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دوست داشتن جنگ است،
اگر دو تن یکدیگر را در ٓاغوش کشند،
جهان دگرگون میشود،
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هوسها گوشت میگیرند،
اندیشهها گوشت میگیرند،
جهان واقعی و محسوس میشود،
شراب باز شراب میشود،
نان بویش را بازمییابدٓ ،اب ٓاب است،

دوست داشتن عریان کردن فرد است از تمام اسمها.

دستامو مشت کردم و محکم به صندلی جلوم کوبوندم  ،زنی که روی اون صندلی نشسته بود با چهره
ی عبوس و خشمگین برگشت و تو صورتم نگاهی انداخت.
توجهی بهش نکردم ،سرمو بسمت شیشه اتوبوس چرخوندم ،پاهامو تکون میدادم تا یکم از خشمم
کمتر شه.
میدونستم اگه همینجور ی برم خونه حتما عمو رو میکشتم ،دیگه واقعا داشت صبرمو لبریز میکرد.
بعد چند مین اتوبوس درست چند متر اونور تر از مقصدم ایستاد  .بعد از حساب کردن کرایه از
اتوبوس خارج شدم .
با قدمای بلند خودمو به خونه رسوندم ،باید قبل از افتادن هر اتفاق مزخرفی جلوش رو میگرفتم.
کلید رو چرخوندم و به محض وارد شدن به حیاط کوچیک خونه با صدای وحشتناکی داد زدم
حاج جمشیدبا عصبانیت وارد خونه شدم ،همون صحنه تکرار ی؛ زانو زدن مامان و کز کردن  ،عمو و اون ژست
مسخره پر غرورش.
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عمو با دیدن من اخم ریز ی کرد و گفت
علیک سالم ،چخبره صداتو انداختی تو گلوتچشامو از حرص باز و بسته کردم تا چیزایی که الیقشه بارش نکنم.
مامان قبل از من با صدای لرزونی گفت
سها دخترم اومدی؟ ناهارتو گذاشتم رو گاز وردار بخور فداتشمتوجه ای بمامان نکردم ،میدونستم این حرفش برای کنترل کردن اعصاب من بود ،هه جالب بود!
هنوزم منو بچه فرض میکرد  .فکر میکرد من همون سهای ده ساله ام که با یه خوراکی ذوق زده شم و
چشم از عمو و تحمیل هاش بعد از مرگ بابا ببندم.
لبخندی که از هزار تا فوش بدتر بود نثار عمو جمشید کردم و با صدای رسا گفتم
علیک سالم عموی مهربونم ،چطور ی پشت و پناه زندگیم؟ اقای به ظاهر حاجی و محترررمعمو خوب میفهمید حرفام بوی تمسخر میداد ،مامان از جاش بلند شد و سراسیمه سمتم اومد.
چنگی به مانتوم زد و گفت
بیا برو ناهارتو بخوردست مامانو گرفتم و اروم پسش زدم ،بدون اینکه کفشامو دربیارم وارد خونه شدم.
درست رو به روش وایستاده بودم ،مردی با چشمای قهوه ای تمام زندگیمو ذره ذره نابود کرده بود،
هروقت چشاشو میدیدم به این پی میبردم که از رنگ قهوه ای متنفرم.
از الی دندونام غریدم
فکر نکن نمیدونم برای چی اومدی و هدفت چیه؛خوب میدونم تو ذهنت چی میگذرهعمو دستی رو لبش کشید و گفت
باز تینا آمار اومدن منو داد بتو؟4
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این مهم نیست که کی امار داده ،مهم اینه که تو برای بار هزارم دار ی مسئله مسخره خواستگاریو توخونه ما مطرح میکنی
پوزخندی زد و گفت
چه خوب حدس زدی برای چی اومدم االنم حدس میزنم تا دو دقیقه دیگه میکشت پس بزار برومامان که تو اون لحظه نظاره گر دعوای ما بود با مشت اروم به بازوم کوبید و گفت
دختر چه طرز حرف زدن با عموته؟ زود باش ازش عذرخواهی کنیه تای ابرومو انداختم باال و نگاهی به عمو که داشت با پوزخند نگاهم میکرد انداختم.
هه البد توقع داشت مثل یه دختر بچه کوچولو ازش عذرخواهی کنم.
بد نبود یکم به برجکش میخورد  ،بلکه شاید اون زبون تلخشو تو حلقش نگه میداشت.
خطاب به مامان گفتم
تو به این جونور میگی عمو؟ خواهش میکنم نگو که این بشرو برادرشوهر خطاب میکنی!عمو اخماشو برد توهم و داد زد
درست حرف بزن نفلهدست انداختم یقشو گرفتم ،جوریکه مامان جیغ بلند واالیی کشید
ببین مردتیکه ،من کار ی ندارم کی هستی و نقشت تو زندگی منو مامانم چیه فقط اینو بدون یباردیگه بیای خونه ما و حرف ازدواج مامانو با اون پیر خرفت وسط بکشی به خداوندی خدا بیخیال
همه چیز میشم و اون رگ گردن کثیفتو میبرم
محکم به عقب هولش دادم ،عمو خنده ی وحشتناکی بهم زد و یقه ی لباسشو صاف کرد.
رو به مامان با خشم گفت
5

پریزده های شهر
این دخترت خیلی زبونش درازه ،ولی خب من بزرگترم و اینبارم میبخشم ولی اگه تکرار شه...وسط حرفش یه قدم رفتم جلو و دوباره یقشو گرفتم ،مامان هی گریه میکرد و زجه میزد که ولش کنم.
بازم تکرار شد ،حاال میخوای چه غلطی کنی هان؟مامان دستمو به زور از یقه ی عمو جدا کرد و با گریه گفت
ول کن سها خواهش میکنمداد زدم
چی چی رو ول کن؟ داره بزور شوهرت میده میفهمی؟ اونم به کسی که خودت چند بار گفتی ازشمتنفر ی
مامان محکم تو صورتش کوبید و گفت
من غلط کردم گفتم ،من بیجا کردم گفتم تورو خدا تمومش کنپوزخند صدا دار ی زدمو گفتم
مثل اینکه توهم بدت نمیاد!مامان یکم از حرفم جا خورد ،خوب میدونستم پیش عمو این حرف میزد وگرنه میتونستم نفرت رو از
تو چشاش بخونم.
نه برای چی بدم بیاد؟ باالخره باید یه پدرم باالی سر تو باشهزوم شدم تو صورتش و گفتم
این حرفو از ته قلب میزنی دیگه درسته؟مامان اب دهنشو قورت داد و با ترس خیره شد بهم.
نگاهمو ازش گرفتم و رو به عمو گفتم
اون مردک بدرد مامان من نمیخوره بیخیال شو6
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مامانت باید شوهر کنه ،کل در و همسایه هرروز تیکه میندازن که زن داداشت تو خونه تنها موندهیوقت ازتون حرف در میاد بدبخت
شما خیلی نگران مامانی این خونه رو بزن به نامش و برو پی زندگیت ،مگه عموم نیستی؟ مگه بابامداداشت نبود؟ از پول این خونه ات بگذر و برو رد کارت خسته امون کردی از بس بخاطر یه خونه
هرکار ی که خواستی کردیم
داد زد
-خفه شو ،امشب میگم می

ان خواستگار ی ببینم میخوای چه غلطی کنی جوجه
داد زدم
اون مرد ادم درستی نیست میفهمی؟هرچی باشه از سر شما زیادیم هستدستامو مشت کردم و جلوی خودمو گرفتم تا فرود نیارم تو صورتش.
از کجا میدونید؟خودم باهاش برو بیا دارم ،یارو رنگ لباسش با رنگ ماشینش سته  ،شرکتی داره بیا و ببین زنشم کهطالق داده بچه هاشم خارجن
میدونستم اون پیرمرد یعنی اقای بهرام سبحانی که بهتره فعال سبحانی صداش کنیم چه ادم کثیفیه،
یه مرد بقول عمو فوق پولدار و البته بیشعور تر از عمو جمشید .یکی دوبار قبل از مرگ بابا همراه عمو
خونمون اومده بود و همون اولم از برخورد و نگاهش خوشم نیومد
زل زدم بهش و گفتم
این وسط چی گیر تو میاد؟7

پریزده های شهر
سرشو خاروند و با من من گفت
کی من؟ هیچی بابا ....چرا باید چیز ی گیرم بیاد؟با تمسخر با دست بهش اشاره کردمو خطاب بمامان گفتم
بفرما ،از اولم گفتم این قضیه بو دارهبی توجه بحرفم بحثو پیچوند و با کالفگی گفت
با من بحث نکن دختر ،امشب میان خواستگار ی اماده باشینبعدم بی توجه به نگاه عصبیه من و چشمای گریون مامان تعنه ای به هردومون زد و از خونه خارج
شد.
نه  ،نباید میزاشتم ،هرکار ی که الزم بود میکردم تا اون مرد احمق بابای من نشه ،اصال من بدرک
مامانم گناه داشت بیفته دست اون.
سریع پا تند کردم و خودمو به عموم که داشت کفشاشو میپوشید رسوندم.
با لحن تندی گفتم
اگه بیان اینجا قلم پاشونو خورد میکنم ابروتونو میبرمسرشو اورد باال و دستاشو روی سینه ام گذاشت و محکم هولم داد
بروبابا سیرابی ادم شده واسه منروشو برگردوند تا بره اما یهو برگشت سمتم و تهدید وار گفت
بخدا سها اگه ببینم لج کردی و از گل نازک تر به بهرام گفتی اونوقت خونمو ازتون پس میگیرم وپرتتون میکنم بیرون  ،فکر کنم کوچه خیابون مکان خوبی برای زندگی باشه
با دستای مشت شده نگاهش کردم و قبل اینکه جوابشو بدم از خونه خارج شد
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سرمو بین دستام گرفتم و با عصبانیت جیغ بلندی کشیدم.
مامان سراسیمه سمتم اومد و با گریه گفت
اروم باش عزیزم ولش کن ،بخاطر من خودتو ناراحت نکنتمام دق و دلیمو سرش خالی کردم و داد زدم
یعنی چی ؟ ها تو بگو یعنی چی؟ بخدا خسته شدم از بس بهمون زور گفته ،از بس نظراتشو بهمتحمیل کرده .من حتی بخاطر اون احمق نتونستم دانشگاه مورد عالقم درس بخونم میفهمی؟
مامان دستی به سرم کشید و گفت
اشکال نداره دخترم خدا بزرگه ،ماهم که نمیتونیم چیز ی بگیم اگه یچیز بگیم خونه رو ازمون میگیرهبا تمام توان داد زدم
بدررک میریم یجا دیگهکجا بریم اخه؟چشمامو بستم ،حق با اون بود ما جایی رو نداشتیم بریم  .فقط همین یه خونه شصت متر ی بود که
بعد مرگ بابام عموم ادعای مالکیت کرد ،با سند جعلی یا واقعی تونست اینجارو از دستمون بگیره
ولی بعدش با کلی منت گذاشت توش بشینیم .ولی هرروز میومد اینجا و کلی هارت و پورت میکرد.
حتی نوع غذامونم باید ازش میپرسیدم ،چند روزم گیر داده بود سبحانی اومده خواستگار ی مامان و
ما باید جواب مثبت بدیم ،واقعا نمیدونستم چرا انقدر اصرار به این وصلت داشت بقول مامان شایدم
میخواست مارو هرجور شده از خونش بندازه بیرون .ولی هرکار ی کنه من نمیزارم مامان با اون
مردتیکه عروسی کنه ،اون لیاقت مامان مظلوم منو نداشت.
مامان دستمو گرفت و منو بسمت اتاقم کشوند.
برو لباساتو عوض کن برات قیمه گذاشتم همونی که دوست دار ی ،بیا بخور ضعف نکنی قربونت برمنیش دار گفتم
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قیمه؟ هه از عمو اجازه گرفتی بابتش؟ یوقت خدایی نکرده شاید قیمه دوست نداشته باشنبی توجه به نگاه غمگین مامان وارد اتاقم شدم ،خودمم از اینکه رنجونده بودمش ناراحت شدم ولی
چیکار میکردم؟ از سکوتش و مظلومیتش در برابر خواسته های عمو متنفر بودم.
کالفه لباسای کارمو از تنم کشیدم بیرون.
تو یه شرکت بزرگ غذاساز ی تو بخش تولید کار میکردم و خداروشکر میتونستم خرج پوشاک و
غدامونو تامین کنم.
یه تیشرت سفید با شلوارک مشکی پام زدم و از اتاق زدم بیرون.
با دیدن سفره ای که وسط خونه پهن شده بود ناخوداگاه لبخندی زدم ،الهی فداش شم ،مثال باهام
قهر کرده بود و سرسفره نیومده بود.
با اینکه فکرم درگیر بود لبخند گله گشادی زدم و رفتم اشپزخونه  .جز اونجا کجا میتونست باشه؟
پشتشو بمن کرده بود و مشغول شستن چند تا دونه ظرف بود.
یواش یواش بسمتش قدم برداشتم و تویه حرکت ناگهانی از پشت بغلش کردم ،جوریکه هین بلندی
کشید و بشقاب از دستش افتاد تو سینک.
با دیدن من اروم روی سرم کوبید و گفت
خدا بگم چیکارت نکنه ترسیدمگونشو اروم بوسیدم و گفتم
خب منم اونجور کردم که بترسی دیگهبا دستای کفی اش روی نوک دماغم ضربه زد و گفت
ناهارتو خوردی؟-بنظرت تنها میتونم چیز ی بخورم؟
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اروم خندید و گفت
االن میامیه بوس گنده دیگه رو گونش کاشتم و ازش فاصله گرفتم .
خیلی دوسش داشتم ،اون تنها حامی و پشتوانه زندگی من بود اگه تو دست یه ادم ظالمی مثل
سبحانی بیفته قطعا زنده نمیمونم.
سبحانی رفیق شفیق عمو بود ،توسط عمو با بابا اشنا شده بود و چندبارم خونمون اومده بود.یادمه
بابام خیلی ازش بد تعریف میکرد از اینکه هزارتا خونه داشت و هرروز با انواع اقسام زنا اونجا میرفت
ازش متنفر بود.
حتی چندبارم به گوشم خورد قمار بازه  ،جوریکه بابام دیگه راضی نشد رابطشو باهاش ادامه بده و
باهاش قطع رابطه کرد.
اخه من مامان دسته گلمو بدم دست این؟

اسم پدر رو بزارم رو شخصی همچین اون؟ عمرا اگه اجازه بدم
بعد از صرف ناهار همراه مامان برای استراحت کردن وارد اتاقم شدم.
روی تخت دراز کشیدم  ،خیلی نیاز به خواب داشتم کار کردن تو اون شرکت کوفتی بدجور خستم
میکرد.
ساعدمو روی پیشونیم گذاشتم ،هنوز چشمام گرم نشده بود که گوشیم زنگ خورد.
کالفه گوشیو دستم گرفتم و با دیدن اسم تینا کفر ی شدم
ها؟اوخی هاپو کوچولوم خوبی؟زهرمار ،تو یعنی نمیدونی من االن از سرکار میام و خستم؟11
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خوبه خوبه  ،بگو ببینم چیشدچی چیشد؟اه عموتو میگم دیگههیچی؛ به لطف خبر چینی ها و دوربین کار گذاشتن شما تو خونه ما سر فرصت رسیدم  ،اگرچهتهدیدا و فوشام فایده نداشت
بلله؟ دوربین مخفی؟ بده هروقت ماشین عموتو جلو درتون میبینم خبرت میکنم؟ خب خب حاال گریه نکننگفتیچیو؟عموت چیشد؟هیچی بابا مثل همیشه خونه اشو کوبوند سرمون امشبم قراره اون رفیق الدنگش بیاد خواستگار یحاال میخوای چیکار کنی؟نمیدونم تینا ولی باید یکار ی بکنم  ،هرطور شده نباید بزارم اون مردک شوهر مامان شهاگه از من کمکی برمیاد حتما بگوباشهکار ی ندار ی همسایه؟نه بایبابایبا قطع شدن گوشی  ،گوشه ای پرتش کردم و چشامو روهم گذاشتم  ،باید حتما یکار ی میکردم
باید.....
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پاهاشو روی هم انداخته بود و با لبخند چندشی به منو مامان زل زده بود.
ترسناک تر از هرچیز ی این بود که تنها اومده بود! این یعنی نبود امنیت.
ولی نباید نقطه ضعف دستش میدادم  .برای همین مثل خودش پاهامو انداختم روی هم و خیلی
پرجذبه گفتم
خیلی خب اقای سبحانی ،باید قبلش بهتون بگم...نزاشت بقیه حرفمو بزنم و سریع گفت
من باتو حرفی ندارم دختر جون ،اجازه میدی مادرت جات صحبت کنه؟اخمالو نگاهش کردم که ناگهان دور از چشم مامان چشمک ریز با لبحند چندشی حواله ام کرد.
ناباورانه تو صورتش نگاه کردم ،کاش میتونستم تک تک بشقابای رو میزو رو سرش خورد کنم ،این
دیگه کی بود؟ چرا باید بمن چشمک میزد؟
سعی کردم خودم رو قانع کنم که تیک عصبی داره و اون چیز ی که تو ذهنمه غلطه
سبحانی گفت
بخاطر مرگ همسرتون واقعا متاسفم ،ولی بهرحال گذشته ها گذشته و با غصه خوردن اون مرحومبرنمیگرده .باالخره شما هفت ساله بیوه...
داد زدم
 تنهابا تعجب گفت
بله؟گفتم بیوه نه ،تنها13
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خودشو جمع و جور کرد و گفت
ببخشید؛ همون تنها  ...شما هفت ساله تنها هستید و باالخره باید به فکر خودتونم باشیدمامان در جوابش سکوت میکرد و سر به زیر سرشو تکون میداد.
ازتون میخوام بمن جواب مثبت بدید ،مطمئن باشید هم خودتون و هم دختر خانومتون تو اسایشکاملی خواهید بود من...
با بلند شدن صدای تلفنش حرفش نصفه موند .خب خداروشکر خفه شد.
نگاهی به صفحه گوشی انداخت و رو به ما گفت
ببخشید من حتما باید جواب بدممامان جواب داد
باشه حتما مشکلی نیست ،برید داخل اتاقبعدم رو به من کرد و گفت
سها جان؛ اقارو تا اتاقت همراهی کناز روی صندلی بلند شدم و با دست به در اتاقم اشاره کردم.
سبحانی سراسیمه خودشو به اتاق رسوند منم پشت سرش به رسم مثالااا ادب راه افتادم ،اما به
محض رسیدن به اتاق در رو پشت سر خودش بست.
رو به مامان با اشاره گفتم این چرا همچین کرد؟
اونم فقط در جوابم شونه اشو باال انداخت.
قضیه یکم بودار بود  ،نمیدونم چرا اصرار داشتم به حرفاش گوش بدم ،برای همین گوشمو به در
چسبوندم تا ببینم چی میگه.
مامان اونور بال بال میزد که برم بشینم اما توجهی نکردم و با دقت گوش دادم.
14
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من نمیدونم امیر هرجور شده جورش کن.....داد زد
نمیدونم ،فقط لو نرید....امشب نمیتونم بیام فردا بیا جلو در شرکت میبینمت....گفتم فردا میبینمت  ،مواظب باش تابلوش نکنیتو فکر فرو رفتم ،چیو تابلوش نکنن؟ فردا میخواست کجا بره؟
با باز شدن در با ترس از جام پریدم و به چهره خشمگین سبحانی چشم دوختم.
اینجا چیکار میکنی؟با تته پته گفتم
اممم ...خب  ...اهان خواستم بگم اب نمی خواید؟بخاطر حرف منگوالنه ای که زده بودم خودمم خجالت کشیدم.
ولی بیخیال شد و از کنارم رد شد .خداروشکر بخیر گذشت.
روی صندلی نشستیم و دوباره چشم دوختم به دهنش؛ چقدر دلم میخواست بحث خونه وسط نبودو
با الدنگی از خونه پرتش میکردم بیرون ولی حیف!
خب کجا بودیم ؟بجای مامان جواب دادم
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داشتید میگفتید نمیزارید اب تو دلمون تکون بخوره مثالااامامان زیر گوشم چیزایی گفت که بهتره نگم!
ولی سبحانی برخالف مامان لبخندی زد و گفت
شما چند سالتونه خانومی؟از کلمه خانومی اصال خوشم نیومد؛ چقدر وقیح و کثافت بود.
مامان که میدونست اگه دهن باز کنم کل این مهمونی رو میریزم بهم لبخند مصنوعی زد و گفت
بفرمایید شیرینی میل کنیدبدون توجه به حرف مامان هردومون با نگاه های تیز همو نگاه میکردیم ،حاال که اینجور شد نابودیت
حتمیه اقای سبحانی

****
برای امروز مرخصی گرفته بودم ،کلی کار داشتم  .باید امروز صبح میرفتم سر وقت سبحانی ،البته نه
جور ی که بفهمه میخواستم یجورایی پنهونی دیده بانی کنم.
باید سر درمیاوردم اون مکالمه تلفنی موضوعش چی بود ،میدونم هرچی بود یه ریگی تو کفشش
داشت .من اون سبحانیه چلغوز رو میشناختم ،اشغال قمار باز.
با پیدا کردن چند تا سر نخ علیه سبحانی شاید عمو پی میبرد که اون ادم عوضیه و نمیزاشت با مامان
عروسی کنه.
نگاهی به ساعت کردم ،هفت صبح بود  .اول باید میرفتم دیدن عمو  ،باید مطمئن میشدم که بعد
نشون دادن مدرک دیگه اسم سبحانیو نمیاره.
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مانتوی چرم مشکی ام رو که حسابی بهم غرور میداد رو تنم زدم و برای اینکه مامان بیدار نشه بی سر
صدا از خونه زدم بیرون ،مامان نباید متوجه میشد که من دارم کجا میرم.
سر راه تاکسی گرفتم و ادرس خونه عمو رو بهش دادم ،فقط امیدوارم بودم بیدار باشه .
با نگه داشتن تاکسی جلوی در خونه عمو و حساب کردن کرایه از ماشین پیاده شدم.
زنگ درو فشار دادم که صدای آیفون دراومد
کیه؟صدای زن عمو بود ،زنعموی نفرت انگیز
منم زنعموسها!! تو اینجا چیکار میکنی؟اومدم ماچت کنم صبح زود برگردم
کالفه گفتم
درو باز کن زنعمو با عمو کار دارمبعد از کمی مکث در باز شد ،سریع در رو هول دادم و وارد خونه عمو شدم ،یه خونه ی صد متر ی با
حیاطی تقریبا بزرگ .
زیاد مجلل نبود اما از خونه ما خیلی بهتر بود.
با دیدن الله با لباس دانشجویی اونم اول صبح حسابی بهم ضد حال خورد.
با دیدن من لبخند اجبار ی زد و گفت
سها! سالم چیشده این موقع روز؟خودمو کنترل کردم تا موهاشو دونه دونه نکنم ،از این دختر و کل خانوادش بدم میومد.
خوبی عزیزم؟ هیچی با بابات کار داشتم17
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چشمکی زد و گفت
کلک ،نکنه با لهراسب قرار مرار ی چیز ی گذاشتید من خبر ندارم؟با این حرفش خنده مسخره کوتاهی کردم ،لهراسب داداش بزرگ الله بود ،یکی بدتر از سبحانی حالم
ازش بهم میخورد.
نخیر عزیزم فکر کنم دوباره منو با خودت اشتباه گرفتیبدون اینکه حرف دیگه ای بزنم از جلوش رد شدم و وارد خونه شدم  .خداروشکر از شرش خالص
شدیم!
با زدن تقه ای به در وارد خونه شدم ،با دیدن تن لش لهراسب وسط حال چینی به صورتم دادم و
اطرافو نگاه کردم.
زنعمو درحالیکه حسابی پف کرده بود صورتش با چهره ی خوابالو سمتم میومد ،اصال هم دلم براشون
نمیسوخت که از خواب بیدارشون کرده بودم.
زنعمو همزمان با خمیازه کشدارش گفت
سالمسالم زنعمو ،عمو خونس؟چیشده این وقت روز؟هیچی فقط باید باهاش حرف بزنم اونم خصوصیاین یعنی فضولی تو کارم ممنوع.
با اخم سرتاپامو برانداز کرد و گفت
داخل اتاقه سریع تر حرفتو بزن میخوایم بخوابیماز طرز حرف زدنش اونم با یه مهمون خوشم نیومد ،به این فکر کردم اگه مامان جای زنعمو بود اینجور
رفتار میکرد؟
18
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کفشامو دراوردم و پاورچین پاورچین وارد اتاق شدم،عمو روی تخت خوابش دراز کشیده بود و با
گوشی ور میرفت.
با دیدن من شوکه نگاهم کرد ،آخی البد فکر کرد باز میخوام تهدیدش کنم.
گوشیشو گذاشت کنار و با همون شوک گفت
سها!سرمو تکون دادمو گفتم
اوهوم سها ،تعجب داره برادر زادت اومده خونت؟اخه این وقت روز؟روی زمین رو به روش نشستم و گفتم
اخه جز االن تایم اضافی نداشتمچیز ی شده؟باید باهات حرف بزنمپتو رو از روش برداشت که باعث شد شلوارک راه راه و پشمای فر خورده اش معلوم بشه.
خب میشنومنگاهمو از پاهاش گرفتم و مثل همیشه جسورانه زل زدم تو چشاش
 من از سبحانی خوشم نمیاد میدونی کهبهرامبله؟-گفتم اسمش بهرامه دیگه بهتره با اسم صداش بزنی ناسالمتی...
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دستمو به نشونه سکوت اوردم باال و گفتم
نیومدم اینجا برام شناسنامه رو کنی ،خواستم بگم من با اینکه از سبحانی متنفرم و میدونی کهمیتونم این ازدواجو بهم بزنم ولی هیچی نمیگم و مخالفتی نمیکنم
ابروهاشو انداخت باال و مشکوکانه پرسید
مطمئنی؟لبخند پیروزمندانه ای زدمو گفتم
اوهوم مطمئن ولی خب یه شرط کوچولو دارمپوزخند محکمی زد که باعث شد یکم جا بخورم.
هه چیه؟ نکنه توقع دار ی خونه رو بنامت بزنم اره؟کی با خونه تو کار داره؟پس چی؟سرمو بردم جلوتر و مماس با صورتش گفتم
اگه بهت ثابت کنم که سبحانی قمار بازه از ازدواج منصرف میشی؟هه برای چی باید....اگه این ازدواج بقول خودت فقط و فقط بخاطر صالح و خوشبختی مامانمه پس نباید مقاومتی کنی،خب مسلما مامان با یه ادم قمار باز خوشبخت نمیشه مگه نه؟ تو که اینو نمیخوای؟
از صدای نفس نفس زدنش فهمیدم چقدر عصبی و متعجبه.
میدونستم برای عمو تو این وصلت یه سودی هست که انقدر داره له له میزنه ولی با این حرفم بهش
یکدستی زدم.
یکم من من کرد ولی بعدش جواب داد
20
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باشه قبول میکنم هرچند بعید میدونم بتونی چیز ی پیدا کنیاونوقت چرا نتونم؟چون چیز ی تو زندگی اون جز پاکی نیستبا گفتن کلمه پاکی ناخوداگاه بلند زدم زیر خنده ،کاش میشد از صحنه نگاه های کثیفش روی خودم
فیلم بگیرم هرچند فکر نمیکنم براش مهم باشه.
از جام بلند شدم و گفتم
پس شرطمون یادت نره ،قول میدم اندازه موهای سرت برات مدرک جمع کنماگه یدونه پیدا کردی صلوات بفرستبا خنده و صدای بلند صلوات فرستادم و بدون خدافظی از اتاقش زدم بیرون

با دیدن زنعمو پشت در شوک زده نگاش کردم ،حتما داشت حرفامونو گوش میکرد.
دستمو بردم جلو و شالشو مرتب کردم با صدای ارومی گفتم
سعی کن هر چی شنیدی از مغزت بنداز ی بیرون وگرنه مجبورم مغزتو پودر کنملبخند خبیثانه ای به صورت قرمزش زدم و از جلوش رد شدم.
کفشامو پام زدم و از خونه خارج شدم  .خیلی خب اینم از ماموریت اول ،کش و قوسی به بدن خستم
دادم و منتظر تاکسی شدم.
مقصد بعدی شرکت سبحانی بود ،شرکت طال ساز ی!! ادرسشو میشناختم چون زیادی معروف بود خیر
سرش.
با اولین تاکسی خودمو توش پرت کردمو بسمت شرکتش رفتم.
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خدا کنه بتونم چندتا چیز مفید ازش دربیارم  ،زیاد وقت نداشتم  ،سبحانی فقط تا آخر هفته بهمون
وقت داده بود.
تاکسی جلوی شرکت عظیم سبحانی نگه داشت ،شرکتی با ساختمونی بلند و طبقه های بسیار.
بعد از پیاده شدن از تاکسی سرمو بردم باال تا کامل ساختمونو ببینم ،انقدر ی مجلل بود که از دیدنش
سیر نمیشدم.
کاله افتابیمو روی سرم گذاشتم و عینک افتابیمو تو چشمم گذاشتم.
نگاهی به اطراف انداختم تا بتونم جایی مناسب برای مخفی شدن پیدا کنم ،چشمم خورد به پشت
نرده های چوبی ،الی بوته ها پشت نرده ها جای عالی بود.

خودمو به اونجا رسوندم و اون پشت کمین کردم ،نباید حتی یک لحظه چشممو از در شرکت بگیرم
وگرنه طعمه از دستم رها میشد.
میدونستم حاال حاال ها اونجا معطلم پس تصمیم گرفتم اول دوربین عکاسیمو راه انداز ی کنم تا تو
موقعیت حساس به مشکل برنخورم.
لنز دوربینو حسابی تنظیم کردم و اونو روی عکسای متوالی تنظیم کردم ،حتی یک ثانیه رو هم نباید از
دست میدادم.

طبق گفته سبحانی االن باید با یکی جلو در شرکت مالقات میکرد ،کسی که بنظر مشکوک می رسید.
تقریبا یک ساعت اونجا عالف نشسته بودم  ،چرا نمیومد پس؟ نکنه من اشتباه متوجه شدم؟
هرچی بیشتر میگذشت استرسم بیشتر میشد ،میترسیدم یکی منو ببینه.
با علف های زیر پام ور میرفتم و سبحانیو فوش میدادم ،خب گمشو بیا بیرون دیگه.
سرمو اوردم باال و همون لحظه یه دختر شیک پوش ،با تیپ قرمز مشکی منو به خودش جلب کرد.
22

پریزده های شهر
با اون کفشای پاشنه بلندش با عشوه و قر کمر وارد شرکت شد ،حتما بخاطر سبحانی اومده چون
اداهاش یکم زیادی غیرمعمولی بود.
حاال دیگه وقتش بود ،دوربینمو برداشتم و مقابل در شرکت گرفتم ،حتما با سبحانی میومد بیرون و
من باید ازش عکس میگرفتم.
چند دقیقه میشد تو اون وضعیت مونده بودم ،باالخره سر و کله دختره پیداش شد.
نفس عمیق کشیدم تا بخودم مسلط باشم ،با اومدن سبحانی پشت سرش لبخند پیروز ی رو لبم اومد.
لنز دوربینو تنظیم کردم ،با گذاشتن دست سبحانی پشت کمر اون دختره و خنده های کثیفش کیفم
بیشتر شد.
بهترین لحظه برای نابودی این بشر ،دستمو روی دکمه عکس شاتر اش گذاشته بودم تا این لحظه
طالیی رو ثبت کنم.
 ... ۳....۲...۱عه!! این کدوم احمقیه اومد جلوشون ؟
دوربینو از جلو چشمم برداشتم و دقیق تر زوم شدم ،یه پسر کت و شلوار ی قد بلنننند جلوشون
وایستاده بود و مانع دیدشون شده بود.
فقط تونستم ببینم به محض اومدن اون پسره سبحانی دستشو از دور کمرم دختره ورداشت  ،این
یعنی از دست رفتن فرصت.
کلی صبر کردم تا اون پسره ی احمق گورشو گم کنه بره ،ولی برخالف تصورم نه تنها نرفت ،بلکه دختره
سوار ماشینش شد و از اون محوطه دور شد.
حدس میزدم اون همون یارو باشه که دیروز با تلفن باهم حرف میزدن ،چون سبحانی گفت جلو در
شرکت میبینمت.
با حرص علف هارو کندم و زیر لب اون پسره درازو فوش دادم اگه اون نبود همین امروز کارم تموم
میشد.
سبحانی و پسره یکم باهم حرف زدن و باهم سوار ماشین شدن و رفتن.
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دوربینو سریع انداختم تو کیفم و بسمت خیابون رفتم ،باید حتما تعقیبش میکردم .حس میکردم
دارن جایی میرن که بدرد من میخوره.
به اولین تاکسی دست تکون دادم ،اما طرف گاو از آب دراومد و هیچ مهلم نداد ای احمق.
دوباره دست تکون دادم تا بلکه یه ماشین بیاد ،میترسیدم دیر شه و دیگه نتونم پیداش کنم.
با متوقف شدن پراید سفیدی به سمتش حمله کردم و گفتم
آقا مستقیم میرید؟طرف که از شانس گندم جوون از آب دراومده بود ،عینکشو برداشت و گفت
مستقیم کجاس؟بعدم بلند زد زیر خنده .
اخمامو توهم بردم و با پا محکم به الستیکش کوبوندم
مردتیکه ی بیشوراز ماشینش فاصله گرفتم ،خدارو شکر اونم پیله نکرد و با سرعت عجیبی حرکت کرد.
دیگه دیر شده بود ،همین االنم ماشین میومد نمیتونستم ماشین سبحانیو پیدا کنم  .سر ی بعد باید با
ماشین تینا بیام.
از حرص پاهامو زمین کوبوندم و زیر لب همه رو فوش دادم  ،امروز خیلی بیخود تلف شد.
با شونه های اویزون بسمت ایستگاه اتوبوس رفتم تا بلکه گورمو گم کنم برم خونه

کیفمو با شدت گوشه ی خونه پرت کردم ،بی توجه بمامان که مدام اسممو صدا میزد خودمو تو
اشپزخونه انداختم و بطر ی ابی که روی اپن بود رو سر کشیدم.
مامان سراسیمه خودشو بمن رسوند و با نگرانی گفت
24
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چیز ی شده سها؟ چرا انقدر پریشونی؟ مگه االن نباید شرکت باشی؟گوشه لبمو که خیس شده بود پاک کردمو گفتم
نه مامان چیز ی نیست ،امروز مرخصی گرفته بودم کار داشتمچه کار ی؟چیز مهمی نیست ،ناهار داریم؟مامان که حسابی بهم شک کرده بود پشت چشمی نازک کرد و گفت
خیر نداریم ،تا نگی چیکار داشتی ولت نمیکنمدستمو گذاشتم رو شونه هاش و اروم هولش دادم
مامان توروخدا بیخیال شو اصال حوصله توضیح ندارمبعدم خیلی جدی گفتم
عمو که اینورا نیومد؟اخم ریز ی بهم کرد و بسمت گاز رفت و غذاشو هم زد
نترس اگه میومد تو خودت از من زودتر میفهمیدیخوبهسرمو انداختم پایین و خواستم از اشپزخونه خارج بشم که دوباره یاد چیز ی افتادم
راستی سبحانی زنگ نزد؟سرشو بسمتم برگردوند و گفت
نه مگه نگفت تا اخر هفته وقت داریم؟نه کلی گفتم25
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بسمت اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم.
هنوزم ذهنم مشوش بود ،اگه تو اون لحظه ازش عکس میگرفتم خیلی خوب میشد ،یا اگه ماشین
داشتم دنبالش میرفتم حتما یه چیز ی دستگیرم میشد.
دوباره با یاداور ی اون لحظه موهامو از حرص کشیدم.
تونیک سرمه ای با شلوار سفیدی پام زدم و برای خوردن ناهار بسمت اشپزخونه رفتم ،تنها چیز ی که
باعث میشد یکم ذهنم باز تر شه.
بعد از خوردن ناهار میشه گفت تا شب با خودم کلی کنجار رفتم ،مدام توی اتاقم بودم و با خودم فکر
میکردم باید فردا هم شرکت نرم ،یعنی تا وقتی مدرک پیدا نکنم شرکت بی شرکت.
گوشی تلفن رو برداشتم و شماره تینا رو گرفتم؛ باید هماهنگ میکردم که فردا باهم بریم شرکت.
با اولین بوق جواب داد
جونم؟سالم تینا جونم خوبیاووووه چخبره شده خانوم سگی ما خوش اخالق شده؟عشق جونی منهووومعزیزمهااافردا صبح بیکار ی؟ نه میرم دانشگاه چطور؟با عصبانیت گفتم
26
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دانشگاه ؟ ای بابا کی برمیگردی؟وا چرا اونجور ی میکنی تا ساعت دو اونجامبا حرص گفتم
 خیلی خب بابا پس نمیتونی بیایخب حاال چیشده ؟ کجا میخواستی بر ی؟کالفه گفتم
هیچی بابا؛ میگم ماشینت رو نمیتونی قرض بدی؟ خب خر خانوم با ماشین میرم دیگه ماهم که یدونه پراید بیشتر نداریمای بابا باشه پس ولش کنخب بگو ببینم چیشده شاید بتونم کمکت کنم نه نمیتونی کار ی کنی باید خودم یه فکر ی بکنم کار ی ندار ی؟منکه نمیدونم دار ی چه غلطی میکنی ولی خب باشه تو کار ی ندار ی؟ نه خدافظخدافظگوشی رو با حرص قطع کردم و پرتش کردم گوشه تخت؛ اصال تو این یه مورد شانس نداشتم یا من
بد شانس بودم یا سبحانی خیلی خوش شانس بود! فردا بدون ماشین مثل امروز نمیتونم هیچ غلطی
کنم مگر اینکه باز یه مورد مثل مورد امروز گیرم بیاد.
بعد کلی فکر کردن و خود درگیر ی احساس خستگی شدید کردم،به فردا فکر کردم .خدا جون یعنی
فردا میتونم؟ یعنی میشه پای سبحانی و عمو از زندگیمون بره بیرون؟
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خدا جونم خودت که میدونی من هرچی باشم از پس دستور های عمو بر نمیام  .اگه به خواسته اش
عمل نکنم مارو از خونش میندازه بیرون و اواره میشیم ،حقوق منم که بزور خرج خورد و خوراک میشه
پس خودت کمکم کن
خمیازه ای کشیدم که نوید از خستگی فراوونم میداد برای همین همه چیو به خدا سپردم و بدون فکر
دیگه ای بخواب رفتم

با همون عینک افتابی و کاله مشکی رنگم پشت بوته ها منتظر اومدن سبحانی بودم ،امروز دوشنبه
بود و ما فقط چهار روز برای دادن جواب که مجبورن مثبت بود وقت داشتیم.
ساعت نه صبح بود و من از ساعت هفت اینجا بودم ،از اون موقع سبحانی هیچ دیده نشد ،حتی
یدونه دخترم وارد شرکت نمیشد.
نگاهی به دوربینم که بیکار و عالف روی زمین بود انداختم ،اگه دیروز یکم میجنبیدم االن توش کلی
عکس داشتم.
نفسمو دادم بیرون و شروع کردم به خودم فوش دادن ،نمیدونم چرا وقتی کار ی از دستم برنمیاد
جوگیر میشم  ،خب اخه دختره ی خنگ مدرک؟ اونم از همچین شخص خطرناک و بزرگ؟
سرمو پشت سرهم به نیمکت جلو روم میکوبوندم که دوباره سبحانی از شرکت زد بیرون.
اوه مای گاد ،دخترای پشت سرشو ،نه یکی نه دوتا بلکه پنج تاااا.
با هیجان از جا پریدم و دوربینو گرفتم دستم ،دیگه وقتش بود .
یه چشممو بستم و دوربینو گرفتم جلوم ،با اولین عکسی که گرفتم نیشم تا بنا گوش باز شد.
مثل اینکه امروز روز خوش شانسی بود ،سبحانی خم شد و گونه ی یکی از اون دخترا رو بوسید ،ای
جانم ادامه بدید منم فقط عکس میگیرم!
تند تند و بی وقفه عکس میگرفتم ،از زمانی که از شرکت زدن بیرون تا وقتی که وارد ماشین شدن.
از ذوق جیغ خفیفی کشیدم  .باالخره موفق شده بودم!
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برای ماشین سبحانی و ادمای داخلش که داشت ازم دور میشد زبونمو دراوردم .
با ذوق عکسایی که انداخته بودمو مرور کردم ،یکی از یکی عالی تر و دقیق تر ،مخصوصا اون قسمتی
که سبحانی یکی رو میبوسید.
روی اون عکس زوم شده بودم که یهو دوربین از جلو چشمم غیب شد.
چیشد؟؟ دوربینم کجا رفت؟
با ترس اطرافو نگاه کردم و سرمو اوردم باال ،با دیدن دوتا چشم خشمگین عسلی جیغ بلندی کشیدم
و پریدم باال.
یه پسر قد بلند باموهای مشکی ،تیشرت مشکی و شلوار لی؛ اخم گنده ای بهم کرده بود و دوربین منم
دستش بود.
مثل خودش اخم کردم و گفتم
دوربین منو چرا ازم گرفتی؟چرا از اون مرده عکس گرفتی؟جانم؟؟؟ چقدر پررو بود!
داد زدم
بتو چه ربطی داره هان؟ فضول مردمی؟دستمو بردم جلو تا دوربینو ازش بگیرم اما با اونیکی دستش دستمو رو هوا گرفت و پرتم کرد عقب.
چشامو گرد کردمو گفتم
تو  ...تو چه غلطی کردی؟ منو هول دادی؟خیلی بیخیال گفت
اره ،پاش بیفته کتکتم میزنم29
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جیغ وحشتناکی کشیدم و بسمتش حمله کردم
میکشمت پسره ی پررو ،فضول ،بدرد نخور ،احمقبا مشت پشت سرهم روی سینه اش میکوبیدم ،اما اون فقط نیشخند زده بود و دوربینو باال نگه
داشته بود.
پریدم باال و گفتم
دوربینمو بدهاگه میتونی بگیرشچند بار باال پایین پریدم ولی نتونستم ،خیلی قد بلند بود.
وقتی دیدم جنگ و دعوا فایده نداره برای همین قیافمو مظلوم کردمو گفتم
میشه لطفا دوربینمو بدید؟بلند زد زیر خنده! خب زهرمار پسرک مریض.
با خنده ادامو دراورد و گفت
نه نمیدمسرمو بردم جلو و گفتم
چرا مثال؟ چیکاره باشی؟به تبعیت از من سرشو اورد جلو و گفت
چون داشتی تو کارم دخالت میکردیبا تعجب گفتم
-من؟؟ من تو کار تو دخالت کردم یا تو؟
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با انگشتش بهم اشاره کرد و داد زد
توپوزخندی زدمو گفتم
من داشتم عکس میگرفتم تو بودی که دوربینو از دستم قاپیدیمثل خودم پوزخندی زد و گفت
 -منم داشتم کارمو انجام میدادم که تو از سوژه ی من عکس گرفتی

با تعجب داد زدم
سوژه تو؟اره سوژه منسرتا پاشو برانداز کردم ،به قیافش نمیخورد مثل من اهل پلیس باز ی و ریسک باشه.
منظورت رئیس همین شرکته؟یه تای ابروشو انداخت باال و گفت
مثل اینکه کرم اش رو روی توام ریختهاز چی حرف میزنی؟دستی تو موهاش کشید و گفت
هیچی بیخیالسریع با یه حرکت هارد دوربینمو دراورد و داخل جیبش فرو کرد  .دوربینو بسمتم گرفت و گفت
حاال میتونی بگیریش31
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داد زدم
پس هاردش چی؟ریز خندید و گفت
نه دیگه ،این میره تو جیب منولی اخه...ولی اخه نداریم ،این بدرد من بیشتر میخوره تا توبعدم دوربینو انداخت بغلم و چشمکی زد و راهشو کشید رفت.
نه نه نباید میزاشتم بره؛ من به اون عکسا نیاز داشتم  ،تازه شاید بتونه کمکم کنه چون اونم دنبال
سوژه های سبحانی بود.
سریع دنبالش دویدم و داد زدم
هی صبر کنبا صدای من تو جاش متوقف شد و بسمتم برگشت.
خودمو با عجله بهش رسوندم ؛ درحالیکه نفس نفس میزدم گفتم
اصال خوشم نمیاد منت کسیو بکشم  ،پس قبل اینکه کارمون به کتک کار ی برسه هاردمو پس بدهگفتم که نیازش دارمنه مثل اینکه این نمیفهمید؛ باید حتما دوتا مشت نوش جان میکرد.
چشامو باز و بسته کردم و گفتم
ببین ،اگه اون عکسارو بهم ندی بدبخت میشمدستاشو تو جیبش فرو برد و گفت
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چرا مثال؟اونش دیگه بتو مربوط نیستروشو ازم برگردوند و گفت
خدافظداد زدم
نه نه نرو وایساولی بی توجه به حرفم به راه خودش ادامه داد.
چقدر رو مخم بود؛ کاش میتونستم از کره زمین محوش کنم.
دوباره دنبالش دویدم ،شونه به شونه اش با قدمای بلندش حرکت کردم ،ولی اون ماشاهلل راه میرفت
و میدویدم.
ببین؛ اون عکسا برای من نقش حیاطیو دارن باید بهم برگردونیشهمونجور که راه میرفت بدون اینکه نگام کنه گفت
اگه برنگردونم؟سینه ام از حرص باال پایین میشد ،سریع سد راهش قرار گرفتم ،تو جاش متوقف شد و حسابی چشم
تو چشم هم شدیم.
از الی دندونای کلید شدم گفتم
هارد رو بدهبا پررویی لبخند خبیثانه ای زد و گفت
نوچهمون لحظه یه فکر ی به سرم زد؛ فقط امیدوارم زر زر نکنه.
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لبخند مصنوعی پسرکشی زدمو گفتم
ببین اگه اونو بهم پس بدی منم کمکت میکنمپوزخند صدا دار ی زد و گفت
چه کمکی از دست تویه جقله برمیاد؟این چی گفت؟ جقله؟ با من بود جقله؟
انگشتای دستمو با حرص تکون دادم تا مشت نشن تو کلش فرود بیان .لبخند مصنوعی امو حفظ
کردمو گفتم
مگه نمیگی توام دنبال آتو از سبحانی؟ خب منم مثل توام میتونیم بهم کمک کنیمچشاشو ریز کرد و گفت
تو چرا باید دنبال آتو از سبحانی باشی؟به همون دلیل که تو دنبالشیدستشو اورد باال و گفت
پس باهم کنار نمیایم شرمنده خدافظخواست بهم تعنه بزنه که محکم از کتفش گرفتم و هولش دادم سمت عقب؛ جور ی که خودشم شوکه
شد و با اخم خیره شد بهم.
این بشر زبون ادمیزاد نمیفهمید باید با خشونت باهاش برخورد کرد.
یه قدم رفتم جلو و با یه حرکت یقشو گرفتم ،نمیدونم چرا تو این حرکت استعداد زیادی داشتم.
ببین جوجه؛ من حوصله کل کل باتو رو ندارم اگه دارم با زبون خوش باهات حرف میزنم پس هارنشو ،یا اون هاردو میدی بهم یا چنان میزنم تو صورتت که دکورت بریزه بهم فهمیدی؟
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توقع داشتم بترسه یا مثل عمو مردمک چشاش بلرزه ولی خیلی خشک و بی خیال نگام میکرد ،این
یعنی ارامش قبل طوفان!

اون دستای کوچولوتو از روی یقه ام وردار وگرنه مجبور میشم از وسط نصفشون کنمبا جسارتی که داشت چشام گرد شد ،چطور جرات میکرد با یه دختر اینجور ی حرف بزنه!
سرمو انداختم پایین و خنده ی کوتاهی کردم ،یدفعه سرمو اوردم باال و زل زدم تو چشاش  ،یکم
اطرافو دید زدم و وقتی مطمئن شدم خلوته و کسی نیست تهدید امیز گفتم
خودت خواستیقبل اینکه بزارم حرف بزنه ارنجمو بردم باال و خیلی حرفه ای توی صورتش کوبوندم؛ جوریکه پرت شد
عقب .
هنوزم تو شوک بود ،اینو از گیج زدنش فهمیدم.
هه حتما فکرشو نمیکرد یه دختر کوچولو با دستای کوچولو رزمی کار باشه.
از این فرصت استفاده کردم و پامو بردم باال و محکم روی قفسه سینه اش زدم ،عربده کشید و
تعادلشو از دست داد و افتاد زمین.
باالی سرش وایستادم و با نیشخند نگاش کردم؛ بمیرم الهی انقدر درد داشت که مثل کرم توی
خودش میپیچید.
بریده بریده گفت
تو ..تو..-اره من رزمی کارم ،چی فکر کردی راجب من هان؟

35

پریزده های شهر
خودمو روش انداختم و با مشت و لگد افتادم به جونش ،اون لحظه فقط صدای فریاداش به گوشم
میرسید ،ولی انقدر پررو بود که نمیگفت غلط کردم اگرچه غلط کردنش بدرد من نمیخورد من فقط
هاردمو میخواستم ،همکار ی ام بخوره تو سرش نخواستیم.
همونجور که روی شکمش نشسته بودم دست انداختم تو جیبش و هاردمو بیرون کشیدم ،یه مشت
دیگه ام حواله اش کردم و از روش بلند شدم.
مانتومو تکوندم و نیم نگاهی بهش انداختم ،دستشو روی صورتش گذاشته بود و به خودش میپیچید
هرازگاهیم چیزایی میگفت که نمیفهمیدم.
پوزخندی بهش زدم و از کنارش رد شدم ،بچه پررو تا اون باشه مزاحم یه خانوم نشه.
همونجور میرفتم که با صداش متوقف شدم
هی صبر کندستمو به کمرم زدم و با لبخند به سمتش برگشتم،
همونجا سرجاش نشسته بود و دستشو روی دماغ خونی اش میکشید.
با صدای گرفته گفت
تو خیلی دختر زرنگی هستیبا پررویی گفتم
میدونمبه سختی از جاش بلند شد و لنگون لنگون به طرفم اومد ،رو به روم وایستاد و دستای خونیشو به
طرفم دراز کرد
خوشبختم من پارسامجاااننمم؟ بعد کلی کتک خوردن بازم زبونش درازه ها!!!
خب که چی؟ االن باور کنم بعد کلی کتک خوردن ازم خوشت اومده؟ فکر کنم یکم کم زدمت نه؟36
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از حرفی که زدم خندش گرفت و بلند زد زیر خنده ،جور ی که دندون خونیش حسابی دیده شد.
اخه مگه من از جونم سیر شدم از تو خوشم بیاد؟پس چی؟دستشو پس کشید و دوباره مثل عقب مونده ها گرفت جلوم
من پارسام ،عضو یه گروه خل و چل ولی در عین حال خطرناکنگاهی به دستش کردم و بدون اینکه دستشو بگیرم گفتم
منظورتو نمیفهممدستش و پس کشید و توی موهاش فرو کرد ،بفد کمی مکث گفت
میترسم بی جنبه از اب دربیای بدبختم کنیچشامو چرخوندم و کالفه گفتم
پس اگه نمیخوای بگی من برمسریع گفت
نه نه وایسا  ،حیفه تورو از دست بدم تو خیلی ماهر یچربطی داره!ببین ما یه گروه هستیم که هممون دنبال کارای سبحانی هستیم ،یجورایی مثل تو دنبال آتو ازشمیگردیم
خب چیکار کنم؟کالفه گفت
اه خب نمیزار ی حرف بزنم که ،ببین تو هم خیلی ماهر ی تو کتک زدن هم زبونت درازه و قوی هستیهم اینکه هدفت مثل ما نابود کردن سبحانیه
37
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خببا ذوق لبخند گشادی زد که باعث شد پارگی لبش کش بیاد و صورتش از درد جمع بشه
خب نداره که ،توام بیا تو گروه ما چطوره؟از حرفی که زد متعجب شدم! گروه؟ چه گروهی؟ گروهی برای نابودیه سبحانی؟ مگه سبحانی با اینا
چیکار کرده بود؟
 شما چرا دنبال سبحانی هستید؟ مگه چه مشکلی باهاش دارید؟اول من باید این سوالو ازت بکنمنمیدونستم باید بهش اعتماد کنم یا نه ،ولی برای اینکه دیگه این سوالو ازم نکنه همه چیو براش
تعریف کردم.
سرشو تکون داد و گفت
پس با این سبحانی همه مشکل دارناوهوم ،شما مشکلتون چیه؟بیای تو گروه خودت میفهمیاین گروه چی هست؟یه گروه مخفی ،یه گروهی که تحت هیچ شرایطی نباید ازش صحبت کنی قبوله؟یکم تردید داشتم ،واقعیتش بهش اعتماد نداشتم وگرنه چی از این بهتر؟ اینکه چند نفرم باهام
همکار ی کنن برای رسوا کردن سبحانی خیلی عالی میشد.
سرمو خاروندم و با من من گفتم
ببین پیشنهادت خیلی عالیه ولی...ولی چی؟38
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تو چشاش زل زدمو گفتم
من بهت اعتماد ندارم ،از کجا معلوم تو رو سبحانی نفرستاده باشه؟دستشو به نشونه تسلیم برد باال و گفت
من غلط بکنم همکار اون مردتیکه باشم ،ولی بهت حق میدم تو تا دم و دستگاه مارو نبینی باورنمیکنی
خب پیشنهادت چیه؟با من بیا تا گروه و مکانمونو نشون بدمچطور بمن اعتماد میکنی؟ مگه نمیگی اطالعاتتون مخفی و محرمانه اس شاید من نامردی کردموهمه چیو لو دادم
بشگنی رو هوا زد و گفت
افرین خوشم میاد خیلی باهوشی ،درس اول ما همینه ،به هیچکس نباید اعتماد کردخب پس چرا بمن اعتماد میکنی؟خنده ی کوتاهی کرد و گفت
د اخه خنگول تو اگه از ادمای سبحانی بودی که فرت فرت ازش عکس نمیگرفتی ،وقتی ازش عکسمیگیر ی یعنی باهاش لجی ،وقتی باهاش لج باشی با دشمناش ناخوداگاه دوست میشی ،وقتی با اونا
دوست باشی راز

هاشونو تو دلت نگه میدار ی ،وقتی راز هاشونو...
وسط حرفش پریدم و گفتم
-خیلی خب فهمیدم ،نمیخواد فلسفه ببافی منو ببر تو گروهتون ولی یه شرط داره
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چه شرطی؟باید تا اخر همین هفته کلی مدرک علیه اش برام جمع کنید وگرنه بدبخت میشم-میدونم ،ولی قول میدم کمکت میکنیم

دوباره دستشو اورد جلو و گفت
تکرار میکنم ،من پارسا هستمخندیدم و دستشو فشار دادم
منم سهامخوشبختم سها خانوم  ،هم گروهی جدید ،بریم که با بچه ها اشنات کنمسریع دستمو کشید و خواست منو با خودش ببره ،ولی سریع گفتم
راستی همه ی هم گروهیات پسرن؟بسمتم برگشت و با لبخند اطمینان بخشی گفت
نه ،یدونه دخترم هست اسمشم کیمیاسیکم خیالم راحت شد ،اینجور تو یه گله پسر گیر نمیفتادم.
هم گروهیات یوقت مخالفت نکنن یه ادم جدید اوردینه بابا اونا از خداشونه ،خیلی وقته دنبال یه دختر زرنگ و رزمی کار میگشتن ،چون کیمیا بلد نیست،خداروشکر تو به پاسم خوردی
دیگه اجازه نداد حرف بزنم و منو همراه خودش کشید ،از پارکی که کناره شرکت بود گذشتیم و کنار یه
پژو مشکی رنگ متوقف شدیم.
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پارسا دستمو ول کرد و خودشو انداخت تو ماشین؛ با رودروایسی نگاهی به ماشین کردم ،نکنه کلکی
تو کارش باشه!
با صداش به خودم اومدم
سوار شو دیگه چیکار میکنی؟خودمو به خدا سپردم و سوار ماشینش شدم ،پارسا پاشو رو پدال گاز گذاشت و به طرز وحشتناکی با
سرعت حرکت کرد.
من هیچ من نگاه! چسبیده بودم به صندلی و با ترس جلو رو نگاه میکردم.
پارسا صدای اهنگ مزخرفشو کم کرد و گفت
ببین نگران نباش ،من بهت قول میدم کلکی تو کار نیست فقط امیدوارم بتونیم برای هم گروه خوبیباشیم
این از کجا فهمید من میترسم! نکنه ذهن خونی چیزیه!
نگاه متعجب ام رو که دید چشمکی زد و جلوش رو نگاه کرد ،اینم ترسناک میزدا

با دیدن خیابونای پایین شهر تهران نفسم بند اومد ،تازه فهمیدم چه غلطی کردم اخه دختر خنگ
هرکی سر راهت رسید باید بپر ی تو ماشینش؟ چطور اعتماد کردی؟ تو که هارد تو جیبت بود خب
همون بس ات بود دیگه  ،دیگه همکار ی از کجا پیدا شد؟ تورو چه به این حرفا؟اخه دختره خنگ آدم
به هرکسی اعتماد میکنه؟شاید خالفکاره!
اخه دختره خنگ هرکی پایین شهر میشینه خالف کاره؟ خیلیم کار خوبی کردی اعتماد کردیبا دهن باز خیره شدم به پارسا ،این پسر خیلی مارمولک میزد.
تو ...تو چیجور...با متوقف شدن ماشین حرفم نفصه موند ،پارسا بسمتم برگشت و گفت
41
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خیلی خب رسیدیم پیاده شواب دهنمو قورت دادم و با ترس بهش خیره شدم.هنوزم میترسیدم کاش هیچوقت سوار ماشینش
نمیشدم
پارسا محکم روی پیشونیش کوبید و گفت
ای خدااا  ،کاش منم هیچوقت سوار ماشینم نمیکردمت که پدرمو دراوردیدیگه واقعا باورم شده بود که این ذهن خوانه ،این دیگه کیه؟ رفتارش شبیه ادمیزاد نیست انگار ادم
فضاییه
پارسا دستشو تو جیبش کرد و با گوشیش شماره ای گرفت.
بعد چند ثانیه به مخاطب پشت گوشیش گفت
سالم کیمیا خوبی.....من دم درم میشه بیای بیرون؟......نه نه چیز مهمی نیست ،فقط یه دختر خفن رو پیدا کردم که بیاد هم گروهیمون بشه مثل اینکه اونمبا سبحانی مشکل داره
....نه بابا خیالت راحت میدونم تو ذهنش چی میگذره ،دختر خوب و مورد اعتمادیه......هنرهای رزمی بلده تووووپ؛ تازه خیلیم جسور و پرروهه.......42
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خب پس بیا دمه در باهاش حرف بزن بیارش تو ساختمون چون یکم ترسیده.....باشه خدافظگوشیو قطع کرد و با لبخند به چشای گرد شده ام نگاه کرد
چیه ادم ندیدی؟بریده بریده گفتم
ادم ذهن خوان ندیدمپوزخندی زد و گفت
خب باالخره باید هر کدوم از اعضای گروه یه ویژگی خوبی داشته باشن که بتونن عضو شن دیگه منمویژگی خوبم همینه
تو واقعا ذهن خوانی؟اوهومچطور ی؟چهار سال تو خارج رشته ماورای طبیعی خوندمبا دهن باز گفتم
اااااا بابا ایول تو دیگه کی هستی؛ اگه راست میگی االن بگو من چی گفتم تو دلمنگاهی به چشای عسلی اش کردمو تو دلم گفتم چشات شبیه یه کاسه ماسته که توش یدونه پشگل
انداختن.
پارسا پقی زد زیر خنده و گفت
چشای مشکی تو که بیشتر شبیه پشگله43
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دیگه واقعا داشتم پی میبردم این بشر ادم عجیب و مرموذیه
همونجور با دهن باز نگاش میکردم که به شیشه ی ماشین ضربه خورد.
به سمت شیشه برگشتم و با دیدن دختر ی با موهای بور و چهره نمکی ناخوداگاه لبخندی زدم و از
ماشین پیاده شدم

دختر ی که حدس میزدم همون کیمیا باشه با دیدنم دستشو اورد جلو و با لبخند گفت
 سالمدستشو گرفتم و گفتم
-سالم سها هستم خوشبختم از آشناییتون

پارسا خودشو بما رسوند و با خنده گفت
 خداروشکر لبخند شمارم دیدیم سها خانومکیمیا با دیدن صورت زخمی پارسا با نگرانی گفت
صورتت چیشده؟پارسا بمن اشاره کرد و گفت
دست پخت ایشونهکیمیا اروم خندید و گفت
خیلی خب بهتره بریماز کیمیا خیلی خوشم اومده بود ،دختر خون گرم و مهربونی بنظر می رسید.
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همراه کیمیا وپارسا وارد یه ساختمون شدیم ،ساختمونی دو طبقه با شکل و شمایل عجیب اما کهنه!
همراهشون از پله های نیمه کاره باال رفتیم ،دروغ چرا ولی خیلی ترسیده بودم ،بعضی وقتا به ذهنم
میرسید فرار کنم که اون پارسای مرموز ذهنمو میخوند و با کیمیا بهم میخندید.
باالخره بعد کلی باال رفتن به در ابی رنگ و عجیبی رسیدیم ،کیمیا جلو رفت و در و باز کرد.
نگاهی بهم انداخت و با دست به داخل اشاره کرد که برم.
سرجام متوقف شدم و با ترس خیره شدم بهشون ،با صدای گرفته گفتم
اینجا کجاست؟کیمیا با کالفگی نگام کرد و رو به پارسا گفت
این چقدر ترسوههجان ؟ بمن گفت ترسو؟ من؟؟ منو ترس؟ هه
به پارسا مهلت جواب دادن ندادم و سریع گفتم
من ترسوام؟ هه تو هنوز منو نشناختیبعدم بسمت در با قدمای بلند و سینه ی سپر شده رفتم .اگرچه قلبم داشت از سینه ام خارج میشد.
صدای خنده های ریز کیمیا و پارسا رو میشنیدم ولی اهمیتی ندادم و خیره شدم به اتاق رو به روم.
یه میز خیلی بزرگ دوازده نفره ،انواع دوربین عکاسی ،کامپیوتر و لب تاپ ،انواع تابلو های وایت برد
که روش چیزای عجیبی نوشته شده بود.
قسمتی از دیوار عکس انواع اقسام ادم بود که روی اکثرشون خط قرمز خورده شده بود ،حتی عکس
سبحانی ام بود منتها بزرگتر از عکس بقیه!
یه قسمتی از دیوار پر بود از مانیتور هایی که گوشه به گوشه ساختمون رو صفحه اش نمایان بود،
یعنی همه جا دوربین کار گذاشته بودن؟ این یعنی وجود امنیت .پس حق با پارسا بود ،اینا یه کاره
ای بودن .
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یکم خیالم راحت شد که پارسا راست میگفت؛ وگرنه کدوم احمقی اینهمه هزینه خرج میکنه ؟
صدردصد یه هدفی برای این دم و دستگاه ها داشتن .
نمیدونم قیافم چجور ی بود که پارسا روی شونه ام زد و گفت
 حال کردیا نه؟با تعجب نگاهش کردمو گفتم
شما دیگه کی هستیدکیمیا بلند زد زیر خنده و گفت
گروه دیوانه هابعدم همراه پارسا زدن زیر خنده.
حاال که خیالم راحت شده بود که اینا کی ان و چه کاره ان پس ترسو گذاشتم کنار و با پررویی گفتم
درد به چی میخندید؟کیمیا خندشو خورد و گفت
وا چقدرم بی جنبه ای تومن بی جنبه نیستم شما جنبه ندارید هی میخندیدکیمیا پشت چشمی برام نازک کرد و گفت
بهتره دیگه ادامه اش ندی ،روی یکی از اون صندلی ها بشین تا بقیه رو خبر کنمبدون حرف دیگه ای روی یکی از صندلی ها نشستم ،کیمیا هم سریع وارد یکی از اتاقا شد و در رو
بست.
پارسا بطرفم اومد و باال سرم وایستاد ،روی شونه ام ضربه زد و گفت
سعی کن با کیمیا بهتر صحبت کنی46
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با طلبکار ی گفتم
اخه بی دلیل بهم میخندیدخب بخنده مگه چی میشه؟ ما توی گروهمون از این چیزا زیاد داریم اگه بخوای بی جنبه باز یدربیار ی مجبورم از گروه بندازمت بیرون
اخمامو بردم توهم و خواستم یچیز بگم که کیمیا در رو باز کرد و بما ملحق شد  ،پشت سرشم دوتا
پسر دیگه بودن.
کیمیا روی صندلی رو به روم نشست و اون دوتا پسرم با خنده بمن نگاه میکردن.
ابرومو انداختم باال و گفتم
چیه؟ ادم ندیدید؟یکی از اون پسرا که یکم تپل بود با همون نیش بازش گفت
تو چقدر بداخالقیاونیکی که برعکس اونیکی زیادی الغر بود پقی زد زیر خنده و گفت
اوه اوه اخمشو نگاهچشامو از حرص قلمبه کردم و خواستم جوابشونو بدم که با صدای کیمیا دهنم بسته شد
تمومش کنیدچشم غره ای به هردوشون رفتم و زل زدم به کیمیا که با اخم ریز ی نگام میکرد ،نه بابا اینم پرجذبه
بودا اصال این قیافه جدی با اون قیافه معصوم قبلش هماهنگی نداشت.
کیمیا نگاهی به اون چاق و الغر کرد و گفت
شما هم بیاید بشینید باید حسابی با دوست جدیدمون اشنا شیمبعدم رو به پارسا کرد و گفت
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توام بیا بشینپارسا بدون حرفی صندلی کنار منو کشید عقب و کنارم نشست.
با دهن بسته زل زدم به اون چهار نفر ،واقعا ادمای ترسناک و موذی بودن.
کیمیا دستاشو روی میز گذاشت و روبه من با جدیت گفت
خودتو معرفی کن ،کی هستی ،از کجا میای و چند سالتهروی صندلی جا به جا شدم و شمرده شمرده گفتم
من سهام ،سها آقامیر ی ،دختر پدرام آقامیر ی ،بیست و یک سالمهتنها زندگی میکنی؟نه با مامانم ،پدرم هم در قید حیات نیستپسر چاقه سریع گفت
عه خدا رحمتشون کنهنیم نگاهی بهش انداختم و زیر لب بهش ممنونی گفتم.
کیمیا باهمون چشم های یخی و غرور عجیبی که غرور من در مقابلش چیز ی نبود ادامه داد
باید هرروز از نه صبح تا نه شب پیش ما باشی  ،حتی ممکنه بعضی وقتا بیشتر بمونی شایدم زودتربر ی مادرت که دیر و زود اومدنت مشکلی نداره؟
با اینکه میدونستم مشکل داره و سرمو میبره اما بی هوا گفتم
نه مشکلی نیستبا تردید نگاهی بهم انداخت ،بعدم روشو سمت پارسا کرد و گفت
-راست میگه؟
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با ترس نگاهمو دوختم به پارسا ،راستش با دیدن دم و دستگاه ها و رفتارای عجیبی که داشتن اصال
دلم نمیخواست از این گروه برم بیرون ،با دیدن اینا تازه متوجه شده بودم که چه خر ی بودم
میخواستم تنها سبحانیو به فلک بکشم ،اینا واقعا واسه خودشون خدایی بودن.
پارسا نیم نگاهی بمن انداخت و رو به کیمیا گفت
اره راست میگهنفس حبس شدمو دادم بیرون و زیر لب خداروشکر ی گفتم ،میدونستم پارسا تو ذهنم خونده بود که
مامانم مشکل داره ولی چیز ی نگفت خدا روشکر.
با نگاهی که توش تشکر موج میزد به پارسا نگاه کردم بعدم منتظر به چشمای کیمیا چشم دوختم.
کیمیا گفت
خودت که کار مار ندار ی؟تازه یادم افتاد من شرکت میرم؛ امروزم دو روز بود نرفته بودم.
محکم به یه طرف صورتم کوبوندم و گفتم
وای اره من شرکت میرمکیمیا جدی گفت
 اگه واقعا هدفت نابودیه سبحانیه باید بیخیال شرکت شیولی من پولشو الزم دارم اگه خیلی شرایطت هاد باشه میتونم بهت پول بدم پس نگران نباشدیگه چیز ی نگفتم و خیره شدم به کیمیا؛ کیمیا راست میگفت فعال سبحانی و زندگی مامان واجب تر
از شرکت بود.
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کیمیا ادامه داد
خیلی خب ،اول باید با ما اشنا بشی من کیمیام ؛ کیمیا قدرت شناس  ،پارسا هم که میشناسی ،پارسامفخم!
اوهوم میشناسمخوبهبا دستش پسر چاقه رو نشون داد و گفت
این میالده ،میالد صالحی اون بغلیشم که میبینی آرشه ،ارش صالحیبرادرن؟ارش جای کیمیا جواب داد
نه پسر عموییمسرمو تکون دادمو با لبخند گفتم
خوشبختم از اشناییتونهردوتاشون لبخند ملیحی زدن و چشم دوختن به دهن کیمیا ،فکر کنم کیمیا رئیسشون بود که انقدر
ازش حساب میبردن.
کیمیا ادامه داد
خب ببین خانوم سها ،تو این گروه هرکسی یه ویژگی منحصر به فردی داره که بقیه اعضای گروه اونویژگیو ندارن ،مثال....
با دستش به پارسا اشاره کرد و گفت
پارسا ذهن خوانه ،اونم یه ذهن خوانه خیلی حرفه ای  ،درحالیکه بقیه این ویژگیو ندارنسرمو تکون دادمو گفتم
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اره میدونم ،بدجورم حرفه ایهپارسا در جوابم خنده ی کوتاهی کرد و سرشو انداخت پایین.
کیمیا ادامه داد
آرش خیلی فرزه ،بیش از اونیکه فکرشو کنی ،با سرعت ده کیلومتر در ثانیه میتونه فرار کنه ،میگمیگیه برای خودش
بعدم هر سه زدن زیر خنده ،منم فقط لبخند ملیحی زدم.
ما از ارش برای رد گم کنی یا حواس پرت کردن سوژه استفاده میکنیم ،بعضی وقتاهم بخوایم یچیزیوجا به جا کنیم یا برداریم یا یکیو بگیریم از ارش استفاده میکنیم
با ترس نگاهش کردمو گفتم
یعنی....یعنی شما دزدی میکنید؟خندید و گفت
دزد نیستیم ولی الزم باشه دزدی هم میکنیمبه صندلی تکیه دادم و با لبخند مصنوعی خیره شدم بهش ،اینا واقعا کی بودن؟
میالدم که راننده و البته تیرانداز قوی ایه ،اگه میالد نبود ممکن بود خیلی هامون صدمه ببنیمبا ناباور ی داد زدم
تیرانداز ی؟کیمیا بی تفاوت به ترس من جواب داد
اره تیرانداز ی ،نمیدونی چیه؟با صدای لرزون گفتم
ولی..ولی51
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پارسا سریع جواب داد
نگران نباش ما کسیو نمیکشیم فقط برای دفاع مجبوریم تو دستمون بگیریمخواستم چیز ی بگم که کیمیا پرید وسط حرفمو گفت
خانوم سها بهتره وسط حرف من سوالی نپرسی؛ اگه سوال دار ی بزار بمونه برای اخرسرمو انداختم پایین و گفتم
بله بفرماییدتک سرفه ای کرد و گفت
از خودم بگم ،من مسئول اجرای نقشه هام ،یعنی این سه نفر ،یا به عبارتی شما چهار نفر بدون اجازهمن هیچ نقشه ای رو عملی نمی کنید
سرمو اوردم باال و گفتم
پس تو رئیسی؟کیمیا خواست چیز ی بگه که میالد پرید وسط حرفشو گفت
اینم کیمیا یادش رفت بگه ،ما هممون هنرهای رزمی بلدیم؛ اگه دیدی من امروز نزدمت چونخواستم ببینم چجور ی میزنی البته کیمیا بلد نیست
کیمیا داد زد
میالدمیالد با ترس رو به کیمیا گفت
ببخشیدکیمیا از خشم چشاشو بست.
سریع پرسیدم
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تو رئیسی؟درسته ،یجورایی من رئیسم ،راستی تو مشکلت با سبحانی چیه؟خواستگار مامانمهبا این حرفم همشون با چشای گرد نگام کردن البته بجز پارسا.
پارسا پرید وسط و گفت
نه نه ،قرار نیست این وصلت شکل بگیره نگران نباشید  .سها میخواد...کیمیا پرید وسط حرفش و گفت
بزار خودش توضیح بدهخیره شدم به چشای کیمیا و گفتم
روز ی که پدرم فوت کرد همه چیز خراب شد ،مامان بزرگم و پدر بزرگ پدریم مارو مقصر مرگپسرشون میدونستن ،چون تو یه روز بارونی وقتی که من تب کرده بودم...
بقیه حرفمو نتونستم بزنم ،بغض لعنتی تو گلوم جا خوش کرده بود.
پارسا دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت
اگه میخوای راجب پدرت حرف نزنسرمو به چپ و راست تکون دادمو گفتم
نه مشکلی نیستنفس عمیقی کشیدم و دوباره ادامه دادم
من تب کرده بودم ،حالم خیلی بد بود ،یادمه اون موقع پونزده سالم بود .مامانم با بابام صحبت کردکه شبانه روز بره برام دارو بخره ،بابام رفت ولی ....ولی هیچوقت برنگشت
کیمیا با ناراحتی گفت
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متاسفم عزیزم ،ولی این چربطی به مادرت داره؟-خودمم نمیدونم ،خانواده پدرم جبهه گرفتن که اگه شما پسرمونو نمیفرستادید برای خرید دار

و اونم تو اون وضعیت هوا اون اتفاق نمیفتاد ،مثل اینکه بابا پاش لیز خورده بود وسط خیابون و
ماشین...
ارش سریع گفت
باشه فهمیدیم بقیشو بگواب دهنمو قورت دادم تا بغضم فروکش کنه
 خانواده پدریم تمام ارث و میراثی که بهمون داده بودنو ازمون گرفتن ،اخه بابام یه کارمند ساده بودو از خودش چیز ی نداشت ،ماشین؛ باغ و چهل متر زمین همش مال پدربزرگم بود فقط یه خونه
شصت متر ی بود که مال خودش بود همونجایی که ما توش زندگی میکنیم
نفسمو با حسر

ت دادم بیرونو گفتم
 با مامان تنها توی اون خونه زندگی میکردیم،بابام بیمه نبود و هیچ پولی هم برای پس اندازهنداشت این یعنی ما بدبخت شدیم و حتی چیز ی نداشتیم بخوریم
همون لحظه حس کردم دستای گرمی روی دستام نشست ،با دیدن کیمیا که نفهمیدم کی کنارم
نشسته بود و دستامو گرفته بود لبخند تلخی بهش زدم و گفتم
 مامانم ترشی و مربا درست میکرد و میفروخت ،زندگیمون با اون پول میچرخید ولی مگه میشد؟ تواون زمون با پول اونا فقط میتونستیم روزانه یدونه تخم مرغ و نون بخریم تا از گشنگی نمیریم،
همونجور ادامه داشت تا اینکه من هیجده ساله شدم؛ تصمیم گرفتم برم سرکار تا بتونم زندگیمونو
اداره کنم یادمه اونموقع خیلی سخت کار پیدا کردم و باالخره تویه شرکتی که تولیدی دستمال کاغذی
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داشت بعنوان منشی انتخاب شدم و خداروشکر حقوق خوبی هم داشتم؛ وضع زندگیمون دیگه داشت
خوب پیش میرفت دیگه مجبور نبودیم شبا تخم مرغ بخوریم ،مامانم دیگه ترشی درست نمیکرد و
هرچی اراده میکرد براش میخریدم
کیمیا با دلسوز ی گفت
خبهمه چیز خوب بود ،تا اینکه اون روز نحس تینا زنگ زد ،تینا رفیق فابریک و همسایه دیوار به دیوارماست ،اون گفت از داخل خونه ی ما صدای گریه ی مامان و فریاد های یه مرد میاد؛ خیلی ترسیدم،
گیج بودمو نمیدونستم چیکار کنم مدام فکرای مسخره تو ذهنم میپیچد و برام این سوال بود که اون
مرد کی بود؟ کسی باما رفت و امد نمیکرد و ما کسیو نداشتیم بیاد خونمون اونم یه مرد! نمیدونم
چیجور ی خودمو به خونه رسوندم ولی با دیدن عمو تو خونه حسابی شوک زده شدم ،مامانم یه گوشه
نشسته بود و گریه میکرد و عموم هم چند تا برگه دستش بود و داد میزد اون ادعا میکرد که این
خونه ای که ما توش نشستیم مال اونه و وقتی بابام زنده بود عموم اونو بهش قرض داده بوده
میالد گفت
یعنی راست میگفته؟نمیدونم ،مامان میگفت موقع خرید خونه خودش کنار بابام بوده ولی عموم چیجور تونسته بود سندجور کنه نمیدونم
کیمیا دستاشو مشت کرد و با خشم گفت
مثل اینکه الزم شد یه نفر دیگه ام به لیست اضافه کنیمحس میکردم این حرفش برام منبع ارامش بود؛ احساس میکردم این غریبه ها برام از هر اشنایی اشنا
ترن و هوامو دارن.
لبخندی زدمو گفتم
خیلی خوشحالم که با شما اشنا شدم55
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کیمیا لبخند گرمی زد و دستامو نوازش کرد
مطمئن باش ما همیشه پشتتیم ،هم پشت تو هم پشت بقیه دوستامونمیالد پرید وسط و با شوخی گفت
خیلی خب ناله ها و گریه هارو بزارید برای بعد بزارید سها بقیشو بگه که حسابی مردم از فضولیچشم غره ای به میالد رفتمو ادامه دادم
 عموم خونه رو ازمون گرفت؛ قول داد مارو از خونه اش پرت میکنه بیرون ماهم جایی رو نداشتیم کهبریم؛ مامانمم که تک بچه بود و پدر مادرش هم فوت کرده بودن منم که تا اون حد نداشتم بدم خونه
بخرم یا کرایه کنم پس تصمیم گرفتم با عمو حرف بزنم ،اون اجازه داد تو خونه ای که به ظاهر مال
خودش بود بشینیم ولی کاش همون اجازه نمیداد؛ به بهونه صاحب خونه بودن وقت و بی وقت
میومد خونمون راستش خوشم نمیومد وقتی من شرکت بودم اون با مامانم تو خونه تنها میموند،
چند بار ی باهاش دعوا کردم ولی اون خیلی پرو تر از این حرفا بود ،به همه چیز هم گیر میداد و تو
همه چی دخالت میکرد؛ حتی دانشگاه نزاشت برم! همه چی تو همون روال مونده بود تا اینکه دو
هفته پیش اومد خونمون و گفت سبحانی از مامانم خواستگار ی کرده
پارسا گفت
چرا مخالفت میکنی؟ اون خیلی ادم پولداریهمگه همه چی پوله؟ ما با سبحانی قبل مرگ پدرم رفت و امد داشتیم و میدونستیم خیلی ادم کثیفیهکیمیا گفت
منظورت از کثیف چیه؟چمیدونم  ،همش به مامانم قبل مرگ بابام نگاه میکرد االنم که اومده خواستگار ی چشش افتادهدنبال من بماند که شب خواستگار ی چقدر با نگاهش منو خورد
ارش داد زد
یعنی اجازه دادی بیاد خواستگار ی؟56
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آهی کشیدمو گفتم
خب چاره ای نداشتیم ،عمو تهدید کرد اگه نزاریم بیاد مارو از خونه میندازه بیرونکیمیا با حرص گفت
مردتیکه لنده هور به عموم چندبار گفته بودم سبحانی ادم مزخرفیه و بدرد مامان نمیخوره اما اون باور نمیکرد ومیگفت پاک تر از سبحانی پیدا نمیشه تا اینکه باهاش صحبت کردم و قرار شد اگه من با مدرک ثابت
کردم سبحانی ادم بدرد نخوریه اونم دیگه اسم سبحانیو نیاره
کیمیا پرسید
قبول کرد؟اوهومپارسا پوزخندی زد و گفت
نمیدونم چرا هرچی حساب میکنم میبینم یه ریگی تو کفش عموت هست؛ اخه چرا باید اصرار کنهمامانت با سبحانی عروسی کنه؟
کیمیا حرفشو تایید کرد و گفت
اره راست میگه ،بنظر منم یا سبحانی تهدیدش کرده یا یه سودی از سبحانی بهش میرسه وگرنهاونجور که تو میگی عموت باهاتون دشمنی داره چرا باید راضی شه مامانت با یه ادم فوق العاده
پولدار و معروف ازدواج کنه؟
اره راستش منم شک کرده بودم ولی انقدر مثل شما به عمق ماجرا پی نبرده بودمپارسا گفت
بنظرم اول باید از سبحانی مدرک جمع کنی؛ بعدش اونارو نشون عموت بدی اگه دبه کرد بدون ریگیتو کفششه اون
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وقته که باید بجای سبحانی دنبال عموت باشی
راستی شما مشکلتون با سبحانی چیه؟کیمیا که مشخص بود میخواست منو بپیچونه گفت
به مرور که بیای تو گروه خودت میفهمیقیافه حق به جانب به خودم گرفتم و گفتم
-وا یعنی چی؟ من همه چیو گفتم اونوقت شما خودتون سکوت میکنید؟

کیمیا جواب داد
نه اونجور که میگی نیستبا عصبانیت از جام بلند شدم و داد زدم
یعنی چی؟ نکنه شما از دار و دسته های سبحانی هستید؟ نکنه میخواستید از زیر زبون من حرفبکشید
دستمو گذاشتم تو دهنم و هین بلندی کشیدم
باورم نمیشه ،من چقدر احمقمپارسا از جاش بلند شد و سعی کرد ارومم کنه
نه سها اونجور که تو فکرمیکنی نیست فقط یچیز ی هست که بهتره تو فعال ندونیجیغ زدم و بسمت در حرکت کردم ،دیگه احساس امنیت نمیکردم،اونا دار و دسته سبحانی بودن و
میخواستن منو گیر بندازن.
کیمیا سریع خودشو بمن رسوند و دستمو گرفت و سعی کرد مانع رفتنم بشه
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سها صبر کن ما فقط میخوایم کمکت کنیم ،ما نیروی زن کم داریم توام که با سبحانی مثل ما مشکلدار ی پس کی بهتر از تو؟
جیغ زدم و دستمو از توی دستش کشیدم بیرون
ولم کن؛ اصال حق با شماست ولی من نمیخوام تو گروهتون باشم شما خطرناکید شما دزدی میکنیدحتی ...حتی با تفنگ هم سر و کار دارید میدونید اگه پلیس گیرتون بیاره چی میشه؟ من دنبال
دردسر نمیگردم ولم کنید
کیمیا بیخیالم شد و با خشم نگاهم میکرد ،بسمت در برگشتم و دستگیره در رو فشار دادم خواستم
درو باز کنم که با صدای کلفت و مردونه ای از پشت سرم سرجام متوقف شدم
ما از پلیسا نمیترسیم ازشون مجوز داریم خانوم کوچولواین دیگه کی بود؟ صداش اصال شبیه صدای ارش و پارسا و میالد نبود؛ صدای کلفت و مردونه اش
بدجور به بدنم لرزه ایجاد کرده بود.
صدای تاالپ تولوپ قلبم اجازه نمیداد بیشتر از این فکر کنم ،دستمو رو دستگیره در فشار دادم تا از
این دیوونه خونه فرار کنم ولی....
ولی نفساش ...اره اره نفساش ...صدای خس خس های مردونه اش ...این یعنی اون ....پشت سرم
بود!!
جیغ بلندی کشیدم و با ترس برگشتم عقب ،قلبم تاالپ تولوپ میزد و دستام یخ کرده بود.
حدسم درست بود ،اون پشت سرم بود ،همون مرده صدا کلفت ،با قد بلند و هیکلی ورزشکار و بزرگ ،
موهای خوش فرم و ریش های بلند ولی شاید خنده دار باشه که تو اون موقعیت اینو میگم ولی واقعا
مرده جذابی بود ،نمیدونم شایدم من از این تیپ مردا خوشم میاد!
دستمو رو قلبم گذاشته بودم و نفس نفس میزدم ،بریده بریده گفتم
-تو ...تو کی هستی؟
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پوزخندی بهم زد و دستشو تو موهاش کشید ،خطاب به بقیه که پشت سرش صف کشیده بودن و با
دهن بسته و چشای از حدقه دراومده بهش زل زده بودن گفت
شما بگید من کی ام؟وای خدا چقدر صداش وحشتناک بود ،حتی حرف میزد هم ادم خودشو خیس میکرد.
کیمیا که تا اون لحظه غد و مغرور رفتار میکرد اما در کمال ناباور ی با مظلومیت گفت
شما  ...شمابطرز وحشتانکی داد زد
د بنال من چی؟از دادی که زد من یکی ستون فقراتم لرزید چه برسه به کیمیای بدبخت.
کیمیا با ترس گفت
شما رئیس ماییبا چشای گرد شده زل زدم به کیمیا؛ این چی میگفت؟ پس تازه میفهمم معنی حرفشو که گفت من
یجورایی رئیسم پس رئیس اصلی اینه؛ یا خدا چقدرم گندس
گنده با نیشخند یه قدم اومد جلو،جوریکه با ترس یه قدم رفتم عقب و چسبیدم به در؛ سرشو اورد جلو
جوریکه نفساش به صورتم میخورد.
از الی دندونای کلید شده اش غرید
کی این عروسک کوچولو رو اورده اینجا؟پارسا یه قدم اومد جلو و گفت
با اجازتون منبطرز وحشتناکی داد زد
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چرا؟چنان یهویی و بلند داد زد که منم پشت بندش جیغ کشیدم ،طوریکه باعث شد با چشای گرد و اخم
غلیظی نگام کنه.
پارسا جواب داد
دوتا دلیل داشتم ،اول اینکه این خانوم هنر های رزمی بلده و این زخم های روی صورت من کارهایشونه و اینکه ماهم دنبال یه خانوم رزمی کار میگشتیم که منم ایشون به ذهنم رسید؛ و دلیل دوم و
دلیل محکم ترم این بود که ایشون هم مثل ما از سبحانی کینه داشت
گنده برگ سرشو اورد جلوتر و گفت
راست میگه این؟سرمو اوردم باال و با صدایی که خودم بزور میشنیدم گفتم
بلهسرشو برد عقب و به سمت بقیه وایستاد؛ تازه حس میکردم نفسم باز شده و هوا رو با تمام قدرت تو
ریه هام بلعیدم.
همون مرده رو به کیمیا گفت
چرا با سبحانی مشکل داره؟کیمیا با تمام جزئیات همه چیو برای اون تعریف کرد ،منم که الل مونی گرفته بودمو جرات نمیکردم
پامو از اتاق بزارم بیرون.
رئیس دوباره بسمت من برگشت ،دستشو تو موهاش کشید و لباشو اورد جلو ،باحالت مسخره ای
گفت
اخی بمیرم برات ولی..یهو هوار زد
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دلیلت خیلی مسخرست مسائل خانوادگی تو بما مربوط نیست بزن به چاکپارسا یه قدم اومد جلو و گفت
ولی اقا ...داد زد
حرف نباشه همینکه گفتمبا وجود ترسی که ازش داشتم با ناباور ی پوزخند صدادار ی زدم؛ جوریکه همه برگشتن سمتم و با
تعجب نگام کردن حتی خودش.
یه قدم رفتم جلو پنجه پامو باال کشیدم تا تقریبا به قدش برسم؛ مماس تو صورتش شدم و با تیز ی زل
زدم به چشاش ،مامانم همیشه میگفت چشامو اینطور ی میکنم ادم میترسه تو چشام نگاه کنه.
با همون پوزخند اعضای صورتشو که حسابی تعجب کرده بودن برانداز کردمو گفتم
 چی فکر کردی پیش خودت؟ فکر کردی یکم هیکل دار ی همه ازت میترسن؟ نه اشتباه نکن اونااوسگلن ازت میترس

ن ولی من مثل اونا نیستم ،اگه منو تو گروهتون راه نمیدی نده چه بهتر منکه خودم داشتم با پای
خودم میرفتم ،ولی اینو بدون با این قلدریت نمیتونی هیچ سرنخی علیه سبحانی پیدا کنی ادمی که
ادعا داشته باشه و تو عمل گند بزنه به هیچ جا نمیرسه میدونستی؟
بعدم سریع با پام به پاش ضربه محکمی زدم اگرچه هیچ تاثیر ی روش نداشت؛ اینو از قیافه ی
عادیش فهمیدم.
پشتمو کردم بهش و خواستم برم بیرون که ناگهان دستمو از پشت گرفت.
من غلط کردم  ،من شکر خوردم ،باز جوگیر شدم ،االن که مثل پاپیون گره ام زد بهم یاد میگیرم دیگه
جوگیر نشم.
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مثل بید به خودم میلرزیدم ولی جسارت به خرج دادمو برگشتم سمتش و خیلی عادی تو صورتش
نگاه کردم.
کیمیا و پارسا با دهن باز و ترس بما دوتا نگاه میکردن ،ارش هم که کال جلوی چشمشو با دستش
گرفته بود میالدم فقط سقفو نگاه میکرد و زیر لب ذکر میگفت.
حس کردم فشار دستاش دور مچ ام داره بیشتر میشه ،خیلی بیشتر جوریکه دستم داشت از جاش
کنده میشد.
با پوزخند نگام میکرد و منتظر عکس العملم بود؛ ولی من نباید میباختم من سها بودم! اون هنوز منو
نشناخته بود.
مثل خودش پوزخندی زدمو با همون پوزخند بیخیال نگاش کردم ،با اینکه دستم داشت قطع میشد
اما بروی خودم نمیاوردم.
فشار دستاش هی بیشتر میشد و چهره متعجب خودش و بقیه تابلو تر!
نیم نگاهی به دستم انداختم؛ با دیدنش نزدیک بود سکته بزنم! انقدر فشار داده بود که کف دستم
سیاهه سیاه شده بود.
حس میکردم دستم میخواد بترکه ،نفس کم اورده بودم و هر آن ممکن بود بیهوش شم ،ولی با
پررویی هنوزم نگاش میکردم و آخ نمیگفتم.
عرق از سر و روم میریخت و بدنم داشت میرفت رو ویبره.
کیمیا سریع خودشو رسوند بهش و گفت
وای رئیس توروخدا ولش کنید غلط کردبا اونیکی دستش کیمیا رو پس زد و گفت
باید بگه غلط کردمپارسا با نگرانی نگاهی بمن انداخت و گفت
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ولی داره میمیره؛ دستاش سیاه شده االن میترکهمگه نمیگفتید رزمی کاره؟ خب از خودش دفاع کنه دیگه چرا هیچکار ی نمیکنهپوزخند ترسناکی زد و رو به من گفت
از خودت دفاع کن یاالولی نمیتونستم ،شاید یک دقیقه پیش این توانو داشتم ولی االن نه؛ حس میکردم فشارم افتاده و
بدنم مال خودم نیست.
با نامردی گفت
بگو غلط کردم تا نمردیچشمام داشت همه جارو تیره میدید؛ حس میکردم بدنم سست شده ،ولی با همون چشای نیمه باز
گفتم
بمیرمم نمیگمفریاد عصبی زد و فشار دستشو بیشتر کرد ،دیگه نتونستم تحمل کنم و بی اراده افتادم زمین اما اون
هنوز دستامو ول نکرده بود.
کیمیا خودشو بمن رسوند و محکم روی صورتش زد
خاک توسرم یا خدا سها خوبی؟با یه حرکت ناگهانی دستمو ول کرد ،دستی که حس میکردم صد کیلو وزن داره و سره سر بود.
چشمام نیمه باز بود ،همه دورم جمع شده بودن و مدام صدام میزدن .اون گوریل هم از جمعشون
خارج شد و وارد یه اتاق دیگه شد.
پارسا با نگرانی گفت
-یا خود خدا داره از دستش خون میچکه
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ارش خیلی اروم گفت
اخه چیکار به این بنده خدا داشت؟کیمیا سرمو روی پاش گذاشت و مدام به صورتم ضربه زد.
واقعا نمیدونم چم بود؛ من؛ سها آقامیر ی درمقابل این مردک کم اوردم.
چشمام کم کم داشت سیاهی میرفت و بعدش دیگه نفهمیدم چیشد

با احساس مایعی گرم و شیرین توی دهنم چشمامو باز کردم ،مایع شیرینی که نمیدونستم چیه رو
تف کردم بیرون و به سرفه افتادم.
کیمیا که تو دستش لیوان اب قند بود لیوانو گذاشت کنار و سریع شروع کرد به ماساژ دادن پشتم.
باورم نمیشد هنوزم تو این دیوونه خونه ام! بین این ادم های پریزده و عجیب.
همونجور که سرفه میکردم بریده بریده گفتم
بزارید من برم ...ولم کنید ...من چرا هنوز اینجام؟با حرص دست کیمیا رو پس زدم ،خواستم از جام بلند شم که با دیدن دستم جیغ بلندی کشیدم.
دستی که حسابی سیاه و باد کرده بود ،هرکدوم از انگشتام کلفتی اش اندازه گردنم بود!
پارسا در رو باز کرد و ارش و میالد هم پشت سرش اومدن ،پارسا با دیدن من هول شد و گفت
سها خوبی ؟ چرا جیغ میزنی؟کیمیا جای من جواب داد
دستشو دیده ترسیدهبا عصبانیت فریاد زدم
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شماها کی هستید؟ چی از جونم میخواید؟ بزارید برمپارسا روی تخت کنارم نشست و با لحن ارومی گفت
اروم باش ،کسی قرار نیست بتو صدمه بزنهبا چشم دستمو نشونش دادمو گفتم
بله میبینمپارسا چشاشو از حرص بست و گفت
درباره ی این موضوع باید بگم خودت مقصر بودیداد زدم
من؟ من گفتم دستمو مثل بادکنک کنید؟ارش اومد جلو و گفت
 چرا با رئیس کل کل میکنی؟ تو هیچ میدونی اون کیه؟نه نمیدونم تو بگو ،اتفاقا مشکل منم با شما همینه ،شما نمیگید کی هستید ،شما مشکوک میزنید؛موذی و خطرناکید دارید خودتونو ازم قایم میکنید
کیمیا که سعی میکرد خونسردیشو حفظ کنه گفت
ببین سها اگه امکانش بود حتما بهت میگفتم کی هستیم و مشکلمون با سبحانی چیه ولی فعالوقتش نیست اگه تو گروه بمونی بمرور خودت میفهمی همه چیو
پوزخندی زدمو گفتم
تو گروه بمونم؟ رئیستون که گفت بزنم به چاکمیالد با خوشحالی گفت
اره ولی وقتی که بیهوش بودی گفت هرجور شده باید این دختره به گروه ما ملحق شه66
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از شدت تعجب زدم زیر خنده ،با همون خنده گفتم
واقعا ادمای عجیبی هستید ،یکیتون ذهن خوانه و با کائنات سر و کار داره یکی تفنگ بازه یکی پدردستمو درمیاره میگه برو گمشو بیرون از گروه بعدش میگه نه هرجور شده باید بمونی
خندمو قطع کردمو یهو جیغ زدم
گمشید برید ،بزارید برم ،چه غلطی کردم اومدم تو این دیوونه خونه؛ شماها همتون دیوونه اید شماپریزده های شهرید
سوزن سرم توی دستمو کشیدم و سعی کردم از جام بلند شم ولی کیمیا از شونه هام محکم گرفته بود
و نمیزاشت برم ،هه خوبیش این بود که اون هنر های رزمی بلد نبود پس از پسش برمیومدم.
با اونیکی دستم محکم توی صورتش کوبوندم که چند متر پرت شد اونور.
بی توجه به فریاد های بقیه که سعی داشتن منو بنشونن سرجام با بدنی سست و بی حال بسمت در
حرکت کردم.
در رو با شدت باز کردم که با دیدنش قلبم ایستاد و سرجام ایستادم.
پشت در وایستاده بود و دستشو توی جیب شلوارش فرو کرده بود یه لبخند ترسناکی هم رو لبش
داشت و زل زده بود بمن.
یه قدم اومد جلو که باعث شد یه قدم برم عقب ،با همون لبخند دستی تو موهاش کشید و گفت
کجا خانوم کوچولو؟با اینکه ترسیده بودم و عقب عقب میرفتم اما جسورانه گفتم
میخوام برم از اینجاابروهاشو انداخت باال و گفت
عه کجا ؟ تازه برنج خیس کرده بودممیدونستم داره مسخرم میکنه  ،جیغ بلندی کشیدمو گفتم
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چیکارم دار ی؟ بزار برم قول میدم به هیچکس مکانتونو نشون ندم فقط بزارید برمپارسا که تا اون لحظه ساکت بود گفت
رئیس شما برید من باهاش صحبت....رئیسش انگشتشو به نشونه سکوت روی بینی اش گذاشت و گفت
هیسسس ،بزار ببینم این مهمون کوچولومون چی میخواد ،فکر کنم هوس چایی با شیرینی زبون یاخامه ای کرده باشه ،شایدم دستشویی رو پیدا نمیکنه
بعدم رو به من گفت
مگه نه عزیزم؟انقدر عقب عقب رفته بودم که روی تخت پرت شدم؛ با عصبانیت گفتم
تو دیوونه ای تو نرمال نیستیدرست باال سرم وایستاد ،لباشو اورد جلو و با حالت متفکرانه ای گفت
اووووم بنظرم بریم پارک یه بستنی بهت بدم بخور ی یا پشمک ،یا مثال سوار اسب های گرونت کنم وازت فیلم بگیرم  ،توام قول بده هروقت از جلوم رد بشی بهم بای بای کنی باشه؟ اونجور اروم میشی
کوچولوی من
داد زدم
کوچولو خودتی من کوچولو نیستم بیست و دو سالمهقیافشو متعجب کرد و گفت
اوووو ،بیست و دو؟بعدم برگشت سمت بقیه و گفت
شنیدید چی گفت؟ گفت بیست و دو؟ چرا بمن نگفتید با یه پیرزن طرفم68
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من پیرزن نیستمبسمتم برگشت و گفت
عه؟ پس قبول کردی که کوچولوییاین مردک واقعا دیوونه بود ،طرز حرف زدنش اصال نرمال نبود حرفاش بوی تمسخر میداد؛ االن اروم
حرف میزد ولی خدا میدونست کی قراره یهو داد بزنه.
من نه کوچولوام نه پیرزنپس چی هستی؟یه خانوم جوونبلند زد زیر خنده ،جوریکه همه داشتن با چشای باز نگاش میکردن فکر کنم تاحاال خندشو ندیده
بودن.
همونجور که میخندید گفت
خب پس خانوم جوااااان لطفا غرغر نکنید و توی گروه ما بمونید البته باالجبارپشتشو کرد بمن و خواست بره که گفتم
-من بمیرمم اینجا نمیمونم االنم میرم ،من هارد دارم و همون ب

رام بسه نیاز ی به شما نیست ،ببینم مثالم میخوای چیکار کنی
با تعجب برگشت سمتم

 ،با همون لحن مسخره رو به پارسا کرد و گفت
شنیدی چی گفت مارمولک؟ گفت ببینم میخوای چیکار کنی ،اووووو چه جسور69
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از صفت مارمولک برای پارسا خنده ام گرفت ،واقعا هم مارمولک بود.
پارسا که سعی میکرد لبخند بزنه گفت
بله شنیدم خب بقول خودتون کوچولوهه دیگه نمیفهمه چی میگهرئیس دستشو اورد اورد باال و گفت
ننننههه نگو کوچولو ایشون خانوم جواان هستنبعدم برگشت سمتم و گفت
خانوم جوان ؛ امروز ساعت نه شب تشریف میبرید خونه البته میگم پارسا برسونتتونسریع گفتم
من همین االن میرم دیگه ام برنمیگردمنگاهشو ازم گرفت و رو به پارسا گفت
ادرس خونه ی این خانوم جوان رو یاد میگیر ی فرداهم ساعت نه صبح میر ی دنبالش اگه نیومد..دستشو شبیه تلفن کرد و روی گوشش گرفت و گفت
بمن تلفن میزنی اونوقت خودم میدونم با این خانوم جوان چیکار کنمپارسا سرشو اورد پایین و گفت
چشمرئیس گنده نیم نگاهی بمن انداخت و از اتاق خارج شد.
کیمیا نفسشو که تا اون لحظه حبس کرده بود بیرون فرستاد و گفت
دختر تو مشکلت چیه ؟ چرا انقدر با این رئیس کل کل میکنی؟اخرش میکشتتاارش با خنده گفت
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ولی خدایی شوخی شوخی بد زردت کرد ها کیف کردماخم غلیظی کردم و گفتم
زهرمار ببند نیشتوارش اخم ریز ی کرد و گفت
وا حاال چرا جوگیر میشیچشامو ازش با حرص گرفتم و رو به کیمیا گفتم
این رئیستون اسمش چیه؟نباید به اسم صداش بزنی باید بگی رئیسریشخندی زدمو گفتم
هه زارت رئیس!!اسمش کوروشه ملقب به کاریشیکم به اسمش فکر کردم؛ کوروش! چه اسمی هم داشت واقعا که بهش میومد.چه لقبی ام
داشت!کاریش!!!
پارسا کنارم نشست و گفت
خواهش میکنم پیش ما بمون من نگران خودتم این رئیس خیلی ادم عصبی ایه وقتی میگه بایدبمونی یعنی باید بمونی اگه خالف امرش عمل کنی...
پریدم وسط حرفشو گفتم
من نمیخوام اون لنده هوره گنده رئیس من باشه تازشم من هنوز به شما شک دارمکیمیا با لحن اطمینان بخشی گفت
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ببین سها هم ما بتو احتیاج داریم هم تو بما پس لج نکن ،مگه نگفتی تا اخر هفته وقت دار ی؟چیز ی به اخر هفته نمونده و تو هیچ مدرکی پیدا نکردی اگه باما همکار ی کنی ماهم کمکت میکنیم
از کجا معلوم؟ارش جواب داد
اخه ما تورو نگه داشتیم که چی؟ یه لحظه بشین فکر کن تویه کوچولوهه تخسه زبون درازو برای چیباید نگه داریم؟
بااینکه بی تربیت حرف زد ولی حق با اون بود ،ولی هنوزم رئیس یا همون کاریش اذیتم میکرد؛ اون
خیلی وحشی بود.
پارسا که طبق معمول ذهنمو خونده بود گفت
اشکال نداره ماهم داریم تحمل میکنیم ولی کاریش تو دلش هیچی نیست مطمئن باشنگاهی به دستم کردمو گفتم
اگه مامانم اینو دید بهش چی بگم؟میالد گفت
دکتر گفت دو سه ساعته ورمش میخوابه نگران نباشکیمیا گفت
بهتره دیگه باهاش دهن به دهن نشی وگرنه تضمین نمیکنم که ایندفعه زندت بزارهپارسا با اخم نگاهی به کیمیا کرد و گفت
نه بابا دیگه اونجورم نیستبعدم رو به من کرد و با لبخند گفت
فعال ما میریم توام استراحت کن ،اون سوزن سرم ات هم االن تو دستت میکنم وگرنه فشارت میفته.72
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دیگه حرفی برای گفتن نداشتم ،مقاومت با اینا بی فایده بود یه غلطی خورده بودم و باید تا تهش
میموندم.
روی تخت دراز کشیدم و بعد اینکه پارسا سرم ام رو وصل کرد همشون از اتاق خارج شدن.
تو دلم برای پارسا دعای خیر کردم واقعا هم به خواب احتیاج داشتم.
نگاهی به دستم کرد و بعد یه اخم طوالنی به خواب عمیقی رفتم

با صدای کیمیا که مدام اسممو صدا میزد چشامو باز کردم ،این کیمیا چرا دست از سرم برنمیداشت؟
چند بار چشمامو باز و بسته کردم تا بتونم بهتر ببینمش ،کیمیا کمکم کرد روی تخت بشینم.
خمیازه ی عمیقی کشیدم و گفتم
چیشده؟رئیس کارت دارهمنظورت کاریشه؟شاکی نگام کرد و گفت
دار ی کم کم پشیمونم میکنی از اینکه اسمشو بهت گفتماسمش که کاریش نیستاز روی صندلی کنار تخت بلند شد و گفت
کل کل بسه ،برو پایین ببین چیکارت دارهخمیازه ی مجددی کشیدم و گفتم
-من با اون هیچ کار ی ندارم
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با ترس نگام کرد و گفت
یعنی چی؟ دوست دار ی باز کتک بخور ی؟نیم نگاهی به دستم کردم ،خیلی بهتر شده بود ولی هنوزم یکم سیاه بود .حق با کیمیا بود ،حوصله
نداشتم دوباره بیاد سرم داد و بیداد کنه یا مثل چند لحظه پیش مسخرم کنه.
ساعت چنده؟پنجبا جام پریدم و داد زدم
پننننج؟؟محکم روی پیشونیم کوبیدم و گفتم
واااییی مامانم مرد از نگرانیهمونجور که پتوی رومو برداشته بود و تا میزد گفت
نگران نباش اتفاقا زنگ زده بود من گوشیو جواب دادمبا ترس داد زدم
چیکار کردی؟نگاهی بهم انداخت و گفت
نترس چیز ی بهش نگفتم  ،گفتم یکی از هم کالسی های قدیمیتم و باهم اومدیم بیرون اونم بندهخدا انقدرمهربون بود هیچی نگفت تازه بهش گفتم تا نه شب نمیادا گفت اشکال نداره فقط بهش
خوش بگذرون
ناخوداگاه لبخند محوی زدم؛ مامانم زیادی ساده و مهربون بود.
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پاشو پاشو خودتو جمع کن ببین رئیس چی میگه فقط توروخدا جنگ بپا نکن حوصله نداریم دوبارهدکتر خبر کنیم
چشم غره ای بهش رفتم و اونم بعد از تا کردن پتو از اتاق خارج شد.
یعنی واقعا کاریش چیکارم داشت؟ حتما میخواست قواعد اینجارو بهم بگه .
بی حوصله از روی تخت بلند شدم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم از اتاق زدم بیرون.
میالد و ارش با دیدن من بلند شدن و اومدن سمتم ،میالد با نگرانی گفت
بهتر ی؟چرا انقدر اینا بمن اهمیت میدادن؟ یعنی یه انسان چقدر میتونه مهربون باشه؟
لبخندی زدمو گفتم
اره خوبم ،اتاق رئیستون کجاست ؟آرش جواب داد
اتفاقا خیلی وقت بود صدات میکردبه در مشکی رنگی اشاره کرد و گفت
اوناهاش اونجاستسرمو به نشونه تایید تکون دادمو با قدمای اهسته جلوی در وایستادم.
چند تا ذکر زیر لب گفتم و درو باز کردم.
اووووه اینجاروووووو
یه اتاق با دکور کامال مشکی ،حتی دیوارهاشم مشکی بودن! انقدر اتاق تاریک و دلگیر بود که احساس
خفگی میکردم
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با تک سرفه ای سه متر پریدم هوا و جیغ بلندی کشیدم ،رو به روم وایستاده بود و با نگاه وحشیانه
ای منو میخورد.
اروم رفتم جلو و گفتم
بامن کار ی داشتی؟داشتییییدبله؟روی صندلی مشکی رنگش نشست و سیگار ی رو روی لبش گذاشت.
گفتم داشتییید ،حق ندار ی منو با فعل دوم شخص صدا بزنی من عموت نیستم هیچی نگم بهتبه صندلی رنگ و رفته ای چوبی اشاره کرد و گفت
بیا بشین خانوم جواندرحالیکه اخم کرده بودم روی صندلی نشستم و منتظر چشم دوختم بهش.
عمیق نگاهم کرد و گفت
 اسم عموت چیه؟چیکار به عموی من دارید؟دوباره جنی شد و داد زد
دوست ندارم سوالمو دوبار تکرار کنمجمشید ،جمشید پدرامیسرشو تکون داد و دستشو داخل جیبش فرو برد ،یه دفترچه کوچیک ازش بیرون کشید و با خودکار
روش چیز ی نوشت.
ببخشید میتونم بپرسم چی مینویسید؟76
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دره دفترچ اشو بست و گفت
نوشتم فضولو بردن جهنمایشی زیر لب گفتم و رومو کردم اونور.
بمن نگاه کن خانوم جوانبا بی تفاوتی نگاهش کردم ،همونجور که نگاهش بمن بود گفت
میخوام بهت یچیز ی بگم ولی میترسم شاخ شیمیتونید نگیدچشماشو برام ریز کرد و گفت
خیلی پرروییپوزخندی زدمو گفتم
منو نیاوردید اینجا که مواخذه ام کنید درسته؟سرشو تکون داد و گفت
درستهبفرمایید میشنوماز روی صندلی بلند شد و بسمت من اومد.
یکم از کارش شوک زده شدم ،دستاشو پشتش قالب کرده بود و دورتا دورم میچرخید.
شمرده شمرده گفت
خب راستش خواستم بگم از اینکه با یه دختر لوس و ننر طرف نیستم و طرفم یه دختر پررو ومحکمیه خیلی خرسندم برای همین قبول کردم بیای اینجا
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از تعریفش خوشم اومد و ناخودآگاه لبخندی رو لبم اومد که با دیدن لبخندم سریع داد زد
 گفتم شاخ نشو ،پس نخندنیشمو بستم و چیز ی نگفتم ،چه دادی ام میزد وحشی
تن صداشو پایین تر و رسا تر کرد و گفت
نمیخوام زیاد وقت گران بهامو صرف تو کنم ولی اینو بدون خانوم جوان  ،اگه کوچیک ترین اطالعاتیاز این اتاق در بره من میدونم و تو
میدونمخیلی خوبه ،نکته دیگه  ،سر موضوع سبحانی من اصال شوخی ندارم ،خیلی هم وسواسم رو اسمشاگه ببینم کوچیک ترین خطا ،خنگ باز ی ،اشتباه  ،ضرر یا هر کوفت دیگه ای سر موضوع سبحانی
پیش بیاد و مقصرشم تو باشی کالهامون میره توهم
کمی مکث کرد و وقتی دید جوابی نمیدم داد زد
نشنیدماز الی دندونام گفتم
چشمعا باریکال ،و نکته ی سومدستشو روی تکیه گاه صندلی گذاشت و سرشو نزدیک گوشم اورد ،زیر گوشم زمزمه کرد
شوخی با من که حسابی گیرت میندازه خانومه جوانسرشو دور کرد و درست رو ب

ه روم وایستاد و با جدیت زل زد بهم.
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پوزخندی زدمو گفتم
شما هیچکار ی نمی تونید با من بکنید ،درسته به اجبار اینجا نگه ام داشتید ولی یکار ی میکنم کهخودتون از کارتون پشیمون شید
بلند زد زیر خنده و گفت
-اخی  ،اونوقت

شما کی باشید مثال؟
با جدیت گفتم
من سهام؛ سها آقامیر ی؛ بهتره برید از فامیالم و دوست رفیقام بپرسید که عاقبت کسی که تو پر و بالمپیچید چی شد
اولش با پوزخند نگام میکرد اما یواش یواش قیافش غمگین شد ،هه چقدر ترسو بود فقط هیکل
گنده کرده بود مثل اینکه!
با یه دستش محکم روی کف اونیکی دستش مشت زد و با افسوس گفت
ای تف به این شانس  ،چقدر بدبا لبخند خبیثانه نگاهش کردم ،هه واال! چی پیش خودش فکر کرده بود ؟ فکر کرده من یه دختر
احمقه ساده و لوسم ؟ خداروشکر فهمید با کی طرفه و یکم حساب کار دستش اومد.
رو به من کرد و با همون قیافه گفت
فهمیدی چیشد؟با نیشخند گفتم
-ها چیه ترسی...
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یادم رفته بود اسمتو بپرسم ،ای بابا گفتی اسمت چی بود؟ سویا؟این مرد ....این مرد ....واقعا یه ادم مزخرف ترسناکه احمقه عجیب بود .یعنی اون از من نترسید؟ از
من؟ از سها اقامیر ی نترسید؟
با خشم گفتم
بهتره از من بترسیدمحکم روی پیشونیش کوبید و گفت
آااااه  ،یادم اومد سها ،چقدر اسمت لوسهفریاد زدم
خیلیم قشنگهلبخند مصنوعی زد و گفت
اشکال نداره غصه نخور ،من همون خانم جوان صدات میزنمگوشه مانتومو توی دستای فرو کردم و حسابی فشار دادم.
روی صندلیش نشست و گفت
سویای جوان ،اخ نه ببخشید خانم جوان بچه ها گفتن تا کی وقت دار ی به سبحانی جوابخواستگاریو بدی؟
لبامو از حرص جمع کردمو گفتم
اخر هفتهخیلی خب تا اخر هفته وقت دار ی علیه سبحانی مدرک جمع کنیداد زدم
چیییی؟؟80
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هی هی اروم باش ،منکه چیز بدی نگفتم فقط گفتم تا اخر هفته وقت دار ی اگه حس میکنی زیادهعیب نداره میکنمش دو روز
ولی...خب یک روز خوبه؟ولی این منصفانه نیست ،شما قول دادید کمکم میکنید ولی االن همه کارارو انداختید رو دوش من؟خب اینجور باشه خودم تنها کارامو میکردم دیگه چرا باید بیام اینجا؟
تو اومدی اینجا عزیزم؟ تو که تا دو دقیقه پیش میگفتی بزور نگه ام داشتیدبهرحال اولش با خواسته ی خودم اومدماز روی صندلی دوباره بلند شد و جلوی من شروع کرد به رژه رفتن.
همونجور که مسیر کوتاه اتاق رو باال پایین میکرد گفت
این یک وظیفه اس خانوم جوان ،ما قراره باهم همکار ی کنیمهمکار ی ،نه اینکه همه کارا بیفته رو دوش منسرجاش ایستاد و گفت
مگه گفتم تنها انجامش بده؟ بچه ها هم کمکت میکنن من یه هارد دارم توش پر عکس سبحانی با دخترای رنگارنگه همونو میدم بهت ،اون کار منم راهمیندازه حتی
اون هارد رو بکن تو جیب شلوارت شلوارتم بنداز آشغالی؛ من مدرک مهم تر و بیشتر ی میخوام اونمدرک خاله زنکی بدردم نمیخوره
مثال چه مدرکی؟-یه مدرک تپل
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با اخم فریاد زدم
اگه تا اخر هفته جورش نکنم چی؟دوباره مثل دیوونه ها روی صندلی نشست و گفت
این اتفاق هرگز نمیفته خانم جوان االنم میتونید بریدولی اخه....سالم منو به مادر محترم برسونیدبا حرص از جام بلند شدم و سرتا پاشو با اخم برانداز کردم.
بعدم بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم از اتاق زدم بیرون

مردتیکه ی قزمیته گوریل ،هیچ معلوم نیست فازش چیه ،یذره عقل تو اون کله ی پوچش نیست.
پارسا
نه دیگه اونجورم نیست ،ضریب هوشش  ۱۸۳بودلبامو جمع کردمو گفتم
تو باز ذهن منو خوندی؟یدونه سیب از روی میز ورداشت و گاز زد
خب چیکار کنم تو تابلو فکر میکنییعنی تابلو فکر نکنم نمیتونی ذهنمو بخونی؟-اگه میتونی تابلو فکر نکن

82

پریزده های شهر
راست میگفت ،من چرا باید انقدر تابلو فکر کنم ،این پارسا امنیت فکر ی هم از ادم میگرفت از این به
بعد توی مغزمم باید رمز ی حرف بزنم.
روی صندلی رو به روی پارسا نشستم و سرمو بین دستام گرفتم ،هرچقدر فکر میکردم به نتیجه ای
نمیرسیدم؛ اخه من چجور تا اخر هفته مدرک جمع کنم؟ اوال فقط مسئله ی ازدواج اذیتم میکرد االن
کاریش هم بهش اضافه شد.
پارسا با نگرانی گفت
سها ناراحت نباش ،ما باهم درستش میکنیم نه بخاطر تو ،بلکه بخاطر خودمونم شده تا اخر هفتهقال قضیه ی سبحانیو میکنیم
لبخند مصنوعی بهش زدم و دوباره رفتم تو فکر ،فقط بفکر نقشه ی درست درمونی بودم.
میالد چاییشو هورت کشید و گفت
قضیه چیه؟ میالد تو بگوهیچی  ،فکر کنم رئیس بهش گفته تا اخر هفته باید علیه سبحانی مدرک جمع کنی اون هارد ام گفتبدرد نمیخوره البته راست هم میگفت
خب چیجور اینکارو بکنیم؟ارش جواب داد
باید کیمیا رو خبر کنیم ،باید بتونیم یه نقشه درست درمون بکشیمپارسا رو به من کرد و گفت
راستی ،تو با همون هارد میتونی یکارایی بکنی ،اونو به عموت نشون بدی بعنوان مدرکارش گفت
خب بفرض برد داد و قضیه ازدواج هم تموم شد رفت پس درخواستی که کاریش ازش کرده بودچی؟ اون گفت مدرک مهم تر ی بیاره عکسای خاله زنک به چه درد میخوره؟
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پارسا سرشو تکون داد و گفت
حق باتوهه ،من فقط میخواستم کار سها راه بیفتهمیالد گفت
باید ببینیم میتونیم سر نخ مهم تر ی از سبحانی پیدا کنیم؛ مکانی ،سرنخی عکسی چیز ی...پارسا سر ی تکون داد و گفت
درسته ،اما این وسط فعال کار سها رو راه میندازیم من هاردو بهش میدم که نشون عموش بدهبا تعجب گفتم
چرا اصرار دار ی کار منو زود راه بنداز یچون احساس میکنم بین عموی تو و سبحانی رابطه ای فرا تر از دوستی ساده هست ،میخوام ببینمعموت با دیدن اون عکسا چه واکنشی نشون میده اگه اون چیز ی که من فکر میکنم درست باشه،
میتونیم با تعقیب عموت و یکمم چاشنی تهدید همه چیو از زیر زبونش بکشیم
میالد روی شونه پارسا ضربه زد و گفت
دهنت سرویس کاریش راست میگه مارمولکیاسریع گفتم
اگه عموم حاشا کرد اونوقت من چه خاکی بریزم سرم؟ من تا اخر هفته فقط وقت دارمارش گفت
پس ما اینجا چه کاره ایم؟ ما اینجاییم که به هم کمک کنیممیالد پشت بندش گفت
ولی توام باید قول بدی حتی اگه عموت اون عکسارو قبول کرد و کارت راه افتاد مارو تنها نزار ی ما بهکمکت نیاز داریم
84

پریزده های شهر
ارش خندید و با لحن شوخی گفت
نه بابا چرا تنها بزاره؟ مگه میتونه از دست کاریش فرار کنه؟اخم ریز ی به هرسه تاشون که داشتن هر هر میخندیدن کردم .

بعد از توقف ماشین پارسا بسمتم برگشت و گفت
اینجاست؟نگاهی به خونه عمو انداختم و گفتم
ارهپارسا با تحسین نگاهی به خونه انداخت و گفت
چه خونه ی باکالسیم دارهاوهوماز اولم همینجور ی پولدار بود؟نه بابا بعد مرگ بابا یهو اینجور شد ،وگرنه قبلش مثل ما تو خونه شصت متر ی میشستپارسا با شک گفت
چه جالب ،پولدار ی یهوییدستمو سمت دستگیره در ماشین بردم و رو به پارسا گفتم
خیلی خب ممنون که منو رسوندی من میرم ،خونه رفتنیم خودم با تاکسی میرم تو دیگه بروباشه فردا ساعت نه یادت نره شماره ام رو میدم حتما ادرس خونت رو بفرست،نتیجه رو هم حتمابمن بگو
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باشه خدافظخدافظسریع از ماشین پیاده شدم و بسمت در رفتم ،پارسا هم دنده عقب گرفت و از کوچه دور شد.
خیلی ذوق داشتم عکس العمل عمو رو ببینم ،یعنی میشد از دست سبحانی خالص شم؟
بی وقفه زنگ در فشار دادم ؛ خیلی برای دیدن نتیجه عجله داشتم.
زنعمو جواب داد
کیهزنعمو منمتو که باز اومدیچشامو از حرص باز و بسته کردمو گفتم
زنعمو باز کن کال پنج دقیقه با عمو کار دارم میرم زوددر با صدای تیکی باز شد ،خودمو سریع به حیاط خونه رسوندم.
تقه ای به در زدم و سرمو بردم داخل
سالم ،کسی نیستبا دیدن لهراسب که داشت از دور میومد حرصم گرفت .خودمو مشغول دراوردن کفشا کردم که زر زر
نکنه.
لهراسب باال سرم وایستاد و با بشاشی گفت
سالم سها خانوم چخبر این موقع شب؟کفشامو یه گوشه گذاشتم و لبخند مصنوعی زدم
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ممنون ،با عمو کار داشتمالله از اشپزخونه خودشو بما رسوند و گفت
عه باز که تو اومدیبا طلبکار ی نگاش کردمو گفتم
باید از تو اجازه میگرفتم؟لهراسب رو به الله کرد و گفت
ولش کن اذیتش نکنشما نمیخواد کاسه داغ تر از اش بشی واسم من خودم بلدم از خودم دفاع کنم ،باباتون کجاست؟الله ایشی کرد و بدون اینکه جوابی بده از اونجا دور شد.
لهراسب گفت
بابام تو اتاقهخواستم از جلوش رد بشم که بازومو گرفت.
زیر گوشم گفت
امروز خیلی خوشگل شدیابازومو از دستش کشیدم بیرونو خشمگین گفتم
خفه شوپوزخندی زد و گفت
بدستت میارمهه البد باز باباتو میفرستی وسط87
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جز اون چاره ای ندارم تو که مثل گنجشک از دستم فرار میکنی پس مجبورم بزور متوسل شمبروبابایی گفتم و از جلوش رد شدم؛ حالم ازش بهم میخورد از بچگی همیشه بامن اینجور حرف میزد
و هی زیر گوشم میگفت بزور مال خودم میکنمت.
بسمت اتاق رفتم  ،در اتاق باز بود پس سرمو انداختم پایین و رفتم تو اتاق.
از شانس عمو روی میز کامپیوترش نشسته بود و باهاش ورمیرفت االن وقت خوبی بود که عکسارو
نشونش بدم.
جلوی همون در بلند گفتم
سالم عموعمو با تعجب برگشت سمت عقب و با دیدن من گفت
تو باز اومدیلبخندی زدمو بسمتش رفتم
گفتم که میرم با مدرک میامبا شنیدن اسم مدرک از ترس لرزه ای به تنش ایجاد شد ،با تعجب داد زد
مدرک پیدا کردیسرمو تکون دادمو گفتم
اوهومبعدم دستمو کردم تو جیبم و هاردو گرفتم جلوش.
نگاهی با تردید به هارد کرد و گفت
این چیه؟بهتره یه نگاهی بهش بنداز ی88
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با تردید هاردو از دستم گرفت و اونو به کامپیوتر وصل کرد.
دست به سینه با لبخند پیروزمند بهش نگاه کردم.
لرزش دستاشو روی موس قشنگ حس میکردم ،خدا میدونه اون لحظه که عکسارو میبینه چه حالی
میشه.
هارد رو تو صفحه کامپیوتر باز کرد ،روی فولدر کلیک کرد و عکسارو باز کرد.
هرچی عکسارو میزد جلو پوزخند من غلیط تر میشد.
خم شدم و زیر گوشش گفتم
دیدی؟ این بود اون سبحانی سبحانی که میگفتی؟ دخترای دورشوعمو سرشو برگردوند سمتم و با قیافه ی بیخیال نگاهم کرد ،سریع هاردو از کامپیوتر کشید بیرون و از
روی صندلی اومد پایین.
با صورت قرمز میومد جلو و منم میرفتم عقب ،این چرا اینجور ی میکنه؟ چرا عصبی شد!
داد زد
دختره ی خیره سر فکر کردی من احمقم؟ دوتا عکس فتوشاپ شده برای من اوردی فکر میکنی منخرم؟
مثل خودش با اخم گفتم
چه فتوشاپی؟ اینا همه واقعیت داره از صبح زود جلوی شرکتش بودم تا این عکسارو بگیرمهاردو بسمتم پرتاب کرد و گفت
بگیر بابا فکر کردی من حالیم نیست؟ گورتو گم کن برو از خونه من بیرون ببینمدبه نکن عمو ما باهم قرار گذاشتیممن هیچ قرار ی باتو نزاشتم بیا برو گمشو حوصله اتو ندارم هر ی89
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دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا گریه نکنم ،حق با پارسا بود اون داشت دبه میکرد.
با عصبانیت بسمت در حرکت کردم و بدون توجه به حرفای لهراسب و تیکه های الله از خونه زدم
بیرون.
گریه ام گرفته بود ،من باز شکست خوردم ،بازم نتونستم در مقابل عمو وایستادم ،من یه احمقم یه
بی عرضه ! بقول کاریش من یه کوچولوام!
با یاداور ی کاریش ناخوداگاه دلم روشن شد ،نمیدونم چرا ولی انگار دلم روشن بود که اون کمکم
میکنه ،اره کاریش و ادماش نمیزارن این وصلت صورت بگیره.
با نگه داشتن تاکسی جلوی در خونه با خستگی ازش پیاده شدم.
بی معطلی کلید انداختم و درو باز کردم ،انقدر اونجا روی صندلی خشک چوبی بدون هیچ هدفی
نشسته بودم که حسابی خسته شده بودم.
با کت و کولی اویزون خود

مو داخل خونه انداختم.
با صدای بی جونی داد زدم
مامان کجایی؟مامان کلشو از اشپرخونه اورد بیرون و با دیدن چهره ی درهم من گفت
سها! چرا این شکلی شدی؟کیفمو یه گوشه پرتاپ کردمو همونجور که بسمت اتاق میرفتم گفتم
میرم بخوابممامان دنبالم راه افتاد و گفت
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یعنی چی برم بخوابم؟ کجا بودی اینهمه مدت؟ اون دوستت کی بود؟ چرا من نمیشناختمش؟کالفه گفتم
وای مامان خستم توروخدا بیخیال شو بزار برم بخوابمبعدم نزاشتم حرف دیگه ای بزنه و خودمو به اتاق رسوندم.
درو از پشت بستم و باهمون لباسا خودمو روی تخت انداختم .فردا حتما باید به پارسا عکس العمل
عمو رو میگفتم ،باید حتما نقشه ای میکشیدم من فقط تا اخر هفته وقت داشتم.
نگاهی به گوشیم انداختم؛ کلی مسیج از تینا و رئیس شرکتمون داشتم.
رئیس تهدید کرده بود اگه فردا نیام سرکار اخراجم میکنه.
پوزخند غلیظی زدم؛ تو این هیر و واگیر همینو کم داشتیم .خدا میدونه بعد اینکه سبحانی رو از
زندگیم پرت کردم بیرون قراره از کجا پول بیارم؟
خواستم گوشی رو پرت کنم اونور که یاد پارسا افتادم؛ یعنی بهش آدرس رو مسیج کنم؟ اگه مسیج
نمیکردم اون دیگه منو پیدا نمیکرد و اون کاریش دیگه دستش بمن نمیرسید.
خواستم گوشی رو خاموش کنم و بیخیال بشم ولی ته دلم میگفت برم تو اون گروه؛ ضرر که نداشت
منم که دیگه مدرکی نداشتم و کار ی ازم ساخته نبود اوناهم همچین بچه های بدی نبودن میشد
بهشون اعتماد کرد اگرچه ته دلم یکم از کاریش میترسیدم؛ بعید نبود که شهر رو بگرده و پیدام کنه!
پس بدون معطلی آدرس رو به پارسا مسیج دادم و گفتم قضیه عمو رو فردا براش تعریف میکنم فعال
خسته بودم و حوصله تایپ نداشتم.
باالخره گوشی رو انداختم اونور و سریع با بسته شدن چشمام با همون شکم گرسنه خوابم برد

صبح ساعت هشت صبح از خواب بیدار شدم ،بعد خوردن صبونه ای مختصر و خدافظی از مامان از
خونه زدم بیرون ،خیلی عذاب وجدان داشتم که بهش دروغکی گفتم میرم شرکت و یه مدت تا ساعت
نه اونجام.
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با دیدن ماشینه پارسا سر کوچه خودمو بهش رسوندم ،خوبی این کار این بود که با ماشین شخصی
میبردنت و میاوردنت اونم مفت و مجانی.
به محض سوار شدن پارسا امون نداد و سریع پرسید
سالم ،عکسارو نشون دادی؟علیک سالم بزار برسم بعد سوال بپرسخب بگو من عجله دارمبله نشون دادمخب چی گفت؟با مایوسی پارسا رو نگاه کردم و خیره شدم به رو به رو.
پارسا با کالفگی گفت
خیلی خب خودم فهمیدم نمیخواد بگیماشینو روشن کرد و قبل اینکه حرکت کنه گفت
نگران نباش منکه گفتم کمکت میکنیمبا لبخند نگاهش کردمو گفتم
میدونم ،وگرنه االن اینجا نبودمماشینو به حرکت دراورد و گفت
عه واقعا؟ من فکر کردم بخاطر ترس از کاریش اومدی!چون میدونستم فکرمو میخونه و نمیتونم ازش قایم کنم گفتم
-یجورایی به اونم مربوطه ولی همش اون نیست
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سرشو با خنده تکون داد و بدون حرف دیگه ای بسمت پاتوقمون حرکت کرد

از ماشین پیاده شدیم و بسمت ساختمون نیمه کاره رفتیم ،از پله ها باال رفتیم و وارد اتاق شدیم.
بچه ها روی میز نشسته بودن و مشغول خوردن صبونه بودن ،همشون با دیدن من بلند شدن و با
روی باز باهام سالم علیک کردن.
پارسا خودشو روی صندلی انداخت و کالفه به میالد گفت
یکم چایی بریز بخوریم مغزم هنگ کردهکیمیا لقمه اشو قورت داد و گفت
چرا چیشده؟همونجور که حدس میزدیم عموی سها عکسارو قبول نکرد و زد زیرشمیالد لیوان حاوی چایی رو دست پارسا داد و گفت
ای به خشکی شانسکیمیا رو به من که با لب و لوچه اویزون روی صندلی نشسته بودم گفت
حاال غصه نخور ما که از قبل بهت گفتیم عموت میزنه زیرشبعدم لقمه کره مربایی گرفت و داد دستم
بیا اینو بخور یکم جون بگیر یلبخند کمرنگی زدم و بی اشتها لقمه رو تو دهنم فرو کردم ،میالد یکم سنگک و پنیر و گوجه خیار و کره
مربا روی سینی بزرگی گذاشت و اونو بسمت من هول داد.
با تعجب نگاهی به سینی کردمو گفتم
این چیه؟93
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ماله کاریشهخب بمن چه!کیمیا گفت
صبر کرده بودیم تو بیای بدیم تو ببر ی براشداد زدم
من؟؟اره تو ،دیدیم تازه واردی گفتیم بزار صبونه اشو ببر ی بلکه تو دلش جا باز کنی فعال که دل خوشی ازتنداره
بدرک نداره من بمیرمم نمیرمپارسا گفت
سها لج نکن کیمیا راست میگه؛ اگه بخوای به لج کردن با کاریش ادامه بدی فقط خودت اذیتمیشی وگرنه به کاریش چیز ی نیست
کیمیا نگاهی عمیق بهم انداخت و گفت
پاشوچشم غره ای به همشون رفتم و به اجبار از جام بلند شدم؛ سینیو گرفتم دستم و بسمت دره
وحشتناک اتاقش حرکت کردم.
به سختی با پام به در ضربه زدم
بیا توبا ارنجم درو باز کردم و با پا درو پشت سرم بستم.
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طبق معمول روی صندلیش نشسته بود و خیلی وحشتناک به افق خیره شده بود ،خدا میدونست
داشت برای کدوم بنده خدایی نقشه قتل میریخت.
سینی رو روی میزش گذاشتم و گفتم
اینم صبونه اتون من میرم با اجازهخواستم برم که دستش دور مچ دستم حصار شد؛ با ترس نگاهی به دستم کردم ،میترسیدم باز همون
بال رو سر دست بدبختم بیاره.
عمیق خیره شد تو چشمام و گفت
 امروز چند شنبه اس؟سه شنبهچند روز مونده تا جمعه؟سرمو انداختم پایین و با شرمندگی گفتم
سه روزپوزخندی زد و گفت
باور کنم که تو این سه روز قراره برام معجزه کنی؟ من یه مدرک داشتم که اونم عموم قبول نکرد؛ یعنی هیچ مدرکی رو قبول نمیکنه چرا باید بیخودمدرک جمع کنم وقتی به کارم نمیاد
 تو کاریت نباشه تو فقط مدرک جمع کن منم با همون یکار میکنم که سبحانی و عموت و لهراسب وهر کوفت و زهرمار ی باهم از زندگیت برن بیرون؛ تو فقط کار ی رو که میگم رو بکن خوبه؟
سعیمو میکنمدستشو از روی مچم برداشت و روی لبش کشید.
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نگاهی به صبونه انداخت و گفت
از این به بعد برام خواستی صبونه بیار ی مربای بیشتر ی بزاربا چشای گرد شده نگاهش کردم و گفتم
مگه قراره از این به بعد من صبونه بیارم؟دستشو به نشونه تسلیم برد باال و با حالت تمسخرانه ای گفت
اوه ببخشید خانوم جوان میگم خدمتکاراتون برام بیارنپشت بندش اخم ریز ی کرد و با لحن ترسناکی گفت
 فردا صبح دوباره میبینمت خانومه جوانلبخند مصنوعی زدمو گفتم
بله چشمبعدم همونجور عقب عقب رفتم و با ترس درو باز کردم و خودمو از اون جهنم پرت کردم بیرون ،خدایا
یا خودت! این دیگه چه سمی بود.

بچه ها با دیدن رنگ و روی پریده ام با ترس نگام کردن.
کیمیا پرسید
چیز ی شده؟سرمو به طرفین تکون دادمو گفتم
نهروی صندلی کنار بچه ها نشستم و از میالد درخواست یه لیوان چای داغ کردم.
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بعد از خوردن چایی هامون پارسا گفت
خیلی خب ،باید از امروز نقشه بریزیمپاهامو انداختم روهم و گفتم
خب بفرمابقیه هم مثل من چشم دوخته بودن به دهن پارسا
پارسا با جدیت گفت
امروز اولین کار ی که میکنیم اینه که عموی سها رو تعقیب میکنیم مطمئنن اون یه نقطه ی واسطی باسبحانی داره باید مطمئن شیم
بعدم رو به من کرد و گفت
عموت ساعت چند میره سرکار میدونی؟اوهوم ،ساعت یازده صبحمیالد گفت
خب بفرض مطمئن شدیم اونا با هم همکارن بعدش چیکار کنیم؟کیمیا جای پارسا جواب داد
باید بفهمیم اینا رابطشون چیه و هرجا که باهم رفتن ما هم باید تعقیبشون کنیم اونجور شاید بتونیمچیزای خوبی رو کشف کنیم و اینکه مطمئن میشیم رابطشون فقط یه دوستی ساده اس یا یچیز ی
فراتر از اون
با ذوق گفتم
-ایده ی محشریه
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میالد نگاهی به ساعت انداخت و گفت
االن ساعت ده و نیمه فقط نیم ساعت وقت داریمبا عجله از جام بلند شدمو گفتم
راست میگه زیاد وقت نداریم بجنبیدهمزمان با حرف من همه از جا بلند شدن ،همه بجز ارش! چون ارش فعال بکارمون نمیومد
خودمونو با عجله به ماشین رسوندیم ،من صندلی جلو و پارسا و کیمیا صندلی عقب نشستن.
میالد فرمونو دست گرفت و با گاز وحشتناکی شروع به حرکت کرد ،میالد خطاب بمن گفت
از کجا برم؟سه ساعت ادرس عمو رو بهش دادم و بعد ربع دقیقه چند متر اونور تر از در عمو متوقف شد.
کیمیا با تعجب گفت
چقدر خونه عموت باکالسهبا چهره ی غمگین گفتم
وقتی مال بابامو از دستش گرفتن و دادن به این خب معلوم بود اینجور پولدار میشهپارسا پرسید
گفتی چی از بابابزرگت بهتون رسیده بود؟یه ماشین یه باغ و چهل متر زمین خالیماشینه چی؟پرایدباغتون چند هکتار بود؟98
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خنده ی کوتاهی کردمو گفتم
به هکتار نمیرسید بابا ،تقریبا چهارصد مترکیمیا نگاهی دوباره به ساختمون عظیم عمو انداخت و گفت
ولی بنظر نمیاد با اون چیزایی که از بابات بهش رسیده بشه همچین خونه ای بنا کردپارسا گفت
دقیقا منم از دیشب که اینجا رو دیدم شکم همینه ،این خونه نزدیک دو میلیارد پولشه ،خودشم که ازاول سرمایه ی خاصی نداشت پس چجور یهو انقدر پیشرفت کرد؟
خواستم جوابی بدم که میالد داد زد
عه اومدبا دیدن عمو با کینه نگاهش کردم ،چقدر از این مرد نفرت داشتم حتی بیشتر از سبحانی.
عمو سریع سوار شاسی بلندش شد و حرکت کرد؛ میالدم چند متر عقب تر از اون شروع به تعقیبش
کرد.
منم ماسکمو روی دهنم گذاشتم و عینک دودی هم روی چشمم گذاشتم  ،اینجور اگه منو اتفاقی
میدید نمیشناخت.
میالد خیلی دقیق و ماهرانه عمو رو تعقیب میکرد و منم بهش راهنمایی میکردم که یوقت ماشینو گم
نکنه.
تو همون حال از پارسا پرسیدم
میتونی االن بخونی ببینی تو ذهن عمو چی میگذره؟ اینم میتونه مدرک خوبی باشه هاخیر ،برای خوندن ذهن کسی باید به چشاش زل بزنم فاصله امون هم نهایت باید سه تا چهار مترباشه وگرنه نمیتونم
ای بابا حیف شد ،اگه میتونستی خیلی عالی میشد99
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میالد با تعجب گفت
بچه ها مثل اینکه حق با پارسا بود بین اینا یه رابطه ای هست چون داره میره سمت شرکت سبحانیبا حرص گفتم
اره ای ناکسکیمیا گفت
البته نمیشه قضاوت کرد شایدم داره میره اونجا با سبحانی درباره مادر سها حرف بزنهاینم حرفی بود ،تا با چشای خودت نبینی نمیتونی چیز ی بگی.
طبق چیز ی که توقع داشتیم خیلی تمیزو شیک جلوی در شرکت سبحانی متوقف شد.
اما مثل اینکه قصد نداشت از ماشین پیاده بشه.
کیمیا با تعجب گفت
این چرا پیاده نمیشه؟پارسا
حتما منتظر سبحانیهدقیقا حق با پارسا بود ،سبحانی از شرکتش زد بیرون و سریع سوار ماشین عمو شد!
با تعجب گفتم
برای چی؟ اگه قراره راجب مادر من صحبت کنن خب تو همون شرکت هم میتونستنپارسا جواب داد
پس این نظریه که میخواستن راجب مادرت صحبت کنن رد میشهمیالد گفت
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نکنه میخوان برن خونه سها اینا!کیمیا بشگنی زد و گفت
اره؛ حتما میخوان با مادر سها صحبت کنن ببینن نظرش چیهجواب دادم
نه بابا سبحانی گفت تا اخر هفته وقت داریم برای جوابپارسا دستی روی لبش کشید و گفت
یه جای کار میلنگه میالد مواظب باش گمشون نکنیمیالد چشمکی زد و گفت
خیالت تختبا حرکت ماشین عمو میالد هم پشت سرش راه افتاد ،هرچی بیشتر جلو میرفتن استرسم بیشتر
میشد ،یعنی واقعا عمو و سبحانی باهم ارتباط داشتن؟

ماشین عمو به طرف باالی شهر تهران حرکت میکرد ،حتما اونا داشتن میرفتن خونه ی سبحانی وگرنه
عموی من این طرفا خونه نداشت.
باالخره ماشین عمو کنار یه ویالی فوق العاده زیبا و بزرگ نگه داشت.
هر چهار تاییمون با دهن باز خیره شده بودیم به ویال جوریکه اصال متوجه نشدیم اونا کی وارد ویال
شدن.
پارسا گفت
عجب جایی! معلومه اینجا خونه ی سبحانیهکیمیا با حسرت گفت
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این سبحانیم کیف میکنه ها خوشبحالشمیالد گفت
نه که خودت تو همچین خونه هایی زندگی نمیکنیبا تعجب گفتم
اره کیمیا؟کیمیا اروم خندید و گفت
نه بابا اونجورم نیستمیالد پرید وسط حرفشو گفت
اتفاقا خیلیم اینجوره ،باباش بنز سوار میشهبا دهن باز خیره شدم به کیمیا ،با تعجب پرسیدم
پس چرا اون خونه زندگیو ول کردی اومدی تو خرابه؟خب عشق به کار همینه دیگهپارسا گفت
مسخره بازیو بزارید کنار ،االن فقط زوم شید رو این دوتا بببنیید چیکار میکننمیالد گفت
منکه دیگه تعقیبشون نمیکنم ؛ خب معلومه بعد این سبحانی میره شرکتش جمشیدم میره سرکارخودش
پارسا رو به من گفت
-مطمئنی عموت تو شرکت سبحانی کار نمیکنه؟
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اره بابا خنگم ،تازه ادرس شرکتشم بلدمپارسا گفت
خیلی خب پس بهتره برگردیم  ،اینجا وایستیم چیز ی دستگیرمون نمیشهکیمیا گفت
باید بتونیم تو همین خونه میکروفون یا دوربین کار بزاریمبا تعجب گفتم
چیجور ی؟پارسا گفت
اونشو دیگه بعدا یه فکر ی میکنیم بهتره از اینجا بریم تا دردسر نشدهمیالد به تابع حرف پارسا عقب گرد کرد تا دنده عقب بگیره ولی با دیدن عمو و سبحانی که خوشحال
و خندون داشتن از ویال میومدن بیرون داد زدم
وایسا وایساکیمیا زل زد به اون دوتا و گفت
اونجارو نگاه ؛ دست جمشید چند تا برگه ی سفید و یه مشماع بزرگ مشکی هستمیالد پرسشگرانه پرسید
یعنی ممکنه چی باشه؟هرچهار نفر خیره شدیم به اون دو نفر ،درحالیکه نیش عمو باز بود با سبحانی دست داد و دوتایی
وارد ماشینش شدن.
پارسا مشکوکانه پرسید
یعنی اون کاغذا و اون مشماع مشکی توی دست جمشید چی بود؟103
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کیمیا گفت
کاش سبحانی کنارش نبود وگرنه خفتش میکردیم و مشماع و برگه هارو میقاپیدیممیالد گفت
حاال که هست ،ماهم کار ی از دستمون برنمیادپارسا گفت
 اگه هم نبود نمیشد این کار رو کرد ما هیچ سالحی نیاوردیم نقابم نزدیم اینجور ما رو می شناسه ودردسر میشه
بعدم کالفه گفت
بهتره برگردیم پاتوق منکه دیگه حوصله ندارم تعقیبشون کنمپارسا شاکی گفت
نه ،باید تعقیب کنی ببینیم جمشید واقعا میره سرکاره خودش یا تو شرکت سبحانی کار میکنه.میالد پوفی کشید و دنبالشون راه افتاد.
حق با میالد بودسبحانی جلوی در شرکت خودش پیاده شد و بعد تعقیب عمو هم فهمیدیم مثل بچه
ادم میره شرکتش و خبر ی از همکار ی تو شرکت سبحانی نیست.
اما چیز ی که ذهنمونو فشرده کرد بود کاغذا و مشماع های توی دست عمو بود ،این یعنی یه وجه
مشترک!
حتی امیدوار بودیم موقعی که میره شرکت اونارو تو ماشین میزاره و میریم برمیداریم ولی با خودش
اونارو تا شرکت برد ،بقول پارسا انقدر حیاتی و مهم بودن که میترسید چشم ازشون برداره

باالخره پارسا خان رضایت داد تا بریم پاتوق خودمون ،واقعا دیگه خسته شده بودیم از پلیس بازیا.
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به محض رسیدن به پاتوق خودمو روی صندلی انداختم و داد زدم
گرممممممهکیمیا رو به روم نشست و بشقاب یکبار مصرفیو به طرفم پرت کرد
بگیر با این خودتو باد بزنتند تند خودمو باد میزدم و به پارسا فوش خواهر مادر میدادم ،انقدر مارو چرخوند که کالفه شدیم.
ارش از دسشویی اومد بیرون و با دیدن ما گفت
عه اومدید؟کیمیا دهنشو کج کرد و گفت
نه داریم میریممیالد روی صندلی نشست و پاهاشو روز میز گذاشت .
پارسا خیلی خونسرد باالی سرمون وایستاد و گفت
-چتونه شماها؟

میالد با کالفگی داد زد
گرمه خسته ایمپارسا دستشو به کمرش زد و شاکی گفت
 یعنی چی! امروز که کار خاصی نکردیم پس روزای دیگه میخواید چیکار کنید؟کیمیا پوزخندی زد و گفت
پارسا رو مخم نرو ادای ادمای عقله کل رو درنیار برام105
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پارسا داد زد
من ادای ادمای عقل کل رو درمیارم؟بله توپوزخندی زد و گفت
کیمیا اعصاب منو نریز بهم اون فوشاییم که تو دلت دار ی بارم میکنی همش برای خودتبا خنده به کل کل کیمیا و پارسا نگاه میکردم ،خوب میدونستم با وجود دعوا هایی که میکنن اگه
پاش بیفته جونشون هم برای هم میدن.
با صدای زنگ گوشیم افکارم پاره شد؛ نگاهی به صفحه گوشی انداختم با دیدن اسم تینا از روی
صندلی بلند شدم و از پله ها رفتم پایین تا سر و صدای بچه ها کمتر شه.
دکمه اتصالو زدمو سریع گفتم
-سالم ،عمو باز اومده اونجا؟

تینا با لحنی که توش ترس و استرس موج میزد گفت
سها کجایی خودتو سریع برسون خونتوندلشوره عجیبی تو دلم افتاد ،نکنه اتفاق بدی افتاده؟با ترس گفتم
چیز ی شده تینافقط خودتو برسونداد زدم
د لعنتی بگو چیشدهسها قول بده اروم باشی ،بخدا اتفاق خاصی نیفتاده یه سکته ی ساده اس106
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سکته ؟؟؟ منظورش چی بود
با کالفگی داد زدم
چی میگی تینا واضح بگوسها راستش ..مامانت سکته کردهدستام شروع کردن به لرزیدن ،سکته؟ مامانه من؟؟؟
سریع تلفنو قطع کردم و پیش بچه ها رفتم.
بچه ها با دیدن قیافه ی من با نگرانی به سمتم اومدن .
کیمیا با نگرانی گفت
سها چیشده؟بلند زدم زیر گریه ،پارسا داد زد
د بگو چیشده ؟با هق هق گفتم
مامانم سکته کردهکیمیا دستشو رو دهنش گذاشت و هین بلندی کشید.

میالد سریع گفت
نگران نباش همین االن میرسونمت بیمارستانبا گریه گفتم
فقط سریع تر توروخدا107

پریزده های شهر
بدون معطلی با میالد از اونجا زدیم بیرون.
به محض راه افتادن ماشین انقدر گریه کردمو ذکر گفتم که نفهمیدم کی به بیمارستان رسیدیم.
خودمو از ماشین انداختم بیرون و بی توجه به میالد وارد بیمارستان شدم،پاهام حسابی میلرزید و
توان راه رفتن نداشتم.
به سختی خودمو به بخش اطالعات رسوندم و با گریه گفتم
خانم مادر من کجاست؟پرستار نگاهی اندرسیفانه بهم انداخت و گفت
مادرت کیه؟ نرگس ،نرگس حسین پورنگاهی به دفتر گنده جلوش انداخت و بعد کمی جستجو گفت
همونی که سکته کرده؟سریع گفتم
اره اره تو آی سیو هستن،اتاق  ۱۸امبا گفتن کلمه آی سیو سرم گیج رفت ،آی سیو؟ مامان خوشگل من رفته آی سیو؟؟؟
دوتا پا داشتم چهارتا هم قرض کردم و بسمت اتاق  ۱۸ام پرواز کردم.
فقط دعا دعا میکردم اتفاقی برای مامانم نیفتاده باشه ،اگه اتفاقی بیفته من خودمو میکشم.
باالخره رسیدم ،پشت شیشه ها روی تخت مثل فرشته ها خوابیده بود.
دستمو روی قلبم گذاشتم و پشت شیشه بلند گریه کردم ،میدونستم نمیتونم برم داخل ،برای همین
دستمو روی شیشه گذاشتم و روی همون شیشه حسابی نوازشش کردم.
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با حس اومدن کسی پشت سرم سرمو اوردم باال ،میالد بود که با ناراحتی به مامان زل زده بود.
میالد گفت
امیدوارم برای مامانت اتفاقی نیفتاده باشه ،البته من با دکتر حرف زدم گفت چیز ی نیست یه سکتهبود که خداروشکر رد کرده .مواظب مادرت باش درد بی مادر ی خیلی بده
با تموم شدن جمله اش سرشو انداخت پایین و به سرامیکای کف پاش خیره شد.
اب دماغمو با استین پاک کردمو گفتم
 تو مادرت...سرشو اورد باال و با لبخند تلخی گفت
چهار ساله که رفتهنگاهی بمامان از پشت شیشه کردم و با ناراحتی گفتم
متاسفم ،خدا رحمتش کنهممنون،راستی دکتر گفت مامانت فعال زمان میبره که بهوش بیاد  ،توام بهتره بامن بیای بریم پیشبچه ها
دستمو روی شیشه گذاشتم و گفتم
من هیچجا نمیام میخوام پیش مامانم بمونمولی نمیشه دکترا اجازه نمیدنشاکی نگاهش کردمو گفتم
 دکترا غلط کردن ،من اینجا میمونم تا مامانم بهوش بیاددستشو کالفه توی موهاش فرو برد و گفت
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نمیشه که اینجا بمونی معلوم نیست چقدر طول بکشه تا مادرت بهوش بیاد ،شاید یروز شایدم دهروز .توام بهتره بر ی خونه اینجا بمونی اتفاقی نمیفته
ولی..ولی نداره با دکتر هماهنگ کردم به محض بهوش اومدنش بهت زنگ میزنناگه بهوش اومد قول میدی منو بیار ی؟لبخندی زد و گفت
-قوله مردونه

دوباره نگاهمو به مامان دوختم ،واقعا چرا باید سکته میکرد؟ گناه ما چی بود که انقدر بدبختی
سرمون میومد؟
نگاهمو از مامان گرفتم و همراه میالد از بیمارستان اومدم بیرون.
بی حوصله سوار ماشین شدم ،میالد مثل اینکه متوجه شد من حوصله ندارم برای همین بدون اینکه
حرف اضافی بزنه به راه افتاد.
سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و زل زدم به خیابون ،خدا جونم خودت یکار ی کن حال مامانم زوده
زود خوب شه.
بعد یک ربع جلوی در ساختمون نگه داشتیم ،با کالفگی از ماشین پیاده شدم و همراه میالد از پله ها
رفتم باال.
بچه ها با دیدن من سمتم اومدن و انقدر سوال پیچم کردن که نمیدونستم به کدوم جواب بدم!
باالخره پارسا به دادم رسید و گفت
بسه دیگه چیه انقدر سوال پیچ میکنید سهاروکیمیا دستمو گرفت و منو بزور روی صندلی نشوند ،رو به روم نشست و گفت
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غصه نخور باشه؟ مامانت زوده زود خوب میشهارش گفت
شاید این حکمت خدا بوده که یکم بیشتر مهلت داشته باشیم برای پیدا کردن مدرکپارسا چشم غره ای به ارش رفت و رو به من گفت
بنظر من درست نیست تا خوب نشدن مامانت توی خونه تنها بمونی سبحانی و عموت اونجور دستاز سرت برنمیدارن ،دوما تو دختر ی من اصال غیرتم اجازه نمیده شب خونه تنها بمونی
با صدای گرفته گفتم
خب کجا برم؟میالد گفت
دوستی چیز ی ندار ی بر ی پیشش؟چرا دارم ،همسایمون تیناارش گفت
تو دهنت میگه همسایمون؛ اونجور سبحانی پیدات میکنه و برات دندون تیز میکنهکیمیا گفت
راست میگه؛ باید یه جایی باشی که دست کسی بهت نرسهسرمو انداختم پایین و گفتم
من کسیو ندارمپارسا گفت
-پس ما چی هستیم؟ ما دوستاتیم دیگه
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کیمیا با ذوق گفت
اره راست میگه ما هستیممیالد با پوزخند گفت
خب دوستان محترم  ،کی سها رو میبره خونش؟ارش دستاشو به نشونه تسلیم برد باال و گفت
منکه اصال شرایطشو ندارم بابامو که میشناسید اون خوده منم بزور راه میدهپارسا هم گفت
منم که اصال نمیتونمیهو همه نگاه ها زوم شد رو کیمیا ،کیمیا که نگاه خیره بقیه رو دید خودشو جمع و جور کرد و با تته
پته گفت
من ...من که در جریانید من اصال نمیتونم ،برم بگم این کیه؟ دانشگاه هم که نرفتم بگم دوستدانشگاهمه
پوزخندی زدمو گفتم
الزم نیست بچه ها ،میرم خونه ی خودم یجور ی سر میکنمکیمیا لباشو اویزون کرد و گفت
وای سها ببخشید بخدا شرایط خانوادگی مارو بفهمی میفهمی که ما شرایطشو نداریممیالد گفت
خب پس چیکار کنیم؟ بزاریم خونه تنها بمونه؟پارسا با جدیت گفت
معلومه که نمیزاریم تنها بمونه112
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خب پس بره خونه کی؟خونه ی منبا شنیدن صدا همه سرشونو با تعجب به سمت صدا چرخوندن ،با دیدن صاحب صدا با ترس از
جاشون بلند شدن و با تعجب نگاهش کردن!
اون چی گفت؟ گفت خونه ی من؟ یعنی اون منو میبره خونه اش؟
از کنار چهارچوب در اتاقش اومد بیرون و روبه روی ما قرار گرفت ،دست به سینه شد و خیلی جدی
گفت
سها میاد خونه ی منهمون لحظه ناگهان پوزخند بلندی زدمو گفتم
هه چی؟ من بیام خونه ی تو؟؟ هه هه عمراکیمیا سرشو بسمت من چرخوند و به دور از کاریش بهم چشم غره رفت که خفه شم ولی توجهی
نکردم ،نباید بهم همچین دستور خطرناکیو میداد.
کاریش خنده ی کوتاهی کرد و دور میز رو دور زد و باالی سر من وایستاد.
با همون خنده ی هیستریکی گفت
این یه دستورهولی... امشب ساعت نه میریم خونه ی منمن نمیخوام بیامگفتم این یه دستوره خانومه جواناین منصفانه نیست113
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پشتشو بمن کرد و گفت
 -زود حاضر شو تا ساعت نه جلوی در باش من حوصله فس فس دخترا رو ندارم

خواستم چیز ی بگم که سریع رفت تو اتاقش و درم محکم بست .
از حرص نمیدونستم چیکار کنم ،باز هم دستور ،باز هم اجبار.
جیغ خفیفی از حرص کشیدم و مشتمو روی میز کوبوندم.
کیمیا که مشخص بود خندشو بزور نگه داشته گفت
حاال اشکال نداره کاریش پسر خوبیه کاریت ندارهبا خشم خندیدم و با حالت مسخره گفتم
اررره خیلیم خوبه کامال میشناسمشارش با خنده گفت
 تو که اینهمه کتک خوردی از دستش خب دوتا دیگه ام بخورفریاد زدم
ارررش میشه ساکت شی؟دستاشو به نشونه تسلیم برد باال و گفت
خیلی خب خیلی خب غلط کردم اصالاعصابم خورد شده بود .اصال چه دلیلی داشت من برم خونه یه غریبه؟ برم اونجا به خانواده اش چی
بگم؟ بگم سالم من دختر مردمم اومدم خونه پسرتون؟ خب فکر بد نمیکنن؟
روی صندلی خودمو انداختم و سرمو بین دستام گذاشتم ،خدایا اینو کجای دلم بزارم؟ خدایا مامانمو
زودتر خوبش کن اگه بفهمه میخوام برم خونه ی پسر غریبه حتما خودشو میکشه
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*****************************
خانوم جوانبا صداش از فکر و خیال اومدم بیرون و به ساختمون دو طبقه با نمای سفید رنگ جلوم نگاه کردم.
با اخم خیره شدم به کاریش و گفتم
 من خونه ی تو نمیام چرا نمیخوای قبول کنی؟ماشینشو خاموش کرد و خیلی ریلکس گفت
 -اره خودمم قبول دارم خونه ام خوشگله ،البته راجب به اینکه میخوای بیشتر تو خونه من بمونی

باید بگم بهتره تجدید نظر کنی چون من از دخترای جیغ جیغو و زشت خوشم نمیاد
دهنم از اینهمه پرروییش باز مونده بود؛ خواستم چیز ی بگم که بهم اشاره کرد از ماشین پیاده شم و
خودشم سریع از ماشین پیاده شد.
محکم روی پیشونیم کوبوندم ؛ این پسر عالوه بر عجیب بودنش شدیدا هم پررو بود منو باش
میخواستم با زبون دراز مجبورش کنم منو برگردونه خونه.
چاره ای نداشتم برای همین از ماشین پیاده شدم و مثل کنه ها دنبالش راه افتادم

کاش میشد همون پشت یکی بزنم فرق سرش که دیگه از این فکرا به سرش نزنه ،البته میدونم
قصدش فقط کمک کردن بود ولی اخه به چه قیمتی؟
کاش پارسا اینجا بود بهم میگفت تو اون کله ی پوکت چی میگذره خانوم جوانبا حرص خندیدم و گفتم
چرا پارسا؟ از خودم بپرس115
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سرجاش توقف کرد و با یه حرکت بسمتم چرخید ،صاف تو چشمام زل زد و گفت
خیلی خب بفرمابرای چی منو اوردی اینجا؟ ببین میدونم قصدت کمکه ولی من کمک نمیخوام مگه زوره؟ من تو اونخونه امنیت دارم کسی نمیتونه بمن اسیب بزنه من سه...
بله میدونم شما سویا خانم هستی و خیلی قوی و زرنگیبا حرص گفتم
من اسمم سها است نه سویا،در ضمن درست نیست یه دختر غریبه تو خونتون باشه مادرت بهتچیز ی نمیگه؟
من تو این خونه تنها زندگی میکنمبا این حرفش مغزم سوت کشید ،اگه یه درصد احتمال داشت اینجا بمونم دیگه با این حرفش
عمرااااا.
فریاد زدم
تنهایی؟؟؟ باریکال!! چی فکر کردی پیش خودت هان؟خواستم برگردم که باز مچ دستمو گرفت ،دوباره خاطره ی اونروز برام تداعی شد
 برگرد برو تو خونه ،من قصد بدی ندارم فقط میخوام همکارمو از دست گرگا نجات بدم فعال بچه اینمیفهمی ولی بعدا میفهمی که چه لطف بزرگی در حقت کردم
اگه نخوام در حق من بزرگی کنی باید کیو ببینم ؟ من تنها تو خونه پسر مردم نمیمونم میفهمی؟مچ دستمو فشار ریز ی اورد ولی سریع ولش کرد.
دستشو تو جیبش گذاشت و خیلی بیخیال گفت
باشه مشکلی نیست میتونی تشریفتو ببر ی ولی اینم بدون من دیگه هیچ مسئولیتی در برابرخطراتی که تورو تهدید میکنه ندارم
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از اینکه تونسته بودم در مقابل این دیو آهنی موفق شم ناخوداگاه لبخند خبیثانه ای زدم.
باشه میرم کسیم نیاز ی به مسئولیت تو ندارهشالمو تو سرم مرتب کردم و از حیاط سنگ فرش شده اش رد شدم.
در بزرگ رو باز کردم و از خونه اش زدم بیرون ،دستمو روی سینه ام گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم
اخیییش چقدر جو اونجا برام سنگین بود.
از کوچه دنج اش رفتم بیرون و با اولین تاکسی که جلوم ترمز کرد خودمو انداختم توش.
ادرس خونه رو بهش دادم و چیز ی نگذشت که جلوی خونه تاکسی نگه ام داشت.
با دیدن در خونه لبخند ارام بخشی زدم و بعد از حساب کردن کرایه از ماشین زدم بیرون .واال بخدا،
کی گفته اینجا امنیت نداره؟ خیلیم بیشتر از خونه کاریش امنیت داره .
ساعت نه و نیم شب بود و تقریبا هوا داشت تاریک میشد.
کلید انداختم و خودمو به خونه رسوندم  ،بعد از تعویض لباسا برای خودم املتی دست و پا کردم تا
نمیرم از گشنگی.
صدای تلوزیونم طبق عادت همیشه بردم باال تا نترسم!
بعد از خوردن شام مشغول شستن ظرفا بودم که صدای زنگ در منو از جا پروند .یعنی کی میتونست
باشه این موقع شب؟
یکم تردید داشتم و نمیخواستم در رو باز کنم ولی وقتی دیدم پی در پی و بی وقفه داره در میزنه
جرات به خرج دادم و بسمت در رفتم.
بدون اینکه داد بزنم کیه در رو باز کردم ،با دیدن چهره ی بشاش لهراسب اخمام کشیده شد توهم.
به سالم دختر عمو-تو اینجا چیکار میکنی؟
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مامان گفت زنعمو بیمارستانه اومدم اینجا تا تنها نباشی .از صبح کلی در زدم جواب ندادی فهمیدمخونه نیستی؛ االن دیدم که تشریف آوردی اومدم پیشت ،بده؟
چقدر فضول شدن مردم!اره خیلی بده راهتو بکش برو زودتراومدم در و ببندم که دستشو روی در گذاشت و مانع بستن در شد.
داد زدم
چیکار میکنی؟درو با شدت هل داد جوریکه نزدیک بود بخورم زمین ،بدون توجه به من در و پشت سرش بست.
با اینکه ترسیده بودم اما دم نزدم و گفتم
زودتر برو از خونه بیرونیه قدم اومد جلو که باعث شد بی اختیار یه قدم برم عقب.
لبخندی زد و گفت
چیه ترسیدی؟نخیر من جسور تر از این حرفامیه قدم دیگه اومد جلو اما اینبار من نرفتم عقب
االن چی؟با پرروی گفتم
نه نترسیدمیه قدم دیگه اومد جلو که باعث شد صورتش دقیق مماس صورتم بشه و نفساش بخوره تو صورتم؛
چشامو از ترس بسته بودم ولی نمیخواستم دست این عوضی آتو بدم
من ازت نمیترسم لهراسب گورتو گم کن118
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بهت که گفته بودم باالخره مال خودم میشی نگفته بودم؟من بمیرمم زنه ادمی مثل تو نمیشمتهدید وار گفت
امشب یکار ی میکنم به پام بیفتی که زنم شیبا این حرفش از ترس چشامو باز کردم؛ تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم که از خونه کاریش زدم بیرون
حس میکردم به اون بیشتر اعتماد داشتم تا لهراسب.
لهراست دستشو روی یقه لباسم گذاشت و با لحن ترسناکی گفت
االن چی؟ االنم ازم نمیترسی؟اب دهنمو قورت دادم و با صدای لرزون گفتم
گورتو گم کن لهراسبدستشو روی صورتم کشید که باعث شد سرمو بکشم عقب.
لبخند حرص درار ی زد و گفت
هرکاریم کنی نمیتونی فرار کنی دختر عمو  ،تا صبحم داد بزنی کسی نیست نجاتت بدهدیگه فهمیدم که کلکم ساخته است؛ قلبم از تپش داشت میفتاد  ،نکنه لهراسب به سرش بزنه و بالیی
سرم بیاره
دهنمو باز کردم تا داد بزنم اما سریع با یه حرکت دستشو روی دهنم گذاشت ،دیگه رسما فهمیدم
بیچاره شدم.
زیر گوشم با عصبانیت گفت
-با من بد تا کردی سها ،اونموقع که اومدم خواستگا
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ر ی جواب منفی دادی باید میفهمیدی لهراسب باالخره یه جا گیرت میاره من هرچیز ی که بخوام رو
بدست میارم سها
عه چه جالب! منم مثل توامبا شنیدن صدای مردی هردوتامون

با تعجب پشت سرمونو نگاه کردیم ،لهراسب از ترس دستشو از روی دهنم برداشت و زل زد به
صاحب صدا.
از ترس فشارم افتاده بود ،با دیدن کاریش انگار کلی ارامش بهم تزریق کردن ،برام مهم نبود که چجور
خودشو اینجا رسونده بود فقط مهم ارامشی بود که بهم تزریق کرد ،خدا میدونست اگه کاریش یکم
دیرتر میومد چه اتفاقی میفتاد.
کاریش دستشو توی جیبش گذاشت و به لهراسب نزدیک شد.
یقه ی لباس لهراسبو مرتب کرد و گفت

 اقا پسر  ،خجالت نمیکشی این موقع شب میای خونه ی مردم خفشون میکنی؟ بخدا ماهم مهمونیرفتیم ولی انقدر وحشی باز ی درنیاوردیم قشنگ با لحن مهربون به صاحب خونه بگو برات چایی بیاره
دیگه چرا وحشی باز ی درمیار ی؟
لهراسب با اخم دست کاریش رو از روی یقه اش پس زد و گفت
برو بابا  ،تو از کجا پیدات شد؟ دیوونه-من در زدم منتها صاحب خونه در رو باز نکرد مجبور شدم از دیوار بیام تو

لهراسب به سمت من برگشت و عصبانی گفت
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این دیوونه کیه ؟ میشناسید همو؟خواستم با پررویی بگم اره میشناسم ولی کاریش جای من جواب داد
 اره مگه میشه این خانوم جوان رو نشناخت؟این ارامش کاریش جای لهراسب منو میترسوند ،میدونستم وقتی کاریش اینجور حرف میزنه یعنی
ارامش قبل طوفان!
لهراسب دستشو روی سینه ی کاریش گذاشت و هولش داد
برو بابا مردتیکه ی عالف معلوم نیست چی زدهبا اینکار لهراسب دستمو توی دهنم گذاشتم و هین بلندی کشیدم ،از سرنوشت لهراسب میترسیدم
مطمئن بودم کاریش زنده اش نمیزاره

کاریش لبخند عمیقی زد و رو به من گفت
چرا داد میزنی منکه کاریش ندارمرو به لهراسب با ترس گفتم
لهراسب برو ،این زندت نمیزارهکاریش بلند خندید و گفت
چرا انقدر راجب من بد حرف میزنی؟ مگه من لولو خرخره ام؟بی توجه به کاریش داد زدم
لهراسب خواهش میکنم برولهراسب بی توجه بمن بسمت کاریش رفت و یقه اش رو چسبید ،همونجور که به چشای خندون
کاریش زل زده بود خطاب بمن گفت
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 نمیرم ببینم میخواد چه غلطی کنهکاریش گفت
واال من کار ی ندارم این خانومه جوان زیادی شلوغش میکنهمن کاریشو میشناختم ،اون فقط میخواست حواس لهراسبو پرت کنه تا با زمین یکیش کنه.
خودمو سریع بهشون رسوندم و سعی کردم دست لهراسبو از یقه ی کاریش بردارم.
لهراسب این خیلی ادم خطرناکیه من میدونم شر راه میندازه توروخدا بروکاریش با بیخیالی گفت
نه من کار ی نمیکنم ،اقا لهراسب بچه ی خوبیه خودش از خونه میره بیرونلهراسب داد زد
خفه شو فکر کردی کی هستی؟کاریش پوزخندی زد و گفت
من کی ام؟بلهکاریش نیم نگاهی بمن انداخت و اشاره کرد برم عقب ،جرات نکردم رو حرفش حرف بزنم و رفتم
عقب.
کاریش خنده ی کوتاهی کرد و سریع دست لهراسبو از روی یقه اش برداشت ،برای بار دوم یقه ی
لهراسبو چسبید و گوش لهراسبو به لبای خودش چسبوند و زیر گوشش یه چیز ی گفت.
لهراسب سرشو برد با عقب و با ترس سرتا پای کاریش رو برانداز کرد ،اب دهنشو قورت داد و گفت
من با سها خانوم کار ی نداشتم اون دختر عمومه یکم بی تربیتی کرد خواستم ادبش کنم ببخشیدکاریش یقه ی لهراسبو ول کرد و یقه اشو مرتب کرد با لحن بیخیالی گفت
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اشکال نداره اینبارو گذشت میکنم االنم میتونی بر یلهراسب سرشو تکون داد و زیر لب با اجازه ای گفت و سریع از خونه زد بیرون

با ترس نگاهی به کاریش که خیلی بیخیال نگاهم میکرد انداختم.
با تته پته گفتم
تو ...تو بهش چی گفتی؟ تو...با صدای من نگاهش چرخید سمت من؛ خیل بیخیال گفت
یچیز گفتم که دمشو بزاره رو کولش و برهاصال تو اینجا چیکار میکنی؟ از کجا فهمیدی..پرید وسط حرفمو گفت
میدونستم تو کلت باد هست و چرت و پرت زیاد میگی برای همین توجهی به حرفات نکردم وتعقیبت کردم تا یوقت یکی بالیی سرت نیاره و دیدم بببللله چخبر بوده اینجا
از اینکه کاریش تعقیبم کرده بود که اتفاقی برام نیفته ناخوداگاه ته دلم ریخت ،یعنی نگران بود؟
نگران بود که مبادا برام اتفاقی بیفته؟ اونم کاریش؟ این مرده یخی؟
تو فکر غرق بودم که کاریش گفت
 خانومه جوان کار ی ندار ی من برم؟داد زدم
نخیر کجا؟ مگه نگفتی تعقیبم کردی که بالیی سرم نیاد ،االنم که میبینی چه اتفاقایی داره میفته پسمیخوای ول کنی بر ی؟
یه تای ابروشو داد باال و گفت
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بله؟! نفهمیدمسرمو انداختم پایین و گفتم
 من تصمیمم عوض شد میخوام بیام خونت بمونمپوزخند صدا دار ی زد و گفت
 نه دیگه ،تو به کمک من احتیاجی ندار ی منم به یه دختر غرغرو و زشت توی خونم احتیاج ندارمدوتا انگشتشو روی شقیقه اش گذاشت و گفت
با اجازهراهشو کج کرد که بره ؛ نه نه نباید اجازه میدادم حق با اون بود من اینجا تو خطر بودم باید به
حرفش گوش میکردم.
خودمو بهش رسوندم و کتفشو محکم گرفتم و بسمت خودم چرخوندمش ،جوریکه با اخم وحشتناکی
خیره شد بهم.
 ببین حق با تو بود منو ببر خونه خودت اینجا امنیت نداره ،در ضمن خودت االن گفتی نگران بودیبرام اتفاقی نیفته پس حاال دار ی ولم میکنی بر ی؟
با حرص گفت
 تو کتف منو....پریدم وسط حرفشو گفتم
بله میدونم  ،ولی حق با تو بود ؛ اینجا اصال جای من نیستیه تای ابروشو داد باال و گفت
عذرخواهی کنجانم؟؟؟124
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مگه نمیگی حق با من بوده؟ پس عذرخواهی کن تا ببرمت خونموناین پسرک عجیب روی مخ من بود ،حیف حیف حیف کارم بهش لنگ بود.
لبخند مصنوعی زدمو گفتم
ازت تشکر میکنم که نجاتم دادی،لطفا منو ببر خونتونپوزخندی زد و گفت
اونوقت تورو ببرم خونمون چی بمن میرسه؟چشامو تو کاسه اش چرخوندم  ،نیشمو باز کردمو گفتم
عوضش منم هرگز محبتتو فراموش نمیکنمبا این حرفم زد زیر خنده ،دستشو توی جیب شلوارش کرد و گفت
خیلی پررو تشریف دار ی خانوم جوان وا مگه من چی گفتم؟هنوز عذرخواهی نکردی ،عذر خواهی کن ببرمتپوزخندی زدمو گفتم
هه هرگزخیلی خب پس خدافظدوباره راهشو کج کرد و بسمت در حرکت کرد ،سریع دویدم و جلوی در رو گرفتم.
با تعجب سرتا پامو برانداز کرد و منتظر عکس العمل من بود.
نفسمو دادم بیرون و گفتم
 منم باهات میام125
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عذرخواهی کن به پام بیفت تا ببرمتکاریش از منم بدتر بود! چقدر این بشر لجباز و پررو بود.
اگه من عذرخواهی کنم اخه چی بتو میرسه چیز خاصی نمیرسه فقط یه دختر پررو رو روشو کم میکنم خیلی حال میده توام امتحان کنمبا پررویی گفتم
امتحان میکنم منتها به موقعشکالفه داد زد
اگه به پام نمیفتی من برم حوصله ی تورو ندارم وقت اضافیم ندارمیعنی چی؟؟؟ من برای چی باید عذرخواهی کنم منکه کار ی نکردمبا حرص گوشه ی لباسمو گرفت و با شدت منو از کنار در هول داد ،جوریکه نزدیک بود برای بار دوم
بخورم زمین.
قبل اینکه در رو باز کنه تهدیدوار گفت
با من لجباز ی نکن  ،من کاریشم تو هنوز منو نشناختی یه ادم زنده از دست من بیرون نرفته ،پسحواستو جمع کن همین اقا لهراسبتون هم فهمید من کیم راهشو کج کرد و رفت پس بدون با کی
طرفی ،االنم اگه میبرمت خونه ام فقط بخاطر اینه که من نامرد نیستم همکارمو تو خطر بندازم دقیقا
برعکس تو و امثال تو ،ولی اگه تو خونه ام تو دست و پام بپیچی و بخوای زبون دراز ی کنی با زبونت
از میخ اویزونت میکنم درضمن اگه به سرت بزنه از خونه ام دوباره بر ی بیرون دیگه دلم برات نمیسوزه
و دنبالت نمیام هر اتفاقی ام بیفته بمن مربوط نیست ،متوجه شدی؟
سکوتمو که دید بطرز وحشتناکی داد زد
-فهمیدی؟
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اب دهنمو قورت دادم ،دستمو روی قلبم که از کار افتاده بود گذاشتم واقعا هم کاریش دیوونه بود ،نه
به اون شوخی هاش نه به این یهویی عصبی شدنش! واقعا دم دمی مزاج و دوقطبی بود.
حیف که نمیتونستم تو این خونه بمونم ،کاش میتونستم تو روش وایسم و با دستم به در اشاره کنم و
بگم هر ی
سرمو تکون دادمو با صدای لرزون گفتم
فهمیدماخماشو باز کرد و دوباره دیوونه شد
خیلی خب خانومه جوان تشریف بیاریدبعدم در رو باز کرد و زودتر از من رفت بیرون ،با قدمای لرزون بسمت در رفتم ،میترسیدم باز سرم داد
بزنه واقعا صداش خیلی ترسناک بود مخصوصا اون چشاش موقع عصبانیت واقعا ادمو میترسوند.

سریع وقت رو از دست ندادم و قبل اینکه پشیمون شه از خونه زدم بیرون.
نگاهمو چرخوندم تا ماشینش رو پیدا کنم ولی ماشینش نبود!
درمونده اطراف رو نگاه کردم ،یعنی رفته بود؟چطور امکان داشت؟ اگه اون میرفت که لهراسب یا
آدمای دیگه میومدن سر وقتم؟
نزدیک بود به گریه کردن بیفتم که یهو صدای بوق ماشینی از سمت چپم باعث شد سه متر بپرم هوا.
سرمو چرخوندم و با یه ماشین مدل باالی مشکی خوشگل رو به رو شدم ،اخمامو کشیدم توهم فکر
کردم مزاحمه ولی با دیدن کاریش داخل ماشین با تعجب خودمو داخل ماشینش انداختم.
کاریش سرتا پامو برانداز کرد و گفت
چرا ترسیدی خانوم جوان؟ مگه قراره تورم بکشم؟نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم
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 من از تو ترسی ندارم فقط یکم شوکه شدمشوکه؟ از چی؟ماشینت؛ مگه با پژوی مشکی مشترکمون نیومدیم؟ پس این ماشین چیه؟مال خودمه ،تو حیاط خونه ام هم بود ماشینم .فکر کنم باید یه چشم پزشکی ام نشونت بدمبا دهن باز خیره شدم بهش؛ این انقدر پولدار بود و ما نمیدونستیم؟ تازه خونش هم از حق نگذریم
باکالس بود .اصال بهش نمیخورد! بهش میخورد یه پیکان گوجه ای رنگ و رو رفته داشته باشه.
دیگه حرفی راجب ماشین نزدم؛ تصمیم گرفتم بحث رو عوض کنم و سواالی دیگه ای بپرسم.
بسمتش برگشتم و گفتم
 بعضی وقت ها خیلی متعجب ام میکنیخنده کوتاهی کرد و گفت
متعجب ؟ برای چی؟اره بخاطر دو قطبی بودنت ،از اینکه االن دار ی باهام کل کل میکنی ولی یهو جور ی میشی که ادمجرات نمیکنه تو روت نگاه کنه
خنده ی کوتاهی کرد و گفت
 خب یه ادم وقتی ترسناک میشه که نتونی پیش بینیش کنی منم دقیقا همینجوریمچشامو ریز کردمو مشکوکانه پرسیدم
تو کی هستی؟کاریش چه کاره ای؟اخم ریز ی کرد و گفت
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یکار ی نکن از این به بعد خانوم جوانه فضول صدات کنمبسمت فرمون برگشت و استارت زد ،به محض راه افتادن ماشین دوباره پرسیدم
راست گفتی که هیچ ادمی زنده از زیر دستت بیرون نیومده؟بدون اینکه نگاهم کنه گفت
اوهوماز ترس چشام گرد شد ،خدایا اینا کی بودن؟ چه غلطی کردم با پارسا اونروز به اینا ملحق شدم.
با ترس گفتم
شما کی هستید؟ هیچ میدونید دارید چیکار میکنید؟ شما اسلحه دارید ،تیرانداز ی میکنید ،دزدیمیکنید ،ادمارو تعقیب میکنید  ،و خداروشکر ادمم میکشید هیچ میدونید اگه گیر پلیس بیفتید چی
میشه؟
ما از پلیس مجوز داریمبا عصبانیت داد زدم
یعنی چی مجوز داریم؟ هیچ معلومه کی هستید؟ نکنه باند خالفکار ی چیز ی هستید؟یهو داد زدم
نکنه داعش اید؟دستامو روی سرم کوبوندم و گفتم
وای خدا خاک توسرم ،چه غلطی بود کردم ،اصال یکی نیست بگه چرا با اون پارسای در به در اومدیتو این گروه؟ ای واااایییی
کاریش با دیدن حرص خوردن من شروع کرد به خندیدن ،ای زهرمارت بگیرن ،دارم سکته میکنم،
نکنه منم بکشه؟؟؟
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کاریش با خنده گفت
دختر جون نترس ،ما کارمونو بلدیم برای بار هزارم میگم...شمرده شمرده گفت
ما از پلیس مجوز داریمیعنی چی مجوز داریم؟ کدوم پلیسی اجازه میده یکی مفت مفت ادم بکشه و اسلحه بگیره دستشهان؟ وااییی تو منم میکشی
دنده رو عوض کرد و خیلی بیخیال گفت
 من وقتی برات دلیل میارم دیگه حق ندار ی چیز ی بگی فقط باید باور کنی و دیگه ام سوال نپرسیفهمیدی؟

چشم غره ای بهش رفتم و اروم گفتم
باشه بابا فهمیدمدیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد ،فقط فکرم درگیر حرفای کاریش بود ،اینکه تعقیبم کرده بود ،نگرانم
بود ،و از همه مهم تر حرفاش ،یعنی چی مجوز داشت از پلیس؟ نکنه با پلیس همکار بود؟
با متوقف شدن ماشین جلوی خونه اش رشته ی افکارم پاره شد.
همزمان باهم از ماشین پیاده شدیم ،چقدر اینجا احساس امنیت داشتم ،حداقل غرهای کاریش خیلی
بهتر از کارای لهراسب و عمو بود ،بقول بچه ها شاید سبحانیم سراغم میومد!
انقدر قبلش مغزم درگیر بود که متوجه حیاط زیباش نشدم،حیاط خونه کاریش واقعا محشر بود ،پر
بود از دار و درخت و زمین های سنگ فرش شده ،اصال نمی تونستم باور کنم کاریش جز قشر باالی
جامعه است ،اخه تیپش که اینجور نیست!
کاریش در خونه اش رو باز کرد و بدون حرفی هردو وارد خونه شدیم.
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خونه اش از حیاطشم خوشگلتر بود ،یه خونه دوبلکس که از وسط پذیرایی بسمت باال پله میخورد
حاال باال چی بود نمیدونم ،دکور خونه ام سفید و سرمه ای بود که محشر بود.
با خنده گفتم
نمیدونستم انقدر با سلیقه ای ،با خودم فکر میکردم تو خونه ات بمب ترکیدهکاریش وارد اشپزخونه شد و از داخل یخچال بطر ی ابی رو برداشت و سرکشید.
بعد از خوردن ابش جواب داد
-بیا برام چایی دم کن خانومه جوان انقدرم تیکه کنایه ننداز

جانننممم؟؟؟در یخچال رو بست و گفت
 طبیعیه ندونی چایی و کتر ی کجاستبا دستش به یکی از کابینت ها اشاره کرد و گفت
همه چیز اینجاست ،دارچین هم کابینت بغلشهدستمو به کمرم زدم و گفتم
کسی بهم نگفت برای کلفتی اومدمحاال من بهت میگمروی کاناپه نشست و پاهاشو انداخت روهم ،بی توجه به اخم من تی وی رو روشن کرد و گفت
تو چرا هنوز وایستادی؟نمیخواستم عصبیش کنم میدونستم عصبی شه کار دستم میده
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برای همین بدون اینکه شکایتی کنم
طبق گفته اش وسایل های چایی رو برداشتم و براش چایی دم کردم.
چایی رو داخل دوتا ماگ ریختم و گذاشتم جلوش

نیم نگاهی به لیوانا انداخت و گفت
 قشنگ کیف میکنیا ،خونه مفت  ،غذای مفت چایی مفتشاکی گفتم
مگه من مجبورت کردم منو بیار ی؟لیوانشو برداشت و یه قولوپ از چاییش خورد
 غیرمستقیم خودتو انداختی دیگهدستامو مشت کردم  ،چقدر بد بود مجبور باشی منت همچین ادمایی رو بکشی.
 تا اخر هفته وقت زیادی ندار ی  ،باید تا اخر هفته کارو تموم کنیاچشامو گرد کردمو گفتم
یعنی چی؟ نمیخوای بفهمی من مامانم تو بیمارستان بستریه؟چربطی داره ما چیکار به مامانت داریمواقعا متاسفم از درک پایینت ،من نمیتونم تا وقتی که مامانم اونجاست تمرکز داشته باشمقیافش حالت تمسخرانه ای بخودش گرفت
نه اینکه وقتی ننت حالش خوب بود کنف یکون کردی132
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اوال ننت نه و مادرت ،دوما همینکه گفتم من کار ی از دستم برنمیادپاهاشو روی میز جلوی کاناپه گذاشت و بیخیال گفت
عیب نداره میدم بچه ها کارارو ردیف میکننداد زدم
خیربا تعجب نگام کرد و گفت
جانم؟همینکه گفتم خیر ،من نمیتونم یجا بشینم تا بقیه کارمو راه بندازنقرار نیست کار تورو راه بندازن ما خیلی قبل تر از تو دنبال سبحانی بودیم باالخره منم باید کمکشون کنم ،چون یه ریشه ی این کار هم مربوط بمن میشه باالخره منم ازسبحانی کینه دارم بعدشم تو بمن دستور دادی مدرک جمع کنم نه اونا
سرشو تکون داد و گفت
-افرین خوشم اومد

دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و با سکوت کامل چاییمونو خوردیم و به فیلم جنگی که کاریش
گذاشته بود نگاه کردیم.
تقریبا یه ساعت بود داشتیم فیلم میدیدیم.با خمیازه ای که کشیدم کاریش برگشت سمتم و باالخره
فهمید باید اون فیلم مسخره اشو خاموش کنه.
خوابت میاد؟-مشکلی دار ی؟133
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اخم ریز ی کرد و از جاش بلند شد
 حیف اینجا خونه منه و محل کار نیست وگرنه بهت اجازه نمیدادم با فعل دوم شخص صدام کنیپشتشو بهم کرد و گفت
من میرم باال تو اتاقم بخوابم توام همینجا روی کاناپه بخواببا دستم به کاناپه اشاره کردمو گفتم
اینجا؟بسمتم برگشت و گفت
مشکلی دارید خانومه جوان؟خیلی خشکه بدنم درد میگیرهبدون اینکه توجهی به حرفم کنه دوباره پشتشو بهم کرد و گفت
بالش و پتو تو اتاق من هست ،میدونم با خودت لباس نیاوردی،میتونی یکی از لباسای منم بپوشیمیشه خودت برام بیار ی؟برگشت سمتم و با عصبانیت گفت
 چی ویز ویز کردی؟ای بابا این باز جنی شد
هیچی گفتم باشه االن میام میبرمسرشو تکون داد و بسمت باال حرکت کرد.
پامو از حرص روی زمین کوبیدم ،اخه روی کاناپه؟ زمینشم که کال سرامیکه یه تیکه قالی نیست
حداقل رو زمین بخوابیم.
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انقدرم اینجا سرد بود که داشتم هالک میشدم.
شاکی بسمت باال رفتم.
طبقه باال دوتا در رو به روی هم بود ،وسط این دوتا در هم سرویس بهداشتی بود که درش کامال باز
بود.
حاال این تو کدوم اتاقه؟
شانسی یکی از در ها رو باز کردم ،یه اتاق با دکوراسیون مشکی سفید و واقعا زیبا ،تخت دونفره
سرویس بهداشتی و حتی حموم هم داشت ولی خودش داخل اتاق نبود!!
یعنی اتاق به این خوبی با اینهمه امکانات داشت ولی نزاشت بیام اینجا بخوابم؟ چقدر خسیس و
بدجنس.
بسمت اونیکی اتاق رفتم ،حتما دیگه اینجا بود.
تقه ای به در زدم و بدون اینکه منتظر اجازه اش بشم درو باز کردم.
درحالیکه پشتش بمن بود کل باال تنه اش برهنه بود ،فقط یه شلوار راحتی پاش داشت.
ماشاهلل اینهمه عضله! چقدرم گندس
متوجه حضورم که شدم برگشت سمتم و با صورت خشمگین نگاهم کرد
کی اجازه داد بیای تو؟خودت گفتی بیا پتو و لباس ببرخودم گفتم مثل گاو سرتو بنداز پایین بیا تو؟از صفت گاو خیلی بدم اومد ،رفتم داخل اتاق و رو به روش وایستادم
کی گاوه؟تو135
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نشنیدمتووووکمال هم نشین در من اثر کردمن غلط کنم باتو هم نشینی کنمچرا بخودت گرفتی؟من بخودم نگرفتم فقط خواستم یاداور ی کنمپوزخندی زدمو گفتم
بخودت شک دار ی؟کالفه گفت
اه ولم کنازم دور شد و خودشو روی تخت پرت کرد.
هه کم اورد ،چه عجببب اخ جااان
پتو و بالش تو کمد دیواریه ،لباس هم کمد بغلیشه یه تیشرت و شلوار بردار برو پایینطبق گفته اش تونستم پتو و بالش پیدا کنم ولی لباس نه ،یعنی بودا ولی خیلی گنده بود توش گم
میشدم.
ولی چون چاره ای نداشتم یه تیشرت مشکی و شلوار گپ برداشتم و خواستم از اتاقش خارج بشم که
با صداش متوقف شدم
فردا ساعت  ۷بیدار باش میریم پاتوق پیش بچه ها یه سر کوچیک بهشون بزنیم ببینیم برنامشونچیه
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سر ی تکون دادم و از اتاقش رفتم بیرون ،نگاهی به ساعت انداختم یک شب بود.
اوه کی حال داره ساعت هفت بیدار شه؟ اصال بریم اونجا چیکار؟ یعنی کاریش حاضر نشد بخاطر
مامان و شرایط روحی من ماموریت رو عقب بندازه؟
بیخیال شدم و بالشمو روی کاناپه انداختم .یکم دید زدم تا از نبود کاریش مطمئن شم  ،لباسایی که
تو تنم زار میزد رو تنم زدم ،چه فکر ی کردم پیش خودم لباسای اون قول تشرو پوشیدم.
خودمو روی کاناپه انداختم و پتو رو دورم پیچیدم ،انقدر سرد بود که دندونام بهم میخورد.
فکرم کال پیش مامان بود ،کی بهوش میومد؟ نکنه بعد از بهوش اومدنش یه اتفاقی براش افتاده
باشه؟
کلی با خودم کلنجار رفتم و به خودم امیدوار ی دادم که مامان حالش زود خوب میشه .کلی براش دعا
و آیت الکرسی خوندم و باالخره تونستم چشامو بزارم روهم و بخوابم.

صبح با صدای کاریش از خواب بیدار شدم ،درحالیکه داشت غر میزد بسمت اشپزخونه رفت.
به سختی تو جام نیم خیز شدم و با چشای نیمه باز نگاهش کردم
مگه من بتو نگفتم ساعت هفت بیدار باش؟ االن ساعت چنده هان؟ نه بگو چنده؟نگاهی به ساعت که ده صبح رو نشون میداد انداختم اگه بگم قلبم ایست نکرده بود دروغ گفتم.
با ترس نگاهی به کاریش که رو به روم با خشم وایستاده بود انداختم.
اب دهنمو قورت دادمو و گفتم
شرمنده راستش یادم رفت گوشیو بزارم...داد زد
خفه شو ،فکر کردی من صبر کردم تا توی جقله بچه منو بیدار کنی از خواب؟ نخیییر اشتباه نکن اگهگذاشتم تا االن بخوابی فقط بخاطر این بود که اگه یکاریت کردم بعدا نگی چرا اینجور شد
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منظورشو خوب میفهمیدم ،باز هم اون رگ وحشی گراییش بلند شده بود.
حسابی از اون نگاه و تهدیدش ترسیده بودم ،نمیدونم چرا درمقابل این روی کاریش کم میاوردم.
با صدای لرزون گفتم
اتفاق بدی نیفتاده که فقط..برای بار دوم وسط حرفم پرید و گفت
اتفاقی نیفتاده؟ میدونی سرپیچی از حرف من یعنی چی؟ مثل اینکه روز اول زیاد تاثیر ی روت نداشتهنه؟
مثل بید میلرزیدم ،واقعا هم نمیفهمیدم چرا سر یه خواب اینجور میکرد دیشب که زیاد بد نبود
اخالقش ولی االن چیشد؟ واقعا زیادی دو قطبی بود.
تو فکر بودم که یهو دست کاریش اومد جلو و یقه لباسمو محکم گرفت ،از روی کاناپه بلندم کرد و
پرتم داد سمت جلو  ،انقدر حرکتش ناگهانی بود که ترسم دو چندان شد حتی موهای باز و یقه ی شل
و ولم باعث نمیشد فکرمو از اینکار کاریش مشغول نکنم
امروز دیگه نمیریم پاتوق توام سریعتر یه صبونه مفصل اماده کنوقتی دید حرکتی نمیکنم داد زد
-زووود

هنوز یه قدمم نرفته بودم که با اخم گفت
این چه وضعشه؟با تعجب گفتم
-چی چه وضعشه؟
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رد نگاهشو دنبال کردم و با یقه ی شل و ول لباسم که باعث شده بود همه دار و ندارم بریزه بیرون
مواجه شدم.
هیچ نمیدونستم باید چیکار کنم اونم که مثل ماست داشت نگاه میکرد.
سریع خیز برداشتم و پتورو که کنار کاریش بود با ترس روی سرم انداختم و حسابی دور خودم لولش
کردم
سنگینی نگاهشو روی خودم حس میکردم اما جرات نکردم سرمو بیارم باال و همونجور با پتو لباسامو
از کنار کاناپه برداشتم و رفتم باال.
خودمو انداختم تو سرویس بهداشتی ،بغض عجیبی جلوی گلومو گرفته بود ،من غریب بودم! من تنها
بودم  ،تنها بودم که هرکی هرجور دلش میخواست باهام رفتار میکرد ،تنها بودم که یه مرد دو قطبی
سرم داد میزد.
بعد از تموم شدن کارم پتو پیچ خودمو انداختم تو همون اتاقی که دیروز خالی بود.
لباسامو تنم زدم و جلوی ایینه یکم موهامو درست کردم و شالمو سرم کردم .اشکامو پاک کردم و
سعی کردم یکم خودمو اروم کنم ،من نباید گریه میکردم باید قوی میشدم  ،باید در مقابل این مرد
عجیب خودمو پیدا میکردم
انقدر دیشب هول بودم که یادم رفت برای خودم چند دست لباس بیارم ،مجبورم با همین لباسای
دیروز سر کنم.

از پله ها رفتم پایین و رفتم اشپزخونه.
بوی نیمرو کل اشپزخونه رو برداشته بود.
با تعجب از پشت نگاهش میکردم ،اون داشت صبونه حاضر میکرد؟
بسمتم چرخید و گفت
اینارو باید تو انجام بدی نه من139
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از اینکه دوباره مهربون شده بود ابروهام رفت باال؛ واقعا هم دورو بودا اونم از نوع شدیدش!
وقتی دیدم یکم آروم شده خیالم راحت شد ،ترس و دلخور ی رو گذاشتم کنار و دوباره همون سهای
پررو شدم
اونوقت چرا؟ چون تو اصرار کردی بیای اینجا نه مناهلل اکبر  ،دوباره گفت اصرار کردی.
ماهیتابه رو روی میز گذاشت و خودشم روی صندلی نشست
با ولع جفتمون شروع کردیم به خوردن ،واقعا گرسنم بود.
کاریش تک سرفه کرد و گفت
اگه صبونه رو من حاضر کردم چون داشت دیر میشد من باید صبونمو سر وقت بخورم ،وگرنه مگهمیزاشتم با خیال راحت بشینی صبونه بخور ی؟
کنار لبمو پاک کردمو گفتم
بمن ربطی نداره ناسالمتی من اینجا مهمونمااره  ،ولی مهمون اجبار یمن اجبارت کردم بیار ی اینجا؟یادت نیست چسبیده بودی به در و نمیزاشتی برم؟یادت نیست به پام افتاده بودی و میگفتی جونمادرت منو ببر خونه اتون من خیلی کنجکاوم بیام ببینم خونه ات چخبره
روی دستم کوبوندم و گفتم
عه عه من گفتم؟بله تو گفتی140
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یه قند انداختم تو دهنمو گفتم
ببین پدرتو درمیارمایهو نیم خیز شد و گفت
مثال میخوای..چنان یهویی نیم خیز شد که ترسیدم و یهو قند پرید گلوم.
چندبار سرفه کردم ولی دیدم خیلی عمیق تر از این حرفاست.
کاریش که دید دارم بال بال میزنم با ترس گفت
چت شد؟پشت سرهم سرفه میکردم ،دیگه کم کم نفسم داشت قطع میشد.
باتوام چرا اونجور ی میکنی؟نفسم باال نمیومد و نمیتونستم جواب بدم فقط با مشت روی میز میکوبیدم.
کاریش سریع از روی صندلی بلند شد و پشت سرم وایستاد و هی پشت سر هم به پشتم ضربه زد.
با دستم بی اختیار به یقه ی کاریش چنگ انداختم ،از چشام اشک جار ی شد و داشت سیاهی
میرفت.
کاریش با دوتا انگشتش گلومو ماساژ داد و منو خم کرد ،به طور حرفه ای چند بار به پشتم ضربه زد
دهنتو باز کندهنمو باز کردم و یدفعه قند از گلوم پرید بیرون.
هوارو بلعیدم و شروع کردم نفس نفس زدن.
کاریش یه لیوان اب اورد و گرفت جلوم.

141

پریزده های شهر
لیوانو از دستش قاپیدم و یه قلوپ ازش خوردم ،گلوم به شدت میسوخت.
کاریش اخماشو کشید توهم و گفت
حواست کجاست دختر؟چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم ،یکم بهتر شدم.
چشامو باز کردمو گفتم
تقصیر توهه دیگه ،چرا یهو خیز برمیدار ی روم؟وقتی دید حالم خوبه روی صندلی نشست و مشغول خوردن چاییش شد.
از بس که پررویی خواستم یکم ادبت کنم ولی خب شانس اوردییهو سرشو اورد باال و گفت
نکنه داشتی ادا درمیاوردی ک نزنمت؟پوزخندی زدمو گفتم
 هه چی فکر کردی راجبم؟ فکر کردی ازت میترسم؟از روی صندلی بلند شدم و با اینکه مثل چی از اون روی ترسناکش میترسیدم ولی جلوش وایستادم و
با پررویی گفتم
بیا همین االن بزن منوبا پوزخند از روی صندلی بلند شد و گفت
بزنمت؟سرمو تکون دادمو گفتم
-اوهوم هرکار ی دلت میخود بکن
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نگاهی به سرتا پام انداختو گفت
 اونروز ی کدوم دستتو باد کردم؟دست چپمو اوردم باال و گفتم
ایننیم نگاهی به دست راستم انداخت و گفت
خب پس االن نوبت اینهخنده کوتاهی کردمو گفتم
 فکر کنم جز اینکه مچ دست مردمو فشار بدی کار ی از دستت برنمیاد نه؟به وضوح حرص خوردنشو میدیدم.
یه قدم اومد جلوتر و گفت
 میخوای بگی من زورم به تو یه الف بچه نمیرسه؟من بچم؟اوهومدست انداختم و تو یه حرکت ناگهانی یقه اشو گرفتم که حسابی شوکه شد.
از الی دندونای چفت شدم گفتم
 فکر کردی کی هستی کاریش خان؟لبخندی زد که باعث شد حرصم بگیره
 اینو باید بر ی از پدر خونده ات بپرسی ،از اقای سبحانی ،بهرام سبحانیداد زدم
143

پریزده های شهر
اون پدر خونده ی من نیستفعال که هستپس شما اینجا چه کاره اید؟ مگه قرار نشد بهم کمک کنید؟فعال که تا اخر هفته باید جوابشو که صدردصد مثبته بدید ،توام که دستور توقف دادی و کاریمنکردیم پس مبارکه دیگه
داد زدم
مبارک و کوف..با صدای زنگ تلفن رشته کالمم پاره شد.
کاریش دستمو از روی یقه ی لباس برداشت و گوشیشو از روی میز برداشت و جواب داد
الو......مارمولک تویی؟..... نه منو خانوم جوان امروز جفتمونم نمیرسیم بیایم میمونیم خونه....میمونه خونه برای من ناهار میپزه منم میشینم تی وی میبینم مشکلی دار ی شما؟حس میکردم منظورش منم! یعنی من بمونم خونه ناهار بپزم؟
خیلی خب زیاد وقتمو نگیر بایگوشیو روی میز گذاشت و رو به من گفت
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خب داشتی چی میگفتی؟با حرص گفتم
منظورت چی بود که بمونه خونه ناهار بپزه؟ منظورت که من نبودماتفاقا دقیقا منظورم تو بودی ،امروز دیر بیدار شدی برای همین نمیرسیم بریم اونجا منم دیگه حسمنمیکشه برم میمونیم خونه
من بمیرمم تو این خونه دست به سیاه سفی نمیزنممهمونی که نیومدی خانومه جوان ،فکر کردی برای چی اوردمت؟ برای اینکه یه غذای گرم و خوشمزهبزار ی جلوم
نوچ ،منم باهات میشینم تی وی میبینمریلکس

روی صندلیش نشست و گفت
 به حال من فرقی نداره ولی حاال که خیلی میپرسی میگم ،راستش دلم هوس یه لوبیاپلوی پر مالتکرده
من عمرا غذا بپزم  ....من...-صبونه ام تموم شد میتونی جمعش کنی

دهنشو با دستمال پاک کرد و بی توجه بمن از اشپزخونه رفت بیرون.
میدونستم مقاومت در برابر این بشر بی فایدس برای همین برای دستو پا کردن لوبیا پلو اماده شدم
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بعد درست کردن لوبیا پلوی درخواستی خسته و کوفته میزو چیدم.
ساالد و ماست و دوغ رو روی میز گذاشتم و لوبیا پلو رو توی دیس ریختم.
انقدر صدای تلوزیون رو زیاد کرده بود که مجبور بودم داد بزنم
کارییییش بیا ناهاردیس رو روی میز گذاشتم و خودمم روی صندلی نشستم واقعا هم لوبیا پلوی محشر ی شده بود.
کاریش خودشو به اشپزخونه رسوند  ،ولی اخم محوی روی صورتش بود که علتشو نمیدونستم.
با تخسی روی صندلی نشست و بی توجه بمن برای خودش غذا کشید.
با تعجب پرسیدم
چرا اونجور ی میکنی؟سرشو اورد باال و خشم گفت
 چرا بمن میگی کاریش؟ مگه من پسر باباتم؟وا چی میشه مگه؟ درضمن کاریش که اسم کوچیکت نیست عصبی میشی کاریش لقبته-بهرحال باید منو رئیس صدا بزنی مثل بقیه

دستمو دراز کردم سمت کفگیر تا براش غذا بکشم
خب اقای رئیس بی زحمت اون بشقابتونو بدید براتون غذا بکشم ،البته اگه خدایی نکرده حسمیکنید دستتون درد میگیره دست به بشقاب نزنید من خودم برمیدارم ،اگه تمایل داشته باشید
میتونم غذا رو براتون بجویم و بزارم دهنتون خوبه؟
کاریش خنده ی کوتاهی کرد و بشقابو گرفت جلوم
خیلی زبونت درازه خیلییی146
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-اگه این زبونو نداشتم که از سر و کولم باال میرفتی

براش سه تا کفگیر کشیدم و بشقابو گذاشتم جلوش.
با تعجب گفت
من از سر و کولت میرم باال؟بلهمن؟نه منفعال که تو از سر و کولم رفتی باال کسی تا حاال جرات نکرده بود بمن تو بگه مثل توبرای خودمم یه کفگیر کشیدم و مشغول خوردن شدم ،با افتخار گفتم
من با بقیه فرق دارم این برای بار هزارمتک خنده ای کرد و بدون حرفی شروع به خوردن کرد.
از سکوتش میفهمیدم که غذام خوشمزس وگرنه میکوبید تو سرم

بعد از غذا میز ناهارو جمع کردم  ،کاریش هم مشغول چک کردن یسر ی برگه بود.
لیوانای چایی رو روی سینی گذاشتم و رفتم کنارش نشستم.
متوجه حضورم که شد سرشو اورد باال و گفت
 امروز با بچه ها هماهنگ کردم کارو بندازن عقب ولی قرار شد بمحض خوب شدن مادرت کارو شروعکنیم
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سرمو تکون دادمو گفتم
مرسی که قبول کردی تا مامانم خوب نشده کار ی نکنیدلیوانو از روی سینی برداشت و گفت
عوضش منم یه شرطی دارمخبباید به سبحانی جواب مثبت بدیدبا شنیدن این حرف مخم سوت کشید با خشم گفتم
یعنی چی؟ اینهمه منو اینور اونور کشوندید که اخر جواب مثبت بدم؟عینک مطالعشو از روی چشمش برداشت و خیلی ریلکس گفت
من یه چیز ی میدونم که تو نمیدونی پس اگه میخوای اون سبحانی در به در بابات نشه جواب مثبتبده
من نمیدونم یعنی چی این حرف؟ میگی یکار میکنم اون بابات نشه بعد میگی جواب مثبت بده؟خب اگه چیز ی هست بگو منم بدونم
بعدا توضیح میدم فعال چاییتو بخورنخیر همین االن بگوخانوم جوان رو مخم راه نروجیغ زدم
بمن نگو خانوم جوان ،چرا همش میگی خانوم جوان؟خودت گفتی من خانومه جوانممن یه غلطی کردم؛ من سهام میفهمی ؟148
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شمرده شمرده گفتم
سهاااخب بابا داد نزنتوضیح بده نقشت چیه؟یدونه قند برداشت و انداخت توی دهنش و خیلی ریلکس شروع کرد به چایی خوردن.
این ریکلس بودنش بدجور کفرمو درمیاورد.
عصبی گفتم
میشه چایی خوردنتو بزار ی برای بعد؟لیوان چایی منو از روی سینی برداشت و گرفت طرفم ،با چشم و ابرو بهش اشاره کرد تا بخورم.
کالفه لیوانو ازش گرفتم و به اجبار خوردم.
بعد اینکه چاییش تموم شد گفت
باید جواب مثبت بدی چون اونجور میتونیم راحتتر به کاراش دسترسی داشته باشیمبا قیافه درمونده گفتم
اگه سبحانی مامانمو عقد کنه دیگه همه چی تموم میشهبه مادرت بگو بعد از جواب مثبت خودشو بزنه به بی حالی ،جور ی وانمود کنه انگار هنوزم ناخوشاحواله اونجور میتونی اینو بهونه کنی تا مراسم عقدو بنداز ی عقب
خب بعدشبعدش تو این مدت با مادرت برید خونه سبحانی ،ازت میخوام تو خونش میکروفون کار بزار یداد زدم
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چی؟؟ میکروفون؟؟ عمرااا من بلد نیستمالزم نیست کار ی کنی فقط یه چیز کوچیکو میزار ی یه جایی که تو دید نباشهمثال کجا؟چمیدونم گلدونی  ،کمدی ،خیلی جا پیدا میشه چون میکروفون خیلی ریزه حتی زیر قالی هم میتونیبزار ی

میکروفون بزارم که چی بشه؟تکیه اشو داد به کاناپه و گفت
 میخوام بفهمم اونو عموت چیا بهم میگنتو از کجا میدونی اون و عموم باهم در ارتباطن؟پارساای پارسای فضولدیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و چاییمونو تو سکوت کامل خوردیم.
کاریش دستی به ریشاش کشید و گفت
 حوصلت سر نرفته؟سرمو تکون دادمو گفتم
اوهومپاشو بریم-کجا؟
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از روی کاناپه بلند شد و گفت
پاشو بریم بچمو نشونت بدمبا این حرفش دهنم از تعجب باز موند ،داد زدم
تو بچه دار ی؟دستی به موهاش کشید و گفت
اوه عزیزم ناراحت شدی؟ خب اشکال نداره بهت حق میدم باالخره تو عاشق من شده باشی  ،ولیباید بگم من بچمو بیشتر از تو دوست دارم
قیافمو مچاله کردمو گفتم
اوه اوه چه حرفا ،من عاشق تو شدم؟بله ،باید میدیدی اون لحظه که گفتم بچم قیافت چه شکلی شد مشخص بود حسودیت شدهداد زدم
تو خیلی پررویی خیلیییی ،بمن چه که بچه دار ی خوشبحالتاوهوم خیلیم خوشگل و تپلی و سفیدهپسره یا دختر؟با چهره ی خندون گفت
دختراسمش چیه؟لئو-اوه چه اسم خارجی ایم داره!
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بله ما کال باکالسیملبخندی زدمو گفتم
 خوشبخت بشید ولی اصال باور نمیکردم ازدواج کرده باشیابروهاشو انداخت باال و گفت
کی گفته من ازدواج کردم؟اب دهنمو قورت دادم ،یا خدا این کی بود؟ نکنه اون بچه...
پاشو بریم نشونت بدم لئوی نازنینمویکم ازش میترسیدم ،واقعیتش تصورم ازش خراب شد فکر میکردم با یه مرد مغرور و پر جذبه و
بامعرفت طرفم ولی اینطور نبود ،اون یه ادم کثیف بود که بدون ازدواج بچه دار شده بود بیچاره مادر
اون بچه.
از روی کاناپه بلند شدم و درحالیکه اخمام توهم بود دنبالش راه افتادم.
کاریش هراز گاهی با تعجب به صورتم نگاه میکرد اما من توجهی نمیکردم ،حالم ازش بهم میخورد
این بشر از لهراسبم بدتر بود.
به این فکر میکردم که تو اولین فرصت از دستش فرار کنم که دیدم داره میره پشته خونه.
سرجام وایستادمو گفتم
کجا میر ی؟برگشت سمتمو گفت
دارم میبرمت بچه امو نشونت بدمیکم بهش شک کردم ،بچه پشت خونه چیکار میکنه مگه حیوون خونگیه؟ نکنه میخواد منم به
سرنوشت مادر اون بچه ی بیچاره دچار کنه؟ اون ادم خطرناکیه هرکار ی ازش برمیاد
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با ترس گفتم
تو بچت پشت خونه اس؟ نکنه سره کارم گذاشتی که منو ...کاریش وسط حرفم پرید و گفت
اصال همچین فکرایی نکن ،مگه دختر قحطه؟یه قدم رفتم عقب و گفتم
من نمیامزد زیر خنده و گفت
بیا کاریت ندارم دخترنه نمیاممگه نگفتی میخوای بچه امو ببینی؟نه من غلط کردم گفتم نمیخواماخم غلیظی کرد و گفت
بیا گفتمنه نمیام ،اگه راست میگی بچتو بیار اینجانفسشو پرصدا داد بیرون و گفت
خیلی خب بابا اهاینو گفت و سریع از جلو چشمم دورشد.
نگاهی به اطراف حیاط بزرگش انداختم تا ببینم راه فرار ی هست یا نه ،زیادی بزرگ بود و پر بود از دار
و درخت.
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دیواراشم زیادی بزرگ بود پس راه فرار نبود ،حتی درشم خیلی گنده بود زمان میبرد تا بخوای اونو باز
کنی.
همونجور گیج میزدم که با صدای پای کاریش سرمو بسمتش چرخوندم.
درحالیکه نیشش تا بنا گوش باز بود سمت من میومد ،هیچ بچه ایم بغلش نبود ولی یه پاپی
خوشگل و سفید دنبالش میدوید.
خودشو بهم رسوند و گفت
خوشگله نه؟منکه چیز ی نمیبینمبا دستش به پاپی اشاره کرد و گفت
اینو میگم دیگهلبخندی زدمو گفتم
اهان ،اره خوشگلهبعدم اخم کردمو گفتم
پس بچت کو؟کدوم بچه؟بچه دیگهچی میگی حالت خوبه؟وااا خودت گفتی بچه دارمبلند زد زیر خنده ،بی وقفه میخندید حتی به اخم و تخم و ایما و اشاره های من اهمیت نمیداد.
بعد اینکه حسابی خندید رو به پاپی اش گفت
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میبینی چقدر اوسگله؟بعدم دوباره زد زیر خنده.
مشتمو محکم روی بازوش کوبوندم و گفتم
چی گفتی؟کاریش تک سرفه ای کرد و خندشو خورد ،هرچند زیاد موفق نبود.
واقعا فکر کردی من بچه دارم؟بله خودت گفتی ،خودت گفتی بچه دارم همون بچه ای مادرشو نگرفتی بدبختش کردیدوباره قهقهه هایی بود که کاریش میزد.
عصبی گفتم
ببین اعصاب ندارم منا ،تو ادم درستی نیستی من اینجا امنیت ندارم منو ببر خونمون تا به سرنوشتمادر اون بچه ی بدبخت دچار نشدم
با خنده گفت
اخه کدوم بچه؟همون لئو خانومتونبا خنده به سگ اشاره کرد و گفت
بابا لئو اینه احمق جانبی توجه به چشای گرد شدم زد زیر خنده.
خدایاااا باورم نمیشه بخاطر این بوزینه چند دقیقه تو توهم بودم ،منه احمقو باش فکر کردم این بچه
داره
شاکی گفتم
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 د اخه ادم به سگش میگه بچم؟اره مگه چشه؟جلوی سگش زانو زد و سرشو نوازش کرد
اخه چیجور ادم دلش میاد به همچین جیگر ی نگه بچمنگاهی بمن انداخت و گفت
بیا توهم بهش دست بزن خیلی نرم و بامزسبا همون اخمای توهم جلوی لئو زانو زدم و دستمو با تردید روی سرش گذاشتم .
اونم شروع کرد به بیرون اوردن زبونش و لوس کردن خودش.
با خنده گفتم
وای چقدر بامزسکاریش با غرور گفت
مگه میشه بچه های من بامزه نباشناییییششش ادعاشونم بتو میرفت عالی میشدتوجهی به اخماش نکردم و شروع

کردم با لئو باز ی کردن.
کاریش سرجاش وایستاد و خطاب به لئو گفت
-لئو خاله رو دنبال کن

156

پریزده های شهر
با ترس نگاهمو به کاریش دوختم ،با اومدن لئو تو بغلم که داشت واق واق میکرد و گوشه ی شالمو تو
دندونش گرفته بود جیغ بلندی کشیدم.
اینکه همین االن داشت لوس باز ی درمیاورد چرا یهو وحشی شد؟
جیغ بلند دیگه ای کشیدم و لئو رو از روی خودم هول دادم .
از زمین بلند شدم و شروع کردم دویدن ،لئو هم بی رحمانه دنبالم میدوید.
به همچین سگ ناز ناز ی نمیومد انقدر وحشی باشه.
همونجور که میدویدم خطاب به کاریش داد زدم
 سگتو اروم کنداد زد
خیرجیغ بلندی تر ی کشیدم و همونجور دوتا دور حیاط مثل دیوونه ها میدویدم.
 د یکار ی کن االن پاره پورم میکنهجهنمبا خشم همونجور که میدویدم به کاریش نگاهی انداختم.
سریع میدویدم و لئو هم بدتر از من سریع دنبالم بود ،نمیدونم چرا خسته هم نمیشد.
همونجور میدویدم که یهو پام بطرز وحشتناکی پیچ خورد و افتادم زمین.
لئو هم از فرصت استفاده کرد و افتاد به جون لباسام.
بی وقفه جیغ میزدم ،هم بخاطر ترس از لئو هم بخاطر درد وحشتناک پام.
کاریش خودشو سریع باال سرم رسوند و داد زد
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لئو کافیهلئو تا صدای کاریشو شنید سریع دست از سرم ورداشت و رفت اونطرف مثل بچه های مظلوم
نشست.
کاریش جلوم زانو زد و گفت
چیشده؟بریده بریده گفتم
پا....پام...آییییانقدر درد داشتم که نمیتونستم حرف بزنم.
کاریش دستی به پام کشید و گفت
در رفته باید بندازمش سرجاشدستمو تو هوا تکون دادمو گفتم
نمیخوااام ،ولم کننن تو منو به این روز انداختیکاریش اخم ریز ی کرد و گفت
-بزار کارمو بکنم تا صبحم تو این وضعیت بمونی پات خوب نمیشه ها

چاره ای نداشتم ،چون انقدر دردم زیاد بود که حوصله کل کل نداشتم.
کاریش یکم با دستش پامو ماساژ داد.
برخورد دستش به مچ پام حس خوبی بهم منتقل میکرد ،جوریکه تنم مور مور میشد.
خدایا من چرا انقدر بی جنبه شدم؟ بخودم فوش دادم و کارای کاریشو نظاره کردم.
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یکم مچ پامو مالش داد و هرازگاهی به یه نقطه ای دست میزد که حسابی درد میکرد و باعث میشد
جیغم بره هوا.
کاریش با لحن ارومی گفت
ببین ممکنه یکم درد کنه اما اگه میخوای خوب شه فقط یک ثانیه تحمل کن باشه؟با ترس نگاهش کردمو گفتم
خبکاریش یکم با مچ پام ور رفت و یهو مچ پامو کشید.
دردش انقدر وحشتناک بود که حتی نتونستم جیغ بکشم ،خودمو انداختم زمین  ،حس میکردم تو بی
حال ترین حالت ممکنم.
کاریش دستشو زیر گردنم انداخت و گفت
چیشد؟به سختی خودمو ازش دور کردمو با صدای گرفته گفتم
پام...پات چی؟پام درد گرفتمنکه گفتم درد میکنه ولی دیگه نگران نباش تموم شداز جاش بلند شد و دستشو بطرفم دراز کرد
دستتو بده بریم خونهنگاهی به دستش انداختمو با قیافه مچاله گفتم
الزم نیست خودم میام159
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کف دستمو روی زمین گذاشتم و به سختی خودمو کشیدم باال.
به سختی از جام بلند شدم ولی زیاد دووم نیاوردم و تعادلمو از دست دادم ،خواستم بیفتم زمین که
کاریش تو یه حرکت منو تو آغوشش گرفت.
قلبم تو یه لحظه از کار افتاد ،کاریش منو بغل کرده بود؟ خدایا چرا اینجور ی شدم؟ چرا این حسو
دوست دارم ؟ چرا دوست دارم بازم بغلم کنه؟
کاریش با عصبانیت گفت
بهت گفتم بلند نشو انقدر کله شقی اصال گوش نمیکنی کهبی توجه به قیافه درهم من منو لنگون لنگون بطرف خونه کشوند.
با مالحظه منو روی کاناپه نشوند و خودشم به سمت اشپزخونه رفت.
از خودم متنفر بودم ،هنوز  ۲۴ساعت نشده بود تو خونه ی این مرد بودم ولی با یه بغلش خر شدم! با
یه بغل خودمو باختم
کاریش با جعبه ی کمک های اولیه از اشپزخونه اومد بیرون و کنارم نشست.
پامو اروم گرفت دستش و از جعبه باند ورداشت و پامو با باند پیچید.
محو صورتش شدم ،انقدر ریشاش بزرگ بود که نمیشد تشخیص داد قیافه اصلیش چه شکلیه ولی
واقعا قیافه جذاب و مردونه ای داشت.
با شلوار شیش جیب و پیرهن مردونه مشکی شبیه الت ها شده بود ،اگرچه واقعا هم الت بود.
یه الت خیابونی که چندتا بچه دور خودش جمع کرده بود ،یه الت خیابونی که هزارتا خالف ازش سر
میزنه حتی ادم کشی!
نگاهمو از کاریش گرفتم ،این ادم ادم درستی نبود پس نباید فکرمو درگیرش میکردم.
کاریش گفت
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کار پات تموم شد ،تا شب نباید از جات جم بخور ی مثل اینکه بما نیومده شام و ناهار خونگی و مفتبخوریم
مگه خانواده ندار ی برات غذا بپزن؟درحالیکه وسایالرو داخل جعبه میزاشت گفت
دارم ولی برای یه ادمی مثل من خوب نیست مثل بچه ننه ها پیش ننه باباش زندگی کنه اونم ادمیتو سن من
مگه چند سالته؟با اجازتون ۲۹اوه بابابزرگی هستی برای خودتهمراه جمعه بسمت اشپزخونه رفت.
پامو به سختی بردم باال و گذاشتم رو کاناپه ،خداکنه زودتر خوب شم وگرنه کپک میزنم اینجا

تقریبا تا نزدیک ساعتای هفت شب روی اون کاناپه نشسته بودم و بی حوصله و بی هدف به کارای
کاریش نگاه میکردم ،اونم که هیچ حرف نمی زد یا مشغول بررسی ورقه ها بود یا مدام تو حیاط ،اصال
فرصت نمیکردم ازش سواالیی که تو ذهنمه رو بپرسم .دوست داشتم یکم بیشتر ازش بدونم دلیلشم
چیز ی نبود جز فوضولی!
حسابی هم گرسنه بودم از وقت اینجا نشستم حتی یه لیوان ابم نخورده بودم
باالخره کاریش بررسیشو گذاشت کنار و بسمت اشپزخونه رفت.
بعد چند مین از داخل اشپزخونه داد زد
بیا اینجامن پام درد میکنه خودت گفتی تکون نخور161
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گفتم تکون نخور نگفتم بشین یجا کپک بزن کهنگاه پر تردیدمو که دید داد زد
-د پاشو بیا میگم نترس هیچیت نمیشه

به سختی پامو جا به جا کردم و لنگون لنگون رفتم اشپزخونه.
داشت سوسیس سرخ میکرد ،خداروشکر باالخره فهمید گشنمه
به کابینت تکیه دادمو گفتم
خواهر برادر دار ی؟با تردید پرسید
یکاره چیشد یاد خواهر برادر من افتادیشونه امو انداختم باال و گفتم
هیچی همینجور ی خواستم یکم بیشتر از رئیسم بدونمنگاهشو از سوسیس ها گرفت و گفت
اره یه خواهر دارماسمش چیهکیمیاسریع یاد کیمیای خودمون افتادم
عه کیمیا چه جالبچیش جالبه؟162
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ماهم یدونه کیمیا داریم تو اکیپکفگیر رو توی ماهیتابه گذاشت و گفت
منظورت کیمیای خودمونه؟اوهومخنده ی کوتاهی کرد و گفت
خب اون خواهرمه دیگهچشام از تعجب گرد شد ،باورم نمیشد! مگه میشه این دوتا خواهر برادر باشن؟ شباهتیم به هم
نداشتن اخه
راست میگی؟یه مرد هیچوقت دروغ نمیگه پس چرا انقدر ازت میترسه؟ چرا انقدر ازت حساب میبره؟ مگه برادرش نیستی؟ ادم مگه از برادرشمیترسه؟
د خب اگه اون ازم نترسه که شما هم به اون نگاه میکنید و از سر و کولم میرید باالاخم ریز ی کرد و گفت
-مرد باس یه هیچکی رو نده

یهو یاد حرف میالد تو ماشین افتادم که میگفتن بابای کیمیا پولداره و بنز داره.
با دهن باز به کاریش نگاه کردم ،اصال بهش نمیخوره ،میگم اینهمه پول و دک و پوز خونه اشو از کجا
آورده نگو باباش پولداره
کاریش زیر گازو خاموش کرد و گفت
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-بهتره بیای غذامونو بخوریم دیگه حرف و فضولی کافیه

انقدر گرسنه بودم که بیخیال همه چی شدم و سریع پریدم رو صندلی.
با اینکه سوسیس ساده بود ولی خیلی بهم چسبید.
بعد از تموم شدن غذا کاریش نزاشت به چیز ی دست بزنم و تمام ظرفا رو خودش جمع کرد ،الحق که
پسر خوب و با معرفتی بود.
تقریبا نیم ساعتی میشد روی کاناپه نشسته بودیم و فیلم میدیدیم

سرم تو گوشی بود و داشتم برای سالمتی مامان قران میخوندم ،چقدر دلم براش تنگ شده بود .
مشغول خوندن بودم و هرازگاهی هم نگاه میکردم به تی وی تا ببینم چخبره.
باالخره قران خوندنم تموم شد و گوشیو داخل جیبم انداختم.
نیم نگاهی به کاریش انداختم ،یا ابرفض این کی خوابید؟
با ترس نگاهی

بهش انداختم ،حتی تو خوابم اخم میکرد!
اروم صدا زدم
کاریشهیچ جوابی داد
-هی کاریش
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با مشت کوبیدم به بازوش که باعث شد سرش خم شه و بیفته رو شونه من ،صدای خر و پف اش هم
بلند شد.
اوووه چقدرم خوابش سنگینه!
نیم نگاهی بهش انداختم ،ناخوداگاه حس خوبی زیر پوستم خزید.
بخودم تشر زدم و سعی کردم سرشو از روی شونه ام بردارم ولی کله نبود که! اهن بود برای خودش
خودمو کنار کشیدم که باعث شد سرش پرت شه ،ولی بین راه سرشو گرفتم که از خوا بیدار نشه،
نمیدونم چرا دلم نمیخواست از خواب بیدارش کنم امروز خیلی درگیر اون برگه ها بود.
سرشو به پشتی کاناپه تکیه دادم  .از روی کاناپه بلند شدم و با اون پاهای باند پیچی شده لنگون
لنگون رفتم اتاقش.
بالش و پتو برداشتم و رفتم پایین  .به سختی کاریشو جا به جا کردم و بالشو گذاشتم زیر سرش ،پتو
هم کشیدم روش و تی وی رو خاموش کردم.
خمیازه ای کشیدم و نگاهی به کاریش که تو جای من خوابیده بود انداختم ،حاال که اون جای من
خوابیده منم میرم تو اتاق اون میخوابم.
لبخند خبیثانه ای زدم و بعد از خاموش کردن چراغا اروم رفتم تو اتاق کاریش.
دیروز زیاد متوجه دکور اتاقش نشدم اما واقعا اتاق عجیبی داشت.
اتاقش بیشتر شبیه اتاق های اعتراف توی فیلما بود تا اتاق.
دیواراش پر بود از عکس ادمای مختلف که همشون هم مرد بودن .دقیقا مثل پاتوق عکس سبحانی
گنده وسط عکس ها بود و روشم پر برش های عمیق چاقو بود.
معلوم بود کاریش حسابی از سبحانی کینه داره که عکساشو پاره پوره کرده.
همون لحظه یه دل لرزه بدی وجودمو فرا گرفت ،نمیدونم چرا از چشمای سبحانی میترسیدم.
نگاهمو از عکسش گرفتم و سعی کردم با انالیز کردن دکور خونه سبحانیو فراموش کنم.
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یه میز مطالعه که روش پر برگه بود و سرویس و حمام و یه تخت دو نفره با رو تختی مشکی.
اتاقش یه کوچولو ترسناک بود ،تردید داشتم اینجا بخوابم یا نه ولی انقدر گرم بود ادمو خمار خواب
میکرد.
پس بی معطلی از توی کمد تیشرت و شلوار گرم کن برداشتم و بعد از تعویض لباس خودمو روی
تخت انداختم

روسریمو با ترس کشیدم جلو و موهامو که کال بیرون بود زدم تو ،رژ لب قرمزم که نمیدونم کی به لبم
زده بودم رو با حرص پاک کردم.
خدایا این چه قیافه ای بود؟ من کی اینهمه ارایش کردم؟ لباسمو توروخدا نیم مترم پارچه توش بکار
نرفته .اصال اینجا کجاست من اینجا چیکار میکنم؟
با شنیدن صدای سبحانی چشم از ایینه قدی گرفتم و پشت سرمو نگاه کردم.
شیشه ای تو دستش بود و درحالیکه خنده ی مسخره ای رو لبش بود تلو تلو خوران سمتم میومد.
مشخص بود تو حال خودش نیست
با صدای کشدار ی گفت
سالم کوچولوی دوست داشتنی من باالخره با پای خودت اومدی هوم؟ چقدرم خوشگل کردی برامبا ترس یه قدم رفتم که باعث شد بچسبم به ایینه ،اونم هی میومد جلوتر.
عزیزدلم فرار نکن منکه کاریت ندارم فقط یه کوچولو میخوام عشق باز ی کنم باهاتبا صدای لرزون گفتم
 برو گمشو کثافتپوزخندی زد و گفت
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اووو بمن میگی کثافت؟ منکه کثافت نیستم من فقط عاشق گنجشک کوچولومون شدم فکر کردیمن اون مامان پیر و خرفتتو میخوام چیکار ؟ من میخوام به وسیله مامانت از تو سواستفاده کنم
خواستم چیز ی بگم که یهو افتاد روم ،هرچقدر خواستم جیغ بزنم نمیشد ،نفسم باال نمیومد و هرچقدر
خواستم تکون بخورم نمیشد( بختک روش بوده)
زور زدم تا بتونم یچیز ی بگم
وو....وللل..وللللمم ...ک..اروم باش بلند شوووووبا صدای فریاد کاریش جیغ بلندی کشیدم و از خواب پریدم.
دستام میلرزید و به تته پته افتاده بودم عرق از سر و روم میریخت.
کاریش که کنار تخت زانو زده بود با نگرانی گفت
چیشده؟ خواب میدیدی؟سرمو با ترس تکون دادم ولی بازم نمیتونستم حرف بزنم.
من برم برات اب بیارمخواست بلند شه که ناخوداگاه دستشو گرفتم ،با ترس گفتم
اون اینجاستکی؟اوونن ...سبحانی ..ب ...بخدا ...بخدا اینجاست من میدونمرو به روم نشست و با لحن ارومی گفت
هیییسس اروم باش کسی اینجا نیستسرمو به طرفین تکون دادمو گفتم
167

پریزده های شهر
نه بخدا اینجاست ..او...اومده...اومده از من سواستفاده کنه اون گفت مامانم بهونه است تا بمننزدیک شه اون...
با فرو رفتم سرم تو سینه ی کاریش حرفم نصفه موند ،اون منو بغل کرد؟
زیر گوشم گفت
هیششش اروم باش کسی قرار نیست بتو آسیب بزنه من پیشتم سبحانی هیچ غلطی نمیتونه بکنهارامش عجیبی بهم تزریق شده بود ،اون لحظه اصال دلم نمیخواست از آغوشش برم بیرون.
با تموم وجود گریه کردم و اسم مامانمو اوردم دلم عجیب مامانمو میخواست.
کاریش دستشو توی موهام فرو برد و با لحن ارامش بخشی گفت
اروم باش ،هیچی نیست فقط داشتی خواب میدیدی اون سبحانیه عوضی هیچ غلطی نمیتونه بکنهبا هق هق گفتم
قول میدی نزار ی اذیتم کنه؟سرمو بیشتر توی سینه اش فرو برد و گفت
قول میدم ،تو دوست منی نمیزارم کسی بهت اسیب بزنهاز کلمه دوست بدم اومد! دلیلشم اصال نمیدونستم ولی فقط فهمیدم که متنفرم از کلمه دوست یعنی
من براش یه دوست عادیم؟ معلومه که دوست عادی سها خانوم چرا چرت میگی؟
میخواستم خودمو از آغوشش بکشم بیرون ولی نمیشد ،یعنی یه نیرویی اجازه نمیداد  .شایدم
بخاطرترس زیادم بود،اره حتما بخاطر همین بود

بعد اینکه یکم تو بغل کاریش موندم ،کاریش منو از آغوشش کشید بیرون.
با یه اخمم ریز ی صورتمو برانداز کرد و گفت
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میکشمش  ،بخدا میکشمش نمیزارم کار به جایی برسه که تو واقعیت که سهله تو خوابم اذیتت کنهحس دلگرمی عجیبی وجودمو فرا گرفت ،با وجود بداخالق بودنش چه قلب مهربونی داشت کیمیا
راست میگفت تو دلش هیچی نیست.
لبخندی زدمو بریده بریده گفتم
مر...مرسیکاریش لبخندی زد و دستشو زیر گردنم گذاشت و اروم سرمو روی بالش گذاشت.
دیگه نترس باشه؟ االنم بخواب منم جامو میارم اینجا پایین تخت میخوابم تا نترسیسرمو تکون دادمو چشامو بستم ،هنوزم یه خوف ریز ی تو وجودم بود ولی کاریش بهترم کرده بود ،
مخصوصا اینکه پیشم خوابیده منو اروم تر میکرد.
با حس گرمای پتویی که روم کشیده شد به خواب عمیقی رفتم

نگاهی به املت پنیر ی که درست کرده بودم انداختم.
لبخند رضایت بخشی زدم و ماهیتابه رو روی میز کنار بقیه بساط صبحانه گذاشتم .داخل ماگ هارو
پر چایی دارچینی کردم و روی میز گذاشتم.
کاریش هنوز خواب بود برای همین زودتر بیدار شده بودم تا برای قدردانی از دیشب براش صبونه
مفصل درست کنم.
درد پام هم خیلی بهتر شده بود ،چون درد نمیکرد خودم باندش رو باز کرده بودم و خداروشکر دیگه
ایرادی نداشت.
از اشپزخونه زدم بیرون و رفتم اتاق  ،باالی سرش وایستادم  ،انقدر ترسناک خوابیده بود که ادم
میترسید بیدارش کنه .
اروم صدا زدم
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کاریشپلکاش

تکونی خورد ولی چشاشو باز نکرد.
تنبل خان پاشو میگماروم چشاشوباز کرد و شاکی نگام کرد
خندیدم و گفتم
پاشو دیگه بابابا صدای دو رگه گفت
من بابات نیستم بچهباشه تو فقط بابای لئویی خوبه؟ پاشو بریم صبونه حاضر کردمروی جاش نشست و چشاشو مالش داد.
خمیازه ای کشید و گفت
یه صبونه حاضر کردی حتما باید کل محل رو خبر کنی؟دستمو زدم کمرم و گفتم
یجور رفتار میکنی انگار وظیفمه صبونه درست کنم برات عادیه انگار مگه غیر از اینه؟پامو کوبوندم زمین و گفتم
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 نخیر ،من وظیفم نبود برات صبونه درست کنم فقط چون دیشب ارومم کردی خواستم بعنوان تشکربرات صبونه مفصل درست کنی
با تعجب گفت
دیشب؟ از چی حرف میزنی؟دیشب دیگه ...من خواب بد دیدم بعد تو....سریع از روی تخت اومد پایین و درحالیکه بسمت در میرفت با لحن سردی گفت
 من چیز ی یادم نمیادحسابی بادم خالی شد ،چیز ی یادش نمیاد؟ یعنی یادش نیست قول داد نزاره سبحانی اذیتم کنه!
ناخوداگاه غم زده شدم ،چرا انقدر سرد بود؟
به خودم تشر زدم ،اصال چرا باید یادش میموند؟ منم خیلی بیخود کردم یادم موند ،ما هیچ نسبتی
نداریم که کارای هم یادمون بمونه ما فقط همکاریم همین و بس!
اخمالو از اتاق زدم بیرون و پله هارو اومدم پایین.
کاریش روی میز صبونه نشسته بود و با چشای گرد شده میز رو نگاه میکرد ،حتما معده اش تعجب
کرده بود.
بی تفاوت روی صندلی نشستم و بدون اینکه نگاهش کنم چایی امو خوردم.
سنگینی نگاهشو روی خودم حس میکردم اما توجه نکردم؛ مردتیکه دم دمی مزاج.
دستمو دراز کردم تا یه تیکه نون بردارم برای خوردن املت خوشگلم که همزمان کاریش دستشو اورد
جلو و ناگهان دستش اومد روی دست من.
قلبم اومده بود تو دهنم ،حس غریبی داشتم دستاش خیلی داغ بودن درست مثل اژدها.
سرمو اوردم باال و با دیدن چشای خیره اش که روی چشام زوم مونده بود نفسم بند اومد.
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نمیدونستم باید چه عکس العملی نشون بدم ،اما هرچی بود میدونستم این حس رو هم دوست دارم
هم دوست ندارم.
همونجور مونده بودم که با تک سرفه کاریش دستمو کشیدم و نگاهمو به چایی ام دوختم ،واقعا زشته
که پسر اول نگاهشو از دختر بگیره واقعاااا زشته.
از اینکه زودتر از خودش چشممو نگرفتم و مثل بز بهش خیره بودم از خودم بدم میومد اما از طرفیم
ته تهای دلم بخاطر نگاه خیره اش میلرزید

یجورایی از جو بوجود اومده بدم میومد؛ برای همین خواستم یه بحث بکشم وسط.
همونجور تو دلم دنبالش بحث می گشتم که یهو نگاهم روی بازوش میخ شد ،یه متن انگلیسی ریز
روی بازوش حکاکی شده بود! اولین بار بود تیشرت میپوشید پیش من!
اون چیه؟با تعجب برگشت سمتم و گفت
چی؟اون خالکوبی رو دستتنگاهی به خالکوبیش انداخت و گفت
اهان اینو میگی ،نوشتسخودمم میدونم نوشتس منظورم اینه که چی نوشته؟برای اینکه رئیس بشی باید یه رئیسو بکشیاب دهنمو قورت دادمو با لبخند مصنوعی خیره شدم بهش ،چقدر ادم ترسناک و مرموذی بود.
قیافمو که دید خندید و گفت
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چیه تعجب کردی؟ این تازه یکی از خالکوبیامهیعنی بازم خالکوبی دار ی؟اره میخوای نشونت بدم؟اوهوملبخند مرموذانه ای زد و از روی صندلی بلند شد.
اولش تعجب کردم اما یهو دیدم دستشو برد سمت کمربندش.
قبل اینکه بازش کنه داد زدم
وااایی نه چیکار میکنی؟خودت گفتی خالکوبی های دیگه ات رو نشون بدهنمیخوام خیر ببینیصدای خندشو به وضوح شنیدم ولی اهمیتی ندادم و مشغول خوردن املت خوشگلم شدم.
اونم روی صندلی نشست و مشغول صبونه اش شد.

بعد خوردن صبونه طبق معمول جلوی تی وی نشسته بودیم .
هرازگاهی نگاهی به گوشی مینداختم تا ببینم از بیمارستان تماس گرفتن یا نه ،ولی هیچ خبر ی نبود.
چهره غمگین بخودم گرفتم و زل زدم به تی وی ،چرا مامان خوب نمیشد؟ اصال چیشد بهش؟
با مشت ارومی که به بازوم خورد سرمو چرخوندم و با چشای کاریش مواجه شدم
چیشده؟لبخند مصنوعی زدمو گفتم
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هیچیاخم ریز ی کرد و گفت
منو خر نکن بچه ،مشخصه بادت خوابیدهغمگین خیره شدم به تی وی و گفتم
دلم برای مامانم تنگ شدهاون خوب میشه نگران چی هستی؟خیره شدم بهش و گفتم
 پس چرا زنگ نمیزنن؟خیلی زود زنگ میزنن بهت قول میدملبخندی زدم  ،چقدر خوب بود تو این موقعیت کسایی رو داشتم که بهم ارامش بدن
پاشو حاضر شو بریمبا تعجب گفتم
کجا؟بریم بیرون یه بادی به کلت بخورهناخوداگاه با ذوق داد زدم
اخ جون ،خیلیم عالینگاه خیره اشو که دیدم خودمو جمع جور کردم .
خاک توسر بیرون ندیدم کنن الهی.
چیزه ...خسته ام حال ندارم ،ولی خب دوست ندارم باز دستمو بادکنک کنی برای همین مجبورم بیام174
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اروم خندید و زیر لب چیز ی گفت که نفهمیدم
خب بریم خانومه جوان؟نمیخوای لباس بپوشی؟نگاهی به لباس انداخت و گفت
مگه لباسای تنم چشه؟خندیدم و گفتم
هیچی بابا هیچی،بریمبدون حرفی همراه هم از خونه زدیم بیرون.
به محض سوار شدن داخل ماشین کاریش پاشو رو پدال گاز گذاشت و بسمت مقصدی نامعلوم
حرکت کرد.
اصال دلم نمیخواست بپرسم کجا داریم میریم ،یجورایی دلم میخواست سورپرایز شم ،دلم میخواست
ببینم وقتی چیز ی نگم و همه چیو بسپارم دست خودش منو کجا میبره.
بعد چند مین شهر بازیو از دور دیدم ،با فکر اینکه داره منو میبره شهر باز ی ذوق مرگ شدم  .تو عمرم
شهر باز ی نرفته بودم.
سعی کردم چیز ی نگم تا ببینم چیز ی که تو ذهنمه حقیقت داره یا نه ،که دیدم بببلههه
داره میره داخل شهر باز ی.
بی هوا داد زدم
واااییی کوروش مرررسییهو حرف تو دهنم ماسید ،من گفتم کوروش؟ یعنی اسمشو صدا زدم؟
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با ترس نگاهش کردم ،توقع داشتم اخم کرده باشه ولی بی تفاوت زل زده بود به جلوش .فکر کنم
نشنید ،یا شایدم براش اهمیتی نداشته.
بعد از پارک کردن ماشین همراه هم وارد شهر باز ی شدیم ،انقدر سر و صدای جیغ بچه ها میومد که
ادم وسوسه میشد خودشم جیغ بزنه .با اینکه دم دمای ظهر بود ولی حسابی شلوغ بود.
هیچ نمیدونستم باید چی سوار شم؟

نگاهم افتاد به سفینه ،حتما باید جالب باشه تعریفشو خیلی شنیده بودم.
با ذوق برگشتم سمت کاریش و گفتم
بریم سفینه سوار شیم؟حاال بزار برسیم بعد سوار میشیممثل بچه ها پامو کوبیدم زمین و گفتم
نه همینکه گفتم همین االنخنده ی کوتاهی کرد و گفت
باورم نمیشه ،من! کاریش ،کسی که همه ازش میترسن در مقابل توعه خنگ کوتاه میاممن خنگم؟بلهخنگ تویی که سوار سفینه به اون قشنگی نمیشیمن تا دلت بخواد از اونا سوار شدمخب یبارم سوار شو چی میشهبیخیال176
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قیافه شیطنت بخودم گرفتم و گفتم
نکنه میترسی؟برو بابا همه تو این شهر از من میترسن من از این وسیله بترسم؟هه هه خب نشون بده-باشه بریم

خوشحال شدم که باالخره راضیش کردم.
همراه هم از باجه بلیط خریدیم و منتظر موندیم تا نوبتمون بشه.
بحمض اینکه نوبتمون شد سریع سوارش شدیم.
با راه افتادن وسیله با ذوق جیغ کشیدم ولی کاریش با چشای گرد شده زل زده بود به رو به روش
مشخص بود حسابی گرخیده

سفینه که ایستاد ازش اومدیم بیرون ،بماند که کاریش چقدر لنگ لنگ میزد و چند بار میخواست
بخوره زمین حتی یبارم عوق زد .
انقدر خندیدم بهش که اخرشم کفر ی شد و برای تالفی منو برد تونل وحشت.
طبق گفته ی کاریش تونلش خیلی وحشتناک بود و سکته کردنم قطعی بود ولی من مصمم بودم و
میدونستم با این چیزا نمیترسم.
توی قطار مخصوصش نشسته بودیم و منتظر بودیم راه بیفته.
نیم نگاهی به کاریش انداختم که با نیشخند نگام میکرد ،نمیدونم چرا حس کردم کلکلم خوندس!
چرا اونجور ی نگام میکنی؟177
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چجور؟نیشخند میزنیچون میدونم کارت ساختسچرا میخوای من بترسم؟چون داشتی هر هر بهم میخندیدیبا خنده گفتم
ولی ندیدی چه باحال شده بودی ،عین این زنای حامله...با راه افتادن قطار بیخیال حرفم شدم و زل زدم به رو به رو.
اولش زیاد بد نبود ولی بحمض وارد شدن به تونل تازه فهمیدم چخبره.
همه جا تاریکه تاریک بود حتی کاریش هم کنار خودم حس نمیکردم.
صدای جیغ دخترا و خنده ی پسرا تو مخم اکو شده بود.
همونجور محو اطراف بودم که یهو یه اسکلت اومد جلوم و صدای وحشتناکی از خودش دراورد.
جیغ وحشتناکی زدم ،یا خدا این چی بود؟
صدای خنده های کاریش بدجور کفریم میکرد.
داد زدم
میشه دهنتو ببندی؟نه تنها دست بر نداشت بلکه بیشتر خندید.
اسکلت های ترسناک و چیزای عجیب غریب رو دیوارهای تونل باعث میشد همه جیغ بکشن.
همونجور بی وقفه داد میزدم که یهو حس کردم یه جونور رو پام داره تکون میخوره.
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به بدنم تکونی سریع دادم

با تمام توان جیغ زدم و با دستم اون جسم وحشتناک که فهمیدم دست کاریشه رو پس زدم.
صدای خنده های کاریش و اون صدای مزخرفش که منو ترسو خطاب میکرد بدجور رو مخم رژه
میرفت.
جیغ زدم
ترسوندی منوهمونجور که میخندید گفت
داشتی؟ بمن میخندی هان؟اداشو دراوردم و چشامو بستم تا دیگه اون صحنه های مزخرف رو نبینم.
تا قطار برسه به خط اخر پدرم چند بار اومد جلو چشمم  .کاریش خوب میدونست چیجور منو
بترسونه.
بی توجه به خنده ها و مسخره کردنای کاریش از قطار زدم بیرون  ،سرمم حسابی درد میکرد

صدای جیغ و داد مردم هنوز توی گوشم بود.
صدای قدمای کاریش و خنده هاشو از دور میشنیدم.
توجه ای نکردم و به راهم ادامه دادم ،باهاش قهر بودم بدجور منو مضحکه خودش کرده بود .درسته
منم بهش خندیدم ولی نترسوندمش.
خودشو بهم رسوند و با خنده گفت
چته تو؟179
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اهمیتی ندادم و رومو ازش گرفتم
حرف نمیزنی؟مهلش ندادم و همونجور به راه رفتنم ادامه دادم
ناهار نخوردی نه؟تازه فهمیدم چقدر گرسنم بوده ،شکمم صدای توله شیر داد ولی چیز ی نگفتم
اگه حرف نزنی از ناهار خبر ی نیستاوقتی دیدم حرفی نمیزنم شونه اشو انداخت باال و گفت
-خیلی خب بمن چه ،خودم میرم یه غذای توپ میزنم توام دم در بشین تا بیام

نیم نگاهی با اخم بهش انداختم اما اهمیتی نداد و ازم زد جلو.
منم دنبالش راه افتادم ،میدونستم داره میره رستوران.
حدسم درست بود! اون نزدیکیا یه رستوران گنده بود که اینم رفت توش و هیچ تعارفم نکرد که منم
بیام تو.
اخمی کردم و منم وارد رستوران شدم و مثل خودش ازش زدم جلو و روی نزدیک ترین صندلی اونجا
نشستم.
اونم رو به روم نشست ،سنگینی نگاهشو رو خودم حس میکردم اما اهمیتی ندادم و منو رو از روی
میز برداشتم و مشغول بررسیش شدم.
تو عمرم انقدر دختره خیره سر ندیده بودم-چطور؟
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با زبون خودم بهت گفتم نیا دنبالم ناهارم تعطیل بعد زودتر از من رفتی رو صندلی نشستی منو همگرفتی دستت؟
ابرومو انداختم باال و گفتم
مشکلی نمیبینم توشخواست چیز ی بگه که با اومدن گارسون منصرف شد.
گارسون یه پسر الغر مردنی با چهره ی دخترونه و لبخندی مسخره و لوس بود
چی میل دارید عزیزان؟کاریش اخم ریز ی کرد و گفت
دیز یاز انتخابش خندم گرفت ،یادمه تو رمانا و داستانا پسرا غذاهای رمانتیک سفارش میدادن ولی
کاریش....هه بگذریم
منم یه پرس کوبیدهپر عشوه خندید و گفت
باشه عزیزان االن میگم براتون بیارنبا رفتن گارسون کاریش با اخم غلیظش بدرقه اش کرد و گفت
خجالتم نمیکشه مرد گندهبتوچه؟ مثل تو شیش جیب بپوشه خوبه؟مگه شیش جیب من چشه؟ -چش نیست
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تکیه اشو داد به صندلی و گفت
نکنه توقع دار ی شلوار لی فاق کوتاه بپوشم؟قیافمو درهم کردمو گفتم
نه دیگه اونجورم نه ،ولی دیگه شیش جیبم خیلی جیپ و خزهمن عاشق تیپمماون پسره هم عاشق تیپشهبمن چهخب پس اگه بتو ربطی نداره پس حق ندار ی نظر بدی راجب تیپشکالفه سرشو تکون داد و بحثو عوض کرد
-چرا غذارو نمیارن گشنم شدا

بدور از چشمش نگاهش کردم ،نمیدونم چرا جدیدا از نگاه کردن بهش لذت میبردم.
باالخره غذا رو اوردن و بعد خوردن غذا سوار ماشین شدیم.
کاریش کمربندشو بست و گفت
مقصد بعدی کجا باشه؟چهره متفکر بخودم گرفتم و گفتم
اووووممم خب...نمیدونمنظرت چیه بریم چیتگر؟خواستم موافقتمو اعالم کنم که با صدای زنگ گوشیم سکوت کردم.
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نگاهی به صفحه گوشی انداختم و با دیدن شماره بیمارستان سریع دکمه اتصالو زدم
الوالو سالم خانم اقامیر ی؟بله خودم هستم چیز ی شده؟ مادرم طوریش شده؟نه خانم یه لحظه اجازه بدیدببخشید بفرماییدمادرتون بهوش اومدهبا ذوق داد زدم
واقعاااا؟بله-باشه االن میام اونجا

تلفنو قطع کردم و جیغ خفیفی کشیدم .
کاریش با تعجب گفت
چیشده؟وااایی کاریش باورت میشه مامانم بهوش اومدهواقعا؟وااایی ارره خداروشکرتکدوم بیمارستانه بگو ببرمت183
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با شوق و ذوق ادرسو دادم و همراه هم رفتیم بیمارستان.
قبل اینکه از ماشین پیاده شم کاریش گفت
خیلی خب پس من برم توام برو پیش مادرت ،اگه کار ی داشتی حتما خبرم کنسرمو تکون دادم و سریع از ماشین اومدم بیرون و بسمت بیمارستان پرواز کردم ،چقدر دلم تنگ شده
بود براش.
خودمو به اتاقش رسوندم .پرستار باالی سرش بود و سرم اشو چک میکرد.
با بغض گفتم
مامان جونممامان بسختی نگاهی بهم انداخت ،الهی بمیرم براش رنگ و روش کال سفید شده بود.
کنار تخت زانو زدم و بوسه محکمی به دستش زدم.
مامان اروم لب زد
سهاجونه دلمپرستار گفت تقریبا دو روز بیهوش بودماره عزیزدلم خداروشکر بهوش اومدیکجا بودی این دو روز؟چی باید بهش میگفتم؟ دروغ؟اصال تو ذاتم نبود همچین چیز ی.
لبخندی زدمو گفتم
-االن اخه چه وقت این سواله؟ میدونی چقدر مشتاق دیدنت بودم؟
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لبخندی زد و گفت
سبحانی نیومد سراغت؟با شنیدن اسم سبحانی اخمام اومد توهم ،اما یهو یاد حرف کاریش افتادم که گفت باید بهش جواب
مثبت بدیم؛ پس باید جور ی وانمود میکردم که ازش بدم نمیاد!
نه مامان جان نیومد ،ولی اگه امروز مرخص شی بهش یه زنگ میزنمبرای چی؟-میخوام بهش جواب مثبت بدم

چشاش از تعجب گرد شد ،حتما فکر میکرد سرم جایی خورده که حاضر شدم با ازدواجش با سبحانی
موافقت کنم.
پرستار رو به من گفت
حال مادرتون خوبه ،سرم اش که تموم شد میتونید مرخصش کنیدلبخندی زدمو گفتم
باشه ممنونبعد از رفتن پرستار مامان با صدای تقریبا بلندی گفت
یعنی چی جواب مثبت میدم؟ سرت خورده جایی؟ نکنه چیز خورت کردنوا مامان چی میگی؟ چرا باید چیز خورم کنن؟اخه تو تا دیروز موافق نبودیاالن موافقمخب چرا؟185

پریزده های شهر
-بیخیال مامان االن وقت این حرفا نیست

با اینکه مشکوک بود ولی بیخیال شد و دیگه حرفی نزد.

تقریبا چند مین پیشش نشستم و باهم از هر در ی گفتیم ،بماند که چند بار پرسید کجا بودی و من
چند بار پیچوندمش.
مامان نگاهی به سرم انداخت و گفت
کی تموم میشهنگاهی به سرم انداختم و گفتم
نمیدونم نهایت یه ربع دیگه ،چطور مگه خسته شدی؟نه تشنمه میخوام برم اب بخورمتو یخچال نیست مگه؟نه مادرجان کی هست برام اب بخره؟قیافه حق به جانب بخودم گرفتمو گفتم
وا یعنی چی مگه من مردم؟ خب زودتر میگفتی برات میاوردماز روی صندلی بلند شدم و گفتم
میرم برات اب بیارم چیز دیگه ای الزم ندار ی؟سرشو به نشونه منفی تکون داد.
لبخندی بهش زدمو از اتاقش رفتم بیرون.
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حوصله نداشتم دنبال اب سرد کن بگردم برای همین تصمیم گرفتم برم مغازه براش اب بخرم.
به در خروجی رسیدم و بمحض باز شدن در خواستم برم بیرون که یهو به یکی خوردم.

با اخم سرمو اوردم باال و با دیدن سبحانی قلبم ایستاد.
یا خدا این اینجا چیکار میکرد؟ لبخندشو نگاه توروخدا.
بی توجه به چهره ی متعجب من دسته گل بزرگیو گرفت سمتم و با همون لبخند زشتش گفت
سالم بانوی زیباتعجب جاشو به اخم گنده ای داد ،با همون اخم نگاهی به دسته گل کردم و گفتم
ممنون الزم نیست ،کی به شما خبر داده بیاید اینجا؟عموت زنگ زد گفت مادرت بهوش اومده مثل اینکه از بیمارستان باهاش تماس گرفته بودنبیمارستان خیلی غلط کرد به عموی من زنگ زدخنده کوتاهی کرد و گفت
چقدر دختر اخمویی هستی شد یبار من بیام با روی باز باهام برخورد کنینیاز ی نمیبینم برای اینکارابروهاشو انداخت باال و گفت
اوه چه زبون درازیم دار یهمینی که هستاخم ریز ی کرد و گفت
مادرت کجاست؟187
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پوزخندی زدمو گفتم
چطور شده خبر ندارید عشقتون کدوم اتاق بستریه هوم؟ چجور عاشقش هستید که تو این دو روزاصال بهش سر نزدید
بطرز وحشتناکی شروع کرد به خندیدن ،جور ی که چهار ستون بدنم لرزید.
خندشو سریع قورت داد و با اخم گفت
شمایی که دخترشی تو این دو روز کجا بودی هوم؟ دلت نمیخواد که به مادرت بگم این دو روز خونهنبودی
صورتم حسابی داغ کرده بود ،این از کجا میدونست من خونه نیستم؟ یاخدا نکنه بفهمه با کاریش
بودم.
خودمو جمع و جور کردمو با تته پته گفتم
خب..خ..خب خونه دوستم بودمابروشو انداخت باال و گفت
عاااا دوستت اره؟ اونوقت کدوم دوستت؟مثل اینکه قضیه خیلی کشدار بود ،میترسیدم انقدر کشش بدم که آخرش همه چیو لو بدم.
اوووه راستی ما قرار بود نقش باز ی کنیم ،من نباید با سبحانی بد رفتار کنم باید وانمود کنم که باهاش
خوبم ،خیر سرم قرار بود جواب مثبت بدم بهش نمیدونم چرا هربار یادم میرفت این موضوع رو ،انقدر
ازش بدم میومد که به کل فراموش کرده بودم باید باهاش بد حرف نزنم.
برای اینکه بحثو عوض کنم لبخند مصنوعی زدمو گفتم
 اهان راستی یادم اومد ،من فکرامو راجب شما کردمپوزخندی زد و گفت
خب188
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اممم راستش ،بنظرم شما ادم خوبی هستید و میتونید مادرمو خوشبخت کنیدهههه خب!خب اینکه ما جوابمون مثبتهلبخند پیروز ی رو میشد رو لباش دید ،همیشه برام سوال بود بین اونهمه دختر خوشگل و ترگل ورگل
دور و برش دست گذاشته رو مامان من؟ نکنه قصدش ازدواج با مامان من نیست و خوابی که دیدم
حقیقته و میخواد از من....
خیلی خوبه همین فردا عقد میکنیمبا صدای سبحانی رشته افکارم پاره شد ،اون چی گفت؟ گفت عقد ؟ اونم فردا؟ نه نه نباید میزاشتم
وگرنه نقشه هامون نقشه بر اب میشد.
سریع گفتم
نههههبا تعجب گفت
نه!لبخند مصنوعی زدمو گفتم
نه که نه ،یعنی ...خب ...اهان ،راستش حال مامانم هنوز اونقدر خوب نشده بنظرم باید یکی دوهفته صبر کنید
یدفعه داد زد
یکی دو هفته؟همه ی پرسنل های بیمارستان و ادمایی که اونجا بودن با تعجب نگاه کردن بما دوتا ،اخه چرا داد
میزنی وحشی؟
صدامو اوردم پایین و سعی کردم ارومش کنم
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خواهش میکنم مارو درک کنید  ،مامانم فعال اثرات سکته تو بدنش هست ممکنه خدایی نکرده هرلحظه یه بالیی سرش بیاد دکتر گفت هیجان براش خوب نیست خواهش میکنم بخاطر سالمتی
عشقتون هم که شده صبر کنید
کالفه نفسشو بیرون فرستاد و دستاشو تو جیبش فرو برد
 باشه صبر میکنملبخندی از سر ذوق زدمو گفتم
خیلی ممنونم البته اینم بگما ما تو این مدت میتونیم باهم رفت و امد داشته باشیم  ،حتما با مادریسر میایم خونتون
مشکوکانه پرسید
 خونه من؟ چرا اونوقتمشکلی داره؟ باالخره ما یه خانواده ایمخودشو جمع و جور کرد و لبخند مصنوعی تحویلم داد
نه نه چه مشکلی هروقت دوست داشتید تشریف بیاریدمامان اتاق  ۱۸امه میتونید برید پیشش منم میرم براش اب بخرمبی توجه به نگاه های متعجب سبحانی از جلوش رد شدم و زدم بیرون ،حقم داشت تعجب کنه
باالخره انتظار اینو نداشت که یهو لحن حرف زدنم باهاش عوض شه و جواب مثبت بدم

سریع از مغازه برای مامان دوتا بطر ی کوچیک اب گرفتم و رفتم داخل ،خوشم نمیومد بخاطر جواب
مثبت سور ی تو اتاق با مامان تنها باشه.
سریع خودمو رسوندم به اتاقش و بدون اینکه در بزنم رفتم تو.
برخالف تصورم سبحانی اصال اونجا نبود! فقط دسته گلش روی میز خودنمایی میکرد.
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با تعجب رفتم جلو و اب رو روی میز گذاشتم.
خطاب بمامان که داشت همچنان منتظر سرم اش رو نگاه میکرد گفتم
سبحانی کو؟اخم ریز ی کرد و گفت
تو از کجا میدونی سبحانی اینجا بودخودم بین راه دیدمش اره اینجا بود ولی دسته گلشو گذاشت و رفتهمون لحظه چهره اش غمگین شد
مامان چرا ناراحت شدی؟خودشو زد به اون راه و گفت
نه کی گفته ناراحتماخمی کردمو گفتم
مامان من بچه نیستم بگو چی شده؟ سبحانی چیز ی بهت گفتههمون لحظه بغضش گرفت ،انگار منتظر بود یکی حرف دلشو بزنه
سریع رفتم سمتش و سرشو رو سینه ام گذاشتم
اروم باش چیز ی نشده کهبا بغض گفت
چیز ی نشده؟ دارم با کسی ازدواج میکنم که نه من دوستش دارم نه اونبا این حرفش چشام گرد شد ،سریع سرشو از روی سینم برداشتم و گفتم
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یعنی چی؟ کی گفته اون دوستت نداره؟ اونکه خیلی عاشقته امروز رفتارش اصال خوب نبود گل و روی میز پرت کرد و یه سالم و خدافظی خشک و خالی داد ورفت.
نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میفته ،یعنی اون مامانمو دوست نداره؟ پس چرا اومده خواستگار ی ؟
همون لحظه حرفاش توی خوابم تو مغزم اکو شد .یواش یواش داشتم باور میکردم که هدفش فقط
منم
رو به مامان گفتم
نگران نباش من نمیزارم این وصلت صورت بگیرهبا نگرانی گفت
ولی خودش گفت یکی دو هفته دیگه خودمو برای عقد اماده کنماینا همش سوریه من الکی بهش گفتم جواب مثبتهزد روی صورتش و گفت
یا زهرا ،سها میدونی دار ی چیکار میکنی؟ یعنی چی سوریه چرا دار ی با دم شیر باز ی میکنی؟ میدونیاگه سبحانی بفهمه الکی گفتی چی میشه
قرار نیست بفهمه تو کمکم میکنی که نفهمهمحکم رو پاش زد و گفت
وای خدا مرگم بده عموتو چیکار کنیم؟اونم بسپار بمنچی تو اون کلته سها؟ بمنم بگو توروخدالبخند خبیثانه ای زدمو گفتم
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-میفهمی ،اونم به موقعش

******
نگاهی به خودم تو ایینه انداختم ،مانتوی شتر ی رنگ با شلوار مشکی و شال خاکی.
رژ لبمو برداشتم و خواستم روی لبم بکشم که منصرف شدم ،بنظرم رژ زدن اونم پیش سبحانی اصال کار
درستی نیست.
سمت کیفم رفتم و میکروفونی که پارسا بهم داده بود رو با احتیاط ازش بیرون اوردم.
اونو توی جیبم گذاشتم و از اتاق زدم بیرون.
با دیدن مامان ناخوداگاه لبخند زدم ،سارافون بلند سرمه ی با شال سفید و کفش های روباز سفید.
یادمه این تیپ رو اولین بار تو تولد من زده بود.
بسمتش رفتم و بوسه ای رو پیشونیش کاشتم.
چقدر دلم میخواست بابا هم اینجا بود و نازشو میکشید.
مامان لبخند مصنوعی زد ،میدونستم چه آشوبی تو دلشه اما از دیروز که مرخص شده تا االن یک
راست باهاش حرف میزدم که بهم اطمینان داشته باشه.
اخم ریز ی کرد و گفت
نیشتو ببند ،هیچ معلوم نیست چی تو اون کلت میچرخهخندیدمو گفتم
تو به این چیزا فکر نکن فقط کار ی که گفتمو بکن یادت که نرفته؟نخیر یادم نرفته خودمو بزنم به قش و ضعف و مریضیلبخند گشادی زدمو گفتم
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عا باریکال ایول ببینم چیکار میکنیانشگونی از بازوم گرفت که جیغ بلندی کشیدم.
بعد کلی خط و نشون کشیدن باالخره اژانس رسید و همراه هم سوارش شدیم.
ادرس خونه سبحانی که صبح پای تلفن بهم داده بود رو بهش دادم اگرچه نیاز ی به اون ادرس نبود
من خودم خونشو بلد بودم ههههه.
با نگه داشتن تاکسی جلوی در خونه سبحانی مامان با دهن باز گفت
ااااه اینجاروو چه خونه ای دارهبی تفاوت گفتم
خب حاال ببند دهنو ابرومونو بردیاخم ریز ی کرد و گفت
وا! یجور رفتار میکنی انگار این خونه رو دیدی برات عادیهخودمو جمع و جور کردم و گفتم
این چه حرفیه؟ من کجا اینجا اومدم اخهاز چشاش میشد خوند باور نکرده ولی نگاهمو ازش دزدیدم و خودمو سرگرم حساب کردن کرایه کردم.
از ماشین پیاده شدیم و بسمت ویالی سبحانی حرکت کردیم.
مامان هرازگاهی وایمیستاد و در و دیوار سبحانیو نگاه میکرد اخخخ خدا یکی اینو جمع کنه تا
ابرومونو نبرده.
نیششو باز کرد و گفت
واااوو حیاطش از پشت در معلومه ببین چه گندسسلقمه ای بهش زدمو گفتم
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وای مامان نیشتو ببند توروخدا تو خیر سرت مریضیااوو راست میگی باشه باشه حواسم نبودزنگ در و فشار دادم و بدون وقفه در باز شد.
همراه مامان حیاط بزرگ سبحانیو طی کردیمپریزده های شهر:
دو تا ماشین مدل باالی عجیب تو حیاط پارک بود که معلوم بود جفتشم مال سبحانیه ،حیاطشم پر
دار و درخت بود.
مامان هرازگاهی انقدر مبهوت حیاط میشد که راه رفتن یادش میرفت ،خدا میدونست چقدر بهش
تشر زدم تا خودشو جمع و جور کرد.
هنوز به در ورودی نرسیده بودیم که قبل از ما یه خانوم الغر اندام و قد بلند مسن درو باز کرد.
لبخند زیبایی به روی هردومون زد و گفت
سالم خوش اومدیداز یونی فورم سفید رنگش معلوم بود خدمتکاره
مامان نگاهی با تعجب بهش انداخت و گفت
شما خانوم اقای سبحانی هستید؟کالفه سلقمه ای بهش زدمو رو به اون خانومه گفتم
سالم ،ما مهمون اقای سبحانی هستیمبله بفرماییدزنه از جلوی در رفت کنار و ما رفتیم تو ،نگاهی به اطراف خونه انداختم ،خونه ی بشدت عجیب و
بزرگی بود.
بفرمایید تعارف نکنید195
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با صدای خدمتکار به خودم اومدم و روی مبلی که بهش اشاره کرد بود همراه مامان نشستم.
خدمتکاه با لبخند گفت
چی میل دارید براتون بیارم؟ چایی یا قهوهمامان سریع گفت
اقای سبحانی نیستن؟ایشون در حال صحبت کردن با تلفن کار ی مهمی هستن از من خواستن از شما پذیرایی کنمسرمو تکون دادمو گفتم
ممنون ما چای میخوریمچشم حتمابه محض رفتن خدمتکار با صدای ارومی گفتم
مامان حواستو جمع کنیا تو االن مریضی فهمیدی؟همونجور که به در و دیوارهای خونه نگاه میکرد گفت
اره بابا میدونم چرا هی تکرارش میکنیاگه میدونی پس اون نیش بازت چیه؟ خب ببندش دیگه خیر سرت مریضی تواخمی کرد و گفت
-اوووه خب حاال توام بزرگش میکنی

با صدای سبحانی هر دومون بسمتش برگشتیم.
درحالیکه اون لبخند چندشش روی لبش بود از پله ها میومد پایین.
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مامان خواست بلند شه که مچ دستشو گرفتم و مانع شدم ،احدی نبود که بخاطرش از جا بلند شیم.
سبحانی با روی باز روی مبل رو به رومون نشست و گفت
خیلی خوش اومدیدلبخند مصنوعی زدمو گفتم
ممنونسبحانی نیم نگاهی به مامان انداخت و رو به من گفت
مادر نمیخوان حرف بزنن؟نیم نگاهی به مامان که چشاشو الکی خمار کرده بود و سرشو انداخته بود پایین و قلبشو ماساژ میداد
انداختم ،دمش گرم چه نقشیم باز ی میکرد.
 گفتم که مادر هنوز یکم کسالت دارنسرشو تکون داد و گفت
بله در جریان هستم مشکلی نیستمامان سرشو اورد باال و با صدای کشدار گفت
 ببخشید من یکم نااااخوششممشکلی نیست راحت باشیدمامان سرشو انداخت پایین و سبحانی از فرصت استفاده کرد و تا چشم مامانو دور دید لبخند ملیحی
بهم زد و یه چشمک ریز ی زد .
حالم از این همه وقاحت بهم میخورد؛ اخم ریز ی کردم و نگاهمو ازش گرفتم.
حاال دیگه یقین پیدا کرده بودم که سبحانی به من چشم داشت ،خداروشکر خدا یه خواب گذاشت
پیش روم و یکم بخودم اومدم.
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با اومدن خدمتکار که برامون میوه و کیک و چایی اورد به خودم اومدم
دوست نداشتم تو چشای سبحانی نگاه کنم برای همین خودمو مشغول خوردن کیک و چاییم کردم.
مامان هم دمش گرم به بهونه اینکه مریضه لب به چیز ی نمیزد.
با تک سرفه ی سبحانی به خودم اومدم و سرمو اوردم باال.
پاهاشو رو هم انداخت و گفت
 راستش گفتم بیاید اینجا یکم بیشتر راجب مراسم عقد و عروسی حرف بزنیمبا اخم ریز ی نگاهش کردم که خودش منظورمو گرفت و گفت
البته درسته قراره تا یکی دو هفته کار ی نکنیم ولی خب از االن بحثشو کنیم ضرر نمیکنم که میکنیم؟مامان شونه ای باال انداخت و گفت
 به حال من که فرقی نمیکنهسرشو تکون داد و گفت
خیلیم عالی ،واقعیتش من برای عقد سالن دیدم  ،کلیم مهمون دعوت کردم با بهترین لباس و ارایشو عکاسی
مامان که از تعجب دهنش باز مونده بود گفت
چخبره؟ یه مراسم ساده بسه ماهم که کسیو نداریم اصالپشت بنده مامان گفتم
اره حق با مامانه ،ما کسیو نداریم جز عموم و همسایه امون با نهایت یکی دوتا دوست قدیمیمیدونم ،ولی من دوست دارم مراسم عقدم باشکوه باشه شما مشکلی دارید سها خانوم؟از اینکه منو با اسم کوچیک صدا زده بود میخواستم باال بیارم ولی خونسردیمو حفظ کردمو گفتم
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 مشکل که ندارم هرجور خودتون صالح میدونید ..فقط...لبخند موذیانه ای زدمو گفتم
بچه هاتون در جریانن؟پوزخندی برای دراوردن حرصم زد و گفت
بله اتفاقا تو عقدم شرکت میکننبا چشای گرد شده نگاهش کردم ،چقدر خانواده مزخرفی بودن یعنی بچه هاش اهمیت نمیدادن
کسی جای مامانشونو پر کنه؟ منکه اصال کشش ندارم یکی جای بابامو بگیره
سرمو تکون دادم و زیر لب اهانی گفتم.
سبحانی درحالیکه تبلت بزرگش دستش بود بسمت ما اومد و یکم اونورتر مامان نشست.
خواستم بزنم دندوناشو خورد کنم اما خب دروغکی قرار بود اینا باهم ازدواج کنن پس نباید حرفی
میزدم تا شک کنن.
اینا مدالی لباس عروس و دسته گلن ببین کدومشو دوست دار ی برات بخرمسبحانی اینو خیلی اروم زیر گوش مامانم گفت ،مثال میخواست من متوجه نشم تا دخالت کنم اما
نمیدونست من گوشم تیز تر از این حرفاس اما خودمو زدم به کر ی و فنجون چای ام رو دستم گرفتم و
مزه مزش کردم.
نگاهی گذرا به اطراف انداختم ،خونه پر بود از گلدون و مجسمه و تابلو و کلی سوراخ سمبه.
کلی جا میشد برای میکروفون پیدا کرد اما من ترجیح میدادم بزارمش تو بهترین جای خونه.
جایی که وسطه وسط باشه و به همه نقاط دسترسی داشته باشه.
هربار یچیز ی به چشمم میخورد ،مجسمه ها تابلوها حتی زیر مبل! اما چیز ی نظرمو جلب نکرد هم
اینکه خیلی جای پرتی بودن هم اینکه ممکن بود جاش لو بره.
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همونجور دنبال سوژه بودم که یهو گوشی سبحانی زنگ خورد ،باز هم همون چهره ی مشکوک
سبحانی که به صفحه گوشی خیره بود.
دقیقا مثل اونروز ی که اومده بود خواستگار ی از جاش بلند شد و بعد از عذرخواهی کوتاه بسمت راه
پله ها حرکت کرد.
با چشم دنبالش کردم و باالخره وارد یه اتاق با در ی اهنی و عجیب شد ،در ی که پشتش یه مرد گنده
با کت و شلوار به چشم میخورد .حتما نگهبان اونجا بود چی بود اون اتاق که نگهبان داشت؟
با بسته شدن در ناگهان فقط یه فکر به ذهنم رسید؛ هرچی بود تو اون اتاق بود.
باید میکروفونو اونجا کار میزاشتم ،اون اتاق برام مشکوک و عجیب بود شبیه اتاقای مذاکره بود حتما
عمو و سبحانیم اونجا باهم حرف میزدن ،مخصوصا اینکه اونجا بپا گذاشته بود وگرنه چرا جاهای
دیگه بپا نبود؟
مامان سلقمه ای بهم زد و گفت
به چی زل زدی؟نگاهمو از در گرفتم و گفتم
هیچی عکسارو نگاه کناخم ریز ی کرد و تبلتو گذاشت روی میز ،با صدایی شبیه بغض گفت
-فکر کردی انقدر خوشحالم که بشینم برای بدبختی خودم لباس عروس بخرم؟

خم شدم و تبلتو برداشتم و دادم دستش
مامان جان توروخدا فقط تظاهر کن که خوشحالی و برای خودت لباس عروس و گل بخر-اخه ....
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اخه نداره مامان جان ،بمن اعتماد کن من نمیزارم این وصلت صورت بگیره فقط باهام همکار ی کنباشه؟
نگاه پر تردیدشو بهم دوخت که با لبخند اطمینان بخشی که زدم خیالش راحت شد و با تبلت ور
رفت.
نگاهمو دوختم به در ،خداکنه درش رمز نداشته باشه اخه خیلی وحشتناکه شبیه درای عادی نیست.
با باز شدن در توسط سبحانی چشممو ازش گرفتم ،همچنان لبخند زشتشو روی لبش داشت.
میدونستم چون مامان حواسش نیست اونطور میکنه حیف نمیتونستم چیز ی بهش بگم.
روی مبل نشست و گفت
خب کجا بودیم لیدی ها؟از کلمه لیدی ها چندشم شد اه اه یه پیر مرد چقدر میتونه جلف باشه.
مامان تبلتو روی میز گذاشت و گفت
-من اینو انتخاب میکنم

نیم نگاهی به عکس ژورنالی لباس عقد انداختم.
جزئیات لباس زیاد مشخص نبود فقط یه لباس بلند سفید بود که دنباله عظیمی داشت.
سبحانی با بی تفاوتی نگاهی به تبلت انداخت و گفت
باشه بعدا چک میکنمبعدم رو به من کرد و گفت
-شما چیکار میکنید سها خانوم؟
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وای خدای من این مرد کی بود؟ مامان بیچاره من با ذوق عکس نشون میداد بعد این مردک بی
همه چیز بی تفاوت از کنارش رد میشد و زل میزد بمن؟
با جدیت گفتم
اقای سبحانی بجای اینکه بپرسید من چیکار میکنم ببینید خانومتون چی میگنسبحانی نگاهشو به مامان که لباش اویزون بود انداخت و با لبخند ساختگی گفت
 چیز دیگه ای چشمتو نگرفت؟ نمیخوای بیشتر بگردی؟با صدایی که از ته چاه میومد گفت
نه ممنونسبحانی نیم نگاهی بمن که اخم گنده ای کرده بودم انداخت و خودشو جمع و جور کرد و شروع کرد
راجب مراسم با مامان حرف زدن.
منم چیز ی از حرفاشون متوجه نشدم و فقط نگاهم فقط قفل اون دره اهنی بود.
کار یکی دو دقیقه نبود رفتن به اون اتاق ،چون اونجا بادیگارد هست به یه زمان طوالنی تر ی احتیاج
دارم.
پس امشبو بیخیال ماموریت شدم و به حرفای چرتو پرت مامانو سبحانی گوش کردم

**
پارسا دستی به ته ریشاش کشید و گفت
 خیلی پیچیده شدکیمیا خیلی جدی گفت
حق با سهاست بنظرم همه داستانا پشت اون دره و باید میکروفون اونجا نصب بشه202
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از روی صندلی بلند شدمو گفتم
خب میگید چیکار کنیم؟میالد گفت
باید شبونه بر ی خونش ،چون هر چی فکر میکنم میبینم اصال امکان نداره تو اون اتاق وارد شی جزهمین یه مورد
داد زدم
یعنی میگی مثل دزدا قایمکی بریم؟ عمراا من یکی میترسمارش گفت
چرا باید بترسی؟ از تو بعیده این حرفاکیمیا پشت بندش گفت
اره ارش راست میگه ،برای نجات مادرتم که شده باید ترسو بزار ی کناربا تعجب گفتم
یعنی چی؟ یعنی میگید من دزدکی برم خونش و میکروفون کار بزارم؟با سکوتشون عالمت رضایت رو بهم فهموندن.
با حرص خندیدمو گفتم
خیلی جالبه همه چیز افتاده گردن من چرا خودتون نمیرید؟کیمیا گفت
چون فقط تو میدونی اون اتاق کجاست در ضمن نگران نباش میالدم همراهت میادبا نگرانی گفتم
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ولی من میترسم بخدا لو میریممیالد با لحن اطمینان بخشی گفت
نترس هیچی نمیشه من اجازه نمیدمسرمو انداختم پایین و با ناخنام ور رفتم.
نیم نگاهی به در اتاق کاریش انداختم  ،از وقتی منو گذاشت بیمارستان دیگه ندیدمش بچه ها میگن
دیگه پاتوق نمیاد و همه کارارو سپرده بما این یعنی قشنگ خودشو کشیده کنار.
حس بدی نسبت به نداشتنش داشتم ،یچیز ی مثل دلتنگی و شایدم نبود امنیت.
با صدای پارسا به خودم اومدم.
با گیجی نگاهش کردمو گفتم
هان چیشده؟پارسا که فکرمو خونده بود لبخند ریز ی زد و گفت
 بسوزه پدر عاشقیبا این حرفش از تعجب جیغ بلند واالیی کشیدم که همه دستاشونو بردن سمت گوششون.
با فریاد گفتم
چی میگی تو پارسا؟ میزنم لهت میکنماکیمیا با ناراحتی منو پارسا رو نظاره کرد و گفت
چیز ی شده؟ سها نکنه تو عاشق پار...داد زدم
-وااایی خدا یکی اینو جمع کنه تو چی میگی؟
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کیمیا که انگار خیالش راحت شده بود لبخند محوی زد و زیر چشمی به پارسا که با ابروهای باال رفته
مشکوک کیمیا رو نگاه میکرد  ،نگاهی انداخت.
با فکر ی که تو سرم اومد لبخند محوی اومد رو لبم؛ یعنی کیمیا عاشق پارسا بود؟ یعنی پارسا هم
همین حسو داشت؟ منکه تو این مدت چیز خاصی بین این دوتا ندیدم  ،کاش میشد فکر پارسا رو
مثل خودش خوند.
نگاهی گذرا به پارسا کردم خداروشکر زوم بود رو کیمیا و فکر منو نخوند.

آرش میون سکوت داد زد
 بابا چتونه شما ها ؟ چرا میرید تو فکر؟ خب بلند شید یکار ی کنید دیگهک یم ی ا
 خب چیکار کنیم؟ منکه کار ی از دستم برنمیاد این وسط فقط سها و میالد باید دست به کار شنارش بشگنی رو هوا زدم گفت
نظرتون چیه سبحانیو سها دعوت کنه برای شام بعد شما برید خونه اش میکروفون رو کار بزاریدهوم؟
کیمیا با ذوق و گفت
واو چه عالی چرا بفکر خودمون نرسید؟پوزخندی زدمو گفتم
خیر من بمیرمم اون آشغال شراب خور رو تو خونه ام راه نمیدمپارسا با اخم گفت
-ولی االن مجبور ی
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 نه اصال هم مجبور نیستم ،حاضرم خودم شبونه برم خونه اش ولی اونو راه ندم خونمون ،در ضمناون تو خونه اش پر نگهبان و بادیگارده
پارسا با اخم ریز ی گفت
خیلی خب پس تشریفتو ببر خونه سبحانی اونم دزدکیبا اطمینان گفتم
 باشه میرم اینجور خیلی بهتره واالکیمیا سر ی تکون داد و گفت
پس بمونه برای شب تو روز روشن کسی نمیره دزدیکفر ی داد زدم
ما نمیریم دزدی فهمیدی؟میالد زد زیر خنده و گفت
 باشه ببخشید میریم نماز جماعت میخونیماخم ریز ی بهش کردمو رو به جمع گفتم
 -باشه من امشب میرم ،ولی اونجا یه بادیگارد گنده هست اونو چیکارش کنیم؟

میالد با دستش رو سینه اش زد و گفت
 پس من اینجا چه کارم؟دهنمو کج کردمو گفتم
-همون چون تو پیشمی دنبال یه مدافع میگردم
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شاکی گفت
بله بله؟ یعنی من از پس یه آدم برنمیام؟شونه امو انداحتم باال و گفتم
معلومه که نهچشاشو ریز کرد و گفت
 حاال میبینیمکیمیا گفت
 از پس یه آدم همه برمیان بحث اینجاست که بتونید بی سر و صدا بدون اینکه سبحانی بفهمهدخلشو در بیارید

میالد با اعتماد بنفس گفت
بسپارش بمنپارسا دقیق نگاهشو بین منو میالد چرخوند و گفت
مطمئن باشم از پسش برمیاید؟میالد زودتر از من جواب داد
مطمئننننپارسا رو به من کرد و گفت
تو چی؟شونه امو انداختم باال و گفتم
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 چی بگم واالکیمیا سرشو بین دستاش گرفت و کالفه گفت
خداکنه کارمون درست پیش بره اصال حوصله دردسر ندارمبی هوا دستمو روی شونه اش گذاشتم که باعث شد سرشو با تعجب بیاره باال و زل بزنه بهم.
با اینکه از حرفم مطمئن نبودم اما برای تسکین دلش لب زدم
 نگران هیچی نباش منو میالد کارمونو بلدیماز حرفی که زدم ته دلم لرزید ،یعنی من میتونستم بی سر صدا برم خونه سبحانی؟ یعنی میکروفون کار
میزاشتم؟ اون بادیگارد لعنتی چی؟ از پسش برمیومدم؟

با صدای پارسا که داشت بهمون چندتا نصیحت میکرد از فکر اومدم بیرون.
بهمون نقاب و لباس کامال مشکی داد  .میکروفون و کلی سالح مثل چوب و چماق و چاقو داد.
آرش که تا اون لحظه تو اتاقش بود درحالیکه دو تا هفت تیر دستش بود از اتاق اومد بیرون.
با ترس نگاهی به هفت تیرها انداحتم .میالد بی تفاوت یکی از هفت تیر هارو از دست ارش گرفت و
توی جیبش فرو کرد.
آرش اونیکی هفت تیر رو سمتم گرفت و گفت
بیا بگیرشبا ترس سرمو به طرفین تکون دادمو گفتم
عمرا قبول کنمارش کالفه سرشو تکون داد و گفت
اااه بگیر دیگه پاستوریزه بازیو بزار کنار208
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 من نمیتونم ادم بکشممیالد جواب داد
 مگه ما گفتیم ادم بکش ؟ محض اطمینان بزار جیبت شاید لو رفتیماخه من بلد نیستم باهاش کار کنمآرش هفت تیر رو توی هوا تکون داد و گفت
بیا بگیر کم حرف بزن میالد دست به تیرش حرف نداره فوقش اگه تیرش تموم شد تو هفت تیرتومیدی بهش
با تردید نگاهی به میالد و ارش انداختم و اسلحه رو از دست ارش گرفتم و همراه بقیه وسایال توی
کوله ام چپوندم .
قرار بود شبونه بریم خونه سبحانی ،هرچقدر ساعت بیشتر میگذشت استرسم ییشتر میشد ،همش
میترسیدم لو بریم یا یکیمون تیر بخوریم یا اصال نتونیم میکروفونو کار بزاریم.
تو اون مدت همه حواسم به اتاق کاریش بود؛ کلی منتظر موندم تا بیاد پاتوق ولی نمیومد ،بچه ها
میگفتن خودش تمایل نداره بیاد .
خودمم نمیدونستم چم شده بود ،ولی هرچی بود میدونستم فکر پارسا غلط بود ،چون عشق و عاشقی
مگه الکیه؟ اونم عاشق کی؟ کاریش؟ خالفکار محله؟ ادم کش؟ هه عمرا با اون اخالق سگش!
حدس میزدم شاید بخاطر وابستگیم بهش تو اون دو روز باشه باالخره دو روز باهم هم خونه بودیم
طبیعیه تو جو اونروز مونده باشم.
ساعت ها با سرعت میگذشت ،با مامان هماهنگ کرده بودم شب دیر وقت میام .بیچاره مامان هم به
پای کارای من میسوخت ،میدونستم خیلی استرسیه و مدام نگران منه ولی چاره ای نداشتم ،برای
نجات مامان و خودمم شده باید تن به کار میدادم.
نگاهی به خودم تو ایینه اتاقی که برای اولین بار میدیدمش انداختم ،اتاقی تیره و تاریک  ،یچیز ی
شبیه اتاق کاریش ولی خب به ترسناکی اتاق کاریش نمیرسید!
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نقاب مشکی رنگی که پارسا بهم داده بود رو توی صورتم کشیدم ،ماسکی که جز سوراخ دماغ و چشام
چیز ی معلوم نبود.
کوله پشتی امو روی شونه ام انداختم ،نگاهی به خودم تو آیینه کردم.
با صدای بلند گفتم
باید بتونی سها ،بخاطر خودت و مامانت باید بتونی فهمیدی؟لبخند پیروزمندانه ای بخودم تو آیینه زدم و از اتاق زدم بیرون.
میالد که درست مثل خودم لباس مشکی جذب پوشیده بود و نقاب زده بود جلوی در منتظرم بود.
بقیه بچه ها هم دورش بودن و با نگرانی نگاهش میکردن.
خودمو به جمع رسوندم ،کیمیا به محض دیدن من با نگرانی گفت
 توروخدا مواظب خودتون باشیدپارسا با لحنی که سعی داشت کیمیا رو اروم کنه گفت
 -نگران نباش اینا کارشونو خوب بلدن

با اینکه از استرس داشتم میمیردم مصنوعی خندیدم و گفتم
 اره بابا خیالتون تختباالخره بعد کلی حرف زدن بچه ها رضایت دادن تا بریم.
همراه میالد سوار پژوی همیشگی شدیم ،میالد پاشو رو گاز گذاشت و سریع ماشینو به حرکت دراورد.
انقدر ترسیده بودم که لبام قفل شده بود ،میالدم مثل من حرفی نمیزد شاید بخاطر اینکه اونم مثل
من ترسیده!
نفهمیدم کی رسیدیم جلوی در ویالی سبحانی.
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برای اینکه ماشینمونو نبینن چند متر اونور تر از ویال پارکش کرده بود.
قبل اینکه پیاده بشیم میالد دست دراز کرد و از داخل داشبورد دوتا صدا خفه کن برداشت ،یکیشو
انداخت بغل من و بدون حرفی صدا خفه کن خودشو به اسلحش نصب کرد.
منم همینکار رو کردم ،اسلحه رو داخل کیفم انداختم و رو به میالد گفتم
اماده ای؟ اره ،فقط قبلش یادت باشه تو سعی کن از اسلحه استفاده نکنی باشه؟سرمو تکون دادم و میالد با سرعت از ماشین خارج شد.
زیر لب بسم اهلل ای گفتم و از ماشین زدم بیرون.
پشت سر میالد اروم اروم راه افتادم ،انقدر ی دیر وقت بود که هیچکی تو اون کوچه دیده نمیشد.
همراه میالد جلوی در ویال کمین کردیم.
اون در اهنی که میگفتی کجاست؟نگاهی به اطراف ویال کردم ،روی دیوارهاش پر بود از پنجره ،باید میفهمیدم کدوم پنجره مال اون
اتاقه.
توی ذهنم نقشه خونه سبحانیو تحلیل کردم ،بعد کلی محاسبه با چشم و ابرو به پنجره ای که هیچ
نور ی نداشت و مشخص بود اتاقش خاموشه اشاره کردمو گفتم
احتماال اونهمیالد نیم نگاهی به پنجره انداخت و گفت
مطمئنی؟تا حدودینفسشو با حرص بیرون داد و گفت
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 خیلی خب ،موردی نیست ،فوقش میریم نگاه میندازیم اگه اون نبود میریم سراغ اتاقای دیگه باشه؟سرمو تکون دادم و چیز ی نگفتم.
میالد پاورچین پاورچین بسمت دیوار پشتی خونه رفت.
دستشو به حالت قالب گرفت و بهم اشاره کرد برم باال.
کیفمو از روی کولم برداشتم و پرتش کردم اون سمت دیوار .پامو روی قالب میالد گذاشتم و چون تو
اینکارا حرفه ای نبودم با هزار دردسر خودمو رسوندم باالی دیوار.
با دقت اطرافو نظاره کردم وقتی مطمئن شدم کسی نیست دستمو از باال بسمت میالد دراز کردمو
گفتم
دستمو بگیر بیا باالدستم رو گرفت و خیلی راحت خودشو کشید باال ،با یادآور ی اینکه اینا دزدن و تو اینکارا مهارت دارن
اخمام رفت توهم.
همراه میالد اروم از روی دیوار پریدیم  ،کولمو روی شونه ام انداختم و همراه میالد بسمت اون پنجره
هه حرکت کردم.
چون اتاق طبقه دوم بود از زمین تا پنجره فاصله زیادی بود ،داشتم محاسبه میکردم چجور ی برم اون
باال که میالد از توی کیفش طنابی بیرون کشید و بهم فهموند باید چیکار کنیم.
طنابو جور ی ماهرانه پرت کرد که به پنجره گره خورد و میشد راحت ازش رفت باال.
میالد با صدای ارومی گفت
 تو اول برو که من از پشت هواتو داشته باشمبا ترس گفتم
 من نمیتونم اینجور ی برم باال تا حاال امتحان نکردم گفتم که تو اول برو که اگه یوقت افتادی بتونم بگیرمت212

پریزده های شهر
اب دهنمو قورت دادم و با ترس سر طنابو گرفتم.
میالدم مدام اطرافو چک میکرد که کسی نباشه.
خودمو کشیدم باال و پاهامو روی دیوار گذاشتم؛ اونقدر ها هم سخت نبود ولی یکم ترسناک بود.
چند قدم که رفتم باال مثل بچه ها ذوق کردم ،یعنی منم بلد بودم و نمیدونستم؟
میالد از پشت همراهم میومد و بهم دلگرمی میداد ولی نه تا حدی که کال ترسم بریزه .
هرچی میرفتم باال بیشتر میترسیدم ،اصال دلم نمیخواست پشت سرمو نگاه کنم.
وسط راه کلی توقف کردم و به غلط کردن میفتادم اما با سیخونک هایی که میالد بهم میزد مجبور
میشدم برم باال.
باالخره موفق شدم به لبه پنجره برسم.خوشبختانه پنجره باز بود.
خودمو کشیدم باالتر و خواستم برم تو که دیدم بادیگارده در حالیکه پشتش بماست اونجا نشسته و
داره سیگار میکشه.این یعنی اتاقو درست اومدیم.
رو به میالد با صدای ارومی گفتم
همین اتاقه ولی اون بادیگارده اونجاست خیلی خب  ،باید بریم توبا ترس گفتم
میفهمی چی میگی؟ دارم میگم بادیگارد اونجاست بعد میگی برو تو؟ مگه تو هنر های رزمی بلد نبودی؟ خب بزنش پس تو اینجا چه کاره ای؟ تو نبودی پیش بچه ها جو گرفته بودتت میگفتی من میزنمش -مگه من گفتم خودت تنها خفتش کن؟ تا تو بر ی اونجا و یه مشت بهش بزنی من اومدم
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با اینکه میدونستم از پسش برمیام ولی میترسیدم ،بیشتر بخاطر اینکه میترسیدم سبحانی بیاد و لو
برم.
میالد تشر زد و گفت
اه برو دیگهبه اجبار خودمو کشیدم باال و به لبه پنجره رسیدم.
خدایا خودت کمکم کن.
آروم پامو از پنجره اوردم بیرون و به سختی موفق شدم بی سر و صدا برم تو اتاق.
خداروشکر  ،از سر ذوق نفس عمیقی کشیدم که بادیگارد شنید و یهو برگشت عقب.
یا ابرفض؛ اخه االن چه وقت نفس کشیدن بود؟
اب دهنمو از ترس قورت دادم .
از جاش پرید و با صدای ترسناکی گفت
 تو کی هستی؟باید میجنبیدم اگه دیر میکردم داد میزد و همه میفهمیدن.
با یه

حرکت ناگهانی بسمتش حمله کردم و قبل اینکه دهنشو باز کنه جلوی دهنشو از پشت گرفتم.
با زانو محکم روی سرش ضربه زدم .
با زانوی پام چند بار به پشتش ضربه زدم ،صدای اخ و اخ گفتنش خیلی خفه میومد و نشون میداد
دردش گرفته.
نیم نگاهی به پنجره انداختم ،اون میالد گور به گور چرا نمیاد؟
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اونیکی دستمو بسمت کیفم بردم و خواستم اسلحه رو از توش دربیارم که با یه حرکت ناگهانی دستم
کشیده شد و پرت شدم زمین.
به نفس نفس افتاده بودم ،بادیگارد سبحانی بسمتم میومد و منم روی زمین خودمو عقب عقب
میکشیدم.
 تو کی هستی هان؟چیز ی نگفتم ،فقط نگاهم بین اون و پنجره میچرخید میالد کجایی؟
باتوام گفتم کی هستی؟انقدر عقب عقب رفته بودم که چسبیده بودم به دیوار .
کیفم چند متر اونور تر افتاده بود و نمیتونستم کار ی کنم.
رو به روم زانو زد و یقه لباسمو تو چنگش گرفت.
از الی دندوناش غرید
میگی کی هستی یا ...پام رو بردم باال و محکم کوبوندم تو صورتش ،اینجا وقت ترسیدن نبود باید از پسش برمیومدم وگرنه
کشته میشدم.
وقتی دیدم افتاده زمین از فرصت استفاده کردم و افتادم رو قفسه سینه اش و دهنشو گرفتم تا داد
نزنه.
کلم رو بردم عقب و جور ی با کله به دماغش زدم که کله خودمم درد گرفت.
نگاهم افتاد به کیفم که تو چند قدمیم بود .دست دراز کردم و سریع برداشتمش و اسلحه رو کشیدم
بیرون.
نگاهی به بادیگارده که داشت از درد دماغش ناله میکرد انداختم ،نمیخواستم بکشمش برای همین
محکم با پشت اسحله به سرش ضربه زدم،طوریکه دیگه صدای ناله هاش خوابید.
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دستم رو با ترس روی نبض گردنش گذاشتم و وقتی دیدم هنوز زندس و فقط بیهوشه نفس راحتی
کشیدم.
همون لحظه میالد سراسیمه از پنجره اومد تو؛ از روی بادیگارد بلند شدم و با اخم نگاهش کردم،
چقدر زود اومده بود!
میالد اسلحشو توی جیبش فرو کرد و سریع گفت
از روی دیوار منو دیدن منم مجبور شدم اونا رو زخمی کنم،زودباش میکروفون کار بزار االن میرسنبا اینکه ازش عصبانی بودم و معنی حرفشو نمیفهمیدم اما سریع از جا بلند شدم و بسمت کیفم حمله
کردم.
میکروفون رو ازش کشیدم بیرون و نگاهی به اتاق تاریک انداختم.
میالد چراغ قوه اشو روشن کرد و این باعث شد اطرافو بهتر ببینم.
چشمم افتاد به گلدونی که کنار کمد بود ،رو به میالد گفتم
بزارمش تو اون گلدونه؟هر جا میزار ی بزار فقط سریع تربسمت گلدون رفتم و میکروفون رو انتهای ساقه یکی از برگاش گذاشتم.
بسمت میالد برگشتم و گفتم
-بریم

خودمونو به پنجره رسوندیم ،میالد سرشو از پنجره اورد پایین و مشغول دید زدن شد
 االن میرسن بیا بریمگوشه طنابو گرفتم و پشت سر میالد حرکت کردم ،پایین رفتن از طناب راحتتر از باال رفتن بود.
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همونجور میرفتیم پایین که میالد یهو داد زد
دارن میان بدوبا این حرف میالد به ترس و لرز افتادم ،روی کارم تمرکز نداشتم و نمیتونستم بیام پایین.
با ترس گفتم
میالد توروخدا یکار ی کن من میترسمنترس من میرم پایین تیرانداز ی میکنم هواتو دارم تو فقط برو سمت ماشین به هیچیم فکر نکنمیالد سریع تر از من رفت پایین .صدای تیرانداز ی تمام فضا رو پر کرده بود.
انقدر ترسیده بودم که جرات نمیکردم پایینو نگاه کنم ببینم چخبره و چشامو بسته بودم.
محکم طناب رو گرفتم و خودمو کشیدم پایین ،خیلی ترسیده بودم و بدنم میلرزید.
انقدر ی حالم بد بود که فقط تونسته بودم یه قدم بیام پایین تر.
با حالت زار داد زدم
میالد کمکم کن من نمیتونم بیام پایینصدای تیر انداز ی به طرز وحشتناکی تو گوشم میپیچید .هر تیر ی که رها میشد جیغ میکشیدم و اسم
میالد رو میاوردم ،همش میترسیدم تیر به میالد یا خودم اصابت کرده باشه.
نمیدونم چقدر با زمین فاصله داشتم ،فقط سعی میکردم تمرکز کنم تا بیام پایین.
هنوز دو قدم نرفته بودم پایین که صدای تیر ی همزمان با صدای فریاد میالد بلند شد.
بدنم شروع کرد به لرزیدن ،بی اختیار داد زدم
میالاااادچشامو باز کردم  ،باید سریعتر میرفتم پایین و میالد و نجات میدادم.
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صدای تیرانداز ی هنوزم میومد ،حس میکردم دارن بسمت من شلیک میکنن.
پا تند کردم تا خودمو برسونم به میالد  ،خواستم سرمو بیارم پایین تا ببینم میالد تو چه وضعیه که
یهو زیر پام خالی شد و تعادلمو از دست دادم.
اون لحظه چیز ی نفهمیدم ،جز صدای پی در پی شلیک تیر و دستام که به طرف آسمون روی هوا
معلق بود

*
چشام که یکم تر شده بود رو باز کردم  ،سرم حسابی درد میکرد .
نگاهی به اطراف کردم ،تو اتاق پاتوق امون بودم.هیچکس هم تو اتاق نبود.
خواستم با دستم نم چشامو پاک کنم که حس کردم دستم سنگینه .
نیم نگاهی به دستم کردم و با دیدن گچ دستم چشام گرد شد.
تازه همه چیز یادم افتاد ،میکروفون ،سبحانی ،میالد.....
با ترس داد زدم
میالد ....میالد  ،کسی نیست؟ توروخدا میالد رو کمک کنید اون تیر خورده اون....در باز شد و چهره نگران کیمیا و پارسا که سراسیمه سمتم میومدن باعث شد گریه ام اوج بگیره.
کیمیا روی تخت نشست و گفت
خوبی سها؟با گریه گفتم
کیمیا ما لو رفتیم ،میالد...میالد تیر خورد اون...پارسا با آرامش گفت
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میالد حالش خوبهبا تعجب گفتم
ولی اون تیرخورد من خودم شنیدم صداشوکیمیا گفت
 نه اشتباه میکنی ،برای میالد هیچ اتفاقی نیفتاده بلکه تو از رو دیوار پرت شدی پایین یادت نیست؟گیج و مبهوت کیمیا رو نگاه میکردم ،من از دیوار افتادم؟ کی؟ همه ی صحنه ها دوباره اومد جلو
چشمم؛ من داشتم از طناب میرفتم پایین یعنی از اونجا پرت شدم پایین؟ یعنی شکستگی دستم
بخاطر اونه؟
پارسا گفت
میالد اون نگهبان هایی که شما رو دیده بودن زخمی کرد  ،کسیم نتونست شما رو بخاطر نقابهاتون تشخیص بده،توام که بیهوش شده بودی رسوند اینجا ماهم دکتر خبر کردیم
یعنی میالد هیچیش نشده؟کیمیا با لبخند گفت
 نه عزیزم هیچی نشده خداروشکر که توام آسیب جدی ندیدیخواستم تو جام نیم خیز شم که کمرم بدجور تیرکشید.
جیغ بلندی کشیدم و صورتم از درد مچاله شد.

کیمیا به سمتم خیز برداشت و گفت
تکون نخور هنوز بدنت کوفته است دستتم شکسته نباید تکون بخور یبا حالت زار گفتم
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وای مامانمو چیکار کنم؟ میکشه منو نگران نباش زنگ زدم گفتم شب خونه من میمونیدلم برای مامانم سوخت ،چقدر این روزا کارای منو تحمل میکرد.
چند روز باید تو این وضع بمونم؟ مامانم منو ببینه حالش بد میشهپارسا -چرا به مادرت حقیقتو نمیگی؟
 نه اصال حرفشم نزن اون خیلی حساسه بفهمه دیگه نمیزاره بیامکیمیا -خب بهش بگو از پله های خونه ما افتادی یا اصال بپیچون یکی دو روز نرو خونه
 خب کجا بمونم؟همینجااصال نمیشه فکرشم نکنچرا نشه؟ من اینجا میمونم پیشتخواستم جوابی بدم که در باز شد و آرش و میالد اومدن داخل.
با ذوق نگاهی به میالد کردمو گفتم
 تو حالت خوبهاخم ریز ی کرد و گفت
من باید این سوالو ازت بپرسم دختره ی دست و پا چلفتیوا خب چرا اخم میکنی؟میدونی چقدر ترسیدم؟ بخدا همش عذاب وجدان داشتم که ولت کردم اگه بالیی سرت میومد چی؟سرمو انداختم پایین و گفتم
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هول شدممیالد خواست چیز ی بگه که آرش پرید وسط حرفشو گفت
 بابا ول کنید این حرفارو فعال که خداروشکر لو نرفتیم و میکروفون هم کار گذاشتیم پس بیخیال شادباشید بابا
کیمیا خندید و گفت
باید این موفقیت رو جشن بگیریمپارسا گفت
 امشب پیتزا مهمون منمیالد اخم ریز ی کرد و گفت
 پدر منو سها دراومد که بهمون پیتزا بدید؟ نخیر قبول نیستآرش و پارسا و میالد درحالیکه سر به سر هم میزاشتن و درباره برنامه امشب بحث میکردن از اتاق
رفتن بیرون ،دمشون گرم فهمیدن باید منو تنها بزارن و نیاز به استراحت دارم.
نگاهی به دست چپم که باند پیچی شده بود کردم ،انگار ی این دست باید خیلی جور منو بکشه  .با
یادآور ی اینکه کاریش این دستمو باد کرده بود و پدرشو دراورده بود ناخوداگاه لبخندی اومد رو لبم.
کیمیا با تعجب گفت
یا خدا سها! فکر کنم کلتم ضربه دیده هابی هوا پرسیدم
کاریش کجاست؟پشت چشمی نازک کرد و گفت
چیکار به کاریش دار ی؟221
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خودمو جمع و جور کردمو گفتم
هیچی...خب...اهان ..خواستم ببینم نمیخواد یه سر به نوچه اش بزنهخندید و با صدای ارومی گفت
همین نیم ساعت پیش اینجا بود ،من بهش خبر دادم داستان چیه و از دیشب که بیهوش شدیمدام میومد تو اتاقت و هی به دکترت میگفت حالش چطوره؟ حتی یبارم تهدیدش کرد اگه بالیی
سرت بیاد می کشتش
با صدای بلند خندید و گفت
 ناقال تو این دو روز چیکارش کردی که انقدر پیگیر شده؟ اولین بارمه همچین چیز ی از رئیس میبینمدهنشو کج کردم و گفتم
رئیس نه ،بگو داداشچی؟؟؟کیمیا خودتو نزن به نفهمی چرا بمن نگفتی کاریش داداشته؟با تعجب گفت
 تو از کجا میدونی؟ حاال ببینم نکنه کوروش بهت گفته هان؟اوهومسرشو به طرفین تکون داد و گفت
امکان نداره ،چطور ممکنه بتو گفته باشه درحالیکه همه ی مارو تهدید کرد که بهت نگیم!شما رو تهدید کرد که بمن نگید؟ اونوقت چرا؟222
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اونشو دیگه نمیدونم ولی کلک حسابی داداشمو درگیر خودت کردیاحیف دست چپم که بهش دسترسی داشت فلج بود وگرنه محکم میزدم صورتش .ولی خدایی ته دلم
حس خوبی داشتم ،یعنی کیمیا راست میگفت؟ کاریش دلواپس من شده بود ؟ پس االن که بهوش
اومدم چرا نیست؟
کیمیا از جاش بلند شد و گفت
 من میرم توام یکم استراحت کن؛ بعدش برات یچیز ی میارم بخور جون بگیر یسرمو تکون دادم و با بسته شدن در چشامو روهم گذاشتم؛ بدنم خیلی کرخت و کوفته بود.
چشامو روهم گذاشتم تا بتونم بخوابم ،واقعا یه خواب عالی بهم انرژ ی میداد.

با صدای برخورد قاشق و بشقاب بهم چشامو بزور باز کردم.
چشام هنوز تار میدید و نمیتونستم عامل صدا رو دقیق ببینم.
چشامو چند بار باز و بسته کردم تا موقعیت رو دریافت کنم ،با دیدن شخصی که رو به روم نشسته
بود و یه قاشق ام دستش بود فهمیدم عامل صدا از چی بوده.
خمیازه عمیقی کشیدم و دقیق تر زوم شدم رو اون ادم ،باالخره چشمام کار کرد و چهره ی بشاش
کاریش باعث شد بی اختیار لبخند محوی رو لبام نقش ببنده.
کاریش قاشقی که پر بود از محتویات سوپ رو جلو دهنم گرفت و گفت
چه وقت خواب خوب شد بیدار شدی خانوم جوانسالمعلیک سالم شیر زن؛ شنیدم موقع عملیات هم فلج بازیتو نزاشتی کناراخمی کردمو گفتم
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فلج باز ی چیه؟ میدونی چقدر زحمت کشیدمبله بله خبر دارمقاشق رو جلوم گرفت و گفت
اینو بخور اعتماد بنفست تقویت شهبا اخم دهنمو باز کردمو اونم قاشقو تو دهنم فرو برد.
باریکال  ،نزاشتی به قضیه هواپیما و اینا برسه سریع دهنتو باز کردیاگرسنم بود خببله میدونم فلجا زود زود گرسنه میشنداد زدم
 من فلج نیستمبا دستش به دستم که باند پیچی شده بود اشاره کرد و گفت
بله میبینمچشامو تو کاسه اش چرخوندم؛ تا دیروز خانوم جوان بودم االنم باید صفت فلج هم تحمل میکردم.

ناخوداگاه پرسیدم
این چند روز کجا بودی؟با تعجب گفت
اوه! نگران عشقت شدی عزیزم؟ نترس خیلی خوش گذشت بهماخمی کردمو گفتم
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 نخیر فقط برام سوال شد تو خونه بودم درگیر نقشه کشیچه نقشه کشی ؟ همه ی کارارو که ما میکنیم اره ولی یه جاهایی خودم باید دست به کار شمعه یعنی یروز توام باهامون میای ماموریت؟-آخر هاش اره

وای چقدر خوبابروهاشو انداخت باال و گفت
جان؟ای خاک تو سرم که همش سوتی میدم؛ چقدر خوب چیه اخه؟
هیچی منطورم اینه که چقدر خوب رئیس باال سرمونه و اتفاق دیشب دیگه تکرار نمیشهسرشو تکون داد و گفت
 اهانقاشق رو پر محتویات سوپ کرد و گرفت جلو دهنم
بخور نه دست راستم سالمه میتونم بخورم خودمظرف سوپ رو روی پام گذاشت و قاشق ام داد دستم
 پس خودت بخور منم برم دیگه خوشحالم که چیزیت نشده225
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نمیدونم چرا ناراحت شدم که دیگه بهم غذا نداد؛ دوست داشتم بازم قاشقو بزاره دهنم
 باشه میتونی بر ی ممنون که نگرانم بودیکی گفته من نگرانت بودم؟یعنی من امروز سوتی ندم میمیرم
 همینجور ی گفتم که یچیز ی گفته باشم وگرنه تو بجز خودت به کسی اهمیت نمیدی کهسرشو تکون داد و زیر لب اهانی گفت.
از جاش بلند شد و بسمت در رفت ،هنوز به در نرسیده بود و انگار ی که یچیز یادش افتاده باشه
بسمتم برگشت و گفت
 راستی بچه ها میخوان بخاطر اینکه فلج شدی بعنوان تشکر و معذرت خواهی برات کیک و کادو واینا بخرن
ادم سورپرایز رو لو نمیده کهدهنشو کج کرد و گفت
چه سورپرایز ی؟ اگه دست من بود بخاطر دست و پا چلفتی بودنت وسط ماموریت حساس تنبیه اتمیکردم اینا خیلی لوست میکنن
 خب تنبیه کن کی گفته دسته تو نیست؟ تو رئیسی مثالبا خنده گفت
اونم به موقع اش حاال بزار از فلجی دربیای بعدزیر لب بیشور ی بهش گفتم و اونم از اتاق رفت بیرون.
نگاهی به سوپ تو ظرف انداختم و مشغول خوردن سوپ ام شدم
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نگاهی به کیکی که روی پام بود انداختم و رو به بچه ها گفتم
اخه میکی موز؟ حداقل یه کیک شکالتی ساده میخریدیدآرش با خنده گفت
بخدا ماهم میخواستیم همون شکالتی بخریم ولی شیرینی فروشیه همینو داشتمیالد اخم ریز ی کرد و گفت
تا من باشم دیگه برای شما ماموریت انجام ندم اینهمه خودتو پاره کن اخرشم برات کیک میکی موزبیارن
هممون زدیم زیر خنده.
کیمیا که روی تخت کنار من نشسته بود گفت
 انقدرم بد عنق نشو تو که شکمو بودیمیالد همونجور که اخم کرده بود گفت
شکمو بودن تو این موارد کفاف نمیده من یه کادوی توپ میخوامآرش که کنار میالد نشسته بود زد رو شونه میالد و گفت
 -حاال گریه نکن قول میدم از کادویی که برات خریدم خوشت بیاد پسرعمو

اوه اوه تو یکی حرف نزن که کال نسبت به کادو خریدن زرد کردی ،نزار دهنمو باز کنم برای تولدپارسالم چی خریده بودی
با خنده گفتم
 چی خریده بود؟میالد رو به من گفت
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یه شرت گنده پلنگیهمه زدیم زیر خنده
آرش با قیافه حق به جانب گفت
وا مگه چش بود؟ من حاال فکر کردم تو خوشت اومده این سر ی برات خال خالیشو خریدمپارسا با خنده گفت
اقا بسه کل کل هاتونو بزارید برای بعد فعال بزارید کادو هارو باز کنیمهمه با حرف پارسا موافقت کردن.
با ذوق گفتم
بابا اینکارا چیه میکنید مگه تولدهآرش دهنشو کج کرد و گفت
اوه چه به خودشم گرفته مات مازل ! ما برای تو اینکارارو نکردیم که برای دل خودمون کردیمکیمیا اخم ریز ی به ارش کرد و رو به من گفت
 شوخی میکنه بابا ،خواستیم از شما دوتا یه تشکر ی کرده باشیم از طرفیم شیرینی موفقیتمون تو اینپروژه واقعا سنگین بود
واقعا ممنونم نمیدونم چجور ی تشکر کنم ازتونآرش بسمت کادو ها که یه گوشه بودن رفت.
هرکدوم از کادو ها با کاغذ کادو تزئین شده بودن و از هر کدوم دوتا بود ،یعنی هم برای من و هم
برای میالد خریده بودن.
چقدر اینا خوب بودن! واقعا باید خداروشکر کرد که همچین دوستایی نصیبم شده.
ارش دوتا از جعبه ها که با کاغذ کادوی آبی رنگ پیچیده شده بودن رو برداشت و بسمت ما گرفت.
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این مال کیه؟کیمیا دستشو برد باال و گفت
مال منهآرش نیم نگاهی به کادو انداخت و شروع کرد به باز کردن هردوتاشون.
در یکی از جعبه هارو باز کرد و با ابروهای باال رفته نگاهی به داخل جعبه انداخت.
با حالت تحسین گفت
اوووه خوشم اومد چه کتونی های الکچر ییه جفت کتونی صورتی خوشگل بیرون آورد و گفت
 اینا مال سهاستبا ذوق به کتونیا نگاه کردم واقعا شیک بودن.
رو به سها گفتم
 خیلی دیوونه ایچشمکی زد و گفت
قابل تورو ندارهآرش اونیکی جعبه رو باز کرد ،اونم یه کتونی مشکی بود که مشخص بود برای میالده.
برق خوشحالی رو میشد از چشای میالد خوند.
با ذوق رو به کیمیا گفت
 -خیلی خوشگلن ممنون
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نگاهی به پارسا که با اخم به کیمیا نگاه میکرد انداختم این چشه؟ اصال نمیخوام فکر کنم که داره
حسودی میکنه!
آرش رو به کیمیا گفت
 خیلی عالی بودن افرینآرش دوباره خم شد و دوتا جعبه که با کاغذ رنگی گل گلی شلخته پیچیده شده بودن رو برداشت.
لب و لوچه اشو اویزون کرد و رو به پارسا گفت
داداش ناموسا این چه وضع کادو پیچیدنه؟ ببخشید که مثل شما بلد نیستم بانو جانهمه زدیم زیر خنده.
آرش اخم گنده ای به پارسا کرد و کادو هارو باز کرد.
دوتا گردنبند خوشگل که حالت اسپرت داشت و واقعا زیبا بودن.
آرش با چهره بشاش گفت
 خب حاال نوبت ماستدوتا جعبه کوچیک از داخل جیبش بیرون کشید ،منتها کاغذ کادو هاشون فرق داشت.
یکیشو باز کرد ،داخلش دوتا گوشواره خوشگل دخترونه بود.
خطاب بمن گفت
 اینا مال توهه ابجیوای مرسی عالین چرا زحمت کشیدی-خواهش
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آرش خبیثانه نگاهی به میالد کرد و گفت
حاال نوبت توههمیالد دستاشو برد باال و گفت
 من کادو نمیخوام غلط کردم نه باید بخوایبعدم بدون اینکه جعبه رو باز کنه اونو بسمت میالد گرفت.
میالد نگاهی به جعبه انداخت و با اخم گفت
ارش بیخیالد بگیر اذیت نکنمیالد با تردید جعبه رو برداشت و اونو باز کرد ،بمحض باز شدن جعبه چشاش از تعجب چهار تا شد.
همه کنجکاو بودیم ببینیم توش چیه که با نشون دادن کادوش که یه آدامس خرسی بود همه زدیم
زیر خنده.
میالد شاکی گفت
دیدی گفتم کادوهات بدرد نمیخورهارش به چربی های شکم میالد ضربه زد و گفت
اتفاقا خیلیم بدرد میخوره من به اینا نگاه کردم برات خوراکی خریدممیالد با چشم و ابرو برای آرش خط و نشون کشید.
پارسا با تعجب گفت
-بچه ها اون یدونه جعبه برای کیه؟

231

پریزده های شهر
همه نگاه ها بسمت جعبه چوبی رفت که اون گوشه تنها بود!
میالد با خنده گفت
 هر چیه که دیگه ماله منهکیمیا گفت
 نخیر این از طرف کاریشههمه با تعجب داد زدیم
چی؟؟؟کیمیا شاکی گفت
عه چرا اونجور میکنید ترسیدمهمه با چشای گرد شده جعبه رو نگاه میکردیم
پارسا تو همون حالت گفت
 مطمئنی کاریش داده؟ از اون این چیزا بعیده هاکیمیا  -اره بخدا خودش داد
میالد گفت
یه جای کار میلنگه حس میکنم توش بمب کار گذاشتهکیمیا با اخم گفت
عه میالد یعنی چی!پارسا گفت
 حاال برای کی هست؟ میالد یا سها232
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چشمکی زد و گفت
 خب معلومه سهاهمه با دهن باز خیره شدن بمن ،نمیدونستم چی بگم؛ واقعا هم جای تعجب داشت این کار کاریش!
کیمیا به دادم رسید و منو از دست نگاه اینا خالص کرد
خب چیه مگه؟داداشم خواسته کادو بدهدستشو به نشونه سکوت یدفعه برد باال و گفت
ارش چشاتو برا من اونجور نکن ؛ سها همه چیو میدونهنگاهی با خشم به ارش انداختم .آرش دستاشو برد باال و گفت
 به جان میالد من چیز ی نگفتم به کیمیامیالد سلقمه ای به ارش زد و گفت
جون خودتو قسم بخور االغحیف نیست؟حیف منم که پسر عموم توییپارسا با کالفگی گفت
اه بس کنیدبعدم رو به من کرد و گفت
 -از کجا میدونی این

دوتا خواهر برادرن؟
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کاریش خودش گفتآرش با تعجب گفت
اووو چه حرفا اولین بارمه همچین چیز ی از کاریش میبینم خیلی باهات صمیمی شده هاکیمیا پرید وسط و گفت
 خیلی خب کم چرت بگید راجب داداشم وگرنه میگم دست تک تک اتون رو مثل بادکنک هلیوم کنهبفرسته هوا ها
همه زدن زیر خنده اما من شوک زده بودم ،نگاهم فقط به اون جعبه و فکرم درگیر حرف کیمیا بود.
کاریش چرا باید برای من کادو میخرید؟ چه فکر ی پیش خودش کرده بود؟
ارش جعبه برداشت و اونو بسمتم گرفت و گفت
بازش کن ببین چیهبا تردید جعبه رو گرفتم.
قلبم داشت از دهنم درمیومد ،انگار اولین بارم بود کادو میگرفتم.
در جعبه رو باز کردم ،یه خرس کوچولو مامانی قهوه ای داخلش بود.
با ذوق عروسکو برداشتم و نگاهش کردم .بهترین کادوی امشبم بود.
ارش با تعجب گفت
یا خدا چه ذوقی ام میکنه ترشیدهخرس رو درست روی بالش تختم گذاشتم و رو به ارش گفتم
-حیف نمیشه پاشم یدست کتکت بزنم
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 من تسلیم خب؟زیر لب پررویی بهش گفتم و نگاهمو به عروسک دوختم.
تا آخر شب با بچه ها حرف زدیم و خندیدیم.
کیک هم که قسمت نشد بخوریم آرش خان کل اش رو پرت کرد رو سر میالد و بماند چقدر کتک خورد
از دست همه.
االنم همشون رفته بودن خونه هاشون بجز کیمیا که پایین تخت خوابیده بود.
عروسکو که بغلم گرفته بودم محکم تر فشار دادم و بوش کردم ،بوی عطر سرد خودشو میداد.
واقعا باور نکردنی بود که کاریش برای من کادو خریده!
حسابی ذوق زده بودم ،باید قبول میکردم از کاریش خوشم اومده! البته نه اونجور که شما فکر میکنید
در حد یه دوست داشتن ساده  ،مثال بعنوان برادر یا دوست اجتماعی.
ته دلم از حرفی که زدم راضی نبودم اما اهمیتی ندادم و تا وقتی خوابم ببره سر خودمو شیره مالیدم.

*
تقریبا دو روز ی میشد تو این وضعیت بودم؛ نه میتونستم برم خونه نه از این اتاق برم بیرون.
دیروز دکتر بهم سر زده بود و گفته بود چند روز زمان میبره تا آتل دستمو باز کنم.
تو این مدت کاریش رو ندیده بودم  ،بقیه بچه ها هم اتاق من زیاد نمیومدن ؛ سرشون گرم چک
کردن میکروفون بود.
فقط کیمیا مدام بهم سر میزد و کارامو انجام میداد .کیمیا میگفت میکروفون به بهترین شکل نصب
شده  ،اونا از طریق اون فهمیده بودن سبحانی بادیگارد اش رو بیهوش می بینه و وقتی هم بادیگارد
اش بهوش میاد هر چی ازش میپرسن کی بهت حمله کرد جوابی نداشت بده ،چون ما نقاب داشتیم،
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سبحانی حسابی بهم ریخته بود و دنبال مقصر بود حتی اون نگهبانایی که به میالد حمله کرده بودن
کشف نکرده بودن ماها کی بودیم.
برای همین سبحانی فعال درگیر اونا بود و با عموم مالقاتی نکرده بود و چیز خاصی ام دستگیرشون
نشده بود.
دلم برای مامان تنگ شده بود ،تو این مدت اصال درست درمون ندیده بودمش.
دست دراز کردم و تلفنمو برداشتم .
شماره مامانو گرفتم که با اولین بوق صدای شاکی مامان تو گوشم پیچید
الهی درد بگیر ی من راحت شم از دستتواا مامان اوال سالم دوما چخبرته؟چخبرته؟ هیچ معلوم هست کجایی وای مامان گیر نده بخدا بعدا بهت توضیح میدم فقط بدون چند روز درگیرم نمیتونم بیامیعنی چی چند روز درگیرم؟ برگرد خونه فشارم رفته باالمیدونستم باز داره دروغ میگه برای همین با خنده گفتم
 باشه تو راست میگیسها اعصاب منو نریز بهم ،امروز تشریفتو میار ی خونه عموتم اومد اینجا هی میگفت سها چرا شبانمیاد اینجا
عمو؟ غلط کرده دیگه چی میخواد از جونمون؟اومده بود راجب مراسم و مهمونا نظر بدهوای مامان خواهش میکنم بس کنچی چی و بس کن! تشریف میار ی236
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مامان لطفا بخدا شرایطشو ندارم من نمیدونم باید بیایچشم مامان جان فردا میامفردا نه امروز بیا خونه وای مامان توروخدا امروزو بیخیال شوای خدا منو بکش راحت کناونجور ی حرف نزن پس امروز بیا که اینجور حرف نزنم وای مامان باشه باشه میام کار ی ندار ی؟ نه قربونت برم خدافظ-خدافظ

گوشیو روی تخت انداختم و قاشق غذام رو با حرص توی دهنم گذاشتم.
االن با این دست چالق چه غلطی کنم؟ چه دروغی سر هم میکردم برای مامان؟
تو فکر بودم که در باز شد و کیمیا و آرش و پارسا و میالد اومدن تو.
با تعجب نگاهشون کردمو گفتم
سالمبدون اینکه جوابمو بدن میالد رو به پارسا گفت
لب تابو بزار اینجا رو تخت همه بشنون237
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با تعجب گفتم
چیشده؟کیمیا بهم اشاره کرد که حرف نزنم؛ منم سکوت کردم و زل زدم به بقیه.
همشون دور تخت من نشستن و چشاشونو دوختن به لب تاب.
کیمیا سریع گفت
پارسا یادت نره صداشونو ضبط کنیابا تعجب گفتم
-صدای کی؟ چرا کسی چیز ی نمیگه بمن؟

کیمیا با کالفگی گفت
اه چقدر ور میزنی تو یه دقیقه دندون رو جیگر بزارآرش سریع گفت
عموت رفته خونه سبحانی میخوایم ببینیم چیا میگن بهمپارسا گفت
فقط خداکنه حرف سها درست باشه و حرفاشونو تو همون اتاق بزننمیالد با افسوس گفت
کاش یدونه ام تو پذیرایی سها کار میزاشت اونجور...با صدای هیس گفتن پارسا میالد ساکت شد .
صداهایی گنگ و کمرنگ از عمو و سبحانی تو فضا پخش شد.
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آرش با نگرانی گفت
چرا صداشون اینجوریه ؟نکنه میکروفون خراب شده؟خودم جواب دادم
فکر کنم بخاطر اینه که تو پذیرایی ان بخاطر همین صداشون کمهپارسا گفت
 اره امیدوارم همینی که میگی باشه ،وگرنه اگه میکروفون خراب شده باشه دیگه همه چی تمومههمه چشمامونو به لب تاب دوخته بودیم ،حس بدی داشتم ،یچیز ی بین استرس و نگرانی.
پارسا که دیگه ناامید شده بود محکم با مشت به اونیکی دستش کوبوند و گفت
اه تف به این شانسمیالد  -حاال صبر کن شاید درست شد
پارسا با عصبانیت فریاد زد
کور ی نمیبینی؟ هیچ صدایی جز صدای عجیب غریب که بیشتر شبیه صدای زامبی هاس نمیادبعدم از جاش بلند شد عصبی گفت
باختیم باختیم واااای  ،تا دیروز کار میکرداکیمیا از جاش بلند شد و پشت سر پارسا قرار گرفت ،با لحنی که سعی میکرد ارومش کنه گفت
ناراحت نباش ،هنوز که چیز ی نشده شاید تو اتاق نیومدنپارسا فریاد زد
 تو یکی چی میگی این وسط ولم کن بابایاکیمیا از برخورد پارسا ناراحت شد و با ناباور ی یه قدم رفت عقب.
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پارسا کالفه به سمت در حرکت کرد؛ هنوز در رو باز نکرده بود که صدای آشنای سبحانی کل فضا رو پر
کرد.
کیمیا با تعجب نگاهی به لب تاب انداخت و بریده بریده با ذوق گفت
 وای ...کار کردبعدم رو به پارسا و من کرد و گفت
داره کار میکنهپارسا که هنوز تو شوک بود؛ لبخند ریز ی زد و بسمت لب تاب حمله ور شد.
صدای عمو و سبحانی بدجور تر تمیز و واضح میومد.
مثل بقیه گوشامو تیز کردم تا ببینم چی میگن
صدای نحس سبحانی فضا رو پر کرد
بیا بشین جمشیدبا پیچیدن صدای عمو دستام مشت شد ،پست فطرت!
ممنون آقا همینجور راحتمخب ماموریتتو انجام دادی؟بلهچطور پیش رفت؟خیلی عالی ،هیچکسم نفهمیدکمی مکث افتاد بین حرفشون ،مثل اینکه سبحانی داشت دنبال چیز ی می گشت.
آرش گفت
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چرا حرف نمیزنن؟پارسا  -حتما داره یچیز ی بخاطر ماموریتش میده؛ یچیز ی مثل پول
صدای سبحانی دوباره تو فضا پیچید؛ صدایی که کاش نمی شنیدم
 خب اینم از دست مزدت وای ممنون آقاخب یسر ی دیگه ام جنس هست که باید برسونی دست مشتر ی هام ،اونم تا فردا بیشتر مهلتندار ی
عمو یکم دست دست کرد و گفت
 راستش اقای سبحانی...خب چجور ی بگمبگو راحت باشواقعیتش من دیگه نمیتونم چیو نمیتونی واضح حرف بزن ببینم چه مرگتهخب کلی بگم من دیگه نمیتونم برای شما کار کنمسبحانی داد زد
-نمیتونی؟ چه زر ی زدی؟

اقا بخدا ....باور کن خانومم فهمیده دیگه نمیزاره بیام االنم کلی پیچوندمش تا تونستم بیام پیششما
صدای فریاد سبحانی باعث شد همه از ترس هین بلندی بکشن
 تو غلط کردی مردتیکه لندهور ،یعنی چی دیگه نمیتونم کار کنم؟241
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عمو با لحنی که تابلو بود ترسیده گفت
خواهش میکنم آقای سبحانی عصبانی نشید بخدا من نمیتونم خانومم فهمیده تهدید کرد اگه نیامبیرون از این کار لوم میده
 به درک ،بزار لو بدهاخه نمیشه که اینجور پای جفتمون گیر میفتهبزار بره هر غلطی دوست داره بکنه همینم مونده از زن جماعت بترسمخواهش میکنم آقای سبحانی واقعیتش من خودمم دیگه دوست ندارم اینجا کار کنمدوست ندار ی؟عمو با تته پته گفت
 نه متاسفانهسبحانی شروع کرد به خندیدن ،بطرز فجیعی میخندید جور ی که آدم چهار ستون بدنش میلرزید .
 خیلی خب حاال که دوست ندار ی اینجا کار کنی میتونی بر یعمو با خوشحالی گفت
واقعا؟ یعنی موردی نداره نه چه موردی ؟یعنی...یعنی االن شما عصبانی نیستید؟ نه برای چی عصبانی باشم اتفاقا خیلیم خوشحالمخوشحال؟ برای چی؟سبحانی خنده کوتاهی کرد و گفت
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 چون قراره همه ی حقیقتو به برادرزادت بگم و اونموقع چهره اون دختر برام خوشاینده مخصوصاوقتی میخواد از تو انتقام بگیره واقعا فیلم دیدنی میشه
اقا من... خیلی خب میتونی بر ی -نه آقا خواهش میکنم این کار رو نکنید

خروجی از اونوره نه نه غلط کردم نمیرمبفرماخواهش میکنم آقاگمشوووخواهش میکنم من اشتباه کردمسبحانی با خشم داد زد
 پس زر اضافی نزن ،هروقت خواستی دوباره این حرف مسخرتو تکرار کنی یاد این بیفت که تو بدونمن هیچی نیستی فهمیدی؟ هیچی؛ تو همون بدبخت فلک زده ی گشنه بودی که من برات خونه و
ماشین جور کردم ،اگه برات سند جعل نمیکردم هیچوقت نمی تونستی مال و ثروت اون داداش
بدبخت ات رو بکشی باال  ،هیچوقت نمیتونستی به کمک من اون خونه داداشتو از چنگش در بیار ی
و االنم اون خونه زیر پاتو بدست بیار ی فهمیدی االغ؟تو...
بقیه ی حرفاشونو متوجه نمیشدم ،حسابی شوک زده بودم  .یعنی چی؟ جعل سند؟ مال و ثروت بابا؟
خونه ی بابا؟ یعنی االن ....
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سرم داشت منفجر میشد ،باورم نمیشد اینهمه مدت بازیچه دست عمو بودم  .من باخته بودم؛ بدجور
باخته بودم .من به حماقت عمو و دروغاش باخته بودم.
همون لحظه دست کیمیا رو شونه هام نشست.
با قیافه نگران گفت
سها خوبی؟حرفی نمیزدم و زل زده بودم به دیوار  .باورم نمیشد اینهمه مدت عمو مارو باز ی داده بود.
کیمیا داد زد
سها!با ترس نگاهی به دور و برم کردم .پارسا درحالیکه لب تاپشو بسته بود با ترس خیره شده بود بهم.
آرش با ترس گفت
سها چرا قیافت اونجور ی شده؟سرمو به طرفین تکون دادمو گفتم
باورم نمیشهکیمیا با لحن ارومی گفت
سها اروم باشپارسا پشت بندش گفت
 نگران نباش قول میدم خونه و ماشین و زمین رو از چنگش میکشم بیروناشک مثل حاله ای دور تا دور چشممو گرفته بود .میخواستم گریه کنم اما غرورم نمیزاشت.
با بغض گفتم
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من و مامان یه عمر بازیچه بودیم  ،یه عمر تو خونه ای با منت زندگی کردیم که مال خودمون بوده،یه عمر حرف ها و دستورای عمو رو تحمل کردیم که مارو از خونه ای که مال خودمون بوده پرت نکنه
بیرون
صدام داشت میلرزید کیمیا دستشو روی دستم گذاشت و محکم فشار داد
 مامانم از عمو میترسید ،همش میخواستم جوابشو بدم ولی میترسیدم اواره شیم اون سر مارو کالهگذاشت مدرک جعلی درست کرد اون...اون حتی به خانواده داداششم رحم نکرد ،تقصیر منه من
احمق جلوش واینستادم ،منه احمق حرفشو باور کردم و گذاشتم مامانم چند سال بدبختی بکشه
بغضمو فروکش کردم .نباید گریه میکردم وقت گریه کردن نبود.
با خشم گفتم
میکشمش ،بخدا میکشمشپارسا که نفهمیدم کی باال سرم اومده بود با جدیت گفت
 تالفیشو سرش درمیاریم تو به هیچی فکر نکن سها ،تو بما کمک کردی تا اینجا پیش اومدیم ما همانتقام تورو از عموت میگیریم نگران نباش
دست کیمیا رو پس زدم و با حرص مشتش کردم.
سعی کردم به گذشته و اتفاقاتی که افتاد فکر نکنم؛ من فقط نابودی عمو رو میخواستم.
میالد گفت
اگه این صدای ضبط شده رو به عموت نشون بدی اون میفهمه که تو فهمیدی خونه مال خودتونهاون موقع دم اشو میزاره رو کولش و میره؛ توام دیگه با سبحانی کار ی ندار ی
کیمیا گفت
حق با میالده تو دیگه مدرک دار ی؛ ایندفعه نه علیه سبحانی بلکه علیه عموتپارسا
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 من این صدای ضبط شده رو بهت میدم توام میتونی به زندگیت برگردینگاهی به همشون انداختم  ،حق با اونا بود من با همین صدای ضبط شده میتونستم قال قضیه رو
بکنم و برم پی کارم.
چهره همشون نگران بود ،همشون منتظر چشم دوخته بودن تا ببینن من چی میگم.
اصال نمیدونستم چی بگم ،برم؟ نرم؟ اگه میرفتم خیلی خوب میشد دیگه نیاز ی نبود پی قضیه عمو و
سبحانیو بگیرم همه چیم برای همیشه تموم میشد میرفت پی کارش.
خواستم جوابمو اعالم کنم که چشمم به خرسی که کاریش برام انداخته بود افتاد ،اگه میرفتم یعنی
دیگه نمیدیدمش؟ همه چی تموم میشد؟ من به این بچه ها و این ماجراجویی عادت کرده بودم.
خیلی دو دل بودم ،هر دفعه که خواستم حرفی بزنم چهره هزار نفر اومد جلو چشمم ،اصال نمیدونستم
چیکار کنم انگار دهنم قفل شده بود.
همون لحظه در باز شد و چهره کاریش تو چهارچوب در باعث شد همه بلند شن و سر به زیر بهش
سالم کنن.
کاریش نگاهی به بقیه که مایوس و ناراحت بودن انداخت و گفت
چیشده؟پارسا طبق معمول رفت جلو و همه چیو براش تعریف کرد.
کاریش دستی به ریشش کشید و رو به من گفت
 خب نظرت چیه؟ میخوای بر ی؟چشممو بهش دوختم؛ تو نگاهش نمیتونستم هیچی رو بخونم؛ ته ته های نگاهش دنبال چیز ی به
اسم نرو میگشتم اما هیچ چیز ی نبود

کالفه نفسمو فرستادم بیرون.
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پتو رو از روم کنار زدم و از کیمیا خواستم کمکم کنه از تخت بلند شم.
کیمیا چهره اش نگران شد ،با رودروایسی نگاهی به بقیه انداخت و بدون حرفی بهم کمک کرد تا از
تخت بیام پایین.
همراه کیمیا بسمت در حرکت کردم.
همشون با چهره ناراحت نگاهم میکردم.
پارسا نفسشو پر صدا بیرون فرستاد و لب تاپشو بغل زد.
نیم نگاهی به کاریش انداختم که به زمین نگاه میکرد ،یعنی داشت به چی فکر میکرد؟
دستمو به سمت دستگیره در گرفتم و خواستم بازش کنم که صدای گرفته کاریش باعث شد متوقف
شم
 حداقل خداحافظی میکردی رفیقبرگشتم سمتش ،سرشو اورد باال .
چهره ناراحتش کامال تابلو بود ،یعنی ناراحت بود؟ بخاطر رفتن من؟
دستشو به طرفم دراز کرد و گفت
خدافظبا تعجب نگاهی به دستش کردم
خنده غمناکی زد و گفت
نترس نمیخوام فشار بدم فقط میخوام معمولی دست بدمبا اخم خیره شدم بهش.دست کیمیا که دورم حلقه بود رو پس زدم و گفتم
متوجه نمیشم چه دستی؟دستشو پس کشید و گفت
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 خب دست نده معلومه که نمیدم دلیلی ندارهسرشو انداخت پایین و گفت
 باشه میتونی بر ی خدافظ چرا خدافظی میکنی؟آرش و میالد و پارسا همزمان اومدن جلو ،میالد که مثل بچه ها بغض کرده بود گفت
 خیلی دختر خوبی بودیپارسا
 -دلمون برات تنگ میشه

کیمیا که بغض کرده بود گفت
 خیلی بیشعور ی که تنهامون میزار یبا گیجی نگاهشون کردم .با حالت گنگ گفتم
چی میگید شما؟آرش الکی دماغشو کشید باال و گفت
 مگه تشریفتو نمیبر ی؟ اره دارم میرمکیمیا با خشم گفت
رفیق نیمه راه248

پریزده های شهر
کاریش یه تای ابروشو انداخت باال و گفت
 خیلی خب خداحافظیتو کردی میتونی بر یسرمو تکون دادم و رو به کیمیا گفتم
بیا بریم دیگهبا تعجب گفت
کجا؟دسشویی دیگه خب ،بابا مردمهمشون اول مثل گیجا نگاهم کردن  ،ولی

یهو زدن زیر خنده.
جور ی میخندیدن که میترسیدم منو گاز بگیرن.
آرش همونجور که میخندید گفت
دهنت سرویس قشنگ نقش باز ی کردیابا دهن باز نگاهشون میکردم ،یعنی چی ؟
با خنده گفتم
 ببینم نکنه فکر کردید من دارم میرم؟همشون با خنده حرفمو تایید کردن اما کاریش فقط پوزخند میزد و سرشو مینداخت پایین.
لبخند عمیقی زدمو گفتم
 مگه مغز خر خوردم رفیقامو وسط راه ول کنم؟ تازه دارم باهاتون حال میکنم249
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کیمیا با ذوق گفت
 وای خداروشکر که میمونی ماهم بتو عادت کرده بودیمکاریش سرشو اورد باال و با لحن شوخی گفت
 خیلی خب اگه مراسم وداع اتون تموم شد من برمهمه زدن زیر خنده  ،شاید اولین بار ی بود که میدیدم با رئیسشون صمیمی شدن ،شاید مصببش من
بودم نه؟
کاریش از اتاق رفت بیرون و منم همزمان بسمت کیمیا برگشتم و با قیافه مچاله گفتم
-د بجنب بابا ریختتتت

****
سرمو بین دستام گرفته بودم و پاهامو با ضرب روی تخت تکون میدادم
آرش که حسابی کالفه شده بود گفت
اه سها پاتو تکون نده صداش رو مخمهبدون اینکه حرکت پامو متوقف کنم گفتم
حوصله ندارم ولم کن خب حوصله ندار ی چرا پاتو تکون میدیآرومم میکنهآرش کالفه نفسشو بیرون داد و گفت
 خب حاال که فهمیدید جمشید و سبحانی دستشون تو یه کاسه اس و کلی هم برای سها و خانوادشدسیسه چیدن حاال برنامه بعدی چیه؟ میگید چیکار کنیم؟
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پارسا با عصبانیت گفت
چمیدونم چرا همش از من میپرسید؟ یبارم خودتون نظر بدیدمیالد گفت
 بنظرم باید یکم صبر کنیم تا ببینیم تو اتاق حرفی از اون کار ی که جمشید برای سبحانی انجام میدهزده میشه یا نه
کیمیا کالفه گفت
ما وقت نداریم منتظر بشینیم ببینیم اونا چی میگنخب میگی چیکار کنیم؟ تو اگه ایده ای دار ی بگو خب من چیز ی به ذهنم نمیرسه ولی نظریه توهم غلطهمیالد دستشو به کمرش زد و گفت
 باریکال غلطه؟ اره غلطه کیمیا رو مخ من راه نرو ها میبینی که همه اعصاب ندارنفعال اونی که داره رو مخ میر ی تو....با صدای فریاد پارسا هر دوتاشون خفه شدن.
آخیش راحت شدم چقدر ور میزدن.
پارسا با عصبانیت گفت
بسه دیگه؛ چرا همش چرت و پرت میگید! مگه ما نمیدونیم منظورشون از اون کار چیه؟ پس چرا اداخنگا رو درمیارید؟
آرش گفت
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 باشه داداش اروم باش چی چیو اروم باشم مگه میزارن اینا؟نیم نگاهی به میالد و کیمیا که اروم نشسته بودن و زل زده بودن به پارسا کردمو رو به پارسا گفتم
منظورت چیه ؟ یعنی شما میدونید اونا چی میگن؟میالد سرشو تکون داد و گفت
 نه که بدونیم؛ حدس میزنیمآرش پشت بندش گفت
 نخیر حدسم نمیزنیم مطمئنیم ولی مدرک نداریم درست مثل خودتبا گیجی گفتم
 چیو میدونید؟کیمیا گفت
فعال وقتش نیست بفهمی بزار برای بعدیعنی چی؟ چرا هر چیزیو میگید برای بعد؟پارسا خطاب به بقیه گفت
بهتره بهش بگیم باالخره سها هم جز گروه ماست چیو بگید؟ میشه یکی بمن توضیح بده!پارسا صاف زل زد تو چشام و با جدیت گفت
 سبحانی عالوه بر طال مواد هم تو شرکتش می سازه و میفروشهدستمو گذاشتم تو دهنم و هین بلندی کشیدم ،باورم نمیشد .فکر همه چیو راجبش میکردم جز این
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پارسا ادامه داد
 از قضا االنم فهمیدیم عموتم باهاش همکاره ،یعنی اون پالستیکایی که اونروز دستش دیدیم موادبوده
کیمیا پشت بندش گفت
 پس اینهمه دک و پوز ی که عموت داره بخاطر مواد فروشی و صد البته جعل سند سبحانیهبا یادآور ی موضوع جعل سند دستام ناخوداگاه مشت شد ،با حرص گفتم
 پس بگو چرا اصرار میکرد به سبحانی جواب مثبت بدیم نگو کارش لنگ بوده مردتیکهپارسا
هرجور شده باید سر از کار این دونفر دربیاریم؛ درسته تا االنشم کلی چیز جمع کردیم ولی مدرکدرست درمون نداریم
میالد با چهره متفکرانه گفت
 من میگم با کتک و زورگیر ی از جمشید کار ی کنیم خودش همه چیو اعتراف کنه اونجور با ضبطکردن صداش ماهم مدرک داریم که سبحانی مواد فروشه
با تعجب گفتم
-شما میخواید مدرک مواد فروشی سبحانیو چیکار؟

کیمیا جواب داد
 خب اگه ثابت بشه اون میره زندان و حکمش هم اعدامهبا ذوق زدگی به کیمیا نگاه کردم ،یعنی حق با اون بود؟ اون آدم فاسد اعدام میشد؟ خدایا خودت
ردیفش کن این سبحانی برای همه افراد جامعه ضرره واال!
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آرش رو به پارسا گفت
 خب جمشید رو کی خفت کنیم؟میالد گفت
همین امشب بعد اینکه از شرکتش برگشت عالیهسریع گفتم
 نه نه امشب نمیشههمشون یکجا گفتن
چرا؟ چون به مامان قول دادم برم خونه امشبآرش با بی تفاوتی شونه اش رو انداخت باال و گفت
 خب برو ما بتو چیکار داریمبا اخم گفتم
 منم باید باشم ،میخوام ببینم هدفش از اینکار چی بوده ،در ضمن باید یه مشت ام ازم بخوره مننباشم نمیشه
پارسا با نگرانی گفت
 پس دستت رو چیکار کنی؟نمیدونم بخداکیمیا گفت
-یه لباس میدم بپوشی گشاده چیز ی رو معلوم نمیکنه
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پارسا گفت
 به میالد میگم میرسونتت فقط مواظب خودت باشمیالدم سریع گفت
فردا صبح عموتو خواست بره شرکت خفت میکنیم توام حتما بیا صبح اینجا ،فقط مواظب باش نزنیبکشیش بدبختمون کنیا
دهنشو کج کردمو گفتم
-نخیر؛ فکر کردی همه مثل خودتن

میالد منو رسوند تا در خونه و بعد خدافظی از اونجا دور شد.
با وجود بدنی کوفته راه رفتن واقعا دشوار بود؛ لنگ لنگون بطرف خونه رفتم.
کلید انداختم و وارد خونمون شدم ،دیگه دلم نمیخواست اینجا رو به چشم خونه عمو ببینم اینجا
دیگه خونه خودمون بود و بس.
دلم برای حیاط خونه تنگ شده بود،این چند روز درست درمون خونه نیومده بودم.
جلوی در ورودی کفشامو دراوردم و داد زدم
ماماااان کجایی من اومدمچشم چرخوندم تا مامانو پیدا کنم که خودش از آشپزخونه اومد بیرون.
با دیدن من بجای سالم و احوال پرسی اخم غلیظی کرد و گفت
کدوم گور ی بودی تو ذلیل مرده؟داشتم میرفتم سمتش که با دستش عالمت داد وایستم.
با دهن باز گفت
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دستت...سریع گفتم
از پله ها افتادمدستشو رو دهنش گذاشت و هین بلندی کشید.
خدا مرگم بده ببین چیکار کرده با خودشبا نیش باز دردم بدنم رو به سختی تحمل کردم و عادی بسمتش رفتم و محکم بغلش کردم
اوووخ چقدر دلم برات تنگ شده بودتنگ شده بود زودتر میومدیاز بغلم جداش کردمو گفتم
مامان جان بخدا کار دارمشاکی گفت
 چه کار ی مثال هان؟ اون دوستت کیه بکوب زنگ میزنه میگه من دوست قدیمیشم؟ تو اصال دوستنداشتی تا جایی که من یادمه
کالفه گفتم
 وای مامان بیخیال میگم بخدا بهت خب بگو -االن وقتش نیست

عصبی گفت
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 پس وقت چیه االن؟با آرامش گفتم
 االن وقت اینه که مامانم بره یه شام خوشمزه بپزه من بخورم که حسابی دلم برای دست پختشتنگ شده
با اخم نیم نگاهی به سر تا پام کرد و گفت
 این لباسا مال کیه پوشیدی؟مال دوستمهداد زد
افرین دیگه پیشرفت کردی قشنگ -خب مامان چیکار کنم؟ لباسام بو گند گرفته بود

عصبی گفت
 خیلی خب خیلی خب چرت و پرت نگو برو اتاق لباستو عوض کن یه دوشم بگیر بو گند گرفتیدستمو گرفتم باال و گفتم
با این؟عیب نداره باهم میریمبا فکر اینکه ممکنه جای کبودی های بدنم رو ببینه با ترس داد زدم
 نه نمیخوادیه تای ابروشو داد باال و گفت
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 نمیخواد!خودمو جمع و جور کردمو گفتم
 اره نمیخواد ...یعنی ...اهان خب حوصله ندارم برم حموم فعال دلم یه خواب طوالنی میخوادمامان چشم غره ای بهم رفت ،منم برای اینکه بیشتر از این سوال پیچم نکنه بسمت اتاقم فرار کردم.
چقدر هوای خونه برام خوب بود ،انگار خیلی وقت بود نیومده بودم اینجا.
روی تختم دراز کشیدم و خیره شدم به سقف ،دلم برای تخت خوشگلم تنگ شده بود چی بود اون
تخت سفت و سخت!
دستمو توی جیبم کردم و خرسی که کاریش برام خریده بود رو از تو جیبم کشیدم بیرون.
حسابی عمیق بوش کردم ،بوی عطر تلخ و سردش پیچید تو دماغم.
واقعا من چم بود؟ بقول پارسا عاشق بودم؟ نمیدونم واقعا!
تو همین فکرا بودم که چشمام سنگین شد و یواش یواش خوابم برد

پارسا:
نقاب هارو از توی کشو برداشتم و بسمت آرش و میالد پرت کردم.
هردوتاشون نقاب رو تو هوا گرفتن و کردن توی جیبشون  ،شاید اونجاها دوربین مخفی بود و بعدا
دردسر میشد.
اسحله امو محض اطمینان توی جیبم گذاشتم و همراه بچه ها از اتاق زدم بیرون.
کیمیا طبق معمول نگران جلوی در ایستاده بود تا بدرقه امون کنه.
با دیدن ما سریع گفت
میرید؟258
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آرش با خنده گفت
 نه داریم میایمبا نگرانی گفت
توروخدا مواظب خودتون باشیدبعدم رو به من کرد و گفت
 باشه پارسا؟ناخوداگاه لبام کش اومد ،اگرچه اونقدر شدید نبود که تو چشم باشه
چشملبخند محوی زد و سرشو انداخت پایین.
قشنگ میفهمیدم تو فکرش چی میگذره ،واقعیتش هنوز کشف نکرده بودم که خودم نسبت بهش چه
حسی دارم ،اخه پذیرفتن کیمیا اونم با همچین شرایطی برای هر پسر ی یجورایی غیر ممکن بود.
ولی این دلیل نمیشد که چهره زیبا و معصوم اش از ذهنم پاک شه.
بریم پارسا؟با صدای میالد به خودم اومدم.
 باشه بریمهر سه تامون با عجله از اونجا زدیم بیرون .طبق معمول میالد پشت رل میشست.
آرش که عقب نشسته بود خودشو کشید جلو و گفت
 من که خیلی هیجان دارممیالد ماشینو راه انداخت و گفت
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 اره منم ،حس میکنم قراره با یه آدم دست و پا چلفتی و ترسو روبه رو بشمبا جدیت گفتم
بهتره این فکرای مسخره رو از سرتون بیرون کنید ،اون ادم ممکنه هرچیز ی باشه حتی یه قاتلزنجیره ای بهرحال رئیسش سبحانیه
آرش جواب داد
 راست میگه باید حواسمونو جمع کنیم حسابیمیالد با ذوق گفت
فقط میخوام واکنش سها رو امشب ببینم وقتی عموشو میبینهآرش
شک ندارم حسابی کتکش میزنهبا جدیت گفتم
 حقشه ،بهرحال اون خیلی سها رو اذیت کردمیالد گفت
حاال مطمئنید سها امروز میاد؟جواب دادم
 اره بابا از دیروز نیومده قرار شد امروز بیاد دیگهارش با نیشخند گفت
 -چرا نیاد؟ مگه میشه کاریش جونشو ول کنه خونه بمونه؟
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میالد و ارش جفتشون زدن زیر خنده ولی من خندم نمیومد .دلیلی هم برای خندیدن نمی دیدم،
درسته یچیزایی تو فکر جفتشون خوندم و یجورایی شک کردم بهم حسی دارن ولی خب خنده دار
نبود ،باالخره کاریش هم مرده و دل داره.
میالد با خنده گفت
ولی خدایی از وقتی سها اومده کاریش خیلی اخالقش بهتر شده ها نه؟آرش گفت
 اره بابا اوال با یه من عسلم نمیشد قورتش داد ولی جدیدا خیلی شوخی میکنهسریع پریدم بین حرفشون و گفتم
خیلی خب بسه  ،میالد حواستو بده به رانندگیت آرش توهم به صندلیت تکیه بده اروم بشیندیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و میالد با سکوت بسمت خونه جمشید حرکت کرد.
ساعت یازده صبح بود و طبق گفته سها این ساعت جمشید از خونه میزد بیرون و بهترین وقت برای
شکار طعمه بود

میالد جلوی در خونه سبحانی ماشینو نگه داشت.
آرش پرسید
 االن از در اومد بیرون بریم سراغش؟ اینجا هم خلوته هاجواب دادم
نه ،باید صبر کنیم از خونه اش دور شه یه جای خلوت گیرش میاریم ،اینجا ممکنه خانواده اشصداشو بشنون
دیگه کسی حرفی نزد و همه چشم دوخته بودن به در خونه جمشید.
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باالخره بعد چند مین از خونه زد بیرون ،یه دختر الغر مردنی هم همراهش از در اومد بیرون.

میالد گفت
ای بخشکی شانس اینم که همراهشهآرش با تمسخر گفت
 اره چقدرم زشتههر سه زوم شدیم رو اون دونفر .دختره که حدس میزدم دخترش باشه همونجا جلوی در از جمشید
پول گرفت و راهشو گرفت و رفت.
آرش نفس راحتی کشید و گفت
 خب خداروشکر مزاحم رفتجمشید یکم زیر لب غرغر کرد و بعدم سوار شاسی بلندش شد و حرکت کرد.
میالد یکم بعد پشت سرش شروع کرد به راه رفتن.
جمشید هرجا میرفت میالد دنبالش میکرد.
اطرافو دید میزدم تا یه جای خلوت گیر بیارم.
یکم جلوتر یه فضای سبز بود ،فضای سبز ی که بخاطر کوچیک بودنش هیچکس اونجا نمی رفت و
اطرافش پرنده هم پر نمیزد.
رو به میالد گفتم
 پیش اون فضای سبز جلوشو بگیر اونجا خلوتههمونجور که جلوشو نگاه میکرد گفت
 باشه262
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تقریبا به فضای سبز نزدیک شده بودیم .ماشینی جز ماشین ما تو اون محوطه نبود.
نقابمو سریع روی صورتم کشیدم ،میالد و آرش هم همینکار رو کردن.
میالد پاشو روی گاز گذاشت و با سرعت باور نکردنی از ماشین سبحانی جلو زد و بطرز ماهرانه ای
جلوی ماشین جمشید ترمز کرد.
جمشید ماشینشو نگه داشت و با تعجب ماشین مارو دید زد ،پشت سرهم بوق زد و در حالیکه سرشو
از شیشه اورده بود بیرون شروع کرد به فوش دادن.
رو به بچه ها گفتم
 خیلی خب بریمهمزمان با حرف من هر سه از ماشین زدیم بیرون.
جمشید با تعجب مارو نگاه کرد ولی بمحض اینکه اسلحه امو از جیبم کشیدم بیرون با ترس دنده
عقب گرفت
آرش که از همه فرز تر بود دنبالش دوید و خودشو انداخت رو کاپوت ماشین  ،بلند خندید و گفت
کجا خوشگله؟ هنوز کارمون داره شروع میشهبعدم با مشت محکم به شیشه ماشین ضربه زد ،جوریکه شیشه جلوی ماشینش ترکید.
جمشید کارشو خوب بلد بود ،تند تند فرمون ماشینو چپ و راست میکرد تا آرش بیفته زمین.
سریع داد زدم
میالد بیا اسلحه ،الستیکشو پنچر کناسلحه رو بسمت میالد پرتاب کردم.
در یک صدم ثانیه میالد ماهرانه ماشه رو کشید و دوتا الستیک جلویی رو پنچر کرد.
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ماشین تعادلشو از دست داد و خورد به در و دیوار،جوریکه جمشید هم نتونست ماشینو کنترل کنه و
آرش هم از ترس اینکه کتلت نشه خودشو از روی کاپوت پرت کرد پایین.
جمشید که دید دیگه کار از کار گذشته ماشینو نگه داشت و بمحض پیاده شدن از ماشین شروع کرد
به دویدن.
هر سه تامون بسمتش دویدیم ،اگرچه میدونستیم اینکار بیشتر از دست ارش برمیاد تا ما.
دقیقا هم همین شد ،آرش خودشو بهش رسوند و محکم جمشید رو به دیوار چسبوند.
منو میالد هم خودمونو بهشون رسوندیم.
میالد اسلحه رو روی سر جمشید گذاشت تا دیگه نتونه فرار کنه.
جمشید تقال میکرد و سعی میکرد فرار کنه ولی بی فایده بود.
فریاد زد
شما کی هستید چی از جون من میخوایدپشت سرش قرار گرفتم و با خشم گفتم
باید همراه ما بیای برای جواب دادن به یسر ی سوال من هیچ حرفی با شما...با ضربه ای که میالد با اسلحه به سرش زد آخش رفت هوا و سریع گفت
توروخدا ولم کنید بخدا من کار ی نکردمآرش فریاد زد
اونش بعدا مشخص میشه فعال دهنتو ببند و مثل بچه خوب همراهمون بیامیالد سریع گفت
وگرنه ادرس خونتو داریم  ،این سر ی بجای تو میریم سراغ خانوادت264
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میدونستم همچین کار ی اصال تو مرام ما نبود ولی از تهدید میالد خوشم اومد چون جمشید تسلیم
شد و گفت
 باشه باشه هرکار بگید میکنم هرجا بگید میام فقط به خانوادم کار نداشته باشیدداد زدم
همراه ما بیا تو ماشین سریع ترسرشو تکون داد و آروم به عقب برگشت و همونجور که میالد و ارش احاطه اش کرده بودن همراه من
بسمت ماشین حرکت کرد.
ارش داد زد
برو عقب بشین یاالبا ترس گفت
 باشه باشه میرمسریع رفت نشست و ما هم سریع سوار شدیم.
بدون اینکه بین راه حرفی بزنیم بسمت پاتوق حرکت کردیم

سها:
نگاهم روی پستچی و دسته گل بزرگی که دستش بود ثابت موند.
با تعجب گل رو ازش گرفتم و گفتم
 ولی آقا من گل سفارش ندادم مال من نیستپستچی که حسابی از دستم کالفه شده بود گفت
 مگه شما سها آقامیر ی نیستید؟265
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بله خب این گل برای شماست نگاه کنید..دفترشو جلوم گرفت و گفت
 نوشته گیرنده کوچه زمزم ،خانم سها آقامیر ی خب نمیدونید فرستنده اش کیه؟ من چمیدونم خانم ،مگه من پستچی شخصی شمام که بدونم کی به شما گل داده خودتون نگاهکنید شاید روش نوشته باشه
بعدم کالفه خودکارشو بسمتم گرفت و گفت
امضا کنید من برمخودکار رو از دستش گرفتم و با تردید امضا کردم.
مرسی خانم خداحافظتونخودکارشو ازم گرفت و سریع از جلوی در دور شد.
در رو بستم و با همون قیافه متعجب گل بدست رفتم خونه.
مامان با دیدن من سریع اومد جلو و گفت
کی بود ؟ این چیه دستت؟با تعجب گفتم
پستچی بود گفت این گل برای منهبرای توهه؟ کی فرستاده-بخدا نمیدونم
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دیگه اجازه ندادم حرفی بزنه و سریع رفتم تو اتاق.

در رو پشت سرم بستم و سریع گل رو روی زمین گذاشتم .
فقط یه نفر به ذهنم رسید ،کاریش!
کی میتونست باشه جز اون؟ درسته دلیل خاصی نداشت برام گل بفرسته ولی خب حتما میخواد
چراغ سبز نشون بده.
با ذوق شروع کردم به انالیز کردن گل های رز قرمز.
نیشم باز بود ،چقدرم خوش سلیقه بود  .گل رو از روی زمین برداشتم تا بزارمش روی میز و براش
گلدون بیارم.
اونا رو روی میز گذاشتم و خواستم برم که کاغذ کوچیک صورتی رنگی ال به الی گل ها منو به خودش
جلب کرد.
با ذوق کاغذو کشیدم بیرون ،حتما برام نامه فدایت شوم فرستاده بود ،شایدم عاشقم شده بود خدا رو
چه دیدی؟
با یادآور ی اینکه برام نامه فرستاده لبام حسابی کش اومد و قلبم شروع کرد به تاالپ تولوپ کردن.
دیگه نتونستم طاقت بیارم و سریع بازش کردم و با عشق زل زدم بهش
سالم سها خانوم ،راستش امروز که از گل فروشی رد شدم و بوی گل ها به مشامم خورد ناخوداگاهدلم یاد شما افتاد ،شمایی که پوستتون مثل گل لطیف ،لب هاتون مثل گل سرخ سرخ ،و روحیه اتان
مثل گل ظریف است...
ته دلم قنج رفت ،این کاریش چه چیزا بلد بود و ما نمیدونستیما! یعنی از نظر اون من مثل گل بودم؟
چه رمانتیک.
با ذوق شروع کردم به خوندن ادامه نامه
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 راستش دلم نیومد این دست گل زیبا رو براتون بعنوان هدیه نفرستم ،از طرفیم خواستم این گلواسطه ای باشه برای پیوند خوردن رابطه من با شما ،فقط برای اینکه بفهمید چقدر برام مهم هستید
با تموم شدن نامه از ذوق جیغ خفیفی کشیدم ،حیف کمرم درد میکرد وگرنه حسابی بپر بپر میکردم،
باورم نمیشد کاریش برام نامه فرستاده بود.
اون گفت من براش مهمم ،اون گفت این گل واسطه پیوند ماست این یعنی چی؟ یعنی اون دوستم
داره وااااییی خدا جونم من چرا انقدر خوشحال شدم؟ یعنی منم کاریش رو دوست داشتم ؟
با ذوق نامه رو بستم و نگاهش کردم ،در کمدم رو باز کردم تا نامه رو بزارم اونجا ،این نامه حتما باید
بعنوان یادگار ی میموند.
نامه رو پشت و رو کردم و با دیدن نوشته پشت نامه تمام رویاهام از بین رفت
 از طرف بهرام سبحانیدستام شروع کرد به لرزیدن ،این مرد ....این مرد ...
از حرص نامه رو پاره کردم و پرتش کردم اونور.
نفسم از حرص باال نمیومد و قلبم باال پایین میشد.
انقدر ی عصبی بودم که میخواستم همین االن برم جلوی در خونه اش و پاره پاره اش کنم.
چشامو از حرص بستم ،از سادگی خودم بدم اومد  .واقعا چه دلیلی داشت کاریش برام گل بفرسته؟
چه دلیلی داشت من خوشحال شم اصال؟ من هیچ جایگاهی تو زندگی اون ندارم اونم همینطور.
اون برای من فقط یه ادم کش و دزد بود همین.
با حرص نگاهی به گل ها کردم ،با یادآور ی حرفایی که تو نامه بهم زده شد دستام مشت شد ،بیچاره
مامانم که بازیچه کثافت کار ی های سبحانی بود .باید میفهمیدم از اولم قصدش من بودم .
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با خشم بسمت گل ها حرکت کردم ،دیگه اون لحظه اهمیت نداشت که من عاشق گل ها بودم و از
اینکه یکی باهاشون بد برخورد کنه ناراحت میشدم  ،اون لحظه فقط نابود کردن اون گل ها برام مهم
بود چون فکر میکردم با نابود کردن اونا سبحانیو نابود کردم.
بی توجه به نگاه پر تعجب مامان و سوال جواباش گل به دست از خونه زدم بیرون.
بسمت سطل آشغالی که سر کوچه امون بود پا تند کردم .
به محض رسیدن بهش ،با حرص همه گل هارو پر پر کردم و ریختم تو آشغالی ،واقعا حیف این گل
ها که فرستنده اش آشغالی همچون سبحانی بود.
با حرص درحالیکه نفس نفس میزدم آخرین گل رو تیکه تیکه کردم و بسمت خونه حرکت کردم

کیمیا:
ناخنامو با حرص میجویدم و پامو با ضرب روی زمین میکوبیدم .همش نگران بودم که برای بچه ها
اتفاقی بیفته ،امیدوارم تونسته باشن جمشید رو گیر بیارن.
نگاهم به گوشی روی میز افتاد .برش داشتم و شماره آرش رو گرفتم.
اییی خداا این که خاموشه .میالد هم که پشت فرمونه عمرا جواب بده میمونه پارسا.
نگاهم افتاد به اسم پارسا که جانا سیوش کرده بودم.
ناخوداگاه دلم گرفت ،چقدر سخت بود دوست داشتن  ،چقدر سخت بود یکیو دوست داشته باشی
ولی مطمئن باشی بهش نمیرسی .چقدر سخت بود این چند روز که پارسا حسابی سرم داد زد و من
بخاطر دلم نتونستم چیز ی بهش بگم ،کاش منم مثل دخترای عادی بودم و راحت عاشق میشدم،
راحت عشقمو اعتراف میکردم و باهاش زندگیمو می ساختم ،اما حیف!
من دختر ی متفاوت بودم ،دختر ی که بخاطر یه اتفاق شوم با وجود  ۲۶سال سن کسی حاضر نیست
باهاش ازدواج کنه  .مخصوصا پارسا که هیچ احدی تو زندگیش نبوده صدردصد دنبال یه دختر آفتاب
مهتاب ندیده مثل خودش میگرده.
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نفسمو با حسرت بیرون فرستادم ،یادم نمیره اونروز ی که کوروش به سها خرس داد و سها حسابی
ذوق زده شد چقدر بهش حسادت کردم .البته خیلی دوستش دارم ولی خب حسادت بعضی وقتا
دست خود آدم نیست
حسادت کردم که شرایط عادی داشت،

اگه اون واقعا عاشق کوروش باشه میتونست هروقت که اراده میکنه به عشقش اعتراف کنه و بهش
برسه ولی من....
با صدای زنگ تلفن از فکر اومدم بیرون.
با دیدن اسم جانا ابروهام پرید باال.
قلبم داشت از جا کنده میشد ،چرا بمن زنگ زده بود؟
سریع دکمه اتصالو زدم و با صدای لرزون گفتم
الوالو کیمیاجان...عا یعنی بله؟جمشید رو گرفتیمبا خوش حالی گفتم
واقعا؟ ارهخیلیم خوب کی میاید؟االناست که برسیم زنگ زدم بگم به سها زنگ بزن بگو بیاد من شمارشو سیو نکردم270
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بادم حسابی خالی شد ،زنگ زده بود بخاطر این؟ خب حداقل یچیز ی میگفتی دلم خوش میشد.
 باشه زنگ میزنمکار ی ندار ی؟ نه مواظب خودت باشقلبم بی اختیار شروع کرد به تاالپ تولوپ کردن ،بمن گفت مواظب خودم باشم یعنی نگران من بود؟
انقدر غرق چند تا کلمه شده بودم که نفهمیدم کی گوشیو قطع کرد.
سریع شماره سها رو گرفتم تا خبر رو بهش بدم.

سها:
بعد از حساب کردن کرایه آژانس با عصبانیت از ماشین خارج شدم و با قدم های بلند بسمت
پاتوقمون رفتم.
کیمیا زنگ زد و گفت بچه ها تونستن عمو رو بگیرن و اون االن اونجا بود ،انقدر عصبی بودم که
میترسیدم عمو رو بکشم .فقط دنبال یکی بودم که حرص سبحانیو سرش خالی کنم و حاال کی بهتر از
عمو؟کسی که بخاطر فریبکار ی هاش پای اون آشغال رو به زندگیم باز کرد.
سریع پله هارو یکی به دو رفتم باال و به محض باز کردن در چهره ی بشاش بچه ها که نشونه پیروز ی
بود جلوم ظاهر شد.
پارسا درحالیکه لبخند کجکی رو لبش بود از روی صندلی بلند شد و گفت
چه عجب اومدی منتظرت بودیمآرش شاکی گفت
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 ای بابا بیا دیگه  ،دلم لک زده برای دعوا و کتک کار یهمون طور که اخم کرده بودم سریع گفتم
-کجاست؟

میالد با خنده گفت
 حاال برس بعد...سریع داد زدم
گفتم کجاست؟کیمیا با چشای گرد شده به اتاق اشاره کرد و گفت
اینجادیگه مهلت ندادم حرف دیگه بزنن و سریع رفتم سمت اتاق.
در اتاقو باز کردم  ،چهره نحس اش روی صندلی چوبی بدجور روی مخم بود.
سرشو اورد باال و با دیدن چهره خشمگین من ابروهاش از تعجب رفت باال.
با تته پته گفت
سها ت..تو..تو..اینجا..بسمتش حمله ور شدم و یقه اشو تو چنگم گرفتم ،جوریکه از روی صندلی بلند شد و با ترس خیره شد
بهم.
از الی دندونای کلید شده ام غریدم
چقدر گیرت اومد که زندگیمونو نابود کنی هان؟ اون سبحانی اشغال چقدر بهت داد که راضی شدیبه داداشت خیانت کنی هان؟
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با صدای لرزون گفت
ب..بخدا نمیدونم از چی حرف میزنیچشامو بستم و بی اختیار محکم توی صورتش کوبوندم.
جوریکه پرت شد زمین و یه ور صورتشو گرفت.
با خشم فریاد زدم
خفه شو خفه شوووو اسم خدارو به زبونت نیار کثافت  ،من همه چیزو میدونم سند قالبی خونه و کارکردن برای اون سبحانی ناکس
همش دروغه من کار ی نکردماز حرص پوزخندی زدم ،پوزخندی که صداش گوش خودمم کر کرد.
با حرص بطرفش حمله ور شدم ،توجهی به اصرار ها و قسم خوردناش به جون بابا و دست شکسته
ام رو نکردم و روی سینه اش نشستم.
تا حدی که توان داشتم با مشت توی صورتش کوبیدم ،یکی  ،دوتا  ،سه تا...هیچکدوم دل منو خنک
نمیکرد ،فریاد ها و اصرار های عمو چهره مظلوم مامان که برای زن عموی افاده به اجبار لباس
میدوخت تا عمو ما رو نندازه بیرون رو از ذهنم پاک نمیکرد ،خون هایی که دستمو قرمز کرده بودن
عقده دانشگاه و ورود سبحانی کثیف تو زندگیم رو درست نمیکرد.
همونجور که مشت میزدم با تموم وجود فریاد میزدم و فوش میدادم ،فوش به خودش  ،به خودم؛ به
زمین و آسمون فوش میدادم .اون لحظه فقط عذاب کشیدن عمو مهم بود حتی درد دست چپ ام
هم اهمیتی نداشت و فقط با جفت دستام بهش مشت میزدم.
انقدر ی زده بودم که صدای عمو دیگه مثل قبل نمیومد و فقط صدای ناله های ضعیفش به گوشم
میخورد .چیز ی که یذره از آتیش دلمو خنک میکرد.
همونجور بی رحمانه میزدم ،تا جایی که دستایی قوی و محکم از زیر بغلم گرفت و منو از روی عمو
برداشت.
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با شدت به عقب کشیده میشدم ،بدون اینکه بفهمم صاحب اون دستای قدرتمند کیه با پا به بدن
نیمه جون عمو که روی زمین غلت میخورد ضربه میزدم
ولم کنید ،ولم کنید من باید امشب اینو بکشم ،من باید این دزد دقل باز رو از زندگی محو کنمبا شدت به عقب کشیده شدم  ،جوریکه دیگه عمو جلوی چشمم نبود و از اتاق خارج شدم.
با حرص برگشتم عقب تا ببینم عامل این کار کی بود تا بقیه دق و دلیمو سرش خالی کنم که با دیدن
چشای مشکی زبونم قفل شد.
کاریش که بطرز وحشتناکی اخم کرده بود
دستمو گرفت و بی توجه به نگاه متعجب بچه ها منو کشوند تو اتاقش و در اتاقو بست.
دستمو با شدت از دستش خارج کرد و با خشم گفت
کی بتو اجازه داد بر ی همچین غلطی کنی هان؟دسته موهامو که روی صورتم ریخته بود کنار زدم و با خشم گفتم
 قرار نیست از شما اجازه بگیرم اون عموی منه و زندگی منو نابود کردهخیلی بیخود ،ما قرارمون این نبود ،ما قرار بود ازش حرف بکشیم بعد هرکار خواستی بکنی اما تونرسیده زدی ترکوندی طرف رو!
با حرص داد زدم
حقش بود حقش بود باید میکشتمش تو همچین حقی ندار ی ،اینجا من رئیسم فهمیدی؟محکم بهش تنه زدم و بسمت در رفتم
-ولم کن بابا بتو چه فکر کردی کی....
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هنوز به در نرسیده بودم که موهام بشدت بسمت عقب کشیده شد و خیلی ناگهانی یه طرف صورتم
داغ شد.
هنوز گیج بودم ،نمیدونستم چه اتفاقی افتاده ،دلیل داغی و کزکز کردن یه طرف صورتم رو نمیفهمیدم
.
با دیدن دست کاریش که رو هوا مونده بود و چشایی که با ترس و نگرانی خیره شده بود بهم تازه
فهمیدم چیشده.
یچیز ی مثل بغض؛ بغض نه بهتره بگم خورده شیشه تو گلوم گیر کرد.لبام شروع کرد به لرزیدن  ،بریده
بریده گفتم
 تو ...تو زدی تو صورتمدستشو که تا اون لحظه تو هوا معلق بود داخل موهاش فرو برد و کالفه گفت
عصبیم کردیبا ناباور ی نگاهش کردم ،اون زبون لعنتیم نمی چرخید ،اون زبون لعنتیم کار نمیکرد تا چند تا فوش
نثارش کنم.

چونه ام میلرزید ،اشکام نامردی میکردن و میخواستن غرورمو بشکنن.
کاریش تاسف بار گفت
من عصبی شدم فراموش کن....خواهش میکنم یه چیز ی بگو...خب راست میگم دیگه ،چرا اونجور ی کردی عموتو؟ االن اصال نا نداره جواب مارو بده275
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سرمو انداختم پایین تا اشکامو نبینه من چم شده بود؟ چرا در مقابل این مرد کم اورده بودم؟ چرا
دستمو نمیبردم باال و سیلی محکمی بهش بزنم؟
سرتو بیار باالاهمیتی ندادم ،من شکسته بودم ،من سیلی خوردم ،از کاریش سیلی خوردم اونم بی دلیل!
دستش یهو رفت زیر چونه ام ،اروم سرمو اورد باال.
لبامو تو دهنم فرو کردم تا گریه نکنم ،خیلی سخت بود خیلی.
زل زد تو چشام گفت
 اروم باش باشه؟ االنم بیا بریم با عموت خیلی آروم حرف بزنیمچونه ام بشدت میلرزید ،خدایا چرا نمیتونم داد بزنم بگم گمشو؟ چرا نمیتونم داد بزنم بگم ولم کن
عوضی!
سهابا تعجب خیره شدم بهش ،اولین بار بود اسممو صدا میزد  .چقدر آواز صدامو دوست داشتم وقتی که
از دهن اون خارج میشد.
وقتی دید حرفی نمیزنم چشاشو از حرص بست و تند تند نفس نفس زد .میدونستم االنم یکی
میخوابونه تو اونیکی گوشم ولی با مخفی شدن سرم تو سینه اش فکرم بسته شد.
من تو آغوش کاریش بودم! اون منو بغل کرده بود اینبار نه بخاطر خواب بد یا درد مچ پا ،بلکه بخاطر
حسی که نمیدونستم.
زیر گوشم اروم زمزمه کرد
 ببخشید ،توروخدا گریه نکناشکام انگار منتظر همین حرف بودن ،بطرز وحشتناکی بغضم شکست و تو بغلش زدم زیر گریه.
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کاریش منو محکم بخودش فشار داد ،اینا بهونه بودن که بلند هق هق کنم ،دلیلش هم نمیدونستم
بخاطر کارای عمو ،سبحانی یا کاریش .فقط اون لحظه دلم گریه میخواست ،دیگه مهم نبود غرور برام.
آروم باش  ،تو باید قوی باشی هنوز خیلی راه جلوت دار ی هییییشششش اروم باشچقدر حرفاشو دوست داشتم ،دیگه سیلی زدنش برام مهم نبود فقط دلم صداشو میخواست کاش
میتونستم بهش بگم بازم حرف بزنه.

اروم منو از بغلش کشید بیرون و با لبخند خیره شد بهم.
با انگشتش اشکامو پاک کرد و گفت
 دیگه نبینم گریه کنیا باشه؟سرمو تکون دادم و لبخند زدم .دیگه ناراحت نبودم ازش ؛ اره من با یه بغل خر شدم!
 اروم شدی؟اوهومبریم پیش عموت باهاش حرف بزنیم؟ باشهفقط قول بده چیز ی نگی و کار ی نکنی باشه؟من خودم بهت میگم آخرش چیکار کنیچشامو بستم و گفتم
 خیلی سخته ولی باشهلبخند محوی زد و گفت
 خیلی خب بریم دیگه بچه ها االن فکرای ناجور میکنن تو هنوز اون مارمولک هارو نشناختیلبخند محوی زدم و همراه هم از اتاقش زدیم بیرون.
277

پریزده های شهر

کیمیا با دیدن ما با ترس رو به کاریش گفت
چیز ی شده؟میالد رو به من گفت
سها گریه کردیلبخند مصنوعی زدمو گفتم
 نه خوبمکاریش با جدیت همیشگی اش گفت
 پارسا برو به اون مردک بگو خودشو آماده کنه میخوام ازش چند تا سوال بپرسمچشم آقاپارسا سریع خودشو به اتاق رسوند تا کار ی که کاریش گفته بود رو انجام بده.
خودمو روی صندلی ولو کردم و سرمو بین دستام گرفتم ،خیلی فکرم درگیر بود اصال نمیدونستم به
کدوم فکر کنم ،سبحانی ،کاریش ،عمو.
همون لحظه سریع سرمو اوردم باال و رو به کاریش گفتم
راستی یچیز یبا تعجب گفت
بفرماسبحانی امروز برام گل فرستاده بودیه تای ابروشو داد باال و گفت
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گل؟ اره گلکیمیا با تعجب پرسید
برای چی؟پوزخندی زدمو گفتم
برای اینکه واسطه ای بشه برای شروع رابطمووووونمیالد با خشم گفت
رابطتتون؟بله خودش تو نامه گفت ،البته اینم بگم من چند بار رفتارای مشکوک از سبحانی دیدم و حدسمیزدم یچیز ی تو کلش هست اما به شما چیز ی نگفتم چون مطمئن نبودم تا اینکه اون دسته گل
مسخره رو فرستاد
کیمیا با حرص گفت
واقعا که وقاحت داره مردتیکه پیر خرفتکاریش که حسابی رگ گردنش متورم شده بود با حرص گفت
 یعنی میگی اون بتو چشم داره و بخاطر همین مامانتو گرفته؟ یعنی خوابی که اونشب...ادامه حرفشو نزد و دستشو با حرص الی موهاش برد و زیر لب چیزایی گفت که نفهمیدم.
ناخودآگاه لبخند زدم ،غیرت یک پسر برای هر دختر ی فعال نمیشه مگر اینکه...
ارش سریع گفت
 -سعی کن زیاد دور و بر سبحانی نپلکی اون خیلی داره خطرناک میشه
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کاریش با حرص غرید
 به حساب اونم می رسیم به وقتشروبه من گفت
پاشو بریمسرمو تکون دادمو بدنبالش بسمت اتاقی که عمو توش بود رفتم.

میترسیدم در اتاقو باز کنم ،میدونستم رو خودم کنترل ندارم و میزنم همه چیزو خراب میکنم اما سعی
کردم خونسردیمو حفظ کنم ،دیگه دلم نمیخواست سیلی بخورم.
کاریش در رو باز کرد و زودتر از من رفت تو همون اتاق؛ پشت سرش رفتم و سعی کردم چیز ی نگم.
پارسا بدن نیمه جون عمو رو روی صندلی گذاشته بود و کنارش وایستاده بود.
عمو متوجه ورود ما شد و سرشو اورد باال.
با دهنی که پر خون بود خطاب به کاریش لب زد
 به اون بگو منو نزنهمیدونستم منظورش منم ،کاش میشد میکوبوندم تو دهنش و میگفتم زر نزن.
کاریش جواب داد
-کسی با تو کار نداره ما فقط چند تا سوال میکنیم بعدشم هرجا خواستی میتونی بر ی

عمو با ترس نیم نگاهی بمن انداخت ،این همون مردی بود که تا دیروز زبونش جلوم سه متر بود و
حرف خودشو میزد اما االن...
سریع گفت
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باشه باشه هرچی بگید جواب میدم هرکار بخواید میکنم هرچقدر بخواید میدم فقط...کاریش انگشتشو به نشونه سکوت برد باال و گفت
 مگه ما اسم پول اوردیم؟ گفتم فقط دوتا سوالمثل ترسوهای بزدل گفت
چشم چشم هر چی شما بگیدبا اشاره کاریش پارسا سریع یدونه صندلی اورد و گذاشت کنار کاریش.
با جذبه روی صندلی نشست و گفت
 خیلی خب اول توضیح بده کی هستیاب دهنشو قورت داد و گفت
 خب از سها بپر...داد زد
گفتم کی هستی من جمشیدم ،جمشید آقامیر یدستام از حرص مشت شد؛ برای اولین بار اون لحظه از فامیلیم متنفر شدم.
 چند سالته؟چهل و سه چند سالت بود وقتی برادرتو از دست دادی ؟عمو سرشو انداخت پایین و افسوس گفت
 داداش هفت ساله میشه رفته281
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با حرص داد زدم
الکی ادای ادمای غمگین رو درنیار تو اگه داداشتو دوست داشتی که...با فریادی که کاریش زد حرفم نصفه موند.
درحالیکه اخم کرده بود رو به من گفت
 قرار شد ساکت بشینیچشم غره ای به عمو رفتم و چشم دوختم به دهن کاریش
 سبحانی کیه؟با ترس نگاهی به کاریش کرد و گفت
 من ...من سبحانی نمیشناسمکاریش بلند قهقهه زد ،کاش میتونستم به عمو اشاره کنم چرت و پرت نگه و از این خنده های کاریش
بترسه.
کاریش خندشو خورد و گفت
که نمیشناسی نه؟نه بخداکاریش یدفعه خیز برداشت و چونه عمو رو تو دستش گرفت .جوریکه عمو از ترس بدنش میلرزید
ببین منو خر فرض نکن فهمیدی؟ من بیشتر از تو از زندگی و جیک و پوکت خبر دارم پس بهتره بمندروغ نگی فهمیدی؟
عمو بدون اینکه حرفی بزنه سرشو تکون داد.
کاریش محکم چونه عمو رو بسمت عقب هول داد و گفت
پرسیدم سبحانی کیه282
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 سبحانی خواستگار زنداداشهقبل اینکه کاریش چیز ی بگه گفتم
غلط کردی  ،پس تو شرکتش چه غلطی میکردی؟ تو خونش چیکار میکردی هان؟ایندفعه دیگه کاریش بهم چیز ی نگفت و برخالف تصورم رو به عمو گفت
 جوابشو بدهعمو با ترس رو به من گفت
واال بال ما فقط راجب مامانت و مراسم و اینا حرف میزدیمپوزخندی زدمو گفتم
عه؟! اره واالکاریش گفت
 ببین جمشید جون ؛ فکر کنم هنوز نمیدونی من کیم نه؟ نه بخدا اولین بارمه میبینمتونپوزخندی زد و گفت
 من کاریشمرنگ از صورت عمو پرید ،لرزه دستاش به خوبی نمایان بود ،چشاش بقدر ی گرد شده بود که هر آن
ممکن بود از حدقه بزنه بیرون.
کاریش با همون پوزخند تکیه اشو به صندلی داد و گفت
-فهمیدی؟ تکرار کن ،کاااارییییش
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با تعجب نگاهم بین عمو و کاریش میچرخید؛ اون کی بود؟ چرا عمو ازش میترسید؟ یعنی کاریشو
میشناخت؟
عمو با تته پته گفت
اقا بخدا من...هیسسسس حرف زیادی نزن فقط جواب منو بده منم قول میرم کاریت نداشته باشم فهمیدی؟عمو سرشو تکون داد و گفت
چشم چشم هرچی شما بگیدکاریش تکیه اشو به صندلی داد و گفت
 سبحانی کیهعمو نیم نگاهی بمن انداخت؛ این یعنی من اینجا اضافه ام و باید برم بیرون .با عصبانیت خیره شدم
به کاریش تا ببینم چی میگه.
کاریش بدون اینکه نگاهم کنه خطاب به عمو گفت
 سها حق داره همه چیو بدونه پس بنالناخوداگاه لبخند پیروزمندانه ای رو لبم نشست ،با پوزخند خیره شدم به عمو که باعث شد با ترس
نگاهشو ازم بگیره.
سرشو انداخت پایین و گفت
اون دوسته صمیمی منه خب من تو شرکتش کار میکنمبا عصبانیت رو به کاریش گفتم
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دروغ میگه؛ خودم با چشای خودم دیدم ساعت یازده صبح میره شرکت ماسه شویی که اصال ربطیبه سبحانی نداره
کاریش به عمو گفت
 خب چه جوابی دار ی براش؟یجورایی هم تو اون شرکت کار میکنم هم برای سبحانی خب چیکار میکنی براش؟عمو لباشو با زبونش تر کرد؛ این یعنی حسابی ترسیده بود.
 طال هارو میبرم مغازه ها توزیع میکنممطمئنی؟با ترس گفت
 ارهنیم نگاهی به پوزخند کاریش انداختم ،از کجا مطمئن بود عمو دروغ میگه؟ شایدم راست میگفت! اینا
از کجا میدونستن سبحانی و عمو مواد جا به جا میکنن؟ کاش میشد جواب سواالمو میفهمیدم
کاریش نیم نگاهی به پارسا انداخت و با چشم و ابرو بهش عالمت داد .دلیلشم نمیدونم!
پارسا زیر لب چشمی گفت و سریع از اتاق زد بیرون.
عمو با تعجب نگاهشو به کاریش دوخت و گفت
 چی بهش گفتید؟ چرا رفت؟کاریش سریع از روی صندلی بلند شد؛ جوریکه صندلی بطرز وحشتناکی افتاد زمین.
خیز برداشت و موهای عمو رو تو چنگش گرفت و سرشو به سمت خودش کشید.
 بهت گفته بودم بمن دروغ نگو نگفتم؟285
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عمو درحالیکه تالش میکرد از زیر دستای کاریش فرار کنه گفت
 من دروغ نگفتمکاریش با حرص بسمت عقب هولش داد و گفت
اونم معلوم میشههم من هم عمو با چشمای منتظر خیره شدیم به کاریش؛ اصال نمیدونستیم میخواد چیکار کنه.
کاریش با پوزخند جلوی عمو دست به سینه وایستاده بود.
همون لحظه در باز شد و پارسا درحالیکه یه میله داغ شده دستش بود اومد داخل.
منو عمو با دیدن میله داغ چشامون گرد شد .میخواستن چیکار کنن؟

عمو با دیدن میله داغ سریع داد زد
 نه نه خواهش میکنم ولم کنید توروخداپارسا باالی سر عمو وایستاد و میله رو بسمت بازوش نزدیک کرد.
عمو خودشو کشید عقب تا میله به بازوش برخورد نکنه.
دیگه نزدیک بود به گریه کردن بیفته  .عرق از سر و روش میریخت.
کاریش گفت
یا مثل ادم حرف میزنی یا میگم این میله رو بچسبونن بدنتمن  ...من درست حرف میزنم من...با فریادی که زد فهمیدم میله روی بازوشه .چشامو بستم تا اون صحنه هارو نبینم .صدای جلیز ولیزش
بدجور حالمو بد میکرد.
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عمو با گریه گفت
غلط کردم غلط کردم ولم کنید میگم ؛ بخدا همه چیو میگمبا قطع شدن اون صدای چندش اورد فهمیدم خطر رفع شده و چشامو باز کردم.
پارسا درحالیکه چند قدم رفته بود عقب جای کاریش گفت
 پس حرف بزن ؛ سبحانی کیه؟عمو با صدای گرفته گفت
 اون دوستمه؛ ما باهم تو شرکت کار میکنیم من براش جنس جا به جا میکنمکاریش داد زد
اون جنسا چین؟کو ...کو ...کوکائیندهنم از تعجب باز مونده بود؛ این سبحانی کی بود؟ حیوون؟؟ نه نه حیف حیوون  ،اون شیطان بود
شایدم به مراتب بدتر.
کاریش بلند بلند زد زیر خنده .خنده هایی که نشونه پیروز ی بود.
با همون نیش باز گفت
 افرین  ،حاال بچه خوبی شدی ،خب بیشتر توضیح بده چیو بگم؟ همه چیو گفتم دیگهکاریش سرشو به طرفین تکون داد و گفت
 نه تو همه چیزو نگفتی  ،مثل سند قالبی و این حرفا  ...یادت نیست؟بحث داشت داغ میشد ،حاال دیگه نوبت من بود.

287

پریزده های شهر
با خشم فریاد زدم
زر بزن دیگه؛ بگو  ،بگو چیجور زندگی مارو خراب کردی؛ بگو چیجور ثروت بابای بدبخت منو کشیدیباال  .اصال ثروت به جهنم بدرک نوش جونت؛ بالهایی که سرمون اوردی رو یادت بیار!! من حسرت
دکتر شدن موند رو دلم بخاطر تویه نکبت ،مامانم حسرت بدل یه زندگی اروم و بدون سر خر موند
بخاطر تویه کثافت  ،تو پای اون سبحانی رو به زندگی ما باز کردی االن خیالت راحت شد؟ دلت خنک
شد؟
داشتم به هق هق میفتادم .گفتن حرفایی که هفت سال تو دلم مونده بود خیلی سخت بود.
پارسا گفت
 تو بخاطر چی اصرار داشتی سبحانی و مامان سها باهم ازدواج کنن؟عمو همونجور که سرش پایین بود با هق هق گفت
بخدا کارم لنگ بود؛ بجون لهراسب و الله کارم بهش لنگ بود  .تهدیدم کرد ،گفت اگه زنداداش روبراش جور نکنم تمام مال ثروتمو ازم میگیره اخه همشو اون بمن داده  ،بخاطر دریافت دستمزد
کارایی که براش کردم
با عصبانیت گفتم
 چرا حاضر شدی سند جعلی درست کنی هان؟ اونم مجبورت کردن؟عمو با گریه گفت
بخدا مجبور بودم ،وسوسه ام کرد،گفت همه چیو مفت و مجانی میده بمن  .منم اون موقع بدبختبودم بخدا یه کفش نداشتم بپوشم ،سبحانی بهم پیشنهاد داد سند جعلی درست کنم ،اولش حسابی
باهاش در افتادم و کارم به دعوا هم کشید ولی خیلی وسوسه ام کرد باور کنید دست خودم نبود

عربده کشیدم
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 خفه شو خفه شوووو ،میتونستی قبول نکنی اون برادرت بود میفهمی؟ اون رفت و منو مامانمو پیشتو امانت گذاشت اما تو چیکار کردی؟ اصال باشه خونه ما مال تو اون رفتارات چی؟ اوناهم وسوسه
شدی؟ اونارم سبحانی گفت؟
با حرص موهامو چنگ زدم ،اصال نمیدونستم کی مقصره ،عمو یا سبحانی؟
کاریش زیر گوشم گفت
 سعی کن اروم باشی خب؟سرمو تکون دادم و چیز ی دیگه ای نگفتم و به دیوار تیکه زدم و رو زانو نشستم.
کاریش رو به پارسا گفت
 اون میله رو بزار کنار دیگه کافیشه  ،دیگه کسی حق نداره چیز ی بهش بگهبا خشم نگاهش کردم ،قرارمون این نبود  ،قرار شد حرفاشو زد بزاره یه دل سیر بزنمش ولی...
رو به عمو که شونه هاش از گریه میلرزید گفت
 خیلی خب آقای جمشید ،تا االن خوب پیش رفتی  ،ولی باید یچیزایی رو باهات صاف کنم بعدتشریفتو ببر ی فهمیدی؟
عمو سریع سرشو تکون داد و گفت
 باشه باشهاول اینکه هر اتفاقی که امروز افتاد ،اعم از دیدن من و حرفایی که بمن زدی رو فراموش میکنی و بههیچکس هیچی نمیگی فهمیدی؟
چشم چشمکاریش درست رو به روی عمو زانو زد و جدی گفت
-دوم اینکه باید با ما همکار ی کنی
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با این حرف کاریش  ،منو پارسا با تعجب خیره شدیم بهش.
پارسا سریع گفت
 ولی...کاریش نزاشت پارسا حرفشو بزنه و سریع گفت
 تک تک گزارشای سبحانی و بهم میگی مو به مو با جزئیات فهمیدی؟عمو سرشو تکون داد
 مواد هایی که بهت میده رو مستقیم میار ی میدی بمن  ،نگران پولشم نباش من پولشو بهت میدمکه بدی به سبحانی
سریع پرسیدم
میخوای چیکار کنی به چه دردت میخوره؟با پوزخند رو به من گفت
 به موقعش اونم میفهمیپارسا با ترس گفت
 ولی رئیس نمیشه بهش اعتماد کرد اون از یارای قدیمی سبحانیه عمرا اونو ول کنه بچسبه بماکاریش تک خنده ای کرد و انگشتشو روی صورت عمو کشید که باعث شد عمو دوباره بخودش بلرزه
 نه اون هیچوقت اینکارو نمیکنه اون منو میشناسه مگه نه عزیزم؟عمو با ترس سرشو تند تند تکون داد و سکوت کرد.
کاریش بلند شد و گفت
 خیلی خب االن دیگه میتونی بر ی فقط به پارسا میگم یه میکروفون و ردیاب روی دندونات نصبکنه  ،وای بحالت اگه بفهمم یه قدم کج رفتی
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عمو سرشو خم کرد و گفت
چشم آقا هرچی شما بگیدکاریش بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه بسمت در خروجی رفت و از اتاق خارج شد.
بدون اینکه به عمو نگاه کنم از اتاق زدم بیرون؛ کلی حرف با کاریش داشتم ،باید میفهمیدم چرا گفت
کسی حق نداره بهش دست بزنه؟در ضمن باید بدونم اون کیه و چیکارس که حتی عموی منم ازش
میترسید؛ اصال عموی من اونو از کجا میشناخت؟
کیمیا و میالد که روی صندلی نشسته بودن با دیدن من سریع از جا بلند شدن و جلوم رو گرفتن.
سراسیمه گفتن
چیشد؟همونجور که نگاهم به در اتاق کاریش بود جواب دادم
 هیچی فعال همه چی خوب پیش رفتکیمیا با ذوق گفت
 یعنی چی؟ یعنی عموت همه چیو اعتراف کرد؟خیره شدم بهش و گفتم
بله ،همه چیو اعتراف کرد میزار ی برم حاال؟کیمیا با تعجب نگاهی به میالد کرد و هر دوتاشون رفتن کنار .
توجهی نکردم بهشون و سریع بدون در زدن رفتم تو اتاق کاریش.
کاریش با دیدن من روشو از عکس سبحانی که روی دیوار بود گرفت و با تعجب گفت
چیشده؟در رو بستم و شاکی رفتم جلوش وایستادم.
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 چرا اجازه ندادی دق و دلیمو سرش خالی کنم هان؟پوزخندی زد و گفت
 اونهمه زدی بسه دیگه؛ بدبخت صورتش پر خون بود نخیر بس نبود؛ هفت ساله عقده اش تو دلم بوده میفهمی؟ باشه اروم باش من فقط بخاطر خودت گفتم .اگه کتکش میزدی میفتاد میمرد میموند رو دستمون؛در ضمن ما اجازه نداریم کسیو که گروگان میگیریم کتک بزنیم اگه هم دیدی میله داغ گذاشتم بازوش
چون مجبور بودیم
ابروهامو انداختم باال و گفتم
عه که اینطور! پس مجبور بودی؛ باشه اشکال نداره بما هم بگو بزار ما هم بفهمیم چرا نباید کتکشمیزدیم بعد هروقت شما دلت خواست بزنی
نمیتونم فعال چیز ی راجب این قضیه بگمببینم تو کی هستی هان؟ عموم تورو از کجا میشناخت؟ از طریق سبحانی سبحانی تورو از کجا میشناسهاونش دیگه بماندعصبی جیغ زدم
بگو برای من ادای موذی هارو درنیار فقط میتونم بگم سبحانی و آدماش خیلی خوب منو میشناسن و مثل سگ ازم میترسنچرا؟پوزخندی زد و گفت
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د نه دیگه؛ دیگه پررو نشواز حرص موهامو کشیدم که باعث شد بخنده.
نخند ،من خیلی عصبیم خیلییییی میفهمی؟ تو نزاشتی من اونو بکشم  ،یوقت دیدی حرصشو سر توخالی کردم
 کار خوبی کردم ،االن خودت نگاه کن چه قشنگ و تمیز قضیه رو تموم کردم ،اون همه چیو اعترافکرد ،آرش هم صداشو ضبط کرد ،االنم با ما همکار ی میکنه اگه تو میزدیش شاید اینجور نمیشد
با ذوق رو هوا بشکن زدم و گفتم
ایوووول همینهههبا تعجب گفت
چی؟با ذوق گفتم
 مگه نمیگی ارش صداشو ضبط کرده؟ خب ماهم اونو میدیدم دست پلیس ؛ هممون از دستشراحت میشیم میدونی حکم کوکائین چیه؟ اعدام!
کاریش عصبی نگاهم کرد ،جور ی عصبی که نیشم بسته شد و نزدیک بود سکته کنم
با خشم خیره شد به عکس سبحانی و غرید

 اره میتونم اینکارو کنم راست میگی؛ حتی عموت هم از فردا جنس هارو مستقیم میده دست من ومنم میتونم اونا رو مستقیم بدم دست پلیس ...ولی نه!
چرا؟بسمتم برگشت و گفت
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فکر میکنی من نمیفهمیدم با یه تهدید عموت همه چیو میگه و کار سبحانی تمومه؟من زندان رفتنسبحانیو نمیخوام کار منو اون هنوز تموم نشده وگرنه مرض نداشتم انقدر خودمو اذیت کنم
کمی مکث کرد و گفت
 من با سبحانی یه حساب کتاب شخصی دارم که باید خودم انتقام بگیرم ازش ؛ تا اونروز نمیتونمبسپارمش دست پلیس شرمنده  ،برای همین نمیتونم اون صدای ضبط شده رو االن بدم دست پلیس
با تعجب خیره شده بودم بهش ،اصال نمیفهمیدم چی میگفت.
با پوزخند گفتم
 یعنی چی؟تو میدونستی با خفت کردن عمو و دوتا تهدید میتونی زندگی منو نجات بدی بعدمجبورم کردی به سبحانی جواب مثبت بدم و اون مثل خرچنگ بیفته رو زندگی من؟ االنم که میتونم
بندازمش زندان میگی نه! اون اگه نره زندان مارو بدبخت میکنه میفهمی؟ تو منو مامان منو میخوای
بدبخت کنی که به خواسته خودت برسی؟ مامانم با سبحانی عروسی کنه که تو حساب شخصیتو
درست کنی؟ عقد یه هفته بعده و ما وقت نداریم میدونی اگه عقد کنن چی میشه؟ به به باریکال
خوشم اومد با معرفت
ببین تو هیچی نمیدو...داد زدم
 اره من هیچی نمیدونم ،من بدبختم میفهمی بدبخت! اگه میفهمیدم که نمیومدم اینجا مثل خر برایشما کار کنم
دست شکستمو اوردم باال و گفتم
ببین این بخاطر شما شکست؛ من میتونستم اونروز از اینجا برم ولی نرفتم که تنها نباشید بعد حاالکه کار تموم شده و دست سبحانی رو شده بهونه میگیر ی؟
-سها
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اسم منو نیار نامرد؛ چطور تونستی هان؟ من نگاه های کثیف سبحانیو روی خودم و مامان تحملکردم که خواسته تورو انجام بدم ،تو گفتی اون جواب مثبت کوفتی رو بهش بدم ،بعد میگی من کارم
باهاش تموم نشده؟ کاریش توام؟
چونه ام داشت میلرزید؛ چقدر این روزا گریه ام میگرفت مخصوصا پیش کاریش
کاریش با لحن ارومی گفت
ببین سها باور کن اگه اون چیزایی که من میدونم رو میدونستی بمن حق میدادی؛ اره حق باتوههمن یه کینه خانوادگی با سبحانی دارم بخاطر همون دارم این ماجرا رو کش میدم ولی..
داد زدم
 ولی چی هان؟چشاشو بست و با حرص گفت
یه سر این ماجرا به توام مربوط میشه ،من میتونستم سبحانیو با یه تهدید بترسونمش که دورمامانتو خط بکشه اصال نیاز ی به اینهمه زحمت نبود.ولی اینکار رو نکردم ،چون توام مثل من قربانی
سبحانی هستی و باید تا اخر این راهو بیای تا همه چیو با چشمای خودت ببینی؛ تو حقته که زجر
کشیدن سبحانیو جلو چشمت ببینی و دلت خنک شه درست مثل من
کمی مکث کرد و گفت
نگه ات داشتم چون فقط تو توی این جمع مثل منیهیچی از حرفاش نمیفهمیدم؛ یعنی چی؟
چی دار ی میگی تو؟ سبحانی فقط یه خواستگار کنه اس که میخوام از زندگیم بندازمش بیرون همین،من هیچ کینه و بدهی دیگه ای با سبحانی ندارم اصال هم از زجر کشیدنش لذت نمیبرم ،حاال درسته
یکم دقل بازه  ،ولی اینا همش با یه اعدام حل میشه
یکم فکر کردم و سریع گفتم
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هه نکنه منظورت اون سند قالبی و این حرفاست؟ باید بگم دیگه برام مهم نیست اون اعدام بشهمن اروم میشم پس بیخود حرف نزن
کاریش با نگرانی خیره شد بهم؛ نگاهش خیلی عجیب بود خیلی زیاد؛ انگار داره به یه آدم مظلوم و
شکست خورده نگاه میکنه.
سریع گفتم
 -مگه منظورت همینا نبود ؟

سرشو به طرفین تکون داد و با صدای گرفته گفت
 نههنگ کرده بودم ،چرا کسی بمن نمیگفت اینجا چخبره؟ چرا کاریش منو نگه داشته بود ؟ چرا میگفت
باید زجر کشیدنش رو ببینم؟

با صدایی که از ته چاه میومد گفتم
میشه بگی منظورت چیهسرشو اورد باال و خیره شد بهم.
لبخند تلخی زد و گفت
باید قول بدی خودتو کنترل کنیدستام شروع کرد به لرزیدن  ،حس میکردم یه خبر خیلی بدی تو راهه.
با اینکه مطمئن نبودم ولی گفتم
قول میدم خودمو کنترل کنم بگو296
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کاریش دوباره چشاشو بست و اب دهنشو قورت داد.
با همون چشای بسته گفت
بیا جلوم زانو بزن بشین و دستامو بگیراز حرفش تعجب کردم
 چی دار ی میگی تو دیوونه شدی؟داد زد
کار ی که میگم رو بکنبا دادی که زد جرات نکردم رو حرفش حرفی بزنم و کار ی رو که میخواست اینجا دادم.
دستای سرد و لرزونمو توی دستای گرمش گذاشتم ،حس خوبی زیر پوستم خزید که باعث شد چشامو
ببندم.
 دستاتو گرفتم که اروم باشیبا ترس گفتم
چیز خیلی بدیه نه؟با انگشت شصتش دستمو نوازش کرد و گفت
چیز ی نیستنمیدونستم باید چیکار کنم ،خیلی روز عجیبی بود امروز مخصوصا کارای کاریش این بشر چرا همچین
میکرد؟ مگه اون خبر چی بود؟
چشاتو باز کنچشمامو باز کردم ،زل زدم به چشای تیزش.
نفس عمیقی کشید و گفت
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 سها ما بتو دروغ گفتیمبا دهن باز خیره شدم بهش که ادامه حرفشو زد
 پارسا تو رو اتفاقی تو خیابون ندید و بخاطر زبون دراز و هنر های رزمیت تورو نیاورد اینجاچونه ام داشت میلرزید؛ نکنه اینا قصد کشتن منو داشتن؟
با ترس گفتم
 پس برای چی...پرید وسط حرفم و گفت
 اصال حرف نزن بزار فقط من حرف بزنمسکوت کردم و خیره شدم بهش ،یجورایی حس میکردم برام پاپوش دوختن ،یعنی من بازیچه بودم؟
نکنه اینا همکار های سبحانی ان؟
لبخند تلخی زد و گفت
اماده ای برات یه قصه بگم؟با اینکه حوصله نداشتم و میخواستم سریع بره سر اصل مطلب ولی با سکوت سرمو تکون دادم.
با همون لبخند تلخ خیره شد به یه نقطه و گفت
 توی پایین شهر های تهران اتفاق های عجیبی میفتاد ،ادم کشی  ،فقر ،فساد ،دزدی ...اونحا کسیپول نداشت و مجبور بود برای یه لقمه نون ادم بکشه ،دزدی کنه ،فساد کنه...
پریدم وسط حرفش و گفتم
مثل سبحانی و عمولبخند تلخشو جمع کرد و گفت
 اره مثل سبحانی و عموت298
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نفس عمیقی کشید و گفت
 یکی از اون همون ادمای پایین شهر ،از همه خسته تر بود ،خسته تر و بدبخت تر .خواهرش بخاطرنزدن یه آمپول گرون قیمت مرد ،پدرش از غصه فقر دق کرد و مادرش هم مجبور شد دست به تن
فروشی بزنه ...هی بیخیال .مشکالتش انقدر زیاد بود که اون تبدیل شد به یه آدم حریص و عقده ای.
بعد کلی دوندگی باالخره تو یه طال فروشی بعنوان شاگرد تونست کار پیدا کنه ،درآمد خوبیم داشت و
میتونست زندگیشو بچرخونه ،مادرش دیگه تن فروشی نمیکرد و دیگه مجبور نبودن شبا نون خشک
رو تو اب بزنن و بخورن .گذشت و گذشت تا اینکه اون پسر پولدار تر شد ،حریص تر شد .با اینکه زیاد
داشت ولی زیاد تر میخواست  .مادرش که از دنیا رفت اون بخاطر اینکه تو طال فروشی کار میکرد و
طال ساز ی رو تا حدودی یاد گرفته بود تونست یه کارخونه طال ساز ی کوچیک راه بندازه ،اولش
کارخونه اش زیاد رونق نداشت ولی کم کم اون کارخونه نام دار شد و باعث شد اون بشه پولدار ترین
مرد شهر.
حس میکردم داره راجب سبحانی حرف میزنه؛ پس با اشتیاق بیشتر ی به داستانش گوش کردم...
 اون بخاطر پول همه کار کرد ،قمار باز ی ،دقل باز ی ،فریب کار ی و....کمی مکث کرد و گفت
آدم کشییعنی چی؟ یعنی سبحانی آدم کشته بود؟ یا خدا اون دیگه کی بود؟
 بعد چند سال زد تو کار قاچاق مواد ساز ی،مواد خوب زندگیشو چرخونده بود ،خوب تونسته بود بامواد پولدار باشه ،تا جایی که ادمای اطرافشم با پول ساپورت میکرد .ولی...
روز ی رسید که ینفر تهدیدش کرد؛ یه آدم غریبه و از دید اون دشمن! اون مرد فهمیده بود اون مواد
میفروشه و ازش هم کلی مدرک داشت و تهدیدش کرده بود که به پلیس خبر میده  ،هیچکس هم
نمیتونست جلوشو بگیره حتی پول و وعده وعید هم باعث نشد اون منصرف شه
با تعجب گفتم
 پس چرا لو نداد؟299
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لبخندی زد و گفت
 اونو کشتهین بلندی کشیدم و گفتم
 کشت؟سرشو به باال پایین تکون داد.
خوب میدونستم منظورش سبحانیه ،یعنی سبحانی آدم کشته بود؟ کدوم بدبختی رو؟ بیچاره اون
آدمه
نمیخوای بقیشو بشنوی اره اره بگو ،چیجور کشتن اونو؟ یروز بارونی بود؛ شب بود و همه جا خلوت ،همون مرد از همه جا بی خبر از خونه زده بود بیرون .مثل اینکه دنبال یچیز واجب تو خیابونا می گشت قافل از اینکه همه جا بسته بود .مرد قصه ما
میدونست اون کجاست و امارشو داشت؛ اون از فرصت استفاده کرد و وقتی دید کسی اونجا نیست
با ماشین از روش رد شد و فرار کرد
ترسیده بودم ،کاریش خیلی حرفاش داشت مشکوک میشد
 ولی تو اون کوچه ینفر اونو دید و پالک ماشینشو برداشت ،یه دختر مهربون و معصومبه اینجای حرف که رسید بغضش گرفت
 یه دختر از همه جا بی خبر ،زنگ زد به آژانس تا اون مرد رو نجات بدن ولی قبل اینکه آژانسبرسه...
پایین لبشو به دندون گرفت تا گریه نکنه
 نه تونست اونو نجات بده نه خودشومنظورت چیه؟300
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لباشو رو هم فشرد تا گریه نکنه؛ و

اقعا نمیدونستم اون چش شده بود
 اون آشغال اون دختر رو دیده بود؛ فهمیده بود که اون دختر همه چیو دیده و ممکنه لوش بده برایهمین تصمیم گرفت یکار ی کنه که اون دختر نتونه حرفی بزنه اون...
نفس عمیقی کشید و گفت
 -اون بطرز وحشیانه ای اون دختر رو از

دنیای دخترونگیش کشید بیرون و ازش فیلم گرفت .تهدیدش کرد اگه به کسی چیز ی بگه فیلمش رو
پخش میکنه حتی عکس پالک اش هم از گوشی اون دختر پاک کرد
با ناراحتی خیره شده بودم به کاریش ،دستاشو محکم فشار دادم و گفتم
 خیلی ناراحت شدم اما؛ اینا چربطی به منو تو داره؟سرشو اورد باال ،اون گریه کرده بود!! کاریش با اونهمه ابهت اش گریه کرد بود باورم نمیشد!
با گریه گفت
سهابی اختیار گفتم
جانمبریده بریده گفت
 -اون مرد بابای تو و اون دختر معصوم کیمیا بود
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خون تو رگام منجمد شد .حس میکردم دستام شل شدن ولی کاریش سفت گرفته بود و مانع
افتادنش میشد.
من چند سالم بود؟ ۲۲؟ غلط کردم بزرگ شدم ،کاش همون دختر پونزده ساله ساده بودم .کاش
هیچکی تو زندگیم جز خودمو مامان بابا نبود.
کاش من تب نمیکردم کاش...
میخواستم فریاد بزنم ولی نمیشد ،میخواستم خودمو کتک بزنم ولی نمیشد ،بابام! اون مرد مظلوم و
ساکت! چطور این اتفاق افتاد؟ یعنی منو مامان هفت سال بازیچه بودیم؟ منو مامان هفت سال فکر
میکردیم خودش پاش لیز خورده و ماشین زده بهش؟
کاریش دستمو محکم تر فشار داد و گفت
 سها اروم باش ،بخدا هم انتقام پدرتو هم انتقام کیمیا رو ازش میگیرمبا صدای لرزون گفتم
 منو ببر خونمونچی؟سعی کردم داد بزنم ولی نمیشد
گفتم منو ببر خونمونسریع کمکم کرد بلند شم  .انقدر حالم بد بود که پاهام سست شده بود و توان حرکت نداشتم ،دستشو
دور کمرم حلقه کرد و کمک کرد از اتاق برم بیرون.
بلند بلند گریه میکردم ،این روزا خیلی دلم برای غرورم تنگ شده بود ،همون دختر مغرور که
خانوادش هم گریه اشو ندیده بودن االن...
بچه ها ما رو دیدن و طبق معمول با نگرانی بسمتمون هجوم اوردن .از قیافشون معلوم بود میخوان
سوال جوابم کنن ولی کاریش نمیدونم چی بهشون گفت که همشون رفتن کنار و بیخیال سوال کردن
شدن.
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همراه کاریش از پله ها رفتیم پایین  ،در جلوی ماشین رو برام باز کرد  ،با بی میلی داخلش نشستم.
انقدر گریه کرده بودم که دیگه گریه ام نمیومد و به سکسکه افتاده بودم.
کاریش سریع پشت رل نشست و ماشینو به حرکت دراورد.
سرمو به شیشه چسبوندم ،یه حالی بودم ،یچیز ی بین ناراحتی و خشم .من باید انتقام بابامو می
گرفتم؛ من باید اون سبحانیو از کره زمین محو میکردم.
با دستی که روی دستم نشست از فکر اومدم بیرون.
کاریش درحالیکه دستشو روی دستم گذاشته بود جلوشو نگاه میکرد و رانندگی میکرد.
با صدای گرفته گفت
نمیزارم اون سبحانی همونطور ی راست راست تو خیابون راه بره ،مطمئن باش جلو چشم خودت زندهزنده عذابش میدم
با صدای گرفته گفتم
عذاب کشیدن اون بابای منو نمیگردونهحداقل دلمونو خنک میکنه مگه نه؟به چشاش خیره شدم ،تازه فهمیدم چقدر مهربون و خوش ذات بود ،اون منو نگه داشته بود تا زجر
کشیدن قاتل پدرمو ببینم ،بشناسم و بفهمم.
با بغض گفتم
میشه یکم بیشتر برام حرف بزنیبا لبخند گفت
چشم حرف میزنم از چی دوست دار ی بگم؟ اینکه منو از کجا پیدا کردید و چیشد تصمیم گرفتید من بیام تو گروهتون303
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دنده رو عوض کرد و گفت
واقعیتش کیمیا بعد اون اتفاق اومد مستقیم همه چیو بمن گفت؛ با کلی سوال کردن درباره چهرهسبحانی باالخره تونستم پیداش کنم؛ هم اونو هم بابای تورو .
سریع گفت
یادت میاد تو مراسم خاکسپار ی بابات یکی از فامیالتون داشت خرما پخش میکرد یکی خورد بهشو همه خرماها ریخت؟
با تعجب گفتم
 تو از کجا میدونی؟ اونی که خورد به خرما من بودم ،من باباتو پیدا کرده بودم و خواستم تو مراسمش باشم تا خانوادشوپیدا کنم ،خودتو مامانت رو اونجا شناختم تویی که یه دختر پونزده ساله دماغو بودی
لبخند تلخی زدم و خیره شدم بهش
 خواستم بفهمم شما میدونید سبحانی باعث مرگش بوده یا نه،حداقلش میدونستم اگه شما بدونیدمیرید شکایت میکنید و اون اعدام میشه ولی دیدم هیچ خبر ی نیست و کار ی از دستم برنمیاد علیه
سبحانی هم هیچ مدرکی نداشتم
 خب وقتی دیدم خبر ی نیست و شما هم چیز ی نمیدونید تصمیم گرفتم خودم دست به کار بشم؛ با بچهها یکی شدیم و یه اکیپ زدیم علیه سبحانی ،بعد کلی تحقیق و تعقیب کردنش شک کردیم به مواد
فروش بودنش ولی مطمئن نبودیم از طرفیم مدرک نداشتیم .تا اینکه به فکرم رسید تورو پیدا کنم ،هم
بخاطر اینکه مثل من از سبحانی کینه داشتی و حقت بود همه چیو بفهمی هم اینکه شاید از طریق
تو می تونستم یکارایی بکنم چون شنیده بودم خواستگار مادرته و خواستم از اون طریق بهش نفوذ
پیدا کنم.
نفس عمیقی کشید و گفت
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ولی امروز من مدرک پیدا کردم ،کلی چیز علیه سبحانی دارم ولی این زخم دلم با این چیزا خوبنمیشه ،تقریبا هفت ساله عقده این موضوع رو دلم مونده ،وقتی میبینم خواهرم بیست و شیش
سالش شده و همه همسن هاش دارن ازدواج میکنن ولی خواهر من با وجود کلی خواستگار بخاطر
شرایطش مجبوره جواب منفی بده میسوزم
سرمو تکون دادمو گفتم
میفهمم من با پارسا هماهنگ کردم که تعقیبت کنه و یجور ی با دوز و کلک بیارتت اینجا ،البته اولش کهدیدمت و دستتو اونجور کردم بخاطر این بود که میخواستم ببینم چند مرده حالجی ،ادم دست و پا
چلفتی هستی یا زرنگ که دیدم بله پررو تر از من تویی
با لبخند نگاه کردم بهش؛ االن دیگه تا حدودی جواب سواالمو گرفته بودم جز یه مورد ،کاریش کیه؟
انقدر خسته بودم که دیگه حوصله نداشتم سوال دیگه ای بپرسم.
بعد چند دقیقه کاریش جلوی در خونه ترمز کرد؛ رو به من کرد و گفت
مواظب خودت باش ،میدونم شرایط روحی بدی دار ی برای همین چند روز نیا پاتوق تا روز عقدمادرت ،اون موقع دوباره

کارمونو شروع میکنیم باشه؟اصال هم نگران هیچی نباش من حواسم بهت هست
سرمو اوردم باال و خیره شدم بهش؛ با دیدن چشای مشکیش دیگه فهمیدم واقعا دوستش دارم ،من
کاریش رو دوستش داشتم و میپرستیدمش دیگه هم برام مهم نبود الت و بی بند و باره ،من فقط
اون قلب پاکش رو دوست داشتم.
دیگه گریه نمیکردم ،اشکام خشک شده بود .دوست نداشتم این لحظاتی که با کاریشم رو با گریه
خراب کنم برای گریه وقت زیاد بود.
آروم گفتم
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خدافظخدافظاز ماشینش زدم بیرون و با دور شدن ماشینش زنگ در رو فشار دادم

****
تقریبا دو روز از اون ماجرا میگذشت ،تو این دو روز اصال پاتوق نرفته بودم .فقط کیمیا هر از گاهی
زنگ میزد و سراغمو میگرفت.
آتل دستمو همین امروز صبح باز کردم ،دیگه جای زخمام داشت خوب میشد و کوفتگی بدنم بهتر
شده بود.
عمو رو همون روز بعد از رفتن من آزاد کردن ،ولی قرار شد عمو سند خونه رو به اسمم بزنه و در اضای
ماشین و زمینی که ازمون گرفت و فروخت یه زمین به اسمم بزنه و بقیه اشو به حسابمون پول بریزه.
این معرکه بود و یجورایی حالمو خوب کرده بود.
با عمو تا حدودی کنار اومده بودم اما سبحانی ....اصال نمیخواستم راجبش فکر کنم ،اینکه با پدرم
چیکار کرد ،با کیمیا چیکار کرد و چه بالهایی سر من اورد سرمو درد مینداخت.
یکی دوبار هم یه شماره ناشناس مدام بهم زنگ میزد که شمارشو به کیمیا فرستادم که کشف کنه کیه
و فهمیدن سبحانی لعنتی بوده.
یکی دوبار هم زنگ زد به مامان شام دعوت کرد ولی به مامان گفتم بپیچونتش چون میدونستم اگه
ببینمش حتما میکشمش ،حیف که کاریش گفت تا روز عقد صبر کنیم.
با قیافه درهم شالمو سر کردم و نگاهی به خودم تو ایینه کردم ،زنعمو و بچه هاش اومده بودن اینجا.
با وجود لهراسب فهمیدم برای چی اومدن ،حتما باز میخوان مسئله خواستگاریو مطرح کنن.
باید همین امروز تکلیفشونو مشخص میکردم که دیگه پاشونو نزارن اینجا.
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با قدمای بلند بسمت در رفتم و از اتاق زدم بیرون.
زنعمو به محض دیدن من از جاش بلند شد و با لبخند ساختگی گفت
سالم خوشگلم بیا اینجا ببینمتلبخند اجبار ی زدم و بسمتش رفتم.
زنعمو دستمو تو دستش گرفت و گفت
 خوبی عزیزم؟ممنونالله همونجور که قیافشو کج کرده بود زیر لب سالم شل و ولی بهم کرد و جوابشو با سالم کوتاهی
دادم.
توجهی به لهراسب که کنار الله نشسته بود و نیشش تا بنا گوش باز بود نکردم و کنار مامان نشستم.
زنعمو خندید و رو به مامان گفت
 نرگس سها ماشاهلل رفته رفته داره کپی خودت میشهمامان نیششو باز کرد و گفت
 اره خب دختر میکشه به مامانش دیگهالله یه تیکه شیرینی برداشت و گفت
 خداروشکر منم لنگه مامی ام وگرنه طرف بابام که مالی نیستنتو دلم دهنشو کج کردم ،حیف حوصله نداشتم وگرنه دوتا تیکه رکیک بارش میکردم حاال خوبه قیافه
اش کپی برابر اصل منه ،از خداشم باشه الغر مردنی.
مامان رو به لهراسب گفت
 تو خوبی زنعمو؟ چرا اصال حرف نمیزنی؟307
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لهراسب همونجور که خیره شده بود بهم گفت
 خب زنعمو باور کن زبونم بند اومدهبعدم سرشو انداخت پایین؛ اییییش چقدر لوس! حالم بهم خورد
زنعمو فنجون چایی اشو دستش گرفت و گفت
 خب نرگس جون اعم از مزاحمت  ،اومدیم اینجا که سها جون رو برای لهراسب خواستگار ی کنیممامان از قیافش معلوم بود تعجب کرده ،خواست چیز ی بگه که پیشقدم شدم و جای مامان جواب
دادم
زنعمو ؛ سه سال پیش هم همین موضوع رو مطرح کردید جوابشو شنیدید پس توروخدا بیخیالشید
اخه خوشگلم ،تا کی میخوای مجرد بمونی؟ همه همسنات ازدواج کردنبا پوزخند با دستم به الله که یکسال ازم بزرگتر بود اشاره کردمو گفتم
 بله میبینمالله که حسابی عصبانی شده بود گفت
 آدم تو مراسم خواستگاریش حرف نمیزنه اجازه میده بزرگترا حرف بزننزنعمو اخم ریز ی به الله کرد و رو به مامان گفت
 چی میگی نرگس جون؟ بخدا لهراسب پسر خوبیه چند ساله خاطر سها رو میخواد ،وضع مالیشم ماساپورت میکنیم  ،خونه خوب ماشین خوب دیگه چی میخواید؟
مامان با تردید گفت
نمیدونم من کاره ای نیستم سها ماشاهلل خودش عاقله خودش باید تصمیم بگیرهسریع گفتم
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 منم سه سال پیش جوابتونو دادمزنعمو رو به من گفت
 سها باور کن لهراسب پسر خوبیهخواستم بگم غلط کرده با هفت جد و آبادش ولی گفتم
 بله میدونم خدا عمرشو زیاد کنه ولی من جوابم منفیهاینبار لهراسب که تا اون لحظه با اخم نگام میکرد گفت
 خب دلیلت چیه؟ بگو ما هم بدونیمصاف زل زدم تو چشاش و خیلی جدی گفتم
ازت بدم میادمامان هین بلندی کشید و گفت
 سها این چه طرز حرف زدنه؟الله با اخم گفت
 حاال یجور میگی انگار داداش من نگیرتت کی میاد میگیرتت؟ شاهزاده رویاها با اسب سفید!پوزخندی زدمو گفتم
 داداش تو نباشه فقط ،هرچی میخواد باشهزنعمو که کارد به استخونش رسیده بود سریع از جاش بلند شد و با اخم گفت
 یعنی چی! هی من هیچی نمیگم هی بی احترامی میکنیدمامان سریع بلند شد و گفت
بدل نگیر بچه اس دیگه309
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بچه اس؟ اندازه خر سن دارهاین سر ی دیگه مامان هم اخماش رفت توهم.
پوزخندی زدمو رفتم جلوش وایستادم؛ با اخم گفتم
 ببین من اندازه خر سن دارم درست؛ حداقلش اینه که مغزمم مثل خر کار میکنه نه مثل بچه های توکه ازم بزرگترن ولی اندازه کره خر هم حالیشون نیست
الله و لهراسب هم زمان بلند شدن.
الله شاکی گفت
هوی حرف دهنتو بفهم هاهمون فهمیدم که االن اینجور هار شدید اگه همون اول جوابتونو میدادم اینطور نمیشدلهراسب پوزخندی زد و درحالیکه به طرف در میرفت خطاب به زنعمو گفت
ولش کن ،فقط بابا از پس زبون اینا برمیادزنعمو پوزخندی زد و

گفت
اوهوم راست میگه ،باید بگم جمشید بیاد جمعتون کنه حیف خونه من که شما توش نشستیدمامان با ترس سریع گفت
-وای این حرفا چیه توروخدا پای آقا جمشید رو...

نزاشتم مامان بقیه حرفشو بزنه  ،داد زدم
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 به جمشید که سهله؛ برو بگو بزرگترش بیاد اون دیگه هیج غلطی نمیتونه بکنه تموم شد زورگوییهاتون این خونه دیگه مال ماست
مامان با تعجب گفت
 سها چی میگی؟زنعمو با اخم گنده ای گفت
جانم؟ خیلی پررو شدیا ،این خونه مال ماستپوزخندی زدمو گفتم
نخیر؛ سند های جعلی اتون رو شد خانمه اقای آقامیر یهر سه تاشون با تعجب و ترس خیره شده بودن بهم.
با همون پوزخند ادامه دادم
 قرار شد فردا عمو سند این خونه رو بزنه به اسم من کسی که مشکلی نداره؟لهراسب شاکی گفت
 من مشکل دارم؛ چرا باید اینکار رو بکنه؟چون این خونه مال ماست ،از اولم مال ما بود پدرت با سند جعلی اینجا رو از ما گرفت االنمخداروشکر رو شد دستش
مامان محکم روی صورتش کوبید.
زنعمو و الله که چشاشون از تعجب گرد شده بود بدون حتی خداحافظی از خونه زدن بیرون.
بسمت مامان که حسابی شوک زده بود رفتم و گفتم
مامان جان اروم باشسرشو به طرفین تکون داد و گفت
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باورم نمیشه سها  ،اینهمه سال...میدونم میدونم ،حق دار ی ولی االن وقتش نیست باشه؟ توروخدا با من همکار ی کن بزار همه چیودرست کنم هنوز خیلی چیزا هست که تو نمیدونی ،توروخدا انقدر به رفت و آمد من این چند روز گیر
نده بزار همه چیو درست کنم ،این خونه مال ماست اصال میزنم به اسم تو خوبه؟
قطره اشکی از گوشه چشمش چکید.
سریع صورتشو ازم پنهون کرد و خودشو مشغول جمع کردن ظرف ها روی زمین کرد.
کالفه نفسمو دادم بیرون ،خدایا این کابوسا کی تموم میشد؟ کی؟پریزده های شهر:
بعد از رفتن اونا مامان کلی راجب حرفایی که زدم سوال پیچم کرد ،ولی خب طبق معمول از سرم
بازش کردم و بهش نگفتم اینا همش زیر سر سبحانیه ،از الکی گفتم عمو خودش این کارو کرده.
مامان اولش پاشو کرده بود تو یه کفش که حاال که دیگه خونه برای خودمونه دیگه با سبحانی ازدواج
نمیکنه خدا میدونه چقدر مخشو زدم تا راضی شه ،بهش گفتم نگران هیچی نباشه و همه چیو بسپاره
بمن.
یک روز از اون روز گذشته بود و تقریبا نیم ساعت پیش عمو زنگ زد و گفت بریم محضر تا سند خونه
رو به نامم بزنه.
گفت کسی که زمین خالی و باغ و ماشین رو بهش فروخته حاضر نشد اونا رو بهش بفروشه برای
همین نصفشو پول نقد میده نصفشم یه زمین خالی دویست متر ی بنامم میزنه.
تقریبا چند دقیقه ای میشد آماده بودم و منتظر اومدن عمو بودم.
مامان که از دیروز استرس داشت گفت
یعنی دیگه کابوسامون تموم شد؟با اینکه میدونستم کابوس ها تازه داشته شروع میشده ولی لبخند ساختگی زدم و گفتم
 -اره قربونت برم؛ االنم میخوام خونه رو به اسم تو بزنم شناسنامه اتو بردار بریم
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نه نمیخواد ،بزن به اسم خودت آینده الزمت میشهنه من به اندازه کافی دارم ،یه زمینم قراره به نامم بکنه همون بسه برو حاضر شو دیگهمن نمیخوام مادر من که دیگه عمرم رو کردم من...با صدای زنگ در حرفشو نصفه ول کرد و با نگرانی گفت
سهااز جا بلند شدم و گفتم
جانممواظب باش ها خب؟ من هنوز دلم روشن نیست که خونه رو پس بدهلبخند اطمینان بخشی زدم و گفتم
-اون دستش به جایی بند نیست نمیتونه کار ی کنه خیالت تخت

با اینکه نگران بود ولی چیز ی نگفت و تا دم در راهیم کرد.
عمو توی ماشین نشسته بود و به محض دیدن ما جلوی در از ماشین پیاده شد و با لحن گرمی شروع
کرد به سالم علیک کردن.
مامان خیلی سرد جوابشو داد  ،حقم میدادم بهش باالخره هفت سال عذابش داده بود.
رو به مامان کردمو گفتم
بیا بریم دیگهعصبی گفت
-برو سوار شو کم حرف بزن
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دیگه چیز ی نگفتم و بدون اینکه مهلت بدم عمو تعارف کنه خودم سوار ماشین شدم.
عمو پشت رل نشست و ماشینو به حرکت دراورد ،تا سر کوچه چهره نگران مامان از آیینه بغل معلوم
بود!
سکوت بینمون بود و کسی قصد نداشت حرفی بزنه.
اون لحظه فکرم درگیر بود ،درگیر اینکه آیا عمو میدونست سبحانی داداششو کشته؟
به خودم تشر زدم ،دیگه آدم هرچقدرم نامرد باشه قاتل داداششو نمی بخشه.
باالخره عمو سکوت بینمون رو شکست و گفت
 فاطمه میگفت دیروز اومده بودن خونتون برای بار دوم خواستگار یبا لحن سردی گفتم
خب شنیدم جوابت منفی بوده و بهشون گفتی دیگه خونه مال من نیستتوقع داشتی نگم؟نه اتفاقا کار خوبی کردی ،خودم مونده بودم چجور ی بهشون بگم ولی خب تو گفتی و نجاتم دادیپوزخندی زدم و گفتم
 زنت حسابی غرغر کرد نه؟غر غر که همه زنا میکنن ولی اهمیتی نداره ،باالخره باید به حقت میرسیدیچیز ی نگفتم و خیره شدم بهش ،انگار میخواست یچیز ی بگه ولی دست دست میکرد.
باالخره زبونشو باز کرد و گفت
-ببین ..واقعیتش من..
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واقعیتش تو؟ خب ببین من امروز مواد هارو از سبحانی گرفتم دادم به کاریش ،با کاریش دارم همکار ی میکنمامروزم دارم میبرمت سند رو بزنم به نام تو..
 خبراستش من ...من خیلی پشیمونمپوزخند صدارای زدم و گفتم
عه؟ یکم صبر میکردی بعد پشیمون میشدی بنظرم زود پشیمون شدیبا ناراحتی گفت
 باور کن پول جلوی چشممو گرفته بود ،اون سبحانی نامرد بدجور وسوسه ام کرد ولی جبران میکنم ؛بخدا پای سبحانی رو از زندگیتون می کشم بیرون
الزم نیست زحمت بکشی من خودم میدونم چیکار کنمخواهش میکنم سها با سبحانی درگیر نشو اون خیلی خطرناکه ،ولی..ولی چی؟با ترس گفت
اون رئیست کاریش از اون ترسناک تره ،واقعیتش من میتونستم االن برم به سبحانی بگم پاشو اززندگیتون بکشه بیرون ولی باور کن حریفش نمیشم ،فقط دلم به کاریش خوشه
چرا اونوقتچون سبجانی خیلی از کاریش کینه داره و ازش میترسه  ،کاریش انقدر اون و ادماشو اذیت کرده کههرشب خواب اونو میبینه ،کاریش خیلی آدم خطرناکیه تعجب کردم که داره بتو کمک میکنه.
واقعیتش وقتی دیدم اون هواتو داره خیالم از بابتت راحت شد چون میدونم اون هست سبحانی
نمیتونه کار ی کنه
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ناخودآگاه لبخندی زدم ،راست میگفت خودمم تا وقتی کاریش بود خیالم راحت بود.

 خب اینا رو میگی که چی؟ یعنی میخواستی فقط از کاریش تعریف کنینه واقعیتش؛ فقط اینو گفتم که بدونی من هر کمکی از دستم بر بیاد میکنم اگه هم بخاطر موضوعسبحانی و مامانت اقدامی نمیکنم چون دلم به کاریش خوشه
 خب که چی!لبشو بین دندونش گرفت؛ یکم دست دست کرد و گفت
 ازت میخوام ..من...منو ...ببخ...ببخشیبا چشمای گرد شده خیره شدم بهش؛ باورم نمیشد ازم حاللیت میخواست.
سریع گفت
میدونم میدونم خیلی اذیت شدید ولی سها بخدا من توبه کردم؛ من غلط کردم من..صداش بغض داره شد و شروع کرد به لرزیدن
بخدا منه اشغال رو پول وسوسه کرد؛ بخدا اگه به سبحانی جواب منفی میدادید منو از کار مینداختبیرون و بدبخت میشدم؛ بخدا الله چند شب مخ منو خورد که من دانشگاه قبول نشدم نزار سها هم
بره باور کن پول چشمو کور کرده بود من...
با هق هق ادامه داد
 من فقط بخاطر اینکه با شما همکار ی کنم و به حرف کاریش گوش کرده باشم اونجا هنوز کار میکنموگرنه بخدا همین امروز استعفا میدادم
لرزش شونه هاش به تدریج بیشتر میشد ،واقعا نمیدونستم چی بگم اصال فکرم کار نمیکرد
ببین حق میدم االن نتونی جواب بدی ولی فکر کن؛ بخدا همه بدی هام رو جبران میکنم ،اونلهراسب بیشعورم کلی امروز کتک زدم که انقدر اذیتت میکنه و میاد خواستگار ی؛ جبران میکنم باور
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کن جبران میکنم نمیزارم آب تو دل تو و مامانت تکون بخوره  ،خرج عروسیتو من میدم؛ خرج جهازتو
میدم من...
دیگه نتونست حرف بزنه و لباشو رو هم فشار داد.
اون لحظه فقط تونستم سکوت کنم؛ خیلی سخت بود جواب دادن خیلی ..
به خودم اومدم دیدم جلوی در محضریم.
بدون اینکه حرف دیگه ای بزنیم از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل

عمو منو به داخل اتاق راهنمایی کرد.
مردی چهار شونه با موهای جو گندمی به محض دیدن عمو از پشت میز بلند شد و با روی باز گفت
سالم آقای اقامیر ی؛ دیر کردید چرا؟ کلی منتظرتون بودمعمو لبخندی زد و گفت
 سالم ،شرمنده توروخدانه بابا این چه حرفیه بفرمائیدبا دستش به صندلی های چرم جلوی میزش اشاره کرد.
همراه عمو روی صندلی ها نشستیم.
اون مرد با دیدن من رو به عمو گفت
ایشون برادر زادتونن درسته؟بلهرو به من کرد و گفت
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خوش اومدید بنده المردی هستم رئیس اینجا ،عموتون با من از قبل هماهنگ کرده بود و گفته بودمیخواد یه خونه و یه زمین رو به اسمتون بزنه درسته؟
لبخند گرمی زدم و گفتم
 ممنون بله درستهرو به عمو گفت
 خب بهتره شروع کنیمعمو خطاب بمن گفت
شناسنامه اتو بدهدست کردم تو کیفم وشناسنامه رو به عمو دادم.
عمو شناسنامه رو گرفت و روی میز گذاشت .
المردی نگاهی به شناسنامه و نیم نگاهی بمن کرد و گفت
 ممکنه یکم طول بکشه مشکلی که ندارید؟-نه راحت باشید

کلی منتظر موندیم و کلی امضا زدیم .
یه زمین دویست متر ی و خونه بنام من شد.
نفس راحتی کشیدم و ته دلم خداروشکر کردم

المردی بعد از تکمیل کار ها سند خونه و زمین رو داد دستم و گفت
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بیا دخترم مبارکت باشهبا ذوق گفتم
 ممنونعمو از روی صندلی بلند شد و گفت
مرسی آقای المردی زحمت کشیدیدخواهش میکنم این چه حرفیهعمو بسمت من برگشت و گفت
بریم؟درحالیکه با ذوق به سند ها نگاه میکردم گفتم
باشه بریمبعد از خداحافظی از المردی از اونجا زدیم بیرون.
بدون اینکه حرفی بین منو عمو رد و بدل بشه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم.
تو راه فقط درگیر بودم ،اینکه اگه پارسا اونروز منو نمیاورد تو گروه شاید این سند دست من نبود.
عمو تک سرفه ای کرد و گفت
خیلی خب ،اینم از سند خداروشکریکم دست دست کرد و گفت
 میخوای سبحانی رو چیکار کنی؟ هیچ فکر کردی بهش؟ نقشه اتون چیهسند هارو داخل کیفم گذاشتم و گفتم
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 نمیدونم؛ کاریش گفت همه چیو بسپارم به خودشسرشو به طرفین تکون داد و گفت
 همش من مقصرم که پای اونو کشیدم تو زندگیتونشونه ام رو انداختم باال و گفتم
دیگه مهم نیست؛ کاریه که شده اره درست میگی ،منم دیگه خیالم راحت شد چون میدونم کاریش از پس همه چی بر میادکمی مکث کرد و دوباره گفت
راستی؛ االن میرم بقیه حساب کتابمون رو تو کارتت میریزم،از این به بعد هرچی پول الزم داشتیبمن بگو میدونم دیگه شرکت نمیر ی شایدم تا االن اخراجت کرده باشن
نه ممنون من خودم یکار ی...پرید وسط حرفم و گفت
 دوست ندارم مخالفت کنی این پول حقتهدیگه حرفی نزدم حق با اون بود؛ بهرحال اون بیشتر از این حرفا پول ما رو خورده بود.
طولی نکشید که عمو ماشین رو جلوی در خونه نگه داشت.
قبل اینکه پیاده بشم بسمتم برگشت و گفت
 حتما به حرفایی که بهت گفتم فکر کنمیدونستم منظورش حاللیت و این حرفاست.
فعال مغزم کار نمیکرد تا جوابی بهش بدم برای همین گفتم
-باشه
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لبخندی زد و گفت
خدافظخدافظاز ماشین پیاده شدم؛ بدون اینکه ببینم عمو رفته یا نه زنگ در رو فشار دادم

با باز شدن در خودمو انداختم تو و با خوشحالی داد زدم
ماماااان؛ مامااان بیا ببین دخترت چه کردهمامان سراسیمه از خونه اومد بیرون و رو به من گفت
چته داد میزنی؟سند هارو رو هوا تکون دادم و گفتم
ببینبا ناباور ی نگاهی به سند ها کرد و گفت
 سها!با خنده گفتم
جااانننمبا خوشحالی گفت
سند...تو..سن....درحالیکه کفشامو درمیاوردم گفتم
بله مامان خانوم ،دیدی گفتم با سند برمیگردم بفرما اینم سند خونه و یه زمین دویست متر ی321
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سریع کاغذ هارو از دستم قاپید و با دهن باز به کاغذا نگاه کرد
واااییی باورم نمیشه ،یعنی همه چی تموم شد؟ یعنی سبحانی ام تموم میشه؟سریع خندم رو خوردم و گفتم
 نه مامان جان؛ ما باهم قرار گذاشتیم یادت که نرفته؟وا چه قرار ی؟قرار شد تا پای سفره عقد با سبحانی بر ی بقیه اشم بسپر ی بمنبا لحن بیخیال گفت
-اوووه اونو میگی؟ ولکن بابا

با خشم گفتم
مامان !خب چیه؟ سند که هست عموتم که رفت پی کارش مگه مغز خوردم برم سر سفره عقد با اونمردتیکه
مامان جان لطفا کار ی که گفتم رو بکن و بهونه نیارداد زد
یعنی چی؟ یعنی میگی برم سرسفره با اون مردک بشینم و بشم زنش؟ من نمیزارم زنش بشی قبل اینکه جواب بله رو بدی کارو تموم میکنم سها توروخدا لج نکن بگو چی تو اون کلته -تو اصال با این چیزا کارت نباشه فقط کاریو که میگم رو بکن

322

پریزده های شهر
اخه...اجازه حرف زدن بهش رو ندادم رفتم داخل و کالفه گفتم
 چیز ی نیست بخوریم؟ بابا مردیم از گشنگی بخداچشم غره ای رفت و گفت
-صبر کن االن میارم

****
سه روز بعد:
تینا سرکی تو کمد لباسام کشید و عصبی گفت
دختر تو که لباس برای فردا چیز ی ندار یبا بیخیالی درحالیکه برای خودم سیب پوست میکندم گفتم
 خب که چی؟وااا ناسالمتی عقد مامانته هاپوزخندی زدم و گفتم
تا حاال کیو دیدی برای عقد سور ی خودشو خوشگل کنه؟با تعجب چند قدم اومد جلو و گفت
چی میگی تو؟ چه عقد سور ی؟یه گاز گنده از سیبم زدم و گفتم
 اونم میفهمی منتها به موقعش323
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سریع اومد کنارم زانو زد و با چهره نگران گفت
سها ،من خیلی نگرانم خیلی عجیب حرف میزنیخنده کوتاهی کردمو گفتم
میشه بیخیال شی؟ نه بیخیال نمیشم؛ توضیح بده ببینم چخبرهحوصله نداشتم زیاد توضیح بدم برای همین فقط گفتم دست عمو رو رو کردم و خونه رو ازش گرفتم.
حرفی هم از کاریش و اکیپ و اینا نزدم
با تعجب گفت
وای واقعا؟اوهوماخمی کرد و گفت
 خب زهرمار؛ پس چه مرگته که مامانتو میفرستی پای سفره عقد؟ اونم ماجرا داره خب تعریف کنکالفه گفتم
-اه تینا بیخی حوصله ندارما

با حالت قهر روشو ازم گرفت و گفت
 -عنتر خانوم فردا میخوای چی بپوشی
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با بیخیالی گفتم
یچیز ی سر هم میکنم حاالیکدفعه با ذوق برگشت سمتم و گفت
 من چی بپوشم؟دستاشو با ذوق بهم کوبید و گفت
باید هرطور شده خودمو خوشگل کنم باید مخ پسر های سبحانیو بزنمسر تاسف براش تکون دادم و مشغول خوردن خوردن سیبم شدم.
باالخره بعد کلی رویا پرداز ی و زر زر کردن ،تینا عزم رفتن کرد.
اونا هم عقد دعوت بودن و بماند چقدر برای زدن مخ پسر های سبحانی ذوق داشت و نقشه کشیده
بود .قافل از اینکه خبر نداشت پدرشون کیه و چکارس.
این چند روز خیلی به خودم استراحت داده بودم؛ اصال پاتوق نمیرفتم و تو خونه مونده بودم ،چون
پاتوق منو یاد
اون اتفاقا مینداخت و حالم رو خراب میکرد؛ خداروشکر تو این سه روز تونسته بودم یکم آروم شم؛
البته به شرطی که بقول کاریش سبحانی جلو چشمم عذاب بکشه !
تنها دلخوشی این بود که تو این سه روز سبحانی باهام کار نداشت ،اصال خوش نداشتم اون روی
نحثش رو ببینم.
از کاریش اصال خبر نداشتم ،خیلی دلم براش تنگ شده بود .این وسط فقط به دل بدبخت من بد
شد .فقط امیدم روز عقد بود ،روز ی که همه چی تموم میشه و روز ی که بعد چند روز کاریش رو
میدیدم .البته هنوز نمیدونستم اونم مثل من دوستم داره یا نه؛ با یاد اینکه دوستم نداره و شاید تو
فکر یکی دیگه باشه حالم بد میشد.
شرکت هم که دیگه اخراجم کرده بودن ،ولی عمو بعد اینکه یه پول قلمبه به حسابم زد تو این چند روز
هرروز بهم با زور پول میداد.
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هرروز ساعت  ۴بعدازظهر هروقت از شرکت برمی گشت میومد دم در و پول میداد؛ همش هم تاکید
میکرد که فردا هم حتما میام.
نگاهی به ساعت کردم  ،با دیدن ساعت که شش بعدازظهر رو نشون میداد ابروهام رفت باال .عجیب
بود که امروز نیومده بود ،یعنی دلیلش چی میتونست باشه؟
با بی تفاوتی شونه ام رو انداختم باال؛ واال بمن چه که نیومده ،قرار نیست هرروز بیاد که! پول ندیده
ام مگه

نفس عمیقی کشیدم ،هرچقدر میخواستم به عمو فکر نکنم نمیشد ،نمیدونستم چرا دلم شور میزد
یعنی براش اتفاقی افتاده؟
با صدای زنگ در از فکر پریدم ،نفس راحتی کشیدم خداروشکر اومد.
طبق معمول زودتر از مامان بسمت در رفتم و بازش کردم.
توقع داشتم با عمو رو به رو بشم ولی با دیدن چهره شخص دیگه ای پشت در نفسم گرفت .سینه ام
از حرص باال پایین میشد و دستام مشت شده بود.
تازه داشتم از نبودش نفس راحت میکشیدم االن چی میخواست اینجا؟
با اون لبخند کثیفش گفت
 سالم بانومیخواستم با مشت فرود بیام تو صورتش؛ اما نه! باید تحمل میکردم ،هنوز وقت این چیزا نبود؛ فعال
باید اونو به چشم خواستگار مامانم میدیدم نه قاتل پدرم!
غریدم
 ممنونیه شاخه گل رو که تا اون لحظه پشت سرش قایم کرده بود جلوم گرفت و با لبخند گفت
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بفرمائیدگل رو از دستش گرفتم و با پوزخند گفتم
 ممنون از کجا فهمیدید مامانم گل رز دوست داره؟لبخندمو گشاد تر کردمو بی توجه به قیافه متعجبش گفتم
 اتفاقا اونروزم دسته گالیی که فرستاده بودید براش رو خیلی دوست داشتقشنگ معلوم بود بادش خالی شده ،اخم ریز ی کرد و گفت
اجازه هست بیام تو؟سریع جلوی در گارد گرفتم و گفتم
 نهبا تعجب گفت
 نه!بله نه ،فعال مامان خسته اس منم کلی کار دارم ،فردا هم رو میبینیم دیگه اینهمه اصرار برای چیه؟با پوزخند گفت
نمیدونستم انقدر مهمون نوازید -شما که مهمون نیستید؛ ماشااهلل دیگه خودی شدید

 تو خونه شما خودی ها خونه نمیان؟با اخم غلیظی گفتم
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خنده کوتاهی کرد و سرشو انداخت پایین.
سرشو اورد باال و خیلی جدی گفت
وقتی اخم میکنی خیلی خوشگل میشیبی توجه به قیافه خشمگین من چشمکی زد و گفت
فردا میبینمت فرشته زیبااجازه نداد جوابشو بدم و سریع رفت بسمت ماشینش و از اونجا دور شد.
از عصبانیت شدید میخواستم سرم رو بکوبم دیوار.
من این بشر رو میکشتم؛ جلو چشمش زنده زنده پوستشو میکندم.
با حرص درو بستم و رفتم خونه

*
با خشم نگاهی به خودم تو آیینه کردم ،خدا میدونست اگه دلم به کاریش قرص نبود چی میشد.
شالم رو کشیدم جلوتر و بی توجه به آرایشگر که غر میزد موهام خراب میشه شالمو سفت تر کردم.
نیم نگاهی به مامان انداختم؛ درست مثل فرشته ها بود .با اون لباس حریر سفید و آرایش ملیحی که
داشت واقعا زیبا شده بود.
مامان همونجور که روی صندلی منتظر سبحانی نشسته بود کالفه گفت
چرا نمیاد؟خسته شدی؟ -اره
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 بیخیال سبحانی  ،خودمون تاکسی میگیریم میریمچی میگی تو؟پالتو ام رو از روی لباس گیپور زرشکیم پوشیدم و گفتم
وقتی نمیاد چیکار کنیم؟ صبر کنیم تا زیر پامون علف سبز شه؟وقتی دیدم بی تفاوت نگاه میکنه با اخم گفتم
پاشو بریمبا تردید از جاش بلند شد و رو به آرایشگر گفت
دستتون دردنکنهبسمت آرایشگر رفتم و گفتم
هزینه آرایش من چقدر شد؟آرایشگر کالفه گفت
خانم چند بار گفتید منم گفتم مال شما از قبل حساب شدهبا عصبانیت گفتم
میدونم حساب شده ،ولی میخوام پول اون مردک رو پس بدی من پولشو میدم نه نمیشه  ،اون آقا تاکید داشتن شما رو سفارشی درست کنمپوزخندی زدم و گفتم
خانم مبلغ رو میگی یا اینجا رو رو سرت خراب کنم؟آرایشگر چشاشو گرد کرد و خواست چیز ی بگه که مامان سریع گفت
سبحانی زنگ میزنه بیا بریم؛ باالخره اومد329
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توجهی به مامان نکردم و گفتم
مبلغ؟مامان داد زد
بیا بریم بکوب زنگ میزنه؛ دیر شدبیخیال شدم و با چشم غره ای از کنار آرایشگر رد شدم و همراه مامان از آرایشگاه زدیم بیرون.
سبحانی جلوی در وایستاده بود و یه کت شلوار مشکی جذب تنش بود؛ اه اه خجالتم نمیکشه با اون
سنش
با دیدن ما لبخند ملیحی زد و با دستش به ماشین اشاره کرد
بفرمائید خانم های زیبامامان با قیافه سرد و منم با اخم سوار ماشینش شدم.
مامان هم بیچاره مجبور شد جلو بشینه.
خداروشکر سبحانی تو ماشین حرف نزد و رو مخمون نرفت؛ زیاد طول نکشید که جلوی محضر نگه
داشت.
سبحانی سریع از ماشین اومد پایین و ماشینو دور زد.
حتما میخواست در رو برای مامان باز کنه اما با باز شدن در طرف من ،هم من هم مامان با تعجب
خیره شدیم به سبحانی و در باز شده.
سبحانی با لبخند گفت
بفرمائیدبعدم در مامان رو باز کرد و خودشو کشید عقب.
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چقدر صحنه چندش و بدی بود؛ خدا میدونست چقدر از عصبانیت داغ کرده بودم خیلی سخت بود
خودمو کنترل کنم و چیز ی نگم

با خشم از ماشین پیاده شدم و بجای سبحانی خودم دستای مامان رو گرفتم و از ماشین پیاده اش
کردم.
مامان قیافه اش متعجب زده بود؛ انگار اونم مثل من توقع همچین حرکتی رو نداشت.
سبحانی انگار اصال بهش بر نخورد؛ بی توجه با همون نیش بازش رو به ما گفت
بیاید تودست مامانو ول کردمو گفتم
ببخشید ولی شما باید عروستون رو هدایت کنید نه من!با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و گفت
 خیلی خب باشهبعدم رو به مامان گفت
-بریم

سبحانی همراه مامان جلوتر از من رفتن تو محضر؛ مدام بین راه توجه میکردم که دستاشو نگیره
یوقت.

به محض ورودمون به محضر صدای دست و جیغ و کل بلند شد
جور ی صدا غیر منتظره بود که نزدیک بود سکته کنم.
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همه اونجا بودن؛ تینا مامانش؛ زنعمو لهراسب و الله .
چشم چرخوندم تا ببینم دیگه کی هست؛ با دیدن میالد و آرش نفس راحتی کشیدم ،اینا دیگه کی
اومدن؟خیلی خب پس معلومه تنها نیستم.
یکم اطراف رو نگاه کردم ،محضر فوق العاده بزرگ و شیک بود  .چشم میچرخوندم تا اطرافو بهتر ببینم
که با دیدن چشمای کاریش قلبم وایستاد.
با لباس پیشخدمت اونجا وایستاده بود و ماسک هم زده بود.
با دیدن من چشمکی زد  ،منم لبخند گرمی بهش زدم و رفتم تو جایگاهم نشستم.
نگاهم بین سبحانی و کاریش می چرخید؛ خدا میدونست قرار بود چه اتفاقی بیفته.
نگاهی به بقیه آدما کردم؛ هیچکدوم برام آشنا نبودن؛ چند تا پسر هم که جلوم روی صندلی نشسته
بودن و قیافشون لنگه سبحانی بود؛ حتما پسر هاش بودن.

برام عجیب بود که عمو بین اون آدما نبود؛ یعنی کجا بوده؟
خیره شدم به عاقد که از همه خواست سکوت کنن.
بعد از سکوت کردن ،عاقد شروع کرد به گفتن یسر ی جمالت که متوجه نشدم ،فقط حواسم به کاریش
بود که با خشم به سبحانی نگاه میکرد.
با استرس پامو میکوبوندم زمین ،پشتمو کردم و نگاهی به میالد و آرش کردم.
با چشم و ابرو بهشون اشاره کردم که میخوان چیکار کنن؟
آرش نگاهی به اطراف انداخت و وقتی مطمئن شد کسی حواسش نیست لب زد
میخوایم بدزدیمشچشام از تعجب گرد شد؛ چطور میتونستن این کارو کنن؟ واقعا سخت بود خداکنه بتونن!
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همونجور داشتم از استرس میمردم که حس کردم یکی داره به شونه ام ازپشت ضربه میزنه.
با تعجب برگشتم تا ببینم عاملش کیه که با دیدن الله ابروهام گره خورد ،خدا میدونه باز میخواد چه
تیکه ای بارم کنه.
با دیدن چهره نگرانش از فکر ی که کردم منصرف شدم ،با نگرانی گفتم
چیشده؟ سها تو نمیدونی بابا کجاست؟با ترس نگاهش کردم؛ یعنی اونا هم نمیدونستن کجاست؟
 نه بخدا از دیروز ندیدمش؛ یعنی شما نمی دونید کجاست؟با بغض گفت
 نه  ،دیروز گفت میاد خونه شما از اون موقع دیگه نیومدهبا ترس ناخودآگاه از جام بلند شدم؛ با نگرانی گفتم
 اتفاقا دیروز خونمون اومد؛ ولی زود رفت سها توروخدا بگو چیکار کنیم؟ هرچی زنگ میزنیم گوشیش خاموشه کسیم خبر نداره ازش  ،مامانمدیشب اصال نخوابیده لهراسب همه جارو گشته ولی هیچ خبر ی نیست
بی توجه به اینکه چه کسی رو به رومه سریع تو آغوش گرفتمش و گفتم
نگران نباش برمیگردهخودشو از بغلم کشید بیرون  ،قطره اشکی از گوشه چشمش چکید.
با لبخند مصنوعی گفت
ببخشید روز تورم خراب کردم مبارک باشه ایشاهلل خوشبخت شن333
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مرسی عزیزم قسمت خودتالله چیز دیگه ای نگفت و رفت پیش زنعمو و لهراسب ،چیزایی بهشون گفت و زنعمو یکی محکم تو
صورتش کوبید.
لهراسبم از حرص دستاشو مشت کرد ،حتما فهمیدن منم خبر ی ندارم ازش.
دلم شور میزد نکنه اتفاقی افتاده!
سریع فکرم رفت سمت کاریش! نکنه بالیی سرش اورده؟

همونجور درگیر بودم که با سکوتی که تو جمعیت حاکم بود با تعجب اطرافو نگاه کردم ،نمیدونستم
چخبره .اصال حواسم نبود
با دیدن چهره مامان که ترسیده بود تعجب کردم  ،با ترس همونجور که خیره شده بود بمن آروم
گفت
بلههمه شروع کردن به دست و جیغ و کل کشیدن.
با ناباور ی به منظره نگاه کردم ،االن چیشد؟ مامان من جواب بله داد؟ این امکان نداره!
با ترس خیره شدم به کاریش که ریلکس به سبحانی و مامان خیره شده بود.
با حس سنگینی نگاه من خیره شد بهم و چشاشو یکبار باز بسته کرد؛ یعنی نگران نباش.
چطور نگران نباشم؟ اون قول داد نزاره مامان من جواب بله رو بده ولی...
با بغض سرم رو به نشونه تاسف براش تکون دادم و چشامو ازش گرفتم.
مامان درحالیکه سرش پایین بود به حلقه های روی میز نگاه میکرد.
عاقد داد زد
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-ساکت باشید ،حاال نوبت آقا داماده

نفسم حس میکردم قطع شده ،اصال نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته!
ما قرارمون این نبود؛ همه چی داشت جلو چشمم نابود میشد ،عمو؛ مامان؛ زندگیم...
عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد.
بعد خوندن یسر ی آیات گفت
اقای بهرام سبحانی آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم خانم نرگس حسین پور دربیاورم؟همه با سکوت خیره شده بودن به سبحانی؛ با پوزخند خیره شدم به صحنه رو به رو ،االن سبحانی ام
جوابش حتما مثبت بود و این میشد نابود شدن زندگی من.
سبحانی یکم خودشو جا به جا کرد و لبشو به طرف بلند گوی جلوش نزدیک کرد

چشامو بستم ،کاش میمردم و جواب مثبتش رو نمی شنیدم.
 نهبا شنیدن کلمه نه چشامو باز کردم ،همه از تعجب هین بلندی کشیدن
با ناباور ی نگاه میکردم ،داشت چه اتفاقی میفتاد؟
نگاهی به کاریش کردم ،اول فکر کردم شاید اون تهدیدش کرده ولی با دیدن قیافه متعجب اش
متوجه شدم اشتباه فکر میکنم.
ناخودآگاه لبخند اومد رو لبم؛ یعنی سبحانی خودش با پای خودش داشت از زندگیمون میرفت
بیرون؟
مامان با ترس خیره شده بود به سبحانی .
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سبحانی با دیدن قیافه مامان گفت
 چرا اونجور نگاه میکنی؟ من دوست ندارم با تو ازدواج کنمهمون لحظه یکی از همون پسرایی که حدس زده بودم پسرشه از روی صندلی بلند شد و با لهجه
خارجی شاکی گفت
یعنی چی ددی ؟ از اون سر دنیا ما رو کشیدید اینجا که جواب منفی بدید؟یکی دیگه از همون پسرا بلند شد و گفت
برادر راست میگه ،اینجا چخبره؟سبحانی با لبخند خبیثانه ای که رو لبش بود بی توجه به نگاه متعجب بقیه از روی صندلی بلند شد.
دست دراز کرد و حلقه ای که برای مامان بود رو برداشت و با لبخند خیره شد بهش

همه با تعجب و دهن باز به کارای سبحانی نگاه میکردن ،چش شده بود ؟ این کارا دیگه چی بودن؟
سبحانی همونجور حلقه بدست از پشت میز اومد بیرون و بسمت جلو حرکت کرد.
نمیدونم چرا حس میکردم داره میاد سمت من ،هرچقدر میومد جلو قلبم بیشتر از کار میفتاد.
حدسم درست بود ،درست مقابل من وایستاده بود و لبخند چندش آور ی زده بود.
حلقه رو گرفت مقابلم و جلوم زانو زد.
بدنم داشت میلرزید ،حسی بین خشم و ترس داشت منو میکشت.
با لبخند نگاهم کرد و گفت
 -من مامانتو نمیخوام ؛ من تورو میخوام بانوی زیبا بامن ازدواج میکنی؟
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چشامو از حرص بستم ،تمام حرصمو توی دستم جمع کردم و با قدرت توی صورتش فرود آوردم.
چشامو باز کردمو با خشم خیره شدم بهش.
مامان از اون پشت داد زد
چطور به خودتون جرات دادید آقای سبحانی؟با خشم داد زدم
کثافتسبحانی با خشم خیره شد بهم.
نگاهی به کاریش که از خشم صورتش قرمز شده بود انداختم و چشممو ازش گرفتم؛ بی عرضه همینو
میخواست؟
بی توجه به نگاه بقیه از بین جمعیت رفتم بیرون و خودمو انداختم تو اتاقی که اونجا بود و
نمیدونستم اصال چیه.
هوا رو با تموم قدرت بلعیدم  ،با عصبانیت فریاد زدم و سبحانی رو لعنت فرستادم.
حالم از کاریش بهم میخورد ،اون منو بازیچه کرد! اون بخاطر خودش نزاشت سبحانیو بندازیم زندان و
کار به اینجا کشید ،اون این اتفاق ها رو جلو چشمش دید و کار ی نکرد
سبحانی کی بود ؟ آدم بود ؟ چطور انقدر عوضی بود؟ تا اینجا مامان بدبخت منو کشید که از من
خواستگار ی کنه؟ وای بیچاره مامان بدبخت من!
باید از اینجا میرفتم ،باید دست مامان رو میگرفتم میرفتم اینجا جای ما نبود.
بطرف در حرکت کردم؛ باید سریع تر میرفتم.
هنوز دستم به در نرسید که حس کردم یه چیز ی جلوی دهنم رو گرفت و مانع نفس کشیدنم شد.
تقال کردم که بتونم اون مانع رو بردارم ولی با حس بوی بدی تو دماغم چشام سیاهی رفت و دیگه
چیز ی نفهمیدم
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****
میالد:
با حرص نگاهم رو دوختم به سبحانی که داشت با اخم کتشو صاف میکرد.
تمام آدم هایی که اونجا بودن با دهن باز خیره شده بودن به سبحانی ،مامان سها درحالیکه اشک
میریخت زیر لب چیزایی میگفت که نمیفهمیدم ،انگار ی باور نمیکردن سبحانی همچین کار ی کرده؛
اگرچه من زیاد تعجب نکردم چون هیچکار ی از سبحانی بعید نیست .حیف نمی تونستم وگرنه
همینجا خفه اش میکردم مردتیکه ؛ حسابی به غیرتم برخورده بود.
اون وسط عموی سها رو نمیدیدم ،از اول مراسم برام سوال بود چرا نیومده؟
تو فکر بودم که آرش زیر گوشم گفت
چقدر کثافت و آشغال؛ شیطونه میگه بیخیال نقشه شم و بزنم فکشو بیارم پایینمنم دقیقا مثل تو دارم حرص میخورم؛ ولی کار ی نمیشه کرد ما تابع حرف کاریش ایم و تا اون اوندستور ی نده نمیتونیم کار ی کنیم
 لعنتی؛ همه چیزم که خراب شد اره هیچکدوم اصال انتظار همچین چیز ی رو نداشتیم سها کجا رفت؟چمیدونم؛ حتما رفته تو اتاق با خودش خلوت کنه ولش کن بزار تنها باشهآرش نگاهی به کاریش کرد و گفت
اوه اوه کاریش رو ببین؛ کارد بزنی خونش درنمیادنگاهی بهش انداختم؛ آرش راست میگفت  .کاریش کالفه اینور اونور میرفت و مدام دستشو تو
موهاش فرو میبرد.
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دلم براش سوخت؛ اونم حق داشت باالخره انتظار همچین چیز ی رو نداشت و االن نمیدونست چیکار
کنه؛ سها رو بچسبه یا سبحانی رو.
همه چیز خراب شد ،قرار بود بعد اینکه جواب مثبت رو دادن وقتی با مامان سها تنها شدن بدزدیمش
چون قبل جواب مثبت کلی آدم و نگهبان دورش بود ،ولی همه چیز خراب شد و االن هیچکدوم
نمیدونستیم چیکار کنیم.
پسرای سبحانی از جاشون بلند شدن و شروع کردن به فوش دادن؛ هرکس یچیز ی میگفت
بعضیاشونم خارجی بودن و من نمیفهمیدم.
نگاهی به سبحانی کردم؛ بیخیال تر از همه عالم داشت با گوشی ور میرفت و لبخند خبیثانه ای هم
زده بود.
مشکوک نگاهش کردم ،چرا لبخند زده بود؟ نکنه نقشه ای تو سرش داشت!
همون لحظه فقط یه چیز به ذهنم رسید! سها..
بی اختیار خطاب به آرش داد زدم
ارش سهاآرش که دست و پاشو گم کرده بود گفت
 سها چی؟با ترس گفتم
برو ببین سها کجاستای بابا بیخیال داداش خودت گفتی بزار تنها باشه من غلط کردم برو بابا اتفاقی نمیفته اینجا امنیت...وسط حرفش داد زدم
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بروووووآرش که حسابی شوکه شده بود گفت
باشه باشه میرم چرا داد میزنی؟اینو گفت و سریع بطرف اتاق حرکت کرد.
با استرس نگاهمو دوختم به اتاق نکنه سبحانی بالیی سرش بیاره؟
با صدای داد و هوار از فکر اومدم بیرون و چشممو از در گرفتم.
یه پسر قد بلند و چهار شونه که حدس میزدم پسر عموی سها باشه سبحانی رو گرفته بود زیرش و تا
میخورد کتک میزد.
بقیه هم مثل ماست وایستاده بودن نگاه میکردن حتی پسر های سبحانی! انگار همه از خداشون بود.
مامان سها هم خودشو به اون جمع اضافه کرد و اون پسره رو تشویق می کرد و وسطاش یه لگد
محکم به سبحانی میزد.
پسره هم هی فحش های رکیک میداد ،باالخره سها دخترعمو و ناموسش بود.
باالخره بادیگارد های سبحانی اومدن و پسره رو از سبحانی جدا کردن .
سبحانی با اینکه اونهمه کتک خورده بود باز هم اون نیشخند مسخره رو لبش بود.
با همون نیشخند گفت
پشیمون میشید از این کارتون به پام میفتید صبر کنید...دیگه نخواستم اون صحنه مسخره رو ببینم و سریع رفتم سمت اون اتاقی که سها رفت.
به محض اینکه در رو باز کردم آرش هم پشت چهار چوب در ظاهر شد.
با عجله پرسیدم
چیشد؟340
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با ترس سرشو به طرفین تکون داد و گفت
نیستداد زدم
یعنی چی؟بخدا نمیدونم ؛ اینجا هم هیچ در و سوراخ و سمبه ای نداره که بگم خودش رفتهخواستم چیز ی بگم که کاریش رسید؛ وای خدا حاال اینو چیکار کنیم؟
کاریش سریع گفت
 من یه نقشه ای دارمبا دیدن چهره نگران ما سریع گفت
چتونه شماها؟وقتی دید حرفی نمی زنیم با ترس گفت
 سها کو؟آرش سرش رو به طرفین تکون داد و گفت
نمیدونیمکاریش اول با گنگی نگاهمون کرد ،ولی یکدفعه محکم با مشت روی دیوار کنارش کوبید.
طوریکه من جای اون دستم درد گرفت
با خشم گفت
بگردید پیداش کنیدسریع گفتم
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نه اونو دزدیدنچی دار ی میگی؟ من میدونم کار سبحانیه اون کال بعد رفتن سها گوشی بدست بود حتما داشت با یکی هماهنگمیکرد که بدزدنش
کاریش دستاشو مشت کرد و زیر لب گفت
-میکشمش

*
سها:
با حس سردرد عجیبی چشامو باز کردم .سرم داشت تیر میکشید.
چشمام حسابی درد میکرد؛ انگار چند سال بود نخوابیدم .خواستم دستم رو بیارم باال تا چشمامو
مالش بدم که حس کردم نمیتونم دستامو بیارم باال.
با دیدن دستام که توسط یه طناب به صندلی چسبیده بود قلبم ایستاد!
نگاهی به اطرافم کردم ،یه خرابه خیلی بزرگ؛ خرابه هم نه بیشتر شبیه یه کارخونه متروکه بود.
لبامو باز کردم تا داد بزنم ولی لبام خشک بود و نمی تونستم تکونش بدم.
خدایا اینجا کجاست؟ من اینجا چیکار میکنم؟ اینجا چخبره؟
همه چیز مثل یه فیلم جلو چشمم اومد؛ مراسم عقد؛ سبحانی؛ جواب منفی! خواستگار ی از من ،اون
اتاق تو محضر و اون دستمال بد بو....
لبامو با زبون تر کردم و به سختی داد زدم
کممممکککک ،کمکممم کنید کسی اینجا نیست؟342
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سکوت بود و سکوت!
حسابی ترسیده بودم  .طوریکه نزدیک بود گریه کنم.
با خشم فریاد زدم
ولم کنید؛ من کار ی نکردم؛ کسی نیست؟ یکی بیاد..با اومدن شخصی از دور حرفم رو نصفه رها کردم و زل زدم بهش.
یه مرد چهار شونه با کت و شلوار خودشو بمن رسوند  ،انقدر چشمام تار میدید بود که نتونستم چهره
اشو تشخیص بدم.
با عصبانیت داد زد
 دهنتو ببند نفلهبا خشم غریدم
 شما کی هستید؟ چرا منو آوردید اینجا؟بزار رئیس بیاد خودش همه چیو میگه بهتداد زدم
برو گمشو کثافت ،هم خودت هم اون رئیس کثافتت .برای چی منو دزدیدید هان؟ مگه منچیکارتون کردم؟
یه قدم اومد جلو که باعث شد قلبم بریزه!
االن تا حدودی میتونستم قیافشو تشخیص بدم؛ موهای بور داشت با سیبیالی چخماقی!
با خشم گفت
حیف که رئیس گفته باهات کار نداشته باشم وگرنه اون زبونتو از حلقومت می کشم بیرونبی اختیار با پوزخند گفتم
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رئیس رئیسی که میگی همون سبحانیه درسته؟پوزخندی مثل خودم زد و گفت
 خودت بعدا می فهمی من حوصله ندارم بتو توضیح بدمحوصله ندار ی یا میترسی؟کالفه دستشو تو موهاش فرو برد ،این کارش منو یاد کاریش انداخت! اونم هروقت عصبانی میشد
اینکارو میکرد
 خیلی دار ی رو مخم میر ی حیف که نمیشه..نزاشت حرف دیگه ای بزنم و سریع از کنارم دور شد .
بی اختیار بلند زدم زیر گریه .دلیلش هم نمیدونستم فقط میخواستم گریه کنم و خودمو خالی کنم.
دیگه داشتم خسته میشدم؛ تقاص کدوم کارم رو داشتم پس میدادم؟
بین اونهمه مشکل دلم از دست کاریش بیشتر شکسته بود .اون نتونست برای من کار ی کنه ! اون
االن منو تنها گذاشت
مطمئن بودم سبحانی منو دزدیده؛ کاریش اگه زودتر جلوشو میگرفت کار به اینجاها نمیکشید.
اون حتی االنم نیومد دنبالم تا نجاتم بده!
هق هق ام بیشتر اوج گرفت ،من حتی از عشق هم شانس نیاوردم  .رابطه بین منو کاریش یه طرفه
بود ؛ اون منو دوست نداشت وگرنه االن میومد نجاتم بده.

با اینکه زخم دلم عمیق بود ولی بعد کلی گریه کردن یکم آروم شدم.
االن وقت گریه کردن نبود  ،فعال باید میگشتم تا راه فرار ی پیدا کنم.
تو این خرابه لعنتی جز خاک و خول و یه صندلی که من توش اسیر شدم چیز دیگه ای نیست.
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روی صندلی جا به جا شدم و تالش کردم طناب رو از دور خودم باز کنم ولی انقدر سفت بود که تالشم
بی فایده بود

از حرص جیغ بلندی کشیدم و زمین و زمان رو فوش دادم .یعنی قرار بود چی بشه اخرش؟ من چقدر
باید اینجا بمونم؟ اصال چرا اینجام؟
تو فکر بودم که برای بار دوم صدای قدم های یکی بلند شد.
توقع داشتم همون مرد گنده بیاد ولی با دیدن چهره بشاش سبحانی از دور مثل یه شیر زخمی خورده
شروع کردم به نفس نفس زدن.
سبحانی چند قدم اومد جلو که یهو بی اختیار داد زدم
جلو نیا ،جلو نیا کثافتتتبدون اینکه توجه ای به حرفم بکنه اومد جلو و جلوم زانو زد.
روی صندلی تکون میخوردم و تالش میکردم برم عقب ولی بیهوده بود.
داد زدم
چی از جونم میخوای ها؟ بابام رو کشتی عمومو اغفال کردی؛ تمام داراییمونو بخاطر تو از دستدادیم مامانم رو زجر دادی حاال هم گیر دادی بمن
بلند زد زیر خنده و گفت
عه پس کاریش بهت همه چیو گفتهبا تعجب خیره شدم بهش ،اون از کجا میدونست من کاریش رو میشناسم؟
کاریش کیه چی دار ی میگیدستشو به لبش کشید و گفت
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 فکر کردید زرنگید اره؟ من همه چیو میدونمبا خشم گفتم
 حتما عموم بهت گفته اره؟زهر خندی زد و گفت
 منم آدمای خودمو دارم ،اونا از رئیس جون شما عقلشون بیشتر کار میکنه نترسبا ترس خیره شدم بهش و گفتم
چی دار ی میگی تو؟ یه مدت بود خبر به گوشم میرسید که جنس هایی که میدم دست عموت به دست مشتر ی نمیرسه،برای همین منم ادمام رو فرستادم تعقیبش کنن و سر از کارش در بیارن و فهمیدیم که بببلللله! با
کاریش همدست شده  ،شما هم عضو اون گروه هستی
نمیدونستم چی بگم ،یعنی اون همه چیو فهمیده بود؟ وای خدایا نکنه بالیی سر عمو اورده؟
از جاش بلند شد و شروع کرد جلوم قدم زدن؛ با پوزخند گفت
 اره من همه چیو میدونم ،حساب اون رئیستم میرسم منتها به موقعشداد زدم
خفه شو خفه شووو ،عموی من کجاست هان؟ نگو که نمیدونی! اووووه چیشد نگران عموت شدی؟هر چی باشه اون عمومهعه! واال ما که چیز دیگه ای شنیدیم هر چیه قلب پاکی داره  ،تو باعث شدی اون اغفال شهیکدفعه به سمتم خیز برداشت و با عصبانیت گفت
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 کشتمشبا حرفی که زد یکدفعه جیغ بلندی کشیدم.
باورم نمیشد ،اون دوتا برادر رو کشته بود؟؟؟ چطور ممکنه
خنده ترسناکی زد و گفت
جنازش هم همینجاست میخوای ببینیی؟ دیروز که داشت از خونه شما میومد کشتمش جنازش همانداختم همین اطراف
سرم داشت منفجر میشد .کاش میتونستم با همین دستام بکشمش.
بریده بریده گفتم
 تو یه حیوونی یه پست فطرت؛ تو جون دوتا برادر رو گرفتی تو منو بدبخت کردی حتی به خواهرکاریش هم رحم نکردی

 به به میبینم کاریش این مورد هم بتو گفته چطور ممکنه انقدر بتو اعتماد کرده باشه؟دوباره جلوم زانو زد و گفت
 دوست ندارم کسی دورت باشه فهمیدی؟ اصال دلم نمیخواد به این فکر کنم که یچیز ی بین تو وکاریش هست که انقدر باهم صمیمی اید ،بهرحال هرچیز ی بود فراموشش کن تو دیگه برای منی
تمام آب دهنم رو جمع کردم و محکم توی صورتش تف کردم.
با خشم گفتم
 دهنتو ببند کثافت ،تو از بابای منم بزرگتر ی ؛ هرچیز ی ام بین منو کاریش باشه مطمئن باش انقدرمحکم و قوی هست که کسی نمیتونه از بین ببرتش
رگ گردنش زده بود بیرون؛ مشخص بود خیلی غیرتی شده.
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پوزخندی زدم و گفتم
 غیرتی شدی؟ بهت نمیاد انقدر تعصبی باشی اگه غیرت حالیت بود منو نمیاوردی اینجابا حرص بلند شد و داد زد
خفه شو خفه شو ،من دوستت دارم که دزدیدمتبدتر از خودش بلند فریاد زدم
خفه شو مردتیکه پیر خرفت ،اگه از پیر بودن و کثیف بودن و زن باز بودنت فاکتور بگیرم ،بازم سمتکسی نمیام که قاتل بابامه
 بابات خودش مقصر بود ،بهش هشدار دادم سر به سرم نزاره گوش نکرد  ،مجبور شدمداد زدم
مجبور نشدی  ،تو کال عادت کردی به اینکار اصال بابای من کنار ،خواهر کاریش چی؟ عموم چی؟ منچی؟ مامانم چی که بازیچه اش کردی؟
سریع خیز برداشت و یقه لباسمو گرفت؛ توقع داشت بترسم ولی بدون هیچ عکس العملی زل زدم
بهش.
 ببین رو مخ من نرو؛ نزار به سرنوشت اون دختره کیمیا دچارت کنم ،اون داداش داشت پشتش بودبابا و مامانش هم زنده بودن ولی هیچکار نتونست بکنه تو که دیگه کسی رو ندار ی چی؟ تو یه بی
کس و کار ی و یه مامان بی عرضه دار ی  ،هرکار ی باهات بکنم کسی نیست که پشتت باشه و
هیچکس هم نمیفهمه و کسیم نیست دلش برات بسوزه
حس بدی پیدا کردم ،نمیدونستم اون حس چی بود .ترس یا بغض! اون بمن گفت بی کس و کار؛
یعنی من بی کس و کار بودم؟

بی رحمانه یقه امو ول کرد و با خنده گفت
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 ها چیشد بهت برخورد؟ خب حقیقت تلخه دیگه  .تو یه دختر بی کس و کار و بی پدر یبخاطر بغض گلوم به زور گفتم
 من بی کس و کار نیستم ،کاریش پشتمهبلند خندید و گفت
کاریش؟ اون پشت توهه؟با حرص گفتم
 اره اون پشتمه ،توام مثل سگ از کاریش میترسی فکر نکن نمیدونمدستاش حسابی مشت شد و چشاش بسته!
مشخص بود داره حرص میخوره  ،با حرص گفت
 من از کاریش نمیترسم؛ فقط برام زیادی عجیبه از اون شب که خواهرش اون طور شد شب هاچشمامو باز میکردم میدیدم از پشت پنجره اتاقم داره نگاهم میکنه ،سوار ماشین میشدم از دور
میدیدمش که داره با خشم نگاه میکنه ؛ انقدر دیدمش که دیگه تشخیص نمیدادم واقعا هست یا
توهم زدم!

اون ادمای عوضیش هم نمیشناختم فقط اون پارسای گرگ رو میشناختم که ذهنم رو میخوند  ،یکبار
اومد ازم حرف کشید و ذهنمو خوند و فهمید مواد میسازم؛ هرروز یه نامه تهدید از طرف کاریش
میومد؛ هرروز یکی از یارام غیب میزد
نفسشو داد بیرون و با پوزخند گفت
 من از کاریش نمیترسم ،اگه االن جلو چشمم بیاد نمیترسم ولی ازش میترسم چون نفوذ کرده توزندگیم و آدم هام
زهر خندی زدم و گفتم
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 مثل چی دار ی دروغ میگی؛ مثل سگ ازش میترسیبا خشم گفت
نخیر فعال اون ازم میترسهمشخص میشه کی میترسه ،وقتی اومد اینجا برای نجات من میفهمیم ازش میترسی یا نهخنده کوتاهی کرد و گفت
 هه فکر میکنی میاد کمکت؟ اونوقت به چه قیمتی؟جوابی نداشتم براش بدم؛ راست هم میگفت اون چرا باید میومد کمک من؟ من هیچ نسبتی باهاش
نداشتم
سرم رو انداختم پایین و چیز ی نگفتم ،این باعث شد کیف کنه و بیشتر بخنده.
با حرص گفتم
مطمئن باش انتقام بابام رو ازت میگیرملبخندی زد و گفت
نمیگیر ی عزیزم چرا نگیرم؟ آدمی رو دیدی که از شوهرش انتقام بگیره؟حس میکردم دارم از حرص خفه میشم؛ با تمام قدرت جیغ کشیدم
 زر مفت نزن ؛ تو کسی نیستی جز قاتل پدرمپوزخندی زد و گفت
 -چرا عزیزم چرا؛ من شوهرت میشم توام زن من
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داد زدم
 من زن تو نمیشم میشی عزیزم؛ من عاشق توام چرا باید عاشق من بشی؟ من همسن دخترتم همون موقع ها که یه دختر دوازده ساله بودی و من میومدم خونتون عاشقت شدمخفه شو ،تو به مامانم نگاه میکردی -مهم نیست من به خیلیا نگاه میکنم ،مهم دلمه

فریاد زدم
پس چرا مامانمو این وسط بازیچه کردی و اومدی خواستگار ی؟چون اگه میگفتم میام خواستگار ی تو قبول نمیکردید؛ گفتم به بهونه مادرت باهات رفت و آمد کنم وعاشقت کنم ولی دیدم خیلی پررویی و مجبور شدم به زور متوصل شم
 تو نمیتونی بزور بمن متوصل شی من جوابم منفیهدوباره نیشخند زد ،از همون نیشخند ها که متنفر بودم ازش
 خودم زنه خودم میکنمت؛ بعدش میریم عقد میکنیم باشه عزیزم؟از این حجم بیشعور بودن برای یه آدم واقعا زیادی نبود؟
کاش میتونستم یه سیلی محکم تر بهش بزنم.
با دیدن چهره خشمگین من گفت
 -هنوز کار ی ندارم باهات عزیز دلم؛ نترس هنوز بمونه برای شب
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با تمام توانم فریاد زدم؛ فریاد زدم و روی صندلی تکون خوردم تا بتونم طنابمو پاره کنم .
سبحانی ام بلند بلند میخندید  .کاش همینجا تموم میشدم و نمیدیدم این لحظه هارو .این سبحانی
میخواست با من چیکار کنه؟ منو زن خودش کنه؟

سبحانی منو با اون حال ول کرد و رفت.
رفت تا بقول خودش شب برگرده.
با تمام وجود فریاد زدم  ،گریه کردم و اسم کاریش رو صدا زدم ،کاریش نه! کوروش!اون دیگه برای من
کوروش بود نه کاریش!
کاریش لقبش بود نه اسم خودش .اون برای من بود و من حق داشتم با اسم صداش بزنم ،من برای
اون نیستم ولی دلیل نمیشه اون برای من نباشه.
چرا کسی کمکم نمیکنه؟ چرا کوروش نمیاد؟ وای خدا مامانم تو چه حاله؟
یعنی تا االن فهمیده نیستم؟ نکنه کوروش هم نمیدونه من گم شدم

سرم رو خم کردم و با اشک به نقطه نامعلومی خیره شدم.
االن ساعت چند بود؟ چقدر مونده بود تا بدبختی من؟ یساعت؟ دو ساعت؟ سه ساعت؟ چقدر؟
دلم برای کوروش یذره شده بود .کاش میومد و نجاتم میداد .درسته نسبتی باهاش نداشتم ولی اون
بی معرفت نبود.
با تمام وجود فریاد زدم و گریه کردم ،به سبحانی فوش دادم ،بخودم فوش دادم ؛ به زمین و زمان
فوش دادم.
روی صندلی تکون میخوردم و خودمو میکشیدم جلو ،دستامو تکون میدادم تا آزاد شن.
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انقدر تکون خوردم که صندلی بطرز وحشتناکی افتاد زمین و سرم خورد به زمین.
همون لحظه سبحانی بدو بدو اومد اونجا و بطرز بدی داد زد
چته؟ صدات همه جارو برداشتههمونجور که روی زمین کشیده میشدم گفتم
 طنابارو باز کنبسمتم اومد و خشمگین طنابارو باز کرد.
 صداتو بنداز؛ هنوز وقت جیغ کشیدن نیستبا این حرفش بلند زدم زیر گریه .میدونستم منظورش چیه.
از حصار طناب ها که کشیده شدم بیرون سریع خودمو کشیدم عقب و چسبیدم به یه سنگ بزرگ که
اونجا بود.
با ترس گفتم
ممنونم حاال برو بیرونهمونجور که روی زانوش بود به سمتم اومد؛ جور ی که تو نیم میلی متر ی صورتم بود.
گریه میکنی چقدر خوشگل میشیبدنم لرزید؛ بریده بریده گفتم
-ول...ولم....ولم کن

دستش رو اورد جلو و روی صورتم نوازش وار کشید.
از حرکتش چندشم شد  ،با تمام قدرت دستشو پس زدم.
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ابروهاش رفت باال ،نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت
 پررو شدی!دستشو گذاشت زیر چونه ام؛ سرم رو کشیدم عقب که باعث شد دستش روی هوا بمونه.
 ببین نمیخوام اون کار ی که تو مغزمه رو بندازم جلو و االن انجام بدم ،بزار امروز با خوشی تموم شهداد زدم
گمشو پس فطرت  ،دستت بهم بخوره جیغ می کشمخندید و گفت
واقعا جیغ میکشی؟ من عاشق جیغ کشیدناتمدستشو روی یقه لباسم گذاشت و گفت
جیغ بکش عزیزمخیره شدم بهش ،نمیدونستم باید چیکار کنم .میترسیدم جیغ بکشم بدتر کنه.
اون یکی دستشو توی موهام فرو کرد که باعث شد گریه ام بگیره.
با لحن چندشی گفت
گریه نکن عزیزمحالم داشت بهم میخورد ،گوشت تنم داشت میریخت.

سرشو اورد نزدیک تر ،نفس هاش که به صورتم برخورد میکرد حالم رو بهم میزد.
در مقابلت کم میارم سهابا گریه گفتم
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 ازت متنفرم منم عاشق همین تنفرتم عزیزمدستشو روی لباس گذاشت و گفت
 بدم میاد از لباسبا اخم به لباسم نگاه کرد و گفت
کال از موانع بینمون بدم میادداد زدم
ولم کن؛ کثافت اشغال کممکککک کمکم کنیییدبلند بلند گریه میکردم؛ اون لحظه دیگه غرور مهم نبود.
با لبخند نگاهم میکرد .با دیدن گریه و تقالی من خشمگین شد.
سریع دستم رو محکم گرفت ،از جا بلندم کرد و بدون توجه به جیغ های من کشون کشون بسمت یه
در خراب و رنگ و رو رفته که اونجا بود کشیدتم.
داد زدم
ولم کن  ،چیکار دار ی میکنی منو کجا میبر ی؟همونجور که منو میکشید داد زد
خفه شوانقدر ترسیده بودم که نتونستم اطراف رو آنالیز کنم تا ببینم کجام!
به سمت در رفت و دستگیره در رو گرفت و در رو باز کرد.
هر چی تقال کردم از حصار دستش خارج شم و فرار کنم نشد.
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منو داخل اون اتاق نحس کشید.
با دیدن تخت دونفره فکم قفل شد.
بهم مهلت نداد و سریع منو روی تخت انداخت و خودشم روم خیمه زد.
با ترس شروع کردم به جیغ زدن ،چرا کسی نبود نجاتم بده؟
با خشم غرید
 تورم به سرنوشت آبجی کاریش دچار میکنم  ،اونجور مجبور میشی زنم بشی ،ببینم اون کاریشاحمق میخواد چه غلطی کنه؟
دستم رو روی دستاش گذاشتم و التماس کردم ،جیغ زدم؛ گریه کردم اما بی فایده بود.
حس میکردم از ترس فک ام قفل شده.
چشمامو بستم  ،قلبم داشت میلرزید،دیگه گریه نمیکردم ،جیغ نمیزدم و التماس نمیکردم چیز ی بین
پوچی و بی حالی بودم.
بدنم بشدت میلرزید و سرد بود .میخواستم دوباره التماس کنم ولی دهنم باز نمیشد ؛ درست مثل
همون شب که خوابشو دیدم! مثل همون شب بختک شده بود.
کاش اینم مثل اونشب خواب بود ،کاش کاریش سرم رو تو سینه اش فشار میداد و ارومم میکرد

انقدر تو بی حالی و خنثی بودن بودم که نفهمیدم کی سرم فرو رفت تو سینه اش.
لبخند تلخی تو دلم زدم  ،خدا چه قشنگ رویاهام رو برآورده میکرد ،چشمامو باز نکردم؛ دوست
نداشتم رویای آغوش کوروش رو با دیدن چهره نحس سبحانی خراب کنم.
عمیق بو کشیدم،عطرش آشنا بود ،عطر سرد و تلخ برای کی بود؟ یادم نمیومد! توهم هم به حس
های االنم اضافه شد؛ من توهم زده بودم؛ توهم وجود کوروش.
زیر گوشم نجوا شد
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هیییس تموم شد من اینجامصداش آشنا بود؛ همون صدایی که دوستش داشتم.
چشمامو باز کردم  ،با دیدن عضله های بزرگش مطمئن شدم خودشه ،اون کوروش بود کوروش من!
نمی تونستم باور کنم ،اون لحظه فقط عمیق بو کشیدم ،بوی عطرش رو با تموم وجود بو کشیدم.
اون اومده بود؛ رویای من ،وجود من؛ عشق من اومده بود  .اون بخاطر من اومده بود!
با ترس خودمو بیشتر تو سینه اش فشار دادم و با گریه گفتم
 کجا بودی؟ ببخشید دیر کردم ببخشیددوست نداشتم از بغلش بیام بیرون و ببینم چیشده؛ سبحانی کجاست و کوروش چطور خودشو
رسونده اینجا؟ حس آرامش عجیبی داشت درست مثل اون شب.
با هق هق گفتم
اون میخواست بمن...آروم باش االن دیگه من اینجام نمیزارم کسی بهت دست بزنهدستشو نوازش وار روی موهام میکشید ،با این همه کار بازم آروم نمیشدم.
 دیگه به هیچی فکر نکن باشه؟اون کثافت رو باهم به حسابش می رسیم؛ آدم هاشم همه زخمیشدن نگران نباش هیچ خطر ی دیگه ما رو تهدید نمیکنه
خواست منو از بغلش بکشه بیرون که سریع دستم رو دورش حلقه کردم و مانع شدم.
خیلی ترسیده بودم ،دلم اون لحظه فقط یه آغوش گرم میخواست.
نرو خواهش میکنم ،بمون پیشم باشه؟ اگه تنهام بزار ی باز منو میدزدنکسی نمیتونه کار ی کنه قول میدم دیگه تنهات نزارم357
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کوروش محکم بغلم کرده بود ،بغلم کرده بود تا بغل های سبحانی رو فاکتور کنه.
حسابی میلرزیدم ،برخورد دندونام بهم دست خودم نبود من خیلی ترسو بودم!
کوروش باالخره منو از آغوشش کشید بیرون و نگاهی عمیق به صورتم انداخت.
 قوی باش خب؟ هنوز خیلی راه مونده باید قوی باشیدستای لرزونمو بیشتر دورش حلقه کردمو با صدای لرزون گفتم
 تو کمکم کن قول میدم نزارم اتفاقی برات بیفتهلبخند گرمی به روم پاشید و گفت
دیگه گریه نکن باشه؟سرمو تکون دادم  ،دیگه ترسم ریخته بود  .وقتی اون پیشم بود دیگه هیچ اتفاقی نمیفتاد.
تازه متوجه موقعیت اطرافم شدم ،سبحانی روی زمین افتاده بود و گوشه پیشونیش خونی شده بود.
با ترس به کوروش گفتم
مرده؟ نه اونجور محکم نزدم ،در حدی زدم که تن لششو از روی تو...چشاشو محکم بست و بقیه حرفشو نزد؛ میدونستم گفتن این حرف براش سخته.
با لحن گرمی گفتم
آروم باش مهم اینه که اون اتفاقی که نباید میفتاد نیفتاد و تو نجاتم دادیبا چشمایی که ازش خون میبارید گفت
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 چرا میخواست اینکار رو بکنه؟ از توام حق السکوت میگرفت؟سرمو انداختم پایین و گفت
 نه میخواست یکار کنه که مجبور شم زنش بشمدستاش حسابی مشت شده بود و رگ گردنش به طرز وحشتناکی زده بود بیرون.
با باز شدن در هین بلندی کشیدم و چشممو دوختم به در.
با دیدن میالد و آرش نفس راحتی کشیدم.
هردوتاشون سریع بسمتم اومدن .میالد با نگرانی سر تا پام رو نگاه کرد و گفت
خوبی؟ چیزیت نشده؟ نه خوبم ؛ مرسی که اومدید اگه یکم دیر میکردید...کوروش نزاشت بقیه حرفمو بگم و خطاب به میالد و آرش گفت
 اون مردتیکه رو بیارید پایین پیش منبعدم بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه با عصبانیت از روی تخت بلند شد و از اتاق رفت بیرون.
آرش نگاهی به سبحانی که بیهوش روی زمین افتاده بود انداخت و گفت
 چطور زدتش؟ با اینکه زخمش عمیق نیست ولی از هوش رفتهجواب دادم
 منم نفهمیدم چیشد بخودم اومدم دیدم کوروش پیشمه حتی صدای فریاد سبحانی ام نشنیدممیالد با لبخند گفت
 خداروشکر پیدات کردیم ،نمیدونی چقدر از آدمای سبحانی رو زدیم تا آدرس اینجا رو بما بدنآرش سریع گفت
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خیلی خب این حرفا رو بزارید کنار میالد بیا از پاهای این بگیر ببریمش پایینمیالد تابع از حرف آرش از پاهای سبحانی گرفت ،آرش هم سرش رو گرفت و باهم از اتاق زدن بیرون.
از جام بلند شدم ؛ بدنم هنوز میلرزید برای همین به سختی تونستم از اتاق بیام بیرون.
بچه ها سبحانی رو که حاال تا حدودی بهوش اومده بود و ناله میکرد از خرابه کشیدن بیرون.
با دیدن بیابون اطراف که پرنده هم پر نمیزد فکم منقبض شد ،یعنی من تو بیابون بودم؟ اگه کوروش
منو پیدا نمیکرد چی؟
با دیدن کوروش که چند متر اونور تر کنار یه تویوتا مشکی وایستاده بود دلم لرزید؛ اگه کوروش
نمیومد چی میشد ؟ یعنی اون منو دوست داشت که بخاطرم اومد؟ یا فقط بخاطر اینکه بقول
خودش وظیفشو ادا کرده باشه اینکارو کرد؟
بچه ها سبحانی رو که داشت دست و پا میزد پیش کوروش که به ماشین تکیه داد بود بردن و اونو
روی زمین گذاشتن.
منم خودمو بهشون رسوندم و پشت میالد قایم شدم.
سبحانی با گیجی اطراف رو نگاه میکرد تا ببینه چخبره؛ با دیدن کوروش که با نیشخند بهش نگاه
میکرد حسابی جا خورد.
با دستش چشماشو مالید  ،فکر میکرد داره اشتباه می بینه ولی وقتی مطمئن شد با ترس خیره شد به
کوروش.
کوروش با پوزخند گفت
چیه؟ انتظار نداشتی؟سبحانی همونجور که خودشو روی زمین بسمت عقب میکشید با ناباور ی گفت
 نه امکان نداره ،حتما بازم توهم زدمکوروش با خنده گفت
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 نه اینبار توهم نزدی ،اینبار خودم جلوتم میخوای ثابت کنم؟سبحانی دیگه عقب عقب نرفت ،بلکه با تعجب و ترس خیره شده بود به کوروش.
 چی میخوای؟ چقدر بدم بیخیال شی ؟ ببین اگه ولم کنی اونقدر بهت پول میدم که هم خودت همهفت نسل بعدت تامین باشن
کوروش با خشم بطرفش حمله کرد و مشت محکمی به صورتش کوبید
زر زر نکن تا همینجا ندادم سرت رو ببرن کینه ای که من ازت دارم با این چیزا درست نمیشهسبحانی با دستش یه طرف صورتشو گرفته بود و ناله میکرد.
کوروش از الی دندوناش غرید
 تو دوتا دختر جوون رو بدبخت کردی  ،خواهر منو به خاک سیاه نشوندی .میدونستی ازت مدرکدارم؟ چند روزه جمشید مواد ها تو میاره میده بمن؛ صدای ضبط شده جمشید که داره اعتراف میکنه
تو مواد میساز ی تو مشتمه میدونستی حکمت چیه ؟ اعدااام
سبحانی با پوزخند گفت
 میدونستم کار توهه برای همین عشقت رو دزدیدمبا این حرف سبحانی قلبم از کار افتاد؛ کی گفته من عشق کوروشم؟
با ترس خیره شدم به دهن کوروش؛ توقع داشتم بگه اون عشق من نیست ولی در کمال ناباور ی لگد
محکمی به پهلوی سبحانی زد و داد زد
 تو خیلی غلط کردی چشمت دنبال چیزاییه که مال منهسبحانی با اینکه از درد به خودش میلولید با پررویی گفت
 اون مال تو نیست ،مطمئن باش بازم مال خودم میکنمشبا این حرفش کوروش جریحه دار شد و
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بعد از زدن مشت محکمی به اون طرف صورتش به سمت ماشینش

رفت.
با تعجب خیره شده بودم به کاراش  ،یعنی میخواست چیکار کنه؟
با دیدن میله ای که از پشت ماشین اورد بیرون با دهن باز خیره شدم بهش ،هرچند حس میکردم با
این چیزا دلم خنک نمیشه و سبحانی باید بیشتر از اینا زجر بکشه.
سبحانی با دیدن میله فریاد زد
کممممککک؛ امیییر ،شاهییین کمکککککوروش پوزخندی زد و گفت
هرچقدر دلت میخواد داد بزن کسی نیست نجاتت بده؛ شاهین و رضا هم بیهوش افتادن اون گوشهسبحانی شروع کرد به فریاد زدن و التماس کردن ولی کوروش توجهی به داد و فریاد های سبحانی
نکرد و با میله محکم به بدنش ضربه زد.
صدای فریاد های سبحانی و غرش کوروش توهم آمیخته شده بود.
کوروش با حرص میزد و فوش میداد ،هر چی بیشتر میزد خشمش کمتر که نمیشد هیچ بیشتر هم
میشد.
آرش با ترس رو به میالد گفت
میالد توروخدا برو اون میله رو بگیر ازش االن میکشتش دردسر میشه براشمیالد با ترس گفت
نه من نمیتونم اینا کار خودتهآرش زیر لب ترسویی بهش گفت و با تردید بسمت کوروش رفت.
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کوروش وقتی فهمید قصد آرش چیه داد زد
برو گمشو کنارآرش خودشو سد راه کوروش قرار داد و گفت
 رئیس بسه االن میمیره دردسر میشه؛ فعال تنبیه های بیشتر ی داریم اگه قرار باشه همش با میلهبزنید به اونجاها نمیرسه ها
متوجه حرف های آرش نمیشدم ،تنبیه های دیگه؟ منظورش چی بود؟
باالخره کوروش رضایت داد و با زدن ضربه آخر میله رو بدست آرش داد.
آرش سریع بما ملحق شد و میله بدست منتظر قدم بعدی کوروش شد.
نیم نگاهی به میله تو دست آرش انداختم ،چرا باید صبر میکردم تا کوروش تنبیه اش کنه؟ مگه من از
سبحانی کینه نداشتم؟ مگه اون بابای منو نکشته بود پس چرا من هیج حرکتی نمیکنم؟
بی اختیار از پشت میالد خیز برداشتم ؛میله رو از دست ارش قاپیدم و با خشم به طرف سبحانی رفتم.
توجهی به حرف های میالد و آرش و فریاد های کوروش نکردم و میله رو محکم توی صورت سبحانی
کوبوندم ،جور ی که صدای فریادش تا آسمون ها رفت.
با حرص با میله به جونش افتادم؛ تا حد توانم محکم میزدم تا صدای فریادش رو بابام اون باال
بشنوه؛ جنازه عمو بشنوه ؛ مامان بشنوه کیمیا بشنوه.
میالد و آرش و کوروش دیگه فریاد نمیزدن و خیره شدن بودن بمن؛ انگار اونا هم حق میدادن بهم و
حرکتی نمیکردن.
با گریه داد زدم
 کثافت ،حالم ازت بهم میخوره آدم هم انقدر کثیف؟ بابام رو کشتی عموم رو کشتی روحیه لطیفکیمیا و منو کشتی چرا زنده ای ها؟ چراااا
هرچقدر بیشتر میزدم دردم کم نمیشد که هیچ تازه جریحه دار تر هم میشدم.
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باالخره میالد اومد جلو و منو به زور از سبحانی جدا کرد.
هرچقدر تقال کردم تا از حصار دستای میالد بیام بیرون نمیشد.
کوروش خطاب بمن گفت
-بسه اشه دیگه ،بقیه اشو بسپار بمن

با بغض نگاهی به کوروش کردم و گفتم
مطمئن باشم که میتونی درد دلم رو خوب کنی؟ مطمئن باشم عقده هفت ساله خودم و خودت روخوب میکنی؟
با باز و بسته شدن چشماش با اطمینان میله رو انداختم زمین و به همراه میالد یه گوشه وایستادم و
خیره شدم به کوروش

کوروش دوباره با قدم های بلند بسمت ماشینش رفت؛ از توش سیم خاردار ی رو بیرون کشید .
با خشم به میالد اشاره کرد؛ میالد هم تابع کوروش بسمت سبحانی رفت.
سبحانی با دیدن میالد با صدای گرفته ناله کرد
چیکار میخواید بکنید؟میالد یقه سبحانی رو به چنگش گرفت و با خشم گفت
همراهم بیا کم زر بزنهمونجور که سبحانی رو به زور به طرف ماشین میکشید سبحانی گفت
 تو پارسایی؟میالد بدن نیمه جون سبحانی رو کنار پای کوروش انداخت و با پوزخند گفت
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نه ،من نسخه میالدشونمبعدم بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه بسمت ما اومد.
با ترس به میالد گفتم
 کوروش میخواد چیکار کنه؟میالد با پوزخند گفت
بشین و تماشا کن تا آتیش دلت خنک شهبا نگرانی خیره شدم به کوروش؛ اگه یوقت سبحانی وسط اینهمه شکنجه میمرد چی؟ کوروش من
میرفت زندان؟ اگه یهو پلیس میومد؟
کوروش با یه طرف سیم دست های سبحانی رو بست و یه طرفش هم به ماشین وصل کرد.
با چیز ی که تو ذهنم اومد ناخودآگاه جیغ کشیدم؛ با ترس گفتم
 کوروش نکن ،توروخدا نکن زنگ بزن پلیس بیاد ببرتش تا همینجا بسه بخدا میمیره دردسر میشهکوروش توجهی به حرفم نکرد و سریع سوار ماشین شد.
سبحانی با تمام توان فریاد زد و تقال کرد دستشو از داخل سیم بکشه بیرون ولی بخاطر خاردار بودنش
بدتر دستش زخم میشد.
با صدای وحشتناک الستیک با ترس خیره شدم به صحنه رو به روم.
به سبحانی که داشت روی زمین داغ توسط کوروش با سرعت کشیده میشد.
این وسط نمیدونستم به چی فکر کنم ،به کوروش که ممکن بود تو دردسر بیفته یا به زجر های
سبحانی که حسابی دلم رو خنک میکرد.
هر چی ماشین دور تر میشد صدای فریاد های سبحانی کمتر به گوش میرسید .
آرش با ذوق جیغ بلندی کشید و داد زد
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ایوولل کوروش دمت گرم همینهکوروش فرمون رو میچرخوند و باعث میشد سبحانی به اینور اونور و سنگ های بزرگ اونجا برخورد
بکنه.
بعد چند متر کوروش دور زد و به طرف ما اومد.
نفس راحتی کشیدم ،خداروشکر داشت تموم میشد .ناخودآگاه لبخند پیروزمندانه اومد رو لبم ،صدای
فریاد های سبحانی با نزدیک شدن ماشین به گوش میرسید چقدرم سگ جون بود!
با ترمز کردن ماشین میزون جلوی پای من سرمو آوردم باال.
به کوروش که از پشت شیشه ماشین لبخند پیروزمندانه میزد نگاه کردم ،ما انتقاممون رو گرفتیم ،ما
موفق شدیم!
میالد سریع بسمت سبحانی که صدای ناله های ضعیفش به گوش میرسید رفت و سیم رو از دستش
باز کرد.
کوروش از ماشین پیاده شد و میزون رو به روم وایستاد.
درحالیکه از خشم نفس نفس میزد گفت
بسه؟چشامو باز و بسته کردم و با لبخند گفتم
بسهمحو چشمای مشکیش شدم؛ باید چیکار میکردم ؟ باید اعتراف میکردم؟ اگه اون حسی که من داشتم
رو نداشت چی؟
کوروش خنده کوتاهی کرد و گفت
چیز ی میخوای بگی؟اب دهنم رو قورت دادم و گفتم
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 نهمشخص بود بد به برجکش خورده ،لبخند اش رو جمع کرد و گفت
 خیلی خب بهتره بریم مادرت خیلی نگرانت بودبا ناراحتی گفتم
 یعنی برای همیشه برم؟ دیگه همه چی تموم شدبا دستش به سبحانی که بدن نیمه جونش روی زمین افتاده بود اشاره کرد و گفت
میبینی که؛ انتقام امون رو که گرفتیم ،مدرک هم که داریم اینم االن مستقیم می فرستیم زندان دیگهچیز ی نمونده که مونده؟
با ناراحتی خیره شدم بهش ،یعنی دیگه نمیدیدمش؟ چرا نمیگفت دوستی ما اینجا ختم نمیشه؟
ناخوداگاه گفتم
 کوروش من..یه تای ابروش رو انداخت باال؛ حتما توقع نداشت کوروش صداش بزنم.
با ترس گفتم
 من.. من چی؟خیره شدم تو چشاش و گفتم
 من...سرم رو انداختم پایین؛ گفتنش سخت بود .یجورایی با نگاهش منصرف میشدم میدونستم اون
جوابش منفیه
برای همین گفتم
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هیچیکالفه گفت
 سها اگه چیز ی هست بگ....با صدای آژیر پلیس حرفش نصفه موند و خیره شد به ماشین های پلیس که داشتن از دور میومدن

با ترس نگام رو دوختم به پلیس ها؛ میدونستم میرسن ،میدونستم بدبخت میشیم.
اگه کوروش رو میگرفتن چی؟ اون خودش گفت یه خالفکاره اون خودش گفت یه شهر ازش میترسن
پس حتما پلیس ها میگرفتنش .وای خدا طاقت دور ی این یه مورد رو ندارم.
کوروش بر خالف من بی تفاوت نگاهشو از پلیس ها گرفت و بسمت سبحانی رفت.
خم شد و چونه سبحانی رو گرفت و غرید
 هیچوقت منو یادت نمیرهبا ترس بطرف کوروش دویدم و گفتم
ولش کن بیا فرار کنیم ،االن به جرم اینکه سبحانیو به این روز انداختیم میگیرنمونکوروش اهمیتی نداد و با پوزخند خیره شد به چشمای نیمه باز سبحانی
با التماس گفتم
ولش کن پلیسا دارن میان؛ بخدا بگیرنمون دردسر میشه بزار بقیه اشو پلیسا بکننبا خشم خطاب به سبحانی غرید
فهمیدی؟دیگه کم کم داشت گریه ام میگرفت ،پلیس ها از ماشین پیاده شده بودن و تو چند قدمی ما اسلحه
بدست داشتن میومدن.
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با گریه گفتم
توروخدا بس کن پاشو بریم ،ببین من میدونم تو آدم خالفکار ی هستی تا االن هرچی بودی پلیسنفهمیده ولی االن بگیرنت همه چی لو میره تو خودت گفتی آدم کشتی تورم بگیرن مثل سبحانی ...
دستم رو جلو دهنم گذاشتم تا گریه نکنم.
 توروخدا بیا بریم؛ من طاقت ندارم بر ی زندان ببین کوروش...با تعجب خیره شده بود بهم؛ توجهی به غرورم نکردم و گفتم
 باشه بهت میگم،من..من ...من دوستت دارم ،من لعنتی عاشق توام؛ عاشق تویه خالفکار و آدم کشبلند زدم زیر گریه ،با اومدن پلیسا با ناامیدی آخرین نگاهمو به چهره متعجب کوروش انداختم که
دیگه چونه سبحانی رو ول کرده بود و با چشمای گرد شده خیره شده بود بهم .کاش میشد دوباره
بغلم میکرد.
نیروی پلیس دیگه رسیده بود ،درست باالی سر کوروش بود من دیگه کوروش رو از دست دادم.
با اشک خیره شدم به کوروش؛ زمزمه کردم
 دوست دارمنیروی پلیس سریع ادای احترام کرد و گفت
 فرمانده نیرو هارو فرستادم دنبال آدمای سبحانی بگردن امر دیگه ای ندارید؟با تعجب اطراف رو نگاه کردم ،اون داشت با کی حرف میزد؟ جز منو کوروش و آرش و میالد که کسی
نیست!
کوروش پوزخندی زد و از جاش بلند شد.
بسمت پلیس برگشت و گفت
 تو ماشینم یه هارد که توش صدا ضبط شده هست و یه عالمه بسته مواد که روش مهر سبحانیه؛ روبردار و نشون سرهنگ بده امر دیگه ای هم نیست میتونی بر ی
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پوزخند صدا دار ی زدم؛ گیج شده بودم و نمیدونستم چه اتفاقی افتاده؛ این االن چی گفت؟
با تته پته گفتم
 تو ..تو پلیسی؟کوروش خندید و گفت
بهت گفته بودم از پلیس مجوز دارم باور نکردیبا ناباور ی خندیدم و گفتم
دار ی شوخی میکنی؛ تو کاریشی! کاریش خالفکارکوروش اهمیتی نداد و گفت
 -داشتی چی میگفتی راستی؟

با دهن باز خیره شده بودم بهش؛ یعنی این همه مدت داشتم با پلیس همکار ی میکردم؟
کوروش توجهی به دهن باز من نمیکرد و نگاهشو دوخته بود به پلیسا که داشتن سبجانیو میبردن.
کلی سوال ذهنم بود و توش پر عالمت سوال بود ،اصال به قیافش نمیخورد پلیس باشه!
همونجور ذهنم درگیر بود که با صدای آرش از فکر اومدم بیرون.
با دیدن قیافه هول شدش با ترس داد زدم
چیشده؟با ترس گفت
عموت ،عموت اینجاست370
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عموم؟ ای وای به کل یادم رفته بود اون اونجاست؛ سبحانی کثافت خودش گفت عموت جنازه اش
اینجاست.
همراه کوروش بسمت جایی که آرش نشون داد دویدیم ،جایی که پر بود از آت و آشغال

جنازه عمو که به طرز وحشتناکی کشته شده بود ما بین اونهمه اشغال بود.
جیغ بلندی کشیدم و با ترس رفتم سمت جنازه اش.
سبحانی حتی به عمو هم رحم نکرده بود ،کسی که چند سال براش کار کرده بود.
کنار جنازه عمو زانو زدم ،ناخودآگاه دستم رو روی صورت زخمی اش کشیدم.
تموم صحنه ها جلو چشمم اومد؛ البته نه صحنه های اذیت کردنش ؛ بلکه اون جاهایی که هرروز
میومد دم خونه و بهم پول میداد؛ اونجایی که تو ماشین گفت مهلت میدم فکر کنی و بهم جواب
بدی...حاللم میکنی؟
االن اگه زنده بود وقتش بود جوابشو بگیره؛ انقدر فکرم این چند روز درگیر بود که وقت نکردم به این
موضوع فکر کنم.
اشک از چشام سرازیر شد.
جواب الله و زنعمو رو چی میدادم؟
با گریه از ته دل گفتم
حاللت کردم عموبا نشستن دستی روی شونه ام سرمو برگردوندم عقب.
با دیدن کوروش که لبخند تلخی زده بود از جام بلند شدم.
آخرین نگاهمو به عمو دوختم که پلیسا اومدن و جنازشو روی برانکارد گذاشتن.
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کوروش با حالت ناراحتی گفت
تسلیت باشهسرمو به طرفین تکون دادم و گفتم
الله و لهراسب رو چیکار کنمنگران نباش پلیسا بهشون خبر میدنخیره شدم بهش و گفتم
 سبحانی کی اعدام میشه ؟به رو به رو خیره شد و گفت
 جرمش خیلی سنگینه؛ هم مواد هم قتل اونم دونفر؛ آدم ربائی هم بهش اضافه میشه  .نهایت تا آخرهفته طول میکشه
ناخودآگاه لبخند اومد رو لبم؛ خداروشکر همه چیز تموم شده بود .همه غصه ها و بدبختی هامون
تموم شده بود.
 -من باید برم اداره آگاهی برای نشون دادن مدرک ها توام برو خونه مادرت خیلی نگران بود

حالی که داشتم غیرقابل وصف بود ،هنوز باور نمیکردم کار سبحانی تموم شد ؛ باور نمیکردم جلو
چشمم سبحانی با سیم خاردار و میله و ماشین اذیت شد.
همونجور که راه میرفتیم پرسیدم
میشه یه سوال کنم؟بپرسمیالد و پارسا و آرش و کیمیا هم پلیسن؟372

پریزده های شهر
همشون بجز کیمیابا دهن باز گفتم
واقعا؟اوهومپس اگه تو پلیسی چرا نرفتی مثل بقیه پلیسا پشت میزت بشینی و نیروهاتو بفرستی تا سبحانی روبگیرن
لبخند تلخی زد و گفت
 خواستم همینکارو کنم ولی اونجا کسی حرفمو باور نکرد ،من برای اثبات کار سبحانی با کیمیا هیچمدرکی نداشتم ،همچنین برای مواد فروشی و کشتن پدر تو ،به سرهنگ گفتم ولی یادمه خیلی بهم
خندید و گفت از سر حسادت مالی این حرفا رو میزنم .اونروز خشمگین شدم و بهش گفتم مدرک
میارم اونم گفت خودت برو تنهایی مدرک جمع کن و بیار ما تا مدرک نیاریم نمیتونیم کمکت کنیم،
برای همین بچه ها که از قبل باهام دوست بودن بامن همکار شدن و بهم کمک کردن
سرمو تکون دادم و چیز ی نگفتم ،حاال دیگه همه چیز رو فهمیده بودم و هیچ سوالی تو ذهنم نبود.
خداروشکر همه چی درست شده بود ،فقط حیف این وسط عمو رو از دست دادیم تازه داشت دلم رو
بدست میاورد.
حس جالبی داشتم؛ چیز ی بین ناراحتی و خوشحالی!
نگاهی به کوروش انداختم که با جذبه کنارم راه میرفت؛ یعنی دیگه از امروز به بعد نمیدیدمش؟
حس دلتنگی به سمتم هجوم اورد نفهمیدم چیشد و یهو ناخودآگاه خودمو انداختم تو بغل کوروش.
کوروش اولش از حرکت یهویی من تعجب کرده بود ولی بعدش دستاش دورم حلقه شد و باعث شد
بی اختیار بگم
 -دیگه تنهام نزار هیچوقت
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نمیزارم کسی بهت آسیب بزنه کوروشبا این حرفم صدای تاالپ تولوپ قبلش واضح تر شد؛ انگار انتظار نداشت دوباره انقدر بی مقدمه
اسمشو صدا بزنم.
وقتی دیدم حرف نمیزنه از بغلش اومدم بیرون و خیره شدم تو چشاش.
 تو خیلی مهربون و خوش قلبییه تای ابروش رو انداخت باال و گفت
 تو عادت دار ی هر کی با معرفت بود رو بغل کنی؟از خجالت سرم رو انداختم پایین؛ خب راست میگه چته؟ چرا بغل میکنی پسر مردم رو؟ خواستم
یچیز ی بگم که با اومدن آرش و میالد حرفم رو خوردم.
میالد که حسابی بشاش بود گفت
 باور نمیکنم؛ اصال امکان ندارهآرش با ذوق گفت
یوهووووو ما موفق شدیممیالد سریع گفت
 سها تو چیزیت نشد؟ سبحانی باهات کار ی نکرد؟سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم
 نه خوشبختانه به موقع رسیدیدمیالد سینه اشو صاف کرد و گفت
 اگه من به سبحانی شک نمیکردم هیچکدوم نمیفهمیدید کار اونه374
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کوروش به شوخی اخم کرد و گفت
باریکال دیگه چی؟ فکر نکن ماموریت تموم شده ها یادت نرفته که من سرگرد قدرت شناسم رئیسشما دوتا
چشم غره ای به آرش و میالد رفتم و گفتم
 راست میگه برادران نیروی انتظامیآرش با خنده که توش تعجب هم موج میزد گفت
 ناموسا؟بعدم اخم ریز ی به کوروش کرد و گفت
قرارمون این نبودا؛ شما خودتون گفتید به سها نگیمبا مشت به بازوش کوبوندم و گفتم
حاال که گفته که چی؟آرش خندید و گفت
 خیلی خب حاال چرا جبهه میگیر ی؟کوروش با جدیت گفت
بهتره دیگه بریم ،میالد ماشین منو سوار شو سها رو برسون خونه پیش مادرش خیلی تو محضردلواپس اش بود بعدش بیا آگاهی منو آرش همراه بقیه میریم
میالد سرشو تکون داد و رو به من گفت
-بریم

خواستم همراهش برم که یهو یاد یچیز ی افتادم؛ قبل اینکه کوروش و آرش برن داد زدم
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راستی پارسا و کیمیا کجان؟آرش جواب داد
جفتشون رو سبحانی میشناخت نمیشد با خودمون بیاریمش محضر برای همین موندن پاتوقمیالد پشت بندش گفت
وقتی فهمیدیم دزدیده شدی رفتیم خونه کاریش و وسایل های الزم رو آوردیم دیگه نرفتیم پاتوق وبهشون خبر ندادیم که دزدیده شدی؛ اون بدبخت ها هم هنوز با میله و چاقو و شالق منتظرن ما با
سبحانی بریم اونجا
بعدم زد زیر خنده.
آرش سریع از اونجا دور شد و خودشو به کوروش رسوند که خیلی وقت بود پیش ماشین پلیس ها
وایستاده بود
سریع از میالد پرسیدم
راستی شما نقشه اتون چی بود؟ چرا صبر کردید مامانم بله رو بگه ؟ من گفتم قبل اون همه کار روراست و ریس میکنید
شروع کرد به راه رفتن منم پشت سرش راه افتادم.
 خب واقعیتش نقشه امون همین بود؛ سبحانی که از خونشون داشت میومد آرایشگاه دنبال مادرتما اونجا قرار بود خفتش کنیم ولی دیدیم با کلی بادیگارد و نگهبان اومد بیرون ؛ کلیم باهاشون حرف
زد خدا میدونه چقدر عالف شدیم
با این حرف پارسا تازه فهمیدم چرا سبحانی دیر اومد دنبالمون.
میالد ادامه داد
برای همون تصمیم گرفتیم همه چیو بزاریم برای بعد مراسم ،چون استانداردش اینه که عروس دومادبعد بله گفتن باهم تنها میشن و میرن دور دور و اینا ما هم گفتیم اون موقع کارش رو تموم میکنیم
که متاسفانه خراب شد برنامه
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سرمو تکون دادم و زیر لب آهانی گفتم،
با لبخند رضایت با میالد سوار ماشین کوروش شدم؛ تو راه همش فکرم درگیر کیمیا و پارسا بود!
امیدوارم بودم تو این موقعیتی که گیر اوردن کیمیا بتونه عشقش رو اعتراف کنه من مطمئن بودم
کیمیا نسبت به پارسا حس هایی داره

*****
پارسا
نیم نگاهی از دور به کیمیا انداختم که با استرس مدام شماره کاریش رو میگرفت.
دوباره صدای اون دختره پشت گوشی شنیده شد که میگفت دستگاه مشترک مورد نظر در شبکه
موجود نمی باشد .این باعث شد گوشی رو با حرص بکوبونه رو میز.
نگاهی به ساعت کرد و با حرص گفت
لعنتی لعنتی االن باید کارشون تموم میشد ولی کو؟ چرا نیومدن؟درحالیکه داشتم چاقو رو تیز میکردم گفتم
میان حاال نگران نباش همه چیز امادس؟ چاقو ها؛ میله های داغ ؛ شالق!اره امادس فقط منتظر سبحانی امسرشو تکون داد و دیگه چیز ی نگفت.
نگاهمو دوختم بهش ،چقدر وقتی نگران میشد قیافش بامزه میشد!
تک خنده ای کردمو گفتم
 چقدر قیافه ات بامزه میشه اینجور ی377
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تو فکرش خوندم که ذوق مرگ شده ولی اخم ریز ی کرد و گفت
برو بابا دلت خوشهبا خنده خیره شدم بهش ،چه حسی بود؟ اینکه مدام دلت بخواد به طرف نگاه کنی اسمش چیه؟
عشق؟! یعنی من عاشق این دختر بودم؟ یعنی این عشق اونقدر عمیق بود که نادیده بگیرم اون یه
دختر نیست؟ این روزا خودم حس هایی نسبت بهش پیدا کرده بودم؛ اوایل بخاطر خنگ باز ی هاش
سرش داد میزدم ناراحتی و ترسش برام مهم نبود؛ ولی این روزا مخصوصا از روز ی که بهش شک کردم
بمن حسی داره وقتی ناراحت میشد از دستم حال و روز خودم از اون بدتر میشد؛ حیف غرورم اون
روزا مانع ام میشد وگرنه خدا میدونست چقدر دلم میخواست بغلش کنم و ازش عذرخواهی کنم.
کیمیا با اضطراب گفت
 من دارم نگران میشم بهتره بریم دنبالشون نه الزم نیستشاکی گفت
 چرا الزم نیست؟ شاید اتفاقی براشون افتاده باشه! نه چه اتفاقی؟ چرا انقدر نگرانیاخم گنده ای کرد و گفت
برو بابا من باید خودم بلند شم برماز جاش بلند شد و بدون توجه بمن بسمت در حرکت کرد ،با قدم های بلند بسمتش حرکت کردم و
محکم از کتفش گرفتم.
داد زد
چیکار میکنی ؟ بزار برمکاریش گفت حق نداریم از جامون جم بخوریم378
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کاریش غلط کرده من نگرانمبا اخم گفتم
نگران چی؟نگران داداشممیترسی سبحانی گرفته باشتش؟با حرص گفت
بلهمیترسی موفق نشده باشن و سبحانی ازدستشون فرار کرده باشه؟
چهره اش نگران شد ،با نگرانی گفت
اره میترسی االن سبحانی خفتشون کرده باشه و االن با چاقو تیکه تیکه اشون میکنه؟رنگ از رخسارش پرید و گفت
اره میترسم بزار برم میترسی زنگ بزنن بگم کوروش داداشت مرده؟با ترس خیره شد به یه جا و گفت
ارهمیخوای یکار کنم خوب شی؟بدون اینکه نگام کنه گفت
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ارهبا من ازدواج میکنیارههنوز خیره به دیوار بود ،فکر کنم هنوز نفهمیده بود قضیه چی بود.
با تک خنده ای که کردم ؛ تازه دوهزاریش افتاد و با دهن باز خیره شد بهم.
 تو...تو چی گفتی؟ گفتم با من ازدواج میکنی توام سریع گفتی ارهبا ناباور ی بریده بریده گفت
 من...من خب ترشیده باز ی درنیار همه فهمیدن شوهر ندیده ایبا جیغی که کشید دستم رو توی گوشم گذاشتم و خودمم جیغ زدم

(یک هفته بعد)
آرش:
نگاهی به جمعیت جلوم که مشکی پوشیده بودن انداختم؛ امروز مراسم هفت عموی سها بود و ما
همه به احترام سها اونجا بودیم.
دیروز سبحانی اعدام شد؛ بچه هاشم بعد یه مراسم خاکسپار ی کوچیک برگشتن کشور خودشون.
یجورایی میشه گفت دیگه همه چی تموم شد.
سرهنگ بخاطر کار ی که کوروش کرده بود بهش درجه داد  ،به سها و ما هم بخاطر همکار ی لوح
تقدیر داد.
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همین چند روز پیش بود میخواستیم وسایالمونو از تو پاتوق جمع کنیم و درش رو برای همیشه
ببندیم که کیمیا گفت مثل اینکه امروز تولد سهاست و برای اینکه خوشحالش کنیم اول یه تولد بگیریم
و دور هم باشیم بعدش برای همیشه ازش خدافظی کنیم؛ چون همه ما بجز سها همکار بودیم و هم
رو میدیدیم .
خوشحال بودم بعد یه هفته باز تو پاتوق دور هم جمع میشدیم چون از هفته پیش هم دیگه رو تو
پاتوق ندیدیم و درست درمون باهم حرف نزدیم.
سلقمه ای به میالد که به سنگ قبر جمشید خیره شده بود زدم که باعث شد سه متر بپره هوا.
با طلبکار ی گفت
چته تو؟میگم اینجا دختر مختر خوشگل به چشمت نمیخوره؟ که چی؟اینهمه آدم خب یکی رو پیدا کن بگیریم ببریمش دیگه  ،کارمونم که با سبحانی خدابیامرز بعد هفتسال تموم شد درجه امون هم رفته باال حقوقمون رفته باال چرا زن نگیریم؟
برو بابا مگه میخوای از بقالی خیار بخر ی؟ نه بابا خیار کجا بود؟ باز به رحمت خیارمیالد اخم ریز ی کرد و گفت
ساکت باش مراسم ختم اومدیم خیر سرمون عروسی نیست که شوخی میکنیکوروش که تا اون لحظه با اخم نگاهمون میکرد گفت
بسه کم حرف بزنید همه دارن نگاهمون میکننبا تمسخر نگاهی به میالد و کوروش که فاز آدمای مثبت رو برداشته بودن و فاتحه میخوندن انداختم؛
حسابی حوصله ام سر رفته بود.
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از میون اونهمه جمعیت اومدم بیرون و بی هدف شروع کردم به راه رفتن.
هنوز چند قدم نرفته بودم که صدای گریه ای که مشخص بود صدای دختره منو به خودش جلب کرد.
اطراف رو دید زدم و با دیدن دختر ی که پشتش بمن بود روی یکی از سنگ قبر ها نشسته بود و گریه
میکرد ناخودآگاه بسمتش رفتم.
اول فکر کردم سهاست چون وسط مراسم غیبش زد برای همین دستم رو روی شونه اش گذاشتم.
دختره مثل برق سرشو برگردوند و با چشمای گرد شده خیره شد بهم.
با دیدن دختره که فهمیدم سها نیست مثل برق از جام پریدم.
زوم شدم روی چشماش؛ حس میکردم این دختر رو قبال یجا دیدم.
با صدای ضعیفی گفت
 کار ی داشتید؟نگاه ام رو خجالت وار ازش گرفتم و گفتم
 ببخشید با یکی دیگه اشتباه گرفتمتوندماغش رو باال کشید و گفت
 نه ممنون این چه حرفیهمیدونستم باید گورمو گم کنم برم ولی انگار حس فضولی عجیب خرم رو گرفته بود.
بی هوا رفتم رو به روش و اونطرف قبر نشستم.
نگاهی به سنگ قبر انداختم و گفتم
از اقوام هستن؟به سنگ قبر اشاره کرد و گفت
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کی این؟بله نه بابا این غریبه اس ،دیدم خلوته اومدم اینجا نشستمانگار ی یکم آروم تر شده بود ،برای همین از فرصت استفاده کردم و گفتم
 من شمارو جایی ندیدم ؟ چهره اتون خیلی اشناستبا تعجب نگام کرد و گفت
فکر نمیکنم؛ من که جایی ندیدم شمارواز دور نگاهی به قبر جمشید که دورش شلوغ بود کردم و گفتم
 منم عموی یکی از دوستام فوت کرده بود اومدم ،واقعا رسم روزگار خیلی تلخهنمیدونم چی گفتم که دختره یهو زد زیر گریه .با تعجب نگاهش کردم و گفتم
 ببخشید چیز ی گفتم که ناراحت شدید؟با گریه گفت
 منم بابام مرده؛ امروزم هفت اشهبا این حرفش تازه رادارم فعال شد؛ اون الله بود! دختر جمشید .اسمش رو سها یادمه چند بار با
حرص تو پاتوق گفته بود .االن فهمیدم اونو کجا دیدم.
یادمه اونروز تو ماشین گفتم چقدر زشته ولی االن حرفم رو پس میگیرم؛ این دختر واقعا زیباست
مخصوصا چشماش که لنگه چشمای سها بود؛ الحق که دختر عمو بودن
لبخند تلخی زدم و گفتم
 تسلیت میگم غم آخرتون باشهخواهش میکنم383
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نگاهی به اطراف کردم و وقتی مطمئن شدم کسی نیست با صدای آرومی پرسیدم
ببخشید شما مجردید؟الله با اخم ریز ی نگام کرد و گفت
بله چطور ؟قصد ازدواج ندارید؟اقا چی دار ی میگی خجالت بکش من پدرم مرده خب اشکال نداره صبر میکنم تا چهل بابات دربیادکیفش رو بلند کرد و محکم توی سرم کوبید ،جور ی که نزدیک بود بخورم زمین
از جاش بلند شد و با خشم گفت
خاک توسرتبعدم سریع رفت بسمت جمعیت.
همونجور که سرم رو میمالیدم از دور بهش نگاه میکردم  ،این دختر باید مال من بشه هرجور که شده

***
سها:
با ذوق پریدم بغل کیمیا و فشارش دادم.
چقدر دلم براش تنگ شده بود؛ تو مراسم های عمو همشونو دیده بودم ولی اصال نتونستم باهاشون
حرف بزنم.
آرش با پوزخند نگاهم کرد و گفت
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 خب خب جمع کن خودتو حالمون رو بهم زدیاز بغل کیمیا اومدم بیرون و به ارش نگاه کردم .دهنشو کج کردم و گفتم
 تو چطور ی گوشت تلخ ممنون به لطف صفات شما عالییییبا خنده رو به میالد گفتم
 تو چطور ی؟میالد سرشو کج کرد و گفت
عالیبا دیدن پارسا اخمی کردم و گفتم
 تو یکی حرف نزن که تو این یه هفته که نبودی خدا میدونه چقدر با خیال راحت فکر کردم و تازهقدر آزادی خودم رو دونستم
همه بچه ها زدن زیر خنده.
پارسا با خنده گفت
 پس مواظب باش چه فکرایی میکنینگاهمو میون بچه ها چرخوندم؛ پس کوروش کو؟ چرا نبود طبق معمول خوبه یه هفته منو ندیده
بی هوا رو به کیمیا گفتم
 کوروش کجاست؟خودمم از حرفی که زدم خجالت کشیدم ؛ آخه کوروش؟ مگه پسر باباته؟
کیمیا که مشکوک نگاهم میکرد گفت
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 بیرونهنمیاد؟میالد تک خنده ای کرد و گفت
میاد سکته نکنخواستم بتوپم بهش که کیمیا سریع گفت
بابا ول کنید این حرفا رو بیاید بشینیم رو میز مخصوص امون یه چایی دبش بخوریمهمه با نظر کیمیا موافقت کردن و روی صندلی هاشون نشستن.
همونجور که کیمیا چایی میریخت بقیه ام مسخره باز ی درمیاوردن و میخندیدن پرسیدم
 حاال چیشده منو دعوت کردید و تصمیم گرفتید دورهمی بگیریدهمشون معلوم بود با سوالی که کردم هول شدن؛ هیچکدوم نمی تونستن جوابی بدن و من من
میکردن.
یهو کیمیا به دادشون رسید و گفت
 خب امروز دیگه مالقات اخرمونه قراره وسایل هامون رو جمع کنیم دیگه اینجا رو هم ببندیم؛ ما کهباز هم رو میبینم ولی فکر کنم تورو نه
با ناراحتی خیره شدم بهش؛ یعنی من دیگه اینارو نمیدیدم؟ از همه مهم تر کوروش ام رو نمیبینم؟ من
به کوروش اعتراف کردم ولی اون هیچی نگفت ک هیچ حرکتی هم نکرد .شاید هم اصال متوجه نشد
گفتم دوستت دارم.
سرمو با ناراحتی انداختم پایین و توجهی به حرف هاشون نکردم؛ دلم گرفته بود  .من عاشق بودم و
امروز عشقم رو از دست میدادم بقول کیمیا این آخرین مالقاتم با همشون بود.
با سلقمه ای که خوردم از فکر اومدم بیرون و سرم رو آوردم باال.
میالد که کنارم نشسته بود و بهم سلقمه زده بود گفت
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کجایی تو چرا جواب نمیدی؟آرش با خنده رو به پارسا گفت
پارسا این به چی فکر میکرد؟پارسا همونجور که مشکوک نگاهم میکرد گفت
نمیدونم حواسم بهش نبوداز نگاهش میخوندم که فهمیده؛ همون کاش بفهمه و بره به کوروش بگه با دل من چه کرده.
رو به میالد گفتم
چی میگفتی حواسم نبود نشنیدمپرسیدم به مامانت همه چیو گفتی؟ دیگه باالخره همه چیز تموم شد دیگهلیوان چایی جلوم رو برداشتم و گفتم
اره همین دیروز گفتم ،البته نگفتم سبحانی قاتل بابامه چون میترسیدم حالش بد شه؛ فقط گفتماینهمه مدت پیش شما بودم و سبحانی من رو دزدید و ما باهم چه کارا کردیم و خالصه همه چیز جز
قاتل بابا
کیمیا گفت
کار خوبی کردی باالخره اون مادرته و باید حقیقت رو بدونهپارسا سریع گفت
 بهرحال خیلی خوشحالم که به خونه ات رسیدی و االن زندگی نرمالی دار یلبخندی بهشون زدم و از چاییم خوردم.
هنوز نصف چایی ام رو نخورده بودم که کیمیا زیر گوشم گفت
بیا بریم بیرون کارت دارم387
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با تعجب نگاهمو دوختم بهش ،چیکار داشت؟ نکنه راجب کوروش بود.
نیم نگاهی به بچه ها که حواسشون نبود انداختم و از روی صندلی بلند شدم.
پله ها رو رفتم پایین و منتظر موندم تا کیمیا بیاد.
بعد چند مین کیمیا اومد پایین؛ به محض اومدنش با ترس گفتم
 چیز ی شده؟ اتفاقی برای کوروش افتاده؟کیمیا دستاشو به نشونه تسلیم برد باال و گفت
 نه بخدا من چیکار به کوروش دارم چرا هرچی میشه اسم اونو میار یخیالم یکم راحت شد؛ فکر کردم اتفاقی افتاده.
کالفه دست به سینه شدم و گفتم
 خب بفرما؛ چیشده که منو کشوندی اینجاکیمیا سرشو انداخت پایین و با خجالت گفت
واقعیتش دیروز که شما نبودید..کالفه گفتم
اه زود بگو االن بچه ها شک میکنن میان پایین خب راستش تو اولین نفر ی هستی که بهش میگم خب بگوسرش رو اورد باال و گفت
دیروز که شما نبودید پارسا ازم خواستگار ی کردبا دهن باز نگاهش کردم؛ یکدفعه با ذوق داد زدم
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جدی میگی؟اوهومبا خنده زدم رو شونه اش و گفتم
 -فکر نکن نمیدونم عاشقش بودیا

با ترس سرشو به طرفین تکون داد و گفت
 نه.. خب خب سر منو کاله نزار من خنگ نیستم میفهمم جوابت هم که صددرصد مثبته دیگه خانومعاشق خداروشکر که به عشقت رسیدی
لبخندی زد و گفت
ممنونم راستش خودمم شوکه شدم خیلی خب؛ تو که جوابت مثبته پس برای چی منو خبر کردی؟با نگرانی گفت
واقعیتش کسی جز تو به ذهنم نرسید چون تو فقط میتونی کمکم کنیبا تعجب گفتم
چه کمکی؟ازت میخوام با کوروش حرف بزنی ؛ هم بهش این خبر رو بدی هم یجور راضیش کنی جواب مثبتبده
دستم رو روی سینه ام گذاشتم و داد زدم
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اره تو حاال چرا من؟ چون تو بیشتر از بقیه با کوروش جور یحس خوبی با این حرفش زیر پوستم خزید؛ راست میگفت اون با من خیلی جور بود.
کیمیا با چهره ملتمسانه گفت
حرف میزنی؟سرمو تکون دادم و با لبخند گفتم
حرف میزنم چرا حرف نزنم؟ در ضمن نگران نباش اون باید از خداشم باشه دومادی چون پارساگیرش بیاد
یهو یاد یچیز ی افتادم و سریع گفتم
به مامان بابات گفتی؟اره گفتم اونا گفتن کوروش بیشتر میشناستش هر چی اون بگه ماهم جوابمون همونهقیافه اش نگران شد و گفت
 سها توروخدا یکار ی کن بخدا من چند ساله پارسا رو دوست دارم؛ بخاطر یه سر ی شرایطی که داشتمنمی تونستم اعتراف کنم اصال به ذهنم هم خطور نمیکرد اون بیاد طرفم االن که اومده لگد بزنم به
بختم؟
میدونم درکت میکنم مطمئن باش درستش میکنملبخند رضایت بخشی زد و گفت
واقعا ممنونمبریم باال بچه ها منتظرن390

پریزده های شهر
-باشه بریم

همراه کیمیا رفتیم باال و بماند بچه ها چقدر غر زدن که ما کجا بودیم.
تموم فکرم درگیر حرفای کیمیا بود ؛ یعنی کوروش قبول میکرد؟ خوشبحالش به عشقش رسید.
کوروش هم غلط میکنه چیز ی بگه .
داشتیم با بچه ها خاطراتمون رو مرور میکردیم که یهو در باز شد.
با تعجب سرم رو چرخوندم ببینم کیه که با دیدن کوروش ناخودآگاه لبخند اومد رو لبم.
کوروش با خنده درحالیکه یه جعبه دستش اومد جلو و جعبه رو روی میز گذاشت.
از جام بلند شدم و گفتم
سالمکوروش با گرمی گفت
سالمبه جعبه اشاره کردم و گفتم
چی هست؟میتونی بازش کنیبا تردید نگاهی به کوروش و بقیه بچه ها که با ذوق نگاهم میکردن انداختم.
در جعبه رو باز کردم و با دیدن کیک شکالتی که روش نوشته بود تولدت مبارک ناخودآگاه دستم رو
گذاشتم رو دهنم و جیغ بلندی کشیدم.
همه یکصدا دست زدن و تولدت مبارک گفتن.
وای خدا امروز تولدم بود ؟ چطور خودم یادم نمونده بود؟
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با اشکی که نمیدونستم از کجا اومده بهشون زل زدم و گفتم
واقعا ممنونم نمیدونم چی بگمآرش با خنده گفت
نمیخواد چیز ی بگی حوصله چرت و پرت هاتو نداریم بشین کیک بخوریم که خیلی گشنمونههمه با حرف آرش خندیدن.
کیمیا با خنده گفت
 بشین دیگهروی صندلی نشستم و خیره شدم به کیک ،یعنی کوروش رفته بود کیک بخره؟ یعنی این کیک سلیقه
کوروشه؟
کوروش روی صندلی کنارم نشست و آروم گفت
تولدت مبارک خانوم جوا ...نه نه ببخشید دیگه از جوون بودن گذشتی بهتره بگم تولدت مبارک خانومگنده
لبامو ورچیدم و گفتم
 نه دوستش ندارم ،نمیشه همون خانم جوان صدام کنی؟با خنده گفت
 حاال که به پام افتادی باشه راجبش فکر میکنممیالد از روی صندلی بلند شد و گفت
 همه گوشا بمن باشههمه با خنده خیره شدیم به میالد.
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واقعیتش ما هممون جمع شدیم و برای سها یه کادو گرفتیم گفتیم تیکه تیکه باشه بدرد نمیخورهالبته..
نگاهشو به کوروش دوخت و گفت
بعضیا قبول نکردن و خودشون تنها کادو خریدنبا ناباور ی خیره شدم به کوروش؛ اون برام جداگونه کادو خریده بود؟ چقدر خوب
میالد با لبخند رو به من گفت
کادویی که ما برات خریدیم درست همین نزدیکی هاست کافیه سرت رو بیار ی پایین و زیر میز رونگاه کنی
با تعجب تابع حرف میالد زیر میز رو نگاه کردم؛ با دیدن یه خرس خیلی گنده قهوه ای از ذوق جیغ
کشیدم و از زیر میز کشیدمش بیرون.
خرس رو که اندازه خودم بود رو پام گذاشتم و فشارش دادم؛ خیلی خوشگل و کیوت بود.
آرش گفت
دیدیم اونروز بعضیا خرس دادن خیلی ذوق مرگ شدی فهمیدیم خرس دوست دار ی برای همینخرس خریدیم
پوزخندی تو دلم به آرش زدم؛ من که بخاطر خرس ذوق مرگ نشدم من بخاطر...
با حرف کیمیا رشته افکارم پاره شد  .کیمیا با ذوق رو به کوروش گفت
توام کادوت رو بده دیگه منتظر چی هستی؟کوروش با تردید نگاهشو بین بقیه و من که با ذوق نگاهش میکردم چرخوند و گفت
 خب بزارید بمونه برای بعد خوردن کیکدیگه کسی حرفی نزد و مشغول حرف زدن با بغل دستی خودش شد.
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محکم به بازوش مشت زدم و گفتم
میمردی االن میدادی خسیس؟اینجا جاش نبود به موقع میدم بهتچشم غره ای بهش رفتم و نگاهم رو ازش گرفتم؛ چقدر ذوق داشتم ببینم چی خریده.
نگاهم که به کیمیا افتاد تازه یادم اومد باید با کوروش راجبش حرف میزدم.
سریع بسمت کوروش برگشتم و گفتم
میشه یه خواهش بکنمبا تعجب گفت
بفرمامیشه خودت منو برسونی خونمونباشه ولی چیز ی شده؟میخوام باهات صحبت کنمدرمورده؟میگم حاال عجله نکندیگه منتظر نشدم حرف بزنه و برگشتم به سمت بچه ها و مشغول حرف زدن باهاشون شدم

تقریبا چند ساعتی میشد با بچه ها میگفتیم و میخندیدیم  .واقعا بهترین شب تولدم بود .هر چقدرم
به کوروش گفتن کادوتو بده نداد اخرشم گفت اصال دروغ گفتم من هیچی نخریدم.
باالخره بچه ها عزم رفتن کردن؛ با بغض به تک تک بچه ها نگاه کردم؛ یعنی دیگه نمی دیدمشون؟

394

پریزده های شهر
کیمیا سریع گفت
 حتما باهم قرار میزاریم هر از گاهی همو میبینیم تو بیرون ناراحت نباشپارسا هم پشت بندش گفت
اره ناراحت نباش همین هفته بعد شاید همو دیدیمچشمکی به دور از چشم کوروش هواله کیمیا کرد که باعث شد کیمیا از خجالت سرشو بندازه پایین.
بغضم رو فروکش کردم و گفتم
حتما بازم همو ببینیم اونم خیلی زود باشه؟همشون قبول کردن ولی بماند که چقدر حالم بد بود و چقدر بدم میومد از کلمه خدافظی
همونجور که کیمیا رو سفت بغل کرده بودم کوروش با کالفگی گفت
بیا بریم دیگه دیر شدکیمیا منو از بغلش کشید بیرون و با تعجب گفت
مگه باهم میرید؟بهش چشم و ابرو اومدم که خفه شه .اونم موضوع رو گرفت ؛ با لبخند مصنوعی گفت
اهان خب باشه برید ماهم وسایالمونو از اینجا برداریم دیگه برای همیشه در اینجا رو میبندیم ومیریم
کوروش خطاب بمن گفت
نمیای؟سریع گفتم
-باشه باشه اومدم
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بسمت بچه ها برگشتم و گفتم
خدافظ رفقای خوب منهمشون با ناراحتی باهام خدافظی کردن.
باالخره دل کندم و خرس گنده ام رو برداشتم و از پاتوق خاطره هامون اومدم بیرون.
همون پاتوق خوشگل که شاهد دردها و شادی هامون بود .درسته خوب تموم شد ولی کاش
هیچوقت دیدارمون قطع نشه مخصوصا با...
کوروش از توی ماشین خطاب بمن که وایستاده بودم و ساختمون رو نگاه میکردم گفت
 نمیای؟بسمتش برگشتم و گفتم
اومدمآخرین نگاهمو به ساختمون دوختم و به اشکم اجازه پایین اومدن ندادم.فعال وقت گریه نبود.
در عقب ماشین خوشگلش رو باز کردم و خرس رو انداختم توش .خودمم رفتم جلو نشستم و بدون
حرفی خیره شدم به جلوم.
کوروش هم ماشین رو راه انداخت و از پاتوق برای همیشه دور شد .پاتوقی که بقول پارسا هنوز
مشخص نشد صاحبش کیه.
کوروش سکوت بینمون رو شکست و گفت
خیلی خب میشنومچی رو؟مگه نگفتی میخوای باهام حرف بزنی؟اهان اره396
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بسمتش چرخیدم و گفتم
فقط قول بده منطقی فکر کنیبدون اینکه نگاهشو از جاده ی رو به روش بگیره گفت
 خبواقعیتش برای خواهرت خواستگار ی اومدهکوروش با تعجب سرشو چرخوند سمتم و گفت
واقعا؟با لبخند گفتم
اوهوم تو از کجا میدونی؟ -چون خودش گفت

اخم ریز ی کرد و گفت
 پس چرا بمن نگفت؟ چون خجالت میکشید از طرفیم...از طرفی چی؟یکم دست دست کردمو گفتم
 خب میترسید تو جوابت منفی باشه اخه خودش راضیه ،برای همین خواست باهات حرف بزنم وراضیت کنم
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خنده کوتاهی کرد و گفت
وقتی خودش راضیه من چیز ی نمیتونم بگم کیمیا خودش ماشاهلل عاقلهیکم سرمو بردم جلو و گفتم
نمیخوای بدونی کیه؟نگاهم کرد و گفت
 چرا اتفاقا میخواستم همینو بپرسمخنده ریز ی کردم و گفتم
پارسابا ترمز ناگهانی که کوروش وسط جاده کرد نزدیک بود بخورم تو شیشه.
با ترس گفتم
چیکار میکنی؟کوروش بی توجه به صدای بوق ها که پشت سرهم بهش میزدن با خشم گفت
چی گفتی؟سعی کردم ارومش کنم برای همین با ترس گفتم
میشه راه بیفتی؟کالفه دستی به ریشاش کشید و بدون حرفی ماشین رو راه انداخت.
اصال فکر نمیکردم همچین واکنشی نشون بده؛ چرا انقدر عصبی شد؟
ترجیح دادم تا آخرش که رسیدیم جلو در باهاش حرف نزنم ،مشخص بود خیلی عصبیه میترسیدم باز
ترمز کنه.
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دیگه سکوت کردم و بعد چند مین کوروش جلوی خونه ترمز کرد.
بسمتش برگشتم و با صدای آرومی گفتم
 ممنونهمونجور که اخم ریز ی کرده بود گفت
خواهش میکنملبامو رو هم فشار دادم تا مقدمه چینی کنم.خدایا چی میگفتم االن؟
کوروش نیم نگاهی بهم انداخت و گفت
 چیز ی میخوای بگی؟ خب راستش ...میخواستم بگم یکم راجبش فکر کنبی تفاوت گفت
راجب چی؟راجب پارساکالفه دستشو به لبش کشید و گفت
نیاز ی به فکر کردن نیست خب گناه دارن  ،شاید خوب نباشه بگم ولی کیمیا پارسا رو دوست داشتمیدونمبا تعجب گفتم
میدونی؟خیره شد بهم و گفت
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اره پس مشکلت چیه؟شونه اشو انداخت باال و گفت
 من مشکلی ندارمنگاهی به سر تا پاش کردم و گفتم
 پس چرا عصبی شدی؟عصبی نشدم فقط شوکه شدم چون توقع نداشتم پارسا کیمیا رو قبول کنهنیشم ناخودآگاه باز شد  .با ذوق گفتم
 یعنی جوابت مثبته؟از اولم گفتم من به تصمیم کیمیا احترام میزارم فقط...فقط چی؟دندوناشو روهم فشار داد و گفت
از این به بعد گاومون زاییده دیگه نمیتونیم با وجود پارسا تو آرامش خودمون فکر کنیمهر جفتمون باهم خندیدیم ،با خنده گفتم
 خب پس به کیمیا بگو خودت جوابت رویهو خندم رو جمع کردم و با ناراحتی گفتم
 بهرحال اونکه دیگه منو نمیبینه که بخوام بهش جوابت رو بگمکوروش لبخندی زد و گفت
 میبینیم هم رو اونم به همین زودی بهت قول میدم400
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لبخند گرمی اومد رو لبم؛ کاش درست گفته باشه وگرنه من تو تنهایی دق میکنم.
از طرفی ناراحت بودم که چرا با وجود اینکه اعتراف کردم ولی عکس العملی نشون نمیده؟ حداقل
نمیگه من دوستت ندارم و خیالم رو راحت کنه.
کوروش با لبخند گفت
شبت بخیرشب توام بخیراز ماشین پیاده شدم و خرس ام رو هم برداشتم  .تا وقتی که ماشین از جلو چشمم محو بشه خیره
شدم بهش

**
با دقت فراوون داشتم ناخن ام رو سوهان میکشیدم.
از وقتی که سبحانی از زندگی ما تموم شده بود هم من هم مامان خیلی روحیه امون عوض شده بود.
جور ی که من هرروز به خودم میرسیدم از الک و ناخن بگیر تا خرید انواع اقسام لباس.
از وقتی سبحانی رفته زندان منت رئیس شرکتمون رو میکشیدم که برگردم شرکت ولی قبول نکرد و
دوتا فوش هم بارم کرد برای همین دنبال کار بود؛ فعال هم از پولی که عمو خدابیامرز داده بود خرج
میکردم تا یه کار درست درمون پیدا کنم.
از شب تولد دو روز گذشته بود و من کوروش رو ندیده بودم؛ حتی خبر نداشتم قضیه بین پارسا و
کیمیا به کجا ختم شد فقط امیدوارم جواب مثبت داده باشه و کیمیا به عشقش برسه.
تو این دو روز حسابی دل تنگ کوروش و بچه ها بودم؛ بدبختی اینجاست هیچ تماسی باهم
نداشتیم.
بیخیال فکر کردن شدم و خیره شدم به شاهکار خودم ،ناخن هام خوشگل شده بودا.
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با صدای مامان چشم از ناخن هام گرفتم و گفتم
جانم مامان؟دخترم بیا زنعمو اومدهاز حرف مامان تعجب کردم! زنعمو یه کاره چرا اومده بود اینجا؟
سریع لباسامو عوض کردم و بعد از سر کردن روسر ی ایم از اتاق زدم بیرون.
بعد از مرگ عمو تو مراسم هاش رابطمون خیلی باهم خوب شده بود و منو مامان تمام تالشمون رو
برای مراسم های عمو کردیم.
با دیدن زنعمو و الله که کنارش نشسته بود لبخندی زدم و گفتم
سالم زنعمو خوش اومدیدرو به الله گفتم
سالمالله لبخندی زد و گفت
سالمکنارشون نشستم و با لبخند گفتم
خب چخبر؟مامان از جاش بلند شد و گفت
 من برم چایی بیارمزنعمو گفت
-بیا بشین نرگس حاال بعدا میر ی بزار یچیز ی بگم اول
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مامان با تعجب سر جاش نشست و خیره شد به زنعمو.
زنعمو لبخندی زد و گفت
راستش برای الله خواستگار اومدهنگاهی به الله که سرشو انداخته بود پایین و خجالت میکشید انداختم؛ چقدر رفتارش تغییر کرده بود
الله و خجالت؟
با لبخند خطاب به الله گفتم
اره الله؟الله لبخندی زد و گفت
اوهوممامان با خوشحالی گفت
 چقدر هم عالی مبارک باشه حاال چه کمکی از دست ما برمیاد؟زنعمو بمن نگاه کرد و گفت
واقعیتش اومدیم از سها مشورت بگیریمبا تعجب گفتم
من؟؟اره توخنده کوتاهی کردم و گفتم
 باشه ولی اخه چرا من؟ بخدا من تجربه ام از الله کم...الله پرید وسط حرفم و گفت
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 -اومدیم باهات مشورت کنیم چون تو فقط اونو میشناسی

با تعجب گفتم
 من میشناسم؟ کی هست حاال؟زنعمو جای الله جواب داد
 خب واقعیتش امروز اومد به لهراسب گفت؛ لهراسبم بما گفت؛ اون گفت این پسره رو تو مراسمنرگس دیده و حدس میزنه از دوستای تو باشه
الله پشت بند زنعمو گفت
لهراسب میگفت برخوردش که خیلی خوب بود و با ادب حرف زد ،اگرچه من ندیدمش ولی لهراسبتعریفش رو میکرد ولی گفت بهتره از توام یه صالح مشورت بگیریم چون تو شاید بیشتر از ما
بشناسیش
با گفتن این حرفا فکرم رفت سمت کوروش؛ اون تو مراسم بود نکنه اون ....بخودم تشر زدم؛ اون که
لباس پیشخدمت تنش بود تازه اصال اون طرف ها نیومد و کسی ندیدتش پس کی بوده؟
سریع داد زدم
اهان فهمیدم کیو میگید ،میالد و آرش کسی جز اونا نمیتونه باشهزنعمو گفت
خب اینایی که میگی کین؟ خب راستش زنعمو من نمیدونم دقیق آرش اومده خواستگار ی یا میالد فقط میتونم بگم میالد چاقهآرش الغره ،پسر عمو هم هستن و اخالقاشون کپی همه جفتشون هم با تربیت و فوق العاااااده
بامعرفت ان
زنعمو گفت
404

پریزده های شهر
واقعا؟ خداکنهحرفشو تایید کردم و گفتم
اره ؛ البته اگه میالد و آرش باشن؛ اگرچه فکر نمیکنم چون اگه اونا بودن حتما بمن میگفتنالله گفت
 ولی لهراسب میگفت تو مراسم بود و از طرف خانواده عروس هم بودن؛ اونجا هم که جز ما وخانواده تینا کسی نبود جز اون دو نفر
زنعمو گفت
 سها جان اونارو از کجا میشناسی؟خنده ریز ی کردمو گفتم
قضیه اش مفصله ایشاهلل اگه قسمت الله جون بشه خودش همه چیو میگه فقط میتونم بگم منزندگی اروم االنم رو مدیون اونام
الله با نگرانی گفت
 من یکم میترسمبا اطمینان گفتم
اصال نترس ،در ضمن یچیز خیلی خوبچشمک زدم و گفتم
جفتشون هم پلیسنزنعمو با ذوق گفت
واقعاااا؟سرمو به نشونه مثبت تکون دادم
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زنعمو مطمئن باش بهتر از اون گیرتون نمیاد من یکی که حسابی تضمینشون میکنمزنعمو با ذوق گفت
خدا کنه همون میالد و آرش که میگی باشن؛ بخدا من آرزومه دخترم خوشبخت شهمامان لبخند زد و گفت
ایشااهلل هر چی قسمتهزنعمو با ذوق گفت
-ایشاهلل قسمت سها جون

لبخندی زدم و گفتم
 ممنونزنعمو با ذوق گفت
 راستی لهراسب هم قراره براش زن بگیریمبا ذوق گفتم
واقعا ؟ زنعمو دو دقیقه نفس بگیر جفت جفت میخوای ردشون کنی؟ خب چیکار کنم پسرم عاشق شدهمامان با ذوق گفت
 خب حاال کی هست این دختره؟الله جواب داد
 دختر فاطمه خانوم که همسایه ماست یبار اومده بود خونمون یادته؟406
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سریع گفتم
ارره یلدا رو میگی؟الله گفت
اوهوموای خیلی خوشحال شدم اون خیلی دختر پاک و صد البته خوشگلیهزنعمو خندید و گفت
 تو دعا کن کار لهراسب و الله جور شه یه شیرینی توپ دار یمامان گفت
خواستگار ی رفتین؟ نه نرگس این چه حرفیه اخه! جمشید هنوز چهل نگذشته؛ صبر کردیم چهل اش دربیاد اگه برای اللههم جور شه میگیم برای عقد تا چهل اش باید صبر کنن عروسی هم بمونه برای بعد سالگردش
ایشاهلل
لبخندی با مامان زدیم و گفتیم
ایشاهللزنعمو رو به مامان گفت
 خب نرگس االن چایی میچسبهمامان خندید و گفت
 االن میرمبا رفتن مامان با اجازه ای گفتم و سریع رفتم تو اتاقم .باید زنگ میزدم به میالد و آرش ببینم شادوماد
کدومشونه؟ خدا لعنتشون کنه بمن هیچی نگفتن!
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سریع شماره میالد رو گرفتم که با دوتا بوق جواب داد
الوالو و زهرمارعه سها تویی؟زهرمار بیشور خفه شو فقطوا چته چرا فوش میدی؟ خیلی موذی تشریف دار ی ها ؛ تا کارمون تموم شد رفاقت رو بوسیدی گذاشتی کنار؟ چی میگی تو؟ کی میگه من رفاقتمون رو گذاشتم کنار؟ من میگم خب چیشده؟بیشور چرا بمن نگفتی دار ی زن میگیر یبا تعجب داد زد
من؟؟؟ نه عمم سها بخدا فکر کنم اشتباهی شدهداد زدم
دروغ نگو؛ دختره خودش االن خونه ماست همه چیو بمن گفت باور کن من یه ماه دیگه میخوام برم ماموریت اصال شرایط ندارم زن بگیرم بخدا دار ی اشتباه میکنیپس شادوماد میالد نیست آرش خانه.
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 خیلی خب باور کردم چیشده حاال بمنم بگو معلوم نیست شایدم اشتباه بکنم حاال تو بگوفکر کنم آرش اومده خواستگار ی دختر عموی منداد زد
دروغ؟؟بخدا اخه االن چه وقت خواستگار ی از اوناست اونا تازه یه هفته اس داغ دیدن حتما خواسته جواب مثبت رو بگیره با خیال راحت سرشو بزاره رو بالش؛ اینا هم گفتن اگه قبول کننباید تا چهل اش صبر کنه برای عقد
اهان ؛ من یه پوستی از آرش بکنم واال بمن چیز ی نگفت همونو بگو بمنم چیز ی نگفت خیلی خب من االن میرم پیشش پوستشو بکنم باشه کار ی ندار ی؟نه خدا....چرا چرا دارمچیشده؟پارسا و کیمیا قراره باهم ازدواج کننبا ذوق گفتم
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واقعا؟اره آخر هفته عروسیشونهپوزخندی زدم و گفتم
برو بابا شوخی نکنبخدا باور نمیکنی؟ چرا انقدر زود عروسی میکنن؟ چون پارسا میخواد دو هفته دیگه بره دبی اونم میخوان بفرستن ماموریت خودش شرط گذاشتهباید کیمیا رو هم ببرم
 خب یه عقد ساده میکردن نه دیگه کوروش خان راضی نمیشد اونطور ،گفت خوش ندارم دوتا عقد کرده باهم تنها باشن بایدعروسی کنن
اوه چه مسخره بهرحال گفتم بدونی کیمیا گفت خودش میاد بهت کارت میده باشه خب کار ی ندار ی طول کشید مکالمه امون نه خدافظ مواظب خودت باش -باشه خدافظ

تلفن رو قطع کردم و سریع شماره آرش رو با حرص گرفتم ،جالب بود من شماره همشون رو داشتم
جز کوروش!
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بعد چند تا بوق جواب داد
بله؟بله و زهرمار بله و حناق بله و درد حالحلچته تو سها؟چته و زهرمار الهی وسط جشن عقد خشتکت پاره شه من بخندم چیشده توضیح بدهدختره اینجاستکدوم دختره؟خودتو نزن به اون راه همون معشوقتون که رفتی خواستگاریشبا ذوق گفت
عه اونجاست؟ جان من بگو چی میگفت جوابشون مثبته؟داد زدم
خفه شو؛ چرا بمن نگفتی رفتی خواستگار ی؟ اخه میترسیدم جواب منفی بدن ضایع شم پیشت برای همون گفتم بزار جواب مثبت رو بگیرم بعدخاک توسرت کنن مثال رفیقی حاال ولش کن اومدن چی گفتن؟هیچی اومدن از من بپرسن چی جور آدمی هستی -خب خب تو چی گفتی
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 منم گفتم خاک تو سرتون میشه اگه دخترتون رو بدید به اون بعدشم گفتم آرامش زندگیتون رو بهمنزنید
با فریادی که زد گوشم کر شد
 چی گفتی؟ سها نوکرتم شوخی نکن من قلبم ضعیفه یهو پس میفتم راستشو بگو چی گفتی و اوناچی گفتن
نوچ ،اول باید بگی دختر عموی منو کجا دیدیقبرستونزهرمار درست حرف بزن خب دارم میگم قبرستون دیدمش دیگه؛ تو مراسم های عموت خب چرا نزاشتی چهل اش دربیاد بعد بر ی؟ اخه طاقت نداشتم میترسیدم یکی زودتر از من بیاد بگیرتش خب خب کی زن تورو میگیره حاال توام فکر کنم سرت جایی خورد خب خب راجب زن من حرف نزن؛ بگو ببینم چیشدهیچی ازت تعریف الکی کردم اوناهم فکر کنم جوابشون مثبته البته گفتن عقد و اینا باید بمونه بعدچهل
صدای بشاش آرش تو گوشم پیچید مشخص بود خیلی خوشحاله
 راست میگی؟ جون من؟ چهل چیه بابا بگو تا چهل سال من صبر میکنم خب لوس نشو کار ی ندار ی من باید برم از خانم جونتون پذیرایی کنمبراش کم و کسر نزاریا خب بابا زن ذلیل کار ی ندار ی؟412
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 نه خدافظ-بای

گوشی رو قطع کردم و با لبخند خیره شدم به نقطه نامعلوم؛ خداروشکر که همه دارن تو اکیپ به
عشقشون میرسن یعنی میشه منم برسم؟
با صدای مامان که منو صدا میزد از فکر اومدم بیرون و رفتم پیش زنعمو اینا

**
نگاهی به خودم تو آیینه کردم؛ خدایی قرمز بهم میومد ها نه؟
آرایشگر که داشت رژ لب مامان رو میزد گفت
 خیلی ماه شدیلبخندی زدم و گفتم
 ممنون کار مامانم کی تموم میشه؟یه پنج دقیقه دیگه باشهدوباره بخودم تو آیینه نگاه کردم ،ماکسی بلند قرمز  ،موهامم از آرایشگر خواستم باز بزاره و فقط فر
کنه چون موهام بلند بود و همون ساده اش هم خوشگل بود.
خیلی ذوق داشتم برای امشب؛ باید خیلی خوشگل میشدم چون قرار بود عشقم رو ببینم یعنی اون
چه تیپی زده برای عروسی خواهرش؟
مامان که کارش تموم شده بود از روی صندلی بلند شد .
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نگاهی به خودش تو آیینه کرد و یه چرخ دور خودش زد .
با ذوق گفت
خوشگل شدم نه؟خوشگل بودی نرگس خانممامان به بازوم مشتی زد و گفت
 لوس نشو ذلیل مردهخنده ای کردم و گفتم
 خیلی خب بریم؟ دیر شد خب بابا بزار مانتومو بپوشمبعد از حساب کردن پول آرایشگر مانتومو پوشیدم و همراه مامان از آرایشگاه زدم بیرون.
به آژانس زنگ زدم و اونم خودشو سریع رسوند .سوار آژانس شدیم .
نگاهی به ساعت کردم؛ یا خدا کیمیا منو میکشت خیلی دیر شده بود خیر سرم ساقدوش بودم.

باالخره بعد کلی غر زدن به تاالر رسیدیم.
سریع همراه مامان از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل.
انقدر داخل شلوغ بود که چشم چشم رو نمیدید .
رو به مامان گفتم
کیمیا اونجاست بیا بریم بهشون تبریک بگیمهمراه مامان از میون جمعیت رد شدیم؛ صدای اهنگ گوشام رو کر کرده بود.
414
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کیمیا به محض دیدن من اخماشو کشید توهم و گفت
کجایی تو؟خودمو بهش رسوندم و محکم بغلش کردم.
از بغلش اومدم بیرون و گفتم
ببخشید توروخدا بخدا آرایشم طول کشیدبا حرص گفت
بترکی توام با اون آرایشتخندیدم و با دست به مامان که کنارم وایستاده بود اشاره کردم
مامان جان کیمیا؛ کیمیا مامانمکیمیا با مامان دست داد و مامان براش آرزوی خوشبختی کرد.
مامان رو به من گفت
 من میرم بشینم باشه بروبا رفتن مامان چشم چرخوندم تا ببینم کوروش کجاست  ،خوبی این عروسی این بود که مختلط بود
بخاطر همین منم لباسی برداشتم که آستین اش سه ربع باشه موهامم با شال نازک مشکی رنگی
پوشونده بودم.
رو به کیمیا گفتم
بچه ها کجان؟کیمیا با چشم و ابرو به گوشه ای اشاره کرد و گفت
اونجان دارن خاک بر سر ی میخورن خاک توسرشون415
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نگاهی به بچه ها که داشتن میخندیدن انداختم؛ کوروش هم بینشون بود منتها یه پوزخند ساده رو
لبش بود مشخص بود اون نخورده.
وای خدا تیپش رو ببین؛ یه کت و شلوار اسپرت مشکی تنش داشت  .اولین بارم بود با تیپ رسمی
میدیدمش چقدر بهش میومد.
رو به کیمیا گفتم
 من میرم پیش بچهکیمیا با حرص گفت
اره برو به اون پارسای در به در هم بگو بیاد ابرومونو بردخندیدم و گفتم
 خب عصبی نشو ارایشت خراب میشهبا ذوق از کیمیا دور شدم و بسمت بچه ها رفتم.
آرش با دیدن من لیوانشو گرفت باال و با صدای کشدار ی گفت
 من نوکر فامیالی زنم هم میشماخم ریز ی کردم و گفتم
اوال سالم دوما االن چه وقت این کاراس؟پارسا خندید و گفت
خوبی خواهر زن؟زهرمار تو یکی حرف نزن خیر سرت دومادی عروست رو ول کردی اومدی اینجا چیکار؟همون لحظه سنگینی نگاه کوروش رو روی خودم حس کردم.
بسمت کوروش برگشتم و گفتم
416
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علیک سالمکوروش چشماشو که از حدقه زده بود بیرون و زوم بود رو من رو جمع و جور کرد و گفت
سالم خانم عصبی چجور برادر زنی هستی که اجازه میدی دومادتون از این کارا کنه؟میالد با خنده و صدای کشدار گفت
مهم برادر زنه که پاک و معصومه همیشه میگن بخشش از بزرگ هاست اینجاست که شاعر میگهمیازار مور ی که دانه کش است
با اخم گفتم
 چی میگی تو حالت خوب نیست هاکوروش زیر گوشم گفت
اینا رو ولکن بیا بریم با خانواده ام اشنات کنمبا تعجب گفتم
خانواده ات؟ چه لزومی داره؟ تو کاریت نباشه فقط میخوام نشونت بدمسرمو تکون دادم و رو به بچه ها که داشتن الکی از خنده زمین رو گاز میزدن گفتم
 منو کوروش میریم شما هم مواظب خودتون باشیدپارسا درحالیکه قش کرده بود گفت
 اره برید؛ فقط کوروش مواظب باش مثل من سرت کاله نره هااا سر منم همینطور کاله گذاشتن االنبدبختم کردن
هر سه تا باهم زدن زیر خنده.
417
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کوروش چشم غره ای بهشون رفت و رو به من گفت
-بیا بریم اینا حالشون خوب نیست

قبل اینکه بریم خطاب به پارسا گفتم
برو پیش زنت کشت خودشو از بس حرص خوردکوروش دستم رو گرفت و منو به دنبال خودش کشید.
از پشت داشتم نگاهش میکردم؛ تیپ اش معرکه بود.
کوروش منو بسمت یه زن و مرد مسن و فوق العاده جذاب کشوند که روی صندلی تنها نشسته بودن
و باهم میگفتن و میخندیدن.
قبل اینکه بهشون برسیم کوروش بسمتم برگشت و گفت
ببینمت اولبا تعجب گفتم
چیو؟تیپت رو ،یوقت بد نباشهسر تا پامو شروع کرد به برانداز کردن.
 چرا باید مهم باشه که من تیپم پیش خانواده ات چیه؟عمیق بو کشید و گفت
 این بوی خوب از توهه؟قلبم داشت از دهنم در میومد .این چرا اینجور ی میکرد؟
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گفت
 امشب خیلی معرکه شدی پیش بچه ها نشد بهت بگمبا اینکه از استرس داشتم میمردم اما لبخند زدم و بیخیال گفتم
ممنون خیلی خب بریم؟ -باشه

بسمت اون دوتا زوج که پدر مادر کوروش بودن رفتیم.
کوروش تک سرفه ای کرد که باعث شد جفتشون نگاه اشون رو از هم بگیرن و خیره بشن بما.
مادر کوروش که زنی زیبا اندام با موهای فندقی بود با دیدن کوروش گفت
 چیشده پسرم؟کوروش با دستش بمن اشاره کرد و گفت
 سها رو اوردم ،همونی که...بعدم با چشم و ابرو به مامانش چیز هایی فهموند که نفهمیدم.
مامانش با دیدن من لبخند فوق العاده گرمی زد و با تحسین گفت
ماشاهلل هزار ماشاهلل چقدر زیباپدر کوروش با لبخند گرمی گفت
 سالم دخترم خوش اومدیلبخندی زدم و گفتم
419
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ممنونممادر کوروش بطور ناگهانی دستم رو گرفت و خیره شد بهم.
با این رفتارش یکم هول کردم و با تعجب کوروش رو نگاه کردم ،کوروش هم با خنده ما رو نگاه
میکرد.
 عزیزم دلم چقدر چشمات خوشگلن ممنون مادر جون چشاتون قشنگ می بینهمادر کوروش چینی به دماغش داد و گفت
اوه مادرجون چیه؟ اصال خوشم نیومد باید منو توران جون صدا کنی فهمیدی؟لبخند مصنوعی زدم و گفتم
چشم اگه همدیگه رو برای بار دوم دیدیم توران جون صداتون میکنمتوران جون خطاب به شوهرش گفت
 خیلی خوشگله سهراب نه؟بابای کوروش که فهمیدم اسمش سهرابه گفت
 اره عزیزمتوران جون دستم رو ول کرد و گفت
راحت باش عزیزم  ،برید با کوروش یکم برقصیدآقا سهراب اخم ریز ی کرد و گفت
خانم!توران جون گفت
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چیه مگه؟کوروش با خنده گفت
بسه مامان مگه عروسه باهاش برقصم؟با این حرفش صورتم از خجالت سرخ شد؛ چقدر اینا بی حیا حرف میزدن چقدرم رفتارشون عجیب
بود.
پدر کوروش گفت
خوشحال شدم دیدمت دخترم پسرم خیلی تعریف ات رو میکرد مشتاق شدیم ببینیمت ببخشید اگهاذیت شدی
سریع گفتم
 نه این چه حرفیه شما لطف داریدکوروش گفت
 خیلی خب بهتره ما بریم دیگهتوران جون گفت
 باشه برید عزیزای دلم من هواتونو از اینجا دارمدرحالیکه داشت شاخام در میومد با لبخند مصنوعی گفتم
 خیلی خب فعالقبل از کوروش از جلوی چشماشون دور شدم؛ خیلی عجیب بود انگار چند ساله منو میشناسن.
کوروش خودشو سریع بهم رسوند و گفت
 خیلی خب نظرت چیه؟اخم گنده ای کردم و سر جام وایستادم؛ با همون اخم گفتم
421
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 چی راجب من بهشون گفتی که انقدر عجیب باهام رفتار میکردن؟شونه اشو انداخت باال و گفت
هیچی فقط گفتم دوست جدیدمی رفتارشونم واال طبیعی بود تو خیلی حساس شدیچشم غره ای رفتم و گفتم
 باشه تو راست میگیهمونجور درگیر بودم و اخم میکردم که با دیدن دستش که جلوم دراز شده بود با تعجب گفتم
 این چیه؟دستمیدونم دسته اینجا چیکار میکنه؟دست تورو میخوادابروهام از تعجب رفت باال ،چرا انقدر عجیب رفتار میکرد چش بود؟ نکنه اینم مثل بچه ها خورده و
حالیش نیست؟
کوروش سریع گفت
 دستتو بده چرا مثال؟بریم برقصیمپوزخندی زدم و گفتم
امر دیگه؟-دیگه هیچی بعدشم بشینیم صحبت کنیم
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 نخیر من نمیامچرا؟اوال چون مامانم اینجا نشسته زشته دوما من چرا باید با تو برقصم بقول خودت مگه عروسم؟کوروش دستشو پس کشید و داد زد
مامانت اینجاست؟ چرا بمن نگفتی خب االن میگم بدو بدو بریم میخوام ببینمش چرا مثالیه سالم بهش بکنمخیر الزم نیست مگه عروسی توهه؟لج نکن سها میگی مامانت کجاست یا خودم بگردم پیداش کنم-پیداش کن اگه میتونی بین اینهمه جمعیت

کوروش خواست چیز ی بگه که مامان از پشت سرم گفت
 سها کجایی توبا تعجب برگشتم سمت عقب؛ مامان با گیجی داشت کوروش رو نگاه میکرد.
کوروش خنده کوتاهی کرد و گفت
 چه جالب سالم مادر جانمامان با چشم و ابرو بهم فهموند که این کیه؟
423
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لبخندی زدم و گفتم
 این آقا کاریش خودمونه همونی که تعریفش رو کردممامان سر ی تکون داد و رو به کوروش گفت
 سالم پسرم خوبی؟ ممنون مادر جان به لطف شما داشتم میومدم خدمتتون اتفاقاخدمت من ؟ برای چی؟خواستم باهاتون سالم علیک و خوش آمد گویی کنممامان لبخند گرمی زد و گفت
زحمت کشیدی پسرم ایشاهلل عروسی خودت راستی مادر جان اجازه هست من یه دور با دختر خانومتون برقصم؟با دهن باز خیره شدم به کوروش؛ چقدر پررو بود این بشر!
مامان بر خالف تصورم که فکر میکردم میزنه تو دهنش لبخند گله گشادی زد و گفت
 چرا که نه من زندگیم رو مدیون شمام اینکه دیگه یه رقص سادسمامان خطاب بمن گفت
برید دخترم؛ برید راحت باشیدمامان با همون نیش باز رفت و ما رو تنها گذاشت.
کوروش نیشخندی زد و پاپیون اش رو صاف کرد و گفت
 خب االن چی ؟ االنم نمیای برقصیم؟ اجازه اتم که گرفتماز الی دندونام غریدم
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 خیلی پرروییدستشو دراز کرد و با چشم اشاره کرد که دستشو بگیرم.
با تردید دستمو روی دستش گذاشتم و باز اون حس خوب تو پوستم خزید.
به همراه کوروش رفتم وسط سند  ،آهنگ مالیم و آرومی پخش میشد و جون میداد برای رقص تانگو.
یه دستم رو روی شونه کوروش گذاشتم اونم دستشو پشت کمرم گذاشت و همراه هم آروم شروع به
رقصیدن کردیم.
بوی عطر سردش باز پیچید تو بینی ام.
کوروش سرشو به گوشم نزدیک کرد و زمزمه کرد
عطر چی زدی که انقدر خوش بوهه؟ من اصال عطر ندارم که بزنمبا تموم وجود بو کرد و گفت
 پس خودت مثل مشک عطر تولید میکنیخندیدم و گفتم
دیگه خیلی دار ی اغراق میکنیزل زد تو چشمام و گفت
 چون خدا تو افریدن تو اغراق کردبا شوک زدگی نگاهش میکردم ،اون حالش خوب بود ؟ چی داشت میگفت؟ نکنه واقعا یه حسی
هست ؟
به خودمون اومدیم دیدیم اهنگ تموم شده و همه از روی سند رفتن.
دستم رو از روی شونه اش برداشتم و گفتم
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 خیلی خب خوش گذشت بهتره بریمکمرم رو بیشتر به خودش چسبوند و گفت
دلم برات تنگ شده بوددیگه راست راستی باور کردم یچیزیش هست!
به زور دستشو از پشت کمرم برداشتم و گفتم
 نظر لطفته بهتره بریم فکر کنم دارن شام میدنکوروش به خودش اومد و گفت
 خیلی خب من میرم پیش بچه ها توام بیا اونجا -نه من ترجیح میدم با مامان غذا بخورم تنها نباشه

لبخندی رو لبش اومد و با حالت تحسین گفت
 آفرین چقدر مهربون منم پس میرم پیش خانواده که دلت نمونه پیش من و بچه هانزاشت حرف دیگه ای بزنم و رفت پیش خانواده اش ،چقدرم پررو بود ! خندیدم و بسمت مامان رفتم
تا شام بخورم.
انقدر گشنه ام بود که میخواستم میز رو بخورم

به محض اوردن غذا بهش حمله کردم و بدون توجه به نگاه مامان بشقاب رو تموم کردم.
بعد خوردن غذا شکمم که اومده جلو رو ماساژ میدادم؛ آخه چرا انقدر خوردم من چخبر بود مگه؟
از جام بلند شدم و بسمت بچه ها رفتم ،یکم راه برم بلکه غذا هضم شه.
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بچه ها دور تا دور کیمیا و پارسا جمع شده بودن و مسخرشون میکردن
با اومدن من میالد رو به آرش گفت
اوووه فامیالتون اومداخم کردم و گفتم
 من فامیل این موذی نیستمآرش که تو حال خودش نبود گفت
جهنمبچه ها زدن زیر خنده ،جز منو کیمیا که اخم کرده بودیم.
کوروش با خنده به کیمیا گفت
 کیمیا خواستی گل رو پرت کنی حواست رو جمع کنا بخدا سی متر اونور تر از من پرت میکنی برسهبه دست من کشته شدی
کیمیا پوزخندی زد و گفت
اتفاقا میخواستم بیارم بدم بغل توکوروش اخم کرد و گفت
 نخیر من زندگیمو دوست دارمکیمیا به پارسا گفت
مراسم کی تموم میشه خسته ام؟پارسا با صدای کشدار و چشمای خمار گفت
-خسته ای؟ هنوز که چیز ی نشده تازه میخوایم ..
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کوروش داد زد
عههه پارساتا آخر مراسم با بچه ها گفتیم و خندیدیم؛ چقدر هم سنگینی نگاه کوروش رو تحمل کردم ؛ حس
خیلی خوبی داشتم ولی وقتی یادم میفتاد امشب تموم شه دیگه شاید نبینمش حالم بد میشد.
با بچه ها وایستاده بودیم و برای کیمیا و پارسا که داشتن میرقصیدن دست میزدیم.
کیمیا گل اش رو مدام تو هوا تکون میداد و تمام دختر های مجردی که اونجا بودن آب دهنشون راه
میفتاد و میخواستن به طرف گل حمله کنن.
بعد از تموم شدن رقص پارسا پیشونی کیمیا رو بوسید؛ خداروشکر با اون حالش سوتی نداد.
خواننده گفت
خانم ها و آقایان قبل از خدافظی با عروس دوماد عروس خانم میخواد گل اش رو پرت کنه؛ هر کیبتونه بگیره با برادر عروس که مجرده میرقصه
حس کردم از عصبانیت صورتم قرمز شده ؛ این رسم مسخره گل چیه ؟ یعنی چی برقصه؟ نگاهی به
کوروش که لبخند خاصی رو لبش بود آتیش گرفتم این چرا میخندید؟
ناخن هام رو با حرص جویدم .با دیدن کیمیا که رفته باالی سکو و هی گل رو تو هوا تکون میده
سریع رفتم سمت دخترهایی که اون پایین وایستاده بودن و بال بال میزدن.
به زور هول اشون دادم و رفتم جلوتر از همه وایستادم؛ هر جور شده باید گل رو بگیرم شده کتک بزنم
این دخترا رو کوروش مال منه.
با خشم نگاهی به دخترا که با لبخند به کوروش خیره شده بودن انداختم ،شیطونه میگفت بزنم فک
اشون رو بیارم پایین.
کیمیا پشتش رو کرد تا گل رو پرت کنه؛ منم گارد گرفتم تا بتونم بگیرمش.
چند بار هم کیمیا ادا درآورد و از الکی تظاهر کرد داره گل رو پرت میکنه ولی پرت نمیکرد چقدر رو
مخم بود این بشر.
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کیمیا داد زد
اماده اید؟همه دخترا گفتن
 اره زود باشنیم نگاهی به کوروش انداختم ،چرا با چهره بشاش خیره شده بمن؟ این خنده مسخره اش چیه؟
خیره شدم به اون گل؛ اون گل باید دست من باشه نه بقیه.
یهو همون لحظه تمام چراغ ها خاموش شد فقط یه چراغ آبی الیت روشن بود.
یه آهنگ عاشقانه هم شروع کرد به پلی شدن.
چرا چراغ خاموش میکنن اینا ؟ اینجور که من اون گل لعنتی رو نمیبینم!
کیمیا یکم با اون گل رقصید ؛ همش منتظر بودم هر آن پرتش کنه ولی یهو دیدم گل بدست داره میاد
جلو.
وا این چیکار داره میکنه؟ چرا داره انقدر میاد جلو ؟ اینجور که نمیشه پرت کنه گل رو!
با ترس خیره شدم به کیمیا که حس کردم داره بمن نزدیک میشه؛ نکنه داره پارتی باز ی میکنه االن
دخترا پاره ام میکنن که!
کیمیا همون لحظه گل رو بسمت من گرفت و گفت
 این مال توههتوجهی به غر زدن دخترا نکردم و با تته پته گفتم
چی میگی تو؟کادو تولدته کوروش کادوش رو نداد یادته؟با تردید گل رو ازش گرفتم هنوزم گیج بودم این چی میگه؟ کادو میخواد بمن گل بده؟ چیشده؟
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با روشن شدن دوتا فشفشه بزرگ اطرافم و صدای دست و جیغ بقیه و چشمای کیمیا که از ذوق
خیس شده بود قلبم ایستاد اینجا چخبره؟
با دیدن کوروش که جلوم زانو زده بود و یه حلقه دستش بود دستم رو توی دهنم گذاشتم تا جیغ
نزنم.
کوروش با لبخند گفت
 سها با من ازدواج میکنی؟اشک از چشمام بی هوا جار ی شد؛ نفس نفس میزدم و حس میکردم نفس کم آوردم.
با تموم وجود دستم رو بردم جلو و کوروش حلقه رو تو دستم کرد ،این همون دستی بود که تو دیدار
اول چالقش کرد! چه سرنوشت جالبی
کوروش حلقه رو دستم کرد و پیشونیم رو بوسید.
چشمام رو بستم تا تو این رویای غرق بشم

****
(یکسال و نیم بعد)
با خشم کفگیر رو انداختم تو ماهیتابه و داد زدم
کوروووووشکوروش از تو پذیرایی داد زد
جانننممم ای کوفت بگیر ی نمیشنوی بچه داره گریه میکنه؟کوروش اومد داخل آشپزخونه و به سیب زمینی سرخ کرده ها ناخنک زد و گفت
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 اون بچه مامانش رو میخواد عزیزمکفگیر رو برداشتم و گرفتم جلو چشمش ،با خشم گفتم
 برو ارومش کن ،اونموقع که دوماه بعد ازدواج بچه دارم کردی باید فکر اینجا هارو هم میکردیوقتی دیدم حرکتی نمیکنه داد زدم
 برو دیگه کشت خودشو بچه ام من کار دارمکوروش دستش رو به نشونه تسلیم برد باال و گفت
 باشه باشه میرم چرا میزنی؟همونجور که از آشپزخونه میرفت بیرون داد زد
 کیان بابا گریه نکن اومدم اومدمبا خنده سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم ،زیر مرغ رو کم کردم تا برای خودش بپزه فقط خداکنه
خراب نشه که آبروم جلو بقیه بره.
خواستم برم سراغ الویه تا تزئینش کنم که با صدای زنگ در رفتم سمت در.
در رو باز کردم و با چهره بشاش کیمیا و پارسا مواجه شدم.
کیمیا با خنده گفت
 سالاااامپارسا با خنده گفت
 کیمیا بهتره بریم وگرنه زنداداشت بخاطر الویه ای که بخاطر تو تو آشپزخونه رهاش کرده پاره اتمیکنه
بلند زدم زیر خنده؛ کوروش راست میگفت ،آدم با وجود این بشر آرامش نداشت که.
کیمیا اومد داخل و داد زد
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 کیان عمه کجاست؟ عشقققمکوروش درحالیکه کیان بغلش بود از اتاق اومد بیرون و با قیافه پریشون گفت
توروخدا بچه نیارید بدبخت شدم منهر سه زدیم زیر خنده.
کیمیا سریع کیان رو بغلش کرد و قربون صدقه اش رفت.
پارسا با اخم به کیمیا گفت
 کیمیا بغل نکن تو سنگینهقیافمو مچاله کردم و گفتم
اوووه خب حاال چقدر لوس میکنی زنتو واال ماهم حامله بودیم انقدر شوهرمون لوسمون نمیکردکوروش با اخم گفت
سهااا من لوست نکردم؟با خنده گفتم
شوخی میکنم بابا وگرنه تو از پارسا هم حال بهم زن تر بودیپارسا سینه اشو صاف کرد و گفت
 قرار نیست کوروش مثل من باشه؛ بهرحال اون بچه اش پسر بود من بچه ام دختره باید زنم رولوس کنم
کوروش دهن پارسا رو کج کرد و خطاب به کیان گفت
میر ی دخترشون رو میگیر ی میار ی میدیش دست من؛ من زنده میخوام دخترشونوبا اخم گفتم
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کوروووش اذیت نکن این پارسای بنده خدا روپارسا دستشو به نشونه سکوت اورد باال و گفت
ببین اون فکر مسخره رو از سرت بیار بیرون که پریای منو گذاشتی کنار کیان خودت؛ اولن کیان آیندهاون شکلی که تو ذهنته نمیشه چون باباش تویی؛ دوما من بمیرمم به پسر تو زن نمیدم
همه جز کوروش زدیم زیر خنده.
توجهی به کل کل های کوروش و پارسا نکردم و رو به کیمیا گفتم
 کیان رو بده کوروش بیا ببین چیز ی کم نیست ساالد ها رو هم تزئین کن بلدیکیمیا کیان رو داد بغل کوروش و همراه من اومد آشپزخونه.
یکی یکی در قابلمه هارو باز کرد؛ با دیدن قرمه سبز ی و مرغ و سبز ی پلو و ماهی با حالت تحسین
گفت
بابا ایولدر یخچال رو باز کردم و ژله و کیک هارو نشون دادم و گفتم
تازه اینا هم هستنگاهی به الویه رو زمین انداخت و گفت
چخبره بابا یه پاگشایی ساده است دیگهیباره دیگه بهرحال آرش و الله اولین باره میان زشته کم و کسر ی باشهباشه ساالد هارو بیار تزئین کنمساالد هارو دادم بهش و اون مشغول تزئین ساالد و منم مشغول تزئین الویه شدم.
کیمیا پرسید
 میالد هم دعوت کردی؟433
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 اره گفت شاید به شام نرسه میدونی که اونم بیچاره یک سال و نیمه ماموریته اره بیچاره ،مال ما باز پنج شیش ماه بیشتر طول نکشید ولی مال این خیلی طوالنی شداوهوم دلم براش یذره شدهوای اره منم نمیدونی وقتی بهش گفتم بچه اتون بدنیا اومده چقدر ذوق داشت بیاد ببینتش راستی تینا رو که یادته؟شاید آخرای شب بیاد چون گفت فردا صبح میخواد بره سرکار لب تاپ ام رومیخواست ببره
 خب چرا صبح نیومد؟گفت تهران نیستم یه جا دیگه ام شب میام باشه بیاد چه اشکالی دارهدیگه حرفی نزدیم و مشغول تزئین ساالد ها شدیم؛ امشب آرش و الله رو قسمت شد شام دعوت کنم
اونا چهار ماه بود تقریبا عروسی کرده بودن ولی من بخاطر اینکه کیان رو تازه بدنیا اورده بودم شرایط
نداشتم پاگشاشون کنم تا اینکه امشب قسمت شد .از وقتی کیان هم بدنیا اومده بود همدیگه رو
ندیده بودیم قبل کیان وقتی اونا نامزد بودن باهم بیرون خیلی رفتیم ولی بعد از کیان و عروسی اونا
اصال ندیدمشون.
ساالد ها رو تزئین کردیم و روی اپن چیدیم .
تقریبا یک ساعت گذشت که صدای زنگ در بلند شد.
با عجله بسمت در رفتم و در رو باز کردم ،با دیدن آرش و الله با لبخند گفتم
 سالم چه عجبکوروش همونجور که کیان بغلش بود بسمت در اومد و بهشون خوش آمد گفت.
آرش و الله روی مبل نشستن من هم براشون چایی و شیرینی بردم.
آرش با خنده گفت
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بده ببینم اون کاریش دو روآرش از وقتی کیان رو حامله بودم مدام بهش میگفت کاریش دو!
کوروش کیان رو بغل ارش داد و آرش و الله مشغول باز ی با کیان شدن.
همراه کوروش به آشپزخونه رفتیم و تدارک شام رو دیدیم.
باالخره سفره رو

آماده کردیم و همه بی سر و صدا مشغول خوردن غذاشون شدن.
کوروش برام برنج کشید و زیر گوشم گفت
 بخور تقویت شی برای امشبلبخند مصنوعی زدم و با ترس بقیه رو نگاه کردم خداروشکر کسی نشنید.
آرش گفت
 میالد نیومد؟جواب دادم
گفت یکم دیر میام گفت به شام نمیرسمخدا کنه بیاد این پسرعموی ما دلمون براش یذره شدهکیمیا درحالیکه برای خودش قرمه سبز ی میریخت گفت
 خب شما متاهلید اون مجرده یکم شاید خجالت بکشه قاطی شما بی تربیت ها بشهآرش خواست چیز ی بگه که صدای زنگ در بلند شد.
با خوشحالی از جا بلند شدم و گفتم
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خودشهبا ذوق بسمت در پرواز کردم ،با دیدن میالد پشت در بلند داد زدم
-سالااام

میالد که حسابی ریشاش در اومده بود گفت
 سالم آبجی خوشگلماز کنار در رفتم کنار و گفتم
-بیا تو

با وارد شدن میالد همه از سر میز بلند شدن.
پارسا و کوروش بطرفش حمله ور شدن و محکم تو آغوش گرفتنش.
میالد با صدایی که مشخص بود بغض کرده گفت
 دلم براتون یذره شده بودکوروش زد رو شونه میالد و گفت
 خسته نباشی آقای پلیس موفق ماموریتت چطور بود؟ خیلی عالی فقط یکم طوالنی بودآرش با خنده گفت
 چرا انقدر الغر شدی؟ از بس که تیکه انداختید436
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همه زدیم زیر خنده.
میالد با دیدن شکم برآمده کیمیا با ذوق گفت
 کیمیا تو...کیمیا با ذوق گفت
 سه ماه دیگه بدنیا میاد اسمشم پریاستمیالد بغض اش رو قورت داد و گفت
 خداروشکر همتون خوشبخت و آروم زندگی میکنیدآرش گفت
ایندفعه دیگه نوبت توهه هامیالد با خنده گفت
 نه بابا کی میاد با من ازدواج کنه؟بعدم خطاب بمن گفت
بدو برو اون توله اتون رو بیار که دارم پر پر میزنم برای دیدنشلبامو آویزون کردم و گفتم
دیر اومدی عموش بچم نیم ساعت پیش خوابید خب کجاست؟ حداقل ببینمشآرش دستاشو به نشونه دعا برد باال و با حالت شوخی گفت
خدایا یه زن هم به این بده دلم لک زده برای عروسیمیالد خواست بره تو اتاق کیان که زنگ در زده شد.
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کوروش با تعجب بمن گفت
کیه؟ فکر کنم تیناست قرار بود بیاد لب تاپ ام رو بگیرهبسمت در رفتم و در رو باز کردم ،با دیدن تینا لبخند دندون نمایی زدم و گفت
چطور ی گوساله منتینا با خنده گفت
کوفت ،چطور ی مادر نمونه؟عالیاز کنار در رفتم کنار و گفتم
بیا تو نه برو لب تاپ ات رو بیار من میخوام برمشاکی گفتم
یعنی چی ؟ عمرا اگه بزارم بر ی بیا تو سفره هم بازهوای نه اصال روم نمیشه میدونم مهمون دار ی برو به مهمو....با اومدن کوروش حرفش نصفه موند .
کوروش با روی باز به تینا گفت
 سالم آبجی خوبی؟ ممنون آقا کوروش بیا تو دیگه چرا جلو در وایستادی؟438
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 نه مزاحم نمیشمآرش از اون طرف داد زد
بابا بیا تو لوس نشو حوصله نداریمتینا با رودروایسی کفشاشو درآورد و اومد تو.
با لبخند به همه سالم داد؛ نوبت به میالد که رسید با خجالت سرشو انداخت پایین و سالم داد.
نگاهی به میالد کردم که دیدم مات و مبهوت داره تینا رو نگاه میکنه.
پارسا با چشم و ابرو به میالد اشاره کرد و خنده کوتاهی کرد ،یعنی تو ذهنش چی میگذشت؟
میالد با تته پته گفت
 سالم تینا خانوم خوش اومدیدتینا لبش رو به دندون گرفت و گفت
ممنونبعدم رو به من کرد و گفت
بی زحمت برو لب تاپ رو بیار من برمآرش که نگاهش بین تینا و میالد می چرخید با خنده گفت
کاش از خدا یچیز دیگه خواسته بودممیالد سریع به تینا گفت
تینا خانم بفرما شام توروخدا انقدر زود نریدهمه با چشمای گرد شده خیره شدیم به میالد؛ تینا که حسابی از خجالت قرمز شده بود گفت
 نه ممنون دیرم شده439

پریزده های شهر
میالد یه قدم اومد جلو و گفت
 خب اگه دیرتون شده لب تاپ رو گرفتید آدرس بدید من میرسونمتون نه ممنون مزاحم نمیشم نه بابا این چه حرفیهبسمت من برگشت و بی توجه به دهن باز من گفت
 برو لب تاپ رو بیار زود باش تینا خانم عجله دارنبا تردید رفتم تو اتاق و لب تاپ رو اوردم
لب تاپ رو دست تینا دادم که حسابی داشت از استرس میلرزید.
میالد که حسابی هول شده بود گفت
 من پایین منتظرتونمبعدم بدون اینکه مهلت بده تینا حرفی بزنه از خونه رفت بیرون.
با خنده زیر گوشش گفتم
مبارکه دیگهتینا زیر لب کوفتی گفت و خطاب به جمع گفت
 من برم ببخشید وسط شام خوردن مزاحم شدمبعدم سریع بسمت در رفت و بعد خداحافظی کوتاه از خونه زد بیرون.
کوروش سرشو به طرفین تکون داد و گفت
 بدبخت شدیم؛ باز باید پول لباس و آرایشگاه و لباس مجلسی بچه و کت شلوار و اینا بدیمهمه با حرف کوروش زدن زیر خنده و رفتن سر سفره نشستن.
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سرمو بردم باال و خدا رو شکر کردم؛ همه اینا رو مدیون خدا بودم همه چی بخاطر سرنوشتی بود که
اون برام رقم زده بود.
با خنده نگاهی به بچه ها انداختم و برای خوردن بقیه شامم بهشون ملحق شدم.

♡پایان♡

برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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