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مقدمه:
می گویند مرگ درمان ندارد ،اما مرده متحرک
تکلیفش چیست؟ کسی برایش نسخه ای نپیچیده است.
مرگ نصفه نیمه ای است که نه هستی و نه نیستی!
تمامش درد است ،دردی که درمان ندارد و ذهنی پر
از افکار پریشان ،من و افکار من و امثال مرا چونان
در تنگنا گذاشته که هنوز جای جای بدنم از گرمای
دست های او می سوزد.
نقش انگشتانش هنوز بر تنم خودنمایی می کند و
ذهنم ،وای از ذهنی که معصومیت را از او گرفته
باشند .دیگر این فکر را تاب افکار رویایی نیست.
دیگر کسی نیست که فاصله ای باشد .دیگر فاصله ای

نیست که کسی بخواهد با قدم های بلند و استوارش
کم کند.
دیگر امیدی نیست به آینده ای که می درخشد وقتی
پشت سر را تاریکی گرفته .دیگر عدلی نیست که به
امید آن پیگیر نگاه منتظری باشم.
نگاه منتظری که حاال از تو می بینم و از تو می
ترسم .تو ،همانی که من آرزویش را داشتم ،مرا می
ترسانی .که می ترسم آنی نباشم که دوست دارم و
دوست دارم آنی که می خواهم باشم را تو دوست
داشته باشی و حاال؛ دنیایم دور تو می چرخد و دور
تویی شکل می گیرد که نقش دست هایت اصال شبیه
جای دست هایی که روی روحم مانده نیست .دست
های تو پاکند و من هنوز در لجنزار دست و پا می
زنم.
که شاید دست هایت می آیند و روحم را به سوی نور
می برد .که چشم هایت را می بینم و لبخندت را و بعد
همه چیز خوب می شود .که شاید کسی ،خدایی،
همانی که تو به او معتقدی؛ نظری کند و من شبیه تو

شوم .شبیه لبخندهایت شوم و بشوم همانی که می
خواهم .همان چشم های درخشان و همان نگاه پر از
عطش زندگی .شاید بشود ...شاید هم...
این ها را نمی دانم .این ها جایی از ذهنم تلوتلو می
خورند و لبه پرتگاهی می لغزند و زمین می خورند و
باز بلند می شوند .من فقط یک چیز را می دانم .از
این لحظه به بعد؛ از همین لحظه ای که نگاهم سمت
تو افتاد؛ که دیدم دست هایی از جنس تو هست ،که
می تواند مرا دریابد؛ فهمیدم که دیگر بس است.
قربانی بس است.
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تو رو به جون خودم قسمت می دم بذار برم.
چشم هایش ماتم شده بود .نگاه حیرانش بین دست
های لرزان من و حلقه ای که روی میز گذاشتم می
چرخید .تمام آرزوهای من اسیر گرداب درون این
حلقه طالیی شد .این حلقه ساده که میگفت من و او تا
ابد مال هم هستیم و من با دست خودم آمالم را به
ثمن بخس می فروختم.
آن نگاه همیشه منتظر را رها می کردم .داشتم برای
بار آخر در زندگی ام مرگ را تجربه می کردم و این
بار دست خودم بود که از آستین مرگ سردرآورد تا
دشنه ای بر قلب زخمی ام بنشاند.
 افرا...دست باال بردم تا سکوت کند ،دستی که همانند دلم
میلرزید .دردهایش درون چشم هایش نعره می کشید.
در صورتم دنبال چیزی می گشت .شاید دنبال دلیلی که

بتواند از این بی خبری نجات پیدا کند .سکوت نکرد.
چشم هایش میخ چشم هایم شده بود اما سکوت نکرد.
این بار ناله نکرد .این بار اعتراض کرد!
وقتی دوباره اسمم را صدا زد و من تمام بی رحمی
هایم را یک جا بیرون ریختم تا فقط تمامش کند .که
دیگر اسم من لقلقه زبانش نباشد .این طنین دلنشین
حق منی نبود که برای ویرانی اش آمده بودم.
او را به وادی حیرت کشاندم تا ذره ذره جانش را
بگیرم .من آینه تمام جفاهای سال های پشت سرم
شدم و دهان باز کردم و آن چه آباد کرده بودم یک جا
ویران کردم:
 من فقط بهت در باغ سبز نشون دادم معراج!چشم های درمانده اش رنگ خون به خود گرفت .من
یکبار مرده بودم و او به من زندگی دوباره بخشید.
حاال داشتم با دست های خودم معراجم؛ ناجی ام را به
قتلگاه می بردم.

باید از من متنفر می شد .باید من نماد تمام زشتی
های عالم برایش می بودم و هرچه پیش میرفتم او از
من متنفر نمی شد .معراج من پر از مهربانی بود و
من برای بار اول و آخر ،باالخره معراج را شکستم.
حلقه را برداشت .حلقه ای که قرار بود پیوند ابدی ما
باشد .عهدی که با بی رحمی زیر پا گذاشتم و حاال
درون مشت لبریز از خشم او فشرده میشد .نگاهم
روی دستش خیره ماند ،انعکاس نور چراغ باالی
سر روی سطح بی نقص طالیی رنگ بین انگشتانش
گم شد.
همان حلقه ای که به دستش کردم و قول داد تا ابد
مهمان انگشتانش باشد .سر انگشتانش سفید شده بود
و دست هایش می لرزید .آنقدر می لرزید که دلم می
خواست دست های گرمش را در دستانم بگیرم و به
او قول بدهم همه چیز درست می شود .که همه این
ها زاده تخیل ذهن من و همه چیز یک شوخی مسخره
و ترسناک بود.

که قرار بود شاهزاده سوار بر اسب سفید من یک تنه
به جنگ اژدها برود و سر بلند برگردد.
 افرا داری منو می کشی.صورتش رنگ پریده بود و راست می گفت .به قصد
کشتن جلو آمده بودم .به قصد آسودگی ای که بعد از
مرگ می آمد به دفترش آمده بودم و به جای خودم؛
داشتم او را می کشتم .خنجر به دست گرفته بودم و
بی رحمانه بر تن زخم خورده اش فرود می آوردم.
 حرف بزن افرا.حرف؟ مگر جای حرفی مانده بود؟ ریشه اش را
سوزانده بودم و حاال بیرون میدان به دیدن سوختنش
نشسته بودم .حرفی نداشتم! باید خفه میشدم تا نشنود
و نداند چه در دلم میگذرد .باید ساکت میشدم!
هرچند زبانم درون این دهان سنگینی میکرد ،توان
جنبیدن نداشت و من...
اصال یادم رفته بود چطور باید حرف بزنم!

اصال یادم رفته بود چگونه با حنجره ام صدایی تولید
کنم! چرا من الل شده بودم؟! میان اتاقش ایستاده
بودم و گلویم در حسرت هق هق هایی که خفه
میکردم میسوخت.
معراج برای من جنگیده بود .من پیکار او را با
خودش و با خودم دیدم تا به اینجا برسیم .تا منی که
مرده بودم به دستان او زنده شوم و جان بگیرم تا به
منی برسیم که امروز ،با قدم های لرزان به این دفتر
آمدم.
منشی را پشت سرم جا گذاشتم ،دهان باز کردم و هر
چه در سیزده سال گذشته از دست من رفته بود را
برایش گفتم و بعد هم آن حلقه کذایی را رو به رویش
روی میز کوبیدم.
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کوبیدم تا کار را تمام کنم ولی خودم را له کردم .خودم
را زیر پاهای بیرحمی هایی که قلبم تابش را نداشت
نابود کردم.
من دیدم چه ها کرد تا مرا از دیوارهای بلند دفاعیم
جدا کند .تا مرا به خودش عادت بدهد .من دیدم که
خودم چطور به حضورش عادت کردم و می دانستم
که نباید .می دانستم که هر چه بر من رفته ،مرا یک
روز از او جدا می کند و باز هم ،بر خالف هر چه به
خودم قول دادم بودم ،به او دل بستم و حاال هر دو
قرار بود تاوان این دلبستگی را با شکسته شدن دو
قلب بدهیم.
قلب من یک بار ترک خورده بود و من عادت کرده
آن من
بودم .معراج اما الیق این درد نبود .این درد از ِ

بود و من آن را با این مرد قسمت کرده بودم ،بی آن
که خودش بخواهد .قرار بود شریک خوشی های
آینده ام باشد اما او را با دردی که از گذشته در دل
داشتم نابود کردم.
 افرا با توام.دستش را به میز کوبید و من فقط نگران شدم که
شیشه نشکند .شیشه می شکست و دستش را ،حتی
کوچکترین انگشت دستش را می برید من توانم را از
دست می دادم .می باختم و به سمتش می دویدم تا
تیمارش کنم .کاش دستش را روی میز نمی کوبید.
وقتی عصبانی می شد دست روی کسی بلند نمی کرد.
دست روی خودش بلند می کرد و خودش را ،و فقط
خودش را ،مقصر می دانست .دست می کوبید روی
شیشه ای که می توانست بشکند از عصبانیتی که
مصببش من بودم .چه کرده بودم با او؟

 بعد از اون سخنرانی االن روزه سکوت گرفتی کهاعصاب منو بیشتر خراب کنی؟ که چی بشه؟ االن این
حرفا رو تحویل من می دی که چی بشه؟
با آخرین کالم ،کازیه که اولین چیزی بود که به
دستش رسید ،برداشت و به دیوار کوبید .میخکوب به
خطی که کازیه پالستیکی روی کاغذ دیواری انداخته
بود خیره شدم.
این کاغذ دیواری را وقتی به این نتیجه رسید این
دفتر برای یک آدم نو ،ظاهری نو می خواهد؛ با هم
پسندیده بودیم .می خواست مرا پایبند کند .می
خواست مرا قاب کند و جای جای خانه و محل کارش،
فقط برای خودش داشته باشد و همه جا را داشت
برای من نونوار می کرد ،فقط برای من .منی که
لیاقتش را نداشتم.
نگاهم را از روی کازیه شکسته گرفتم و دوباره
معراج را پیدا کردم .این بار ایستاده بود و دست
هایش را ستون بدنش کرده بود .می لرزید .می دیدم
که بدنش به لرزه افتاده بود از شدت خشم .دندان

هایی که به هم می سایید و صورتی که داشت رو به
قرمزی می رفت و نفس های به شماره افتاده اش را
می شناختم.
می دانستم وقتی خشمگین است چه می شود اما این
درجه ای دیگر بود که حتی من هم ندیده بودم .حتی
من هم نمی دانستم وقتی کسی دارد از شدت خشم
سکته می کند چطور می شود.
 برو بیرون.منتظر این جمله بودم .از همان لحظه ورودم منتظر
بودم که مرا برای همیشه از زندگی اش بیرون
بیندازد .که تمام وسایل نوی دفترش را پشت سرم
روانه سطل زباله کند و برگردد به همان معراجی که
قبل از من بود.
که شک داشتم بتواند برگردد .همانطور که خودم نمی
توانستم افرای قبل از معراج باشم .افرای قبل از

معراج با خوشحالی مرده بود و جایش را به من داده
بود .من اما با شقاوت این افرای جدید را هم کشتم.
پشت کردم به هر چه با هم ساخته بودیم و رو به
جایی که نمی دانستم کجاست .نمی دانستم قرار بود
کجا بروم .جایی که خودم برایش این همه سال
جنگیدم؟ هر جا را نگاه می کردم معراج را می دیدم.
معراج از اول نبود اما اول و آخر خاطرات گره خورد
به بودنش .قرار بود تا آخر کنارش باشم اما حسی از
همان آغاز می گفت این وصلت ممکن نیست و من
صرفا ً به خاطر توهمی که در ذهنم دوست داشتم
داشته باشم ،زندگی هردویمان را خراب کردم .زندگی
خودم را خراب تر کردم .معراج قبل از من خوب بود.
من امشب او را به قعر چاه فرستادم.
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دست بردم تا دستگیره نقره ای رنگ را پایین بکشم
و خودم را از معراج دور کنم .همین را خواسته بود
دیگر؛ خواسته بود که مرا نبیند و من فقط یک در با
این دیده نشدن فاصله داشتم.
دوری و دوستی برای من هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود.
همین که دیگر مرا نمی دید همه چیز خودش درست
می شد .من اگر می رفتم همه چیز خوب می شد و با
این حال؛ به محض لمس دستگیره ،دستی بود که مرا
برگرداند و به در کوبید.
چشم هایش را به چشم هایم دوخت .چشم هایی که از
ترس دو دو میزد و درون کاسه میلرزید .صدایم از ته
حلق خشکم بیرون زد:
 -مگه نمی خواستی برم؟

صدایم از قعر چاه می آمد .این صحنه زیادی آشنا بود
و قفسه سینه من طاقت این همه ضربه های وحشیانه
قلبم را دیگر نداشت .نه من افرای سیزده سال پیش
بودم و نه معراج ،حسام.
اما این صحنه آشنا درد به یادم می آورد و این درد
داشت صدایم را می برید .در ذهنم فریاد می زدم که
باور کنم رو به رویم معراج نجیب است نه حسام
فاسد .اما داشتم این بازی را می باختم به تصاویری
که داشت پشت سر هم از جلوی چشمانم رد می شد.
داشم چشم های بی عفت حسام را می دیدم به جای
معراج که هرگز حسی جز یک فرشته دست نیافتنی به
من نداده بود .داشتم بازی را می باختم.
***
 -در قفله .برگرد اینجا.

ایستادم .نه فقط بدنم که قلبم هم ایستاد .سیاهی
وجودم را به بازی گرفته بود ،نقطه نقطه شروع شد
و حاال داشت تمام تنم را به تسخیر خودش در می
آورد .سیاهی لبریز از خشم بود ،سرشار از نفرت؛
مردی مقابلم بود که برای مرد بودن حیف بود!
فقط می توانست نر بودنش را یدک بکشد و من
شانزده ساله به خوبی این را با ذهن کوچکم فهمیدم.
 با توام.با من بود یا با احمقی که قرار بود تختش را پر کند؟
من در این خراب شده چه غلطی می کردم؟ مرا بازی
داد تا تختش گرم شود؟ دست باال بردم و به در
کوبیدم.
آرزو میکردم این در لعنتی باز شود ،کوبیدم! به
قدری که انگشتهای مشت شده ام ذق ذق کرد .مچ
دستم درد گرفت و صدایی در سرم پیچید:
 -این در لعنتی باز نمیشه!

به التماس افتادم ،چنگ زدم به در و ناله کردم .چشم
هایم را بستم و امید داشتم وقتی باز کنم در این اتاق
کوفتی نباشم .میان این درد ضجه نزنم و به خودم
نپیچم .هق هق هایم بلند شد و ناله هایم به ضجه های
جگرسوزی تبدیل شدند.
پاهایم توان نداشتند من را نگه دارند ،شانه هایم برای
باری که روی دوش داشتم بی جان بود .انگار خدا هم
مرا از یاد برده بود .به در تکیه زدم ،دست باال بردم
و با تمام قدرت به در کوبیدم.
باز کوبیدم و آنقدر کوبیدم که صدای درون مغزم
خاموش شد و دستی تر که مرا گرفت و برگرداند و به
در که از سیلی های دست من خسته شده بود کوبید.
چشم های درشت شده ام میخ چشم های تیره رنگ و
پر خون حسام شد .چشم هایی که پر از رگه های
سرخ و آثار مستی بودند .آخ که امروز چه شده بود
که حاال تمام تنم ضجه می زد.

مچ دست هایم را گرفت و باالی سرم برد .ترسیدم،
دلم میخواست توانش را داشتم و با ضربه ای او را
از این زندگی سرشار از تعفن ساقط میکردم .اما
نمیشد ،چشم های وقیحش سوزان بود و آتش به جانم
میکشید .به نگاهم خیره شد ،میخواست بفهمم چه
بالیی سرم نازل شده؟
میخواست قدرتش را به رخم بکشد و بگوید امروز
روز مرگ من است؟ کسی که فکر میکردم دوستم
دارد مرا به کام نیستی کشانده بود.
نای تکان خوردن نداشتم .نای ناله کردن نداشتم از
دردی که فشار دست های بزرگش داشت به مچ های
ظریفم می آورد .دهان باز کردم و صدایی نیامد.
صدایی می آمد که چه بشود؟
 برگرد توی تخت.[]00:28 11.06.21
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معراج دیگر داشت صبرش را از دست می داد .درد
را در چشمانش می دیدم و این که چقدر سعی می کرد
هدف مشت زدن هایش من نباشم.
همه این ها را می دیدم و باز هم باید تمامش می
کردم .باید چشم روی همه این ها می بستم و فقط می
رفتم اما معراج آدمی نبود که بی دلیل از چیزی
بگذرد.
داشت دنبال دلیل می گشت که بتواند از من بگذرد و
من تمام دلیل های دنیا را برایش آماده کرده بودم .اما
نمیدید شاید دلش نمیخواست باور کند و دوست داشت

پشت دیوار حاشا مخفی شود .هرچه برایش گفته ام
را حاشا کند و به رویش نیاورد.
 چرا دروغ گفتی؟ همینو بگو و هر جا خواستی برو.آب دهانم را قورت دادم .گلویم را صاف کردم و تمام
جرئتم را یک جا ریختم توی چشمانم تا بتوانم نگاهش
کنم:
 دروغ نگفتم.کف دست هایش را به در کوبید:
 راستشم نگفتی!از شدت بلندی صدای برخورد دستش با چوب در از
جا پریدم اما خودش هیچ تکان نخورد .انگار دیگر
برایش مهم نبود .دردی که در دستش نشسته بود را
نمیفهمید و من چشمم به دستی بود که روی در
نشسته بود.
 راستشو نگفتی افرا .تو می دونستی من چه جورآدمیم و راستشو بهم نگفتی.

دندان هایم را به هم فشردم:
 که چی می شد؟ که به جای االن همون اول ازم میخواستی برم؟
ساکت شد .نیشخند زدم:
 سوالی رو می پرسی که جرئت شنیدن جوابشونداری .باشه .من می رم .این منم که همیشه باید برم.
عضالت صورتش در هم رفته بود و چندان فاصله ای
با من نداشت .صدای نفس هایش را انگار داشتم از
درون می شنیدم.
واضح بود که در هر دم دارد جان می کند تا به
بازدمی برسد .نزدیک تر آمد .فاصله ای که دیگر
وجود نداشت را کمتر کرد .زیر گوشم گفت:
 بهم بگو کی ...فقط همینو .اگر نگی رنگ بیروناین در رو نمی بینی.
اسم می گفتم؟ اسم حسام را به زبان می آوردم؟
همین؟ بعد قرار بود تمام بشود؟ اگر می گفتم زمین و
آسمان را به هم می دوخت.

شک نداشتم اما نمی توانستم این خیانت را در حقش
بکنم .نمی توانستم باقی زندگی اش را نابود کنم.
دهان که باز کردم قطره اشکی روی گونه ام چکید.
تمام روزهایم داشت از جلوی چشمانم رد می شد و
من می خواستم فقط معراج را ببینم.
 بذار برم معراج...رهایم نکرد .می دانستم رهایم نمی کند .باید آخرین
ضربه را می زدم .باز لب زدم:
 تو رو به جون خودم قسمت می دم بذار برم.قفل دست هایش بدون لحظه ای وقفه باز شد و
خودش را عقب کشید .رنگش بیش از پیش پریده بود
و دیگر سعی نمی کرد نگاهم کند .انگار می ترسید
نگاهم کند.
صدای باز شدن در را شنیدم .رهایم کرده بود .گذاشت
که پرواز کنم و برای همیشه از دستش بروم .چه
خداحافظی تلخی قرار بود باشد .به صداهای درون

سرم گوش ندادم و برای آخرین بار؛ به حرف دلم
گوش دادم.
دست روی دست یخ کرده اش گذاشتم .روی پا بلند
شدم و نزدیک شدم .آنقدر نزدیک که تمام امنیت دنیا
را در کنارش حس کنم و بدانم که این اگر هم اولینش
نبود؛ قطعا آخرین عاشق شدنم بود.
لب هایم را روی گونه سردش گذاشتم و چشم هایم را
بستم و بعد؛ دور شدم .فرار کردم تا برای همیشه از
او دور باشم و این کار چقدر در این شهر کوچک
سخت بود.
🔖🔖🔖
🔴 ثمن بخس یعنی چیزی رو به بهای ارزونی
فروختن بی ارزش کردن
🔴کازیه هم همون جا کاغذی های چند طبقه روی میز
هاست
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در گوشه ای از اتاقی لخت نشسته بودم .چمباتمه زده
روی سنگی سرد ،در گوشه ترین سه کنج اتاقی دلزده
از زمستانی سرد که در استخوان هایم رخنه کرده
بود .مگر مرگ فقط برای همسایه خوب بود؟
من عاشق مرگ بودم.در همین لحظه عشق وصف
ناپذیری به مرگ در من بیدار شده بود ،امروز عاشق
مرگ شده بودم و خدا همین امروز از من رو گردانده
بود.

صدایی در اعماق ذهنم نعره میکشید چرا من؟ مگر
چه کرده بودم؟
مگر گناهم چه بود که نمی توانستم سربرگردانم،
هیبت سهمگین و نفرت انگیزی که تا چند دقیقه ی
قبل مدهوش و سرمست روی تخت بزرگ و دو نفره
وسط اتاق نفس نفس می زد؛ از جنایتی که کرده بود
ببینم؟
نفس هایی سنگین بود ،مثل کرختی بدن من! مثل حال
خرابی که در وجودم ریشه داشت و خون درون
رگهایم را می مکید .سیاهی ترسناکی در گوشه ذهنم
خانه کرده بود و نفرت درونش رندانه قهقهه می زد.
پلک هایم را تا جا داشت روی هم فشردم و باز در هم
فشرده شدم ،له شدم؛ مرگ تدریجی باورها و وجودم
را به چشم دل دیدم .دست هایم ،زانوان لرزانم را بغل
زده بود و سرما هنوز جا داشت تا برود و تک تک
استخوان های سرمازده ام را بسوزاند و دردی که در
تمام بدنم پیچیده بود بیشتر کند.

صدای نفس هایش درد را در بدنم بیشتر می کرد.
نفس هایی آرام و بی دغدغه و بی توجه به هر چه که
دقایقی قبل بر من گذشته بود داشت هوای اتاق را
مسموم می کرد و من هنوز قرار نبود بمیرم.
چیزی در وجودم دست به دعا برداشته بود ،به هر
مقدسی که می شناخت چنگ می زد بلکه مرگ را
ببینم ،به دستان فرشته مرگ اسیر شوم و باور کنم
خدا هنوز هم دوستم دارد .اما نمی شد ،التماس هایم
میان هیاهوی بی کسی ها گم شده بود .درست مثل
یک کابوس زشت ،التماس هایم در گلو خفه می شد؛
التماس هایی که پشت صدای آب که از پشت در چوبی
انتهای اتاق بلند شده بود و او که با پاکی آب ,سعی
داشت کثافت بدنش را پنهان کند؛ ناپاکی بدنم را به
رخم می کشید.
لرزان از جا بلند شدم .سعی کردم به حسی لزج روی
بدنم که داشت حالم را به هم می زد فکر نکنم .سعی
کردم اتاق را کامال خالی ببینم .اما چشم هایم

ناسازگاری می کردند ،آن تکه چوب بزرگ وسط اتاق
و آن هیبت دهشتناک را به رخم می کشیدند.
تمام فکر من که سعی می کرد در قفل شده را باز
تصور کند و تا آخر دنیا بگریزد .کاش که در را قفل
نکرده بود .کاش موقع قدم گذاشتن در این هوای
بسته کثیف حواسم جمع چرخیدن کلید در قفل بود.
کلیدی که حاال یادم نمی آمد کجا بود.
صدای اعتراض در چوبین حمام را شنیدم و سر جایم
خشک شدم .آن چوب های مرده شاهد التماس هایم
بودند ،ضجه هایم میان جسم بی روحشان در نطفه
خفه شده بودند .دستم روی دستگیره ی در مانده و
خودم با چشمانی باز و بدنی در هم شکسته خدا خدا
می کردم مرده باشد.
کاش آن صدا توهم ذهن پریشان من بود و او برای
همیشه چشم بسته و به جهنم دعوت شده بود .مگر
من چند بار در زندگی شانزده ساله ام آرزوی مرگ
کسی را کرده بودم که این یک بار ناحق بوده باشد.

خدا هر لحظه اش را دیده بود .پس می دانست حق با
من است .می دانست من به حق می خواستم یکی در
این اتاق بمیرد ،چه من چه حسام!
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صدایم در گلو خفه شد .چه می کردم؟ صدایم در می
آمد و کسی می شنید تا چه بشود؟ بیاید و من بشوم
همان دختری که قرار بود مقصر باشد؟ مگر کسی
قرار بود حرف مرا باور کند؟ وقتی حسام زیر گوشم
می خواند تا مرا که کمی به هوش بودم رام کند
فهمیدم که بازنده ی این بازی منم .بازنده بازی ای که
طرف مقابل حرفش برو داشت و هیکلی بزرگ با
سینه ای ستبر؛ حتما من بودم .منی که نجگیده باختم.

نفس هایم تند بود و منقطع .اکسیژنی که می خواستم
در ریه بماند و آنقدر بماند تا دیگر نفسی برای کشیدن
وجود نداشته باشد .دیگر توان جنگیدن نداشتم وقتی
دوباره به تخت کوبیده شدم و دوباره دنیایم و تمام
رویاهایم به خون کشیده شد .اشک که روی گونه ام
چکید؛ دوباره شکست را پذیرفتم.
****
خودم را که در خیابان پیدا کردم؛ از شدت باران تمام
لباس هایم خیس شده بود و تمام فکر من برمی گشت
به معراج و بعد چشم هایش را می دیدم و دنیا روی
سرم خراب می شد .کاش به این شهر لعنت شده
برنمی گشتم .من که قبال معراج را جای دیگری دیده
بودم ،من که تمام امیدم را جای دیگری پیدا کرده
بودم ،این شهر بی عاطفه چه برایمان داشت که باز
برگشته بودیم تا برای باز هزارم دل هایمان را تکه
تکه کند؟

دست توی جیب های مانتویم فرو کردم و کلید در
کارگاه را بیرون کشیدم .امروز که من به عزای عشقم
نشسته بودم ،همه بی خیال و از همه جا بی خبر
درگیر کارها بودند .زن ها و دخترهایی که پشت چرخ
های خیاطی دست های زمخت و کارکرده و
زحمتکششان را روی پارچه های لطیف گذاشته بودند
به من پوزخند می زدند .امروز این کارگاه عزای من
را گرفته بود .من امروز اگر می مردم حق داشتم.
شاید باید می مردم .این همه سال و این همه افتادن
ها و بلند شدن ها آخر به این ختم شد که تمام امیدم
ناامید شود .که درست وقتی که انتظار حضور معراج
را در زندگیم داشتم؛ حسام برگردد .همان حسامی که
هنوز هم همانقدر نمک به حرام بود ،همانقدر کثیف
بود .سیزده سال هیچ چیز در زندگی او عوض نشده
بود .هنوز چشم هایش همانقدر هرزه و کثیف بودند.
طول کارگاه را تقریبا دویدم تا به انتهایش برسم .اتاق
باالی پله ها مأمنم بود .این اتاق پر از خاطرات خوب
بود .خاطراتی که من بودم و معراج بود و دری که

معراج بازش گذاشته بود تا چشم های لرزان من آرام
بگیرند .چقدر مرا خوب فهمیده بود.
لبخندی دردناک زدم به تمام این خاطراتی که
وجودشان برایم عادی شده بود ،که فکر می کردم
همیشه قرار بود من باشم و معراج باشد و همه چیز
خوب بماند .من که به خیلی چیزها عادت کرده بودم،
این هم روی تمام آن ها تلنبار می شد .من به حضور
معراج هم عادت کرده بودم .من به حضور این غریبه
در زندگی ام عادت کرده بودم و حاال باید خودم را به
نبودنش ...نبودنش؟ اگر قرار بود نباشد من به چه
درد می خوردم؟
پله ها را باال رفتم و به در اتاقی رسیدم که برچسب
مدیریت به آن خورده بود .مدیریت! من را می گفت.
من روزی با سر زمین خوردم و روزی دیگر با سری
بر افراشته شدم مدیر جایی که نان آور چندین خانوار
بود .این مدیریت داشت با چماق در سرم می خورد.
برگشتم و به در تکیه زدم.
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پایین پله ها اتاق دوخت بود و روزگاری از پنجره
اتاق مدیریتم می توانستم ببینم زن ها و دخترانی که
بیشترشان هم سن من بودند و چندتایی هم هم سن
مادرم که سر در کار داشتند و توجهشان فقط و فقط
روی چرخشان بود .لذت می بردم از شکل گرفتن
پارچه و لباسی خوش دوخت که قرار بود دل مشتری
را ببرد .حتی صدای سرسام آور چرخ ها هم این دل
خوشی ها را از من نمی گرفت .لبخندهایم را خوب
یادم هست ،گریه ایم را هم.
نگاهم بین اتاق دوخت چرخید ،اتاقی که با نظر هم
چیده بودیم .روزهایی که پشت چرخ ها نشستیم و

برای آینده رویا بافتیم .بافتیم و به تن حقیقت
پوشاندیم ،باور داشتیم به هرچه میخواهیم می رسیم.
اما من امروز تار و پود این رویاها را از هم گسیختم
و تکه ای نخ را کشیدم و آنچه بافته بودیم را به باد
دادم .با دیدن کاتر درون دست یکی از خیاطها سردی
تیغش را روی دست خیسم حس کردم.
***
همیشه در کتابهایی که یواشکی می خواندم از راز و
رمز خودکشی چیزهایی فهمیده بودم .مرگ را می
خواستم و حاال خودم به استقبالش می رفتم .باید این
نجاست را با خون پاک می کردم .باید به این دنیای
ویرانه پایان می بخشیدم و حاال درون حمام ایستاده
بودم .با لباسهای خیس زیر دوش بودم و چشمم به
روی تیغ درون دستم خشک شده بود .شانزده سالگی
ام قرار بود نهایت زندگی ام باشد .من بیشتر از این
نمی توانستم زندگی کنم و بیشتر از این درد بکشم.
تیغ درون دستم می لرزید و نمی دانستم چطور باید
روی مچ دستم بکشم ،افقی؟ عمودی؟ کدام طرف بود

که سریعتر مرا می کشت؟ کدام رگ بود که سریعتر
خالی از خون می شد؟ باید با یک فشار عمیق درد
وصف ناپذیری را مهمان تن خسته ام و رگی پر از
خون ناپاک ،می کردم و بعد به جوی خون خیره می
شدم تا چشم هایم برای همیشه بسته شود؟ باید می
گذاشتم خون کثیفی های روحم را بشوید یا به جای
تمام این ها فقط مشتی قرص مهمان معده ام می
کردم؟
اما دلم میخواست خون ناپاکم ریخته شود .این قصه
ناتمام با خون تمام شود و حاال تیغ به دست درون
حمام ایستاده بودم .موهایم خیس شده بود و لباسهای
خیسم روی تن لرزانم سنگینی می کرد .اشکهایم با
آب دوش عجین شده بود و چشم هایم می سوخت .دلم
می خواست تمام شود و کسی برایم دلسوزی نکند.
من اشتباهی کرده بودم و باید تاوان می دادم.
چشم بستم و تیغ را بیشتر فشردم .قرار بود بسوزد؟
همه بدنم داشت می سوخت .تمام بدنم انگار آتش
گرفته بود .درد تیغ ...درد تیغ را تا به حال نچشیده

بودم .ولی قلبم در آتش بود .البد همین درد را هم...
پلک زدم و اشکم ریخت و تیغ را بیشتر فشار دادم.
سوزشی بود و من که چشم بستم که خونی که قرار
بود آنقدر برود تا بدن مرا یخ کرده و بی رنگ گوشه
ای از این حمام این خانه خالی بگذارد ،نبینم.
صدای خفه ای و سوزشی مرا به خود آورد .چشم باز
کردم و به حال خودم ضجه زدم .خودکشی هم از من
بر نمی آمد .ترسو بودم و می ترسیدم از درد .می
ترسیدم از سوختن زخمی بر مچم که حتی به رگ هم
نرسیده بود .انقدر بدبخت بودم که حتی مرگ هم مرا
قبول نمی کرد.
زانو زدم روی سطح سرد کف حمام و سرم را روی
زمین گذاشتم و زار زدم .طلب هوا کردم میان آن همه
بغض و گریه و هق هق .سرم را برداشتم و دوباره
کوبیدم .کوبیدم و بیشتر در خودم جمع شدم .کسی در
این خانه نبود که صدایم را بشنود .جفتشان در پی
درد ماهان بودند و من بودم که تنها داشتم له می
شدم .داشتم می مردم و هیچ کس خبردار نمی شد.

درد در معده ام پیچید وقتی سعی کردم سر پا شوم.
درد در چشمانم پیچید وقتی سر بلند کردم تا به
صورت برافروخته ام در آینه خیره شوم و حالم به هم
بخورد از این همه ناتوانی .توان مقاومت در مقابل
حسام را نداشتم .مرگ را هم نتوانستم در آغوش
بگیرم .به چه درد می خوردم من؟
خون ها را شستم و بی حواس دست بردم و آینه را
کنار زدم و از قفسه ای که پشتش بود ،باندی سفید
رنگ برداشتم تا راه چند قطره ای که از زخم سطحی
روی مچ دستم بیرون می چکید سد کنم .کارم را
نفهمیدم کی تمام کردم .فقط چشم های پف کرده ام را
دیدم و صورتی سرخ و متورم .چشم هایی که تو
خالی بودند و منی که تمامم خالی شده بود.
***
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تمامم خالی شده بود .باز هم خالی بودم .اما این بار
یک فرقی داشت .فرقی که این بار مرا به زانو
دراورده بود .این بار من کسی مثل معراج را داشتم
از دست می دادم .نه؛ این بار من معراج را از دست
دادم .معراج را مطمئن بودم دیگر نمی دیدم .چشم
هایش داد می زد که دیگر برایش تمام شده ام.
دست کوبیدم روی نرده ها و چشم هایم را بستم .تیغ
کاتر داشت مرا به سیزده سال پیش دعوت می کرد.
خاطراتی را از ضعفی به یادم می آورد که دلم نمی
خواست هیچ وقت بهشان فکر کنم .به خودم قول داده
بودم به آن روزها فکر نکنم .من آینده ای داشتم و
حاال ...آینده توی سرم می خورد.

 برین بیرون.صدایم خش داشت و به هیچ جا نرسید .این جا را چرا
خالی نمی کردند؟ مگر نمی دیدند این صورت ورم
کرده و چشم های به خون افتاده را؟ مگر نمی دیدند
که دارم می میرم؟ مگر نمی دیدند که دیگر معراج
قرار نیست باشد؟ پس چرا این جا بودند و بی
حرف...؟
 بیـــرون!صدایم آنقدر بلند شد که از بین صدای چرخ هایی که
پشت هم داشتند کار می کردند هم به گوش رسید .چند
نفری با تعجب نگاهم کردند .کارشان را به هم زده
بودم؟ به جهنم! به درک! حتی اگر این کارگاه را که
برایش خون دل خوردم هم آتش می زدند مهم نبود.
من برای دوم به آتش کشیده شده بودم.

باز هم تکان نمی خوردند .این بار همشان کار را رها
کردند و به من چشم دوختند .دهان باز کردم و قبل از
این که داد بعدی را بزنم ،کاسه کوزه هایشان را جمع
کردند و چند لحظه بعد ،من بودم و کارگاهی خالی که
عزای عشق مرا گرفته بود و چشم های دوخته ی من
به کاتر افتاده روی میز.
لبخندی روی لب هایم نشست .این بار با تجربه تر
بودم .این بار بیشتر درد کشیده بودم .من این بار تنها
امیدم را از دست داده بودم و کسی که این همه زخم
خورده باشد ،این همه گرگ ها بدنش را تکه پاره
کرده باشند ،آخر یک جایی کم می آورد .من کم
آوردم .من معراج را کم آوردم.
با کاتر برگشتم باالی پله ها و در اتاقم را باز کردم.
این بار هم خدا قرار بود شاهدم باشد .من بودم و و
زمین و خدایی که جایی گفته بود «به دست خود،
خود را به هالکت نیندازید» .این زمین و آدم هایش
آنقدر مرا کشته بودند که شک داشتم این بار من قاتل

باشم .من جانی نداشتم که بخواهم بگیرم .من پوسته
ای خالی بودم.
در را پشت سرم کوبیدم .قفلش نکردم .نیازی هم
نبود .کسی این جا نبود که بخواهد جلویم را بگیرد.
هر کدامشان هم برمی گشتند به هر علتی ،آنقدر می
دانستند که نباید طرف اتاقم پیدایشان شود .وقتی هم
که می آمدند ،تن من باالخره بی جان بود و دیگر
نیازی نبود نگران واکنش هایشان باشم.
مانتویم را درآوردم و آویزانش کردم .این مانتو فقط
یادگار من نبود .این را با هم خریده بودیم .من و
معراج با هم خریده بودیم .او پسندش کرده بود .مدل
و رنگش را دوست داشت و گفته بود به من می آید.
گفته بود رنگش به چشم هایم رنگی از شیطنت می
دهد .نمی خواستم با ردی پاک نشدنی از خون به این
خاطره بی احترامی کنم.
نشستم روی زمین و کاتر را در دستم گرفتم .قبال این
جا بوده ام .قبال به تیغی خیره شده بودم و نتوانسته

بودم ...می دانستم هر چه بیشتر بگذرد غریزه زنده
ماندن مرا مجاب به ماندن و درد کشیدن می کند.
عقب نمی انداختمش.
چشم بستم و کاتر را روی دستم گذاشتم و بدون
دوباره فکر کردن ،کشیدمش .سوزشش اشک به
چشمم آورد .پلک هایم را باز کردم و به خونی که بی
امان از زخم باز شده ی روی مچم ،از جایی نزدیک
همان رد سفید باقی مانده از زخم سیزده سال پیش،
بیرون می ریخت و موکت را هم کثیف می کرد.
لعنت به من ،موکت را هم با معراج پسندیده بودیم.
معراج...؟ معراج ناراحت می شد وقتی می شنید که
من برای همیشه رفته ام؟ شاید هم راحت می شد .نه!
معراج من خوب بود و این خوبی اش همیشه قرار
بود زجرش بدهد .من را دوست داشت .من هم
دوستش داشتم .من فقط لیاقتش را نداشتم و خودم هم
این را می دانستم.

سرم گیج می رفت .اتاق دور سرم می چرخید و جاذبه
زمین چند برابر شده بود انگار .سرم سنگین بود.
چشم هایم سنگین تر بود و خوابم می آمد .چشم هایم
را بستم و به خوابی که داشت سراغم می آمد لبخند
زدم.
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صدایی آمد .صدای پا می شنیدم اما پلک هایم را با
چسب انگار چسبانده بودند .البد یکی از خیاط ها
بود ...باال نمی آمد .جرئت نداشت .داشت؟ من صاحب
کار خوبی بودم اما جدی بودم .جدی و خواب آلود...
باز لبخندی کمرنگ زدم و به صدایی که هر لحظه
نزدیک تر می شد فکر کردم .باال آمده بود؟ چرا رهایم

نمی کردند؟ انرژی نداشتم .دلم می خواست سر
بگذارم روی زمین و بخوابم اما توان تکان خوردن
هم از من گرفته شده بود .چسبیده بودم به دیوار پشت
سرم یا شاید دیوار نمی خواست رهایم کند.
صدای دری و سکوتی و صدای فریادی که چشم های
بسته مرا برای لحظه ای باز کرد ...نمی دیدم .صدایی
بم می شنیدم که اسمم را پشت هم صدا می کرد و درد
مچم که بیشتر می شد .برای لحظه ای سرم را
برگرداندم و لبخند زدم .باز هم لبخند زدم ،مرگ
خودش به سراغم آمده بود .چشم های معراج را
داشت .چشم های مهربان و نگران معراج را داشت.
صدایم می زد و دیگر هیچ...
برزخ!
قرار بود در عالم میان دنیا و قیامت بمانم اما برای
رفتن یا نرفتن مردد بودم .در خال دست و پا می زدم
و روحم را به آتش سپرده بودم .میان تاریکی دست و
پا می زدم و فکر کردم مرگ این است؟ سال ها از این
جدال فرار کرده بودم؟
قرار بود میان دریایی از سیاهی دست و پا بزنم؟ شاید
تا روز حسابرسی قرار چنین بود .قیامت برسد و پای

میز محاکمه بگویم چرا به دست خودم معراجم را به
نابودی کشاندم .چرا به تنی که دست من امانت بود
اهانت کردم؟
شاید هم قرار بود در برزخ بمانم و به آنچه کرده بودم
فکر کنم ،به ترس هایی که دیگر نبودند ،به بالیی که
سر عزیزترینم آورده بودم و خودم را بارها و بارها
مجازات کنم .دست مرگ از آستین بیرون آمده بود
ولی مرا راهی برزخ کرد.
قرار بود مهمان جهنم شوم اما نشد! بی وزنی را حس
می کردم ،خال و ترس وصف ناپذیری که دلم می
خواست از آن فرار کنم .صورت معراج را می دیدم
اما از من دور می شد .دوست داشتم صدایش کنم و
دستم را بگیرد اما نبود .در احاطه بی کسی و تنهایی
بودم و دستی نبود نجاتم دهد.
چون غرق شده ای که از میان دریا بیرون بکشند مرا
هم از برزخ وجودم بیرون کشیدند .با دستی که روی
سرم کشیده شد سرم را از دریای سیاهی بیرون
کشیدم و گلوی سوزانم طلب آب کرد .به سختی چشم
باز کردم و با دیدن دختر جوانی که موهایم را نوازش

میکرد ترسیدم .راهی بهشت شده بودم یا جهنم؟
دستی روی سرم کشید و گفت:
بهتری؟نگاهش کردم ،روپوش سفید به تن داشت .باز هم
مرگ مرا الیق ندانست ،باز هم به دنیای تلخ و زشتی
که درونش نابود شده بودم تبعید شدم .توانی نداشتم
جوابش را بدهم ،دستی روی نبضم گذاشت و گفت:
 نبضت هنوز ضعیفه.نبض؟ این رگ هنوز خون داشت؟ مگر قرار نبود به
جویی از خون خیره شوم و خودم را تسلیم مرگ کنم؟
این همه تالش و حاال پرستاری کنارم ایستاده بود و
از ضعیف بودن نبضم می گفت .به سختی پلک زدم،
نور چشمم را اذیت می کرد و توانی نداشتم دستم را
سایه بان چشم هایم کنم .ناله زدم و اعتراض کردم،
نه به پرستار ،به خودم.
 من چرا اینجام؟سرمم کرد و از تخت فاصله گرفت.
پرستار نگاهی به ِ
چشمم گشت و با دیدن معراج همه چیز دستگیرم شد.
صدای پایی که گوشم را پر کرده بود ،صدای پای
معراجی بود که قدم به قلتگاهم گذاشته بود .یکه و

تنها مرا از برزخ بیرون کشید و حاال حتما می
خواست بازخواستم کند.
شاید منی که خودم را کشته بودم زنده کرد تا به
دستان خودش به کام مرگ بفرستد .وقتی می خواست
نامی را در کنج ذهنم خانه داشت بگویم و من هراس
داشتم .من هنوز هم می ترسیدم از گفتن اسمش.
اسمش خاطراتی به ذهنم می آورد که سال ها برای
دفنشان تالش کرده بودم .من می ترسیدم و این ترس
ذره ذره داشت جانم را می گرفت .کافی بود نامش را
بگویم تا معراجم دستش به خون آلوده شود ،آن وقت
من برای همیشه تمام می شدم.
چشم هایم را بستم .رویش را نداشتم در نگاهش خیره
آن من نبود ،حق من نبود.
شوم .نگاهی که دیگر از ِ
کاش نمی آمد و مرا از کام مرگ بیرون نمی کشید.
کاش االن مقابلم نایستاده بود تا مجبور شوم خودم را
از نگاهی که عاشقانه برایش جان می دادم محروم
کنم .نگاهی که دیگر نمیخندید ،چشم هایی که خشم
درونش خانه کرده بود.
چشم بستم و به روزهایی فکر کردم که مرا دوست
داشت .قشنگ بود این دوست داشتن و این پذیرفته

شدن .برایم پر از خوشی بود وقتی صدایم می زد و
می خواست برایم دنیا را به هم بریزد .معراج را آن
گونه می خواستم .در معراج همیشه مهربان من خشم
جا نداشت و من حاال از معراج هم می ترسیدم.
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صدای قدم هایش را شنیدم ،تمام تنم گوش شده بود و
به دنبال پاهای معراج می آمد .وقتی کنار تخت رسید
عطرش مشامم را پر کرد ،اشکی از گوشه چشمم
غلتید .اگر چشم باز می کردم این کابوس تمام می
شد؟
-چشاتو باز کن افرا!

جرئتش را نداشتم ،مرگ برایم آسانتر بود تا اینکه به
چشم های معراج خیره شوم .می دانستم کابوسم
واقعی تر از حقیقت زندگی ام است .می ترسیدم بگویم
آن نامردی که ناموسش را بازیچه کرده کیست .دلم
می خواست بمیرم ولی دست های معراجم به خون آن
بی شرف آلوده نشود ،اما معراج که بی خبر از همه
جا باالی سرم ایستاده بود ،با خشم غرید:
افرا!بغضی که در گلویم نشسته بود را قورت دادم ،پایین
نمی رفت ،دلش می خواست بترکد و آغوش معراج
مأمن هق هق هایم شود .به سختی چشم باز کردم و
در نگاه به خون نشسته معراج خیره شدم .دستش را
به لبه تخت گرفت و در حالیکه خشمش را میان
انگشت های گره خورده به تخت خالی می کرد گفت:
بگو افرا! منو وسط زمین و زمان گذاشتی و رفتی.یه حلقه انداختی توی دستم و گفتی تمام! توقع داری
باورم بشه؟
اشک هایم جاری شد و نگاهم به چشم هایش خیره
شد .دلم میخواست بگویم «معراج بگذر ،نباید بدانی.

تو پاکی و من نمی خواهم بخاطر من غرق گناهی
شوی که حق تو نیست».
 نگاهم کن افرا.سر گرداندم تا نبینمش .شاید راضی بشود و مرا
نبیند .شاید برود و دیگر فراموش کند افرایی وجود
داشته .درد من برای من بود نه برای او .چرا این را
نمی فهمید؟ چرا نگذاشت بمیرم؟ تخت را دور زد و
دوباره رو به رویم ایستاد.
 منو قسم دادی به جون خودت که عزیزترین داراییمنه توی این دنیا .منو قسم دادی ولت کنم و همین که
رهات کردم رفتی که این جونو بگیری؟ از کی؟ از
خودت؟ تو جونتو از خودت نگرفتی .از من گرفتی .یه
لحظه به من فکر کردی وقتی اون تیغو گذاشتی روی
دستت؟ افرا اگر...
دهانش مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشد برای
لحظه ای باز شد و صدایی نیامد .چشم هایش را
اشک پر کرد و صدایش شکست:
 -اگر به موقع نمی رسیدم چی می شد؟

آه کشید ،آنقدر عمیق و آنقدر سوزناک که پشتم تیر
کشید از دردی که حس می کرد .خودم را زیر پتوی
بیمارستان جمع کردم و هق زدم.
 افرا بیا و مردی کن ،بیا منو از این برزخ نجات بده.حرف بزن با من.
باز داشت عصبانی می شد .نمی دانست به چه چنگ
بزند .چه چیز را دست آویز کند و هر لحظه احوالش
یک جور پریشان می شد .آب دهانم را قورت دادم و
سعی کردم دستم را باال ببرم که درد عجیبی ناله ام را
بلند کرد .معراج عقب کشید و صاف ایستاد ،حداقل
سعی کرد صاف بایستد و کمر خم شده اش را به رخم
نکشد:
 تو طاقت یه زخم رو نداری ،می خواستی خودتوبکشی که چی بشه؟
نگاهش کردم.
 می خوای به چالش بکشیم؟باز خشم در چشمانش شعله کشید:
 نه می خوام حرف بزنی و اسم اون بی همه چیز بیشرف رو بهم بگی.

 که چی بشه؟ بکشیش؟ بعد که کشتیش چی می شه؟بعد اون موقع من باید چکار کنم؟ وقتی می گم بذار
برم برای اینه که من نباید اینجا باشم .من اونی نیستم
که تو می خوای .تو یکیو می خوای مثل خودت ،من
مثل تو نیستم .من هزار کیلومتر با تو فاصله دارم.
من غربم و تو شرقی.
 من تو رو می خوام .شرق رو نمی خوام .اسمشوبگو افرا.
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چشم هایم را به زمین دوختم و زمزمه کردم:
 -برو دنبال زندگیت.

داد زد:
 زندگی من تویی.بعد انگار که تازه به یاد آورده باشد جایی که ایستاده
اتاقی از یک بیمارستان است ،ساکت شد .آرام نشد،
فقط همه خشم و غمش را سرکوب کرد .صورتش
هنوز برافروخته بود .می خواست آرام شود .می
خواست اسمی بشنود که او را بکشد و بعد آرام شود.
من نمی توانستم این خیانت را در حقش بکنم.
در باز شد و پرستاری آمد و خواست بیرونش کند که
با خواهش و التماس و هزار قولی که قرار نبود به آن
عمل شود ،باالخره توانست در اتاق بماند .شوهرم
بود ...نه ،هنوز شوهرم نبود ولی از هزار شوهر و
مادر و پدر و فامیل برایم عزیزتر بود.
 زیاد عمیق نبریدی ...فقط منو می خواستی سکتهبدی؟ اومدم باال و دیدم...
لب به دندان گرفت و سرش را پایین انداخت .چشم
هایش را بست و دست به تخت گرفت .می لرزید.
هنوز هم می لرزید .سرش را که باال آورد چشم
هایش ترس را فریاد می زد:

 اومدم دیدم دستت پر از خونه .نشسته بودی وچشماتو بسته بودی .امروز تو قصد جون منو...؟
موذن اذان زد و معراج از حرف زدن افتاد .سر به
زیر انداخت و آرام گفت:
 من می رم نماز بخونم.نمازش را مثل همیشه طول نداد .مطمئن بودم با هول
و وال خوانده .آنقدر که فقط بابت زنده مانم از خدایش
تشکر کرده است ،اما از داغ درون دلش حرفی نزده،
تسبیح به دست نگرفته و به درگاهش التماس نکرده
بلکه از این عذاب خالصش کند.
از پرستاری خواسته بود در همین چند دقیقه به من
سر بزند .فهمیدم كه می ترسید که برای خدایش آنقدر
كه دوست داشت وقت نگذاشت .كارهای ترخیص را
انجام داد و من در سكوت فقط سر به زیر داشتم.
ناراحت بودم از این كه زنده مانده بودم و شرمنده از
دیدن چشم های ناامیدش از من .رویم نمی شد
نگاهش كنم .فقط گاهی كه حواسش نبود زیرچشمی
می پاییدمش .دلم می خواست باشد و نباشد .من جز
او كسی را نداشتم .ماهان كه پی زندگی خودش رفته

بود و دیگر مادر و پدری نبود كه ...گرچه بود و
نبودشان هم برایم فرقی نمی كرد.
تا به خانه رسیدیم جانم به لب آمد .تنهایی و سكوت
آن خانه را نمی خواستم .خانه ای كه فقط برای
خوابیدن به سراغش می رفتم و همیشه سعی داشتم
دور و برم را پر كنم از آدم ها ،آدم که نه؛ دور و برم
را لبریز از معراج کنم .ترمز زد و به سمتم برگشت:
 االن من چطوری ولت كنم بری توی اون خونه؟سر به زیر انداختم .چیزی نداشتم برای گفتن .رویش
را نداشتم در چشم هایش خیره بشوم و حرف بزنم.
صدایش به قدر کافی شرمنده ام میکرد و وای از
نگاهی که هراسان بود و من از آن فرار میکردم.
 بهت اعتماد كنم؟نیشخند صدا داری زد:
 كه برم و فردا بیام و ببینم خودتو كشتی؟باز هم سكوت .چه باید می گفتم تا قانع شود؟ چرا
اصال باید قانعش می كردم؟ من كه دلم نمی خواست
تنهایی !...تنهایی؟ معراج تا به حال پا به خانه ام
نگذاشته بود .دست به من نزده بود .آنقدر برایم

احترام قائل بود كه صدایش را بر سرم بلند نمی كرد
و من ...هنوز هم نمی خواستم تنها در آن خانه نفرین
شده باشم.
 بریم.مثل برق گرفته ها نگاهش كردم و با صدایی گرفته از
حرف نزدن گفتم:
 تو هم میای؟ تا جوابمو ندی یه ثانیه هم تنهات نمی ذارم.همین؟ دنبال جواب بود فقط؟ پس من...؟ اشك باز در
چشمم حلقه زد .با پشت آستینم وحشیانه روی صورتم
كشیدم و دستگیره در را كشیدم اما در باز نشد .پس
چرا هنوز قفل را باز نكرده بود؟
 چرا حرف نمی زنی؟سرم را به شیشه چسباندم:
 سرده. حرف بزن افرا. -بریم خونه.

 همین االن از تصور این كه من بیام توی خونهرنگت مثل گچ دیوار شد.
به سمتش برگشتم:
 فقط واسه شنیدن جواب میای؟سكوت كرد .آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 منم همین فكرو می كردم.فقط دست برد و قفل مركزی را زد .در كه باز شد
تقریبا خودم را بیرون انداختم .بی توجه به معراج به
سمت در حیاط رفتم و كنار در سر جایم متوقف شدم.
ناخودآگاه دست برده بودم توی كیفی كه تازه فهمیدم
وجود نداشت و دنبال كلیدی كه نمی دانستم كجاست
می گشتم.
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#آریانا
به سمت معراج برگشتم كه آرام ،انگار كه داشت كنار
ساحل قدم می زد ،به طرفم می آمد .تمام حركاتش
جوری با طمأنینه بود كه می دانستم از قصد می
خواهد حرصی ام كند .دست توی جیب های مانتویم
فرو كردم تا كمی از سرمایشان كم كنم.
در را كه باز كرد سریع وارد شدم .خانه سوت و كور
بود .انگار سال ها بود كه رها شده بود .خانه ای
بزرگ كه فقط برای من بود ،برای منی که یک اتاق
هم برایم زیاد بود .من یك نفر می خواستم این همه
تنهایی را چه كار كنم؟ حتی یك اتاق هم برای این همه
تنهایی بیش از حد بزرگ بود .خواستم از پله ها باال
بروم كه صدای معراج متوقفم كرد:
 آماده كه شدی برگرد پایین می خوام غذا بذارم.پا روی پله اول گذاشتم:
 چیزی توی یخچال ندارم. -كاریت نباشه.

شانه ای باال انداختم و به طبقه باال رفتم .مانتوی
مشكی ام را جوری از تنم بیرون كشیدم كه پانسمان
روی مچم را نكند .این زخم هم مثل زخم های روی
روحم داشت می سوخت .تونیكی تیره به تن كردم و
شالی روی موهایم انداختم و خیلی آرام تر از قبل
پایین رفتم.
شومینه روشن بود و داشت مرا به خود دعوت می
كرد .لبخندی به معراج كه توی آشپزخانه داشت كار
می كرد زدم و روی كاناپه كنار شومینه چمباتمه زدم
و پتویی كه همیشه آن جا منتظرم بود روی خودم
كشیدم.
فكر نمی كردم اولین باری كه معراج وارد این خانه
شود اینگونه بگذرد .همیشه فکر می کردم دوتایی
کنار شومینه نشسته ایم و ماگ های بزرگ را در
دست گرفته ایم .شاید کنارم زیر پتو می خزید و سرم
را روی شانه اش می گذاشتم .حرف می زد و من حظ
میکردم از بودنش اما االن چه؟ تک و تنها نشسته
بودم و به سوختن چوبهایی نگاه می کردم که می
دانستم واقعی نیستند.

شانه ای نبود تا مرهمم شود و ماگ بزرگی که دستم
را گرم کند .پتو را بیشتر دورم پیچیدم و پاهایم را
درون شکمم جمع کردم ،سر روی زانوهایم گذاشتم و
به صدای کار کردن معراج درون آشپزخانه گوش
سپردم.
دلخور بود ،شاید بهتر بود بگویم دل چرکین بود که
حرف را زده و فرار کرده بودم .به دنبال یک اسم
آمده بود و حاال کنج آشپزخانه برای منی که رهایش
کرده بودم غذا درست می کرد .مرد بود که بازخواستم
نمی کرد ،مردانگی اش نمی گذاشت مرا به حال خودم
رها کند وقتی بقیه رهایم کرده بودند .ماهان حتی حالم
را نمی پرسید و معراج برایم غذا درست می کرد.
پوزخندی زدم و صدایی گوشم را پر کرد:
به حال و روزی که واسم ساختی میخندی؟سر چرخاندم و با دیدن معراج نیشم بسته شد .دست
دراز کرد و لیوانی که درون دستش بود را سمتم
گرفت:
بیا چایی بخور گرم بشی!بی اراده دستم از الی پتویی که دورم پیچیده بودم
بیرون رفت و لیوان را گرفت .به آرامی کنارم نشست،

لعنتی می خواست رویاهایم را با حقیقت تلخی که
ساخته بودم به خوردم بدهد؟ کامم تلخ بشود که کنارم
نشسته و با هم به شومینه خیره شدیم اما از او
دورم؟
به رویم بیاورد دنبال جواب است و من دنبال شانه ای
که سرم را رویش بگذارم؟ دلخوری بودنش را با دور
کردنش نگاهش ثابت می کرد و من در حسرتش می
سوختم .دستهایم دور لیوان در هم گره خوردند ،تا
دقایقی قبل این لیوان در دست او بود و حاال می
توانستم جای دستهایش را لمس کنم .به زودی همین
را هم از دست می دادم.
معراج نفسش را بیرون داد و فکر کردم سوالش را
که به نوک زبانش آمده بود چطور خفه می کرد؟
چطور به خودش نهیب می زند که ساکت باش و دم
نزن؟ چطور می توانستم او را داشته باشم و نداشته
باشم؟ دیگر دستم با حلقه او نمی درخشید و او کنارم
نشسته بود.
نگاهی به انگشت هایش کردم .حلقه هنوز در دستش
بود .من تمامش کردم و او تمام ناتمام مرا به دست
داشت .هنوز خودش را به نام من بند زده و من دل

زده از کاری که کرده ام به آتش خیره شدم .نفس
هایش را می شنیدم و می دانستم غیرتش نمی گذاشت
به راحتی از اتفاقی که افتاده بگذرد .ناموسش بودم،
ناموسی که دست دیگری روحم را کشته بود و حاال
میخواست این ناموس را نجات دهد.
آه کشیدم .لعنت به تو ماهان؛ لعنت به تو و مشکالتت
که جایی برای من نگذاشت .من پشت بدبختی های تو
گم شدم .پشت نبودن های بقیه نابود شدم و کسی
نفهمید ،حتی ...نگاهم روی پانسمان دستم خیره شد.
***
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به سختی باند را روی زخم دستم کشیدم و با شنیدن
صدای مامان و بابا از اتاق بیرون زدم .مثل همیشه
سر ماهان جنگ داشتند ،از وقتی زنش رفته بود ِورد
زبانشان قصه زندگی ماهان شده بود .هیچ کس یادش
نبود افرایی هم هست ،جز ماهان فرزند دیگری هم
دارند .مامان با دیدنم پرسید:
کسی زنگ نزد؟سری به نشانه نه تکان دادم .اول می خواستم دستم
را از آنها مخفی کنم ولی دیدم هیچ کس عین خیالش
نیست بپرسد این باند برای چه روی دستم جا خوش
کرده است؛ اصال چرا رنگم پریده یا می لرزم؟
با شنیدن صدای بچه ماهان به سمتش رفتم ،مامان
کالفه خودش را به آشپزخانه رساند و مشغول درست
کردن بطری شیر شد .بچه را بغل کردم و به صورتش
خیره شدم ،مثل من بود .کسی از او چیزی نمی
پرسید ،برایشان فرقی نمی کرد چه می خواهد .فقط
می خواستند شکمش را سیر کنند .برایش سر تاسفی
تکان بدهند و همین و بس!

مامان کمی بعد به داخل آمد و بچه را از بغلم گرفت،
انگار تازه چشمش به باند سفید دور مچ دستم افتاده
بود .همانطور که کودک بیقرار را تکان می داد گفت:
دستت چی شده؟ته دلم گرم شد ،برایش مهم بود؟ خواستم جواب بدهم
که خودش ادامه داد:
حتما باز گیج بازی در آوردی؟گیج بودم ،حتما گیج بودم ،وقتی میان تخت حسام به
خودم آمدم هنوز هم گیج بودم .شاید اگر یک نوک
سوزن مرا هم می دیدند من سر از تخت حسام در نمی
آوردم .شاید روزگارم جهنم نمی شد و باور می کردم
مرا هم می خواهند.
اوهومی زیر لب گفتم و پشیمان از پیوستن به جمع
خانواده ی نه چندان گرممان ،راهم را گرفتم و به
اتاقم برگشتم .مأمنم نبود؛ فقط جایی بود برای فرار
کردن از خانواده ای که مرا یادشان رفته بود ،خانواده
ای که فقط اشتباهاتم را می دیدند .اشتباه ...حسام هم
اشتباه من بود؟ اما هنوز چشم کسی به بزرگترین
حماقت زندگیم نیفتاده بود.

خودم را به صندلی گوشه ی اتاق نرسانده بودم که
تقه ای به در خورد و بابا بدون این که صبر کند تا
صدایی از من بلند شود ،در را باز کرد و وارد شد.
خودم را روی صندلی پرت کردم و زانوهایم را بغل
زدم .بابا ،خسته از کار ،لحظه ای نگاهم کرد و نمی
دانم با خودش فکر کرد با این نگاه چه چیز را به من
فهمانده ،در را باز رها کرد و رفت .ابراز محبت بود؟
آن لبخند خسته و لحظه ای محبت بود؟
چشم بستم و حسام را دیدم و با ترس پلک هایم را از
هم باز کردم .گرمای قطره ای اشک که از چشمم
شروع شد و پایین رفت تا حس کردم .دستم را بی
هدف روی صورتم کشیدم .از جایم پریدم و خودم را
توی آینه نگاه کردم .چشم هایم قرمز بود و صورتم...
صورتم کثیف بود .غبارآلود بود نگاهم .روحم تیره
بود.
چشمم را از آینه گرفتم .نمی خواستم خودم را ببینم.
چند دست لباس را بی حواس برداشتم و از در باز
اتاق بیرون زدم و خودم را چهاردیواری نم گرفته
حمام انداختم .بی هوا دوش را باز کردم و با لباس
زیر دوش رفتم .آب داغ بود اما پوستم را نمی
سوزاند .هیچ حس نمی کردم.

لباس هایم را یکی یکی از تن کندم .هر چه می شستم
کثیف تر می شدم .غبار بیشتری تنم را می گرفت .هر
چه پوست قرمز شده ام را بیشتر چنگ می انداختم،
بیشتر از خودم متنفر می شدم .آنقدر ماندم تا یکی
چندبار محکم به در کوبید .مامان بود:
 خوابیدی؟با صدایی گرفته جواب دادم:
 االن میام.ناراضی بیرون زدم .خودم را بغل زدم و آرام وارد
سالن پذیرایی شدم .ماهان بود و مامان و بابا ...باز
داشتند از لعیا می گفتند .لعیا را لعنت می کردند و از
بچه بی مادری که به جا گذاشته بود می نالیدند.
پشیمان خواستم برگردم که بابا صدایم زد:
 کاری داشتی افرا؟آب دهانم را قورت دادم:
 ه ی چی . -چیزی نیاز داری؟

لحظه ای نگاهش کردم .شاید واقعا می توانستم ...نه
نمی توانستم بگویم چه شده .اگر فقط می گذاشتند
دیگر به آن خراب شده نروم همه چیز خوب می شد.
 من ...می شه دیگه نرم ...نرم سرکار؟سرم را پایین انداختم و بیشتر خودم را بغل کردم .خدا
خدا می کردم قبول کنند.
 چرا؟ می خوام!...اما نشد .باز هم میان حرفم پریدند .باز هم نشد .مامان
عصبی گفت:
 تو که درس نمی خونی ...الاقل یه حرفه یاد بگیر.قول می دادم درس بخوانم اگر فرصتش را می دادند.
فقط مرا به آن کشتارگاه نمی فرستادند .فقط اگر
مرا...
 من اصراری به درس خوندنت ندارم افرا .ولیمادرت راست می گه .یه کاری یاد بگیر که بعدا برای
خودت بتونی یه کاره ای بشی .از درس خوندنت که
خیری ندیدیم!

نمی خواستم .می خواستم کنج خانه بشینم تا دست
کسی به من نرسد .خواسته زیادی بود؟
 آقای عبدلی هم مردی کرده بین این همه نامرد .یهپولی ریخته اون وسط دخترای شهر رو به کار
انداخته یه صنعتی به هم زده هم به شماها یه کاری
یاد می ده هم خودش به نوایی می رسه .چشمش هم
دنبال ناموس مردم نیست.
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چرا داشتی این داغ لعنتی رو به دل من می ذاشتی
افرا؟

کبک بود یا دوست داشت سرش زیر برف بماند این
پدر من؟ نمی دانستم و نمی خواستم بدانم حسام چند
دختر مثل مرا بدبخت کرده اما مطمئن بودم دختری که
چند ماه قبل در همین کارگاهی که من در آن جان می
کندم و جان می دادم ،کار می کرد ،از روی هوا و
هوس خودش را نکشت .در شهر کوچکمان چو افتاد
که شیشه در دستش فرو رفت و تا برسند به
بیمارستان تمام کرد اما من با همین عقلم باورم نمی
شد .بزرگ های این شهر کبک شده بودند.
دوست داشتم حقیقت زشت وجود حسام را توی
صورتشان بکوبم و فریاد بکشم بس است؛ اگر این
دردانه تان می گذارد کمی به یاد من باشید .منی که
رگم را زدم و هیچ کس نفهمید ،منی که تمام زندگیم
در تخت حسام به نابودی کشیده شد و شما دم از
مردانگی نداشته اش می زنید.
مرد نیست؛ فقط یک موجود نر است! از میان مرد
بودن فقط ارضای شهوتش را خوب یاد گرفته و
محض رضای هیچ خدایی موش نمی گیرد .ما آدم
هایی نیستیم که برای رضای خدا پناهمان داده باشد،
ما بیچاره هایی هستیم که قبل از استخداممان نقشه ها
کشیده است.

بتی که در ذهن شما قد علم کرده به قدری پست است
که بازیچه می کند ،می خندد و رها می کند .شهر
کوچک است و دیوارهایش موش دارند اما؛ از ترس
آن روباه مکار زبان به کام گرفتیم و صدایمان در نمی
آید.
میان بدبختی هایمان دست و پا می زنیم و امثال شما
طعمه ساز این کفتار می شوید .کاش می شد بگویم
نابود شدم و حاال می خواهید چیزی یاد بگیرم؟
خیاطی یا هرزگی؟ کدامش را؟
کاش وقتی به فکر پیدا کردن دختر مردم بودید ،دختر
خودتان را می دیدید! دختر مردم را در فرسنگ ها
دورتر می خواهید ولی دختر خودتان را از فاصله چند
متری فراموش کرده اید .دختری که خون شما درون
رگ هایش جریان دارد ،برای آبروی شما خفه شده و
در تنهایی هایش می سوزد.
اما ساکت شدم ،نمی توانستم این چیزها را توی
صورتشان بکوبم وقتی دغدغه همه ،مادر بی مهر
بچه ای بود که هنوز اسم نداشت .هنوز بچه صدایش
می کردیم ،نهایت لطف خانواده این بود که بگویند
بچه ماهان! محض رضای خدا اسم نداشت و ماهان تا

لعیا را نمی دید اسمی روی این بچه نمی گذاشت .لعیا
رفته بود و هوش و حواس همه را الی چمدانش برده
بود.
من مانده بودم و بدبختی هایی که گریبانم را گرفته
بود و باید شاهد تحسین غیرت نامردی می شدم که
بی سیرتم کرده بود .صدایش درون گوشم اکو می شد
وقتی مرا به تخت کشاند ،وقتی خون ملحفه را قرمز
کرد و قهقهه مستانه اش گوشم را کر کرد .وقتی تن
خسته ام را رها کرد و زیر دوش رفت .چرا نمی
فهمیدند از خودم بیزار شده ام؟ چرا سعی می کردند
مرا بزرگ کنند وقتی دلم می خواست دختربچه
وابسته ای باشم که پدرش دستش را بگیرد؟
ماهان ریشه خانواده بود و من برگ خزانی که به
دست نسیم سپرده بودند .دلشان نمی خواست ببینند
زیر باند سفید چه بر سر دستم آمده است؟ اصال
نگفتند مواظب باش زخمت چرک نکند؟ برایشان فرقی
هم نداشت! نمی فهمیدند دمل چرکینی در دلم نطفه
بسته و هر لحظه آبستن ترکیدن است .بترکد و سیاهی
تمام قلبم را تصاحب کند .بشوم آن دختری که نباید....
****

با شنیدن سر و صدایی دور چشم هایم را كم كم باز
كردم .دردی در بازویم اخم به ابرویم آورد .از
خستگی روی كاناپه و روی دست راستم خوابم برده
بود .صاف نشستم و چشم هایم را مالیدم .بوی خوشی
از آشپزخانه می آمد و من یادم نبود كی غذا درست
كرده بودم و كی خوابیده بودم.
خواب ...شومینه؟ غذا...؟ چشمم به پانسمان روی
مچم افتاد و چشم هایم تا آخرین حد ممكن باز شد و
از جا پریدم .معراج در آشپزخانه داشت ظرف ها را
روی میز كوچك كنار اوپن می چید .لیوان ها را كه
برعكس روی میز گذاشت چشمش به من افتاد .برای
لحظه ای مات شد و بعد چشمش را به جایی دیگر
دوخت.
در یخچال را كه باز كرد؛ یاد شالی افتادم كه از سرم
افتاده بود .دستپاچه شال كه روی مبل مچاله شده بود
را روی موهای نامرتبم مرتب كردم و خواستم قدمی
بردارم كه سرم گیج رفت و روی مبل افتادم .چشمی
كه بی اختیار بسته بودم را باز كردم و نگاهم قفل شد
در چشم هایی كه نگرانی از آن می بارید.
 -خوبی؟

اوهومی زیر لب گفتم و خواستم بلند شوم كه دستش
را پیش آورد و گفت:
 بشین االن غذا رو میارم اینجا .آخرین بار كی غذاخوردی؟
یادم نبود .دیروز؟ روز قبلش؟ كه فهمیدم حسام!...
فقط یادم می آمد كه حسام بود و بعد معراج و یک
حلقه طالیی رنگ و منی كه جا ماندم .زانوهایم را
زیر پتو بغل كردم و سرم را به مبل تكیه زدم .معده ام
درد می كرد.
تمام تنم زخم هایی که به خودم زده بودم را فریاد
میکشید .هر حرفی که تحویل معراج داده بودم قبلش
نیشی به قلب خودم زده بودم .دشنه را اول در سینه
خودم فرو کردم و بعد جان معراج را گرفتم.
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#آنالیا
معراج ظرف پر از برنج و خورشت را روی میز رو
به رویم گذاشت و لیوانی پر از آب خنك و ماستی كه
رویش برگ پودر شده گل محمدی پاشیده بود .چه
حس و حالی داشت مرد عصبانی من .رو به رویم
نشست و دوباره پرسید:
 آخرین بار كی غذا خوردی؟ ساعت چنده؟ افرا!نگاهم بی اختیار گشت دنبال ساعت .ساعت چند دقیقه
دیگر زنگ ساعت یازده را می زد .نگاهم خیره ماند
روی پاندول .چقدر خوابیده بودم.
 افرا؟نگاهم برگشت روی معراج كه زل زده بود در چشم
هایم و روحم را می كاوید .سرم را پایین انداختم:
 یادم نیست.نیشخند زد:

 باالخره خدا منو آفریده به یه دردی بخورم .خانمكه ما رو قابل نمی دونن جواب یه سوال ساده رو
بدن.
سوال ساده؟ گفتن نام حسام ساده بود؟ حسامی که
تمام شهر او را میشناختند و حتم داشتم با شنیدن اسم
غوغا میکند .من یک پناه میخواستم و حال معراج را
هم از دست داده بودم .دوست نداشتم قاتل شود ،باید
پاک میماند .میخواستم معراج ریشه ام باشد اما نشد،
تیشه به دست گرفتم و به ریشه ای زدم که تازه جان
گرفته بود و حاال میخواست نابودش کنم؟
باز نتوانست جلوی خودش را بگیرد .باز نتوانست
سوال های درون ذهنش را رها كند .سرم بیشتر افتاد
پایین .معده ام كه به سوزش افتاد دست بردم و
قاشقی را پر كردم تا صدای درد درونم را خاموش
كنم .نصف محتویات لیوان را كه نوشیدم ،بدون این
كه سرم را بلند كنم گفتم:
 خوب نیست وقتی یكی داره غذا می خوره بهش زلبزنی.
 تو عالم زن و شوهری این حرفا رو نداریم. -من هنوز زنت نیستم.

 می خوای بشی؟چشم در چشم شدم با او .از من داشت می پرسید؟ بعد
از همه این اتفاق های نامربوط به او و مربوط به
من ،داشت برای بار هزارم از من خواستگاری می
كرد؟ من كه قبل از بله دادن همه چیز را تمام كرده
بودم .من كه حلقه ای را كه بدون بله دادن به دستم
انداخته بود تا مطمئن شود قرار است بله ای كه من
می گویم فقط مختص او باشد؛ روی میز كارش
كوبیده بوده بودم .مسخره ام می كرد؟
 بی هوشیت از خون ریزی نبود .تیغی كه زدی بهعصب نرسید .تاندونی رو پاره نكرد .بی هوش شدی
چون دو روز بود غذا نخورده بودی .بی هوش شدی
چون نمی دونم چه مرگت شده اما هر چی بود هم منو
داغون كرد هم خودتو .بدنت طاقت نیاورد؛ از درد و
از همه چی از حال رفتی .یه جوری جمعش كردم تو
بیمارستان ...هر كی بود فهمید خودكشی بوده ولی
همه به روی خودشون نیاوردن .چرا داشتی این داغ
لعنتی رو به دل من می ذاشتی افرا؟
 از كجا فهمیدی من چند وقته غذا نخوردم؟مات نگاهم كرد:

 این همه حرف زدم و تو اون...؟خودش را جمع كرد و نیشخند زد:
 تو آب می خوری توی این شهر همه می فهمن.فكر كردی یه نفر كه كمترین ادعاش این بود كه
عاشقه ،نمی فهمه معشوقش در چه حاله؟
عاشقم بود .عاشقم بود و این مرا به وجد می آورد و
اشك را به چشمانم دعوت می كرد .دوستم داشت و
دوستش داشتم .ما باید در كنار هم می بودیم ،برای
همیشه خوشبخت می شدیم و با این همه زندگی هنوز
هم با من سر ناسازگاری داشت .من دوستش داشتم
اما هم كفوش نبودم .او یكی را می خواست شبیه
خودش ،پاك ...دست نخورده.
 افرا...صدایش آرام شده بود .تنش نداشت .چشم هایش
عصبانی بود و صدایش با ریتمی مالیم اسمم را صدا
زد .دوست داشتم وقتی روی اسمم جوری تأکید می
کرد که انگار تمام تمرکزش روی من است .سر باال
آوردم تا ببینمش .لبخندی کم رنگ که نهایت تالشم را
برای نقش بستنش روی صورتم کرده بودم ،زدم .این

مرد را دوست داشتم با تمام مردانگی اش .شوهر
خوبی می شد.
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صدایم لرزید:
 چی بگم؟ من نباید بدونم؟ چی رو بگم معراج؟دستش را کالفه توی موهایش کشید .انگشت هایش
ترتیب همیشگی موهای خرمایی اش را به هم ریخت.

دلم می خواست دست روی سرش بکشم و بوسه ای
روی موهایش بکارم ،روی پیشانی اش ...به جای
معراج ،خودم را بغل کردم و گفتم:
 چرا انقدر می خوای از من حرف بکشی؟ نباید بدونم کی ...اون بی شرف کی بوده که...دستش از موهایش پایین تر رفت و صورتش را هدف
گرفت .آهی کشیدم:
 دردی ازت دوا می شه؟هیچ نگفت .ادامه دادم:
 مشکل من حل می شه؟نیشخند زدم:
 آبرویی که هنوز نرفته رو می خوای بریزی؟عصبی نگاهم کرد:
 توی زندگیت انقدر که دنبال حرف مردم بودی اگردو دقیقه به خودم و خودت فکر می کردی االن!...

وسط حرفش پریدم:
 االن چی؟ چه اتفاقی میفتاد؟ می رفتم جار می زدمیکی بهم تجاوز کرده؟ بله یکی بهم تجاوز کرد ولی
هیچ کس نیومد بپرسه توی دختربچه چه مرگت بود
که توی شونزده سالگی خواستی خودتو بکشی .توی
همین خونه خراب شده و توی اون مدرسه لعنتی هیچ
کس نیومد بپرسه این باندی که ناشیانه دور مچت
بستی چیه .من توی همچین جامعه ای بزرگ شدم.
جامعه ای که دو تا نخ تار موی من می تونست تجاوز
رو توجیح کنه .همین االنشم می کنه .فردا یکی میاد
و می گه حاج آقا پاک زاد خوب شد رفت و ندید مرد
نامحرم رفت تو خونه دخترش .تو مرد نامحرمی
معراج .این شهر اونی رو که باید نامحرم ببینه محرم
دید و زندگی چند تا بدبخت مثل منو آتیش زد .فقط
فرق من با بقیشون این بود که یکی دست منو گرفت
و بلندم کرد .بلندم کرد و به تو رسیدم .همین ...وگرنه
منم همون موقع این زندگی کثیفو تمومش کرده بودم.
مات و بی حرف به من خیره شد .این همه حرف از
کجا سر باز کرد ،خودم هم مانده بودم .تجاوز ،واژه

غریبی بود .وقتی به او می گفتم دست بردارد ،واژه
ی تجاوز به ذهنم نمی رسید .هیچ واژه ای نبود برای
توصیف آن لحظه .فقط خواهش بود و التماس ،که
دست بردارد .اتفاقی که هیچ وقت نیفتاد.
 افرا!...این بار لحنش آرام نبود ،عصبانی نبود ،نگران بود.
 تو می دونی که این وسط تو مقصر نبودی دیگه.نگاهش کردم ،باید میدانستم؟ چه کسی میخواست این
حرف را بگوید؟ مرا به این باور برساند؟ دستی که
رهایم کرده بود یا تختی که تابوت من شده بود؟
ترسی که میگفت حرف زدنت برابر با مردن است؟
چه کسی بود منجی من باشد؟
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سکوت کرده بودم اما نگاهم لبریز از ناگفته هایی بود
که قلبم را به آتش می کشید .معراج باید میرفت و مرا
در برزخی که ساخته بودم تنها می گذاشت.
من را کسانی کشتند که دیگر نبودند ،معراج از این
جسم بی جان چه می خواست؟ حسام تیشه به ریشه
نداشته ام زد و معراج تمام هستی ام شد.
کاش روزی که پا به خانه حسام گذاشتم دستی مرا می
کشید ،سیلی می زد و میگفت نرو! اما هیچ کس رفتنم
را ندید ،حتی زخم بعد از بازگشتم را هم ندید! تالشم
برای جان گرفتن را هم ندیدند و ترسی که مبادا نطفه
شوم آن بی وجدان در وجودم شکل گرفته باشد!
به اتاقی رفتم که تنها سهم من از زندگی بود ،روی
زمین سرد نشستم و غریبانه خودم را در آغوش
کشیدم .بغضی که در گلویم خانه داشت را شکستم و

اشک هایی را جاری کردم که دیگر برای بند آمدنشان
تالشی نمی کردم.
با دیدن معراج که در قاب در اتاق ایستاده بود سر
بلند کردم .مهربان نگاهم کرد ،نگاهی که مرا دیوانه
میکرد .نگاهش میگفت این غربتی که برای خودت
ساخته ای را رها کن و به من پناه بیاور اما من
جرئتش را نداشتم.
آغوشش را نداشتم وقتی برایش از ناپاکی وجودم
گفتم و حلقه را از دستم در آوردم .به چهارچوب در
تکیه زد و گفت:
تا صبح میخوای بشینی؟پلک زدم ،نگاهم کرد .به سمت تخت رفت و گفت:
بیا بگیر بخواب!نگاهم روی تخت میخ شد ،تخت نبود؛ برای من
تابوت بود! معراج خبر نداشت این تخت فقط ویترینی
است که اتاقم را پر کند ،تختی که حتی رویش

ننشستم .تختی که سالها دست نخورده مانده بود و به
نظرم بیش از حد اضافی بود.
معراج نگاهم کرد ،گوشه رو تختی را بلند کرد و
گفت:
باید بلندت کنم بیای رو تخت!حتم داشتم رنگم پریده و با ترس به او خیره شده ام.
به سختی خودم را تکان دادم:
می خوابم!نگاهی به در کرد و گفت:
قفل نکنیا!قفل؟ در اتاق را؟ نمی دانست پشت در بسته من جان
می دهم؟ حق داشت! وقتی به در التماس می کردم باز
شود او نبود فقط سایه بی رحم حسام بود که جسم
مرا دوباره به تخت برد .معراج چه می دانست من در
چه منجالبی فرو رفته بودم .بغضم را قورت دادم و
گفتم:
-تو برو ،منم میخوابم!

برم؟ توقع داری ولت کنم برم؟ برم و فردا بیام جنازهات رو بردارم؟
از خودم خجالت کشیدم .حماقتم را توی صورتم می
کوبید و من الل شده بودم .بغض در گلویم هی باال می
آمد و قورتش می دادم .نگاهش کردم ،مصمم بود.
جرئت نداشتم مخالفت کنم ،به قدر کافی زندگی اش را
جهنم کرده بودم .اگر می خواستم به جزیره شک و
نگرانی ابدی تبعیدش کنم اشتباه بود .سری تکان
دادم ،نگاه لرزانم را از او گرفتم:
برو بخواب! قفل نمیکنم و میخوابم!جلوتر آمد ،با استشمام عطرش ناخواسته سر بلند
کردم و به چشم هایش خیره شدم:
قول؟[]00:28 11.06.21
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سرم را تکان دادم ،به سمت در رفت و پشت سرش
در را نیمه باز گذاشت .با رفتنش نفسم را بیرون
دادم ،از کمد دیواری بالش و پتویی بیرون کشیدم و
روی گلیم کف اتاق دراز کشیدم.
جنین وار خوابیدم و زانوهایم را بغل کردم .دلم برای
هر دوی ما می سوخت ،منی که باید میبودم و نبودم،
اویی که همیشه بود و باز هم بود!
به سختی چشم باز کردم ،بخاطر گلیم نازکی که زیرم
بود تنم درد میکرد.
دستم را به پایین کمد گرفتم و خودم را باال کشیدم.
دردی درون مچ دستم پیچید ،اشک در چشمهایم جمع

شد .روسری مچاله شده را برداشتم و روی صندلی
انداختم.
از داخل کمد شال دیگری برداشتم و روی سرم مرتب
کردم .سرم درد میکرد و حس میکردم زخمم ذق ذق
میکند.
از اتاق بیرون زدم و با دیدن معراج که روی کاناپه
خوابش برده بود ،ناخواسته لبخند زدم.
روی کاناپه من خوابش برده ،جایی که هر شب به یاد
او چشم بر هم میگذاشتم و حاال خودش آنجا را
تصاحب کرده بود.
به آرامی راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم،
مهمانم بود و او میزبانی میکرد.
چه رسم غریبانه ای داشت این زندگی برایم .زیر
کتری را روشن کردم و ظرفها را درون ماشین
گذاشتم .به آهستگی بساط صبحانه را روی میز
گذاشتم و با جوش آمدن آب چای تازه دم کردم.

از فکرم گذشت ،اگر حسام نبود؛ اگر من آنی که باید
میبودم االن بساط صبحانه همسرم را فراهم میکردم.
باید همسرم را از اتاق خواب صدا میکردم ،نه روی
کاناپه ای که تنها جای خوابم در این خانه حساب می
شد .باید به روی معراج لبخند می زدم ،نه اینکه
جرئت نگاه کردن به چشم هایش را نداشته باشم.
مابقی کره را داخل یخچال گذاشتم و با بستن در
یخچال نگاهم به معراج افتاد .مهربان نگاهم کرد ،با
لبخندی که به زحمت روی لبم نشانده بودم گفتم:
بیا بخور ،دیر میشه باید برم!کمی جلوتر آمد و تکه ای از نان سرد روی میز را
برداشت .نگاهم کرد و گفت:
هماهنگ کردم با بچه های کارگاه ،کسی به تو نیازینداره امروز!
هاج و واج نگاهش کردم .پشت میز نشست و گفت:

باید حرف بزنی افرا! از االن تا دقیقه ای که بفهممکی بوده دست از سرت برنمی دارم!
نگاهی به بخار برخاسته از لیوانم کردم .رویش را
نداشتم به چشم های معراج نگاه کنم .با صدای
آرامتری گفت:
افرا از دیروز داری ذره ذره جون منو میگیری! یهحلقه دادی دستم گفتی تموم! همین؟ نباید بدونم کی
بوده؟
نه!قاطعانه گفتم و خودم ترسیدم .نباید می دانست ،اگر
میفهمید ...وای به روزی که اسم آن بی شرف را به
زبان می آوردم و آن وقت دیگر معراجی نبود که با
هر نگاهش من جان بدهم .شکر را برداشتم و بی هوا
درون لیوان چای سرریز کردم.
دست دراز کرد و ظرف شکر را گرفت:
-با این چیزا کام ما شیرین نمیشه افرا!

شیرین؟ کامم مگر شیرین بود؟ تلخی وجودم را فرا
گرفته بود چه برسد به کامی که مزه زهر میداد.
به صورتش نگاه کردم ،چشم های لبریز از سوال
بودند و سعی نمیکرد مخفی شان کند .تمام سوالها را
در چشم هایش ریخته بود و به من نگاه میکرد.
منی که نگاهم بین او و میز در چرخش بود و دلم بین
گفتن و نگفتن پر پر میزد.
 یه صبحونه !...تنها درخواستم یه صبحونستبدون فكر كردن به بدبختیام.
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 یه صبحونه !...تنها درخواستم یه صبحونستبدون فكر كردن به بدبختیام.
آهی كشید و حرفی نزد .به معده دردناكم با چند لقمه
نان حقه زدم و كنار كشیدم .لیوان چای را كه برداشتم
و خواستم بلند شوم صدای معراج بلند شد:
 بشین افرا.صدایش بلند بود .دیگر خواهش نمی كرد .دستور می
داد و چشم های گرد شده من را كه دید هم نرم نشد.
بی حرف و بی فكر لیوان را روی میز كوبیدم و روی
صندلی وا رفتم .چرا سر من داد می زد؟
 تو از این خونه بیرون نمی ری .از جلوی چشم منكنار نمی ری .هیچ جا نمی ری .كاری ندارم بیشتر از
یه دهه پیش...

كار داشت .حتما برایش مهم بود .در چشم هایم خیره
شده بود و با این حال دروغ می گفت .از مكثش
فهمیدم .از آب دهانی كه به سختی قورت داد و از
نبض روی شقیقه اش كه دیوانه وار می زد فهمیدم
برایش مهم بود .چشم به لیوان چای من دوخت و
آرام گفت:
 من ولت نمی كنم.قطره اشكی از چشمم چكید و گونه ام را مرطوب كرد.
 من جایی نمی رم .من همینجا می مونم .تو مالمنی ...ولی نه اینطوری.
وا رفته نگاهش كردم .چطوری؟ چطوری قرار بود
مال او باشم که اینطوری که حاال بود نمی شد؟ مرا
همینطوری که بودم نمی خواست؟
 تو داری بهش فكر می كنی افرا .تو اینطورینبودی .چرا یهو اینطوری شدی؟ چی شد؟ من چند

ساله می شناسمت ...چرا تو اینطوری شدی یهو؟ كیو
دیدی كه...؟
وسط حرفش پریدم:
 داستان من طوالنیه .داستان من پر از درده .من یهقربانیم مثل همه دخترایی كه توی این شهر و كشور
و دنیا صرفا چون نمی تونیم از خودشون دفاع كنن
یكی به خودش اجازه می ده مثل یه شیطان واقعی
باهامون برخورد كنه .من ...من داستانمو نمی گم.
من فقط ازت خواستم بری؛ كه بذاری من برم .بذار
برم .برو معراج.
 بدون تو؟ بدون تو كجا برم؟ تو خانواده ای داری كه دوستت دارن .خواهریداری كه بهش اهمیت می دی؛ بهت اهمیت می ده.
معراج ...ماهان هیچ وقت حس برادر بودن به من
نداد .ماهان انقدر درگیر مشكالت خودش بود كه بقیه
رو هم غرق كرد و منم باهاشون مردم .در حالی كه

حق من این نبود .االن هیچ كس برام نمونده .من تو
رو با خودم پایین نمی كشم .ازم نخواه اینطوری!...
 چرا بهم فرصت نمی دی؟ چون یه بار زندگی می كنی .اون یه بار رو حقداری درست انتخاب كنی.
 من تو رو انتخاب كردم. من انتخاب درست نیستم.از جایم بلند شدم .صندلی را كنار زد و رو به رویم
ایستاد .آنقدر نزدیك كه ...چرا نمی رفت؟
 معراج برو وگرنه انقدر جیغ می زنم كه همههمسایه ها بریزن تو خونه م .آبرو هم برام مهم
نیست.
آزرده نگاهم كرد.

 انقدر كم دوستم داشتی؟ من ...من جنگیدم براتافرا.
سرم را پایین انداختم تا چشم هایش را نبینم.
 می دونم. من با همه جنگیدم .با مادرم؛ پدرم ...با تو!سر جایم برگشتم تا حضورش از یادم برود .مگر نمی
گفتند از دل برود هرآن كه از دیده برفت؟ چرا نمی
توانستم حتی به رفتنش فكر كنم؟
 حاال از من می خوای كه برم؟ به همین راحتی؟برات انقدر بی ارزش بودم؟
قلبم را شكستم وقتی باز حرف خودم را تكرار كردم:
 برو معراج.دورم زد و رو به رویم قرار گرفت.
 از من رو برنگردون .انقدر بهم بدهكار هستی كهیه كالم جواب سوالمو بدی.

 نه من به كسی بدهكار نیستم.داد كشید:
 من عاشقتم .به من یه عشق بدهكاری.[]00:28 11.06.21
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تكان خورده از صدای بلندش به دیوار تكیه زدم و
روی سرامیك سرد نشستم .سرم را عقب بردم و چشم
هایم را بستم و زیر لب گفتم:

 تو خونه ی ما پول بود ،ولی عشق نبود .بابا بود،مامان بود ،من و ماهان هم بودیم اما چیزی كه ما رو
به هم وصل كنه؛ چیزی كه بشه باهاش اسممونو یه
خانواده گذاشت نبود .ناهار و شام كنار هم نبودیم .هر
كدوم به بهانه ای ،چه درس چه خواب چه «گشنه م
نیست» ...باالخره از هم دور می شدیم .بعد كه ماهان
ازدواج كرد ،بعد كه لعیا به خاطر هرچی كه نمی دونم
چی بود ،فرار كرد و بچه رو توی بیمارستان جا
گذاشت ،مامان و بابا فهمیدن یه چیزی توی زندگی كم
بوده .توجه كردن اما فقط به ماهان و به یه بچه های
كه گرسنه بود و یه آغوش گرم مادرانه می خواست.
من از اول تا آخرش جا موندم .بابا بعد از این كه دید
ثروتی داره كه بچه هاشو الیقش نمی دید؛ بهم گفت
خودمو باید ثابت كنم .منم رفتم كه خودمو ثابت كنم...
اما من آماده نبودم .من ...من تشنه محبت بودم.
بعدش همه چی خراب شد.
چشمامو باز كردم و به سمتش برگشتم ،با تمام بدن و
ذهن و حواسم به سمتش برگشتم و خم شدم.

 من نمی خواستم اینطوری بشه .من نمی خواستمعاشقت بشم .تو خیلی...
خیلی خوب بود .خیلی مرد بود .مردتر از همه
مردهای زندگی ام بود.
 ولی بر خالف قولی كه به خودم داده بودم ،یهوچشم باز كردم و دیدم عادت دارم به بودنت ،به سر
زدنات ...به نگرانیات ،به محبتت ...به خودت.
آهی كشیدم و سعی كردم خاطراتش رو از خودم دور
كنم:
 ازم نخواه دوباره به اون موقعی برگردم كه زندگیمآتیش گرفته بود .من زیر این آوار دوباره جون سالم
به در نمی برم.
 من چی؟نگاهش كردم .آهسته گفت:
 -زیر این آوار منو نمی بینی؟

لبخندی كمرنگ زدم:
 تو تازه نفسی .می تونی خودتو بیرون بكشی.زمان همه چیزو حل می كنه .منم...
نگران نگاهم كرد:
 تو چی؟ نگران نباش .دیگه سعی نمی كنم خودمو بكشم .دوبار تالش كردم و هر دو بار حتی جهنم هم منو قبول
نكرد .من می رم یه گوشه ای برای خودم زندگی می
كنم .یه جوری كه بودن و نبودنم به كسی لطمه ای
نزنه .این بار بهت قول می دم عاشق هم نمی شم.
دهان باز کرد تا جوابی بدهد و شاید هم اصراری بر
تغییر تصمیم من که من می دانستم پابرجا خواهم بود
و او نمی دانست و فقط می خواست تالش کند ،تالشی
که بی ثمر بودنش را قبول نمی کرد .اسم حسام به
زبانم جاری می شد؛ معراج هم می رفت .می خواستم
برود و زندگی خوبی داشته باشد و اگر اسم حسام را

می دانست ،زندگی اش فرسنگ ها با خوب بودن
فاصله می داشت.
دهان باز کرد اما زنگ در خانه ،صدایش را برید .با
چشم هایی گشاد شده نگاهش کردم اما دیدم که بی
خیال روی صندلی ای که تا چند دقیقه پیش من روی
آن نشسته بودم ،لم داد و پا روی پا انداخت .بی
اختیار چپ چپ نگاهش کردم و به طرف آیفون رفتم.
صفحه که روشن شد مات شدم .دستم را روی صورتم
کوبیدم تا هق هق نکنم.
زنگ دوباره به صدا درآمد .قرار نبود رهایم کند.
اینجا آمده بود که چه بشود؟ بار سوم که صدای زنگ
خانه را پر کرد ،دست روی آیفون گذاشتم .کاش می
توانستم جواب ندهم اما ...مگر او چه گناهی کرده
بود؟ جز این که یادآور خاطره ای بود دور و طوالنی؟
 نمی خوای جواب بدی؟برگشتم و گفتم:

 جواب بدم میاد تو .چطوری حضورت رو توجیهکنم؟
حاضر جواب دست به سینه زد و گفت:
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دندان به هم ساییدم:
 جامون عوض شده معراج؟ قرار بود تو آدم مذهبیخونمون باشی .تو خونه ی دختر مجرد که هیچ
صنمی باهاش نداری وایسادی ادعای چی می کنی؟

نبض روی پیشانی اش باز می زد و می ترساندم.
دست روی بد چیزی گذاشته بودم .چشم هایش را
تنگ کرد و گفت:
 تو فکر می کنی مذهبی بودن یعنی غریضه نداشتن؟ مذهبی بودن یعنی جلوی غریضه رو گرفتن. من االن جلوی غریضه م رو نگرفتم؟ ولش کردمتوی دست و پا؟ من اینجام احساس امنیت نداری؟
قدمی به جلو برداشت .تمام تالشم را کردم تا سر جایم
بمانم ،که اگر قدمی برمی داشتم ضعف نشان می دادم
و بعد هم به دیوار پشت سرم می خوردم .اگر حرکت
می کردم بازنده ی این بازی من بودم .لبم را به دندان
گرفتم و با تمام جسارتم گفتم:
 شایسته بیرون در منتظره و اگر تا سی ثانیه دیگهاین در باز نشه همه همسایه ها رو خبر می کنه و من
ترجیح می دم بقیه فکر کنن هنوز دختر آفتاب و
مهتاب ندیده ی بابای مرحومم هستم.

لحظه ای فقط نگاهم کرد .داشتم فکر می کردم اگر از
موضعش کوتاه نیاید ،باید شایسته را چه می کردم.
در را باز می کردم تا معراج را لبخند زنان پشت سرم
ببیند؟ بعد چطور جمعش می کردم؟ از کجا باید این
رسوایی را جمع و جور می کردم در این شهر که همه
کس به همه چیز کار داشت؟
نگاهش طوالنی نشد .لبخندی زد که به چشمانش
نرسید .برگشت و آرام به سمت پله ها رفت اما انگار
پشیمان شد .نزدیک تر از قبل؛ رو به رویم ایستاد و
گفت:
 من کوتاه نمیام افرا .اگر منو بشناسی می دونیکاری که بخوام رو می کنم .هر کاری کنی ،باال بری
پایین بیای ،حتی اگر از این شهر و از این کشور بری
من پیدات می کنم و ازت جواب می گیرم.
چقدر چشم های دوست داشتنی اش غمگین بودند.
کاش در آغوشم می کشید تا غم چشم هایش را آرام
کنم .پرسیدم:

 چرا انقدر اصرار داری که حقیقت رو بدونی؟حقیقتی که هم قراره تو رو بکشه هم منو ...چرا می
خوای جفتمون رو بکشی؟
آب دهانش را قورت داد:
 چون دارم خفه می شم افرا.عقب گرد کرد و از پله ها باال رفت ،در یکی از اتاق
های باال که بسته شد ،در حیاط را زدم و در خانه را
باز کردم .دستم را که روی دستگیره گذاشتم و در را
باز کردم ،چشمم به قامت کوچک و صورت پر از
شیطنت بهترین دوستم در تمام سال های زندگی ام
افتاد .لبخندی کمرنگ روی صورتم نشاندم.
 سالم.اخم کرد:
 سالم و زهرمار .بیرون یخ کردم تا درو باز کنی.زنگ خونت سوخت.
 -دستشویی بودم نشنیدم.

 انگشت من تو زنگت پطرس بازی درمیاورد و توداشتی قضای حاجت می کردی؟ میاوردیش من از
انگشت جادوییم برای راهگشایی...
از فکر این که این صدای بلند و رسای شایسته و
جمالت درخشانش به گوش معراج برسد تا بناگوش
سرخ شدم و سریع گفتم:
 باشه ببخشید غلط کردم منتظرت نگه داشتم.همانطور که لبخندش پهن تر می شد از کنارم گذشت
و به سمت آشپزخانه رفت:
 به به صبحونه ی آماده و من و ....نگاهش روی میز خشک شد:
 مهمون داشتی بال؟لیوان چای معراج ،دست نخورده به من زل زده بود.
فحشی زیر لب نثار خودم کردم و اولین بهانه ای که
به نظرم می رسید به زبان آوردم:

 چایی اولو نصفه نیمه خوردم و بعد ...حال نداشتمبشورمش به خاطر همین یکی دیگه ریختم.
ابرویی باال انداخت:
 و از خوشحالی زیاد نخوردیش؟به در سرویش بهداشتی انتهای راهرو اشاره کردم:
 با همون یه لیوان کلیه هام کار کردن.انگار که داغ دلش تازه شده باشد گفت:
 وای نگو از سرما که منو هم داغدار کرده .از کلروز هجده ساعتشو از تو دستشویی دارم با حامی
حرف می زنم .کال منو نمی بینه تو خونه .یه وقتایی
از دم دستشویی رد می شه یه سالمی می کنه و می
ره پی کارش.
تصویری که برایم ساخته بود را از ذهنم کنار زدم و
با لبخندی روی لب هایم گفتم:
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خودش را روی صندلی ای که معراج و قبل از آن من
روی آن نشسته بودیم پرت کرد و گفت:
 بر این مژده گر جان فشانم رواست.لیوانی بزرگ از چایی که بخار آن آرام باال می رفت و
کم کم محو می شد رو به رویش روی میز گذاشتم و
نشستم .پرسید:
 خودت؟ -همون یه دونه برای هفت پشتم بسه.

 پس با کمال میل کل قوریو خودم به تنهایی میخورم.
 یعنی اگر منم می خواستم بخورم چکار می کردی؟ با ناراحتی نصفشو می خوردم.نگاهی به میزی که دل و دماغی برای جمع کردنش
نداشتم انداختم و پرسیدم:
 صبحونه خوردی؟«اوهوم»ی گفت و جرعه از چای نوشید .لبخندی
کمرنگ زدم و گفتم:
 خرما بیارم با چایی بخوری؟هیجان زده گفت:
 از اون شیرینی هایی که برات آوردم بیار.شیرینی ها؟ آن شیرینی های زهرماری را با جعبه
روانه سطل زباله کرده بودم .شیرینی های مرگ من
بودند آن ها ،می خواست از خودش با آن ها پذیرایی

کند؟ هل کردم و اولین و احمقانه ترین جوابی که به
ذهنم آمد را به زبان آوردم:
 اونا رو ...خوردم.با تعجب نگاهم کرد:
 اون همه شیرینی رو خوردی؟سر تکان دادم .باز پرسید:
 از پریروز تا حاال؟اوهوم. یک کیلو شیرینی بود. خوردمشون.زد زیر خنده:
 بترکی دختر.به زور لبخندی تحویلش دادم و ظرف کوچک محتوی
خرما را رو به رویش روی میز گذاشتم .جای آن
شیرینی ها و من یک جا در آن خانه نبود .بوی

وانیلشان سمی تر از هر عطری بود که به مشامم
رسیده بود و هزار خاطره ی دردآور را به یادم می
آورد.
شایسته چایش را که کامل نوشید لبخندی به پهنای
صورت زد و گفت:
 غرض از مزاحمت که از عروس خانم پیام دارمبرات.
چشمم را دوختم به میز و سعی کردم به زنگی که از
واژه عروس در گوشم زده شد توجهی نکنم .شایسته
بی توجه به من و صورتم که احتماال گر گرفته بود،
ادامه داد:
 انقدر از طراحی ای که براش کردی خوشش اومدهکه نگم برات .امروز هم دعوتت کرد به ناهار.
عروس مرا به ناهار دعوت کرده بود؟ من چه کاره
مجلس بودم که مرا ...اسمش چه بود؟ در ذهنم
اسمش را همان عروس گذاشته بودم .نمی خواستم

برچسبی رویش بگذارم .عروس بودنش به اندازه
کافی داشت عذابم می داد و اسمش را نمی خواستم
بدانم.
 امیدوارم ناهار بار نذاشته باشی.من فکر هیچ چیز نبودم .اگر هم مقدماتی چیده شده
بود کار معراج بود .زیر چشمی نگاهی به گاز کردم
و گفتم:
 نه فعال چیزی ندارم.دست هایش را با هیجان به هم کوبید.
 پس من زنگ می زنم به ملیکا.ملیکا نه؛ ملیکا نبود .عروس بود .اگر اسمش را نمی
دانستم برایم هضم وجودش آسانتر می شد .قبل از این
که موبایلش را از کیفش که روی زمین گذاشته بود
بیرون بکشد سریع گفتم:

 نه من امروز نمی تونم شایسته.مغموم نگاهم کرد:
 چرا؟در ذهنم دنبال راهی گشتم برای فرار از این قرار
مالقات:
 باید با معـ ...آقای محتشم برم دنبال یه سری وسیلهبرای کارگاه.
نیشخندی معنی دار زد:
 آقای محتشم هم که ما رو کشت .انقدر که با اینبنده خدا پیگیر کارهای کارگاهی!...
وسط حرفش پریدم:
 من و آقای محتشم شریک هستیم .با کی غیر ازاون باید برم دنبال کارها؟
 باشه بابا ما رو نکش .ولی من یه چیزایی توچشماش می بینم .ببین کی گفتم.

زیر لب فحشی به همشان دادم ،به معراج به خاطر
تابلوبازی هایش و به شایسته که انقدر به همه چیز
توجه می کرد .من حلقه ام را به انگشت اشتباهی
انداخته بودم که کسی نبیند تا زبان های خاله زنک ها
نجنبد و برایمان مشکل ساز نشود .با جای خالی حلقه
در انگشتم بازی کردم و جواب دادم:
 واسه خودت داستان درست نکن.شانه ای باال انداخت:
 هم تو جوونی هم اون جوونه .جفتتون هم چشمدارین .چرا که نه؟
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شایسته چشم ریز کرد و پرسید:
نگو تارک دنیا شدی! میخوای برم برات دعای بختگشا بگیرم؟ اصال میدونی چیه؟ تو گرمی زیاد بخور
خود جوش شوهر میاد سمتت.
حرفش را گفت و خندید ،دروغ بود ،دلم می خواست
ازدواج کنم اما گذشته ترسناکم بختکی روی زندگی ام
شده بود .تا حاال به امید آینده ای مبهم با معراج آمده
بودم و همین که فهمیدم همه چیز برایم سرابی بود که
تشنه دنبالش می گشتم و نمی رسیدم ،پته ام را خودم
برای معراج به آب ریختم.
گذشته ام همان بختکی بود که هرچقدر دست و پا می
زدم خالصی نداشتم .بغض در گلویم ریشه زد ،این
بغض لعنتی انگار قصد نداشت رهایم کند.

نگاهم روی نگاه سرخوش شایسته خشک شد .گوشه
لب هایم به لبخندی کم رنگ تر از صورت رنگ پریده
ام باال رفت.
تصوراتش را ناخودآگاه دوست داشتم .تصوراتی که
هیچ وقت نتوانستم داشته باشم .حاال شایسته رو به
رویم نشسته بود و من فکر می کردم که ،خوش به
حالش؛ از عالم و آدم بی خبر بود و حاال داشت برای
جاری جدیدش خواهری می کرد.
***
برگه معرفی نامه مدرسه را برداشتم و از خانه بیرون
زدم .حس شیرینی داشتم ،اینکه می توانستم فارغ از
دغدغه های مامان برای ماهان باشم؛ بهترین لذت
دنیا بود .مامان این روزها درگیر ماهان شده بود،
برای لعیا مادری می کرد و تمام هوش و حواسش به
امکانات او بود.

حس می کردم زن برادرم قرار است به زودی تخم
دوزرده ای بکند و مامان نگران بود مرغ تخم طالیش
کمبودی داشته باشد.
تصمیم گرفتم حاال که قرار بود کارآموزی کنم؛ یک
لباس قشنگ برای برادرزاده تو راهی ام بدوزم .با
افتخار موقع تولدش از آن رو نمایی کنم و هنرم را
نشان دهم .شاید اینطوری بابا دیگر انگ بی عرضگی
به من نمی زد ،یا حتی وقتی یک روزی صاحب
کارگاه از هنرم می گفت به چشم های بابا خیره شوم
و میان نگاهش دنبال برق افتخار بگردم.
باالخره شاید پیدایش می کردم.
کیفم را روی دوشم تکان دادم و با رسیدن به آدرس
کارگاه دستم را روی زنگ سفید و شکسته روی
دیوار گذاشتم؛ تنها کارگاه خیاطی که کارآموز می
گرفت و با مدرسه ما همکاری می کرد .در باز شد و
با دیدن حیاط کوچک قلبم گرفت.

سالها زندگی کردن در خانه ای بزرگ عادتم داده بود
چشمم به حیاط بزرگ و بی انتهایی عادت کند که
درختان و گلهایش را دوست داشتم.
با دیدن زن الغر و مسنی سالم کردم و خیلی زود
جوابم را داد .هول شده بودم ،نمی توانستم هیجانم را
مخفی کنم و دوست داشتم خودی نشان بدهم.
لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم:
سالم ،من میتونم آقای عبدلی رو ببینم؟سری تکان داد و گفت:
دنبالم بیا!به دنبالش رفتم ،وارد راهرویی شدیم که نصفش را
طاقه های پارچه پر کرده بود .عطر پارچه های نو
مشامم را نوازش کرد .بی اختیار دست بردم و روی
ریش ریش های انتهای طاقه دست کشیدم و دلم لبریز
از شادی شد.
حس شیرینی از این که قرار بود این طاقه را روی هم
بچینم و با قیچی برش بزنم مرا شگفت زده می کرد.

حتی اگر قرار بود فقط لباس های دوخته را تا بزنم هم
هیجان انگیز بود.
پا به سالن گذاشتم و با دیدن میز برش نیشم باز شد.
هر وسیله ای که به چشمم می خورد هیجانم را بیشتر
می کرد ،زنی که در را باز کرده بود کنارم ایستاد و
گفت:
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سری تکان دادم ،ذوق داشتم زودتر آقای عبدلی را
ببینم؛ معرفی نامه را به دستش بدهم و با هیجان از
کارم بپرسم.
دلم می خواست حاال که در محیط واقعی قرار گرفته ام
توانایی هایم را به رخ بکشم؛ برای خودم کسی شوم
و کار یاد بگیرم.
شاید نمره های تئوری خوبی نمی گرفتم اما همیشه
شیفته کارهای عملی بودم.
بلد نبودم حفظ کنم .درس تئوری توی سرم نمی رفت
و بابا همیشه بابت کارنامه ها مؤاخذه ام می کرد .من
اما دلم می خواست نشان دهم مرد عمل هستم .من
باید موفق می شدم ،باید چم و خم کار را یاد می
گرفتم.
صدای چرخ های درون گوشم اکو می شد و طنین
دلنوازی برایم بود .انگار درون این کارگاه زندگی
جریان داشت ،باد خنک کولر می آمد و تن عرق کرده

ام را خنک می کرد .ته حلقم خشک شده بود ،به قول
لعیا استرس باعث و بانی اش بود .لعیا همه چیز را
به استرس ربط می داد.
زن از کنارم رفت و به کارش مشغول شد ،نگاهم به
قیچی مخصوص سرنخ زدن بود .دستش تند تند بین
الیه های لباس باال و پایین می شد و سرنخ های
اضافه را می چید.
به دستهایم خیره شدم ،باید سرعتشان را بیشتر می
کردند ،باید مثل زن می شدم ،شاید هم بهتر .باید این
قیچی ریز درون انگشت هایم می رقصید ،دلم می
خواست بهترین باشم.
از تصور خودم ،روزی در جایگاهی خیلی باالتر از
اینی که بودم؛ لبخندم پهن تر شد .می توانستم تصور
کنم چشم هایم پر از برق شده اند.

با دیدن مرد جوانی که به سمتم می آمد صاف
ایستادم .لبخندم را جمع کردم و به نگاه موشکافانه
اش خیره شدم.
خیلی سرسری نگاهم کرد .سری تکان داد و پرسید:
امرتون؟آب دهانم را قورت دادم ،هول کرده بودم:
سالم ،با آقای عبدلی کار داشتم!لبخندی زد ،روی چهارپایه پشت سرش نشست و
گفت:
خودم هستم!من از طرف مدرسه شهید توفیقی اومدم!با هیجان دست در کیفم کردم و کاغذ معرفی نامه ای
که مهر مدرسه پایش خورده بود بیرون کشیدم .نفس
عمیقی کشیدم و قدمی به جلو برداشتم .با تمام اعتماد
به نفسی که می توانستم جمع کنم ،مقابل آقای عبدلی
ایستادم و کاغذ را به سمتش گرفتم.

برگه معرفی نامه را گرفت و خواند .لبخندش عمیق
تر شد ،همین باعث شد جرئتم بیشتر شود .نگاهش
کردم و گفتم:
از کی میتونم کارمو شروع کنم؟چشمکی زد:
از همین فردا!انگشت هایم را در هم قالب کردم و گفت:
برای خودت ناهار بیار .یه مانتویی که استفاده نمیکنی هم به عنوان لباس کار بیار .باید راس ساعت
هفت صبح اینجا باشی .تا ساعت پنج یه سره کار
داریم.
اولش از وسط کاری شروع کن ببینم چی میشه.
راستی اون دفترچه ای که بهت میدن برای نمره ها
رو گرفتی دیگه؟
روی پیشانی ام زدم:

آخ آره! یادم رفت بگم!سری تکان داد و مهربان گفت:
اشکال نداره .فردا بیار که دم دست باشه گزارش هرروزت رو بنویسیم!
چشمی گفتم و به در اشاره کرد:
برو صبح زود بیا .خواب نمونی!حالم خوب بود ،مهربانی آقای عبدلی زیر پوستم رفته
بود و اعتماد به نفس خوبی نصیبم کرده بود .سری
تکان دادم و خودم را به در رساندم .حس می کردم
حالم در این کارگاه خوب می شود.
همین حاال هم که فقط از کنار پارچه های رنگارنگ
رد شده بودم پر از سرخوشی بودم .روزهای روشنی
جلوی چشمم بود و رویاهایی که رشته رشته در هم
بافته می شدند.
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از کارگاه بیرون زدم ،دروغ نیست بگویم تا خو ِد خانه
پرواز کردم .همین که کلید انداختم و وارد شدم عطر
هوس انگیز دلمه های مامان مستم کرد.
شالم را روی مبل پرت کردم و خودم را به آشپزخانه
رساندم:
سالم مامان ،چه کردی؟!دست دراز کردم تا دلمه ای بردارم ولی با تشر مامان
دستم میان راه ماند:
-دست نزن واسه لعیاست!

وا رفتم ،خب مگر یک دانه دلمه چه از لعیا کم می
کرد؟
خب یه دونه برمی دارم!می دونی که می فهمه ،بد دل هم هست دیگه لب نمیزنه .خدا رو خوش نمیاد زن حامله رو بی ویارونه
بذاریم!
می خواستم «به من چه» ای بگویم و بگذرم ولی می
دانستم مامان از من نخواهد گذشت و تا چند ساعت
فقط باید سخنرانی هایش را بابت این که چه فرزند
ناالیقی هستم گوش بدهم .جلوی دهانم را گرفتم و
سعی کردم به پارچه ها فکر کنم.
پارچه هایی که قرار بود من برششان بدم ،لباس
شوند و پیراهن و به تن آدم هایی شاد و پر انرژی
بروند و خوشحالشان کنند .پارچه ها مرا خوشحال می
کردند.

لبخند زدم و دلمه ها را از سرم بیرون ریختم و با
هیجان گفتم:
 مامان یه خبر دارم .حدس بزن.مامان که هنوز سرگرم دلمه ها بود گفت:
 بگو.پوفی کردم و گفتم:
 می گم حدس بزن خب .خودم بگم که فایده نداره.به طرفم برگشت .چشم هایش خواب آلود بودند و
داشت با همان حال خسته دلمه درست می کرد .لعیا
حتی اگر بار الماس هم داشت این کارها ارزشش را
نداشتند.
 افرا من خیلی خسته ام.دهان باز کردم تا خودم خبر را بدهم و شاید
خوشحالش کنم که صدای قدم های صندل لعیا که
همیشه مثل مته در سرم فرو می رفت ،نزدیک شد.
ناخودآگاه برگشتم و به لعیا و شکم برجسته اش که
نوه ی عزیز پدرم را محاط کرده بود ،نگاه کردم.

لعیا لبخندی خالی از هر حسی تحویلم داد و من زیر
لب سالمی کم صدا کردم.
هیچ وقت نتوانستم با او ارتباط برقرار کنم .وقتی
وارد خانوادمان شد که هیچ از ازدواج سردرنمی
آوردم و نمی فهمیدم خواهرشوهر بودن یعنی چه و
عروس دار شدن چطور بود و با این حال ،بهترین
زمانی بود که لعیا می توانست به من نزدیک شود و
خودش انتخاب کرد که نباشد.
من همانطور با فاصله از کسی که از دوست هایم
شنیده بودم می تواند مثل خواهر نداشته ام شود،
بزرگ شدم.
 مامان دستتون درد نکنه عطرش خیلی خوبه.لعیا از کنارم رد شد و دلمه ای را که من دلم برایش
قنج می رفت برداشت و به دهان گذاشت .چشم هایم
را روی هم فشردم و دستم را مشت کردم و پارچه ها

را تصور کردم .خواستم رد شوم و به اتاقم بروم که
صدای مامان را شنیدم:
 چی می خواستی بگی افرا؟سرم را پایین انداختم و آرام گفتم:
 از فردا می رم کارآموزی.مامان لبخند زد:
 چه خوب.و من تا اتاقم پرواز کردم .تازه اولش بود .من به
همین دو کالم هم قانع بودم .روزی می رسید که به
خاطر داشتن دختری مثل من به خودشان و به من
افتخار می کردند.
من مطمئن بودم آن روز می رسد که همه ی این شهر
اسمم به گوششان خورده باشد و من باشم که
برایشان طاقچه باال بگذارم ،نه آن دختر در همی باشم
که هیچ کس نیم نگاهی هم به او نمی انداخت.
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من آن دختر شدم .نه ،آن زن شدم که می شناختندش.
نه فقط آن شهر ،که خیلی بیشتر از آن شهر کوچک و
کوته بین مرا می شناختند .من سری توی سرها
درآوردم.
من از لطافت پارچه ها روحم را سیراب کردم اما هیچ
وقت خالئی که در وجودم ریشه زد ،پر نشد .خالئی
که مسببش حسام بود .کسی که من به او اعتماد
کردم ،کسی که جرئت کردم تا در عنفوان نوجوانی
دوستش داشته باشم ،وقتی که حتی معنی دوست
داشتن را نمی دانستم.

 هوی افرا.دست روی قلبم گذاشتم و رو به رویم را دیدم.
شایسته رو به رویم بود ،پارچه ها نبودند ،مامان و
بابا نبود .هیچ کدام نبودند ،فقط من و شایسته بودیم
توی آشپزخانه ای که تا نیم ساعت پیش معراج در آن
ایستاده بود ،آشپزخانه ای که بی شک عطر معراج را
به خود گرفته بود.
این چند روز همه چیز می خواست مرا عذاب بدهد.
عطر معراج و خاطرات مامان و بابا و خط زخم
همیشگی حسام روی روحم ،مگر من چند جان
داشتم؟
 افرا خوبی؟آب دهانم را قورت دادم و جرعه ای از چای یخ کرده
ای که نمی دانستم کی برای خودم ریخته بودم،
نوشیدم .از تلخی اش چهره ام در هم رفت.
 -رفتی تو هپروت؟

آهی کشیدم و باالخره زبان باز کردم:
 نه خوبم .یاد قدیما افتادم.دروغ هم نگفته بودم ،قدیم بود ،به یاد دیروز و قدیم
افتاده بودم ،قدیمی که درد دیروز من بود .دردی که
هیچ مسکنی نمی توانست ساکتش کند ،هیچ مسکنی
جز معراج .تنها مسکنی هم که از پس این درد برآمده
بود را خودم پس زده بودم.
 قدیمو ول کن .االنو بچسب.به خوش بینی اش لبخند زدم:
 کجای االن ارزش چسبیدن داره؟ با این که سوالت جون می ده برای جوابانحرافی!...
چشم غره ای تحویلش دادم .بی توجه ادامه داد:
 خجالت بکش .مردم آدم می کشن که توی شرایطاالن تو باشن .تو خونه ی خودت نشستی ،یه کار

درست حسابی داری و کلی آدمو داری نون می دی و
هنوز سنت به سی نرسیده ،همه ی اینا رو از خودت
داری .از مامان بابات پول نگرفتی .هشتت گرو نهت
نیست و حاال به جای شکر خدا ،داری کفر هم می
گی ؟
اخم کردم:
 شکر خدا؟ خدا توی زندگی من هیچ کاری نکرد.اینی که االن جلوت نشسته رو من تربیت کردم نه
پدرم ،نه مادرم و نه خدا .من توی قسمت اعظم
زندگیم فقط به این بسنده کردم که باید جون بکنم تا به
اونی که می خوام برسم .االن که رسیدم هم خودم
رسیدم ،پس شکر خودم.
حرف هایش و حرف هایم داشت عصبی ام می کرد.
تمام این سال ها سعی کرده بودم از بحث های تنش زا
جلوگیری کنم و خیلی جاها کم آورده بودم .من آدم
بحث های این گونه ای نبودم.

من فقط یک گوشه ی آرام می خواستم و چایی شیرین
و آغوشی امن ،زیاده خواهی بود؟ من برای همین ها
هم تالش کرده بودم و تا خیلی نزدیک هم آمده بودم.
خیلی خیلی نزدیک شده بودم و به یک باره همه چیزم
را از دست دادم.
قبل از این که بیشتر از این ادامه بدهد و مرا و
خودش را عصبی تر ،گفتم:
 بریم بیرون؟از این تغییر حالت ناگهانی ام جا خورد و تقریبا من
من کنان گفت:
 بریم؟من در این خانه با معراج تنها نمی ماندم .آسمان به
زمین می آمد و زمین به آسمان می رفت من اسم
حسام را به زبان نمی آوردم و با ملیکا هم ناهاری
دوستانه نمی خوردم.

من فقط یک دوست داشتم و او شایسته بود و شایسته
ی این بود که توجه کامل مرا بعد از این همه مدت
داشته باشد .لبخندی زدم و گفتم:
 خودم و خودت ،بریم یه کافه ای چیزی .حتی شایدپیتزا بخوریم.
با تردید گفت:
 پس می خواستی!...وسط حرفش پریدم و با صدایی تقریبا بلند گفتم:
 قراربا آقای محتشمو کنسلش می کنم .اونم سرششلوغه فکر کنم استقبال کنه.
آنقدر بلند گفتم تا صدایم به طبقه باالیی برسد .کدام
اتاق بود نمی دانستم.
شاید هم حتی توی راهرو زانوی غم بغل زده بود و
در ذهن دنبال راهی برای قانع کردن من می گشت اما
اگر ذره ای مرا می شناخت ،می دانست کاری که نمی
خواستم بکنم را حتی اگر همان خدایش هم پایین می
آمد؛ نمی کردم.
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شایسته با تعجب نگاهم کرد ،شتابزده رفتار میکردم و
با ساده ترین کارها میخواستم عادی رفتار کنم .سری
تکان داد و حرفی نزد ،از جا بلند شدم:
تا تو چایی دوم رو بریزی من میرم لباس بپوشم!خودم را به اتاقم رساندم و در را بستم ،نفس عمیقی
کشیدم و به در تکیه زدم .در دلم دعا میکردم تا وقتی
دست شایسته را بگیرم و از این خانه بیرون بزنم
معراج نیاید .نیاید و نپرسد ،دلم نمیخواست شایسته

بفهمد مردی آن باال نشسته و برای شنیدن یک اسم
مرا دیوانه کرده است.
اسم حسام یعنی خط بطالن کشیدن رو تمام هستی
معراج ،دلم نمیخواست نابودش کنم .ولی نابود شده
بود ،وقتی فهمید کسی که ناموسش می نامید
دستخورده است نابود شد .اگر دستش به خون کثیف
حسام آلوده میشد من نابود میشدم .اگر دستش به
حسام میرسید دیگر نیازی به تیغ و کاتر نبود!
جگرم پاره پاره میشد ،قلبم درون سینه میترکید و
قطعا تمام میشدم .معراج تمام ناتمام من بود و من
باید برای داشتن و نداشتن این تمام ناتمام از او دست
میکشیدم .سریع لباس پوشیدم ،شایسته را نباید تنها
میگذاشتم .بی شک در تمام خانه سرک میکشید و آن
وقت حضور معراج را میدید .وقتی از اتاق بیرون زدم
شایسته وسط سالن ایستاده بود.
نگاهی به پانسمان روی دستم کرد و پرسید:

ای خدا ،دستت چی شده؟کالفه شدم ،احمق بودم که این زخم لعنتی را
نپوشاندم .نفس عمیقی کشیدم:
چیزی نیست!عصبانی شد:
یعنی چی چیزی نیست .بگو ببینم میخواستی خودتوبکشی؟
یخ کردم ،نباید کسی میفهمید .نباید رسوا میشدم،
خودکشی یعنی حسام و حسام یعنی نابودی مردی که
در طبقه باال منتظر رفتن شایسته است تا مرا
بازخواست کند .تا بپرسد و برای فرار کردن تقال کنم.
خل شدی؟ نه بابا قیچی برش رو فیکس کرده بودمبعد دیدم الیه های پایینی رو تابدار چیدم خم شدم
درستش کنم دستم گرفت به تیغه قیچی!
شایسته سری تکان داد ،نگاهی عاقل اندر سفیه به
صورتم کرد و گفت:

یعنی چی بگم به تو؟ خیر سرت یه عمره کارت اینهنباید مواظب باشی؟ این اصول اولیه رو یادت رفته؟
مثال صاحبکاری خودت!
کالفه روسری را روی سرم مرتب کردم:
شایسته ول کن .اتفاق بوده دیگه!ریز خندید و به شانه ام کوبید:
نکنه میخوای لباس ملیکا رو هم اینطوری بدوزی!نیام سر لباس ملیکا ببینم زدی پاتو قطع کردی!
خنده اش بلند تر شد ،اخم هایم را در هم کشیدم:
میشه بس کنی؟ این جاری نرسیده چیکارت کرده هیاسمش ورد زبونته؟
چیه مگه؟ دختر خوبیه!مبارک باباش .بریم!بارانی ام را به تن کردم و کلید را برداشتم .کیفم
جلوی در بود ،کلید را درون دستم چرخاندم و از خانه
خارج شدیم .شایسته با تعجب پرسید:

در رو قفل نمیکنی؟روی سرم زدم ،اگر قفل میکردم که تا موقع برگشتن
من معراج در این خانه حبس میشد .آن وقت با
برگشتنم بازخواستش را شروع میکرد.
من میخواستم از او فرار کنم .نفسم را بیرون دادم:
شایسته موتور گیر دادنت روشنه؟ در خرابه قفل کنمسخت باز میشه! باید یکی رو بیارم درستش کنه.
بهانه های بچگانه را پشت سر هم ردیف میکردم و
شایسته با تعجب به صورتم خیره میشد .انگار
میفهمید یک مرگی دارم ولی سر در نمی آورد دردم
چیست که دروغ های عجیبی تحویلش میدادم .منی که
با دقت کار میکردم دستم را ببرم یا بگذارم در خانه
حتی برای یک روز خراب باشد؟!
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قطعا شایسته مرا میشناخت ،میدانست تا مشکل را
برطرف نکنم روزم شب نمیشود و حاال برایش قصه
میبافتم که در خانه مشکل دارد .در خانه ای که در آن
تک و تنها زندگی میکنم ،در خراب است و من قصد
درست کردنش را فعال ندارم!
نگاهی به صورت شایسته کردم ،ابروهایش باال رفته
بود .بازویش را کشیدم:
بریم دختر!مثل بچه هایی که میخواهند مادرشان را راضی کنند
پرسید:
پیش ملیکا میریم؟-نه!

جوابم قاطعانه بود ،دلم نمیخواست چشمم به عروس
خانم بیفتد .میخواستم یک روز را با شایسته بگذرانم،
به فست فود برویم و کنار دریا قدم بزنیم .شاید در
یک کافه بنشینیم و از خاطرات دوران مدرسه تعریف
کنیم.
اصال هرکاری که هیچ ربطی به ملیکا نداشته باشد،
دلم میخواست شایسته امروز فقط دوست دوران
کودکی من باشد.
پا به پای من بیاید و کنارم باشد .فارغ از معراج ،بی
حساب اینکه جاری ملیکا شده و نگران لباس عروس
اوست .حتی یادم برود حسام لعنتی را و یادم برود
معراج با خشمی که هر لحظه بیشتر میشود انتظار
شنیدن اسمش را دارد.
روبروی شایسته پشت میز نشستم و پرسیدم:
چی میخوری؟کالفه نگاهی به منو کرد:

وسط این سرما منو کل شهر چرخوندی حواستهست؟
خنده کوتاهی کردم:
عوضش آوردمت فست فود ،هرچی سوزوندی االنبرمیگردونی!
نچ نچی کرد و گفت:
نظرت چیه یه پاستا بگیریم با یه جوجه چینیاشتراکی بخوریم؟
سری تکان دادم:
فکر خوبیه ولی من پیاز سوخاری هم میخوام!آب دهانش را قورت داد:
اوف لعنتی .یه چیزی گفتی نه نگم بهت .پس بگوسیب زمینی مخصوص هم بیارن!
برای گارسون دستی تکان دادم و رو به شایسته
گفتم:

این سفارشاتت بیشتر از کالری هایی میشه کهسوزوندی ها!
نگران نباش ،تو عروس یه بند قر میدم بازمیسوزه! این روزا از بس بدو بدو دارم حسرت به دل
موندم یه دل سیر بخورم!
بیچاره شوهرت!دستمال کاغذی را برداشت و گفت:
خیلی هم دلش بخواد ،زن باید تپل مپل باشه و تو دلبرو!
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#قربانی_بس_است
#پست_29
#آنالیا
#آریانا

خنده ریزی کردم ،گارسون آمد و شایسته به من امان
نداد .رگبار سفارشات را روی پسر جوان باز کرد و
به محض رفتنش گفت:
خب خانوم کاری چه خبرا؟ چی شده امروز تصمیمگرفتی منو مهمون کنی؟
دلم میخواست با یه خوش اشتها حسابی غذا بخورم!شایسته نگاهی به اطراف کرد:
راسته میگن با یکی مثل من که زیاد میخوره هم غذابشی اشتهات باز میشه؟
شانه ای باال انداختم:
میخوام امتحان کنم!با صدای زنگ گوشی شایسته با اعتراض گفت:
این المصب رو جواب بده .کشت خودشو .نکنه ازکارگاه باشه؟!
نگاهی به اسم معراج کردم ،اسم نقش بسته شده روی
صفحه گوشی و گوشی را چرخاندم تا سایلنت شود:
ولش کن کاریه!-خب ذله شد بیچاره .ببین چی میخواد!

از جا بلند شدم:
من برم هم جواب اینو بدم هم دستامو بشورم!شایسته سری تکان داد ،چند قدمی فاصله گرفتم و به
محض کشیدن نوار سبز رنگ روی گوشی صدای
عصبانی معراج گوشم را که نه؛ مغزم را پر کرد:
افرا!فقط اسمم را گفت ،لحنش لبریز از خشم بود .نگران
بود و میدانستم االن زندگی اش را بهم ریخته تا مرا
پیدا کند .حتم داشتم با اعصابی خرابی به خودش
میپیچد و نگران است ،دلش میخواهد پیدایم کند و
بابت این چند ساعت نبودن سرم هوار بکشد.
سالمم معراج!همین؟ سالمی؟ کجایی تو؟ یهو منو ول کردی رفتی!باید میرفتم معراج .زنگ نزن .االنم جواب دادم بگمسالمم ،هنوز نفس میکشم .بذار به حال خودم باشم!
حال خودت؟ حال خودت باشه که منو میذاری دم در.در رو روی من میبندی و میگی تموم شد والسالم!
حال تو اینه؟ حال من چی افرا؟ منی که آتیش گرفتم
چی میشم؟ وسط این سرما دارم میسوزم چی میشم؟

من چی؟ من کیم افرا؟ یه موجود دم دستی یا یه
مزاحم؟ افرا یه حرفی زدی و منو ریختی بهم حاال
میگی سر نخ این قصه رو نگیر .میگی قصه به آخر
رسید و برو؟ افرا این رسمش نیست!
معراج شایسته با منه!شایسته؟ االن شایسته پیداش شد؟ االن که باید یهاسم به من بدی میگی شایسته با منه؟
وقتی شایسته هست یعنی سالمم ،یعنی این دخترنمیذاره خم به ابروی من بیفته پس زنده میمونم که
تو بعدا منو بازخواست کنی! ولی بگذر معراج باور
کن این...
شب میام پیشت!تماس را قطع کرد و من مات به آینه دستشویی خیره
شدم .شب؟ باز شب میشد و معراج میخواست مرا به
حرف بکشد؟ بپرسد و من الل شوم؟
گوشی را داخل جیب بارانی ام گذاشتم و شیر را باز
کردم .مشتی آب به صورتم زدم ،باید حالم بهتر میشد.
دلم نمیخواست شایسته بفهمد چه آتشی در درونم به
پا شده است .مشتی دستمال برداشتم و صورت تبدارم
را خشک کردم .چند سیلی به گونه هایم زدم از این

بی رنگی در بیایند ،نگاهی به افرای خسته درون آینه
کردم .به زحمت لبخندی زدم و از سرویس خارج
شدم .با دیدن میز پر و پیمان مقابل شایسته سری
تکان دادم ،با چشم هایش دنبالم میگشت .با دیدنم
دستی تکان داد ،کاش میشد این ناهار خوردن قدر
سالها طول بکشد و من شب را نبینم .شبی که معراج
میخواست بازخواستم کند!
پشت میز نشستم و شایسته بی مقدمه گفت:
ببین همه چی اشتراکیه ها! نگی این مال من.سری تکان دادم:
فکر میکنی غیر از تو کسی باشه حریف این همهغذا میشم؟
ابرویی باال انداخت و مشغول شد .غذا خوردن با او
اشتهایم را باز کرده بود ،همین که از معراج دور
بودم باعث میشد دلم بخواهد غذا بخورم .به قول
شایسته؛ بیخیال رژیم شوم و یک دل سیر غذا بخورم.
شایسته نوشابه اش را برداشت و پرسید:
راستی ببینم این آقای محتشم چطوریاست؟تکه ای از جوجه چینی برداشتم و جواب دادم:

چطور میخوای باشه؟ شریکمه!ابرویی باال انداخت و با لحن خاصی گفت:
باشه تو خوبی .شریک! تو گفتی منم ارواح شکمتباورم شد .دختر یه چی بگو بگنجه!
یعنی چی؟خندید و با صدای آرامی جواب داد:
نمیدونی ماجراشو؟ به گنجیشکه گفتن منار تو فالنتگفت یه چی بگو بگنجه! حاال حکایت تو شده .دختر
منو رنگ میکنی؟ معراج محتشم صنعت شیر شهر به
نامش خورده اونوقت این چه دخلی داره به خیاط
خونه تو؟
سری تکان دادم ،شایسته ندانسته می خواست دیوانه
ام کند .معراج دخلی به خیاط خانه نداشت .معراج دل
بست و مرا دلداده خودش کرد ،روزی که شریکش
شدم فکر نمیکردم دلش بخواهد این شراکت ابدی
باشد .اما حسام نفرین کرد ،اسمش و حضورش در
گذشته من قفل بزرگی شد بین من و معراج!
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#قربانی_بس_است
#پست_30
#آنالیا
#آریانا
در ذهنم دیگر محتشم نبود ،شریکم هم نبود؛ معراجی
بود که مرا بلند کرد .به من یاد داد باید ناز باشم تا او
همه تن نیاز شود و حاال من پشت پا زده بودم به تمام
بودنش .به پشتی صندلی تکیه زدم ،به صورت
شایسته خیره شدم:
تو دلت میخواد از این شراکت چی بکشی بیرون؟آقای محتشم یه سرمایه گذاره! فقط هم من نیستم کلی
جای دیگه هم سرمایه گذاری کرده! این کاریه که هر
تاجری می کنه ،خب جایی که من می خواستم راه
بندازم و آرزوهای من به دلش نشست و گفت ایوال
توش پول هست!
نخیر! افرا جان نزن جاده خاکی .می گی سرمایهگذاره درست ولی این مرد با زن جماعت کار نکرده و

نمی کنه! یعنی وقتی یه کاره میاد به یه دختر آفتاب
مهتاب ندیده می گه شریک؛ باید ت ِه ته خر باشی
نفهمی گلوش گیر کرده!
تو رفتی شجره نامه این بنده خدا رو کشیدی بیرون؟خندید ،آخرین تکه جوجه چینی را برداشت و گفت:
برو بابا شجره نامه این محتشم خان شما ورد زبونآدم های این شهره .نیاز نیست بری جایی کنکاش
کنی .اسمش که میاد پا جفت می شه براش! اونوقت
ایشون برای شما پا جفت می کنن!
خنده ام گرفت ،با لرزیدن گوشی روی میز نگاهم
روی اسم معراج خیره ماند .حرفهای شایسته و زنگ
زدن های بی امان معراج میخواست مرا به سمتی
بکشد که دوست نداشتم .میخواست بگوید ببین و
بفهم چه بالیی سر آینده ات آوردی .اما نمیشد،
نمیتوانستم کاری کنم .اگر سکوت میکردم تمام عمر
عذاب وجدان خیانت بیخ گلویم را میگرفت .حاال هم
که گفته بودم معراج تشنه یک اسم بود ،معراجی که
به قول شایسته کل شهر برایش پا جفت میکردند اسم
و رسمش را به باد میداد .دوست نداشتم بخاطر

حسامی که زندگی مرا نابود کرده بود نابود شود .حق
معراج این نبود!
خم شدم و دستهایم را اهرمی کردم که وزن بدنم را
نگه دارند .شایسته ظرف پاستا را مقابلش گذاشت و
بیخیال از حرفهایی که میزد مشغول خوردن شد.
نگاهم کرد و پرسید:
میخوری؟سری به نشانه نه تکان دادم:
سیر شدم!ظرف پیاز سوخاری را سمتم هل داد:
اینو افتتاح کن االن میام کمکت!لبخند کمرنگ و بی جانی زدم .کاش مثل او تنها
دغدغه ام افتتاح کردن خوراکی های روی میز بود.
یک حلقه پیاز برداشتم و پرسیدم:
این وسط چی به تو میرسه میگردی ببینی محتشمچیکاره است؟
خندید:

همین که تورو هم بفرستم خونه شوهر کافیه.اونوقت از این مجردی در اومدی میتونیم خانوادگی
در قالب زوج هایی جذاب رفت و آمد کنیم.
زوج هایی جذاب؟ من و معراج؛ میخواست خودش و
حامی را هم کنار ما بگذارد؟ نمیشد! من و معراج
قرار نبود ما بشویم .حلقه را کف دستش گذاشتم و
تمامش کردم .صدای ویبره گوشی بلند شد ،اسم
معراج انگار روی صفحه نمایش گوشی من حک شده
بود .شایسته ظرف خالی پاستا را کنار زد و گفت:
کیه این بدبختی که جوابشو نمی دی!دستش را به سمت گوشی من دراز کرد ،سریع تر از
او گوشی را برداشتم و داخل کیفم انداختم:
ول کن تماس کاریه .میخوان مخمو بخورن االن!اوهو ،انقدر ُمندت رفته باال جواب تلفن نمیدی؟ میخوای منو استخدام کن منشیت بشم؟ یه کم از پوالی
اون محتشم خان بره تو جیب من چی می شه؟
سری تکان دادم:
 حامی بهت پول نمیده یا پولش برکت نداره دنبالکاری؟

دو حلقه پیاز برداشت و بی تفاوت جواب داد:
درد من پول نیست؛ می خوام سر از کار تو دربیارم!
خندیدم ،این روزها همه می خواستند سر از کار من
در بیاورند و من سرم به هیچ کاری بند نبود .فقط
فرار می کردم ،از گذشته فرار می کردم .از معراج و
سوالی که توی صورتم می کوبید فراری بودم .از
شایسته و کنجکاوی هایش فراری بودم .دلم می
خواست کسی سوالی نپرسد و دنبال هم زدن چیزهایی
نباشد که در باتالق دلم دفنشان کرده بودم.
غذا تمام شد ،شایسته برای شستن دستهایش رفت و
من راهم را سمت صندوق کج کردم .تا شایسته بیاید
کارت را به دست صندوقدار دادم و تلفنی که بی وقفه
درون کیفم میلرزید را بیرون کشیدم:
بله معراج؟افرا ترو به همه مقدساتت ،کجایی؟معراج سالمم .با شایسته ام .فعال.[]00:30 11.06.21

#قربانی_بس_است
#پست_31
#آنالیا
#آریانا
بی رحمانه آیکون قرمز رنگ نقش بسته روی گوشی
را فشردم .پل ارتباطی با معراج را قطع کردم و انگار
از سر اجبار به او گفتم سالمم .همین که دیگر زنگ
نزند و نگران نباشد .نگاهی به ساعت کردم و دعا
میکردم شایسته نرود .بماند و حتی تا خود صبح
حرف بزنیم.
شایسته از سرویس بیرون آمد و گفت:
خب حاال میخوای چیکار کنیم؟نگاهی به اطراف کردم و ناگهانی پرسیدم:
بریم لب دریا؟دوباره ابروهایش باال رفت:

عزیزم یه نگاه به تقویمت بکن .وسط این سرما بریملب دریا بگیم چند منه؟ یخ میزنیم!
دستش را کشیدم:
شایسته برف که نیومده .پاییزه اتفاقا دریا االن مزهمیده .تابستون که میشه همش شرجیه.
شایسته بازویش را از دستم بیرون کشید و گفت:
فکر نکن من خرم ها .تو یه مرگیت هست صداشودر نمیاری!
کمی عقب کشیدم:
برو بابا بعد عمری اومدیم یه قدم بزنیم!یعنی تو به ِجد تصمیم گرفتی هرچی خوردم تو اینهمه سال رو آتیش بزنی بره؟ من کل عمرم اینقدر راه
نرفتم بابا!
سری تکان دادم و شانه به شانه او از فست فود
بیرون زدم .راهم را سمت دریا کج کردم و شایسته
کمی بعد پرسید:
یادته هر وقت نمره کم می آوردی میرفتی لب آباشک و ناله میکردی!

خنده ای روی لبم نشست .یادش بخیر ،از ترس بابا
به محض گرفتن برگه امتحانی اشک هایم جاری
میشد .شایسته به مراتب درس خوان تر بود و همین
باعث میشد پتکی روی سر من شود .بابا نمره
درخشان مرا ببیند و شایسته را روی سرم بکوبد .تا
زمانی که انتخاب رشته کنیم همکالسی بودیم .پشت
یک میز می نشستیم و محال بود جدایمان کنند .اما
وقتی شایسته حسابداری و من طراحی دوخت را
انتخاب کردیم کالسمان سوا شد.
سری تکان دادم:
من دلم میخواست کارهای عملی بکنم .هرکاریمیکردم این سواال تو ذهنم نمیرفت ولی وقتی قیچی
میدادن دستم از خود بیخود میشدم!
یادمه بابا .یادته برای گروه تئاتر مدرسه لباسدوختی چه بساطی شد!
ناخواسته با صدای بلندی خندیدم ،لباس هایی که با
کلی ذوق دوخته بودم و به تن بچه ها زار میزد.
شایسته که به محض دیدنشان از خنده روده بر شد،
به قول خودش به زور از کف اتاق جمعش کردیم.

اندازه هایی که داده بودند را دوخته بودم و حواسم
نبود بچه ها از اندازه گیری چیزی بارشان نبود.
خب من احمق بودم .خیر سرم مثال اومده بودم کهجای نمرات درخشانم یه کاری بکنم بعد سپردم بچه
ها خودشون اندازه بدن .مثال دور کمر پنجاه بود
طرف ده پونزده سانت کشید روش که لباسش چسبون
نشه .خانم سعیدی هم دوباره ده پونزده سانت کشید
من احمق هم
روش بی خبر که لباس ها جذب نباشه ِ
همینطور!
شایسته غش غش خندید:
 قشنگ یه لباسهایی دوخته بودی سه نفری توش جامیشدن.
دستم را دور بازوی شایسته حلقه کردم:
 عوضش یادت نیست اونی که از استانداری اومدهبود میگفت شئونات اسالمی رو رعایت کردیم؟
میان خنده هایش سری تکان داد:
آخ آره ...یادته؟ میگفت خیلی عاقالنه به شئوناتاسالمی اهمیت دادین و ماهیت حجاب رو زیر سوال
نبردین.

سری تکان دادم و با دیدن دریا گفتم:
آخ جون دریا!شایسته اشک های روان شده از چشم هایش را پاک
کرد:
دریا ندیده من مریض بشم سرتو میبرم!باران کمی می بارید و ما کنار دریا ایستاده بودیم.
شایسته نگاهی به دریا کرد و گفت:
افرا یادته؟ چقدر معصومه رو دست مینداختیم .یهدیالوگ معروف داشت ...چی بود؟
به دریا خیره شدم و گفتم:
آه ای ابرهای تیره...شایسته دوباره ریسه رفت ،دستم را گرفت و گفت:
آخ یادش بخیر یادته هرکس شکست عشقی میخوردهمینو میگفتیم بهش!
لبخندی زدم ،هوا رو به تاریکی میرفت و خوشی هایم
به اتمام میرسید .درست مثل سیندرال که بعد از نیمه
شب کالسکه بلورینش کدو میشد من هم این لحظاتم
را به باد میسپردم .باید به خانه برمیگشتم و به
معراج یک اسم میدادم .شایسته بی وقفه یاد گذشته

میکرد و میخندید اما خنده های من تمام شده بودند.
پاک شدند و سکوت عمیقی مهمان لبهایم شده بود.
چشمم به دریای مواج خیره بود و حس میکردم هر
موجی که به ساحل میزد تازیانه ای به دل من است.
شایسته با صدای زنگ گوشی خنده اش را خورد:
بفرما شازده تازه یادش اومد یه زن داره!از حامی حرف میزد ،مثال غر غر میکرد اما ته چشم
هایش لبریز از شعف شده بود.
جونم حامی؟از او فاصله گرفتم ،دوست نداشتم فالگوش حرفهای
زن و شوهری اش باشم .به دریا خیره شدم و گردن
کج کردم .کاش شایسته نمیرفت کاش پیشم میماند و
باز هم از تئاتر مدرسه میگفت .دلم میخواست این
لحظات بارها و بارها تکرار شوند و هیچ وقت ته این
ساعت به خانه رفتن من نرسد .همینجا بمانم و بی
خبر از معراج باشم.
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شایسته خودش را به من رساند:
کجا رفتی تو؟نخواستم وقتی با شوهرت حرف میزنی بچسبم بهت!به شانه ام کوبید:
برو بابا مگه میخوایم حرفهای خاک به سری بزنیم؟زنگ زده که شب نمیاد .یه همکار داره باباش
مریضه بهش گفته جای من وایسا چون قبال جای
حامی شیفت بوده تو اداره اینم مجبور شده بگه باشه.
میگفت برو خونه مامانت گفتم برو بابا خونه مامان
نمیرم افرا رو میبرم خونه یه غذای آدمیزادی بهش
بدم!

و لحظه ای سکوت کرد؛ انگار که حرفی که می
خواست بزند را مزه مزه کند .نگاهش کردم و گفتم:
 چیه؟لبخندی کمرنگ و مرموز زد:
 میای دیگه؟بلند گفتم:
 جدی گفتی؟دست به سینه زد و طلبکارانه گفت:
 فکر کردی من به عشقم دروغ می گم؟ نه خیرمامشب دوست پسرای سابقمو نمی برم خونه .تو که
خودت صاحبکاری .سر کار هم نری کسی نمی گه
خرت به چند من .بیا منو از تنهایی دربیار .حامی هم
خیالش راحت می شه .حاال نه که خیالش ناراحت
باشه ها...
ذهنم سمت حامی رفت و شخصیتی که خیلی شبیه
معراج بود .آدمی که خیلی شبیه َمرد من بود و سال
ها بود که َمرد دوستم شده بود .درست مثل اسمش،

حمایت کننده بی چون و چرای دوستم بود و
برعکس ...چشم هایم را بستم و لحظه ای بی اختیار
ِ
سرم را تکان دادم .االن وقت فکرهای منفی نبود.
االن باید تمرکزم را روی...
 چرا چشماتو بستی؟پلک هایم یک ضرب باز شد.
 هوا سرده باد میاد؛ چشمام سوخت. بیا بریم االن سرما می خوری من نمی تونم جوابپس بدم.
ابروهایم را باال انداختم:
 به کی جواب پس بدی.دست هایش را توی جیب هایش فرو کرد و شانه ای
باال انداخت و زیر لب گفت:
 -آقای به معراج رفته!...

قلبم برای لحظه ای کوتاه ،خیلی کوتاه تر از آن که
بتوانم به آن چنگ بزنم ،گرم شد اما به خودم آمدم و
کنار شایسته به راه افتادم و با لحنی اعتراضی گفتم:
 از خودت حرف درنیار .یکی می شنوه برای اونبنده خدا بد می شه.
 آخه!...تقریبا به او توپیدم:
 جدی می گم شایسته .برای خنده و شوخی اوکیهولی زیاد بگی ورد زبونت می شه و یکی بخوای
نخوای می شنوه و به سه روز نرسیده ،یک کالغ
چهل کالغ می شه و آبروی یه آدم به همین راحتی
می ره .همینجا غالفش کن.
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لب برچید و حرفی نزد .تا سر خیابان پیاده رفتیم و
راه برگشت را با ماشین به طرف خانه اش رفتیم.
حتی اعتراض نکردم به رفتن .من از هر راهی
استفاده می کردم تا امشب به خانه نروم ،شاید تا فردا
شب و شاید تا آخر دنیا ،تا هر وقت که معراج مرا از
یاد ببرد.
کاش همین امشب مرا از دلش خط می زد .من هم
گوشه ای می نشستم و با یادش خوش می بودم.
به خودم که آمدم در آشپزخانه وسیع خانه وسیع تر
شایسته ایستاده بودیم و داشتیم وسایل شام را آماده
می کردیم .می خواست پول شوهرش را به باد بدهد و
برای دومین بار در روز غذای آماده بخرد اما معده ی
من داشت بازی می کرد و غذایی سالم تر می خواستم
که این درد وجودم فقط به آزار روحم مشغول باشد.

موبایلم که برای بار آخر زنگ خورد و نگاه های
متعجب شایسته و پر از شکش را به خودم دیدم دل به
دریا زدم و جواب دادم .صدای بی طاقت معراج که در
گوشم پیچید بی اختیار صدای گوشی را کم کردم تا
احیانا به گوش شایسته نرسد و برایم شر نشود.
 چرا نرفتی خونه؟ امشب خونه نیستم. چرا؟بهم برخورد:
 چرا باید جواب پس بدم؟جا خورد:
 من فقط نگرانتم.نگاهم گره خورد در نگاه شایسته که میخ مانده بود و
نمی دانست چه کند .لب زدم:
 هر وقت تونستم باهاتون تماس می گیرم .شبتونخوش.

تماس را قطع و این بار گوشی را خاموش کردم تا
دیگر رهایم کند.
آنقدر می شناختمش که می دانستم سراغ شایسته
نمی آید تا ردی از من بگیرد .امیدوار بودم همینقدر
اطالعات برایش کافی باشد.
شایسته سراغ ساالد رفت و گفت:
 االن بگم کی بود نمی گی نه؟نوچی گفتم و شیشه آبلیمویی که توی یخچالیش دیده
بودم بیرون آوردم و روی کابینت گذاشتم.
 امشب می خوام فقط حرف بزنیم و بخندیم .بعدا میتونم نگران بقیه باشم.
کمی فکر کرد و گفت:
 اگر یکی داشت می مرد و بهت احتیاج داشت چی؟ شب خوبی رو برای احتیاج به من انتخاب نکرده. -داری خطرناک می شی افرا.

لبخندی تحویلش دادم و به قابلمه روی گاز سر زدم.
خورشت جا افتاده بود و داشت اشتهایم را تحریک
می کرد .غذا را روی میز چیدیم و در بین حرفایمان
از گذشته و حال و آینده؛ نفهمیدیم چطور نصف دیس
را خوردیم و بعد نفس زنان و خنده کنان روی مبل
افتادیم و بعد از چند ساعت حرف زدن های بیشتر؛ به
چشم ها و مغزهایمان استراحت دادیم؛ یا حداقل این
کاری بود که شایسته کرد .من چشم روی هم گذاشتم
اما خواب نبود که به سراغم بیاید ،خاطرات بودند که
به مغزم حمله کردند.
****
وسط کاری هزار بدی داشت و چندتایی خوبی و من
چسبیده بودم به همان چند خوبی و همین که می
توانستم نزدیک آن همه خیاط ماهر باشم .زمین پر از
نخ و پارچه را جارو می زدم و چشم می دوختم به
دست های خیاط و پارچه های رنگارنگ و گهگاهی
که خیاطی که معموال همسن مامان بود؛ از من می
خواست سر نخ لباس ها را بزنم انگار دنیا را به من
دودستی هدیه داده بود.

نخ برای چرخ کارها می بریدم؛ گاهی یواشکی وقتی
که حواس چرخکار جای دیگر بود پارچه را لمس می
کردم و وقتی که تمام کارهایی که باید می کردم را
انجام داده بودم ،با اجازه گرفتنی زیر لبی و صدایی
که به زور از ته حلقم بیرون می آمد؛ می ایستادم و
از دورترین نقطه به خیاط و از نزدیک ترین فاصله
ای که بتوانم حرکت سوزن را ببینم ،چشم می دوختم
به پارچه ای که در ذهنم آن را تن مانکن و بعد
مشتری می کردم.
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آقای عبدلی را گاهی می دیدم که از پشت پنجره اتاق
خودش؛ چرخ کارها را زیر نظر می گرفت .من را هم
می دید و لبخند می زد و من پر از خوشی می شدم
وقتی دفتری که مدرسه داده بود را با همان لبخند که
مصرانه روی صورتش کاشته بود ،امضا می کرد.
اوائل که از کارگاه برمی گشتم با شوق و ذوق برای
مامان و حتی گاهی بابا و لعیای بیش از پیش ورم
کرده که این اواخر استراحت مطلق شده بود ،از نخ
ها و پارچه ها و چرخ کار و خیاط و حتی گاهی آقای
عبدلی تعریف می کردم.
کم کم که واکنشی ندیدم تعریف کردنم از روزی که
داشتم فقط به «خوب بود» محدود می شد .به جایش
زنگ می زدم به شایسته و سر تا ته روزم را برای
او تعریف می کردم.
حالم خوب بود و هیچ کس حتی ماهان و لعیا و مامان
و بابا هم نمی توانستند خرابش کنند .به محض پا

گذاشتن درون کارگاه؛ روحم پرواز می کرد و به همه
جا می رسید ،به خدا هم شاید می رسید.
من بال و پر گرفته بودم .من از سقوطی که گرفتارش
بودم رهیده بودم .حتما داشتم به خدا می رسیدم دیگر.
****
کلید انداختم تا در را باز کنم که صدایی از پشت اسمم
را زمزمه کرد .چشم هایم را بستم و برنگشتم .معراج
هیچ وقت ول کن هیچ معامله ای نبود و من درست
وسط معامله ای بودم که معراج نمی خواست هرگز از
دست بدهد .گوشه ای از دلم به او حق می دادم.
 افرا این بازیو تمومش کن .من خسته م.هنوز هم مقاومت می کردم با وسوسه برگشتن و زل
زدن به چشم هایی که می دانستم خسته اند؛ از بی
خوابی ای که مطمئنم کشیده بود ،از من و از تمام
ماجراهای من .از همه چیز خسته بود و هنوز هم
نرفته بود.

 برو خونه ت معراج. بدون تو بهشت هم نمی رم. منو بهشت راه نمی دن .برو تا یکی ندیدتت.صدای قدمش را شنیدم روی سطح سنگی رو به روی
در خانه ام.
 مردمو ول کن افرا .این مردم می تونن برن بمیرن.به من فکر!...
 اینجا چه خبره؟با شنیدن صدایی که انگار سالها بود نشنیده بودم؛
سر جایم برگشتم و با چشمانی گشاد شده ،برادر
بزرگترم را دیدم که همراه با دختر نوجوانش که
داشت از ماشینی که نفهمیدم کی آمده بود پیاده می
شد.
آنقدر دور بود که صدایمان را مطمئنم نشنیده بود اما
آنقدر نزدیک بود که نمی توانستم وجود معراج را
انکار کنم.

معراج هم به اندازه من بهت زده به نظر می رسید.
ماهان را ندیده بود .فقط چیزهایی از او می دانست که
من گفته بودم و شک داشتم بداند این که رو به روی
او؛ دست به کمر زده ایستاده و اخم هایش را در هم
کرده کیست .قبل از این که حرفی بزند و تمام آبروی
مرا بریزد سریع گفتم:
 ماهان ایشون آقای محتشم هستن ،سرمایه گذارکارگاه...
و بعد به معراج که انگار کم مانده بود پس بیفتد رو
کردم و سریع تر از جمله قبل گفتم:
 آقای محتشم ایشون برادرم هستن ...ماهان.معراج قبل از آن که خودش را بیشتر از این لو بدهد
جمع و جور کرد و با لبخندی کمرنگ و رسمی تر از
همیشه دست دراز کرد جلوی ماهان و گفت:
 -خوشوقتم آقای پاک زاد.

خوشوقتی در صدایش حس نمی کردم .مطمئن بودم
حتی از این آمدن بی موقع برادرم به اندازه ی من
ناراحت است .قبل از این که ماهان دهان باز کند و
جوابش را بدهد؛ رو به من کرد و گفت:
 خانم پاک زاد من قرارداد نمایشگاه رو بهتونتحویل می دم و زحمت رو کم می کنم.
بسه؟؟😉😉
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متحیر نگاهش کردم .کدام نمایشگاه؟ قبل از این که به
خودم بیایم از شوک ورود ماهانی که تمام سعیش را

می کرد که دور از من و این شهر باشد ،معراج به
سرعت به سمت ماشینش که دو سه ماشین دورتر از
ماشین ماهان پارک شده بود رفت و با دسته ای برگه
توی دستانش برگشت و رو به من که هنوز مبهوت
بودم ادامه داد:
 بخونیدش لطفا و بهم نظرتون رو اطالع بدید .عجلهایه!...
خداحافظی ای سرسری از من و ماهان کرد و به یک
دقیقه نکشیده از انتهای خیابان هم ناپدید شده بود.
چرخیدم و با یک بغل پر از کاغذهایی که نمی دانستم
محتوایشان چیست ،به ماهان نگاه کردم و پایم تیر
کشید .پایی که یادگاری بود از روزی که یک بار
دیگر دنیا بر سرم آوار شد .ماهان اینجا چه می کرد؟
 تو اینجا چکار می کنی؟ابروهایش باال پرید:
 -عجب استقبالی!

شمرده شمرده؛ آنقدر که نشان ندهم درد پایم دارد
امانم را می برد؛ گفتم:
 اینجا چکار می کنی ماهان؟ماهان نگاهی به دور و برش کرد:
 همینجا بگم؟کاش فقط می گفت و می رفت .بدترین حالتش چه
قرار بود باشد؟ پول بیشتر می خواست برای اجاره
خانه ای که بیشترش به نام او بود و لطف کرده بود
و گذاشته بود در آن ساکن شوم.
 حرفتو بزن.سعی کردم به پرستو نگاه نکنم .او هم به من توجهی
نداشت .سرش در موبایلی آخرین مدل بود که مطمئن
بودم ماهان برای بستن دهانش خریده بود.
دختربچه ای بود با ظاهری که هیچ شباهتی به هیچ
کدام از بچه های هم سن و سالش نداشت و این را
مستقیم تاثیر تربیت حتما ً غلط ماهان می دانستم .چشم

هایم را بستم و باز کردم و به ماهان منتظر نگاه
کردم.
ماهان بی تفاوت شانه ای باال انداخت و گفت:
 خودت خواستی .اومدم سهممو از خونه بگیرم.گامی به عقب برداشتم و به صورتش خیره شدم ،هر
لحظه صورتش برایم کریه تر می شد و من بیشتر از
قبل از او بدم می آمد .اگر ماهان نبود ،اگر لعیا نبود
شاید من هم به چشم خانواده ام می آمدم.
به چشم پدر و مادری که مرا رها کردند و فکر می
کردند ماهان سری میان سر ها در آورده است.
همان بهتر که نماندند ،اگر بودند و وضعیت امروز
ماهان را می دیدند حالشان بد می شد؛ خیلی بدتر از
حال من .یک تصادف کافی بود تا برای همیشه
تنهایمان بگذارند ،من که تنها بودم؛ تمام عمر و آنها
ماهان را رها کرده بودند.
نفسم را بیرون دادم و گفتم:

 سهمت از خونه؟با حرص گفت:
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کلید را جوری در قفل چرخاندم که برای یک لحظه
فکر کردم بعید نیست بشکند:
 الزم نکرده ،همینم مونده آوازه خوش غیرتی تو اینشهر رو پر کنه!
جلوتر از همه وارد شدم ،ماهان رو به پرستو گفت:
 -بیا تو!

بعد زیر لب ادامه داد:
 صداش نکنم از بس سرش به اون ماسماسک بندهحالیش نمی شه.
پوزخندی زدم:
 از بس براش وقت میذاری!ماهان با خشم نگاهم کرد ،پرستو به محض اینکه
داخل خانه شد راهش را سمت مودم کج کرد .تعجب
نکردم ،پرستو همینطور بود.
اگر جایی می رفت و مودم نداشت همانند معتادی که
خماری مواد ،او را عاصی کند زمین و زمان را بهم
می ریخت .بازوی ماهان را گرفتم و سمت آشپزخانه
کشیدم:
 می خوای جلوی پرستو بگی چه دردی داری؟به دنبالم روان شد و از فکرم گذشت ما اینجا آتش هم
بگیریم پرستو متوجه نمی شود .ماهان روی صندلی
مقابلم نشست ،همان صندلی که معراج مال خود کرده
بود.

برای لحظه ای دلم خواست صندلی را از آن جا
بردارم و ببرم در خلوت خودم ،جایی باشد که فقط من
ببینمش؛ برایم تداعی معراجی باشد که خودم نمی
حواس پرتم ،جمع ماهان شد
خواستم به خانه ام بیاید.
ِ
که پا روی پا انداخت و گفت:
خب می خری یا نه؟خنده ام گرفت ،خاصیت این صندلی بود هرکس رویش
بنشیند به شکل احمقانه ای سوال داشته باشد؟ فضای
این خانه مسموم شده بود ،همه را سمی می کرد و
ترشح وجودشان سوالهایی بود که دلم نمی خواست
به آنها جواب بدهم.
 واسه چی میخوای بفروشی؟به صورتم خیره شد:
 ندونی بهتره.به سمتش خم شدم:

 توجه کردی که این مالی که چوب حراج زدی بهشرو بابامون با بدبختی جمع کرد؟ میدونی که به عنوان
یه پدر باید یه چیزی برای بچه ات بذاری؟
خنده بلندی سر داد:
برای پرستو؟ برای اون یه اشتراک مادام العمراینترنت بذارم بسشه .قرار نیست من بابت کارام به تو
جواب پس بدم؛ همین که نبستمت تو خونه و واسه
خودت میری و میای کالهتو بنداز باال!
عصبی خندیدم:
ببندی منو تو خونه؟ نه بابا از این کارها هم بلدی؟بلد بودی و زنت همین که زایید ولت کرد رفت؟
اخم کرد از یادآوری اتفاقات گذشته:
 بخوام میتونم ،اونوقت این لندهور نمیاد جلوی منباهات الس بزنه!
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معراج را می گفت ،معراجی که دربه در یک اسم شده
بود .اسمی که باید ماهان به دنبالش می گشت اما او
االن از من باقی ارث پدری اش را می خواست.
وضعیت جالبی داشتم ،معراج برایم جان می داد و
منتظر بود اسم حسام را بیاورم تا زندگیش را نابود
کند.
ماهان مقابلم نشسته بود و علنا ً بابت معراج و آمدنش
باج می خواست .دست به سینه شدم:
تا نگی دردت چیه جوابی نمی دم!دستهایش را در هم قالب کرد ،نگاهش را دزدید.
پوزخند زدم ،می شناختمش؛ او را بلد بودم .باز گندی
زده بود و باید با پول رفع و رجوعش می کرد .باز
یک گوشه کارش لنگ میزد ،حتم داشتم اینبار گند

بزرگتری زده که پای خانه پدری را به میان کشیده
است.
 بدهکارم ،از یکی پول گرفتم ریختم تو بورس ولیاز شانسم بورس شد گورستون بال .سهامی که همش
میرفت باال و سبز بود از باال افتاد پایین! حتی دیگه
ارزش اولیه خودش هم نداره.
 واسه همین میخوای خونه رو بفروشی؟ کسی که ازم طلب داره یه بساز بفروشه؛ یا خونهرو بفروشیم و پولش رو بدم یا بدیم بسازه و سهم تو
رو بهت یه واحد میده بشینی!
قهقهه زدم:
سهم من میشه یه واحد؟ می دونی این خونه چقدرارزش داره؟
 هرچی! روی سهم منم حساب کردی برای بدهیت؟ آره؟ -بهت لطف کردم این همه مدت گذاشتم اینجا بمونی!

از جا بلند شدم و صندلی را به سمت میز هول دادم.
داد کشیدم:
لطف نکردی ماهان بابت سهمت کرایه گرفتی! می تونستم همون روزا بندازمت بیرون و یهچندرغاز بذارم کف دستت.
به سمتش خم شدم:
نمی تونستی ،میدونی چرا؟ چون من صد تای تو رومی خرم و آزاد می کنم .از بس بی عرضه بودی
نتونستی گند گذشته رو درست کنی .نتونستی یکی رو
بیاری باالی سر بچه ات مادری کنه .فکر کردی نمی
دونم هر شبت با یه دختر بی شعورتر از خودت صبح
می شه؟ دخترت حتی بلد نیست به بزرگترش سالم
کنه .گند زدی و حاال میای سر من منت می ذاری؟
بابت برادر ِی نکرده می خوای بذارمت رو سرم حلوا
حلوا کنمت؟
افرا باید یه سر قضیه رو بگیری .وگرنه قانونیاقدام می کنم!

مرده شور اون قانونی رو ببرن که می گه تویی کههمیشه عذاب این خانواده بودی می تونی بیای برای
من قلدری کنی.
رگی روی پیشانی اش متورم شده بود و رگی دیگر
روی گردن کلفت و بی خاصیتش باد کرده بود.
من خواهر باد کرده بود و
رگ بی غیرتی اش برای ِ
وقتی از جایش بلند شد برای لحظه ای خیلی کوتاه
ترسیدم .ترسیدم دست رویم بلند کند؛ از درد ترسیدم
و بعد به خودم آمدم.
دست رویم بلند می کرد دمار از روزگارش درمی
آوردم و خودش هم می دانست.
می دانست و همانجا سر جایش ایستاد و با همان
چهره ورم کرده نگاهم کرد و انگشتی پر از تهدید به
سمتم گرفت و گفت:
 چه بخوای چه نخوای من از این خونه سهم دارم وبه ناممه .می تونی مثل بچه آدم بیای و بهم وکالت
بدی که بفروشم خونه رو و سهمتو بهت بدم بری هر

قبرستونی که دلت می خواد؛ می تونی هم سنگ
بندازی جلوی پام تا بگیرمت زیر لگد و بعدش وکالت
بدی ...منتها بعدش هر چی پول هست رو خودم برمی
دارم تو هم هیچ غلطی نمی تونی بکنی.
آن لحظه قسم بخورم از حسام هم به اندازه ماهان
متنفر نبودم .از این حجم از آدمی که هیچ از آدمیت
نمی دانست حالم به هم می خورد.
 از این خونه گمشو بیرون ماهان. چی گفتی به من؟دندان به هم ساییدم:
 گمشو بیرون.میز را دور زد .قدمی به عقب برداشتم و قدمی جلو
آمد .داد زدم:
 از جلوی چشمم!...گونه ام سوخت و جلوی چشمانم سیاه شد .سرم به
طرفی برگشت و جایی باالی ابرویم تیر کشید.
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دست هایم که زمین سرد را لمس کرد فهمیدم روی
زمین افتاده ام .با همان چشمان بسته دست بردم و با
سر انگشتانم دست کشیدم به صورتم .دلم نمی
خواست چشم هایم را باز کنم.
 وقتی فرستادم دنبالت که بیای و وکالت فروش بهمبدی سعی کن با برادر بزرگترت درست حرف بزنی که
دوباره کتک نخوری.
همانجا به سطحی سرد سرم را تکیه زدم و سعی
کردم ضربان تند شده ام را آرام کنم.

چطور جرئت کرده بود دست روی من بلند کند؟ مگر
مرا نمی شناخت؟ مگر نمی دانست من دیگر آن افرای
سیزده سال پیش نبودم؟ من آن افرایی که هیچ وقت
نمی توانست حرف بزند دیگر نبودم.
 پرستو برو تو ماشین االن میام.الزم نبود صدای در را بشنوم که بفهمم پرستو خانه
را بی حرف ترک کرده .حتی نیاز نبود امیدوار باشم
که با شنیدن صدای سیلی پدرش روی صورتم یا
خوردنم به جایی که احتمال می دادم تیزترین گوشه ی
کابینت باشد یا افتادنم روی زمین؛ از جا بپرد و حداقل
ناراحت شود؛ شاید هم حتی عکس العملی نشان بدهد
وقتی ماهان بشقابی را که نفهمیدم از کجا برداشت به
دیواری از آشپزخانه کوبید و مرا از جا پراند .نه من
از بچه ای که محصول تربیت ماهان و پدر و مادرم
بود هیچ امیدی نداشتم.
 فکر کردی کارگاه راه انداختی آدم شدی؟ یا نه ،فکرکردی چون بهت یه بار گفتن کارآفرین نمونه ،سقف

آسمون سوراخ شده و تو افتادی ازش بیرون؟ تو
هیچی نیستی افرا .هر چه زودتر اینو بفهمی زندگی
برات آسون تر می شه.
زانوهایم را بغل کردم و پلک هایم را بیشتر روی هم
فشردم.
کاش بیرون می رفت .سرم درد می کرد و گلویم می
سوخت .کاش می رفت و کاش معراج می آمد تا اسم
حسام را کف دستش بگذارم .درد حرف های کسی که
قرار بود اسم برادرم را یدک بکشد از تمام بدبختی
هایم بیشتر بود.
نفهمیدم دیگر چه گفت و کی از خانه بیرون رفت اما
فهمیدم که دلم می خواست بخوابم .از دردی که در
سرم پیچیده بود و از دردی که در دلم خانه کرده بود؛
می خواستم خودم را به جهلی که برایم موهبتی بود
پناه ببرم.
نفهمیدم کی رفت اما فهمیدم که کسی چندین بار زنگ
در خانه ام را زد و چندتایی مشت کوبید و بعد هم
تلفن خانه و موبایلم را گرفت.

نیازی نبود حدس بزنم چه کسی پشت در داشت
خودش را و مرا می کشت .حتما معراج بود که واقعا
مرا تنها نگذاشته بود و شاید در همان نزدیکی در
ماشین یا جایی دیگر مخفی شده بود تا ماهان برود.
داشتم تصور می کردم خروج طوفانی برادرم را و
فکر پر از نگرانی معراج را که زنگ دهم یا دوازدهم
مجبورم کرد غرولند کنان ،دست به همان کابینت
کذایی بگیرم و به طرف در بروم.
در را که باز کردم دیگر برایم موهای پریشانم مهم
نبود.
گوشه ای از پیشانی ام که زخمی روی آن خودنمایی
می کرد را با موهایم پوشاندم و خداخدا کردم که
معراج با دیدنشان مثل همیشه سر به زیر بیندازد تا
یک وقتی خدایی ناکرده گناهی از او سرنزند.
در را که باز کردم اما بر خالف تمام چیزهایی که از
خدا خواسته بودم نگاه معراج روی صورتم خشک
شد.

روی صورتم و روی موهای آشفته ام و روی قطره
خونی که وقت نکردم پاکش کنم ،که معراج فرصت
نداد از شرش خالص شوم .آب دهانم را قورت دادم و
گفتم:
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نیاز نبود حرفم را تمام کنم .خودش داخل شد و در را
تقریبا پشت سرش کوبید .بی اختیار از جا پریدم و
خودم را بغل کردم.
 -چی کار کرد برادرت؟

هیچ نگفتم .گلویم پر از حجمی بود پر درد که می
ترسیدم دهان باز کنم و بغضم بترکد.
باز شده بودم افرایی که از همه چیز و همه کس می
ترسید .این همه سال تالش کردم تا به این جا برسم؟
این همه سال دویدم تا از آن افرای بی عرضه دور
باشم غافل از دخترکی دست و پا چلفتی که در درونم
گوشه ای چنبره زده بود و منتظر بود تا روزی
اینطور خودنمایی کند.
 ماهان چی کارت کرد؟خودم را روی مبل کنار شومینه پرت کردم و سعی
کردم لرزش بدنم را با گرمای مطبوعش کمتر کنم.
 می خواد خونه رو بفروشه.شاید می توانستم با گفتن قسمتی از حقیقت ،چشم
خیره اش را از روی موهای پخش شده ی روی
پیشانی ام بردارم .چرا به چشم هایم نگاه نمی کرد؟
مگر همیشه نمی گفت چشم هایم را خیلی زیاد دوست
دارد؟

روی مبل رو به رویم نشست و به جلو خم شد .باز
هم چشم هایش به چشم هایم خیره نبود.
 برای چی؟ پول می خواد. برای چی؟ سهمشو می خواد. که چی بشه؟بی فکر تصمیم گرفتم دروغ بگویم:
 برای ...نمی دونم. افرا منو نگاه کن.سرم را که نفهمیدم کی به زیر انداخته بودم؛ به زور
را باال گرفتم .نگاهش پر از مهربانی شده بود ،چشم
هایم را که دوست داشت؛ نگاه می کرد .دیگر نگاهش
به پیشانی ام نبود؛ دیگر موهایم برایش مهم نبود.
فقط چشم هایم را می دید.
 -خوبی افرا؟

بغضم شکست .نه خوب نبودم .اشک هایم راه به
گونه هایم پیدا کردند .حالم بد بود .حالم خیلی وقت
بود که خوب نبود .من تازه داشتم سر پا می شدم .من
تازه داشتم خودم را پیدا می کردم وقتی سر و کله ی
معراج پیدا شد.
من تازه داشتم خودم را می شناختم وقتی فهمیدم
بودن معراج را دوست دارم و وقتی دوباره حسام را
بعد از این همه سال دیدم ،فهمیدم همه چیز سرابی
بیش نبوده و وقتی ماهان آمد؛ هر چه ساخته بودم
ویران کرد.
چشم های معراج رویم ثابت بود؛ حتی وقتی پتویم را
رویم انداخت تا به خیال خودش از لرزیدن بدنم
جلوگیری کند .من کنار حجمی از آتش داشتم از درون
یخ می زدم ،نه پتو و نه شومینه ی همیشه روشن
خانه ام نمی توانست از سرمای درونم قدری که فقط
بتوانم نفسی بگیرم ،کم کند.

 خونه رو می خواد؟سر تکان دادم .جان مرا می خواست ،خانه فقط بهانه
بود .تمام این سال ها مرا ویران کرده بود و برایش
هنوز کافی نبود .من شده بودم آینه ی دقش و می
خواست این آینه را که به صورتش زل زده بود
بشکند.
 بده بهش.مات نگاهش کردم .خانه را می دادم که برود؟ فکر
می کرد ماهان به همین سادگی می رفت؟ ماهان حتی
فکر می کرد همه ی کارگاه های من هم از صدقه
سری مادر و پدرمان سرپا شده .همینقدر نادان و
سطحی نگر بود ماهان و مطمئن بودم اگر دست از
خانه بکشم ،بعدا ً باید دست از همه چیزم بشویم تا
فقط شر سایه ی سیاه و منحوس ماهان از زندگی ام
برود.
 مگه لنگ خونه موندی که نمی خوای سهمشوبدی؟

میان گریه ای که می آمد و می رفت گفتم:
 فکر کردی ...بی خیال می شه؟ که قانعه؟ ماهان...ماهان هر چی خواسته تو زندگیش به دست آورده.
این یکی رو هم بدم بره؟ فکر می کنی ولم می کنه؟
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 من پیشتم افرا .تا وقتی من پیشتم چرا می ترسی؟هق هقم بند نیامد .او هم می رفت .می دانستم که می
رود .مانده بود تا اسم حسام را بشنود و برود .او را
بکشد و برود .معراج هم برای من ماندنی نبود.

دیدم که از جایش بلند شد ،جلو آمد ،روی زانوهایش
نشست تا با من هم قد شود و دیدم که چشم هایش
میخ من بود و بعد دیدم که دستش باال آمد؛ آنقدر که
نزدیک صورتم باشد .نفس عمیقی کشیدم.
گرمای دستش را می توانستم از همان فاصله هم حس
کنم .از گوشه ی چشم می دیدم دستش را که جلو آمد
و آمد و بعد جایی نزدیک موهای پریشان کنار شقیقه
ام متوقف شد.
دم عمیق و بازدم عمیقترش شبیه آهی بود از کاری
که نکرد و دستی که خیلی سریع ،با دست دیگرش
گرفت تا کاری که از ته دل می خواستم انجام دهد؛
نکند ،که مرا لمس نکند بی آن که قبلش از زبانم
اجازه اش را شنیده باشد .می دیدم در چشمانش که
می خواست هزاربار مرا در آغوش بکشد.
پلک هایش را به هم فشرد .باز آه کشید و لب هایش
ثانیه ای لرزید .از جایش بلند شد و گفت:

 همه چیز درست می شه .استراحت کن.حرف دیگری نزد .فقط از من دور شد و به آشپزخانه
رفت و دیدم که چندین بار از آب پرفشار سینک،
صورتش را خیس کرد .کم مانده بود سرش را زیر
شیر بگیرد.
خودم را بیشتر بغل کردم وقتی دوباره با صورت و
موهای نصفه و نیمه خیسش آمد و گفت:
 اون زخم شاهکار داداشته؟پس دیده بود .مطمئن بودم که دیده اما مطمئن نبودم
که بخواهد حرفش را پیش بکشد .سرم را به زیر
انداختم و هیچ نگفتم .زیر لب چیزی گفت که نشنیدم
اما حدس می زدم حرف خوبی بار برادرم نکرده.
 می خوای زنگ بزنم به دوستت؟ شایسته؟سر تکان داد .گفتم:
 -بهش زنگ بزنی بگی چی؟

سکوت کرد .سرم را به مبل تکیه زدم و گفتم:
 حالم خوبه .ضربه به سر اگر خونریزی نکنه جاینگرانی داره.
 برو دکتر افرا.هیچ نگفتم.
 افرا انقدر منو زجر نده.باز هم سکوت کردم.
 تو یه چیزیت بشه من میرم برادرتو می کشم افرا.لبخندی کمرنگ زدم و گفتم:
 باشه می رم دکتر .تو هم برو به کار و زندگیتبرس.
برای یک لحظه سر جایش ماند و دهان باز کرد اما
چیزی نگفت .مطمئن بودم می خواست سوالش را باز
تکرار کند .باز می خواست بپرسد از هویت کسی که
سال ها پیش روح مرا دزدیده بود اما این بار دیگر؛
انگار تصمیمش عوض شد و فقط پرسید:
 -بهم اعتماد داری؟

 آره.بی مکث جوابش را داده بودم .نیازی نبود به شک
کردن .معراج هیچ وقت برای هیچ کاری برایم جای
شک نگذاشته بود.
 پس مطمئن باش همه چیز رو درست می کنم.و از خانه ام بیرون رفت؛ خانه ای که هیچ عالقه ای
به نگه داشتنش نداشتم .این خانه پر از خاطرات
تلخی بود که می خواستم از یاد ببرم.
اینجا بود که جرقه ی فکر ورود من به کارگاه زده
شد؛ که من به خودم اطمینان دادم که قرار بود همه
چیز را درست کنم؛ که قرار بود آنی بشوم که مادر و
پدرم به وجودم افتخار کنند.
با دیدن اسم ماهان روی صفحه گوشی بی حوصله
دستم را روی آیکون سبز رنگ کشیدم:
فردا میام دنبالت بریم برای وکالت!دستی روی پیشانی ام کشیدم ،جای محبتش هنوز درد
می کرد:
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باید با کتک ببرمت دفترخونه؟پوزخندی زدم:
شما قبال ضرب شستت رو نشون دادی .هر خریخواست بخره؛ میام محضر امضا میزنم ولی به احدی
وکالت نمی دم! فکر می کنی احمقم؟
می خوای اذیت کنی؟کالفه جواب دادم:

ماهان وقت ندارم باهات یکه به دو کنم .مشتری میادمحضر من سهم خودم رو می فروشم و تو سهم
خودت رو! اگر به پول بیشتر نیاز داری به درک!
فرصت ندادم حرف بزند و تماس را قطع کردم .از جا
بلند شدم و به سمت سرویس رفتم ،نگاهی به زخم
روی پیشانی ام کردم.
خوشم نمی آمد با این حال به کارگاه بروم ولی نمی
شد آنجا را رها کنم .باید حساب و کتاب بچه ها را
انجام می دادم و تکلیف حقوق و بیمه را مشخص می
کردم.
چسبی روی زخم زدم ،موهایم را طوری شانه زدم که
رد کمتری از چسب بماند .دوست نداشتم به ماهان
وکالت بدهم ،هرچقدر در مقابل سرکشی هایش کوتاه
می آمدم کافی بود .قصد داشتم طوری که لیاقت دارد
با او رفتار کنم .به درک که پول نیاز داشت و به سهم
من چشم دوخته بود.

از خانه بیرون زدم ،تصمیم داشتم تا کارگاه قدم بزنم.
نیاز داشتم آرام شوم؛ باید خودم را از شر ماهان
خالص می کردم .میان همه بدبختی هایم فروش خانه
هم دردسر بزرگی شده بود .باید کلی از لوازم خانه را
حراج می زدم و خیلی زود خانه مناسبی برای خودم
پیدا می کردم.
خاطره خوبی از آن خانه نداشتم ،چیزی نبود که دلم
برای از دست دادنش بسوزد.
دیگر نگران پرستو هم نبودم ،وقتی ماهان نگرانش
نبود من چرا باید کاسه داغ تر از آش می شدم؟
آن خانه یادآور روزهایی بود که زجر کشیدم،
روزهایی که پشت مشکالت ماهان گم شدم و حاال هم
بخاطر مشکالت ماهان قرار بود فروخته شود .حس
می کردم من جزئی از خاطرات خانمان نیستم،
خاطراتی که در و دیوار خانه روی خودشان تا ابد
حک می کردند .خانه ای نبود که بخواهم نگهش
دارم ،بزرگ بود و من مانند روح درونش پرسه می
زدم.

با رسیدن به کارگاه دستم را روی زنگ گذاشتم ،به
محض باز شدن در داخل شدم .دوباره صدای هیاهوی
کارگاه روحم را زنده کرد ،بعد از سالم و احوالپرسی
با همه به سمت اتاقم رفتم .پشت میز نشستم و نگاهی
به تقویم روی میز کردم .لپ تاپ را روشن کردم،
فرصتی نداشتم و باید ترتیب بیمه را میدادم.
چشمم به برگه روی میز خیره ماند ،تا باال آمدن
ویندوز وقت داشتم .برگه را برداشتم و با دیدن
درخواست مساعده لبخند مختصری زدم .پایین برگه
را امضا کردم و مشغول ارسال لیست بیمه شدم.
مسئول داخلی کارگاه را صدا کردم ،سلما به محض
آمدنش در را پشت سرش بست .به صندلی مقابلم
اشاره کردم:
 بشین! جانم خانوم! -برو دفتر حساب کتاب بچه ها رو بیار!

 خانوم هنوز سر ماه نشده!به پشتی صندلی تکیه دادم:
 می دونم ولی خب این بنده خداها هم پول الزم دارنکار می کنن .یه کم زودتر پول بگیرن بده؟
چشم هایش برقی زد:
چشم االن میارم!با رفتن سلما چشم هایم را بستم ،دلم می خواست
میان سر و صدای کارگاه گم شوم .هوس کرده بودم
خودم پشت چرخ بنشینم و پایم روی پدال چرخ باال و
پایین برود .چشم بدوزم به پارچه و به آرامی از کنار
سوزن آن را رد کنم .اصال بابت نخ کش شدن لباس
غر بزنم ولی آزاد باشم.
نفس عمیقی کشیدم ،می دانستم سلما تا دفتر و دستک
را بیاورد زمان می برد .از اتاقم بیرون زدم و به
چرخ کارها خیره شدم ،به دختر جوانی که وسط کاری
می کرد .چقدر شبیه من بود؛ چقدر مرا یاد گذشته ام
می انداخت.
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اما من حسام نبودم! من روح کسی را میان کارگاه
اعدام نمی کردم .من با احساسات کسی بازی نمی
کردم ،من آرزوهای هیچ دختر نوجوانی را جلوی
چشمانش به آتش نمی کشیدم .من می خواستم تمامی
این زن ها بال پرواز داشته باشند و برای یک قران
دستشان را جلوی هر کسی دراز نکنند.
با صدای سلما به خودم آمدم ،شانه به شانه او وارد
اتاق شدم .شلخته بودن دفتر حساب سلما تنها حسنش
این بود که زمان را از من می گرفت .وقتی به خودم
آمدم که چیزی به تمام شدن زمان کاری نمانده بود.

سلما نگاهی به صورتم کرد ،برگه ای که حقوق بچه
ها را نوشته بودیم مقابلم گذاشتم و گفتم:
 بگو دم رفتن بیان تسویه این ماه رو بدم!لبخندی زد:
 چشم خانوم!دسته کلیدم را برداشتم و درون قفل گاو صندوق
چرخاندم .نگاهی به برگه کردم و اول از همه حقوق
سلما را حساب کردم .سلما با لبخندی که نمی توانست
مهارش کند برگه رسید را امضا کرد و از دفترم
بیرون رفت .دیدن صورت های خندان و شگفت زده
اهالی کارگاه بابت حقوق زودتر از موعد حالم را بهتر
کرده بود.
می خواستم حال بقیه را خوب کنم تا یادم برود در چه
باتالقی دست و پا می زنم .معراجی که جواب می
خواست و ماهانی که چشم به تنها ارث پدرمان دوخته
بود .دوست داشتم حال خوب بقیه رنگ روشنی به
روزهای تاریک زندگی ام بزند .روزهایی که با دست
خودم نابودشان کرده بودم .شاید اگر حسام نبود ،اگر
آن اتفاق لعنتی نمی افتاد حاال من بودم که داشتم برای
عروسی ام برنامه ریزی می کردم .این من بودم که

دغدغه ام لباسی بود که می خواستم برای خودم
بدوزم.
آن وقت شانه به شانه شایسته بازار را زیر و رو می
کردم و جهاز می خریدم .با شعف خانه ام را می چیدم
و از محبت های دوران نامزدی معراج حظ می کردم
و هیچ از آغوشی که دوست داشتنی ترین آغوش دنیا
می توانست باشد فرار نمی کردم.
آن روزها اگر می بود ،قطعا بهترین روزهای زندگی
ام می شد اما االن در برزخی دست و پا می زدم .دلم
می خواست تاب و تبی برای خودم داشتم اما نم یشد.
حسام حتی با نبودنش هم بود .بود و همه چیز را
ویران می کرد ،بود و میان من و معراج گیر کرده
بود.
معراجی که دنبال یک اسم بود ،بی شک اسم حسام را
بارها و بارها شنیده بود .حتی کوچکترین اشاره کافی
بود تا او را صاف به خانه حسام ببرد و ای وای...
من از بعد آن بیشتر می ترسیدم ،حاضر بودم معراج
را نداشته باشم اما معراج بی گناهم بابت حماقت من
تاوان ندهد.

با تاریک شدن هوا از کارگاه بیرون زدم ،باید به سر
خیابان می رفتم و بعد با یک ماشین خودم را به خانه
می رساندم .به خانه میرفتم و دعا می کردم معراج
نیاید و زنگ نزند .امروز همه تماس هایش را بی
جواب گذاشتم و فقط برایش نوشتم مشغول حساب و
کتاب کارگاه هستم.
دستم را درون جیب پالتویم کردم و به سمت خیابان
اصلی رفتم .با دیدن ماشین معراج که درست سر
کوچه پارک شده بود نفسم در سینه حبس شد .ترس
تنها شدن با او به دلم نشست و پاهایم لرزید .این راز
مگو خفه ام کرده بود و بی تابی های معراج مرا
نابود می کرد .برای لحظه ای چشم هایمان میخ
همدیگر شدند.
با قدم هایی که پاهایم را به سختی به دنبالم می کشاند
خودم را به ماشینش رساندم .فکر نکرده هم می
دانستم باید سوار شوم تا خیابان را به هم نریزد .اخم
هایش در هم گره خورده بودند ،نفس عمیقی کشیدم و
روی صندلی جلو نشستم .فاصله کمی با صورت
سرخش داشتم ،با چشم هایی که بیقرار بود و
خشمشان را نمیتوانست انکار کند.
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باز هم صدایم کرد ،این روزها اسمم ورد زبانش شده
بود .به صورتش خیره شدم:
 بله؟ چرا جواب من رو نمی دی؟روی فرمان کوبید و من به دستش خیره شدم ،دردش
گرفته بود؟
 بهت که گفتم ،داشتم حساب کتاب بچه ها رو میکردم!
عصبانی به صورتم خیره شد:

 حساب کتاب؟ وقتی هنوز ماه تموم نشده حسابکتاب می کنی؟
 پول الزم داشتن! افرا می خوای من رو دیوونه کنی؟برای لحظه ای چشم هایم را بستم ،باید خودم را
کنترل میکردم:
نه! یه سوال داری و گفتم جوابی براش ندارم.به ماهان وکالت دادی؟بی ربط از این شاخه به آن شاخه می پرید .سواالتش
و حرف هایش نامربوط بودند و آخر هم یادش می
افتاد از حسام بپرسد ،از مردی بپرسد که روزی که
او نبود ،روزی که هنوز مرا ندیده بود ،تأثیری روی
زندگی ام گذاشت که تا آخر دنیا قرار بود با من بماند.
 قصد رفتن نداری؟با حرص سوئیچ را چرخاند و به محض روشن شدن
ماشین پایش را روی پدال گاز فشرد .محکم به
صندلی چسبیدم ،بی شک معراج تمام حرصش را
روی پدال خالی کرده بود.
 -یه کم آروم تر برو!

 نگفتی! می خوای با این سرعتی که داری می ری حرفبزنم؟ می ترسم معراج!
جمله دوم را با جیغ گفتم .همان لحظه سرعتش را کم
کرد .شیشه را پایین دادم تا خنکای هوا صورتم را
صیقل دهد .تا آتش درون هر دو نفرمان را کمی
سرکوب کند .کمی سکوت کردم و این سکوت کوتاه
من ,صبر به انتها رسیده ی معراج را داشت می
آزمود .با باال رفتن شیشه ،سر چرخاندم .معراج دست
از روی دکمه ی کنار دستش برداشت و دوباره
پرسید:
 به ماهان وکالت دادی؟نگاهم را از معراج گرفتم:
 نه ،بهش گفتم هرکس خرید بگو میام امضا میزنمولی وکالت نمی دم!
 خوبه!راهش را به سمت خانه ام کج کرد ،نگاهی به خیابان
ها کردم .یک زمانی عاشقشان بودم و حاال حس می
کردم فقط باید تمام شوند .دیگر بودن در خیابان را

دوست نداشتم ،دلم یک مأمن می خواست که خودم با
خودم تنها باشم .نه ماهان ارثی بخواهد و نه معراج
جوابی! حتی شایسته نیاید و برای ملیکایش لباس
نخواهد ،اصال چه می شد کسی با من کاری نداشته
باشد؟
نگاهی به خانه کردم ،بی شک هیچ کدام از این لوازم
برای ماهان پشیزی ارزش نداشت .اگر کل لوازم را
یک جا آتش می زدم هم صدایش در نمی آمد .کارتنی
میان سالن گذاشتم و قاب عکس هایی که روی میز
گرد کنار سالن بود را جمع کردم .نمی دانستم باید با
این عکس ها بغض کنم یا خشمگین شوم .بی شک تا
ابد گوشه انباری خانه جدیدم خاک می خوردند؛ برایم
مهم نبود لبخندهایی که از سر اجبار بود را به دیوار
بکوبم.
نگاهی به انبوه روزنامه باطله هایی کردم که از فله
ای خریده بودم تا اشیای زندگی مرا محافظت کنند.
انسان ها برای زندگی ام کاری نکرده بودند و من
باور داشتم این روزنامه ها کاری از دستشان بر می
آید .کاش می شد همین روزنامه باطله ها را بردارم و
با آنها آینه زندگی ام را پاک کنم که گرد تنهایی زدوده

شود ،حسام از میان برداشته شود و من شاد زندگی
کنم.
اما شدنی نبود ،تمام روزنامه باطله های شهر هم نمی
توانستند برایم کاری کنند .نگاهی به کارتن نصفه
انداختم ،خم شدم و از زیر بلندش کردم .هنوز جا
داشت تا قاب های دیوار اتاق مامان و بابا را درونش
جا دهم .اتاقی که سالها دست نخورده نگه داشته
بودم ،اتاقی که در آن همیشه بسته بود.
اصال بهتر که ماهان چوب حراج به این خانه می زد،
این همه تلخی را برای چه می خواستم؟ وقتی دردهایم
پشت بارداری لعیا مخفی شد ،وقتی پرستو آمد و لعیا
رفت .لعیایی که از ماهان جان به لب شده بود حتی
دلش نمی خواست دخترش را ببیند و رفت.
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با صدای زنگ کارتن را رها کردم و از پله ها پایین
آمدم .دیدن چهره خندان شایسته پشت در باعث شد
بی معطلی در را باز کنم .خیلی زود وارد شد،
ورودش هم مانند روحیاتش پر از سر و صدا بود.
 سالم به ستاره سهیل ،کجایی تو باز خبری ازتنیست!
در را پشت سرش بستم:
 سالم خوبی؟ کجا میخوای باشم یا خونه یا کارگاه! با ملیکا رفتیم گفتن دو سه روزی میشه نمیای!به مبل هایی که آشفته میان سالن کشیده بودم اشاره
کردم:
 بشین برم چایی بیارم.روی مبل نشست ،دکمه های پالتویش را باز کرد و
گفت:
 پیشواز خونه تکونی عید رفتی؟ -نه!

 پس چرا اینجا رو جنگ زده؟جوابش را ندادم ،دو لیوان چای داخل سینی گذاشتم و
همراه خرما به داخل بردم .شایسته نگاهش روی
دسته روزنامه ها ثابت شد و پرسید:
 از اخبار روز دور بودی می خوای یهو جبران کنی؟سینی را روی میز مقابل مبل ها گذاشتم و کالفه
جواب دادم:
 دو دقیقه حرف نزنی آسمون به زمین نمیاد! دارممی رم!
پالتویش را در آورد و کنارش گذاشت:
 کجا به سالمتی؟ ویزای کانادای شما اپالی شده ماخبر نداریم؟
ناخواسته خندیدم ،این دختر بی توجه به تمام دنیا و
اتفاقات سیاه و تاریکش ،بمب انرژی بود:
 نه بابا ،ماهان میخواد خونه رو بفروشه .طرف همبساز بفروشه حتما می کوبه که مجتمع خوب در
میاره ازش!

 خاک تو سرش .حیف این خونه نیست؟ ویالیی وشیک ،می خواد بفروشه که چی بشه؟ یه چی از ننه
باباتون مونده اونم آتیش میخواد بزنه؟
شانه ای باال انداختم و شایسته بعد از برداشتن
لیوانش پرسید:
 ببینمت حاال خونه پیدا کردی؟ نه ،اول باید یکی رو بیارم این همه وسیله روبخره .بعد بگردم دنبال خونه.
 حامی تو بنگاه آشنا داره ،می گم برات بسپرهبخری .می خوای بخری دیگه؟
 فکر کنم با سهمم بتونم یه آپارتمان بخرم!شایسته دستش را باال آورد و گفت:
 خاک به سرت ،یک سوم این کاخ واسه توئه می گیفکر کنم بخرم؟ خر نشی یه قرون بدی به ماهان ها.
اون مثل زالو می مونه؛ اولش خونه مامان باباتو
خورد حاال زامبی شده چسبیده به تو .می گم طرف
اومده ببینه؟
 نه بابا ،وقتی میخواد بکوبه چه فرقی براش داره؟شایسته سری تکان داد:

 اینم حرفیه ،کمک نمی خوای واسه جمع کردن؟ نه بابا .حساب کتاب کارگاه رو زودتر دادم کارمنداشته باشن بتونم به این کارا برسم.
شایسته لبخندی زد:
 فکر نکن حواسم نیست هی جاری بدبخت من رومیپیچونی ها!
ملیکا؟ می خواستم او را نبینم و خدا هم برایم می
خواست .می خواست و پشت سر هم بد می آوردم.
اصال خواست خدا بود که ماهان هوس فروش خانه
بکند و این وسط دلیلی داشته باشم تا چشمم به ملیکا
نیفتد.
جواب شایسته را ندادم ،کمی ماند و از همه چیز
حرف زد .امروز عجیب بی حوصله بودم ،دلم نمی
خواست شایسته بماند و حرفی بزند .دعا دعا می
کردم سر و کله معراج پیدا نشود ،میان تمام سوالهای
شایسته و حدسیاتش آمدن معراج مهر تایید همه
حرفهایش می شد .به محض رفتنش نفس عمیقی
کشیدم ،نگاهی به ساعت کردم و عجیب بود معراج
پیدایش نشده بود.
****
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صدای پررنگ ابی در فضای پر از رنگ کارگاه
پیچیده بود .آقای عبدلی همه را عادت داده بود به
شنیدن آهنگ هایی ناخودآگاه جوشش در کار به
وجود می آورد و همه ناخودآگاه متن آهنگ هایی را
که از فرط شنیدن ،از بر شده بودند ،زیر لب زمزمه
کنند.
اما من ،همانطوری که ذهنم مشغول طرحی بود برای
لباسی سرهمی که می خواستم به تن برادرزاده ام
بکنم ،درونم پر از تالطم بود .تنش همیشه در خانه ما
بود و این روزها بیشتر بود .چند وقتی بود که لعیا

استراحت مطلق بود و از استراحت سهمش فقط دراز
کشیدن بود.
یکی دوباری که از کنار اتاق رد شده بودم دردی در
چشم های نیمه بازش می دیدم که همه را نمی
توانستم به جسمش و به جنینی که در شکمش رشد
می کرد ربط بدهم .صداهای جر و بحث زن و شوهر
را روزها و گاهی شب ها هم می شنیدم و نمی فهمیدم
دردشان چه بود.
من پر از زخم های خودم بودم و هر بار که می شنیدم
در مورد ماهان و لعیا و دختری که مادر و پدرش
هنوز برایش اسم انتخاب نکرده بودند؛ خودم را به
راهی دیگر می زدم و سعی می کردم هیچ نشنوم.
روحم را سوق می دادم به کارگاه و صدای ابی و
داریوش و خواننده هایی که آقای عبدلی دوستشان
داشت.
در خودم فرو رفته بودم و داشتم جارو می کردم که
صدای پایی مرا به خود آورد .آخرهای روز بود و
تقریبا همه رفته بودند و من هم داشتم آخرین کارهایم
را می کردم .سرم را باال آوردم و دیدم قدم های بلند
آقای عبدلی که به طرفم می آمد و من ناگاه هل کردم.

منتظرم نمانده بود تا دفترم را برای امضا پیشش
ببرم؟ خودش برای چه آمده بود؟
 خسته نباشی خانم پاک زاد.لبخندی کمرنگ زدم و سعی کردم افکار پریشانم را
مرتب کنم .سرم را انداختم پایین و زیر لب گفتم:
 مرسی!به اتاق برش که سمت راست و انتهایی ترین گوشه
ی سالن بود اشاره کرد و گفت:
 کمکم می کنی پارچه ها رو بذاریم رو میز برش؟کار جدید همان چیزی بود که می خواستم! جدیدترین
و بزرگترین کاری که تا به حال ازم خواسته بودند.
چشم هایم شاید برقی زد که خنده ای کوتاه به لب
های آقای عبدلی آورد.
 پس بیا بریم تا دیر نشده که دیر هم نرسی خونه.به جاروی در دستم نگاه کردم و گفتم:
 آخه ...اینجا رو هنوز!...بی خیال دستش را در هوا تکان داد انگار که پشه
مزاحمی را بپراند:

 مهم نیست .بیا اینو یادت بدم.جارو را پشت سرم تقریبا پرت کردم و باز باعث
خندیدن آقای عبدلی شدم .امروز طور دیگری
خوشحال بود و همین که می خواست به من چیز
دیگری یاد بدهد ،مرا هم خوشحال می کرد .هنوز
صدای ابی پخش می شد وقتی وارد اتاق برش شدیم.
برایم با حوصله توضیح می داد:
 موقع چیدن باید حواست باشه پارچه ها روی همفیکس باشن وگرنه بینشون هوا نره ...بیا اینجا.
خودم را تقریبا بغل کرده بودم وقتی کنارش ایستادم.
قد بلندش تقریبا احاطه ام کرده بود و من که زیاد قد
نکشیده بودم کنارش خودم را خیلی کوتاه تر از
همیشه می دیدم .بی توجه به من گفت:
 دستتو بذار اینجا...بی حواس دستم را جلو بردم و به جای پارچه،
پوستی تقریبا زبر و کارکرده حس کردم و خودم را
عقب کشیدم .خنده ای کوتاه کرد و گفت:
 -اینجا رو می گم.

تقریبا به روی خودش نیاورده بود که انگشتان یخ
زده ام به دست گرم و پرحرارتش خورده بود .تقریباً،
چون خندیده بود و برایش مهم نبود .آب دهانم را
قورت دادم و دستم را دقیقا ً همانجایی گذاشتم که باید؛
که نرمی پارچه را باید حس می کردم .آهی کشیدم و
سعی کردم تصویر ماهان و لعیا و شکم برآمده اش را
از ذهنم دور کنم اما پارچه از زیر دستم در رفت و
برشی که آقای عبدلی سعی در یاد دادنش داشت ،کج
شد ،خیلی کج شد.
عقب کشید و بی حرف نگاهم کرد .این نگاه های
خیره و ناراحتش ،معذبم می کرد .من اشتباه کرده
بودم و پارچه خراب شده بود .با چشم هایی درشت
شده نگاهش کردم .ذهنم از بی توجهی های در خانه
به من ،بچه ای که در خانه داشتد و توجه های مکرر
به بچه ای که هنوز به دنیا نیامده بود پر بود و من
خراب کردم .اگر مرا بیرون می کرد چه می کردم؟ بابا
قرار بود به من افتخار کند!...
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 هی هی هی چی شد؟ چرا گریه می کنی؟دستم باال رفت و گونه ام را لمس کرد .کی اشک از
چشم هایم جاری شده بود؟ فکم که لرزید دیگر از
نگاه پر از سرزنش آقای عبدلی خبری نبود.
 فدای سرت دخترجون ...یه پارچه بود .عیبی نداره.نگاه کن چه اشکی هم می ریزه .بیا ببینم!...
دست برد و دستمالی که نمی دانستم روی میز پشت
سرش بود برداشت و روی گونه ام کشید .هنوز دست
هایش گرم بودند و من باز هم از جا پریدم .لبخندی
کمرنگ زد و دستمال را توی دستم فرو کرد.

 بیا اشکاتو پاک کن .االن بری خونه فکر می کننچه خبر شده.
دوباره چشم هایم باریدن گرفت .هیچ کس در آن خانه
مرا نمی دید و چشم های من برای کسی مهم نبود.
این بار دیگر لبخند روی لب های آقای عبدلی از میان
چشم های پر اشک نمی دیدم .چرا ناراحت بود؟
 می خوای بری خونه؟آنقدر آرام گفته بود که شک کردم این صدا و این
جمله از دهان او آمده باشد .سر تکان دادم و به زور
گفتم:
 هنوز کارم تموم نشده.کالفه گفت:
 بیا دفترم.متحیر و بی حرف و بی اختیار دنبالش تا دفترش
رفتم .می خواست چه کند؟ بفرستد تا بروم؟ در را باز
کرد و دنبالش رفتم .در را باز نگه داشت و صدای

ابی را قطع کرد .از یخچال کوچک گوشه ی اتاق
بطری آبی بیرون آورد و به دستم داد .نگاهش کردم.
 بخور آروم بشی.در چفت شده بطری را باز کردم و چند قلپی خوردم.
آتش درونم را خاموش نکرد اما کمی ساکتش کرد؛
فقط کمی که گوشه ای از دلم بنشیند و به حالم اشک
بریزد ،نه آنقدر که این درد به چشم هایم سرایت کند
و باز آبغوره بگیرم برای حال زارم.
 می خوای بشینی؟باز سر تکان دادم .همه کارهایم مانده بود و هوا به
تاریکی می رفت .اصراری نکرد به نشستنم روی
کاناپه راحتی انتهای اتاق .آخرین جرعه را هم که
نوشیدم در بطری را بستم و در دستانم فشردمش؛
آنقدر که صدایش درآمد و دوباره خنده به لب های
آقای عبدلی آورد .بطری را از دستم درآورد و توی
سطح زباله ای که می دانستم زیر میزش جا خوش
کرده بود انداخت.

 می خوای حرف بزنی؟زیر لب گفتم:
 از چی؟ چی انقدر ناراحتت کرده؟ ه ی چی . برای هیچی انقدر اشک می ریختی؟ اوهوم. بشین افرا دیر نمی شه .انقدر ساعت رو نگاه نکن.[]00:30 11.06.21
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اولین بار بود که اسمم را گفته بود و چقدر آرام و
چقدر دل نشین بود .آب دهانم را قورت دادم و روی
کاناپه نشستم و خودم را بغل کردم .کاش بطری را
دور نینداخته بود که تا جایی که جا داشت فشارش
بدهم و حرص هایم را خالی کنم .کاش می توانستم با
بطری حرف بزنم و گریه کنم و بطری بیاید و مرا به
آغوش بکشد و همه چیز حل شود.
 مطمئن باش اگر حرف بزنی هم از این در بیروننمی ره.
نگاهش کردم .ادامه داد:
 من آدم رازداریم .این همه آدمی که اینجا میان و میرن فقط به چشم صاحب کار به من نگاه نمی کنن.
میان و از من نظر می خوان برای خیلی کارایی که
توش مرددن انجام بدن .گاهی هم فقط میان و حرف
می زنن و گریه می کنن و می رن.
هیچ نگفتم .باز ادامه داد:

 اگر یه روز خواستی حرفایی بزنی که به هیچ کسنمی تونی و می ترسی بشه نقل مجالس حرفای خاله
زنکی؛ من همینجام.
روزم تمام شد با سکوتی که هم تقدیم آقای عبدلی
کردم و هم تقدیم خانواده .تمام ذهنم را چیده بودم دور
طرح های لباس نوزادی که در ذهنم می رقصید و
وقتی با کمک تمام خانم هایی که آنجا هر کدام به
نحوی کار یادم می دادند ،ظرف چند روز تمامش
کردیم ،با پول تو جیبی ای که هر از چندگاهی به
دستم می رسید ،کادویش کردم و منتظر روزی شدم
که بیدار شوم و لعیا برای زایمان رفته باشد.
من روزی که لعیا برای زایمان رفت را دیدم اما
برگشتنش را نه .لباس نوزادی و لباس های بعد از
آنی که با نهایت عشقی که می توانستم به یک حجم
کوچک انسانی داشته باشم همه تا شده و بین
کاغذهای کادو ماندند .لعیا فرزندش را به دنیا آورد
اما برای نگه داشتنتش و بزرگ کردنش نماند .فقط
روزی شنیدم که لعیا فرار کرده و بچه را در

بیمارستان رها .من همیشه فکر می کردم دیگر بدتر
از این نمی شود اما گویی کسی گوشه ای از دنیا
ایستاده بود تا به من ثابت کند همیشه بدتر وجود
دارد .من بدتر را بعد از فرار لعیا دیدم.
****
لباس های نوزادی تاخورده و توی کاغذپیچیده شده
را توی کارتن فرو کردم .این ها اولنی های من بودند
و اولین هایم با من می ماندند .من برای این ها خیلی
تالش کرده بودم و درست بود که بعد از آن همه چیز
روی سرم آوار شد اما این ها حاصل زحمت ها و فکر
ها و ذوق های من بود.
لباس ها توی کاغذ کادو ماندند چون کسی به
پوشاندن لباس های تازه و قشنگ به پرستویی که تا
مدت ها بی اسم مانده بود اهمیتی نمی داد .بچه ای که
آغوش مادر نداشت ،لباس نو داشتن برایش فرقی
نمی کرد .لباس نو و پر از لطافت بچگانه برای آدم
های اطراف نوزاد بود و بس .بچه اگر عشقی که
طلب می کرد نمی گرفت لباس به چه دردش می
خورد.

با همین استدالل بود که این لباس های کوچک در
گوشه ای از کمد من همیشه خاک خوردند و هیچ
وقت به تن پرستو نرفتند تا مادری برای آن ذوق کند
و مادربزرگی از ورود امیدی کوچک به خانه
خوشحال شود؛ عمه نوجوان نگران ناسزاهای
عروس خانواده باشد و پدری قربان صدقه ی دخترش
باشد که قرار بود روزی به جای مادر ،دلبری کند.
در کارتن را بستم و سرم را رویش گذاشتم .امروز
قرار بود سند را امضا بزنم و برود و من هنوز هم
نمی دانستم ماهان خانه ی پدریمان را چقدر پایین تر
از قیمت به کدام بساز و بفروشی فروخته .من اینجا
به دنیا آمده بودم و هر لحظه زندگی ام را در اتاق
های این خانه سپری کرده بودم .همه چیز که از اول
بد نبود؛ فقط یادم نمی آمد از کجا به بعد ،دنیا روی
سرمان خراب شد.
ماهان گفته بود به دنبالم می آید و من یک «نه» پر
صالبت تحویلش داده بودم .البد می ترسید فرار کنم.

من فقط می خواستم شر حضورش کم بشود تا بتوانم
یکی یکی با مشکالت بعدی ام رو به رو شوم و یا من
شکستشان می دادم و یا باالخره زیر بار سنگینشان
کمرم می شکست.
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من شکستشان می دادم و یا باالخره زیر بار
سنگینشان کمرم می شکست.
خبری از معراج هم نبود و این نبودن مرا به شک
انداخته بود .ترسی در دلم افتاده بود از این که شاید
باالخره فهمیده حسام که بود و هر چند ساعت منتظر
بودم خبر مرگ حسام و دستگیر شدن قاتلش به گوشم
برسد.

بدن خسته ام را از روی زمین بلند کردم و روشن
ترین لباس هایم را به تن کردم .نمی خواستم ماهان
فکر کند پیروز شده و من به خاطر از دست دادن
خانه ی کودکی هایم ناراحتم .نمی خواستم به او هیچ
حس پیروزی ای بدهم .زیاد طول نکشید تا به
دفترخانه برسم و از پله های کوتاهش باال بروم .از
در که داخل رفتم ،ماهان بی تاب اتاق کوچک را دور
می زد و معلوم بود بقیه را کالفه کرده .پوزخندی
زدم .مرا که دید ایستاد و بلند گفت:
 می ذاشتی یه ساعت دیگه میومدی.اشاره ای به ساعت کردم و گفتم:
 قرارمون ساعت چهار بعد از ظهر بود .االن پنجدقیقه به چهاره.
زبان به دهان گرفت اما با چشم هایش برایم خط و
نشان کشید .همین امضا را که می کردم دیگر هیچ
احتیاجی به حضورش در زندگی ام نداشتم .امضا که

می کردم برای همیشه از روزهایم خطش می زدم.
خودش هم همین را می خواست .نگاهی به مردی که
گوشه ای مودب و با گردنی برافراشته ایستاده بود
کردم و سالمش را پاسخ گفتم و پرسیدم:
 شما خریدار هستید؟ بله.از سر کنجکاوی پرسیدم:
 آقای؟ رستگار.خودکاری که توی کیفم بود بیرون آوردم و گفتم:
 کجا رو باید امضا کنم؟دفتردار که کالفه بود از بی قراری های ماهان؛ جایی
روی کاغذ جلویش را نشانم داد .قدمی به جلو
برداشتم که صدای ماهان و جمله ای که گفت متوقفم
کرد.

 نقشتو خوب بازی می کنی.اخم کردم:
 چی می گی واسه ی خودت؟خنده ای معنادار تحویلم داد:
 می خوای باور کنم که دوست پسرت داره خونه رومی خره و تو خبر نداری؟
ت ...چی؟
 دوس ِدهانم باز ماند .خریدار خانه معراج بود؟
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من رو خر فرض کردین؟ برین خودتون رو رنگکنید!
آب دهانم را قورت دادم .خشم در وجودم داشت شعله
می کشید .چه فکری کرده بود معراج که چنین خریتی
داشت می کرد؟ چه فکری کرده بود؟ فکر کرده بود
من از پس زندگی ام برنمی آیم؟ نمی دانست من از
این که دیگران به جایم بجنگند متنفر بودم؟ دستم دور
خودکار مشت شد .کاش اینجا بود تا تکه ای از
افکارم را تحویلش می دادم .برگشتم طرف رستگار و
گفتم:
 و شما اینجا خریدار نیستین؟ پس....؟رستگار که مردی چهل ساله به نظر می رسید با
آرامش گفت:
 من از وکالی آقای محتشم هستم.زهرخندی زدم.
 بله ...بله ...ایشون پشت حضور شما مخفی شدنتشریف نیارن!
 -خانم پاک زاد...

با عصبانیت گفتم:
 بذارید حرمت ها رو حفظ کنم آقای رستگار.رستگار زبان به دهان گرفت اما ماهان که همیشه بی
فکر حرف می زد گفت:
 امضاش کنی یا نکنی به خودت مربوطه .من سهمخودمو فروختم.
خودکار را تقریبا روی برگه کوبیدم و امضایی زدم
تقریبا شبیه امضای همیشگی ام .ذهنم متمرکز نمی
شد .نگاه معراج را می دیدم و حرفی که زده بود و
اعتمادی که از من خواسته بود .اعتمادی که بی چون
و چرا به او هدیه کردم و اینطور جوابم را داد.
امضا کردم و رو به رستگار گفتم:
 به آقای محتشم بگید مبارکشون باشه!بی حرفی از دفترخانه بیرون زدم .باید معراج را می
دیدم ،باید بازخواستش میکردم چرا بدون اطالع من
این کار را کرده است .چرا اسم خودش را کنار اسم
من گذاشته و حاال هردوی ما لقلقه دهان بی چفت و

بست ماهان شده ایم .برای اولین تاکسی دست تکان
دادم ،بغض کرده بودم و خشم وجودم را درون شعله
هایش میسوزاند.
شیشه پنجره را پایین دادم ،خنکای پاییز کمی؛ فقط
کمی جگر سوخته ام را تسکین میداد .واژه دوست
پسر برازنده معراج نبود .از نظرم اسم معراج برای
دهان ماهان زیادی بزرگ بود ،حق نداشت او را هم
تراز خودش کند .خودش که بی شک هر شب تختش
را زنی بی بند و بار پر میکرد ،اویی که برای باج
دادن به پرستو هرکاری میکرد .دختر نوجوانی که هر
صبح زنی جدید را می دید که از اتاق خواب پدرش
بیرون میزند.
دستهایم را مشت کرده بودم ،دلم نمیخواست معراج
وارد این بازی شود .به محض رسیدن به دفترش از
ماشین بیرون زدم .چند اسکناس به سمت راننده
گرفتم و برای بقیه پول خودم را معطل نکردم .دلم
میخواست با معراج حرف بزنم ،به چشم هایش خیره
شوم و بپرسم چرا؟!

وقتی به داخل دفترش رسیدم منشی مشغول تایپ
کردن بود ،با دیدنم از جا پرید:
سالم خانوم پاک زاد!اخم های گره خورده ام ساکتش کرد ،تا به خودش
بیاید دستم روی دستگیره سرد اتاق معراج نشست.
بی در زدن ،بی اذن او وارد شدم و چشم دوختم به
نگاه متحیری که به میخ وجودم شده بود .جلو رفتم،
کیفم را روی میزش گذاشتم:
فقط بگو چرا!از جایش بلند شد ،به صورتم خیره ماند:
قرار نبود ...قرار نبود تو بفهمی!صدایم کمی باال رفت:
قرار نبود؟ قرار نبود و تخم لق انداختی تو دهنماهان که صاف صاف توی چشمم زل بزنه بگه
خریدار دوست پسرته! معراج این قصه ما بود؟ این
بود اعتمادی که کردم؟ چرا از خودم نپرسیدی؟ چرا
اون خونه رو خریدی؟ دلت میخواد یه بهونه جدید

دست کسی بدی که قدر تمام عمرم بابت داشتنش
شرمنده ام؟
ساکت شد ،میز را دور زدم و مقابلش ایستادم .دست
هایم یخ کرده بود و از درون میلرزیدم .صدایم دورگه
شده بود و دلم میخواست قدرتی مانع ریزش اشک
هایم شود:
معراج چرا؟ فقط توی چشم های من نگاه کن بگوچرا!
می خواستم کمکت کنم .میخواستم ماهان تورو آوارهنکنه .دلم نمیخواست...
داد کشیدم:
یعنی من اینقدر ذلیل شدم که یه بیشعوری مثل ماهانمن ،منی که همه عمر روی پای خودم بودم رو آواره
کنه؟
افرا...افرا چی؟ دلت به حالت زنی سوخته که قرار بود یهزمانی...

قرار بود؟ قرار بود افرا؟ من هنوز قبول نکردم کهتو همه چی رو توی همین اتاق پس زدی و راحت از
من گذشتی و حاال بابت اینکه برای ناموسم قدمی
برداشتم میخوای زمین و زمان رو به آتیش بکشی.
افرا تو...
به صورتش مات شدم ،ناموس؟ منی که هیچ نسبتی
با معراج نداشتم ناموسش بودم و ماهانی که از بطن
همان مادری که مرا زایید متولد شده بود راحت
تهدیدم میکرد .ساکت شدم ،زبانم نمیچرخید با او بحث
کنم و معراج به من خیره مانده بود.
چشم هایم را به زمین دوختم و با لحن آرامی گفتم:
معراج بهم میگفتی ،کاش میدونستم بابت واگذاریچه کسی امضا میزنم .کاش وقتی ماهان طعنه میزد
الل نمیشدم از بی خبری.
قرار نبود تو بفهمی ،نمیخواستم ...نمیخواستم بهتبگم و با خودت هزارتا فکر کنی!
کردم معراج ،من فکرهایی که نباید رو کردم و حاالاینجا وایسادم.

اگه میگفتم میذاشتی؟ میذاشتی برای تو یه قدمبردارم؟
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به صورتم خیره شد ،نگاهش کردم:
نه!کالفه جواب داد:
همیشه همینطوره .فکر میکنی اگه من برای توکاری بکنم اشتباهه .افرا من میخوام احدی بهت آسیب
نزنه اونوقت میام و ضرب شست داداشت رو میبینم.
میدونی چرا نیومدم محضر؟
پوزخندی زدم:

که من نفهمم؟با خشم جواب داد:
اول و آخرش میفهمیدی ولی میومدم و چشمم بهماهانی می افتاد که تورو زده به والی علی نابودش
میکردم .وگرنه اونقدر عاجز نیستم که جرئت نکنم
بیام .اگه االنم اینجا دارم به تویی که همه زندگیم بهت
بنده جواب میدم مقصرش تویی .مقصرش تویی که
حلقه رو گذاشتی و گفتی تموم!
میخوای تموم نشه؟ این قصه یه سوال بزرگ دارهکه تو میخوای بشنوی و من جوابی ندارم .این قصه
تمومه!
نیست افرا .وقتی این المصب با دیدن تو آتیشمیگیره هیچی تموم نیست.
وقتی به سینه اش کوبید حالم دگرگون شد .نگاهش
کردم ،چشم هایش سرخ بود و چیزی با سکته فاصله
نداشت.
ببخش افرا!بغض در گلویم شکست ،اشک هایم جاری شد و هق
هق تمام وجودم را به بازی گرفت:

نمیبخشم معراج .من خسته شدم از بخشیدن خستهشدم از همه چیز .از سوالی که نمیذاری بی جواب
بمونه از ماهانی که بهترین روزهای زندگی من حروم
اون شد.
دلم میخواست بی دغدغه از محرمیت در حصار امن
آغوشش جا شوم ،سرم روی شانه اش قرار بگیرد و
اشک هایم لباسش را تر کند .چه میشد اگر مشامم
لبریز از عطر او میشد ،اویی که میخواست هر طور
که میتوانست مرا حمایت کند .حس میکردم افرای
تنهایی هستم ،درست همانند دختربچه ای هراسان از
یک کابوس ترسناک!
هرچی تو بخوای!به صورتش خیره شدم ،صدای معراج را از دور دست
می شیندم ،قدمی به عقب برداشت و دستهای لرزانش
را به لبه صندلی گرفت:
دیگه نمیپرسم ،اصال ....اصال هرچی شده به درک!نگاهش کردم ،دوست داشتم به چشم هایش خیره شوم
ولی او نگاهش را به صندلی دوخته بود .حس
میکردم پشتی صندلی میان دستهایش خرد میشوند و
االن این خشم کار دستش میدهد:

افرا تمومش نکن .گفتی گذشته یه چیزی شده وباشه! گذشته ...بذار همونجا بمونه .از نو شروع
کنیم!
مات شدم ،گذشته را در همان زمان بگذاریم؟ او
میخواست از شنیدن اسم حسام بگذرد؟ معراجی که
زمین و زمان را به هم دوخته بود حاال میخواست
بیخیال کسی شود که گذشته ناموسش را نابود کرده
است؟ ناموسی که بی هیچ نسبتی برایش یقه پاره
میکرد؟
چی ...چی داری میگی؟وقتی بهت گفتم میخوام شریک کاری نباشی ،میخوامکل زندگیم رو باهات شریک بشم یه شرط گذاشتی.
گفتی خانواده ات با دلشون بیان! گفتی یا نه؟
سر تکان دادم ،دستم را لبه میز گرفتم تا تکیه کنم.
میترسیدم تمام نیرویی که در بدنم مانده بود تمام شود
و نقش بر زمین شوم .معراج به چشم هایم خیره شد:
باشه ،االن همه میخوان با دلشون بیان تورو برایهمیشه برای من کنن .میخوان بیان ازت بخوان خانوم
خونه من بشی .نمیشه؟
ِ -معـ....

به چشم هایم خیره شد:
خرابش نکن افرا!طاقت نداشتم بمانم .حس میکردم باید بروم ،دلم
میخواست این رویا واقعیت باشد و نیاز داشتم این
حرفها را در اعماق ذهنم باور کنم .قدمی به عقب
برداشتم و صدای معراج میخکوبم کرد:
افرا ،باید از کی تو رو خواستگاری کنیم؟بغضی که در گلویم نشسته بود گم شد ،مغزم لبریز از
خالء شده بود .طوری که حرفهای معراج را نمی
فهمیدم و داشتم دیوانه میشدم .معراج شوخی میکرد؟
هرچه حسام کرده بود را میدانست و حاال میخواست
با خانواده ای که راضی کرده بود مرا خواستگاری
کند؟
جوابی برای معراج نداشتم ،من کسی را نداشتم که
معراج مرا از او بخواهد .با شانه هایی افتاده از
دفترش بیرون زدم.
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چشمم به زنگ کنار در خیره مانده بود ،نه دستی
دراز میشد زنگ بزند و نه رویش را داشتم چشم در
چشم آقای عبدلی بدوزم و نبودنم را توجیه کنم.
دیشب ماهان پدر شد و امروز صبح دختر او طعم بی
مادری را چشید .مادری که صبح ناپدید شده بود و
کسی برای نبودنش جوابی نداشت.
روزی که با آشوب شروع شده بود ،بچه ای که بی
مادر در آغوش ماهان گذاشتند و ماهانی که از نبود
لعیا دیوانه شده بود .وقتی با مشت به دیوار کوبید
مامان آن نوزاد را به من سپرد ،منی که میترسیدم
مثل یک شئ شکستنی از دستم بیفتد و هزار تکه
شود .هنوز صدای گریه های بچه در گوشم مانده بود.

اشک کاسه چشم هایم را لبریز کرد ،کارگاه مأمن
افرایی بود که در خانه کسی او را باور نداشت و حاال
میترسیدم به داخل بروم .دست لرزانم را روی زنگ
گذاشتم و کمی بعد در باز شد ،دیدن قامت آقای عبدلی
مرا شرمنده کرد .به صورتش خیره شدم و با اخمی
که در صورتش نشست ترسیدم.
االن وقت اومدنه؟شرمنده سر به زیر انداختم .با صدای خفه ای که با
بغض لرزان و گرفته شده بود جواب دادم:
بدبخت شدیم!همین را گفتم ،جمله ای که بارها و بارها مامان و بابا
گفته بودند .جمله که امروز از دهان هیچ کس دور
نمیشد .آقای عبدلی از جلوی در کنار رفت و با شانه
هایی افتاده پا به حیاط کارگاه گذاشتم .نمیتوانستم
بغضم را مخفی کنم ،دلم ماالمال از حال بدی بود که
امروز کشفش کرده بودم .بچه بدون مادر ماهان
شوک بزرگی بود و نه تنها من بقیه هم دیوانه شده
بودند.

آقای عبدلی با لحن آرامی پرسید:
چی شده دختر؟اشک هایم جاری شدند ،دهنم طعم شوری گرفت و
چشم هایم تار شد:
زن داداشم فَـ ...فرار کرده!صدای نامفهومی که از حنجره آقای عبدلی بیرون زد
باعث شد بیشتر بفهمم اتفاق ترسناکی است .به چشم
هایش خیره شدم:
دیروز ...دیروز برادرزاده ام دنیا اومد و حاال زنشگذاشته رفته .خونمون شده میدون جنگ!
لحن آقای عبدلی آرامتر شد:
بیا بریم تو!به دنبالش روان شدم .چراغ خاموش کارگاه را روشن
کرد و گفت:
-بریم اتاق من ببینم چی شده! این چه حالیه؟

هق هق میکردم و شانه هایم تکان میخوردند .پشت
سرش وارد اتاق شدم و آقای عبدلی روی صندلی
خودش نشست:
بشین ببینم.[]00:31 11.06.21
#قربانی_بس_است
#پست_52
#آنالیا
#آریانا
نشستم و بی درنگ پرسید:
داداشت اینا مشکل داشتن؟ساکت شدم ،داشتند؟ وقتی صدای غرولند های لعیا را
میشنیدم یعنی داشتند .وقتی لعیا میگفت تو عرضه
چرخاندن این زندگی را نداری پس مشکالتی وجود
داشت .چشم های تر لعیا و نگاه سرخ ماهان!

فکر کنم!آقای عبدلی با لحن پرسشگری پرسید:
مطمئن نیستی؟نه خب .آخه زن داداشم استراحت مطلق بود .بعدبخاطر همین همش خونه ما بودن.
ببین افرا...به دهانش خیره شدم .نفسش را بیرون داد:
این چیزا پیش میاد ،یادته بهت گفتم من فقط مسئولکارگاه نیستم .هرکس غم و غصه هاشو میاد می گه تا
آروم بشه .هرچی اذیتت میکنه بهم بگو .اگه با کسی
حرف نزنی نمیتونی با این وضعیت کنار بیای!
دسته های صندلی را گرفتم .داشتم برای چه جلوی
تمام کلماتی که داشتند مرا می کشتند می گرفتم؟ چرا
من همیشه حرف نزدن را انتخاب می کردم؟ از وقتی
یادم می آمد از درون گریه می کردم و چیزی بروز
نمی دادم و این داشت روحم را تکه تکه می کرد.

بی حرف ایستاد و برای خودش لیوانی آب ریخت و
بعد لحظه ای مکث کرد و در لیوانی تمیزتر از لیوان
در دست خودش ،آب پر کرد و دستش را به طرفم
دراز کرد .نگاهش کردم.
 بخور آرومت می کنه.چیزی که نگفتم ادامه داد:
 بهم اعتماد کن.لیوان را از دستش گرفتم و الجرعه سرکشیدم .راست
می گفت .شاید کمی ،فقط کمی ،از آتش درونم کم شد.
کاش می شد تمام این خانواده را از ذهنم و زندگی ام
پاک می کردم .فقط من بودم و پارچه ها و این کارگاه
و آینده ای که فقط من در آن بودم و همانی که می
خواستم بشوم.
 من اینجا می شینم ،هیچی هم نمی گم .هر وقتآماده بودی؛ منم آماده ام هر حرفی می خوای بشنوم.
دوست برای همینه دیگه؟

دوستم می خواست باشد؟ خودش را دوستم می
دانست؟ چند باری گفته بود اهل حرف شنیدن و
قضاوت نکردن است و من فقط حرف نزده بودم و
این بار داشتم می ترکیدم.
 خونمون داره منفجر می شه.هیچ نگفت .کاش همه مثل او فقط حرف نمی زدند تا
من بتوانم بپرسم چرا من آماج همه حمله هایی شدم
که مسئولشان نبودم .بغض کردم:
 منم دارم منفجر می شم .لعیا گذاشته رفته .بچشوول کرده ،شوهرشو ول کرده .من اصال نفهمیدم چی
شد که اینطوری شد اما االن به محض این که...
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#آریانا
آب دهانم را قورت دادم تا این بغض لعنتی خفه ام
نکند؛ تا پایین تر برود تا فقط بتوانم حرف بزنم.
 می رسم خونه بچه رو پرت می کنن بغل من وهمش دارن باال و پایین می رن دنبال یه راهی که
پیداش کنن ...آدمی که خودش گذاشته رفته رو مگه
می شه با باال و پایین رفتن پیدا کرد؟
آرام پرسید:
 از کجا می دونی خودش رفته؟بی حواس گفتم:
 شنیدم گفتن یکی تو بیمارستان دیدتش که خودشرفته بیرون !...وای خدا.
 حتما مشکل داشتن که رفته.عصبی شدم:

 به خاطر هیچ مشکلی آدم بچشو اینطوری ول نمیکنه ،هیچ مشکلی .حاال هم که بچه یه سره داره گریه
می کنه و البد مادرشو می خواد .همه عصبین .همه
آماده ی انفجارن و من حتی به زور می تونم دو دقیقه
چشمامو ببندم بدون این که صدای داد و فریاد نشنوم.
 حاال چرا گریه می کنی؟دستی روی گونه هایم کشیدم ،بغضم آرامتر از همیشه
شکسته بود.
 نمی شه زمین خورد و گریه نکرد.آهی کشید و چیزی نگفت .صدای بلند معده م باعث
شد با خجالت و با همان چشم های نم زده ،دستی به
دهانم بکوبم و سرم را تا جای ممکن پایین ببرم .هر
لحظه به شکلی داشت آبرویم جلوی او می ریخت اما
برخالف انتظارم نیشخند نزد ،نخندید و بر عکس
گفت:
 -کی غذا خوردی افرا؟

من و منی کردم و وقتی افکارم به جایی نرسید؛
چیزی نگفتم .دوباره پرسید:
 صبحونه خوردی؟نچی گفتم و سرم را بیشتر از قبل پایین انداختم .کاش
می شد امروز در این زمین فرو بروم.
 دیشب شام خوردی؟ یه قاشق فکر کنم!... شام چی بود؟دیشب چه شده بود؟ دیشب ماهان داشت عربده می
کشید و مامان میان گریه هایش فحش می داد و بابا
دم می زد از چیزهایی که می دانست در مورد لعیا و
هیچ وقت نگفته بود تا زندگیشان به هم نریزد و من
نشسته بودم یک گوشه و به کودکی نگاه می کردم که
جسما ً سالم بود و قرار بود روحی حتی عذاب کشیده
تر از من داشته باشد .کودکی که صدای گریه اش مته
ای بود روی اعصابم و درد معده ی گرسنه ام
فراموشم شده بود .لعیا چقدر برایشان مهم بود و گویا
خودش هم نمی دانست.

 یادم نمیاد چی خوردم.با تأسف سری تکان داد و از یخچال ،نان و ظرفی
بیرون کشید و روی میز رو به رویم گذاشت و
خودش هم رو به رویم نشست.
 یه چیزی بخور.سرم را تکان دادم:
 نه مرسی گرسنه م نیست. باید برات لقمه بگیرم؟ من بچه داری بلد نیستما.[]00:31 11.06.21
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لبخند کمرنگی روی لب هایم نشست .صورتم را نگاه
کرد و انگار با دیدن زاویه گرفتن لب هایم بود که
صورتش رنگی گرفت و با رویی گشاده تر گفت:
 ببین حالت خوب شد .پس بخور به معده ت هم یهذره خوش بگذره .دفعه بعدی یه غذای درست و
حسابی مهمون من .نظرت چیه؟
سرم را بی حرف تکان دادم .نیشخندی کم رنگ را
برای لحظه ای روی لب هایش دیدم و شنیدم که به
آرامی گفت:
 آفرین دختر خوب.لقمه ای دیگر به دهان گذاشتم .آقای عبدلی تکیه زد
و دست هایش را در هم قالب کرد:
 همه امروز سراغتو می گرفتن! با این که انقدرساکتی ولی حضورت خیلی پررنگه .وقتی نیستی همه
متوجه شدن.
لقمه را به سختی فرو دادم و چشم دوختم به دورترین
سنگ کف که تکه ای از آن شکسته بود.
 -افرا می دونی که اینجا همه دوستت دارن دیگه؟

همه؟ حتی...؟ پلک هایم را روی هم فشردم و سرم را
تکان دادم بلکه افکار مزاحم پریشانم بیرون بروند.
زیر لب گفتم:
 توی خونه اما شرط می بندم کسی حتی نمی دونهمن اومدم بیرون.
از جایم بلند شدم و گفتم:
 من برم پایینو جارو کنم. االن؟ الاقل بذار فردا صبح. فردا خوب نیست .میان و می بینن همه جا کثیفهزشته.
حرفی نزد .تمام کارگاه را جارو کشیدم؛ حتی جاهایی
که قبال حتی طرفشان هم نمی رفتم .گردگیری هم
کردم ،به چرخ های خیاطی رنگ و رو رفته هم دستی
کشیدم که تا می شود برقی نه چندان پررنگ بهشان
بیفتد.
آبدارخانه را هم تمیز کردم و تمام ظرف های مانده را
شستم و آب کشیدم .چایی را که گذاشتم دم بکشد و
برگشتم ،آقای عبدلی را دیدم که توی چهارچوب در

ایستاده بود و داشت بی حرف کارهایم را نگاه می
کرد .سرم را پایین انداختم و گفتم:
 چایی براتون بریزم؟لبخندی زد:
 چایی دم نکشیده؟سری تکان دادم:
 چایی خارجیه؛ همین االنشم دم کشیده.به دیوار آبدارخانه ی کوچک که به زور سه نفر در
آن جا می شدند ،تکیه داد و دست به سینه زد و گفت:
 دو دقیقه دم بکشه ببینم غیر از خیاطی هنرای دیگههم داری یا نه.
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صورتم گل انداخت .حرف هایش بی ریا بودند و تن
صدایش اصال مثل ماهان نبود و حرف هایش هیچ
شباهتی به کلمات بابا نداشت .صدایش پر از آرامش
بود و گریه را از خاطرم برده بود .چایی را که برایش
ریختم؛ استکان لب پر را به دست گرفت و گفت:
 رنگشم خوبه.خنده ام را جمع کردم.
 مزه ش هم با یه نبات خوب می شه .اینجا نباتنداریم.
 واقعا؟ میسپرم بچه ها بخرن .چرا تا االن کسیحرفی نزده بود؟
کسی اینجا حرفی نمی زد .برای من هم سوال بود.
چرا هیچ کس با آقای عبدلی واقعا کاری نداشت وقتی
انقدر حرف زدن با اون راحت بود .می دانستم حقوق
خوب می دهد اما همه فقط ماه به ماه به سراغش می
رفتند.
 -چرا خونه نمی ری افرا؟

نگاهم را دوختم به استکان که محتویاتش را یک جا
نوشیده بود:
 کار دارم.با خنده گفت:
 کی به عنوان آبدارچی استخدامت کردم؟ اصال کیآبدارچی قبلی رو بیرون کردم که تو جاش اومدی؟
چرا نمی گذاشت همین جا راحت باشم و خانه نروم؟
اصال کاش می شد هیچ وقت خانه نروم .صداهای بلند
خانمان همین یکی دو روزه داشت برایم کابوس می
شد.
نمی دانم چه در نگاهم دید که گفت:
 هر وقت خواستی بری برو ...خواستی هم بمون.من مشکلی ندارم .فقط وقتی رفتی خونه اگر یه وقتی
چیزی گفتن بگو اضافه وایسادی بهت کار یاد بدن.
هر وقتی هم مثل امروز خواستی بیای و حرف بزنی،
راحت باش ،نگران هیچی هم نباش .همه چیز درست
می شه.
چیزی در نگاهش رنگ گرفت .فکری بود که نمی
دانستم چه اسمی روی آن بگذارم؛ حرفی که می

خواست بزند و نمی توانست؛ چیزی پشت پیشانی اش
می پروراند که برایم ناشناخته بود؛ اهمیت می داد؟
شاید کسی بود که در این دنیای خالی به من هم
اهمیتی بدهد.
 بذار منم لطفتو جبران کنم و یه چایی خوش رنگمثل همینی که برام ریختی ،مهمونت کنم .دفعه دیگه
نبات هم می خرم که کاممون شیرین شه؟ نظرت چیه؟
سرم را باز پایین انداختم و استکانی تمیز و بی خط و
خش را که برایم پر از چایی خوش رنگ کرد از
انگشتان بلندش گرفتم .نگاهم که به ساعت باالی در
افتاد ،رد چشم هایم را دنبال کرد و گفت:
 اوه چقدر دیر شد.اوهومی گفتم و از جایم بلند شدم .به طرف در که
برگشتم شنیدم که گفت:
 افرا؟سرم به طرفش چرخید:
 بله آقای عبدلی...؟لبخندی عمیق زد:
 -اینجا رو مأمن خودت بدون .باشه؟

سری تکان دادم و از دفترش و از کارگاهی که چند
ساعتی بود بسته بود و آقای عبدلی چراغش را به
خاطر من روشن کرد بیرون زدم .تاریک بود که به
خانه رسیدم .کلید به در انداختم و کفش هایم را
نکنده؛ صدای ماهان را شنیدم که داشت بلند می گفت:
 تنها نبوده مامان .می فهمی؟ تنها نبوده.حتما لعیا را داشت می گفت .لعیا نقل خانه ما شده بود
و خودش نبود .فرار کرده بود .من فکر می کردم تنها
بوده اما واقعا چه اهمیتی داشت .این که کسی او را
تنها دیده و کسی دیگر نه و هزاران نفر او را با
هزاران نفر دیگر دیده باشند چه اهمیتی داشت؟ این
خانه دیگر آن خانه ی قدیم نمی شد.
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در را پشت سرم قفل کردم .یادشان نبود که من نبودم
و حتما ورودم را هم نفهمیده بودند ،حتی هوا را هم
ندیده بودند .پاورچین پاورچین پله ها را باال رفتم تا
به اتاق خودم رسیدم و گهواره ی بچه را دیدم که
گوشه اتاقم گذاشته بودند .مانتو و شالم را پرت کردم
روی تخت و چهارزانو روی زمین نشستم و نگاهم را
دوختم به گهواره ای که دیده بودم ماهان چقدر از
خریدش خوشحال بود ،روزهای خرید جزء تنها
روزهایی بود که دیده بودم ماهان واقعا از داشتن
چیزی خوشحال است؛ هرچه باشد باالخره این بچه
مال او بود و حاال بعد از رفتن لعیا دیگر هیچ چیز مال
او نبود.
صدای در مرا از جا پراند و بچه را هم از خواب بیدار
کرد .ثانیه ای نگذشت که اتاق من و خانه پر شد از
گریه ی بچه ای یک روزه که من می ترسیدم از در
آغوش گرفتنش و از انداختنش .از این که موجودی
چنین کوچک در آغوشم باشد وحشت داشتم اما بلند
شدم و جلو رفتم و با لرز ،از گهواره تن ظریفش را
بیرون کشیدم.

به محض این که در آغوشم جا گرفت آرام شد .الالیی
بلد نبودم .صدایم را نرم کردم و زیر لب برایش از
مادری خواندم که می آمد و بغل می گرفتش و برایش
با صدایی پر از آرامش نوایی می خواند از زندگی و
زنده بودن و رنگ های پررنگی که نوید آینده ای
روشن می دادند.
او که قرار نبود بفهمد من دروغ می گویم .حتما این
بچه هم قرار بود در همین خانه بزرگ شود ،پس
سرنوشتش چه فرقی با من داشت؟
شاید می توانستم روزی کمکش کنم خیاطی شود مثل
منی که قرار بود در آینده ماهرترین خیاط این شهر
شوم .حتما کمکش می کردم ...من هم روزی مثل او
همین اندازه بودم و مادرم شاید آن لحظه هزاران
آرزو برایم داشته که بعد از شانزده سال همه رنگ
باخته بود .زندگی که از اول همین قدر بیرنگ نمی
توانست باشد.
برای بار چندم که در کوبیده شد دستم را روی گوش
بچه ی تازه به آرامش رسیده گذاشتم و دعا کردم
کاش باز به گریه نیفتد .در باز شد و بسته شد و
صدایی آشنا شنیدم .صدای مادر لعیا بود که جیغ می

زد و گریه می کرد و فحش می داد و فحش هایش را
خیلی خوب از پس در بسته می شنیدم .او هم خبر
نداشت یا سعی داشت به بهترین راهی که بلد بود
نقش بازی کند؟
****
نگاهی به نبات چوبداری انداختم که میان لیوان بزرگ
چای می درخشید ،آقای عبدلی از کنارم رد شد و نبات
را میان لیوان گذاشت .سری چرخاندم ،کسی ندید و
من هیجان زده به لیوانم خیره شدم .لبخندی زدم ،قند
خونم پایین بود و این چای با نباتش آن را درست
میکرد.
قیچی سرنخ زنی را کنار گذاشتم و لباسی که میدانستم
دیگر هیچ نخ اضافی ندارد مثل بقیه لباسها تا کردم.
دست انداختم از زیر بلندش کنم که صدایی مانع شد:
چاییت رو بخور من میبرم!خودم را عقب کشیدم ،آقای عبدلی با یک حرکت ساده
تمام لباس ها را از روی میز کنارم برداشت و به
سمت اتاق اتو برد .دست دراز کردم و لیوان چای را
برداشتم ،انتهای چوب را میان دو انگشت گرفتم و

درون لیوان چرخاندم .با اشاره یکی از چرخکارها به
سمتش رفتم .کش و قوسی به بدنش داد و گفت:
افرا ،بی زحمت نخ من رو عوض کن .باید اونزیرسارافونی ها رو چرخ کنم!
چشمی گفتم و لیوانم را روی میز چرخش گذاشتم.
اتاق را دور زدم و وارد دخمه ای شدم که منسوب به
انبار نخ بود .نگاهم بین قفسه ها چرخید و نخ هایی
که فکر میکردم به پارچه ها بخورد برداشتم .چندین
دوک بزرگ درون بغلم بود و به آرامی از دخمه
بیرون زدم .دوک ها را روی میز وسط اتاق چرخ
کارها گذاشتم و مشغول تطبیق دادن با پارچه شدم.
میدانستم آقای عبدلی دوست ندارد نخ لباسها با پارچه
ها همخوانی نداشته باشد.
تکه از نخ ها را روی پارچه ها گذاشتم و کمی عقب
رفتم تا زیر نور المپ آفتابی بزرگی که میان اتاق بود
به آنها نگاه کنم .زیور؛ همان چرخکاری که تقاضای
نخ داشت به سمتم آمد و گفت:
اتم میشکافی؟ همین وسطیه به نظرم خوبه!سری تکان دادم ،دوک را برداشت و گفت:

لیوانت رو بردار نریزه رو این لباس شیری های توسبد!
با بیشترین سرعت خودم را به لیوانم رساندم ،زیور
پشت چرخ نشست و مشغول تعویض نخ شد .لیوان را
جای دیگری گذاشتم و برای برگرداندن دوک های
اضافه به سمت میز رفتم .در حینی که از کنار زیور
رد میشدم گفت:
افرا!به سمتش چرخیدم ،دوک ها درون بغلم بود و نگاهش
کردم:
جانم!سرش را خم کرد تا سوزن چرخش را چک کند و
گفت:
خواهرانه میگم ،زیاد دم پر آقای عبدلی نباش![]00:31 11.06.21
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نگاهش کردم ،پلکی زد و گفت:
اینم درست شد!به پشتی اش تکیه زد ،پشتی چرکی که به سختی
روی نیمکت جا داده بود .دوک ها هنوز در بغلم مانده
بود و ذهنم حوالی جمله او پرسه میزد .جلوتر رفتم،
زیور خم شد و یکی از زیرسارافونی ها را برداشت و
پرسیدم:
نمیفهمم ،منظورت چیه؟پایش را روی پدال چرخ گذاشت و جوابم را نداد .با
دیدن آقای عبدلی در آستانه در ورودی اتاق چرخ
کارها خودم را عقب کشیدم .آقای عبدلی نگاهی به
من کرد و پرسید:
-میخوای با اون دوک ها چیکار کنی؟

زیور به جای من جواب داد:
هیچی آقا .داشتیم نخ ها رو چک میکردیم برای اینزیر سارافونی ها!
آقای عبدلی جلوتر آمد ،نگاهی به نخ دوخته شده
پایین زیرسارافونی ها انداخت و گفت:
این رنگ رو کی انتخاب کرده؟زیور با صدای خفه ای جواب داد:
من!آقای عبدلی ترش کرد ،لبش تکان خورد و با
عصبانیت گفت:
چشات سو نداره؟ این رنگ سیرتره!دوکی از دست من گرفت و گفت:
این رو بزن!بعد رو به من ادامه داد:
اینا رو بذار سرجاشون بیا کمک کن طاقچه روبچینیم رو میز برش!

زیر لب چشمی گفتم و بعد از رفتن آقای عبدلی به
دخمه رفتم .دوک ها را سرجایشان گذاشتم و به
محض بیرون آمدنم زیور گفت:
خدا شانس بده! اومدی کارآموزی یهو میبینیم شدیرئیس اینجا!
به طعنه اش توجهی نکردم ،شاید چون در حضور من
مورد توبیخ قرار گرفته بود میخواست تالفی کند .به
سمت اتاق برش رفتم ،آقای عبدلی اولین طاقه را
روی میز کوبید و گفت:
برو اونطرف سر طاقه رو بگیر غلت بده رو میز!چشمی گفتم و میز بزرگ برش را دور زدم ،حاال
مقابل هم ایستاده بودیم .سر طاقه سنگین را گرفتم و
به سختی آقای عبدلی را یاری کردم .الیه اول را
مرتب گذاشتیم و برای بقیه الیه ها نیز همین وضعیت
را داشتیم .با دقت دستم را روی پارچه میکشیدم تا
هوای بین آن خارج شود.

باید الیه الیه روی هم می نشستند تا قیچی برش
میانشان حرکت کند .با اشاره آقای عبدلی الگوها را
برداشتم و به محض رسیدنم به میز پرسید:
راستی چاییتو خوردی؟محکم روی سرم زدم ،بی حواس شده بودم .از اتاق
برش خارج شدم و لیوان چای سرد شده را از اتاق
چرخکارها برداشتم .وقتی پایم به اتاق برش رسید
آقای عبدلی بدون اینکه سرش را از روی میز بلند
کند گفت:
اینطوری بخوای پیش بری کالهمون میره تو هم!سر به زیر انداختم و چای یخ کرده را یک نفس سر
کشیدم .شیرین بود و کامم را عوض کرد .خیلی زود
صدای بلند قیچی میان هیاهوی چرخ ها پیچید .یک
ریتم دلپذیر که روح خسته مرا از تالطم درونی دور
میکرد .درست مانند یک قایق میان برکه حرکت
میکرد و مرا به ساحل آرامش میبرد.

من همین را میخواستم ،نه جیغ های بچه ماهان؛ نه
ضجه های مامان و نه کمر خمیده بابا را! من
میخواستم روحم میان هیاهوی دل انگیز این کارگاه به
رقص در بیاید و یادم برود لعیا رفته است .یادم برود
کودک ماهان هنوز اسم ندارد و لباسی که با هزارذوق
برایش دوخته بودم میان کشوی دراورم مخفی شده
است.
[]00:31 11.06.21
#قربانی_بس_است
#پست_57
#آریانا
#آنالیا
پرز پارچه هایی که تیغ قیچی از میانشان رد میشد
درون هوا بلند شده بود .پایین مقنعه را مقابل دهانم
گرفتم و در حالیکه سرفه میکردم از اتاق بیرون زدم.
لیوان را به آشپزخانه بردم و بعد از شستنش به سمت

اتاق برش برگشتم .تقریبا کار آقای عبدلی تمام شده
بود .الگو ها را از روی پارچه ها برداشتم و دسته
دسته به سمت اتاق چرخ کارها بردیم.
تقریبا آخر وقت بود و من هنوز داشتم جارو میکردم.
اتاق برش را حسابی برق انداخته بودم ،حتی روی
میز را هم دستمال کشیدم .زیور که طبق روال همیشه
آخرین نفری بود که از کارگاه خارج میشد ظرف
ناهارش را برداشت و در حالیکه از کنارم رد میشد
گفت:
زمین رو بسابی تموم میشه!کمر راست کردم و به صورتش خیره شدم .نمیفهمیدم
با من چه خصومتی دارد از صبح پاپیچم شده بود .به
محض رفتن زیور دستمال و اسپری تمیز کننده را
برداشتم و به اتاق چرخکارها رفتم .میز زیور روغنی
شده بود ،با دقت مشغول تمیز کردنش شدم .دلم
نمیخواست وقتی فردا پارچه ای را روی میز سر
میداد روغنی شود.

کار میز زیور تمام شده بود که با صدای آقای عبدلی
برگشتم:
خسته نباشی!با دیدن لیوان درون دستش لبخند کوتاهی زدم:
ممنون!نگاهی به ساعت دیواری انداخت ،رد نگاهش راگرفتم و پرسید:
نمیری خونه؟نفس عمیقی کشیدم:
نه ،برم چیکار؟ بچه ماهان میخواد یه بند جیغ بکشهو بقیه هی بزنن تو سر خودشون .بمونم بهتره یه کم
دیگه میرم!
روی صندلی میان اتاق نشست و پرسید:
زن داداشت کجا رفته؟به میز چرخ زیور تکیه زدم:
-نمیدونم ،یعنی هیشکی نمیدونه.

مامانش میخواد از ما شکایت کنه .ماهان هم دوره
افتاده ببینه زنش کجاست.
او میپرسید و من درست مانند یک دوست جوابش را
میدادم ،درست مثل یک دوست! وقتی همه اهالی
کارگاه میرفتند من می ماندم و او! اویی که دیگر
مهربان میشد و هوایم را داشت .اویی که حرفهای
مرا می شنید ،حرفهایی که از ترس مبادا کسی بفهمد
گفتن های مامان در کنج دلم دفنشان میکردم.
اما این زخم کهنه میان خلوتگاه کارگاه باز میشد ،این
دمل چرکین سرباز میکرد و من بی هیچ ترسی حرف
میزدم.
من مانده بودم و مردی که به سن و سال ماهان بود
و سالها بیشتر از ماهان تجربه داشت و می دانست؛
آدم را می دانست؛ مرا می فهمید و حرف های مرا به
گوش جانش می شنید.
چند روزی شده بود که دیگر گوشم بدهکار حرف
های مامان و بابا و ماهان و هرکه به آن ها مربوط

می شد ،نبود و ساعت شماری می کردم تا به کارگاه
بروم.
مرداد بود و هوا گرم تر از حد تحمل و با این همه من
تا کارگاه پرواز می کردم تا روحم را با پارچه ها جال
بخشم ،تا دست روی نخ ها بکشم و بعد از رفتن همه،
با آقای عبدلی هم صحبت شوم.
تا شهریور چیزی نمانده بود و من حواسی برای
درس خواندن نداشتم؛ برای اولین بار هم کسی
خیالش نبود که از من حساب بکشد که برای امتحانی
یک بار تجدید شده بودم و حاال که در راه بود چقدر
آمادگی دارم.
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در کارگاه را با انرژی ای چند برابر روزهای قبلم
بستم و روزمرگی رنگارنگم را روشن کردم .دفتری
که تحویل آقای عبدلی داده بودم به آخرهایش رسیده
بود و مهر تأییدی بود بر حسن انجام کار من و اولین
قدمی بود برای تنها آینده ای که می خواستم و می
شناختم.
زیر نگاه خیره ی زیور خودم را مشغول کردم .یکی
دو بار دیگر دور از چشم آقای عبدلی از من خواسته
بود دور و برش نگردم و من یک گوشم را در و
دیگری را دروازه کرده بودم .ما فقط حرف می زدیم؛
قرار بود چه بشود؟ همین حرف زدن را هم می
خواست از من دریغ کند این زن از همه جا بی خبر؟
روز به انتها رسید و تا زیور که مثل همیشه آخرین
نفر بود با نگاه های مشکوک و خیره اش در را پشت
سرش بست و رفت؛ جارو را گوشه ای گذاشتم و
خودم را روی یکی از صندلی ها پرت کردم .در اتاق

آقای عبدلی که باز شد چشم بسته از خستگی ام را
باز کردم و صاف نشستم.
 نمی ری خونه؟با دست اطرافم را نشان دادم و گفتم:
 هنوز کارم مونده.دست به سینه به چهارچوب تکیه زد و گفت:
 تو می رسی دل به کار بدی؟ یا فقط داری تمیزکاریمی کنی؟
گونه ام گر گرفت و سر به زیر انداختم:
 خب من خیلی چیزا یاد گرفتم.ابرویی باال انداخت:
 مثال چی؟ مثال ...اگه بخوام دقیق بهتون بگم...به هل کردنم خندید:
 نمی خوام ازت امتحان بگیرم که استرس گرفتی .بیاچایی ریختم برات.

پشت سرم جارو را جا گذاشتم و خودم را مهمان چایی
خوش عطر و تازه دمش کردم .خیلی وقت نداشتم تا
زمانی که واقعا مجبور بودم خانه باشم.
 امروز خسته بودین؟برای لحظه ای گنگ نگاهم کرد و پرسید:
 چطور؟ خیلی سر نزدین به بچه ها...آهی کشید و گفت:
 آره سرم شلوغه .کارای مالی و هزارتا چیز دیگههمه ریختن سرم .نگران نباش.
 می گم که ...آقای عبدلی!... حسام.حرفی که نوک زبانم بود و تمام افکار پشت پیشانی ام
از ذهنم کامل پاک شدند.

نمی دانم از نگاه خیره و زبان ساکتم چه چیزی
برداشت کرد که زد زیر خنده و وقتی خوب خندید
گفت:
 اسمم حسامه .وقتی می گی آقای عبدلی فکر می کنمپدربزرگمو داری صدا می زنی.
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انگشت هایم در هم فرو رفتند و ناخون هایم پوستم را
به درد آوردند .نگاهم را از او دزدیدم و سرم را انقدر
پایین بردم که چانه ام چسبید به یقه ی لباسم و طره
ای از موهایم در دیدم آمد.
 -چرا توی خودت فرو رفتی؟

ناخون های تقریبا کوتاهم رفت تا پوست های اطراف
ناخون های دیگر را بکند و زخم هایی قرمز و
دردناک برای چند روز آینده درست کند.
 آخه ...خب زشته.باز هم خندید:
 برای کی زشته؟ من یا تو؟ شما از من خیلی بزرگترین خب. من مگه بهت نمی گم افرا؟چیزی که نگفتم ادامه داد:
 مگه تو مشکلی داری؟سرم را بی حرف تکان دادم .چه مشکلی قرار بود
داشته باشم؟ خیلی ها بودند که مرا به اسم کوچک
صدا می زدند و شایسته نمی دانستمشان؛ یک نفر
بود که حق صدا کردن اسمم را به دست آورده بود،
چرا باید مشکلی می داشتم؟
 -منم مشکلی ندارم تو اسممو صدا بزنی.

دم دستی ترین بهانه ی عمرم را به زبان آوردم:
 آخه بقیه!...اخم کرد:
 بقیه چی؟ حرف می زنن.عصبی گفت:
 غلط می کنن .همینم مونده تو کارگاه خودم پشتسرم بابت کارهایی که به خودم مربوطه حرف بزنن.
سریع گفتم:
 ببخشید.نگاهم کرد:
 کی حرف می زنه؟نادم از مکالمه ای که شروع کرده بودم گفتم:
 هیچ کس به خدا. یا اسم طرفو به من بگو یا قول بده منو به اسمخودم صدا می زنی!...

 آخه...؟ هر وقت که تنهاییم ...بگو باشه.آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 باشه. باشه چی؟تقریبا وحشت زده نگاهش کردم:
 چی ؟نتوانست به چهره ام نخندد:
 خوشم میاد وقتی مثل یه جوجه می شی که انگار یهگربه دیده و فکر می کنه شکار شده ...دارم می گم
اسممو صدا کن که عادت کنی.
آنقدر حواسم پرت اسمش شد که گربه و جوجه و
شکار از یادم رفت .اسمش حسام بود؛ آن موقع نمی
دانستم معنی اش چه بود اما بعدا با قیمت جانم فهمیدم
مثل اسمش ,شمشیر برانی بود برای کشتن من و
دخترانی بی پناه و آماده شکار شدن ،مثل من .مثل
همان دختری که خودش را کشته بود و من آن موقع
حتی اسمش را هم نمی دانستم.

بعدا فهمیدم من شکار اول نبودم ،حتما شکار آخر هم
نبودم .حداقل تا چند سال آن شهر از شر دیوی چون
حسام در امان بود .بعدها خیلی چیزها فهمیدم ،فهمیدم
خوشش می آمد بی پناهانی مثل من به او پناه بیاورند
و به او اعتماد کنند و تکیه بزنند و درست در لحظه
ای که در بلندترین قله ی اعتماد ایستاده ایم ،با تکانی
ما را از باالی کوه به قعر دره پرت کند و این کاری
بود که با من هم کرد.
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من از اتاق معراج بیرون زدم و از دفترش خودم را
پرت کردم توی خیابان .مرا باید از چه کسی

خواستگاری می کرد؟ ماهان؟ من ماهان را سال ها
بود داخل آدمیزاد حساب نمی کردم ،فکرش هم
مسخره بود.
خاله و عمویی که داشتم و در واقع نداشتم و بعد از
خاکسپاری مامان و بابا رنگشان را هم دیگر ندیده
بودم را برای خواستگاری دعوت می کردم که
بزرگترم باشند؟ من بزرگتر خودم بودم ،من سال ها
بود که خودم را تربیت کرده بودم.
موبایلم را برداشتم و تماس گرفتم با شماره ای که
چشم بسته هم می توانستم بگیرم ،حرفی را آماده
کردم که به آن اطمینان داشتم .می دانستم قرار نیست
صدایم بلرزد .من یک بار لرزیدم و صد بار سقوط
کردم ،این بار من تجربه ی بیشتری داشتم و می
دانستم نباید بلرزم.
 جانم؟می دانستم این جانم گفتنش فقط برای من است و
مادرش و چند باری شده بود که گوشه ای از دلم،
ضعف کرده بودم برای صدای مردانه اش و جانمی که

فقط برای من بود و برای مادرش ،برای زنی که
بزرگش کرده بود و به او عشق ورزیده بود و او را
مردی این چنین ساخته بود .من به اندازه ی مادرش
برایش مهم بودم.
 بیا خواستگاریم. از اول هم برنامه همین بود. ولی من بزرگتر از خودم توی این خونه ندارم.از سکوت بی موقعش استفاده کردم و ادامه دادم:
 تو سر و ته زندگی منو می دونی .تو می گیعاشقمی منم می گم دوستت دارم .اینو تا آخر دنیا هم
می گم .حتی اون لحظه ای که حلقه رو کوبیدم روی
میز هم دوستت داشتم .حتی وقتی داشتم تیغو روی
رگم می کشیدم دوستت داشتم؛ ولی فقط من دوستت
دارم و نه کس دیگه ...منو با شرایط من قبول کن.
اگر می خوای خواستگاریم کنی ،از من خواستگاریم
کن .این خونه خیلی وقته تنها چراغش منم.

لحنش آرام بود ،ناراحت نشد ،عصبانی هم نشد .آرام
و با طمأنینه اما پر از یقین گفت:
 میایم خواستگاریت ...برامون چایی میاری و مامانماز عطر چایی عروسش تعریف میک نه و بابام عشق
می کنه از این که قراره یه دختر دیگه داشته باشه و
مهرو ...مهرو از همین االن داره برنامه ریزی می
کنه برای بیرون رفتن های دونفریتون و این که
چطوری منو می پیچونین .من تو رو حتما می خوام،
چه با خونه ای که یه چراغ روشن و پرنور داره چه
با خونه ای که سوی چراغش رفته .به مامان می گم
باهات تماس بگیره.
ته دلم برای لحظه ای گرم شد .من می خواستم
کنارش بگذارم و خدایش می دانست که من هنوز هم
آماده بودم که کنارش بگذارم اما او نمی رفت ،می
شناختمش ،هیچ جا نمی رفت تا من را برای همیشه
همسفرش ببیند و من هم می خواستم و هم می
ترسیدم و این غم انگیزترین حس دنیا بود.
 بیایم افرا؟ -داری اجازه می گیری؟

 من اجازه هامو قبال گرفتم ،ولی خب دلم نمی خوادوقتی در خونتو می زنیم تو توی کارگاه باشی.
آب دهانم را قورت دادم .روی نوک قله ایستاده بودم
و می ترسیدم چیزی بگویم تا همه چیز خراب شود.
روی نوک قله بودم و این بار معراج کنارم ایستاده
بود .او مرا به دره پرتاب نمی کرد اما اگر پای خودم
لیز می خورد ،این بار دیگر سر پا نمی شدم.
 حاال که فکرشو می کنم جواب نمی خوام .ما میایم؛حتی اگر توی کارگاه باشی خودم میام برت می دارم
میارمت خونت و ازت چایی خواستگاری می خوام.
شیرینی میارم و جواب مثبت می گیرم.
سرم را انداختم پایین .گونه هایم گرم بود و ته دلم هم
گرم .معراج جواب مثبتش را خیلی وقت پیش گرفته
بود.
 میایم و من اهل طول دادن نیستم .چهار ماه بریم وبیایم نداره ...من میام و هفته دیگه ش عقد می کنیم
و هفته بعدش عروسی .همه ی شهر هم دعوتن .همه
ی این آدما باید ببینن تو مال من شدی.

لبخند زدم به تصوراتی که از آینده داشت .لبخند زدم
به آینده ای که من بودم و او و هیچ جایی برای هیچ
اسم دیگری وجود نداشت .لبخند زدم به این که راضی
شده بود به حسام فکر نکند .لبخند زدم که مرا
همانگونه که بودم خواسته بود اما ...اما حسام هنوز
بود .حسام هنوز بود و من هنوز می ترسیدم.
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 بعدش چی؟فکری خام بود که در ذهنم شکل گرفته بود و از
دهانم پرید .معراج بعد از لحظه ای مکث گفت:

 بعد از عروسی؟اوهومی گفتم.
 بعد از عروسی میریم خونه ی من .خونه ی تو روهم یا می فروشیم یا می کوبیم یا همینطوری که هست
نگهش می داریم.
 خونه ی من رو تو خریدی. اون خونه اگر بخوای هنوز مال توئه ...فرقش یهامضا زدنه.
 نمی خوامش. پس میریم خونه ی من و تو دیگه نیاز نیست نگرانهیچی باشی.
 از اینجا بریم؟ از این شهر!...فکر خامم را آخر به زبان آوردم .با شک گفت:
 بریم کجا؟ -نمی دونم ...تهران؟

چند لحظه ای چیزی نگفت .داشت افکار و حرف های
نزده اش را مزه مزه می کرد .زیر لب گفتم:
 بعدا در موردش بیشتر حرف می زنیم .می دونمهمه ی کار و زندگیت رو آوردی اینجا .می دونم
سختته جا به جا شدن ...بعدا حرف بزنیم؟
 بعدا حرف بزنیم .می بینمت.لبخندش را از پشت تلفن هم می توانستم تصور کنم.
داشت آیندمان را به تصویر می کشید .آینده ای که
قرار بود من باشم و او و نه هیچ اسم دیگری .زندگی
اما برایم برنامه های دیگری داشت.
****
سیب زندگی من که قرار بود هزار چرخ بخورد تا به
زمین برسد ،میان دستان تقدیر چرخ می خورد و من
کاری نمی توانستم بکنم .من هم مثل خیلی ها فقط
داشتم در خالف جهت رودخانه دست و پا می زدم تا
دیرتر به آبشار برسم.

نگاهی به صورت در هم مرد مقابلم کردم ،درون چشم
هایش چیز عجیبی بود؛ فکری پرورش نیافته می دیدم
و هزار بهانه ای که می خواست بیاورد تا شاید بهانه
ای پیدا کند برای پولی بیشتر ،یا اجاره ای بیشتر و یا
کمیسیونی خیلی بیشتر .دستی روی کیفم کشیدم و
گفتم:
 یه آپارتمان ساده می خوام!می دونم چی می گی آبجی .بحث اینه شما مجردی واین ِقسم آدما خونه به زن مجرد نمی دن.
نگاهش کردم ،دستم دور دستگیره کیفم قالب شد .در
دلم ماهان را لعنت کردم ،بخاطر او و اشتباهاتش باید
با آدم هایی سر و کله می زدم که از تنها بودن یک
دختر هزاران برداشت می کردند .به معراج گفته بودم
بعد از عروسی برویم ،همین حرف باعث می شد
جلوی خریدن یک خانه مقاومت کنم .اجاره کردن
بهترین و سریع ترین راه برایم بود؛ راهی که به زعم
این مرد کوتاه قد با انگشتانی کوتاه و گوشتی و
انگشتری طال و بی قواره ،چندان سهل نمی نمود.

دلم می خواست بعد از عروسی بروم و هیچ بندی پای
مرا به این شهر هزار رنگ گره نزد .باید آینده ام را
روشن تر تصور می کردم .این شهر هر چه بود ،اگر
پشت سر می گذاشتمش ،به خیلی چیزها می رسیدم،
همانطور که قبال این کار را کرده بودم .همانطور که
از ویرانه ها خودم را دوباره ساختم ،این بار هم
همین کار را می کردم.
مرد میان برگه های درون زونکنش گشت و گفت:
 یه مورد هست ،آپارتمان نیست ولی صاحبخونه آدمخوبیه!
نفس عمیقی کشیدم ،مرد ادامه داد:
 از این خونه قدیمی هاست؛ دوتا اتاق...از جا بلند شدم:
 من دنبال آپارتمان اومدم .شماره من رو که دارین؛اگر موردی بود خبر بدین!
بدون اینکه بمانم تا حرف دیگری تحویلم بدهد از
دفتر امالک بیرون زدم .از صبح به هر بنگاهی که

می دیدم سر می زدم و هنوز نتوانسته بودم کاری
کنم .قرار بود خانواده معراج مرا از خودم
خواستگاری کنند اما این مراسم قرار نبود در خانه
ای باشد که معراج خریده بود .معراج خرید تا آواره
ام نکند اما من برگی بودم که در میان دستان باد رها
شدم.
غرورم نمی گذاشت بمانم ،وقتی ماهان با لحن
مخصوص نفرت انگیز خودش معراج را دوست پسرم
نامید نمی شد بمانم .ماندن یعنی معراج دوست پسرم
بود؛ یعنی از دید ماهان من فقط معشوقه ای بودم
بدون هیچ تعهدی برای مردی دوستش داشتم و من
این را نمی خواستم؛ و آدم هایی مثل ماهان کم نبودند.
شال گردنم را محکم تر کردم و خودم را به خیابان
اصلی رساندم ،باید به کارگاه میرفتم .با دیدن یک
تاکسی دست تکان دادم و خیلی زود خودم را مقابل در
کارگاه دیدم .بدون زنگ زدن کلید انداختم و وارد
شدم .فضای گرم حاکم بر آدمهایی که روزی حالل به

دست می آوردند دلم را گرم کرد .سلما با دیدنم سالم
کرد ،جوابش را دادم و به اتاقم رفتم.
پشت میزم جاگیر شدم و برنامه ای را اجرا کردم که
می گفتند مخصوص پیدا کردن خانه است .سرم به
گوشی گرم بود و مواردی که به نظرم خوب بودند را
یادداشت می کردم .برای غروب با یک سمسار قرار
داشتم و می خواستم هرچه مانده بود را بفروشم.
ماهان هیچ نمی خواست ،او جز پول به هیچ چیزی
تعلق خاطر نداشت.
لوازم آن خانه یادگار بهترین روزهایم نبودند که
بخواهم برای داشتنشان تالش کنم .بهتر بود بفروشم
یا ببخشم تا دیگر چشمم به روزهایی نیفتد که هربار
تداعی کردنشان مانند مردن و زنده شدن بود .از نو
شروع می کردم ،یک زندگی جدید باید لوازم جدیدی
می داشت تا مرا آدمی دیگر کند.
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با تقه ای که به در خورد سر بلند کردم و چشم هایم
میخ نگاه شاداب شایسته شد .به آرامی داخل شد و با
دیدن فردی که پشت سرش آمد ماتم برد .ملیکا
محجوبانه سالم کرد .آب دهانم را قورت دادم و به
هردویشان سالم کردم .دفتری که خانه ها را در آن
لیست کرده بودم با صدا به هم کوبیدم.
بی اختیار از جا بلند شدم و با لبخندی کمرنگ که به
سختی به لب هایم تحمیل شد؛ بالتکلیف نگاهشان
کردم .این دیدار سرزده را دوست نداشتم .چشم های
شادان شایسته و نگاه آرام و متین ملیکا را دوست
نداشتم .مجرمی به دام افتاده بودم که انگشتانش در
هم گره خورده بود و دنبال بهانه ای برای فرار می

گشت .روی صندلی ها که آرام گرفتیم ،شایسته بی
تفاوت به بی تابی من و با لبخندی عمیق گفت:
 سایه ات سنگین شده افرا!لبخند بی جانی زدم ،ملیکا مشتاقانه نگاهم کرد و
شایسته پرسید:
 می خوای این جاری من رو بکشی؟ همش وردزبونش شده که تو زحمت لباسش رو بکشی .از وقتی
مدلت رو دیده دیگه هیچی به چشمش نمیاد!
نگاهی به ملیکا کردم ،مدل پیشنهادی من؟ فراموشش
کرده بودم ،از ذهنم پر کشیده بود و حاال می خواستند
من لباسی بدوزم که دستم به سمت دوختنش نمی
رفت .مگر فقط من بودم که در این شهر دست و دلم
با دیدن چرخ خیاطی می لرزید؟ در این شهر که حتی
برایش دانشگاه هم ساخته بودند پر بود از دانشجوی
طراحی و دوخت و من نمی خواستم جزوشان باشم.

دلشان را با جواب منفی ام می شکستم .من برای این
کار آماده نبودم .من این بار تکه تکه می شدم اگر...
من از عهده این کار بر نمی آمدم .سلما با سینی چای
وارد شد ،به رویش لبخند بی رنگی زدم و به محض
رفتنش رو به شایسته گفتم:
 واال شایسته جان خیلی شلوغم ،سفارش ریخته سرمفکر نکنم بشه .نمی خوام قبول کنم و بدقول بشم.
شایسته هاج و واج نگاهم کرد ،ملیکا با مهربانی
گفت:
 افرا خانوم جز شما نمیخوام هیشکی لباسم روبدوزه .شایسته جون راست میگه از وقتی اون مدل
رو دیدم دیگه هیچی چشمم رو نمی گیره.
او میگفت ولی گوش های من کر شده بودند .برایم
قصه ای می خواند که مشتاق شنیدنش نبودم .ذهنم
میان کلمات می گشت تا بهترین واژه ها را برای
بهانه تراشی پیدا کند .بهانه ای که واقعی تر باشد؛ که
دست رد به سینه هردویشان بزند .شایسته خم شد و
لیوان چای را برداشت:

 تو هم همچین میگی شلوغی انگار چه خبره .کلخاندان که نیست؛ یه عروس رو آوردیم پیشت!
عروس؟ ملیکا؟ چرا نمی رفتند تا بتوانم فکر کنم؟
 شایسته جون به خدا درگیرم وگرنه...ملیکا میان حرفم پرید:
 تروخدا نه نیارین.کاش راحت تر می فهمیدند که آسمان هم به زمین
بیاید من دست به چرخ برای این عروس نمی برم.
ولی تا به حال دنیا به کام من نه چرخیده بود و نه
قرار بود چیزی تغییر کند .شکست خورده از آخرین
بهانه ام ،نگاهی به صورت شایسته کردم:
 من نمیتونم قول بدم شایسته!شایسته به آرامی از ملیکا پرسید چای میل دارد یا نه
و بعد از شنیدن جواب منفی ملیکا؛ گفت:
 تو نه بیار ولی من ول کن نیستم .اول و آخرشلباس عروس ما دست خودت رو می بوسه!
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تا به خودم بجنبم عزم رفتن کردند .با رفتنشان نفس
عمیقی کشیدم .کاش زودتر روزها می گذشت و از این
شهر می رفتیم و فارغ از همه چیز با معراج از نو
شروع می کردیم .دستم را روی شقیقه های دردناکم
فشردم و نفس عمیقی کشیدم .با رفتن شایسته و
ملیکا حالم بهتر شده بود ،فضای سنگین حضورشان
از بین رفت و نفسم باال آمد.
نگاهی به لیستی که نوشته بودم کردم ،نمی دانستم
کدام یک از این خانه ها را میتوانم برای مدت کوتاهی
آن خودم کنم .در ذهنم قرار بود وقتی مقابل
از ِ

خانواده معراج می نشینم ،همان افرایی باشم که باید.
افرایی نمی بودم که زیر بیرق معراج زندگی می کند.
تمام عمر بار زندگی را روی دوشم کشیده بودم تا
اسمم یدک کش این عنوان نباشد.
برگه دست نوشته ام را برداشتم و در حالیکه با چشم
پی سلما میگشتم از دفتر بیرون زدم .بعد از سفارش
های الزم دفتر را ترک کردم و خودم را به خانه
رساندم.
خیلی نگذشت که سمساری که با او تماس گرفته بودم
زنگ زد و وارد خانه شد و از همان اول نگاه
خریدارانه اش روی لوازم خانه چرخ زد .از سالم و
علیک که رد شدیم و خوب که گذاشتم میان وسایل
گشت و گذار کند تا تصمیمش را بگیرد؛ گفتم:
 خب؟!تسبیح فیروزه ای درون دستش را تکانی داد:
 بعضی هاش خوبن ولی بعضی ها....ساکت شد ،اخم هایم در هم رفتند:

 اون بعضی ها رو که اما و اگر میخوای بیاری میبخشم .هرکدوم که قصد خریدش رو داری بگو!
تیز شد ،نگاهش رنگ دیگری به خود گرفت:
 خانوم چرا کم طاقتی شما؟طاقتی برای خرج کردن نداشتم ،زمانم هم کم بود .می
خواستم این لوازم را از مقابل چشم هایم دور کنم،
خانه جدیدی پیدا کنم و آن را با لوازمی پر کنم که
بوی زندگی بدهند .سکوتم سمسار را کالفه کرده بود،
دوباره نگاهش را بین لوازم چرخاند:
 شما بذار من یه لیست بنویسم فردا قیمت بذارمروش بعد چونه بزنیم.
بی تفاوت شانه ای باال انداختم .هرکاری که می کرد
برایم مهم نبود .لیوان چای یخ کرده را از روی میز
برداشتم و به آشپزخانه بردم .دفترچه چرکی از جیب
کتش بیرون کشید و مشغول لیست کردن اقالمی شد
که به نیت فروختن به او نشان داده بودم.

روزم به سرعت شب شد .روی کاناپه که نشستم و
پتو را روی خودم کشیدم؛ حقیقتی توی صورتم خورد.
من قرار بود ازدواج کنم .معراج با خانواده و با دعای
خیری که می گفت با رضایت داده اند ،قرار بود مرا
به خانه خودش ببرد و آنجا هر چه قرار بود بشود،
مسلما به خنده و گفت و گو و فیلم دیدن و غذا
خوردن محدود نمی شد .من ترس هایی داشتم که
هنوز از شرشان خالص نشده بودم .من خاطراتی
داشتم که هنوز در ذهنم آتش نگرفته بودند.
سال ها طول کشید تا از کاری که حسام کرد دور
شوم ،تا از ویرانه ای که حسام از من درست کرد
فاصله بگیرم و این بدون کمک شدنی نبود و من این
را خوب می دانستم .من از زیر خاکستر سر بلند کردم
اما هنوز در خانه ام ،تختی که گوشه اتاقم جا داشت،
بی استفاده ترین وسیله ی این خانه بود.
مشتم پتوی نازک در دستم را چنگ زد .از گرمای
مطبوع شومینه دل کندم و از پله ها باال رفتم .در
چهارچوب در ایستادم و به تختی نگاه کردم که مثل
همیشه مرتب بود .سال ها بود هیچ تن گرمی روی آن

به آرامش نرسیده بود .سال ها بود آن بالشت با رویه
ی حریر صورتی که آخرین بار مامان محض تنوع
برایم خرید؛ مهمان اشک های شبانه ام نشده بود.
این اتاق سال ها بود یک خواب راحت روی این تخت
ندیده بود.
مشتم محکم تر شد .پتو را روی زمین به دنبال خودم
کشاندم و پرتش کردم روی ملحفه ی هم رنگ رویه
ی بالشت .سعی کردم به رنگ های بی ارتباطشان
فکر کنم .برایم راحت تر بود .من از خیلی چیزها
گذشته بودم .من خاطراتم با حسام را آتش زده بودم؛
قلبی که با دیدن حسام آرامش گرفته بود و بعد به
آتش کشیده شده بود را به زباله دان تاریخ انداخته
بودم .یک تخت که نباید چیزی می بود.
جلو رفتم و خم شدم و ملحفه را لمس کردم .گوشه ی
تخت را گرفتم و کف دستم را گذاشتم روی تشک.
چشم هایم را نبستم تا هیچ صحنه ای برایم تداعی
نشود .این تخت برای من بود .حسام اینجا نبود و من
در امان بودم .من در انتظار معراج بودم .من قرار

بود روزی ،خیلی زود ،در اتاقی که شاید هیچ شباهتی
به این اتاق نداشت ،زنی باشم برای شوهرش .معراج
ارزشش را داشت.
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چشم که باز کردم از شب گذشته خیلی چیزها در
خاطرم مانده بود؛ از نشستن روی تخت و کمی بعد
دراز کشیدن و شاید خیلی بعدتر آرام گرفتن و به
خوابی عمیق فرو رفتن .من با فکر معراج به آرامش
رسیده بودم ،با فکر آینده ای از من و معراج و نه
هیچ کس دیگر.
از جایم بلند شدم و برای خودم چای دم کردم ،لیوانی
بزرگ از چای خوش عطر و خوش رنگ که بخاری

دلپذیر از آن بلند می شد تا در هوا ناپدید شود ،روی
میز گذاشتم و برای خودم صبحانه ای رنگارنگ
درست کردم .این روزهای آخر من در این خانه بود؛
داشتم رفتنم را جشن می گرفتم .شاید حتی برای خودم
کیک هم می خریدم.
صفحه نمایش موبایلم که روی اپن آشپزخانه بود
روشن شد و صدای زنگ خانه را پر کرد .اسم معراج
را نقش بسته دیدم .لبخندی پررنگ زدم و جوابش را
با سالمی بلند دادم .کمی تعجب را در صدایش حس
کردم وقتی جواب سالمم را داد و پرسید:
 خبریه؟ خیلی خوشحالی.خندیدم:
 می خوای ناراحت باشم؟صدای خنده اش آرامم کرد.
 من تمام تالشم اینه که این خنده ها و آرامش روتوی زندگیت بیارم؛ نگو خودت داری!...
 حاال تو بیا ...من نه نمی گم. فعال می خوام بیام دنبالت با هم بریم بیرون.صاف نشستم:

 کجا؟ اون خنده ی توی صدات رو بیشتر از این نگرانیدوست دارم .می خوام با هم بریم بیرون یه چیزی
بخوریم .یه ذره این چندروزه رو فراموش کنیم.
نظرت چیه؟ به نظرم هردومون لیاقت این که یه ذره
خوش باشیم رو داریم.
 به نظرم لیاقتمون اینه که خیلی خوش باشیم.بلند خندید:
 از آخرین باری که حرف زدیم چی عوض شده کهانقدر شاد و خوش شدی؟
آرام گفتم:
 تو واقعی شدی. من همیشه واقعی بودم افرا .بپوش میام دنبالت بریمبیرون!...
قبل از این که قطع کند پرسیدم:
 کجا میریم؟ -یه لباس گرم بپوش.

تماس که قطع شد باقی چای را سریع خوردم و لیوان
را تقریبا توی سینک کوبیدم .به طرف اتاقم تقریبا
دویدم و در کمدم را باز کردم .چندان گزینه ای برای
تصمیم گیری نداشتم .پالتوی کرم رنگی بیرون کشیدم
و رو به روی آینده ایستادم .موهای پریشانم را شانه
زدم و پالتو را به تن کردم .شالم را روی سرم انداختم
و با دست چند تاری که بیرون ریخته بود را تو دادم.
به خودم در آینه قدی نگاه کردم .اندام ترکه ای و قد
متوسطم را کنار هیکل درشت و قد بلند معراج تصور
کردم و چشم هایم را بستم تا تصورم کامل شود .ما
قرار بود از این جا برویم .مطمئن بودم که معراج مرا
از این شهر می برد و همه چیز خوب می شود .حسام
را پشت سر می گذاشتیم و همه چیز خوب می شد.
دست بردم و با رژ لبی نه چندان پررنگ به لب هایم
رنگ دادم .صورت رنگ پریده ام کمی شاداب تر شده
بود .از حساسیت های معراج هم خبر داشتم و با این
حال ،گوشه ای از دلم؛ افرای همیشه آرام دلش می
خواست کمی شیطنت کند.
صدای ترمز زدنش را که شنیدم هل کردم .خودم را به
پنجره رساندم و پرده را که کنار زدم دیدم در

ماشینش را باز کرد و بیرون آمد و دست به سینه
ایستاد جلوی در .نگاهش را دیدم که کشیده شد به
سمت من و پنجره ای که پشت آن ایستاده بودم.
برایش دست تکان دادم و از پنجره دور شدم .کیفم را
از روی مبل گوشه اتاق برداشتم و تقریبا به سمتش
پرواز کردم.
در را که پشت سرم قفل کردم؛ به طرفش برگشتم و
سالمی پر انرژی تحویلش دادم ،نگاهی به صورتم
کرد و ابرویی باال انداخت .سالمم را جواب داد،
دزدگیر ماشین را زد و در را برایم باز کرد و گفت:
 عروسی تشریف می برین؟[]00:31 11.06.21
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از کنارش با لبخندی پهن رد شدم و روی صندلی
نشستم .قبل از این که در را ببندد گفتم:
 دارم با همسر آینده م می رم بیرون .کمتر ازعروسی نیست.
در آرام تر از آن چه انتظار داشتم بسته شد .دیدم که
ماشین را دور زد ،از توی آینده دنبالش می کردم .نیم
پالتوی مشکی رنگش به او می آمد؛ بیش از اندازه.
موهای تیره اش را باد به بازی گرفته بود .خیلی آرام
تر از همیشه قدم برداشت و باالخره سوار ماشین شد
و استارت زد .کمی که دورتر شدیم پرسید:
 همسایه هات دیگه چیزی نمی گن؟نگاهش کردم:
 چی باید بگن؟ سوار ماشین یه مرد غریبه شدی. می خواین بیاین خواستگاریم ...دیگه هیچی مهمنیست.
لبخند دندان نمایی زد و دستی به صورت تازه اصالح
شده اش کشید و گفت:

 که با همسر آینده ت داری می ری بیرون!کمربندم را به تقلید از او بستم و به صندلی تکیه زدم
و از گرمای بخاری روی صورتم لذت بردم .چشم هایم
را بستم و گفتم:
 نمی گی می خوایم بریم کجا؟ داریم می ریم جنگل؛ آش می خوریم ...بعدشدریا ...بعدش میریم ناهار و بعد رستوران طبقه آخر
مرکز خرید که ویوش دریاست؛ می دونم که از دریا
سیر نمی شی.
از تصورش تمام وجودم غرق لذت شد .کاش
هرروزمان همینطور سپری می شد.
 یه روز یه خونه برات می سازم که هر وقت پنجرهرو باز می کنی دریا رو رو به روت ببینی.
چشم هایم را باز کردم و نگاهش کردم:
 هر جا باشی من همونجا راحتم. -ولی می خوای از این شهر هم بری.

 بیا بعدا در موردش حرف بزنیم معراج .من دلم میخواد آش باشه و دریا باشه و...
نیم نگاهی به من کرد و چشمش را ناراضی به جاده
رو به رویش دوخت:
 و چی ؟سرم را پایین انداختم و با انگشتان دستم خودم را
مشغول کردم و با کمترین تن صدا گفتم:
 تو.آهنگی مالیم با ریتمی مالیم تر و صدای پراز آرامش
خواننده در جاده ای که هر دو سمتش را درختان
پرتقال با برگ های همیشه سبزشان پر کرده بود،
همراهیمان می کرد .دلم می خواست دست روی دست
معراج که دنده را احاطه کرده بود بگذارم اما می
دانستم حساسیت هایش را و می دانستم وقتش که
برسد ،سیراب خواهیم شد.
چشم دوختم به درخت ها و به یاد آوردم شکوفه هایی
که دو ماه دیگر قرار بود تزئینشان کنند .لبخند زدم به
آیندمان و اردیبهشت و من و معراج در شهری دیگر

با خانه ای پر از درخت پرتقال؛ فقط اگر از این شهر
می رفتیم ...فقط اگر از حسام دور می شدیم.
معراج سرعت کم کرد تا از روی رودخانه ای کم
عمق که درست از وسط جاده ی میان جنگل رد می
شد بگذریم؛ کمی جلوتر ،زنی مسن با چادری بسته به
کمر با دو پسرش ایستاده بود و آش می پخت و آش
می فروخت.
معراج ماشین را جلوتر ،کنار چندین ماشین دیگر که
به هوای آش در این هوای سرد توقف کرده بودند،
نگه داشت و گفت:
 االن برمی گردم.قبل از این که در را ببند بلند گفتم:
 بگو کشکشو زیاد بریزه.هوای سردی از باز شدن در استفاده کرده بود و
خزیده بود تا گرمای لذت بخش بخاری را برایم کم
کند .دکمه اخر پالتویم را بستم و خودم را بیشتر بغل
کردم.

زیاد نگذشت که معراج با دو کاسه ی سفید پالستیکی
سوار ماشین شد .در سکوت مشغول خوردن آش
شدیم.
درجه بخاری را بیشتر کرد و پرسید:
 سردت نیست؟نچی گفتم و قاشقی دیگر از آش خوردم .نگاهم به
کاسه اش افتاد که خالی شده بود .خندیدم و گفتم:
 گشنت بودا.کاسه را روی صندلی عقب گذاشت و به طرفم
برگشت:
 تمومش کردم که خوب نگاهت کنم. مگه اولین بارته که داری منو می بینی؟[]00:33 11.06.21
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دکمه ی باالی پالتویش را باز کرد و کمی درجه
بخاری را کم کرد و دیدم که کمی پنجره را هم پایین
داد.
 قراره بیایم خواستگاری ...مامان اگر ببینه زل زدمبهت زنده م نمی ذاره.
از تصورش اول خندیدم و بعد پر از ترس شدم .اگر
می آمدند و می دیدند که من فقط منم و همین می شد
بهانه ای که ...آب دهانم را قورت دادم و چیزی
نگفتم.
 افرا؟مرا خوب می شناخت این مرد .ترس هایم را حتما از
چشم هایم خواند که گفت:
 مامانم تو رو خوب نمیشناسه افرا ...بذار بشناستت.بهش وقت بده؛ اگر بیشتر از من عاشقت نشه ،کمتر
از من هم نخواهد بود.

سر تکان دادم و برای عوض کردن بحث پرسیدم:
 می خواستیم ناهار بخوریم اما االن نه ...بریم یهذره توی جنگل بگردیم؟ بعدشم دریا ...بعدش ناهار؟
استارت زد و گفت:
 هر چی تو بگی.هنوز ساعت به یازده نرسیده بود که شانه به شانه
اما با کمی فاصله از هم راه می رفتیم .پستی و بلندی
های جنگل را معراج جلوتر می رفت و موقع عبور
من که می شد با فاصله دست هایش را از من نگه
می داشت تا اگر لیز خوردم بتواند مرا بگیرد و چقدر
دلم می خواست پایم برای یک لحظه پیچ بخورد.
 تا کجا می خوای بری افرا؟ایستادم و به سمتش برگشتم .دست در جیب پالتویش
فرو کرده بود.
 تا انتهاش!... -حتی منم تا آخر این جنگل نرفتم.

 خیلی بازیگوش بودی؟به خاطرات گذشته اش لبخند زد و گفت:
 من تمام شهر رو پیاده گز کردم و هر جایی یهچیزی پیدا کردم .عجیبه که اون سالها هیچ وقت
ندیدمت .بعدشم که رفتین و بعد من رفتم و سرنوشت
باالخره ما رو با هم آشنا کرد .همیشه مدیونشم.
 سرنوشت؟ بهش اعتقاد داری؟ افرا ما اهل یه شهر بودیم .ما خیلی دور از همزندگی نمی کردیم ولی از هم دور بودیم ،دور افتاده
بودیم .سرنوشت ما رو توی یه شهر دیگه با هم آشنا
کرد .فکر می کنی اینا همه اتفاقیه؟
شانه ای باال انداختم و برگشتم تا به درختان سر به
فلک کشیده و آسمانی که پیدا نبود نگاه کنم.
 شاید نباشه ...ولی به نظر من سرنوشت حس شوخطبعی عجیبی داره .می تونستیم خیلی زودتر با هم
آشنا بشیم ...خیلی زودتر از این.

 تقدیر گذاشت من توی زمان درست و جای درستتو رو ببینم؛ شاید دیر و زودتر شدنش باعث می شد
نشه...
لبخند کمرنگی زدم و گفتم:
 خوبه که به یه چیزی اعتقاد داشته باشی. تو نداری؟ من بیشتر از نصف عمرم رو جنگیدم که خودم روبه آدمایی ثابت کنم که منو نمی دیدن؛ وقتی که دیگه
دیر شده بود ،یاد گرفتم که فقط باید خودم رو به خودم
ثابت کنم .کاری رو ادامه دادم که مطمئن بودم تا آخر
عمرم ازش متنفر شدم؛ آدمی شدم که فکر می کردم
هرگز نخواهم شد .من به خودم اعتقاد دارم معراج...
رو به رویم ایستاد ،نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور.
گرمای لبخندش را حس کردم وقتی گفت:
 من به خدایی اعتقاد دارم که تو رو سر راه منگذاشت .من مطمئنم دست خدا توی کار بود وقتی
دیدمت و همون لحظه می دونستم که قراره باقی

عمرم رو با تو سپری کنم .هرچیزی هم که بگی از
این اعتقادم دست نمی کشم.
مکث کرد و ادامه داد:
 بریم به دریا هم سر بزنیم تا روح سرکشت آرومبشه و من بتونم باالخره بله رو ازت بگیرم؟
نگاهی شیطنت آمیز تحویلش دادم و گفتم:
 خیلی مونده تا بتونی منو رام کنی. من آدم صبوریم افرا. می دونم.[]00:33 11.06.21
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 اما یه روزی تو باورت می شه خیلی وقتها بیطاقتم اما تا اون روز برسه...
حرفش که بی ادامه ماند ،نگاهم را به زمین دوختم و
چیزی نگفتم .قدم زدن شانه به شانه معراج درست
وقتی نفسم لبریز از عطرش دوست داشتنی اش می
شد به قدری خواستنی بود که در ذهنم می چرخید ای
کاش این جنگل تمام هیچ وقت نشود .زمین و زمان
بچرخد ،همه کائنات دست به دست هم بدهند تا من
همیشه در کنار معراج راه بروم و پیر شوم .معراج به
تنه بریده شده درختی اشاره کرد و گفت:
 بشین یه نفس تازه کن.خودم را به تنه رساندم و به محض نشستن گفتم:
 چقدر دردش گرفته وقتی تیغ بی رحم اره برقی رویوجودش کشیده شده.
معراج به درخت دیگری تکیه زد:
 البد به محض لمس تیغه مرده ،شاید زیاد دردنکشیده.
دستی روی درخت کشیدم:

 یه جایی خوندم سن درخت ها از الیه های درونیچوب مشخص می شه .این یکی برای بریده شدن
خیلی جوون بوده .برای مردن خیلی زود بوده.
معراج به صورتم خیره شد و گفت:
 ولی کسی که بخواد شکار کنه به ماهیت شکارشفکر نمی کنه .شکارچی تیر رو می ندازه ،صیاد تور
پرت می کنه و اون کسی که این چوب رو بریده بی
تفاوت به زندگی این درخت؛ تیغ کشیده روش.
خودم را بغل کردم و گفتم:
 آدم ها همشون مثل همن! هیچ وقت حواسشوننیست به کی دارن چطوری آسیب می زنن .ما اشرف
مخلوقاتیم ولی خود ماها پایه و اساس خلقت رو زیر
سوال بردیم .وقتی یاد گرفتیم برای خودمون زندگی
کنیم و آسیب زدن به بقیه رو نادیده بگیریم.
معراج حرفی نزد .اما من چیزی را گفتم که به آن
باور داشتم .من به دست کسانی نابود شده بودم که
آسیب زدن به بقیه را گناه قلمداد نمی کردند .نفس
عمیقی کشیدم و بلند شدم:
 -بریم!

معراج در سکوت کنارم به راه افتاد .ناخواسته هوس
کردم از خاطرات مدرسه برایش بگویم و تا به خودم
بیایم خاطره لباس دوختن برای گروه نمایش را
تعریف کرده بودم .معراج که به سختی جلوی
خندیدنش را می گرفت گفت:
 تصور این افتضاح خودش شاهکاره!پشت چشمی نازک کردم:
 فکر کنم هنوز که هنوزه اسم من بیاد مدیرمدرسمون فکر کنه در همون حد بارمه .یه مشتری
خوب رو از دست دادم.
جنگل را دور زده و به ماشین رسیده بودیم .معراج
ریموت ماشین را زد و گفت:
 بشین.بعد از سوار شدن در حالیکه دستش را برای بستن
کمربند دراز کرده بود ادامه داد:
 به نظرم همون جسارت باعث شده اینی بشی کههستی .یعنی ترسو نبودی ،جسارت داشتی و سعی
کردی کار درست و حسابی تحویل بدی ولی خب این
وسط یه خرده دالیلی بوده که همه چی رو زیر و رو

کرده و یه شاهکار عجیب رو رقم زده .واقعا دلم می
خواست بودم و می دیدم.
کمربند را بستم و جواب دادم:
 شاید ،ولی خب خاطره ای شده که هیچ وقت از فکرکردن بهش خجالت نکشیدم.
معراج بی معطلی پرسید:
 چیزی هست که بابتش خجالت بکشی؟[]00:33 11.06.21
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نگاهم را به جاده دوختم ،بود! در زندگی من چیزهایی
وجود داشت که مرا شرمنده می کرد .چیزهایی که
باعث می شدند حتی با تصورشان عرق سردی روی

پیشانی ام بنشیند و حالم بد شود و از همه چیز بیزارم
کند .جواب معراج را ندادم.
با دیدن دریا خوشحال شدم .این گردش عجیب به جانم
نشسته بود ،آمده بودیم حرف بزنیم و فارغ از مشغله
کاری باشیم .یادمان برود حلقه ای که بخاطر دلمان
خریده بودیم را کف دستش گذاشتم و حاال می
خواستیم برای خواستگاری نقشه بکشیم .چه با خودم
فکر می کردم وقتی خواستم همه چیز را برای همیشه
تمام کنم؟ معراج مگر تمام شدنی بود؟
معراج از ماشین پیاده شد .با دیدن چرخی که کنار
دریا بستنی می فروخت به سمتش رفتم .دو بستنی
بزرگ سفارش دادم و معراج هزینه را حساب کرد.
سوز سردی در وجودم پیچید .معراج با دیدن لرز بدم
گفت:
 االن وسط سرما وقت بستنی خوردنه؟ سرما بخوریچه کارت کنم؟
شانه ای باال انداختم .افرایی که شیطنت دوست داشت
در وجودم قد علم کرد:
 -وقت بستنی توی سرماست .کنار دریا و ...

به سمتش چرخیدم ،به صورتش خیره شدم و کاغذ
بستنی را باز کردم:
 کنار تو!اولین گاز را به بستنی زدم و با یخ زدن دهانم تمام
وجودم یخ زد ،اما من دوستش داشتم ،این حس را
می خواستم .معراج بستنی اش را باز کرد و گفت:
 نوش جونت.نگاهم را از معراج گرفتم:
 امروز داری تالفی کل روز خواستگاری رو درمیاری؟
 برای چی؟گاز دیگری به بستنی زدم و جواب دادم:
 چون چشم ازم برنمی داری.لبخندی زد:
 بهت که گفتم آخر و عاقبت روز خواستگاری چیمی شه.

بستنی ام را تمام کردم و نگاهم روی معراج ثابت
ماند .فقط یک گاز کوچک زده بود و به نظر می رسید
سرما امانش را بریده باشد .مظلومانه نگاهش کردم:
بستنی رو نمیخوری؟لبخندی زورکی زد:
 بگم یخ زدم باورت می شه؟سری تکان دادم ،قدمی به جلو برداشتم و تا به
خودش بیاید بستنی را از دستش گرفتم:
 ولی من از سرما خوشم میاد.بی توقع به نگاه متحیرش گاز محکمی به بستنی زدم
و عجیب دلچسب بود! بی توجه به افرا گفتن های
متعجب معراج بستنی را تمام کردم .با قدم هایی
آهسته به سمت چرخ کنار دریا رفتم و از سطل زباله
اش استفاده کردم .دستمالی از کیفم در آوردم و روی
لبم کشیدم ،معراج که هنوز مات من بود زیر لب گفت:
 جدی جدی بستنی منم خوردی؟لبخندی زدم:
 نذار به گوش مامانت برسه ،اونوقت نمیادخواستگاری!

سری تکان داد و پرسید:
 بریم؟با شیطنت گفتم:
 من دوتا بستنی خوردم تو یخ کردی؟نگاهش برقی زد و گفت:
 تو خوردی من سیر شدم.لبخندی که رو لبم مهمان شده بود و قصد رفتن
نداشت را دوست داشتم .دوشادوش معراج به سمت
ماشین رفتم و گفتم:
 بی زحمت من رو برسون کارگاه .یه سر بزنم ببینمچیکار میکنن.
ماشین را روشن کرد و پرسید:
 می ترسی نباشی و خرابکاری کنن؟نگاهی به گوشی کردم و گفتم:
 نه ولی باالخره نمیتونم سر نزنم.معراج با لبخند گفت:
 الحق که کارفرما بودن بهت میاد.راه افتاد و ادامه داد:
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با تعجب نگاهش کردم ،دوباره چشمانش رنگ
شیطنت به خود گرفتند .در خلوتمان معراجی می شد
ورای آنچه بقیه می دیدند ،مردی که دوستش داشتم و
تمام مردانگی هایش باعث میشد با تمام وجود برایش
زنانگی هایم را خرج کنم .پایش را روی پدال گاز
فشرد:
 بهت گفتم حاج خانوم ببینه روز خواستگاری دارمبهت خیره نگاه می کنم سرم رو بیخ تا بیخ می بره؟

سری تکان دادم ،اولین خروجی را رد کرد و ادامه
داد:
 ولی امروز میخوام فقط نگات کنم .برای همین دلممیخواد لباس روز خواستگاری به سلیقه تو باشه!
هینی کشیدم ،به در پشت سرم تکیه زدم و کامال رخ
به رخ معراج نشستم:
 حالت خوبه؟ مردم این شهر ما رو می شناسن ،میخوای دست من رو بگیری و ببری تو فروشگاه؟
 آره ،مردم این شهر باید بفهمن دیگه من و تویینیست و ما شدیم.
 زود نیست؟سوالم لبریز از ترس هایی بود که در وجودم زبانه
می کشیدند .ترس هایی که درون گوشم زنگ می زدند
که زود است .اگر معراج بگوید ،اگر حسام بفهمد و
آن وقت چه می شود؟ سایه ترسناکی پشت سرم روی
صندلی عقب نشست .سایه منحوسی که می پرسید به
آینده کارت اطمینان داری یا نه؟
نمی دانستم ولی در وجودم چیزی از من می خواست
به معراج اعتماد کنم؛ مثل همیشه باورم شود او

صالح مرا می خواهد؛ حتی بیشتر از خانواده ای که
سالها با آن ها بودم و رهایم کرده بودند .او مرا
دوست داشت ،آینده و اعتبارم را محترم می شمرد؛
بیشتر از ماهانی که فقط صدای سکه و پول را می
شناخت.
مردی که کنارم نشسته بود از نسلی بود که دیگر
تکرار نمی شد؛ مردی که مردانگی هایش همتا
نداشت و من حتما برایش جان می دادم .با رسیدن
مقابل پاساژ ماشین را در نزدیک ترین جای پارک
ممکن نگه داشت .به آرامی پیاده شدم و خجالت زده
دستی روی شالم کشیدم .معراج کنارم ایستاد ،با
حضورش دلم قرص شد .وارد پاساژ شدیم و چشمم
محو کت و شلوارهایی شد که بی شک برازنده
معراجم بود.
قد بلند و اندام ورزیده اش در کت و شلوار نقاشی بی
بدیل خداوند می شد .لبخندی روی لبم نشست ،با
اشاره معراج به سمت اولین مغازه رفتیم .نگاهم بین
رگال ها چرخید ،دستی روی لباسها کشیدم .سالها
دوختن یادم داده بود جنس خوب و بد را بشناسم .با
نوازش پارچه با خیاطش حرف بزنم و بفهمم وقتی

دستش روی این لباس حرکت می کرده چقدر عاشق
دوختن بوده است.
باید می دوخت های دستی دور یقه را لمس می کردم
و به عشقی پی می بردم که زیر هر کوک نهفته بود؛
عشقی که یک لباس را خاص می کرد و من ستایشش
می کردم .نگاه معراج به رویم ثابت شده بود ،لبخند
دندان نمایی زدم:
 به نظرم مشکی سفید نپوش ،خیلی کلیشه ای شده!یک ابرویش باال رفت:
 واقعا؟شانه ای باال انداختم:
 شاید چون تن ماهان زیاد دیدم خوشم نمیاد.[]00:33 11.06.21
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سری تکان داد ،نگاهم روی یک کت و شلوار آبی
کاربنی ثابت شد .یقه انگلیسی که با زیبایی به دست
خیاط برش خورده و دوخته شده بود .از دور داد می
زد کار بازاری و دم دستی نیست ،سفارشی دوز و
منحصر به فرد بود .به سمتش رفتم و گفتم:
 این کت و شلوار با یه پیراهن سفید معرکه میشه!یکی از فروشنده ها خودش را به مارساند و گفت:
 کمکی از من بر میاد؟معراج لبخندی زد که دلم را زیر و رو کرد:
 مرسی اما من خودم اوستای کار رو آوردم کمک.به کت و شلواری که چشمم را گرفته بود اشاره
کردم:
 بی زحمت این رو با یه پیراهن سفید سایز ایشونبیارین!
مرد جوان لبخندی زد و در نهایت احترام در مورد
سایز با معراج مشغول حرف زدن شد .حس خوبی
داشتم ،سلیقه من در لباسش را می خواست .این همه

توجه چیزی بود که قلب هر زنی را به تصرف در می
آورد ،چیزی که حتما سالها بعد با تداعی خاطراتش
لبخند می زدم.
شاید روزی برای بچه هایمان از کارهای پدرشان
میگفتم و معراج را اذیت می کردم .شاید وقتی این
خاطره را تعریف می کردم پسرم توپش را بغل کرده
بود و دخترم با چشمانی که بی شک به من شباهت
داشت خودش را برای معراج لوس می کرد تا باز هم
ماجرای روز خواستگاری و ازدواج را برایشان
تعریف کنیم.
فروشنده معراج را سمت اتاق پرو هدایت کرد ،روی
پاف کنار فروشگاه نشستم و نگاهم را بین رگالها
چرخاندم .دورتادور فروشگاه را آینه کار کرده بودند،
طوری که چرخ می زدی و با دیدن خودت بیشتر
برای لباسی که به تن داشتی هیجان زده می شدی.
انعکاس خودت میان آینه ها باعث می شد دلت
بخواهد همان لباسی که تن زدی را ببری و آرزو می
کردی ای کاش خانه هم اینطور آینه کاری داشت.
دیدن تصاویر مدلهای مطرح که برندهای معروف را
به تن داشتند سرم را گرم کرده بود .با دیدن هر مدل

در ذهنم معراج را در همان قد و قامت با همان لباس
تصور می کردم و لبخندی مهمان صورتم می شد .به
محض باز شدن در و بیرون آمدن معراج نگاه
خریدارانه ام روی او نشست.
مقابلم ایستاد ،نمی توانستم نگاهم را از او بگیرم.
برازنده اش بود و من عاشق این مرد شده بودم .از
روی پاف بلند شدم و مقابل معراج چرخی زدم ،او
ایستاده بود و من همانند یک پروانه گرداگردش
حرکت می کردم .از هر نظر عالی شده بود .حتی نگاه
مشتاق فروشنده هم ذوق مرا تایید می کرد ،معراج
نگاهی به خودش درون آینه کرد و رو به فروشنده
گفت:
 بهت گفتم اوستاشو آوردم!نگاهی به کفش های مشکی رنگی کردم که عجیب به
لباسش می آمد .دوست داشتم ظرف اسپندی در دست
داشتم و مشت مشت اسپند دور سرش می چرخاندم و
درون ذغال هایی میریختم که قرار بود چشم هرکس
که توان دیدن خوشبختی ام را ندارد به آتش بکشد.
معراج نگاهی به من کرد و پرسید:
 -تایید میدین سرکار خانم؟

لبخندی زدم و معراج برای تعویض لباس به اتاق پرو
رفت .فروشنده با خوشرویی به سمتم آمد:
 سلیقه خوبی دارین.زبان می ریخت یا من حس می کردم ترفند حسام را
به کار می برد بلکه باب آشنایی را باز کند؟ قدمی به
عقب برداشتم و نگاهم را به سمت دیگر فروشگاه
دوختم ،من آمده بودم برای مرد زندگی ام خرید کنم و
قصد نداشتم بگذارم مرد دیگری در سرش رویایی
بپروراند .معراج وقتی از اتاق بیرون زد کارتش را به
سمت فروشنده گرفت و رو به من گفت:
 تو خرید نداری؟نگاهش کردم ،یعنی قرار بود لباسی که میخواستم با
آن مقابل خانواده اش بایستم را با هم انتخاب کنیم؟
ذوق کردم ،هیجانی که وجودم را قلقلک می داد این
خرید کردن را تا خود روز خواستگار کش بدهم .حتی
دلم می خواست خانه ای را که قرار بود با معراج در
آن زندگی کنم را همین االن بخرم و سرم با انتخاب
بهترین لوازم گرم شود.
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نگاهش کردم ،یعنی قرار بود لباسی که میخواستم با
آن مقابل خانواده اش بایستم را با هم انتخاب کنیم؟
ذوق کردم ،هیجانی که وجودم را قلقلک می داد این
خرید کردن را تا خود روز خواستگار کش بدهم .حتی
دلم می خواست خانه ای را که قرار بود با معراج در
آن زندگی کنم را همین االن بخرم و سرم با انتخاب
بهترین لوازم گرم شود.
میدانستم طبقه دوم همین پاساژ پر بود از لباس های
مجلسی زنانه و من هیچ وقت عالقه ای به خرید از
میان پارچه های رنگارنگشان نداشتم؛ هیچ وقت
نیازی به آن ها حس نکرده بودم .هر چه میخواستم
خودم می توانستم پاروه اش را زیر چرخ ببرم و هر

جور دلم می خواست کوک بزنم و طرح بدهم .این بار
هم همین فکر را داشتم و اما معراج گویا چیز دیگری
پشت پیشانی می پروراند.
تصمیم گرفتم به مناسبت ورود رسمی معراج به
زندگی ام به خودم کادویی بدهم؛ تصمیم گرفتم خودم
را شگفت زده کنم و وقتی وارد طبقه دوم شدیم چشم
هایم از برق لباس ها پر شد .ناخودآگاه پر از ایده
شدم برای آینده و طراحی لباس هایی که قرار بود
بعدا خودم زیر چرخ ببرم یا طراحی کنم برای بقیه ی
خیاط ها.
چرخیدم تا از بین لباس های مجلسی عروسی و
نامزدی ،لباسی مناسب رویارویی با خانواده ی معراج
پیدا کنم.
همانطور که میدانستم چه چیزهایی برای معراج مهم
است؛ مطمئن بودم مادرش چه خط قرمزهایی دارد.
رو به روی ویترینی ایستادم و پارچه ها و مدل
هایشان را از نظر گذراندم .حضور پررنگ معراج را

کنارم حس میکردم و نگاه سنگین چند نفری را که با
من خوب آشنا بودند هم می دیدم.
لباسم نباید خیلی سنگین و زنانه می بود و نه حتی
خیلی دخترانه؛ تونیک آبی آسمانی نظرم را جلب کرد
با یقه ب ب و در خیالم آن را با شلواری سفیدرنگ
ست کردم و روسری ای سفید با طرح های آبی که
قرار بود تمام موهایم را بپوشاند؛ شاید هم کمی را.
نگاهی به معراج کردم و با اشاره سر گفتم:
 اون چطوره؟لبخند زد و گفت:
 رنگش عالیه .پروش کن ببین چطور میشه.جلوی در مغازه ایستاد و دست چپش را به گونه ای
گرفت که انگار مرا دعوت می کرد به حرکت .کیف
دستی ام را محکم تر گرفتم و جلوتر از معراج وارد
شدم.
فروشنده را دورادور می شناختم .از آن هایی بود که
به وارد کردن لباس های خارجی افتخار میکرد اما

من از آن لباس خوشم آمده بود .فروشنده هم مرا می
شناخت؛ این را از نگاه پر از لبخندش فهمیدم.
سالمی آرام کردم و سعی کردم با نگاه دنبال لباسی که
پسندیده بودم از میان رگال های پر از پارچه های
رنگارنگ کنم.
 سالم خانم پاکزاد ...صفا آوردین.نمیدانستم لحن جمله اش را چطور تعبیر کنم؛
نفهمیدم پر از کنایه بود یا واقعا داشت از حضورم در
مغازه ی درندشتش اظهار خرسندی میکرد .لبخندی
زدم و گفتم:
 اون تونیك آبی پشت ویترین رو می خواستم...نگاهی كوتاه به من و معراج انداخت و توجهش را به
من معطوف كرد .برای لحظه ای كوتاه دلم خواست
دست معراج دستم را احاطه كند تا چشم فروشنده میخ
شود روی دست هایمان؛ نه روی چهره ی معراج.
انگشت هایم را كه به جای دیگری تعلق داشت؛ دور
بند كیفم محكم كردم و ادامه دادم:

 الرجش...نیم نگاهی به معراج كردم و فروشنده كه رفت تا
لباس را كه گویا همان یك دانه مانده بود تا سهم من
شود از ویترین بیرون بیاورد .برگشتم و آرام زیر لب
گفتم:
 خیلی قشنگه ولی خارجیه.معراج هم به همان آرامی زیر لب جواب داد:
 فكرشو نكن .هر چی می پسندی رو بردار.[]00:34 11.06.21
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به طرفش برگشتم و با شك گفتم:

 اینایی كه می خوام بخرم رو خودم می خرما.اخمی تحویلم داد و چشم هایش را از من دریغ كرد.
كمی به طرفم خم شد و گفت:
 بار آخرت باشه وقتی با من میای بیرون می خوایدست توی جیبت كنی.
جایی در انتهای قلبم قندی آب شد و لبخندی پر شد و
شیرینی تمام وجودم را گرفت .عقلم برای خودش می
خواست حكم بدهد و بگوید این همه كار پس چرا به
كارم نمی آید؛ می خواست تمام استقاللم را به رخم
بكشد و دلم ،با تمام این منطق هایی كه از عقلم می
شنید؛ ساز می زد و می خواند از ذوقی كه تمامش را
در بر گرفته بود.
با تمام وجودم سعی كردم از جمع شدن عضالت
صورتم كه می خواست لبخندی شكل بدهد جلوگیری
كنم اما نشد .دست دراز كردم تا حریر آبی رنگ را
لمس كنم .حریرش در خیالم به زیبایی روی بدنم
نشسته بود .پارچه را روی دستم انداختم و گفتم:

 یه شلوار دم¬پای سفید سایز سی و شش هم میخواستم.
فروشنده لحظه ای كوتاه مات نگاهم كرد .می دیدم كه
در نگاهش داشت از من می خواست همه درخواست
هایم را یك جا تحویلش بدم اما من این لحظه ی
شیرین را می خواستم تا قیامت طول بدهم و فروشنده
بیچاره از قضای اتفاق میان من و معراج گیر افتاده
بود.
 داری انتقام می گیری؟سعی كردم معصومانه ترین نگاهم را تحویل معراج
بدهم كه صبر كرده بود تا فروشنده برود تا سوالش را
به زبان بیاورد.
 نه به خدا...خندید و گفت:
 منم باور كردم. قرار نشد هنوز زندگی شروع نشده بخوای منو زیرسوال ببریا .گفته باشم .من یه شخصیت مستقل و
واقع گرا و بسیار راستگو هستم.

بعد از مكثی كه زیاد كوتاه نبود پرسید:
 امروز صبحانه جدیدی خوردی؟رد نگاهم دنبال فروشنده گشت كه رفته بود سمت
قفسه شلوارها و ما هنوز كنار لباس ها مانده بودیم.
 چطور؟ كال یه جور دیگه شدی. بد شدم؟ تو هیچ وقت بد نمی شی.شلوار را باالخره از فروشنده گرفتم و همانطور كه به
سمت اتاق های پرو قدم برمی داشتم به سمت معراج
برگشتم و گفتم:
 روسری رو برام انتخاب كن.می دانستم قرار نیست لباس را در تنم ببیند؛ حتی
قرار نبود پیشنهادش را بدهم .تا وقتی در سفید رنگ
اتاق پرو را بستم هم نگاهش همراهم بود .حدسم
درست بود .هماهنگی بین رنگ آبی و سفید چشمم را

گرفته بود و حریر به زیبایی روی تنم نشسته بود.
دستی روی پارچه كشیدم و برای بار آخر به خودم در
آینه نگاه كردم .لبخند كمرنگی روی لب هایم نشست.
رویایمان داشت واقعی می شد و به همان اندزاه كه
لبخند روی لب روی لب هایم می آورد برایم ترسناك
هم بود .منی كه خیلی زود از دنیای نوجوانی كنده
شدم؛ خوب می دانستم كه ازدواج چیزی فراتر از این
حرف هاست و می دانستم بدون كمك؛ خیلی زود جا
می زدم .باید با روانشناسم كه مدت ها بود با او
حرف نزده بودم تماس می گرفتم .خیلی چیزها بود كه
باید برایش می گفتم و صرفا ً مشغله بهانه ام شده بود
برای فرار .می دانستم هنوز كامال درمان نشده بودم و
حاال معراج هم اضافه شده بود.
معراج موج شیرینی بود كه ذهن مغشوش و خاكستر
شده مرا رنگی دوباره بخشید .می دانستم به
حضورش نیاز دارم حتی وقتی تصمیم گرفتم او را،
هرچند ناجوانمردانه ،از زندگی ام بیرون بیندازم.

معراج نرفت و من حاال می بایست با بزرگترین
هیوالی زندگیم دست و پنجه نرم می كردم.
تقه ای كه به در خورد مرا به خود آورد و بعد صدای
بم مردانه معراج به گوشم رسید:
 پسندیدی؟الی در را باز كردم اما دست معراج را دیدم كه از باز
شدن كامل در جلوگیری كرد .لبخند زدم و گفتم:
 آره قشنگه...روسری سفید پر از طرح های آبی رنگ را از همان
پشت در تحویلم داد و گفت:
 ببین دوستش داری؟هر چه او قرار بود برایم بخرد دوست می داشتم .هم
خودش و هم من ،روزی كه رفتیم تا انگشتری برای
هم بخریم ،این را فهمیدیم .من هم فهمیدم آن حلقه را
به جانش بسته بود و حتی وقتی نمی توانست به
انگشتش بیندازد؛ حتما با خودش همراه داشت.

روسری را از دستش كشیدم و روی موهای شانه
نخورده ام انداختم .طره ای مو را با دست از زیر
ابریشم روسری بیرون كشیدم و به صورتم نگاه كردم
كه پارچه سفید رنگ جلوه اش را بیشتر كرده بود.
چهره ای معمولی داشتم و همیشه برایم سوال بود كه
چه چیزی بار اول معراج را به من جذب كرد .خیلی
چیزها را رویم نمی شد به زبان بیاورم و این هم
چیزی بود كه تمام اعتماد به نفسم را به مبارزه می
طلبید.
چشم از آیینه برداشتم .لباس های قبلی ام را به تن
كردم و در را باز كردم تا با معراج چشم در چشم
شوم .فقط برای یك لحظه این ارتباط چشمی ادامه
داشت و بعد این معراج بود كه سرش را پایین
انداخت .حتی نیاز نشد به صندوق برویم .همه را
پرداخت كرده بود و حتی جعبه ای را هم دیدم كه
سعی داشت از من پنهان كند .این ها را كادو نمی
دانست كه برایم چیزی جدا هم خریده بود؟
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روزمان به چشم به هم زدنی شب شد .دریا و جنگل و
کوه و دشت را زیر پا گذاشته بودیم و شامی را در
رستورانی با ویویی از دریا خورده بودیم .بعد از
خرید انگار زندگی ام را روی دور تند گذاشته باشند،
فقط پلک زدم و دیدم که معراج از من خواست برای
جفتمان غذایی انتخاب کنم و من ناخودآگاه دست
گذاشتم روی گرانترین غذاها و لبخند به لبش آوردم.
بعد از مدت ها استراحتی به خودم داده بودم و وقتی
شب به انتها رسید و معراج جلوی در خانه ترمز زد،
برای لحظه ای برگشتم و نگاهش کردم و خواستم میل
قلبی ام را به زبان بیاورم که با دیدن چشم مهربانش
همه چیز به ذهنم هجوم آورد .دیگر نمی دانستم از

میان آن همه حس ،کدام را حرف کنم و به گوشش
برسانم.
 خوش گذشت؟ کاش هر روزمون همینطوری می گذشت. تو فقط اراده کن.لبخند زدم:
 من باید یه کار خیلی مثبت بکنم وگرنه به پوچی میرسم.
 می دونم.دست بردم تا دستگیره را به سمت خودم بکشم که
صدایم زد .به طرفش برگشتم و گفتم:
 جانم؟چشم های تیره اش انگار داشت روحم را جست و جو
می کرد .طاقت نیاوردم و چشم هایم را به پشت سرش
دوختم .به شیشه هایی که آسمان شب را قاب گرفته
بودند و چشم های سیاهش ،حاال تمام آسمان من
بودند.
 -بهم قول بده.

 چه قولی؟ که فقط برای منی.لب زدم:
 فقط برای توام.طوطی وار نبود .از اعماق قلبم به جمله ام اعتقاد
داشتم و من به چیزهای زیادی معتقد نبودم اما مطمئن
بودم معراج مرا به زمین نخواهد زد .چه چیز دیگری
نیاز بود که من را مجاب کند تا آخر کنار این مرد
نباشم؟
در ماشین و در خانه را که پشت سرم بستم ،آرزو
کردم کاش روزمان شب نمی شد اما من باز تنها بودم
و این خانه که حاال انبوهی از کارتن ها روی زمینش
جا خوش کرده بودند و من جز وسایل خودم چیز
دیگری به خانه ی جدید نمی بردم.
موبایلم که زنگ خورد ،نگاهی به صفحه ی روشن
شده اش انداختم و جواب دادم:
 سالم شایسته. سالم عروس خانم.دهانم باز ماند:

 چی؟ فکر کردی خبرا بهم نرسیده؟ مرغای همسایه بهسرعت بی بی سی خبر رسوندن که دختر جذاب شهر
کوچیکمون با آقای محتشم عزیز و دوست داشتنی که
انقدر همه بهش ارادت دارن؛ رفتن ددر.
هشدار در صدایم موج می زد:
 شایسته! انکارش نکن که فایده نداره .مامان من خودشدستش با همون مرغای نامبرده توی یه کاسه س.
زود بریز بیرون ببینم داستان چیه.
 شایسته االن نصف شبه. چه بهتر .اصال این داستانای پنیری رو باید بذاریآخر شب گوش بدی جون بگیری.
 آقای محتشم و...باز وسط حرفم پرید:
 یه جوری هم آقای محتشم می بندی به ریشش کهیکی ندونه فکر می کنه تو نبودی که از در اون خونه
ی پرماجرا بیرون اومد و چسان فسان کرده در جلو
رو باز کرد و اوالال...

 دیگه داری زیاده روی می کنی شایسته. دلت میاد افرا؟ من که انقدر خوبم ...و دارم ازفضولی می ترکم ...بگو دیگه.
آب دهانم را قورت دادم .قرار نبود دیگر این رابطه
رازی سر به مهر باشد .حاال که پدر و مادرش را
راضی کرده بود ،چه فرقی داشت شایسته بفهمد و آن
به قول خودش ،مرغ ها بفهمند تا کم کم همه چیز به
روال عادی برگردد؟ من که می خواستم بروم...
دانستن و ندانستنشان چه فرقی می کرد؟
 معراج ازم خواستگاری کرده.لحظه ای سکوت و بعد جیغ شایسته گوشم را پر کرد،
گوشی را از سرم دور کردم تا تیزی صدایش کمتر در
سرم فرو برود:
 می دونستـــم ...افــــرا. خودتو کنترل کن شایسته .همسایه هات گناهینکردن که.
 من نگاه عاشقانه رو خوب می شناسم .می دونستماین معراج خان الکی خودشو بهت نزدیک نکرده.
هشدار دادم:
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 داستان نیست ،شما تو خفا یه رمان نوشتی االن میدی ما بخونیم!
لبخندی روی لبم نشست ،داستان عشق من و معراج
در ذهن شایسته یک رمان عاشقانه بود .دوست داشتم
تا خود صبح شایسته بگوید و گوش کنم .صورت
معراج وقتی با کت و شلوار مقابلم چرخ می زد از
تصوراتم دور نمی شد؛ جایی که دیگر هیچ اتفاق

زشتی نبود و می خواستم تمام عمرم را با معراج
مانند امروز بگذرانم .با صدای شایسته به خودم
آمدم:
 باز سوار قالیچه پرنده شدی داری حوالی خونهآقای محتشم دور دور میکنی؟
پس باز هم به قول شایسته سوار قالیچه پرنده شده و
به اوج زیبایی ها پرواز کرده بودم .نگاهمم را در
خانه چرخاندم و گفتم:
 شایسته قصه های نون و پنیری رو گرفتی ،میذاریبرم؟
 نوچ!لبخندی زدم و مشغول در آوردن لباسم شدم .گوشی
را بین شانه و گوشم گذاشتم و گفتم:
 تو شوهر نداری؟ اون شوهر تو آب و دون نمیخواد؟
قهقهه بلندی زد:
 وا مگه حامی خروسه بهش آب و دون بدم؟ چیزاییکه اون می خواد به وقتش نصیبش می شه .ان شاء
هللا به زودی دست خودت میاد تو کار!

گونه هایم گل انداختند و سریع جواب دادم:
 برو شایسته ،آخر شبی مغزت تاب برداشته.تماس را قطع کردم و روی مبل نشستم .دروغ نبود؛
حرفهای شایسته کمی قلقلکم داده بودند .شایسته
خیلی راحت نشانم داده بود دورنمای این رابطه چقدر
زیباست .باورم شد که کنار معراج چقدر خوب به نظر
می رسم .آینده جلوی چشم هایم داشت خودش را به
رخ می کشید.
کنار تخت ایستادم و مشتم را فشردم .هنوز جای کار
داشتم .در خانه معراج نمی توانستم روی کاناپه
بخوابم .فکر به خانه ای که برای من و معراج بود
لبخندم را عمیق تر کرد .چیزی در وجودم به راه
افتاده بود؛ مانند یک انقالب بود ،عقل و دلم با هم
همسو شده بودند و مرا به سمتی که می خواستم
هدایت می کردند.
من از راه دوری تا اینجا دویده بودم؛ من از افرای
شانزده ساله که به هر چیزی چنگ می زد تا خودش
را به همه ثابت کند به منی رسیده بودم که سال ها
بود خودم را به خودم ثابت کرده بودم .منی که
باالخره خودم را قانع کردم این تخت نبود که مرا از

زندگی جدا کرد .حسام بود و حسام دیگر نباید می
بود .فقط من بودم .خیلی زود چشم هایم سنگین شد،
خواب شیرینی مرا از دنیای واقعی دور کرد.
وقتی چشم باز کردم ،برخالف همیشه حال خوبی
داشتم .هنوز خیلی از صبح نگذشته بود ،با خوشحالی
برای خودم صبحانه درست کردم .میز را به بهترین
شکل آراستم و در خیالم گذشت به زودی هر روز
قرار است برای کسی که در کنارش شاد می شوم
صبحانه درست کنم.
از خواب بیدارش کنم و او از سلیقه من بگوید .عطر
نان تازه خانه را پر کند ،صدای خنده هایمان گوش
فلک را کر کند و شاید رسم بگذاریم هرکس چیزی
بپوشد که دیگری برایش خریده است .کمدهایمان
مملو از لباسهایی شود که سلیقه هرکس برای
جانانش است .برای سرکار رفتن حاضر شود و من
برای مردی که دوستش دارم صدقه کنار بگذارم مبادا
حسودان چشممان کنند.
تکه ای از نان روی میز کندم و به دهان گذاشتم.
تصورات شیرینی در پس ذهنم شکل گرفته بودند،
چای ریختم و پشت میز نشستم .به صندلی مقابلم

چشم دوختم ،به زودی هیبت مردانه معراج صندلی رو
به روی مرا پر می کرد .برایش لقمه می گرفتم،
لبخندی زدم؛ به قول شایسته زیادی پنیری شده بودم.
به محض تمام شدن صبحانه از خانه بیرون زدم ،باید
به کارگاه می رفتم .جلوی در خانه دربستی گرفتم و
خودم را به کارگاه رساندم .بچه ها تازه رسیده بودند
و به قول خودشان هنوز لود نشده بودند .به اتاقم
رفتم و با دیدن پاکت روی میز چشم هایم گرد شد.
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مهر سبز گوشه سمت چپ نشان از اداره دارایی می
داد .نفسم را محکم بیرون دادم و از سر درد این
دردسر جدید ،کیفم را بی توجه روی میز پرت کردم.
بعد از باز کردن نامه اخم هایم در هم رفت .دیدن برگ
تشخیص اداره مالیات صبحم را بهم ریخت.
رقمی که به عنوان در آمد واقعی من ذکر کرده بودند
خیلی بیشتر از واقعیت ماجرا بود .طبق قانون باید با
توجه به حمایت هایم از امورات خیریه مبلغ قابل
توجهی معافیت می گرفتم ولی انگار ممیز این
موضوع را به کل فراموش کرده بود.
کالفه نامه را روی میز پرت کردم ،به نظرم کسی که
این برگه را صادر کرده بود هیچ وقت نگاهش به
اظهارنامه مالیاتی ام نخورده بود .نگاهی به تاریخ
برگه کردم ،با توجه به زمان صدور مهلت زیادی
برای اعتراض نداشتم .چرا این نامه با این وقفه
زمانی به دستم رسیده بود؟ از روی صندلی بلند شدم
و نامه را درون کیفم انداختم .از دفترم بیرون زدم و
به سلما گفتم:
 میرم بیرون ،یه مشکل با دارایی داریم .زود برمیگردم.

سلما چشمی گفت .ادامه دادم:
 مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن.سری تکان داد و من از کارگاه بیرون زدم .سوار
تاکسی شدم و نشانی دفتر معراج را دادم .باید او را
هم در جریان قرار می دادم و شاید این گونه می
توانستم بفهمم چرا نامه با تاخیر به دستم رسیده
است .با رسیدن جلوی دفتر معراج از تاکسی پیاده
شدم .دستی به شالم کشیدم و وارد ساختمان شدم.
منشی اش با دیدنم سالم گرمی کرد .جوابش را با
لبخندی دادم و پرسیدم:
 می تونم آقای محتشم رو ببینم؟بله البته ،بفرمایید!به سمت اتاقش رفتم ،تقه ای به در زدم و با شنیدن
صدایش وارد شدم .با دیدنم از جا برخاست و گفت:
 به به ،افرا خانوم!لبخندی زدم ،دیدن صورت بشاشش باعث شد برای
لحظه ای فراموش کنم چرا عصبانی هستم .دستم که
پارچه کیفم را لمس کرد ،دردسر جدید خودش را به
یادم آورد .قدمی به طرفش برداشتم و گفتم:

 به مشکل خوردم!نگرانی در چشم هایش جوشید ،به صورتم خیره شد
و سریع گفت:
 چی شده افرا؟ ماهان....؟میان حرفش پریدم:
 نه!تا بخواهد سوال دیگری بپرسد برگه مالیات را به
دستش دادم:
 نمی دونم با این چیکار کنم .ممیز یه رقمی برامبریده که هیچ رقمه تو مخیله من نمی گنجه!
معراج نگاهی به برگه کرد و پرسید:
 تو که اظهارنامه دادی ،درسته؟سری به نشانه تایید تکان دادم و ادامه داد:
 بشین لطفا!روی صندلی مقابلش نشستم ،معراج درخواست چای
کرد و گفت:
 االن ته و توی این ماجرا رو در میارم.کالفه میان حرفش پریدم:

 نمیخوام برات مشکل ساز بشه.نگاهی کرد که سکوت را ترجیح دادم .درست مانند
همان نگاهی که با جمله مختص به خودش کاملش
کرده بود «بار آخرت باشه وقتی با من میای بیرون
می خوای دست توی جیبت كنی ».االن هم می
خواست به روش خودش مشکلم را حل کند .با نگاه
مردانه اش نشانم داد تا وقتی هست باید زن باشم و
بگذارم او مرا حمایت کند.
حتما ً مهلت می دادم زن و مردی در زندگیمان با هم
جدا نشود .من خودم را آدمی مستقل می دانستم اما
گوشه ای از دلم گرم می شد وقتی می دیدم کسی می
خواهد در این راه تنها نباشم .دردسرش شاید بیشتر
نبود اگر خودم می رفتم دنبال سرممیز و باالخره
حلش می کردم .اما همین که حسی به او می دادم که
می تواند کمکم کند ،به خودم هم احساس سرزندگی
می داد.
در باز شد و دو لیوان چای روی میز جا گیر شد.
بوی عطر گل سرخی که روی لیوان ها می رقصید
مشامم را پر کرد .معراج شماره ای گرفت و مشغول
حرف زدن شد .جذابیت وصف ناپذیری داشت وقتی از

میزان نفوذش برای من استفاده می کرد .برای منی
که همیشه خودم بودم و حاال کسی بود که می خواست
این من را ما کند .وقتی تماسش را قطع کرد گفت:
 این با من! درستش می کنم .با سر ممیز حرف زدم،این رقم باید بررسی بشه و خودم ترتیب اعتراض رو
م یدم.
با لحن آرامی گفتم:
 ولی زیاد وقت ندارم معراج ،دیدی که نامه دیر بهدستم رسیده!
لبخندی زد که تمام وسعتش معنای اعتماد و امید می
داد:
 خیالت راحت.لبخندی زدم ،دست دراز کردم و یک لیوان را
برداشتم .عطر گل سرخ رقصان مدهوشم کرد و نگاهم
را به خودش دوخت .با صدای زنگ گوشی لیوان را
روی میز گذاشتمو شماره را نمی شناختم .تماسش را
جواب دادم:
 -بله؟
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 سالم خانوم پاکزاد ،از سمساری زنگ می زنم.کمی طول کشید تا برایم تداعی شود ماجرا چیست.
دهان باز کردم:
 بله بله! بفرمایید. وقت دارین لیست رو بخونم؟ لیست رو نمیخواد ،قیمت نهایی رو بگین.با شنیدن مبلغ ،معترض گفتم:

 این مدل خریدن یعنی رسما بی ارزش کردن اونلوازم .به جای فروختن بدم خیریه بیشتر ارزش دارن.
معراج با نگاهی پر از سوال به صورتم خیره ماند.
چشم هایم را از چهره اش گرفتم و با لحنی قاطعانه
گفتم:
 بی زحمت لیست رو برام بفرستید ببینم چطوریقیمت گذاشتین.
تماس قطع شد و معراج پرسید:
 موضوع چیه افرا؟همین که خواستم جوابش را بدهم صدای پیام گوشی
بلند شد .عکسی که ارسال شده بود را باز کردم و با
دیدن قیمت ها چشم هایم گرد شدند .گوشی را روی
میز گذاشتم و مکث کردم .معراج با مکثی که انگار از
من اجازه بخواهد برای برداشتن گوشی ،دست برد و
با دیدن عکس باز شده پرسید:
 این چیه افرا؟پوفی کشیدم:
 سمسار آورده بودم لوازم خونه رو بخره .این قیمترو داده!

اخم هایش در هم رفتند:
 لوازم خونه رو میخوای بفروشی؟ آره ،خیلی وسیله توشه .نمیتونم یه خونه با ایناندازه اجاره کنم که همه رو بار کنم ببرم .دلیلی هم
برای نگه داشتنشون ندارم.
معراج با کلماتی که سعی میکرد شمرده بیان کند
پرسید:
 منظورت از اینکه یه خونه با این اندازه اجاره کنمچیه؟
 میخوام اثاث کشی کنم.از جا بلند شد:
 برای چی میخوای اثاث کشی کنی؟با شک نگاهش کردم .متوجه نمی شد؟ منظورم را به
زبان آوردم:
 برای اینکه دلم می خواد توی خونه خودم بیاینخواستگاری.
صورتش به سرخی زد و گفت:

 اون خونه مگه مال تو نیست که می خوای عوضشکنی؟
از جا بلند شدم و به صورتش خیره ماندم:
 اگر خاطرت نیست برات یادآوری کنم .اونجا خونهتوئه ،تو خریدیش .بدون هماهنگی با من .حاال هم
همین من می خوام وقتی قراره من رو خواستگاری
کنن توی خونه خودم باشه .نمیخوام بشم لقلقه دهن
بقیه که معراج برای افرا خونه خریده و...
 افرا باورت نمیشه تو شریک زندگی منی؟ خونه منو تو از کجا در اومد؟ کی این خونه ها جدا شدن؟
 از وقتی که ماهان با طعنه گفت دوست پسرتمیخواد خونه رو بخره.
معراج بی معطلی گفت:
 تو واسه حرف مردم زندگی می کنی یا داداشت؟تویی که می گی من رو از خودم خواستگاری کنید
نگرانیت اینه که داداشت که قابل نمیدونی تو
خواستگاری باشه چی میگه؟

 قابل نمیدونم ولی نمی تونم منکر وجودش بشم.نمی تونم بگم دهنت رو ببند و حرف نزن .میتونم؟
تازه به فرض اونم نادیده بگیرم ولی خودم چی؟ خودم
که میدونم زیر پرچم تو دارم زندگی می کنم .معراج
من یک دهه گذشته رو یاد گرفتم همیشه بارم روی
دوش خودم باشه .اولین انتظاری که ازت دارم اینه
که برام حداقل شعور رو قائل بشی و بهم بفهمونی
چطور میتونم توی خونه تو پذیرای کسایی باشم که
می خوان من رو از من برای تو خواستگاری کنن؟
 من خونه رو نخریدم که ازش فرار کنی؛ خریدم کهنری که نخوای دوره بیفتی و هر کس و ناکسی بیاد
روی وسایلی که دست تو بهشون خورده قیمت بذاره.
می خواستم ناموس من جاش امن باشه خیالش راحت
باشه.
 نیست معراج ،این خیال ناراحته .وقتی فکر میکنم بااین کار میذارم تخم لق دهن مردم بشم ناراحتم.
 نباش افرا ،من... من و تو هنوز زیر یه سقف نرفتیم .من هنوزم افراپاکزادم؛ فامیلی تو ته اسمم نچسبیده و ازت خواهش
می کنم موجودیت من رو زیر سوال نبر .تا االن خودم

تونستم بین این همه گرگ سری توی سرا دربیارم؛
این که قراره شوهرم بشی دلیل بر این نیست که
بخوای همه کارهامو برام انجام بدی .من از اون
خونه می رم ،چه منو بخوای چه نخوای.
منتظر حرفی نماندم و بیرون زدم .معراج می خواست
حمایتم کند و این را می فهمیدم .می دیدم که پشت
تصمیماتش قصد بدی وجود نداشت اما داشت از خط
قرمزهایم رد می شد .دیوارهای بلندی که من ساخته
بودم قرار نبود به این راحتی خراب شوند صرفا ً چون
این مرد دوست داشتنی بود .خط هایی که لحظه به
لحظه پر رنگ تر می شدند.
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صدای ماهان در گوشم زنگ می زد و واژه دوست
پسر را اصال برازنده معراجی نمی دانستم که می
شناختم .معراج مردی دم دستی مثل ماهان نبود،
ماهانی که هر شبش با یک زن صبح می شد؛ اویی
که زن ها را وسیله می دانست و همان زنها او را
عابربانک سیار!
خودم را به کارگاه رساندم ،کالفه پشت میز نشستم و
گوش سپردم به همهمه درون سالن .صداهایی که
جریان وسیعی از زندگی را در خودش داشت،
صداهایی که نشان می داد اینجا برای زنانی است که
فارغ از زنانگی هایشان؛ مردانه برای زندگی تالش
کنند.
وقت ناهار بی میل بودم ،سرم را روی میز گذاشتم و
به سری که سنگینی می کرد اجازه دادم فارغ شود از
فکرهایی که دوستشان نداشتم ،از دغدغه هایی که
ترسناک بودند و از حالی که پریشانم کرده بود.
فکرش را نمی کردم معراجی که مرا می ستود مرا
بابت فکرهایم برنجاند .مگر من همان افرایی نبودم

که از نظر او قابل ستایش بودم؟ افرایی که روی
پاهای خودم ایستاده بودم و حاال معراج می خواست
من با پاهای او راه بروم؟ در خانه ای بمانم که متعلق
به او بود؟ زیر بیرق او بمانم و ماهان با پوزخند
بارها و بارها بگوید که دوست پسرت فالن کرده؟ نه!
من اهلش نبودم.
سرم را از روی میز بلند کردم ،تقریبا آخر ساعت
کاری بود .به سلما خسته نباشید گفتم و از دفتر
بیرون زدم .با دیدن ماشین معراج که درست مقابل
کارگاه پارک شده بود تعجب کردم .دیدن اویی که به
ماشین تکیه زده بود عجیب نبود اما توقعش را
نداشتم وقتی بحث کرده ایم بیاید.
با صدای آرامی سالم کردم و او سالمم را علیک گفت.
در صندلی جلو را باز کرد و سوار شدم .وقتی کنارم
نشست بی هیچ حرفی ماشین را به حرکت در آورد و
کمی بعد گفت:
 میخوای اثاث کشی کنی؟سری تکان دادم و ادامه داد:
 باشه .می خوای توی اون خونه برای خواستگارینیایم .می خوای بری یه جای دیگه و چوب حراج

بزنی به لوازمت ،اینم باشه .مال و اموال خودته و
خودت صاحب اختیاری .ولی این سمساری که تو
آوردی بز خره .خودم یکی رو میارم به قیمت خوب
لوازم رو بخره .سپردم برات یه خونه درخور پیدا کنن
و وقتی پسند کردی قرارداد اجاره بنویسی .ولی چرا
اجاره؟
 نمیخوام وقتی قراره بریم از اینجا خونه بخرم کههیچ تعلق خاطری نمونه برای من.
معراج ساکت شد .من هم سکوت کردم ،باز هم معراج
می خواست کارهایم را به دوش بکشد .نمی خواستم
اما نمی توانستم مخالفت کنم .نمی شد بیشتر از این
غرور مردانه اش را زیر سوال ببرم .نمی توانستم
بگویم خودت را کنار بکش .نسبتی روی کاغذ برای
ما ثبت نشده بود اما در دل هایمان عهدی ابدی بسته
بودیم.

شب به خیرو خوشی.
کامنت بذارید نقد کنید.
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شبی که فردایش همه دنیا روی سرم خراب شد؛ شب
آرامی بود بر خالف شب های قبل .درد هفته های
گذشته در وجودم مانده بود .خسته بودم از نق زدن
های کودک یک ماهه ماهان که تازه تصمیم گرفته
بودند اسم رویش بگذارند .تمام سرم و چشم هایم درد
می کرد و فقط شب ها را به امید کارگاه سپری می
کردم ،به امید روزی که از این خانه با کوله باری پر
از تجربه و دانش دنبال کار خودم می رفتم .فقط باید
این روزها را می گذراندم.

حسام از هیچ چیز دریغ نمی کرد .چند باری گفته بود
زیر بال و پرم را می گیرد و هر چه می داند یادم می
دهد تا خانم خودم باشم و من چقدر از این تصویر
خوشحال بودم .یک نفر میان این همه ،مرا دیده بود
و من هم بدم نمی آمد از آینده ای که برای خودم
ساخته بودم ،از آینده ای که حسام قولش را به من
داده بود وقتی برایش از دردهایم در خانه صحبت می
کردم.
شادترین لباسم را پوشیدم و به نگاه های خیره خیره
مامان اهمیت ندادم .امروز به کارگاه می رفتم تا در
مورد قراردادی صحبت کنیم که قرار بود بین من و
حسام بسته شود .قراردادی که ذکر می کرد من می
توانستم بیمه داشته باشم و طبق چیزی که از حرف
های حسام فهمیده بودم ،بیمه داشتن برای آینده شغلی
چیز مهمی بود.
در را که باز کردم جا خوردم .اثری از هیچ کس نبود.
محیط کارگاه همانطوری که دیشب مرتبش کرده بودم
مانده بود و انگار از شب گذشته هیچ کس پایش را
در این کارگاه همیشه فعال نگذاشته بود .در را با

فشار پا بستم و قدمی جلوتر نگذاشته ،صدای باز
شدن در و بعد صدای حسام را شنیدم:
 اومدی افرا؟صدایش مرا که ترسیده بودم کارگاه بسته شده و کسی
به من نگفته باشد ،آرام کرد اما آرامش در صدایش
نمی شنیدم .سرم چرخید و با او چشم در چشم شدم و
گفتم:
 هیچ کس نیومده؟دستش را در هوا تکان داد و جواب داد:
 امروز گفتم نیان.جا خوردم:
 ولی کسی به من چیزی نگفت.جوری نگاهم کرد که انگار ناسزایی بر زبان آورده
بودم:
 اومدی چون من می خواستم امروز بیای .چقدرحرف می کشی از من .یه چایی سبز دم کن بیا پیشم.

خجالت زده سر به زیر انداختم و تا دم شدن چای،
خودم را دور و بر دفترش آفتابی نکردم .سینی را با
دستمال تمیز و قندان را پر کردم و با غنچه های گل
محمدی که قبال از خانه آورده بودم تا در میان قندها
خودنمایی کند ،سینی را تزئین کردم .دو لیوان چای
خوشرنگ برداشتم و سینی به دست ،به طرف اتاقش
رفتم .معلوم نبود چه شده بود و که عصبانی اش کرده
بود که از سود کار یک روز صرفه نظر کرده بود.
سینی را با یک دست گرفتم و همانطور که ترس
داشتم تا تمام محتویاتش روی زمین بریزد ،در با
فشار دست آزاد و بدنم باز کردم و با مکثی وارد
شدم .لیوانی روی میز کنار حسام بود و خودش،
سرش را با دستانش احاطه کرده بود و حتی با شنیدن
صدای اجازه گرفتن من هم سرش را باال نیاورد.
سینی را روی میز وسط گذاشتم و روی یکی از
صندلی ها چمباتمه زدم .شاید بهتر بود امروز را
تنهایش می گذاشتم .تا خواستم بلند شوم ،سرش را
بلند و نگاهم کرد .چشم هایش را حاال می توانستم
ببینم که خون افتاده بود .دیشب را نخوابیده بود؟
نگاهم چرخید روی لیوان که محتویاتش مایع قهوه ای
رنگی بود و چیز زیادی از آن نمانده بود.

 می خوری؟سردرگم نگاهش کردم .به لیوان اشاره کرد و دوباره
گفت:
 می خوری؟با شک روی لیوان چشم چرخاندم .کالفه دست در
موهایش کشید و گفت:
 ولش کن مهم نیست.از جایش بلند شد و از یکی از کشوهایی که همیشه
قفل بود ،دو برگه منگنه شده به هم بیرون کشید و
همانطور که لیوان چایش را برمیداشت ،برگه ها را
به طرفم گرفت و گفت:
 الوعده وفا.حواسم به کل از قراردادی که قرار بود بینمان نوشته
شود پرت شده بود .چشم های گشاد شده ام دنبال
برگه ها دوید و دست هایم که لمسشان کرد خستگی
حسام هم از یادم رفت.
 مفادش همونیه که با هم صحبت کردیم .طبق قانونحقوق می گیری ،بیمه هم می شی ...حاال اگر حال

داشتی بخون ببین چی نوشته هر دو صفحه رو امضا
کن؛ تاریخ و اثر انگشت بزن.
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خودکاری را که به طرفم گرفته بود تقریبا از دستش
کشیدم ،نیازی نبود بخوانم من به او ایمان داشتم.
میان تمام آدمهایی که مرا به دست فراموشی سپرده
بودند او بود که مرا می دید و نمیخواستم این آدم و
توجهش را از دست بدهم .گفتم:
 نه نیازی نیست.پایین هر دو برگه را همانطور که گفته بود امضا زدم
و با خودکار انگشت اشاره هم را هم جوهری کردم تا

اثر انگشت را هم زده باشم .برگه ها را که به طرفش
گرفتم لبخندی تحویلم داد و دوباره در کشو گذاشت و
قفلش کرد .نگاه خیره ام را دنبال کرد و دوباره گفت:
 مطمئنی نمی خوای؟با حرکت چشم های به خون نشسته اش به لیوان
روی میزش اشاره کرده بود .سر تکان دادم و گفتم:
 چایی تازه دم ریختم.نیشخندی زد و رو به رویم نشست:
 نمی دونی اون چیه نه؟با تردید لیوان را نگاه کردم:
 نه؟!نیشخندش عمیق تر شد:
 مشروبه .خود شراب نه از مشتقاتش.آنقدر بچه نبودم که نفهمم مشروب چه بود اما هیچ
وقت از نزدیک ندیده بودم .مامان و بابا هیچ کدام
مذهبی نبودند اما سنتی بودنشان ما را از خیلی چیزها

دور نگه داشته بود .در مقایسه با هم سن و سال هایم
به قول دوستانم خیلی پاستوریزه بودم و خیلی چیزها
را به چشم ندیده بودم؛ الکل هم از آن هایی بود که از
آن دور نگه داشته شده بودم .آب دهانم را قورت دادم
و به لیوان چای سبز که انگار معصومانه گوشه ای
نشسته بود نگاه کردم.
 نمی خوای؟زیر لب در مقابل اصرارش گفتم:
 نه مرسی.حسی از ناراحتی تمام وجودم را یک باره در بر
گرفت .برای اولین بار دلم خواست بلند شوم و به
خانه و اتاقم پناه ببرم .حتی شیرینی وجود قراردادی
که امضا کرده بودم هم به یک باره از بین رفته بود.
من و منی کردم و خواستم از جا بلند شوم که به
طرفم آمد .لیوانی شبیه لیوان خودش را که نفهمیدم
کی و از کجا برداشته بود ،به طرفم آورد:
 -تعارف نکن افرا.

چشم در چشم هایش دوختم .نمی دانم از نگاهم چه
خواند که گفت:
 بچه نشو دیگه! فکر می کردم عقل رس شده باشی.چیزی درونم به خروش آمد .من بزرگتر از همه هم
سن هایم بودم .من خام بودم و سوختم .کسی حق
نداشت به من بگوید بچه ام .فکم را به هم فشردم اما
چیزی نگفتم .نفسش را با شدت بیرون داد و گفت:
 خودت می دونی ولی به نظرم آدم باید همه چیزو یهبار امتحان کنه .تا وقتی سراغش نری نمی دونی
چطوریه .ممکنه خوشت بیاد .اگر خوشت نیومد که
هیچی .ولی تا آخر عمر همش توی ذهنت می مونه
که کاش اون فرصتو از دست نمی دادم.
نگاهم میخ لیوان پر از مایع قهوه ای رنگ شد .اگر
می خوردم چه می شد؟
 اگر دوست داری امتحان کن .نترس کسی نمیفهمه.
تیر آخر همین بود و دست من دراز شد تا لیوان را
بردارد .انگشت هایم دور لیوان حلقه شد و به مایع

درونش نگاه کردم .کسی قرار نبود بفهمد .خیلی
چیزها را به او گفته بودم و این هم روی تلی از
حرفهای بین ما می ماند و زیر حرف های دیگر دفن
می شد .می توانستم به او اعتماد کنم.
آب دهانم را قورت دادم و تصمیم گرفتم مایع را به
یک باره بنوشم .نمی دانستم با چه مزه ای رو به رو
می شوم و می ترسیدم عکس العملم ،جلوی حسام
خجالت زده ام کند .لیوان را باال آوردم و روی لبم
گذاشتم .از بویی که به مشامم رسید دلم به هم خورد
و اخم هایم در هم رفت اما لیوان را پایین نیاوردم.
دستم را تکان دادم و تمام دهانم شد پر از مزه تلخی
که حالت تهوعم را بیشتر کرد اما مصرانه تمام
محتویات لیوان را نوشیدم و تقریبا روی میز
کوبیدمش .انگار تمام گلویم آتش گرفت ،تلخی اش
سوزان بود و بی شک تمام وجودم را سوزانده بود.
تلخی اش را با تمام توان فرو دادم و عقب کشیدم.
حالت تهوع تا بیخ گلویم آمده بود و به سختی
چیزهایی که حس میکردم از سمت معده ام روان شده
اند را مهار میکردم .حس بزرگ شدن داشتم ،کاری

که نباید را کرده بودم .راز دیگری میان خودم و
حسام ساخته بودم و همین مرا شگفت زده میکردُ .گر
گرفتم ،تمام وجودم در آتش تلخی سوخت و چشم هایم
دو دو زدند.
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حسام رو به رویم نشست و بی خیال لیوان خودش را
یک جا نوشید و یکی دیگر برای خودش ریخت.
معذب بودم و حسی که درونم داشت شکل می گرفت
حالت بدی داشت .لیوان را سرکشیده و حاال پشیمان
بودم .هوس زودگذر بزرگ بودن به یاس تبدیل شد.
آتش درونم که نشان از بزرگی ام میداد مرا در
جهنمی بی بدیل سوزاند .جهنم تلخ پشیمانی!

 خب؟نگاهش کردم و پرسیدم:
 چی ؟ امروز روز خوبیه .با هم قرارداد خوبی بستیم.اوهومی زیر لب گفتم و به لیوان در دستش چشم
دوختم .چقدر دیگر می خواست بخورد؟ چشم هایم بی
هدف روی دستش و دیوار و میز چرخید تا نگاهم به
ساعت افتاد .اگر االن به خانه برمی گشتم کسی فکر
می کرد زود برگشته ام؟
 افرا؟چشم هایم را متمرکز صورتش کردم.
 بله؟ بازم می خوری؟محکم سر تکان دادم .از مزه های تلخ در تمام عمرم
متنفر بودم و هیچ کس نمی توانست مرا راضی کند
دیگر از آن بنوشم .نیشخندی صدادار زد:

 می خوای آب پرتقال قاطیش کنم؟ نه مرسی .تشنه م نیست.از بهانه ام بلند خندید .از خنده اش دلم در هم پیچید و
گفتم:
 باشه.دوست نداشتم او اصرار کند و من پشت هم نه
تحویلش بدهم .باالخره جایی کوتاه می آمد .لیوانی
بزرگ به دستم داد که این بار نارنجی شده بود .در
دلم امیدوار بودم مزه ی پرتقالش غالب باشد .لبم را
روی لبه لیوان گذاشتم و دیدم نگاهش را که روی
صورتم میخ شده بود .چشم هایم را بستم و جرعه
جرعه نوشیدم.
از هر دری می گفت؛ از پارچه ها و خیاط ها و از
منی که برایش بیشترین اهمیت را داشتم .اما نفهمیدم
چقدر گذشت اما دیگر صدایش را به وضوح نمی
شنیدم .صدای خودم را هم نمی شنیدم .چشم هایم تار
می دید و سرم می چرخید .کاش بالشتی بود تا سرم
را رویش بگذارم و استراحت کنم .فشارم هم حتما ً
افتاده بود .چشم بستم و آب دهانم را قورت دادم.

صدایی زیر گوشم شنیدم که اسمم را صدا زد و چیزی
پرسید .لحنش سوالی بود اما نفهمیدم چه گفت و
نفهمیدم چه جواب دادم اما فهمیدم دستی زیر کتف و
دستی دیگر زیر زانوهایم رفت و از زمین جدا شدم.
چشم هایم باز که می شدند نور در مغزم فرو می
رفت .چرا چراغ ها را خاموش نمی کردند؟
دست گذاشتم زیر جایی که حدس می زدم سرم باشد و
خواستم از جایم بلند شوم اما نشد .وزن سنگینی را
روی کل بدنم حس می کردم .چند بار پلک زدم و زیر
لب گفتم:
 نه نه ...تو رو خدا...صدای چندش آوری در گوشم پیچید .تمام تنم می
خواست از جا بلند شود .دست بندازد و به هر چه می
تواند چنگ بزند؛ تا فقط دور شود .همان صدا زیر
گوشم خواست که سر جایم بمانم؛ تا تکان نخورم؛ تا
دختر خوبی باشم.
ناخن هایم در پوست کسی فرو رفت اما چیزی عوض
نشد .دست هایم جایی باالی سرم محکم شدند و نور

درون اتاق بیشتر شد .کاش چراغ خاموش می شد.
کاش تمام دنیا خاموش می شد .کاش قوی تر می
بودم .کاش دختر نمی بودم.
باز زیر لب گفتم:
 تو رو خدا...من بودم ،حسام بود اما بعدا ً مطمئن شدم خدا نبود.
خدا آن روز همراهم نبود .من به تنهایی شکستم.
***

اونایی که پست می خوان اعالم موقعیت کنن😈
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دو روز بعد که معراج زنگ زد و از دو خانه ای نقلی
گفت که صاحب خانه ها حاضر بودند برای شش ماه
قرار داد ببندد؛ حاضر بودم قسم بخورم باز هم او
دست در کار داشته وگرنه کدام صاحب خانه عاقلی
شش ماهه خانه اش را به مستأجر واگذار می کند؟
تصمیم گرفتم اعتراضی نکنم .ماجرا را دست خودش
سپرده بودم تا با شرایطم کنار بیاید و این روش
عجیب او بود برای کنار آمدن.
من داشتم خودم را آماده می کردم برای حضور واقعی
معراج در زندگی ام .شش ماه خیلی زود می گذشت و
اگر همه چیز خوب پیش می رفت؛ چشم که باز می
کردم معراج باید در خانه ام و در تخت خوابمان و در
اتاق و همه جای خانمان می بود و من هنوز ردی از
ترس در وجودم حس می کردم .ترسی که از سال ها
قبل برایم مانده بود و مقصر همه این ها فقط حسام
بود.

برای ساعت ده صبح قرار گذاشتیم ،لباسی که فکر
میکردم در خور باشد پوشیدم .میخواستم حاال که
معراج برایم از تمام نفوذش مایه میگذارد زنی باشم
که باید ،زنی که وقتی کنارش می ایستد برازنده او
باشد .از خانه بیرون زدم و دیدن معراج در حالیکه
طبق عادتش به ماشین تکیه داده بود نیشم را بازکرد.
لبخندی زدم:
سالم صبح بخیر!سالم به روی ماهت.روی ماهم؟ دوست داشتم .از اینکه او مرا ماه
میخواند لذت می بردم .سوار ماشین شدم و معراج
گفت:
انشاهلل خوشت میاد .دوتا خونه نقلی پیدا کردم کهبرای تو مناسبه.
الزم نبود بگوید تا بفهمم وقتی حرف از مناسب بودن
میزد بی شک شجره نامه تمام اهالی محل را زیر و
رو کرده بود .میدانستم غیرت مردانه اش نمیگذارد
من پا به هر خانه ای بگذارم و قطعا معراج میخواست

حواسش به منی باشد که فقط شش ماه دیگر اسم
مجرد بودن را یدک میکشیدم.
با رسیدن به نشانی خانه اول از ماشین پیاده شدیم،
بنگاهی جلوی در انتظارمان را میکشید .خانه نقلی
نیمه مبله ای بود که نقشه خوبی داشت .معمار خانه
بهترین استفاده را از فضاها کرده بود و من محو
کابینت هایی شدم که مشابه شان را در اینترنت دیده
بودم .از آن مدل هایی که وقتی کلیپش را میبینی با
خودت میگویی برای خانه ام استفاده میکنم .خانه به
شدت جذاب بود ،هیچ نقطه ِپرتی نداشت.
اتاق خواب نقلی و جمع و جوری داشت .طبقات
شیکی در کمد دیواری استفاده کرده بود .وقتی معراج
کنارم ایستاد با صدای آرامی گفتم:
دلم میخواد همون معماری که این خونه رو ساختهخونه خودمون رو هم بسازه .یعنی سلیقه اش حرف
نداره!
لبخندی زد:
مطمئن باش پیداش میکنم و هر گوشه این زمین کهتو بخوای برات یه خونه میسازه باب میلت.

مرد بنگاهی با ادب به اتاق آمد و پرسید:
نظرتون مثبته؟نگاهی به معراج کردم و جواب دادم:
میشه دومی رو هم دید؟چشمی گفت ،معراج با لبخندی که مختص خودش بود
گفت:
پس میخوای حق انتخاب داشته باشی؟آدم نباید فرصت هاشو از دست بده .ولی چرا نیمهمبله؟
شاید خواستم زیاد تو خرج نیفتی!کمی از معراج فاصله گرفتم ،نگاهی به تراس نقلی
کردم که درش در اتاق خواب باز میشد و گفتم:
ولی باالخره که باید جهیزیه بخرم!کنارم ایستاد ،عطرش مشامم را پر کرد و گفت:
-شما بیا خونه هرچی کم داشت دستور بده.

لبخندی زدم ،آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
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معراج هاج و واج نگاهم کرد ،نگاهم را از اون
گرفتم:
حرفهای مخصوص خودمونه!شانه به شانه معراج از خانه بیرون زدیم و پشت سر
ماشین مرد بنگاهی به سمت خانه دوم رفتیم .خانه
بدی نبود ،اما ویژگی های اولی را نداشت .چشمم
دنبال خانه اولی بود ،مخصوصا که سلیقه معمارش
در گوشه گوشه خانه به چشم میخورد ولی دومی...

نه؛ همان اولی را میخواستم .چیزی ته دلم میگفت
نیمه مبله بودنش هم دنبال کنم سر کالف به معراج
میرسد و همین دلم را قلقلک میداد .گشتی در خانه
زدم ،تراس نداشت .پنجره فقط آشپزخانه را پوشش
میداد و هال تاریک بود.
نگاهی به معراج کردم:
همون اولی!لبخندی زد ،به صورتم خیره شد:
میدونستم اونو دوست داری .چشمات داد میزد.سرم را کج کردم و به قولی عشوه آمدم .معراج
مشغول حرف زدن و قرار گذاشتن با مرد بنگاهی شد.
خیلی زود از خانه بیرون رفتیم و قرار شد فردا برای
بستن قرارداد به مغازه اش برویم .به محض بیرون
زدن از خانه معراج گفت:
نظرت چیه بریم کم و کسری خونه ات رو بخریم؟خانه ام؟ دوستش داشتم ،خانه خودم؛ خانه ای که
معراج برایم انتخاب کرده بود و عجیب به دلم می

نشست .سری به نشانه موافقت تکان دادم و به سمت
مغازه هایی رفتیم که بی شک با دیدن معراج چشم
بسته دار و ندارشان را تحویلمان میدادند .خانه گاز
رو میزی داشت و میخواستم چند تکه لوازم برای
پذیرایی بخرم.
قصد داشتم تمام ظروف خانه پدری را بفروشم ،دلم
میخواست وقتی به خانه ام می آیند همه چیز برای
خودم باشد .با رسیدن به مغازه ای که لبریز از
ظروف بود هیجان زده شدم ،با هم از ماشین پیاده
شدیم.
نگاهم بین سرویس های چینی چرخید ،رنگ های
شادی که دیدنشان هیجانم را دوچندان میکرد .در
ذهنم دنبال یک ترکیب رنگی ایده آل بودم تا نشان
دهنده سلیقه ام به خانواده معراج باشد .یک سرویس
چینی انتخاب کردم ،معراج با نگاهی سرشار از
تحسین تایید کرد.
به سمت صندوق رفتم ،معراج نگاهی کرد و گفت:
فقط همین؟به چشمهایش خیره شدم:

اینا حسابش سواست ،میخوام خودم حساب کنم.مخالفت نکن ،اینا..
افرا...لحنم آرام شد:
معراج نذار استقاللم رو از دست بدم ،باشه؟سکوت کرد و میدانستم چقدر برایش سخت است.
کارتم را به دست فروشنده دادم و قرار شد کارتن را
سوار ماشین کنند .خیلی زود کارتنی که ظروفم در آن
جا خوش کرده بودند در صندوق عقب نشست و برای
خریدن یک کمد راهی مغازه دیگری شدیم .نگاهی به
دراور ها کردم و گفتم:
خب اینجا سخت شد.معراج لبخندی زد ،دلخور بود ولی هنوز نگاهش
رنگ مهربانی داشت .با شنیدن صدایی سر چرخاندم
و چشم های وحشت زده ام روی دو نفر ثابت شد.
ترس در وجودم یخ زد ،شوکه شده بودم .ناخواسته

دست معراج را گرفتم و به ملیکایی خیره شدم که
شانه به شانه حسام ایستاده بود.
لبخندش کل صورتش را پر کرده بود ،چشم هایم تار
شدند و حس میکردم چیزی نمانده نقش بر زمین
شوم .مانند بچه های خطاکار کمی عقب کردم و خودم
را پشت هیبت معراج مخفی کردم .ملیکا با لحن شادی
گفت:
وای افرا جون اومدی خرید ،ما هم اومدیم خرید.بعد انگار که چیزی به یادآورده باشد گفت:
معرفی میکنم ،همسرم حسام .ایشون هم افرا جونستاره سهیلی که تو هفت آسمون دنبالشون میگردم
لباس عروسی رو بدوزن!
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گرمای دست معراج را حس می کردم اما چشم هایم
میخ چشم های گناهکار حسام شده بود که حاال گذر
زمان دور چشم های نفرین شده اش خط انداخته بود.
کاش می مرد یا من می مردم ،کاش نمی دیدمش،
کاش دست گرم معراج را نمی گرفتم تا حس کند
چیزی درست نیست.
دیدم که نگاهی به من کرد و بعد نگاهی به حسام و
دست چپش را که از حصار انگشتان یخ زده من در
امان مانده بود ،به طرف نامرد رو به رویش برد و
من می خواستم با تمام وجودم فریاد بکشم که معراج
حتی سر انگشتانش را به وجود حسام آلوده نکند،
حیف ترس و درد و فشاری که هر لحظه در سرم
بیشتر می شد مانع می شد .هر چه خورده بودم تا
گلویم باال آمده بود و تهدید می کرد که آبرویم را
ببرد.

 محتشم هستم؛ همسر افرا.همسرم؟
 چه خوب ،افرا جون نگفتن ازدواج....بقیه حرف هایشان در سرم گم شد .التماس هایم به
یادم آمد ،التماس های آن روزی که مردم و باز مردم
به یادم آمد .تمام خاطراتم به ذهنم حمله کرده بودند.
تمام خاطراتی که چندین بار اتفاق افتاد و من و
حسامی که سیزده سال سعی در فراموش کردنش
داشتم؛ حاال با آن نگاه خبیث که فقط پا به سن گذاشته
بود ،رو به رویم دست در دست عروس جوان آینده،
ایستاده بود و داشت صبر مرا به مبارزه می طلبید.
جوشش خشم و ترس و نفرت همزمان مرا پر کرد.
تمام توانم را خرج کردم تا بتوانم به ملیکا نگاه کنم
که چیزی داشت به معراج می گفت و من نمی شنیدم.
فقط دهان باز کردم که بگویم:
 -ملیکا جان من ...من االن یادم اومد که...

به خودم لعنت فرستادم تا بتوانم بهانه ای سر هم کنم
تا از آن فروشگاهی که حاال از همه چیزش نفرت
داشتم فرار کنم:
 یه کاری دارم خونه ...که... قراره یه سری لوازم بیارن خونه .تازه زنگ زدن...تمام عمرم را مدیون معراج می شدم اگر برایم بهانه
می آورد که فقط بتوانم فرار کنم و پشت سرم را
نبینم ،که فقط نگاهم به آینده باشد با کسانی که می
خواستم برایم بماند و برایشان بمانم؛ که فقط حسام و
حضور حسام و ردپای حسام را بیشتر از این بر
ویرانه ام نبینم.
دستش سر خورد و او بود که این بار انگشتانم را
تقریبا محکم گرفت و با عذرخواهی ای ،مرا از
فروشگاه بیرون کشید .فروشگاه نبود ،قبر من بود و
هر لحظه تنگ تر می شد و استخوان هایم را بیشتر
خرد می کرد.

در سکوت سوار ماشین شدیم و تمام راه را بی حرف
به طرف خانه برگشتیم .منتظر بودم حرفی بزند،
فریادی بکشد و مرا متهم کند به ترسیدن از کسی که
فکر می کرد برای اولین بار دیده ام ،کنایه ای می زد
برای گرفتن دستش و اما معراج هیچ نمی گفت و این
سکوت بیشتر مرا می ترساند.
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جلوی خانه که ترمز زد ،به طرفم برگشت و فقط
گفت:
 فردا میام دنبالت بریم برای بستن قرارداد.جرئت حرف زدن نداشتم .کلمات از یادم رفته بود و
معراج به فکر قرارداد و اجاره و فردا بود؟ امروز را
به همین زودی از یاد برده بود؟ مرا دید که قلبم برای

لحظه ای با دیدن حسام ایستاد و حاال حرف از
قرارداد می زد؟
 افرا؟حواسم جمع چشم هایش شد که چیزی غریب درونش
موج می زد .جوری نگاهم می کرد انگار همین فردا
قرار بود مرا به خاک بسپارد و حاال داشت با من
وداع می کرد .چرا انقدر عجیب شده بود؟
 جانم؟لبخند به لب هایش آمد اما به چشم هایش نرسید.
 برو استراحت کن .من زن خسته و خوابالو نمیخوام.
نگاهم سر خورد روی دست راستش که تا همین چند
دقیقه پیش ،مأمن من شده بود .انگشت شستش را
دیدم که به آرامی انگشت های دیگرش را ،شاید جای
انگشتان مرا ،نوازش می کرد.
 -می دونی چقدر دوستت دارم؟

سر باال بردم و نگاهش کردم ،خیلی عمیق و خیلی
طوالنی؛ چشم های تیره رنگش را که انگار خدا
برایش سرمه کشیده بود دیدم ،چطور می توانست
انقدر آرام باشد وقتی می دیدم در نگاهش طوفان
دیگری در راه بود؟ این همه آرامش را از کجا می
آورد مرد من؟
 برو خونه .درو پشت سرت قفل کن .پنجره ها روهم قفل کن تا برم.
لبخند زدم و سر تکان دادم .دست بردم تا در را باز
کنم که گفت:
 همه چیز درست می شه .باشه؟نگاهش کردم و ایمان آوردم به نگاهش و به حرفی
که بعدا گفت:
 به خدا همه چیز درست می شه.و من از ورای همه افکار ترسناکم که پر شده بود از
تصویر حسام پا به سن گذاشته ،حسامی که هنوز
همانطور سوزان و عجیب نگاهم می کرد ،باور کردم
که همه چیز درست می شود .حسام که می ماند در

این شهر و من و معراج همه چیز را پشت سر می
گذاشتیم همه چیز درست می شد.
درها و پنجره ها را قفل کردم و کنار پرده ی
سرتاسری ایستادم تا رفتن معراج را ببینم .از رویای
با او خوش بودم؛ بودنش را از دور دوست داشتم و
از نزدیک ،از خودم می ترسیدم که آنی نباشم که او
می خواست.
شومینه را روشن کردم و زیاد طول نکشید تا سرمای
خانه ،جایش را به گرمایی دلپذیر داد .این سال داشت
جان مرا می گرفت تا تمام شود .عید برای من خیلی
وقت بود عید نبود و اما امسال ،حضور معراج
پررنگ تر از قبل بود.
دستم را باال آوردم و به کف دستم ،به جای انگشتان
او ،خیره شدم .این اولین لمس بین ما بود و من پیش
قدم شده بودم و او عقب نکشید؛ حتی اگر ندانسته،
این که مرا جلوی حسام رها نکرد ،قدمی بزرگ بود
که بدانم او هرگز نمی رود.
حسام اما ،اویی که سال ها بود ندیده بودم ،همسر
ملیکا بود ،برادرشوهر بهترین دوستم بود و ماه

گذشته را فقط فرار کرده بودم از شایسته که نتواند
مرا مجبور به دوختن لباس عروس زنی کند که می
خواست نابودکننده زندگی مرا خوشبخت کند .حسام
قرار بود خوشبخت شود؟ دنیا دار مکافات نبود؟
دنیا دار مکافات نبود آن روز که من در تختی بیدار
شدم که برای من نبود ،که در خانه پر از تنش اما
حداقل امن پدر و مادرم نبود .حتی روز به پایان هم
نرسیده بود .خورشید در آسمان می درخشید اما من
جز سیاهی دیگر چیزی نمی دیدم .جز روح سیاه
حسام و درون خرد شده ام دیگر چیزی جلوی چشم
هایم نمی رقصید.
با تنی خسته و درونی شکسته خودم را از تخت
بیرون کشیدم .حسام که انگار فاتح قرن شده باشد،
هنوز داشت آن نوشیدنی مزخرف را جرعه جرعه باال
می داد .تمام حس های بد دنیا در من جمع شده بود.
تمام نفرت و زجر و دردها در چشم هایم مشخص بود
و سرم را داشت می ترکاند.
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به دیوار تکیه زدم و ملحفه را دور خودم جمع کردم.
نگاه وحشی اش روی بدن کبودم می چرخید اما
حرکتی نمی کرد .می دید که حتی چشم هایش هم
ترس را به رگ هایم تزریق می کند؛ می دید و لذت
می برد .دهان باز کرد تا بیشتر از این آزارم بدهد:
 اگر به کسی بگی آبروتو می برم ،دیگه نمی تونیسر بلند کنی ،پیش هیچ کس...
چطور می شد یک نفر را بیشتر از یک بار کشت؟
چطور می توانست با هر کلمه ش مرا به قتلگاهی
جدید ببرد؟
 پدر و مادرت دیگه نگاهتم نمی کنن .تو یکی بدتراز برادرت می شی.

اکسیژن هوا کی انقدر کم شده بود؟ چرا نمی مردم؟
 می ری خونه و فردا برمیگردی سر کارت...همینجا پیش من .هیچ وقت نمی تونی فرار کنی
افرا...
به طرفم آمد و من بیشتر از قبل به دیوار چسبیدم.
دیوار شاید می توانست با فشار بدنم بشکند و مرا
فراری بدهد از این کارگاه نفرین شده و اتاقکی که
قرار بود برای استراحت حسام باشد ،نه برای کشتن
روح دخترکی بی خبر از همه جا مثل من .مگر قرار
نبود این راه فرار من از خانه باشد؟ پس چرا بیشتر
از باتالق فرو رفتم؟
دستش گردنم را گرفت و من روی انگشت های پاهایم
بلند شدم .از من خیلی بلندتر بود و خم شده بود تا
زیر گوشم زمزمه کند:
 اگر برنگردی ،اگر به کسی بگی ،فیلمتو پخش میکنم و یه ذره آبرویی که برات مونده می برم .می
فهمی؟
فشاری به گردنم آمد تا راه نفس کشیدنم را ببند اما
آنقدر زیاد نبود که درجا مرا بکشد.

 با توام! می فهمی؟انگشت هایم چنگ شد به دست های بزرگش و سعی
کردم تا از گردنم دورشان کنم اما فرقی نکرد .من
حریف قدری نبودم برای این نامرد .اشکی گرم سر
خورد از چشمم و آرام ،که خودم هم به سختی صدایم
را شنیدم ،گفتم:
 فهمیدم...تو رو ...خدا!...بعد از این همه سال هم مطمئن بودم آن روز خدا با
من نبود .اگر مرا رها نمی کرد من آنطور نمی
شکستم .من گناهی نداشتم و تاوان دادم ،تاوانی به
اندازه سال ها عقب افتادگی از همه چیز و از دست
دادن خیلی چیزهایی که می توانستم زودتر داشته
باشم.
من حسام را االن مقصر می دانستم ،چه حاال که می
خواست زنی بگیرد و زنش خیلی زیاد از او کوچکتر
بود ،چه سال ها بعد از این که مطمئن شدم مقصر آن
حادثه تلخ و سوزان ،من نبودم و خیلی طول کشید تا
به این نتیجه برسم ،که من نبودم که آن میان اشتباهی
مرتکب شدم.

تلویزیون را روشن کردم و بی فکر به صفحه روشن
خیره شدم .خودم را روی کاناپه جمع کردم و فکر
کردم به ملیکایی که تازه اول راه زندگی بود و می
خواست همسر حسام شود .نباید بیشتر از بیست سال
سن می داشت ،نکند حسام هم با او همان کاری را
کرده که با من؛ اما آن نگاه بشاش و آن همه ذوق
برای عروسی نمی توانست برای آدمی شکسته و
خرد شده باشد؛ آدمی که به او تجاوز شده بود ،نمی
توانست انقدر خوشحال باشد برای پیوند با
متجاوزش.
شاید نمی دانست و من اگر لباسی می دوختم برای او،
قدمی برمی داشتم برای کمک کردن به شروع زندگی
ملیکا با مردی که لیاقت نفس کشیدن هم نداشت.
شروع زندگی ملیکا با مردی که فکر می کرد من از
این شهر رفته ام و حاال مرا دیده بود و معراج را
دیده بود و من دوباره پر از ترس شدم اگر معراج می
فهمید و دیوانگی می کرد.

بخوابیم؟️☺
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خانه ام در میان ترس هایی که نمی توانستم به رویم
بیاورم انتخاب شد .وسایل ضروری خانه موقتم را با
حضور و همراهی معراج خریدم و خیلی زودتر از آن
چه که فکر می کردم ،خودم را در تک اتاق خانه ی
نقلی اما دنج پیدا کردم که تختی تک نفره گوشه اش
جا خوش کرده بود.
به خانه ام در طبقه اول آپارتمانی سه طبقه ،زود
عادت کردم .چند دست لباسی که دنبال خودم تا این جا

کشیده بودم را در کمد دیواری آویزان کردم و در اتاق
چرخی زدم و جلوی آینه ایستادم .با اصرار معراج،
آینه ای قدی که پایینش دو کشو که هیچ نمی دانستم
باید چه در آن ها بگذارم ،خریده بودیم.
کنجکاو جلو رفتم و به صورت رنگ پریده ام نگاه
کردم .موهایم بی حالت روی شانه هایم افتاده بود.
فکر کردم که هیچ نمی دانستم معراج موی کوتاه
دوست دارد یا بلند ،دلش می خواست همسرش
موهای پرپشت و بلند و خوش حالت داشته باشد یا
منی که موهایم لخت بود و چندان حجمی نداشت را
هم می توانست دوست داشته باشد؟ اگر کوتاهشان
می کردم چه؟
یادم آمد آن روزی که دست های کثیف و دهشتناک
حسام در میان موهایم چنگ زد تا مرا در جایم نگه
دارد .یادم آمد وقتی با قیچی موهایم را تا جایی که می
شد ،کوتاه کردم .موهایی که تا مدت ها هیچ شکلی
نداشتند و خیلی با خودم جنگیدم تا به شانه هایم برسد
و راهش را باز کند تا خودش را روی کتف هایم رها
کند و بیشتر از آن انگار دیگر توان نداشت.

می شد خاطرات زندگی مرده گذشته من ،با نشاط
روزهای با معراج بودن عوض شوند؟ تصور بوسه
های دوست داشتنی و پر آرامشی که می توانست
روزی روی پیشانی ام بنشاند ،قابلیت داشت تا تمام
خاطرات زجرآور سال های نوجوانی ام را به زباله
دان تاریخ بسپارد .من خودم را سال ها برای چنین
لحظه ای تمرین داده بودم.
سوز سردی می آمد وقتی در اتاقم در کارگاه نشسته
بودم و به آخر سال فکر می کردم .عیدی که نزدیک
بود و من روز به روز بیشتر وقت تلف می کردم؛
جواب تلفن های مکرر شایسته را نمی دادم تا عروس
بخت برگشته دست از سرم بردارد اما انگار که
طلسمی خوانده باشند ،تقه ای به در خورد و شایسته،
بر خالف همیشه ،آرام و با لبخندی کمرنگ آمد و رو
به رویم نشست.
رویش را نداشتم که به چشمانش نگاه کنم و او ،که
انگار فهمیده باشد ،چشم از صورتم برنمی داشت .آب
دهانم را قورت دادم و گفتم:

 بگم برات چایی بیارن؟ بیرون سرده!... افرا؟صدایش و نگاهش پر از گله بود .من هم پر از گله
بودم اما او که مقصر نبود ،او که نمی دانست برادر
شوهرش چه بالییست .حامی و حسام هیچ شباهتی به
هم نداشتند.
 من اذیتت کردم؟چه می گفت برای خودش؟ اذیتم کرده بود؟ چه کرده
بودم که چنین فکری می کرد؟ از میان لب های باز
شده ام و هوایی که خودش را به گلویم دعوت نمی
کرد گفتم:
 چی ؟ ملیکا فکر می کنه من دارم یه کاری می کنم تولباسشو ندوزی .یه ماه کمتر مونده تا عروسی.
آب دهانش را قورت داد و دیدم که سیب گلویش باال و
پایین شد .بغض داشت یا من اشتباها ً قطره اشکی را
دیدم که از چشمش چکید؟

 من به خدا!...حرف هایم در ذهنم شکل نمی گرفتند و جمله نمی
شدند تا به زبانم بیایند .نمی دانستم چه بگویم.
 فکر می کنه من دارم دشمنی می کنم باهاش افرا.فکر می کنه من ازت خواستم !...مادر حامی داره!...

شایسته رو کجای دلمون بذاریم حاال؟😰
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حرف هایش را نصفه و نیمه تحویلم می داد و من
فقط درمانده نگاهش می کردم .چه می گفتم؟ می گفتم
داماد سال ها پیش هر چه آمال و آرزو داشتم از من
گرفت و نمی خواستم پیراهن سفید خوشبختی
عروسش را من بدوزم؟ باورش می شد؟ گفتنش چه
فایده ای داشت؟ جز آن که قرار بود قطره قطره
آبرویی که برای خودم جمع کرده بودم بریزد؟ اگر
دهان باز می کردم معراج را هم می شکستم.
 باشه.صدایم را خودم نشناختم؛ گویی سال ها بود حرف
نزده بودم .انگار از شانزده سالگی ام ،تا سیزده سال
بعد الل بودم و تازه به صدا آمدم و اولین حرفی که
زدم ،تیغ کشیدن به رگی بود که سعی می کرد این تن
خسته را نگه دارد .من لباسی را باید طراحی می
کردم و پارچه ای را باید قیچی می زدم که از آن
متنفر بودم؛ این چه لباسی قرار بود بشود؟ شروع
خوشبختی دخترکی پر از رویا این گونه بود؟

 بهش بگو امروز عصر بیاد برای اندازه زدن ،اگرمدلی هم مد نظرشه عکسشو بیاره.
نفهمیدم چطور خوشحال شد و کی رفت و چند دقیقه
مرا بغل کرد و چقدر تشکر کرد .فقط فهمیدم که
موبایل در دست ،شماره ای که حتی فکر کردن به
صاحبش هم مرا پر از حس خوب می کرد ،گرفته
بودم ،صدایش را که شنیدم به خودم آمدم.
 سالم همسر آینده.لب هایم به لبخندی پررنگ کش آمدند:
 سالم آقای محتشم. آقای محتشم؟ بابا دست خوش .منو بگو کهخوشحال شدم خودت زنگ زدی تا خبر خوش رو ازم
بشنوی؟
من در میان این همه فشار و خبرهای بد و بدتر ،نیاز
به کالمی داشتم دل خوش کننده به آینده ،من خبر
خوش را با تمام وجود می طلبیدم.
 -معراج؟

نفس عمیقش را شنیدم و شنیدم که گفت:
 چی کار می کنی با من...؟جوابش را ندادم .خودش داشت مرا به آتش می
کشید؟ من که با او کاری نداشتم؟ من فقط آرام و با
طمأنینه صدایش کردم تا مطمئن شوم واقعیت دارد و
حضورش رویا نیست.
 داشتم می گفتم!...جمله ای را که نصفه و نیمه با صدایی پر رعشه به
زبان آورده بود را جمع کرد ،صدای مردانه و بمش
را صاف کرد و ادامه داد:
 مشتلق می خوام خانم پاک زاد.هر چه فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم .انگشتانم را
بند خودکار و برگه ای باطله که جلویم بود را پر از
خط های آبی رنگ کردم.
 -منتظرما افرا خانم.

مظلومانه گفتم:
 آخه ...نمی دونم که. لباس قشنگی که با هم خریدیم رو آماده می کنی!...خونه ت رو جمع و جور می کنی و اون تابلویی برات
خریدم و هنوز به دیوار نزدی رو می ذاری یه گوشه
تا بیام فردا وصلش کنم.
مکثش جان به لبم کرد تا بگوید:
 -مامان می خواد بهت زنگ بزنه.

شب همگی پر از پرتقال 😌
لپ تاپ خاموش شد ):
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مادرش می خواست به من زنگ بزند و افکار من پر
شده بود از اندازه هایی که باید برای عروس حسام
می گرفتم و لباسی آبی رنگ که باید برای مادر
معراج می پوشیدم تا مرا برای پسرش بپسندد .مرا که
پسرش پسندیده بود ،این همه کشدار شدن ماجرا
انگار تاوانی بود برای سر دواندن ملیکا برای لباسی
که یک ماه بود دنبال راضی کردن من بود برای
دوختش.
 افرا؟به خودم آمدم و سریع گفتم:
 جانم معراج؟ شنیدی چی گفتم؟ -آره ...مادرت می خواد زنگ بزنه.

 خب؟ چی بهش گفتی که راضی شد؟ مهمه؟اگر مهم نبود می پرسیدم؟
 دلم می خواد بدونم االن چه تصوری از من داره. االن می دونه که عروسش یه خانم خودساخته ستکه دل از یه دونه پسرش برده.
مردد گفتم:
 مامانت قبال مخالف بود. گذشته ها گذشته افرا .مامان من ده سال پیش نمیگذاشت مهرو با دوستاش تا پاساژی که کال بیست قدم
با خونه فاصله داره بره .االن مهرو توی خونه پیداش
نمی شه انقدر بیرون می ره .نمی خوای بهش یه
فرصت بدی؟
معراج را دوست داشتم ،شاید می شد مادرش را هم
دوست داشته باشم؛ مادری که چنین پسری تربیت
کرده بود را می شد دوست نداشت؟
 -بگم کی زنگ بزنه افرا؟

 فردا خوبه.اولین تاریخی که به ذهنم رسید به زبانم آوردم .باید با
این ترسم هم رو به رو می شدم .زنگ می زد و می
آمد و شاید از من خوشش نمی آمد ،شاید هم می آمد
و آن وقت معراج به قولش عمل می کرد و اگر خیلی
خوش بین می بودم؛ یک هفته ای می توانستم در
اوج آسمان ،بدون عذاب وجدان دست هایش را بگیرم
و در آغوشش آرام شوم.
 ولی !...االن چی عوض شده؟ مامانت قبال از منخوشش نمیومد.
خاطراتی ناخوشایند به ذهنم آمدند .فکر به کلماتی که
از دهان مادرش شنیده بودم هر بار بیش از قبل
ناراحتم می کرد .مادرش اولین بار خودش را مشتری
نشان داد و از من خواست لباسی برایش بدوزم و
بعد ،فرصتش که پیش آمد و تنها شدیم؛ از من
خواست تا از زندگی تنها پسرش که هزاران آرزو
برایش داشت بیرون بروم .نمی دانست من هزار

آرزوی تحقق نیافته دارم که می خواستم به آن ها با
معراج ،جامه عمل بپوشانم.
بعدها برایش گفتم که آن روزها چه بر من گذشت و
قسمش دادم تا هیچ به مادرش نگوید .به مادرش حق
می دادم .اکثر مردم شهرمان ،خانواده ما را بعد از
ازدواج ماهان ،چندان به نیک نامی نمی شناختند و از
آن جایی که ما و خانواده محتشم ،اصالتا از یک شهر
بودیم؛ با یک تحقیق کوتاه برایشان همه چیز مسلم
شد و وقتی مادرش آمد تا مرا از پسرش دور کند،
حق را به او دادم ،حتی با این که هیچ از گذشته من
نمی دانست.
صدای معراج مرا به خودم آورد:
 بازم که همون سوالو پرسیدی .اخالق آدما هر ششماه یه بار عوض می شه .مامان یه سال پیش یه
اشتباهی در موردت کرد .االن اگر همون نظرو داشت
که نمیومد بهت زنگ بزنه.
امیدوار بودم .واقعا امیدوار بودم که همینطور که او
می گوید باشد؛ من این بار دیگر آماده از دست دادن
این مرد نبودم.

 نگران نباش افرا .من همه چیزو حل می کنم.لبخندی زدم .من به او آنقدر ایمان داشتم که او به
خدایش.
 اذان می گن افرا .من برم نماز بخونم بعد خبر خوبرو به مامان بدم.
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اذان مغرب را می گفتند و دست من روی پارچه ها
مانده بود و فکرم به هر جایی پرواز می کرد .تمام
تمرکزم را از دست داده بودم و هر چه می شنیدم را

باید چند بار برای خودم تکرار می کردم تا از خاطرم
نرود کارهایی که باید انجام می دادم.
حسام اما ،خوشحال به نظر می رسید .کار و بارش به
راه بود و فروشش باال و پشت سر هم برایش بار
پارچه و نخ می آمد .به محض نزدیک شدن تمام کار،
همه چیز را سریع جمع و جور می کردم تا به خانه
بروم و آنقدر زود می رسیدم که مامان ،با تعجب
نگاهم می کرد .با خودش فکر کرده بود که شاید قرار
است مرا از کارگاه بیرون بیندازند و من چقدرآرزو
می کردم کاش نرفتنم به آن جهنم حقیقت داشت.
ماهان درگیر کارهای خودش بود و می خواست شغلی
ثابت برای خودش دست و پا کند و به کمک بابا و
پول نیاز داشت .خانه آرام تر از همیشه بود و من در
خودم بیشتر فرو می رفتم .تنها خروشم فقط فردای آن
روز نحس اتفاق افتاد که آینه قدی اتاقم را به زمین
کوبیدم و وقتی پرسیدند ،قسم خوردم که خودش افتاد.
نگاهی به ساعت کردم و از جا پریدم .همه چیز را
مرتب کردم و رفتم تا دست هایم را بشویم .نگاهم میخ

دست هایم شده بود که صابون آن ها را تمیز نمی
کرد .سرم را پایین گرفته بودم تا خودم را در آینه
نبینم و هر چه دست هایم را می شستم ،کثافتی که
روی آن ها می دیدم از بین نمی رفت.
 کارت تموم شد بیا اتاقم.قلبم خودش را به سینه ام کوبید با شنیدن صدای
نحس او .باز می خواست خنجری در تنم فرو کند؟ آن
باندهای شل روی مچ هایم را ندیده بود؟ فکر می کرد
با تیغ بازی کرده ام؟ از سن بازی کردنم گذشته بود،
من به یک باره به دنیای بزرگترها پرتاب شدم ،در
حالی که هیچ کس مرا دعوت نکرده بود.
 شنیدی صدامو؟صدایم آنقدر آرام بود که خودم هم نشنیدم چه گفتم.
 با تو ام!...ناسزایی که آرام اما محکم نثارم کرد رنگ از رخسارم
برد .صاف ایستادم تا صورت برافروخته اش را در
آینه پشت سرم ببینم.
 -میام.

نیشخندی روی لب هایش شکل گرفت:
 خوبه .بقیه که رفتن ده دقیقه صبر می کنی ،در روپشت سرت قفل می کنی ،میای اتاقم .نیازی هست که
برات تکرار کنم اگر کاری که می گم نکنی؛ چی می
شه؟
 نه .میام.رفت و بوی عطر تهوع آورش را پشت سرم جا
گذاشت .از هر چه به او مربوط بود بدم می آمد .از
تنم که خودش را صاحبش می دانست متنفر بودم .از
خودم که نمی توانستم زندگی ام را تمام کنم؛ بیزار
بودم.
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به خانه که رسیدم هوا به سیاهی روح حسام شده
بود .در حمام را باز کردم و تمام لباس هایم را روی
کاشی سرد پرت کردم .تنم درد می کرد و تمام صورتم
می سوخت .نه فقط از سیلی های حسام ،چشم هایم
منتظر باریدن بود و همین که دوش را باز کردم تا
صدای گریه ام زیر این بارش ،گم شود؛ بغضم
شکست.
من الیق این همه درد نبودم .من آماده این همه ضربه
و شکست و فشار نبودم .خدا می دانست که من هر
بار که چشم های دریده این نامرد را می دیدم بیشتر
سقوط می کردم .خدا شاهد بود که من آماده مرگ
بودم .حالم خوب نبود و خدا این را می دید ،مگر می
توانست نبیند؟
مگر می توانست گریز مرا از دیدن خودم نبیند؟
گرمای تابستان برای من جهنمی داغ شده بود که با
سرمای هیچ حمامی ،آتش درونم آرام نمی گرفت .من

از درون می سوختم و هیچ کس قرار نبود این
شکست مرا ببیند و کاری کند.
خودم را به دیوار سرد و کاشی های یخ زده ی زیر
فشار آب کوبیدم و روی زمین نشستم .مرگ چطور
بود؟ مرگ قرار بود کی سراغ من بیاید؟ شاید مرده
بودم و نمی دانستم؟ روحم و جسمم خسته بود و تمام
این دلشوره ها داشت مرا از درون تکه تکه می کرد.
زانوهایم را بغل زدم و به دیوار خیره شدم .رو به
رویم بن بست بود و اطرافم پر از حسام و فکر حسام
و این حسام لعنت شده مرا رها نمی کرد .این ترس از
لمس تخت خوابی که در اتاق خودم بود مرا رها نمی
کرد .حتی وحشت از خوابیدن مرا رها نمی کرد.
لیف را برداشتم و صابون و شروع کردم شستن مچ
دستی که ردی کمرنگ از تیغ رویش مانده بود و بعد
دست دیگرم که پاک نمی شد .از این دست خونی
نیامده بود .این دست تاوان نداده بود .این دست
نشکسته بود برای امضا کردن قراردادی که تازگی
فهمیدم قرارداد مرگ من بود.

قراردادی که نخوانده امضایش کرده بودم؛ از رضایت
من برای رابطه نوشته بود .من رضایت داده بودم که
روحم را به شیطان بفروشم .فیلم ها و عکس هایی
که همین شیطان می گفت از من گرفته می توانست
همه چیز را نابود کند؛ پای قلم شده ی مرا به آن
کارگاه نفرین شده می کشاند تا هر روز بیشتر بشکنم.
نه ،پاک نمی شد .این مچی که از آن قطره خونی
نیامده بود پاک نمی شد از نجاست دست های حسام.
این تن پاک نمی شد مگر با خون و من هنوز آنقدر
بزدل بودم که می ترسیدم اگر خودم را بکشم ،باز هم
این حسام بی آبرو ،آبروی مادر و پدرم را ببرد و من
نه تنها خودم ،که آن ها را هم می کشتم.
باندهای وا رفته را دوباره دور مچ هایم بستم ،مچی
که زخمی تیغ بی آبرویی بود که نتوانسته بود مرا
تمام کند و مچی که جای دست حسام را روی آن می
دیدم و آنقدر شسته بودم تا به خون بیفتد و فقط
ملتهب شده بود .این تن گر گرفته من وقیح تر از این
حرف ها بود که با این چیزها به فغان بیاید.

یک هفته می گذشت از اولین روز مرگ من و حاال که
حسام ،بعد از هفت روز یادش افتاده بود عروسکی
تکه و پاره در دست هایش افتاده ،دوباره مرا زیر
پاهایش له کرد و من نمی دانستم تا کی می توانم زیر
سنگینی این بار طاقت بیاورم ،نمی دانستم این همه
جنگیدن برای زندگی چه فایده ای دارد وقتی روحم
مرده بود.
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شهریور آن سال آمد و رفت و من امتحاناتی که یک
بار افتاده بودم ،را نتوانستم حتی با کمترین نمره،
پشت سر بگذارم و تمام توجهاتی که حاال نمی
خواستمشان ،روی سرم هوار شدند .مهر ماه شد و

این بار ،تمام تالشم را کردم تا در مدرسه بمانم و در
هر چه کالس فوق العاده بود ،شرکت کردم تا کسی
اسم کارگاه خیاطی را جلوی من نتواند ببرد.
حسام پی مرا می گرفت و سه بار به دامش افتادم؛
مجبور شدم به خواسته اش تن بدهم و فقط روز را
شب کنم تا بتوانم به گوشه اتاقم پناه ببرم و دو
ساعتی از شبانه روز را چشم برهم بگذارم .بابا از
دست ماهان خسته شده بود و از نق زدن های بچه
چند ماهه اش به فغان آمده بود .سنی که از او گذشته
بود نمی گذاشت حوصله کافی برای کودکی که مادرش
باید آرامش می کرد داشته باشد و من شدم آماج
حرف ها و نصیحت های بی پایانش.
روز آخری که از کارگاه خودم را به بیرون پرت
کردم ،روزی بود که به خودم قول دادم هرگز دیگر پا
به آن خراب شده نگذارم ،حتی اگر نیاز بود خودم را
توی دریا بیندازم هم دیگر هیچ برایم مهم نبود .منی
که دریا را مأمن آرامشم می دانستم ،منی که حرف ها
داشتم برای شایسته کنار همین دریا ،دیگر با بهترین
دوستم هم حرفی نداشتم.

 افرا؟مویش را سوزانده بودند؟
 افرا با توام وایسا.نگاهی وحشت زده به در کارگاه کردم که از این سمت
خیابان ،درش به خوبی مشخص بود و حاضر بودم
قسم بخورم پرده اتاق حسام را دیدم که لحظه ای
تکان خورد .دست شایسته را گرفتم و کشیدم تا
چهارراه را رد کنیم و از آنجا فقط دور شویم.
آرام صدایم می زد اما دستش را از میان انگشتان قفل
شده ام بیرون نمی کشید .همین که از دید حسام دور
شدیم نفس زنان ایستادم ،خم شدم و دست هایم را
روی زانوهایم گذاشتم و به اندازه تمام این سه ماه،
تمام اکسیژن هوای خنک آبان ماه را به ریه هایم فرو
دادم.
 معلوم هست تو کجایی؟ چرا هر چی زنگ می زنمخونتون یکی منو می پیچونه؟

چه می دانست این غم چطور دارد مرا می شکند .من
حتی نمی دانستم او پیگیر حالم بوده .در آن خانه هر
چه می شنیدم نصیحت بود حول درس خواندن و آینده
ای که حتی شک داشتم به وجودش.
 اگر می خوای با من دوست نباشی!... حرف مفت نزن شایسته.نگاهم کرد:
 پس چته؟ چرا من از بقیه بچه ها باید بشنوم که...نتونستی!...؟
نقل مجلس شده بودم و خبر نداشتم؟ از نمره هایم
خبر داشتند و نمی دانستند زیر دماغشان مردی
زندگی می کند که صاحب همین نمره های پایین و
تهوع آور را به خاک و خون کشیده؟ خون به چهره
ام دوید:
 نمی دونستم گوشت بدهکار چرت و پرتای بقیهست.
مات نگاهم کرد:
 -افرا؟

خون در صورتم شد بغض در گلویم و چشم هایم
سوختند از درد فشار حجمی که داشت خفه ام می
کرد.
 من دارم توی جهنم می میرم اونوقت تو برات مهمهنمره های من چند شدن؟ که سال سوم رو افتادم؟ که
شهریور هم به دردم نخورد؟
داد کشیدم:
 به جهنم که به دردم نخورد. افرا چی شده؟انگشت اشاره ام را به طرفش گرفتم:
 با من حرف نزن .هیچی نگو ...دیگه هم نیا دنبالم.خونه هم زنگ نزن چون دیگه بقیه بدون اطالع من
دست به سرت نمی کنن .خودم جوابتو یه جوری می
دم که دیگه نیای سراغم .فهمیدی؟
شایسته مبهوت و خیابان طویل و آسمان گرفته را
پشت سرم گذاشتم .قدم هایم به اندازه بخت سیاهم
کوتاه بود اما پاهایم خشمگین از فشاری که داشت

تمام استخوان هایم را می شکست ،محکم به زمین
می خورد و من مطمئن شده بودم اگر باری دیگر،
مجبور شوم پا به آن جهنم بگذارم ،همه چیز را تمام
خواهم کرد.

آقا شرمنده این پستا پر از درده ...باالخره زندگی پر
از درده و زندگی افرا هم که دیگه زندگی نبوده☹️ .
شبتون خوش 🌺
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مقنعه ام را کمی جلوتر کشیدم ،حالم از خودم بهم می
خورد؛ از اینکه با یک جمله حسام مانند بره ای رام
شده راهم را بعد از مدرسه به سمت کارگاهی کج می
کردم که برایم حکم قتلگاه را داشت .از خدایی که چند
وقتی بود تنها به نبودش فکر می کردم ،ناامید شده
بودم ،فکر میکردم همه را می بیند و تنها دور من
حفاظ بلندی کشیده تا در تیرس نگاهش نباشم.
خدا رو گردانده بود تا مرا نبیند و نداند بنده خطاکاری
بودم که هر روز می مردم و زنده می شدم؛ روزی
هزاران بار آرزوی مرگ می کردم و هربار که به
حمام می رفتم تمام تنم را می سابیدم بلکه نجاستی که
روحم را آلوده کرده را بشویم .شسته نمی شد ،هربار
پوستم سرخ می شد و آتش می گرفت ،اما این گناه
پاک نمی شد.
کف دستم عرق کرده بود ،هنوز هوا سرده نشده بود
اما من در تب می سوختم ،تب تلخ گناه ،تب تلخ عذاب
وجدانی که لحظه ای رهایم نمی گذاشت .عذاب از
رازی که با خودم قرار بود تا آخر عمرم که امیدوار

بودم کوتاه باشد ،به گور ببرم .صدایی در گوشم می
گفت «تو کثیفی ،تو نماد تعفنی و خدا لعنتت کرده».
من حتما نفرین شده بودم ،مورد لعن خدا بودم .گناهم
زیاد بود ،وقتی نخوانده آن برگه ها را امضا کردم و
به دست خودم تقدیرم را بازیچه حسام کردم؛ به او
سپردم تا مرا مانند یک عروسک میان دستانش
برقصاند و چقدر خام بودم که فکر می کردم من؛ منی
که خانواده ام مرا نمی خواستند به چشم حسام ،عزیز
آمده ام .چقدر احمقانه باورم شده بود که حسام می
خواهد زیر بال و پرم را بگیرد ،گلویم می سوخت از
داغی بغضی که چند ماه بود رهایم نمی کرد.
پا تند کردم و با رسیدن جلوی کارگاه ماتم برد ،چشم
های حیرانم روی در خیره ماند .روی آدم هایی که
جلوی در ایستاده بودند ،لباس سبز یشمی و
سردوشی هایشان را می شناختم .پلیس آمده بود و
خیلی زود جواب سوالی که به ذهنم رسید گرفتم و
حسام را دیدم .حسامی که سر به زیر انداخته بود،
نگاهم روی اندام منفورش چرخید و با دیدن دستبندی
که دور مچ هایش قالب شده بود جا خوردم.

بارها همان مچ ها را گرفته و التماس کرده بودم
رهایم کند .به همان نگاهی که میخ زمین شده بود
خیره شده بودم و تمنا کرده بودم رهایم کند .صدای
پچ پچ ها را می شنیدم و چیزی که می گفتند در مغزم
فرو می رفت؛ از چک هایی که پاس نشده یک کالغ و
چهل کالغ می کردند و از حکمی که برای جلبش
گرفته بودند و از بدهی هایش که صفرهایی طوالنی
داشت.
نفس حبس شده ام را بیرون دادم ،هنوز نگاهم میخ
حسام بود .به زور سوار ماشین شد ،یکی از همان
سبزپوش ها مردمی که به تماشا ایستاده بودند را
متفرق کرد .یک برگه روی در چسباندند و کسی که
سامسونت به دست داشت با صدای بلندی رو به یکی
از مامورها گفت:
 تا زمان تعیین وضعیت پلمپه!ذهنم درگیر واژه پلمپ شد ،درست انگار در سخت
ترین امتحان ادبیات شرکت کرده بودم .خیلی زود
مردم متفرق شدند ،مردم رفتند و من ماندم .منی که با

هزار امید و آرزو به این کارگاه آمده بودم ،آمدم و در
همین کارگاه روزگارم سیاه شده بود.
منی که از خودم بیزار شده بودم ،حاال روزنه امیدی
دیدم؛ شاید امید و شاید تباهی .حسام را بردند و
کارگاه را بستند و من ماندم با فکر قراردادی که
نخوانده امضا کرده بودم .با حال عجیبی که داشتم،
نمی فهمیدم باید خوشحال باشم یا ناراحت؟! من قطعا
برای چند صباحی طوالنی این نامرد را قرار نبود
ببینم .شاید واقعا جای جشن داشت.
قدمی به جلو برداشتم ،نگاهم روی چسب بزرگ سفید
رنگی بود که خبر از پلمپ کارگاه می داد و متنی که
چشمم روی آن می لغزید اما ذهنم نمی توانست
معنیشان را حالجی کند و بعد مهر و امضای رئیس
دادگستری شهرمان .یعنی به همین راحتی پرونده
حسام را بستند ،او را بردند و من دیگر نباید به احدی
باج می دادم؟
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لبخند کوتاهی زدم ،همین که امروزم قرار نبود با او
سر شود کافی بود .حال بهتری داشتم ،حتی برای
لحظه ای کوتاه؛ همین که می توانستم با فراغ بال به
خانه برگردم خوب بود .حتی اگر پرستو تمام وقت
اشک بریزد و مامان ناله کند هم راضی بودم.
راهم را سمت خانه کج کردم ،در ذهنم یک دروغ
برای مامان پیچیدم و حاضر کردم به محض رسیدن
تحویلش دهم .دروغی جدید که می بایست قبلی را می
شست ،دروغی که قرار بود بیشتر در مدرسه بمانم و
به جایش قرار بود تسلیم حسام شوم.
اما این بار دیگر حسام نبود ،مقابل چشمانم او را
برده بودند .حیرت و خوشحالی و حسی پر از
سردرگمی را با هم تجربه کردم و به سمت خانه رفتم،

کلید را در قفل چرخاندم .شادی ام را هیچ چیزی نمی
توانست خراب کند ،حتی اگر قرار بود توبیخ شوم.
مامان منتظر بود تا بپرسد چرا زودتر برگشتم و من
بی لحظه ای تردید جوابش را دادم که معلممان نماند.
سر تاسفی به حال نظام آموزشی تکان داد و در آخر
گفت:
 بهتر ،برو این شیشه رو بده پرستو!کیفم را گوشه ای گذاشتم و شیشه شیری که مامان
سرد و گرمی اش را حتما ً تست کرده بود برداشتم.
هیچ وقت حوصله پرستو را نداشتم اما االن سر و کله
زدن با او به مراتب شیرین تر از هر چه قرار بود
بیرون از خانه باشد می دانستم .با همان یونیفرم
مدرسه بغلش کردم و در حالیکه با بدقلقی کردن
هایش کنار می آمدم شیشه را به او دادم؛ گاهی پس
می زد و گاهی ناله می کرد.
اما ذهن من پیش او نبود ،به جایش به اتفاقات کمی
قبل سرک کشیده بود .لبخندی که مهار نمی شد عمق
بیشتری پیدا کرد و من مشغول تکان دادن پرستو در

آغوشم شدم .دختری که بی مادر زاده شد ،مادری که
خیلی زود از زندگی ماهان رفت.
ماهان در تمام این مدت به همه جا سر زد و نشانی از
همسرش نیافت .بارها از سمت خانواده همسرش
تهدید شدیم .فکر می کردند ماهان بالیی سر لعیا
آورده است اما نمی دانستند ماهان عرضه باال کشیدن
شلوارش را هم ندارد؛ چه برسد به عملی کردن
تهدیدهایی که فقط بلد بود برای پنج دقیقه در ذهنش
نگه دارد و بعد به زبان بیاورد و کمتر از ده دقیقه
بفهمد جمالتی که از دهانش درآمده حرف مفتی بیش
نیست.
همه چیز با یک تماس خاتمه پیدا کرد ،لعیا از
ناکجاآباد زنگ زد و گفت از زندگی با ماهان سیر شده
و می خواهد مابقی عمرش را به دور از ماهانی باشد
که هیچ بویی از مردانگی نبرده است و درخواست
طالق داد.
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حتی دلش نمی خواست پرستویش را ببیند ،دختری که
ناخواسته او را حامله شده بود ،که حتی نمانده بود تا
اسمش را انتخاب کند ،حتی نخواسته بود اسمش را
بشنود .بچه مانده بود روی دست ماهان و او هم
کودکش را وبال گردن مامان کرده بود .بچه ای که
رسیدگی به او خارج از توان مادر میانسالمان بود.
مامان از وقتی لعیا رفته بود متلک های اقوام را به
جان می خرید و حاال عالوه بر این ها ،باید بچه
ماهان را تر و خشک می کرد.
پرستو باالخره رضایت داد بعد از شیر خوردن،
آروغش را بگیرم .با اینکه لباسم را شکوفه باران
کرد هم اخمی به صورتم نیامد .او را روی تختش
خواباندم و لباسم را عوض کردم .مامان کالفه در

آشپزخانه راه می رفت و زیر لب غر می زد ،دلم نمی
خواست دل به دل غر زدنش بدهم .همین ذره شادی
را نمی خواستم از خودم دریغ کنم .امروز بعد از مدت
ها قرار بود روز من باشد.
بابا نبود و ماهان هم نمی دانستیم کجاست .از وقتی
لعیا رفته بود هیچ کس مانعش نمی شد ،مامان غصه
دردانه اش را می خورد و جلوی بابا پشتش را می
گرفت و من هم خودم را از جلوی چشم همشان پنهان
می کردم؛ نه این که خیلی برایشان حضور من اهمیت
داشته باشد.
برای خودم کمی غذا کشیدم ،نفهمیدم چطوری همان
چهار قاشق را خوردم و به اتاقم برگشتم؛ اتاقی که
حاال با پرستو شریک شده بودم .تختی که مدتی بود
از آن بیزار بودم را جمع کرده بودم ،بهانه پرستو را
آوردم و خودم را خالص کردم.
الزم نبود کسی بداند حسام کاری کرده است که تخت
مرا بترساند ،طوری که کابوس شبانه ام تقال کردن
روی تختی باشد که حکم قبرم را داشت .تلفن را
برداشتم تا به شایسته زنگ بزنم ،شاید حاال که حال

بهتری داشتم می توانستم دلخوری چند روز گذشته را
از بین ببرم و همه چیز را بینمان سر و سامان بدهم.
شاید مانند قبل به قدری پشت تلفن حرف می زدیم که
صدای غر زدن مامان بلند می شد ،حتی بابا که بارها
پشت خط مانده بود به من تشر می زد و من همین را
می خواستم که کمی مثل قبل زندگی کنم؛ همان باتالقی
که از آن به حسام فرار کرده بودم را می خواستم،
باتالقی که به مراتب بهتر از ضجه زدن در قبری بود
که حسام به دست خودش مرا در آنجا مدفون کرده
بود.
وقتی مادر شایسته گفت خانه نیست فهمیدم این
دلخوری عمقش بیشتر از این حرفهاست ،به قدری که
نمی توانستم با کمی حرف زدن پشت یک تلفن از
دلش در بیاورم .نبودنش بوی تالفی و مقابله به مثل
می داد.
گوشی را زمین گذاشتم ،کاغذ سفید را روی تخته
شاسی گذاشتم و مشغول کشیدن طرحی شدم که
دوستش داشتم .مانتویی که بعد از حذف شدن حسام
از زندگی ام ،ذهنم را درگیر کرده بود ،دلم نمی

خواست سراغ کتابهایی بروم که یادم می آورد یکسال
را به راحتی باختم.
با صدای باز شدن در برگه را کنار انداختم و نفهمیدم
چطوری کتاب ادبیات را روی پایم نشاندم .مامان به
هوای سر زدن به پرستو آمده بود ،نگاهی به بچه
کرد که خواب هفت پادشاه را می دید و گفت:
 حاال که بهونه پرستو رو نداری ،دوزار درس بخوندیگه نیفتی!
او حرف می زد و حرفهایش نیشی میشد در جانم،
مگر خودم خواستم دوباره سال آخر را بخوانم؟ خودم
می خواستم بقیه در دانشگاه باشند و من هنوز همین
یونیفرم را بپوشم و با بچه هایی روزم را بگذرانم که
سال پیش یک کالس پایین تر از من بودند؟
من هیچ کدام را نمی خواستم و کسی باورش نمی
شد .هیچ کس نمیفهمید من از شیطان هراس داشتم.
دیگر آن دختر معصومی نبودم که فکر می کردند ،من
روحم نابود شده بود و جسمم بوی گند تعفن می داد.
حسام همه وجودم را مجروح کرده بود .تنم مانند یک
پازل تکه تکه بود که هیچ کس نمی توانست این تکه

ها را کنار هم بگذارد .تکه هایی که بوی خون می
دادند ،تکه هایی که درد می کردند و هیچ درمانی
نداشتند.
من بودم و دردی که پنهانش می کردم .حتی مانند
روز اول بلوغ نبود؛ نمی توانستم این درد را با مادرم
در میان بگذارم .این درد وحشتناک بود ،دردی که
ننگ بود .داغ بزرگی روی دلم و باید از همه کس
مخفی اش می کردم.
***
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عادت مامان را می شناختم ،همین که بابا می آمد یک
سینی به دست میگرفت .چای را در لیوان مخصوص
خودش می ریخت و کنارش چند خرما می گذاشت و
آن گل شیشه ای که زیرش آهنربایی کوچک داشت تا
رنگی به سینی نقره ای بدهد .گاهی سینی را مزین
می کرد به کاسه ای پر از توت خشک و کشمش .بابا
آن وقت ها جوراب های گوله شده را زیر مبل می
فرستاد و می نشستند تا با هم از هر دری حرف
بزنند.
مثل همیشه بابا آمد ،مامان هم با سینی چای به
استقبالش رفت و من ،غوطه ور در شادی دستگیری
حسام ،مسئول پرستو بودم .بابا این بار جوراب هایش
را در نیاورد و اخم های گره خورده اش با استشمام
عطر چای باز نشد.
مامان هم اینی که من دیدم را به وضوح متوجه شد.
سینی را کنار بابا گذاشت و حرفی نزد .بابا به پشتی
مبل تکیه زد و در حالیکه از چشم هایش می دیدم
ذهن آشفته اش همه افکارش را مغشوش کرده بود،
نگاهش را به مامان دوخت .پرستو را که نق می زد

در آغوشم تکانی دادم ،به سمت ظرف میوه رفتم و
یک خیار به دستش دادم .بابا رو به مامان گفت:
 باید بریم ،بهم انتقالی دادن!مامان نفسش را با صدا به بیرون هل داد و پرسید:
 کجا؟خیار از دست پرستو افتاد ،خم شدم و آن را برداشتم.
در حالیکه گوش هایم تیز شده بودند به آشپزخانه
برگشتم .صدای مامان و بابا آرام شد .از دست پرستو
حرص خوردم ،با کارهایش نمی گذاشت درست بفهمم
ماجرا از چه قرار است .قرار بود کجا برویم؟
خیار را آب زدم و دوباره به دست پرستو دادم ،وقتی
به هال برگشتم حرفهای مامان و بابا عمق بیشتری
پیدا کرده بودند .جورابهای بابا دیگر پایش نبود و
انگار حرفهایی که نباید را زده بود .مامان لحظه ای
ساکت شد و بعد سوالی که در ذهن من می چرخید را
پرسید:
 -مدرسه افرا چی میشه؟ این بچه رو چیکار کنیم؟

بابا لیوان چایش را برداشت:
 مدرسه افرا رو انتقال می دیم ،مشکلی نداره.پرستو رو هم باید دید ماهان چی میگه ،ولی وقتی
زنش نیست این بچه رسیدگی میخواد.
مامان با لحن نگرانی گفت:
 ماهان در توانش نیست.بابا خسته از بحث ناتوانی های ماهان ،سری تکان
داد ،خیار را بین زمین و هوا قاپیدم و پرسیدم:
 جایی میریم؟مامان کالفه از جایش بلند شد و به جای بابا جواب
داد:
 بابات انتقالی گرفته .باید بریم آمل!خوشحال شدم .انگار اکسیژن خالص را بعد از خفگی،
به ریه هایم برگردانده باشند؛ انگار آینده ای دیگر را
همین لحظه به من دو دستی روی بالشتکی قرمز،
تقدیم کرده باشند؛ انگار بعد از مدتها خدا مرا دیده
باشد ،نگاهی به منی کرده باشد که ظلمی نابخشودنی

و فراموش ناشدنی در حقم شده بود اما مامان بی
توجه به شادی آشکار من ،کالفه بود .پرستو را از
بغلم گرفت و گفت:
 بچه سردیش می کنه بهش خیار نده!تشر مامان را نشنیده گرفتم ،وقتی قرار بود از این
شهر برویم و دیگر اسمی از حسام نشنوم اگر مامان
تا خود صبح تشر می زد هم عین خیالم نبود .مدرسه
هم عوض می شد ،دیگر کسی مرا به چشم یک بازنده
نگاه نمی کرد .دیگر مجبور نبودم به دخترهایی که
سال قبل یک کالس از من پایینتر بودند نگاه کنم،
دیگر کسی مرا به سخره نمی گرفت.
***

شب شما به خیر
عید شما هم دوباره مبارک 🥳
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زیر گاز را کم کردم ،به خانه جدید و موقعتی ام
وابسته شده بودم .به خانه ای که هر لوازمش مرا یاد
معراج می انداخت و لبخندی روی لبم می نشاند.
تصمیم گرفته بودم سر و سامانی به وضعیت آشپزی
ام بدهم .فکر اینکه به زودی برای دو نفر غذا درست
می کنم جذاب بود ،فکر اینکه بوی عطر غذا فضای
خانه را پر کند و معراج بیاید.
وقتی می آمد با سینی چای یا شربت به استقبالش می
رفتم .لبخند می زدیم و چایمان را با شیرینی می
نوشیدیم .حتی می توانستم به او بگویم «زیاد شیرینی

نخور چاق میشوی و او به رویم بخندد» .از فکرم
گذشت نه؛ معراج از آن مردهایی نیست که شکم را
نشانه مردانگی بداند .هیبتی مردانه داشت ،از آنهایی
که نمی شد نادیده گرفت .شدنی نبود ،زن باشی و
مردی با خصوصیات معراج به چشمت نیاید.
روی مبل نشستم و کنترل تلویزیون را برداشتم،
فکرهایم را دوست داشتم؛ شیرین بودند و مرا به
آینده ای که می توانستم داشته باشم امیدوار می
کردند ،نه شبیه آینده ای که فکر می کردم با حسام
می توانم داشته باشم .معراج هزاران فرسنگ باالتر
از حسام بود.
با صدای زنگ گوشی کنترل را رها کردم ،شماره
خانه پدری معراج را ذخیره داشتم و با دیدنش روی
صفحه گوشی ،برای لحظه ای قلبم ایستاد .آب دهانم
را قورت دادم ،صدایم را صاف کردم و دستم را روی
آیکون سبز گوشی لغزاندم:
 بله؟ -سالم دخترم ،عصر بخیر.

صدای مادر معراج بود ،لحن شیرین و کالمی به
مراتب شیرین تر .دسته از موهایم را بین انگشت
هایم پیچاندم و گفتم:
 سالم خانم محتشم ،عصر شما هم بخیر. خوبی دخترم؟ برادرت خوبه؟ابروهایم باال رفت ،گفته بودم ماهان را آدم حساب
نمی کنم و مادرش در کمال ادب حالش را می پرسید.
مشخص بود وجنات معراج در آغوش این زن شکل
گرفته است ،معراج خمیر خامی بوده که این زن
َ
ورزش داده و یک مرد از او پرورانده بود.
 سالمت باشین ،سالم می رسونن!سالم می رساند؟ چه کسی؟ ماهان؟! ماهان می
توانست برود و بمیرد .از دروغ گفتن خوشم نمی آمد.
 معراج گفته تماس بگیرم برای امر خیر ،عموما بایدبا مادر شما صحبت کنم ،ولی متأسفانه شرایط طوریه
که مجبور شدم با خودتون تماس بگیرم .خدا بیامرزه
مادر و پدر شما رو.
ساکت شدم ،برای چند لحظه؛ ولی خودم را نباختم:

 خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه .بله ،لطف کردین.راستش با آقای محتشم در این مورد صحبت کرده
بودم.
 بله دخترم ،در جریان هستم .اگه موافق باشید برایآخر هفته خدمت برسیم!
نمی توانستم شکوفه های صورتی که در وجودم
جوانه می زدند را نادیده بگیرم؟ قلبم تپش ریتمیکی
داشت ،انگار باالخره تمام دنیا با من سر سازگاری
داشتند.
 بله حتما ،تشریف بیارین. زیاد تدارک نبینید لطفا .اینا رسومی هست که بایدانجام بشه وگرنه شما عین دختر خودمی ،دیگه
عروس مایی!
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#آنالیا
عروسش بودم؟ به همین قشنگی؟ به همین زیبایی که
او گفت و دلم برای این واژه رفت؟ من دخترش بودم؟
معراج و مادرش قصد جانم را کرده بودند؟ تا بگویند
و من لحظه به لحظه در خوشی غرق شوم؟
آخر هفته خیلی نزدیک بود برای منی که هر لحظه
روزها و سال های گذشته ام به یادم می آمد و این ها
باز هم تقصیر حسام بود.
از جانم چه می خواست؟ من که داشتم در سکوت
زندگی ام را می کردم .من که هیچ وقت هیچ نگفتم.
منی که آنقدر ساده دل بودم که باور کردم برگه ای که
ناخوانده امضا کردم ،رضایت نامه ای برای رابطه
بوده و هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداشت .من
که بچه سال بودم ،او چه؟

حسام بازی ای را شروع کرد که انتهایش را خودش
هم نمی دانست .برایش فرقی نداشت؛ من آن برگه ها
را می خواندم و می فهمیدم که همان قرارداد کاری را
امضا کرده ام یا نمی فهمیدم ...در هر صورت راهی
برای تهدید کردن من و بستن دهانم برای همیشه پیدا
کرد .من از نگاه مردم می ترسیدم.
حاال که همه چیز را برای معراج روی دایره ریخته
بودم ،دیگر برایم چیزی فرقی نداشت جز آن که
مادرش بفهمد .مادرش اگر می فهمید؛ هرگر رضایت
به این وصلت نمی داد و من بار دیگر ،بعد از لحظه
ای لمس خوشبختی ،از دستش می دادم.
به کارگاه که رسیدم ،اولین چیزی که به دستم رسید
اندازه های تن ترکه ای عروس آینده بود .دیروز
برای اندازه زدن آمده بود و من قبل از رسیدنش،
فرار کرده بودم و به همه سپرده بودم تا کارش را
سریع انجام بدهند.
 -مدلی که می خواست رو فرستاد؟

صدایم انگار از سال ها حرف نزدن گرفته بود .جواب
شنیدم که قرار شده بود ملیکا مدل را برای خودم
بفرستد .لعنتی بر خودم فرستادم و آرام گفتم:
 یه چایی بفرست اتاق من.همین که پیامش را چک کردم ،موبایلم زنگ خورد.
خودش بود .انگشتم را روی دایره سبز رنگ فشردم
و گوشی را گوشم گذاشتم .حتی مجال نداد حرف بزنم:
 سالم افرا خانم خوبین؟هیجانش با سنش در سنخیت کامل بود .عکسی که
برایم فرستاده بود ،لباسی سفید و درخشان در تن
مدلی هم هیکل خودش ،از هر دختری دلبری می کرد؛
تازه به خاطر آوردم این مدل را برای اولین بار خودم
به او پیشنهاد داده بودم ،قبل از این که بفهمم داماد...
دستی به صورتم کشیدم و گفتم:
خانم...
 سالمِ

نام فامیلش چه بود؟ کاش می شد همه اسم هایی که
مربوط به حسام می شد را از ذهنم و زندگی ام پاک
کنم .به سردرگمی ام خندید و گفت:
 سلیمی ...البته قراره بشم عبدلی ،ولی شما منوملیکا صدا بزنین.
در ذهنم جرقه ای خورد از فکری که نباید؛ کاش
هرگز عبدلی نمی شد .کاش هرگز زیر یوق حسام نمی
رفت که اگر می رفت ،روحش متالشی می شد و این
دخترک همیشه خندان حتی از من شانزده ساله هم
شکننده تر بود.
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نفسم را با صدا بیرون دادم و گفتم:
 ببینید خانم ...ببین ملیکا جان ،من االن خاطرم اومدکه مدل رو خودم بهت پیشنهاد داده بودم ،اندازه هاتم
که دیروز اوکی کردی .انشاءهللا اواخر هفته آینده
باهات تماس می گیرم برای پرو اولیه.
 واقعا؟اگر به او می گفتم که می خواستم تمام تمرکزم را
روی لباسش بگذارم که فقط فکرش از زندگی ام
بیرون برود ،دروغ نگفته بودم .من قرار بود آخر
همین هفته با مادر معراج رو به رو شوم .حقم این
نبود که حسام در ذهنم مانده باشد ،حق معراج هم این
نبود .شاید حق ملیکا هم این نبود.
آخر هفته رسید بی آن که من لحظه ای به خودم
استراحت داده باشم .ذهنم دنبال حرف هایی بود که
قرار بود با مادر معراج بزنم و جسمم درگیر تنها
پارچه ای که در تمام دنیا از آن نفرت داشتم .چه
عروسی ای قرار بود بشود با لباسی که با نفرت

دوخته می شد؟ شاید واقعا ملیکا باید می دانست با
چه هیوالیی قرار بود یک سقف مشترک داشته باشد.
نگران بودم .معراج خودش را همسر من معرفی کرده
بود و من نگاه حسام را ندیده ،حدس می زدم که
چیزی در فکرش باشد .آن روزی که دستگیرش
کردند و بردند روز آزادی من بود و حاال که او شاید
فکر می کرد از گذشته اش رها شده ،من آمده بودم تا
سیلی ای شوم به صورت هردویمان .اگر دنبالم می
آمد چه؟
لباس آبی رنگم را پوشیدم .موهای شانه زده ام را
نمی دانستم چه کنم .زیر روسری رهایشان می کردم؟
کشی کم حجم را برداشتم و موهایم را بافتم .روسری
را روی سرم گذاشتم و به خودم توی آینه نگاه کردم.
شاید کمی رنگ بد نبود.
خطی خیلی کمرنگ ،انگار که آنجا نباشد ،پشت چشم
هایم کشیدم و رژ لبی کمرنگ تر از رنگ لب هایم
کمی صورتم را باز کرد .تمام خانه جدیدم مرتب بود و
روی میز چیده شده و آماده پذیرایی از مهمان هایم.

نمی دانستم مادرش قرار بود تنها بیاید یا پدر و
خواهرش هم پا به خانه ام می گذاشتند.
توی چهارچوب در اتاق ایستادم و به پذیرایی نگاه
کردم و به تابلویی که معراج در نبودم آمده و به
دیوار زده بود؛ آیه ای که قرار بود شر چشم زخم را
از من دور کند .طرحش را خودش داده بود برای
ساختن ،خطش را خودش نوشته بود و داده بود تا با
چوب سرو و افرا آیه را خط بزنند تا خودش را روی
چوب زمینه ای از گردو نشان بدهد.
همه این ها را با جزئیات برایم شرح داده و چشم
هایش موقع گفتن «افرا» برق زده بود .به نگاهش
خندیده بودم و مطمئن بودم تشکرهایم کافی نبود برای
این همه توجه .همان یک تابلو ،به دیوار لخت پذیرای
ام چنان رنگی بخشیده بود که شک داشتم هرگز
بخواهم از خودم جدایش کنم.
زنگ در که زده شد ،قلبم برای لحظه ای ایستاد .هیچ
وقت خودم را برای این لحظه آماده نکرده بودم.

اولین باری بود که در بیست و نه سال زندگی ام،
خواستگاری زنگ خانه ام را می زد .تا وقتی با
مامان و بابا بودم ،خودم را به هزار در و دیوار می
زدم تا کسی را قبول نکنند و بعد هم که آن تصادف
کذایی پیش آمد و حاال هم که معراج ...معراج این
طلسم را شکسته بود.
روز قبلش به شایسته زنگ زده بودم تا دوستی اش
را در حقم تمام کند .از آن دخترهایی بود که هفته ای
یک خواستگار داشتند و حامی اگر بهترینشان نبود،
حتما آنی بود که شایسته دوستش داشت و همین کافی
بود .صدایش را که شنیدم ،دهان باز کردم و گفتم:
 من نمی دونم اینو چطوری بگم ...برای همین یهسره می گمش ،مامان معراج قراره فردا بیاد اینجا.
صدای جیغش گوشم را پر کرد و حرف هایی زد که
احتماال پر از تبریک و باز هم جیغ بود .آرام که شد
گفتم:
 من نمی دونم باید چکار کنم. یعنی چی نمی دونی باید چکار کنی؟ مثل همهخواستگارای دیگه!...

آب دهانم را قورت دادم .نمی خواستم بگویم این
آخرین نفر ،همان اولین نفر من است.
 افرا؟با صدایی آرام جواب دادم:
 خب بلد نیستم. واقعا...؟ خب عیبی نداره .من کمکت می کنم.و هر چه می دانست را گفت و برای خرید کردن ها و
مرتب کردن ها به کمکم آمد و بعد از تمام شدن،
صورتم را بوسید و برایم آرزوی خوشبختی کرد .من
تنها ماندم تا صدای این زنگ را بشنوم و فکر کنم که
آماده هیچ چیز نیستم.
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نگذاشتم زنگ اول ،به دومی برسد .در را برای هر
که منتظرم بود ،باز کردم .چشم در چشم زنی شدم که
بارها عکسش را دیده بودم .زنی قد بلند ،نه به
بلندای معراج ،با چشمانی نافذ به اندازه تنها پسرش
رو به رویم ایستاد .سالمی آرام کردم اما او با قدرت
و صدایی رسا جوابم را داد.
تعارفش کردم تا داخل شود .از کنارم که گذشت ،با
تعارفی چادر تا شده اش را گرفتم و آویزان کردم.
فضا برایم سنگین بود؛ حتی وقتی نشست و لبخند به
رویم زد .نمی دانستم کجا را نشانه بگیرم اما از نگاه
کردن به چشم هایش می ترسیدم .به گوش هایم
اعتماد نداشتم وقتی مرا عروسش صدا زد .هنوز هم
حضورش برایم باور پذیر نبود.
 خب دخترم از خودت برام می گی؟چشم در چشم نگاهش کردم .فرصت فکر کردن به من
نداد و گفت:
 معراج حرفاشو زده ،می خوام از زبون خودتبشنوم.

جواب سوال نپرسیده ام را خوب داد .من را می
خواست بشناسد؟ در چند جمله؟ مگر می شد؟ دهان
خشک شده ام را باز و به چای نوشیدن دعوتش
کردم .لبخندی زد و همانطور که انگشتان بلندش دور
کمر باریک استکان حلقه می شد ،منتظرم ماند .هیچ
جوره نمی شد از زیر بار این سوال ها فرار کنم.
 من ...نمی دونم از کجا بگم. از خودت ،از خانواده ت ...از کارت!خودم و کارم را می خواست چه کند؟
 من افرا پاکزادم!از خودم اسم و فامیلم مانده بود و از خانواده ام؛
هیچ.
 یه برادر دارم ،ماهان ...تهران زندگی می کنه ،بادخترش .مادر و پدرم توی تصادف پارسال عمرشونو
دادن به شما!
از آن تصادف خیلی چیزها به یادم مانده بود و اولین
حسی که داشتم تنهایی خالص بود .تنهایی بعد از

رفتن کسانی که اسمشان هنوز در شناسنامه ام
خودنمایی می کرد .پدر و مادری که باید دوستشان
می داشتم و نداشتم؛ مرا در بین راه عمری که از آن
ها رفت ،زیر پاهایشان لگدمال کردند .مرا که بی صدا
کمک می خواستم ندیدند.
مقصر اصلی حسام بود اما جرقه اول را همین پدر و
مادر زدند؛ اما لزومی نداشت مادر معراج این ها را
بداند.
 ماهان زنشو خیلی سال پیش طالق داده ...مندبیرستانی بودم.
طالق ساده ترین کالم برای پایان دادن به آن زندگی
عجیب بود؛ زنی که از شوهرش مردانگی ندید وقتی
مجبورش کرد فرزندی که نمی خواست ،نگه دارد و
بعد خودش عطای مادری را به لقایش بخشید و هر
دو دانسته به دختری که هیچ گناهی نداشت ،ظلم
کردند.
 -فوق لیسانس طراحی پارچه و لباس...

خودم را می گفتم .من بعد از فرار از آن شهر ،همه
زندگی ام را گذاشتم برای کاری که همیشه دوست
داشتم و کاری که حسام لذت داشتنش را از من
گرفت؛ نه همان لحظه که چند سال عقب افتادم تا
باالخره پا در دانشگاه گذاشتم ،دانشگاهی که هیچ
افتخاری برایم نداشت ،برای بابا هم نداشت .فقط می
رفتم که وقتم را پر کنم.
 اصالتا اهل همین شهریم ...ولی چند سال پیش رفتیمآمل ...بعدش تهران ،بعدش نور و بعدشم...
اهل گشت و گذار نبودیم؛ شغل بابا سرگردانمان کرده
بود .آمل که رفتیم ،من نشستم در کالسی که سال
قبلش هم نشسته بودم و هیچ حواسم نبود اما یک
نفر ،مرا دید .مشاور مدرسه که دکترای روانشناسی
داشت مرا دید و بعد از آن مددکاری آمد و من باالخره
بعد از ماه ها دهان باز کردم و هر چه مرا سوزانده
بود گفتم.
زیاد گذشته بود از آن سال ها و با این حال هر جمله
که برای این مادر می گفتم ،تمام گذشته ام از جلوی
چشم هایم رد می شد.

در رویای این بیداری ،خودم را می دیدم که هر ماه
و هر روز دست و پا می زدم تا باالخره با کمک،
توانستم قدمی برای خودم بردارم.
 آمل فوق دیپلم گرفتم ...اونجا برای یه سال یهمزون کار کردم.
آمل جای خوبی بود اما همین که خواستیم جاگیر
شویم ،این دست لعنتی سرنوشتی که بخت مرا سیاه
بافته بود ،ما را راهی شهر بزرگ تهران کرد.
 لیسانس و فوق لیسانسم رو تهران گرفتم .اونجا همتوی یه مزون بودم تا رفتیم نور ...بعدشم که...
در سکوت منتظر شد اما من دیگر نمی دانستم چه
بگویم .همه زندگی ام را باید برایش ترسیم می کردم
تا مطمئن شود پسرش واقعا مرا می خواهد؟ من هم
او را می خواستم ،چرا کسی از من نمی پرسید؟ دهان
باز کردم و گفتم:
 نور که بودیم با کمک بابا و یه وام تونستم یهکارگاه راه بندازم و بعدش که خواستیم برگردیم ،اینجا

هم همین کارو کردم ...االن هر دو تا کارگاه دائم کار
می کنن.
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وقتی ماهان باالخره یادش آمد دختری دارد ،ما را که
پرستو را با خودمان از این شهر به آن شهر می
بردیم و او هم مثل من پر از سرگردانی شده بود ،پیدا
کرد و دخترش را با خودش از ایران برد .سه نفر که
از این خانواده از هم پاشیده ماند ،بابا باالخره مرا دید
و تمام تالش هایم را و اسمی که کم کم داشت در شهر
نور شناخته می شد ،اما این بار من دیگر به دنبال
نگاه های پر افتخارش نبودم.

وقتی مرا دید که دختر دوستش قرار بود ازدواج کند
و اسم من به میان آمده بود؛ آن روز بود که پدرم
فهمید دخترش واقعا اسم و رسمی به پا کرده .همان
وقتی که با اصرار خانواده پا به عروسی ای گذاشتم
که لباس عروسش را خودم طراحی و دوختش را
انجام داده بودم و تنها کاری بود که هرگز بابتش پدر
و مادرم را سرزنش نمی کردم.
در آن عروسی بود که من و مردی بلند قد در کت و
شلواری مشکی که انگار فقط برای او دوخته شده
بود چشم در چشم شدیم .هم او نگاهش را به سرعت
دزدید و هم من .معراج را برای بار اول ،در آن
عروسی دیدم.
 این من بودم...نگاهش مثل معراج ،وقتی داشت روی «افرا» بودن
چوب خط تابلو تأکید می کرد پر از برق شد .چشم
هایم با تردید روی صورتش چرخید.
 معراج تا قبل اینکه اسم تورو به زبون بیاره ،اسمهیچ دختری رو به زبون نیاورده .وقتی اسم تو ورد
زبونش شده حتم دارم خاطرت رو میخواد .پسر من
سر سفره پدر و مادر بزرگ شده ،نون حالل به دست

گرفته و یاد گرفته مرد باشه .صاف و صادقه و می
دونم اینا رو بهتر میدونی .تنها پسرمه و پشت من و
پدرش به بودنش گرمه .می خوام یه همراه داشته
باشه؛ یکی که معراج بشه محرم دلش و اون بشه
همه کس معراجم.
چشمم روی چند چروک کنار چشمش چرخید و از
ذهنم گذشت که معراج نه تنها از لحاظ اخالقی شبیه
مادرش بود ،که صورتش هم نسخه مردانه مادرش
بود ،همان لب ها و همان چشم ها و همان نفوذ نگاه.
از من می خواست چه بگویم؟ می توانستم بگویم
همراه معراج نخواهم بود؟
 افرا جان اگر موافق باشی برای جلسه بعد با پدرمعراج و خواهرش و یه تعدادی از بزرگتر های فامیل
میایم که مهریه رو معین کنیم و انگشتر...
صدایش در گوشم گم شد« .افراجان» شده بودم و
قرار بود انگشتر دستم کنند .همه چیز داشت جدی می
شد و این در عین ترسناک بودن ،مرا پر از هیجان
می کرد .چایش را با شکالتی خورد و زیاد طول
نکشید تا رفت و من ماندم و فکر مادر معراج که از

من خواسته بود اگر بزرگتری دارم ،خبر کنم و من به
هیچ کس نمی توانستم فکر کنم.
***
مدتها بود اینطوری دست به کار نشده بودم ،پارچه
ساتن مات را روی میز برش پهن کردم .تمام شب
گذشته را درگیر کشیدن الگویی بودم که بتوانم با آن
لباس عروس ملیکا را برش بزنم .ساتن خوبی بود،
از آنهایی که دلت می خواست روی خنکی پارچه
دست بکشی و دلت ماالمال از آرزوهای ریز و درشت
شود؛ حتی اگر خیلی از آن آرزوها مال خودت نباشد،
برای عروسی باشد که این ازدواج سندی بود برای
بدبخت کردنش .گوشه های میز را گیره زدم تا پارچه
روی میز ثابت بماند.
کاغذهای آجری رنگی که به شکل الگو برش زده
بودم را روی میز چیدم ،هنوز عادتم بود نهایت
استفاده را از پارچه ببرم .از دور ریز پارچه بیزار
بودم ،درست مثل چیدن پازل می ماند .با توجه به
اندازه هایی که داشتم الگوها را روی پارچه چرخاندم
و چرخاندم تا به چیزی که دلم می خواست رسیدم.
قیچی برش را برداشتم ،همیشه موقع برش زدن بسم

هللا روی لبم جاری می شد .اما االن زبانم نمیچرخید،
شاید می دانستم این کار را با میل و رغبتی که باید،
انجام نمی دهم.
خیلی زود باال تنه کار را برش زدمِ ،چرت های الگو
را مشخص کردم و تکه های برش خورده را از روی
میز جمع کردم .برش زدن دامن کار سخت نبود ،بعد
از آن گیپورهایی که قرار بود روی باالتنه کار شود را
برش زدم .سلما گوشه ای ایستاده و با دقت نگاهم
می کرد .خیلی کم پیش می آمد سفارش لباس عروس
قبول کنم .بعد از جمع کردن میز به سلما گفتم:
 کارم تموم شد ،دستت درد نکنه میز رو تمیز کردهبودی!
لبخندی زد:
 خانوم پاکزاد این چه حرفیه ،گفتین می خواین لباسعروس برش بزنید نمیشد کثیف باشه.
لبخندی زدم ،این لباس عروس به قدر کافی چرک
بود .ملیکا کثیف نبود ،حسام بود که سرتاسر
وجودش بوی تعفن و گند می داد .منفور تر از او
کسی را نمی شناختم و دلم حتی برای شایسته هم می

سوخت .نمیدانست چه برادرشوهری دارد ،نمی
دانست وقتی اسمش می آید دیوانه می شوم.
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پشت چرخ نشستم ،سوزنش را عوض کردم .خیلی
زود صدای موتور چرخ گوشم را پر کرد ،پایم روی
پدال باال و پایین شد و حرصم حتی با زل زدن به
سوزن هایی که تیشه به جان پارچه می زدند هم کم
نشد .حواسم به ساعت نبود ،با خودم فکر میکردم
چطور باید با حضور این لباس در کارگاهم کنار بیایم.
این لباس قرار بود کفن ملیکا باشد ،حسام که اهل
اصالح شدن نبود.

شک نداشتم ذات کثیف از بین نمی رفت ،پاک نمی شد
و ملیکا عاشق رویی از حسام شده بود که اوایل
شکار از خودش نشان می داد و این بار در مغزم
سوال شده بود که چرا ازدواج؟ نمی توانست به
راحتی از ملیکای بخت برگشته استفاده کند و مثل
من ،مانند دستمالی استفاده شده ،دور بیندازد؟ برای
این شیطان که سخت نبود.
فلسفه لباس سفید عروس در ذهنم معما شد؛ پاکی و
نجابت را می خواست نشان بدهد؟ تکلیف داماد چه؟
چه چیزی می خواست بگوید این داماد پاک است،
هرز نیست و به نجابتش باید ایمان داشت؟ متنفر
بودم از این که مردهای نامردی چون حسام تمام
کارهایشان را به مرد بودنشان نسبت می دادند و به
هیچ بشری پاسخگو نبودند.
معراج اما مرد بود ،مردی که من میخواستمش و
مادرش گفت که تنها دختری بودم که نامم را به
زبانش جاری کرده .نمیدانم چقدر اسم به زبان حسام
آمده است ،چقدر نفرین دامنش را سیاه کرده و دلش
چقدر شبیه گورستان بود.

حسام از دخترهای ساده و احمقی چون من استفاده
می کرد ،اگر آن روزی که زیور گفت ،خودم را دور
می کردم به گورستان سینه حسام تبعید نمی شدم.
پوزخندی زدم ،به حال افرای نوجوانی که بین همین
چرخ ها کار می کرد .ساده لوحانه باورش شده بود
حسام گوشه چشمی به او دارد.
پایم را از روی پدال برداشتم و سری که سنگین شده
بود را میان دستهای لرزانم گرفتم .چشم هایم میخ خط
دوخت بود اما ذهنم در همان اتاق نفرین شده محبوس
مانده بود .دوباره من بودم و هیبت سنگین و مست
حسام؛ باز من تقال می کردم و او باز هم از من
هرآنچه می خواست می گرفت.
او خواسته های ناتمامش را می گرفت و من آب می
شدم .می سوختم و قدم به قدم به نابودی نزدیکتر می
شدم؛ مثل کسی که لبه پرتگاه ایستاده باشد ،من هم
در نهایت زندگی ام ایستاده و منتظر افتادن بودم.
وقتی قدر پاره شدن تار مو با مرگ فاصله داشتم
دستی از غیب رسید و حسام را برد؛ دستی که مرا هم
باال کشید ،پایم را به دفتر مددکاری باز کرد که مرا
دید و فهمید.

آدمی پیدا شد که حرفهایم را شنید ،نگاهم را خواند؛
نه ترحم کرد و نه جدل؛ حتی توبیخ هم نشدم و همان
چیزی را به من داد که نیاز داشتم ،حمایت! خیلی
طول کشید اما کم کم با حرفهایش به زندگی برگشتم،
چیزی که مدتها فراموشش کرده بودم.
نفس عمیقی کشیدم ،تمام پارچه ها را جمع و با
صدای بلندی سلما را صدا کردم:
 سلما جان بی زحمت اینا رو بذار توی کاور کثیفنشه!
لبخندی زد و چشمی گفت .به سمت اتاقم رفتم ،پشت
میزم نشستم .چشم هایم کمی دودو می زدند ،خیره
مانده به پارچه سفید اذیتم کرده بود .سلما با یک
لیوان نسکافه برگشت و روی میزم گذاشت:
 بخورین خانوم پاکزاد ،حالتون بهتر میشه.تشکری کردم و سلما که قفل زبانش باز شده بود
ادامه داد:
 منم زیاد به پارچه سفید خیره می شم چشمام دردمی گیره .حس میکنم ُمخ چشام می سوزه!
لبخندی زدم و لیوان نسکافه را برداشتم:

 چشم مگه ُمخ داره؟مقابلم نشست ،پا روی پا انداخت:
 نمی دونم واال ،مادربزرگم می گفت .وقتی می دادبراش سوزن نخ کنم می گفت «مادر ُمخ چشام می
سوزه».
ابرویی باال دادم و پرسیدم:
 پس از بچگی دست به سوزن بودی؟خندید:
 چه جورم! یه بار می خواستم واسه عروسکم لباسبدوزم ،رفتم سر کمد مامان به هوای تیکه پارچه و یه
چیز خوشگل دیدم و ازش بریدم .غافل از اینکه لباس
مجلسی نویی بود که می خواست تو عروسی بپوشه.
صدای قهقهه اش بلند شد ،لبخندی زدم .من هم دسته
گل هایی به آب داده بودم ولی نهایت حمله هایم به رو
بالشی های کهنه ام بود که می بریدم و برای
عروسک هایم لباس عروس می دوختم .نمی دانستم
روزی همین لباس کابوس زندگی من می شود ،نمی
دانستم روزی از خودم بیزار می شوم که دارم لباس

بدبختی دختری را می دوزم که قرار بود وصله ناجور
زندگی اش را به زندگیش وصله کند.
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با صدای مهتاب ،سلما از جایش بلند شد و از اتاق
بیرون زد .جرعه ای از نسکافه خوردم و با لرزش
گوشی نگاهم روی شماره ناشناسی ماند که روی
صفحه گوشی نقش بسته بود .بین جواب دادن و
ندادن مردد بودم .تماس قطع شد و نفسم را بیرون
دادم ،اما دوباره گوشی زنگ خورد .لیوان نسکافه را
روی میز گذاشتم و دستم را روی صفحه گوشی
کشیدم ،آن را روی گوشم گذاشتم و رسا گفتم:
 -بله؟

 به به افرا خانوم!صدایش را می شناختم .مگر می شد آن لحن
منزجرکننده را نشناسم؟ مگر می شد حالم بد نشود از
شنیدن کلماتی که از دهانش در می آمد؟ دستم شروع
به لرزیدن کرد و چشم هایم سیاهی رفت .ترس تا بیخ
گلویم آمد و به بغضی در گلویم منجر شد .در ذهنم
تمام تصاویر دردناکی که از نوجوانی هایم مانده بود
جان گرفت ،صدایش مرا به قعر جهنم فرستاد .باز در
اتاقی که درش را قفل کرده بود میان تختی که مرا می
سوزاند اسیر شدم.
گوشی را روی میز انداختم ،صدای الو الو گفتن
هایش را شنیدم و با همان دست لرزان روی آیکون
قرمز رنگ فشار دادم .نفسم باال نمی آمد ،مانند یک
فیلم ترسناک شده بود .نگاهم میخ گوشی ماند ،با تک
بوق پیام گوشی را برداشتم:
«میدونم که فهمیدی چه خبره ،صدات در بیاد بالیی
به سرت میارم که اسم و رسمت یادت بره!»
دستهایم دور قابل گوشی چفت شدند ،بارها جمله اش
را خواندم و هربار صورتش در مقابل چشم هایم

مجسم شد .دوباره گوشی زنگ خورد ،تماسش را
جواب دادم و صدایش گوشم را پر کرد:
 گرفتی پیاممو!ناخواسته جیغ کشیدم:
 گمشو ،کثافت روانی .برو گمشو آشغال عوضی!تماس را قطع کردم و در حالیکه لرز به جانم نشسته
بود ،شماره حسام را در بلک لیست قرار دادم .گوشی
را روی میز انداختم و خودم را بغل کردم .تمام تلخی
به جانم رخنه کرده بود ،دوباره همان افرایی شدم که
حسام نابودش کرده بود .افرایی که از سایه خودش
هم هراس داشت و حاال من میترسیدم.
از خودم بیشتر می ترسیدم ،از لباس عروسی که قرار
بود بدوزم هم می ترسیدم و بیشتر از همه از معراجی
می ترسیدم که نمی خواستم کالمی از حسام بشنود.
معراجی که می دانست کسی روحم را کشته بود و
حاال می خواست درمان دلی باشد که هزار تکه شده
بود.
کیفم را برداشتم و با خشم و ترسی که رهایم نمی کرد
از کارگاه بیرون زدم .چیزی به پایان ساعت کاری
نمانده بود ،از سلما خواسته بودم امشب کسی

شبکاری نماند .با اینکه نزدیک عید بود ولی می
خواستم این بنده های خدا هم به زندگیشان برسند،
دوروز دیرتر سفارش ها تحویل داده می شد کسی را
نمیکشت.
سر خیابان دربستی گرفتم و به خانه رفتم ،وقتی با
خودم تنها شدم دوباره پیام حسام را خواندم .بارها و
بارها خواندم و هربار بیشتر ترسیدم .ترسی که بیشتر
می شد و خاطراتی که در ذهنم جان می گرفتند.
شماره مرا از کجا آورده بود؟ ملیکا؟
لباسم را عوض کردم و روی زمین دراز کشیدم ،به
لوستر خاموش خیره شدم و به گذشته فکر کردم.
برای لحظه ای سعی کردم حسام را از ذهنم بیرون
کنم ،فقط برای چند لحظه! نفهمیدم کی خوابم برد،
خواب که نه؛ در کابوس غرق شدم .حسام را دیدم ،با
چشم هایی به خون نشسته مقابلم ایستاده بود ،مشتی
پول در دست داشت و آنها را روی سرم می ریخت.
لباس عروسی که برای ملیکا دوخته بودم روی تن
خودم بود ،پولهایی که حسام شاباش میکرد به محض
افتادن روی زمین تصاویری می شدند از گذشته مان.
جیغ می کشیدم ولی صدایی از گلویم خارج نمی شد،
حتی پاهایم یاری نمی کردند از جایم تکان بخورم.

از دور هیبت معراج را دیدم که جلو می آمد ،اما مرا
نمی دید .دستش دور کمر زنی حلقه شده بود که من
نبودم .با صدای بلندی جیغ کشیدم و از خواب پریدم.
نفس نفس می زدم و چشم هایم می سوخت .از
صورت خیسم فهمیدم در خواب بیقراری کرده ام.
دست دراز کردم و گوشی را برداشتم ،بی توجه به
ساعت شماره معراج را گرفتم .تنهایی و ترس نمی
گذاشت درست فکر کنم .به محض شنیدن صدای
خواب آلودش که میگفت:
 جانم افرا؟بغضم ترکید .اشک هایم جاری شدند و نالیدم:
 معراج من ....من میترسم ...من...انگار هشیار شده بود ،صدایش هنوز گرفته بود:
 چی شده؟ترسید و من به هق هق افتادم:
 کابوس دیدم!نرم شد ،لحنش تغییر کرد .صدای نفسی که از سر
آسودگی کشید را شنیدم:
 -ترسیدی؟ چه خوابی دیدی؟

جرئت نداشتم خوابم را تعریف کنم .از سکوتم استفاده
کرد و گفت:
 عزیزم استرس داری ذهنت بهم ریخته .به هیچیفکر نکن ،چراغ رو روشن کن بذار ذهنت آروم بشه.
عزیزم را گفت و دلم رفت برای مردی که می خواست
شبهایش را با من شریک شود .نفس عمیقی کشیدم
اما آرام نشدم .معراج گفت:
 یه نفس عمیق دیگه بکش ،اصال پاشو یه آب بهدست و صورتت بزن.
زیر لب چشمی گفتم و گفت:
 یه کم دیگه بهت زنگ می زنم.مگه چیه عیده دیگه 😍
شاد باشید ️☺
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تماس را قطع کردم ،خودم را به سرویس رساندم و
مشتی آب یخ به صورتم پاشیدم .به صورت خیسم
درون آینه خیره شدم ،من افرا بودم و نباید می
ترسیدم .من معراج را داشتم ،لبهایم تکان خوردند و
نالیدند:
معراج...با شنیدن صدای زنگ گوشی به اتاق برگشتم ،روی
مبل نشستم و پاهایم را در شکمم جمع کردم:
 بهتری؟صدایش را می شنیدم ،نگرانم شده بود .بهتر بودم،
بودم و می خواستم بهتر بمانم .وای خدایا حسام را
چه می کردم؟
 -افرا جان؟ می شنوی چی می گم؟

تمام اکسیژن خفه شده اتاق را بلعیدم اما کم بود ،کم
می آمد برای منی که ذهنم پر از تصویر حسام شده
بود که به من!...
 افرا جواب ندی پا می شم میام اونجا. خوبم.صدایم آنقدر گرفته بود که انگار سال ها حرفی از
دهانم در نیامده بود.
 صبح که بیدار شدی زنگ بزن دوستت بیاد پیشت.چشمم خیره ماند به گل های فرش .شایسته؟ شایسته
مرا اینطور می دید که سکته می کرد .من با این حال
و با خواندن آن پیام لعنت شده دیگر داشتم مطمئن می
شدم که خوشبختی نشان از من گرفته بود تا سهوا ً
اینجا نیاید .اگر حسام به معراج حرفی می زد ،معراج
او را می کشت و من نمی دانستم این بار که انقدر
نزدیک خوشبختی را لمس کرده بودم ،بتوانم بدون او
دیگر ادامه بدهم .کاش حسام می مرد.
 افرا؟کاش تا شب می توانستم پای این تلفن بنشینم و به
نوای آرام و موزون صدای او گوش بدهم که مرا به

خود می خواند .کاهش همه چیز یادم می رفت و فقط
افرایی می شدم که خودم می خواستم ،نه آنی که
گذشته ای داشت هولناک و هیچ چیز قرار نبود مرا از
گذشته ام جدا کند.
 خوبم معراج جان...جانم درآمد تا این را بگویم .جان معراج را به هیچ
گرفته بودم و دروغ می گفتم .سعی می کردم خوب
باشم ،دلم می خواست بهتر شوم اما خوب نبودم .اگر
حسام می مرد حالم خوب می شد .اگر اسمش برای
همیشه روی سنگی سرد حک می شد ،شاید بهتر می
شدم؛ اما حاال که فهمیده بودم خالف آن چه که آرزو
می کردم ،برای همیشه پشت میله های زندان نمانده،
جای دست هایش روی گلویم بیشتر خودنمایی می
کرد.
ساعت سه شب بود وقتی که از معراج خداحافظی
کردم اما وقتی چشم هایم را از روی شومینه برداشتم،
هوا روشن شده بود .هیچ صدایی نشنیده بودم و
حواسم به هیچ چیز نبود .حسام با خودش چه فکر
می کرد وقتی مرا تهدید کرد به بالیی جدید؟ سیزده
سال بود این صدا در گلوی من خفه شده بود .االن

برای چه باید حرف می زدم؟ حاال که بهانه بیشتری
برای از دست دادن ،داشتم .حاال که می توانستم با
حرف زدن؛ معراج را از دست بدهم ،برای چه باید
دهان باز می کردم؟
در کارگاه به خودم آمدم و باالی سر لباس عروسی
سفید .این لباس خونین بود ،خون من و امثال من
روی آن پاشیده شده بود و باعث و بانی اش حسام
بود .این پارچه هایی که من داشتم به هم می دوختم،
در آن کابوس لعنتی ،تن من بود و من بیشتر از این
توان ندداشتم .من این خیانت را در حق هیچ کس نمی
کردم ،حتی اگر خود ملیکا ،حسام را انتخاب کرده
بود.
این لباس تن من بود و دیدم که دست پاک معراج دور
بدن زنی دیگر چرخید و با هم از من دور شدند .باید
از من دور می شد .نمی توانستم دیگر درخشش
پارچه را ببینم و به یاد گذشته نیفتم و از آینده نترسم.
من این بار چیزی ارزشمند برای از دست دادن داشتم.
انگشت هایم به پارچه چنگ زدند و روی زمین خاکی
پرتش کردم .گلویم می سوخت و چشم هایم بیشتر،

همه چیز را محو می دیدم و وقتی هیبت کسی نزدیکم
شد که حدس زدم سلما باشد ،بلند داد زدم:
 برو سر کارت.هیبت تیره که به طرفم خم شد بلندتر گفتم:
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کمرم تا شد و جایی وسط قفسه سینه ام تیر کشید.
پنج روز دیگر در حضور بزرگترهای معراج ،باید به
او بله می گفتم .پنج روز دیگر دری باز می شد به
سمت تصویری از خوشبختی و من داشتم لباس

بدبختی دختری را می دوختم .چه درد بی درمانی بود
که نمی خواست مرا رها کند؟
بی حواس دست بردم و موبایلم را برداشتم و برایش
نوشتم که اگر توانست سری به کارگاه بزند .دستم را
به میز گرفتم و از جایم بلند شدم .به سلما که هنوز
گوشه ای ایستاده بود و با شک مرا نگاه می کرد
گفتم:
 این لباسو جمع کن فعال بذارش کنار تا بهت بگم.به اتاقم برگشتم و روی یکی از صندلی ها خودم را
جمع کردم .حسام می خواست زندگی ام را ویران کند،
پس من جوری پایه هایش را بنا می کردم که هیچ
زلزله ای ،حتی به ویران کنندگی او هم نتواند این
سقف را روی سرم خراب کند.
تقه ای به در خورد و مرا از افکارم رها کرد .سرم را
باال نیاورده گفتم:
 بیا تو!دستگیره چرخید و هیبت بلند معراج در چهارچوب در
نمایان شد .بی اختیار از جایم بلند شدم و سالم کردم.
برای لحظه ای مکث کرد و بعد با لبخندی گرم جوابم

را داد .در را باز گذاشت و کتش را روی آویز
انداخت.
 کارم داشتی؟آب دهانم را قورت دادم و فکرم را پشت هم چیدم تا
در قالب کلمات جایشان بدهم.
 مامانت برای آخر این هفته هماهنگ کردن کهبیان!...
داشت عادت می شد که آخر هفته ها خبرهای خوش
بیاید ،معراج بیاید یا مادرش یا هر که به او مربوط
بود.
 آره می دونم .قراره این انتظارو به سرانجامبرسونیم.
انتظاری که دیگر نمی دانستم چقدر از آن گذشته
داشت به آخر می رسید و این آخرها داشت جان مرا
می گرفت .چشم چرخاندم روی صورتش ،سایه ای
تیره روی صورتش اصالح نشده اش افتاده و خط
فکش را محو کرده بود .من او را می خواستم و او
هم مرا ،این همه وقت تلف کردن دیگر بی فایده بود.

اگر دست شکسته تقدیر جلو می آمد و معراج را به
هر بهانه ای از من دور می کرد ،من زیر این بار تلف
می شدم .من این کار را با خودم و با این مرد نمی
کردم .حاال که هر دو خواهان یک چیز بودیم ،حتی
اگر هم من با جمله ای که می خواستم بر زبان برانم
بی منطق ترین آدم دنیا می شدم ،باز هم باید حرفم را
می زدم؛ او هم مرا می خواست ،پس دیگر مانعی
نبود.
 عقدم کن.نگاهش ماتم شد .تمام داستانی که در ذهنم چیده بودم
تا به این دو کلمه برسم همه از یادم رفته بود و فقط
همان ها را تحویلش دادم .دهان باز کرد تا حرفی بزند
اما من سریع تر گفتم:
 فقط ...فقط حرفمو بشنو.رو به رویم نشست و انگشت هایش را در هم گره زد.
می دانستم او بی قرارتر است اما چیزهایی بود که
بینمان خطی می انداخت از جدایی و شکستنشان زمان
می برد ،این ها را می دانستم اما حاال که معراج با
شنیدن همه آنچه بر من رفته بود ،باز هم می خواست
بماند ،پس زودتر باید می آمد .من به حسام اعتمادی

نداشتم .حسام زنگ زده بود و همه این شیرینی ها را
برایم زهر کرده بود ،من باید هر چه زودتر این رابطه
را دائمی می کردم.
 ما که ...ما که همدیگه رو می خوایم و خانوادت هممی دونن ...و منم نه عروسی می خوام و نه عقد،
فقط می خوام که!...
با دیدن نگاهش ،دلم ریخت .شک کرده بود؟
 هیچ کس به اندازه من نمی خواد این وصلت سربگیره ،حتی تو افرا ...حتی تو .اما ...مامان به یه
سری چیزا خیلی پایبنده و اگر من االن بهش بگم به
جای یه بله برون ،باید عاقد خبر کنه...
تو خودت به من نگفتی یه هفته ای عقد و بعدشعروسی؟
یادش رفته بود؟ همه این حرف ها را خودش به من
زده بود و مگر از خاطر برده بود که دل مرا گرم
کرده بود به آینده ای که با هم داشتیم؟ او هم همان
طور که من او را می خواستم ،به من احتیاج داشت؟
پس شک برای چه بود؟ این ترس داشت مرا از درون
می خورد .مرگ را در چشمان من نمی دید که داشت
زیر همه چیز می زد؟

 من گفتم افرا و هنوزم سر حرفم هستم. پس تردیدت برای چیه؟دندان هایم را به هم فشردم:
 وقتی بهت گفتم به جای بله برون ،می خوام شرعیبهت بله رو بگم.
از جایش بلند شد و دست به کمر زد:
 اگر به من بود همون یک سال پیش عقدت کردهبودم ،باهات راه اومدم چون خودت نخواستی .خودت
گفتی خانوادت با دلشون بیان و من همرو راضی
کردم .حاال هم که مامان می خواد حداقل یه ذره شبیه
رسم و رسوم عمل کنه!...
 رسم و رسوم؟ از کی تو اهل عمل به رسم قبیله وطایفه شدی معراج؟
 یک هفته دیرتر و زودتر چه فرقی می کنه؟فرقش این بود که هفته بعد از آن بله برون کذایی،
حسام ازدواج می کرد و من می خواستم قبل از آن
عروسی؛ پایم در این زندگی محکم شده باشد .قبل از
این که فکر بعدی به زبانم بیاید معراج ،در ناآرام
ترین حالت این ماه ها ،گفت:

 من به هیچ رسمی اهمیت نمی دم .به من باشههمین االن می برم و عقدت می کنم ،ولی من یه
خانواده دارم که باید حداقل احترام رو بهشون قائل
بشم تا بعدا ً هزارتا حرفی که از فامیل درومد رو
بتونن جواب بدن .چیزی که تو درکش...
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حرفش را خورد ولی نه آنقدر زود که من نفهمم
منظورش چه بود .با چشم های گرد شده نگاهم کرد و
در نگاهش دیدم که شاید آرزو می کرد حرفی از
دهانش در نیامده باشد .ولی من هر چه باید شنیدم.
نیشخند زدم و گفتم:
 آره من درک نمی کنم خانواده داشتن یعنی چی.مرسی که بهم یادآوری کردی.

از جایم بلند شدم و به در اشاره کردم:
 برو بیرون.دست هایش را آرام باال آورد:
 افرا من منظوری نداشتم.نفس هایم داشت منقطع می شد و دردی که در قفسه
سینه ام پیچیده بود شدیدتر.
 منظورتو واضح رسوندی معراج .برو بیرون نمیخوام ببینمت.
سمت در رفتم تا به او بفهمانم جایش دیگر در این
اتاق نیست اما زودتر از من خودش را به چهارچوب
رساند و در را با صدایی بلند پشت سرش بست .با
چشم هایی گرد شده نگاهش کردم:
 عقلتو از دست دادی؟قدمی به سمتم برداشت و من ناخودآگاه عقب رفتم تا
به دیوار پشت سرم بخورم .همه چیز داشت دوباره
خراب می شد .انگار همین دیروز بود وقتی معراج از
من خواست از اتاقش بیرون برود و بعد مرا به در
کوبید و از من خواست بگویم که چرا راستش را
نگفتم .همان روزی که بی توجه به این که هیچ

محرمیتی بینمان نبود ،بوسه ای روی گونه یخ کرده
اش کاشتم و از او فرار کردم.
حاال که همه چیز را گفته بودم ،حاال که دیگر دروغی
بینمان نبود جز اسم منحوس حسام ،چرا دوباره من
بودم و او و دیواری پشت سرم که نمی گذاشت از او
فرار کنم؟ نمی دانستم چه می شود .نمی دانستم
سردی دیوار پشت سرم ناآرامم می کند یا این فاصله
بینمان که دلم نمی خواست کمتر از این بشود.
نفس هایش منقطع در صورتم می خورد .قفسه سینه
اش باال و پایین می رفت و سر خم کرده بود تا بتواند
خوب در چشم هایم زل بزند.
 من می رم از این در بیرون ،تا خوب فکر کنی...نمی دونم چی توی مغزت می گذره ،چون نصف
حرفاتو می خوری و فقط تهشونو به من می گی .فکر
کردی اینا بازیه؟ منی که با همه چیزت کنار اومدم می
ذارم خرابش کنی؟ باال بری پایین بیای ،مال خودمی.
ما آخر این هفته میایم تا همه چیزو رسمی کنیم اما
شرعیش میفته برای ...افرا می شنوی چی می گم؟
برای لحظه ای که به نظرم خیلی کوتاه می رسید،
نگاهم به لب هایش افتاد و انگار آنقدر طول کشید که

حواسش جمع حواس پرت شده من شد .لعنتی به
خودم فرستادم و به چشم هایش نگاه کردم:
 آره.تکان خوردم تا عقب بکشد اما از جایش تکان نخورد.
 بابت حرفی که در مورد خانواده زدم ازت معذرتمی خوام اما بابت بقیش نه ،بابت این که تو رو
طوری می خوام که حرفی توش درنیاد نه ،چون تویی
که همیشه نگران حرف مردمی و من مجبورم وقتی
داری داد می زنی خودمو کنترل کنم که...
لبش را به دندان کشید و ادامه داد:
 من می رم از این در بیرون .باهام تماس بگیر.معراج رفت و من ماندم با دردی که سینه ام را به
آتش می کشید .دستم را روی قفسه سینه ام کوبیدم،
مهاری غلط که فقط از من بر می آمد تا دردم را
تسکین دهم .به سختی نفسی که در ریه هایم جمع
شده بود را بیرون دادم ،درست مانند کسی که زمان
زیادی سرش را زیر آب گرفته باشند و برای اندکی
هوای تازه تقال کند.

در باز شد و سلما به داخل آمد ،نگاهی به دستش
کردم .به لیوان دمنوشی که برایم آورده بود و حتم
داشتم یک ربطی میان دمنوش و معراج وجود داشت.
قلبم تیر کشید و یادم آورد معراج حتی در خشمش هم
مرا از یاد نمی برد؛ در لحظه ای که از شدت
عصبانیت فاصله ای با دیوانه شدن نداشت ،می
دانست این دختر حال خوبی نداشت و برایش سفارش
دمنوش می داد.
سلما در سکوت لیوان را روی میزم گذاشت ،لیوانی
شیشه ای که محتویات سرخ درونش مرا می سوزاند.
بوی گل گاوزبان مشامم را پر کرد و همین باعث شد
اشک هایم دیگر مهار نشوند؛ دیگر نتوانم در حبس
چشمانم نگهشان دارم.
سلما رفت و نگاه من میخ لیوان و محتویات سرخش
شد .به سختی دست دراز کردم و لیوان را برداشتم.
بغض چمبره زده در گلویم نمی گذاشت جرعه ای از
گلویم پایین برود ولی می خواستم لیوان را در دست
بگیرم و با این دعوایی که داشتیم اندک پیوندی که
می توانستم در خیالم با معراج داشته باشم را حفظ
کنم .نفهمیدم چقدر گذشت که از جا بلند شدم .سلما
تقه ای به در زد و وارد شد:

 خانوم پاکزاد اون لباس عروس رو چک کردمکثیف...
با اخم نگاهش کردم و سلما نالید:
کثیف نشده!کثیف؟ با تمام سپیدی هایش ،آن لباس چرک بود ،با
تمام زیبایی اش زشت و مشمئز کننده بود و من چقدر
از آن بیزار بودم .صدای سلما به یادم آورد کابوسم را
و به یادم آورد چقدر دلم گرفته است و چقدر معراج
را مفت در جدالم با حسام داشتم می باختم .حس
بازنده بودن داشتم ،حس کسی که بدترین گناه را
مرتکب می شد .در خوابم این لباس روی تنم نشسته
بود و حاال می ترسیدم اتفاقی بیفتد .بشود آنچه نباید
و من دیگر معراج را نداشته باشم.
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می ترسیدم خوابم به بدترین شکل تعبیر شود ،دست
معراج دور کمر زن دیگری حلقه شود و من بمانم با
لباسی که از آن نفرت داشتم .هنوز خشم در وجودم
زبانه می کشید ،هنوز عصبی بودم و نمی توانستم
خودم را کنترل کنم از اتاق بیرون زدم و لباسی که
سلما با دقت درون کیسه بزرگی گذاشته بود را بیرون
کشیدم و با تمام زوری که داشتم پاره اش کردم.
اشک هایم جاری شده بودند ،مشامم به یادم می آورد
که معراج نگرانم بوده و لیوان دمنوشی برایم
فرستاده .پارچه تکه شده را برداشتم و دوباره تکه
کردم .شنیدن صدای حسام؛ قلبم تیر کشید و چقدر
حالم بد شد وقتی صدای منفورش را بعد از سالها
شنیدم.
هرچه دوخته بودم پاره کردم ،هرچه ساخته بودم
ویران کردم .این من ،من نبودم .افرای شانزده ساله
ای بود که از شدت تنهایی به دیو سیاه قصه پناه برده
بود .من می خواستم آدم خوبی باشم و نمی گذاشتند.
می خواستم یک گوشه دنیا برای خودم و معراج
سقفی داشته باشم ،بوی عطر غذایم خانه را پر کند و
معراج...

اسمش هم مرا دیوانه می کرد و با خودم فکر کردم
اگر حسام بیاید و معراج بفهمد و ترکم کند ،چه کسی
قرار است معراج مرا به نام بلندش صدا کند؟ چه
کسی محرمش می شود؟ مادرش گفت جز من اسم
دختری به زبان معراج نیامده و من دلم نمی خواست
بیاید .اگر لبهایش تکان می خوردند و اسم دیگری
ِورد زبانش می شد من نابود می شدم.
نگاهی به تکه پارچه هایی کردم که قرار بود لباس
عروس ملیکا باشند .تمام اهالی کارگاه بهت زده
نگاهم می کردند ،نمی دانستند این لباس بوی خون
می دهد و من بابت هر دوختی که به این لباس می
زدم چقدر تلخی را به قلبم مهمان می کردم.
به اتاقم برگشتم ،کیفم را برداشتم و از کارگاه بیرون
زدم .تمام اهالی کارگاه را با بهتشان تنها گذاشتم و
بیرون زدم و چقدر دلم برای افرایی می سوخت که
اینطور طغیان کرده بود .تمام مسیر را پیاده رفتم،
اشک در چشم هایم بود و نادیده می گرفتمش .باید با
خودم تنها می بودم ،معراج تردید نداشت .این من
بودم که خودم را لبه تیغ حس می کردم.

درست مانند کسی که لبه تیغ بام راه می رود ،من می
ترسیدم دستی از سمت حسام مرا پایین بکشد .همان
سمت دره سیاهی بود و من دوست داشتم خیلی زودتر
از اینکه دست حسام به من برسد معراج مرا از لبه
این بام نجات دهد.
تلفن را قطع کردم و دلم لرزید .مادر معراج در کمال
ادب خواسته بود فردا با او و مهرو برویم تا انگشتر
نشان را به سلیقه خودم بخرند .برای لحظه ای دلم از
حسام و فکرهای سیاهم دور شد و به سمت روشنی
رفت .نگاهی به ساعت کردم و دلم خواست زودتر این
شب صبح شود .با دوتا از زن های زندگی معراج به
بازار بروم و تنها دغدغه ام انگشتری باشد که نشان
می داد نام من و معراج را بهم گره زده اند .روی
زمین نشستم ،لباس ملیکا را نابود کرده بودم و
دوباره سفارش دادم برایم پارچه بیاورند .لیوان
دمنوش هنوز هم گوشه میزم بود ،لیوانی که می گفت
معراج تردید ندارد.
روی کاناپه دراز کشیدم ،هنوز هم تخت نفسم را بند
می آورد .هربار قدمی نزدیک می شدم و بعد پا پس
می کشیدم .می ترسیدم روی تخت بخوابم ،همین که

رویش می نشستم ذهنم پر می شد از آنچه نباید و دلم
می گرفت.
پتو را تا زیر گلو باال کشیدم ،خانه گرم بود و هالوژن
های آشپزخانه نور خوبی می دادvنه زیاد تاریک بود
که بترسم و نه روشن که نتوانم چشم بر هم
بگذارم.چشم هایم را بستم ،مغزم هنوز بیدار بود و
مانند یک دستگاه کار می کرد .باید خاموشش می
کردم ،نفسم را بیرون دادم و فکر کردم باید ذهنم را
آزاد کنم.
افکار زشت را پس زدم و ذهنم را بردم به کارگاه ،به
اتاقم و لیوانی که هنوز روی میز بود و دوستش
داشتم .حاال می توانستم آرام بگیرم ،حتی می توانستم
از البالی پرز های پتو بوی گل گاو زبان را حس کنم
و آرامش بگیرم .فکر اینکه معراج پشتم را خالی نمی
کرد دوست داشتم و همین برایم بس بود.
دلخور بودیم ولی دلخوریمان در مراسمی که وعده
داشتیم تاثیری نداشت .کم کم خوابم برد ،خوابی که
ترسناک نبود .صبح که بیدار شدم هیچ یادم نبود چه
دیدم ،همین که کابوس نبود کفایت می کرد .بهترین
لباسی را که داشتم پوشیدم ،روسری ام را کمی جلوتر

از حد معمول کشیدم .من عروس محتشم ها بودم،
مادرش گفت .گفت مرا عروس خود می داند و من
باید آنطور که شایسته اسم معراج بود رفتار می
کردم.
معراج پیامی داده بود و نوشته بود«خیلی دوست
داشتم باشم اما یه کار خیلی مهمی پیش اومد،
مجبورم این یه بار رو تنهات بذارم .با مامان اینا
خوش بگذره» ناراحت از ندیدنش بودم اما به او
اعتماد داشتم.
از خانه بیرون زدم ،ماشین مهرو جلوی در پارک
شده بود .دویست و شش سفیدی که مهرو پشت
فرمانش جا خوش کرده بود ،به رسم ادب سالم کردم
و روی صندلی عقب جاگیر شدم .مادر معراج به طرفم
چرخید و گفت:
 ببخشید پشتم به شماستلبخندی زدم :راحت باشین!
مهرو را از داخل آینه نگاه می کردم ،چشم هایش
برقی میزدند که دوست داشتم .ماشین را روشن کرد
و گفت:
 -بریم خرید زن داداش!
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زیر لب من و منی کردم:
 بریم...اخالقش مرا یاد شایسته می انداخت .به همان اندازه،
بی خیال دنیا به نظر می رسید و شاید همه زندگی را
یک شوخی بزرگ می دانست ،اما می دانستم من ،تا
این آرزو را لمس نمی کردم ،جدی ترین آدم روی
زمین بودم.
جلوی ویترین طالفروشی ای ایستادیم .مهرو با
نشاط ،انگشترهای تک را نشان می داد و نظرم را
می پرسید ،مادرش گاهی حرفی می زد و من

چیزهایی زیر لب تحویلشان می دادم .برایم مهم نبود
چه چیزی مرا به معراج می خواست پیوند دهد؛ چه
انگشتری پراز برلیان های ریز و چه نگینی درشت
وسط انگشتری که شک نداشتم روز اول تمام لباس
هایم را نخ کش خواهد کرد.
لبخندی به افکارم زدم و تا به خودم آمدم ،دیدم نگاهم
روی انگشتری مانده و لبخندم هم سرجایش .مهرو
رد نگاهم را گرفت و رسید به همان انگشتر و گفت:
 خیلی خوشگله ...نه مامان؟مادرش هم چند لحظه ای به انگشتر خیره شد و بعد
گفت:
 بریم تو ببینیم چطوریه ...شاید مدالی متنوع ترداخل مغازه باشه.
چند دقیقه بعد ،انگشتری که چشمم را بی اختیار
گرفته بود ،روی انگشتم بود و طالفروش ،داد سخن
می داد که:
 روی این حلقه جواهر برلیان های سفید کار شده،شاین رو شما ببینین چقدر به دست جلوه می ده.

برای لحظه ای خیلی کوتاه ،نگاهش را روی دستم
دیدم و فقط دلم خواست عقب بکشم اما مغازه دار که
معذب شدنم را دید ،به مادر معراج نگاه کرد و گفت:
 برای نشون بهترین انتخابه.مطمئن بودم حتی اگر بدترین کیفیت را هم می داشت،
باز به نظر او بهترین بود تا جنسش را بفروشد .برق
روی تک تخمه به قول فروشنده «زیرکونیا» ماند و
زیر لب گفتم:
 این به لباس گیر نمی کنه که...؟ نه نگران نباشید اما خب باید مواظب هم باشیددیگه !...اما اگر خیلی براتون مهمه ،یه طرح دیگه
هم دارم که االن ...پسر برو اون فالور رو بیار ...می
گم براتون بیارن که امتحان کنین.
«پسر» پسر بچه ای بود ،هم قد مهرو که تک و توک
موهایی روی صورتش تازه سبز شده بود .نمی
دانستم به چه زبانی بهشان بگویم که نمی خواستم
هزینه کار زیاد باال برود اما ،دهان باز نکرده ،حلقه
ای رو به رویم روی شیشه گذاشته شد و چشم هایم
مبهوت برق نگین ها ماند .همان به قول مرد
«شاین» ,روی پوست گندم گون من چشم گیر بود و

لبخندی از رضایت روی لب هایشم نشست .این یکی
دیگر نمی توانست هیچ لباسی را نخ کش کند.
 پسندیدی افرا جان؟برگشتم و به مادر معراج نگاه کردم .دوستش داشتم
اما...
 خیلی قشنگه اما ...نمی خواستم که ...هزینه ش...لبخندش حرفم را در گلویم خشکاند:
 قابلتو نداره.و بعد رو به مرد فروشنده که منتظر تصمیم ما بود
گفت:
 همینو محبت کنین. مبارک باشه.انگشتر در جعبه قرمز رنگ رفت و شناسنامه دار شد
و امضا خورد و تحویل شد .نفس عمیقی کشیدم و
خواستم اشاره ای به بیرون از مغازه کنم که مهرو
گفت:
 -آقا سرویس عروس هم دارین؟

درمانده نگاهش کردم .می خواست یک روزه هرچه
در آن کارت ،که اسم معراج را رویش دیده بودم،
خالی کند؟ ما دیروز مشاجره ای ،که حاال فهمیده بودم
چقدر مسخره بود ،کرده بودیم و من داشتم به پیامی
که به موبایل معراج رفته بود فکر می کردم .تمام
شجاعتم را جمع کردم و گفتم:
 مهرو جان دستت درد نکنه ولی االن که زمانشنیست...
مادر معراج با نگاهی غریب اما چشم هایی مهربان
که مثل دخترش لبخند می زد ،نگاهم کرد و گفت:
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دلم می خواست خودم را از آن مغازه بیرون بیندازم و
به کارگاه بروم .شاید می رفتم تا روی لباس عروسی
ملیکا کار کنم .شاید این یکی را تکه پاره نمی کردم.
به خودم قول دادم تا هر چه سریع تر از شرش
خالص شوم .حسام می خواست که من حرفی نزنم،
من حرفی نمی زدم .من خیلی چیزها داشتم برای از
دست دادن و نمی خواستم حاال که لحظه ای طعم
بودن معراج را حس کرده بودم؛ همه چیز را از دست
بدهم.
تعارفی کردند که ناهار را با هم بخوریم و من مودبانه
به بهانه کارگاه ردش کردم .لب های مهرو به
نارضایتی کچ شد اما چیزی نگفت .رو به روی کارگاه
پیاده ام کردند و من ماندم و فکر آینده ای که نمی
دانستم روشن است یا به زودی از وجود نامیمون
حسام به آتش کشیده خواهد شد.
تمام روز از معراج خبری نداشتم .آخرین پیامی که به
من داده بود ،همانی بود که عذرخواهی کرده بود
بابت نبودنش اما همین نبودنش ،تا آخر روز طول
کشید .هوا تاریک شد و من خودم را جلوی تلویزیون

خاموش پیدا کردم ,در حالی که چشمم روی صفحه
موبایل مانده بود که خبری از معراج شود .با خودم
جنگیده و سه بار هم با او تماس گرفته بودم اما
جوابی نداده بود.
معده ام به هم می پیچید و نمی دانستم از نگرانی بود
یا گرسنگی ،اما می دانستم که هیچ میل به غذا
نداشتم .دوباره روی اسمش ضربه زدم و موبایل را
کنار گوشم گرفتم .دیگر داشتم ناامید می شدم .باز هم
جوابی نداد .موبایل را روی کاناپه انداختم و پاهایم را
بغل کردم .بیرون باران می آمد و من نمی دانستم
معراج کجاست.
شماره مهرو را نداشتم و می ترسیدم با مادر معراج
تماس بگیرم .نمی دانستم چه بگویم و مطمئن نبودم
چه می دانست از رابطه ای که بین ما بود .نمی
دانستم چندمین بار شده بود این تماس گرفتن های بی
جواب اما وقتی چشم باز کردم ،هوا روشن شده بود و
موبایل در آغوشم بود ،باز بدون هیچ جوابی .کسی
داشت به معده ام چنگ می زد و من می خواستم هر
آنچه از دیروز نخورده بودم را برگردانم.

از جا بلند شدم؛ اولین لباسی که دستم رسید به تن
کردم و آژانس خبر کردم تا دفتر معراج .رو به روی
در که رسیدم ،خدا را شکر کردم که تعطیل نبود.
چرخیدم و چشمم به ماشین معراج افتاد .نفسی از
راحتی کشیدم و وارد دفتر که شدم ،منشی مرا دید و
از جایش بلند شد .دهان خشک شده ام را باز کردم و
ترسناک ترین سوال زندگی ام را پرسیدم:
 آقای محتشم هستن؟تا جواب دادنش ،مطمئن بودم قلبم ضربه ای نزد،
نبضی ساکت ماند و ریه هایم معطل ماندند تا بشنوم و
بعد نفس بکشم.
 بله داخلن...خودم را روی یکی از صندلی ها تقریبا ً پرت کردم و
سرم را توی دستانم گرفتم .تمام دیشب جواب زنگ
های بیشمارم را نداده بود .کجا مانده بود؟
 حالتون خوبه خانم پاکزاد؟ یه آب قند...؟صدایش آنقدر بلند بود که گوشم را درد می آورد.
نگران من بود؟ من داشتم پس می افتادم؛ معراج کجا
بود؟ دری باز شد و صدایی آشنا به گوشم خورد:

خانم...؟
 چی شدهِ
سرم را باال بردم و چشم در چشم شدم با معراجی که
صورتش در هم بود و روی پیشانی اش زخمی زشت
خودنمایی می کرد .با دهانی باز به او خیره ماندم و
او ،معذب از هر چه که بود ،چه نگاه من و چه
حضور منشی اش که اسمش دیگر خاطرم نبود ،این
پا و آن پا کرد و گفت:
 شما بیاید داخل خانم پاکزاد !...دو تا چای لطف میکنید؟
حدس زدم که جمله آخرش خطاب به منشی باشد.
انگار تمام انرژی زمین روی من متمرکز بود وقتی
بلند شدم و سرم آنقدر می چرخید که می ترسیدم
قدمی بردارم تا روی زمین بیفتم .دستم را به میز
منشی گرفتم و گفتم:
 خوبم ...خوبم خودم میام.نمی دانم به منشی گفتم یا به معراجی که قدمی
برداشته بود تا به طرفم بیاید .زیر چشمش ورم کرده
بود و زخم روی پیشانی اش داشت به من پوزخند می
زد .دعوا کرده بود؟ تصادف؟ ماشینش سالم بیرون در
پارک شده بود .چه شده بود که...؟

منشی از جلوی چشمم ناپدید شد و من دست به
چهارچوب در گرفتم تا وارد اتاق معراج شوم .کاغذ
دیواری هنوز پاره بود از جای خشم معراج وقتی
کازیه را پرت کرد .روی صندلی نشستم و سرم را به
عقب بردم.
 افرا خوبی؟سوالش به اندازه حضور او در زندگی ام مسخره و
بی معنی به نظر می رسید .نگاهش کردم و به سختی
لب زدم:
 دعوا کردی؟لبخند زد اما دیدم که درد به چشمانش آمد .خنده
گرمش به نگاهش نرسید.
 چرا هر چی زنگ زدم جواب ندادی؟آرام قدم برداشت و رو به رویم نشست و دست روی
زانوهایش گذاشت:
 گوشیم خراب شد ،وقت نکردم برم یکی دیگه بخرم. چرا خراب شد؟ چرا پیشونیت زخمه؟ چرا چشمتباد کرده؟ تو که اهل دعوا نبودی.

و بعد تمام دنیا روی سرم خراب شد .با که دعوا کرده
بود؟ حسام؟ فهمیده بود حسام ویرانگر زندگی من
بوده و رفته بود تا آن ملعون را از زندگی ساقط کند؟
معراج اهل دعوا نبود اما...

یعنی چی شده؟😈
شب عالی پرتقالی ):
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 یکی اومد گوشیمو بزنه اینطوری شد.نمی دانستم نفسی از سر راحتی بکشم یا بیشتر
نگران شوم:
 رفتی درمونگاه؟باز هم خندید .نمی دانستم چرا اما فکر می کردم
چیزی هست که به من نمی گوید .تردید را در جمله
هایش حس می کردم.
 نه بابا درمونگاه چیه .یه زخمه خودش خوب میشه.
فقط یک زخم نبود و هر چه می گفت؛ من بیشتر به
شک می افتادم که چیزی بیشتر از یک دزدی ،پشت
این ماجراست .روزی که من برای خرید انگشتری
رفته بودم؛ اتفاقی افتاده بود که معراج همیشه آرام و
صلح جو را به این روز انداخته بود و نمی دانستم
چطور او را به حرف بیاورم.
در باز شد و با آمدن منشی نگاه نگرانم در سکوت به
معراج دوخته شد .به محض رفتن منشی در جایم نیم
خیز شدم و پرسیدم:
 -معراج چی شده؟

سوال نبود ،ناله ای از روی ترس بود .ترسی که در
گلویم بغضی مخفی کرده بود و تمام وجودم از شدت
هراس می سوخت .فقط دعا می کردم اسمی از حسام
روی لبهای معراج جاری نشود ،که اگر جاری می شد
دیگر دلیلی برای زندگی نداشتم .معراج دستش را
روی زخمش گذاشت و قلبم با دیدن اخم های در هم
رفته اش از درد ،تیر کشید اما با لبخندی که سعی می
کرد مرا به آرامش دعوت کند گفت:
 افرا بزرگش میکنی ها .مرد جماعت همینه ،یا میزنه یا می خوره.
به صورتش خیره ماندم:
 مردهایی که من دیدم نه زدن نه خوردن .تو هم اهلزد و خورد نبودی معراج .چی تو چشماته که وقتی
می خوای منو دست به سر کنی نگاهت میخ هر جایی
جز صورت من می شه؟
لبخندش عمیق تر شد ،به صورتم زل زد و گفت:
 توقع داری وقتی از یه دزد خوردم با افتخار زلبزنم به چشات و تعریف کنم؟
با لحنی اعتراضی که از من بعید بود گفتم:

 ولی گوشیتو که نبرده.خندید ،از همان خنده هایی که حاضر بودم نیم عمرم
را بدهم و از لبش دور نشود:
 ولی زده ،این به اون در .حاال بگو چی شده؟«چی شده؟» ترسیده بودم مبادا دستش به حسام
رسیده باشد و او با سرخوشی می پرسید «چی
شده؟» چه چیزی جز اینکه تا همین لحظه هزاران
فکر منفی در ذهنم جوانه زده بود؟ حتی وقتی به آنها
پر و بال می دادم درختهایی تنومند می شدند که ریشه
هایشان دور گلویم می پیچید و باعث میشد احساس
خفگی کنم .نگاهش کردم ،بی خیال بود .از جایش بلند
شد و درست مقابلم نشست:
 انگشترت رو دیدم ،خیلی خوش سلیقه ای.لبخند کوتاهی زدم ،کوتاه و محو .معراج به پشتی
صندلی تکیه زد:
 به مهمونات فکر کردی؟مهمان؟ من چه کسی را داشتم که الیق بدانم در شبی
که می خواستند مرا به نام او گره بزنند کنارم باشد؟
ماهان؟ خودم به خودم پوزخند زدم ،هنوز جای ضرب

شستش روی سرم درد می کرد وقتی دنبال گرفتن
خانه ای بود که من درونش زندگی می کردم .غیر از
او قرار بود که باشد؟ پدر و مادری که زیر خاک
بودند یا آدم هایی که هیچ وقت دوستشان نداشتم؟
سری تکان دادم:
 فقط دوستم میاد ،شایسته.لبخند زد و گفت:
 چیزی الزم نداری؟سری به نشانه نه تکان دادم ،جز خودش چیز دیگری
نمی خواستم .همه این ها تعارفی بی جا و سنت هایی
بود که نمی خواستم درکشان کنم .دوباره نگاهم به
زخم روی پیشانی اش افتاد و خواستم چیزی بگویم
که معراج قندان را به سمتم گرفت:
 زیاد شلوغش نکن .باشه؟آهی کشیدم و باز هم سری تکان دادم ،معراج می
خواست حواسم را از چه چیزی پرت کند که از این
شاخه به آن شاخه می رفت؟ به سختی از جایم بلند
شدم ،معراج تا جلوی در بدرقه ام کرد .چایم را
نخورده بودم و قندی که از قندان برداشته بودم درون
دستم می چرخید.

از معراج خداحافظی کردم و از دفترش بیرون زدم.
خستگی هایم در وجودم خودی نشان دادند ،دیشب را
نخوابیده بودم و حاال تمام وجودم تمنای خواب داشت.
معراج را دیدم ،سالم بود اما زخمی روی پیشانی اش
به یادگار داشت .اگر موضوع حسام را می فهمید قطعا
االن وعده بله بران را با من نمی گذاشت .شاید اگر
دستش به حسام رسیده بود االن باید در کالنتری به
دنبالش می رفتم.
لبم را گاز گرفتم ،جلوی اولین ماشین دست تکان دادم
و با گفتن «دربست» سوارش شدم .باید می خوابیدم،
باید به ذهن آشفته ای که برای خودم ساخته بودم
استراحت می دادم .روز بعد خودم را غرق کار کردم
و روز بعدترش ،همین که چشم باز کردم اولین چیزی
که به ذهنم رسید آماده نبودنم بود برای روزی که می
خواستند به نام معراج انگشتر به دستم کنند .بی
درنگ پیامی به شایسته دادم و کمک خواستم و
ناسزاهایش را به جان خریدم .از جایم بلند شدم و
تمام پذیرایی ام را که فقط برای میهمانی کوچک و
جمع و جوری قابل استفاده بود مرتب کردم .دیوار
قبل از آمدن من به این خانه تازه رنگ خورده بود و

جارو کشیدن و دستمال کشیدن تنها کاری بود که از
دست من برمی آمد.
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داشتم گرد و خاکی که روی «و ان یکاد» نبود را می
گرفتم که زنگ در خورد .از روی مبل با احتیاط پایین
آمدم و دستمال توی دستم را کنار گذاشتم .در را که
باز کردم ،شایسته با چندین کیسه پر وارد خانه شد و
به محض بسته شدن در گفت:
یعنی عروس مثل تو غنیمته .دختر خوب دقیقه نودمیگی بیا بله برونمه؟ هیچ کاری هم نکردی.
لبخند کوتاهی زدم ،شایسته اخمی کرد:

 ببند نیشتو .کلی کار ریخته سرمون لبخند ژوکوندمی زنه برای من.
نگاهی اجمالی به خانه کرد و ادامه داد:
ببین چند نفر میان؟ تو چندتا مهمون داری؟نفسم را بیرون دادم:
 اونا رو نمیدونم ولی مهمون من تویی!وا رفت ،روی مبل ولو شد و پرسید:
 تو بزرگتر نداری؟سری تکان دادم ،کاری که حرصش را بیشتر کرد:
 رسم و رسوم حالیت می شه؟ خاله ای عموییچیزی باید بیان بعدشم اون داداش نره غولت باید
باشه!
به چشم هایش خیره شدم:
 اتفاقا داداش نره غول من نباید باشه .من بزرگترخودمم ،مادرش اومد اینجا منو از خودم خواستگاری
کرد روی همین مبل .االنم میان قرار مهریه و همه
چی رو می ذارن با خودم روی همین مبل! ماهان هیچ
جای زندگی من نیست که االن برای مراسم بله برون
من قد علم کنه.

شایسته با اخم عمیق تری نگاهم کرد ،لحنم را تغییر
دادم و سعی کردم چرب زبانی کنم تا بیش از این
پافشاری نکند:
 االنم تو خواهرم ،دوستم ،رفیقم و هرکسی که میخوای اسمشو بذاری هستی که کنارم باشی.
از جایش بلند شد ،پالتو و شالش را روی مبل انداخت
و گفت:
خبه خبه ،هندونه زیر بغلم نذار.از گرفتن نقشه ام ،لبخندی زدم .پشت چشمی برایم
نازک کرد و گفت:
 باید یه کم به این خونه روح مرده تو برسیم .فرداصبح گلهایی که سفارش دادم میان ،یه کم قبل اومدن
مهمونات بیان که شاداب بمونن .االنم کلی بادکنک
خریدم ،دیشب که خبر دادی نشستم دوتا قلب تو هم
رفته رو روی مقوا برش زدم بعد این بادکنک های
فسقلی رو میچسبونیم بهشون میذاریم باالی سر شما.
قشنگ می شه؛ توی اینترنت نگاه کردم.
کمی عقب کشیدم:
 -شایسته نمی خوام شلوغش کنم!

 از اینکه فقط منو دعوت کردی مشخصه؛ ولی خیرسرت ذوق عروس شدن نداری؟ تو ذوق دونت کپک
زده اون محتشم خان چی؟ ننه بابای این پسر دلشونو
به چی تو خوش کنن؟ یه دونه عروس قراره داشته
باشن اونم که...
با صدای بلندی خندیدم و شایسته بی وقفه ادامه داد:
 روی همین میز هم گل میذاریم و میوه هاتو چیتانپیتان شده می چینیم که بگن بعله عروس ما همچین
چیزایی بلده .عقل مردم به چشمشونه کی می خوای
اینو بفهمی؟ شیرینی هم وایسا نشونت بدم.
تا به خودم بیایم گوشی اش را از جیب پالتویش
بیرون کشید و گفت:
 ببین این دیس ها ،اینا رو چشمم گرفته شیرینیفروشیش هم آشناست از االن اینا رو سفارش بدیم که
برای فردا دستمون باشه.
با صدای آرامی گفتم:
 یه پا سور و سات چی هستی ها ،باشه پس ریش وقیچی دست خودت.

به سمت کیسه هایش رفت ،کمی بعد دو کیسه پر از
بادکنک های سفید و سرخ به دستم داد:
 اینا رو با این تلنبه دستی باد کن .ببین قدر هندونهباد نکنی ها ،یه هوا درشت تر از پرتقال بشه بسه.
بیشتر باد کنی می ترکن بچه ت میفته.
کوتاه خندیدم و چشمی گفتم تا دست از سرم بردارد.
شایسته مشغول سر هم کردن مقوایی شد که برای
زیر بادکنک ها برش زده بود .سرمان گرم شد،
شایسته با مهربانی تمام خانه را سابید ،حتی به من
که تأکید داشتم کسی به اتاق خواب من کاری ندارد هم
توجه نکرد .جای چند تکه وسیله را عوض کرد و
رنگ دیگری به ظاهر خانه ام بخشید .برای ناهار هم
خودش کتلت آورده بود .وقتی ظرف کتلت را داخل
مایکرویو گذاشت تا گرم شود گفت:
 وقت غنیمته ،دیشب که توی اینترنت چرخ می زدماینا رو پختم گشنه نمونیم .راستی برای تو هم یه
آرایش درست حسابی در نظر دارما!
می دانستم هر چه نه بیاورم هم برایش اهمیتی ندارد.
تصمیم گرفتم در مورد آرایش کردن با او بحث نکنم.
کار خودش را می کرد و هیچ به نظر من وقعی نمی

گذاشت .شاید خدا فقط می توانست تصمیمش را
عوض کند ،من این کاره نبودم.
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میز را با تورهای سفید و قرمزش آراست .میوه ها را
دستمال کشید و مرتب چید ،محض احتیاط رویشان را
با سلفون پوشاند و در یخچال گذاشت .سفارش
شیرینی ها را هم انجام داد و من هم مبلغ را به
حساب شیرینی فروشی واریز کردم .وقتی قلب
بادکنکی را روی دیوار درست باالی سر دو صندلی
که مخصوص من و معراج گذاشته بود وصل کرد دلم
یک طوری شد.

از همان مدل هایی که به قول شایسته قند را کیلو
کیلو در دلت آب می کرد .سلیقه اش خوب بود .خانه
ام چهره ای در خور جشن پیدا کرده بود و خدا می
دانست فردا وقتی رزهای سفید و سرخش بیایند این
خانه چه شکلی می شود .نزدیک غروب بود که عزم
رفتن کرد ،با لبخندی که از روی لبش دور نمیشد
گفت:
 سر شب بخواب ،اون کرمی که دادم رو بعد اونماسک بزن و ریلکس کن .فردا پوستت خوب باشه
آرایش به صورت بشینه.
چشمی گفتم و بدرقه اش کردم .با رفتن شایسته خانه
ام را دوباره نگاه کردم ،خانه ای که برای پیوندمان
آذین بسته بودم .نفس عمیقی کشیدم ،خانه ام را
دوست داشتم .با دیدن پیام معراج لبخندم بزرگتر شد
و با پهنایی وصف ناپذیر روی صورتم خانه کرد.
«سالم افرا خانوم ،چطوری؟»
روی زمین نشستم ،درست مقابل تخت و برایش
نوشتم:
«سالم خوبم خوبی؟»

به محض خوردن تیک دوم پیام با عبارت « Meraj
»is typingذوق کردم ،درست کمی قبل از اینکه ما
را به نام هم بخوانند حرف می زدیم .از آن حرفهایی
که دلم برایش می رفت.
 من که خوبم ،دلم می خواد زودتر فردا بشه!من هم دلم می خواست ،دلم می خواست فردا شود و
زودتر این ترس از دست دادن معراج را فراموش
کنم .چه می شد اگر عقد می کردیم؟ من که دیگر از
خدا هیچ چیزی نمی خواستم .اگر وقتی معراج گفته
بود مرا می خواهد رضایت خانواده اش را شرط
نمیکردم چه می شد؟ االن قطعا یک بچه داشتیم،
دیگر استرس مراسم را نداشتم و شاید هیچ وقت نمی
فهمیدم ملیکا قرار است عروس حسام شود.
وقتی نگاهم به ساعت افتاد یاد قول و قرارم با
شایسته افتادم ،ماسکی که برایم گذاشته بود را باز
کردم و روی صورتم گذاشتم .موزیک آرامی را پخش
کردم و روی زمین دراز کشیدم ،چشم هایم را بستم و
گذاشتم ذهنم با استشمام عطر آووکادوی ماسک از
همه چیز دور شود .گفته بود نیم ساعت روی صورتم
بماند و بعد با آب صورتم را بشویم ،بگذارم پوستم به

طبیعی ترین حالت ممکن خشک شود و سپس کرم
شب را بزنم .این به خود رسیدن ها چقدر سخت بود.
قرار بود با خیالی آسوده زیر پتو بخزم و بخوابم تا
فردا بهترین روز زندگی ام شود.
با صدای زنگ در چشم باز کردم ،با قدم هایی کوتاه و
در حالیکه هنوز گیج خواب بودم به در رسیدم .دیدن
صورت بشاش شایسته باعث شد بخندم:
 سالم عروس خانوم صبح عالی متعالی!در را پشت سرش بستم:
 تو خواب نداری؟ کله سحر اومدی؟ دختر تو وقت داری گرفتی تخت خوابیدی؟برای شستن دست و صورتم رفتم و شایسته لوازم
شخصی اش را در اتاقم گذاشت .در حالیکه غر می زد
پتویم را جمع کرد و داخل کمد گذاشت .زیر کتری را
روشن کرد و گفت:
 بیا صبحونه آوردم بخوریم یه کم دیگه گل ها میرسه و بعدش کلی کار داریم.
خوبی بودن شایسته در این بود که خیلی زود کارها
را سر و سامان می داد ،اصال متوجه نشدم کی پیک

شیرینی فروشی رسید و کی شایسته گل آرایی میز را
تمام کرد .با اصرارهای پی در پیش ،نشستم تا به قول
خودش رنگی به صورتم بدهد .رو به رویم که
نشست ،در کرم پودرش را باز کرد و گفت:
 چشماتو ببند.با تردید نگاهش کردم .کمی بلندتر گفت:
 بابا ببند نمی خوام بکشمت که.ناچار پلک بر هم گذاشتم اما حرفی که از دیروز در
ذهنم بود زدم:
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براشی که در دستش بود از صورتم جدا شد ،صدای
خنده اش که در گوشم پیچید چشم باز کردم و دیدم
روی زمین افتاده و دست به شکمش زده و از ته دل
می خندد .از خنده اش ،نیش های من هم بی اختیار
باز شدند.
 چت شد؟می خندد به من که برایم دوست داشتن و نداشتن های
معراج اهمیت دارد .می خندد و من خوشحالم از این
که برایم وجود معراج مهم است .رژ لب را که برمی
دارد عقب می روم و می گویم:
 خیلی جیغه.اخمی ظریف می کند:
 برو بابا ...به این قشنگی ،من که اینو می زنمحامی عنان از کف می ده.
چشم هایم را بستم و دست روی سرم گذاشتم تا از
شر تصویری آزاردهنده که شایسته می خواست برایم
ترسیم کند ،رها شوم و گفتم:
 شایسته نگو...به بی قراری ام خندید:

 البته به معراج حق می دما ...این لب هایی که تو...چشم هایم را با ضرب باز کردم و انگشت تهدید به
سمتش گرفتم:
 حرفتو ادامه بده تا بکشمت.رژ لب را در مشتش پنهان کرد و مظلومانه در
خودش رفت و آرام گفت:
 خب حاال یهو وحشی می شه.چپ چپ نگاهش کردم:
 بهت نمیاد الکی ادا در نیار.نیشش باز شد و صاف نشست .رژ لبی دیگر برداشت
و گفت:
 این خوبه؟نگاهی به رنگش کردم و سری تکان دادم .منتظر
بودم تا سر و ته کارش را هم بیاورد اما او که به
اندازه یک دقیقه هم طاقت نداشت سکوت را شکست:
 ولی بیا و خواهرانه حرف منو گوش کن .درستهامشب با هم محرم نمی شین یا هرچی ...ولی باالخره
قراره شوهرت بشه ،همش قرار نیست بشینین کنار

هم دعای ندبه بخونین .اگر یه وقتی چیزی خواستی
بدونی از خودم بپرس...
و با شیطنت ادامه داد:
 اینترنت اصال جای خوبی برای این کارا نیست.و غلوکنان دستش را روی صورتش گذاشت و با چشم
هایی گشاد شده گفت:
 اگه یه روز یهو بره توی هیستوری مرورگرت...بی اختیار توی سرش زدم و گفتم:
 نمیری تو با این قوه تخیلت.خواست چیزی بگوید که صدای زنگ مرا از جا
پراند ،شایسته لبخند عمیقی زد:
 عروس مثل تو نوبره!از اتاق بیرون رفتیم و شایسته در را باز کرد .با دیدن
پدر و مادر معراج لبخندی زدم ،مادرش را دیده بودم
ولی پدرش را نه .مردی که به شدت دوست داشتنی
به نظر می رسید و برای من نمود واقعی یک پدر
بود ،با آن چیزهایی که معراج از او برایم گفته بود.
مهرو در حالیکه دستش پر بود به داخل آمد و به
محض ورودش گفت:

 سالم زن داداش.دروغ نیست بگویم دلم ماالمال از شادی شد ،مهرو
قطعا ته تغاری شیطونی بود که می توانستیم دوست
های خوبی باشیم .نگاهم روی جعبه هایی ماند که بی
شک سلیقه مهرو رویشان نشسته بود ،کادوهایی که
باعث شدند چشم های شایسته برقی بزنند.
شایسته به مهرو کمک کرد و خیلی زود کادوها را
روی میزی که گل آرایی کرده بود چید .پدربزرگ
معراج به نظرم نمونه مسن تر از پدرش بود،
محاسنی دوست داشتنی و به رنگ برف داشت.
معراج کمکش کرد روی نزدیک ترین مبل بنشیند،
خیلی زود خانه ام پر شد از آدم هایی که به زودی
شاید می توانستند وصله جانم باشند و برایشان مهم
باشم.
زیر چشمی نگاهی به معراج کردم ،هنوز صورتش
کبود بود .شایسته مشغول پذیرایی شد ،وقتی با سینی
چای نزدیکم رسید زیر لب گفت:
 -نرسیده زهر چشم گرفتی؟

امروز دلم رئوف شد یهو ):
این پست تقدیم به شما جذابان🥳
شب همگی خوش و زیبا
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به سختی نیشم را بستم ،می دانستم به کبودی چشم
معراج طعنه می زند .جوابش را ندادم .شایسته خیلی
زود کنارم نشست و مجلس رنگ و بویی رسمی به
خودش گرفت .نگاهم میخ پدر بزرگ معراج بود،
شاید به بی کس و کار بودن من فکر می کرد.
پدر معراج با اجازه از پدرش که بزرگ مجلس
محسوب می شد رشته کالم را به دست گرفت و
حرفهایی زد که حدس زدم از زبان تمام بزرگترهای

چنین مجلس هایی شنیده می شد .از سنت ازدواج
گفت و رسید به مزایای آن و من اما با خودم فکر می
کردم کجای این مجلس می توانستم ماهان بی عقل را
جای دهم؛ وقتی بودنش بیشتر مرا شرمنده می کرد.
نگاهم روی شایسته چرخید و ذهنم رفت سمت این که
چقدر خوب شایسته فضای این مجلس را مدیریت می
کرد.
مهرو لبخند زنان دفتری از کیفش بیرون کشید،
دفتری که روی جلدش با مروارید های سفید تزیین
شده بود و گفت:
 بله برون بی دفتر مگه میشه؟لبخندی زدم ،عموی معراج اجازه ای از پدرش گرفت
و مشغول نوشتن شد.
 بسم هللا الرحمن الرحیم ،عروس خانوم با اجازه!لبخندی زدم و شایسته با خوشرویی گفت:
 اجازه ما هم دست شماست.مادر معراج نگاهم کرد ،وقتی چشم در چشم شدیم
لبخندی زدم و با خودم فکر کردم معراج حق داشت
بگوید «به تو خیره شوم مادرم چشم هایم را در می

آورد» .از مادرش ،با همه مهربانی ای که در چشم
هایش موج می زد ،موجی از ابهت حس می کردم.
بحث سر مهریه شروع شد و من سرم را بیش از
قبل پایین بردم .دلم نمی خواست این حرف ها را
بشنوم .مهریه غمی به دلم می آورد از نبود مادری
که باید حرف هایش را با مادر معراج می زد و پدری
که اشک در چشمانش حلقه می زد وقتی می دید
ازدواج من نزدیک است و من هیچ کدام را نداشتم.
من خودم را داشتم و معراج و این تنهایی در عین
زیبایی ،پر از غم بود.
همین که نزدیک بود صد و ده سکه مهریه پشت قباله
ام باشد ،صاف نشستم و به خودم جرئت دادم که
مجلس را متوجه قصد و نیتی کنم که خیلی قبل تر با
معراج آن را طی کرده بودم .مهریه ای هم اگر قرار
بود باشد ،همانی بود که من به آن راضی بودم و من
گفتم:
 صد و ده سکه زیاده...پدر معراج برای لحظه ای با دهانی نیمه باز مرا نگاه
کرد و بعد معراج را و معراج سر به زیر انداخت.
چشم هایم را به مادر معراج دوختم و گفتم:

 طی صحبت هایی که شد ...بین ما...داشتم جان می کندم برای چهار کالم حرف زدن .نفس
گرفتم و نگاه های خیره را منتظر نگذاشتم:
 چهارده تا سکه کافیه.صد و ده سکه را می خواستم چه کنم وقتی مهر
معراج به دلم نشسته بود ،وقتی خودش را بارها به
من ثابت کرده بود و خواسته بود تا به او اعتماد کنم
و من اعتماد کردم؛ دیگر این حرف ها معنا نداشت.
پدر معراج لبخندی زد و تسبیحش را در دستش
چرخاند و «الهی به امید تو»یی زیر لب زمزمه کرد.
این بار مادر معراج به حرف آمد:
 یک سفر حج و کربال هم هدیه من و پدر معراججان به عروسمونه.
هدیه بود تا من حرفی برای پس دادنش نداشته باشم.
هر کجا معراج بود من با او می رفتم ،مکه ی من هر
شهری که او قرار بود در آن باشد و کعبه من خود
وجود او بود .شایسته با نارضایتی که احتماالً از
انتخاب من از مهریه ای که حقم بود ،پشت چشمی
برایم نازک کرد و گفت:

 البته عروس انقدر قانع واقعا هیچ جا پیدا نمی شه.آقا معراج واقعا یه گل تک پیدا کردن!...
شایسته به قول خودش مدافع منافع من بود ،مهرو
خندید و میگفت:
 دوستت حسابی هواتو داره زن داداش.او مرا زن داداش نامید و چهره معراج رنگ عوض
کرد .شایسته باز پشت چشمی نازک کرد و تابی به
گردنش داد و گفت:
 خدا می دونه از افرا جون اگر بخوام زیاده از حدتعریف کنم ،دختر مثل افرا انقدر هنرمند تو این شهر
ندیدم من .اهل چشم و هم چشمی و حسادت هم که
نیست .خود ساخته س...
مادر معراج خیلی کوتاه و موقرانه لبخند زد و گفت:
 بله همینطوره ،ما که خیلی وقته عروسمون روپسندیدیم...
معراج کنارم نشست ،مادرش از جا بلند شد و
انگشتری که طبق سلیقه خودم خریده بودند را شاید
به نیابت از پسرش ،به دستم کرد .صدای کف زدن
مهرو و کل کشیدن شایسته در هم آمیخت .برای لحظه

ای کوتاه نگاه هایمان در هم گره خورند و بعد معراج
چشم هایش را از من گرفت.
ما محرم نبودیم ،اما مرهم بودیم .او برای من و من
برای او ،هیچ چیزی باالتر از این نبود که دلم را
خوش کند .طوری که یادم برود اسم حسام در لیست
سیاه گوشی ام جا خوش کرده است و لباس تازه
عروسش را پاره کرده ام.
مهرو بوسه ای روی صورتم زد و زنجیری که برایم
کادو گرفته بود را به گردنم انداخت .با فونت زیبایی
کلمه معراج را نوشته بودند .دستم بی اختیار باال رفت
و دور پالک چفت شد و لمسش کردم .مهرو با لبخند
گفت:
 -انشاهلل به خوشی استفاده کنی.

می بینم که پر از روزای جذاب و لی لی لی لی طور
هستیم
آرامش قبل از طوفان مثال؟😈
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از جا بلند شدم و صورتش را بوسیدم ،همانطور بود
که می خواستم .یک خواهر پر از شیطنت و کم سن و
سال ،از همان هایی که روزی آنقدر با هم دوست می
شدیم که می توانستیم با هم شیطنت کنیم و داد معراج
را در بیاوریم .شاید این دختر پر از شر و شور و
برادرش ،می توانستند دخترک درون مرا که همیشه
به اجبار آرام گوشه ای نشسته بود و دوست داشت
کودکی کند ،به وجد بیاورند.
نگاهی به معراج کردم و یادم آمد روزی که بابا یکی
از دوستانش را به من معرفی کرد و بعد دختر آن
دوستش را و چند دقیقه بیشتر نکشید تا بفهمم حکمت
این آشنایی ،ازدواجی بود که به زودی اتفاق می افتاد

و و پدر من ،دخترش را ،مرا با افتخار معرفی کرده
بود برای راضی کردن این عروس مشکل پسند که هر
لباسی می دید رد می کرد.
پدرش برای خودش کاره ای بود و من حاال حتی یادم
نمی آمد در کدام ارگانی چه شغلی داشت .عروس را
راضی کردم و خودم را به سختی راضی کردند در
میهمانی ای شرکت کنم که نمی خواستم .یادم بود که
پیراهنی مشکی و بلند پوشیدم و تمام موهایم را زیر
روسری ای مشکی با گل های قرمز و نارنجی و زرد
پنهان کردم و به نگاه های چپ چپ مامان اهمیتی
ندادم.
لباس را خودم زیر چرخ برده بودم .آن روز جلوی
آینه ایستادم و به دامن کلوش پیلی دارم نگاه کردم و
به پارچه مشکی مات لبخند زدم .پایین دامن پر بود از
همان گل های روی روسری و من چقدر از این مدل
خوشم می آمد .کمربندی نازک که همرنگ یکی از گل
های ریز کهربایی بود را شل ،دور کمرم بستم و آماده
شدم تا شبم را تمام کنم.
یادم هست که عروس و داماد به طرفمان آمدند و
عروس که تمام شب ،انگار از لبخند زدن نمی

خواست خسته شود ،دستم را به گرمی فشرد و داماد،
از هنر دست هایم تشکر کرد و من باالخره لبخندی از
رضایت روی لب های پدر و مادرم دیدم ،لبخندی که
سال ها بود دیگر به دنبالش نبودم.
وقتی عذر خواستم و خودم را به بالکن عمارتی که
در آن مجلس در حال برگزاری بود رساندم تا نفسی
تازه کنم ،صدایی به من مهلت نداد؛ صدایی که گلویش
را صاف کرد و عذر خواست بابت مصدع اوقاتم شدن
و من برگشتم و آماده دفاع شدم در برابر حمله ای که
هرگز نیامد .مردی را دیدم که دورتر از من ،خیلی
دورتر ،آنقدر که بلند حرف می زد تا صدایش به من
برسد ،صاف ایستاده بود.
 عذر می خوام اگر ترسوندمتون.نمی توانستم بگویم تا دم سکته نرفته ام .فقط نگاهش
کردم که این پا و آن پا کرد و گفت:
 من ...معراج محتشم هستم .از دوستان داماد ...کهخانمشون چند وقتی هست که تعریف از شما می کنن
و کار شما.
کار من به چه کار او می آمد که این موقع شب ،زیر
آسمانی به این تاریکی از من داشت استنطاق می

کرد؟ انگشتانم محکم کیف دستی کوچکم را چنگ زد
و آماده شدم تا از کنارش رد شوم که گفت:
 من یه سرمایه گذار محلی هستم و اینطور کهفهمیدم ،کارگاه جدید شما نیاز به یه سرمایه داره
برای راه اندازی .اینطور نیست؟
این معراج محتشم که بود و این ها را از کجا می
دانست؟
 خانم پاکزاد...؟ نه!تک کلمه ام را توی صورتش کوبیدم و از کنارش رد
شدم .همانطور که تقریبا به سمت پدر و مادرم می
دویدم ،نگاهش را روی خودم حس می کردم .او از
کجا مرا می شناخت؟ دور شدم ،خیلی دور طوری که
چشمم به ظاهرش نیفتد .سالها پیله دور خودم تنیده
بودم ،پیله که ای بعد از حسام یاد گرفتم تنیدنش را.
یک حفاظ برای تمام مردانی که نمیشناختم و این مرد
را هم نمیشناختم.
دلم نمیخواست چشمم به مردی بیفتد که بی اجازه
آمده بود تا خلوت شبانگاهی ام را بهم بزند ،حتی اگر

سرمایه گذار باشد ،حتی اگر موقر باشد و او
نمیدانست که من از تمام مردها بیزارم.
یکبار به کسی اعتماد کردم و حاال سالها بود که از
تخت اتاقم می هراسیدم .حتی جرئت نشستن روی
تخت را نداشتم ،با دیدنش تمام لحظاتی که از خدا
طلب مرگ میکردم جلوی چشمانم زنده میشد .تا وقتی
پدر و مادرم دل از مهمانی بکنند ،جان کندم.
گوشه روسری ام را بارها گره زدم و باز کردم و
وقتی بابا گفت « بریم» بال در آوردم .مرد جوان از
ذهنم رفت ،رفت و درست چند روز بعد درون کارگاهم
مقابل چشم هایم ایستاد .مردی که نگاهش طور
دیگری بود ،جذبه داشت و به نیت شراکت آمده بود.
خیلی زود روبرویم روی مبل چرمی نشست ،یکی از
دخترهای کارگاه مقابلش فنجان چای گذاشت و او پس
از تشکر کردن یک راست سراغ اصل مطلب رفت.
حرف از شراکت زد ،حرفهایی که هر کارفرمایی را
قلقلک میداد اما من نمی خواستم .از وقتی سرپا شده
بودم دور یک عبارت را خط قرمز کشیده بودم ،واژه
مرد برایم بی معنا بود ،در واقع مردی نمی دیدم تا
مردانگی را به او نسبت دهم.
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دستی روی ساتن لباس کشیدم ،سلما پشت سرم
ایستاده بود و شاید میترسید دوباره رگ دیوانگی ام
باال بزند و این لباس را هم ویران کنم .لباس را با
دقت داخل کاور گذاشتم و بدون اینکه پشت سرم را
نگاه کنم گفتم:
-زنگ بزن برای پرو نهایی بیاد.

سلما چشمی گفت ،لباس را به دستش دادم و به اتاقم
رفتم .پشت میزم نشستم و با خودم فکر کردم چطور
توانستم لباس عروس ملیکا را بدوزم ،لباسی که از
چشمم شبیه کفن میمانست .کفنی که قبل از رفتن به
گورستان تن ملیکا میکردند.
با صدای زنگ گوشی و دیدن اسم معراج لبخندی
زدم ،تماس را جواب دادم:
سالم خوبی؟صدایش ذوق داشت ،خستگی ام را به در کرد:
سالم ،مرسی به خوبیت!افرا باید بریم محضر و برای آزمایشگاه نامهبگیریم ،وقت داری؟
محضر؟ آزمایشگاه؟ یعنی همه چیز به این زودی
انجام میشد؟ لبخندم کش آمد ،وسعت پیدا کرد و روی
صورتم نشست .برای معراج همیشه وقت داشتم ،اگر
مرگ هم می آمد او را پشت در میگذاشتم.

طره از موهایم را که از زیر شال بیرون زده بود را
دور انگشتم پیچیدم:
باشه ،کی بریم؟ساعت پنج وقت داری؟ محضر خاصی مد نظرتهست؟
نه ،مگه مهمه؟خندید:
مهرو یکی دوتا محضر که میگه سفره عقدشونقشنگه رو معرفی کرده!
من هم خندیدم ،خواهرش به چه چیزها که فکر
نمیکرد و من از دنیا فاغل بودم .تازه میفهمیدم که
چرا شایسته با خنده میگفت « ذوق دونت کپک
زده» ،واقعا از خوشی های دخترانه به دور بودم .با
صدای تقه ای که به در خورد به معراج گفتم:
پس میبینمت.-باشه مزاحمت نمیشم!

با دیدن ملیکا و حسام اصال نفهمیدم چطوری با
معراج خداحافظی کردم .عرق سردی روی پیشانی ام
نشست و دستهایم یخ زدند .به سختی گوشی را روی
میز گذاشتم و در حالیکه دلم خالی شده بود سعی
میکردم خودم را عادی جلوه دهم.
ملیکا روبرویم نشست ،حسام کنارش جا گیر شد و
ملیکا در حالیکه با ذوق به صورتم خیره بود و حرف
میزد دستش را دور بازوی حسام حلقه کرد.
حس خفگی تا بیخ گلویم آمد ،به سختی نفس حبس
شده ام را بیرون دادم:
خوبی؟فقط همین را داشتم بگویم ،میخواستم نگاهم را از دو
چشم خبیث حسام بگیرم .چشم های دریده ای که برایم
مظهر تمام سختی های نوجوانی ام بود .من در چشم
های حسام ضجه هایم را دیدم ،بغض هایم و تمام
التماس هایم.

ملیکا هیجان داشت و من لبریز از ترس بودم ،سلما
را صدا کردم و از او خواستم عروس خانم را برای
پرو نهایی راهنمایی کند .حاال من مانده بودم و حسام!
به صندلی ام چسبیده بودم ،تیغه کمرم خیس از عرق
شده بود و دستهایم آشکارا می لرزید.
هنوز هم نگاهش بیمار بود ،من دیگر افرای سیزده
سال قبل نبودم اما او هنوز همان ابلیس بود .گلویش
را صاف کرد ،دلم نمیخواست صدایش را بشنوم.
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ساکت شدم ،به جا صورتش به کفش هایش خیره
ماندم .حرفی نداشتم ،ته حلقم میسوخت و لحظات
کشدار شده بودند .به پای عقربه های ساعت بتن
بسته بودند و این لحظات تمام نمیشدند.
با صدای ملیکا از اتاق بیرون زد ،به سمت پنجره
رفتم و بازش کردم.
چندین دم عمیق گرفتم تا خون خشک شده در رگ
هایم جاری شوند ،نیاز داشتم کمی حالم خوب بشود
نیاز داشتم از حسام دور باشم و حاال بعد از سیزده
سال با فاصله چند متری ام نشسته بود.
با صدای سلما بیرون زدم ،ملیکا در حالیکه غرق
شادی بود با لباسش چرخی زد:
وای افراجون دستت درد نکنه گل کاشتی!پاهایم یاری نمیکردند برای اندازه گیری نهایی جلو
بروم ،رو به سلما گفتم:
-بی زحمت چک کن تنگ نباشه!

سلما چشمی گفت و به سمت ملیکا رفت ،ملیکا با
ذوق رو به حسام گفت:
عزیزم چطوره؟محشر شدی!این را گفت و دلم بهم خورد .حرفهایش را
نمیخواستم ،من یک روز خام همین حرفها شدم و بعد
مرا به قتلگاه برده بود و عجیب دلم برای ملیکا
میسوخت.
سلما همه چیز را چک کرد ،ملیکا به شدت ذوق
داشت و از لباسش راضی بود.
سلما توضیح داد برای کار روی لباس آن را تحویل
سنگدوز میدهیم و ملیکا با ذوق باال و پایین پرید.
پوزخندی زدم ،عروسک جدید حسام زیادی خام بود،
زیادی رویایی فکر میکرد و شاید دنیا را تمام و کمال
صورتی می دید.
ملیکا رو به حسام گفت:
-من االن میام ،برم لباسم رو عوض کنم!

حسام لبخندی زد ،از آنهایی که مریض هستند ،از
همان هایی که لبهایشان به بدترین شکل متمایل
میشوند و برق هوس در چشمشان هویدا.
میام کمکت!ملیکا ریز خندید و من در آستانه عق زدن بودم از
این همه وقاحت.
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خودم را از آن اتاق بیرون انداختم .یادم نماند به سلما
چه گفتم .شاید به او سپردم که لباس را برای سنگ
دوزی و شاید هم ناسزاهایی که می خواستم در دل به

حسام بدهم را بلند به زبان آوردم ،هرچه بود از
خاطرم رفت.
اول صبح ،به آزمایشگاه رفتیم .به خودم که آمدم،
روی نیمکتی نشسته بودم و منتظر معراج که جلوی
باجه ای ایستاده بود برای آزمایش و ذهن من می
رفت و می آمد و پر از افکار عجیب می شد .گاهی
می ترسیدم از این که تمام این ها خواب باشد و گاهی
می ترسیدم از این که واقعا ً بیدار باشم .این نزدیک تر
شدن به معراج برایم پر از حس های ضد و نقیض
بود.
نامه و هر چه نیاز بود را از دفترخانه ای که روز
قبل ،سفره اش لبخند به لب هایم آورده بود ،گرفتیم و
مانده بود آزمایشی که بدهیم و کالس هایی اجباری که
بگذرانیم .آزمایش که انجام شد ،دوباره روی نیمکت
نشستم و کیک و شیرکاکائویی که معراج برایم گرفته
بود آرام آرام خوردم.
 می دونی آزمایش چی بود؟بی خبر نگاهش کردم:
 نه. -می خوان بدونن معتادیم یا نه.

نگاهش کردم و لب هایم به خنده باز شد .برای لحظه
ای نگاهم کرد و گفت:
 باالخره خانم خندیدن .به چی می خندی حاال؟باز خنیدم و فکرم را به زبان آوردم:
 اگه همه مردم این شهر هم معتاد بشن تو یه نفرنمی تونی ...زیادی مثبتی برای این حرفا.
ابرویی باال انداخت و یقه مرتبش را دست کشید و
گلویش صاف کرد و گفت:
 انقدر بی بخار به نظر میام حاج خانم؟نگاهی به چند زن و مرد که دو به دو کنار هم ایستاده
بودند و مثل من و معراج آرام حرف می زدند کردم و
زیر لب گفتم:
 خیلی خوب به نظر میای.برای لحظه ای فقط نگاهم کرد و هیچ نگفت .در
نگاهش می خواندم که انگار می خواست فکری را به
زبان بیاورد و بعد پشیمان می شد .خواستم دهان باز
کنم و بپرسم که کسی آمد و ما را خواند به کالسی که
باید جدا از هم می گذراندیم .از پله های کوتاه که باال
می رفتیم انگشت های در هم قفل شده دو سه زوج را

دیدم و دستم را مشت کردم .من و معراج هم به آنجا
می رسیدیم؛ فقط باید صبر می کردم.
نگاهی به عقب انداختم و معراجی که مرا لحظه ای از
نظر گذراند دیدم که از چهارچوب در ،کنار بقیه مردها
داخل شد و من آخرین نفر ،پشت بقیه دخترها و زن
ها وارد کالس شدم و روی دورترین صندلی نشستم.
موبایلم را از کیفم بیرون کشیدم و چشمم را دوختم به
صفحه ی مکالمه ام با معراج و خواستم چیزی
بنویسم که صدای زنی بلند شد و حواسم را به خودش
جلب کرد.
فکم با هر جمله ای که می گفت منقبض تر می شد و
بعد از این که خواست با شکل ،منظورش را بهتر
بیان کند چشم های گرد شده ام را دوختم به کف
دستم .در یک لحظه تمام بدنم می لرزید و دهانم
خشک شده بود .کف دستم را کوبیدم روی دهانم تا
صدایی از من درنیاید و فقط بتوانم این چند دقیقه ای
که مثل یک سال برایم گذشت را بگذرانم.
معراج هم داشت همین چیزهایی که به ما نشان می
دادند می دید؟ همین حرف ها را می شنید؟ تمام
صورتم گر گرفت و وقتی از در کالس خارج شدیم،

تمام تالشم را کردم تا به چشم های کمی خجالت زده
ی معراج نگاه نکنم .بی اختیار قدم به سمتش
برداشتم و برای لحظه ای واقعا دلم خواست که دست
هایش را بگیرم .ناخن هایم را در کف دستم فرو کردم
و خواستم چیزی بگویم که باز همان زن مزاحمم شد.
کاش رهایمان می کرد و می گذاشت دنبال کارمان
برویم.
زدن واکسنی که نمی دانستم چه بود تمام شد و ما را
به اتاق کنفرانسی بزرگ هدایت کردند .روی صندلی
که جا گرفتم ،تقریبا کیفم را روی میز کوبیدم و به
معراج که کمی معذب نگاهم می کرد گفتم:
 دیگه دارم می میرم از گرسنگی.بهانه بهتری پیدا نکردم که به جای آن چیزهایی که
در آن کالس زهرماری دیده بودم ،تحویل معراج
بدهم .لبخند دندان نمایی زد و گفت:
 نیم ساعت دندون سر جیگر بذاری می برمت یهرستوران یه دلی از عزا دربیاری .دو تا باقالی پلو با
گردن حسابی سفارش می دیم ،تو عمرت نخورده
باشی.

به توصیف و چشم هایش که برق می زد خندیدم و
نگاهی به ساعتم کردم و گفتم:
 دیرت نمی شه؟آرام گفت:
 -امروزم رو برای تو خالی کردم.

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
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حرفمان با آمدن مردی میانسال قطع شد .خودش را
معرفی کرد و گفت روانشناس است و از ما خواست
خودمان را معرفی کنیم و اگر خواستیم شغلمان را
بگوییم .به ما که رسید؛ معراج به گفتن اسمش بسنده
کرد و من گلویم را صاف کردم و گفتم که خیاط هستم
و از گوشه چشم دیدم که معراج لبخند زد.
نگاهم به مرد و زنی افتاد که در جواب یکی از سوال
های روانشناس ،گفتند بار دومشان است که ازدواج
می کنند و بعد حواسم وقتی کامل جمعشان شد که
گفتند دوباره داشتند با هم ازدواج می کردند .یک بار
از هم طالق گرفته بودند و دیده بودند نمی توانند
بدون هم زندگی کنند .گفتند هم را شناخته اند و
اختالف هایشان را پشت سر گذاشته اند .می گفتند
خوبی هایشان بیشتر از بدیهایشان است و اختالف در
زندگی پیش می آید.
زنی دیگر گفت برایش در زندگی احترام مهم ترین
چیز هست و مردی گفت اعتماد و من داشتم به معراج
نگاه می کردم .چشم های به میز دوخته اش انگار پر
بود از چیزهایی که نمی توانست به زبان بیاورد .رد
کبودی زیر چشمش داشت از بین می رفت و من

داستانی بیشتر از یک دزد ،پشت زخم روی پیشانی
اش می خواندم.
حرف های مرد در بین افکار مشوش من تمام شد و
من مشغول تر از آن بودم که در جواب پیشنهاد
رستوران رفتن ،چیزی بگویم و معراج ،سکوت مرا
به رضا تعبیر کرد .چند دقیقه ای راه رفتیم تا به
رستورانی بزرگ رسیدیم که جلوی درش مردی با کت
قرمز ایستاده بود و با دیدن هر مشتری تا کمر برایش
خم می شد.
وقت ناهار بود و صدای اذان هم در فضا پیچیده بود.
مسجدی نزدیکمان بود و من با دیدن قدم های معراج
که داشت تعلل می کرد لبخندی زدم و گفتم:
 بریم مسجد.دستش را به سمت در رستوران گرفت و گفت:
 نه اول یه چیزی بخوریم بعد ...اینطوری پس میفتیمن جواب دوستتو نمی دونم چی بدم.
کف دستم را باال آوردم تا جلوی حرکتش را بگیرم.
سر جایش ایستاد و نگاهی به دست من کرد و بعد به
صورتم و پرسید:

 مگه گرسنه نیستی؟نگاهی به گنبد مسجد کردم که زیاد فاصله ای با آن
نداشتیم .می دانستم دلش کجاست .گوشه لب هایم باال
رفت و می دانم که لبخندم به چشم هایم رسید:
 بریم مسجد.کنار هم قدم زنان خیابان سنگ فرش شده را تا مسجد
پیاده رفتیم .چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید تا در
حیاط با اکراه از او جدا شوم و از پله ها باال بروم.
کفش هایم را که درآوردم و وارد شبستان زنانه شدم،
نگاهم افتاد به شیشه های کوتاه روی دیواره هایی که
شبستان زنانه را در طبقه دوم ،از قسمت مردانه در
طبقه اول جدا می کرد.
قدم های کوتاهم تند شد و روی انگشت هایم که بلند
شدم ،توانستم چندنفری را ببینم که داشتند صف
تشکیل می دادند و نگاهم افتاد روی امام جماعت و
بعد پیراهنی آشنا را دیدم و مردی که در صف اول
ایستاد و دست هایش را تا کنار گوشهایش بلند شد.
صدای مکبر که بلند شد ،روی فرش خشن نشستم و
به دیواره سرد تکیه دادم و چشم هایم را بستم.

معراج را تصور کردم وقتی آیاتی را لب می زد که با
آن ها سال ها بود بیگانه بودم .معراج را تصور کردم
وقتی دست باال می برد و به زمزمه حسنه ای در دنیا
می خواست که من بودم ،من می دانستم که او را می
خواهم و او هم می دانست؛ خدا هم می دانست .خدا
که از همه زودتر فهمیده بود ،حتی از من بی خبر هم
زودتر می دانست که معراج از همان بار اول اسم مرا
پیش مادرش برده بود.
همانجا نشستم تا برای بار دوم سالم دادند و همه بلند
شدند تا بروند .من اما سر جایشم نشسته بودم و
زانوهایم را بغل کرده بودم و نمی دانستم منتظر چه
هستم .سرم را به سنگ سرد پشت سرم چسباندم و به
سقف نگاه کردم و زیر لب و در ذهنم فقط خواهش
کردم.
خواهش کردم تا این بار من تنها نمانم .من بیشتر
زندگی ام را تنها در ذهنم زندگی کردم .من خودم را
تنها ساختم .من معراج را در تنهایی ام شناختم و
وقتی دیوارهای دفاعیم را شکستم تا او را راه بدهم،
به رفتنش هم فکر کردم و همین فکر ،مرا که به
حضورش عادت کرده بودم؛ داشت در هم می
شکست .من داشتم عادت می کردم به افرایی که

معراج دوستش داشت ،به افرایی که معراج را دوست
داشت.
به سقف نگاه کردم و آسمان را تصور کردم و از
خدایی که قرار بود از رگ گردن به من نزدیک تر
باشد ،از خدای معراج ،خواستم این یک امید را از
من نگیرد .من خیلی چیزها را از دست داده بودم و
معراج را خودم به دست آورده بودم ،معراج مرا به
دست آورده بود و انصاف نبود همدیگر را گم کنیم و
من در ذهنم هر لحظه می ترسیدم از نبودش.
همانجا نشستم و با خدا اتمام حجت کردم ،که اگر همه
این ها قرار بود توهمی باشد برای دل داغدار من ،تا
دیر نشده همه چیز را خودش تمام کند که اگر نکند،
اگر دیر بشود و دل من واقعا برای همیشه از دست
برود ،من خودم تیشه برمی دارم و به ریشه این
چرخه معیوب آنقدر می کوبم تا بیش از این درد
نکشم.
یا چشم بپوش از من و از خویش برانم
یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم
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به خودم نوید آخر هفته ای دادم که جشنی دیگر در
کار بود و من و معراج و شاید به زودی از این شهر
می رفتیم .به خودم قول دادم از این شهر که رفتیم،
دوباره با روانشناسم ارتباط بگیرم؛ فقط اگر می شد
که من مطمئن شوم روی سیاه حسام را هرگز نمی
بینم .تمام ذهنم را این ترس پر کرده بود و نمی
توانستم از فکرش فرار کنم.
چند روز بعدی به سرعت سپری شد .نمی توانستم
فکرم را متمرکز کنم برای دوختن پیراهنی مناسب
مجلس عقد و این زمان کم و حجم اضطرابی که من
داشتم می توانست هرپارجه ای را خراب کند .شایسته
در انواع و اقسام مزون ها دنبال مدل های مختلفی از

پیراهن ها و هرچه می توانست مناسب این میهمانی
باشد ،می گشت و من فقط خودخوری می کردم.
کارت بانکی ام را از کشو برداشتم و دوباره خودم را
توی آینه نگاه کردم .صورتم رنگ پریده تر از همیشه
بود و من هیچ فرصت نداشتم حتی به خودم فکر کنم.
این چند روز را فقط دویده بودم و حاال حتی یادم نمی
آمد چند روز قبل چطور گذشت.
صدای زنگ موبایلم بلند شد .با دیدن اسم معراج
لبخندی زدم:
 جانم؟باز نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و دهانم باز شد به
این کلمه دوست داشتنی .این یک کالم باالخره مرا می
کشت.
 سالم افرا خانم .پایین منتظرتونم.خنده روی لب هایم خشک شد:
 مامانت اینا نمی خواستن بیان؟ این یه مورد رو سپرد دست خودمون. آخه...میان کلمم پرید:

 بیا پایین منتظرتم.اگر من چیزی می پسندیدم که مطابق سلیقه آن ها
نبود چه می شد؟ اگر گران تر از آنی بود که در نظر
داشتند چه؟ شاید بهتر بود حلقه نشان تراش انتخاب
می کردم .جواهر روی دست های من زیادی سنگین
به نظر می آمد.
دستم را باال بردم و با کنجکاوی عجیبی به انگشت
هایم نگاه کردم .این دست ها بودند که مرا تا اینجا
رسانده بودند .همین دست ها که روی سعی کرد
جلوی حسام را بگیرد و موفق نشد ،روزی مرا به
عنوان کارآفرین برتر استان به مردم شناساند.
این دست ها برلیان نمی خواستند .من به هر ساده
ترین ها قانع بودم ،ساده ترین هایی که خودم به
دستشان آورده بودم برایم پرارزش تر از هر جواهری
بود که معراج می توانست به پایم بریزد .من سال ها
بود روی پای خودم ایستاده بودم ،باید مرا همانطور
که بودم می شناختند و می پسندیدند .باید این را هم
به معراج می فهماندم.

با ما پیش بیاید تا این پست های گل و بلبل بگذره
بعدا که طوفان دیگری در راه بود 😈 ازمون پست
های گل و بلبل می خواین
ببینین کی گفتم
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معراج میخواست همه چیز به خواست و میل من
باشد ،احترامی که دوستش داشتم .به اولین مغازه
رفتیم ،زودتر از معراج وارد شدم و اویی که بعد از
من آمد با ورودش گفت میخواهیم حلقه ازدواج
بخریم .در چشم بهم زدنی مقابلم پر از سینی های

ست حلقه و چشم هایم میچرخند پی ساده ترین ست
ممکن.
با دیدن یک ست لبخندی عمیق روی لب هایشم
نشست .دو رینگ ساده که روی هر حلقه دو خط
داشت ،خط باالیی و پایین مات و خط میانی براق بود؛
بدون هیچ گونه نگین و تجمالتی ،چیزی که هیچ وقت
از دست ما در نمی آمد .انگشتم را روی آنها گذاشتم،
معراج را دیدم که لب باز کرد تا چیزی بگوید اما پیش
دستی کردم و با صدای آرامی گفتم:
 بذار ست بخریم ،عین هم باشه.بعد نگاهم را به فروشنده دوختم:
 می شه حلقه مردونه رو پالتین بدین؟مرد کمی تعلل کرد ،به قدری معراج را بلد بودم که
بدانم طال به دست نمی کند .مرد کمی دور خودش
چرخید و سپس حلقه ای آورد که عین مردانه همان
ست بود ولی از جنس پالتین .معراج حلقه مردانه را
به دستم داد .خوشم آمد و آن را برایش نگه داشتم.
به آرامی دستش را داخل حلقه کرد ،انگشتر معراج
اندازه بود و برای من را باید کمی کوچک می کردند.
فروشنده حلقه را اندازه زد و پرسید:

می خواین چیزی داخلش هک بشه؟نگاهی به معراج کردم و از نگاهش فهمیدم مثل خودم
فکر می کند .ما اهل این بازی ها نبودیم .لبخند زدم و
سری برای معراج تکان دادم که منتظر بود از دهان
من حرف در بیاید .من می توانستم بفهمم او به چه
فکر می کند ،این مرد کنار من اما انگار اهل خواندن
فکر نبود.
 نه ،ممنون فقط این کوچک کردن چقدر طولمیکشه؟
سر فروشنده سمت ساعت چرخید و گفت:
 نیم ساعت دیگه ،یه چرخ تو بازار بزنید تمومه.معراج تشکری کرد .خواستم عقب بکشم و که حرف
معراج سر جایم مرا میخکوب کرد.
 بی زحمت ست هاتون رو هم بیارین!چشم هایم گرد شد و معراج زیر لب گفت:
عقد بی سرویس عروس مگه می شه؟ معراج؟ رسیدم خونه جواب مادرمو چی بدم؟ بلد نبودم دوتیکه طال برای زنم بخرم؟

مرد انگشتر را به دست همکارش داد ،به سمت
ویترین رفت و چندین ست را بیرون کشید .اگر همین
طور می گذاشتم ادامه بدهد ،رشته کارها از دستم در
می رفت .رو به معراج کردم و پرسیدم:
 میشه نیم ست باشه؟معراج یک ست را جلو کشید و یک کالم گفت:
 نمی شه.چشم چرخاندم و به همه ست ها نگاه کردم .همه یا
نگین داشتند ،یا جواهر و یا سنگین بودند و برقشان
دلم را می زد .به سمت در رفتم و از بیرون به
ویترین مغازه خیره شدم .با دیدن یک ست ساده
رزگلد که تماما تراش بود نیشم باز شد .به خاطر
تاللوء نور المپ های درون ویترین تمام تراش هایش
مانند یک نگین می درخشیدند.
به داخل رفتم و نشانی اش را دادم ،فروشنده تا کمر
درون ویترین خم شد و باالخره آن را روی میز
گذاشت .دست دراز کردم و گردنبندش را برداشتم.
چشمم را گرفته بود ،معراج که انگار قانع نشده بود
زیر لب با نارضایتی گفت:
 -ساده نیست؟ سبک نیست؟

به سمتش چرخیدم:
 من زنم یا لوستر؟ قراره وقتی جایی ظاهر میشمصدای زنگوله بدم یا اینکه محیط رو به لطف برق
جواهراتم منور کنم؟
معراج خنده اش را خورد و سری تکان داد .گردنبند
را سر جایش گذاشتم و فروشنده گفت:
 قفل این مدل فرق داره بذارین براتون توضیح بدم.چشم هایم را دوختم به طالی بین دست های مرد و از
کنار چشم ،دیدم که عالوه بر من ،معراج هم نگاهش
کرد و من با فکر اینکه روزی برای یک مهمان مقابل
معراج بنشینم و اون این گردنبند را روی گردنم
مهمان کند ُگر گرفتم .تمام این تصورات را می
خواستم ،این رویاها را دوست داشتم و می بایست از
آن من می شدند .معراج کارتش را به دست فروشنده
ِ
داد و سپس پرسید:
 نیم ساعت دیگه بیایم مشکلی نداره؟مرد به سمت دستگاه کارتخوان رفت:
 -نه ،خیلی هم خوبه براتون حاضر می کنم.

از مغازه بیرون زدم و منتظر معراج شدم .با مرد کمی
حرف زد و با لبخندی سرش را برایش تکان داد .مرد
دست به سینه زد و گردنش را برای معراج خم کرد.
دو دقیقه نشد که معراج کنارم آمد و گفت:
 قدم بزنیم؟نگاهش کردم:
 تو بازار؟نفسش را بیرون داد:
 می گن مردها بعد ازدواج باید یاد بگیرن پا به پایخانومشون بازار گردی کنن .شاید یه روزی من و تو
و سه تا بچه قد و نیم قد بیایم اینجا .تو با دخترمون
بری طال بخری و من با اینکه کلی ساک دستمه دنبال
پسرها برم سمت اونور بازار و براشون ماشین
کنترلی و قایق بخرم.
سه تا بچه؟ معراج به کجای قصه رسیده بود که این
رویای شیرین را در ذهنش ساخته بود .رویایی که
دوستش داشتم.
 سه تا بچه؟ قایق؟به طرفم برگشت و گفت:

 از تمام حرف من همین دو تا مورد مهم ترینشبود؟
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خندیدم و جوابی ندادم .این دو کالم چندان هم بی
اهمیت نبود .معراج به راه افتاد و من هم کنارش
راهی شدم .معراج در حالیکه به آرامی میان راسته
طال فروشان قدم میزد گفت:

 شاید بعد از خرید بریم رستوران و من از دستمادر و دختر سرسام بگیرم که میخوان رژیم داشته
باشند.
 چرا یه دونه دختر؟دختر باید یکی باشه عزیز دل باباش ،چشم و چراغخونه و همه چی فقط و فقط برای خودش باشه.
 تو قراره یه دختر لوس و ننر تربیت کنی. دختر منه هر جور دلم بخواد تربیتش می کنم.لبخندی زدم ،راسته را دور زدیم ،خوبی حرفهای
معراج این بود که مرا از حسام و هرچه به او مربوط
می شد دور می کرد .نیم ساعتی قدم زدیم و بعد
معراج برای گرفتن طالهایمان به مغازه رفت .مرا به
خانه رساند و گفت که مواظب خودم باشم .جمله ای
که معنایش واقعی تر از هزاران دوستت دارم بود.
***
جلوی آینه قدی اتاق شایسته ایستاده بودم و منتظرش
که بیاید .نمی گذاشت حتی روسری ام را خودم سرم
کنم ،کلماتی شبیه «بی سلیقه» و «عجله ای» به کار
برده بود و بعد از اتاق فرار کرده بود .مانتویی آزاد و

سرمه ای رنگ پوشیده بودم و روسری در دست،
منتظر شایسته بودم تا از برنامه هایش برای امروزم
بگوید .پشیمان شدم از این که او را مسئول کارهایم
کرده بودم و او ،جدی تر از همیشه می خواست همه
چیز را طبق سلیقه همگان برگزار کند تا احیانا ً بهانه
دست کسی ندهد برای ایراد گرفتند.
آهی کشیدم و چشم هایم را بستم .اگر کمی صبر کرده
بودم و با معراج آن دعوای بی معنی را به راه
نیناخته بودم ،االن خاطره ای بد از قبل از عقدمان در
ذهن هر دومان باقی نمی ماند .سر تکان دادم تا افکار
منفی را از ذهنم بیرون کنم .امروز قرار بود به عقد
معراج در بیایم .امروز می توانستم دستش را بی
ترس بگیرم و در چشم هایش ببینم این لمس ،برایش
چه حسی دارد .کف دست هایم را لمس کردم و چشم
هایم را بستم تا تصور کنم صورت معراج را وقتی
باالخره مرا آن جور که باید می دید.
 عروس از خواب و خیال بیا بیرون.چشم باز کردم و شایسته را دیدم که پشت سرم ایستاد
و گفت:

 این موهات زیر روسری پریشون می شه بعدا کهدوماد خواست ازت رونمایی کنه ،می گرخه.
بی حوصله گفتم:
 شایسته باور کن معراج به این چیزا فکر نمی کنه.صورتش را جمع کرد و ادایم را درآورد:
 معراج به این چیزا فکر نمی کنه ...تو غلط کردیکه اون فکر نمی کنه .این همه منتظر خانم شده یه
بله ازش بگیره معلومه که به این چیزا فکر می کنه.
به خیلی چیزای دیگه هم فکر می کنه ،فقط بذار برات
بگم که...
انگشت اشاره ام را تهدید آمیز باال آوردم و میان
حرفش پریدم:
 جرئت داری این حرفتو ادامه بده.لب برچید و انگشت هایش را در هم فرو برد و زمین
را نگاه کرد:
 خب ببخشید.به حالت معصومانه ای که به خودش گرفته بود و
هیچ به او نمی آمد خندیدم .از خنده من صورتش باز
شد و دوباره دست در موهایم کرد:

 زیر روسری موهات خراب می شه و من خودمومسئول می دونم ...االن که بریم آرایشگاهم که می
خوای بهش بگی رنگ نکنه.
رنگشان نمی کردم .معراج مرا اول همانگونه که بودم
می دید و بعدا اگر دلم می خواست هاله ای محو از
رنگی روشن رویشان می گذاشتم .چه فرقی داشت
مشکی با قهوه ای با هر رنگ دیگری؟ پشت چشمی
برایم نازک کرد و گفت:
 حامی االن پیش حسامه ولی نیم ساعت دیگه میاددنبالمون بریم آرایشگاه .بلند شو بریم یه چایی بخور
معلوم نیست تا کی بتونی یه چیزی بخوری.
از خلسه بیرون آمدم .حسام؟ حامی پیش حسام بود؟
نیم ساعت دیگر؟ حامی؟ حسام؟ برگشتم و نگاهش
کردم که گفت:
 فکر نکن بذارم هر جور دلت خواست بری سرسفره عقدت .یه بار قراره شوهر کنی و قراره از اون
یه بار کلی عکس و فیلم بگیرن ...مگه قصد داشته
باشی بیشتر از یه بار شوهر کنی که در هر صورت
باید هر بار با قیافه آدمیزادی بری و بشینی تا بله
بگی.

فکرم را اشتباه خوانده بود .اگر حامی االن پیش
برادرش بود یعنی ممکن بود حسام بداند امروز چه
خبر است .شاید هم نیازی به وجود حامی نبود.
معراج از بانفوذترین های این شهر بود و از
خیرهایش و خبر ازدواجش سریع می پیچید .حسام را
کجای دلم می گذاشتم؟ اگر می آمد و همه چیز را به
هم می زد چه؟
آب دهانم را قورت دادم تا گلوی خشکم را تر کنم اما
تاثیری نداشت .روی مبل که نشستم ،چایی تعارفی
شایسته را هم سر کشیدم .هر لحظه که می گذشت
اضطرابم بیشتر می شد .حسام عقل نداشت ،سادیستی
بود که از آزار دیگران و آزار من لذت می برد،
وگرنه چه لزومی داشت به من زنگ بزند و مرا بیش
از قبل بترساند؟
لیوان را روی میز گذاشتم و خواستم بلند شوم که
چشم هایم سیاهی رفت .بدنم که روی مبل فرود آمد،
چشم هایم را بستم و انگشتانم را در هم قفل کردم.
کاش این کابوس زودتر تمام می شد .می توانستم
معراج را راضی کنم بعد از عقد فقط از این شهر
برویم .می توانستم راضی اش کنم عروسی نمی
خواهم ،فقط اگر می شد!...
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صدا و حرف های شایسته امان نمی داد فکر کنم.
حامی داشت می آمد .پس حسام می دانست امروز
قرار است دست من در دست معراج گره بخورد؟
دوباره زنگ می زد تا تهدیدم کند؟
 افرا جواب بده!دهانم خشک شده بود .کاش کسی یک لیوان پر از آب
یخ به دستم می داد.
 -بمیری من جواب شوهرتو نمی دما ....افرا چی!...

صدایش گم شد در گوشم .انگار جاذبه زمین برایم چند
برابر شده بود و مرا بیشتر از همیشه به خودش می
کشید .روی سطحی نرم فرود آمدم و سرم را روی
جسمی نرم تر گذاشتم .صدای شایسته کم و زیاد می
شد اما نمی فهمیدم چه می گفت .کاش می توانستم
بخوابم.
 دهنتو باز کن دختره خیره سر!...دستش داشت فک قفل شده ام را به زور باز می کرد.
مایعی که نفهمیدم ترش بود یا شور یا شیرین وارد
حلقم شد و جشم هایم با شدت باز .از بین روشنایی
شدید چراغ ،دیدم که لیوانی پر از محتویات نارنجی
رنگ دستش بود و می خواست دوباره ،هر چه که
بود را به خوردم بدهد .خواستم بلند شوم که مانعم
شد:
 دراز بکش تا زنگ نزدم شوهرت به جای آرایشگاهبیاد ببرتت قبرستون.
چشم هایم را دوباره بستم و گفتم:
 حامی می خواد بیاد ببرتمون آرایشگاه که چی بشه.می ریم خودمون دیگه؟

 تا حامی هست من پول ماشین بیرون بدم؟ تو عقلنداری منم ندارم؟ از خداشم باشه راننده شخصی منه!
نفسی عمیق کشیدم و دوباره چشم هایم را باز کردم و
به سقف خیره شدم.
 خوب شدم شایسته!باالی سرم آمد و دستی روی پیشانی ام گذاشت:
 مطمئنی؟دستش را کنار زدم و گفتم:
 تب ندارم خانم دکتر! یه لحظه فشارم افتاد.از رو نرفت و دوباره دستش را روی پیشانی ام
گذاشت:
 ولی یخ کردی!چشم غره ای رفتم و جواب دادم:
 چون فشارم افتاده !...چی تو اون معجونت ریختیکه مزه همه چی می داد؟
پاف میز آرایشش را کنار تخت کشید .نفهمیده بودم
ِکی مرا روی تخت خوابانده بود .نگاهش پر از
نگرانی بود وقتی به چشم هایم نگاه کرد و گفت:

 آب پرتقال با نمک و شکر ...معجزه می کنه.نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بلند شوم و وقتی
خواست جلویم را بگیرد گفتم:
 مگه نمی گی حامی میاد دنبالمون؟ برو آماده شودیگه؟ اینطوری می خوای بیای بیرون؟
به خودش نگاه کرد و چنگی آرام به صورتش زد:
 با تاپ شلوارک؟ عالی می شه ولی حامی رو بعدانمی دونم چکارش کنم.
دستی روی شانه اش گذاشتم و کمی هلش دادم:
 پس برو انقدر بحث نکن.فکر حسام داشت اذیتم می کرد .نمی دانستم چرا هر
چه می کردم باز هم به او می رسیدم .در ذهنم هزار
بار نام معراج را گفتم تا یادم بماند دیگر من و او
خواهیم بود و نه هیچ کس دیگر .هزار بار گفتم افرا
و معراج و معراج و افرا و نه هیچ اسم دیگری ،که
اطمینانم صد در صد شود به حضور همیشگی ما در
زندگی همدیگر.
حامی آمد و منتظر ما در ماشین ماند .شایسته اما ده
دقیقه بیشتر طول داد تا کامال آماده شود .لباس

هایمان در کاور محافظت می شد و تا وقتی حامی تمام
وسایلمان را توی صندوق عقب بگذارد ،مطمئن بودم
تمام صورتم از خجالت سرخ شده بود .شایسته
خودش را روی صندلی کنار حامی پرت کرد و من
وقتی در را بستم ،شنیدم که گفت:
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به حامی نگاه کردم که آرام با لبخند چیزی زیر لب به
شایسته گفت .چقدر شبیه حسام نبود و چقدر با او
فرق داشت .نگاه هایی که به من می کرد کوتاه و
موقرانه جواب سالمم را داده بود .می دانست
برادرش چه جانوریست؟ اگر می دانست می توانست
در چشم های من نگاه کند و سالمم را پاسخ دهد؟ اگر

شایسته می فهمید چه؟ کدامشان می توانستند مثل
گذشته در چشم های من نگاه کنند؟ مثل یک آدم عادی
و نه یک قربانی...
تمام مدتی که دست های آرایشگر روی موها و بعد
صورتم کار می کرد ،ذهن من درگیر امروز بود و
غلیانی از هیجان در قلبم حس می کردم .چشم هایم را
دوباره بستم و نفس هایم را عمیق کردم تا بتوانم آرام
شوم .با انگشت شست ،پشت انگشتر نشانم را لمس
و زبری نگین هایش را حس کردم .به یادم آمد امروز
قرار بود حلقه ای دیگر در دست چپم جا خوش کند.
موهایم را سشوار کشیدند و بافتند تا روسری که از
سرم افتاد ،پریشان نشوم .صورتم سرخ شده بود از
فکر به این که روسری قرار بود پیش معراج از سرم
بیفتد .تمام ماجرا را شایسته برایم شرح داده بود و از
سر تا ته افکارش را برای جشن عقد توصیف کرده
بود و هر چه می گفت ،بیشتر می خواستم در زمین
فرو بروم.
زیر سارافونی بدون آستین سفید را به تن کرده بودم
و وقتی کت شیری و شلوار هم رنگش را هم پوشیدم
و کفش هایم را که کمی مرا بلندتر از قبل نشان می

داد ،به پا کردم ،به خودم در آینه بزرگ آرایشگاه زل
زدم .پشت پلک هایم خطی سیاه کشیده شده بود و لب
هایم درشت تر از قبل می نمود اما می توانستم بگویم
آرایشگر به حرفم که قرار بود صورتم را پررنگ
نکند ،چندان اهمیتی نداده بود.
آهی کشیدم و به شایسته نگاه کردم که مدتی بود کار
صورتش تمام شده بود و نشسته بود و زل زده بود
به من .از درماندگی ام خنده اش گرفت و گفت:
 خیلی هم قشنگ شدی .دستت درد نکنه سیماجون...
آرایشگر ،سیما جون ،تشکر کرد و پر از آرزوی
خوب شد برای منی که باز زل زدم به خودم در آینه.
شایسته از جایش بلند شد و دسته گل رز شیری
رنگی که قرار بود روبان هایش دور مچم بسته شوند
را جلو آورد .مطیع ،دستم را پیش بردم و گفتم:
 مرسی شایسته!برای لحظه ای نگاهم کرد و گفت:
 قربونت برم من! تو خواهر منی ،برای تو نکنمبرای کی پس...؟

لحظه ای تأمل کرد و گفت:
 بیا بغلم ببینم!در آغوشش فرو رفتم و سعی کردم اشک نریزم .سعی
کردم به این فکر نکنم که از تمامی کسانی که می
توانستند در این جشن باشند ،فقط یک شایسته بود و
بس .شایسته برای تمام روزهای من کافی بود اما پدر
و مادرم پس چه می شدند؟ پدرم کجا بود که دامادش
را ببیند و تحقیق کند و تأیید؟ مادرم نبود که بنشیند و
برایم بگوید از مسئولیت های همسری و برایم از
خاطراتش بگوید .حتی شک داشتم که اگر بودند هم
حضورشان را دوست داشتم یا نه و این ندانستن
داشت مرا می کشت.
مرا فکر این که سال ها هیچ کدامشان را نمی خواستم
و هنوز هم بابت تمام نامهربانیهاشان شاکی بودم ،این
که مثل هیچ پدر و مادری برایم نبودند و مهرشان را
به چشم ندیدم ،مرا از درون می شکست .من از نبود
محبت به حسام شکارچی پناه برده بودم و تمام این
سال ها ،جزای اشتباهم بود ،اشتباهی که از سر
نادانی اتفاق افتاد؛ از سر نداشتن بی همزبانی!

موبایلم زنگ خورد و اسم معراج رویش خودنمایی
کرد .لبخند زدم و در مقابل خنده های مسخره شایسته
جواب دادم:
 جانم؟ سالم خانم .کارتون کی تموم می شه؟به حواس پرتی ام لعنتی فرستادم و گفتم:
 ببخشید سالم .دیگه فکر کنم داره تموم می شه!...شایسته رفت تا با سیما جانش صحبت کند و من ماندم
و معراجی که احتماال پشت در آرایشگاه مانده بود.
 خوبی؟روی صندلی نشستم و گفتم:
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خندید و گفت:
 اگر منو ببینی البد از خوشی پرواز می کنی. اینی که گفتی دیالوگ من بود!... چرا نمیای بیرون ببینمت؟ باید صبر کنی معراج. این یه ساعت آخر داره به اندازه صد سال برام میگذره .تو کی تونستی اینطوری دل منو اسیر کنی آخه؟
قلبم پر شد از حسی شیرین و ماالمال از خوشی و
خاطراتی که برایم ماندگار بودند اما من هم یادم نمی
آمد اولین باری که دلم برایش تپید .او را دوست
نداشتم چون برایم گل خریده بود یا کادویی گران
قیمت ،دوستش داشتم چون صبح که می شد ،پیام
صبح به خیرش زودتر از هر پیام دیگری به دستم می
رسید.
او را دوست داشتم چون بدون این که از او بخواهم،
برای خودش که چایی خوش رنگی می ریخت ،برای
من هم یکی می آورد .او را خیلی دوست داشتم چون

مرا آن گونه که می خواستمش ،می خواست .این که
کی این ماجراها شروع شد خاطرم نبود اما حاال می
دانستم این مرد ،همانی بود که می خواستم سال ها در
کنارش زندگی کنم.
در باالخره باز شد و من موبایل را رها کردم .قدم
هایم بی اختیار یکی و دو تا شد و از پله ها باال رفتم
و از در دوم هم خارج شدم .شایسته با فیلمبردار
هماهنگ بود و تمام عمل ها و عکس العمل هایم
ضبط می شدند .نگاهم به گل های شیری رنگ دسته
گلم بود و انگشت هایم با روبان های بلندش داشت
بازی می کرد وقتی هوای آزاد و سرد به صورتم
خورد .سرم را باال آوردم و چشم در چشم معراج
ماندم.
در کت و شلواری به رنگ آبی اطلسی و پیراهنی
سفید ایستاده بود و ساعت مچی اش در آفتاب برق
می زد .چشم هایم از کفش های براقش باال رفت و به
جلیقه اش رسید و روی صورتش قفل شد .موهایش
باال رفته بود و چشم هایش بیشتر از همیشه می
درخشیدند و زمان برای هر دویمان ایستاد.

قدم برداشتم تا بروم و وجودش را حس کنم .دستش
را از لبه کتش پایین آورد و دکمه کت را باز کرد و
سرش را به زیر انداخت .فیلم بردار اعتراضی کرد اما
من نشنیدم چه گفت ،پشت سر من مهم نبود ،پشت
سر من راهی بود که از آن آمده بودم و آینده ی من،
معراج بود و من و این آینده قرار بود از تمام گذشته
ام پررنگ تر باشد.
قدم برداشتم به سمتش و معراج که کنار ماشین گل
زده اش ایستاده بود ،گل هایی هم رنگ گلی که دور
مچ دست من خودنمایی می کردند ،در را برایم باز
کرد و سالمی گفت خیلی آرام که فقط من شنیدم،
سالمی که فقط من باید می شنیدم.
جا گیر که شدم ،در بسته شد و چند لحظه ای طول
کشید تا معراج کنارم بنشیند .ساکت بود و هیچ نمی
گفت و چشم های من دنبال شایسته می گشت .دیدم که
دست حامی را گرفت و سوار ماشینش شد و فیلم
بردار هم؛ اما معراج به راه نمی افتاد .زیر چشمی
نگاهش کردم و گفتم:
 -نریم؟

انگار از خلسه ای بیدار شده باشد ،تکانی خورد و پا
روی گاز گذاشت .ماشین از جا کنده شد و من دستم
رفت روی کمربند .با تردید گفتم:
 خوبی؟بی مقدمه زمزمه کرد:
 نسبت عشق به من نسبت جان است به تن؛ تو بگومن به تو مشتاق ترم یا تو به من؟
فقط نگاهش کردم .فکر می کرد او مرا بیشتر می
خواهد؟ لبخند زدم و گفتم:
 ولی من برای تو خیلی صبر کردم.تا خواست چیزی بگوید ادامه دادم:
 من تمام عمرم رو منتظر این لحظه بودم.ثانیه ای نگاهم کرد و دوباره چشم دوخت به جاده.
گفتم:
 من دست به دست تو نگرفتم؛ نه چون خودم نمیخواستم ،چون تو می خواستی وقتی محرم شدیم منو
لمس کنی! من از تو عاشق تر نیستم که اونی که تو
خواستی کردم؟ من اونی خواستم که تو شدی ...از
اونجا خود عاشقی بود .نبود؟
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در سکوتی که می دانستم دارد به حرف هایم فکر می
کند ،راه را ادامه دادیم و زیاد نکشید تا ماشین رو به
روی در محضر توقف کرد .برایم در را باز کرد؛ زیر
لب تشکری کردم و پیاده شدم .سعی می کردم فیلم
بردار و حضورش را نادیده بگیرم و هر چه می
خواست را با کمی غلظت کمتر انجام بدهم .پله های
طبقه اول را باال رفتیم .معراج از کنارم تقه ای به در
زد و در که باز شد با دست زدن ها و کل کشیدن ها
رو به رو شدیم.
چشم هایم گشت دنبال چهره ای آشنا و چشم های یک
خط شده ی مهرو را دیدم که دست می زد و جیغ می

کشید و ِکل و نقل می پاشید بر سر و صورتمان .سرم
را پایین انداختم و از نگاه مادر و پدر معراج گریختم.
مهرو که از کل کشیدن خسته شد ،با شایسته
راهنماییمان کرد تا سفره عقد شلوغ و پر برق را دور
بزنیم و روی صندلی ،کنار هم بنشینیم.
چشم به معراج دوختم در آینه رو به رویم و به خودم
که آمدم ،قرآنی در دست هایمان بود و خیلی سعی می
کردیم تا دستمان به هم برخورد نکند ،شاید برای چند
دقیقه ی دیگر .صدای پدر معراج را شنیدم ،از ما می
گفت و از سنت می گفت و از خود گذشتگی و عشقی
که با خطبه ای عقد به وجود می آمد و من ،مدت ها
بود عاشق این مرد شده بودم.
 دوشیزه محترمه مکرمه!...دوشیزه اسم روح من بود .روح التیام یافته ی من از
زخم حضور حسام در زندگی ام ،چند وقتی بود که به
بودن معراج چشم دوخته بود.
 خانم افرا پاکزاد!سال های من به عنوان یک قربانی مدت ها بود که
تمام شده بود .وقتی کارآفرین برتر شدم؛ وقتی چندین
زن سرپرست خانوار را سرکار بردم ،چندین دختر

آسیب دیده را اعتماد به نفس بخشیدم ....نه سال ها
قبل تر وقتی یادم آمد که من آن حادثه ادامه دار دل
خراش نبودم ،من دیگر قربانی نبودم.
 برای بار سوم می پرسم آیا به بنده وکالت می دهیدشما را به عقد و زوجیت دائم و همیشگی آقای معراج
محتشم...؟
منی که فهمیدم زندگی هنوز برایم ادامه داشت ،منی
که روزی معراج را دیدم و او آنقدر برایم احترام قائل
بود که حتی می ترسید خراشی روی دختری که در
نگاه اول از او خوشش آمده بود بیندازد بی آن که
بداند من بارها در هم شکسته بودم ،این من جدید
قربانی جنایت حسام نبود .من می دانستم چه بر من
گذشته و از خاکستر همان وقایع ،بارها بلند شدم و
صعود کردم .دیگر قربانی بس بود.
 با اجازه بزرگترها بله.صدای هللا اکبر اذان پخش شد ،از مسجد ،از گوشی
کسی میان جمع و دلم پر کشید برای این لحظه ناب،
برای زمانی که عهد بستم و صدای هللا اکبر شنیدم.
بی شک معجزه بود ،معجزه ای برای معراج .صدای
شادی بقیه گوشم و صدای کوبیدن های بی امان قلبم

وجودم را پر کرد .بله را من اول گفتم و یعد معراج،
مقابل چشم آدم هایی که خوشحالیمان برایشان مهم
بود و من در دل عهد بستم تا ابد جز دستان این مرد
دستی را مرهم زخم هایم ندانم.
دفتر بزرگی مقابلم گذاشتند و با دستهایی که شاید
هیجان باعث لرزیدنشان میشد مشغول امضا زدن شدم
اما با شنیدن صدایی سر بلند کردم و با دیدن ماهان آه
کشیدم .ماهان آمده بود تا ته مانده خانواده ای که
نداشتم را به رخ بکشد؟ نگاهم به رویش ثابت ماند.
نیشخند معروفش را زد و لب باز کرد حرفی بزند.
معراج به آرامی از کنارم بلند شد و به سمتش رفت و
قلب شادابم میان ترس مشت شد.
دلم نمی خواست برادر نادانم چشم هایش را ببندد و
دهانش را باز کند و می ترسیدم از حرفهایی که می
توانست فقط و فقط زاده ذهن مریض او باشد .دستم
برای امضای بعدی پیش نمی رفت ،انگشت هایم دور
خودکار درون دستم چفت شدند و نگاهم روی ماهان
ماند .شایسته را از گوشه چشم دیده که رد نگاهم را
گرفت ،نفهمیدم چه چیزی زیر لب زمزمه کرد اما هر
چه بود از رضایت نبود .معراج با قدم هایی آرام و با

رویی خوش به سمت ماهان رفت .ماهان با لحن
زشتی گفت:
 مبارک باشه آبجی کوچیکه ،چه بی خبر! مرسی کهدعوتم نکردی.
لعنت به او که نگاه ها را داشت به خودش می کشید.
چشم هایم روی معراج خیره ماند که دستش را سمت
ماهان دراز کرد و گفت:
 سالم خوش اومدین ،بفرمایید بشینید ازتون پذیراییبشه!
ماهان با نگاهی ترسناک به معراج خیره ماند و
نفهمیدم چه چیزی در چشم های معراج دید که ساکت
شد .کسی که می ترسیدم حرفهای زشتی بزند؛ مانند
یک مهمان گوشه ای نشست و نگاهم کرد .خدا می
دانست چقدر ممنون حضور مردانه معراج شدم که
مرا از ترس رهانید و دوباره قلبم با شادی مشغول
کوبیدن شد.
امضاها تمام شد ،به قدری طوالنی و زیاد بود که
حس می کردم دیگر امضاهایم هیچ شباهتی ندارند .به
آرامی دفتر را سمت معراج فرستادم و مشغول امضا
کردن عقدنامه شدم .هر از گاهی نگاهی به ماهان می

کردم ،گوشه ای نشسته بود و صدایش در نمی آمد.
شایسته زیر گوشم گفت:
ابهت حاجیتونو برم من ،یه طوری فِس ماهانوخوابوند دیدنی!
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چپ چپ نگاهش کردم ،نیش بازش را جمع کرد:
 چیه؟ روز عقدت آدم باش!دفترها را تحویل دادیم .باالخره تمام شد و نفس
راحتی کشیدم .شایسته خواهرانه مراسم را مدیریت
کرد طوری که نفهمیدم چطور کادوها را تحویل گرفت
و کی کیسه کادوها را کنار دستم گذاشت .باید محضر

را خالی می کردیم تا عقد دیگری که بعد از ما وقت
گرفته بودند برگزار شود .همین که از جایم بلند شدم
ماهان مقابلم ایستاد ،نفسش را بیرون داد و گفت:
 مبارک باشه!تشکر کردم ،می دانستم دلش می خواست رابطه مان
را توی صورتم بکوبد و بگوید «از وقتی معراج
محتشم خانه را برایت خرید می دانستم یک چیزی این
وسط است» و من دلم نمی خواست کسی پاک بودن
مر ِد زندگیم را زیر سوال ببرد و بیشتر از همه ،دلم
نمیخواست حرف نامربوطی در مورد معراج از دهان
ماهان خارج شود.
ماهان در عین داشتن یک رابطه خونی ،بی ربط ترین
فرد زندگیم بود .اگر روزهای نوجوانی ام به دغدغه
های پوچ زندگی او نمیگذشت شاید من االن ....نه!
من خودم به هرچه می خواستم رسیدم و ماهان برای
من هیچ بود .تنها جوابی که دلم می خواست بگویم و
بشنوم همین بود .معراج لبخندی زد و گفت:
 برای ناهار در خدمت باشیم!همینقدر غریبه ،معراج هم می دانست ماهان در هیچ
گوشه زندگی من جایی ندارد ،همان روزی که برای

فروش خانه دستش را بلند کرد به معراج و به من
نشان داد مردی نیست که بتواند برادرم باشد .ماهان
سری تکان داد:
 انشاهلل یه وقت دیگه!معراج لبخندش را طوالنی کرد ،طوری که می
خواست بفهماند بیشتر از این نصیبت نمی شود .با
رفتن ماهان شانه به شانه معراج از محضر خارج
شدیم ،شایسته که دل به دل شیطنت های مهرو داده
بود مشتی نقل روی سرمان پاشید و مهرو انگار که
دلش می خواست از تمام این لحظات عکس و فیلم
داشته باشد.
معراج در ماشین را باز کرد و سوار شدم و خودش
ماشین را دور زد و کنارم نشست .برای بقیه دستی
تکان دادم و با دور شدن ماشین سرم را به پشتی
صندلی چسباندم .حاال دیگر مرد کنار دستم محرمم
بود ،هرچند معراج از وقتی هم راز دل من شد ،محرم
بود .معراج راهنما زد و گفت:
 باید بریم رستوران!به سمتش چرخیدم ،با شیطنت خندید:
 -نکنه می خواستی مهمونهامون رو گرسنه بذاریم؟

لبخند زدم ،با رسیدن مقابل رستورانی که حوالی
محضر بود از ماشین پیاده شدم .باد سردی وزید،
خودم را بغل کردم و خیلی زود پالتوی معراج روی
شانه هایم سوار شد .عطرش مشامم را پر کرد و
دستهایش حصار امنی دور من ساخت.
به آرامی به سمت رستوران رفتم ،مهرو برایمان
دست میزد و باال و پایین می پرید .با دیدن معراج
کمی خودش را جمع کرد اما همین که معراج سرش
را چرخاند دوباره شیطنت هایش اوج گرفتند .خنده ام
گرفت ،از آن مدل دخترهایی بود که برادرش را
حرص می داد و در آخر کار خودش را می کرد .به
آرامی ازپله ها باال رفتیم ،معراج انگار که یک کودک
نوپا باشم ،حواسش به من بود .به سمت چند میزی
رفتیم که رزرو شده بود ،شایسته کنارم نشست و
گفت:
 یه وقت ولت نکنه این محتشم خان ،می ترسهدرسته قورتت بدیم؟
پالتوی معراج را پشت صندلی آویزان کردم:
 تو حرف نزنی مشکل به وجود میاد؟خندید:

 نه ولی همین که بله رو گفتی کال دل و دین پسرهرو به باد دادی رفت .جان خودم این ناهار حناقمون
میشه ،از بس چشم چشم می کنه بخوریم و بعدش
تورو برداره و بره!
 تو کال فکرت خرابه ها!چنگالش را در ساالد مقابلمان فرو کرد:
 باشه فکر های من همه از دم خراب ،ولی شبزنگ نزنی بگی معراج اوفم کردها!
ساکت شدم ،اسم شب چادر سیاهی کشید روی همه
تصوراتم .قرار نبود عروسی داشته باشیم ،قرارمان
فقط عقد محضری بود و حاال شب چه اتفاقی می
افتاد؟ شب من بودم و معراج ،می خواست تنهایم
بگذارد یا بماند؟ بعدش چه می شد؟ منی که باز با
تخت اتاقم قهر کرده بودم می خواستم چکار کنم؟
لیوان کنار دستم را پر از آب کردم و الجرعه
سرکشیدم .شب که می رسید فکرش را می کردم ،حال
االنم نباید خراب می شد .عطر دل انگیز کبابها مشامم
را پر کرد ،شایسته سری تکان داد و چشمکی زد:
 -این غذا خوردن داره!

با جا گیر شدن معراج در کنارم نگاهش کردم ،بشقابم
را برداشت و مشغول کشیدن غذا شد .من باید می
کشیدم ،چرا او پیشقدم شد .شایسته نگاهی به من
انداخت و لیوانم را پر از نوشابه کرد .آن را مقابلم
هل داد و گفت:
 بخور رنگت پریده!معراج بشقاب را مقابلم گذاشت ،نگاهم را به برق
انگشتر درون دستش دوختم .همسرم شده بود،
محرمم و حاال مرد زندگیم بود .به آرامی مشغول غذا
خوردن شدم ،زیر نگاه های سنگین بقیه مهمانان،
زیر ترس هایی که در وجودم خاموش نمی شدند.
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مهمان های معراج برایمان آرزوی خوشبختی کردند و
مادرش رویم را بوسید و پدرش ،پیشقدم شد و قبل از
آن که بتوانم عکس العملی نشان بدهم ،در آغوشم
کشید .چشم هایم را بستم و دستم را باال آوردم تا به
شانه هایش برسد.
رهایم که کرد ،از صورتم حرارت بیرون می زد .قرار
بود فردا به شهر خودشان برگردند و من که اصرار
کردم به خانه ام بیایند ،لبخندی پر معنا روی صورت
روشن مادر معراج نشست و دست هایش را دورم
حلقه کرد و زیر لب گفت:
 پسر من خیلی خوش شانسه که تویی رو داره کهدوستش داری.
لحظه ای مکث کردم و در مقابل ،در آغوش
کشیدمش .شاید این زن با لفظی که من از مادر
شناخته بودم خیلی فرق داشت .این زن قد بلند که
بیشتر با چادری مشکی دیده بودمش و عینکی با قاب
بزرگ ،انگار قلبی بزرگ داشت .یادم آمد که فهمیده
بودم با حضور من در زندگی پسرش مخالفت کرده
بود.

یادم آمد که دلم شکست .حاال هیچ کدام از این حرف
ها مهم نبود .مادرش مرا شناخته بود و معراج را
خوش شانس می دانست.
خستگی مرا بهانه کردند و من ماندم و معراج و
ماشینی که مقصدش را نمی دانستم .معراج در را
برایم باز کرد و من بی صدا ،سوار شدم .دستم گل
مصنوعی دور مچم را گرفته بود و می توانستم خیلی
راحت گلبرگ های بی جانش را تکه تکه کنم.
 بریم خونه؟به چشم هایش نگاه کردم و زیر لب تکرار کردم:
 بریم خونه.چشم هایم قفل شد روی عقیق سبز روی انگشت
دست راستش .دنده را که عوض کرد ،انگار دستش
بی هدف ماند .انگشت هایش از هم باز شدند و بسته
و من بی اختیار دست بردم تا حلقه ای ابدی میان
دست هایمان ایجاد کنم .دستش گرم بود و سرمای

وجود مرا آرام می کرد .چشم هایم را بستم و شنیدم
که گفت:
 فردا می رم ماشین دنده اتومات می گیرم.خنده ام را فرو خوردم و پلک هایم را از هم باز کردم
تا خوب ببینمش .انگار از خطبه به بعد ،برایم جور
دیگری شده بود .بله را که گفته بودیم ،دست هایم را
پیش خودم پنهان می کردم تا جلوی بقیه ،خودمان را
معذب نکنم اما این جا که جز من و او و خدایمان کس
دیگری نبود.
می خواست ماشینش را بی نیاز از دنده کند که دست
هایم همیشه او را پیدا کنند .زیر لب می گوید:
 خدا شاهده سه ساعت پیش می خواستم همهمراسمو جمع کنم که...
چشم هایم را که دید ساکت شد .می خواست چه کار
کند که در مراسم نمی شد؟ صورتم که باز حرارت
گرفت و سرم را پایین انداختم خندید:
 -دیگه از من نمی تونی دور بمونی افرا.

آرام گفتم:
 کی خواست دور بمونه حاال؟آرام گفتم که نشنود اما شنید .گفته بود صداهای با
طول موج پایین را هم می شنود .گفته بود همیشه
صدایم را می شنود و من این بار باورم شد وقتی یک
دستش فرمان را چسبید و دست دیگرش ،دست چپ
مرا باال آورد تا بوسه ای پرحرارت روی پوستم
بنشاند .دوباره انگشتانش ،دستم را احاطه کرد و
گفت:
 به نظرم وقتشه برای سردی بدنت یه کاری بکنیم.امشب مرا این مرد دیوانه خواهد کرد .چه حرف هایی
که هرگز فکر نمی کردم از دهان معراج دربیاید.
خواستم دست هایم را روی صورتم بگذارم و از
خجالت بمیرم که دست چپم را رها نکرد .قلبم به
قفسه سینه ام می کوبید .چانه ام را آنقدر پایین بردم
که به سینه ام بخورد و بعد در همان حال گفتم:
 -می خوای یه آهنگ بذاری؟

 صدای منو می خوای ول کنی صدای خواننده ها روبشنوی؟ من رو به «من عاشقتم تا ابد» و «برام هیچ
حسی شبیه تو نیست» و «آشوبم آرامشم تویی» می
فروشی افرا خانم؟
باز چشم دوختم به عقیق سبز رنگ چشم نواز و
گفتم:
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تقدیم به سحر که نگران قربانی بود

😍😍😍
به این که میان حرفم پرید اهمیتی ندادم و گفتم:
 ولی من فقط می خوام صدای تو رو بشنوم.جلوی خانه اجاره ای من ترمز کرد و من آرزو کردم
کاش این شهر بزرگتر از آن بود که می توانستیم
بیشتر از این ها در خیابان ها چرخ بزنیم اما تا کی
می توانستم خودم را از او و این ترس دور کنم؟ باید
قدمی برداشته می شد .باید قدم اول را برمی داشتم
دیگر.
منتظر معراج نماندم .در را باز کردم و پیاده شدم و
به در خانه خیره ماندم .خانه ای که زیاد در آن نمانده
بودم .به شش ماه نرسیده بود .از قراردادم خیلی
مانده بود و وقتی به رفتن به خانه ی معراج فکر می
کردم ،می دیدم چندان هم دلم برای این خانه تنگ
نمیشد .خانه من جایی بود که دل من و معراج در آن
پیوند می خورد ،چه این جا و چه هر جای دیگر.

در خانه را معراج پشت سرش بست و کتش را
آویزان کرد .شال روی سرم ماند و تونیک سفیدرنگ
در تنم .در یخچال را باز کردم و نصف بطری آب یخ
را یک جا نوشیدم و عطشم اما ماند که به من
یادآوری کند مردی روی مبل نشسته و تلویزیون را
روشن کرده.
لیوان به دست ایستادم و نگاه کردم به شبکه ورزش
و فوتبال و معراجی که پا روی پا انداخته بود و دست
هایش باز مانده بودند .منتظر بود انگار تا دست
هایش جایی گیر شوند .لیوان خالی و سرد را روی
کابینت گذاشتم و به طرف اتاقم رفتم و نیمه راه
ایستادم .قرار بود چه کنم؟
 افرا چیزی شده؟به طرفش برگشتم .دیگر متوجه صفحه و بازیکنان
قرمز و آبی پوش نبود .صاف نشسته بود و مرا نگاه
می کرد با نگرانی و من نمی دانستم در ذهنش چه می
گذرد .در فکر من اما هزار چیز داشت می گشت و من
نمی دانستم روی کدام تمرکز کنم .پر شالم را گرفتم و

آهی کشیدم .باید کاری می کردم ،باید حرفی می زدم و
جفتمان را از این شک می رهانیدم.
نزدیک تر شدم و روی مبل رو به رویش نشستم.
تلویزیون را خاموش کرد و زل زد به چشم هایم.
ابروهایش نزدیک چشم هایش شده بود و چشم های
تیره رنگش تنگ تر از همیشه و نمی دانست قرار
است چه بشنود .آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 من ...من بابت اتفاقاتی که افتاده ...معراج من بچهنیستم می دونم قراره چه اتفاقاتی بیفته اما...
معراج انگار نتوانست سکوتش را حفظ کند و از
مکث لحظه ای من استفاده کرد تا بگوید:
 هر اتفاقی که فکر می کنی قراره بیفته بدون اجازهتو نیست افرا .من وحشی نیستم.
وحشی نبود ،آرام ترین مردی بود که در تمام این
سال ها دیده بودم .آرام ترین انسانی بود که در همه
روزهای زندگی ام شناخته بودم .نمی توانستم به او

بفهمانم که مشکل او نبود و من بودم .همه ی این
مشکل ها من بودم و ترس های من.
 بیا بشین اینجا...کف دستش را کنارش روی مبل گذاشت و نگاهش و
حرف هایش مرا دعوت کرد که نزدیک شوم .نفسی
عمیق کشیدم و از جایم با احتیاط بلند شدم و کنارش
که نشستم انگار قلبم آرام گرفت .صورتمان فاصله
چندانی نداشت و اما فقط دست هایش آرام و با
طمأنینه ای خاص باال آمد تا صورتم را قاب بگیرد.
برای لحظه ای انگار جرقه ای کل بدنم را گرفت اما
صورت معراج را که واضح تر دیدم ،آبی شد بر روی
آتش .من به او بله داده بودم ،من همین امروز به او
اجازه داده بودم .دست هایم بی اختیار باال آمد تا
انگشت هایش را لمس کند ،تا مطمئن شوم همه این
ها واقعیست .شصت دست هایش گونه هایم را نوازش
می کرد و من مات صورتش شدم.
این عاشقانه آرامی بود که بعد از سال ها ناآرامی
نصیب من شده بود .خدا را باید شکر می کردم.

 توی کل زندگی من تو قشنگ ترین اتفاقی هستی کهافتاده و من این گلی که دستم دادن آزار نمی دم افرا.
به من اعتماد داری؟
به این چشم ها نمی شد نه گفت .به این مرد که تا بله
را به او ندادم حتی به من دست هم نزد ،نمی شد گفت
اعتماد ندارم .او جواب بله اش را دیگر چطور می
خواست از من بشنود؟
 دارم.دستش با نارضایتی از من جدا شد و کمی ،فقط کمی
عقب رفت .آنقدر که بگوید:
 پس با من حرف بزن.🥳🥳🥳
عزیزان دل التماس دعا
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دهانم باز خشک شده بود و تمام وجودم از بی آبی
انگار داشت ترک می خورد .چشم هایم را بستم تا
مجبور نباشم به او نگاه کنم .وقتی دنیا برایم تاریک
می شد حرف زدن راحت تر بود.
 من از تخت خواب می ترسم ...چند وقت پیش سعیکردم درستش کنم اما نشد هرکار کردم نشد .دوباره
ترسیدم .من از ...من می ترسم که یه وقتی نتونم
معراج ...که وقتی لمسم می کنی ،که وقتی دستت رو
حس می کنم و نتونم که ...من از این که نتونم حسمو
بهت نشون بدم خیلی می ترسم .وحشت دارم از این
که فکر کنی حالم با وجودت خوب نیست .اینا دست
خودم نیستش...

چشم هایش دوباره تنگ شدند از نگرانی و از همان
حرفی که چند روزی بود در چشم هایش میدیدم و
انگار می ترسید به زبان بیاورد .می فهمیدم می
خواست چیزی بگوید و بعد همیشه حرف هایش را
تغییر می داد و باز همان حرف را پشت چشم هایش
می دیدم.
من به او اعتماد داشتم ،او چه؟ لب باز کردم اما
حرف هایش ساکتم کرد:
 قدم به قدم این راه من کنارتم و قراره روزی بیاد کهاز لحظه به لحظه در کنار هم بودنمون لذت ببری
افرای من .باور می کنی؟
معجزه اگر قرار بود بکند هم من باور می کردم .من
می شدم افرایی که تکه هایم را خودم به هم چسباندم
و معراج آمد که مرا بار دیگر یک تکه کامل کند،
بدون هیچ ترکی ،بدون هیچ پریشانی ای .من پاداشم
را گرفته بودم و باید یاد می گرفتم با او زندگی کنم و
او هم یاد می گرفت این شیشه نازک را چطور لمس
کند تا دوباره ترک برندارد.

چشم بستم و گرمای لب هایش را روی پیشانی ام
حس کردم .هرم گرمای نفس هایش توی صورتم
خورد و مرا در خود محو کرد .سرمای بدنم در میان
بازوانش و سینه ستبرش جایش را به حرارتی دل
پذیر داد و سرم سر خورد روی شانه اش و پلک هایم
را بیش از پیش روی هم فشردم و باالخره در
آغوشش ذوب شدم.
 خسته ای افرا؟هالک شدن برای یک دقیقه ام بود .از صبح زیر دست
آرایشگر بودن و بعد زیر نگاه بقیه بودن تمام انرژی
ام را گرفته بود .درونگرایی از خصلت هایی بود که
تمام حس و حالم را می گرفت و مرا شب ،خسته از
همه چیز ،به خلسه خواب می کشید و این بار این
آغوش بیش از همه چیز آرامش را به وجودم تزریق
می کرد.

جوابش را ندادم و به چشم های بسته ام فشار
بیشتری آوردم .سکوت مهمانمان بود و من بودم و
معراج و یخی که داشت آب می شد.
خسته بودم ،اما فکرهایی در سرم جوالن میدادند که
نمیگذاشتند آرام بگیرم .حصار امنی در آغوش معراج
داشتم ،یک امنیت بی بدیل و نمیخواستم به هیچ
قیمتی این امنیت را از دست بدهم .خودم را عقب
کشیدم ،اما گرمای دستش روی دست یخ زده ام حس
میشد.
نگاهم کرد و پرسید:
میخوای روی همین کاناپه دراز بکشی؟به آرامی پلکی زدم ،سالها بود با کاناپه خو گرفته
بودم .سالها بود تخت خواب فقط یک شئ زینتی در
اتاقم محسوب میشد .چرخیدم و روی کاناپه دراز
کشیدم و تا به خودم بیایم سرم روی پای معراج جا
گرفت.

به پهلو خوابیدم و چشم هایم را بستم .نوازش های
معراج بین موهایم را دوست داشتم ،حس خوبی میداد
و من این حس را با تمام وجود میخواستم.
همیشه فکر میکردم هیشکی حواسش بهم نیست،همیشه ماهان بود و دردسرهاش .اما االن تو هستی،
تو یه پاداشی یا معجزه نمیدونم ولی دوست دارم
باشی.
سرانگشتانش موهایم را دسته دسته نوازش
میکردند ،صدای نفس کشیدنش گوشم را پر کرده
بود:
نمیدونم اولین شب ما کی اتفاق میفته ،اصال چطوریاتفاق میفته اما ...اما تنها دلیلی که میدونم اتفاق
میفته تویی.
ساکت بود ،فقط گوش میکرد ،فقط به آرامی نفس
میکشید ،فقط موهایم را نوازش میکرد و فقط بود!
بود تا من آرام بگیرم ،بود تا دلم قرص شود به
بودنش ،به داشتنش ،به حضورش و آرام بگیرم .کم

کم چشم هایم سنگین شدند ،انگار تمام خستگی ها به
وجودم چیره شد ،تمام آرامبخش های دنیا را به
وجودم تزریق کرده بودند.
به آرامی خوابیدم ،برای اولین بار بی هیچ کابوسی
چشم بر هم گذاشتم.
وقتی بیدار شدم پتویی رویم کشیده بود و معراج را
دیدم که روی زمین خوابش برده بود .پتویش را پس
زده بود ،به آرامی بلند شدم و هردو پتو را رویش
کشیدم .کتش روی مبل دیگری جا خوش کرده بود،
آن را برداشتم و از بوی عطرش دم عمیقی گرفتم.
کت را به چوب رختی آویزان کردم .به آرامی به
آشپزخانه رفتم و زیر کتری را روشن کردم .دست و
صورتم را شستم و به چهره خودم در آینه نگاه کردم،
بی شک این زن افرای دیگری بود.
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باید صبحانه درست میکردم ،خیلی زود آرزوهایم
محقق شدند .معراج قرار بود در خانه کنار من بیدار
شود .کنار من صبحانه میخورد و قرار بود من زنی
باشم که او را از خواب بیدار میکرد .از دیروز ،از
لحظه عقد ،از وقتی که امضا کردیم این کنار هم بودن
رسمی و شرعی و ابدی است حال بهتری داشتم.
لباس پوشیدم ،سفره صبحانه بی نان تازه ممکن
نبود .به آرامی از خانه خارج شدم ،در را طوری
بستم که معراجم را بیدار نکند .خیلی زود با دست پر
برگشتم ،شهر برایم رنگ دیگری داشت .حلقه معراج
در دستم جا خوش کرده و مرا به زندگی امیدوار
میکرد.

نان تازه گرفتم ،نانی که عطرش مست میکرد .به
خانه برگشتم ،کتری جوش آمده بود .چای دم کردم،
نگاهم روی بطری گل محمدی افتاد ،دو گل را داخل
قوری انداختم تا چایم عطر گل بگیرد .در آشپزخانه
نقلی دور خودم چرخیدم ،روی اپن را به بهترین شکل
چیدم.
صندلی های مخصوص اپن را دو طرف کانتر گذاشتم
تا رخ به رخ هم بنشینیم ،شاید می بایست برایش
لقمه میگرفتم .از حس خوبی که این فکر به وجودم
می بخشید لبم را گاز گرفتم .حرفهای شرورانه
شایسته در پس ذهنم شکل گرفتند و نیشم باز شد.
به سمت معراج رفتم و با صدای آرامی گفتم:
معراج ...معراج جان!جان را دوست داشتم ،به جان خودم هم خوش می
آمد .مگر میشد جان من باشد و نگویم .دستم را روی
بازویش نشاندم:
-معراج ...بلند شو!

پلک هایش تکانی خوردند و کم کم هشیار شد .چشم
باز کرد و با دیدنم گفت:
تو کی بیدار شدی؟لبخندی زدم ،سری تکان دادم:
خیلی وقت نیست ،بلند شو صبحونه بخوریم!نگاهش گرد شد ،سرجایش نشست:
تو کی بیدار شدی که وقت کردی صبحونه درستکنی؟
پتویی که کنار زده بود را برداشتم و تا کردم:
گفتم که خیلی وقت نیست ،مگه صبحونه درستکردن چقدر زمان میبره که هی میپرسی؟
از جایش بلند شد و به سمت سرویس رفت .مشغول
ریختن چای شدم ،وقتی برگشت سفره ام حاضر بود.
تکه ای نان برداشت:
-افرا خانوم چه کرده؟

نان را به دندان کشید ،ظرف شکر را کنار ظرف نبات
گذاشتم:
نمیدونم دوست داری با چی شیرین کنی.لبخندی زد:
به به نون تازه خریدی .با نبات شیرین میکنم.سری تکان دادم ،یک نبات داخل لیوانش گذاشت و
گفت:
بلدی لقمه بگیری یا برات بگیرم؟نیشم باز شد:
معراج...خندید ،روی صندلی اپن تکانی خورد:
خب پس بذار خودم برات افتتاحش کنم.نگاهش کردم ،یک نبات داخل لیوانم گذاشت و تکانش
داد:
-نپرسیدم ولی دیدم نبات بخوری بهتره!
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پلکی زدم:
دستت درد نکنه.لقمه کوچکی گرفت و به دستم داد:
ما مردا اصوال لقمه های بزرگ میگیریم ولی وقتیبه غذا خوردن مهرو نگاه کردم دیدم شما خانوما کال
مثل فنچ غذا میخورین .یه طوری لقمه میگیرین انگار
همینو بخورین سیر میشین!
خندیدم:
-خب هرکس مدل خودش میخوره!

لقمه باید کل دهنتو پر کنه که مزه غذا رو حس کنی.چیه یه نوک میزنید میرین کنار!
او میگفت و من از خنده ریسه میرفتم .وقتی صبحانه
را خورد از جایش بلند شد ،به سمت گوشی رفت و
من هم مشغول جمع کردن شدم.
ظرف ها را داخل سینک گذاشتم ،اسکاچ را برداشتم
تا ظرف ها را سر و سامانی بدهم که صدایش را
شنیدم:
برو کنار!به سمت معراج چرخیدم:
درسته کل شهر ازم حساب میبرن ولی باید بدونیوقتی بیام خونه کت بسته در اختیار شمام .االن هم
نوبت منه که ظرف بشورم.
نگاهش کردم:
معراج!مرد باید بیرون خونه گرگ باشه و بره توی خونه.باید وقتی رسید خونه فکر نکنه خانومش از صبح

نشسته پا روی پا انداخته و دست به سیاه و سفید
نزده .شما لطف کردی نون تازه گرفتی و منم باید
ظرف بشورم.
تا خودم را جمع و جور کنم اسکاچ را از دستم کشید،
کف دستم کفی شده بود .مثل یک پدر مرا به سمت
سینک کشید و دستم را شست:
آفرین ،برای ناهار برنامه ات چیه؟به کانتر تکیه زدم:
میخوام وقتی رفتی برم کارگاه .چطور؟اوال کی گفته من میرم؟نگاهش کردم ،خندید:
آره باید برم ولی ظهر میام دنبالت اولین ناهارمتاهلی رو با هم باشیم.
چشم!تا کی قراره اینجا بمونی؟ فکر کنم تا وقتی خونه رواوکی کنیم باید چند دست لباس بیارم بذارم اینجا.

نگاهی به پیراهن چروکش کردم:
بده اتو کنم!مشغول آب کشیدن ظرفها شد:
نه ،باید دوش بگیرم .کلی گفتم!وقتی ظرفها را تمام کرد مقابلم ایستاد ،نگاهم را از
چشم هایش گرفتم .خم شد و دوباره موهایم را بوسید.
نوازششان کرد و گفت:
پس ظهر یادت نره!به آرامی چشمی زمزمه کردم و از من فاصله گرفت.
هنوز مات حضورش بودم که پرسید:
راستی کت من کو؟به طرفش چرخیدم:
توی اتاق آویزون کردم.[]00:46 11.06.21
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خیلی زود حاضر شد برود ،تا جلوی در بدرقه اش
کردم و بعد از رفتنش برای رفتن به کارگاه حاضر
شدم .سر خیابان ماشینی گرفتم و نرسیده به کارگاه
پیاده شدم .به بهترین شیرینی فروشی نزدیک کارگاه
رفتم و شیرینی خریدم .با حوصله میان انواع شیرینی
ها چرخ زدم و از هر نوعش سفارش دادم.
وقتی از شیرینی فروشی بیرون زدم دو جعبه بزرگ
در دست داشتم.
با قدم هایی کوتاه و با حوصله خودم را به کارگاه
رساندم ،زنگ زدم و خیلی زود در باز شد .به محض
ورودم صدای دست و جیغ اهالی کارگاه بلند شد،
سلما به سمتم آمد و صورتم را بوسید .شیرینی ها را
گرفت و تبریک گفت.

همه زنهای کارگاه به من تبریک گفتند ،یکی از
دخترها رویم برف شادی ریخت و دیگری بادکنکی
باالی سرم ترکاند که سر تا پایم را پر از کاغذهای
رنگی کرد.
سلما شیرینی را روی میز برش گذاشت و یکی از
زنها با سینی چای برگشت .به سمت اتاقم رفتم،
درحالیکه سعی میکردم کاغذهای رنگی را از لباسم
جدا کنم .وقتی پشت میزم نشستم سلما با سینی وارد
شد ،چند شیرینی و یک لیوان چای برایم آورده بود.
تشکری کردم ،سینی را روی میزم گذاشت و رفت.
مشغول نگاه کردن آمار سفارشات بودم که زنگ
زدند ،خیلی زود صدای جیغ دخترها بلند شد ،از اتاقم
بیرون زدم .یکی از زن ها با دیدنم گفت:
-ماشاهلل به آقای محتشم ،حسابی سور دادن!

چشمم روی جعبه های میوه و شیرینی ماند که از
طرف معراج فرستاده شده بودند .سلما با نیش باز
گفت:
تازه کسی که اینا رو آورده گفته ناهار مهمون آقایمحتشم هستیم!
همگی جیغ کشیدند و شادی کردند .سری تکان دادم،
معراج به یمن دامادی اش کل شهر را سور میداد .به
اتاقم برگشتم و سفارشات دریافتی و کارهایی که بچه
ها حاضر کرده بودند را چک کردم .لیست خریدی که
سلما نوشته بود را تایید کردم و به بازار سفارش
دادم.
با صدای زنگ تلفن گوشی را جواب دادم:
بله؟اول صدایی نیامد ،دوباره گفتم:
بله؟ الو!صدای زن مسنی گوشم را پر کرد:
سالم ،میتونم با افراخانوم حرف بزنم ،خانوم آقایمحتشم!

نفسم را بیرون دادم:
خودم هستم ،بفرمایید!لحنش عوض شد:
سالم دخترم ،خوبی؟ مبارکت باشه مادر .شنیدمازدواج کردین به خوشی ،به مبارکی .انشاهلل سالهای
سال با خوشی کنار آقای محتشم باشی .عین پسرم
میمونه ،خیلی آقاست.
لبخندی زدم:
ممنون ،لطف دارین؟ میشناسمتون؟مرادی هستم مادر ،مادر نازنین!مکث کردم ،در ذهنم دنبال هرچه نازنین مرادی بود
گشتم و در آخر پرسیدم:
ببخشید؟ نازنین؟یادت نیومد؟ خدا خیر بده آقای محتشم رو .اومداینجا صحبت کرد .دنبال پرونده نازنین رو گرفته خدا
بهش عمر با عزت بده .میخواد اون خدا نشناس رو

ادب کنه .دختر من به خدا جوون بود ،یه تیکه ماه
بود که اسیر خاک شد .وقتی خودشو کشت وقتی اون
بی شرف بی عفتش کرد...
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به هق هق افتاد ،مغزم خالی شده بود .از کدام بی
شرف حرف میزدند ،معراج چه پرونده ای را به
جریان انداخته بود .کدام بی عفتی را میگفت؟ نفسم را
بیرون دادم:
کدوم پرونده رو میگین؟به سختی صدایش را شنیدم:

همون بی آبرو ،همون نامسلمون .حسام دیگه...عبدلی!
گوشی از دستم افتاد ،یخ زدم .فکرش را نمیکردم تیر
معراج سمت حسام نشانه رفته باشد .چطور فهمیده
بود ،چطور توانسته بود به حسام برسد .مگر نگفت
بیخیال ماجرا شده؟ مگر نگفت از آن اتفاق گذشته
است.
تمام دیشب در ذهنم تداعی شد ،یعنی همه آن خیالبافی
ها پوچ بود؟ یعنی معراج...
گوشی را برداشتم و نفهمیدم در جواب آن خانم چه
حرفهایی زدم و چه حرفهایی شنیدم .دستهایم
میلرزیدند فکر اینکه معراج بخواهد بالیی سر حسام
بیاورد دیوانه ام میکرد .نمیخواستم از دستش بدهم،
برای همین شرط کردم برویم برای همین هیچ
مراسمی نخواستم برای همین میترسیدم.
نفس هایم به شماره افتاده بود ،لیوان چای سرد شده
را سر کشیدم تا گلوی خشک شده ام را تر کنم .چشم
هایم را بستم و دستم را به لبه میز گرفتم ،حرفهای

زن در گوشم میچرخید و بعد صورت کریه حسام را
می دیدم .نازنین ،نازنین ..گفته بودند یک دختری
خودش را کشته ،گفته بودند وقتی ...وقتی زیور گفت
دم پر عبدلی نباش وقتی...
گوشی را برداشتم و شماره معراج را گرفتم ،با دومین
بوق صدایش را شنیدم:
به به خانوم خانوما .زود به زود...میان حرفش پریدم:
داری چیکار میکنی؟ هان؟ داری بدون اینکه بهمبگی چیکار میکنی؟
سکوت کرد ،انگار جا خورده بود:
حالت خوبه؟ چی میگی افرا؟صدایم بلندتر شد:
نه خوب نیستم ،خوب نیستم معراج .تو گفتی ازشگذشتی گفتی برات مهم نیست گفتی بیخیال شدی گفتی
یا نه؟ بهم یه حرفی میزنی و پشت سرم یه کار دیگه
میکنی؟ بهم میگی تموم شد ولی قصه جدیدی شروع

میکنی؟ بهم میگی گذشتم ولی کینه رو بزرگ و
بزرگ تر میکنی؟
افرا...نالید ،اسمم را نالید و با عصبانیت گفتم:
افرا؟ همین؟ چرا باید یه زنی زنگ بزنه و بهم بگهکه شوهرم ،کسی که فکر میکنم عین کف دست باهام
صادقه دنبال اون عوضی میگرده هان؟ چرا باید
پرونده نازنین مرادی رو زیرو رو کنی؟ چرا میخوای
گذشته متعفن من و خیلی ها رو هم بزنی؟
بذار توضیح بدم افرا ...بذار حرف بزنیم االن میامدنبالت.
داد کشیدم:
نمیخوام بیای معراج ،نمیخوام بیای و برام حرفبزنی .معراج ولش کن این گذشته کوفتی رو ول کن
به تو چه ربطی داره که حسام عبدلی بهم تجاوز
کرده!

سر بلند کردم و چشم هایم میخ نگاه بهت زده ملیکا و
شایسته ماند!
😅😅😅
دوستم دااااارین؟؟
چندتااااا؟؟
همه اینا رو همکار عزیزم مجوز داد بذارم و ماچ به
سرش
فعالااا
فحش در کامنت آزاده
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سر بلند کردم و چشم هایم میخ نگاه بهت زده ملیکا و
شایسته ماند! نگاهم خیره دو زن رو به رویم شد و
ساعت سر جایش ایستاد .همه چیز خراب شد .همه
دنیا باز روی سرم خراب شد .این چه آواری بود که
بعد از لحظه ای لمس خوشبختی بر سرم نازل شد؟
معراج که دروغ گو نبود ...من کی انقدر وابسته شدم
که این وابستگی مرا کالمی از ناراستی ،اینطور زیر
پا له کرد و شکست و من ماندم و آواری که نمی
توانستم کمرم را زیر آن بلند کنم.
شایسته و ملیکا را چه می کردم که بدترین لحظه ی
عمرم رو به رویم ایستادند و حقیقت تلخ و کثیف
زندگی مرا باالخره از زبان خودم شنیدند؟ من چه باید
می کردم؟ معراج تو با من چه کردی؟ این مرد مرا
باالی باال برد و از همان اوج پایین انداخت و من
بیش از پیش شکستم .شکستم وقتی چشم در چشم
ملیکا شدم که نمی فهمید چه شنیده .من پس از این
همه سال نفهمیدم چه بر من گذشت؛ منی که مهر

سکوت به لب هایم زدم و هیچ گله ای نکردم از رنجی
که بر من رفته بود.
دری باز بود و سه زن در اتاقی بودند با فکر مردی
که سال ها پیش یک نفرشان را کشته بود و حاال نمی
دانستم مرا باور می کردند یا مردک دیوانه ای که
شاید از خودش قدیسی برایشان ساخته بود .شایسته
مرا باور می کرد یا نمی کرد نمی دانم اما من حداقل
امیدوار بودم معراج به من اعتماد کند وقتی گفتم نمی
خواهم این گند را بر هم بزند .من این همه تنها ماندم
تا چنین روزی نیاید.
 من برم که...صدایم شکست .من شکستم و باورهایم در این طوفان
ذهنی شکست و نمی دانستم چه بهانه ای بیاورم برای
چه کاری که از این جمع ناخوشایند برای هر سه مان
فرار کنم .شاید باید می رفتم و این بار برای همیشه
معراج را!...
 افرا؟انتظار داشتم شایسته باشد؛ شایسته باشد که مرا این
گونه ناباورانه به اسم صدا بزند اما ملیکا بود که
سکوتش را شکسته بود .دهانش نیمه باز بود و چشم

هایش پر از شوک و شایسته اما نگاهش فرق داشت.
شوک او پر از باور بود و ملیکا ،پر از ناباوری .من
نمی توانستم دیگر زیر یک سقف با این ها باشم .جلو
رفتم تا از بینشان رد شوم و فرار کنم که صدای
شایسته در جا متوقفم کرد:
 سرجات وایسا افرا.فقط نگاهش کردم .کار دیگری از من بر نمی آمد .تا
به حال ،حتی وقتی حسام برای بار اول مرا زیر
پاهایش خرد کرد ،انقدر احساس شکست نکرده بودم.
من چه باید می کردم؟ باید می ایستادم و از چه می
گفتم برایشان؟ از دردهایم می گفتم؟ از روزی که دنیا
برایم ایستاد و حسام ،خوشحال از فتحی که کرده بود،
بر ویرانه های زندگی من ایستاده بود؟ مگر باور می
کردند؟ که بود که باور کند؟
 حسام چی کار کرده؟شایسته پرسید و ملیکا به گریه افتاد .نگاهم تار شد
از اشک هایی که نمی دانستم برای خودم است یا از
درد ملیکا .عقب عقب رفتم تا به میزم بخورم و روی
زمین بنشینم .ملیکا هم مثل من شد ،روی زمین افتاد
و سرش را در دستش گرفت .صدایی نمی شنیدم از او

اما می دیدم که دارد بیشتر تا می شود .باور می شد؟
امکان داشت؟
نگاه ابری ام چرخید روی شایسته که بین من و
جاری اش مانده بود .شاید جاری هم نه ...شاید هم
من دیگر نمی دانستم چطور باید فکر کنم .شاید قلبم
آنقدر گرفته بود که دیگر جایی برای فکر نمانده بود.
این درد برای من زیادتر از توانم بود .چشم هایم را
بر این واقعیات بستم و نالیدم:
 شایسته برو .تو رو خدا برید. برم کجا؟از دادی که زد پریدم .چشم هایم یک باره باز شد تا
ببینمش که زانو زد رو به رویم و به من زل زد تا
حقیقت را بشوند ،حقیقتی که من آماده گفتنش نبودم.
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چه می خواست بشنود؟ می خواست بشنود حکایت
روزهای درماندگی و بیچارگی مرا؟ که چطور یک
شبه روحم نابود شد؟ که چه بشود؟ نازنین که سال ها
پیش مرده بود ،من که سال ها بود مرده بودم .دیگر
چه فرقی داشت گفتن یا نگفتن؟
 حرف بزن!...صدای خسته ای از رو به رویم آمد .شایسته نبود.
ملیکا بود که بی حال نشسته بود و نا نداشت حرف
بزند اما آنقدر توانست بگوید و مرا دعوت کند به هم
زدن این گنداب.
 چی بگم؟گلویم می سوخت از این همه فشاری که داشتم به
خودم می آوردم تا چشم هایم بارانی نشوند ،که گریه
نکنم ،که اگر گریه می کردم همه چیز بیش از توان
من واقعی می شد.
 -بگم حسام چی کار کرد وقتی شونزده سالم بود؟

شایسته روی زمین نشست ،یا افتاد؛ نمی دانم اما
دهانش باز ماند از حقیقتی که شنید و از سنی که من
در آن برای بار اول مردم .زانوهایم را بغل زدم و
سرم را پایین انداختم .همه این دردها با هم آمده بود.
همه این دردها ،درد نبود اعتماد به مردی که این همه
مدت توانسته بودم به او تکیه کنم ،بیش از زخم
حسام داشت مرا می شکست.
 پس برای همین بود که...؟حرف شایسته نیمه تمام ماند از صدای بلند ملیکا:
 تو باور کردی حرفشو شایسته؟نگاهم چرخید بین دو زن رو به رویم که انگار داشتند
هم را به مبارزه می طلبیدند برای فهمیدن حقیقت،
برای تأیید حقیقت.
 چرا افرا؟ چرا االن داری اینا رو می گی؟ شوهرتهم اینا رو شنیده؟ به شوهرت هم گفتی که ...آبروی
حسام رو برای این جلوی شوهرت بردی؟ چرا االن؟
اگر شونزده سالت بوده چرا همون موقع...؟
و من آتش گرفتم .تمام وجودم به آتش کشیده شد از
این حرف و از این تهمت.

 تو چی می فهمی؟ فکر می کنی من دوست داشتم کهبرم زیر ...منو بندازه توی تختش و مجبورم کنه به
هزار کاری که حتی فکر کردن بهش هم حالم رو به
هم می زنه؟ تو فکر می کنی خوشحال شدم وقتی دیدم
دست توی دستش اومدی پیش من و من دیدم کسی
رو که سال ها پیش منو له کرد و حاال می خواست
خوشبخت شه؟ دقیقا موقعی که من داشتم همه چیز
رو فراموش می کردم تا یه آینده بسازم؟ از من می
پرسی چرا وقتی شونزده ساله بودم حرفی نزدم؟ من
رو وقتی یه زن عاقل و بالغم قبول نداری؛ چرا وقتی
شونزده سالم بود باید باورم می کردن؟
دندان هایم را به هم فشردم و از جایم بلند شدم.
شایسته که هنوز در بهت بود را کنار زدم و رو به
روی ملیکا که حاال ایستاده بود ،رخ به رخ شدم و
گفتم:
 برو باهاش ازدواج کن .برو هر کاری می خوایبکن اما این شاهزاده سوار بر اسب سفیدی که توی
خیاالت خام نوجوونیت ازش ساختی ،حسام نیست.
صدای شایسته را از پشت سرم شنیدم:
 -من یادمه که تو ...یادمه حالت چطوری بود.

سرم درد می کرد .دلم می خواست بخوابم .دلم می
خواست از همشان دور شوم .این دردها تلخ تر از آن
بودند که بتوانم بیش از این تحملشان کنم.
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از کنارشان رد شدم و این بار هیچ کدام جلویم را
نگرفتند .همه ی خیاطها و همه آن هایی که این
کارگاه همیشه آرام را در بهترین روزها و بدترین
روزهایش دیده بودند ،ایستاده بودند تا ببیند منی را
که آرام و بی صدا دو زن را پشت سر گذاشتم و در را
پشت سرم بستم.
معراج دروغ گفته بود .گفته بود دیگر پیگیرش
نخواهد بود .قرار نبود این آبرویی که قطره قطره

برای خودم جمع کرده بودم را اینطور زیر پا لگدمال
کند .قرار بود او با حسام فرق داشته باشد .پس چرا
اینگونه شد؟ پس چرا خوشبختی من روی سرم خراب
شد؟ چرا مرد من راستش را نگفت؟
زودتر از آن چه فکر می کردم به خانه رسیدم .تمام
راه را پیاده آمده بودم .تمام راه راه فکر کرده ود
اشک ریخته بودم و از درد روح و جسمم به فغان
آمده بودم اما هیچ چیز درست نشده بود .این اشک ها
هیچ چیز را حل نکرده بودند .در را پشت سرم کوبیدم
و روی کاناپه ای نشستم که دیشب رویش با لبخندی
شیرین خوابیده بودم .دیشب چقدر زود صبح شد و
صبح چقدر زود برایم تاریک.
طولی نکشید تا زنگ در خورد .می دانستم کیست.
می دانستم معراج آمده و می خواهد از خودش دفاع
کند و من آماده شنیدن هیچ چیز نبودم .من آماده بودم
تا تاوان قولی که داد و شکست را از او بگیرم اما می
دانستم فرصت نخواهد داد .در این خلوت جایی نبود
که او را زیر بار حرف هایم بکوبم تا هر چه در دلم
انباشته بود بیرون بریزم.

روی زمین ،روی زانوهایم نشستم و چشم به دیوار
دوختم و حتی با چرخیدن کلید در قفل هم از جایم
تکان نخوردم .کاش کلید این خانه را به او نمی دادم.
کلید این خانه برای کسی بود که به او اعتماد داشتم،
کسی که به من دروغ نمی گفت؛ کسی که قول می داد
و بعدا زیر آن نمی زد ،نه معراج؛ نه این مردی که
من زمانی به او اعتماد کرده بودم.
صدای قدم هایش را شنیدم و زیر گام هایش ،صدای
شکستن استخوان های خودم را ،چه کرده بود با من؟
گونه ام خیس شد از رد اشکی که بی اجازه آمد و
دیواری که تار شد رو به رویم اما صدای پایش را می
شنیدم .کاش کور و کر بودم و نمی فهمیدم معراج به
من و اطمینانم به او خیانت کرد.
 سالم.جواب ندادم .جواب این سالم واجب نبود ،جواب این
کالم ،منی بود که بلند شد و چرخید و دستی که فرود
آمد روی گونه ای و نگاهی متحیر که به من خیره
ماند.
 من ذره ذره آبرو جمع نکردم که تو بیای و خودترو وارد کنی به چیزی اصال به تو مربوط نبود .من

سیر تا پیازشو گفتم و تو گفتی می مونی توی این
زندگی کوفتی ...من به تو اعتماد کردم لعنتی .من به
تو اعتماد کردم و تو می ری و تمام زندگی من رو می
ریزی توی خیابون تا ملت بفهمن؟ شایسته فهمید
معراج .شایسته و ملیکا فهمیدن.
معراج نمی فهمید چه می گویم .اگر می فهمید که با
من این کار را نمی کرد.
 افرا من از تصور این که چه کردن با تو دارمداغون می شم؛ این که هیچ کس نبود اونجا تا سر
اون حروم لقمه رو بذاره روی سینه ش داره منو
آتیش می زنه .من نتونستم خودمو بکشم کنار .من
نخواستم خودمو بکشم کنار وقتی دیدم داره زندگیشو
می کنه و به تو و اون دختر بدبختی که ترجیح داد
خودشو بکشه ،هیچ اهمیتی نمی ده ،وقتی دیدم
نگاهش کردی و رنگت پرید و من تو چشمات ترسو
دیدم به خدا آرزو کردم کاش می تونستم و بهش
ضرب شستی نشون می دادم .مرگ برای من بهتره
وقتی تو هنوز از اون کثافت بی همه چیز می ترسی.
من چه غلطی کنم افرا؟ تو نشستی لباس عروس
دوختی برای زنش به جای این که به من بگی و برم

کفنشو ببرم؟ من بمیرم که مجبور شدی چیا رو تحمل
کنی افرا.
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صدایی از من درنیامد .اشکی ریخته نشد .فقط دردی
در قلبم نشسته بود که هیچ درمانی برایش نبود اما
معراج این ها را نمی دید .فقط چشم هایی بی حالت
می دید که دیگر چیزی برایشان فرقی نداشت.
 افرا من رفتم که بکشمش .برام مهم نبود چی میشه؛ فقط می خواستم دیگه اون حس ترسو توی
چشمات نبینم ،دیگه بقیه ش هیچ اهمیتی نداشت.

دهان باز کردم و فقط گفتم:
 من بهت اعتماد کردم.و به طرف در رفتم و بازش کردم و به معراج که
درمانده نگاهم می کرد گفتم:
 برو بیرون. افرا؟سرم درد می کرد .تمام بدنم پر از فشار و دردی شده
بود که نمی دانستم از کجا سر باز کرده بود .کاهش
می رفت تا می توانستم در تنهایی ضجه بزنم .حضور
او به این زجرها داشت باری اضافه می کرد بیشتر از
توان من.
من به او اعتماد کردم و او رفت تا مشکلی را برای
من حل کند که من سال ها پیش پشت سر گذاشته
بودم؛ مشکلی که نمی خواستم او را درگیرش کنم.
چرا این را نمی فهمید؟

 برو بیرون معراج تا آبروی خودمو بیشتر نبردم...تو که یه ذره برات این آبرو اهمیتی نداشت .حرف من
شد حرف کوچه و خیابون .مادر یکی که حتی اسمشم
نمی دونستم زنگ زده بابت شکایتی که نمی خوام
علیه اون عوضی بکنم ازم تشکر می کنه .من فقط
می خواستم آروم و بی دردسر زندگیمو بکنم .برو
بیرون نمی خوام ببینمت.

آمد کنار من ،جلوی در ایستاد و آنقدر نزدیک شد که
اگر می خواستم چشم به چشمانش بدوزم باید سرم را
خیلی باال می گرفتم اما نگاهم خیره مانده بود به جایی
میان دکمه های لباسش و فکری که داشت مغزم را له
می کرد.
این فصل زندگی من خیلی زود تمام شد .او که می
دانست من چقدر سخت اعتماد می کنم ،او که می
دانست این اعتماد مرا به راحتی به دست نیاورده؛
پس چرا انقدر آسان از دستش داد؟
 -من می رم بیرون از این در ولی ...منو نگاه کن.

به خودم زحمت ندادم سرم را باال بگیرم اما انگار
برایش اهمیتی نداشت .دستش آمد زیر چانه ام و
مجبورم کرد چشم هایش را ببینم.
شمرده شمرده گفت:
 این راهیه که شروع کردم و تا آخرش می رم ولیفکر نکن می رم چون دارم خفه می شم از این
فشار ...دارم می رم حقی که تو نمی خوای بگیری رو
برات بگیرم ،حتی اگر خودت نمی خوای بجنگی من
انقدر جات می جنگم تا خودت کنارم بیای و باهام
ادامه بدی .چون اگر تو حرف نزنی اون این بال رو
سر یکی دیگه هم میاره...

در را خودش پشت سرش بست و من ماندم و افکاری
که به ذهنم هجوم آوردند .همانجا تکیه به در زدم و
روی زمین سرد نشستم .عمر این زندگی همینقدر
کوتاه بود و من نفهمیده بودم؟ منی که انقدر به دنیای

محکمی که ساخته بودم افتخار می کردم ،به همین
راحتی همین دنیا روی سرم خراب شد؟
ذهنم رفت به روزی که تصمیم گرفتم به او ،به معراج
اعتماد کنم .به روزی که می خواستم قرض بابا را
پس بدهم و به همان روزی که تصمیم داشتم کارگاهی
در شهری که در آن به دنیا آمدم و روزی دوستش
داشتم بزنم.
کارم در شهر نور گرفته بود .لباس عروسی طراحی
کرده و دوخته بودم که زبان زد مجالس شده بود و
معراج محتشم نامی که می خواست سرمایه گزارم
باشد.
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بابا که برای بار آخر اعالم کرد مأموریتش تمام شده
و قرار شد به شهر خودمان برگردیم ،به فکر
کارگاهی نو افتادم .کارگاهی در شهر خودمان برای
زنانی که پناهی نداشتند و خودشان پناه بودند ،مثل
همین شهر و مثل همین زنان همه جا بودند و
مخصوصا در شهر خودم ،پر از زنانی بود که
سرپرست خانشان بودند؛ اما مشکلی وجود داشت.
من یک بار از بابا کمک گرفته بودم برای همین
کارگاه اول و حتی نمی دانستم که می خواهم برای بار
دوم کمکی بخواهم یا نه ...و بعد از آن به یاد معراج
محتشم افتادم.
اولین کاری که به ذهنم رسید انجام دادم .هر چه بود
را برای بابا گفتم و از او خواستم تا با من بیاید تا با
معراج محتشم دیداری کنیم .رابطه من و بابا پر از
فراز و نشیب بود اما یادم هست آن روز که رو به
روی معراج ،کنار بابا نشستم و توانستم بدون لحظه
ای ترس حرف بزنم و حرف بشنوم و بفهمم که این

مرد جوان رو به رویم ،قصدی جز سرمایه گزاری
ندارد ،یا حداقل این طور فکر می کردم.
****
معراج محتشم یک مرد بود میان عروسی یک آشنا و
بعد کسی شد که میخواست روی حرفه من سرمایه
گذاری کند .بار اول که بحث سرمایه گذاری را پیش
کشید فکر کردم ،منبع پول عظیمی است که نمیداند
چطور پولهایش را خرج کند.
اهل یک شهر بودیم و من اسمش را نشنیده بودم.
شاید وقتی اسم و رسم دار شد ما دیگر اهل آن شهر
نبودیم.
بار اول که مقابلم نشست فراموشم نمیشود ،در کارگاه
مقابلم نشست ،آن هم وقتی در اتاقم چهارطاق باز بود
و هیچ حصاری نداشت که بخواهد ما را از دید بقیه
مخفی کند و از خودش گفت.

از اینکه سرمایه گذاری را دوست دارد ،از اینکه
میخواهد در این عمل خیر من شریک شود .قاطعانه
حرف میزد ،میدانست از زندگی و کارش چه میخواهد
و به نظر اهل ریسک کردن بود.
به رویش لبخندی زدم ،دستم را دور لیوان شربت
قالب کردم و گفتم:
خب اینطور که مشخصه میخواین سرمایه گذاریکنید ولی براتون مهم نیست اینجا با شهر خودتون
فاصله داره؟

به پشتی صندلی تکیه داد ،آرنج هایش را روی
دستگیره ها ثابت کرد و بعد از گره انگشت هایش در
هم گفت:
این بحث مهمیه ولی من اهل بیگدار به آب زدننیستم ،من یاد گرفتم دودوتا رو به چهار برسونم!
نگاهش کردم:
-با منطق خودتون؟

گره انگشت هایش را باز کرد:
با منطق تجارت! من قانون تجارت رو توی دانشگاهاز بین صفحات یاد نگرفتم که بخوام بیام اینجا و از
سرمایه گذاری حرف بزنم ،من قانون تجارت رو توی
بازار و سر و کله زدن با کسبه یاد گرفتم .همونایی
که از صد تا دکتر و مهندس بیشتر بلدن!
لبخند کوتاهی زدم ،معراج محتشم به صورتم خیره
شد:
شما عالوه بر کسب در آمد میتونید باعث بشین منمدر ثوابی که توی استخدام زن های خودسرپرست یا
بدسرپرست میکنید شریک بشم!
سری تکان دادم:
-پس یه تیر و دو نشون؟

لبخندی زد ،مدل خودش ،مردانه و با وقار؛ از همان
هایی که اطرافیانم بلد نبودند .معراج محتشم بلد بود
مردانگی اش را نشان بدهد ،مثل ماهان بی عرضه

نبود ،مثل پدرم سفت و سخت نبود .درست خودش
بود ،معراج محتشم!
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خیلی خوبه ،به نظرم باید یه قرار داد بین ما نوشتهبشه .نمیدونم این شراکت شما مضاربه است یا نه
ولی باید تعیین وضعیت بشه تا بتونم درست تصمیم
بگیرم.

شما هرطوری راحت ترین عمل کنید ،مشکلی بامضاربه بودن این سرمایه گذاری ندارم ولی میخوام
اگه ضرری هم وارد شد توی ضرر هم شریک باشم.
در مورد روند کاری هیچ دخالتی ندارم ولی در مورد
اینکه بخواین با مشکالت حقوقی یا قانونی یا حتی
خدایی ناکرده ضرر مالی برخورد کنید به شدت با تک
روی مشکل دارم!

کمی به جلو خم شدم ،به صورتش خیره ماندم .هیچ
تردیدی نداشت ،انگار صفر تا صد حرفهایش را در
ذهنش حالجی کرده بود .حرفهایی که با فکر میگفت،
پشت همه جمالتش تجربه کاری سنگر گرفته بود.
چاره ای جز موافقت نداشتم ،پیشنهادش وسوسه
انگیز نبود ،خوب و درست بود.
مثل قطعات پازلی که همه در جای مناسب نشسته
باشند ،همه را در بهترین جای ممکن گذاشته و
تحویلم داده بود .لبخندم و شاید رفتارم باعث شد

برای معراج محتشم جواب مثبتی باشد ،از جایش بلند
شد و گفت ترتیب قرارداد را میدهد.

با رفتنش به فکر فرو رفتم ،حس خوبی داشتم.
محتشم مردی نبود که بخواهم در کنارش بترسم یا دلم
بخواهد فرار کنم .مردی که بلد بود مردانگی را
چماقی علیه زن مقابلش نکند .رفتارش حساب شده
بود ،حس نکردم میخواهد برتری اش را به رخم
بکشد و در عین حال حس کردم مرا با خودش در یک
سطح میبیند.

***
وقتی بابا گفت قرار است به شهر خودمان برگردیم
همه چیز عوض شد ،وقتی که دنبال واگذاری کارگاه
بودم و باید تکلیف وام های معلقم را روشن میکردم.
به معراج محتشم گفتم راهی شهر خودمان هستیم و

گفت خیلی هم خوب .استقبال کرد و ته دلم بیشتر به
این شراکت قرص شد.

بابا باید برمیگشت و دوران بازنشستگی را در شهر
خودمان میگذراند .بعد از سالها قرار بود به خانه
برگردم ،به جایی که از هر ثانیه اش متنفر بودم.
جایی که بی شک مرا یاد حسام می انداخت و سیاهی
قلبم را تازه میکرد.
کارگاه را به یکی از زنان سپردم ،وقتی قرار شد
برگردیم هیچ ذوقی نداشتم اما مامان مشتاق بود
برگردد.
به شهر خودش برود و با آدم هایی که برایشان
دلتنگی میکرد زندگی کند .ماهان خیلی وقت بود
پرستو را برده و از ایران رفته بود .پرستویی که هیچ
وقت لعیا را ندید ،مادری که از بدو تولد او را
نخواست و خیلی راحت نوزادش را به ماهانی سپرد
که میدانست عرضه ندارد.

اثاث کشی مامان زیاد طول نکشید ،خانه خیلی زود
خالی شد و بوی رفتن گرفت .نگاهی به راننده کردم،
کناری ایستاده بود و به کارگرها یاد میداد چطور
همانند قطعات پازل لوازم را در کامیون بار بزنند .هر
تکه جدید که بیرون می آمد را درست در فضایی که
اندازه اش بود جا میداد.

قرار بود با ماشین بابا برویم و زودتر از کامیون به
خانه برسیم ،هرچند بابا محض احتیاط یک نسخه کلید
به راننده داده بود.
مامان سبدی را که به دست داشت روی زمین گذاشت
و گفت:
افرا ،از کت و کول افتادم اینو بذار صندوق عقب!حتم داشتم برای راه خوراکی درست کرده است.
وسواس داشت که غذای بیرون نخوریم .میگفت معده

تان را ضعیف و شما را بیمار میکند .سبد را برداشتم
و به زحمت داخل صندوق عقب جا دادم.

بابا که به کار کارگرها نظارت میکرد ،پشت سرشان
از خانه خارج شد و گفت:
مواظب باش ،این تلویزیون رو نذاری زیر چیز میزسنگین .بذارش روی رو!
مرد جوان عرق روی پیشانی اش را پاک کرد ،جرعه
ای از شربتی نوشید که مامان داخل پارچ پالستیکی
درست کرده و برایشان کنار گذاشته بود.
نفسی تازه کرد و تلویزیون را برداشت و با غر زدن
های بابا گوشه ای که به نظرش امن می آمد گذاشت.
یخچال را خاموش کرده بودیم ،اما مامان چندین ظرف
بزرگ یخ درست کرده و داخل یخدان یونولیتی گذاشته
بود.
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هربار که پارچ شربتی به دست کارگرها میداد آن را
پر از یخ میکرد ،میدانست گرما و شرجی بودن هوا
اذیتشان میکند .لوازم اتاق مرا گذاشته بودند آخر سر
بار بزنند ،به نظرشان لوازم سنگین و دست و پاگیری
نبود .دستم را نقاب چشم هایم کردم تا آفتاب اذیتم
نکند.
ریموت را زدم و داخل ماشین نشستم .بی توجه به
حساسیت بابا کولر ماشین را زدم ،مطمئن بودم غر
میزند که به باتری فشار می آید ولی گرما به قدری
عصبی ام کرده بود که فرقی نداشت .مامان سینی
دیگری آورد و پارچ خالی شده را برای آب زدن به

داخل برد .وقتی لوازم را بار زدند مامان آمد و روی
صندلی جلو نشست.
بابا برای هزارمین بار توصیه هایش را کرد و فکر
کردم که هرچقدر سنش باالتر میرود حساسیت هایش
بیشتر میشود .وقتی پشت فرمان نشست مامان سبدی
که دیگری که مخصوص طول مسیر حاضر کرده بود
را از عقب برداشت و گفت:
اینقدر به جونشون غر زدی فکر کنم حرصش روسر وسایل خالی کنن!

بابا ماشین را روشن کرد:
فکر نمیکنم ،مگه شهر هرته؟ باید یاد بگیرن کارکنن .رانندهه که عین خیالش نیست اونا هم جوون
خامن هنوز چم و خم بار بردن دستشون نیومده.
مامان بطری آب معدنی را باز کرد و به دست بابا داد:
-بخور گلوت خشک شد از بس غر زدی!

نیشش را زد ولی طوری که راه دست خودش بود،
طوری نیش زد که بابا حرفی نزند و تازه بابت بطری
آب تشکر هم کرد .مامان سری تکان داد ،به بیرون
خیره شد و گفت:
جای ماهان خالیه!به پشتی صندلی تکیه دادم ،بابا گفت:
ماهان جاش خوبه ،هواییش نکنی بیاد .یه وقت لعیاپرستو رو میبینه و فیلش یاد هندوستان میکنه!
مامان پوزخندی زد:
کدوم فیل؟ خون به دل پسرم کرد .یادت رفته رسوایدو عالم شدیم سر فرار کردنش؟ یه روز خوش
نداشتیم .هر دقیقه یکی از فامیالش میومد لیچار
بارمون میکرد.
بیراه نمیگفت ،وقتی لعیا رفت آسمان زندگی ما هم تار
شد .همه گرد ماهان و دخترکش بودند و یادشان رفت
افرایی هم در آن خانه نفس میکشد .فرار لعیا
بزرگترین درد زندگیمان شد ،دردی که نمیشد با هیچ

مسکنی آرامش کرد .حرفهای مامان مرا به روزهایی
برد که از آنها فرار میکردم .روزهایی که طعم تلخی
داشتند ،مثل تجربه مرگ بودند.
حتی لمس مرگ بودند ،وقتی تصمیم گرفتم رگم را
بزنم ،وقتی مجبور تا زمانی که نفس میکشم به حسام
باج بدهم و چقدر وقتی که برای چک هایش به زندان
رفت را دوست داشتم.
بحثشان باال گرفت ،طولی نکشیده بود از راه
افتادنمان که دعوایشان شروع شد و باز هم مسبب
این دعوا ماهان بود.
صدای زنگ گوشی بلند شد ،در نطفه خفه اش کردم و
در جواب تماس های پیاپی معراج محتشم نوشتم:
نمیتونم صحبت کنم ،خودم تماس میگیرم!دست های بابا از دور فرمان کنده شده بودند ،گاهی با
یک دست فرمان را میگرفت و گاهی با دو دست.
گاهی با یک دست حرف میزد و میخواست تاثیر

حرفهایش را بیشتر کند و گاهی میخواست دکمه اول
پیراهنش را باز کند تا نفسش باال بیاید.
پیام معراج محتشم را نخواندم ،چشم هایم را بستم و
دعا کردم این بحث ها تمام شود .چقدر از ماهان بیزار
بودم که حتی نبودنش هم دردسر بود .مامان اشک
میریخت و زیر لب هر بد و بیراهی میخواست نثار
لعیا میکرد .بابا کمی به لعیا حق میداد و همین مقدار
ناچیز خاری در چشم مامان شد.

صدایشان رفته رفته بلند تر میشد و من دیگر توانی
نداشتم .با جیغ مامان چشم باز کردم و قبل از اینکه
به خودم بیایم محکم به پنجره کنار دستم کوبیده شدم.
سرم گیج رفت ،مغزم از تحلیل همه چیز وا ماند و
چشم هایم لحظات محو و گنگی را ثبت کردند و بعد
همه چیز سیاه شد.

سیاهی یک واژه نیست ،سیاهی بخشی از زندگیست.
وقتی در یک خالء دست و پا میزنی ،وقتی زیر
پاهایت خالیست و تقال کردنت هیچ سودی ندارد .وقتی
صداها را گنگ میشنوی و وقتی چشم هایت از دیدن
سیاهی میسوزد .نمیشود گفت اغما ،نمیشود گفت
بیهوشی.
خودت هم نمیدانی دقیقا چه مرگت است ،فقط میفهمی
که هرچه تالشی میکنی ثمری ندارد و من دقیقا این
بی ثمری را تجربه کردم.
وقتی تالش میکردم صدایی از حنجره ام خارج شود و
تالشم پوچ بود .وقتی میخواستم خودم را تکانی بدهم
و انگار میان فضا تقال میکردم.
به سختی پلک هایی که روی هم چفت شده بودند را
باز کردم .سرم سنگین بود و نگاهم تار .گوشم زنگ
میزد ،انگار بی وقفه یکی کنار دستم نشسته و جیغ
کشیده باشد.
گلویم خشک شده بود و میسوخت ،چندبار پلک زدم
ولی نمیتوانستم واضح ببینم ،همه چیز سفید بود و

دنیا یا جهنمی که در آن بودم هر لحظه بی رنگ
میشد.
عیدتون مباااارک😉
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با حس نیش زده شدن چشم باز کردم ،چشم هایم تار
بود .ته حلقم خشک تر شده بود و سرفه ای در گلویم
جان می گرفت .وقتی سرفه کردم حالم بدتر شد ،درد
در وجودم پیچید .دستم را تکانی دادم تا روی قفسه
سینه دردناکم بگذارم ولی نمی توانستم تکانش دهم.

ناله ای کردم ،دستم سنگین بود و انگار سنگ به آن
بسته بودند .از شدت سرفه اشک در چشم هایم جمع
شد و همان نگاه تار را گرفت .به هق هق افتادم،
نفهمیدم چقدر طول کشید که زنی را تار دیدم که باالی
سرم ظاهر شد .پشتی تختم را باال داد ،لیوانی از آبی
بسیار کمکه وقتی نوشیدمش از گرمایش دلم به هم
خورد ،در دستش بود .وقتی سرفه هایم قطع شد حالم
را پرسید .گیج بودم ،هیچ چیزی در ذهنم روشن نبود.
میان تاریکی دست و پا می زدم .نگاهم رفته رفته
بهتر شد ،پرستار سری تکان داد و گفت:
 همراهت االن اینجا بود ،تازه رفته بهش زنگ میزنممیگم به هوش اومدی برگرده!
همراهم که بود؟ این زن که بود؟ چرا انقدر گنگ بودم
و چرا انقدر پایم درد می کرد؟ اصال برای چه همراه
می خواستم؟ چشم هایم را بستم ،سرم درد میکرد.
بدنم سنگین بود و نمیتوانستم تکانی بخورم .خیلی
طول نکشید که صدای زن را شنیدم ،صدایی که هنوز
در سرم اکو میشد:
 -همراهتون اومد!

چشم باز کردم ،پلک زدم تا واضح تر ببینم و دیدن
کسی که مقابلم ایستاده بود شوکه ام کرد ،به قدری که
تصورش را نمیکردم همراهم او باشد .انتظار هر
کسی را داشتم جز معراج محتشم! نگاه متأسفش را
دیدم و سری که پایین انداخت تا هر جایی را ببیند جز
صورتم .متحیر پرسیدم:
 آقای محتشم؟نگاهم تازه جمع اطرافم شد و سفیدی دیوار اتاقی که
در آن بودم چشمم را زد .اینجا چه خبر بود؟
 من ...کجام؟نگاهم چرخید روی زن که حاال لباس سفیدش برایم
نمایان تر شده بود .معراج محتشم اینجا چه کار می
کرد؟ اصال اینجا کجا بود؟
 سالم ...بیمارستان هستید خانم پاکزاد.ماتش شدم .بیمارستان برای چه؟ من روی این
تخت...؟ بیمارستان؟ ما که داشتیم می رفتیم شهرمان
و این مردی که رو به رویم بود قرار بود سرمایه
گذار کارگاهی جدید باشد که من صاحبش بودم.
بیمارستان مقصد هیچ کداممان نبود .من داشتم با
مامان و بابا ...مامان و بابا کجا بودند؟

[]00:48 11.06.21
#قربانی_بس_است
#پست_142
#آریانا
#آنالیا
دوباره نگاهم را رویش متمرکز کردم که هنوز سرش
پایین بود و شاید به کفش هایش نگاه می کرد.
پرستار نگاهش را بین ما چرخاند ،لحظه ای سرم تیر
کشید و چشم هایم را از شدت درد بستم .صدای پچ
پچی شنیدم و وقتی چشم باز کردم او نزدیک تر شده
بود و پرستار را نمی دیدم .کنارم نشست ،روی تک
صندلی که فاصله داشت ولی متعلق به همراه بود.
نگاهش کردم ،پر از سوال بودم و معراج سکوت
کرده بود .سکوتی که مرا می ترساند ،می خواستم
تکانی بخورم ولی نمی شد .تمام تنم میخ تخت شده

بودند ،انگار بار سنگینی روی تنم افتاده و نمی
توانستم حتی تقالیی کنم .معراج پلکی زد و گفت:
 می خواین پرستار رو صدا کنم؟با بهت به اویی خیره شدم که نگاهش را از من می
دزدید ،انگشت هایم را جمع کردم و سرمی که در
دستم بود درد زیادی به دستم وارد کرد .از شدت درد
صورتم در هم جمع شد ،محتشم به سمتم چرخید و
گفت:
 حالتون خوبه؟خوب نبودم ،او حرف نمی زد و من خوب نبودم .کتش
را پس زد و دستش را داخل جیب شلوارش کرد.
گوشی مرا که شیشه اش شکسته بود را بیرون کشید
و روی میز کنارم گذاشت:
 باید با یکی تماس بگیرین بیان!نمی فهمیدم چه می گوید .با چه کسی باید تماس می
گرفتم؟ مامان و بابا کجا بودند؟ معراج نگاهش را به
صورتم دوخت و گفت:

 این وقتا بودن یه فامیل ،یه آشنا خیلی خوبه .کسیرو دارین؟ خواهری برادری؟ باالخره باید برای
کارهای اداری بیان!
چه کار اداری بود که از بین همه آدم ها ،ماهان باید
انجامش می داد؟ به سختی لب زدم:
 چی شده؟نفسم با جمله ای که به سختی از الی لبهای چفت
شده ام خارج شد ،بیرون رفت .چشم هایم برای لحظه
ای تار شد و بعد صدای محتشم را شنیدم:
 بهتون تسلیت میگم ...امیدوارم غم آخرتون باشه...توی تصادف....
بقیه حرفهایش را نشنیدم ،صدایش پشت سرم گم شد.
گوشم زنگ می زد و چشم هایم میخ لبهایش شده بود
که تکان می خوردند ،انگار ذهنم رفت و به لحظه ای
رسید که درون ماشین نشسته بودم .فریاد های مامان
و خدا گفتن های بابا در گوشم پیچید و بعدش همه
چیز دور سرم چرخید ،وقتی سرم به سقف ماشین
برخورد کرد ،وقتی درد در وجودم ریشه زد.
همه چیز در ذهنم جان گرفت و یادم آمد .یادآوری
اتفاقات باعث شد بفهمم چرا معراج محتشم را به

عنوان تنها آشنای من خبر کرده اند .ماه ها که نه؛
سالها بود با ماهان هیچ تماسی نداشتم .اسمش در
گوشی همراهم فقط ماهان بود ،نه پسوند جان داشت
و نه پیشوند داداش را یدک می کشید.
پرستاری آمد ،او هم لبهایش تکان می خورد و من
هنوز با زنگی که گوشم را کر کرده بود می جنگیدم.
چیزی در سرمم تزریق کرد و چشم هایم سنگین
شدند ،حتی سنگین تر از دست و پایی که نمیتوانستم
تکانشان دهم .صدای زنگ میان صدای اکو شده
اطرافیانم گم شد و خوابم برد .وقتی بیدار شدم،
محتشم نبود .زن جوانی کنار تختم نشسته و کتاب می
خواند .نگاهش کردم ،سرم سنگین بود ولی گوشم
دیگر زنگ نمی زد .به سختی زمزمه کردم:
آب!با صدایم کتابش را کنار گذاشت ،با دیدنم چشم باز
کرد و گفت:
خوبین؟ سالم .خدا رو شکر به هوش اومدین!تند تند حرف میزد و من گیج حرفهایش بودم .از پارچ
کنار تختم لیوانی پر کرد و به سمت لبهایم گرفت.

هنوز هم در دادن آب خساست به خرج می دادند.
لیوان را روی میز گذاشت و گفت:
 من به آقای محتشم خبر بدم .نگران بودن!به سختی لب زدم:
شما؟من رو استخدام کردن مواظب شما باشم .پرستارتونهستم!
***

صبح شما به خیر
اتفاقی که افتاد این بود که من دیشب از فرط خستگی
بدون شام خوردن غش کردن کردم
این قربانی ها تحویل شما تا شب «بگو که زنده ایم»
تحویل شه ))):
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نگاهم بین آدمها می چرخید ،برای چه آمده بودند؟
این ها را که من نمی شناختم .آدم هایی که با دیدنم
ضجه هایشان اوج می گرفت ،دستی روی شانه ام می
گذاشتند و تسلیت می گفتند را من نمی شناختم ،هیچ
کدامشان را خاطرم نبود.
بغض کردم ،گیج شده بودم و فقط نگاهشان کردم.
ذهنم می پرید ،می رفت و میان محو ترین لحظات
ثبت شده می چرخید .چشم هایم را بستم و به نقطه
دوری رفتم ،جمعیتی که گراداگرد قبری جمع شده
بودند .چشمم چرخید روی مردی که دست هایش در
هم قفل شده بود .فقط چهره او را ،محتشم را

میشناختم ،فقط اویی که ایستاده و زیر لب چیزی
زمزمه می کرد.
آدم های دیگر برایم تار بودند؛ لباس های سیاهشان
خاکی و اشک هایشان هم برایم تار بود .ماهان را از
گوشه چشم می دیدم که بق کرده گوشه ای ایستاده
بود و چشمم نمی خواست بیشتر از این روی او
تمرکز کند .دیس های خرما که بین مردم پخش میشد.
ماهان را ِکی خبر کرده بودند؟ اصال کی آدم هایی که
می دیدم آمده بودند؟
ویلچری که رویش نشسته بودم تکانی خورد و زنی
که پرستارم بود ،که خود را عاطفه معرفی کرده بود،
کنارم خم شد و از حالم پرسید .دستم را بی هدف در
هوا تکان دادم و باز چشمم دنبال معراج محتشم گشت
که این بار زیر درختی پربار ایستاده بود ،دور از
جمعیت و سرش هنوز پایین بود.
چشم هایم را بستم و نفسی فرو دادم تا حجمی از
بغضی که در گلویم بود را فرو دهم .من سال ها بود
تنها بودم .من را که نفهمیدند تنها شدم و تازه داشتم
تنها به حضورشان عادت می کردم که همه چیز باز
خراب شد .چشم هایم را که بستم برای خودم نقشی

کشیدم از خاطره ای؛ از من و مادری و پدری و
برادری لبخند بر لب که خیلی سال قبل ،سال های
دوری که هیچ عددی برای آن ها نمی شد قائل باشم،
در دشتی پهناور و سبز ،اوائل بهار و زیر درخت
های پر از شکوفه های سفید ،سیزده را به در می
کردیم.
من لباسی قرمز رنگ به تن داشتم و ماهان می
خواست مرا در کامیون اسباب بازی اش بگذارد و تا
آخر دنیا ببرد .سال هایی از خاطرم گذشت که همه
چیز رنگارنگ بود .مادر و پدرم را من آن موقع از
دست دادم؛ نه حاال و نه زیر این خاک سرد که داشت
آتش به جانم می انداخت.
پلک که باز کردم قطره اشکی روی گونه ام چکید و
چشم هایم چرخید روی جای خالی معراج محتشم.
همه رفته بودند و من بودم و ماهان هنوز بغ کرده.
هر دو چیزی را از دست داده بودیم که هیچ وقت
برایش هیچ جایگزینی نبود .ماهان پشتوانه ی
همیشگی اش را و من ...من نامی از پدر و مادر را.
به طرفم آمد .کمی سرم چرخید تا پرستارم را ازگوشه
چشم ببینم که دستش را محکم کرد دور دسته

ویلچری که رویش نشسته بودم .می خواست محافظتم
کند؟ از ماهان؟ ماهان در تمام عمرش به اندازه
امروز ضعیف و در هم شکسته نبود.
 می خوام با خواهرم تنها باشم!...صدای قدم های عاطفه را که پشت سرم دور می شد
شنیدم .زیاد عقب نرفت .معراج محتشم درسش را
خوب یادش داده بود .در تمام این چند روز یک لحظه
هم از کنار من تکان نخورده بود .چشم که باز می
کردم این زن کنارم بود تا وقتی از فرط خستگی از
حال می رفتم .زندگی ام پر از روزهای تکراری شده
بود.
ماهان کنارم روی قبری نشست و من تا نوک زبانم
آمد که بگویم «زیر این سنگ آدمی خوابیده که روزی
به اندازه من و تو زنده بود .احترامش رو نگه دار»
اما حرفم در ذهنم ماند .در بهترین حالت هیچ کس را
ندیده بودم به این فکر اهمیت بدهد؛ وای به روزی
مثل امروز که هیچ چیز در دنیا بی اهمیت تر و
مسخره تر به نظر نمی رسید.
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 چی می خوای ماهان؟صدایم خش داشت .افکارم خش داشت .همه زندگی
هم پر از خط و خش بودند .هیچ چیز برایم مانند آینه
شفاف نبود .معلوم بود که صدایم باید آینه افکار و
زندگی ام می شد .افکار من پر از رنگ های سیاهی
بودند که هیچ راهی برای شنیدن حرف باقی نمی
گذاشت.
 دلم براشون تنگ شده افرا!...نگاهش کردم از پشت ابری از اشک که داشت جلوی
دیدم را می گرفت .این مرد که بود و با ماهان همیشه
خودخواه چه کار کرده بود؟
 درسته ایران نبودم اما ...باالخره می دونستمهستن .من...

دستش را بی هوا روی صورتش کشید و برای لحظه
ای هیچ نگفت .سیبک گلویش باال و پایین رفت و
ادامه داد:
 من توی زندگیم خیلی اشتباه کردم اما همیشه میدونستم یه راهی برای برگشت دارم .یه جایی برای
برگشت دارم .یکی هست که منو به خاطر خودم
بخواد ...مامان همیشه حواسش به همه چیزم بود...
به تو هم بود ،نبود؟
هیچ نگفتم .شاید بود ...شاید روزی حواسش بود من
چه می خورم و چه می نوشم و قلبم هنوز نشکسته
اما روزی دیگر مرا یادش رفت .جبر روزگار بود
شاید ،اما اتفاقی بود که افتاد و من برای مادری که
روزی مرا دوست داشت دلم تنگ می شد.
 افرا...؟ عاطفه بریم خونه!مهلت حرف زدن به او و حرف شنیدن به خودم ندادم.
می خواست گرد این خاطرات را بگیرد و چه چیز را
زنده کند؟ چیزی که سال ها بود مرده بود؟ رابطه ای
بین من و او که هرگز قرار نبود درست شود؟ چه می
دانست من لحظه لحظه زندگی ام را برای این لحظه له

له زده بودم و حاال که آمده بود ،رگ های من مدت ها
بود که از فرط تشنگی ،دیگر خونی نداشت.
ویلچر که تکان خورد ،نگاه ماتم زده ماهان رویم
ماند .چشم هایم چرخید و پلک هایم را بستم .باید چند
روز بیشتر می خوابیدم تا باور کنم هر چه اتفاق
افتاده ،تصورات منی بوده که فکر می کرد ،از خواب
بیدار شدن همه چیز را حل می کند.
چندین روز گذشت و من هر روز چشم باز می کردم و
به حرف های تکراری عاطفه گوش می دادم که از
برنامه روزانه فیزیوتراپی برایم می گفت و من به
هیچ چیز فکر نمی کردم جز گذشته .گذشته ای که
هیچ چراغ راهی برای آینده ی من نبود .گذشته من
چراغی خاموش بود که سال ها بود سوخته و مرا در
اتاقی تاریک ،تنها گذاشته بود .گذشته من ،فقط من
بودم و بعد پارچه هایی که...
 باالخره لبخند افرا خانم رو دیدیم ما...نگاهم باال رفت و دنبال صاحب صدایی گشتم که از
پس ذهنم شنیده بودم .عاطفه چه گفت؟ لیوان آب
پرتقال را روی میز کنارم گذاشت و از سر رضایت
لبخندی بزرگ زد:

 آقای محتشم خیلی خوشحال می شن که بدونن!... آقای محتشم چرا استخدامت کرد؟برای لحظه ای در جواب سوالم انگار نمی دانست چه
بگوید .سوال عجیبی نپرسیده بودم .حضور محتشم را
در مراسم ختم را می توانستم به خاطر ادب و
احترامی که انگار در رگ هایش از بد تولد تزریق
شده بود؛ درک کنم اما این که در شهر زادگاهم
بخواهد اینطور هوایم را داشته باشد ،با هیچ منطقی
برایم جور نبود.
 عاطفه؟خودش را بازیافت و گفت:
 می خواستن شما توی بهترین حالت ممکنریکاوری کنین !...و به نظر می رسه که همینطور هم
شده .به چی فکر کردین که لبخند زدید؟
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خیلی بی ربط به حرف های او و اما مربوط به
چیزهایی که داشت از ذهنم رد می شد گفتم:
 که اینطور...و بعد تصمیمم را گرفتم.
 بریم دفتر آقای محتشم.نیامده برای خودش دفتری دست و پا کرده بود .این
را می دانستم .می دانستم سرمایه گذار کالنیست و
جایی نمی خوابد که زیرش آب برود .بعد از آشنایی با
او ،از این و آن مشورت گرفته و شنیده بودم این مرد
دست روی هر چه می گذاشت طال می شد و دلم می
خواست بدانم این همه خوش شانسی را از دعای خیر
چه کسی به دست آورده .خیلی چیزها می خواستم
بدانم اما بیشتر از آن می خواستم چیز دیگری در
ذهنم غوطه می خورد.
عاطفه را که با اشاره دست مرخص کردم اما از او
خواستم در اتاق را باز بگذارد ،رو کردم به محتشم

که صاف روی صندلی اش نشسته بود و رسمی تر از
همیشه ،باز نگاهم نمی کرد اما جوری بود که انگار
می دانستم تمام حواسش در پی من و حرف هاییست
که قرار بود بشنود.
 سر قرارتون هستید آقای محتشم؟ من همیشه به حرف هام پایبند هستم خانم پاکزاد. تمام اتفاقاتی که افتاد...دندان هایم را برای لحظه ای روی هم فشردم و آب
دهانم را قورت دادم .ته گلویم می سوخت .دردی
غریب بود که نمی دانستم قرار بود کی از شرش
خالص شوم اما می دانستم جلوی این مرد ،وقت
شکستن نبود .دلم را قرص کردم به دری که
چهارطاق باز بود و عاطفه و منشی ای که چند قدم
آن طرف تر روی صندلی هاشان نشسته بودند و
صدایی کوتاه از حرف هایشان را در پس ذهنم می
شنیدم.
 می خوام ببینم شما هنوز سر حرفتون هستید برایشروع سرمایه گذاری روی کارگاه من؟
 -البته که هستم فقط می خواستم بذارم کمی از...

حرفش را نگذاشتم ادامه بدهد .می خواست مدتی
بگذرد تا من از عزا دربیایم .همین بود دیگر .اتفاق
جدیدی که در زندگی من نیفتاده بود .من اگر همینطور
به یک جا ماندن ادامه می دادم خیلی زودتر می مردم.
 من مشکلی ندارم آقای محتشم .اگر شما هنوز مایلبه همکاری هستید من هم به نوبه خودم آمادگی خودم
رو اعالم می کنم .سرمایه از شما و نیرو و کار از
من.
قراردادی که امضا شد به همین اندازه ساده بود .من
یک طرف قرارداد بودم و او یک طرف دیگر و اگر
خدا می خواست می توانستیم همه کاری کنیم به سود
زنانی که با چند جا سپردن و زنگ زدن ،به راحتی
پیدایشان کردم .باید از بند ویلچر خالص می شدم.
محتشم که محل کارگاه را مشخص کرد و ساختمان
نیمه کاره زمینش را نونوار ساخت ،من جلسات
فیزیوتراپی را تمام کردم و روی پاهایم ،هر چند
سخت ،اما دست به دست عاطفه بلند شدم .مأموریت
عاطفه دیرتر از آنچه انتظار داشتم پایان گرفت اما در
آخر می دانستم خودم هستم و خودم و من ،رفتم به
دنبال زنانی که می توانستم تکیه گاهشان باشم تا

روزی که خودشان سر بلند کنند میان سرهایی که می
خواستند تیشه به ریشه آن ها بزنند.
 تبریک می گم خانم پاکزاد.چند قدمی با هم فاصله داشتیم اما رو به روی در
کارگاه من ایستاده بودیم .این دومین تالش من بود و
می خواستم بهترینش باشد .من قرار بود اینجا غوغا
کنم .سرم را برای لحظه ای پایین انداختم و سعی
کردم لحظه لمس پارچه ها ،آن روزی که برای اولین
بار برای کارآموزی رفته بودم ،را به یاد آورم .لحظه
ای بی اندازه جادویی بود و تمام قدم هایش مرا به
این ساعت و این روز کشاند.

پست های امشب داغ داغ به دستتون رسید
از تولید به مصرف
می دونم زیاد نیست اما به بزرگی خودتون ببخشید
دیگه 🙃

من روزهای کاری سختی رو میگذرونم که احتماال دو
ماه دیگه هم ادامه داشته باشه و یه مقداری متأسفانه
روی تمرکز فکریم تأثیر گذاشته
مرسی که همراهمونید 😍
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چند قدمی با هم فاصله داشتیم اما رو به روی در
کارگاه من ایستاده بودیم .این دومین تالش من بود و
می خواستم بهترینش باشد .من قرار بود اینجا غوغا
کنم .سرم را برای لحظه ای پایین انداختم و سعی
کردم لحظه لمس پارچه ها ،آن روزی که برای اولین
بار برای کارآموزی رفته بودم ،را به یاد آورم .لحظه
ای بی اندازه جادویی بود و تمام قدم هایش مرا به
این ساعت و این روز کشاند.

تمام لوازم را معراج محتشم با نظر من تهیه کرده
بود ،چرخ خیاطی های صنعتی را دوست داشتم .برای
خنکی سالن چرخ کارها کلی خرج کرده بود ،میز
برش بزرگی میان سالن چشمم را به خودش جذب
کرد .طاقه های رنگارنگی که گوشه سالن را به
خودشان اختصاص داده بودند ،به سمتشان رفتم و
دوباره لمسشان کردم .دوباره جادو شدم ،خون گرمی
در رگ هایم به جریان افتاد.
دوباره همان افرایی شدم که برای لمس پارچه ها جان
میداد ،دوباره همان دخترکی شدم که هزاران امید و
ایده در سر داشت .طرح هایی که روی برگه های
کاغذ نقش میبستند و من برای هر طراحی ساعت ها
روی زمین می نشستم و طرح میزدم.
دوباره همان افرایی شدم که از صفر شروع کرد،
همان افرایی که محکم پای خواسته اش ایستاد و از
یک زیرزمین کوچک به کارگاه مستقلی رسید که
برایش خودش بود .همانی که کارآفرین نمونه شهر

شد ،همانی که زن های خودسرپرست روی اسمش
قسم میخوردند.
کارگاه شکل گرفت ،جان گرفت و معراج محتشم شد
شریکی که من دلم میخواست .چتر حمایتش گسترده
بود ،خیلی زود تر از چیزی که فکر کنم مشتری پیدا
کردیم .زن های بد سرپرست و خود سرپرست آمدند و
نقطه نقطه کارگاه را رونق دادند ،عاطفه دختر خاله
اش ،سلما را معرفی کرد.
سلما آمد و کم کم امور کارگاه را به دست گرفت ،به
زنانی که میخواستند مردانه پای زن بودنشان بایستند
کار یاد دادیم و همه چیز رنگ زیبایی گرفت.
صدای چرخ ها موزیک متن لحظه هایم شد و صدای
خنده زن ها حالم را بهتر و بهتر کرد.
پارچه ها را الیه الیه روی هم چیدند و طاقه های
رنگی را به لباس هایی زیبایی تبدیل کردند که همیشه
دلم میخواست هنر دستم باشند .معراج محتشم هم
چندین قرارداد برایم گرفت ،توانستم با سهمم از
شراکت به بدهی وام های قبلی برسم و قرار شد بابت

سهم ماهان از خانه پدری که در آن سکونت داشتم
به او اجاره بدهم.
ماهان هم به وسیله وکیلش پیگیر فروش دارایی های
پدری شد ،سهم االرثش را به حسابش ریختند و
دوباره او غیب شد .مثل همیشه ،مثل تمام وقت هایی
که نبود و دلش مامان و بابا برایش میزد .وقت هایی
که بودم و مرا ندیدند و چشمشان به کسی بود که نمی
دیدند ولی حضورش را باور داشتند.
اسم کارگاه خیلی زود آوازه مغازه داران شد و هرچه
دوختیم را پیشاپیش خریدند ،اولین عید شیرین بود.
حس دیدن لبخند زن ها به قدری زیبا بود که دلم
نمیخواست آن را از دست بدهم ،دست و دلبازی
معراج محتشم هم مزید بر علت شد و همه با دلی
خوش به استقبال سال نو رفتند.
با رفتنشان کارگاه خالی شد ،من ماندم و سکوت .چند
ماهی میشد دیگر مامان و بابا را نداشتم و حاال این
اولین عید تک نفره ام حساب میشد .از ماهان خبری

نداشتم ،گرچه اگر هم داشتم انقدرها برادر نبود که
بخواهد اولین عید بی والدینمان را با هم سر کنیم.
میان کارگاه خالی چرخیدم ،سفارش ها را تحویل داده
بودیم .پول ها را به حساب پرسنل ریختم و عیدی
هایی که معراج محتشم فرستاده بود را تحویلشان
دادم .هوا تاریک شده بود ،چراغ ها را روشن گذاشته
و در اتاقم نشسته بودم .منتظر بهار نبودم ،نمیدانستم
این دو هفته تعطیالت را چطور بگذرانم.
به کار کردن اعتیاد داشتم ،به اینکه تمام فکر و ذکرم
کارگاه باشد .با صدای زنگ کارگاه به سمت آیفون
رفتم و با شنیدن صدای معراج محتشم در را باز
کردم.
در ورودی را باز گذاشتم ،در اتاقم را هم باز کردم و
تا به خودم بیایم دیدم همه پنجره ها باز شدند.
میخواستم بین من و او هیچ حریمی نباشد ،هیچ نقطه
ترسناکی در ذهنم روشن نشود و هیچ دری بسته
نماند .کابوس در بسته هنوز در سرم جوالن میداد و
میخواستم خودم متوقفش کنم.
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با پالتویی که به تنش خوش نشسته بود وارد شد،
تبسم مردانه ای داشت .با دیدنش سالم کردم و خیلی
زود سالمم را علیک گفت .نگاهی به کارگاه کرد و
گفت:
همه رفتن؟سری تکان دادم ،برای او هم این سکوت عجیب بود.
عادت کرده بودیم وارد کارگاه شویم و از شدت سر و
صدا سرسام بگیریم و حاال این کارگاه ساکت برایمان

غریبه بود .روی چهارپایه کنار میز برش نشست و
من در ورودی در اتاقم ایستادم .پاکتی روی میز
گذاشت و گفت:
این برای شماست ،به مناسبت سال نو!لبخند کوتاهی زدم و تشکر کردم .معذب بودم ،با
اینکه از او فاصله داشتم اما حس میکردم این فاصله
برای فرار کردن کم است .شاید فقط اندازه چند قدم
بلندش با من فاصله داشت .کمی به اطراف نگاه کرد،
حس کردم برای حرف زدن این پا و آن پا میکند .بی
اراده پرسیدم:
چایی میل دارین؟ممنون میشم!زیر کتری هنوز روشن بود ،به داخل آبدار خانه رفتم.
رفتنم بیشتر شبه پناه بردن داشت ،نفسم را بیرون
دادم ،دست تبدارم را زیر شیر آب گرفتم و به خودم
قول دادم هیچ اتفاق بدی نمی افتد .خیلی زود با
دولیوان چای برگشتم.

عطر دارچین چای مست کننده بود اما نمیتوانستم
روی آن تمرکز کنم ،هول شده و بی فکر کار
میکردم ،روی قندان چند گل ریختم و کمی بعد سینی
را مقابل محتشم روی میز برش قراردادم .روی
چهارپایه تکانی خورد و گفت:
اومدم ...میخواستم باهاتون حرف بزنم!لیوانم را برداشتم ،عقب کشیدم و گفتم:
بفرمایید!نسیم خنکی وزید و به خودم لرزیدم .هوا در آستانه
بهاری شدن بود اما هنوز حال و هوای زمستان
داشت .معراج لیوانش را برداشت و گفت:
برادرتون نیومدن؟با سوالش به خودم آمدم:
نه!-پس تنهایین!

به دیوار پشت سرم چسبیدم ،حس عجیبی داشتم وقتی
راحت گفت تنهایین ،وقتی راحت در مورد موقعیت من
حرف زد .دستم دور لیوان سفت شد و عضالت گردنم
منقبض شدند .رگ گوشه شقیقه ام نبض دار شد و
دلم بهم پیچید.
راستش خانم پاکزاد...به صورتش خیره شدم و جرعه ای از چای نوشیدم.
حلق خشک شده ام که میسوخت را کمی تسلی دادم.
ریه هایم را پر از عطر دارچین کردم و دلم خواست تا
با بو کردنش استرسم را کمتر کنم.
چشم های معراج محتشم با حالت خاصی نگاهم
کردند:
میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم و میخوام رویجوابی که میدین فکر کنید .البته ...البته میدونم شما
بی فکر کاری نمیکنید.
بی فکر؟ چرا کرده بودم! وقتی قرارداد حسام را
نخوانده امضا کردم فکری نداشتم .وقتی تسلیم
حیوانی به اسم حسام شدم هم فکر نکردم ،من بعد از
دستگیری حسام هم فکر نکردم .من وقتی تصمیم

گرفتم آن نیمه جانی که اسم افرا پاکزاد را یدک
میکشید سر و سامان دهم به فکر افتادم.
راستش ...میخواستم.نمیدانستم چه میخواست و همچنان مات صورتش
بودم ،نگاهش را از من گرفت .از جا بلند شد و از دید
من بیقراری میکرد .قدمی به عقب برداشت و لب زد:
-با من ازدواج میکنید؟
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حس و حال کارگاه را نداشتم .بدون هیچ تمرکزی به
کارها رسیدگی کردم و با خستگی ای که نمی خواست

از تنم برود ،روی صندلی افتادم .موبایلم برای بار
هزارم زنگ خورد و بدون نگاه کردن هم می توانستم
بگویم معراج بی خیال هیچ چیز نشده .از یک هفته
پیش زنگ زدن های پشت سر همش مجبورم کرد
تلفن را از برق بکشم و حتی به ذهنم رسید شماره
اش را مسدود کنم اما ...اما شوهرم بود؛ دروغ گفته
بود و بد کرده بود اما...
سرم را روی میز گذاشتم و دست هایم بی هدف دنبال
موبایل گشت تا صدایش را قطع کند .معراج را چه می
کردم؟ حسام را چه؟ ملیکا و شایسته هیچ کدام هیچ
تماسی با من نگرفته بودند و این سکوت بیشتر از
همه چیز مرا می ترساند .کی اوضاع انقدر پیچیده و
در هم شد؟
تقه ای که به در خورد مرا از افکارم بیرون کشید.
سرم را باال بردم تا سلما را ببینم که آرام داخل شد.
می فهمید چیزی در زندگی ام به مشکل برخورده .در
چشم هایش می دیدم که می خواست مرا دلداری بدهد
اما یا می دانست چطور یا جرئت نداشت؛ نمی دانستم
کدام اما می دانستم هیچ حرفی نمی توانست این
دردهای مرا تسکین بدهد .نه شکوه و نه اشکی قادر

بود این زجرها را بشوید و از من آدمی آرام بسازد با
زندگی ای خسته کننده.
 جانم سلما؟صدایم را صاف کردم تا همین دو کلمه گلویم را
بخراشد و صدایم دربیاید .انگار صد سال بود حرف
نزده بودم .با تردید جواب داد:
 دوستتون اومدن ...شایسته خانم.لبخندی کمرنگ روی لب هایم نشست؛ نمی خواستم
ببینمش اما آنقدر خوب می شناختمش که می دانستم
به این راحتی هیچ چیز را رها نمی کند ،چه برسد به
مسئله ای به این بزرگی و من هنوز نمی دانستم
موضعش چیست ،مرا باور می کرد یا برادرشوهری
که حتما سالها بود او را می شناخت.
 بگو بیاد ...به بقیه هم بگو می تونن دو ساعتزودتر تعطیل کنن برن.
نمی خواستم صدایم و صدای شایسته را کسی بشوند
اگر قرار بود اشک بریزم ،داد بزنم یا تشت رسوایی
خودم را از روی این بام بیندازم؛ آبرویم اگر قرار بود
برود ،فقط جلوی شایسته می رفت ،نه این هایی که
به من چشم دوخته بودند برای ساختن زندگیشان.

سلما رفت و شایسته آمد .در چشم هایش نگاه نکردم.
مانتوی تقریبا کوتاهش را دیدم که از چهارچوب در
رد شد و بدون این که به او بگویم در را پشت سرش
بست .پس ملیکا همراهش نبود .فقط من بودم و این
دوستی که بعد از یک سال برگشتنم به این شهر ،او
هم با شوهرش از شهری دیگر برگشت به زادگاهش
و مرا پیدا کرد .خواستیم این دوستی را دوباره ادامه
بدهیم .خواستیم چیزی که سال ها پیش از ما گرفته
شد را پس بگیریم من چه خوش خیال بودم تا وقتی
فهمیدم شوهرش ،حامی ،برادر بزرگتر نابودگر تمام
گذشته من است.
آب دهانم را قورت دادم و سرم را باال آوردم تا بتوانم
صورتش را ببینم ،رنگی به چهره نداشت .برعکس
همیشه لبخندی هم به لب هایش زینت نداده بود .درد
دانستن کمرش را مثل من خم کرده بود انگار .دوباره
صدایم را صاف کردم و گفتم:
 بگم برات یه چایی بیارن؟تلفن را خواستم بردارم که گفت:
 -چیزی نمی خوام افرا ...میشه حرف بزنیم؟

دردی در معده ام پیچید و نفسم را برید .ساعدم را
تقریبا روی میز کوبیدم و تمام عضالت شکمم جمع
شد .به نفس نفس که افتادم شایسته از جا پرید:
 چی شدی؟ خوبی؟نفس هایم را کنترل کردم تا دردی که بی هوا مرا
غافلگیر کرده بود را نادیده بگیرم .باالخره این درد
هم می رفت مثل تمام زخم های دیگر.
 آره خوبم .بشین راحت باش...دلواپس روی مبل نشست و گفت:
 می شه حرف بزنیم؟در چشم هایش نگاهی طوالنی کردم و لب زدم:
 مجبوریم؟ آره مجبوریم افرا. باورم نمی کنی؟ چی شد افرا؟ کی اینطوری شد؟ من فقط یادمه کهکامال منو از زندگیت حذف کردی و یهو فقط رفتین.
آب دهانم را قورت دادم .پس واقعا این اتفاق باید می
افتاد .باید این حرف ها را می زدیم.

 یادته یه کارگاه رفتم که ...که خیاطی یاد بگیرم؟سرش را تکان داد .این خاطرات به قیمت خون دل من
قرار بود به زبان بیایند.
 یادته حسام صاحب کارگاه بود؟ یادته که گرفتنش بهخاطر چک بی محل؟
چشم هایم قفل شد روی چوب های میز .من هنوز
پشت میزم نشسته بودم و او روی مبل .دیگر نگاهش
نمی کردم .خاطراتم از جلوی چشم هایم رد می شدند
و باز تکرار ...تکرار تمام اتفاقاتی که شاید نباید می
افتادند .شاید اگر من پر نبودم از تنهایی و شاید اگر
حسام فقط یک مرد عادی بود ،شاید اگر پدر و مادرم
بیشتر مرا دوست داشتند ...شایدها زیاد بودند و از
تمام اتفاقاتی که می توانست بیفتند ،چرخ زندگی من
روی این خط شکسته افتاد و من لنگان لنگان تا اینجا
آمدم.
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 فکر می کردم که بهم اهمیت میده ...خدایا فکر میکردم یه نفر توی این زندگی هست که می فهمه منو.
من از این سرنوشتم راضی نبودم اما سعی داشتم
درستش کنم شایسته ...من رفتم یه کاری یاد بگیرم تا
آیندمو جوری که می خوام بسازم .من تمام تالشمو
کردم تا از بین تمام بی مهری هایی که بهم می شد،
یه آینده روشن ببینم که من بودم و من و ...ولی بعد
حسام اومد.
 افرا؟ من فقط شونزده سالم بود شایسته .من از اینزندگی چیز خاصی نمی خواستم .من از خدا چیز
زیادی نمی خواستم .همه اتفاقاتی که افتاد؛ نه
همش ...ولی خیلیش تقصیر من نبود اما من بیشتر
زندگیم دارم تاوان کثیف بودن برادرشوهر تو رو می
دم.
این بار ،زل زدم در چشم هایش و این جمالت را گفتم.
تمام انرژی اش تخلیه شد و خودش را محکم به

پشتی مبل کوبید .آمده بود تا از من بشنوم که همه
چیز کابوسی بیش نبوده؟ مگر قرار بود همه چیز به
خوبی و خوشی تمام شود؟
 پس ...پس واقعیت داره.نیشخندی زدم و گفتم:
 چرا باید دروغ بگم؟ چرا باید همه چیز رو خرابمی کردم وقتی...
بغض به گلویم امد .همه چیز خراب شد وقتی مجبور
بودم تک تک لحظاتش را برای معراج توضیح بدهم
تا رهایم کند به حال خودم.
 چی کار کردی افرا؟فقط در چشم هایش نگاه کردم تا انگار تازه فهمید چه
می گویم .با چشم هایی گرد شده و دهانی نیمه باز
گفت:
 شوهرت می دونه؟ معراج ...معراج می دونه؟آهی کشیدم ،برآمده از تمام اتفاقاتی که این چندماهه
پیش آمده بود .چقدر گذشته بود از روزی که به دفتر
معراج رفتم تا همه چیز را روی دایره بریزم و او را
از بند خودم رها کنم؟ بندی که بین ما نبود ...عالقه

ای بود که از هر چیزی استحکامش بیشتر بود و
مردی که سر تمام قول هایش قرار بود بماند.
 خودم بهش گفتم.شایسته با صدایی بلند گفت:
 مگه تو خری؟بی حرف نگاهش کردم .من نادان تر از این حرف ها
بودم .می توانستم سکوت کنم .می توانستم هیچ
نگویم و معراج هم هیچ نفهمد؟ مگر می شد رازی
این چنین سنگین را تا ابد در سینه نگه داشت و هیچ
نگفت؟
 وای افرا ...افرا تو ...افرا باید این مسئله رو حلشکنیم.
 کدوم مسئله رو حل کنیم؟گنک نگاهم کرد .برایش جای تعجب داشت که من
نمی فهمیدم بین این همه مشکل ،کدام اهمیت بیشتری
دارد و باید حل شود؟
 افرا تو می گی حسام یه متجاوزه ...یه روانیه .میخوای بذاری ملیکا باهاش ازدواج کنه؟

باید چکار می کردم؟ من ابرقهرمان نبودم برای حل
مشکالت بقیه .من در بدبختی های خودم گیر کرده
بودم.
 ملیکا اونقدر بزرگ هست که بتونه مشکالتخودشو حل کنه.
کالفه گفت:
 ملیکا فقط بیست سالشه افرا!من آن روزها
مات نگاهش کردم .چهار سال فقط از ِ
بزرگ تر بود .چهار سال چه تفاوتی می کرد وقتی
قرار بود همه چیز برای او هم خراب شود .حسام که
همانی بود که همیشه بود .زیر لب گفتم:
 داره ازدواج می کنه!...شایسته با صدایی که دیگر انگار نمی خواست
کنترلش کند ،بلند گفت:
 مگه هر کی ازدواج می کنه از سر عقله؟خودش را با مکثی جمع و جور کرد تا بتواند آرام تر
حرف بزند:
 افرا ...من بهت اعتماد می کنم که می گی چیشده ...من رفتارای حسامو دیدم با ملیکا .دیدم که

فکر می کنه پادشاه عالمه و با تقریبا هر زنی که تو
زندگیش دیده مثل برده رفتار می کنه و ملیکا ...افرا
ملیکا جذب یه پوسته شده .اگر تویی که اینطوری
زخم خوردی یه قدم برنداری چند صباح دیگه ملیکا
هم می شکنه و ...معلوم نیست بتونه دووم بیاره .می
تونه افرا؟ همه مثل تو نیستن...
نگاهش کردم:
 مگه من چطوریم؟ تو بیشتر از اونی که فکر می کنی قوی هستی.من ...اون موقعا بچه بودم .نمی فهمیدم زندگی چیه.
نمی فهمیدم چرا فاصله گرفتی .نمی فهمیدم چرا مادر
و پدرت رو دوست نداری .اما تمام این تجربه ها به
جای این که تو رو بشکنه قوی ترت کرد تا برسی به
اینجایی که هستی .تونستی با چنگ و دندون بجنگی
و به همه نشون بدی که تمام ظلم هایی که در حقت
شد نتونست جلوی تو رو بگیره .ولی ...ولی به
نظرت همه همینطوری هستن؟ تویی که تونستی باید
نشون بدی که بقیه هم می تونن باشن اما من می
ترسم ملیکا نتونه ...بیا و کمکش کن افرا.
دستی به صورتم کشیدم و کالفه تر از همیشه گفتم:

 من نمی دونم چکار کنم شایسته .اینا چند روز دیگهعروسیشونه .میاد به خاطر حرفای من شوهرشو ول
کنه؟ تو چی با خودت فکر می کنی که!...
میان حرفم پرید:
 به من بسپر ....بذار من درستش کنم. چرا انقدر برات مهمه؟سرش را پایین انداخت ،انگار که مقصر باشد .آرام
گفت:
 من معرفیش کردم برای حسام.آهی کشیدم:
 تو که نمی دونستی شایسته!...ناله کرد:
 بذار درستش کنیم افرا... می خوای چکار کنی شایسته؟ هر کاری می خوایبکن .دیگه قرار نیست از این خراب تر بشه.
از جایش پرید و رو به رویم ایستاد و گفت:
 -بهم اعتماد داری؟
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نگاهش کردم .اعتماد کلمه سنگینی بود که من دیگر
نمی توانستم به این راحتی به کسی هدیه اش بدهم.
معراج هم همین را از من خواسته بود و بعد ،فقط
برای این که وجدان خودش را راحت کند ،زیر همه
چیز زد.
 هر کاری می خوای بکنی بکن .آب از سر منگذشته.
جوابم انگار برایش کافی بود که گفت:
 بیا بریم خونه من .به ملیکا هم می گم بیاد .یهچیزایی توی فکرمه که به نظرم می تونیم جلوی این
عروسی رو زودتر بگیریم و بتونیم یه کاری کنیم
ملیکا هم باور کنه که اینایی که می گی واقعیت داره.

در چشم بهم زدنی به خانه اش رسیدیم ،دل در دلم
نبود بدانم شایسته چه نقشه ای در سر دارد .حرف
نمیزد و برعکس به کارهایی میرسید که از نظر من
نیازی نبود .کتری را روشن کرد ،قوری را شست و
بعد در حالیکه دور خودش میچرخید سعی میکرد میز
مقابلم را مرتب کند.
روی مبل ولو شده بودم ،ذهنم خسته بود و کالفه شده
بودم .نمیدانستم شایسته چه میخواهد ،بدتر از همه
اینکه شایسته اصال حرفی نمیزد .کمی که گذشت
گفتم:
شایسته میشه به من بگی میخوای چیکار کنی؟قوری را که پر کرده بود روی کتری گذاشت و گفت:
میخوام دست حسام رو برای ملیکا رو کنم.نگاهش کردم ،دستی پشت گردن دردناکم کشیدم:
دستت درد نکنه منم همون موقع بهت گفتم چطورمیخوای کاری کنی که ملیکا باورش بشه؟ فکر میکنی
ذهنیتی که از حسام ساخته با قصه من خراب میکنه؟
شایسته کنارم نشست ،موهایش را به پشت گوشش
هدایت کرد و گفت:

نه ،ولی اگه خود حسام دهنش باز بشه چی؟ اگه خودحسام به حرف بیاد چی؟
عصبی خندیدم:
واقعا؟ میخوای چاقو بذاری بیخ گلوی حسام و بگیاعتراف کن؟
کالفه شده بود ،موهایش را باز کرد و دوباره بست.
به نظرم موهایی که از زیر کش فرار میکردند خسته
اش کرده بودند و کالفگی اش را بیشتر میکردند.
وقتی با حرص موهایش را بست گفت:
نه ،ولی یه کار میکنیم حرف بزنه ،نمیشه؟ یه کارمیکنیم دستش رو بشه!
سری تکان دادم و شایسته شماره ملیکا را گرفت،
گوشی را روی بلند گو گذاشت و اشاره کرد سکوت
کنم .با شنیدن صدای ملیکا حس خوبی نداشتم،
شایسته با مهربانی گفت:
سالم ملیکا جون خوبی؟ میتونی یه سر بیایخونمون؟
ملیکا با خوشحالی با شایسته سالم و احوالپرسی
گرمی کرد و گفت:

آره ،میام .گیفت ها حاضر شده؟شایسته با تاسف سری تکان داد و گفت:
نه برای گیفت های عروسی یه چیزی دیدم میخواماگه اوکی باشی گیفت ها رو عوض کنیم.
باشه االن راه میفتم ،چیزی از بیرون نمیخوای؟نه عزیزم بیا.تماسش را قطع کرد ،گوشی را کنارش روی مبل پرت
کرد و گفت:
خیلی خجسته است ،از بس خوشه میگه گیفتعروسی.
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چشم هایم را بستم ،شایسته حق داشت ،ملیکا واقعا
ساده بود .از دور که نگاهش میکردی میفهمیدی
دغدغه اش فقط لباس عروسی و گیفت و گل هایی
است که میخواهد روی ماشین عروسش سوار کند.
شاید تنها نگرانی اش تعداد رزهای قرمزی باشد که
میخواست به مناسبت خاصی روی ماشین بزند و
میترسید مبادا کم بیاید .دختری که به قدری در رویای
شاهزاده سوار بر اسب سپیدش غرق شده بود که دل
نگرانی ای به جز گیفت عروسی نداشت.
تا زمانی که ملیکا برسد به خودم پیچیدم ،به قدری
که معده ام میجوشید .نمیدانستم واکنش ملیکا موقع
دیدنم چه میتواند باشد ،وقتی مرا در کارگاه دید که با
معراج بخاطر دنبال کردن ماجرای تجاوز حسام بحث
میکردم ،با خودش چه فکری کرده بود .اگر ذره ای
به حسام شک میکرد االن دنبال گیفت های ازدواجش
نبود ،قطعا گوشه زانوی غم بغل میگرفت و به بخت
بدی که داشت لعنت میفرستاد.
با صدای زنگ از جا پریدم ،شایسته نگاهی به من و
سپس به آیفون کرد:

بذار بیاد تو حرف بزنیم ،تا وقتی من براش توضیحندادم هیچی نگو!
سری تکان دادم و شایسته در را باز کرد ،دور تر
ایستادم .جایی که مقابل چشم نباشم و خیلی زود ملیکا
از پله ها باال آمد و با دیدن شایسته گفت:
سالم شایسته جون خوبی؟ گفتی گیفت جدید پیداکردی بدو بدو اومدم!
شایسته رویش را بوسید و او را به داخل دعوت کرد.
کنج آشپزخانه کز کرده بودم ،صدای خوش و بش
کردنشان را می شنیدم و خون خونم را میخورد که
کمی بعد چه میشود .یعنی ملیکا چه رفتاری نشان
میداد ،یعنی میتوانست هضم کند که حسام یک اشتباه
بزرگ است یا نه؟!
شایسته صدایم کرد ،وقتی به سمتشان رفتم و چشم
ملیکا به من افتاد رنگش پرید .دورتر از آنها نشستم
و شایسته گفت:
ملیکا باید حرف بزنیم ،برای همین افرا رو دعوتکردم!
ملیکا با چشم های وق زده به من نگاه کرد ،سر به
زیر انداختم .آمده بودم تا کاخ امید و آرزوهایش را به

آتش بکشم .کیسه های خریدی که کنار پایش گذاشته
بود را نگاه کردم ،تمامشان بوی نوعروس خوش
خیالی را میداد که میخواست حرفهای آن روز مرا
نشنیده بگیرد.
به سختی سالمی کردم و شایسته گفت:
ملیکا...ملیکا بهت زده سمت شایسته چرخید:
اینجا چه خبره؟شایسته با لحنی که میخواست مالیم بماند جواب داد:
باید در مورد حسام حرف بزنیم!انگشتان ملیکا دور دسته مبل چفت شدند:
حرف؟ چه حرفی؟ در مورد حسام با دوستت چهحرفی داریم شایسته؟
به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم و گفتم:
ملیکا جان ،ببین.نفسم در سینه حبس شد ،ریه هایم یاری نمیکردند .به
سختی نفسم را بیرون دادم:

حـِــ...حسام اون قدیسی که فکر میکنی نیست.اون ...اون...
ملیکا که انگار جنی شده بود از جا پرید:
چی داری میگی؟شایسته بلند شد و دست ملیکا را گرفت ،او را روی
مبل نشاند و گفت:
هر دومون میدونیم اون روز توی کارگاه وقتی یهوسر از دفتر افرا در آوردیم چی شنیدیم .میدونیم
دیگه؟
ملیکا عجوالنه گفت:
دروغه ،دوستت داره دروغ میگه .اصال از کجاحسام رو میشناسه؟ برای چی اومده؟
شایسته دستش را روی شانه ملیکایی گذاشت که
میلرزید ،به سختی لب باز کردم:
 واسه چی باید دروغ بگم ملیکاجان ،من ...من دارماز آبروم میگذرم .منتی نیست ولی...
کی بهت گفته بیای بهتون بزنی؟ کی گفته؟ اینادروغه!
شایسته کمی عقب کشید:

دروغ نیست ملیکا ،وقتی گذشته رو میبینم میفهممدروغ نیست .اون روزا رو من یادمه ،افرا مثل مرغ
سرکنده شده بود .اصال دختری نبود که میشناختم.
االن که فهمیدم چی شده میفهمم چرا بهم ریخته بود!
نه ،باور نمیکنم!شایسته لبی تر کرد:
بهت ثابت کردیم چی؟ اگه یه کار کردیم از دهن خودحسام بشنوی چی؟
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ملیکا چنگ زد و ساک های خریدش را برداشت:
-من یه کلمه دیگه هم نمیخوام بشنوم!

شایسته تا به خودش بیاید ملیکا خودش را به در
رسانده بود ،در حالیکه حرفهایش را بی فکر روی
زبان جاری میکرد گفت:
تو معلومه طرف دوستت رو گرفتی ،تو به منحسودیت میشه .به اینکه حسام دوستم داره ولی
حامی همش ازت فرار میکنه حسودیت میشه .شایسته
فکرشو نمیکردم اینطور آدمی باشی.
شایسته که دلش نمیخواست تیرش به سنگ بخورد
گفت:
چطور باشم؟ ملیکا خودتو زدی به خریت؟ چرا سرترو کردی تو برف؟ میگیم حسام مشکل داره...
ملیکا با لحن بدی گفت:
اونی که مشکل داره رفیق توئه!صدای کوبیدن پاهایش روی پله ها را شنیدم و بعد
شایسته در را بست .از جا بلند شدم ،به سمت
لباسهایی رفتم که روی مبل انداخته بودم:
فکر میکنی میاد از شاهزاده سپید بر اسبش بهراحتی بگذره؟
خسته نگاهم کرد:

حاال تو کجا شال و کاله کردی؟نفسم را بیرون دادم:
بمونم چیکار کنم؟ اومدیم حرف بزنیم ولی ملیکانشنیده فرار کرد.
شایسته به سمتم آمد و گفت:
بشین یه فکری بکنیم ،اینطوری که نمیشه.شالم را روی سرم کشیدم:
کسی که خوابه راحت میشه بیدار کرد ولی کسی کهخودشو به خواب زده ،نه! ملیکا خودشو به خواب
زده شایسته ،من و تو و اصال خود حسام هم بگیم
توی گوشش نمیره .اصال نمیخواد گوش بده که بخواد
حالجی کنه ببینه کی راست میگه.
ولی نمیذارم اینطوری بمونه!خم شدم و کیفم را برداشتم ،شایسته در حالیکه روی
مبل نشسته بود سر بلند کرده نگاهم میکرد:
نذار ،ولی حس میکنم این باال پایین پریدن تو سودینداره!
-بازم میای؟

شایسته میام ولی اومدن منم یه حدی داره ،فکرمیکنی هربار که دهن باز میکنم در مورد اون روزا
حرف بزنم بهم خوش میگذره؟ فکر میکنی باید یه
کاسه تخمه بذارم جلوم و تخمه بشکنم و خاطره بگم؟
هربار که بهش فکر میکنم کابوس هام تکرار میشه.
من ...من هنوز خیلی ترس ها دارم که همه اونا لطف
حسامه و نمیتونم کاریشون کنم .وقتی مطمئن شدی
ملیکا میخواد به حرف کسی گوش بده خبرم کن!
منتظر نماندم شایسته حرفی بزند ،حتی دلم نمیخواست
مرا بدرقه کند .قلبم درد میکرد ،برای اینکه حرف
بزنم تمام گذشته را در ذهنم دوره کرده بودم و حاال
چیزی با انفجار فاصله نداشتم .هربار که اسم حسام
می آمد روانم متالشی میشد ،حتی میتوانستم صدای
از هم پاشیده شدن سلول های درون مغزم را بشنوم و
حاال که میخواستم بگویم مثل این بود که تیغ تیزی به
دست گرفته باشم و روی تمام حال و احوالم خط
بکشم.
از خانه شایسته بیرون زدم ،دلم میخواست تمام طول
مسیر را راه بروم .به خیابان و آدم هایش چشم بدوزم
و دعا کنم مسیرم طوالنی تر شود .به قدری راه بروم
که حسام به یک نقطه کوچک در ذهن آشفته ام تبدیل

شود ،به قدری قدم بزنم که یادم برود معراج چطور
حالم را بد کرد از اینکه باورش کرده بودم .فقط
میخواستم تنها باشم.
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به خانه که رسیدم لباسم را عوض کردم ،مقابل
تلویزیون ولو شدم و بی حوصله کنترل را به دست
گرفتم .جمله تکراری « این تلویزیون هیچ وقت
هیچی نداره» از ذهنم گذشت ،عالقه ای به دیدن
تلویزیون نداشتم فقط میخواستم سرم گرم شود .نیاز
داشتم از فکر ملیکا و بقیه بیرون بیایم و خودم را
درگیر هرچیزی غیر آنها کنم .روی شبکه خبر ثابت
شدم ،با اینکه صدای تلویزیون کم بود اما چشمم پی
زیرنویس های خبری میگشت .با صدای زنگ به

خودم آمدم ،از جا بلند شدم و با دیدن معراج در قاب
آیفون تصویری بی هیچ حرفی در را باز کردم.
در ورودی را هم باز گذاشتم و به هوای روشن کردن
کتری به آشپزخانه رفتم .طولی نکشید که هیبت
معراج در چهارچوب در ظاهر شد ،صورتش خسته به
نظر میرسید .زیر لب سالمی گفتم ،به قدری آهسته که
خودم هم به زور صدایم را شنیدم و بیشتر تکان
خوردن لبهایم شبیه سالم کردن بود .کتش را روی
مبل انداخت و در را بست ،با بسته شدن در پرسیدم:
چایی میخوری؟با لحنی که کالفه بودنش را به رخ میکشید گفت:
تا کی میخوای چشم از من بگیری؟ تا کی میخوایمن رو نادیده بگیری؟
جوابش را ندادم ،قوری را زیر شیر گرفتم ،با چند قدم
بزرگ خودش را به آشپزخانه رساند .دستش را روی
اهرم شیر فشار داد و با بسته شدن آب به صورتش
که فاصله اندکی با چشم هایم داشت خیره ماندم:
چی میخوای معراج؟صدایش اوج گرفت:

چی میخوام؟ افرا به نظرت چی باید بخوام؟ میفهمیتو زن منی؟ میفهمی؟ میدونی که محض خالی نبودن
عریضه اون دفتر به اون گندگی رو امضا نزدی؟
میفهمی اینا رو؟ چرا تویی که مال منی تو صورتم
نگاه نمیکنی؟ چرا افرا؟
قوری را با حرص کف سینک پرت کردم ،چرخیدم و
درست رخ به رخ معراج ایستادم:
نمیدونی چرا؟ یه طوری رفتار میکنی که انگار نهانگار چیزی نشده و ما خوش و خرم از محضر
اومدیم خونه .معراج من لعنتی بهت اعتماد کردم ،اگه
قرار بود تشت رسواییم رو از بوم بندازم همون
سیزده سال پیش مینداختم ،همون وقتی که این حرفها
شاید یه خریداری داشت .االن یه درد کهنه شده نخ
نما رو از ته صندوقچه بیرون کشیدی چی میخوای؟
میخوای بگی هی آدم ها ببینید این مرتیکه به زن من
دست درازی کرده؟ میخوای آبروی خودت رو بریزی؟
میخوای خودتو انگشت نمای خلق کنی؟
صورتش سرخ شد ،نگاهم پایین رفت و روی انگشت
هایش که مشت کرده بود ثابت ماند .دندانهایش را
روی هم سابید و گفت:

االن بحث غیرت منه؟ ِد من بی غیرت اگه مرد بودمباید میفهمیدم وقتی توی فروشگاه اونو دیدی رنگ و
روت عوض شد ،من بی غیرت باید همونجا خونش
رو میریختم و خیال خودمو راحت میکردم.
معراج من خفه شدم که تو کاری نکنی ،خفه شدم واسمی نیاوردم که دستت به خون کسی آلوده نشه و
تو میگی باید خونش رو میریختی؟ به همین راحتی؟
معراج من بهت بله ندادم که تاوان گذشته ام رو از تو
بگیرم!
با حرص لبه سینک کوبید ،نگاهش کردم .قدمی به
عقب برداشت ،دستی پشت گردنش کشید و گفت:
افرا میخوای من راحت از گناهش بگذرم!تمام وجودم لبریز از خشم شد:
بگذر ،ولش کن معراج .چرا دست از سر این گذشتهکوفتی بر نمیداری .مگه اون موقع توی زندگی من
بودی که بخوای ادعایی کنی؟ چرا ولم نمی کنید؟ چرا
شایسته شده دایه مهربون تر از مادر؟ چرا ملیکا
اینقدر خره که هرچی روضه بخونم توی گوشش
نمیره؟ چرا تو یقه گذشته منو گرفتی و کوبیدی به
دیوار و نمیخوای ولش کنی؟

اشکهایم جاری شد ،پشتم را به معراج کردم و قوری
لب پر شده را آب کشیدم .میخواستم اشک هایم را
نبیند و دیگر حرفی نزنیم .به سمت کتری رفتم و
معراج پشت سرم ایستاد:
افرا!خسته شده بودم از بس اسمم را صدا میکرد و بعد که
میخواستم جوابش را بدهم یادم می آمد که بدون خبر
از من چه کارهایی کرده است .صدای مادر آن دختر
در گوشم اکو میشد و بعد حس خشم در وجودم زبانه
میکشید و آتشی میشدم که از زیر خاکستر شکل
گرفته ام.
قوری را پر کردم و روی کتری گذاشتم ،وقتی
چرخیدم معراج نفس به نفس من ایستاده بود:
تا کی میخوای مجازاتم کنی؟با عصبانیت نگاهش کردم ،لحنش درمانده شده بود و
چشم هایش درون کاسه تکان میخوردند .پلکی زدم:
تا وقتی که بریم ،از این شهر بریم معراج .من ازتخواستم بریم یه جای دیگه از نو شروع کنیم.
عروسی و مراسم نمیخوام فقط میخوام شوهرم پشتم
باشه و بذاره بریم ،این زیاده؟

-میخوای اون کثافت هر غلطی میخواد بکنه؟
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میخوای اون کثافت هر غلطی میخواد بکنه؟دستم را مشت کردم ،تمام گذشته ای که میخواستم
فراموشش کنم این روزها بارها و بارها برایم تداعی
میشدند .لحظه ای مکث کردم و گفتم:
به من ربطی نداره ،مگه وقتی من زجر کشیدم کسیدست منو گرفت؟ کسی پرسید چته؟ کسی گفت اون
عوضیه؟
معراج سر تاسفی تکان داد و گفت:
-نمیدونم چی بگم!

بدون اینکه حرفی بزند چنگ زد و کتش را برداشت،
در را پشت سرش کوبید و رفت .با رفتنش به کانتر
تکیه زدم و چشم هایم پر از اشک شدند ،نمیخواستم
مانع باریدن چشم هایم شوم .دلم برای خودم و تمام
احساس و اعتمادم میسوخت و نمیتوانستم کاری کنم.
***
مقابل شایسته نشستم ،کیفم را روی پاهایم گذاشته
بودم و بی اراده پاهایم را تکان میدادم .شایسته اخم
ریزی کرد:
نکن دختر ،مگه استرس داری؟نمیدونم شایسته ،االن به چه هوایی باز ملیکا روکشوندی اینجا؟
هرچی .باید بهش بفهمونیم داره اشتباه میکنه.میخوای با سر بره توی بدبختی؟
شایسته ملیکا نمیخواد از خواب ناز شوهر کردنبیدار بشه ،باور کن.
دلم میخواست واکنشی ببینم ولی شایسته با دیدن
ملیکا از جایش بلند شد و برایش دستی تکان داد.
نگاهم را به منوی مقابلم دوختم و بعد صدای ملیکا را

شنیدم .با دیدنم خواست برود ولی شایسته دستش را
کشید ،سرم را بلند کردم و دیدم ملیکا با تمام نفرتی
که میتوانست در وجودش باشد به من خیره مانده
است .به سختی گفتم:
بشین ملیکا!توان نداشتم سالم کنم و همین دوکلمه را هم به زور
گفتم .با اخم های گره خورده نگاهم کرد و بعد رو به
شایسته گفت:
شایسته جون ،من چیکار کنم بیخیال این دوستتبشی؟ یه غلطی کردم یه لباس عروس سفارش دادم.
چرا دست از سر من برنمیدارین؟
شایسته دستش را دور مچ ملیکا پیچاند ،طوری که از
شدت درد صورت ملیکا در هم رفت و گفت:
تا نذاری حرف بزنیم همینه ملیکا ،باید حرف بزنیم.ملیکا بی حوصله جواب داد:
باشه تو گفتی منم شنیدم تموم شد رفت.شایسته دندانهایش را روی هم سابید:
تموم نشده ،تا نشینی عین آدم گوش ندی هیچی تمومنمیشه.

نگاهی به اطرافم انداختم و زیر لب گفتم:
شایسته آروم باش دارن نگاهمون میکنن.همین که انگشتش از دور مچ ملیکا دور شد ،ملیکا
قدمی به عقب برداشت و گفت:
دست از سرم بردار شایسته ،بذار قدر یه جاری برامبمونی و اگه میخوای بازم اراجیف به هم ببافی لطف
کن اصال عروسیم نیا!
بعد بی تفاوت به سمت در رفت ،قدم هایش تند بود
انگار میترسید شایسته دوباره او را بگیرد و
مجبورش کنید سر میز ما بنشیند .با رفتنش نفسم را
بیرون دادم ،جرعه ای از لیوان آب روی میز خوردم:
همینو میخواستی؟ دختره خواب نیست تو عشقحسام غرق شده و به بیهوشی رسیده .حاال تو هی
روضه بخون نجاتش بدم این دوست داره توی باتالق
بره تو چرا نشستی داری میزنی توی سر خودت؟
شایسته با ناراحتی نگاهم کرد:
من معرفش بودم ،این بدبخت بشه همه عمر بایدبزنم توی سرم.

معرف بودی وقتی خودت نمیدونستی حسام چهجونوریه ،حاال همه تالشت رو کردی بسه دیگه!
شایسته کالفه شده بود ،لیوان آبم را سر کشیدم و بلند
شدم:
میرم کارگاه .کاری نداری؟نه مواظب خودت باش!به سمت در خروجی رفتم و به محض رسیدن به
خیابان یک دربست گرفتم .با صدای زنگ گوشی
توجهم به صفحه اش جلب شد و با دیدن شماره
عاطفه لبخندی زدم ،حسی میگفت که معراج او را به
سراغم فرستاده است .تماسش را جواب دادم:
سالم عاطفه!سالم افراجون خوبی؟ چه خبرا؟به راننده آدرس دادم و گفتم:
سالمتی تو خوبی؟ منم به لطف خدا .کم پیدایی!اتفاقا میخواستم امشب بریم بیرون بعد مدتها دور همباشیم.
ابروهایم باال رفت ،معراج انقدر نگران بود که عاطفه
را اسیر من می کرد؟ بد هم نبود ،اگر عاطفه می آمد

میتوانستم برای مدت کوتاهی هم که شده فکرم را از
همه اتفاقات این چند روز دور کنم .لبخندی بزرگی
روی لبم نشست:
عالیه ،من دارم میرم کارگاه ،بیام دنبالت؟کمی مکث کرد و گفت:
نه ،من ماشین دارم برو کارگاه یه ساعت مونده بهآخر کارت تک بزن بیام دنبالت.
نگاهی به ساعت روی ماشین کردم و گفتم:
-باشه مشکلی نیست میبینمت.
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بعد از قطع کردن تماس حس بهتری داشتم ،سر و کله
زدن با شایسته و ملیکا را نمیخواستم فقط دلم

میخواست از همه چیز دور باشم و عاطفه بهترین
گزینه بود .کسی که در بدترین روزهایم او را کنار
خودم داشتم و کم کم به دوست خوبی تبدیل شد .سلما
هم به واسطه او پیش من استخدام شد و من از او
راضی بودم.
با رسیدن مقابل کارگاه پیاده شدم ،سر چرخاندم و با
ندیدن ماشین معراج؛ نفسی عمیق از سر راحتی
کشیدم و زنگ زدم .درون کارگاه زندگی به شکل
دیگری جریان داشت ،دوک نخ هایی که پر و خالی
میشدند و صدای چرخ ها که حسابی گوش را کر
میکرد .بوی خوب زندگی را میشد از الیه الیه پارچه
هایی که روی میز برش چیده بودند حس کرد و چقدر
دلم میخواست همیشه همه چیز همینطور بماند.
آسمان گرفته عصرکه از پشت پنجره خودش را نشانم
داد ،از جایم بلند شدم و منتظر زنگ عاطفه ماندم.
یک ساعت پیش طبق وعده مان ،خبر از اتمام
کارهایم داده بودم و این یک ساعت اخیر را برای
خودم توی اتاق راه می رفتم و فکر می کردم و نقشه
می چیدم برای آینده ای که حاال نامعلوم تر از همیشه
بود .تک زنگی روی موبایلم مرا به خود آورد .کیفم
را از روی میز قاپ زدم و خداحافظی تقریبا زیر لبی

تحویل آخرین نفرات کارگاه دادم و بیرون رفتم.
عاطفه را که دیدم ،دستی برایش تکان دادم و سوار
ماشینش شدم .در را که بستم گفت:
 تو چرا ماشین نمی خری؟ علیک سالم. سالم .تو چرا ماشین نمی خری؟اخمی الکی تحویلش دادم:
 انقدر سخت اومده بهت که اومدی دنبالم؟زیر لب «برو بابا»یی تحویلم داد و به راه افتاد .چند
ثانیه بیشتر نگذشت که تصمیم گرفتم جواب سوالش
را بدهم:
 فعال تمام سرمایه م ریخته توی جفت کارگاها .پولماشین خریدن ندارم.
لبخندی گرم زد و پیشنهادی محتاطانه داد:
 از همسر گرامی بگیر؟ساکت ماندم ،نه به خاطر پیشنهاد بی معنی و بی
موقعش؛ انگار تازه لفظ همسر توی صورتم خورده
باشد .من برای او یک شب همسر بودم ،من که نه،
او یک شب مایه آرامش من شد تا آرام بخوابم با این

که چند قدمی از من فاصله داشت .فردایش همه چیز
برایمان به هم ریخت.
 خیلی به هم ریخته س همه چی!سکوت کرد .تمام راه نه او حرف زد و نه من و وقتی
به کافی شاپ مورد نظرمان رسیدیم ،در همان سکوت
تا عطر خوش چای در مشاممان بپیچد ،این دیوار
شیشه ای بینمان شکسته نشد .تکه ای از کیک قرمز
رنگ کند و گفت:
 چقدر زمان سریع می گذره .توپ سال نوی قبلی روانگار همین دیروز در کردن.
این چندماه آخر من انقدر سخت و دیرگذشته بود که
مشتاق این عید بودم تا همه چیز را از نو شروع کنم.
زود گذشتن این بار برایم ارمغانی از امیدی برای
آینده بود .شاید پلک که می زدم ،دیگر اسمی از
حسام نبود و آنقدر گذشته بود تا من یادم برود دروغ
معراج را و هر چه در گذشته بر من رفته بود.
 چی تو فکرته افرا؟نگاهش که کردم ،چایش را نوشیده و به مبل تکیه
زده بود .از این کافه و محیط راحتش خوشم آمد .لژی
محفوظ و خانوادگی داشت برای حرف زدن و برای

شنیده نشدن .صاف نشستم و خودم را جمع و جور
کردم:
 آخر سالی و کارگاه و عیدی و گرونی و ...با دیدن چشم هایش ،مکثی کردم و ادامه دادم:
 معراج بهت زنگ زده همه چیزو گفته که اینجایی.به طرفم خم شد:
 آقای محتشم حق برادری داره به گردن من و میدونه روزایی که من و تو با هم گذروندیم ،دوستی ای
بینمون درست کرده که شاید بعدش یه دوری طوالنی
اتفاق افتاد اما باعث شد تو مثل یه غریبه با من
برخورد نکنی .من نمی دونم بینتون چی شده اما می
دونم هرچی باشه قابل حله!...
 هرچی؟ خیانت نیست چون می دونم آقای محتشم اهلشنیست .اینو نه فقط من ،که همه می دونن و تو بهتر
از من .خیانته؟
آهی کشیدم:
 نه دور از جونمون. -آدم کشته؟

نگاهش کردم و با تردید گفتم:
 دیوانه شدی؟ -پس دیگه چیه که اینطوری غمبرک زدی؟
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جوابش را ندادم .معراج مردی بود که اشتباهی کرده
بود و تا اشتباهش را قبول نمی کرد ،من نمی توانستم
برایش کاری بکنم .قبل از آن که بخواهد از معراج
دفاع کند بی مقدمه گفتم:
 اگر می خواستی به یه نفر ثابت کنی شوهرش اونآدمی که فکر می کنه نیست ...اگر اون زن نخواد که
قبول کنه ...چی کار می کنی؟

انگار که از سوال بی موقعم یکه خورده باشد ،برای
لحظه ای طوالنی فقط نگاهم کرد .من همه راه ها را
امتحان نکرده بودم اما بیشتر از این نمی دانستم چه
کنم .شایسته تالشش را کرده بود و این مشکل چیزی
نبود که بتوانم در شهر جار بزنم و کمک بخواهم.
 چرا می خوای بهش ثابت کنی؟حاال نوبت من بود که جا بخورم از سوالش .خودم هم
نمی دانستم .ملیکا خودش دنبال کمک نبود .می
خواست با سر به چاهی برود که قبل از او ،من و قبل
از من ،نازنین ،تجربه اش کرده بودیم؛ اما با تمام
توهین هایی که شنیدم ،دلم می خواست شاید می
توانستم به او کمک کنم؛ شاید می توانستم قبل از این
که خودش خیلی دیر پشیمان شود ،برایش قدمی
بردارم.
 داره اشتباه می کنه.آنقدر آرام گفتم که خودم هم صدایم را به زور شنیدم.
با تردید نگاهی به لیوان چایم انداختم که می دانستم
یخ کرده:
 بگم یکی دیگه بیاره؟دستم را گرفت و گفت:

 افرا همین کافی بود .فعال چیزی نمی خوام.نگاهش کردم که ادامه داد:
 بیا حرف بزنیم. حتی اگر به معراج و دردش ربطی نداشته باشه؟ من به خاطر آقای محتشم باهات بیرون نیومدم افراجان.
برایش چطور می گفتم که هم خودم و تمام سال هایم
را روی دایره نریزم و هم بتوانم عمق موضوع را،
عمق درد را به او بفهمانم .چقدر کلمات کم بودند
برای نشان دادن این همه رنج.
 یه دختربچه ست که داره اشتباه می کنه .سنینداره ،بین شونزده سال و بیست سال فرقی نیست که.
دلم براش می سوزه عاطفه .یه روز ...یه روز برای
یه دختربچه شونزده ساله کسی نبود مادری کنه،
راهنمایی کنه که اشتباه نکنه ،به خدا اگر بود شاید
اشتباه نمی کرد و حاال ...یه دختربچه بیست ساله
داره همون اشتباهو می کنه .داره به کسی اعتماد می
کنه که نباید...

چند لحظه ساکت ماند .شاید داشت حرف هایم را در
ذهنش حالجی می کرد یا شاید هم دنبال راه حلی می
گشت؛ راه حلی که من پیدایش نمی کردم .دوبار سعی
کرده بودیم تا ملیکا را به راه روشن بکشانیم و نشد.
تنها چیزی که هر چند دقیقه یک بار می آمد و ذهن
مرا به خودش مشغول می کرد به زبان آوردم:
 چندین سال پیش ،قبل از این که حتی من و معراجبا هم آشنا بشیم ،یکی به یکی از دوستام تجاوز کرد.
دوستم خودش رو کشت.
چهره اش همزمان پر از شگفتی و ترس و درد شده
بود .سعی کردم نگاهش نکنم .نمی توانستم به زبان
بیاورم که چه بالیی سر خودم آمده .به اندازه کافی
همه دردهای مرا فهمیده بودند .آب دهانم را قورت
دادم و گفتم:
 این دختره که دارم بهت می گم ...داره با همون آدمازدواج می کنه.
عاطفه دستش را روی صورتش گذاشت و نفس عمیق
و صدادارش را به بیرون هل داد .می دانستم چه
تصویری در ذهنش شکل گرفته .دست هایم را مشت
کردم و ادامه دادم:

 من باهاشون آشنا هستم نمی تونم ...سعی کردمبهش بفهمونم که داره اشتباه می کنه اما نشد ،اما...
این بار تمام جرئتم را جمع کردم تا بتوانم در
چشمانش زل بزنم و خواهشی کنم که می دانستم
نهایت نامردیست اما راه دیگری نداشتم .از چهره اش
فهمیدم که عاطفه هم قصدم را متوجه شد اما با دهانی
باز فقط گفت:
 از من چی می خوای؟ زنگ بزن به مادر دختره .باهاش حرف بزن .نشونهبده .نشون بده از کارگاهی که نازنین ،دوست من ،می
رفت و بهشون بگو .اون کارگاه مال داماد آیندشون
بود .نازنین خودش رو کشت اما اون لعنتی دست از
آزار بقیه برنداشت .بهشون بگو نشون داری .بگو از
دامادشون بپرسن .بگو ازش بپرسن وقتی به اسم
قرارداد نون و آبدار دخترای ساده مردم رو خر
میکرد تا به هر خواسته اون نه نگن چی میشده.
قلبم داشت در سینه ام محکم می کوبید از نقشه ای
که در ذهنم لحظه به لحظه شکل می گرفت .نقشه ای
که شروعش شاید پر از نقص بود اما اگر همانطور

که می خواستم پیش می رفت ،همه چیز درست می
شد؛ فقط باید به خودم اعتماد می کردم.
 افرا اینا نمیان سر یه تماس غریبه به دامادشونشک کنن.
 شک رو توی دلشون بنداز؛ فقط همین شک .بقیشبا من .تو نشونی بده تا همون نشونی رو بکوبن تو
صورت اون عوضی.
این بازی را من شروع نکرده بودم اما شاید می
توانستم تمامش کنم .ملیکا و نازنین و من و معلوم
نبود چند نفر دیگر نباید بیش از این قربانی می شدیم.
ملیکا کمک مرا نمی خواست ولی من نباید تسلیم می
شدم .من که می دانستم حقیقت چقدر دردناک است.
 افرا داری منو می ترسونی. فقط به معراج چیزی نگو .خودم بهش می گم.باشه؟
 افرا یه اتفاقی برات بیفته معراج همرو...وسط حرفش پریدم و دستش را گرفتم:
 هیچ اتفاقی نمیفته .بهم اعتماد کن .قول بده به هیچکس هیچ حرفی نمی زنی .عاطفه قول بده.

 -افرا...؟
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 عاطفه اگر یه فرصت تو زندگیت داشته باشی برایجبران یه اشتباه که به اندازه یه عمر طول کشیده،
ازش استفاده نمی کنی؟
جوابم را نداد اما چشم هایش به من می گفت با من
موافق است .همین برایم کافی بود .روی مبل تک
نفره راحت تر نشستم و سرم را به عقب تکیه دادم .تا
آخر این بازی چیزی نمانده بود.
عاطفه تماس گرفت و گفت زنگ زده و آتش به جان
خانه ملیکا انداخته .از حرف هایی که شنیده بود گفت
و از این که گوشی را قطع کرده بود .من فقط می
خواستم حرف به حسام برسد و بشنود که من می

خواستم خانه خرابش کنم .این شهر دیگر قرار نبود
جای زندگی برای او باشد.
تشنه بودم؛ انگار سال ها در شن زاری داغ قدم
برداشته باشم .دهانم خشک بود و هوایی که قرار بود
بهاری باشد ،برایم گرم تر از تابستان می نمود.
دیروز و امروز و هر چند روزی که الزم بود ،کارگاه
را برای خودم تعطیل کردم .برای این کار باید هر
چقدر نیاز بود ،در خانه می ماندم برای طعمه ای که
انداخته بودم و حاال داشتم سکته می کردم از برنامه
ای که ریخته بودم برای شکار شکارچی.
در خانه کوچکم که قرار بود موقتی باشد ،قدم می زدم
و به دیوار رو به رویم که می رسیدم ،برمی گشتم تا
به مانعی دیگر بخورم و این چرخه آنقدر ادامه داشت
که سرم داشت گیج می رفت .لحظه ای که ایستادم،
صدای زنگ چشم هایم را دوخت به آیفون سفید رنگ
روی دیوار و برای لحظه ای شک کردم به خودم و
به برنامه ای که روی همین شک ها ساخته بودم .اگر
خودش بود ،چندان هم زود نیامده بود .یک روز دیر
کرده بود و شاید هم یک روز به او دیرتر خبرها
رسیده بود.

با دستی لرزان و پایی لرزان تر ،خودم را به آیفون
رساندم و چشم هایم را بستم .این جا که کاری نمی
توانست بکند .یک صدای بلند همه همسایه ها را
خبردار می کرد .اینجا خانه امن من بود و هیچ کس
نمی توانست این امنیت را از من بگیرد.
 بله؟ درو وا کن.نیشخندی روی لب هایم نشست .طعمه ام را خیلی
خوب انداخته بودم در دهان این تمساح .طعمه ای بود
بزرگتر از دهانش که قرار بود روی سرش هوار
شود .دستم را تقریبا روی دکمه آیفون کوبیدم تا در
برایش باز شود .به سمت آشپزخانه دویدم و تا به
خودم بیایم ،مشتی روی در نشسته بود .خودم را به
در رساندم و گفتم:
 برای چی اومدی اینجا؟صدای خشمناکش را که انگار به زور کنترل می کرد
تا بیش از حد بلند نشود شنیدم:
 این در کوفتی رو باز کن .خودت می دونی برای چیاومدم.

آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 برو تا زنگ نزدم به پلیس.دوباره مشتش را روی در کوبید:
 باز کن تا درو نشکستم.یاد روزی افتادم که مشت هایم روی در اتاقش کوبیده
می شد .تا بگذارد که بروم اما در تله او مانده بودم.
حاال او بود که قرار بود در چاهی که من برایش کنده
بودم بیفتد .دستم روی قفل چرخید و در با فشاری که
او وارد کرده بود ،به دیوار کوبیده شد .ناخودآگاه
قدمی به عقب برداشتم و تا به خودم بیایم ،در با
صدای بلندی بسته شد و حسام رو به رویم ایستاده
بود با صورتی قرمز از خشم و چشم هایی که انگار
می خواست روحم را به آتش بکشد.
 هنوز هم همونقدر احمقی.نه احمق نبودم .او نمی فهمید .االن نمی فهمید که من
چه چیزهایی را قربانی کرده بودم تا به اینجا برسم.
هیچ وقت نمی فهمید.
 -چی می خوای حسام؟

عقب عقب رفتم ،آنقدر که به دیواری بخورم که دو
قدم تا آشپزخانه فاصله داشت .خانه کوچک اجاره ای
من حاال میزبان شیطان شده بود و من مأمور بودم که
با او ،هر چقدر که نیاز بود ،بجنگم .با من آمد و
همین که من به دیوار خوردم دستش را باال آورد که
بلند گفتم:
 -دستت به من بخوره همه رو می ریزم روی سرت.
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نیشخند زد اما حرکتش را کند نکرد .دست بزرگش که
روی دهانم نشست عمق فاجعه را انگار واقعا درک
کردم .درک کردم که آتشی که عاطفه از طرف من به
جان خانه ی ملیکا انداخت ،به خانه خودم سرایت
کرد .انگشتانم قفل شدند روی دستش و ناخن هایم را

فرو کردم در پوستش .آخی گفت اما خودش را از تک
و تا نینداخت و زیر گوشم گفت:
 چوب توی لونه زنبور می کنی و فکر نمی کنی کهمیاد و نیشت می زنه؟
چشم هایم قفل شد در نگاهش که حریصانه نگاهم می
کرد .دنبال مرگ من بود.
 فکر کردی به خاطر یه زنگ احمقانه منو ول میکنن و تو رو می چسبن؟
دستم را کوبیدم روی دستش اما کارساز نبود.
 خوشت میاد همون کاری که قبال باهات کردم رودوباره تکرار کنم؟ تن خودت می خاره آره؟ این ماجرا
رو ادامه بدی ،آرزو می کنی کاش بعد از این کاری
که می خوام االن باهات بکنم ،بعدش بمیری.
دستش آزادش که روی یقه ام نشست ،تمام خاطراتم
زنده شدند .تمام کابوس هایم جلوی چشمم دوباره
رقصیدند و وقتی صدای پاره شدن پارچه را شنیدم،
دیوانه شدم .انگشت هایم را بلند کردم و تا قدرت
داشتم در کاسه چشم های وق زده اش فرو کردم.
صدای نعره اش که بلند شد ،روی زمین افتادم.

هق هق کنان و نفس زنان از جایم بلند شدم و تا
خواستم قدم بعدی را بردارم انگشت هایش دور مچ
پایم حلقه شدند؛ تعادلم را از دست دادم و روی زمین
پرت شدم اما این بار ،نباید اجازه می دادم برنده شود.
فقط اگر می توانستم برگردم ...که خودش مرا
برگرداند و این بار قصد گردنم را کرد که پایم را بلند
کردم و کوبیدم تا نعره اش این بار بلندتر همه را
خبردار کند .به من و هر که مرا می شناخت ناسزا می
گفت.
دست بردم و آباژوری که به دستم رسید را برداشتم و
تا توان داشتم توی سرش کوبیدم .روی زمین که
افتاد ،متحیر ایستادم و بدن بی حرکتش را نگاه کردم.
مرده بود؟ اگر مرده بود چه؟ قرار نبود به اینجا
برسد .قرار بود ...سرم برگشت و به گوشی که روی
اپن آشپزخانه گذاشته بودم تا صدایمان را ضبط کند
نگاه کردم .موبایل را چنگ زدم و ضبط کردن را قطع
کردم تا با اولین شماره ای که به ذهنم رسید تماس
بگیرم .صدایش که کردم ،انگار از لحن حرف زدنم
ترسید:
 -افرا خوبی؟ چی شده؟

 بیا ...بیا اینجا .بیا من ...حسام... گوشیو قطع نکن .تا پنج دقیقه دیگه اونجام. مرده .معراج حسام مرده .کشتمش. خوبی؟ تو خوبی افرا؟ کاری کرد؟جیغ کشیدم:
 مرده! باشه باشه .فقط باهام حرف بزن .برو ببین نبضداره یا نه.
با شک جلو رفتم .تکان نمی خورد اما قبل از این که
به او برسم ،حرکت بدنش را دیدم و نفسی عمیق
کشیدم.
 افرا؟ چی شد؟ نفس می کشه. برو پیش یکی از همسایه هات تا من بیام .گوشیوقطع نکن.
در را پشت سرم کوبیدم و تا به خودم بیایم ،جلوی
زنی از همسایه ها ایستاده بودم با چشم هایی گشاد
شده و نفس زنان .اسمش را هم نمی دانستم ،هیچ از

او نمی دانستم و شاید هم او مرا نمی شناخت .فقط
مرا می دید که با موهایی پریشان و لباسی پاره شده
جلویش ایستاده بودم .گلویم می سوخت و صدای
معراج را از پشت تلفن می شنیدم که اسمم را صدا
می کرد.
 خوبی دختر جان؟و دنیا برایم سیاه شد.
****
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بوی تندی مشامم را پر کرد ،انگار سرم را که مدتها
زیر آب نگه داشته بودند به یکباره بیرون کشیدند و
ریه هایم پر شد از هوای تازه .به سختی چشم باز

کردم ،چند بار پلک زدم تا دیدم واضح شود .صدای
معراج گوشم را پر کرد و گرمای دستش روی دست
یخ زده ام نشست:
افرا!به سمتش چرخیدم ،مهربانی و نگرانی هایش را
دیدم .چشم هایش به من خیره مانده بود و ترس در
آنها هویدا بود .به سختی لب زدم:
خوبم!بوسه ای روی پیشانی ام زد:
مردم و زنده شدم تا چشم باز کنی .خدا رو شکر کهسالمی.
لبخند نصفه و نیمه ای زدم تا قلب معراج آرام بگیرد.
از جا بلند شد و تماسی گرفت ،نمیدانستم مخاطبش
کیست و فقط شنیدم که میگفت:
همون نذری که گفتم .انجام بده!دلم رفت برای نذری که برای سالمتی ام کرده بود.
همین که گوشی را داخل جیبش گذاشت عوض شد،
اخم هایش را در هم کشید:

من به تو چی بگم افرا؟ من با تو چیکار کنم؟ برایچی سرخود این کارا رو میکنی؟ چرا گذاشتی اون
عوضی بیاد توی خونه؟ هان؟ نمیگی من دیوونه
میشم اگه دستش به تو برسه؟ این چه کاریه؟ چرا به
من هیچی نمیگی؟ من چیم افرا؟ مترسک؟
نگاهش کردم ،خودم را کمی باال کشیدم و معراج که
عصبانیت او را به انفجار رسانده بود گفت:
چرا مشورت نمیکنی؟ چرا منو نادیده میگیری؟ بایدزن همسایه زنگ بزنه بگه زن من از حال رفته؟ باید
وقتی ترسیدی خبر بدی که اون بی شرف تو یه قدمی
تو بوده؟
ساکت بودم ،لبهایش تند تند تکان میخوردند و زبان
من به حلقم چسبیده بود .تمام خشمش بوی نگرانی
میداد و نمیتوانستم منکر شوم که اشتباه کرده ام.
نمیتوانستم بگویم که ریسک بزرگی به جان نخریده ام
و ای وای از آنچه او میترسید و شاید اتفاق می افتاد.
معراج با خشم نگاهم کرد:
جوابمو بده افرا!نفسم را بیرون دادم ،پرستاری آمد و معراج با دیدنش
سکوت کرد .بعد از چک کردن سرمم و چند سوال

کلیشه ای رفت .با رفتنش معراج کنارم نشست،
دوباره آرام شده بود .مرد من خشمش را بیرون
ریخت و حاال او مانده بود با نگرانی هایش .دستم را
بین دستهایش گرفت و نوازش کرد .با ضربه ای که
به آنژیوکت وارد شد زیر لب «آخ»ی گفتم و صدای
معراج مرا به بهشت رساند:
بمیرم برات!به چشم هایش خیره ماندم ،به اینکه میخواست برایم
بمیرد فکر کردم .به داغی دستهایش فکر کردم ،به
نگاه تب دار و نگرانش و به صورت رنگ پریده ای
که مقابلم نشسته بود .بریده بریده گفتم:
گـ ..گوشیم کو؟نگاهش جدی شد:
میخوای چیکار؟جوابی ندادم ،از جایش بلند شد و گوشی را از از
جیب کتش که آویزان کرده بود بیرون کشید .آن را به
دستم داد ،آب دهانم را قورت دادم .ته حلقم خشک
بود و به سرفه افتادم .معراج رفت و کمی بعد با یک
لیوان آب برگشت .لیوان را مقابل دهانم گرفت و دست
دیگرش پشت سرم نشست .سرم را عقب کشیدم و

لیوان را روی میز کنارم گذاشت .صدایی که ضبط
کرده بودم را برای ملیکا فرستادم و گوشی را کناری
گذاشتم.
معراج نگاهم کرد:
چیکار کردی؟هیچی ،یکی رو از خواب بیدار کردم.گنگ به من خیره شد ،نمیخواستم توضیح بدهم،
نمیخواستم هیچ حرف اضافه ای بزنم و میدانستم تمام
تالشم را برای دور کردن حسام از ملیکا انجام داده
ام .نفسی از سر آسودگی کشیدم و معراج پرسید:
چیزی میخوای؟به آرامی جواب دادم:
فقط بشین پیشم.کنارم روی تخت نشست ،دستم را گرفت و گفت:
میدونی اگه چیزیت بشه من میمیرم؟من هم میمردم ،اگر معراج طوری میشد نابود میشدم،
اگر دستش به خون بی ارزش حسام آلوده میشد در
دم جان میدادم و اگر نبود من دیگر افرا نبودم .معراج
مرا به خودش معتاد کرده بود ،به بودنش به حمایتش

به اینکه آمد تا بماند و وقتی او را به بدترین شکل
راندم باز هم ماند و برای ماندنش جنگید.
با تقه ای که به در خورد معراج کمی عقب تر رفت.
شایسته از الی در نیمه باز سرک کشید و گفت:
-سالم اجازه هست؟
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معراج از روی تخت بلند شد و شایسته وارد اتاق شد.
نگاهی به من انداخت و سپس رو به معراج گفت:
ببخشید مزاحم شدم.معراج لبخندی زد و گفت:
برم یه چیزی بگیرم ،چایی میخورین یا نسکافه؟شایسته سری تکان داد و گفت:

هرچی دیرتر حاضر میشه.لبخندی زد و ادامه داد:
یه کم باید با افرا اختالط کنم.معراج نگاهم کرد ،به آرامی پلکی زدم و کتش را
برداشت .با رفتن معراج شایسته صندلی همراه را
جلوتر کشید و کنار تختم نشست:
این دیگه چه غلطی بود هان؟ نمیدونی وقتی جوابتلفن ندادی و زنگ زدم به شوهرت و گفت اینجایی
چه حالی شدم؟
نگاهش کردم ،صورتش سرخ شده بود .نفسم را
بیرون دادم:
باید یه طوری حلش میکردم.اخمی کرد:
به قیمت جونت؟ نمیگی با خودت یه بالیی سرتبیاره؟ نمیگی اینا رو؟ فقط میشینی برای من نقشه
میکشی و بعد بدو بدو انجام میدی؟ اون کی بود
فرستادی زنگ بزنه به مامان ملیکا؟ قشنگ آتیش به
پا کردیا.
نگاهش کردم:

ملیکا...وسط حرفم پرید:
ملیکا روش نمیشه توی روی تو نگاه کنه.چرا؟تابی به سر و گردنش داد و کیفش را روی پایش
کوبید:
از بس خر بوده و تو بهش لطف کردی .اصال وقتیاون دختره زنگ زد و مامان بابای ملیکا حسام رو
بازخواست کردن باید می دیدی .یه طوری زرد کرده
بود که بیا ببین .دروغ چرا رفتم به حامی گفتم
برادرش چه بیشعوریه .هیشکی باورش نمیشه این
مرتیکه چی باشه .ملیکا هم همه کادوها و لوازم
حسام رو انداخت جلوی مامان بابای حسام و گفت
شرتون کم.
ساکت شدم ،به صدای ضبط شده ای فکر کردم که
برای ملیکا فرستاده بودم .حتم داشتم حالش بدتر از
چیزی است که بتوانم تصور کنم ولی همین که
میتوانست بقیه عمرش را آنطور که باید بگذراند
باعث میشد دلم آرام بگیرد .شایسته نگاهی به حال و
روزم کرد:

بمیرم برات ،حسام رو دیدی خیلی اذیت شدی نه؟نگاهم را از او گرفتم:
به نتیجه اش می ارزید ولی.ملیکا میخواد بیاد ازت عذرخواهی کنه ،حتی وقتیشوهرت گفت چی شده و بهش گفتم طفلک نشست زد
توی سرش که چقدر خر بوده .بهش گفتم هر وقت
مساعد بودی اجازه میدی بیاد .آروم نمیگرفت ولی
روش هم نمیشه توی روی تو نگاه کنه.
-درکش میکنم.
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هردویمان سکوت کردیم ،به کارهایم فکر کردم به
اینکه چطور توانستم بعد از مدتها با ترسم برای

روبرو شدن با حسام مبارزه کنم .وقتی تک و تنها
بودم و به سراغم آمد .دست شایسته را گرفتم:
میدونم خریت کردم ،میدونم اشتباه محض بود ولیاگه پا روی ترس هام نمیذاشتم دیگه نمیتونستم
درستش کنم .دیگه نمیشد بگم من از مشکالتم گذر
کردم .همیشه میترسیدم با حسام تک و تنها روبرو
بشم اصال وقتی توی فروشگاه با ملیکا دیدمش تموم
اون روزا جلوی چشمم جون گرفت شایسته .حماقت
بود ولی  ...ولی باید یکی این کارها رو سیزده سال
پیش برای من میکرد .یه جایی باید تموم میشد ،یه
جایی باید جلوی حسام گرفته میشد.
شایسته سری تکان داد ،با سالم گفتن معراج نگاه
هردویمان سمت در دوخته شد .معراج سینی حاوی
لیوانهای نسکافه را روی میز گذاشت و گفت:
تا جایی که میتونستم معطل کردم.شایسته تشکری کرد ،معراج ادامه داد:
نمیدونستم چی دوست دارین هرچی به فکرم رسیدگرفتم.
-دستتون درد نکنه ،افتادین تو زحمت.

به معراج نگاه کردم ،در کمال ادب از شایسته پذیرایی
کرد .با اینکه مطمئن نبود میتوانم نسکافه بخورم یا
نه تعارف کرد و گفتم:
مرسی میل ندارم.کمی دور تر نشست ،نگاهم کرد و چشم هایم میخ
چشم هایش شد .یک روزی برای فرار از آدم هایی که
میشناختم به حسام پناه بردم ،یک روزی نیاز داشتم
یکی دستم را بگیرد و بگوید حسام سرابی بیش
نیست .مردی نیست که بتوانم به او اعتماد کنم و
میخواهد تمام زندگیم را در گرداب غرق کند .اما
سیزده سال پیش کسی نبود ،حتی وقتی شکستم هم
کسی ندید .هیچ کس دستش را دراز نکرد تا ویرانه
های مرا جمع کند.
یاد گرفتم سرپا شوم ،از نو شروع کنم و برای مدت
طوالنی در قلبم را به روی همه بستم .بستم تا این
قلب دیگر خام نشود ،اما معراج یک معجزه بود.
وقتی آمد که فکرش را نمیکردم ،آمد و ماند و تالش
کرد ابدی شود .لبخندی زدم ،من حسام را برای
همیشه ویران کردم .آبرویش را بردم و او را رسوا
کردم تا دیگر نتواند دخترهای کم سن و سال را بازی

نفس کثیفش بکند .جنگیدم تا قربانی هایش به آخر
برسند ،جنگیدم تا بگویم قربانی بس است!
حماقت کردم ،تنهایی به جنگش رفتم اما ارزشش را
داشت .ملیکا خیلی زود خوب میشد ،به قدری جوان
بود که بتواند از نو شروع کند و احساسات زیبایش
را خرج مردی کند که لیاقت دارد .مردی که جز او
زنی را نمیخواهد و زن برایش یک کاال نیست ،زن
برایش یک عروسک درون تخت نیست و ارزش
دارد؛ مثل معراج .معراجی که با آمدن اسمش تمام
مردانگی عالم برایم نمود پیدا میکرد.
***
معراج در را باز کرد و عقب کشید .به آرامی وارد
خانه شدم ،با دیدن تمیزی اش لبخندی زدم و به سمت
معراج چرخیدم:
دستت درد نکنه!در را پشت سرش بست:
یه کم آشفته بود دادم مرتبش کردن .بیا بشین سرپانمون .می خوام یه خبری بدم بهت.
دستم را گرفت و روی مبل نشاند ،دستش را کشیدم:

تو هم بشین!چایی نمیخوای؟نگاهش کردم ،لبخندی زد و نشست:
انگار نمیخوای. خبر چیه معراج؟کمی مکث کرد و بعد تصمیمش را گرفت:
 حسام تصادف کرده.مات ماندم .تصادف کرده بود؟ یعنی ...یعنی؟ بعد از
آن روز دیگر ندیده بودمش .حتی با این که منتظر
شکایتش هم مانده بودم خبری نشد .هیچ خبری از او
نبود جز تمام شدن دوران نامزدی اش با ملیکا و
نیست شد و حاال ...حاال معراج می گفت تصادف
کرده؟ دستی به صورتم کشیدم .نمی دانستم چه باید
بگویم که معراج ادامه داد:
 پدر نازنین ...همون دختری که خودشو کشت؛ پشتفرمون بوده.
ذهنم خالی شد .پدر نازنین؟ نازنین زندگی اش را
باخت و پدرش سال هایی را که دخترش را می

توانست داشته باشد ،باالخره تالفی کرد؛ اما به چه
قیمت؟
خوبی افرا؟بوسه ای روی موهایم زد:
 بهش فکر نکن.بوسه دومش عمیق و کشدار شد .انگار عطر موهایم
را به مشام کشید .سر انگشتانش روی بازویم به
رقص در آمدند:
 می ترسم از اینکه یه روزی من باشم و تو نباشیافرا .قول بده که همیشه هستی!
جایی از دلم عزادار نازنین شد ،دختری که هرگز
ندیده بودم .دختری که می توانست من باشد .جایی از
دلم ،برای پدر نازنین سوخت و خاکستر شد .شاید اگر
پدر من هم می دانست ،شاید اگر آن روز ،من دهان
باز می کردم او هم دیواری می شد پشت من و همه
چیز را برایم از نو می ساخت .این دردها را همان جا،
گوشه ی دلم گذاشتم و چرخیدم ،در حالیکه در حصار
دست های معراج بودم به صورتش نگاه کردم:

 همیشه هستم ،یه جا خوندم نوشته بود با هم تاهمیشه.
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چشم هایش خندید ،لبهایش انحنا پیدا کرد و نگاهم
روی صورتش ثابت ماند .خودم را باالتر کشیدم و در
حالیکه نمیتوانستم نگاهم را از معراج بگیرم جلوتر
رفتم .گر گرفتن گونه هایم را فهمیدم ،یخ زدن
دستهایم را و همینطور کشش بی حد و حسابی که به
معراج داشتم .دستش باال آمد و پشت گردنم نشست،
به او نزدیک تر شدم و برای لحظه ای لب هایمان
روی هم چفت شدند .بوسه ای کوتاه که باعث شد
عقب بکشد ،با نگاه تبدارش به من خیره ماند ،ترس
را در صورتش دیدم و همینطور نگرانی اش از آنچه

میترسید در من اتفاق بیفتد .خودم را جلوتر کشیدم و
اینبار با یک بوسه طوالنی جواب تمام ترس هایش را
دادم.
***
گالب را از کیسه بیرون کشیدم ،کنار مزار مامان و
بابا نشستم و به سختی در شیشه گالب را باز کردم.
بطری را روی مزارشان خالی کردم و با دستهای یخ
زده مشغول گرفتن خاک شدم .بطری دیگری باز کردم
و ریختم و به قدری اینکار را ادامه دادم که خیالم از
تمیزی مزارشان راحت شد .دسته گل کنارم را
برداشتم و مشغول پرپر کردن گلهایش شدم .درون
سرم پر از حرفهایی بود که زبانم یاری نمیکرد
بگویم.
از معراج خواسته بودم تک و تنها به مزار بروم و با
والدینم خلوت کنم .قدر بیست و نه سال حرف برای
گفتن داشتم .قدر تمام این سالها گالیه داشتم و
شکایت هایی که جز خودشان نباید به احدی میگفتم.
مشتی از گل های پرپر شده را روی مزارشان ریختم:
نمیدونم آخرین بار کی اومدم اینجا ،اصال نمیدونمآخرین بار کی باهاتون حرف زدم .هیچ وقت شما رو

نداشتم ،با اینکه ماهان برادرمه ولی همیشه
میخواستم مامان بابای ماهان رو داشته باشم .کسایی
که همه دغدغه اونا ماهان بود .االنم اومدم بگم که
نیستین تا ببینین اونی شدم که میخواستم ،همونی که
برای رسیدن بهش تالش کردم .می خوام سعی میکنم
شما رو ببخشم ،میخوام به زندگیم ،به احساساتم یه
شانس دیگه بدم.
از جا بلند شدم و تمام گل های درون دستم را روی
مزارشان ریختم ،اشکی که گوشه چشمم جا خوش
کرده بود را با پشت دست گرفتم و به سمت معراجی
رفتم که در ماشین نشسته بود و انتظارم را میکشید.
در صندلی جلو را باز کردم و کنارش جا گیر شدم،
نگاهم کرد ،بطری آبی به دستم داد:
 بریم؟به آرامی پلکی زدم:
 بریم!از قبرستان که خارج شدیم؛ تمام بار سنگینی که
فضایش به قلبم وارد میکرد از بین رفت .نفس عمیقی
کشیدم و دستم را روی دست معراج گذاشتم .برای
لحظه ای نگاهم کرد ،چشم هایش برقی زدند .سرم را

به پشتی صندلی تکیه دادم و به حرفهایم فکر کردم.
به قصه هایی که قدر سیزده سال طوالنی بود.
نفهمیدم چقدر طول کشید که صدای معراج مرا به
خودم آورد:
افراجان رسیدیم.نگاهی به ساختمان کردم ،حال عجیبی داشتم .از
ماشین پیاده شدم و چشمم روی سر در ساختمان
خیره ماند « ...دارای دکترای مشاوره از سازمان
نظام روانشناسی»
تمام شد به حول و قوه الهی
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