری مثل دیشب ازم بترسی و تا صبح هذیون بگی! می دونی
چقدر تا صبح مردم و زنده شدم؟ چند بار خودم رو لعنت
کردم؟
در سکوتی تلخ و زهرآگین فقط سر تکان میدهم ،مهری که
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از آن بوسه به دلم سرریز شده بود اضافه اش پلک هایم را تر
میکند.
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_نمی خواستم...
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 Aو او گره بازوهایش را از
بغض اجازه ی حرف زدن نمیدهد
Y
 Nرها شود.
دور تنم باز میکند و تا نفس من راحت تر
O
D
@ حضرت
_خیلی گشنمه ها ،وقت آبغوره جمع کردن ندارم
عباسی ،پاشو صبحونه حاضر کن که روده کوچیکه روده بزرگه
رو خورد!

خودش با یک جهش از روی تخت پایین می پرد و به
پیراهنش که پای تخت افتاده بود چنگ میزند و روی رکابی
مشکی رنگش تن میزند.
لباس شب گذشته هنوز تنم بود ،بغضم را فرو میدهم ،دلم
میخواست به حمام بروم اما به خاطر قولی که به او داده بودم،

E
O

نمیتوانستم بیش از این منتظرش بگذارم .چشم هایم به خاطر

N

اشک های دیشب هنوز اندکی متورم بود.
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بلند میشوم ،اتاق را از نظر میگذرانم و پاهایم را از تخت
آویزان میکنم.
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Nتونیک بهاره یاسی
دقایقی بعد در حالی که لباسم را با یک
O
عوض کرده بودم ،ظرف عسل را کنار ظرف کرهDروی میز قرار
@

میدهم.

روژان تمام لباس های تیره رنگم را از چمدانی که حاضر کرده
بودم بیرون کشیده بود تا دیگر دستم به آن ها نرسد و به قول

خودش اندکی به زندگی دختر خاله ی افسرده اش رنگ
بپاشد.
خبر نداشت دلی که غم زده باشد ،چشم ها هم همه ی رنگ
های دنیا را کدر می بینند!
شاهرخ دل و روده ی یکی از پریز های برق آشپزخانه را بیرون
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کشیده بود و داشت آن را تعمیر میکرد ،گویا از کار افتاده
بود.

N

M
A

M

چای ساز اتوماتیک خاموش میشود ،تمام کابینت ها را به
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کنم و کالفه به شاهرخ نگاه
دنبال ظرف چای باز و بسته می
A
Y
N
میکنم.
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_پس این چایی هاتون کو؟
@
شاهرخ سرش را به سمت من میچرخاند و با یک تای ابروی
باال رفته به من زل میزند .با لحن خاص و غیظ داری جواب
میدهد.

_چایی هاتون؟! اوال من یه نفر بیشتر نیستم که با ارواح جد
و آبادم جمع میبندی! در ثانی خودت رو چرا از قلم میندازی؟!
این جا خونه ی تو مگه نیست؟
حیرت زده از زیر نگاه خیره اش تکانی به خودم میدهم ،پر
شال از روی شانه ام سر خورد و او نگاهش حرصی تر میشود.

E
O

سر فازمتر را به سوی کابینت باالی سینک میگیرد

N

M
A

_چای توی اون کابینت هست.

M

E
I
A

گرمای تنم از نگاه سرزنش بارش هشدار گونه باال میرود ،با
دستی لرزان قوطی چای را از همان کابینت مذکور بیرون می

Y
N

O
D

آورم و او بالخره نگاه توبیخ گرش را از من میگیرد و مشغول
کارش میشود.

@

چای را که دم میکنم ،نفس هایم از عطر گل های محمدی
آرامش پیدا میکند .نیمرو را درون بشقاب میکشم و روی
میز میگذارم ،نگاه گذرایی به میز چیده شده میکنم و دلم

از گشنگی ضعف میرود .آخرین وعده ی غذایی ام را به یاد
نمی آوردم.
بعد از بستن پریز برق دست هایش را درون سینک ظرفشویی
میشوید .نگاهی به صبحانه ی پر و پیمانی که سفارش داده
بود میکند و برشی از خیارهای چیده شده درون بشقاب را در

E
O

دهان میگذارد.

N
_هوم ،چه کردی؟
M
A

M

صندلی را از پشت میز بیرون میکشد و به من اشاره میکند.
_بفرمایید.

E
I
A

Y
N

O
D

کمی معذب روی صندلی که برایم نگه داشته بود مینشینم.
خودش هم صندلی رو به رو را اشغال میکند.

@

بسم الهی زیر لب میگوید و قاشق را درون ظرف عسل میزند
و روی نان باگتی قبلش کره مالیده بود میکشد و به سمت
منی که هنوز دست به کار نشده بودم میگیرد.

_خودم...
نمیگذارد حرفم تمام شود و آن را به سمت دهانم میبرد.
_بزن ،مشتری میشی!
ناچار میخواهم از دستش بگیرم که دستش را عقب میبرد و
سری تکان میدهد.

E
O

N

_دهن باز عمو جون!

M
Aلبخند محوی روی لبم مینشاند و من
شیطنت چشم هایش
M
کردنش به خرج میدهم.
تمام سعیم را برای پنهان E
I
A
Y
_بچه شدی؟!
N
O
دو ابرویش را
هر
دستش را دوباره جلوی دهانم می آورد و D
@
همزمان باال می اندازد.
_نوچ ،مخلص کالم مرد شدم.

رنگ به رنگ شدن گونه هایم را از هجوم خون به صورتم
حس میکنم .برای اینکه از نگاه خیره اش فرار کنم ،دهان باز
میکنم تا زودتر از گرمای آن چشم های شرور خالص شوم.
_عمه گالب میگفت مرد شدن به صدای کلفت و بر و بازوی
بزرگ نیست ،مرد اونه که خودش برای خانومش لقمه بپیچه !

E
O

لقمه ی بزرگ تری به سمتم میگیرد و من ناچار گاز کوچکی

N
Mادی بینمان حس میشد اما باید اعتراف
به آن میزنم ،خأل زی
A
Mهای پر و پیمانش شده بودم ،منی
میکردم مشتری آن لقمه
E
I
که همیشه از خوردن عسل گریزانAبودم حاال شیرینیش دیگر
Y
دلم را نمیزد!
N
O
موبایل شاهرخ از روی اپن آشپزخانه ویبره می D
رود ،همان لقمه
@
ی نیمه خورده را در دهان خودش می چپاند و انگشت عسلی

اش را هم لیس میزند .دست از خوردن میکشد و گوشی را از
روی اپن چنگ میزند .نگاهش روی صفحه لحظاتی مکث

میکند و بعد انگشتش را روی صفحه ای که در دستش روشن
و خاموش میشود ،میکشد و کنار گوش قرار میدهد.
_بله؟
لقمه را نجویده فرو میدهد.
_سالم ممنون شما خوب هستین؟

E
O

N

_بله ،آسو هم خوبه ،سالم میرسونه.

M
نگاهش را به من میA
دهد و دستی به پشت گردنش میکشد.
M
E
_صبحونه!
I
A
Y
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D
@

_نه این چه حرفیه! خواهش میکنم ،شما کلی خسته شدین

دیشب ،همه ی کارها روی دوش شما بود.

نگاهی به من پای چای ساز روی کابینت ایستاده ام و درون
فنجان های چینی چای میریزم میکند و شانه ای باال می
اندازد.
_اگه میخواین بیاین دیدن آسو بفرمایید ،منزل خودتونه ،اما
نمیخواد تو زحمت بیوفتین

E
O

_نه نخوردیم هنوز ولی زحمتتون میشه!

N

M
A

_در خدمتیم ،یا علی.

M

E
I
A

گوشی را با لب هایی جمع شده رو به باال سر جای خود
میگذارد.
_کی بود؟

Y
N

O
D

_مرجان خانوم.

@

_ما که االن صبحانه خوردیم! چرا دروغ...
نگاهش که به من می افتد تازه متوجه میشوم چه گافی داده
ام! خجالت زده لب میگزم و ادامه ی حرفم را میخورم ،رسم

بود برای تازه عروس و داماد صبحانه بیاورند! چه رسم
مضحکی !
دارم با خودم کلنجار میروم که شاهرخ رو به رویم می ایستد
و انگشتش را زیر چانه ام که از شرمندگی به سینه ام چسبیده
بود ،میگذارد .نگاه خجالت زده ام را وادار به باال آمدن و خیره

E
O

شدن در چشم هایش میکند.

N
عمق جانم نفوذ میکند وقتی چین های ریزی
نگاه تیره اش در
M
A
 Mمیبندد.
گوشه ی چشم هایش نقش
E
I
Aیخوام خودت رو در بند
_گفتم صبحونه نخوردیم چون نم
Y
Nفکر کنی الیق این
این رسومات مسخره بدونی و پیش خودت
O
تجمالت تازه عروس ها نیستی چون قبالً! D ...
@
ترسیده از ادامه ی جمله اش نگاهم گریزان میشود و او
سیبک گلویش باال و پایین میشود و کالفه حرفش را تغییر
میدهد.

_من به این رسم و رسومات مسخره اعتقادی ندارم و اگه
گفتم بیان به خاطر این بود که مردم عقلشون به چشم شونه،
این که میگم مردم ،فکر نکنی حرفشون دوزار برام ارزش داره
ها! نه...
انگشت شستش نوازش وار روی گونه ام را میسوزاند و مطمئن

E
O

بودم ردش تا ساعت ها گز گز میکند ،شبیه همان بوسه ای

N

که روی پیشانی ام گذاشته بود و هنوز حس میکردم جایش

M
A

گرم است و مرطوب.

M

E
I
 Aوسط یه چیزی کمه!
_فقط نمیخوام حس کنن این
نمیخوام تو باز با ترس از آبرو Y
کنارمNزندگی کنی ،گفتم
O
فرق داری!
صبحونه نخوردیم فکر نکنی با تازه عروس ها D
@
دستش پر شالم را لمس میکند و آن را درون مشتش مچاله

میکند و نگاهش بین شال و چشمهایم در نوسان است.

_درضمن دوست ندارم فکر کنی چون دیشب هیچ اتفاقی
بینمون نیافتاده پس هنوز همسرم نیستی ،محرمم نیستی و
باید بقچه پیچ جلو چشمم رژه بری!
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E
O

شالم را رها میکند ،نگاهی به میز می اندازد و من نفسم از

N
حبس آزاد میشود.
M
A

M

_این بند و بساط و زود جمعش کنیم وقتی اومدن نگن چقدر

E
I
هول بودیم که منتظرشون نموندیم.
A

Y
N

O
D

ساعتی بعد به اولین میهمان های این خانه ی نقلی که حاال

@

حس بهتری از حضور در آن داشتم ،چای تعارف میکنم.
روژان چایش را بلند میکند و با حسی کنجکاوانه به اتاق ها
سرک میکشد.

_آسو یه دوستی دارم پرده سرا داره ،میخوای یه روز بریم
برای خونه پرده سفارش بدیدی؟
موافقتم را اعالم میکنم و او به سمت انتهای راهرو میرود تا
حس فضولیش را ارضا کند.
خاله لبی از چایش تر میکند و حبه قند را کنج لپش نگه

E
میداردO .

N

M
A

_قبل از این که بیایم رفتیم به خونه بابات سر زدیم ،عمه

M

گالب پیش آقا صادق بود ،گفتم یه وقت نگران تنهایی بابات

E
I
 Aاینجا.
نباشی ،عمه گفت می مونه یه مدت
Y
N
_حالشون خوب بود؟
O

D

@

_خوب میشه کم کم ،نگران نباش دخترم ،یه که کم بگذره
زندگی و خوشبختی تو رو ببینه حالش خوب میشه مادر ،غصه
نخور ،باالخره مرد و غیرتش !

چادرش روی شانه هایش سر میخورد و کمی دیگر از چایش
می نوشد .شاهرخ در آشپزخانه مشغول خوردن دوباره ی
صبحانه بود .خاله صدایش را آرام تر میکند.
_خوبی دخترم؟ دیشب بد که بهت نگذشت؟
تلخندم را نمیتوانم نشانش ندهم و با نگاه نکته بینش پی به

E
O

همه چیز میبرد .آهی میکشد و خیاالت واهیش را بیرون فوت
میکند.

N

M
A

M

_آسو جان تو هم عین دختر خودم ،خودت میدونی که با

E
I
روژان برام فرقی نداری ،هر چیAمیگم به خاطر خودت و
Y
N
داشته باش ،فراموش
زندگیت مادر جون ،هوای زندگیت رو
O
Dشوهرت بده،
کن اون اتفاق رو مادرجون ،دلت رو به زندگیت و
@

اون بیچاره گناه که نکرده! مردِ ،هر چقدر هم که به روی
خودش نیاره ،باز یه نیازهایی داره که نمیتونی نادیده بگیری،
مگه چقدر میتونه از خودگذشتگی کنه؟ چقدر میتونه

نیازهاش رو سرکوب کنه؟ دوستت داشته و پات وایساده ،تو

هم پاش وایسا مادر ،روش غیرت داشته باش ،یه کم بی محلی
از طرفت ببینه سرد میشه ،یه ذره به خاطر زندگیت تالش
کن یه تکونی به خودت بده!
استکان خالی چایش را روی میز میگذارد و اخمی به لباس
های پوشیده ام میکند.

E
O

_چیه این لباسی که پوشیدی؟ مگه نامحرم توی خونت

N
Mگرفتی دورت بگردم؟ روژان یه آرایشگاه
وایساده که حجاب
A
گم بیاد دنبالت با هم برید یه کم به
خوب سراغ داره ،فردا میM
E
I
...
خودت برسی ،موهات رو رنگ کن
A
Y
 Nبا این کارها بیشتر
_خاله! من نمیتونم ...نمیتونم و نمیخوام
O
D
عذابش بدم!
@
_پس میدونی که عذاب میکشه؟! اگه دوست نداری از
دستش بدی باید بتونی دورت بگردم! با این نمی توانم نمی
توانم های تو  ،یهو دیدی ای دل غافل یکی دیگه قاپ شوهرت

رو دزدید ،اون وقت چی؟ باال بری پایین بیای اون دیگه
شوهراته! باید باهاش کنار بیای ،اونقدر با خودت تکرار کنی
که آویزه ی گوشت بشه ،تو که نمیخوای از دستش بدی مرد
به این خوبی رو؟ میدونی چقدر تالش کرد تا تو رو سر عقل
بیاره و با یه اشتباه ،زندگیت رو خراب تر نکنی؟

E
O
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M

_ازدواج لباس نیست که هر وقت خواستی راحت عوضش

E
I
بفهمه دخترش زندگیش رو
کنی ،تو که نمیخوای بابات
A
Y
اینجوری شروع کردی !
N
O
Dرا روی میز
روژان از راهرو بیرون می آید و لیوان چایش
@
میگذارد.

_اون اتاق که هنوز وسیله نداره! چی میخواین براش بخرین؟
برای اتاق بچه حرف نداره ،هم تم قشنگی داره و هم کمدی
که توش هست میشه یه عالمه عروسک گذاشت.
نگاهم شرمزده ام را به روژان میدهم ،آنقدر حواسم پرت حرف
های خاله بود که نفهمیدم سوالش چه بود! فقط برای خالی

E
O

نبودن عریضه سری به تایید تکان میدهم.

N
Mباعث میشود متعجب و سوالی نگاهش کنم
خنده ی ریز روژان
A
Mکند.
و او چشمکی حواله ام می
E
I
_اصال شنیدی چی گفتم؟
A
Y
N
شانه ای باال می اندازم.
O
D
_راستش رو بخوای نه!
@
_گفتم که اون اتاق ته راهرو جون میده واسه بچه هاتون...

خاله مرجان هم می خندد و من نمیدانم چرا بی هوا سرم به
سمت آشپزخانه میچرخد تا خیالم از نبود شاهرخ راحت
شود!
بعد از آن نفس حرصی ام را بیرون میدهم و چشم غره ای به
روژان می روم.

E
O

_زهرمار تا شرف منو به باد ندی ول کن نیستی؟ !

N

M
A

_کوتاه بیا عزیزم ،شل کن خودت رو ،چیه گارد میگیری انگار

دختر دوازده ساله ای؟ !M

E
I
A

نفسم از بهت کالمش میگیرد ،چقدر بی حیا شده بود از وقتی
ازدواج کرده بود!

Y
N

_بهت گفته بودم خیلی بیشعوری؟!

O
D

@

سیب سرخی از روی میوه ها برمیدارد ،بازیگوشانه آن را باال
میندازد و دوباره در مشتش میگیرد.
_اره ،با االن شد هزار و یکمین بار...

گاز بزرگی از سیبش میگیرد و با دهان پر ادامه میدهد.
_آرزو اومده بود رستوران ،یک قشقرقی راه انداخته بود اون
سرش نا پیدا...
_چی میگفت؟ چی میخواست؟
_معلوم بود از شاهرخ شکاره! نمیدونم چش بود ولی ادعای

E
O
راث میکرد ،به نظرم واسه شاهرخ دندون تیز کرده
ارث و می
N
 Mازدواج کرده کولی بازی در میاره.
بود حاال که فهمیده
A
حیرت زده لبم را زیر M
یگیرم.
م
دندان
E
I
A
_خدای من!
Y
N
O
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_فکر میکرده چون شاهرخ نمیذاره با اون مرده چیه
اسمش؟

کمی فکر میکند و انگار چیز مهمی به یادش میآید ،بشکنی
در هوا میزند.
_خسرو ،ازدواج کنه ،حتما خودش خاطرش رو میخواد! حاال
که فهمیده قالبش گیر نکرده میخواد طلب ارث کنه.
دور چشم هایش چین میخورد و خبیثانه لب میزند.

E
 Oمیزنم اون کسی که به سودابه خانم و عمو صادق
_من حدس
N
 Mافتاده حرف زده ،همین خود عفریتشه !
از اتفاقی که برای تو
A
من با رنگی پریده خیرهM
لب هایش میشوم و خاله هین
ی
E
I
A
بلندی میکشد.
Y
N
_هین ...اون زلیل مرده از کجا شنیده؟! کیOبهش گفته؟
D
@را از من
روژان مردد میشود و به لکنت می افتد و نگاهش
میگیرد و با لحنی نادم جواب میدهد.
_یادمه یه روز توی کافه با شاهرخ داشتیم درمورد تو حرف
میزدیم ،سعید پایین بود ،وقتی اومد باال به شاهرخ گفت آرزو

خانم اومده بود کافه ،ندیدیش؟ باال نیومد؟ اونم گفت نه! واقعا
تا زمانی که اونجا بودیم کسی نیومد باال ...اما...
با بیرون آمدن شاهرخ از آشپزخانه سکوت میکند و من را با
وحشتی که در دلم ریخته بود تنها میگذارد .
دیگر متوجه نمیشوم خاله و روژان چه میگویند و چه

E
O

میشنوند .فقط زمانی که خاله مرجان جلوی در صورتم را

N
گوشم پچ پچک میکند ،متوجه خداحافظی
میبوسد و بیخ
M
شأن میشومA .
M
E
I
دخترم.
_مراقب خودت و زندگیت باش
A
Y
 Oهوا به عقب
 Nبی
وقتی در پشت سرشان بسته میشود،
D
@ برخورد
برمیگردم و به شاهرخ که درست پشت سرم بود
میکنم .آنقدر حواس پرت بودم که بینی ام به سینه ی محکم
و عضالنیش برخورد میکند و از درد اشک در چشم هایم جمع
میشود.

آخ غلیظی میگویم که نگران بازوهایم را در مشت میگیرد و
سرم را از سینه اش جدا میکند .نگاه ترسیده اش را به چشم
های نمناکم میکوبد.
_حواست کجاست آسو؟ خوبی؟
با این که دردی بدی در بینی ام پیچیده بود سری تکان

E
O

میدهم و حرصی مشتی به سینه اش میکوبم.

N

M
A

_آی ...سینه که نیست ستونه ،دیواره ،بِتن!

M

E
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A

چشم هایش میخندد و ابرویی باال می اندازد .چشم هایم به
سوزش افتاده بود ،از حلقه ی اشکی که درون تیله هایم

Y
N

O
D

میلرزد ،هم خنده اش میگیرد و هم چشم هایش شیطنت
عجیبی در آن برق میزد.

@

دستش را پشت سرم قرار میدهد و سرم را روی سینه اش
میگذارد .صدایش عصاره ای از شیطنت نگاهش داشت.

_خوبت شد نازک نارنجی ،دیگه باید به این ضربه ها عادت
کنی !
دست دیگرش با جسارت پشت کمرم مینشیند و عضالت تنم
منقبض میشود .صدای ضربان قلبش باعث میشوند سرم بی
اختیار و کنجکاوانه بیشتر به سینه اش بچسبانم تا بهتر تپش

E
O

های قلبش در گوش جانم بنشیند .

N

M
A

M

_بعضی وقت ها خوبه که با سر بری تو دیوار و بعد پس لرزه

E
I
هم تو سر عقل میای با اون
اش در و دیوار دلت رو تکون بده،
A
Y
N
ضربه...
O
D
@ و نفس
نوازش دستش از روی تونیک بهاره ام باالتر می آید
های من یک در میان اجازه ی دم و بازدم پیدا میکند .سرش
جایی حوالی گردنم راه پیدا میکند و هرم نفس هایش تمام

دغدغه های ذهنی ام را زیر و رو میکند .گم میکنم راه عقل
و منطقم را و پیراهنش درون دستم چنگ میشود .
_هم چهار ستون این دیوار محکم تر میشه و ضد ضربه! دیگه
هر برخوردی ستونش و نمی لرزونه ،فقط یه ضربه ی قوی و
کاری میتونه اون رو از جاش تکون میده.

E
O

روی نبض گردنم لب میزند و من باال رفتن ضربان قلب و

N
هشدار میدهد از این امنیت فاصله بگیرم.
گرمای احساسم
M
A
M
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A
Y
 Oسینه اش قرار
با صورتی گلگون شده و شرمگین دستمNروی
D
@ و پایین
میگیرد ،همان جایی که داشت سنگین و نفس گیر باال
میشد و مرا سحر و جادو میکرد تا بیشتر با عقل و منطق ام
بجنگم و در آن خلسه به اندازه ی یک آه بیشتر بمانم!

فشاری به سینه اش میدهم تا به خود بیاید و دستش از بند
پهلویم که داشت میان پنجه هایش حریصانه فشرده میشد،
آزاد شود.
لبهایش پوست گردنم را به گزگز میاندازد ،همان جایی که
شاهرگ خوانده میشد و نبضش خون را با شدت بیشتری پمپاژ

E
O

میکرد و داغیش از قرص صورتم بیرون میزد.

N
Mکه جان را از تنم بیرون میکشد ،ناگهانی
بعد از آن بوسه ای
A
Mی اتالف وقت و بی توجه به حال
رهایم میکند و بدون ذره ا
E
I
طوفانی سمت در هجوم می
زار و نزار من با گام هایی بلند و
A
Y
آورد .
N
O
Dدی به سلول
صدای کوبیدن در به هم باعث میشود شوک شدی
@
های سست و کرختم وارد شود و تقریبا از جای خود باال بپرند
و دوباره به جریان بیوفتند.

نمیدانم چطور خودم را به اولین کاناپه ی کرم رنگ پیش
پایم میرسانم و روی آن آوار میشوم.
لرز بدی به سلول های تنم وارد شده بود و از ترس بود یا
هیجان و استرس نمیدانم ،فقط می دانم آن رعشه ای که به
جانم افتاده بود باعث میشد ،شبیه یک جنین در خود مچاله

E
O

شوم و در حالی که پاهایم را در بغل میگیرم روی کاناپه دراز
بکشم.

N

M
A

M

زمان زیادی به همان حالت کز کرده در خودم به تیک و تاک

E
I
ذهن خسته ام به رد لبهای
عقربه های ساعت گوش میدهم و
A
Nمشغول میشود.
پر تحکمی که روی شاهرگم حس میYشد،
O
خسته از این همه فکر که مغزم را انگار تکان D
داده بود ،از جا
@
بلند میشوم و خودم را مشغول رسیدگی به خانه میکنم،

هنوز لیوان های چای و میوه ها روی میز بودند و میز صبحانه
دست نخورده باقی مانده بود.

ظروف خالی را پر سر و صدا درون سینک میریزم بلکه صدای
حرف هایی که شاهرخ ساعتی پیش در گوشم زده بود ،در
سرم خاموش شود.
پس از اینکه دستمال نم داری را روی میز و کابینت های تمیز
و گازی که هیچ نیازی به گردگیری نداشت میکشم ،پای

E
O

سینک ظرفشویی می ایستم و مشغول شستن ظروف کثیف
میشوم.

N

M
A

M
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E
I
A

Y
Nزنم ،ضربات پی در
نفس نفس زنان به کیسه بوکس ضربه می
O
پی و بی وقفه که باعث میشد عرق از شقیقه هایD
م راه بگیرد و
@
کالفه آن ها را با کنار بازوی برهنه ام پاک کنم .بدون پوشیدن
لباس مخصوص با یک رکابی مشکی رو به روی یکی از کیسه
بوکس های باشگاه سجاد ایستاده بودم و پاهایی که به عرض
شانه ها باز بود و مشت هایی که پر خشونت روی کیسه بوکس

کوبیده میشد و افکاری که هر بار مشت های گره کرده ام را
محکم تر از قبل میکرد.
نمیدانم چطور پس از ساعت ها پرسه زدن و فکر کردن و به
نتیجه نرسیدن ،خودم را جلوی این باشگاه یافته بودم.
هیچ چیز به اندازه ی این کیسه ی مشکی رنگ نمی توانست

E
O

در مقابل خشمی که هر روز شعله هایش بیشتر از روز قبل در

N
Mخشمم را کنترل کند.
تنم زبانه میکشید،
A
Mکیسه بینوا وارد میشد ،روی تن و
انگار هر مشتی که به این
E
I
بدن آن بی ناموس ها فرود می آمدAکه هر بار مشتم با خشونت
Y
Nشدت بیشتری در
بیشتری رویش کوبیده میشد و خون با
O
رگ هایم قل میزد و جوش و خروش میکردD.
@
صدای موزیک هم نمیتوانست جلوی افکار خشونت بارم را
بگیرد ،وقتی به دردی که آسو کشیده بود فکر میکردم ،از
خودم و مردانگیم بیزار میشدم ،چطور میتوانستم حال و

روزش را ببینم و دم نزنم؟ چطور میتوانستم سکوت کنم و
اجازه دهم مشتی بی شرافت راست راست توی خیابان ها ول
بچرخند و به ناموس مردم رحم نکنند؟ چگونه میتوانستم
کاله بی غیرتی روی سرم بگذارم و این مُهر بی ناموسی را روی
پیشانیم تحمل کنم؟

E
O

نفس هایم به شماره می افتد و مشت هایم سست و بی جان

N

میشود وقتی یاد مظلومیت آبی های زالل آسو می افتم.

M
A

M

از این که از او انتظار رفتاری گرم و محبت آمیز دارم از خودم

E
I
دنش هر بار دل زبان نفهمم
شرمنده میشوم ،از این که با دی
A
Nید!
Yی آ
نمی تواند خوددار باشد از خودم بدم م
O
صبح که از خانه بیرون زده بودم از دست D
رفتارهای ترسیده
@
ی آسو نسبت به خودم عصبی بودم ،از این که تنش میان

بازوهایم به لرزه می افتاد از خودم و او و زمین و زمان عاصی
بودم ،اما حاال که خشمم فروکش کرده بود ،میتوانستم به او

حق دهم که از هر مردی بیزار باشد ،حتی اگر آن مرد ،منه
بی غیرت باشد!
صدای کوروش از پشت سر باعث میشود نفس بریده و عرق
ریزان سرم به سمتش کج شود.
_فکر میکردم حداقل تا یه ماه دیگه اینورا آفتابی نشی

E
داداش؟! O

N

M
A

پوزخندی به خیاالت واهیش میزنم و دست از سر آن کیسه

بوکس بیچاره برمیدارمM.
_دلت خوشه رفیق!
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D

نگاه گنگش را به چشم هایم میدوزد و دستکش ها را از دستم

@

خارج میکنم و به سمت سالنی که مخصوص دوش گرفتن
بود میروم ،همراه با ساک کوچکی که در دست داشت پشت
سرم می آید.
_چی شده؟ هنوز هیچی نشده زدید به تیپ و تاپ هم؟ !

روی پاشنه ی پا به سمتش برمیگردم و در صورتش براق
میشوم.
_کی همچین زری زده ؟
چانه باال میاندازد.
_قیافت داد میزنه!

E
O

N

چین های روی پیشانیم عمیق تر میشود و دوباره به راهم

M
A

ادامه میدهم و از میان دم و دستگاه های بدنساری عبور
میکنم.

M

IE

A
_غلط کرده از این گوه ها بخوره ! Y

N
O

_دیدم چطوری مشت میزدی به اون کیسه ،سجاد گفت

D

@

وقتی اومدی یه راست رفتی سر وقت اون کیسه بوکس ،بدون
اینکه گرم کنی! نیم ساعته دارم نگاهت میکنم ،چرا نمیگی
چی شده؟ اگه با زنت دعوات نشده پس حتما با یکی دیگه
شاخ تو شاخ شدی!

_بی خیال کوروش.
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_یعنی ببندم دهنم رو دیگه؟ وقتی اینجوری میگی ،بی
خیال ،یعنی یه کالمه دیگه بگم فک ،مک و میاری پایین

E
دیگه! O

N

M
A

_آ ...قربون آدم چیز فهم.

M
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I
A

_خیلی خب ،حاال که تا اینجا اومدی ،دوش بگیر یه توک پا
بریم یه جایی.
_کجا؟

Y
N

O
D

@

_بابای عسل ،همون دختر کوچولوی مو فرفری که عینهو
عسل شیرین زبونی میکنه ،برگشته سراغ دخترش ،حاجی
گفت بریم یه تحقیق راجع بهش بکنیم ،میگن قبال اعتیاد
داشته و توانایی سرپرستی نداشته ،اما االن مدتی هست که از

کمپ بیرون اومده و میخواد دخترش رو ببره پیش خودش،
سابقه داره ،حاجی گفت چشمش از اون آدم آب نمیخوره اما
برای رضای خدا هم که شده باید یه تحقیق درست و حسابی
انجام بدیم ،اگه واقعا پاکه و میتونه از پس زندگی اون طفلک
بر بیاد ،با کمک خیرین محل دستش رو جایی بند میکنیم تا

E
O

هم اون بچه سر و سامون بگیره هم این پدر بتونه برگرده به
زندگیش.

N

M
A

_مگه واسه این کار آدم ندارن که به تو گفته؟ بهزیستی باید

M

این کار رو انجام بده!
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_چه میدونم ،خواستم خودی نشون بدم ،قمپوز اومدم ،گفتم
هر کمکی باشه داوطلبی انجام میدم.

O
D

@

نگاه عاقل اندر صفیه به او می اندازم و تای ابرویم باال میرود.
_دست به خیر شدی حاجی! خبریه؟
خنده ای میکند و مرا به سمت سالن هل میدهد.

_نه ،چه خبری! برو دوش بگیر ،منم یه کم دمبل بزنم بریم.
وقتی زیر یکی از دوش های باشگاه قرار میگیرم ،قطرات
خنک آب روی سر و صورتم با فشار زیاد میریزد و شعله های
سرکش آتشی که میان سینه ام گزگز میکرد را فرو کش
میکند.

E
O

دقایقی بعد پشت فرمان ماشین در حالی که آرام گرفته بودم،

N
 Mکوروش داده بود حرکت میکنیم.
به سمت آدرسی که
A
M
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A
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N
درون قفل در کلید
تقریباً ساعت از نیمه شب گذشته بود که
O
D
آن مردی
می اندازم و آرام وارد خانه میشوم ،پیدا کردن آتو از@
که کوروش میگفت کار سختی بود ،تقریباً از همه ی اهالی
آن محل سراغش را گرفته بودیم اما هیچ کس او را
نمیشناخت ،گویا تازه وارد آن محل شده بود و تحقیق ما

چندان راه به جایی نمیبرد .این مورد یا از زرنگیش بود یا این
که واقعا میخواست سالم زندگی کند ،اما باز هم نمیشد به
طور کامل به او اعتماد میکردیم ،به خاطر همین چند ساعتی
او را تعقیب کرده بودیم و چیزی دستگیرمان نشد و تا این
وقت از شب تقریبا االف شده بودیم.

E
O

چراغ ها خاموش بود و به خاطر این که آسو را بیدار نکنم با

N

کمترین صدای ممکن ،به آشپزخانه میروم ،دسته کلید را

M
A

روی اپن میگذارم و یک راست سمت قابلمه ای که روی اجاق

M
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گاز گذاشته بود میروم ،سرش را برمیدارم و با دیدن

Y
N

محتویات آن با تحسین ابرویی باال می اندازم و آب دهانم را
پر سر و صدا فرو میدهم.

O
D

@
بشقابی از پلو هویج درون قابلمه برای خودم پر میکنم روی
میز میگذارم قاشق و چنگال هم از کشو کابینت در می آورم
که با صدای هین ترسیده ی آسو از پشت اپن به عقب
برمیگردم.

_سالم ،بیدارت کردم؟!
هول کرده بود و دستش را روی قلبش گذاشته بود .چراغ
آشپزخانه را روشن میکنم و خانه روشن میشود و بهتر چهره
ی ترسیده و مکدرش را میتوانستم ببینم.
_حضرت عباسی نمیخواستم بیدارت کنم.

E
O
مملو از دلخوری و ترس و وحشت بود.
صدایش
N
Aی بیدارم کنی!
Mبخوا
_خواب نبودم که
M
عقب Iگرد میکند ،نمیدانستم از
نگاه دلخورش را میگیرد و E
Yحتی جواب سالمم را
چه چیزی این همه ناراحت استAکه
N
نمیدهد ،با این فکر که شاید آن بوسه...
O
D
@
_آسو؟
سر جای خود می ماند اما نگاهم نمیکند.

قاشق و چنگال را روی میز رها میکنم و از آشپزخانه بیرون
میروم ،رو به رویش که میایستم ،نگاهش را به زمین
میدوزد.
_از من ناراحتی؟
کلمه ی “نه” را چنان با غیض میگوید که از هزار “آره” بدتر

E
O

است ،قبل از اینکه عزم رفتن کند ،فورا بازویش را میگیرم و

N
نگهش میدارم.
سر جای خود
M
A
_اگه به خاطر اون اتفاقM
صبح ...
E
I
Aره به چشم هایش کلمات
نگاه متعجبش باال می آید و من خی
Y
N
چون عذرخواهی
!
را گم میکنم ،نمی توانم بگویم ببخشید
O
D
ابلهانه ای
برای کاری که از ته قلبم تکرارش را میخواستم کار@
بود!
_میدونم از چی ناراحتی ،شاید حق داری ،چون بهت قول
داده بودم که...

سکوتم را که میبیند ،اخم هایش بیشتر در هم فرو میرود و
صدایش رگه هایی از بغض دارد.
_ساعت رو دیدی؟!
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E
 Oجمله ی بغض دارش گرم میشود ،نازک نارنجی
ته دلم از این
N
M
بود؟! تای ابروی راستم با لذت باال میرود و
من نگران شده
A
Mشود.
گره ابروهایم از هم باز می
E
I
A
!
_یعنی باید باور کنم نگرانم شدی؟
Y
N
 Oدور نمی ماند،
لرزش مردمک زالل چشمهایش از چشم هایم
D
@
اما خودش را از تک و تا نمیاندازد.
_من از تنهایی میترسم ،میتونستی خبر بدی تا برم خونه

بابام!

_خوبه حداقل یکی از فواید این ترس ها شدن دلتنگی واسه
من! به همینم قانعم حضرت عباسی.
چشمکی حواله ی صورت متحیرش میکنم ،از کودکی اذیت
کردنش برایم خواستنی بود.
_واسه شروع خوبه!

E
 Oبه قاعده ی توپ پینگ پنگ گرد میشود و لب
چشم هایش
N
Mبسته میشود تا چیزی بگوید و یا اعتراضی
هایش چند بار باز و
A
کند اما انگار آچمز شدهM
بود .چقدر دلم تنگ زبان تند و تیز و
E
I
حرص خوردن های قشنگش بود.
A
Y
N
_شام خوردی؟
O
D
_نه.
@
_یعنی تا این حد دوری من اذیتت کرده که شام هم از گلوت
پایین نمیره! ای بابا ،کاش حداقل زنگ میزدی!

دست خودم نیست که لبخندم هر لحظه عمیق تر میشد از
دیدن صورت حرصی که رنگ به رنگ میشد و چشم هایی
که شبیه گربه ی وحشی آماده ی پنجول کشیدن است.
_زنگ زدم موبایل اعالحضرت رو اپن مونده بود!
بی اختیار لب میزند و من اعترافش را در لحظه شکار میکنم.

E
 Oکردی دلت برام تنگ شده بود !
_پس قبول
N
M
_نه خیر ،منA ...
M
شود.
اجازه نمیدهم جمله اش کاملE
I
A
Y
_بریم شام بخوریم
N
O
Dبرم ،یکی از
مچ دستش را میگیرم و با خود به آشپزخانه می
@
صندلی ها را برایش بیرون میکشم و او با ابروهای درهم،
غیض میکند.
_من گرسنه نیستم.

_اگه کمتر حرص بخوری ،قول میدم جای چند تا لقمه رو
داشته باشی!
غذای خودم را جلوی او میگذارم و برای خودم بشقاب دیگری
پر میکنم و رو به رویش مینشینم ،شروع به خوردن میکنم
اما او همچنان در سکوت با غذایش بازی میکند ،حتی یک

E
O

دانه برنج به دهان نمیگذاشت.

N
Mبرمیگردانم و صدایش میکنم.
قاشق را به بشقاب
A
M
_آسو…
E
I
A
نگاهم میکند.
سرش را باال می آورد و سوالی
Y
N
_چرا نمیخوری؟
O
D
@
_گفتم که میل ندارم.
میخواهد از جا بلند شود که دست روی دستش میگذارم.
تکیه از صندلی میگیرم و کالفه پوفی میکنم .هنوز از دستم
دلخور بود ،حق هم داشت.

_ببخشید که نگرانت کردم ،سهل انگاری از من بود ،شاید
هنوز عادت نکردم به تاهل و یادم میره یه نفر توی خونه فقط
منتظر منه تا از راه برسم و با هم شام بخوریم ،یه کم زمان
میبره تا هر دو مون به هم عادت کنیم و مسئولیت پذیر باشیم
در قبال این زندگی نو پایی که کجدار بنا شده ،اما باز هم من

E
O

خودم خواستمش و هیچ گله ای نیست.

N

میخواهد انگشت هایش را از زیر دستم بیرون بکشد ،لرزش

M
A

انگشت هایش را زیر دستم حس میکنم و بیشتر درون مشتم

M

فشارشان میدهم.

E
I
A

Y
N

_حق با تو بود من هر جایی هم که بودم و هر کار مهمی که

O
داشته باشم ،باید حداقل به تو خبر میدادم D .

@

در سکوت نگاه میکند ،نگاهی که به هر جایی گریز میزد اال
چشم های من.

انگشت شستم را کنج لبم میکشم ،حرف زدن گر چه سخت
بود اما آرامش بعدش را دوست داشتم.
_راستش اونقدر امروز برام سخت گذشت که کنترلش از
دستم خارج شده بودم ،یه کم باید با خودم تنها میشدم و یه
چیزایی رو برای خودم روشن میکردم ،باید یه کم قول و قراری

E
O

که بینمون بود رو برای خودم مرور میکردم و گوش خودم رو

N

می پیچوندم تا دیگه غلط اضافی نکنه ،میخوام بگم امروز تمام

M
A

تالشم رو کردم به خودم حالی کنم پام و سمت حریمت کج

M

E
I
A

نذارم که اگه کج شد خودم قلم جفت پاهام رو خورد میکنم،

Y
N

اما این دله صاحب مرده اس که کج میره و زورگویی حالیش

O
D

نیست ،حرف حساب ،شرط و شروط ،قول و قرار حالیش
نیست...

@

سرمای عجیبی از انگشت هایش به دستم سرایت میکند .انگار
یخ زده بود ،صورتش هم هر لحظه به یک رنگ تغییر حالت

میداد و این اصال نشانه ی خوبی نبود .این تنش ها ،ترس ها
و استرس هایش نسبت به من دیوانه کننده بود.
_میخوام بگم دلم حکمش با توئه ،هر جا خواستی ،هر جا کم
آوردی ،هر جا دیدی زر مفت میزنه ،بزن بشکن ،مال خودته،
از بچگی شیش دونگ زدم به نامت ،خواستی بکن از بیخ و بن

E
O

بردار ،اما با سکوتت عذابم نده.

N
Mیکنم و او انگشت های یخ زده اش را با
فشار دستم را کم م
A
کشد.
یک نفس لرزان پس میM
E
I
_غذات رو بخور.
A
Y
این را میگوید و از آشپزخانه خارج میN
Oمیدانستم دارد
شود.
D
@غلبه کند
جان میکند تا به ترس هایش نسبت به احساس من
اما این حرکات مضطربش گواه حال آشفته اش بود.

غذا را دست نخورده به قابلمه برمیگردانم ،در یخچال را باز
میکنم و شیشه آب را بیرون می آورم و یک نفس و الجرعه
سر میکشم.
خنکای آب هم نمیتوانست آتش دلم را ذره ای خاموش کند،
از آشپزخانه بیرون میزنم .در بسته ی اتاق خواب نشان میداد

E
O

که امشب را باید روی کاناپه با همین لباس های کثیف سر
کنم .

N

M
A

M

ناچار دکمه های پیراهنم را باز میکنم و آن را روی کاناپه می

E
I
Aشوم .
اندازم و خود روی آن یکی آوار می
Y
N
گذارم و سعی میکنم
ساعدم را روی چشم های خسته ام می
O
Dراحتی را در
بخوابم .ما خوابیدن روی کاناپه برایم اصال خواب
@
چنته نداشت.

کالفه از روی کاناپه ای که جای تکان خوردن هم نداشت و
نصف هیکلم را هم در بر نمیگرفت پایین می آیم و یکی از

بالشتک ها را روی زمین میگذارم و همانجا وسط مبل ها دراز
میکشم.
تا صبح از این پهلو به آن پهلو میشوم ،باید زودتر فکری برای
اتاق انتهای راهرو میکردم ،حداقل اینطور مجبور نبودم روی
زمین سفت و سخت بخوابم.

E
O

کلید را درون قفل می چرخانم و کیسه های خرید را از روی

N
Mوارد خانه که میشوم نگاهم به دنبال آسو
زمین بلند میکنم.
A
Mمیکند .با پشت پا در را میبندم و
همه جای خانه را جستجو
E
I
جلو تر میروم.
A
Y
N
_آسو خانوم؟ خوابی هنوز؟
O
D
@ باال می
خبری از او در هال و آشپزخانه نبود .متعجب ابرویی
اندازم و میوه ها را روی اپن میگذارم ،دسته کلید و موبایل را

هم کنارشان قرار میدهم .بوی نان بربری تازه از تنور بیرون

آمده هوس انگیز بود و تکه ای از آن را جدا میکنم و در حالی
که به سمت راهرو اتاق ها میروم آن را می جوم.
با شنیدن صدای دوش آب متوجه حضور او در حمام میشوم
و راهم را به سمت اتاق خواب مشترکمان ادامه میدهم.
درحالی که از طعم نان لذت میبرم ،دکمه های پیراهنم را باز

E
O

میکنم و آن را از تنم بیرون می آورم ،در کمد لباس ها را که

N
بسته شدن در حمام میشوم ،سرم را درون
باز میکنم متوجه
M
A
شرت هایی که داشتم ،سفید را انتخاب
کمد میبرم و از میان تی M
E
I
Aکه با هین ترسیده ی آسو
میکنم هنوز در کمد را نبسته بودم
سریع از پشت کمد بیرون می آیم و Y
Nروی او که پوشیده
نگاهم
O
.D
در حوله ای وسط اتاق خشکش زده بود ،می افتد
@
نگاهم روی ساق پاهای برهنه اش گذری میکند و سیبک

گلویم باال و پایین میشود .چشم هایم را خیلی زود از آن
پاهای خوش تراش میگیرم .سعی میکنم عادی رفتار کنم،
اگر چه صدایم کمی بم شده بود.

_چرا خشکت زده بچه؟ !
فشاری که مشت هایش روی گره حوله ی درون دستش
میدهد ،از نگاهم دور نمیماند .نفس هایم کشدار و کالفه
بیرون می آید.
تیشرتی که درون دستم بود را باز میکنم و تالش میکنم

E
O

حواسم پی کار خودم باشد ،هر چند که دمای بدنم هر لحظه

N
دارد باالتر میرود.
M
A

M

_عمو صادق زنگ زد ،ناهار دعوتیم اونجا ،گفت بهت بگم ناهار

درست نکنی...

E
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N

O
D

همین چند کلمه را با زور حین پوشیدن تیشرت زر میزنم و

@

سرم وقتی از میان تیشرت باال می آید نگاه المصبم شبیه
تیری که از کمان بیرون میجهد سمت او کشیده میشود،
اویی که معذب هی دو سمت حوله را به هم وصل و پینه

میکند و هی تن بلورینش پیش چشم های ندید بدید من
بیشتر نمایان میشود .
چه مرگم شده بود که با پوشیدن تیشرت احساس خفگی و
گرمای شدید میکردم؟ اصال چرا باید نگاهم را میگرفتم؟ مگر
نه این که او زن شرعی و قانونی من بود و نگاه کردن به او

E
O

هیچ عیب و ایرادی نداشت؟ چرا باید طوری رفتار میکردم که

N

آسو به نسبت بینمان شک و گمان غیرمنطقی کند و پیش

M
A

خودش فلسفه های بی خط و ربطی را طول و تفسیر کند؟

M

E
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چرا داشتم به او کمک میکردم تا هر روز بیشتر از من دوری
کند؟

Y
N

O
قرار بود تا کی به ترس های او دامن بزنم وDبه رابطه ی
مضحکی که خواسته بود پیش ببرد ادامه دهم! @

این افکار به پاهایم جرات نزدیک شدن به او را میدهد ،قدمی
به سمتش میروم و او مشتش بیشتر دور حوله فشرده

میشود .سعی میکنم به حال مزخرفی که گریبانم را گرفته
بود مسلط شوم و کمی شیطنت چاشنی رفتارم کنم.
_میخوای تا کی اونجا یه لنگه پا وایستی؟ مگه جن دیدی
دخترم؟
نمیخواستم او را بترسانم .فقط باید اندکی نسبت مان را

E
O

یادآوری اش میکردم.

N

M
A

_انقدر که تو از شوهرت میترسی ،مردم از دراکوال نمی

M

ترسن! چیکارت کردم آخه نازک نارنجی؟

E
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بی توجه به نگاه درمانده اش در کمد لباس هایش را باز
میکنم.

Y
N

O
D

@

با این که نمی توانستم از پشت سر ببینمش اما مطمئن بودم
گونه هایش هر لحظه رنگ به رنگ میشد.
_جٓل الخالق !...آدم از دیدن شوهرش توی اتاق خواب زهره
ترک میشه آسو خانوم؟!

میان لباس های آویزان شده اندکی تأمل میکنم .متفکر دستی
به چانه ام میکشم ،این لباس ها که مناسب خانه نبودند!
بیشتر برای بیرون از خانه به درد میخوردند !
پای کمد خم میشوم و دستم سمت کشو میرود که باالخره
صدای حیرت زده و شرمگینش را میشنوم.

E
O

_چیکار میکنی شاهرخ؟! برو بیرون لطفاً ،دست به کمد من
نزن!

N

M
A

M

لبخندی از این که باالخره به حرف آمده بود و نطقش باز شده

E
I
بود ،روی لب هایم می نشیندA .
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N
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D

_کار خاصی نمیکنم ،میخوام برات لباس بیارم ،تو که

@

خشکت زده! اینطور که از وجناتت مشخصه باید خودمم تنت
کنم.
صدایش حرصی میشود و تن آن باالتر از قبل میرود.

_خودم برمیدارم ،اگه کاری نداری برو بیرون خواهش
میکنم ،چالق که نیستم!
از گوشه ی چشم نگاهش میکنم ،بیشتر از این که بترسد
حرصش گرفته بود و این ترغیبم میکرد بیشتر سر به سرش
بگذارم.

E
O

_میخوام خودم برای خانومم لباس انتخاب کنم ،مشکلیه؟

N

M
A

دیگر مالحظه نمیکنم و با یک حرکت

M
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کشو را بیرون میکشم و صدای هین بلندی که میکشد از
شرم و خجالتش بود و من جلوی خنده ی بلندم را
نمیتوانستم بگیرم .

Y
N

O
D

@

_خدایی برعکس کمد باالیی ،اینجا رنگ های قابل قبولی
پیدا میشه.
سیبک گلویم از تصور رنگ قرمز در تنش ،سخت تکان
میخورد .

هنوز نگاهم خیره ی لباس زیرها ست و در انتخاب بین رنگ
قرمز و صورتی مانده بودم که کنارم زانو میزند و در کشو را
محکم به هم میکوبد.
_چیکار میکنی شاهرخ؟ بلند شو ببینم ،تو قول دادی کار به
کار من نداشته باشی!

E
O

_الن هم کاریت ندارم ،فقط میخواستم کمک کنم از میخ
آزاد شی!

N

M
A

M

حواسش از یقه ی باز حوله پرت میشود و نگاه افسار گسیخته

E
I
Aیکند ،زنم بود دیگر! این
ی من همان درز باز حوله را شکار م
Y
 Nباید با جان کندن
حق را چه کسی از من سلب کرده بود که
O
 Dروز از عمرم
از او نگاه بگیرم؟ کاش میفهمیدم ...کاش اگر یک
@

باقی مانده باشد جواب این سوال را میگرفتم ،آن وقت همان
یک روز قیامتی به پا میکردم آن سرش ناپیدا!

رد نگاهم را دنبال میکند و دستش را به یقه ی حوله بند
میکند و صورتش خون میکشد .انگشت هایش چنان فشرده
میشود که رنگشان به سفیدی میزند.
_برو ...لطفاً.
بوی گل های یاسش مستم کرده بود ،تره ای از موهای

E
O

نمناکش روی صورتش ریخته بود و نگاه زاللش پر از خواهش

و التماس بودN.
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M

دیگر داشتم بی احتیاطی میکردم ،هیچ دلم نمیخواست

E
I
دوباره آن حالت های هیستریک وAوحشت زده را از او ببینم.
Y
N
سری تکان میدهم.
O
D
_میرم ،اما یه شرط دارم.
@

سوالی نگاهم میکند ،در این لحظه هر شرطی را قبول میکرد
و هیچ دلم نمیخواست نسبت به من بی اعتماد شود.
_به من اندازه ی یه ارزن اعتماد کن ،بد نمیبینی.

رنگ طوفانی نگاهش آرام میشود و به سختی باشه ی آرامی
زمزمه میکند.
نوک بینی اش را با شیطنت میان دو انگشت میکشم.
_حاال شدی یه دختر حرف گوش کن.
_شاهرخ!

E
O

N

با این کار جیغش را در می آورم و فورا از جا بلند میشوم.

M
Aز نبود ،میدانستم از پس دلم بر نمی
بیشتر از این ماندم جای
M
آیم.
E
I
A
 Yدوباره نگاهم به عقب
وقتی داشتم در را پشت سرم میبستم،
N
O
برمیگردم چشمک ریزی حواله اش میکنمD .
@
_راستی نمیخوای رنگ مورد سلیقه ی شوهرت رو بدونی؟

به آنی صورتش شبیه لبو سرخ میشود و جیغ میزند ،دستش
سمت گلدان مینیاتوری روی میز آرایش میرود و من قبل از
اینکه گلدان فلک زده را به سمتم پرتاب کند با خنده ای از
ته دل در را فورا به هم میکوبم.
از پشت در صدای حرص خوردنش را میشنوم.

E
O

_بی حیا...

N

M
A

به سمت کاناپه میروم و کنترل تلویزیون را از روی میز

M

برمیدارم و شبکه ها را باال و پایین میکنم ،شاید حواسم از

E
I
آن سوی دیوار منحرف شودA .

Y
N

O
D

دقایقی خودم را با شبکه های تلویزیونی سرگرم میکنم ،بیرون

@

آمدنش از اتاق دیگر زیادی طول میکشد ،کالفه میشوم و
صدایش میکنم.
_آسو نمیخوای یه چایی به ما بدی؟
جوابی نمیشنوم ،کنترل را روی کاناپه می اندازم.

_کجایی؟ نکنه هنوز نپوشیدی؟ بیام کمک؟
فورا صدای باز شدن در اتاق خواب می آید و لب هایم رو به
باال کش می آیند .
_اومدم ،اومدم...
هول و دستپاچه شال را روی موهای باز شده اش می اندازد.

E
لبخندم راOجمع میکنم و سری به افسوس تکان میدهم و
N
M
راستم را روی پای چپ قرار میدهم.
تکیه به مبل پای
A
MیE،بپا نخوری زمین!
_حاال چرا انقدر هول کرد
I
AردYو پشت چشمی نازک
کمی خودش را شق و رق میگی
N
میکند.
O
D
@
_امون نمیدی که ...داشتم موهام رو شونه میکردم.
به سمت آشپزخانه میرود و من از پشت اندام ظریفش را
برانداز میکنم .با هر قدمی که برمیدارد دل بی پدرم زیر و رو
میشود و نگاه ملتهبم یک جا قرار نمیگیرد ،چهار انگشتم را

بند یقه ی تیشرت تنم میکنم و آن را با غیض پایین میکشم
تا کمی از آن گرمای خفه کننده ای که داشت تنم را به عرق
می نشاند خالص شوم .کالفه از این حس موزی و بدقلقی که
گریبان گیرم شده بود ،کف دست هایم را محکم روی صورتم
میکشم و رو باال میان موهایم قفل میکنم.

E
O

کفری شده از دست حال مزخرفی که داشتم بلند میشوم ،بی

N

هدف به سمت راهرو میروم و خودم را درون دستشویی می

M
A

اندازم ،جلوی روشویی شیر آب را باز میکنم و مشتی آب به

M

E
I
A

سر و صورت گر گرفته ام می پاشم ،حس میکردم بخار از سر

Y
N

و صورتم باال میزند .درون آینه به قطرات آبی که روی صورتم

O
D

سر میخورد خیره میشوم .دست خیس و خنکم را به گردنم

@

میکشم و درون آینه با ابروهایی درهم به خودم نهیب میزنم.
_گندت بزنن! چته؟ چه مرگته مرد حسابی؟ همه اش زر
مفت بود که میخوای بهش کمک کنی؟ تو سی خودت منم

سی خودم؟ یادت که نرفته قول شرف دادی بی همه چیز! دِ
خودت رو جمع کن تا به همین یه ارزن اعتمادش گند نزدی!
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خودم هم نمیدانستم این حس گلوگیر از کجا نشأت

E
O

میگرفت ،حسی شبیه مالکیت تمام و کمال! شاید دلیلش آن

N
 Mحاج محبی خوانده بود و من چه خوش
چند آیه ای بود که
A
که افسار دلم سفت و محکم بود و تا
بین و مغرور بودم به اینM
E
I
آسو خودش نخواهد ،قدم از قدمAبرنمیدارم! چقدر احمقانه
Y
وامانده ام را بگیرم و
فکر میکردم که میتوانم افسار دل
N
O
همانطور که همه
کنترلش کنم ،همانطور که قبالً کرده بودم! D
@
ی این سال ها به دلم اجازه ی رد شدن از خط قرمز ها را
نداده بودم!
یعنی آن چند آیه میتوانست این گونه مرا از خود بی خود
کند و تمام معادالتم را به هم بریزد؟

هیچ دلم نمیخواست از اعتمادی که به من داشت پشیمان
شود ،حداقل باید او آمادگی پذیرش این زندگی را پیدا
میکرد ،اما چطور؟ چطور میتوانستم او را از حصاری که دور
خودش کشیده بود آزاد کنم؟ چطور میتوانستم از او در مقابل
افکار منفی خودش حفاظت کنم؟ انگار خودش را رها کرده

E
O

بود میان یک سری افکار شوم و ترسناک که عین خوره به

N

جانش افتاده بودند و روحش را از درون شکنجه میکرد.

M
A

از دستشویی که بیرون می آیم ،سینی چای روی میز وسط

M

E
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A

هال قرار داشت .در حالی که حوله ی کوچک روشویی را دور

Y
N

گردنم میکشیدم جلو میروم و لیوان چای را برمیدارم و سر

O
D

جای خودم مینشینم .حبه قندی هم گوشه دهانم می اندازم

و منتظر می مانم تا داغی چای کمی کمتر شود@ .

آسو هم از آشپزخانه بیرون می آید با ظرف شیرینی خامه ای
که خاله مرجان برایش آورده بود ،دورترین مبل به من را
انتخاب میکند و لب های من بی حواس به لیوان چای نزدیک

میشود و جرعه ای از آن را داغ داغ وارد دهانم میکنم،
سوختن نوک زبانم باعث میشود به سرعت چای را به سینی
برگردانم و زیر لب فحشی نثار خودم کنم.
_اِی بر پدر آدم حواس پرت...
با غیض به او که شیرینی خامه اش را میخورد ،نگاه میکنم.

E
Oبریم ،یه چایی میخواستی به ما بدی ،لب و لوچه
_جمع کن
N
M
پاشو بریم تا کار دست خودم ندادم.
امون سوزوندی،
A
M
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Y
N
O
خامه ای شده بود
متعجب زبانش را روی لب پایینش که
D
@
میکشد.
_کجا بریم؟ خب یه ذره صبر داشته باش ،چایی سرد بشه
بعد بخور.

_صبر کنم سرد نمیشه ،از دهن میوفته! چیزی که به وقتش
حالت رو خوب نکنه بعدش لطفی نداره ،پاشو بریم...
نگاهم را از او میگیرم و به سمت در میروم و زیر لب غر میزنم.
_چه میدونی صبر چیه بچه! اگه اسپند رو آتیش صبر داشت
که دودمانش به باد نمیرفت!

E
O
رون میروم تازه یادم می آید سویچ و موبایل را با
از در که بی
N
M
آسو کیفش را برداشته بود و حین رد شدن
خود نیاورده بودم.
A
از کنار اپن صدایش میM
کنم.
E
I
 Aهم با خودت بیار عزیزم.
_آسو جان اون سویچ و موبایل منو
Y
N
چشمی میگوید و من برای آقای موالیی کهOبه همراه خانواده
D
اش از آسانسور بیرون می آید سالم میدهم@ .
در حالی که پر سر و صدا به سمت واحدشان میروند تک به
تک جواب سالمشان را میدهم ،پسرش دوازده ساله به نظر

میرسید و توپ را روی سرش نگه داشته بود و تالش میکرد
تعادلش را با توپ حفظ ند.
دخترش بزرگتر بود و آرایش غلیظ و لبخند پر عشوه اش گره
اخم هایم را بیشتر میکند .
آسو بیرون می آید و به او هم سالم میکنند و همسرش باب

E
O

آشنایی را با او باز میکند.

N

M
A

_خوبی عزیزم؟ آقای موالیی گفتن تازه عروس و دوماد

M

هستین ،تبریک میگم دخترم.

E
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A

نگاه آسو مکدر و مغموم به نظر میرسید و سرد و بی روح

Y
N

O
D

جواب سالمشان را میدهد .کلید را در قفل در میچرخانم و
خانم موالیی ادامه میدهد.

@

_وقتی اسباب کشی میکردین خداروشکر میکردم از دست
این همسایه ی قبلی راحت شدیم ،باور کنید یه شب خواب

راحت نداشتیم از دستشون ،خدا خیرتون بده ،آسایش ما رو
خریدین به خدا!
آقای موالیی با اخم رو به او تشر میزند.
_خانم! االن وقت این حرف ها نیست.
_ای بابا چی گفتم مگه؟ داریم حرف میزنیم دیگه! دختر دم

E
O
خونه داشتیم ،هر روز دعا میکردم شرشون کم شه...
بخت تو
N
 Aمزاحمشون نباشیم!
_مامان مردم کارMدارن
M
عذرخواهی مادرشان را راضی
ما حرفی نمیزنیم و آنها باE
I
 AوYدل هایش را به وقت
میکنند تا خداحافظی کند و درد
N
دیگری موکول کند.
O
D
@من وارد
آسو سویچ و موبایل را به دستم میدهد و قبل از
آسانسور میشود.
با دیدن اعالن های باالی صفحه و پیامکی که از آرزو دریافت
کرده بودم ،دو سر ابروهایم به هم پیوند میخوردند.

“حتما ازش آزمایش بگیر قبل از این که دیر شده باشه،
میدونی که چی میگم؟ یه وقت ایدز نداشته باشه واست بد
میشه”...
با خواندن متن پیامک دندان هایم روی هم فشرده میشود و
هجوم خون به صورتم را حس میکنم ،مشتم چنان به دور

E
O

موبایل گره میخورد و هر لحظه امکان خورد شدنش میان

N

مشتم و یا کوبیدنش به دیوار وجود دارد .اگر همین حاال دم

M
A

دستم بود حکم مرگش حتمی بود .زنک تیشه برداشته بود و

M

E
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یک تنه به ریشه ی آبرو و حیثیت مان میزد .هنوز آن آبرو

Y
N

ریزی درون رستوران داغش روی دلم مانده بود که اگر

O
D

کارکنان رستوران اجازه میدادند همانجا خون کثیفش را می
ریختم .دیگر قباحت را از سر گذرانده بود.

@

کف دو دستم را روی صورت خون کشیده ام محکم میکشم و
با حالی که هیچ کنترلی روی آن ندارم وارد آسانسور میشوم،

نگاه آسو به کف دوخته شده بود و او هم انگار غمگین به نظر
میرسید.
انگشتم را با عصبانیت روی دکمه ی پی فشار میدهم و
آسانسور حرکت میکند .نفس هایم از شدت خشم به تالطم
می افتد و انگشت های آسو به دور دسته ی کیف درون

E
O

دستش آنقدر مشت شده بود که رنگشان به کبودی میزد.

N
 Mهم آن پیامک منحوس را خوانده باشد،
از فکر این که آسو
A
دندان قروچه میکنم ،فقط خدا باید
خونم به جوش می آید وM
E
I
Aاز آن مزخرفات را خوانده
به آرزو رحم کند اگر آسو کلمه ای
Y
باشد.
N
O
 Dمن با نفس
آسانسور می ایستد و آسو سریع بیرون می پرد و
@
های سنگین و عذاب آور پشت سرش از اتاقک آسانسور بیرون

می آیم.

با شتاب به سمت ماشین میرود و من یقین پیدا میکنم که او
هم دیده بود آن پیامک کذایی را باال صفحه موبایل!
_آسو؟
قبل از اینکه که به ماشین برسد ،با یک گام بلند خودم را به
او میرسانم و بازویش را میگیرم و متوقفش میکنم .

E
Oاو را به سمت خود برمیگردانم ،نگاهش را یک
وقتی با زور
N
Mآورد.
میلی متر باال نمی
A
M
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Y
N
O
سرش را باال می
دست دیگرم زیر چانه اش قرار میگیرد و
D
@
آورم.
_به من نگاه کن آسو.
مردمک زالل چشم هایش کدر شده بود و موج اشک برداشته
بود ،همین که نگاهش درون چشم هایم بی قراری میکند،

قطره اشکی سمج هم از حصار مژه هایش پایین می افتد و
همزمان گردنم تا شقیقه رگ میکشد.
_چیه؟ چرا زنجیر پاره کردی؟ با دو تا جمله ی مزخرف از
یه آدم مزخرف تر داری خودت رو عذاب میدی؟ اصال
چرندیات اون ارزش داره که این دونه های الماس و حرومشون

E
کنی؟ O

N
Mی صورتش سر میخورد و من احساس
قطره ی دیگری رو
A
Mپلک هایم را با حرص و غیض روی
خفگی بیشتری میکنم و
E
I
مردمک های لرزانش بیرون
هم فشار میدهم تا دردی که از
A
Y
میریخت را نبینم.
N
O
 Dقبر من که
_نریز لعنتی ،اون اشک ها رو نگه دار واسه سر
@

بیشتر بهشون احتیاج داری !

پلکی میزند و اشک هایش از هم پیشی میگیرند و قطره ای
اشک انگشت من را که زیر چانه اش قرار داشت ،خیس
میکند.
_تو رو قرآن آسو ،ول کن حرف مردم رو ...سر جدت بذار
زندگیمون رو بکنیم ،چرا چهار تا کلمه از طرف یه آدم عقده

E
O

ای تو رو باید اینقدر به هم بریزه؟ چرا اجازه میدی یکی انقدر

N

راحت با روح و روانت بازی کنه؟! اون از این پیامک فقط

M
A

هدفش به هم ریختن زندگی ماست که ظاهراً تیرش جای

M

خوبی اصابت کرده!

E
I
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Y
N

در پارکینگ باز میشود و ماشین یکی از همسایه ها وارد
میشود ،مچ دست آسو را میگیرم.

O
D

@

_بریم باال ،خوبیت نداره تو پارکینگ این بحث ،خونه عمو هم
که با این حال و وضعیت نمیشه بریم.

با خود به سمت آسانسور میبرم و دوباره به طبقه ی خودمان
برمیگردیم .با این وضعیت و حال آشفته نمیشد به دیدن عمو
صادق رفت .آسو بی حرف به دنبالم از آسانسور بیرون میآید
و اشک هایش هنوز هم بند نیامده بود.
در آپارتمان را باز میکنم و کنار می ایستم ،هنوز وارد خانه

E
O

نشده بودیم که خانم موالیی در را باز میکند و متعجب به من

N

و آسو خیره میشود.

M
A

_چه زود برگشتین؟

M

E
I
 Aآسو می افتد دهانش باز
نگاهش که به صورت خیس از اشک
Y
N
میماند و حرفش را عوض میکند.
O
D
@دعواتون
_وا خدا مرگم بده چی شده دخترم؟ حالت خوبه؟
شده؟
بدون اینکه منتظر پاسخ ما باشد ،لبخند میزند .
_این دعوا ها نمک زندگی مادر جون ،غصه نخوری.

بدون توجه به نگاه کنجکاو خانم همسایه آسو را به درون خانه
راهنمایی میکنم و خودم در را با ببخشید کوتاهی پشت سرم
رو به چشم های متعجب او میبندم.
_آسو...
قبل از اینکه وارد اتاق شود صدایش میکنم و او سر جای

E
O

خودش می ایستد اما نگاهش را به من نمیدهد.
_منو ببین!

N

M
A

M

E
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با مکثی طوالنی سر می چرخاند و از لرزش چانه اش آشکار
بود دارد تمام تالشش را میکند تا بغضش را پیش چشم های
من فرو دهد.

Y
N

O
D

@

_با خودت مهربون تر باش ،مقصر ذهن مریض آدم های دیگه
تو نیستی.

رنگ نگاهش کمی فقط کمی روشن تر میشود ،شبیه آفتابی
کم جان که از پس ابرهای تیره و متراکم به بیرون سرک
میکشد.
سری تکان میدهد و به سمت اتاقش میرود .در را که پشت
سرش میبندد من نفس سنگینی که میان سینه ام گیر کرده

E
O

است را بیرون فوت میکنم و تیشرتم را با یک حرکت از تنم

N

در می آورم و روی کاناپه می اندازم.

M
A

M

شماره ی عمو صادق را میگیرم و پس از چند بوق جواب
میدهد.
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Y
N
خواستم خودم بهت
_سالم پسرم خوبی؟ کجایین؟ االن می
O
D
زنگ بزنم.
@
_سالم عمو ،ممنون ،من خونه ایم ،خواستم عذرخواهی کنم،
یه کار فوری برام پیش اومده که نمیتونیم ناهار بیایم.
_چی شده شاهرخ؟ آسو خوبه؟

_نگران نباش عمو ،آسو حالش خوبه ،من برام کار پیش اومده،
شرمنده.
_نه بابا جون دشمنت شرمنده باشه ،اشکال نداره پسرم  ،شب
که کار نداری؟ میتونی بیای؟ آخه مرجان خانوم زحمت
کشیده...
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_چشم برای شام خدمت میرسیم.

N
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A

_قربونت پسرم ،مراقب خودتون باشید.

M

صدای خسته اش غمگین تر و شرمنده تر از قبل میشود.
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_به آسو هم سالم برسون ،من که شرمنده اشم که حتی تو
روش نگاه کنم.
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@

_این چه حرفیه عموصادق؟ شما یه عمر براش زحمت
کشیدین...

_همه اش فکر میکنم شاید اگه اون شب من مهمون نداشتم
یا اگه خودم میرسوندمش ،اتفاقی براش نمی افتاد ،سهل
انگاری از من بود پسرم ،باید بیشتر مراقبش میبودم.
مردمک چشم هایم را کالفه و عاصی در حدقه میچرخانم،
یکی باید خودم را آرام میکرد!
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_شما همه ی تالشتون رو برای آسو کردین ،براش پدر خوبی

N
واسه خاطر شما حاضره هر کاری بکنه؟ به
بودین ،میدونین
M
A
محکم باش عمو ،یه دختر اولین تکیه
خاطر آسو هم که شده M
E
I
Aیگه از اون چه انتظاری
گاهش پدرشه ،اگه شما بریزین د
Y
میتونم داشته باشم؟
N
O
_چی بگم وقتی یادم میاد تموم این مدت چهDعذابی کشید
@
و من نفهمیدم از خودم بدم میاد ،دخترم این چند وقت همه

اش کابوس میدید ،یه روز خواب راحت نداشت و من چه پدری
بودم که پی به حالش نبردم!

شقیقه ام تیر میکشد و با دو انگشت همان نقطه را فشار
میدهم.
_عمو شما میدونید اون شب...
زبانم به گفتن حرفی که میخواستم بزنم نمیچرخد و مکثم
آنقدر طوالنی میشود که عمو صادق صدایم میکند.

E
_شاهرخ؟Oپسرم؟ چی میخواستی بگی؟
N
_شما میدونین M
Aآژانس...
کدوم
M
انگار خودش متوجه سوالم مEیIشود ،شاید او هم به همان
چیزی فکر میکرد که ذهن مرا بهA
Yمشغول کرده بود.
خود
N
O
_قاصدک ...آژانس قاصدک بود.
D
@
بعد از خداحافظی از عمو  ،پاکت سیگار را از جیب شلوارم
بیرون میکشم و یک نخ کنج لبم میگذارم و به سمت تراس
میروم .در آن را باز میکنم و در حالی که فندک را زیر سیگارم

میکشم به پارکی که رو به روی آپارتمان قرار داشت زل
میزنم.
پوک عمیقی از سیگار میکشم و دودش را لحظاتی درون
سینه ام حبس میکنم ،وقتی ریه هایم برای ذره ای اکسیژن
به تالطم می افتند و آن را از راه دهانم بیرون فوت میکنم.
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به دود غلیظی که خبر از آشفتگی درونم میدهد ،خیره

N

میشوم و زیر لب تمام شریان هایم یک نام را فریاد میزند.
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آژانس قاصدک...

M

E
I
Aتلویزیونی میکنم و کمی
تا عصر خودم را سرگرم کانال های
آن بین چرت میزنم ،با احساس Y
Nی شدید از خواب
گرسنگ
O
بیدار میشوم .کسل و بی دل و دماغ دستDو صورتم را
@
میشویم و نگاهی به در بسته ی اتاق آسو می اندازم ،جلوی
میروم و چند تقه به در میزنم اما جوابی از او نمیشنوم ،با فکر
به این که ممکن از خواب باشد ،دستگیره ی در اتاق را به

آرامی پایین میکشم و وارد اتاق میشوم .با دیدن پلک های
بسته و نفس های سنگینش متوجه خواب عمیقش میشوم.
بدون اینکه حتی لباس هایش را تعویض کرده باشد ،شبیه
جنین در خودش جمع شده بود و به خواب رفته بود ،به پاهایم
که نه ،بیشتر به دلم جرات میدهم تا از این فرصت کمال
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سواستفاده را بکند و کمی هیزی به خرج دهد و یک دل سیر

N

نگاهش کند .چهره اش معصوم تر از هر وقت دیگری به نظر
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میرسید ،آن قدر معصوم خوابیده بود که دلم میخواست
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ساعت ها کنارش بنشینم و صدای نفس های گرم و آرامش
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بخشش را به گوش بسپارم .نور آفتاب مستقیم روی تخت می

O
D

تابید و انگار اذیتش میکرد که همان لحظه چینی به پیشانیش

@

می افتد .تخت را دور میزنم و درست جلوی نور خورشید می
ایستم ،سایه ی من روی صورتش می نشیند و کمی گره اخم
هایش باز میشود.

پلک هایش حین خوابیدن اندکی از هم فاصله داشتند و
حالت خماری به خود گرفته بودند .بینی اش از شدت گریه
های زیاد به قرمزی میزد و لب های بی رنگش نیمه باز مانده
بود.
روی تخت طوری می نشینم که هم تشک کمتر تکان بخورد

E
O

و هم جلوی تابش نور خورشید روی صورتش باشد.

N
ش سر خورده بود و دور گردنش افتاده بود،
شال از روی موهای
M
A
موهایش که روی صورتش افتاده بود
دستم سمت تره ای از M
E
I
میرود و با سر انگشت هایم آن ها راAپشت گوشش سُر میدهم.
نفس های آرامش پوست دستم را Y
Nکند و دل در سینه
نوازش می
O
ام ولوله به پا میکند.
D
@

چشم هایم روی آن لب های کمرنگ و کوچک بی قراری

میکند.

خوابش آنقدر سنگین بود که به خودم اجازه ی نوازش آن
موهای لجوج را بدهم و بعد سرم بی اختیار پیش رود و بوسه
ای طوالنی روی پیشانیش بنشانم.
پلک هایش برای لحظه ای باز و بسته میشود و من را به خود
می آورد تا از او فاصله بگیرم.
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O

کالفه بلند میشوم و چنگی به موهایم میزنم ،داشتم چه

N
بلند میشوم به تندی از اتاق خارج میشوم.
غلطی میکردم؟
M
A
سرگرم کنم ،به سمت آشپزخانه میروم
برای این که خودم را M
E
I
 Aبی هدف درون یخچال
و در یخچال را باز میکنم ،لحظاتی
Y
سرمای آن دمای تن
چشم میچرخانم و اجازه میدهم هجوم
N
O
ملتهبم را پایین بیاورد.
D
@

ظرف نان خامه ای ها را برمیدارم و روی میز میگذارم ،چای
ساز را روشن میکنم و کمی با گوشی موبایل ور میروم تا آب

جوش بیاید .

با یادآوری پیام آرزو اخم هایم در هم میرود و برایش تایپ
میکنم.
“سرت به کاسه ی خودت باشه و نذار پا بذارم روی حرمتی
که بینمون هست ،اون وقت خدا هم به دادت نرسه”
آن را ارسال میکنم و گوشی را با غیض روی اپن پرت میکنم.

E
چای را دمOمیکنم و از گرسنگی دل ضعفه میگیرم ،یکی از
N
Mیخورم و شیرینی زیادش اصال باب میلم
نان خامه ای ها را م
A
Mنصف و نیمه به ظرف برمیگردانم
نبود به همین خاطر آن را
E
I
Aیشوم ،قطعا اگر این تخم
و دست به کار درست کردن نیمرو م
Y
N
حال تلف شده بودم،
مرغ ها نبود ،من یکی از گرسنگی تا به
O
 Dو در نهایت
چون چیزی به غیر از درست کردن یک نیمرو
@
دقت و سعی و تالش یک املت بیشتر از دستم بر نمی آید،

املتی که دیگر در درست کردنش خبره شده بودم و یکی از
افتخاراتم در میان دوستان و آشنایان بود.

خیلی طول نمیکشد که غذایم آماده میشود و در کنار آن
روی میز دوغ و خیار و گوجه های ورقه شده ای که در کمال
دقت به یک اندازه برش زده بودم قرار میدهم و شروع به
خوردن میکنم .هر چه با آرامش غذایم را میخورم تا شاید
آسو هم بیدار شود و لقمه ای بزند ،بی فایده بود ،انگار قرار

E
O

نبود به این زودی ها بیدار شود.

N

در حال خوردن چای دوم برای چندمین بار به ساعت نگاه

M
A

میکنم ،ساعت داشت هشت میشد و آسو هنوز خواب بود،
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دیگر بیش از این نمیشد منتظر بمانم ،به عمو صادق قول

Y
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داده بودم که شب زودتر به دیدنشان برویم و حاال نمی

O
D

فهمیدم چرا آسو انقدر خوابش سنگین شده بود .ناچار بلند
میشوم و به اتاق میروم.

@

هنوز از در خواب عمیقی به سر میبرد ،جلو میروم آرام روی
بازویش دست میکشم.
_آسو؟ آسو جان؟ نمیخوای بیدار شی؟

کمی بیشتر تکانش میدهم تا باالخره چشم هایش را باز
میکند و نگاه خواب آلود و مخمورش را به من میدهد.
_عزیزم پاشو دیر شد ،عمو منتظر ماست.
کمی سرش را روی بالش جابهجا میکند و خمیازه ای کشدار
میکند.

E
O
چنده مگه؟ خوابم میاد.
_ساعت
N
ابرویی باال می M
Aچهره ی خواب آلودش خواستنی تر
اندازم،
M
شده بود.
E
I
_به خرس قطبی گفتی زکی! A
Yینم بزمجه! من دیگه
پاشو بب
N
Oبار زنگ زده که
نمیدونم چی به عمو صادق بگم ،از ظهر چند
D
خیالش راحت بشه ،حتما میریم.
@
متفکر و خواب زده دستی به موهای ژولیده اش میکشد و انگار
تازه اتفاقات ظهر را به یاد می آورد و ه نگاهش گرفته و مغموم
میشود .

_باشه.
با خستگی از تخت پایین می آید و از اتاق بیرون میرود ،من
هم از فرصت استفاده میکنم و لباس هایم را عوض میکنم.
موهایم را شانه میکنم و کمی واکس مو کف دستم میریزم و
جلوی آینه مشغول درست کردن آنها میشوم که نگاهم از

E
O

درون آینه به او می افتد.

N
Mزدی ،نمیخوای که با همین لباس های
_چرا به من زل
A
Mداغون بیای مهمونی! عمو تو رو
چروک و صورت درب و
E
I
!A
اینطوری ببینه که باز سکته میکنه
Y
N
_دور از جون ،این چه حرفیه؟
O
D
از درون آینه نگاه عاقل اندر سفیه به او میاندازم@.
_خدایی میخوای اینطوری بیای؟ یه نگاه به آینه بنداز ،قول
میدم رابطه ات باهاش خوب شه.
_مگه چمه؟

نگاهم را از او میگیرم با دقت موهایم را رو به باال پوش میدهم.
_چت نیست! فقط شبیه این خواب گردا شدی! اینایی که تو
خواب راه میرن.
در حالی که دست های واکسی ام را با دستمال کاغذی پاک
میکنم ،در کشوی آینه را باز میکنم .کیف لوازم آرایشی که

E
O

روژان خریده بود را روی میز میگذارم.

N
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_بد نیست یه کم به خودت برسی ،حاال درسته هیچی ما به

M

تازه عروس و دامادها نمیخوره ،اما واسه خاطر این که عمو

E
I
کم ظاهر قضیه رو میشه
صادق خیالش راحت بشه ،یه
A
Y
N
ماسمالی کرد.
O
D
@را برانداز
با تردید جلو می آید و کنارم رو به آینه خودش
میکند ،نگاهش درون آینه به خودش شبیه آدم هایی بود که
از دیدن خودشان واهمه داشتند و با خود واقعی شأن حال
نمیکردند.

سر انگشتانش زیر چشم های گود رفته اش مینشیند ،رنگ
نگاهش هر لحظه تیره تر میشود.
شال را کمی جلوتر میکشد و من با افسوس سر تکان میدهم.
زیپ کیف را باز میکنم و با نگاهی با آن همه لوازم آرایشی،
دستم سمت رژ لب صورتی میرود.

E
 Oحق با من بود ،چطوره از این شروع کنیم؟ هوم؟
_مثل اینکه
N
نگاهش را سوق میM
 Aبه رژ لب بین انگشت های من.
دهد
M
انگار قصدم را میخواند که قدم
سرش را برمیدارم و از نگاهمE
I
A
لرزانی عقب نشینی میکند.
Y
N
O
_نیاز نیست.
D
_میدونی امروز عمو صادق چی میگفت؟ @
سری تکان میدهد و منتظر نگاهم میکند.

_گفت شرمنده است! تا حاال تو عمرم ندیده بودم این رو
بگه !
مردمک آبی چشم هایش با همین یک جمله میلرزد ،لبش
زیر دندان فشرده میشود تا بغضش را فرو دهد.
_گفت نمیتونه تو چشمات نگاه کنه! میدونی این واسه یه
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پدر یعنی چی؟

N

M
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_اگه بخوای اینطوری بری اونجا بهتره اصال نریم.
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چانه ی لرزانش را میگیرم و انگشت شستم را زیر لبش
میکشم ،از چشم های لبریزش نگاه میگیرم و لبش را از حصار

Y
N

دندان هایش با یک فشار ساده آزاد میکنم.
O
D

@

رژ را باال می آورم و روی لب های نرم و نازکش میکشم.

نگاهم میخکوب میشود روی آن لب های صورتی کم رنگ،
نمیدانم از نابلدیم بود یا از حواس پرتی ام که رژ را محکمتر
روی لبش میکشم و از خط لب هایش کمی بیرون کشیده

میشود و کنج لبش رنگی میشود .قلب بد پیله ام محکم و
کوبنده خودش را به سینه ام میکوبد و قصد دارد پیراهن
چهارخانه ی تنم را جر واجر کند و خودش را بیرون پرت کند.
رژ را انقدر محکم کشیده بودم که پر رنگیش زیادی به مذاقم
خوش نمی آید و اخمی وسط پیشانی ام مینشیند .
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بی توجه به نگاه شرمگین و گونه های گل انداخته اش ،انگشت

N

شستم روی رنگی که از کنج لبش بیرون زده بود ،مینشیند
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و کمی آن را روی لب های خوش رنگ و نرم و لطیفش
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میکشم ،سیبک گلویم سخت تکان میخورد ،لب هایش
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کمرنگ تر از قبل میشود و من با گرمایی که در تنم ولوله به

O
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پا کرده بود ،رژ را روی میز می اندازم و با گام های بلند و
شتابان از در بیرون میروم.

@

در حالی که به سمت در میروم دو دکمه ی باالی پیراهنم را
باز میکنم و نفس داغ و گلوگیرم را بیرون فوت میکنم.

با آسانسور به پارکینگ پناه میبرم و لحظاتی درون اتاقک
ماشین منتظرش می مانم .
باالخره بعد از دقایقی طوالنی از آسانسور بیرون میآید ،لباس
هایش را با یک شومیز و شلوار آبی تیره عوض کرده بود و روی
آن ها پانچ مشکی انداخته بود .با رضایت سویچ را میچرخانم

E
O

و ماشین را روشن میکنم .با نشستن او روی صندلی کنارم،

N

رایحه ی آرامش بخش گل های یاس گره اخم هایم را باز

M
A

میکند و بی حرف حرکت میکنم .

M

E
I
نیم ساعت بعد کنار عمه گالب وAلبخندهای از سر شوق و
رضایتش نشسته بودم و چایم را می Y
.N
نوشم
O
آسو درون آشپزخانه به کمک مرجان خانم D
رفته بود و عمو
@
صادق برای خواندن نماز در اتاقش بود.

_نور چشمی من که اذیتت نمیکنه مادر؟

جرعه ای از چایم مینوشم و با لبخند کمرنگی جوابش را
میدهم.
_پدرم درآورده این دوردونه ی شما! خیر سرم زن گرفتم که
از دست این نیمرو و املت خالص شم ،اما ...حیف ،حیف که
تو مرامم نیست دست رو زن جماعت بلند کنم...

E
O
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M
A

M

دور چشم های عمه گالب چین می افتد و لبش به خنده باز
میشود.

E
I
A

Y
N

O
D

_الهی بمیرم ،میبینم چقدر الغر شدی ،پوست و استخون
شدی مادر!

@

از این شوخی عمه خنده ام شدت میگیرد.
_باور نمیکنی نه؟! حضرت عباسی نور چشمی تون رو بزور از
خواب بیدار کردم ،کشوندم اینجا!

آسو از آشپزخانه بیرون می آید و نگاهم با لبخند برندازش
میکند.
_میخوای از خودش بپرس ،هی و حاضر...
عمه گالب برخالف برق چشم های زاللش ،رو ترش میکند.
_خوبه ،خوبه! کنیز که نبردی! دخترم همین که وقتی نباشی،

E
چراغ خونهOات روشن کنه و نور به زندگیت بده ،خانومی کرده.
N
لب های آسو از دیM
دنAخنده های ما انحنا پیدا میکند.
M
منو میکنه شاهرخ خان؟
_چی گفته عمه جون؟ چُغلیE
I
A
Yزنم.
سری به افسوس تکان میدهم و غر می
N
O
_ای بابا یکی هم پیدا نمیشه طرف ما باشه ! D
@

خاله مرجان میان درگاه آشپزخانه کف گیر به دست

میایستد.
_پس من اینجا چیکاره ام پسرم؟ من طرف توام.

_بازم به مرام شما.
من خیره به لبخند اعتراض آمیز آسو می مانم وقتی رو به
مرجان خانم اخم ریزی میکند.
_خاله مرجان! داشتیم؟
چقدر لبخندهایش نمایشی بود ،انگار داشت تمام تالشش را

E
Oیال همه را بابت نگرانی هایشان آسوده کند و
میکرد تا خ
N
Mنقش بازی میکردند ،انگار هیچ اتفاقی
چقدر خوب همه
A
Mبه در بی عاری زده بودیم.
نیافتاده بود و همه خود را
E
I
عمو صادق هم با سر و صدای ما ازAاتاق بیرون می آید .
Y
N
Oیاندازد.
آسو به سمتش میرود و دست دور گردن او م
D
@رو کیسه
_بابا هم که صدرصد طرف منه ،پس برو ماستت
کن آقا شاهرخ.

عمو هیچ لبخندی نمیزند ،نگاهش غمگین تر از آن است که
بتواند دل به دل دوردانه اش بدهد و نقش بازی کند .از وقتی
آمده بودیم جز احوالپرسی حرفی نزده بود.
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E
O

بعد از شام وقتی آسو و مرجان خانم برای ساماندهی به

N
Mعمه گالب سر صحبت را با عمو باز میکند.
آشپزخانه میروند،
A
Mتونم تا ابد اینجا بمونم ،خونه و
_صادق جان من که نمی
E
I
چند وقته اینجا اتراق کردم،
زندگیم رو گذاشتم به امون خدا و
A
Y
Nشه وقتی تو این جا
دیگه کم کم باید برگردم ،اما پام راهی نمی
O
تنهایی ،آسو هم خداروشکر رفت سر خونه وD
زندگیش حاال
@
دیگه بهونه ای نداری.

عمو صادق متفکر دستی به ریش جو گندمیش میکشد.
_االن وقتش نیست.

_دست ،دست کردن خودت رو پای وقت و زمان خدا نذار،
همین فردا برین محضر و قال قضیه رو بکنین.
_ببخشید عمو ،ولی منم با عمه موافقم ،به خاطر آسو ،بذارین
خیالش از بابت شما راحت باشه ،شما باید کنارش باشین،
پشتش باشین ،اما خودتون زودتر از همه کنار کشیدین ،کم

E
O

آوردین ،اون چشمش به شماست ،اگه میبینی داره میخنده

N

و حرف میزنه واسه خاطر حال شماست ،اینطور که شما رو

M
A

میبینه داغون میشهM ...

E
I
ادامه ی حرفم را میگیرد.
من سکوت میکنم و عمه گالب
A
Y
_یه اتفاقی افتاد که نباید می افتاد ،اماNحاال که افتاده و از
O
دست ما کاری برنمیاد جز توکل ،نباید آینه یDدق این بچه
@

بشیم که! خودش به ازه ی کافی غصه میخوره ،به جای اینکه

کمکش کنیم از این حال و روز دربیاد و همه چی رو فراموش
کنه ،میخوای اینطوری جلوش زانوی غم بغل بگیری؟ حق
داشت که میترسید ازت ،حق داشت که بهت چیزی نگفت،

بچم میدونست تحملش رو نداری! سر کار هم که نمیری،
نشستی ور دل من که عزا بگیری!
بعد از کلی کلنجار رفتن با عمو صادق که در سکوت به حرف
های عمه گوش میداد ،جوابش این بود که باید کمی به او
فرصت بدهیم تا خودش را پیدا کند ،چون دست و دلش به

E
O

هیچ کاری نمیرود و من تازه متوجه شده بودم ،او حتی دیگر

N

به شرکت هم نمیرود و تقاضای بازنشستگی کرده بود ،شاید

M
A

حق داشت که از ترس آبرویش خانه نشین شود اما اگر آسو

M

E
I
A

این موضوع را میشنید قطعا حالش خرابتر میشد .

Y
N

موبایلم زنگ میخورد و نام شادی را روی آن میبینم و حین

O
 Dهال بیرون
وصل کردن تماس برای جواب بلند میشوم و از
@
میروم .
_جانم شادی؟
_سالم داداش خوبی؟ آسو خوبه؟

_سالم ممنون ،اونم خوبه ،چه خبر؟ نترسیدی به من زنگ
زدی؟
_اِ ...داداش این چه حرفیه؟! اهل کنایه زدن نبودی !
_زندگی هر بالیی که دلش میخواد سر آدم میاره ،ما هم
یادگرفتیم ،حاال نوه ی خاندان کامروا کی به دنیا میاد؟

E
Oی زود مضطرب میشود.
صدایش خیل
N
M
روز دیگه ،اما مامان میگه همین یکی دو
ده
_وای دکتر میگه A
Eیترسم.
Mی م
روز وقتشه به دنیا بیاد ،خیل
I
 Yریخت عین فرهاد رو
Aبی
_ترس هم داره ،قراره یه گودزیال
N
سرت خراب شه!
O
D
از پشت تلفن هم میتوانم لبخندش را تصور کنم@ .
_حالل زاده به داییش میره !
نگاهم بین درخت های توت و انجیر گیر میکند.

_ناف داییش رو که با بدبیاری بریدن ،خدا نکنه به من بکشه!
_اِ ...داداش دلت میاد !
_زنگ زدی چی بگی ،همون رو بگو.
_انقدر تابلوام؟
_بیشتر از انقدر...

E
O

N

_راستش عصری آرزو اینجا بود ،میگفت صاحب خونه

M
 Aزاری که جایی نداره و این حرفها...
جوابشون کرده ،گریه و
M
E
_خب؟
I
A
 Nکردی ،بیان طبقه
_بابا گفت حاال که تو رفتی آپارتمانYرهن
O
باال همین جا زندگی کنن.
D
@

ابرویی باال می اندازم ،بعید میدانم آرزو و مامان آبشان با هم
در یک جوب برود.
_مامان چی میگه؟

_اون که اصال تو حال و هوای خودش نیست ،این روزها یه
پاش درمونگاست یه پاش خونه و به زور قرص و دارو خوابه.
_اگه بابا اجازه داده من حرفی ندارم ،حداقل شر اون عوضی
از سر زندگیشون کم میشه
][12/21/2021 11:18 PM
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N

M
A

دقایقی میشد که از پشت فرمان به ویترین شیشه ای که

M

رویش با رنگی زرد نوشته شده بود “ ،آژانس قاصدک همراه

E
I
باشید” زل زده بودم و به
شماست تا سفری ایمن داشته
A
Y
افرادی که هر چند لحظه یک بار از دربNشیشه ای آن بیرون
O
می آمدند و سوار یکی از ماشین ها میشدندDبا دقت نگاه
@
میکردم.

در بین رانندگان به دنبال شخصی میانسال میگشتم ،اما این
تنها چیزی بود که من از آن بی همه چیز میدانستم ،هیچ

نشانه ی دیگری نداشتم .مگر چند راننده در این آژانس کار
میکرد که میانسال باشند و هم سن و سال عمو صادق؟ آسو
آن شب لعنتی در بین حرف هایش ،دربین گریه ها و زجه
هایش به سن آن بی پدر اشاره کرده بود! صدای دلخراش او
هنوز در گوشم زنگ میزند وقتی میگفت؛ “ از چی میترسی؟

E
O

دیونه شدی؟ اون هم سن باباته ،هیچ غلطی نمیتونه بکنه!”

N

مشت هایم به دور فرمان ماشین مشت میشوند و دندان هایم

M
A

از زور خشم روی هم سایید میشود .

M

E
I
تنها صدای نفس های داغ و عصبیAام سکوت اتاقک ماشین را
Y
گلویم را میفشارد و
میشکند ،از هجوم خشم و غیضی که
N
O
آورد از ماشین
شریان های گردنم را به انقباض شدیدی در میD
@
پیاده میشوم .
نفس عمیقی از هوای گرم و شرجی مرداد ماه میگیرم و پاهایم
بی اختیار به سمت درب شیشه ای آژانس حرکت میکند .از
روی فاضالب با گام بلندی رد میشوم ،دلم میخواهد آژانس

را روی سر کارکنانش خراب کنم و مشت هایم میلی عجیبی
به کوبیدن درون آن درب شیشه ای و خورد کردنش دارند .
همین که در را هول میدهم و میخوام قدم به آن خراب شده
بگذارم ،مردی الغر اندام با صورتی استخوانی بی حواس به من
برخورد میکند و موبایل ساده ای که درون دستش بود روی

E
O

سرامیک های سفید کف آژانس میافتد و غر میزند.

N
 Mکجاس حاجی؟ !
_هو...وش ،حواست
A
نگاه به خون نشسته وM
خشمگین ام که روی صورت الغر
E
I
Aآب دهانش را فرو میدهد
مردنیش میخکوب میشود ،از ترس
Y
N
یکند.
و یک قدم عقب تر میرود و راهم را باز م
O
D
کمر راست
قطعات موبایل را از روی زمین جمع میکند وقتی@
میکند ،به من سوالی خیره میشود ،لحنش از آن طلبکاری
چند لحظه پیش خبر نمیدهد ،لب های کبود و رنگ پریده
اش نشان میداد معتاد است و مفنگی.

_با کی کار داری؟ ماشین میخوای؟
تعداد خطوط اخم وسط پیشانیم هر لحظه بیشتر میشود.
حس خوبی به این بوقلمون دراز قواره نداشتم.
_صاحب این آژانس کیه؟
در حالی که موبایلش را سر هم میکند جواب میدهد.

E
O

N

_مش صفدر ،به اون چیکار داری حاجی! اگه ماشین میخوای

M
بگو بچه ها هستنA .

M
مردم Iرو توی این گرما معتل نذار.
_سجاد برو به کارت برسE ،
A
Yنگاهم سمت پیشخوان
با صدای مردی مسن و محاسن سفید،
N
O
کنار من عبور
کشیده میشود .سجاد چشمی میگوید و از D
@
میکند .مرد به من نگاه میکند.
_ماشین میخوای پسرم؟
_اینجا آژانسِ یا کثافت خونه؟

_لعنت بر شیطون چی شده پسرم؟ بیا اینجا بشین ببینم چی
شده؟
جلوتر میروم و آرامشی که در نگاهش النه کرده بود ،خشم
مرا بر خالف میلم اندکی فروکش میکند.
_دنبال یه راننده میگردم ،دو ماه پیش اینجا کار میکرده،

E
O

این جا چند تا راننده ی میانسال کار میکنه!

N

M
_اسمش چیه؟
A
_نمیدونم.

M

IE

A
از پشت پیشخوان بیرون میآیدY .

N
O

_خب یه نشونی بده ببینم اینجا هست یا نه! راننده ی

D

@

میانسال و بازنشسته خیلی هست! اصال چیکارش داری؟
خیره؟
_اگه بگم شَرِ چی؟ !
چشم هایش مات نگاه رگ زده ام میشود.

_دنبال شر میگردی پسر جون؟ اینجا پیداش نمیکنی ،چون
من خودم به کسایی که دنبال شر میگردن کار نمیدم.
_مطمئنم اون حرومی توی همین خراب شده است.
تلفن زنگ میخورد و او نگاهی به آن میاندازد و جواب
میدهد.

E
O
یی از راننده های ما سر زده ،کدش رو بگید خودم
_اگه خطا
N
M
چونم پسرم ،یا اینکه برید شکایت کنید ،اما از
گوشش رو میپی
A
Mنمیتونم اطالعات راننده ها رو در
من نخواید بانی شر باشم،
E
I
اختیار شما بذارم.
A
Y
 Oشاید صدای ما
Nید،
یکی از راننده ها از اتاق مجاور بیرون میآ
D
را شنیده بود.
@
_چیزی شده مش صفدر؟ مشکلی پیش اومده؟
_نه فیروز برو اون تلفن جواب بده ،خودم حلش میکنم.

نگاهم سمت او و دری که از آن بیرون میزند ،در رفت و آمد
است ،به سمت تلفن روی پیشخوان میرود و من با دو گام
بلند خودم را به آن در میرسانم و وارد استراحتگاه راننده ها
میشوم .
نگاهم روی تخت های خالی چرخ میخورد ،فقط دو پسر جوان

E
O

روی تخت ها دراز کشیده بودند و با ورود ناگهانی من نیمه

N

خیز شده بودند .

M
A

M

_ببین پسرم اگه شکایتی داری ،این رسمش نیست! راننده

E
I
های من کوچکترین خطایی بکننA،اخراج میشن ،مطمئن باش
 Nکه بی مدرک یقه
Yشه
اینجا پیداش نمیکنی! اگر هم باشه نمی
O
ی ملت رو بگیری! تو نه نامی ،نه نشونی ازDاون یارو که
دنبالشی نداری ،چطوری میخوای پیداش کنی؟ @
نگاهی یاغی و سرکشم را از آن دو راننده ای که هاج و واج به
ما زل زده بودند ،میگیرم و از اتاق بیرون میروم ،حتی فکر

این که آن دیوث در این اتاق نفس میکشید ،خونم را به جوش
می آورد .
_پیداش میکنم ،زیر سنگم باشه پیداش م.
پیرمرد به دنبالم راه میافتد ،فضای دفتر آژانس آنقدر برایم
منفور و عذاب آور است که ثانیه ای دیگر نمیتوانم ماندن در

E
O

آن را تحمل کنم.

N

M
A

_نمیخوای بگی چی شده؟ اون یارو چیکار کرده که انقدر

زخم خورده ای جوون؟ M

E
I
A

نفس هایم سخت از میان سینه بیرون میزد ،عرق از شقیقه
ام راه گرفته بود.

Y
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O
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@

_یه کم به خودت مسلط باش و روی منه پیرمرد و زمین
ننداز ،بیا یه لیوان آب بدم دستت ،هر چی هست حلش
میکنیم ،با این حال و روز میترسم بری خدای نکرده کار
دست خودت بدی جوون!

درب شیشه ای را به عقب میکشم و در حالی که از دفتر
آژانس بیرون می آیم ،جوابش را میدهم.
_تا مادر اون بی ناموس رو به عزاش نشونم ،هیچ طوریم
نمیشه مشتی!
سوار ماشین میشوم و حرکت میکنم ،شیشه ی ماشین را تا

E
O

آخر پایین میدهم و اجازه میدهم دست پر خشونت باد به

N
Mام شالق بکوبد و هوای نفس گیر آن آژانس
صورت خون دویده
A
.M
خراب شده را از سرم بپراند
E
I
Aوارد خانه میشوم ،صدای
وقتی کلید را درون قفل میچرخانم و
Y
Nشنوم.
خنده ی بلند دختر همسایه را از هال می
O
D
خم زندگی
_یعنی من موندم تو چطوری با یه مُن اخم و تٓ@
میکنی؟! هر بار که میبینمش همچین اخم هاش میکنه تو
هم که زهره ترک میشم! واسم سواله عاشق چیه این شوهرت
شدی؟

_دیگه در اون حد که تو میگی هم اخمو نیست!
در را با کمترین صدای ممکن پشت سرم میبندم ،صدای
تلویزیون اجازه نمیدهد که باز و بسته شدن را متوجه شوند.
کمی جلوتر میروم ،حرف هایشان داشت جالب میشد.
_ای بابا آسو جون ،یعنی من مو میبینم و تو پیچش مو دیگه!

E
O

اصال تو چرا تو خونه ی خودت روسری سر میکنی؟ نکنه از

N
Mی؟ خدایی برام جالبه انگیزه ببینم جلو
من خجالت میکش
A
Mی؟ اصال بلدی؟
آقاتون چه طوری عشوه میا
E
I
Aیکنم؟
_صدف میدونی دارم به چی فکر م
Y
 Oبپوشی؟ یعنی
_ به چی؟ امشب واسه اون یه مَن اخمNچی
D
@ بپوشی
این یکی راست کار خودمه بیا بریم تا بهت بگم چی
که دهنش سرویس شه.
_زهرمار! دارم به این فکر میکنم روت خیلی زیاد شده پاشو...

با دیدن من حرفش نیمه تمام میماند و متعجب از روی مبل
بلند میشود.
_سالم کی اومدی؟
در حالی که انگشت شستم را کنار لبم میکشم تا جلوی خنده
ای که داشت نرم،نرم روی لب هایم مینشست را بگیرم،

E
O

جوابش را میدهم.

N

M
_علیک سالم.
A

M

صدف با صدای من ترسیده از جا میپرد.
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_ای وای تو از کجا پ ...یعنی منظورم اینه که شما خوبین؟

O
با عجله شالش را روی سرش مرتب میکندD .
_آسو جون با اجازه من دیگه برم.
_صدف جان بودی حاال چه عجله ای داری.
_نه دیگه عزیزم ،دیرم شده!

@

_ممنون که اومدی عزیزم بازم بیا خوشحالم کردی.
من تنهایشان میگذارم و به سمت اتاق انتهای راهرو که چند
روزی میشد ،اتاق خواب من شده بود ،میروم.
وارد اتاق که میشوم دکمه های پیراهنم را باز میکنم و آن را
از تنم در می آورم و روی زمین پرت میکنم .اتاق کوچک و

E
O

خلوت بود ،تنها یک فرش و یک دست رختخواب درون آن

N
داشتم.
برای استراحت
M
A

M

رختخواب را صبح جمع نکرده بودم ،رویش دراز میکشم ،ساعد

E
I
Aگذارم و پلک میبندم ،این
دست راستم را روی چشم هایم می
Y
N
بردم ،اما صبح قبل از
روزها با این که در مرخصی به سر می
O
 Dبه خانه بر
بیدار شدن آسو از خانه بیرون میزدم و تا شب
@
نمیگشتم .دوست نداشتم هر بار با دیدنش دست و دلم بلرزد
و او با هر حرکت بی فکرم احساس ناامنی کند ،باید اول به
من اعتماد میکرد و از این که در این خانه خطری تهدیدش
نمیکند خیالش کمی آسوده شود .

هنوز پلک هایم سنگین نشده بود که تقه ای به در میخورد.
دستم را از روی ساعدم باال تر میزنم و روی پیشانی ام نگه
میدارم.
_بیا تو.
در اتاق را اندکی باز میکند و سرش را از الی در داخل

E
O

میکند ،اتاق فقط با نور کم سوی ماه روشن بود .با تردید الی

N
کند ،نگاهش که به باال تنه ی برهنه ام می
در را بیشتر باز می
M
A
Mن میاندازد.
افتد ،شرمگین سرش را پایی
E
I
_شام نمیخوری؟
A
Y
N
_نه ممنون.
O
D
کمی این پا و آن پا میکند.
@
_چیزی خوردی بیرون؟
_نه.
_پس چرا...

_گشنه ام نیست ،تو برو بخور ،من خسته ام میخوام بخوابم.
کمی مکث میکند و مستأصل به در و دیوار اتاق نگاه میکند.
باالخره تصمیم میگیرد عقب گرد کند.
_باشه ،شب بخیر.
قبل از اینکه از در بیرون برود صدایش میکنم.

E
O

_آسو؟

N

M
برمیگردد و منتظر A
نگاهم میکند ،حس میکردم داشت با
M
کلنجار میرود.
خودش برای گفتن چیزی E
I
A
Y
_چیزی میخواستی بگی؟
N
O
_نه ،فقط...
D
@

مکثش طوالنی اش باعث میشود سرم را از روی بالش بلند
کنم و نیمه خیز شوم ،نگاهش آشفته به نظر میرسید و
مضطرب با انگشت هایش بازی میکرد.

_هیچی ...گفتم بیای با هم شام بخوریم ،شب بخیر.
از در بیرون میرود و من خیره به در بسته می مانم .
متفکر به سقف خیره میشوم ،اندکی استرس و درگیری در
رفتارش مشهود بود که به راحتی نمیتوانم از کنارش بگذارم.
چند لحظه بعد بلند میشوم و از اتاق بیرون میزنم .در اتاقش

E
O

باز بود و از کنار در که گذشتم او را درون اتاق ندیدم ،جلوتر

N
Mصدای آرامش از آشپزخانه میشوم .
که میروم ،متوجه
A
هنوز پشت اپن نرسیده M
بودم که متوجه میشوم دارد با موبایل
E
I
صحبت میکند.
A
Y
_نه بابا فقط بعضی شبا که خوابم نمی N
Oیخورم.
بره م
D
_آره خیالت راحت باشه ،زیاده روی نمیکنم@ .

ابروهایم از شنیدن حرف هایش به هم نزدیک میشود ،داشت
از چه چیزی حرف میزد؟!
_میدونم دیگه فرناز ،باشه پس من فردا میام ازت میگیرم.

_ببخشید مزاحمت شدم این وقت شب عزیزم.
_قربونت برم ،خداحافظ.
از پشت اپن سرک میکشم.
موبایل را روی میز میگذارد و سرش را روی دست هایش سر
میز قرار میدهد.

E
O

N

به آرامی به عقب برمیگردم ،قطعا از دیدن من اینجا در این

M
A

لحظه خوشحال نمیشد.

M
IEمشغول سر جای خودم دراز
به اتاقم برمیگردم و با فکری
A
میکشم.
Y
N
Dذهنم آنقدر
Oو
چند ساعتی از این پهلو به آن پهلو میشوم
مشغول حرف های آسو بود که خواب از سرم پریده@
بود .کالفه
پتو را کنار میزنم و بلند میشوم ،چراغ اتاق را روشن میکنم
و تیرهای دارت را از روی طاقچه برمیدارم .رو به روی سیبل
که در کنار در باز اتاق قرار داشت میایستم و هدف گیری

میکنم ،طبق عادت باید حواس خودم را تا صبح پرت بازی
دارت میکردم ،وگرنه مغزم از افکار به هم ریخته ام منفجر
میشد .سردرد بدی هم به خاطر این بی خوابی به سراغم آمده
بود .
چند بار هدف گیری میکنم و تیرها را در نقاط مختلف سیبل

E
O

میکوبم .تیر آخر را که درست کنار شقیقه ام گرفته بودم

N

ناگهان صدای جیغ خفه ی آسو بند دلم را پاره میکند و باعث

M
A

میشود تمرکزم را از دست بدهم و تیری که در حال

M

E
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هدفگیری بود را روی زمین پرت کنم با وحشت خودم را
درون اتاق مجاور بیندازم.

Y
N

O
 Dدیدن او که
اولین کاری که میکنم چراغ را روشن میکنم و با
@
نشسته روی تخت سرش را زیر پتو برده و جیغ هایش را درون
بالش درون دستش خفه میکرد قلبم از جا کنده میشود.
با دو گام بلند خودم را به او میرسانم و روی تخت کنارش
زانو میزنم.

_آسو ...عزیزم چی شده؟ حالت خوبه؟
میخواستم پتو را از روی سرش بردارم اما آن را سفت چسبیده
بود و تمام تنش زیر پتو به رعشه افتاده بود .همانطور دست
دور شانه های لرزانش می اندازم.
_آسو؟ خواب بد دیدی؟ چیزی نیست عزیزم ،من پیشتم،

E
O

آسو ...آروم باش ،من اینجام ...ببین منو.

N

M
A

چند لحظه بعد حضور من انگار بی تاثیر نبود و دیگر جیغ

M

نکشید .اما همچنان زیر پتو هق هق اش شقیقه های دردناکم
را نشانه رفته بود
عزیزم خواب بد دیدی؟
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@

لیوان آبی روی پاتختی بود به همراه یک قوطی قرص .وقتی
اندکی آرام تر میشود لیوان را برمیدارم و حاال که گره انگشت
هایش به دور پتوی روی سرش شل شده بود آن را از رویش
میکشم.

_بیا آب بخور عزیزم.
هق هقش را به سختی کنترل میکند و وقتی پتو از رویش
کنار میرود ،نگاهم روی صورت خیس و چشم های سرخ و پر
آبش می افتد قلبم در سینه مچاله میشود .
آب را به لب های لرزانش نزدیک میکنم.

E
O
کم.
_بخور یه
N

M
A
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جرعه ای از آن را میخورد و آرامتر از قبل میشود .نگاهش
روی گل های قرمز پتو ثابت میشود.
_از کی قرص میخوری آسو؟

N
O

D

@

نگاهش باال می آید ،شاید حاال اصال وقت مناسبی برای
پرسیدن این سوال نبود اما باید میفهمیدم این قوطی خالی
از قرص اینجا چه میکرد.

_این قرص برای چیه عزیزم؟ چرا نگفتی برم برات بگیرم اگه
حتما باید بخوری؟
موهایش را پشت گوشش میبرم و بوسه ای روی شقیقه ی
نیض دارش میزنم ،بی اراده خودش را به من نزدیک تر میکند
و سر روی سینه ام میگذارد .این حرکتش باعث میشود لحظه

E
O

ای از نوازش موهایش دست بکشم .آنقدر ترس و وحشت به

N

او وارد شده بود که به من پناه بیاورد؟ نمیدانم از این بابت و

M
A

حس اعتماد خوشحال باشم یا نارحت ،اما بیشتر روی تخت

M

E
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A

برای خودم جا باز میکنم و او را محکمتر در آغوش میگیرم .

Y
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_نمیخوای بگی چه خوابی دیدی که اینقدر ترسیدی؟

O
D

عطر موهایش دیوانه کننده بود ،حریص و دلتنگ ریه هایم را
عطر یاسش پر میکنم.

@

_کابوس بود ،کابوس اون شب لعنتی دست از سرم بزنمیداره
شاهرخ!

لرز صدای بغض آلودش حین شاهرخ گفتنش حلقه ی دست
هایم را محکمتر میکند و بغضی پنجه میکشد میان گلویم و
روی موهایش را میبوسم.
_دورت بگرده شاهرخ ...فراموشش کن ،بهش فکر نکن.
_نمیتونم ،نمیشه ،تا اون قرص های لعنتی نباشه خوابم

E
O

نمبره ،وقتی هم که نخوابم تا دیر وقت بیدار بمونم همه اش

N
Mچشمم و اگه چشم رو هم بذارم کابوس ها
اون شب میاد جلو
ولم نمیکننA .
M
E
I
Aمیگرفتم ،مگه من مردم
_اگه سر شب میگفتی خودم برات
Y
که تو عذاب بکشی! حاال هم بیا به چیزهاNی خوب فکر کنیم.
O
D
_مثال به چی؟ مگه توی این دنیا چیز خوبی هست؟
@
بغضم را به سختی فرو میدهم و لبخند تلخی میزنم.
_آره ،مثال بچه امون !

سرش را از روی سینه ام برمیدارد و نگاه بهت زده اش را باال
می آورد ،حتما میخواست ببیند چقدر حرفم جدی بوده
است.
_چیه؟ خب راست میگم ،مثال یه بچه ی گوگولی عین من،
خوشتیپ ،خوش هیکل،

E
O

پیش نگاه متعجبش شانه ای باال می اندازم و به زور سرش را

N
 Mنگه میدارم و ادامه میدهم
دوباره روی سینه ام
A
_خوش قیافه ،خوش M
اخالق...
E
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A
کمی حرص چاشنی زمزمه اش بود.
Y
N
_خودشیفته...
O
D

@

خوب بود که توانسته بودم حواسش را از آن کابوس ها پرت
کنم.
در حالی که وارد دارو خانه میشوم ،قوطی قرص های آسو را
از جیب کتم بیرون می آورم .نگاهم درون داروخانه چرخ

میخورد و با دیدن تنها متصدی که سرش خلوت تر از بقیه
بود جلو میروم .قوطی خالی را روی پیشخوان میگذرم.
_سالم ،یه بسته از این دارو میخوام.
خانم متصدی نگاهی به قوطی می اندازد و عینکش را روی
بینی جا به جا میکند.

E
O
پزشک داری؟
_نسخه
N
M
.
سری باال می اندازم A
_نه.
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_فروش این دارو بدون نسخه پزشک ممنوع جناب ،برید
نسخه تون رو بیارید.
اخم هایم به هم گره میخورد.

O
D

@

_یعنی چی؟ یه داروی آرام بخش دیگه! نسخه نمیخواد!

_این دارو عوارض داره آقای محترم ،اگه نسخه دارید در
خدمتم.
داشت به سمت دیگری میرفت و قفسه های دارو را بررسی
میکرد.
_میشه بپرسم چه عوارضی داره؟

E
O
عقب برمیگردد.
نگاهش به
N
Aید؟
Mخوا
_برای خودتون می
_نه ،برای خانوممM .
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_این دارو خواب آور و آرامش بخشه ،بیشتر برای بیمارهای

O
D

روانی استفاده میشه ،مصرف زیاد این دارو ممکنه وابستگی

@

بیاره ،باید طبق دوزی که پزشک براشون تجویز کردن استفاده
کنن ،سر خود استفاده کردنش اعتیاد میاره.

با ابروی باال رفته به قوطی سفید درون دستم نگاه میکنم،
جمالت فروشنده برایم سنگین تمام شده بود! بیماری های
روانی! اعتیاد !
یعنی آسو یک بیمار ...اوه خدای من ،داشتم به چه چیزی فکر
میکردم ،امکان نداشت آسو بیمار شده باشد!

E
O

او فقط برای این که شب ها راحتتر بخوابد از این دارو استفاده

N
گفته بود همیشه استفاده نمیکند! اما اگر
میکرد! خودش
M
A
داروها عادت میکرد چه؟ اگر این ترس
نادانسته به مصرف این M
E
I
ها و کابوس هایش درمان نمیشدAچه؟
Y
با سرگردانی از داروخانه بیرون می آیمN،سرم از هجوم افکار
O
وحشتناکی سنگین شده بود ،وقتی به خانه می D
رسم و در را باز
@
میکنم صدای جارو برقی را از اتاق خواب میشنوم .به سمت

آشپزخانه میروم ،در یخچال را باز میکنم و بطری آب را یک
نفس سر میکشم ،بعد شیشه ی خالی را روی سینک میگذارم
و به سمت اتاقی که آسو داشت آن را جارو میکرد میروم.

پشت به من در حال جارو زدن بود ،دستم سمت پریز میرود
و سیم آن را میکشم .متعجب از خاموش شدن جارو برقی به
عقب برمیگردد .
سیم جارو برقی را به زمین می اندازم و خودش به سرعت
جمع میشود.
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_چیکار میکنی شاهرخ؟ اون سیم رو چرا از برق کشیدی؟!

N
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بی مقدمه سوالم را میپرسم.

M

_از کی اون داروها رو میخوری؟
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کمی چشم هایش را ریز میکنه .به جای اینکه جوابم را بدهد
دسته ی جارو برقی را زمین میگذارد.
_گرفتی برام؟
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دست خودم نیست وقتی صدایم عصبی میشود و پلک هایم
را با عصبانیت کنترل شده ای روی هم فشار میدهم.
_دارم میگم چند وقته از اون کوفتی ها میخوری؟

_تقریبا یه ماه؟ میشه بگی چی شده؟
_رفتی دکتر؟
_نه!
_پس کی برات اینا رو تجویز کرده؟
_شاهرخ چیزی شده؟
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کالفه میشوم و ای کاش خیالم را راحت کند.
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_تو رو قرآن جواب منو بده آسو! اگه رفتی دکتر چرا از من
پنهونش میکنی؟!
_من دکتر نرفتم.
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_پس کی برات دارو تجویز کرده؟
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_روژان از دوستش که پزشک برام گرفت چون من حاضر
نشدم برم ،خودش رفت و برام نسخه گرفت ،اولش استفاده
نمیکردم ،بعد دیدم کابوس ها دست از سرم بر نمی داره،

یکی دو بار که ازشون خوردم راحت تر خوابم میبرد ،بعد دیگه
از اون کابوس ها هم خبری نبود ،به خاطر همین یه بار خودم
یه قوطی از اونها رو خریدم.
جارو برقی را بلند میکند و از کنارم رد میشود ،پشت سرش
از اتاق بیرون میروم.
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_آها ،پس خودت برای خودت تجویز کردی! میدونی مصرف

N
Mچه عوارضی داره؟ میدونی ممکنه بهشون
سر خود اون داروها
معتاد بشی؟ A
M
E
I
جارو برقی را در اتاق من میگذاردAو برمیگردد.
Y
N
بخش ساده است،
_چی میگی شاهرخ؟ اونها فقط یه آرام
O
D
ضرری نداره!
@

بی توجه به من به سمت آشپزخانه میرود و من کالفه از
دست این فرار از توضیح دادنش ،مچ دستش را میگیرم،
خودش را به دیوار میچسباند .

_دو دقیقه وایسا سر جات ،خیر سرم دارم با تو حرف میزنم!
پس چرا دارو خونه به من گفت فروش بدون نسخه ممنوعه؟
یعنی تو این رو نمیدونستی؟ چرا گفتی از دوستت بگیرم که
توی دارو خونه کار میکنه؟
سعی میکند مچ دستش را از میان مشت من بیرون بکشد،
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گره مشتم را محکم تر میکنم و به خاطر تقالهایش آنها را

N

باالی سرش روی دیوار نگه میدارم.

M
A

M

_تو که نرفتی پیش اون ،فقط همین یه کار ازت خواستم!
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هم از این همه حماقتش به
تن صدایش لرز گرفته بود و من
A
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N
ستوه آمده بودم.
O
D
کنار برات
_نرفتم ،چون سر راهم یه دارو خونه دیدم ،زدم@
بخرم که گفتن بدون نسخه نمیدن! دیگه هم حق نداری سر
خود مصرف کنی!
بغضش میگیرد نگاه گله مندش را به چشم هایم میدوزد .

_تو که خودت دیدی دیشب چی به روزم اومد! اگه نخورم
دیوونه میشم ،همین رو میخوای؟
تقال هایش لحظه به لحظه بیشتر میشد و سعی میکرد تنش
را مدام عقب تر بکشد تا از هرگونه برخورد احتمالی جلوگیری
کند .
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_نه اما اگه میخوای از اون مصرف کنی با هم میریم پیش

N
ان نسخه داده ،برات بنویسه و طبق دوزی
پزشکی که به روژ
M
A
مصرف کنی.
که بهت داده درست M
E
I
اذیتم میکنی شاهرخ ،برو
_من دکتر نمیام ،ولم کن داری
A
Y
N
کنار خواهش میکنم.
O
D
با این جمله مچ دستش را رها میکنم و نفسش@راحت تر
بیرون میزند و فاصله میگیرد.
_بچه شدی؟ نکنه میترسی برات آمپول بنویسه!
_نه خیر دوست ندارم اَنگ دیوونگی بهم بچسبونن.

_مطمئنی روانشناسی خوندی؟
_نخوندم انصراف دادم ،چون خودم تو زندگی نکبت خودم
موندم.
سری از تاسف تکان میدهم ،او به سمت آشپزخانه میرود و
من به سمت مبل راحتی.
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O
امروز نرفتی سر کار؟
_تو چرا
N
M
آشپزخانه کشیده میشود ،داشت روی اپن
نگاهم سمت A
دستمال میکشیدM .
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ش خود فکر میکرد سر
ی
چون هر روز تا غروب بیرون بودم پ
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N
کارم ،شانه ای باال می اندازم.
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_یکی از بچه ها شیفتش رو با من عوض کرده@ .
_اون موبایل من رو بده لطفاً.
موبایل را برایم می آورد ،تشکر میکنم و او دوباره به آشپزخانه
برمیگردد.

در لیست اسامی روی نام روژان ضربه میزنم و پیامکی برایش
ارسال میکنم.
“ سالم آدرس دکتری که برای آسو نسخه نوشته بود رو برام
ارسال کن”.
هنوز به دو ثانیه نکشیده بود که پیام تیک آبی رنگ میخورد
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و جواب میدهد.
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“ سالم خوبی؟ میخوای آسو رو ببری؟ راضی شده؟ “
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این زنها انگار عادت داشتند به جای جواب دادن سواالت
خودشان را ردیف کنند! برایش تایپ میکنم؛
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“راضیش میکنم ،اما اول خودم باید با دکترش صحبت کنم،
آدرس؟”

@

آدرس را برایم ارسال میکند ،تشکری و خداحافظی میکنم.
من همین فردا باید با او صحبت میکردم.

دقایقی میشد که روی صندلی های انتظار نشسته بودم تا
نوبتم شود ،همان دیروز با مطب تماس گرفته بودم و برای
امروز عصر نوبت رزرو کرده بودم .نگاهم روی دختر بچه ای
هفت یا هشت ساله میچرخید که تقریباً آرام و قرار نداشت و
به هر وسیله ای که درون مطب میدید با کنجکاوی دست
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میزد ،مادر بیچاره اش از دست این فضولی هایش عاصی شده

N

بود و مدام به او تذکر میداد دست نزن.
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اما دخترک به کار خودش ادامه میداد و اگر مانع کنجکاویش
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میشدند جیغ میزد و مطب را روی سرش گذاشته بود ،همه
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ی افرادی که در مطب بودند داشتند او را نگاه میکردند و
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مادرش خجالت زده میشد .سعی کردم نگاهم را به رو به رو

@

بدهم چون واقعاً احساس میکردم آن مادر از داشتن چنین
فرزند بیش فعالی شرمنده ی نگاه مردم است.
لحظاتی بعد وقتی خانمی از اتاق پزشک بیرون آمد ،منشی
من را صدا کرد و با تشکر از او وارد اتاق شدم .

خانم دکتر جوان مشغول نوشتن چیزی بود و با ورود من
سرش را باال آورد.
_سالم بفرمایید.
_سالم خانم دکتر صدر.
از تم آبی آرامش بخشی برای فضای اتاق استفاده شده بود و

E
O
آدم احساس آرامش میکرد.
ناخودآگاه
N
Aی چرم رو به روی میز دکتر نشستم
Mها
وقتی روی صندلی
کمی کالفه بودمM .
E
I
Yاصال چه باید بگویم؟
Aو
نمیدانستم باید از کجا شروع کنم
N
خانم دکتر صدر خودش شروع کننده شد وOمن خیالم راحت
D
شد.
@
_خیلی خوش آمدید آقای صبوری ،منتظرتون بودم.
یک تای ابرویم با تعجب باال میرود و او توضیح میدهد.

_روژان درمورد همسرتون با من صحبت کرده بود ،به همین
خاطر وقتی شنیدم قراره مالقات گذاشتید خوشحال شدم ،از
اتفاقی که برای خانومتون افتاد واقعا متاسف شدم ،در جریان
حال روحیشون هستم.
نفس راحتی بیرون دادم و چون برای من واقعا سخت و عذاب
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آور بود صحبت از اون بالی خانمانسوز.

N
خانوم کار منو راحت کرد.
_ممنون ،روژان
M
A
گویا دکتر متوجه دردیM
که با نفسم بیرون فوت کرده بودم
E
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 Aبه هم قفل کرد و اصرار
شده بود ،انگشت هایش را زیر چانه
Y
N
داشت خودم حرف بزنم.
O
D
@ میخواد
_دوست دارید درمورد اون اتفاق حرف بزنید؟ دلم
یک بار از زبون شما بشنوم اگه براتون مشکلی نیست.
_چی بگم؟ شما که همه چیز رو میدونین؟
_برای این که بدونم حستون نسبت به این قضیه چیه؟

مکثم طوالنی شده بود به این خاطر که نمیدانستم باید از
کجا شروع کنم ،بعد از لحظاتی که دکتر با صبوری منتظر می
ماند ترجیح میدهم از زمانی شروع کنم که برایم صحبتش
راحت تر بود.
_از بچگی دوسش داشتم ،نمیدونم این حس از کجا پیدا

E
O

شد ،چی شد و چطور شد که آسو شد همه کسم ،اصال
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نمیدونم کی فهمیدم که اون رو یه طور دیگه میخوام ،از
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وقتی یادم میاد اون بود ،من بودم و این مسیری که برای
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رسیدن بهش تالش کردم ،اما درست وقتی که همه ی
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کارهامون داشت جور میشد و رستورانی که آسو یه روز آرزوش
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بود با هم بسازیمش و توش با عالقه کار میکرد و ایده های

@

توپ و جدید میداد شروع به کار کرد ،داشتیم خودمون رو
برای یه زندگی جدید آماده میکردیم اما
_یهو آسو پا پس کشید! از این رو به اون رو شد ،دیگه از
دیدن من فراری بود ،هر جا میرفتیم و اون میشد جن و من

بسم اهلل ،حس میکردم ازم میترسه اما اطمینان نداشتم ،قبل
از اون اگه دستش رو میگرفتم مشکلی نداشت اما اون مدت
با هر تماسی و هر برخوردی واکنش های عجیب و غریب
نشون میداد ،از دانشگاه انصراف داد ،از خونه بیرون نمی اومد،
توی مهمونی های خانوادگی شرکت نمیکرد و من همه ی

E
O

این ها رو پای خودم حساب میکردم ،فکر میکردم شاید

N

خطایی از من سر زده ،شاید حرفی زدم که پشیمون شده ،یا
شاید ...
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مکثم به خاطر یادآوری گذشته بود و دردی که آسو کشیده

Y
N

بود ،مشت هایم را روی زانو هایم گره کرده بود.

O
Dبود که شاید
_و بدترین فکری که منو به جنون میرسوند این
@
پای کسی درمیونه که دیگه نمیخواد با من ازدواج کنه.

خانم دکتر با دقت و چشم هایی نکته بین همه ی حرف ها و
حرکاتم را زیر نظر داشت.

_برام کارهاش خیلی عجیب بود ،توی همون مدت دو بار بابا
و مامان و فرستادم خواستگاری ،اما هر دفعه با جواب رد آسو
من دیوونه تر میشدم ،تو کتم نمیرفت اون همه عالقه و
برنامه ای که واسه آینده داشتیم یهو از بین بره.
_شروع کردم به پرس و جو از دوستاش ،میخواستم بدونم

E
O

اگه واقعا پای کسی این وسط هست زور بی خود نزنم ،اما
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اونجا بود که یه چیزهایی از حرف های اونها دستگیرم شد ،یه
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چیزهایی که ...با خودم گفتم...
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آسو خون به صورتم میجهد
با یادآوری آن شب و حرف های
A
Y
و عرق از شقیقه ام راه میگیرد.
N
O
_ای کاش نمی فهمیدم ...ای کاش می D
مردم و قلم پام
@
میشکست و اون شب خونه ی عموم نمیرفتم ،مجبورش

نمیکردم برام حرف بزنه...

لبم را چنان زیر دندان میفشارم که پاره شدنش را حس
میکنم و دردی خانمانسوز درسط وسط جناغ سینه ام را به
گز گز انداخته بود ،انگار زغال های کم جانش شعله ور شده
بودند.
_حرف هایی که برام گرون تموم شد ،من با چشم باز کابوس
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دیدم ،کابوسی که آسو تجربه کرده بود...

N
Mی بینی جابه جا میکند و با چشم هایی
دکتر عینکش را رو
نافذ سوال میکندA .
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موضوع رو از زبون خودشون
_چه حسی داشتین وقتی که
A
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شنیدین؟
O
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همان شب
حس خفگی که همین لحظه به سراغم آمده بود از@
لعنتی سرچشمه میگرفت ،اما کمی قابل کنترل تر.
_عصبی بودم ،از خودم از آسو ،از کسایی که اون بال رو سرش
آوردن ،از زمین و زمان عصبی بودم و دلم میخواست شهر رو

به هم بریزم تا اون بی ناموس ها رو پیدا کنم ،باالخره پیداشون
میکنم.
_به نظر میاد هنوز هم عصبانی هستین!
اخم هایم به هم گره خورده بود و نفس های تند و عصبی ام
بوی حرص و غیض میداد ،از این که کاری از دستم بر نمی
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آمد ،عصبی بودم.
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_نباید باشم؟ هنوز برام قابل هضم نیست.
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دکتر که خیلی خوب پی به حال آشفته ام برده بود ،سعی
میکند با کالم آرامش را به من برگرداند.
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_طبیعی ،میتونم درکتون کن ،اما این خشمتون رو به آسو
هم نشون دادین درسته؟

@

کف دستم را روی پیشانی عرق کرده ام میکشم و دست
نمناکم را پایین می آورم.

_یه شب بعد از این که شنیدم ،رفتم خونه شون ،نمیتوستم
دست رو دست بذارم تا یه مشت بی همه چیز به ریشم بخندن،
بهش گفتم یه نشونی بهم بده تا پیداشون کنم و به روز سیاه
بنشونمش ،اما اون بیشتر ازم فرار کرد ،حتی میخواست با یه
تصمیم اشتباه به خواستگاری که براش اومده بود جواب مثبت
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بده فقط و فقط برای اینکه از رو به رو شدن با اون آدم ها فرار
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کنه ،وقتی متوجه شدم اون نمیخواد و اصال دوست نداره

M
 Aنمیخواد من برم دنبال اون آدم ها،
درموردش حرف بزنه و
M
دیگه درموردش حرف نزدمE .
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کشد و به طرفم میگیرد،
برگ دستمال کاغذی را بیرون می
N
Dگیرم و روی
 Oمی
مزه ی خون روی لبم را حس میکردم ،آن را
@ کاغذی
لبم میکشم ،به نم خون قرمزی که روی برگ دستمال
بود زل زدم.
_پس شما در پی انتقام بودین و اون هم به خاطر فرار از این

خشم شما به کسی غیر از شما پناه آورد؟!

_نمیدونستم چیکار کنم ،شرایط سختیه ،من ...میخواستم
کمکش کنم اما اون...
خانم دکتر با حال به هم ریخته ام مدارا میکند و لبخند
مصلحتی روی لب مینشاند .در حالی که از پشت میز بلند
میشود ،آن را دور میزند و مقابل من روی مبل چرم قهوه ای

E
O

رنگ مینشیند ،ادامه میدهد.

N
هستین یعنی میخواین بهش کمک کنید و
_همین که اینجا
M
A
هستین که با همه مشکالتی که توی
این یعنی اونقدر عاشقشM
E
I
Aد مقابله کنید .
این مسیر قراره تحمل بکنید ،میتونی
Y
N
چیزی نمیگویم ،فقط نگاهش میکنم.
O
D
ن ایشون
_نسبت به خانومتون چه حسی دارین؟ فکر میکنی@
هم توی این اتفاق مقصر بوده؟ تا حاال سرزنشش کردین؟

تند و سریع سر تکان میدهم ،من هرگز به ذهنم حتی خطور
نکرده بود شاید آسو هم مقصر باشد ،اگر ذره ای شک داشتم
باید به احساس خودم نیز شک میکردم.
_نه ،ابدا...
_خوبه ،البته من بهتون حق میدم خشمگین باشین از اون

E
O

افراد ،اما انتخاب عاقالنه ای کردین که اول به فکر بهبود حال

N
هستین و بعد امیدوارم خشم خودتون رو هم
روحی خانومتون
M
A
 Mبگیریم .من به آسو تبریک میگم
کنترل کنید تا بهتر نتیجه
به خاطر داشتن شماE .
I
A
Y
کسی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرهNچه مرد و چه زن و
O
یا یه کودک ،مجرم نیست ،اون فرد یه قربانیهD،
قربانی خشم و
@

نیاز و اختالالت روانی و سادیسمی متجاوز یا متجاوزین شده.
قربانی از آسیبهای جسمانی و روانی زیادی رنج میبره .این

آسیبها ممکنه همیشه همراه فرد باشه چون بسیاری از
قربانیان تجاوز ،اتفاق ناگواری که براشون پیش اومده رو پنهان

میکنن و حتی خودشون را مقصر میدونن و احساس گناه
میکنن .اگه تجاوز و آزار جنسی در کودکی انجام بشه
آسیبهای روانشناختی بیشتری رو به همراه خواهد داشت.
فکم از تصور تجاوز به یک کودک بی دفاع و بی گناه ،روی هم
قفل میشود.

E
O

_کودک؟! چطور ممکنه به یه بچه رحم نکنن؟ اینها حیوونن

N
لعنتشون کنه...
یا آدم؟ خدا
M
A
Mمکدر و مغموم میشود ،هر انسانی
خانم دکتر هم چهره اش
E
I
Aن نشود ،قطعاً باید به
اگر با شنیدن این اتفاقات غمگی
Y
N
انسانیتش شک کرد.
O
D
@دربارهی
_متاسفانه آمار تجاوز به کودکان وحشتناکه ،کودک
تجاوز سکوت میکنه اما پیامدهای روانی تجاوز تا بزرگسالی

همراه اون میمانه و فراموش نمیشه ،پس بازگشت این افراد
به زندگی عادی هم دشوارتره.

پایش را روی پای دیگرش میگذارد و شروع به توضیحاتی
میکند که هر لحظه برای بودن در این مطب خوشحال تر
میشوم و افسوس این که چرا زودتر به ذهنم نرسید آسو به
یک روانشناس نیاز دارد.
_قربانی تجاوز دچار اختالالت روانی مختلفی مثل افسردگی،

E
O

اضطراب ،استرس به ویژه استرس پس از سانحه  PTSDو …
میشه.

N

M
A

M

مکث میکند و من از فرصت استفاده میکنم و مهمترین دلیل
آمدنم را میپرسم.
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دکتر؟ من حس میکنم
_چطور میتونم کمکش کنم خانوم
O
آسو همه ی این اختالل هایی که گفتین روDداره اما برای
@

اومدن پیش روانشناس امتناع میکنه.

_متاسفانه قربانیان تجاوز به دلیل ترس از پیشداوری و
قضاوت شدن از سمت دیگران و احساس مقصر و گناهکار

بودن ،راز تجاوز رو پنهان میکنن و از مراجعه به روانشناس
خودداری میکنن ،کاری که شما در حال حاضر باید بکنین
جلب اعتماد ایشون هست ،و بعد هم آماده سازی برای رو به
رو شدن با روانشناس.
متفکر منتظر میمانم تا بیشتر توضیح دهد.

E
O

_تجاوز یا  rapeیه ضربه ی روانی شدید هست که فردی که

N
Mکرده گوش به زنگ میشه یعنی نسبت به
این ضربه رو تجربه
A
Mواکنش شدید نشون میده و حتی
تمامی محرک های محیط
E
I
امکان داره اجتنابهاش شروع بشهA،مثل اجتناب از افرادی که
اون رو به یاد اون اتفاق می اندازنY ،
Nاز رابطه ی جنسی،
اجتناب
O
کننده هستن،
اجتناب از مکان ها و یا فضاهایی که تحریک D
@
حتی به لمس کردن از طرف هر کسی ممکنه واکنش نشون
بدن مثل همسر ،پدر ،مادر ،خواهر و یا غریبه ها ،فرقی
نمیکنه ،میزان آسیبی که این افراد میبینن اونقدر شدید
هست که ممکنه سالیان سال اونها رو درگیر یه سری مشکالت

کنه و روابطشون رو تحت تاثیر میذاره .برای بهبود وضعیت
روحی این افراد باید کفش آهنین بپوشید آقای صبوری ،باید
سعی کنید اول خشمتون رو کنار بذارین و واقع بینانه به
مسئله نگاه کنید ،کوچکترین محرک هایی که آسو نسبت به
اونها واکنش نشون میده رو شناسایی کنید و برای حلشون

E
O

اقدام کنید .پس شما ابتدا باید خودتون با این مسئله کنار

N

بیاید ،خشم شما آسو رو بیشتر می ترسونه.

M
A

نفسم را بیرون فوت میکنم ،این که بتوانم نسبت به متجاوزین

M

E
I
A

خشمگین نباشم اصال در ذهنم نمیگنجید.

Y
N

_تصمیمگیرندهی نهایی دربارهی متجاوزین جنسی در هر

O
نابخشودنی هست
کشوری قانونه .تجاوز رفتاری بزهکارانه و D
که کیفر را به همراه دارد و بهتره به قانون بسپریم@.

اندکی مکث در صحبتش ایجاد میشود که حس میکنم برای
گفتن چیزی مردد است اما باز خیلی صریح ادامه میدهد.

_اما اگر بخوایم مسئله رو از دیدگاه روانشناسی بررسی کنیم
باید به اختالالت روانشناختی-جنسی اشاره کنیم .هیچ
انسانی متجاوز به دنیا نمیاد ،بلکه در گذر زمانه که دست به
تجاوز و آزار جنسی میزنه.
ناخودآگاه دو سر ابروهایم به هم نزدیک میشود .برای اعتراض

E
O

دهان باز میکنم که او اجازه ی پیش داوری نمیدهد و

N

توضیحاتش را کامل میکند.

M
A

M

_هدف از مجازات قضایی در هر جامعهای اینه که فرد مجرم

E
I
از رفتار نادرستش پشیمون بشهAو از بروز دوبارهی جرم
جلوگیری کنیم .در زمینهی تجاوزYوNآزار جنسی ،انجام
O
 Dرواندرمانی
مجازات قضایی حقی قانونیه اما این فرد نیازمند
@
هست تا بتونه از اختالالت و انحرافات جنسی رها بشه .پس
اگر بخوایم عدالت در جامعه برقرار بشه و از بروز دوبارهی
تجاوز جلوگیری کنیم باید به درمان اختالالت روانی
متجاوزین هم توجه کنیم.

دیگر نمی توانستم سکوت کنم ،از نظر من این توضیح باعث
میشد از بار خطای آنها کم شود و برای من به هیچ عنوان
قابل قبول نبود .خشمم نسبت به آن افراد به هیچ وجه قابل
کنترل نبود و از صدای عصبیم آشکار میشود.
_یعنی شما دارین میگین اون افراد بیمار روانی هستن و ما

E
O

باید اجازه بدیم با این دالیل مسخره هر غلطی دلشون خواست
بکنن؟

N

M
A

M
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N
نرمش خاصی داشت،
سری به نفی تکان میدهد و لحنش
O
 Dبیاورد.
آنقدر که بتواند ناخودآگاه تُن صدای من را پایین
@
_حرف من به معنای تبرئه کردن متجاوز نیست آقای
صبوری ،بلکه به معنای تالش برای بهبود سالمت روان و
جلوگیری از بروز دوبارهی تجاوز و آزار جنسی در جامعه است،

منه روانشناس برای اثبات حرف هام به قانون ،زمان زیادی
الزم دارم و این امر برای قانون قابل قبول نیست ،پس فرد
متجاوز طبق قانون مجازات خواهد شد ،صحبت بنده رو پای
تبرئه شدن اونها نذارین ،من فقط از دید یک روانشناس میگم
اون افراد دوچار اختالل هایی هستن که خیلی وقت ها امکان

E
O

اثباتش نیست .پس نگران مجازات قانونی اونها نباشید ،قانون

N

حق رو کامال به شما میده.

M
A

گرچه هنوز ذره ای از خشم درونم در رابطه با آن افراد متجاوز

M

E
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A

کم نشده بود ،اما دالیلش کامال قابل قبول بود.

Y
N

عینک کائوچوی مشکی رنگش را از روی بینی در می آورد و

O
ده میشد .
حاال انگار دریچه ی نگاه ژرف و آرامش بهتر دیD
@

_خوب گوش کنید آقای صبوری ،برای کمک به همسرتون

راه درازی رو در پیش دارید ،صرف نظر از سن و جنسیت،
تأثیر و پیامدهای تجاوز و آزار جنسی فراتر از هرگونه آسیب
جسمانی دیگه اس.

_آسیب دیدگی در اثر تجاوز می توانه به شدت تخریب کننده
باشه ،این تجربه ممکنه باعث شه فرد احساس ترس،
شرمندگی ،تنهایی کنه و یا گرفتار کابوس ،مرور مجدد صحنه
های دلخراش و سایر خاطرات ناخوشایند دیگه بشه .توی دنیا
دیگه احساس امنیت نکنه ،به دیگران هم اعتماد نداشته باشه،

E
O

حتی به نزیکانش .اون فرد حتی به خودش هم اعتماد نخواهد

N

کرد ،پس باید توانایی درک این چیزها رو توی خودتون بیشتر
پرورش بدید .

M
A

M
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حرف هایش آنقدر درست و بی نقض بود که انگار از همه ی

Y
N

اتفاقات پیش آمده ی زندگی ما در این مدت اطالع داشت و

O
شاهد همه ی حرکت های آسو بوده استD .

@
_ممکنه خانومتون قضاوت ،ارزش شخصی و حتی سالمت

عقلیش رو هم زیر سوال ببره .ممکنه خودش رو به خاطر
اتفاقی که افتاده سرزنش کنه یا باور داشته باشه که “کثیف”
یا یک “کاالی آسیب دیده” هست .توی روابطش احساس

خطر میکنه ،برای همین احساس صمیمیت با اطرافیانش
غیرممکن میشه .عالوه بر این ،مثل بسیاری از قربانیان تجاوز،
ممکنه با ، PTSDاضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم کنه.
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E
O

آسو درون آشپزخانه مشغول شستن ظروف بود و من نگاهم

N
Mصفحه سیاه تلویزیون ،تمام ذهنم درگیر
دوخته شده بود به
A
Mی بود ،گفته بود باید آسو را برای
حرف های خانم دکتر صولت
E
I
 Aی درمان هر چه زودتر
رو به رو شدن با او و شروع پروسه
Y
نش او نسبت به این
آماده کنم ،اما من هنوز نمیدانستم واک
N
O
 Dاین موضوع
موضوع چه خواهد بود؟ میترسیدم از این که برابر
@
جبهه بگیرد و یا واکنش های شدید و غیر قابل کنترلی از

خودش نشان دهد .

گفته بود برایش قرص بگیرم ،از همان قرص هایی که بدون
نسخه ی پزشک مصرف میکرد و حاال که نگرفته بودم ،از
دستم ناراحت بود و از وقتی آمده بودم سرسنگین شده بود.
راستش به کل فراموش کرده بودم درمورد آن قرص ها از خانم
دکتر سوال کنم و به او حق میدادم از دستم عصبانی باشد،

E
O

مثال رفته بودم تا از پزشک کسب تکلیف کنم برای مصرف این

N

داروها! حاال باید منتظر قرار مالقات بعدی میشدم ،اما بعید

M
A

میدانم تا دو شنبه ی هفته ی بعد آسو بتواند بدون آن قرص

M

ها تحمل کند!
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وقتی سینی چای روی میز قرار گرفت ،نگاهم از صفحه ی

O
Dحرفی لیوان
خاموش تلویزیون سمت او کشیده شد ،بدون هیچ
@
چایش را برداشته بود و داشت به طرف اتاق خودش میرفت .
_ میشه یه لحظه بیای بشینی؟ حرف دارم.
سر جایش می ایستد و با مکث کوتاهی به عقب برمیگردد .

_چی شده؟ میشنوم.
کف دستم را روی مبل کنار خودم میزنم.
_بیا اینجا بشین ،لطفاً!
سری تکان میدهد و بی میل می آید ،میخواهد روی مبل تک
نفره ی رو به روی من بنشیند که اخم هایم را در هم گره

E
میکندO .

N

_اینجا.

M
A

M
خوب است که حداقل ذره ای
ناچار به حرفم گوش میدهدE،
I
A
از این اخم ها حساب میبرد.
Y
N
 Dچای درون
Oوان
کنارم با فاصله یک وجب می نشیند و به لی
@
دستش خیره میشود.
_میشنوم.
سرم را خم میکنم تا نیم رخ گرفته اش را بهتر ببینم.

_االن با من قهری؟
_نه ،چرا باید قهر باشم؟ قهر مال بچه هاست.
_اما رفتارت این رو نشون نمیده ،حضرت عباسی خودت
قیافت رو ندیدی ،قشنگ شکل این بچه هایی که مامانشون
براشون آبنبات قیچی نخریده ،شدی!

E
 Oحال تو هم کار و زندگی خودت رو داری ،من
_نه ،به هر
N
Mیشدم ،ازت انتظاری ندارم ،آدمی هم که
نباید وبال گردنت م
A
انتظاری از کسی نداشتهM
باشه ،راحت تر با همه چی کنار میاد
E
I
و سعی میکنه روی کسی بی خودAحساب باز نکنه.
Y
N
چه فکرهایی که
متعجب صدایش میکنم .پیش خودش
O
D
نمیکرد!
@
_آسو !
نگاهم که میکند ،چشم های دلگیرش پر از گالیه است .

_کار بخوره توی سرم! زندگی من تویی ،این رو هنوز
نفهمیدی؟ !
ماگ سرامیکی درون دستش میلرزد و سرش دوباره پایین
می افتد.
_من امروز پیش دکتر بودم ،همون دکتری که اون قرص ها

E
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رو برات تجویز کرده بود.

N

M
A

نگاهش حیرت زده باال می آید و غمگین نگاهم میکند.

M

_اگه بخوای برات وقت میگیرم تا خودت بری و برات دارو
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بنویسه ،گفت باید خودت رو ببینه و باهات حرف بزنه.
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ماگ سرامیکی با طرح باب اسفنجی را روی میز میگذارد.
_ نه...

@

_چرا عزیزم؟ مگه دوست نداری از اون کابوس هایی که شب
ها اذیتت میکنه راحت شی؟! دکتر گفت میتونه کمکت کنه.
معترض و کمی عصبی جواب میدهد.

_نمیخوام برم دکتر شاهرخ! من فقط میخوام بخوابم ،یه
خواب راحت که با اون قرص ها حل میشه ،همین! نیازی به
دکتر ندارم ،فقط همین رو ازت خواستم ،اما تو...
دست هایم را به نشانه ی تسلیم باال میبرم.
_باشه ،خودت رو ناراحت نکن ،من که اجبارت نکردم ،آروم
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باش ،داریم حرف میزنیم.

N
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نفس های عصبیش آرام میگیرد و من شمرده تر ادامه میدهم.

M

_اون قرص ها اعتیاد آوره ،با تجویز پزشک باید مصرف بشه،

E
I
A

نمیشه سر خود استفاده کنی! حاال هم یه بار فقط یه بار به

Y
N

O
D

حرف من گوش کن ،برو پیشش ،اگه دیدی دوست نداری

@

ادامه نده! دیگه هم من درموردش حرف نمیزنم خوبه؟
سکوتش بیشتر اعتراض آمیز بود تا قبول حرف های من!
_چاییت رو بخور.

حین نوشیدن چای حرف های دکتر صولتی در گوشم زنگ
میزند
“ازش بخواه درمورد اون اتفاق صحبت کنه ،اعتراف به اینکه
مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته ،خیلی ،خیلی سخته.
مثل یه لکه ننگ می مونه که می تونه احساس کثیفی و ضعف

E
O

در اون به وجود بباره .ممکنه از واکنش دیگران ترس داشته

N

باشه ،این که شما در مورد اون چه قضاوتی خواهید کرد؟ ایا

M
A

شما به شکل متفاوتی نگاهش میکنید؟ پس براش راحت تر

M

E
I
A

اینه که سکوت کنه و درموردش هیچ حرفی نزنه ،پنهانش کنه

Y
N

و سعی کنه احساساتی که به سراغش میاد رو سرکوب کنه و

O
D

احساس گناه و شرم و خجالت رو بیشتر توی خودش پرورش

@

بده به طوری که ازشون یه سد در مقابل احساسات دیگه اش
میسازه و نمیتونه از اونها عبور کنه و از دستشون نجات پیدا
کنه ،حرف زدن باعث میشه از بار منفی که روی شونه هاش
داره تحمل میکنه کم بشه ،هر بار که درموردش حرف بزنه

یه ذره از اون سنگینی عذاب آور روی دوشش سبک تر میشه،
بزرگی و قبیح بودن اون اتفاق توی ذهنش کمرنگ تر میشه
و کم کم بار دهم که داره درموردش صحبت میکنه خواهید
دید که مثل دفعه ی اول عذاب نمیکشه!”
“صحبت کردن هرچه قدر هم ترسناک باشه ،اون رو از

E
O

بندهایی که افکار منفی خودش به دور خودش کشیده و

N

اسیرش کردن آزاد میکنه .با این حال ،هر فردیکه میخواد با

M
A

اون صحبت بکنه باید یه سری ویژگی ها رو داشته باشه.

M
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بهترین فرد کسی هست که حین صحبت کردن با اون احساس

Y
N

حمایت ،همدلی داشته باشه و آرامشش رو حفظ کنه”.

O
 Dاین موضوع
حفظ کردن آرامش خودم حین صحبت درباره ی
@
سخت ترین کار ممکن بود!
جرعه ی آخر چایم را که دیگر از دهان افتاده بود ،مینوشم و
لیوان را سر جایش برمیگردم.

نگاهم را پر از تردید و دودلی به آسو میدهم ،در سکوت
چایش را مزه میکرد .
_یه سوال بپرسم؟
سرش را باال می آورد و لیوان چایش را روی میز میگذارد.
_چی؟

E
O

N

_اگه دوست نداشتی میتونی جواب ندی باشه؟
_بپرس.

M
A

M
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_اون شب وقتی اون اتفاق افتاد چی شد؟ چطوری برگشتی
خونه؟

Y
N
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مردمک آبی چشم هایش به وضوح میلرزد .حیران و خیره

@
نگاهم میکند و من با آرامشی ظاهری منتظر واکنش او
هستم .منتظر یک فرار.

خیلی طول نمیکشد که بلند شدنش حکم تایید میشود روی
حدس و گمان هایم و به سمت اتاقش میرود ،مضطرب و
پریشان و هول شده.
کالفه میشوم چنگی به موهایم میزنم و پوفی میکشم.
واکنشش قابل انتظار بود ،طبق گفته های خانم دکتر صولتی!

E
O

باید کمی به او فرصت میدادم ،باید اول با خودش کنار می

N
Mرا اول با خودش مرور میکرد .کالفه یک
آمد ،نگفته هایش
A
 Mو فندک را زیر آن میکشم،
نخ سیگار کنج لبم میگذارم
E
I
Aکردم و پک های عمیقی
دقایقی طول و عرض خانه را طی می
Y
 Nخاکسترش درون
که به سیگار میزدم خیلی زود سوخت و
O
زیر سیگاری کریستال روی میز به جا ماندD .
@
کمی که آرام شدم ،ته سیگار را درون زیر سیگاری خاموش
میکنم و به سمت اتاق خواب میروم.

تقهای به در اتاق میزنم و منتظر میمانم تا اجازه ورود دهد.
خیلی منتظرم نمیگذارد ،با صدای ضعیفی جواب میدهد.
_بیا تو.
دستگیره ی در را پایین میکشم و در را باز میکنم ،اتاق در
تاریکی مطلق فرو رفته بود ،پرده هایی که چند روز پیش نصب

E
O

کرده بودیم به انتخاب او ضخیم بودند و جلوی ورود نور را

N
کامال میگرفتند.
M
A

M

تکیه به تخت سر روی زانو گذاشته بود .
_چرا توی تاریکی نشستی!
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دستم به سمت کلید برق میرود اما حرفش باعث میشود
دستم را فورا پس بکشم.

@

_روشن نکن.
شاید اینطور راحت تر بود ،حرفی نمیزنم و اجازه میدهم
صورت خیس و اشک آلودش را در تاریکی بپوشاند ،اما احتماالً

خبر نداشت چه زخمی در صدایش نهفته است که میتواند
هر دومان را از پای درآورد.
جلوتر میروم و کنارش روی تخت مینشینم .شبیه خودش
به تاج تخت تکیه میزنم .شانه به شانه اش.
_ببخشید ،نمیخواستم اذیتت کنم ،میدونم دوست نداری

E
O

درمورد اون شب حرف بزنی ،بهت حق میدم ،اما هر وقت دلت

N
 Mبدون من هستم ،میتونی بدون ترس و
خواست حرف بزنی
A
Mی و همه ی دردهات رو به جون
واهمه روی من حساب کن
E
I
درموردش حرف بزنی ،اما
میخرم ،میدونم برات سخته
A
میترسم یه روز از پا دربیای وقتیY
Nیی بار سنگین این
تنها
O
اتفاق رو به دوش میکشی،
D
@
این حرف نزدن ها جمع میشه روی هم و تبدیل به یه دومل

چرکین میشه ،اونوقت دیگه فقط دنبال قرص و دارویی برای
این که بتونی دو ساعت از دست اون نگفته هایی که هی توی
تنهایی با خودت تکرار میکنی راحت بخوابی!

در سکوت به حرف هایم گوش میدهد و من ترغیب میشوم
برای ادامه.
_آسو؟ من اگه برات قرص نگرفتم به خاطر این بود که
نمیخوام از تنهایی به اون داروها پناه ببری ،نمیخوام از ترس
کابوس های شبونه مشت مشت قرص بندازی باال و خودت رو

E
O

از عالم و آدم جدا کنی!

N
مت میگیرم و پشت انگشت های یخ زده اش
دستش را با مالی
M
A
دکتر گفته بود این کار را با احتیاط
را نرم نوازش میکنمM .
E
I
نمان آنقدر عمیق شود که
انجام دهم ،نگذارم این فاصله ی بی
A
دیگر هرگز امیدی به درست شدنشY
.N
نباشد
O
Dیری؟! الزمه
_مگه من مردم که تو با اون قرص ها آروم بگ
@

بازم بگم هیچی از ارزش تو برای من کم نشده؟ الزمه بازم بگم
هر روز عزیزتر از دیروزی برام؟ الزمه بگم غلط کردم که قبل
عقد گفتم هر چی تو بگی؟ هر چی تو بخوای؟ پس من چی
آسو؟ این وسط چیکاره ام؟

انگشت هایش درون دستم کمی جمع میشود اما دستش را
پس نمیکشد ،من از نوازشش دست میکشم ،فکر میکنم
واکنشش زیاد هم بد نبود ،او هم داشت تالش میکرد با این
تماس ها عادی تر برخورد کند.
_اصال میخوام بدونم من کجای زندگیتم؟ بهم بگو حکم من

E
O

چیه توی این چهار دیواری؟ یه مترسک سر جالیز که صبح

N

میره بیرون ول میچرخه تا بوق سگ برگرده خونه تا چشمش

M
A

به چشم زنش نیوفته یه وقت دل بی صاحبش نلرزه؟!

M

E
I
 Aمن برق اشک را درون
نگاهش حیرت زده باال می آید و
Y
کرد همه ی این مدت
ی
چشمهایش شکار میکنم .شاید فکر م
N
O
سر میبردم.
من سر کار بودم در حالی که توی مرخصی به D
@
_فقط دو روز دیگه از مرخصی ازدواجمون مونده.

نگاهش رنگ شرمندگی به خودش میگیرد و سرش پایین
میافتد .نجوایش به سختی به گوش میرسید.

_چرا شاهرخ؟ چرا خودت رو انداختی وسط لجنزار زندگی
من؟ من که گفتم به دردت نمیخورم ،گفتم با یه آدم مرده
زندگی کردن سخته! گفتم نمیتونم به احساست پاسخ بدم،
چرا با من و خودت این کار و کردی؟ چرا نذاشتی به درد
خودم بمیرم؟ چرا یه عذاب دیگه روی دوشم گذاشتی!

E
O

متعجب و کالفه لب میزنم.

N
Mآسو؟ عذاب چیه قربونت برم؟
_چی داری میگی
A
M
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N
تیز نگاهم میکند.
O
D

@

_عذاب منم! نمیبینی؟ همین که نشسته جلوی چشمت و

آینه ی دق تو شده ،نمیتونه بگه چه مرگشه...
دستش را به گره روسری که زیر گلویش محکم شده بود،
میگیرد و گره را شل تر میکند.

_میخواد بگه ولی یه چیزی گیر کرده تو گلوش و نمیذاره
بگه! نمیدونه با خودش ،با تو ،با این زندگی و به قول خودت
حکم این چهار دیواری چند ،چنده؟ نمیتونه به احساس تو
جواب بده ،اصال نمیدونه برای چی اینجاست ،این یعنی عذاب!
خوب چشماتو وا کن ببین چه اشتباه بزرگی کردی!

E
O

با هر کلمه ای که با خشم و درد به زبان میآورد من به عمق

N

عذاب وجدانی که روی دوشش گذاشته بودم پی میبرم ،تازه

M
A

میفهمم چه زری زده ام و به جای این که آرامش کنم عذابش

M

را بیشتر کرده بودم.
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Y
N

دستم را از پشت سرش رد میکنم و سرش را روی سینه ام
میگذارم .

O
D

@

_حتی اگه اشتباه هم باشه تو درست ترین اشتباه زندگی
منی نازک نارنجی.

_چرا درد و غصه هات رو از من پنهون میکنی ،دردت به
جونم؟ چرا نمیخوای بفهمی تو با هیچ کس فرق نداری! چرا
خودت رو اسیر یه مشت حرف و حدیث قضاوت بی جا کردی؟
قراره تا آخر عمر خودت رو عذاب بدی به خاطر اتفاقی که
مقصرش نبودی؟

E
O

سرش پایین بود و لرزش صداش زخم میزد روی دلم.

N
بودم که اون وقت شب تنهایی رفتم بیرون،
_بودم ،مقصر
M
A
Mی اون عوضی ها رو بگیرم ،مقصرم
مقصر بودم که نتونستم جلو
E
I
پوششم نبودم ،این ها همه اش
که به قول خاله مرجان مراقب
A
Y
راننده غریبه اعتماد
تقصیر منه! اگه من اون شب به اون
N
O
Dعنتی آرایش
نمیکردم این اتفاق نمیافتاد .اگه من اون شب ل
@
نمیکردم...

هق هقش اجازه نمیدهد ادامه دهد .و من با چشمهای رگ
زده و صورتی خون دویده تن لرزانش را توی بازوهایم محکمتر
در آغوش میگیرم و صدای هق هقش بیشتر میشود و انگار
بیشتر توی این حصار بغضش میشکست.
خدایا چی دیدی توی منه الکردار که فکر کردی میتونم

E
O

طاقت بیارم این حرف ها رو...؟ چی شد که فکر کردی میتونم

N

مرهم باشم روی زخمی که خودم رو از پا درآورده ! چی شد

M
A

که فکر کردی منه زود جوش و عصبی و دمدمی مزاج کم

M

E
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A

طاقت میتونم با این امتحان دوام بیارم! کرمت رو شکر...

Y
N

خواستی ما رو با صبرمون امتحان کنی زدی ناکارمون کردی؟!

O
D

تو که میدونی من صبرم قد یه سر سوزن نیست! این چه
امتحانیه خداوکیلی؟!

@

اجازه میدهم تا تمام غصه هایش آب شود و روی سینه ام فرو
بریزد ،اگر اینطور آرام میشد و هر قطره ی اشکش داغ
مینشاند روی این سینه حرفی نبود ،اگر هر قطره اشکش بار

روی این شانه ها را سنگین تر میکرد و سنگینی دردهای آسو
را سبک تر باز هم حرفی نبود ،دندم نرم همه ی دردها را به
جان میخریدم برای یک لحظه آرامش او .
آنقدر در آغوشم هق میزند که دیگر نایی برای بلند شدن
ندارد.

E
O

روسریش دور گردنش افتاده بود ،دستم روی موهای نرمش

N
عطر گل های یاسش را با ولع به ریه هایم
حرکت میکند و
M
A
میکشم .
M
E
I
لرزش تنش کم کم آرام میگرفت.
A
Y
N
_اون شب ...وقتی ...
O
D
@میشود،
مکث میکند و من دستم روی موهایش متوقف

میخواست حرف بزند! سعی میکنم به دست لعنتی خشک
شده ام حرکت بدهم تا شوکه شدنم را به رویش نیاورد.

نوازش موهایش را ادامه میدهم و او پس از مکثی طوالنی
دوباره لب میزند .
_اون...شب...نفهمیدم ...چطوری...چطوری بیهوش شدم...
_وقتی چش باز کردم ،توی ماشین روژان بودم ،با سعید اومده
بود ،نمیدونستم کی بهش زنگ زده بود و چطوری پیدام کرده

E
بودنO ...

N

M
A

پس سعید هم از همه چیز خبر داشت و سکوت کرده بود!

M

چطور توانسته بود سکوت کند؟

E
I
A

به بازوهایش چنگ میانداخت و انگار داشت درد میکشید.

Y
N
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D

_خیلی درد داشتم ،تموم بدنم ،استخونای تنم درد میکرد،

@

حس میکردم مچ دستام به خاطر تقالی زیاد از دست اون
کثافت ها شکسته بود...
صداش هر لحظه ضعیف تر میشد و قدرت من برای شنیدن
کمتر .

_با هر تکون ماشین من درد میکشیدم ،کم کم همه چی
داشت یادم می اومد ،اون لحظه فقط آرزوی مرگ میکردم...
تنش مثل کوره توی تب میسوخت و عضالت من هر لحظه
منقبض تر میشد و تمام شریان های تنم از هجوم فشار خون
به جوش آمده بیرون زده بود.

E
O

_وقتی روژان گفت پیاده شو ،اومدیم بیمارستان ،تازه فهمیدم

N
حالم مخالفت کردم ،دلم نمیخواست برم
کجام! با همون
M
A
 Mبمیرم...
بیمارستان ،فقط میخواستم
E
I
 Aکرده بود پایین ریخت.
هق زد و قطره اشکی که دید مرا تار
Y
N
_میخواستم فقط بمیرم ...
O
D
شد و لبم
حلقه ی بازوهایم به دور تن نحیف و لرزانش تنگ@
را زیر دندان فشردم تا فریادی که تا پشت لب هایم آمده بود

را قورت دهم و خفه خون بگیرم .خودم خواسته بودم حرف
بزند ،خودم خواسته بودم پنجه بکشد روی سینه ی سوخته

ام ،نمک بپاشد روی زخمم ،خودم خواسته بودم بار سنگین
دردهایش را روی دوش من بگذارد و آرام شود ،اگر با زخمی
که روی دل من مینشست آرام میگرفت پس باید تاب
میآوردم ،هر چند از درون فرو پاشیده بودم اما باید حفظ
ظاهر میکردم.

E
O
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_خونه ...هم نمیخواستم برم ،میدونستم اگه بابا منو با اون

E
I
ومد! به روژان گفتم منو ببره
وضع میدید چه بالیی سرش می
A
Y
به پلیس زنگ بزنه،
خونه ی خودشون ،سعید ...میخواست
N
O
نگن ...گفتم اگه
نذاشتم ...التماسشون کردم چیزی به کسی D
@
کسی بشنوه خودم رو میکشم ...اونها هم دیگه ...دیگه حرفی
نزدن...
بوسه ای روی شقیقه ی نمناکش نشاندم ،لب زدم ،با گلویی
زخمی و

خراشیده.
_آروم باش عزیزم...
چیزی برای دلداریش پیدا نمیکردم ،هیچ حرفی به زبانم
نمیآمد ،سکوت شاید بهترین راه حل بود .در سکوتی تلخ و
زهرآگین موهایش را از میان صورتش کنار زدم و پشت

E
O

گوشش راندم .آنقدر اشک ریخت و بی صدا گریست تا دیگر

N
Mبود.
رمقی برایش نمانده
A
 Mنفس هایش آرام شده بود و پلک
لحظاتی بعد حس میکردم
E
I
هایش سنگین روی هم افتاده بودA.روی سینه ی من خوابش
Y
N
گرفته بود !
O
D
@ خوابش
سرش را روی بالش به آرامی قرار میدهم تا مبادا
بپرد .
شاید امشب بتواند تا صبح بدون کابوس بخوابد ،بدون قرص
های خواب آور و آرامبخش.

پتو را روی تنش مرتب میکنم و با غده ای که در گلویم جا
خوش کرده بود از اتاق بیرون میزنم .
سر درد بدی به سراغم آمده بود ،به سمت آشپزخانه میروم
و سبد داروها را از کابینت بیرون میآورم ،به دنبال قرص
مسکن آن ها را زیر و رو میکنم و باالخره یه ورق استامینوفن

E
O

پیدا میکنم ،یک عدد از فویل بیرون می آورم و توی دهانم
می اندازم .

N
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قرص را بدون آب در دهانم نگه میدارم و پس از گذاشتن

E
I
سمت یخچال میروم ،تلخی
سبد داروها سر جای خودشان ،به
A
قرصی که داشت درون دهانم آب میY
شدN،چینی به پیشانی ام
O
خچال در میآورم
می اندازد ،خیلی سریع شیشه ی آب را از ی D
@
و الجرعه سر میکشم.
شیشه ی خالی را روی سینک ظرفشویی میگذارم و با
کمترین صدای ممکن به اتاق خواب برمیگردم .

امشب با این که شب سختی را پشت سر گذاشته بودیم اما
رضایتمند بود ،درد داشت ،غم و اندوه جانمان را به لبمان
رسانده بود و یادآوری آن اتفاق برای آسو شکنجه بود و
شنیدنش برای من عذابی نکبت بار.
بالش اضافی روی تخت را روی گلیم فرش دومتری کنار تخت

E
O

میاندازم و پیراهنم را از تنم در می آورم و همان جا دراز

N

میکشم .ساعدم را روی چشم های خسته ام میگذارم و سعی

M
A

میکنم به حرف های آسو فکر نکنم ،هر چند عین جان کندن

M
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A

سخت بود و ساعت ها از این پهلو به آن پهلو شدم و حرف

Y
N

های بغض دارش در گوشم زنگ میزند.
***
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D

@
صبح با صدای زنگ موبایلم پلک باز میکنم ،نگاهم روی پا
تختی به گردش در میآید ،این وقت صبح چه کسی
میتوانست باشد؟ دست دراز میکنم تا آن را بردارم ،اما نگاهم
به کف اتاق دوخته میشود ،شاهرخ بالش را روی زمین

گذاشته بود و بدون پتو و تُشک با نیم تنه ی برهنه خوابش
برده بود! سریع به موبایلم چنگ میزنم و با دیدن اسم خاله
مرجان روی صفحه فورا تماس را وصل میکنم تا شاهرخ با
صدای آزاردهنده اش از خواب بیدار نشود .آرام جواب میدهم.
_سالم.

E
O

صدای خاله مرجان پر از نگرانی بود و ناخودآگاه من را هم

آشفته میکندN.

M
A

M

_سالم آسو جان خوبی مادر؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟
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_ببخشید خاله ،خواب بودم.
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_وا؟ مادر ساعت دیدی؟ لنگه ظهر فکر نمیکردم خواب باشی
دلم هزار راه رفت !
متعجب و خواب آلود لب میزنم.
_مگه ساعت چنده؟

@

_ساعت دوازده و نیمه مادر ،عجیبه تو که تا این وقت روز
نمی خوابیدی! برای خودم هم عجیب بود ،اما چیزی نگفتم
و سکوت پشت خط را خاله مرجان شکست.
_خیلی خب تنبل پاشو یه ناهار درست و حسابی واسه
شوهرت درست کن االن از سر کار خسته و کوفته برمیگرده
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O

باید با یه زن شلخته و خواب آلو رو به رو بشه پاشو ببینم ،که

N

شام مهمون منی.
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_تو هم عین روژان تنبل شدی ها ،شوهراتون خیلی دیگه

E
I
Aن وقت روز خواب باشین!
لوستون کردن ،چه معنی داره تا ای
Y
رن سر کار و هیچی
ی
حاال اون بدبخت ها صبحونه نخورده م
N
O
Dید به جایی
نمیگن ،شما عوضش با یه ناهار مفصل جبران کن
@
بر نمیخوره فداتون بشم!
_خاله! من نفهمیدم شما خاله ی مایی یا شاهرخ؟ درضمن
باید بگم که ایشون هم االن خواب تشریف دارن.

_اِ راست میگی مادر؟ آخ خدا مرگم بده ،من مزاحمتون شدم؟
بگیرید بخوابید حاال بعداً با هم حرف میزنیم ،اون بچه هم
خسته اس یه روز نرفته سر کار که استراحت کنه من
مزاحمتون شدم !
از لحن معذب شده اش راحت میشد پی به افکار زنانه اش

E
O

برد ،حتی این که از پشت تلفن به گونه اش چنگ میزند برایم

N

قابل تصور است .
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اما هر چه میخواستم به شادی و شعفی که در صدایش موج

E
I
.A
میزد ،اهمیت ندهم ،قابل انکار نبود
Y
N
استراحت؟! شما انقدر
_خاله! خواب من تنبلی ،خواب ایشون
O
Dنشدم!
طرفدار مردها هستین؟ خدا رحم کرد عروستون
@
هول شده بود و دلش میخواست سریعتر تلفن را قطع کند.
انگار که وسط معاشقه دست مرا کشیده بود و حاال معذب بود!

_برو دختر ،برو انقدر سر به سر من نذار ،برو به شوهرت برس،
شام هم منتظرتونم ،خداحافظ.
اجازه نداد حداقل جواب دعوتش را بدهم! تماس قطع شده
بود و من با تأسف به جمله ای که به او گفته بودم و او هم
خوشبینانه تا ته خط رفته بود ،فکر میکردم .
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وقتی پتو را کنار میزنم پاهایم را از تخت پایین میآورم ،با

N
Mدر خودش جمع شده بود و شبیه بچه ها
دیدنش که از سرما
A
بلند میکنم و روی تن نیمه عریان او
به نظر میرسید ،پتو را M
E
I
میکشم .حتما از ترس این که منAمثل شب های قبل کابوس
Y
ببینم ،اینجا خوابیده بود .
N
O
Dخواب مانده
شاید دیشب خواب راحتی نداشت که تا این وقت
@
بود .هنوز کمر راست نکرده بودم که خواب آلود تکانی به

خودش داد.
_میبینم که بعضیا حسودی میکنن به شوهراشون!

صدایش بم و خواب آلود بود ،پس همهی حرفهای من را
شنیده بود! با لبخندی محو از کنارش رد میشوم.
_میبینم که بعضیام خودشون رو به خواب میزنن تا
حرفهای مردم رو بشنون!
از اتاق بیرون میروم اما صدایش را میشنوم.

E
Oدلم میخواست بدونم خاله خانوم چی بهت گفته
_آخ چقدر
N
M
تلفن حرص طرفداری کردنش از منو
بود که پشت
A
M
میخوردی!
E
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A
روز زیر گوش من چه ها
اگر میدانست خاله مرجان هر
Y
N
زندگی زناشویی و
میگفت از راه و روش شوهرداری کردن و
O
D
@.
حرص من را درمیآورد قطعاً خوش خوشانش میشد
بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخانه میروم و اولین
کاری که میکنم ،زدن دکمه ی چای ساز بود و بعد با چند
برگ دستمال کاغذی صورت نمناکم را خشک میکنم.

سعی میکنم حین چیدن میز صبحانه به حرفهایی که
مدتها روی دلم سنگینی میکرد و از بیان کردنش خجالت
زده میشدم و حتی فکرش آزارم میداد ،اما دیشب آنها را
ناخواسته به زبان آورده بودم ،فکر نکنم.
اما هر چه سعی میکنم به عذابی که بی رحمانه روی شانههای

E
O

شاهرخ گذاشته بودم و او مردانه پای دردهایم ایستادگی

N

میکرد و به روی خودش نمیآورد ،فکر نکنم ،امکان پذیر
نبود !
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E
I
درد و دل کنم ،شاید شاهرخ
من اگر میخواستم تصمیم بگیرم
A
Y
ی که از سر گذرانده
اتفاق
آخرین کسی بود که با او در رابطه با
N
O
Dروزی بتوانم
بودم ،صحبت میکردم .هیچ وقت فکر نمیکردم
@
بی پرده دربارهی چیزهایی با او حرف بزنم که حتی تصورش
برای خودم خجالتآور بود و عذاب آور.
همیشه از این میترسیدم بعد از فهمیدن ،کمترین کاری که
خواهد کرد این باشد که برود و پشت سرش را هم نگاه نکند،

یا شاید من را متهم کند به کار نکرده و محکوم به تقصیر!
وقتی خودِ من ،خودم را مقصر میدانستم دیگر انتظاری از
دیگران نمیرفت! وقتی خودم همه چیز را از چشم خودم
میدیدم ،به دیگران حق میدادم باور نکنند که من ناخواسته
پایم به آن ساختمان کذایی باز شده بود!

E
O

صدای دلپذیر جلز و ولز نیمرو روی گاز سکوت آشپزخانه را

میشکستN .

M
A

M

شاهرخ با حوله ی درون دستش صورتش را خشک کرده بود

E
I
ناهارخوری انداخت .نیمرو را
و آن را روی پشتی صندلی میز
A
Nقرار میدهم ،بعد از
Yیز
از ماهیتابه توی بشقاب میریزم و روی م
O
 Dتخم مرغها
شستن دستهایم که اندکی آغشته به سفیده ی
@
شده بود ،من هم پشت میز مینشینم .امروز دیگر قصد نداشت

خودش را آواره ی کوچه و خیابان کند به بهانه ی رفتن به
ایستگاه آتشنشانی و چقدر این مرد مرا با رفتارش هر روز
شگفت زده و شرمنده میکرد !

لقمهی نیمرو را توی دهان میگذارم و مزه اش کنار گوجههای
ورقه شده ای که شاهرخ با دقت و ظرافت تمام خورد کرده
بود ،دلچسب بود.
_خاله مرجان گفت شام بریم خونه اش.
لقمه اش را فرو میدهد و با لبخندی کج براندازم میکند.

E
Oگفت؟
_دیگه چیا
N
MادAطرفت رو میگیره؟
_خیلی خوشت می
M
IEهوامون داشته باشه که نداره،
_چه کنیم دیگه ،اونی که باید
A
خاطرخواه های دیگه.
مجبوریم دل خوش باشیم به
Y
N
O
_خیلی...
D
@
_خیلی چی؟ خوشتیپم؟

سری تکان میدهم ،میخواهم حرف بزنم که باز اجازه
نمیدهد.

_خیلی خوشگلم؟
ابرو باال میاندازم .دوباره با لبخندی فرو خورده ادامه میدهد.
_خیلی پرو...ام؟
با افسوس سر تکان میدهم.
_خیلی دیوثم؟
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این بار دیگر نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیرم و دیوانه ای

M
نثارش میکنمA .

M

_خیلی بی مزه ای شاهرخE...
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محو صورتم میشود و من بی اراده سعی میکنم خنده ام را
مهار کنم.
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نگاهش شبیه میخ در چشم های خندانم فرو میرود.
_چقدر دلم تنگ همین خنده های قشنگت بود!

سعی میکنم لبخندی که دیگر جانی نداشت ،را روی لبهایم
حفظ کنم .اما نگاه خیره اش قلبم را به هول و وال میانداخت
و چشم هایم تاب نگاه خیره اش را نمیآورد.
درحال گرفتن لقمه ی دیگری مخاطب قرارم میدهد.
_همین روزا میرم پیش دکترت ،برات نسخهی همون دارویی
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که خواستی میگیرم.

N
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تکه نانی که برداشته بودم کنار بشقابم رها میکنم .راستش

M

خودم هم از این همه ضعفی که در رفتارم وجود داشت به

E
I
محبت شاهرخ سکوت نبود
ستوه آمده بودم .جواب این همه
A
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N
یکردم.
و من داشتم به احساس هر دومان ظلم م
O
D
انگشت های لرزانم را روی میز به هم گره میزنم تا@لرزششان
زیاد توی چشم نباشد.

نفسم را حبس میکنم و به چشم های منتظرش خیره میشوم
و تصمیمی که به آنی به ذهنم خطور کرده بود را به زبان
میآورم.
_من هم ...من هم همراهت میام.
بهت و حیرت نگاهش را از لرزش مردمک چشم هایش حس

E
O

میکنم .خیره خیره نگاهم میکند و من حس میکنم باید

N
بیشتر توضیح دهم.
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_فکر میکنم حاال که ...همه خبر دارن و میدونن چه اتفاقی

E
I
دردی رو دوا نمیکنه! شاید
افتاده ،نرفتن من پیش پزشک
A
Y
N
خالص شم .
بتونم از دست این کابوس ها حداقل
O
D
@ من هر
_خیلی خوبه که این تصمیم رو گرفتی آسو ،شاید
چقدر برای بهبود حال روحی تو تالش میکردم بی فایده بود
اگر خودت نمیخواستی .

_یه دست صدا نداره ،دکتر هم به من گفته بود باید خودش
بخواد به زندگی برگرده.
لبم را زیر دندان میگیرم تا از این بغضی که داشت نم نم
بزرگ میشد ،فاصله بگیرم .ای کاش من هم مثل او
میتوانستم حرف بزنم ،میتوانستم از دلتنگی هایم بگویم ،از

E
O

احساسی که شاخه های خشکش انگار دوباره داشت پس از

N

یک زمستان سرد و کوهستانی ،میترکد و جوانه میزد و من
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A

چه احمقانه فکر میکردم ریشه های احساسم به دست تبر
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روزگار از بیخ و بن کنده شده بود.
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_من ...میخوام ،من ...با تو ...میخوام این زندگی رو...

O
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نفسم پس از گفتنش آزاد میشود ،روی نگاه کردن به چشم

@

های متعجب و براقش را نداشتم ،دستش را پیش میآورد و
روی انگشت های گره کرده ام روی میز میگذارد و حمایت
گرانه نوازش میکند .صدای هیجان زده اش نگاهم را وادار به
باال آمدن میکند.

_حضرت عباسی؟!
برق نگاهش معذبم میکند اما لبخندی که روی لبش بود
شیطنت داشت.
_منو باش که داشتم فکر میکردم اونی که باید هوام رو داشته
باشه نداره !

E
من از شرمOگر میگیرم و او خنده اش را رها میکند ابرویی
N
M
باال میاندازد.
A
_به خودت نگیر ،اونM
 Eرو میگم ،تو رو نمیگم ها! تو
باالیی
I
Aی!
هنوز مونده تا هوای ما رو داشته باش
Y
N
در سکوت و آرامشی که عجیب روی سرمانOسایه افکنده بود،
D
طوفان .طوفان
صبحانه خوردیم ،آرامشی شبیه آرامش پس از @
دیشب انگار سبکم کرده بود ،از این که به من یادآوری کرده

بود با همه ی رفتارهای از سر یاس و ناامیدی ام هنوز برایش
همان آسوی قبل هستم و چیزی از ارزشم برایش کم نشده

بود آرامش گرفته بودم ،شاید دوام نداشت ،شاید این آرامش
لحظه ای بود و زود گذر ،شاید با یادآوری آن اتفاق باز هم
خودم را موجودی بی ارزش و کثیف و دست خورده بپندارم،
اما این لحظه دلم نمیخواست افکار منفی ذرهای حال نسبتاً
خوبم را بگیرند.

E
O

میگوید حس شادی دوامش کم است ،نهایتاً هشت ساعت! اما

N

احساس یاس و غم و اندوه بیش از دو روز در انسان دوام

M
A

میآورد .شاید به شنیدن هر روزه ی این حرفها نیاز داشتم،

M

E
I
A

شاید هم به تایید و تحسین دیگران ،برای بازسازی دوباره ی
خودم.

Y
N

O
Dرون بکشد و
و چه خوب بلد بود هوای مسموم ریه هایم را بی
@
به جایش اکسیژن تازه منتقل کند وقتی کنار سینک
ظرفشویی ایستاده ام و از پشت سر ظرف مربایی را توی
سینک میگذارد و بیهوا گرمی لبهایش روی گونهام را
میسوزاند ،تشکر میکند و مرا با شیر باز و شرشر آب و قلبی

که پرپر میزد و دست هایی که بی حرکت مانده بود از این
برخورد ناگهانی ،تنها میگذارد.
جلوی در آشپزخانه سینی چای را شاهرخ از دستم میگیرد،
لبخند تشکرآمیزی تحویلش میدهم و خودم به آشپزخانه
برمیگردم ،ظرف توت خشک را از روی اپن برمیدارم و

E
O

دنبالش میروم .

N
 Mدلنشینی به وسایل نو خانه نگاه میکند،
عمه گالب با لبخند
A
Mبرای دیدن ما بیاید و شاهرخ هم
امروز خودش خواسته بود
E
I
 Aبود.
بعد از تایم کارش او را با خود آورده
Y
ظرف توت را کنار سینی چای میگذارم وNکنار عمه روی فرش
O
D
مینشینم .
@
عمه به وسایل خانه نگاه میکند و زیر لب الحول وال قوه اال
بااهلل زمزمه میکند.

_ماشااهلل چقدر با سلیقه چیدین ،انشاهلل که چراغ این خونه
همیشه روشن باشه مادر.
_ممنون عمه جون ،چقدر خوب کردین اومدین ،دلم خیلی
براتون تنگ شده بود.
_قربون دلت برم دخترم ،قبلنا بیشتر بهم سر میزدی ،االن

E
O

دیگه یادی از منه پیرزن نمیکنی!

N

M
A

شرمنده میشوم ،حق داشت گله کند .در این مدت آنقدر در

M

خودم گم و سردرگم بودم که یادش نکرده بودم.
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_نگید عمه جون ،شما که میدونید چقدر دوستون دارم.

Y
N

O
D

نگاهم به چینهای دور چشمهایش است که جواب میدهد.

@

_میدونم مادر شوخی میکنم ،تازه عروسی و دلت به خونه
و جهازت خوشه .منم امشب اومدم که اگه روی منه پیرزن رو
زمین نمیندازین یه خواهشی بکنم و سبب خیر بشم.

لیوان چای شاهرخ را روی میز جلویش میگذارم و در سکوت
گوش میدهم ،شاهرخ هم حواسش جمع حرفهای عمه شده
بود.
_مادر جون زندگی مثل آب توی رودخونه اس ،از یه مسیر
طوالنی و سخت حرکت میکنه ،سر راهش پستی و بلندیهای

E
O

زیادی هست ،اما این زاللی و پاکی خصلت آبه که از هر چیزی

N

که سر راهش میاد رد میشه ،خاک و خاشاک میشوره و میاد

M
A

و میگذره ،گاهی با یه تکه سنگ سر راهش گِل آلود میشه و

M

E
I
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گاهی از درز یه شکاف تنگ و تاریک راه خودش رو پیدا

Y
N

میکنه و زاللتر از همیشه به مسیرش ادامه میده ،سختی های

O
D

راه خیلی وقتها مسیرش رو عوض میکنه اما هدفش رو نه!

@

هدفش طراوات و زندگی دادن به همهی موجودات عالمه،
بدون چشم داشت و بدون انتظار.
حرفهای عمه ناخودآگاه پر بود از پند و اندرز و یک دنیا
ارزشمندی .همیشه از گفتگو با او لذت میبردم.

_امشب اومدم اینجا تا شما رو ببرم خونه داداش مرتضی،
میخوام این قهر و کدورتها دور ریخته بشه ،میخوام امشب
مثل آب زالل بشین تا طراوت زندگیتون حفظ بشه مادر .کینه
و کدورت دل آدم رو برهوت میکنه ،دور از جون
نورچشمیهام ،برهوتِ دل نصیب و قسمتتون نباشه عزیزای

E
O

دلم ،دوست دارم امشب کدورتها رو بریزین دور و دلتون

N

صاف کنین به یومن قدوم ماه محرم.

M
A

نگاهم سمت شاهرخ کشیده میشود ،اخمهایش شکاف عمیقی

M

روی پیشانیش انداخته بود E .
I
A
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N

_میدونین که آقای خدابیامرزم همیشه روز اول محرم توی

O
داشت و چندین
خونه اش بساط نذر و روضه ی آقا اباعبداهلل رو D
@
ساله که داداش مرتضی جای اون بانی و میزبان شب اول سینه
زنای محله اس.
شاهرخ با خواهش میان حرف عمه میآید.

_عمه شما که میدونن مامان...
اجازه نمیدهد شاهرخ اعتراض کند و دست چروک لرزانش را
همراه با تسبیح فیروزه دور انگشتهای نحیفش ،باال میآورد.
_دلم نمیخواد این روضه ها از شور بیوفته توی نبودن شماها
پسرم ،خودت هر سال آستین باال میزدی و نوکریش رو

E
O

میکردی ،نگو به خاطر یه دلخوری سادهی مادرت که از روی

N
Mحرفی زده ،بکنیش الم یزید و پشت کنی
منطق مادرونه اش
A
!M
به مراسم هر ساله ی محرم
E
I
نه میشود و دیگر حرفی
لبهای شاهرخ به هم وصل و پی
A
Y
N
نمیزند .
O
D
@ خجالت
دل من هم دل دل میکرد برای رفتن و نرفتن،

میکشیدم از روی زن عمو مرضیه و اهل فامیلی که مطمئن
بودم ،حرفهایی را شنیده بودند که من تمام تالشم را برای
پوشیدنش کرده بودم.

عمه گالب دستم را میگیرد و پشت انگشت هایم را نوازش
میکند.
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_روضه و مراسم بهونه است مادر،

E
O
خودش خواسته بیام دنبالتون ،اون هم دلش تنگه ،به
مرضیه
N
Mیض کرده اما دلش تاب نمیاره از دوری
حکم مادر بودنش غ
A
Mین مراسم بدون تو و شاهرخ مُهر
بچههاش ،بهونه کرده که ا
E
I
تایید میشه روی حرف مردم سخنAچین و لغض خون ،اما من
Y
N
میدونم توی دلش چه خبره.
O
D
@ او هیچ
نگاهم متعجب توی چشمهای عمه گالب مینشیند،
وقت دروغ نمیگفت .اما من شرمنده بودم و رو سیاه ،زن عمو
مرضیه مادر بود و به اندازهی یک عمر آرزوهای مادرانه داشت
برای پسرش ،اما ازدواج ناگهانی و بی سور و ساط ما همه ی

نقشه هایش را نقش برآب کرده بود و به تمام حرف و حدیث
های پیش آمده دامن زده بود .شاید حق داشت غضب کند که
پسرش با دختری ازدواج کند که حرفش نقل محافل و مجالس
زنانه و مردانه است ،نوعروسی که مدتها بود دست از این
زندگی کشیده بود قطعاً شادی را با خودش به خانهی پسرش
نمیآورد.
E
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N

باالخره عمه گالب توانست نور چشمی هایش را برای آشتی

M
A

کنان و دست بوسی روانه ی خانهی عمو مرتضی کند .

M

E
I
Aسنگینی فضای حاکم بر
خودش هم همراهمان آمده بود و
Y
نش سبک میکرد .
ی
خانهی عمو مرتضی را با حرفهای دلنش
N
O
زن عمو مرضیه از وقتی آمده بودیم خودش را D
درون آشپزخانه
@
سرگرم کرده بود و جز یک سالم و خوش آمدید کوتاه حرفی

نزده بود ،انتظاری بیش از این هم نداشتم .

یکی دیگر از کسانی که فضای خانه را با گریههای جیغ
مانندش سبک میکرد عضو جدید خانه بود ،دخترک ناز چند
روزه ی شادی که من از آمدنش بی خبر بودم و شرمنده ی
این بیتوجهی.
آراد هم از کنار عمه شادی تکان نمیخورد و مدام دلش

E
O

میخواست آن موجود کوچک جیغ جیغو را ببوسد و بغل

N

بگیرد .خبری از آرزو نبود و چندان هم مایل به دیدنش نبودم.
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M

عمو مرتضی اما گهگاهی مرا که ساکت و سامت نشسته بودم،

E
I
Aخانهی نو و وسایل جدید
به حرف میکشید و سوالی در باب
Y
معذب بودن درآورده
ز
و راحتی مسیرش میپرسید و کمی مرا ا
N
O
بود.
D
@

شام به بحث برگزاری مراسم و هیئت همراه بود و شاهرخ هم
انگار از برخورد سرد و سکوت مادرش دلگیر بود که بالفاصله
پس از جمع کردن سفره مرا برای رفتن صدا کرد.

_آسو خانوم آماده شو رفع زحمت کنیم.
شادی زودتر از همه اعتراض میکند.
_داداش تازه سر شبه ،کجا میخواین برین ،بمونین یه کم
دیگه ،تازه میخوام میوه و چای بیارم.
_ممنون ،فردا صبح زود باید برم سر کار ،زودتر بخوابم بهتره.
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N

شاهرخ موبایل و سویچش را برمیدارد و این یعنی قصد کوتاه

M
A

آمدن ندارد و من ناچار به سمت راه پله میروم تا کیفم را از
اتاقش بیاورم.

M

IE

A
Y

صدای عمو مرتضی را در میان پله ها میشنوم.

N
O

_کجا بابا جان ،فردا کلی کار داریم ،دست تنهام ،بمونید

D

امشب رو...
جواب عمو را هم میدهد.

@

_میام کمک ،اما االن رفع زحمت کنیم ،واسه کارهای هیئت
هم با چند تا از بچه های محل هماهنگ میکنم ،فردا زودتر
بیان کمک.
وارد اتاق میشوم و خیلی سریع کیفم را که موقع آمدن روی
میز کارش گذاشته بودم ،برمیدارم و دوباره به سرعت پلهها

E
O

را سرازیر میشوم.

N
Mنه بیرون آمده بود و رو به روی شاهرخ
زن عمو از آشپزخا
A
Mبود اما نه آنقدر که نتوانم بشنوم.
ایستاده بود ،صدایش آرام
E
I
Aن ،منو بابات که نمیتونیم
_دیگ های مراسم هنوز توی انباری
Y
اونها رو از انباری بیاریم باال ،میخوایNامسال دست تنهام
O
D
بذاری؟
@
نگاه شاهرخ از مادرش سوی من کشیده میشود که روی پله
ها خشکم زده بود.

دلم برای زن عمو مرضیه میسوخت ،لحنش زیادی مظلوم
بود .
رد نگاه شاهرخ را که میگیرد به من میرسد و ناخودآگاه هول
و وال به مردمک چشمهایم میافتد.
نمیدانم چه باید بکنم مستأصل به آنها نگاه میکنم.

E
Oیه کامل به سمت من میچرخد.
زن عمو مرض
N
M
دخترم.
_تو یه چیزی بگو A
M
EمIیآیم ،همهی نگاهها به من
مستأصل یک پله دیگر پایین
خیره بود و شاهرخ که مکث و A
 Yرا به نارضایتی تعبیر
سکوتم
N
کرده بود ،به جای من جواب میدهد.
O
D
_فردا زودتر میام ،دست به هیچی نزنین تا برسم و@
...
دو پله ی آخر را هم پایین میآیم و حرفی که روی زبانم به
سختی میچرخید را گفتم.
_میشه بمونیم؟

نگاه حیران شاهرخ به چشمهایم میافتد و من پلک روی هم
میگذارم ،میدانستم دلیل مخالفتش فقط شرایط من بود و
معذب بودنم در این خانه و رفتار سرد زن عمو باعث شده بود
اصرار به رفتن کند .
_آخه...

E
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_آخه نداره بابا جان ،اینجا هم خونهی خودتونه ،چه فرقی

N
Mن یا اونجا ،بمون یه چایی بخوریم که با
داره حاال اینجا باشی
A
Mها رو بیاریم باال ،کلی کار داریم
هم بریم زیر زمین وسیله
E
I
امشب.
A
Y
N
جا کفشی کنار در
شاهرخ ناچار دسته کلیدش را روی
O
D
میاندازد و تسلیم میشود.
@
زن عمو مرضیه اخم هایش کمی باز میشود و دوباره با خیال
راحت تری به آشپزخانه برمیگردد.

شاهرخ جلو میآید و رو به رویم می ایستد .آنقدر نزدیک که
من را جلوی نگاه خانواده اش معذب میکند.
نگاهش هنوز آرام نگرفته بود و مردد بود به ماندن .
_مطمئنی میخوای بمونیم؟ اگه سخته برات یا اینجا راحت
نیستی میریم خونه خودمون ،مگه چقدر راهه ،فردا برمیگردیم

E
دوبارهO .

N

_من راحتم.
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_میترسم شب دوباره بدخواب بشی و...
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لبخند تلخی میزنم و نگاهم را به چشمهای نگرانش میدوزم.

O
D

نگران کابوسهای شبانه ام بود .آرام لب میزنم.
_تو که هستی...

@

لبم را زیر دندان میگیرم و مکث میکنم ،چرا این همه سخت
بود از احساسم به او بگویم؟ آن هم چشم در چشم و از این
فاصله ی نزدیک و حضور چشمهایی که ما را زیر ذرهبین

داشتند.مشتاق شنیدن بود و انگار مکث من کالفه اش کرده
بود که خودش بیقرار میپرسد.
_من که هستم چی؟
_آرومم میکنی .
برقی که توی چشمهایش موج میزند را نادیده میگیرم و از

E
Oیشوم .
کنارش رد م
N
Aرویم میپاشد و دستش را روی کناره
 Mبه
عمه گالب لبخندی
ی نرم و پلنگی رنگی کهM
ش نشسته بود میزند.
ی
رو
E
I
A
_بیا بشین دخترم.
Y
N
 OمDیشود و چند
شاهرخ پس از مکثی طوالنی راهی طبقهی باال
دقیقه بعد با یک تیشرت آستین کوتاه و شلوار @
اسپرتی که

خط های خاکستری آن همرنگ تیشرتش بودند از پله ها
پایین میآید.

همراه عمو مرتضی برای آوردن وسایل مراسم از زیرزمین،
بیرون میرود.
زنعمو مرضیه دخترک شادی را برای خواب به طبقه باال میبرد
تا شادی کمی از دست نق نق هایش استراحت کند.
شادی رختخواب عمه گالب را توی پذیرایی پهن میکند و

E
O

من از پشت پنجره به شاهرخ که در حال شستن پارچههای

N
محرمی که قرار بود فردا در و دیوار خانه را
سیاه و پرچمهای
M
A
 Mخیره میشوم.
مزین به نام اباعبداهلل کنند،
E
I
های چای را جمع میکرد،
کمی بعد در حالی که شادی لیوان
A
Y
Nیآید .زن عمو که
شاهرخ با پاچههای خیس و باال زده باال م
O
Dد و رو به او
گویا بچه را خوابانده بود ،از پله ها پایین میآی
@
میکند.

_خسته نباشی مادر ،اگه میخوای دوش بگیری برم برات حوله
و لباس بیارم.

حین رفتن به سمت حمام توی راهرو جواب میدهد.
_دست شما درد نکنه ،آسو برام میاره ،شما برید استراحت
کنید.
از این که زن عمو سعی میکرد حضور مرا به عنوان همسر
شاهرخ نادیده بگیرد ،مکدر میشوم ،اما شاهرخ انگار حواسش

E
O

به همه چیز بود و من ناچار از کنار عمه بلند میشوم تا برایش

لباس بیاورمN.

M
A

M

پلهها را باال میروم و وارد اتاق شاهرخ میشوم ،با دیدن

E
I
Aبود ،سر جایم میایستم .
رختخوابی که روی زمین پهن شده
Y
N
بود و این موضوع
کرده
زنعمو فقط یک دست رختخواب پهن
O
عالمت سوال بزرگی را در سرم میاندازدD .
@
این رختخواب برای چه کسی بود؟

هر لحظه میگذشت به عمق فاجعه بیشتر پی میبرم و کسی
انگار به گلویم چنگ انداخته بود و هی فشار میداد.

دیگر دلم نمیخواهد با این حال آشفته و پریشان پایین بروم،
کاش میشد ...کاش میشد همین حاال برگردیم به همان
خانهای که دیوارهایش ریشخندم نمیکردند !
پردههای ضخیمش با همهی بی زبانی از من در مقابل
هیاهوی آدمهای بیرون محافظت میکردند.

E
O

کاش میشد برگردیم به همان آپارتمان کوچک و دنجی که

N
احساس سرخوردگی و کثیفی نمیکردم و یک
درونش اثری از
M
A
نمیآمدم.
وصله ی ناجور به حسابM
E
I
Aرختخواب زل میزنم که
آنقدر همانجا روی تخت شاهرخ به
Y
N
که دور کمرش بسته
نمیفهمم شاهرخ کی با یک حوله ی آبی
O
بود وارد اتاق میشود و متعجب مرا صدا میکندD.
@
_آسو؟ تو چرا اینجا نشستی؟ دو ساعته منتظرم برام حوله و
لباس بباری؟ چرا...

لبهایم را روی هم میفشارم تا بغضی که چنبره زده بود بیخ
گلویم رسوایم نکند.
_ببخشید ،یه کم سرم گیج رفت ،نشستم اینجا.
دروغ هم نگفته بودم ،به خاطر دل درد ماهیانهای که از ظهر
داشتم ،حالم کم کم داشت بد میشد و سرگیجه هایم داشت

E
O

شروع میشد.

N

M
A

با همان باال تنه ی برهنه از کنار آن رختخواب کذایی رد

M

میشود و نگران روی زانو جلوی پایم مینشیند.
_حالت خوبه؟

E
I
A

Y
N

O
D

نگاهم روی موهای خیسی که هنوز آب از آنها چکه میکرد و
روی پیشانیش ریخته بود چرخ میخورد.

@

سری به تایید تکان میدهم ،هر چه کمتر حرف میزدم بهتر
بود ،چون هر لحظه امکان شکستن بغضم وجود داشت.
_میخوای بریم دکتر؟ تو که خوب بودی ،چی شده یهو؟

سعی میکنم نگاهم را کنترل کنم تا پایین تر کشیده نشود.
_خوبم ،یه کم بخوابم بهتر میشه.
_خیلی خب دراز بکش رو تخت ،اگه بهتر نشدی میریم
درمونگاه.
روی تخت یک نفره ی چوبی سیاه رنگش دراز میکشم و

E
O
جمع میکنم ،پتو را روی تنم مرتب میکند .
پاهایم را
N
_با این لباس هاMهمAراحت نیستی ،حداقل این شلوار جین
رو از پات در میآوردی M.
E
I
A
لبش باال میرود.
خیره خیره نگاهش میکنم که کنج
Y
N
O
من گرد نکن،
_خیلی خب حاال ،اونطوری چشماتو واسه D
منظورم اینه اگه بخوای از لباس های من می پوشید@
ی ،راحت
تر بودی.
در کمدش را باز میکند و حین پوشیدن لباس هایش از پشت
در حرف میزند.

_فردا میرم خونه ،واسه تو هم لباس میارم ،این چند روز
بهتره بمونیم همین جا ،فردا قبل از اینکه از سر کار برگردم
هر چی خواستی از خونه برات بیارم پیامک کن.
_من حالم خوب نیست ،اگه میشه فردا بریم خونهی
خودمون.

E
O

احساس مالکیتم به آن آپارتمان کوچک حاال بیشتر حس

N
Mآن دور مانده بودم به نظرم دلتنگش بودم.
میشد ،حاال که از
A
_خب عزیزم اگه حالتM
خوب نیست پاشو بریم درمونگاه.
E
I
A
زده
از پشت در که بیرون میآید بهت
Y
N
_اینها رو کی آورده؟
O
D
@ی زمین
رد نگاهش را میگیرم و به همان تشک و پتویی که رو
پهن بود میرسم.
_زن عمو.

_چرا فقط یه دست رختخواب آورده؟! مگه اون میدونه که
ما...
پلک هایم را میبندم تا نگاهم به چشمهایش نیوفتد.
شاید زنعمو مرضیه یک امشب را میخواست غنیمت بداند و
پسرش را از یک رابطهی آلوده حفظ کند.

E
O
سنگین لب میزنم.
سخت و
N
M
_من بهش گفتمA .
M
پلکهایم را بیشتر روی هم فشار
صدای بهت زده و عصبیش E
I
A
میدهد.
Y
N
 Dمیخوابیم؟
Oجدا
_تو چیکار کردی؟ تو بهش گفتی ما هر شب
آسو دارم از تو سوال میکنم؟ چی بهش گفتی؟ @
دوباره صدایم میکند و مجبور میشوم الی پلکهایم را باز کنم.
_نه ،فقط بهش گفتم یه دست رختخواب کافیه چون من
روی زمین خوابم نمیبره.

کالفه تیشرتی را که توی دستش بود به زمین میاندازد.
_تو ...هوووف ،آسو تو فکر نکردی مامان با این حرفت چه
فکرایی میکنه!
_ببخشید گفتم که...
اجازه نمیدهد حرفم را بزنم .نگاهش پر از شماتت و سرزنش

E
O
لحنش آرام بود و پر استیصال.
بود اما
N
M
.
_بخواب ،شب بخیرA
M
چراغ اتاق را خاموش میکندEوIاتاق در تاریکی فرو میرود.
 Yگلویم مینشاند .روی
Aبیخ
نگاه سرزنشگر آخرش بغض بدی را
N
خودش میکشد.
تشکش دراز میشود و پتو را تا روی سینه
O
D
ی اش را
ساعدش را روی چشمهایش میگذارد و این کالفگ@
نشان میدهد .جز یک رکابی مشکی چیزی به تن نداشت و
میدانستم عادت نداشت شبها با پیراهن بخوابد.

به سختی پلک میبندم و قطره اشکی از گوشه چشمم سرریز
میشود و از کنار شقیقه ام راه میگیرد و توی موهایم گم
میشود.
***
صدای نوحه و مداحی از سر کوچه میآمد و بوی قیمه ی

E
O

نذری کل محل را برداشته بود ،حیاط پر بود از رفت و آمد

N

همسایه هایی که برای کمک به زن عمو مرضیه آمده بودند و

M
A

هر کدام گوشه ای از کار را گرفته بودند.

M

E
I
Aیین روی غذا بودم.
درحال زعفرانی کردن برنج برای تز
Y
N
مه نذری روی شعله
حیاط آب و جارو شده بود و دیگ های قی
O
D
های کم در حال جا افتادن بود .
@
کم کم میهمان ها میآمدند و بعد از سالم و احوالپرسی باال
میرفتن.

زن عمو مرضیه در حالی که مزه ی قیمه را میچشید و از
رنگ و لعابش راضی به نظر میرسید ،رو به شادی که روی
ایوان دخترکش را آرام میکرد ،حرف میزد.
_شادی بگو آرزو اون ظرفهای غذا رو بیاره پایین ،دیگه
وقتشه کم کم باید چیزا رو آماده کنیم مردا بیان تو.

E
O

شادی چشمی میگوید و به هال میرود .

N

M
A

_قربون دستت انسی جون زیر اون دیگ پلو رو خاموش کن،

M

ته نگیره ،االنه که دیگه حاجی بیاد و باید غذا رو بکشیم.
رو به من میکند.
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_آسو دخترم یه زنگ بزن شاهرخ بیاد کمک این دیگ ها رو

@

از روی اجاق برداریم ،بعد هم طبقه باال رو مرتب کنه هیئتی
ها بیان واسه شام.

پیش همسایه ها بیشتر به من توجه میکرد ،شاید با این کار
میخواست جلوی پچ پچ های زنانه ای را که روی سر خانواده
اش سایه انداخته بود بگیرد و آبرو داری کند.
هر چه بود رفتارش با دیشب تفاوت داشت و صمیمانه تر
برخورد میکرد و این خوب بود.

E
O

حداقل اجازه نمیداد کسی به خودش اجازه ی سخن چینی
بدهد.

N

M
A

M

چشمی میگویم و ظرف پلویی که برای تزیین آماده کرده بودم

E
I
گذارم.
را روی تخت کنار عمه گالب می
A
Y
N

O
D

لبخندی به رویم میزند و من هم با لبخند محوی جوابش را

@

میدهم و از جیب مانتو موبایلم را در میآورم .از دیشب که با
غیض خوابیده بود تا همین حاال که دیگر وقت اذان مغرب بود
هیچ حرفی با هم نزده بودیم ،صبح زود قبل از این که من
بیدار شوم رفته بود سر کار و امروز زودتر از همیشه برگشته

بود تا کارهای مراسم را انجام دهد ،از ظهر که آمده بود هم
توی حیاط و مشغول کار و نصب پرچم ها و پرده های سیاه
روی در و دیوار حیاط بود و آماده کردن باندهایی که برای
مداحی نیاز بود.
شاید اصال وقت نکرده بود با من حرف بزند و من خیلی

E
O

حساس بودم.

N
Mپس از چند بوق که دیگر ناامید از جواب
شماره را میگیرم و
A
بلندش در گوشی میپیچد.
دادنش شده بودم صدایM
E
I
_بله؟
A
Y
Oسردی کالمش
Nن
لبم را با استرس تر میکنم ،عادت به ای
D
@ دیگری
نداشتم ،زیادی لوسم کرده بود که انتظار داشتم چیز
بگوید!
_سالم.
_سالم چی شده؟ همه چی هست؟ کم و کسری ندارین؟

نفسم را بیرون میدهم و لب میزنم ،انگار دورش شلوغ بود و
صدای من به سختی میان صدای مداحی به گوشش میرسید.
_نه ،فقط زن عمو گفت با یه نفر بیای دیگ ها رو از روی گاز
برداری و باال رو برای پذیرایی آماده کنین.
_بگو باشه االن میایم.

E
O
خداحافظی تلفن را قطع میکند و به زن عمو میگویم
بدون
N
 Mبیایند و او چادری که روی بند انداخته
که مردها قرار است
A
بود را برمیدارد و سر میM
کند .با این کار او چند نفر دیگر از
E
I
تکرار میکنند.
خانم های همسایه همین کار را
A
Y
من هم چادر گلداری که شادی رویN
 Oانداخته بود را
نرده
D
@ یک بار
برمیدارم و حین سر کردنش آرزو از پله ها با ظروف
مصرف پایین میآید ،با هر بار دیدن من در این خانه پشت
چشمی نازک میکند و نادیده ام میگیرد ،انگار که طلبی از
من دارد .من هم میلی به هم صحبتی با اون در خود نمیبینم.

اما او زبان به دهان نمیگیرد و نیشش را میزند ،کاری و
مهلک و کشنده.
_خدا یا توبه ،مردم زیر پر چادر چه کارا که نمیکنن!
نگاه من بی اختیار اطراف را میپاید تا از این که فقط خودم
شنیده ام خیالم راحت شود اما انسی خانم هم از نگاه

E
O

معنادارش مشخص بود شنیده است و حتی تالش نمیکند

N
دن بزند.
خودش را به نشنی
M
A
Mبه سمت زن عمو میرود و ظروف
آرزو با لبخندی چاپلوسانه
E
I
.A
یک بار مصرف را به دستش میدهد
Y
N
طبقه باال رسیدگی
_ببخشید نتونستم بیام کمک ،داشتم به
O
D
@ان.
میکردم یه وقت چیزی زیر دست و پا نباشه ،مردا می
زن عمو که خوب از ذات پلیدش خبر داشت کوتاه تشکر
میکند و ظروف را از دستش میگیرد.

_دستت درد نکنه برو باال ،خوبیت نداره بدون روسری اومدی
توی حیاط االن مردا سر میرسن ،زشته.
آرزو که کنف شده بود ،لبخند حرصی میزند.
_سخت نگیر مامان ،هنوز که نیومدن االن میرم.
_مادر بیا دست منو بگیر کمک کن برم باال ،زیر دست و

E
Oمیخواین شام بکشین.
پاتون نباشم
N
M
باعث میشود نگاهم را از آنها بگیرم و به
صدای عمه گالب A
M
سمتش بروم.
E
I
A
_چشم عمه جون.
Y
N
O
رفتن از پله ها
از روی تخت پایین میآید و من حین باال D
کمکش میکنم تا سنگینی وزنش را به جای پاهای@
کم قوتش
روی دست من بیندازد.
وقتی به در هال میرسیم دستم را رها میکند.
_الهی خیر ببینی مادر ،دیگه خودم میرم ،برو به کارت برس.

چشمی میگویم و وقتی به عقب میچرخم شاهرخ یا اهلل گویان
همراه با کوروش وارد حیاط میشوند و زنها حجابشان را
رعایت میکنند .چشمم بی اراده سمت آرزو که با موهای دم
بستی کنار حوض دست هایش را میشست میرود و بعد
سمت شاهرخ کشیده میشود.

E
O

وقتی نگاه عصبی شاهرخ رو روی آرزو میبینم بی اراده چادرم

N

را روی سرم مرتب میکنم.

M
A

M

زن عمو مرضیه تذکری به آرزو میدهد و او با کمال خونسردی

E
I
چشمهای متعجب همسایه
از کنار حوض بلند میشود و پیش
A
Y
ها پله ها را باال می آید.
N
O
Dمن میدهد.
به من که میرسد ،مکث میکند و نگاهش را به
@
_تو هم فکر میکنی خیلی زشته یه مرد موی آدم رو ببینه؟

پوزخندی به چادر روی سرم میزند و منتظر جواب نمیماند،
از کنارم رد میشود ،خودش میداند دنبال پاسخ این سوال
نبود ،فقط میخواست زهرش را بریزد که ریخت .
چون خوب میدانست چطور نیش بزند که درست اصابت کند
به زخمی که هنوز درد داشت و میسوخت و با هر نیش زبان

E
O

سر باز میکرد.
_آسو؟

N

M
A

M

صدای شاهرخ مانع میشود که بیشتر به زخم زبانهای آرزو

E
I
فکر کنم و دردش تا مغز استخوانمAرا بسوزاند.
Y
N
_بله؟
O
D
زیر پلهها ایستاده بود و مرا نگاه میکرد.

@

_چیزی شده؟ حالت خوبه؟
_نه.
_ببین اگه خانما توی راهرو نیستن ،برم لباس عوض کنم.

_باشه.
سرکی به داخل هال میکشم ،خانمها توی پذیرایی در حال
خواندن دعای توسل بودند ،برمیگردم به سمت شاهرخ.
_بیا برو کسی نیست.
از پله ها باال میآید و به من هم اشاره میکند دنبالش بروم.

E
O

N

_بیا این پیرهن مشکی منو اتو کن بی زحمت.

M
بی حرف به دنبالش مA
یروم و از پله ها با هم باال میرویم.
M
E
آرام میپرسد.
I
A
Y
_آرزو چی بهت گفت که بهم ریختی؟
N
O
D
_چیز خاصی نگفت.
@
با اخم نگاهم میکند و من به پایم برای باال رفتن از پله ها
سرعت میبخشم.
_حرفهای زنونه.

وارد اتاق میشویم و او دکمه های پیراهنش را باز میکند.
پیراهن مشکی از کمد بیرون میآورد و به سمتم میگیرد.
_با یه حرف زنونه انقدر به هم ریختی که چند بار صدات
کردم و جوابم ندادی؟
اتو پرس را به پریز وصل میکنم و پیچش را تنظیم میکنم.

E
O

N

_بعضی حرفها ،حرف نیست ،یه چاقوی تیز و سمیِ که توی
قلبت میره.

M
A

M
دست شاهرخ روی شانه ام مEیIنشیند و نگاهم را به سمت
A
خودش میکشد.
Y
N
Dچطور باهات
Oده
_این رفتار و گفتار توئه که به آدمها نشون می
رفتار کنن ،اگه اجازه بدی قضاوتت کنن ،کم نمی@
ذارن برات،
اگه اجازه بدی توی زندگیت دخالت کنن درنگ نمیکنن ،اگه
بهشون اجازه بدی با حرفهاشون زخم بنشونن روی دلت،
اونقدر خوب کارشون رو میکنن که توی کفش بمونی آسو،

این رو یادت باشه رفتار آدمها برمیگرده به عملکرد خودت،
اگه خودت برای خودت احترام قائل بودی و قبل از دیگران
خودت رو سرزنش نکنی ،کسی به خودش اجازه نمیده پاش
رو فراتر از حریم شخصیت بذاره.
نگاهم را از چشمهای براقش میگیرم و سر پایین میاندازم.

E
O

انگشتهایم را با استرس در هم می پیچم .آب نداشته دهانم را

فرو میدهمN .

M
A

M

_من نمیتونم نگاه آدمهای اون بیرون رو تحمل کنم شاهرخ،

E
I
 Aخونه تا زیر ذرهبین اونها
امروز چندین بار زد به سرم که برم
نباشم ،اذیت میشم ،دست خودم نی Y
ستN،اما زن عمو همه اش
O
سعی میکرد منو جلو چشم بقیه نگهدارهD .
@
_میدونی چرا اذیت میشی؟

سرم بی اراده باال میآید و سوالی نگاهش میکنم .دستش را
پیش میآورد و روی گونهام که خیس شده بود را با انگشت
شست نوازش میکند.
_برای این که خودت رو مقصر میدونی ،برای این که این
مسئله برای خودت هنوز حل نشده عزیزم ،فکر میکنی همه

E
O

دارن با نگاهشون تو رو سرزنش میکنن ،اما اینطور نیست ،اون

N

آدمها خیلی زود فراموش میکنن و میرن سراغ زندگیشون ،اما

M
A

تو تا وقتی که خودت رو از نظر دیگرون پنهون کنی و فکر

M

E
I
A

کنی کار خطایی ازت سر زده هیچ وقت فراموش نمیکنی ،به

Y
N

خدا مردم اونقدر خودشون مسئله و بدبختی دارن که فکر

O
D

کردن به زندگی ما شاید سرگرمی چند لحظه شون باشه،

@

بعدش یه سرگرمی جدید پیدا میکنن و خیلی هاشون هم
درگیر زندگی خودشون میشن ،تو فکر میکنی همه بیکار
نشستن زندگی تو رو شخم بزنن؟

دستش زیر چانه ام مانده بود از این که باز سرم پایین بیوفتد
جلوگیری میکرد.
_نه ،ولی فکر میکنم اگه اینجا نبودم بهتر بود ،یا اگه امشب
پایین نیام چی میشه؟
_حضرت عباسی این فکرها رو بریز دور ،بعد هم اون پیرهن

E
O

زبون بسته ی من تا نسوخته از توی اتو پرس درش بیار.

N

M
A

لبخند محوی به این تکه کالمش میزنم و پیراهنش را

M

درمیآورم و به سمتش میگیرم.

E
I
A

_بفرما حضرت عباسی کی پیراهنت رو سوزوندم که این بار
دومش باشه!

Y
N

O
D

چشمکی نثار این لحن تقلیدی من میکند.

@

_حاال کارت به جایی رسیده ادای شوهرت رو درمیاری
ضعیفه؟!

پیراهن را از دستم نمیگیرد ،عرض شانههایش را باز میکند
و با چشم و ابرو اشاره میکند خودم تنش کنم .در حالی که
معذب بودم ناچار بلند میشوم و با حفظ همان لبخند زورکی
روی لبم ،کمکش میکنم.
رو به رویش قرار میگیرم و از باال شروع به بستن دکمه هایش

E
میکنمO .

N
عطر خاصی داشت انگار بوی عود و گالب
پیراهن مشکیش
M
A
میداد.
M
E
I
ی به جای عطر؟!
_چرا بوی گالب میده؟ گالب زد
A
Y
N
مراسم هیئتی ها
ی
_این پیراهن و واسه محرم میپوشم ،تو
O
گالب میپاشن رو سر و صورتمون ،بوش موندهD.
@
_خیلی بوی خوبی میده.
لبش به لبخندی کشیده میشود پر از شیطنت.
_خوشت اومده؟ میخوای هر روز جای عطر ،گالب بزنم؟

_دیوونه.
_نه جدی ،کم پیش میاد آسو خانوم از یه چیزی تعریف کنه.
به بازویش میزنم و اخم میکنم.
_برو دیگه دیرت شد ،االن صدای مردم درمیاد هنوز شام
ندادیم.

E
O

N

_چشم خانوم خانوما ،شما فقط جون بخواه.

M
 Aدر کنار میرود دنبالش میکند .سعی
نگاهم تا وقتی از جلوی
M
اورم ،افکاری که باعث ترسم از
میکنم گفتههایش را به یاد بیE
I
A
یشد را کنار بزنم و به
م
رو به رو شدن با آدمهای آن پایین
Y
N
حرفهای کسی بها ندهم.
O
D
بعد از شام مردها توی حیاط شروع کردند به زنجیر@
زدن و من
از پشت پنجرهی آشپزخانه خیره ی مردی بودم که سیاه پوش
علمدار کربال بود و پیشانیش مزین به سر بند نام زینب

خواهرش .با شور خاصی زنجیر میزدند و صدای طبل و سنج
و زنجیر نوای غم انگیز و شورانگیزی بود برای دلهای نا آرام.
آب می گوید حسین ،بی تاب می گوید حسین
از سر شب تا سحر مهتاب می گوید حسین
دیده می گوید حسین ،نادیده می گوید حسین

E
O

N

هر کجا باشد دلی غمدیده می گوید حسین

M
نوایش آنقدر شور A
داشت که بی اختیار همراهش لب میزنم،
M
چندIکه دلگیر بودم ،هر چند که
هر چند که قهر بودم ،هر E
A
فراموش شده بودم...
Y
N
O
یار می گوید حسین ،دلدار می گوید حسین D
روز و شب هر دیده بیدار می گوید حسین @
یاس می گوید حسین ،احساس می گوید حسین
تا قیامت حضرت عباس می گوید حسین

برق اشک را از همان دور میتوانستم درون چشمهای سرخ
شاهرخ ببینم و چشمهایم به سوزش میافتد.
نمیدانستم برای خودم اشک میریزم یا شاهرخ یا برای امام
حسینی که غریبانه از او میگفتند و من به شدت ازشان دلگیر
بودم .هر چه بود سبک میکرد دلم را.

E
O

بعد از مراسم و رفتن میهمانها همه در حال جمع کردن

N
وسایل پذیرایی وMشستن دیگهای آشپزی و شلوغی خانه
A
Mکشیدن درون حال بود و من بعد
بودند ،شادی مشغول جارو
E
I
آشپزخانه در حال ریختن چای
از جمع کردن و ساماندهی به
A
Y
یی زن عمو بودم تا
طال
درون لیوان های کمر باریک و لب
N
O
کمی خستگی را از تنشان دور کرده باشمD .
@
سینی چای را بلند میکنم و از آشپزخانه بیرون میزنم ،آراد
در حال بازی با پلیاستیشن جلوی تلویزیون خوابش برده بود
و معلوم نبود آرزو کجا بود که نمی آمد او را به اتاقش ببرد تا
بچه راحت تر استراحت کند.

پا به ایوان میگذارم و نگاهی به حیاط پر سر و صدا و شلوغ
خانه میاندازم .شاهرخ پاچه هایش را باال زده بود و مشغول
شستن دیگ ها بود.
از پلهها پایین میروم ،عمه روی تخت نشسته بود و برایش
آرام صحبت میکرد .

E
O

نمیدانستم در چه مورد حرف میزنند که شاهرخ مدام سر

تکان میدادN.

M
A

M

زن عمو مرضیه شلنگ را گرفته بود حیاط را میشست.
جلوتر میروم.
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_بفرمایید چای خستگی در کنید.
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D

@

زنعمو مرضیه سر تکان میدهد و شلنگ را توی باغچه
میاندازد.
_دستت درد نکنه دخترم ،بذار رو تخت االن میایم.
سینی را کنار عمه میگذارم و او هم تشکر میکند.

_بشین مادر جون ،خودت هم خسته شدی با این حالت چقدر
امروز کار کردی ،بشین یه چایی بخور ،کاش یه کم نبات و
دارچین میریختی توی چاییت گرم شی.
همیشه همینطور بود ،خیلی خوب پی به حالم میبرد ،شاید
همیشه از رنگ و روی پریده ام متوجه تغییرات هورمونیم

E
میشدO .

N
Mآسو؟
_چی شده؟ خوبی
A
Mشرمگین به عمه چشم غره میروم
از سوال شاهرخ جا خورده و
E
I
پچ میکند.
و او خنده اش میگیرد و آرام پچ
A
Y
N
_شوهرته مادر ،غریبه که نیست!
O
D
شده بود،
نگاه پرسشگر شاهرخ میخ صورتهای من و عمه@
برای این که از زیر جواب دادن در بروم ،چایم را برمیدارم و

بلند میشوم.
_خوبم ،عمه شلوغش میکنه.

خنده ی زیر پوستی عمه او را بیشتر کنجکاو میکند و من با
نگاهم از او خواهش میکنم بس کند .
سنگینی نگاهش را روی خودم حس میکنم و ترجیح میدهم
با این وضع باال بروم و با شادی چایم را بخورم.
از پلهها باال میروم و عمو مرتضی آراد را روی دستهایش بلند

E
O

کرده بود تا به طبقه دوم ببرد .عجیب بود که آرزو پیدایش
نبود.

N

M
A

M

شادی هم انگار خبری ازش نبود ،حتما رفته بود باال تا به
دخترکش سر بزند.
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چای را با خودم به اتاق شاهرخ میبرم و روی پاتختی میگذارم
تا کمی از آن داغیش کم شود .

@

زیر دلم درد میکرد اما نه آنقدر که بخواهم بروزش دهم .گره
روسریم را شل میکنم و روی تخت مینشینم.

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که تقه ای به در خورد و نگاه
مرا با آن سمت کشید.
_بفرمایید.
در باز میشود و آرزو را میبینم ،قدمی داخل میشود و با
کنجکاوی همه جا را بررسی میکند.

E
 Oکردی؟
_چیزی گم
N
Aدرون اتاق میچرخاند ،جواب میدهد.
 Mرا
همانطور که نگاهش
M
_آره ،چیزه...
E
I
A
Yبرای چه چیزی آمده
کمی فکر میکند و انگار یادش میآمد
N
O
بود.
D
@
_آها ...آراد یه تفنگ آبی داشت ،ظهر داشت بازی میکرد،
بهونه اش رو میگیره ،گفتم شاید اومده باشه اینجا جا
گذاشته.

با این که حرفش را باور نمیکنم اما نگاهم را دور اتاق
میچرخانم ،شاید هم راست میگفت.
_چیزی ندیدم.
وقتی نگاهم به او برمیگردد ،خیره شده بود به رختخواب جمع
شده ی کنار تخت .زیر لب با خودش زمزمه میکند.

E
 Oحق میدم.
_اوه ...بهش
N
M
_چیزی گفتی؟ A
M
ند.
لبخند موزی روی لبش مینشیE
I
A
_نه...نه ...فقط تعجب کردمY .
_از چی تعجب کردی؟

N
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D

@

زل میزند توی چشمهایم و با تکبری پوشالی جواب میدهد.

_از این که جدا میخوابین! میدونستم این قدر دیوونه نیست
که به دختری که معلوم نیست چند نوع بیماری داره دست
بزنه.
حس میکردم پنجه هایش دور گلویم را گرفته و فشار
میدهد ،خون به صورتم میجهد و با تنفری به حد انفجار از

E
O

جا بلند میشوم .دیگر وقاحت را از سر گذرانده بود .

N
Mروی چشمهای پیروزمندانه اش میایستم،
جلو میروم و رو به
A
Mنقطه ضعفهایم به او قدرت جوالن
اجازه نمیدادم بیش از این
E
I
بدهد.
A
Y
 Nشده از خشمم
چشمهای دریده اش به صورت سرخ
O
میخندید ،بی معطلی دستم را باال میبرم وDچنان سیلی
@
محکمی در گوشش میزنم که برق از سرش میپرد .انتظار

این کشیده را اصال نداشت و به همین دلیل سرش عقب رفت
و دستش ناباور روی گونهی سرخش نشست.

صدایم از شدت خشم و حرص و عصبانیت میلرزید همچون
دستی که به لرزش افتاده بود و گز گز میکرد.
_بیمار ...اون ذهن کثیف و خراب توئه ،گم شو از اتاق شوهرم.
چشمهای از حدقه بیرون زده اش پر از کینه و حسد بود و
مردمک چشمهایش میلرزید .خیره خیره نگاهم میکرد و

E
O

صورتش هر لحظه به کبودی میزد.

N

M
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_تو ...تو ...چه غلطی کردی؟

M

دستش را باال میآورد و با تنفر و صورتی آتش گرفته می غرد.
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_تو به چه جراتی روی من دست بلند کردی دختره ی هرز...
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هنوز جملهی کثیفش را به زبان نیاورده بود که مچ دستش را

@

در هوا میگیرم و اجازه نمیدهم دست کثیفش به صورتم
بخورد.

_حرفهایی که مناسب شخصیت خودت بوده رو بار من نکن
آرزو خانوم ،برای خودم زشت میدونم دهن به دهنت بشم و
چیزهایی بگم که شرمم میاد.
با دیدن شاهرخ پشت سرش دستش را رها میکنم و نفس
حرصیم را بیرون میدهم.

E
O

_بگو شرم نکن ،بگو ببینم چیکار کردم که از توی هرزه خانوم
کمتر...
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M

نفسم میگیرد و تمام تنم به عرق شرم مینشیند.
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_دهنت رو ببند تا گِل نگرفتم آرزو.
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با صدای غیض دار شاهرخ به عقب برمیگردد و رنگش میپرد
و دستپاچه میشود.

@

_این زنت زنجیر پاره کرده ،ببر به یه دکتر نشونش بده.
پیشانی شاهرخ رگ کشیده بود و صورتش از شدت خشم سرخ
بود و عضالت فکش روی هم کلید شده بود.

_برو بیرون تا خودت دکتر الزم نشدی آرزو.
صدای زن عمو مرضیه از پایین پله ها می آمد.
_اون جا چه خبره شاهرخ؟ چی شده؟
شاهرخ دستش را رها میکند و او به سرعت از اتاق خارج
میشود ،صدایش بین راه پله میآید.
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N

_منو باش واسه کی دل میسوزنم ،بذار هر چی ایدز و مرض

M
A

ناعالج توی این خونه پخش کنه ،من که دیگه یه لحظه ام

M

E
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A

اجازه نمیدم پسرم پاش رو بذاره توی این خونه تا وقتی که
این دختره اینجاس.
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لبهایم را روی هم فشار میدهم تا لرزیدنشان باعث شکستن

@

بغضم نشود ،نگاه ناباورم توی چشمهای رگ زده ی شاهرخ
گره میخورد و با درد و خشمی فرو خورده پلک روی هم فشار
میدهد.

و من گوش تیز میکنم به صدای زن عمو مرضیه که از آرزو
دلیل عصبانیتش را میپرسید.
_چی داری میگی آرزو؟
_ببین مامان مرضیه ،من فکر کردم که اینها قرار نیست بیان
توی این خونه ،ولی انگار اشتباه فکر میکردم ،نمیتونم اجازه

E
O

بدم آراد پایین بیاد تا وقتی عروست اینجاس و معلوم نیست

N
خودش آورده.
چه مرضی با
M
A
Mدودو میزد و لب به دندان گرفته
نگاهم روی صورت شاهرخ
E
I
بودم .
A
Y
Oی سرت و دادار
Nتو
_خجالت بکش آرزو ،صدات رو انداختی
D
@چی بهت
دو دور راه انداختی نصفه شبی که چی؟ اگه امروز هی
نگفتم فقط به خاطر حرمت این شب و این مراسم بود ،کی
برات دعوتنامه فرستاده که حاال حرف از نیومدن میزنی؟ آبرو
دار از آبروش میترسه ،بی آبرو فکر میکنه از اون ترسیده!

فکر کردی نفهمیدم امشب چطور هر گوشه نشستی به لغض
خوندن و پچ پچ های درگوشی برای زنهای محل!
شاهرخ با غیض لگدی به در میزند و آن را با صدای تکان
دهنده ای به هم میکوبد تا دیگر صدای بحث آنها را نشنود.
دیگر کنترل لرزش لبهایم دست خودم نبود و این بار مشتم را

E
O

روی دهانم گذاشتم تا صدای هق هقم را خفه کنم.

N

M
A

شاهرخ با خشونت آمیخته با حرکاتش بازویم را میکشد و

M

سرم را به سینه اش میکوبد .دستم از روی دهانم برداشته

E
I
نه اش رها میشود.
میشود و صدای هق هقم توی سی
A
Y
N
گوشم با لحنی غریو
دستش روی سرم حرکت میکند و بیخ
O
D
و پر درد زمزمه میکند.
@
_آروم باش عزیز من.
لبم با بغض میلرزد.
_شاهرخ...

_جان دلم؟
نگاهم را باال میآورم و تمام خواهشم را با مظلومیتی که دل
خودم را هم میسوزاند لب زدم.
_میشه بریم خونهی خودمون؟
کف دو دستش را قاب صورتم میکند و نگاه سرخش روی

E
O
دو میزند.
صورتم دو
N
M
اگه االن بریم چی میشه؟
_بریم اما ،میدونی A
M
IEمیدهم و او با تأمل جواب
سری به معنی ندانستن تکان
A
میدهد.
Y
N
Dبه هم بریزه
 Oرو
_اگه بریم آرزو فکر میکنه تونسته اونقدر تو
که جا زدی! اگه بخوای بریم من حرفی ندارم@ ،
فقط خیلی
خوب جلوش درآمدی ،ضرب شستت هم که بهش نشون
دادی ،پس کاری نکنیم فکر کنه به هدفش رسیده.

بی حرف سر تکان میدهم ،من دیگر نمیخواستم ضعف نشان
دهم ،اما نمیدانم چرا پس از رفتن آرزو از اتاق ،با نگاه به
شاهرخ این همه فرو ریختم.
_من خیلی از خودم ضعف نشون میدم ،آدم ضعیف هیچ وقت
نمیتونه حتی وانمود کنه قوی شده.

E
O

که سرش را جلو میآورد و با موافقت من برای ماندن ،پیشانیم

N
Mچسباند و همان جا مکث میکند.
را به لب هایش می
A
Mشروع به گرم شدن میکند و انگار
دمای بدنم از همان نقطه
E
I
زده ام تزریق میکرد.
آرامش را به تن لرزان و جان یخ
A
Y
_تو نشون دادی که دختر قوی هستیN،اماOهر آدم قوی هم
یه روزهایی توی تنهایی احساس ضعف میکنهD.
@
همانطور که دستش دور کمرم بود مرا به سمت تخت میبرد.
_بشین اینجا.

روی تخت مینشینم ،چشمش به لیوان چای سرد شده ی
روی پاتختی می افتد و نوچی میکند.
_هنوز نخوردی؟
بی حرف سری تکان میدهم .لیوان را برمیدارد و از اتاق
بیرون میرود.

E
_االن میامO.

N
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A

برگشتنش چند دقیقه ای طول میکشد و من هم که حاال

M

E
I
A

آرامتر شده بودم به تاج تخت تکیه میزنم و پاهایم را در بغل
میگیرم .وقتی در باز میشود با خیال اینکه شاهرخ است سر

Y
N

O
D

روی زانو برمیدارم ،اما با دیدن زنعمو مرضیه تکانی به خودم

@

میدهم .یک دست رختخواب روی دستش بود و آن را روی
زمین میگذارد .حین پهن کردنش
متعجب نگاهش میکنم که غمگین و شرمنده حرف میزند.

_ببخش دخترم ،از وقتی آرزو بهم گفت چه بالیی سرت اومده
تا همین حاال ،خدا شاهده که یه لحظه ام شک به دلم نیوفتاد
تو توی این اتفاق مقصری و هیچ وقت به دختری که یه عمر
زیر نظر خودم بزرگ شده شک نکردم ،اما ...تو عین شادی
خودم میمونی ،از برگ گل پاک تری ،اگه نادونی کردم به

E
O

عقدتون نیومدم راستش از حرف و حدیث مردم میترسیدم،

N

همون روزای اول میخواستم بیام بهتون سر بزنم اما آرزو که

M
 Aوز وز میکرد که ممکنه مریض شده
اومد هر روز بیخ گوشم
باشی و شاهرخمM ...
E
I
A
 Yو سریع با پر روسری
با آمدن شاهرخ حرفش را قطع میکند
N
O
طرف شاهرخ
مشکیش نم زیر چشمش را میگیرد .به D
برمیگردد و حین رفتن کارش را توجیه میکند@ .
_دیشب که داشتم رختخواب میآوردم ،کار پیش اومد که
یادم رفت یکی دیگه هم بیارم ،شبتون بخیر مادر.

تحمل نگاه خیره ی شاهرخ را نمیآورم ،توی دستش یک
لیوان بزرگ چای بود ،سرم را شرمنده پایین میاندازم و صدای
بسته شدن در را میشنوم.
وقتی رو به رویم میایستد ،نگاهم به پاهایش بود که دستش
همراه با لیوان جلو میآید.
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_دروغگو هم که شدی!

N

M
A

لیوان را از دستش میگیرم و داغیش به نوک انگشت های یخ

M

زده ام سرایت میکند و خون در رگهایم جریان پیدا میکند.

E
I
عصبیش را نداشتم .به بخار
جرات نگاه کردن به چشم های
A
Y
N
دهم.
چای زل میزنم و به سختی جواب می
O
D
@ ناراحت
_ببخشید ،نمیخواستم به خاطر کار زن عمو مرضیه
بشی ،چون من نیستم ،چون از دستمون ناراحته بهش حق
میدم...

اجازه نمیدهد حرفم تمام شود و بی طاقت و بی حوصله می
غرد.
_کی به من حق میده؟ کی به تو حق میده؟ ناراحتی ما واسه
کسی مهمه؟ بسه آسو ،بسه هر چی به دیگران حق دادیم توی
زندگیمون دخالت کنن ،بحث من مادرم تنها نیست!

E
O

از بقال سر کوچه تا شاگرد نونوایی و سوسن خانم همسایه رو

N
خانم کوچه پشتی و رفتگر و چقال و بقال
به رویی و بتول
M
A
غض بخونن ،اونی که حق نداره و نباید
همه حق دارن واسه ما لM
E
I
خون بگیره منم! پاشو جمع
دم بزنه منم! اونی که باید خفه
A
Y
کن از اینجا بریم...
N
O
D
حیرت زده نگاهش میکنم.
@
_ چرا شلوغش میکنی شاهرخ ،زن عمو خودش هم از کارش
پشیمون بود ،عذرخواهی هم کرد.

اخم بدی روی پیشانیش شکاف انداخته بود و کالفه به
موهایش چنگ میزند و آن ها را محکم به عقب هول میدهد.
_میدونی امروز چند نفر روی دلت زخم زدن؟ هر کدوم یه
خراش کوچیک هم باشه ،روی هم جمع میشه و تبدیل به یه
زخم کاری و عمیق میشه که با یه عذرخواهی ساده هرگز

E
O

درست نمیشه آسو! من دارم تالش میکنم تو بشی همون

N

آسوی قبلی که داشتم ،اما با رفتاری که باهات میشه هر چی

M
A

رشتهام پنبه میشه ...اصال اومدنم اینجا اشتباه بود ،دیگه

M

E
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نمیتونم بذارم بمونی اینجا تا وقتی حالت خوب نشده...

Y
N

من داشتم جنگیدن را یاد میگرفتم ،اشتباهات گذشته ام را

O
رنگ و نیرنگ
جبران میکردم ،داشتم تازه در این دنیای پر ازD
دوباره پا میگرفتم ،این بار شاید قوی تر از قبل@ .
_خواهش میکنم شاهرخ ،خودت گفتی بمونیم.
_پشیمون شدم ،اومدنمون اشتباه بود.

_یه روز خودت گفتی باید با ترس هات رو به رو شی! یادت
نیست؟ خونه عمه گالب بهم گفتی ترس آدم رو ضعیف
میکنه.
هوای سینه اش پر و خالی میشود و کالفه روی تشک
مینشیند و موهایش را چنگ میزند.
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_فردا میریم.
_باشه.
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سرش را بین پنجه هایش گرفته بود و حرص میخورد ،برای
این که حواسش را پرت کنم ،سوالی بی ربط میپرسم.
_چای رو برای من آوردی؟

Y
N

همانطور با غیض جواب میدهد.
_نه واسه بابابزرگ خدابیامرزم آوردم!
لبخند تلخی میزنم.

O
D

@

_پس چرا دادی دست من؟ راه اشتباه اومدی!
پتو را بلند میکند و تایش را باز میکند.
_بخور تا یخ نکرده عمه گفت این واست خوبه ،انقدر هم
نمیخواد واسه من فیلم بازی کنی که یعنی حالت خوبه و نه
ناراحت شدی و نه دل درد داری.

E
از خجالتOلب میگزم و او بی خیال پیراهنش را از تن
N
M
حرص گوشه ی اتاق پرت میکند و بعد هم
درمیآورد و با
A
سرش را روی بالش میM
اندازد و به عادت همیشه ساعدش را
E
I
روی چشمهایش میگذارد.
A
Y
N
سلول های یخ زده
در سکوت چایم را میخورم ،گرمی چای
O
D
فکر نکنم.
ام را گرم میکند و سعی میکنم به حرف آخرش@
_اون چراغ خاموش کن.
عصبی بود و هنوز از دست من دلخور.

لیوان نصفه را روی پا تختی میگذارم و بلند میشوم ،چراغ را
خاموش میکنم و اتاق در تاریکی فرو میرود ،سکوت اتاق را
فقط نفس های محکم و حرصی او میشکست.
وسط اتاق نگاهم روی رختخوابی که تا کرده کنار دیوار مانده
بود افتاد ،از فکری که به ذهنم خطور میکند ،لب میگزم و

E
O

سرم را محکم تکان میدهم.

N
شود.
صدایش بلند می
M
A

M

_چرا خشکت زده ،بگیر بخواب دیگه عین عجل معلق باال

سرم وایسادی!
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همه ی حرفهایش همراه با خشم و غیض شیرینی بود ،حرفی
که دقایقی پیش زده بود در سرم میپیچد.

@

“اونی که حق نداره منم ،اونی که باید خفه خون بگیره منم!”

لبهایم را محکم روی هم فشار میدهم و با یک تصمیم آنی به
سمت رختخواب میروم و آن را پهن میکنم .نمیخواستم با
فکر به طبعات آن از آن منصرف شوم .
از صدای پهن شدن تشک من ،ساعدش را از روی چشمهایش
برمیدارد و در تاریکی حرکاتم را دنبال میکند.

E
O

وقتی کنارش دراز میکشم متعجب به پهلو میشود .قلبم

N
 Mتصمیم ناگهانی باال و پایین میپرد و
هیجان زده از این
A
هم فشار میدهم.
چشمهایم را به زور رویM
E
I
لحظاتی در سکوت و شاید بهت وAتعجب دست و پا میزند و
Y
N
دلم را کم نه همه ی
بعد با صدایی آرام در دل تاریکی شب
O
D
وجودم را میلرزاند.
@
_حاال که اومدی منت کشی یه کم بیا جلوتر ببینم.
تنم از نزدیک شدن به او منقبض میشود و هر لحظه بیشتر
از شرم میان بازوهایش گُر میگیرم.

دستش روی گره روسریم مینشیند من ترسیده دستم را روی
دستش میگذارم .
نگاهش در آن تاریکی به چشمهایم خیره میشود و کاش
التماس نگاهم را ببیند .لبخندی به لب میزند و لحن شوخ و
نگاه آرامش به من اطمینان میدهد و مرا شرمنده ی افکارم

E
میکندO .

N
 Mمیخوابی؟
_خفه نشدی با این
A
دستم کنار میرود و او M
اجازه پیدا میکند گره روسری را باز
E
I
Aیش روی صورتم میشود.
کند و پشت سرم پرت کند و نفسها
Y
N
انجام بدی.
_خب؟ حاال راحت تر میتونی کارت رو
O
D
_چه کاری؟!
@
_کار شریف منت کشی!
با مشت به بازویش میکوبم و او بی خیال موهایم را با
سرانگشت هایش پشت گوشم سُر میدهد و من را از این دست

و پنجه نرم کردن با این فاصلهی کمی که ناخودآگاه از آن
فرار میکردم ،نجات میدهد .کمی آرامتر میشوم وقتی با
شوخی و خنده ذهن مرا از توهم دور میکند.
نفس هایم آرامتر میشود و عطر آرامش بخشش ریه هایم را
پر میکند .لحظاتی در تاریکی و سکوت میگذرد و بعد سوالش

E
O

پلک هایم را از خلسه ی شیرینی دور میکند.

N
_از من میترسی؟
M
A

M

یکه خورده نگاهش میکنم که دست از نوازش موهایم
برمیدارد.

E
I
A

Y
N

_امشب شبه مقابله با ترس هاس مگه نه؟
O
D

@

حاال که آرام گرفته بودم میان بازوهایش سوالش برایم قابل
تأمل بود.
_من ...از تو نمیترسم ،از خودم میترسم ،از افکاری که وقتی
نزدیکت میشم به ذهنم میاد و سایه شوم اون اتفاق یهو

همهچیز رو برام سیاه و تاریک و وحشتناک کنه میترسم ،من
میترسم از این که با این نزدیکی از دستت بدم.
دستش بی دل و بی طاقت دور کمرم حلقه میشود و مرا
محکم و حریصانه به سینه اش میچسباند.
_چی داری میگی قربونت برم! قراره امشب با ترسها بجنگیم،

E
با همO .

N

M
A

این آرامشی که بود را مدیون صبر و شکیبایی او در برقراری

M

رابطه بودم ،دیگر میدانستم تا نخواهم دست از پا خطا نمیکند
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I
ماهه اش در زندگیم دریافت
و این اطمینان را از حضور یک
A
Y
N
کرده بود.
کرده بودم و حرف زدن را برایم راحت
O
D
@ی ذهنم
_نمیخوام وقتی کنارمی اون چهره های منفور تو
تصویر تو رو برام زشت نشون بده ،من به همین فاصله قانعم
شاهرخ.

همین که حس میکنم تمام استخوان هایم میان بازوهایش
به صدا درآمده است ،سرش را بیخ گلویم میبرد و لب هایش
پوست گردنم را میسوزاند.
_ولی من به این دوستت دارم های زیر پوستی و غیر مستقیم
تو قانع نیستم ،خداوکیلی تو هم خیلی دختر قانعی نباش.

E
O

پشت پلکهای بستهام را میبوسد و روح سرگردان من میان

N
Mیگیرد .
آغوش امنش آرام م
A
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با استرس انگشتهایم را به بازی میگیرم و با دندان به جان
پوست لبم می افتم .

N
O

صدای شاهرخ کنار گوشم معترض میشود.

D

@

_چیکار میکنی عزیزم؟ چرا داری لبت رو پوسته پوسته
میکنی؟

نگاهم را به چشمهای نگرانش میدهم و ابروهایم مستأصل در
هم میشود.
_استرس دارم ،شاهرخ یعنی ...کاش نمیومدم.
_از صبح یه ریز داری میگی کاش نریم ،یه کم آروم باش،
مگه میخوای چیکار کنی؟ مطمئنم وقتی رفتی داخل از این
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که این همه به خودت استرس دادی پشیمون میشی ،مجبور

N
Mاما امتحانش ضرر نداره ،این جلسه رو برو
نیستی بری داخل
A
نخواستی ادامه نمیدی.
بعدش اگه خوب نبود و M
E
I
سری تکون میدم و سعی میکنمAاسترسی که بی جهت به
Y
N
جانم افتاده بود را از خودم دور کنم.
O
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@کوتاهی
خانمی از اتاق دکتر بیرون میآید و منشی پس از نگاه
به دفترش ،نام مرا میخواند.
با دل آشوبه از جا بلند میشوم و به شاهرخ که با نگاهش به
من اطمینان و آرامش میدهد ،زل میزنم و بعد از مکث

کوتاهی به سمت اتاق پزشک قدم برمیدارم ،قدمهایی سست
و نامطمئن و ترسیده.
تقه ای به در میزنم و با اجازهی دکتر دستگیره را پایین
میکشم و وارد مطب میشوم .هوای گرم و مطبوع اتاق و رنگ
آرامش بخشش ،باعث میشوم بازدمم را لرزان بیرون فوت کنم

E
O

و سالم کوتاهی بدهم.

N
Mبر خالف ذهنیتم جوان بود و پر انرژی از
خانم دکتر صولتی
A
دور میزند و رو به روی من که هنوز
جا بلند میشود ،میز راM
E
I
ستد .دستش را به سمتم دراز
قدم از قدم برنداشته بودم ،می ای
A
Y
میکند.
N
O
_سالم خانوم گل ،خیلی خوش اومدیD .
@
خواست دکتر بود که من تنها وارد اتاق شوم ،بدون حضور
شاهرخ.

دستم را درون دستش میگذارم و لبخند مصلحتی به لب
مینشانم .هر چند محو و ناپیدا.
_ممنون.
چشمهایش از پشت عینک تیره به نظر میرسید .با تعجب مرا
به سمت مبل چرم رو به روی میز کارش هدایت میکند.

E
Oسردی عزیزم؟ بیا اینجا بشین تا برات یه دمنوش
_چرا انقدر
N
Mشده .
بریزم ،هوا یهو سرد
A
 Eاتاقش بود میرود و من روی
Mکنج
به سمت چای سازی که
I
A
هم گره میزنم.
مبل مینشینم و انگشتهایم را در
Y
N
 Oمحوی آرامش
دمنوش را روی میز مقابلم میگذارد و لبخند
D
@ بود.
را به صورتش میبخشد که اثرش روی من تاثیر گذار
_اول دمنوش میخوریم بعد صحبت میکنیم ،چطوره؟

انگار خیلی هم عجله ای برای رد کردن بیماران نداشت،
برخالف پزشک هایی که سریع نسخه میپیچند و خالص
میشوند.
تشکر میکنم و کمی از دمنوش که نمیدانستم چیست اما
شیرینیش را دوست داشتم ،مینوشم.

E
O

استرسم کمتر شده بود و این بی ربط به آن دمنوش نبود .

N

M
A

_میخوای حرف بزنیم؟

M

کمی توی جایم تکان میخورم و لب میفشارم.

E
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_حرف زدن درموردش برام سخته.
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_ببین گلم من همه چیز رو میدونم ،پس نیاز نیست به

@

خودت استرس بدی که چی بگی و چی نگی و چطور قضاوت
میشی! من در جریان کامل اتفاقی که برات افتاده هستم ،تو
اولین نفر نیستی که روی این صندلی از تجاوز صحبت میکنه،
متاسفانه ممکنه آخرین نفر هم نباشی ،هر چند که از ته قلبم

میخوام این طور باشه ،اما واقعیت اینه که دنیا داره به سمتی
میره که این مسئله روز به روز بیشتر میشه ،پس بدون ترس
از قضاوت شدن برام حرف بزن ،با من راحت باش ،من اونقدر
شنیدم که دیگه با این حرفها آشنایی دارم ،دوست دارم از
زبون خودت بشنوم چه اتفاقی برات افتاد؟ چی شد که

E
O

اینجوری شد؟ و حال االنت رو برام توصیف کن.

N

تصاویر آن شب روی دور تند در سرم به چرخش میافتد،

M
A

مهمانی بابا ،قرار بچه های دانشکده در باغ ،ماشین زرد رنگ...

M

E
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A

راننده ای مشکوک با چشمانی مرموز و کدر ...تاریکی شب و

Y
N

خنده های کریه و مستانه ،چهره های منفور و پلید و رذل،
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دختری ترسیده و وحشت زده میان برهوتی خشک ،تنها و بی

@

پناه و لرزان ،دستی که یقه اش را پاره کرده بود و آن یکی که
موهایش را از پشت به چنگ آورده بود و با لحنی مشمئز کنند
و شهوانی به آرامش دعوتش میکرد ،نعره های مست و ملنگ

گرگهای بیابان و دستی که روی دهانش کوبیده بود و لبی که
پاره شده بود و خدایی که انگار نبود و جیغ و جیغ و جیغ...
قفسه ی سینه ام از هجوم خاطراتی که کابوس شب و روزم
شده بود میسوخت و اشک هایی که بند نمی آمد و گلویی
که انگار هیچ وقت از گفتن و یادآوری این اتفاق قرار نبود

E
O

سنگش آب شود و سبک شود.

N
Mمشتی را که روی سینه ام میکوبیدم برای
دست دکتر صولتی
A
دستش میگیرد و لیوان آبی را به سمتم
باال آمدن نفسم توی M
E
I
Aیرون پرت شده باشم و
میگیرد ،انگار تازه از آن کابوس ب
Y
آرامش را میشنوم.
متوجه حضورش شده بودم و صدای
N
O
 Dمنه ،خوب
_تموم شده عزیزم ،آروم باش ،ببین اینجا اتاق
@
نگاه کن! این فقط یه واکنش و حمله ی عصبی بوده ،ببین

اطرافت هیچی نیست ،تموم شده گلم ،تو دیگه توی خطر
نیستی .

هق هقم را فرو میدهم و به اطرافم نگاه میکنم ،میز و صندلی
و تابلوی آدمک های روی دیوار نشان از حقیقت میداد.
با دست لرزانم لیوان را از دستش میگیرم.
جرعه ای آب برای خنک کردن آتش زیر خاکستر کافی نبود،
اما هق هقم را بند میآورد.

E
O
نصفه بود را روی میز یگذارم و چند برگ دستمال
لیوانی که
N
Mعرق روی شقیقه ام را پاک میکنم.
کاغذی برمیدارم و
A
 Eکه پذیرفتی بیای دیدن من؟
Mشد
_از حال االنت بگو ،چطور
I
هوای مسموم ریه هایم را با یک A
بازدمYعمیق بیرون میدهم و
N
یاد آغوش گرم و پر محبت شاهرخ همه چیزOرا آرام میکند.
D
_همسرم باعث شد بیام ،اون منو از منجالبی که @
توش دست
و پا میزدم کشید بیرون ،اون بود که باورم کرد و دستم رو
گرفت .همیشه فکر میکردم اگه بفهمه چه اتفاقی افتاده تنهام
میذاره ،شاید باور نکنه که من توی اون اتفاق بی تقصیرم،

شاید حتی اگه بدون گناهی نداشتم باز هم پذیرش من براش
سخت باشه ،اما اون خط کشید روی تموم افکاری که منو به
مرز خودکشی رسونده بود.
دست یخ زده ام را توی دستهای گرم و لطیفش میگیرد.
_داشتن چنین آدمی توی زندگی قابل تحسینِ .خیلی خوبه

E
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که اون کنارته ،باید بهت تبریک گفت.

N

M
A

سرم را به زیر میاندازم و شرمنده از این زندگی تلخی که

M

نصیب شاهرخ کرده بودم لب میزنم.
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_ممنون ولی من فکر میکنم اون این شانس رو نداشت.
_چرا عزیزم؟
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@

_خب داشتن یه زن افسرده و غمگین و رنج کشیده هیچ
کس رو خوشبخت نمیکنه من درواقع دارم به اون و
احساسش ظلم میکنم.

با تأمل سر تکان میدهد و شمرده شمرده جواب میدهد،
آرامش خاصی در کالمش بود و آدم ناخودآگاه دوست داشت
عمیق نفس بکشد.
_درک میکنم عزیز دلم ،این عذاب وجدان تو طبیعی ،چون
دخترهایی مثل تو همیشه دنبال مقصر هستن ،و همیشه سر

E
O

انگشت قضاوت و اتهامشون به سمت خودشون کشیده میشه.

N

بی دلیل دوست دارن خودشون رو مجازات کنن و به خودشون

M
A

آسیب بزنن شاید روح رنج کشیده شون با این کار کمی التیام

M
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پیدا کنه ،این التیام زودگذر باعث میشه خودش رو سرکوب

Y
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کنه ،خواسته و آرزوهای خودش رو نادیده بگیره و ساده ترین

O
راه اینه که کال از زندگی کردن دست بکشهD .

@
_مقصرم خانوم دکتر ،مقصر همه ی اون اتفاق ها من بودم،

اگه من اون شب سوار اون تاکسی نمیشدم ،اگه آرایش
نمیکردم ،اگه به اون راننده غریبه که مشکوک میزد ،اعتماد

نمیکردم ،اگه وقتی حمله کردن از خودم دفاع میکردم و
نمیذاشتم...
دیگر نمیتوانم ادامه دهم ،تمام عضالت بدنم منقبض میشوند
و لرز خفیفی به جانم میافتد.
_اینها هیچ کدوم تقصیر تو نیست گلم ،معموالً اکثر قربانی

E
O

های تجاوز توی اون لحظه دوچار شوک میشن و احساس یخ

N
خاطر همین توانشون برای مقابله با متجاوز
زدگی میکنن ،به
M
A
 Mتنهایی میشینن ،خودشون رو
کم میشه ،بعد وقتی توی
E
I
مقاومت نکردن! چرا نتونستن
سرزنش میکنن که چرا بیشتر
A
Y
عالئم هشدار دهنده
به
از خودشون دفاع کنن یا چرا بیشتر
N
O
دخترهایی آشنا
دقت نکردن .من توی جلسات بعدی تو رو با D
@
میکنم که هم درد تو هستن ،میبینی که این اتفاق برای تو
تنها نیوفتاده عزیزم .خودت رو عذاب نده ،به چیزهای خوبی
که در انتظارته فکر کن ،به همسرت که معلومه خیلی دوستش
داری.

از جا بلند میشود و پشت میزش قرار میگیرد ،روی صندلی
مینشیند و حین صحبت کردن چیزهایی روی برگه مینویسد.
_حاال برای جلسه اول برات یه سری دارو مینویسم که شبها
راحت بخوابی ،تا میتونی با حس های آزاردهنده ای که به
سراغت میاد بجنگ ،وقتی یه حمله عصبی مثل لحظات پیش

E
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به سراغت اومد باید خودت رو سریع پیدا کنی ،سعی کن به

N

دقت به اطرافت نگاه کنی و با فشردن بازوهات به خودت

M
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بفهمونی این یه حمله عصبیه ،به خودت بگو ،با خودت حرف

M
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بزن ،و چند تا از اجسامی که اطرافت میبینی رو نام ببر تا
برگردی به زمان حال.

Y
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O
ناراحت کننده
_برای کاهش استرس مرور گذشته و خاطراتD
@
سعی کن عوامل محرک را پیش بینی کنی و خودت رو برای
اونها آماده کنی ،موارد معمول شامل تاریخ سالگرد اون اتفاق،
افراد یا مکانهای مرتبط با تجاوز و برخی از مناظر ،صداها یا
بوها هستن .اگر می دونید که چه عواملی ممکنه باعث واکنش

ناراحت کننده بشه ،موقعیت بهتری برای درک اون چیزی که
اتفاق می افته خواهی داشت و برای آروم شدن خودت میتونی
اقداماتی انجام بدی.
_به سیگنال های خطرناک بدن خودت توجه کن .وقتی
احساس استرس و ناامنی می کنی بدن و احساساتت به تو

E
O

هشدار می دن ،این سرنخها شامل احساس تنش ،حبس کردن

N

نفس ،افکار سریع ،تنگی نفس ،گرگرفتگی ،سرگیجه و حالت
تهوع هستن.

M
A

M

E
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مواجه شدی ،برای تسکین
_در صورتی که با این عوامل
A
خودت گام های فوری بردار .وقتی Y
متوجهNهر یک از این عالئم
O
 Dسریعاً برای
شدی ،مهمه که قبل از اینکه از کنترل خارج بشن
@
آروم کردن خودت اقدام کنی .یکی از سریع ترین و موثرترین
راه ها برای آروم سازی اضطراب و وحشت ،کاهش سرعت

تنفسه ،با این تمرین تنفسی ساده ،حمله عصبی رو خیلی زود
تسکین میدی .بدنت رو به حالت نشسته درمیاری و آروم نفس

عمیق میکشی تا چهار میشماری و بعد باز دم رو تا شماره
ی هشت بیرون میدی این کار رو چند بار تکرار میکنی تا به
آرامش برسی و از اون حمله عصبی نجات پیدا کنی.
مکث میکنه و انگار برای گفتن چیزی مردد بود ،اما خیلی
این مکثش طوالنی نمیشه.

E
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_با همسرت رابطه جنسی داشتی؟ توی این رابطه به مشکل

بر نخوردی؟ N

M
A

M

شرمگین و خجالت زده تنم به عرق مینشیند .تصورش برایم

E
I
غیر ممکن به نظر میرسیدA .
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به معنی نه سری تکان میدهم و دکتر با حالت غمگین
براندازم میکند.

@

_نداشتم ،اصال از اول قرار بود کاری به کارم نداشته باشه،
یعنی ...چطور بگم فقط برای بستن دهن مردم راضی شدم
ازدواج کنم ،به خاطر بابام که نمیتونست شرایطم رو تحمل

کنه ،شاهرخ پذیرفت کمکم کنه و حتی من بهش گفتم هر
وقت بخواد میتونه ...میتونه...
مکثم به خاطر ترسی بود که از ادامه ی این جمله داشتم،
حتی فکر کردن به این اتفاق آزارم میداد .لب روی هم
میفشارم و به سختی کلمه منحوس توی سرم را به زبان

E
میآورمO .

N
کنه.
_میتونه ازدواج
M
A

M

دکتر لبخندی محو و تلخ میزند ،به تلخی زبانی که بیهوده
باز میشود.
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_االن پشیمونی برای این شرطی که گذاشتی درسته؟
مغموم و پشیمان سر تکان میدهم.

@

_خیلی خود خواهم ،میدونم ،اما فکر به نبودنش قلبم رو به
درد میاره.

لبخند خانم دکتر عریض تر میشود و من را خجالت زده
میکند اما با حرفی که میزند امیدوار میشوم
_حق داری خودخواه باشی ،توی این مسئله من با تو موافقم،
برای داشتنش خودخواه ترین فرد عالم باش و بجنگ ،باهاش
حرف بزن ،بهش از احساست بگو ،حرف زدن به راحتی خیلی

E
O

از مشکالت رو حل میکنه.

N
Mی که داری باید کم کم آمادگی پیدا کنی،
_اما درمورد مشکل
A
 Mکنید و اما برای داشتن رابطه ی
پیش زمینه هاش رو فراهم
E
I
Aنم از پسش برمیای یا نه،
کامل به خودتون زمان بدید ،تا ببی
Y
شرفتش میگی اگه نیاز
توی جلسات بعدی به من درمورد پی
N
O
بهتون پیشنهاد
بود یه سری روشها و تمرینات هست که D
@
میکنم ،در این باره با همسرت صحبت میکنم اقدام اون توی
این مورد بیشترین تاثیر رو داره.

از این که بخواهد درباره این چیزها با شاهرخ صحبت کند
رنگم میپرد و با ابروهای باال رفته و نگاهی حیران به صحبت
هایش گوش میدهم.
انگار از حالت چشم هایم پی به احوالم میبرد که بلند میشود
و میز را دور میزند ،کنارم میایستد و دست روی بازویم

E
میکشدO .

N
Mجریان همه ی مشکالتت باشه عزیزم ،اون
_همسرت باید در
A
 Mبهت بکنه ،خصوصاً وقتی که تا
بیشترین کمک رو میتونه
E
I
Aی که نسبت بهش داشتی
اینجای راه کنارت بوده و به اعتماد
Y
هم روی اون حساب
ر
افزوده شده پس میتونی در ادامه مسی
N
O
Dی که از قضا
باز کنی ،مردی که با وجود همسر شرعی و قانون
@
عاشقانه دوستش داره ،هنوز ازش رابطه نخواسته میتونه
حضورش پررنگ تر از قبل باشه اگه تو بخوای.
نسخه را به سمتم میگیرد و من با فکر درگیر و پر از ابهام آن
را از دستش میگیرم.

_برات داروی آرامبخش نوشتم ،میتونه کمکت کنه تا از
دیدن کابوس ها و بی خوابی خالص بشی ،طبق بروشور
استفاده میکنی ،نه کم نه زیاد! شبها قبل خواب پیاده روی
میتونه خیلی بهت کمک کنه تا خواب راحت تری داشته
باشی ،ورزش و حرکات کششی انعطاف عضالت بدن رو باال

E
O

میبره ،بعد از حمالت عصبی و واکنش های شدید ورزش

N

کردن بدن رو از حالت تدافعی و انقباضات سخت درمیاره.

M
 Aمیتونه کمک کننده باشه.
ماساژ درمانی هم بسیار
M
او با اطمینان به چشمهای پرEاز Iنگرانی ام خیره میشود.
A
Nی وجود داشت و
_نگران هیچی نباش ،اگه جلسهYبعد
O
 Dپر قدرتی.
خواستی بیای مطمئن میشم که آماده ی یه نبرد
@

نسخه را درون کیفم میگذارم به این فکر میکنم قطعا برای
آمدن به جلسه بعدی لحظه شماری میکنم.
_از این جلسه راضی بودی؟

سری تکان میدهم و او لبخند میزند.
_خوشحالم که به این نتیجه رسیدی ،البته این جواب بیشتر
برمیگرده به انگیزههایی که تو رو به مطب من کشیده.
_برای جلسه ل این توصیه هایی که کردم رو سعی کن انجام
بدی ،یه سری توضیحات هم هست که باید با همسرتون

E
O

درمیون بذارم .کارم با تو تموم شده عزیزم ،اگه سوالی نداری

N
 Mبه همسرتون بگید بیاد داخل.
بیرون منتظر باش و
A
M
با قدردانی نگاهش میکنم.
E
I
A
_ممنون خانوم دکتر ،خداحافظ.
Y
N
_خدانگهدار عزیزم.
O
D
@ی زود از
به سمت در میروم و آن را باز میکنم ،شاهرخ خیل
جا بلند میشود و نگاهش مستقیم روی من ایستاده میان
چهارچوب کشیده میشود.
جلو می آید و آرام میپرسد.

_خوبی؟
سری تکان میدهم.
_خوبم ،دکتر میخواد با تو صحبت کنه.
باشه ای میگوید و وارد اتاق میشود ،من هم روی صندلی
انتظار مینشینم و به حرفهای دکتر فکر میکنم.

E
O

N

نیم ساعت بعد توی ماشین جلوی داروخانه ایستاده بودیم تا

M
A

شاهرخ داروهایی که دکتر نوشته بود را بگیرد .

M
به قطره های بارانی که نرمEو Iآهسته روی شیشه ماشین
مینشست و لیز میخوردند خیره A
Yپس از گفتن و شنیدن
بودم،
N
 Oدوشم برداشته
صحبت های دکتر انگار بار سنگینی از روی
D
زدوده شده
شده بود و حجم عظیمی از آلودگی های روی دلم@
بود.

در ماشین باز میشود و با تکان خوردن آن متوجه نشستن
شاهرخ پشت فرمان ماشین میشوم ،اما نگاهم هنوز به رقص
قطره های باران روی شیشه بود.
کیسه دارو را روی داشبورد میگذارد و ماشین را روشن
میکند ،حرف نزده بود ،از وقتی از مطب بیرون آمده بود توی

E
O

فکر بود و هیچ نگفته بود .

N
حرکت میکند و من شیشه را پایین میدهم
ماشین در سکوت
M
A
Mبرم ،کف دستم را رو به آسمان ابری
و دستم را از آن بیرون می
E
I
میگیرم و از قطرات ریز و نرمیAکه توی دستم مینشست
Y
کرده بودم را بیدار
حس های خفته ای که سرکوبشان
N
O
 Dمغزم را سر
میکند ،باد سردی توی صورتم میکوبید و سرما
کرده بود که دیگر به هیچ چیز فکر نکنم@ .
نفس عمیقی از هوای پاکیزه و تمیز شهر میگیرم ،دلم برای
دویدن های طوالنی و چترهای بسته ی توی دستمان تنگ
شده بود ،همان وقتهایی که مسیر مدرسه از سر کوچه تا

خانه با شاهرخ یکی میشد و توی همان کوچه با هم مسابقه
میدادیم و همیشه او یک قدم از من عقب تر بود!
آن زمان دختر بچه ی کوچکی بودم اما غرورم قد میکشید
در برابر شاهرخی که دوبرابر من قد کشیده بود.
خیلی وقت بود که زیر باران مسابقه نداده بودیم ،راستی چند

E
O

سال از آن روزها میگذرد؟

N

M
A

از سرعت زیاد و دنده هایی که مدام عوض میشد میدانستم

M

کالفه است و چیزهای خوبی نشنیده بود .

E
I
A

بدون این که صورتم را از کف دست نمناک و باران خورده ام

Y
N

O
D

بگیرم ،بی اراده سوالم را از او میپرسم انگار که او از افکار من
آگاه بود!

@

_دکتر بهت گفت خیلی وضعیتم وخیمه؟
_میخوای بدونی چی گفته؟
_حتما گفته دارم دیوونه میشم ،که اینطوری پکر شدی.

_گفت زنت به مشت و مال اساسی نیاز داره! بلدی مشت و
مال بدی؟
کنجکاوی زیاد هم گاهی کار دست آدم میداد .سرم را حیرت
زده به سمتش میچرخانم که درون نگاه شیطنت بارش گیر
میافتم.

E
O

_منم گفتم راست کار خودمه!

N

M
A

سنگینی نگاه پر از شیطنتش یخهای تنم را شبیه تابش

M

خورشید روی برف های دست نخورده آب میکند.

E
I
A

_حضرت عباسی اونطوری نگاه نکن االن چپ میکنیم!

Y
N

O
D

شیطنت حرفها و نگاهش به حال کالفه اش هم خوانی

@

نداشت ،اما شاید دکتر از ماساژ درمانی برایش گفته بود که او
از در شوخی به آن اشاره میکرد.

با صدای بوق بلند تریلی که از کنارمان عبور کرد ،پلکهای
خوابآلودم را باز کردم ،هوا تاریک شده بود و ما توی جادهی
خلوت و کم ترددی ،حرکت میکردیم.
کمی خودم را توی صندلی باال کشیدم و به اطراف نگاه کردم.
شاهرخ در سکوت آرنجش را روی پنجره گذاشته بود و

E
O

رانندگی میکرد.

N

M
A

وقتی متوجه بیداریم شد لبخند خسته ای به لب نشاند.

M

_خوب برای خودت راحت گرفتی خوابیدی !

E
I
A

Y
N

خوابآلود آفتابگیر ماشین را پایین میآورم و به صورت خودم

O
D

نگاه میکنم هر چند در تاریکی توی ماشین زیاد چیزی دیده
نمیشد ،شالم را درست میکنم.
_کجاییم؟
_نزدیکیم ،یه ربع دیگه میرسیم ویال.
_روژان و سعید پشت سرمونن؟

@

_نه ،یه کم جلوترن ،من پمپ بنزین وایسادم بنزین بزنم.
آفتابگیر را سر جای خود برگرداندم ،به سمت او چرخیدم،
هنوز هم خوابم میآمد ،دستم را جلوی دهانم گرفتم و خمیازه
بلند باالیی کشیدم.
_خوبه ،برات چایی بریزم؟

E
Oه کم دیر به فکرت رسید ولی بریز.
_هر چند ی
N
 Aسفر بهم سرکوفت بزنی که دوساعت
Mآخر
_حاال میخوای تا
M
خوابیدم؟!
E
I
A
انداخت و کنج لبش با خنده
نیم نگاه عاقل اندر سفیه به من
Y
N
باال رفت.
O
D
@خوردی،
_از وقتی نشستیم توی ماشین انگار قرص خواب آور
میگی دوساعت! مثال اومدیم مسافرت ،منم دیگه پشت فرمون
داشتم چرت میرفتم که این تریلی بیدارم کرد.

حق با اون بود ،من هیچی از مسیر طی شده به یاد نداشتم،
درست از در خانه با تکانه های ماشین خیلی زود به خواب
رفته بودم.
_ببخشید ،حق با تو ،نمیدونم چرا چند وقته اینقدر خوابآلو
شدم!

E
O

_شاید برای قرصهایی که مصرف میکنی.

N

M
A

فالسک چای را برداشتم و لیوانی برایش پر کردم.

M

_نمیدونم شاید ،حداقل یه آهنگ میزدی برای خودت
خوابت نگیره.

E
I
A
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لیوان را به سمتش گرفتم و با ابروهای باال رفته و نگاهی
شیطنت بار سرش را به سمتم چرخاند.
_زدم ،منتها تو نمیشنوی صداش رو.
نگاهی به سیستم پخش ماشین انداختم.
_کجا ضبط ماشین که خاموشه.

@

_میگم که تو صداش رو نمیشنوی ،فقط من میشنوم ،خیلی
هم آهنگ قشنگی بود ،میخوای بشنوی؟
متوجه منظورش نمیشدم.
_آره ،بزن منم بشنوم.
موبایلش را از روی داشبورد برداشت و بعد از باز کردن قفل

E
 Oبه سمتم گرفت.
صفحه ،آن را
N
 MازAخوابیدن من همین چند لحظه پیش
از دیدن فیلمی که
M
گرفته بود ،خنده ام گرفت.
E
I
A
شته.
ز
_چرا فیلم گرفتی از من؟ پاک کن
Y
N
_این صدا قشنگترین موسیقی دنیاسO ،
 Dکن ،خوب
گوش
@
گوش کن.
خنده ام گرفته بود ،فکر میکردم االن یک آهنگ گوشنواز
میشنوم .اما آنقدر تاکید کرده بود خوب گوش کنم که خودم
مشتاق شنیدن صدای نفسهای خودم شده بودم.

_کجاش قشنگه ،قیافم شلخته شده پاک کن.
موبایل را روی داشبورد برمیگرداند.
_نمیشه ،این میمونه تا هر وقتی که دلتنگ صدای نفسهات
شدم ،گوش کنم.
نگاهم روی نیمرخ صورتش ثابت ماند ،کف دستم عرق کرده

E
بود ،ته دلمOانگار قند آب میشد ،چرا با هر جملهاش مرا سحر
N
M
نگاه او به جادهی پیش رویش بود و حواس
و جادو میکرد!
A
Mبود.
من پرت جملهای که گفته
E
I
 Aبودند و لبم را با زبان تر
انگشتهایم پر شالم را به بازی گرفته
Y
N
پرسیدم.
هوا
کردم و سوالی را که نوک زبانم بود ،بی
O
D
_وقتی خودم کنارتم چرا باید دلتنگ نفسهام بشی.
@
نگاهم میکند ،عمیق و حیرتزده ،چشمهایش به سختی دل
میکند و دوباره جاده را کنکاش میکند و سعی میکند
همزمان حواسش به لیوان چایش هم باشد ،لب میزند.

_نیستی ،چون یه دیوار بینمون فاصله هست ،چون اون دیوار
نمیذاره صدای نفسهات به گوشم برسه.
تن صدایش آنقدر ضعیف و کم انرژی بود که حس میکردم
دارد با خودش حرف میزند ،اما من شنیده بودم ،شنیده بودم
و از حجم سنگینی غمی که تن صدایش را گرفته تر کرده بود،

E
O

کمی توی خودم جمع شدم.

N
ده بودیم ،در ویال باز بود ،روژان و سعید
دیگر به ویال رسی
M
A
Mما باز گذاشته بودند ،ماشین را به
رسیده بودند و در را برای
E
I
اط زیبا و پر از گل و گیاه
داخل حیاط میبرد و نگاه من حی
A
Y
.
گذارند
ویالی پدری کوروش را از نظر می
N
O
وقتی ماشین جلوی ساختمان توقف میکندD،روژان از در
@

ساختمان بیرون میآید و من پیاده میشوم .کش و قوسی به

بدن خشک شده ام میدهم و هوای خنک و تمیز و بی دود و
دم آن را عمیق نفس میکشم.

روژان دستی برایم تکان میدهد ،سعید با سیخ جوجه هایش
پشت سر روژان بیرون میآید و به سمت منقل آتش میرود،
چقدر به سرعت بساط جوجه کباب راه انداخته بودند .
شاهرخ هم از ماشین پیاده میشود و در حالی که به سمت
صندوق عقب میرفت رو به سعید با رضایت دست تکان داد.

E
O

_دست مریزاد داری داداش سعید ،داشتم از گشنگی تلف

N
Mی.
میشم حضرت عباس
A

M

شاهرخ ساک ها را از صندوق عقب در میآورد و من کیف

E
I
Aیگیرم و تشکر میکنم.
دستی کوچک خودم را از دستش م
Y
N
_مگه تو ماشین چیزی نخوردین؟
O
D
انداختم.
این را روژان از من پرسیده بود و من شانه باال @
_نه.

_وا؟ مامان براتون توی سبد ساالد الویه گذاشت توی راه
بخورین ،پس چیکار میکردین این همه راه تو ن؟

شاهرخ با خنده همراه با چمدان از پله ها باال میرفت و با سر
به من اشاره میکرد.
_خواب تشریف داشتن.
روژان اخمی به من میکند و من برای این که شبیه مادرها
شروع به موعظه نکند از کنارش رد میشوم و پشت سر شاهرخ

E
O

وارد ساختمان میشوم.

N

M
A

_گیر دادی به خواب من ها آقا شاهرخ!

M

E
I
A

از کنار آشپزخانه نقلی آن رد میشوم و نگاهم شاهرخ را دنبال
میکند که به سمت راهرو اتاق ها میرود ،من هم دنبالش
میروم .

Y
N

O
D

@

_دارم فکر میکنم دنبال یه همسفر بهتر واسه خودم باشم،
از تو آبی گرم نمیشه.
در اتاق اولی باز بود و چمدان روژان در آن قرار داشت ،به
همین خاطر در اتاق کناری را باز میکند و وارد میشود.

_خوبه اما فکر میکنم یه خورده دیر به این نتیجه رسیدی،
سرت خیلی وقته کاله رفته.
پشت سرش وارد اتاق میشوم ،از تخت خواب خبری نبود،
حتی توی اتاقی که وسایل روژان در آن قرار داشت.
_شاید فکر کنی عقل تو سرم نیست ،اما من به این کاله گشاد

E
O

عالقه دارم.

N

M
A

چمدان را کنج اتاق میگذارد و من هم کیف و وسایلم را با

M

دست و دلی لرزان کنارش رها میکنم .

E
I
A

_وقت استراحت نیست آسو خانوم بدو بیاین کمک سفره رو
بچینیم.

Y
N

O
D

@

صدای روژان از آشپزخانه اجازه نمیدهد دوستت دارم های
خاص او بیشتر به عمق جانم رسوخ کند.
شاهرخ پای چمدان نشست ،زیپش را باز کرد ،شلوار راحتی از
چمدان بیرون میآورد.

_تا شما سفره رو حاضر کنید من یه دوش بگیرم.
باشه ای میگویم از اتاق بیرون میروم ،روژان توی آشپزخانه
مشغول شستن ظروف بود.
_معلوم نیست چند وقته که ویال خالی مونده باید کل ظرفها
رو بشوریم ،وقت نبود یه دستی به سر و گوش خونه بکشیم،

E
O

همه جا گرد و خاک گرفته.

N

M
A

_بعد از شام انجام میدیم.

M

_خوبه ،اون دوغ بریز تو پارچ.

E
I
A

Y
N

وسایل شام را توی ایوان روی میز چهارنفره میچینم و درست

O
D

وقتی که جوجه ها را سعید توی نان میکشید ،شاهرخ هم به
جمع ما پیوست.

@

شام با شوخی و خنده های شاهرخ و سعید که داشتند برای
بازی دربی فردا شب کری میخواندند صرف شد.

سفره را با کمک روژان جمع میکنیم و دستی به آشپزخانه
میکشیم ،بعد از جارو و گردگیری و نظافت ویال برای حمام
به اتاق میروم.
پیشنهاد این سفر را شاهرخ داده بود و روژان و سعید هم از
خدا خواسته روی هوا زده بودند ،اما من برای آمدن میل

E
O

چندانی نداشتم ،خیلی وقت بود که دیگر عالقهای به سفر و

N

گردش نداشتم و دلم فقط حبس شدن در یک چهاردیواری

M
A

دنج و آرام میخواست ،اما نمیخواستم با مخالفتم شاهرخ را

M

دلسرد کنم.

E
I
A

Y
N

روی صخرهای که انگار از دریا دور افتاده بود و شاید به خاطر

O
Dا رانده شده
هجوم امواج متالطم طاقت نیاورده بود و از دری
@
بود ،نشسته بودم و سر روی زانو به امواج خروشان دریا خیره

بودم.
صدای برخورد امواج به صخرهها را دوست داشتم ،انگار هر
موج یک تلنگر بود ،یک چالش ،یک اتفاق مهیب که صخرهها

را صیقل میداد و مقاومت در برابر امواج سخت و خروشان
آنها را محکم و استوار کرده بود ،دیگر با یک موج ساده تکان
نمیخوردند ،شکسته نمیشدند و عقب نشینی نمیکردند .آن
صخرههایی که توان مقابله با موج ها را نداشتند مثل همین
صخرهای که من رویش به تماشای دریا نشسته بودم ،عقب

E
O

نشینی کرده بودند ،اما آنها که محکم سر جای خود مانده

N

بودند انگار به مرور زمان تکههای اضافی و خورده های ناخالص

M
شان را به دست امواجAسپرده بودند و صیقل یافته بودند دیگر
M
.E
با هر موجی به تالطم نمیافتاد
I
A
 Yدیگر رویشان تاثیر
انگار دیگر مشکالت و سختی امواج
N
نمیگذاشت ،شاید هم هر سنگی که قوی ترOبهDنظر میرسید
بیشتر مورد حملهی امواج قرار میگرفت ،هر سنگی@
که سخت
تر و مغرور تر به نظر میرسید ،بیشتر شکنجه میشد و اما در
نهایت این صخره بود که صیقل می یافت و وجودش از هر
گونه ناخالصی و لغزش پاک میشد.

سعید و شاهرخ توی آب شنا میکردند ،روژان هم درگیر
صحبت با موبایل آن طرف کنار ساحل قدم میزد و شالش را
به خاطر بادی که میوزید سفت با دست چسبیده بود تا از
روی سرش سر نخورد.
تلفنش که تمام شد ،به سمتم آمد.

E
O

_تا کی میخوای اونجا بشینی آسو؟ بلند شو یه تکونی به

N
آب بازی ،مثل قدیما!
خودت بده ،بریم
M
A
Mمیدهم ،خودش از نگاهم فهمید
نگاه سوت و کورم را به او
E
I
 Aبازویم را گرفت و تکانی
جوابم منفی ست اما پا پس نکشید،
Y
N
به من داد.
O
D
_پاشو ،من دلم آب بازی میخواد.
@
_خب برو با سعید چرا به من گیر دادی!
_نمیشه که تو نباشی ،حال نمیده ،پاشو ،من بخوام با سعید
شنا کنم ،شاهرخ تنها می مونه ،پاشو دیگه دختر!

_شاهرخ کاری به شما نداره ،داره شنا میکنه ،خسته شد،
میاد بیرون.
_نمیای نه؟
_حوصله ندارم ،ببخشید.
_باشه ،من رفتم.

E
O

N

نگاهم را تا وقتی پایش را توی آب گذاشت و موج تا نیمه

M
A

شلوار و مانتوی سفیدش را خیس کرد ،دنبال خود کشید.

M
فاصله Iگرفت و به سمتش شنا کرد.
سعید با دیدن او از شاهرخ E
A
آب تا روی شانههای هر
برد،
دست روژان را گرفت و توی دریا
Y
N
دویشان آمده بود .
O
D
صدای خندههای آنها میان صدای امواج گم میشد@.
چشمهایم سمت شاهرخ کشیده شد ،نگاهش به من بود،
خواست بیرون بیاید که سعید با اشاره ی دست او را به سمت
خودشان خواند.

نمیدانم به هم چه میگفتند ،اما شاهرخ لحظه ای به من نگاه
کرد و بعد دوباره به شنایش ادامه داد و کمی از سعید و روژان
دور شد.
نگاه از آنها گرفتم و حواسم سمت پرندههایی که توی آسمان
الجوردی به شکل عدد هفت صف کشیده بودند و پرواز

E
O

میکردند ،پرت شد.

N
 Mبا صدای جیغ روژان و فریاد سعید بند
لحظاتی بعد ناگهان
دلم پاره شد A .
M
E
I
_شاهرخ...
A
Y
 Oبال بال میزد،
Nآب
سعید شاهرخ را صدا میزد و روژان توی
D
شاهرخ را صدا
وحشت زده خط نگاه آنها را گرفتم تا ببینم چرا @
میزنند.

هر چه چشم میچرخاندم ،پیدایش نمیکردم! انگار اصال
شاهرخ توی آب نبود! اما ...اما ...آنها داشتند کجا را نگاه
میکردند؟! شاهرخ که آنجا نبود! حتما از آب بیرون آمده بود.
با این فکر سریع به اطراف چشم چرخاندم ،اما پیدایش نبود و
این ترس وحشتناکی به دلم میانداخت.

E
O

قلبم از جا کنده شد و با هر جیغ روژان رنگ از رخم میپرید

N
Mگره میخورد .
و نفسم توی سینه
A
Mمغزم جهید را با یک تکان سر از
فکری که شبیه سم توی
E
I
خودم دور کردم.
A
Y
N
_نه ...شاهرخ ...نه...
O
D
ن پریدم،
با دست و دلی لرزان و بی رمق از روی صخره پایی@

بدون آن که صندل هایم را بپوشم ،به سمت جایی که لحظاتی
پیش شاهرخ را دیده بودم ،دویدم و من هم شبیه سعید و
روژان جیغ زدم.

_شاهرخ...
نگاه ترسیده و وحشت زده ام موجهای خروشان را زیر و رو
میکرد و ترس تمام سلول های تنم را به لرزه انداخته بود.
_شا...هرخ...
موج با شتاب به پاهایم برخورد کرد و سرمای استخوان سوزی

E
O
رخنه کرد و چانه ام لرزید.
توی تنم
N
M
ی ها نکن ...بیا بیرون ...تو رو خدا بیا
شوخ
_با من از این A
بیرون شاهرخ ...من M
 Eندارم...
تحملش رو
I
A
منجمد شده بود و انگار
تنم
از ندیدنش توی امواج خون توی
Y
N
Oپاهایم سست و
قلبم تپیدن را برای لحظهای از یاد برده بود و
D
زانو زدم و
کرخت شد و دیگر تحمل وزنم را نداشت ،توی آب@
با حالتی وهم زده و چشمهایی که پرده ی اشک دیدشان را
تار کرده بود با تمام وجود جیغ زدم.
_شا...هرخ...

همان لحظه سر از زیر آب بیرون آورد و من مات و مبهوت به
تکانهای محکم سرش به این سو و آن سو و نفسهای تند و
سینه ی پر تالطمش که سنگین باال و پایین میشد ،خیره
ماندم.
انگار با دیدنش خون در رگهایم به جریان افتاد و با رنگی پریده

E
O

و چشمهایی اشک آلود پلک میزدم و نفس را راحت از سینه

بیرون میدادمN.
_خداروشکر.

M
A

M

E
I
 Aو وقتی نفس گرفت به
حدود صد متر از من فاصله داشت
Y
N
سمتم شنا کرد.
O
D
@آنقدر در
نگاه خوشحالم سمت جایی که روژان بود ،برگشت،
این فاصله که من داشتم مرگ را به چشم میدیدم از ما دور
شده بودند که صدایم به گوششان نمیرسید.

متعجب از این فاصله و دور شدن آنها به شاهرخ نگاه کردم،
نزدیک بود ،با چشمهای شیطنت بار و لبخندی فرو خورده مرا
می پایید.
تازه متوجه نیرنگ و نقشهی آنها شده بودم و اخم هایم توی
هم گره خورد ،مطمئن بودم این نقشه زیر سر روژان بود تا مرا

E
O

توی دریا بکشاند.

N
 Mفکر نکرد من سکته میکنم از این بازی
دخترک دیوانه اصال
A
انداخته بود!
احمقانهای که به راه M
E
I
Aیبینم ،دستم را توی آب
خنده ی سرخوش شاهرخ را که م
Y
Nو به سمتش پرت
میبرم و دلم میخواهد سنگی پیدا کنم
O
کنم به خاطر این بازی کثیفی که به راه D
انداخته بودند ،اما
@
چیزی توی دستم نمی آید و ناچار مشت ،مشت آب به سمتش
پرت میکنم.
_دیوونه ...دیوونه ...دیوونه...

خنده اش از حرص و بغض و عصبانیت من شدیدتر میشود و
بازویم را میگیرد و من را به آغوش میکشد .اشک و خندهام
مخلوط با بغض میشود و پشت سر هم به سینه اش مشت
میزنم.
_دیوونه...خیلی نامردی ...چطوری تونستی با من این بازی

E
O

کثیف رو بکنی؟!

N
Mرد و خودش را از ضربات پی در پی من
مچ دستم را میگی
A
Mی سینه اش نگه میدارد و به خاطر
خالص میکند و سرم را رو
E
I
Aزند.
شنایی که کرده بود نفس نفس می
Y
Nهم واسه داشتنت
_قربونت برم ،من اگه شده با عزراییل
O
درمیوفتم ،فکر کردی به همین راحتی از D
دستم خالص
@
میشی!

سرم را بی خجالت روی سینه اش گذاشتم و به ریتم تند
ضربان قلبش که به خاطر شنا کردن توی دریا باال رفته بود،
گوش سپردم ،دستم دور تنش محکم حلقه شد.
حتی فکر از دست دادن این آغوش امن و آرامبخش کافی بود
تا من را از پا درآورد ،منی که شبیه یک بچهی دوساله انگار

E
O

تازه داشتم راه رفتن را یاد میگرفتم ،اگر دستم را رها میکرد

N

بی شک زمین میخوردم.

M
A

M

صدایم به خاطر برخورد موجها و هیجانی که داشتم تجربه
میکردم ،لرز برداشته بود.

E
I
A

Y
 Nنکن شاهرخ ،هیچ
_دیگه ...هیچ وقت با من از این شوخی ها
O
D
وقت ...
@

فشار دستهایش روی کمرم بیشتر شد و من را بیشتر به خود
فشرد .سرمای آب را دیگر حس نمیکردم ،اما نفسهایم تند
بود.

_یه لحظه فکر از دست دادنت منو دیوونه میکنه ،زمین گیرم
میکنه ،اگه یه لحظه فقط یه لحظه بیشتر اون زیر می
موندی...
بغض اجازه نمیدهد ادامه دهم و چانه ام میلرزد و لبم را زیر
دندان میفشارم.

E
O

شال خیسی که دور گردنم افتاده بود را روی سرم کشید ،سر

N
بیخ گوشم برد وMلب هایش روی نبض گردنم را سوزاند و
A
Mکمی حرص.
صدای گرمش همراه بود با
E
I
Aبخوای دلبری کنی.
_قول نمیدم اگه بعدش اینجوری
Y
Oی به چشمهای
Nریز
سرم را از روی سینه اش برداشتم و با اخم
D
شیطنت بارش زل زدم.
@
_از سکته دادن من لذت میبری؟
_خدا نکنه فقط از بغل کردنت لذت میبرم.

گونه هایم داغ میشود و رنگ به رنگ شدنم را خودم متوجه
هستم.
دستم را میگیرد و من را با خودش جلوتر میبرد.
_چیکار میکنی؟ من شنا بلد نیستم شاهرخ.
_بیا ،وقتی من هستم الزم نیست تو شنا کردن بلد باشی.

E
O

N

تا جایی که آب تا زیر گردنم میآید من را جلو میبرد ،پاهایم

M
A

دیگر روی زمین نبود و از ترس محکم دستهایم را به دور

M

کمرش حلقه کردم تا آب من را با خودش نبرد.

E
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_آسو؟ آسو جان بلند شو دیگه ،چقدر میخوابی؟! به خرس
قطبی گفتی زکی! پاشو دیگه...

O
D

@

چشمهایم را با صدای شاهرخ باز میکنم و کش و قوسی به
تن کوفته ام میدهم.
خواب آلود لب میزنم.
_بذار بخوابم شاهرخ ،هنوز خوابم میاد.

_بلند شو وگرنه روژان با روش خودش بیدارت میکنه ها! تا
االن چند بار خواسته با پارچ آب بیاد سر وقتت ،من نذاشتم.
نگاهم سمت پنجره کشیده میشود ،آفتاب تا وسط آسمان
آمده بود.
_ساعت چنده؟

E
O
سعید میخواد ناهار ببرمون بیرون ،بلند شو.
_دوازده،
N
MازAدریا آمده بودیم ،هر کدام بعد از دوش
دیروز عصر از وقتی
گرفتن و یک شام سبکM
Eو کوفته به رختخواب پناه برده
خسته
I
بودیم ،اما ظاهراً من بیشتر از همهAخوابیده بودم .
Y
N
 Oمیبندم.
کمی پتو را بیشتر روی خودم میکشم و پلک
D
@
_خب تو آماده شو تا من کم کم از خواب بیدار شم.
_نه مثل اینکه من از پس تو برنمیام ،باید روژان دست به کار
شه.
با حالت زاری و پلکهای بسته صدایش میکنم.

_شاهرخ...
صدای باز کردن زیپ چمدان میآید و متوجه میشوم دلش
به رحم آمده است.
_میگم این پیرهن سورمه ای روی این شلوار میاد؟
یک چشمم را باز میکنم و به شلوار پارچهای کرم رنگ توی

E
Oمیکنم.
دستش نگاه
N
MنAرو بپوش.
_نه ،اون شلوار جی
M
ی به در اتاق میخورد و صدای
من دوباره پلک میبندم که تقهاE
I
A
.
رسد
روژان پشت بندش به گوشم می
Y
N
O
_آسو؟ آماده ای دیگه ایشاال؟
D
@
ناچار نوچی میکنم ،دست بردار نبودند ،خواب آلود لب
میزنم.
_آره ...آره...

کالفه بلند میشوم و پتو را کنار میزنم.
تا سر بلند میکنم نگاهم به پاهای برهنه ی شاهرخ میافتد
که فقط یک لباس زیر تنش بود ،هین بلندی میکشم و پتو
را خجالت زده و با هول روی سرم میاندازم.
صدای شلیک خنده اش من را معذب تر میکند.

E
_چی شدO،گرخیدی؟! انقدر ترسناک به نظر میرسم؟
N
MیAحیایی نثارش میکنم.
لب میگزم زیر لب ب
M
.E
_پوشیدم بیا بیرون از اون زیر
I
A
 Yکنار میزنم ،در حال
پتو را با تردید و آرام ،آرام از روی سرم
N
پوشیدن پیراهن سه دکمه ی سورمه ای O
رنگشDبود ،سرش را
از یقه بیرون میآورد و هنوز لبخند روی لب داشت@.
_پاشو بپوش ،دم در منتظرم.

در سکوت نگاهم او را که پشت به من در حال بیرون رفتن
بود نگاه میکنم ،با خودش غرغر میکند و صدایش به گوشم
میرسد.
_تقصیر خودِ خاک برسرمه که هنوز از شوهرت خجالت
میکشی...

E
O

وقتی در را پشت سرش میبندد ،شرمزده پوفی میکنم و میان

N
زنم و آنها را به هم میریزم.
موهایم چنگ می
M
A
Mبه سمت چمدان کنج اتاق میروم،
کالفه پتو را پرت میکنم و
E
I
خیلی زود شلوار جین و شومیزAکاربنی تن میزنم ،بافت
Y
N
خاکستری هم رویش میپوشم.
O
D
@شود.
شال کاربنی روی سرم میاندازم و در با شتاب باز می
روژان با اخم وارد اتاق میشود و کیف کوچک لوازم آرایشی را
روی میز میگذارد.

_تو منو دق میدی تا آخر این سفر! بیچاره شاهرخ چی
میکشه از دستت.
به سمتش برمیگردم.
_آماده ام ننه غرغرو ،بریم.
بازویم را میگیرد و جلوی آینه میکشد.

E
O

N

_کجا با این عجله! یه دستی به سر و روت بکش ،با این چشم

M
A

های پف کرده ی بی ریختت کجا میخوای بری؟

M
دهم I،کمی صورتم خسته و د بود،
نگاه وا رفته ام را به آینه می E
.Y
فقط کافی بود کمی آب به صورتمAبزنم
N
O
وقت خودت رو
_تو که میدونی من استفاده نمیکنم ،پس D
@
نگیر ،بریم.
_بابا حداقل یه کوچولو به خودت برس!
_نمیخوام ،زوره مگه! چند بار بگم حالم بد میشه وقتی
آرایش میکنم.

_یه ذره آب رسان و ضد آفتاب که میتونی بزنی حداقل.
_چشم اون رو میزنم ،خودم توی کیفم دارم.
کیف وسایلش را بلند میکند و پشت چشمی نازک میکند.
_باشه پس زود باش.
با عجله کیفم را از کنار چمدان برمیدارم و از اتاق بیرون
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میزنم ،خیلی سریع توی دستشویی میروم و آبی به دست و

M
A

صورتم میزنم و یک راست از ویال خارج میشوم ،از ماشین

M
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روژان و سعید خبری نبود و شاهرخ هم توی ماشین منتظر
من مانده بود.
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توی ماشین مینشینم او دنده عقب میگیرد و از ویال خارج

@

میشود ،در را با ریموت میبندد و من آینه آفتابگیر را پایین
میآورم .کمی آبرسان توی دستم میریزم و به صورتم
میکشم.

_دیشب زود خوابیدی ،عمو زنگ زده بود باهات حرف بزنه،
یه زنگ بهش بزن.
_باشه میزنم.
آفتابگیر را سر جای خود برمیگردانم و موبایلم را از جیب
کیفم بیرون میآورم و شماره بابا را میگیرم ،بعد از چند بوق

E
O

صدای خوشحالش لبخند روی لبم میآورد.

N

M
A

_سالم دختر بابا ،خوبی؟

M

_سالم باباجونم ،ممنون خوبم ،شاهرخ گفت دیشب زنگ زدی
ببخشید خواب بودم.
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_گل دختر بابا خواستم حالت رو بپرسم ،خوش میگذره
بهتون؟

@

_ممنون جای شما خالی ،هوا یه کم سرده ،اما خوبه.
_دلتون واسه ما تنگ نشده؟

_چرا بابا جون ،مگه میشه دلم براتون تنگ نشه ،خیلی زود
پیشتونیم.
_نگفتم که زود بیای بابا ،گفتم که یه تعارف بزنی ما هم راهی
رامسر بشیم!
ذوق زده گوشی را بیشتر به گوشم میچسبانم.

E
O
راست میگی؟ قراره بیاین رامسر؟
_وای بابا
N
 Aنه!
 Mکه
_اگه تو بخوای چرا
M
حرکتIمیکنین؟
_قربونتون برم من ،کی E
A
Y
_انشاهلل فردا صبح.
N
O
خوش میگذره.
_خیلی کار خوبی میکنین ،اینطوری بیشتر D
@
_یه مهمون هم دارم.
_کی؟
_فردا وقتی دیدیش میفهمی.

_اِ...بابا! بگین دیگه!
_کاری نداری باباجون؟ مراقب خودتون باشین.
_بابا...
اجازه نمیدهد حرفم را بزنم و گوشی را با یک خداحافظی
عجوالنه قطع میکند.

E
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N

شبیه یک عالمت سوال به گوشی قطع شده و بعد به شاهرخ
خیره میشوم.

M
A

ابرویی باال میاندازد.
_چی شده؟
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_نمیدونم واال! گفت قراره بیان ،مهمون هم داره!
شاهرخ با لبخند سر تکان میدهد.

@

_عمو صادق هم خوب بلده دستمون رو بذاره تو پوست گردو
ها!

ناهار را در یک رستوران ساحلی خوردیم و تمام عصر را توی
بازار رامسر و میان بوی ماهی تازه از صنایع دستی آن جا
دیدن کردیم ،شاهرخ برایم یک کاله حصیری گرفته بود و
سبد حصیری پر از گلی که واقعا چشم نواز بود.
برای شام ماهی تازه گرفتیم تا کنار دریا بساط کباب راه

E
بیندازیمO .

N
Mو داشتیم توی مسیر کم تردد ویال حرکت
هوا تاریک شده بود
A
Mمیرفتیم و وسایل و خریدهایمان
میکردیم باید اول به ویال
E
I
درست پشت ویال بود و قرار بود
را توی ویال میگذاشتیم ،دریا
A
Y
شام را کنار دریا بگذارنیم.
N
O
با دیدن ماشین سعید که کمی جلوتر ایستادهDبود و کاپوت
@

دویست و شش سفیدش را باال داده بود ،ما هم توی جادهی
شن ریز و خلوت پشت سرش توقف کردیم.

_مثل اینکه ماشینش مشکل پیدا کرده ،صبر کن ببینم چی
شده!
از ماشین پیاده میشود و نگاه من توی تاریکی وسواس گونه
و هراسان میچرخد ،هوای تاریک و جادهی خلوت و صدای
واق واق سگ های ولگرد ،یاد آن شب لعنتی را برایم زنده

E
O

میکند و لرز بدی به جانم مینشاند.

N
شیشه ی ماشینMرا با دستی بی رمق باال میدهم ،درهای
A
به ماشین سعید که جلوتر ایستاده
ماشین را قفل میکنم وM
E
I
کاپوت سرش را روی موتور خم
بود نگاه میکنم ،شاهرخ پشت
A
کرده بود و فقط سایه ای از او در آنY
Nی و نور چراغ های
تاریک
O
ماشین روی زمین میدیدم.
D
@
تصاویر هولناکی از جلوی چشمهایم رد میشود

دستهایم را زیر بغل میزنم تا از لرزششان جلوگیری کنم.

تاریکی و جادهی خلوت شبیه یک هیوال دستم را میگیرد و
من را به آن شب کذایی پرت میکند ،صدای پارس سگهای
ولگرد شبیه ناقوس مرگ در سرم می پیچد.
خنده های کریه و مستانه و نگاه شهوتانگیز چند مرد و بی
پناهی خودم در آن شب مرا به جنون نزدیک میکند و ناخن

E
O

هایم را توی بازوهایم فرو میکنم.

N
فشار میآورم و سعی میکنم خودم را پیدا
بیشتر به بازوهایم
M
A
بود وقتی به عقب برمیگردم باید در
کنم ،دکتر صولتی گفتهM
E
I
این وضعیت نام چند شئ که پیشAرویم بود را به زبان بیاورم.
 Nزبانم از ترس بند
Yد و
چشمم روی موبایل روی داشبورد لغزی
O
آمده بود.
D
@
صدای مشمئز کنند ای توی سرم نهیب میزند.

“ چقدر چِغر و چموشی دختر ...شل کن ...بذار خودت هم لذت
ببری”...

کف دستم را محکم روی گوش هایم میگذارم و فشار میدهم،
اما باز صداها در سرم ساکت نمیشوند.
“قول میدم خوشگذره ،دفعه بعد با پای خودت میای”...
نفسم توی سینه گره میخورد و به در ماشین چنگ میزنم،
با بدبختی قفلش را باال

E
O
دستگیره ی در را به سمت خودم میکشم.
میکشم و
N
باید خودم را به M
 Aمیرساندم.
شاهرخ
M
IEمیگیرد و من با آماجی از
پاهای لرزانم روی زمین قرار
خاطرات آن شب کذایی رو بهA
Yیشوم ،انگار دختری
رو م
N
ترسیده و بی پناه جلوی چشمهایم توی آنOتاریکی و خلوت
D
تنم خارج
جاده در چنگال چند گرگ دریده میشد و روح از@
شد.
دست های هرزه ای که موهای دخترک را از ریشه میکشید
و دردش تا مغز استخوان مرا میسوزاند ،خودم بودم آن دختر

وحشت زده ای که صدای جیغ و فغانش دل آسمان را شکافته
بود من بودم.
عرق سردی از تیره کمرم راه گرفته بود و چیزی به گلویم
چنگ انداخته بود و راه نفسم را بند آورده بود.
با صدای حرکت ماشین سعید روی سنگ ریزه های جاده نگاه

E
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ترسیده ام به آن سو کشیده میشود.

N

M
A

تصاویر در سرم چرخ میخورد و با دیدن شاهرخ که به این

M

سو می آمد پاهایم دیگر تحمل وزن سنگینم را ندارند و روی
زمین می افتم.
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شاهرخ خیلی زود متوجه حالم میشود و به سرعت کنارم زانو
میزند و ترسیده نامم را صدا میزند.

@

_آسو ...آسو ...عزیزم خوبی؟
لرزش تنم آشکار بود و دستش روی بازویم را میگیرد و تکانم
میدهد.

_عزیزم چی شد؟ حالت خوبه؟ آسو جان؟ قربونت برم چی
شده؟ با من حرف بزن...
با آمدنش انگار همه چیز محو میشود و خودم را در آغوش
امنش می اندازم.
_چی شده آخه؟ حرف بزن.

E
با لکنت بهOسختی حرف میزنم.
N
A...Mمن ...من ...فوبیا دارم ...جاده ...تاکسی
_شاهرخ ...ترسیدم
M
سگ ها...بریم شاهرخ ...از این جا
زرد رنگ ...تاریکی ...صدای
E
I
A
بریم...
Y
N
Oمیکند.
هول و دستپاچه زیر بغلم را میگیرد و بلندم
D
@م.
_باشه عزیزم تو آروم باش ،میریم ،پاشو سوار شو بری
بلند میشوم ،روی پاهای بی رمقم می ایستم و تنم هنوز از
هجوم آن خاطرات میلرزد و خیسی زیر چشم و شوری لبهایم
را حس میکنم .منزجر و عصبی با پشت دست روی لبهایم

میکشم تا آن شوری اشک و حسی که لبهایم را به لرزه
انداخته رهایم کند.
دست شاهرخ دستگیره ی در ماشین را میچسبد و آن را به
سمت خود میکشد .با یک فکر بی اساس دست روی دستش
میگذارم و به سمتش برمیگردم.

E
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_منو...ببوس...

N

M
A

سوالی نگاهم میکند و من با بغض و چانهای لرزان لب میزنم.
_منو ...ببوس...

M

IE

A
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حیرت زده و شوکه نگاهم میکند ،تکان خوردن سیبک
گلویش را میبینم .

N
O

D

@

پلک میزنم و همزمان قطره اشکی روی صورتم سر میخورد.
_منو ببوس شاهرخ...
_چی داری میگی آسو؟ حالت خوبه؟

دستم روی بازویش مینشیند و نمیدانم این همه جسارت و
شجاعت را از کجا آورده ام ،فقط حس میکردم این لحظه باید
یک خاطره رقم بخورد ،یک خاطره از جنس محبت های ناب
او ،شاید جای آن خاطرات آزاردهنده را پر کند ،شاید این
محیط ترسناک دیگر برایم آنقدر ها هم ترسناک نباشد ،شاید

E
O

از این به بعد از چنین جاده ای که عبور کردم ،نسیم روح

N

بخش یک خاطره ی خوب جانم را تازه کند ،نه آن تصاویر

M
A
وحشتناک شکنجه آور.

M

_خوبم...
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فشاری به بازویش میدهم و به او اطمینان میدهم که روی
خواسته ام مسمم هستم.

O
D

@

پلک هایم را روی هم میگذارم و منتظر می مانم ،از پشت پلک
های بسته متوجه پیش آمدن سرش میشوم و قلبم حاال نه
از ترس بلکه از هیجان تندتر میکوبد.

نفس های گرمش پوستم را نوازش میکند و تردیدش را از
میان نفس های سنگین و گرمش حس میکنم.
طول میکشد تا پا روی همهی دو دلی هایش بگذارد و لبانش
چفت لب های نیمه باز و منتظرم شوند و کمرم به در ماشین
برخورد میکند.

E
O

روی نوک پاهایم قرار میگیرم و دستهای او صورتم را قاب
میگیرد.

N

M
A

M

ریتم نفس هایم هر لحظه تندتر میشود از بازی دلهره آوری

E
I
خشونت کم رنگ و شیرینی
که با لب هایم به راه انداخته و
A
Y
 Nبه لحظه چاشنی
که از همراهی خیره سرانه ی من ،لحظه
O
D
حرکاتش میشد.
@
روی تمام آن خاطرات تاریک و بد پیله ،پرده ی حریر و لطیفی
کشیده میشود از جنس عشق

انگار با هر بوسه ی بی تابش میخواهد شیره ی جانم را بیرون
بکشد و جانی تازه به این تن زخمی و رنجور تقدیم کند.
و اشک های من یکی پس از دیگری راهشان را از میان پلک
های بسته ام پیدا میکنند.
هر دومان به تالطم افتاده ایم و لب هایش باالخره اجازهی

E
O

نفس کشیدن به من میدهد ،با شرم پلک باز میکنم و نگاهم

N
براقش گیر می افتد .نفسی میگیرد.
درون چشمهای
M
A
انگار توی چشم هایم بهMدنبال چیزی شبیه به پشیمونی را
E
I
جستجو میکند.
A
Y
Oدرخواست کرده
شاید باورش نمیشود این من بودم که ازNاون
D
بودم.
@
لب هایم گز گز میکرد و به سختی طرح لبخندی رضایت
بخش را به صورت خیس از اشکم میزنم و به نگاه حیرانش
هدیه میکنم.

_ممنون که هستی.
نفسش را با راحتی خیال بیرون میدهد و این بار سرش را با
اطمینان خاطر پیش می آورد و پیشانیم را گرم و طوالنی
میبوسد و همان جا لب میزند.
_منم ازت ممنونم همهی زندگیم ،ممنون که اجازه دادی

E
O

کنارت باشم.

N

M
A

سرش را عقب می آورد و توی مردمک لرزان چشم هایم نگاه
میکند.

M
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_اون باالیی خیلی هوامون داره.
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اون باالیی منظورش خدایی بود که باهاش مدتها بود قهر

@

بودم ،خدایی که یک شب توی چنین جایی صدایم را نشنیده
بود ،نمیدانم

شاید هم شنیده بود و پاسخش را موکول کرد به این لحظه!
همین لحظه ای که من توی آغوش امن شاهرخ پرده کشیدم
روی اتفاقات ان شب شوم.
صدای زنگ موبایل شاهرخ بلند میشود و آن را از جیب شلوار
جینش بیرون میآورد ،خیره به چشم های من جوابش را

E
میدهدO .

_بله سعید؟ N

M
A

M

_تو راهیم ،تا پنج دقیقه دیگه رسیدیم.
_باشه.
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موبایل را قطع میکند و در را برای من باز میکند.
_سوار شو صدای اون دوتا در اومده.

@

سوار میشوم و شاهرخ در را میبندد و ماشین را دور میزند
و پشت فرمان قرار میگیرد.

حرکت میکند و پنجه اش را میان انگشت هایم قرار میدهم
و دستم را روی دنده میگذارد .فشار آرامی به دستم میدهم
و با لبخند نگاهم میکند.
روژان کنار گاز ایستاده بود و حین هم زدن سیب زمینی های
خاللی توی ماهیتابه به سمت من برگشت.

E
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_امروز هر چی به مامان زنگ میزنم ،جواب نداد ،یه کم
نگرانشم.
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_مگه نگفتی یزدان و زنش اومدن پیشش ،خب به اونها زنگ
میزدی.
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_دیشب با نسیم حرف زدم ،حالشون خوب بود ،گفتم با یزدان
صحبت کنم که گفت خوابیده.

@

حین پوست گرفتن آخرین خیار برای ساالد جوابش را
میدهم.
_بعدا دوباره یه زنگ بهش بزن اگه خاله جواب نداد.

_میزنم.
شاهرخ و سعید پر سر و صدا در حال تماشای دربی بودند،
گاهی آنقدر داد و فریاد میکردند و ناگهان صدایشان باال
میرفت که من یک متر از جا می پریدم.
ساالد آماده را توی یخچال میگذارم و وسایل روی میز را جمع

E
O

میکنم ،پوست خیار و گوجه ها را توی سطل زباله میریزم و

N
نک ظرفشویی میشویم.
ظرفش را توی سی
M
A
M
_آسو؟
E
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A
_جانم؟
Y
N
_میگم یه چیزی شده ،یه ذره مشکوکم.
O
D

دستهایم را با حوله روی آبچکان خشک میکنم@.
_به چی؟
خالل های توی ماهیتابه را درون ظرف میریزد و زیر گاز را
خاموش میکند .کنجکاو به صورت پریشانش نگاه میکنم.

_چی شده روژان؟
_از وقتم گذشته ،میترسم یه وقت حامله شدم.
ذوق زده و با لبخندی عمیق نگاهش میکنم.
_جدی؟ این که خیلی خوبه ،چرا نگرانی؟
پکر بود ،انگار برای مادر شدن خیلی خوشحال نبود.
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_االن وقتش نبود ،ما هنوز کلی قرض و قوله داریم ،شرایطش
رو ندارم.
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_دیوونه این حرفها چیه میزنی! اومدن فندق خاله به
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زندگیت خودش یه موهبت الهی ،تو فکر چی هستی؟
میترسی گشنه بمونی؟

O
D

@
_نه آسو ،ولی اینطوری من دیگه نمیتونم برم سر کار ،سعید

دست تنها میشه ،اصال خودمم آمادگی ندارم ،خیلی استرس
دارم ،خودم هنوز بچه ام...
_بیبی چک گرفتی؟

_نه بابا از رو خودم میگم شاید...
_پس به سعید بگو بره برات بگیره.
_نه ...نمیخوام فعال اون بدونه.
_وای من که ذوق دارم زودتر بدونم ،میخوای با شاهرخ برم
برات بگیرم؟
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_میتونی؟

N

M
_چرا نتونم مامان A
کوچولو.
M
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_بعد از ناهار میرم برات میگیرم ،آنقدر هم نگران نباش ،عمه
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N

گالب همیشه میگه بچه روزیش رو با خودش میاره ،این

O
D

استرس و نگرانی ها هم طبیعی ،به هر حال اولین باره داری
یه تجربه جدید به دست میاری.

@

ترس از اولین ها همیشه با خودش این استرس و نگرانی را
به همراه داشت ،تجربه های جدیدی که مسیر آدم ها را سخت

تر میکرد و به نظرم هر چه مسیر سخت تر و پر تالطم بود،
روح انسان را پخته تر و بزرگتر میکرد.
ناهار را به خاطر مردها که حاضر نبودند دل از صفحه تلویزیون
بکنند ،به هال بردیم و سفره را جلوی تلویزیون پهن کردیم.
روی فرش پر بود از پوست تخمه هایی که آقایان زحمتش را
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کشیده بودند و روژان مدام به جانشان غر میزد.
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_این چه وضعیه سعید؟ مگه پیش دستی پیشتون نبوده که

M

روی فرش پوست تخمه ریختین؟
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_جمع میکنیم روژان ،بذار تموم شه ،قول میدم شاهرخ کل
خونه رو واست جارو کنه.
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شاهرخ با آرنج به شوخی توی پهلویش زد.
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@

_زر مفت نزن داداش ،دست خودت رو می بوسه.
_شرط میبندیم ،هر کی باخت اون جارو میکنه ،ظرف های
ناهار هم میشوره.

شاهرخ اول لیوان نوشابه ای برای خودش پر میکند.
_پس از همین االن دست به کار شو ،چون هنوز گرمی
نفهمیدی یک صفر جلوییم.
_جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن داداش ،نیمه دوم تازه
شروع شده.
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مرغ و چند دانه خالل سیب زمینی کنار بشقاب
یک تکه
N
M
لبخندی به آنها میزنم.
برنجم میکشم و
A
روژان پشت چشمی برایM
هردوشان نازک میکند.
E
I
 Yمیاد؟
_من نمیدونم اینا ببرن ،چی گیرAشما
N
OیDروژان را نگاه
سعید افسوس خوران سر تکان میدهد و طور
میکند که انگار توانایی درک مهمترین مسئلهی@
زندگی را
ندارد.
_نمیدونی دیگه ،نمیدونی ...بحث مرگ و زندگی که میگن
همینه ،پای آبرو و حیثیت درمیونه زن.

روژان بیخ گوش من حرص میزند.
_به نظرت این بچه میتونه مسئولیت یه بچهی دیگه رو به
گردن بگیره! یعنی صالحیت پدر شدن داره آیا؟
با خندهای فرو خورده شانه باال میاندازم و به شوخی لب
میزنم.

E
O
دونم.
_بعید می
N
M
من با این شوهر کردنم! یعنی خاک...
_یعنی خاک بر سر A
M
خوردن حواسشان پرت فوتبال بود
شاهرخ و سعید حین غذا E
I
Yشد.
و صدای فریاد اعتراض آمیز سعیدAبلند
N
Dبود شاهرخ؟
Oید
_آفساید بود لعنتی ...آفساید بود ...دیدی آفسا
بهت میگم داور رو خریدن میگی نه ،بفرما@ ...
معلوم بود
افسایده...
و من لقمه ام را که فرو میدهم جواب روژان را آرام بیخ
گوشش پچ میزنم.

_غصه نخور عزیزم با هم بزرگشون میکنی.
بعد از ناهار شاهرخ را به بهانهی خریدن مسواک و خمیردندان
بلند کردم .جلوی داروخانه اصرار داشت خودش بخرد که مانع
پیاده شدنش شدم و مجبور شدم بگویم چیزهای دیگری هم
نیاز دارم.
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وقتی به خانه برگشتیم با دیدن بابا و خاله مرجان که با هم

N
Mشدم اما از این که آنها را کنار هم میدیدم
آمده بودند متعجب
A
Mباالخره تصمیم شان را برای ادامه
خوشحال بودم ،بابا و خاله
E
I
Aن نهایت من و روژان را
زندگی در کنار هم گرفته بودند و ای
Y
ذوق زده کرده بود.
N
O
Dدر زندگی با
روژان و یزدان میدانستند که خاله مرجان چقدر
@
پدرشان سختی و مرارت کشیده بود و منطقی بود که دلشان

میخواست پس از این همه سال رنج باالخره مادرشان از
تنهایی درآید.

بعد از تبریک و احوالپرسی با آنها روژان را به آشپزخانه کشیدم
و بیبی چک را توی دستش گذاشتم.
_برو ببینم خبری از فندوق هست یا سرکاریم!
یک دانه از شیرینی هایی که بابا به مناسبت ازدواجش خریده
بود را توی دهانم میگذارم و بعد دو لیوان چای برای خودم و
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شاهرخ میریزم.

N
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بشقابی پر از شیرینی توی سینی میگذارم و به هال
برمیگردم.
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شاهرخ با تشکر لیوانش را برمیدارد و سینی را روی میز
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میگذارم ،کنار شاهرخ روی مبل راحتی جای میگیرم و رو به
بابا میکنم.

@

_سوپرایز خوبی بود ولی جر زنی کردین ،نذاشتین براتون
جشن عروسی راه بندازیم.

دست شاهرخ از باالی سرم رد میشود و روی پشتی مبل قرار
میگیرد ،تقریباً توی بغلش فرو رفته بودم.
بابا پا روی پا می اندازد و با لبخند نگاهم میکند.
_اتفاقا گفتیم تا شماها نیستین این کار کنیم ،به شما ها باشه
سر پیری میخواستین داریه و دمبک راه بندازین!

E
Oروی مبلی کنار سعید نشسته بود.
خاله مرجان
N
M
کنن آقا صادق این حرفا از ما گذشته.
_بچه ها شوخی می A
M
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صورت رنگ پریده
وقتی روژان از دستشویی بیرون آمد ،نگاهم D
@
و قدمهای بی جانش را دنبال کرد.
به سمت آشپزخانه میرفت و من با نگرانی از جا بلند شدم.
جمع کردن لیوان های خالی چای بهانهی خوبی بود برای این
که به آشپزخانه بروم و سر از کار روژان دربیاورم.

وقتی همراه با سینی لیوان ها وارد آشپزخانه شدم ،روژان
پشت میز نشسته بود و نگاه ناباورش از پشت شیشه های
عینک نم دار به نظر میرسید .
_چی شدی؟ حالت خوبه؟
جوابم را نداد اما نگاهش پر از بهت و ناباوری بود ،پر از
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استیصال و درماندگی.
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سینی را توی سینک ظرفشویی گذاشتم و کنارش ایستادم.
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شانه اش را لمس کردم ،سر بلند کرد و نگاه لبریزش را به من
دوخت.
_آسو من ...باردارم.

Y
N

O
D

@

دستش روی شکمش قرار گرفت و لبخندم به پهنای صورت
باز شد.
به قول عمه گالب خدا به ما نظر کرده بود که امروز پشت سر
هم خبرهای خوب از راه میرسید.

صورتش را بوسیدم ،از ته دل برایش خوشحال بودم ،اما دلیل
این حال پریشانش را درک نمیکردم.
_خواهری خوشگلم ،تبریک میگم ،حاال چرا بغ کردی؟ رنگت
چرا پریده مامان خانوم؟
_اصال نمیتونم باور کنم ،هم خوشحالم هم میترسم آسو،
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من ...من ...اصال بهش فکر نکرده بودم ،یعنی حاال نه ...مادر

N
سخت ترین کار دنیاس ،مسیولیت بزرگی که
بودن به نظرم
M
A
بیفکر باید قبولش کنمM.
E
I
بهش فکر کنی ،شاید نتونم
_از االن تا نه ماه دیگه وقت داری
A
Y
Nی چشم هات رو
حال االنت رو درک کنم ،اما ترس تو
O
میفهمم ،توی این مدت یه چیزی رو خوب یادD
گرفتم اون هم
@
راه مقابله با ترس هاست ،از هر چیزی که ترسیدی باید باهاش

رو به رو بشی.
لبخندی به صورت رنگ پریده اش میزنم.

_ولی قبول داشته باش ترس تو یه ترس شیرینه.
درست مثل ترس خودم از نزدیک شدن به شاهرخ ،همین قدر
دلهره آور و همین قدر شیرین و دوست داشتنی! در حالی که
این شب ها با ترس به رختخواب میرفتم ،اما شیرینی آغوش
امن و نوازش دستهای پر محبتش روی موهایم این ترس ها

E
O

را برایم دوست داشتنی کرده بود.
***
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_حضرت عباسی دلم برای سعید میسوزه.
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Aهم گره خورده بود و از
کالفه از شانه زدن موهایی که به
Y
Nرویشان میکشم.
بلندیشان عاصی شده بودم ،محکم شانه را
O
D
_چرا؟
@
_اجازه هست؟
به دست دراز شده اش نگاه میکنم ،قصد داشت موهایم را
شانه کند؟

مکثم را که میبیند ،دستش را برای گرفتن شانه جلوتر
میآورد.
_یه ساعته داری باشون کلنجار میری ،بده من کمکت کنم.
برس را توی دستش میگذارم و پشت سرم قرار میگیرد .تازه
از حمام بیرون آمده بودم و توی اتاق در حال شانه زدن به

E
O

موهایم بودم .

N
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A

دستش البه الی موهایم حرکت میکند و من برای این که

M

حواسم را پرت حرف زدن کنم ،سوالم را تکرار میکنم.
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_چرا دلت برای سعید میسوزه؟

Y
N

O
D

_بابا شده و آخرین نفری که قراره بفهمه اون فلک زده است.
لبخندی به استداللش میزنم.

@

_می ارزه به سوپرایز شدنش.
آنقدر برای مادر شدن روژان ذوق زده بودم که نمیتوانستم
جلوی زبانم را بگیرم .روژان خواسته بود فعال کسی به سعید

خبر ندهد تا در یک فرصت مناسب او را سوپرایز کند آن هم
با برگه آزمایش.
اما من انگار بیشتر از او ذوق گفتنش را داشتم که تا شاهرخ
از در اتاق داخل شده بود ،از فندوق کوچولوی خانواده برایش
گفته بودم و خاله شدن خودم.
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با احتیاط شانه را روی موهایم میکشید ،آنقدر نرم و با حوصله

N
این کار را میکردMکه خودم هرگز چنین با مالیمت این موها
را شانه نزده بودمA .
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ح میدم اول خودم خبر دار
_ولی من اگه جای اون بودم ترجی
A
Y
N
بشم ،بعد اهل محل.
O
D
بابای حسودی میشد!
@
_حاال من و تو و خاله مرجان شدیم اهل محل! هنوز که کسی
خبر نداره.

دستش روی موهای نمناکم بی حرکت شد و در عوض سرش
بیخ گوشم رسید .لحنش پر از شیطنت بود و نفس های گرمش
روی پوستم مینشیند.
_از االن گفته باشم ،من مخالف این بند و بساط و لوس بازی
هام ،بچه ی منو قاطی این لوس بازهای زنونه نکنی که کالمون

E
O

میره تو هم .اولین نفری که باس خبر دار بشه باباشه.

N
Mکج میکنم ،بی فکر توی چشم هایش زل
سرم را به سمتش
A
.M
میزنم و جوابش را میدهم
E
I
ت بینمان یک سری مرزها
انگار که این همه نزدیکی و صمیمی
A
Y
N
را رد کرده بود که تمرکزم را به هم میزد.
O
D
قراره گرده
_کو بچه حاال! خط و نشون میکشی واسه من!@
افشانی کنیم؟
زبان خودم از این حجم بی پرواییم میان دندانم قرار گرفت و
سوخت.

چه گافی داده بودم! پشت این چشم های شیطانی و ابروهای
باال رفته ای که طور عجیبی به من زل زده بود ،اصال خبرهای
خوبی نبود!
خصوصا وقتی فاصله ی صورتم با او فقط به اندازه ی یک بند
انگشت بود .تیله های سیاهش بی محابا و بی باک توی صورتم

E
O

چرخ میخورد.

N
Mکه جوابش با یک کج خند همراه شد.
خیلی طول نکشید
A
_اونم به وقتش ،بچه M
دوست داری؟!
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خجالتم فکر نکنم و جوابی دور
سعی میکنم به صورت سرخ از
Y
N
از آن چیزی که او میخواست بدهم.
O
D
@ی آفتاب
_من که عاشق بچه هام ،تازه خیلی دلم برای بچه ها
تنگ شده ،گفتم اگه از سفر برگشتیم حتما بهشون سر بزنیم.
مثل روز برایم روشن بود که دست بردار آن کلمه ی خیره
سرانه ام نمیشود .پیش نگاه شرورانه ی او کم آورده بودم و با

خجالت خودم را کنار کشیدم .اما او بازوهایم را میگیرد و
شانه زدن را ادامه میدهد.
_اصال نفهمیدم چطور پیچوندی! آفرین دختر گلم ،حاال بگو
ببینم نظرت درباره ی بچه های آینده ی خودمون چیه؟
حاال که نگاهش نمیکردم ،راحت تر میشد جواب سر باال داد.

E
Oنکردم.
_بهش فکر
N
صدایش از پشتM
سرمAموج خنده برداشته بود.
M
_ایرادی نداره چون من به جاEیIتو هم بهش فکر میکنم .مثال
A
دوتا پسر ،سه تا دختر.
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با ابروهای باال رفته سر برمیگردانم.
D
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_چه خوش اشتها! تعارف نکن اگه بیشتر هم خواستی بگو.
جفت ابروهایش را باال میاندازد .با همان لبخند کج حرص
درارش.

_نوچ ،اون وقت مامانشون وقت نمیکنه به باباشون برسه!
همون پنج تا کافیه.
تصورش هم شیرین بود ،لبخندم را به هیچ عنوان نمیتوانستم
پنهان کنم ،رویاهای دوری را برایم زنده کرده بود که مدتی
میشد فراموششان کرده بودم .رویاهایی که شب های زیادی
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با فکر به شاهرخ به سرم میزد و ناخواسته در تنهایی لب

N

میگزدیم ،انگار که کسی شاهد فکرهای دخترانه ام بود که

M
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خجالت میکشیدم.
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_آها ،خوبه فکر خودت هم هستی
Y
N
موهایم را میبافد .
از حرکت دستش متوجه میشوم دارد
O
D
دقت نگاه
بچه که بودیم عمه گالب موهایم را می بافت و او به@
میکرد ،یک روز ظهر که از حمام بیرون آمده بودم ،عمه نبود
و من شبیه همین حاال با موهایم درگیر بودم و با خودم غرغر
میکردم و قیچی را برداشته بودم تا بچگانه کوتاهشان کنم و

از شرشان خالص شوم ،چون از شانه زدن متنفر بودم و
همیشه عمه برایم شانه میزد ،شاهرخ که قیچی را توی دستم
دیده بود ،جلو آمد و اجازه نداد کوتاهشان کنم .همان روز
گفته بود“ :موهات قشنگن کوتاهشون نکن حیفه”
صدایش من را از فکر آن روزها بیرون میآورد.
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_هنوز هم مثل بچگی هات از شونه زدن بدت میاد.

N
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او هم به همان چیزی فکر کرده بود که من.

M

_راستش رو بخوای آره ،موهام خیلی بلنده ،شونه کردنش

E
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زمان زیادی میبره ،چند بار خواستم کوتاهش کنم...
_چرا نکردی؟
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شانه باال انداختم و صادقانه جواب دادم.

@

_نمیدونم ،شاید ...شاید یاد حرف تو می افتادم.
بافت موهایم را روی شانه ی چپم میاندازد و من آن را توی
دستم میگیرم.

نفسهای گرمش پوست گردنم را مور مور میکند.
قلبم تند میکوبد و با حس نزدیک شدن سرش میخواهم
تکان بخورم که دستش دور کمرم حلقه میشود.
سر در گریبانم میبرد و مرا بیشتر توی آغوشش میفشارد،
خجالت زده تقال میکنم ،میخواهم کنار بکشم ،بیخ گوشم با

E
O

صدای بم و گرفته ای نجوا میکند.
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_یه کم بمون اینجا...
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خواهشی که توی صدایش بیداد میکرد ،تنم را لرزاند .دستم
از روی ساعد بزرگ و مردانه اش که دور کمرم را گرفته بود
سر خورد.
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D

@

قلبم به تکاپو افتاد وقتی لبهاش روی نبض گردنم نشست و
زمزمه ی گرفته اش بغض بدی را به گلویم نشاند .

_همیشه وقتی دلتنگت میشدم به خودم قول میدادم یه
روز تالفی این فرار کردنات رو در بیارم نازک نارنجی ،اما
نمیدونم چرا از پس چشمای المصب پدر درارت برنمیام...
بی طاقت کمرم را روی ساعدش میاندازد.
تحمل نگاه پر از خواهشش را ندارم ،پلک میبندم و این اجازه

E
O

را به او میدهم تا پیشروی کند .
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ضربان قلبم آنقدر کر کننده است که خجالتم را دوچندان
میکند.
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لبش از روی گردنم به سمت لبهایم کشیده میشود و بی دل
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N

و بی طاقت لب هایم را به بازی میگیرد.

O
D

@

صدای نفس های هر دومان سکوت اتاق را میشکست.
انقباض عضالت تنم با هر بوسه ی او بیشتر میشود و تنم در
کوره میسوزد.

وقتی دستش به دکمه ی شومیز کاربنی ام گیر میکند ،انگار
برق از تنم عبور میکند ،پلکهایم بی اراده و وحشت زده باز
میشود.
ترسی که از داشتن رابطه داشتم باعث میشود به تندی دست
روی پنجه هایش بگذارم و تمام التماسم را توی چشمهایش

E
میریزمO .

N
 Mباال می آید و توی نگاهم دو دو میزند.
چشم های ملتهبش
A
Mرعشه افتاده بود و نگاه داغش بین
دستم روی پنجه هایش به
E
I
نوسان بود.
چشم ها و دست های لرزانم در
A
Y
Oقطره اشکی که
متوجه وحشتی که توی نگاهم بود شدهNبود
D
از کنار شقیقه ام سر خورد را بوسید.
@
نفسش را سنگین بیرون میدهد و دستش را کنار میکشد،
سرم را روی سینه اش میفشارد و با صدایی زخمی و گلوگیر
لب میزند.

_ببخشید عزیز دلم ...تند رفتم.
تنم میان بازوهایش هنوز میلرزید و خاطرات آن شب کذایی
روی دور تند در سرم چرخ میخورد .
دندانهایم روی هم قفل شده بود و حس میکردم در حال خورد
شدن هستند ،دچار اسپاسم عضالنی شده بودم و بی اراده تمام

E
O

ماهیچه های تنم منقبض شده بود.

N
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تصاویر آن شب لعنتی تمام حس های شیرینی که لحظاتی

M

داشتم تجربه میکردم ،دود میکند و جایش را به ترسی ویران

E
I
کننده و جنون آمیز میدهدA .
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پلک هایم را روی هم فشار میدادم و سرم به طرفین تکان

میدادم تا شاید رهایم کنند آن خاطرات آزاردهنده@.
_ببخش دردت بجونم ،غلط کردم ،ببخش ...ببین منو ...نگام
کن آسو ...

تند تند پیشانیم را میبوسید و عذرخواهی میکرد و خودش
را مواخذه میکرد ،به خاطر حقی که از او سلب شده بود.
_خدا لعنتم کنه ...منه ابله چیکار کردم با تو...
انگار کسی پنجه هایش را دور گلویم فشار میداد که راه نفسم
بند آمده بود و سینه ام به شدت باال و پایین میشد.

E
O
دستپاچه سرم را روی زمین گذاشت .چند بار به
شاهرخ
N
صورتم ضربه زد وMهراسان صدایم کرد.
A
M
منو ...سر جدت منو ببین ...غلط
_آسو ...قربونت برم ببین
E
I
A
کردم ...آسو...
Y
N
Oی که گریبانم را
با ضرباتی که به صورتم میزد انگار از کابوس
D
@ن بیرون
گرفته بود خالص شده بودم ،اما نفسم هنوز سنگی
میآمد ،دستم را بند یقه ام کردم و او به سرعت دکمه ی آخر
شومیزم را باز کرد .

انگار راه نفسم باز شده بود و حاال میدیدم دانه های عرق روی
شقیقه اش خودنمایی میکرد ،نفس های او هم به شماره
افتاده بود.
_خوبی؟
شرمنده از این حالت عصبی که بی اراده به من دست داده

E
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بود ،پلک زدم .لرزش های تنم داشت کم کم آرام میشد .سرم

N
Mگرفت .صدای کوبش بی امان قلبش جان
را دوباره در آغوش
A
Mداد.
دوباره به تن یخ زده ام می
E
I
_ببخش عزیز دلم...
A
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N
گذاشت.
با هر طلب بخشش انگار داغ روی دلم می
O
D
_اینقدر خوب نباش شاهرخ.
@
نگاه رگ زده و سرخ و بی قرارش را به چشمهای مغمومم
میدهد و من با نفسی بریده ادامه میدهم.
_عذرخواهی میکنی که شرمنده ترم کنی؟

_چی داری میگی قربونت برم؟
بهت صدای زخمی و نگاه تب دارش اشکم را از الی پلک هایم
آزاد میکرد.
_من ...نمیتونم ...
پیشانیش را به پیشانیم می چسباند ،اشک از گوشه ی چشمم

E
 Oتوی موهایم گم میشود.
راه میگیرد و
N
_هیس ،هیچی M
نگوA...فقط آروم باش ،به هیچی فکر نکن.
M
_شاهرخ...
E
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_خواهش میکنم آسو ،به حرفم گوشYکن ،االن وقت مناسبی
N
O
برای حرف زدن نیست .
D
@
سرم را روی بالش میگذارد ،پتو را روی تنم مرتب میکند و
قرصم را با یک لیوان آب کنار دستم میگذرد.
_بعدا صحبت میکنیم باشه؟ االن این قرص رو بخور و
استراحت کن ،من میرم بیرون تا راحت باشی.

به سمت در گام برمیدارد ،صدایش میکنم با دردی که
چشمهایم را به سوزش انداخته بود.
_شاهرخ؟
برنمیگردد ،فقط پشت به من جواب میدهد ،با همان صدای
زخمی و گرفته.

E
_جانم؟ O

N

M
_بمون پیشمA .

M
آشفته ی نابه سامان من نبود،
حال او هم چندان بهتر از حالE
I
Yیده اش میشد پی به
 Aدو
از چشمهای رگ زده و صورت خون
N
صبح خودش را به
احواالت درونش برد ،مطمئن بودم تا خود
O
D
@به پاکت
خاطر این کارش لعن و نفرین میکند ،نمیخواستم
سیگار پناه ببرد.
خودخواهی محض بود که توانایی آرام کردنش را نداشتم و
اجازه هم نمیدادم حداقل خودش را در دود سیگار غرق کند

شاید آن آرامش کاذب سهم قلبش شود .شکنجه گر قابلی
بودم.
کالفه بود و مستأصل اما باز هم نفس آشفته حالش را بیرون
فوت کرد و حین باز کردن در جوابم را داد.
_یه آبی به دست و صورتم بزنم میام ،نترس.
***
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_تمرینات آرامبخش جلسات قبلی رو به درستی تونستی
انجام بدی؟
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سری تکان میدهم و لیوان چایی که عطر دارچینش ریه هایم
را پر کرده بود را از لبم جدا کردم.
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_بله ،کالس مدیتیشن هم شرکت کردم ،خیلی تاثیرگذار بود.
_خیلی خوبه ،آفرین همین که دنبال تغییر هستی عالیه،
دوست داشتن خودت بزرگترین قدم ،رو به بهبودی حال
روحی و جسمیت هست ،به خودت اهمیت بده ،به آرزوهایی

که داشتی و داری ،به رویاهایی که توی سرت بود و رهاشون
کردی ،برای خودت وقت بذار.
لیوان چای را توی دستم میگیرم و گرمایش به انگشت های
یخ زده ام سرایت میکرد.
_اما من هنوز هم توی بیداری کابوس میبینم ،این خیلی

E
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اذیت کننده است.

N
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_خودت رو به خاطر  PTSDیا بازگشت به گذشته مالمت

M

نکن گلم ،عالئم  PTSDنشونه ی ضعف شما نیست ،این عالئم

E
I
شماست.
 ،عالئم طبیعی در افرادی مثل
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انتظار نداشته باش که خاطرات سریعاً از بین برن ،زیاده از حد

@

از خودت انتظار نداشته باش .به خودت زمان بده با این مسئله
کم کم کنار بیای ،االن دیدی چقدر راحت تر از جلسه ی اول
درموردش حرف زدی؟ دیگه خبری از اون ترس و استرس
شدید اولیه نبود !

_بله دیگه اون حالت های عصبی موقع حرف زدن بهم دست
نمیده ،اما گاهی یه اتفاق کوچیک باعث میشه پرت بشم به
اون شب ،انگار که دوباره داره تکرار میشه ،خودم رو توی اون
موقعیت حس میکنم ،حتی بوی تعفن شهوت و غریزه زیر
بینیم میپیچه و حالم رو بد میکنه ،کنترلش سخته...

E
O

دکتر در تایید حرف هایم با اطمینان و آرامش سر تکان
میدهد.

N
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_درسته عزیزم ،اکثر کسانی که دچار این اختالل هستن حس

E
I
هستن.
میکنن واقعا توی اون موقعیت
A
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N
ذهنم رو کنترل کنم
مکث کوتاهی میکند و من برای این که
O
تا به آن سمت کشیده نشود ،چایم را مینوشمD.
@

_باید بتونی اون چه که اتفاق افتاده تا اون جایی که ممکنه
بدون اینکه دچار وحشت و اضطراب بشی به خاطر بیاری و
راحت درموردش حرف بزنی .بوسیله به یاد آوردن حادثه ،

غلبه کردن به اون و برخورد معقول با اون ،ذهن میتونه کار
طبیعی اش را که شامل زدودن خاطرات گذشته و پرداختن
به کارهای دیگه است رو انجام بده...
با دقت به حرف هایش گوش میدهم ،خودم به وضوح تغییر
مسیر زندگیم را حس میکردم ،دیگر کمتر از آن خاطرات

E
O

آزاردهنده رنجیده میشدم .باور داشتم که من توی این شرایط

مقصر نبودمN .
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_اگه بتونی دوباره احساس امنیت داشته باشی و احساساتت

E
I
دوری کردن از اون خاطرات
رو کنترل کنی ،احتیاج زیادی به
A
Nی دوباره خاطرات
Yتون
تلخ و ناگوار رو نداری ،در واقع می
O
بنابراین می تونی
گذشته رو تحت کنترل خودت دربیاری و D
@
در رابطه با اونها تنها وقتی فکر کنی که خودت می خواهی ،
نه اینکه اونها به صورت خود به خود به ذهنت هجوم بیارن .
_احساس ناامنی همیشه با من هست.

_میزانش به نظر خودت کمتر شده یا بیشتر؟
_اوایل به جز پدرم به هیچ مردی نمیتونستم اعتماد کنم،
حتی از خونه کمتر بیرون میرفتم تا چشمم هیچ موجود
مذکری رو نبینه ،اما حاال فکر میکنم دایره ی امنم بزرگتر
شده ،کسایی توی این دایره قرار دارن که میتونم کنارشون

E
O

احساس امنیت کنم.

N
Mیتونی اعتماد کنی ،این یه قدم بی نهایت
_خوبه که دوباره م
A
بزرگه.
M
E
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Aکن ،سعی کن برگردی به
خودت رو به زندگی روزمره مشغول
Y
زندگی ،به روزهایی که عاشق کارت وNدرست بودی ،گفته
O
بودی یه مدت برای بچه های بی سرپرستDتدریس زبان
@

داشتی ،از وقتی ازدواج کردی نتونستی به اون جا بری درسته؟
_بله ،توی فکرش هستم قراره این بار با دست پر به دیدنشون

بریم.

_عالیه ،کمک کردن به اون بچه ها میتونه اعتماد به نفس از
دست رفته رو برگردونه ،ترست از وارد شدن به اجتماع رو
کاهش بده و از حس گناه و پوچی که گاهی وقت ها به سراغت
بیاد کم کنه در نتیجه خدا رو چه دیدی شاید یک روز پشت
صندلی من قرار گرفتی!
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_رابطه ات با همسرت چطور پیش میره ،جلسه قبل که از

N

پیشرفت چشم گیری برام صحبت کردی؟ فکر میکنم نقشش
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توی این دایره ی امن خیلی پررنگه درسته؟

M

E
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 Aخیلی سعی کردم بهش
_درسته ،اما ،دست خودم نیست
Nکنه وقتی از یه حد
نزدیک بشم ،اون هم تموم تالشش روYمی
O
Dیشه ،ذهنم
و مرزی میگذره تموم عضالت بدنم منقبض م
@
برمیگرده به اون رابطهی وحشتناک و دیگه نمیتونم کنترلی
روی رفتارم داشته باشم .اون هم کنار میکشه و تا مدت ها
ازم دوری میکنه حس میکنم خودش رو سرزنش میکنه اما

من میدونم مشکل از خودمه ...بهش اعتماد دارم ،دوسش
دارم ،اما نمیتونم...
_ببین آسو جان ،تو قادر نیستی اون خاطرات رو فراموش
کنی و یا با صحبت نکردن درباره اش روی اونها سر پوش
بذاری ،این یه تجربه تلخ و فراموش نشدنی ،و من هم پیشنهاد

E
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نمیکنم فراموشش کنی ،تو باید بتونی نگرش خودت رو

N

درمورد اون اتفاق تغییر بدی ،دیدگاه خودت خیلی مهمه ،این
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که احساس گناه نکنی ،احساس کثیفی و انزجار از بدن خودت
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نداشته باشی و سعی کنی با خوندن مطالبی درمورد این
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مسائل خودت رو پیدا کنی ...درمورد رابطه با همسرت یه سری

O
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مطالب مهم که فایلش رو در اختیارت میذارم نکات مهمی

@

که باید هر دو تون قبل از رابطه رعایت کنید ،فقط قبل از هر
چیزی باید بدونم...

نگاهش را مستقیم به چشم هایم میدوزد ،تردید داشت برای
گفتن چیزی ،اما آنقدر منطقی صحبت میکرد که جایی برای
نگرانی نمیگذاشت.
_آزمایش دادی؟
فهمیدم منظورش چه نوع آزمایشی بود ،سرم را با اطمینان

E
O

خاطر تکان میدهم.
_بله.
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_الزمه که دوباره آزمایش بدی عزیزم ،متاسفانه بیماری های
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مقاربتی مثل اچ آی وی ممکنه مدتها بعد نشون داده بشه...
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اگر بگویم نترسدیم ،دروغ میگفتم .فکرش هم تنم را

@

میلرزاند ،هنوز آن روزی که روژان قرار بود جواب آزمایش را
بگیرد و برایم بیاورد یادم نرفته بود ،چقدر ترسیده بودم .آن
زمان ترسم به خاطر نگرانی از جان خودم نبود ،بیشتر از ترس
آبرویم دلم نمیخواست درگیر چنین بیماری هایی شوم.

زیر دوش حمام آنقدر تنم را کیسه کشیده بودم که پوستم به
گزگز افتاده بود و میسوخت ،شبیه روزهایی که حس میکردم
تنم کثیف است و توی حمام ساعت ها به جان آن میافتادم،
به سوزش افتاده بود.
ساعتی میشد که از مطب دکتر صولتی آمده بودم .گفته بود

E
O

آزمایش مجدد بدهم و من دیگر توضیحات بعدیش مبنی بر

N

احتمال بروز آن و راه های پیشگیری ش را نشنیده بودم .فقط
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اسم بیماریهای منحوسی که نام میبرد در سرم چرخ

M

میخورد .
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بغض بدی بیخ گلویم چسبیده بود ،اما و اگرهای احتمالی که

O
 Dو زانو زدن
به ذهنم خطور میکرد ،من را تا مرز شکستن
@
میبرد.

منی که دیگر شبیه یک ریسمان پوسیده هر آن منتظر بریدن
و پاره شدن بودم ،بریدنی که یک روز آرزویش را داشتم اما
حاال بریدن و کم آوردن برایم سخت شده بود ،سخت تر از

دوماه پیش ،دلم میخواست تاب بیاورم ،به خاطر او دلم
میخواست این دردها را تاب بیاورم .اوی دمدمی مزاج و
عصبی که این روزها عجیب صبور شده بود و مردانه شکیبایی
به خرج میداد!
دلم میخواست تاب بیاورم ،نه به خاطر خودم ،به خاطر اویی

E
O

که امید بسته بود به این ریسمان پوسیده و وصله و پینه اش
میکرد.

N

M
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M

به تار مو رسیده بودم که دستم را گرفت ،نامردی بود به خاطر

E
I
Aگفته بود دستش را رها
آن احتماالت احمقانهای که دکتر
Y
کنم.
N
O
Dی از همین
اما اگر ...اگر ایدز داشته باشم چه؟ اگر ...اگر یک
@

شب ها پیش خواهش دلش کم می آوردم چه؟ اگر بیمار باشم
و او هم درگیر میشد چه؟ اگر ناقل این بیماری ها باشم و
ندانسته به او منتقل کرده باشم چه؟

یاد آن شبی که دست خود را با چاقو به طور اتفاقی بریده بود
و شاهرخ رویش چسب زخم زده بود افتادم.
اگر توی همین برخورد های ساده و یا استفاده از وسایل
شخصی او را هم درگیر میکردم چه؟

E
O
مسموم همچون سم و زهری مهلک تار و پود مغزم
این افکار
N
 Mباعث شد پریشان حال و سریع تن پوش
را درگیر کرده بود و
A
حمام را بپوشم و بیرونM
بروم.
E
I
هول و دستپاچه به بابا زنگ میزنمAتا همین حاال دنبالم بیاید،
Y
Oیای لعنتی.
 Nفوب
نمیتوانستم با تاکسی بروم به خاطر همان
D
@ گفت تا
بابا هم که پریشانیم را از پشت تلفن متوجه شده بود
ده دقیقه دیگر خودش را میرساند.
با عجله ساکی از زیر تخت بیرون میکشم و هر آنچه دم دستم
بود از لباس و وسایل مورد نیازم را درونش می چپانم...

لباسم را میپوشم و حتی به خودم فرصت خشک کردن
موهایم را هم نمیدهم .با دستی لرزان یادداشتی برایش
مینویسم.
“سالم عزیزم ،من چند روز میرم خونه بابا ،فکر میکنم هر دو
مون به این دوری نیاز داریم ،لطفاً دنبالم نیا ،خداحافظ”
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کاغذ را روی اپن میگذارم.

N

M
A

ساک را برمیدارم و قبل از خارج شدن نگاهی به خانه ام

M

میاندازم ،خانه ای که دلبستگی های زیادی درونش داشتم و

E
I
عجوالنه و تلخ ترکش کنم.
هیچ وقت فکر نمیکردم اینطور
A
Y
N
اشک هایم اجازهی
بغضی شبیه سنگ گلویم را میفشرد .به
O
D
@با آن ها
افتادن نمیدهم ،به اندازه ی کافی یادگرفته بودم
چطور مقابله کنم.
سوار آسانسور میشوم و دکمه پارکینگ را میزنم .وقتی جلوی
در میرسم بابا همان لحظه جلوی پایم ترمز میکند.

ساک لباس هایم را روی صندلی عقب میگذارم و بابا متعجب
به عقب نگاه میکند.
_خیر باشه بابا جون ،مسافرت میخوای بری؟ سفره چند روزه
اس؟
لحنش کمی شوخ و طعنه آمیز به نظر میرسید ،شاید فکر

E
O

میکرد با شاهرخ بحث کرده ام و به خاطر همین بار و بندیل
بسته بودم.
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هر چه تالش میکنم جواب شوخی اش را با لبخندی ظاهری
بدهم ،نشد.
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_نگید که دیگه توی اون خونه واسه من جایی ندارین.

@

آنقدر با بغض گفته بودم که دل خودم سوخت چه رسد به دل
بابا صادق بیچاره ام.
در عقب را میبندم و هم زمان با برا کردن در جلو ،بغضم را با
درد فرو میدهم و کنارش روی صندلی مینشینم.

بابا در سکوت نگاهم میکند و من سعی میکنم سر بلند نکنم
تا چشمش به چشمهای سرخ ام نیوفتد.
_چی شد دخترم؟ شاهرخ چیزی گفته؟ حرفتون شده؟
سر تکان میدهم.
_نه.

E
O

N

_پس چی شده که دنبال جا میگردی؟ مگه خودت خونه

M
نداری بابا جون ! A
_فقط چند روز...

M
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و بغض اجازه نمیدهد ادامه دهم ،لب هایم را روی هم فشار
میدهم تا رسوایم نکنند.
_میخوای با شاهرخ حرف بزنم؟
تند تند سر تکان میدهم.
_نه بابا ،لطفاً این کار رو نکنید.

O
D

@

نفس بابا پر صدا بیرون فوت میشود و ناچار ماشین را روشن
میکند .لحنش پر از نگرانی بود.
_همیشه اونقدر سرگرم کار و شغلم بودم که هیچ وقت
نتونستیم حرفهای پدر و دختری با هم داشته باشیم ،من
مشکالتم رو از تو پنهون میکردم که بیشتر اذیت نشی و تو

E
O

هم دردت رو به من نمیگفتی که نگران نباشم .با این دالیل

N

مسخره هر دو مون از هم دور شدیم فکر میکردیم اینطوری

M
A

میتونیم به هم کمک کنیم!
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تمام عضالت تنم منقبض میشود و با تکان سر ازش میخواهم
ادامه ندهد.
_بابا !

@

_من واسه ات کم گذاشتم بابا ،وقتی مادرت رفت ،خودم رو
توی مشغله های کاری غرق کردم تا داغ مریم رو فراموش
کنم ،خبر نداشتم دخترم به ر احتیاج داره و شاید حق داره
بعضی حرفهاش رو از باباش پنهون کنه...
شرمنده سر پایین میاندازم ،هیچ دلم نمیخواست حرف های
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O

نگفته ام را به رویم بیاورد ،خجالت زده عرق شرم روی تیره

N

کمرم راه میگیرد .
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M

کاش درموردش حرف نمیزد ،سکوتش را بیشتر دوست

E
I
داشتم ،اصال برایم خوشایند نبودAدرمورد این چیزها با او
 Nبه ندانستن بزند،
 Yرا
صحبت کنم .دلم میخواست خودش
O
 Dدر صدایش
بیشتر عذاب میکشیدم وقتی به بغض النه کردن
@
فکر میکردم.
انگار فهمید دارم از خجالت آب میشوم که دیگر تا رسیدن به
خانه سکوت کرد و حرفی نزد.

ساعتی بعد کنار خاله مرجان نشسته بودم و از تصمیمی که
باعث شده بود با عجله خانه را ترک کنم ،حرف زدم .
مادرانه برایم اشک ریخت و دلنگران به صورتش چنگ زده
بود و خدا را صدا میکرد.
همین که بدون خجالت اجازه داشتم توی بغلش به راحتی

E
O

اشک بریزم و سرم را نوازش کند و زیر لب قربان صدقه ام برود

N
برایم ارزشمند بود .
M
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M

شبیه کودکی که سالها دور مانده بود از نوازش های مادرانه و

E
I
گذاشته بودم و بی شرم اشک
دلسوزانه سرم را توی دامنش
A
Y
N
میریختم.
O
D
@نبود که
او بابا نبود که از گفتن حرف هایم شرمگین باشم ،بابا

خودش را به خاطر حال و روز من سرزنش کند.
بابا نبود که نگران قلب ناسور و بیمارش باشم.

بابا نبود که نگران غرور مردانه و کمر خم شده ی پدرانه اش
باشم.
همین که کسی بود تا حرف هایم را بشنود و نه سرزنش کند
و نه قضاوت برایم کافی بود ،همین که برای آرام کردنم از
حرف های امیدوار کننده میزد و روزنه ی نوری به ذهن

E
O

تاریک و سوت و کورم می تاباند خوب بود.

N
[12/21/2021
]11:21 PM
M
A
#پارت395
M
E
I
Aنی میکرد ،با آرنج دست
کیسه های خرید توی دستم سنگی
Y
راستم روی زنگ در میزنم و منتظر بازNشدنش میمانم .اما
O
Dکند.
هر چه این پا و آن پا میکنم کسی در را باز نمی
@
با این فکر که ممکن است آسو توی حمام باشد یا دستش بند
باشد ،ناچار کیسه های خرید را روی زمین میگذارم و کلید
را از جیب کت ام در میآورم و توی قفل میچرخانم.

در را هول میدهم و متعجب از سکوت و تاریکی خانه ،ابرویی
باال میاندازم.
خم میشوم و خریدها را از روی زمین برمیدارم ،وارد خانه
میشوم و با پاشنه ی پا در را پشت سرم میبندم و نگاهم را
توی خانه میچرخانم.
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_خانوم ،خانوما؟ نمیای کمک؟ بابا چه استقبال گرمی ،این

N
 Mرو!
قدر شرمنده نکن ما
A
Mکشم و با خستگی خریدها را روی
توی آشپزخانه سرکی می
E
I
آشپزخانه ای که هیچ بو برنگی
اپن میاندازم ،سکوت خانه و
A
Y
Nیکند.
نداشت ،دو سر ابروهایم را به هم نزدیک م
O
D
تنم بیرون
حین رفتن به سمت اتاق خواب کت را با خستگی از@
میآورم و روی دسته مبل میاندازم.
دوباره صدایش میکنم.
_آسو جان؟ کجایی؟ نیستی؟

در اتاق را باز میکنم و متعجب از تخت خالی به عقب
برمیگردم ،ظاهراً جایی رفته بود.
_کجاست پس این همسر گرامی!
به سمت کت برمیگردم و موبایل از جیبش در میآورم .حین
گرفتن شماره اش به سمت آشپزخانه میروم .

E
صدای بوقOموبایل توی گوشم مینشیند و همزمان چشمم به
N
Mی افتد .
برگه ی روی اپن م
A
آن را برمیدارم و چشممM
رویEخطوط کج و معوجی که انگار
I
A
عجوالنه نوشته شده بود می افتد
Y
N
فکر میکنم هر دو
“سالم عزیزم ،من چند روز میرم خونه بابا،
O
D
خداحافظ”
مون به این دوری نیاز داریم ،لطفاً دنبالم نیا@ ،
صدای بوق موبایل قطع میشود و من چشمم بارها متن کوتاه
روی برگه را میخواند و هر لحظه اخم هایم بیشتر به هم گره
میخورد.

هر چه فکر میکنم کمتر دلیل این دستخط آسو را درک
میکنم .تنها دلیلی که میتوانستم برایش پیدا کنم رفتار
احمقانه ی خودم با او بود،
دکترش گفته بود در برخورد با او احتیاط کنم ،گفته بود برای
داشتن یک رابطهی کامل باید صبوری کنم ،گفته بود تحکم

E
O

این رابطه به زمان زیادی نیاز دارد و نباید تند پیش بروم،

N

گفته بود نزدیک شدن به او سخت است و دشوار ...اما منه

M
A

احمق چه کار کردم؟ ! M

E
I
 Aکه زبان آدمیزاد حالیش
خشمگین از خودم و دل الکرداری
Y
مغز استخوانم رسید.
تا
نبود مشتی به دیوار کوبیدم و دردش
N
O
این درد حق دستی بود که رام دل شده بود وDکج رفته بود
@
سمت تنی که یک بار زخمی و دریده شده بود و چشمش
ترسیده بود از چنگال مردهای نامرد زمانه.
حق داشت از من فرار کند ،حق داشت بترسد وقتی که منه
بی همه چیز نمیتوانستم به دلم حالی کنم وقتش نیست! حق

داشت فرار کند وقتی افسار دلم به دست ناالیقم سپرده شده
بود و خطا رفته بود.
باورم نمیشد ،من ابله آن دیوار اعتمادی که ذره ،ذره ساخته
بودم یک شبه به بادش دادم !
کنار من احساس ناامنی کرده بود که اینطور عجوالنه رفته

E
بود؟ ! O

N

M
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خانه بدون او تحملش برایم سخت بود .با گامهای بلندی از در

M

بیرون میروم و عصبی در را به هم میکوبم.
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پشت فرمان که مینشینم ،ساعتی بی هدف خیابان های
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نمناک و باران خورده ی شهر را باال و پایین میکنم و عین

@

دیوانه ها خودم را شماتت میکنم و بر به سر خودم فریاد
میزنم و به خودم فحش میدهم.

وقتی ماشین را جلوی در خانهی عمو صادق متوقف میکنم،
نمیدانم چه ساعتی از شب است .نگاهم سمت چراغ اتاقش
کشیده میشود ،روشن بود!
نگاهی به ساعت موبایلم میاندازم ،سه و نیم شب را نشان
میداد! کالفه چنگی به موهایم میزنم ،این وقت شب به عمو

E
O

صادق چه توضیحی میدادم! دقایقی بی حرکت و صامت به

N

قطرات درشت باران که روی شیشه ی ماشین میکوبید زل

M
A

میزنم ،برف پاکن تند تند آنها را کنار میزد.

M

E
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صبح همین جا می ماندم.
میدانستم اگر نبینمش تا خود
A
چراغ روشن اتاقش بدجور چشمم را مY
.N
یزد
O
Dامکی برایش
دستم روی صفحه گوشی حرکت میکند و پی
@

نوشتم.

“آدم وقتی میخواد با یکی قهر کنه حداقل قبلش با یه دعوای
کوچیک بهش ندا میده!”

سیگاری روشن میکنم و با خشونت به آن پک میزنم.
خیلی طول نمیکشد که پیام تیک آبی رنگ میخورد و من
منتظر به صفحه زل میزنم.
جوابش تای ابرویم را باال میبرد.
“من قهر نکردم”

E
O

N

برایش تایپ میکنم.

M
“پس اون یادداشت چA
ی میگه؟”
M
این بار خیلی منتظرم نمی E
گذارد.I
A
“میخوام یه کم تنها باشم”.
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چرایی توی سرم چرخ میخورد و نوک پیکان سمت خودم
برمیگردد.

@

بی طاقت و عصبی از دست خودم ،شماره اش را میگیرم.

یک بوق میخورد و صدای نازدارش را با دلتنگی به گوش جان
میسپارم.
_الو؟
تند و بی طاقت و شرمنده میروم سر اصل مطلب.
_میدونم از دستم ناراحتی ،حق داری ،اون شب تند رفتم

E
Oی ،میدونم حالت خوب نیست و خیلی سخت
بازم حق دار
N
Mدونم پام رو فراتر از حد و مرزی که قبل
اعتماد میکنی ،می
A
ازدواج گذاشته بودیمM ،
گذاشتم ،منه احمق میدونستم توی
E
I
Aی صاحابم نشدم ...
شرایط خوبی نیستی و حریف دل ب
Y
N
_شاهرخ!
O
D
@ تنهایی
صدایش بغض دار بود و مطمئن بودم تمام شب را در
گریه کرده بود ،لعنت به من.
با غیظ روی فرمان میکوبم و خفه و کالفه می غرم.

_جان شاهرخ؟ بیا پایین بگو که از دست من بی غیرت از
خونه فرار نکردی ،حضرت عباسی بیا پایین تا یه کاری دست
خودم ندادم آسو...
تلفن را روی داشبورد پرت میکنم و از ماشین پیاده میشوم،
قطرات باران روی سر و صورتم می نشیند و تن گر گرفته و

E
O

ملتهبم را خنک میکند.

N
Mدر خانه زل میزنم و ته سیگار را توی
تکیه به ماشین به
A
Mیکنم.
فاضالب کنار خیابان پرت م
E
I
Aز باال میآید.
وقتی در باز میشود نگاهم تند و تی
Y
N
شانه هایش از سرما
زیر باران میان چهارچوب در ایستاده بود و
O
D
باال جمع شده بود.
@
فورا تکیه از در ماشین میگیرم و با گام های محکمی خودم
را به او میرسانم.

بی حرف مچ دستش را میگیرم و با خود به سمت ماشین
میکشم.
_چیکار میکنی شاهرخ؟ صبر کن.
در ماشین را برایش باز میکنم و او را روی صندلی مینشانم.
_بشین تو ماشین ،نصف شبی نیومدم زنم رو از خونه باباش

E
بدزدمO .

N

M
A

باران هر لحظه شدیدتر میشود ،در خانه ی عمو را میبندم و

M
تند پشت فرمان مینشینم.

E
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بخاری ماشین را زیاد میکنم و به او که شال خیسش به
موهایش چسبیده بود نگاه میکنم.

O
D

@

_یه سوال میکنم رک و راست جواب بده ،تو از من میترسی؟
ناباور و حیرت زده نگاهم میکند ،تند تند سر تکان میدهد.
_چرا همچین فکری میکنی؟

تلخ و عصبی تمام افکاری که ذهنم را به خود درگیر کرده بود
به زبان میآورم.
_به خاطر این که بهت دست نزنم از خونه فرار کردی؟
چیزی نمیگوید و چشم هایش لبریز از اشک میشود .با
تنفری که از خودم به دست آورده بودم روی سینه ام میکوبم.

E
Oین دل المصب که حرف تو کتش نمیره از خونه
_به خاطر ا
N
زدی بیرون؟ آره؟Mخواستی تنها باشی چون به منه بی همه
A
چیز دیگه اعتباری نبودM
درسته؟
E
I
Aمیشکند و توی تاریک و
صدای رعد و برق سکوت بینمان را
Y
روشن نوری که یک لحظه همه جا را N
 Oمیکند ،اشکی
روشن
D
@را نشانه
که روی گونهاش سر میخورد شقیقه های دردناکم
رفته بود.
_ترس من از تو نیست ،من تو رو دوست دارم شاهرخ ،آدم از
کسی که دوسش داره فرار نمیکنه.

_پس اینجا...
منتظر نگاهش میکنم ،دستی زیر چشمهایش میکشد و نفس
لرزانش دلم را بد رقمه میلرزاند.
_اونی که بهش اعتباری نیست ،تو نیستی شاهرخ! منم ،اونی
که ترسید توی یکی از همین شبا کنارت کم بباره ،منم ...

E
O
جمع میشود و خیره خیره نگاهش میکنم .متوجه
ابروهایم
N
 Mو پلک نمیزدم مبادا آبی که توی
منظورش نمیشدم
A
چشمهایم جمع شده بودM
شبیه او پایین بیوفتد.
E
I
A
چانه اش لرزید و سرش پایین افتاد.
Y
N
_من از ترس دل خودم فرار کردم ،نه از تو !
O
D
حیرت زده دستم را به سمت چانه اش میبرم و @
سرش را باال
میآورم .من نفهم بودم و کاش او راحت تر حالیم میکرد !

_منظورت چیه؟ سر جدت درست حرف بزن منم بفهمم چی
به چیه؟ حضرت عباسی سیم پیچیم به هم ریخته از سر شب!
نمیفهمم دردت چیه؟ مشکلت چیه؟ با من قهری یا با خودت!
لبش را زیر دندان میگیرد تا هق هقش را پشت لب های بسته
اش خاموش کند.

E
O

کالفه شانه هایش را میگیرم و کامل او را سمت خودم

برمیگردانمN .

M
A

M

_چون منو دوست داری پا شدی از خونه قهر کردی؟ حضرت

E
I
عباسی من قاطی کردم یا تو؟ A

Y
N

O
D

هق هقش بیشتر میشود .سرش را بی طاقت روی سینه ام

میگذارم و بوسه ای روی موهای نمناکش میزنم@.
نمیفهمیدم چه چیزی باعث این حالش شده بود.
_مرگ من بگو چی شده دختر! از سر شب خودم رو به باد
فحش بستم که نکنه کاری کردم از دستم ناراحتی ...

زمزمه اش را به سختی از میان هق هقش میشنوم.
_من نمیخوام تا گرفتن جواب آزمایش اتفاقی بینمون
بیوفته...
سوزش چشمهای رگ زده ام کار دستم میدهد و چند بار
پشت هم پلک میزنم و دانهای اشک زیر چشمم می افتد که

E
O

فورا با کف دست آن را پاک میکنم و اجازه نمیدهم راهش

N
 Mدهد.
را روی صورتم ادامه
A
خودم را عقب میکشم وM
سوالی نگاهش میکنم.
E
I
_منظورت چیه؟ از کدوم آزمایشAحرف میزنی؟
Y
N
قطرات باران کوبیده
نگاهش را به شیشه ای که به دست
O
D
میشد ،داد.
@
_فردا میرم آزمایش بگیرم ،دکتر گفت ...بعضی از بیماریهای...
مقاربتی...

از شنیدن کلماتی که با جان کندن به زبان میآورد ،خون به
صورتم میجهد و تمام شریان های تنم متورم میشود.
_احتمال داره ...بعداً نمود پیدا کنه...
شبیه آتشنشانی که میان دود غلیظی بدون ماسک گیر افتاده
است ،نفس کم میآورم و چنگی به در ماشین میزنم ،در را

E
O

باز میکنم و خودم را بیرون پرت میکنم.

N

M
A

سرم را به سمت آسمان میگیرم و با ولع نفس میکشم ،باران

M

با تشر روی سر و صورتم میکوبد .عصبی دست هایم توی

E
I
عقب هول میدهم.
موهایم میبرم و آنها را محکم به
A
Y
N
ریشه موهایم در حال کندن هستند.
O
D
@ ملتهبم
حتی قطرات سرد باران هم نمیتواند ذره ای تن داغ و
را خنک کند.

هر جمله اش به تنهایی میتوانست حکم مرگم را صادر کند،
چرا نمی مردم؟ چرا از زور خشم و غیرت و درماندگی
نمیمردم؟
پر غیظ و محکم تمام حرصم را با لگدی به کنار چرخ ماشین
میزنم.

E
O

از ماشین پیاده میشود و نگاهش را زیر بارانی که به تن هر

N
 Mنگران و دل مرده به من داد.
دومان شالق میزد،
A
از جلوی ماشین رد می M
شود و کنارم میایستد ،دستش روی
E
I
دوانده میان گلویم ،کف دستم
بازویم مینشیند ،با بغضی ریشه
A
Y
N
یکشم و به عقب
را محکم روی چشمها و ته ریشم م
O
D
برمیگردم.
@
قطرات اشک و باران روی صورتش با هم یکی شده بودند.

شرشر باران و اشکی که دیدم را تار کرده بود اجازه نمیدهد
درست صورت ماهش را ببینم .صدایش هم از سرما و هم از
بغض میلرزید.
_ خاله ...مرجان میگفت ،خدا اگه دردی میده ،درمونش هم
میده ،اگه چیزی رو ازت میگیره در عوض بهت یه چیز بهتر

E
O

میده ،تو برای من حکم همون درمون رو داری ،اون بهتری

N

که خدا بهم داده توی این همه درد بی درمون تویی!

M
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M

مچ دستش را میگیرم و به سمت خود میکشم .سرش را روی

E
I
غه ی فکم راه گرفته بود و
سینه ام میگذارم .آب باران از تی
A
Nسرما میان آغوشم
 Yاز
نفس های او به شماره افتاده بود .تنش
O
میلرزید.
D
@
_اون آزمایش کوفتی جوابش هر چی که باشه ...نمیتونه

چیزی رو بین ما عوض کنه آسو.
بیخ گوشش با آوایی خسته و بی رمق لب میزنم.

_بهم یه قولی بده ،قول بده هر اتفاقی افتاد دیگه کم نیاری،
تو دختر قوی هستی آسو قوی بمون ،هر اتفاقی هم بیوفته من
بهت اطمینان دارم بلند میشی ،مگه نه؟
سر تکان میدهد ،بدون این که از روی سینه ام فاصله بگیرد،
کز کرده بود توی آغوشم ،شبیه جوجه ای خیس و درمانده

E
O

خودش را توی آغوشم جا داده بود.

N
نتونه تو رو از پا دربیاره ...هیچی.
_قول بده هیچی
M
A
M
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Nزنم
باز هم سر تکان میدهد .لبخند تلخی می
D
@
_زبونت رو موش خورده نازک نارنجی؟
سرش باال میآید و پلک میزند .آسمان انگار امشب قصد کوتاه
آمدن نداشت ،شاید میخواست روی ما را کم کند.
_درست و درمون قول بده دیگه!

سری تکان میدهد و با پشت دست صورت خیسش را پاک
میکند.
_قول میدم.
بوسه ای روی پیشانی خیسش میزنم.
_حاال شد .

E
O

N

نگاهی به لباس های خیس و ابکشیده خودمان میکند.

M
_در بسته شده ،حاالAچیکار کنیم؟
M
دستش را میگیرم و زیر شیE
روانIی باالی در میبرم .اینجا از
A
Y
باران در امان بودیم.
N
O
رفتن از آن پیدا
نگاهی به باالی در میکنم ،راهی برای باال D
@
میکنم.
دستم را بند میله های در میکنم و با یک حرکت خودم را
باال میکشم.

از روی دیوار توی حیاط می پرم و در را برایش باز میکنم.
وارد حیاط میشود .دست هایش را از سرما توی بغل گرفته
بود.
_میای باال؟
با این که حالم رو به راه نبود اما به خاطر او لبخند میزنم.

E
O

N

_االن داری تعارف میکنی؟

M
شانه باال میاندازدA .
_شاید.

M
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Y
_اگه یه کم دیگه اصرار کنی شایدN ...
_پس اصرار نمیکنم.

O
D

@

سری به تاسف تکان میدهم ،میدانم برای چه نمیخواهد
اصرار کند .داغون تر از آنی بودم که بخواهم بمانم ،باید

میرفتم ،امشب از توانم خارج بود بخواهم خودم را بیش از
این کنترل کنم .
چند قدم عقب میروم.
_برو توی خونه ،سرما میخوری .
پشت به او میکنم و در را به هم میکوبم .پشت فرمان که

E
 Oسرعت از آنجا دور میشوم ،شیشه ماشین را
مینشینم به
N
M
صدای فریادم توی غرش آسمان گم میشود
پایین میدهم و
A
Mی میبرم.
و انگار تازه به عمق فاجعه پ
E
I
نمیدانم چند ساعت بود که کنارAخیابان پارک کرده بودم و
Y
N
راننده های آژانس
از پشت فرمان ماشین به رفت و آمد
O
D
مسافربری قاصدک زل زده بودم.
@
تمام شب خیابان ها را باال و پایین کرده بودم و نمیدانم چطور
دوباره سر از این جا درآورده بودم ،رو به روی آژانس مسافربری
که دیگر همه ی کارکنانش را میشناختم.

توی این آژانس ده راننده ی مرد کار میکرد که آمار تک
تکشان را درآورده بودم.
هیچ کدام به اندازه ی آن جوانک دیالقی که روز اول با او
جلوی در برخورد کرده بودم ،مشکوک نبود .مدتی بود که زیر
نظرش داشتم و رفت و آمدش با افراد الت و لوت زیادی به

E
O

شک و شبهه ام دامن زده بود به همین خاطر

N
Mهای مختلف و به عنوان مسافر توی پراید
چند باری به بهانه
A
بودم و کم و بیش با من آشنا شده
زوار در رفته اش نشستهM
E
I
 Aراننده های آژانس حرف
بود و میشد از زیر زبانش درباره ی
کشید ،کافی بود کمی سبیلش چربY
Nتا آمار همه ی افراد
شود
O
توی آژانس را به من بدهد.
D
@
وقتی ماشینش باالخره جلوی در آژانس توقف کرد ،از ماشین

پیاده شدم ،بی معطلی درها را قفل کردم و قبل از ورودش به
آژانس سد راهش شدم.

_سیروس خان ،کجایی داداش ،باز این ماشین من آمپر
چسبونده ،قربون دستت بیا منو برسون عجله دارم.
_رو چشم داداش شاهرخ ،برو سوار شو ،تا بیام .
سری تکان میدهم و عقب میروم ،وارد آژانس میشود و من
هم کنار پراید نقره ای رنگش منتظر می مانم ،حتی زحمت

E
O

قفل کردن درها را هم به خودش نمیداد.

N

M
A

سوار ماشین میشوم و چند لحظه بعد او هم با لنگی که توی

M

دستش بود شیشه ی ماشین را پاک میکند و بعد پشت فرمان
مینشیند.
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حین استارت زدن ،رو به من میکند.
_کجا برم داداش.
_راه بیوفت بهت میگم.
_رو چشم.
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@

ماشین حرکت میکند و موبایلش زنگ میخورد و آن را از
جیب پیراهن چهارخانه اش در میآورد و کنار گوش
میگذارد.
_بههه ،اوس کریم گل و گالب خودمون ،کجایی مردحسابی؟
خبری ازت نیست ،نمیگی دلمون تنگیده واست!

E
O

نمیدانم شخص پشت خط چه چیزی میگوید که سیروس

N
Mمیدهد و قهقهه میزند.
فحش رکیکی به او
A
Mواسه من تنگ نشده! جون تو دور
_مادر ...گفتم الکی دلت
E
I
Aی بو ببره از نون خوردن
خالف مالف رو خیط کشیدم ،حاج
Y
N
میوفتم .خودت که بهتر میدونی!
O
D
واست بیارم،
_نه جون کریم ،چیزی توی چنته ندارم که @
میدونی که اگه داشتم واسه اوستای خودم دریغ نمیکردم .
_برنامه دارین امشب؟

_باش یه کاریش میکنم ،جون تو گفتم خودم که چیزی
ندارم ،اما میتونم از بچه ها بگیرم ،کارت رو راه بندازم.
_چش ،چش ...خونه خودت دیگه؟
_چش.
_چاکریم ،عزت زیاد.
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N

موبایل را که توی جیب پیراهنش سر میدهد ،ابرویی باال
میاندازم.

M
A

M
هستی! توی این برنامه ها جایی
_داداش اهل برنامه هم که E
I
A
واسه ما هم هست؟
Y
N
O
خاراند.
نیشش تا بنا گوش باز میشود و گردنش را می D
@
_نه داداش ،ما دور این برنامه رو خیط کشیدیم ،دیگه توبه
کردیم ،تو هم توبه کن خوبیت نداره.
من هم شبیه خودش کریه میخندم .

_ای بابا ،حاال که نوبت ما شد ،توبه کار شدی؟ خودت داشتی
قول میدادی واسشون سور و ساط جور کنی!
_این کریم لنگی بیشرفی که لنگه نداره ،نمیتونم بهش نه
بگم ،بدهی دارم بهش.
_ کی هست این کریم لنگی؟ چقدر ازت طلب داره؟

E
O
عوض میکند و با اشاره ی من میدان را دور میزند.
دنده را
N
_یه نسناس M
مادرA،...قبال توی همین آژانس کار میکرد،
حاجی فهمید زیرآبی میM
 Eبرای زن و بچه های مردم
ره و
I
Aرون.
مزاحمت ایجاد میکنه ،انداختش بی
Y
N
نفسم را توی سینه
ابروهایم به شدت به هم گره میخورد ،اما
O
D
حبس میکنم و سعی میکنم به خودم مسلط باشم@.
_حاال طلبت چقدره؟
_بیست تومن داده واسه خرید این لکنته ای که زیر پام
گذاشتم.

سری تکان میدهم و چشم ریز میکنم و اما بی تفاوت به جلو
زل میزنم.
_چی ازت میخواست؟
_سور و ساط بزمشون دیگه !
_یعنی مشروب و مواد و اینا؟

E
O

N

_آره داداش ،همون که تو میگی.

M
 Aزهرش حال خودم را بد میکند.
نیش خندی میزنم که
M
_دختر مختر هم توی این E
سورIو ساطتت پیدا میشه؟
A
سری باال میندازد و لحنش مکدر میY
.N
شود
O
_ما رو چی فرض کردی داداش؟ اینقدر بی D
ناموس نیستیم
@
که ...

_چیه بابا! چرا اونطوری نگاه میکنی؟ منظورم از اون
دختراست که خودشون میخوان...

_تو منو با کریم لنگی اشتباه گرفتی ،ما این کاره نیستیم ،ننه
ی خدابیامرزم شیر پاک به خوردمون داده ،حاال درسته یه
خبط و خطایی کردیم ،اما این کارا راست کار ما نیست داداش.
کریم لنگی ،اسمی بود که توی سرم شلوغی بدی به راه
انداخته بود .طوری که صدای جیغ های آسو را میان قهقهه

E
O

های چنین آدمی در سرم اکو میشد .

N
Mیگویم کنار بزند تا پیاده شوم ،همهی این
همان حوالی به او م
A
 Mای بی نام و نشان آمار میگرفتم
مدت داشتم درمورد راننده
E
I
یکرد و انگار داشتم به آن
که دیگر در آژانس قاصدک کار نم
A
Y
نزدیک و نزدیکتر میشدم.
N
O
دستی برای تاکسی دیگری تکان میدهم و با D
سوار شدن در
@

آن  ،به سمت آژانس حرکت میکنم ،چند دقیقه بعد توی

ماشین خودم مینشینم و به ساعتم نگاه میکنم.

ساعت ده صبح بود و باید امروز همراه آسو به آزمایشگاه
میرفتم.
وقتی توی کوچه میرسم ،آسو داشت سوار ین روژان میشد.
قبل از این که سوار ماشین شود ،خیلی سریع با تک بوقی او
را متوجه خودم میکنم و در ماشین را رها میکند و به سمت

E
O

من می آید.

N

M
A

شیشه سمت شاگرد ماشین را پایین میدهم و او سرش را خم
میکند.

M

E
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A

_سالم ،اینجا چیکار میکنی؟

Y
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از چشم هایش میشد فهمید شب خوبی را پشت سر نگذاشته
بود.
_مگه نمیخوای بری آزمایش بدی؟
_آره.
_پس سوار شو ،خودم میبرمت.

@

_فکر کردم رفتی سر کار!
_نه ،امروز مرخصی گرفتم.
_الزم نبود ،با روژان میرفتم.
بدون اینکه که اجازه مخالفت به او بدهم با تحکم جوابش را
میدهم.

E
O

_سوار شوN .

M
ناچار سری تکان میA
دهد و عقب میرود.
M
_بذار به روژان بگم پسE ...
I
A
Y
محتاطانه حرصم را در
قطعا نمیدانست با این کارهای
N
O
درباره ی این
میآورد ،مطمئنم به عمو صادق هم چیزی D
@
آزمایش نگفته بود تا نگران نشود که روژان را خبر کرده بود
تا او را به آزمایشگاه برود.
منتظر میمانم تا به روژان خبر بدهد و لحظه ای بعد وقتی در
ماشین را باز میکند و کنارم مینشیند ،بخاری ماشین را روی

او تنظیم میکنم ،نوک انگشت هایش از سرما رو به کبودی
میزد.
_ بریم؟
سری به تایید تکان میدهد.
_دیشب نرفتی خونه؟

E
O

N

مطمئنا از لباس هایی که توی تنم خشک شده بودند این را
فهمیده بود.
_نه.
_کجا بودی؟
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از کوچه بیرون میروم و با فشردن پدال گاز سرعتم را باال
میبرم.

@

_پشت فرمون.
دیگر چیزی نمیگوید ،دلیلش را خوب میدانست.

نیم ساعت بعد روی یکی از صندلی های انتظار توی آزمایشگاه
نشسته بودم و با پاشنه ی کفش روی زمین ضرب گرفته
بودم .
فکر و خیاالت و شایدهای احمقانه ای که برای جواب آزمایش
به ذهنم خطور میکرد ،مرا تا سر حد مرگ میبرد.

E
O

وقتی کفش های آسو رو به رویم قرار گرفت تازه متوجه

N
حضورش میشوم.
M
A

M

سر باال میگیرم و از جا بلند میشوم ،پیش نگاه مغموم او
نباید کم میاوردم.
_تموم شد؟

E
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@

سری باال و پایین میکند و به دستی که آرنجش را محکم
گرفته بود ،اشاره کرد.
_پس بریم.

به دنبالم از آزمایشگاه شلوغ بیرون میآید و سوار ماشین
میشویم.
_اول بریم یه صبحونه ی مشتی بخوریم که امروز خیلی کار
داریم.
_خسته ام لطفاً بریم خونه.

E
Oزنم ،حالش حال خودم بود ،با این تفاوت که من
ناچار لب می
N
Mصورتم کشیده بودم.
نقاب سنگینی روی
A
_باشه ،اما خونه ی M
.
خودمون
E
I
A
سکوت کرده بود و من هم
چیزی نمیگوید به طرز عجیبی
Y
N
 Oداخلش افتاده
حرفی برای خالص شدن از این منجالبی که
D
بودیم پیدا نمیکردم.
@
نمیخواستم امید واهی بدهم ،درک این شرایط برای خودم
هم سخت بود و او نیاز داشت به این سکوت و خاموشی.

به سمت آپارتمان حرکت میکنم .از پنجره به بیرون زل زده
بود و من کالفه از این فضای سنگین انگشتم را روی دکمه
پخش فشار میدهم و صدای موسیقی فضای ماشین را پر
میکند.
هم گریه امی هم خنده امی چشای تو مرز بین مرگ و بودنه...

E
O

میفهممت ،قد غمت ،فهمیدن تو مثل گلوله خوردنه...

N

M
A

نه جونم و بگیر نه پای من بمیر

منو همیشه زندگی زدهM...

E
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A

صدا اگه صداس خدا همون خداس
Y
N
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D

چرا همیشه حال ما بده...تو فرصت کمت نفس کشیدمت...

@
توی تراس خیره به غروب آفتاب و آسمان تیره و آلوده ی
شهر ،دود سیگار را از بین لبهایم بیرون فوت میکنم.
صدای روژان از پشت خط به گوشم میرسد.

_االن حالش چطوره آقا شاهرخ؟
هوا سرد بود اما من با یک تیشرت آستین کوتاه و نازک
احساس سرما نمیکردم.
_از وقتی اومدیم رفته توی اتاق در رو روی خودش قفل
کرده.

E
O
شتر مراقبش باشین ،تا این جواب آزمایش بیاد دور
_لطفاً بی
N
M
از جون دق میکنه.
A
MیEابرها گم شده بود لب میزنم.
خیره به نوک قله ای که تو
I
Yسرمون آوردن شکایت
Aرو
_میخوام از اون کسایی که این بال
N
کنم.
O
D
@
_مگه پیداشون کردین؟
حیرت و تعجب روژان با صدایی که ناگهان باالتر از حد معمول
رفته بود ،اخم هایم را غلیظ تر میکند.

_پیداشون میکنم ،فقط میخوام بدونم شما چیزی میدونی
که بتونه کمک کنه؟ اسمی ،نشونی ،چیزی که مطمئن باشم
اون آدم همون نسناسی هست که دنبالش میگردم.
_راستش همون موقع من آسو بردم دکتر ،و خودم پیگیر
شکایت و اینا شدم ،پرونده اش هنوز توی کالنتری بازه ،اما

E
O

آسو همکاری نکرد و هیچ آدرس و نشونی از اون آدم ها نداد

N

گفت نمیشناسه و نمیخواد انگشت نمای مردم بشه ،مامان

M
A

مرجان هم گفت حرفش بلند نشه بهتره ،خودتون میدونید که

M

چی میگم...

E
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A

سکوتم باعث میشود ادامه بدهد.
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_اما تا پزشکی قانونی هم رفتیم ،مدارکش هست ،هر وقت

@

آسو حرف بزنه میشه پرونده رو به جریان انداخت.

_نیازی نیست آسو حرف بزنه ،خودم پیداشون میکنم.

_چطوری میخوای پیداشون کنی آقا شاهرخ؟ مگه میدونی
کیا بودن؟
_فقط آدرس آژانسی که اون بی وجودها توش کار میکردن
رو دارم ،اما اگه فقط یه اسم از اون یارو داشتم ،راحت تر
پیداش میکردم.

E
O

_راستش اون شب های اول من پیش آسو می موندم ،چون

N
Mیبینه و خیلی میترسه ،توی هزیون هاش
میدونستم کابوس م
A
 Mوقتی از خواب میپرید میگفت
یه اسمی رو تکرار میکرد،
E
I
اتاقش و گریه میکرد ...فکر
که ...کریم لنگی اومده بود توی
A
Y
میکنم اسم اون عوضی بود.
N
O
ته سیگار داغ و گداخته را با خشونت کف دستمDفشار میدهم
@

و سوزشش تمام سلول های تنم را به فغان درمیآورد ،کف

دستم از داغی آن میسوخت و زنهار میزد.
پس حدسم درست بود ،بی تردید امشب به سراغش میرفتم .

انگشت هایم چنان به هم گره خورده بود که دلم نمیخواست
بازشان کنم و از شر آن سوزش زجرآور خالص شوم ،انگار که
میخواستم این درد جانکاه حواسم را پرت کند از غیرتی که
به جوش آمده بود و سمی مهلک که قصد جانم را کرده بود،
این سوزش میتوانست مرگم را به تعویق بیندازد تا تقاص پس

E
O

بگیرم ،تقاص تمام دختران پاکی که صدای جیغ های از سر

N

بی پناهی شأن به گوش هیچ کس نرسید.

M
A

نمیدانم چند دقیقه بود تماس روژان قطع شده بود و من میان

M
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طوفانی که در سرم به پا شده بود داشتم دست و پا میزدم.

Y
N

از در تراس به داخل میروم و در را پشت سر میبندم .گرمای

O
مطبوع خانه هم نمیتوانست حالم را بهتر کندD.

تقهای به در اتاق آسو میزنم .
صدایم به شدت گرفته بود.
_عزیزم در رو باز میکنی؟

@

صدایی نمی آید.
_میخوام لباس بردارم.
باز هم سکوتش در سرم جیغ میزند .پیشانیم را به در سرد و
چوبی میزنم.
_میخوام برم بیرون ،کار دارم آسو باز کن سر جدت.

E
O

N

چند ثانیه بعد صدای چرخش کلید توی قفل در باعث میشود

M
پیشانی از در ردارمA .

M
ستد.I
در را باز میکند و کنار میای E
A

Y
N

وارد اتاق میشوم ،تاریک بود و سوت و کور .دستم روی کلید

برق میرود و همه جا روشن میشود.

O
D

@
_هر وقت من مردم اون وقت حق داری توی تاریکی بشینی

و عزاداری کنی ،میتونی چند تا شمع هم روشن کنی.

بدون اینکه به چشمهای حیرانش نگاه کنم با قدمهایی سست
و بی رمق جلو میروم .در کمد را باز میکنم و از میان لباس
هایم پیراهنی برمیدارم و روی رکابی سفیدم تن میزنم .
کاله بافتی برمیدارم و در کمد را میبندم.
_کجا میخوای بری؟

E
Oی آینه به او که پشت سرم ایستاده بود ،کشیده
نگاهم از تو
N
M
میشود.
A
_یه کار مهم دارمM .
E
I
میخواهم از کنارش رد شوم ،که A
Yرا میگیرد.
دستم
N
O
_من تنهایی می ترسم.
D
@
دستم را به سمت موهایی که روی پیشانیش افتاده بود میبرم
و پشت گوشش میرانم.
_تو یادگرفتی چطوری با ترس هات بجنگی ،پس خیالم جمع
که بلدی بزنی تو دل همه ی ترس ها .

با انگشت شست گونه اش را نوازش میکنم ،آبی های زاللش
تکان میخورد.
_میدونی که جواب اون آزمایش هیچ وقت نمیتونه ما رو از
هم جدا کنه ،مگه نه؟
چانهاش میلرزد .

E
 Oبیوفته هیچی نمیتونه تو رو از من بگیره نازک
_هر اتفاقی
N
M
خودت ،اگه امشب گذاشتم تنها باشی و گریه
نارنجی ،حتی
A
 Mبهش نیاز داشتی ،شب های دیگه
کنی واسه خاطر این بود که
E
I
پس اونطوری چونه نلرزون.
خبری از این لوس بازی ها نیست،
A
Y
نگاهش به کف دستم که کنار صورتش N
Oبود افتاد.
مانده
D
فورا دستم را میگیرد و با دقت نگاهش میکند@ .
_دستت چی شده؟
یک تاول و سوختگی بدی کف دستم خودنمایی میکرد.
_چیزی نیست ،یه سوختگی سطحی.

_صبر کن برات پماد بزنم.
_الزم نیست آسو!
_بیا بشین اینجا شاهرخ ،لطفاً.
توی کشوی میز آرایش پمادی بیرون می آورد .دست مرا
میکشد و روی تخت مینشاند.

E
O

N

با دقت شروع به پماد زدن روی سوختگی کف دستم میشود
و غر میزند.

M
A

M
IEچطوری اینجوری سوخته؟
_ببین با خودش چیکار کرده!
A
Yی آنطور نگران انگشت
سوزش آن را خیلی حس نمیکردم وقت
N
O
.
کند
های ظریفش روی انگشت هایم حرکت می D
@
_آسو؟
سرش را باال نمیآورد و انگشت های ظریفش کف دستم را
نوازش میکند.

_بله؟
تردید و ترس از واکنش شدید به این موضوع بیچاره ام کرده
بود ،لبم را با زبان تر میکنم و با ته مانده ی آرامشی که در
خود سراغ داشتم حرفم را میزنم.
_به نظرم االن دیگه وقتش رسیده که این سکوتت رو بشکنی.

E
Oیآید و مردمک چشم هایش دو دو میزند ،متوجه
سرش باال م
N
M
شوم.
نگاه سوالیش می
A
آرام دستش را که انگارM
داشت کم کم سرد میشد را توی
E
I
A
دستم میگیرم.
Y
N
آسون ترین و ساده
_سکوت در برابر ظلمی که بهت شده،
O
D
@ خودت
ترین راهِ اما تو با این سکوت یه ظلم بزرگ در حق
میکنی و زیر این همه ظلم تاب نمیاری و یه ظلم بزرگتر هم
در حق هم نوع خودت...

نگاهش میلرزد ،کمی حیرت و تعجب در نگاهش بیداد
میکند.
مکث کوتاهی میکنم ،از دنیای غمگین چشم هایش
میترسیدم.
_اما میدونی با سکوت تو چند نفر دیگه به این روز میوفتن؟

E
O

میدونی زندگی چند نفر به خاطر این مسئله نابود میشه؟

N

M
A

دستش توی مشتم شروع به لرزیدن میکند و من آن ها را

M

محکم تر توی مشت میگیرم ،سرمای سرانگشت هایش به
دستم سرایت میکرد.
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_میدونی وقتی که امسال من و تو به خاطر حرف و حدیث

@

مردم ساکت بمونیم ،اون آدم ها بیشتر تحریک میشن و بدتر
هرزگی میکنن؟
برق اشک توی نگاهش موج میزند ،لب هایش شروع به
لرزیدن میکند ،دستم را پشت سرش میگذارم و سرش را روی

سینه ام قرار میدهم ،نه من تحمل دیدن چشم های خیسش
را داشتم و نه او دلش میخواست اشک بریزد ،این را از لب
هایی که به سختی زیر دندان گرفته بود میشد درک کرد.
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E
O

حین نوازش موهایش بوسه ای کنار شقیقه اش میزنم.

N
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_نمیدونم شاید من جای تو نیستم و نمیتونم درکت کنم،

M

اما برای یه مرد هیچی توی این دنیا بدتر از...
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حتی قدرت به زبان آوردنش را هم نداشتم .خون به صورتم
هجوم میآورد.

Y
N

O
D

@

_نمیتونم ساکت باشم و دم نزنم آسو ،نمی توانم اجازه بدم
یه بی ناموس راست راست تو کوچه و خیابون ول بچرخه به
ریشم بخنده ،تموم این مدت شهر رو دنبالشون زیر و رو کردم،

چون نتونستم حال و روز تو رو ببینم و ساکت بشینم ،تموم
این مدت کار و زندگیم شده بود پیدا کردن اون بی شرف ها...
سرش را از روی سینه ام برمیدارد و شوکه و حیرت زده نگاهم
میکند.
سوال نگاه وحشت زده اش را میخوانم و سری تکان میدهم.

E
Oداشون کردم.
_ آره من پی
N
 MوAکنار همه ی آشفتگی هایش انگار راضی
لب از لب باز میکند
به نظر میرسیدM .
E
I
A
_چیکار میخوای بکنی شاهرخ؟
Y
N
O
_آماده ای برای جنگیدن؟
D
@
سکوت میکند ،انگار هنوز توی شوک بود .از جنگ اول به نظر
سر بلند بیرون آمده بودیم ،هر چند سخت بود ،انقالبی که در
وجود خودمان به راه انداخته بودیم کم از جنگیدن نداشت،
همین که آسو دیگر با خودش درگیر نبود و خود را مقصر

نمیدانست یعنی پیروز میدان بود .حاال وقت جنگیدن با دنیا
و آدم هایش بود.
_شاید این هم یه میدون جنگه ،جنگ با آداب و رسوم غلطی
که از قدیم خیلی قربانی داده ،خیلی ها بی صدا و به مرور
زمان مردن ،تبدیل به یه مرده ی متحرک شدن و کم کم از

E
O

دنیا رفتن ،به خاطر یه سری افکار پوسیده و اشتباه مردم از

N

زندگی هیچی نفهمیدن جز درد و رنج و زخم زبون...

M
A

M

مکث کوتاهی میکنم ،از عواقب این تصمیم قطعا آگاه بود.

E
I
داشته باشه آسو ،میتونه ما
_هر جنگی خیلی میتونه تاوان
A
Y
رو انگشت نمای شهر کنه ،میتونه زندگیNرو از اینی که هست
O
D
برامون سخت تر کنه.
@
_حرف مردم درد داره ،بد هم درد داره ،جای زخمش شاید
تا آخر عمر روی دلمون بمونه ،اما میدونیم که سرمون پیش

خدا باالست .پیش وجدان خودمون شرمنده نیستیم و از
حقمون دفاع کردیم.
_بچه های ما حق دارن توی جامعه ای زندگی کنن که
احساس امنیت دارن ،این حس امنیت ،فقط منظورم امنیت
جانی نیست ،امنیت روحی مهمتر از اونه ،این حس امنیت و

E
O

آرامش رو ما باید بهشون بدیم آسو.

N
 Mای روی هم میگذارد و متوجه نفسی که
پلک هایش را لحظه
A
Mمیشوم.
توی سینه حبس کرده بود
E
I
ش را باز میکند و همراه با
خیلی زود و به یک باره چشم های
A
Y
N
گرفته بود ،با اطمینان
نفس عمیقی انگار که تصمیمش را
O
D
نگاهم میکند و میگوید:
@
_مراقب خودت باش.
لبخند تلخی میزنم و به آبی های براقش خیره میشوم ،این
یعنی آماده بود برای جنگیدن.

دست هایم قاب صورتش میشود و پیشانی به پیشانیش
میچسبانم.
_حضرت عباسی حاال شدی همون آسویی که حریف
میطلبید ،همین رو میخواستم ،همین برق نگاهی که خیلی
وقت بود گمش کرده بودم.

E
O

نفس های گرمش توی صورتم پخش میشود .

N

M
A

_این آسو اگه تونست دوباره بلند شه ،فقط به خاطر حضور
تو شاهر...

M

E
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A

قبل از این که نامم را صدا بزند و بند بند وجودم را بلرزاند،

Y
N
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D

لب هایش را اسیر میکنم و حضورم را بهتر به رخش میکشم.

@

چند دقیقه ای میشد که پشت شمشادها توی تاریکی شب
پنهان شده بودم و به رفت و آمدهای مشکوک خانه ای چشم
دوخته بودم که دقایقی پیش سیروس وارد آن شده بود.

از جلوی در آژانس تعقیبش کرده بودم ،خودش گفته بود
امشب قرار است برایشان سور و ساط میهمانی مهیا کند.
از پشت شمشادها بیرون میآیم و نگاهی به در و دیوار آن
میاندازم.
تا این لحظه بعد از سیروس هیچ کس دیگر وارد خانه نشده

E
O

بود .تمام خانه های این منطقه از شهر ،ویالیی و بزرگ و تقریبا

متروک بودN .

M
A

M

حصارهای خار دار و بلندی روی دیوارها نصب بود و راه باال

E
I
رفتن از آن را تقریباً ناممکن کردهAبود.
Y
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D

خیلی دوست داشتم بدانم توی این خراب شده چه خبر است.

@

دست به کمر جلوی در ایستاده بودم و به باال رفتن از در فکر
میکردم که صدای پایی از پشت در به گوشم میرسد ،انگار
حیاط پر از سنگ ریزه بود و راحت میشد صدای پاهای فرد
پشت در را شنید .

فورا خودم را پشت شمشادها میاندازم و نفس های کشدارم
را توی سینه نگه میدارم.
صدای باز شدن در حیاط را میشنوم .از پشت برگ های
شمشاد میشد هیکل الغر سیروس را تشخیص داد ،در را
میبندد و به سمت ماشین میرود ،سوار میشود و در کسری

E
O

از ثانیه از خیابان محو میشود .هنوز فرصت پیدا نکرده ام که

N

از جا بلند شوم که ماشین دیگری همزمان جلوی در می
ایستد.

M
A

M

E
I
ماشین را ببینم .در انگار با
توی تاریکی نمیتوانستم داخل
A
ریموت باز شده بود و ماشین وارد حیY
Nیشود.
اط م
O
خیلی سریع از پشت شمشادها بیرون میآیمDو از الی در
@
سرک میکشم.

درهای حیاط داشت بسته میشد که دونفر از صندلی عقب
ماشین پیاده میشوند و زنی را با دست و دهانی بسته به زور

از ماشین پایین میآورد و در پیش چشم های حیرت زده و
سرگردان من به رویم بسته میشود.
آنقدر از دیدن آن صحنه خشکم زده بود که دیر می جنبم.
به سمت در هجوم میآورم و با تمام توان به آن هول میدهم
اما دیر به خود آمده بودم و درها بسته شده بود.

E
O
عصبی چنگی به موهایم میزنم ،چه کار باید
کالفه و
N
Mدیدن آن صحنه مغزم قفل کرده بود و
میکردم؟ انگار از
A
حیران و سرگردان دور M
خودم میچرخیدم...
E
I
Aدر میزنم تا از آن باال بروم
باید چه غلطی میکردم؟! چنگی به
Y
 Oگم کرده بودم.
 Nرا
اما پاهایم انگار یخ زده بود و دست و پایم
D
پایم سر میخورد.
@
لحظاتی طول میکشد تا مغز منفعلم به کار بیوفتد و موبایلم
را از جیب شلوارم بیرون بکشم و شماره ی صد و ده را بگیرم.

خیلی منتظر نمی مانم و با وصل شدن تماس ،گزارش این
خانه و اهالی بی ناموسش را به پلیس اطالع میدهم.
پس از قطع تماس موبایل را توی جیبم سر میدهم و کالفه و
عصبی از این سو به آن سو میروم و پشت گردنم را مالش
میدهم ،عضالت گردنم انگار قولنج کرده بود.

E
O

N
Mدن پلیس منتظر بمانم ،اگر آن زن ناموس
نمی توانستم تا رسی
A
دن پلیس می ماندم؟
خودم بود هم منتظر رسیM
E
I
جواب “نه” در سرم فریاد میشودAو دست هایم بی اراده از
Y
Nمیله های آهنی در
یادآوری اتفاقی که برای آسو افتاده بود به
O
D
چنگ میشود.
@
اگر آن شب یک نفر فقط یک نفر صدای جیغ های آسو را
شنیده بود و به دادش میرسید حاال زندگی کردن اینقدر
برایش ناممکن نمیشد!

نفس بریده و آسیمه سر از در باال میروم و به سختی خودم
را از باالی حصار در رد میکنم و توی حیاط می پرم.
مچ پایم به خاطر پریدن از ارتفاع و بی احتیاطی و عجله ای
که مغزم را قفل کرده بود ،پیچ میخورد و دردی جانکاه باعث
میشود لبم را محکم زیر دندان بگیرم و صدای ناله ام را خفه
کنم.

E
O

N
ی معطل کنم ،لنگ لنگان خودم را از روی
نمیتوانستم ثانیه ا
M
A
که به ساختمان ویال کشیده میشد،
سنگ ریزه های مسیریM
E
I
جلو بردم.
A
Y
 Nو طرف دیگرش
یک طرف ویال پوشیده از درخت بود
O
D
پارکینگ.
@
صدای جیغ بلند دختری از داخل ساختمان روح از تنم جدا
میکند ،آن شب لعنتی آسو هم اینطور جیغ زده بود و کسی
صدایش را نشنید؟

بی توجه به دردی که مچ پایم را نشانه رفته بود ،از پله ها
سرآسیمه و باال میروم .
پله ها را دو تا یکی پشت سر میگذارم و جلوی در همین که
میخواهم دستم را برای باز کردنش پیش ببرم ،در خودش باز
میشود و مردی میانسال از در بیرون میآید.

E
O

قبل از این که بتواند واکنشی از خودش نشان دهد ،با یک

N
Mمیگیرم و دست دیگرم را روی دهانش
دستم یقه اش را
A
Mعقب میکشم.
میگذارم و او را با خود به
E
I
ده حاال بیشتر به گوش
صدای جیغ های دخترک ترسی
A
Y
N
میرسید و شاهرگم را نشانه رفته بود.
O
D
@با چشم
از میان دندان های کلید شده ام رو به مردکی که
های وق زده نگاهم میکرد می غرم.
_صدات باال بیاد نفست رو میبُرم.

نگاهی به اطرافم میکنم و مردک را به دنبال خودم تا کنار
ستون آجری ایوان خِرکِش میکنم.
خرخره اش را فشار میدهم و احساس میکنم با هر جیغی
که میشنوم یک شریان از تنم پاره میشود.
_شلوارت رو دربیار...

E
O
چشم های درشت شده و وحشت زده نگاهم میکند
مردک با
N
M
شتر میکنم و نفسش به خس خس می افتد.
فشار دستم را بی
A
_درمیاری یا خودم دربیM
.
ارم
E
I
ناچار دست به ربندش میبرد و A
 Yرا دستپاچه از پا در
شلوار
N
میآورد.
O
D
@به ستون
او را به ستون تکیه میدهم و با شلوار خودش محکم
گره میزنم.

با صدای جیغ و داد آدم های داخل به سرعت به عقب
برمیگردم و وارد ساختمان میشوم ،توی این هوای سرد عرق
از شقیقه ام راه گرفته بود و احساس گرمای شدید میکردم.
از میان راهرو سرآسیمه رد میشوم و نگاهم را درون هال به
گردش درمی آورم.

E
O

با دیدن دختری پریشان که میان دو نامرد بی شرف تقال

N
 Mمیکرد و با چنگ و دندان میخواست از
میکرد و خون گریه
A
خون جلوی چشم هایم را میگیرد و
نجابتش محافظت کندM ،
به سمت آنها حمله میکنمE .
I
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_دارین چه گوهی میخورین مرتیکه ی بNی ناموس...
O
D
قبل از این
هر دو با دیدنم دست از سر دخترک برمیدارند و@
که از بهت دیدن من بیرون بیایند ،مشتم حواله ی صورت آن
مردی میشود که چشم های پف و آلود وق زده و سبیل های

از بناگوش در رفته اش شک به دلم می اندازد که این نامرد
پست فطرت باید همان کریم لونگی معروف باشد.
خون با شدت از بینی اش بیرون میپرد و نقش زمین میشود.
حال زار و صورت اشک آلود و لب پاره شده و لباس های جر
خورده ی این دختر مرا تا مرز جنون میکشاند ،طوری با چشم

E
O

اشک بار من راه نگاه میکرد انگار فرشته نجاتش را یافته بود و

N
چشم هایم نقش میبندد.
تصویر آسو جلوی
M
A
Mی که از درد باز شده بود و نعره
لگدی نثار فک بی قاعده
E
I
میزد کردم.
A
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N
_میکشمت دیوث بی شرافت...
O
D
@با چاقوی
آن یکی که جوانتر به نظر میرسید از پشت میخواهد
توی دستش به سمتم حمله کند که با جیغ دخترک به خودم
می آیم و به عقب میچرخم و یک لگد هم نصیب او میشود و
روی سور و ساط عیش و نوششان می افتد و زغال های درون

منقل روی سر و صورتش پخش میشود و فریادش دیوار های
خانه را تکان میدهد.
دخترک ترسید خودش را از روی زمین جمع میکند و پا به
فرار میگذارد و من به عقب برمیگردم ،مرد روی سرامیک
های کف هال خودش را از ترس عقب عقب میکشد.

E
O

با یک گام به او میرسم و یقه اش را میان مشت هایم میگیرم

N
فشار میدهم.
و خرخره اش را
M
A
_تو کریم لونگی هستیM
درسته؟
IE

A
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از بی نفسی دهان گشادش باز و بسته میشود و چشم های

N
O

رگ زده و کثیفش بیرون زده بود ،سری به نفی تکان میدهد

D
و مشت دیگری زیر چشمش میزنم و نعره میزند@.
_آره ...خود دیوثشی...

عرق از شقیقه هایم راه میگیرد وقتی فشار مشت هایم بی
اراده بیشتر و بیشتر میشود و چشم های سرخ و کدر مرد

بیشتر بیرون زده میشود ،من جز تصویر زجه ها و جیغ های
از سر درد آسو چیزی انگار نمیبینم و با هر جیغی که در سرم
اکو میشود ،پشت سر هم مشت میکوبم.
_زمین رو از وجودت پاک میکنم بی شرف رذل ...مادرت رو
به عزا میشونم بی ناموس قرمساق...

E
O

سبیل های پر پشتش آغشته به خون میشود و فریادش با هر

N
یرود.
مشت من به هوا م
M
A
 Mمادر...
_زنده ات نمیذارم بی پدر
E
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A

ناگهان سوزشی عمیق ،دردی شدید و جانکاه پشت گردنم

Y
N

O
D

حس میکنم و مشتی که باال رفته بود تا با قدرت بیشتری

@

روی صورت کریم لنگی پایین بیاید از حال میرود و جوشش
و گرمای خون را روی گردنم حس میکنم.
چشم هایم سیاهی میرود و در ظلمات فرو میروم.

روی صندلی های فلزی پشت درهای بسته ی آی سی یو سر
روی سینه ی خاله مرجان گذاشته بودم و بی صدا اشک هایم
را روی پر چادرش خالی میکردم.
درست دو ساعت بعد از رفتن شاهرخ از بیمارستان با بابا تماس
گرفته بودند و خبر زخمی شدن شاهرخ را به او داده بودند.

E
O

بابا درست وقتی داشتم از نگرانی شماره ی موبایل خاموش

N
برای چندمین بار میگرفتم به دنبالم آمده
شده ی شاهرخ را
M
A
بود.
M
E
I
Aی از این اتاق ها دارد با
هنوز باورم نمیشد شاهرخ توی یک
Y
Nاینجا داشتم جان
مرگ دست و پنجه نرم میکند و من
O
میدادم ،حق ندارد کم بیاورد ،حق ندارد دستمD
رها کند و این
@
حق را به خودم میدادم سرش داد بزنم که اینطور قرار بود

مراقب خودت باشی؟ قول دادی زود برگردی! بدقول نبودی
پسرعمو ...بدقول نبودی تو ،عزیزم ...

اگر اجازه میدادند ببینمش حتما میگفتم نامردی بلد نبودی
مرد من؟
اگر اجازه میدادند ببینمش میگفتم :تو هم میخواهی اذیتم
کنی؟ تو هم قرار است زخمی ناکار روی دلم بکاری؟ تو هم
قرار است من را با یک عذاب وجدان سنگین تر رها کنی...

E
O

سرم را از روی سینه ی خاله مرجان برمیدارم تا دیگر خفه

N
داشتند مرا به جنون میرساندند ..نه ...او قرار
شوند افکاری که
M
A
 Mبود برمیگردد ،قول مردانه داده
نبود رهایم کند! قول داده
بود ...خیلی زود برگرددE .
I
A
Y
Nاورم وقتی او داشت
حق نداشتم گریه کنم ،حق نداشتم کم بی
O
Dیجنگید.
در یکی از همین اتاق ها با سایه ی شوم مرگ م
@
حق نداشتم به فکرهای سمی توی سرم اجازه جوالن بدهم.
او هم حق نداشت کم بیاورد.

زن عمو مرضیه هم روی صندلی دیگری کمی دورتر نشسته
بود و زیر لب ذکر میگفت و اشک میریخت.
عمو و بابا کمی دورتر ایستاده بودند و آرام با مامور پلیس
صحبت میکردند.
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N

M
A

با خروج دکتری از بخش پاهایم جان میگیرند برای شنیدن

M

یک خبر خوش ،بلند میشوم و به سمتش میروم .خاله

E
I
مرجان هم زیر بازویم را میگیردA.
_آقای دکتر...

Y
N

O
D

@

دکتر نگاهی به من میکند و میایستد .بابا و عمو و زن عمو
مرضیه هم دورم را فورا پر میکنند.
_چطوره آقای دکتر؟

این را عمو میپرسد و دکتر نگاهش را امیدوارانه بین ما
میگرداند.
_شرایطش در حال حاضر نرماله ،عالئم حیاطیش تغییر
نکرده ،جای امیدواری هست .ضربه جای حساسی خورده شده
اما امیدواریم تا چهل و هشت ساعت آینده سطح هوشیاریش

E
باال برهO .

N
Mیکند و دیگر اجازه نمیدهد سوال دیگری
جمله اش را تمام م
A
Mمیکند و از کنارمان میگذرد.
پرسیده شود ،راهش را کج
E
I
Aاز استرس میلرزید رو به
زن عمو مرضیه دست هایش را که
Y
N
آسمان گرفت.
O
D
_خدایا بچه ام رو از تو میخوام...
@

به سمت دکتر قدم تند میکنم و با التماس صدایش میکنم.
_آقای دکتر.

برمیگردد و من با چشمهایی که دیگر سیاهی میرود و هر
لحظه امکان دارد با سر به زمین برخورد کنم ،جلوتر میروم.
_اجازه بدید ببینمش ،خواهش میکنم...
دکتر مستأصل نگاهم میکند ،انگار از دیدن رنگ و روی پریده
ام دلش به رحم می آید.

E
 Oمیگم راهنمایی تون کنه ،فقط چند لحظه ،آی
_به پرستار
N
 Mنیست.
سی یو جای مالقات
A
M
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Y
N
هر کار میکنم لبهای خشکم به تشکر بازOنمیشود ،بغض
D
@را درون
اجازهی لب باز کردن نمیدهد ،اما تمام قدردانی ام
چشم هایم میریزم و از پشت حریر اشکی که مردمک چشم
هایم را میلرزاند ،تشکری تقدیمش میکنم.

چند لحظه بعد به کمک پرستاری سفید پوش توی یکی از
اتاق های بخش مراقبتهای ویژه لباس مخصوص آبی رنگی
تن میکنم ،کفش هایم را با یک جفت دمپایی سفید تعویض
میکنم پشت سر پرستار وارد راهرو میشوم.
جلوی در پرستار میایستد و خیره به منی که دارم تالش

E
O

میکنم روی پاهایم محکم بایستم میگوید:

N
ن بخش بیمارهای دیگه ای هم هست ،کم
_بفرمایید ،توی ای
M
A
مالقات بده ،خیلی زود بیاید بیرون ،زیاد
پیش میاد دکتر اجازه M
E
I
هفده.
وقت نداری عزیزم ،تخت شماره
A
Y
دست و پایم یاریم نمیکند ،نوک انگشتNهایم یخ زده بود اما
O
حاال وقت زمین خوردن نبود ،حاال که او زمینD
خورده بود من
@

باید روی پا می ایستادم.

وارد بخش بزرگی میشوم که چندین تخت با فاصله تقریبا
دومتری از هم گذاشته شده بود و کنار هر تخت دستگاهای
خاصی وجود داشت .
نگاهم روی تخت ها دو دو میزند و با هر قدمی که برمیدارم
ضربان قلبم باال میرود و پاهایم سخت یاریم میکند.

E
O

کنار تخت شماره هفده که میرسم ،قطره ای اشک از چشمم

N
دستم بند میله ی سرد تخت میشود تا از
سقوط میکند،
M
A
ماسک اکسیژن روی دهانش بود.
افتادنم جلوگیری کنمM .
E
I
انگار که آن آتل دور گردنش بهAدور گردن من هم فشار
Y
N
میآورد که راه نفسم را بند آورده بود.
O
چشمهایش بسته بود و سنگین نفس میکشیدD.
@
چند بار پلک میزنم تا این اشک های مزاحم دست از سرم
بردارند و بتوانم یک دل سیر تماشایش کنم.
بغضم را به سختی فرو میدهم و کنار گوشش سر خم میکنم.

_سالم پسر عمو ،خداوکیلی من رو قولت حساب کردم! گفتی
زود برمیگردی دیگه؟
لب زیر دندان میگیرم و بینی ام پر میشود از عطر موهای به
هم ریخته اش .دستم بی اراده موهایش را نوازش میکند ،بدون
ترس ،بدون استرس ،دیگر آن ترس های احمقانه و مزخرفی

E
O

که اجازه ی لمسشان را به من نمیداد ،وجود نداشت.

N
قولم هستم شاهرخ خان ،من زنونه روی قولی
_ولی من روی
M
A
مردونه به قولت عمل کن! اون شب
که دادم می مونم ،تو همM
E
I
ی افتاد قوی بمونم و از پا
زیر بارون ازم قول گرفتی هر اتفاق
A
Y
نیوفتم...
N
O
سرم را به پیشانیش میچسبانم و صدای تپشD
های قلبش از
@
دستگاه شنیده میشد ،دم گوشش آرام پچ میزنم.

_قوی بودن برای هر آدمی یه مفهوم و میزانی داره ،من توی
این لحظه به آخرین حد قوی بودن خودم رسیدم شاهرخ ،بلند

شو ببین چقدر قوی شدم که اجازه نمیدم اشک دیدم رو تار
کنه ،اجازه نمیدم افکار منفی به سراغم بیاد ،فکرم به
نداشتنت قد نمیده عزیزم ،دیگه از هیچی نمیترسم ،بیشتر
از این از من نخواه لطفا...
لب هایم را روی شقیقه اش میگذارم ،همان جایی که چند تار

E
O

سفید توی موهایش خودنمایی میکرد.

N
صبرت خیلی امتحان کردم ،اما تو منو امتحان
_من تو رو با
M
A
نکن شاهرخ ...بی تو بودن رو بلد
نکن ،اینجوری امتحانمM
E
I
 Aبودن ،زندگی چه شکلیه!
نیستم ،از بچگی یاد نگرفتم بدون تو
Nیخوام ...صدام رو
 Yنم
چه رنگیه؟ مدل زندگی بدون تو رو
O
میشنوی؟
D
@
ته ریش چند روزه اش رو لمس میکنم ،حسرت این که یک

بار توی بیداری توی چشمهایش زل بزنم و لمسش کنم روی
دلم نخواهد ماند ،مطمئنم یک روز بی محابا این کار را خواهم
کرد .

_من نازک نارنجی نبودم شاهرخ ،اونقدر توی زندگیم عذاب
کشیدم که پوست کلفت شدم ،اما ...دلم میخواد برای تو نازک
نارنجی باشم ،خودم رو لوس کنم و عین یه بچه ی زر زرو
گریه کنم ،چون تو هوام رو داری ،چون از وقتی یادم میاد
بدعادتم کردی به حضورت ،به حمایتت ،به مهربونیت ،هوای

E
O

دل نازک نارنجیت رو دوباره داشته باش و بلند شو...

N

نگاهم سمت مانیتور که ضربان قلبش را با خطوطی شکسته

M
A

نشان میداد ،چرخید.

M

E
I
پاشو خواهش میکنم از این
_تو که اینقدر سنگ دل نبودی؟
A
Y
تخت لعنتی دل بکن...
N
O
وقتی از آی سی یو بیرون میآیم ،مامورین نیD
روی انتظامی
@
هنوز توی راهرو بودند .بابا صادق چشمش که به من افتاد،

جلو میآید.

نمیدانم چقدر رنگ و رویم پریده است که نگاه بابا نگران و
ترسیده رویم چرخ میخورد.
_حالت خوبه بابا؟ میخوای بری خونه یه کم استراحت کنی؟
سر تکان میدهم ،این تنها چیزی بود که در این لحظه
نمیخواستم .خاله مرجان زیر بازویم را میگیرد.

E
_آسو جانOمادر ،بیا بریم خونه از دیشب چشم رو هم نذاشتی،
N
Mعزیزم ،بریم یه کم استراحت کن دوباره
رنگ به رو نداری
A
M
میایم.
E
I
A
ی بیوفته بهت خبر میدم.
_آره بابا جون ،من اینجام هر اتفاق
Y
N
_من خوبم.
O
D
@گر اصرار
نگاه پر از استیصالی بین هم رد و بدل میکنند و دی

به رفتنم نمیکنند.
جای خالی زن عمو مرضیه نگرانم میکند ،به سمت خاله سر
میچرخانم.

_زن عمو مرضیه و عمو کجا رفتن؟
_مرتضی زن عموت رو برد فشارش رو بگیره ،یه کم ناخوش
احوال بود.
یکی از مأموران انتظامی که جوان تر به نظر میرسید ،جلو
میآید و رو به من با احترام سالم میکند.

E
O
خانوم صبوری ،ببخشید بدموقع مزاحم میشم ،اگر
_سالم
N
Mلحظه وقتتون رو بگیرم.
امکانش هست چند
A
M
.
د
_خواهش میکنم ،بفرمایی
E
I
Yاتاق ،چند سوال کوتاه
Aن
_میشه با من تشریف بیارید توی ای
N
دارم.
O
D
@ حرکت
سری تکان میدهم و سعی میکنم به پاهای بی رمقم
دهم و به سمت همان اتاقی که اشاره کرده بود بروم.
او هم پشت سرم میآید ،وارد اتاق که میشوم صندلی کنار
تخت را برایم جلو میگذارد.

_بنشینید خواهش میکنم.
بیماری در این اتاق نبود ،هر چهار تخت آن خالی بود .چقدر
خوب میشد اگر همه ی اتاق هایش خالی از بیمار بودند.
دیگر کسی از نگران سالمتی عزیزانش پشت درهای بسته ی
اتاق ها پر پر نمیزد.

E
 Oمینشینم ،او هم تکیه به تخت دست هایش را
روی صندلی
N
M
در هم گره میزند.
A
M
شب کجا بودن؟ به شما چیزی
ی
د
_شما میدونید همسرتون
E
I
A
نگفتن؟
Y
N
_میدونم.
O
D
@دانم باید
سکوت میکند و نگاه سوالیش را به من میدوزد .نمی
از کجا شروع کنم ،اما ظاهراً شاهرخ همه چیز را به عهدهی
خودم گذاشته بود.

این هم یکی دیگه از درس هایی بود که باید به من میداد؟
که تنها رو به روی مرد غریبه ای بنشینم و از شکایت کردن
علیه متجاوزین هیچ ابایی نداشته باشم!
_مدتی پیش به من تجاوز شده بود ،همسر من به خاطر
شکایت از اون آدم ها رفته بود ،میخواست اول مطمئن بشه

E
O

بعد پلیس رو در جریان بذاره.

N
مأمور باال می رود و میفهمم تمام سعیش را
ابروهای پر پشت
M
A
میکند تا بهت نگاهش راMاز من بپوشاند.
E
I
_اون آدمها رو میشناختین؟
A
Y
_نه زیاد ،یکی از اون آدم ها راننده N
 Oبود که نزدیک
تاکسی
خونمون بود ،بهش میگفتن کریم لنگیD ...
@
_کریم صحرایی ،معروف به کریم لنگی.
_اون آدم درست هشت ماه پیش همراه دو نفر از دوستانش
به من تجاوز کردن.

دیگر نمیتواند آرامش خود را حفظ کند ،تکیه از تخت خالی
پشت سرش میگیرد ،نگاهش را از منی که دیگر از گفتن
حقایق چندان معذب نمیشوم ،میگیرد.
کالفه لب هایش رو توی دهانش میبرد و میان موهایش پنجه
میکشد.

E
O

_متأسفم ...اگر راحت نیستید میتونم از همکار خانوم

N
درخواست کنم تا...
M
A

M

نگاهم را به موزاییک های کف اتاق میدوزم ،من برای اتفاقی

E
I
 Aنمیشدم ،این من نبودم
که در آن دخیل نبودم خجالت زده
Y
Nید معذب میشدم،
که باید شرمنده باشم ،این من نبودم که با
O
 Dبودن و زن
این جا انسانیت مفهوم پیچیده ای نداشت .مرد
@

بودن تفاوتی در نوع بینش انسانیت ایجاد نمیکرد .
_من مشکلی با این موضوع ندارم.

مردی که نام او را از روی یونیفرم سبز رنگش سروان عباسی
خوانده بودم ،دستی به ریش نسبتاً بلندش میکشد تا به
خودش مسلط شود.
_پس همسرتون به همین خاطر دنبالشون بودن؟ چرا شکایت
نکردین؟ چرا گذاشتین تا االن که اثبات کردنش سخت میشه؟

E
O

سردردی که از بی خوابی به سراغم آمده بود ،ابروهایم را به

N
هم نزدیک میکند.
M
A

M

_من حال روحی خوبی نداشتم و آدرسی هم از اون آدمها

E
I
Aشب رفت تا مطمئن بشه
نداشتم ،شاهرخ پیداشون کرد ،اون
Y
N
و کار شکایت رو دنبال کنه.
O
D
متفکر سری تکان میدهد.
@
_ظاهراً وقتی از موبایل همسرتون با ما تماس گرفته میشه،
ایشون گزارش یک آدمربایی و خانه ی فساد رو به همکاران
ما میدن ،اما وقتی رسیدیم و آدم های توی اون خونه رو

دستگیر کردیم ،اون آدم ها علیه همسر شما شاکی بودن که
همسر شما بدون اجازه وارد خونشون شده و قصد دزدی
داشتن!
_آدم ربایی؟ یعنی ...یعنی یک نفر دیگه مثل من...
سری تکان میدهد .

E
O
نشونی پیدا نکردیم .توی اون خونه سه مرد دستگیر
_ما هیچ
N
M
شما به خاطر دزدی شکایت کردن و اما تماس
شد که از همسر
A
 Mشک و شبه ایجاد کرده ،تا زمانی
همسر شما با مرکز برای ما
E
I
Aم کاری از پیش ببریم ،اما
که خودشون به هوش نیان نمیتونی
Y
Nکنه .
شاید توضیحات شما به حل پرونده کمک
O
D
_همسر من دزد نیست.
@
_حدس این که همسر شما این کاره نیست برای ما سخت
نبود ،با سوابقی که از آقای شاهرخ صبوری نیروی زبده ی
آتش نشانی گرفتیم ،مطمئن شدیم تماسش به پلیس بی دلیل

نبوده ،همینطور که گفته های شما با سوابق آقای کریم
صحرایی همخوانی داره ،ایشون توی کالنتری به جرم آزار و
اذیت مسافرین خانم پرونده دارن.
این خوب بود که پرونده داشت و اثبات تجاوز کار زیاد سختی
نبود.

E
O

_شما علیه آقای کریم صحرایی یا همون کریم لنگی شکایتی
دارین؟
_بله.

N

M
A

M

E
I
A

_مدرکی هم برای اثباتش وجود داره؟ مثال شاهد ،گواهی

Y
N

پزشکی یا هر چیزی که به شما کمک کنه.
O
D

@

داشتن شاهد که برای اثبات جرم تجاوز مسخره به نظر
میرسید.
_گواهی پزشکی قانونی ،گواهی روانپزشکی همه ی اینها
موجوده.

نگاهی به ساعتش میکند و بعد بدون این که به صورت من
نگاه دیگری بیندازد به سمت در میرود.
_خوبه ،پس شما در اسرع وقت باید بیاید کالنتری برای
تنظیم شکایتتون ،تا زمانی که همسرتون به هوش بیان و گفته
هاشون تایید بشه.

E
O

پلک های خسته ام که تکان میخورد ،چهره ی شاهرخ با

N
ماسک اکسیژن وMخوابیده روی تخت بیمارستان پشت پلک
A
Mچشم باز میکنم و خودم را روی
هایم نقش میبندد و فورا
E
I
کنم ،نگاه نگرانم را به ساعت
تخت اتاق خواب پدری پیدا می
A
Y
عصر گذشته بود.
روی پا تختی میدوزم ،ساعت از هفت
N
O
از چهل و هشت ساعتی که دکتر ایزدی گفته D
بود ،فقط هشت
@
ساعت دیگر مانده بود.

به اصرار خاله مرجان چند ساعتی برای استراحت به خانه آمده
بودم اما تمام این چند ساعت در خواب و بیداری و استرس
وضعیت شاهرخ استراحت معنای واقعی خود را پیدا نمیکرد.
پتو را کنار میزنم و از تخت پایین می آیم ،در را که باز
میکنم ،خاله مرجان سینی چای را کنار عمه گالب میگذرد.

E
O

انگار وقتی من خواب بودم آمده بود.

N
Mعمه گالب را به این سو میچرخاند.
سنگینی نگاهم سر
A
 Mاشک برق میزد و دست لرزانش
مردمک آبی چشمهایش از
E
I
را به سمتم دراز کرد.
A
Y
N
_بیا اینجا نور چشمم.
O
D
@سر روی
جلوتر میروم ،موهایم را پشت گوشم سُر میدهم و
دامنش میگذارم.
_عمه شاهرخ...

بغض اجازه نمیدهد حرف بزنم و او دستش را نرم روی موهایم
میکشید ،تنش عطر بابونه میداد.
_قربون دلت برم مادر ،توکلت به خدا باشه ،طوری نمیشه
عزیز دلم من دلم روشنه.
بوسه اش روی موهایم آرامش را به جانم تزریق میکند.

E
O
بزرگه مادرجون ،اگه دردی میده ،درمونش هم میده،
_خدا
N
 Mدرگاهش.
نبینم ناامید بشی از
A
MدنEیک “ قربونت برم مادر” یک “
انگار احتیاج داشتم به شنی
I
A
روشنه” و یادآوری این که “
طوری نمیشه عزیز دلم من دلم
Y
N
ده”
ی
خدا بزرگه اگه دردی میده درمونش هم م
O
D
@یادآوری
که بعد از آن آرام شود این دل ناآرام و بی قرار ،که با
لطف خدا دستم را بگیرد و بلندم کند ،پای سجاده ی مامان
مریم بنشاندم و خودش چادر نماز سفید مامان را روی سرم
بیندازد و اتاق را ترک کند.

من بمانم و خدایی که مدت ها بود صدایش نکرده بودم! من
بمانم و خدایی که یک دنیا حرف و گالیه بشنود و سکوتش را
با صدای اهلل اکبر از گلدسته های مسجد محل بشکند و قطره
های اشک را برای غسل دادن این تن خسته و کوفته روی
صورتم روان کند.

E
O

من بمانم و خدایی که قهر و ناز بنده های غصه دارش را با

N

محبت نادیده میگرفت و نور امید را به دلشان روانه میکرد.

M
A

M
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E
I
A

Y
 Nصبح برای تنظیم
از پله های کالنتری پایین میآیم ،امروز
O
شکایت به کالنتری آمده بودم و روال کارهای D
اداری اش را با
@
کمک سروان عباسی انجام داده بودم .سروان عباسی وقتی

پرونده پزشکی قانونی را ورق میزد مدام با افسوس سر تکان
میداد و لب میجوید .گفته بود این پرونده را خودش پیگیری
میکند و اگر نیاز بود با من تماس خواهد گرفت.

صبح بابا من را تا کالنتری رسانده بود ،میخواست همراهم
باشد ،اما من اجازه ندادم ،قصد داشتم به تنهایی پروندهی
شکایتم را دنبال کنم.
این راهی بود پر از سنگالخ که باید خودم به تنهایی از آن
عبور میکردم.

E
O

از همین جا باید شروع میکردم و

N

M
A

با نگاه های عجیب و غریب مردان و زنانی که هر کدام با

M

شنیدن آنچه به من گذشته بود برای خودش یک داستان در

E
I
 Aو من از دریچه نگاهشان
تاریک خانه ی افکارشان رقم میزند
Y
N
حسش میکردم.
O
D
@تفاوتی از
بعضی با سوضن ،بعضی با ترحم و بعضی دیگر با بی
کنارم میگذشتند.

ماشین شاهرخ را حوالی همان خانه ی ویالیی که شاهرخ در
آن ضربه خورده بود ،پیدا کرده بودند اما فعال تا تکمیل پرونده
و کارهای اداری آن باید در پارکینگ آگاهی می ماند.
سروان عباسی میگفت هنوز اتهام دزدی که آنها به شاهرخ
زده اند مجهول مانده است و برای اثباتش منتظر به هوش

E
O

آمدن شاهرخ می مانند تا بفهمند آن شب چه اتفاقی افتاده

N

بود که منتظر رسیدن پلیس نمانده بود و از دیوار باال رفته

M
A

بود ،اما به جریان شکایت من رسیدگی خواهد کرد.

M

E
I
 Aی ویالیی یک کیف زنانه
سروان عباسی میگفت توی آن خانه
Nف میگردند .حدس
Yکی
پیدا کرده اند و دارند به دنبال صاحب
O
Dی از شاهرخ
میزد اگر صاحب کیف پیدا شود قطعاً اتهام دزد
@
برداشته خواهد شد.

موبایلم را از کیفم بیرون میآورم تا با بابا تماس بگیرم دنبالم
بیاید اما قبل از لمس آیکون سبز رنگ انگشتم در هوا معلق
می ماند.

تا کی میخواستم خودم را در روابط اجتماعی محدود کنم و
وابسته به دیگران باشم؟ اگر یک روز بابا یا شاهرخ نتوانند
نقش راننده را برای من ایفا کنند باید چطور خودم را به خانه
میرساندم؟
از در کالنتری بیرون آمده بودم ،دیگر مثل قبل از تنهایی

E
O

بیرون آمدن از خانه ترسی نداشتم.

N
Mدستم را برای یک تاکسی زرد رنگ بلند
در یک تصمیم آنی
A
 Mپیش پایم ترمز میکند.
میکنم و چند لحظه بعد او
E
I
رم و حتی به ریتم ضربان
لرزش دست هایم را نادیده میگی
A
Y
N
نمیکنم.
قلبی که کم کم باال میرفت هم توجهی
O
D
@ صندلی
دستگیره ی در عقب را به سمت باال میکشم و روی
جای میگیرم.
راننده پسر جوانیست که بعد از بستن در به حرف میآید.
_کجا باید برم.

نفس لرزانم را بیرون فوت میکنم.
_بیمارستان امام.
سری تکان میدهد و ماشین حرکت میکند ،استرس باعث
میشود مدام به آینه نگاه کنم ،نوک انگشت های یخ زده ام را
فشار میدادم.

E
 Oآشفتگی ام را متوجه نشود ،شیشه ی ماشین را
برای این که
N
M
نگاهم را به خیابان های شلوغ و پیاده رو های
پایین میدهم و
A
پر ازدحام میدهم ،باد M
سرد به صورتم میخورد و انگار افکار
E
I
تکاپو می افتند.
پریشانم کم کم یخ میزنند و از
A
Y
N
روژان روی صفحه
موبایل توی دستم زنگ میخورد و نام
O
D
خودنمایی میکند.
@
نفس عمیقی از میگیرم و تماس را وصل میکنم.
_سالم.
_سالم آسو خوبی؟ شاهرخ خوبه؟

_ممنون ،شاهرخ هم همونطور هنوز تغییری نکرده.
_صدای چیه؟ بیرونی؟
شیشه را کمی باال میدهم تا بهتر صدایم را بشنود.
_آره ،االن دارم میرم بیمارستان.
_زنگ زدم ببینم جواب آزمایش خودت رو گرفتی یا نه؟

E
O

_نگرفتم.

N

M
A

_میدونستم حتما یادت رفته با این اوضاع که پیش اومده

M

E
I
A

برات ،میخوای من برم برات بگیرم.
_یادم نرفته ،خودم نرفتم بگیرم.
_چرا؟

Y
N

O
D

@

ماشین پشت چراغ قرمز توقف میکند و کودکی تقریباً یک
ساله از ماشین بغلی برایم دست تکان میدهد .لبخند تلخی

به رویش میزنم ،او که معنی واقعی لبخند آدم ها را
نمیفهمید ،همه را از سر ذوق میپنداشت.
_جواب اون آزمایش هر چی که باشه ،برای شنیدنش به
حضور شاهرخ نیاز دارم.
چه جواب مثبت باشد و چه منفی حضور او در آن زمان برایم

E
O

اهمیت داشت .

N

M
A

_انشااهلل شاهرخ هم زودتر به هوش میاد ،من عصری میام

M

مالقات کاری با من نداری عزیزم؟
_انشاهلل ،خداحافظ.

E
I
A

Y
N

O
D

ماشین همزمان با قطع تماس حرکت میکند و من حس

@

میکنم دیگر از آن ترس و استرس دقایقی پیش خبری نبود،
رفتن به دل ترس ها سخت نبود اگر دوباره بلند شدن را
آموخته باشی.

کرایه را قبل از ایستادن ماشین جلوی در ورودی بیمارستان
حساب میکنم و ماشین که توقف میکند با تشکر کوتاهی
پیاده میشوم.
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E
O

از در اورژانس که نزدیکتر بود وارد میشوم ،رفت و آمد بخش

N
شتر از بخش های دیگر بود.
اورژانس همیشه بی
M
A
Mپای تا زانو گچ گرفته عصا زنان از
پسرکی ده دوازده ساله با
E
I
کنارم گذشت و صدای جر و بحثAپدر و مادرش توجهم را به
Y
N
خود جلب کرد.
O
D
افتاده بود
مرد ،همسرش را مقصر اتفاقی که برای پسرشان@
میدانست و او را سرزنش میکرد که “ تو اجازه دادی بره توی
کوچه با دوستاش فوتبال بازی کنه و این بال سرش بیاد! صد

بار گفتم به جای این کارا بگو یا دل ببنده به درسش یا بیاد
دم دست خودم کار یاد بگیره”
یاد روزی می افتم که شاهرخ هم مثل همین پسرک توی
فوتبال پایش پیچ خورده بود و در رفته بود و آن زمان آقاجان
پایش را جا انداخته بود و شاهرخ با آن همه دردی که داشت

E
O

تحمل میکرد گریه نمیکرد و این من بودم که اشکم درآمده

N

بود و همه از گریه کردن من خنده شأن گرفته بود حتی

M
A

شاهرخ که از درد به خود میپیچید خندید ،خنده ای پر از

M

درد که فراموش کردنی نبودE.
I
A

Y
N

از کنار ایستگاه پرستاری داشتم رد میشدم که صدای یک زن
قدم هایم را کند میکند.

O
D

@

_ببخشید اون آقایی که چاقو خورده و رفته بود توی کما
حالش چطوره؟
زن پشت به من ایستاده بود و پرستار را اما میدیدم.

_آقای شاهرخ صبوری رو میگین؟
پرستار حین چک کردن لیست توی دستش جوابش را
میدهد.
_هنوز توی کماس.
_کی به هوش میاد؟

E
O

N

صدای زن نگران بود و هر چه فکر میکردم نمیتوانستم از روی

M
A

صدایش بشناسمش.

M
خاروندن نداشت ،از پشت کانتر
پرستار که انگار وقت سر E
I
A
گذشت.
Y
N
_من چه میدونم خانوم ،شاید یه ساعت دیO
گهDشاید یه سال
@
دیگه مشخص نیست...
بغض به گلویم فشار میآورد ،اگر زمان زیادی شاهرخ در کما
بماند چه!

دخترک غریبه به عقب برمیگردد و من میتوانم چهره اش را
ببینم ،جوان بود و زیبا و در عین حال اندوهگین.
کمی طول میکشد تا چهره اش را به یاد بیاورم ،دیروز هم
جلوی در ای سی یو دیده بودمش.
درک نمیکردم این غریبه از کجا شاهرخ را میشناخت که

E
O

اینطور نگران حالش بود!

N

M
A

چه ارتباطی میتوانست با شاهرخ داشته باشد؟ چرا من او را
نمیشناختم؟

M

E
I
A

کیفش را روی شانه جا به جا میکند راه خروج را پیش
میگیرد.

Y
N

O
D

نگاهم روی کیف چرم مشکی رنگش دو دو میزند@.
از در خروجی بیرون میرود و من تازه به خود می آیم و به
دنبالش میدوم.
روی پله ی آخر که میبینمش صدایش میکنم.

_خانوم؟ یه لحظه صبر کنید.
متعجب به عقب برگشت ،من را که میبیند ،هول میکند و
نگاهش را می دزدد.
_بله؟ با من بودید؟
پله ها را پایین میروم و یک پله باال تر از او میایستم.

E
O

N

_چه کیف قشنگی دارین ،میشه بگید از کجا گرفتین؟

M
بهت و خیرگی اش راAنمیتواند پنهان کند ،مطمئن بودم من
M
را میشناسد.
E
I
A
Y
_از ...از پاساژ مهرگان ...
N
O
چشم هایش بلد
کمی جا خورده بود و با لکنت حرف میزدD .
@
نبود پنهان کاری کنند.
_تازه گرفتین؟ اگه برم میتونم مدلش رو پیدا کنم؟
_آره ،دیروز گرفتم ،با اجازه تون...

به عقب برمیگردد و آخرین پله را هم پایین میرود.
_شما همسر من رو از کجا میشناسی؟
کمی طول میکشد تا دوباره به عقب برگردد و نگاهم کند،
فهمیده بود گیر افتاده است .وقتی با پریشانی نگاهم میکند
متوجه میشوم اصال دروغ گوی قهاری نیست.

E
O
شما کیه ،اشتباه گرفتین خانوم.
_همسر
N
M
پرستار حالش رو میپرسیدین.
_دیدم داشتین از A
M
خانوم.
_گفتم که اشتباه گرفتین E
I
A
پله های باقی مانده را پایین میروم وYرو به رویش میایستم.
N
O
تجاوز ،با تمام
این هم یک زن بود ،شبیه خودم .یک قربانیD
@
وجود پنهان کاریش را درک میکردم.
_حداقل کمکی که میتونی بهش بکنی اینه که از اتهام دزدی
مُبراش کنید.

دخترک شرمنده نگاهش را پایین انداخت ،حدس میزدم از
چه می ترسید .ترسش از نوع ترس های خودم بود ،شاید خدا
من را در این شرایط قرار داده بود تا بهتر بتوانم این دختر را
درک کنم.
دستم را روی شانه اش میگذارم و نرم فشار میدهم ،سرش را

E
O

با تأخیر باال میآورد .تیله های مشکی رنگش از اشک برق

N

میزد ،چهره ی ظریف و نازی داشت .مطمئنا شب های

M
A

سختی را پشت سر گذاشته بود که زیر چشم هایش کمی گود

M

رفته بود.

E
I
A

_ اون شب اتفاقی برات افتاد؟

Y
N
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خیره خیره نگاهم میکند ،انگار داشت به اتفاقی که آن شب
برایش افتاده بود می اندیشید.

@

جانم به لب میرسد تا باالخره به حرف میآید و نفسم از
شنیدن جمله اش رها میشود.

_اگه ...اگه شوهر شما به موقع نمی رسید...
صورتش را از وحشت اتفاقی که میتوانست برایش بیوفتد با
دست میپوشاند و هق هقش بغض را در گلوی من مینشاند.
دستم را دور شانه اش حلقه میکنم و او را به آغوشم دعوت
میکنم.

E
...O
_ عزیز دلم
N

M
A

چند نفری که از کنارمان میگذرند با تعجب نگاه میکنند .

M
حرکت میدهم.
دستم را پشتش نوازش وار E
I
A
Yی نیفتاد.
_آروم باش عزیزم ،خداروشکر که اتفاق
N
O
کمی خودش را کنترل میکند و هق هقش راDفرو میدهد،
@
سرش را با شرمندگی بلند میکند .نگاه نمناکش را به من
میدهد.

_اون آقا به خاطر من روی اون تخت افتاده ،اگه اون شب من
کله شقی نمیکردم و اجازه میدادم دوستم تا خونه برسونتم
اینجوری نمیشد ...
چقدر اما و اگر هایش شبیه خودم بود با این تفاوت که صدای
او را انگار خدا شنیده بود.

E
O

_بیا بریم روی اون نیمکت بشینیم عزیزم.

N

M
A

با من همراه میشود و روی نیمکت محوطه ی سرسبز

بیمارستان قرار میگیردM.

E
I
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_من برم یه چیزی برات بیارم بخوری ،رنگت عین گچ سفید
شده.
_الزم نیست من...

Y
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@

میخواهد مخالفت کند که اجازه نمیدهم ادامه دهد و با گفتن
“زود برمیگردم” تنهایش میگذارم.

به سمت بوفه ای که جلوی ورودی بیمارستان قرار داشت
میروم و یک آب پرتقال خریداری میکنم .
وقتی به عقب برمیگردم با نیمکت خالی مواجه میشوم.
چند قدم جلو تر میروم و نگاهم را توی حیاط بیمارستان به
گردش در میآورم ،انگار دخترک رفته بود.

E
Oاستدالل آدمها را ضعیف میکرد ،حتی اگر گناهی
ترس قدرت
N
Mهم آن زمان تصمیماتی عجوالنه و بی فکر
نکرده باشی ،خودم
A
میگرفتم و بعد وقتی درM
تنهایی به آن ها خوب فکر میکردم،
E
I
پشیمان میشدم.
A
Y
Oگشت.
احتماال دوباره برای پرسیدن حال شاهرخNبرمی
D
@مارستان
آب پرتقال توی دستم را درون کیفم میگذارم وارد بی
میشوم.

ترجیح میدهم به جای سوار شدن در آسانسور از پله ها باال
بروم ،دو طبقه بیشتر نبود و آسانسور بیشتر به درد بیماران
میخورد.
وقتی وارد بخش میشوم ،پرستاری که دیگر من را در این
چند روز شناخته بود لبخند خسته و بی جانی به صورتم

E
میزندO .

N
لبخندی صمیمانه پاسخ میدهم و به سمت
لبخندش را با
M
A
.M
انتهای راهرو قدم برمیدارم
E
I
نشسته بودند ،جلوتر میروم و
بابا و عمو روی صندلی انتظار
A
Y
 Nچشم های سرخ و
نگاهشان که به من می افتد قلبم از دیدن
O
تب دارشان لحظه ای تپیدن را از یاد میبردD .
@
_چیزی شده بابا؟ شاهرخ حالش خوبه؟
بابا بلند میشود و با کف دست صورتش را محکم پاک میکند
تا بغض را فرو دهد.

_خوبه باباجان ،نگران نباش.
آنقدر اتفاق بد از سر گذرانده بودم که باور این کلمات برایم
سخت شده بود.
_عمو...
عمو مرتضی سرش را به دیوار تکیه میدهد و پلک میبندد.

E
O

N

_برگشت ...خدا دوباره بهمون رحم کرد دخترم ...بهش شوک
دادن...

M
A

M
رود و دستم بند دیوار میشود،
لحظه ای کوتاه سرم گیج میE
I
AیYپاهای بی رمقم نگه ام
بابا فورا زیر بازویم را میگیرد و رو
N
میدارد.
O
D
_آسو بابا جون ،خوبه حالش االن خوبه@ ...

یعنی حالش بد شده بود و با شوک برگشته بود؟ خدای من...
حتی فکرش چهارستون تنم را میلرزاند .شاهرخ من برگشته
بود او داشت تمام تالشش را میکرد ،قلب مهربانش دوباره

ریتم گرفته بود ،پس این اشک های مزاحم چه از جانم
میخواستند؟ چرا بغض داشت خفه ام میکرد؟ حاال وقت این
بود تا از ته دل خدا را شکر کنم ،پس چه مرگم شده بود !
شاهرخ هرگز پشت من را خالی نمیکرد...
بابا من را روی صندلی مینشاند و فورا به سمت آبسردکن

E
O

میرود و یک لیوان آب برایم میآورد.

N

M
A

جلوی لب های خشک و لرزانم میگیرد.

M

_بخور بابا جون ،خداروشکر بخیر گذشت ،باید خداروشکر
شکر کنیم.
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_میخوام ببینمش بابا.
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_بذار دکترش که اومد میگم ببینم اجازه میدن@ .
عمو از جا بلند میشود.
_مرضیه و شادی رفتن زیارت شاه عبدالعظیم ،باید برم
دنبالشون ،تو اینجایی صادق؟

بابا سری تکان میدهد.
_برو داداش ،نگران نباش ،خبری شد باهات در تماسم.
دلم برای عمو و زن عمو مرضیه میسوخت ،آنها داغ پسر
بزرگشان را هنوز از یاد نبرده بودند ،این روزها برای آنها سخت
تر از هر زمانی میگذاشت.

E
O
خودتون باشید عمو.
_مراقب
N
دیدن این لحظاتM
Aه یک کابوس دم صبح بود ،کابوسی که
شبی
M
خودت را بیدار کنی اما بی فایده
هر چه دست و پا میزنی تا
E
I
A
بود.
Y
N
آفت نداره.
_چشم دخترم ،نگران نباش بادمجون بم
O
D
بابا به خواهش من رفته بود و اجازهی مالقات از @
دکتر گرفته
بود .دکتری که به واسطه ی آشنایی با یکی از همکاران بابا
رعایت حالمان را میکرد.

لباس های آبی رنگ مخصوص را تن کرده بودم و باز هم وارد
بخش آی سی یو میشوم.
همان بخش و همان تخت شماره هفده.
دلتنگی شبیه دستی که قلبم را در مشت مچاله کرده بود ،به
دلم فشار میآورد.

E
نگاهم رویOصورت غرق در خوابش چرخ میخورد.
N
M
جواب سالم واجبه ها !
_سالم آقا خوبی؟ A
M
رنگش بی شباهت به گچ دیوار
چشم های بسته و صورتی کهE
I
A
نبود.
Y
N
OیDچقدر دلتنگ
_میدونی چقدر دلم برات تنگ شده؟ میدون
شنیدن صداتم؟ نمیدونی که ...تنگ نه این که فکر@
کنی مثل
تنگی پیرهن! نه...تنگ مثل گرفتار شدن یه نهنگ توی تُنگ
بلور ...

موهای بهم ریخته اش روی پیشانیش ریخته بود ،انگشت هایم
را نرم روی آنها میکشم.
_میگن امروز خیلی سخت گذشته برات اما پشتمو خالی
نکردی ،مطمئنم طاقت میاری ،کم نمیاری ،کوهی که من
بهش تکیه کردم محکم تر از این حرفاست ،میدونی امروز

E
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برای منم سخت گذشت ،اما گذشت ...مثل تموم روزهای

N

سختی که گذروندیم و بلند شدیم ،این بار دیگه من کنارتم

M
A

شاهرخ تنها نمیجنگی ...یادمه یه روز گفتی بیرون گود

M

E
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وایسادی نازک نارنجی! چشمات رو باز کن ببین االن وسط
گودم...
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O
حاال برایم حکم
صدای ریتم قلبش که از دستگاه اکو میشدD ،
@
زندگی داشت.
_امروز رفتم کالنتری ،شکایت کردم ،تا آخر این راه و میرم
شاهرخ ،وقتی بلند شدی دیگه با یه دختر ضعیف و زر زرو که
فقط بلده از زمین و زمان شکایت کنه رو به رو نمیشی !

به یاد دخترکی که جلوی بیمارستان فرار کرده بود افتادم.
_راستی داشت یادم میرفت ،اون دختری که نجاتش دادی
رو دیدم ،بهت افتخار میکنم که اجازه ندادی یه نفر دیگه
قربانی بشه ،اون هم مثل من ترسید از گفتن حقیقت...
پرستار از دور به من اشاره میکند که دیگر وقت تمام است و
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من هنوز از دیدنش سیر نشده بودم.

N

M
A

_ببین اینجا نمیذارن دو کلمه با هم حرف بزنیم؟ پاشو بریم

M

خونه که یه دنیا حرف نگفته برات دارم ...زود بیدار شو عزیزم،

E
I
اون خونه رو بدون تو نمیخوامA...
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دسته ی کیفم را توی مشت هایم فشار میدهم ،ترس و

@

استرس عجیبی به سراغم آمده بود و دست و پایم را گم کرده
بودم.
سروان عباسی حین ورق زدن پرونده ی زیر دستش گهگاهی
زیر چشمی به من نگاهی می انداخت.

هر چه میخواستم به خودم وانمود کنم که هیچ اتفاقی قرار
نیست بیوفتد ،بی فایده بود.
از دیروز عصر که سروان عباسی تماس گرفته بود و برای
شناسایی متجاوزین از من خواسته بود به کالنتری بیایم ،تا
همین حاال هزاران بار صحنه های آن شب پیش چشم هایم

E
O

تداعی شده بود.

N
رعشه می افتاد و عرق از تیره ی کمرم راه
هر بار تنم به
M
A
Mرا در ذهنم به چوبه ی دار آویخته
میگرفت .بارها آن آدم ها
E
I
 Aخود سراغ داشتم آنها را
بودم و بارها با تمام خشونتی که در
Y
مجازات کرده بودم.
N
O
 Dلحظه ها را
اینجا بودم با موبایلی که قصد داشتم تک تک این
@
ثبت کنم و با تمام دنیا به اشتراک بگذارم.

به خاطر تمام شبهایی که از کابوس دیدنشان پلک هایم را
نمی بستم و با آب یخ خودم را بیدار نگه می داشتم.

به جای روزهایی که خودم را درون اتاق تاریک حبس کرده
بودم و رویاهای دخترانه ام را زنده به گور میکردم.
به جای پدرم که از وقتی فهمیده بود چه بالیی به سر تک
دخترش آمده بود از شرمندگی چشم در چشمم نمی دوخت
و انگار یک شبه صد سال پیر شده بود.

E
O

به جای شاهرخ که خدا میدانست چه به روزش آمده بود و

N
 Mبود و چقدر دندان بر جگر نهاده بود.
چقدر صبوری کرده
A
 Mکه با ترس و وحشت و انزجار از
به جای تک تک ثانیه های
E
I
گشت.
دست رفته بود و دیگر باز نخواهد
A
Y
N
جرم دختر بودن
و به جای تمام دختران سرزمینم که به
O
D
@ر بود تا
روحشان در یک حصار نامرئی تمام عمر در بند و اسی
مبادا صدای خنده های از ته دلشان دل نامردان بلهوس را
بلرزاند ...

تا مبادا رنگ هایی که برای ناخن شان انتخاب میکنند تا
تیرگی روزگار به دل نازکشان چیره نشود ،چشم مردان نامرد
را به خود خیره نکند.
مبادا یک وقت پیچ و تاب موهای بلندشان به دست و پای
آنانی بپیچد که همچون حیوانات وحشی افسار غرایزشان

E
O

دست خودشان نبود.

N
خانم صبوری؟
_حالتون خوبه
M
A
صدای سروان عباسی M
دست حواس پرت شده ام را میگیرد و
E
I
سر جای خودش مینشاند.
A
Y
با تردیدی که به وضوح میتوانست از N
چهرهOی پر از استرسم
D
ببیند ،سر تکان میدهم.
@
_خوبم.
خودکارش را روی برگه های پیش رویش میگذرد و خیره
نگاهم میکند.

تحمل نگاه عمیقش را روی خودم ندارم ،نگاهم را توی اتاق به
گردش در میآورم.
_اگه فکر میکنید آمادگی ندارید ،میتونم بگم...
اجازه نمیدهم حرفش را تمام کند ،با اطمینان و مصمم تر از
هر زمان دیگر نگاهش میکنم.

E
O
خوبم.
_نه ...من
N
MیAتعلل و با صدای بلند و رسایی سرباز
با این جواب من ،ب
پشت در را صدا میکندM.
E
I
A
_سرباز حسینی؟
Y
N
 Dادای احترام
 Oدر
سرباز قد کوتاهی فورا وارد اتاق میشود ،جلوی
@
میکند.
_بله قربان؟
_بیاریدشون داخل.

سرباز چشم قربانی میگوید و از در بیرون میرود ،انگشت
هایم به دور دسته ی کیف بی زبان فشرده تر میشوند و نفس
عمیقی از هوای اتاق میگیرم.
سرم پایین بود و داشتم با استرسی که به جانم افتاده بود
مقابله میکردم ،صدای پای چند نفر سکوت اتاق را میشکند

E
O

و من حتی جرات باال آوردن سرم را هم ندارم.

N
Mنفس های کشدارم توی اتاق اکو میشود،
حس میکنم صدای
A
دور بند کیف به رعشه افتاده بود و
نگاهم به دستی بود کهM
E
I
قدرت کنترلش از توانم خارج بود.
A
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_خانم صبوری؟
O
D
@ به لرزه
صدای سروان عباسی باعث میشود از دست های
افتاده ام نگاه بگیرم و به سختی سرم را باال بیاورم.
به جای این که جواب سروان عباسی را بدهم ،تمام جسارتم
را در نگاهم جمع میکنم به آن سوی اتاق میکشم.

از روی دمپایی های نیکتای آبی رنگشان میگذرم و به دست
هایی که به وسیله دستبندی فلزی به هم گره خورده بودند
میرسم.
روزهای زیادی این صحنه را با خودم مرور میکردم ،اما واقعیت
به آن هولناکی که همیشه در ذهنم تصور میکردم نبود.

E
O

ذهن آدم انگار در مقابله با ترس ها ناشناخته یک اغراق بی

N
بروز میداد و این خود ما هستیم که به آن
حد و مرز از خود
M
A
Mدهیم و اجازه میدهیم هیوالیی که
تصور ترسناک بال و پر می
E
I
Aهایمان بیشتر تغذیه کند
در سرمان پرورش میدهیم از ترس
Y
و روز به روز بزرگتر و پروار تر شود.
N
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_خودشون هستن؟
@

نگاهم از مرد نفر اول که اندام استخوانی و الغری داشت باال
میرود .صورت استخوانی و سبیل های جوگندمی که به خاطر
دود سیگار انگار به زردی میرفت برایم ناآشنا بود.

تصاویر آن شب شبیه فلش عکاسی در ذهنم روشن و خاموش
میشد.
نگاهم سمت مرد کناری اش میرود ،چشم های کدر و پف
آلود و سیاهش اولین چیزی بود که تکانم میدهد.
کسی که پای ثابت کابوس های شبانه ام بود حاال در روشنایی

E
O

روز رو به رویم ایستاده بود.

N

M
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ترس دیدنشان در کابوس ها سخت تر از واقعیت بود.

M
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این آدم هایی که پیش رویم ایستاده بودند ،آنقدر به نظر
ضعیف و دون پایه و قابل ترحم به نظر میرسیدند که ترسیدن
از آنها خندهدار به نظر میرسید.
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@

ترس درون نگاهشان حس قدرت بیشتری به من القا میکرد.
نفر بعد جوان تر بود ،خنده های کریه ی این مرد گاهی باعث
میشد به تمام مرد های اطرافم بدبین باشم ،لبخندهایشان را
از سر نیاز و غریزه بپندارم .او هم یکی از همان سه نف بود.

_خوب نگاه کنید خانوم صبوری ،اگه چیزی یادتون میاد اصال
نترسید...
به سمت سروان عباسی سر میچرخانم ،نگاهش پر از اطمینان
و آرامش بود .نفسم را بیرون می دهم ،هوای این اتاق آلوده و
سمی بود ،دلم نمیخواست از هوایی استشمام کنم که این

E
O

آدم ها نفس میکشیدند.

_دونفر آخرN...

M
A

M

نگاه سروان عباسی تیز و برنده سمت آنها میرود.

E
I
A

آن دو نفر به تکاپو می افتند.
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_دروغ میگه جناب سروان به جون بچه ام ...

@

دیگر نگاهشان نمیکنم ،موبایلم را در می آورم .اجازه اش را
از سروان عباسی گرفته بودم.
_ما اصال این خانوم رو نمیشناسیم ،چی داری میگی خانوم؟
چرا دروغ میگی؟

دوربین را باز میکنم و پیش چشم های ترسیده و ملتمس آن
دو نفر ،چند عکس از آنها میگیرم.
از پاهایشان ،از برق دستبندی که دور مچ دستشان پیچیده
بود.
سروان عباسی دوباره به سربازی که منتظر دستور ایستاده بود،
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اشاره کرد.
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M
A

_سرباز حسینی این سه نفر مرخصن.

M

E
I
A

آنها با داد و بی داد از اتاق بیرون میروند و من هم حین امضا
کردن برگه هایی که روی میز بود ،از آن پرونده هم عکس

Y
N

O
D

میگیرم و از سروان عباسی تشکر میکنم که میگوید:

@

_هنوز نفر سوم مونده ،با یه بازجویی از این دونفر اون هم
دستگیر میکنیم.

از کالنتری بیرون میآیم و کنار خیابان تاکسی میگیرم .وقتی
مقصدم را به راننده میگویم و او حرکت میکند ،نگاهی به
عکس هایم میاندازم .
در صفحه ای که برای اشتراک این موضوع در اینستاگرام ایجاد
کرده ام ،عکس ها را همراه با هشتک هایی نظیر “من یک

E
O

قربانی ام” نشر میدهم و توضیحات روند پرونده را زیر عکس

N
ها تایپ میکنم.

M
A

M

دیگر برایم مهم نبود که این مردم درباره ام چه میگویند و

E
I
چطور قضاوتم میکنند ،مگر اینAمردم زمانی که من عذاب
Y
میکشیدم حواسشان بود؟
N
O
اتفاقات امروز با وجود سخت بودنشان آنقدرهاD
که باید ذهنم
@
را به خود مشغول نمیکنند ،موضوع مهمتری که این روزها

تمام من را به خود اختصاص داده بود ،سالمتی و برگشتن
شاهرخ بود.

انگار با انتشار آن عکس ها و نشان دادن عاقبت کسانی که با
زندگی دیگران بازی میکنند به مردم ،سنگینی این بار روی
دوشم سبک شده بود.
وقتی وارد راهرو منتها به آی سی یو میشوم ،دیدن خاله
مرجان و زن عمو مرضیه جلوی در به قدم های خسته ام جان

E
میدهدO .

N
Mیستم ،رو به من میکنند.
وقتی کنارشان می ا
A
_سالم خوبین؟ چه خبر؟M
E
I
A
زدن نداشت ،از چشم های
زن عمو مرضیه نایی برای حرف
Y
N
هست که خواب به
نمناک و قرمزش میشد فهمید چند شبی
O
D
چشم هایش نیامده بود.
@
_سالم دخترم.
خاله مرجان دست توی کیفش میبرد و لقمه ی نان و پنیری

به سمتم میگیرد.

_سالم مادر ،خداروشکر دکترش میگفت امروز حالش بهتره،
سطح هوشیاریش باال اومده.
لبخندم مخلوط با بغضم میشود ،این تنها خبری بود که
میتوانست لبخند روی لبم بیاورید.
لقمه را از دستش میگیرم و نگاه سوالیم را خودش پاسخ

E
میدهدO .

N

M
A

_نذر کردم ،امروز برای همه بیمارهای بیمارستان و پرسنلش

M

لقمه پیچیدم ،انشاهلل که همه بیماران شفا پیدا کنن ،بحق
فاطمه زهرا...

E
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D

زنعمو مرضیه با التماسی که این روزها درون چشم هایش النه
کرده بود لب میزند.

_بخور مادر که انشاهلل خدا به دلت نگاه کنه.
_شما خودتون خوردین؟
خاله سرش به تایید تکان میدهد .

@

شادی هم از انتهای راهرو به سمت من می آید با سبدی از
لقمه های نان و پنیر.
_سالم آسو جان خوبی؟
_سالم ممنون ،عزیزم !
لبخندش عمق میگیرد و چشم هایش از اشک برق میزند.

E
O

N

_شنیدی داداش داره هوشیاریش رو به دست میاره؟

M
در جواب لبخندش A
فقط بغض میکنم ،حتی پلک نمیتوانستم
بزنم مبادا اشکم بچکدM .
E
I
A
این خبر همچون نور امیدی در دلYتاریکی ها برایم سوسو
N
O
میکند.
D
@
جهان گاهی به آدم ها ثابت میکند ،یک روزنه ی نور در دل
تاریکی چقدر میتواند زندگی بخش باشد.
از هوای گرفته و بوی الکل و بیمارستان به نیمکتی فلزی توی
حیاط بیمارستان زیر درخت کاج پناه آورده بودم.

آفتاب از البه الی برگ های درخت کاج روی دست هایم
بازیگوشی میکرد و من هم برای این که ذهن خسته ام کمی
آرام بگیرد ،تن به این بازی داده بودم و نور را کف دستم گرفته
بودم و به برق آن روی نگین های انگشتر حلقه ای که شاهرخ
روز عقد به دستم کرده بود نگاه میکردم.

E
O

حلقه ای که انگار تازه متوجه حضور پررنگش در انگشتم شده

N

بودم ،پنج ردیف نگین خیلی ریز رویش برق میزد .

M
A

M

_خیلی مرد خوشبختیه که شما رو داره.

E
I
سرم حرف میزد ،سرم را به
با صدای دخترکی که از پشت
A
Y
N
عقب میچرخانم.
O
D
ی همین
خودش بود ،همان دختری که سه روز پیش رو@
نیمکت چند لحظه نشسته بود و بعد تصمیم گرفته بود برود.
نگاهش به انگشتر حلقه ام بود.

_چند دقیقه اس دارم نگاهتون میکنم ،زل زدید به حلقه ی
توی دستتون ،حلقه ی قشنگیه.
سری به تایید تکان میدهم ،حلقه را لمس میکنم.
_برگشتی؟
نیمکت را دور میزند و کنارم مینشیند .کیفش را روی پایش

E
قرار میدهدOو به رو به رو خیره میشود ،همان جایی که گل
N
M
شاخه ها می رقصیدند.
های شب بو روی
A
 Eمیترسم ولی اینجام ،مامانم
 Mهم
_نتونستم با این که هنوز
I
همیشه میگه آدم باید جواب بدیAرو با خوبی بده ،حاال فکر
Y
Oی میداد و این
 Nبد
میکنم دخترش داشت جواب خوبی رو با
D
باعث شرمندگی من بود.
@

نفسی گرفت و شروع به حرف زدن کرد ،بدون هیچ مقدمه
ای.

_دو سال پشت کنکور بودم ،شب و روز درس خوندم ،از رفتن
خونه ی عمه و خاله و دایی و قوم و خویش توی این دو سال
گذاشتم ،شب ها تا سحر بیدار می موندم و درس میخوندم،
روزها کمک دست مامان پای چرخ خیاطی زوار در رفته اش
سوزن میزدم ...توی همه ی اون روزهای سخت فقط یه چیز

E
O

میتونست منو سر پا نگه داره و از هدفم دست نکشم ،اون هم

N

رویای قبول شدن توی دانشگاه شهید بهشتی تهران توی

M
رشته ای که عاشقشAبودم ،بود...
M
نگاهم را با کنجکاوی به نیم E
رخش دوخته بودم ،لحن صدایش
I
A
Yشتر به شنیدن حرف
آنقدر خسته و دلگیر بود که من را بی
N
O
هاش ترغیب میکرد.
D
@
پلکی زد و لبخندی دلنشین و محو روی لب هایش نشست.
_وقتی بعد از دو سال به اون چیزی که خواسته بودم ،رسیدم،
دلم میخواست از خوشحالی جیغ بزنم و کل دنیا رو با خبر
کنم ،همین کار رو هم کردم ،اونقدر از خوشی جیغ جیغ کردم

کل همسایه ریختن تو خونه ،مامانم هیچ به لپش چنگ میزد
و میگفت دختر ساکت آبرومون رو توی محل بردی! حاال مگه
چی شده؟
_مامانم بی سواد بود تا کالس پنجم بیشتر درس نخونده بود
و بابام سوادش فقط در حد شمردن پوالی تعمیرگاهش بود.

E
O

پنج دختر بودیم که همه رو به دیپلم نرسیده شوهر داده بودن

N

اما زورشون به من نمیرسید!

M
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M

لبخندش رفته رفته جمع شد و آهی غمناک روی چشم هاش
رو پوشاند.

E
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A

Y
N
شدم اولین کسی که
_وقتی خونواده ام فهمیدن تهران قبول
O
مخالفت کرد مامانم بود .گفت میخوای درسD
بخونی همین
@

شهر خودمون مگه چشه؟

گنجشکی روی شاخه درخت پر کشید و نگاه من را به دنبال
خودش برد .اما گوش هام داشت با کنجکاوی میشنید.

_یه هفته تمام باهاشون حرف زدم و خواهرام راضی کردم تا
مامان و بابا رو راضی کنن .مامان میگفت تو نمیتونی از پس
خودت بربیای اون هم توی شهر غریب !
پشت هر جمله اش یک نفس عمیق میکشید .انگار آنقدر
سخت گذشته بود برایش که هنوز روی دلش سنگینی

E
میکردO .

N
ود راضیشون کردم ،بابا هم راضی نبود اما
_به هر طریقی ب
M
A
وقتی مامان راضی شد دیگه خیالم
قلقش دست مامان بودM،
راحت بود که بابا هم راضیهE .
I
A
Y
N
بابا گفت کوچیکترین
_همون روز اولی که منو آوردن خوابگاه
O
مشکلی واست پیش بیاد و با دوست و رفیق D
ناباب بگردی و
@
چشم ما رو دور ببینی ،میام دنبالت و برمیگردی خونه .

وقتی نگاهش را به من داد ،ترس و دلهره را از مردمک های
لرزانش میشد درک کرد.

_اون شب توی اون خونه ،خودم رو تموم شده میدونستم،
اگه اونجا اتفاقی برام میافتاد دیگه هیچ وقت روی برگشتن به
خونه رو نداشتم ،از ترس این که خونواده ام موضوع رو بفهمن
فرار کردم .اگه میبردنم کالنتری اولین نفری که خبردار
میشد ،بابام بود.

E
O

حلقه اشک توی نگاهش مرا یاد دختری انداخت که شب ها و

N

روزهای زیادی با این ترس ها دست و پنجه نرم کرده بود.

M
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M

_اولین کاری هم که میکرد از همونجا منو میبرد شهرستان

E
I
Aبده.
بدون اینکه اجازه توضیح دادن بهم
Y
N
ی.
نگاهش پر از استیصال بود ،پر از شرمندگ
O
D

@

_به خاطر همین فرار کردم .خونواده ی من حرف مردم

براشون خیلی مهمه ،بابام همیشه میگه من واسه یه جو آبروم
زندگی میکنم ...حاال اگه بفهمه قرار بود چه اتفاقی توی این

شهر غریب برای دخترش بیوفته یک ثانیه هم اجازه نمیداد
من اینجا بمونم.
دستم را روی دستش میگذارم و آن را با مالیمت توی مشت
هایم میگیرم ،من با تمام وجود این لحظات را تجربه کرده
بودم ،حتی بدتر از او ...خوش شانس بود که هنوز سرنوشت با

E
O

او مدارا میکرد.

N
_یه روز من همMدرست شبیه تو بودم ،اما با ترس های به
A
تری که امیدوارم هیچ وقت تجربه
مراتب بزرگتر و پیچیدهM
E
I
نکنی عزیزم.
A
Y
N
نستاگرام میروم.
موبایلم را در می آورم و به صفحه ی ای
O
D
قربانی ام”
عکس هایی که توی صفحه با هشتک “من یک@
آپلود کرده بودم را نشانش میدهم.
ورق میزند و با دیدن آن مردهایی دست بسته ایستاده بودند،
نگاهش را سوالی به من میدهد ،چهره ی آنها مات و کدر

شده بود ،اما از نگاهش میشد فهمید ،یک چیزهایی متوجه
شده است.
_این ها!
پلکی میزنم.
_این ها همون آدم هایی هستن که قاتل روح ما دخترها

E
شدنO .

N

M
A

_اون ،تتوی روی دستش رو شناختم.

M
درIبرابر این آدمها هم به خودم
_شاهرخ میگفت با سکوتE
A
ظلم میکنم ،هم به هم نوع خودم.
Y
N
Dری در من
Oتاثی
صدای متعجب و نگاه بهت زده اش دیگر
نداشت ،عادت کرده بودم به این نوع نگاه ،عادت@
خوبی بود،
انگار که در مقابل درد و سوزش عمیقی که روی دلم بود ،بی
حس شده بودم ،انگار که صورتم در سرمای استخوان سوز
کوهستانی سِر شده بود.

_شما هم اونها رو میشناسی؟
_یه روز من جای تو توی چنگال این آدم ها گرفتار شده
بودم ،درست عین همون شبی که تو بودی.
نفسم آه میشود و در هوای سرد دی ماه مه غلیظی ایجاد
میکند.

E
O
تفاوت که صدای من به گوش هیچ کس نرسید.
_با این
N
M
بود ،خوب بود که هنوز این دست ها گرم
دستش توی دستم A
Eی فقط دست های من را سرد
Mعصب
بود ،استرس ناشی از فشار
I
A
میکرد!
Y
N
دسته کلید را از کیفم بیرون میآورم وOمنتظر ایستادن
D
آمدن سطح
آسانسور میشوم ،از زمانی که دکتر نظری از باال @
هوشیاری شاهرخ گفته بود ،یک خوشی بی سابقه در دلم
سرریز میشد ،مدام در ذهنم تصور باز شدن چشم های تیره

و مهربانش که گاهی شیطنت در آن ها برق میزد ،را با خودم
مرور میکردم .
انتظار رسیدن آن روز هر چند سخت بود ،اما شیرینی و ولوله
ای که به جانم میانداخت را دوست داشتم.
آمده بودم به آپارتمان خودمان تا سر و سامانی به خانه بدهم،

E
O

همین روزها قرار بود برگردد ،باید همه چیز برای آمدنش مهیا
میشد.

N
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M

وقتی از آسانسور پیاده میشوم ،در واحد کناری باز بود و سر

E
I
Aآمد.
و صدای صدف و برادرش از آن می
Y
N

O
D

صدای مادرشان را که انگار به سمت در می آمد واضح شده
بود.

@

_صدف اون هندزفری رو بهش بده بذار دست از سرت برداره،
میدونی که تا بهش ندی بیرون نمیاد ،دیرمون شد.

کلید را توی قفل در میاندازم و مادر صدف از در واحدشان
بیرون میآید.
قبل از وارد شدن به خانه برمیگردیم نگاهم را با لبخند به او
میدهم.
_سالم.

E
O
لبخندم را با یک نگاه خیره میدهد ،حتی سالمش را
جواب
N
 Mبه سختی میشنوم .بهت و تعجب در
از میان لی هایش
A
نگاهش لبخند مرا هم M
جمع میکند.
E
I
A
_چیزی شده خانوم موالیی؟
Y
N
همانطور حیرت زده سر تکان میدهد.
O
D
از رفتار عجیب خانوم موالیی سر در نمی آورم ،همی@
شه خیلی
گرم و صمیمانه برخورد میکرد.
صدف و برادر کوچکترش جلوی در می آیند و صدف با لبخند
از پشت سر مادرش برایم دست تکان میدهد.

_خوبی آسو جون؟ کجا بودی چند روز پیدات نبود؟
مادرش به او چشم غره میرود و من برای صدف سری تکان
میدهم.
_خوبم عزیزم ،ممنون.
خانم موالیی کیفش را روی شانه جا به جا میکند و دست

E
Oگیرد و به سمت آسانسور میرود.
پسرش را می
N
MدرAو هم ببند ،بیرون هم نمیای تا برگردم.
_صدف برو داخل،
M
_چشم مامان بچه که نیستم!E
I
A
Yانگار یک پارچ آب یخ
از رفتار سرد و زننده ی خانوم موالیی
N
روی سرم ریخته بودند ،اصال درک نمی O
کردمDچرا رفتارش
اینگونه بود ،انگار با تذکر آخرش رو به صدف می @
خواست تا با

من بیشتر هم صحبت نشود.
بیشتر برای دیدن چشم غره های خانوم موالیی به دخترش
نمی مانم و وارد خانه میشوم و در را پشت سرم می بندم.

خانه به شدت سرد بود ،اولین کاری که میکنم بعد از گذاشتن
کلید روی جاکلیدی پشت در ،به سمت بخاری میروم و آن
را روشن میکنم.
شعله های بخاری را تا آخر زیاد میکنم و مانتویم را در
میآورم .سعی میکنم رفتار خانم موالیی را فراموش کنم و

E
O

جلوی افکاری که به هیچ جا نمیرسید را بگیرم و به حال

N

خوبی که دقایقی پیش داشتم فکر کنم ،به آمدن شاهرخ و

M
A

خانه ای که باید تا آمدنش مرتب میشد.

M

E
I
Aمن را از پا در بیاورد ،اما
جای خالیش به تنهایی میتوانست
 Nتازه ای میگرفتم.
با یادآوری این که به زودی برمیگشتYجان
O
Dتوی سینک
اول از آشپزخانه شروع میکنم ،ظرف های کثیف
@

ظرفشویی را که این چند روز بوی بدی به آشپزخانه داده بود

را بشویم ،یخچال را خالی کنم و مواد غذایی فاسد شده و میوه
های خراب را دور بریزم.

حین کار کردن ،چای ساز را هم به برق میزنم تا برای خودم
چای درست کنم .از صبح چیزی نخورده بودم.
به اتاق خواب میروم و لباس هایی که از هول و عجله جلوی
کمد ریخته بودم را جمع میکنم.
رو تختی را همراه لباس های کثیف در سبد لباسشویی می

E
اندازمO .

N

M
A

هر چه میخواستم فکرم را درگیر رفتار خانم موالیی نکنم ،باز

M

گهگاهی حالت نگاهش یادم می آمد و باعث میشد صد ها
چرا توی ذهنم بچینم .
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جارو برقی را برمیدارم و همه ی خانه را جارو میکشم و وقتی

@

از خستگی پشت میز آشپزخانه برای خودم یک فنجان چای
میریزم ،باز هم درگیری ذهنم بیشتر باعث خستگی ام
میشود و به خاطر فرار از افکار پریشانم چای را نیمه خورده

رها میکنم و حوله ای برمیدارم و به جان کابینت ها می
افتم.
صدای زنگ در باعث میشود دست از کار بکشم .حوله را روی
میز بگذارم و به سمت در بروم .جز صدف کسی دیگر به ذهنم
نمیرسید.

E
_کیه؟ O

N

M
A

_آسو جون ،مهمون نمیخوای؟

M

E
I
A

صدای خودش بود ،آمدنش میتوانست من را از این حالت
مزخرف و کالفگی که به خاطر رفتار مادرش بود نجات دهد و
دلیل این رفتار را متوجه شوم.

Y
N
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در را باز میکنم و او خود را به داخل دعوت میکند@.
_وای آسو جون فکر کردم برات اتفاقی افتاده ،چند روز
نبودین نگرانت شدم .

در را میبندم و به سمت او برمیگردم ،توی چشم هایم خیره
میشود و تردید در مردمک های زمردیش دل میزند.
_تو خوبی؟!
سوالش خیلی غیر عادی به نظر میرسید ،انگار پشت این
پرسش خبرهای زیادی نهفته بود.

E
O
خوبم ،ولی نمیدونم شما چتون شده؟
_من که
N
 Aو لبخندش کامال مصنوعی و نمایشی
Mشود
کمی دستپاچه می
M
بود.
E
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A
_ ما؟ نه ...چیزی نیست.
Y
N
O
جلو راهنمایش
دستم را پشت کمرش میگذارم و به سمت D
@
میکنم.
_چرا ایستادی؟ بریم داخل ،چای تازه دمِ.
_شوهرت نیست؟

وارد آشپزخانه میشوم ،توضیحش مفصل بود .انگار از حالت
غمگین چشم هایم متوجه میشود.
_چیزی شده آسو جون؟
سری تکان میدهم و به جای خالی شاهرخ در این خانه فکر
میکنم ،اگر بود قطعا صدف بیخ گوشم از اخم های درهمش

E
O

مثل همیشه شکایت میکرد و میگفت ،چطور با این یه من

N
!M
اخم زندگی میکنی
A

M

_بشین ،برات یه چایی بیارم ،میگم.

E
I
A

به سمت چای ساز میروم ،دو ماگ سرامیکی از کابینت در
میآورم و آنها را با چای پر میکنم.

Y
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O
D

@

پشت میز مینشیند ،با چشم هایی که لحظه ای از روی من
برداشته نمیشد و عجیب و سوال برانگیز خیره ام شده بود.

ماگ های پر از چای را روی میز میگذارم و قندان را هم
برمیدارم و وقتی پشت میز مینشینم او نگاهش را به ماگ
میدهد و آن را سمت خود میکشد.
_شاهرخ بیمارستانه.
متعجب سر باال میآورد .سوالش پر از ناباوری بود.

E
_چی؟ O

N

M
A

_توی کماست ،اما دکترش امروز گفت هوشیاریش باال اومده،

M

خدا بخواد به زودی به هوش میاد.
_چرا؟ تصادف کرده؟
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_نه ،توی دعوا با چند نفر چاقو خورده.
_همون ...آدم هایی که بهت...

O
D

@

پس خبرها پیچیده بود .تازه میتوانم حالت نگاه مادرش جلوی
در را درک کنم.

_وای ...عزیزم ،ما نمیدونستم آسو ،ببخشید که فکرای
مزخرف درموردت کردیم!
شرمنده لب میگزد و افسوس میخورد.
_وای آسو منو ببخش!
_چی شده؟

E
O

N

دست هایش را از شرمندگی و بهت روی لب هایش میگذارد.

M
_راستش من ...من A
عکس های پیج رو دیدم ،فکر کردم به...
M
هم جدا میشین!
به خاطر اون موضوع دارین ازE
I
A
Y
کنم ،حتما توضیحات زیر
در یک حالت بی حسی نگاهش می
N
Dشتر نداشتم
Oح بی
عکس ها را هم خوانده بود .چیزی برای توضی
و او از پشت میز بلند میشود و به سمتم می آید ،با@
شرمندگی
و پر از عذرخواهی.
_خدا ما رو ببخشه که راجع به تو چه فکرها که نکردیم!

نیمه های شب با یک کابوس وحشتناک از خواب می پرم،
دانه های عرق روی شقیقه ام راه گرفته بود .دستم را به
پیشانی نبض دارم میکشم ،کف دستم خیس از عرق میشود.
تصویر مرده ای که در کفن سفید پوشیده شده بود توی قبری
قلبم را نشانه رفته بود و وقتی الی آن را با دست خود باز

E
O

میکنم و چهره ی رنگ پریده ی شاهرخ را توی آن کفن

N

سفید میبینم آنقدر از ته دل جیغ میزنم که ناگهان از آن

M
خواب وحشتناک میA
پرم .زجه هایی که توی خواب زده بودم
M
انگار گلویم را زخم کرده بود وEمIیسوخت.
A
Y
وحشتناک میلرزید و دندانهایم
تنم هنوز از دیدن آن کابوس
N
 Dمیزد و آن
 Oپر
روی هم قرار نمیگرفت .قلب توی سینه پر
تصویر پشت پلک هایم دلشوره ای عجیب به جانم م@
ی اندازد.

پتو را از روی خودم کنار میزنم و از روی تخت بلند میشوم،
گلویم خشک و متورم بود .از اتاق بیرون میروم تا کمی آب
بخورم ،اما فکرهای احمقانه ای که برای تعبیر این خواب به

ذهنم میآمد قدرت این را داشت که درجا زانوهایم سست
شود و دستم را بند دیوار کنم و از زمین خوردنم جلوگیری
کنم.
چراغ آشپزخانه را روشن میکنم و لیوانی از توی آبچکان
بیرون میآورم و زیر شیر آب میگیرم .

E
O

کمی آب میخورم و خنکای آب التهاب و رعشه ای که به تنم

N
وارد شده بود راMکمتر میکند .نگران حال شاهرخ بودم،
A
Mچه طور باید از حالش باخبر شوم.
نمیدانستم این وقت شب
E
I
Aی به ساعت روی دیوار
از آشپزخانه بیرون میآیم و نگاه
Y
N
شب را نشان میداد.
پذیرایی میاندازم .ساعت سه و نیم
O
 Dقطعا دیوانه
نگاهی به در بسته ی اتاق خواب بابا میاندازم،
@
شده بودم که این وقت شب به فکر بیدار کردنش می افتادم!

بی فکر و عجوالنه به سمت اتاق انتهای راهرو قدم برمیدارم،
پشت در مردد میشوم ،دستم برای ضربه زدن به در باال نمی

آمد ،این مدت برای او هم سخت گذشته بود ،دلم نمی آمد،از
خواب بیدارشان کنم.
اما تا صبح با فکر به این کابوس لعنتی دوام نمی آوردم .چند
قدم از در اتاقشان فاصله میگیرم ،به اتاق خودم برمیگردم و
روی تخت سری که از هجوم آن کابوس وحشتناک به درد

E
O

آمده بود را میان انگشت هایم فشار میدهم .

N
Mده بود ،چند بار از جا بلند میشوم طول و
دلشوره امانم را بری
A
 Mوقتی به سرم میزند که نمیدانم
عرض اتاق را طی میکنم و
E
I
چطور لباس پوشیده از در بیرونAمیزنم ،سویچ ماشین بابا
Y
بود .
هال
همیشه آویزان به جا کلید پشت در
N
O
یک یادداشت کوتاه برایشان مینویسم و با D
برداشتن سوییچ
@
بابا از خانه با کمترین صدای ممکن بیرون میزنم.

برف همه جا را سفید پوش کرده بود و برف های روی شیشه
ی ماشین را با کف دست پاک میکنم و سوار میشوم .ماشین

را از حیاط بیرون میبرم و توی مه غلیظی به سمت بیمارستان
حرکت میکنم.
نیم ساعت بعد ماشین را جلوی بیمارستان پارک میکنم و وارد
بخش میشوم .از جلوی استیشن پرستاری که رد میشوم،
پرستاری خسته سر روی کانتر گذاشته بود و پلک بسته بود .

E
O

برای این که چرتش را پاره نکنم خیلی آرام از کنارش رد

N
Mباال میروم.
میشوم و از پله ها
A
وقتی وارد بخش موردM
نظر میرسم ،دکتر نظری داشت
E
I
پرستار پشت استیشن تذکراتی
چیزهایی یادداشت میکرد و به
A
Y
N
میداد.
O
D
درمورد حال
خوب بود که میتوانستم دکتر نظری را ببینم و @
شاهرخ از او سوال کنم.
به همین خاطر به قدم هایم سرعت میدهم ،نگاهشان که به
من میافتد ،دکتر خودش فاصله را طی میکند.

_خانوم صبوری حالتون خوبه؟ خبرهای خوبی براتون دارم.
یک چیزی درون قلبم فرو میریزد ،خبرهای خوب دکتر فقط
میتوانست مربوط به شاهرخ باشد و من این را از نگاه
درخشانش بیشتر میفهمم و چشم به لب هایش میدوزم تا
مبادا حرفی بزند که گوش های من نشنیده باشد.

E
O

آنقدر هیجان زده بودم که یادم میرود جواب احوالپرسی او را
بدهم.

N
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_به هوش اومد؟
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این را با یک بهت و سرگردانی به زبان میآورم ،انگار باور کردن

Y
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برق نگاهش برای منی که تا چند لحظه پیش از تصور کابوس

@

هایم مو به تنم سیخ میشد و فقط منتظر یک خبر بد بودم
سخت بود ،خیلی سخت.
لب هایش به لبخند کش می آید و پلک روی هم میگذارد،
چرا حرف نمیزد! چرا برای منی که باید با یک جیغ و فریاد

بلند از این خواب طوالنی و عذاب آور بیرون بیایم ،سخن
نمیگفت؟
سوالی سر تکان میدهم ،پر از بهت و حیرت و ناباوری.
_همسرتون به هوش اومدن خانوم صبوری ،تبریک میگم.
ممنون بودم که سوال نگاهم را بدون مکث پاسخ میدهد با

E
یک صدایOرسا که در گوشم به طرز عجیبی تکرار میشد و
N
M
لذبخش حظ میبردم.
من از این تکرار
A
دیگر متوجه نمیشوم M
چطورEبرای دیدنش از دکتر خواهش
I
A
پرستاری به سمت یک بخش
میکنم و چطور با راهنمایی
Y
N
جدید هدایت میشوم.
O
D
انداخته بود،
یک هیجان خاصی سلول های تنم را به رعشه @
وقتی پشت در اتاقی که پرستار آن را نشان داده بود ،رسیدم،
برای باز کردن در مردد بودم .لرزش دست هایم را نمیتوانستم

کنترل کنم ،هم دلم میخواست این در باز شود هر چه زودتر
 ،و هم دلم نمیخواست!
قبل از باز شدن در به سر و وضع خودم نگاهی انداختم .آنقدر
عجوالنه بیرون زده بودم که نمیدانستم چه چیزی پوشیده ام.
شال بافت سبز تیره ،پالتوی چرمی که دوسال پیش بابا از

E
O

قشم برایم آورده بود و توی خانه ی پدری به جز این چیزی

N
 Mجین روشن! به نظر ترکیب نامناسبی بود
نداشتم ،همراه شلوار
A
شاهرخ!
برای رو به رو شدن با M
E
I
Aیرد.
دست پرستار روی شانه ام قرار میگ
Y
N
_چیزی شده عزیزم؟
O
D
_نه ،فقط...
@
لبخند دستپاچه ای میزنم ،نگاهم را به اطراف میچرخانم،
کاش یک آینه درون کیفم داشتم !

پرستار دستم را میگیرد .سردی انگشت هایم نگرانش
میکند.
_استرس داری؟
_یه کم.
نگاهش را با آرامش توی صورتم میچرخاند.

E
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N

_میدونی وقتی به هوش اومد تو را صدا میکرد؟

M
این حرف باعث شد A
لبخندم از سر شوق عمیق تر شود و زیاد
M
IEمرتب میکنم و دستگیره ی
معطل نکنم ،شالم را روی سرم
A
در را پایین میکشم.
Y
N
Dمیآید ،اتاق
Oدر
در که باز میشود نگاهم توی اتاق به گردش
@
چهار تخته بود و سه تخت آن پر بود.
خیلی زود او را روی تخت کنار پنجره پیدا میکنم ،انگار خواب
بود و این جسارت پیش رفتن به من میدهد ،آنقدر آرام جلو

میروم که حتی صدای نفس هایم باعث بیدار شدن بیماران
دیگر نشود.
باالی سرش که می ایستم ،صدای نفس های آرامش را
میشنوم ،بدون ماسک اکسیژن و بدون دستگاه هایی که تپش
های قلبش را هشدارگونه نشان بدهد .فقط دور گردنش هنوز

E
O

اتل سفید رنگی پیچیده بود.

N
دار شود و چشم باز کند و قشنگ باورم
دلم میخواست بی
M
A
بشود به هوش آمدنش را...
M
E
I
پلک هایش تکان میخورد و منAبغض کرده و پر از شوق
Y
N
منتظر باز شدنشان می مانم.
O
D
@ و وقتی
پلکهای بلند و بی حالتش چندبار تکان میخورد
چشم هایش سرگردان و بی هدف چرخی میزند و روی من
ثابت میشود ،حلقه ی اشک دیدم را تار میکند.

دستم روی بالش زیر سرش مینشیند و حتی اجازه ی یک
پلک زدن ساده را به چشم هایم که از اشک میسوخت
نمیدهم مبادا ثانیه ای دیدن سیاهی چشم هایش را از دست
بدهم .دیدن این چشم های نسبتاً بزرگ و سیاه از این فاصلهی
کم همیشه برایم جذاب بود ،حتی اگر برایشان رمقی نمانده

E
O

باشد و در بی حال ترین حالت ممکن خودش باشد ،سیاهی

N

که میشد توی آن گم شد ،بدون ترس ،بدون دلنگرانی...

M
A

او بود که لب های خشکش را به سختی تکان میدهد .

M

_خوبی؟

E
I
A

Y
N
هزاران ابراز محبت
شنیدن همین یک کلمه که انگار از
O
ارزشمندتر بود ،باعث سقوط قطره اشکم از D
حصار مژه هایم
@

میشود ،شنیدن این صدا عین واقعیت بود ،خواب نبودنم را

به من مژده میداد و طبیعتاً این من بودم که باید از او حالش
را میپرسیدم.

بر خالف قولی که به خودم داده بودم اشک هایم پشت سر هم
قطره قطره روی صورتم راه میگیرند ،قول داده بودم وقتی
چشم باز میکند با یک دختر زر زرو مواجه نشود! اما انگار
دست خودم نبود ،من همان نازک نارنجی بودم که او همیشه
بارم میکرد.

E
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_من که...هنوز نمردم داری ...اینجوری گریه میکنی!

N
گرفته اش به سختی به گوشم میرسد ،یک
صدای زخمی و
M
A
لبخند محو که با حال بدMچشم هایش تناقض داشت روی لب
E
I
هایش نشسته بود.
A
Y
این حرفش اخم ریزی روی پیشانی ام میNنشاند ،در دل دیوانه
O
ای نثارش میکنم .صدایم را به سختی پیدا می D
کنم و با نگاهی
@
پر از گلگی جواب میدهم.

_اما من به جاش صد بار مردم و زنده شدم!
گردنش را نمیتوانست تکان بدهد و این آزارش میداد .

_درد داری؟
جوابم را نمیدهد ،نگاهش را توی اتاق تاریک که فقط با نور
کمی از راهرو روشن شده بود ،می چرخاند.
_چند روزه اینجام؟
لبخندم درد داشت ،بغض داشت ،خوشحالی داشت و دلتنگی

E
را به اندازهOی یک دنیا فریاد میزد.
N
M
بهتر میتونم جواب بدم ،چون هر روزی
چندسال
_اگه بگی
A
که اینجا بودی برای ما بهM
اندازه ی چند سال گذشت.
E
I
A
شرمندگی عمیق ،چیزی
نگاهش بر میگردد ،با یک اخساس
Y
N
بود .به جایش من
نمیگوید و انگار حرف زدن برایش سخت
O
D
میتوانستم تا ته دنیا حرف بزنم.
@
_خیلی دلم برات تنگ شده بود پسر عمو .گفته بودم چقدر
دوستت دارم؟

نگاهش روی من طوالنی میشود و من هم ابدا قصد پاره
کردن این ارتباط چشمی را ندارم .حالم بهتر شده بود وقتی
از احساسم گفته بودم و او با دلتنگی زیادی فقط نگاهم
میکند.
چندان هم سخت نبود ،فقط بعد از گفتنش یک نفس عمیق

E
O

نیاز داشتم ،یک نفس راحت و یک سبکی پر مانند ،همچون

N

قاصدکی سبک بال که در میان دشتی از گلهای رازقی با یک

M
A

فوت ساده به پرواز در می آید.

M

E
I
ن سکوت و نگاه پر از حرف
صدای خمیازه ی یکی از بیماران ای
A
Nن پهلو به آن پهلو
بین ما را میشکند ،مرد تخت کناریYاز ای
O
مزاحم خوابشان
شده بود و پتو را روی خودش مرتب میکردD .
@
بودم و این اصال کار درستی نبود.
_چرا این اتاق چهار تخته است!
نگاهم را از تخت کناری میگیرم.

متوجه منظور شاهرخ نمیشوم ،اکثر اتاق های بیمارستان به
این شکل بود .کالفگی را در چشم هایش میبینم.
_کی مرخص میشم؟
ظاهراً مرد دم دمی مزاج من عجله اش زیاد بود ،هنوز چشم
باز نکرده بود ،هنوز نایی برای حرف زدن نداشت ،میخواست

E
O

مرخص شود! هر چند تحمل خوابیدن روی تخت بیمارستان

N
Mبسته شده بود برای هر کسی سخت بود.
با گردنی که با اتل
A
_نمیدونم ،بستگی به M
حال خودت داره.
E
I
 Aمی آمد ،نگاهم باز هم به
این بار صدای سرفه از تخت دیگری
Y
همان سو میرود ،معذب بودم و باید N
Oرون میرفتم و
زودتر بی
اجازه میدادم بیماران استراحت کنندD .
@
_من بیرون هستم ،تو استراحت کن.
پلک روی هم میگذارد ،خسته بود و بیمار و بی رمق ،مخالفتی
نمیکند.

آرام از اتاق بیرون میآیم و در را پشت سرم میبندم .موبایلم
را از جیب پالتو بیرون میکشم و نگاهی به ساعت میکنم،
عمو مرتضی مطمئنم که این وقت سحر برای نماز بیدار شده
است.
شماره ی عمو را میگیرم و همانطور که فکرش را کرده بودم

E
O

خیلی زود جواب میدهد.

N
تماس بی موقع را از تن صدایش میتوانستم
تعجبش از این
M
A
درک کنم.
M
E
I
_بله بابا جان؟
A
Y
Oمیخواهد زودتر
لبم را با زبان تر میکنم و برخالف میلمNکه
D
@یکنم و
خبر به هوش آمدن شاهرخ را بدهد ،صبوری م

احوالپرسی را مقدمه ی حرفم می آورم.
_سالم عمو جون ،بد موقع زنگ زدم خواب که نبودید؟
_سالم دخترم ،خیره انشاهلل ،چیزی شده؟

لحن مضطرب او به من میفهماند که این بی موقع زنگ زدن
نگرانش کرده است و وقت احوالپرسی نیست و شاید فکرش
به سمت خبرهای بدی جهت پیدا کرده است.
_خیره عمو جون ،نگران نباش ...
نفس آسوده اش را از پشت گوشی میشنوم ،آنقدر ذوق گفتن

E
O

این خبر را داشتم که نمیتوانستم تا یکی دو ساعت دیگر

N
رمرد بیچاره را شدیداً نگران کرده بودم.
منتظر بمانم و پی
M
A
Mباشی انشاهلل.
_بگو بابا جان ،خوش خبر
E
I
Aیت امید را در خود جای
لبخندم عمق گیرد ،صدایش بی نها
Y
N
داده بود.
O
D
_شازده تون به هوش اومدن عمو ...چشمتون روشن.
@
_چی؟
پر از ناباوری زمزمه میکند و من با صدایی که از خنده موج
میزند جوابش را مفصل تر میدهم تا قشنگ باورش بشود .

_شاهرخ به هوش اومده ،باهاش حرف زدم ،حالش خوبه
همین االن پیشش بودم.
چند لحظه پشت گوشی فقط صدای نفس های کشدارش را
میشنوم .گوشی را محکم تر به گوشم می چسبانم تا باالخره
صدای “خداروشکر” گفتن پر از بغضش به گوشم میرسد ،نه

E
O

یک بار ،نه دو بار ،چندین بار پشت سر هم تکرارش میکند و

N

لب های من هم بی اراده تکرار میکنند.

M
A

_خداروشکر ...

M

E
I
 Aعمو برای شاهرخ گرفته
چند ساعت بعد اتاق خصوصی که
Y
N
بود ،پر بود از همهمه و شلوغی .
O
D
@ و با هر
زن عمو مرضیه کنار تخت او روی صندلی نشسته بود
بار دیدن چشم های باز پسرش ،زیر لب شکرگذاری میکرد.
عمو مرتضی بین کل پرنسل بیمارستان شیرینی پخش کرده

بود و بابا صادق به فردی که ظاهراً قصاب بود سفارش
گوسفندی برای قربانی کردن میداد.
شادی دخترک ناز مو فرفری اش را جلوی چشم های شاهرخ
گرفته بود و سعی داشت او را بخنداند تا دایی شاهرخ چال
گونه اش را ببیند و قربان صدقه ی خندههایش برود.

E
O

خاله مرجان کنار من ایستاده بود و با لبخندی رضایتبخش

N
روژان عمه گالب را که خیلی نمیتوانست
تماشا میکرد و
M
A
Mکند ،زودتر به خانه برده بود.
فضای بیمارستان را تحمل
E
I
Aمربعی شکل بزرگی که به
چند لحظه بعد کوروش با جعبه ای
Y
نظر شکالت بودند ،وارد اتاق میشودNو بعد از سالم و
O
احوالپرسی و دادن جعبه شیرینی به دست D
خاله مرجان به
@
سمت شاهرخ میرود ،خم میشود و پیشانی شاهرخ را

میبوسد.

_چطوری داداش؟ ایول داری به موال ،حضرت عزرائیل رو
دک کردن کار هر کسی نیست.
همه به این حرف او لبخند میزنند و شاهرخ که حالش از
صبح خیلی بهتر به نظر میرسید جواب میدهد.
_فرستادمش سر وقت تو ،مراقب خودت باش.

E
O
سرش را بیخ گوش او میبرد و چیزی دم گوشش
کوروش
N
Mبه خنده می افتد.
میگوید که شاهرخ
A
MمیEشد اما هیچ کدام قصد رفتن
وقت مالقات داشت تمام
I
A
گر صدای پرستارها از این
نداشتیم .مطمئنا تا چند لحظه دی
Y
شلوغی در می آمد و من خیالم راحت بN
ودOبعد از رفتن آنها
D
@ بنشینم
اتاق خصوصی بود و میتوانستم تا صبح کنار تختش
و برایش حرف بزنم ،جواب تمام سواالتی که توی نگاهش بود
و منتظر رفتن میهمان ها تا بپرسد ،از پرونده ای که به جریان

افتاده بود و همین روزها دادگاهش تشکیل میشد ،حرف
بزنم.
پشت پنجره ایستاده بودم ،خیره به درخت های باران خورده
ی کاج که به دست باد تکان میخورد .تمام نگفته های این
مدت را برایش روی دایره ریخته بودم و حاال در سکوتی که

E
O

انگار میلی به شکستنش نداشت خیره به سقف اتاق مانده بود .

N
داشت امروز ،صدای قطرات باران روی تن
آسمان دل پری
M
A
Mتن سرما زده ام میداد ،دست هایم
درختان آرامش عجیبی به
E
I
را زیر بغل گرفته بودم و در تاریکیAهوا قطرات درشت باران را
Y
کردم ،دلم میخواست
ی
که روی شیشه لیز میخورد را نگاه م
N
O
Dهاب صورتم
صورتم را روی شیشه سرد و نمناک بگذارم و الت
@
را کم کنم .انگار تیر چراغ برق هم جان نداشت و کم سو بود.
پس از دقایقی طوالنی سکوت شاهرخ شکسته شد با پس
زمینه ای از صدای باران.

_میشه تخت رو باال بیاری.
با مکث به سمتش میچرخم ،دلم نمیخواست ردپایی از
دردهای این مدت روی چهره ام ببیند .بدون این که نگاهی
به او بیندازم ،کنار تختش می ایستم و تخت را با اهرم باال می
آورم.

E
O

وقتی به حالت دلخواهش میرسد ،تشکر میکند و من دستم

N
را عقب میکشم .
M
A

M

نفس عمیقی بیرون میدهد ،حالت نشسته به خود گرفته بود

E
I
اما سرش روی بالش قرار داشتA .
_وقت دادگاه کی هست؟

Y
N

O
D

@

نگاهم گریزان بود ،نمیخواستم ترس را درون چشم هایم
ببیند ،بعید میدانستم این واهمه یک روز از سرم بیوفتد .
به سمت یخچال کنج اتاق میروم.
_شنبه ،هفته ی آینده.

امروز دوشنبه بود و دقیقا پنج روز دیگر.
نگاهی به درون یخچال کوچک می اندازم ،زن عمو مرضیه
یخچال را پر از میوه و آبلیمو کرده بود .بدون آن که به سمتش
برگردم سوال میکنم.
_چی میخوری برات ببارم؟

E
O
دادگاه رو عقب انداخت؟
_نمیشه
N
M
دستم به سمت کمپوت آناناس میرود و
جوابم را نداده بودA ،
Eمیآورم.
 Mدر
به همراه چنگالی از یخچال
I
A
_نمیدونم ،چطور؟
Y
N
O
مشغول باز کردن
روی صندلی کنار تخت مینشینم و خودم را D
@
کمپوت میکنم.
_قصد نداری که باز تنهایی توی دادگاه حاضر بشی؟!

نگاهم باال میآید بدون اینکه سرم را باال بیاورم .گردنش را
خیلی نمیتوانست به سمت من کج کند از گوشه چشم با اخم
حرکاتم را می پایید.
_با یه وکیل زبده حاضر میشم.
اخم هایش با تحکم بر جای خود مقاومت میکردند.

E
_به اونOوکیل زبده بسپار وقت دادگاه رو عقب بندازه.
N
M
کنارت باشم.
میخوام خودم
A
MآنEدادگاه را نخواهد داشت لب به
میدانستم تحمل بودن در
I
A
اعتراض باز میکنم.
Y
N
_ولی شاهرخ تو...
O
D
اجازه نمیدهد جمله ام را تمام کنم و با تحکم @
حرفم را در
نطفه قطع میکند.
_همین که گفتم آسو.

سکوتم را پای دلخوری ام از صدای پر تحکمش میگذارد و با
لحنی نرمتر از قبل به حرف میآید.
_تا االن من نبودم ،تنهایی رفتی کالنتری ،شکایت کردی،
وکیل گرفتی ،برای شناسایی اون بی ناموس ها رفتی ...ولی از
این به بعدش خودم نمیذارم تنها بری همچین جاهایی!

E
O

فشار انگشت هایم دور کمپوت بیشتر میشود .لحنم پر از

N
خستگی بود.
خواهش و تمنا و
M
A
_میخوام زودتر تموم M
بشه شاهرخ .میخوام خودم تمومش
E
I
کنم ،خسته شدم.
A
Y
نگاه گرمش به سرمای تنم تزریق میN
 Oبا این که دلم
شود،
D
برای مانع
نمیخواست از خستگی هایم پرده بردارم ،اما فقط@
شدن از حضور او در دادگاه ناچار بودم بهانه بیاورم.
اما این مرد زیادی بلد بود خستگی را از تن آدم برهاند.

_تموم میشه دورت بگردم ،تمومش میکنیم با هم ،قرارمون
چی بود آسو؟ قرار بود با هم بجنگیم ،نه بی هم! هر جایی که
خسته شدی و کم آوردی به من تکیه کنی! هر جا من زخمی
شد تو پشتم باشی ...قرار بود هوای هم رو داشته باشیم ،این
رسم جنگیدن توی میدون جنگه.

E
O

سرم پایین افتاده بود و به کمپوت توی دستم زل زده بودم،

N

اما فکرم درگیر این بود که چطور شاهرخ در دادگاهی

M
A

میتوانست حاضر شود که موضوع آن تجاوز به ناموسش بود.

M

E
I
A

حضورش در دادگاه را ابدا نمیخواستم.
_پشیمونی؟

Y
N

O
D

سوالی سرم را باال میآورم ،آنقدر فکرم درگیر بود ،متوجه
منظورش نبودم .
_از چی؟
_از این که شکایت کردی ،پیگیر شدی...

@

اینطور نبود ،من حاال بیشتر از همیشه برای به نتیجه رسیدن
این شکایت انگیزه داشتم.
_نه !
نگاه پر حرفش روی من طوالنی میشود آنقدر که سر پایین
میاندازم تا چشمهایم خیلی در کنکاش کردن حالم کمکش

E
نکندO .

N

M
A

_اون روز خیلی ترسیدی؟

M

احتماال منظورش به روزی بود که برای شناسایی رفته بودم.

E
I
A

Y
N

ترس یک احساس بود ،شبیه دوست داشتن ،شبیه نفرت،

O
D

لذت ،قدرت ...الزمه ی وجود انسان ،که گاهی اوقات انسان

@

نیاز داشت از یک چیزهایی بترسد تا قدر خیلی چیزها را بداند.
اما این احساس نباید مانع ادامه ی زندگی شود.

_حس ترس همیشه هم بد نیست ،گاهی قشنگه ،چون یه
چیزهایی رو به آدم ثابت میکنه ...مثل دوست داشتن آدمهای
مهم زندگی.
یک تای ابرویش را باال می اندازد ،نگاهش رنگ شیطنت به
خود میگیرد.

E
O

_موافقم ،ترسیدن خیلی هم بد نیست ،مثل همین االن که

N
Mدلبری کردن سخت بترسی...
تو باید از این همه
A
Mی نشیند ،حرصی که توی صدایش
لبخندی روی لبم بی هوا م
E
I
 Aشود.
بود باعث میشد آن لبخند عمیق تر
Y
N
خچال میخوای که
_چرا نگام میکنی؟ چی از در و دیوار و ی
O
همه جا رو میبینی جز اونجایی که بایدD ...
@
چنگال را در برشی از آناناس میزنم و به سمتش میگیرم تا
مسیر نگاهش را به آن معطوف کنم و بی آنکه به تیکه هایش
فکر کنم.

_بخورش.
حتی میلی متری نگاهش از روی صورت من جا به جا
نمیشود ،انگار دستم را خوانده بود.
_چیو؟ اگه منظورت آناناس ،خودت بخور من انتخاب بهتری
دارم.

E
O
رنگ شدن گونه هایم از باال رفتن دمای بدنم حس
رنگ به
N
M
آناناس را جلوی دهانش میگیرم و خنده ام را
میکنم .برش
A
در پس جواب شیطنتشM
پنهان میکنم.
E
I
Aآقای نسبتا محترم ،اینجا
_متاسفانه انتخاب دیگه ای نداری
Y
N
بیمارستانه!
O
D
@یگیرد و
مچ دستم که چنگال را به سمتش گرفته بودم را م
به سمت خودش میکشد ،قصدش خوردن آناناس روی چنگال
نبود ،چون نگاهش خیره ی چشم های من بود.

نگاه من هم بی پروا شده بود ،بی پروا و دلتنگ ...قوطی آناناس
را لبه تخت میگذارم بدون این که از نگاه دلتنگش چشم
بگیرم ،ضربان قلب بی تابم تصاعدی باال میرود و خون با
شدت بیشتری در تنم جریان پیدا میکند.
هیچ کدام قصد پلک زدن نداشتیم ،پاهایم بی اختیار و به

E
O

فرمان دلم برخاسته بود .او به خاطر گردن زخمیش

N

نمیتوانست به سمت من خم شود اما انگار جاذبه ی نگاهش

M
A

به کمک دستش که دور مچ من قرار گرفته بود آمده بود و مرا

M

به سمت خود میکشید.

E
I
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شرم نگاهم از این برخاستن و ایستادن و بی پروایی کردن،

O
Dی را ندارد و
آنقدر زیاد است که پلک هایم تاب این بی شرم
@
سنگین روی هم می افتند ،دست دیگرش حریصانه پشت
گردنم می نشیند و سرم را نزدیک تر میبرد ،تا جایی که لب
هایم را روی لب های خودش قرار میدهد و یک نفس گرم در
میان سینه ام گره میخورد و راه خروجش بند می آید.

لحظاتی بعد در حالی که نگاه خجالت زده ام را کنترل
میکردم که به چشم های او تالقی نکند آناناس را برش میزنم
و به دهانش میگذارم و او با جمالتی که آناناس بخوریم یا
خجالت مرا به خنده می انداخت.
بعد از تمام شدن آناناس خمیازه ی کوتاه میکشم ،ساعت از

E
O

نیمه شب گذشته بود و گویا او هم این چند روز به حدی

N

خوابیده بود که دیگر تمایلی به خواب نداشت .اما من دلم

M
A

میخواست زیر نگاه سنگین او به خوابی عمیق فرو بروم ،خوابی

M

E
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که شرم نگاهم را از بی پروایی دقایقی پیش به فراموشی
بسپارد.

Y
N

_خوابت میاد؟

O
D

@

چشم هایم با حالتی متفکر به اطراف چرخ میخورد.
_فکر کنم.
کمی روی تخت خودش را کنار میکشد.

_بیا اینجا.
متعجب چشم هایم را گرد میکنم و نگاهی به قسمت خالی
تخت میاندازم ،تخت آنقدر بزرگ نبود که دو نفر روی آن جا
بگیرند .
_من خوابم نمیاد ،نگران من نباش این چند روز همه اش من

E
O

خوابیدم تو باالسرم بودی ،حاال تو بخواب من بیدارم.

N

M
A

به چشم های جدی و بدون شیطنتش نگاه میکنم.

M

_به نظرت من اینجا جا میشم؟
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لبخندش را سعی میکند جمع کند و به من اطمینان دهد
فقط قرار است بخوابم همین!

O
D

_امتحانش ضرری نداره.

@

تردید نگاهم را به آغوشی که میتوانست دلچسب باشد
میدهم .به نظر می آمد بیشتر خواب را از سرم بپراند تا این
که خواب عمیقی را روی این تخت تجربه کنم.

_داری استخاره میگیری نازک نارنجی؟
این روزها دلتنگی آنقدر بر من چیره شده بود که دیگر بهایی
به شرم و خجالتی که میتوانست من را از او گریزان کند،
ندهم .آنقدر برای باز شدن چشم هایش دعا کرده بودم که
نتوانم به چیزی غیر از حس های خوبی که از سمت او دریافت

E
O

میکردم فکر کنم.

N
Mیرم از روی صندلی بلند شوم ،کفش هایم
باالخره تصمیم میگ
A
لبه ی آن بنشینم و به این فکر کنم
را کنار تخت دربیاورم وM
E
I
 Aقصد سرکشی به بیماران
اگر دکتر یا پرستاری نیمه های شب
Y
فکر خواهد کرد؟
چه
را داشت ما را در این وضعیت ببیند
N
O
Dز صرفه نظر
قبل از این که بخواهم از این خواب هیجان انگی
@
کنم دست شاهرخ دور تنم حلقه میشود و مرا وادار میکند

به این که پاهایم را هم از تخت باال بیاورم و کنار پاهای او جا
دهم.

سرم روی بالش نرمش قرار میگیرد و به خاطر فضای کم
تخت به پهلو و چسبیده به تن او دراز میکشم و با دست
شروع به نوازش موهایم میکند ،میان آغوش امنش پلک
میبندم و به صدای نفس هایش گوش جان میدهم و باال و
پایین شدن های نرم قفسه سینه اش انگار آرامش عجیبی به

E
O

پلک های بسته ام میدهد و نمی فهمم کی آن خلسه ی

N

شیرین و صدای شرشر باران و گرمای این آغوش به خواب

M
دلچسبی دعوتم می A
کند.
M

***
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_خفه شو مرتیکه ی بی ناموسN ...

O
جوش آمده ی
جمله ی پر از خشونت و از روی غیرت به D
@
شاهرخ در اتاق کوچک دادگاه می پیچد و سر آدم های اندکی
که به دالیلی در این پرونده دخیل بودند را به سمت ما بر
میگرداند.

_نظم دادگاه رو رعایت کنید آقا ،اگر بخواید به کارتون ادامه
بدید باید جلسه ی دادگاه رو ترک کنید.
این اخطار قاضی به سمت شاهرخ روانه شده بود ،شاهرخی که
امروز انگار با دیدن آن سه نفر خون خونش را میخورد و به
خاطر

E
O

اعترافات آنها که گاهی بین صحبت هایشان به دروغ مدعی

N
 Mبه خواست خودم آن شب کذایی با آنها
میشدند که من نیز
A
Mیشد و توانایی کنترل خشمش را
همراه شده بودم ،معترض م
E
I
 Aنثارشان میکرد.
نداشت و گاهی زیر لب فحش هایی
Y
نگاه خانم مطیعی سمت من با خواهشNبرای آرام کردن جو
O
D
دادگاه کشیده میشود و من ناچار
@
دست یخ زده ام را روی مشت های رگ زده ی شاهرخ

میگذارم و نگاهش را به سمت خودم میکشم و با چشم های
ملتمس و پر بغض او را به آرامش دعوت میکنم.

_آروم باش شاهرخ ،اونها دارن به ریسمان های پوسیده ای
چنگ میزنن که به زودی پاره شدنش رو میبینیم.
خانم مطیعی وکیل زبده ای که سروان عباسی به من معرفی
کرده بود خیلی خوب از پس اعتراضات آنها بر میآمد و با
حضور نورا دختر شهرستانی که آن شب توسط این آدم ها

E
O

دزدیده شده بود و حاال به خواست خودش به عنوان شاهد و

N

شاکی در دادگاه حضور داشت آنها جایی برای اعتراض

M
A

نداشتند ،پرونده هایی که از چند خانم دیگر مبنی بر مزاحمت

M

E
I
A

روی میز قاضی گذاشته بود هم حکم تاییدی بر صدق گفته

Y
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های ما بود و مدارک پزشکی قانونی وقتی از آثار دی ان ای

O
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به جای مانده در همان روزها روی تن من مانده بود یکی دیگر
از دالیل اثبات جرم به حساب می آمد.

@

دادگاه با تمام جو متشنج و سنگینش به پایان رسیده بود و
شبیه آدم های زخمی و دردمند از یک نبرد سهمگین از جا
بلند میشویم.

خانم مطیعی برای صحبت با قاضی در اتاق کمی بیشتر می
ماند و من و شاهرخ و نورا و روژان به همراه هم از آن فضای
دلهره آور و پر استرس بیرون میزنیم.
روژان درگیر عکاسی بود و خبرهای این دادگاه را لحظه به
لحظه برای مخاطبین فضای مجازی که به کمک نورا پیش

E
O

میرفت مخابره میکرد.

N
 Mیکی از دیدارهایی که با هم داشتیم از
وقتی برای نورا در
A
گفته بودم و از هدفم برای به اشتراک
هشتک من یک قربانیم M
E
I
گفته بودم او هم ترغیب به
گذاشتن این موضوع با مردم
A
Y
همکاری شده بود،
N
O
Dتصاعدی باال
این که قربانیان تجاوز جنسی در ایران به صورت
@

میرفت و همه از ترس آبرو و حیثیت و فرهنگی که به غلط
جا افتاده بود در برابر این ظلم سکوت میکنند ،باعث میشد

از یک جایی شروع کنیم .حلقه ی زنجیری که در رسانه ی
اجتماعی به راه انداخته بودیم روز به روز بزرگتر میشد و

صدای زنان و دختران مظلوم سرزمینم بلند شده بود و یک
صدا این هشتک را فریاد میزدند.
“من یک قربانیم”.
اگر تمام زنان دست به دست هم دهند تا این تابو شکسته
شود و بین مردم جا بیوفتد که بکارت نداشتن به منزله ی بی

E
O

آبرویی و ناپاکی و بدکاره بودن نیست و یاد بگیرند با یک

N
قربانی یک عشق نافرجام باشد و به هوای
دختری که شاید
M
A
محبت و دوست داشته شدن کرده بود
دلی که طلب مهر و M
E
I
نامهربانی نکنند.
A
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N
طوری برخورد نکنند
یا با قربانی یک خشونت و آزار جنسی
O
 Dاز آن واقعه
که اضافه بر احساس ناامنی و ترس و وحشتی که
@
بر او مستولی شده است زخم دیگری با نگاه هایشان روی رد

پای زخم های دیگر بنشانند و او را لکه ننگی بر پیکره ی
خانواده اش بپندارند و از جامعه طرد نکنند.

وقتی از پله های دادسرا پایین می آییم با جمعیتی از زنان و
دخترانی رو به رو میشویم که یک صدا فریاد “من یک قربانیم”
سر میدادند .
در میان این جمعیت بهار ،رکسانا ،سپیده و پروانه هم ایستاده
بودند ،دوستانی که از آن شب به بعد خواسته بودم که در

E
O

جمعشان نباشم ،دوستانی که بارها برای دیدنم تا پشت در

N

خانه آمده بودند و من به بابا گفته بودم بگوید نیستم.

M
A

M

حیرت زده پاهایم به زمین می چسبد ،اشک دیدگانم را تار

E
I
ان این جمعیت گم میشد
میکند ،فریاد بی صدای من در می
A
Y
بود و فشار میداد تا
و کسی انگار قلبم را در مشت گرفته
N
O
دوباره احیا شود این روح مرده و رنج کشیدهD .
@

انگار با دیدن جمع دوستانم تمام این مدت حسرت زده با
سرعت برق از جلوی چشم هایم میگذرد.

نگاهم روی کاغذهای درون دستشان به گردش در می آید که
اعتراضشان به این سکوت مظلومانه ی من و دخترانی نظیر
من ،در مقابل ظلمی که ریشه در فرهنگ جامعه داشت ،نمایان
میکرد.
شاهرخ هم از دیدن جمعیتی که آمده بود غافلگیر شده بود،

E
O

میتوانستم حدس بزنم همه ی این هماهنگی با کمک نورا و

N

روژان انجام شده بود .

M
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M

عکس ها و فیلم هایی که از این جمعیت گرفته میشد

E
I
بزرگ کمک کند.
میتوانست به شکستن این تابوی
A
Y
 Nرا به حرکت کردن
دست شاهرخ پشت کمرم قرار میگیرد و من
O
و پایین رفتن از پله ها و یکی شدن با این D
جمعیت ترغیب
@
کند.

وقتی وارد جمعیت آنها میشوم انگار باری از روی دوشم به
زمین گذاشته میشود و من هم میشوم یکی از همین جمعیت
یک رنگ و یک جنس و یک صدا...
دیگر این من نبودم که باالی پله ها همه ی نگاه را به خود
کشیده بود و معذب بود ،انگار هیچ تفاوتی با آنها در خودم

E
O

نمی دیدم ،ظلمی که به من شده بود ممکن بود برای هر کدام

N

از این زنها اتفاق افتاده باشد ،با نگاهی دریده یا دستی کثیف

M
A

و یا افکاری تهوع آور به حریمشان تجاوز شده باشد و برای

M

همین یک صدا شده بودندE .
I
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آبپاش را بر میدارم و به گلهای آپارتمانی که چند روز پیش

O
خود جلب کرده
حین رد شدن از کنار یک گلخانه توجهم را به D
@
بود و از شاهرخ خواسته بودم تا نگه دارد و چند گلدان برای
خانه بگیریم ،آب میدهم.

گلهایی که دوستان خوبی برایم شده بودند ،گل هایی که
شکفتن دوباره را به من یادآوری میکردند ،جوانه زدن و رشد
کردن پس از یک زمستان سرد طوالنی.
گلهایی که پشت پنجره ی قدی بالکن را اشغال کرده بودند
و صبحانه های کامل و اشتها آوری را پشت آن میزگرد کوچک

E
O

و کوتاهی که کنارشان بود و نیازی به صندلی نداشت رقم
میزدند.

N

M
A

M

آفتابی که خالصانه و بی دریغ رویشان تابیده میشد و گرمای

E
I
 Aآن صبحانه های لذیذ
کم جانی را به ما حین خوردن
Y
میبخشید.
N
O
این کنج دنج و خلوت های صبح و عصر و D
گلخانه ی کوچکم
@
این روزه عجیب به دلم میچسبد.

صدای چرخش کلید توی قفل در نوید آمدن شاهرخ را
میدهد.

آبپاش را کنار گلدان ها میگذارم و به استقبال مردی میروم
که بیش از همه صبوری را آموخته بود.
توی راهرو کفش هایش را از پا در میآورد و روی جا کفشی
میگذارد.
سرش که به سمتم میچرخد ،پیش میروم تا کیسه خرید را

E
O

از دستش بگیرم.

N

M
A

_خسته نباشید آقای آتشنشان.

M
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نگاهش از باال تا پایین براندازم میکند ،این ست تاپ و
شلوارک صورتی را خودش چند روز پیش برایم خریده بود و

Y
N
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من از پوشیدنش معذب بودم ،اما امروز خودم را وادار کرده

@

بودم به پوشیدنش ،وقتی گاهی تا باز کردن دکمه های
شومیزم پیش میرفت دیگر حساسیتم روی این پوشش بی
معنی بود  .این مدت هر دو سعی میکردیم بدون هیچ حرف
و توضیحی مرزهای بینمان را کم کنیم ،و من قدردان این

همه صبوری او بودم که فرصت داده بود تا خودم شبیه کودکی
نوپا قدم های سست و نامتعادلم را به سمتش بردارم.
جلوتر می آید و وقتی کیسه های خرید را به دستم میدهد با
شیطنت جواب میدهد.
_سالمت باشی آتیش پاره ،قراره تو آتیش بسوزونی و من

E
O

خاموش کنم؟

N

M
A

از حس زاری که در لحنش به نمایش گذاشته بود خنده ام

M

میگیرد ،ظالمانه کنترل این آتش سوزی ها را به دست خودش

E
I
Aشروع کرده بودیم ،کامال
سپرده بودم .جلسات مشاوره ای را
Y
 Nکجا عقب نشینی
خوب بلد شده بود چطور پیشروی کند و
O
D
کند و کی مراقب حالم باشد.
@

کیسه ای که محتویات آن مشخص بود را از دستش میگیرم
و به سمت آشپزخونه میروم و بعد جواب شیطنتش را

میدهم ،برای دل به دل شیطنت دادنش بهتر این گزینه فرار
بود.
_آتشنشان شدی واسه همین روزها دیگه!
صدای قدم هایش را پشت سرم میشنوم.
_یه آتشنشان خسته ای که شب شیفت بوده و تا صبح چش

E
O
نذاشته ،بی انصافی دوباره بفرستی ماموریت.
رو هم
N
میوه ها را توی سیM
Aظرفشویی میریزم و چای ساز را روشن
نک
میکنم ،لپم را از داخلM
Eگیرم تا خنده ای که میرفت
گاز می
I
A
عیان شود را کنترل کنم.
Y
N
Oیی بلد باشه که
_شاید همسر یه آتش نشان هم یه چیزها
D
آتیش سوزی رو مهار کنه.
@
یک تای ابرویش را با تفریح باال میاندازد و وارد آشپزخانه
میشود .تکیه به کابینت های پشت سرم نزدیک شدنش را
نگاه میکنم.

_که بلدی ها؟ رو کن ببینم چی بلدی خانم آتشنشان !
دست هایم را تکیه به کابینت های پشت سرم داده بودم تا با
میلی که به عقب رفتن و دور شدن از او در وجودم بود مبارزه
کنم.
_بلدی آتیش شوهرت رو بخوابونی یا نه؟

E
O
که روی کابینت بود درست کنار دستم قرار داشت.
لیوان آبی
N
M
سرم جرقه زده بود ،باعث میشد لبم از
فکری در لحظه در A
M
.
حصار دندان هایم آزاد شود
E
I
به خاطر این شیطنت کمی ناز A
Yصدایم شده بود.
چاشنی
N
O
_بلدم ،فقط یه کوچولو میترسم...
D
@
دست هایش با تحسین دو طرف من لبه ی کابینت ها قرار
میگیرد و نگاهش را مستقیم توی چشم هایم میکوبد .منتظر
بود.

_خب بهت حق میدم یه کوچولو بترسی اما من کمکت
میکنم.
لبم را با استرسی نمایشی توی دهان میبرم.
_میشه چشاتو ببندی تا من راحت تر شروع کنم؟
کمی توی صورتم دقیق میشود و با شگفتی براندازم میکند،

E
میترسیدمOنگاه شیطنت بارم کار را خراب کند و چشم از نگاه
N
M
دزدیدم.
خیره و مشتاقش
A
وقتی پلک هایش بستهM
لبخندم عمیق تر شد و با ترس
شد
E
I
Aهایش بسته بود و منتظر
لیوان کنار دستم را برداشتم ،چشم
Y
N
ایستاده بود.
O
D
@که درونم
خودم هم دلم به حالش سوخت ،اما حس موریانه ای

بود نمی توانست مانعم شیطنتم شود.
با خباثت لیوان آب خنک را توی صورتش خالی کردم و چشم
های روی هم محکم شده و دهانی که از سرما و خیسی آب

چند لحظه باز مانده بود و نفسی که توی سینه اش گره خورده
بود آخرین تصویری بود که دیده بودم ،چون محض انجام کارم
با خنده ی بلندی پا فرار گذاشته بودم و صدای عصبی او را از
آشپزخانه شنیدم.
_حضرت عباسی مگه دستم بهت نرسه...
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جوابش را حین فرار میدهم.

N
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_خودت گفتی آتیشت رو خاموش کنم دیگه...
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اما درست لحظه ای که پا به اتاق گذاشتم ،قبل از این که در
را ببندم با گام بلندی پایش را الی در گذاشت و هر چه زور
زدم نتوانستم در را ببندم.
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@

در را رها کردم و به خنده ای که نمیتوانستم از دیدن صورتی
که آب از آن چکه میکرد و پیراهن سفیدش را هم خیس کرده
بود کنترل کنم.
_منو سر کار میذاری بزمجه؟ !

_پس شما آتش نشان ها با چی آتیش مردم رو خاموش
میکنید؟
عقب عقب میروم و او هم فاصله را به همان سرعت پر میکند
تا جایی به تخت برخورد میکنم و دیگر جایی برای عقب
نشینی ندارم.
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_االن نشونت میدم با چی!
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بازوهایم را میگیرد و مرا روی تخت میاندازد ،خودش هم با

M

فاصله پاهایش را دو طرفم قرار میدهد.
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خنده هایم به قهقهه تبدیل شده بود.
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_چشمم روشن اینطوری آتیش همه مردم رو خاموش

میکنید؟ !

@

سرش را توی گردنم میبرد و دندان هایش را با حرص روی
پوستم فشار میدهد و جوابش را همانجا زمزمه میکند.
_نه فقط بعضیاشون رو که خیلی آتیش میسوزونن.

فشار بوسه هایش به گلویم آنقدر با حرص همراه بود که کم
کم خنده های بازیگوشم تمام میشود و صدای نفس های او
توی گوشم مینشیند.
وقتی دست از بازی برمیدارد که نگاه ملتهبش به سمت چشم
هایم سوق پیدا میکند ،چشم هایی که شیطنتشان خوابیده
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بود و حاال یک حریر شرم و حیا رویشان کشیده شده بود.

N
Mمیتوانستم بخوانم ،اما نمیتوانستم به آن
خواهش نگاهش را
A
جوابی بدهم ،انگار حسMخجالت و شرم مانع از این پاسخ
E
I
میشد.
A
Y
Nآن را بدون خجالت
اما او مصرانه خواستار جواب نگاهش بود و
O
D
به زبان آورد.
@
_اجازه هست؟

صدایش گلوگیر و بم بود ،نگاهش ذوبم میکرد و عرق از تیره
کمرم راه گرفته بود .منتظر پاسخ بود و قبل از این که نگاه
شرمگین من را پای مخالفت بگذارد پلک بستم.
این جواب بی صدا را پذیرفته بود که دستش را زیر تاپ
صورتیم برد و آن را از تنم درآورد و حرکت دست هایش تنم
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را به آتش میکشید و من خجالت زده بیشتر چشم هایم را

N

روی هم فشردم ،میدانستم که حواسش به حال روحی من
هست.
***
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در میآورم و شاهرخ
کفش های پاشنه بلندم را جلوی در از پا
N
O
نور چراغ های
جلوتر از من دست روی کلید برق میگذاردD ،
@
راهرو فضای تاریک خانه را روشن میکند و دسته کلید و
موبایلش را به عادت همیشه روی اپن می اندازد با خستگی
کت اسپرت کرم رنگش را از تن در میآورد و روی کاناپه می
اندازد.

پاهایم که روی پارکت های خنک مینشیند ،نفس راحتی
میکشم و انگار خستگی کل امروز از پاهایم بیرون کشیده
میشود ،امروزی که از صبح روژان من را با خود به آرایشگاه
برده بود و تا عصر زمان زیادی را زیر دست آرایشگر و به قول
روژان خوشگالسیون کردن گذرانده بودم ،دیگر نایی برای روی
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پا ماندن نداشتم.
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بعد از مدتها دوباره پا به آرایشگاه گذاشته بودم و حس کسی
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را داشتم که انگار مدت زیادی در کما رفته بود و حاال که
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چشم باز کرده بود فکر میکرد چقدر از زندگی دور مانده
است !
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شده بود ،بوی
انگار تمام حس های خوابیده ام امروز بیدار D
@
رنگ مو و عطرهای زنانه و بوی الک ناخن های رنگی ،رنگی
حس زندگی را درونم قلقلک میداد ،نفسم را تازه میکرد،
انگار مدتها روح خسته و منزویم در قفسی تنها مانده بود ،بی

نور بی اکسیژن و بی توجه !

که امروز با کمی تغییر و تحول انگار نور به آن رسیده بود و
اکسیژن تازه به ریه هایم برگشته بود و نفسی تازه شده بود از
توجهی که شاید سخت پذیرفته بودم سهم خودم کنم.
توجهی که گاهی آدم ظالمانه از خودش دریغ میکند و سهم
نوع نگاه دیگران میکند ،کم کم او را به اغمای احساس
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میکشاند ،به یک خواب طوالنی مدت که گاهی فراموشی
میآورد.
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تغییرات اساسی که انجام شده بود امشب از نگاه های گاه و
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 Aقابل توجه بود ،به قدری
بی گاه شاهرخ روی خودم به شدت
Y
بهانه کرده بود تا از
را
که شام را خورده و نخورده ،سردرد
N
O
مناسبت ازدواجش
میهمانی جمع و جوری که کوروش به D
@
ترتیب داده بود ،زودتر به خانه برسیم .از این کارش خنده ام
گرفته بود ،آنقدر تابلو نگاهم میکرد که روژان هم فهمیده بود
و مدام بیخ گوشم میگفت:
“پاشو برو خونت زلیل نشده!”

او به آشپزخانه میرود و در یخچال را باز میکند و طبق عادت
بطری آب را سر میکشد و من به سمت اتاق خواب میروم.
چراغ اتاق را روشن میکنم و به سمت آینه میروم ،نگاهی
درون آینه به دختر آشنای توی آن میندازم ،دختری که انگار
برگشته بود به آینه ،چهره ام آرایش مالیمی داشت و موهای
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بلوندی که تازگی داشت و برایم یک حس زنانگی به همراه
آورده بود.
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آبی های زاللم از دیدن این دختر که بی شباهت به گذشته
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I
دلتنگ بودم ،آسویی که برای
نبود برق میزد ،برای این آسو
A
Y
یگذاشت و خسته
م
خودش ساعت ها جلوی آینه وقت
N
O
نمیشد از این که خط چشمش قرینه در نمیDآمد و باز هم
@
به دقت بیشتری آن را پشت چشم هایش میکشید .آسویی
که برای خودش و وجودش ارزش قائل بود.
آسویی که یک دنیا رویا در سرش چرخ میخورد و قول
رسیدن به همه ی آنها را داده بود ،دلش برای آن آسو تنگ

شده بود و داشت تمام تالشش را میکرد تا دوباره رویاهایش
را پیدا کند و به هم ببافد ،وقتی کالف رویاهایش به هم گره
خورد ،با حوصله و صبوری آن ها را یکی یکی از هم باز کند و
آن ها را باز دوباره از سر بگیرد.
آسویی که امشب با دیدن بچه های آفتاب در مهمانی کوروش
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تصمیم گرفته بود دوباره تدریس زبان را برایشان شروع کند،
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شاید هم به فکر برگشت به دانشگاه و ادامه تحصیلش باشد.
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شالش را از روی سرش میکشد و موهای بلوندش را باز میکند،
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زندگی کند...
قبل از هر چیزی تصمیم داشت
A
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پایان...
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پارا طاهری
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