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خلاصه:

اَفرا دخترِ به ظاهر خجالتی و سربه زیرِ حاج فتاح سلطانی، به دنبال به دست آوردن 

استقلال،  ماه ها پیش بعد از قبولِ شرط دردسرساز پدبزرگِ مستبد و متعصب اش، با 

شراکت عمه ی کوچکش کافه ای در حومه ی شهر برپا کرده اند. همه چیز خوب پیش می رود 

تا قبل از این که گندِ جبران نشدنی ای به بار بیاورند و به خاطر ترس از طرد شدن، ماه ها 

روی آن سرپوش بگذارند. اما ماه همیشه پشت ابر نمی ماند.

کینه  و کدورت قدیمیِ شایان خان و سوء تفاهمی که برای او و خانواده اش پیش آمده 

است، باعث می شود که شاهانِ جاوید پا به میدانِ بازی بگذارد و بعد از ماه ها، بوی 

تعفن آور رسوایی، خانواده ی سلطانی را بی آبرو کند.
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مقدمه:

هشدار؛ قلب دلبر را نلرزانید،

که عاقبتش چیزی جز پشیمانی نیست!

هشدار؛ روانِ محبوب را نخراشید، 

که پایانی جز نابودی نیست!

هشدار؛ چشمان معشوق را به خیسی نرسانید،

که ته این راه بن بستی بیش نیست!
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موهایم را پشت گوش می فرستم و لگدی به کارتونِ خالی ای که سدِ راهم شده است 

می پرانم. خانه بیش از حد شلوغ و درهم شده است و از این شلختگی اش سردرد می گیرم. 

ماه بانو در حالی که آخرین کارتون شکستنی ها را خالی می کند و محتوایش را با وسواس 

داخلِ کابینت می چیند، مانندِ تمام این سه روزش شروع به غرغر کردن می کند:

- آقا پیر و خرفت شده. اصلاً نمی فهمه داره چی کار می کنه!

ابروهایم در هم می لولند و سرم عجیب تیر می کشد. به خدا که آخر از دست این دردِ 

بی درمان، سر به بیابان می گذارم. کفِ انگشتِ شستم را مابینِ جفت ابرویم می کشم و بعد 

از راست شدنِ کمرِ خمیده ام، تذکر می دهم:

- ماه بانو!

چشم غره ای می رود و این بار بی صدا مشغول ادامه ی کارش می شود. همان لحظه آیفون 

به صدا در می آید و کاسه ای که مشغول تمیز کردن اش بودم را زمین می گذارم. با شلوار 

پلیسه ای که به پا دارم و حسابی صدا ایجاد می کند، به سمتِ در می روم و گوشی آیفون را 

بر می دارم. پدرم یک کلمه از من می خواهد در را برایش باز کنم و من هم دکمه ی کنارِ 

گوشی را فشار می دهم. اگر آیفون مان مانند خانه ی خودمان تصویری بود و صدایش خش 

نداشت، مجبور نبودم مدام از 1آتا، درمورد هویتش سؤال بپرسم و او هم کج خلق شود. 

خانه ی خودمان! 

درِ ساختمان اصلیِ خانه که از قبل  نیمه باز بود را با لگد کامل باز می کند و نگاهم به 

دست های پرش کشیده می شود:

- آتا! به خدا زشته. چرا این جوری می کنید شما دو نفر؟!
آتا= در زبان ترکی بھ معنای پدر 1
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ابروهای نسبتاً کم پشتش به گره ی کور تبدیل می شوند و در حالی که من به فکر راه حل 

برای باز کردنِ ابروهایش، بدونِ استفاده از دندان هستم، از کنارم می گذرد و پوشه ی 

سندها را روی اُپنِ سنگیِ آشپزخانه پرت می کند:

- کاری به کار بزرگترا نداشته باش. عوضش کارای حسابداری اینا رو تا فردا انجام بده ، 

لازم شون دارم.

می رود و من می مانم با کوهی از سندها و دفترهای حسابِ به هم ریخته. دست به کمر 

می زنم و نگاهی به خانه ی درهم مان می اندازم. اِنگار که هیچ جوره تمیزی بر نمی دارد. با 

مرور کردنِ لیستِ کارها، رمق از پاهایم می رود و طعنه ای بارِ خودم می کنم:

- میگن دست کار می کنه و چشم می ترسه، همینه ها!

اسناد را به روز زیرِ بغل می زنم و قصد می کنم که به اتاق خانه ببرم شان بلکه آخرِ شب 

مشغول شان شوم که با نگاه کردن به خانه، گیج می شوم. حتم دارم زمان زیادی ببرد تا به 

این خانه ی نقلیِ جدید و تک اتاقِ کوچک اش عادت کنم. بهتر است دعا کنم یا آقا از 

یابویِ شیطان پایین بیاید یا زودتر تکلیفِ حساب و کتاب ها مشخص شود. و اِلا ناممکن 

است این جا دوام بیاورم! اسناد را گوشه ی کمد رها می کنم و موهای جلوی سرم که به 

عرقِ پیشانی ام چسبیده اند و امکان ندارد که آغوش گشایی کنند را پس می زنم. ماه بانو 

صدایِ دل خورش را پس کله  می اندازد:

- اَفرا، اَفرا بیا این غذا رو واسه بابات گرم کن...

قبل از این که بتوانم لب باز کنم و خواسته اش را روی چشم بگذارم، برای بارِ سوم، با 

صدای بلندی مکرر می شود:
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- با تواَم اَفرا!

هر وقت با آتا بحثش می شود، این گونه نسبت به من حق به جانب می شود. یکی نیست 

بگوید؛ خدا کُل َهُم خاندانت را بیامرزد. این وسط گناهِ من چیست؟ از تخم و ترکه ی آقا 

هستم که باشم!

نمایشی برای خودم گریه ی مختصر و مفیدی سر می دهم و موهایم را به این طرف و 

آن طرف می کشم. همین الان متوجه شدم که دنباله ی موهایم موخوره برداشته اند و باید با 

قیچی روبوسیِ شان بدهم! 

از اتاق بیرون می روم و مستقیم واردِ آشپزخانه می شوم. حوصله ی غرولند کردن های 

ماه بانو را ندارم و ممکن است با معترض شدنم، رویِ آتا هم برای بحث و جدل کردن 

بازتر شود. کمی اطرافِ آشپزخانه را برایِ پیدا کردنِ فندک می گردم و اما وقتی امیدم 

نا امید می شود، درِ قابلمه را محکم رویش می کوبم و از آشپزخانه بیرون می زنم. آتا به 

من غر می زند:

- رفتی گرم کنی یا بپزی؟ 

و ماه بانو هم دوباره به او می پیچید و بحث را از نو شروع می کند:

- من اسباب اثاثیه م رو چه جوری توی این یه وجب جا بچینم؟!

قبل از این که واردِ اتاق شوم، برای چند لحظه، با صدایِ عربده ی آتا، سرِ جایم میخ که 

نه، میخ کوب می شوم:

- بذارشون سرِ قبرِ من!
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طبیعی است. آتا جان عصبی و خسته است و ماه بانو هم مدام به جان اش غر می زند. 

نمی تواند حتی در چنین شرایطی زبان به دهان بگیرد و می دانم که عادت دارد.

خسته نفسم را بیرون می فرستم و واردِ اتاق می شوم. به خاطر پنجره ای که باز است و نسیمِ 

نسبتاً ملایمی که می وزد، دَر به دنبالم، به هم کوبیده می شود و گویا عادت کرده ام که 

دیگر اهمیتی نمی دهم و قلبم گرومپ گرومپ نمی زند!

سمتِ کنجِ اتاق می روم و در کوله پشتیِ هولوگرامی ام به دنبال تکه کاغذی می گردم. از 

کلاسورم کاغذی بر می دارم و همین که می خواهم به آشپزخانه برگردم، صدای آشنایی 

توجه ام را به سمتِ خودش می کشاند. صدایِ بچه ی جگرگوشه ام را نشناسم چه کسی را 

بشناسم؟!

موبایلِ عزیز دردانه ام را بر می دارم و پیامی که برایم آمده است را روخوانی می کنم:

- سفارش دارم واسه یه تولد.

نیشخندی کنجِ لبم جا خوش می کند و در دل به این آدم که تا به حال مشغول مطالعه ی 

فراخوان های چهار ماه پیش بوده است می خندم. از درخواست سفارش بی ادبانه و به دور 

از سلام اش که چشم پوشی کنم، بی نوا باید خبر نداشته باشد که پس از آن اتفاقِ شوم، 

چند وقتی است کار و کاسبیِ مان را جمع کرده ایم!

برایش تایپ می کنم:

- دیگه سفارش قبول نمی کنیم. روزتون به خیر.
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پیام را سند می کنم و موبایل را در جیبِ هودی ام سُر می دهم. آتا می گوید این لباس 

کوتاه است و برازنده ی یک دختر به سن و سالِ من نیست، حالا کجا است  که  ببیند همین به 

قولِ خودش یک وجب لباس چه جادار و کارآمد است؟!

کاغذ را تا می زنم و قبل از این که از اتاق بیرون بروم، بالشتی جلوی در می گذارم تا 

دوباره امواتمان را به خیرات دعوت نکند. 

آتا جلوی تلوزیون لم داده است و به خیالِ خودش دارد فیلم تماشا می کند، ولی من که 

خوب می دانم تنها چیزی که نمی بیند همان فیلم است و چه قیامتی در دل اش به پاست. 

ماه بانو را نمی بینم و برای پیدا کردن اش هم تلاشی نمی کنم. آدمِ عاقل سری که درد 

نمی کند را دستمال نمی بندد که! کاغذ را به کمکِ شعله ی سماور آتش می زنم و گاز را 

روشن می کنم. در حالی که قاشق در عدس پلو می زنم و به این فکر می کنم خدا کند از این 

پس اکثرِ وعده هایمان شاملِ این چنین غذاهایی نشود، صدایِ تک ملودیِ موبایلم بلند 

می شود و هم زمان لرزِ بندری هم می رود. 

زیرِ گاز را کم می کنم و پاسخ را می زنم:

- جانم2 اوشاق باجی؟ 

منتظر می مانم مثلِ همیشه غرولند کند و با فحش های لاکچری اش مستفیضم کند  اما با 

صدای لرزان و نفس هایی که حتی از پشتِ خط هم مشخص است چه قدر کشیده اند، 

می گوید:

- اَفرا... خاک به سر شدیم.

اوشاق باجی= در زبان ترکی به معناي عمه ي کوچک
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از شنیدن صدای لرزان و هق هقی که در گلویش خفه کرده است متعجب و نگران 

نمی شوم. مثلِ کفِ دستم اوشاق باجی را می شناسم و خوب می دانم سرِ هر موضوعِ 

کوچک و بی اهمیتی چگونه جان به لب می شود و مانندِ مرغ پر کنده، بال بال می زند. 

دسته ی نازکِ موی بلندم که در صورتم ریخته است را دورِ انگشتِ اشاره ام می پیچم:

- باز چه شاخه گلی رو آب دادی که داری سنکوپ می کنی؟

این بار دیگر واقعاً هق می زند:

- دیشب یکی بهم پیام داده، گفته تقاصِ گندکاری تون رو به زودی پس میدین!

با این که می دانم منظورش چیست و پوستِ لبم را می جوم، خودم را به بی خیالی می زنم:

- معلوم نیست باز کدوم یکی از دالتون ها سربه سرت گذاشته که می خوای گناهِ ملت رو به 

گردن بگیری و به گناهِ کرده و نکر...

حرفم را با جیغش قطع می کند:

- اَفرا! چرا خودت رو به خریت می زنی؟

صدایش بغض می گیرد و ادامه می دهد:

- از صبح که پیام رو دیدم تهِ دلم شده رخت شور خونه!

حرفش که تمام می شود و به خودم که می آیم، می بینم تمامِ موی بلندم را سفت و سخت 

دورِ انگشتم پیچیده ام و زبان بسته از شدتِ فشار، سرخ و متورم شده است. مویم را رها 

می کنم و می گویم:

- آذر، به هیچی فکر نکن و اون طرف رو هم بلاک کن.
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با شنیدن صدای جلز و ولزی که از قابلمه بلند می شود، خداحافظی کرده و نکرده، تماس 

را قطع می کنم و به دادِ قابلمه می رسم. البته ناگفته نماند که زود به دادش نرسیدم. خدا 

جان با شنیدنِ دعایم، سنگِ تمام گذاشته بود و دیگر عدس پلو را هم نداریم. قابلمه را 

داخلِ سینک پرت می کنم و همان لحظه ماه بانو سر می رسد. همین یکی را کم داشتم! 

نگاهِ بدی حواله ام می کند و خوب می دانم که بالأخره یک دیوارِ کوتاه پیدا کرده است و 

هیچ جوره امکان ندارد به راحتی از خیرش بگذرد. لب هایش را به سرکوب و شرمنده 

کردنم باز می کند و آن قدر برای امواتِ داشته و نداشته ام خیرات پخش می کند که دلم 

می خواهد با سر به دیوارهای چرک  و کثیفِ آشپزخانه حمله کنم. چشم هایم را لوچ 

می اندازم و از آن جا بیرون می زنم. مستقیم به اتاق می روم و مشغولِ جمع و جور کردنِ 

لباس ها می شوم. با شنیدن گفته هایِ آذر، به اندازه ی کافی اعصابم به هم ریخته و ذهنم 

درگیر شده است. به این فکر می کنم که اگر فقط یک درصد گفته ی آن مزاحمِ خیرندیده 

درست باشد و از همه چیز خبر داشته باشد، بدونِ برگشت بی چاره ایم و باید فکرِ کفن 

باشیم . از یادآوریِ چند ماهِ پیش، اشک در چشمم نیش می زند و لب هایم را به داخل 

می کشم که همان لحظه درِ اتاق زده می شود و یکی سرک می کشد. آذر است، تظاهر به 

مودب بودن اش را می شناسم. عینک مطالعه ی شش ضلعی مانندم را از روی میز بر 

می دارم و در حالی که به چشم می زنم شان می گویم:

- بیا تو!

وارد می شود و همین که در را می بندد، به آن می چسبد و با کفِ دست هایش به آن چنگ 

می زند. برایش سری تکان می دهم و در حالی که آخرین شال را داخل کمد می چپانم 

می گویم:
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- آقا خبر داره اومدی این جا؟

جلو می آید و بغ کرده نگاهم می کند:

- خودش گفت بیام با قارداش حرف بزنم از خر شیطون بیاد پایین.

خاک بر سرش کنند که نافش را با دروغ بریده اند... ته اش هم اسم شان را می گذارد 

دروغِ مصلحتی. اگر ماه بانو الآن این جا بود، می گفت کفن بگیرند این چنین دروغی را که 

به مصلحتِ آتا و آقا باشد!

قبل از آن که چیزی بگویم، بانو با رنگ و رویِ نزاری که حاصل از خستگی اش است داخل 

می آید و نگاهی حواله ی آذر می کند:

- از این طرفا آذر! خانیم جان چطوره؟

آذر خودش را به مرتب کردنِ شالِ دو رنگش سرگرم می کند و سعی دارد استرس اش را 

لاپوشانی کند:

- با 3قارداش کار دارم. اونم خوبه.

ماه بانو چپ چپ آذر را نگاه می کند و از اتاق بیرون می رود. چیزی دستگیرش نشده و 

بی شک کوره ی خشم و آتش است. 

سری تکان می دهم و خطاب به آذر می گویم:

- آتا خوابیده.

خودش را روی زمین ولو می کند و نگاه اش را روی در و دیوارِ ساده ی اتاق می گرداند:

قارداش= در زبان ترکی بھ معنای برادر3
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- فکر نکنم خانیم داداش از این وضعیت راضی باشه.

رویِ صندلیِ چرخ دارِ کامپیوتر می نشینم و خودم را سرگرمِ پاک کردن گویِ برفی ام 

نشان می دهم:

- آذر! واسه اون پیامی که گفتی این جایی. نه؟!

شال اش را روی زمین پرت می کند و نگاه اش را به من می دوزد:

- حاضرم بمیرم ولی آقا نفهمه چه گندی زدیم. 

یک کلمه می گویم:

- می فهمم! 

اشک در چشمش می نشیند و من هم دستِ کمی از او ندارم. آتا هم بفهمد چه غلطی 

کرده ایم خودش زنده به گورمان می کند. با دست اشکم را پس می زنم و از روی صندلی 

بلند می شوم:

- جدیش نگیر. بلاکش کردی؟

سرش را به نشانه ی تأیید بالا و پایین می کند و از روی زمین بلند می شود. همان لحظه آتا 

اسمش را صدا می زند و عجله ای پیشِ او می رود. دنبالش می روم و آتا می گوید:

- آذر! 

و اوشاق باجی با همین یک تذکر از دروغ و دغل به هم بافتن قدم عقب می گذارد و 

عقب نشینی می کند . خنده ای می کنم و قبل از آن که برای بدرقه ی آذر بروم، با صدای آتا 

سمتش می چرخم:
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- اَفرا، الآن توسلی میاد. یه لباسِ درست و حسابی بپوش و بیا حسابا رو باهاش تنظیم 

کن.

بدتر از این نمی شود... تحملِ حساب و کتاب ها، سردردم و توسلی، آن هم هم زمان! 

آذر نگاهِ بدی به آتا می اندازد و زیرِ گوشم پچ می زند:

- به قارداش ماجرا رو نگفتی؟

 صورتم را از نفس های گرمش که گوشم را به قلقلک انداخته اند دور می کنم و لب می زنم:

- کدوم ماجرا! توهمای ذهنِ من و تو؟!

تأکید می کند:

- باید می گفتی!

و حرف را خاتمه می دهم:

- اگه بگم، تهش من مقصرم و معراج بی تقصیر.

چشم روی لباس هایم و نگاه های غرای آتا می چرخانم و منظورم را به آذر می فهمانم. 

لبخندِ تصنعی ای برای دل خوشی ام می زند و با خداحافظی کردن از قارداش اش، از خانه 

بیرون می زند. شالم را از روی اُپن بر می دارم و برای بدرقه اش می روم. وقتی ماه بانو 

خسته و عصبی است و روی خوش نشان نمی دهد، لاقید من باید جورش را بکشم!

اوشاق باجی سه پله ی راه رو را پایین می رود و در حالی که پاشنه ی کفش هایش را بالا 

می کشد، می گوید:

- خیلی زمان می بره به این جا عادت کنم!
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کمرش را راست می کند و انگار که می خواهد دستم را بفشارد، ولی من بدون توجه به او و 

حرفی که زده است، حرفِ دلِ خودم را می زنم:

- آذر... کاش مثلِ همیشه  گوش به فرمانِ آتا بودم و خیرِ سرمون اِن قدر آزادی پیدا 

نمی کردیم.

به آغوشم می کشد و صدایش بغض می گیرد:

- همه ش تقصیرِ آقا و شرط و شروطش بود.

می دانم خیال ندارد که عذاب وجدانِ من را بیدار نشده، به خوابِ زمستانی بفرستد و 

این را از تهِ دلش می گوید. چند بار، آرام دستم را روی پشتش می کشم و او را از خودم 

جدا می کنم. خداحافظی می کند و با قیافه ی دل خوری از خانه بیرون می رود. سوارِ 

پژوپارسِ مشکی رنگِ آقا می شود و قبل از حرکتش، برایم تک بوقی می زند. برایش 

دست تکان می دهم و به داخل بر می گردم. برای تعویض لباس هایم به اتاق بر می گردم و 

یک دست بلوز و دامنِ پوشیده و در عینِ حال شیک می پوشم. اگر آتا هم تذکر نمی داد، 

میلی نداشتم مقابلِ توسلی با هودی و شلوار دولا و راست شوم.

از داخلِ هال صدایِ خوش و بشی را می شنوم و شستم خبردار می شود که دوباره آقای 

بشکه قیر تشریف فرما شده است. به زدنِ یک ضدآفتابِ رنگی کفایت می کنم و با مرتب 

کردن شالِ حریرم، از اتاق بیرون می روم. درست مقابلِ در اتاق برای خودشان چادر برپا 

کرده اند و ماه بانو مشغول پذیرایی است. سلامِ کوتاهی می دهم و دو زانو کنارِ آتا 

می نشینم. معراج هم سلام را با علیک جواب می دهد و هیچ توجهی نشان نمی دهد. زیر لب 

می گویم:
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- بشکه قیرِ مکار!

و یکی از دفترها را جلو می کشم. خودکارِ بیکی که آن وسط افتاده است را بر می دارم و 

ورق می زنم که صدای معراج بلند می شود:

- اونا رو من رصد کردم. بدینش به من.

نگاهم روی دستِ دراز شده اش و دفتر در رفت و آمد است و هوس می کنم خودم یک 

دورِ دیگر حساب ها را بررسی کنم:

- دو دور رصد کردنش ضرری نداره جناب توسلی.

اخم هایش را در هم گره می زند و دستش را بیش تر به سمتم دراز می کند:

- وقت رو تلف نکنید خانوم! اون دفتر رو بدین.

با این اصرارهایش برایِ گرفتنِ دفتر از دستِ من، شمِ پلیسی ام به کار می افتد و 

شاخک هایم تکان تکان می خوردند. کارآگاه اَفرا با آن پالتوی بلندِ خاکستری رنگ و 

ذربینی که در دست دارد، تمام حالات معراج را مو به مو بررسی می کند و می خواهد یک 

چیزی برای کم کردن شرش پیدا کند که با صدایِ بلندِ آتا تمامِ تنم به لرزه می اُفتد:

- اَفرا! اگه کمک نمی کنی، توی دست و پا هم نباش.

بغضم می گیرد. آتا حق نداشت این گونه جلوی این بشکه قیر رو سیاهم کند. گفت «توی 

دست و پا نباش»! این جمله برای من زیادی سنگین است. مگر من زباله ام که دست و پا گیر 

شوم؟!

بغضم را قورت می دهم و دفتر را محکم روی زمین می گذارم. از جا بلند می شوم و زیرِ 

لب زمزمه می کنم:
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- حتماً!

و داخلِ اتاق بر می گردم. کنجِ دیوار را خالی از وسیله می کنم و همان جا چمباتمه 

می زنم. سیبکِ گلویم چند دور بالا و پایین می شود و برایِ اُبهت و غرورِ زیرِ رادیکال 

رفته ام مراسمِ ختم می گیرم. موبایلم صدایم می زند و از فکر و خیال بیرون می آیم . بدون 

این که بلند شوم، دست دراز می کنم و از رویِ میز برش می دارم. شماره ناشناس است و 

آتا حکم کرده است که در چنین مواردی ریجکت بزنم، ولی یک غده ی بی شعورِ مغزی 

برای لج کردن با آتا تحریکم می کند. دستم روی اسکرین می لغزد و با عصبانیت غر 

می زنم:

- بویورون! «بفرمائید»

صدایی نمی آید و به گمانم به جای غر زدن، عربده کشی کرده ام و مخاطبِ آن طرفِ خط 

مات مانده است از این میزان لطافت.

حدسم درست از آب در می آید و بعد از چند لحظه ی کوتاه، گلویش را ساختگی صاف 

می کند و با صدایی که هنوز خش دارد می گوید:

- توی پیام هم گفته بودم. سفارش دارم!

این بار من مات می مانم از شنیدنِ صدایش. گویا خشِ صدایش طبیعی  است و این نوع 

اصوات چقدر جذاب به نظر می آیند!

- سیز؟ 

باز هم برای جواب دادن معطلم می کند:

- من این طوری طوطی وار حرف زدن تون رو نمی فهمم، فارسی بگید!
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این دیگر چه پرروئی است! مزاحم شده است که هیچ، دو قورت و نیمش هم باقی  است! 

از لحنِ حق به جانبش عصبی می شوم و ابروهایم هم دیگر را به آغوش می کشند:

- میگم شما؟

تا نفهمم کیست، نمی توانم بیش تر از آن برایش دندان نشان بدهم . خدا را چه دیدی؟ شاید 

خیرِ سرم خواستگار از آب در آمد و با این لحنِ حرف زدنم، دُم اش را روی کول اش 

گذاشت و پا به فرار بگذارد؟!

- مگه هر کی سفارش داشته باشه، حتماً باید معارفه بده خدمتِ خانوم؟!

نمی دانم این غریبه چرا در صدایش اِن قدر از من نفرت دارد، ولی مطمئنم باید یک 

جوابِ دندان شکن برای این طلبکارانه حرف زدن اش از آستین بیرون بکشم و پوزه اش را 

به خاک بمالم:

- قطعاً همین طوره! شما سرکارِ خانومِ... ؟

گویا دارد دندان روی هم می سابد و آخ که چه دلی از من خنک می شود!

- اِن قدر گیرایی تون پایینه که تفاوتِ صدای مرد و زن رو نمی فهمید؟

این بار یک سطلِ بزرگ آب یخ روی سرم خالی می شود و اما از رو نمی روم:

- چرا متوجه ام. گفتم شاید شما چشم تون ضعیفه و خوب بنرها رو مطالعه نکردین!

نفسی چاق می کنم و ادامه می دهم:

- سفارشِ آقایون پذیرفته نمی شه.
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با یادآوریِ این یک اصل، می خواهم به آقا و شرط و شروطش لعن و نفرین بفرستم و 

اَدب خانوم نمی گذارد. 

قبل از این که تماس را قطع کنم صدایش بلند می شود:

- سفارشم واسه یه جشنِ بدونِ حضور آقاست.

سنگِ روی یخ می شوم شاید هم یخِ روی سنگ... دقیق نمی دانم، اما هر چه هست معنایی 

جز خجالت و شرم زدگی ندارد. مانده ام با چه رویی بگویم چند ماهی است کافه را جمع 

کرده ایم و از اول هم قصدم از رو بردن اش بوده است:

- ببینید ...

کلامم را قطع می کند:

- خبر دارم کافه تون رو تعطیل کردن خانومِ سلطانی...

با شنیدن حرفش، رگِ تعصبم بیدار می شود و لرزان می گویم:

- تعطیل نکردن، تعطیل کردیم!

می خندد و عجیب است به جای آن که عصبی شوم، گوش به صدایش می سپارم. یک نوای 

خاصی دارد؛ مثلِ بارانی که در سکوت روی پنجره ی خانه می کوبد و هم زمان رعد و 

برقی بنگ خودش را میانِ آرامشِ آدم می پراند و قلب را وادار به گرومپ گرومپ 

کوبیدن می کند... آرام اما دلهره آور! 

- درسته. 

دست مابینِ ابروهایم می کشم و غرولند می کنم:
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- پس چی میگین وقتی می دونید کافه تعطیله؟

گویا قصدِ صلح دارد که لحنش آرام تر می شود:

- گوش کنید خانومِ سلطانی؛ دو روز دیگه تولدِ عزیزترین شخصِ زندگیمه، کسی که 

حاضرم جونم رو واسه ش بدم. 

عزیزترین شخصِ زندگیِ این آدمِ خوش صدا!

من هم دست از وحشی گری بر می دارم:

- چه کمکی از دست من بر میاد؟

و جواب می دهد:

- می خوام دوستاش بیان کافه ی شما و واسه ش جشن بگیرن.

قبل از این که چیزی بگویم، اضافه می کند:

- شده اون کافه رو واسه یه روز باز کنید، هر چقدر پول بخواید بهتون میدم .

از پیشنهادش دوباره ابروهایم بازی گوشی می کنند و کنارِ هم می روند:

- نمی شه یعنی نمی شه. این همه کافه و رستوران توی ماکو ریخته، یکی از اونا رو رزرو 

کنید!

می خواهم تماس را قطع کنم که دوباره مانع می شود. گویا صدایش مسخ کننده است:

- ایده های دیزاینرتون بهتر از همه ست. عزیزترین شخصِ من خودش نمی تونه توی اون 

تولد شرکت کنه و این تنها کاریه که از دستم بر میاد. می فهمید دیگه؟
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جوری حرفِ آخرش بوی تهدید می دهد که واقعاً نمی توانم بگویم؛ «نه، نمی فهمم.» 

لب هایم به سمتی کج می شوند و می پرسم:

- واسه ساعت چند می خواید رزرو کنید؟

برای پاسخ دادن دست دست می کند و اما بعدش یک کلمه می گوید:

- پنجِ عصر. روزتون به خیر.

دیگر صدایی نمی آید و وقتی به اسکرین نگاه می کنم متوجه می شوم که در نهایتِ 

بی ادبی تماس را قطع کرده است! من که قبول نکرده بودم، فقط می خواستم زمان اش را 

بدانم و با آذر در میان بگذارم اش!

دستم روی شماره اش می لغزد و می خواهم بگویم فعلاً روی ما حساب باز نکند اما پشیمان 

می شوم و دست عقب می کشم. موبایل را زیرِ چانه می زنم و متفکر در اتاقِ کوچک مان 

جهان گردی می کنم . این مردکِ پرروی طلبکار که انگار پول خونِ پدرش را از همه به 

ارث دارد دیگر از کجا پیدایش شده بود؟! صدایش، تحکم کلامش و دل تنگی ام برای 

کافه ی کوچک مان، وسوسه ام می کرد که پیشنهادش را قبول کنم. می دانم اگر من بگویم، 

عمه آذر هم نه نمی آورد. بهتر است تا شب فکر کنم و بعد با او در میان اش بگذارم.

***

از صبح که با صدای داد و بی  دادهای آتا از خواب پریده ام و هیچ چیزی کوفت نکرده ام. 

انتظار دارم زبان بسته با قار و قور کردن اش اعلام حضور نکند؟!

نگاهِ خصمانه اش را سمتِ من که گوشه ای کِز کرده ام سوق می دهد و بیش تر پوستِ کنار 

ناخن هایم را می کَنَم.
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- اَفرا...

می دانم می خواهد چه چیزی را برای بارِ هزارم مکرر شود و خودم پیش دستی می کنم:

- آتا به جونِ خودت قسم کارِ من نیست! چرا باور نمی کنی؟

ماه بانو که تازه دیشب کمی از اخم هایش باز شده بود، رو ترش می کند و غر می زند:

- اینا قوم الظالمین اوشاق جان «بچه جان». مگه کسی رو باور می کنن؟!

دوباره میگرن ام شدت گرفته و هیچ چیزی برایم مهم نیست جز خودِ لاکردارش. 

آتا عصبی زیرِ لب چیزی می گوید و شقیقه هایم را ماساژ می دهم. ماه بانو جلوتر می آید و 

می گوید:

- یاخجیسان؟ «خوبی»

چرا خوب نباشم با این حال و اوضاعی که آتا برایمان ساخته است؟

آتا اهمیتی به حالِ بدم نمی دهد و به قول خودش همه ی این ها فیلم و سریال اند:

- پس آب شدن و رفتن توی زمین؟ 

می دانم مدارک و اسنادش کجااَند و اما جرئت گفتنِ فرضیه ام را ندارم. روی توسلی 

جان اش زیادی تعصب دارد و کیست که بتواند به او خورده بگیرد، ولی من که می دانم 

کارِ خودِ بشکه قیرش است.

لب و لوچه ام را آویزان می کنم و در حالی که رویِ عضلات خواب رفته ام می ایستم، 

حرفم را در لفافه می پیچم:

- یه سر برید میدون، شاید دیروز قاطیِ مدارکای تره بار، بردیدشون اون جا؟
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منتظر جوابش نمی مانم و دل خور به اتاقم می روم. روده هایم هم آرام و دل خور گوشه ای 

نشسته اند و بهانه نمی گیرند. می دانند وقتی دل خور باشم زیاد جلوی چشم آتا نمی روم و 

وادار به رفتن ام نمی کنند.

موهای بلند و بافته شده  ی جلوی سرم را باز می کنم و وقتی مطمئن می شوم که فر 

شده اند، در صورتم می اندازم شان. از کیف خاکستری ام مسکنی بر می دارم و بدون آب 

قورت اش می دهم. کمی سرِ دلم سنگین می شود و بی حال رویِ صندلی می نشینم. این هم 

از عوارضِ روزی یک بار در سال صبحانه نخوردن است دیگر! چشم هایم را می بندم و بعد 

از نفسِ عمیقی از روی صندلی بلند می شوم. خیلی طول نمی کشد تا شلوار بگ استایل و 

مانتوی کوتاهم را بپوشم و آماده شوم. ضد آفتاب رنگی ام را به صورتم می زنم و دستم 

سمتِ خطِ چشمم می رود. برای کشیدن یک خطِ مرتب و قشنگ وسوسه می شوم و اما 

وهمِ آتا برایم اخم می کند. بنده خدا حق دارد، چشم هایم اندازه ی کافی کشیده و 

بادامی طور هستند دیگر خط چشم زیادی آرایشم را غلیظ نشان می دهد. بی خیال 

می شوم و به زدنِ یک برق لب کفایت می کنم. شالم را روی سرم می اندازم و از اتاق 

بیرون می زنم که آتا با دیدنم رو ترش می کند:

- کجا به سلامتی؟!

در حالی که محتوایِ کیفم را چک می کنم، جوابش را می دهم:

- الآن عمه آذر میاد دنبالم یه سر بریم خرید.

کمی از اخمش را کم می کند و دیگر چیزی نمی گوید. می دانم اگر بگوییم قرار است برای 

یک روز کافه را باز کنیم از آن گیرهای سه پیچش می دهد و مو به سرم نمی گذارد. خدا 

کند فردا تا شب میدان باشد تا بتوانم به کارم برسم. عجیب است که چرا مسخ شده ام. تا 
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دیروز در خیالم اگر کسی از من می خواست برای یک بار دیگر کافه را باز کنم هیچ جوره 

قبول نمی کردم.

و اما امروز می خواستم آتا را بپیچانم و کافه را باز کنم! شانه ای بالا می پرانم و به محضِ 

دیدنِ ماشینِ آقا که وارد پیچ کوچه می شود، به سمتش پا تند می کنم. سوار می شوم و 

کیفم را عقبِ ماشین می اندازم و سلام و احوال پرسیِ گرمی هم با آذر دارم. همان طور 

که دوباره عینک دودی اش را روی چشم می کشد، پیچِ کوچه را دور می زند و عقب گرد 

می کند. من هم دوباره کیفم را از عقب بر می دارم و عینک دودی ام را از آن بر می دارم. 

آن را به چشم می زنم و در حالی که یکی از آدامس های نعنایی ام را می جوم، می گویم:

- یه دقیقه دیرتر اومده بودی آتا سرم رو می خورد.

می خندد و دست روی لب هایش می کشد:

- باز پادگان نظامی راه انداخته بود؟

خوب است خودش قارداش اش را می شناسد و لازم نیست برایش چند خط توضیح بدهم! 

به نشانه ی تأیید سر تکان می دهم و بحث را عوض می کند:

- ماجرای باز کردن کافه چیه؟ باز توبه ت شد توبه ی گرگ؟!

این بار وقتش رسیده است من به حرفش بخندم و گونه های برجسته اش را نیشگون بگیرم. 

می ترسم این توبه های گرگی وارم آخر کار دستم بدهند و به مرگم برسانند:

- گیر نده. این سفارش هم پولش خوبه و هم بعدِ مدتی از کسلی در میایم.
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بحث پول و حوصله را میان کشیدم چون خودم هم دلیل قبول کردنِ پیشنهادِ آن مردتیکه 

را نمی دانم. از بعدِ آن ماجرای لعنتی، حوصله ی دردسرِ جدید را ندارم و محتاطانه تر 

عمل می کنم.

با صدایش به خودم می آیم:

- حالا چه دیزاینی می خوان؟ واسه چند نفر؟!

تازه یادم می آید که اصل مطلب را از خاطر برده بودم و نمی دانم چه جوابی به 

اوشاق باجی بدهم! حالم را می فهمد و تأسف وار من را می نگرد:

- بهش زنگ بزن و بپرس.

دو دِل ام، اما راهِ دیگری  در کار نیست! شماره اش را می گیرم و منتظر پاسخ می مانم. 

زیادی طول اش می دهد و هر لحظه امکان دارد تماس را به همراه یک فحش رکیک قطع 

کنم. در گمانم مردک باید زیادی چاق و تنبل باشد که برای برداشتن موبایلش یا حتی 

حرف زدن وسواس به خرج می دهد. به افکار خودم می خندم و همان لحظه تماس برقرار 

می شود:

- بویورون!

چرا یک لحظه حس کردم ادایم را در آورده است؟ 

لب می گزم و می گویم:

- سلطانی هستم...

- عرضتون؟
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شک می کنم شاید این آدم واقعاً طلبکار است و من خبر ندارم؟ یک دور داده های ذهنم را 

اسکن می کنم و خبر از هیچ طلب و بدهی ای نیست!

- مهموناتون چند نفرن؟ چه دیزاینی می خواید؟

جان می کَنَد تا جوابم را بدهد:

- بیا ید مغازه جوابتون رو میدم. آدرس رو پیامک می کنم.

قبل از این که چیزی بگویم دوباره خودش تماس را به رویم قطع می کند و نفسم را 

می برد. خیلی طول نمی کشد که برایم لوکیشن می فرستد و می دانم زیاد هم از کافه دور 

نیست. آذر سؤالی نگاهم می کند و فقط یک جمله می گویم:

- برو حومه ی شهر.

از هر چه شانس نداشتم، از عمه شانس آوردم و یک خوب و حرف گوش کن اش نصیبم شد. 

البته شاید تفاوت سنیِ کم مان هم بی تاثیر نباشد!

به محض رسیدن به حومه ی شهر، با وجود شلوغی های بازار، نمی تواند بیش تر از آن 

ماشین را پیش ببرد و یک گوشه پارکش می کند. جمعه است و قیامتی به پا. پیاده می شویم 

و قفلِ ماشین را می زند. موهایم را مرتب تر می کنم و کیف دستی ام را به دست می گیرم. 

شانه به شانه راه می اُفتیم و سر درِ اکثر مغازه ها را برای یافتن اسمش روخوانی می کنم.

با دیدن پنج مغازه ی بزرگی که تابلوی بالای درشان نشان می دهد همگی متعلق به این 

خاندان اند، کمی معذب می شوم و می فهمم طرف بی راه هم نگفته است. گویا توان اش را 

دارد برای کرایه ی یک روزه ی کافه، هر چه پول بخواهم به حسابم بریزد!
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واردِ «طلا و جواهرات فروشیِ جاوید» می شوم و آذر با کمی تاخیر دنبالم می آید. در 

همان وهله ی  ورود، بادِ خنک کولری که روشن است، خنکمان می کند و عرق را روی 

تن مان می خشکاند. چشم می چرخانم و پسرکِ قد بلند و نسبتاً لاغری را پشتِ ویترین 

می بینم. تمامِ صورتش جوش زده است و موهای کم پشتِ روی لبش هم نشان از نوجوان 

بودن اش می دهد. زیرِ لب بی خیالِ کشیده ای می گویم و نچ نچی می کنم. امکان ندارد 

این همان جنابِ جاویدی باشد که با من حرف می زد!

با لهجه ی غلیظِ آذری اش می گوید:

- جان!

خُب خدا را شکر نه صدایش شبیه مخاطبِ پشت خطی من است و نه لهجه اش. آذر به 

جای من جوابش را می دهد:

- با آقای جاوید کار داریم.

دستی میان موهایش می کشد و سپس روی ویترین خم می شود:

- خودم هستم خانیم. اَمرتون؟

نمی دانم چرا اصلاً دوست ندارم باور کنم آن میزان اُبهت متعلق به این بچه بوده است و 

فشارم بالا و پایین می شود. زیرِ لب بسم الله می گویم و رو بر می گردانم. آذر متعجب و 

سؤالی نگاهم می کند و منتظر است گفته اش را تأیید کنم که همان لحظه مردِ سیاه پوشی از 

دری که انتهای مغازه ی بزرگ و مستطیلیِ طلافروشی شان است بیرون می آید و جعبه ای 

که مشخصاً متعلق به یک سرویس 

طلای گران بها است را روی میز می  گذارد، سپس خطاب به پسرک می گوید:
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- حسام با من کار دارن. تو این سرویس رو ببر واسه خانومِ ملکی .

حسام که بدجوری توی ذوقش خورده است، چینی به صورتش می دهد و می گوید:

- مگه برنگشتن؟

و جاوید جوابش را می دهد:

- نه. رفتن نمایشگاه فرش.

جوری حرف می زند که اجازه ی حرف دیگری به پسرِ بی چاره نمی دهد و پی  نخود سیاه 

می فرستدش. در طولِ مدتی که با جاویدِ کوچک حرف می زد، صورتش را کنکاش کردم 

و اصلاً هیچ نقطه ی اشتراکی با خیالاتِ من ندارد. موهای سرش را  کلاسیک و سنتی کوتاه 

کرده و چشم و ابرو مشکی است. یعنی بابِ میلِ عمه آذر! دماغِ استخوانی دارد و فرمِ 

لب هایش از زیر ته ریشِ مشکی اش زیاد مشخص نیست. 

قدش هم حداقل اش ١٩٠ را پر می کند.

در حالی که هیچ توجهی به ما ندارد، دستی روی موهایش می کشد و زیرِ ویترین خم 

می شود:

- مهمونام ٤٠ نفری هستن. دیزاین و تم رو مشکی بذارید.

زیادی بی حوصله و تنبل است. زود هم سرِ اصل مطلب می رود. مقدمه چینی فرقِ سرش 

بخورد، لااقل جواب سلام مان را می داد! 

آذر که دیزاینرِ اصلی است می پرسد:

- مشکی رو ستِ چه رنگی بذاریم؟
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در حالی که دست داخلِ کیفِ بزرگش می برد تا بنرهای تبلیغاتی مان را به جاوید نشان 

بدهد، پرحرفی هم می کند که او از زیرِ میز بالا می آید و یک دسته تراول تا نخورده را 

روی میز می کوبد. 

- فقط سیاه.

تحکمِ کلام اش آن قدر زیاد است که آذر عقب نشینی می کند و دست از تبلیغات بر 

می دارد. او را عقب می زنم و خودم مقابلِ جاوید می ایستم:

- گفتین مراسمِ تولد نه که عزا! 

برایش فیگورِ از دماغ فیل افتادگی ام را می گیرم تا بداند من هم از این ادا و اطوارها یک 

چیزهایی بلدم. چشم های وحشی اش را به من می دوزد و یک کلمه لب می زند:

- مشکی.

حرف در دهانم می خشکد و ترجیح می دهم عقب نشینی کنم. به خدا که این از دماغِ فیل 

افتاده تر است! 

گلویم خشک شده و جاوید آن قدر فرهنگِ مهمان نوازی ندارد که از آب میوه ی اناری که 

گوشه ی میز است به من و آذر تعارف بزند. از بخارِ سردی که روی پارچِ شیشه ای نشسته 

حدس می زنم باید حسابی هم خنک و گوارا باشد. یک چیزی در ذهنم جولان می دهد و 

لبخندِ کثیفی می زنم. در حالی که دست داخل کیفم می برم و بسته ی مسکن را پیدا 

می کنم، می گویم:

- بی زحمت یه لیوان از اون آب میوه به من بدین قرصم رو بخورم.
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نگاهم را بالا می کشم و می بینم که دارد وحشی تر از قبل نگاهم می کند . وقتش شده است 

بگویم «چغه!»

بالأخره نگاه از من می گیرد و سمتِ میز می رود. نمی دانم چرا ندیدبدید بازی در 

می آورم و برای یک لیوان آب میوه حاضر شدم این چنین دروغ مضحکی بگویم ولی 

امیدوارم ارزشش را داشته باشد. از کنارِ پارچِ آب میوه می گذرد و داخلِ همان اتاقکِ 

پشتی می رود. خیلی طول نمی کشد که با یک لیوان آب بر می گردد و آن را روی زمین 

می گذارد. بغضم می گیرد و دلم می خواهد پاهایم را تند و تند روی زمین بکوبم اما جایش 

نیست .

نگاهِ خیره و مات مانده ام را که می بیند، می گوید:

- قرص رو با آب می خورن نه آب میوه. این یک.

نگاه اش را به پایین می دوزد و ادامه می دهد:

- ادب حکم می کنه وقتی با کسی حرف می زنید، آدامس نجوید. این دو.

دسته ی تراول را جلویم هُل می دهد و با کمی مکث اضافه می کند:

- ممنون که قراره هر چه زودتر به کارتون برسید. این هم سه.

می خواهد هم شرمان را کم کند و طعنه برود که زودتر به کارمان برسیم وگرنه تشکر 

کردن به این دماغو نمی آید! دهانم از جویدنِ آدامس باز می ماند و مه و مات می مانم از 

بی شعورش اش. بر فرض که تو راست بگویی، لااقل یکم ملایمت به خرج می دادی نامروت! 

قرص را داخل کیفم بر می گردانم و پول ها را سر جای قبلی شان سُر می دهم:

- تسویه حساب واسه پایانِ کارِ جنابِ آقا!
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آذر مانند یک مترسکِ بی کاربرد وسطِ مزرعه ی طلا و جواهرات جاویدِ دماغو ایستاده و 

به او زل زده است. 

«جانِ اَفرا پسرِ مردم را نخور اوشاق باجی!»

دستش را می گیرم و به دنبال خودم می کشم اش که قبل از خروج مان جاوید می گوید:

- هر جور مایلید سرکارِ خانوم.

نفسم را بیرون می فرستم و از مغازه  اش بیرون می زنیم. کاش این جوری شرمنده ام 

نمی کرد تا بتوانم نگاهی به جواهراتش بی اندازم. هر چند پولِ خریدشان را نداشتم و 

فقط قرار بود خود آزاری کنم! آذر می خندد و خبر دارم می خواهد چه برنامه ای را 

شروع کند، به همین خاطر مجال اش نمی دهم و فوری داخل ماشین می نشینم. هوا از بس 

گرم و نفس گیر است که تمام روکش های چرمِ صندلی در حال ذوب شدن اند و گلویم از 

گرما خشک و متورم شده است. عمه آذر در حالی که مدام از تیپ و استایلِ جاوید تعریف 

می کند، ماشین را راه می اندازد. با چهار انگشتم آرام روی پیشانی ام می کوبم و غر 

می زنم:

- آذر! برو بازار وسیله بخریم.

چپ چپی نگاهم می کند و دستِ پیش می گیرد:

- چرا پولا رو نگرفتی؟ بگم من هیچی تو کارتم نیست واسه خرید!

زیرِ لب «به درک» می گویم و آدامسم را از شیشه ی ماشین بیرون می اندازم که دوباره 

یادِ پدربزرگ بازی اش می افتم.

شبیه آقا حرف می زد و فکر کنم همین مسئله برای پا پس کشیدنِ آذر کافی باشد. 



31

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

ماشین را گوشه ای پارک می کند و دوباره شانه به شانه راه می اُفتیم. آقا لقبِ «پت و مت» 

را برایمان گذاشته و الحق که برازنده یمان است. آذر دستم را سمتِ مغازه ی انستیتو 

می کشد و وارد می شویم. علی با دیدن مان لبخند می زند و از پشت دخل اش بیرون 

می آید. سلامِ گرمی می کند و می گوید:

- سلطانی ها این اطراف چی کار می کنن؟

جلو می روم و مشتی حواله ی بازوهای تو پُرش می کنم:

- خوب تو این نیم وجب جا هم لاس می زنی ها!

منظورم به دو دختری است که با ورودِ ما بساطِ هر و کرشان را روی کول شان گذاشتند و 

بیرون رفتند. نمایشی بازوهایی که با هزار جور مکمل ساخته است را می مالد و 

عقب نشینی می کند:

- همه ش واسه فروختنِ این دو هزار جنسه دختردایی!

آذر می خندد و می گوید:

- ولی بهشون می اومد اونا بیش تر از تو کنده باشن تا تو.

و من اضافه می کنم:

- مگه نه پسر عمه؟

سرش را به معنای تأسف برایمان تکان می دهد و پشتِ دخل بر می گردد:

- پررو نشین بهتون رو دادم دو وجب بچه! چیزی می خواستید؟
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به قرآن که این پسر روانیِ تمام عیار است. گاهی اوقات در حالی که از شدتِ خنده ریسه 

می رود، یک هو به یک سگِ هار تبدیل می شود و امکان دارد تمام حضار را ببلعد!

آذر هم خودش را مقابلِ پسرعمه ای که از خودش بزرگ تر هم است جمع و جور می کند و 

مَشغولِ مرتب کردنِ شالش می شود.

نگاهی دورِ مغازه می چرخانم و بدون آن که از موضعِ پرروبازی ام عقب نشینی کنم، طعنه 

می پرانم:

- علی، تو این دُکونت بادکنک هم پیدا می شه؟

به انستیتوی لاکچری اش گفته ام دُکان و انتظار می رود یک لقمه ی چپم کند اما گویا 

فهمیده است هیچ درمانی برای مریضیِ صعب العلاج من نیست که این گونه زیرِ لبی یک 

فحشِ آبدار بارِ خودش می کند و چیزی نمی گوید. برای رفتن به طبقه ی بالا، از نردبان 

بالا می رود و صدایش را پس کله می اندازد:

- چه رنگی می خواین؟ چند تا؟!

با آذر نگاهی به هم می اندازیم و خوب می دانم که هر دو نفر به سلیقه ی دوزاریِ جاوید 

فکر می کنیم. هم زمان جوابِ علی را می دهیم:

- سیاه!

علی از آن بالا سرک می کشد و حیرت زده نگاه مان می کند که اضافه می کنم:

- صد تایی بده.

دوباره عقب می رود و بعد از چند دقیقه با یک نایلون در دست، پایین می آید. آن را 

جلویمان سُر می دهد و می گوید:
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- چند مدلشو واسه تون گذاشتم. 

و باز شوخ می شود:

- برید شرتون کم.

این یعنی پولش را نمی خواهد یا حداقل الان نمی خواهد. ای آذرِ حیله گر، خودت خوب 

می دانی کجا پا بگذاری! من هم برای پرداخت پول هیچ اصراری نمی کنم و از مغازه 

بیرون می رویم. با یادآوری چیزی آذر را همان جا می گذارم و داخل انستیتو بر می گردم:

- علی حواست باشه آتا و آقا نفهمن این جا بودیم و از این داستانا دیگه!

جدی سری تکان می دهد و دست روی چشمش می گذارد. نیش پاره می کنم و بیرون 

می زنم. 

خیال مان راحت است آتا و آقا تا شب به خانه بر نمی گردند و وقت داریم. دو ساعتی را 

داخل بازار چرخ می خوریم و با دست های پر و جیب های شپش گرفته سمت کافه می رویم. 

خریدها را روی زمین می گذاریم و برای یافتن کلیدهای مغازه، کیفم را زیر و رو می کنم. 

کلید را بر می دارم و در قفل می چرخانم. با ورودم سرم تیر می کشد و نفسم سنگین 

می شود. دوباره یادِ گندکاری مان می اُفتم و بغضم می شکند. خدا خودش می داند که این 

یک ماه هم چرا از خاطرم رفته و برایم عادی شده بود! آذر با رنگ و رویی که به زردی 

می زند، با یک دست زیرِ بازوی من را می گیرد و با دستِ دیگرش وسایل را بر می دارد. 

داخل می رویم و در را با پا می بندد. یکی از صندلی های خاک گرفته را از روی میز بر 

می دارم و روی آن می نشینم...

***
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آقا سبیل های گندمی اش را تاب داد و گفت:

- سپردم اِلیار چهار چشمی حواسش باشه ها!

اِنگار می خواست بچه بترساند که آن گونه برایمان خط و نشان می کشید! دندان قروچه ای 

کردم و سری تکان دادیم. با عصایش روی شانه ی اِلیار کوبید، با چشم چیزی به او فهماند 

و رفت.

رفت و ما را با یک شرطِ دردسرآفرین تنها گذاشت!

***

با خستگی موهایم را پس می زنم و نگاهم سمتِ دیزاینِ جدید کافه می رود. جنابِ آقا 

زیادی هم بی سلیقه نبود و کافه قشنگ شده است. البته اگر رنگِ ستش را استفاده 

می کردیم که محشر می شد. بر منکرِ این فرضیه لعنت!

همان لحظه زنگوله ی بالای کافه به صدا در می آید و یکی وارد می شود. قلبم هُری پایین 

می ریزد و می ترسم یکی از سگ پاسبان های آتا یا آقا باشد که با دیدنِ چهره ی آشنا و 

احتمالاً بی آزارش ترسم می ریزد. 

حسام قسمتِ تاریکِ کافه را رد می کند و جلو می آید. روی صندلی می نشینم و با دست 

روی میز ضرب می گیرم:

- بویور! «بفرما»

کفِ دست هایش که احتمال می دهم عرق کرده باشند را به کمک لباسش پاک می کند و 

می گوید:

- عمو جاوید گفت بهتون بگم سفارشِ کیک با خودشه.
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شانه ای بالا می پرانم و زیرِ لب می گویم:

«- چه بهتر!»

به نشانه ی تأیید سر تکان می دهم و چیزی نمی گویم. حداقل اش می توانم اُبهتم را به رخِ 

این یکی جاوید بکشم که!

می خواهد از کافه بیرون بزند که عمه آذر صدایش می زند و مانع می شود:

- آقا حسام یه لحظه بیا کارت دارم.

بر می گردد و ذوق می کند. آذر پیچ و تابی به دستش می دهد و روی میز خم می شود:

- میگم این عموت اسم نداره؟

حسام این پا و آن پا می کند که اوشاق باجی می گوید:

- بیا بشین.

صندلی ای را برایش عقب می کشد و او هم تعارف نمی کند . روی آن می نشیند و می گوید:

- اسم که داره. ولی همه بهش می گن جاوید!

خوشم آمد. حرفش را در لفافه پیچاند که اسمش را نگوید ولی نمی دانست مقابلِ آذر 

هیچ راهِ فراری نیست:

- یعنی زنش هم بهش می گه آقای جاوید؟

تصنعی می خندد و من که می دانم چه در کله ی بی شعورش می گذرد. جوری سوال 

می پرسد که حساسیتی ایجاد نکند و حسام بدبخت خودش، خودش را در دام بی اندازد. 

هر چه نباشد دخترِ آقا است دیگر!
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حسام چینی به صورتش می دهد و پقی زیر خنده می زند:

- زنش رو که خدا بیامرزه!

با آذر، حیرت زده هم دیگر را نگاه می کنیم و سپس سمتِ حسام می چرخیم. پسرک یکم 

بیش تر از یکم خل مغز است که با خنده و قه قهه این چنین جمله ای را ادا می کند! آذر که 

حسابی توی ذوقش خورده است، خودش را از روی میز می کِشد و با لحنِ طلبکاری رو به 

حسام می گوید:

- باشه. پاشو برو به کارت برس.

می ترسم اگر حسام یک لحظه بیش تر آن جا بماند و به ریسه رفتن اش ادامه بدهد، نازِ 

شستِ آذر را بچشد. گویا خودش هم این چنین حسی کرده است که بلند می شود و بعد از 

گفتنِ  «با اجازه»، از کافه بیرون می رود. آذر از روی صندلی اش بلند می شود و در حالی 

که قوزِ کمرش را می گیرد، غر می زند:

- عه عه دیدی زن داره!

مانعِ خنده ام می شوم و مسخره اش می کنم:

- زن داشته. جدی عمه، برو زنِ دومش شو، سوگلیش میشی!

با دست روی سرم می کوبد و خیلی جدی می گوید:

- آره، که بعدِ مردنم این طوری بشم مسخره دست این بچه!

می محابا می خندم به خیالات خامِ عمه جان. من هم بلند می شوم و نگاهِ دیگری 

دورتادورِ کافه می گردانم. دورِ هر میز، چهار صندلی گذاشته ایم و با ده میز سر و تهِ 

قضیه را هم آورده ایم. روکشِ میزها و دیزاین دیوارها هم همه مشکی و ساده اند. باید 
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فردا قبل از آمدن، چند لامپِ خوب و پرقدرت بگیرم تا فضا کمی از عزا در بیاید... البته 

اگر جنابِ آقا نخواهد که لامپ ها هم سیاه باشند! از کافه بیرون می زنیم و آذر اول من را 

به خانه ی خودمان می رساند. ساعت از سه بعد از ظهر گذشته است و خداخدا می کنم آتا 

برای نهار نیامده باشد. از آذر خداحافظی می کنم و داخلِ خانه می روم. ماه بانو همین 

که در را باز می کند، داخلِ راه رو می دود و ابروهای درهم اش مقدمه ی یک سردرد 

دیگراَند: 

- صبح طلوع نکرده رفتی تا الان کجا بودی؟

جوری رفتار می کنند اِنگار بچه  ام و هیچ توجهی به ٢٤ سال سنم ندارند. این که با آذر 

بوده ام هم اعتمادشان را جلب نمی کند... تاسف بار است!

کفش هایم را گوشه ای پرت می کنم و ماه بانو را کنار می زنم:

- با آذر رفتیم خرید. بازار شلوغ بود و طول کشید.

داخلِ اتاق می روم و لباس هایم را مرتب داخلِ کمد آویزان می کنم . ماه بانو دنبالم آمده 

و با چشم های ریزش تمام جانم را کنکاش می کند. درِ کمد را می بندم و سمتش 

می چرخم:

- من فردا بعد از ناهار تا غروب خونه ی آقام.

می دانم که همین یک جمله برای ترکیدنِ کیسه ی حرف و دل خوریِ ماه بانو کفایت 

می کند، ولی چاره ی دیگری هم ندارم. صدایِ لهجه دارش را بلند می کند و داد می کشد:

- آقات؟ آقات با لگد از خونه ی خودمون پرتمون کرد بیرون، اون وقت می خوای بری 

خونه ش؟ نکنه بخوای بری دست بوسی اَفرا!
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از کاه، کوه می سازد. جوری رفتار می کند آدم فکر می کند آقا اسلحه روی کله یمان 

گذاشت که طبقه ی ساختمان  اش را خالی کنیم، دیگر کلاً منکر این می شود که آتا خودش 

لج کرد و از آن جا بیرون زد! می دانم اگر این ها را به ماه بانو بگویم هیچ جوره زیرِ بارش 

نمی رود که هیچ، بی تعارف مغزم را هم می جود. روی صندلی لم می دهم و یک جمله 

می گویم:

- دست بوسی چیه؟ مگه آقا با من دعوا داره!

دست داخلِ کیفم می برم و سلاحم را در می آورم. مصرف قرص و بهانه کردن میگرن تنها 

نقطه ضعفی است که ماه بانو مقابل من دارد و عقب نشینی می کند. از اتاق بیرون می رود و 

دوباره قرص را داخل کیف پرت می کنم. گوشه ای از اتاق روی زمین برای خودم لحاف و 

تشک می اندازم و رویِ آن شیرجه می روم...

***

کسی نداند فکر می کند در دِه زندگی می کنیم. پایین شهر است که باشد، خروس کوک 

کردن تان برای چیست؟

در جایم می نشینم و کش و قوسی به تنم می دهم. هوایی که از پنجره ی بازِ اتاق به داخل 

می آید، موهایم را به بازی می گیرد و حس خوبی بهم دست می دهد. به نظرم امروز روزِ 

خوبی می شد اگر خروسِ آقای همسایه بالای سرم ساز و دهل نمی زد!

آفتاب وسطِ آسمان است و نشان می دهد سر ظهر شده.

به جای آن که با این میزان خوابیدن، خستگی از تنم در رفته باشد، بیش تر احساس 

خستگی و کسلی دارم! در جایم خیز بر می دارم و پتوها را جمع می کنم. آن ها را گوشه ای 
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می گذارم و می خواهم بیرون بروم که با شنیدن سر و صدایی، به سمت پنجره کشیده 

می شوم. موهایم را داخل تیشرتم می فرستم و از پنجره سرک می کشم. آقا و ماه بانو 

می خواهند به زور نصفی از اثاثیه ی اضافی را در حیاط مربعی و کوچک مان جای بدهند و 

به نظرم این کار حسابی انرژی ماه بانو را می گیرد، آخرش هم یقه ی من را می چسبد و 

غرش را سر من می زند!

پنجره را می بندم و بعد از جمع کردن موهایم با کلیپس ساده ام، از اتاق بیرون می روم. 

سرویس بهداشتی جدیدمان داخل هال است و مشترک! آبی به دست و صورتم می زنم و به 

آشپزخانه می روم. تابه ی غذا روی گاز است و با دیدنش به سمتش کشیده می شوم. درش 

را بر می دارم و صورتم در هم می رود. خاک بر سرم کنند که شانس ندارم. این طوری پیش 

برود سوء تغذیه می گیرم. همان لحظه در باز می شود و ماه بانو در حالی که دست هایش را 

جلوی درِ حیاط شسته و مشغول پاک  کردن شان  است، داخل می آید. اخمی می کنم و در 

حالی که می دانم حوصله ی هیچ حرفی را ندارد، غر می زنم:

- بانو، شما که می دونی من از این جونور چندشم می شه!

چشم هایش را ریز می کند و داخل آشپزخانه می آید. چشم ریز کرده است و خدا به دادم 

برسد!

طعنه می رود:

- سحریز خیر اولسون! «صبح شما به خیر»

از رو نمی روم و مانند خودش جواب می دهم:

- گله جه گیز خیر. «عاقبت شما به خیر»
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جلوی سینک ظرفشویی می رود و از کابینتِ بالایش بشقابی بر می دارد:

- از بس بد غذایی، شدی دو تا استخون! 

جلوی آینه ی آویزانِ هال می روم و در حالی که صورت استخوانی ام را بر انداز می کنم، 

می گویم:

- نمی خورم، بمیرم هم ماهی نمی خورم. 

از داخل یخچال قالبِ پنیر را بر می دارم و روی اُپن می گذارم. عجله ای چند لقمه پنیر و 

سبزی می خورم و سمت اتاق می دوم. از پنجره سرک می کشم و آتا را می بینم که با 

ماشینش از خانه دور شده. فوری لباس هایم را با یک مانتوی کوتاهِ عروسکی و شلوار بگ 

استایل مشکی تعویض می کنم. شالِ اناری ام را روی موهایم می اندازم و رژِ لب اناری 

می زنم. درست است تم باید سیاه باشد، ولی مراسم عزا که نمی روم. محتویات کیفم را 

چک می کنم و با دیدن بسته ی خالیِ آدامس، نفسِ کلافه ای می کشم. موبایلم را بر 

می دارم و از اتاق بیرون می دوم. قبل از این که به مرحله ی بعدی برسم، ماه بانو خودش را 

به من می رساند و با شکاکی می گوید:

- خونه ی آقا میری دیگه!

دسته ی موهایم که در صورتم آویزان شده اند را داخل می فرستم تا حساسیت ایجاد نکنم:

- جایِ دیگه ایی هم دارم؟

ابرو بالا می پراند و نگاهم به ساعتِ خانه کشیده می شود. ١ و ۵۵ دقیقه است و تا به کافه 

برسم و آماده شوم، ٤ می شود. خدا کند بازجویی های ماه بانو زودتر تمام شود!

داخل آشپزخانه می رود و می گوید:
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- آذر میاد دنبالت؟

در حالی که داخل راه رو رفته ام و دنبالِ کفش های بدون پاشنه ام می گردم، صدایم را 

بلند می کنم:

- ماشین نداره. 

کفش هایم را از زیرِ پله بیرون می کشم و می پوشم شان که ماه بانو داخل راه رو می آید و 

خودش را به در می چسباند:

- آقا امروز نرفته میدون. زنگ بزن بیاد دنبالت.

با شنیدن حرفش مغزم داغ می کند و رمق از پاهایم می رود. همین یکی را کم داشتم! 

اِنگار باید امروز قیدِ آذر را بزنم و این از بعدِ آن ماجرا زیادی ترسناک به نظر می آید.

برای دست به سر کردنِ ماه بانو، زیرلب می گویم:

- مگه آذر آژانس شخصیِ منه؟

خداحافظی می کنم و قبل از این که دوباره سین جیمم کند، از خانه بیرون می دوم. خودم 

را به خیابانِ اصلی می رسانم و برای تاکسی های شهری دست تکان می دهم. به محض 

ایستادن پژوی زرد رنگ، سوار می شوم و از راننده می خواهم به حومه ی شهر برود. 

شماره ی آذر را می گیرم و بعد از چهار بوق، جواب می دهد:

- اَفرا!

با دندان، پوستِ گوشه ی ناخن هایم را می کنم و غر می زنم:

- ماه بانو چی می گه؟
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نفسِ عمیقی می کشد و برای جواب دادن لفت اش می دهد:

- شرمنده م به خدا. حتی بهونه کردم بیام خونه ی شما، نذاشت که نذاشت!

پوستی که روی زبانم مانده است را بیرون می اندازم و با درماندگی می نالم:

- آذر، آذر، آذر.   .. !

صدای آقا از آن طرفِ خط بلند می شود و حتم دارم از حرص، دماغم باد گرفته باشد! 

دستی به آن می کشم و دل خور لب می زنم:

- باشه. کاری نداری؟ خداحافظ!

مهلت نمی دهم چیزی بگوید و تماس را قطع می کنم. راننده ماشین را اولِ میدانِ اصلی 

نگه می دارد و از داخلِ آینه به من نگاه می کند:

- شرمنده. نمی تونم جلوتر برم. 

همچنان این قسمت از شهر آن قدر شلوغ است که به راننده ی بی چاره حق می دهم. پولش 

را پرداخت می کنم و پیاده می شوم. قبل از این که خیابان را بپیچم و به کافه بروم، از 

دکه ای که روبه روی میدان است، یک بطری آب معدنی و یک بسته آدامسِ نعنایی برای 

خودم می خرم.

عینک آفتابی ام را روی چشم می کشم و میدان را دور می زنم که آقای نامحترمی از 

ماشینش سرک می کشد و عربده می زند:

- مگه تو ماشینی که از دورِ میدون میری؟
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چیزی نمی گویم و خودم را در پیاده رو می اندازم. کلید در قفلِ کافه می چرخانم و وارد 

می شوم. در را به دنبالم باز می گذارم و فوری به آشپزخانه ی کوچکِ پشتی می روم. کیفم 

را روی میز می اندازم و عینکم را هم همان جا. نگاهی به ساعت مچی ام می اندازم و 

عقربه ها دندان نشان می دهند. ساعت چهار و ده دقیقه است و هنوز کیک را به من 

نرسانده اند. جزِجگر بزنی جنابِ آقا که دستِ من را در پوست گردو گذاشتی. کولرِ کافه 

را به کار می اندازم و قهوه ساز را روشن می کنم که همان موقع زنگوله ی بالای در به صدا 

در می آید. از گوشه ی دیوار سرک می کشم و جنابِ آقا را دید می زنم. شلوارِ پارچه ایِ 

خاکستری و جلیثقه ی خاکستری رنگی که روی پیراهن مشکی اش پوشیده است نشان از 

ثابت بودن طرزِ لباس پوشیدن اش دارد با این تفاوت که رنگش را تغییر داده! دستی به 

لباس هایم می کشم و با قدم های مطمئن بیرون می روم. روی یکی از صندلی های کنارِ 

پایش می نشیند و برای دیدنم هیچ زحمتی به گردنِ ستبرش نمی دهد. مقابل اش می نشینم 

و نگاهم به رگ های برجسته ی روی گردنش کشیده می شود!

ساختگی گلویش را صاف می کند که نگاه از گردن اش می گیرم و به میز می دهم. یک کیکِ 

دو طبقه یِ بزرگ و مشکی رنگ که گوشه ای از آن با رنگ سرخ نوشته شده «تولدتِ 

متفاوتِ اِمسالت مبارک باشه عزیزم» را روی آن گذاشته است! ستاره های چرخانِ دورِ 

سرم را حس می کنم و چپ چپ جاوید را می نگرم. او هم نگاهِ تمسخرآمیزش را زومِ من 

کرده است و به خیالم از طرزِ لباسم خوشش نیامده... مهم نیست!

- به نظرم کیک واسه ٤٠ نفر  اندازه باشه.

وقتی فکر می کنم می فهمم که هیچ کدام به دیگری سلام  نکرده ایم و گویا زورمان می آید! 

نگاهِ دیگری به کیک می اندازم و با پرروئی می گویم:
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- آره واسه ٤٠ نفر و اندی کفایت می کنه.

دستی به ته ریشِ مشکی اش می کشد و طعنه می رود:

- اون اندی نمی تونن هم زمان هم آدامس بجون و هم کیک بخورن! 

دهانم به پت پت می اُفتد و از جویدن باز می ماند. کمی  خیره اش می شوم و بعد چشم هایم 

را لوچ می  اندازم . این توله سگِ وحشی دیگر شورش را در آورده است! باید یک چیزی 

بارش کنم تا اِن قدر به من و آدامس جویدنم گیر ندهد:

- جنابِ جاوید، اگر که سفارش تون رو پذیرفتم از وظیفه نبوده، بلکه لطف کردم. و این 

دلیل نمی شه که مدام به من و رفتارهام گیر بدید! باش؟

اول چشمِ راستم را نگاه می کند، چشم هایش را سمتِ چشمِ دیگرم سوق می دهد، بعد 

وسطِ پیشانی ام را می نگرد و یک کلمه می گوید:

- درسته .

شک ندارم دوباره دماغِ نازنینم باد گرفته است و دلم می خواهد موهایم را از ریشه در 

بیاورم. صندلی اش را عقب می کشد و از روی آن بلند می شود. دستی که ساعتِ سه زمانه 

و گران قیمتش را به آن بسته است را درون جیبِ شلوارش سُر می دهد و نگاهی به 

دیزاینِ کافه می اندازد:

- الآن مهمونا می رسن. زودتر شمع ها رو روشن کنید. 

فرصت نمی دهد طرزِ اخم کردنم را به رخش بکشم و می گوید:

- موفق باشید سرکارِ خانوم.
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سپس از کافه بیرون می زند. پشتِ سرش جیغ می زنم:

- گله جه گیز خیر جنابِ آقا!

کفِ دستِ چپم را روی لب هایم می گذارم و تا روی پیشانی می کشم اش، سپس از روی 

صندلی بلند می شوم و کیک را به آشپزخانه می برم. دوباره داخل سالن بر می گردم و با 

فندک، تندتند همه ی شمع های سیاه را روشن می کنم. هر دو دستم را حائلِ لب هایم 

می کنم و لب می زنم:

- نه!

دیگر همه چیز برای یک مراسم عزای آبرومند تکمیل است و به جای جاوید من خجالت 

می کشم که با مهمان ها روبه رو شوم! 

همان لحظه دو دختر با خنده واردِ کافه می شوند و نگاهی به محیطِ کافه می اندازند. 

درست است کمی بیش تر از کمی آرایش شان غلیظ است ولی دروغ نگویم لباس های 

معقولی به تن دارند. خیلی طول نمی کشد که با دیدن دیزاینِ تولد، خنده روی لب شان 

می ماسد و همان جا خشک می شوند. حدسش را می زدم. جلو می روم و با لبخندِ 

تصنعی ای که روی لب دارم، می گویم:

- خوش  اومدید خانوما.

نگاه شان را به من می دهند و یکی از آن ها که قد کوتاه و قیافه ی با نمکی دارد، با گیجی 

لب می زند:

- آ، معذرت می خوام فکر کنم اشتباه اومدیم!

رو به آن یکی دختر می کند و می گوید:
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- ببینم عاطفه، آدرس رو درست یادداشت کردی؟

برای دومین بار در طولِ روز، چشم هایم را لوچ می اندازم و مانع پرحرفی شان می شوم:

- خانوما! مگه شما مهمونای آقای جاوید نیستین؟

سمتِ من بر می گردند و حیرت زدگی بیش تر در نگاه شان مشهود می شود. به نشستن پشتِ 

میزی که کنارِ شیشه ی قدیِ کافه قرار دارد دعوت شان می کنم و عاطفه می گوید:

- مگه کافه رو واسه تولد رزرو نکردن؟

سری تکان می دهم و گفته اش را تأیید می کنم. بدون این که سؤال دیگری از من بپرسد، 

موبایل اش را از کیفش بیرون می کشد و با یک نفر تماس می گیرد:

- شاهان! ماجرا چیه؟

کمی مکث می کند و با خنده و لحنِ کشیده ای می گوید:

- پذیرای عذرم باشید آقای جاوید.

دخترِ کنارش اش هم می خندد و من مردد به آن ها نگاه می کنم. عاطفه نگاهش را بالا 

می کشد و آن جا ماندن را جایز نمی دانم. به آشپزخانه می روم و در طولِ مسیر اسمش را 

در دهانم مزه مزه می کنم. شاهان! زیادی قشنگ است، امیدوارم کوفت اش بشود. کیک را 

از یخچال بیرون می کشم و شمع های قرمز رنگ را روی آن می گذارم. چه ایرادی دارد 

کمی در تم دست ببرم؟ شاهان خان که این جا نیست! با خامه ها و توت فرنگی هایی هم که 

از یخچال بیرون آورده ام، دورِ کیک را نقش و نگارِ رنگی می زنم و قدمی عقب می روم. 

عالی شد. کم کم همه ی مهمان ها می آیند و صدای همهمه یشان سرم را به درد می آورد. 

هندزفری ام را از کیفم بر می دارم و یک لنگه  اش را در گوشم می گذارم. برای خودم 
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آهنگی با ریتمی آرام را از خواننده ی محبوبم پلی می  کنم و برای مهمان ها موسیقی 

فرانسوی. باندهای چهار طرفِ کافه آن قدری قدرت دارند که زورشان به صدای هر و کر 

دخترها بچربد. می خواهم جعبه ی کیک را دور بی اندازم اما چیزی که روی درش نوشته 

شده است، منصرفم می کند.

برای چند لحظه ی کوتاه تنم یخ می زند و حس می کنم موهایِ بدنم سیخ شده اند. جنابِ 

آقا دستور داده است قبل از سروِ کیک، عکسش را برایش بفرستم و از این فاجعه بارتر هم 

مگر می شود؟

کف دست هایم خیس از عرق اند و مدام سعی دارم با مانتویم آن را پاک کنم. بالأخره دل 

را به دریا می زنم و گوشی ام را بر می دارم. هر چه شد که شد... نمی خواهد دارم بزند 

که!

سریع عکسی از کیک می گیرم و برای واتساپِ شماره  ای که همان روز با آن تماس گرفته 

بود، می فرستم اش. تا هر دو تیک آبی شوند، پوست کنار ناخن هایم را می جوم و منتظر به 

صفحه چشم می دوزم. بالأخره سین می کند و خیلی طول نمی کشد که شروع به تایپ 

کردن می کند. یا خودِ خدا، خودت به منِ فلک زده کمک کن! دقیق دو دقیقه است دارد 

برایم می نویسد و انتظار دارم که حداقل ده خطی فحش بارم کرده باشد اما وقتی پیامش 

به دستم می رسد مات می مانم. دست هایم را روی گونه هایم می گذارم و عرق از پیشانی ام 

می چکد. ده خط که سهل است، کاش ده ها خط فحش و ناسزا بارم می کرد اما این چنین 

چیزی نمی گفت. خیلی محترمانه اما پر صلابت در کم تر از یک خط دستور داده است کیکی 

که تزئین کرده ام را دور بی اندازم و خیلی سریع یک کیک مشابه قبلی تهیه کنم. متنش 

چنان جدی است و بوی تهدید می دهد که شک ندارم اگر این کار را انجام ندهم خودش به 
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این جا می آید و کیکی که درب و داغان کرده ام را در صورتم می کوبد! لعنت به من و 

مغزی که همیشه ده دقیقه از قائله عقب است. یکی نبود بگوید دختره ی بی عقل، کارتن 

کیک را دور می انداختی و وانمود می کردی که اصلاً پیامش را ندیده ای!

روی صندلی ولو می شوم و ماتم زده به کیک نگاه می کنم. اگر بخواهم کیکی مشابه قبلی 

پیدا کنم، حتی اگر خیلی خوش شانس باشم که نیستم، حداقل اش دو ساعتی طول 

می کشد!

لب هایم را به داخل می کشم و نمی دانم چه گلی به سر بگیرم که همان لحظه چند تقه به 

درِ شیشه ایِ آشپزخانه زده می شود و چند ثانیه بعد عاطفه داخل می آید. 

با لبخندی که روی لبم ماسیده است از روی صندلی بلند می شوم و می گویم:

- جانم چیزی می خواستی؟ 

نگاهی به اطراف می چرخاند و چشم های درشت و وزغی اش را ریز می کند:

- عزیزم، آقای جاوید گفتن که واسه ی تهیه ی کیک بهتون کمک کنم. مگه هنوز کیک 

نگرفتید؟

دخترِ مودب و مبادی آدابی است. چهره اش هم خوب به بالا. پوستِ سبزه دارد با دماغ 

استخوانی و لب های نه چندان ضخیم. 

نگاهی به کیک می اندازم و بدون توجه به حضور عاطفه، غرولند می کنم:

- مردتیکه ی بی سلیقه ی احمق! 

عاطفه با خنده و لحنِ ناباوری لب می زند:



49

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- منظورت به جاوید که نیست؟ 

به عقب می چرخم و کفِ دست هایم را روی گونه هایم می گذارم. خدایا آن بالا نشسته ای 

داری به ریشِ نداشته ام می خندی؟ چه بود می گفتند؟ آهان! ریشخندم کرده ای؟!

درجه ی بدنم شدت می گیرد و می گویم:

- باهاش نسبتی نداری که! داری؟

می خواهم مطمئن شوم نسبتی ندارد و به این واسطه، حرفم را به گوشِ آن توله سگِ هار 

نمی رساند، چون در غیر این صورت شک ندارم به یک سگِ هار تبدیل می شود و فقط با 

طعنه هایش، تکه تکه ام می کند! من که دوست ندارم حتی یک بار دیگر با او دهن به دهن 

شوم!

- پسرعموی مامانمه.

رنگ از صورتم می پرد، او شیطنت بار می خندد و ادامه می دهد:

- البته حرفت رو قبول دارم . بینِ خودم و خودت بمونه، جدیداً زیادی بی سلیقه شده!

بعدش پقی زیرِ خنده می زند و روی زانو خم می شود. نگاهم به ساعت پشت سرش 

می اُفتد و با دست، آرام روی صورتم می زنم و می گویم:

- دیر شد... دیر شد!

خنده اش را می خورَد و محکم و استوار می ایستد. انگار نه انگار که تا چند لحظه قبل 

می خواست زمین را گاز بگیرد!

موهای کوتاه و پسرانه اش را داخل می فرستد و نگاهی به کیکِ روی میز می اندازد:
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- نگران نباش، تا تو از بچه ها پذیرایی کنی من میرم می گیرم و بر می گردم.

هول هولکی می خواهد از در بیرون برود که اسمش را صدا می زنم و به کیکی که خراب 

کرده ام اشاره می کنم:

- همین مدلی بگیر، فقط سیاهِ ساده!

مات زده به کیک نگاه می کند و زیرِ لب غرغر می کند. با رفتنش نفسِ آسوده ای می کشم و 

مشغول آماده کردن قهوه ها می شوم. تندتند از همه پذیرایی می کنم و زیرِ لب به آذر هم 

فحش می دهم. وقتی او هم در این میزان استرس بی تقصیر نیست نباید بگذارم بی نصیب 

بماند!

به آشپزخانه بر می گردم و مثل مرغ پر کنده، از این طرف به آن طرف می روم. نیم ساعت 

از رفتنِ عاطفه گذشته و اما هنوز بر نگشته است. کاش حداقل شماره اش را می گرفتم! 

می خواهم بروم و از دوستش بخواهم به او زنگ بزند که خودش سر و کله اش پیدا می شود 

و با نفس نفس مقابلم می ایستد. با دیدن جعبه ای که روی دستش است، چشم هایم برق 

می زنند و تندی آن را از دستش می گیرم. دقیق شبیهِ کیک قبلی است و از دیدنش مات 

می مانم. امکان ندارد!

موشکافانه سمتِ عاطفه می چرخم و در حالی که نفس نفس می زند و جرئه جرئه لیوان آب 

روی میز را سر می کشد، می گوید:

- اگه جاوید نمی گفت کیک رو از کجا گرفته عمراً این  مدلی گیر می آوردم!

پس بگو! خودِ جاوید خان آدرس داده است و اِلا تهیه ی کیک سفارشی در عرض نیم 

ساعت، ناممکن بود. از عاطفه تشکر می کنم و مشغول بریدنِ کیک می شوم که چیزی مانند 
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پتک بر سرم آوار می شود. چرا اِن قدر بی عقل و دست و پا چلفتی شده ام؟ اگر همان کیک 

را به مهمان ها می دادم، جاوید از کجا می فهمید؟!

مردکِ بی شعور دستم انداخته است!

در حالی که پوست لبم را می جوم، کیک ها را به اندازه تقسیم می کنم و داخل ظرف 

می گذارم شان. عاطفه را صدا می زنم و از او می خواهم برای پذیرایی کمکم کند. صدای 

موسیقی را کم تر می کنم و همان لحظه یکی از مهمان ها رو به جمع می کند و غر می زند:

- پس مهتاب خودش کو؟ این چه وضعِ تولدِ؟!

مهتاب! نکند مهتاب همان زنِ سابقِ جاوید است و به همین دلیل هم تم را هم سیاه انتخاب 

کرده؟

لبم را می گزم و آرام روی صورتم می زنم که عاطفه آخرین تکه ی کیکش را می جود و 

جواب آن دختر را می دهد:

- خب.. . مهتاب فعلاً بر نگشته ایران. ولی آقای جاوید همه ی عکسای تولد رو واسه ش 

فرستاده.

با شنیدن این حرف، فرضیه ام را رد می کنم. مهتاب نمی تواند زنِ خدا بیامرز جاوید باشد، 

پس چه کسی است؟!

***

آخرین صندلی را هم روی میز می گذارم و به ساعت نگاه می کنم. ساعت ٧ غروب است و 

اگر الآن به خانه بر گردم، خونم حلال است. با دستمال کاغذی عرقِ صورتم را می گیرم و 

بعد از برداشتن وسایلم، بیرون می زنم. درها را قفل می کنم و داخل پیاده رو می روم. 
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این موقع ها تاکسی هم گیر نمی آید و نمی دانم چه خاکی به سر بگیرم. شاید اگر به خانه ی 

آقا بروم و فردا به خانه ی خودمان بر گردم بهتر باشد؟!

با صدای تک بوقِ ماشینی از فکر و خیال بیرون می آیم و نگاهم را به ایسوزوی سفید رنگی 

که خیلی آرام کنارم حرکت می کند می دهم. شیشه را پایین می کشد و چشمم به جمالِ 

شاهانِ جاوید روشن می شود:

- سوار شید برسونم تون.

با دیدن اش، مخم ارور می دهد و یادِ بی شعوریِ چند ساعت قبل اش می اُفتم . بوقِ 

دیگری می زند و بر می گردم فحشی بارش کنم که چشمم به نگاه های موشکافانه ی 

مغازه داران می اُفتد. فقط همین را کم دارم که دهن به دهن بچرخد و به گوشِ آقا برسد 

برایِ نوه اش مزاحم پیدا شده است! سرم را زیر می اندازم و عقب سوار می شوم. حرکت 

می کند و در همان حال صدای آهنگِ در حال پخش را هم به کم ترین میزان می رساند. 

آینه را روی صورتم تنظیم می کند و لب می زند:

- ممنون بابت امروز. شماره کارت بفرستید پول تون رو واریز کنم...

می خواهم چیزی بگویم که انگشت اشاره اش را در هوا تکان می دهد و اضافه می کند:

- البته با کسرِ ضرری که بهم زدین!

خونم به قُل قُل می اُفتد و انگشت های دست هایم را به هم می پیچانم. چیزی برای گفتن 

ندارم و نمی خواهم دوباره با هم دهن به دهن شویم. باید این آخرین ملاقات دندان روی 

جگر بگذارم تا تمام شود و از استرس اش خلاص شوم. 
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بدون توجه به گفته اش، دهن باز می کنم و آدرس خانه ی آقا را می دهم. از آینه 

می بینم اش که ابرویش را بالا می پراند و دیگری چیزی نمی گوید. سرِ کوچه، قبل از 

این که به خانه ی آقا برسد، خودم را جلو می کشم و دست روی پشتی صندلی اش می کوبم:

- همین جا نگه دارید. ممنون.

روی ترمز می زند و زیر چشمی به ناخن های مانیکور کرده ام چشم می دوزد. کیفم را روی 

شانه ام می کشم و زیر لبی تشکری می کنم. منتظر جوابش نمی مانم و از ماشین پیاده 

می شوم. همین که داخل کوچه می روم، ماشین را روشن می کند و از آن جا دور می شود. 

امروز نه خیلی بد بود و نه خیلی خوب. میانگین که بگیرم اوقات بی کاری ام را پر کردم و 

ضرری نداشت اگر اخم و تخم های احتمالی خانواده را فاکتور بگیرم!

با همسایه هایی که در کوچه نشسته اند و مشغول خاله زنک بازی اند، سلام و علیک می کنم و 

زنگِ طبقه ی آقا را می فشارم. خیلی نمی گذرد که در با صدای تیکی باز می شود و داخل 

می روم. اوشاق باجی، تندتند از پله ها پایین می آید و مقابلم قد علم می کند. برایش رو 

ترش می کنم و پسش می زنم. به اندازه ی کافی خسته هستم و حوصله ی مسخره بازی هایش 

را ندارم. از پله ها بالا می روم و دنبالم روانه می شود. به طبقه ی عمو فاتح که می رسم، 

بازوی آذر را سفت می چسبم و جانِ پدرش را قسم می دهم که کمی ساکت شود. اصلاً 

حوصله ی فرشته و وراج بازی هایش را ندارم. یکی نیست بگوید دخترکِ بی مغز چرا و به 

چه دلیلی باید هر بار شنیدنِ داستان خواستگارهایت برای من جذاب باشد؟ 

البته فرشته اگر عقل درست و حسابی داشت در سنِ ١٧ سالگی، آن هم در قرنِ ٢١، پزِ 

این جور چیزها را نمی داد و درس و دانشگاه اش را می چسبید!



54

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

با رسیدن به طبقه ی چهارم، آذر را از خودم جدا می کنم و داخل می روم. خانیم جان با 

پاهایی که خوب می دانم چه قدر درد می کنند، به استقبالم می آید و رویِ ماه اش را 

می بوسم. به خدا که این زن عطرِ بهشت را می دهد. از نظرِ من همین که این همه سال آقا 

و بدخلقی هایش را تحمل کرده، بهشت برایش حلال است!

یک بوسه ی خیس روی پیشانی ام می کارد و می گوید:

- راه گم کردی گیله نارم؟ «آلبالوم»

از شنیدن صفتی که بارم می کند گل از گلم می شکفد و خستگی از جانم در می رود. هنوز 

که هنوز است نفهمیده ام چرا به من می گوید گیله نار، هر وقت هم دلیل اش را پرسیدم از 

زیرِ بارش در رفت و سرم را شیره مالید ولی اَفرا نیستم اگر از زیرِ زبان اش نکشم.

دوباره آن حجم گوشتِ نرم را به آغوش می کشم و آن قدر می فشارمش تا صدایش در 

می آید. آذر هم حسادت می کند و غر می زند:

- ول کن خانیم جانم رو. استخوناشو خورد کردی! 

برایش دهن کجی می کنم و خطاب به خانیم جان می گویم:

- رو سیاهیش بمونه واسه ی من عزیز. 

به نشستن روی مبل های سلطنتی که در قسمت L مانندِ سالن قرار دارند دعوتم می کند و 

می گوید:

- همیشه رو سفید ببینمت بالا جان. «نوه جان»

با هزار زور و زحمت روی یکی از مبل ها می نشیند و کنارش می نشینم. آرام-آرام 

دست های گوشتی و چروک افتاده اش را روی پاهایم می کوبد و حرفش را ادامه می دهد:
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- تو چی کار کنی آخه! همه ش تقصیرِ اون فتاحِ بی معرفته.

برای دل خوشی اش لبخندی می زنم و از پدرم حمایت می کنم:

- به خدا بی معرفت نیست، فقط یکم... خب چه جوری بگم؟

آذر سینی چای را روی میز می گذارد و با خنده حرفم را تکمیل می کند:

- فقط یکم غدِ!

یکی از استکان های چای را بر می دارم و شوخی شوخی آذر را تهدید می کنم:

 - تعریفت رو براش می برم.

می خندد و ادا و اطوار می آید. خانیم جان دستش را در هوا تکان می دهد و تشر می زند:

- ساکت باش اوشاق. آقات خوابه! 

استکانی که محتوایش را جرئه جرئه نوشیده ام، روی میز بر می گردانم و از روی مبل بلند 

می شوم. سینی را بر می دارم و برای آذر چشم غره می روم:

- پاشو اوشاق باجی، پاشو شلوغ نکن تا آقا بیدار نشده!

با دستم روی شانه ی خانیم جان را نوازش می کنم و سمت آشپزخانه می روم. سریع 

استکان ها را آب می کشم و به اتاق آذر می روم.

روی تختش لش کرده و مشغول ور رفتن با موبایلش است. کنارش برای خودم جایی 

می گیرم و فرق سرش می کوبم:

- تا کی نمی خوای مسئولیت پذیر باشی؟ 

ریز می خندم و طعنه می زنم:
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- آقا واسه سه تا پسرش زن گرفت ولی هنوز نتونسته تو یه نفر رو قالب کنه به یه بدبختی! 

هیچ توجهی به من ندارد و سایت های آهنگ را زیر و رو می کند. اخم ریزی می کنم و 

موبایل را از دستش می کشم. می خواهم آن را گوشه ای پرت کنم که چشمم میخِ صفحه 

می ماند و بزاقم در گلویم می پرد. به سرفه می اُفتم و عمه آذر با خنده و مشت های محکم 

در پشتم می کوبد. اگر در آن لحظه نفس داشتم، جیغ می زدم:

- گِل بگیرند دست هایت را بیزوو! «گوساله»

اما حیف که باید نفسم را برای حرف دیگری نگه می داشتم. نگاه دیگری به صفحه ی موبایل 

می اندازم و می پرسم:

- این که جاویدِ خودمونِ!

موبایلش را از دستم می کشد و با خنده می گوید:

- کی سندش رو زدن به اسمت و ما خبر نداشتیم؟ آره خودِ لاکردارشِ، عجب صدایی هم 

داره!

برای حرف اولش رو ترش می کنم و سپس یک تای ابرویم را بالا می اندازم:

- این رو از کجا پیدا کردی آذر؟

به صفحه ی رسمی اش اشاره می کنم و افتخارآمیز به چشم هایش ناز و غمزه می دهد:

- داشتم آهنگ دانلود می کردم بعد دیدم توی لیست آهنگای جدید این یارو هم یکی 

منتشر کرده. از اسمش نشناختم، از کاور کاراش فهمیدم خودشه!
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موبایل خودم را بر می دارم و اسمش را سرچ می کنم. گویا یک سایت رسمی دارد و با چند 

سایت دیگر هم همکاری می کند . آذر راست گفته و برای بکِ تمام کاور آهنگ هایش از 

عکسِ خودِ خودشیفته اش استفاده شده است. یکی از موزیک هایش را پلی می کنم و 

صدایش به دلیل افکت گذاری ها حتی خیلی قشنگ تر از چیزی است که من شنیدم!

صفحه اش را می  بندم و موبایل را زیرِ چانه می زنم. آذر تندتند تکانم می دهد و غر 

می زند:

- نگفتی امروز چی کار کردی؟

سمتش می چرخم و با نگاهِ غرایی تمام اتفاقات امروز را برایش بازگو می کنم. در تمام 

طول حرف زدنم، عمه آذر هر بار قیافه اش را به سمتی کج و کوله می کند و در نهایت پقی 

زیر خنده می زند. روی تخت ولو می شود و صورتش به سرخی می زند که صدای آقا بلند 

می شود و برای خوردن شام صدایمان می کند. از روی تخت بلند می شوم و لباس هایم را با 

یک دست بلوز و دامن که از آذر گرفته ام تعویض می کنم و بیرون می رویم. 

سفره را روی زمین انداخته اند، آقا در بالایی ترین قسمت نشسته است و خانیم جان کنار 

دستش. مدام از غذاهای سر سفره به آقا تعارف می زند و برایش مرغ می گذارد. من 

می دانم عشق های امروزیِ ما که به یک «دوستت دارم» ختم می شوند هرگز به گردِ پایِ 

عاشقی های خانیم جان نمی رسند. هرگز از زبانش نشنیده ام به آقا ابراز علاقه کند، اما با 

نگاه هایش، حرکاتش، محبت هایش و توجه هایش، روزی صد بار دورِ سرِ آقا می گردد!

جلو می روم و دستِ آقا را می فشارم. روبوسی نمی کنیم که اهلش نیستیم. اما دست 

دادن مان احترامِ زیادی دارد. روبه روی خانیم جان می نشینم و آقا می گوید:
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- فتاح چطوره؟

آخ که نمی دانم برای این ظلم آقا را مقصر بدانم یا آتا؟ اما خوب می دانم که دارند به 

خودشان ظلم می کنند. تا دیروز پدر و پسر مانند کوه پشت هم بودند و حالا مقابلِ هم 

ایستاده اند! سری تکان می دهم و لب می زنم:

- دست بوسِ شماست.

ریز و غم بار می خندد. اِنگار که این مدت حسرت دست بوسی های آتا به دلش مانده باشد. 

در سکوت شروع به خوردن غذا می کنیم و بعد از جمع کردن سفره، برای شستن ظرف ها، 

به کمک خانیم جان می روم . با هزار قسم و آیه راضی می شود بنشیند و تنهایی ظرف ها را 

بشویم. 

بعد از یک ربع کفِ دست هایم را آب می کشم و پیشبندم را باز می کنم. با دیدنِ آذر که 

بی خیال از هر خیالی، جلوی تلویزیون نشسته است و فیلم می بیند، رو ترش می کنم و 

سمتش می روم . لگدی به ساقِ پایش می کوبم و خانیم جان به خنده می اُفتد. نیشخندی به 

آذرِ اخم آلود می زنم و کنار دست عزیزجان می نشینم . موهایم را نوازش می کند و 

می گوید:

- تو پاداشِ کدوم کارِ خوبِ مایی گیله نار؟

یا خودِ خدا، خودت هوای قلبم را داشته باش تا پس نیافتاده است! دو طرف صورتش را 

می گیرم، سفت و سخت پیشانی اش را می بوسم و بی هوا می پرسم:

- حاج خانوم، هنوز نمی خوای بگی چرا بهم میگی گیله نار؟
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می خندد و سر تکان می دهد . دندان مصنوعی هایش را در آورده و قیافه ی شیرینی به  

خود گرفته است:

- فرصت طلب نشو گیله نار!

آذر به جمع مان می پیوندد و می گویم:

- کاش آقا امشب رو قرص نمی خورد. دلم تنگه یه جمع چهار نفریه! 

***

موهایم را دم اسبی می کنم و از اتاق بیرون می زنم. آذر مطابق همیشه خواب است و گمان 

نمی کنم تا ساعت ١٠ بیدار شود. 

از سه پله ای که اتاق آذر را از سالن اصلی خانه جدا کرده است پایین می روم و ندیدنِ 

خانیم جان و آقا کمی عجیب به نظر می آید! چشمی در حدقه می گردانم و شانه بالا 

می اندازم. درست است که خانیم سحرخیز است، اما شاید هنوز خواب باشد. بی چاره  

دیشب تا نصف شب برای خاطر من بیدار ماند.

از سکوی آشپزخانه بالا می روم و در کم تر از یک ربع میز صبحانه را آماده می کنم. با 

هرچه تعارف داشته باشم با خودم و شکمم ندارم.

پشت صندلی می نشینم و تنهایی برای خودم غذا می خورم. این گونه غذا خوردن اصلاً 

کیف نمی دهد که هیچ، کوفتِ آدم هم می شود. خورده و نخورده سفره را جمع می کنم و 

چای دم می گذارم. 
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نگاهم به ساعت می اُفتد و با دیدن ساعت ٨ و نیم، دل شورهِ ته دلم می نشیند. آقا قرص 

می خورد و تا ١٠ هم بیدار نمی شود ولی سابقه نداشته خانیم جان تا این ساعت خواب 

بماند!

سمت اتاق شان می روم و دستم روی دستگیره می نشیند. دستم را پس می کشم و اول تقه 

می زنم. جواب نمی دهند. می ترسم بی اجازه وارد شوم و حرمت شکنی کرده باشم اما با 

شنیدن صدای خس خسی، دل شوره و نگرانی ام بیش تر می شود و داخل می روم. از دیدن 

صحنه ی مقابلم قلبم هُری می ریزد. دست هایم یخ می زنند و صورتم گُر می گیرد. 

خانیم جان روی زمین اُفتاده و رنگش به کبودی می زند. با خیس شدنِ صورتم، به خودم 

می آیم و «یا خدا» گویان سمتش می دوم. روی دستم می کشم اش و نبضش را می گیرم. 

هوشیاری ندارد و صدای گرومپ گرومپ کوبیدنِ قلبش را هم نمی شنوم. خشکم می زند و 

خودم را می بازم. یکی در سرم با خنده صدایم می زند «گیله نار» و سرم مداوم تیر 

می کشد. خانیم جان را رها می کنم و در حالی که هر دو دستم را حائل گونه هایم کرده ام، 

بی وقفه جیغ می کشم:

- نه! نه، نه... نه!

آذر با سر و وضع ژولیده و شلخته ای به اتاقِ آقا می دود و کنارم زانو می زند. حالم را که 

می بیند به همه چیز پی می بَرد و با هق هق کنارِ عزیز زانو می زند. آقا از خواب پریده و 

رنگ به رخش نمانده است.

با تندی کنارمان می زند و جسم کوچک خانیم جان را به آغوش می کشد. سر روی قلبش 

می گذارد و هوار می زند:

- آذر ماشین رو روشن کن. بدو! 
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با دست روی دهانم را می پوشانم و هق هقم را خفه می کنم. با آذر از اتاق بیرون می دویم و 

او سویچ ماشین را از روی کانتر بر می دارد. تمام جان اش می لرزد و دو بار سویچ از 

دستش سُر می خورد و می اُفتد. آن را بر می دارد و داخل حیاط می دود. به کمکِ آقا 

می روم و عزیز جان را بلند می کنیم. از پله ها پایین می رویم و به خاطرِ بی کسیِ 

خانیم جان قلبم کند می تپد. بمیرم برایت زن که معلوم نیست چند ساعت را با عزرائیل 

دست و پنجه نرم کرده ای و برای بودن کنارمان جنگیده ای! 

با نفس نفس خانیم را عقب ماشین می گذاریم و آقا جلو می نشیند. سرِ عزیز را روی زانو 

می گذارم و قلبش را ماساژ می دهم. آذر ماشین را به حرکت در می آورد و هر چند دقیقه 

یک بار آقا عربده می زند:

- جون بِکن آذر، گاز بده!

من هم پشت سر هم اشک هایم را پس می زنم و اما تاثیری ندارد. آن قدر که من پس زده ام 

و او پیش آمده است، سرِ گونه هایم می سوزند و پوسته -پوسته شده اند!

آذر ماشین را داخل حیاط بیمارستان رها می کند و با هم خانیم جان را داخل راه رو 

می بریم. پرستارها دورمان حلقه می زنند و بعد از گذاشتن خانیم روی برانکارد، از آن جا 

دور می شوند. 

پاهایم می لرزند و از زیرِ بارِ ایستادن، شانه خالی می کنند. به دیوار تکیه می دهم و نگاهم 

به چهره ی ماتم زده ی آقا و عمه آذر می اُفتد. 

می بینی خدایا؟ من را نه، آذر را هم نمی گویم. این پیرمرد را می بینی؟ ببین تمام جانش 

دارد می لرزد. می ترسد، برای از دست دادنِ عزیزِ جانش می ترسد. به  خودِ خودت قسم، 
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آقا هر چه سرد و خشک باشد، هر چه عشق و عاشقی بلد نباشد، هر چه گوشت تلخ باشد را 

می دانم اما دردش را هم خوب می دانم. می ترسد دیگر کسی نباشد که برایش مرغ 

بگذارد، لقمه بگیرد و کتش را تن اش کند. نه این که پرستارِ سر پیری بخواهد، پرستارِ 

عاشق می خواهد تا دل گرم اش کند، که خودش هم خوب می داند فقط یک خانیم جان 

است و بس!

بعد از ساعت ها، آقای دکتر از اتاق عمل بیرون می آید و دورش جمع می شویم. تا وقتی 

آقا باشد، کسی جرئت پیش قدمی در حرف زدن را ندارد:

- آقای دکتر، بگو که خوبه!

دستور داد! و این بهترین و بزرگ ترین دستوری بود که در کل عمرم از آقا شنیده ام!

چشم هایمان به لب های دکتر خشک می شود و می گوید:

- معجزه شده. قلبی که دو ساعت نمی زده دوباره شروع به تپیدن کرده!

همان لحظه که نبضش را گرفتم فهمیدم که دیگر نمی زند اما نمی دانم چه شد که آقا فکر 

کرد قلبش می زند! شاید او با گوشِ دل اش شنیده است و من نه!

اشکم روی گونه ام می چکد و دیگر تحمل وزنم را ندارم . روی زانو می نشینم و خنده روی 

لب هایم می نشیند. آذر سمتم می دود و به آغوشم می کشد:

- اَفرا، بودنِ خانیم جانم رو مدیونِ تواَم. اگه نبودی... اگه نبودی...

هق می زند و حرفش را ادامه نمی دهد. می فشارمش و دل به دل اش می دهم. همان لحظه 

برای دومین بار، درِ اتاق عمل باز می شود و پرستارها، جسمِ نحیف و رنجور عزیز را بیرون 
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می آورند. دورش حلقه می زنیم و می خواهم بوسه باران اش کنم که آقا پسم می زند و کنار 

تختش می ایستد. عمیق خیره ی خانیم جان می شود و لب می زند:

- دلم تنگه باغِ سادات! می فهمی چی می گم؟

خانیم جان هوشیاری ندارد و اِلا بی شک رمزی حرف زدنِ آقا را می فهمید و می گفت:

- من به قربان دلت شوم.

تختش را داخل بخش می برند و به لباس هایم چشم می دوزم. با همان بلوز و دامن آمده ام 

و می فهمم حادثه خبر نمی کند که برایش تدارکات بچینی و جلوی پایش فرش قرمز پهن 

کنی!

سویچ را از آذر می گیرم و به بهانه ی تعویض لباس هایم به خانه ی آقا بر می گردم. سریع 

مانتو و شلوار می پوشم و شماره ی آتا را می گیرم. سه بوق نخورده تماس را وصل می کند و 

با بغض همه چیز را برایش می گویم. از پشتِ خط هم می فهمم که دیگر اخم و تخمِ چند 

دقیقه قبلش را ندارد و با صدای لرزانی آدرس بیمارستان را می خواهد. تماس را که قطع 

می کنم، کسی که یک دقیقه پیش، پشت خط بود دوباره زنگ می زند و چهار رقمِ آخرِ 

شماره اش آشنا به نظر می آید. جاوید است! نمی دانم باز چه دستوری دارد و چه از جانم 

می خواهد، اما ریجکت می زنم و بعد از برداشتن لباس برای آقا و آذر، از خانه بیرون 

می زنم.

همین که در را قفل می کنم و تق تق صدا می دهد، سر و کله ی زنِ عمو فاتح پیدا می شود و 

داخل راه رو می آید. سدِ راهم می شود و می گوید:

- خوبی اَفرا؟ آقا اینا خونه نیستن؟ صبح خبری بود؟!
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با شنیدن حرفش لب می گزم و دماغم باد می گیرد. شیون های سر صبح مان را شنیده و به 

خودش زحمت نداده که حتی داخل راه روی ساختمان بیاید. دروغ نگویم ملیحه همان 

مارِ هفت سر است! 

موهایم را داخل شال می فرستم و لب می زنم:

- به عمو فاتح بگین بیاد بیمارستانِ اولِ شهرک!

پسش می زنم و پله ها را پایین می روم.

خاک بر سرِ مهندسِ این ساختمان شود که ارزنی مهندسی یاد نداشته است که چند متر از 

زمین را به آسانسور ساختمان اختصاص دهد.

پاشنه ی کفش هایم را بالا می کشم و بیرون می زنم. سوار ماشین می شوم و مستقیم سمتِ 

بیمارستان می رانم. ماشین را کنار ایسوزوی سفید رنگی پارک می کنم و با ابروهای بالا 

پریده داخل می شوم. عجیب است که این مدل ماشین در تبریز اِن قدر طرفدار پیدا کرده 

است!

از پذیرش شماره ی اتاقِ خانیم جان را می پرسم و سمت آن می روم. از همان وهله ی ورود 

سرسام می گیرم از سر و صداهایشان. نمی دانم آذر عقلش نرسیده، آقا دیگر چرا زورش 

نچربیده است که ملاقات کنندگان را بیرون کند!

تقه ای به در می زنم و انتظار ندارم میان آن شلوغی ها کسی شنیده باشد و برایم اجازه ی 

ورود صادر کند. دستگیره را بالا و پایین می کنم و داخل می روم. در را می بندم و بعد از 

سلام و خوش آمدگویی به پیرمرد و پیرزنی که با خانیم جان گرم گرفته اند، جلو می روم و 

کمپوت ها و آب میوه هایی که از بوفه ی بیمارستان گرفته ام را داخل یخچال کوچک اتاق 
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می  گذارم. به عقب می چرخم و می خواهم پیش مهمان ها بروم که با دیدن صحنه ی مقابلم 

مات می مانم. او هم موبایلش را داخل جیبش سُر می دهد و از پنجره ی قدی اتاق فاصله 

می گیرد. قدمی به جلو می گذارد و سرش را بالا می گیرد. چشمش به من می اُفتد و اما اثر 

از هیچ حیرت و تعجبی در نگاه اش نیست! البته اِنگار قبل از آمدن من، با دیدن آذر 

تعجب کرده و برایش عادی شده است. ولی من نمی دانم این این جا چه می خواهد! 

عرق روی شقیقه هایم می نشیند و گرمم می شود. نگاهش وحشی می شود و این بار واقعاً 

می ترسم. زمزمه می کنم:

«- چغه، چغه، چغه. دور شو!»

ریز می خندد و سمت پنجره بر می گردد. یا خودِ خدا، شنید؟!

پنجره را باز می کند و می گوید:

- هنوز تابستون نشده هوا خیلی گرم کرده.

سمت مان می چرخد و نگاهِ خاصی به من می اندازد. لب  پایینی ام را به داخل می کشم و 

در حالی که سعی می کنم به او و حضورش اهمیتی ندهم، سمت خانیم جان می روم. دستش 

را می بوسم و زیر گوشش پچ می زنم:

- سن سیز داریخیرام عزیز. «بدون تو دلم می گیره عزیز.»

اشکش از گوشه ی چشمش می چکد و دستم را سفت و سخت می فشارد. سرم را زیر 

می اندازم و خانمِ مسنی که تمام مدت نظاره گرمان بوده، چادرش را جلوتر می کشد و 

بعد از پوشاندن گردالی صورتش، خطاب به آقا می گوید:

- دخترِ فتاحِ حاجی؟
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منظورش به من است دیگر! آقا نگاهِ غرا و اخم آلودی حواله ی من می کند و با سر جوابِ 

آن زن را می دهد. آقا دیگر باز چرا برج زهرمار شده است را فکر کنم فقط خدا بداند و 

بس!

نفسم را بیرون می فرستم و حاج خانم بعد از تعریف از قد و بالای من، عزم رفتن می کند و 

آقای جاوید را مخاطب قرار می دهد:

- جاوید خان مادر، زحمت رو کم کنیم دیگه!

برایش چشم و ابرو می آید و از مدل حرف زدن اش خنده ام می گیرد. بی شک اگر کمی 

دیگر برای احترام گذاشتن به پسرش راه داشت می گفت:

«- حضرتِ جاوید، بفرمائید رحمت را از سر اینان کم کنیم!»

پوزخندی می زنم و چشم چپ می کنم. 

«بروید که نذرم باشد ریختن یک کاسه ی آب پشت سرتان.»

آقا هنوز روی خوش نشان نمی دهد، اما عزیزجان با نفس های بریده-بریده، برای 

آمدن شان تشکر می کند و لبخند می زند. بالأخره شرشان را کم می کنند و آذر با نگاه 

بدرقه یشان می کند. البته بیش تر حضرت جاوید را بدرقه می کند تا پدر و مادرش را!

سری به تأسف تکان می دهم و از داخل یخچال آب میوه را بر می دارم. یک لیوان را پر 

می کنم و به دستِ خانیم جان می دهم. بعدش سمت آذر می روم و نایلون لباس ها را سمتش 

پرت می کنم. آن ها را روی هوا می قاپد و اِنگار تازه وقت می کند خودش را دید بزند. 

شومیزِ حریر و گل دار به تن دارد با یک شلوار دامنی مشکی. رنگِ سبزه اش هم که بیش تر 
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به سیاهی می زند و موهای جلوی سرش همه به عرق پیشانی اش چسبیده اند. طوری که آقا 

نشنود جیغ می زند و زار می زند. پشتم قایم می شود و ابراز پشیمانی می کند:

- چهار ساعته این طوری دارم جلوشون میام و میرم؟ خدایا!

به او می خندم و اشاره می کنم که به نمازخانه برود و لباس هایش را عوض کند. هر چند 

که دیگر کار از کار گذشته است!

به آقا نگاه می کنم و سر و وضع او هم زیاد چنگی به دل نمی زند. از پیژامه ی ساده ی 

خاکی رنگ و دمپایی های لنگه به لنگه اش که بگذرم، دکمه های پیراهن اش که اشتباهی 

بسته است زیادی توی ذوق می زنند. 

خنده ام را می خورم و سرم را زیر می اندازم. شلوار و یک جفت کفشی که برایش 

آورده ام را روی میزِ گوشه ی اتاق می گذارم و بیرون می روم. همان موقع سر و کله ی آتا، 

عمو فاتح و ماه بانو پیدا می شود و مقابلم می ایستند. سلام می کنم و خیلی مفید و مختصر 

ماجرا برایشان شرح می دهم. داخل اتاق می روند و من می مانم با یک کله ی سنگین شده 

از فکر و خیال. کاش آذر زودتر برگردد تا بدانم جاوید و خانواده اش چه نسبتی با 

خانیم جان دارند که به عیادت اش آمده  بودند... !

با دیدنش، به سمتش پا تند می کنم و دستش را می چسبم. او را تا بیرونِ بیمارستان دنبال 

خودم می کشم و اهمیتی هم به نگاه های بدِ پرسنل نمی دهم. به حیاط که می رسیم روی 

یکی از صندلی های آهنی پرتش می کنم و می گویم:

- آذر! جاوید این جا چی کار می کرد؟
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دست به سینه می شود و پاهایش را اِریب قرار می دهد. آن قدر سکوت می کند که صبرم به 

سر می آید و لگدی به ساق پایش می پرانم:

- حرف بزن خب!

یخِ فیگورش را می شکند و لش می کند:

- مادرش دخترِ پسرعموی خانیم جانِ.

ابرو بالا می اندازم و در کفِ این خویشاوندانِ تازه پیدا شده می مانم. تا جایی که یادم 

می آید تا همین امروز در هیچ مراسمی ندیده بودم شان. حالا چه شده که به یک باره سر و 

کله یشان پیدا شده است!

سمت آذر می چرخم و در حالی که به من خیره شده است و آرام صورتش را چنگ 

می اندازد، مچ اش را می گیرم. وقتی می بیند نگاهم به اوست، خشک می شود و دستش را 

پایین می کشد. استرس به جانم می اُفتد و یک دسته از موهای جلوی سرم را دورِ انگشت 

اشاره ام می پیچم. آن قدر می پیچم اش که انگشتم به کنار شقیقه ام می رسد و فقط یک 

حرکت برای از جا کنده شدن موهایم کفایت می کند. 

آرام-آرام دستم را رها می کنم و غر می زنم:

- به نظرم داری یه چیزی رو مخفی می کنی! چی شده عمه آذر؟ 

موهایش را کامل داخل شال می فرستد و چشم هایش را ریز می کند:

- جاوید به آقا گفت که خانومِ سلطانی، یعنی تو صبح بهشون خبر دادی که خانیم جان 

بیمارستانِ!
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یک چیزی در جانم جولان می دهد و با بازی گوشی اش خودش را به پایین پرت می کند. 

حس می کنم که قلبم دیگر سر جایش نیست و در گوشه و کنارهای شکمم نبض می زند! 

لب هایم را به داخل جمع می کنم و اشک در چشمم نیش می زند. این مردکِ احمق با 

دروغ اش طناب دار دور گردن اعتماد آقا پیچیده بود که! من لال بمیرم اگر بخواهم با تو 

حشر و نشر داشته باشم و خبررسان ات شوم سگ!

این دیگر چه دروغ بی شرفانه ای بود! یا خودِ خدا، نکند آقا فکر کند من با این مردتیکه ی 

سگِ هار سر و سری دارم؟!

رمق از پاهایم می رود و برای لحظه ای کوتاه زمین و زمان جلوی چشم هایم سیاه می شوند. 

همین که می خواهم نقش زمین شوم، اوشاق باجی جک زیرِ لاستیک هایم می زند و به زور 

روی صندلی می نشاندم. تصویرش تار است و صدایش محوتر از هر وقت دیگری:

- اَفرا، اَفرا عزیزم! چت شد تو؟ مرگِ آذر پا شو!

با دهانی که خشک شده است و طعم گسی می دهد لب می زنم:

- آقا... وای آقا چی فکر می کنه!

بازویم را می چسبد و با تکان دادن هایش، تمام جانم را می لرزاند:

- نگفت با هم نسبتی دارین که! بنده خدا خودش گفت مشتری کافه بودن و می خواسته 

پول رو واریز کنه که فهمیده.

گوشه ی چشم هایم را باز می کنم و درست روی صندلی می نشینم . تند و تند شقیقه هایم را 

ماساژ می دهم و می نالم:

- غلط کرده، بی جا کرده . من کجا به اون زنگ زدم و گفتم خانیم بیمارستانِ؟!
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صدایم تحلیل می رود و مجالی برای ادامه دادن حرف هایم نمی یابم. ساکت می شوم و 

برای بدشانسیِ خودم زار می زنم. از من بپرسند می گویم که از اول هم نافم را با این 

بدشانسیِ سمج پیچیده اند!

آذر از کنارم می گذرد و چند دقیقه بعد با نفس نفس زدن سمتم می دود. نی داخل 

آبمیوه ای که خریده است می کوبد و آن را به لب هایم نزدیک می کند. به زور وادارم 

می کند از آن بنوشم و خودش هم در همان حال می گوید:

- نمی دونم این جاوید چرا همچین دروغی گفته! درسته آقا از باز کردن کافه عصبیه ولی 

این بنده خدا هم که خبر نداشته ما بی خبر و بی اجازه کافه رو باز کردیم که!

خبر مرگِ آن بنده خدا را برایم بیاورند که این گونه برایم دردسر درست کرد. چشم هایم 

را لوچ می اندازم و پاکت آب میوه را وحشیانه مچاله می کنم:

- این مردتیکه یه چیزیش می شه آذر. به خدا این با من سر جنگ برداشته!

با یادآوری چیزی، دستم روی پاکتِ مچاله شده ی آب میوه خشک می شود و به روبه رو 

خیره می مانم:

- نکنه واسه این که دیروز ضایعش کردم و گفتم توی رفتارای من دخالت نکنه، واسه ی 

همین این طوری کرده؟!

نمی گویم که او هم با بی محلی اش من را ضایع کرده است که گفتن ندارد ولی اگر به خاطر 

حرف دیروزم این رفتار را انجام داده باشد که خیلی عقده ای است! 
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لبِ پایینی ام را می گزم و پاهایم را ضربدری می کنم. اگر بخواهم فرض بگیرم که از قبل 

هم می دانسته نسبت فامیلی داریم و به رویم نیاورده است، پس این که خانیم جان 

بیمارستان است را از کجا فهمیده؟!

شاخک هایم تکان می خورند و بدون آن که به پیامدهای کارم فکر کنم، سریع موبایلم را از 

جیب بزرگ مانتویم بیرون می  کشم و شماره اش را می گیرم. 

چهار بوق بیش تر نمی خورد که ریجکت می کند. عصبی به صحفه ی موبایل چشم می دوزم و 

می خواهم با فرستادن یک پیام، به رگبار ناسزا ببندم اش که همان لحظه خودش پیام 

می فرستد:

«فعلاً سرم شلوغه . بعداً خودم باهاتون تماس می گیرم.»

موبایل را گوشه ی صندلی پرت می کنم و هر دو دستم را به نشیمن گاه اش می چسبانم.

میگرنم شدت گرفته است و زبان آدمی زاد سرش نمی شود. آذر را تکان تکان می دهم و 

می گویم:

- بی زحمت برو از داروخونه یه ورق مسکن واسه م بگیر.

نگاهِ نگرانش را حواله ام می کند و بالأخره از من دور می شود. دلم شور می اُفتد و 

نمی دانم با آتا و آقا چه کار کنم. از روی صندلی بلند می شوم و بعد از پرت کردن پاکت 

آبمیوه داخل سطل زباله، قدم زنان سمت بیرون حیاط می روم. آذر با دو خودش را به من 

می رساند و قرص را سمتم می گیرد. یکی را قورت می دهم و بقیه اش را هم داخل جیب 

مانتو می گذارم. کنار جاده می ایستم و برای تاکسی های شهری دست تکان می دهم. آذر 

آستین مانتویم را می کشد و لب می زند:
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- بر می گردی خونه؟

سر تکان می دهم و می گوید:

- خب برو پیش فرشته . تنها نمون! 

سمتش می چرخم و ابرو در هم می کشم:

- از آقا فرار کنم و به فرشته و ملیحه پناه ببرم؟

بی محابا می خندد و اهمیتی به حال بدم نمی دهد. من واقعیت را گفتم و هیچ جوره دوست 

ندارم با آن دو نفر دهن به دهن شوم ولی اوشاق باجی خیال کرده است شوخی می کنم!

سری تکان می دهم و تاکسی ای جلوی پایم ترمز می زند. قبل از این که سوار شوم، آذر 

دستم را می گیرد و به عقب می کشدم:

- واسه این می گم بهونه کنیم رفتی خونه ی عمو فاتح که فرشته  تنها نباشه. و اِلا آقا بیش تر 

عصبی می شه!

الهی بمیرم و راحت شوم از دست سخت گیری های آقای مستبد و زورگو! اگر همین 

گیرهای سه پیچ اش نبود که کارمان به این جا نمی کشید!

چشم هایم را لوچ می اندازم و برای آذر سر تکان می دهم. داخل تاکسی می نشینم و به 

محض بستن در، آدرس خانه ی آقا را می دهم. 

سرم را به شیشه می چسبانم و سه ثانیه بیش تر طول نمی کشد که پوست شقیقه ام از 

داغی اش می سوزد و صورتم را عقب می کشم. خدا خودش تابستان را به خیر کند!
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کرایه ی تاکسی را پرداخت می کنم و سر کوچه پیاده می شوم. سمت ساختمان می روم و 

برای زنگ زدن دو دِل ام. دستم را عقب می کشم و برای یافتن کلیدی که صبح از آذر 

گرفته بودم، جیب های مانتویم را زیر و رو می کنم که با دیدن سویچ ماشین آقا جا 

می خورم. همین یکی را کم داشتم!

کلید خانه را بر می دارم و در قفل می چرخانم. برخلاف میلم کفش هایم را همان جا رها 

می کنم و پله ها را بالا می روم. قبل از آن که راهم را سمتِ خانه ی آقا کج کنم، جلوی در 

خانه ی عمو فاتح می ایستم و چند تقه به در می کوبم. برای باز کردن زیادی لفتش می دهند 

و شک ندارم که از عمد است. زیر لبی بد و بی راهی بارشان می کنم و می خواهم به 

خانه ی آقا بروم که بالأخره در باز می شود و فرشته از آن سرک می کشد. تاپ بندی و 

ساپورت چسبانی که پوشیده، تمام اندام نی قلیانی اش را به نمایش گذاشته است و باعث 

می شود نیمچه خنده ای کنم. با دیدنم، از پشت در بیرون می آید و تمام قد روبه رویم 

می ایستد. دستی به موهای کاملاً پسرانه شده اش می کشد و می گوید:

- بیا تو آبجی...

کنارش می زنم و بی تعارف داخل می روم. ملیحه در حالی که گل آب می دهد و 

می خواهد وانمود کند متوجه آمدنم نشده است، به عقب می چرخد و چشم های سُرمه 

کشیده اش را وزغی می کند:

- عه اَفرا برگشتی که! خانیم جان مرخص شد؟

زیر لبی سلام می کنم تا که به ناحق بی ادب خطاب نشوم. شالم را دور گردنم می اندازم و 

جوابش را می دهم:



74

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- نه فعلاً. از عمو فاتح بپرسید کی مرخص می شه!

«با اجازه » ای می گویم و به اتاق فرشته می روم. خودش هم دنبالم می آید و در را پشت 

سرش می بندد. نگاهم به خوراکی های رو میزِ کامپیوتر می اُفتد و در عجبم چرا با این 

حال همان نی قلیان مانده است!

عجله ای کمی روی میز را مرتب می کند و با لبخند می گوید:

- نیستی چرا؟ 

سمتم می چرخد و دست هایم را داخل دست هایش می فشارد:

- تو رو خدا زود-زود بهمون سر بزن آبجی.

قلبم گرم می شود و برای لحظه ای هرچند کوتاه دلم می سوزد. نه به حالِ فرشته، بلکه به 

حالِ خودم و بی منطقی هایم. فرشته دختر خیلی بدی هم نیست و اگر با او کنار بیایی 

می تواند یک دوست خیلی خوب باشد. اما نمی دانم چه چیزی من را از او اِن قدر دل سرد 

کرده است! رفتارهای ملیحه؟ یا شاید هم حسادتِ خودم به استقلال و آزادی فرشته! آخ 

که حسادت چشم های آدم را کور می کند!

شرم سار سرم را زیر می اندازم و مشغول باز کردن تک دکمه ی مانتویم می شوم:

- درگیرِ جابه جایی خونه بودیم این مدت. میام از این به بعد!

به دور از هر تظاهری ذوق می کند و جلوی پایم می نشیند. زانوهایم را می فشارد و شک 

ندارم که می خواهد بساط همیشگی اش را به راه بی اندازد. 

«ای کهیر به تمام جانت بزند اَفرا که حتی دل رحم شدن هایت هم به موقع نیستند!»
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قبل از این که موفق شود حرفش را شروع  کند، موبایلم لرز بندری می رود و از دستِ 

فرشته نجاتم می دهد. نیشم تا بناگوش هایم کشیده می شود و موبایل را بر می دارم که با 

دیدن شماره ی جاوید دوباره پکر می شوم. 

عجب مثلث ترسناک و حال به هم زنی شده است، از آقا به فرشته فرار می کنم و از فرشته به 

جاوید!

بی توجه به دخترعموجان و پرچانگی هایش از روی صندلی بلند می شوم و از اتاق بیرون 

می روم . تماس را وصل می کنم و قبل از حرف زدن، خودم را به داخل راه رو می رسانم. 

خنکیِ سرامیک ها، گرمای تنم را می گیرند و راحت تر می توانم تنفس کنم.

- خانومِ سلطانی! پشت خطید؟ 

جدیداً خیلی بی ادب و بی پروا شده ام، زیرلبی فحشی بارش می کنم و لب می زنم:

- بله. بفرمائید؟!

نفسی چاق می کند و برای حرف زدن فس فس می کند:

- چند ساعت پیش زنگ زدید. با من کاری داشتید؟

«می خواستم برای خاطرِ رذالت ات یک دور را دورت بگردم!»

چشمِ چپم تیک می پراند و غرولند می کنم:

- به چه علتی همچین دروغی به آقا گفتید؟ من کی به شما زنگ زدم و گفتم که...

میان کلامم می پرد و حرفم را قطع می کند:

- حاجی سلطانی گوشتون رو پیچوندن؟
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حرف در دهانم می خشکد و مات مانده، خیره ی سرامیک های راه پله می شوم. انگشت 

اشاره ی دست چپم را به لب هایم نزدیک می کنم و چند باری با دندان می گزم اش. مانده ام 

چه بگویم! همین را می خواست دیگر، می خواست من را از رو ببرد!

چشم هایم را کوتاه مدت روی هم می فشارم و لب می زنم:

- متأسفم واسه تون. روزتون به خیر!

تماس را به رویش قطع می کنم و در حالی که هنوز از رفتار بچگانه اش حیرت زده ام، به 

عقب می چرخم و می خواهم داخل خانه برگردم که با دیدنِ امیر محمد، شوک بدتری به 

جانم زده می شود. 

همین که می فهمد حواسم پیِ اوست، برایم اخم و تخم می کند و می گوید:

- با کی حرف می زدی اَفرا؟

همین تو یک ذره بچه را کم دارم که برایم رگِ گردن باد بدهی و رویم غیرتی شوی!

از پله ها پایین می روم و مقابل اش می ایستم. درست است ١٣ سال بیش تر سن ندارد اما قدِ 

دراز و دیلاق اش را از خاندان خودمان به ارث برده است. گوشش را می پیچانم و 

می گویم:

- اَفرا و زهرمار، باز آبجیش رو خوردی؟ بعدشم به تو چه من با کی حرف می زنم فضول!

به زور و با تقلا، گوشش را از دستم بیرون می کشد و بی ادب می شود:

- اصلاً هر کاری دلت می خواد انجام بده. مامان راست می گه، نباید محل سگم به تو 

گذاشت!
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داخل می رود و مات می مانم از حرفِ آخرش. نیست که دل به دل راه دارد، برای همین 

است که من و ملیحه جان هر دویمان یک ارادت خاصی به هم دیگر داریم!

پسره ی بی شعور چه طوری شرمنده ام کرد. حق اش است تحویلِ آقا بدهم اش تا ادب اش 

کند.

دیگر آن جا ماندن را جایز نمی دانم و پله ها را بالا می روم. وارد خانه می شوم و در را هم 

محکم به هم می کوبم. آن قدری لجم گرفته است که توانش را دارم سقف را روی سرِ 

خودش و مادرِ بی نزاکت اش خراب کنم.

شالم را روی کانتر پرت می کنم و ترجیح می دهم برای ناهار چیزی درست کنم. هم دلیلی 

می شود به بیمارستان برگردم و با ملیحه ی هفت سر تنها نمانم و هم می توانم کمی آقا را 

رام کنم. 

از داخل فریزر چند بسته قیمه در می آورم و نگاهی به یخچال می اندازم. هر چه که برای 

پختن یک خورشت قیمه ی رنگ و لعاب دار لازم است را بر می دارم و دست به کار 

می شوم...

***

قابلمه ها را مرتب و با وسواسِ زیاد روی هم می گذارم و داخل نایلون قرارشان می دهم. 

همان لحظه آیفون به صدا در می آید و حتم دارم آژانس جلوی در باشد. بی صدا درها را 

می بندم و آرام-آرام از پله ها پایین می روم. همین که در حیاط را می بندم، عقب سوار 

می شوم و آدرس بیمارستان را به خانُم راننده می دهم. حرکت می کند و می گوید:

- غذا همراهته؟ عجب بویی داره!
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معذب می شوم و می گویم:

- شرمنده اگه بوش اذیت تون می کنه!

آینه را روی صورتم تنظیم می کند و خنده ی نمکینی می کند:

- دشمنت شرمنده. ولی آره خیلی اذیت می کنه، گشنه م شد!

شرم زده تر از قبل، سرم را زیر می اندازم و زیر چشمی نگاه اش می کنم. به خدا که 

خوش به حال این جور آدم ها است. درست است پا به سن گذاشته، اما چنان تیپی زده که 

قشنگ مشخص است از تمام عالم فارغ است!

البته این جور زن ها زیادی قابل تحسین اند. همین که روی پای خودشان می ایستند و محتاج 

این و آن نمی مانند، یک هیچ از همه جلوترند.

نگاهِ خیره ام را که می بیند، روی صندلی اش جابه جا می شود و لب می زند:

- خوش به حال شوهرت که همچین کدبانویی نصیبش شده.

ای بابا! هنوز که درگیر خورشت قیمه ی من است! اگر آذر این جا بود می گفت:

«- شوهر کجا بود بنده خدا؟ برای ما دو نفر باید با وانت داخل کوچه ها گشت بزنی و هوار 

بزنی آی شوهر، شوهر دست دوم خریداریم!»

آذر است دیگر! به خیال اش همین که ٢٧ سال اش شده و هنوز شوهر نکرده، دیگر از دنیا 

عقب مانده است و باید به زودی برایش دبه و سرکه بخریم!
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ریز-ریز به خیالاتم می خندم و خانم راننده جلوی بیمارستان روی ترمز می زند. پیاده 

می شوم و قبل از رفتن، داخل یکی از ظرف هایی که با خودم آورده ام برایش کمی برنج و 

خورشت می کشم و به دستش می دهم:

- شرمنده دیگه، دستپخت منم در همین حده! 

چنان ذوق می کند و ظرف را از دستم می قاپد که با خودم می گویم کاش زودتر تعارف 

می زدم.

غذا را کنار می گذارد و کاغذی را بر می دارد. روی آن چیزی می نویسد و به سمتم 

می گیرد:

- این شماره م، اگه وقت کردی بهم زنگ بزن کارت دارم.

کاغذ را از دستش می گیرم و می فهمم که اسمش الهه است. سری تکان می دهم و گازش را 

می گیرد و دور می شود. به گمانم پسر داشته باشد و دنبال یک دختر خوب می گردد و اِلا 

من و او هیچ کاری نمی توانیم با هم داشته باشیم!

شماره اش را تا می زنم و داخل جیب بزرگ مانتو می اندازم. نرم نرمک داخل بیمارستان 

می روم و مواظب هستم که قابلمه ها سر و ته نشوند. خانیم جان علاقه ای به غذاهای 

بیمارستان ندارد و دفعه ی پیش هم که برای باطریِ قلبش بستری شد، تمام آن چند روز 

را به جان مان غر زد و لب به غذا نزد!

وقت ملاقات تمام شده است و پرستار به زور اجازه می دهد چند دقیقه بروم و غذاها را به 

همراهِ عزیز بدهم و برگردم. چشم هایم را لوچ می اندازم و با نوکِ پا به در لگد می پرانم. 

آقا با ابروهای در هم در را باز می کند و زیر لب ذکر می گویم. خودش را کنار می کشد و 
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داخل می روم. قابلمه را روی میز می گذارم و سر و صدا نمی کنم تا خانیم جان بیدار نشود . 

سمت آقا می چرخم و می گویم:

- خورشت قیمه درست کردم.

با همان اخم های رعب انگیزش لب می زند:

- دستت درد نکنه!

امان از حافظه ی آقا که ناممکن است چیزی را فراموش کند. گویا باید تا یک هفته ی دیگر 

این اخم های درهم اش را تحمل کنم!

لب هایم به یک طرفی کج می شوند و می خواهم بیرون بروم که صدایم می زند. همان جا 

خشک می شوم و با کندترین حرکت ممکن سمتش می چرخم. کمی خیره ام می شود و به 

یک باره می گوید:

- سویچ ماشین پیشِ توئه؟

نفسم را بیرون می فرستم و جیب هایم را زیر و رو می کنم. همین که سویچ را می یابم، آن را 

داخل دست آقا می گذارم و برای رفتن، بیش تر از آن معطل نمی کنم. در را که می بندم، 

آذر را در حلقم می بینم و به زور از او فاصله می گیرم. کمی با هم صحبت می کنیم و در 

نهایت می گوید:

- وای یادم رفت! قارداش بیرونِ بیمارستان منتظرته.

با حرص پلک هایم را روی هم می فشارم و بازویش را نیشگون می گیرم...

***
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آقا گوشیِ تلفن را می گذارد و نگاه اش را روی من و آذر می گرداند. به خانیم جان که 

می رسد، خیره اش می شود و اِنگار که فقط نگاه اش آن جا مانده و فکرش در جاهای 

دیگری ست!

نگران می شوم و می پرسم:

- کی بود آقا؟ چیزی شده؟!

بعد از چند ثانیه نگاه اش را سمت من سوق می دهد و با طمانینه ی ساختگی لب می زند:

- فروغ بود. گفت می خوان بیان عیادتِ سادات!

داده  های ذهنم را اسکن می کنم و هیچ فروغ نامی را به خاطر نمی آورم. آذر با آرنج به 

پهلویم می کوبد و پچ پچ می کند:

- مادر جاوید رو می گه ها!

سریع گردنم را سمتش می چرخانم و هر دو دستم را حائل لب هایم می کنم. چرا این 

خاندان هوس کرده اند که قوم و خویش بودن شان را به رخ بکشند را نمی دانم! اما 

امیدوارم دوباره شاهان را هم با خودشان نیاورند که اصلا و ابدا دلم نمی خواهد حتی 

یک بار دیگر به آن چشم های وحشی اش نگاه کنم و برایش بی ادب شوم!

خانیم جان کمی خودش را بالا می کشد و می گوید:

- پاشین دخترا. زحمت بکشین یه کم خونه رو مرتب کنید.

آذر مثل فنر از جا می پرد و حواس آقا را به خود جلب می کند. سری به تاسف برایش 

تکان می دهم و آرام از روی زمین بلند می شوم. از اتاق خانیم جان بیرون می رویم و آذر 

مستقیم به اتاق خودش می دود. حیرت زده دنبالش روانه می شوم و وقتی به اتاقش 
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می رسم، می بینم که دارد کمد لباس هایش را کنکاش می کند. چشم هایم گرد می شوند و 

می گویم:

- داری چی کار می کنی؟

سمتم می چرخد و در حالی که یکی از لباس های مجلسی اش را جلوی خودش گرفته 

است، جوابم را می دهد:

- نمی بینی مگه؟ دارم لباس می پوشم!

نگاهی روی لباسش می گرداند و می پرسد:

- این خوبه؟

دقیق لباس را کنکاش می کنم و صورتم در هم می رود:

- آذر! قراره مهمون بیاد، عروسی که نمیری!

با شنیدن حرفم نگاه دیگری به لباس می اندازد و پقی زیر خنده می زند:

- وای راست میگی ها!

دوباره سمت کمد می چرخد و مشغول رصد کردن می شود. نگاهی به خودم و تونیکِ 

نسبتاً بلندی که به تن دارم می اندازم. بدک نیست، ولی بهتر است لباس معقولانه تری 

بپوشم.

سمت کوله ام می روم و از میان لباس هایی که برای این چند روز خانه ی آقا ماندن 

آورده ام، کت و دامن مجلسی ام را بیرون می کشم. کتش خاکی رنگ است و زیرپوش و 

دامنِ تقریباً کوتاه اش مشکی. 
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سریع آن ها را می پوشم و بعد از دم اسبی کردنِ موهای بلندم، روسری دو رنگم را هم 

مدل دار می بندم. با وسایل آرایشی آذر، خیلی نامحسوس دستی به صورتم می کشم و از 

آینه فاصله می گیرم که با دیدن آذر نیشم باز می شود. نمی دانم چرا فکر کرده است برای 

او خواستگار می آید که اِن قدر وسواس به خرج می دهد!

یک شومیز بلند و مجلسی را از کمدش بیرون می کشم و به دستش می دهم. چشمکی 

حواله اش می کنم و از اتاق بیرون می روم. بی چاره خانیم جان کار را دست چه کسی 

سپرده است!

به ما گفت دستی به خانه بکشیم و ما دستی به سر و صورت خودمان کشیدیم!

جاروبرقی را بر می دارم و به جان خانه می اُفتم. همان موقع آذر از اتاقش بیرون می آید 

و چشمم به جمالش روشن می شود. درست است در آرایشش زیاده روی کرده است اما 

لباس هایش زیادی برازنده اش هستند.

کارِ جارو کشیدنم که تمام می شود، دستمالی را سمت آذر پرت می کنم و می گویم:

- سریع یه دستمال بکش این جاها رو.

منتظر نمی مانم تا غرولند کردن اش را گوش بدهم و جاروبرقی را سر جای خودش بر 

می گردانم. آذر هم بی خیالِ غر زدن می شود و کاری که گفتم را انجام می دهد. در 

آینه ی قدی سالن نگاهی به خودم می اندازم و صدای آیفون بلند می شود. خودشان اند!

دکمه ی باز کردن را فشار می دهم و آمدن شان را به خانیم جان و آقا خبر می دهم. به 

رسمِ ادب، با آذر به استقبال شان می رویم و خوش آمدگویی می کنیم. فروغ است و 

شوهرش، یک مردِ چشم عسلی که می خورد ٤٢ سالی سن داشته باشد با یک خانمِ تقریباً 
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٣٨ ساله ی خوش پوش و خوش چهره هم همراه شان اند. چهره ی آشنای حسام خنده به لبم 

می آورد و باعث می شود اخم های آذر در هم کشیده شود. حسام با نیشِ باز سلام می دهد 

و واردِ خانه می شود. با آذر بلاتکلیف وسط راه پله می ایستیم و منتظر جناب آقا می مانیم. 

چند دقیقه می گذرد و نمی آید. نیامده است!

نگاهی به آذر می اندازم و با نیشخندی وارد خانه می شوم. او هم به دنبالم می آید و 

محکم در را به هم می کوبد. 

مهمان ها در قسمت پذیرایی سالن، روی مبل ها نشسته اند و آقا هم صدرنشین مجلس است. 

صدایم می کند و کنارش می روم. خودم را خم می کنم و آهسته می گوید:

- برو به سادات کمک کن بیاد.

خواسته اش را روی چشم می گذارم و به اتاق خانیم جان می روم. پیراهن گل دارش را 

پوشیده و حسابی به خودش رسیده است. روسری اش را برایش مرتب می کنم و زیرِ 

بازویش را می گیرم. همین که به سالن می رسیم، همه ی مهمان ها جلوی پایش بلند می شوند 

و سلام و احوال پرسی می کنند. فروغ چادرش را روی شانه اش رها می کند و سمت ما 

می آید. چند لحظه به من نگاه می کند و بعد پیشانی عزیزجان را می بوسد. من هم کمک 

می کنم خانیم کنار آقا بنشیند و خودم هم روی یکی دیگر از مبل ها می نشینم. 

حسام روبه رویم نشسته است و هر چند دقیقه یک بار نگاهِ خندان اش را به من می دهد. کم 

دارد این پسر؟! عقلِ مبارک را می گویم!

فروغ مجلس را به دست می گیرد و بحث را شروع می کند:

- دورت بگردم فاطمه سادات. حالت بهتره؟
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چهره ی خانیم جان مهربان تر از هر وقتی می شود و جوابش را می دهد:

- زیرِ سایه ی لطفِ شما بهترم فروغ جان!

یک جور تعارف و غرور خاصی بین شان موج می زند، شاید هم شرمندگی باشد. اما هرچه 

که هست به نظرم طبیعی نیست، گویا از یک جای دیگری نشات می گیرد!

خانیم نگاه اش را به همان مرد جوان می دوزد و لب می زند:

- شایگانِ؟ 

فروغ با صدای تحلیل رفته ای می گوید:

- دست بوس شماست.

و اما اِنگار خانیم جان آن جاها سیر نمی کند. همان طور خیره ی شایگان می مانَد و زیرِ لب 

چیزهایی را زمزمه می کند. بغض می کند و حیرت زده به حرکاتش نگاه می کنم. مدام 

نگاه اش را بینِ آقای اخم آلود و عصبی و شایگان می چرخاند و به گمانم می خواهد کسب 

تکلیف کند. آقا هم سرخ شده است و عرق از پیشانی اش می چِکد. اوضاع اصلاً خوب 

نیست و بیش تر به نظر می آید که با هم سر جنگ داشته باشند تا قوم و خویشی! 

آذر هم با همان نگاهِ مات مانده اش از روی مبل بلند می شود و برای عوض شدن جو، 

شیرینی را به مهمان ها تعارف می زند. به آقای جاویدِ بزرگ که می رسد، دستش پس زده 

می شود و نگاهِ جاوید، آقا و خانیم جان را نشانه می گیرد. 

عزیزجان گویا در این  دنیا نباشد، گویا که به میل خودش نباشد، لب هایش تکان 

می خورند:

- مهتاب... چطوره؟
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اصلاً نمی فهمم این جا چه خبر است و خانیم چرا مدام بغض می کند و اشک در چشمش 

نیش می زند. حتی دلیل جوش آوردن های آقا و پوزخند پراندن های جاوید بزرگ را هم 

نمی دانم. اما شک ندارم یک کینه ی قدیمی بین این دو خانواده وجود دارد. یک زخمِ 

قدیمی که با دیدارِ مجددشان، سر باز کرده است!

جاوید بزرگ پا روی پا می اندازد و در حالی که دستِ چپش به لرزه افتاده است، جواب 

خانیم را می دهد:

- خوبه، بزرگ شده. خانوم شده!

ای بابا! معلوم نیست به عیادت مریض آمده اند یا به میدان جنگ! لحن همه یشان بوی 

دل خوری و دشمنی می دهد و شاید اگر زودتر شرشان را کم کنند بهتر باشد. به گمانم 

این بار را تقصیر آقا نباشد، گویا جاوید بزرگ هم دست کمی از شاهان ندارد!

با حس کردن سنگینی نگاهی، نگاهم را بالا می کشم و با همان زنِ جوان روبه رو می شوم. 

حدس می زنم عروس شان باشد، یعنی زنِ شایگان!

همین که می فهمد نگاه های خیره اش را شکار کرده ام، دست و پایش را گم می کند و لبخند 

تصنعی ای به رویم می زند. 

نه، اِنگار تمام اعضای این خاندان عقل مبارک را کم دارند!

کاسه ی صبرم لبریز می شود و عصبی از روی مبل بلند می شوم.

موهایم را زیر شال می فرستم و فرزتر از هر وقت دیگری استکان های خالیِ چای را جمع 

می کنم. بخواهم یا نخواهم حرکات عصبی ام نشان گر کلافگی ام هستند و برای مهارشان 

کاری از دستم ساخته نیست.
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سینی را وحشیانه داخل سینک پرت می کنم و چشم هایم را لوچ می اندازم. این اقوام تازه 

پیدا شده ی مرموز هیچ جوره به دلم ننشسته اند و اگر دستِ من بود خیلی محترمانه 

بیرون شان می کردم.

آذر کنارم می آید و ساکت و صامت، با نگاه نگرانی خیره ام می شود. منتظر است من سرِ 

کلافِ حرف را به دست بگیرم و با هم ببافیم اش، اما من آن قدر بی حوصله و بی اعصاب 

شده ام که زبانم توانش را دارد برایش بی ادب شود، پس ترجیح می دهم ساکت بمانم.

میوه ها را داخل ظرف می چینیم و برای پذیرایی به سالن می رویم . اول از همه به آقا 

تعارف می کنم که اشاره می کند از جاوید بزرگ شروع کنم. نه به خشمِ خفته یشان و نه به 

این میزان احترام اجباری!

عقب گرد می کنم و ظرف را مقابل آقای جاوید نگه می دارم. به صورتم زل می زند و بعد از 

چند ثانیه از داخل ظرف سیبی بر می دارد. موهای جو گندمی دارد با چشم های میشی که 

گوشه و کنارهایشان چروک افتاده اند. دماغ کوفته ای اش اُبهت بخشِ صورتش شده و 

سبیل های چخماقی و گندمی اش لب هایش را پوشانده  است. تا دیروز فکر می کردم از آقا 

مقتدرتر و مستبدتر پیدا نمی شود، اما نگاه های این مرد چیز دیگری می گویند! 

نگاه از او و نگاه های ترسناکش می گیرم و سمت شایگان می روم. نگاه های این یکی جاوید 

هم زیادی بوی نفرت می دهد، یا شاید هم فرمِ چشم های وحشی شان همین است! یا خودِ 

خدا، خودت عاقبت مان را با این  قومِ مغول طور به خیر کن!

عصبی ظرف را پس می زند و می خواهد کنارم بزند. جوری رفتار می کند که گویا مشتاق 

به دیدن منظره ی پشت سرم است! به عقب می چرخم و خانیم جان و نگاه های غریبه اش را 
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می بینم. طیِ این ٢٤ سال سنی که در این خاندان بوده ام تابه حال هیچ کدام شان را 

این گونه ندیده بودم!

به زنِ شایگان و حسام هم میوه تعارف می کنم و به فروغ می رسم. گره ی روسریِ 

ساتن اش را شل کرده و می توانم بفهمم که موهایش را نسکافه ای رنگ زده است... حتی 

مشخص است که صورتش را هم تازه اصلاح کرده و چشم های درشت شهلایی اش را در 

معرض دید قرار داده است!

وقتی برای برداشتن میوه دست دراز می کند، سردرد می گیرم از صدای جرینگ جرینگ 

النگوهایش و می خواهم هر چه سریع تر از آن جا بگریزم.

بالأخره میوه اش را بر می دارد و زیر لبی تشکری می کند. من هم ظرف میوه را روی میز 

وسط سالن رها می کنم و پشتِ سنگر خاندان خودمان بر می گردم. کنار خانیم جان 

می نشینم و چیزی نمی گویم. چنان سکوتی میان مان حکم فرمایی می کند که برای شدت 

گرفتنِ میگرن ام از هزار-هزار ساز و دهل بدتر و وحشتناک تر است!

آقا بدون هیچ مقدمه چینی ای لب به حرف باز می کند و با لهجه ی آذری اش می گوید:

- مهمون همیشه قدمش روی چشمِ منه، آما... دلم نمی خواد اون مهمون داشته و 

نداشته م رو حرومِ خدایی کنه. می فهمید چی می گم دیگه؟

طرفِ صحبتش با جاویدِ بزرگ است و چنان صلابتی برای هشدار دادن به خرج داده، که 

فقط یک شیرمرد می تواند بگوید نفهمیده است!
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طیِ یک حرکت خیلی غافل گیرانه شایگان در جایش خیز بر می دارد و نمی دانم 

می خواهد چه واکنشی انجام بدهد که جاوید مچِ دستش را می چسبد و نگاه اش را به او 

می دوزد. 

طوری به هم دیگر خیره شده اند گویا که دارند با چشم با هم حرف می زنند. شایگان دندان 

قروچه ای می کند و اِنگار که به میل خودش نباشد، با لحنی خرناس مانند می گوید:

- زحمت دادیم. انشاللهء هرچه زودتر سر پا شید... حاج خانوم!

دندان هایش را روی هم می سابد و به خانواده اش اشاره می زند که بلند شوند. آن ها هم 

معطل اش نمی کنند و به قصد رفتن، از جای بر می خیزند. فروغ و عروسش نزدیک 

خانیم جان می روند و سلامتی اش را از خدا می خواهند. شایگان زودتر از همه یشان از 

خانه بیرون می زند که جاویدِ بزرگ جلو می آید و مقابل آقا می ایستد. شانه اش را 

می فشارد و لب می زند:

- انشاللهء به زودی می بینم تون حاجی سلطانی!

یا خودِ خدا، این مرد دیوانه است که با شنیدن طعنه و تذکر آقا باز هم طالب دیدار 

دوباره است؟ یا شاید هم همان شیرمردی ست که من شرطش را بسته بودم!

سپس بدون توجه به خانیم جان، از در بیرون می رود و نگاهم به صورتِ سیاه شده ی آقا 

می اُفتد. لب می گزم و هم چنان به رسم ادب، همراهِ آذر برای بدرقه یشان می رویم. 

همه یشان سوارِ لیفانِ مشکی رنگی که شایگان راننده اش است شده اند جز جاویدِ بزرگ. 

با دیدن مان عقب گرد می کند و مقابل من می ایستد . دستی به گوشه ی سبیل اش می کشد و 

بی هوا پچ می زند:
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- گفته بود شبیهِ فرامرزی، باورم نشده بود!

مه و مات می مانم از گفته اش. عرق از پیشانی ام می چکد و خیلی دلم می خواهد بدانم چه 

کسی به این مرد گفته است که من شبیهِ آقای مستبد و زورگو هستم!

نگاهِ بی تفاوت اش را روی آذر می چرخاند و سپس سوار می شود.

بعد از چند ثانیه که شایگان از آینه ی جلوی ماشین به من و آذر خیره می شود، پایش را 

روی پدال گاز می فشارد و از آن جا می رود. لگدی به سنگ ریزه ی زیر پایم می پرانم و 

بازوهایم را به آغوش می کشم. با آذر هم قدم می شوم و او برای سؤال پرسیدن پیش قدم 

می شود:

- شاهان چرا نیومده بود؟

با شنیدن حرفش، همان جا میخ می مانم و به سمتش می چرخم. انگشت هایم را لابه لای 

موهایم می فرستم و حیرت زده لب می زنم:

- واقعاً الآن همه ی سؤالت همینه؟ فقط نیومدنِ آقای جاویدِ که اذیتت می کنه؟!

عجیب است که شاهان برای من هم همان آقای جاوید است و به خودم جرئت نمی دهم که 

حتی دور از چشم خودش، اسم کوچکش را به زبان بیاورم! 

آذر کمی خیره ام می ماند و بعد پقی زیر خنده می زند:

- ذلیل نشی اَفرا... نه بابا اِن قدر سؤال تو مغزمه که یهو قاطی کردم از کدوم یکی 

شروع کنم!

من هم آن قدر ذهنم درگیر شده است که برای خندیدن دل به دل اوشاق باجی ندهم و به 

تکان دادن سرم اکتفا می کنم. وارد آپارتمان می شویم و گویا که تمام آن ۶٣ پله را برای 
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صدمین بار طی کرده باشیم، آن را بالا می رویم. به محض رسیدن مان نفسی چاق می کنم 

و می خواهم وارد شوم  که صدای داد و بی داد کردن های آقا مانع می شود. با خانیم جان 

بحثش شده است و نمی دانم این مرد چرا یک ذره مراعاتِ حال زن بی چاره را نمی کند!

آذر کنارم می زند و وارد می شود. پشت سرش داخل می روم و آقا با دیدن مان دیگر 

حرف هایش را ادامه نمی دهد. اما صورتِ سرخ شده  و دماغ باد گرفته اش نشان از 

عصبانیت اش هستند. سری زیر می اندازم و ترجیح می دهم دیگر آن جا نمانم:

- آقا، من دیگه بر می گردم خونه ی خودمون. آتا دست تنهاست.

برخلاف انتظارم، برای ماندنم هیچ اصراری نمی کند و فقط سری تکان می دهد. لب و 

لوچه ام را کج و کوله می کنم و می خواهم به اتاق بروم که صدایم می زند و به سمتش 

می چرخم:

- از اتفاقات امروز و اومدن خونواده ی جاوید هیچی به فتاح نمی گی.

جوری کلامش تحکم و تهدید دارد که من لال بمیرم اگر چیزی به آتا بگویم... هرچند این 

زبان به دهن گرفتن مقابل آتا خیلی سخت است!

سری تکان می دهم و به اتاق آذر می روم. لباس هایم را با مانتو و شلوار تعویض می کنم و 

کوله ام را روی دوش می کشم. آذر به اتاق می آید و مانتویش را روی همان شومیز 

می پوشد. سویچ ماشین را در هوا تکان می دهد و طعنه می پراند:

- کاش منم یه راننده شخصی داشتم!

برایش دهن کجی می کنم و با هم از خانه بیرون می زنیم. همین که سوار ماشین می شویم و 

آن را به حرکت در می آورد، سؤال پرسیدن اش را شروع می کند:
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- تو فهمیدی ماجرا چی بود؟ 

دست راستم را به لبه ی درِ ماشین تکیه می دهم و انگشت هایم را جلوی لب هایم می گذارم:

- نه!

کمی سرعتش را بیش تر می کند و می گوید:

- اصلاً این جاویدِ بزرگ خرده شیشه داشت اِنگار!

با شنیدن حرفش نیمچه لبخندی می زنم و او هم دیگر چیزی نمی گوید. اِنگار که فهمیده 

باشد هر چه بیش تر در موردش حرف بزنیم بیش تر خودمان را به قعر چاه سردرگمی 

کشانده ایم. 

جلوی در خانه  می ایستد و بعد از این که پیاده می شوم و خداحافظی می کنم، با تک بوقی 

از آن جا دور می شود. مثل همیشه کلید ندارم و مجبورم زنگ را بفشارم. ماه بانو از پنجره 

سرک می کشد و بعد از دیدنم، در را برایم باز می کند.

به استقبالم می آید و به آغوشم می کشد. تا خودِ خودِ قیامت هم که با هم جر و بحث 

داشته باشیم، باز هم چند روز دوری برای از پای در آوردن مان کفایت می کند. سفت و 

سخت می فشارمش و آتا با خنده می گوید:

- ببین چه عزیز شدن واسه هم!

سلام می کنم و با او هم دست می دهم. اول به اتاق می روم و لباس هایم را با هودیِ نازنیم 

تعویض می کنم. به هال بر می گردم و نگاهی دورتادور خانه می گردانم. از روز اولش بهتر 

و مرتب تر شده است و می توانم به دوام آوردن در این جا امیدوار باشم.
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ماه بانو سینی چای را زمین می گذارد و دستم را می کشد. به پهلواَش تکیه می زنم و آتا 

می پرسد:

- آقا خوب بود؟ مهمون زیادی داشتن؟!

دل به دل راه دارد، آتا دل تنگِ آقایش است و امان از این قاتل کاغذی که حتی به 

رابطه ی پدر و پسری هم رحم نمی کند!

- خوبه. نه، فقط خونواده ی عمه ملوک بودن و چند تا از همسایه ها...

***

چند روز گذشته است و آتا هنوز هم رضایت نمی دهد برای عیادتِ خانیم  به خانه ی آقا 

بیاید، این که از زبان من تعریف احوال خانیم جان اش را شنیده است هم برای نیامدن 

مصمم ترش می کند!

موهای بلندم را بافتِ ساده می زنم و شالم را روی سرم می اندازم. برق لبِ اکلیل داری به 

لب هایم می کشم و از اتاق بیرون می دوم. آتا با دیدنم، نگاهِ تحسین آمیزی به پوشش 

معقولانه ام می اندازد و روی خوش نشان می دهد. من هم جوگیر می شوم و موهای جلوی 

سرم را بیش تر داخل شال می فرستم!

با این که اصلاً علاقه ای به رفتن ندارم، اما پشت سر آقا حرکت می کنم و جلوتر ار خودش 

داخل دنا توربو پلاسِ مشکی رنگش می نشینم. هنوز یک دقیقه نگذشته، حس می کنم 

گرما پز شده ام.

از ماشینِ آتا بی زارم، جوری تنگ و خفه است که به قبر می مانَد!
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بالأخره خودش بعد از این که چیزی را در صندوق عقب می گذارد، سوار می شود و ماشین 

را به حرکت در می آورد. دست می برم و کولر را روشن می کنم که همان لحظه آتا 

می گوید:

- من یه سری انبار کار دارم، تو منتظر من نمون. 

یا خودِ خدا، مصیبت الهی که می گویند همین است؟ خودت به من رحم کن که امروز با 

زبانم مرتکب قتل نشوم!

ماشین را داخل محوطه ی بزرگِ تره بار پارک می کند و پیاده می شوم. به گفته ی خودش 

هر کسی مسیر خودش را می رود، آتا سمت انبار و من هم سمت دفتر حسابداری. به خدا 

که خوش  به حال آتا است، یک حساب دار شخصیِ بی زبان چون منی دارد که هیچ کجای 

دنیا لنگه اش را پیدا نمی کند!

بدون آن که در بزنم، وارد می شوم و معراج با دیدنم جا می خورد. موبایل به گوش است و 

از آن لبخندِ پت و پهن اش مشخص است که سر و گوشش می جنبد. به کسی که آن طرف 

خط است می گوید:

- «تماس می گیرم باهاتون خانومِ کاوه.» 

و تماس را قطع می کند. موبایل را از گوشش فاصله می دهد و به عادت همیشه ام زیر لب 

زمزمه می کنم:

- بشکه قیر مکار!

اِنگار که ورد زبانم شده است و هیچ مدلی نمی توانم ترکش کنم... هرچند به نظرم ترک 

کردن این کلمه، گناهِ الهی است، چرا که خیلی به وجنات توسلی می آید!
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با دست به نشستن مقابل خودش دعوتم می کند و من هم روی یکی از صندلی های میز گردِ 

آن طرف دیگر اتاق می نشینم. پوزخندی می زند و نمایشی گوشه ی لبش را می خارانَد. 

دفترها را از کیفم در می آورم و لب می زنم:

- آتا گفتن حساب و کتاب راننده ها با منِ و انبارداری و مابقی با شما.

خودکار به دست می گیرم و می خواهم شروع کنم که از روی صندلی اش بلند می شود و 

سمت من حرکت می کند. اهمیتی نمی دهم و بیش تر داخل دفتر خم می شوم که با حرکتش 

غافل گیرم می کند. روی میز می نشیند و دفتر را از زیرِ دستم می کشد، آن را می بندد و 

می گوید:

- واسه ی این کارا وقت هست اَفرا خانوم.

تپش قلب می گیرم و عرق از پیشانی ام می چکد. سابقه نداشته بود تا به الآن اِن قدر در 

حرکاتش زیاده روی کند و قبل ترها به لاس زدن های لاکچری اش اکتفا می کرد! می ترسم 

توهمات من و آذر به واقعیت پیوسته باشد و این بشکه قیرِ زبان نفهم، حماقت کند. خودم را 

عقب تر می کشم و لب می زنم:

- بهتره به کارمون برسیم آقای توسلی.

حتی رسمی حرف زدنم برای عقب نشینی مجاب اش نمی کند و بدون هیچ مقدمه چینی ای 

پچ می زند:

- فکر نمی کنم الآن و این جا کاری مهم تر از من و علاقه ی من به تو باشه!

مه و مات می مانم از بی هوا حرف زدن اش. توسلی کی وقت کرد اِن قدر بی پروا و 

بی شعور شود؟ شاید نوشابه باز کردن های آتا این چنین جرئتی به او داد؟!
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خودکار از دستم می اُفتد و سکوت بین مان را می شکند. دماغم باد می گیرد و دست هایم را 

حائل لب هایم می کنم. می خواهم بلند شوم و از آن جا بگریزم که مانع می شود:

- اَفرا! مثلاً تا کی می خوای از دست من فرار کنی؟

روی صندلی خشکم می زند و لال می شوم. ذلیل بمیری اَفرا، با نخ و سوزن زبانت را 

دوخته اند؟ خب یک چیزی بگو دست و پا چلفتی!

- تا... خودِ خودِ قیامت!

«همین است، باید خودت را خلاص می کردی، باید می دانست که تا چه حد از او 

بی زاری!»

می خندد، بلند و بی محابا. خودش را بیش تر جلو می کشد و می گوید:

- می دونی که تا خودِ خود قیامت هم دنبالت میام!

پوزخند می زند و اُفت فشار پیدا می کنم از نامردی اش. لب هایم را به داخل می کشم و با 

هزار زور و زحمت اشکم را سرکوب می کنم مبادا رسوایم کند. از روی صندلی بلند 

می شوم و با لب های لرزان و مرتعشم می گویم:

- آتا متنفره از این که از اعتمادش سوء استفاده بشه جناب توسلی!

می خواهم با تهدید تو خالی ام بترسانم اش و قائله را ختم به خیر کنم اما بعید می دانم به 

این سادگی ها پا پس بکشد. قبل از این که پا به فرار بگذارم و اتاق را ترک کنم، با حرفش 

شوک چند هزار ولتی به جانم می زند:

- کجای شرعِ خدا گفتن خواستگاری سوء استفاده  از اعتماده؟



97

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

با لحن متمسخری ادامه می دهد:

- النکاحُ سنتی اَفرا خانوم!

خدایا خودت خوب می دانی که تاب و تحمل این یکی را ندارم. آتا به سرِ این بشکه قیر 

قسم می خورَد، فقط کافی ست بحث خواستگاری را پیش بکشد تا همان لحظه رسماً او را 

داماد خودش بداند!

دست هایم را دو طرف صورتم می گذارم و لب می زنم:

- نه!

اشک به چشمم می نشیند و بدون تعلل پسش می زنم. همان لحظه آتا وارد می شود و راهِ 

فرارم را سد می کند. نگاهِ مشکوکی به صورتم می اندازد و می پرسد:

- خوبی اَفرا؟ چرا این جا وایستادی؟

قبل از آن که من با حالِ بدم، همه چیز را لو بدهم و سوپرایزی که معراج برای آتا در نظر 

گرفته است را خراب کنم، خودِ نامردش جواب آتا را می دهد:

- مثل این که صبحونه نخوردن ضعف کردن. من خواستم برم واسه شون آب قند بیارم، 

اصرار داشتن خودشون برن!

قابلیت این را دارم که تا آخرِ دنیا، صفت به نافِ این بشکه قیرِ مکار بچسبانم.

دروغگوی بی شعور، گویا همیشه در آستین اش دروغی برای گفتن پیدا می شود!

عقب عقب می روم و با حالِ نزاری لب می زنم:

- چیزی نیست، فقط یه کم حالم خوش نیست...



98

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

زیرچشمی به آتا نگاه می کنم و او سویچ ماشین اش را مقابلم می گیرد:

- باشه برو توی ماشین بشین تا کارای من و توسلی تموم می شه. 

از خدا خواسته سویچ را از دستش چنگ می زنم و می خواهم بروم که اسمم را صدا می زند 

و دفترهای حساب را روی دستم تلنبار می کند:

- اینا رو ببر خونه رصد کن.

به اجبار سری تکان می دهم و از اتاق بیرون می روم. حاضرم گرمای طاقت فرسای ماشین 

آتا را تحمل کنم، اما دیدن ریخت نحس توسلی را نه!

اسناد را عقب ماشین پرت می کنم و خودم هم جلو می نشینم. در را باز می گذارم و پاهایم 

را از کنار کف پوش آویزان می کنم. با یادآوری حرف های توسلی، سرم تیر می کشد و 

نفس هایم کشیده تر می شوند. موبایلم را بر می دارم و شماره ی عمه آذر را می گیرم. ساعت 

٩ صبح است و گمان نمی کنم این موقع بیدار باشد!

- بگو اَفرا...

بیدار نبوده و بیدارش کرده ام، خدا خودش عاقبت به خیرم کند! 

همین که صدایش را می شنوم، بی صداتر از همیشه اشک می ریزم و بغض می کنم:

- بی چاره شدم عمه... گرفتار شدم!

از همان پشت خط هم می توانم بفهمم با شنیدن صدای لرزانم چه گونه در جایش خیز بر 

داشته و نگران شده است:

- چی شده؟ اون یارو به تو هم پیام داد؟
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برای لحظه ای کوتاه، خشک می مانم از گفته اش و سپس می پرسم:

- یارو کیه؟

از جواب دادن باز می ماند و آرام لب می زند:

- هیچی... نگفتی چی شده که صبحِ به این زودی آوار شدی سرم!

گرفتاری و مصیبتِ خودم آن قدری خوفناک است که به چرت وپرت گویی های اوشاق باجی 

اهمیتی ندهم و می گویم:

- اومد به سرم اون چه که ازش می ترسیدم. معراج قراره بره من رو از آتا خواستگاری 

کنه!

با اتمام حرفم، جیغ گوش خراشش در موبایل می پیچد و مجبورم می کند که آن را از 

خودم فاصله بدهم. حق دارد بی چاره، من هم موقعیتش را داشتم همین کار را می کردم!

- غلط کرده، مگه شهر هرته؟

موبایل را بین گوش و شانه ام سر می دهم و با هر دو دستم، شقیقه  هایم را می فشارم:

- کثافت برگشته به من میگه النکاحُ سنتی اَفرا خانوم!

اَفرا خانم اش را می کشم و قطره  اشک دیگری روی گونه ام می غلتد. کفن پیچت کنن 

معراج که این چنین عاجز و درمانده ام کردی...

بزاقِ جمع شده در دهانم را قورت می دهم و دوباره خودم حرف می زنم:

- عمه، دعا کن پشیمون شه. می دونی، تو می دونی که آتا از خداشه توسلی دومادش باشه 

و فقط کافیه پا پیش بذاره!
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با صدایی که از صد فرسخی هم هویداست که چه حرص و غضبی دارد، می غرد:

- می کشمش اگه پا پیش بذاره. نمی ذارم بدبختت کنه، قسم می خورم!

از شنیدن حرفش، رعشه به جانم می اُفتد و رنگ از رخم می پرد. موبایل از کنار گوشم سُر 

می خورد و خاطره ای نه چندان دور در ذهنم تداعی می شود. 

از جوگیریِ اوشاق باجی که بگذریم، تهدیدش به مذاقم خوش نیامد... بلکه سنگ شد و 

روی کله ام فرود آمد.

با دیدن آقا که از ماشینش پیاده شده و می خواهد سمت من بیاید، موبایل را از روی 

کف پوش ماشین بر می دارم و خطاب به آذر می گویم:

- حرف می زنیم راجع بهش. خداحافظ.

تماس را قطع می کنم و اشک های خشک شده ام را پاک...

آقا به من که می رسد، توقف می کند و نگاهِ موشکافانه اش را روی صورتم به گردش در 

می آورد. سلام می کنم و بدون آن که به سلامم جواب بدهد می گوید:

- چیزی شده؟

یک کلمه جوابش را می دهم:

- نه!

دستی به سبیل هایش می کشد و نگاهش را به پشت سرم می دهد:

- پس این جا چی کار می کنی؟

باز هم بغضم را سرکوب می کنم و لب می زنم:
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- منتظر آتام ...

این بار نگاهش را به خودِ من می دهد و اخم هایش را در هم می کشد:

- پس واسه ی حرف زدن وقت داریم!

از این ابرو در هم کشیدن های آقا خوشم نمی آید، مشخص است که حرف های خوبی برای 

گفتن ندارد!

دندان هایم را روی هم می فشارم و سر تکان می دهم. او هم جدی تر از تمام مواقع 

جدیت اش می شود و با لهجه ی غلیظ آذری اش می گوید:

- اون روز وقت نشد ازت بپرسم، ماجرای باز کردن کافه و این پسره جاوید چیه؟

بی اختیار دستم سمت موهایم می رود و آن ها را دور انگشتانم می پیچم. جمع شان می کنم و 

دوباره اسلحه ی ابریشمی ام را به کنار شقیقه ام می رسانم اما قبل از این که شلیک کنم، آقا 

تذکر می دهد:

- می شنوم اَفرا!

موهایم را رها می کنم و نگاهم را به کفش هایم خاک گرفته ی آقا می دهم. وقتی خوب فکر 

می کنم، می فهمم هیچ راه فراری مقابل این مرد و استبدادهایش نیست و باید حقیقت را 

بگویم :

- چند وقت پیش زنگ زده بود کافه رو رزرو کنه واسه تولد یه دختره. به خدا همه ی 

مهمونا دختر بودن!
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اولش را گرفتم و در عرض چند ثانیه به آخرش رسیدم، گور بابای میانه های کارمان! اصلاً 

مسئله ی خاصی نیست بداند به مغازه ی جاوید رفته ایم یا حتی این که خودش من را به 

خانه  رسانده است گفتن ندارد که!

نگاهم را بالا می کشم و می بینم آقا رنگ عوض کرده است.

نه، گویا قرار نیست امروز را عاقبت به خیر شویم!

تسبیحش را در دستش چرخ می دهد و با نوک کفش هایش روی زمین شکلک می کشد . 

همین حرکاتش را هم از فیلم و سریال هایی که می بیند یاد گرفته است، وگرنه آقا را چه به 

تسبیح دست گرفتن!

- بار آخرت باشه دور و بر این پسره ول می چرخی. هم خونایِ شایان ارزششون کم تر از 

اینه که حتی جواب سلام شون رو بدی!

قبل از این که بخواهم از خودم دفاع کنم و به آقا بفهمانم که هیچ سر و سری بین من و 

شاهان نیست، راهش را می گیرد و می رود . چند بار تند و محکم اما عاجز، کف دستم را به 

پیشانی ام می کوبم و لب می گزم. آتا از حسابداری بیرون می آید و سوار ماشین می شود. 

بوق می زند و من هم کنارش می نشینم . آن چنان نیش پاره کرده است که قلبم هُری پایین 

می ریزد. سینه ام سخت تر بالا و پایین می شود و خفه می شوم از گرمای تنم.

شیشه را پایین می کشم و آتا می گوید:

- به مادرت بگو امشب مهمون داریم، یه شامِ درخور و خوب بپزه.

تمام شد! کثافت کار خودش را کرد. از احوال آتا هم مشخص است چه عروسی ای در 

دل اش بر پاست، و اِلا برای شام شان تدارکات نمی چید!
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بغض می کنم و نفسم کشیده می شود. پشت سر هم نفس های عمیق می کشم و به محض 

این که آتا ماشین را جلوی در خانه متوقف می کند، از آن پیاده می شوم و سمت ساختمان 

می دوم. بی وقفه دستم را روی زنگ آیفون نگه می دارم و بالأخره ماه بانو در را باز 

می کند. 

آتا گازش را می گیرد و از خانه دور می شود، من هم تندتند از پله ها بالا می روم و با ضرب 

در را باز می کنم. ماه بانو که از حرکتم جا می خورد، ملاقه را داخل سینک ظرفشویی پرت 

می کند و سمت من می آید. بازوهایم را می چسبد و تکانم می دهد:

- اَفرا مامان، چته؟ چرا اِن قدر کبود شدی؟

قطره اشکی از گوشه ی چشمم می چکد و با بغض می گویم:

- ماه بانو تو رو روح همون داداشِ جوون مرگ شده ت به دادم برس، من دلم با این پسره 

نیست!

دستم را می کشد و گوشه ی هال می نشاندم . موهایم را از صورتم کنار می زند، می رود و 

بعد از برداشتن شیشه ی آب از یخچال، دوباره سمت من می دود. آن را به لب هایم نزدیک 

می کند و چند جرئه در دهانم می ریزد، اما آن قدر بزاق در دهانم جمع شده است که 

همان چند قلپ آب را هم حس نکنم.

این بار بی صدا اشک می ریزم و زانوی غم بغل می گیرم. ماه بانو پاهایم را چنگ می زند و 

تکانم می دهد:

- اَفرا، ببین همه ی تنم داره می لرزه! حرف بزن، پسره کیه؟ کسی مزاحمت شده؟!
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دست هایش را جلویم نگه می دارد و شوکه می شوم از لرزش شان. آن ها را می گیرم و سعی 

می کنم اشک هایم را مهار کنم:

- توسلی قراره امشب بیاد خواستگاری. خودت خبر داری آتا چه دلش با این پسره ست!

دست هایش را از دست هایم بیرون می کشد و خیره ام می ماند. او هم دل خوشی از توسلی 

ندارد، نه این که آمار گندکاری هایش را داشته باشد، نه این که گوشت تلخی اش باب 

میل اش نباشد، دلیل اش چیز دیگری ست!

نیشگونی از بازویم می گیرد و طعنه می زند:

- هر چی سرت بیاد حقته، اگه یه بار جلوی پدرت لال نمی شدی و هر چی می گفت بله 

قربان گوش نبودی این بلاها سرت نمی اومد!

اشکم را پس می زنم و پوست زیر چشمم به سوزش می اُفتد . موهایم را عقب می فرستم و 

لب هایم را به داخل می کشم:

- الآن وقت زخم زبون زدنه؟ خب پدرمه، تاج سرمه، حرفش سنده واسه م!

زمین را تکیه گاه اش می کند و بلند می شود. به آشپزخانه می رود و دوباره غیر منطقی 

می شود:

- آها، آلآن که دلت با این پسره نیست چرا حرف پدرت رو سند نمی گیری؟

می خواهد هر طور که شده، هر جایی که شده، هر وقتی که شده، از هر آبِ گل آلودی 

برای خودش ماهی بگیرد، و اِلا خودش خوب می داند دیگر بحث  سرِ پوشش یا طرز حرف 

زدن من نیست، بلکه پای یک عمر زندگی وسط است.

من هم بلند می شوم و سمت آشپزخانه می روم. خودم را روی اُپن می کشم و لب می زنم:
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- شما چی؟ شما دلت با معراجه؟ پس چند سالِ چی می گین؟!

خودش را به من می رساند و با لحن صادقانه ای می گوید:

- همین حالاش هم همین رو می گم. قوم و خویش نزدیک نیستیم آما خوب می شناسم اینا 

رو. 

سمت اجاق گازش بر می گردد و ادامه می دهد:

- این دوست دارم و گوش به فرمان بودناشون واسه اولاشه، و اِلا یه ذره احساس ندارن 

واسه زن جماعت .

این از آن صورتِ سیاه و بشکه قیری اش این هم از بی احساس بودن  اش. شکر خدا شعور 

هم ندارد که، دیگر دل خوش به چه باشم!

شالم را از سرم می کشم و التماسِ ماه بانو را می کنم:

- پس چرا با من بحث می کنی؟ همینا رو به آتا بگو بلکه راضیش کنی از خیر این تحفه 

بگذره.

اخم در هم می کشد و در حالی که برنج را دم می گذارد می گوید:

- بحث سر بی عرضگی توئه. همه ی زبونت واسه ی منه، به آتات و خاندانش که می رسی 

لالِ مادرزادی می شی . یه کم از فرشته یاد بگیر!

باز بحث رسیده است به مقایسه ی من و فرشته. ابروهایم هم دیگر را به آغوش می کشند و 

غرولند می کنم:

- بی زارم از این بی منطق شدناتون!
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چشم هایم را روی هم می فشارم و ادامه می دهم:

- باید باور کنید که پنج تا انگشت یه دست هم شبیه هم نیستن، چه برسه به آدما!

خسته تر از قبل، به اتاق می روم و گوشه ای چنباتمه می زنم. گمان نمی کنم از ماه بانو چیزی 

عایدم شود و باید فکری به حال خودم بکنم. شاید هم اگر ماجرا جدی تر شد، به آقا و 

خانیم جان روی بیاورم.

صدای پیامک موبایلم باعث می شود به سمتش کشیده شوم و تلگرامم را باز کنم. پیوی 

ناشناسی که با من گفتگوی تایمردار زده است را باز می کنم و عکس هایی که برایم فرستاده 

را دانلود.

از چیزی که می بینم شوکه می شوم و حس می کنم قلبم دیگر نمی تپد. دستم را به قفسه ی 

سینه ام می رسانم و مشت مشت روی آن می کوبم. به سرفه می اُفتم و سینه ام خس خس 

می کند. خدایا دوزخی که درمورد آن حرف می زنند همین است؟ یا شاید هم از بعدِ آن 

شب کذایی خودِ جهنم را برایم ساخته ای!

با هزار زور و عجز از روی زمین بلند می شوم و پنجره را باز می کنم. تند و عمیق هوا را 

نفس می کشم و اشک صورتم را خیس می کند. با هق هقِ خفه ای زیرِ همان پنجره آوار 

می شوم و آرام روی سر خودم می کوبم. همه چیز به کنار و واکنش آقا و آتا از فهمیدن 

واقعیت به کنار!

با دست های لرزان و سفید شده موبایل را از روی زمین بر می دارم و می خواهم عکسی که 

برایم فرستاده بودند را دوباره و سه باره نگاه کنم اما متوجه می شوم که تایمرش به پایان 

رسیده و عکس هم محو شده است. 
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فتوشاپ نبود، خودِ خودمان بودیم. همان شب بود، همان بیابانِ وهم ناک و ماشین آقا!

بغض به گلویم فشار می آورد و یادم به آن لحظه های شوم کشیده می شود. وای به من که 

به همین زودی، به همین سادگی، تمام آن اتفاقات را از خاطر برده و به زندگی عادی ام 

برگشته بودم!

دستم روی شماره می لغزد و می خواهم با آن تماس بگیرم که متوجه می شوم شماره ی 

مجازی است. باید التماسش کنم بلکه بتوانم آبرویمان را بخرم، شده باشد به پایش 

می اُفتم، شده باشد همه ی طلاهایم را می فروشم و به عنوان حق السکوت به این غریبه ی 

تازه پیدا شده می دهم. شده باشد، شده باشد، شده باشد. ..

آخ آذر الهی بمیرم و راحت شوم از دستِ زبانِ مهر و موم شده ات. 

می خواهم حداقل به آذر زنگ بزنم و تا می توانم بد و بی راه بارش کنم که بی هوا در اتاق 

باز می شود و ماه بانو داخل می آید. نگاهی به سر و وضعم می اندازد و رو ترش می کند:

- پا شو حالا تو هم همچین تحفه ایی که نیستی. فوقش میگی نه و دو سه هفته رو با آتات 

رو ترش می کنید.

خوب است که گمان می کند هنوز هم برای خواستگاری معراج عزا گرفته ام و خبر ندارد 

چه مصیبتی به سرم آمده است که دیگر توسلی و چرندیاتش اصلاً برایم مهم نیست، و اِلا 

خودش خونم را می ریخت و به سیخ داغم می کشید!

با دست صورتم را پاک می کنم و با صدایی که از ته چاه در می آید و حسابی خش گرفته 

است می گویم:
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- آتا گفت واسه شام شون تدارک ببینین. ببخشید من یه کم حالم خوب نیست نمی تونم 

کمک تون کنم.

حوله ام را بر می دارم و بدون هیچ حرف دیگری از مقابل نگاه های اخم آلودِ ماه بانو 

می گذرم. به دوش حمام پناه می برم و بی صدا اشک می ریزم. 

هر چه سرمان بیاید حق مان است، خیال برمان داشت می توانیم روی پای خودمان بایستیم، 

بی خبر از این که قرار است خودمان، خودمان را فلج کنیم! 

طفلک اوشاق باجی تمام این مدت این گونه تهدید شده و دم نزده است چرا!

حوله را دور موهایم می پیچم و از حمام بیرون می زنم.

با کمک سشوار، تند و تند موهایم را خشک می کنم و دم اسبی بالای سرم می بندم شان. 

بدون معطلی و وسواس لباس هایم را از کمد بر می دارم و اول از همه پیراهن طرح 

مردانه ی سفید رنگی می پوشم. کت مجلسیِ مشکی   رنگی که بلندی اش تا چند وجب زیر 

کمرم است و شلوار پارچه ایِ ستش را هم تن می زنم و مقابل آینه می ایستم. سعی می کنم 

به کمک خط چشم، چشم های مشکی و کشیده ام را قاب بگیرم بلکه سرخی شان کم تر توی 

ذوق بزند و سپس کمی از  رژ ژلی آجری رنگم را به لب های برجسته  و کشیده ام می مالم  . 

ریمل هم نمی زنم که چشم هایم کم تر وزغی شوند.

دلم با معراج نیست که نباشد، نمی شود وجناتم را پنهان کنم که!

شال نازک حریری روی سرم می اندازم و قبل از این که اتاق را ترک کنم، مچ هر دو دستم 

را با عطر شستشو می دهم.
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ساعت ٣ بعد از ظهر است و از همین حالا بوی غذای ماه بانو در حال پخش شدن. جلو 

می روم و در حالی که تظاهر می کنم هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است، وسایل سالاد را از 

یخچال بیرون می کشم و مشغول می شوم. 

گور پدرِ دنیا، این که به احتمال ٩٠ درصد ممکن است راضی شوم به ازدواج اجباری با 

معراج توسلی تن بدهم یا حتی این که یکی پیدا شده است که از همه چیز خبر دارد هیچ 

اهمیتی ندارد. دنیا همین است، ما آدم ها را عروسک کوکی خودش می داند و هرطور که 

دلش بخواهد چرخ مان می دهد، یکی هم نیست بگوید مار به دلت بزند، دست بردار از سر 

کچل ما!

همین که کار سالاد و ژله درست کردنم تمام می شود و ماه بانو هم می گذارد خورشتش جا 

بی اُفتد، زنگ آیفون به صدا در می آید و باعث می شود بی اختیار به ساعت خانه چشم 

بدوزم. ساعت ۶ نشده، سر و کله یشان پیدا شده است و این هیچ جوره به مذاقم خوش 

نمی آید. 

سالادها را نایلکس می کشم و دست هایم را می شویم که ماه بانو به سمتم می دود و می گوید:

- اَفرا... اَفرا!

سمتش می چرخم و در حالی که سعی دارم دست های خیسم به لباس هایم کشیده نشوند، 

جوابش را می دهم:

- جانم؟!

چشم چپ می کند و سمتم می آید:

- بیا برو تو اتاقت فعلاً.
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سمت اتاق هدایتم می کند و با خنده داخل می روم. یکی نداند فکر می کند خودم خیلی 

مشتاق دیدنِ معراج هستم!

خیلی نمی گذرد که صدای خوش و بش  کردن ها بلند می شود و کمی بعدترش مادرِ 

توسلی، من را خطاب قرار می دهد:

- می گم اَفرا جون کجاست؟ عروس مون نمی خواد یه چایی بده بهمون؟!

«اَفرا را مار بگزد اگر هوس کند عروس شما شود!»

شالم را کمی جلوتر می کشم و از اتاق بیرون می روم. با همه یشان سلام و علیک می کنم و 

مریم، خواهرِ توسلی، با ماچ های آبدارش صورتم را می خیساند. 

فقط مریم است و مادرش، مردهای خانه هم فعلاً تشریف فرما نشده اند.

برای حفظ ظاهر نیمچه لبخندی می زنم و به آشپزخانه می روم. بدون  آن که ماه بانو از من 

بخواهد، خودم چای می ریزم و برایشان می برم. هر چه نباشد مهمان اند و به قول آقا 

مهمان حرمت دارد!

همان لحظه دوباره همهمه ها بیش تر می شود و چند دقیقه بعد، آتا و معراج و پدرش داخل 

می آیند.

معراج سبیل های مشکی و براق اش را گویا شانه کشیده باشد، مرتب و یک دست شده اند و 

از اَفرابانو دل بری می کنند!

ریز-ریز به گفته ی خودم می خندم و به آشپزخانه بر می گردم. برای آن ها هم چای 

می ریزم و به همراه بیسکویت به هال می برم. به معراج که می رسم، نیش پاره می کند و 

خیلی آهسته، جوری که فقط من بشنوم، طعنه می پراند:
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- این جا خودِ خودِ قیامته؟

وقتی افسار گسیخته و بی خیالِ نقابِ مودبی اش شده است، من چرا مبادی آداب باشم!

- نه، این جا اولِ قیامته، تا ته ش راه زیاده.

نیشخند تحویلش می دهم و قبل از این که موفق شود بیسکویت بردارد، آن را از جلوی 

دستش می کشم و خیط اش می کنم. رو ترش می کند و خوب می دانم که در ذهنش چگونه 

دارد با حرف های قشنگش مستفیضم می کند. و... مهم نیست!

همین که می نشینم، پدرِ معراج خطاب به آتا می گوید:

- بهتر نیست قبل از شام این دو تا جوون برن یه گوشه با هم حرفاشون رو بزنن؟! البته اگه 

شما اجازه بدی آقا فتاح!

نه، من را با این بشکه قیرِ بی شعور که جدیداً خیلی هم بی پروا شده است تنها نگذارید!

منتظر می مانم آتا به رسمِ آقا بگوید:

«- چه معنی داره؟ اگه قرار باشه هر خواستگاری که اومد دخترم رو  ربع ساعت باهاش 

تنها بذارم که سنگ روی سنگ بند نمی شه. نمایشگاه ماشین که نیست حاجی!»

اما با حرفش شوکه ام می کند:

- این چه حرفیه! مِن بعد مثل دختر خودتونه دیگه.

بیا! نیامده و نگفته، آتا بله را داده و من را هم عروسشان کرده است! البته وقتی به 

اندازه ی جفت چشم هایش به معراج اعتماد دارد نمی بایست انتظار دیگری می  داشتم!
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آتا با چشم به اتاق اشاره می کند و باالاجبار بلند می شوم. معراج خیلی معقولانه و با 

طمأنینه به دنبالم بر می خیزد و از آتا اجازه می خواهد. من هم زیر لب می گویم:

- مکار، مکار، مکار!

همین مانده است جیغ بکشم که با آمدن اش حرفم را ناتمام می گذارم و به اتاق می روم. 

دنبالم می آید و در را هم باز می گذارد. روی تنها صندلی ای که در اتاق است می نشینم و 

او هم بدون آن که پوزخندش را بشکند، گوشه ای روی زمین می نشیند.

دستی به گوشه ی لبم می کشم و التماس وار می گویم:

- می دونید که من... هیچ علاقه ای بهتون ندارم؟!

با دندان، پوست گوشه ی ناخن هایم را می جوم و منتظر جوابش می مانم که ریز می خندد و 

با آرامشِ تمام جوابم را می دهد:

- نکنه به این که باید با عشق ازدواج کرد اعتقاد داری؟ 

با همان خنده اش سر تکان می دهد و اضافه می کند: 

- نه، از این خبرا نیست. همین که من از بر و رو و وجنات شما خوشم اومده بس تمومه. 

حالا اون یه نموره علاقه و وابستگی خودش بعد چند سال به وجود میاد!

با شنیدن حرفش سرم سنگین می شود و بغض می کنم. خودش با زبان خودش می گوید 

فقط جذب چهره ام شده است و بس. خودش با زبان خودش می گوید که علاقه ی خاصی به 

من ندارد و بس. با این حال مگر می شود به گفته ی ماه بانو ایمان نیاورم؟!

به گمانم این معراج از همان مردهایی ست که به محض همین که زن شان دل شان را بزند و 

از او سیر شوند، به کتاب خدا اعتقاد پیدا می کنند و ٤٠ صیغه را به صف می کنند!
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چند بار با دست گلویم را ماساژ می دهم و آهسته می گویم:

- ولی من این طوری فکر نمی کنم... اینایی که شما می گین واسه ی یه زندگی مشترکِ 

موفق کافی نیست! 

 به پشتی تکیه می زند و از خنده لرز بندری می رود:

- حاج فتاح هم همچین عقیده ایی داره اَفرا خانوم؟

نفس تازه می کند و دوباره متمسخر می شود:

- یا شاید هم با عقایدت موافق باشه!

با این که بی ادب و رک است اما حقیقت را می گوید. آتا هر چقدر هم که حامی دخترش 

باشد، در این مورد اعتقادی به اعتقادات من ندارد!

از روی صندلی بلند می شوم و بدون آن که چیزی بگویم از اتاق بیرون می زنم. نمی توانم 

تحملش کنم، نمی شود که بتوان!

همه ی نگاه ها سمت من می چرخد و از حرف زدن باز می مانم. قبل از آن که لب تر کنم و 

خودم را خلاص، توسلی از اتاق بیرون می دود و با نیشی که تا بناگوش هایش کشیده شده 

است، می گوید:

- قرار شده ایشون به حرفای من فکر کنن. 

سپس سمت ماه بانو می چرخد و لب می زند:

- بفرمائید سفره رو پهن کنید که بیش تر از این بی حرمتی نشه به برکت خدا!

علاوه بر این که دروغ گوی قهاری ست، خوب هم بلد است ادا و اطوار بیاید!
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حرصم می گیرد و در ذهنم هزار-هزار نقشه ی پلید برای لبخند خرسند آتا می کشم. با آقا 

قهر است که باشد، بگذار ببینم وقتی آقا بفهمد بدون اِذن اش قرار خواستگاری گذاشته و 

در حال دختر شوهر دادن است، چه حالی می شود!

با همین فکرها به کمک مریم و ماه بانو می روم و سفره ی شام را با سلیقه ای که در فامیل 

زبان زد شده است می چینم. وقتی سفره پهن می شود، همه مشغول خوردن می شوند اِلا من 

که حالم از نگاه های چندش آور مرد مقابلم به هم می خورد. جوری خیره ام شده است که 

گویا می خواهد اعماق وجودم را بشکافد!

سفره را که جمع می کنیم و ظرف ها که شسته می شوند، قبل از این که بساط میوه و شیرینی 

آوردن مان را به راه کنیم، پدر معراج می گوید:

- ما دیگه رفع زحمت کنیم.

آتا واقعاً اخم می کند و تعارف می زند:

- چرا به این زودی؟ هنوز سر شبِ! 

مادر معراج که زن خوش برخوردی ست و هیچ وجه تفاهمی با پسرِ بی شعور و کنه اش 

ندارد، مداخله می کند:

- آقا محمود می خوان امشب راه بیافتن. باید تا فردا مریم رو برسونن تهرون.

ماه بانو هم که تا آن لحظه حناق گرفته بود و حرفی برای گفتن نداشت، بالأخره لب باز 

می کند:

- تهران واسه ی چی؟

و جواب می شنفد:
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- دانشگاهش رو تهرون قبول شده.

یک هو نمی دانم در آن هیاهو چرا گوش های من کر می شوند و بغضم می گیرد. یک لحظه 

به این فکر می کنم توسلی ها هر چه هم که بی احساس باشند، یک عادت خوبی دارند که 

جلوی پیشرفت زن  جماعت را نمی گیرند. بگذار ماه بانو بگوید از بی تفاوتی شان به 

زن هایشان است، من می گویم از روشن فکری شان است!

به ما که رسید، همین که دیپلم مان را گرفتیم و فهمیدند که دانشگاه شیراز قبول شده ایم، از 

عمو فاتحی که به زن و بچه ی خودش از گل  نازک تر نمی گوید تا آقا گرفته همه معترض 

شدند و گفتند دختر را چه به راه دور فرستادن. اگر برایشان مقدور بود می گفتند کجای 

کتاب خدا نوشته اند که دخترهای خاندان ما چند سال را آواره ی غربت باشند و شب 

سرشان را روی بالشت های خوابگاه بگذارند!

آتا هم که تا همین چند ماه پیش، برای هر حرکتی چشمش به لب آقایش بود و جرئت 

نداشت بدون اِذن اش کاری از پیش ببرد، یک کلمه نه آورد و شرط کرد باید خود تبریز 

قبول شوم. ما هم که قسمت مان نبود و نشد که بشود، شدیم گوشه نشینِ خانه و از هفت 

دولت آزاد!

برای این که اشکم نریزد و رسوایم نکند، چشم هایم را بیش تر از حد معمول اش باز می کنم و 

مدام لبخندهای مضحک می زنم. آن ها هم بالأخره بساط داستان سرایی شان را جمع 

می کنند و بلند می شوند. برای بدرقه یشان می روم و تازه به رسم ایرانی خداحافظی 

کردن شان شروع می شود. مریم و مادرش و ماه بانو یک طرفی و آتا و آقای توسلی هم 

سمت دیگری. 
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همین که می خواهم سمت خانم ها بروم، معراج پاشنه ی کفشش را بالا می کشد و خودش را 

به من می رساند. پشت گوشش را می خاراند و می گوید:

- باهام راه بیا. اون وقت منم باهات راه میام! 

متوجه منظورش نمی شوم و ابرو بالا می اندازم که خودش توضیح می دهد:

- اون وقت دستت واسه ی دانشگاه رفتن باز می شه. حتی می تونم همین دانشگاهی که 

مریم درس می خونه ثبت نامت کنم.

گوش هایم داغ می شوند و سیبک گلویم تکان می خورد. باید یک امشب را دست و پا چلفتی 

نمی شدم و جلوی چشم های تیزبین معراج گند به بار نمی آوردم. مشخص است چقدر 

خیره ام بوده که توانسته حسرت نگاهم را بخواند و ته ش هم به خودش جرئت بدهد این بار 

را از این درِ برده خریدن وارد شود!

شالم را جلو می کشم و بازوهایم را بغل می گیرم: 

- چی فکر کردین پیش خودتون؟ که واسه ی یه درس و دانشگاه حاضر می شم همه ی 

زندگیم و جوونیم رو به شما بفروشم؟ آقای توسلی بدتون نیاد، ولی شما...

ابرو بالا می پراند و با بی ادبیِ تمام، حرفم را قطع می کند:

- خوب گوشات رو باز کن؛ بله رو بگی یا نه مهم نیست، ته ش هرجور شده می نشونمت پای 

سفره ی عقدم. اگه گفتم باهات راه میام به این شرط بود که خودت دل به دلم بدی... 

همین و بس تموم!

به معنای واقعی کلمه خفه می شوم. چطور امکان دارد این میزان زیاد از وقاحت در وجود 

یک آدم بگنجد و مدت زیادی برای فوران نکردن اش طول بکشد!
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اهمیتی به من و نگاه های مات مانده ام نمی دهد و سمت مردها می رود. دستم را چند بار 

روی لب هایم می کشم و با حرص سمت شان می روم...

***

آلارم را خاموش می کنم و پتو را کنار می زنم. موبایل را همان جا رها می کنم و سمت 

سرویس بهداشتی می روم. با بدن کرخت و چشم های خواب آلودم سریع وضو می گیرم و 

به اتاق بر می گردم. همین که بادِ خنک صبح گاهی به صورتم می خورد، لرز به جانم 

می اُفتد و هُشیار می شوم. 

حجاب می گیرم و قامت به نماز می بندم. دو رکعت نماز صبح را که می خوانم، به سجده 

می روم و آرام اشک می ریزم.

«خدایا فقط همین یک بار را چشم ببند روی گناه این بنده ی خطاکارت. همه چیز برای من 

و آذر تمام شد، حتی برای آن دختر هم تمام شد، بگذار برای تو هم تمام شود! به عظمتت 

قسمت می دهم تمامش کن!»

از آخر شب که آن مزاحم خیر ندیده دوباره من را به رگبار تهدید بسته است و حتی 

نمی گوید که چه چیزی از جانم می خواهد، تمام جانم می لرزد و یک خواب راحت به 

چشمم نیامده است. باید یک فکری به حالش بکنیم تا گندش در نیامده و بوی این رسوایی 

تمام خاندان مان را انگشت نمای این جماعت نکرده است!

جا نماز و مهرم را کنار می گذارم و با شنیدن صدای جر و بحث های آتا و ماه بانو، از اتاق 

بیرون می روم. با دیدن من، هر دویشان خاموشی می زنند و آتا سلامم را با علیک جواب 
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می دهد. هویداست ماه بانو از زبان من گلایه ی معراج را کرده و اصلاً هم به مذاق آتا 

خوش نیامده است!

برای خودم سفره ی صبحانه می چینم و مشغول خوردن می شوم که آتا به آشپزخانه 

می آید و به اُپن تکیه می زند. ماه بانو هم به دنبالش روانه می شود و لب می گزد:

- بسته دیگه مرد. تمومش کن سر جدت!

نگاهم را بالا می کشم و روده هایم گوشه ای از شکمم چنباتمه می زنند. از ابرو در هم 

کشیدن های آتا خوش شان نیامده است و مجبور می شوم سیر نخورده، سفره را جمع کنم. 

بهتر است برای یک بار هم که شده است عزمم را جزم کنم و مقابل آتا بایستم. این دیگر نه 

طرز لباس پوشیدنم است و نه دانشگاه رفتنم، بحث سر یک عمر زندگی است که قرار است 

خودم تنهایی جورش را بکشم. پدر است و حرمتش واجب، پدر است و دردش به جانم، 

پدر است و اوامرش آویزه ی جفت گوش هایم، اما او قرار نیست یک عمر را با زبان نفهمِ 

بی احساسی مثل معراج سروکله بزند که!

چای را دم می گذارم و همین که می خواهم خودم برای حرف زدن پیش قدم شوم، بالأخره 

آتا قفل زبانش را می شکند و با عصبانیت می گوید:

- از کی یاد گرفتی اِن قدر خوب پنهون کاری کنی؟!

کش موهایم را سفت می کنم و با گیجی لب می زنم:

- درمورد چی حرف می زنین؟

ماه بانو به من چشم غره می رود و دوباره برای هم زدن چای مان قاشق می شود:
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- این کارا رو هم آقات بهش یاد می ده. وگرنه تا ایشون امر نکنن، اَفرا کی جرئت زبون به 

دهن گرفتن داره؟!

هنوز هم نفهمیده ام قضیه از چه قرار است و بی اختیار و به عادت چشم هایم را لوچ 

می اندازم. نزدیک تر می روم و دوباره می پرسم:

- قضیه چیه؟

آتا یک هو فوران می کند و با لهجه ی آذری اش می غرد:

- گضیه و... لا اله الا الله! تو چرا به من نگفتی جاوید و زن و بچه ش خونه ی آقا بودن؟

تازه دوزاری ام می اُفتد و می فهمم ماجرا چیست. این که آتا از کجا جریان را فهمیده است 

هنوز مشخص نیست، اما هویداست که او هم مثل آقایش چه ارادت خاصی به این خانواده 

دارد که حتی با شنیدن اسم شان این گونه به قل قل افتاده است!

لب می گزم و حرفی برای گفتن ندارم. باالاجبار حرف ماه بانو را تأیید می کنم:

- آقا ازم خواست که حرفی پیش شما نزنم.

نگاه های آتش گرفته اش را برای ثانیه های متمادی به من می دوزد و بالأخره از خانه بیرون 

می زند. نفسم را آسوده بیرون می فرستم و ماه بانو نطق می کند:

- دیدی؟ 

- چی رو؟

برای خودش چای می ریزد و جوابم را می دهد:

- ببین این ملیحه چه فضولیه!
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با شنیدن حرفش شاخک هایم تکان می خورند و لب باز می کنم:

- چی شده مگه؟

با نگاه های حرصی اش به تلوزیونِ خاموش خیره می شود و می گوید:

- دیشب فتاح رفته فاتح رو بیاره واسه مراسم که حرف تو حرف شده و ملیحه همه چی رو 

گذاشته کف دستش. 

این بار نگاهش را به من می دهد و اخم می کند:

- تو چرا هیچی به من نگفتی؟

بی تفاوت از کنار سؤالش می گذرم و برای این که ذهن مغشوش خودم را آرام کنم، 

می پرسم:

- شما فروغ اینا رو می  شناسی؟

ابروهایش بیش تر در هم می روند و طعنه و تشر می زند:

- آقات بهت نگفت که درموردشون فضولی هم نکنی؟

نچ می کنم و دیگر چیزی نمی گویم. ماه بانو وقتی حرف هایش را به طعنه زدن می کشاند 

یعنی دیگر کار تمام است و خودت را هم بکشی فایده ای ندارد، پس چرا وقت خودم را 

هدر بدهم!

این که آقا و خاندان اش از خانواده ی جاوید خوش شان نمی آید چیز خیلی عجیبی هم 

نیست و طبیعی ست که آقا آبش با هرکسی توی یک جوب نرود. البته جاویدِ بزرگ هم 
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مشخص بود که خیلی آدمِ درست و به راهی نیست و به گمانم حق خودش و پسرِ 

سگِ هارش همان بی محلی های آقا است!

به اتاق بر می گردم و سریع مانتو شلوار می پوشم. کمی ریمل می زنم و عینکم را روی سر 

می کشم. شروع به جویدن آدامسم می کنم و از اتاق بیرون می زنم. بعد از این که از دستِ 

گیرهای سه پیچ ماه بانو نجات پیدا می کنم و به او قول می دهم که تا قبل از برگشتن آتا، به 

خانه بر گردم، از خانه بیرون می زنم و با قدم های بلند خودم را به سر کوچه می رسانم. 

بهتر است به خانه ی آقا بروم و با آذر یک فکری به حال مزاحم  مشترک مان کنیم.

دستم را برای تاکسی های شهری تکان می دهم و همین که یکی از آن ها جلوی پایم ترمز 

می زند و می خواهم سوار شوم، یکی برایم بوق می زند و به پشت تاکسی چشم می دوزم. با 

دیدن ماشین آشنایش و خودش که پشت فرمان نشسته است، ناخواسته ابروهایم را در هم 

می کشم و قصد می کنم سوار تاکسی شوم که از شیشه سرک می کشد و عینک آفتابی اش را 

بالا می زند:

- می خوام باهاتون حرف بزنم.

جوری خواسته اش را بیان می کند، کسی نداند فکر می کند من گمان کرده ام می خواهیم 

با هم دیگر بازی کنیم!

نه به خاطر صدای مسخ کننده اش، نه به خاطر کنجکاوی ام، فقط و فقط به خاطر ادب 

به خرج دادنش، درِ تاکسی را به هم می کوبم و سمت ماشینش می روم. خم می شود و درِ 

عقب را برایم باز می کند. سوار می شوم و در حالی که دوباره عینکش را روی چشم 

می کشد، حرکت می کند. 
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- می شنوم.

چشم هایش را نمی بینم، اما از انحنای گردن اش مشخص است که دارد از داخل آینه به من 

می نگرد:

- معذرت می خوام.

مات می مانم از گفته ی بی هوایش و لب هایم می جنبند:

- بابتِ؟

از داخل آینه می بینم اش که نیمچه لبخندی به صورتش اضافه می شود.

- اون روز نباید اون طوری باهاتون حرف می زدم.

ماشین را کمی جلوتر پارک می کند و به سمتم می چرخد:

- می دونم که این طوری معذرت خواهی کردن درست نیست، اما چاره ای نبود!

هنوز هم نمی توانم باور کنم که این خودِ خودِ شاهان جاوید است. جوری حرف می زند، 

که باعث شده است حتی به چشم هایم شک کنم!

من حتی یاد ندارم او در مورد کدام روز حرف می زند و او دارد از من معذرت خواهی 

می کند! عجیب شده است! شاید هم...

- شما حال تون خوبه؟

نرم می خندد و محو خنده اش می مانم. نه چال گونه دارد و نه دندان های لمینت کرده، اما 

خندیدن اش یک جور خاصی جذاب است!
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- درصدِ هُشیاریِ من درسته خانومِ سلطانی! یعنی اِن قدر یه معذرت خواهیِ خشک و 

خالی به فیسم نمیاد؟

چشم های مات مانده ام را از او می گیرم و به بیرون می دهم:

- من چیزی یادم نمیاد که به خاطرش معذرت خواهی بخوام!

حالاتش را نمی بینم اما صدایش یک دنیا زیبایی ست:

- با هم راه بیایم؟

از عجز و مظلومیت خاصِ صدایش که بگذرم، از قلبی که چند ثانیه ی کوتاه برای صدایِ 

خش دارش لرزیده که بگذرم، از دیالوگ آشنایش نمی توانم بگذرم!

تند و تیز به سمتش می چرخم و برای یک لحظه ی خیلی کوتاه، به جای شاهان، معراج را 

مقابلم می بینم و حالم بد می شود. حالِ من حتی از تصورِ توسلی بد می شود چه برسد به 

تحمل اش!

حس می کنم نگرانی به نگاه جاوید نفوذ کرده، که این چنین دست هایش را مقابلم تکان 

می دهد و می گوید:

- خانوم... باشه راه نیایم. اَه من چی میگم!

نگاهم را بالا می کشم و نفس عمیقی می کشم. موهایم را زیر شال می فرستم و لب می زنم:

- راه اومدن یعنی چی؟

دستش را عقب می کشد و جوابم را می دهد:

- راه اومدن یعنی بفرما، شما هم توی مسیرِ من، تو تیم من، هم پای من قدم بردار. 
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با شنیدن توضیح اش از بهت چند ثانیه قبل بیرون می آیم و این بار من بی محابا به حرفش 

می خندم:

- سودش چیه جنابِ جاوید؟

 از خنده ام، لبخند به لبش می آید و می گوید:

- اون وقته که هیچ بی حرمتی ایی بین مون وجود نداره. نه طعنه و نه تشر! 

ابرو بالا می اندازد و با لحنِ بامزه طوری ادامه می دهد:

- البته مشروط بر این که شما هم دیگه به من بد و بی راه نگید.

بی هوا چشم گرد می کنم و غر می زنم:

- من کی به شما بد و بی راه گفتم!

شستش را به گوشه ی لبش می کشد و لب می زند:

- نگفتید؟ خودمونیم گفتید دیگه!

خیره ی صورتش می مانم و نمی دانم چه باید گفت. جاویدی که مقابل من ایستاده، یک آدم 

کاملاً متفاوت با دیروزهایش است و هیچ جوره این تغییر موضع دادن بی خودش را درک 

نمی کنم!

لبخندم را از روی صورتم پاک می کنم و جدی می شوم:

- بی خیال! من رو مسخره کردید؟ سنخیت من با شما چیه که بخوایم از این به بعدش رو با 

هم راه بیایم و از این داستانا دیگه!

گویا که آینه ام شده است. او هم جدی می شود و می گوید:
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- فکر کردم تا حالا فهمیدید که پدر با آقا بزرگ  و خونواده تون نسبت فامیلی دارن! 

من هم صادقانه می گویم:

- جدای از این که فامیل دورن، فکر نمی کنم دل خوشی از هم داشته باشن!

شیشه ی سمت خودش را پایین می کشد و باد خنکی داخل ماشین می پیچید. در همان  حال 

که من برای اموات او سلام و صلوات می فرستم، او هم به من پشت می کند و لب می جنباند:

- آ باریکلا. منم می خوام بعد چند سال این دو خونواده رو به هم دل خوش کنم . 

«ها، پس بگو سگِ هار چرا رام شده است!»

ابرو بالا می اندازم و می گویم:

- هیچ کمکی از دست من بر نمیاد. اگه من آقا رو بشناسم با یکی لج که بیافته دیگه 

هیچکی نمی تونه دلش رو صاف کنه!

دوباره به عقب چرخیده و تا اتمام گفته ام با لبخند به من چشم می دوزد. این یک هو مودب 

شدن اش زیادی خوفناک است و وهم برم می دارد!

دستی به ته ریشش که کمی هم بلند شده است می کشد و می گوید:

- خانوم، من که نخواستم شما خودت رو به زحمت بندازی! خودم از پسش بر میام. 

فقط...

در حالی که حسابی توی ذوقم خورده است و لب هایم را به داخل می کشم، می پرسم:

- فقط؟

- فقط همین که تو عالم قوم و خویشی از ما دل خور نباشی کفایت می کنه.
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دلم نرم می شود و یادم می رود تمام این مدت چگونه با زبان اش بی چاره ام کرد. لبخندی 

به رویش می زنم و لب می جنبانم:

- حل شد!

چشم چپش تیک می پراند و با لحن خاصی می گوید:

- درسته!

نه، این آدم درست بشو نیست. هر عادت بدش را که ترک کرده باشد، این یکی هم چنان پا 

برجاست!

همین که می خواهم برایش دندان نشان بدهم، منظره ی مقابلم نمی گذارد و باعث می شود 

لب هایم روی هم چفت شوند. دیدنِ برادر کوچک تر معراج که از سوپر مارکتی بیرون 

می آید و سیگارش را دود می کند، آن قدر شوک به جانم رسانده است که فرصت هیچ 

واکنشی را نداشته باشم و ناخودآگاه پشت صندلیِ جاوید پناه می گیرم. انگشتش به 

پیشانی ام می خورد و لرز از تمام جانم می گذرد. او هم جا می خورد و می گوید:

- چرا رفتین اون پایین؟ چیزی شده؟!

اِن قدر از دیدن میعاد ترسیده ام که گمان می کنم حتی اگر حرف بزنم می تواند صدایم را 

بشنود! به همین دلیل با آهسته ترین صدای ممکن لب می زنم:

- برید، آقای جاوید برید از این جا!

در حالی که از حرکاتم حیرت زده شده است، ماشین را به حرکت در می آورد و نرم نرمک 

از آن جا دور می شود. خودم را بالا می کشم از داخل آینه، میعاد را می بینم که از هفت 

دولت آزاد مشغول سیگار کشیدن است. خودم هم به سکسکه افتاده ام و لاکردار هیچ جوره 



127

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

بند نمی آید. بالأخره بعد از چند دقیقه، جاوید ماشین را گوشه ای پارک می کند و به سمتم 

می چرخد. نگاهِ مرموزی به من می اندازد و از ماشین پیاده می شود. تا برگشتن اش به 

صندلی تکیه می زنم و تند و عمیق نفس می کشم بلکه سکسکه ام بند بیاید، اما بی فایده 

است!

جاوید در را به هم  می کوبد و بطری کوچک آب معدنی را مقابلم نگه می دارد. آن را از 

دستش می گیرم و چند جرئه اش را می نوشم که تازه حواسم به آدامسی که در حال 

جویدنش بودم کشیده می شود و شرم زده می شوم از روی جاوید. تمام مدتی که او حرف 

می زد، من با نهایت بی ادبی لب هایم را تکان تکان می دادم و ملچ و ملوچ می کردم!

آهسته آدامس را دور می اندازم و جاوید می گوید:

- آ باریکلا!

از آقا معلم بازی اش که بگذرم، نمی شود از طعنه و نیشخندش گذشت!

لب هایم را به سمتی کج می کنم و می خواهم پیاده شوم که فوری قفل کودک را می زند و 

حیرت زده ام می کند. می خواهم چیزی بگویم که خودش صورتش را می خاراند و لب 

می زند:

- نگفتید چرا اون جوری شدین!

فضولی اش به مذاقم خوش نمی آید، اما برایم هم مهم نیست که بداند از چه چیزی 

گریخته ام:

- برادرِ آقای توسلی رو دیدم. خوش نداشتم من و شما رو با هم ببینه.
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نمی گویم آقا روی او و خانواده اش چه حساسیتی دارد و اگر به گوشش برسد ما دو نفر را 

با هم دیگر دیده اند به سیخ داغم می کشد، که گفتن هم ندارد!

دستی به لب هایش می کشد و می دانم که برایش سؤال شده است که توسلی کیست. قبل از 

این که خودرگیری اش را تمام کند و از من بپرسد خودم می گویم:

- شخص خاصی نیست!

ابرو بالا می پراند و می خندد. سمت جلو می چرخد و در حالی که ماشین را روشن می کند، 

لب می زند:

- خونه ی آقاتون تشریف می بردید دیگه؟ می رسونم تون.

حتی به گوش خواجه حافظ شیرازی هم رسیده است من غیر از خانه ی آقا جای دیگری 

برای رفتن ندارم، جاوید که جای خود را دارد!

جوری با تحکم حرف زده که جرئت مخالفت پیدا نمی کنم و ساکت به صندلی تکیه می زنم. 

دستش سمت دستگاه پخش ماشین می رود و در حالی که آهنگ ها را زیر و رو می کند، 

می گوید:

- خوب به این آهنگ گوش بدین، ببینم نظرتون درمورد استعدادم چیه!

«اوهوکی! نکشی ما را استعداد جان.»

بی اختیار پوزخند می زنم و از چشم های تیزبین اش دور نمی ماند. برایم سرِ تاسف تکان 

می دهد و صدایش در فضای ماشین پخش می شود...
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«چشمای کم سو

از این سو به اون سو

اینا همه ش ته ش نقابه

درد به درد

رگ به رگ

اینا همه ش ته ش نقابه

آدمای بی ریشه

قلبای بازیچه

اینا همه ش ته ش نقابه

اونا همه شون پابه پان 

منم و یه خط نا پایان

اینا همه ش ته ش نقابه

همه ش هستش کار دنیا

ربطی نداره که به اینا

اینا همه ش ته ش نقابه

لبای به هم دوخته

حرفای نگفته
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اینا همه ش ته ش نقابه

بازی یه بازیه دو سر باخته

استارتشم که تو دست منِ خود ساخته

اینا هم همه ش ته ش نقابه»

صدایش مثل همیشه عالی ا ست اما سبکش نه! من را چه به هیپ هاپ گوش دادن؟ جاوید را 

چه به هیپ هاپ خواندن؟!

چشم  هایم را لوچ می اندازم و همان موقع ماشین را سر کوچه ی خانه ی آقا پارک می کند. 

احسنتم، راه افتاده و یاد گرفته است که نباید از آن جا جلوتر برود.

می خواهم پیاده شوم، که به عقب بر می گردد و می گوید:

- نظرتون رو نگفتید!

مانده ام چه بگویم! رک بگویم سبکِ خواندن ات باب میل من یکی نبود، دوباره سرِ لج بر 

ندارد؟!

- صداتون خوبه!

می خندد و در حالی که دست روی لب هایش می کشد، جوابم را می دهد:

- مهم محتواست سرکارِ خانوم!

قفل را باز می کند و دستم سمت دستگیره می رود. در حالی که چشم هایم را برایش ریز 

کرده ام، می گویم:
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- ممنون!

و بدون آن که منتظر پاسخش بمانم، پیاده می شوم و قدم تند می کنم. تا نیم ساعت قبل 

گمان می کردم جاویدِ مهربان خیلی بهتر است، اما نه. نظرم عوض شد. حس خوبی به 

حرکاتش ندارم، یک چیز ناشناخته می گوید باید از او دوری کنم، می گوید نباید بیش تر از 

این به جاوید نزدیک شوم و به او بها بدهم، اما از طرف دیگری ناخوآگاهم می گوید به 

سرم زده است و زیادی وسواس به خرج می دهم. بی چاره از حرکاتش پشیمان بوده و 

دلش نمی خواسته به قول خودش؛ در عالم قوم و خویشی از او دل خور باشی . دیگر این 

کولی بازی های درونی برای چیست؟

سرم را به این طرف و آن طرف تکان می دهم بلکه از شر افکار مزاحمم خلاص شوم و زنگ 

طبقه ی آقا را می فشارم. آذر به عادت همیشه اش اول از پشت آیفون خوش و بش می کند 

و بعد دکمه ی باز کردن در را می فشارد!

کفش هایم را داخل جاکفشی می گذارم و پله ها را بالا می روم. قبل از این که راهم را سمت 

خانه ی آقا کج کنم، بدون این که روی کارم فکر کنم و وسواس به خرج بدهم، درِ خانه ی 

عمو فاتح را می کوبم و کمی بعدترش امیر در را برایم باز می کند. از سلام نکردن اش 

مشخص است که در بی ادبی هم تایی ندارد و خب من دیگر چه اعتراضی می توانم داشته 

باشم؟!

پسش می زنم و داخل می روم که ملیحه جاروبرقی  را خاموش می کند و سمتم می آید . 

زنکِ وسواس، نشد یک بار بیایم و در حال نظافت نبینم اش!

باالاجبار سلام می کنم و با خوش روییِ تصنعی جوابم را می دهد. سمت یخچال می رود و 

در حالی که وسایل پذیرایی را بیرون می کشد می گوید:
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- تو هم بالأخره عروس شدی دیگه! کو شیرینیش؟

طوری می گوید بالأخره، کسی نداند فکر می کند ترشیده بودم تا به حال!

- هنوز خیلی مونده تا عروس شدنِ من . 

دستی که به منظور تعارف شکلات جلو آمده است را پس می زنم و بدون تعارف لب 

می زنم:

- دیگه باید بدونید توی این قرن فضولی ترند نیست و دِمُده شده!

دست هایش روی هوا خشک می شوند و ابرو در هم می کشد:

- منظورت چیه؟

منظورم را خودش خوب می داند و می خواهد به کوچه ی علی چپ پناه ببرد. برایش 

پوزخند می زنم و بی تفاوت از سؤالش گذر می کنم:

- واقعاً سودی می برید از این دو به هم زنی ها؟

هم چنان مات مانده است و نمی داند چه جوابم را بدهد، که باز هم خودم لب می جنبانم:

- کاش یکم ذاتتون عوض شه زن عمو!

می خواهم بروم که ملیحه دنباله ی لباسم را می کشد و طعنه می پراند:

- فتاح بهت ادب یاد نداده. پسر که نداره، کاش تو یکی رو هم نداشت و با خیال راحت 

جار می زد اجاقش کوره! 

ادب خانُم با آن تاجِ زیبایش روی تختِ ملکه ای صدرنشین مجلس است و همیشه حرف 

اول را می زند، اما قرار نیست برای زبانم مانع بشود و بگذارد حقی ناحق شود!
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حرف هایم را زده  و سبک شده ام، لازم هم نمی دانم از خودم دفاع کنم و بگویم:

- عوضش همین دخترش ارزش هزارتا پسر رو داره و اگه یه روز نباشه کارای فتاح لنگ 

می مونه!

دیگر ملیحه ارزش بحث و هم صحبتی را ندارد، این جا هم جای ماندن نیست. از خانه یشان 

بیرون می زنم و در را با ضرب  دنبالم به هم می کوبد. 

راه پله  را بالا می روم و آذر را می بینم که روی یکی از پله ها نشسته است. با دیدنم از 

جایش بلند می شود و می پرسد:

- دو ساعته اون پایین چی کار می کنی؟

بازویش را می کشم و می گویم:

- یه بنده خدایی کار بد کرده بود رفتم بهش گفتم بره تو اتاقش بشینه و به کارش فکر کنه.

طوری گفته ام که خودش هم بشنود و کمی بیش تر حرص بخورد بلکه دلِ من خنک شود . 

نمی شود نیشش را بزند و با خیال راحت به زندگی اش برسد که!

اوشاق باجی ریز-ریز می خندد و لب می زند:

- اَفرا چند وقته اعصاب معصاب یوخدی، ولی این ورژنت بیش تر به دلمه.

به داخل هُل اش می دهم و آرام گوشش را می پیچانم:

- من همیشه ریلکسم عمه، تا وقتی که رو مخم یورتمه سواری نشه!

بلندتر می خندد و ایول کشداری می گوید. با همین نوع حرف زدن اش خبر می رساند که 

آقا و خانیم خانه نیستند، و اِلا جرئت نداشت این مدلی جیک جیک کند.
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- خانیم جان کجاست؟

سمت اتاق می کشاندم و می گوید:

- با آقا رفته تره بار یکم میوه و این جور چیزا بگیره واسه شربت و آلوچه درست کردن.

با شنیدن اسم آلوچه، چشم هایم برق می زنند و فکم رو به فلج شدن می رود. از بزاق جمع 

شده در گوشه و کنارهای لب هایم نگویم که آذر را روده بر کرده است!

بعد از چند دقیقه روی زمین می نشیند و با دستمال مشغول تمیز کردن وسایل آرایشش 

می شود. شالم را از دور گردنم باز می کنم و روی صندلیِ اتاقش لش می کنم. در حالی که 

پوستِ لبم را می جوم، زیر چشمی به او خیره می شوم و نمی دانم از کجا شروع کنم . هر 

چه نباشد این اوشاق باجی هم دست کمی از ملیحه ندارد. تنها تفاوت شان در این است که 

آذر با زبان بستن اش دردسر درست می کند و ملیحه با حرف زدن !

سرش را بالا می آورد و نگاهِ خیره ام را شکار می کند:

- باز چی شده عین وزغ زل زدی به من؟!

خودم را جلو می کشم و می گویم:

- تا کی می خواستی مخفیش کنی؟ ته ش که چی؟!

چشم های عسلی  و قلنبه اش را گرد می کند و لب می زند:

- چی رو؟

با عجز می نالم:

- ماجرای همین مزاحم خیر ندیده رو!
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دستمال اش را دور می اندازد و سمتم هجوم می آورد. زانوهایم را می چسبد و رنگ از 

رخش می پرد:

- پس بالأخره سراغ تو هم اومد! 

کنارش می زنم و داخل موهایم چنگ می کشم:

- چرا هیچی به من گفتی؟

- فکر کردم شاید خودش شرش کنده شه و بره. می گفتمم چی کار می تونستی بکنی؟

ناخواسته جیغ می کشم:

- چمچاره! وای، وای، وای عمه!

روی زانو عقب عقب می رود و بغ کرده به دیوار تکیه می زند. خیلی طول نمی کشد که 

یک هو کیسه ی بغض اش می ترکد و لب می زند:

- اَفرا یه مدته نذاشته خواب راحت به چشمم بیاد. مثل قرصِ قبل خواب، هر شب راس 

ساعت ١٢، واسه م تایمری عکسای اون شب رو می فرسته و بعدش محوش می زنه تا 

فرداشبش!

به سمتم می چرخد و با چشم های خیسش به من نگاه می کند. صدایش می لرزد و 

دست هایش بدتر:

- جدیداً چند شبه هم از خنده ی یه دختره واسه م وویس می فرسته. به خدا دیگه پاک 

دارم عقلم رو از دست می دم.
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این را که می گوید، صدای هق هق اش بلند می شود و وادارم می کند به سمتش بروم. به 

آغوشش می کشم و حتم می برم با یک دیوانه ی زنجیره ای سر و کار داریم، وگرنه 

این مدلی تهدیدمان نمی کرد!

- باید باهاش حرف بزنیم ببینیم چی می  خواد از جون مون!

این را که می گویم، به عقب هُلم می دهد و با صدای مرتعشی می گوید:

- فکر کردی نگفتم؟ هزار بار بهش پیام دادم. بهش فحش دادم، التماسش رو کردم، بهش 

وعده ی پول دادم. جواب نمی ده که نمی ده!

من هم خسته عقب می کشم و لب بر می چینم:

- مصیبت وقتی سر آدم بیاد یکی و دو تا نیست آذر. فکر کردی فقط همینه؟ توسلی شده 

قوزِ بالای قوز وسط این همه بدبختی و درگیری!

چشم هایش خشک می شوند و اشکش را پس می زند:

- یعنی چی؟ نگفتی بوزینه بالأخره کارِ خودش رو کرد؟!

آرام سرم را بالا و پایین می کنم و آذر روی سر خودش می کوبد:

- قارداش چی گفت؟

اجازه نمی دهم پوزخندم بشکند:

- می خواستی چی بگه؟ هنوز هیچی نشده و فقط یه جلسه اومدن، تو دلش عروسیه!

دهانش باز می ماند و می گوید:

- کی اومدن؟ پس آقا چطور خبر نداره؟!
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با شنیدن حرفش، فکری در ذهنم جرقه می زند و لباسِ ماتم را از جان می کنم. روی هوا 

بشکن می زنم و می گویم:

- عمه، جونِ اَفرا یه جوری آقا رو جِری کن این وصلت رو به هم بزنه.

از روی زمین بلند می شود و در حالی که سمت در می رود می گوید:

- غمت نباشه، همه چی رو بسپرش به من!

خنده ام می گیرد از دیالوگش، اما نمی گویم شبیه چه کسی شده است مبادا لج برش دارد و 

با آقا حرف نزند. از اتاق بیرون می رود و برخلاف تصورم که فکر می کردم برای آوردن 

میوه رفته است، بدون هیچ وسیله ی پذیرایی ای بر می گردد و چشمم به چیزی که به دست  

گرفته است، کشیده می شود.

جلوتر که می آید و خوب که دقت می کنم، متوجه می شوم آلبوم عکس است. ابرو بالا 

می پرانم و به نظرم می آید اوشاق بازی خیلی حوصله دارد که در این گیر و دار هوسِ 

خاطره بازی به سرش زده است!

آلبوم را روی زانویم می کوبد و از دردِ سنگینی اش نفس حبس می کنم. االله وکیلی به 

وجنات اش نمی آمد اِن قدر وزن داشته باشد!

- چرا این جوری می کنی تو؟

دست به سینه می شود و حالت مشکوکی به خود می گیرد:

- بازش کن، ورق بزن.

آلبوم را پس می زنم و می گویم:
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- اعصابت زیادی کرده آذر!

مقابلم زانو می زند و خودش آلبوم را باز می کند. تند و تند ورق می زند و بالأخره دستش 

از حرکت می ایستد. آلبوم را به سمتم می چرخاند و با نوک انگشتش روی یکی از عکس ها 

می کوبد:

- این کیه اَفرا؟

جوانی های خانیم جان است با یک بچه در بغل!

- عمه حالت خوبه؟ خب خانیم جانِ دیگه!

نگاه غرایی حواله ام می کند و دوباره روی عکس می کوبد:

- این، این دختر بچه کیه؟ بچگی های من نیستا!

دقیق تر خیره ی عکس می شوم. مانده ام چه بگویم، حتی دلیل این میزان از حساسیت و 

کنجکاوی آذر را نمی دانم!

لب هایم به سمتی کج می شوند و قبل از این که من لب باز کنم، خودش می گوید:

- از خانیم می پرسم از زیر بارش در میره!

گوشه ی چانه ام را می خارانم و هنوز هم حیرت زده ام. 

شاید که...

- عمه، می گم شاید چون این مدت این مزاحمه اِن قدر اذیتت کرده این جوری آشفته 

شدی!

یک جورهایی جیغ می کشد:
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- تو تا حالا عکس کسی رو به جز خونواده و خاندان خودمون توی این آلبوم دیده بودی؟

ساکت سر تکان می دهم که عاجز می پرسد:

- پس این کیه که خانیم سرش اون جوری من رو می پیچوند؟

می ترسم بگویم اِن قدر حساسیت به خرج ندهد و اما از ترسم جرئت ندارم جیک بزنم. 

زیادی کم حوصله و بی اعصاب شده است و قابل پیش بینی نیست!

بهتم را که می بیند آلبوم را از زیر دستم می کشد و در حالی که از اتاق بیرون می رود 

می گوید:

- بی خیال، اندازه ی کافی دردسر داری خودت!

بعد از چند دقیقه بر می گردد و کاغذی را در هوا تکان تکان می دهد:

- راستی این شماره ی کیه؟ تو جیبِ مانتوم جا گذاشته بودی اِنگار!

کاغذ را از دستش می کشم و به آن نگاه می کنم. خوب که فکر می کنم الهه را به یاد 

می آورم و روی پیشانی ام می کوبم:

- ای وای یادم رفت بهش زنگ بزنم. حالا با خودش فکر می کنه چقدر بی احترام و 

بی ادبم!

روی تخت خواب یاسی رنگش می نشیند و می گوید:

- کیه حالا این؟

- راننده آژانس. اون روز گفت یه زنگی بهش بزنم کار داره باهام.

گویا که ذهنش دیگر مغشوش نباشد، بی اعتنا به حضور من می خندد و غر می زند:
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- زیاد سخت می گیری دختر. نمی شه به هر رهگذری رسیدی واسه این که ادبت رو نشون 

بدی همه ی اوامرش رو روی چشم بذاری که!

برایش دهن کجی می کنم و از تمسخرش خوشم نمی آید. بی تفاوت به حضورش و برای 

خیط کردن اش، شماره را در موبایلم وارد می کنم و اتصال تماس می زنم. اِن قدر بوق 

می خورد تا تماس خودش قطع شود و من هم خیط... جواب نداد و قه قهه ی آذر را چه 

کنم!

صدای زنگ تلفنِ خانه بلند می شود و با همان خنده و صورت سرخ شده عقب عقب می رود 

و از اتاق بیرون می زند. دیوانه ی سرخوش، فقط منتظر است دیوار ترک بر دارد و او 

هرهر بخندد!

تا آمدن عمه آذر خودم را مشغول جمع کردن وسایل روی میز می کنم و اما برگشتش 

زیادی طولانی می شود. از روی صندلی بلند می شوم و به بهانه ی آب خوردن از اتاق 

بیرون می روم. خوبیت ندارد فکر کند هوس فضولی به سرم زده است!

همین که پا داخل سالن می گذارم عمه آذر با صدای مرتعشی به شخص آن طرف خط 

می گوید:

- یا ابوالفضل! چی میگی خاطره؟

با شنیدن اسم خاطره، نگران سمت آذر پا تند می کنم و تکان تکان اش می دهم. اشاره 

می کنم بگوید چه اتفاقی افتاده است و اما او بی توجه به من، تمام حواسش به حرف های 

زن عمو است!

بالأخره تلفن را می گذارد و زانو خالی می کند. گوشه ی دیوار چمباتمه می زند و می گوید:
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- از آسمون واسه مون می باره. 

سمت من می چرخد و در حالی که اشک داخل چشم هایش تجمع کرده است، می نالد:

- چه جوری به آقا بگم؟ خانیم جان رو بگو... بفهمه سکته می کنه!

ته دلم رخت می شورند، آبکشی اش می کنند و سپس مشغول خشک کردن اش می شوند:

- زبون باز کن عمه! واسه عمو فرید اتفاقی افتاده؟ 

قبل از این که لب تر کند، فکری در ذهنم جرقه می زند و بغضم می گیرد:

- خاطره دوباره سقط کرد بچه ش رو؟

به معنای نفی سر تکان می دهد و نفسم را آسوده بیرون می فرستم، اما خیلی طول 

نمی کشد که با حرفش مغزم را از کار می اندازد:

- فرید رو گرفتن. خاطره رو هم بعد از چند ماه فرستادن سفارت که برش گردونن ایران!

عمو فرید را چرا زندانی کرده اند؟ خاطره را چرا دیپورت کرده اند؟ مغزم کار نمی کند 

چرا؟!

- چی میگی؟ مگه چی کار کردن؟

هق می زند:

- نمی دونم، نمی دونم... میگه به جرم سیاسی کاری فرید رو دستگیر کردن. میگه پاپوش 

دوختن واسه شون!

شک ندارم پاپوش است، و اِلا عمو فرید که آزارش به مورچه هم نمی رسد و تمام وقتش را 

به دندان پزشکی اش سرگرم است را چه به این کارها!
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با مشت به شقیقه ام می کوبم و می گویم:

- وای، حالا شیرمردش رو می خواد که تبرئه ش کنه!

بلند شدن صدای آیفون خانه باعث می شود اوشاق باجی به هق هق بیافتد و با دست، 

گریه اش را خفه کند. در را برای آقا و خانیم جان باز می کنم و همین که می بینم اِلیار هم با 

آن ها است، زیر بازوی آذر را می گیرم و داخل اتاق می کشم اش. خودم هم دستی به زیر 

چشم هایم می کشم و وقتی از خالی کردن بادِ دماغم ناامید می شوم، به سالن بر می گردم. 

اِلیار نفس نفس زنان، هم زمان سه جعبه آلبالو را بالا آورده است و رنگش با رنگ همان 

آلبالوها تفاوت نمی کند.

سلام می کنم و مؤدبانه جوابم را می دهد. وقتش نیست، وگرنه می گفتم درد و بلای این پسر 

فرق سر توسلی بخورد. موادی است که باشد، لااقل اش گزندی به کسی نرسانده است!

آقا با دیدنم، خوش روتر می شود و خانیم  هم به آغوشم می کشد. یا خودِ خدا، این زن تازه 

سر پا شده است، من چه طوری با خبرم از پا بی اندازم اش؟!

بالأخره اِلیار می رود و می مانیم من و آقا و خانیم. لب هایم خشک شده اند و هر چند دقیقه 

یک بار با زبان خیس شان می کنم. برای آقا و خانیم، آب یخ می برم و وانمود می کنم حالم 

خوب است، اما نیست!

آقا چهره ی نزار و رنگ پریده ام را که می بیند، لیوان آب را زمین می گذارد و می پرسد:

- حالت خوب نیست باباجان؟ آذر کجاست؟!

همان موقع آذر گویا که منتظر اذن ورود بوده باشد، به سالن می آید و با صدای لرزانی 

می گوید:
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- سلام. برگ مو هم... گرفتید؟

حناق به جانِ زبانت بیافتد آذر، می مردی و اعلام حضور نمی کردی؟!

آقا با ابروهای در هم رفته، از روی زمین بلند می شود و سمت آذر می رود. نگاه 

موشکافانه  ای میان من و او رد و بدل می کند و می گوید:

- چی شده؟!

وقتی این را می پرسد یعنی مطمئن است که چیزی شده و فقط می خواهد بداند چه اتفاقی 

افتاده است! 

لب می گزم و انگشت هایم را در هم قلاب می کنم. آذر هم دست کمی از من ندارد و خیلی 

طول نمی کشد که مثل یک بچه ی نق نقو، با صدای بلند زیر گریه می زند.

خانیم جان هم سمت مان می آید و چانه ی اوشاق باجی را می گیرد:

- آذر! چی شده؟!

می ترسم بی هوا همه چیز را بگوئیم و برای خانیم بد شود، که آذر مجال نمی دهد و با گریه 

همه چیز را برایشان توضیح می دهد. آقا رنگش سرخ و سرخ تر می شود و خانیم زانو خالی 

می کند.

به کمک خانیم جان می روم و زیر بازویش را می چسبم. تنش را به من تکیه می زند و 

می نالد:

- خدا! چه خاکی به سرمون شد!

همان لحظه آقا در حالی که دورِ خانه قدم می زند، عربده کشی می کند:
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- همه ش گفت برم، برم اون ور درسم رو ادامه بدم با یه مدرک معتبرتر برگردم، ته ش شد 

این. چه جوری دختر پا به ماه مردم رو تو غربت آواره و بی چاره کرد!

بغضم می شکند و بی صدا اشک می ریزم. ترس برم داشته است نتوانیم عمو فرید را تبرئه 

کنیم و به خاک سیاه بنشینیم!

خانیم جان روی زمین آوار می شود و مویه می کند. آقا هم کم آورده است و روی سر 

خودش می کوبد. کمی بعدترش به ما نگاه می کند و می گوید:

- زنگ بزنید فتاح بیاد ببینم چه خاکی باید به سر ریخت!

عمه آذر با همان گریه سمت تلفن می رود و مشغول تماس گرفتن با آتا می شود. من هم به 

آشپزخانه می روم و برای خانیم جان آب قند درست می کنم.

به سالن بر می گردم و آن را به لب های خانیم نزدیک می کنم که آقا چپ چپ نگاهم 

می کند. عجیب است که به فکرش نبوده ام و به گمانم همین او را بدبین کرده است. 

چشم هایم را لوچ می اندازم و گوشه ای کز می کنم. خیلی نمی گذرد که سروکله ی آتا هم 

پیدا می شود و با آمدن اش دوباره همهمه ها افزایش پیدا می کند.

همین که جریان را برایش توضیح می دهم و حرفم تمام می شود، آقا نطق نظر می کند:

- آدمِ خودش رو می خواد . چند نفر رو پیدا کن بفرست بلکم یه کاری کنن!

آتا قیافه ی متفکری به خودش می گیرد و می گوید:

- باید خودمون بریم. با وکیل و قاضی فرستادن هیچ کاری از پیش نمیره.
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این را که می گوید دستی به سبیل های پرپشت و خرمایی رنگش می کشد و دور خودش 

چرخ می خورد. آقا ابرو در هم می کشد و می گوید:

- کی بره؟ من با این جونِ نیمه جونم؟!

آتا نگاه می چرخاند و لب می زند:

- خودم میرم.

جرئت مداخله ندارم، اما اگر از همین الآن حرفم را نزنم بعداً مدعی می شود چرا زودتر 

لب باز نکرده ام تا فکری به حالش کنند!

- آتا شما تنهایی که نمی تونی بری...

مجال حرف زدن نمی دهد و عصبی می غرد:

- چرا؟ چلاقم مگه؟!

لب هایم را به داخل می کشم و دل خور می گویم:

- دور از جون. آخه شما زبون شون رو بلد نیستید که!

همین که می داند حرفم منطقی است، زبان به دهان می گیرد و چیزی نمی گوید. آقا در 

بحث چند لحظه قبل مان مداخله می کند:

- اَفرا رو با خودت ببر.

با شنیدن دستورش، دست هایم را به گونه هایم می رسانم و عرق از پیشانی ام می چکد. آدم 

حسابی تر از من پیدا نکرد؟!

لب می زنم:
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- چه فرقی می کنه؟ منم که زبون شون رو نمی دونم!

عصبی می شود و ابرو به هم گره می زند. حقش است مسئله ی دانشگاه نرفتنم را پیش بکشم 

و همان را برای ندانستنم بهانه کنم، اما وقتش نیست.

آذر بالأخره لب باز می کند و با صدای گرفته ای می گوید:

- فرشته رو ببر قارداش. اون انگلیسیش خوبه. به هر حال بهتر از هیچیه!

خجالت می کشم از روی خودم که یک بچه ی ١٧ ساله بیش تر از من می داند و باعث 

می شود این گونه سرافکنده شوم!

موبایلم که داخل جیب مانتویم است برای چندمین بار شروع به لرزیدن می کند و با این که 

نمی دانم چه کسی پشت خط است، اما خدا را شاکرم که به فکر بودم و موبایل را روی 

سایلنت گذاشتم، و اِلا آقا و آتا دیگر اعصاب و حوصله ا ی برای این یکی نداشتند!

بالأخره آتا به حرف می آید و سر رضایت تکان می دهد:

- باشه. برو مدارکش رو بگیر واسه ش ویزا بگیرم.

آذر عجله ای از خانه بیرون می زند و به خانه ی عمو فاتح می رود. خدا از همین حالا 

عاقبت مان را به خیر کند با فخرفروشی های ملیحه!

به اتاق مشترکِ خانیم و آقا می روم و یواشکی نبض خانیم جان را چک می کنم . از بعدِ آن 

روز چشمم ترسیده است و می ترسم خدای نکرده بلایی به سرش بیاید!

خیالم از خوب بودن حال اش که آسوده می شود، آرام گوشه ای چنباتمه می زنم و زمزمه 

می کنم:
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- خدایا کفرت نیاد، ولی این روزا بدجور زوم کردی روی ما!

***

از چیزی که شنیده ام نیش پاره می کنم و دور از چشم بقیه ریز-ریز می خندم.

ندیدنِ توسلی حتی برای مدت کوتاهی و به عقب افتادن وصلتِ نحس مان مثل یک رویای 

قشنگ است! 

البته بی چاره آتای ساده دل و خوش خیالم که این مار هفت سر را دنبال خودش ریسه 

کرده است به خیال این که دست تنها نباشد و کارها زودتر پیش برود!

چمدان های آتا را داخل ماشین می گذارم و خودش پشت فرمان می نشیند. من هم کنار 

دستش می نشینم و سمت خانه ی آقا حرکت می کند. به محض رسیدن مان، تک بوقی 

می زند و کمی بعدترش، تمام خانواده، از امیر بگیر تا آقا بیرون می آیند. عمو فاتح 

چمدان های فرشته را داخل صندوق عقب می گذارد و فرشته هم عقب سوار می شود.

آقا جلو می آید و از پنجره ی سمت من، به داخل سرک می کشد:

- فتاح فرستادمت که دست خالی بر نگردی، بدون فرید و زن و بچه ش بر نگردی!

آتا که هنوز با آقا یک ریز دلخوری ای دارد، سری تکان می دهد و چیزی نمی گوید. 

این بار ملیحه جلو می آید و می گوید:

- قارداش بچه م رو سپردم دست شما، تو رو خدا مواظب باشید!

سر زیر می اندازم و پوزخند می زنم. آتا هم می گوید:

- نگران نباش، عین جفت چشمام مواظبشم.
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با خانیم و آذر هم که خداحافظی می کند، ماشین را به حرکت در می آورد و سمت 

فرودگاه می رود. به آن جا که می رسیم، ماشین را بیرون محوطه متوقف می کند و دستش 

را روی دست من می گذارد:

- لازم نیست شما بیای تو. ماشین رو بردار و برو خونه.

من هم میل چندانی به رفتن و دیدن روی نحس توسلی ندارم. با آتا دست می دهم و از 

ماشین پیاده می شوم. خودش و فرشته هم پیاده می شوند و چمدان هایشان را بر می دارند. 

فرشته به سمتم می آید و خودش برای بغل گرفتنم پیش قدم می شود.

بی صدا هم دیگر را به آغوش کشیده ایم و هیچ حرفی نمی زنیم. حرفی برای گفتن نیست!

بالأخره از من جدا می شود و هم شانه ی آتا به سمت داخل قدم بر می دارند. بعد از این که 

خوب خیره یشان می شوم و از دیدم محو می شوند، پشت فرمان می نشینم و محوطه را دور 

می زنم.

صدای پیامک موبایلم بلند می شود و وسوسه ام می کند پیام را نگاه کنم. شماره اش را 

ذخیره نکرده ام، اما حفظ حفظم. جاوید است و برایم نوشته است که می خواهد من را 

ببیند!

گوشه ی خیابان روی ترمز می زنم و به پیام اش چشم می دوزم. مانده ام قرار ملاقات 

بگذارم یا نه!

خدایا، این مدت که آتا نیست، این مورد را خیانت به او محسوب نکنی!

برایش تایپ می کنم:

- باشه. زمان و مکانش رو بفرستید.
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پیام را سند می کنم و ماشین را سمت خانه ی خودمان به حرکت در می آورم. آن را داخل 

راه رو پارک می کنم و پله ها را بالا می روم.

ماه بانو از اتاق بیرون می آید و می گوید:

- رفتن؟

به ساعت مچی ام چشم می دوزم و لب می زنم:

- باید تا الان دیگه پروازشون بلند شده باشه!

از کنارش می گذرم و به اتاق می روم. در همان حال پیام جاوید را هم چک می کنم:

- اگه می شه دو ساعت دیگه. استودیوی خودم. بلدید؟!

نمی دانستم طرف استودیو هم دارد، و اِلا بیش تر شاخ و بال اش می دادم!

- نه متأسفانه!

و چند دقیقه بعد پیام می آید:

- پس لوکیشن می زنم براتون. می بینم تون!

موبایل را روی میز می اندازم و راهم را سمت کوچه ی فکر و خیال کج می کنم. صدای آقا 

در سرم می پیچد:

«- بار آخرت باشه دور و بر این پسره ول می چرخی. هم خونایِ شایان ارزششون کم تر از 

اینه که حتی جواب سلام شون رو بدی!»
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آقا زیادی سخت می گیرد، کلاً اخلاقش همین است. خدا نکند با یکی سر جنگ و دشمنی 

بر دارد، آن وقت است که دیگر کل خاندان مان را مجبور می کند با کل خاندان آن طرف 

دشمنی داشته باشند!

جاوید بی چاره هم تابه حال هیچ حرف غیر معقولی نزده است، اگر هر لحظه دیدم بی جا 

می گوید خودم حسابش را کف دستش می گذارم!

با همین توضیحات خودم را قانع می کنم و بلند می شوم تا لباس مناسبی بپوشم. مانتو و 

شلوار شیکی می پوشم و در آرایش هم زیاده روی نمی کنم. همین که ضد آفتاب و برق لب 

اکلیل دار بزنم، کفایت می کند.

دستم سمت آدامسم می رود، اما می بینم جاوید پر بی راه هم نمی گوید و زیاد وجه خوبی 

ندارد. بی خیال اش می شوم و همین که عینک آفتابی ام را بر می دارم از اتاق بیرون 

می زنم.

ماه بانو همین که من را شال و کلاه کرده می بیند، تلویزیون را خاموش می کند و سمتم 

می آید. دوست ندارم دروغ بگویم، اما چاره ای نیست. قبل از این که چیزی بپرسد خودم 

می گویم:

- میرم خونه ی آقا کمکِ آذر. پریروز آلبالو گرفته بودن شربت درست کنن که ماجرای 

عمو فرید پیش اومد و دست و دل شون بهش نرفت.

با شنیدن حرفم سر تکان می دهد و می گوید:

- با آژانس برو. ماشین آتات رو بر نداری بزنی به در و دیوار!

امان از دست دل نگرانی های ماه بانو!
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سر تکان می دهم و از خانه بیرون می زنم. سمت اولِ کوچه پا تند می کنم و برای اولین 

تاکسی دست تکان می دهم. لوکیشن را برایش می خوانم و او هم بی صدا حرکت می کند.

بعد از سه ربع، ماشین جلوی ساختمان سه طبقه ای نگه داشته می شود و بعد از پرداخت 

کرایه پیاده می شوم.

نگاهم را به بالا می دهم و جلو می روم. تابلوی کنده کاری شده ای کنار آیفون نصب است با 

مضمون «استودیو شمیم».

زنگ را می زنم و خیلی طول نمی کشد که صدای مرد غریبه ای در آیفون می پیچد:

- بفرمائید!

- با آقای جاوید قرار داشتم!

کمی طول می کشد تا در را باز کند. سپس می گوید:

- بفرمائید طبقه ی دوم.

دکمه را می فشارد و در را به داخل هُل می دهم. بی توجه به حضور آسانسور، پله ها را با 

طمأنینه بالا می روم و مقابل تنها در سفید رنگ طبقه ی دوم می ایستم. زنگِ واحد را 

می زنم و کمی بعد، پسری قد بلند که ریش بزی هم گذاشته است، در را برایم باز می کند. 

نامطمئن پا به داخل می گذارم و در را به دنبالم می بندد. یا خودِ خدا، من عقلم را از 

دست داده بودم، تو چرا گذاشتی من تنهایی پا به این خراب شده بگذارم؟! خودت یک 

امروز حواست را به من بده!

سمت اتاقی هدایتم می کند و می گوید:

- آقای جاوید فعلاً در حال ریکورد کارن. بفرمائید، الآن خودشون تشریف میارن.
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خودش را عقب می کشد و داخل می روم. نمی دانم به این اتاق چه می گویند، اما از دم و 

دستگاهی که در آن قرار دارد، مشخصاً متعلق به کارهای میکس و مستر است!

از پشت شیشه، جاوید را می بینم که پشت میکروفون ایستاده و چشم هایش را بسته است. 

گویا که دارد آهنگی می خواند! برای شنیدن صدایش وسوسه به برداشتن هدفون روی میز 

می شوم، که همان موقع چشم هایش را باز می کند و با سر اشاره می زند که منتظر بمانم.

هدفون خودش را از روی گوشش بر می دارد و از آن جا بیرون می رود. کمی بعدتر درِ 

اتاقی که من در آن نشسته ام باز می شود و جاوید با یک سینی حاوی چای و شکلات تلخ، 

داخل می آید و مقابلم می نشیند. 

- خیلی  وقته منتظرین؟

برای حفظ ظاهر نیمچه لبخندی می زنم و جواب می دهم:

- سلام. نه خیلی نیست!

توضیح می دهد: 

- آها. آخه من وقتی مشغول فیت دادن می شم خود به خود چشمام بسته می شه، واسه 

همین ندیدم تون!

سری تکان می دهم و یکی از استکان های چای را مقابلم می گذارد. ظرف 

شکلات را هم مقابلم نگه می دارد و به رسم ادب، برای رد نکردن دستش، یکی از کاکائوها 

را بر می دارم.

چای خودش را بر می دارد و در حالی که به مبل تکیه می زند، پا روی پا می اندازد:
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- باید ببخشید کشوندم تون این جا. کارم ضروری بود و خودمم تا ٣ و ٤ صبح استودیو کار 

دارم، نمی شد بیام بیرون.

باز هم سر تکان می دهم:

- نه، مشکلی نیست. خودم هم بیرون کار داشتم.

دروغ می گویم تا هَوَل به نظر نیایم و او می خندد:

- فکر کنم این تعارفا خسته تون کرد. بهتره برم سر اصل مطلب.

آی به قربان فهم و شعورت. جیک جیک کن فیض ببریم!

- اول از همه یه سؤال بپرسم. رشته ی درسی تون چیه؟!

خجالت می کشم بگویم فقط دیپلم دارم و بیش تر ادامه نداده ام، اما چاره چیست؟!

- رشته م طراحی بود، ولی دانشگاه نرفتم.

سر زیر می اندازم و او بدون آن که لحنش را تغییر بدهد می گوید:

- عمه تون چی؟

سرم را بالا می گیرم.

- ایشون رشته شون چیه؟

با این که نمی دانم چه از جان رشته های ما می خواهد، لب می جنبانم:

- آذر هم همین مدلی!

جرئه ای از چای اش را می نوشد و زیر چشمی به من نگاه می کند:
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- ایرادی نمی کنه، مهم تجربه ست که شما دو نفر دارید و تعریف سلیقه و کارتون رو خیلی 

شنیدم.

گیج شده ام و نمی دانم این حرف ها چه معنی می دهد. او هم نگاه ماتم را که می بیند، 

سرش را کامل بالا می گیرد و استکان را روی میز بر می گرداند:

- همون طور که در جریانید من جدای از اون طلافروشی، خواننده هم هستم. چند وقت 

دیگه تبریز کنسرت داریم...

برای زودتر شنیدن حرفش عجول می شوم:

- و چه کمکی از دست ما بر میاد؟

فکر کنم به مذاقش خوش نیامد میان حرفش پریدم، و اِلا ابرو در هم نمی کشید!

- می گم اگه اجازه بدید!

شرم زده لب می گزم و خودش ادامه می دهد:

- این مدت با هر کی حرف زدیم یا کارش باب میل بچه ها نبود یا وقت نداشت. شما و 

عمه تون می  تونید طراحیِ استیج رو به عهده بگیرید؟

چشم هایم به مرز دریدگی تعرض می کنند و مات می مانم از خواسته اش. می خواهم چیزی 

بگویم و قانع اش کنم که ما را چه به این لقمه های بزرگ، که دوباره خودش لب باز 

می کند:

- مطمئن باشید هم هزینه ش رو کامل پرداخت می کنیم و هم ازتون اسم برده خواهد شد!
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زیر لب بی خیال کشیده ای می گویم و نچ نچی می کنم. ما کجا و این پرش های فرسخی 

کجا؟!

ما همین که توانستیم چند ماه آن کافه را بچرخانیم زیادی هنر کردیم!

لب باز می کنم و می گویم:

- نمی شه.

- چرا؟!

مانده ام چه بگویم که برای جاویدخان قانع کننده باشد!

- از پسش بر نیایم شرمنده تون می شیم.

یک جورِ صمیمانه ای می خندد و لب می زند:

- بر فرض که از پسش بر نیومدید، شرمنده چرا؟ شما فکر کن سنگ مفتِ و گنجشک مفت! 

باید یک طوری پشیمانش کنم از این مصمم بودنش:

- مشکل این جاست که ما دلِ گنجشک زدن نداریم جناب جاوید!

از جویدن شکلاتی که در دهانش گذاشته بود باز می ماند و خیره ام می شود. خاص نگاهم 

می کند، نگاهش خشم دارد، نگاهش نفرت دارد، نگاهش بغض دارد... نگاهش خاص است!

پشیمان می شوم از گفته ام و گمان می کنم حرف خیلی بدی به زبان آورده ام. خودم را 

جمع و جور می کنم و می گویم:

- باشه. فکر می کنیم و بهتون جواب می دیم.
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هم چنان خیره ام مانده و می ترسم از این حالت جدیدی که به خود گرفته است! در جایم 

خیز بر می دارم و لب می زنم:

- روزتون... به خیر!

بالأخره از آن فیگور  وحشتناکش دل می کند و از روی مبل بلند می شود:

- ماشین آوردین؟

به معنای نفی سر تکان می دهم و می گوید:

- میگم یارا برسونه شما رو.

قبل از این که با دوستش هماهنگ کند، قدمی به جلو می گذارم و مانع می شوم:

- لازم نیست، خودم میرم.

بدون این که منتظر حرف یا تعارف دیگری بمانم، از آن جا بیرون می زنم و تند-تند پله ها 

را پایین می روم. با قدم های بلند خودم را به اول کوچه می رسانم و به خودم که می آیم 

می بینم داخل تاکسی نشسته ام.

- مسیرتون کجاست خانوم؟

نگاهم را از شیشه و آدم های بیرون می گیرم و به آقای راننده می دهم. مانده ام کجا بروم. 

به خانه بر گردم یا دوباره خانه ی آقا آوار شوم؟!

بعد از این که راننده دوباره سؤالش را تکرار می کند به خودم می آیم و آدرس خانه ی 

خودمان را به او می گویم.
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همین که سر کوچه ماشین را نگه می دارد، از دیدن صحنه ی مقابلم بهت به جانم می زند. 

سریع کرایه اش را می دهم و دوان دوان خودم را به عمه آذر و خانیم جان که تازه از پژوی 

405 اِلیار پیاده شده اند می رسانم. 

قبل از این که زنگ در را بفشارند، خودم را مقابل شان پرت می کنم و دستپاچه می شوم:

- سلام. از این طرفا؟

آذر نگاه مشکوکی حواله ی صورت عرق کرده ام می کند و می گوید:

- ببخشید بدون اجازه ی شما اومدیم ها!

دندان روی هم می سابم و بازویش را می گیرم. به گوشه ای هدایتش می کنم و آهسته لب 

می زنم:

- ماه بانو فکر می کنه من خونه ی شما بودم. گند نزنی سر جدت!

چشم هایش را برایم  گرد می کند و بدون این که اذن صحبت به او بدهم، سمت خانیم جان 

بر می گردیم. با هم روبوسی می کنیم و زنگ در را فشار می دهم.

ربع ساعتی گذشته است، نگاه نگرانم را به خانیم داده ام و دعا-دعا می کنم چیزی را لو 

ندهد. فقط کافی ست در بی خبری به ماه بانو بگوید من عصر را خانه ی آن ها نبوده ام تا 

واویلایی به راه بیاُفتد!

خانیم پاهایش را دراز می کند و در حالی که ماساژشان می دهد، رو به ماه بانو می گوید:

- گلین خانُم، «عروس خانُم»شما چرا دل به دل فتاح دادی و این جا موندی؟

ماه بانو نگاه شرمنده ای به خود می گیرد و مانده است چه جوابی بدهد:
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- من چی بگم خانیم؟ شما که می دونی فتاح گوشش به حرف هیچ بنی بشری بدهکار 

نیست!

«درست است فتاح حرف هیچ کسی را نمی خواند، اما شما که برایش هر کسی نیستی!»

خانیم نگاهش را به در و دیوار خانه می دهد و لب می زند:

- به سلامتی فرید و زن و بچه ش که برگشتن، دست فتاح و دخترت رو می گیری و بر 

می گردین خونه ی خودتون!

خانیم جان که حکم کند دیگر خودِ آقا هم نمی تواند نه بیاورد، چه برسد به آتا و ماه بانو. 

نیش پاره می کنم و دست آذر را می گیرم. داخل اتاق می کشم اش و همین که در را پشت 

سرمان می بندم، بی مقدمه می گویم:

- اگه بگم پیشنهاد هم کاری داریم، واکنشت چیه؟

می خندد و می گوید:

- نمی دونم، مثلاً کار و بار من و تو چیه که پیشنهاد هم کاری هم بگیریم؟

برایش سر تاسف تکان می دهم و نمایشی گوشش را می پیچانم:

- بدبخت، قراره استیج کنسرت یه خواننده ایی رو من و تو طراحی کنیم!

در حالی که با «آخ» گوشش را از دستم می کشد، به سمتم می چرخد و مرموز خیره ام 

می شود:

- لابد اون خواننده هم شاهان جاویدِ؟!

حرف در دهانم می خشکد و ذوقم فروکش می کند.
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- جدیداً زیادی باهوش شدی عمه!

می خندد و روی صندلی لش می کند:

- وای اَفرا چی میگی؟ من شوخی کردم سربه سرت بذارم، مگه تو از رو میری؟!

تازه دوزاری ام می اُفتد و می فهمم که اوشاق باجی مزاح کرده و گمان برده که تأیید من 

برای سربه سر گذاشتنش است!

جلو می روم و در نهایت بی ادبی، فرق سرش می کوبم:

- آذر، یه کم آدم باش. من واقعاً گفتم!

خنده روی لبش می ماسد و آرام لب می زند:

- مرگِ آذر؟

دل خوش نیستم به قسمِ این دردانه عمه:

- مرگِ اَفرا!

دستی به گوشه های لبش می کشد و می گوید:

- لابد عصری هم پیش جاوید بودی؟!

با خنده ای که نمی دانم از کدام گوری نشات گرفته است، سر تکان می دهم و ناباور پچ 

می زند:

- تازگیا زیاد زیرآبی میری اَفرا!

می ترسم گمان بد ببرد، آن وقت است که دیگر نمی شود راست و دروغ را به او فهماند.

- حرفا می زنی عمه! می گم به هر دوتامون پیشنهاد داده.
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کمی هم دروغ چاشنی حرفم می کنم تا آذر رام شود:

- منم گفتم باید با تو مشورت کنم بعد بهش جواب پس بدم.

حالت متفکری به خود می گیرد و ابرو پیچ و تاب می دهد. بالأخره بعد از چند دقیقه دلش 

رضا می دهد روزه ی سکوتش را بشکند:

- کنسرت شون کجاست؟

یک کلمه می گویم:

- تبریز!

هیستریک وار می خندد و سپس می گوید:

- یه جو عقل تو کله ی وامونده ت نیست؟ اینم مشورت کردن می خواست؟

گیج و مبهوت سر می جنبانم:

- چرا خب؟

از روی صندلی بلند می شود و با لحنی که حرص در آن بی داد می کند، جوابم را 

می دهد:

- من و تو کجا می تونیم بریم تبریز؟ به آقا بگیم قراره واسه این پسره کار کنیم با گیس 

دارمون می زنه!

دستش را روی لب هایش می گذارد و با دست دیگرش کمرش را می چسبد:

- یادم رفت بهت بگم اون روز آقا چی کار کرد سر باز کردن کافه. یه قشقرقی به راه 

انداخت که من اصلاً غلط بکنم شاهان جاوید بشناسم به عمرم!
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ریز-ریز به حرکاتش می خندم و قبل از این که از اتاق بیرون برود، سمت عقب هل اش 

می دهم و می گویم:

- چرا شلوغش می کنی؟ این مدت که آتا ایران نیست، آقا مثل همین امروز از صبح زود تا 

آخر شب غرفه ست. از این جا تا تبریز هم سه ساعت بیش تر راه نیست. غیر اینه؟!

بدون حرف، با سر، گفته ام را تأیید می کند و ادامه می دهم:

- ما هم صبح زود می ریم، تا غروب کار رو تموم می کنیم و بر می گردیم دیگه!

چشمی در حدقه می چرخاند و لب می زند:

- خیرِ این ریسک و دلهره تو چیه اَفرا؟ می دونی که من دل این کارا رو ندارم!

می دانم، خوب می دانم که چه حسابی می بَرَد از آقایش. من هم دست کمی از او ندارم، 

اما دل گنده تر نظر می کنم!

- تا کی می خوای زیر بلیط آقا باشی؟ دلت نمی خواد دستت تو جیب خودت باشه، از 

هنرتم بهره ببری؟!

لب و لوچه آویزان می کند و طوری که اطمینان اش را جذب کنم می گویم:

- این یه بار رو باورم کن و دل به دلم بده!

با شنیدن گفته ام جِری می شود و می غرد:

- یه بار دل به دلت دادم و شریک کافه شدم واسه هفت پشتم بسته!
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من هم خاطره ی خوشی از آن کافه ی کذایی که کل طول عمرش به ۵_۶ ماه نکشید 

ندارم، اما نمی شود زندگی را ببوسیم، بگذاریم اش کنار و خودمان را یک جایی حبس کنیم 

که!

جلو می روم، دسته های صندلی را می چسبم و لب می زنم:

- فراموش کن اون ماجرای لعنتی رو! باشه؟!

برای تأیید دادن معطل اش می کند، اما بالأخره سر می چرخاند و لبخند به لبم می آید.

بدون اعتنا به حضور عمه آذر، سمت موبایلم می روم و برای جاوید می نویسم:

- حل شد. چه دیزاینی مد نظرتونه؟ واسه کی؟!

پیام را که می فرستم و به اسکرین اش چشم می دوزم اما هیچ اثری از پاسخش نیست. 

می دانم که قرار نیست به این زودی جوابی دریافت کنم و به همین دلیل موبایل را داخل 

جیب هودی ام بر می گردانم...

***

ماشین را از راه رو بیرون می آورم و تک بوقی می زنم که اوشاق باجی با ضرب در را باز 

می کند و خودش را داخل ماشین می چپاند.

ابرو در هم می کشم و غرولند می کنم:

- چه وضعشه؟

نگاه دقیق تری به آرایش زننده اش می اندازم و لب می زنم:

- راستی راستی عروسی هم نمی ریم که!
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به عادت از تمام وقت هایی که کم می آورد، برایم دهن کجی می کند و می گوید:

- به خانیم داداش گفتی می ریم عقدِ ساره، انتظار هم داری با چادر بیام؟!

چیزی نمی گویم... چیزی هم برای گفتن ندارم. وقتی دروغ می گویم ناچاراً باید پی همه 

چیزش را به تن بمالم!

ماشین را به حرکت در می آورم و با آهسته ترین سرعت ممکن حرکت می کنم. ماه بانو 

هزار آیه و قسم و قرآن برایمان فوت کرده است مبادا که شرمنده ی اعتماد آتا شود. پا 

درمیانی های پریشبِ آذر و خانیم هم نبود که عمراً اجازه ی آمدن می داد.

رو به آذر می کنم و می گویم:

- یکی از اون آهنگای وامونده ش رو پلی کن ببینم چند-چندیم؟ یارو چقدر هوادار داره 

اصلاً!

با سر گفته ام را تأیید می کند و موبایلش را بر می دارد . برای اتصال موبایل به دستگاه 

پخش ماشین و پلی کردن یکی از آهنگ های جاوید خیلی طولش نمی دهد و با شنیدن 

صدایش تمام جانم گوش می شود!

از حق نگذرم خوب می خواند و با این که تا قبل ترها اسمش زیاد به گوشم آشنا نبود، اما 

بی شک مردم زیادی برای کنسرتش بیایند و حسابی پول به جیب بزند!

- به نظرت چقدر هوادار داره؟

نگاهم را برای چند لحظه به آذر و چهره ی کنجکاوش می دهم و سپس بی خیال لب 

می زنم:



164

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- همین که اجازه ی کنسرت گذاشتن داره، همین که واسه ش کنسرت گذار پیدا شده، 

همین که می تونه کدِ آهنگ پیشواز بگیره، شک نکن چند- هیچ از بقیه جلوتره! 

چیزی نمی گوید و اجازه می دهد آوای جاوید تاثیر خودش را بگذارد. من هم تا رسیدن به 

خود مقصد، لب باز نمی کنم و همین که به تبریز می رسیم، ماشین را زیر یکی از تیربرق های 

اول شهر متوقف می کنم. موبایلم را بر می دارم و دوباره لوکیشنی که جاوید برایم فرستاده 

است را چک می کنم، اما با دیدن آدرس، باز هم ترس به دلم شبیخون می زند مبادا راه را 

گم کنم و وقت کشی شود!

باالاجبار شماره ی خودش را می گیرم و موبایل را زیر گوشم سُر می دهم:

- سلام. ما تبریزیم، ولی متأسفانه این آدرسی که فرستادید رو بلد نیستیم!

دیگر مثل اوایل برای جواب دادن فس فس نمی کند و می گوید:

- همون فلکه ی اول شهر نگه دارید، الآن محمد رو می فرستم دنبال تون.

منتظر تشکر من نمی ماند و قطع تماس می زند. جزجگر بزنی مردکِ عجول!

موبایل را زیر چانه می زنم و در جواب سؤال اوشاق باجی لب می زنم:

- بشین، حالا یکی رو می فرسته دنبال مون.

کلافه لب می زند:

- می پزیم توی این گرما. الآن بر می گردم.

تا به خودم بیایم و راهش را سد کنم، از ماشین بیرون می پرد و مقابل نگاه های کنکاش گرم 

خودش را به سوپرمارکت آن طرف خیابان می رساند.
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پنج دقیقه ای می گذرد و اما آذر بر نمی گردد. می خواهم از ماشین پیاده شوم و دنبالش 

بروم که یکی با تقه به شیشه ی آن طرف می کوبد. سمتش می چرخم و با دیدن پسر مو 

بلندی که منتظر خیره ام مانده است، شیشه را پایین می کشم.

- خانوم سلطانی؟!

سر می جنبانم و لب می زند:

- زحمت بکشید دنبال من بیاید.

می خواهد از کنارم برود که به خودم می آیم و می گویم:

- آقا... یه کم صبر کنید دوستم برگرده. 

کلافه نفسش را بیرون می فرستد و بدون هیچ حرفی می رود و سوار 207 خاکستری 

رنگش می شود.

دستم سمت موبایل می رود شماره ی عمه آذر را بگیرم که خودش از آن طرف خیابان 

دوان دوان به سمت ماشین می آید و سوار می شود. 

نگاهم به پلاستیکی که از تنقلات پر کرده است کشیده می شود و برایش متأسف می شوم. 

بستنی ای که مقابلم گرفته است را پس می زنم و برای محمد بوق می زنم...

حرکت می کند و من هم به دنبالش روانه می شوم. هر کوچه ای را که می پیچد، می پیچم. 

هر میدانی را که دور می زند، دور می زنم. هر بلواری را که رد می کند، من هم رد 

می کنم. اصلاً هم عین خیالم نیست که به یک مرد غریبه اطمینان کرده ام!
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بالأخره بعد از نیم ساعت ماشین را مقابل مجتمع بزرگی نگه می دارد و پیاده می شود. من 

هم دستی به سر و وضعم می کشم و پیاده می شوم، اما قبل از این که آذر بیرون بیاید، 

داخل ماشین خم می شوم و تذکر می دهم:

- این سر و وضعت رو درست می کنی، بعد میای داخل.

غر می زند:

- سخت نگیر!

مصمم لب می زنم:

- با این دو تار موت اُبهت آقا رو پیش اینا زیر سؤال نبر!

لب آویزان می کند و اهمیتی به ادا و اطوارهایش نمی دهم. در را به هم می کوبم و سمت 

محمد می روم. سرش را زیر می اندازد و بی توجه به حضور من داخل می رود. من هم راهِ 

او را پیش می گیرم. اهمیتی هم به بی ادب و افاده ای بودنش نمی دهم!

با دیدن سالن اصلی مات می مانم و دلم سوت زدن می خواهد اما جایش نیست!

از دور جاوید را می بینم که روی سن ایستاده و سخت مشغول بحث کردن با مرد 

دیگری ست. جلوتر می روم و سلام می کنم . او هم بحثش را خاتمه می دهد و به سمتم 

می چرخد. نگاهِ مدت داری به من می اندازد و زیر لب جواب می دهد.

دوباره سمت آن مرد می چرخد و با تحکم می گوید:

- یادت نره چی گفتم یارا. آویزه ی گوشت کن!
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یارا هم که گویا از بودن من معذب شده است، کمی این پا و آن پا می کند و با حرص 

می گوید:

- به جهنم...

منتظر حرفی از جانب جاوید نمی ماند و با قدم های بلند از ما دور می شود. همان لحظه 

جاوید با چهره ی بشاشی سمتم می چرخد و می گوید:

- از دست این پسر!

سپس این بار تمام حواسش را به من می دهد و ابرو بالا می پراند:

- تنها اومدین؟!

قبل از این که موفق شوم جوابش را بدهم، اوشاق باجی پشتم در می آید و می گوید:

- نه، اَفرا بدون من جایی نمی ره.

سمت من می چرخد و لب می زند:

- مگه نه عزیزم؟!

«مار به زبانت بزند اوشاق باجی، که در همه حال و با همه کَس شوخی و مزاحت به پاست!»

باالاجبار سر تکان می دهم و جاوید با لحن خنثی و بی تفاوتی لب می جنباند:

- هر چی که لازم داشته باشید براتون گذاشتم. موفق باشید.

می رود و من و آذر تنها می مانیم. نگاهی به استیج بزرگ و ساده ای که روی آن 

ایستاده ایم می اندازم و می گویم:

- بسم الله... دست بجنبون. 
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آذر هم که از رو ندادنِ جاوید حسابی توی ذوقش خورده است، ساکت به سمتی می رود 

و یک گوشه از کار را می گیرد!

من هم گوشه ی استیج خم می شوم و می خواهم سیم ها را از دید پنهان کنم که نگاهم زومِ 

منظره ی مقابلم می ماند. دختری که روی ویلچر نشسته است و ماسک به صورت دارد، با 

نگاه هایی که عجیب حس می کنم آشنا هستند، خیره ی من مانده است و مسیر نگاهش را 

حتی به اندازه ی یک میلی تکان نمی دهد.

از روی زانو بلند می شوم و بی اختیار می خواهم به سمتش قدم بردارم که او زودتر به 

خودش می آید. ویلچرش را چرخ می دهد و در چشم بر هم زدنی، از 

سالن بیرون می رود.

دستم روی سیم ها خشک می شود و جسمم سبک. خیلی نمی گذرد که اوشاق باجی با دیدن 

حال و اوضاعم به سمتم می دود و تمام جانم را می لرزاند:

- خوبی اَفرا؟ اَفرا جان... !

اشکی که گوشه ی چشمم نشسته است را پس می زنم و بی رمق لب می جنبانم:

- چیزی نیست، سوء تفاهم پیش اومد واسه م.

بی اعتنا به تقلاهایش برای متوقف کردنم، از روی زمین بلند می شوم و قسمت دیگری از 

کار را می گیرم...

بالأخره بعد از سه ساعت نگاهی به استیجِ طراحی شده می اندازم و پر غرور اما خسته، 

شانه بالا می پرانم. 



169

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

با صدای سوت بلبلی ای که داخل کل سالن می پیچد، به عقب می چرخم و محمد را 

می بینم.

جلو می آید و می گوید:

- خوشم اومد، اِن قدرا هم که یارا می ترسید گند نزدید!

ابرو در هم می کشم و پوست لبم را می کَنم. یارا برایم پوزخند می زند و از سالن بیرون 

می دود.

در حیرت حرکاتش مانده ام و نمی دانم چه مرگی اش شده است که همان موقع شاهان 

داخل می آید و بی هوا چشم غره ای نثار محمد می کند. محمد هم ریز-ریز می خندد و بعد 

از این که شانه بالا می پراند، از سالن بیرون می زند.

می مانیم ما و جاوید. دستی به ته ریشش می کشد و می گوید:

- خسته نباشید.

بدون تعارف می پرسم:

- دوستاتون با کار ما مشکلی داشتن؟!

نیشخند می زند و لب می زند:

- نمی دونم. به هرحال نظر من مهمه نه تنظیم کننده و فیت دهنده و فلان... !

آذر با ذوق خیره ی تحکم کلام جاوید می شود و می گوید:

- قطعاً همین طوره.

و من یک هو می گویم:
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- اون دختر خانومی که اون گوشه نشسته بودن رو می شناسید؟!

خیره ام می ماند. طولانی و بدون حتی پلک زدنی! سپس بعد از دقایق طولانی ای، لب 

می جنباند:

- ترانه سرا هستن.

طوری رفتار کرده که حس می کنم دوست ندارد بیش تر از آن فضولی کنم. من هم بیش تر 

از آن به توهماتم توجه نشان نمی دهم و لب می زنم:

- ما دیگه باید بر گردیم.

مستقیم نگاهش را به ساعت مچی اش می دهد و می گوید:

- ساعت از یک گذشته و شما هنوز ناهار نخوردین. امروز رو مهمون من باشید.

آذر می گوید:

- مزاحم نمی شیم جناب جاوید!

با این که از شرم به خرج دادن اوشاق باجی جان حیرت زده شده ام اما خودم هم اضافه 

می کنم:

- دیرمون می شه تا برگردیم ماکو!

در حالی که به ما پشت می کند و سمت بیرون می رود می گوید:

- نترسید، به موقع بر می گردید پیشِ حاجی. 

از طعنه و تشرش خوشم نمی آید اما وقتی آقا خودش رفتارهایش را زبان زد عام و خاص 

کرده، چاره ای جز تحمل نیست!
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برای این که فکر نکند از آقا ترس  داریم و بیش تر از آن رسوا نشویم، دست آذر را می کشم 

و دنبالِ جاوید می رویم.

سمت ماشین خودش می رود و سوار می شود:

- لازم نیست دو تا ماشین رو راه بندازیم. با همین می ریم، خودم برتون می گردونم.

بی تفاوت از کنار ماشین آتا می گذریم و هردو کابین عقبِ ماشین شاهان سوار می شویم. 

ماشین را به حرکت در می آورد و کولر را روشن می کند:

- هزینه ی رزرو کافه رو هم هنوز پرداخت  نکردم و مقصر شمایین!

طرف صحبتش با من است و باعث می شود ابرو پیچ و تاب بدهم:

- من؟  چرا من؟!

می خندد و می گوید:

- چون هر بار که بهتون گفتم یا سر جنگ برداشتین باهام یا از زیر فرستادن شماره حساب 

طفره رفتین! 

آذر چپ چپ نگاهم می کند و خجول سر زیر می اندازم. طوری حرف می زند، کسی نداند 

فکر می کند هر روزمان را با هم بوده ایم! 

برای این که عمه خانُم خیال بد نبرد، رو ترش می کنم و لب می جنبانم:

- دو بار بیش تر نبوده که هر دو دفعه ش واسه مون مشکل پیش اومد و نشد که بفرستم.

موبایلم را از جیب مانتویم بر می دارم و در حالی که شماره حساب خودم را برایش پیامک 

می زنم، با وقاحت تمام می گویم:
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- الآن می تونید هزینه ی هر دو کار رو هم زمان پرداخت کنید!

برخلاف انتظارم که توقع داشتم خشکِ پررویی ام شود، این بار محکم تر می خندد و سرش 

به عقب پرت می شود. برایش سر تاسف تکان می دهم و دیگر چیزی نمی گویم.

ماشین را مقابل رستورانِ لاکچری نمایی نگه می دارد و خودش پیاده می شود. من و آذر 

هم پیاده می شویم و دنبالش می رویم. به هیچ وجه حواسم را به بزرگی و مدرن بودن 

رستوران نمی دهم و تمام سعی ام بر این است که ندیدبدید به چشم نیایم.

میز چهار نفره ای را برای نشستن انتخاب می کند و با اوشاق باجی مقابلش می نشینیم.

منو را بر می دارد و در حالی که به آن نگاه می کند، می گوید:

- شما چی میل دارید؟

نگاهش را بالا می گیرد و به هر دو نفرمان زل می زند. آذر با دستپاچگی لب می زند:

- کوبیده!

و من بدون آن که نیم نگاهی به منوی مقابلم بی اندازم، پچ می زنم:

- تفاوتی نمی کنه. هر چی که برای خودتون سفارش دادید بگید واسه منم همون رو 

بیارن!

ابرو بالا می اندازد و سر تأیید می جنباند. سفارش می دهد و تا آوردن غذاها در سکوت به 

میز مقابل مان خیره می مانیم.

غذاها را که می آورند، چندشم می شود از سفارشش...
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صورتم در هم می رود و نخورده سیر می شوم. آذر که دردم را می داند، ریز-ریز 

می خندد و زیر گوشم پچ می زند:

- عواقبِ اطمینان به این یاروئه ها!

به شاهان نگاه می کنم که بی توجه به ما دو نفر، آرام و با طمأنینه تیغ های ماهی اش را جدا 

می کند و مشغول خوردن می شود.

لب هایم را به گوش عمه آذر نزدیک می کنم و می گویم:

- غذات رو سُر بده سمت من، تو ماهی رو بخور.

بدون آن که خنده اش را بخورد، سر لج بازی بر می دارد:

- برو بابا، اگه ماهی می خواستم از اول سفارش می دادم که!

برایش دندان قروچه می کنم و بغ کرده به غذای مقابلم خیره می شوم که جاوید گارسون 

را صدا می زند. با همان سرِ زیر انداخته، در حالی که مشغول خوردن است می گوید:

- نوع پخت تون باب میل خانوم نبوده. یه پرس کوبیده بیارید.

لب پایینم را می گزم و خجالت زده به او چشم می دوزم. نگاهش را بالا می گیرد و با تبسم 

کم رنگی لب می زند:

- تعارف نداریم که خانوم. از اول باید خودتون سفارش می دادید!

حرفی برای گفتن ندارم و حتم دارم که تا به آن حال هزار رنگ عوض کرده ام.
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گارسون هم با ترشرویی از کنارمان می رود و کمی برای آوردن غذا لفتش می دهد، اما 

همین که آذر از خوردن عقب نشینی می کند، غذای من را مقابلم می گذارند و جاوید با 

دست تعارف می زند.

با شرمندگی ظرف را جلو می کشم و شروع به خوردن می کنم. گوشه چشمی هم به اوشاق 

باجی دارم که در دوربین موبایلش خودش را برانداز می کند و بهانه می کند:

- برم دستم رو بشورم، میام.

من که می دانم برای تمدید رژش رفته است، و اِلا او را چه به این وسواس به خرج 

دادن ها!

جاوید هم ظرفی که کاملاً خالی شده است را پس می زند و در حالی که با دستمال سر 

انگشتان اش را پاک می کند، به صندلی تکیه می دهد.

«چشم نخوری اگر این اشتها را نداشتی که این بالاتنه ی گوریلی را هم نداشتی!»

- پدر گرامی خونه تشریف ندارن؟

با سؤال یک هویی اش چشم از ظرف غذایش می گیرم و به نگاه های منتظرش می دهم:

- نه... یعنی، واسه ی یه سری قرارداد رفتن عربستان!

شک ندارم پوزخند زده است:

- درسته! 

روی میز خم می شود و لب می زند:

- امیدوارم موفق باشند!
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برای این که دروغم را لو ندهم، من هم می گویم:

- زنده باشید!

و تکیه ام را به صندلی می دهم.

آذر بر می گردد و می گوید:

- اَفرا بلند شو بریم دیگه.

بدون آن که منتظر جواب من بماند، سمت جاوید می چرخد و می گوید:

- ممنون از پذیرایی تون جناب جاوید.

جاوید هم از روی صندلی بلند می شود و در حالی که کراواتِ شکلاتی رنگش را بالا 

می کشد، جواب می دهد:

- ارادتمندم.

برای پرداخت صورت حساب می رود و من هم از روی صندلی بلند می شوم. با آذر از 

رستوران بیرون می رویم و عینکی که تا به آن لحظه دور گردن آویزان اش کرده  بودم را 

روی چشم می کشم.

شاهان دزدگیر ماشین را می زند و ما هم سوار می شویم. 

تمام طول مسیر برگشت هیچ کدام حرفی نمی زنم و فقط صدای آواز خواندن خودِ 

خودشیفته اش است که از پخش ماشین بلند می شود.

همین که از ماشین پیاده می شویم، با ندیدن ماشین آتا، بدون اعتنا به حضور جاوید، سمت 

جایی که پارک کرده بودم اش می دوم و حیرت زده به اطراف خیره می شوم. 
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هیچ کجا، هیچ ردی از ماشین نیست و همین موضوع باعث می شود بی اختیار فرق سر خودم 

بکوبم:

- بی چاره شدیم. ماشین رو دزد برد! 

یکی از پشت سر به حرفم می خندد و با لحن بی خیالی می گوید:

- دزد نبرد. پلیس برد.

به عقب می چرخم و با دیدن چهره ی ریلکسِ یارا، ابرو پیچ و تاب می دهم و می غرم:

- واسه چی؟!

چشم های قهوه ای رنگش را باریک می کند و توضیح می دهد:

- نیم ساعت بعد این که رفتین یه یارو معلوم نبود سرخوشه یا چی، با ماشینش کوبوند به 

ماشین شما. پلیس هم که اومد واسه کروکی کشیدن، چون شما نبودید ماشین رو برد 

پارکینگ!

حرفش که تمام می شود، گوش هایم سوت می کشند و صداها برایم گنگ و نامفهوم 

می شوند. همین یک مصیبت را کم داشتم!

آذر هم با شنیدن حرف یارا به سمتم می دود و داد و قال به راه می اندازد:

- بدبخت شدیم. وای خدا...

برای این که متوجه ضعفِ ناخواسته ام نشوند سرم را پایین می اندازم و اشکم را پس 

می زنم . بدون این که به روضه خوانی های آذر اهمیت بدهم، سر بالا می گیرم و با 

چشم  هایی که حتم می برم سرخ شده باشند یارا را خطاب قرار می دهم:
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- بردنش کدوم پارکینگ؟ این آقاپسری که به ماشین زده کجاست؟!

با ترحم خیره ام می شود و دیگر آن لحن متمسخرش را ندارد:

- همین پارکینگ خیابون بالایی. نمی دونم، فکر کنم ازش تست الکل گرفتن و بازداشت 

شد!

فین فین کنان دماغم را بالا می کشم و دست آذر را می کشم. چند قدم را می رویم که یکی 

با ماشین برایمان بوق می زند:

- سوار شید، خودم پیگیر می شم!

آن قدر حالم بد شده است که به حضورش اهمیتی ندهم و راه خودم را بروم.

- خانوم!

با تذکرش، سر جایم می ایستم و بعد از این که کمی به او و چشم های کلافه اش نگاه 

می کنم، سوار می شوم. آذر هم کنارم می نشیند و جرئت نمی کند لام تا کام حرف بزند.

به محض این که شاهان ماشین را مقابل محوطه ی بیرونی پارکینگ پارک می کند، بیرون 

می پرم و سمت داخل هجوم می برم.

مردی از اتاقک نگهبانی بیرون می دود و سد راهم می شود:

- کجا خانوم؟!

دیگر حوصله ی این یکی را ندارم!

- یارو زده به ماشینِ من، بعد ماشین من رو تو پارکینگ خوابوندن! 

دستش را به کمرش می گیرد و می گوید:
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- همون دنا رو می گید؟ 

سر می جنبانم و لب می زند:

- باید مجوز خروج بگیرید. مثل این که ماشین شما هم بد جایی پارک بوده!

خدایا؛ این یکی را دیگر کجای دلم بگذارم؟!

- باشه آقا، می خوام ماشین رو ببینم که بفهمم چقدر خسارت دیده!

شاید دلش به حالِ نزارم می سوزد که عقب می کشد و قبل از رفتنم هشدار می دهد:

- زود برگردید، واسه م مسئولیت داره.

سمت داخل هجوم می برم و همان نگهبان از پشت سرم داد می زند:

- همین ردیف اولیه.

به محض دیدن ماشین آتا، دو چشم دیگر برای کنکاشش قرض می گیرم و دورش 

می چرخم.

درِ عقبِ سمت راننده اش با خاک یکسان شده و طوری مچاله شده است که گمان نمی کنم 

درمانی جز تعویض داشته باشد!

از سپر عقب هم چیزی باقی نمانده است!

مانده ام جواب آتا را چه بدهم، با دل نگرانی های ماه بانو چه کنم، اصلاً بگویم کدام گوری 

بودم که این بلا به سر ماشین آمد!

آذر به سمتم می دود و نفس نفس می زند:

- بی چاره شدیم، وای، وای، وای... !
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سمتش می چرخم و ابرو در هم تنیدنم باعث ساکت  شدن اش می شود. جاوید هم همان 

دقیقه به جمع مان می پیوندد و نگاهِ دقیقی به درِ ماشین می اندازد:

- می خواید فعلاً بریم کلانتری تا ببینیم چی می شه؟!

پلک می زنم و چشم های خشک شده ام را سمت او سوق می دهم:

- دردی از من دوا می شه با این کار؟

جلو می روم و لگدی به درِ ماشین می پرانم:

- ببینید اینو، دری که فابریکی نباشه به درد جرز لای دیوار می خوره جناب جاوید!

با عجز اضافه می کنم:

- مگه فقط درشه؟ مردتیکه طوری ماشین رو درب و داغون کرده که اسقاطش نکنیم 

حداقلش اسم جایگزین می خوره روش!

دستی به گوشه ی لب هایش می کشد و سعی دارد خنده اش را مخفی کند:

- نترسید خانوم، نه اسقاط می شه نه انگ جایگزین بودن بهش می خوره!

خیلی دلم می خواهد بروم و آن موهای کلاغی اش را اِن قدر از ته بکشم تا اشکش در 

بیاید، اما حیف که توانش را ندارم!

آذر خودش را به من می رساند و زیر گوشم پچ می زند:

- ساعت داره از پنج می گذره، می دونی تا بریم کلانتری و برگردیم شب شده؟!

شقیقه هایم را می فشارم و بدون توجه به حضور بقیه، مسکنی از جیب مانتویم بیرون 

می آورم و بدون آب قورتش می دهم. عادت کرده ام، زندگی ما هم همین قرص قورت 
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دادن هاست، تمام جان مان به گناه شخص دیگری، مجبور به انجام کاری می شود که 

علاقه ای به آن ندارد!

در تمام طول مدت، سنگینی نگاه شاهان را حس می کنم و حوصله ی شکارش را ندارم .

اِن قدری که شوک این صحنه رمق از جانم گرفت، طراحیِ استیج به آن بزرگی نگرفت!

- باید برگردیم، بهتره رفتن به کلانتری رو به بعداً موکول کنیم!

آذر به طبع از من سر تکان می دهد و گفته ام را تأیید می کند. می خواهیم برویم که با 

صدای جاوید سر جایمان متوقف می شویم:

- تا برسید ٨ می شه. خوبیت نداره با غریبه جماعت بزنید به دل جاده!

«بمیرم رگِ غیرت باد داده ای؟ بی خیال، بگذارش برای وقتی که آتشی شدن آتا را 

دیدی!»

دیگر اهمیتی ندارد، مصیبت امروزمان به سرمان آمده و مگر بدتر از این اتفاق هم در 

کمین است؟!  شک دارم!

بی صدا سوار ماشینش می شویم و حرکت می کند. با موبایلش شماره ای را می گیرد و آن را 

به گوشش نزدیک می کند:

- من دارم بر می گردم ماکو، تازه دیگه فردا صبح بر می گردم تبریز.

نمی دانم شخص آن طرف خط چه می گوید که شاهان آینه ی ماشین را روی صورت ما 

تنظیم می کند و لب می زند:

- آره. اگه دیدی نمی تونی تحمل کنی با یارا برگرد.
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تماس را قطع می کند و از داخل همان آینه نگاهش را مستقیم به من می دهد. دستی به 

دماغ باد گرفته ام می کشم و سعی می کنم برای این که از قاب نگاهش خوش ژست تر به نظر 

برسم، چشم هایم را لوچ می اندازم.

آذر سرش را روی شانه ام می گذارد و خیلی طول نمی کشد تا خواب به چشمش بیاید. 

جاوید هم دوباره نگاهش را به من می دهد و می گوید:

- می خواید من با پدرتون حرف بزنم؟

از لحنش حرصی می شوم. کسی نداند فکر می کند جاوید می خواهد پا درمیانیِ یک 

بچه ی شش ساله را بکند!

- نه، ممنون!

شانه بالا می اندازد و به راهش ادامه می دهد که همان موقع صدایی بنگ داخل گوش مان 

زنگ می زند و تکان تکان می خوریم. آذر از خواب می پرد و با گیجی به اطراف نگاه 

می کند:

- چی شده؟ چرا ماشین اِن قدر می لرزه؟!

جاوید پوف می کشد و لب می زند:

- مثل این که... پنچر کردم!

«نه، مثل این که اتفاق های بد، همه یشان ردیف شده اند و منتظرند نوبت شان شود تا 

خودشان را مقابل مان پرت کنند!»
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ماشین را کنار دره پارک می کند و بعد از این که جلیقه اش را از تن در می آورد و روی 

صندلی بغلی می اندازد، پیاده می شود. نگاهم را به او می دهم که آستین های پیراهن 

مشکی اش را بالا می دهد و زاپاس را از عقب ماشین بر می دارد.

جلوی ماشین زانو می زند و قبل از این که جک زیر ماشین بزند، می گوید:

- تشریف بیارید پایین که اذیت نشید. 

آذر چشم باریک می کند و داخل موهایش چنگ می فرستد:

- تو برو، من یه کم تسبیح بندازم بلکه خدا بلاهای شر رو ازمون دور کنه! 

بی توجه به طعنه و تشری که حتی نمی دانم مخاطبش چه کسی بوده است، در ماشین را باز 

می کنم و پیاده می شوم.

هوا را تنفس می کنم و خطاب به شاهان که مشغول باز کردن لاستیک ترکیده است و در آن 

میان سخت یکی را هم به بار فحش بسته، می گویم:

- می خواید کمک تون کنم؟

عصبی می گوید:

- نه!

حق دارد کلافه شود! 

نمی دانم این فکر لعنتی از کدام گوری سروکله اش پیدا می شود و به سرم می زند که گمان 

می کنم می شود با کمی مزاح کردن عصبانیتش را فروکش کرد!

- پس اگه کمک لازم ندارید اِن قدر هم غر نزنید آقای جاوید!
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دست های سیاه شده اش از حرکت باز می مانند و با چشم هایی که نمی شود هیچ چیزی را از 

آن ها خواند خیره ام می شود. 

پشیمان می شوم از گفته ام و خجالت زده از او فاصله می گیرم. خودم را به لب دره 

می رسانم و به پایین چشم می دوزم.

- نباید این طوری می شد...

با حرفی که بی هوا زده و مثل جن پشت سرم ظاهر شده است، نفسم را حبس می کنم و به 

عقب می چرخم. با دستمال انگشتانش را پاک می کند و ابرو بالا می اندازم:

- چی؟!

همان موقع چراغ های شهر روشن می شوند و اذان عشاء هم زده می شود.

جاوید سر می جنباند و می گوید:

- هیچی. بفرمائید سوار شید که بخوایم و نخوایم به شب خوردین! 

لب هایم را به داخل می کشم و از کنار دستش عبور می کنم. سوار ماشین می شوم و به عمد 

در را محکم به هم می کوبم تا خواب را به عمه آذر حرام کرده باشم. 

به خودش می پیچد و خوف زده خیره ام می شود. لبخند می زنم و طعنه بارش می کنم:

- خسته نشی اِن قدر تسبیح انداختی؟!

برایم دهن کجی می کند و با چشم های پف کرده و آرایشی که روی صورتش ماسیده و 

چیزی از آن باقی نمانده است به بیرون خیره می شود.
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جاوید ماشین را روشن می کند و دوباره راه را ادامه می دهد. موبایلم زنگ می خورد و با 

دیدن شماره ی ماه بانو دل شوره به جانم می زند.

- الو اَفرا... اَفرا مامان!

جرئت ندارم جیک بزنم اما چاره ای نیست:

- سلام. جانم ماجان؟

از صدایش هویداست که بدجوری نگران شده:

- کجایید شما؟ شب شد اَفرا!

لب می زنم:

- داریم میایم. 

یک هو از آن طرف جاوید لب باز می کند و خطاب به من می گوید:

- سلام برسونید خدمت مادر محترم.

مار زبانت را بگزد، آخر تو چه نسبتی با مادر محترم داری که سلامت را هم به او برسانم!

- کیه اون؟!

مانده ام چه بگویم و چه دروغی به هم ببافم که آذر با آرنج به پهلویم می کوبد و با چشم به 

نگاه های خیره ی شاهان اشاره می کند. از آینه به من نگاه می کند، خاص هم نگاه می کند!

- با تواَم اَفرا!

می گویم:

- حرف می زنیم با هم. شارژ گوشیم داره می ره. خداحافظ!
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بی میل تماس را قطع می کنم و گوشی را هم خاموش.

جاوید بالأخره نگاه از من می گیرد و به مقابلش می دهد.

حدود ساعت ٩ به شهر می رسیم و اِنگار در دلم بساط رخت شستن به پا کرده اند. نمی دانم 

برای ماشین چه توضیحی به آتا بدهم یا حتی با غرغرهای ماه بانو چه کنم!

ماشین را درست مقابل کوچه ی خانه متوقف می کند و آذر فوری بیرون می دود. قبل از 

این که من هم پیاده شوم، جاوید صدایم می زند و در حالی که یکی از دست هایش را به آن 

یکی صندلی ماشین تکیه می دهد به عقب می چرخد:

- می تونید روی کمک من حساب کنید.

شالم را به جلو می کشم:

- در چه مورد؟

- اگه لازم ندونستید پدر گرامی  از ماجرا چیزی بفهمن، می تونم ماشین رو واسه تون جمع 

و جور کنم.

ابرو پیچ و تاب می دهم و لب می زنم:

- لازم نمی دونم.

از ماشین پیاده می شوم و آرام می گویم:

- زحمت شدیم واسه تون. شب به خیر.
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در را به هم می کوبم و هم پای آذر، بدون توجه به خنکیِ هوا سمت خانه قدم بر می دارم. 

زنگ در را می فشارم و ماه بانو بعد از این که از پنجره سرک می کشد، داخل می دود و در 

را باز می کند. 

خسته و رنجور داخل می رویم و ماه بانو خودش را به راه پله می رساند:

- چه عجب برگشتین!

این بار مستقیم خودِ من را مخاطب قرار می دهد:

- پس ماشین رو کجا پارک کردی؟

با آذر به هم نگاه می کنیم و عاجز می شوم از جواب دادن. دوباره سؤالش را تکرار می کند 

و بدون این که نگاه به چشم های نگرانش بدهم، لب می جنبانم:

- بریم داخل، حرف می زنیم.

قبل از این که پله ها را بالا بروم آذر می گوید:

- من دیگه برگردم. خداحافظ خانیم داداش.

مچ دستش را چنگ می زنم و با چشم های سرخ شده خیره اش می شوم. به اندازه ی کافی به 

سرم آمده است و حوصله ی هیچ ناز کردنی را ندارم!

- کجا؟ الآن برگردی آقا نمی گه تا الان کجا بودی؟ چرا این موقع شب برگشتی؟!

دندان روی هم می فشارد و دستش را رها می کنم. پله ها را بالا می روم و با اخم های درهم 

از کنار ماه بانو می گذرم. دنبالم می آید و به جانم غر می زند:

- با تو حرف زدم اَفرا! می گم ماشین آتات رو کجا گذاشتی؟!
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همان جا پا سست می کنم و به عقب می چرخم. شالم را روی شانه ام سُر می دهم و با لحنی 

درمانده می گویم:

- یه چیزی می گم، جانِ عزیزت قشقرت به راه نندازی! 

همین که حرفم را می زنم روی صورتش می زند و می گوید:

- لب باز کن ببینم چه دسته گلی به آب دادی که این جوری رنگ به صورت نداری!

زیرِ اُپن آشپزخانه ولو می شوم و خسته به آن تکیه می دهم:

- ماشین رو گوشه ی خیابون پارک کرده بودیم، یه یارویی حواسش نبوده زده بهش.

دستش سمت صورتش می رود و این بار را آرام-آرام به آن چنگ می اندازد:

- خاک به سرم شد. جواب فتاح رو چی بدم! 

سمت من می چرخد و می غرد:

- حالا ماشین رو کجا گذاشتی؟!

- بردنش پارکینگ!

زانو خالی می کند و جلوی پایم زانو می زند:

- واویلا! چی کار کردی دختر؟!

آذر هم روی سکوی آشپزخانه می نشیند و به جای من جواب می  دهد:

- شلوغش نکنید بابا. فردا می ریم ترخیصش می کنیم دیگه!

ماه بانو چپ چپ به او نگاه می کند و طعنه می زند:
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- خوردگی هاش رو هم حتماً می گید گُلِ واسه خوشگلی بهش زدین! ها؟

هر دو لب چفت می کنیم و من زانوی غم بغل می گیرم.

- آخرش دق مرگم می کنی اَفرا...

ماجان این را که می گوید، به کمک زمین بلند می شود و سمت اتاق خواب می رود. دنبالش 

می روم و می بینم برای آذر لحاف و تشک پهن کرده است.

- غصه نخور ماجان. خودم یه کاریش می کنم.

کمر راست می کند و از من رو می گیرد:

- چی کارش می کنی؟!

مصمم می شوم:

- یه کاریش می کنم دیگه!

کمی خیره ام می ماند و بعد بدون هیچ حرفی از اتاق را ترک می کند. آذر داخل می آید و 

در حالی که مانتویش را روی صندلی می اندازد می گوید:

- جاوید این آخری چی گفت بهت؟

خاک بر سرش نشود که حتی در این گیر و دار به فکر حرف های جاوید است و ظن بد از 

دلش نمی رو د!

- می گفت می تونم ماشین رو جمع کنه واسه مون. می خواست منتش رو بکشیم و از این 

داستانا دیگه!

داخل تخت خواب شیرجه می روم و آذر همان پایین جفت زانو می نشیند:
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- زده به سرت؟ بنده خدا خواسته کمک بده، انگِ اِفاده ایی بودن هم بهش می زنی؟!

پلک هایم را محکم روی هم می فشارم و از بین دندان های چفت شده ام می غرم:

- آذر، اون لامپ رو خاموش کن و بخواب!

دوباره غر می زند:

- یه دقیقه گوش کُ.. .

خفه جیغ می کشم:

- عمه آذر! 

پتو را روی سرم می کشم و دیگر صدایش را نمی شنوم. خیلی نمی گذرد که با سر و صدا 

بلند می شود و لامپ را خاموش می کند...

***

با حرص لقمه را می جوم و می گویم:

- شما مثل این که تازه یادت اُفتاده چی شده که غرش رو سرِ من می زنی!

با رنگ و روی زرد شده خیره ام می شود و می خواهد بنای اشک ریختن بگذارد:

- آره دیر می فهمم چی به چیه، تو هم بکوبش تو سرم!

متأسف خیره ی لب های لرزانش می شوم و لب می زنم:

- ماه بانو... به پیر، به پیغمبر، الآن منِ گردن شکسته پا می شم و میرم یه کاری می کنم 

ماشین رو!

جلو می آید و می گوید:
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- آخه گردن شکسته منم که گذاشتم بی خبر و اجازه از پدرت پاشی تنهایی هلک هلک 

بکوبی بری تبریز. که چی؟ عقدِ دوستته!

با دست روی دست دیگرش می کوبد و لب می جنباند:

- حالا جوابش رو چی بدم من!

چشم لوچ می اندازم و خطاب به آذر که مشغول لنباندن است می گویم:

- بلند شو بریم ببینم چه خاکی باید به سر ریخت!

سرش را بالا می گیرد و طعنه می زند:

- خاک رو دیشب گفتم از کدوم باغچه برداری، نخواستی گوش  بدی که!

غرولند می کنم:

- پاشو، پاشو بیش تر از این رو مخم راه نرو.

شانه بالا می پراند:

- من کجا بیام؟ به قول خودت جواب آقا رو چی بدم، بگم این دو شب کجا ول سرگردون 

بودم؟!

همه چیز به کنار و این ادا و اطوارهای نابه جای آذر به کنار. گاهی چنان روی مخم رژه ی 

نظامی می گذارد، که به سرم می زند همان جا موهایش را دور دست بپیچم و دور خانه 

بچرخانم اش!

جیغ می کشم:
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- وقتی بخوای آقا رو بپیچونی خوب راهش رو بلدی. پاشو جمع کن مثل دیروز به شب 

نخوریم!

ماه بانو جلو می آید و با چشم هایی که ریزتر از حد معمول شده اند بی هوا می پرسد:

- نگفتی دیشب با کی برگشتین؟ اون کی بود پشت تلفن صداش می اومد؟!

لقمه ای که در حال جویدنش بودم داخل گلویم می پرد و به سرفه می اُفتم. اوشاق باجی 

تند و محکم پشتم می کوبد و خودم با دست های لرزان برای خودم آب می ریزم. چند 

قلپش را می نوشم و لیوان را روی میز بر می گردانم. مغزم از کار افتاده است و برای 

جواب دادن خفه شده ام!

آذر به دادم می رسد و می گوید:

- یه پیرمردِ بود از اقوام خانیم . تاکسی بیرون شهری داره.

چشم گرد می کنم و نیشخند می زنم که این بار من را مخاطب قرار می دهد:

- راست می گی ها! بلند شو بریم به شب نخوریم برگشتنی.

لقمه ای که به دست دارم را داخل سفره بر می گردانم و در حالی که از روی صندلی بلند 

می شوم شکر نعمت هم می کنم.

به اتاق می رویم و من برای آماده شدن زیاد طولش نمی دهم، اما عمه آذر اِن قدر که با 

صورتش ور می رود، صدایم را در می آورد:

 - تمومش کن دیگه! می خوایم بریم سر قبر من. اینم اِن قدر تیتان پیتان کردن می خواد؟!

از آینه چشم می گیرد و به من می دهد:
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- ها گیریم سر خاکت ما از یه کاکایی خوش مون اومد. باید اونم از دک و پز ما خوشش 

بیاد خو! 

دلم یک جیغ درست و حسابی می خواهد اما حیف و هزار حیف که امکانش نیست. خودش 

خوب می داند وقتی اعصاب نداشته باشم با این لهجه عوض کردن و مسخره بازی ها چقدر 

روی مخم می رود، اما باز هم دست از بی شعوری اش نمی کشد!

جلو می روم و وسایل آرایش را از جلوی دستش بر می دارم. بی توجه به غر زدن هایش در 

کمد را هم قفل می زنم و از اتاق بیرون می روم:

- سر کوچه منتظرتم. دو دقیقه دیرتر بیای ماشین گرفتم و رفتم.

ماه بانو جلو می آید و اسپندی که دود کرده است را دور سرم می چرخاند:

- اَفرا دست خالی بر نگردی، از خودت هم بهم خبر بده که دل تو دلم نیست!

«نه که شاه کار کرده ام، اسپند برایم دود نکنی چشم می خورم عزیز!»

به ناچار دست روی چشم می گذارم و از خانه بیرون می زنم. پاشنه ی کفش هایم را بالا 

می کشم و با قدم های آهسته و لاک پشتی خودم را به سر کوچه می رسانم. آذر هم 

دوان-دوان و با نفس های کشیده خودش را به من می رساند و دستش را روی شانه ام 

می گذارد:

- بوزینه ایی اَفرا... بوزینه. می فهمی؟!

سر می جنبانم:

- آره می فهمم. نق نزن، زنگ بزن یه ماشین بگیر.
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بی حرکت خیره ام می شود و ابرو پیچ و تاب می دهد:

- کاش سرِ عقل بیای. ما دو تا دست و پا چلفتی بریم چی کار می تونیم بکنیم؟

- که چی؟!

قدمی به عقب می گذارد و لب می زند:

- که زنگ بزن جاوید باهامون بیاد.

ابرو در هم می کشم و رو می گیرم از عمه آذر. شاید هم درست بگوید. جاوید خودش گفت 

از این به بعد می توانیم هم پای هم قدم برداریم دیگر!

با ترشرویی موبایل را از کیف دستی ام بیرون می آورم و شماره اش را می گیرم.

- جانم بفرمائید!

نفس حبس می کنم از جانم گفتنش و بعد از یک مکث کوتاه می گویم:

- سلام . خب... به کمک تون نیاز دارم آقای جاوید!

حس می کنم که ریز-ریز می خندد و لب می زند:

- من الآن دارم می رم تبریز، شما کجایید؟!

بدون این که به گفته ام فکر کنم، عجول می شوم:

- ما هم می خوایم ماشین بگیریم واسه تبریز!

می گوید:

- میام سر کوچه تون پس...
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قبل از این که مهلتی برای تعارف بیابم تماس را قطع می کند و در بهت می مانم. دستی به 

گوشه ی شقیقه ام می کشم و سمت آذر می چرخم که برایم سر تکان می دهد:

- گفت میاد دنبال مون!

می خندد و با لحن لوده و بچگانه ای می گوید:

- آخ جون عمو جاوید!

من هم نمی توانم خنده ام را پنهان کنم و دل به دلش می دهم. همان لحظه ماشینی مقابل 

پایمان ترمز می زند و نگاهم را بالا می کشم. جاوید از ماشین اش پیاده می شود و خودش را 

روی کاپوت خم می کند. سلام می کنیم و مؤدبانه جواب می دهد:

- خوب هستین؟ معطل شدید اِنگار!

عمه آذر می گوید:

- ببخشید ما همه ش مزاحم شما می شیم ها!

جناب جاوید هم لب می زند:

- اختیار دارید!

بعد هم خودش پشت فرمان می نشیند و ما هم سوار می شویم. ماشین را به حرکت در 

می آورد و آینه را روی صورت مان تنظیم می کند:

- مدارک ماشین رو آوردید؟

سر تکان می دهم و لب می جنباند:

- ترخیصش کنید من می برم پیشِ برادرِ محمد. صافکاری داره.
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دل گفتنش را ندارم اما چاره ای هم نیست:

- خرجش زیاد می شه؟!

یا یک حالتِ متأسف وار به من نگاه می کند و لب هایش را روی هم می فشارد:

- اس ام اس واریز حقوق تون واسه تون اومد؟!

جا می خورم از بحث عوض کردن اش و بهت زده لب می زنم:

- نه... !

- ریختم به حساب...

این بار اوشاق باجی را خطاب قرار می دهد و لوده می شود:

- گفتم که شما حواس تون باشه خانوم سهم تون رو بالا نکشن!

بی خیالِ خانوم گفتنش که باشم، نمی شود بی خیال این بامزگی اش شد:

- شما خیال تون راحت. عمه آذر توان این رو داره که به جز سهم خودش، واسه من رو هم 

ازم بگیره!

می خندد و آذر آرام هُلم می دهد:

- که این طور. باشه اَفرا خانوم، باشه!

به خودم که می آیم می بینم مقابل این غریبه ی تازه آشنا شده زیادی زیاده روی کرده ایم و 

این اصلاً به مذاقم خوش نمی آید. لب به هم می دوزم و تا رسیدن به خود مقصد رو ترش 

می کنم. بگذار آقای جاوید فکر کند تعادل روانی ندارم... 

اصلاً مهم نیست!
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ماشین را مقابل همان مجتمع دیروز پارک می کند و به عقب می چرخد:

- متأسفم یه کار کوچیکی این جا دارم. الآن بر می گردم.

آذر با صدای آهسته و ریزی متمسخر می شود:

- ملالی نیست!

و من برای ساکت کردن اش، پهلویش را نیشگون می گیرم. همین که جاوید می رود یخم را 

می شکنم و غر می زنم:

- وای دیدی چطوری جلوی این دلقک بازی در آوردیم!

دیالوگ همیشگی اش را تکرار می کند:

- سخت نگیر!

برایش فاز می پرانم:

- اگه از اولش سخت می گرفتیم اون بلای لعنتی به سرمون نمی اومد آذر!

لب به هم می دوزد و بغ می کند. فهمیده ام که تا بحث آن شب به میان می آید چگونه 

داغان می شود و اعصابش به هم می ریزد، باید بیش تر مراعات اش را کنم، اما نمی گذارد 

که!

شاهان سوار می شود و در را محکم به هم می کوبد. گویا برعکسِ وقتی که پیاده شد این بار 

اصلاً اعصاب ندارد و گمان می برم که یک بحثِ هرچند کوچکی با یکی داشته است.

سرم را در موبایلم فرو می برم، آهنگ آرامی پلی می کنم و هندزفری ام را داخل گوش 

می گذارم.
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آهنگ به پایان نرسیده، آذر تکان تکانم می دهد و با اخم های در هم می گوید:

- رسیدیم.

موبایل را با همان هندزفری داخل کیفم می گذارم و پیاده می شوم. نورِ آفتاب چشمم را 

می زند و عینکم را پایین می کشم. شانه به شانه ی جاوید می ایستم و او هم کش و قوسی به 

سینه ی ستبرش می دهد. سمت من می چرخد و لب به حرف می چرخاند:

- صبر کنید من برم ببینم چی کار باید کرد.

چیزی نمی گویم و سمت کانکس نگهبانی می رود. از پشت به رفتنش خیره می شوم و 

شانه های پهنش بیش تر از هر چیزی به چشم می آیند.

با نگهبان یک سری حرف رد و بدل می کند و بعد از چند دقیقه با گام هایی که با طمأنینه بر 

می دارد به سمت مان می آید و می گوید:

- می گه باید از آگاهی مجوزِ ترخیص بگیریم.

پوف می کشم و به بدنه ی ماشینش تکیه می زنم:

- ای بابا... یارو زده به ماشینِ ما و ما باید دادگاه و پاسگاهش رو بریم.

تبسم می کند و جلوتر می آید:

- مراحل قانونی کار واسه ی همه همینه خانوم. اگه فکر می کنید خسته می شید...

هرچه قدر هم که مبادی آداب باشم، در مورد میان حرف نپریدن نمی توانم خودم را کنترل 

کنم:
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- نه. ما این اطراف رو بلد نیستیم، همین که برسونیدمون این کلانتری ایی که گفتن، خیلی 

زحمت دادیم!

سرش را زیر می اندازد و لب می زند:

- هرجور راحت ترید! 

سویچ را دور انگشتش چرخ می دهد و پشت فرمان می نشیند. آذر برایم رو ترش می کند و 

او هم سوار می شود. شانه بالا می پرانم و دنبال شان می روم.

همین که در را می بندم، پایش را روی پدال گاز می فشارد و به عقب پرت می شوم. از آینه 

می بینم اش که ابرو پیچ و تاب می دهد و دندان قروچه می کند.

چند کوچه بالاتر ماشین را مقابل کلانتری ای متوقف می کند و می گوید:

- شما برید. من یه جای پارک پیدا کنم، میام.

دست آذر را می گیرم و قبل از این که بخواهد منتظر جاوید بماند و خودشیرینی کند، 

پیاده اش می کنم. شانه به شانه قدم بر می داریم و از سرباز نگهبان می پرسم:

- واسه ی ترخیص ماشین از پارکینگ، کدوم اتاق باید بریم؟

بدون این که نگاه به ما بدهد می گوید:

- اتاق 6- سروان ولی پور.

زیر لبی تشکر می کنم و سمت جایی که گفته بود می رویم. چند تقه به در می زنم و همین که 

اجازه را صادر می کند داخل می شویم . مردِ خوش برخوردی به نظر می آید و خدا-خدا 

می کنم هرچه زودتر کارمان را راه بی اندازد .
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با دست به صندلی های چرم دو طرف اتاق اشاره می کند و با عمه آذر کنار هم می نشینیم. 

لبم را با نوک زبان تر می کنم و می گویم:

- ماشین مون رو بردن پارکینگ، مجوز ترخیص لازم داریم.

دست هایش را در هم قلاب می کند و می گوید:

- سند و مدارک ماشین رو بدین. 

بلند می شوم و مدارک را به دستش می دهم. در همان حال که آن ها را وارسی می کند 

می پرسد:

- تخلف تون چی بوده؟

آذر به جای من جواب می دهد:

- والا تا جایی که می دونیم ما تخلفی نداشتیم. یه آقایی مثل این که درصد هُشیاری شون 

پایین بوده زده به ماشین ما. ما هم تا برگشتیم دیدیم جا تره و بچه نیست!

سر می جنباند و با لبخندی که از توضیحات آذر روی لبش نشسته است سر بالا می گیرد:

- ماشین به اسم فرامرز سلطانی سند خورده.

- درسته!

سند را زمین می گذارد و می گوید:

- نسبتی باهاتون دارن؟

عجول می شوم:

- پدربزرگم هستن. یعنی پدر ایشون...
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با دست به آذر اشاره می کنم و افسر سر تکان می دهد:

- باشه، اما مالک ماشین خودشون باید تشریف بیارن. 

بهت به جانم می زند:

- واسه ی چی؟ همه ی مدارک تکمیله که!

لبخند می زند و توضیح می دهد:

- بله، ولی من از کجا مطمئن باشم که مالک از ترخیص ماشینش توسط شما، خبر داره؟!

لب هایم را به داخل می کشم و عاجز توضیح می دهم:

- مالک اصلیِ ماشین پدرم هستن، ولی سندش به اسم پدربزرگمه. یعنی... یعنی...

- خانوم سلطانی، به نظرتون این توضیحات تغییری توی روند کار ایجاد می کنه؟ مالک هر 

کسی باشه، خودش باید بیاد و مجوز ترخیص بگیره!

لب می بندم و کم مانده است زیر گریه بزنم. مصیبت تا کجا؟

آذر خودش را سمت من می کشاند و زیر گوشم پچ می زند:

- گاومون زایید!

از روی صندلی بلند می شوم و پاهایم را به دنبال خودم می کشم. بی چاره ها رمقی به 

جان شان نمانده و باالاجبار باید مجبور به رفتن شان کنم. همین که در را باز می کنم با 

شاهان رخ به رخ می شوم و ابرو بالا می اندازد:

- چی شد؟ کارتون راه افتاد؟!

آذر طعنه می زند:
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- اونم چه راه افتادنی!

من هم او را کنار می زنم و راهِ بیرون را پیش می گیرم. آذر با قدم های بلند و جاوید با 

آرامش دنبالم می آید و صدایش به گوشم می رسد:

- خانوم، صبر کنید ببینم چی شد!

پا سست می کنم و به عقب می چرخم:

- چیزی نشد، فقط گفتن باید مالک اصلی خودش بیاد.

لب غنچه می کند و دستش را دور آن می کشد:

- این که خیلی بد شد. یادمه گفتید پدر ایران نیستن!

آذر چپ چپ به من نگاه می کند و نمی تواند زبان به دهان بگیرد:

- خیلی خیلی هم بد شد. اینم به خاطر بسپارید که مالک اصلی آقاست!

جاوید خیره ی من می شود و هیچ حرفی نمی زند. خسته می شوم از سنگینی نگاهش، راهم 

را می کشم و از حیاط کلانتری بیرون می زنم.

با گام های بلند و محکمی دوباره خودش را به من می رساند و شانه به شانه ام راه می آید. 

اِنگار می خواهد حرفی بزند، اما برای گفتنش تردید دارد. من هم چیزی نمی گویم و در 

دل برای بدبختی و ناتوانی خودم زار می زنم.

- متأسفم که نمی تونم کمکی بکنم!

عینکم را داخل مشت می فشارم و می گویم:

- ما از شما هیچ انتظاری نداشتیم. تا این جا هم خیلی لطف کردید.
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لبخند می زند و چیزی نمی گوید. آذر هم کنارمان می آید و لب می زند:

- دیگه این جا کاری نداریم، بهتره برگردیم.

طعنه می پرانم:

- کار که زیاد داریم، ما کاردونش نیستیم!

جوابم را نمی دهد و با بغض خیره ام می شود. ترسِ آقا به دلش افتاده و از همین الآن اش 

نوک بسته است.

سمت جاوید می چرخم و نگاهم را به چشم های ذغالی اش می دهم:

- ممنون از همراهی تون. عمری باشه جبران کنیم!

یا من نمی دانم یا واقعاً پوزخند می زند و با یک لحنِ خاص و منحصر به فردی می گوید:

- شما قبل ترش لطف کردین، ما الآن جبران مافات کردیم.

متوجه منظورش نمی شوم اما جناب سروان طوری حالم را گرفته است که حوصله ی هیچ 

بحث کردنی را ندارم.

جلوجلو راه می  اُفتم و آذر هم بعد از یک تشکر و خداحافظی مؤدبانه به دنبالم می آید .

- چی کار کنیم حالا؟

شانه بالا می اندازم:

- هیچی. به آقا همه چیز رو می گیم.

وحشیانه بازویم را می کشد و متوقفم می کند:
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- دیوونه شدی؟ آقا بفهمه با این پسره سلام و علیک داشتیم با لگد از خونه بیرون مون 

می کنه که!

از دور به جاویدِ دست به سینه چشم می دوزم و می گویم:

- اول این که اِن قدر از آقا واسه خودت بت نساز! بعدش هم پسره کیه؟ ما اومدیم عقد 

دوستمون که این بلا سرِ ماشین اومد!

آذر بی صدا به من زل می زند و بعدش خنده اش به راه می اُفتد:

- وای اصلاً یه لحظه تصور کردم آقا همه چیِ همه چی رو بدونه، تنم لرز گرفت.

دوباره قدم بر می دارم و موبایلم را از کیفم بیرون می آورم برای برگشتن مان ماشین 

بگیرم که می بینم از یک شماره ی ناشناس چند تماس بی پاسخ داشته ام.

تاریخچه اش را که چک می کنم متوجه می شوم قبل ترها چند بار دیگر هم تماس گرفته و 

من هم یک بار به او زنگ زده ام!

هر چه فکر می کنم این شماره را به خاطر نمی آورم. نمی دانم چه مرگم شده است، شاید 

فراموشی گرفته باشم که به نظرم این از مرگ هم بدتر است!

دستم روی شماره اش می لغزد و اتصال تماس می زنم. به دو بوق نرسیده، پاسخ می دهد و 

صدای زنی در گوشم می پیچد:

- سلام. شما؟!

یک تای ابرویم بالا می پرد:

- شما چند بار به من زدین اون وقت من رو نمی شناسید؟
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می خندد و می گوید:

- وای ببخشید هول شدم . آخه قبلاً بهم زنگ زده بودین، خواستم بدونم کاری با من 

داشتین؟!

کمی بیش تر که دقت می کنم، صدایش برایم آشنا می شود و با دست آزادم شقیقه ام را 

می فشارم:

- خوب هستین الهه خانوم؟ ببخشید من حواسم نبود، بله درست می فرمائید...

نفس می گیرم و می گویم:

- من اَفرام. اون روز با ماشین تون  رسوندینم بیمارستان، خورشت قیمه درست کرده 

بودم... خاطرتون اومد؟!

چنان سر ذوق می آید و صدایش بشاش می شود که گمان می کنم با حرفم 

مشکلاتش را حل کرده ام!

- مگه می شه یادم نیاد دختر! کجایی تو؟

عجول می شوم:

- تبریزم!

بلند-بلند می خندد و می گوید:

- منظورم به اون کجایی نبود که، ولی واقعاً تبریزی؟!

خجالت زده لب می گزم و با پا به سنگ ریزه هایی که زیر پاهایم بازی گوشی می کنند لگد 

می پرانم:
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- حواس پرت شدم! آره، ولی می خوایم بر گردیم.

- اگه ماشین نداری، لوکیشن بفرست بیام دنبالت.

تعارف می کنم:

- نه، زحمت نمی دیم!

غر می زند و مصمم می شود:

- لوک بفرست، منتظرم ها!

بعد هم تماس را قطع می کند و آن را از گوشم فاصله می دهم. رو به آذر که با کنجکاوی 

نگاهم می کند می گویم:

- ماشین هم جور شد!

همین که می خواهد سؤال پیچم کند، ماشینِ جناب آقا با سرعت سمت مان می آید و 

مقابل مان وحشیانه روی ترمز می کوبد:

- چرا این جا ایستادین چهار ساعته؟

با لحن حق به جانب و تلخش، چشم هایم به مرز دریدگی تعرض می کنند و با این که دلم 

نمی خواهد بی ادب به نظر بیایم، اما ناخواسته تشر بارش می کنم:

- جلوی دید شما رو گرفتیم، یا کار بدی انجام دادیم؟!

بیش تر سرخ می شود و برایمان رو ترش می کند:

- نه، ولی واسه چهار تا علاف یه ویوی قشنگ ساختین از خودتون!
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مشتش را روی فرمان می کوبد و با این که سعی دارد صدایش به گوش نرسد، اما من 

می شنوم که می گوید:

- خاک تو سرِ بی غیرتت که به جای این که واسه...!

صدایش را بیش تر پایین می آورد و دیگر چیزی از گفته هایش نمی شنوم. همان لحظه پایش 

را روی پدال می فشارد و از آن جا می رود. نگاهم به ردی که از لاستیک ماشینش روی 

آسفالت به جا مانده است کشیده می شود و متحیر لب می زنم:

- این چرا این جوری کرد؟!

عمه آذر آستین مانتویم را می کشد و به سمتش می چرخم. می بینم نگاه او به آن طرف 

خیابان است، من هم نگاه به مسیرِ او می دهم. با دیدن چهار پسرِ کم سنی که به ما خیره 

شده اند و با هم دیگر درگوشی حرف می زنند متوجه حرف جاوید می شوم، اما باز هم 

تیزبینی ای که نسبت به ما داشته است را درک نمی کنم، عصبانیت اش را هم همین طور... !

به آذر اشاره می زنم از آن جا برویم و تا به اول جاده برسیم، برای الهه لوکیشن می زنم.

گوشه ای از جاده کنار تیر برقی می ایستیم و منتظر می مانیم. الهه هم خدا خیرش بدهد 

زیاد طولش نمی دهد و فالفور خودش را به ما می رساند.

به رسم ادب عمه آذر جلو می  نشیند و من هم عقب. با الهه سلام و احوال پرسی گرمی 

می کنیم و او هم می گوید:

- باور کن چند بار اومدم دم در همون خونه ایی که سوارت کردم بلکه خبری ازت بشه، 

ولی دست و دلم به زنگ زدن نرفت!

مانده ام این زن چه کار مهمی با من داشته است که حتی چند بار تا خانه ی آقا رفته!
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چیزی نمی گویم تا خودش توضیح بدهد:

- اون روز دستپختت خیلی به دلم نشست. به یکی معرفیت کردم، از خدا که پنهون نیست، 

از تو هم پنهون نباشه گفتم دستش تنگه و به این شغل نیاز داره و کلی تعریفت رو بهش 

بردم.

دهانم باز می ماند از حرفش. آذر هم به عقب می چرخد و حیرت زده خیره ام می شود.

لب می زنم:

- ولی من...

میان حرفم می پرد و پر چانگی می کند:

- خیالت راحت باشه، یه رستوران بزرگ و خوش نامِ که سرآشپز می خوان. ضمانتش با 

من!

سرم را زیر می اندازم و در حالی که هنوز نفهمیده ام الهه چرا فکر کرده است که من نیاز 

مالی دارم و حیرت زده ام، می گویم:

- عزیزم شما لطف داری به من، ولی من که نیازی به پول این کار ندارم!

در همان حال که مشغول رانندگی است به عقب می چرخد و چشم گرد می کند:

- تعارف می کنی؟!

می گویم:

- نه والا!

دوباره به جلو می چرخد و می گوید:
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- جسارتاً پس اون خونه ی کی بود اون روز اومدم  دنبالت؟

لبخند می زنم به کنجکاوی هایش:

- خونه ی آقابزرگم بود!

لب می بندد و دیگر چیزی نمی گوید. بنده خدا مانده است چه بگوید اصلاً. معلوم نیست در 

ذهن اش چه خیالاتی به هم بافته است که با شنیدن حرفم این طوری جا خورد!

بالأخره لب باز می کند و می گوید:

- شرمنده گمانِ بد بردم ها!

آذر با نیش باز جوابش را می دهد:

- صاحب اختیارید. 

لب می گزد و همین که وارد شهر می شود می پرسد:

- کجا ببرم تون؟!

کمی که فکر می کنم می فهمم باید هر چه زودتر قال این قضیه را کند:

- همون برید خونه ی آقام.

پدال گاز را می فشارد و تا رسیدن به خانه ی آقا کوچک ترین کاهش سرعتی ندارد. 

با رسیدن مان، آذر که از احوالاتش پیداست سرگیجه گرفته است، تندی پیاده می شود و 

من هم از بین دو صندلی، سمت جلو خم می شوم. سه تراول پنجاهی را مقابلش می گیرم و 

لب می زنم:

- خیلی ممنون ازتون.
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دستم را پس می زند:

- این چیه؟ خجالت بکش!

دوباره دستم را جلو می برم و بی حوصله این بار پول را جلوی ماشین می گذارم:

- دست شما درد نکنه الهه خانوم. 

خداحافظی می کنم و پیاده می شوم. آذر به سمتم می آید و می گوید:

- خانیم گفت آقا رفته میدون، تا شب هم نمیاد.

کیفم را به دوش می کشم و دوباره خودش می گوید:

- بیا بریم بالا.

سر بالا می اندازم: 

- می رم میدون پیش آقا. تو هم میای؟

قیافه اش در هم می شود و لب می زند:

- می دونم اگه تا خودِ شب هم بگم نرو، مرغت یه پا داره. باشه بریم.

هم پایم قدم بر می دارد و خودمان را به اول شهرک می رسانیم. تاکسی می گیریم و قرار 

می شود به میدان برویم.

آذر به شانه ام می کوبد و ریز-ریز می خندد:

- وای یادم اومد. اون روز داشتی می اومدی بیمارستان رو یادته؟

- خب؟
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خنده اش شدت می گیرد:

- اِن قدر سر و وضعت افتضاح بود و واسه خانیم هم گریه کرده بودی، این راننده آژانسه 

بنده خدا فکر کرده مشکل مالی داری!

با شنیدن حرفش شاخک هایم تکان می خورند و با لب های بازمانده می گویم:

- لابد هم فکر کرده اون طرفا واسه خونه های مردم کار می کنم!

با سر فرضیه ام را تأیید می کند و بی صدا، زیر خنده می زند. من هم در حالی که هنوز در 

بهت به سر می برم، زیر خندیدن می زنم و وقتی تاکسی مقابل محوطه ی بیرونیِ میدان 

متوقف می شود، هردویمان از زور خنده، نفس مان به سختی بالا می آید.

کرایه اش را پرداخت می کنم و پیاده می شویم . آذر که تلوتلوخوران راه می رود و هر 

لحظه امکان دارد سکندری بخورد را هُل می دهم و لب می زنم:

- جمع کن خودتو. آبرو نذاشتی واسه آقا!

خنده اش را می خورد و به زور و زحمت روی پا بند می شود. 

من هم قیافه ی خشکی به خودم می گیرم و با فکر به واکنش آقا از شنیدن جریان، 

دل شوره و نگرانی به جانم می زنند. قدم هایم سست می شوند و می خوام پا پس بکشم اما 

یک حس درونی به جلو رفتن ترغیبم می کند.

با دیدن اِلیار که با یکی از راننده ها مشغول جر و بحث است، به سمتش پا تند می کنم و 

برای سلام کردن پیش قدم می شود.

- خوبید داداش اِلیار؟
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با سری که پایین انداخته است جواب می دهد:

- به مرحمت شما اَفرا خانوم.

لب می زنم:

- شکر خدا. آقا کجاست؟

و با همان ژستِ سربه زیری اش می گوید:

- دفتر هستن.

تشکر می کنم و با آذر سمت اتاق کاریِ آقا حرکت می کنیم. همین که داخل راه رو 

می رسیم، دستش را می فشارم و نگاه به چهره ی وارفته و نگرانش می دوزم:

- نمی خواد تو بیای تو. اصلاً... می گم تنها رفتم تبریز!

دستم را محکم تر می گیرد و مهربان می شود:

- حرفا می زنی اَفرا! 

با طمأنینه ی ساختگی برایم سر تکان می دهد و چند تقه به در می زند. آقا اجازه ی ورود را 

صادر می کند و ما هم داخل می رویم.

با دیدن مان سبد گیلاسی که مشغول وارسی اش بوده است را رها می کند و جلوتر می آید:

- ها... از این طرفا پت و مت! 

سعی می کنم لبخند بزنم:

- سلام. می شه باهاتون حرف بزنیم؟!
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گویا که بو برده باشد خبرهای خوبی برایش نداریم، ابرو پیچ و تاب می دهد و پشت میزش 

می نشیند. ما هم روی صندلی ها می نشینیم و نگاه به سبد میوه های گوشه ی اتاق می دهم:

- حقیقتش... با ماشین آتا تصادف کردم!

نگاه نگرانی به خودش می گیرد و لب می جنباند:

- خودت خوبی؟ بلایی سرت نیومده؟!

بلا مگر بدتر از این هم می شود!

- نه، فقط ماشین خیلی خوردگی پیدا کرده!

- فدای سرت دختر.

تبسم می کنم و اما دل خوشی ام خیلی دوام نمی آورد:

- ماشین پارکینگِ تبریزِ. گفتن... برای خروج باید مالک بره آگاهی!

تعجبِ نگاهش را می خوانم:

- تبریز چرا؟

و برایش دروغ و دغل به هم می بافم:

- رفته بودیم عقدِ دوستم!

سر زیر می اندازم که آقا عربده کشی می کند:

- چشم فتاح روشن. یه هفته نمی شه مصیبتِ فرید به سرمون اومده و دخترش پیِ یللی 

تللیه! 

حرفی نمی زنم. حرفی برای زدن ندارم. 
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همان طور که از روی صندلی اش بلند می شود، داخل اتاق چرخ می خورد و بد و بی راه 

بارِ در و دیوار می کند. به سمت مان می آید و در چشم هایمان براق می شود:

- چشمِ خودم کور که دخترم و نوه م بی اجازه م پا می شن میرن یه شهرِ دیگه، اونم توی 

این اوضاع!

نمی دانم اگر بفهمد به دنبالِ چه به تبریز رفته ایم چه حالی می شود، همین که می دانم 

خوب حالی نمی شود و ناممکن نیست به جنون برسد کفایت می کند برایم!

آذر اشک می ریزد و سرخ می شود. متأسف می شوم برای احوالات مان و می خواهم چیزی 

بگویم بلکه اوضاع کمی بر وقف مراد پیش برود که آقا سمت در اتاق می رود و قبل از 

بیرون رفتنش می گوید:

- آدرس آگاهی و پارکینگ رو واسه  اِلیار بفرستید.

دنبالش می دوم و سند و مدارک ماشین که در کیفم جا خوش کرده اند را به سمتش 

می گیرم. آن را از دستم چنگ می زند و در را محکم به هم می کوبد. تنم از صدایش 

می لرزد و همان جا زانو خالی می کنم. هی می خواهم بد به دلم راه ندهم، اما نمی شود. 

یک چیزی مثل خوره به جانم اُفتاده است و مدام به جانم غر می زند که منتظر اتفاقات 

بدتری هم باشم... !

آذر در حالی که از ترس خشکش زده است و نمی توان هیچ چیزی از حالت چهره اش 

خواند به سمتم می آید و این پا و آن پا می کند:

- بلند شو بریم.
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در حالی که تند و تند آدرسی که آقا خواسته بود را برای شماره ی اِلیار پیامک می زنم، 

دنبال آذر می دوم و برای خانه ی آقا ماشین می گیریم.

به محض رسیدن مان، همین که می بینم ملیحه مشغول پاک کردن راه پله است پا سست 

می کنم و با او سلام و علیک می کنیم. هنوز با من سرسنگین است و یکی نیست بگویدش؛ 

«جمع کن خودت را، وسط این فلاکت از کجا حوصله بیاورم برای کشیدنِ ناز سرکار 

الیه!»

من هم زیاد به او روی خوش نشان نمی دهم و در سکوت از پله ها بالا می روم. هن و 

هن کنان روی سکوی کنار در ورودی خانه ی آقا می نشینم و شقیقه ام را فشار می دهم:

- دِ تو یکی دیگه امون بده لامذهب!

خانیم جان که اِنگار صدایم را شنیده باشد در را باز می کند و بالای سرم می ایستد:

- اَفرا... چیزی شده؟!

سر بالا می گیرم و سعی می کنم نگرانش نکنم:

- نه قربونت برم. خوبی شما؟!

روی یکی از پله ها می نشیند و با دست های گرمش، دست های یخ زده ام را اسیر می کند:

- دل خوشم به بودناتون گیله نار. کم پیدا شدی باز چرا!

من هم دست های او را می فشارم و می گویم:

- کارای حسابداری آتا مجال نمی ده. بریم تو، این جا نشستن واسه تون خوب نیست.

نمی گویم کارهای احمقانه و نابه جای خودم مجالِ آمدن نمی دهد، که گفتن هم ندارد. 
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زیر بازویش را می گیرم و کمک می کنم بلند شود. هم پای هم داخل می رویم و به 

آشپزخانه می کشاندم. من را رها می کند و سمت یخچال می رود. ندانسته دلم ضعف 

می رود برای چیزی که قرار است این بار من را به خوردن آن مهمان کند.

تا برگردد به ماه بانو زنگ می زنم و وانمود می کنم همه چیز خوب پیش رفته است و ماشین 

را به صافکاری برده ام. اگر بداند چه شده؛ که تا خود برگشتنم خودخوری می کند و غذا 

از گلویش پایین نمی رود!

خانیم جان با یک ظرف پر از آلوچه ی خانگی به سمتم می آید و هرچه غم در دلم تلنبار 

شده است را از خاطر می برم.

همین که دست جلو می برم، آذر که نمی دانم از کجا پیدایش شده است ظرف را از زیر 

دستم می کشد و مشت پر می کند.

جیغ می کشم:

- آذر، دیوونه م نکن آذر! بده من اونو!

می خندد و داخل اتاق می دود. در را قفل می زند و ندیده هم می دانم که دارد برایم زبان 

در می آورد:

- برو دوباره از خانیم جونت بگیر. گیله نارش هرچقدر بخواد بهش آلوچه می ده مثل من 

یتیم طوری نیست که!

می خندم به حالش، به حسودی اش، به لحن صدایش. گویا گندی که به بار آورده ایم را از 

خاطر برده ام... !

***
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ساعت از دوازده شب گذشته و آقا هنوز برنگشته است. دل شوره می گیرم و مانتو تن 

می زنم به دنبالش بروم که خانیم دستم را می گیرد و نگاهِ نگرانش را به من می دهد:

- مگه آقات بچه ست؟ اصلاً می خوای کجا دنبالش بگردی؟!

آذر با رنگ و روی پریده کنارمان می آید و لب می زند:

- شلوغش نکن اَفرا . لابد ماشین رو برده یه صافکاری جایی دیگه!

روی زانو می نشینم و دستم را به سرم می گیرم:

- آخه چرا نه اِلیار و نه آقا موبایلاشون رو جواب نمی دن! 

قبل از این که آذر موفق شود دل داری ام بدهد، آیفون خانه به صدا در می آید و با ذوق 

سمتش می دوم. همین که تصویر آقا را می بینم خیالم آسوده می شود و در را برایش باز 

می کنم. با آذر برای استقبال اش داخل راه پله می دویم و آقا بالأخره بعد از چند دقیقه، 

نفس نفس زنان بالا می آید و با دیدن مان همان جا می ایستد. صورت سرخ شده و ابروهای 

گره خورده اش نشان از بدحالی اش هستند و باعث می شوند لب به هم بدوزم. آذر هم که 

خوب آقایش را می شناسد جیک نمی زند و مات مانده خیره ی او می شود.

آقا روی سکوی کنار در می  نشیند و دستش را روی زانوهایش می کوبد:

- اَفرا!

با عجله روبه رویش می ایستم و لب می زنم:

- جانم!

سرش را بالا می گیرد و با لحنِ خاصی می گوید:
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- تو تا حالا از پدرت پول خواستی و نه شنیدی؟!

حیرت می کنم از سؤالِ یک هویی و نامرتبط اش:

- نه، و...

میان کلامم می پرد و می پرسد:

- تا حالا محتاج موندی؟ 

باز هم می گویم:

- نه...

و باز هم لب باز می کند:

- اگه از پدرت پول بخوای دعوات می کنه؟!

خسته از سؤالات مکرر و مجال ندادنش عاجز می شوم:

- نه آقا، نه! اتفاقی افتاده؟ کسی چیزی گفته؟!

عمیق دم و بازدم می گیرد، دستش را محکم تر روی زانو می کوبد و با لهجه ی مختص به 

خودش می گوید:

- پس واسه ی چی شدی نمک خورِ اون خاندان؟!

با این که حدس هایی می زنم، اما باورم نمی شود آقا همه چیز را فهمیده باشد. امکان هم 

ندارد!

پا سست می کنم و به دیوار تکیه می زنم:

- کدوم... خاندان؟ متوجه نمی شم درمورد چی حرف می زنید!



218

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

باز هم عمیق و پر سر و صدا نفس بالا می کشد:

- وقتی پسر کوچیکه ی شایان زل زد تو چشمم و گفت دخترم و نوه م واسه اون کار 

می کردن که اون بلا سر ماشین اومده، کمرم شکست...

زل می زند به چشم هایم و با صدای خفه ای می گوید:

- کاری کردین که حتی اگه باهاتون دعوا بگیرم آروم نمی شم. کمرم رو شکستین دختر!

 اِنگار که برق چند هزار ولتی به جانم رسیده باشد، خشک می شوم. آقا سکو را 

تکیه گاهش قرار می دهد، بلند می شود و داخل می رود و من حتی توانش را ندارم به پایش 

بیاُفتم و از خودمان دفاع کنم یا شاید هم چیزی بگویم بلکه اِلتیام بخش غرور شکسته اش 

شود!

گوشه ی راه پله کِز می کنم، زانوهایم را به آغوش می کشم و بی صدا اشک می  ریزم. چند 

دقیقه می گذرد و اما من روی داخل رفتن و روبه رو شدن با آقا را ندارم. به زور روی 

عضلات خواب رفته ام می ایستم و با صدایی که خش گرفته است آذر را صدا می زنم. از 

خانه بیرون می آید و با چشم های سرخ شده خیره ام می شود.

آب دهانم را پس می فرستم و می گویم:

- اون کیف من رو بیار. باید برم!

قبل از این که جواب من را بدهد، سرش را به داخل خم می کند و دوباره سمت من 

می چرخد:

- آقا می گه صبر کن زنگ بزنه اِلیار برسونتت. 
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می داند ماه بانو تنها است به همین خاطر اصراری به ماندنم ندارد، اما همین که می خواهد 

این وقت شب اِلیار را به این جا بکشاند یعنی دیگر اعتمادی به من و آذر ندارد. یعنی به 

خاک سیاه نشانده ایم اعتمادش را!

بی صدا روی یکی از پله ها چنباتمه می زنم و تا آمدن اِلیار، آذر کنارم می نشیند. همین که 

زنگ آیفون به صدا در می آید، به مثال این که فرشته ی نجاتم آمده باشد، از جا بلند 

می شوم تا از آن مهلکه بگریزم که چشمم به عمه ی بی چاره ام می اُفتد.

به آغوشش می کشم و با بغض می گویم:

- به خدا شرمنده م عمه. نمی خواستم این جوری بشه!

چند بار دستش را روی پشتم می کشد:

- تقصیر تو نیست. غصه نخور.

از پافشاری ام برای این که او را با خودم هم قدم کرده ام پشیمان ام، اما همین که می بینم 

پشیمانی ام سودی ندارد، از او جدا می شوم با حالت دو، پله ها را پایین می روم. داخل 

ماشین اِلیار می نشینم و زیرلبی سلام می کنم. سرش را بالا نمی آورد و متوجه حال نزارم 

نمی شود. جواب سلامم را می دهد و راه می اُفتد.

جلوی در خانه یمان ماشین را نگه می دارد و پیاده می شوم. از پنجره ی جلو به داخل سرک 

می کشم و با صدای گرفته ای می گویم:

- ببخشید. این وقت شب شما هم به زحمت افتادید.

می گوید:

- هر کاری انجام دادم واسه ی خواهر خودم بوده.
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تبسم می کنم:

- سلام برسونید حاج خانوم رو.

از ماشین فاصله می گیرم و زنگ را فشار می دهم. خیلی طول نمی کشد تا در باز شود و سر 

و کله ی ماه بانو پیدا:

- کجا بودی تا الآن؟ دلم هزار راه رفت!

داخل می روم و چیزی نمی گویم. دنبالم می آید و دوباره خودش لب به حرف می جنباند:

- اَفرا حرف بزن. چی کار کردی با ماشین؟!

قبل از این که در اتاق را به هم بکوبم، به سمتش می چرخم و می گویم:

- حال و حوصله ی حرف زدن ندارم. بمونه واسه ی فردا.

در را از داخل قفل می زنم و روی تخت کِز می کنم. توجهی هم به در زدن های ماجان 

ندارم. یک هو چیزی به ذهنم خطور می کند و دستم سمت موبایلم می رود. شماره اش را که 

رقم به رقم از حفظم، وارد می کنم و منتظر جواب دادنش می مانم. اصلاً هم مهم نیست که 

ساعت از ١٢ گذشته است!

بالأخره تماس را جواب می دهد و با صدایی که بیش تر از همیشه خش دار به نظر می رسد، 

غر می زند:

- بفرمائید!

چشم می بندم و دهان باز می کنم:
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- واسه تون متأسفم آقای جاوید . شدین عین بچه های چهار ساله که مدام چغولی این و 

اون رو به یکی دیگه می کنن. خجالت نمی کشین شما؟!

همین که حرصم تا حدودی خالی می شود، لب می بندم و او هم برای ٣٠ ثانیه ای ساکت 

می ماند.

- چیزی شده؟!

از لحن بی تفاوت و آرامش به جنون می رسم و اگر مقابلم بود به رگبار لگد می گرفتم اش. 

هرچه دلش خواسته به آقا گفته است و تازه این سؤال را می پرسد!

- چیزی شده؟ نه، مگه باید چیزی شده باشه!

از حسِ ناتوانی ای که به جانم غلبه کرده است بغضم می گیرد و دلم می خواهد یک دل سیر 

گریه کنم، اما در آن حال نباید ضعف نشان بدهم.

با همان لحن خون سرد و بی اعتنایش می گوید:

- آقاتون رفته بودن کلانتری و مثل این که محل تصادف رو توی گزارش دیده بودن. 

اومدن جلوی مجتمع و داد و هوار راه انداختن که بچه های من این جا چی کار داشتن. منم 

واسه این که آقاتون گمان بد نبرن بهتون گفتم واسه من کار می کردن. کار بدی کردم؟!

خشکم می زند. دست هایم سر می شوند و نمی توانم لب هایم را از هم حرکت بدهم. 

صدای پوزخند زدنش به وضوح به گوشم می خورد و بعد هم صدای متمسخر خودش:

- بذارید دو تا نکته رو بهتون بگم. اول این که تا از چیزی مطمئن نشدین مثل آقاتون 

بی منطق بازی در نیارین و داد و قال راه نندازین...
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یک صدای دیگری مانند جابه جاییِ چیزی از آن طرف خط می آید و بعد هم ادامه 

می دهد:

- و دوم این که تا وقتی هنوز به سنی نرسیدین که اختیارتون دست خودتون باشه، به فکر 

پیشرفت نباشید.

بعد از کمی مکث لب می زند:

- شبتون به خیر خانوم.

و تماس را قطع می کند. 

موبایل از دستم سُر می خورد و اشکم روی گونه ام سُر می خورد. افتضاح به بار آمد. از 

تخریب شخصیتی ای که شدم اگر بتوان گذشت، از شرمنده شدنم نمی توان گذشت!

هرچه می کشم از دست بخت سیاهم است که گویا آن را با ذغال نوشته اند و همه جور 

مصیبتی باید به سرم بیاید!

موبایل را بر می دارم و چند بار دستم سمت شماره اش می رود که از او معذرت خواهی کنم 

اما دلم با این کار نیست.

موبایل را گوشه ی تخت پرت می کنم و زانوهایم را بغل...

***

- بهتره دیگه دور و بر این جاوید نپلکیم. این طوری بهتره.

عمه آذر را از خودم جدا می کنم و همین که می بینم خاطره با چمدان اش از پله های برقی 

پایین می آید، به سمتش پا تند می کنم. بعد از این که کارهای پاسپورت اش را انجام 
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می دهد و خودش را به ما می رساند، سفت و سخت به آغوشش می کشم و بوسه بارانش 

می کنم. «آخ» خفیفی از میان لب هایش خارج می شود و پسم می زند.

با نگرانی خیره ی چهره ی رنگ پریده و بی حالش می شوم و لب می زنم:

- خوبی؟

اشک صورتش را می پوشاند و می گوید:

- مگه می شه همچین مصیبتی به سر آدم بیاد و خوب بود؟!

بغض می کنم و آذر می خواهد زن برادرش را به آغوش بکشد که چشمم روی شکم بر 

آمده اش خشک می شود و با دستم برای اوشاق باجی مانع می شوم. کلافه به سمتم 

می چرخد و غر می زند:

- چته؟ 

با چشم به شکم خاطره اشاره می کنم و آذر هم نگاهش را به او می دهد. اشکِ شوق به 

چشمش می نشیند و با صدای خفه ای می گوید:

- نی نی داری خاطره!

خاطره هم با خنده اشکش را پس می زند و می گوید:

- به جونِ فرید قسم خورده بودم این یکی رو نگه دارم حتی اگه خودم زنده نمونم.

با شنیدن حرفش، اشک از چشمم می چکد. خدا خودش می داند چه حسرتی پشت حرف 

خاطره بود!

دستم را روی پشتش می کشم و لب می زنم:
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- خدا نکنه!

با اوشاق باجی شبیه بادیگار این طرف و آن طرفش را می گیریم و به بیرون فرودگاه 

هدایتش می کنیم. اِلیار با دیدن مان، به سمت مان می دود و چمدان خاطره را از دستش 

می گیرد، آن را صندوق عقب می گذارد و ما هم عقب سوار می شویم. همین که اِلیار ماشین 

را روشن می کند، شیشه ها را پایین می کشم و خاطره می پرسد:

- خانیم و آقا حال شون خوبه؟

آذر با لحن مغمومی جوابش را می دهد:

- هی، اونام بدک نیستن. پای اومدن نداشتن، خانیم می گفت دلش رو ندارم بیام فرودگاه 

و زنِ فرید رو تنها ببینم.

خاطره هم دستش را روی شکمش می کشد و می گوید:

- تنها نیستم. مگه از قبل فرید بهتون خبر نداده بود؟

نه من، نه اوشاق باجی روی گفتنش را نداریم و لب می بندیم. اما خودش خوب می داند که 

هیچ کسی به زنده ماندن این یکی هم امیدوار نبوده است!

از دور خانیم را می بینم که اسپند به دست، به ماشین نزدیک می شود و همین که خاطره 

پیاده می شود، با گریه او را به آغوش می کشد و اسپند دور سرش می چرخاند:

- فریدم کو گلین؟ چرا تنها برگشتی؟!

خاطره هم از بس اشک ریخته که به هق هق افتاده است و نفسش بالا نمی آید:

- روم سیاه خانیم. روم سیاه...
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زانو خالی می کند و قبل از این که کامل روی زمین آوار شود به پایین مانتوی بلند من 

چنگ می زند. کمک می کنم بلند شود و زیر گوشش پچ می زنم:

- خاطره جان، بریم داخل. آقا نمی خواد در و همسایه چیزی بفهمن!

تنش را به من تکیه می زند و به داخل می کشانمش. ماه بانو و ملیحه هم با نگاه های منحصر 

به فردشان همراهی مان می کنند. همگی به خانه ی آقا می رویم و بعد از این که هر کسی 

گوشه ای از خانه اسکان می گیرد، آقا انگشتر عقیقش را داخل انگشتش چرخ می دهد و 

خطاب به خاطره می گوید:

- گلین، واسه فرید پاپوش  دوختن یا حقیقته؟!

حتی از فکر این که چنین قضیه ای حقیقت داشته باشد، به هیستریک می اُفتم و برای 

هزارمین بار لب می زنم:

- عمو فرید رو چه به این کارا!

نگاه مان را به خاطره می دهیم و دست پیچ و تاب می دهد:

- نمی دونم... نمی دونم آقابزرگ!

قلبم هُری پایین می ریزد. وقتی خودِ زنِ فرید از او مطمئن نیست، کیست که بتواند به 

شرطه های عرب بفهماند عموی بی چاره ام گناهی ندارد جز ساده دلی... کیست که بتواند 

تبرئه کند عموی ساده دلم را!

خانیم جان بی اعتنا به جو سنگین بین مان و سؤالاتی که آقا درمورد روند کار از خاطره 

می پرسد، چشمش روی شکم خاطره خشک می شود و لب تر می کند:

- بارِ شیشه داری خاطره؟!
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خاطره خجالت زده از حضور عمو فاتح و آقا، با دستش شکمش را می پوشاند و لب 

می گزد. گریه های خانیم اوج می گیرد و مدام قربان صدقه ی تو راهیِ فریدش می رود. 

جوِ خانه اصلاً خوب نیست. ماه بانو هم از گریه های خانیم خوشش نمی آید. می گوید الکی 

شلوغش می کند، الکی جو می دهد. من هم دلم می گیرد!

در این گیر و دار آیفون خانه به صدا در می آید و نگاهِ چند نفری مان به آن کشیده 

می شود. بالأخره اوشاق باجی زحمت می دهد به پاهایش و سمت آن می رود. نمی دانم در 

آن قاب کوچک چه می بیند، اما هر چه که هست یا خیلی بد است یا خیلی خوب که 

این چنین خیره اش کرده!

آیفون دوباره زنگ می خورد و آقا که شرایط کم حوصله ترش کرده است، طعنه می زند:

- استخاره می کنی آذر؟!

عمه آذر به سمت مان می چرخد و چشم های خشک شده اش شامه ام را به کار می اندازند. 

- آقایِ.. . آقای جاوید هستن!

من هم مه و مات می مانم. قلبم در سینه ام لرز بندری می رود و بزاقم به گلویم می پرد. 

مانده ام او این جا چه می خواهد! برای امروز ظرفیت آقا پر شده است و بی شک دیگر 

اعصاب این یکی را ندارد...

آقا دست به زانو می گیرد و از روی زمین بلند می شود. با هر قدمی که بر می دارد، 

استخوان های از کار اُفتاده اش تق و تق صدا می دهند و قلب من هم بی خود و بی جهت 

صدا می دهد.

حتی خانیم جان هم رنگ عوض کرده و تمام حواسش را به حرکات آقا داده است.
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همین که آقا از پله ها پایین می رود، جلوی پنجره  می دوم و از آن سرک می کشم. کف 

دست هایی که عرق کرده اند را با لباسم پاک می کنم و از دیدن جاوید بزرگ چشم گرد 

می کنم. بعد هم نفسم را آسوده رها می کنم، دلیل این آسودگی را نمی دانم، شاید که 

گمان می کنم باید مسئولیت شاهان را قبول کنم و او را به تمام لحظات دلهره آورم گره 

بزنم!

آقا، جاویدِ بزرگ را به دیوار می چسباند و با او دست به یقه می شود. قدمی به عقب 

می گذارم، به جلو بر می گردم و در نهایت سمت آیفون می دوم. آرام گوشی اش را بر 

می دارم و گوش تیز می کنم به شنیدن حرف هایشان.

آقا خفه نعره می کشد:

- می شناسمت شایان خان. عین کف دست می شناسمت. پات لبِ گوره، سوی چشمات داره 

میره، ولی سوی دلت  هنوزم نرفته!

جاوید بزرگ آقا را پس می زند و با خنده ی حرصی ای می گوید:

- کم بددل باش مرد. پای هر دومون لبِ گوره، تمومش کن این ظلم و ستم رو!

آقا می خواهد دوباره سمت شایانِ جاوید یورش ببرد که او دستش را در هوا می گیرد و 

بی صدا دستش را می خواباند.

ملیحه از آن طرف می گوید:

- کجا موندی اَفرا؟!

و من با ضرب آیفون را می گذارم. آن قدر از خشم میانِ آقا و جاویدخان شوکه شده ام که 

به فتنه گری ملیحه اهمیتی ندهم و بی صدا گوشه ای می نشینم. ظاهراً همه چیز آرام است، 
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اما باطنم این را نمی گوید. دلم قُل قُل می کند و حالم بد می شود از این ندانستن هایی که 

گمان می کنم باید بدانم شان.

بالأخره بعد از نیم ساعت شاید هم بیش تر، آقا بالا می آید و با چهره ی مغموم و متفکری 

گوشه ای از خانه به دو بالشتی که برایش گذاشته بودند تکیه می زند.

هیچ کسی جرئت پرسیدن ندارد و همه به انتظار مانده ایم بلکه خودش حرفی بزند. بعد از 

این که چند دقیقه به نقطه ای نامعلوم خیره می شود، نگاهش را روی تک تک ما به گردش 

در می آورد و روی خانیم جان می ایستد.

سیبک گلوی آقا تکان می خورد، اما نگاهش نه!

خاطره که می بیند اوضاع خوب نیست، در آن مخمصه لب می جنباند:

- اگه اجازه بدید من برم خونه ی خودمون. یه کم حالم خوش نیست!

آقا با دست اشاره می کند برود، و او هم بلند می شود که آقا می گوید:

- اَفرا و آذر، برید کمک این زن. مشکلی  واسه ش پیش نیاد.

کاملاً مشخص است که می خواهد بفرستدمان پی نخود سیاه، و اِلا از این جا تا طبقه ی اول 

هیچ مشکلی برای خاطره پیش نمی آید.

ما هم بلند می شویم و با گرفتن بازوهای خاطره، کمک می کنیم به طبقه ی پایین برود. آذر 

که از قبل کلید را آورده بود، در را باز می کند و عقب می کشد تا خاطره خودش اول 

داخل برود. من هم در همان حین غر می زنم:

- آخه یکی نبود به عمو فرید بگه نونت کم بود یا جای خواب نداشتی که پا شدی رفتی 

غربت خودت رو گرفتار کردی!
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خاطره روی سکوی آشپزخانه می نشیند و با بغض می گوید:

- بود اَفرا جان، بود. آقابزرگ بنده خدا هزاربار گفت، مگه به گوش فرید رفت؟!

زیر بازویش را می چسبم و دیگر برای زخمش  نمک نمی شوم:

- پاشو، پاشو برو توی اتاق تون استراحت کن. این جا نشستی مریض می شی.

بلند می شود و نرم نرمک خودش را به اتاق می رساند. سمت آذر که گوشه ای مغموم و 

افسرده ایستاده است می چرخم و لب می زنم:

- اوضاع مثل هیچ وقتِ دیگه ایی نیست عمه. 

بی صدا با تکان دادن سر، حرفم را تأیید می کند و لب می جنبانم:

- نفهمیدی خصومت آقا با این جاویدِ بزرگ چیه؟!

از سؤال یهویی و نابه جایم جا می خورد و اِنگار که تازه یادش آمده باشد، می گوید:

- یادم رفت ها! این یارو این جا چی می خواست؟!

پوزخند می پرانم و در حالی که از خانه ی عمو فرید بیرون می زنم، جوابش را می دهم:

- با آقا یل بازی شون گل کرده بود.

همین که چهارمین پله را بالا می روم، اوشاق باجی دستم را می چسبد و به عقب برم 

می گرداند:

- یعنی چی؟ درست حرف بزن ببینم!

دست هایم را به زانو می گیرم و روی آن خم می شوم:

- یعنی دست به یقه شدن.
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کمر راست می کنم و بی توجه به حیرت زدگی عمه آذر، از پله ها بالا می روم. در خانه ی آقا 

باز است و همین که ما را می بیند لب می بندد. متأسف می شوم و داخل می روم. ماه بانو 

سینی چای را مقابل آقا نگه می دارد که آقا به او طعنه می زند:

- عوضِ این که حواست رو بدی به فنجون و قوریت، یه کم بیش تر روی دخترت نظارت 

داشته باش.

قبل از این که کسی بتواند چیزی بگوید، صدا بلند می کند:

- با تو هم هستم سادات. 

دست ماه بانو روی هوا خشک می شود و خیره ی آقا می ماند. ملیحه با کنجکاوی به بقیه 

چشم می دوزد و مدام پوزخند بارمان می کند.

جانم به لبم رسیده است از دست آقا، جان همه یمان به لب رسیده است. خب خدا خیرت 

بدهد، می خواستی سرکوفت بزنی مشکلی نبود، لااقل منتظر می ماندی ملیحه برود بعدش 

شروع می کردی. حالا این فتنه در بوق کرنا می دمد و با این که نمی داند چه غلطی 

کرده ایم، اما همین ندانسته را چنان بزرگش می کند که راست و دروغ را خفه کند!

ماه بانو با شرمندگی کنار من می نشیند، از پایم نیشگون می گیرد و آهسته پچ می زند:

- چه غلطی کردی که آقات نیش می زنه؟

حال و حوصله ی هیچ تظاهری را ندارم و رک و راست می گویم:

- قضیه ی ماشین رو فهمیده.

دستش بالا می رود و دور از چشم بقیه به پاهای خودش چنگ می اندازد:
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- ذلیل شی اَفرا..  . رو سیاهم کردی که!

چیزی نمی گویم و سر زیر می اندازم. خانیم جان از روی زمین بلند می شود و با رنگ و 

روی پریده ای می گوید:

- دست بجنبونین، شب مهمون داریم.

یک هو آقا نعره می کشد:

- مهمون بی جا کرده که بی دعوت پاش رو بذاره خونه ی من!

خانیم که اِنگار خانیمِ همیشگی نباشد، برای آقا رو ترش می کند و مقابلش گارد می گیرد:

- مسلمون درِ خونه ش رو به روی هیچ مهمونی نمی بنده. حالا چه از اون مهمون خوشش 

بیاد چه نیاد!

بعد هم بی توجه به غرغرهای آقا به آشپزخانه می رود و از یخچال گوشت بر می دارد. 

خودم را به او می رسانم و طوری که بقیه نشنوند می گویم:

- کی قراره بیاد خانیم جان؟!

در همان حالی که توجهی به حرف من ندارد و از این طرف آشپزخانه به آن طرف می دود، 

جواب می دهد:

- شایگان و زن و بچه ش...

یک هو از حرکت می ایستد و می گوید:

- خب تو و بقیه هم یه گوشه از کار رو بگیرید. دیره الآن میان!
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نمی شناسم. این زن که هیچ شباهتی با خانیمِ آرام و صبور ندارد را نمی شناسم. از زمین تا 

آسمان فرق کرده است. یک ذوق خاصی برای این مهمان های غریبه ی تازه آشنا شده 

دارد و من هیچ جوره ذوقش را نمی فهمم!

مجبوری، برای دل خوشیِ خانیم هم که شده باشد، سمت یخچال می روم و بسته های فریز 

شده ی مرغ را از آن بیرون می آورم. می گذارم کمی یخ شان باز شود، بعد هم مشغول 

مزه دار کردن شان می شوم تا برای شب، به عنوان غذای دوم، در قالب خوراک سرخ کنم.

ملیحه و ماه بانو هم مشغول درست کردن برنج می شوند و آذر وسایل سالاد را مقابل اش 

می گذارد.

خانه حال و هوای عجیبی به خودش گرفته است و تابه حال این گونه ندیده بودم 

ساکنین اش را.

نه خانیم را اِن قدر پر شور و شوق، و نه آقا را اِن قدر گرفته و اخم آلود!

کارم که تمام می شود، خیز بر می دارم و به اتاق عمه آذر می روم. بی تعارف از داخل 

کمدش برای خودم یک شومیز دلفینی رنگ که تا بالای زانویم است بر می دارم و روی 

همان شلوار بگ استایلی که به پا دارم می پوشم اش. موهایم را با گیره روی سرم جمع 

می کنم و بی حوصله دستی به صورتم می کشم. با شنیدن صدای همهمه ها، شالم را روی سر 

می کشم و بیرون می دوم . هر کسی به گوشه ای می دود و همه عجله برشان داشته، به جز 

آقا که اخم آلود و با دماغ باد گرفته به مبل تکیه زده است. 

بالأخره مهمان ها از پله ها بالا می آیند و برای استقبال شان به صف می ایستیم. زنِ شایگان 

و حسام با همه خیلی صمیمی خوش و بش می کنند، اما شایگان نگاهش را به خانیم داده 
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است. خانیم هم مدام نگاهش را بین او و آقا به گردش در می آورد و بعد از چند دقیقه که 

از روی گرفته ی آقا چیزی نصیبش نمی شود، با چهره ای حسرت بار عقب می کشد و بعد از 

این که جواب سلام و احوال پرسیِ شایگان را می دهد به آشپزخانه می رود.

من هم که هنوز که هنوز است در شوک رفتارهای این دو خانواده با هم مانده ام، گوشه ای 

روی زمین می نشینم و سعی می کنم سکوت و جو سنگینی که میان مان است را تحمل کنم.

ملیحه که به زبان بازی شهرت پیدا کرده است، خطاب به زنِ شایگان می گوید:

- سامیه بود اسمت؟ از بعد عروسی تون تا به حال ندیدمت.

بعد هم با خودشیرینیِ تمام، چند بار به دسته ی مبلش می کوبد و لب می زند:

- ماشاالله... جاویدخان عجب عروسی آورده، که بعدِ ١٧ سال هنوزم تکون نخورده!

سامیه هم لبخند  خجولی می زند و چیزی نمی گوید. آقا که اِنگار از شیرین زبانیِ عروس 

بزرگش خوشش نیامده است، ابرو پیچ و تاب می دهد و می غرد:

- پاشو یه سینی چای بیار گلین!

ملیحه که حسابی شرمنده شده و توی ذوقش خورده است، از روی مبل بلند می شود و 

غرغرکنان به آشپزخانه می رود. همان موقع حسام نیش پاره می کند و خطاب به من 

می گوید:

- آجی اَفرا باورت نمی شه عاطفه هنوزم از بلایی که اون روز عمو جاوید سرت آورده 

بوده می گه و غش غش می خنده!

با اتمام حرفش، روح از تنم پرواز می کند و حس می کنم رنگ به صورتم نمانده است. به 

تنه ی پایینیِ مبل چنگ می اندازم و آقا با صورتِ سرخ شده می پرسد:
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- کدوم روز؟ چه بلایی؟!

سامیه که فهمیده پسرِ شیرین عقلش حرف خوبی نزده است، چند بار زیر دستِ او 

می کوبد، اما دریغ از یک نخود عقل که برای حسام پیدا شود!

ماجرای آن روز کافه و کیکی که مجبور شدم دوباره تهیه کنم را با آب و تاب برای آقا 

تعریف می کند و او هم لحظه به لحظه عصبی تر می شود و بیش تر دماغش باد می گیرد. 

نگاه غرایی به من می اندازد و لب می زند:

- که این طور!

دوباره جمع در سکوت فرو می رود و ماه بانو که مقابلم نشسته است مدام رنگ به رنگ 

می شود. از همین الآن می شود فهمید که چه در سرش می گذرد و دارد نحوه ی به سیخ 

کشیدنم با همکاری آقا را تصور می کند!

شایگان که فکر کرده نوبت او شده است سکوت را بشکند با لحنِ خاصی که حس می کنم 

پر از کینه و حرص است خطاب به آقا می گوید:

- دوره و زمونه خیلی بد شده حاجی. وقتی قوم و خویش هم دیگه رو نشناسن، تأثیری 

توی روند کارفرما و کارگری شون ایجاد نمی شه!

کمی که حرفش را در ذهنم تجزیه و تحلیل می کنم تازه به طعنه و تشرش پی می برم و لب 

می گزم. از عصبانیتِ آقا که بتوان گذشت از توهینش نمی توان گذشت.

هر چه سرم بیاید حقم است. وقتی سفارش شاهان را قبول کردم؛ نباید انتظار داشته باشم 

که بردارِ بی شعورش من را کارگر خطاب نکند!



235

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

ملیحه سینی چای را مقابل همه می گرداند و دوباره سر جای قبلی اش بر می گردد. همان 

لحظه خانیم جان به سالن می آید و نگاه های همه سمت او کشیده می شود.

کنار آقا می نشیند و بی توجه به ما، خطاب به شایگان می گوید:

- همین یه پسر رو داری؟

شایگان هم در حالی که مدام دستش را بین موهای پر کلاغی اش چرخ می دهد، سر به 

تأیید می جنباند.

- خدا حفظش کنه واسه ت.

سامیه که می بیند اخم های شوهرش زیادی در هم است، لبخندِ ساختگی ای روی لب 

می نشاند و می گوید:

- انشاالله خودتون خوب هستین که؟!

- به مرحمت شما.

دسته های مبل را می چسبد و لب می زند:

- الهی همیشه سایه تون رو سر بچه هاتون باشه حاج خانوم.

میان تعارف زدن های خانیم و سامیه به هم دیگر، آقا سمت من می چرخد و غرولندکنان 

می گوید:

- برید با آذر سفره رو پهن کنید.

با اوشاق باجی به هم نگاه می کنیم و متأسف از لحن دستوریِ آقا، به آشپزخانه می رویم. 
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به رسم همیشه، سفره ی بزرگ را وسط هال پهن می کنیم و با سلیقه ی تمام کاسه و بشقاب ها 

را روی آن می چینیم. بعد از این که خانیم جان قورمه سبزی اش را داخل کاسه های بزرگ 

می کشد و سفره تکمیل می شود، همه را به نشستن دعوت می کنیم.

تنها صدایی که سکوت را می شکند صدای قاشق و چنگال ها است و گاه گاهی هم 

خواستارهای حسام از سامیه...

در حالی که همه مشغول غذا خوردن هستند، شایگان بی هوا می گوید:

- حاجی، این دخترت و نوه ت چیزی از ماجرا نمی دونن، نه؟!

حیرت زده و متعجب سر بالا می گیرم و نگاه به لب های نیشخنددارش می دوزم. سامیه به 

زانوی شایگان می کوبد و زیرلبی می گوید:

- سر سفره ایم. زشته!

شایگان بیش تر اخم در هم می کشد و رو ترش می کند:

- تو ساکت باش.

حالم به هم می خورد از لحنِ بی ادبانه و به دور از احترام اش. نه به شاهان که برای هر 

جمله اش، مؤدبانه ترین کلمات را انتخاب می کند و نه به این یکی که هیچ بویی از ادب 

نبرده است. 

با صدای قاشقی که داخل بشقاب کوبیده شده است به سمت آقا می چرخم و نعره می زند:

- ماجرایی نیست که روایت گر لازم باشه پسرِ جاوید!

شایگان هم دست از غذا خوردن می کشد و لب می زند:
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- زیاد به خودت فشار نیار حاج سلطانی. کاری که سادات کرد خلاف شرع نبود و نیست که 

از همه پنهونش کردی ها!

آقا لا اله الا الله گویان از سر سفره بلند می شود، سمت در می رود، آن را باز می کند و در 

مقابل نگاه های حیرت زده یمان خطاب به شایگان و زنش می گوید:

- بفرما تشریف ببر بیرون. مهمونی که حرمت صاحب خونه رو نگه نداره همون بهتر که با 

اُردنگی بیرونش کنم!

شایگان هم با همان پوزخندی که اِنگار روی لب هایش حک شده است، بلند می شود و قد 

دیلاق اش را به رخ می کشد:

- اسم صاحب خونه هم حرمت داره. این خونه و زن و زندگی هم حرمت داره که افتاده 

دست نااهلش!

حسام و سامیه هم با خجالت بلند می شوند و به دنبال شایگان بیرون می روند. آقا محکم 

در را به هم می کوبد و سمت ما عقب گرد می کند. برای یک لحظه دلم از نگاه خوفناکش 

زیر و رو می شود و بزاق دهانم را قورت می دهم.

جلوجلو می آید، انگشت اشاره اش را تهدیدوار در هوا تکان می دهد و با لهجه می گوید:

- آفرا، یه بار دیگه بشنفم یا ببینم سر و گوشت جنبیده و دور و بر این خاندان پیدات شده، 

خودم حلق آویزت می کنم!

عقب عقب می روم و در حالی که از تهدید آقا که می دانم تو خالی نیست و پر بی راه هم 

نمی گوید، به سکسکه افتاده ام، سر می جنبانم و خودم را به اتاق می رسانم. دستم را روی 
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دهانم می گذارم و نفسم را حبس می کنم بلکه از شر این وامانده خلاص شوم اما گویا 

خلاصی ای در کار نیست. 

در اتاق باز می شود و اوشاق باجی با رنگ و روی پریده ای به اتاق می آید:

- وا مصیبتا... تو رو این جوری تهدید کرد، من رو که تهدید نکرده دارم می  زنه!

سعی می کنم لبخندی هر چند کوچک، هر چند اجباری روی لب بنشانم:

- بی خیال اینا رو. ولی تا حالا حتی فکر هم نمی کردم خانیم اِن قدر آب زیر کاه باشه!

چشم هایش را برایم گرد می کند و جلوتر می آید:

- این چه طرز حرف زدنه اَفرا؟!

شانه بالا می پرانم و صادقانه لب می زنم:

- ببخشید ولی باور کن جدی می گم. معلومه کینه توزی آقا با این خاندان مثل 

بدخلقی های همیشگیش نیست، اما با این حال خانیم تا حالا یه  کلمه هم درمورد اینا بهمون 

نگفته بود!

او هم متفکر می شود و در حالی که هر دو دستش را حائل دیوار می کند، به آن تکیه 

می زند.

همان لحظه ماه بانو به اتاق می آید و می گوید:

- اَفرا بلند شو بریم دیگه.

آذر سمت او می چرخد و به جای من لب می جنباند:

- این وقت شب کجا خانیم داداش؟!
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- بریم خونه ی خودمون. کسی نیست، خونه رو ول کردیم به امون خدا!

آذر در حالی که ریز-ریز می خندد می گوید:

- من که می گم حرف خودتون رو به خرج ندید. عمراً آقا بذاره امشب رو برید.

با شنیدن حرف آذر، دست از بستن دکمه های مانتویش می  کشد و سمت من می چرخد:

- پاشو برو به آقات بگو داریم می ریم. ببین خودش می رسونه ما رو یا با آذر برگردیم.

دستم را زیر چانه می زنم و بی اعتنا می گویم:

- من که جرئت ندارم طرفای آقا آفتابی بشم!

جلو می آید و از بازویم نیشگون می گیرد:

- حق هم داری! ماجرای این پسره چیه که می گفتن؟!

لب هایم را به داخل می کشم و بدون این که جواب بدهم، بازویم را ماساژ می دهم. جوابی 

هم برای گفتن ندارم. فقط کافی ست ماه بانو یک کلمه از کارهای سرخودی که انجام 

داده ام بشنود، آن وقت است که شمرتر از آقا می شود.

وقتی بی توجهی ام را می بیند مانتویش را داخل کمد دیواری می گذارد و از اتاق بیرون 

می رود. من هم سمت عمه آذر می چرخم و می خواهم چیزی بگویم که خودش پیش قدم 

می شود و با لحن شگفت زده ای می گوید:

- یه چیزی می گم، فعلاً بین خودمون بمونه!

چشم در حدقه می چرخانم و متمسخر می شوم:

- اگه فقط فعلاً باید بین خودمون باشه، اشکالی نداره بگو!
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جلو می آید و علامت خاک بر سر را نشان می دهد:

- یه چیزی شده که من هنوزم تو شوکشم. یعنی... یعنی اصلاً باورم نمی شه!

دلم شور می اُفتد و نگران می گویم:

- چی شده؟ دوباره موضوعِ اون مزاحمه ست؟!

چند لحظه خیره ام می ماند و سپس با حالت متأسفی سر تکان می دهد:

- نه بابا! راستش رو بخوای... اون روز رفته بودم خونه ی عمه ملوک.

- خب !

با حالت خجولی که خیلی برای من غریبه است سر زیر می اندازد و انگشت پیچ و تاب 

می دهد:

- یه کم با علی حرف زدیم. بعد خیلی توی لفافه گفت که بهم علاقه داره و اگه راضی باشم 

عمه ملوک رو بفرسته خواستگاری!

چند ثانیه مات می مانم و بعدش بلند-بلند کل می کشم. خودش را به من می رساند و 

دستش را روی دهانم می گذارد:

- چته وحشی! بی میل نیستی ضرب شست آقا رو بچشی ها!

به زور دستش را از روی لب هایم بر می دارم و در حالی که عمیق هوا را تنفس می کنم، 

می خندم و لب می زنم:

- یه عروسی اُفتادیم پس!

ناز و غمزه ی الکی می آید و می گوید:
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- حالا نه به باره، نه به داره!

ابرو بالا می اندازم و شیطنت می کنم:

- گم شو بابا... از اون لپ گل انداختنات معلومه که هم به باره و هم به دار!

بی توجه به غرغرکردن هایش، از مقابل چشم های خندانش می گذرم و به هال می روم. 

ماه بانو و ملیحه سفره را جمع کرده اند و ملیحه همین که چشمش به من و آذر می اُفتد از 

کف زدن بشقاب ها عقب نشینی می کند و می گوید:

- الآناست امیرم از باشگاه برگرده...

سمت خانیم می چرخد و لب می زند:

- با اجازه من دیگه برم . شما هم غصه نخور، همه چی درست می شه.

دستکش ها را روی میز می اندازد و پا به فرار می گذارد.

سرِ تاسف تکان می دهم و جای او را می گیرم. من کف می زنم و ماجان آب می کشد. 

همکارهای خوبی می شدیم اگر ماه بانو می توانست قید اخم و تخم اش را بزند!

اوشاق باجی خودش را به من می رساند و ریز-ریز، زیر گوشم پچ می زند:

- دهن لق بازی در نیاری اَفرا!

می خندم و می پرسم:

- بالأخره که همه می فهمن!

با نگاه مضطربی می گوید:

- نه به خدا، هنوز هیچی معلوم نیست!
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برایش سر تکان می دهم و بحث را عوض می کنم:

- برو چند تا لحاف و تشک جمع کن. هر وقت آقا رفت بخوابه، ما هم می ریم پشت بوم. 

امشب هوا خیلی خوبه!

حرفم را تأیید می کند و پاهایش را به سمت اتاقش حرکت می دهد .

آخرین ظرف را که کف می زنم، بالأخره آقا نگاه غرایش را از منِ فلک زده می گیرد و 

لنگان لنگان به اتاق خودشان می رود. من هم فوری پیش بند باز می کنم و به اتاق آذر 

می روم.

در می زنم و بدون این که داخل بروم، می گویم:

- بدو بیا بالا. منتظرتم.

خودم هم پله ها را دوتا-دوتا بالا می دوم و درِ تماماً شیشه ایِ پشت بام را باز می کنم که 

قیژ صدا می دهد. گوش هایم را می گیرم و لب می گزم. پا به پشت بام می  گذارم و با ولع 

هوا را تنفس می کنم.

اوشاق باجی رخت خواب ها را گوشه ای پرت می کند و کنارم می ایستد . نگاه به آسمان 

می دهم و لب می زنم:

- پشت بومای بلند رو دوست دارم، حس می کنم از این بالا بیش تر به آرزوهام نزدیک 

می شم.

آذر به بازویم می کوبد و حیرت زده و کشیده می گوید:

- بی خیال!
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می خندم و در همان حال که تشک ها را پهن می کنم با لحنِ لوده و لوتی طوری می گویم:

- شوخی بود حاجی. آدم واس رسیدن به آرزوهاش باس یه پیشونیِ بلند داشته باشه، 

پشت بوم و این داستانا همه ش بهونه س!

بعد هم هر دو شستم را پایین می گیرم:

- آره حاجّآقا!

و در جایم خیز بر می دارم. بالشتم را کناری پرت می کنم، هر دو دستم را در هم قفل 

می زنم و زیر سرم می گذارم شان. آذر هم با خنده کنارم دراز می کشد و روی سمت راست 

بدنش می خوابد:

- پیشونیِ ما هم که مادرزادی کوتاه!

از ته دل به طعنه اش می خندم و بی هوا می گویم:

- جدی عمه، آرزویی که خیلی دوست داری بهش برسی چیه؟!

او هم می چرخد و مثل من می خوابد. مثل من به سقف بلند آسمان زل می زند:

- خوشبختی...

قلقلک اش می دهم و با خنده می گویم:

- ای کلک... خوشبختی با علی دیگه؟!

خودش را از زیر دستم کنار می کشد و با اخم های تصنعی می گوید:

- دیوونه ایی به خدا! واقعاً خوشبختی فقط کنار یه آدمِ خاص، یا یه جای خاص، به وجود 

نمیاد. آدمی که دلش خوش باشه یعنی خوشبخته!
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عمیق به حرفش فکر می کنم و مطمئناً چرت و پرت نمی گوید. بچه که بودیم دل خوشی مان 

عروسک های دست دوز خانیم جان بود، اما هرچه بزرگ تر شدیم، رفته رفته دلیل های 

بزرگ تری برای دل خوشی خواستیم... و شاید که دل خوشی اصلاً دلیل خاصی 

نمی خواست.

- تو چی؟!

با سؤال اوشاق باجی، دست های فکر و خیال را رها می کنم و لب می زنم:

- من چی؟!

- از آرزوی من پرسیدی. آرزوی خودت چیه؟!

به فکر فرو می روم و بعد از چند ثانیه بی تعلل لب می جنبانم:

- آرامش! درسته آرزویِ بازی گوشیه، یه روز میاد، یه روز میره... ولی من دوسش دارم.

با لحن متأسفی می گوید:

- البته اِنگار این روزا رفته مسافرت. خبری ازش نیست!

تصنعی به حرفش می خندم و سمت او می چرخم. دستم را قائم زیر سرم می گذارم و 

موضوع دیگری را برای حرف زدن پیش می کشم.

تا خودِ سپیده دم با عمه آذر از آینده ها سخن می گوییم و نمی گذاریم خواب خودش را به 

جانم مان برساند یا حتی کوچک ترین پلکی بزنیم. بدون این که بگذاریم گذشته ی شومی که 

برای خودمان ساخته ایم، مزاحم آینده ی رویایی مان شود. بدون این که بگذارم 

اوشاق باجی در آن مورد بد به دلش راه بدهد و تأثیری در جوابش به علی ایجاد کند...
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همین که آفتاب طلوع می کند، به ساعت موبایلم نگاه می کنم که نشان می دهد پنجِ صبح را 

رد کرده ایم.

با چشم هایی که حتم دارم سرخ شده اند به لب های وارفته ی آذر خیره می شوم و 

خواب آلود می گویم:

- پاشو جمع کن بریم پایین تا آقا بیدار نشده. اندازه ی کافی از دستمون شکاره، بفهمه 

امشب رو هم اومدیم هواخوری که دیگه واویلاست!

خودم هم بلند می شوم و در حالی که شالم را روی شانه می فرستم، لگدی به عمه آذر که 

لش کرده است می پرانم و پتو را از زیرش می کشم. تمام لحاف و تشک ها را مرتب تا 

می زنم و روی دست می گذارم شان. با این که خیلی به جلو دید ندارم، اما راه می اُفتم و 

در همان حال هم به جانِ اوشاق باجی غر می زنم:

- بلند شو آذر... نرم ببینم نیومدی!

پله ها را با طمأنینه و دقت پایین می روم و کلیدی که دیشب آذر با خودش آورده بود را 

در قفل در می چرخانم. بی این که سر و صدایی ایجاد کنم داخل می روم و پتوها را به اتاق 

می برم. همین که می خواهم داخل تخت خواب خیز ببرم، صدای ناخوشایند تلفن خانه ی آقا 

بلند می شود و ناخودآگاه به سمتش می دوم.

معلوم نیست چه کسی این  وقت صبح هوس کرده است برایمان خروس شود... خدا خودش 

به خیر بگذراند!

همین که می بینم شماره  ایرانی نیست، به دلم می اُفتد شاید آتا باشد و یک هو تلفن را بر 

می دارم.
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- الو... بفرمائید!

خودِ خودش است. با همان صدای عزیزش که یک عالمه دل تنگش شده ام!

- اَفرا بابا خودتی؟

با شور و شوق خاصی لب می زنم:

- سلام آتا جان . خودمم. خوبی شما؟!

با این که صدایش ضعف دارد، اما طوری نیست که شنیده نشود:

- من خوبم دختر. شما چطورین؟!

از حال خودمان به او خبر می دهم و همین که چشمم به ساعت دیواری خانه  می اُفتد، دلم 

هُری می ریزد و لب های مرتعشم را می جنبانم:

- چیزی شده آتا؟ عمو فرید تبرئه شد؟!

منتظر پاسخش می مانم. ساکتِ ساکت می شود، اِنگار که دیگر کسی پشت خط نباشد، یا 

حتی تماس قطع شده باشد!

دوباره سؤالم را تکرار می کنم و با دل نگرانی منتظر جوابش می مانم. بالأخره او هم 

روزه ی سکوتش را می شکند و بعد از این که نفسش را خسته بیرون می فرستد، می گوید:

- تبرئه چیه دختر! پسره ی کله خراب جدی جدی این جا شورش به راه انداخته...

همین که این حرف را می زند، روی زمین آوار می شوم و گوشه ای از زمین، روی 

سرامیک های یخ زده ی سالن چنباتمه می زنم. همان لحظه آذر داخل می آید و با دیدنِ 

من، راهش را به سمتم کج می کند و مقابل پایم زانو می زند:
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- کیه اَفرا؟ چی شده؟!

پسش می زنم و با صدای تحلیل رفته ای از آتا می پرسم:

- الان... الان چی می شه؟!

با صدایی که خستگی از آن می بارد می گوید:

- فردا  آخرین نوبت  دادگاهیشه. وکیلش گفته واسه ش حبس می برن. باید ببینیم قاضی 

چند سال حکم می کنه!

خاطره در ذهنم جان می گیرد، بچه ای که قرار است پدرش را از یک بازه ی زمانی خاصی 

به بعد ببیند، عمو فریدی که دستی دستی آبرو، جوانی  و دار و ندارش را سر هیچ و پوچ 

بخشیده است، آقا که بی شک از غم دردانه اش پیر می شود و وای از قلبِ ضعیف خانیم 

جان! وای...

گوشیِ تلفن از دستم می اُفتد و قطره اشکم روی گونه ام می نشیند. آذر که از لرزاندن و 

سوال و جواب کردن من خسته می شود و می بیند چیزی نصیبش نمی شود، کنارم می زند و 

گوشی را بر می دارد.

هر دو دستم را روی دهانم می گذارم و در حالی که سعی می کنم هق هقم را خفه کنم، به 

اتاقِ عمه آذر می دوم. در را می بندم و پشتِ همان در زانو خالی می کنم. زانو می زنم و 

بی محابا اشک می ریزم.

«خدایا، حواست هست چند وقتی است داری از زمین و آسمان مصیبت به سر این خانواده 

می آوری؟»
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همان لحظه عذاب وجدان می گیرم از کفری که کرده ام و توبه به جای می آورم. من هم به 

سرم زده است، نمی گویم خودمان با حماقت هایمان همه طور اشتباهی مرتکب می شویم، 

بعد همه اش را تقصیر خدا می دانم. این هم از عواقبِ بی چارگی است دیگر!

بالأخره آذر با هق هق اش همه را خبر می کند و همهمه ها شروع می شود... روز شروع 

می شود.. . بدبختی ها شروع می شوند!

با دست به زمین چنگ می اندازم و از خدا می خواهم چاره ای برای کارمان بگذارد، که 

بی چارگی بد دردی ست!

از اتاق بیرون می روم و با نگاه های تار و اشک آلود، گوشه ای از خانه به تماشای عزا 

گرفتن های اعضای خانه می مانم.

نمی دانم دیشب خاطره کی به طبقه ی بالا آمد و این جا ماندگار شد، اما می دانم کبود 

شدن صورتش اصلاً خوب نیست.

سمتش می دوم و شانه هایش را ماساژ می دهم:

- خاطره. .. زن عمو، خوبی؟!

زیر گریه می زند و همان طور که روی سر خودش می کوبد، یک هو جیغ می کشد. 

شانه اش را رها می کنم و مقابلش زانو می زنم. همه ساکت به ما چشم می دوزند و اِن قدری 

از دکتری سرم می شود که بدانم نبضش اصلاً ریتم خوبی ندارد!

رنگ از صورتم می پرد و با لب های خشک شده می گویم:

- باید ببریمش بیمارستان. این اصلاً حالش خوب نیست.



249

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

زیر بازویش را می گیرم و به دستورِ آقا، از پله ها پایینش می بریم.

سوار ماشینش می کنیم و آذر عجله ای آن را از پارکینگِ بزرگ خانه بیرون می آورد.

سرِ خاطره را روی زانویم می گذارم و آقا جلو سوار می شود، به ماه بانو و خانیم می گوید:

- با فاتح خودتون رو برسونید...

سپس آذر گازش را می گیرد و در کم ترین زمان ممکن خودش را به بیمارستان می رساند. 

از ماشین بیرون می پرد و بعد از چند دقیقه، با دو پرستارِ زن و یک برانکارد بر می گردد. 

خاطره که مدام دستش را به شکمش می گیرد و جیغ می کشد را روی آن می گذاریم و او 

را می برند. من هم از ماشین پیاده می شوم و گوشه ی شالم را به صورتِ عرق کرده ام 

می کشم و مدام خودم را باد می زنم.

خیلی نمی گذرد که سروکله ی ماه بانو و خانیم هم پیدا می شود و سمت ما می دوند:

- چی شد؟ کجا بردنش دختر بی چاره رو؟!

به ساختمان بیمارستان اشاره می زنم و می گویم:

- بردنش اتاق عمل!

خانیم صورتش را چنگ می اندازد و ماه بانو دستش را روی سرش می گیرد. به دنبال شان 

داخل می روم و پشت در اتاق عمل می ایستیم.

آقا روی یکی از صندلی ها نشسته و آذر هم که معلوم نیست کجا غیبش زده است.

درِ اتاق باز می شود و زنی روپوش به تن از آن بیرون می آید. فرزتر از همه سمتش 

می دوم و آستین لباسش را می گیرم:
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- چی شد خانوم؟ حالش چطوره؟!

چند باری دستش را روی دستم می کوبد و با لحن متأسفی می گوید:

- متأسفم. بچه رو از دست دادیم!

دستم از زیرِ دستش لیز می خورد و گوشه ای از سالن روی زانو می نشینم. اشک در چشمم 

نیش می زند و دلم می سوزد به حال زنی که قرار است حالاحالاها در حسرت بچه بماند!

آذر به سمت مان می دود و نایلونی که به دست دارد را تحویلِ دکتر می دهد:

- آوردمش... آوردمش!

دکتر دستش را روی شانه اش می کوبد و بعد از یک نگاهِ ترحم انگیز، از آن جا می رود. 

آذر دستش روی هوا خشک می شود و نگاهش بیش تر...

به سمت من می دود و مقابل پایم زانو می زند: 

- چی شده؟ 

تمام جانم را می لرزاند و سرم داد می کشد:

- با تواَم... بلایی سرِ خاطره اومده؟!

بیش تر در خودم جمع می شوم و لب هایم را به داخل می کشم: 

- بچه ش...

نه من حرفم را ادامه می دهم و نه او ادامه می خواهد. با همین یک کلمه تا ته اش را 

می رود و روی سر خودش می کوبد. در اتاق عمل باز می شود و خاطره را از آن بیرون 

می آورند. در بی هوشی او را به بخش می برند و دنبالش می رویم . 
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همه دور تختش تجمع کرده اند و وقتی هم که پرستارها معترض می شود، آقا سرشان 

عربده می زند!

خودم را به ماه بانو می رسانم و زیر گوشش پچ می زنم:

- من میرم خونه ی خودمون یه دست لباس بپوشم، بر می گردم.

سر می جنباند و نزدیکِ آذر می روم:

- تو نمیای لباس عوض کنی؟ 

به سمتم می چرخد و با چشم های سرخ شده خیره ام می ماند. بعد از چند دقیقه به خودش 

می آید و سر تکان می دهد. دور از چشمِ آقا از اتاق بیرون می زنیم و با ماشین آقا 

خودمان را به خانه ی او می رسانیم. 

- الان بر می گردم.

اوشاق باجی این را می گوید و بدون این که ماشین را خاموش کند، پیاده می شود . 

قبل از این که داخل برود می گویم:

- کلید خونه ی ما روی کانتره، بیاریش. 

به پشتی صندلی تکیه می دهم و چشم هایم را می بندم. خیلی نمی گذرد که آذر بر 

می گردد و داخل ماشین می نشیند. در را به هم می کوبد و نگاهم را سمت او می کشانم.

برایم لبخند می زند و حرکت می کند. ماشین را مقابل خانه ی خودمان پارک می کند و به 

سمتم می چرخد:

- منم بیام بالا یه چیزی بخورم. ضعف کردم به خدا!
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سرِ تأیید تکان می دهم و پیاده می شویم. در راه پله را باز می کنم و بالا می رویم. با دیدنِ 

درِ ساختمان اصلی که باز مانده است بهت زده می شوم. قدمی به عقب می گذارم و 

دست هایم را حائل لب هایم می کنم. بعد هم نفسم را پر سر و صدا بیرون می فرستم و لب 

می زنم:

- از دستِ حواس پرتی های ماه بانو!

وارد می شویم و آذر مستقیم به آشپزخانه می رود. من هم درِ اتاق را باز می کنم و همین که 

می خواهم قدم جلو بگذارم، پاهایم معلول می شوند و نمی توانم قدم از قدم بر دارم. 

چیزی که می بینم زیادی غیر قابل هضم است!

همان لحظه اوشاق باجی لقمه به دست، کنارم می آید و لب می زند:

- جوابِ فر...

او هم با دیدن صحنه ی مقابل، ادامه ی حرفش را می خورد و بعد از چند دقیقه که به 

خودش می آید، لقمه از دستش روی زمین پرت می شود و جیغ می کشد . هر دو دستش را 

روی سرش می گذارد و جیغ می کشد. روی زمین می نشیند و جیغ می کشد!

زانو خالی می کنم و با اشک، تکان تکانش می دهم:

- عمه، عمه آروم باش جونِ عزیزت. آذر... !

نگاهش را سمتم می چرخاند و با چشم های پر از اشک و ساکت، خیره ام می شود. 

شانه هایش را ماساژ می دهم و بدون این که بخواهم، مدام نگاهم سمت عکس بزرگی که به 

پنجره ی اتاق نصب شده است کشیده می شود.
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این دختر برایم شناس  است، شناس تر از هر لحظه ی دلهره آور و تلخی که در زندگی 

داشته ام!

آذر با هق هق و لب های لرزان می گوید:

- کارِ خودشه، به خدا کار خودشه!

متعجب می پرسم:

- کی؟!

- همون مزاحمه که شب و روز واسه مون نذاشته! کارِ خودِ کثافتشه...

دستم دیگر نمی جنبد و لب می زنم:

- یعنی چی؟ اون آدم هرکی که هست چطوری تونسته بیاد توی خونه؟ اصلاً هدفش از 

این کارا چیه؟!

دوباره هق  می زند و می گوید:

- نمی دونم، نمی دونم!

دستش را به سرش می گیرد و سمت عکس می روم. همان دختری ست که آن شب با 

پارتنرش به کافه آمده بود، اصرار داشت شب را بماند! سرخوش بود گویا، نمی دانست 

دارد چه بلغور می کند!

دستم را روی عکس می کشم و روی نوشته ای که زیرش نوشته شده است می مانم.

«چیزی به پایانِ روزای خوش تون نمونده.»
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چشم هایم را لوچ می اندازم و وحشیانه به عکس چنگ می اندازم. آن را از دیوار پایین 

می کشم، مچاله اش می کنم و با پا روی آن می کوبم.

موبایلم را بیرون می آورم و برای پیویِ تایمرداری که با او دارم، می نویسم:

- ته ش که چی؟ هیچ غلطی نمی تونی بکنی!

خیلی نمی گذرد که پیامم دیده می شود و کمی بعدش برایم می نویسد:

- واقعاً؟ مثلاً فکر کن یه شب که خوابیدی من بیام بالای سرت و نفست رو ببرم، واسه ی 

همیشه... یا این که داری از خیابون رد می شی که یه ماشین می زنه بهت و در جا کارت رو 

تموم می کنه! نمی شه؟!

از شنیدن حرف هایش تمام جانم داغ می شود و زانو خالی می کنم. موبایل را داخل جیبم 

می فرستم و روی سر خودم می کوبم. بی صدا اشک می ریزم و باز هم نمی دانم تا کی باید 

فشار روانیِ این ماجرا را تحمل کنیم؟ شاید تا آخر عمرمان... شاید!

از روی زمین بلند می شوم. بدون وسواس مانتوی بلندی از کمد دیواری بیرون می آورم و 

در حالی که روی همان شومیز می پوشم اش به آذر می گویم:

- بلند شو بریم. 

- کجا؟!

فاز قاطی می کنم و جیغ می کشم:

- سر قبر من! پاشو فعلاً از این خراب شده گم  شیم!
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در حالی که از حالاتِ جدید من ترسیده است، دستش را مقابلم نگه می دارد و در جایش 

خیز بر می دارد.

تمام در و پنجره ها را قفل می کنم و از خانه بیرون می زنیم. سوار ماشین می شویم و آذر 

می گوید:

- کجا برم اَفرا؟

قطره اشکی که در حال لجاجت به خرج دادن است را پس می زنم و می گویم:

- نمی دونم به خدا! برو... برو خونه ی خودتون.

چیزی نمی گوید و راهِ خانه ی آقا را پیش می گیرد...

***

چند شبی است که شده ایم پرستار مخصوص خانواده. یا تبِ خاطره را کنترل می کنیم یا 

نبض خانیم جان را!

از وقتی که آتا خبر داده عمو فرید مجبور است به مدت پنج سال آن غربت را تحمل کند، 

خانیم، جان به تنش نمانده است و مدام بی قراری می کند. خیلی چیزها را از یاد می برد و 

مدام هذیان می گوید. دکترش هم گفته است نفس های آخرش است و ناممکن است که 

قلبش خیلی دوام بیاورد... ناممکن است که قلبِ مهربان اش غم دوری و مصیبتِ 

ته تغاری اش را تحمل کند!

کنارش می روم، دست های یخ زده اش را داخل دست می فشارم و عاجز لب می زنم:

- عزیزجان، دردت به جونم. یه وقت تنهام نذاری ها!
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چیزی نمی گوید و با لب های خشک شده خیره ام می ماند. دوباره خودم لب های لرزانم را 

به حرف می جنبانم:

- آخه توی این خونواده جز تو، کی واسه دردامون مرهم می شه؟ تو بری که من دق 

می کنم!

دست هایم را سفت و سخت می فشارد و نفس هایش بلندتر می شوند. برای حرف زدن به 

خودش فشار می آورد و در نهایت با صدای خفه ای می گوید:

- بعدِ من... تو مرهمِ این خونواده باش گیله نار!

این را که می گوید زیر گریه می زنم و بی پناه اشک می ریزم. سرم را روی قفسه ی سینه اش 

می گذارم و مدام آب دهانم را قورت می دهم. به خودم که می آیم می بینم دستِ خانیم 

شل می شود و نبضش دیگر نمی کوبد!

سرم را بالا می گیرم و به چشم های بازش، به لبخند آخرش چشم می دوزم.

یک هو جیغ می کشم و روی سر خودم می کوبم. بلندبلند گریه سر می دهم و همه را به اتاق 

می کشانم. آقا از دیدن جنازه ی خانیم جان خشکش می زند و آذر وحشیانه صورتش را 

چنگ می اندازد. ماه بانو و ملیحه سعی می کنند آذر را آرام کنند اما از زیر دستشان لیز 

می خورد و دوباره صورت خودش را خش می اندازد، جیغ می کشد، روی سرش می کوبد، 

هق می زند و بعد از چند دقیقه زانو خالی می کند و روی زمین آوار می شود. نگاهم را به 

عمو فاتح می دهم که پیشانیِ خانیم را می بوسد و ملحفه را روی سر او می کشد.

خاطره که تازه به اتاق آمده است با دیدن صحنه، از حال می رود و داخل چهارچوب در 

سست می شود. عمو فاتح با پاهای لرزان و صورتی که اشک به آن نشسته است، از اتاق 
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بیرون می رود و تنهایمان می گذارد. عمه آذر خودش را به جنازه ی خانیم می رساند، 

ملحفه را از روی سرش بر می دارد و گریه هایش جانِ تازه ای می گیرند. شیون سر می دهد 

و می نالد:

- داغ به دلم گذاشتی عزیز... من هنوز از بودنت سیر نشده بودم!

روی سر خودش می کوبد و عاجزانه و با هق هق می گوید:

- به خدا داغ به دلم گذاشتی... به خدا که دلم رو سوزوندی!

کنارش می روم و به آغوشش می کشم. سرش را روی قلبم می گذارد و پیراهنم خیس 

می شود از گریه هایش... دلم کباب می شود برای مظلومیت صدایش.

کمی بعد، عمو فاتح یاالله گویان به همراهِ سه مرد دیگر به اتاق می آید و می توانم از میان 

آن ها دکتر عباسی را تشخیص بدهم. کنارمان می زند و کنار تخت خانیم می نشیند. علائم 

حیاتی اش را چک و گواهی فوت را صادر می کند. آن دو مرد دیگر جلو می آیند، جنازه ی 

خانیم جان را روی برانکارد می گذارند و از اتاق بیرون اش می برند.

آذر خودش را دنبال جنازه می کشاند و مدام به آن چنگ می اندازد و من هنوز هم باورم 

نمی شود دیگر خانیم جانی وجود ندارد!

روی سر خودم می کوبم و اشک می ریزم. هر دو پلکم می سوزند و اما سوزش شان بیش تر از 

قلبم نیست که مجاب به اشک نریختنم کنند.

ما هم با ماشینِ آقا به دنبال جنازه می رویم و آقا دستور می دهد فوری آن را غسل بدهند 

تا همین روزِ جمعه ای او را دفن کنیم . حتی همه ی اقوام را برای مراسم تشیع جنازه خبر 

کرده است .
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جلوی در سردخانه می ایستیم و وقتی جنازه را بیرون می آورند، جیغ همه به هوا می رود 

و اوشاق باجی مویه می کند. آقا، عمو فاتح، شوهرِ عمه ملوک و علی زیر تابوت اش را 

می گیرند و لا اله الا الله گویان به سمت قبرِ تنگ و نموری که برای عزیزمان کنده اند 

حرکت می کنند. همه سیاه به تن دارند و پرنده ی شومِ بدبختی روی شانه هایمان نشسته 

است.

جنازه را دفن می کنند و موقعی که می خواهند روی آن خاک بریزند، آذر در حالی که 

سعی می کند از دستِ زنان فامیل بگریزد جیغ می کشد:

- منم باهاش خاک کنید. بمیرم واسه ت عزیز جان. بمیرم که خوشی ندیدی...

بالأخره قبرش را با خاک پر می کنند و آذر خودش را روی آن می کوبد. من هم کنارش 

می نشینم و در حالی که بی صدا اشک می ریزم، مشت مشت از خاکش را بر می دارم و روی 

سر خودم می ریزم. آن قدر غم روی دلم مانده است، که غم باد گرفته ام. لب باز کنم بغضم 

از دهانم بیرون می ریزد و دلِ یک شهر را می سوازند!

اقوام جلو می آیند و یکی یکی برای خانیم فاتحه می فرستند و من حتی فکرش را هم 

نمی کردم اسطوره ی زندگی ام به این زودی زیر خاک بخوابد!

شقیقه هایم را می فشارم و می خواهم خاکش را ببوسم که با عربده کشی یکی به خودم 

می آیم. به عقب می چرخم و می بینم چند مرد دیگر مانع مردِ قد بلندی شده اند و او مدام 

هوار می کشد. کنار که می روند می توانم شایگان را از میان شان تشخیص بدهم. رگ گردن 

باد داده و صورتش چنان سرخ شده است که به لبو می ماند. بالأخره خودش را از بند بقیه 

خلاص می کند و سمت ما هجوم می آورد: 
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- فرامرز خان، نمی ذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره، همون طور که تو نذاشتی مادرم 

یه زندگیِ راحت داشته باشه!

نمی دانم فروغ چه ربطی به آقا دارد، اما هرچه که هست این مردک حق ندارد مراسم 

خاکسپاری عزیزم را این گونه خراب کند.

از روی زمین خیز بر می دارم و وحشی تر از هر وقت دیگری سمتش هجوم می برم:

- چی می گید شما؟ حرمت سرتون نمی شه؟ نمی فهمید ما عزاداریم؟!

دست بین موهایش چرخ می دهد و سمتم هجوم می آورد. اشتباه نکنم می خواهد یقه ام را 

بچسبد که علی مقابلش سد می شود و شایگان در حالی که سعی می کند او را از خودش 

جدا کند عربده می کشد:

- یه عمر خودتون و هفت جد و آبادتون تازوندین...

با لب هایی که در حال پاره شدن هستند به آقا اشاره می زند و می گوید:

- این مردتیکه داغِ یه آغوش مادرانه رو به دلم گذاشت، ته ش هم اون زن رو حسرت به 

دل فرستادش زیر خاک.

نعره می زند:

- لعنت بهت فرامرز... لعنت بهت!

در بهتِ حرفش می مانم. هر مدلی تکه های طلاییِ حرفش را کنار هم می گذارم تا پازل ام 

کامل شود، نمی شود که نمی شود!

مادرِ شایگان، زیرِ خاک، خانیم... وای خانیم جان!
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عمو فاتح عصبی سمتِ شایگان هجوم می آورد و یقه اش را می چسبد:

- چی زر-زر می کنی مردتیکه ی نمک نشناس؟ 

شایگان با لحنِ عصبی ای می گوید:

- حسرت به دلم گذاشتین، خدا لعنت تون کنه!

بعد هم اِنگار که خسته شده باشد، اِنگار که کم آورده باشد، با حالتِ عاجزی روی زمین 

آوار می شود و اشکش در چشمم برق می زند. با این که هنوز نفهمیده ام ماجرا از چه قرار 

است، با این که دل خوشی از این مرد ندارم، اما هر چه که باشد دلم ریش می شود برای 

مظلومیتی که ناخواسته پیدا کرده است!

عمو فاتح می خواهد دوباره سمتش هجوم ببرد که آقا با لحن پر صلابتی داد می کشد:

- ولش کن. 

نگاهم به همهمه های اطرافم کشیده می شود و مهتاج خانُم که خواهرزاده ی آقا است 

خطاب به عروسش می گوید:

- این پسرِ سادات نیست؟

دنیا روی سرم آوار می شود با چیزی که می شنوم و اشک در چشمم می خشکد. آقا سمت 

علی می رود و چیزی زیر گوشش پچ می زند. او هم گویا که اطاعت امر کند، سمت شایگان 

می رود و زیر بازویش را می گیرد. شایگان هم اولش سماجت به خرج می دهد، اما بعد از 

این که علی چیزی را زیر گوشش پچ می زند، بلند می شود و با کمر خمیده ای، به همراه 

علی از آن جا می رود.

بزاق دهانم را پس می فرستم و آقا با اخم های درهم مقابل مان می ایستد.
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دست هایش را در هم قلاب می کند و مقابلش نگه می دارد. اِنگار نه اِنگار که اتفاق خاصی 

افتاده باشد!

بالأخره بعد از چند دقیقه همهمه ی جمع می خوابد و نگاهم را به آذر می دهم که از دیدن 

جسم بی جان و بی هوشش جیغ می کشم. او را روی دستم می کشم و رو به امیر داد می زنم:

- برو یه لیوان آب بیار... بدو امیر!

با این که میانه ی خوبی با من ندارد، اما او هم از دیدن آذر با آن حال، رنگش می پرد و 

دوان دوان سمت شیرِ آب گورستان می رود. بطری ای را از آب پر می کند آن را به دست 

من می دهد. چند قطره اش را روی صورت آذر می پاشم و با این حال باز هم به هوش 

نمی آید. به کمکِ ملیحه او را زیر سایه ی درختی، دورتر از مراسم عزا، می کشانیم و چند 

قطره آب روی لب هایش می ریزم. به هوش که می آید دوباره یک چشمش می شود اشک، 

یک چشمش خون!

نگاه گریانش را به من می دهد و می نالد:

- بی پناه شدم اَفرا... بی عزیز شدم!

ملیحه با صورت گرفته و چشم های پف کرده ای بلند می شود و دوباره به مراسم بر می گردد. 

من هم سر عمه ی بی چاره ام را به آغوش می کشم و می گویم:

- هر دومون بی عزیز شدیم.

بعد هم دل به دل هم می دهیم و زیر گریه می زنیم. من بی صدا و او با هق هق و ضجه و 

مویه...
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شایگان مقابل چشم های حیرت زده ام، به درخت روبه روییِ ما تکیه می زند و هر دو دستش 

را روی هر دو زانویش لش می کند.

بدون هیچ حرفی نگاه به او و چشم های سرخ شده اش می دهم و لب می زند:

- یه عمر زورگویی و پنهون کاریِ بزرگ ترای شما، ته ش شد یه عمر حسرت واسه ی دلِ 

غم بارِ من!

سمت آذر می چرخد و دیوانه طور می شود:

- تو چی؟ تو هم نمی دونستی یه برادر بی غیرت به اسم شایگان داری؟!

بدون این که منتظر جوابی از جانب ما بماند، دوباره اشک می ریزد و روی سر خودش 

می کوبد:

- دِ آخه اگه بی غیرت نبودم نمی ذاشتم مادرم یه عمر رو با فرامرز زندگی کنه...

حیرت زده از حرف هایی که هنوز هم باورشان نکرده ام و نمی توانم هضم شان کنم به او 

چشم می دوزم و می خواهم از او تقاضا کنم تمام کند دروغ و دغل هایش را که یک هو روی 

زانو سمت آذر هجوم می آورد و مانتویش را می چسبد:

- از دستِ فرامرز دق کرد. نه؟ جونِ سادات راستش رو بگو. از دستِ آقات دق مرگ 

شد؟!

آذر جیغ می کشد، ناباور از حرف هایی که چند دقیقه قبل از زبان شایگان شنیده است 

روی سر خودش می کوبد و سرش را به این طرف و آن طرف تکان می دهد. شایگان با 

درماندگی نگاهش را به من می دهد و می پرسد:

- آره اَفرا؟ راسته که می گن سادات از دست فرامرز دق مرگ شده؟!
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درست است خانیم  دق مرگ شد، اما نه از دست آقا، بلکه به خاطر غمِ ته تغاری آقا!

می ترسم حقیقت را بگویم و این مرد که به یک زخم خورده بی شباهت نیست شر به پا کند:

- کی همچین چرندی گفته؟ خاله زنکایی که به بهونه ی فاتحه خوندن اون جا ایستادن و 

پچ پچ می کنن؟!

سر می جنبانم و ادامه می دهم:

- خانیم قلبش مریض بود. خودتون چند وقت پیش اومدین عیادتش آقای جاوید!

دستش را داخل موهایش می برد و کلافه آن ها را می کشد. 

وقتی می بینم رام شده است موقعیت را غنیمت می شمارم و لب می زنم:

- ما توی همین هفته دو بار داغِ عزیز دیدیم. یکیش بچه ی شیش- هفت ماهه ی عموم که 

چند روز پیش سقط شد. یکیش زنیه که اندازه ی یه عمر رو باهاش خاطره داریم. شما هر 

کی که هستی، لطف کن و بیش تر از این داغ به دل مون نذار!

درمانده لب می جنباند:

- من یقه ی کیو بگیرم که این طوری داغ دارم کرده؟ منم می تونستم اندازه ی شما با همون 

زنی که ازش حرف می زنی خاطره داشته باشم اما آقای بی شرفت نذاشت!

قبل از این که موفق شوم چیزی بگویم، آذر در جایش خیز بر می دارد و بی معطلی زیر 

گوش شایگان می کوبد:

- بفهم چی می گی! اصلاً تو کی هستی؟ این همه سال کدوم گوری بودی که الآن 

سروکله ت پیدا شده و ازمون مهرِ مادری طلب داری؟!
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شایگان دستش را روی صورتش می گذارد و نیش خند می زند. تلخ و عصبی! می خواهد 

چیزی بگوید که صدای مرد دیگری مانع می شود:

- شایگان داداش، این جایی؟!

با شنیدن صدای آشنایش سرم را بالا می گیرم و نگاه به نگاه های مشکی اش می دهم، نگاه 

به ته ریشش می دهم که حتی یک سانت اضافه یا کم نشده است، نگاه به جلیثقه ی مشکی اش 

می دهم که روی پیراهن خاکستری و شلوار مشکی پوشیده است. او هم برای چند لحظه ی 

کوتاه نگاهش را روی من قفل می کند و به سمت شایگان می رود. دستش را روی شانه اش 

می گذارد و لب می زند:

- بلند شو خان داداش. قباحت داره این جا نشستی و ناله و زاری راه انداختی... !

شایگان سمت شاهان می چرخد و عصبی می غرد:

- پس چی کار کنم؟ حتی حق ندارم دو قطره اشک واسه ی عزیزم بریزم؟!

شاهان محکم تر شانه ی او را می فشارد و می گوید:

- بلند شو، عینِ یه مرد برو توی اون صف وایستا تا مرگِ عزیزت رو بهت تسلیت بگن. برو 

که همه یادشون بیاد عروسِ سلطانی پسری به اسم شایگان هم داشت و داره!

جا می خورم از آن میزان تحکم و اُبهت کلامش. اما او اهمیتی به حضور من و آذر 

نمی دهد و به برادرش کمک می کند که روی پا بایستد.

شایگان نگاهِ دل خوری به آذر می اندازد، خودش را به شاهان تکیه می زند و از کنارمان 

می روند. از دور می بینم شان که می رود، داخل صف می ایستد و مردم از او هم سر سلامتی 

می کنند!
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ماه بانو چادر مشکی اش را به دندان می کشد و نزدیک ما می آید:

- اَفرا پاشو حواست به مراسم باشه الآن بر می گردم.

با زبان لب های خشک شده ام را خیس می کنم:

- کجا می رین؟!

- ملیحه یه ساعت پیش رفت حلوا بپزه هنوز بر نگشته. برم کمکش، بر می گردم .

سر می جنبانم و می رود. سمت آذر که با ناباوری و رنگ و روی نزار به مراسم تدفین 

مادرش خیره شده است می چرخم و تکانش می دهم:

- عمه، بلند شو بریم تو مراسم. زشته!

به پایین مانتوی مشکی ام چنگ می اندازد و بلند می شود. کمک می کنم به مراسم بر گردیم 

و ما هم به صف می ایستیم. درست کنارِ شایگان!

آذر مدام نگاهش را روی او و آقا چرخ می دهد و دندان قروچه می کند. من هم در آن 

میان نگاهم روی شاهان که جایی دورتر از ما، داخل مردم ایستاده است می نشیند اما 

نمی دانم او از پشت آن عینک آفتابی مشکی اش کجا را می نگرد. از صف جدا می شوم، 

کنار قبرِ خانیم چنباتمه می زنم و برایش فاتحه می خوانم. سپس روی خاکش خیمه می زنم 

و با بغض می گویم:

- می بینی خانیم؟ گفتن خاکِ مرده سرده همینه ها! ببین همه مون رو هم سرد کرده!

خیلی نمی گذرد که ماه بانو بر می گردد، کنارم می نشیند، از داخل کیفش پارچه ی 

منجوق دار زیبایی بیرون می آورد و به دستم می دهد:
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- بکش روی خاکش...

سپس یک سینی خرما به دستم می دهد:

- اینم بذار روش.

وسائل را از او می گیرم و کاری که گفت را انجام می دهم. خودش و امیر و ملیحه هم 

مشغول گرداندن ظرف های خرما، حلواها و آب میوه ها بین مردم می شوند.

و من دارد کم کم باورم می شود که این مردم دارند حلوای خانیم جانم را مزه مزه می کنند!

در آن بیغوله نگاهم می اُفتد به علی و نگاهِ نگرانی که زومِ آذر کرده است. داغ دلم تازه 

می شود و زیر لب زمزمه می کنم:

- بمیرم خانیم، رفتی و عروس شدنِ آذرت رو هم ندیدی! 

از روی زمین بلند می شوم و بدون این که خاک مانتویم را بتکانم، یکی از سینی حلواها را 

بر می دارم و بین مردم می چرخانم. به شاهان که می رسم، دستم را پس می زند و لب 

می زند:

- حلوای سادات خوردن نداره خانوم!

نگاهِ خیره ام را از او و جدیتش می گیرم و سمت بقیه می روم. سینی که خالی می شود آن 

را روی زمین می گذارم و داخل صف می ایستم. مراسم کم کم رو به پایان می رود و مردم 

برای عرض تسلیت و سرسلامتی از خانواده ی خانیم جلو می آیند. 

آن قدر جواب این و آن را داده ام و آفتاب فرق سرم تابیده است که نای ایستادن ندارم و 

مدام سکندری می خورم. بالأخره جاویدِ بزرگ، کت و شلوار پوشیده و مرتب، به عنوان 
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آخرین نفر جلو می آید و به همه یمان تسلیت می گوید، اما پوزخندش را برای آقا 

نمی شکند. نگاه به نگاه هم می دهند... عصبی و پر نفرت! سپس از کنارمان می گذرد. 

زیر بازوی آذر را می گیرم و کنارش می کشم. علی با یک بطری آب معدنی سمت مان 

می دود و آن را مقابل اوشاق باجی تکان تکان می دهد:

- آذر، یه  قلپ از این آب بخور.

آذر دستش را پس می زند و علی با تحکم می گوید:

- لج نکن، پس می اُفتی الآن!

آذر بعد از این که نگاه خیره اش را از علی می گیرد، بطری آب را چنگ می زند و چند 

جرئه اش را می نوشد. من هم به امید حضور علی، عمه آذر را تنها می گذارم و خودم را به 

ماه بانو می رسانم. با ملیحه، عمه ملوک و مهتاج مشغول بحث کردن درمورد ناهار و شامی 

است که باید برای مراسم خانیم بپزند.

دور از چشم بقیه او را کنار می کشم و لب می زنم:

- می خواین این همه آدم رو بیارید خونه و بهشون ناهار بدین؟ ساعت رو دیدید؟!

به ساعت مچی ام که نشان می دهد ساعت از ١٢ ظهر گذشته است اشاره می کنم و ادامه 

می دهم:

- کی می تونید به این زودی واسه این همه آدم ناهار بپزید؟ دیوونگیه به خدا!

مچ دستم را می گیرد و تکان تکانم می دهد:
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- هنوز اِن قدر نادون نشدم دختر! از رستوران غذا سفارش دادیم، شام رو خودمون 

می پزیم.

ضایع می شوم و بی هیچ حرفی از آن جا می گذرم که نگاهم میخِ شایگان و آقا می ماند. 

شایگان با صورت سرخ شده و آقا با دماغ باد گرفته؛ با هم دیگر مشغول بحث اَند و توجهی 

به بقیه ندارند. می خواهم جلو بروم و گوش تیز کنم که یکی از پشت سر می گوید:

- بهتره تنهاشون بذارید و توی کارشون دخالت نکنید.

به سمتش می چرخم و شاهان را می بینم که عینکش را از چشم برداشته است و با چشم هایی 

که نمی شود هیچ حالتی را از آن ها خواند به من نگاه می کند.

لب می زنم:

- به قیمتِ بی حرمت شدنِ خاکِ خانیم جان؟ اگه دوباره دعواشون بگیره چی؟!

پوزخند می زند و رک و راست می گوید:

- بر فرض که دعواشون شد، کاری از دست شما بر میاد مگه؟!

به معنای واقعی کلمه لب هایم را به هم می دوزد و جرئت ندارم جیک بزنم مبادا که دوباره 

ضایع ام کند! لبخندی می زند و لب می جنباند:

- نترسید، شایگان خاک مادرش رو بی حرمت نمی کنه . صبح هم چون خیلی شوکه شد از 

شنیدن خبر و عزادار بود اون واکنش رو نشون داد.

دل خوش می شوم به ملایمت کلامش و می پرسم:

- ولی من هنوز نفهمیدم ماجرا چیه! جسارتاً یه سؤال بپرسم؟
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باز هم برایم لبخند می زند و سر تکان می دهد. 

- خانیم فقط مادرِ آقا شایگان بودند یا...

حرفم را ادامه نمی دهم و خودش پی می برد به آن چه که می خواستم بگویم:

- سادات زنِ سابق پدر بودن. مادرِ شایگان و مهتاب.

ابرو بالا می اندازم و دهانم باز می ماند از چیزی که شنیده ام. وقتی این موضوع را مهتاج 

می دانسته، بی شک که ماه بانو و ملیحه هم می دانستند و این همه سال لب باز نکرده اند!

جا می خورم از این میزان پنهان کاری و حرف آن شب شایگان در سرم زنگ می خورد. 

راستش را گفته بود، خانیم خلاف شرع نکرده بود که همه ی خانواده این همه سال حتی از 

من و آذر پنهانش کرده بودند!

بی هوا می پرسم:

- پس از اول هم اجبارتون واسه ی رزرو کافه و همکاری با ما به خاطر نزدیک شدن به 

آذر بود. نه؟!

در کمال ناباوری لب می جنباند:

- نه. بهتره این بحث رو ادامه ندیم. 

سپس در مقابل چشم های حیرت زده ی من، از کنارم می رود و من می مانم و یک دنیا سؤال 

بی جواب!
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دوباره نگاهم را به شایگان می دهم که این بار تنها زیر سایه ی درختی نشسته و زانوی غم 

بغل گرفته است. نمی دانم چیست، اما نیروی عجیبی ست که به سمت او می کشاند پاهایم 

را.

نزدیکش می روم و بالای سرش می ایستم. مانده ام برای شروع بحث چه بگویم که خودش 

با همان لحن مغموم و سر زیر افتاده می گوید:

- کی می دونست چند شب پیش شبِ آخریه که می بینمش؟!

سرش را بالا می گیرد و نگاهش را به من می دهد:

- خواستم بغلش بگیرم . خواستم دستش رو ببوسم، ولی ترسیدم.  از این که آقات بهش 

سرکوفت بزنه و بیش تر اذیتش کنه ترسیدم!

سیبک گلویش تکان می خورد و با صدای لرزانی می گوید:

- به خدا حسرتش به دلم موند اَفرا. همه ش حس می کنم یه چیزی کم دارم، حس می کنم 

یه چیزی گم کردم!

و من بی توجه به این ناگهانی صمیمی شدنِ شایگان، نگاه به چشم هایش می دهم که به 

سادگی می شود حسرت را از آن ها خواند. برای یک لحظه دلم ریش می شود برایش و آقا 

در نظرم مانند یک غول سیاه به نظر می آید. دروغ نمی گوید. ما که عمری را در آغوش 

خانیم زندگی کردیم این است حال و روزمان، چه برسد به این بی چاره!

با لب های مرتعشی لب می جنبانم:
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- به نظرم آدم هر چی از یکی خاطره ی کم تری داشته باشه، جدایی واسه ش راحت تره. 

به نظرتون من الآن می تونم به این زودی اون همه خاطره ایی که با خانیم ساختیم رو 

فراموش کنم؟

نفس چاق می کنم و با حسرت می گویم:

-  نه، نمی تونم. غذا بخورم، خانیم به یادم میاد و توجه هاش، تو خوشی ها خانوم یادم میاد 

و لبخندای قشنگش، تو بدبختی ها خانیم جان یادم میاد و دل نگر ونی هاش...

نمی شه آقای جاوید، به خدا من قراره توی هر لحظه م خانیم جان رو به یاد بیارم و داغون 

بشم!

سرش را به درخت تکیه می دهد و زمزمه می کند:

- ١٠ سالم بود که سادات و شایان خان از هم جدا شدن. الآن ٤٢ سالمه و تا همین امروز با 

خاطره ی اون ده سال مادری ایی که واسه م کرد زندگی کردم! چیز زیادی یادم نمیاد 

ها... ولی جای خالی یه آغوش بدجوری درد می کنه!

بی اختیار اشکم روی گونه ام می چکد و نمی دانم مسبب اش مظلومیت این مرد است یا 

خانیم جانی که دیگر بین مان نیست!

با دیدن آقا، از او فاصله می گیرم و خودم را به ماشین می رسانم. سوار می شوم و خیلی 

نمی گذرد که کم کم همه سوار ماشین هایشان می شوند و برای ادامه ی مراسم، راهیِ 

خانه ی آقا می شوند. همین که پا به داخل می گذارم متوجه می شوم یک تیم آشپز 

آورده اند و بوی خورشت قیمه همه ی  ساختمان را برداشته است. بالا می روم و قبل از 
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این که مهمان ها از راه برسند، فرز و سریع سفره های یک بار مصرف را پهن می کنم و 

ظرف های سبزی و پارچ های دوغ را روی آن می گذارم. 

کم کم همه ی مهمان ها جمع می شوند و من و ملیحه تند و تند غذاها را بین زن ها پخش 

می کنیم. علی هم آن طرف دست تنها غذای مردها را می دهد. آن قدر خم و راست شده ام 

که تمام جانم درد گرفته است. می ایستم، دست به کمر می زنم و می خواهم چند دقیقه 

استراحت کنم که می بینم شاهان خودش را به علی می رساند و در پخش کردن غذاها به او 

کمک می کند.

دوباره شروع می کنم و فرزتر از هر وقت دیگری از این طرف به آن طرف می روم.

بالأخره بعد از چند ساعت خستگی و بی خوابی، مهمان ها غذاهایشان را می خورند، فاتحه 

می خوانند و عزم رفتن می کنند.

گوشه ای آوار می شوم و با چشم های بسته پاهایم را ماساژ می دهم که آقا با صدای بلندی 

می گوید:

- پسرِ جاوید، تو بمون کارت دارم.

چشم باز می کنم و چشم به مسیر نگاه آقا می دهم که به شایگان می رسم. به جز من، بقیه 

هم تمام حواس شان را به آن سمت داده اند و منتظر پاسخی هستیم که شایگان خطاب به 

شاهان می گوید:

- سامیه و حسام رو ببر خونه، من بر می گردم.

شاهان بدون هیچ حرفی اطاعت امر می کند و در عجب این همه حسابی که از برادر 

بزرگترش می برد مانده ام!
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فروغ و جاوید بزرگ برای ناهار به خانه نیامدند، شاهان هم به همراه زن برادر و 

برادرزاده اش دوباره تسلیت می گویند و از خانه بیرون می زنند. فقط می مانند 

خودمانی ها...

آقا خطاب به همه می گوید:

- بشینید کارتون دارم.

از عمه ملوک و دخترانش گرفته تا ریحانه_برادرزاده ی آقا_ همه گوشه ای روی زمین 

می نشینند و چشم به لب های به هم دوخته ی آقا می دوزند. نگاهم را به شایگان می دهم که 

بالای سر آقا ایستاده است و حتی نیم وجب هم تکان نمی خورد. آقا هم نگاهش را بالا 

می گیرد و می گوید:

- تو هم بشین.

شایگان بی صدا و بدون این که حرکتی به بدنش بدهد همان جا می ایستد. آقا این  بار 

عربده می زند:

- می گم بشین!

شایگان پوزخند می زند و جایی دورتر از همه، روی یکی از مبل ها می نشیند و پا روی پا 

می اندازد. بالأخره آقا رضایت می دهد و لب باز می کند:

- خوب ببینید جماعت، این پسرِ جاوید بزرگه!

شایگان از آن طرف رگ گردن باد می دهد:

- و البته پسر سادات خدا بیامرز!
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آقا برای او ابرو پیچ و تاب می دهد و ادامه می دهد:

- پسرِ سادات، بعدِ سی و چند سال برگشتی و مادرت رو می خوای؟!

یک هو رگ های شقیقه ی شایگان برجسته می شوند و می غرد:

- خیلی ساله می خوامش و توی جلب نذاشتی واسه م مادری کنه. به پات اُفتادم، التماست 

کردم، پول پرت کردم جلوت، اما بازم نذاشتی!

آقا می خواهد چیزی بگوید که آذر در جایش خیز بر می دارد و با هق هق، با صورت خیس 

از اشک، با لب های لرزان و مرتعش داد می کشد:

- این چی می گه آقا؟ کجا بود این برادر بزرگ تر که این همه سال از همه پنهونش کرده 

بودین؟!

آقا سمت دختری که این همه سال مطیع اش بوده و حالا رم کرده است می چرخد و 

زوم اش می ماند. سپس لب می زند:

- آذر بابا، به موقعش می گم همه چیز رو!

شایگان از روی مبل می پرد، جلو می آید و عربده می کشد:

- موقعش الانه حاجی سلطانی!

سپس سمت آذر می چرخد و بی توجه به حضور بقیه، صدایش را پس کله می اندازد:

- بذار من بهت بگم. سی و چند سال پیش از بس این آقای حروم لقمه ت مدام موش  دووند 

تو زندگی سادات و شایان، که بالأخره از هم جدا شدن...

آقا با صورت سرخ شده و دماغ باد گرفته، میان حرفش عربده می کشد:
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- تمومش کن این اراجیف رو پسر!

اما شایگان همچنان ادامه می دهد:

- ته ش هم سادات به زورِ همین مرد، قید من و مهتاب رو زد و شد زنِ دوم فرامرزخانِ 

بزرگ. شد مادرِ فتاح و فاتحِ سلطانی، ولی فرامرز نذاشت واسه ی بچه های خودش 

مادری کنه!

رو به جمع می کند و با حالتی دیوانه وار، خودش را به پشت خم می کند، هیستریک 

می خندد و می گوید:

- اینه عدل و انصافِ آقاتون!

به سمت عمه آذر می چرخد و نعره می کشد:

- اینه مرامِ آقات!

عمه آذر همان وسط زانو خالی می کند و حالش به هم می خورد. عمو فاتح سمت شایگان 

یورش می برد، با او یقه به یقه می شود و من دلم می خواهد عق بزنم چیزهایی را که 

شنیده ام!

خانیم خدا بیامرز را چه به این دل سنگی ها؟! یا حتی درست است که آقا زیادی مستبد 

است، اما دیگر نه در این حد!

حتی باورم نمی شود سادات مادبزرگ تنی ام نبوده و مادرِ واقعیِ آتا و عمو فاتح شخص 

دیگری بوده است! حتی باور ندارم اوشاق باجی جان و عمو فریدِ مهربانم نسبت تنی 

ندارند با من!
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موهایم را از صورتم کنار می زنم و به یکی از اتاق های خالی پناه می برم. در را قفل 

می زنم و پشت آن پا سست می کنم. چاره ای جز فرار نیست وقتی حقایق اِن قدر تلخ به 

صورت مان کوبیده می شوند!

دست روی گوش هایم می گذارم که صدای دعواهایشان را نشونم و اشکم روی گونه ام 

می غلتد...

بالأخره بعد از نیم ساعت عربده کشی و دعوا، خسته می شوم و از اتاق بیرون می دوم. با 

لب های لرزان و اشکی که اِنگار تمامی ندارد جیغ می کشم:

- تمومش کنید... 

هردو دست از یقه ی هم دیگر می کشند و همه به سمت من می چرخند. من هم بزاق دهانم 

را پس می فرستم و لب می زنم:

- هنوز خاک اون خدابیامرز خشک نشده که شماها افتادین به جون هم! 

شایگان و عمو فاتح، با نگاه های خون آلود به هم دیگر خیره می شوند و برای هم دندان 

نشان می دهند. همان موقع آقا جلو می آید، عمو فاتح را پس می زند، سینه به سینه ی 

شایگان می ایستد و انگشتش را روی سینه ی او می کوبد:

- نگفتم بمونی که واسه مون رجزخونی راه بندازی پسر!

انگشتش را پس می کشد و می گوید:

- گفتم بمونی که جلوی همه بگم چند هکتار زمین کشاورزی از اجداد فاطمه بهش ارث 

رسیده بود که همه ش می رسه به تو!

ابرو بالا می اندازد و برای خاتمه ی کلامش طعنه می پراند:
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- بچه های من به این اموال نیازی ندارن، همه ش مفت چنگ خودت و پدرت.

شایگان دندان قروچه می کند، دست داخل موهایش می برد و وحشیانه آن ها را می کشد، 

رنگش لحظه به لحظه سرخ و سرخ تر می شود و در نهایت صورتش را به سمت دیگری بر 

می گرداند، نمایشی روی زمین تف می اندازد و با بیش ترین سرعت ممکن از خانه بیرون 

می زند. 

همه حیرت زده به آقا خیره می شوند و جرئت ندارند لام تا کام حرفی بزنند. نگاهم به آذر 

که می اُفتد سمتش می دوم و کنارش خم می شوم:

- عمه، بلند شو بریم توی اتاق.

پسم می زند، در جایش خیز بر می دارد و رو به جمع هوار می کشد:

- همه تون این چیزا رو می دونستید و ازم پنهونش کردین؟ ته ش که چی؟! 

با بغض می گوید:

- فقط من غریبه بودم بین تون؟!

به اتاقش می دود و با ضرب در را به هم می کوبد و نگاه من روی بقیه می نشیند. خانه اصلاً 

حال و هوای خوبی ندارد. حتی دیگر خانیم جانی هم وجود ندارد که آرام مان کند و به 

ذهن های مغشوش مان نظم دهد!

آقا هم به اتاق خودشان می رود و در را پشت سرش می بندد. بقیه به جمع کردن ظرف ها 

مشغول می شوند و گاه گاهی هم با هم دیگر پچ پچ می کنند. 

سمت ماه بانو می روم و تکانش می دهم:
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- به آتا خبر دادین؟!

در حالی که مشغول خالی کردن ظرف های سبزی است به سمتم می چرخد:

- آره. تا فردا خودش رو می رسونه.

می پرسم:

- پس عمو فرید چی؟!

- چی کار کنه طفلک؟ نمی تونه بیاد که!

نگاهم به خاطره کشیده می شود که اشک در چشم هایش نیش می زند و دست هایش از 

حرکت می ایستند. او هم کم نکشیده است. در طول یک هفته، هم بچه اش را از دست داده، 

هم مادرشوهری که جای مادرش را پر کرده بود. شوهرش را هم که طور دیگری! او هم 

کم نکشیده است...

***

با پودر نارگیل یکی یکی ظرف های خرما را تزئین می کنم و کنارشان می گذارم. فرشته از 

روی آن ها می گذرد و سمت شیر آب می رود. لیوان آبش را پر می کند و یک نفس آن را 

سر می کشد و من حرکت به حرکت اش را زیر نظر می گیرم. هنوز هم رفتاری که در 

فرودگاه داشت را فراموشم نشده است!

سنگینی نگاهم را که حس می کند، لیوان را کنار می گذارد و چشم  به دست های من 

می دوزد:

- کمک می خوای اَفرا؟!
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عجیب است که حتی دیگر برای اسمم پسوند یا پیشوند نمی گذارد و این گونه رنگ عوض 

کرده است!

لب می جنبانم:

- تموم شد دیگه!

چیزی نمی گوید و بی توجه به من از آشپزخانه بیرون می زند. من هم از روی زمین بلند 

می شوم، سینی های خرما را روی کانتر می گذارم و به زور کمر راست می کنم.

آتا پچ پچ کردن با آقایش را تمام می کند و عقب می کشد. نگاهش را به جماعتِ سیاه پوش 

می دهد و لب می زند:

- بسم الله... بریم دیگه!

بچه های فامیل را صدا می کنم و دو سینی را به دست هرکدام می دهم. خودم هم آخرین 

ظرفی که مانده است را بر می دارم و نرم-نرمک از پله ها پایین می روم. داخل ماشینِ آتا 

که کاملاً تعمیر شده است می نشینم و به جان آقا دعا می کنم. حداقل خوب است در این 

موقعیت صدایِ گندی که زده بودیم را در نیاورد، و اِلا شیرمردش را می خواست که آتا را 

رام و آرام کند!

با یادِ خانیم، دیدم تار می شود و برای عوض کردن مسیرِ ذهنم، با لب های مرتعش 

می پرسم:

- کاش لااقل می تونستید واسه ی عمو فرید یه کاری کنید. تخفیفی، انتقالی ، چیزی...

ماه بانو هم با دل سوزی حرفم را تأیید می کند و آتا با اخم های در هم، از آینه ی ماشین به 

من چشم می دوزد:
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- نشد.

همین یک کلمه می شود جوابم و لب می بندد، اما قبل از این که به قبرستان برسیم سمت 

ماه بانو می چرخد و می گوید:

- درمورد فرید چیزی به این جماعت نگین!

دوباره از آینه نگاه به من می دهد و لب می زند:

- با تواَم هستم اَفرا!

پوست لبم را می جوم و کلافه سر تکان می دهم. ماه بانو هم با صداقت تمام می گوید:

- نه که خودشون کورَن! از دیروز هزار بار از خاطره پرسیدن شوهرش کجاست!

آتا سر می جنباند و کلافه دنده عوض می کند. به محض این که ماشین متوقف می شود، 

پایین می روم و خرما به دست خودم را به قطعه ی خانیم جان می رسانم که با دیدن شایگان 

شوکه می شوم و چشم ریز می کنم. فاتحه اش را می خواند و روی پا می ایستد. جلو می روم 

و مؤدبانه سلامش می دهم . او هم با لحن گرفته ای جوابم را می دهد و عقب می کشد. کم کم 

همه جمع می شوند و دوباره صدای ضجه هایشان همه ی محوطه را در بر می گیرد. 

من هم برای خانیم فاتحه می خوانم، یکی از سینی ها را بر می دارم و سمت فرشته می روم:

- من میرم اینا رو پخش کنم بین مردم. تو هم یکی بردار و دنبالم بیا!

با دستمال اشکش را پاک می کند و سر می جنباند. من هم از همان جایی که قدم 

برداشته ام شروع می کنم به تعارف زدن و جلو-جلو می روم. سینی که خالی می شود، بر 

می گردم، سینی دیگری بر می دارم و دوباره آن را بین مردم می گردانم. در همان حال 

باد خودش را به شالم می رساند و موهایم را به رخ می کشد. چشم هایم را لوچ می اندازم و 
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می خواهم برای برداشتنِ شالم، سینی را زمین بگذارم که یکی از پشت سر، با ملایمت آن 

را روی موهایم می کشد و باعث می شود به عقب بچرخم . با دیدن شاهان، قلبم لرز بندری 

می رود و در حالی که لب  می گزم، با خجالت سر زیر می اندازم. نگاه مهربانی حواله ام 

می کند، خرمایی از داخل سینی بر می دارد و لب می زند:

- خدابیامرزه سادات رو.

زیر لبی تشکر می کنم و بی هوا از دهنم می پرد:

- اون روز گفتین حلوا و خرمای خانیم جان خوردن نداره!

هسته اش را داخل مشت می فشارد و زیرلبی می گوید:

- خرما بهونه ست، نیت فرستادن فاتحه واسه ی شادی روح امواته!

از کنارم می گذرد و به مسیر رفتنش خیره می شوم. آن قدر می رود و می رود که فقط یک 

نقطه از او باقی می ماند. نگاه از او می گیرم و می خواهم مابقیِ خرماها را بین مردم 

پخش کنم که توجه ام به صدای خنده های آشنای دختری جلب می شود. برحسب کنجکاوی 

صدا را دنبال می کنم و از آن چه که می بینم مه و مات می مانم. معراج، گل بین موهای 

فرشته می گذارد و او ریز-ریز می خندد. فرشته دل به دل معراج می دهد و من این میزان 

کثافت در باورم نمی گنجد!

سینی خرما از دستم رها می شود و حیرت زده هر دو دستم را روی گونه های داغ شده ام 

می گذارم. همان موقع معراج با شنیدن صدا از پشت درخت بیرون می آید و می خواهد 

سمت من بیاید، که بدون این که سینی را بردارم، دوان دوان از آن جا پا به فرار می گذارم.
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به مراسم که بر می گردم می بینم فقط فامیل های درجه یک مانده اند و ماه بانو سر خاکِ 

خانیم جان قرآن می خواند. من هم گوشه ای به تماشا می نشینم و بغض به گلویم هجوم 

می آورد. قباحت دارد بگویم بغضم برای خیانتِ خواستگاری ست که از او متنفراَم. خوبیت 

هم ندارد بگویم حماقت و چشم سفیدیِ دخترعموجان چون سرطان به جانم زده است. 

همین بهتر که نبودِ خانیم جان را بهانه کنم. همین بهتر که دلتنگی ام را به رخ بکشم!

بقیه هم کم کم عزم رفتن می کنند و بساط جمع می کنند. ماه بانو جلو می آید و می گوید:

- سینی های خرما رو یادت نره.

با هزار زور و زحمت جلوی بغضم را می گیرم و لب می زنم:

- عمه آذر فعلاً سر خاک می مونه. منم پیشش هستم.

به عادت همیشه اش چپ چپ نگاهم می کند و بعد از این که سینی ها را جمع می کند، 

می  رود. من هم روبه روی اوشاق باجی روی زمین می نشینم و دست های حلقه شده ام را 

دور زانو می اندازم . نگاه به رنگ و روی نزار و چشم های گود افتاده ی آذر می دهم و لب 

می زنم:

- دلم واسه ش تنگ شده عمه!

یک هو زیر گریه می زند و با هق هق می گوید:

- دلم سوخته اَفرا.. . چی کار کنم با این دلِ داغ دیده؟!

از روی زمین بلند می شوم و می خواهم به سمتش بروم، می خواهم به آغوشش بکشم، 

می خواهم شانه هایم را برای ساعاتی به او قرض بدهم که یکی از پشت سر می گوید:

- خانوم سلطانی!
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به سمتش می چرخم و نگاهم میخِ زن مقابلم می ماند. موهایش را زیتونی کرده است، چشم 

و ابروی شکلاتی دارد،  با دماغ و لب های کوچک و عجیب است که من هیچ جوره، 

هیچ کدام از اجزای صورت این زن را نمی شناسم! 

دوباره خودش لب می زند:

- باید باهات حرف بزنم!

جا می خورم از این میزان صمیمیتِ نابه جا و ابرویم خود به خود بالا می پرد: 

- هستم خدمت تون!

نگاهش را بین من و آذر به گردش در می آورد و حالت معذب بودن به خود می گیرد:

- تنها!

گوشه ی پایینیِ لبم را می گزم، نگاهی به آذر می اندازم و سپس بدون هیچ حرفی از او 

فاصله می گیرم. آن زن هم به دنبالم می آید و هر دو زیرِ سایه ی درختی، دورتر از قبر 

خانیم می ایستیم و بلافاصله خودش را معرفی می کند:

- من رویام. باید بشناسیم. این طور نیست؟!

دستی به گوشه ی شقیقه ام می کشم و کلافه لب می جنبانم:

- چه بایدی توی این کاره؟ نه آشنایی ندارم!

لب هایی که آن ها را با رژلب آراسته است را به خنده می جنباند و نگاهِ غرایم را سمتش 

سوق می دهم. بالأخره لب می بندد و می گوید:

- فکر کردم شاهان در موردم باهات حرف زده!
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با شنیدن اسم آشنایش، گوش تیز می کنم و با چشم های ریز شده خیره اش می مانم.

- من زنِ شاهانم. 

بزاق دهانم به گلویم می پرد و به سرفه می اُفتم. چشم های حیرت زده ام که می خواهند به 

مرز دریدگی تعرض کنند را بالا می آورم و لب می زنم:

- زنِ آقای جاوید؟ شنیده بودم فوت کردن!

ژستی که به خود گرفته است را می بازد و عصبی می غرد:

- کی همچین چرندی گفته؟ فروغ؟!

لب می بندم و جوابی به او نمی دهم مبادا باعث جنگ و جدلی جدید برای این خانواده 

باشم. در عوض می پرسم:

- خب! چه کمکی از دست من بر میاد؟!

قدم به جلو می گذارد و با لحنِ منفوری جواب می دهد:

- واسه ی من لفظ قلم حرف نزن دختر خانوم. بزرگ ترین کمکی هم که باید انجام بدی 

اینه که دور شاهانِ جاوید رو خط بکشی!

با شنیدن خواسته اش، هیستریک و خفه می خندم و ناباور لب می جنبانم:

- حال تون خوبه؟ من چه صنمی با ایشون دارم؟!

موهایش را زیر شال می فرستد و هیچ تغییری در لحن حرف زدنش ایجاد نمی کند:

- خیلی وقته بهم خبر رسیده که زیادی دور و برش می پلکی. یادت باشه که من به راحتی 

میدون رو واسه ی تو و امثال تو خالی نمی کنم  ...
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با نفرتی عمیق و دماغی که مدام پره هایش باز و بسته می شوند، ادامه می دهد:

- پس گورت رو گم کن و برو، چون این که بخوای زندگیت رو روی زندگیِ بقیه بنا کنی 

آخر و عاقبت نداره!

این را که می گوید مجالی به من نمی دهد و به سرعت از کنارم می گذرد و من در عجبِ 

حرف هایش می مانم. همان جا زانو خالی می کنم و از شدت فشاری که رویم سنگینی 

می کند در کمال ناباوری زیر گریه می زنم.

 از یک طرف دردِ خانیم خدابیامرز، از طرف دیگری عمو فرید و مصیبتش، حقیقتی که 

تازه برایمان آشکار شده است، غمِ خاطره و هزار بلای دیگر طوری به روانم فشار 

آورده اند که حتی نمی توانم مانع اشک ریختنم شوم!

آذر بلند می شود و با عجله به سمتم می آید:

- چی شده؟ کی بود اون؟!

صورتم را بالا می گیرم و به چشم های غم زده اش نگاه می کنم. روا نیست بیش تر از این 

غصه دارش کنم:

- خواهر یکی از دوستام، واسه ی عرض تسلیت اومده بود.

با این که باورم نکرده است، اما کوتاه می آید و مغموم لب می زند:

- آقا ماشینش رو واسه مون گذاشته. بریم دیگه!

دست به زانو می گیرم و لب می زنم:

- بریم!
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شانه به شانه حرکت می کنم و بی هوا می پرسم:

- می خوای چی کار کنی با شایگان؟!

صورتش را به سمتم می چرخاند و کمی خیره ام می ماند. بعد هم با لحن بی تفاوتی 

می گوید:

- چی کار کنم؟ چی کار می تونم بکنم؟!

- اِن قدر راحت از کنارِ این مسئله می گذری؟ نمی خوای خواهرت رو ببینی حداقل؟!

به ماشین که می رسیم، به آن تکیه می دهد و پوزخند می زند:

- خواهرم کیه؟ می شه اسم آدمی که فقط از مادر با من تنیه، یا آدمی که این همه سال از 

وجودش خبر نداشتم رو خواهر گذاشت مگه؟!

چیزی نمی گویم و کنارش می زنم. هر دو سوار می شویم و بی صدا به سمت خانه ی خودشان 

حرکت می کند. همین که می خواهد پیچ کوچه را دور بزند، با دیدن ماشین آشنای شاهان 

که برایمان راهنما می زند، ماشین را نگه می دارد و شگفت زده به او نگاه می کنم. پیاده 

می شود، دستی به لباس هایش می کشد و جلو می آید. آذر هم شیشه را پایین می کشد و 

سلام می کند.

شاهان جوابش را می دهد، به داخل خم می شود و نگاهش را به من می دهد:

- می شه نیم ساعت از وقتتون رو در اختیار من بذارید؟... لطفاً!

ابرو پیچ و تاب می دهم و وقت را غنیمت می شمارم:

- اتفاقاً منم باهاتون حرف دارم!
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به سمت آذر می چرخم و می گویم:

- برو خونه، من خودم بر می گردم.

قبل از این که پیاده شوم اضافه می کنم:

- بگو یه سر رفتم خونه ی خودمون لباس عوض کنم.

متعجب و با حالت مشکوکی به ما نگاه می اندازد و سر می جنباند.

پیاده می شوم و سمت ماشین جاوید می روم. مثل همیشه عقب سوار می شوم و با ضرب در 

را به هم می کوبم. همین که پشت فرمان می نشیند غرولند می کنم:

- بی زحمت برید یه جایی که پشت من حرف نباشه!

زیرلبی طعنه می زنم:

- البته اگه اون جا از چشمِ زنت پنهون مونده باشه!

حرکت می کند و با متعجب می پرسد:

- چیزی شده خانوم؟!

بی هوا سرش داد می کشم:

- نه، مگه باید چیزی بشه!

هم من، هم او از لحنم حیرت می کنیم و لب می زند:

- مشخصه!

ماشین را مقابل پارکِ سر کوچه متوقف می کند و به عقب می چرخد:
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- بفرمائید، دوتا گوشای من واسه ی شنیدن طعنه و تشرهای شما آماده ن!

حرفی که می زند به مذاقم خوش نمی آید و بی تعارف غر می زنم:

- آقای جاوید، بهتر نیست به زن تون اولتیماتوم بدین که چیزی بین من و شما نیست؟!

ابروی چپش تیک می پراند:

- زنم؟!

- رویا...

نمایشی دستی دور لب هایش می کشد و پوزخند می زند:

- همسر سابقم رو می گید! اتفاقی افتاده؟!

از نسبتی که برای رویا به کار می برد جا می خورم و لب هایم را به داخل می کشم:

- اگه بشه اسم توهمات ایشون رو اتفاق گذاشت، بله اتفاقی افتاده!

- خانوم! چرا به تشر و کنایه زدن عادت کردید؟ خب واضح بگید، ببینم چی شده!

از زودرنج بودنش دل خور می شوم و پوست گوشه ی ناخن هایم را به لب می کشم:

- امروز سر خاک من رو کشوندن یه گوشه و تهدیدم می کنن که گورم رو گم کنم بیرون از 

زندگی شما!

با بغض می پرسم:

- مگه من اصلاً توی زندگی شما هستم که... 

جمله ام را ناتمام می گذارم و نگاه به چشم های مشکی اش می دهم. دستی به ته ریشش 

می کشد و با صدای منحصربه فردش می گوید:
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- من و رویا بیش تر از یه ساله که از هم جدا شدیم، کاری هم به این که می خواد هرجور 

شده این  زندگی رو برگردونه ندارم، ولی من ازتون معذرت می خوام!

طوری حرف زده و ملایمت به خرج داده است که من شرم می کنم از رفتار تند و تیز 

خودم:

- شما چرا؟ ببخشید من یه کم عصبی بودم!

با لحن آرامی می گوید:

- حق  دارید. البته عصبانیت رویا از این بوده که توی زندگی من، شما نقشِ پررنگ تری 

دارید. حداقل از رویا پررنگ تر!

گوش هایم داغ می شوند، سرم را زیر می اندازم و خودم را مشغول بازی کردن با 

ناخن هایم نشان می دهم که با شنیدن حرفش شوک به جانم می زند:

- شما اِن قدر خانوم هستین که رفتار رویا و امثال اون رو به دل نگیرین. درسته دیگه؟!

سر بالا می گیرم و غرق سیاه چاله هایش می شوم. لبخند به لبم می آید و بی هوا می گویم:

- درسته!

بعد هم خجالت زده لب می گزم. او هم حرمت دلی که تازه داغ دیده است را نگه می دارد 

و به یک لبخندِ کوتاه بسنده می کند.

- می خواستید باهام حرف بزنید. من در خدمت شمام.

بیش تر به سمتم می چرخد و بی مقدمه و تعارف لب می جنباند:
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- شایگان می خواد خودش مراسم چهلمِ مادرش رو برگزار کنه. ببخشید این رو می گم ها، 

ولی شنیدم شما از عمه تون شیردل ترین...

ابرو بالا می پرانم:

- خب؟

- اگه می شه این موضوع رو طوری با بزرگای خونواده تون مطرح کنید که موافقت کنن و 

دوباره شری به راه نیافته!

نیشخند به لبم می آید و طعنه می پرانم:

- دیگه اِن قدرا هم شیردل نیستم جناب جاوید!

نمی دانم واقعاً چشمک می زند یا چشم های من اشتباه دیده اند:

- به شجاعت تون ایمان دارم سرکار سلطانی...

برای بار هزارم لب می گزم و پوست صورتم زق زق می کند از گرما. زیرلبی می گویم:

- سعیَم رو می کنم.

بعد هم بدون این که مجالی به او بدهم از ماشین بیرون می پرم و تمام راهِ خانه را پیاده بر 

می گردم. داخل راه رو که می روم، از زیر شالم دستی به گردن عرق کرده ام می کشم و 

کلمه به کلمه  ای که شاهان گفته بود را به یاد می آورم.

لعنت به او و صدایش که عجیب رام کننده اند. لعنت به او لحن دل گرم کننده اش که عجیب 

شیردلم کرده است!
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پله ها را بالا می روم و دور از چشمِ مردهای خانواده خودم را به اتاق آذر می رسانم. 

بی هوا در را باز می کنم و آذر در حالی که ترسیده است، دستش را از روی پیشانی اش بر 

می دارد و در جایش نیم خیز می شود. جلو می روم و دستم را مقابلش نگه می دارم:

- راحت باش، الان میرم.

دوباره روی تخت دراز می کشد و با صدای گرفته ای می پرسد:

- چی می گفت؟!

لباس هایم را با یک دست بلوز و دامن تیره عوض می کنم و لب می زنم:

- می گفت شایگان قراره مراسم چهلم خانیم رو خودش بگیره.

یک هو روی تخت می نشیند و چشم گرد می کند:

- اون وقت آقا هم گذاشت! بی خیال!

شانه بالا می اندازم و قبل از این که موفق شوم چیز دیگری بگویم فرشته بدون این که در 

بزند وارد می شود و از لای در سرک می کشد:

- کجا بودی چهارساعته دنبالت می گردم؟ مادرت می گه بیای ظرفای شام رو آماده کنی!

با دیدنش یادِ چیزی که دیدم می اُفتم و رو ترش می کنم:

- تو چرا آماده شون نمی کنی؟ دست و پات کوچیکه یا چلاقی؟!

بدون تعلل جا می خورد از طرز رفتارم و لب باز می کند چیزی بگوید، که جلو می روم و 

در را به رویش می بندم.
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«اگر غرور کاذب تو هم به اندازه ی ملیحه باشد بی جا می کنی دوباره پا به اتاق بگذاری و 

برایم دندان نشان بدهی!»

آذر با لحن حیرت زده ای می گوید:

- اَفرا! حالت خوبه؟!

زیر لب غر می زنم:

- دختره  خرابِ خداییه! 

چشم گرد می کند و به سمتم می آید:

- اَفرا! چرا این جوری می کنی تو؟!

با یادِ خیانتی که نیم وجب بچه ای چون فرشته در حقم کرده است، اشک در چشمم نیش 

می زند و برای این که پیشِ اوشاق باجی رسوا نشوم از اتاق بیرون می زنم.

کسی نداند فکر می کند کشته مرده ی آن بشکه قیراَم... اما درد، ضربه خوردن از 

نزدیکان مان است که در جا فلج می کند قلب هایمان را!

دم و بازدم ام طولانی تر می شوند و عمیق نفس می کشم. گوشه ای از سالن پذیرایی 

می نشینم و نگاه به عمه ملوک می دهم که ریز-ریز با آقا حرف می زند و برایشان گوش تیز 

می کنم:

- قارداش جان، حقیقتش چند وقت قبل از فوت سادات خدابیامرز قرار بود علی رو غلامت 

کنم که شد این بساط و نشد که بشه. جسارت نباشه گفتم با خود شما مطرح کرده باشم که 

فعلاً اگه راضی باشی اسم علی روی آذرت باشه!
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آقا عصبی ابرو در هم می کشد و نعره می زند:

- وقت گیر آوردی ملوک! آلّآن وقت این حرفاست؟ 

عمه ملوک هم حسابی از نعره ی آقا حساب می برد و دیگر لام تا کام حرفی نمی زند. 

«دورت بگردم عمه خانُم، نمی شد من حرفم را می زدم بعدش تو آقا را آتشی 

می کردی؟!»

لب هایم را به داخل می کشم و چشم لوچ  می اندازم.  بی شک با این حال نمی شود چنین 

موضوعی را پیش آقا مطرح کرد، باالاجبار بایستی به تاخیر بی اندازم شیردل بازی ام را!

زمین را تکیه گاهم می کنم و بلند می شوم. همان لحظه ملیحه شربت آلبالویی که چند وقت 

پیش خودِ خانیم درست کرده بود را به بقیه تعارف می زند و بغض در گلویم سنگ می شود. 

«آدمی چیست که امروز برای فردایش فرش قرمز پهن می کند، بی خبر از این که فردا 

اصلاً خیال آمدن ندارد!»

***

گرگی نژاددار و خاکستری رنگ با پوزه های بلند و دندان های تیز، دو توله گرگ اش را 

رهبری می کند و به سمت مان هجوم می آورند. خوب می شود فهمید که هدف شان پیرمرد 

نحیف و حال نداری ست که پشت من سنگر گرفته است و یارای مقاومت ندارد. عرق از 

مهره های گردنم می چکد، پایین می رود و خودش را به پشتم می رساند. به آقا نگاه می کنم 

و حیرت می کنم از حرکتش. با این که جانِ فرار کردن دارد اما باز هم غرورش برایش 

مهم تر است. قصد کرده است بایستد، از هم بدرنداَش به شرط این که اسم بازنده روی 

پیشانی اش حک نشود.
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آن قدر می آیند و می آیند که به یک قدمی مان می رسند. رهبرشان به هوا می پرد و 

می خواهد سمت آقا یورش بیاورد، و  من خودم را مقابلش پرت می کنم قربانیِ آقا شوم 

که با ضرب روی زمین کوبیده می شوم. خون از گردنم فواره می زند و دستم را روی جای 

زخمش می گذارم.

درد دارم اما نه به اندازه ی آقا که مثل مار به خودش می پیچد و عرق سرد به تن می کشد. 

عجیب است که ضربه را من دیده ام اما آقا درد می کشد! 

گرگ ها به دورمان چرخ می خورند و دردِ من لحظه به لحظه بیش تر می شود . و عجیب 

است که آقا هم هم زمان با من درد می کشد. عجیب است... !

***

کف دستم را به پیشانی ام می کشم و از حس کردنِ آن میزان عرق حیرت زده می شوم. 

تمام جانم جوری داغ شده است که گمان می کنم من را به کوره ی سفال پزی انداخته اند و 

با بیش ترین میزان درجه می پزند جان و تنم را!

پتو را گوشه ای پرت می کنم و در جایم خیز بر می دارم. بی توجه به ساعت که نشان می دهد 

خورشید هنوز طلوع نکرده است، دوان دوان خودم را به حمام می رسانم، زیر دوش 

می ایستم و بی معطلی شیر آب یخ را روی سر خودم رها می کنم. برای چند لحظه 

آئورت های قلبم یخ می زنند از سرمایش و تمام دندان هایم بی وقفه به هم کوبیده می شوند، 

اما سپس کم کم به سرمایش عادت می کنم و عضله هایم از حالت گرفتگی در می آیند.

آن خواب لعنتیِ سر صبح برای بار هزارم در ذهنم پلی می شود و من مفهومش را 

نمی دانم! دل نگران آقا می شوم و دعا-دعا می کنم هر چه زودتر روز شود بلکه بتوانم 
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خبری از حالش بگیرم که همان موقع یکی چند تقه به درِ حمام می زند و با صدای آرامی 

می گوید:

- اَفرا تویی؟!

دوش را می بندم و لب باز می کنم:

- آره ماجان، نگران نشو.

غر می زند:

- این موقع صبح تو حموم چی کار می کنی!

شقیقه هایم را می فشارم و کلافه سرم را به طرفین تکان می دهم:

- گرمم بود .

- نسیمِ سر صبح و گرما؟ زود بیا بیرون تا نچاییدی!

دیگر چیزی نمی گویم و به حرفش فکر می کنم. راستش را می گوید... سر صبح است و 

نسیمِ خنکش، آن گرما از کجا تمام تنم را در خود بلعید را فقط خودِ خدا می داند!

آب از تمام سر و تنم چکه می کند و بی شک نمی شود با این حال پا به خانه بگذارم. 

لباس هایم را داخل حمام می اندازم، خودم را حوله پیچ می کنم و پاورچین پاورچین بیرون 

می دوم. بدون وقفه یک لباسِ گرم می پوشم مبادا به خاطر حماقت سر صبحم به بلا دچار 

شوم سپس داخل تختم خیز بر می دارم.
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هر چه چشم هایم را می بندم خواب به آن ها نمی آید که نمی آید. با عصبانیت چشم باز 

می کنم و موبایلم را بر می دارم. می خواهم کمی با آن خودم را سرگرم کنم تا روز شود  که 

نگاهم به پیامی که دیشب بعد از خوابیدنم برایم  ارسال شده است می اُفتد.

«یه بلیط توی کیفته. برش دار و با همون از ایران برو، تنها راهِ فرارت همینه... یادت باشه 

بلیط یه سر رفت و بدون برگشته!»

تمام جانم گُر می گیرد و سمت کیفم هجوم می برم. از دیدن بلیطی که داخل آن است تمام 

تنم می لرزد و چشم هایم به مرز دریدگی تعرض می کنند. 

یا خودِ خدا، این لعنتی کیست که حتی توانسته خودش را به کیفِ من برساند؟! یعنی 

اِن قدر آشنا و نزدیک است!

کیف را روی زمین پرت می کنم و با هر دو دستم شقیقه هایم را می گیرم. میان این همه درد 

و مصیبت فقط این مزاحم لعنتی  را کم داریم!

لب هایم را به داخل می کشم و سرپوش روی بغضم می گذارم. به خودم غر می زنم:

- چیه تا تقی به توقی می خوره اشکت به راهه؟ چقدر بلا باید به سرت بیاد تا پوست کلفت 

شی؟!

بغضم را پس می فرستم و از اتاق بیرون می روم. برای گذران اوقات هم که شده باشد، 

برای دور شدن از فکر و خیالات بی معنی ام هم که شده باشد، خودم را به تمیز کردن 

آشپزخانه تمیز می کنم و باز هم این فکر و خیالات کوفتی یک لحظه دست از سرم بر 

نمی دارند!

- اَفرا مامان، خوبی؟!
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دستم را روی دستی که روی شانه ام گذاشته است می گذارم و لب می زنم:

- خوبم!

جلو می آید و نگاه به چشم هایم می دهد:

- چرا اِن قدر آشفته ایی؟

دستش را به پیشانی ام می کشد و می گوید:

- ای وایِ من، تب داری که!

پایین لباسش را می گیرم، کناری می نشانمش و در حالی که سر روی زانوهایش می گذارم 

همان جا دراز می کشم.

«تب دارم، اما تبم از چیز دیگری ست عزیز... دریابیدم تا غرق نشده ام!»

اشکم از گوشه ی چشمم می چکد و لب می زنم:

- ماجان...

می بیند بغض دارم و مهربان می شود:

- جانم!

پلک روی هم می فشارم و لب می گزم:

- دلم واسه ی خانیم جان تنگ شده!

دستش را روی موهایم می کشد و با لحن ملایمی می گوید:

- نور به قبرش بباره. زمین تا آسمون با آقات فرق داشت!
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نگاهم را بالا می کشم و بی هوا می پرسم:

- چی شد که زنِ آقا شد؟ چرا هیچ وقت چیزی درمورد شایگان و مهتاب نگفتین؟!

او هم نگاهش را بالا می گیرد و اِنگار که به گذشته برگشته باشد، روحش در کنارِ من 

نمی ماند:

- وقتی من عروس این خونواده شدم تازه بعدِ مدتی فهمیدم که سادات زنِ دوم آقاست. 

زنِ اولش فوت کرده بود. سادات هم یه سالی می شد که از آقای جاوید جدا شده بود. 

اون موقع شایگان ١٠ سالش بود و مهتاب ٢ سال، ولی نمی دونم چی شد که سادات خدا 

بیامرز قید بچه هاش رو زد و طلاق گرفت!

نگاهش را به من می دهد و نمایشی لبخند می زند. من هم در عجبم که خانیم  چرا قید 

بچه هایش را زده و جدا شده بوده است!

تا جایی که من می دانم خانیم آن قدر با گذشت و صبور بود که با آقا کنار می آمد، مگر 

این که اخلاقِ جاویدِ بزرگ بدتر و غیر قابل تحمل تر بوده باشد!

می خواهم چیزی بگویم که ماه بانو پیش دستی می کند:

- از باز کردنِ گذشته چیزی نصیبت نمی شه اَفرا، بی خیال باش.

از روی پایش بلند می شوم و قبل از این که برود می گویم:

- آخرش هم نفهمیدم چرا بهم می گفت گیله نار... !

کمی خیره ام می شود و اِنگار که او هم جوابی برای حرفم نداشته باشد، سر تکان می دهد 

و سر وقت یخچال می رود. مشغول انداختن سفره ی صبحانه می شود و من خودم را به اتاق 

می رسانم، سشوار را به برق می زنم و مشغول خشک کردن موهایم می شوم. توجهی هم به 
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توهماتی که میان موهایم رقص می روند ندارم. آن ها را که خشک می کنم از اتاق بیرون 

می زنم و می بینم آتا هم بیدار شده است. سلام می دهم و در سکوت صبحانه را می خوریم. 

سفره را جمع می کنم و می گویم:

- آتا اگه اجازه بدی من یه سر برم خونه ی آقا...

نگاهِ نزارش را به من می دهد و سر تکان می دهد. به اتاق می روم، آماده می شوم و 

می خواهم بروم که می گوید:

- ماشینِ من رو ببر. لازمش ندارم.

سویچ را بر می دارم و از خانه بیرون می زنم. هنوز هم از این ماشین خوف دارم، می ترسم 

خش به جانش بیاُفتد یا حتی این که آتا بفهمد درش را تعویض کرده اند!

سوار می شوم و با لاک پشتی ترین سرعت ممکن خودم را به خانه ی آقا می رسانم اما قبل از 

این که سراشیبیِ کمِ کوچه را پایین بروم، با دیدن صحنه ی مقابلم روی ترمز می زنم و نگاه 

به فرشته و معراج می دهم . داخل ماشین معراج نشسته و عجیب با او صمیمی است! سیبک 

گلویم می لرزد، برای حماقتش که دارد دستی دستی آبروی خاندانی را به سخره می گیرد. 

دلم می لرزد برای آتایی که گولِ تظاهرهای چون معراجی را خورده است!

بدون این که به کارم فکر کرده باشم، از ماشین پیاده می شوم و سمت آن ها می روم . قبل 

از این که به شیشه بکوبم، فرشته  خودش متوجه حضورم می شود و دست هایش روی هوا 

خشک می شوند . عصبی به شیشه می کوبم و معراج بعد از یک دقیقه که به خودش می آید 

آن را پایین می کشد:

- اَفرا خانوم ش...
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میان کلامش می پرم و می غرم:

- از شما کثافت تر ندیدم!

بیش تر از این حرفی برای وصف حالم ندارم و سمت فرشته می چرخم:

- بیا پایین!

اولش مات می ماند اما کم کم خودش را جمع می کند و ابرو در هم می کشد:

- تو چی کارِ من داری؟ 

هیستریک می خندم و می گویم:

- بدبخت می دونی همین آدم چند وقت  پیش اومده بود خواستگاری من؟!

قبل از این که فرشته چیزی بگوید، معراج برای جواب دادن پیش قدم می شود:

- خانومِ سلطانی، از نظر شما خواستگاری رفتن جرمه؟ اگه یکی بره خواستگاری یه نفر و 

اون یکی به دلش نباشه، باید دیگه تا آخر عمرش با کسی نباشه؟!

جا می خورم از حرفی که زده است . طوری وانمود می کند کسی نداند فکر می کند من 

عاشق سینه چاکش بوده ام و او من را پس زده است! هی لب باز می کنم چیزی بگویم، اما 

چیزی برای بیان حالم ندارم و لب می بندم، اما چیزی برای بیانِ شخصیتِ لجنش ندارم و 

لب می بندم!

فرشته به حرف می آید و می گوید:

- نمی خوام بابا فعلاً چیزی از این ماجرا بفهمه، این جور حرفا بوی خون میدن. اگه لب 

باز کنی طور دیگه ای جبران می کنم اَفرا!
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می خواهم قه قهه بزنم از خط و نشانی که این بچه برای من کشیده است. چانه اش را به 

دست می کشم و فشارش می دهم:

- بدبخت، بوی خون از دلِ تو بلند می شه، از چشم تو بلند می شه... بوی خون از آینده ی 

تو بلند می شه!

پسش می زنم، سوار ماشین می شوم و پیچ کوچه را دور می زنم. درِ راه رو باز است و 

لزومی به زنگ زدن نیست. عصبی پله ها را بالا می روم و مقابل خانه ی آقا می ایستم. چند 

نفس عمیق می کشم و سپس دستگیره را بالا و پایین می کنم. همین که وارد می شوم خشکم 

می زند از سرمای خانه، هر چه نباشد خانیم دیگر نیست که با مهر و محبتش گرمابخش این 

خانه شود!

لبخند مغمومی به لب می کشم و داخل می روم. آرام آرام از کنار آقا می گذرم مبادا از 

خواب بیدار شود و خودم را به اتاق اوشاق باجی می رسانم. در می زنم و همین که اجازه را 

صادر می کند داخل می روم. با دیدنم آلبومی که به دست دارد را کنار می گذارد و لبخند 

بی جانی حواله ام می کند:

- از این طرفا؟ 

کنارش می نشینم و می گویم:

- دلم رو این جاها گم کردم!

لبخندش بیش تر از آن کش نمی آید:

- الهی دلت فقط خونه ی دوست و یار گم بشه!
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دل خوش می شوم به دعای قشنگش و او دوباره آلبومی که پس زده بود را جلو می کشد، 

صفحه به صفحه اش را رد می کند و بالأخره دست هایش از حرکت می ایستند:

- این باید مهتاب باشه.  مگه نه؟!

نگاهم به همان عکسی که چند وقت پیش هم نشانم داده بود کشیده می شود و لب هایم به 

سمتی کج می شوند:

- شاید!

می خواستم بحث  آن بلیط را پیش بکشم اما دو دل شده ام. فکر می کردم وقتی من را 

تهدید کرده است، بی شک برای آذر هم بلیط خریده اما وقتی اوشاق باجی خودش چیزی 

نمی گوید شاید هم این طور نباشد!

هر چه نباشد زبانِ اوشاق باجی مهر و موم ندارد! اگر چیزی بود، معطلش نمی کرد و 

می گفت .

دستش را روی پایم می کوبد و از روی تخت بلند می شود:

- برم یه سر به خاطره بزنم، بر می گردم.

برایش سر می جنبانم و می رود. به محض رفتنش، سر وقت کیفش می روم و برای اطمینان 

هم که شده باشد آن را زیر و رو می کنم. تمام کیف را گشته ام و فقط یک زیپ داخلیِ 

مخفی اش مانده که آن هم گیر کرده است و هیچ جوره باز نمی شود!

- اَفرا! دنبال چیزی می گردی؟!

می ترسم و با جیغ به عقب بر می گردم. آذر در حالی که دستش را به چهارچوب در تکیه 

داده است، سؤالی من را می نگرد و نمی دانم باید چه جوابش را بدهم:
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- نه، نه   ... یعنی گفتم شاید شارژر موبایلم افتاده باشه توی کیف تو!

چپ چپ نگاهم می کند و لب می زند:

- نه، پیش من نیست!

بعد هم داخل می آید و دوباره روی تخت لش می کند. سمت در می روم و می گویم:

- من دیگه برم. 

- به این زودی؟!

صادقانه لب می زنم:

- فقط اومده بودم یه حالی از آقا بپرسم، که خدا رو شکر خوبه.

چیزی نمی گوید و از اتاق بیرون می زنم که همان لحظه آقا خودش را پیچ و تاب می دهد و 

در جایش خیز بر می دارد . با دیدنش سلام و احوال پرسی می کنم و با لحن بی حالی 

می گوید:

- چطور شده این موقع صبح اومدی این جا و به این زودی هم داری میری؟ چیزی شده؟!

گوشه ای می نشینم و مشغول بازی با ناخن هایم می شوم:

- چیزی که نشده، نگران حال شما بودم!

به دو بالشتی که پشتش گذاشته اند تکیه می دهد و لب می زند:

- خوب یا بد، هنوز که هستم...

- انشاالله صد سال دیگه هم سایه تون رو سر این خونواده باشه!

لبخند تلخی لب هایش را آذین می بندند و از ملایمتش سوء استفاده می کنم:
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- حقیقتش رو بخواید... یه چیز دیگه هم هست!

نگاه تیز می کند و دست به سبیل های جو گندمی اش می کشد:

- بگو!

از گفته ام پشیمان شده ام، من را چه به این شیردل بازی ها؟

اما دیر شده است و باید زبان بچرخانم!

- آقای جاوید می خوان خودشون مراسم چهلم خانیم رو برگزار کنن!

ابرو به هم گره می زند و می پرسد:

- شایان؟!

- نه، شایگان، پسرِ...

میان کلامم می پرد و عربده  می کشد:

- بی جا کرده پسره ی بی عقل!

لب می بندم و جیک نمی زنم. از روی زمین بلند می شوم و می خواهم بگریزم که می گوید:

- تو هم زیادی سر و گوشت می جنبه دخترِ فتاح!

لب می گزم و بدون این که حرفی برای گفتن داشته باشم، با خداحافظی آهسته ای از 

خانه یشان بیرون می زنم. این هم نتیجه ی شیردل بودنِ من!

سوار ماشین می شوم و می خواهم گازش را بگیرم بلکه هرچه زودتر از آن جا فرار کنم که 

یکی به شیشه ی کناری ام تقه می زند و نگاهم را به خودش جلب می کند. با دیدن توسلی، 
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ابرو پیچ و تاب می دهم و دست هایم برای کشیدن یک سیلیِ جانانه روی صورتش گزگز 

می کنند اما حیف که نمی شود!

- باید باهات حرف بزنم.

شیشه را پایین می دهم و می خواهم چیزی بگویم که توجه ام به نگاه های همسایه ی 

روبه روییِ خانه ی آقا می اُفتد.

- دنبال ماشین بیاین.

بعد هم شیشه را بالا می دهم و بدون توجه به حضورش حرکت می کنم. کنار سوپر مارکتی 

سر کوچه نگه می دارم و کمی بعد توسلی در ماشین را باز می کند و کنارم می نشیند. 

زیرلبی چند باری فحش نثارش می کنم و به سمتش می چرخم:

- چی از جونِ من می خواین شما؟

دستی به سبیل های پرپشت و مشکی اش می کشد و همان دستش را بالا می گیرد:

- گوش کن اَفرا، فرصت بده توضیح بدم.

نیشخند می پرانم و می گویم:

- توضیح می خوام چی کار؟ اصلاً نسبت شما با من چیه که ازتون توضیح بخوام؟!

- گوش کن...

میان کلامش جیغ می کشم:

- نه، شما گوش کنید. شما اندازه ی سر سوزنی هم واسه ی من ارزش ندارید آقا! اگه هم 

سر صبح چیزی گفتم فقط و فقط به خاطر دخترعموی بی عقل و بچه سالِ خودم بود و بس!



306

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

با دست روی داشتبورد ماشین ضرب می گیرد و لب می جنباند:

- اتفاقاً فرشته از تو عاقل تره...

عاجز می گویم:

- خب برید با همون دخترعموی عاقل و دانام روزتون رو شب کنید. دیگه چرا دست از سر 

من بر نمی دارید؟!

او هم ابرو در هم می کشد و بلندیِ صدایش را به رخم می کشد:

- حماقت نکن اَفرا. فرشته فقط قراره یه مدت زن صیغه اییم باشه تا چهلمِ مادربزرگت 

بگذره و من و تو بتونیم با هم ازدواج کنیم. وگرنه اون به درد من نمی خوره...

دست هایش را پیچ و تاب می دهد و ادامه می دهد:

- ما هیچی مون به هم نمی خوره. نه سن مون، نه قیافه مون، نه اخلاق مون... فقط قراره یه 

ازدواج موقت داشته باشیم. همین!

با شنیدن حرفش، پلک هایم را روی هم می فشارم و بزاق دهانم را قورت می دهم. هنوز هم 

باورم نمی شود حرفی که زده است را. .. هنوز هم باورم نمی شود به این سادگی توانسته 

باشد فرشته را راضی کند که صیغه اش شود. وای... وای از دخترعموی نفهم و بی عقل من 

که می خواهد دستی دستی دار و ندارش را تقدیم این بشکه قیر مکار کند شاید هم به امید 

این که در آینده زنِ دائم و رسمی اش شود!

چهار انگشت دست راستم را به صف می کنم، به پیشانی ام می کشم شان و می گویم:

- برید پایین!
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بی تفاوت نگاه های هرزش را سمتم می گیرد و این بار سرش داد می کشم:

- گم شو بیرون!

هاج و واج به من نگاه می کند و همین که می خواهم دوباره جیغ بکشم، دستگیره ی در را 

می گیرد و پیاده می شود. بغض به گلویم چنگ می اندازد و پایم را تا انتها روی پدال گاز 

می فشارم. طوری می رانم که دیگر حتی برایم مهم نیست خودم هم نیست و نابود شوم، چه 

برسد به ماشین!

اگر دنیا را لجن هایی مثل توسلی و احمق هایی مثل فرشته در بر می گرفت، دیگر هیچ 

جهنمی به پایش نمی رسید!

ماشین را مقابل در پارک می کنم و عجله ای داخل می روم. همین که در را با ضرب باز 

می کنم، آتا جا می خورد و حیرت زده به من نگاه می کند:

- چته؟ چرا این جوری می کنی؟!

بی اختیار اشک روی صورتم می نشیند و قلبم از کار می اُفتد. فقط و فقط مغزم است که 

دستور می دهد باید هرچه زودتر همه چیز را بگویم بلکه بتوانم آبروی فرشته و خاندان مان 

را بخرم .

با صورتی خیس از اشک، با هق هقی که در من بی سابقه است، با لب های لرزانی که 

ارتعاش شان را نمی توانم کنترل کنم خطاب به آتا می گویم:

- هی گفتید توسلی، توسلی! بیاید تحویل بگیرید اینم از توسلی تون!

طوری به روانم فشار آمده است که حتی احترام نگه داشتن را هم از یاد برده ام و فقط 

لب های لرزانم را می جنبانم:



308

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- پسره ی کثافتِ رذل! 

ماه بانو جلو می آید، به آغوشم می کشد و با لحن نگرانی می پرسد:

- چی شده جانکم؟ توسلی چیزی بهت گفته؟!

پسش می زنم، زانو خالی می کنم و با گریه روی سر خودم می کوبم:

- آتا، خبر داری برادرزاده ت قراره صیغه ی معراج شه؟

جیغ می کشم:

- صیغه ی موقت!

با چشم های خشک شده لب می زند:

- فرشته؟

- آره فرشته. فرشته ی نفهم!

ابروهایش را به گره ی کور تبدیل می کند و نعره می کشد:

- کدوم مادر به خطایی همچین چیزی گفته؟!

با کف دست، اشکم را پس می زنم و اما باز صورتم خیس می شود:

- توسلیِ بی شرف. برداشته تو چشم من نگاه می کنه و می گه زنِ دائم من تویی، می گه... 

می گه فرشته فقط قراره تا بعدِ چهلم خانیم زن صیغه اییش باشه! می فهمید چه چیزی پشت 

این حرف خوابیده؟!

آتا هم به نیابت از ارث خانوادگی مان دماغ باد می دهد و هوار می کشد:

- امکان نداره. امکان نداره!
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با عجز می گویم:

- ازش خدا ساختی واسه ی خودت آتا؟ به خدا دارم حقیقت رو می گم!

روی سر خودش می کوبد و عربده می زند:

- گِل بگیرن غیرتم رو که پای همچین بی پدر و مادری رو به خونه م باز کردم!

در جایش خیز بر می دارد، دستش را مشت می کند و بدون معطلی از خانه بیرون می زند.

من هم خودم را جمع و جور می کنم و دنبالش می دوم که سرم داد می کشد:

- تو کدوم گوری میای؟

لب هایم را به داخل می کشم و اشکم را پس می زنم:

- تو رو روحِ خانیم شر به پا نکنید. فقط گفتم که مواظبش باشید. فرشته هنوز بچه ست، 

هنوز خیلی چیزا رو نمی فهمه!

چیزی نمی گوید و از خانه بیرون می زند. کوتاه نمی آیم، دنبالش می روم و داخل ماشین 

می نشینم. او هم نامردی نمی کند و چنان گازش می دهد و خلاف می رود که هر لحظه 

امکان دارد قلبم خودش را به حلقم برساند!

روبه روی ساختمان نگه می دارد، روی ترمز می کوبد و بیرون می پرد. من هم سویچ ماشین 

را عقب می دهم و به دنبال آتا می دوم. دستش را بی وقفه روی زنگِ خانه ی عمو فاتح 

می گذارد و تا زمان باز شدن در آن را بر نمی دارد. همین که در باز می شود تند و تند 

پله ها را بالا می رود و با مشت به درِ خانه یشان می کوبد. ملیحه در را باز می کند و راه مان 

را هم سد:
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- خوبید داداش؟ از این...

آتا که تا به حال همچین کاری نکرده است، برای اولین بار دستش را تخت سینه ی ملیحه 

می کوبد، به عقب هُلش می دهد و داخل می رود:

- فرشته کجاست؟!

ملیحه هم در حالی که هنوز در حیرت است و دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشته چشم 

گرد می کند:

- چرا؟ چی شده مگه؟!

 آتا می خواهد دوباره عربده کشی کند که فرشته از اتاقش بیرون می دود و همین که من را 

می بندد فک هایش روی هم قفل می شوند و با نگاه خصمانه ای از بین آن ها می غرد:

- بالأخره کارِ خودت رو کردی دختره ی بی شعورِ پاپتی؟!

با لب های مرتعش می گویم:

- احمق، از دوستی تون چشم پوشی می کردم یه چیزی. باید چشم می بستم و دهن می بستم 

و نمی گفتم قراره صیغه ش شی؟!

به طور واضحی جا می خورد و قدمی به عقب می گذارد. نگاهش میخِ آتا می ماند و یک 

وجب آن را تکان نمی دهد که آتا عربده می کشد:

- راستش رو گفته نه؟!

هوار می زند:

- نه؟!
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اما فرشته همان جا میخ شده است و توانِ تکان خوردن ندارد. آتا سمتش هجوم می برد، 

بی هوا دستش را دور موهای عریان او می پیچد و می خواهد دورِ خانه بکشدش بلکه 

غیرت و غرور مردانه اش را از منجلاب بیرون بکشد، که فرشته جیغ می  کشد:

- زنشم، شرعی و قانونی زنشم. 

می لرزد و با گریه می گوید:

- ولم کن، گناهِ خدایی که نکردم. به خدا زنشم...

دست آتا همان جا خشک می شود و من با این که مفهوم حرفش را فهمیده ام اما می خواهم 

خودم را به ندانستن بزنم .

حاضرم شاخ و دم در بیاورم اما باور نکنم حرفی را که فرشته زده است!

آتا دستش را پس می کشد و حیرت زده می پرسد:

- چی گفتی؟

فرشته از کنارش فرار می کند و جیغ می کشد:

- قرار نیست صیغه  ش شم، چون الان عقد موقتیم. بعد چهلم خانیم هم عقد دائم می کنیم.

آتا با شنیدن حرفش رم می کند و به دنبالش می دود. فرشته خودش را به اتاقش می رساند 

و در را از پشت قفل می زند. آتا وحشیانه به آن مشت می کوبد و من همان جا خشکم زده 

است از چیزی که شنیده ام...
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بی چاره فرشته ی احمق و نادان که حتی آگاهی ندارد این صیغه بدون اِذن و اجازه ی 

پدرش باطل است. و وای بر توسلی بی شرف که بی شک این قضیه را می دانسته و اما باز 

ذات بدش مانع پشیمانی و پا پس کشیدن از این کارش بوده است!

اشک هایم یکی پس از دیگری روی گونه می غلتند و تأسف می خورم به حال فرشته ی 

بی چاره که با خامی اش خودش را بدبخت کرد!

آتا عربده می زند:

- می کشمت دختره ی بی آبرو... می کشمت!

سپس مشت محکمی به در می کوبد و غرش می کند:

- بیا بیرون!

اما فرشته هیچ اعتنایی نشان نمی دهد. در همان حال ملیحه سمت من هجوم می آورد و 

موهایم را به چنگ می کشد:

- این فتنه ها همه ش زیر سرِ توئه... دست شون به دخترم بخوره خودم تیکه تیکه ت می کنم!

آتا به سمت مان می آید و ملیحه را به عقب هُل می دهد که دسته ای از موهایم داخل 

مشتش جا می مانند و سرم به شدت تیر می کشد . با بغض سرم را می چسبم و قبل از این که 

آتا چیزی بگوید، ملیحه سلیطه بازی در می آورد:

- از خونه ی من برید بیرون، وگرنه خدا شاهده همسایه ها رو جمع می زنم دورتون! 

آتا دندان روی هم می سابد و دست هایش را بیش تر مشت می کند:

- بی چاره آقا با این عروسِ نفهمش. دخترت رفته خراب شده و باز هم پشتش در میای؟!
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ملیحه در حالی که رنگ به رخش نمانده است و دست هایش می لرزند با بی منطقی تمام 

می گوید:

- گفت که! کارِ خلاف شرع نکرده، بعدِ چهلم مادرت هم عقد می کنن...

سرم را برایش تکان می دهم و آقا که از او ناامید شده است صدایش را برای من پس کله 

می اندازد:

- اَفرا! بیا بالا تا من تکلیف اینا رو روشن می کنم.

دنبالش روانه می شوم و در لحظات آخر ملیحه تف به صورتم می اندازد. گیج  و ویج دستم 

را روی صورتم می کشم و بزاق نجس اش را از آن پاک می کنم. 

به خانه ی آقا که می رویم، آتا با عصبانیت تمام ماجرا را برای شان تعریف می کند و آقا 

لحظه به لحظه بیش تر رنگ عوض می کند . آذر هم که برای اولین بار دیرتر از بقیه از 

ماجرا خبردار شده است چشم گرد می کند و با نفرتِ تمام می گوید:

- وقتی دخترِ جوون رو با پسرِ نااهل می بری اون سرِ دنیا و به پسره ی عوضی اعتماد 

می کنی ته ش همینه. گلایه ت واسه ی چیه قارداش؟!

قبل از این که آتا سر او هم داد بکشد، دوباره با صدای لرزانی می گوید:

- می خواستی اَفرا رو بدی دست این پسر! یادته؟ یادته؟!

آتا عصبی دندان روی هم می سابد و جوابی به آذر نمی دهد. جوابی هم ندارد!

از ما فاصله می گیرد و به عمو فاتح زنگ می زند. از او می خواهد هر چه سریع تر خودش را 

به خانه ی آقا برساند و او هم که متوجه تغییر لحنِ آتا شده است معطلش نمی کند . به نیم 
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ساعت نمی کشد که خودش را می رساند و آقا و آتا نمی گذارند نفس تازه کند و با آب و 

تاب ماجرا را برایش تعریف می کنند.

پا سست می کند و روی زمین آوار می شود. روی سر خودش می کوبد و نوحه می خواند:

- بی ناموس شدم! وای.. . واویلا!

بعد هم یک هو نگاهش را بالا می گیرد و غبغب باد می دهد:

- می کشمت فرشته.

آقا عصبی داد می کشد:

- با کشتنش این ننگ از روی پیشونیت پاک می شه؟

و خودش جواب خودش را می دهد:

- نه، بدتر به نمایشش می ذاری! اون روزایی که می گفتم کم به این دخترت آزادی بده و 

لی لی به لالاش نذار چرا گوش کر می کردی که الآن رگ گردن باد می دی؟!

عمو رنگ به رنگ می شود و کم مانده است اشکش بگیرد. دلم ریش می شود برای 

مظلومیتش و دلم می خواهد سر آقا فریاد بکشم و از او بخواهم کم تر غرور این مرد را 

بشکند و کمرش را خم کند  اما حیف که  نمی شود!

نمی دانم چرا هنوز هم عقیده دارند نباید بیش تر از یک میزان خاصی به دختر آزادی 

بدهند، مگر غیر این است که آدم باید خودش ظرفیتش را داشته باشد، حالا چه یک وجب 

بیش تر و چه کم تر آدمی که جنبه اش را نداشته باشد راه خودش را می رود!

چشم لوچ می اندازم و عمو فاتح روی سر خودش می کوبد:
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- پس چه غلطی کنم؟ چه خاکی به سر بریزم؟!

آتا بی صدا و عصبی به دیوار تکیه می زند و با پایش به آن می کوبد که آقا در جایش خیز 

بر می دارد و نزدیک او می رود:

- زنگ بزن به این پسره بکشونش این جا کارش دارم.

با شنیدن حرفش یک لحظه قلبم از دیدن معراج و تصور حالش می لرزد و عرقِ سرد 

بیرون می دهم. آتا ابرو پیچ و تاب می دهد و می پرسد:

- می خواین چی کارش کنید؟

آقا دور خودش چرخ می خورد و می گوید:

- می خوام بهش بگم واسه ی فردا وقت محضر بگیره و زودتر دختره رو عقدش کنه .

همان لحظه عمو فاتح در جایش خیز بر می دارد و با چشم های خشک شده لب می جنباند:

- چی داری میگی آقا؟ می خوای دستی دستی دخترم رو بدم به این پسره ی بی پدر و 

مادر که بدبخت بشه؟!

آقا یک هو زنجیر پاره می کند، تسبیحی که به دست دارد را روی زمین می کوبد و نعره 

می کشد:

- فهمیدی چه بلایی به سرش اومده خوش غیرت؟ تا دو دقیقه پیش می خواستی بکشیش و 

حالا فکرِ خوشبختیشی؟!

عمو فاتح کمر خم می کند و روی زانو می نشیند. چیزی نمی گوید و آتا هم با این که 

مشخص است زیاد موافق آقایش نیست به توسلی زنگ می زند و می غرد:
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- کجایی؟

موبایل را روی اسپیکر زده است و صدای نحسش به وضوح شنیده می شود:

- میدون تره بارم. چیزی شده؟!

آتا با صدای کنترل نشده ای می گوید:

- به دو دقیقه نکشیده خودت رو می رسونی خونه ی آقام. دیر به خودت نجنبی!

سپس تماس را قطع می کند و موبایل را زیر چانه می فرستند. در حالی که انگشتانم را به 

دندانم رسانده ام و می خواهم پوست کنارشان را بگیرم، آذر خودش را به من می رساند و 

مچم را روی هوا می گیرد:

- میگم این پسره ی عوضی میاد این جا تو جلوی چشمش نباشی بهتره!

نگاهِ خصمانه ام را به او می دهم و سعی می کنم با صدا بلند کردنم استرسم را لاپوشانی 

کنم:

- من باید بترسم یا اون؟ البته اون اگه ترسی از این جماعت داشت زل نمی زد توی چشمم 

و این حقایق رو بگه! اون... اون اگه ترسی از این جماعت داشت کنارِ گوشِ آتا بر 

نمی داشت برادرزاده  ش رو صیغه کنه!

آذر هم دستش را پس می کشد و چیزی نمی گوید که آیفون به صدا در می آید. سمت آن 

می دود و روی صورتش می کوبد:

- خودشه!

عمو فاتح می غرد:
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- باز کن!

آذر هم اطاعت هم می کند و بعد از این که کلید را می فشارد عقب می کشد . کمی بعد 

معراج پله ها را بالا می آید و به محض این که پا داخل خانه می گذارد عمو سمتش یورش 

می برد، یقه اش را می چسبد و او را به دیوار می کوبد:

- هیچ مادری پس ننداخته همچین پسری که بتونه خاندان سلطانی رو بی ناموس کنه!

توسلی دستش را روی دست عمو می گذارد و می گوید:

- بذارید حرف بزنیم.

این بار آتا هم به جمع شان می پیوندد و عربده می کشد:

- حرفی هم مونده نمک به حروم؟! 

و آقا اضافه می کند:

- فردا بعد این که دختره رو بردی و عقدش کردی بقیه ی حرفامون هم می زنیم

توسلی بالأخره صبرش سر می آید و با حالتی عصبی عمو فاتح را پس می زند:

- شما مثل این که نمی دونید من کار خلاف شرعی انجام ندادم و مجبور هم نیستم عقدش 

کنم ها!

دور بر می دارد و عربده می کشد:

- خدای نکرده به زور که بهش دست درازی نکردم! با میل و خواست خودش...

حرفش با سیلی ای که آقا روی لب هایش می کوبد ناتمام می ماند و من هنوز در حیرت رک 

و بی حیا بودن این مرد مانده ام!
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عمو فاتح که غرور و غیرت مردانه اش بدجوری خدشه دار شده است گلو پاره می کند و 

عربده می زند:

- خودم زنده زنده کفِ همین خونه چالت می کنم!

می خواهد دوباره با او یقه به یقه شود که آقا مقابل راهش را سد می کند، مقابل معراج 

می ایستد و مشغول مرتب کردن شانه های اِور کتش می شود، سپس رو به او طوری که 

مخاطبش بقیه هم باشند می گوید:

- پسرِ عاقلیه. می دونه که خاندان سلطانی ها هم اگه پای ناموس و عزت شون وسط باشه با 

قانون کاری ندارن و از هیچ کسی هم ترس و واهمه ایی ندارن!

این بار دقیق خود معراج را مخاطب قرار می دهد و لب می زند:

- توی قانونِ خدای ما، اگه کسی خواست بی آبرومون کنه، خونش واسه مون حلال 

می شه. می فهمی چی میگم که! نه؟!

معراج هم که حسابی از تهدید به ظاهر نرمِ آقا قالب تهی کرده است و می داند آقا 

هیچ گاه تهدیدهایش تو خالی از آب در نمی آیند؛ لب می بندد و با آن صدای قشنگش 

دیگر جیک جیک نمی کند.

عمو فاتح و آتا هم که اُبهت آقایشان به دل شان نشسته است عقب می کشند و کار را به او 

می سپارند.

آقا چند باری دست روی شانه ی توسلی می کوبد و عقب می کشد:

- واسه ی فردا ساعتِ 2 بعد از ظهر، محضر حاج رضا وقت می گیرم. بلدی دیگه؟!

آتا دخالت می کند و معترض می شود:
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- اما این اگه بره...

آقا میان کلامش می پرد: 

- گفتم که پسر عاقلیه، می فهمه اگه پاش بیاُفته کل زمین و آسمون رو می گردم و وقتی 

پیداش کردم این بار دیگه هیچ فرصتی بهش نمی دم.

پشت می کند و در حالی که سمت مبل ها می رود با صدای بلندی می پرسد:

- نشنیدم پسر! محضر حاج آقا رو بلدی؟

معراج در حالی که هنوز بهت زده است آرام لب می زند:

- آره!

آقا سر تکان می دهد و معراج می خواهد از در بیرون برود که دوباره آقا می گوید:

- فعلاً یه حلقه و یه دسته گل کافیه. مراسم عروسی می مونه ٤_۵ ماهِ بعد!

بعد هم هوار می زند:

- حالا به سلامت!

معراج نگاهِ گیجش را دور خانه چرخ می دهد و به من که می رسد میخ می شود. دندان 

نشان می دهد و با چشم برایم خط و نشان می کشد که آتا متوجه اش می شود، سمتش 

یورش می برد و لب ها و چانه اش را به مشت می کشد:

- بار آخرت باشه این طوری به دختر من نگاه می کنی! فهمیدی؟

نعره می زند:

- فهمیدی؟!
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معراج سر تکان می دهد، چانه اش را از دست آتا آزاد می کند و پا به فرار می گذارد و من 

هنوز در ذوق و شگفتیِ حمایت آتا مانده ام. در این مصیبت، این بزرگ ترین دل خوشی 

محسوب می شود و ذوق کردن برایش عیب نیست!

عمو فاتح با ضرب از خانه ی آقا بیرون می زند و محکم در را پشت سرش به هم می کوبد. 

آذر که تا آن لحظه جرئت حرف زدن نداشت بالأخره لب باز می کند:

- آقا! امروز به زورش عقدشون کردین، فردا بره طلاقش بده چی کار می کنین؟ مردم 

پشت مون حرف در نمیارن؟!

آتا هم که اِنگار تا به حال به این موضوع فکر نکرده باشد سر می جنباند و تأیید می کند که 

آقا با لحن بی خیالی می گوید:

- اِن قدر مهریه پاش می ندازیم که حالاحالاها نتونه طلاقش بده . فوقش چهار بار دیگه هم 

تهدیدش می کنم و واسه ش کُری می خونم که جرئت نکنه حداقل تا یه سال دیگه طلاقش 

بده!

همه متفکر می شویم که با شنیدن صدای جیغ های زنانه ای به خودمان می آییم. ملیحه 

هول هولکی بالا آمده است و صورت خودش را چنگ می اندازد:

- به دادم برسید. کشت دخترم رو!

سپس همان جلوی در آوار می شود و من و آتا و اوشاق باجی با سرعت پایین می دویم. آتا 

خودش را به عمو می رساند، دستش را روی هوا می قاپد و کمربند را به زور از انگشتانش 

جدا می کند. نگاهم به فرشته ی نالان و گریان می اُفتد که وسط سالن اُفتاده است و مثل 

مار به خودش می پیچد. رد کمربند روی هر دو بازویش افتاده و کبود شده است. با 
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نگرانی جلو می روم و کنارش زانو می زنم. دستم را جلو می برم به آغوشش بکشم که با 

همان حال نزار و لب های مرتعش اش جیغ می کشد:

- به من دست نزن!

در همان لحظه ملیحه هم خودش را به ما می رساند، وحشیانه من را پس می زند و 

می گوید:

- ول کنید دخترم رو نامسلمونا! شما دین می فهمید چیه؟ اصلاً خدا می شناسید؟!

عمو فاتح که تا به حال دستش روی ضعیفه جماعت بلند نشده است، امروز حرکات عجیبی 

از خودش نشان می دهد و می خواهد به ملیحه حمله کند که آتا سد راهش می شود و سفت 

و سخت او را می گیرد. این بار امیر که تا به آن حال گوشه ای ایستاده بود و با گریه 

صحنه های مقابلش را نگاه می کرد سمت فرشته یورش می برد و موهایش را دور دست 

می پیچد:

- خودم می کشمت دختره ی آشغال. بی آبرومون کردی کثافت!

بی توجه به بقیه به سمتش می دوم، به زور و زحمت انگشتانش را از موهای فرشته جدا 

می کنم و با صدای بلندی سرش داد می کشم:

- تو هنوز اِن قدر بزرگ نشدی که آبروی خودت رو داخل آبروی این خاندان به حساب 

بیاری بچه! گم شو اون طرف!

با ضرب هُل اش می دهم و رو به جمعیت با صدای لرزانی داد می کشم:

- تمومش کنید دیگه... جنبه ش رو ندارید آدم یه مسئله ایی رو باهاتون در میون بذاره!

سمت آتا می چرخم و غرولند می کنم:
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- من به شما گفتم که خون به راه بندازید یا حواستون بیش تر به این بچه باشه؟!

قبل از این که آتا جوابی بدهد، دیوانه وار سمت دیگری می چرخم و با چشم های گریان رو 

به ملیحه جیغ می کشم:

- زن عمو، به  ولله قسم اگه چیزی گفتم واسه این بود که صلاح این دختر رو می خواستم. 

شما هم سرِ حمایت کردن از بچه هات، بی منطق نشو! فهمیدی  دخترت خودش رو بدبخت 

کرد و فردا باید عقدِ معراجِ توسلی شه؟!

بلندتر جیغ می کشم:

- فهمیدی آقا به زور و تهدید مردتیکه رو راضی کرده که دخترت رو عقدش کنه؟! 

با عجز ادامه می دهم:

- اینه شان و شخصیت این خونواده؟!

روی زمین می نشینم و مانع اشک ریختنم نمی شوم. کم کم بقیه هم آرام می شوند و گوشه ای 

روی زمین چنباتمه می زنند. یک هو فرشته دور بر می دارد و صورت خودش را چنگ 

می اندازد:

- لعنت به تو معراج... لعنت به همه تون که بدبختم کردید!

عمو می خواهد سمتش یورش ببرد که مانعش می شوم و روی صورت خودم می کوبم:

- مرگِ اَفرا... مرگِ من!
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عقب می کشد و به فرشته چشم غره می رود. من و عمه آذر هم زیر بازوی فرشته را 

می گیریم و او را به اتاقش می بریم. کمک می کنیم روی تخت بخوابد و دلم می لرزد از 

شنیدن صدای آه و ناله اش!

مدام اشک می ریزد و دست روی سر و صورت خودش می کوبد:

- گفت بعدِ این که بر گردیم ایران می شم عروسِ خونواده شون. اومدیم ایران و گفت 

می اُفته بعد چهلم خانیم...

نگاهش را به ما می دهد و با عجز می نالد:

- به خدا خودش گفت!

سر و صورتش را می کوبد و گریان قسم می خورد:

- به خدا.  .. به خدا خودش گفت. به خدا، به خدا!

دستش را می گیرم و با اشک می گویم:

- می دونم، خدا به سر شاهده می دونم. می شناسمش چه پس فطرتیه! خودت رو اذیت 

نکن...

بزاق دهانم را پس می فرستم و لب می زنم:

- الهی بمیرم واسه ت. غصه نخور. یه سال تحملش کن بعدش طلاقت رو می گیریم و 

هرجور دلت بخواد زندگی می کنی!

از چنگ انداختن صورتِ خودش خسته می شود، دستش را حائل صورتش می کند و هق هق 

سر می دهد. و حیف که توانش را ندارم، و اِلا نفسِ معراج را می بریدم! حیف!
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آتا از بیرون اتاق می غرد:

- اَفرا، بیا می خوایم بریم .

دست آذر را می گیرم و می گویم:

- منو کفن کردن، چشم از این بچه بر نداری!

برایم سر تکان می دهد و با این که دلم پیش فرشته و بدبختی اش است، باالاجبار و عجله ای 

از اتاق بیرون می دوم .

ملیحه هنوز هم مجاب نشده است و من را لعن و نفرین می کند و من حتم دارم گاهی هم 

توجه و اهمیتِ زیادی آدم را به عمق منجلاب می کشاند...

***

یک ساعتی می شود که در محضر معطل شده ایم و خبری از معراج نیست !

آتا سمت آقا می رود و راهش را سر می کند:

- دیدید گفتم به این پسره اعتمادی نیست؟!

و من پوزخند می زنم به حرفش. آتایی که تا دیروز کوه به کوه اعتماد خرج توسلی 

می کرد، الان این چنین حرفی می زد و این زیادی تاسف بار است!

فرشته هم مدام اشک می ریزد و دل داری دادن های ملیحه و آذر برای دل خوش بودن به 

این سفره ی عقدِ سوری مجابش نمی کند. می خواهم چیزی بگویم که همان لحظه زنگ در 

را می زنند و پسرِ عاقد که دست راستش هم است برای باز کردنش می رود. نگاه همه به در 

کشیده می شود و وقتی توسلی کت و شلوار پوشیده و با یک دسته گلِ رز سرخ در دست 
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داخل می آید به وضوح خیال همه آسوده می شود. نگاهم را به او حرکاتش می دهم . جلو 

می آید، لبخند می زند، دسته گل را با احترام سمتِ فرشته می گیرد و لب می زند:

- شرمنده عزیزم. واسه ی انتخاب حلقه وسواس به خرج دادم، واسه ی همین دیر شد.

و همه مات و مبهوت حرفش مانده ایم. کنارِ فرشته می نشیند، انگشتش را بالا می گیرد، 

حلقه ی زیبایی که برایش خریده است را دور آن می اندازد و در آخر بوسه ای پشت دست 

او می کارد. و همه مه و ماتِ حرکاتش مانده ایم!

اهمیتی به نگاه های مبهوت ما نمی دهد و خطاب به عاقد لب می زند:

- حاجی بخون خطبه رو.

حتی عاقد هم از حرکات ما حیرت زده شده است و بعد از بسم الله گفتن، خواندنِ خطبه را 

شروع می کند. عاقد از مهریه ی ١٠ هزار سکه ایِ فرشته می گوید و من حواسم را به 

لبخندهای معراج می دهم. همان لحظه دلم شور می اُفتد و به آذر می گویم:

- این یه نقشه ایی داره. ببینش! 

پسم می زند و شانه بالا می پراند:

- نقشه ش چیه؟ بی خیال بابا!

عاقد برای بار دوم خطبه را می خواند. معراج دستِ فرشته را داخل دست می فشارد، 

فرشته این بار اشک شوق می ریزد و من چیزی در دلم هُری می ریزد. 

قبل از این که فرشته بله را بدهد سمت آقا می دوم و می گویم:

- آقا، دورت بگردم. تو رو روحِ خانیم قسم بی خیالِ این وصلت شو. 
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ابرو به هم گره می زند و زیر لب می غرد:

- چی میگی تو؟ زده به سرت؟!

چشم هایم خیس می شوند و با بغض می گویم:

- به خدا این پسره یه چیزی توی سرشه! 

سمت عمو فاتح می چرخم و پایین کتش را می گیرم:

- عمو، عمو تو رو خدا فرشته  رو از این بدبخت ترش نکن!

او هم کنارم می زند و با اخم های در هم می گوید:

- چیزیه که خودش خواسته. 

آقا اضافه می کند:

- دختری که هنوز خونه ی شوهر نرفته مطلقه شه، جایی توی خونه و خونواده ی ما نداره!

با این حرفش لب هایم را به هم می دوزد و با اشک به منظره ی روبه رویم خیره می شوم. 

فرشته بله را می دهد و همان لحظه با شوق و ذوق سمت ملیحه می چرخد و پچ می زند:

- دیدی گفتم دوسم داره؟

این بار سمت ما بر می گردد و با اشک می گوید:

- دیدید؟ دیدید دروغ نمی گفتم؟!

دلم کباب می شود برایش و می میرم و زنده می شوم از دیدن حالش. 

«و ما جماعتی هستیم که هرچه قدر هم توانایی داشته باشیم، عشقی ناچیز کور و کرمان 

می کند و هیچ چیزی جز  آن نمی بینیم!»
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ملیحه دخترش را به آغوش می گیرد، دستش را روی پشت او می کشد و با بغض می گوید:

- بمیرم واسه ت عروسکم!

همان موقع آقا می گوید:

- مبارک باشه...

نیست... نبود و نفهمیدید، نیست و نمی فهمید!

- مراسمِ عروسی رو هم شب میاید خونه ی من و تاریخش رو مشخص می کنیم.

معراج دستی به سبیل هایش می کشد و با لحنی مؤدبانه می گوید:

- جسارتاً ما عروسی نمی گیریم. قراره عوضش یه سفر بریم اون طرف...

پوزخند می زند و لب می جنباند:

- همون طرفی رو می گم که باعث شد من سعادت آشنایی با فرشته ی زمینیم رو پیدا کنم!

ملیحه هم چشمش برق می زند از این دامادی که پیدا کرده است و با ذوق و بدون مشورت 

با کسی می گوید:

- خوب کاری می کنید مادر. خوشبخت شین الهی!

و من باور ندارم این خوشبختی را... و من ایمان ندارم به این خوشبختی!

آقا ابرو پیچ و تاب می دهد و به نیابت از بقیه می گوید:

- فقط و فقط به احترام داغی که تازه دیدیدم قبول می کنم و اِلا نمی ذاشتم نوه م بدون 

مراسم خونه ی بخت بره!

و وقتی آقا تایید می دهد دیگر کیست که بتواند مخالفت کند؟!
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خاطره هم با رنگ و روی پریده و لبخندِ تصنعی ای که روی لبش ماسیده است جلو 

می آید، گردن آویزی را داخل مشت فرشته می گذارد و مشتش را به هم می فشارد:

- عزیزم، الهی خوشبخت بشین!

بقیه هم به نوبت هدیه هایشان را می دهند و تبریک هایشان را می گویند. فقط مانده ام که 

همان وسط خشکم زده است و باورم نمی شود خاندان سلطانی به بلایی چون معراج 

گرفتار شده باشند!

ماه بانو از پشت هُلم می دهد و چشم و ابرو می آید. من هم با بغض جلو می روم و نگاه به 

لبخندِ زیبای فرشته می دهم:

- فرشته، من رو ببخش.

به آغوشم می کشد و زیر گوشم پچ می زند:

- کارِ خوبی کردی که دستمون رو گذاشتی توی دست هم!

از خودم دورش می کنم و به حماقتش خیره می شوم . بی چاره فرشته!

دوباره به خودم می چسبانم اش و زیر گوشش پچ می زنم:

- جونِ عزیزت قسمت می دم، هر وقت اذیتت کرد لب نبندی ها! مستقیم برگرد خونه ی 

پدرت!

از من فاصله می گیرد و با لحنی که خیلی هم موافقِ من نیست می گوید:

- مرسی از دل نگرونیت، اذیت نمی کنه.

بعد هم از من دور می شود و خودش را به ملیحه می رساند. عمو خطاب به معراج می گوید: 



329

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- تا هفته ی دیگه جهازش رو می خرم و می تونی دستش رو بگیری و ببری خونه ی خودت.

معراج لبخندِ به ظاهر محجوبی روی لب می نشاند و دست به سبیل می شود:

- جهاز می خوام چی کار؟ همین که دسته گل تون رو بهم دادین خودش یه دنیاست!

و من می خواهم عق بزنم تمام تظاهرها و بی شرفی هایش را...

آقا می غرد:

- جهاز واسه تو نیست، واسه فرشته ست!

و با همین حرف لب های همه یشان را می بندد. بالأخره از محضر بیرون می زنیم و با ولع 

هوا را تنفس می کنم. همه سوار می شوند و همین که من هم می خواهم داخل ماشین بنشینم 

موبایلم زنگ می خورد و معطلم می کند. آن را از کیفم بیرون می آورم و با دیدن شماره ی 

شاهان ناخودآگاه لبخند به لبم می آید. شاید که میان این همه کثافت و لجن باید حضور 

پیدا می کرد تا بدانم هنوز هم مردانگی و ادب در دنیا نمرده است!

نگاه بالا می کشم و می بینم آتا کنجکاو و با ابروهای در هم خیره ام مانده است. دست و 

پایم را گم می کنم، تماس را جواب می دهم و می گویم:

- زنگ می زنم بهتون.

بعد هم بدون این که بگذارم نفس بیرون دهد، تماس را به رویش قطع می کنم و داخل 

ماشین می نشینم. آتا کمی خیره ام می ماند و می گوید:

- کی بود؟!

با دستپاچگی جوابش را می دهم: 
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- ساره بود، گفتم برسیم خونه بهش زنگ می زنم.

نگاه از من می گیرد و ماشین را روشن می کند. از بعدِ ماجرای فرشته حساس تر شده است 

و حتی نمی گذارد تنهایی جایی بروم! 

به محض این که به خانه می رسیم، پیاده می شوم و می خواهم بالا بروم که از دیدن جاوید 

شوک زده می شوم. بی اختیار جیغ خفیفی می کشم و لب می جنبانم:

- شما این جا چی کار می کنید؟ گفتم بهتون زنگ می زنم که!

لبخندِ قشنگی به لب می نشاند و سرش را پایین می اندازد:

- با پدرتون کار دارم اَفرا خانوم، اِن قدرا هم دیوونه نیستم که اگه یکی جواب تلفنم رو 

نده برم جلوی در خونه ش!

بی توجه به طعنه ای که پرانده است، از این که بالأخره برای اولین بار اسم کوچکم را به 

زبان می آورد لب می گزم و سرم را در یقه ام فرو می برم که با لحن بامزه ای لب می زند:

- پدرتون تشریف آوردن. سه نکنید!

بعد هم از کنار من می گذرد و سمتِ آتا می رود. صدایشان را می شنوم که با مؤدبانه ترین 

حالت ممکن سلام و احوال پرسی می کند و بحث چهلم خانیم را پیش می کشد. آتا هم که 

مردِ مردم داری ست خیلی خودش را تند نمی کند و می گوید:

- نمی شه، آقا راضی نیست!

جاوید سر زیر می اندازد و بدون آن که بیش تر اصرار کند کوتاه می آید:
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- به هرحال شایگان هم مراسم می گیره واسه ی مهمونای خودش. گفت اگه مایل بودید 

می تونید واسه ی فردا شما هم مهموناتون رو دعوت کنید خونه ی پدر و مراسم رو یکی 

کنید!

نگاهش را بالا می گیرد و به آتا چشم می دوزد:

- با اجازه.

سپس از کنارش می گذرد و قبل از این که کامل از کنار من بگذرد با صدای آرامی 

می گوید:

- منتظر تماس تون هستم.

می رود، پشت فرمان ماشینش می نشیند و از کنار ما دور می شود. از آن طرف ماه بانو کلید 

در قفل می چرخاند و می گوید:

- به چی زل زدی؟ بیا تو دیگه!

پلک روی هم می فشارم و به قول شاهان برای این که سه نشود نگاه از مسیر رفتنش 

می گیرم و داخل می روم.

آتا کتش را روی اُپن پرت می کند و مشغول حرف زدن با ماجان می شود:

- پسر خوبیه، اخلاقش به شایان نکشیده!

همین که بحثِ تعریف و تمجید از شاهان به میان می آید گوش تیز می کنم و ماه بانو هم 

می گوید:

- به فروغ هم نرفته، فیسو و اِفاده ایی نیست!
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به اتاق می روم، لباس هایم را تعویض می کنم و تمام فکر و خیالم پیش جاوید و صدایش 

است. گوشه ای چنباتمه می زنم و تمام حواسم پیش او و لبخندش است و نمی دانم چرا حس 

می کنم کم کم این مرد می خواهد برایم مانند یک اسطوره نظر کند!

بلافاصله شماره اش را می گیرم و به دو زنگ نکشیده جواب می دهد:

- اگه این بار رو هم زیر حرف تون می  زدید شماره تون رو بدقول خانوم سیو می کردم!

در عجبِ حرفش می مانم و ابرو بالا می اندازم:

- مگه قبلاً هم قولی دادم و بهش عمل نکردم؟!

با لحن خندانی می گوید:

- یعنی واقعاً قرار نبود شما آقاتون رو راضی کنید واسه ی مراسم چهلم؟ 

بعد هم خودش را به لودگی می زند:

- عه! پس کی بود؟ اون خانوم خیلی شبیهِ شما بود ها!

ریزریز می خندم، حالت شرمنده ای به خودم می گیرم و برایش دروغ و دغل به هم 

می بافم:

- شرمنده م آقای جاوید. به خدا یه مشکلی پیش اومد که اصلاً نتونستم مطرح کنم موضوع 

رو!

لحنش نگران می شود و فارغ از لودگی می پرسد:

- مشکل واسه ی شما؟!

- نه، واسه ی...
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مانع ادامه ی حرفم می شود:

- همین که شما گرفتار نباشید و مشکلی براتون پیش نیاد واسه ی من کفایت می کنه.

قلبم لرز بندری می رود و نفس هایم کشیده تر می شوند. تمام جانم گُر می گیرد و کلمه کم 

می آورم برای حرف زدن که خودش می گوید:

- امیدوارم فردا ببینم تون. روز به خیر.

بعد هم تماس را قطع می کند و من همچنان ماتِ مهر و محبتش مانده ام. چیزی در جانم 

تکان تکان می خورد و به قلبم هشدار می دهد، اما دوست ندارم اهمیتی به او و چرندیاتش 

نشان دهم. 

زیر لبی بی خیال کشیده ای می گویم و ماه بانو به اتاق می آید:

- آماده شو بریم خونه ی آقات.

ابرو بالا می دهم:

- خبریه؟ 

داخل می آید و در حالی که پنجره ی اتاق را می بندد جواب می دهد:

- خونواده ی عمه ملوک قراره واسه ی شام بیان. آذر دست تنها از پسش بر نمیاد.

سر می جنبانم و از اتاق بیرون می رود. من هم بلند می شود و می خواهم سمت کمد بروم 

که موبایلم دینگ صدا می دهد و به آن سمت می کشاندم. پیامی که از طرف همان غریبه 

برایم ارسال شده است را باز می کنم و با دیدن هشدارش دلم هُری پایین می ریزد.

«- بلیطت سوخت که! خودتم سوخت دادی... »
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پلک روی هم می فشارم و ساعدم را روی پیشانی ام می کشم. یا خودِ خدا، خودت شر این 

یکی را کم کن که مصیبت کم نداریم!

تند و تند لباس هایم را با یک دست لباس تیره رنگ و محلیِ آذری عوض می کنم و از اتاق 

بیرون می زنم. آتا با دیدنم چشم هایش رنگ تحسین می گیرد.  بانو خودش را به من 

می رساند و زیر گوشم پچ می زند:

- ملوک چشمش شوره، مواظب خودت باشی .

بی محابا می خندم و لب می زنم:

- خیالت تخت، کسی منِ لاغر مردنی رو چشم نمی زنه!

برایش چشمک می زنم و به دنبال آتا از خانه بیرون می زنم. داخل ماشینش می نشینم و 

همین که روشنش می کند، سر و کله ی ماه بانو هم پیدا می شود.

سمت خانه ی آقا حرکت می کند و به محض رسیدن مان چشمم مات دیدن تعداد انبوه 

ماشین هایی که سر کوچه ی ساختمان آقا پارک شده می ماند!

پیاده می شوم و نگاه به بالا می دهم. ماه بانو هم خطاب به آتا لب می زند:

- مطمئنی فقط ملوک اینان؟!

آتا هم که خودش دو به شک شده است زیر لبی هوف می کشد و دستش را روی آیفون 

می گذارد. 

درِ ساختمان با صدای تیکی باز می شود و داخل می رویم. از دیدن حجم کفش هایی که 

داخل راه رو افتاده اند ابرو در هم می کشم و بوهای خوبی به مشامم نمی رسد .
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شالم را جلوتر می کشم و به دنبال آتا بالا می رویم. آذر به استقبال مان می آید و آتا 

می پرسد:

- چه خبره آذر؟ این همه مهمون واسه ی چیه؟!

آذر هم لبش را می گزد و با لحن مغمومی می گوید:

- آقا جمع شون کرده که بگه فردا بعدِ چهلم، سیاه از تن درارن و عزاشون رو تموم کنن!

ماه بانو زیر لبی غر می زند:

- حوصله  داره. خب فردا بعدِ مراسم بهشون می گفت!

می خواهیم داخل برویم که با حرف اوشاق باجی سر جایمان ثابت می مانیم:

- بعد مراسم خودش میره دِه اجدادیِ خانیم جانم.

آتا به عقب می چرخد و ابرو بالا می دهد:

- اون جا واسه چی؟!

- قراره بره تکلیف ارثی که به خانیم رسیده بود رو روشن کنه . می گه نمی خواد مؤاخذه ی 

شایگان بمونه!

آتا با ابروهای در هم داخل می رود و من قبل از این که داخل بروم معترض می شوم:

- زیر گوش آقات بخون خودش رو سبک نکنه. تا جایی که من می دونم این خونواده 

اِن قدر دارن که پسره بعدِ چند سال واسه ی چند هکتار زمین پا جلو نذاشته!
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بعد هم از کنارش می گذرم و داخل می روم. تصمیم آقا به مذاقم خوش نیامده و به نظرم 

دیگر شورش را در آورده است! می خواهد همه را با پول بخرد. برایش هم مهم نیست 

وسیله باشد یا که مهر مادری!

اِن قدر که با این و آن سلام و احوال پرسی می کنم و جواب تسلیت های مجددشان را 

می دهم که دهنم کف می کند .

سریع مانتویم را داخل یکی از اتاق ها می گذارم و به آشپزخانه می روم تا برای بقیه کمک 

باشم.

با دیدن خاطره لبخند روی لب می نشانم و حالش را می پرسم که دوباره اشک به چشمش 

می نشیند و لب می زند:

- دل خوش به چی باشم اَفرا جان؟ شوهری که هیچ خبری ازش ندارم یا بچه ایی که 

داغش به دلم مونده؟!

شانه هایش را می فشارم و انگشت اشاره ام را روی قلبش می کشم:

- دل خوش باش به اینی که واسه ت می تپه. دل خوش باش به دلیل تپیدن قلبت که بالأخره 

بر می گرده پیشت، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نه!

لبخند می زنم و می گویم:

- دل خوش باش به روزای خوبی که منتظرت یه گوشه ایستادن.

بعد هم از کنارش می گذرم و خودم را مشغولِ برنج کشیدن نشان می دهم. آیفون که 

زنگ می خورد، آذر با عجله به سمتش می دود، در را باز می کند و داخل راه پله می رود. 

نگاه کنجکاوم را به مسیر رفتنش می دهم و می خواهم بدانم این بار کدام خانواده پا به 
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خانه می گذارند که عمه آذر شانه به شانه ی علی داخل می آید و دور از چشم جمعیت 

خودشان را به آشپزخانه می رسانند. علی سه نایلونی که به دست دارد را کف آشپزخانه 

رها می کند و می گوید:

- اینم از کبابا.

آن ها را گوشه ای می گذارم و طعنه می زنم:

- حتماً همینم غذای چهلمِ خانیمِ و بس؟!

آذر اخم در هم می کشد و وحشیانه به بازویم چنگ می اندازد:

- بسه دیگه!

پوزخند می زنم و به ادامه ی کارم می پردازم که علی خودش را کنارم می رساند و 

می گوید:

- خوبی اَفرا جان؟ به هم ریخته ایی اِنگار!

آذر هم خیلی تابلو گوش تیز می کند و من بی توجه به او، کلافه دستکش هایم را داخل 

سینک پرت می کنم و به سمت علی می چرخم:

- به خدا خسته شدم از دست کارای آقا. یه ذره به فکر عزت و احترامِ خودش نیست!

او هم تنه اش را به لبه ی کانتر تکیه می زند و دست به سینه می شود:

- خان دایی یه کم تندخو هست، ولی مردِ محترمیه.

نگاه از چشم های عسلی اش می گیرم و پوزخند می پرانم:

- شنیدی می خواد به زور زمینای خانیم رو بزنه به اسم شایگان؟ مضحکه!
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تکیه اش را از کانتر بر می دارد و جلو می آید:

- بی منطق شدی اَفرا... خان دایی داره بهترین کار رو انجام میده. حق باید به حق دار 

برسه!

این بار آذر هم پوزخند حواله ام می کند و چشم لوچ می اندازم:

- باید روز چهلم خانیم ول کنه و بره پی این کار؟ مگه شایگان لنگ این چند هکتار زمین 

مونده؟!

آذر هم جلو می آید و مداخله می کند:

- دردت چیه اَفرا؟ 

با صدایی که سعی در کنترل کردن اش دارم جوابش را می دهم:

- فردا پس فردا وقتی شایگان فکر کرد که آقات می خواد با پول دهنش رو ببنده و 

تحقیرش کنه می فهمی چه شری به راه می اُفته!

بعد هم راهم را می گیرم و داخل سالن می روم. همان لحظه آقا بی هوا در جایش خیز بر 

می دارد و عربده می کشد:

- ملوک، تو واقعاً نمی فهمی یا خودتو زدی به نفهمی؟!

نگاه همه به سمت آقا و عمه ملوک کشیده می شود و عمه ملوک لب می گزد و آرام پچ 

می زند:

- زشته فرامرز، چرا هوار می زنی؟!
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آقا بدون  این که صدایش را پایین بیاورد دوباره بی توجه به حضور بقیه سر خواهرش نعره 

می کشد:

- چهلمِ سادات نشده باز سازِ خواستگاری و عروسی زدی؟!

با شنیدن حرفش لب می گزم. عمه ملوک سر در یقه فرو می  برد و همان لحظه عطیه در 

جایش خیز بر می دارد و قد علم می کند:

- ببخشید 

، ولی فقط واسه ی ما اوفِ و جیزه؟

ملوک تذکر می دهد:

- عطیه!

اما او لب نمی بندد و می گوید:

- چیه مامان؟ هی هیچی نگفتین که این طوری توی جمع خُردتون می کنن!

بعد هم در مقابل نگاه های حیرت زده ی بقیه، سمت آقا می چرخد و لب می زند:

- عیب نیست که چهلمِ سادات خدابیامرز نشده دور از چشم همه فرشته رو شوهرش دادین 

و رفتین محضر عقدش کردن؟ همه چی واسه ی ما زشته؟ واسه ی ما عیبه؟!

آقا آمپر می چسباند و عربده کشی می کند:

- زبون در آوردی بچه! کی گفته فرشته شوهر کرده؟!

عطیه بچه ی پنج ماهه اش را روی شانه می کشد و رو بر می گرداند:

- خبرا می رسه خان دایی!



340

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

بعد هم به سمت شوهرش می چرخد و پچ می زند:

- بهتره دیگه بریم.

سمت در می روند اما قبل از خروج شان آقا هوار می زند:

- خبرچین پیدا کردیم! خودم زبونش رو می برم.

بعد هم نگاه  اش را روی جمعیت می چرخاند و خشکِ من می ماند. مثل همیشه، مثل همه، 

انگشت اتهام اش را سمت من گرفته است و حیرت زده سرم را به دو طرف تکان می دهم. 

نگاهش را حرکت نمی دهد و بغضم می گیرد. همه ی اقوام مسیر  نگاهش را دنبال می کنند، 

به من می رسند و نگاه هایشان رنگ و بوی ترحم می گیرد. و من در مقابل ظلمش بی دفاع 

شده ام و نمی توانم کاری کنم جز بغض کردن...

به اتاق آذر می دوم و در را پشت سرم قفل می زنم. پشت آن پا سست می کنم و آوار 

می شوم. همیشه همین است، همه یشان همین اند... می بینند دیوار کوتاه تر از من پیدا 

نمی شود، من را مقصر همه چیز می دانند!

با فکر به این که چقدر بی چاره  و ضعیفم قطره اشکی روی گونه ام می غلتد و وحشیانه پسش 

می زنم.

کسی پشت در می ایستد و چند تقه به آن می زند:

- باز کن کارت دارم .

بزاق دهانم را پس می فرستم و لب می زنم:

- برو آذر... !
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دوباره به در می کوبد:

- می گم باز کن زشته!

در جایم خیز بر می دارم و با ضرب در را باز می کنم:

- چیه؟ چی می خوای؟!

پسم می زند، داخل می آید و در را پشت سرش می بندد:

- این دل نازک بازیا چیه؟

هیستریک می خندم:

- ندیدی چطور جلوی اون همه آدم ضایعم کرد؟ به ناحق هم تهمت زد و هم تهدید کرد! 

با صدای خفه و بغض داری می پرسم:

- من دل نازکم؟ من آذر؟!

نزدیک می آید و روی شانه ام می کوبد:

- اخلاقای آقا رو می شناسی که! زود قضاوت می کنه اما هیچی تو دلش نیست.

فاز می پرانم و جیغ می کشم:

- تمومش کنید بابا. هر کاری دلش می خواد می کنه، هر حرفی دلش می خواد می زنه 

ته ش هم با یه هیچی تو دلش نیست سر و ته ش رو هم میارین!

بعد هم رو ترش می کنم:

- فقط ماییم که دل مون پره از نجاست و کثافت. نه؟!
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از من فاصله می گیرد و در حالی که از اتاق بیرون می رود می گوید:

- علی درست می گه. امشب یه چیزیت می شه!

در را پشت سرش به هم می کوبد و در بهتِ ناحق بودن اش می مانم .

زیر لب زمزمه می کنم:

- اینم دختر آقاست. اینم دختر آقاست. ته ش فقط هوای هم رو دارن. ته ش ما می شیم 

تیشه و اینا ریشه!

چهار انگشتم را روی پیشانی ام می کشم و پوزخند می زنم. حس بدی به وجودم غلبه 

می کند و موهای خودم را می کشم. دیگر به ستوه آمده ام از دست استبداد هایشان... اگر 

زورگویی هایشان نبود آن شب در کافه دچارِ چنین بلایی نمی شدم که حالا یک دیوانه به 

خودش جرئت بدهد این گونه تهدیدم کند و برایم بلیط یک سر رفت بگیرد!

اگر... اگر..  . اگر... !

دست هایم را روی گوش هایم می گذارم تا صداهای مزاحم را نشنوم و لب می گزم...

***

قطره اشکم را پس می زنم و می خواهم حلواها را بین جمعیت بگردانم که با شنیدن 

پچ پچ های دو نفرشان مه و مات می مانم!

- دیدی پسرِ کوچیکه تو هیچ مراسمی نبود؟

- بابا اون طرف گرفتنش . مثل این که حبس ابد خورده!

چشم گرد می کنم و دیگری می گوید:
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- شوخی نکن! تو از کجا می دونی؟

و جوابی که می دهد آتش به جانم می اندازد:

- یکی از اقوام خودمون پی کاراش بود...

به عقب می چرخم و با دیدنِ دخترخاله ی معراج خونم به قُل قُل می اُفتد. می خواهم جلو 

بروم و از آبروی به خطر اُفتاده ی آقا دفاع کنم اما احساسی مثل زنجیر پاهایم را قفل 

می کند و نمی توانم قدم از قدم بر دارم. اصلاً به من چه ارتباطی دارد، کسی که خودش 

حواسش به آبرویش نباشد هیچ محافظی دوایش نیست. تا وقتی که قلبِ شکسته ام به این 

زودی ها اِلتیام پیدا نکند و دلم با آقا و ظلم هایش صاف نشود این چیزها به من ارتباطی 

ندارد!

از بس حرص آبروی این خانواده را خورده ام که از همه طرف شده ام سگِ بی محل و 

بی ارزشم کردند.

مراسم که تمام می شود کم کم همه می روند و آقا هم شال و کلاه می کند که به دِه خانیم 

خدابیامرز برود. 

- حواست کجاست اَفرا؟ 

نگاهم را به ماجانم می دهم و دوباره خودش می گوید:

- چهار ساعته دارم صدات می زنم. می گم این سینی ها رو جمع کن بریم.

گوشه ی لب بالایی ام بالاتر می رود و بی هوا لب می زنم:

- من یکم دیگه سر خاک می مونم. دلم گرفته.
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قبل از این که ماه بانو چیزی بگوید آتا معترض می شود:

- لازم نکرده با اهلِ قبور رفع دل تنگی کنی. جمع کن بریم.

ابرو پیچ و تاب می دهم و تصمیم می گیرم برای یک بار هم که شده باشد مقابل 

زورگویی هایشان کوتاه نیایم:

- چرا این طوری می کنید شما؟ غلط اضافیش رو بقیه می کنن و همه تون باید حرص تون رو 

سر من خالی کنید؟!

همان لحظه نگاهم به فرشته کشیده می شود و منظورم را به آتا می فهمانم. آتا با این که از 

زبان درازی و عصبانیتم حیرت کرده است اما همچنان از موضع ترش رویی اش کوتاه 

نمی آید:

- به غروب نخورده زنگ می زنی بیام دنبالت.

پوست لبم را به دندان می کشم و سر تکان می دهم. مردد از کنارم می گذرد و سر خاکِ 

خانیم زانو می زنم. دستم را روی سنگ قبرش می کشم و لب می زنم:

- می بینید چه زود فراموش شدین؟ چهلم تون نشده آقا به فکر تقسیم کردن ارث و 

میراث تونه و آذر هم پشت آقاش در میاد.

روی سر خودم می کوبم و با بغض می گویم:

- خسته شدم خانیم جانم. خسته م کردن! به کی پناه ببرم؟!

- من می تونم پناه تون باشم؟
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با شنیدن صدای آشنایش به عقب می چرخم و با دیدن خودش لب می گزم. مه و ماتِ 

حرفش می مانم و گمان می کنم تمسخرم کرده است!

کنارم می نشیند، برای خانیم فاتحه می فرستد و نگاهش را به من می دهد:

- تا حالا اِن قدر دپ و منزوی ندیده بودم تون.

چیزی برای گفتن ندارم و دوباره خودش می گوید:

- می شه با من بیاین؟!

ابرو بالا می دهم و متعجب می پرسم:

- کجا؟

- خونه ی پدرم واسه ی سادات مراسم چهلم گرفتن. 

چشم هایم را لوچ می اندازم و نه می آورم:

- مرسی از دعوت تون ولی ما مراسم مون رو گرفتیم و تموم شد!

لبخند می زند و می گوید:

- مراسم بهونه ست اَفرا خانوم. حرف دیگه ایی باهاتون دارم که شاید این جا جاش نباشه.

کنجکاوی ام را قلقلک داده است و مگر می شود چیزی نگویم!

- چه حرفی؟

باز هم تبسم تقدیمم می کند:

- گفتم که این جا نمی شه .
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قبل از این که چیزی بگویم دوباره خودش لب می زند:

- بهم اعتماد کنید!

صدایش یک عجز و مظلومیت خاصی دارد و مگر می شود که به او اعتماد نکنم!

نمی دانم چرا و با کدام عقل اما یک هو در جایم خیز بر می دارم و لب می زنم:

- باید زود برگردم ولی...

سر می جنباند و شانه به شانه از بهشتِ مرده ها خارج می شویم. با احترام در عقب را برایم 

باز می کند و لذت می برم از این  که حد و حدود خودش را می داند... درست برعکس آن 

بشکه قیر مکار!

با یادآوری معراج، سرم را می چسبم و به شیشه تکیه می زنم. شاهان هم حرکت می کند و 

نگاه به من نمی دهد. بالأخره بعد از دو ربع ساعت ماشین را به سمت یکی از مناطق 

بالانشنین هدایت می کند و چند دقیقه بعدش هم آن را مقابل یک خانه ی ویلایی نگه 

می دارد . پیاده می شوم و نگاه به خانه باغی می دهم که مملو شده است از مردمِ سیاه پوش 

و اما این سیاهی ها همچنان نتوانسته اند شادابیِ مناظر حیاط را بگیرند!

شاهان بدون این که ذره ای نوک انگشتش به من برخورد کند، دستش را پشتم می گذارد و 

لب می جنباند:

- بفرمائید .

سعی می کنم لبخند حواله اش کنم و داخل می روم. خودش هم با من هم قدم می شود و 

می گوید:

- با من همراه بودن چطوره؟
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گیج و منگ به سمتش می چرخم و خودش توضیح می دهد:

- گفتم که از این به بعد هم تیم و هم پاییم!

تازه حرف های آن روزش را به خاطر می آورم و بدون فکر و بی هوا جواب می دهم:

- بهتر از سگ اخلاقی تونه!

یک هو لب می گزم و اما دیر شده است. نگاهِ شرم سارم را به چشم های وحشی و خندانش 

می دهم و تازه به یاد می آورم که خیلی وقت است او را توله سگ هار خطاب نکرده ام و 

چغه حواله اش نکرده ام!

نگاهش طوری خندان است که حتم دارم اگر برادرش سوگ وار نبود همان جا به قه قهه 

می اُفتاد.

لب می گزد و دست به ریش هایی که کمی بلند شده اند می کشد:

- درسته!

هرچه جلوتر می رویم نگاه های بیش تری سمت ما کشیده می شود و بیش تر معذب می شوم. 

یک لحظه از سرم می گذرد که اگر به گوش آقا برسد نوه اش را در خانه ی جاویدها 

دیده اند چه واویلایی به راه می اُفتد و خودم را لعن و نفرین می کنم به خاطر 

بی فکری هایم، که شاهان وسط فکر و خیالم می پرد:

- تسلیت هاتون رو که گفتین، بیاید پشت ساختمون باهاتون کار دارم.

بعد هم راهش را می گیرد و می رود. من هم می مانم باید به چه کسی تسلیت بگویم. اصلاً 

این جا آمده ام که چه؟ تسلیتِ عزیزم را به دیگری بگویم؟!
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با دیدن شایگانِ سیاه پوش می خواهم به سمتش قدم بردارم که او هم متوجه حضورم 

می شود و زودتر خودش را به من می رساند:

- تو این جا چی کار می کنی اَفرا؟

معذب می شوم و نمی دانم چه بگویم که یکی از پشت جوابش را می دهد:

- با شاهان اومده.

نگاهم به عاطفه و لبخندش کشیده می شود و خجالت زده سر در یقه فرو می برم که دوباره 

خودش می گوید:

- خوشحالم که دوباره می بینمت.

می خواهم چیزی بگویم که یکی از آن سمت صدایش می زند و با یک معذرت خواهیِ 

کوتاه من و شایگان را تنها می گذارد. سرم را بالا می گیرم و می گویم:

- تسلیت می گم آقای جاوید.

رو ترش می کند:

-آذر نیومد که مرگِ مادرم رو بهم تسلیت بگه؟

می خواهم چیزی بگویم که خودش با لحن کلافه ای می گوید:

- بی خیال، دنبالِ آسمون ریسمون به هم بافتن نباش. اینم بزرگ شده ی آقای مستبتدته 

دیگه!

لب های را به داخل می کشم و برای عوض کردنِ بحث هم که شده باشد می گویم:

- می شه مهتاب خانوم رو ببینم؟
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رنگ به رنگ می شود و مردد لب می زند:

- ایران نیست.

ابرو بالا می اندازم و لب می جنبانم:

- که این طور!

سر تکان می دهد و از کنارم می گذرد. در عجب حرکاتش می مانم و وقتی آشنای دیگری 

نمی بینم ترجیح می دهم زودتر خودم را به شاهان برسانم که بدانم چه حرفی با من دارد. 

به سمت پشت ساختمان پا تند می کنم و با دیدنِ چمن زاری که می بینم حیرت می کنم. گویا 

که پشت این ساختمان یک مزرعه ی مجزا ساخته باشند و این از نظر من خیلی زیبا به نظر 

می آید. با ندیدنِ شاهان، جرئت به خرج می دهم و خودم را به درخت های آن طرفی 

می رسانم. از دور می بینم اش که روی تابِ سفید رنگِ بزرگی نشسته است  و آرام-آرام 

خودش را تاب می دهد. مقابلش می ایستم و لب می زنم:

- چیزی می خواستید به من بگید؟

با بلند شدنش احترامم را می گیرد و به نشستن دعوتم می کند. من هم با تردید روی تاب 

می نشینم و او خودش را به پشت سرم می رساند:

- می دونید که قبلاً زن داشتم دیگه؟

نگاهم را به عقب می دهم و حیرت زده از سؤالش سر می جنبانم . آرام تابم می دهد و 

می گوید:

- پس باید بدونید که بچه بازی و فیلم اومدن از سن و سال من گذشته و دیگه حوصله ش رو 

ندارم!
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گیج و ویج لب می زنم:

- متوجه منظورتون نمی شم آقای جاوید!

تاب را از حرکت می ایستاند، در مقابل چشم های کنجکاوم کنارم می نشیند و من خودم را 

بیش تر به گوشه ی تاب نزدیک می کنم. 

- می دونم وقت خوبی نیست، ولی باید بگم که...

به سمتم می چرخد و من را مسیر نگاه های وحشی اش قرار می دهد:

- بهتون علاقه مند شدم!

با شنیدن حرفش بزاق دهانم به گلویم می پرد و آرام سرفه می کنم. در حالی که حتم دارم 

تمام صورتم سرخ شده باشد و به زور سرفه ام را مهار کرده ام لب می جنبانم:

- اما آ...

میان کلامم می پرد:

- گفتم که بچه بازی از سرم گذشته و باید باور کنید که قصدم این دوستی های یه روزه و دو 

روزه نیست. نه اهلشم، نه حوصله  ش رو دارم.

گوش هایم داغ می شوند و خودش لب می زند:

- می خوام در مورد پیشنهادم فکر کنید و اون وقت اگه اجازه بدید بیام خواستگاری.

اصلاً انتظارش را نداشته ام و حناق می گیرم. مانده ام چه بگویم، اصلاً چیزی برای گفتن 

هست وقتی این مرد این گونه بی هوا ابراز علاقه می کند و می خواهد زندگی هایمان را 

به هم گره بزند؟!
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- به واکنش خونواده هامون فکر کردید؟

لبخند می زند:

- پس جواب تون مثبته و فقط فکر خونواده هایین!

حیرت زده از این که چگونه گرفتارم کرده است چشم در حدقه می چرخانم و فوری 

می گویم:

- نه، نه.  ..

بعد هم با عجز می نالم:

- جناب جاوید!

دست داخل موهایش می برد و لب می جنباند:

- سرکار سلطانی! 

دست و پایم را گم می کنم و با دستپاچگی می گویم:

- ما چند بار بیش تر با هم برخورد نداشتیم! شما... شما به چه چیزِ من علاقه مند شدید!

نگاه از چشم هایم می گیرد، از روی تاب بلند می شود و پشت به من می ایستد:

- به نجابت و حجب و حیاتون. به سادگیِ وجودتون. به مهربونی هاتون...

سمت من بر می گردد، خودش را به تاب می رساند و یک هو به زنجیرِ آن چنگ پرتاب 

می کند:

- منو ببینید!

نگاهم را بالا نمی کشم که دوباره مکرر می شود:
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- لطفاً منو ببینید!

چشم هایم را به سمت بالا سوق می دهم و سیبک گلویش می جنبد:

- من همینم خانوم. قبلاً زن داشتم. پدربزرگ تون خیلی از پدرم خوش شون نمیاد. اولا 

هم برخورد خوبی باهاتون نداشتم، ولی...

زنجیرِ تاب را رها می کند و عقب می رود:

- ولی صاف و صادق می گم که بهتون علاقه دارم. نه از این عشقای دوزاری، نه! قصدم 

زندگی کردنِ و بس!

بعد هم در مقابل چشم های مبهوتِ من، دست داخل جیب می برد، از پاکت سیگارش نخی 

بر می دارد و گوشه ی لبش می گذارد اما قبل از روشن کردن اش بی هوا لب می جنبانم:

- اینم اضافه کنید که سیگار هم می کشید!

آن را زیر پا می اندازد و پوزخند می زند:

- رویا با این مسئله مشکلی نداشت، ولی اگه شما ناراحت می شین کنارش می ذارم.

از روی تاب بلند می شوم و نمایشی مانتویم را می تکانم:

- من... دیگه باید برم.

خودش را به من می رساند و می گوید:

- خانوم، با همه ی این تفاسیر روی پیشنهادم فکر کنید. اگه راضی بودید لب تر کنید تا پا 

پیش بذارم.
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چیزی نمی گویم و با دو از خانه یشان بیرون می زنم. به اول جاده که می رسم تاکسی 

می گیرم و وقتی به خودم می آیم که تمام جانم گُر گرفته، گوش هایم داغ شده اند و عرقِ 

سرد تمام لباسم را خیسانده است.

هنوز هم باورم نمی شود حرف هایی را که از زبان جاوید شنیده ام. هنوز هم باورم نمی شود 

عاقبت آن پیام و سفارشِ اجباری و به دور از احترام ته ش به این علاقه ی ناباورانه و 

یک هویی ختم شده باشد!

- خانوم!

نگاهم را به راننده می دهم و مبهوت خیره اش می مانم. گیجی ام را که می بیند خودش 

می گوید:

- رسیدیم!

سرم را به چپ و راست تکان می دهم و بعد از پرداخت کرایه اش پیاده می شوم. عینک 

آفتابی ام را روی چشم می کشم و تندتر از هر وقت دیگری به سمت خانه می دوم. زنگ در 

را می فشارم و تا باز شدنش دست از روی آن بر نمی دارم. کفش هایم را گوشه ای پرت 

می کنم و تا چند پله ی راه رو را طی می کنم دو باری سکندری می خورم. 

ماه بانو با دیدنم رو ترش می کند و می گوید:

- باز چی شده؟ 

لب های خشک شده ام را با زبان تر می کنم و بدون حرف سر تکان می دهم. خودم را به 

اتاقم می رسانم و صدای ماه بانو به گوشم می رسد:

- با فتاح برگشتی؟
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صدایم را بالا می برم:

- نه، زنگ بزنید بگید خودم برگشتم!

در را پشت سرم می بندم. سمت تخت می روم و در آن خیز می برم. خودم را گوشه ی 

دیوارِ پشتش مچاله می کنم و حرف های شاهان در سرم زنگ می زنند.

«بهتون علاقه مند شدم... !»- «به نجابت و حجب و حیاتون... به نجابت و حجب و 

حیاتون!»

انگشت اشاره ام را به دندان می گیرم و هیجان زده آن را می گزم. 

یا خودِ خدا خودت به قلبم رحم کن و آدرنالین خونم را از این بالاتر نبر!

تمام لحظات با شاهان بودن را به یاد می آورم و خوبی ها و بدی هایش را از هم تفکیک 

می کنم. از روزی که زنگ زد و سفارش گرفت، لحظه ای که ما را به طلافروشی اش کشاند . 

کیکی که خراب کردم و مجبورم کرد دوباره همان نوع را تهیه کنم. وقتی که استیج 

کنسرتش را طراحی کردیم و مقابل همه ی دوستانش از طراحیِ زپرتی مان حمایت کرد. 

هرچه بین مان اتفاق اُفتاده است را به خاطر می آورم و بیش تر به مغزم فشار می آید. یکی 

به مغزم نهیب می زند که خودم را به خریت نزنم و به یاد بیاورم که حتی اگر رابطه ی  

میان این دو خانواده گل و بلبل بود باز هم آتا راضی نمی شود دختر به مردی که قبلاً 

ازدواج کرده است بدهد اما قلبم هیچ چیزی نمی فهمد. می خواهد حماقت کند. این را از 

گرومپ گرومپ کوبیدن اش می فهمم اما حریفش نمی شوم.
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با خودم فکر می کنم زن داشته است داشته باشد. عوضش هم مرد خوبی ست هم اسم و 

رسم دار. خوبی اش هم این است که اسم و رسم اش متکی به مال و اموالش نیست. او هنر 

دوست است و من هم در این مورد با او تفاهم دارم.

زن داشته است  که داشته باشد. عوضش پخته و عاقل شده و به دنبال تفریحات زودگذر 

نیست.

ماه بانو بی هوا در را باز می کند و وسطِ استدلال چینی هایم می پرد:

- تو چرا امروز اِن قدر گیج و منگی؟

سر می جنبانم و غر می زند:

- پاشو کمک کن وسایل رو جمع کنیم.

وا می روم از حرفش و چشم گرد می کنم:

- دوباره چرا؟

- آقات حکم کرده برگردیم ساختمونِ خودش.

در حالی که از اتاق بیرون می رود غرولند می کند:

- همینه دیگه. بازم افسار فتاح رو به دست گرفته و داره می تازونه. 

پشت سرش در را به هم می کوبد و من هم این بار را موافقش می شوم.

گویا باز هم آقا می خواهد استبدادش را به رخ بکشد. گویا باز هم روز نو روزی از نو 

شروع شده است!
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چشم هایم را لوچ می اندازم و قبل از این که از روی تخت بلند شوم بدون این که فکری 

روی کارم داشته باشم برای جاوید پیام می نویسم:

«به خاطرِ چی از همسر سابق تون جدا شدید؟!»

می فرستم اش و نمی فهمم دارم چه حماقتی می کنم. موبایل را گوشه ای می اندازم و 

مشغول جمع کردن وسایل اتاق می شوم اما با همهمه ای که داخل هال می پیچد دست از 

کار می کشم و از اتاق بیرون می روم. آتا خطاب به ماه بانو می گوید:

- جمع کنید بریم فرودگاه.

- واسه ی چی؟

نگاهش را به من می دهد و لب می زند:

- این پسره ی منافق واسه ی امروز بلیط گرفته که با فرشته برن. می گه وقتی علنی شده 

دیگه تاخیر واسه چیه!

پوزخند می زنم و می گویم:

- خودِ نامردش از عمد جار زده ازدواج شون رو.

بعد هم منتظر واکنش آتا نمی مانم و به اتاق می روم. سریع لباس هایم را عوض می کنم و 

وقتی به سالن می روم که هردویشان بیرون رفته اند. شانه بالا می اندازم و بیرون می زنم. 

تا خودِ فرودگاه هیچ کسی لام تا کام حرفی نمی زند و وقتی هم پیاده می شویم با دیدن 

بقیه مجالی برای حرف زدن پیدا نمی کنیم .

عمه آذر سمتم می آید و می گوید:
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- چه عجب ما دیدیم شما رو!

رو بر می گردانم و از کنارش می گذرم. داخل سالن که می رویم ملیحه را می بینم در حال 

بوسیدنِ دخترش و بغضم می گیرد از دیدن فرشته. لبخندِ خبیثِ معراج را که می بینم ته 

دلم شور می اُفتد و طوری که خودش نشنود به فرشته می گویم:

- نمی شد نرین؟ 

رو ترش می کند و به گمانش حسادت کرده ام:

- دست از سرِ زندگیِ من بردار اَفرا... کم دخالت کن!

لب باز می کنم از سوء تفاهم درش بیاورم که ملیحه هم دنباله ی حرف او را می گیرد:

- ادای دل نگرونا رو در نیار. تو هیچ وقت چشم دیدن خوشبختی فرشته رو نداشتی!

بعد هم فرشته را از من دور می کند و در حیرت حرکتش می مانم. طوری رفتار می کنند 

گویا که من دشمن خونی شان باشم و چشم هایشان کور شده است از دیدن حرکات مشکوک 

دامادِ عزیزشان.

در آن گیر و دار که همه دورِ فرشته حصار زده اند توسلی وقت را غنیمت می شمارد و 

خودش را نزدیک من می رساند. لب هایش را به گوشم نزدیک می کند و پچ می زند:

- بر می گردم ورِ دل خودت .

عقب می کشد و چشمک می زند. با دست لاله ی گوشم را می گیرم بلکه گرمایش فروکش 

کند اما نمی شود که نمی شود. تپش قلب می گیرم و می خواهم تف به صورت نجسش اش 

بی اندازم اما حیف که جرئت اش را ندارم.
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می محابا می خندد و همین که شماره ی پروازشان را می خوانند از من فاصله می گیرد. من 

و می مانم و نگرانی ای که به دلم شبیخون زده است. می روند و من می مانم و ترسی که در 

دلم مانده است!

آتا لب باز می کند:

- آذر تو هم بیا بریم خونه ی ما تا آقا بر می گرده.

آذر لب می گزد و با اخم های در هم، در حالی که نگاهش سمت من است می گوید:

- دست شما درد نکنه قارداش. بهتره مزاحم نشم.

پوزخند می زنم و رو می گیرم که آتا در ذوقش می زند:

- تعارف نزدم. بیا با اَفرا و بانو وسایل رو جمع کن بار کامیون کنیم .

وا می رود از رک بودنِ برادرش و شرم سار می شود. دلش پر می شود و اشک به چشمش 

می نشیند که یک لحظه دلم به حال تنهایی اش می سوزد و به یاد می آورم که من هم تند 

رفته ام.

خودم را به او می رسانم و زبانم را مجبور به جنبیدن می کنم:

- لوس نشو اوشاق باجی. بیا که یه خبر توپ دارم برات.

روی خوشم را که می بیند دل خوش می شود و ابروهایش را از هم فاصله می دهد:

- چی شد بالأخره روی خوش نشون دادی؟

شانه به شانه از فرودگاه بیرون می زنیم و لب می جنبانم:
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- حقت بود. من واسه ی خانیم دل سوزی می کنم اون وقت تو پشتِ آقای بی منطقت در 

میای!

غرولند می کند:

- من پشتی آقا رو نکردم. فقط دیشب اعصابم خورد بود تو هم هی غر می زدی! 

چیزی نمی گویم و سوار می شویم. 

آتا ماشین را سر کوچه نگه می دارد و می گوید:

- تا شما جمع کنید من برم ببینم ماشین پیدا می شه .

پیاده می شویم و نرم نرمک قدم بر می داریم. هنوز به خانه نرسیده ماه بانو کلید را سمت 

من می گیرد و خودش برای حلالیت گرفتن از همسایه ها به سمت زن هایی که در کوچه 

تجمع کرده اند می رود. من هم کلید در قفل می چرخانم و 

بالا می رویم.

دوباره مشغول جمع کردن اتاق می شوم که آذر بازویم را می گیرد و به سمت خودش 

می چرخاندم:

- گفتی یه خبر توپ داری. بچه گول نزدی که؟

تبسم می کنم و ترجیح می دهم فعلاً تا تصمیمی نگرفته ام صدایش را در نیاورم:

- چیز مهمی نبود. 

می خواهد چیزی بگوید که ماهرانه بحث را عوض می کنم:

- علی چی شد؟ بالأخره آقا با ازدواج تون موافقت کرد یا نه؟
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مغموم می شود و کارتُنی که به دست گرفته است را زمین می گذارد:

- ندیدی دیشب چه قشقرقی به راه انداخت؟ فعلاً که ملوک باجی قهر کرده و حاضر نیست 

دوباره حرفش رو پیش بکشه!

کارتُن را بر می دارم و بی انصاف می شوم:

- تقصیر خودشه  . با این که موافقِ نعره کشیدنای آقات نیستم ولی ملوک هم وقت شناس 

نیست.

بغ کرده به دیوار تکیه می زند و غر می زنم:

- چرا اون جا ایستادی؟ جمع کن دیره!

اعتنایی نشان نمی دهد و به نقطه ی نامعلومی خیره می شود:

- دیگه دیر نیست. دیر اون موقعی بود که خانیم جانم چشم انتظار پسراش موند و 

هیچ کدوم شون نرسیدن!

دستم سست می شود و با شنیدن حرفش، با یاد و خاطره ی عزیزجان بغض می کنم.

بعد از نیم ساعت بالأخره ماه بانو هم به جمع مان می پیوندد و با همان حالِ بدمان مشغول 

جمع و جور کردن وسایل می شویم.

چند ساعتی که می گذرد و خورشید که غروب می کند بالأخره کارمان تمام می شود و آتا 

پشت سر کامیون حرکت می کند اما به دنبالِ راننده، پیچ کوچه را نمی پیچد و چند متر 

جلوتر مقابل بنگاهی نگه می دارد:

- کلید رو تحویل بدم میام. 
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پیاده می شود و برای تحمل آن گرمای طاقت  فرسا شیشه را پایین می دهم که همان موقع 

موبایلم دینگ صدا می دهد و به صحفه اش چشم می دوزم:

«بعضی چیزا قابل گفتن نیستن ولی این که رویا مدام به رفتارای خونواده م گیر می داد 

قابل اِنکار نیست.»

پشت سرش دوباره پیام می آید:

«باید بدونید که خیلی روی خونواده م حساسم!»

در حالی که سعی می کنم موبایل را از چشم آذر دور کنم برایش می نویسم:

«با این حال چطور می خواید پدرتون رو به این وصلت راضی کنید!»

با این که مفهوم و نتیجه ی حرفم را می فهمم و احتمال می دهم گمان کند جوابم مثبت است 

باز هم اهمیتی نمی دهم و پیام را ارسال می کنم.

اِن قدر که آذر داخل موبایل سرک می کشد و چشم چشم می کند ناچار می شوم آن را 

بی صدا کنم و داخل کیفم بفرستم اش.

همان موقع آتا هم بر می گردد و دوباره به راه می اُفتد که آذر زیر گوشم پچ می زند:

- کی بود؟

با لودگی می گویم:

- زیدم! 

ریزریز می خندد و رو بر می گرداند. جلوی در پیاده می شویم، کیفم را روی داخل راه رو 

رها می کنم و به آتا و بقیه کمک می کنم که وسایل را بالا ببریم. 
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خاطره با سر و صداهایمان به راه پله کشیده می شود و به کمک مان می آید، اما ملیحه با 

این که خبر دارد مشغول اثاث کشی هستیم باز هم توجهی نشان نمی دهد! 

یکی از کارتن ها را بر می دارم و خطاب به خاطره می گویم:

- خبری از عمو فرید نشد؟

لب هایش آویزان می شوند:

- نه! یه کم اوضاع سر و سامون پیدا کنه خودم بلیط می گیرم میرم دنبال کاراش!

لحنش بوی دل خوری می دهد و خوب می دانم از کجا نشات می گیرد. دل داری اش 

می دهم:

- دل خور نباش زن عمو. هیچکی عمو رو یادش نرفته. خودت خبرداری این مصیبت به 

سرمون اومد و نشد که برن دنبال کاراش .

نگاهش را به من می دهد و لب می زند:

- از کسی انتظاری ندارم عزیزم. تقصیر خودمون بود و نمی شه منکرش شیم.

بعد هم یکی از کارتن ها را بر می دارد و خودش را به طبقه ی دوم می رساند. کیفم را به 

دوش می کشم و بالا می روم. تا ماه بانو کف خانه را جارو بکشد از فرصت سوء استفاده 

می کنم و نگاهم را به پیام شاهان می دهم:

«من یه مردم، سی سالمه و دیگه خونواده م کاری به کارم ندارن. تعصبی که ازش حرف 

زدم بحثش جدای از ایناست !»
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با دیدن دلیل اش لبخند به لبم می نشیند و دیگر در جواب چیزی نمی فرستم. موبایل را زیر 

چانه ام می فرستم و به فکر فرو می روم که اوشاق باجی به شانه ام می زند و طعنه می زند:

- وقتی داری با زیدت حرف می زنی سه نکن. پدرت داره نگاهت می کنه .

از کنارم می گذرد و مشغول چیدن خانه می شود. لب می گزم، شرم زده از کنار آتا 

می گذرم و خودم را مشغول کار کردن نشان می دهم، اما فکرم جاهای دیگری ست. قلبم 

جاهای دیگری ست... !

با صدای آقا به سمتش می چرخیم و می بینیم که با دماغ باد گرفته و صورت عرق کرده 

داخل چهارچوب در ایستاده است.

- فتاح!

- جانم آقا؟

رو ترش می کند و دستور می دهد:

- کاری به کار زنا نداشته باش، بیا کارت دارم .

آتا که حسابی شرم زده شده است مبل ها را رها می کند و به سمت آقایش می رود. من هم 

که شاخک هایم به کار افتاده اند و حسابی کنجکاو شده ام خودم را سمت در می کشانم و در 

حالی که باکس های پشت آن را نصب می کنم گوش به حرف های آتا و پدرش می دهم:

- یعنی چی؟ مگه می شه؟!

آقا صدایش را کمی بلندتر می کند:

- حالا که شده. یارو زل می زنه تو چشمم و می گه زمینا واگذار شدن!
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 با شنیدن اسم زمین بیش تر گوش تیز می کنم و آتا می گوید:

- کی واگذار کرده؟ خانیم خدابیامرز که چند سالی می شد برنگشته بود دِه!

آقا رو ترش می کند و عربده می زند:

- مثل این که به مراد_شوهرخواهر خانیم_ وکالت داده بوده که وقفش کنه!

با شنیدن جمله اش به وجد می آیم و از شجاعت خانیم ذوق زده می شوم. همین که توانسته 

حداقل یک کار را از چشم آقا مخفی کند یعنی شیردل بوده است. با کارش هم برای 

آخرت خودش ثواب خریده و هم از شرِ دماغ باد دادن های شایگان را از سرمان کنده 

است!

همین که می خواهم به ادامه ی حرف هایشان گوش بدهم، گویا که آتا فهمیده باشد 

استراق سمع کرده ام ابرو در هم می کشد، دست آقایش را می گیرد و از پله ها بالا می روند.

پوزخند می زنم و مشغول ادامه ی کارم می شوم...

وسایل را که می چینیم با لذت به خانه نگاه می کنم و می خواهم برای از تن به در کردن 

خستگی برای خودم و بقیه چای بیارم که یک هو در با ضرب باز می شود و آتا با صورت بر 

افروخته داخل می آید. نگاهش را روی همه یمان به گردش در می آورد و میخِ من 

می ماند. دل لرزه می گیرم و می غرد:

- تو خبر داری. مگه نه؟!

متعجب می پرسم:

- از چی؟!
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هوار می کشد:

- از این که این پسره می خواد بیاد خواستگاریت!

نگاهِ همه روی من می نشیند و دست و پایم به لرزه می اُفتد. مانده ام چه جوابی بدهم که 

زیرلبی لعنت می گوید و از خانه بیرون می زند.

همان لحظه رمق از پاهایم می رود و روی مبل  آوار می شوم. ماه بانو کنارم می نشیند و 

تکان تکانم می دهد:

- چی می گفت فتاح؟ کی قراره بیاد خواستگاری؟!

قبل از این که من چیزی بگویم آذر نیشخند می زند و طعنه می زند:

- خوبه والا، چهلم مادر من نشده همه بخت شون باز شده و پشت سر هم ازدواج می کنن. 

بعدش هم پا پشت خودش می کوبد و از خانه بیرون می رود. لب می گزم و خاطره لبخند 

می زند:

- چیزی نشده که... دخترِ دم بخت روزی هزارتا خواستگار واسه ش میاد!

ماه بانو بی اعتنا به حرفِ خاطره دوباره جان و تنم را می لرزاند و غر می زند:

- با تو حرف زدم  . کی قراره بیاد؟!

نگاهم را به پایین می دوزم و شرم سار مشغول بازی با لبه ی پیراهنم می شوم:

- به خدا من جوابی بهشون نداده بودم هنوز!

ماه بانو که صبرش سر می آید جیغ می کشد:

- به کی؟ این جا چه خبره؟!
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خاطره سعی می کند آرامش کند:

- باجی آروم باش خب!

لب هایم را به داخل می کشم و با ضعیف ترین صدای ممکن می گویم:

- آقای... جاوید!

ماجان به صورت خودش چنگ می اندازد و می گوید:

- خاک به سرم! پسرِ کوچیکه رو میگی؟

سر می جنبانم و روضه می خواند:

- وا مصیبتا! این پسره که زن داشت!

خجالت زده لب می زنم:

- یه سالی هست که جدا شدن!

بیش تر صورتش را چنگ می اندازد و غر می زند:

- که بدتر! اینا چه فکری پیش خودشون کردن واقعاً؟!

دلم می خواهد از شاهان و علاقه اش حمایت کنم اما رویش را ندارم. بیش تر در خودم 

مچاله می شوم و خاطره می گوید:

- حالا پاشین به فکر پذیرایی باشید. تا قسمت چی باشه!

بعد هم خودش اول از همه در جایش خیز بر می دارد و در حالی که به من چشمک می زند 

ماه بانو را مجبور به همراهی می کند. از کنارم که می روند چشم لوچ می اندازم و پشت سر 

هم نفس های عمیق می کشم. 
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«سگِ سرتق، می گذاشتی دو ساعت از تعاریفی که از تو به دلم برده بودم می گذشت بعد 

این طوری گند می زدی به باورهایم!»

آیفون به صدا در می آید و قلبم تندتند می کوبد. دست و پایم را گم می کنم و ناخواسته 

گلدانی که روی میز گذاشته اند را به زمین می کوبم. هر دو دستم را حائل صورتم می کنم و 

عاجز می نالم:

- خدایا، خودت به دادم برس!

در را باز می کنم و به اتاقم می دوم. از لابه لای کارتن هایی که هنوز تخلیه نشده اند به زور 

یک دست لباس مجلسی پیدا می کنم و می پوشم اش. موهای بلندم را روی شانه رها می کنم 

و تندی دستی به صورت خودم می کشم. شالم را هم روی سر می اندازم و همین که ماجان 

صدایم می زند با طمأنینه ی ساختگی از اتاق بیرون می زنم. سر که بالا می آورم با لبخندِ 

شاهان روبه رو می شوم و گُر می گیرم از خجالت . به آشپزخانه می روم، چای می ریزم و به 

سالن بر می گردم. چای را که مقابل شان می چرخانم جاویدِ بزرگ با پوزخند نگاهم 

می کند و فروغ پر غرور و با لبخند...

به شاهان که می رسم لبخند می زند و زیرلبی طوری که کسی جز من نشنود می گوید:

- ببخشید که سرزده اومدیم. فرض گذاشتم که سکوتت علامت رضا باشه!

نامحسوس لبخند می زنم و از کنارش می گذرم. سینی را روی میز می گذارم، گوشه ای 

روی زمین می نشینم و با دیدن جمع کوچک مان توی ذوقم می زند. بغضم می گیرد از قهرِ 

اوشاق باجی و لج بازیِ آتا که هر دو رفته اند و در مجلس حضور پیدا نکرده اند! از آقا هم 

که هیچ انتظاری نیست!
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جاویدِ بزرگ می گوید:

- فتاح نیست؟ بهش خبر داده بودم میایم که!

بعد هم با همان پوزخندی که قصد شکستن اش را ندارد زخم زبان می زند:

- فکر می کردم دخترش براش مهم تر از این حرفا باشه!

شاهان تذکر می دهد:

- شایان خان!

لبخندم را به زور و زحمت نگه می دارم مبادا اشکم بریزد و رسوا شوم.

خاطره حالم را که می بیند می گوید:

- میدون یه مشکلی پیش اومده بود. داداش رفتن و زود بر می گردن .

ماه بانو هم با دل خوری اضافه می کند:

- بله . شما بفرمائید از خودتون پذیرایی کنید.

به میوه های روی میز اشاره می کند و فروغ بحث را به جاهای دیگری جز خواستگاری 

می کشاند.

همان لحظه خاطره با معذرت خواهی از جای بر می خیزد و به اتاق می رود.

برای برگشتن کمی لفتش می دهد اما برگشتنش همراه است با لبخندی پر از دلهره و 

نگرانی.

کنارم می نشیند و زیر گوشم پچ می زند:

- نگران نباش الان پدرت میاد.
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بغضم می گیرد از حرفش. رفته و به آتا التماس کرده که در مراسم خواستگاری دخترش 

حضور پیدا کند. بغضم می گیرد از کارش!

تا ما با پذیرایی های بی خود خانواده ی جاوید را معطل می کنیم بالأخره سر و کله ی آتا 

پیدا می شود و با اخم هایی که به گره ی کور تبدیل شده اند داخل می آید . با اکراه دستِ 

شاهان را می فشارد و جایی بالاتر از همه روی مبل ها می نشیند. همان لحظه فروغ به نیابت 

از شوهرش می گوید:

- فتاح جان همون طور که خبر داری اومدیم خواستگاری گل دخترت.

دست هایش را پیچ و تاب می دهد و ادامه می دهد:

- آقا شاهانِ ما قبلاً یه ازدواج ناموفق داشتن و حالا خدا مهر دخترت رو به دلش 

انداخته. مدتی هم هست که چشم انتظار مونده شما رخت عزا از تن در بیاری بعد پا پیش 

بذاریم.

آتا چانه اش را به دستش تکیه می دهد و پوزخند می زند:

- اون وقت چرا زنِ سابق شون طلاق گرفتن؟

فروغ می خواهد جواب بدهد که شاهان دستش را بالا می آورد و با طمأنینه پلک روی هم 

می فشارد:

- آقای سلطانی، همسر سابق من طلاق نگرفتن و طلاق شون دادم. علتش هم تفاهمی بود 

که نداشتیم.

نگاهش را به من می دهد و لبخند می زند اما دل شوره ی من برطرف نمی شود که نمی شود.

آتا همچنان عصبانیتِ ظاهری اش را حفظ می کند و لب می زند:
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- از کجا معلوم با دختر من تفاهم داشته باشین؟

و بلافاصله جواب می گیرد:

- نجابتِ ایشون هر نوع اختلافی رو از بین می بره.

قلبم گرومپ-گرومپ می کوبد و خشک می شوم از تعریفش. آتا هم کمی لحنش نرم 

می شود و لب می زند:

- به هرحال همچین وصلتی واسه ی خونواده ی ما خوبیت نداره.

به شیرینی ها اشاره می زند:

- بفرمائید از خودتون پذیرایی کنید.

این یعنی جواب رد داده و دلم هُری پایین می ریزد. حتی خودم هم نمی دانم کی و کجا 

اِن قدر به شاهانِ جاوید میل پیدا کردم یا که علاقه مند شدم اما هرچه که هست لرزش 

قلبم خبر از یک حس ناشناخته می دهد. وقتی فرشته پی زندگی خودش رفته است، وقتی 

ملوک و فرامرزخان به عادت همیشه یشان تا چند وقت دیگر با هم آشتی می کنند و آذر و 

علی را سر خانه و زندگی شان می فرستند، من چرا باید قید خواستگاری چون  شاهان را 

بزنم؟!

نگاهِ نگرانم را به خودش می دهم و اطمینان بخش برایم پلک می زند. بعد هم سمت آتا 

می چرخد و لب می جنباند:

- جناب سلطانی، دقیقاً کجای این وصلیت خوبیت نداره؟!

آتا هم صورت بر افروخته می کند:
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- از ازدواج سابق خود شما گرفته تا اختلاف این دو خونواده!

شاهان پاهایش را اریب قرار می دهد و به مبل تکیه می زند:

- در مورد ازدواج سابق من دختر خانوم شما خودش باید تصمیم بگیره که می تونه با این 

مسئله کنار بیاد یا نه...

رو به جلو خم می شود و ادامه می دهد:

- و مورد دوم ... چرا می خواید زندگیِ دو نفر رو فدای یه اختلافِ کهنه و پوسیده کنید؟!

حتی آتا از منطقی حرف زدنِ شاهان غافل گیر شده است چه برسد به من!

سرم را زیر می اندازم و خودم را مشغول بازی کردن با شالم نشان می دهم که آتا 

می گوید:

- اَفرا... تو با ازدواج قبلیِ این آقا مشکلی نداری؟!

نگاهم را بالا می کشم و هیجان زده به آتا چشم می دوزم اما از چیزی که در چشم هایش 

می خوانم مغموم می شوم. مثل همیشه می خواهد با طرز نگاهش به من بفهماند که باید 

حرف دل او را تأیید کنم و من حتی نمی دانم که این بار چرا تردید دارم. اگر بخواهم فکرِ 

دل آتا باشم باید که دل خودم را زیر پا بگذارم و این کمی سخت به نظر می آید!

سکوتم را که می بیند نگاهِ غرورآمیزش رنگ می بازد و مه و ماتِ من می ماند. و شاید که 

حتی آتا هم در حیرتِ تصمیمِ احتمالی قلبِ بی عقل من مانده است!

وا می رود و خطاب به شاهان می گوید:

- درموردش فکر می کنم. 
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با این حرفش مراسم را خاتمه می دهد و جاوید بزرگ فالفور در جایش خیز بر می دارد:

- وسطای فکر کردنت تو هم عین آقات بی منطق نشو و دلِ این ضعیفه رو قربونیِ کینه ی 

قدیمی ما دو نفر نکن!

با این که از حمایتش ذوق زده شده ام اما از این که ضعیفه خطابم می کند زیاد خوشم 

نمی آید و دماغ باد می دهم. 

شاهان و فروغ هم بلند می شوند و مراسم خداحافظی به راه می اُفتد اما قبل از این که از 

درِ خانه بیرون بروند، شاهان در حالی که پاشنه ی کفش هایش را بالا می کشد زمزمه 

می کند:

- وقتی دل به دلم دادی تا ته ش باهاتم. غمت نباشه .

روی پا می ایستد . لبخندِ دل گرم کننده اش را حواله ام می کند و بیرون می رود و من هنوز 

در حیرت این عشق و عاشقی و خواستگاری یک هویی  مانده ام. اصلاً نمی دانم چه شد که 

کارمان به این جا کشیده شد. چه شد که از هم راه و هم تیم بودن رسیدیم به هم دلی !

با دیدن آتا و اخمش می خواهم از جلوی چشمش جیم بزنم که صدایم می زند و پا سست 

می کنم.

- پس خیلی وقته خبر داری!

عرق به پیشانی ام می نشیند و هول به سمتش می چرخم:

- نه  به خدا. امروز بهم گفتن، منم هیچ جوابی ندادم!

غرش می کند:
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- باید جواب می دادی! باید نه می آوردی!

سر زیر می اندازم  و تن صدایش را حتی کمی پایین تر نمی آورد:

- امشب وقتی ازت پرسیدم با اون قضیه مشکل داری چرا لال شدی؟!

سرم تیر می کشد، گرمم می شود و ضعف می کنم. اما آتا هم چنان عربده می کشد و 

مواخذه ام می کند از کارهایی که انجام داده ام و نداده ام.

بالأخره خاطره به حرف می آید و با صدای بلندی می گوید:

- تمومش کنید داداش! ببین طفل معصوم داره آب می شه!

بازویم را می گیرد، تکان تکانم می دهد و جیغ می کشد:

- آدمه، دل داره. واقعاً ازش می خواید که به خاطر شما تف بندازه رو دل خودش؟!

نگاهم را بالا می گیرم و می بینم آتا رنگ به رنگ می شود:

- دل! 

سمت من می چرخد و مبهوت لب به حرف می چرخاند:

- نکنه تو دلت با این پسره ست؟ آره اَفرا؟!

و همچنان خجالت و شرم ِ دخترانه مجالم نمی دهد که سخنی از قلبِ لاکردارم به میان 

بیاورم!

زن عمو خاطره دوباره تمام تن و جانم را می لرزاند و سرم داد می کشد:

- اَفرا، واسه ی یه بارم شده حرف دلت رو بزن. نمی کشنت که!
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نمی دانند، نمی دانند که ترسی از مرگ نداریم. مشکل مان با حرمتی ست که اگر بشکند 

گمان می کنیم دنیا به آخر می رسد!

قطره اشکی روی صورتم می چکد و آن قدر به روانم فشار می آید که بی هوا می گویم:

- می... می خوامش!

خاطره شیرم کرده است به زدن حرف هایی که مغزم ممنوع می داندشان! می لرزم و با 

لب های مرتعش لب می زنم:

- آتا، من ... من می خوام با این مرد زندگی کنم!

همه مه و مات می مانند و اما قلبم از خریتی که زبانِ بی صاحبم به خرج داده است چند 

ثانیه ای را نمی تپد. آتا کم کم به خودش می آید، دماغش باد می گیرد و دندان قروچه 

می کند. آن قدر و آن قدر مشت هایش را به هم می فشارد و عرق در می دهد که می ترسم 

بلایی به سرش بیاید. می خواهم حرفم را پس بگیرم و مثل همیشه گوش به فرمانش بمانم 

که دستش را بالا می گیرد و با لحن خشکی می گوید:

- از وقتی که پات رو بذاری خونه ی این مردتیکه  دیگه حق نداری اسم ما رو به زبون 

بیاری، چه برسه برگردی به خونه م!

می رود و تمام جانم می لرزد. نه که از تهدیدش ترسیده باشم، جگرم از خشکی و 

بی تفاوتی اش آتش گرفته است. به کسی  بی اهمیت که می شود یعنی آن شخص دیگر قدِ 

ارزنی هم برایش ارزش ندارد و من چه ساده با دست های خودم داخل سطل زباله ی آتا 

پرت شدم. 
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یک لحظه از خودم می پرسم شاهان ارزشش را دارد و حتی آن قدری از او شناخت ندارم 

که جوابی برای این سؤال داشته باشم!

همان جا زانو خالی می کنم و روی قلب خودم می کوبم که ماه بانو سمتم می آید و لباسم را 

می گیرد:

- این چه حماقتی بود کردی ذلیل شده؟ پاشو برو به پاش بیاُفت بلکه ببخشدت!

صورتِ خیس از اشکم را بالا می گیرم و با لب های لرزان می گویم:

- مگه یه عمر بقیه رو نکوبیدی تو سرم و گفتی از اونا یاد بگیرم و اِن قدر مطیع پدرم 

نباشم؟

روی سر و صورت خودش می کوبد و با رنگ و روی نزار روی لب های خودش می کوبد:

- آ   ... آ... من بی جا گفتم. نفهم بحثِ یه عمر زندگیه، نه که طرز لباس پوشیدن و حرف 

زدنت.

به دیوار تکیه می زند و سرش را می چسبد:

- می خوای بری بشی زنِ مردی که قبلاً زن داشته. می خوای بری بشی عروسِ جاویدی 

که خانیم جانت جونش رو برداشت و از دستش در رفت!

اشک می ریزد و می گویم:

- مگه چند روز پیش خود شما نبودین که می گفتین این پسره نه به شایان رفته و نه به 

فروغ؟!

یک هو سمتم هجوم می آورد و زانوهایم را به چنگ می کشد:
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- ما لال بشیم الهی  . از خر شیطون بیا پایین و خریت نکن!

خاطره کنار ماه بانو زانو می زند و شانه هایش را می فشارد:

- باجی چرا این طوری می کنی؟ مگه هر کی قبلاً ازدواج کرده باشه دیگه باید تا آخر 

عمرش خودش رو از همه چی محروم کنه؟ یا این که سادات خدا بیامرز و جاویدخان باهم 

تفاهم نداشتن که دلیل نمی شه این پسره هم تو زرد از آب در بیاد!

ماه بانو با چشم های اشک آلود به سمت خاطره می چرخد و چپ چپ نگاهش می کند:

- اصلاً این خونواده خوب، پیغمبر، همه چی تموم. وقتی فتاح  گفته اگه باهاش ازدواج کنه 

عاقش می کنه باید قیدشون رو بزنه!

بی منطقی می کنند. به خدا که بی انصافی است. وقتی از من می خواهند حتی اگر این 

خانواده نعوذ بالله پیغمبر هم باشند باید به خاطر تصمیم آن ها قیدشان را بزنم 

بی انصافی ست! و من خوب می دانم تمام تهدیدهای آتا به خاطر ترس از آقایش است و 

می خواهد او را از خودش راضی نگه دارد!

می خواهم برای یک بار هم که شده باشد مقابل ناعدالتی هایشان بایستم و سرِ ماه بانو جیغ 

می کشم:

- تمومش کنید . ٢٤ ساله هر سازی زدین رقصیدم. دیگه بسه!

در جایم خیز بر می دارم، پشت درِ اتاق آتا می ایستم و با مشت به آن می کوبم:

- ٢٤ ساله آقا هر سازی زد باهاش رقصیدم. بسم نیست؟ چرا عاقم می کنی آتا؟

با گریه ای که مهارشدنی نیست ادامه می دهم:
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- خلاف شرع کردم؟ فرشته کج رفت و اما باز هم عمو فاتح عاقش نکرد! به چه جرمی 

می خوای ازم رو برگردونی و اسمت رو حروم کنی بهم؟!

یک هو در باز می شود و آتا با صورت برافروخته مقابلم می ایستد. کمی خیره ام می ماند و 

یک هو بی هوا زیر گوشم می کوبد. شدت ضربه اش اِن قدری هست که صورتم را به سمت 

دیگری بچرخاند و تمام سلول هایش گزگز کنند. چشمه ی اشکم می خشکد و خودش 

می گوید:

- کارِ تو بدتر از کار فرشته نباشه بهتر هم نیست. فردا زنگ می زنم و بهشون می گم جواب 

مثبته. دیگه هم نمی خوام ببینمت.

در را به رویم می بندد و شاید که برای اولین بار در عمرم، به هق هق می اُفتم. خاطره جلو 

می آید، سرم را به سینه اش می چسباند و موهایم را نوازش می دهد. از آن طرف ماه بانو 

روی قلب خودش می کوبد و نفرین می کند:

- الهی یه آب خوش از گلوش پایین نره پسره ی بی پدر و مادر. من که می دونم هر چی 

هست زیر سر اونه که هواییت کرده!

من هم نمی دانم از حرف های پر مهر و علاقه و بچه گول زنکِ شاهان است که هوایی شده ام 

یا که از قبل ترش قلبم برای خودش و صدای خاصش، برای خودش و رفتار بی نظیرش، 

برای خودش و خودش لرزیده است! اما هرچه که هست ماه بانو حقیقت را می گوید و 

هوایی شده ام.  .. آدمی هم که هوائی شده باشد به این سادگی ها هوای دیگری از سرش 

نمی اُفتد!
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خاطره را پس می زنم و با حال نزاری خودم را به اتاقم می رسانم. موبایلم را از روی میز 

بر می دارم و به صحفه ی شاهان می روم. دست هایم می خواهند برایش بنویسند که قید این 

عشق و عاشقیِ دو روزه و نوپا را بزنیم و اما قلبِ بی عقلم یارایش را ندارد.

پا سست می کنم و چند بار سرم را به دیوار می کوبم. پلک می بندم و نفس هایم کشیده تر 

می شوند. و هنوز هم نمی دانم چگونه در عرض چند روز به چنین علاقه ی ناشناخته ایی 

دچار شدم که حاضرم به خاطرش قید آتاجان را بزنم. شاید که ماه بانو راست بگوید و دعا 

به جانم فوت کرده باشند... !

***

با تقه ای که به در زده می شود، بیش تر زیر پتو خیز می برم و آن را روی سرم می کشم. 

صدای قدم هایش را می شنوم و نفس هایم سخت تر بالا می آیند. از تختی که بالا و پایین 

می رود، می شود فهمید که کنارم نشسته است!

- اَفرا جان... اَفرا خانوم!

جیک نمی زنم و خودش دوباره لب می زند:

- خانوم گل من که می دونم بیداری! اصلاً تو رو چه به تا ساعتِ چهار عصر خوابیدن؟!

با این که شرشر عرق خجالت بیرون می دهم اما باز هم رویِ چشم باز کردن را ندارم. 

خودش پتو را از روی سرم کنار می زند و همین که صورتِ تار شده اش را می بینم شرم زده 

لب می گزم و ناخواسته قطره اشکی روی گونه ام می غلتد .

موهایی که به عرق پیشانی ام چسبیده اند را پس می زند و لب می جنباند:

- دلت میاد بعد این همه مدت که اومدم باهام حرف نزنی؟!
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تنم را بالا می کشم و به دیوارِ پشت تخت تکیه می دهم. پتو را از روی بدنم کنار می زند و 

صادقانه می گوید:

- خاله گفت بیام باهات حرف بزنم.

پوزخند می زنم:

- خبر دارم... از صبح مثل بی سیم چی یه لحظه اون تلفن رو زمین نذاشته و به عالم و آدم 

خبر رسونده!

برای دل خوشی ام می خندد و لب می زند:

- عالم و آدم یعنی همون من و مامانم و خاله زینت دیگه؟!

سر زیر می اندازم و او مصرانه سرم را بالا می آورد:

- گفته باهات حرف بزنم که پشیمون شی از تصمیت.

چپ چپ نگاهش می کنم و می پرسم:

- پس چرا داری راپورتش رو بهم می دی؟! این رسمش نیست ها!

لبخند می زند و موهایم را به هم می ریزد:

- چون به حرفایی که خاله خانوم می زنه باور ندارم. می خوام از زبون خودت بشنفم. 

- چیو؟!

دستش را عقب می کشد و جدی می شود:

- درمورد این پسره بهم بگو. چه جور آدمیه؟ چه طوری با هم آشنا شدین؟!

هیستریک می خندم و می گویم:
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- آها، پس اومده پشت آقای جاوید بدش رو گفته!

پلک روی هم می فشارد و چیزی نمی گوید. اِنگار که بخواهد بحث مان به بی راهه کشیده 

نشود و سریع تر به جوابِ پرسش اش برسد!

من هم بیش تر از آن اذیتش نمی کنم و با حال مغمومی انگشت هایم را در هم 

قلاب می کنم:

- آدم بدی نیست. سر به راهه، چشم پاکه، نااهل نیست. مقام و شهرت خودش رو داره و در 

کل...

نگاهم را بالا می گیرم و عاجز لب می جنبانم:

- در کل مرد خیلی خوبیه. یه حسی بهم می گه می تونم بهش تکیه کنم. یه حسی بهم می گه 

می تونه پناهم باشه!

متفکر می شود و بعد از چند لحظه با لحنی که شیطنت درش بی داد می کند می گوید:

- لابد اون حست اسمش دوست داشتنه! نه؟!

با این که از حرفش شرمم گرفته است اما واقعیت را می گویم:

- ندا! به خدا این طوری نیست. راهِ زیادی دارم تا دوست داشتن! اصلاً ... اصلاً...

ابرو بالا می پراند و لحنم عجز می گیرد:

- اصلاً می دونی که من به این چیزا اعتقاد ندارم. به نظر من اول باید آدم درست 

زندگی مون رو انتخاب کنیم و بعدش علاقه به وجود بیاد. مهم اینه که این مرد طوری کامل 

و خواستنیه که هر کسی نمی تونه ازش بگذره و خط قرمز بکشه روش!
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با اشک ادامه می دهم:

- از یه طرفم خسته شدم از این که یه عمر رو آتا و آقاش واسه  خودم و زندگیم تصمیم 

گرفتن. خسته شدم. می فهمی ندا؟!

خودش را نزدیکم می رساند، دستم را داخل دست هایش می فشارد و چشم باز و بسته 

می کند:

- اَفرا من واسه ی خواسته ی خاله این جا نیستم. واسه ی این اومدم که تو تصمیم اشتباهی 

نگیری. 

نفسش را بیرون می دهد و دنباله ی حرفش را می گیرد:

- اگه می خوای سر لج و لج بازی با خونواده ت جواب مثبت بدی باید بگم که اشتباه ترین 

اشتباهِ محض رو مرتکب می شی، ولی اگه پای دلت وسطه و مطمئنی که این آدم می تونه 

یه عمر رو پشتت در بیاد، اون وقت به حرف دلت گوش کن!

انگشتش را زیر پلک پایینی ام می کشد و اشکم را پس می زند:

- زندگی دو روز نیست اَفرا، یه عمره. به این فکر کن که اگه واقعاً این مردی که ازش 

حرف می زنی همین آدمی باشه که تعریفش رو پیش من آوردی، اگه به خاطر پدرت جواب 

منفی بدی و با یکی دیگه بری زیر یه سقف حتی اگه اون آدم خیلی خوب باشه وقتی به 

دلت نباشه یه عمر حسرت به دلت می ذاره و به هزارتا راه خوب و بد می کشوندت!

حرف هایش بودارند... شاید که خودش بعد از سال ها زندگی با شوهرش و دخترِ 

شیرین زبانش هنوز هم حسرت به دلِ یکی مانده باشد، کسی چه می داند؟!

نگاه خیره ام را که می بیند لبخند می زند و تأکید می کند:
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- فقط یادت باشه این آدم پشتت در بیاد  به قصدِ حمایت کردنت نه که خنجر زدن!

از شنیدن حرفش دل شوره می گیرم و به شاهان فکر می کنم. اما تنها چیزی به خاطرم 

می آید لبخندها و مهربانی هایش است بس. محبت و حمایت هایش است و بس!

لب می گزم و میان اشک می خندم:

- مثلاً اومده بودی من رو پشیمون کنی! ماجان بفهمه کارت تمومه!

برایش ادا و اطوار می آیم و او هم به خنده می اُفتد:

- این که با این حرفام پشیمون نشدی و بیش تر روی تصمیت مصر شدی نشون میده که 

انتخابت اشتباه نیست!

دل گرم می شوم به حرفش. چشمک می زند و از جای بر می خیزد:

- بلند شو بریم خبر عروس شدنت رو ببریم واسه شون!

لب می گزم و شرم زده از داخل تخت بلند می شوم:

- تو برو. من یه آبی به دست و صورتم بزنم و میام.

سر می جنباند و همین که می رود من هم به سرویس بهداشتی اتاق می روم. مقابل آینه 

می ایستم و نگاه به پلک های سرخ شده و رنگ و روی زرد و نزارم می دهم. هر چه نباشد 

دیشب را کم زنده داری نکرده ام!

صورتم را می شویم و از اتاق بیرون می زنم. وقتی می بینم ندا مشغول پچ پچ کردن با 

خاله خانُم اش است من هم به سمت دخترِ دو ساله اش پا تند می کنم و بی توجه به این که 
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توی ذوقش می خورد او را از روی زمین بلند می کنم و اسباب بازی اش از دستش لیز 

می خورد. من را که می بیند رو ترش می کند و جیغ می کشد:

- ماما.. . ماما.. .

تصمنعی اخم هایم را در هم می کشم و لب و لوچه ام را کج و کوله می کنم:

- نازلی؛ دختر بدی نشو!

او هم لب و لوچه آویزان می کند و دلم غنج می رود برایش. لپ های سفید و تپلش را گاز 

می گیرم و می گویم:

- آخ که من یه دختر سبزه چشم مثل تو داشته باشم دیگه چی از دار دنیا می خوام آخه!

- والا فکر نکنم بشه! شما سیه چشم، آقاتون سیه چشم، اون وقت بچه  طفلی به کی میره؟!

با حرف دخترخاله جان سرخ و سفید می شوم و غر می زنم:

- چرا مثل جن پشت سر آدم ظاهر می شی؟!

برای نازلی شکلک در می آورد و او را از آغوشم می گیرد:

- خُبه حالا!

کنجکاو ابرو بالا می اندازم:

- نگو که رنگ چشمش هم ماه بانو بهت گفته!

می خندد و می گوید:

- نه دیگه! خودم یه بار تو مراسم سادات خدابیامرز دیدمش.

می رود و روی مبل می نشیند. من هم به دنبالش روانه می شوم و سؤال پیچش می کنم:
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- نگفتی، چی گفت؟

- آقای جاوید؟!

به لودگی اش غر می زنم:

- ماه بانو!

می خندد و جواب می دهد:

- فعلاً که دل خوره، ولی من خاله رو بشناسم کم کم دلش نرم می شه باهات!

می گویم:

- خدا از دهنت بشنوه .

بعد هم با دلهره و نگرانی عمیق به فکر می روم که ماه بانو دوان دوان به هال می آید و 

می نالد:

- واویلا، واویلا!

ندا با عجله دخترش را به من می سپارد و خودش را به ماجان می رساند:

- چی شده خاله؟ چرا رنگت پریده؟!

ماه بانو نگاهش را به من می دهد و غر می زند:

- به خدا که گیر افتادم وسط این خونواده ی لج باز و دیوونه. فتاح برداشته زنگ زده به 

خونواده ی جاوید و قرار گذاشته امشب بیان واسه نشون کردنِ اَفرا!
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با شنیدن حرفش من هم هول و هراس برم می دارد و ته دلم خالی می شود. همان لحظه 

بچه ی ندا به گریه می اُفتد و وقتی به خودم می آیم که تمام صورتش سرخ شده است. ندا 

به سمتم می دود و او را از دستم می گیرد:

- کشتی دخترم رو! حالا چرا داشتی این طفلی رو خفه می کردی؟!

حیرت زده لب می زنم:

- شرمنده . یه لحظه اِنگار تو این دنیا نبودم به خدا!

بعد هم عاجز می نالم:

- چه شوخی شوخی همه چی جدی شد!

ماه بانو از آن طرف پوزخند می زند:

- شوخی شوخی سرِ یه لج و لج بازی خودت رو بدبخت کردی! فکر کردی اینم حکایت 

دکون تونه که به آتات فشار آوردین و راهش انداختین؟

با شنیدن طعنه اش دل شوره به جانم می زند و می ترسم این هم بشود حکایت کافه. 

می ترسم بعد از دو روز پشیمان شوم و آن وقت است که دیگر نمی شود یک زندگی را مثل 

یک کافه بست و اطلاعیه زد که در این مکان دیگر زندگی ای وجود ندارد!

لب هایم را به داخل می کشم و عصب دست چپم تیر می کشد. با مچ دست دیگرم آن را 

ماساژ می دهم و ندا دستش را روی شانه ام می کوبد:

- غمت نباشه . خودم دو دقیقه ایی حاضرت می کنم!
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چشمک می زند و بی چاره نمی داند به عزای چه چیزی نشسته ام. دستم را می کشد و 

بی توجه به حال بدم راهی اتاقم می شود. من را مقابل آینه می نشاند، وسایل آرایشی را 

روی میز آن می ریزد و مشغول به کار می شود.

و تمام مدت من حواسم به این دنیا نیست. در مقابل نگاه های مبهوتم لباس شبِ بلند و 

یاسی رنگی به تنم می نشاند و لب می زند:

- ببین خودتو عروس خانوم!

صدایش در ذهنم اکو می شود:

«ببین خودتو عروس خانوم»- «عروس خانوم!»- «عروس خانوم!»

بغضم را پس می فرستم. از آینه به صورتِ رنگی و روغنی شده ام چشم می دوزم و بدون 

این که برای موهای اتو کشیده ام ذوق کنم لب می جنبانم:

- عمه آذر نمیاد... نه؟!

لبخند روی لب ندا می ماسد و نمی داند چه بگوید که خودم لبخندِ مغموم ام را به لب 

می کشم:

- بی خیال!

از روی صندلی بلند می شوم. نگاه به لب های بنفش شده و چشم های کشیده ام می دهم. 

تصنعی برای موهایی که آزاد دورم رها شده اند شوق و ذوق می کنم و ندا را به آغوش 

می کشم:

- عروسیِ نازلیت جبران کنم!



387

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

آن قدر زمان می گذرد و می گذرد که بالأخره سر و کله ی مهمان ها پیدا می شود و 

کل کشان داخل می آیند. شاهان را می بینم با کت و شلوارِ مشکی و جلیثقه دار... با کروات  

اناری رنگی که حسابی به ته ریش کوتاه و مرتب و موهای حالت داده شده اش می آید.

لبخند  می زند، جلو می آید، دسته گلی که گرفته است را مقابلم نگه می دارد و بقیه بیش تر 

جیغ و کل می کشند. همان موقع آتا با صورت سرخ شده عربده می کشد:

- تازه مادرم فوت شدن. حرمت سرتون بشه!

همه ساکت می شوند. بعضی ها نگران و بعضی ها هم با پوزخند آتا را می نگرند و او فقط 

نفس نفس می زند.

و من به گلویم چنگ می اندازم بلکه بتوانم این بغض لعنتی را پس بزنم و راه تنفسی بیابم . 

اما نمی شود که نمی شود... !

با همراهیِ بقیه، در سکوتِ خفه کننده ای، کنار هم روی مبل دو نفره ی بالای سالن 

می نشینیم و بقیه هم به دورمان حلقه می زنند.

همهمه ها که می خوابد، فروغ نزدیکم می آید، جعبه ای که داخل دست دارد را روی میز 

می گذارد و حلقه ای را از آن بیرون می آورد. داخل انگشتم می چرخاندش و پیشانی ام را 

می بوسد:

- عاقبت به خیر باشید دختر!

بغض می کند و با نگاه های خصمانه ای شاهان را می نگرد. و من باور ندارم این نگاه ها 

متعلق به فروغ باشند... و من باور ندارم مقصد مسیر این نگاه ها شاهان جاوید باشد!
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انگشتم را بالا می آورم و نگاه به حلقه ام می دهم. سرم را بالا می گیرم و نگاهم با  چشم های 

بغض دار و نگران آتا تلاقی می کند.

به همین زودی مردد شده ام به این حرمت شکنی اما روی گفتنش را ندارم!

مردی که عبای آخوندی به تن دارد نزدیک مان می آید و می گوید:

- با اجازه ی پدر و مادر این دو تا جوون یه خطبه ی محرمیت بین شون بخونم.

آتا هم چنان با بغض و سیبک گلویی که مدام بالا و پایین می شود به نقطه ای نامعلوم خیره 

شده است و از رنگ و روی زرد و نزار ماه بانو هم مشخص است  که حال خوشی ندارد.

به همین زودی پشیمان شده ام از این تصمیم یک هویی و لجوجانه اما توان گفتنش را 

ندارم!

قلبم بالا و پایین می شود و چشمم سیاهی می رود. قلب کوچکم توان دیدن دل نگرانی آتا و 

ماجانم را ندارد و کسی هم نیست پناهم شود... که پناهش شود!

بالأخره بعد از دقایق متمادی ای که آتا اجازه را صادر می کند، عاقد صیغه ی محرمیتِ دو 

ماهه را می خواند و مهریه ام می شود یک انگشتر عتیقه که فروغ قبل از خواندن صیغه به 

همه نشانش داد و وعده اش را داد.

همین که می خواهم از حال بروم شاهان دستم را داخل دست های بزرگ و گرمش اسیر 

می کند و زیر گوشم پچ می زند:

- حالت خوب نیست؟

آن قدر و آن قدر تلاش می کنم که بالأخره بغضم را قورت می دهم و لب می زنم:
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- لطفاً از این به بعد دلیل حال  خوبم باش.

می خندد و نجوا می کند:

- قول نمیدم سرکار خانوم.

نگاهِ حیرت زده ام را به چشم های خندانش می دهم و غر می زنم:

- بدجنس نشو جناب آقا!

انگشتش را پشت دستم می کشد و چه زود خودم را با شرایط وقف دادم! حتی به یاد 

نمی آورم چه شد که  یک هو در عرض یک هفته شدیم عاشق و معشوق و کارمان به این جا 

کشیده شد اما به گمانم قلب اگر منطق و استدلال سرش می شد که اسمش قلب نبود!

کم کم دورمان خلوت می شود و فروغ رو به مهمان های درجه یک می گوید:

- لطفاً بفرمائید قسمت دیگه ی سالن که ازتون پذیرایی بشه!

اِنگار که یک جورهایی بخواهد ما را با هم تنها بگذارد و اما نگاهِ خیره ی آتا باعثِ شرشر 

عرق ریختنم است.

ماه بانو به شانه اش می زند، چیزی زیر گوشش می گوید و بعد از چند ثانیه نگاهِ غرایش را 

از روی من بر می دارد و می رود.

شاهان دستش را بین موهایِ آزادم پیچ و تاب می دهد و قلبم تند و تند می کوبد. نفس هایم 

کشیده تر می شوند و او با یک حرکت تمام موهایم را دور دستش می پیچد و آن  را بالای 

سرم نگه می دارد:

- گلِ سر داری؟
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چشم هایم گرد می شوند:

- واسه چیته؟

لبخند می زند:

- بده من...

دستش را مقابلم نگه می دارد و من هم چند تل را از داخل موهایم بیرون می کشم. آن ها را 

کف دستش می گذارم و خیلی نمی گذرد که موهای آزادم را با آن جمع می کند:

- این طوری بهتره!

چشم چپ می کنم و به دور از شوخی می پرسم:

- بد دل که نیستی؟

بلند و بی محابا می خندد و صورتش به عقب پرت می شود. کمی بعد خیره ام می ماند و 

پچ مانند می گوید:

- نه؛ ولی واسه اونایی که دوسشون دارم رگِ غیرتم زیادی ریتم دار می زنه.

اِن قدر از شنیدن حرفش ذوق زده می شوم که نفس کشیدن را از خاطر می برم و ممکن 

است هر لحظه اشک شوق بریزم. صورتم را از او بر می گردانم و بحث را عوض می کنم:

- آتا روی خوش نشون نمی ده بهم...

با دست چانه ام را می گیرد و صورتم را به سمت خودش بر می گرداند. مدام لب  هایش را 

باز می کند چیزی بگوید و اما پشیمان می شود . در نهایت به طور واضحی حرف اصلی اش 

را می خورد و لب می زند:
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- کم کم کنار میاد با این موضوع.

چانه ام را رها می کند و از روی مبل بلند می شود:

- بهتره بریم تا پدرت بیش تر از این حساس نشده.

نگاهم را بالا می گیرم، کم کم با درگیری ذهنی ام کوتاه می آیم و در جایم خیز بر می دارم. 

نه دستم را می گیرد و نه خودش را به من می چسباند. خیلی مردانه دستش را پشت شانه ام 

می گذارد و به جلو هدایتم می کند. نگاهِ همه روی ما می چرخد و خیره یمان می مانند. 

بعضی ها پر غیض، یک دسته با هیجان و دیگری بی تفاوت. 

نگاهم را به دنبال آذر و آقا می چرخانم و نمی بینم شان. حتی ملیحه و عمو فاتح هم در 

مراسم شرکت نکرده اند و قلبم می خواهد بترکد از حجم فشاری که روی آن است. 

نگاهم را به شاهان می دهم که اطمینان بخش برایم پلک می زند و می خواهد چیزی بگوید 

که فروغ از آن طرف خطاب قرارش می دهد:

- آقای جاوید، بی زحمت یه لحظه بیا مامان...

شاهان نگاهش را به من می دهد و لب می زند:

- الان بر می گردم.

می رود و خیره ی مسیر رفتنش می مانم. فروغ او را به سمت یکی از اتاق ها هدایت می کند 

و در تمام مدت رفتنش نگاه از من نمی گیرد. دلم یک جوری می شود از طرز نگاه 

کردن هایش و بی اختیار به آن سمت کشیده می شوم. می خواهم پاهایم را منع از رفتن کنم 

اما کنجکاوی ام اجازه نمی دهد. هنوز هم نگاه های خصمانه ی چند ساعت قبلش را از خاطر 

نبرده ام!
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مقابل در اتاق می ایستم و در آینه ای که کنارش نصب شده است خودم را مشغول درست 

کردن موهایم نشان می دهم.

- شاهان مامان کوتاه بیا. یه کاری کرده، بسپرش به خدا...

شاهان برای حرف زدن درنگ می کند اما وقتی به حرف می آید که صدای لرزانش مملو 

است از خشم:

- خواهرمه. تعصبش رو نکشم؟

فروغ با صدای خفه ای جیغ می کشد:

- این طوری؟ غیرتت کجا رفته پسر!

شاهان هم عربده می کشد:

- غیرتم پیش پاهای فلج مهتاب جا مونده!

دیگر صدایی نمی آید و تا بخواهم از آن جا بگریزم شاهان با ضرب در را باز می کند و نفس 

در سینه ام حبس می شود. نگاه خیره اش را روی من می گرداند، دستش را روی ته ریشِ 

نازکش می لغزاند و کلافه نفسش را بیرون می فرستد. من هم خجالت زده از این که مانند 

بچه ها فال گوش ایستاده بودم لب می گزم و سر زیر می اندازم.

نچ نچ می کند و صدایش به گوشم می خورد:

- مثل این که من باید روی خیلی از رفتارایِ بد شما کار کنم.

بعد هم با پوزخند می گوید:

- نه، خیلی کار دارم مثل این که!
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نگاهم را بالا می گیرم و در چشم هایش براق می شوم:

- داشتم موهام رو مرتب می کردم.

می خندد... کوتاه و جذاب:

- مگه من گفتم داشتی کار دیگه ایی می کردی؟!

غر می زنم:

- شاهان!

از به زبان آوردن اسمش برای اولین بار، دهانم مورمور می شود و یک حس عجیب و 

غریبی پیدا می کنم. می رود و به دنبالش کشیده می شوم:

- اَفرا!

قلبم از این گونه خطاب شدنم گرومپ-گرومپ می کوبد و تمام جانم می لرزد.

قبل از این که بتوانم چیز دیگری بگویم همهمه ها بیش تر و بیش تر می شود و مهمان ها از 

جای بر می خیزند. اکثریت شان قوم و خویش جاویدها هستند و جز اقوام ماه بانو، کسی از 

خاندان ما در مهمانی حضور پیدا نکرده است... هرچند هنوز هم نمی فهمم چرا یک مراسم 

نشان کردن و انگشتری را اِن قدر سنگین و مفصل گرفته اند! شاید که رسمِ جاویدها 

باشد... شاید!

کم کم و به نوبت جلو می آیند، مجدد تبریک می گویند و خانه ی آتا را ترک می کنند. 

می مانیم خودمانی ها...
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خاطره، ندا و شوهرش، دخترخاله نرگس و پسرِ بزرگش سامیار، فروغ و جاوید بزرگ با 

آتا و ماه بانو...

تازه جای خالی شایگان به چشم می آید و زیر گوشِ شاهان می گویم:

- شایگان نیومده چرا؟!

قیافه اش در هم می رود و پر تردید لب می جنباند:

- واسه یه سری معامله رفته اراک.

همان لحظه جاوید بزرگ به حرف می آید و نگاه مان را به خودش جلب می کند:

- ما دیگه زحمت رو کم کنیم. 

فروغ هم با بغضی که هنوز در گلویش سنگینی می کند می گوید:

- الهی خوشبخت شن.

نگاهش را به من و شاهان می دهد و از در بیرون می روند که شاهان لب می زند:

- اجازه ت رو بگیرم، بریم یه دوری بزنیم.

نمی گذارد من جیک بزنم، نزدیک آتا می رود و چیزی را با او در میان می گذارد که آتا رو 

ترش می کند و با صدای بلندی جوابش را می دهد:

- فعلاً لازم نکرده. اگه آشنا نبودین که با هم ازدواج نمی کردین! 

لب می گزم از طعنه و تشرش و اشک در چشمم نیش می زند. همیشه ترسیده ام، می ترسم و 

خواهم ترسید از این که به نجابتم تهمتی زده شود. آن وقت است که می شود آش نخورده و 

دهن سوخته!
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شاهان باز هم کوتاه نمی آید و با لحن آرامی به آتا اصرار می کند که جاویدِ بزرگ از آن 

طرف صدایش را پس کله می اندازد:

- این همه آدم جمع کردم که شاهد محرمیت این دوتا باشن و فردا پس فردا حرف و 

حدیثی پشت شون نباشه. دیگه دلیل مخالفتت چیه فتاح؟!

آتا دماغ باد می دهد و دستش را مشت می کند. حرفی برای گفتن پیدا نمی کند و گویا که 

پشیمان شده باشد از لج بازی و تصمیم یک هویی اش اما برای او هم دیر شده است.

به قول جاویدخان آن همه آدم شاهد محرمیت مان بوده اند، نمی تواند زیر همه چیز بزند و 

بگوید شما را به خیر و ما را به سلامت!

با لحن مغموم و غرور له شده ای می گوید:

- اَفرا حاضر شو با شوهرت برید بیرون . شب نشده برگردین!

شاهان چشم می گوید و من هنوز دلم از نسبتی که آتا برای شاهان به کار برده در حال 

لرزیدن است. حتی فکرش را هم نمی کردم دو ماه نشده نسبت من و جناب آقا اِن قدر 

نزدیک شود!

آتا به اتاق خودشان می رود، جاویدخان پوزخند حواله اش می کند و من بغض می کنم 

برای کمر خمیده اش...

- اَفرا! نمی خوای بیای؟!

نگاهم را از درِ بسته شده ی اتاق آتا می گیرم و مردد لب می زنم:

- چرا... ! چرا الان حاضر می شم.



396

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

از کنارش می گذرم، به اتاق خودم می روم و لباس هایم را با یک دست مانتو و شلوار عوض 

می کنم. آرایش غلیظم را پاک می کنم و از اتاق بیرون می زنم. شاهان هم کتش را به دستِ 

فروغ داده و با جلیثقه، پیراهن و شلوار مشکی مقابلم ایستاده است... تیپ همیشگی اش را 

پیدا کرده!

دست سمت کراوات اش می برد و آن را شل می کند که جلو می روم و مچِ پیراهنش را 

می چسبم:

- بذار باشه. بهت میاد!

لبخند می زند و دستش را روی دستم می گذارد. تمام جانم گُر می گیرد و گمان می کنم 

شوکر به جانم زده باشند. دستم را عقب می کشم و او دوباره گره ی کراواتش را محکم 

می کند:

- بریم؟

می خواهم از خانه بیرون بزنم که سنگینی نگاهی را حس می کنم و وقتی به عقب می چرخم 

از دیدن نگاه های اشک آلود و بغض دارِ ماه بانو اذیت می شوم.

به سمتش می روم و به آغوشش می کشم:

- اشکت واسه چیه ماجان؟!

من را از خودش دور می کند و با صدای لرزانی می گوید:

- می ترسم اَفرا ... از آینده ی این یاغی گریات می ترسم!

دستش را داخل دست می فشارم و لب می زنم:



397

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- یاغی گری  بانو؟ هر کی خودش آینده ش رو انتخاب کرد و حرف دلش رو زد یاغیه؟!

صدایش مرتعش تر می شود:

- مگه خودت همیشه نمی گی پنج تا انگشت یه دست نه شبیه هم اَن و نه اندازه؟! مگه 

نمی گفتی اَفرا؟!

من هم می خواهد اشکم بگیرد اما بهتر است سرکوب کنم بغضِ وامانده ام را:

- حرفای خودمو تو سر خودم نکوب ماجان!

دستش را رها می کنم و می خواهم پا به فرار بگذارم که می گوید:

- مطمئنی این مرد حرفِ دلته؟!

چیزی نمی گویم، حتی رویم را بر نمی گردانم مبادا که صورت اشک آلودش دو دِل ام کند. 

سمت شاهان می روم و لب می جنبانم:

- بریم .

از خانه بیرون می زنیم و از صداهایی که در طبقه ی بالا پیچیده است هویداست که ملیحه 

مشغول فضولی کردن است.

پوزخند می زنم و پله ها را پایین می رویم . شاهان در جلویی ماشینش را برایم باز می کند، 

داخلش می نشینم و در را می بندد  . خودش هم کنارم می نشیند و ماشین را به حرکت در 

می آورد.
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نمی دانم حرفی برای گفتن نیست یا که رویش را نداریم اما هرچه که هست سکوت 

میان مان به دلم نیست. مدام لب هایم را باز می کنم درمورد چیزی که ذهنم را درگیر کرده 

است بپرسم و اما منصرف می شوم.

- راحت باش خانوم.

نگاهم را به لب های از حرکت بازمانده اش می دهم و حیرت به جانم تزریق می شود. با 

این که نگاهش به روبه روست اما حواسش پی من بوده است، و اِلا ناممکن است که متوجه 

تردیدم شده باشد!

- چیز مهمی نبود!

لب می زند:

- ولی تو مهمی...

برای لحظه ای کوتاه نگاهش را به من می دوزد و ادامه می دهد:

- پس با این چیزایی که از نظرت مهم نیستن نمی خوام خودت رو اذیت کنی!

و من اگر رویش را داشته باشم دستم را روی قفسه ی سینه ام می گذارم و تمام جانم را به 

دنبال قلبم کنکاش می کنم!

مانده ام این حرف های شیرین اش برای همین امروز و فردا است و دو روز بعد آذوقه اش 

ته می کشد یا که قرار است عمری را این گونه خوشبخت زندگی کنم. من که باور ندارم این 

آرامش را!

عمیق نفس می کشم و لب می جنبانم:
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- مَ... مهتاب، همون خواهرتون...

یک هویی به سمتم می چرخد و لب می زند:

- خب؟!

بزاق دهانم را پس می فرستم:

- فلجه؟

خصمانه نگاه از صورتم می گیرد و زیرلبی می گوید:

- کجا بریم؟!

از این که اِن قدر ناشیانه و ضایع بحث را عوض کرد توی ذوقم می خورد. لب و لوچه  

آویزان می کنم و دست به سینه می شوم:

- هر جایی خودت دوست داری!

اِنگار نه اِنگار که آن طوری خیطم کرده باشد برایم لبخند می زند و سر تکان می دهد...

***

دوباره عاجز به در می کوبم و لب می زنم:

- نامروتی، به خدا که بی معرفتی!

با صدای حرصی و پر از کینه ای از آن طرف جیغ می کشد:

- اینایی که میگی منم یا تو؟ معلوم نیست دواخورت کردن یا چی که این طوری زده به 

سرت و به خاطر اون یارو جلوی همه وایستادی! 

جلوی در ولو می شوم و بغضم می گیرد از بی انصافی اش:
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- آذر، مگه خود تو نبودی اون اولا همه ش سنگِ شاهان رو به سینه می زدی؟ دردت چیه؟ 

چرا یهو شده غول دو سر از نظرت؟!

از همان داخلِ اتاق و از پشت در بسته جوابم را می دهد:

- این خونواده غول دو سر بودن و هستن. ما چشمای کورمون رو بسته بودیم روی 

بدی هاشون!

بلند می شوم و مقابل در می ایستم:

- بدی هاشون؟ مگه چه بدی ایی واسه ی تو یکی داشتن؟!

یک هو در باز می شود، آذر با صورتی که به سرخی می زند مقابلم می ایستد و سرم داد و 

هوار می کشد:

- خانیم خدا بیامرزم کم از دستِ اون جاویدِ بزرگ شون نکشیده. به گوشم رسیده که چه 

روزایی رو زیر کتکاش جون داده و صداش رو در نیاورده مبادا آبروش بره!

مه و مات می مانم از شنیدن گفته اش و مردد لب می جنبانم:

- درمورد چی حرف می زنی؟!

پوزخند می زند و بازوهایش را بغل می گیرد:

- آره بی چاره. من اگه ازت رو بر می گردونم واسه اینه که به خودت بیای و دو روز دیگه 

تو هم نشی تو سری خورِ این پسر کوچیکه شون!

سیبک گلویم بالا و پایین می شود و با صدای مرتعشی می گویم:

- شاهان چه ربطی به پدرش داره؟
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می خندد... بلند و بی محابا:

- اینم از همون تخم و ترکه ست. اینم هم خونِ همون نامرده! 

ناباور سرم را به این طرف و آن طرف می چرخانم و لب هایم به رعشه می اُفتند:

- تو کی اِن قدر بی منطق شدی عمه؟ آقا چی زیر گوشت خونده که از این رو به اون رو 

شدی؟!

قبل از این که بتواند جوابم را بدهد، ماه بانو از داخل راه پله صدایش را پس کله 

می اندازد:

- اَفرا، شوهرت منتظرته... اَفرا!

پوزخند حواله ی صورتِ نزار اوشاق باجی می کنم و با دو از خانه یشان بیرون می زنم. 

داخل راه پله، ماجان سد راهم می شود و شالم را برایم مرتب می کند:

- دل ندی، قلوه بگیری و آبروی پدرت از یادت بره!

دستش را پس می کشد و خوب می فهمم منظورش را. سر زیر می اندازم و لب می گزم:

- خودم می دونم .

- گفتم یادآوری کرده باشم که شما هنوز زن و شوهر دائم نیستین.

برایش سر می جنبانم و از پله ها پایین می روم. در را پشت سرم به هم می کوبم و داخل 

ماشین شاهان می نشینم.

- هی، باید اینم اضافه کنم که آدم وقت شناسی نیستی!

به سمتش می چرخم و غر می زنم:
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- برو!

می خندد و گوش به صدایش می سپارم. و من حتم دارم که تا خودِ خود قیامت هم این نوا 

برایم کلیشه ای نمی شود!

- اَفرا.. . چرا اخمات توی همه؟!

به خودم که می آیم، ابروهایم را از هم فاصله می دهم و همچنان حیرت می کنم از این 

میزان دقت و توجه اش!

طعنه می پرانم:

- بگم که باز مثل دیروز بی محلم کنی و جواب ندی؟!

بدون این که نگاه از جاده بردارد، انگشت اشاره اش را به داخل خم می کند و آن را روی 

گونه ام می کشد:

- دل خور شدی ازم؟

هنوز هم به وجودش عادت نکرده ام و با کوچک ترین حرکت و یا حرفش گُر می گیرم از 

خجالت و شاید هم هیجان!

- نه.  ..

همان طور بدون این که دستش را پس بکشد ادامه می دهد:

- مهتاب خط قرمزمه اَفرا. هیچ وقت هیچی درموردش نپرس...

- اما...

پر تحکم لب می زند:
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- هیچی اَفرا... هیچی!

لب هایم را به هم می دوزم و دستش را عقب می کشد:

- حالا اگه حرفت خط قرمزم رو نمی شکنه بگو.

می خواهم دل به دریا بزنم. هرچه شد که شد...

- تو... تو...

- نمی فهمم چرا اِن قدر با من رودربایستی داری؟ من محرمتم، پس راحت باش باهام!

وقتی اِذنش را صادر می کند، بی انصافی ست اگر ناراحت بمانم:

- تو دست بزن داری؟!

یک هو روی ترمز می زند و حیرت زده به سمتم می چرخد:

- یعنی چی؟ کی همچین چرندی گفته؟!

ماشین هایی که پشت سرمان تجمع کرده اند صدای بوق شان را در می آورند و شاهان را 

مجبور به حرکت می کنند. او هم کلافه پایش را روی پدال گاز می فشارد و متفکر دستش را 

جلوی دهانش می گذارد:

- با تواَم خانوم. کی همچین فکری رو توی سرت انداخته؟!

لب هایم را به داخل می کشم و در حالی که عجیب از چشم های سرخ شده اش خوف برم 

داشته است لب می زنم:

- هیچکی. بی خیال!

نفسش را عمیق بیرون می فرستد و شمرده شمرده می گوید:
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- من هر اخلاق بدی هم که داشته باشم، دست روی زن جماعت بلند نمی کنم. باشه اَفرا؟ 

نگاهش را به من می دهد:

- باشه؟!

بی هوا می گویم:

- پدرت چی؟ 

ابرو بالا می اندازد.

- پدرت هم دست روی زن جماعت بلند نمی کنه؟!

چشم هایش را گرد می کند:

- صبر کن ببینم. نکنه اینا حرفاییه که حاجی فرامرز توی گوشت خونده؟ باورت شده؟!

لب هایم را به داخل می کشم و تردید به خرج می دهم برای زدن حرفم:

- نه!

همین که ماشین را مقابل ساختمان نگه می دارد، برای فرار از پرسش هایش، برای گریختن 

از نگاه های شرمنده کننده اش، فالفور از ماشین پیاده می شوم و نگاه به خانه باغ بزرگ 

مقابلم می دهم:

- خونه ی پدریِ سامیه ست دیگه؟!

کنارم می ایستد، سر می جنباند و دستش را پشتم می گذارد. قدم از قدم بر می دارم و 

مغموم می شوم:
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- کاش نمی اومدم. خوبیت نداره هنوز دو ماه از فوت خانیم  خدابیامرز نگذشته پا بذارم 

تو عروسی!

سنگینی نگاهش را حس می کنم و اما سر بالا نمی گیرم:

- اندازه ی کافی به عزایِ مرحوم سادات موندی و حرمتش رو نگه داشتی. 

معترض می شوم:

- شاهان!

نگاه به مقابلش می دهد و لب می زند:

- مراسمِ آن چنانی ندارن. واسه این اصرار کردم که بیای چون توی مراسم خودمون 

بودن و زشت بود نیایم وگرنه خودمم زیاد دل خوش نیستم به این جا اومدن...

- چرا؟!

لبخندش را به من می دهد و می گوید:

- بی خیال!

چشمک می زند و وقتی به دلِ جمعیت می زنیم دیگر مجالی برای سؤال پیچ کردنش 

نمی یابم . تنها آشنایی که میان جمعیت می بینم فروغ است و بس!

شاهان زیر گوشم پچ می زند:

- اَفرا جان برو پیشِ مادرم که معذب نباشی.

دل رفتن را ندارم اما وجه خوبی ندارد که مدام خودم را به شاهان بچسبانم و انگ 

آویزان بودن به وجناتم بخورد!
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برایش تصنعی لبخند می زنم و سمت فروغ می روم. او هم همین که من را می بیند دست از 

حرف زدن می کشد و من را به آغوش می کشد:

- خوشگلم، خوش اومدی!

من را از خودش جدا می کند و نگاه به صورتِ سفیدش می دهم. این زن هووی عزیزجانم 

است. هووی عزیزجانم بود و حالا مادرشوهر من محسوب می شود!

- ممنونم.

مانتویم را از دستم می گیرد و خطاب به زنِ مسنی که کنارش ایستاده است لب می زند:

- مریم خانوم جان، این همون شیرینی خورده ی شاهانمه ها!

مریم هم سر تا پایم را برانداز می کند و با نگاه تحسین آمیزی می گوید:

- ماشاالله. به خدا که این یکی هزار سر و گردن از اون قبلیه بالاتره! 

از این که اسمِ رویا به میان می آید و من را با او مقایسه می کنند ته دلم خالی می شود و 

پاهایم سست می شوند. بدون توجه به وراجی های فروغ و مریم سمت یکی از مبل ها 

می روم و روی آن می نشینم.

همان لحظه سامیه با دیدنم خودش را به من می رساند و با شوق می گوید:

- عزیزم... خیلی لطف کردی که اومدی!

برایش لبخند می زنم:

- وظیفه بود باجی جان. الهی برادرت و عروس قشنگش به پای هم پیر بشن.
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صورتم را می بوسد و بیش تر از پیش ذوق می کند. اما هرچه که هست محبت هایش به دلم 

نمی نشیند. نمی دانم چرا گمان می کنم تصنعی اند، اما هرچه که هست زیاد دل چسب 

نیست!

از کنارم می رود و مشغول خوش آمدگویی به بقیه ی مهمان ها می شود که بالا و پایین شدن 

مبل کناری ام را حس می کنم. زنی روی آن می نشیند و اما برای حفظ ظاهر هم که شده 

باشد نگاه به او و موهای برهنه اش نمی دهم.

- یادمه گفته بودی که نسبتی باهاش نداری. با همین حرفا و مظلوم نمایی ها هم زنش 

شدی. نه؟!

نگاهم را به سمتش می چرخانم و از دیدنِ رویا شوک به جانم می زند. هی می خواهم به 

خودم بقبولانم که توهم زده ام و هی نمی شود که نمی شود!

چشم هایی که با مژه ی  مصنوعی  آراسته شده اند را پیچ و تاب می دهد و لب می زند:

- من رو یادت میاد که؟!

چیزی نمی گویم... چیزی هم برای گفتن ندارم! از دیدنش حناق گرفته ام و لال نشوم جای 

شکر دارد.

پوزخند می زند و می خواهد چیزی بگوید که سامیه دوباره کنارمان می آید و نگاهِ 

نگرانش را به هردویمان می دهد:

- رویا، سهند دنبالت می گرده!

رویا هم چنان نگاه از من نمی گیرد و می گوید:

- بهش بگو الان میرم.
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سامیه تاکید می کند:

- رویا! کارِ ضرور داره!

بالأخره با زور و اکراه از روی مبل بلند می شود و خطاب به من لب می جنباند:

- حرفامون ادامه داره اَفرا خانوم...

از کنارم می رود و تمام جانم به لرزه می اُفتد. فوری سمت سامیه می چرخم و لب می زنم:

- این... این این جا چی می خواست؟!

نگاهِ چپی حواله ام می کند و لحنش بودار به نظر می آید:

- وا! اومده عروسیِ پسرعموش ها!

کمی که دو دوتا؛ چهارتا می کنم تازه دوزاری ام می اُفتد و می فهمم رویا و سامیه عموزاده 

هستند!

سرم را به مبل تکیه  می دهم و می چسبم اش. حضور این زن خطرناک است. نسبت نزدیکش 

با این خانواده خطرناک است. دلم نمی خواهد حتی برای یک بار دیگر هم که شده باشد 

شاهان این زن را ببیند و یادِ گذشته کند. دلم نمی خواهد مرد آینده ام با دیدن زنِ 

گذشته اش هوایی شود!

- حالت خوبه؟

نگاهِ گیجم را به سامیه و چشم های کنجکاوش می دهم و می  گویم:

- می شه به شاهان بگی توی حیاط منتظرشم؟ 
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متمسخر سر می جنباند و از روی مبل بلند می شوم. می خواهم برای گرفتن مانتویم پیش 

فروغ بروم که می بینم گوشه ای از اتاق کنار یکی از مبل ها روی زمین افتاده است. برش 

می دارم و از خانه بیرون می زنم. چند قدمی از ساختمان اصلی دور می شوم و زیر سایه ی 

یکی از درخت ها می ایستم. با نوک پا سر جنگ بر می دارم با سنگ ریزه های کف حیاط و 

خودم را مشغول می کنم اما هیچ خبری از شاهان نیست که نیست!

از دور حسام را می بینم که به سمتم می دود و مقابلم می ایستد:

- هرچی می گردم عمو رو پیدا نمی کنم. بهش زنگ بزنم؟

به معنای نفی سر می جنبانم و دستم را بالا می گیرم. کمی خیره ام می ماند و همین که از 

کنارم می رود موبایلم را از جیب مانتویم بیرون می آورم. شماره ی شاهان را می گیرم و به 

انتظار جوابش می مانم:

- جانم اَفرا؟

اِن قدر از دستش دل خور هستم که با جانم گفتنش قند توی دلم آب نشود:

- کجایی؟!

مثل همان اوایل اش برای جواب دادن دست دست می کند:

- یه کاری واسه م پیش اومد رفتم بیرون. یه کم دیگه بر می گردم .

پوزخند می زنم. نه که به او، بلکه به کم عقلی خودم. از همان وهله ی ورود گفته بود میلی 

به این جا آمدن ندارد، پس بی شک از حضور رویا خبر داشته و به عمد می خواسته است که 

حضورِ من را در چشم او بکوبد! و اِلا مشخص است خودش از همان اول قالم گذاشته و از 

خانه بیرون زده است!
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- باشه. من بر می گردم خونه ی خودمون.

- با چی؟!

بی خیال لب می زنم:

- زنگ می زنم آژانس.

به گمانم فهمیده است یک مشکلی پیش آمده که می گوید:

- صبر کن خودم الآن میام دنبالت.

زیر لبی هوف می کنم:

- گفتم که! خودم ماشین می گیرم و میرم. خداحافظ.

منتظر جوابی نمی مانم و تماس را قطع می کنم. بعدش هم به یکی از آژانس های شهری 

زنگ می زنم و ماشین  اختیار می کنم.

قبل از این که موفق شوم از خانه بیرون بزنم، فروغ از دور خودش را به من می رساند و 

شانه ام را می چسبد:

- چرا بیرون وایستادی عزیزم؟ حوصله ت سر رفته؟!

همان لحظه سرم تیر می کشد و بهانه دستم می دهد:

- یه کم سرم درد می کنه. با اجازه تون بر می گردم خونه.

نگاهش را به این طرف و آن طرف می چرخاند و لب می زند:

- پس شاهان کو؟

پوزخندم شکسته نمی شود:
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- یه کاری واسه ش پیش اومد، رفت. 

همان موقع با دیدن ماشینِ انحصاری آژانس، شانه ام را از زیر دستش بیرون می کشم و 

بعد از عذرخواهی از مقابل چشم های مبهوتش جیم می زنم.

سوار ماشین می شوم و سرم را به شیشه تکیه می دهم. تمام جانم درد گرفته و از همه بدتر 

چشمم ترسیده است مبادا که شاهان خیال داشته باشد به واسطه ی من زن سابقش را 

بچزاند. مبادا که هوایی شود و این میان من قربانی شوم!

- خانوم، رسیدیم .

کرایه اش را پرداخت می کنم و از ماشین پیاده می شوم. با قدم های آهسته کوچه را پایین 

می روم و کلید در قفل در می چرخانم. بی سر و صدا وارد می شوم و می خواهم بالا بروم 

که از دیدنِ فرشته و معراج حیرت می کنم. او هم من را که می بیند به سمتم می چرخد و 

تصنعی لبخند می زند:

- به به عروس خانوم. پس آقا دوماد کو؟!

به عقب سرک می کشد و می خواهد از درِ راه رو بیرون برود که عجله ای می گویم:

- منو رسوند و رفت. تازه برگشتین؟

سر می جنباند، ابرو بالا می اندازد و سعی می کند خودش را قانع نشان بدهد . از آن طرف 

معراج بالأخره نگاه های خیره اش را از من بر می دارد و لب می زند:

- به سلامتی مزدوج شدید. مبارکا باشه!

از لحنِ زننده اش خوشم نمی آید. یک «دارم برایتِ» خاصی درش موج می زند!
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نگاه از لبخندش می گیرم و می خواهم پله ها را بالا بروم که با شنیدن صدایش سر جایم 

می ایستم.

- اینم از سوغاتی شما...

به عقب می چرخم و نگاهم روی دست درازشده اش ثابت می ماند. 

«سوغاتی فرق سرت بخورد بشکه قیر!»

لب هایم به سمتی کج می شوند:

- لازم ندارم سوغاتی شما رو. مچکر از محبت تون!

بدون آن که منتظر حرف دیگری بمانم تند و تند پله ها را بالا می روم و خودم را داخل 

خانه ی خودمان می اندازم.

ماه بانو با دیدنم تلوزیون را خاموش می کند و روی پا می ایستد:

- چرا اِن قدر زود برگشتی؟!

مانده ام چه بگویم. اگر بفهمد آن جا با چه کسی روبه رو شده ام و حتی شاهان هم تنهایم 

گذاشته و رفته است مغز به کله ام نمی گذارد و آن قدر سرکوفت می زند تا به جنون برسم!

دستپاچه می شوم:

- سر و صداشون زیاد بود، منم میگرنم شدت گرفت و نتونستم تحمل کنم.

نگاه های مرموزش را زوم صورتم می کند و چشم ریز می کند. برای این که دروغم لو نرود 

از داخل باکس قرص ها مسکنی بر می دارم و با آب قورتش می دهم. بعد هم عجله ای از 

مقابل نگاه های کنجکاوِ ماجان محو می شوم و به اتاق می روم. 
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واقعاً سرم درد گرفته و دردش طوری وحشتناک است که نمی توانم چاره ای برایش 

بی اندیشم!

همان لحظه در اتاق باز می شود و ماه بانو داخل می آید.

نزدیکم می شود و در حالی مشغول عوض کردن لباس هایم و پاک کردن آرایشم هستم از 

داخل آینه می بینم اش:

- چیزی شده اَفرا؟ تو بی دلیل میگرنت شدت نمی گیره!

دستمال مرطوبی که چیزی از سفیدی اش باقی نمانده است را داخل سطل زباله ی کوچک 

کنار آینه پرت می کنم و به سمتش می چرخم:

- بی دلیل نیست! گفتم که سر و صداشون زیاد بود.

چشم هایش را ریزتر از حد معمول می کند:

- با این پسره بحثت شده؟!

دماغم را چین می دهم و روترش می کنم:

- پسره چیه؟ اسم داره ها! نه خیر با شاهان بحثم نشده.

بی تفاوت به تذکرم اصرار می کند:

- پس بگو ببینم چی شده!

خسته از اصرارهای مکررش، وقتی می دانم هیچ جوره قصد کوتاه آمدن ندارد، روی 

تخت خواب ولو می شوم و لب می زنم:

- شما می دونستید که زنِ سابقِ شاهان، دخترعموی عروس بزرگه ست؟
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حیرت زده می پرسد:

- سامیه؟

سر می جنبانم و اخم هایش در هم می روند:

- چیزی بهت گفتن؟

از دهانم در می رود:

- نه، خودش رو توی مراسم دیدم!

با شنیدن حرفم بیش تر و بیش تر اخم می کند و ابرو پیچ و تاب می دهد:

- پس بگو! سردرد و گلایه ت واسه ی چیه؟ من و پدرت قبلش بهت هشدار داده بودیم راه 

اومدن با این قضیه به اون راحتی هایی که تو فکر می کنی نیست که!

خدایا، باز سرکوفت زدن هایش شروع شد! به جای این که دل داری ام بدهد و راه و چاه 

نشانم بدهد، فقط بلد است آیه ی یاس بخواند!

میگرنم بیش تر شدت می گیرد و سرم را می چسبم که همان موقع زنگ خوردن آیفون باعثِ 

به هم دوخته شدن لب های ماه بانو می شود. 

از اتاق بیرون می رود و خیلی نمی گذرد که بر می گردد:

- خودش هم تشریفش رو آورد.

نگاه هایش خبر از یک جنجالِ بزرگ دارند.

- بانو، چیزی بهش نگی!

چشم چپ می کند:
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- مگه لالم؟ برده تو رو گذاشته جلوی چشم زن سابقش و بازم هیچی بهش نگیم؟!

چهار انگشتم را به لب هایم نزدیک می کنم و می گزم شان:

- مرگِ اَفرا!

همان لحظه شاهان به درِ سالن اصلی تقه می زند و به آن سمت کشیده می شوم. در را 

برایش باز می کنم و نگاه به صورتِ آرامش می دهم که که اخم می کند:

- نمی ذاری بیام تو؟

خودم را کنار می کشم و لب و لوچه آویزان می کنم. جعبه ی شیرینی ای که به دست دارد را 

محترمانه تقدیم ماه بانو می کند و لب می زند:

- ناقابله!

ماه بانو هم که انگشت به دهان ادب شاهان مانده است، تمام خط و نشان هایی که چند 

دقیقه قبل کشیده بود را از خاطر می برد و لب می گزد:

- زحمت کشیدی پسرم.

- زحمت دادم! اگه اجازه بدید من یه کم با اَفرا حرف بزنم.

ماه بانو نگاهی به من می اندازد و به نشانه ی تأیید سر می جنباند.

شاهان هم دستش را پشت من می گذارد و چشم و ابرو می آید:

- اتاقت همون آخریه ست دیگه؟

به ناچار تأیید می دهم و به آن سمت هدایتم می کند. همین که وارد اتاق می شویم، در را 

می بندد و نگاه های کلافه اش را به من می دهد:
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- چند سالته اَفرا؟!

یک تای ابرویم خود به خود بالا می پرد:

- این رو الان می پرسی؟ نمی دونستی ٢٤ سالمه؟!

مشخص است می خواهد  خنده اش بگیرد اما با دست لب هایش را جمع و جور می کند:

- پس سنت دو رقمی شده... یعنی دیگه بچه نیستی!

بوهای خوبی به مشامم نمی رسند و ابرو در هم می کشم:

- متوجه منظورت نمی شم!

بی توجه به حضورم و دست هایی که طلبکارانه روی سینه گذاشته ام، می رود و روی 

صندلیِ چرخ دارم می نشیند:

- دارم واضح حرف می زنم. آخه عزیزِ من، مگه تو بچه ایی که با دیدنِ رویا مراسم رو ول 

کردی و برگشتی خونه؟!

حالا که خودش فهمیده است دل خوری ام از چیست، دیگر اِنکار برای چیست؟!

- آره تو راست می گی! اصلاً خودت چرا من رو تنها گذاشتی توی یه جماعت غریبه و 

رفتی؟!

من هم می روم و روی تخت خواب می نشینم. زانوهایم را بغل می گیرم و منتظر به لب هایش 

چشم می دوزم که بالأخره پس از مدتی مردد شدن، به حرف می آید:

- شنیدم وقتی یه زن و مردی از هم جدا می شن، دیگه نباید هم دیگه رو ببینن چون 

حرومه. شنیدم آقات هم به این حرف اعتقاد داره...
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به جلو خم می شود و کفِ هر دو دستش را به هم می کوبد:

- کاری ندارم خرافات باشه، دروغ باشه، راست باشه یا هرچیزِ دیگه ایی. مهم اینه که منم 

بهش اعتقاد دارم، چون دیگه دلم نمی خواد رویا رو ببینم پس دلم به این حرف اعتقاد 

داره!

اصلاً وقتی که حرف می زند یک جور خاصی منطقی می شود. آدم نمی تواند باور کند این 

میزان از منطق درون یک آدم گنجانده شده باشد!

دوباره به صندلی تکیه می زند و این بار او است که طلبکار می شود:

- بذار یه چیزی رو بهت بگم. متنفرم از این که وقتی یه چیزی می بینی یا یه حرفی 

می شنوی، بدون این که به من بگی و ازم توضیح بخوای، خودت دادگاه بذاری و محاکه م 

کنی!

انگشت اشاره اش را مقابلم  نگه می دارد و با لحنِ مرموزی می گوید:

- این کارِ آدمای بزدله. یادت باشه!

یک هو بغضم می گیرد از حرفش. کم آورده ام مقابل منطقش و نمی دانم چه طوری از زیر 

بار این مؤاخذگی فرار کنم!

هی لب می گزم و می خواهم بغضم را قورت بدهم، اما نمی شود که نمی شود. آخرش هم 

اشکم روی گونه ام سُر می خورد و ضعف نشان می دهم مقابلش.

«کفن پیچم کنند که جنبه ی ملایم حرف زدن را ندارم. تا که یکی بخواهد با نرمش حرف در 

گوشم کند، اشکم خودش را دم مشکم می رساند!»

شاهان حیرت زده از روی صندلی بلند می شوم و خودش را به من می رساند:
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- اَفرا! چرا این جوری می کنی؟ این لوس بازیا چیه؟!

برای این که ضعیف و لوس به نظر نیایم میگرنم را بهانه می کنم:

- چیزی نیست. سرم درد می کنه.

کنارم می نشیند و می پرسد:

- کجات گفتی؟

با صدای گرفته ای جوابش را می دهم:

- سرم!

دستش را روی شقیقه ام می کشد:

- این جا؟

چشم هایم را لوچ می اندازم و کلافه سر تکان می دهم که در یک حرکت غافل گیرانه 

همان جایی که نشان کرده بود را می بوسد و سرم را به آغوش می کشد.

گرمای قلبش را حس می کنم، اما قلبِ خودم را نه!

طوری هیجان زده شده ام از حرکتش که قدرت تکلمم را از دست داده ام و قلبم چنان 

خودش را به قفسه ی سینه ام می کوبد که می ترسم خودش را بیرون بی اندازد!

عرق به پیشانی ام می نشیند و او زیر گوشم پچ می زند:

- بوسیدمش تا که زودی خوب شه.

نفس هایم کشیده تر می شوند و می ترسم قلبِ کوچکم تحمل این همه هیجان را نداشته 

باشد. خودم را عقب می کشم و لب می گزم:



419

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- من... من.. . !

انگشت اشاره اش را روی لب هایم می گذارد و لب می زند:

- هیس!

بعد هم در مقابل نگاه های شگفت زده ی من، دست داخل جیب شلوارش می برد و چیزی را 

بیرون می آورد. مشتش را مقابلم نگه می دارد و وقتی آن را باز می کند بیش تر هیجان زده 

می شوم:

- آدامس واسه ی آدامس خانوم!

آن را از کف دستش کش می روم و می خواهم بازش کنم که دستم را روی هوا می گیرد:

- اَفرا، یادت باشه که آدامس خانوم از این به بعد مقابل بقیه آدامس نمی جوه ها!

برایش چشم چپ می کنم و دستم را از دستش بیرون می کشم:

- بی ادبیه؟

حرفم را تأیید می کند:

- بی ادبیه.

می خندم و یکی از آدامس ها را زیر دندان می فرستم. همان موقع در اتاق زده می شود و 

در حالی که اصلاً انتظارش را ندارم، ماه بانو داخل می آید و حیرت می کنم از ملاحضه ای 

که تازه بلدش شده است!

سینیِ چای و ظرف شیرینی را روی میز کامپیوتر می گذارد و بعد از تعارف زدن بیرون 

می رود. برای شاهان پیشدستی می گذارم و در همان حال هم غر می زنم:
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- زنیکه ی بی شعور، برداشته به من می گه حرفامون ادامه داره اَفرا خانوم!

خانوم اش را می کشم و صورتم را چین می دهم که شاهان می خندد. دستم را می کشد و 

کنار پایش می نشینم:

- خودت باید از پسش بر بیای و بهش بفهمونی که دیگه جایی توی زندگی من نداره!

بعد هم می خندد و با لودگی می گوید:

- دیگه ببینم کدوم تون بهتر گیسِ اون یکی رو می کشه!

چشمک می زند و در جایم خیز بر می دارم. بی خیالِ این که هنوز یک هفته بیش تر از 

نامزدی مان نمی گذرد، یخم آب می شود و گوشش را می کشم و می خندد. من هم 

می خندم و می خواهم شوخی مان را ادامه بدهم که همان لحظه در اتاق با ضرب باز و 

نگاهم به آن کشیده می شود.

آتای عصبی را که می بینم، حیرت زده دستی که روی گوشِ شاهان خشک شده است را 

پایین می آورم و سر زیر می اندازم که داد می کشد:

- تو یه ذره حرمت سرت نمی شه؟ هنوز خاکِ مادرِ خدابیامرزم خشک نشده که هر و 

کرت رو به راه انداختی. حیات رو هم که خوردی و یه لیوان آب هم روش!

همین طور به مؤاخذه کردنم ادامه می دهد و توجهی به اندامِ لرزان و مرتعشم نمی دهد. 

روا است بپرسم اگر من دوران نامزدی ام را به خودم زهر کنم، خاکِ مادرِ خدابیامرزش 

زودتر خشک می شود؟! 

اما حیف که دلِ حرمت شکنی را ندارم!
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شاهان از روی تخت بلند می شود، نزدیک آتا می رود و با طمأنینه دستش را روی بازوی او 

می گذارد:

- حاج فتاح!

آتا نگاه خصمانه اش را به او می دوزد و می خواهد خشمش را سر او خالی کند که شاهان 

مجالِ حرف زدن نمی دهد:

- اگه فکر می کنید این کارا بی حیاییه، تاریخ عقد و عروسی رو جلوتر بندازید که اَفرا 

بیش تر از این حیاخوری و حرمت شکنی نکنه!

آتا لحظه به لحظه سرخ تر می شود و دماغش بیش تر باد می گیرد. بی شک اگر امکانش را 

داشت با مشت و لگد به جان شاهان می اُفتاد و امانش نمی داد... و من که خوب می دانم 

آقا روزی چند وعده را زیر گوشِ آتا می خواند بلکه این وصلت به هم بخورد!

آتا دستش را مشت می کند و کنارش نگه می دارد. دندان قروچه می کند و از اتاق بیرون 

می زند که نگران سمت شاهان می دوم و آستین پیراهنش را می چسبم:

- بد شد. خیلی بد شد!

موهایم را از صورتم کنار می زند و برای دل خوشی ام لبخند به لب می نشاند:

- نترس تا وقتی پناهت منم!

دل گرم می شوم به قولش و دلم می خواهد به آغوشش بکشم اما حیف که رویش را ندارم!

دروغ هم نمی گوید و ترسی ندارد. همان بهتر که آتا این صحنه ها را دید و از این به بعد 

حتی اگر آقایش هم امر کند این نامزدی را به هم نمی زند.
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همین که ناموسش در این حد با مردی اُخت گرفته است، در نظرش دیگر قباحت دارد اسم 

آن مرد از روی اسمش برداشته شود!

با همهمه ای که داخل هال می پیچد، نگران از اتاق خارج می شوم و شاهان هم به دنبالم 

می آید. با دیدنِ معراج که شانه به شانه ی جوجه عروسش ایستاده است زانو خالی می کنم 

و همین که می خواهم بیاُفتم شاهان شانه هایم را می چسبد. نگاهِ معراج زوم من می ماند و 

لب هایش برای دیگری می جنبد:

- ظهری سوغاتی اَفرا خانوم رو دادم حال شون خوب نبود قبول نکردن. اومدیم 

سوغاتی شون رو بدیم و بریم.

فرشته دندان روی هم می سابد و نگاهِ نفرت بارش را سمت من سوق می دهد. از وقاحت 

توسلی حالم به هم می خورد و کم مانده است عق بزنم که آتا خطاب به معراج می غرد:

- اَفرا نیازی به سوغاتی شما نداره!

از این طرف شاهان زیر گوشم پچ می زند:

- ماجرا چیه؟ نسبت این آقا با شما چیه؟!

ابرو در هم می کشم و می خواهم دست به سرش کنم:

- نسبتی نداریم. شوهر دخترعمومه.

اما نمی دانم که این طور بدتر گند می زنم:

- شوهر دخترعموت چرا باید واسه ی شما سوغاتی بیاره؟ 
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دستپاچه می شوم و نمی دانم باید چه جوابش را بدهم که خودِ معراج بی توجه به نگاه های 

غرای آتا جلو می آید و مقابل شاهان می ایستد. دستش را مقابل او دراز می کند و با 

لبخندی پر از شیطنت می گوید:

- من توسلی هستم. خواستگار سابق اَفرا خانوم که قسمت نشد با هم زندگیِ مشترکی 

داشته باشیم!

شاهان خشکش می زند و قلب من هم خشک می شود از این میزان وقاحت و بی حیاییِ 

معراج!

شاهان دستش را از دور شانه ام شل می کند و کم کم رهایش می کند. همان لحظه معراج 

پوزخند نثارِ شاهان می کند و دوباره جعبه ی کادوپیچ شده را مقابلم نگه می دارد:

- از همون مارک وسایل آرایشیه که استفاده می کنی.

خدایا، این مرد به سرش زده است! حاضرم قسم یاد کنم که فقط می خواهد شاهان را 

آتشی کند و حتی نمی داند که من چه رنگ رژی استفاده می کنم، چه برسد به مارکش! 

تا به خودم بیایم و چیزی بارش کنم یک هو شاهان فاز می پراند و زیر جعبه می کوبد . یقه ی 

معراج را به چنگ می کشد و وحشیانه او را به دیوار می کوبد:

- ببین مردتیکه ی هرجایی، هرکی بودی واسه ی خودت بودی. هر خری هم که هستی 

واسه ی خودت هستی!

چشم هایش خون آلود می شوند و فشار دستش را روی گلوی معراج بیش تر می کند:
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- فکر نکن میای، یه زری می زنی، منم یه کم خودخوری می کنم و همه چی تموم می شه! 

من بعد کوچک ترین اسمی از ناموسم به زبونت بیاد، دارت می زنم و وسط میدون شهر 

آویزونت می کنم که واسه ی امثال تو درس عبرت شه!

با دست راستش وحشیانه دو طرف لبِ توسلی را به مشت می کشد و با دست دیگرش نوک 

زبانش را بیرون می کشد:

- ببین، من قاطی دارم. زبونت به بی ناموسی بچرخه، از حلقت می کشمش بیرون. 

می فهمی چی می گم؟ 

عربده می کشد:

- می فهمی؟!

معراج هم که حسابی عرق کرده است برای خلاصی از دستِ شاهان دست و پا می زند و 

لگد می پراند، اما هم چنان حاضر نمی شود غرور کاذبش را کنار بگذارد و کله ی 

بی صاحبش را به تأیید بجنباند!

این بار شاهان به معنای واقعی کلمه رم می کند و با مشت و لگد به جانِ معراج می اُفتد. و 

من در بهت این روی تازه رو شده اش مانده ام! و من در حیرت پادرمیانی نکردنِ آتا 

مانده ام!

از یقه معراج را می گیرد و او را کشان کشان داخل راه رو پرت می کند. بعد هم انگشت 

اشاره اش را در هوا تکان تکان می دهد و نعره می کشد:

- بار آخرت بود!
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معراج به پشت روی زمین افتاده و دست هایش را تکیه گاهش کرده است . دست به گوشه ی 

پاره شده ی لبش می کشد و فرشته در حالی که از حرکاتِ شاهان بهت زده شده است، 

«دیوانه» ای بارش می کند و با هق هق سمت شوهرِ نامروتش می رود  .

شاهان با عصبانیت در را به هم می کوبد، چند لحظه ای به آتا و ماه بانو که گوشه ای 

خشکشان زده است نگاه می کند و سمت من می چرخد:

- باید با هم حرف بزنیم.

با لب های مرتعش می گویم:

- شا.. . شاهان!

عربده می کشد:

- باید باهم حرف بزنیم . باید!

تمام جانم به رعشه می اُفتد، با دست روی  گوش هایم را می پوشانم و زیرلبی جد و آباد 

معراج را به فحش می گیرم.

شاهان می خواهد دوباره چیزی بگوید که  دستم را مقابلش نگه می دارم و سر می جنبانم. 

به اتاقم می رود و به دنبالش کشیده می شوم. در را پشت سرم می بندم و با دست های 

لرزان به آن چنگ می اندازم که به سمتم می چرخد و نگاهم به نگاهِ خون  آلودش کشیده 

می شود. قبل از این که باز عربده بکشد، خودم برای حرف زدن پیش دستی می کنم:

- به خدا دروغ می گفت مردتیکه ی رذل روانی. من با این یارو هیچ سر و سری نه داشتم و 

نه دارم. فقط.. .
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خودش را به من می رساند و با گذاشتن کف دستش روی لب هایم مانع ادامه ی حرفم 

می شود. به هق هق می اُفتم و درمانده از این که نمی توانم از حقم دفاع کنم پا سست 

می کنم و خودم را عقب می کشم:

- چرا نمی ذاری  توضیح بدم خب؟

بلافاصله با لحن خاصی می گوید:

- چون توضیحی لازم ندارم. من به نجابتت ایمان دارم اَفرا، که اگه نداشتم الان زنم 

نبودی!

ذوق زده و حیرت زده از حرفش می پرسم:

- پس... پس الآن چرا عصبی هستی؟!

دستش را لابه لای موهایش چرخ می دهد و دندان قروچه می کند:

- تو آوازه ی غیرت من رو نشنفتی. نه؟!

سرم را به چپ و راست تکان می دهم و با کفِ دست روی پیشانی خودش می کوبد:

- موندم تو چرا حاضر شدی به من بله بگی پس!

ریز-ریز می خندم به حرفش و لاقید شانه بالا می پرانم:

- باور کن خودمم نمی دونم!

واقعاً هم نمی دانم دلیلش را، اما هرچه که هست، لحظه به لحظه بیش تر به انتخابم مطمئن 

می شوم!
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جلو جلو می آید، نگاهش رنگِ ناشناخته ای به خود می گیرد و من عقب تر می روم. در طی 

یک حرکت به در اتاق می چسباندم و پیشانی اش را به پیشانی ام می چسباند:

- اگه یه بار دیگه نگاهش یا زبونش چپ رفت فقط بهم بگو.

شیطنتم گل می کند و می گویم:

- جدی بود که گفتی قاطی داری؟

موهایم را بو می کشد و با لحنی جدی می گوید:

- نه. تا وقتی که کسی اذیتم نکنه قاطی نمی کنم.

دستم را روی قفسه ی سینه اش می کوبم و پسش می زنم:

- باز آتا میاد می بینه و شر می شه!

لبخندِ مرموزی به لبش می آید و از اتاق بیرون می رویم. با مؤدبانه ترین لحن ممکن از آتا 

و ماه بانو خداحافظی می کند و  از خانه بیرون می زند. بدرقه اش که می کنم ماه بانو 

صدایم می زند و لب می زند:

- قدت بلنده از این بالا اون ظرف خورشت خوریه رو بهم بده!

هم چنان ریز-ریز می خندم و شیطنت می کنم:

- قدِ شاهان بلندتره، کاش قبل رفتنش بهش می گفتی!

نمی دانم چرا امروز اِن قدر سرخوش شده ام، شاید که دلیلی برای این سرخوشی یافته ام!

ماه بانو هم بالأخره یخش را می شکند و در خندیدن دل به دلم می دهد:

- اون که نردبونِ جهنمه!
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می دانم شوخی می کند و واقعاً این چنین فرضیه ای ندارد، و اِلا خون خودم را می ریختم!

بشقاب را به دستش می دهم و می خواهم از آشپزخانه بیرون بزنم که بازویم را می گیرد و 

به کناری می کشدم:

- اَفرا، غلط نکنم کم کم داره مهرِ این نامزدت به دلِ آتات می اُفته!

نگاهم را به آتا می دهم و می بینم خودش را سخت مشغول فیلم دیدن نشان می دهد. 

متعجب از ماه بانو می پرسم:

- واسه ی چی؟

چشم هایش برق می زنند و توضیح می دهد:

- خیلی از غیرتش خوشش اومده.

- خودش گفت؟!

ابرو بالا می اندازد:

- نه، از نگاهش می خونم.

لبخند روی لبم ماسیده می شود و می گویم:

- کج خوندی مادرِ من!

از بازویم نیشگون می گیرد و سفت و سخت روی حرفش پافشاری می کند:

- یه عمره باهاش زندگی می کنم. خوب می فهمم وقتی از یکی خوشش بیاد چه حالی داره 

و وقتی خوشش نیاد چه حالی.. .

نفس چاق می کند و دنباله ی حرفش را می گیرد:
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- آدمایی که یه عمر رو با هم زندگی کرده باشن حتی می تونن با نگاه با هم حرف بزنن!

پوزخند نمی زنم مبادا که دلش شکسته شود و ناامید لب می جنبانم:

- بر فرض که شما درست بگی حاج خانوم. شکی نیست وقتی فردا چشمش به دهن آقاش 

بیافته بازم میره تو خط اون!

روی شانه اش می کوبم و می خواهم بیرون بروم که از پشت سر با صدای ناباوری لب 

می زند:

- باورم نمی شه این تو باشی. تویی که تا قبل از این ماجرا اگه می گفتیم بالای چشم آقات 

ابروئه خون خودت رو می ریختی!

دستی به لب هایم می کشم و نفسم را بیرون می فرستم:

- آدما بسته به منافع شون عوض می شن بانو!

بعد هم فوری به اتاق می روم و در را پشت سرم می بندم. خلوت که گیر می آورم، تازه 

یادم به رفتارها و حرکات شاهان کشیده می شود و قلبم گرومپ-گرومپ خودش را به 

قفسه ی سینه ام می کوبد. طوری که کم کم احساس ضعف می کنم و لب هایم به لرزه 

می اُفتند .

نمی دانم اسم حسم را چه بگذارم! هیجان، ذوق یا که حیرت؟! اما خوب می دانم که در 

گوشه های قلبم نهال کوچکی به اسم دوست داشتن در حال سر بر آوردن است و مگر دلش 

را دارم که نپذیرم اش؟!

***
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سوزن را از دستم می کشد و از روی صندلی بلند می شوم که شاهان من را به خودش تکیه 

می زند و به سمت محوطه ی بیرون از بیمارستان هدایتم می کند. در مقابل نگاه های 

متشکرم، درِ ماشین را برایم باز می کند و کمک می کند روی صندلی بنشینم. خودش هم 

ماشین را دور می زند و پشت فرمان می نشیند. 

- چه کاریه جهیزیه برون رو انداختن امروز!

ماشین را به راه می اندازد و بعد هم خودش می گوید:

- تو خونه ی پدرت بمونی. پا نشی بیای اثاث کشی!

ریز-ریز می خندم و در حالی که برای توجه هایش در دلم عروسی بنا کرده اند، اخم 

تصنعی ای به پیشانی می کشم:

- گلوله نخوردم که! یه آزمایش بوده دیگه!

بعد هم غرغر می کنم:

- دیگه اِن قدرا هم که فکر می کنی لاغرمردنی و نحیف نیستم!

خودم زیرِ خنده می زنم و اما او نگاه هایش روی من ثابت می مانند. خنده روی لبم 

می ماسد و کمی بعد، در حالی که سکوت میان مان حاکمیت دارد، ماشین را مقابل 

سفره خانه ی سنتی ای پارک می کند:

- بریم یه صبحونه ی مشت بر بدن بزنیم.

بی توجه به این که خیلی حرفه ای دست و پایش را جمع کرد و خودش را از آن حالتِ پکر 

بودن رهاند، لب می گزم:
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- مشت؟ جناب آقای شاهان جاوید، خواننده ی محبوب مردمی و این مدل حرف زدن؟!

این بار او است که قه قهه می زند و بلافاصله بعد از این که از ماشین پیاده می شود، خودش 

را به سمت داخل خم می کند و چشمک می زند:

- منی که روبه روت ایستادم، شاهانِ جاوید پسرِ شایانِ جاویدم. مردِ کوچه و بازار!

به لب هایم مدل می دهم و مسخره اش می کنم:

- اوه! درست می فرمائید حضرت جاوید!

با خنده، شانه به شانه داخلِ سفره خانه می رویم و او نیز تختی که در دنج ترین قسمت محیط 

است را برای نشستن انتخاب می کند.

مقابل هم می نشینیم و بعد از این که سفارش صبحانه ی بی عیب و نقص اش را به گارسون 

می دهد، به سمت من می چرخد و می گوید:

- اَفرا...

چند باری لب هایم برای جانم گفتن باز می شوند و اما شرم روی هم چفت شان می کند. 

نفسم را عمیق بیرون می فرستم و با صدای سست و ضعیفی لب می زنم:

- جانم!

لبخندش بیش تر وسع می گیرد و ذوق زده لب به حرف می جنباند:

- دلم می خواد بعدِ ازدواج مون، بازم هم تیم و هم راه شیم.

ابرو بالا می اندازم:

- یعنی چی؟
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به پشتیِ تخت تکیه می زند و یک دستش را روی یکی از زانوهای بالا آمده اش می گذارد:

- یعنی این که دارم بهت پیشنهاد هم کاری میدم. اگه دلت خواست می تونی توی طراحی  

استیج ها کمک مون باشی!

بی شک که چشم هایم برق می زنند و بلافاصله و بدون هیچ فکر کردنی جوابش را می دهم:

- من که از خدامه! ولی...

خودش را جلو می کشد و به چشم هایش یک حالت موشکافانه می دهد:

- ولی؟

- ولی آذر هم بیاد. باشه؟!

برای نرم کردن اش لب و لوچه آویزان می کنم و او یک هو بنای خندیدن می گذارد:

- آذر هم بیاد... البته اگه چشم دیدنِ من رو داشت!

ابرو پیچ و تاب می دهم و غر می زنم:

- اشتباه فکر می کنی. عمه آذر خیلی ماهه، فقط این مدت توی رودربایستی مونده!

پلک روی هم می فشارد و دیگری چیزی نمی گوید. سفارش هم که می آید، خودش را 

جلوتر می کشد و به ظرف نیمرو حمله می برد. بعد هم بی توجه به من و حضورم، از خجالت 

شکم اش در می آید. 

به خنده می افتم و می گویم:

- همه ش واسه خودته، نترس بابا!
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یک هو نگاه بالا می آورد و بعد از این که تند و تند لقمه اش را می جود و قورتش می دهد، با 

چشم ادا و اطوار می آید:

- از این که سهمم رو بخوری نمی ترسم دخترم. از این می ترسم گشنه بمونم به آدم خواری 

کشیده شم!

روی پیشانی خودم می کوبم و از تهِ دل قه قهه می زنم که همان موقع موبایل اش زنگ 

می خورد و در حالی که به نشانه ی هیس انگشتش را روی لب هایش می گذارد، موبایل را 

زیر گوشش سر می دهد و می گوید:

- سلام. چشم، چشم الآن بر می گردیم.

بعد هم بدون حرف اضافه ی دیگری قطع تماس می زند و مشغول لقمه گرفتن می شود. در 

مقابل نگاه های مبهوتم لقمه ی بزرگی را به دستم می دهد و لب می زند:

- بدو بریم تا صدای پدرت در نیومده!

از قرار معلوم آتا پشت خط بوده و باز هم حساسیت های همیشگی اش را به نمایش گذاشته 

است!

لقمه را از بین انگشت های مردانه اش چنگ می زنم و در جایم خیز بر می دارم. خودش هم 

پولِ صبحانه را حساب می کند و بعد از این که سوار می شویم گازش را می گیرد و حرکت 

می کند. خیلی نمی گذرد که به جای رفتن به خیابان خانه ی خودمان، فرعی را می پیچد و 

صدایم را در می آورد:

- دوباره می خوای کجا بری؟ مگه منتظر نیستن؟!

بدون این که به من نگاه کند جوابم را می دهد:
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- رفتن خونه ی ما. گفتن ما هم واسه ی چیدن جهازت بریم کمک شون.

کمی جلوتر هم روی ترمز می کوبد و بدون این که توضیحی به من بدهد، از ماشین پیاده 

می شود و چند دقیقه بعدش با نایلون بزرگی بر می گردد. آن را روی پاهایم می گذارد و 

فرمان می چرخاند:

- بخور از هوش نری!

غرق در لذتِ توجه هایش، آب میوه ای را بر می دارم و نی در آن می زنم، اما قبل از 

این که به لب هایم برسانم اش، آن را به لب های شاهان نزدیک می کنم و او بعد از این که 

نگاهِ با ملایمت اش را به من می دهد، چند جرئه از آب میوه را می نوشد و اما همین که 

می خواهم دستم را پس بکشم، پشتِ دستم را زیر دندان های تیزش می فرستد و صدایم را 

در می آورد.

تندی دستم را پس می کشم و با دست دیگرم مشتِ نرمی شاملِ حال بازوهای عضلانی اش 

می کنم:

- روانی!

می خندد و همین که به خانه ی خودشان می رسد، روی ترمز می زند. من هم در حالی که 

مدام سعی دارم با پایین کشیدنِ آستینِ مانتویم، ردِ دندان هایش را از دید بپوشانم، 

پیاده می شوم و اخم تحویل اش می دهم. شاهان هم مدام لبخند ژوکوند تحویلم می دهد!

داخل حیاط که می رویم، همان لحظه مادرم پله های ساختمان اصلی را پایین می آید و من 

را که می بیند خودش را به ما می رساند:

- اومدید بالأخره! 



435

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

سلام می کنیم و او بدون این که مجال حرفی بدهد می گوید:

- اَفرا بیا کمک جهازت رو بچینیم.

سر می جنبانم و می خواهم بروم که شاهان بازویم را می گیرد و لب می زند:

- خودم میرم کمک. تو برو یه گوشه ایی بشین.

دیگر دارد شورش را در می آورد!

جدی جدی اخم تحویلش می دهم و می گویم:

- نگاش کن عینِ پسرای ١٨ ساله! این لوس بازیا چیه؟!

گویا به وجنات اش بر می خورد که ابرو در هم می کشد و در حالی که به من پشت می کند و 

سمت ساختمان می رود زیرلبی می گوید:

- خوبی سرت نمی شه! اِن قدر این طرف و اون طرف برو تا از هوش میری!

من نیز نسبت به زودرنجی اش واکنش نشان می دهم و لب هایم را به داخل می کشم! سگ 

هار ناز کشیدن بلد نیست که!

دنبالش می روم و بی توجه به حضورش، با برداشتن چند تا از کارتن ها، پله ها را بالا 

می روم. بعد از این که با فروغ و سامیه خوش و بش می کنم، مشغول چیدمان وسایل 

می شوم. قرار شد چیزهای ضروری را امروز بچینیم و مابقی را به انباریِ خانه ی فروغ 

انتقال دهیم تا وقتی که کار ساخت خانه ی خودمان تمام شود!
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چند باری پله ها را بالا و پایین می کنم و مجال استراحت به خودم و شکمِ خالی ام نمی دهم 

که وسط راه پله چشم هایم سیاهی می روند و سرم گیج می رود. سرم تیر می کشد و گرما 

تمام جانم را در خودش می بلعد!

ای بر پدرِ لجبازی... صلوات، که کار دستم داد!

دستم را روی پیشانی ام می گذارم و پلک روی هم می فشارم که صدایش را زیر گوشم 

می شنوم:

- حال تون چطوره خانومِ قهرمان؟ خبر داشتید که اسطوره ی من شدید؟!

پلک هایم را از هم فاصله می دهم و بی حال به او چشم می دوزم:

- مسخره نکن شاهان! حالم اصلاً خوب نیست.

می خواهد دوباره سر به سرم بگذارد و اما وقتی می بیند حال و روز درستی ندارم، در 

حالی که سرش را به تاسف می چرخاند حسام را صدا می زند و از او می خواهد که 

آب میوه و کیکم را از داخل ماشین بیاورد.

بعد هم زیر بازویم را می گیرد و از پله ها پایینم می برد که همان لحظه فروغ از راه می رسد 

و حال نزار من را که می بیند کارتنی که به دست دارد را زمین می گذارد و می گوید:

- چی شده شاهان جان؟ 

این بار مستقیم نگاهش را به خود من می دهد و لب می گزد:

- حالت خوب نیست اَفرا؟!
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می خواهم چیزی بگویم که دل و روده ام به هم می ریزد. می ترسم لب باز کنم و با عق 

زدن های بی جایم رسوا شوم.

نیم رخ اخم آلود شاهان را می بینم و بعد هم لب هایش که با ملایمت روی هم چفت شان 

می کند:

- از آزمایش که برگشتیم صبحونه نخورده تا حالا . دلش ضعف رفته.

فروغ نگاه نگرانی به خود می گیرد و می گوید:

- ای وای! صبر کن الان یه چیزی برات میارم.

می خواهد برود که شاهان بازویش را می گیرد و لب می جنباند:

- شما زحمت نکش مادر جان. سر راه آب میوه خریدم، الان حسام میاردتش!

قبل از این که فروغ اعتراضی کند، حسام وارد خانه می شود و نایلون را به دست شاهان 

می دهد. فروغ هم می گوید:

- باشه عزیزم. ببرش توی اتاقِ ما استراحت کنه!

از ما دور می شود و شاهان به سمتِ اتاقی که زیرپله ها قرار دارد می کشاندم. در را پشت 

سرش می بندد و در حالی که اخم از صورتش کنار نمی رود، نی داخل آب میوه می زند:

- همیشه همین قدر لجباز بودی؟!

آب میوه را به سمتم می گیرد و در حالی که از دستش می گیرم اش، بدون این که جوابی به 

سؤال اش داده باشم، جرئه-جرئه از آن می نوشم. هنوز چند جرئه بیش تر ننوشیده ام، که 

با سنگینی نگاهش سر بالا می آورم و کلافه چشم لوچ می اندازم:
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- چیه؟ اگه دلت آب میوه می خواد یکی بردار بخور دیگه!

لبخند مرموزی به لبش می نشیند و خودش را بیش تر به من نزدیک می کند .

نفس هایش با صورتم تلاقی می کنند و من حیرت زده از رفتارهای مرموزش پاکت آب میوه 

را از لب هایم دور می کنم . نیشخند مرموزی به لب می نشاند و می پرسد:

- آب میوه ت چه طعمی بود؟!

متعجب از کارها و حرف های بی ربط اش لب می زنم: 

- هلو!

لب هایش بیش تر کش می آیند و در حالی به صورت واضحی نگاهش را سمت لب هایم سوق 

می دهد می گوید:

- اتفاقاً هلو هم دوست دارم!

تازه دوزاری ام می اُفتد و می فهمم چه در سرش می گذرد. و او بی توجه به صورت گُر 

گرفته و تپش های تندِ قلبم، چنان خودش را به من نزدیک می کند که نفس های گرمش به 

نفس هایم گره می خورند.

ضربان قلبم بیش تر از پیش اوج می گیرد و مدام بزاق گلویم را قورت می دهم و شاهان 

همین که می خواهد حرکت بعدی اش را انجام دهد، درِ اتاق بی هوا باز می شود و صدای 

پدرش به گوشم می خورد:

- شاهان، این جا چی کار می کنی؟!
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بی شک که گونه هایم رنگ شرم گرفته اند و عرق از پیشانی ام سُر می خورد. گرمای جانم 

صد چندان می شود و خجالت زده لب می گزم. شاهان شالم که حتی نمی دانم کی از روی 

موهای سُر خورده بود را روی موهایم می کشد و به عقب می چرخد:

- اومدم اتاق رو به اَفرا نشون بدم یکم استراحت کنه!

بعد هم برای من چشمک می زند و در مقابل نگاه های اخم آلودِ پدرش، از اتاق بیرون 

می رود... !

***

تا چشم به هم زدیم، دو ماه قرارمان هم به سر آمد و کم کم لحظه های دلهره آورِ عقد و 

عروسی به جانم ریشه می زنند!

خاطره پله ها را پایین می آید و نگاهِ ناامیدش را به من می دهد. از دیدن علامت نفی ای 

که با سر تکان می دهد بغض به گلویم چنگ می اندازد و مرتعش می گویم:

- تا کی نمی خواد کوتاه بیاد؟!

کنارم روی سومین پله ی راه رو می نشیند و لب می زند:

- باید کنار بیاد با این مسئله. شما دو تا از بچگی همیشه با هم بودین. آذر فکر می کرد که 

باید حتی برای زندگی مشترک هم دیگه هم نظر بدید و نه نیارید روی حرف هم. اون الآن 

نمی تونه منطقی تصمیم بگیره .

با لحنِ ملایمی می گوید:

- بهش فرصت بده!
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یک هویی و ناخواسته اشک روی صورتم می غلتد و لب هایم به لرزه می اُفتند:

- تا کی زن عمو؟ فردا عروسیمه! تا کی نمی خواد کنار بیاد؟! 

شانه هایم را ماساژ می دهد و چیزی نمی گوید. گویا که چیزی برای گفتن نداشته باشد!

همان لحظه شاهان داخل راه پله می آید و حالم را که می بیند نگران می شود:

- خوبی؟!

خاطره از راه پله بیرون می رود و تنهایمان می گذارد. 

من هم با دستمال اشک هایم را پاک می کنم و با صدای خش گرفته ای جوابش را می دهم:

- مشکلی نیست. بریم.

در مقابل چشم های کنجکاوش از ساختمان خارج می شوم و جلو می نشینم. خاطره و بانو 

هم عقب جای گرفته اند و مدام پچ پچ می کنند. کمی بعد شاهان هم سوار می شود و ماشین 

را به راه می اندازد.

شقیقه ام را می چسبم و لب می زنم:

- مادرت چرا نیومدن؟

نگاهش را به من می دهد و مردد جواب می دهد:

- یه کم ناخوش احوال بودن. نشد که بیان.

به دروغ اش پوزخند می زنم و اما حضور خاطره و مادرم مانع بحث بیش تر می شود. 

بالأخره بعد از دو ربع ساعت ماشین را گوشه ای متوقف می کند و لب می جنباند:

- بی زحمت شما پیاده شید و برید پیش حسام. منم ماشین رو پارک می کنم و میام.
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ماه بانو و خاطره هم سر می جنبانند و پیاده می شوند، اما من کوچک ترین حرکتی به بدنم 

نمی دهم که شاهان منتظر به من خیره می شود و می گوید:

- نمی خوای پیاده شی اَفرا جان؟!

گوشه ی پایینی لبم را به دندان می کشم و ابرو پیچ و تاب می دهم:

- مادرت با ازدواج من و تو مخالفه شاهان. نه؟!

ساکت و صامت خیره ام می ماند و چیزی نمی گوید. من هم لبخند تلخی به لب می نشانم و 

دستم سمت دستگیره می رود:

- نباید از اول اِنکارش می کردی.

دستگیره را می کشم و پیاده می شوم. شانه به شانه ی خاطره و ماجان سمت طلافروشیِ 

خود شاهان راه می اُفتیم و داخل می رویم. حسام از دور به استقبال مان می آید و کمی 

بعدش هم برای ماه بانو صندلی می گذارد که بنشیند. بالأخره بعد از ده دقیقه شاهان در 

حالی که سویچ ماشینش را دور انگشت اشاره اش چرخ می دهد داخل می آید و نگاهِ 

متعجبش را به من می دهد:

- چیزی انتخاب نکردین؟

جواب نمی دهم که خودش را کنارم می رساند و زیر گوشم پچ می زند:

- مشکلی پیش اومده اَفرا؟

اگر که دل خوری ام از اوشاق باجی و دلتنگی ای که برای او به جانم زده است را از خاطر 

ببرم، اگر که بی خیالِ مخالف بودنِ فروغ باشم، اگر که دماغ باد گرفته ی آتا را نادیده 

بگیرم... نه هیچ مشکلی پیش نیامده است!
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برای این که شاهان را بیش تر از آن اذیت  نکنم، جلو می روم و نگاهم را به حلقه های زیر 

میز می دهم. انگشتری که مانند دو دستِ آدم جلو آمده اند و به دور انگشت می پیچند 

چشمم را می گیرد و خطاب به حسام می گویم:

- حسام، اونو بیار یه دقیقه.

با انگشت به آن اشاره می کنم و حسام آن را روی میز می گذارد:

- خدمت شما باجی

انگشتر را داخل انگشتم قرار می دهم و دستم را دورتر نگه می دارم که شاهان می گوید:

- خیلی قشنگه.

تأییدش برای مصمم شدنم روی انتخابم کفایت می کند و همان لحظه که سمت النگوها 

می روم، خاطره و ماه بانو هم بلند می شوند و برایم نظر می دهند.

بالاخره بعد از نیم ساعت سرویس طلایی که آتا شرط کرده بود را می خریم و از مغازه 

بیرون می زنیم. می خواهیم سمتِ نمایشگاه فرشِ جاویدِ بزرگ برویم که از آن طرفِ 

خیابان مردی صدایش را پس کله می اندازد و خطاب به شاهان می گوید:

- آقای جاوید. تشریف بیارید این جا!

می رود و وقتی افسر راهنمایی و رانندگی را کنارشان می بینم به کارش پی می برم. ما هم 

منتظرش نمی مانیم و بیش تر از آن، این گرمای طاقت فرسا را تحمل نمی کنیم. داخل 

می رویم و راهنمای نمایشگاه که زن جوان و خوش بر و رویی ست به سمت مان می آید.

نگاهم را روی فرش ها می چرخانم و سعی می کنم برای این یکی که آخرین خریدمان 

است وسواس زیادی به خرج بدهم.
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اما مدام نگاهم به شاهان  و اخم های درهمش کشیده می شود و حواس پرت می شوم. مدام 

با موبایلش ور می رود و سرش را برای لحظه ای کوتاه هم بالا نمی گیرد. اخم می کنم و 

کنارش می روم:

- می شه یه امروز موبایلت رو بذاری کنار؟

سرش را بالا می گیرد و مبهوت نگاهم می کند:

- چیزی گفتی؟!

حیرت زده به لب هایش چشم می دوزم:

- شاهان، حالت خوبه؟!

اخم هایش بیش تر از پیش درهم می روند و چشم چپش تیک می پراند:

- خوبم!

صدای پیامک موبایلش بلند می شود و کنجکاو خیره ی حرکاتش می شوم. او هم که سنگینی 

نگاه های مرموزم را حس می کند یک هو اسکرین موبایل را مقابلم نگه می دارد و لب 

می زند:

- دست بردار نیست!

ابرو بالا می اندازم و چشم هایم را جلوتر می برم تا بهتر صفحه را ببینم.

«هنوز دیر نشده شاهان. فردا مدت صیغه تون تموم می شه و  هر کسی می تونه بره پی 

زندگی خودش!»

لب هایم از حیرت باز می مانند و نگاهم را به شاهان می دوزم که خودش توضیح می دهد:
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- رویاست.

این را که می شنوم، رم می کنم و وحشیانه موبایل را از دستش می کشم. همان لحظه شروع 

به لرزیدن می کند که با دیدن همان شماره ابروهایم هم دیگر را به آغوش می کشند.

آیکون سبز را لمس می کنم و موبایل را به گوشم می چسبانم:

- شاهان، چرا به هیچ کسی و هیچ چیزی باور نداری. به خدا تهمت زدن . به خدا همه ش 

توطئه ی پدرت بود!

هنگ می مانم از حرفش و اما وقتی یادم به اجازه ی شاهان مبنی بر مقابله با رویا می اُفتد، 

لب به حرف باز می کنم:

- ممنون که این آخرین مزاحمتیه که واسه ی همسر من ایجاد می کنین. 

او هم خشکش می زند و صدای نفس هایش کشیده تر می شوند. مکث کوتاهی می کند و لب 

می زند:

- گوشیش دست تو چی کار می کنه؟

صادقانه جوابش را می دهم:

- بهم گفته که از زندگی مون حذف تون کنم.

هیستریک می خندد و بی ادب می شود:

- زندگی تون؟ مردی که سه سال شوهر من بوده، اصلاً کی وقت کرد با توی بی اصالت 

زندگی  مشترک داشته باشه؟!
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با ناسزایی که بارم می کند، خون خونم را می خورد و لب می گزم. هی می خواهم چیزی 

نگویم، اما هی نمی شود که نمی شود:

- تو اصلاً معنیِ اصالت رو می دونی؟ من که این طور فکر نمی کنم. پس بذار واسه ت 

معنیش کنم. 

اصالت یعنی من! اصالت یعنی پدرم! اصالت یعنی آقا و کُلَ هُم خاندان مون... !

خجالت زده از نگاهِ حیرت زده ی شاهان، از او دور می شوم و وقتی می بینم یخم آب شده 

است وحشی تر می شوم:

- می شنوی؟ اصالتم قلاده پاره کرده و می خواد دندون تیز کنه واسه ت... پس هرچه 

سریع تر بزن به چاک خانوم!

بعد از چند ثانیه که صدایی از رویا در نمی آید تماس را به رویش قطع می کنم و وقتی به 

عقب می چرخم، شاهان را لبخند به لب پشت سرم می بینم. 

- نه، می بینم تو آداب و اصول گیس و گیس کشی رو بهتر بلدی!

موبایلش را روی سینه ی ستبرش می کوبم و چشم چپ می کنم. سمت فرش ها می رویم و 

این بار شاهان هم برای نظر دادن و انتخاب کردن با ما هم قدم می شود.

بعد از گذشت چند ساعت، بالأخره انتخاب هایمان را می کنیم و راهی خانه می  شویم. 

همین که می خواهم به دنبالِ مادرم و خاطره پیاده شوم، شاهان دستش را روی شانه ام 

می گذارد و پلک روی هم می فشارد:

- شما بمون.

شیشه را پایین می دهد و این بار خطاب به ماه بانو می گوید:
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- اگه اجازه بدید من و اَفرا شام رو بیرون باشیم.

ماه بانو هم چادرش را سفت تر می چسبد و مردد می شود:

- والا اجازه ی این دختر دستِ پدرشه. 

شاهان لبخند تحویلش می دهد و لب می زند:

- اجازه ی حاجی رو گرفتم، مونده رضایت شما.

ماجان که سهل است، حتی من هم انگشت به دهان ادب و آقامنشی اش مانده ام و فقط 

ستاره ی درخشان است که از چشمم می بارد!

ماه بانو معذب می شود و لب می جنباند:

- خوش باشید.

شاهان بااجازه می گوید و دنده عقب می گیرد که تصنعی غر می زنم:

- خوب داری خودت رو تو دل همه جا می کنی!

چیزی نمی گوید و فقط لبخند می زند. دستش را سمت دستگاه پخش می برد و این بار 

آهنگ خواننده ای جز خودش را پخش می کند.

- شاهان!

نگاهم نمی کند اما لحنش مهربان می شود:

- جان؟ 

عادت نکرده ام . عادت نمی کند این قلبِ وامانده به محبت هایش!

- می گم.. . کنسرت تون چی شد؟
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به سمتم می چرخد و نگاه کوتاهی به صورتم می اندازد:

- منظورت همونیه که شما استیجش رو طراحی کردین؟

سر می جنبانم و دست پشت صندلی ام می اندازد:

- چی بشه؟ خُب برگزار شد دیگه!

چیزی نمی گویم. چیزی هم برای گفتن ندارم، فقط می خواستم ساکت و صامت نمانده 

باشیم!

ماشین را کنار یک جگرکی پارک می کند و در مقابل نگاه های حیرت زده ام دستش سمتِ 

دستگیره می رود، اما قبل از این که پیاده شود به سمتم می چرخد و نگاه به نگاهم می دوزد:

- جیگر می خوری یا اینم حکایت ماهی خوردنته؟

ریز-ریز به طعنه و تشرش می خندم و می خواهم پیاده شوم که صدایش مانع می شود:

- پیاده نشو. بر می گردم الان .

در مقابل چشم های سوالی ام پیاده می شود و سمت دکه ی جگرکی می رود. سفارش 

می دهد و نگاهش را به من می دهد. من هم با این که هنوز نمی دانم چه در سرش می گذرد 

برایش لبخند می زنم که همان لحظه صدای پیامک موبایلش بلند می شود و می بینم داخل 

ماشین جایش گذاشته است.

با این فکر که شاید دوباره رویا باشد با فضولی ام هم پیمان می شوم و آن را بر می دارم.

«همه چی خوب پیش میره شاه دوماد؟ تحمل کن شاهانم خیلی نمونده!»
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نگاهم به شماره اش کشیده می شود و اما متوجه می شوم شماره ی رویا نیست. موبایلش هم 

رمز دارد و نمی توانم پیام های قبلی شان را ببینم!

دلم به شور می اُفتد از لقبی که این مخاطب غریبه برای شاهان به کار برده است و هزار 

جور فکر و خیال به ذهنم هجوم می آورند. مدام پاهایم را تکان تکان می دهم و ناخواسته 

دلم می خواهد بغض کنم.

همین که می بینم خودش دارد سمت ماشین بر می گردد، موبایلش را جلوی شیشه سُر 

می دهم و دست هایم را در هم قلاب می کنم. 

پشت فرمان می نشیند و ظرف یک بار مصرفی که چند نان داغ روی آن گذاشته شده است 

را سمتم می گیرد اما ذهن من هم چنان درگیر آن پیام کوفتی است و حتی بویِ اشتهاآور 

جگر داغ برای گرفتن آن مصمم نمی کند.

- اَفرا!

نگاهم را به او و چشم های کنجکاوش می دهم که می گوید:

- بگیر این رو دستم سوخت!

بغ کرده ظرف را از دستش می گیرم و روی پاهایم می گذارم. او در حالی که ماشین را 

روشن می کند نگاه از من می گیرد و زیرلبی می گوید:

- نه، تو امروز یه چیزیت می شه.

حرکت می کند و متفکر دستش را به پیشانی اش تکیه می دهد.

«بله حضرت جاوید. باید هم از دست دوست های پیامکیِ شما یک چیزی ام باشد!»
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آن قدر متن آن پیام را در ذهنم مرور می کنم و بهایش می دهم که تا به خودم می آیم 

می بینم هر دو پایم از داغی ظرف پلاستیک در حال سوختن هستند و مورمورشان می شود. 

فوری آن را کف پای ماشین می گذارم و شاهان می گوید:

- چی شد؟

- چیزی نیست . حواسم نبود پام سوخت!

می خواهد دستش را روی پایم بگذارد که بیش تر در خودم جمع می شوم و دستش را عقب 

می کشد. کلافه موبایلش را بر می دارد و به صفحه ی آن چشم می دوزد. قلب من هم 

گرومپ-گرومپ خودش را به قفسه ی سینه ام می کوبد و می خواهد به دهانم بیاید!

می بینم اش که زیرچشمی نگاهم می کند و آن قدری باهوش هست که بفهمد آن پیام را 

دیده ام و بی قراری هایم برای همین است. اما من اصلاً دوست ندارم به رویش بیاورم، چرا 

که چند روز پیش خیلی محترمانه التیماتوم داده بود که از فضولی خوشش نمی آید و 

علاقه ای ندارد در کارهایش دخالت کنم. گفته است که اگر چیزی به من مربوط باشد 

خودش در جریانم می گذارد، اگر ضروری باشد در مورد چیزی با من مشورت کند حتماً 

این کار را انجام می دهد، پس بهتر است خودم در امورش دخالت نکنم!

اخم می کند، عصبی موبایل را جلوی فضای خالی زیر صفحه آمپر می فرستد و دوباره 

دستش را به شقیقه اش می فشارد.

تا متوقف کردن ماشین هیچ چیزی نمی گوید و وقتی به بزرگ ترین پارک شهر می رسیم، 

ماشین را گوشه ای متوقف می کند. سمت من می چرخد و می خواهد چیزی بگوید اما خیلی 

واضح حرفش را می خورد و عوض می کند:
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- بریم.

پیاده می شوم و ظرف غذا را هم بر می دارم. او هم از کابین عقب زیراندازی بر می دارد و 

در خلوت ترین قسمت پارک می نشینیم. آسمان رو به سیاهی می رود و کم کم همه ی تیر 

چراغ  برق های شهر هم روشن می شوند.

شاهان ظرف را از کنارم بر می دارد و مشغول لقمه گرفتن می شود اما قبل از این که آن را 

به لب هایش نزدیک کند، سمت من می گیرد و پلک روی هم می فشارد. دست و دلم به غذا 

خوردن نمی رود. دلیلش را هم نمی دانم، شاید دیدن آن پیام باشد شاید هم سکوتِ عجیب 

و غریب میان مان، اما دلِ پس زدن دستش را هم ندارم.

لقمه را که به دندان می کشم برایم لبخند می زند و لقمه ی بزرگ تری برای خودش 

می گیرد:

- اَفرا...

نگاهم را بالا می کشم و به او می دهم:

- اگه یه روزی نباشم، می تونی با نبودنم کنار بیای؟!

دهانم به پت پت می اُفتد و روندِ جویدن لقمه ام آهسته تر می شود:

- یعنی چی که نباشی؟!

دستی به گوشه ی شقیقه اش می کشد و لب می زند:

- خب، یعنی نباشم دیگه! 

بی اختیار از دهانم در می رود:
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- کلاً نباشی یا پیشِ من نباشی؟!

منتظر به لب هایش چشم می دوزم تا بهتر بتوانم به سوال اش جواب بدهم که دستی به 

ته ریشش می کشد و لب می جنباند:

- بی خیال، سؤالِ چرتی بود!

اخم هایم را در هم می کشم و می خواهم بیش تر پاپیچ سؤال به قول خودش چرتش شوم که 

این بار با پرسش دیگری به چالشم می کشاند:

- حست نسبت به من چیه؟

دستم روی نان خشک می شود و آن را عقب می کشم. سخت یه سؤالش فکر می کنم و در 

نهایت مردد می گویم:

- علاقه یا حتی شاید دوست داشتن!

آرام و متین می خندد و می گوید:

- دوست داشتن همه چیز نیست خانوم.

بعد هم طوری خودش را مشغول غذا خوردن نشان می دهد که دهانم به پرسیدن منظورش 

نمی چرخد. 

«و اگر دوست داشتن همه چیز نیست، خوشبختی بر چه چیزی بنا می شود؟!»

با همین فکرها غذایمان را می خوریم و بعد از این که از دکه ی داخل پارک دو چای آتشی 

می خرد، بر می گردد و کنارم می نشیند.

چای را به لب هایش نزدیک می کند و همان لحظه فکرم به چیزی کشیده می شود:
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- خواهرت هنوز برنگشته ایران؟

لیوان یک بار مصرف چای را در میانه های راه متوقف می کند و یک هو آن را پس می زند:

- نه!

بی توجه به اخم های درهمش لب می زنم:

- پس واسه ی عروسی هم نمیاد!

سر می جنباند و با صداقت می گویم:

- خیلی دوست داشتم ببینمش. 

سمتش می چرخم و می پرسم:

- عکسش رو نداری؟!

دندان هایش را سفت و سخت روی هم می فشارد و یک  کلمه جواب می دهد:

- نه.

و من خوب فهمیده ام که شاهان همیشه از حرف زدن درمورد مهتاب فراری است!

لب و لوچه آویزان می کنم و مشغول مزه کردن چای ام می شوم اما چنان سرد شده است 

که قابل خوردن نیست. آن را در چمن های می ریزم که شاهان روی زمین دراز می کشد و 

بی هوا سرش را روی پاهایم می گذارد.

دستم می خواهد شیطنت کند، اما خجالتِ وامانده ام نمی گذارد. دل به دریا می زنم و 

دست داخل موهایش می برم. به هم شان می ریزم و لبخند به لبش می آید:
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- فکر این که مدام دستت رو توی موهای من وول بدی رو از سرت بیرون کن سرکارِ 

خانوم!

یک جورهایی تهدید می کند که این بارِ اول و آخرم باشد! اما من از رو نمی روم، برایش 

دهن کجی می کنم و مرزهای حیای بین مان را می شکنم:

- برو بابا. موهای شوهر خودمه. اصلاً دوست دارم بکشم شون!

همان موقع وحشیانه موهایش را می کشم و همین که صدای آخش بلند می شود، زیر سرش 

را خالی می کنم و پا به فرار می گذارم. او هم دنبالم می دود و هوار می کشد:

- بگیرمت مو به سرت نمی ذارم اَفرا!

قه قهه می زنم و اهمیتی هم به نگاه های بدِ مردم نمی دهم. به ماشین که می رسم می خواهم 

خودم را داخلش قایم کنم اما... قفل است!

کنارش می ایستم و نفس نفس زنان روی زانو خم می شوم که همان موقع شاهان خودش را 

به من می رساند و گوشم را می پیچاند:

- برو بشین توی ماشین. دارم برات!

حرفش را به شوخی می گیرم و لوده می شوم:

- نموخام. 

می خندد و بعد از  این که زیرانداز را داخل کابین عقب می اندازد پشت فرمان می نشیند و 

نگاه مرموزش را به من می دهد:

- که شوهر خودتم! ها؟!
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سمت من خم می شود و طی یک حرکت غافل گیرانه تره ی موهای آزادم را دور انگشتش 

می پیچد و می کشد. جیغ می کشم و می گویم:

- ولم کن شاهان! ول کن دیوونه!

خودش را عقب می کشد و لبخند پیروزمندانه ای به لب می نشاند و من اصلاً باورم نمی شود 

که شوخی ام را اِن قدر جدی بگیرد و تلافی اش را به همین زودی سرم در بیاورد!

بغض می کنم و دل خور به شیشه ی کنارم چشم می دوزم. حتی خودم هم نمی دانم این 

روزها چه مرگم شده، شاید که حضور نازکش جدیدم اِن قدر لوسم کرده است اما هرچه 

که هست به ضعف می کشاندم!

ماشین را به راه می اندازد و لب می زند:

- اَفرا، قهر کردی؟ 

چیزی نمی گویم که کارش را توجیه می کند:

- خب تو شوخی کردی منم شوخی کردم دیگه!

لب هایم را به داخل می کشم و زیرلبی می گویم:

- چغه!

قه قهه اش داخل ماشین می پیچد و دلم برای صدایش ضعف می کند اما از طرفی هم میلی 

ندارم به این زودی به او رو بدهم و پررویش کنم . بلکه با این دماغ باد دادن هایم توبه کند 

و دیگر سر هر شوخی کوچکی این طوری عقده ای بازی در نیاورد و تلافی نکند!
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ماشین را مقابل خانه نگاه می دارد و می خواهم پیاده شوم که مچ دستم را می چسبد و به 

لب هایش نزدیکش می کند. گمان می کنم می خواهد ببوسدش اما گازِ ریزی از آن 

می گیرد و چشم هایش برق می زنند:

- خانومِ من با شوهرِ خودش قهر نمی کنه!

چشمک می زند و دستم را رها می کند. و وقتی این مرد تمام راه های دلبری را از بر است 

مگر قهر کردن دیگر معنایی دارد؟!

لب می زنم:

- مواظب خودت باش.

و پیاده می شوم. زنگ آیفون را می فشارم و تا ماه بانو فس فس کنان در را برایم باز کند 

شاهان به انتظار می ماند. قبل از داخل رفتن برایش دست تکان می دهم و در را پشت سرم 

می بندم. با شنیدن صدای مویه و گریه ای که داخل راه رو پیچیده است گوش تیز می کنم و 

بدون این که کفش هایم را بردارم، دوان دوان خودم را به منبع صدا می رسانم. با دیدن درِ 

بازِ خانه ی عمو فاتح و ملیحه که وسط سالن نشسته است و روی صورت خودش می کوبد 

دلم هُری پایین می ریزد و داخل می روم. 

حتی ماه بانو و آذر و خاطره هم دورش حلقه بسته اند و دل داری اش می دهند. جلوتر 

می روم و اعتنایی به لرزش دست هایم نشان نمی دهم:

- زن عمو، چی شده؟!
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نگاهش را بالا می کشد، کمی خیره ام می ماند و اما بدون این که جوابی بدهد دوباره گریه 

را از سر می گیرد و روی سر خودش می کوبد. خودم را به خاطره می رسانم و بدون توجه 

به نگاه های چپ چپِ آذر، از او می پرسم:

- ماجرا چیه؟ چرا زن عمو داره این طوری می کنه؟!

خودش را به من نزدیک می کند و پچ می زند:

- چند روزی می شده که از فرشته خبری نبوده . نه می اومده این جا و نه به ملیحه باجی 

زنگ می زده. اونم امروز نگران شده و به معراج زنگ زده.

نگاهم را به لب های لرزانش می دهم و لب می زنم:

- خب؟ واسه ی فرشته اتفاقی افتاده؟!

سرش را به چپ و راست متمایل می کند:

- خدا عالمه. این پسره معراج گفته که فرشته پنج روز پیش اومده خونه ی داداش فاتح و 

هنوز هم برنگشته خونه!

با چشم های گرد شده لب می جنبانم:

- یعنی چی؟ یعنی حتی اونم از فرشته خبر نداره؟ اونم پنج روزه؟!

با سر حرفم را تأیید می کند و در حالی که نفسش را پر سر و صدا بیرون می دهد دست 

چپش را روی شکمش می گذارد و دست دیگرش را هم روی دست چپش قفل می کند.

همان لحظه ملیحه دوباره ضجه می زند و روی سینه اش می کوبد:

- بمیرم واسه ت فرشته جانم. دردت بخوره به قلبِ مادرت، پنج روزه کجایی؟!
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جلو می روم و مانع خودزنی اش می شوم:

- بهش زنگ زدین؟ 

با اشک و آه جوابم را می دهد:

- تلفنش خاموشه! خاموشه!

باز هق می زند و به سکسه می اُفتد و من این بار را عجیب دلم برای مظلومیت مادرانه اش 

می سوزد!

- غصه نخور زن عمو. شاید رفته خونه ی دوستی، آشنایی، چیزی... نه؟!

نگاهم نمی کند و اشک هایش را پس می زند:

- به عالم و آدم زنگ زدم . آب شده رفته توی زمین!

عصبی ابرو در هم می کشم و غرولند می کنم:

- این مردتیکه ی بی شعور چه طور شوهریه که پنج روزه خبری از زنش نگرفته؟!

ملیحه هم با شنیدن این حرف فین فین اش را تمام می کند و در جایش خیز بر می دارد. 

یک هو اِنگار که دست خودش نباشد، سمت من هجوم می آورد و یقه ی مانتویم را 

می چسبد:

- این پسره از بس چشمش پیِ تو ذلیل مرده ست که وقت نمی کنه فکر زن خودش باشه!

وحشیانه یقه ام را از چنگش بیرون می کشم و در حالی که هیستریک می خندم به عقب 

هُل اش می دهم:

- تو رو خدا به خودتون بیاید زن عمو! این که دومادتون چشمش هرز میره تقصیرِ منه؟
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خودم جواب خودم را می دهم:

- نه به ولله! الآن هم بحث فرشته ست که معلوم نیست کجا غیبش زده!

ملیحه عقب می کشد و دوباره روی سر خودش می کوبد که همان لحظه ماه بانو می گوید:

- شاید با معراج دعواش شده و از دست اون خودش رو قایم کرده که ناز کنه؟!

با شنیدن نظریه اش شاخک هایم تکان می خورند و یک بوهایی به مشامم می رسند. ماجان 

پر بی راه هم نمی گوید... نه این که با قسمت دوم حرف هایش مبنی بر ناز کردن فرشته 

موافق باشم اما ناممکن نیست که با معراج دعوایش شده باشد و پای آن مردک در کار 

باشد!

ناخودآگاه لبخندهای سر سفره ی عقدشان، خوشحالی اش از ازدواج اجباری اش با فرشته 

و تهدیدهایش را به خاطر می آورم و ته دلم شور می اُفتد:

- توسلی کدوم گوریه؟ 

ملیحه که هنوز هم از پشتی کردن معراج کوتاه نیامده است چپ چپ نگاهم می کند و 

جوابی نمی دهد که سرش داد می کشم:

- معراج کجاست؟!

برایم چشم ریز می کند و دندان روی هم می سابد:

- الان باید خونه باشه!

شالم را روی سرم تنظیم می کنم و لب می زنم:

- باید برم اون جا. 
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با علم بر این که ملیحه حال خوشی ندارد و نمی تواند همراهی ام کند سمت خاطره و آذر 

می چرخم و می پرسم:

- کدوم تون آدرسش رو بلده؟!

خاطره به آذر نگاه می کند و او هنوز برای جواب دادن ناز و غمزه می آید. جلو می روم و 

بدون این که به فازِ قهری که برداشته است اعتنایی نشان بدهم، مچ دستش را می چسبم و 

به دنبال خودم می کشانمش. عمه آذر برای آمدن مقاومت به خرج می دهد و ماه بانو به 

دنبال مان می دود:

- اَفرا، کجا میری این موقع شب؟ یه بلایی سرت میاد!

جوابی نمی دهم که با عجز التماسم می کند:

- کم سرتق باش جان جدت. خیر سرت فردا عروسیته، میری اون جا یه بلایی دستت رو 

می گیره!

به سمتش می چرخم و جیغ می کشم:

- من مطمئنم اون بی شرف از فرشته خبر داره. می خوای چی کار کنم بانو؟ همه مون بچه 

رو ول کنیم به امون خدا؟!

روی صورت خودش می کوبد و گره ی روسری اش را محکم می کند:

- نه، همچین چیزی نگفتم. می گم صبر کن پدرت و آقا از میدون برگردن با اونا برو!

سر می جنبانم و دلم رضا نمی دهد که بیش تر از آن معطلش کنم اما نمی توانم نگاه های 

نگران مادرم را هم نادیده بگیرم:



460

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- نگران نباش. زنگ می زنم به شاهان و با اون می ریم!

اسم شاهان را که می آورم چشم های ماه بانو برق می زند و بی شک به یاد یل بازیِ یک ماه 

پیشش افتاده است اما اوشاق باجی با ضرب دستش را از دستم بیرون می کشد و معترض 

می شود:

- من با اون آقای شوهرت هیچ جایی نمیام!

هی می خواهم عصبی نشوم، هی می خواهم زبان به دهان بگیرم اما نمی گذارد که!

سرش داد می کشم:

- نترس، نمی خوره تو رو!

بعد هم موبایلم را از جیب بزرگ مانتویم بیرون می آورم و شماره ی شاهان را می گیرم. 

آن قدر بوق می خورد که کلافه می شوم و ناامید از جواب دادنش می خواهم قطع کنم که 

صدایش در گوشم می پیچد:

- بله اَفرا؟

خش صدایش طبیعی نیست و به گمانم بدموقع مزاحم اش شده ام! نگاهم را به عقربه های 

ساعت دیواری خانه ی عمو فاتح که نشان می دهند ساعت از ده شب گذشته است می دهم و 

لب می جنبانم:

- ببخشید مزاحمت شدم، فکر نمی کردم اِن قدر زود بخوابی!

صدایش هم چنان گرفته است و دل آشوبم می کند:

- خواب نبودم. چیزی شده؟!
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معذب از سنگینی نگاه های دیگران، موهایم را زیر شال می فرستم و مردد لب می زنم:

- می تونی بیای دنبال مون، من و آذر رو تا یه جایی برسونی؟

لحنش حیرت می گیرد:

- الان؟!

- خواهش می کنم شاهان. ضروریه. بیا این جا بهت توضیح میدم.

برای جواب دادن دست دست می کند و در نهایت می گوید:

- ربع ساعت دیگه اون جام. 

تماس را قطع می کند و نگاهم را به آذر می دهم:

- لج نکن. اگه با من و شاهان که اصلاً هم نمی فهمم چی کارت کردیم دلت صاف نمی شه، 

یه ذره فکر اون بچه باش!

ساکت خیره ام می ماند و پوسته های لب بالایی اش را به دندان می کشد.

بیست دقیقه بیش تر طول نمی کشد تا شاهان زنگ در را بزند و پایین برویم. آذر مردد 

صندلی عقب می نشیند و بازوهایش را به آغوش می کشد. من هم کنار شاهان می نشینم و 

نگاه به صورت آشفته و پریشانش می دهم:

- خوبی شاهان؟

اخم می کند، دستی به چشم های مشکی سرخ شده اش می کشد و لب می زند:

- مگه شما می ذاری خوب باشم؟ هر بار یه طوری نگرانم می کنی خانوم!
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نمی دانم از گفته اش دل خور شوم یا که قند در دلم آب شود برای دل نگرانی هایش، اما 

هرچه که باشد شک ندارم دلیل مغموم و پکر بودنش من نیستم!

از داخل آینه نگاهش را به آذر اخمو می دهد و لب می زند:

- خوب هستید شما؟!

آذر هم که در رودربایستی قرار می گیرد زیرلبی جواب می دهد:

- به مرحمت شما.

شاهان سمت من می چرخد و نگاهش رنگ کلافگی به خود می گیرد:

- کجا باید بریم  این موقع شب؟!

لب می گزم و تند و تند اما با ولوم صدای آرامی همه چیز را برایش می گویم. ابروهایش را 

در هم می کشد و انگشت های دست هایش را می ترکاند:

- خب به ما چه ربطی داره؟ مگه نگفتم دیگه دور و بر این مردتیکه نپلک؟!

لب هایم آویزان می شوند و صدایم عصبی طور می شود:

- یعنی چی؟ مثل این که دخترعمومه ها!

نگاهم نمی  کند که این بار با عجز می نالم:

- شاهان!

دندان قروچه می کند و ماشین را به راه می اندازد. به صندلی تکیه می زنم و در تمام مدت 

فقط شاهان است که سؤال می پرسد و آذر با اکراه جوابش را می دهد تا به مقصد برسیم.
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ماشین را مقابل خانه ی نقلی و ویلایی مانندی پارک می کند، دستم سمت دستگیره می رود و 

می خواهم پیاده شوم که به آن چنگ می اندازد و زیرچشمی نگاهم می کند:

- خودم حلش می کنم!

اشاره می کند در ماشین بمانیم و خودش پیاده می شود. زنگ خانه را می فشارد و دست 

داخل جیب شلوار جین اش فرو می برد. اولین بار است این چنین تیپی از او دیده ام و 

بدجور برایش ضعف می کنم. 

در که باز نمی شود، شاهان گویا که مطمئن باشد کسی در خانه است، این بار با مشت به درِ 

آهنی می کوبد. من هم پاهایم را تکان تکان می دهم و پوست کنار ناخن هایم را به دندان 

می کشم.

بالأخره در باز می شود و همین که معراج از آن بیرون می آید، شاهان مجال حرف زدنش 

نمی دهد و او را داخل حیاط پرت می کند. نمی توانم بیش تر از این روی کنجکاوی  و 

استرسم سرپوش بگذارم. از ماشین بیرون می پرم و داخل حیاطِ کوچک و چند متری 

خانه یشان می دوم که می بینم با هم گلاویز شده اند و معراج عربده می کشد:

- به تو چه ناموس من کدوم گوریه؟ چی کاره شی؟!

عصبی جلو می روم و جیغ می کشم:

- به من که مربوطه!  راستش رو بگو ببینم فرشته کجاست؟!

نگاهش را به من می دهد و در حالی که عرق تمام صورت سیاه سوخته اش را پوشانده است 

سرم داد می کشد:

- سر قبر آقام! من چه بدونم تو کدوم خرابات در حال عیاشیه؟!
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همان لحظه شاهان یقه ی معراج را می چسبد و به دیوار می چسباندش: 

- آدم باید خیلی آشغال باشه که این طوری درمورد زنش حرف بزنه!

معراج با هستیریک می گوید:

- آشغال بودن من، تو رو اذیت می کنه؟

و من در حالی که هنوز در شوک نامردی اش مانده ام جیغ می کشم:

- بوی تعفنت خفه مون کرد!

بعد هم جلو می روم و نگاه های نفرت آمیزم را به لب های خندان و چهره ی نحس و 

منفورش می دوزم:

- اگه تا فردا خبری از فرشته نشه ازت شکایت می کنیم.

خطاب به شاهان لب می زنم:

- بریم!

او هم تف اش را کنار دستِ معراج، روی زمین پرت می کند و دنبالم می آید که معراج نعره 

می کشد:

- زده به سرت. دخترعموت رفته ول گردی و من باید شاکی باشم. حالا دو قورت و نیم تون 

هم باقیه؟!

سر جایم میخ می مانم و با نگاه های خون آلودم به پشت سر می چرخم:

- خر نیستم . می فهمم که هرچی باشه زیر سر توئه!

انگشت اشاره ام را تهدیدوار در هوا تکان می دهم:
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- پس تا فردا وقت داری که فرشته رو بفرستی خونه ی عمو!

پشت پا می زنم و با ضرب در خانه اش را به هم می کوبم. شاهان پشت فرمان می نشیند و 

همین که ماشین را به راه می اندازد سرم را سفت و محکم می چسبم و زیرلبی معراج را لعن 

و نفرین می کنم.

بی شک هرچه باشد زیر سر خودِ نامروت اش است، و اِلا فرشته کجا را برای رفتن و ماندن 

دارد؟ و اِلا فرشته چرا باید مادر عزیزتر از جانش را از حال خودش بی خبر بگذارد؟!

جلوی خانه که نگه می دارد، آذر به مثال این که راه رهایی از قفس را یافته باشد فوری از 

ماشین بیرون می دود و داخل ساختمان خودمان می رود.

من هم با لب های مرتعش می گویم:

- زحمتت دادیم . شبت به خیر.

می خواهم پیاده شوم که آستین مانتویم را می گیرد و به سمتش می چرخم:

- رِوال نیستی. نه؟

بالأخره تحملم تمام می شود و قطره اشکی روی گونه ام سُر می خورد:

- عامل بدبختی اون بچه منم. نباید می ذاشتم زنِ معراج شه!

با گوشه ی انگشت اشکم را پس می زند و لب می زند:

- نباید واسه ی کارایی که مقصرش نیستی خودت رو مقصر جلوه بدی. همین که کارای بد 

خودت رو گردن بگیری خیلی چیزه! 
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مبهوت از طرز گنگ حرف زدنش می خواهم چیزی بگویم که انگشت اشاره اش را روی لبش 

می کشد و می گوید:

- نمی خوام فردا این طوری ببینمت. پس سعی کن تا فردا رِوال شی موش موشی!

میان اشک به لفظی که برایم به کار برده است می خندم و از ماشین پیاده می شوم.

«خدایا، خودت عاقبت به خیرمان کن... !»

پله ها را بالا می روم و با دیدن مردهای خانواده که جلوی خانه ی عمو فاتح تجمع کرده اند 

جا می خورم.

آرام سلام می کنم و جز عموفاتح هیچ کدام جوابم را نمی دهند. دل خور می شوم از این که 

به گناه نکرده این گونه غرورم را می شکانند و آتا با لحن عصبی ای می گوید:

- تا این موقع شب کجا بودی؟

سرم را بالا می گیرم و نگاه به چشم های عصبی اش می دهم:

- رفتیم از این یارو بپرسیم فرشته کجاست!

یک هو آقا عربده می کشد:

- ببین دختر، نه فرشته و نه هیچ کدوم از اعضای این خونواده دایه ی دل سوزتر از مادر 

نمی خوان. این رو آویزه ی گوشت کن که تو فردا از این خونه میری و می شی عروس 

جاویدها، پس دیگه حق هیچ دخالتی رو نداری!

خطاب به آتا می پرسد:

- فتاح، بهش گفتی که وقتی بره دیگه جایی توی این خونه نداره؟!
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نگاهِ منتظرم را به لب های آتا می دوزم و با انگشت  دست هایم بازی می کنم.

«آتا جان، تأیید نکن حرفش را... این یک بار را زیر سلطه ی آقایت نباش و با احساساتم 

بازی نکن!»

اما آتا بی توجه به حال نزارم، چشم از نگاهم می دزد و لب می زند:

- بهش گفتم.

قلبم نمی تپد چرا؟ به خاطر بی مهری پدرم است یا جرئت و جسارت نداشته اش؟!

اشکم خشک شده است چرا؟ برای نگاه های ترحم آمیز خاطره است یا نگاه های تحقیرآمیزِ 

ملیحه و آقا؟!

دست هایم خشک شده اند چرا؟ به خاطر دل نگرانی مادرم است یا بی تفاوتی آذر؟!

نمی گذارم صدای خُرد شدنم را بشنوند و به زور لب های لرزانم را تکان می دهم:

- اگه... تا فردا از فرشته خبری نشد به پلیس اطلاع بدین. شب تون به خیر!

در حالی که سمت واحد خودمان می روم می شنوم که آقا سر عمه آذر عربده می کشد و 

مؤاخذه اش می کند:

- مگه بهت نگفته بودم تف بنداز روی اسم این دختره ی چشم سفید؟ حالا برداشتی با 

خودش و شوهر منافقش رفتی شب گردی؟!

می خواهم بایستم و از اوشاق باجی دفاع کنم، اما قلبم یارایش را ندارد. اما مغزم 

نمی خواهد باور کند که آذر تمام این مدت برای خاطر آقای زورگو و مستبدش خط 
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کشیده است روی ٢٤ سال رفاقت مان. اما دلم نمی خواهد بفهمد که آذر بزدل تر از آن 

بوده و است که به خاطر من مقابل پدرش بایستد!

لب  می گزم تا صدای بغض شکسته شده ام بیش تر از این غرورم را زیر رادیکال نبرد و 

خودم را به اتاقم می رسانم. پشت در سُر می خورم و هر دو دستم را محکم روی لب هایم 

می گذارم تا آسوده خیال تر اشک بریزم.

«خدایا، این است عدل و انصاف دنیایت؟ بهترین های زندگی ام در بهترین شب زندگی ام 

باید این گونه پشت پا بزنند و پشتم را خالی کنند؟!»

***

تا خود صبح خواب به چشمم نیامد و هفت صبح هم ناشتا و با همان چشم های پف کرده 

راهی آرایشگاه شدم!

آرایشگر که اسمش هاوژین است و با فروغ هم نسبت فامیلی دارد لبخندی حواله ام 

می کند و لب می زند:

- باور کنم اِن قدر استرس امروز رو داشتی که این بلا رو سر چشمات آوردی؟ 

شب زنده داری کردی دیگه؟!

تصنعی لبخند می زنم و چیزی نمی گویم تا مبادا حال دلم لو برود. دو حلقه خیار را روی 

چشم هایم می گذارد و از من می خواهد اجازه بدهم ورم چشم هایم بخوابند. بعدش هم 

سراغ عروس دیگرش می رود و تنهایم می گذارد. و من عجیب قلبم تیر می کشد!
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پر بی راه هم نمی گوید، امثال من در چنین شبی استرس مراسم شان را دارند و من از 

دیشب تا خود صبح را برای رفتارهای خانواده ام عزا گرفته ام و غصه ی بی مروتی شان را 

خوردم!

با دستی که روی شانه ام گذاشته می شود، حلقه های خیار را از روی چشم های خنک شده ام 

بر می دارم و نگاه به ندا می دهم:

- اَفرا، اشکالی نداره تنهات بذارم؟!

باورم نمی شود خواسته اش را... حتی ندایی که تنها همراهم است می خواهد تنهایم 

بگذارد و به معنای واقعی کلمه بی کَس و کار جلوه ام بدهد!

بی صدا و مبهوت خیره اش می شوم که خودش با لحن شرمنده ای توضیح می دهد:

- رو سیاهتم عزیز. به خدا همین الان زنگ زدن و گفتن مثل این که نازلی از پله های 

خونه ی مامانم اینا افتاده پایین و گریه ش بند نمیاد!

دستش را می فشارم و در حالی که سعی می کنم بغضم را سرکوب کنم می گویم:

- مشکلی نیست عزیزم. برو به بچه ت برس .

نگاهش رنگ نگرانی به خود می گیرد:

- اَفرا... اصلاً بی خیال نمی رم. خودش آروم می شه کم کم.

پلک هایم را روی هم می فشارم و لب هایم می لرزند:

- برو به داد بچه ی بی چاره برس. من بچه نیستم که از تنهایی بترسم!
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دروغ می گویم. بچه هم نباشیم، همه از تنهایی می ترسیم. تنهایی غول دوسری ست که قلب 

و روح آدم ها را می بلعد!

پیشانی ام را می بوسد و لب می گزد:

- شرمنده تم به خدا. میرم آرومش می کنم و زودی بر می گردم!

همچنان سیبک گلویم بالا و پایین می شود و برای این که محکم و قوی نظر کنم چیزی 

نمی گویم. بالأخره دل از من می کند و در حالی که عجله عجله شالش را روی موهای تازه 

رنگ شده اش مرتب می کند از آرایشگاه بیرون می زند.

چشم من هم به مسیر نگاهش خشک می شود و باورم نمی شود در این چنین روزی این گونه 

تنها باشم!

آن از آذر که از ترس آقایش جرئت نکرد بیاید. آن هم خاطره که به هوای ندا، من را 

تنها گذاشت و با بقیه به تالار رفت.

از ماه بانو هم نمی شود انتظاری داشت. طفلک به عنوان مادر عروس حسابی سرش شلوغ 

هست و به قول خودشان از صبح مشغول کارهای تالار و پذیرایی از مهمان ها من هستند!

- آماده ایی اَفرا جان؟

چشم هایم که به مسیر رفتن ندا خشک شده اند را به سمت هاوژین سوق می دهم و بی صدا 

پلک روی هم می گذارم. او هم خدا خیرش بدهد قشنگ سه ساعت تمام را روی آرایش 

صورت و موهایم کار می کند و حتی اجازه ی نفس کشیدن نمی دهد... نه به من و نه به 

خودش!
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بالأخره بعد از ساعت ها کارش که تمام می شود کنار می کشد و اجازه می دهد خودم را در 

آینه برانداز کنم. برایم آرایش اروپایی به کار برده است و حسابی به بهارِ پرنسسی ام 

می آید. دور چشم های مشکی ام را به زیباترین شکل ممکن قاب گرفته است و حظ می کنم 

از دیدن هنر دستش، اما چه فایده که من هم مانند عروس دیگر آرایشگاه همراهی ندارم 

که برایم ذوق کند؟!

از هاوژین تشکر می کنم و نگاهم را به ساعت موبایل می دهم. با دیدن عدد ١١، دستم روی 

شماره ی شاهان می لغزد و گوشی را زیر گوشم سُر می دهم. برای جواب دادن لفتش 

می دهد و حدس می زنم هنوز مشغول کارهای آرایشگاه و گل زدن ماشین باشد اما قبل از 

این که قطع کنم جواب می دهد:

- اَفرا...

لب می زنم:

- شاهان، هنوز کارات مونده؟!

با همان صدای خش گرفته ی دیشبی اش می گوید:

- چه طور مگه؟!

نگرانش می شوم. حالش خوش نیست، این را می شود از صدای گرفته اش فهمید، اما چند 

بار بپرسم و طفره برود؟!

تور دامن لباس را داخل مشت های عرق کرده ام می فشارم و می گویم:

- من کارم تموم شده. می تونی بیای دنبالم.
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نفسش را پر سر و صدا بیرون می فرستد و وقتی این گونه منقلب می بینم اش دل شوره امانم 

نمی دهد، اما کاری هم از دست های بسته شده ام ساخته نیست!

- میام اَفرا... میام.

زیرلبی خداحافظی می کند و تماس را خاتمه می دهد. من هم که با شنیدن صدای 

گرفته اش بیش تر افسرده و مغموم شده ام بی صدا گوشه ای می نشینم که همان لحظه 

هاوژین با ظرف پر از شکلاتی به سمتم می آید و آن را سمتم می گیرد:

- سفارش شده ایی خانوم!

چشمک می زند و در خماری این که کدام یک از اعضای خانواده سفارشم را کرده  است 

می مانم. فروغی که به ازدواج مان راضی نبوده و نیست یا سامیه ای که من را به چشم 

هووی دخترعموی اِفاده ای و بی عقلش می بیند؟!

شاید هم شاهانِ عزیز و حواس جمعم!

نگاه خیره ام را از روی دست هایش که با حنا طرح شان زده است بر می دارم و دستم را 

سمت شکلات ها دراز می کنم. یکی را زیر دندان می فرستم و تازه می فهمم که چقدر 

احساس ضعف داشته ام و خودم نفهمیده ام!

از کنارم دور می شود و خیلی نمی گذرد که دوباره بر می گردد و می گوید:

- عروس خانوم، آقای جاوید اومده. پاشو برو که الهی خوشبخت شی!

با شنیدن حرفش بالأخره اخم هایم از هم باز می شوند و باد دماغم می خوابد. نمی خواهم 

آرایشم به هم بریزد، به همین خاطر فقط به فشردن دستش کفایت می کنم و بعد از یک 

تشکر متشخصانه به خاطر زحمت هایش، دنباله ی بهارم را می گیرم و از سالن بزرگ و طویل 
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آرایشگاه خارج می شوم. شاهان که مشخص است عجیب در فکر فرو رفته، با دیدنم 

تکیه اش را از بدنه ی ماشین اش می گیرد و به سمتم می آید. دسته گلی که شامل حداقل ٢٠ 

شاخه گل رز مشکی است را مقابلم می گیرد و سعی می کند لبخند بزند... فقط سعی 

می کند!

با دیدن رنگ گل ها وا می روم و بی هوا لب می زنم:

- شاهان، تو چرا اِن قدر به این رنگ علاقه داری؟!

جواب نمی دهد و شانه بالا می پراند. دل خور از سلیقه و انتخابش که اصلاً هم باب میلم 

نیست، داخل لیفانِ شایگان می نشینم و دسته گل را هم روی صندلی عقب پرت می کنم. با 

شنیدن صدای دری که باز و بسته می شود، می فهمم که داخل ماشین نشسته است و سنگینی 

نگاه هایش اَمانم نمی دهد:

- خواستم با رنگ لباس من ست کرده باشی!

با شنیدن حرفش مثل برق گرفته ها به سمتش می چرخم و نگاهم را به کت و شلوار مشکی و 

کروات سفیدش می دهم. آن قدر حواسم به دسته گل کشیده شد که اصلاً خودش و تیپش را 

ندیدم. به چهره اش می آید، اما مدل موهایش باب میلم نیست، شاید که... 

- شاهان، آرایشگاه نرفتی؟!

گوشه ی لب بالایی اش بالا می رود و لب می زند:

- لازم نبود.

مه و مات می مانم از تحکم کلامش و حناق می گیرم. بد نشده است، اما از جانش کم 

نمی شد یک آرایشگاه برود که!
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ماشین را به راه می اندازد و لب می زند:

- بهت گفتم قشنگ شدی؟!

نیشِ وامانده ام هی شل کن، سفت کن در می آورد و لب به دندان می کشم:

- نه!

نیم نگاهی حواله ام می کند و می گوید:

- امون ندادی که!

برای اذیت کردنش شیطنت به خرج می دهم:

- الان بگو!

بالأخره اخم و جدیتِ او هم با این حرفم شسته می شود و می رود پی  کارش:

- خوشگل شدی اَفرا!

نفس هایم کشیده تر می شوند و سر زیر می اندازم.

در حالی که با یک دستش ماشین را کنترل و هدایت می کند، با دست دیگرش پشت دستم را 

ناز و نوازش می دهد و قلبم بیش تر به سینه ام کوبیده می شود که با ریزترین صدای ممکن، 

اِنگار که برای خودش نجوا کند، لب می جنباند:

- باید می رفتی!

نگاه بالا می کشم و به نیم رخ جذاب و شش تیغ شده اش می دهم:

- کجا؟

نگاهش را به من می دهد و نگاهم می کند... فقط نگاه!
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کلافه از این کلافگی اش سر می جنبانم و می گویم:

- حواست رو بده به جاده!

با این تلنگرم نگاهش را از من می گیرد و به مقابل خیره می شود. در تمام طول مسیر 

دستش را به دندان می کشد و وقتی  هم می رسیم چنان  حواس پرت است که هر حرکتی که 

فیلم بردار می گوید را مجبور می شود چند باری انجام دهد!

در نهایت هم وقتی حوصله اش تمام می شود پشت پا می زند و می گوید:

- نمی خوایم آقا... این بچه بازیا رو جمعش کن!

در مقابل نگاه های حیرت زده ی فیلم بردار و چشم های بهت زده ی من، دستم را می کشد و 

سمت ورودی اصلی باغِ جاویدها می رویم. همه با دیدن مان کم کم جمع می شوند و 

خاطره اسپند دور سرمان می چرخاند. سعی می کنم بی توجه به شاهانی که امروز عجیب 

کلافه و بدخلق شده است به مهمان ها لبخند بزنم و همه چیز را طبیعی جلوه بدهم.

به آتا که می رسیم، می خواهم به رسم خانوادگی مان دست هایش را ببوسم که مقابل جمع 

ضایعم می کند و پسم می زند:

- دعا می کنم سرت به سنگ نخوره دختر... خوشبخت شین! 

این از رسم شکنی اش و آن هم از جهیزیه ای که با هزار زور و قسم و قرآنِ بانو و خاطره 

برایم خرید! روا نیست دلم بشکند و قلبم بلرزد؟!

از داخل، گوشه های لب هایم را می جوم بلکه این اشک لعنتی راهش را بگیرد و گم شود از 

چشم هایم...
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به آقا که می رسیم، تمام جانم پر می شود از خشم و نفرت و کینه. اگر این مرد زیر گوش 

آتایم نخوانده است، پس لابد دیوانه است که چنین می کند، و اِلا دلیل دیگری نبوده و 

نیست!

دندان روی هم می فشارم و به او خیره می شوم که شاهان دستش را پشتم می گذارد و 

وادارم می کند به خودم بیایم.

از کنارشان می گذریم و به مابقی مهمان ها خوش آمد می گوییم، در نهایت هم سمت جایگاه 

مخصوص عروس و داماد که در بالایی ترین قسمت باغ، روی سکویی بنا شده است 

می نشینیم و نگاهم را به دیزاین اش می دهم. ذوق می کنم برای گل یاس هایی که به دور 

لامپ های حبابی سفید رنگ پوشانده شده اند و سمت شاهان می چرخم که می بینم نگاهش 

خشک من مانده است! وا می روم و دیگر بیش تر از آن دندان سر جگر گذاشتن را جایز 

نمی دانم:

- شاهان، تو چرا امروز این جوری شدی؟!

نگاهِ خیره اش را می گیرد و از من می دزدش:

- جوری نشدم!

لجاجت به خرج می دهد:

- شدی، شدی!

چشم چپش تیک می پراند و وقتی عاقد برای خواندن خطبه ی عقد می آید مجالی برای 

بیش تر طفره رفتن پیدا نمی کند.
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صندلی ای مقابل ما برای عاقد می گذارند و از آن طرف خاطره و عاطفه مشغول قند 

سابیدن بالای سرم می شوند. قبل از این که عاقد خودش را آماده کند، عاطفه کنار من 

می آید و لب می زند:

- فکر نمی کردم از اون روزی که توی کافه دیدمت به این جا برسیم!

منظورش را می دانم و خنده ام را می خورم:

- الهی تو هم به این جاها برسی!

می خندد و دوباره سر جایش بر می گردد که فرصت را غنیمت می شمارم و به عقب 

می چرخم. دست خاطره را می گیرم و کنار دستم خم می شود:

- فکر می کردم من و آذر مثلِ دو تا خواهریم. فکر می کردم عروسیِ من که بشه، آذر از 

اول تا آخر نامزدیم رو می رقصه، همه ی وسایل خونه م رو خودش انتخاب می کنه، تنها 

همراه آرایشگاه رفتنم خودِ خودشه و سر سفره ی عقدم خودش بالای سرمون قند می سابه 

و واسه م آرزوی خوشبختی می کنه، اما...

- اَفراجان!

پلک روی هم می فشارم و لرزان می گویم:

- اما نبودیم، نبود! فقط بهش بگو که یادم می مونه نارفیقی و بی معرفتیش رو!

دستش را رها می کنم و همین که می بیند عاقد قصد کرده است خطبه را بخواند دیگر 

اعتراضی به حرف هایم نمی کند و کمرش را راست می کند.

- زمانِ صیغه ی محرمیت شون تموم شده؟!
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ماه بانو به سمتش می رود، مدارک را مقابلش می گذارد و جوابش را می دهد. بعد هم عاقد 

رو به جمع فریاد می زند:

- ساکت باشید که صدا به صدا برسه!

و من شک دارم به ساکت شدن این جماعت خاله زنک که قرار است تا چند هفته ی دیگر را 

سوژه ی غیبت ها و حرف هایشان باشیم!

قرآنی که روی میز است را بر می دارم و عاقد شروع به خواندن خطبه می کند. او از 

یک عمر زندگی مشترک با شاهان جاوید می گوید و من قلبم گرومپ گرومپ می کوبد. او از 

مهریه ی دویست سکه ای ام می کوبد و من عین خیالم نیست این  کمیت را! او از وصلت 

میان مان می گوید و من عرق سرد بیرون می دهم .

جمع که ساکت می شوند و به لب های من چشم می دوزند می فهمم سه بارم به سر آمده 

است و باید جواب بدهم. می فهمم همه ی گل هایم را چیده ام، همه ی 

گلاب هایم را آورده ام و انگشتری هم که فروغ با چشم های بی فروغ در انگشتم چپانده  

است همان مهریه و زیرلفظی ام است!

قلبم می گوید بله را بده و تمام کن این قائله را تا قفسه ی سینه ات را از هم ندریده ام، اما 

عقلم مرددم کرده است. نهیب می زند و آژیر می کشد!

دوباره میگرن  به سراغم می آید و با دست شقیقه ام را می فشارم که شاهان می گوید:

- چت شده؟!

دستم را مقابلش نگه می دارم و در مقابل نگاه های کنجکاو دیگران لب می زنم:

- با اجازه ی پدر و مادرم... بله!
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پدری که اجازه نداده بود و مادری که دلش خیلی رضا نبود... و منی که هنوز باورم 

 نمی شود شوخی شوخی، از یک سفارشِ مشتری و تولدِ بدون صاحب رسیده باشم به این جا 

و این عشق ناشناخته... این جا و شاهانی که حکم همسرم را دارد!

همه کل می کشند و ماه بانو با گریه به آغوشم می کشد. کم کم جمعیت پراکنده می شوند و 

برای صرف ناهار می روند. می مانیم من و شاهانی که عجیب در فکر فرو رفته است:

- شاهان، مرگِ اَفرا بگو چی شده؟

به سمتم می چرخد و نگاه های خون آلودش را به سمتم سوق می دهد:

- چیزی نیست اَفرا، پاپیچ نشو!

قبل از این که لب های حیرانم را دوباره بجنبانم بلند می شود و چند قدم جلوتر از من، پشت 

به من می ایستد. دست داخل جیبش فرو می برد و بهت به جانم می زند از دیدن پاکت 

سیگاری که به دست می گیرد و یک نخش را دود می کند!

دسته گلم را روی صندلی می گذارم و به سمتش می روم:

- چرا هیچی به من نمیگی؟ من زنتم شاهان!

به سمتم می چرخد و سیگار را لای انگشتانش پیچ و تاب می دهد:

- دخالت نکن اَفرا... دخالت نکن توی کارام!

حناق می گیرم. این شاهانِ مودب و مهربان من نیست! این مردِ رک و بی پروا شاهان 

نیست!

می خواهم اعتراضی کنم که می گوید:
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- لطفاً هیچی نگو!

از کنارم می رود و بغضم می گیرد. نمی دانم، شاید هم نباید خیلی سرش غر می زدم تا کار 

به این جا کشیده نمی شد! طفلی مشخص است یک مشکلی دارد، قبلاً هم گفته بود تا 

خودش نخواسته دوست ندارد چیزی درمورد مشکلاتش بپرسم اما من عهدشکنی کردم. 

همه اش تقصیر من است که نمی توانم زبان به دهان بگیرم!

به سمتش می روم و کنارش می نشینم:

- ببخشید شاهان!

جوابی نمی دهد. پلک می بندد و سرش را به صندلی تکیه می دهد. کم کم دوباره سر و 

کله ی مهمان ها پیدا می شود و شادی و بکوب و برقص شان را از سر می گیرند.

از آن طرف جمعیتی عروس و داماد را تشویق به همراهی می کنند و من چشم های مشتاق 

اما نگرانم را به شاهان می دوزم. او هم گویا که نخواهد امشب خودش را رسوا کند بلند 

می شود و دل به دلم می دهد. شانه به شانه به دل جمعیت می زنیم و تانگو می رقصیم. من 

مشتاقِ شاهان جان و او فراری از من... من مدام فاصله ی میان مان را کم تر می کنم و او 

بیش تر!

آهنگ که تمام می شود یک هو سرم را به سینه اش می چسباند و اصوات نامفهومی را زیر لب 

زمزمه می کند. و بی شک مردِ من امروز تعادل روحی ندارد!

بالأخره بعد از ساعت ها جاویدِ بزرگ اعلام می کند مراسم رو به پایان است و همه برای 

تبریک هایشان به سمت مان می آیند. همه می آیند و می روند و چشمم خانواده ی عمو فاتح 

را نمی بیند!
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دست خاطره را می گیرم و با همان لبخندش نگاه به من می دهد که می گویم:

- خونواده ی عمو نبودن چرا؟ من ندیدم شون یا نیومدن؟!

لبخندش را نمی شکند و زیر گوشم پچ می زند:

- از صبح تا حالا یه پاشون پاسگاه و کلانتریه یه پاشون خونه ی معراج. هنوز هیچ خبری از 

فرشته نشده!

دستش را رها می کنم و بغض بیش تر به گلویم هجوم می آورد.

«خودم کم دل شوره و نگرانی دارم، باید غصه ی تو را هم بخورم... ای لعنت به پدرِ 

حماقت ها و انتخاب هایت فرشته!»

کم کم باغ خالی می شود و می مانیم خودمانی ها...

شاهان دستم را می گیرد و لب می زند:

- بریم.

- اما.. .

مانع حرفم می شود:

- کار دارم.

در مقابل نگاه های مبهوت و حیرت زده ی خانواده ها دستم را می گیرد و به دنبال خودش 

می کشاندم. کار دارد... کار دارد... امروز هم کار دارد!
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به ماشینِ خودش که می رسیم در را باز می کند و اشاره می زند داخل بنشینم و من هم در 

حالی که هنوز در شوک رفتارهایش مانده ام، روی صندلی می نشینم و با حسرت به ماشین 

عروس گل  زده یمان که گوشه ی خیابان رهایش کرده است چشم می دوزم.

پشت فرمان می نشیند و طوری گازش را می گیرد که غبار از شیشه ی کناری ام به داخل 

می آید و به سرفه می اُفتم اما شاهان طوری حالاتش عصبی و کلافه شده است که جرئتی 

برای اعتراض کردن نمی یابم مبادا که عصبی ترش کنم.

زندگی مشترک همین است، مدارا می خواهد... حتی در اولین روز!

با وحشیانه ترین حالت ممکن ماشین را مقابل خانه ی پدرش پارک می کند و بدون این که 

منتظر من بماند، کلید به در می اندازد و داخل می رود .

روی قلبم می کوبم تا برای شاهانِ عصبی این  لحظه ها خودش را لوس نکند و پیاده 

می شوم. 

به خانه چشم می دوزم و یاد قول و قرارهایمان می اُفتم. قرار شد تا خانه ی خودمان آماده 

شود در طبقه ی بالای خانه ی پدری اش زندگی کنیم و روزمان را به شب برسانیم.

من هم با خودم گفتم سخت است اما با حضور دل گرم کننده ی شاهان ممکن می شود... 

شاهانِ این لحظات را نمی گویم!

پله های مارپیچِ چوبی را بالا می روم و خودم را به اتاق خودمان می رسانم که می بینم با 

بالاتنه ی برهنه در اتاق این طرف و آن طرف می رود و به دنبال چیزی می گردد. بدون 

این که توجه ام را به استایل اش بدهم، لب می زنم:

- دنبال چی می گردی؟!
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انگار که تازه متوجه آمدنم شده باشد به عقب می چرخد و دست دور لب هایش می کشد:

- حوله.. . حوله ی من رو کجا گذاشتن؟!

با این که من هم نمی دانم وسایل اش را کجا گذاشته اند به کمکش می روم و اتاق را به دنبال 

یک حوله ی ناقابل زیر و رو می کنیم. 

بالأخره در کشوی زیرِ تخت خوابِ یاسی رنگ و بزرگ مان پیدایش می کنم و به سمت 

شاهان می گیرم اش. دستش را دراز می کند بگیردش که خیره ی نگاهم می ماند، بعد 

یک هو اِنگار که به خودش آمده باشد، حوله را از دستم چنگ می زند و خودش را به حمام 

اتاق می رساند. من هم جلوی آینه ی ست وسایل خواب مان می نشینم و دل خور از 

رفتارهایش، خودم را به باز کردن تلِ موهای بلندم مشغول نشان می دهم.

حال شاهان جان خوب نیست و من کلافگی اش را با دل و جان حس می کنم!

خیلی نمی گذرد که از حمام بیرون می آید و از داخل آینه می بینم اش که قطره قطره آب 

از موهای لختش سُر می خورد و روی بالاتنه ی برهنه  و عضلانی اش چکه می کند.

بدون این که اهمیتی به حضور من بدهد خودش را پشت پرده ی کرکره ای که گوشه ای از 

اتاق قرار دارد می رساند و کمی بعد در حالی که پیراهن مشکی رنگش را به تن می کشد 

بیرون می آید.

- من یه مدت نیستم. چیزی لازم داشتی به مادرم بگو!

شوخی می کند دیگر... نه؟!

- یعنی چی؟ کجا میری؟!

سمت اتاق می رود و دسته ی چمدانی که تا به آن لحظه متوجه اش نشده بودم را می گیرد:
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- باید برم. خداحافظ!

نه.  .. شوخی نمی کرد!

فوری دستم را از لابه لای موهایم بیرون می آورم و به سمتش می دوم. بازوی قطورش را 

به چنگ می کشم و مرتعش می گویم:

- یعنی چی باید بری شاهان؟ من تازه عروستم، حواست هست؟!

نگاهش را می دزد و لب می جنباند:

- کار دارم. یه هفته ایی نیستم...

حیرت زده از حالات عجیب و غریبی که به تازگی پیدا کرده است چشم می چرخانم:

- کار داری؟ یه هفته نیستی؟ فردا خونواده ها بیان من بگم کجایی؟ فامیلا پاگشامون کنن 

تنها برم؟!

نگاهش را به من نمی دهد... شاید که می ترسد!

- چیزی خواستی فروغ جان هست.

بازویش را از دستم می کشد و در مقابل چشم های بهت زده ام از اتاق بیرون می رود. 

من می مانم و عطر نم موهایی که دیگر ردی از صاحبشان نیست! من می مانم و بغضی که 

دیگر از شکسته  شدنش باکی نیست!

زانو خالی می کنم و درحالی که کف هر دو دستم را حائل صورتم می کنم، اشک روی 

گونه ام می غلتد و به گریه می اُفتم.

این مدت کم نکشیده ام، کافی است برایم دیگر!
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آن از رفتارهای حقارت آمیز آتا، آن از پشت پا زدن های آذر، آن از تنهایی و بی کسی ام، 

این هم از شاهانی که این گونه بی کَس و کار رهایم کرد و روز اولی ترکم کرد... !

تمام این مدت به امید پشت و پناه بودن شاهان دوام آورده ام، امروز چه دلیلی برای روی 

پا ماندنم بتراشم؟!

از روی زمین بلند می شوم و از داخل آینه به پلک های سیاه شده ام چشم می دوزم و 

بیش تر زار می زنم به خاطر بدبختی ام که همان موقع صدای فروغ از داخل راه رو بلند 

می شود:

- اَفراجان... بیام تو عزیزم؟!

فوری خودم را داخل سرویس بهداشتی می اندازم و آرایشم را پاک می کنم. تا لباس 

عروسم را هم با یک شومیز و شلوار عوض کنم پنج دقیقه ای طول می کشد ... ای عروس 

نگون بخت بی چاره!

در را باز می کنم و می بینم به دیوار مقابلم تکیه زده است:

- خوبی گلم؟ 

سر می جنبانم و سعی می کنم با همان بغضی که دوباره در گلویم تجمع کرده است لبخند 

تحویلش بدهم. حالم را که می بیند جلو می آید با گرفتن چانه ام صورتم را بالا می آورد:

- چیزی شده اَفرا؟ شاهانم کو؟!

شاهانش! طوری میم مالکیت می دهد به پسرش که من اصلاً بی جا کنم خودم را زنِ او 

بدانم! 

برای جواب دادن خجالت می کشم و به گمانم غرورم زیر رادیکال می رود:
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- شاهان... رفت!

نگاهش حیرت نمی گیرد، اما کلافه می شود:

- کجا؟

طوری سؤال می پرسد اشتباه نکنم فقط برای رفع وظیفه است، و اِلا به گمانم خودش خوب 

می داند شاهانش کجا است!

- نمی دونم. گفت یه هفته ایی نیست.

و عارم می آید از این که نمی دانم همسرم کجا است... عارم می آید که این گونه بی ارزشم 

کرد و بدون این که جوابی تحویلم بدهد ساکش را روی دوشش گذاشت و رفت!

فروغ دستش را روی بازویم می گیرد و با طمأنینه ی ساختگی لب می زند:

- دل خور نباش ازش. مطمئنم اگه کارش ضروری نبود نمی رفت.

بعد هم زیرلبی نجوا می کند:

- بهش فرصت بده. شاهانم فرصت می خواد تا با خودش کنار بیاد!

نگاهش را بالا می گیرد و لبخند تحویلم می دهد:

- اگه دلت خواست بیا پایین و توی درست کردن سالادها بهم کمک کن.

چشمک می زند و قبل از این که من بپرسم شاهان چه مشکلی دارد که باید با خودش  کنار 

بیاید، از کنارم می گذرد و پله ها را پایین می رود. من هم کلافه نفسم را بیرون می فرستم و 

داخل اتاق بر می گردم. از کشوی کنار تخت شالی بر می دارم و بعد از این که روی موهایم 

می کشم اش از اتاق بیرون می زنم. پله ها را که پایین می روم تازه متوجه تابلوعکس های 
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داخل راه رو می شوم و دلم غنج می رود برای عکس های شاهان اما وقتی به یاد می آورم 

که ما حتی به آتلیه هم نرفتیم و جز عکس هایی که خاطره و ندا از ما گرفتند،  عکس های 

دو نفره ی دیگری نداریم بیش تر بغض می کنم...

- شایان خان، جانِ خودش بهش بگو کوتاه بیاد!

جاویدِ بزرگ همین که نگاهش به من می اُفتد زیرلبی جواب فروغ را می دهد:

- خیلی دیر شده واسه ی کوتاه اومدن.

بعد هم از روی مبل بلند می شود و به سمتم می آید. بی صدا نگاه به نگاهم می دهد و یک 

حس نفرت خاصی در چشم هایش شعله می کشد. و دلم گواه می دهد نفرتش به خاطر نوه ی 

آقا بودنم نیست... و دلم گواه می دهد که نفرت های این مرد زیادی متفاوت اند!

از کنارم می گذرد و از خانه بیرون می زند. فروغ به سمتم می آید و نگاه نگرانش را به من 

می دهد:

- بیا دخترم، غریبی نکن. سامیه هم این جاست.

دستم را می گیرد و به سمت آشپزخانه می کشاندم. نه به مخالفت پنهانش برای ازدواج مان 

و نه به این محبت هایش!

شاید که دلش برای تنهایی ام سوخته است و ترحم به خرج می دهد؟!

با این فکر دستم را از دستش بیرون می کشم و خودم به آشپزخانه می روم . متنفرم از 

آدم هایی که با محبت هایشان می خواهند ضعف مان را به رخ مان بکشند!

با حضورمان سامیه دست از خُرد کردن خیارها می کشد و سرش را بالا می گیرد:
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- چطوری اَفرا؟ حالت خوبه؟!

شرمم می گیرد از حرف منظوردارش و حالم دگرگون می شود از این که نمی داند شاهان 

همان لحظه گذاشته و از خانه رفته است!

روی صندلیِ مقابلش می نشینم و خودم را مشغول پاک کردن قاشق های روی میز نشان 

می دهم:

- خوبم. ممنون.

همان لحظه شایگان به آشپزخانه می آید و با دیدن من لب می گزد:

- پس رفت!

حیرت زده از این که خودش از نبودن شاهان خبر دارد می پرسم:

- شما می دونید کجا رفته؟!

بلافاصله به خودم می آیم و متوجه می شوم مقابل سامیه چه افتضاحی به باور آورده ام. او 

پوزخند می زند و شایگان در حالی که صندلی کنار دستش را عقب می کشد و روی آن 

می نشیند جوابم را می دهد:

- یه کاری واسه ش پیش اومد. بر می گرده.

طوری همه یشان می گویند بر می گردد کسی نداند فکر می کند من انتظار دارم هرگز 

برنگردد! بغض بیش تر لالم می کند وقتی این گونه مقصد شاهان را از من قایم می کنند و 

چیزی نمی گویند.
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فروغ و سامیه خورشت ها را داخل ظرف می ریزند و برای چیدن سفره از آشپزخانه بیرون 

می روند. من هم در حالی که سعی می کنم همین روز اولی مقابل بقیه از خودم ضعف 

نشان ندهم، به کمک شان می روم و کم کم سفره را روی میزِ دوازده نفره  ای قسمت چپ 

سالن پذیرایی قرار دارد می چینیم.

جاوید بزرگ بدون این که اهمیتی به حضور من نشان بدهد سمت سامیه می چرخد و لب 

می جنباند:

- گلین بانو، خوب خودت رو تقویت کن که گل دخترت مثل خودت خوشگل باشه.

با این که حس های زنانه ام بیدار شده اند و به تعاریفش حسادت می کنم اما حس 

کنجکاوی ای که به جانم زده است زورش می چربد و وادارم می کند نگاهم را به شکمِ 

سامیه بدهم. عجیب است که بعد از ١۵ سال دوباره باردار شده و قبل از این خبری نبوده 

است!

بی میل به این تنهایی، بی میل به این همراهی نشدن ها، بی میل به این دور افتاده شدن ها، 

قاشق در برنج می زنم و فکرم به رفتارهای ضد و نقیض شاهان کشیده می شود که با شنیدن 

اسمم از زبان حسام به خودم می آیم:

- گوشی شماست؟

نگاهم به دست هایش کشیده می شود و با دیدن موبایلم سر می جنبانم که می گوید:

- روی کانتر بود. چند تا تماس بی پاسخ داشتین!

متشکر موبایل را از دستش می گیرم و به اسکرین اش چشم می دوزم. از بعدِ مراسم و 

آمدنم به این جا، آذر چند باری تماس گرفته و پیام فرستاده که با او تماس بگیرم. 
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ذوق زده از این که بالأخره دست از لج بازی کشیده است، از حضار معذرت خواهی می کنم 

و با برداشتن موبایلم به آشپزخانه می روم. شماره اش را می گیرم و به دو بوق نمی رسد، به 

مثال این که روی موبایلش خیمه زده باشد فوراً  تماس را برقرار می کند:

- اَلو اَفرا...

در حالی که لب هایم از شوق و هیجان به لرزه اُفتاده اند جوابش را می دهم:

- جانم اوشاق باجی؟

همان لحظه اشک شوق روی گونه ام می غلتد و او با صدای هول و نگرانی می گوید:

- از خاطره خبر داری؟

ذوقم کور می شود و لب هایم از حرف زدن باز می مانند:

- نه، از ظهری تا حالا خبری ازش ندارم! 

بعد هم خودم می پرسم:

- چیزی شده؟

نفسش را پر سر و صدا بیرون می فرستد و با بغض لب می زند:

- از بعدِ مراسم که اومدیم خونه خبری ازش نیست. هر چی هم به موبایلش زنگ می زنیم 

خاموشه!

 

پوزخند به لبم می نشیند و قلبم ترک بر می دارد وقتی می بینم هیچ حالی از احوال من 

نمی پرسد و فقط به قصد یافتن خاطره تماس گرفته است!
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- چند روز پیش بهم گفت می خواد بلیط بگیره و بعدِ عروسی من بره دنبال کارای عمو 

فرید. حتماً رفته دیگه!

به وضوح شوک زده می شود و به پت پت می اُفتد:

- یعنی چی! چرا بی خبر؟ چرا تنها؟!

پلک روی هم می فشارم و لحنم دیگر برایش ذوق و شوقی ندارد:

- نزدیکِ چهار ماهه که عمو فرید گرفتار شده و هیچ کدوم تون عین خیال تون نه بوده و نه 

هست. انتظار داری زنِ بی چاره چی کار کنه؟ 

می خواهد چیزی بگوید که عصبی تر می شوم:

- ببین عمه خانوم، هیچ کدوم تون ندیدین اما من خوب می فهمیدم که خاطره روزبه روز 

داشت شکسته تر و داغون تر می شد. شماها درکش نکردید. ولی اون هم سرش رو کنارش 

نداشت و طبیعی بود داغون بشه...

با دو انگشتِ اشاره و شستم وسط چشم هایم را می فشارم و حرفم را خاتمه می دهم:

- می دونی هم سر یعنی چی؟ نمی دونی!

یک هو آذر از آن طرف خط، بلند و هیستریک می خندد:

- نه ما نمی فهمیم. فقط شما این موهبت الهی رو داری و می فهمی!

بعد هم تماس را به رویم قطع می کند و دستم را پایین می آورم. دست هایم کنار بدنم ولو 

می شوند و امان از لحظه ای که این خاندان بفهمند همسر جان همین روز اولی چه گند 

زده است به احساساتم!
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سرم را متاسف از رفتارهایشان تکان می دهم و از آشپزخانه بیرون می زنم. بی حواس 

نسبت به همه چیز و همه کَس می خواهم به طبقه ی بالا بروم که فروغ از پشت سر می گوید:

- اَفرا عزیزم، شامت رو نمی خوری؟!

خجالت زده از بی احترامی ای که به حضورشان داشته ام به عقب می چرخم و با اخم های در 

همِ جاوید بزرگ مواجه می شوم:

- نه. خیلی ممنون.

به سمت شان می روم و می خواهم در جمع کردن میز کمک شان کنم که فروغ دستش را 

مقابلم می گیرد و لب می زند:

- اگه بذارم دست بزنی! از صبح سر پایی، جون به تنت نمونده!

شرم زده از این میزان لطف و محبتِ بوداری که تقدیمم می کند، زیرلبی تشکر می کنم و 

پله ها را بالا می روم. در اتاق را پشت سرم قفل می کنم و در تخت شیرجه می روم.

«سگ، کجا گذاشتی رفتی و همین روز اولی بی پناهم کردی؟!»

همان لحظه قفل موبایلم را باز می کنم و خودم را به شماره اش می رسانم. برعکس روزهای 

اول آشنایی مان که تنها مخاطب بی نام سیم کارتم بود، حالا اسمش را سگ هار سیو زده ام و 

با دیدن مجدد لقبش نیش هایم کش می آیند. بی توجه به این که ساعت از نیمه شب گذشته 

است می خواهم با او تماس بگیرم و خرده مشکلات به وجود آمده ی امروز را با ملایمت 

خاتمه دهم، اما عقلم اجازه ی چنین کاری نمی دهد...

- اَفرای بی چاره، اون موقع عصبانیتی که به تو هیچ ربطی نداشته خشمش رو سر تو 

خالی کرده و حالا تو می خوای غرورت رو خرد کنی و به منت کشیش بری؟!
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شقیقه ام را می فشارم و خودم جواب خودم را می دهم:

- البته، منم کم مقصر نبودم. کم روی مخش نرفتم و کم پاپیچش نشدم!

قبل از این که عقلم سر برسد و خودش را به مهلکه برساند، قلب بی عقلم دستور برقراری 

تماس را می دهد و دستم روی شماره اش می لغزد.

آن قدر برای جواب دادن دست دست می کند که موبایل را بین گوش و چانه ام سُر می دهم 

و با خیال راحت مشغول بافتن موهای سرم می شوم. دیگر از جواب دادن اش ناامید 

می شوم و شرمنده ی عقلم می شوم که یک هو در آخرین لحظات تماس برقرار می شود و 

هول زده موهایم را رها می کنم. موبایل هم روی تخت می اُفتد و صدای شاهان از آن طرف 

خط بلند می شود:

- اَفرا... الو اَفرا!

روی موبایل خیمه می زنم و با دست های لرزان آن را به گوشم می چسبانم:

- شاهان!

صدای نفس هایش جان است... جان!

- بله؟!

مغموم از این که دیگر جانم نمی گوید و دلم را نمی لرزاند لب هایم را به داخل می کشم و 

می گویم:

- خوبی؟ 

- خوبم؟ ... خوبم!
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دلم بیش تر از پیش لج بازی می کند و می خواهم دور صدایش بگردم:

- شاهان، خوب نیستی به خدا... دل نگرونتم.

با لحنِ بی حالی لب می جنباند:

- لطفاً یه هفته رو پیگیرم نباش. باید تنها باشم!

بهت زده از خواسته اش، بغض زده از خواسته اش، می خواهم چیزی بگویم اما هیچ کلمه ای 

از میان لب هایم خارج نمی شود!

خودش زمزمه می کند:

- متأسفم. خداحافظ!

بوقی که بعد از چند ثانیه داخل گوشم بانگ می شود، نشان از قطع شدن تماس می دهد و 

اما من هنوز هم باور نمی کنم این گونه واضح پسم زده باشد. 

عقلم دست هایش را کنار گوش هایش می برد و به قلبم زبان درازی می کند و من حرفی 

برای دفاع ندارم!

دوباره اشک روی گونه ام می غلتد و سرم مداوم تیر می کشد. آن را داخل بالشت فرو 

می برم و به قصد ترکاندن  اش فشارش می دهم.

چرا تمام نمی شوند این لحظات لعنتی؟ چرا... ؟!

بمیرم برای بی کسی ام که به این جا کشانده است مرا.  .. شاید هم عشق است که من را به 

این بی کسی رسانده؟!

***
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لیوان را روی کانتر می گذارم و می خواهم از آشپزخانه بیرون بروم که همان لحظه مادرم 

داخل می آید و با سریع ترین حرکت ممکن من را به کناری می کشاند:

- شوهرت کجاست اَفرا؟ یعنی چی که همین روز اولی ولت کرده و رفته پی یللی تللیِ 

خودش؟!

دستم را از دستش بیرون می کشم و لب هایم را می گزم:

- یللی تللی چیه عزیز؟ یه کار ضروری واسه ش پیش اومد باید می رفت!

شکر خدا حداقل خبر ندارد همان لحظه ی اولی رهایم کرد و به دنبال کار خودش رفت، و 

اِلا به سیخ داغم می کشید!

چشم هایش ریزتر از حد معمول می شوند و دست به کمر می زند:

- مواظب زندگیت باش دختر. از همین اول رِ به رِ پشت اون دربیای آخر و عاقبتت به خیر 

نمی شه!

تصنعی می خندم و می گویم:

- نترس. اصلاً اومد خونه با قاشق پشت دستش رو داغ می کنم . خوبه؟

لب های او هم کش می آیند و ناغافل به آغوشم می کشد:

- قربونت برم. تو که نیستی خونه خیلی سوت و کوره!

شگفت زده از این میزان ابراز علاقه و دل تنگیِ بی هوا، من هم در حالی که سعی می کنم 

اشکم نگیرد و از دل تنگی هایم نگویم می خندم و از خودم جدایش می کنم:

- چی شده حالا شدم عزیز دردونه؟ تا دیروز از این خبرا نبود ها!
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قطره اشکی روی گونه اش می غلتد و با بغض می گوید:

- خصلت بدِ آدما همینه اَفرا.. . تا پیش هم باشن قدر هم رو نمی دونن و امیدوارن به 

فردایی که هست، ولی امون از لحظه ایی که بفهمن فردایی نیست، اِنگار که تو دل شون 

هزار-هزار دیگِ آب بجوشونن، دل شون می جوشه و آروم و قرار ندارن!

بعد هم بغضش می شکند و می گوید:

- من دیر فهمیدم ممکنه هیچ وقت فردایی نباشه اَفرا. حلالم کن به خاطر همه ی 

بدخلقی هام!

اشک روی گونه ام می نشیند و جلو می روم. دستم بالا می رود و گوشه ی روسری اش را 

می گیرم . با آن قطره اشک ماه بانو را پاک می کنم و محکم به آغوشش می کشم. محکم تر 

از هر وقت دیگری که وقتِ ابراز علاقه نداشتیم!

- دورت بگردم ماجان. بدخلقی هات روی سرم جا دارن!

تازه به اوجش می رسیم و می خواهیم اسکار بهترین فیلم هندی را دریافت کنیم که ندا به 

آشپزخانه می آید و لب می زند:

- خاله، آقا فتاح اومدن دنبال تون، می گن باید برگردید!

حیرت زده و با چشم های تیله ایی شده به سمتش می چرخم:

- یعنی چی باید برگردن؟ یه ساعت نیست اومدن و مراسم رو شروع کردن!

شانه بالا می اندازد و چیزی نمی گوید. ماه بانو هم از من جدا می شود و عجله ای به سمتش 

می رود که ندا چیزی را زیر گوشش پچ می زند. شستم خبردار می شود اتفاقی اُفتاده است 

و نمی خواهد به من بگوید.
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من هم خودم را به نزدیکش می رسانم و لب می زنم:

- چی شده ندا؟ تو رو خدا اگه اتفاقی افتاده بگو!

به گمانم لرزش لب هایم را دیده است که دستم را می گیرد و با لحن آرامی می گوید:

- نگران نشو عزیزم . چیزی نشده، فقط مثل این که خبری از فرشته پیدا کردن!

ماه بانو به انتظار شنیدن صحبت های ما نمی ماند و عجله ای از آشپزخانه بیرون می زند. 

عجب مراسم پاتختی ای شد. مراسمی که نه مادر عروس حضور دارد و نه حتی از شب 

قبلش داماد حضور داشته!

خوش حال از این که بالأخره خبری از آن طفل معصوم پیدا کرده اند، همه ی دردها و 

گرفتاری های خودم را از خاطر می برم و دست های ندا را می فشارم:

- واقعاً؟ کجا بوده؟!

رنگ از رخش می پرد و با لب های لرزانی می گوید:

- هنوز.. . هنوز پیداش نکردن، فقط همسایه شون رفته کلانتری و یه چیزی گفته که فعلاً 

تونستن بازداشت ٢٤ ساعته واسه ی معراج بگیرن!

شوک زده از چیزی که می شنوم، شاخک هایم تکان می خورند و لب روی هم می فشارم:

- چی گفته مگه؟ 

هم چنان ساکت به من زل می زند و برای حرف زدن استخاره می کند که تکانش می دهم و 

با صدای خفه ای سرش داد می کشم:

- ندا، حرف بزن! همسایه شون چی گفته مگه؟!
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قطره اشکی روی گونه اش می غلتد و لب هایش می لرزند:

- گفته چند روز پیش صدای جیغ و التماس های فرشته رو شنیده. مثل این که معراج دست 

روش بلند کرده بوده و تا جایی که اون می دونسته از اون روز ندیده که فرشته از خونه 

بیرون بیاد!

قلبم به لرزه می اُفتد و زانو خالی می کنم. روی زمین ولو می شوم و روی سر خودم 

می کوبم:

- یا اباالفضل... 

اشک به صورتم هجوم می آورد و مدام روی سر خودم می کوبم:

- خدایا، بلایی سر بچه نیاورده باشه؟!

همان موقع فروغ به آشپزخانه می آید و نگاه های کنجکاوش را روی ما به گردش در 

می آورد:

- چی شده اَفرا؟ مادرت کجا رفت یهو؟!

با دیدنش در جایم خیز بر می دارم و تندتند اشک هایم را پاک می کنم:

- باید برم فروغ جان. لطفاً خودتون یه چیزی به مهمونا بگید...

فوری از آشپزخانه بیرون می زنم و به اتاق بالا می روم. مانتویی بر می دارم و روی همان 

لباس ها می پوشم اش، بعد هم پایین می روم و می خواهم از خانه بیرون بزنم که فروغ از 

پشت سر صدایم می زند:

- اَفرا!
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بدون این که برگردم لب می زنم:

- ببخشید...

در مقابل نگاه های کنجکاو و بهت زده ی مهمان ها، خانه را ترک می کنم و می خواهم آژانس 

بگیرم که با دیدن ماشین آتا منصرف می شوم و به سمتش پا تند می کنم. در عقب را باز 

می کنم و داخل ماشین می نشینم:

- منم باهاتون میام.

به سمتم می چرخد و چشم غره نثارم می کند:

- از وقتی با اینا پریدی آداب معاشرت رو یادت رفته؟

شرم زده از طعنه اش لب می گزم و زیرلبی سلام می کنم. جوابم را نمی دهد و عوضش با 

لحن طلب کاری می گوید:

- تو کجا؟

- هر جایی که برید و به فرشته مربوط بشه.

دستی به سبیل هایش می کشد و از داخل آینه نگاهم می کند:

- اون وقت ربط تو به فرشته چیه؟ 

بغض می کنم از دل سختی اش و دیگر کافی است هرچه طعنه و تشر بارم کرده اند.. . گناه 

خدا نکرده ام که!
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- تمومش کنید آتا. تا کی می خواید مؤاخذه م کنید به خاطر تصمیمی که واسه ی آینده م 

گرفتم؟ خوب بود می شدم زنِ معراج و حالا به جای فرشته از این کلانتری به اون کلانتری 

دنبال من می گشتید؟!

نگاهش خشم می گیرد و می خواهد چیزی بگوید که ماه بانو با چشم اشاره می کند و چیزی 

را به او می فهماند. آتا هم برای کنترل خشم اش زیرلبی ذکر می گوید و پایش را روی 

پدال گاز می فشارد.

دو  ربع ساعتی می گذرد که مقابل آگاهی نگه می دارد و پیاده می شویم. آقا و آذر هم که 

گوشه ای از حیاط ایستاده اند با دیدن مان به سمت مان می آیند و آقا با دیدنم رو ترش 

می کند:

- این رو چرا آوردی فتاح؟

طوری خطابم می کند که حس می کنم ارزشم از یک شی بی ارزش کم تر است!

چشم هایم را می بندم و لب باز می کنم:

- مشکل الان منم و حضور من؟ یا فرشته ایی که به زور نشوندینش پای سفره ی عقد معراج 

و بدبختش کردید؟!

تسبیحش را در دستش چرخ می دهد و ابروهایش را بیش تر از پیش پیچ و تاب می دهد:

- زبون باز کردی از وقتی شدی جزوی از اون خونواده ی منافق!

هیستریک می خندم و کنترلش به دست خودم نیست:

- لطفاً به خنده م نندازید! تا جایی که یادمه، من از یکی _دوسالگی زبون داشتم، فقط و 

فقط به خاطر حفظ حرمت ها به اعتراض نچرخوندمش. چه خوب، چه بد!
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سمت آتا می چرخم و لب هایم به ارتعاش می اُفتند:

- شما نبودید از بچگی حرمت گرفتن و ادب رو به من یاد دادید و گفتید این دو تا حرف 

اول رو می زنن؟ امر به معروف می کنید و خودتون مشتاقِ به منکرید؟

از آن ها فاصله می گیرم و لب هایم را به داخل می کشم:

- ببینید من رو! ٢٤ سالم شده. نباید حرمتم رو بگیرید؟ مستحب نیست حرمت دلم رو نگه 

دارید؟!

آقا دستی به محاسن جوگندمی اش می کشد و در حالی که سرش را زیر می اندازد به طرز 

ناشیانه ای بحث را عوض می کند و می خواهد توپ را داخل زمین من بی اندازد:

- تو اومدی و گفتی فرشته صیغه ی پسره شده و می خواد آبروتون رو ببره. انتظار داشتی 

چی کار کنیم؟ دور میدون شهر بچرخونیمش و بهش افتخار کنیم؟!

مات مانده از این که همه ی تقصیرها را به گردن من انداخته است، دست هایم را حائل 

صورتِ گُرگرفته ام می کنم و لب می جنبانم:

- شوخی نکنید! من گفتم می خواد صیغه ش شه و به دادش برسید، نمی دونستم کار از کار 

گذشته! ته ش هم لازم نبود دور میدون شهر بچرخونیدش و بهش افتخار کنید!

نفس چاق می کنم و قبل از این که سر و کله ی ملیحه و عمو فاتح پیدا شود می گویم:

- نباید به خاطر نجات دادنِ غیرت تون، فرشته رو غرقِ منجلاب می کردید!

همان لحظه ملیحه با گریه و نفس نفس زنان و عمو فاتح با صورت سرخ شده خودش را به ما 

می رساند که آتا می گوید:
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- چی شد فاتح؟!

عمو فاتح دست به لب هایش می گیرد و با صدایی که به لرزه اُفتاده است جواب می دهد:

- الآن مامور پرونده مجوز بازرسی می گیره. با هم بریم خونه رو تفتیش کنیم.

شوک زده از حرفی که زده است لب هایم را به حرف باز می کنم:

- مگه... فرشته رو توی خونه قایم یا حبس کرده؟!

عمو فاتح برای اولین بار در طول امروز، گویا که تازه متوجه حضورم شده باشد نگاهش را 

به من می دهد و نفسش را کلافه طور بیرون می فرستد:

- بازپرس پرونده می گه هر چیزی ممکنه. می گفت حتی ممکنه که... ممکنه.. .

حرفش را ادامه نمی دهد و صدایش به لرزه می اُفتد که آقا عربده می کشد:

- ممکنه که چی؟

و عمو فاتح بالأخره آن چه در سرش جولان می دهد و اذیتش می کند را به زبان می آورد:

- می گفت ممکنه درگیر شده باشن یا حتی قتلی رخ داده باشه.

ملیحه با شنیدنِ دوباره ی این فرضیه جیغ های گوش خراشش را از سر می گیرد و صورت 

خودش را چنگ می اندازد. حال ما هم دست کمی از او ندارد و من زانو خالی می کنم. 

آذر نم نم اشک می ریزد و ماه بانو برای دل داری دادنِ ملیحه کنار او می رود. در همان 

حین مردی که لباس اداری به تن دارد و گمان می کنم مامور پرونده باشد به سمت مان 

می آید و خطاب به عمو می گوید:

- مجوز رو گرفتم. بریم.
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آتا که تا آن لحظه خشک مانده بود بالأخره از بهت خارج می شود و لب می جنباند:

- توسلیِ بی شرف کجاست؟ کجاست مردتیکه ی بی رگ و ریشه؟!

مامور پرونده که اسمش را از روی یونی فرم پلیسی اش خوانده ام و فهمیده ام سهند 

سلیمانی نام دارد، خطاب به آتا می گوید:

- آروم باشید. همه ی اینا فقط فرضیه ست. سه نفر از همسایه ها به شنیدن صدای جیغ های 

یک زن از خونه ی آقای معراج توسلی شهادت دادن و من ضمیمه ی پرونده کردم. تا شب 

حکم بازداشت موقت برای آقای توسلی می گیرم که زودتر به نتیجه برسیم. نگران نباشید!

لب هایم به رعشه می اُفتند و شقیقه ام را می چسبم. اصلاً نمی خواهم باور کنم فرضیه های 

دوزاری این جناب سلیمانی را و مگر به باور من است؟!

آقا به سمت عمه آذر می چرخد و سویچ ماشینش را دست او می دهد:

- برید خونه. ما بر می گردیم.

بدون این که مجال اعتراضی به بقیه بدهد، به دنبال عمو و آتا از آن جا می رود و می مانیم 

زن های خانواده. آذر نگاهِ مرددش را به من می دهد و لب می زند:

- سوار شید برسونم تون.

به من پشت می کند و سمت ماشین آقا می رود. چنان غیضی در نگاهش بی داد می کرد که 

من اصلاً بی جا کنم با او بروم و برایش مزاحمت ایجاد کنم.

دست ماه بانو را می کشم و لب می زنم:

- من آژانس می گیرم و بر می گردم. خبری از فرشته شد، من رو بی خبر نذارید!
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دستم را می گیرد و معترض می شود:

- اَفر

گوشه ی روسری اش را می بوسم و خداحافظی می کنم. در حالی که خودم را به اول جاده 

می رسانم، اسنپ می گیرم و منتظر می مانم.

پنج دقیقه بیش تر طول نمی کشد که 206 سفید رنگی مقابل پایم ترمز می زند و راننده که 

عرق از سر و رویش می بارد می گوید:

- خانوم، شما درخواست ماشین دادین؟

پلک روی هم می فشارم و صندلی عقب سوار می شوم. او هم بدون هیچ حرفی به راه 

می اُفتد و کمی بعدترش مقابل خانه ی جاویدها می ایستد. می خواهم کرایه اش را 

پرداخت کنم که متوجه می شوم پولی همراهم نیست. چشم هایم را لوچ می اندازم و لب 

می زنم:

- صبر کنید الان بر می گردم.

پیاده می شوم و می خواهم داخل بروم که با دیدن حسام به سمتش می روم و لب می زنم:

- حسام جان پول همراهت داری؟

ابرو بالا می اندازد و لب می زند:

- آره. چه طور مگه؟!

به راننده ی اسنپ اشاره می زنم و می گویم:

- بی زحمت پول اون آقا رو حساب کن. بریم داخل بهت بر می گردونم.
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دستش را سمت جیب عقبش می برد و در همان حال می گوید:

- راستی خبر دارید عمو پس فردا شب بر می گرده؟

با شنیدن حرفش ضربان قلبم اوج می گیرد و نفس هایم یک در میان می شوند:

- شاهان؟!

پلک روی هم می فشارد و از کنارم می گذرد. منم هم با پاهایی که از زورِ ذوق رمق به 

جان شان نمانده است، داخل می روم و احساس می کنم کوهی از روی کمرم برداشته شده 

است. وقتی شاهان برگردد می توانم مشکل فرشته را با او درمیان بگذارم و کمک مان کند 

که فرشته ی عزیزمان را پیدا کنیم. شاهان که برگردد کوه مشکلاتم را به گردن او 

می آویزم...

***

در نهایت برای اتمام بخشیدن به آرایشم، رژلب زرشکی رنگی را روی لب هایم می کشم و 

از آینه به چشم های سرمه کشیده ی مشکی رنگم چشم می دوزم.

وسواس به جانم اُفتاده است و می خواهم به چشمش بیایم. هر لحظه و هر دقیقه ... هر روز 

و هر ساعت باید به چشم شاهان بیایم.

حسام به در اتاقم می کوبد و می گوید:

- عمو اینا برگشتن.

بعد هم راهش را می کشد و می رود. و من حتی برایم مهم نیست که شاهان با چه کسی 

برگشته است. مهم این است که بالأخره به این زودی پیله ی تنهایی اش را از هم دریده و 

برگشته است!
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برای آخرین بار دستی به لباس هایم می کشم و ناراضی از خودم، دوان دوان پله ها را 

پایین می روم. همان موقع فروغ با اسپندی که به دست دارد، از آشپزخانه بیرون می آید و 

همراه من به حیاط می رویم. یک چشمم منتظر به انتظار شاهان است و چشم دیگرم میخِ 

پوزخندهای جاویدِ بزرگ که زیر آلاچیق بزرگ حیاط نشسته است. همین که می بینم 

شاهان داخل می آید، تمام اعضای بدنم چشم می شوند و نگاه به دست هایش می دهم که 

ویلچری را هدایت می کنند. نگاهم را پایین تر می کشم و با زنی روبه رو می شوم که روی 

ویلچر نشسته است و به خاطر تاریکی حیاط نمی شود چهره اش را خوب تشخیص داد. 

ناخودآگاه دلم به شور می اُفتد و کنجکاو از دیدن این زن که هنوز هویت اش مشخص 

نیست بیش تر چشم تیز می کنم. تا به من برسند به اندازه ی یک سال طول می کشد و من 

نمی دانم دلیلش چیست که زمان در این لحظات اِن قدر کند می گذرد! 

انتظار برای دیدن جانایم که در این دو روز ندیدن عجیب دل تنگش شده ام و قلبم 

بی قراری اش را می کند یا که انتظار برای دیدن آن زن ناشناس که با شاهان به خانه 

برگشته و شوک زده ام کرده است؟ شاید هم خودِ کلمه ی انتظار است که قلب هایمان را 

بی حوصله می کند... !

بالأخره به من می رسند و مقابل پایم می ایستند. اول از هرچیزی نگاهم را به شاهان 

می دهم و با لب های کش  آمده و لرزان از ذوق می گویم:

- خوش اومدی!

ته ریشش به ریش تبدیل شده است و نگاه هایش فروغ قبل از رفتن اش را ندارند. بیش تر به 

سیاه چاله می مانند تا آن دو تیله ی مشکی و وحشی که دلم را به آن ها باختم!
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بدون هیچ حرفی سرش را زیر می اندازد و من مبهوت از حرکاتش نگاهم را به آن زن 

می دهم.

دست هایم به لرزه می اُفتند، قلبم می لرزد، چشم هایم سیاهی می روند و خدایا چرا مرگم 

نمی دهی؟ شاید هم که توهم به جانم زده ای! نه؟!

خودِ خودش است، فقط از فرط دل تنگی توهم به سراغم آمده است، و اِلا این زن اصلاً 

وجود ندارد!

نمایشی به رویم لبخند می زند و دستش را جلو می آورد:

- من مهتابم، خواهرِ شاهان...

گوش هایم به طرز فجیعی جیغ می کشند و ناممکن نیست که به جنون برسم! مغزم داغ 

می کند و با چشم های تار شده نگاه به بقیه می دهم. به فروغی که اسپندش را زمین گذاشته 

است و با نگاه های نگران به ما چشم دوخته است. به سامیه ای که تمسخرش با ترحم آمیخته 

شده است. به شایگانی که هیچ چیز از حالاتش پیدا نیست و به نقطه ای نامعلوم خیره شده 

است! به جاویدِ بزرگی که می خندد و دست می زند! 

سرم داغ می شود و وسط قفسه ی سینه ام عجیب می سوزد. .. عجیب!

***

«فلش بک به ٩ ماه پیش، یکی از شب های جان کاه زمستان»

در نهایت باقی مانده ای که از کیک تولد مانده است را داخل ظرف می گذارم تا به خانه 

ببریم. بعدش هم نگاهی دورتادور کافه می چرخانم و خطاب به آذر می گویم:
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- تموم شد؟

عصبی و کلافه، دست به کمر می زند و دندان نشان می دهد:

- می مردی می ذاشتیش واسه ی فردا؟ ببین جنبه نداری دیگه!

متعجب و در عین حال خندان از حرف هایش مانند خودش دست به کمر می زنم و ادایش 

را در می آورم:

- چه ربطی به جنبه ی من داره؟ حالا می گفتی وسواس حرفی!

چشم هایش را در حدقه می چرخاند و بیش تر دندان روی هم می فشارد:

- نه دیگه، من که خوب می دونم چون خیالت راحته آقا و قارداش تا هفته ی دیگه بر 

نمی گردن ماکو، این طوری با خیال راحت تا الآن موندی!

سرخوش و بی خیال از هر دردی به حرف هایش می خندم و می گویم:

- باشه تو راست میگی. فردا جمعه ست و حوصله ی اومدن ندارم آذر.

برایم دهن کجی می کند و می رود وسایل اش را بردارد برویم که همان لحظه زنگوله ی 

بالای در کافه به صدا در می آید و نگاه مان به آن سمت کشیده می شود. زنی که موهایش 

را زیتونی رنگ زده است و گمان می کنم ٣١ سالی سن را داشته باشد به همراه مردِ چشم 

قهوه ای و قد بلندی داخل می آیند. از همان اول نگاهم خیره ی چشم های عسلیِ شیشه ایِ 

زن می ماند و غرق در لذت می شوم از دیدن رنگ شان...

جلو می آیند و آذر قبل از من اعتراض می کند:

- کافه تعطیله خانوم. متأسفیم!
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زن بدون این که از موضع اش عقب نشینی کند جلوتر می آید و با لب های خندان و 

چشم هایی که مدام چرخ شان می دهد خطاب به من می گوید:

- بذار یه امشب رو با شوهرم این جا بمونیم. فردا می ریم. پول یه هتل پنج ستاره رو 

پرداخت می کنم.

گویا تعادل روانی ندارد و نمی فهمد دارد چه بلغور می کند!

حیرت زده و هیستریک از پیشنهاد مضحکش لب می جنبانم:

- شوخی می کنید خانوم؟ 

وقتی می بینم حرکتی به لب هایش نمی دهد و همان گونه روی من زوم مانده است، خنده 

روی لبم می ماسد و شوک زده لب می زنم:

- واسه ی ما مسئولیت داره خانوم. بفرمائید لطفاً!

روی حرف قبلی اش پافشاری می کند:

- هزینه ی دو هفته موندن توی یه هتل پنج ستاره رو پرداخت می کنم!

آذر هم که مثل من تا آن لحظه شگفت زده بود بالأخره لب باز می کند و به جای من 

جوابش را می دهد:

- لازم نکرده . برید این پول رو بدید همون هتل پنج ستاره و اون جا اتاق رزرو  کنید!

مردی که همراهش است و تا آن لحظه ساکت بوده، لب باز می کند و کلافه می گوید:

- صبحی شناسنامه هامون رو ازمون زدن. بهمون اتاق نمی دن!
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با این حرفش شاخک هایم  تکان می خورند و تازه دوزاری ام می اُفتد که این دو اصلاً 

نسبتی با هم ندارند و از همان ول گردهایی هستند که طول عمرِ طولانی ترین رابطه یشان 

به یک شب ختم می شود! البته اگر سر و وضع درست و حسابی این زن را فاکتور بگیرم!

ابروهایم را پیچ و تاب می دهم و اخم در هم می کشم:

- بفرمائید لطفاً... این دروغای کلیشه ایی تون رو هم ببرید واسه ی یکی دیگه!

با دست به درِ کافه اشاره می کنم و زن کلافه تر از قبل می شود. مردک که گمان می کنم از 

پافشاری خسته شده و از نگاه مان خوانده است که هرگز پیشنهادشان را قبول نمی کنیم، 

دستی به سبیل های پروفسوری اش می کشد و سمت زن می چرخد:

- گفتم نمی شه که! برگرد خونه و قید من رو بزن عزیز.

بعد هم بدون این که مجالی به آن زن بدهد، دستی روی سرش می کشد و با گام های بلند، 

طوری که بخواهد بگریزد و زودتر از مهلکه ای که گریبان گیرش شده است نجات پیدا کند، 

از کافه بیرون می زند و تا یک دقیقه بعدش فقط صدای تکان تکان خوردنِ زنگوله ی بالای 

در است که سکوت بین مان را می شکند. و من حتم دارم آن مرد فقط منتظر یک جرقه بود 

تا دم اش را روی کول اش بگذارد و پا به فرار بگذارد!

همان زن وقتی که به خودش می آید و از حالت شوک زدگی خارج می شود، اِنگار که 

دست خودش نباشد، اِنگار که یک حالت جنون خاصی به او دست داده باشد، کیف 

دستی اش را سمت ما پرت می کند و در عین کم شانسی، شاید که به عمد، شاید هم غیرعمد، 

در چشم آذر کوبیده می شود و به یک دقیقه نمی کشد که خشِ زیرِ چشمش به چشم 

می آید و آب از چشم چپش فواره می بندد. با دیدن این صحنه سمت زنکِ طلبکارطور 
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هجوم می برم و دستی تختِ سینه اش می کوبم. با این حرکتم عصبی تر می شود و ابرو در 

هم می کشد:

- امثال تو و این دوستِ پاپتیت تا بویِ پول به مشام تون می رسه هار می شید و فاز برتون 

می داره که با ناز کردن رقمش رو ببرید بالاتر.  .. ولی من دارم براتون!

آذر که یک دستش را به چشمش گرفته است، با شنیدن توهین های زنک، عصبی می شود و 

سمتش هجوم می برد:

- خفه شو بابا. پاپتی تویی که این موقع شب لش کردی و توی خیابونا دنبال سرپناه 

می گردی! 

زنک هیستریک می خندد و نمی تواند روی پاهایش بایستد و من حتم می برم درصد 

هُشیاری اش پایین باشد!

آقا ما را منع کرده بود که مشتری مذکر نپذیریم و نمی داند که مذکر و مونث ندارد، در 

میان هرکدام یک دسته ی خراب پیدا می شوند. همان هایی که مثل سیبِ کرم خورده اند و 

به همراه خودشان اسم دیگر سیب ها را هم خراب می کنند و از چشم می اندازندشان!

به سکسه می اُفتد و لب های اناری اش را به توهین می جنباند:

- آخه بی پدر و مادر، تو اصلاً می دونی من دختر کی ام؟!

فحش مادر داد. خونم به قُل قُل نیافتد؟ به پدر عزیرتر از جانم ناسزا گفت. رگِ تعصب رو 

نکنم؟ 

به سمتش هجوم می برم و وحشیانه  تخت سینه اش می کوبم و سرش جیغ و داد می کشم:

- گم شو بیرون بی سروپا... 
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همان طور که تعادل جسمی ندارد تلوتلوخوران عقب عقب می رود و به خاطر شدت زیادِ 

ضربه ام به زمین کوبیده می شود. 

به او پشت می کنم و غرولند می کنم:

- آخرالزمون شده. یه هو می بینی یکی از تو خیابون پیداش می شه و عقده هاش رو سر تو 

خالی می کنه!

می خواهم کیفم را بر دارم و بعدش با اردنگی بیرونش کنم، که صدای حیرت زده ی آذر 

بلند می شود:

- اَفرا...

صدایش مرتعش می شود و بغض می گیرد:

- اَفرا، چه غلطی کردی اَفرا؟ چه غلطی کردی؟!

گیج و ویج از سؤالاتِ بی سروته و بی ربطش پا سست می کنم و به سمتش می چرخم. 

می خواهم چیزی بارش کنم که با دیدن صحنه ی مقابلم لب هایم روی هم چفت می شوند و 

حس می کنم برای لحظه ای هرچند کوتاه، روح از تنم پر می کشد و بر می گردد!

با پاهای لرزان و چهره ای که شک ندارم رنگ به آن نمانده است به آن طرف می روم و 

روی زانو می اُفتم. یک هو اوشاق باجی جیغ های خفه سر می دهد و من هنوز باور ندارم 

مایع قرمز رنگی که از پیشانیِ آن زن فواره بسته است خون باشد! باور ندارم!

دست هایم را حائلِ صورت گُرگرفته ام می کنم و بی اختیار زیر گریه می زنم. آذر بالأخره 

دست از جیغ کشیدن می کشد و روی زانو سمت همان زن که اکنون بی هوش روی زمین 
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اُفتاده است یورش می برد. با دست های لرزان و بی حال تکان تکانش می دهد و قسمش 

می دهد:

- خانوم، خانوم غلط کردیم. بلند شو تو رو خدا، خانوم... خانوم جونِ عزیزت پا شو...

صدایش می لرزد و این بار روی سر خودش می کوبد:

- بلند شو، بلند شو، بلند شو... !

صدایش تحلیل می رود و به هق هق می اُفتد. من هم بغض امانم نمی دهد چیزی بگویم و 

فقط با چشم های خشک شده خیره ی صحنه ی روبه رو می مانم که یک هو آذر به سمتم 

حمله ور می شود و با دست هایی که به خون آن زن آغشته شده اند یقه ی مانتویم را 

می چسبد:

- چه غلطی کردی؟ ببین! ببین بدبخت مون کردی!

لب هایش می لرزند و مدام بزاق داخل دهان اش تجمع می کند. با چشم هایی که اشکشان 

خشکیده است به آن زن چشم می دوزم و ناباور لب می زنم:

- نه... نه، من کاری نکردم. خودش اُفتاد. من... من فقط آروم هُلش دادم!

یک هو برای بار دوم زیرِ گریه می زنم. بلند و صدادار! آذر خودش را عقب می کشد و 

سرش را می چسبد. این بار من سمت جسم بی جان زن می روم و موهایی که به خاطر خون 

روی پیشانی اش چسبیده اند را کنار می زنم. خم می شوم و نبض دستش را می گیرم که 

صدای خش گرفته ی آذر به گوشم می رسد:

- نبض نداره. نداره اَفرا!
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دوباره به گریه می اُفتد و من می مانم با گندکاری ای که ناخواسته به بار آورده ام... منی 

که تا به این سن آزارم به مورچه هم نرسیده است و ناخواسته نفسِ آدمی را بریده ام!

وحشیانه  اشک هایم را پس می زنم و لب هایم را از هم فاصله می دهم:

- باید ببریمش بیمارستان. بلند شو آذر، بلند شو!

جیغ می کشم و حیران به دور خودم چرخ می خورم که عمه آذر سرم جیغ می کشد:

- بیمارستان؟ تموم کرده احمق! مغزش ترکیده! مرگ مغزی شده! 

با شنیدن حرف هایش از حرکت می ایستم و همان جا زانو خالی می کنم. نگاهِ اشک آلود و 

تارم را به همان زن می دهم و می فهمم آذر پر بی راه هم نمی گوید. سر و گردنش آهنی و 

تیزِ پایه ی یکی از میزها اصابت کرده اند و شکاف عمیقی در پشت سرش ایجاد شده است!

- پس چی کار کنیم؟ 

آذر بلند می شود و با پاهایی که لرزش شان از چند متری هم به وضوح قابل دیدن است به 

سمت شیشه های قدیِ کافه می رود. پرده ی کرکره ای اش را می بندد و به سمت من 

می چرخد:

- یه چیزی بیار بپیچیم دورش.

گیج می پرسم:

- که چی؟!

صورتش برافروخته می شود:

- که ببریم بندازیمش یه بیابونی جایی!
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حیرت زده از پیشنهادش دست هایم را روی لب هایم می گذارم و لب می زنم:

- شوخی نکن! 

جلو می آید و بالای سرم جیغ می کشد:

- شوخی؟ شوخی اینه که این جنازه رو ببریم بیمارستان. شوخی اینه که بیافتیم گوشه ی 

زندون. شوخی اینه که آقا و فتاح منتظر حکم نمونن و خودشون واسه ی غلطی که کردیم 

دارمون بزنن!

روی صورت خودش می کوبد و عاجز روی زمین می اُفتد:

- شوخی زندگی من و تو از بعدِ این ماجراست اَفرا!

به پهنای صورت اشک می ریزد و من هم دل به دلش می دهم. وقتی حرف حق را می زند، 

دفاع جایز است؟!

خیلی طول نمی کشد تا مسخ حرف هایش شوم و در جایم خیز بردارم. به آشپزخانه می دوم 

و نایلون زباله ی بزرگی را از کشو بر می دارم. حق نیست این کارمان... حق نیست این 

کثافت کاری مان، اما چاره ای نداریم!

آذر با دیدنم به کمکم می آید و با هزار زور و زحمت، جنازه ی آن زن را داخل کیسه 

می چپانیم. و من لحظه به لحظه اش را هق می زنم و اشک دیدم را تار می کند. و من دقیقه 

به دقیقه اش را جان می دهم و از عمرِ قلبم کاسته می شود!

آذر به آشپزخانه می دود و کمی بعد با دستمال خیسی بر می گردد. روی زمین زانو 

می زند و با هر دو دستش، محکم دستمال را رویِ ردِ خون می کشد تا پاکش کند. از 

آن جا پاک شد، از ذهن های ما هم پاک می شود؟ نمی شود، نمی شود!
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هر چند ثانیه یک بار دستش سست می شود، با ساعدش اشک هایش را پس می زند و دوباره 

روی زمین خیمه می زند.

دستمال را سر جای قبلی اش بر می گرداند، با پاهای لرزان و صورت رنگ پریده ای از کافه 

بیرون می زند و کمی بعدتر داخل می آید  . یک طرف کیسه را می گیرد و می گوید:

- بجنب تا کسی نیومده!

برای برداشتن اش مردد می شوم که اوشاق باجی جیغ می کشد:

- اَفرا، دیوونه م نکن اَفرا!

به خودم می آیم و عجله ای آن طرف کیسه را می گیریم. وزنش سنگین است و اذیت 

می کند، اما دردش سنگین تر است و اذیتش هم بیش تر!

با دیدن صندوق بازمانده ی ماشین آقا، به دنبال آذر کشانده می شوم و جنازه را داخل 

آن می اندازیم. با چشم های گریان و صورتِ خیس از عرق به اطراف نگاه می کنم و جز 

چند ماشینِ بی سرنشین که در کوچه پارک شده اند و سگ های ول گرد زمستانی کسی را 

نمی بینم . زمستان... زمستان است و اما از گرما گُر گرفته ام. عرق سرد از داخل موهایم 

سُر می خورد و روی مهره های پشتم می نشیند!

آذر در کافه را می بندد و عجله ای پشت فرمان می نشیند. من هم کنار دستش می نشینم و 

وحشیانه ماشین را گاز می دهد. مدام هم چشم مان به این طرف و آن طرف است و بی شک 

او هم چیزی به سکته کردن اش نمانده.
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می رود و می رود. آن قدر که از شهر خارج می شود و جز بیابان های خالی از سکنه، چیزی 

به چشم نمی آید. آن قدر می رود و می رود که صدایی جز زوزه ی زوزه کشیدن های 

روباه های اطراف شهر، به گوش نمی رسد!

بدون این که چیزی بپرسم، افسارِ جمع کردن گندکاری ای که هنوز هم برایم مثل یک 

کابوس یا توهم است و باورش نکرده ام را به دست آذر می سپارم. آذری که این لحظات 

فقط به خاطر ترسش این چنین شیردل شده، و اِلا دست و پا چلفتی تر از این حرف ها است! 

سرم را به صندلی ماشین تکیه می دهم و در 

حالی که از ته دل زار می زنم، ساعدم را روی پیشانی می کشم و خودم را لعن و نفرین 

می کنم.

چه شد که از یک بحث ساده و بی سروته کارم به این جا کشیده شد و بدون این که بخواهم 

برچسب قاتل روی پیشانی ام کوبیده شد!

تقریباً بعد از سه ربع ساعت، ماشین را در یک بیابان دوراُفتاده و ناشناس متوقف می کند و 

به سمتم می چرخد:

- پیاده شو. همین اطراف چالش می کنیم. 

با چشم هایی که سوزش شان به جنونم رسانده است به سمتش می چرخم:

- آذر، بیا برگردیم . بیا بریم کلانتری و به همه چیز اعتراف کنیم .

هیستریک می خندد و جیغش داخل ماشین بانگ می زند:

- خفه شو بابا! می خوای از این بدبخت ترمون کنی؟
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از جیغش به خودم می لرزم و بی اختیار پاهایم به دنبال آذر کشیده می شوند. صندوق 

عقب را بالا می زند و من بدون این که بخواهم با دست های لرزان و مرتعش در بلند کردن 

جنازه همراهی اش می کنم. نگاه های خوف دار و ترسیده ام را که می بیند لحنش نرم 

می شود و می گوید:

- نترس اَفرا. سال به سال هیچکی طرفای این جهنم دره پیداش نمی شه. نترس!

با این که هنوز به حرف هایش باور پیدا نکرده ام و ترسم نشکسته است، با بدنی که از سرما 

به لرزه اُفتاده است همراهی اش می کنم و جنازه را از ماشین دور می کنیم. با فکر به 

چیزی سمت آذر می چرخم و با حالی عصبی که اختیارش به دست خودم نیست غر می زنم:

- الآن زمین رو با چی بکنیم؟

او هم کیسه را زمین می گذارد و متفکر به من چشم می دوزد. بعد هم نگاه از من می گیرد و 

مغموم و کلافه می گوید:

- برم ببینم تو ماشین چیزی پیدا می شه!

 می رود و من به اطراف چشم می دوزم. تماماً بیابان است و تاریکی. حتی سپیدی 

برف های نشسته روی زمین، نتوانسته است تاریکی را بشکند و زوزه ی گرگ هایی که آن  

اطراف کمین کرده اند بیش تر خوف و دل شوره به دلم می اندازد.

نگاه به مسیر رفتن آذر می دهم که از همان سمت دوان دوان به سمتم می آید و جیغ 

می کشد:

- بدو اَفرا... باید بریم. بدو!
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شوک زده از خواسته اش چشم هایم گرد می شوند. سوزِ سرما باعث می شود که دندان هایم 

روی هم کوبیده شوند و صدای بدی ایجاد کنند:

- چی میگی آذر؟ پس این جنازه رو چی کارش کنیم؟!

از به کار بردن لفظ جنازه برای زنی که تا چند ساعت قبل جان داشت و می توانست سخن 

بگوید سرم بیش تر تیر می کشد و آذر به من که می رسد نفس نفس زنان روی زانو خم 

می شود:

- یه ماشینی داره میاد همین سمتی. این جنازه رو ولش کن تا فرده خوراک روباها و 

لاشخورا می شه. فقط بدو!

با شنیدن گفته اش، صدای ضربان قلبم چنان بالا می رود که حس می کنم بلندگو برای 

گوش هایم نصب کرده ام. پشت سر هم و محکم نفس می کشم و نمی توانم حرکتی به پاهای 

معلولم بدهم که آذر به دستم چنگ می اندازد و بلندیِ ناخن هایش باعث می شود مچ 

دستم خراش بر دارد و بسوزد  . بی توجه به آخ گفتنم من را به دنبال خودش می کشد و 

می دود. من که هنوز نتوانسته ام موقعیت را درک کنم، با دیدن چراغ های روشن ماشینی 

که به این سمت می آید، به خودم می آیم و این بار خودم، بدون این که لازم شود آذر 

بکسلم کند پا به فرار می گذارم. راهِ رسیدن به ماشین آقا چنان دور نظر می کند که گمان 

می کنم اگر به جهنم می رفتیم زودتر می رسیدیم!

سینه ام به خس خس می اُفتد و چند قدم مانده به ماشین، روی برف های لیز می خورم و به 

پشت روی زمین کوبیده می شوم. دردِ شدید و بدی در استخوان لگنم می پیچد و باعث 

می شود جیغم به هوا برود . آن ماشین نزدیک و نزدیک تر می شود و نوربالا می زند. و من 

درد امانم را بریده است. آذر جیغم را که می شنود، پا سست می کند و با دیدنم که روی 
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زمین افتاده ام و از در به خودم می پیچم به سمت من بر می گردد . زیر بازویم را می گیرد و 

با گریه می گوید:

- الآن نه، الان وقتش نیست اَفرا.

نفس هایم کشیده تر می شوند و جیغ می کشد:

- بلند شو، بلند شو تو رو خدا!

عجز صدایش را که حس می کنم، هرچه جان دارم در پاهایم می ریزم و با هزار زور و 

بدبختی بلند می شوم. لنگان لنگان در حالی که استخوان هایم مدام تیر می کشند و دردم 

طاقت فرساتر شده است خودم را به ماشین می رسانم و داخل آن می نشینم. آذر هم پشت 

فرمان می نشیند و قبل از آن که اجازه بدهد درِ سمت خودم را ببندم، پایش را تا انتها 

روی پدال گاز می فشارد و ماشین با تیکاف از جا کنده می شود. خم می شوم، در را 

می بندم و با اشک و آه به صندلی تکیه می زنم:

- بدبخت شدم. بدبخت شدیم آذر!

ماشین را بیش تر گاز می دهد و نیم نگاهی به من می اندازد که خودم می گویم:

- اگه جنازه رو پیدا کنن و انگشت نگاری بشه چه غلطی کنیم؟!

روی پیشانی ام می کوبم و لحظه به لحظه شدت ضرباتم بیش تر می شوند که دستم را 

می گیرد و وحشیانه به پایین می کشدش:

- ساکت شو اَفرا. ما هیچی ندیدیم. ما از هیچی خبر نداریم. این ماشینی هم که دیدیم 

شانسِ بدِ ما ره گذر بوده و راهش رو می گیره و می ره. به فردا نمی کشه که چیزی از اون 

جنازه باقی نمی مونه و همه چی تموم می شه!
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اشک می ریزم و از درد به خودم می پیچم:

- واسه اون تموم می شه. واسه ما چی؟ یه عمر بارِ این عذاب وجدان رو به دوش بکشیم؟ 

با گناهش چی کار کنیم؟!

آذر هم کم می آورد و صدایش می لرزد:

- دلت خوشه اَفرا! داری درمورد کدوم گناه حرف می زنی؟ خدا خودش ندید که اون 

زنیکه اول خودش بحث رو شروع کرد؟ مگه تو به عمد کشتیش؟!

از کشتن که می گوید، دل و روده ام به هم می پیچد و حالت تهوع می گیرم. روی بازوی 

آذر می کوبم و با صدای خفه ای سرش داد می کشم:

- بزن بغل!

حالم را که می بیند و وارد شهر که می شود ماشین را گوشه ی خیابان هدایت می کند و من 

در را باز می کنم. به بیرون خم می شوم و عق می زنم . تمام آن چه را که دیده ام، تمام 

آن چه را که روی دلم سنگینی می کند.  .. همه و همه را عق می زنم و بالا می آورم!

عرق از پیشانی ام می چکد و به چند ثانیه نمی کشد که سوز سرما آن را روی تنم 

می خشکاند. قلبم داغ کرده و در تب می سوزد اما تمام جانم از سرما می لرزد و یخ کرده 

است!

دوباره هق می زنم و اهمیتی هم به درد کمرم نمی دهم. اهمیتی هم به خراش دستم 

نمی دهم . اهمیتی هم به چشم های سوزانم نمی دهم. 
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آذر ماشین را به راه می اندازد و کمی بعدتر جلوی سوپر مارکتی آن را نگه می دارد. 

خودش پیاده می شود و بعد از خرید چند بطری آب معدنیِ بزرگ، به سمتم بر می گردد. 

درِ سمت من را باز می کند و می گوید:

- دست و صورت رو بشور!

بی حال و ضعف کرده در حالی که حس می کنم آدرنالین خونم به مرز رسیده است و 

می خواهد کار دست قلبم بدهد، دستم را جلو می برم و بطری آب را داخل آن خالی 

می کند .

خون آب از لابه لای انگشت هایم چکه می کند و شرشر داخلِ جوبِ جلوی پایم ریخته 

می شود. و من در حالی که احساس می کنم تارهای صوتی ام از هم دریده اند، دیگر توانِ 

جیغ کشیدن نمی یابم و بی صدا اشک می ریزم. دستم که شستشو داده می شود، سوزش به 

کف دست هایم می اُفتد و تازه می فهمم وقتی سر خوردم و افتادم، دست هایم هم زخم 

برداشتند!

بزاق دهانم را پس می فرستم و مشت هایم را پر از آب می کنم. آن را به صورتِ 

عرق کرده ام می پاشم و اما اشک امانِ تمیزشدن نمی دهد. آذر هم دست هایش را می شوید 

و در حالی که سعی می کند قوی جلوه کند و از لرزش لب هایش بکاهد می گوید:

- جمع کن خودتو، این طوری برگردیم خونه که به یه دقیقه نکشیده همه چی رو می فهمن!

یک چشمم اشک است و چشم دیگرم خون. نگاه بالا می کشم و مرتعش می گویم:

- به همین راحتی همه چی رو از خاطرم خط بزنم و عادی زندگی کنم؟ مثل همیشه؟!

پلک روی هم می فشارد و به سختی لب هایش را از هم فاصله می دهد:
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- سخته ، ولی باید بشه.. .

اشک صورت او را هم خیس می کند و لرزان لب می زند:

- باید!

پشت فرمان می نشیند و به سوی خانه می راند. اِنگار نه اِنگار که اتفاقی اًفتاده است! و 

طوری جلوه می دهد که گویا تنها دغدغه اش پیدا کردن دلیل برای تا این ساعت از شب 

بیرون ماندن مان است! جوری جلوه می دهد گویا که من همان اَفرای صبح ام و خودش 

همان آذری که با قه قهه و خنده از خانه بیرون زدیم . گویا که اَفرا و آذرِ هق هق کنانِ این 

لحظات را نمی بیند!

ماشین را مقابل ساختمان پارک می کند و کلید به در می اندازد. من هم لبه های پالتویِ به 

گِل نشسته ام را بیش تر به هم نزدیک می کنم. ترجیح می دهیم به طبقه ی آقا برویم و به 

ماه بانو هم بگوئیم همان سر شب برگشته ایم، اما چون من کلید واحد خودمان را نداشته ام 

در خانه ی آقا خوابیده ام که او بیدار نشود!

همه چیز خوب پیش می رود تا قبل از این که چراغ های نئونیِ سالن یک هویی روشن شوند 

و قلب مان به خودش بلرزد:

- آذر... برگشتید؟ 

با رنگ و روی نزار به سمت خانیم جان می چرخیم و همین که حال و وضع مان را می بیند 

روی صورت خودش می کوبد و با نگاه های نگرانش خودش را به ما می رساند:

- خدا مرگم بده   ... این چه وضعیه؟ چه بلایی سرتون اومده؟!

و مثل همیشه، آذر که دروغ گوی قهارتری ست زودتر به حرف می آید:
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- نگران نشو پیش مرگت شم . چیزی نیست به خدا، لیز خوردیم جلوی درِ کافه!

و من با خودم می گویم خوب است که رنگ پالتویم تیره است و لکه های خشک شده ی خونِ 

روی آن را نمی بیند!

با دلواپسی تمام جانم را کنکاش می کند و دستش روی تیره ی کمرم که می نشیند آخم بلند 

می شود. تمام مهره های پشتم تیر می کشند و نفسم را پشت لب های به هم دوخته ام حبس 

می کنم که خانیم نگران تر می شود و می گوید:

- بمیرم، بدنت کوفته شده اِنگار!

دستم را می کشد و به آشپزخانه می برد من را، تا دوا و درمان های گیاهی اش را شروع 

کند. و من تمام مدت نگاهِ نگرانم را به آذر می دهم و دلم می خواهد یک دل سیر خون 

گریه  کنم...

***

«برگشت به زمان حال»

به خودم که می آیم می فهمم اشک صورتم را خیسانده و ناباور سرم را به چپ و راست 

تکان می دهم:

- اِمکان نداره . تو... تو نفس نداشتی، نبض نداشتی!

جیغ می کشم:

- تو مرده بودی، مرده بودی!
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هق می زنم و شاهان بالأخره بعد از یک سکوتِ عذاب آور لب هایش را به قصدِ سخن گفتن 

از هم فاصله می دهد:

- نمرده بود، ولی اگه من اون شب نمی رسیدم بالای سرش آره. می مرد و تو و عمه ت 

خوش و خرم به زندگی تون ادامه می دادید!

حرفی برای گفتن ندارم و بغض می کنم که این بار جاویدِ بزرگ، شایان خانِ بزرگ 

خودش را به وسط میدان می رساند و با حرف  هایش معرکه گیری می کند:

- نوه ی فرامرز، زدی و در رفتی؟ فکر کردین مهتاب رو بی کَس و کار گیر آوردین؟!

می خندد و سرش به عقب پرت می شود:

- همه ی این مدت خوب بلد بودی با خونواده ی گدازاده ی تازه به دوران رسیده ت نقش 

بازی کنید. از همون روز اول هم همه ی گذشته ی سادات رو می دونستی و خودت رو زدی 

به نفهمی    ...

نفس می گیرد و بی رحمانه دروغ هایش را ادامه می دهد:

- همون لحظه ی اول هم مهتاب رو شناخته بودین و به عمد خواستید سربه نیستش کنید. 

نه؟!

دست هایم را روی گوش هایم کیپ می کنم و با لب های لرزان و چشم های گریان داد 

می کشم:

- نه، نه به خدا. همه ش یه اتفاق بود... به خدا، به خدا، به خدا!
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زانو خالی می کنم و روی زمین می اُفتم. و مگر دیگر لازم است توضیحی از شاهان 

بخواهم؟ تمام این مدت را بازی ام داده و حالا که می بیند دیگر چیزی برای باختن ندارم 

نقاب انداخته است!

و من حالا تعبیر خواب های عجیب و غریب دیروزهایم را می فهمم. شایان خانِ بزرگ همان 

گرگِ وحشی است و مهتاب و شاهان هم توله گرگ های مطیع اش... توله گرگ هایی که 

به خاطر دروغ هایی که جاویدِ بزرگ زیر گوش شان خوانده است، شیر شده  و به قصد 

دریدن خاندانِ ما پا پیش گذاشته اند!

چنان گریه می کنم که شانه هایم می لرزند و شاهان با صدای بلند اما مرتعشی داد می کشد:

- چی شده خانومِ سلطانی؟ ناراحتی که مهتاب زنده ست؟ ناراحتی که پیشِ آقات 

شرمنده شدی؟!

با شنیدن حرف های به دور از انصافش، سرم را بالا می گیرم و به سمتش هجوم می برم. 

آستینِ لباسش را می چسبم و با صدای لرزانی می گویم:

- دروغه، به خدا دروغه شاهان... من اصلاً مهتاب رو نمی شناختم، همه ش یه اتفاق بود... 

همه ش اتفاق بود!

آستینش را از دستم بیرون می کشد و رو می گیرد:

- قطع نخاع شدنِ مهتاب اتفاقه؟ دروغه؟ جواب بده خانومِ سلطانی!

دستم را روی صورتم می کشم و یک هو جلو پای مهتاب زانو می زنم. زانوهایش را به چنگ 

می کشم و آه می کشم:
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- بگو مهتاب خانوم، بگو که من مقصر نیستم. بگو که تقصیرِ من نبود. بگو که تقصیر 

خودتون بود...

فاز می پرانم و جیغ می کشم:

- حرف بزن لعنتی!

پوزخند می زند و نگاه از چشم هایم نمی گیرد. عاجز و ناامید از لب باز نکردن اش، دوباره 

به شاهان پناه می برم و اما چشم های او از من گریزان اَند:

- با یه یارویی اومده بود و به زور می خواست که شب رو بهشون جا بدم! با کیفش کوبید 

توی چشم آذر، به پدر و مادرم بد و بی  راه گفت، اما... اما من فقط آروم هُلش دادم که 

از کافه بیرون بره.

هم چنان نگاهش را به من نمی دهد و ساکت می ماند . و من با بغضی که می خواهد گلویم را 

از هم بدرد عاجز می شوم:

- شاهان، تو دوسم داشتی. دوسم داشتی، مگه نه؟!

قبل از این که جوابم را بدهد، پدرش از آن طرف با صدای عصبی ای نعره می کشد:

- شاهان، تمومش کن این خیمه شب بازی رو!

شاهان هم بدون این که به من نگاه کند سمت مهتاب خم می شود و کاغذی که روی پاهایش 

قرار دارد را بر می دارد. هم چنان نگاهم نمی کند و کاغذ را روی سینه ام می کوبد:

- دادخواست طلاق دادم. توافقی از هم جدا می شیم. مهرت رو هم تا قرون آخرش میدم.
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حیرت زده از حرفی که زده است دستم را روی سینه ام می کشم و کاغذ را چنگ می زنم. به 

آن چشم می دوزم و دنیا دور سرم می چرخد. این بار بی صداتر از هر باری اشک می ریزم 

و فقط خودم هستم که صدای شکسته شدن چیزی را از درونم می شنوم. مداوم از داخل 

می شکنم و خرد می شوم و این نامسلمان عین خیالش نیست! تمام جانم تخریب می شود و 

این بی دین و ایمان عین خیالش نیست.

کاغذ را در دستم مچاله می کنم و چانه ام می لرزد:

- مهریه؟ به خاطرت توی روی همه ی خونواده م وایستادم. به خاطرت خط کشیدم روی 

همه چیز و همه کَس! می خوای به دو روز نکشیده مهر طلاق بکوبی تو شناسنامه م، آبروم 

رو به پات ریختم... از این جا رونده و از اون جا مونده م کردی و حالا از مهریه دم 

می زنی؟ 

پوزخند به لبم می نشیند و ناخودآگاه کم کم به هیستریک می اُفتم:

- بذار ته جیبت بمونه. بذار بمونه که واسه ی نامردی هات نیازش داری!

یک هو به سمتم می چرخد، با چشم هایی که خون دور مردمک شان حلقه زده است خیره ام 

می شود و عربده می کشد:

- تو چی رو از من طلب داری اَفرا؟ زدی خواهرم، پاره ی تنم رو تا آخر عمرش 

ویلچرنشین کردی، همه ی عمر و جوونی و خوشبختیش رو گرفتی و حالا دم از آبروت 

می زنی؟!

دستی به ریش های مغشوشش می کشد و هیستریک می خندد:

- واسه ت بلیط گرفتم و بهت گفتم برو، چرا نرفتی؟
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من خشک می مانم از گفته اش و یادم به آن مزاحم ناشناس همیشگی مان می اُفتد و مهتاب 

به عقب می چرخد:

- چی میگی شاهان؟ براش بلیط گرفته بودی؟!

دستش را مقابل او نگه می دارد و دوباره رو به من عربده می کشد:

- چرا نرفتی اَفرا؟

از نعره اش به خودم می لرزم و نگاه به چشم های سرخ شده اش می دهم و بعد از یک دقیقه 

با حیرت لب هایم را از هم فاصله می دهم:

- فرقش چیه نامسلمون؟ اون موقع همه چی رو می ذاشتم می رفتم، فرقش با الان چی بود 

که همه چیم رو به تاراج بردی؟!

این بار من سرش جیغ می کشم و می گویم:

- دِ بگو فرقش چی بود؟!

او هم پا پس نمی کشد و مانند خودم عربده می زند:

- فرقش زیاد بود. حداقل واسه ی من یه نفر فرقش زیاد بود که تو نفهمیدی! که 

نمی فهمی!

امشب را موقع حرف زدن تمام رگ های گردنش برجسته می شوند و صورتش به سرخی 

می زند. دستش را مشت می کند و پایین می کشد و من با یادآوری آهنگی که روزهای اول 

بی شک به عمد و منظوردار برایم پلی کرد می اُفتم.

جلو می روم و زیر گوشش پچ می زنم:
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- بازی یه بازیِ دو سر باخته جناب جاوید. هر ضرری کردی نباید گلایه ای باشه، خودت 

از اولش می دونستی دو سر باخته. نه؟!

راهم را کج می کنم و در حالی که هنوز دیده های چشمم و شنیده های گوشم را باور 

نکرده ام از مقابل نگاه های منحصر به فرد اعضای خانواده ی جاویدها می گذرم و پله ها را 

بالا می روم.

در همان حالی که چمدان ام را روی تخت خواب می اندازم و مشغول جمع کردن 

لباس هایم می شوم، اشک دوباره لانه نشینِ چشم هایم می شود و زیر لب برای خودم زمزمه 

می کنم:

- دنبال مقصر نکرد اَفرا، مقصر خودتی، فقط خودت.. .

صدایم می لرزد و شوریِ اشک به زبانم نیش می زند:

- ندا بهت گفته بود. تو حواست نبود. ندا گفت شوهر باید مثل کوه پشتت باشه، نه به قصد 

خنجر زدن  . گفت و توی نفهم نفهمیدی!

اشکم را پس می زنم و دوباره به چند ثانیه نمی کشد که صورتم خیس می شود، اما من 

تسلیمِ قلبِ لرزان و ناتوانم نمی شوم و هم چنان لباس ها را داخل چمدانم می چپانم که درِ 

اتاق با ضرب باز می شود و یکی داخل می آید. به عقب نمی چرخم و به کارم ادامه 

می دهم. مهم نیست کدام شان باشند. دیگر همه ی این خانواده برای من پشیزی ارزش 

ندارند و ترجیح می دهم هیچ  کدام شان را نبینم.

- داری چی کار می کنی؟
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با شنیدن صدایش، ضربان قلبم اوج می گیرد و دستم روی لباس ها سست می شود. جوابی 

نمی دهم و جلو می آید. نگاه می دزدم و دوباره دستم سمت لباس ها می رود که یک هو 

وحشیانه آن ها را از دستم می کشد و رگِ گردن باد می دهد:

- می خوای این موقع شب کدوم گوری بری؟ بمون، فردا خودم می رسونمت خونه ی 

پدرت.

با شنیدن حرفش هیستریک می خندم و هم زمان اشک هم به چشمم می نشیند. واقعاً گمان 

کرده است من رویش را دارم این گونه بعد از دو روز، در حالی که دار و ندارم را به 

جاویدها باخته ام به خانه ی آتا برگردم؟! مضحک است!

- این موقع شب؟ چه فرقی می کنه شب برم یا روز؟!

پیراهنی که به چنگ کشیده است را دور می اندازد و دستی به صورتش می کشد:

- فرقش اینه که هنوز شرعی و قانونی زنِ منی و غیرتم اجازه ی این کار رو بهت نمیده!

مبهوت از حرفش، حیرت زده از خودخواهی اش، شوک زده از نامتعادل بودن عقلش 

لب هایم را به بد و بی راه از هم فاصله می دهم:

- داری درمورد چی حرف می زنی؟ غیرت؟ مگه تو مفهوم و معنیِ غیرت رو می دونی؟

می خندم و سرم را به تاسف تکان می دهم:

- من که فکر نمی کنم توی بی وجودِ بی غیرت معنی این کلمه رو درک کنی آقای جاوید!

اتمام حرفم مصادف می شود با سیلی ای که زیر گوشم می کوبد و سرم به سمتی کج 

می شود. ناباور از نامردی اش دستم را به صورتم می گیرم و ردش عجیب می سوزد!
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دوباره اشک داخل چشمم تجمع می کند و دیگر اصلاً هم مهم نیست که غرورم را به این 

مرد و بی منطقی هایش ببازم. چانه ام می لرزد و بغض خفه ام می کند:

- بی چاره آذر گفته بود که تو هم از تخم و ترکه ی شایانی و خودم رو بدبخت نکنم، اما من 

باورم نشد. می دونی چرا؟

بی صدا و مات مانده خیره ام می شود، اِنگار که خودش هم در شوک دست هرزی اش مانده 

باشد. و من با هق هق جیغ می کشم:

- چون توی لعنتی رو باور داشتم! اما حالا می فهمم که تو هیچی نیست شاهان... هیچی!

عقب می کشد و کلافه دستش را بین موهای نامرتبش چرخ می دهد:

- بمون . فردا میری!

همان موقع سمت در اتاق می رود، درش را قفل می کند و کلیدش را هم داخل جیب 

شلوارش سُر می دهد. عاجز از این که حتی نمی توانم در چنین لحظه ای از چنین مهلکه ای 

بگریزم، روی سر خودم می کوبم و در حالی که پاهایم را داخل شکمم مچاله می کنم، روی 

تخت دراز می کشم. کمی بعدترش شاهان نفس عمیقی می کشد و چراغ اتاق خاموش 

می شود. تخت بالا و پایین می شود و وقتی حضورش را حس می کنم ضربان قلبم بالا 

می رود. و من حتم دارم که حتی این شب آخری هم می خواهد با حضورش آزارم بدهد و 

بیش تر حسرت به دلم بگذارد... !

***

تنها صداهایی که سکوت را می شکنند، قارقار کلاغ های بالای سرم و برخورد چرخ های 

چمدانم به سنگ فرش های حیاط هستند... و البته گرومپ گرومپ کوبیدن قلبِ بی عقلم!
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بالأخره تمام شد. سپیده دم نزده کلید را از جیبش کش رفتم و از خانه بیرون زدم. بالأخره 

آن عشق و عاشقیِ عجیب و غریب و یک هویی تمام شد و اما چه حیف که چنین پایان تلخی 

داشت!

اگر بخواهم مطلقه شدنم به این زودی را از خاطر ببرم، اگر بخواهم قید خانواده ام را بزنم 

و بی خیال شان شوم، اگر بخواهم چشم ببندم روی آبروی به تاراج رفته ام... با باورهای 

پایمال شده ام چه کنم؟ چگونه به اعتمادهای خرج نکرده ام بفهمانم که همه ی آدم ها 

بی لیاقت نیستند و می شود دوباره زندگی کرد؟ مثل سابق زندگی کرد؟!

مسیرِ حیاط طویل و کذایی شان را که به انتها می رسانم، بدون این که به عقب بچرخم و 

برای رفتن مردد شوم، از حیاط بیرون می زنم و آهسته در را پشت سرم می بندم. راننده ی 

آژانس با دیدنم به سمتم می آید و کمک می کند که چمدانم را در صندوق عقب ماشینش 

بگذارم و برای من، گذشتن از هوای کوچه  ای که یارِ بی وفایم در آن می زیستد کمی 

سخت نظر می کند. .. فقط کمی!

ماشین حرکت می کند، می روم و قلبم در آن خانه ی شوم به جا می ماند. برای هزارمین بار 

اشک در چشمم نیش می زند و برای مهارش لب می گزم که راننده می گوید:

- آدرس مقصد رو نگفته بودین!

نفسِ عمیق و سختی می کشم و بدون این که نگاه به او بدهم، در حالی که به جاده ی کنارم 

و آسمانی که هنوز روشن نشده چشم دوخته ام می گویم:

- برید یه مسافرخونه لطفاً. 

- کدوم مسافرخونه؟!
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مگر مهم است کدام مسافرخانه باشد؟ همین که آواره ای چون من را پناه دهد، خودش 

جایی ا ست برای خودش!

- مهم نیست. هرجایی که خودتون فکر می کنید بهتره برید.

از آینه کمی خیره ام می شود و بعدش راه خودش را می رود. من هم به این فکر می کنم 

که مگر چند روز می توانم در مسافرخانه دوام بیاورم؟!

مقابل مسافرخانه ای نگه می دارد و همین که پیاده می شوم پایم در جوبِ آب کنار ماشین 

می اُفتد و مچ های شلوارم گل آلود می شوند. لگدی به جدول می پرانم و لب می گزم که با 

صدایم جلب توجه نکنم.

راننده به سمتم می آید و می گوید:

- چی شد آبجی؟ کمکت کنم؟!

کف دستم را به آسفالت داغ خیابان تکیه می زنم و خودم بلند می شوم. چمدان را برایم 

پایین می گذارد و بعد از این که کرایه اش را می گیرد می رود. نگاه به اسم مسافرخانه 

می دوزم و دلم کباب می شود برای مظلومیت و تنهایی خودم.

پله ها را بالا می روم و به زور چمدان را هم با خودم همراه می کنم. از بوی عرق و رطوبت 

داخل خفه می شوم و حالت تهوع می گیرم، اما چاره چیست، جز تحمل؟!

- جانم خانوم؟

نگاه به مرد قد کوتاه و خپلی که پشت میز ایستاده می دهم و دماغم را چین می دهم:

- اتاق می خواستم.
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خودش را روی چهار پایه ای می کشد و می گوید:

- واسه ی چند شب؟

کلافه و درمانده نفسم را بیرون می فرستم:

- مشخص نیست  .

- تنهایید؟

تنهاتر از قلبم...

سر می جنبانم و کلیدی را مقابلم می گیرد:

- یه خوابه با ویوی عالی...

خنده ام می گیرد از تعریفی که برای اتاق های مسافرخانه ی درپیت و بوگندویش به کار 

می برد اما هرچه سعی می کنم لبخند بزنم چیزی جز اخم عایدمان نمی شود. اِنگار این دو 

شب چنان شوکی به جانم وارد شده است که حتی خندیدن را هم از خاطر برده ام!

دستم را جلو می برم و می خواهم کلید را بگیرم که دست پس می کشد:

- شناسنامه و کارت ملی!

متاسف از حرکاتش، برایش سر تکان می دهم و مدارک شناسایی ام را از جیب پشتی کیفم 

بیرون می آورم. به آن ها چشم می دوزد و داخل دخلش سُرشان می دهد:

- اتاق شبی ٢٠٠ تومنه. 

سر می جنبانم و کلید را از دستش می گیرم. وارد اتاق که می شوم این بار از بوی سیگار به 

سرفه می اُفتم و بعد از قفل کردن در، سمت پنجره هجوم می برم. پرده را کنار می زنم و 
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پنجره را باز می کنم. هوا را با ولع تنفس می کنم و به خیابان شلوغ زیر پایم چشم می دوزم 

که موبایلم زنگ می خورد. به آن سمت کشیده می شوم و از داخل کیفم برش می دارم. با 

دیدن اسم سگ هار، قلبم تیر می کشد و برای لحظه ای از کوبیدن باز می ماند. بزاق دهانم 

را تند و تند قورت می دهم و جوابش را نمی دهم که خودش قطع می شود، اما به یک دقیقه 

نمی کشد که دوباره موبایل زنگ می خورد و در حالی که ابروهایم ناخودآگاه به هم 

پیوسته اند برش می دارم و می خواهم ریجکت بزنم که از دیدن شماره ی ماه بانو وا 

می روم .

با سرفه های ساختگی و متمادی گلوی خش گرفته ام را صاف می کنم و پرتردید آیکون سبز 

را به سمت بالا می کشم:

- اَلو...

صدایش آرامش به جانم تزریق می کند:

- اَلو، اَفرا مامان. ..

سعی می کنم بغضم را سرکوب کنم و با شنیدن صدایش همه چیز را روی دایره نریزم:

- سلام عزیز  . جانِ دلم؟!

صدایش پر است از دلهره و نگرانی:

- دورت بگردم دختر . چرا دو روزه خبری ازت نیست؟

بالأخره بغضم تسلیمِ دل نگرانی هایش می شود و می شکند. اشکم بی صدا روی گونه ام 

می لغزد و ضربان قلبم شدت می گیرد:

- خدانکنه. ببخشید ، یه کم سرم شلوغ بود! خوبید شما؟
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نفسش را آه دار بیرون می فرستد و می گوید:

- چه خوبی ایی اَفرا جان؟ این جا هیچکی حالش خوب نیست!

با شنیدن حرف های بودارش، دلم به شور می اُفتد و قلبم گنجشک وار می کوبد:

- چی شده ماجان؟ چه خبره اون جا؟!

اِنگار او هم بغض شکنی می کند که صدایش عجز می گیرد و می لرزد:

- چی بگم اَفرا؟ چی بگم که هول نکنی؟!

دستم را به صورتِ عرق کرده ام می کشم و زیرلبی ذکر می گویم مبادا که خدا بلای بدتری 

نصیبم کند:

- داری نگرانم می کنی ماه بانو! تو رو خدا بگو ببینم چی شده؟!

یک هو زیر گریه می زند و با آه کشیدن هایش قلبم را زیر و رو می کند:

- دیروز ساعت ٤ و ۵ صبح معراج به قتلِ فرشته اعتراف کرده. الان هم مامور فرستادن 

واسه ی بازرسیِ خونه ش که صدق حرفاش تایید بشه!

ماه بانو از بی قراری های ملیحه ی بی چاره می گوید و اما گوش های من دیگر چیزی را 

نمی شنوند. مغزم قفل کرده و قفلی زده است روی خبرش. فرشته مرده است، فرشته دیگر 

زنده نیست، دیگر فرشته ای وجود ندارد!

زانو خالی می کنم و روی تخت می اُفتم. موبایل از دستم سُر می خورد و من در حالی که 

دست هایم را روی لب هایم می گذارم هق می زنم و وسط قفسه ی سینه ام می سوزد . بمیرم 

برایت فرشته ی عزیزم. بمیرم برایت فرشته ی ستم دیده ام. بمیرم برای مظلومیت ات...
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با شنیدن صدای نگرانِ ماه بانو از ان طرف خط، خم می شوم و موبایل را بر می دارم:

- شما کجایید الآن؟

مردد می گوید:

- جلوی درِ خونه ی توسلیِ بی شرف!

اشکم را پس می زنم و فین فین کنان دماغم را بالا می کشم:

- الآن میام اون جا .

بعد هم بدون توجه به مخالفت هایش، تماس را قطع می کنم و در جایم خیز بر می دارم. 

دست هایم شروع به لرزیدن می کنند و آن ها را مشت می کنم. صورتم گُر می گیرد و 

چشم هایم مدام پر می شوند از اشک. خاطره هایمان امانم نمی دهند. خندیدن های فرشته، 

محبت هایش قبل از پیدا شدن معراج، تفریح های خانوادگی مان... همه و همه خنجر 

می شوند و مدام به قلبم کوبیده می شوند. من تکرار خاطره می زنم و آن ها بی رحمانه 

برای هزارمین بار قلبم را سوراخ-سوراخ می کنند . اشک صورتم را می خیساند و وقتی از 

جلوی آینه می گذرم، نگاهم میخ نوک سرخ شده ی دماغم و چشم های ورم کرده ام 

می ماند.

خدایا، خودت کمک کن آن مردک سرخوش بوده باشد و همه چیز دروغ باشد!

از اتاق مسافرخانه بیرون می زنم و بعد از این که کلید را تحویل صاحبش می دهم، تاکسی 

می گیرم و راه خانه ی آن مردکِ رذل را پیش می گیرم.

به سر کوچه یشان که می رسم با دیدن ماشین های پلیس و آمبولانس بیش تر بغض می کنم و 

دوباره اشکم راه خودش را پیش می گیرد.
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از تاکسی پیاده می شوم و پاهای سستم، بی اختیار به سمت خانه حرکت می کنند. جلوی در 

که می رسم جیغ کشیدن های زن عمو ملیحه خراش به قلبم می اندازد. قدم تند می کنم و 

وقتی به درِ حیاط می رسم، با دیدن صحنه ی مقابلم دل و روده ام به هم می پیچند و همان 

کنار در به عق زدن می اُفتم. روی زانو می اُفتم و دستم را به درِ آهنی حیاط می گیرم. 

مردهایی که روپوش سفید به تن دارند، جنازه ی پتوپیچی شده ای را از دل خاکِ باغچه 

بیرون می آورند و بوی تعفن آورش زیر دماغم می پیچد. من اشک می ریزم و عق می زنم . 

و آذر نگاهش روی صحنه خشک می شود. به محض این که پتو را از جنازه کنار می زنند و 

صورتِ کبود شده ی فرشته را می بینیم، ملیحه دیگر جیغ نمی کشد و نگاهش خشکِ جنازه 

می ماند. بعدش هم یک هویی رم می کند و سمت معراج که دست بند به دست گوشه ای 

ایستاده است هجوم می برد. مامورها می خواهند جدایش کنند و اما توانش را ندارند. 

جلوجلو سمت مردکِ کثافت یورش می برد و روی سینه ی خودش می کوبد:

- بی شرف... بی پدر، خودم با همین جفت دستام می کشمت!

این بار عمو فاتح هم به خودش می آید و در حالی که رنجورتر از هر وقت دیگری نظر 

می کند، به معراج حمله می کند. به زمینش می کوبد و با لگد به جانش می اُفتد، اما گویا 

که جوابگوی دل داغ دیده اش نباشد، زانوهایش را روی قفسه ی سینه ی توسلی می کوبد و 

با دست گلوی او را فشار می دهد. توسلی به خس خس می اُفتد و رنگش هر لحظه سرخ تر 

از قبل می شود، اما عمو اعتنایی نمی کند و به قصد کشتنش دست هایش را بیش تر فشار 

می دهد که بالأخره مامورها موفق به جدا کردن اش می شوند و او را گوشه ای می اندازند. 

ماه بانو و آذر هم ملیحه را می گیرند و سعی می کنند آرامش کنند. اما مگر آرامش برای 

این مادرِ دل سوخته معنا و مفهومی دارد؟!
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دستم را در خاکِ نم دار کنارم می کوبم و آن را روی سرم می ریزم. اشک می ریزم و حتی 

رویش را ندارم که لب از هم فاصله بدهم. اگر بگویم حس عذاب وجدانم قوی تر از عزایم 

است، دروغ نگفته ام. این خاک بالأخره سرد می شود و قلب من هم سرد می شود. اما 

بی شک عذاب وجدان خفه ام می کند.

من بودم که رابطه ی معراج و فرشته را لو دادم و آقا مجبورشان کرد با هم ازدواج کنند. 

منِ احمق بودم که لبخندهای معنادار معراج را دیدم و اما برای کوتاه آمدن آقا از این 

وصلت، بیش تر از آن اصرار نکردم!

مامورها معراج را به جلو هدایت می کنند و جنابِ سلیمانی می گوید:

- حادثه رو شرح بده. مو به مو و بدون کوچک ترین چشم پوشی!

معراج هم سرش را بالا می گیرد و لب باز می کند:

- یه روز قبل از اون ماجرا از خونه زد بیرون. از صبحش مشکوک بود. مشکوکم کرده بود 

با رفتاراش. پنهونی دنبالش رفتم. دیدم با یه یارویی رفت توی یه خونه ایی. کمرم 

شکست. مردم، غرورم شکست...

من حیرت زده از حرف هایش و او هم چنان ادامه می دهد:

- خواستم برم داخل و هردوشون رو بکشم ولی نخواستم اسمم بی ناموس در بره و همه ی 

اهل شهر بفهمن.

سلیمانی هم که اِنگار حرف های معراج را باور نکرده است ابرو بالا می اندازد:

- خب، بعدش چی شد؟!

معراج هم چنان وقیحانه جواب می دهد:
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- برگشتم خونه. خودش تا شب ساعت ١٢ و اینا بر نگشت. وقتی هم برگشت هر چی ازش 

پرسیدم کجا بوده طفره رفت و جواب سربالا داد. بحث مون بالا گرفت و فرشته بهم فحش 

می داد. به غیرتم برخورد وقتی دیدم گندکاری کرده و دو قورت و نیمش باقیه...

نفس می گیرد و نگاهش را به هیچ کدام مان نمی دهد:

- عصبی شدم و گلدونی که کنار دستم بود رو پرت کردم سمتش.

سلیمانی هم چنان بی صدا گوش می دهد و معراجِ پس فطرت دنباله ی دروغ هایش را 

می گیرد:

- نمی خواستم بکشمش. 

بالأخره سلیمانی به حرف می آید و می گوید:

- بعدش هم بی سر و صدا توی باغچه ی خونه ت چالش کردی و به خونواده ش گفتی پنج 

روزه ازش خبر نداری!

معراج شانه بالا می اندازد و بی خیال چشم هایش را چرخ می دهد:

- ناموسم بوده، بی ناموسم کرده و منم دستور خدا رو اجرا کردم .

به خدا قسم فرشته هرچه قدر که احمق و نادان بوده باشد، هرچه قدر که خام و بی تجربه 

بوده باشد، هرچه قدر که دلش به زندگی اش خوش نبوده باشد، اهل این کارها نبوده چون 

خونِ سلطانی ها در رگش جریان داشت!

با شنیدن حرف های مردکِ بی شرف، سمتش خیز بر می دارم و تا به خودش بیاید در 

صورتش تُف می اندازم:
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- مردتیکه ی حروم لقمه، زدی و کشتی و حالا هم می خوای با جفنگیاتت خودت رو تبرئه 

کنی؟

دست های دستبند شده اش را بالا می کشد و با مچ آستین اش صورتش را پاک می کند. 

پوزخند می زند و نگاهم می کند که جیغ می کشم:

- پدرِ تو رو در میارم من. من از حق اون طفل معصوم نمی گذرم.

زنِ ماموری که می خواهد عقبم بکشد را پس می زنم و با گریه رو به سلیمانی می گویم:

- به خدا دروغ می گه. به ولله همه ش دروغه. فرشته رو کشته که از شرِ اون ١٠ هزار 

مهریه ی کوفتی خلاص شه!

دوباره سمت خودش می چرخم و نعره می کشم:

- بی وجود تو اگه یه ذره مردونگی سرت می شد، اگه یه کم خدا و پیغمبر می شناختی واسه 

چند تا سکه اون بچه رو نمی کشتی  .

انگشت اشاره ام را تهدیدوار مقابلش تکان تکان می دهم و در حین حرف زدن آب از دهانم 

به بیرون پرت می شود:

- آخه حیوون، تو اگه آدم بودی مثل مرد طلاقش می دادی نه این که بزنی بکشیش. 

چه طوری وجدانت قبول می کنه پشت سرش این طوری چرند به هم ببافی؟ 

جیغ می کشم:

- بی وجدان، خودم می کشمت بالای دار. خودم!
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ماه بانو به سمتم می آید و عقبم می کشد. موهایم را از صورتم کنار می زند و زیر گوشم 

می گوید:

- آروم باش اَفرا. آروم باش!

عاجز زانو خالی می کنم و روی زمین می اُفتم. روی سر خودم می کوبم و گریه مجالم 

نمی دهد. سلیمانی هم بعد از این که کروکی قتل را می کشد، معراج را به بیرون هدایت 

می کند. معراج قبل از خروجش نگاهش را به من می دوزد و چشم هایش می خندند. این را 

که می بینم تحملم طاق می شود و یک هو سمتش حمله می برم. تا مامورها به خودشان 

بیایند، با ناخن های بلندم صورتش را چنگ می اندازم و خون از زیر پلک پایینی چشم 

چپش تا گوشه ی لب هایش کشیده می شود. دستش را به آن می گیرد و نعره می کشد:

- تو رو هم می فرستم بغل دست اون دخترعموی احمقت!

تنم به لرزه می اُفتد و سلیمانی با اخم داد می کشد:

- مواظب باشید چی می گید آقای توسلی. جلوی مامور قانون مردم رو تهدید به قتل 

می کنید؟!

به بیرون هُل اش می دهد و قبل از این که خودش بیرون برود رو به عمو فاتح می گوید:

- واسه ی در جریان قرار گرفتن از روند پرونده و تاریخ دادگاه تشریف بیارید آگاهی.

می رود و من نگاهم را به خانواده ی در هم شکسته ام می دهم. به عمو فاتحی که تمام 

صورتش بر اثر گریه سرخ شده است و روی سر خودش می کوبد. به ملیحه ای که تند و تند 

جنازه ی بی جان و کبود شده ی فرشته را می بوسد و التماسش می کند که بلند شود. به 
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آذری که با هق هق به دیوار  تکیه زده و نگاهش میخ جنازه ی فرشته ی بی چاره مانده است. 

و در نهایت نگاهم میخِ آقا و آتا می ماند. قلبم می لرزد و به سمت شان می دوم.

صورت خودم را چنگ می اندازم و اشک می ریزم:

- چقدر گفتم نکنید ! چقدر التماس تون رو کردم جواب ندادید؟ به خیال خودتون با یه 

مهریه ی کلون پایبندش می کردید به اون زندگی کوفتی. به خیال خودتون همه نفهمن و 

شما عقل کل!

آتا اخم می کند و می خواهد پسم بزند که آقا دستش را مقابلش نگه می دارد و مانع 

می شود. و من هربار که نگاهم به ملیحه و ضجه هایش می اُفتد دلم کباب می شود برایش.

دکترها کنارش می زنند و جنازه ی فرشته را بلند می کنند که ملیحه به آن چنگ می اندازد 

و خودش را آویزانش می کند:

- کجا می برید جیگرگوشه م رو؟ کجا می برید پاره ی تنِ تیکه تیکه شده م رو؟!

یکی از مامورهای چادر به سر جلو می آید و با ملایمت ملیحه را جدا می کند:

- آروم باشید خانوم. باید مقتول رو ببرن پزشکی قانونی واسه ی کالبدشکافی.

ملیحه با شنیدن این حرف یک هو تشنج می کند و روی زمین می اُفتد. تمام جانش به لرزه 

می اُفتد و از دهانش کف بالا می آید. در حالی که اشک و هق هقِ بی سابقه ام تمامی ندارد 

به سمتش می دوم و سرش را روی زانو می کشم:

- زن عمو! زن عمو دورت بگردم پاشو. 

به صورتش می کوبم و تکانش می دهم:
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- بلند شو زن عمو!

آذر هم بالأخره به خودش می آید و کمک می کند بلندش کنیم. داخل ماشین 

می نشانیم اش و بعد از این که آقا صندلی جلو سوار می شود، آذر گازش را می گیرد و تا 

رسیدن به خودِ بیمارستان پایش به سمت ترمز نمی رود. پرستارهایی که داخل حیاط تجمع 

کرده اند، با شنیدن صدای جیغ هایمان به سمت مان می آیند و ملیحه را با برانکارد داخل 

بیمارستان می برند. من هم که تا آن لحظه نسبت به میگرنم بی توجهی نشان داده ام، 

بالأخره از پا درم می آورد و کف آسفالت داغ و سوزان حیاط می  اُفتم. 

آقا و آذر هم داخل رفته اند. کسی نیست به دادم برسد. کسی نیست از این بی هوشی 

نجاتم بدهد.

آفتابِ سوزان فرق سرم می خورد و چشم هایم سیاهی می روند. سرم گیج می خورد و 

تعادلم به دست خودم نیست. در آن مهلکه موبایلم پشت سر هم زنگ می خورد و در گوشم 

جیغ می کشد. در حالی که حس می کنم همه چیز یک کابوس وحشتناک است و به گمانم در 

یک نوع حالت اغمای خاصی فرو رفته ام، بدون این که چشم هایم موفق به دیدن شماره 

شوند تماس را برقرار می کنم و موبایل را زیر گوشم سُر می دهم:

- اَفرا، کجا رفتی؟ کجایی اَفرا؟!

با شنیدن صدایش سرم داغ می کند و قبل از این که موفق شوم جوابی بدم چشمم خیره ی 

هیاهوی اطرافم می ماند. آمبولانسی که آژیرکشان وارد حیاط بیمارستان می شود. 

مردمی که جیغ کشان دورش حلقه می زنند و خودزنی هایشان گواهی می دهد که آن ها 

هم چون ما عزیزی را از دست داده اند.
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- اَفرا! کجایی می گم؟!

با نعره اش به خودم می آیم و تماس را قطع می کنم. کج خندی کنج لبم پناه می برد و مدام 

لب هایم را به داخل می کشم که دوباره زیر گریه نزنم. بالأخره قبل از این که روی زمین 

کوبیده شوم، آذر به دادم می رسد و زیر بازویم را می گیرد:

- اَفرا... اَفرا جان!

به صورتم سیلی می زند و اما من دلم نمی خواهد چشم باز کنم. دلم نمی خواهد دیگر 

کثافت های این مردم را ببینم.

آذر به زور بلندم می کند و با کمک زنِ ره گذری من را روی یکی از نیمکت های آهنی 

حیاط می نشاند. خودش هم می رود و بعد از این که یک بطری آب معدنی می خرد، به 

سمتم بر می گردد. آن را جرئه-جرئه در دهانم می ریزد و کمی اش را هم به صورتم 

می پاشد. به ناچار چشم باز می کنم و بی توجه به صورتی که در حال آتش گرفتن است، 

دوباره اشکم به راه می اُفتد:

- هنوز باورم نمی شه فرشته دیگه زنده نیست.

کنارم می نشیند و دستش را پشتِ نیمکت می اندازد:

- قلبم داره آتیش می گیره اَفرا... مگه اون بچه چند سالش بود؟!

پوزخند کنج لبم می نشیند و بغضم می شکند:

- به سن و سال نیست. خاندان مون از دوماد شانس نیاورده. اون از فرشته. اینم از من!

با شنیدن حرفم، نگاهش روی صورتم خشک می شود و من هم خشک می شوم از حرفی که 

زده ام... اما خودم را هم به خاطر دهن لقی ام سرکوب نمی کنم. آدم ها یک میزان مشخصی 
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ظرفیت دارند، بیش تر از حجم شان درد را که تحمل کنند، یک هو می ترکند و رسوای عالم 

می شوند!

دماغش را بالا می کشد و از گوشه ی چشم می بینم اش که چشم هایش را ریز می کند:

- منظورت چیه؟!

دیگر بیش تر از آن خودخوری را جایز نمی دانم و همین که می بینم آذر کمی نرم شده 

است، کیسه ی حرف و دل خوری ام را می ترکانم:

- من و. .. من و شاهان قراره از هم جدا شیم!

حرفم را که می زنم، خالی می شوم و زیر ضجه و گریه می زنم. ضجه ام برای فرشته ی 

عزیزم است که پرپرش کردند و گریه ام برای مصیبتی که به سر خودم آمده است!

- چرا چرت می گی اَفرا؟ شما یه هفته نیست که با هم ازدواج کردین!

پوزخندم بیش تر رنگ می گیرد و می خواهم از بازیِ بی عیب و نقصی که شاهان به سرمان 

آورد بگویم که با شنیدن صدایش گوش هایم سوت می کشند و به عقب می چرخم:

- باید با هم حرف بزنیم.

شوک زده از این که چطور مثل جن سر و کله اش پیدا شده است یا اصلاً چطور فهمیده ما 

این جاییم، در جایم خیز بر می دارم و دل و روده ام به هم می پیچند:

- تو... این جا چی کار می کنی؟

بی تفاوت به حضور آذر، دستم را می گیرد و به دنبال خودش می کشاندم:

- باید با هم حرف بزنیم.
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بی اعتنا به تقلاهایم برای رهایی از دستش، زیر یکی از درخت های کاج حیاط بیمارستان 

پرتم می کند و دستم خش بر می دارد از خشونت اش . و به خدا که بغضم از زودرنجی ام 

نیست، دردم آمده است!

- موضوع رو به خونواده ت گفتی؟

لب می گزم و عاجز سر زیر می اندازم که با انگشت هایش بی رحمانه چانه ام را به چنگ 

می کشد و سرم را بالا می آورد:

- با درخت پشت سرت حرف نزدم. ماجرا رو به خونواده ت گفتی؟!

قطره اشکم لجاجت به خرج می دهد و ضعیف جلوه ام می دهد:

- نه هنوز!

چانه ام را رها می کند و در حالی که از من فاصله می گیرد، دست پشت موهایش می کشد:

- فعلاً نمی خوام چیزی از این قضیه بفهمن!

قطره ای عرق از داخل موهایم سُر می خورد و روی شقیقه ام می نشیند:

- مگه به خواستِ توئه؟

به سمتم می چرخد و چشم هایش مثل همان اوایل وحشی می شوند:

- الآن داغ دارن. نمی خوام مسئله ی تو هم اذیت شون کنه!

بی آن که بخواهم، بی اختیار زیر خنده می زنم و سرم را به چپ و راست تکان می دهم:

- باور کنم دل سوز خونواده ی من شدی؟ آخه نامسلمون تو و پدرت به خونِ سلطانی ها 

تشنه ایید. چرا چرت و پرت می گی؟!
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یک هو به سمتم می آید و کف دستش را آرام روی لب هایم می کوبد:

- درست صحبت کن اَفرا. بی ادب نشو!

قطره اشکم کف دستش را می خیساند و به زور لبخند به لب می کشم:

- آره، همه چی واسه من اوخه، واسه من جیزه. به شماها که می رسه حلال خدایی می شه!

دستش را پس می کشد و لب پایینی اش را می گزد:

- آره بر فرض که من خیرخواه خونواده ی تو نیستم. اصلاً تو فکر کن که حوصله ی دعوا و 

جنجال جدید ندارم. ولی تو چیزی بهشون نمیگی، فهمیدی؟!

خنده روی لبم می ماسد و در دل تُف می اندازم و به بی وجودی اش:

- پس بگو. وجودِ دعوا نداری!

قبل از این که موفق شود طعنه ی جدیدی بارم کند، لگدی به تنه ی درخت می پرانم و از او 

فاصله می گیرم. شوری اشک را داخل دهانم حس می کنم و لعنت می فرستم به  نگون بختی 

 خودم!

هرچند اگر این طور هم بی رحمانه تهدید به زبان بستنم نمی کرد، من هم چنان زبان 

می بستم، چرا که دل دیدن این رسوایی  و بی آبرویی را ندارم. چرا که دل دیدن شکستن 

قلب مادرم و خمیدن کمر پدرم را ندارم. به یک هفته نکشیده بروم بر طبل بکوبم و اعلام 

کنم که قرار است از هم جدا شویم و ناجوان مردانه مطلقه ام کند؟ مردم چه فکری 

می کنند!

اصلاً خوب شد که سر وقت رسید و نگذاشت به آذر هم چیز زیادی بگویم!
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آذر دوان دوان خودش را به من می رساند و بازویم را می چسبد. نفس نفس می زند و 

چشم هایش هنوز رگه های سرخی را در خود دارند:

- اَفرا، دعواتون شده؟ چی بود اون که گفتی؟!

مقابلش می ایستم و چشم هایم را لوچ می اندازم:

- چیزی نیست  . بحث مون شده بود. حل شد!

دستی روی قفسه ی سینه اش می کشد و نفسش را آسوده بیرون می دهد:

- الهی شکر! گفتم غم تو رو کجای دلم بذارم!

«افسوس که غم من تمامی ندارد اوشاق باجی جان...»

از او جدا می شوم و راه خودم را می روم. او هم که می بیند زیاد حال خوشی ندارم، با 

آمدنش زیاد پاپیچ نمی شود...

***

نگاهم به کبودی های حلقه زده دور چشم هایِ زن عمو ملیحه می اُفتد و دلم آتش می گیرد 

برای ضجه های مظلومانه اش. زن ها او را به زور عقب می کشند و مردها جنازه ی فرشته را 

داخل قبر می نشانند. عمو فاتح خاک روی آن می ریزد و امیرمحمد گریه هایش تمامی 

ندارد. ملیحه از خاکِ قبرِ فرشته روی سر خودش می کوبد و دیگر رمقی به جانش نمانده 

است. آن قدر مویه و شیون کرده که تارهای صوتی اش پاره شده اند و حنجره اش آسیب 

دیده است!
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من هم آن قدر گریه کرده ام و جیغ کشیده ام که دیگر توان هیچ حرکتی را ندارم و 

بی حال گوشه ای اُفتاده ام. وسط قفسه ی سینه ام به سوزش می اُفتد و اشک گوشه ی چشمم 

می خشکد.

دل خوش بودم کابوس باشد و نبود!

هیچ کَسی حال خوشی ندارد و این که نوبت  اولین دادگاهی را هم درست برای امروز 

تنظیم کرده اند آتش به جان مان انداخته است.

مهمان های زیادی دعوت نکرده ایم و منتظریم عزاداریِ خودمانی ها تمام شود، که زودتر 

به دادگاه برسیم.

در همان حال که سرم تیر می کشد و چشم هایم سیاهی می روند، از دور شاهان و فروغ را 

می بینم که با دسته گلِ گلایول بزرگی به سمت ما می آیند و بعد از این که گل را تحویل 

اِلیار می دهند، به نوبت به همه تسلیت می گویند.

دلم می خواهد جیغ بکشم و از نامردی شان برای این جماعت بگویم، اما حیف که کوبیدن 

بر طبلِ تو خالی ست!

به من که می رسند توقف می کنند و نگاهِ فروغ رنگِ شرمندگی می گیرد. این هم از 

نشانه های خوب ایفای نقش کردن شان است دیگر!

دستش روی بازویم می نشیند و تازه می فهمم به خاطر فشار عصبی، چه دردِ وحشتناکی را 

در دست هایم متحمل می شدم!

- اَفرا عزیزم! ببخشید که توی این لحظه های سخت پشتیبانت نیستیم!

با ضرب دستم را از زیر دستش بیرون می کشم و چانه ام می لرزد:
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- شماها پشتیبانی بلد نیستین فروغ خانوم. شما بلدین از پشت خنجر بزنین و بعدش هم 

بدون این که ذره ایی عذاب وجدان داشته باشید بزنید به چاک!

شاهان از زیر عینکش به من چشم می دوزد و تذکر می دهد:

- اَفرا!

دل خور از این که حتی الآن هم پشتیِ مادرش را می کند و این گونه از زبان درازی ام 

عصبی شده است، به سنگ ریزه ی زیر پایم لگد می پرانم و فروغ دستش را مقابلش نگه 

می دارد:

- دختر، من رو مقصر ندون. من خیلی سعی کردم مانع شاهان بشم. ولی این پسر روی 

تعصب برادریش قسم می خوره، حتی واسه ی من هم قسم شکنی نمی کنه!

نیشخند می زنم و طعنه بارشان می کنم:

- دارید درمورد کدوم خواهر حرف می زنید؟ مهتاب خواهر ناتنیشه! اگه شایگان تعصبش 

رو می کشید حرفی نبود، ولی...

حرفم را ادامه نمی دهم و متأسف سرم را به چپ و راست تکان می دهم. شاهان 

بالأخره عینک را از روی چشم هایش بر می دارد و جا می خورم از دیدن سرخی مردمکِ 

چشم هایش:

- من پسرِ شایان خان ام. کسی که از همون اولش بهمون یاد داده همه ی ما خواهر و برادر 

واقعی ایم و باید تا آخر عمر تعصب هم رو بکشم.

پوزخند می زند و ادامه می دهد:
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- پس بی زحمت از تنی و ناتنی بودن واسه ی من دم نزن که اینا همه ش اصولای حاجی 

سلطانی ان!

راهش را می گیرد و در مقابل چشم های حیرت زده ام داخل جمعیت ناپدید می شود. بغضم 

برای شکستن التماسم می کند و اما الان وقتش نیست . بهتر است سرکوب شود.

فروغ نگاه نگرانش را حواله ی صورت نزارم می کند و لب می زند:

- پشتِ این مرد آه نکش. شاهان دست پرورده ی شایان خانه.

اِنگار که بخواهد همه ی تقصیرها را گردن شوهر درپیتی اش بی اندازد و اما دل اش را 

نداشته باشد که حرفش را بدون لفافه پیچی مطرح کند.

بعدش او هم به دنبال پسرش می رود و من چشمم به مسیر رفتن شان خشک می شود. 

همان لحظه ماه بانو به سمتم می آید و دستم را داخل دستش می فشارد:

- اَفرا جان برو خونه ی خودت دیگه. بیش تر از این خودت رو اذیت نکن.

با دستمال کاغذی اشکم را پس می زنم و نگاه به نگاه های گریانش می دهم:

- می شه من بیام خونه ی شما چند روز؟

چشم ریز می کند و با لهجه می پرسد:

- چرا؟ چیزی شده؟!

هول می کنم و دستپاچه می شوم:

- نه، فقط می خوام از نتیجه ی دادگاه با خبر شم!

اِنگار که باورش شده باشد دیگر چشم ریز نمی کند:
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- خب بهت زنگ می زنم دیگه!

- این طوری دلم آروم نمی گیره!

لبخند تلخی به لب می نشاند و آرام پشت دستم می کوبد:

- تازه عروسی. خوبیت نداره این همه از شوهرت دور بمونی آخه!

با شنیدن حرفش اشک در چشمم جمع می شود و لب می گزم مبادا که خودم را رسوا کنم . 

عجب تازه عروس نگون بختی! 

از من فاصله می گیرد و مراسم کم کم رو به پایان می رود. بعضی ها دل می سوزانند، 

دسته ای دیگر با طعنه هایشان کمر خانواده را خرد می کنند و عده ای از ته دل برای 

فرشته ی پرپرشده یمان زار می زنند!

و من دلم آتش می گیرد وقتی به این فکر می کنم که فرشته در مراسم خانیم خودش از 

دیگران پذیرایی می کرد و حالا چند ماه نگذشته باید حلوای او را بین مردم خیرات کنیم و 

طلب دعای خیر برای روحش داشته باشیم!

داخل ماشین آتا می نشینم و از شیشه به مردم سیاه پوش چشم می دوزم. قلبم می خواهد 

بترکد برای فرشته ی بی چاره. قلبم دیگر گنجایش این حجم از درد و بدبختی را ندارد و 

می خواهد فوران کند تمام ناحقی های این خلق منافق را...

ماه بانو با پچ پچ چیزی را به آتا می گوید و او هم وقتی از آینه به من چشم می دوزد، 

حرکت می کند. کمی بعدترش هم ماشین را مقابل ساختمان خودمان نگه می دارد و با 

اکراه می گوید:

- اگه می خوای می تونی باهامون بیای دادگاه.
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لب هایم را به داخل می کشم و دماغم باد می گیرد:

- تحملش رو ندارم بیام و اون مردتیکه ی رذل رو ببینم. فقط...

عاجز می شوم و صدایم می لرزد:

- فقط تو رو خدا هر چیزی گفت بزنید توی دهنش. نذارید قسر در بره!

قطره اشکی داخل دهانم می چکد و لب روی هم سفت می کنم. آتا هم سرخ می شود و 

دماغ باد می دهد:

- هنوز هم اِن قدر بی رگ و ریشه نشدیم که بذاریم زنده بمونه!

لب هایم را به داخل می کشم و بعد از این که کلید را از ماه بانو می گیرم پیاده می شوم. آتا 

گازش را می گیرد و می رود و من بدون توجه به گرد و غبار ایجاد شده چشمم به نقطه ای 

نامعلوم خیره می ماند.

وقتی هم که به خودم می آیم، تند و تند نفس عمیق می کشم و داخل ساختمان می روم. 

دیگر نه فرشته ای است که صدای قه قهه هایش کل ساختمان را بر دارد یا حتی برای 

نشنیدن وراجی هایش از او فراری شوم و نه حتی خانیم جانی که با پاهای دردمندش به 

استقبالم بیاید و محبت بارانم کند. ساختمان سردِ سرد است. طوری که تمام جانم یخ 

می زند از سرمایش!

با پاهای لرزان که رمقی به جان شان نمانده است پله ها را بالا می روم که یک هو درِ 

خانه ی عمو فرید باز می شود و خاطره ی سیاه پوش از آن بیرون می آید. رنگش به سفیدی 

کفنِ میت است و بی شک آن قدر گریه کرده که فقط یک خط باریک از چشم های 

جنگلی اش باقی مانده است!
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از دیدنش جا می خورم و ابرو بالا می اندازم:

- شما کی برگشتید؟!

بیرون می آید و به آغوشم می کشد:

- دیشب برگشتم. بمیرم من واسه ی مظلومیت اون بچه!

دستم را روی پشتش می کشم و پوست لبم را به دندان می کشم:

- دیدی چه مصیبتی به سرمون اومد؟

من را از خودش جدا می کند و یک هو زیر گریه می زند:

- فاجعه ست . فاجعه!

من هم دل به دل اش می دهم و خاطره بازی می کنم. بعد هم میان اشک و آه می پرسم:

- عمو فرید چی شد؟ تونستید کاری کنید؟!

مغموم تر از قبل می شود و نگاهش رنگ می بازد:

- یه وکیل خوب گرفتم. به تبرئه کردنش امیدواره. چی بگم والا؟!

بعد هم با دست راست پشت دست چپش می کوبد:

- جرئت نکردم از ماجرای فرشته چیزی بهش بگم. دیوونه می شد، کاری هم از دستش بر 

نمی اومد!

دستم روی دستش می نشیند و سر می جنبانم:

- خوب کاری کردین. طفلی فقط بیش تر داغون می شد!
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کمی بی صدا به هم نگاه می کنیم و بعدش می گویم:

- من برم بالا. 

- چیزی خواستی بهم بگو!

پلک روی هم می فشارم و بقیه ی طبقات را بالا می روم، اما همین که پشت در خانه ی 

خودمان می ایستم، صدای آیفون به گوشم می خورد و برای باز کردن در هولم می کند. 

کلید را پشت در رها می کنم و سمت آیفون هجوم می برم که از دیدن شاهان جا می خورم . 

هرچقدر هم که دل تنگِ خودش و چشم های وحشی اش باشم، به همان اندازه هم از او 

نفرت برم داشته است و هنوز باورم نمی شود دورویی هایش را!

مردد دستم روی آیکون باز کردن در کشیده می شود و تا بالا آمدنش منتظر به درِ بازِ 

واحد چشم می دوزم.

او هم خیلی لفت اش نمی دهد و تند خودش را به طبقه ی بالا می رساند. همین که صدای 

قدم هایش نزدیک می شود، از در فاصله می گیرم و خودم را به آشپزخانه می رسانم. وقتی 

می بینم ظرف نشسته در سینک داریم، خودم را مشغول به شستن شان نشان می دهم و همان 

لحظه شاهان داخل می آید  . نگاهم را به او نمی دهم، اما با حضورش عجیب بوی کباب هم 

در خانه می پیچد.

- اَفرا...

با شنیدن اسمم از زبانش به سمتش می چرخم و دست های کفی ام را دو طرف بدنم نگه 

می دارم . نایلونی که شامل یک پرس غذا است را روی کانتر می گذارد و لب می زند:

- چند روزه هیچی نخوردی.
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با شنیدن حرفش، با دیدن نگاه های نگرانش، هیستریک می خندم و در حالی که دست هایم 

را آب می کشم طعنه می پرانم:

- ادای دل نگرونا رو در نیار پسرِ شایان خان. آدما از گشنگی نمی میرن، اما وقتی از 

زندگی سیر بشن می میرن!

به عقب می چرخم و می بینم که روبه رویم ایستاده است. بی هوا به بازویم چنگ می اندازد و 

دندان هایش را روی هم می فشارد:

- من نگران تو نیستم!

عصبی می خندد و می پرسد:

- اصلاً چرا باید نگران کسی باشم که قاتل پاهای خواهرمه؟!

لب هایم روی هم چفت می شوند و به خودم جرئت نمی دهم حرف دیگری بزنم. او هم فشار 

دستش را بیش تر می کند و تکان تکانم می دهد:

- تا وقتی شرعی و قانونی زنمی باید خرجت رو بدم و به فکرت باشم که فردا پس فردا تو 

دادگاه ادعای نفقه نداشته باشی . می فهمی دیگه؟!

دلم می خواهد زیر گریه بزنم از دل سنگی اش، اما از طرفی هم مایل نیستم بیش تر از این 

پیش چشمش ضعیف به نظر برسم . گویا می خواهد گوسفند قربانی کند که قبل از گردن 

زدن اش، آب و نان اش می دهد!

بالأخره دستش را پس می کشد و جای انگشتانش روی بازویم گزگز می کند. بی شک که 

ردشان به جای مانده است!
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از من فاصله می گیرد، سمت کانتر می رود، درب غذا را باز می کند و کباب ها را لقمه 

می کند. بعد هم به سمتم بر می گردد و لقمه ای که گرفته است را مقابلم نگه می دارد. 

حیرت زده از کارش، هیچ حرکتی به خودم نمی دهم که سرم عربده می کشد:

- بگیرش!

بی اختیار و ترسیده، دستم جلو می رود و لقمه را از دستش می گیرم. منتظر به لب هایم 

خیره می ماند و می ترسم اگر این بار خودم مشغول خوردن نشوم، به زور متوسل شود و 

همسایه ها را دورمان جمع بزند!

دستم بالا می رود و لقمه را به دندان می کشم. می جوم و می جوم اما جانِ قورت دادن اش 

را ندارم. بغض در گلویم سنگ شده است و لقمه راهی برای پایین رفتن ندارد!

اشک دیدم را تار می کند و می خواهم چیزی بگویم که همان موقع آیفون خانه زنگ 

می خورد و به آن سمت کشیده می شوم . با دیدن زنی که دستش را از روی زنگ بر 

نمی دارد، جویده و نجویده لقمه را قورت می دهم و گوشی را بر می دارم:

- بله؟

صدایم را که می شنود لبخند به لبش می آید و خیلی تابلو دستپاچه می شود:

- خانوم... خونه ی پدریِ فرشته این جاست؟

با شنیدن اسم فرشته دوباره قلبم می خواهد بترکد و اما شاخک هایم تکان تکان می خورند:

- بله. امرتون؟ 

لب هایش بیش تر کش می آیند و هول می گوید:
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- چند لحظه تشریف بیارید پایین. کار مهمی باهاتون دارم!

مبهوت ابرو بالا می اندازم، لب و لوچه کج و کوله می کنم و آیفون را می گذارم . به عقب 

که می چرخم با نگاه های کنجکاو شاهان روبه رو می شوم و مصمم می گویم:

- از این جا برو آقای جاوید. دیگه هم بر نگرد! منم قول میدم هر برگه ایی رو بیاری امضاء 

کنم و تأیید کنم نفقه یا هر کوفتی که تو ازش می ترسی رو نمی خوام!

از حالت دست به سینه خارج می شود و جلو می آید. من هم مجالش نمی دهم و با همان 

مانتوی خاکی شده پله ها را پایین می روم . در را که باز می کنم، همان زن به سمتم 

می چرخد و می توانم چهره اش را بهتر برانداز کنم. می خورَد ٤٠ سال به بالا سن داشته 

باشد. موهایِ فابریکی سیاهی دارد که چند تار سفید درشان خودنمایی می کنند. 

چشم های عسلی و ریزش جذابیت بخش چهره اش شده اند و لب های باریک و بینی 

استخوانی اش خیلی به چهره اش می آیند.

من را که می بیند هول می کند و لب هایش می لرزند:

- شما چه نسبتی با فرشته داشتین؟

از این که برای جمله اش فعل گذشته را صرف می کند پی می برم که از فوت فرشته خبر 

دارد و حضورش عجیب مشکوک است:

- من دخترعموی فرشته م. و شما؟!

دستپاچه تر می شود و دستش را جلو می آورد:

- من سهیلام. همسایه ی روبه روییِ فرشته خدابیامرز.

اگر دستش را نفشارم دور از ادب است؛ بنابراین دست جلو می برم و لب می زنم:
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- کاری داشتید با ما؟

اشک داخل چشمش نیش می زند و می گوید:

- به خدا قسم امروز صبح شنیدم اون پسره ی بی پدر و مادر چه دروغی پشت سر اون بچه 

گفته!

با شنیدن حرفش، کنجکاوتر می شوم و ابرو پیچ و تاب می دهم که خودش ادامه می دهد:

- اعدامش می کنن؟

چشم هایم را لوچ می اندازم و خسته از سؤالات بی سروته اش می گویم:

- نمی دونم. اگه بتونه دروغش رو ثابت کنه نه!

این بار به جز اشک، صدایش هم شروع به لرزیدن می کند:

- الهی که خدا ریشه ی این جور آدما رو بخشکونه. مگه من مرده باشم بذارم خون فرشته 

پایمال شه!

بیش تر ابرو در هم می کشم و ضربان قلبم اوج می گیرد از شنیدن حرف هایش:

- متوجه نمی شم. درست توضیح بدید منظورتون رو!

بخواهم یا نخواهم حالت تهاجمی گرفته ام و این از لحن حرف زدنم هویداست. وقتی 

می بینم سهیلا این پا و آن پا می کند خودم را کنار می کشم و به داخل اشاره می زنم:

- بفرمائید تو.

اِنگار که او هم همین را می خواسته، فوری داخل می رود و اما روی سومین پله ی راه پله 

می نشیند:
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- همین جا خوبه.

من هم داخل می روم و منتظر خیره اش می مانم. در همان حال هم پوست لبم را زیر دندان 

می کشم و دست به سینه می شوم که می گوید:

- حقیقتش اون یارو دروغ گفته در مورد خیانت فرشته!

از کلمه ای که برای توصیف دروغ توسلی به کار می برد زیاد خوشم نمی آید و دل روده ام 

به هم می پیچد وقتی می بینم مردک این گونه آبروی فرشته ی بی چاره را لکه دار کرده 

است!

- شما از کجا می دونید اون وقت؟

ابروهای هشتی اش را به هم پیوند می زند و دندان قروچه می کند:

- من خیلی وقته شوهرم رو از دست دادم. یعنی بچه دار نمی شدم، به خاطر بچه ولم کرد 

و رفت!

خودمان کم بدبختی داریم، همین مانده غصه ی این زن را هم بخورم:

- متأسفم! ولی چه ربطی به ماجرای فرشته داره؟

از روی پله بلند می شود و نزدیکم می آید:

- فرشته مثل دخترم بود. تنهایی هام رو پر می کرد. منم چون می دونستم بچه ست و چیزی 

از زندگی نمی دونه، بغضی وقتا واسه شون شام و ناهار می بردم.

تازه ماجرا دارد جالب می شود:

- خب؟!
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دلش پر می شود و چانه اش می لرزد:

- اون شبی هم که شوهرش ادعا داشته تا ١٢ شب خونه نبوده، من ساعت ٩ شب واسه شون 

آش بردم.

حیرت زده لب هایم را از هم فاصله می دهم:

- پس، یعنی فرشته خونه بود؟!

بغضش می ترکد و سرش را به نشانه ی تأیید می جنباند:

- دیدم بچه لبش پاره شده، ولی خیلی اصرار نکردم که بره خونه ی مادرش یا حداقلش 

بیاد خونه ی من!

روی سینه ی خودش می کوبد و لب می گزد. سرم سنگین می شود و اشک در چشمم برق 

می زند.

خدایا، خوب است که رو از ما نگرفته ای هنوز. خوب است که روا ندانستی خونِ آن بچه 

پایمال شود!

با لب های لرزانی رو به سهیلا می گویم:

- شما رو خدا رسونده. فقط کافیه شهادت بدین تا حکم قصاص رو براش بگیریم!

نگاه های مرددش را که می بینم لبخند روی لبم می ماسد و توی ذوقم می خورد:

- نگران نباشید سهیلا خانوم! وقتی شهادت بدین اون بی شرف اعدام می شه و نمی تونه 

بلایی سر شما بیاره!

یک هو به خودش می آید و نگاه از دیوار پشت سرم می گیرد:
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- دختر من هیچ باکی از هیچ کسی ندارم. گفتم که من تنهام و یه عمره آرزومه این تنهاییم 

به سر برسه، حتی شده با مردن!

دست هایم را می گیرد و صدایش می لرزد:

- یه لحظه به این فکر کردم که چرا فرشته رو به خاطر تحمل شوهرش سرکوب کردم، مگه 

خودم نبودم که اون زندگی جهنمی رو تحمل می کردم؟!

دلم ریش می شود برای مظلومیتش و لب می گزم:

- تو رو خدا بریم تا دیر نشده!

سر می جنباند و می خواهیم از ساختمان بیرون بزنیم که همان موقع شاهان از پله ها پایین 

می آید و لب باز می کند:

- صبر کنید. می رسونم تون.

صبر کردن جایز نیست، اما برای زودتر رسیدن چاره ای نداریم. داخل ماشینش می نشینیم 

و خودش پشت فرمان می نشیند. در همان حال هم سهیلا خودش توضیح می دهد:

- دو روزه کل شهر رو زیر و رو کردم واسه پیدا کردن تون. آدرس شعبه ی دادگاه رو 

نمی دونستم وگرنه خودم زودتر می رفتم.

ابرو بالا می اندازم:

- پس چطوری خونه ی آقا رو پیدا کردید؟

از آینه به شاهان نگاه می کند و جواب من را می دهد:

- از فرشته شنیده بودم پدر و پدربزرگش میدون تره بار دارن. رفتم اون جا!
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سر می جنبانم و تا رسیدن چیزی نمی گویم. در تمام طول مسیر هم شاهان مدام به سمت 

من می چرخد و نگاهم می کند، اما اهمیتی نمی دهم.

ماشین را مقابل مجتمع دادگاه نگه می دارد و بدون این که منتظرش بمانم دست سهیلا را 

می گیرم و به سمت شعبه می کشانم اش. داخل که می رویم حالم به هم می خورد از بوی گند 

عرق و جمعیتی که با ازدحام شان در حال خفه کردن هم دیگر هستند. به زور از لای 

جمعیت رد می شویم و وقتی اعضای خانواده ی خودمان را می بینم به سمت شان می دوم. 

نفسم بالا نمی آید، اما الان وقت ناز کردن نیست:

- چی شد؟

ماه بانو من را که می بیند به سمتم می آید و می گوید:

- تو این جا چی کار می کنی اَفرا؟

بعد هم نگاهِ کنجکاوش را به سهیلا می دهد که با عجز می گویم:

- چی شد مامان؟ نوبت تون نشده هنوز؟!

دست روی دست می کوبد و سر تکان می دهد:

- همین چند دقیقه پیش اولین جلسه مون تموم شد.

ابرو بالا می اندازم:

- نتیجه چی شد؟ اعدام می شه؟ قاضی قصاص رو قبول کرد؟!

از آن طرف ملیحه که حرف هایم را می شنود ضجه می زند و بی حال روی نیمکت های داخل 

سالن انتظار می اُفتد.
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صدای همهمه ی جمعیت بالاتر می رود و همهمه ی مغز من هم بیش تر می شود. به گمانم 

نتیجه ی دادگاه به نفع ما نبوده است، و اِلا همه  اِن قدر دمغ و بی حال نبودند!

ماه بانو هم بغض می کند و می گوید:

- هنوز چیزی مشخص نیست. انداختن واسه ی دادگاه بعدی. فعلاً که این پسره داره با 

دروغش وقت کشی می کنه!

شقیقه ام را می فشارم و یک هو دست سهیلا را می کشم. سمت زن عمو ملیحه می رویم و سعی 

می کنم از لرزش صدایم بکاهم:

- ببین زن عمو، این خانوم رو می شناسی؟

نگاه بالا می کشد و غریبه طور سهیلا را می نگرد. بعد هم متاسف سر زیر می اندازد که با 

ذوق و هیجان زده می گویم:

- همسایه ی فرشته ست. اومده شهادت بده که فرشته اون روز رو کامل خونه بوده!

با این حرفم یک هو نگاهش را به بالا سوق می دهد و با لب های لرزان دستِ سهیلا را داخل 

دست هایش می فشارد:

- تو... تو...

نمی تواند حرفش را ادامه بدهد و به هق هق می اُفتد. سهیلا هم پشت دستش را ماساژ 

می دهد که ملیحه در جایش خیز بر می دارد و سمت محکمه ی دادگاه می رود. بی توجه به 

ممانعت سربازِ نگهبان، دستگیره ی در را بالا و پایین می کند و خودش را به داخل پرت 

می کند:

- آقای قاضی، شاهد آوردیم.
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خنده به لبش می آید و می خواهد داخل برود که منشیِ قاضی داد می کشد:

- کی اجازه داد شما بیاید تو؟ بفرمائید.

من هم جلو می روم و می گویم:

- یکی حاضره شهادت بده که .  ..

همان مرد حرفم را قطع می کند و صدایش را پس کله می اندازد:

- جلسه ی بعدی خانوم. جلسه ی بعدی!

عاجز بیرون می رویم و نگاهم را به اطراف می چرخانم که از ندیدنِ آقا جا می خورم:

- آقا کجاست پس؟

ماه بانو چادرش را جلوتر می کشد و شانه بالا می اندازد:

- همون جا موند. فکر کنم می خواست بره سر خاک خانیم خدابیامرز .

سر می جنبانم و از آن ها فاصله می گیرم . 

بمیرم خانیم جان که اِن قدر ساده لابه لای مشغله هایمان گم شدی و از خاطر رفتی. 

دوست داشتن هایمان همه حرف بود. حتی من هم فقط حرف بودم، و اِلا با خودت، 

خاطراتت و محبت هایت را به گور نمی سپاردم!

بدون آن که منتظر بقیه بمانم، از راه روی تاریک و خفقان آورِ دادگاه بیرون می زنم که 

شاهان با دیدنم، به سمتم پا تند می کند:

- چی شد؟
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جوابش را نمی دهم و می خواهم از کنارش بگذرم که بازویم را می چسبد و به عقب برم 

می گرداند:

- وقتی باهات حرف می زنم بی توجه سرت رو ننداز پایین و برو!

«بی مروت، مگر چشم های من با تو حرف نمی زدند؟ مگر از عشق برایت سخن نمی گفتند که 

بی توجه سرت را پایین انداختی و به انتقام کورکورانه ات ادامه دادی؟!»

لب می گزم و بغضم را سرکوب می کنم:

- شاهان... پیش خونواده م بی حرمتم کردی، طوری که روم نمی شه توی چشماشون نگاه 

کنم. بی آبروم کردی. قراره به یه هفته نکشیده مهر طلاق بخوره پای شناسنامه م. دلمم که 

شکستی. 

نگاهم را به آسمان پشت سرش می دهم و چشم هایم را از او می دزدم:

- دیگه چیزی مونده ازم بگیری که دلت آروم شه؟

این بار نگاهم را به چشم های مرددش می دهم و می گویم:

- به خدا دیگه چیزی واسه ی باختن ندارم! ولی اگه هنوز دل تون خنک نشده برم به 

همه چی اعتراف کنم و قصاصم کنید. منم قطع نخاع کنید. خوبه؟

می خواهم به سمت یکی از مامورهایی که داخل حیاط چرخ می خورد بروم که آستین 

مانتویم را می گیرد و می گوید:

- کم تکرارش کن که چی رو ازت گرفتم و چه بلایی سرت آوردم. تو هم کم بلایی سر 

مهتاب نیاوردی!
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آستینم را از لابه لای انگشت هایش بیرون می کشم و لب می زنم:

- همه ی اینا رو روزی هزار بار هم واسه ی خودم هم تکرار می کنم که از یادم نره با یه 

حماقت چی به سر زندگیم آوردم. طوری هم حرف نزن که اِنگار کار من عمدی بوده. اون 

یه اتفاق بود!

و با حرفش شوک زده ام می کند:

- پس فکر کن علاقه ی بین من و تو هم یه اتفاق بوده!

از کنارم می گذرد. داخل ماشینش می نشیند و گازش را می گیرد. من هم با انگشت شستم، 

اشکم را پس می زنم و در حالی که هنوز نتوانسته ام با بی منطقی های شاهان کنار بیایم، 

برای گورستان ماشین می گیرم.

همین که به قطعه ی خانیم می رسم، آقا را می بینم که رنجورتر از هر وقت دیگری سر خاک 

او نشسته است و شانه هایش می لرزند. و من نمی خواهم باور کنم که آقا هم گریستن بلد 

است!

روی نیمکت سبز رنگی که پشت سرش قرار دارد می نشینم و ساکت به حرف هایش گوش 

می دهم:

- تو که نیستی تحملِ این همه مصیبت خارج از صبرِ منه سادات!

روی سنگ قبرش خیمه می زند و در کمال ناباوری آن را می بوسد. من هم از دیدن این 

حجم از تنهایی آقاجان، دلم به درد می آید و اشک می ریزم. متوجه حضورم که می شود 

نیم نگاهی به عقب می اندازد و بعد هم دوباره به من پشت می کند:
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- پدرم خدابیامرز یه دُکونِ ١٠ متریِ میوه فروشی داشت. منم ور دستش پادویی 

می کردم. مش غلام حسین _پدر سادات_ هم یه باغ بزرگ میوه داشت. هر سال محرم که 

می شد، نذر آقا چند جعبه از میوه های خوب و رسیده ش رو سوا می کرد و می آورد دکون 

پدرم که بین مردم خیراتش کنه.

عصای چوبی اش را کنار سنگ قبر می کوبد و نفسش را پر سر و صدا رها می کند:

- یه سال محرم خبر رسید که مش غلام حسین ناخوش احواله و پیغوم فرستاده که یکی رو 

بفرستیم سهم اون سال رو برداریم. پدرمم من رو فرستاد پی میوه ها...

حسرت بار آه می کشد و به گمانم یاد گذشته ها کرده است:

- توی باغِ مش غلام حسین چشمِ ما چپ رفت و شد اون چیزی که نباید. دل بستیم به 

دختر کوچیکه ی مش غلام حسین که القضا نامزد هم داشت!

لب هایم بی اختیار جنبش می کنند:

- دل بستین به ساداتی که نامزدِ شایانِ جاوید بود!

سینه اش خس خس صدا می دهد و سرش را بالا و پایین می کند:

- سادات دلش با شایان نبود. بچه بود و دلش نمی خواست عالم بچگیش رو به اون زودی 

به شایان خان بفروشه. شایان هم آدم درستی نبود. سر و گوشش تو بعثی های عراق 

می جنبید، ولی حیف که دستش دیر رو شد و سادات شد عروس خونه ش!

سیبک گلویم بالا و پایین می شود و برای پرسیدن آن چه ذهنم را درگیر کرده است تردید 

به خرج می دهم، اما اگر نپرسم بعداً می شود حسرتی روی دلم:
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- شا... شایگان درست می گفت؟ این که دخالت زندگی شون رو کردید و به خاطر شما از 

هم جدا شدن؟!

با شنیدن حرفم به عقب می چرخد و بی شک از گوش هایش دود بلند می شود:

-  دروغ محضه! شایان دست بزن داشت، بددل و شکاک بود، سر و گوشش می جنبید. 

شایان این روزا رو نبین که کرک و پرش ریخته، شایانِ قبل ترها بدتر از شمر و یزید بود! 

سادات خودش نتونسته بود رفتارای جاوید رو تحمل کنه و جدا شده بود. من اون موقع 

خودم زن داشتم. زن سابقم یه سال بعد از جداییِ سادات و شایان به خاطر سرطان فوت 

شد و تازه شیش یا هفت ماه بعدش من، سادات رو عقدش کردم!

قلبم گرومپ گرومپ می کوبد و بی شک که آقا دروغ هم نمی گوید. دیگر بعد از

 بلایی که جاویدها به سرم آوردند، به آقا و گفته هایش ایمان پیدا کرده ام!

- ببخشید که.. . ببخشید که روی حرف تون حرف زدم و حرمت شکنی کردم.

با خنده ی تصنعی سرش را به چپ و راست تکان می دهد و لب می جنباند:

- خانیم خدابیامرزت توی عالم بچگیش فکر می کرد آلبالوها از خجالت شونه که سرخ 

می شن!

می خندد و سرش را پایین می اندازد:

- از همین رو بزرگ تر که شد اگه یکی خیلی خجالتی بود بهش می گفت گیله نار. گذشت و 

گذشت که تو به دنیا اومدی . دخترِ خجالتی و سربه زیرِ فتاح که اگه پدرش می گفت ماست 

سیاهه، نه نمی آورد. اون وقت بود که شدی عزیزکرده ی خانیم جانت . اون وقت بود که 

شدی گیله نارِ سادات!
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من قلبم لرز بندری می رود و نفسم به سختی بالا می آید.

آقا با هزار زور و زحمت در جایش خیز بر می دارد. کمر راست می کند و در حالی که 

عصازنان از من دور می شود می گوید:

- ترسیدم عاقبتِ تو هم بشه عاقبتِ مادربزرگت، واسه ی همین با وصلت تون مخالف بودم . 

آدما وقتی به اشتباه شون پی می برن ابراز پشیمونی می کنن. کاری نکن باور کنم که تو هم 

توی انتخابت اشتباه کردی دخترِ فتاح!

و من با این حرفش، هزاران بار از درون می شکنم و جیکم در نمی آید . اشتباه برای یک 

لحظه ام است. وای از لحظه ای که بفهمند قرار است جدا شویم، یا حتی بدتر که دلیل 

جدایی مان را بدانند!

من هم بلند می شوم و بدون این که مزاحمتی برای پدربزرگ جان ایجاد کنم، به سمت 

مسافرخانه تاکسی می گیرم و تلفنی به ماه بانو خبر می دهم که به خانه ی خودمان رفته ام. 

خانه ی من و شاهان... مضحک است!

***

از پشتِ موبایل جیغش در گوشم زنگ می زند:

- کجایی دختره ی خیره سر؟ تو هم شدی فرشته ی خدا بیامرز؟

موبایل را از گوشم فاصله می دهم و ابرو در هم می کشم:

- این چه حرفیه می زنی ماه بانو؟ کجا باید باشم؟ خونه ی خودمم دیگه!

صدای لرزانش را بیش تر بالا می برد:



573

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- چرا دروغ میگی اوشاق؟ شوهرت  امروز زنگ زده خونه و می گه تلفن رو بدین به اَفرا. 

می گم مگه اَفرا این جاست؟ می گه پس کجاست چند روزه؟ تلفنش رو هم جواب نمی ده!

بعد هم شلوغش می کند و از پشت خط آبغوره می گیرد:

- به خدا اگه تلفن منم جواب نمی دادی الان باید توی کلانتری ها دنبالت می گشتیم و 

باغچه ی خونه تون رو می کندیم!

از یادآوری خاطره ی تلخ مردنِ فرشته، اشک به چشمم نیش می زند و نمی دانم باید چه 

جوابی به ماه بانو بدهم. 

جزجگر بزنی سگ هار، رسوایمان کردی که!

با صدای لرزانی می گویم:

- شاهان الکی شلوغش کرده. دیشب ندا حالش خوب نبود، اومدم پیشش بمونم. شاهان 

خونه نبود بهش خبر بدم... همین!

از دروغ بزرگی که گفته ام خودم شرمم می گیرد و لب می گزم. ماه بانو هم که اِنگار هنوز 

شک داشته باشد با لهجه می گوید:

- ها... آخه آدم عاقل بی خبرِ شوهرش نیمه شب از خونه می زنه بیرون؟

من جوابی برای حرفش ندارم و او خودش لب می زند:

- یه زنگ بزن شوهرت از نگرانی در بیاد. گناه داره طفلی!

پوزخند می زنم و اگر جایش بود هیستریک به خنده می اُفتادم. شاهان نگران من شده 

است! گناه دارد طفلی!
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عجب حرف های سمی ای می شنوم!

زیرلبی می گویم:

- باشه. کاری ندارین؟

از پشت موبایل هم می شود فهمید که چشم ریز کرده و اخم کرده است:

- نه . به ندا سلام برسون. مواظب خودت هم باش. 

تماس را قطع می کنم و موبایلم را زیر چانه می زنم. یک هو به خودم می آیم و موبایل را 

مقابلم نگه می دارم. از ماجان بعید نیست برای در آوردن ته و توی قضیه هم که شده باشد 

به ندا زنگ بزند و رسوا شوم!

می خواهم با دخترخاله جان تماس بگیرم، اما وقتی می بینم توضیحی هم برای سؤالات 

احتمالی او ندارم، به صفحه اش می روم و برایش می نویسم:

«سلام عزیزم خوبی؟ اگه ماه بانو زنگ زد بهش بگو که من دیشب رو خونه ی شما بودم. 

بعداً برات توضیح می دم همه چی رو!»

بعد هم پیام را سند می کنم و صفحه اش را می بندم. همان لحظه شماره ی شاهان روی 

اسکرین موبایل می اُفتد و بلافاصله جوابش را می دهم:

- تو چرا دست از سر من بر نمی داری؟ مگه نگفتی فعلاً چیزی به خونواده م نگم؟!

بهانه می کنم، و اِلا خودم هم جرئتش را نداشتم فعلاً چیزی به آتا و ماه بانو بگویم!

کمی بعد صدای خش گرفته اش در گوشم بانگ می زند:
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- خونه ی پدرت نیستی پس کجایی اَفرا؟ انتظار داری چیزی هم به مادرت نگم توی اون 

اوضاع؟!

سرم را روی شانه ام کج می کنم و چشم ریز می کنم:

- کدوم اوضاع؟

به پت پت می اُفتد و از جواب دادن باز می ماند. دلم عروسی می گیرد و وانمود می کند که 

شاهان نگرانم شده  است، اما عقلم وقتی حرف های چند شب پیشش را به خاطر می آورد 

آتش به جان قلبم می اندازد و گوشش را می پیچاند که خیالات بی خود نکند!

خیلی ناشیانه بحث را عوض می کند و می گوید:

- می گم کجایی اَفرا؟

از این که از جواب دادن طفره رفت عصبی می شوم و فاز می پرانم:

- به تو چه من کدوم گوری ام؟ نگران دادگاه نباش. وقتش برسه خودم رو می رسونم و 

پای برگه ی طلاق رو امضا می کنم!

او هم عصبی می شود و صدایش را بالا می برد:

- این چه طرز حرف زدنه؟ تو هم خوب نقابِ مودب بودنت رو انداختی ها! می خوام 

ببینمت، اونم همین حالا!

روا نیست قلبم از بی منطقی اش به درد بیاید؟
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ماه هاست اَدب خانُم در مسابقه ی دو به دنبال مهار کردن مشکلات می دود و اما هم چنان 

مشکلات بدتری گریبان گیرش می شوند. حالا این جماعت انتظار دارند که عرق از سر و 

روی اَدب خانُم نچکد و تاجِ زیبایش کج و کوله نشود؟ به راستی که بی انصافی نیست؟!

پوست لبم را به دندان می کشم و پلک روی هم می فشارم:

- ولی من نمی خوام ببینمت!

عربده می کشد:

- اَفرا، دیوونه م نکن. لعنتی من هنوز شرعی و قانونی شوهرتم!

پوزخند به لب می کشم و تره ای از موهایم را دور انگشت آزادم می پیچم:

- از کدوم شرع و قانون حرف می زنی؟ شرع خدایی که بهت رضا میده خودت بنده هاش 

رو محکوم کنی یا قانونی که اجازه داده بدونِ دادگاهی طنابِ دار دورِ زندگیِ من 

بپیچی؟ بس کن شاهان... تمومش کن!

صدایی از آن طرف خط نمی آید که خودم با لحن مغمومی می گویم:

- دو هفته ی دیگه نوبت دادگاه داریم . می ریم و توافقی از هم جدا می شیم. اون وقت دیگه 

هیچ نسبتی بین من و تو باقی نمی مونه. از همین حالا هم نمی خوام ببینمت! 

تماس را قطع می کنم و نفسم را آسوده بیرون می فرستم. باید تمامش می کردم. سخت 

بود، اما باید تمام می شد تا خودم را تمام نمی کرد!

موهایم را از دور انگشتم باز می کنم و مانتو به تن می زنم بیرون بروم که با حس کردنِ 

کاغذی که زیر انگشت هایم در رفت و آمد است، دستم را از جیب مانتو بیرون می آورم و 

شماره ی الهه چشمک می زند. خودش است، خدا خودش درِ رحمتش را برایم گشوده!
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تند و تند شماره را در موبایلم وارد می کنم و به دو بوق نمی رسد که الهه جواب می دهد:

- اَلو اَفرا جان...

از این که شماره ام را ذخیره داشته است و من را هنوز به یاد دارد، اشک شوق در چشمم 

تجمع می کند و صدایم شروع به لرزیدن می کند:

- سلام الهه خانوم . ببخشید بی وقت مزاحم شدم!

خنده ی شیرینی می کند و لحنش مهربان تر می شود:

- مراحمی عزیزم! جانم، کاری داشتی؟!

برای زدن حرفم دو دِل ام، اما وقتی به این فکر می کنم که بعد از طلاقم دیگر هیچ 

پشتوانه ی مالی ای ندارم و حتی اگر روزی پیش خانواده ام برگردم، روی پول گرفتن از 

آتا را ندارم، برای گفتن مصمم می شوم:

- می شه ببینم تون؟ 

برای جواب دادن دست دست می کند اما در نهایت می گوید:

- چرا که نشه؟! فقط می تونی بیای به این آدرسی که می گم؟

هیجان زده و با لب های لرزان تأیید می دهم که آدرسی را برایم می خواند. من هم تند و 

تند آن را در نوت موبایل یادداشت می کنم و قطع تماس می زنم. 

یا خودِ خدا، خودت درِ رحمتت را برایم باز نگه دار!

برای همان آدرس ماشین می گیرم و به محض سوار شدنم، آدرس را برای راننده 

می خوانم. او هم پر غرور شانه بالا می اندازد و می گوید:
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- بلدم خانوم. 

چیزی نمی گویم که خودش دستش را سمت دستگاه پخش ماشین می برد و با پیچیدن 

صدای آشنا و پر سوز و گدازش دلم به لرزه می اُفتد و شوک به جانم می زند. راننده هم 

بی اعتنا به تمام کائنات لب می زند:

- اَمثال این آدما موقع عزاداری واسه ی آقا یه دو تا نوحه می خونن و منتشر می کنن که 

راحت تر مجوز بگیرن واسه ی کارشون، وگرنه عمراً غمِ امام رو داشته باشن!

او به خیال خودش دارد گره های سیاستی هنرمندان را از هم می شکافد و اما من حواسم 

جاهای دیگری ست. حواسم پیِ شاهانی است که اِن قدر پر غم برای ٧٢ تن می خواند و 

متأسفم برای خودم که حتی یاد نداشتم که امروز، روزِ اولِ محرم است و خیابان های شهر 

هم از همین بابت سیاه پوش شده اند.

وقتی می رسم از دیدنِ کشتارگاهِ بزرگی که مقابلم است جا می خورم و شوکه می شوم. به 

گمانم آدرس را اشتباه آمده ام و می خواهم عقب گرد کنم اما نشانی ای که یادداشت 

کرده ام، اثباتی بر درست بودن آدرس است!

بی اختیار پاهایم را به جلو هدایت می کنم و با دست به درِ آهنی و قرمز رنگش می کوبم 

که همان لحظه گردبادِ منفوری به دورم ایجاد می شود و بر حسب واکنشی طبیعی برای 

جلوگیری از کور نشدن چشم هایم، آن ها را روی هم کیپ می کنم. پس فردا اولین روز پاییز 

است و هوای دلِ من خواه ناخواه از قبل به استقبال این پاییز رفته...

یک هو دستم روی هوا می ماند و دیگر نمی توانم به در تقه بزنم . گوشه ی چشمم را باز 

می کنم و وقتی می بینم که خبری از آن گردبادِ چندش نیست، تماماً پلک می گشایم . در 
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لحظه مردِ قد بلند و خوش تیپی را مقابلم می بینم که کنجکاو مقابلم ایستاده است و به من 

می نگرد. یک دستش را داخل جیب شلوار جینِ مارک دارش فرو برده و دست دیگرش را 

به در تکیه زده است. معذب از چشم های تیله ایِ آبی رنگی که زومِ من مانده اند، 

دستپاچه تر می شوم و دسته ی کیفم را محکم تر می چسبم که می گوید:

- جانم؟

این بار انگشت هایم را هم به هم گره می زنم و لب می گزم:

- من ... با الهه خانوم کار داشتم. این جا تشریف دارن؟

کمی خیره ام می ماند و بعد خودش را از جلوی در کنار می کشد:

- بفرمائید داخل!

از کنارش عبور می کنم و خفه می شوم از بوی تند و وحشیِ عطرش. مدام نفسِ عمیق 

می کشم و او هم در کمال ناباوری برای من و در بی خیالیِ تمام از جانب خودش، شانه به 

شانه ام راه می آید و بی توجه به کثیف شدن کفش های مشکی واکس خورده اش، روی 

علوفه ها قدم بر می دارد.

از دور الهه را که می بینم، تند خودم را به او می رسانم و صمیمانه به آغوشم می کشد.

بعد از یک سلام و احوال پرسیِ کامل و تعارفات معمول، او را به کناری می کشم و مردد 

زیر گوشش پچ می زنم:

- حقیقتش   ... خواستم بدونم اون رستورانی که گفتین هنوز هم آشپز می خوان؟

به سمتم می چرخد و چشم گرد می کند. لب هایش را به قصد حرفی از هم باز می کند و اما 

بدون هیچ حرفی دوباره روی هم چفت شان می کند. به گمانم می خواهد بداند دختری که 
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تا دیروزها پر غرور شانه بالا می انداخته و با صدای رسایی بی نیازی مالی اش را اعلام 

می کرده، اکنون چرا اِن قدر محتاج و عاجز شده است!

لب می گزم و خودم هم توضیحی برایش ندارم که تصنعی به رویم لبخند می زند و بازویم 

را می گیرد. در حالی که به سمت همان مرد و پیرمرد قصابی که کنارش ایستاده است بر 

می گردد می گوید:

- اَفرا جان، ایشون آقای محبی هستن. صاحب همون رستورانی که تعریفش رو برات 

آورده بودم!

با دست به همان مردِ چشم رنگی اشاره می کند و من حیرت زده از حکمت خدا، دست هایم 

را حائل لب هایم می کنم. محبی هم با حرفی که الهه زده است، ابرو بالا می پراند و لب 

می جنباند:

- پس شما همون آشپزی بودید که الهه خانوم تعریفش رو می کرد! من آرش محبی هستم. 

خرسندم از آشنایی تون خانوم.

موهایم را از صورتم کنار می زنم و پوست لبم را می جوم:

- همچین. من هم اَفرا سلطانی هستم!

سر می جنباند و این بار نوبت به الهه می رسد که لب باز کند:

- آرش خان، این گل دختر می خواد با رستوران شما هم کاری داشته باشه . هنوز هم 

سرآشپز لازم دارین؟!

آرش بدون این که نگاه از من بگیرد، لب هایش را از هم فاصله می دهد:

- چرا که نه. افتخار میدن !
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ذوق زده از کاری که خودِ خدا در این لحظات سختِ زندگی برایم جور کرده است 

انگشت هایم را در هم قلاب می کنم و الهه می گوید:

- تضمین دستپختش هم که با من.

به سمتش می چرخم و صمیمانه به آغوشش می کشم.

- مرسی از لطفت. به خدا نمی دونم چه طوری می شه جبران کرد محبتت رو!

دستش را روی پشتم می کشد و از خودش جدایم می کند. لبخند می زند و پلک روی هم 

می فشارد که همان لحظه آرش کارتی را مقابلم نگه می دارد و با نگاه های نافذش لب 

می جنباند:

- بهم زنگ بزنید که شرایط رو عرض کنم خدمت تون. الآن باید برم.

مردد کاغذ را از او می گیرم که تبسم می کند و عجله ای از کشتارگاه بیرون می زند. من هم 

بعد از این که از الهه خداحافظی می کنم، بیرون می زنم و برای خانه ی آتا ماشین 

می گیرم . بی شک امسال را هم مثل هر سال نذر دارند و نباید دست تنهایشان بگذارم . برای 

عزاداریِ فرشته هم سیاه پوش هستم و لازم نیست که به مسافرخانه برگردم و لباس عوض 

کنم.

- خانوم... خانوم!

با دستی که راننده مقابلم تکان می دهد به خودم می آیم و بعد از این که حواسم به 

ساختمان خانه ی آقا جلب می شود، کرایه اش را پرداخت می کنم و پیاده می شوم.

دستی به لباس هایم می کشم و کیفم را به مچ دستم آویزان می کنم تا موهایم را زیر شال 

بفرستم که همان موقع یکی وحشیانه دستم را پایین می کشد و کیفم روی زمین می اُفتد.
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چشم هایم را به بالا سوق می دهم و بدنه ی گوریلی طورش برایم سایه می شود . دندان روی 

هم می سابد و از بین فک های چفت شده اش می غرد:

- بالأخره سر و کله ی خانوم این جاها پیدا شد!

من هم برایش ابرو پیچ و تاب می دهم و رو بر می گردانم:

- تو این جا چی کار می کنی؟ مگه نگفتم نمی خوام دیگه ببینمت؟!

یک هو چانه ام را می چسبد و صورتم را به سمت خودش می چرخاند. و من هول برم داشته 

است مبادا یکی ما را ببیند و آبروی خانواده ام به تاراج برود!

- به خواستن یا نخواستنِ تو نیست. بفهم اینو!

چشم هایش کدر می شوند و من برای فرار پافشاری می کنم:

- دست از سرم بر دار. اگه همین الآن از این جا نری مردم رو خبر می کنم!

دستش را از چانه ام می کشد و داخل موهایش می برد. او هیستریک می خندد و من چانه ام 

گزگز می کند. شاید هم عادت کرده بودم به انگشت هایش که این گونه حس خلا دارم و 

علاقه داشتم که آن ها را پس نکشد!

- حیف.  .. حیف!

انگشت اشاره اش را مقابلم تکان می دهد و بدون این که چیز دیگری بگوید، با حالت 

آشفته ای از کنارم می گریزد. سوار ماشینش می شود و چنان گازش می دهد که می خواهد 

آسفالت را از هم بدرد!
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من هم در حالی که هنوز نتوانسته ام رفتارهایش را هضم کنم، خم می شوم و کیفم را از 

روی زمین بر می دارم. پیچ کوچه را می پیچم و وقتی می بینم در ساختمان آقا باز است، 

بدون این که زنگ بزنم خودم را به طبقه ی چهارم می رسانم. در می زنم و خجالت زده به 

انتظار می ایستم که آذر روبه رویم می ایستد و بالأخره لبخندش را تقدیمم می کند:

- اومدی اَفرا! بیا.  .. بیا خوش اومدی!

و من چقدر دلم تنگ شده بود برای این اوشاق باجیِ مهربانم . همینی را می گویم که فقط 

خودش سیاه پوش است نه قلبِ عزیزش!

به آغوشش می کشم و اشکم روی شانه اش می چکد. او هم دستش را روی پشتم می کشد و 

از خودش جدایم می کند. چانه اش می لرزد و می گوید:

- دل تنگت بودم بی معرفت...

در میان خنده، اشکم را پس می زنم و لب می زنم:

- بی معرفت منم یا تو؟ 

وقتِ گله و گلایه نیست. علاقه ای هم به این کار نیست!

شرم زده سرش را زیر می اندازد و بحث را عوض می کند:

- شوهرِ سگِ هارت نیومده؟

ریز-ریز می خندم و کلاً از یاد می برم که آن سگ هار چه ظلمی در حقم کرده است. 

می خواهم چیزی بگویم که آقا از آن طرف می گوید:

- آذر... خیمه زدین اون وسط؟
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با طعنه ی آقا، خودش را کنار می کشد و داخل می روم. پاهایم شرم دارند از رفتن، اما 

اگر نروم شرمنده ی قلبِ بی قرارم می شوم.

آقا که گوشه ای به یکی از پشتی ها تکیه زده است، من را که می بیند دستش را روی 

سبیل های چخماقی اش می کشد و می گوید:

- ها اَفرا... خوش اومدی!

و این یعنی حتی آقا هم دیگر از دستم دل خور نیست. البته فرقی به حالم ندارد، حالا که 

این گونه زندگی ام را به جاویدها باخته ام دیگر چه فرقی می کند از دستم دل خور باشند یا 

نه؟! همین که حقیقت را بفهمند بدتر از قبل تردم می کنند!

تصنعی برایش تبسم می کنم و ماه بانو که متوجه حضورم می شود، از آشپزخانه دل می کند 

و خودش را به من می رساند:

- خوب شد اومدی تصدقت شم . می خواستم زنگ بزنم بهت!

دستش را می گیرم و به آشپزخانه می روم. عمه ملوک و عطیه و خاطره مشغول کار 

شده اند و مدام از این طرف به آن طرف می روند. به رسمِ هر سال، وسطِ آشپزخانه دو 

گازِ بزرگ گذاشته اند و مشغول پختن شیرکاکائوهای خانگی شان هستند. از ملیحه هم 

خبری نیست و با ندیدن جای خالی اش دلم می گیرد:

- زن عمو ملیحه نیومده؟

ملوک نگاهش غم می گیرد و اشک به چشمش نیش می زند. چند باری از عطیه شنیده بودم 

که می خواستند فرشته را برای برادر کوچک شان _ اَرشیا_ خواستگاری کنند. به گمانم 

برای همین هم آن شب وسط مردم هوار سر دادند و از بی موقع عروس شدنِ فرشته ی 
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خدابیامرز گلایه و شکایت کردند . دردشان فوت خانیم نبود، دردشان فرشته ی پرپر 

شده یمان بود!

خاطره به سمتم می آید و با بغض می گوید:

- به خدا چهار ساعته التماسش رو می کنم، می گم باجی بیا بریم بالا یه کم حال و هوات 

عوض بشه. جوابم رو نداد حتی!

سر می جنبانم و می خواهم از خانه ی آقا بیرون بزنم که ماه بانو از پشت سر می گوید:

- کجا؟

- بر می گردم.

پله ها را پایین می روم و چند بار به درِ خانه یشان تقه می زنم. در که باز می شود فرشته ی 

خندان را میان چهارچوبش می بینم که می گوید:

- آبجی اَفرا... زود-زود بهمون سر بزن. دل مون برات تنگ می شه!

صدایش در سرم تکرار می شود و نفس کم می آورم.

«دل مون برات تنگ می شه... دل مون برات تنگ می شه!»

اشک داخل چشمم تجمع می کند و گوشم جیغ می کشد. دیدم تار شده است، اما حالا دیگر 

فرشته ای در کار نیست و امیرمحمد است که با رنگ و روی نزاری مقابلم ایستاده:

- اَفرا! چیزی شده؟!

لبم را زیر دندان می کشم و سعی می کنم اشکم را مهار کنم. و بی شک که صورتم سرخ شده 

است!
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- خوبی امیر جان؟

حیرت کرده است از محبتم. من هم حیرت کرده ام، اما سختی تا به کی؟ تا به کی نباید 

ملایمت به خرج داد؟!

خانیم  خدا بیامرز همیشه می گفت؛ برای محبت کردن پیش قدم شوید، آن گاه است که 

جوابِ محبت و نرمی تان واجب می شود بر دیگری... و وای که ما نفهمیده بودیم حرفش 

را... و وای که ما به نفهمیدن می زدیم خودمان را!

سر می جنباند و سلام می کند. کنار می کشد و می گوید:

- بیا تو!

شانه اش را می فشارم و داخل می روم. و دروغ نیست اگر بگویم تنم یخ می زند از سرمای 

خانه یشان. مغموم می شوم از دیدن شلختگی خانه ای که تا دیروزها در و دیوارش برق 

می زد. لب هایم را به داخل می کشم وقتی می بینم گل های زیبای شان پژمرده شده است!

بدون این که از امیر بخواهم خودم به اتاق ها سرک می کشم و به دنبال ملیحه می گردم. 

- داخل اتاق فرشته ست.

دستگیره را بالا و پایین می کنم و جلوی در می ایستم. ملیحه گوشه ی تختِ فرشته کِز کرده 

است و به دیوارها نگاه می کند. از دیدن صورتِ فرو رفته و نزارش وا می روم و بغضم 

می گیرد. عمیق دم و بازدم می گیرم و جلو می روم. مقابلش می ایستم و با طمأنینه صدایش 

می زنم:

- زن عمو! 
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نگاهش را به من می دهد. اشک در چشمش نیش می زند و روی بر می گرداند. و وای که 

مبادا من را مقصر نبودنِ فرشته اش بداند!

کنارش می نشینم و شانه هایش را می فشارم:

- دورت بگردم. نمیای بالا؟ شب مراسم داریم؟!

صدایش خش دارد و بغض امانش نمی دهد:

- برو اَفرا...

عاجز به من خیره می شود و لب می زند:

- فقط برو!

نمی دانم چه در نگاهش می بینم که یک هو از جایم بلند می شوم و مردد، راهِ آمده را بر 

می گردم. خاطره با دیدنم شانه بالا می اندازد و می توانم هجی کنم حرف هایش را:

- گفتم نمیاد که!

متأسف سرم را تکان می دهم و به گمانم ملیحه برای کنار آمدن، برای فراموشی، بیش تر از 

این ها وقت می خواهد!

ماه بانو سینی ای که حاوی لیوان های یک بار مصرف زیادی است را روی اُپن می گذارد و 

می گوید:

- دست بجنبونین. الان فاتح و فتاح هم چادرها رو بر پا می کنن. 

من هم به کمک شان می روم و سعی می کنم حداقل برای چند ساعت از خاطر ببرم آن چه 

بر سرمان آمده است را...
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به دو ساعت نمی کشد که همه آماده و سیاه پوش، وسط کوچه می ایستیم و شیرکاکائوهای 

داغ را به مردم تعارف می زنیم. آذر مثل هر سال دستپاچه شده است و مدام از این طرف 

به آن طرف می رود. و وای که جایِ خالیِ فرشته ی عزیزمان چه دردی دارد!

یکی لیوانی از داخل سینی ای که به دست دارم بر می دارد و نگاهم را بالا می کشم. با 

دیدنِ شاهان، چشم هایم را لوچ می اندازم و کلافه سر تکان می دهم. به دیوار مقابلم تکیه 

می زند و با لیوانِ داخل دستش بازی بازی می کند:

- باید با هم حرف بزنیم اَفرا...

لب هایم را به داخل می کشم و سینی را گوشه ای روی یکی از میزها می گذارم:

- حرفی نمونده شاهان. تو و خونواده ت همه ی حرفاتون رو زدید و منم شنیدم. حرفی 

نمونده!

تکیه اش را از دیوار می گیرد و قدمی جلو می گذارد:

- باید قبل از رفتن به دادگاه یه سری ناگفته ها، گفته بشن!

دستم را روی گوش هایم می گذارم و عمیق نفس می کشم:

- بیش تر از این اذیتم نکن!

می خواهد دوباره چیزی بگوید که ماه بانو با دیدنش، به سمت مان می آید و کمی به 

لب هایش انحنا می دهد:

- خوبی پسرم؟ 

شاهان هم مؤدبانه سلام و علیک می کند و سر می جنباند که ماه بانو می گوید:
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- خودت خبر داری چه مصیبتی به سرمون اومد و نشد که پاگشاتون کنیم. فتاح همین 

دیشب گفت که واسه ی پس فردا که دادگاهِ فرشته تموم می شه، واسه شام بیاید این جا!

از دعوتِ خودسرانه یشان که من را در جریانش نگذاشته اند جا می خورم و به سرفه 

می اُفتم. فقط همین را کم داشتم که شاهان جان را قسم دهم به این پاگشا رضایت دهد.

آخ، مادر من پاگشا چیست دیگر؟ ما داریم از هم جدا می شویم و شما تازه کدورت ها را 

کنار گذاشته اید و قصد کرده اید پاگشایمان کنید؟! 

- اما ماجان، ما نمی تونیم بیایم!

ابرو بالا می اندازد و چشم ریز می کند:

- چرا؟

مانده ام چه بهانه ای برایش بتراشم که شاهان مانع می شود:

- چرا نمی تونیم اَفرا؟ مزاحم می شیم خانوم!

از حرفی که زده است، ابرو در هم می کشم و زیر لبی فحش نثارش می کنم. مشخص نیست 

باز چه در سرش می گذرد و این بار می خواهد چگونه بچزاندم!

ماه بانو لبخند می زند و از کنارمان می گذرد که همان لحظه به سمت شاهان می چرخم و 

غرولند می کنم:

- تو چی می خوای از جون من؟ تمومش کن دیگه!

جلوجلو می آید و ابروهایش را به هم گره می زند:

- گفتم که! باید باهات حرف بزنم!
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کم مانده است وسط کوچه بنشینم و از دستش جیغ سر بدهم! انگشت هایم را به دندان 

می کشم و با صدای خفه ای می گویم:

- بزن. حرف بزن، فقط دست از سرم بر دار!

ابروهایش را از هم فاصله می دهد و نگاهش رنگِ شیطنت می گیرد:

- بعد از این که دستپخت مادرزن جان رو خوردم حرف می زنیم.

از کنارم می گذرد و در بهتِ لجبازی اش می مانم. مردکِ سگِ هار مشخص نیست باز چه 

در سر دارد، که این گونه سر لج بر داشته است!

***

با استرس به ساعتِ موبایلم نگاه می دوزم و قاضی متاسف می گوید:

- خانومِ سلطانی! بهتره بیش تر از این وقتِ دادگاه رو نگیرید.

عاجز لب هایم را به داخل می کشم و درمانده می شوم:

- ازتون خواهش می کنم، بذارید بیاد. حتماً یه جایی گیر کرده!

سرش را به این طرف و آن طرف تکان می دهد و نگاه به منشی دادگاه می دوزد که او هم 

می خواند:

- بر اساس گفته های متهم و شاکیان لازم است که...

حرفش با دری که یک هو باز می شود، ناتمام می ماند و نگاهِ همه یمان به عقب می چرخد. 

سهیلا نفس نفس زنان روی زانو خم می شود و نفس می گیرد. و من اِنگار در دلم تیر چراغ 

برق کار گذاشته اند، که با دیدنش این چنین دل خوش می شوم!
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به سمتش می دوم و شانه اش را می فشارم:

- کجایید شما؟ داشتن حکم رو ابلاغ می کردن!

نگاهش را به من می دهد و شرمنده لب می زند:

- ببخشید... ببخشید یه مشکلی واسه م پیش اومد.

بعد هم بی توجه به من از کنارم می گذرد و خودش را به منشیِ دادگاه می رساند:

- من... من حاضرم شهادت بدم که همه ی ادعاهای این آقا دروغه!

به معراج نگاه می کند و او رنگ می بازد. اِنگار که بداند سهیلا قرار است بر چه چیزی 

شهادت بدهد، لحظه به لحظه سرخ و سرخ تر می شود و یک هو عربده می کشد:

- دروغه... این آدم رو خریدن!

من هیستریک می خندم و قاضی، روی میز می کوبد:

- ساکت باشید. این خانوم هنوز چیزی نگفتن که شما می خواید کذب حرف هاشون رو 

اثبات کنید!

معراج می خواهد اعتراض کند که قاضی دوباره با چکش چوبی اش روی میز می کوبد و 

این بار در حالی که قرآنی را از کنارش بر می دارد سمت سهیلا می چرخد:

- داخل جایگاه بایستید و حادثه رو شرح بدید.

سهیلا هم در حالی که رنگش پریده است و دست هایش می لرزند، داخل جایگاه می ایستد و 

با لب های مرتعشی می گوید:
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- من همسایه ی فرشته م. خیلی وقتا با هم بودیم و من گاهی اوقات واسه شون غذا 

می بردم. اون روز هم من حدودای ساعت ٩ واسه شون آش بردم و فرشته خونه بود.

بعد هم دست هایش را روی لب های لرزانش می گذارد و هق می زند:

- این یارو دروغ می گه. اون بچه ی بی چاره رو چه به این حرفا؟!

معراج دوباره از روی صندلی اش بلند می شود و نعره می کشد:

- دروغه...دروغ!

همان لحظه زن عمو ملیحه دوباره اختیار از کف می دهد و سمت او یورش می برد. یقه ی 

پیراهن آبی راه راه اش را به چنگ می کشد و تف به صورتش می اندازد:

- بی شرف. دخترم رو کشتی هیچ، بهش انگِ هرز بودن هم زدی؟

قاضی هوار می کشد:

- خانوم، نظم دادگاه رو به هم نریزید!

برای این که کارهای ملیحه در نتیجه ی دادگاه تاثیر منفی نگذارد، سمتش می دوم و از 

معراج جدایش می کنم. او هم صورتش را پاک می کند و دندان نشان می دهد:

- دعا کن از این تو زنده بیرون نیام اَفرا... که اگه بیام آتیشت می زنم!

یک هو من هم کنترلم را از دست می دهم و ناخواسته زیر گوشش می کوبم. می خواهد سمتم 

یورش بیاورد که وکیل اش کنترلش می کند و چیزی را زیر گوشش پچ می زند. قاضی 

عصبی می شود و سرم داد می کشد:

- تشریف ببرید بیرون.
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- اما.  ..

این بار بی ملاحضه تر هوار می کشد:

- تشریف ببرید بیرون تا سربازها رو خبر نکردم!

عاجز نگاه به بقیه می دهم و گویا آن ها هم نمی توانند کاری کنند که برایم متأسف 

می شوند. نفسم را آه دار بیرون می فرستم و بعد از این که نگاهِ غضبناکم را از توسلی 

می گیرم، از محکمه بیرون می زنم. به دیوارِ سالن تکیه می زنم، قطره اشکی از چشمم سُر 

می خورد و روی گونه ام می نشیند. دل در دلم نیست و استرس تمام جانم را گرفته است. 

مدام صدای انگشت های دستم را در می آورم و خدا-خدا می کنم مبادا که حقی ناحق 

شود. مبادا که خونی به ناحق پایمال شود.

حدودِ یک ربع بعد صدای درِ محکمه می آید و تندی به آن سمت می چرخم. تمام 

مهره های گردنم گز گز می کنند و اما فقط نتیجه برای من مهم است.

سمت آذر می دوم و دست های یخ زده اش را داخل دست می فشارم تکان تکانش می دهم و 

با لب های مرتعشم می گویم:

- چی شد؟ محکوم شد؟!

بی صدا خیره ام می ماند و چیزی در دلم فرو می ریزد. صدای شکستن از قلبم بلند می شود 

و مکرر پلی می شود که آذر یک هو به آغوشم می کشد و زیرلبم پچ می زند:

- قصاص... حکم قصاص رو واسه ش گرفتیم!

از خودم جدایش می کنم و ناباور دست هایم را مقابل لب هایم نگه می دارم. من هنوز هم 

در بهت مانده ام و آذر با صدای تحلیل رفته ای توضیح می دهد:
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- حتی اگه سهیلا نمی اومد می تونستیم اعدام رو واسه ش بگیریم. فقط اگه سهیلا شهادت 

نمی داد، نتیجه ی دادگاه به نوبت بعدی موکول می شد که گفته هاش رو ثابت کنه.

زانو خالی می کنم و روی زمین آوار می شوم. سستی ام از ضعف نیست، بلکه چنان هیجانی 

به جانم رسیده است که نمی توانم وزن خودم را هم تحمل کنم. خرده شیشه شکسته های 

درونم به هم می پیوندند و سر پا می شوم.

زن عمو ملیحه هم گریان به دیوار راه روی دادگاه تکیه می زند و عمو فاتح دل داری اش 

می دهد. همان لحظه توسلی از محکمه بیرون می آید و قبل از این که سربازهای نگهبان 

موفق به بردن اش شوند سمت من می چرخد و دندان نشان می دهد:

- دختره ی پاپتی... ارزش هیچی رو نداری!

من به حرفش پوزخند می زنم که پدرش به سمتش یورش می برد و کشیده ای زیر گوشش 

می خواباند:

- پاپتی تویی که زدی واسه چند تا سکه دختر مردم رو کشتی و هنوز هم ادعات می شه!

صدایش می لرزد و عرق از صورت سرخ شده اش پایین می ریزد:

- تو خدا پیغمبر سرت نمی شه؟ اون از اون بی آبرویی که به بار آوردی و اینم از غلط 

اضافیت!

مادرِ معراج چادرش را جلو می کشد و با صورت رنگ پریده و نزاری پایین کتِ راه راه 

شوهرش را می چسبد:

- الآن وقتِ این حرفا نیست مرد. برو رضایت بگیر تا جوون مون رو نفرستادن پای چوبه ی 

دار!
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پدرِ توسلی یک هو به عقب می چرخد و گویا که مغزش قفل کرده باشد روی لب های 

همسرش می کوبد. همه مه و مات می مانند و اما من برایم مهم نیست هرچقدر هم که پسرِ 

بی شرف اش را مؤاخذه کند. آن روزهایی که بایستی ادب و مردانگی یادش می داد کجا 

بود؟ حال دماغ باد دادن اش به کارِ ما و فرشته ی پرپرشده یمان نمی آید!

دیگر به تماشای دعوایشان نمی مانم و به  ملیحه کمک می کنم که بیرون برود. رنگ به 

رخش نمانده است و این گونه پیش برود بی  هوش می شود. به او کمک می کنم داخل 

ماشینِ عمو بنشیند و ساعدش را روی پیشانی اش می کشد. من هم می خواهم سوار شوم که 

موبایلم زنگ می خورد. بدون این که مثل قبل ترها روی شماره ی ناشناس اش حساسیت به 

خرج بدهم، تماس را برقرار می کنم و از ماشین فاصله می گیرم:

- بویورون؟ «بفرمائید»

صدای مردانه ای از آن طرف خط باعث می شود که ابروهایم بالا بروند:

- خوب هستید خانومِ سلطانی؟ من محبی ام اگر خاطرتون باشه!

چند باری اسمش را در ذهنم کنکاش می کنم و وقتی به یاد می آورم اش لب می گزم:

- بله شناختم. چیزی شده؟

می خندد: 

- نه بابا چرا باید چیزی شده باشه؟ فقط دیدم مدارک تون رو نیاوردید گفتم شاید بی خیال 

شده باشید!

می خواهم جوابش را بدهم که آذر در ماشین را باز می کند و از آن سرک می کشد:

- اَفرا! نمیای؟
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موبایل را از گوشم فاصله می دهم و می گویم: 

- شما برید. من باید برم یه جایی!

لب هایش کج می شوند و مردد لب می زند:

- باشه. مواظب خودت باش. 

عمو طوری گازش را می گیرد و می رود به گمانم می آید عجله داشته باشد هر چه زودتر 

نتیجه ی دادگاه را برای بقیه ببرد!

موبایل را دوباره به گوشم می چسبانم و لب می جنبانم:

- ببخشید. شماره ی من رو از کجا آوردید؟

به پت پت می اُفتد و کمی بعد با طمأنینه ی ساختگی می گوید:

- از الهه خانوم گرفتم. امیدوارم ناراحت نشده باشید!

پلک روی هم می فشارم و نفسم را از لای لب های نیمه بسته ام بیرون می فرستم:

- نه. مدارک رو کجا بیارم؟

صدایش یک شوق و ذوق خاصی می گیرد و لب می زند:

- آدرس رو می فرستم خدمت تون. منتظرتونم!

بدون این که مجالی به من بدهد تماس را خاتمه می دهد و نگاه به موبایل می دهم. کمی 

بعد آن را داخل کیفم می فرستم و بیرون از محوطه ی دادگاه، ماشین اختیار می کنم. 

آدرس مسافرخانه را می دهم و این روزها همین مسافرخانه عجیب حکم خانه را دارد برای 

منِ بی پناه!



597

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

داخل که می روم قبل از این که پیچ راه رو را بپیچم صاحب مسافرخانه خودش را به من 

می رساند و لب می زند:

- خانوم! 

می ایستم و نگاهم را پایین می کشم تا بلکه با او و قدِ کوتاهش تلاقی پیدا کند.

- اقامت تون زیاد شده. خیلی وقته هم کرایه رو پرداخت نکردید.  اگه...

می دانم می خواهد چه چیزی بگوید و کلافه دست در کیفم می برم . چند باری آن را زیر و 

رو می کنم و وقتی می بینم جز یک تراول پنجاهی، دیگر پول نقدی برایم نمانده است لب 

می گزم و عرق خجالت در می دهم.

شرم زده نگاه بالا می گیرم طوری دست به سرش کنم که دست مردانه ای جلو می آید و 

چند تراول را مقابل صاحب مسافرخانه می گیرد. و من به چشم هایم شک کرده ام. به گمانم 

به سرم زده است  که گمان می  کنم صاحب این دست های مردانه با رگ های برجسته اش 

شاهان اند. دل تنگی زیاد عقلم را به تاراج برده است!

نگاهم را بالا می گیرم و وقتی خودش و اخم های درهم اش را می بینم آشفته تر از قبل 

می شوم. او هم بدون این که نگاه به من بدهد، اِنگار که دست خودش نباشد سر صاحب 

مسافرخانه عربده می کشد:

- بگیرش. مگه کرایه ت رو نمی خواستی؟

او هم هول برش می دارد و عجله ای پول را می گیرد:

- چرا... فقط نسبت شما با خانوم چیه؟

یا خودِ خدا، خودت کمک کن ابروهای شاهان به گره ی کور تبدیل نشوند! 
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- من باید صنم خودم با زنم رو واسه ی تو توضیح بدم؟ برو پی کارت!

طوری دیالوگ آخرش را ادا کرده است، که جانِ من هم به لرزه می اُفتد چه برسد به آن 

بی چاره! 

تندی از آن جا می گریزد و تنهایمان می گذارد.

من هم در حالی که سعی می کنم نشان بدهم که حضورش برایم اهمیتی ندارد، کلید اتاق 

را از صاحبش می گیرم و وارد می شوم. در را به دنبالم باز می گذارم و حضورش را حس 

می کنم. در ظاهر برایم مهم نیست، اما در باطن قلبم چنان گرومپ گرومپی به راه انداخته 

که صدایش کل مسافرخانه را برداشته است!

- این جا رو از کجا پیدا کردی؟

قبل از این که جوابی بدهد، به عقب می چرخم و هیستریک می خندم:

- آها، حواسم نبود. شما ته تهِ خلافی. واردِ خونه مون میشی و عکس خواهرت رو 

می چسبونی به شیشه. توی کیفم بلیط می ذاری . تهدید می کنی و هزار کار دیگه.

شانه بالا می اندازم و دنباله ی حرفم را می گیرم:

- تعقیبم کردی... نه؟

شستی به گوشه ی لبش می کشد و نزدیک می آید:

- این طور فرض کن .

با انگشت اشاره به شانه اش می کوبم و می غرم:

- به چه حقی؟



599

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

انگشتم را می گیرد و آن را غلاف می کند:

- به حق این که شوهرتم. شرعی... قانونی!

چنان به هم نزدیک شده ایم که نفس هایمان به هم گره می خورد و می تواند بالا و پایین 

شدن قفسه ی سینه ام را ببیند. بزاق دهانم را پس می فرستم و نیشخند می زنم:

- بس کن! دو هفته دیگه جدا می شیم و همه چیز تموم می شه.

از او جدا می شوم و می گویم:

- بعدش برو سینه سپر کن و انتقام بچگونه و کورکورانه ت رو همه جا جار بزن.

روی تخت می نشینم و او همان وسط اتاق، متفکر و دست به سینه می ایستد:

- نه، تا حرف نزنیم جدا نمی شیم.

آمپر می چسبانم و جیغ می کشم:

- حرف بزن. حرف بزنیم!

می آید و کنارم می نشیند. زانوهایش را تکیه گاه آرنج هایش می کند و سرش را بین دو 

دستش می فرستد:

- انتقام کورکورانه و بچگونه! تو چه می فهمی وقتی خواهر عزیزت رو توی اون وضعیت 

ببینی، چطوری به سرت می زنه!

می خواهم چیزی بگویم و معترض شوم که دستش را مقابلم نگه می دارد و دوباره خودش 

ادامه می دهد:
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- راست میگی. باید ازت شکایت می کردم و کار رو به این بچه بازی ها نمی کشوندم که 

ته ش بازی مون نشه دو سر باخت!

دست هایش را از سرش دور می کند و به سمت من می چرخد. مغموم از دیدن موهای 

آشفته و ریشِ بلندش، نگاه از او می گیرم و می گویم:

- یه طوری حرف نزن اِنگار بچه م! مهتاب خواهر ناتنیته!

بعد هم به سمتش می چرخم و با چانه ی لرزان جیغ می کشم:

- پس چرا اِن قدر تعصبش رو می کشی لعنتی؟

دستش را روی لب هایم می گذارد و صدا در گلویم خفه می شود. او هم وقتی می بیند 

ساکت شده ام، دستش را پس می کشد و داخل موهایش می برد:

- شایان خان آدمیه که تنی و ناتنی نمی شناسه. از همون اولش بهمون یاد داد که ما سه 

نفر خواهر و برادریم. بهمون فهموند تا دنیا دنیاست باید تعصب هم رو بکشیم و اگه کسی به 

اون یکی مون گفت بالای چشمش ابروئه، همه پشت هم در بیایم! تو هیچی از رفتارهای پدر 

من نمی دونی اَفرا!

لب هایم می لرزند و قلبم تیر می کشد:

- کم کم دارم می فهمش. همون پدرت تو رو شیر کرد و زیر گوشت به دروغ گفت که نزاع 

من و مهتاب عمدی بوده. نه؟!

سرش را به چپ و راست تکان می دهد و لب می زند:

- پدر کم مقصر نیست توی این ماجرا و نمی شه منکر این شد. اما...
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انگشت اشاره اش را بالا می آورد و دنباله ی حرفش را می گیرد:

- اما مهتاب حکم مادر من رو داره. آبجی بزرگه همیشه واسه م مادری کرد. 

هیستریک می خندم و می گویم:

- باشه داداش کوچیکه ی مهتاب. حقش رو گرفتی، بدم گرفتی. الان دیگه چی می خوای؟ 

بازم مونده؟!

پاکت سیگاری را از جیب شلوار لی اش بیرون می آورد. نخی از آن را دود می کند و نگاه 

از من می دزد:

- مهتاب بزرگ شد... با یه عالمه عقده بزرگ شد و محبتای من و فروغ هم نتونست کمکی 

بهش کنه. از همون روزی که فهمید مادرِ واقعیش فروغ نیست، دیگه اون مهتاب سابق 

نشد. پدر می گفت که راهش محبته. درمونش توجهِ!

میان کلامش می پرم:

- شاهان!

دستی که سیگار اسیرش شده است را بالا می آورد و می گوید:

- مهتاب خانوم شد. کم هم خواستگار نداشت، ولی همه شون رو جواب می کرد. تا این که 

بعد یه مدت صداش در اومد تو دانشکده ی پرستاری عاشق یه پسره شده و منتظره 

درس شون تموم شه و بیاد خواستگاری!

بی هوا می گویم:

- همون مردی که اون شب تو کافه همراهش بود؟
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سر می جنباند و عمیق کام می گیرد:

- وقتی درس شون تموم شد، مهتاب ٢۶ سالش بود. پسره هم بعد مدتی اومد خواستگاری، 

ولی پدر سازِ مخالفت زد و جوابش کرد. گفت در حد دخترم نیست و از این فلان و 

بیسارها! 

- خب؟

کمی به من نگاه می کند و می شود فهمید ذوق کرده است از این که رام و کنجکاو شده ام:

- مهتاب ٤ سال پای یارو موند. اونم دمش گرم، توی اون ٤ سال کم نیاورد تا این که کم کم 

سرد شد و بعد چند ماه خبر اومد اقامت آلمان گرفته.

حق داشته است طفلی! چندین و چند سال را پای زنی ماندن و خسته نشدن مردِ خودش 

را می خواهد!

وقتی می بینم محیط اتاق پر شده است از دود سیگار، سمت پنجره می روم و بی توجه به 

گرد و غبار پاییزی آن را باز می کنم. به شوفاژِ خاموش زیر پنجره  تکیه می زنم و دست به 

سینه به لب های شاهان چشم می دوزم. 

او هم دم و بازدمی عمیق می  گیرد و می گوید:

- اما مهتاب هم چنان پای پسره موند و ازدواج نکرد. شاید نباید این رو بگم، ولی مهتاب 

گدای محبت بود. اون پسره هم خوب بلد بود با عشقش پایبندش کنه. اِن قدر پاش موند و 

موند که پارسال برگشت ایران و دوباره اومد خواستگاری. البته بعد از این که بر شکست 

شده بود!

عصبی می خندم و می گویم:
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- بذار من بقیه ش رو بگم. پدرت باز هم مخالفت کرد و مهتاب تصمیم گرفت با پسره فرار 

کنه! نه؟!

چشم های گرد شده اش را سمتم سوق می دهد و کج خند می زند:

- شبی که اومده بود کافه ی شما، فرداش پرواز داشتن! به امید این که آذر بشناسدش و 

بهش پناه بده اومد اون جا، ولی هیچ وقت نتونست به آذر بگه که خواهرشه!

تکیه ام را از دیوار می گیرم و به سمتش می روم. نگاهش را بالا می کشد و وحشت می کنم 

از چشم های سرخ شده اش:

- اون شب افتادم دنبالش که پشیمونش کنم. وقتی دیدم مردتیکه ولش کرد و رفت منتظر 

موندم بیاد بیرون، ولی وقتی شما اون طوری از کافه زدید بیرون و کافه هم قفل کردید 

بهتون شک کردم و افتادم دنبال تون. ته ش هم که خودت می دونی!

زانو خالی می کنم و برای لحظه ای کوتاه روح از تنم پر می کشد، اما سعی می کنم که قوی 

و جسور جلوه کنم.

می خواهد چیزی بگوید که سرش جیغ می کشم:

- ادامه نده. گفتی و شنیدم. اصلاً چرا داری واسه م توضیح میدی و کارات رو توجیه 

می کنی؟ نکنه می خوای عذاب وجدان برم داره و قشنگ بفهمم اون شب چه غلطی کردم؟

قطره اشکی، جسارتم را به تاراج می برد و از بین لب های مرتعشم می گویم:

- مقصر آینده ی تباه شده ی مهتاب منم یا پدرت و خودخواهی هاش؟

سرم را به چپ و راست تکان می دهم و هم چنان مجالِ حرف زدن به او نمی دهم:
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- حالا بذار من بگم. من بهت اعتماد کرده بودم، بهت ایمان پیدا کرده بودم. خواهر تو 

جسمی فلج شده، ولی من اعتمادم فلج شده . می فهمی؟! 

جیغ می کشم:

- نمی فهمی... به خدا که نمی فهمی چطوری نابودم کردی به جرمِ خطای غیرعمدم. به 

جرم بدبیاریم!

از روی تخت بلند می شود و سمت در می رود، اما قبل از خروج اش می گوید:

- اعتمادت رو سر پا کن اَفرا. نیازت می شه!

بی توجه به جمله ی مبهم و رازآلودش، پوزخند می زنم و شوری اشک به زبانم نیش 

می زند:

- باورای آدم مثل یه بذر می مونن که کم کم ریشه می زنن تو وجودت و هر روز بزرگ تر 

از دیروز می شن، یه جوری که وقتی به خودت میای، می بینی یه درختِ تنومند شدن. 

حالا فقط کافیه باغبون  تیشه برداره به جون ریشه شون... اون وقته که وجود اون آدمم 

باهاشون نابود می شه! تیشه زدی به ریشه م شاهان!

و شاید که تنها با این دیالوگ می توانستم عمق شکستگی ام را به رخ اش بکشم!

پا سست می کند و لب می جنباند:

- وسایلت رو جمع کن . چند ساعت دیگه میام دنبالت!

می خواهد به زور برم گرداند و این روزهای آخر هم عذابم بدهد، و اِلا کارش دلیل 

دیگری ندارد! از اتاق بیرون می رود و محکم در را به هم می کوبد. تنم از صدایش به لرزه 

می اُفتد و با هق هق روی تخت می اُفتم. 
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شاهان، در تعادل روانی نداشتن دستِ علی را از پشت بسته است! این روزها اصلاً 

نمی فهم اش... گمان می کنم به خاطر بازی ای که سرم در آورده است عذاب وجدان دارد، 

و اِلا توضیح و توصیف کارهایش  و حالش دلیل دیگری ندارد!

با دستمالی که از جیب مانتویم برداشته ام، اشکم را پاک می کنم که موبایلم زنگ می خورد 

و وقتی می بینم شماره ی محبی است، بعد از این که خش را از صدایم پاک می کنم، اتصال 

تماس می زنم.

- سلام . بفرمائید؟!

من و من می کند:

- خانوم سلطانی... مشکلی پیش اومده که هنوز نیومدین؟

به ساعت مچی ام چشم می دوزم و از دیدن ساعتِ ٧ غروب جا می خورم.

- الآن میام. وقت تون به خیر!

تماس را قطع می کنم و آشفته در جایم خیز بر می دارم. این مردک هم دیگر زیادی اصرار 

به خرج می دهد. یکی نیست بگویدش حرمت نگه دار و پزِ سمت و منصب ات را بده!

برای پیدا کردنِ مدارکم، کیف و چمدانم را زیر و رو می کنم اما خبری نیست که نیست! 

تازه به یاد می آورم که گروی صاحب مسافرخانه مانده اند و کلافه از اتاق بیرون می زنم. 

مقابل پذیرش می ایستم و روی زنگ اش می کوبم که خودش از آن زیر بالا می آید و اخم 

می کند:

- سر آوردید خانوم؟ اون از شوهرتون که کم مونده بود این جا رو روی سرمون خراب 

کنه، اینم از شما!
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متاسف سر می جنبانم و لب می زنم:

- من معذرت می خوام. اِمکانش هست مدارکم رو بدید؟ لازم شون دارم!

خودش را روی میز می کشد و گوشه ی لبش بالا می پرد:

- تا وقتی که این جا اقامت دارید باید پیش من بمونن.

طوری از اقامت حرف می زند، کسی نداند گمان می کند که یکی از اتاق های شصت متریِ 

هتل پنج ستاره اش را رزرو کرده ام!

ابرو پیچ و تاب می دهم و وقتی پی می برم از این مردکِ طماع چیزی عایدم نمی شود و دو 

دوتا چهارتا که می کنم، می گویم:

- پس مدارکم رو بدید اتاق رو تخلیه می کنم. همسرم کرایه رو هم پرداخت کردن که!

رنگ می بازد و از میز تکیه می گیرد:

- چه لجبازید شما خانوم!

خنده ام می گیرد و می گویم:

- لجبازی چیه؟ می خوام اتاق رو تحویل بدم . لطفاً مدارکم رو بدید!

بی چاره گمان کرده است که فاز قهر برداشته ام، نمی داند می خواهم تا شاهان بر نگشته 

است فلنگ را ببندم و فرار کنم! 

وقتی می بیند راهی ندارد، زیر میز خم می شود و چند دقیقه بعد مدارکم را روی آن 

می کوبد. دست جلو می برم که آن ها را عقب می کشد و می گوید:

- کلیدا...
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موهایم را زیر شال می فرستم و لب باز می کنم:

- الآن میارم شون.

به سمت اتاق می دوم و عجله ای وسایلم را جمع می کنم. چمدان را بیرون می کشم و جلوی 

پذیرش می ایستم. کلید را که تحویل می دهم، مدارکم را می دهد و بالأخره از آن 

بوگندخانه نجات پیدا می کنم. 

ماشین می گیرم و مانده ام این بار از دست مردِ دیوانه ام به کجا پناه ببرم. هر چه بیش تر 

فکر می کنم، کم تر به نتیجه می رسم. در نهایت هم فعلاً بی خیال می شوم و ترجیح می دهم 

اول کارم را بچسبم. ماشین که متوقف می شود، از آن پیاده می شوم و به راننده می گویم:

- چند دقیقه صبر کنید الان بر می گردم!

کلافه سر تکان می دهد و دستش سمت رادیوی ماشینش می رود. من هم عجله ای سه پله ی 

رستوران را بالا می روم و واردِ سالن غذاخوری که می شوم نگاهم را دورتادور آن، برای 

یافتن محبی به گردش در می آورم. 

- من این جام خانوم سلطانی.

صدایش از پشت سرم باعث می شود، به عقب بچرخم و خودش را به من می رساند . دستش 

را پشت سرش می برد و حالتِ خوشحالی به خودش می گیرد:

- دیگه داشتم از اومدن تون ناامید می شدم!

بی خیال لب می زنم:

- ببخشید، یه کاری پیش اومد واسه م.
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بعد هم بحث را به جای دیگری می کشانم:

- چرا این جا اِن قدر خلوته؟ همیشه اِن قدر زود تعطیل می کنید؟!

قدم زنان خودش را پشت دخل اش می رساند و می گوید:

- ما هر سال تا روز عاشورا این شعبه مون تعطیله. همه ی کارگرا و آشپزا میرن شعبه ی 

مرکزی واسه ی پختن نذری!

وقتش است سوت بکشم و تحسین کنم دست و دل بازی اش را، اما حیف که جایش نیست.

مقابل اش می ایستم و بی حوصله تر از هر وقت دیگری دست داخل کیفم می برم. شناسنامه و 

کارت ملی ام را روی میزش سُر می دهم و می گویم:

- دیگه چه مدارکی نیاز دارید؟

همان طور که شناسنامه ام را بر می دارد و کنکاش اش می کند می گوید:

- ضامن که الهه...

حرفش ناتمام می ماند و با حالت حیرت زده ای نگاهش را بالا می کشد:

- متاهل اید؟!

طوری جا خورده است که گمان می کنم حتی یک صدم درصد هم چنین احتمالی 

نمی داده! 

اوه چه متاهلی! رکورد بهترین ازدواج دنیا را زده ام با انتخابِ دوزاری ام!

ابرو پیچ و تاب می دهم و پوستِ لبم را به دندان می کشم:

- مگه متاهل استخدام نمی کنید؟!
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به پت پت می اُفتد و دست و پایش را گم می کند:

- چرا... چرا! فقط بهتون نمی اومد!

نمی دانم، شاید برای این که کاکل زرد نکرده ام متاهل بودنم را باور ندارد، اما هرچه که 

هست جا خوردن اش به مذاقم خوش نمی آید . حس های زنانه ام نهیب می زنند که این 

مردک پیش خودش خیال هایی داشته است و اما از سمت دیگری به اَفرای خودشیفته ی 

درونم تشر می زنم که زیاد خودش را تحویل نگیرد!

دستش را روی پیشانی اش می کشد و می گوید:

- باشه. بهتون خبر میدم از کی تشریف بیارید سر کار!

از روی صندلی اش بلند می شود و در حالی که کت اش را می پوشد لب می زند:

- شرمنده. باید برم شعبه ی مرکزی.

می خواهد زودتر شرم را کم کنم و این رفتارهایش بیش تر حرف های اَفرای خودشیفته را 

به باور می رسانند!

تند خداحافظی می کنم و از رستوران اش بیرون می زنم. وای که شاهان بداند مردی 

دیگری برای زنِ شرعی و قانونی اش خیالات برش داشته است، خون به راه می اندازد. نه 

که خاطر من برایش عزیز باشد، بلکه خودش گفته غیرتش زبان زد خاص و عام است!

داخل تاکسی می نشینم و لب می زنم:

- حرکت  کنید.

آینه را روی صورتم تنظیم می کند:
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- کجا برم؟

بدون فکر و اعتنا به این که باید درمورد چمدانِ بزرگم چه جوابی به خانواده ام بدهم، 

آدرس ساختمان خودمان را می دهم و سرم را به شیشه می چسبانم.

با رسیدنم، چمدان به دست کوچه را پایین می روم و مقابل در می ایستم. برای زنگ زدن 

دو دِل شده ام و هیچ توضیحی برای این گونه آمدنم ندارم، اما جایی هم برای رفتن 

ندارم!

بالأخره دست روی زنگ می فشارم و زیرلبی ذکر می گویم. در با صدای تیکی باز می شود 

و نفس نفس زنان چمدان را از پله ها بالا می برم. ماجان داخل چهارچوب در ایستاده است 

و با دیدنم به استقبالم می آید. با هم روبوسی می کنیم و نگاهش به چمدانم که می اُفتد 

ابرو بالا می پراند و چشم ریز می کند:

- می خوای بری مسافرت اَفرا؟

برای این که وقت کشی کنم و در طول این مدت ایده ای به ذهنم برسد کنارش می زنم و 

داخل می روم:

- نه بابا، مسافرت چیه؟!

در را می بندد و پشت سرم روانه می شود:

- پس این چمدون چیه؟ 

خودش را مقابلم می رساند و یک هو با گرفتن بازوهایم، همان جا ثابتم می کند:

- وایستا ببینم، نکنه با شوهرت دعوات شده؟
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یکی نیست بگوید کسی به قصد قهر هم از خانه ی شوهرش بیرون بزند، چمدانی با این 

حجم را با خودش بار نمی کند!

چمدان را زیر لبه ی کانتر رها می کنم و می گویم:

- حرفا می زنی ماه بانو! 

دسته ی چمدان را با حرص می کشد و چشم هایش را از روی صورتم بر نمی دارد:

- پس این چیه؟

ساکت به صورتش زل می زنم و کم کم به خودم می آیم:

- شاهان تهران کنسرت داره فردا . گفتم تا برگشتنش بیام این جا که تنها نباشم!

حتی فرشته ای که روی شانه ی راستم لانه کرده است، برایم سوت می کشد و کف می زند. 

چنان دروغی گفته ام که باورش برای خودم هم ناممکن نیست!

وقتی ماه بانو چشم هایش را از حالت ریز شده در می آورد، می شود فهمید که خیالش 

آسوده شده و کارآگاه بازی اش را کنار گذاشته است!

به آشپزخانه می رود و در حالی که قوریِ چینی و گل دارش را از آب پر می کند، گلایه 

می کند:

- مگه قرار نبود امشب خونه ی ما باشین؟ اَفرا بهت بگم این شوهرت خیلی بدقوله ها!

بی چاره شاهان که به ناحق و برای دروغِ من بدقول شناخته شده است!

ریز-ریز می خندم و می گویم:

- انشالله یه وقتِ دیگه.
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دسته ی چمدان را بالا می کشم و به اتاق می برم اش. انشاالله که شامِ جدایی مان را 

می خورید به زودی!

چمدان را گوشه ای رها می کنم و روی صندلی کامپیوتر لش می کنم. خودم را چرخ 

می دهم و بعد از مدت ها، دوباره میگرن به سراغم آمده است!

همان طور که شقیقه ام را می فشارم، روی میز خم می شوم و زیر و رویش می کنم بلکه 

مسکنی پیدا کنم. با دیدن کاغذی که توجه ام را جلب می کند، برش می دارم و به آن چشم 

می دوزم. از همین آگهی های کلاس های کنکوری است و مشخص نیست چگونه سر از 

وسایل ما در آورده است. با دیدنِ بنر تبلیغاتی شان، فکری به ذهنم خطور می کند و 

چشم هایم برق می زنند. 

خداوند گر ز حکمت ببند دری، ز رحمت گشاید در دیگری!

به دلم می اُفتد امسال را هم در کنکور سراسری شرکت کنم. مهم هم نیست کجا قبول شوم. 

به محض همین که از شاهان جدا شوم، بار و بندیل جمع می کنم و کوچ می کنم از این شهر 

تا دیگری هوایش آزارم ندهد!

با شنیدن صدای عمه آذر که سراغ من را از مادرم می گیرد و کمی بعد بدون اجازه وارد 

اتاق می شود، دنیای خیال و رویاپردازی را می بوسم و کنار می گذارم.

اوشاق باجی هم جلو می آید و روی تخت خواب می نشیند:

- عصری کجا رفتی؟ چرا با ما بر نگشتی این جا؟!

ابرو بالا می اندازم و بدون این که جوابش را بدهم، خودم را به جلو خم می کنم و حرف را 

به جاهای دیگری می کشانم:
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- عمه، این رو دیدی؟

به کاغذ داخل دستم اشاره می کنم و آن را از دستم چنگ می زند. کمی خیره اش می ماند 

و بعد هم نگاهِ متفکر و خیره اش را بالا می کشد:

- می خوای شرکت کنی؟

پلک روی هم می فشارم و کاغذ را از خودش دور می کند:

- شوهرت موافقه؟

همین مانده است که این بار شاهان جلوی پایم سنگ بی اندازد. شوهر کجا بود خدا خیرت 

بدهد؟! ره گذری بیش نبود جهتِ خط خطی کردنِ پشت سه جلدم!

لب هایم را به سمتی کج می کنم و می گویم:

- آره. 

بعد هم ترجیح می دهم تا بیش تر از آن بحث شاهان به میان نیامده است، حرف را عوض 

کنم:

- توسلیِ بی شرف کی اعدام می شه؟ تاریخ اجرای حکم ابلاغ نشده؟!

لب هایش آویزان می شوند و بی شک که یاد و خاطره ی فرشته ی پرپر شده یمان او را هم 

آزار می دهد:

- نه هنوز. یه نوبت دیگه دادگاه داریم. باید عمو اینا واسه ی قصاص دادخواست نهایی 

بدن و پول تفاضل دیه رو پرداخت کنن. 
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بی صدا خیره اش می مانم و اشک به چشمم نیش می زند. دستی دستی فرشته ی طفل معصوم 

را زیر خاک فرستادیم و در این جریان همه یمان مقصر هستیم.

از خودِ فرشته ای که با حماقتش تنِ به مکر و حیله های معراج داد گرفته تا منِ احمقی که 

رابطه ی پنهانی شان را هوار زدم و مردهای خانواده که مجبورش کردند به این وصلتِ 

نحس و شوم رضایت بدهد. همه یمان مقصریم!

آقا به خیال خودش می خواست معراج را به واسطه ی مهریه ی چندین هزار سکه ای پایبند 

به آن زندگی نکبت کند و اما نمی دانست آن گونه به جنونش می کشاند و همان یک ذره 

شرف و وجود را از وجودش می زداید!

درِ اتاق باز می شود و ماه بانو در حالی که داخل چهارچوب ایستاده است، با چشم های ریز 

شده و اخم های درهمش می گوید:

- اَفرا جان، شاهان اومده!

با شنیدن حرفش، پی به دلیل اخمش می برم و لب می گزم. وقتی این گونه ناشیانه دروغم 

برملا شده است، دلم می خواهد به جای این شرشر عرق ریختن ها، زمین دهن باز کند و منِ 

بی عقل را در خودش ببلعد!

من توان تکان خوردن ندارم و اما چند ثانیه بعد، ماجان خودش را کنار می کشد و با 

شاهان چشم در چشم می شوم. یکی از دست هایش را داخل جیبِ شلوار پارچه ایِ 

سورمه ای رنگش فرو می برد و در حالی که جک زیر ابروهایش زده است ابرو بالا 

می پراند.
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آذر به خودش که می آید شالش را از روی شانه اش بر می دارد و روی موهایش می کشد، 

بعدش هم شرم زده روی پا می ایستد و می گوید:

- سلام. خوش اومدین! 

گویا دیگر با شاهان سر جنگ ندارد و گمان می کند که حساب این مرد از بقیه ی اعضای 

خانواده اش جدا است. اشتباه می کند. او هم چون من، گولِ ادب اش را خورده است. و 

وای از لحظه ای که بفهمد شوهرِ خیره سرِ من، همان مزاحمی است که شب و روز را 

زهرمارش کرده بود!

شاهان جلو می آید و مؤدبانه لب می زند:

- خوب هستید خانوم؟ پدرِ بزرگوارتون خوب هستن؟!

آذر بیش تر این پا و آن پا می کند و می گوید:

- سلامت باشید. ایشون هم خوبن!

بعد هم در حالی که کم مانده است سکندری بخورد، از کنارم می گذرد و زیرلبی خطاب 

به شاهان می گوید:

- با اجازه.

از اتاق بیرون می رود و تنهایمان می گذارد. من هم خودم را روی صندلیِ کامپیوتر 

می کوبم و ابرو در هم می کشم:

- چرا اومدی این جا؟ به مادرم گفته بودم که رفتی مسافرتِ کاری.

جلو می آید و فکش روی هم منقبض می شود:
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- دیدم بنده خدا از دیدنم جا خورد!

بعد هم دستی به ریشش می کشد و اخمش شدت پیدا می کند:

- مگه نگفتم بمون بیام دنبالت؟

چشم هایم را به اطراف می دهم و در حالی که دست به سینه شده ام، شانه بالا می پرانم و 

تک خند می زنم:

- می خوام اِمشب همه چیز رو به خونواده م بگم.

این بار خودش را مسیرِ مستقیم نگاهم قرار می دهم و جدی می شوم:

- هر واکنشی نشون بدن بهتر از تحمل آوارگی ایه که بهش دچارم کردی.

جلو می آید و جثه ی درشتش رویم سایه می اندازد:

- تو این کار رو نمی کنی.

بیش تر ابرو پیچ و تاب می دهم و می غرم:

- من این کار رو می کنم، تو هم اگه به هدفت نرسیدی می تونی بری ازم شکایت کنی و 

کار رو قانونی پیش ببری بچه جان!

حتی خودم هم از لفظی که برایش به کار برده ام خنده ام گرفته است و به زور مهارش 

کرده ام. شاهان و بچه؟ به هیکلش که نمی آید، اما با انتقام بچگانه اش زیاد هم در تضاد 

نیست!

جلوتر می آید و نفس های داغش، پوست صورتم را مورمور می کند:

- دیوونه م نکن. فعلاً هیچی به خونواده ت نمیگی!
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تهدیدهایم تو خالی اَند. پوچ تر و تو خالی تر از سُک سُک های دوران بچگی  هایم! دیوانه 

بشوی یا نشوی، نمی گویم که جرئت گفتن اش را هم ندارم. بروم بگویم به یک ماه نرسیده، 

از انتخابم پشیمان شده ام؟ یا بگویم انتخابم از من پشیمان شده است؟!

شاید هم می بایستی تمام و کمال حقیقت را بگویم و آن شب شوم را برایشان شرح بدهم؟ و 

وای که آتا بفهمد دخترش چنین رازی را ماه ها از چشم او قایم کرده بوده است، بی شک 

که خودش طردم می کند! بی شک که خودش منکر وجودم می شود!

لب هایم را به داخل می کشم و نگاه از چشم های وحشی اش می دزدم:

- چرا می ترسی؟ تو انتخاب خونواده م نبودی که تو رو مقصر بدونن! تو انتخابِ نحس و 

اشتباه من بودی!

انتخاب نحسِ روزهای کری و کوری ام. همان روزهایی که دل خوش شده بودم به لحنِ 

رام کننده و صدای مردانه ات. همان روزهای تاریکی که گمان می کردم پناه امنی یافته ام 

برای فرار از استبدادهای آقا و آتا!

نفس هایش چنان بلند و کشیده می شوند، که لاله ی گوشم را می سوزانند و صدایش زیر 

گوشم طنین افکن می شود!

به یک دقیقه نمی کشد که چانه ام را اسیر دست های بزرگش می کند و صورتم را به سمت 

خودش می چرخاند:

- پس خوب گوشات رو باز کن چی می گم. من...

صدایش می لرزد و خشمِ نهانی را در خودش دارد اما سعی می کند محکم و پرصلابت به 

نظر برسد:
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- من طلاقت نمیدم. حالا اگه می خوای برو چرند تحویل خونواده ت بده که مثلِ یه ساعت 

پیشت ضایع شی!

گوش هایم سوت می کشند و سرم تیر می کشد. همه چیز را تار می بینم و گلویم خشک 

می شود. خشک تر و سوزان تر از کویر لوت!

فکر این جایش را نکرده بودم. گمان می کردم تهِ ته اش، اسم مطلقه روی پیشانی ام حک 

می شود و از خانواده ام بریده می شوم. گمان نمی کردم می تواند عمری را به زندگیِ 

شومش زنجیرم کند و مجبور می شوم تا عمر دارم اسمِ بی مهرش را یدک بکشم!

یاد نداشتم، هر کاری از این مرد بر می آید... یاد نداشتم هر کاری از هم خونِ شایان خان 

بر می آید!

و مگر جرم من، چیزی جز ترس از روی گردانی های آتا بود که پنهان کاری کردم و کارم به 

این جا کشیده شد؟!

صدایم خش گرفته است و چشم هایم می سوزند:

- منظورت چیه؟

از بین فک های چفت شده اش می غرد:

- منظورم واضحه! فکر کردی به همین راحتی دست از سرت بر می دارم و تو هم بعد 

مدتی دوباره ازدواج می کنی و میری پی خوشبختیت؟ 

دندان هایش را روی هم می فشارد و تهدید می کند:

- کور خوندی اَفرا!
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شقیقه ام چنان تیر می کشد و نبض می زند، که اگر توانش را داشتم کله ی بی عقلم را 

می بریدم و جلوی سگ می انداختم تا دیگر به چنین اشتباه بزرگی دچارم نکند!

قطره اشکی از گوشه ی چشمم می چکد و خودش را تا کنار لب هایم می رساند. آن ها را 

می بوسد و به رعشه می کشاندشان. و من فقط می توانم ملتمس شوم:

- شاهان، این کار رو با من نکن!

صدایم می لرزد و چانه ام بیش تر:

- من... من قول میدم تا عمر دارم شوهر نکنم. قسم می خورم، تعهد میدم! فقط...

پایین پیراهن کرم رنگش را چنگ می اندازم و می کشم اش:

- فقط مجبورم نکن عمری رو چشم تو چشمت باشم و...

حرفم را ناتمام می گذارم و اجازه می دهم اشک هایم رسوایم کنند. اشک رسوایم کند، بهتر 

از این است که عشق و دل تنگی تحقیرم کنند. بهتر از این است بگویم می ترسم عمری را 

چشم در چشم اش باشم و از قلبم هم انتظار داشته باشم که حتی لحظه ای را برایش نلرزد!

هر دو دستش را حائل دو طرف صورتم می کند و نمی دانم چه اجباری ست تلاقی نگاهم با 

چشم های وحشی اش!

- اِن قدر زندگی کردن با من بده که حاضری یه عمر رو تنها باشی، ولی زنِ من نباشی؟!

سیبک گلویش بالا و پایین می شود و با چشم هایش، در چشم هایم دربه در به دنبال جواب 

می گردد! و من ترجیح می دهم حقیقت را به زبان بیاورم:

- زندگی با تو سخت نیست. ولی زندگی با دلت سخته. 
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ابرو بالا می اندازد و سعی می کنم وقتی برایش توضیح می دهم، چانه ام نلرزد و 

آرواره هایم به هم اصابت نکنند:

- دلی که کینه داشته باشه، که نفرت داشته باشه، که پر باشه از حس انتقام، سیاهه. تو دلت 

سیاه شده شاهان. بخوای یا نخوای دلت سیاه شده. بخوای یا نخوای، دلت مجبورت 

می کنه یه عمر آزارم بدی!

صورتم را از گرمای دست هایش می رهانم و به او پشت می کنم:

- خیالت راحت. من حتی اگه امشب همه چیز رو بهشون بگم، هیچ راه برگشتی توی این 

خونه و خونواده ندارم. تو آینده ایی بودی که خودم انتخاب کردم و به خاطرت همه ی 

پل های پشت سرم رو از ریشه ساقط کردم!

با تیشه به جان ریشه ی پل های زندگی ام اُفتادم، ثانیه ای را هم نپنداشتم می بایستی راه 

برگشتی برای خودم باقی بگذارم. شاید که گاه پایم... شاید که گاه دستم بلرزد... شاید 

که گاه دلم بلرزد!

روی صندلی می نشینم و صورتم را میان دست هایم اسیر می کنم که با صدای کنترل شده ای 

می گوید:

- اَفرا!

همین که می خواهم چیزی بگویم، درِ اتاق زده می شود و بعد هم ماه بانو داخل می آید. 

هول و هراس به جانم می زند و تند تند، انگشت زیرِ پلک های خیسم می کشم. شاهان برایم 

دیوار شده است و ماه بانو تا جلو نیاید، نمی تواند من را ببیند.

- اَفرا، بیا کمکم. الآن پدرت هم میاد.
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سیبک گلویم را بالا و پایین می کنم و آن قدر و آن قدر بزاق دهانم را پس می فرستم که 

بالأخره کمی از خش صدایم کاسته می شود و لب می زنم:

- میام الان.

در اتاق بسته که می شود، می فهمم رفته است و در جایم خیز بر می دارم. می خواهم بیرون 

بروم که شاهان مچ دستم را چنگ می زند و همان جا نگه ام می دارد:

- یادت نره چی گفتم. الکی حرف خودت رو به خرج نده، من کارم با تو تموم نشده. 

حالاحالاها از طلاق و آزادی خبری نیست!

وحشیانه دستم را از دستش بیرون می کشم و ردش عجیب می سوزد. لعنتی؛ دارد روز به 

روز بیش تر خودش را در نظرم منفور می کند. وقتی بخواهد انتقامی بیش تر از آن که حقم 

بود بگیرد، چهره اش برایم سیاه می شود. کاش خودش را به تاریکی نرساند... کاش!

از اتاق بیرون می زنم و مستقیم به آشپزخانه ی بزرگ خانه می روم. ماجان کاهوها را روی 

میزِ چهار نفره ی آشپزخانه می گذارد و با صدای آرامی غرولند می کند:

- پس بی راه نگفتم. دعواتون شده!

خجالت زده سر در یقه فرو می برم و لب می زنم:

- چیز مهمی نیست.

خودش را به من می رساند و بازویم را می چسبد:

- مهم نیست که با چمدون به اون بزرگی برگشتی! مهم بود چی می شد؟!
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لب هایم را می گزم و آن ها را به سمت داخل می کشم. از کنارش می گذرم و روی یکی از 

صندلی های می نشینم. در حالی که سعی می کنم اهمیتی ندهم و خودمان را لو ندهم 

مشغول خوردکردن کاهوها می شوم که ماه بانو هم می آید و روبه رویم می نشیند:

- این پسره خیلی آقاست دختر جان. من که می دونم همه ش زیر سر توئه، اذیتش 

می کنی!

حواسم به حرفش پرت می شود و یک هو چاقو روی دستم می نشیند. چنان شکاف عمیقی به 

انگشت اشاره ام می اندازد که می توانم استخوانِ انگشتم را ببینم. خون از دستم فواره 

می بندد و سبزی کاهوها را می شوید. لباس هایم را به خودش آغشته می کند و من اشکم از 

دردِ جان کاهِ زخمم نیست. و من دردم از خونِ فواره بسته از دستم نیست. قلبم خراش بر 

داشته است!

همین کارها را کردند که زندگی ام به این جا کشیده شد. همیشه و همه جا پشتم را خالی 

کردند که دل خوش شدم به دو کلمه ی محبت آمیز و دروغینِ شاهان جاوید و در تله اش 

اُفتادم. حاضر است از شاهانی که نمی شناسندش که هیچ، حتی دل ِ خوشی هم از او ندارد 

حمایت کند، اما از من نه!

می ترسند دست محبت به سرم بکشند، به مرزهای احترام تعرض کنم یا که اُبهتِ 

نداشته یشان زیر سوال برود!

چشم هایم پر می شود از اشک و دیدم تار می شود. مادرم در مقابل نگاه های تارم، روی 

صورت خودش می کوبد و لب به دندان می کشد:

- خدا مرگم بده . چرا حواست نیست؟
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مگر حواسی برایم گذاشته اید؟!

دستش را جلو می آورد و می خواهد زخمم را ببیند که بر اساس حرکتی ناخوآگاه، دستم 

را پس می کشم و روی پا می ایستم. پاهایم ضعف کرده اند و تحمل وزنم را ندارد، اما اگر 

همین جا بایستم، باید به ناحق لقبِ لوس بودن را به جان بخرم!

- کجا میری اَفرا؟ صبر کن زخمت رو ببندم!

اهمیتی نمی دهم و از او دور می شوم. بغضم سنگ می شود و نفسم به سختی بالا می آید. و 

خدایا، پشت و پناه نداشتن دردی ست که درمان ندارد!

قبل از این که من موفق شوم دستگیره ی در را بالا و پایین کنم، در باز می شود و شاهان 

سینه  به سینه ام می ایستد. اول نگاه اش را به صورتِ نزارم می دهد و همین که صورتم مچاله 

می شود، چشم هایش را روی تک به تک اعضای جانم به گردش در می آورد. به دستم که 

می رسد مه و مات می ماند و لب هایش را پر تردید از هم فاصله می دهد:

- دستت چی شده؟

قبل از این که موفق شوم قایم اش کنم، انگشتم را به مشت می کشد و علاوه بر این که آخِ 

من به آسمان فغان می بندد، دستِ او هم به خونم آغشته می شود. و من حتی نمی توانم 

حالات چهره اش را ببینم. بالأخره بعد از ثانیه های متمادی و نفس های عمیق و 

پی در پی اش، سر بالا می گیرد و برای هزارمین بار دلم می لرزد برای نگاه های وحشی اش 

که عجیب نگران به نظر می رسند!

اما لحنش، نگرانی ندارد و پر است از سرزنش:

- مراقب خوت نیستی اَفرا، مراقب خودت نیستی!
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مراقب بودم که این چنین بلایی به سرم نمی آوردی. مراقب بودم که این گونه خار و خفیفم 

نمی کردی!

لب هایم می لرزند و قلبم بیش تر:

- چیزِ مهمی نیست. یه زخم سطحیه!

و زخمِ سطحی شاید هم که عمیقِ من، عجیب بوسه های محبت آمیز شاهان را طلب دارد 

که زودتر جایش خوب شود!

مچ دستم را چنگ می زند و داخل اتاق می کشاندم. در را می بندد و نگاه هایش خشمِ 

نهانی به خود می گیرند:

- چی کار کنم با تو؟

حیرت زده از لحنِ حق به جانب اش، لب هایم به بهت می چرخند:

- چی کار کنی؟ دستِ خودمه ها!

به در تکیه ام می دهد و دست چپش را کنار صورتم، روی در می کوبد. اسیرم می کند و 

بی شک که ماه هاست اسیر نگاه هایش شده ام!

- دستِ تو نیست اَفرا. دستِ زنِ منه. بفهم!

می خواهم بخندم به شوخی اش، اما... شوخی نمی کند. نگاه های جدی اش نشان می دهند 

که مردِ خودخواه من شوخی نمی کند!
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اخم می کنم و می خواهم از زیر دستش لیز بخورم که آن یکی دستش را هم کنارم 

می گذارد و به معنای واقعی کلمه حبسم می کند. محکومم می کند. به تنفس هوایش 

محکومم می کند:

- بیش تر مراقب خودت باش.

سیبک گلوی او بالا و پایین می شود و من به یاد خاطره های نه چندان دورمان و دوران 

کوتاه اما شیرین و خاطره انگیزِ نامزدی مان، دلم یک دلِ سیر گریه می خواهد. دلم یک 

دلِ سیر خاطره بازی می خواهد. دلم شاهانِ گذشته ها را می خواهد!

به خودم که می آیم، پلکم داغ می شود و گویا دوباره سه کرده ام. دوباره غرورم را زیر 

رادیکال برده ام. شاهان هم چشم های خیسم را که می بیند، دست هایش را عقب می کشد و 

من می خواهم سرش جیغ بکشم و از او بخواهم دیگر به من محبت نکند، اما او با کارش 

بیش تر غافل گیرم می کند و لال می شوم. در آغوش مردانه اش حل ام می کند و تمام 

می شوم در گرمای جان اش!

سرم را روی سینه اش می فشارد و چانه ی خودش را روی شانه ام می گذارد. حرفی 

نمی زند و فقط عمیق نفس می کشد. و من اصلاً درکش نمی کنم! 

مهربان شده و گویا از خاطر برده که در این حال چه کسی را به آغوش کشیده است... 

قاتل پاهای معلول خواهرِ عزیرتر از جان اش را!

خودم را به زور از او فاصله می دهم و به لب های به هم دوخته اش چشم می دوزم:

- داری بازی می کنی آقای اِستارترِ... ولی یادت بیار تایمِ بازی تموم شده. می تونی 

امتیازاتت رو جمع بزنی و خودت رو برنده اعلام کنی!



626

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

می خواهم از کنارش متواری شوم تا برای بار دوم لرزش جانم را نبیند، که دوباره مچم را 

اسیر دست هایش می کند و بدون هیچ حرفی روی صندلی پرتم می کند.

رویم نصفه و نیمه خیمه می زند و انگشت اشاره اش را تهدیدوار در هوا تکان می دهد:

- مثل بچه ی آدم این جا می شینی و وول نمی خوری. 

دستش را داخل موهایش می کشد و از اتاق بیرون می زند. و من گویا که تازه لحظات 

هیجان آور چند لحظه قبل را به خاطر آورده باشم، تمام جانم گُر می گیرد و غرق می شوم 

در عرقِ شرمِ خودم. قلبم می خواهد سینه ام را از هم بدرد و من طوری روی آن را سد 

می کنم که کسی نداند، گمان می کند قصدم خفه کردن اش است!

مدام لب می گزم و موهای بلندم را از صورتم کنار می زنم. می خواهم از آن مهلکه بگریزم 

اما وقتی ابروهای گره خورده اش را به خاطر می آورم، پاهایم یارای رفتن نمی دهند.

در همان گیر و دارِ ذهنی، شاهان به اتاق بر می گردد و دوباره در را پشت سرش می بندد. 

لحظاتی را از دور به من خیره می شود و سپس جلو می آید. جعبه ای که به دست دارد را 

روی میز رها می کند و بعد از این که گاز استریل و ضدعفونی کننده را از آن بیرون 

می آورد، به سمت من می چرخد و نگاه اش را به دستم می دهد. خونِ انگشتم بند آمده و 

خشک شده است. من نیز دیگر دردی حس نمی کنم و تمام حواسم به دکتربازی های شاهان 

است. انگشتم را با طمأنینه بالا می آورد و در حالی که سینیِ آهنی ای را زیر آن 

می گذارد،

رویش ضدعفونی می ریزد و سوزش اش باعث می شود، برای خفه کردن دردم، لب به 

دندان بکشم. نگاه به من نمی دهد و با وسواس گاز استریل را روی آن می گذارد و دورش 
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را باندپیچی می کند. همان لحظه ماه بانو بعد از این که در می زند، داخل می آید و نگاه به 

من می دهد:

- خوبی اَفرا؟

یادِ دلیل زخمم می اُفتم و باز رو ترش می کنم. او هم آن قدری با من زندگی کرده است 

که مو به مو بشناسدم و بداند از چیزی دل خور شده ام. ابرو بالا می دهد و می گوید:

- فتاح برگشته. بیاید که سفره ی شام رو پهن کنم.

بیرون می رود و من هم بعد از این که زیرلبی از شاهان تشکر می کنم، در جایم خیز بر 

می دارم و می خواهم بیرون بروم که مچِ دستِ سالمم را می چسبد و بدون این که نگاه به 

او بدهم می گوید:

- فعلاً چیزی به پدرت نگو اَفرا.

دلم می خواهد باور کنم صدایش عجز دارد، اما تصویری که شاهان از خودش در ذهنم 

حکاکی کرده است، چیزی جز مردی خودخواه و مستبد نیست!

بگویم که پشت تو در بیایند و باز هم سنگ روی یخ شوم؟ اصلاً من لال بمیرم اگر بخواهم 

چنین حرفی را به زبان بیاورم!

دستم را از دستش بیرون می کشم و از اتاق بیرون می زنم. او هم خودش را به من 

می رساند و پیشِ آتا وانمود می کند که هیچ مشکلی با هم نداریم. آتا در حالی که تازه از 

سرویس بهداشتی بیرون آمده است، دست های خیسش را با حوله خشک می کند و نگاهش 

را بالا می گیرد. چشم هایش برق می زنند و تبسم خفیفی روی لب می نشاند:

- خوش اومدی باباجان.
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سیبک گلویم تکان می خورد و دلم ضعف می رود برایش. مهم هم نیست که می دانم آقایش 

اِذن داده، و اِلا آشتی نمی کرد با من! مهم هم نیست که بعد از فوتِ فرشته، قدردانِ 

وجودِ دخترش شده است. همین که بالأخره اخم هایش را در هم شکسته و دلش با من صاف 

شده است دنیایی ست برای خودش!

با پاهای لرزانی به سمتش می روم و می خواهم دستش را ببوسم که مانعم می شود و 

خودش پیشانی ام را می بوسد:

- بی معرفت نباشی اَفرا. پدر و مادرت رو یادت نره. 

با حرفش اِذن آمدن به خانه اش را صادر می کند و بیش تر ضعف می کنم. آتا هرچقدر هم 

که مستبد باشد، هر چقدر هم که زیر سلطه ی آقایش باشد، باز هم زبانش به محبت 

می چرخد... مثل ماجانم نیست!

لب هایم می لرزند و می گویم:

- من غلط بکنم که شما رو یادم بره!

دستش را روی سرم می گذارد و موهایم را به هم می ریزد. بعدش هم مردانه دستِ جلو 

آمده ی شاهان را می فشارد و چند باری روی کتفش می کوبد:

- نبینم اذیت بشی واسه ی دردونه بچه م پسر جان!

دیر لب به این حرف جنباندی آتا جان، هر بلایی که خودش و پدرِ بی انصافش دل شان 

خواست به سرم آوردند. دیر جنبیدید! 

شاهان هم دست راستش را روی چشمش می گذارد و نگاهِ خاصی حواله ی من می کند. بعد 

هم شانه به شانه ی آتا می روند و پشتِ میزِ چهار نفره ی غذاخوری آشپزخانه می نشینند. 
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من و ماه بانو هم تند و تند میز را می چینیم و اهمیتی هم به تیر کشیدن های عصب های دستم 

نمی دهم. 

جان جدتان، بگذارید یک امشب را فارغ زِ هیاهوی جهان و زمان باشم!

ماه بانو که کنارِ آتا می نشیند، من هم ناچار می شوم کنارِ شاهان بنشینم. آتا بسم الله 

می گوید و بعد از این که به شاهان تعارف می زند می خواهد شروع کند. و من دل گرم 

شده ام به محبت های چند دقیقه پیش اش. دل شیر پیدا کرده ام برای مطرح کردن آن چه 

از سرم گذشته است.

ماجان دیس برنج را که مقابلم می گیرد از فکر و خیال بیرون می  آیم و به او چشم 

می دوزم، اما چنان فکرم درگیر شده است که توان گرفتنِ دیس را ندارم. همان لحظه 

سنگینی نگاه شاهان را حس می کنم و بعد هم دست های مردانه اش است که برای گرفتن 

برنج جلو کشیده می شوند و آن را از ماه بانو می گیرند. بعد هم بدون این که از من نظر 

بخواهد، بشقابم را پر می کند و به میل خودش کمی هم خورشت روی برنجم می ریزد:

- بخور. 

طوری دستور می دهد، گویا که برده اش باشم و مجبور به اطاعت امرش!

سر لج بازی بر می دارم و بشقاب را پس می زنم. ماه بانو خیره خیره نگاهم می کند و برایم 

چشم غره می رود، اما اعتنایی نشان نمی دهم و لب های لرزانم را مردد به حرف 

می چرخانم:

- آتا... آتا جان، باید باهاتون حرف بزنم.
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دلم نمی خواهد غذا را کوفت شان کنم، اما بیش تر از این هم دلم دوام ندارد! کمی بیش تر 

غصه رویش تلنبار شود، بی شک که بو می گیرد...

قاشق اش را داخل بشقابش رها می کند و نگاه بالا می کشد. بعد هم در حالی که از پارچِ 

گلی کنار دستش برای خودش دوغ می ریزد، چشم انتظار به لب هایم چشم می دوزد.

استرس و اضطراب به جانم می زنند و بدون این که بخواهم و یا که اختیاری روی حرکاتم 

داشته باشم، دستم را بالا می گیرم و پوست کنار ناخن هایم را به دندان می کشم.

ماه بانو هم که تا به آن لحظه منتظر بوده است، بالأخره صبرش به سر می آید و اخم 

می کند:

- چیزِ مهمی می خوای بگی اَفرا؟

اگر زندگی ام برای تان مهم باشد، چیز مهمی ست!

می خواهم لب باز کنم که همان موقع دست  زمخت و مردانه ی شاهان روی دستم می نشیند 

و آن را از گوشه ی لبم دور می کند. بعد هم آن را روی پای خودش می نشاند و در کمال 

ناباوری دستم را با ملایمت در پنجه اش قفل می کند. و من پر می شوم از یک دنیا حس 

خوب و ضربان قلبم اوج می گیرد. نگاه به او می دهم که مستأصل پلک روی هم می فشارد و 

من مردد که نه، پشیمان می شوم از به میان آوردن حرفم!

- اَفرا، نمی خوای حرفت رو بزنی؟

با صدای آتا به خودم می آیم و عجله ای نگاه از شاهان می گیرم. دوباره اخم های پدر جانم 

در هم رفته است و منتظر به من نگاه می کند. قاشق در برنجم می زنم و لب می گزم، که 

شاهان می گوید:
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- اَفرا می خواد اِمسال کنکور شرکت کنه. خواست نظر شما رو بدونه!

با شنیدن گفته اش، تندی گردنم را به سمتش می چرخانم و به گمانم خنده  اش برای تق تق 

صدا دادن مهره های ستون فقراتم است . اگر بشود از نحوه ی زیبایی که بحث را عوض کرد 

بگذرم، از این آگاهی اش نسبت به تصمیمم نمی توان گذشت.

همه ساکت می شوند و آتا اخم کرده و متفکر به بشقابش خیره می شود. همان موقع شاهان 

دست های عرق کرده ام رها می کند و خودش را بیش تر به من نزدیک می کند. لب هایش را 

به گوشم می رساند و پچ می زند:

- این طوری نکن با چشمات. آگهی ها رو روی میزت دیدم.

از این که همیشه قبل از این که کاری را به اتمام برسانم، مچم پیش بقیه رو می شود و تندی 

خبردار می شوند، چشم لوچ می دهم و اخم می کنم. 

این بار نگاه به آتا می دهم که قاشقِ مملو از برنج اش را نزدیک لب هایش می برد و اما قبل 

از خوردن  محتوایش، بدون این که نگاه به ما بدهد می گوید:

- اجازه ی اَفرا دیگه دست شوهرشه. اگه خودت راضی هستی می تونی بفرستیش!

مانده ام ذوق کنم یا که بغض! عمری را محدودمان کردند، ته اش هم اختیار افسارمان را 

دادند دست این غریبه ی تازه از راه رسیده!

شاهان هم خودش را مشغول خوردن نشان می دهد و می گوید:

- من مشکلی ندارم.

نه، جان من مشکلی هم داشته باش! من بعد من و تو نسبتی با هم نداریم، که بخواهیم با 

کارهای هم مشکلی داشته باشیم یا که نه!
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باز هم مثل تمام این روزها، غذا را خورده و نخورده پس می زنم و لب می جنبانم:

- دست تون درد نکنه.

ماه بانو هم دست از غذا می کشد و غر می زند:

- هیچی نخوردی باز. یه کم چشم بده به دهنِ شوهرت، بلکه اشتهات باز شه!

با حرفش، یک هو جمع در سکوت فرو می رود و دست های شاهان روی غذایش خشک 

می شوند. ماجان تازه بعد از یک دقیقه به سوتی اش پی می برد و به سرفه می اُفتد. با 

تعارف یا که بی تعارف، پرخوری و گوریل بودنِ شاهان را به روی مبارکش آورد و عجیب 

سه کرد!

برای مهار خنده ام لب می گزم و شاهان خجالت زده ظرفش را پس  می زند:

- دست تون درد نکنه ماه بانو خانوم. غذای بسیار خوش مزه ایی بود!

«چرا که نه، مزه  و چاشنی اش هم به همان حال گیری آخرش بود شاهانِ عزیزم!»

ماجان خجالت زده لبِ پایینی اش را گاز می گیرد و آرام روی گونه ی خودش می کوبد:

- منظوری نداشتم پسرم. غذات رو بخور تو رو خدا!

شاهان هم تصنعی به رویش لبخند می زند و می گوید:

- من با شکمم تعارف ندارم حاج خانوم. اَفرا در جریانه...

به سمتم می چرخد و با نگاه خاصی چشمک می زند:

- این طور نیست؟
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در دوران شیرین و بچه گول زنکِ نامزدی مان زیاد با هم هم سفره شدیم، اما از چشمکِ 

قایمکی اش مشخص است که دارد به اولین رستوران رفتن مان، قبل از این که با هم ازدواج 

کنیم اشاره می کند.

از این که چه حماقت هایی را که مرتکب نشدم گُر می گیرم و در جایم خیز بر می دارم، اما 

قبل از این که موفق شوم از مهلکه بگریزم صدایش به گوشم می رسد:

- اَفرا آماده شو بر گردیم. دیگه بیش تر از این مزاحم پدر و مادرت نباشیم .

از حرفش لرز به تنم می نشیند و ملتمس خیره اش می شوم:

- مگه... مگه قرار نبود بری تهران؟ من این جا می مونم دیگه!

آن قدر این دروغ را در خلوت هایم تمرین کرده ام که حتی خودم هم باورم شده است!

اخم می کند و دندان نشان می دهد:

- کنسرت رو کنسل کردم.

بعد هم «با اجازه»ای می گوید و از پشت میز بلند می شود. ماه بانو هم شرم سار بلند 

می شود و روی دست خودش می کوبد:

- کجا به این زودی؟ حداقل صبر کنید میوه بیارم!

شاهان لبخند می زند و دست رد به خواسته اش می زند:

- دست شما درد نکنه.  زیادی زحمت دادیم!

آتا هم دست از غذا خوردن می کشد و بلند می شود:



634

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- این که نشد پاگشا... انشالله سر یه فرصت مناسب و بعد از تموم شدن پرونده ی فرشته یه 

شب همه رو دور هم جمع می کنیم.

بعد از این که تعارفات معمول را شامل حال هم می کنند، شاهان به سمتم می چرخد و 

بی توجه به دست و پای لرزانم می گوید:

- لطفاً سریع تر آماده شو. توی ماشین منتظرتم.

دست داخل موهایش می کشد و بعد از این که آقامنشانه از آتا و ماجان خداحافظی 

می کند، از خانه بیرون می زند. من هم به اتاق می دوم و تا به مقصد برسم، چند باری را از 

زور ضعف زانو خالی می کنم.

چمدانم را به دست می گیرم و در حالی که هنوز خوفِ رفتن در دلم است، می خواهم از 

اتاق بیرون بزنم که ماه بانو داخل می آید و به دیوار تکیه می زند:

- اَفرا! میونه تون خوبه؟

زن است، شک کرده به رفتارهای تصنعی مان! به دوست داشتن های تصنعی مان...

جلو می روم و شانه اش را می گیرم. ذره ای هم دل خوری از رفتارهای سرشبش به دلم راه 

نمی دهم:

- آره. هیچ مشکلی نیست!

خداحافظی می کنم و از کنارش می گذرم. پله ها را پایین می روم و شاهان همین که من را 

چمدان به دست می بیند، موبایل را از گوشش فاصله می دهد و پیاده می شود. نزدیکم 

می آید و در حالی که چمدان را از دستم می گیرد، آن را در کابین  عقب ماشین هُل 

می دهد. بعد هم در جلو را برایم باز می کند و دست به سینه منتظر سوار شدنم می ماند. 
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من نیز نامردی نمی کنم و لجوجانه، روی صندلی های عقب می نشینم. کلافه دستی به 

صورتش می کشد، محکم در را به هم می کوبد و پشت فرمان می نشیند. دماغ باد می دهم و 

رو ترش می کنم:

- کدوم گوری می خوای ببری من رو؟

آینه را روی صورتم تنظیم می کند و بی اعتنا و بی تفاوت به چهره ی درهمم لب می زند:

- خونه مون.

از شنیدن فعلی که به کار می برد و جمع می بندد، هیستریک می خندم و یکی داخل مغزم 

نهیب می زند:

«- احمق، داری میری خونه ی جاویدها؟ پیشِ مهتابی که اگه از نفرت دق نکنی، از عذاب 

وجدان سکته کنی؟! با چه عقلی باز پا شدی با این یارو هم پا شدی؟!»

سرم وحشیانه نبض می زند و ناخواسته، اِنگار که اختیارم به دست خودم نمانده نباشد جیغ 

می کشم:

- بزن کنار.

از صدای بلندم جا می خورد و بدون این که جوابی بدهد، ابرو بالا می اندازد و من روی 

پشتی صندلی اش می کوبم. و من با ولوم صدای بلندی سرش جیغ می کشم:

- شاهان، ماشین رو نگه دار تا خودم رو پرت نکردم پایین!

یک هو روی ترمز می کوبد و تندی به عقب می چرخد. به جلو پرت می شوم و وقتی بالا 

می آیم، با اخم های درهمش مواجه می شوم. باز چشم وحشی کرده است و به گمانم دیگر 

هیچ چغه ای هم کارساز  نباشد!
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فک هایش را روی هم می فشارد و عصبی روی پیشانی خودش می کوبد:

- چته؟ دیوونه شدی؟ این مسخره بازیا چیه؟ آروم بگیر دیگه!

قطره اشکی از گوشه ی چشمم می چکد، ستاره می شود و به قعر شاهِ دل گرفتگی می اُفتد. 

سیبک گلویم رقص می رود و با صدای لرزانی می گویم:

- دیوونه م کردین. به خدا که دیوونه م کردین. هر چی من بیش تر کوتاه میام و متانت 

به خرج می دم، شماها بیش تر اذیتم می کنید!

فوری از ماشین پیاده می شوم و در حالی که دست هایم را حائل صورت یخ زده ام می کنم، 

به سمت مقصد نامعلومی می دوم. شاهان هم از پشت سر مدام صدایم  می زند و از من 

می خواهد که بایستم. صدای قدم هایش را می شنوم و می فهمم دارد نزدیک می شود، اما 

کم کم اثری از او نمی ماند و  وقتی در همان حالِ دویدن، به عقب می چرخم متوجه می شم 

ماشین اش وسط خیابان رها شده و راه را بند آورده است. او هم کلافه نگاه از من می گیرد 

و در حالی که  به سنگ ریزه ی زیر پایش لگد می پراند، به آن سمت می دود. من نیز بعد از 

این که نفس می گیرم به دویدن ادامه می دهم و اجازه می دهم صدای هق هق هایم سکوت 

شب را از هم بدرند.

- اَفرا، صبر کن حرف بزنیم. 

صدایش نویز دارد، اما طوری نیست که به گوشم نرسد:

- دختره ی زبون نفهم. صبر کن بهت می گم!
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خسته و نفس نفس زنان، در حالی که سرم جیغ می کشد و عرق از پیشانی ام می چکد، جان 

که کم می آورم، روی زمین می نشینم و سوز سرما عرق را روی پیشانی ام می خشکاند. تمام 

بدنم گرم شده است و به گمانم دارم در کوره ی آتش می سوزم. 

شالم از سرم سُر می خورد و روی شانه هایم می اُفتد و من بی اعتنا به خیابان شلوغی که پر 

است از رفت و آمد ماشین ها، بی تفاوت به صدای بوق های کر کننده هایشان دست مقابل 

صورتم می گیرم و برای بدبختی خودم زار می زنم، که همان لحظه درد بدی در سرم 

می پیچد و ریشه ی موهایم می خواهند از سرم بیرون بدوند. به خودم که می آیم می بینم 

موتورسوارِ بی انصافی، به طمع گردنبند طلای بلندی که به گردن آویخته ام، شالم را 

گرفته است و با گردن روی زمین می کشدم. کم کم نفس کم می آورم و در این حال خراش 

جان و تنم مهم نیست. مهم فقط نفسی است که قصد بالا آمدن ندارد و سینه ام را به 

خس خس انداخته است.

از میان لب های چفت شده ام، ناگهان جیغ بر می خیزد و درد موهایم امانم نمی دهند. شالی 

که دور گردنم پیچیده است، گردنبند را در خودش اسیر کرده و ناممکن نیست به کشتنم 

بدهد و اما من هیچ راه نجاتی پیدا نمی کنم.

عمیق و صدادار نفس می کشم و بوق ماشین ها در سرم جیغ می کشند. سرم تیر می کشد و 

قلبم یک در میان می کوبد!

خیلی به خفه شدنم نمانده است که یک هو موتور مقابل دیدگان تارم روی زمین چپ 

می شود و تا چند قدم آن طرف تر من را به دنبال خودش می کشاند. لاستیک هایش روی 

هوا چرخ می خورند و دود غلیظ و سیاه رنگش، به سرفه ام می اندازد.
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شاهان در حالی که تصویرش برایم گنگ شده است، کنارم می دود. تکان تکانم می دهد و با 

صدای تحلیل رفته ای، شاید هم که گوش های من تحلیل رفته باشند می گوید:

- اَفرا، اَفرا خوبی؟

آن گونه روی آسفالت زبر خیابان کشیده شده ام و از من انتظار خوب بودن دارد؟! 

با هزار زور و درد، روی زمین می نشینم و سرم را می چسبم. گزگز می کند و تیر می کشد. 

فاصله ی زیادی با مرگ نداشتم و اگر شاهان به موقع آن موتورسوار بی شرف را نمی گرفت 

دار فانی را وداع می گفتم!

همین که مردم دورمان حلقه می زنند، آن موتور سوار، موتور فکسنی اش را سر پا می کند و 

می خواهد از قائله بگریزد که شاهان به خودش می آید و به سمتش می دود. یقه اش را 

می گیرد و به زمین اش می کوبد. رویش خیمه می زند و گویا که شمر را مقابل خودش 

ببیند، صورت آن مردک را با کیسه بکس تعویض می  کند.

چند نفری به سمتش می روند و به هر بدبختی ای که  شده است، جدایش می کنند و کنارش 

می کشند. آن مرد هم فرصت را غنیمت می شمارد و روی موتورش می پرد. گازش را 

می گیرد برود و اما شاهان هم چنان دلش رضا نمی دهد. به سمتش می دود دوباره اسیر 

کند، که یک هو موتور صدای وحشتناکی از خودش ایجاد می کند و در حالی که از ما دور 

می شود، شاهان سر جایش میخ  می ماند و دستش را به صورتش می گیرد. قلبم هُری پایین 

می ریزد و در حالی که زن های کنارم را پس می زنم، لنگان لنگان به سمتش می روم. یک 

دستم به پایِ چپم که پیچ خورده، است و دست دیگرم به گونه ی راستم که عجیب 

وحشتناک می سوزد!
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به او که می رسم، دستم را از پایم جدا می کنم و روی شانه اش می گذارم:

- شاهان...

قلبم کند می زند... شاید هم که اصلاً نمی زند. دل در دلم نیست و کم مانده است پس 

بیاُفتم که نفس عمیقی می کشد و به سمتم می چرخد. با دیدن خونی که از روی گونه اش تا 

زیر چانه اش کشیده شده است، هر دو دستم را حائل لب هایم می کنم و اشک به چشمم نیش 

می زند:

- صورتت... صورتت چی شده؟

چنان ابرو به هم گره می زند که حتی با دندان هم باز نمی شود، دست که سهل است!

- چیزی نیست.

می خواهم بپرسم آن موتور لعنتی، کدام قطعه ی کوفتی اش ترکید که چنین بلایی به سر 

صورت نازنین تو آورد، اما مجالم نمی دهد و بعد از این که شالم را روی موهایم می کشد، 

وحشیانه دستم را چنگ می زند و به دنبال خودش می کشاندم. پاهایم لنگ می زنند و نگاه 

همه ی مردم به ما دو نفر است. چند ماشینی هم برای تماشای نمایش مان، جاده را بند 

آورده اند و یکی شان هم مشغول فیلم گرفتن  است. 

شاهان من را داخل ماشین خودش پرت می کند و اما برخلاف انتظارم، پشت فرمان 

نمی شیند و به سمت زنی که مشغول فیلم گرفتن بود می رود. موبایل را از دستش چنگ 

می زند، به زمینش می کوبد و بعد از این که پایش را روی لاشه اش می کشد، به سمت 

ماشین بر می گردد و پشت فرمان می نشیند.
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در را محکم به هم می کوبد و چنان گازش می دهد که ماشین از جا کنده می شود و بوی 

سوختگی لاستیک هایش بینی ام را آزار می دهند.

خون از گونه اش چکه می کند و روی مچِ دست پیراهن سفیدش می نشیند. من نیز 

بی تفاوت به دردِ طاقت فرسای خودم، دستم را سمت چراغ ماشین می برم و روشنش 

می کنم. بعد هم چند برگ دستمال کاغذی از داخل کیفم بر می دارم و با دست های لرزان 

آن را به صورت شاهان نزدیک می کنم. بی ملاحضه به حال بدم، عصبی و رم کرده آن را از 

دستم می کشد و از شیشه به بیرون پرتش می کند.

جرئت حرف زدن ندارم، اما گمان هم نمی کنم با سکوت، مشکلی حل شود!

گلوی گس شده ام را با بزاق دهانم شستشو می دهم و با صدای لرزانی می گویم:

- من... من نمی خواستم این طوری بشه!

یک هو به سمتم می چرخد... و مردمک چشم هایش چرا خون گرفته اند؟!

اِنگار که منتظر بود من کلامی به زبان بیاورم تا رم کند، لب باز می کند و صدای 

عربده هایش قلبم را به لرزه می اندازند:

- نمی خواستی؟ نه نمی خواستی! می دونی تو فقط چی می خوای؟

لب هایم را به داخل می کشم و بیش تر داخل صندلی مچاله می شوم که دست داخل 

موهایش می کشد و دوباره بدون این که حتی درصدی ولوم صدایش را پایین بیاورد، داد 

می کشد:

- تو فقط دنبال استقلالی. همه ش می خوای هرجوری که شده به همه ثابت کنی حرف، 

حرف خودته. ولی نمی فهمی که این آزادی ارزش از دست دادن هر چیزی رو نداره... 
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اصلاً تو درکت از آزادی فرق داره اَفرا. فکر می کنی ریسک یا لج بازی کنی و هر طوری 

شده حرف و خواسته ی خودت رو به کرسی بشونی، دیگه آزادی!

حتی نیم نگاهی به من نمی اندازد و برای خاتمه ی حرفش هوار می کشد:

- نمی فهمی... نمی فهمی و همیشه ته ش گند می زنی!

اشک داخل چشمم نیش می زند و برای این که هق نزنم، انگشت هایم را به دندان می کشم و 

صدایم را در گلو خفه می کنم.

حقیقت را می گوید، اگر به هوای استقلال و آزادی آن قدر با آتا و آقا در نمی اُفتادم و لج 

نمی کردم، این چنین کور نمی شدم و حال، کارم به این جا نمی کشید!

بر خلاف تصورم، راه خانه ی خودشان را پیش نمی گیرد و بعد از چند دقیقه انتظاری که 

من متحمل اش می شوم، ماشین را مقابل درمانگاه کوچکی نگه می دارد. بدون این که 

چیزی بگوید پیاده می شود و سمت درِ حیاطش می رود، اما قبل از داخل رفتن پا سست 

می کند و به سمت من بر می گردد. در را باز می کند و ابروی چپش تیک می پراند:

- منتظر تعارفی یا داری استخاره می کنی؟

گمان پنداشتم می خواست برای درمان صورت خودش برود و اما گویا به قصد درمان من، 

به این جا آمده است!

لب می گزم و با آستینِ بوی خاک گرفته ی مانتویم، اشکم را پس می زنم:

- لازم نیست. می ریم خونه، چسب زخم می زنم!



642

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

یک هو با کف دست روی سقف ماشین می کوبد و با صدای خفه شده ای داد می کشد:

- هنوز خودت رو ندیدی که ببینی لازمه یا نه! پیاده شو اَفرا، سگم  نکن!

نه که سگ نبودی عزیز جان!

وقتی می دانم دیگر هیچ بحثی فایده ای ندارد و ناممکن نیست اگر بیش تر از این لجاجت 

به خرج بدهم، باز فاز بپراند و درگیری فیزیکی پیدا کنیم، از ماشین پیاده می شوم و محکم 

در را به دنبالم به هم می کوبد. خودش نیز عقب تر از من می آید مبادا که فرار کنم. موش 

و گربه شده ایم. دائم فراری از هم!

داخل سالن اصلی و باریک درمان گاه که می رویم، بالأخره رضایت می دهد لباس 

زندان بانی را از تن برهاند و شانه به شانه ام قدم بر می دارد. 

پرستاری که پشت جایگاه پذیرش ایستاده است، با دیدن مان به سمت مان می آید و 

می گوید:

- چه بلایی سر صورتت اومده عزیزم؟

قبل از این که من چیزی بگویم، شاهان در حالی که کلافه دست دور لب هایش می کشد و 

نگاهش را به این طرف و آن طرف می دهد، جوابش را می دهد:

- خورده زمین. لطفاً معاینه کنید ببینید زخمش بخیه لازم داره؟!

بخیه! مگر چه  میزان جراحتم عمیق است، که بخیه لازم باشم؟!

پرستار هم با نگاه دل سوزی، سر تکان می دهد و با گرفتن دستم، من را به سمت یکی از دو 

اتاق موجود در راه رو می برد. روی تخت می نشاندم و لب می زند:
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- خانوم دکتر میاد الآن.

می رود و من چشمم، به دنبال یافتن یک تکه آینه، تمام اتاق را کنکاش می کند. با دیدن 

آینه ی مربعی  و کوچکی که کنار تخت نصب شده است، فوری سمتش یورش می برم و در 

آن چهره ی خودم را براندازد می کنم.

گونه ی راستم تماماً خراش برداشته و خون رویش خشک شده است. آن قدرها هم که 

شاهان ترساند من را، خوفناک به نظر نمی آید.

دستم را زیر پلک هایم می گذارم و پایین اش می کشم. زیر چشم هایم وحشتناک گود 

اُفتاده اند و رنگم به زردیِ زردچوبه است. موهایم به پیشانی ام چسبیده اند و 

استخوان های به نمایش گذاشته شده ی صورتم توی ذوق می زنند.

این مدت زیادی غافل شدم از خودم... ملیحه و مصیبتش را دیدم. خاطره و دردش را 

دیدم. آذر و دل نگرانی هایش را دیدم. حتی شاهان و فروغ نداشتن چشم هایش را دیدم، 

اما... عجیب کور شدم از دیدن خودم!

قطره اشکی روی گونه ام می نشیند و زخمم به سوزش می اُفتد، ولی مهم نیست، چرا که 

سوزشش بیش تر از قلبم نیست!

دستم از زیر پلکم سُر می خورد، از روی گونه ی زبر و نحیفم می گذرد و به گردنم می رسد. 

کبود شده و جای خالی گردنبندم هم چشمک می زند!

تف به این شانس... تا لب مرزِ مردن رفتیم که هیچ، ته ش گردنبندمان را هم به تاراج 

بردند!
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همان موقع، شاهان را از داخل آینه می بینم که متفکر به من چشم دوخته است و حتی به 

اندازه ی یک میلی نگاه تکان نمی دهد.

بدون این که به عقب بچرخم، لب می جنبانم:

- گردنبندم نیست. شاید اون طرفا اُفتاده باشه!

طوری جا می خورد و واکنش نشان می دهد که کسی نداند گمان می برد با مشت در 

چشمش کوبیده اند:

- به درک که نیست، به جهنم که نیست! همچین بلایی سرت اومده و باز فکر اون 

کوفتی ایی؟

تمام جانم از عربده هایش به لرزه می اُفتد و نمی دانم چه جوابی باید برای این خشمش 

بیابم! 

وقتی دکتر داخل اتاق می آید، دیگر چیزی نمی گوید و اخم آلود من را می نگرد. دکتر که 

دختر جوانی است و مشخصاً برای سابقه ی کار، در این درمانگاه مشغول به کار شده است، 

چپ چپ به شاهان نگاه می کند و من را روی برانکارد چرخ دار اتاق می نشاند. در سکوت، 

زخمم را شستشو می دهد و پانسمان اش می کند.

- بخیه لازم نداشت؟

به سمت شاهان می چرخد و جوابش را می دهد:

- الکی شلوغش کردید. یه زخم و خراشیدگی سطحیه.
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می خواهد دست کش های یک بار مصرفش را در بیاورد و برود که انگشت اشاره ام را بندِ 

لبه ی آستین مانتوی فرم مشکی اش می کنم و به سمتم می چرخد. نگاهِ کوتاهی به شاهان 

می اندازم و بعد با لب های لرزان پچ می زنم:

- لطفاً یه نگاه به صورت خودش بندازید. فکر کنم خودش بخیه لازمه!

تبسم می کند و به سمت شاهان می رود. بدون این که از او اِذن بگیرد، دستش را سمت 

صورتش می برد و زخمش را معاینه می کند. شاهان اخم می کند و خودش را عقب می کشد 

که دکتر می گوید:

- اِن قدر مشتاق بخیه بودید که بفرمائید صورت خودتون رو بخیه بزنم.

با دست به تخت اشاره می زند و من دلم به لرزه می اُفتد.

شاهان نیز ابرو پیچ و تاب می دهد و لب می جنباند:

- لازم  نکرده. 

دکتر هم بیش تر ابرو در هم می کشد و غر می زند:

- لازم دونستن یا ندونستنش رو من باید بدونم نه شما!

بعد هم به من اشاره می زند و لب می زند:

- زن تون طفلی داره پس می اُفته از نگرانی!

با اتمام حرفش، نگاهِ شاهان در نگاهم قفل می شود و نفس کم می آورم . شرم زده از او و 

بلایی که به خاطر سرتق بازی های من به سرش آمد، سر زیر می اندازم و از روی تخت بلند 



646

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

می شوم. شاهان هم از کنارم می گذرد و در سکوت روی تخت می نشیند. دکتر مشغول 

شستشو و بخیه زدن زخمش می شود و من بی صدا گوشه ای به تماشا می ایستم.

کارش که تمام می شود و هزینه ی درمان مان را که پرداخت می کند، از درمانگاه خارج 

می شویم و در سکوت به سمت خانه می راند. 

کسی نداند گمان می کند از جنگ برگشته ایم که چنین بلایی به سرمان آمده است، و من 

هم عجیب شرمنده ام به خاطر اتفاقی که بی شک من مقصرش بودم!

خودش درِ حیاط را باز می کند، ماشین را داخل می برد و لب می زند:

- پیاده شو. 

لب می جنبانم:

- چمدونام!

به سمتم می چرخد و با ابروهای درهم و نگاهِ آتشی اش، دندان روی هم قفل می کند:

- دزد نمی زنه. بیا تو!

لب هایم را به داخل می کشم و به دنبالش روانه می شوم. یکی نبود بگوید:

«حتماً باید خودتان را به چنین بلایی دچار می کردی تا آدم شوی و دست از سرتق بازی بر 

داری؟»

و البته غرورم هوار می کشد:

«لابد لازم بود دیگر!»
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درِ سالن اصلی را که باز می کند، عقب می کشد و من با سری زیر اُفتاده جلوتر از او داخل 

می روم. در را می بندد و می خواهیم بالا برویم، که شایان خان در آن تاریکی هویدا 

می شود و نزدیک مان می آید. نگاهِ پر نفرتش را از من می گیرد و خطاب به شاهان غر 

می زند:

- چرا اینو برداشتی آوردی خونه ی من پسر؟ نکنه یادت رفته بازی تموم شده؟!

من قلبم به لرزه می اُفتد از هشدار و نهیب بی رحمانه اش و بی شک که او در تاریکی سالن 

نتوانسته است زخم هایمان را ببیند. شاهان عمیق نفس می کشد و سینه اش خس خس 

می کند:

- بعداً حرف می زنیم پدر. شب تون به خیر.

می خواهد بالا برود که با صدای پدرش سر جایش متوقف می ماند:

- قبل و بعدی در کار نیست شاهان. می گم چرا دستِ نوه ی پاپتیِ فرامرز رو گرفتی و 

آوردیش توی خونه ی من؟

خنجر به قلبم فرو می رود و نفس کشیدن برای سخت می شود. نگاهم به دست های 

مشت شده ی  شاهان کشیده می شود و طرفداری اش، برای دردم اِلتیام می شود:

- این دختر که واسه ی شما نوه ی فرامرزه، برای من هنوز زنمه! پس مواظب حرف 

زدن تون باشید لطفاً!

پنجه اش را داخل انگشت هایم قفل می کند و به سمت بالا می کشاندم. و در همان حال 

شایان خان، بی توجه به نا وقت بودن و خواب بودن اهل خانه، عربده می کشد:

- یادت رفته گناهِ زنت رو شاهان؟ زده به سرت!
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شاهان هم بدون این که از سرعت قدم برداشتن اش بکاهد، داد می کشد:

- بعداً حرف می زنیم پدر... بعداً!

پله ها را بالا می رویم و در تمام طول مسیر، حتی ثانیه ای دست های عرق کرده ی من را رها 

نمی کند. و من، نفس کشیدن را هم از خاطر برده ام... حمایت شوی و ذوق کردن برایت 

حرام شود؟ مگر دل ندارم؟!

جلوی در اتاق رهایم می کند، داخل می رود و در حالی که بالشت و پتویی به دست دارد، 

در مقابل چشم های حیرت زده ی من می رود و روی تنها مبلِ داخل سالن که دو نفره است 

و زیر پنجره ی تراس قرار دارد می خوابد. 

حمایتش را زهر کرد به کامم!

بدون این که چیزی بگویم، داخل اتاق می روم و در را پشت سرم می بندم. جلوی آن آوار 

می شوم و کف دست های پوسته  پوسته شده ام را مقابل صورتم نگه می دارم. 

خدایا، به چه گناهی داری قلبم را این چنین قصاص می کنی؟!

مگر گناهِ من، چیزی جز ترس از واکنش های آقا و آتا بود؟!

مگر گناه من، چیزی جز ترس بود؟!

استخوان هایی که به شدت درد می کنند را مجبور به حرکت می کنم و سمت تخت خواب 

می روم. مانتویم را روی زمین پرت می کنم و با همان تاب بندی و شلوارِ جین، روی تخت 

ولو می شوم. هر دو بازویم گزگز می کنند و بی شک که کبود شده اند.
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مدام از این طرف به آن طرف می چرخم و اما خواب من را به خودش نمی برد! خواب 

می خواهد ناز کند اِمشب. با عذاب وجدان هم پیمان شده است که قلبم را بیش تر از این 

به درد بیاورند!

سرم تیر می کشد و عصبی پتو را از روی بدنم کنار می زنم . بدون این که بگذارم عقلم 

پشیمانم کند، در جایم خیز بر می دارم و از اتاق بیرون می زنم. چراغ خواب داخل سالن 

روشن است و چشم های شاهان، بازمانده به سقف خیره اند. دستش را روی پیشانی اش 

گذاشته است و همین که صدای باز شدن در را می شنود، پلک روی هم می فشارد... وانمود 

می کند خواب است، فقط وانمود می کند!

پاهای مرددم را به جلو رفتن تشویق می کنم و کنار مبل زانو می زنم. 

دستم چند باری جلو می رود روی بازوهای عضلانی و برهنه اش بنشیند و اما باز عقب نشینی 

می کند.

آشفته پلک روی هم می فشارم و با دست تکان تکان اش می دهم:

- شاهان، بلند شو بیا تو اتاق!

جواب نمی دهد. گمان می کند من نمی دانم خودش را به خواب زده و برای بیش تر نقش 

بازی کردن، مدام خودش را از این پهلو به آن پهلو می کند و حرکات مضحکی از خودش 

به نمایش می گذارد.

دست به سینه، پوست لب هایم را به دندان می کشم و متأسف سر می جنبانم:

- شاهان، می گم پا شو بیا اتاق. باشه اگه اِن قدر از من گریزونی، من این جا می خوابم!
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یکی نیست بگوید، مردک گوریل هیکل، این فیلم ها چیست بازی می کنی؟ خودت برم 

داشته ای و به زور به این جا آورده ای ام و حالا ناز می کنی؟!

روا نیست بگذارم در این سوز هوای پاییزی، با این حالش در این راه روی یخ زده بماند. 

قلبم روا نمی داند!

چند بار دیگر تکانش می دهم و صدایش می زنم که بالأخره کلافه، پتوی مسافرتی را از 

روی تن اش کنار می زند و روی پا می ایستد. با این که حداقل اش قدم ١٧٠ را می شود، اما 

تا سینه اش بیش تر نمی رسم و همین باعث می شود بیش تر احساس ضعف داشته باشم.

چراغ خوابِ سالن روی صورتش سایه انداخته و می شود فهمید چه قدر آشفته است.

- چی میگی اَفرا؟ چرا دست بر نمی داری نصفه شبی؟!

لب هایم را به داخل می کشم و بغض می کنم:

- گفتم... سردت می شه!

این حقارتِ نفس را بیش از آن تحمل نمی کنم و قبل از این که بغضم بشکند، «بی لیاقت»ی 

بارش می کنم و سمت اتاق می دوم. در تخت خیز می برم و در حالی که اندام های بدنم را 

٤ بار تا می زنم، پتو را روی صورتم می کشم و چشم روی هم می فشارم که از بالا و پایین 

شدن تخت و حسِ حضورش، غافل گیر می شوم و نفس در سینه ام حبس می شود.

نفس هایم آن قدر صدادار می شوند، که تراکتور را از رو می برند و بی آبرویم می کنند. پتو 

را از روی صورت عرق کرده ام کنار می زنم و به او و چشم های بسته شده اش چشم 

می دوزم. چشم هایش جان اَند... جان!

زخمش توی ذوقم می زند و دلم ریش می شود برایش...
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حماقت ها را کنار بگذارم و با چشمِ انصاف ببینم، این طفلک هم کم  نکشیده است از 

دست مان. اسیر شده میان من خواهرِ لجبازش و پدرِ مستبدش... یک روز خوش برایش 

نگذاشته ایم!

قطره اشکی از گوشه ی چشمم سُر می خورد و روی گونه ام می نشیند. و من فقط چشم 

می بندم تا بیش  تر از آن آزار نبینم...

***

سرفه های خشک و تیر کشیدن های مداومِ سرم امانم نمی دهند و کم مانده است اشک را به 

چشمم بیاورند!

شاهان را می بینم در حالی که از داخل آینه برایم اخم می کند، جلیثقه ی نخودی اش را 

مرتب می کند و به سمتم می چرخد:

- چی شده؟ دیشب که خوب جون داشتی واسه ی قایم باشک بازیات!

دوباره تک سرفه می زنم و آه از میان لب هایم خارج می شود:

- حالم خوب نیست... سرما خوردم اِنگار!

جلو می آید و مقابل تخت، روی زانو خم می شود:

- نکنه انتظار نذاشتی؟ حالا هم بشین و جورش رو بکش!

از من رو می گیرد و پشت می کند. خسته از دلِ سنگش، خسته از سنگ دلی اش، لب 

می گزم و با انگشت های دست هایم بازی می کنم. بعد هم برای این که رویش را کم کنم و 

ثابت کنم چیز خیلی مهمی هم نیست، برای این که در ذوق اش بزنم و بداند آن طورها هم 

که او دلش می خواسته از پا در نیامده ام، پتو را مچاله می کنم و کنار می اندازم:
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- چیز مهم و بزرگی نیست که مجبور شم جورش رو بکشم...

سرفه به سراغم می آید و اما خفه اش می کنم مبادا که همین اول کاری لو بدهد دروغم را. 

حتی اگر به قیمت سرخ شدن صورتم باشد.

از روی تخت بلند می شوم و برای رفع سرفه ام، نفس عمیقی می کشم:

- من میرم یه سری کتاب تست بگیرم. باز عالم و آدم رو خبردار نکنی از نبودنم! 

بی توجه به او، به سمتِ چمدانم که گوشه ی کمد دیواری قرار دارد می روم، که یک هو 

خودش را به من می رساند و برای این که من را به سمت خودش بچرخاند، بازویم را 

می گیرد. 

درد، ضعیفم کرده و توانم را ربوده است. چون کودک خردسالی شده ام که با کوچک ترین 

ناملایمتی  ای دردم می گیرد و آخ سر می دهم.

ابرو در هم می کشم و او نیز دندان به رخ می کشد:

- لازم نکرده. با این حالت بری وسط خیابون که باز بلای دیشب سرت بیاد؟!

از این که هنوز ماجرای دیشب را از خاطر نبرده است و راه به راه بی ملاحظگی ام را در 

سرم می کوبد، اخم می کنم و دست به سینه می شوم. البته نمی شود منکر این شد که 

زخم های هر دویمان، فراموشی و طعنه نزدن را برایش سخت می کنند:

- نگران نباش، حواسم هست!

با حرفش ذوقم را کور می کند:
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- نگرانِ تو نیستم. نگران آبرومم که از فردا با انگشت نشونم بدن و بگن این همونه که 

فیلمِ دست و پا چلفتی بازی های زنش همه جا پخش شده!

با به یاد آوردن این یک اصل که خواننده است و محبوبیت زیادی میان مردم دارد، باور 

پیدا می کنم به حرفش و حاضرم قسم بخورم که حتی سر سوزنی را هم نگران من نیست!

بیش تر اخم می کنم و غر می زنم:

- می خوام کنکور تجربی شرکت کنم. هنر واسه ی من آخر و عاقبتی نداره . پس کتاب 

تست لازم دارم و نمی تونم وقتم رو فدایِ آبروی تو کنم!

بی توجه به این که بازوهای برهنه ام را دیده ، در حالی که دیگر خجالتم ریخته است، 

مانتوی تمیزی بر می دارم و می پوشم اش.

بعد هم می خواهم از کنارش بگذرم که سد راهم می شود و ابرو بالا می اندازد. موهای 

خیسش روی صورتش ریخته اند و آب از انتهای آن ها چکه می کند.

پلک روی هم می فشارم و نگاهم را سمت دیگری می گیرم:

- برو کنار شاهان.

یک هو به کمد دیواری می چسباندم و انگشت اشاره اش را با ملایمت تخت سینه ام می کوبد:

- تا غروب خونه نیستم. بشنوم پات رو از این در بیرون گذاشتی خون به پا می کنم اَفرا!

نفس های گرمش به نفس هایم گره می خورند و صورتم می خواهد عرق کند از گرمایشان. 

پوزخند می زنم و سعی می کنم به عقب هُل اش بدهم:
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- می بینیم حالا!

از من فاصله می گیرد و بعد از این که ساعت مچی اش را از روی کشوی آینه بر می دارد، از 

اتاق بیرون می زند و... تق!

کلید در قفل در می چرخد و در را به رویم قفل می کند!

ناباور از حرکتش، به سمت در می دوم و دست های دردمندم را مشت می کنم. آن ها را به 

در می کوبم و می گویم:

- شاهان، این مسخره بازیا چیه؟ باز کن این لعنتی رو!

جوابی نمی دهد و صدای دور شدن قدم هایش، خبر از رفتن اش می دهند. 

مشت به در می کوبم  و داد می کشم:

- تو حق نداری این کار رو با من کنی! لعنت بهت شاهان...

پشت در زانو خالی می کنم و در حالی که سعی می کنم و با گاز گرفتن انگشت هایم، 

هق هق هایم را خفه کنم، می گویم:

- لعنت بهت.  .. لعنت بهت!

کارهایش خبر از شروع یک مصیبت جدید دارند. زیادی خام بودم که گمان می کردم فقط 

با مطلقه شدنم، دست از سرم بر می دارد!

لرز به جانم می زند و از درد به خودم می پیچم. آبریزش بینی هم پیدا کرده ام و بدتر از 

این نمی شود!



655

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

کشان کشان خودم را به تخت می رسانم و روی آن چنباتمه می زنم. زانوهایم را به آغوش 

می کشم و سرم را روی آن ها می گذارم که یک هو در باز می شود و نگاهم به آن سمت تیز 

می شود.

فروغ با پا در را باز می کند و در حالی که سینی بزرگی به دست دارد، به سمت من 

می آید. اخم می کنم و نگاه از او می گیرم که می گوید:

- چه بلایی سرتون اومده اَفرا؟ این پسر که چیزی به من نمی گه! 

لب هایم را به دندان می کشم و جوابش را نمی دهم. او هم سینی را روی میزِ کنار  تخت 

می گذارد و کنارِ من، روی تخت می نشیند:

- آخه چرا با من لج کردی؟ به خدا که من تقصیری توی این جریان ندارم.

بعد هم نفسش را آه مانند بیرون می راند و لب می زند:

- همون قدر که سادات خدابیامرز اختیاردارِ خونه و زندگیِ شایان بود، منم هستم!

نگاهم را به سمتش می چرخانم و مسکوت به او زل می زنم. تبسم خفیف و تصنعی ای به لب 

می نشاند و از روی تخت بلند می شود. از داخلِ سینی، لیوان آب پرتقال را بر می دارد و 

به سمتم می گیرد:

- لج بازی نکن. این رو بخور، حالت خوب نیست!

پوزخند می زنم و دوباره از پنجره، به بیرون خیره می شوم. او هم متأسف سرش را تکان 

می دهد و بعد از این که لیوان را سر جایش بر می گرداند، بدون این که سینی اش را با 

خودش همراه کند، از اتاق بیرون می زند و دوباره در را هم قفل می کند. 
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نگاهم را به محتویات سینی می دهم و اما لج بازی امانِ خوردن نمی دهد. گلویم گس شده 

است و مدام تیر می کشد. حتی به زور بزاق دهانم را پس می فرستم و نفس کشیدن برایم 

سخت شده است. 

بالأخره تسلیمِ ضعفم می شوم و کمی از آب میوه را مزه مزه می کنم که همان لحظه موبایلم 

زنگ می خورد و به سمتش کشیده می شوم. با دیدن شماره ی محبی، لب می گزم و با 

انگشت های لرزانم، ریجکت می زنم. در این حال و اوضاع فقط همین را کم دارم!

موبایل را سمت تخت پرت می کنم و ترجیح می دهم برای خلاصی از بوی گند خونِ صورتم 

و گذران اوقات، به حمام بروم.

وسایلم را بر می دارم و خودم را زیر دوش می رسانم. 

در همان حال هم، به اشک هایم اجازه ی خلاصی می دهم. یک چشمم شده است اشک و 

چشم دیگرم خون. دستی دستی خودم از از چاله به چاه انداختم. از استبدادهای آقا و آتا 

به بی رحمی های شاهان پناه آوردم. دستی دستی بدبختی را به آغوش کشیدم. عقلم به 

قلبم طعنه می پراند؛ این تازه اولش است، مجبوری عمری جورش را بکشی!

حتی نمی دانم چه شد که یک هو دل باختم به شاهان جاوید و در دام اش اُفتادم.

به گمانم من بدتر از مهتاب گدایِ محبتم. دو بار از او روی خوش دیدم و جذب رفتارهای 

پخته و مردانه اش شدم... به خیال این که از شر سخت گیری های آقا خلاص شوم، خودم با 

دست خودم گور خودم را کندم!

شیر آب را می بندم و بعد از این که لباس می پوشم، از حمام بیرون می زنم که همان لحظه 

با شنیدن عربده های شاهان سر جایم میخ می مانم:
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- پدر کجاست؟

فروغ با صدای ضعیف و لرزانی از پشت در می گوید:

- چرا این جوری شدی تصدقت شم! رفته نمایشگاه دیگه!

کلید در قفل در می چرخد و من، لرزان از عربده های به شدت بلند شاهان، داخل تخت 

خیز می برم و پتو را هم تا چانه بالا می کشم. هرچه قدر هم که عصبی باشم، عصبانیتم به 

پایِ وحشی گری های این لحظه های شاهان نمی رسد!

پلک هایم را روی هم می فشارم و نگاهش رویم سنگینی می کند.

سرما و رطوبت به جانم نفوذ می کنند و دندان هایم روی هم کوبیده می شوند... 

- چرا چیزی نخوردی؟

رسوا شدم !

کنارم می نشیند و موهای خیسم را از صورتم کنار می زند. و من گویا که برق چند هزار 

ولتی به جانم زده باشند، چشم هایم را باز می کنم و به او زل می زنم. لبخند تصنعی ای 

می زند و می گوید:

- بلند شو.

جوابش را نمی دهم و می خواهم چشم ببندم که طی یک حرکت غافل گیرانه، از بازویم 

می گیرد و روی تخت می نشاندم. بعد هم خیلی طول نمی کشد تا در مقابل چشم های 

بهت زده ام، برایم لقمه بگیرد و لب بزند:
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- ضعف می کنی.

لب هایم روی هم قفل می شوند و قلبم می خواهد بترکد از دردِ این دو شخصیتی بودنِ 

شاهان!

مقاومتم را که می بیند، خودش لقمه را نزدیک لب هایم می کند و وادار به خوردنم می کند. 

با بغض آن را می جوم و به او خیره می شوم که صدای پیامک موبایلم باعث می شود نگاه از 

او بگیرم. می خواهم بلند شوم که با دستش مانع می شود و لب می زند:

- میارمش واسه ت!

عجیب شده است. زمین تا آسمان را تفاوت دارد با شاهان چند ساعت پیش! چشم های 

مشکی اش رام شده اند و یک غم خاصی را در خود دارند! و من یاد گرفته ام باید از این 

آرام شدن هایش بیش تر از هر چیزی بترسم!

نگاهش را از صفحه ی موبایلم می گیرد و به چشم های من می دوزدش.

- آرش محبی کیه؟

دستم روی هوا خشک می شود و دهانم از جویدن لقمه باز می ماند.

جلو-جلو می آید و با حالت عصبی ای، شستی به گوشه ی لب هایش می کشد:

- گفته که ساعت پنجِ عصر بری همون رستوران دیروزی!

لقمه از دستم می اُفتد و تمام جانم به لرزه می اُفتد از خیالات شاهان که نگفته هم 

مشخص اَند!
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گلویم بیش تر از پیش گس می شود و از حرف زدن باز می مانم که اخم کرده و منتظر به من 

چشم می دوزد. من نیز ترجیح می دهم با آرامش تمام حقیقت را برایش بگویم. این که از 

کارهایم سر در بیاورد بهتر از این است که ظن بد به دلش راه بدهد!

- صاحب کارمه...

مجال ادامه نمی دهد و تندی می گوید:

- کی شاغل شدی و ما خبر نداشتیم؟

دهانم به پت پت می اُفتد و با صدای خش گرفته ای می گویم:

- قراره توی یه رستوران مشغول به کار شم از بعد عاشورا!

نزدیکم می آید و با لحن آرامی می گوید:

- پول لازم داری مگه؟

چیزی نمی گویم که چانه ام را می فشارد و این بار عربده می کشد:

- مگه پول لازم داری که می خوای بری کُلفتی رستوران های شهر رو کنی؟

لب های لرزانم را به زور از هم فاصله می دهم:

- من... بعد از جدایی مون باید یه پشتوانه ی مالی داشته باشم!

صدای نعره اش کر کننده است:

- من و تو هنوز جدا نشدیم که! من مردم یا بی غیرت شدم که دنبال کاری؟
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اشک در چشمم می رقصد و عصبی دستش را از چانه ام می کشد. دور خودش چرخ 

می خورد و یک هو موبایلم را بر می دارد. کمی با آن ور می رود و بعد دم گوشش 

می گذاردش. و من ترسیده و بی صدا به او و حرکاتش چشم می دوزم.

- خانوم سلطانی نیستم و شوهرشم. 

دستش را لابه لای موهایش می کشد و داد می کشد:

- نه خیر همسر بنده به این شغل نیازی ندارن. نمی خوام دیگه شماره تون رو روی 

موبایلش  ببینم!

کمی مکث می کند و می گوید:

- خودم میام مدارکش رو تحویل می گیرم.

بعد هم تماس را قطع می کند و موبایل را روی تخت پرت می کند. یک هو نگاهِ وحشی اش 

را به من می دهد و رگه های سرخی در چشمش نمایان می شوند.

خودش را به من می رساند و انگشت اشاره اش را تهدیدوار در هوا تکان می دهد:

- وای به حالت یه بار دیگه ببینم یا بشنوم دنبال کار و پادوییِ این و اونی! 

با فکر به این که همان یک ذره امیدم برای داشتن منبع درآمد بعد از جدایی مان را هم 

گرفت و این گونه بدون هیچ منطقی دارد همه جوره محدودم می کند، به سرم می زند و در 

حالی که با عصبانیت از روی تخت بلند می شوم، سرش جیغ می کشم:

- دیوونه شدی. تو حق نداری آزادی من رو بگیری! من هر کاری دلم بخواد انجام میدم، 

تو هم اگه راضی نیستی طلاقم بده!
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در موهایش چنگ می زند و آن ها را می کشد:

- نذار دیوونه تر از این بشم. من مانع آزادیت نیستم، ولی حق نداری که واسه ی یه قرون 

و دو هزار پادویی این و اون رو کنی!  پول می خوای خودم بهت میدم!

مضحک است! تازه به یاد آورده است برای ناموسِ بی پناهش رگِ غیرت باد بدهد! البته 

به گمانم رگ غیرتی در کار نیست و فقط از این که در حاشیه بیاُفتد و من باعث  شوم 

محبوبیت اش را در میان طرفداران اش از دست بدهد می ترسد!

تخت سینه اش می کوبم و انگشتم را در قفسه ی سینه اش فشار می دهم:

- تو واسه ی من دل نمی سوزونی، فقط به فکر خودت و آبروی خودتی. در ضمن یادت 

باشه من نیازی به پول تو ندارم!

بعد هم، شالی از کمد بر می دارم  و در حالی که روی موهایم می اندازم اش، از اتاق بیرون 

می زنم. نه این که بخواهم خانه یشان را ترک کنم! جایی جز خانه ی آتا ندارم و بی شک اگر 

به آن جا بروم باز سر و کله اش پیدا می شود و رسوایم می کند!

به حیاط می دوم و خودم را پشت خانه می رسانم. روی همان تاب می نشینم و یادم به 

آن روز نحس کشیده می شود که چگونه گولش را خوردم و خودم را نگون بخت کردم!

 

دیگر اشک هم معنایی ندارد! چنان  در هم شکسته ام که هیچ اشکی دوا نمی شود برای 

دردم!
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پلک روی هم می فشارم و خودم را تاب می دهم. صدای خش خشی که در گوشم می پیچد، 

خبر از آمدن یکی می دهد و اما من پلک نمی گشایم. کیست جز شاهانی که نمی خواهد 

دست از سرم بر دارد؟

با پتویی که روی پاهایم می نشیند، مقاومتم در هم می شکند و بی اختیار به او چشم 

می دوزم. کنارم می نشیند و می گوید:

- قصد کردی خودت رو به کشتن بدی؟

بعد هم دستش را روی پیشانی ام می کشد و تمام جانم مور-مور می شود. نگاه به نیم رخ اش 

می دهم و تبسم خفیفی می کند:

- بیا بریم بالا. سرما می خوری اَفرا جان!

پسوند جان برای اسمم می گذارد. قلبم نلرزد؟ عقلم شک نکند؟!

لب پایینی ام را به دندان می کشم و چشم ریز می کنم:

- این روزا ازت می ترسم. همه ش فکر می کنم اختیار روانی نداری. یه دقیقه خوب، یه 

دقیقه بد!

پوزخند به لب می کشم و طعنه می زنم:

- تو چته واقعاً؟ تکلیفت رو با خودت مشخص کن؛ یا بدِ بد، یا خوبِ خوب!

بر خلاف انتظارم، قه قهه نمی زند و صورتش عجیب مغموم می شود:

- نمی ذاری خوبِ خوب بمونم اَفرا... یه کارایی می کنی که دیوونه می شم!
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نگاه از او می گیرم و بی توجه به وز-وزهای فرشته ی شانه ی راستم که قصد دارد به راه 

راست هدایتم کند، ترجیح می دهم هیچ تقصیری را به گردن نگیرم.

راستش را می گوید طلاقم بدهد و خلاص! این بازی ها چیست سرم در می آورد؟!

طلاق! این روزها آن قدر این واژه را تکرار کرده ام که زبانم به آن عادت کرده است و قلبم 

دیگر از او نمی ترسد!

از روی تاب بلند می شود و مقابلم می ایستد:

- بریم تو... مادرم سوپ پخته واسه ت.

نیشخند می زنم:

- زحمت شد واسه ش که!

پی به طعنه ام می برد و بدون هیچ حرفی، فقط متأسف سر تکان می دهد. سرما هم مقاومت 

من را به تاراج می برد و روی پا می ایستم. تمام جانم می لرزد و پاهایم تحمل وزنم را 

ندارند! بدون طمأنینه قدم بر می دارم و شاهان، شانه به شانه ام می شود. به درِ ورودی 

نرسیده، پاهایم سستی می کنند و زانو خالی می کنم. کم مانده است نقش زمین شوم، که 

شاهان به آغوشم می کشد و مانع اُفتادنم می شود. با صورت گُر گرفته و چشم هایی که از 

زور درد و سرما می سوزند، نگاه به چشم های مشکی اش می دهم که همان لحظه صدای 

آشنایی از پشت سر باعث می شود دست و پایم را جمع کنم:

- شاهان! این توی خونه ی ما چی کار می کنه؟!

مهتاب هم مانند پدرش، گمان می کند با یک شی بی ارزش طرف است و عارش می آید 

اسمم را به زبان بیاورد.
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طفلی شاهان، این بی موقع از حال رفتن من حسابی برایش بد شد!

می خواهم از او دور شوم که من را به خودش تکیه می زند و با اخم های درهم به مهتاب 

می گوید:

- چون این جا خونه ی اَفرا هم هست!

به حق چیزهای نشنیده! گوش شیطان کر، گویا شاهان امروز سر خوش است!

اخم های مهتاب بیش تر در هم می روند و چروک میان ابروهایش می اُفتد. این بار جاویدِ 

بزرگ؛ دسته ی ویلچرش را رها می کند و جلو می آید. عصبی می شود و به شاهان می توپد:

- این غلط کرده با هفت پشتش که این جا رو خونه ی خودش بدونه!

توهین می کند. پدر و دختری شبیه هم اَند. کم که می آوردند، دست به دامن توهین و 

تحقیر می شوند!

خودم را از شاهان فاصله می دهم و در حالی که چشم هایم سیاهی می روند و سرم گیج 

می رود، به او غر می زنم:

- شما راست می گین، من غلط کنم این جا رو خونه ی خودم بدونم . از اولش هم غلط 

زیادی بود که فکر کردم می شه خونه ی دشمن خونی و قسم خورده ی خونواده م رو خونه ی 

بختم بدونم!

نیشخند می زند و دستی به محاسن جو گندمی اش می کشد:

- این طوری دو قورت و نیمت باقی نبود شک  می کردم از خونِ فرامرز باشی!



665

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

حرصی دندان روی هم می فشارم و می خواهم سرش جیغ بکشم؛ «هم خون آقا بودن 

حرمت دارد به عروس تو بودن!»

اما شاهان دستش را روی هوا نگه می دارد و مانع می شود:

- حرمت خودتون رو نگه دارید شایان خان. من و شما حرفای  نگفته ی زیادی با هم 

داریم...

نگاهِ خون آلودش را به سمت مهتاب سوق می دهد و فک روی هم می فشارد:

- و البته شما مهتاب خانوم! 

کنجکاو ابرو بالا می اندازم و می خواهم بیش تر گوش تیز کنم که شاهان بدون این که به 

عقب بچرخد می گوید:

- برو بالا اَفرا. منم الآن میام.

حوصله ندارم دوباره گوش به عربده هایش بسپارم. می دانم اگر نه بیاورم، دوباره سرم 

هوار می کشد و قلبم را به خود می لرزاند!

ابرو پیچ و تاب می دهم و در حالی که شانه بالا می اندازم، با پاهای ضعف کرده ام پله ها را 

بالا می روم. قبل از این که به بالا برسم، فروغ از پشت سر می گوید:

- اَفرا جان، واسه ت سوپ پختم. گذاشتم روی میز اتاق تون. بخور سرد نشه.

نمی توانم مقابل محبت هایش بیش تر از آن بی تفاوتی به خرج بدهم... نمی شود، حتی اگر 

محبت هایش تصنعی باشند!

- دست تون درد نکنه.
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بعد هم بدون این که منتظر حرفی از جانب او بمانم، با سرعت بیش تری پله های باقی مانده 

را بالا می روم و خودم را به اتاق می رسانم.

در را پشت سرم می بندم و با دیدن ظرف سوپی که روی میز است و بخار  داغ از آن بلند 

می شود، دلم ضعف می رود و پاهایم من را به سمتش می کشانند. پشت میز می  نشینم و 

قاشق در کاسه فرو می برم. آن را به لب هایم نزدیک می کنم و اما قبل از خوردنش، با 

دیدن چیزی که مقابلم است، دستم می لرزد و قاشق روی پایم چپه می شود. پایم به سوزش 

می اُفتد و اما از دیدن کتاب های تست و آموزشی ای که روی میز است، چنان حیرت زده 

شده ام که برایم مهم نباشد!

دستم را روی آن ها می کشم و باورم نمی شود سوپرایز شاهان را!

حتی نمی دانم چه گونه در آن مدت کوتاهی که به حیاط رفتم این کتاب ها را به اتاق 

آورده است یا اصلاً دلیل این محبت اش چیست؟

می خواهد بداخلاقی سر صبح اش را از دلم بزداید؟ لزومی ندارد وقتی خودش گمان 

می کند تمام بلاهایی که به سرم می آورند حق مسلم ام است!

با شنیدن صدای عربده اش، یک هو از روی صندلی می پرم و در حالی که پاچه ی شلوار 

پلیسه ام را به دست می گیرم تا جای سوختگی ام کم تر اذیت کند، خودم را به پنجره ی قدی 

و بزرگ اتاق که به حیاط ویو دارد می رسانم.

پرده را کنار می زنم  و به خاطر پی وی سی نبودن پنجره، صدایشان به راحتی به گوش 

می رسد.
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شاهان پشت ویلچر مهتاب می ایستد و با حالت عصبی و آشفته ای دسته های آن را به مشت 

می کشد:

- تو دیگه چرا مهتاب؟ تو دیگه چرا بازیم دادی؟!

مهتاب نگاهش را به پاهایش می دوزد و شایان خان از او حمایت می کند:

- عقلت رو از دست دادی شاهان! کدوم بازی؟ مگه تو واقعیتی غیر از این می بینی؟

با دست به پاهای مهتاب اشاره می کند و همان لحظه، شاهان گویا که سنگینی نگاهم را 

حس کرده باشد، نگاه بالا می کشد. من فرزتر از او، خودم را از پنجره فاصله می دهم و در 

حالی که قفسه ی سینه ام به شدت بالا و پایین می شود، پشت پرده پنهان می شوم. کمی صبر 

می کنم و وقتی دوباره صدایشان بلند می شود، گوشه ی پرده ی حریر و سفید رنگِ پنجره 

را می گیرم و خودم را پشت آن پنهان می کنم.

شاهان با کف دست، وحشیانه روی پیشانی خودش می کوبد و نعره می کشد:

- تمومش کن پدر! تا کی می خواید پنهون کاری کنید؟!

بعد هم خودش را مقابل مهتاب می رساند و جلوی پایش زانو می زند:

- امروز رفتم داروخونه واسه ی اَفرا قرص بگیرم، اتفاقی دکتر معینی رو دیدم. می دونی 

چی بهم گفت؟

هیستریک می خندد و خودش جواب خودش را می دهد:

- برداشته می گه به سلامتی مهتاب سر پا شد؟ وقتی ازش منظورش رو پرسیدم بهم گفت که 

حدود سه هفته پیش بهتون گفته که دیگه از نظر پزشکی هیچ مشکلی نداری و فقط به 

اراده ی خودت بستگی داره که بتونی روی پا بایستی یا نه!
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دسته های ویلچر را تکان می دهد و بی توجه به میانجی گری های فروغ، عربده می کشد:

- می فهمی چی می گم مهتاب؟ می گفت نتیجه ی آخرین عملت موفق آمیز بوده . می گفت 

نخاعت جوش خورده . می گفت فیزیوتراپی ها موثر بوده!

از او جدا می شود و روی زمینِ خاک گرفته ی حیاط می نشیند:

- سه هفته ست همچین چیزی رو از من پنهون کردین! می فهمین یعنی چی؟!

و شایان خان متقابلاً نعره می زند:

- حالا که می بینی سر پا نشده!

شاهان با حالت خسته ای، دستِ خاکی شده اش را روی موهای سیاه اش می کشد و من... 

قلبم به سختی می کوبد! بدتر از شاهان از شنیدن حقایق جا می خورم و باورم نمی شود که 

چه شب هایی را برای معلول کردن یک دختر و ربودن آینده اش، به ناحق عذاب وجدان 

گرفتم، بی دلیل اشک ریختم و با بی رحمی تمام آزار دیدم!

دستم سست می شود و روی زمین آوار می شوم. پرده با ضرب از ریشه کنده می شود و روی 

بدنم خیمه می زند. گوش هایم سوت می کشند و تنها راهی که به ذهنم می آید، خفه کردن 

گوش هایم است و اشکی که بی اختیار روی گونه ام می چکد!

خیلی نمی گذرد که درِ اتاق باز می شود و شاهان مقابل چشم هایم نمایان. در را پشت 

سرش می بندد و نزدیکم می آید. پرده را از روی بدنم کنار می زند و جسمِ نحیف تر از 

نحیفم را به آغوش می کشد.

چانه اش را روی موهایم می گذارد و اما گوش های من هنوز هم جیغ می کشند.

- اَفرا... به خدا من تازه فهمیدم!
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صدایش بغض و مظلومیت خاصی دارد و قلبم را به رعشه می اندازد. شوری اشک، به زبانم 

نیش می زند و با بغض می گویم:

- تفاوت چندانی نداره. وقتی اون روزا بدون این که از من چیزی بپرسی یا حتی مهتاب 

رو به خاطر رفاقت غیر شرعیش مؤاخذه کنی این همه دلم رو شکستی، مِن بعد هم 

می تونی...

صدایم می لرزد و بزاق داخل دهانم تجمع می کند:

- نترس پسر ته تغاریه ی شایان خان! نترس که بازم می تونی پا بذاری روی عدل و انصاف و 

من رو به گناه ناخواسته م مجازات کنی!

خودم را از آغوشش جدا می کنم و نگاهم را بالا نمی گیرم. همین که ردِ به جا مانده از 

اشکم را ببینم کفایت می کند. چشم هایش را ببینم که باز از خود بی خود شوم؟!

- اَفرا!

پلک می بندم و در حالی که سر بالا گرفته ام، انگشت اشاره ام را روی بینی ام می گذارم:

- خودتون محاکمه  کنید. خودتون مجازات کنید. خودتون نابودم کنید. منم هیچی 

نمی گم. یه خدایی هست.

چشم باز می کنم و نگاه به برقِ لرزان چشم هایش می دهم:

- نیست شاهان؟ 
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از من فاصله می گیرد و در حالی که به نشانه ی تأیید بدنش را تکان می دهد، از اتاق بیرون 

می زند.

من هم پرده ها را از اطرافم کنار می زنم و سمت در اتاق می روم. قفل اش می کنم و به آن  

تکیه می کوبم. به فکر می روم و نمی دانم چند دقیقه یا ساعت گذشته است که موبایلم صدا 

می دهد و با پاهای تحلیل رفته ام به سمتش می روم. با دیدن شماره ی آذر، فین دماغم را 

می گیرم و با کف دست اشکم را پس می زنم. 

تماس را جواب نمی دهم که دوباره زنگ می زند و می دانم بی خیال نمی شود. دستم روی 

آیکون سبز می لغزد و موبایل را دم گوشم می گذارم:

- اَلو اَفرا...

خسته گوشه ی تخت می نشینم و دستم را روی جای زخم صورتم می گذارم:

- جانم... خوبی؟

سلام و احوال پرسی می کند و می گوید:

- اِمشب میای خونه ی ما؟

متعجب از لحن ذوق زده اش لب می جنبانم:

- خبریه؟

نچ نچی می کند و جواب می دهد:

- خبر خاصی نیست. حقیقتش...

برای گفتن ادامه ی حرفش دست دست می کند و اما در نهایت با تشرم به حرف می آید:
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- دلم تنگ شده واسه گذشته ها. اگه شوهرت راضی بود امشب رو بیا خونه ی ما، به یاد 

گذشته ها دور هم باشیم.

از دورهمی می گوید و یاد ندارد مهم ترین عضو جمع مان دیگر میان مان نیست. کم درد 

دارم، فقط همین مهمانی از سرم کم مانده است!

با لحن مغمومی می گویم:

- بمونه واسه ی یه وقت دیگه حال و حوصله ندارم.

به یک باره شوق و ذوق اش را می بازد و لحنش موشکافانه می شود:

- چیزی شده دوباره؟

از دوباره ها می گوید و بی شک حرف های چند وقت پیشم که موقع تجسس جسد فرشته به 

زبان آوردم را از خاطر نبرده است!

بزاق دهانم را به زور از روی گردوی کوچک گلویم گذر می دهم و لب می جنبانم:

- سرما خوردم. حالم خوب نیست.

یک هو هول برش می دارد و می گوید:

- بمیرم. دکتر رفتی؟ بیام پیشت؟!

دستیگره ی در اتاق بالا و پایین می شود و کمی بعدش صدای شاهان می آید که می گوید:

- اَفرا... اَفرا جان، این در رو باز کن.

عجله ای برای این که صدایش به گوش عمه آذر نرسد، لب می گزم و خطاب به آذر 

می گویم:
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- نه خیلی مهم نیست. به ماجانم چیزی نگی نگران شه آذر! بهت زنگ می زنم.

بعد هم بدون این که مجال حرفی بدهم، تماس را به رویش قطع می کنم و روی پا 

می ایستم. کم کم دارد غروب هم به سر می آید و اتاق کامل تاریک شده است. تنها 

روشنایی اش هم همان روزنه ی کوچک نوری است که از پنجره ی بدون پرده ی اتاق به 

داخل می تابد.

غروبش غم دارد و باعث می شود بیش تر دلم بگیرد.

از آن طرف  شاهان دوباره به در می زند و می گوید:

- اَفرا، باز کن حرف بزنیم.

از حرف زدن با او می ترسم. خوب بلد است همه چیز را از دلم در بیاورد و برای روزهای 

سخت تر از این آماده ام کند!

سمت در می روم و بعد از این که بازش می کنم، بی خیال می خواهم بروم که مچ دستم را 

می گیرد و با چشم های بی تفاوت به سمتش می چرخم.

لبخندهای تصنعی اش را مهمان لب هایش می کند و دست دیگرش را بالا می آورد:

- پیتزا گرفتم.

بعد هم بدون این که مجال واکنشی به من بدهد، دستم را می کشد و روی تخت می نشاندم. 

خودش نیز چهار زانو مقابلم می نشیند و نایلون دستش را میان مان می گذارد. درب یکی از 

پیتزاها را باز می کند و مقابل من قرار می دهد. رویش سس می ریزد و نوشابه ها را هم 

همان وسط رها می کند. و من تمام مدت نگاه به حرکاتش می دهم.

ترسم بی دلیل نبود. این سگ هار راه های دلبری را از بر است!
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بلد شده است چگونه احساساتم را قلقک بدهد و به راحتی تمام دل خوری ها را از خاطرم 

ببرد. باعث می شود ته اش هم روزی چندین و چند مرتبه انگ حماقت به واکنش هایم بزنم!

برشی از پیتزای من را بر می دارد و مقابلم می گیرد. و من فقط حرف های ذهن ام را به 

زبان می آورم:

- خوب راه های بچه  گول زدن رو بلد شدی.

دستش را پس می کشد و در حالی پیتزا را داخل کارتن اش می اندازد با صدای خسته ای 

می گوید:

- اشتباه نکن. تو رو بلدت شدم اَفرا. دارم بلدت می شم. کم کم دارم یاد می گیرم که، 

چطوری... دوستت داشته باشم.

قلبم می کوبد... نمی کوبد... نمی دانم! شاید نمی کوبد، شاید هم خودش را به دهانم 

رسانده است و از داخل حلقم صدای نبض اش را می شنوم.

به گوش هایم شک کرده ام. شاهان و دوست داشتنِ من؟ باز دارد بازی در می آورد. باز 

نقشه کشیده است برای احساسات خط خطی شده ام! 

شاید هم دلش به حالم سوخته است و می خواهد مدت کوتاهی را برای زخمم اِلتیام شود!

بغضم را پس می فرستم و قطره اشکی گونه ام را خیس می کند:

- شاهان... باز چی تو سرته؟ باز می خوای چه بازی ایی سرم در بیاری؟!

تمام جانم می لرزد و او در حالی که هول کرده است، چشم هایش را گردتر از گرد می کند 

و می خواهد چیزی بگوید و اما نمی گوید. پیتزاها را از بین مان کنار می زند و فاصله ی 

میان مان را با به آغوش کشیدم حذف می کند.
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با دست های مردانه اش موهای برهنه و نم دارم را نوازش می دهد و پچ می زند: 

- بازی نیست اَفرا. حقیقته. به جون خودت قسم حقیقتیه که خودمم تازه فهمیدمش!

خودم را از او جدا می کنم و با چشم های خیس از اشک خیره اش می مانم:

- تمومش کن. کم آزارم بده. به خدا گناه دارم.

لبِ پایینی اش را به دندان می کشد و بغض نهانی به صورتش هجوم می آورد. از روی 

تخت بلند می شود و در حالی که مقابل پنجره می ایستد و از قامت رشیدش فقط یک سایه 

به چشم می آید، یکی از دست هایش را حائل دیوار می کند و می گوید:

- از شبی که رفتی با خودم سر جنگ برداشتم که اگه عاشقی ها و محبت های دوران 

نامزدی مون بازی نبود، پس چی می تونست باشه جز علاقه ایی که کم کم داشت شکل 

می گرفت؟ اگه دل نگرونی های من نقش بازی کردن نیست، چیه جز عشقی که به قلبم ریشه 

زده؟

نفس عمیقی می کشد و بی توجه به قلبِ حیرانم ادامه می دهد:

- که اگه تلاشِ من واسه خوش حال کردنِ تو، حمایت های من از تو، واسه گول زدنت 

نیست، مگه می شه اسمی جز دوست داشتن روشون گذاشت؟

نفس هایم کشیده تر می شوند و بی توجه به ابراز علاقه ی زیادی رویایی اش می گویم:

- تمومش کن. فهمیدی همه  ی این مدت مهتاب و پدرت تو رو هم بازی دادن به سرت زده 

به وسیله ی من بچزونی شون!
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به سمتم می چرخد و تکیه اش را به لبه ی پنجره می دهد:

- باورم نداری؟

صدایش می لرزد و بغض می کند:

- حق داری. به خدا که حق داری! ولی بذار امشب همه ی ناگفته ها رو بگم که بعداً روی 

دلم سنگینی نکنن! 

مسکوت به او خیره می شوم و لب می جنباند: 

- دم از عشق توی یه نگاه نمی زنم اَفرا که اعتقادی هم بهش ندارم. تو و محبتت، تو و 

نجابتت کم کم ریشه زدین توی قلب من و هیچ جوره دلم نیومد که از بین تون ببرم. همون 

روزی که ازت خواستگاری کردم، با قلبم پا پیش گذاشتم که اگه قرار به بازی بود، من، 

شاهانِ جاوید، به قول تو پسر ته تغاریه ی شایان خان، نه جرئت این طوری فیلم بازی کردن 

رو داشتم و نه عرضه ش رو!

تکیه اش را از لبه ی پنجره می گیرد و به سمت من می آید. مقابل پایم روی زانو می نشیند و 

لبه ی شومیزم را به دست می گیرد:

- نمی گم تا همین الانش رو محکم و استوار عاشقت بودم، که خیلی وقتا با فکر به این که تو 

چی کار کردی پام لغزید و دست و دلم لرزید. نمی گم ازت دل سرد نشدم، که خیلی وقتا با 

دیدن مهتاب و ویلچرش دلم رو زدی. ولی من بعد از تو، بعد از رفتنت، فهمیدم که دیگه 

عاشقت نیستم...

قلب من تپش می گیرد و او با لحن محکم و بدون تردیدی حرفش را ادامه می دهد:
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- فهمیدم حسِ عشقِ من پخته شده. فهمیدم من با همه ی وجود دوستت دارم و دل بسته ت 

شدم! می فهمی قداست دوست داشتن رو اَفرا؟

نمی فهمم! باور ندارم این یک هویی زیر و رو شدن را!

دیگر عقلم مجال خطا به قلبِ لرزان و کوبانم نمی دهد!

تمام بدنم می لرزد و شک دارم روحی در بدنم مانده باشد. پیشانی ام دیگر تب سابق را 

ندارد و مدام لرز برم می دارد.

نبض شقیقه ام می کوبد، اشک بی محابا صورتم را خیسانده است و چانه ام به شدت می لرزد.

و دوباره شاهان است که لب به حرف می جنباند:

- به خدا که اگه گفتم طلاقت نمیدم قصدم آزارت نبوده و نیست. قصدم پایبند کردنت بود 

و گفتم شاید بشه کم کم دلت رو به دست آورد، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که باید راه 

رو واسه ت باز بذارم.

نگاهش را میخ من می کند و لب می زند:

- اَفرا، راهِ رفتن رو واسه ت باز گذاشتم. بی دردسر طلاقت می دم، مهریه ت رو هم میدم. 

یه خونه هم می خرم واسه ت که بعدِ من، بعدِ نبودنم، محتاج کسی نباشی، ولی...

صدایش می لرزد و با بغض غریبی می گوید:

- ولی تو بمون. تو پشت پا بزن به راهِ رفتن و ورِ دل خودم بمون!
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قطره اشکی، سدِ شیشه ای چشم هایم را می شکند و روی گونه ام سقوط می کند. دیگر 

اعتمادی به حرف هایش نیست. حتی اگر قلبم جیغ بزند و شهادت بدهد به لحن پاک و کلام 

صادقانه ی شاهان، دیگر عقلم صدایش را نمی شنود. 

شده است آن چه که نباید. کرده است بی محبتی ای را که نباید! رفته است مهری که نباید! 

قلبم به حرفِ عقلم رضا نمی دهد و اما زور مغزم به او می چربد. با ساعد اشکم را پس 

می زنم و صدایم می لرزد:

- درختی که از ریشه سوخته رو قطعش می کنن، اعضای بدنِ کسی که دیابت به جونش 

زده رو هم قطع می کنن. عشقِ بین من و تو هم سوخته، نابود شده، به آخراش رسیده. 

باید ریشه ش رو قطع کنیم که اگه یه بار دیگه، یه وقت دیگه، یه جای دیگه، فکر برگشت به 

سرمون زد، نشه، نتونیم، نشه که بتونیم. می فهمی! نه؟!

حرفم تمام می شود و تمام جانم می لرزد.

قلب جانم، سر عقلم جیغ می کشد و به او می توپد:

«- این حرفِ من نبود. حرفِ من مردی ست که این جا ایستاده است و دم از دوست داشتنم 

می زند!»

و عقل جان می خندد و طعنه می زند:

«- حرف تو همان مردی بود که بهترین روزهای زندگی ات به خاطر گناه غیر عمدت، 

به خاطر بچگی ات، به جانت زهر کرد.»

دوباره تب تمام جانم را در بر می گیرد و قصد می کند به آتشم بکشد.
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شاهان نگاهش روی من خشک می شود و بعد در حالی که لب می گزد، نگاهش را به سقف 

می دوزد و کمی بعدتر، به من پشت می کند و از من فاصله می گیرد.

و مگر می شود باور کرد این  مرد قصدِ طغیان کرده است؟! شاهانی که ماه ها اشک من را 

در آورده بود، حال خودش گریان است؟!

بی خیال، چشم هایم اشتباه دیده اند!

- تصمیمت رو گرفتی اَفرا؟

قلبم جیغ می کشد و از مصمم نبودنم روی تصمیم می گوید. دلم می خواهد بیش تر اصرار به 

ماندن کند. دلم می خواهد یک طوری  دوست داشتن اش را به من ثابت کند. دلم می خواهد 

بالأخره این  کابوسِ چند ماهه به خوبی و خوشی تمام شود!

و اما او در حالی که به سمت من می چرخد و دوباره روی تخت می نشیند، با چشم های 

سرخ شده می گوید:

- باشه. آخرین شام رو هم با هم باشیم، بعدش می برمت خونه ی پدرت که بیش تر از این 

اذیت نشی.

قلبم می شکند و باورم می شود که دیگر باید با نبودن شاهان کنار بیایم. باورم می شود که 

واقعاً جدایی ای وجود دارد و به زودی همه چیز تمام می شود!

لب می گزم و چشم گشاد می کنم بلکه مانع اشک و رسوایی ام شوم. لبخند محزونی به لب 

می کشد و برشی از پیتزا را مقابلم نگه می دارد. مردد آن را از دستش می گیرم و با بغض 

به لب هایم نزدیکش می کنم.
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نگاه از من می گیرد و مشغول خوردن می شود، اما  او هم  چون من، چیزی از گلویش پایین 

نمی رود و مدام با انگشت، شکل های فرضی روی جعبه ی پیتزا می کشد.

حال مان را که می بینم، پیتزا را داخل جعبه اش پرت می کنم و بدون این که خودم را مجبور 

به بیش تر تحمل کردن حال و هوای خفقان آور میان مان کنم، از روی تخت بلند می شوم و 

سمت چمدانم می روم:

- لطفاً زودتر غذات رو بخور و من رو برسون خونه ی آتام. 

زیر چشمی زیر نظرش دارم و می بینم که دستش روی جعبه  خشک می شود و در حالی که 

سر زیر انداخته است، روی پا می ایستد و قبل از خروج اش از اتاق، می گوید:

- توی حیاط منتظرتم.

از اتاق بیرون می زند و محکم در را به هم می کوبد. تکان خفیفی می خورم و دستم روی 

چمدان خشک می ماند.

آن بار به اجبار رفتم و حال دارم به میل خودم می روم.

بمانم که  چه؟ یک عمر را با بی اعتمادی و بی مهری و بددلی به این زندگی کوفتی ادامه 

بدهم؟!

همیشه میان تحمل و نماندن، نماندن بهتر است!

گناهی ناخواسته مرتکب شدم، تقاصش را پس دادم.

و اما شاهان... او به چه گناهی بایستی تقاص پس بدهد؟! به گناه تعصب و رگ 

برادری اش؟!
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لب هایم را به داخل می کشم و با گرفتن دسته ی چمدانم، عجله ای از اتاق بیرون می زنم. 

قبل از خارج شدنم از خانه، فروغ از آشپزخانه بیرون می دود و با گرفتن دنباله ی مانتویی 

که روی همان شومیز پوشیده ام، سر جایم متوقفم می کند: 

- اَفرا، تو رویا نشو. تو دلِ شاهانم رو نشکن. بمون و با هم این زندگی رو سر پا کنید!

قطره اشکی داخل چشمش می درخشد و مچِ دستم را محکم تر می گیرد: 

- به خدا که شاهان مردِ زندگیه. این مدت هم به خاطر پدرش نقابِ بد بودن رو به چهره 

کشید.

دلم  نمی خواهد چنین نیشی بزنم، اما اگر چنین حرفی هم نزنم، بعدها خودم را مقصر پاره 

شدن طناب زندگی مان می دانم.

بگذار شاهان اش را مقصر بدانم: 

- یه حرفی بزنید که به مردونگی این مرد اطمینان پیدا کنم، که دلم قرص بشه هر وقت 

دلش خواست بازیم نمی ده و زندگیم روی آب بنا نشده، اون وقته که منم می مونم و 

می سازم. با خوب و بدش! 

دستش سست می شود و آن را پس می کشد. بی شک شاهان اش رشادت زیاد دارد برای از 

رو بردنِ من، ولی نمی دانم فروغ چرا لب به هم دوخته است و او هم مثل شاهان، دیگر 

اصراری به ماندن ندارد! 

هر چه من می خواهم طنابی پیدا کنم و برای ماندن در این زندگی به آن چنگ بی اندازم، 

گویا این مادر و پسر اهل ناز خریدن نیستند. شاید هم راه و رسم اش را یاد ندارند!

از او جدا می شوم و لب می زنم:
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- مواظب شاهان تون باشید که پدرش بیش تر از این دلش رو سیاه  نکنه!

پشت می کنم و می خواهم بروم که با حرفش سر جایم میخ می مانم:

- دو سالِ تموم خیانت رویا رو از عالم و آدم پنهون کرد. ماشینش رو فروخت و مهریه ش 

رو تا قرون آخر داد! آبروی زنِ سابقش رو خرید و لام تا کام از بلایی که به سرش اومد 

دم نزد. اگه این کار ته مردونگی نیست و نبوده پس چیه اَفرا؟!

رویا، زنِ سابق شاهان... دلیل جدایی شان! وای دلیل جدایی شان را از همه پنهان کرد که 

آبروی اش را بخرد!

و من نیز می دانم اسمی جز مردی و مردانگی نمی شود روی جوان مردی شاهان گذاشت!

- پدرش به کارش می گه بی غیرتی! نظر تو هم همینه اَفرا؟ 

حتی به خاطر لج با شایان خان هم شده باشد، باید رد کنم حرفش را!

- نه، ولی مردونگی هم نکرده. بیش تر آبروی خودش رو به چنگ و دندون کشیده تا 

رویا!

روا نیست این بی انصافی، ولی نمی شود که به این زودی خام شان شوم!

بدون این که چیز دیگری بگوید، از خانه بیرون می زنم و سمت شاهان می روم. چمدان را 

کابین عقب ماشین می گذارم و خودم نیز صندلی جلو می نشینم.

بدون هیچ حرفی ماشین را از حیاط بیرون می برد و بعد از این که پیاده می شود و در 

حیاط را می بندد، دوباره پشت فرمان می نشیند و پایش را روی پدال گاز می  فشارد. چنان 

که اون ماشین را می تازاند، بیش تر از بیست دقیقه طول نمی کشد تا جلوی ساختمان آقا 

برسد و روی ترمز بکوبد.
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به سمتم می چرخد و لب می زند:

- می خوای چی به خونواده ت بگی؟

سیبک گلویم می لرزد و با بی میلی تمام می گویم: 

- حقیقت رو! 

چشم چپش تیک می پراند و هیستریک می گوید:

- یادت باشه اَفرا، حقیقت اینه که من لیاقت  تو رو نداشتم و فهمیدی که زندگی مون 

سرانجامی نداره. یادت باشه حق نداری بیش تر از این چیزی به  پدرت بگی!

می خواهد برای خرابکاری من هم، مانند خرابکاری رویا، دهقان فداکار شود و همه چیز را 

به گردن بگیرد!

پوزخند کنج لبم می نشیند و دستم سمت دستگیره ی ماشین می رود:

- هر کی گناه خودش رو به گردن می گیره. هر کی  اندازه ی خودش مجازات می شه. نه 

کم تر و نه بیش تر!

از ماشین پیاده می شوم و در حالی که با قلبی سنگین شده و در حال ترکیدن، هن هن کنان 

چمدان را از عقب ماشین بر می دارم جلوی در می ایستم و دستم سمت زنگ دراز می شود. 

برای زنگ زدن دو دل شده ام. برای رفتن؛ برای  تمام کردن این زندگی دو دِل شده ام. 

کاش شاهان بیش تر اصرار به ماندن می کرد. کاش دست و پایم را قفل و زنجیر می زد و 

نمی گذاشت از زندگی اش بروم. کاش خودش یک طوری آجرهای فروریخته ی زندگی مان 

را سر جایش بر می گرداند! مثل همین چند وقت پیش که گفته بود حاضر نیست طلاقم 

بدهد!
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مردد زنگ را فشار می دهم و کمی بعدش در با صدای تیکی باز می شود. داخل می روم و 

می خواهم در را ببندم، که شاهان در آخرین لحظه، پایش را لای در می گذارد و خودش 

را داخل راه پله می اندازد. چشم لوچ می دهم و می گویم: 

- می خوام تنها با خونواده م حرف بزنم.

اخم می کند و در حالی که چمدان را از دستم می قاپد و پله ها را بالا می رود لب 

می جنباند: 

- تو تنهایی گند نزدی به زندگی مون که بخوای تنهایی  جورش رو بکشی!

ضربان قلبم اوج می گیرد و نفس هایم کشیده تر می شوند. سگِ هار لحظه به لحظه رفتن را 

برایم سخت تر می کند.

مگر می شود ببینم چنین مردانه پای خطایش ایستاده است و قلبم برایش لرز بندری نرود؟!

اَمان بده شاهان جان! قلبِ من، بعدِ تو، تاب و توان فراموش کردن محبت هایت را ندارد!

به دنبالش بالا می روم و همین که جلوی در خانه می ایستم، ماه بانو از واحد خودمان 

بیرون می آید و در حالی که گره ی روسری اش را درست می کند و مشخص است زیادی 

هول کرده است می گوید:

- اَفرا، این وقت شب این جا چی کار می کنی؟

روا نیست بگذارم بیش تر از این دلهره به جانش بزند. باید کم کم داستان رسوایی ام را 

برایشان بگویم.

- اومدیم شب نشینی. ببخشید سر زده اومدیم.
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سر می جنباند، بعد هم نگاهش را به شاهان می دهد و با استرس جواب سلام اش را 

می دهد. نگاهش را به دست های او می دهد و کم کم اخم در هم می کشد:

- حکایتِ این چمدون چیه که جدیداً تا میای این جا عین کوله پشتی می ندازی رو کولت؟

مخاطب حرفش من اَم و من نیز جوابی برایش ندارم، جز این که این بار آخری ست که با 

این چمدان به این جا می آیم. آتا بخواهد دیگر ماندگار می شوم!

بالأخره آتا، ماجان را صدا می زند و از دستش نجاتم می دهد:

- بانو، بیا کنار اون بچه بیاد تو. چرا مفتش شدی به جونش؟!

بی شک نمی داند شاهان هم همراهم است، و اِلا این چنین مقابل دامادش، زنش را 

بی احترام نمی کرد.

ماه بانو رنگ به رنگ می شود و خودش را کنار می کشد. من اول داخل می روم و شاهان به 

دنبالم. آتا با دیدن شاهان، هول می کند و روی پا می ایستد. مردانه دست هم را 

می فشارند و سلام و احوال پرسی می کنند. نوبت به من که می رسد می خندد و فاز شوخی 

بر می دارد:

- گفتم ما رو یادت نره، ولی نه این طوری که هر شب رو این جا پلاس باشی!

می دانم شوخی می کند و همیشه مهمان نواز بوده و است، ولی از این که حقیقت را بفهمد 

بغض می کنم و گُر می گیرم.

در همان حال هم، دماغم را بالا می کشم و گویا تازه توجه ماه بانو به ناخوش احوالیی و 

زخم صورتم جلب می شود که روی صورت خودش می کوبد و لبش را زیر دندان 

می فرستد:
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- ای وای من! چی به روزِ صورتت اومده؟

لب می گزم و آهسته می گویم:

- چیزی نیست،  دیشب تصادف کردیم.

در حالی که به آشپزخانه می رود برای وضوح صدایش، ولوم آن را بالا می برد:

- برو بشین یه دم نوش واسه ت بیارم، رنگ به رو نداری.

سیبک گلویم می لرزد و در حالی که هنوز هم برای گفتن  حقایق تردید دارم، با صدای 

لرزانی می گویم:

- مامان، بیا بشین حرف  دارم باهاتون.

همان طور بی توجه به حرفم، کار خودش را می کند که کمی به صدایم جدیت می دهم و 

عصبی می شوم:

- مامان، بیا بشین لطفاً!

خودم هم از تُن صدایم جا می خورم و خجالت زده لب می گزم. بقیه چپ چپ نگاهم 

می کنند و شاهان چمدان را کنار در رها می کند.

ماجان کتری اش را همان جا رها می کند و از آشپزخانه بیرون می آید. فهمیده یک چیزی 

شده است و خبرهای خوبی در راه نیست، به همین خاطر چشم ریز کرده و منتظر و با 

چهره ی مضطربی به من چشم دوخته است!
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و من مرددتر از هر لحظه ی پر تردیدی، پشیمان می شوم از این حرف . کاش می شد فرار 

کنم. کاش می شد جیغ کشان به نقطه ی دوری از این سرزمین فرار کنم. کاش می شد بروم 

و نبینم چه به سر غرور پدر عزیزم می آید!

می خواهم پا سست کنم و لب ببندم، اما با فکر به این که همین ترس بود که من را به این جا 

کشاند و این چنین نکبت به سر زندگی ام آورد، همان جا می ایستم و بزاق دهانم را پس 

می فرستم.

فرار کنم که چه؟ بدتر از این ها به سرم بیاید؟!

لب هایم به رعشه می اُفتند و می گویم:

- من و... من و شاهان می خوایم از هم جدا شیم!

آتا از جایش می پرد و اخم در هم می کشد:

- این چرندیات چیه می گی اَفرا؟

ماه بانو هم به خیال این که شوخی می کنم، همان جا خشکش زده است و منتظر است زیر 

خنده بزنم و شوخی ام لو برود!

و ای کاش که شوخی بود... ای کاش!

آتا هم چنان منتظر به من نگاه می کند و من با بغض می گویم:

- به خدا دروغ نمی گم. ما واسه ی دو هفته ی دیگه نوبت دادگاه داریم!

آتا جلو می آید و عربده می کشد:

- اون وقت دلیل این تصمیم مسخره تون چیه؟
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به جای من شاهان، هول زده و با سری زیر افتاده جوابش را می دهد:

- ما... ما به این نتیجه رسیدیم که زندگی مون سرانجام خوشی نداره. یعنی، من لیاقت 

 دختر شما رو ندارم آقا فتاح.

آتا یک هو رم می کند و بدون این که اختیاری از خودش داشته باشد، سمت شاهان یورش 

می برد و در مقابل نگاه های حیرت زده ی من، زیر گوش او می کوبد. شاهان بدون این که 

نگاه اش را به من می دهد و بعد از این که پلک روی هم می فشارد، نگاه می دزد. آتا رگ 

گردن باد می دهد و در حالی که سرخ شده است عربده می کشد:

- تو و اَفرا بیخود کردین که به این نتیجه رسیدین. نکنه فکر کردین زندگی 

خاله بازیه، هر کدوم یه عروسک بر دارین و برین پی بازی، وقتی هم دل تون رو زد پسش 

بیارید؟!

اشک به چشمم نیش می زند و آتا وقتی که صبرش از سکوت شاهان به سر می آید 

می خواهد دوباره به او حمله کند که جیغ می کشم و خودم را مقابلش می رسانم. هق 

می زنم و در حالی که محکم دست آتا را گرفته ام و می خواهم وادارش کنم به جای شاهان، 

من را بزند، میان بغض و گریه می گویم:

- نزنش آتا. من رو بزن که اگه این روزا هر چی به سر زندگی شما و خونواده ی شاهان 

اومده مقصرش فقط منم و حماقت هام!

شاهان نگاهش را به من می دهد و ملتمس می گوید:

- اَفرا!

با هق هق می گویم:
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- بسه شاهان. تا کی پنهون کنم گندی که زدم رو؟ اگه قراره به خاطر گناه ناخواسته م 

دارم بزنن، بذار بزنن. حداقل اش می دونم دیگه ترسی نیست، دیگه دردی نیست، دیگه 

بغض و اشک و آهی نیست!

شاهان ناراضی سرش را به چپ و راست  تکان می دهد و آتا همان وسط مات مانده است. 

ماه بانو با چشم های گشاد شده و کلافه به سمتم می آید و دستم را می گیرد:

- شماها چی میگین اَفرا؟ قضیه چیه؟!

دستم را از زیر دستش بیرون می کشم و جلوی در آوار می شوم. بدون این که بتوانم یا 

این که بخواهم اشکم را مهار کنم، میان بغض و هق هق از اول تا آخرش را برایشان 

می گویم. از آن شب شوم و کذایی که کارمان را به این جا کشاند تا نقشه های جاویدها 

برای من و آبروی خانواده ام!

من اشک می ریزم و ماه بانو در حالی که یا ابوالفضل گویان روی سر خودش می کوبد، 

کنارم می نشیند و با دست روی سرم می کوبد:

- چه غلطی کردی اَفرا؟ این همه وقت چرا اینا رو پنهون کردی؟ از منی که مادرتم چرا 

قایمش کردی؟!

حرفش را می شنوم چشمه ی اشکم می خشکد و به سیم  آخر می زنم:

- شما؟ شما نه تنها بلد نیستید مرهم شید، بلکه بیش تر نمک می شید روی زخم آدم!

بدون این که اهمیتی به حرفم بدهد روی قفسه ی سینه ی خودش می کوبد و گریه سر 

می دهد.
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نگاهم را به آتا می دهم که دستش روی هوا خشک می شود و عقب عقب می رود. سکندری 

می خورد و کمرش با لبه ی کانتر اصابت می کند.

همان جا زانو می زند و مات مانده خیره ی ما می ماند. 

شاهان که می بیند حالِ آتا اصلاً خوب نیست به حرف می آید: 

- آقا فتاح، خدا خودش شاهده من دلم با طلاق و جدایی نیست، ولی این رو هم خوب 

می دونم همه ی پل های پشت سرم رو به خاطر مهتاب و پدرم از بین بردم. خودم هم خوب 

می دونم طوری باورهای اَفرا رو زیر سوال بردم که هیچ جای برگشتی نیست!

اتمام حرفش مصادف می شود با هجومِ آتا به سمتش. زیر بازوی شاهان را می گیرد و با 

خشونت او را از خانه بیرون می اندازد . شاهان تعادل اش را از دست می دهد و 

تلوتلوخوران به عقب پرت می شود. ناممکن نیست بیافتد و سرش به لبه ی تیزِ پله ها برخورد 

کند که به سمتش می دوم و خودم را تکیه گاهش می کنم. به من نگاه می اندازد و 

تلخ خندی روی لب هایش می نشیند.

و من متأسف می شوم برای پدرم که داشت اشتباهِ من را تکرار می کرد و اگر به موقع به داد 

شاهان نمی رسیدم، الآن جراحتی تازه به قلب هایمان می نشست!

آتا عصبی دست من را می کشد و در حالی که بدون مراعات و بدون توجه به بدن رنجورم 

داخل خانه پرتم می کند، انگشت اشاره اش را در هوا تکان تکان می دهد و رو به شاهان 

عربده می کشد:

- تو هم پسر همون منافقی. سه ماه خودم رو دل داری دادم درسته که خونواده ی درستی 

نداری ولی حداقل خودت آدم حسابی هستی. نگو تو هم کپی برابر اصلِ پدر عقده اییتی. 
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لب باز می کنم من هم کمی از تقصیرها را به گردن بگیرم که آتا بدتر از دفعه ی قبلش 

عربده می زند:

- دو بار به اَفرا اخم و تخم کردیم هوا برتون داشت که بی پدر و مادره؟ خودم پدر تو یکی 

رو در میارم مردتیکه!

در را به رویش به هم می کوبد و بعد از چند ثانیه به سمت من می چرخد. من اشک می ریزم 

و در حالی قلبم تندتند می کوبد، عقب عقب می روم. آتای این لحظات را تا به حال ندیده 

بودم، زیادی ترسناک شده است!

صدا بلند می کند و سرم داد می کشد:

- این همه وقت این چیزا رو از من پنهون کردی اَفرا؟ این همه مدت دخترم و خواهرم 

این طوری از پشت بهم خنجر زدن و کمرم رو شکستن؟ 

خجالت زده سر زیر می اندازم و انگشت هایم را در هم قلاب می کنم که با نعره اش از جا 

می پرم و بدنم به لرزه می اُفتد: 

- حرف بزن اَفرا. چه طوری تونستید از اعتمادم سوء استفاده کنید؟ من بهتون اعتماد کردم 

و گذاشتم اون کافه ی لعنتی رو راه بندازین! 

حقیقتش را می گوید. با همه ی تعصب و غیرت اش، با همه ی سخت گیری هایش، مقابل 

دل مان کوتاه آمد و همین که آقایش اجازه را صادر کرد، او هم اجازه اش را داد!

حقیقتش را می گوید، ما هم اعتماد آتا را به لجن کشاندیم!

شانه هایم به رعشه می اُفتند و زیر گریه می زنم:
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- ترسیدیم . از واکنش تون، از طرد شدن ترسیدم به خدا! از بی آبرویی، از رسوایی 

ترسیدیم!

دست هایم را حائل صورتم می کنم و به سکسکه می اُفتم که آتا با صدای شکسته و رنجوری 

می گوید:

- نتیجه ش بدتر از این بود؟ تو ما رو چی فرض کردی اَفرا؟ غول دو سر؟! 

من روی زمین آوار می شوم و شانه هایم از گریه می لرزند و آتا مقابلم زانو می زند. به زور 

دست هایم را از صورتم جدا می کند و با لحن خاصی می گوید:

- ما چه قدر هم که به دخترامون سخت گرفتیم به خاطر حفظ ارزش خودشون بوده. 

چه طور این همه مدت اذیت شدی و بر نگشتی این جا؟ بازم ترسیدی طرد بشی؟ طرد شدن 

دردش بدتر از بی ارزش شدنه؟!

از حرفی که می زند، گریه ام بند می آید و نگاهم در چشم های آتا خشک می شود. تمام 

عمر آن قدر ترساندن مان که خوبی هایشان را از خاطر بردیم. که این یک اصل را از خاطر 

بردیم!

هق می زنم و صادقانه می گویم: 

- آتا، به خودت قسم حاضرم بی ارزشِ عالم باشم ولی تو طردم نکنی!

می خواهد چیزی بگوید که همان لحظه یکی تند و تند با تقه به در می کوبد و طوری که آتا 

سمت در خیز بر می دارد مشخص است گمان برده شاهان پشت در است. من نیز قلبم 

می لرزد و دعا-دعا می کنم شاهان نباشد، و اِلا آتای این لحظات ظرفیت کشتن اش را 

دارد!
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در را با ضرب باز می کند و اما کمی بعد، با خستگی از جلوی در کنار می کشد. آذرِ 

مضطرب و متعجب را که می بینم، خجالت زده تر از هر وقت دیگری سر زیر می اندازم و 

روی نگاه کردن به چشم هایش را ندارم. عمه ی بی چاره ام هم به خاطر سرتق بازی های من 

به دردسر اُفتاد. این را هم لحاظ نمی کنم که خودش پیشنهاد گور به گور کردن جنازه را 

داد!

داخل می آید و در حالی که کاسه های داخل دستش را روی کانتر می گذارد با لحن 

حیرت زده ای می پرسد:

- این جا چه خبره؟ صداتون تا هفت کوچه اون طرف تر می رفت. 

کنار من می آید و بازویم را می گیرد:

- اَفرا، تو چرا این جوری شدی؟ صورتت چی شده؟!

قبل از این که چیزی بگویم آتا سرش عربده می کشد:

- آذر می دونی آقا بفهمه چه غلطی کردی سکته می کنه؟ 

اوشاق باجی دستش را از بازوی من می کشد و متعجب به عقب می چرخد:

- چه غلطی؟ چی کار کردم مگه؟!

یادش رفته است... این مدت شاهان دست از مزاحمت هایش برداشته بود و آذر همه چیز را 

به راحتی از خاطر برده است!

خودم با صدای گرفته ای جوابش را می دهم:

- آذر، آتا همه چیز رو در مورد اون شب می دونه! 
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تندی به سمت من می چرخد و به طرز واضحی رنگ از رخش می پرد. دست های لرزان اش 

را مشت می کند و در حالی که سعی می کند قایم شان کند با لب های مرتعشی می گوید:

- کدوم شب؟ چی میگی اَفرا؟

هنوز هم می خواهد خودش را به ندانستن بزند بلکه فرجی شود و بگوییم ماجرا چیز 

دیگری ست.

دیگر آن جا ماندن را جایز نمی دانم و به اتاقم هجوم می برم. در را پشت سرم قفل می کنم 

و با دست روی گوش هایم را می گیرم بلکه بیش تر از آن صدای عربده های آتا را نشنوم.

وقتی داد می کشد، قلبم در جایش به خود می لرزد و به خود می پیچد! 

دقیق نمی دانم چه قدر می گذرد که آذر با سستی به در می کوبد و با هق هقی که در 

صدایش هویدا است می نالد:

- اَفرا، خانیم داداش چی می گه؟ یعنی چی که اون دختر زنده ست؟ یعنی چی که همه ی 

این مدت شاهان بازی مون داده؟!

می شود فهمید که دستش از روی تنه ی در می لغزد و به آن می کوبد:

- اَفرا، اَفرا بیا بیرون بگو دروغه!

پر تردید در را باز می کنم و مقابلش می ایستم. مسکوت به چشم های خیس هم خیره 

می شویم و یک هو در آغوش باز مانده اش حل می شوم.

بگذار اشک بریزیم، وقتی چاره فقط همین است. بگذار اشک بریزیم وقتی مرهم فقط 

همین است...
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***

خاطره با خنده و روی باز، جعبه ی شیرینی را میان همه می چرخاند و از صد فرسخی هم 

ذوق اش هویدا است. سه شب بعد از این که به خانه ی آتا برگشتم خبر آمد عمو فرید 

به خاطر فعالیت پزشکی ای که در زندان به عهده گرفته، تخفیف گرفته و یک سال بیش تر از 

حبسش باقی نمانده است. 

همه شادند، به جز آذری که عرق شرم از سر و رویش چکه می کند و من علاوه بر شرم، 

دل تنگی قلبم را جویده است. همه شادند، به جز ملیحه ای که جای خالی فرشته اش درد 

می کند و آتایی که فکر آقایش امانش نمی دهد. خوف برش داشته و چند شب است از فکر 

این که چگونه حقیقت را به گوش فرامرز خان برساند خواب ندارد.

همان لحظه، همهمه ی جمع با بلند شدن صدای تلفن داخل سالن می خوابد و نگاه همه به 

آن سمت کشیده می شود. آذر که در آن نزدیکی است، به سمتش می رود و گوشی اش را 

بر می دارد. با صدای آرامی مشغول حرف زدن می شود و چند دقیقه بعد، با چهره ی 

بشاش و ذوق زده ای تلفن را می گذارد.

به سمت جمع می چرخد و نگاه اش را روی تک تک مان به گردش در می آورد. به زن عمو 

ملیحه که می رسد، چشم هایش را تکان نمی دهد و آقا می پرسد: 

- کی بود آذر؟ 

آذر بدون این که نگاه به آقا بدهد، قطره اشکی از چشمش می چکد و خطاب به ملیحه 

می گوید:
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- چشم و دلت روشن خانیم داداش. وکیل فرشته زنگ زده بود. می گفت حکم قصاص رو 

صادر کردن و توسلی بعد از ماهِ محرم و صفر اعدام می شه!

زن عمو که تا آن لحظه گویا در این دنیا نبود، به خودش می آید و لنگان لنگان خودش را 

به آذر می رساند. دست هایش را داخل دست می فشارد و با بغضی که واضح است 

می خواهد خفه اش کند می گوید:

- راست می گی آذر؟ 

اوشاق باجی سر تکان می دهد و ملیحه به آغوشش می کشد. لبخند به لب بقیه می آید و 

حتی منی که قلبم از فرط دل تنگی در حال ترکیدن است، دل شاد می شوم.

خاطره دوباره برای تعارف زدن شیرینی ها خم می شود و در همان حال هم می گوید:

- خوش خبر باشی آذر. خوشی مون تکمیل شد.

درست است خوشی مان تکمیل شده، اما همه یمان ساکت شده ایم و به فکر فرو رفته ایم.

خاطره به من که می رسد، جعبه ی شیرینی را به دستم می دهد و می گوید:

- پا شو این رو بگردون تا بر می گردم.

آن را از دستش می گیرم و اولین نفر به آتا تعارف می زنم که نگاهش را از من می گیرد و 

دستم را پس می زند. درست است طرد نشدم، اما تمام این چهار روز و چهار شب از من 

روی برگرداند و حتی بعد از من سر سفره های شام و ناهار آماده شد که چشم مان به هم 

نیافتد.

ماه بانو هم دست  کمی از او ندارد و تنها دل خوشی ام این  است که گمان می کنم برای کنار 

آمدن با این قضیه ی وحشتناک و دردناک فرصت می خواهند...  فرصت!
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با بغضی که به گلویم چنگ انداخته است از کنارش می گذرم و به آقا تعارف می زنم. او هم 

با لبخند یکی را بر می دارد و دوباره مشغول ادامه ی حرفش با عمو فاتح می شود. همان 

موقع خاطره در حالی که دوربین عکاسی ای را به گردن آویخته است، داخل می آید و 

خطاب به من می گوید:

- اَفرا جان، شوهرت پایین منتظرته. هر چی تعارف زدم بیاد تو قبول نکرد! 

با شنیدن حرفش گوش های قلبم جیغ می کشند و تپش قلب می گیرم. عرق سرد از 

پیشانی ام چکه می کند و بلند می شوم با پاهای لرزانم به استقبال اش بروم که آتا با صدایی 

که سعی در کنترل کردن اش دارد می گوید:

- بشین اَفرا!

همان جا زانو خالی می کنم و نمی توانم قدم از قدم بر دارم. آتا خودش در حالی که دست 

به زانو می گیرد بلند می شود و از خانه بیرون می زند. نگاه همه روی من می نشیند و من 

بی توجه به پچ پچ های خاطره و ماجانم، به سمت پنجره ی داخل سالن می دوم و از پشت 

پرده به پایین خیره می شوم.

شاهان که زیر تیر چراغ برق ایستاده  است، گویا که سنگینی نگاهم را حس کرده باشد سر 

بالا می گیرد و چشم هایمان در هم قفل می شوند .

و من اصلاً قصد نگاه دزدیدن ندارم. و من فقط می خواهم چشم باشم و آن قدر بنگرم اش 

که دل تنگی از سرم بیاُفتد. و وای از روزی که جدا شویم و دیگر هیچ راهی برای رفع این 

دل تنگی نیابم!
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با دیدن زخمش که هنوز بخیه اش را نکشیده است دستم ناخوآگاه سمتِ صورت خودم 

می رود و روی گونه ام می نشیند. شاهان نیز برایم لبخند می زند و به گمانم آتا به پایین 

رسیده است که نگاه از من می گیرد و به سمت در راه پله می رود.

دستم چنگ می شود و روی پرده ها می ماند که خاطره از پشت سر می گوید:

- اَفرا جان، اشکال نداره. دو روز تحمل کن تا شاهان خونه می سازه و پدرت رضایت 

می ده.

با شنیدن حرفش، متعجب به سمتش می چرخم و ابرو پیچ و تاب می دهم که چشمم به 

ماه بانو می اُفتد.

از پشت سر لب می گزد و مشخص است که چند کیلویی دروغ را تحویل خاطره ی بی چاره 

داده است.

تصنعی برای زن عمو لبخند می زنم و از او فاصله می گیرم. چند دقیقه ای تا آتا برگردد 

خودم را مشغول خشک کردن ظروف ناهار نشان می دهم و آتا که می آید به او چشم 

می دوزم.

نگاه خیره ام را که می بیند ابرو به هم می دوزد و بدون این که چیزی بگوید می رود و کنار 

آقایش می نشیند.

همان لحظه موبایلم از داخل جیب شومیزم به لرزه می اُفتد و به صفحه ی آن چشم 

می دوزم. انگشتم را روی اسم سگ هار می کشم و در حالی که به اتاق کوچک خانه ی آقا 

پناه می برم، بی توجه به این که حریف دل تنگی ام شوم دستم روی اسکرین می لغزد و 

تماس را بر قرار می کنم:
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- اَفرا...

جانِ اَفرا، تو فقط حرف بزن تا که من با صدایت جان بگیرم!

 - اَفرا جان...

بغضم را پس می فرستم و دل تنگی چنان قلب و عقلم را فشرده است که به آن چه بر زبانم 

جاری می شود حواس نمی دهم:

- جانم!

و االله وکیلی که این جانم از هر کلام عاشقانه ای برایش حلال تر است. 

تازه می فهمم دردِ شاهان را. دور نبودم از او تا بفهمم چه دردی ست نداشتن اش. به خیال 

این که از زندگی اش می روم و دو روز بعدش هم در حالی که کفه ی ترازوی بدی هایش 

سنگین تر است او را به دست باد می سپارم در لحظه تصمیم جدایی گرفتم و حال با دو چشم 

بینای قلبم می بینم که کفه ی خوبی های شاهان جان بیش تر سنگینی می کند!

او هم با صدای گرفته ای می گوید:

- می تونی یه وقتی بیای بیرون ببینمت؟

بزاق دهانم را پس می فرستم و با صداقت تمام می گویم:

- اگه بتونم هم نمیام شاهان . بذار پاره شه این طنابِ وابستگی.

با صدای ایی که خنده ی هیستریکی اش در آن هویدا است لب می زند:

- واسه ی تو وابستگیه؟ واسه ی من دل بستگیه اَفرا! 

بعد هم با لحن خسته ای می گوید: 
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- لج نکن . بیا ببینمت.

پشت در پا سست می کنم و با لحن مرددی می گویم:

- یه ساعت دیگه آتا میره میدون  . بیا پارکِ سر کوچه.

به طور واضحی ذوق زده می شود و می گوید:

- میام. میام اَفرا.

بعد هم چنان هول می کند که بدون خداحافظی تماس را خاتمه می دهد و من خنده ام 

می گیرد از کارش.

آتا دستور داده است که تا روز دادگاه مان هیچ دیداری با شاهان نداشته باشم. آتا جان 

احترام اش روی چشمم است، اما بگذار این روزهای آخر را مدیون دلم نمانم! 

از اتاق بیرون می زنم و می بینم که بساط مهمانی شان را جمع کرده اند و هر کسی به سمتی 

می رود. من نیز به طبقه ی پایین می روم و تا آتا از خانه بیرون بزند، مشغول آماده کردن 

خودم می شوم.

تمام سعی ام بر این است که بتوانم با کرم پودر خراش گونه ام را بپوشانم و گودی زیر 

چشم هایم را از چشم پنهان کنم. تمام سعی ام بر این است که همان اَفرای روزهای اول 

باشم!

مانتو تن می کنم و همین که متوجه رفتن آتا می شوم، از اتاق بیرون می زنم.

ماه بانو که در حال جمع کردن لباس هایش است به سمتم می چرخد و اخم در هم می کشد:

- کجا میری؟
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لب می گزم و اما دیگر دروغ جایز نیست:

- شاهان کارم داره. یه سر می رم پارک سر کوچه و بر می گردم.

لباس ها را روی زمین می اندازد و به سمتم می آید: 

- تو اصلاً مشخصه حرف حسابت چیه؟ با دست پس می زنی و با پا پیش می کشی؟! اگه از 

اول می خواستیش قفل می زدی به زبون بی صاحابت که هم من پیش پدرت مؤاخذه نشم و 

هم تو این طوری  واسه دیدنش بال بال نزنی!

خجالت زده لب می گزم و با کلمه به کلمه ی ماجان موافقم. راست می گوید. زده است به 

سرم. تکلیفم نه با خودم مشخص است و نه با شاهان!

با لحن مشکوکی می گوید: 

- وایستا ببینم، نکنه این پسره به آتات دروغ گفته و جدی جدی خودشه که می خواد 

طلاقت بده؟!

نه، جان جدتان این دروغ را هم به ناف آن بی چاره نبندید!

تندی سر بالا می گیرم و با هم چشم در چشم می شویم:

- نه  به خدا!

در حالی که دست روی دست می کوبد سر می جنباند و از من دور می شود:

- صلاح مملک خویش خسروان دانند اَفرا. یه تصمیمی نگیری که یه عمر حسرت به دل 

بمونی!
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لب هایم را به داخل می کشم و از خانه بیرون می زنم. با قدم های بلند کوچه را بالا می روم 

و خودم را به پارک می رسانم. کمی چشم چشم می کنم که شاهان از روبه رویم برایم  دست 

تکان می دهد و این بار با طمأنینه به سمتش می روم. 

کمی خودش را کنار می کشد و تبسم می کند:

- بشین.

کنارش می نشینم و بی صدا غرق می شوم داخل سیاهی چشم هایش. نگاهم را پایین تر 

می کشم و به دست هایم می دوزم. با انگشت پوست کنار ناخن هایم را می کنم و حرفی برای 

گفتن ندارم. البته که حرف زیاد است... دل تنگی امان نمی دهد، می ترسم لب باز کنم و 

بغضم یک شهر را در خودش غرق کند!

دست های گرمش را روی دستم می نشاند و مانع ادامه ی کارم می شود:

- اَفرا، به من نگاه کن.

سر بالا می گیرم و در حالی که نگاه از او می دزدم می گویم:

- گفتی می خوای من رو ببینی. کارم داشتی؟

با حرفش به جنونم می کشاند و نفس هایم کشیده تر می شوند:

- کاری مهم تر از دیدنت هست؟

این بار مستقیم با او چشم در چشم می شوم که دست دیگرش را بالا می گیرد و چیزی مقابل 

چشم هایم به مانند پاندول ساعت این طرف و آن طرف می رود. خوب که دقت می کنم 

می بینم زنجیر طلایی است با پلاک آیه ی نظر!
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لب هایم به رعشه می اُفتند و از آن طرف قلبم لرز بندری می رود. آن را پایین می آورد، 

دستم را باز می کند و بعد از این که داخل دستم می گذاردش، آن را مشت می کند:

- این رو از من به یادگار داشته باش اَفرا. چه باشم، چه نباشم. چه باشی، چه نباشی. چه 

باشیم... چه نباشیم! 

سیبک گلویش از زیر حجم زیاد ریشش به طور واضحی بالا و پایین می شود و پلک باز و 

بسته می کند.

من نیز، در حالی که دستم عرق کرده است، در حالی که قلبم عرق کرده است، دستم را 

پس می کشم و حتی جرئت باز کردن مشتم را ندارم.

- اَفرا، می شه باشی و باشم؟ می شه باشیم؟!

من چیزی نمی گویم و باز خودش لب باز می کند:

- اَفرا، چی کار کنم که دلت صاف شه؟ که بشی همون اَفرای روزای اول؟!

آن قدر نامم را بر زبانت ننشان، قصد کرده ای عشق مرگم کنی؟!

دوباره دستِ مشت شده ام را داخل هر دو دستش می گیرد و لب می جنباند:

- اَفرا، شاید باید همه چیز گفته می شد و خونواده ت از همه چیز خبردار می شدن، شاید 

قسمت این بود، تقدیر این بود، ولی.  ..

بی صدا به او خیره می شوم و می گوید:

- ولی یه فرصت دیگه بهم بده. من بدون تو، بدون محبت های تو هیچم! پوچم!
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قلبم لرز بندری می رود برای حرف هایش... نه این که از زانو زدن غرور این مرد خوشحال 

باشم، برای این گونه هم دل شدن اش ذوق برم داشته است!

البته که گویا دیر شده است!

دستم را از زیر دستش بیرون می کشم و لب می زنم:

- دیره، واسه ی این مهربون شدن ها دیره. من باور و آبروم رو باختم. پدرم غرور و 

اعتمادش رو باخته. آذر... آذر آرامشش رو باخته! می تونی اینا رو برگردونی؟!

بیش تر خودش را به سمت من می کشاند و به تقلید از لحن من می گوید:

- مهتاب هم بهترین روزای زندگیش رو باخته. عشقِ جوونی هاش رو باخته. پاهاش رو 

باخته. تو کدوم رو می تونی بر گردونی؟!

قبل از این که من چیزی بگویم، خودش مستأصل می شود و دوباره لب باز می کند:

- اَفرا، به وجودت قسم نه من می تونم گذشته رو عوض کنم و نه تو! ولی هر دومون 

می تونیم آینده رو رقم بزنیم. چرا می خوای بد رقم بخوره و بی وجودت شم؟!

به  وجودم قسم می خورد، قلبم نلرزد برایش؟ پا سست نکنم برای بی وجود نشدن اش؟!

خودش با همان لحن خاص اش ادامه می دهد:

- تو اشتباه داشتی، من اشتباه داشتم و سرانجام این اشتباه ها شد ریشه زدنِ نهال کوچیکِ 

دوست داشتن توی قلبامون. بیا و بهش بی توجهی نکنیم که خشک نشه.

قطره اشکی از چشمم سُر می خورد و روی گونه ام می نشیند. سریع از روی نیمکت می پرم 

و می گویم:
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- باید برم شاهان. باید برم...

به او پشت می کنم و قدم بر می دارم که صدایش گوشم را نوازش می دهد:

- یه هفته ی دیگه نوبت دادگاه داریم. یه هفته  وقت داری واسه ی فکر کردن به یه عمر 

زندگی، پس از لحظه به لحظه ش به خوبی استفاده کن!

به قدم هایم سرعت می دهم و تا رسیدن به خودِ خانه، مشتم را باز نمی کنم. در میان 

هیاهوی فکری ام، در برایم باز می شود و پله ها را بالا می روم. همین که داخل خانه می روم 

با آتا چشم در چشم می شوم و خجالت زده از حضورش لب می گزم. او هم عصبی مشتش را 

در کف دست دیگرش می کوبد و می غرد:

- مگه بهت هشدار نداده بودم اَفرا؟ چرا داری به خاطر احساساتِ پوچت آبروی یه 

خاندان رو به سخره می گیری؟!

قلبم خشک می شود از حرفش. چرا گمان کرده اند احساسات من پوچ است؟ شاید چون 

هنوز نتوانسته ام با خودم و حقایقی که قبل ترها بدون مقدمه چینی و با بی رحمی در صورتم 

کوبیده شدند کنار بیایم. و من حاضرم وسط میدان شهر قد علم کنم و به صداقت احساسم 

قسم بخورم!

برای مهار اشکم لب می گزم و داخل اتاق می دوم. در را پشت سرم محکم به هم می کوبم و 

پشت آن سُر می خورم. گویا آتا می خواهد دنبالم بیاید که ماه بانو با صدای کنترل شده ای 

اسمش را صدا می زند و مانع اش می شود.

دستم را بالا می گیرم و بالأخره مشت می گشایم. زنجیر مچاله شده از داخل دستم سُر 

می خورد و مقابل چشم هایم رقص می رود و من فقط به روزی فکر می کنم که دیگر شاهانی 
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نباشد. دیگر محبتش نباشد... آن وقت است که تا خودِ خودِ قیامت طول می کشد بتوانم 

بار دیگری دلبسته ی دیگری شوم!

خیلی نمی گذرد که با شنیدن صداهای گنگ اما عصبی ای، بعد از این که زنجیر را به گردن 

می آویزم، از اتاق بیرون می روم و متوجه نبودنِ ماه بانو و آتا می شوم. خودبه خود به 

سمت درِ بازمانده ی خانه کشیده می شوم و داخل راه پله که می رسم صداها با وضوح 

بیش تری به گوش می رسند. زنی که ضجه می زند و ناله سر می دهد برای پایین رفتن از 

پله ها ترغیبم می کند. از پشت نرده ها سرک که می کشم چهره ی آشنای مادرِ توسلی و 

میعاد _برادر توسلی_ را می بینم.

ابرو بالا می اندازم و مادر معراج دنباله ی لباس محلیِ ماجانم را می گیرد:

- بانو جان تصدقت شم، تو یه چیزی بگو تا پسرم رو نفرستادن بالای دار!

روی صورت خودش چنگ می کشد و مویه می کند. و ماه بانو با حالت شرمنده و معذبی 

می خواهد او را از روی زمین بلند کند:

- نیره خانوم، به خدا دست من که نیست. پاشو تو رو خدا!

نیره این بار سمت آتا هجوم می برد و می خواهد به پایش بیافتد که آتا با حالت عصبی و 

تهاجمی ای پایش را از زیر دست او بیرون می کشد و می غرد: 

- رضایت دست ما نیست خانوم، ولی اگه هم دست من بود رضایت نمی دادم. خودم و 

پدرم کم به پسر بی شرفت خوبی کردیم که ته ش جواب اعتمادمون رو این جوری داد و 

جیگرگوشه ی برادرم رو فرستاد زیر خاک؟!
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نیره روی سینه ی خودش می کوبد و می خواهد برای رضایت گرفتن استدلال دیگری بنا 

کند که این بار من فاز می پرانم و عصبی پله ها را پایین می روم. درست است ادب و احترام 

حرف اول را می زنند، اما این ها هم دیگر خواسته هایشان زیادی نابه جا است!

محکم زیر بازویش را می گیرم و بلندش می کنم. تکان تکان اش می دهم و بدون این که 

مراقب لحن حرف زدنم باشم سرش جیغ می کشم:

- خانوم، اون روزایی که پسرتون شیره مالید سر اون بچه و بی چاره ش کرد کجا بودی؟ 

اون روزایی که پسرت روزبه روز بیش تر درس بی شرفی رو از بر می شد شما کجا بودی؟ 

الان اومدی دنبال رضایتی براش؟ 

بیش تر تکان اش می دهم و می غرم:

- می دونی فرشته فقط ١٧ سالش بود؟ خبر داری؟!

بازویش را رها می کنم و با چشم های خشک شده تلوتلوخوران به عقب پرت می شود. میعاد 

زیر بازویش را می گیرد و من هیستریک می خندم:

- شماها اِن قدر از خودتون مطمئن بودید حتی توی این چند وقت نیومدین پی رضایت و 

حلالیت طلبیدن، حالا دقیق همین امروز که حکمش اومده اومدین واسه ی رضایت؟! با چه 

رویی؟ 

سرش داد می کشم:

- خجالت رو خوردین و یه گالُن آب هم روش؟

آرام-آرام اشک می ریزد و شرمنده سر زیر می اندازد. و شرمندگی اش برای ما چه 

سودی دارد؟!
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این جور آدم ها به خیال  این که چون فرزندشان برای خودشان عزیز است و از همه ی 

خطاهایشان چشم پوشی می کنند، گمان می کنند که باید دیگران هم چشم ببندند روی 

گناه شان. فارغ از این که مردم هم عزیزانی دارند... عزیزانی چون فرشته ی عزیزِ ما که 

به دست هایِ بی رحم خاک سپاردیم اش.

جلو می روم و شانه اش را می گیرم:

- نیره خانوم عمو و زن عموی من حال شون خوب نیست، قسم تون میدم دیگه این جا نیاید و 

مزاحم شون نشید که هم اونا کم تر اذیت شن و هم خدای نکرده به شما بی احترامی نشه!

با صدای آرامی می گویم: 

- بذار قال این قضیه کنده شه و یه مادرِ داغ دیده دلش یه کم آروم بگیره!

می خواهم داخل بروم که با گریه و هق هق می گوید:

- به چه قیمتی؟ به قیمتِ داغ دار شدنِ دل یه مادر دیگه؟!

سرم را به چپ و راست تکان می دهم و بالا می روم. آتا هم به زور متوسل می شود و آن ها 

را از خانه بیرون می کند.

و من اعتقاد دارم بخشش همیشه هم خوب نیست. بگذار پاک شوند لجن هایی مانند توسلی 

و امثال او از دل این جامعه.

و اگر...

و اگر مهتاب واقعاً مرده بود و چوبه ی دار در انتظار من بود، باز هم چنین اعتقادی 

داشتم؟!
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حالا که آن ها من را بخشیده اند و آزادی ام را نگرفته اند دردم چیست؟!

حالا که شاهان جان دل به دلم داده است، ناز کردنم برای چیست؟!

با سؤالاتی که به مغزم هجوم می آورند گوش هایم را می چسبم و سعی می کنم فکرم را به 

جاهای دیگری بکشانم...

***

با پاهای لرزان و بدن یخ کرده، داخل محکمه می روم و به همراه آتا روی یکی از 

صندلی های ردیف اول می نشینم. 

قاضی هم سرش را در پرونده های مقابلش فرو می برد و مشغول مطالعه ی آن ها می شود.

بالأخره روز موعود فرا رسیده و دل در دلم نیست. ساعت هم از دو بعد از ظهر گذشته و 

شاهان هنوز نیامده است. ساعت تیک تاک صدا می دهد و قلبم می خواهد منفجر شود از 

درد.

کف دست هایم مدام عرق می کنند و لرز خفیفی به جانم می نشیند. 

قاضی بعد از پنج دقیقه سر بالا می گیرد و کلافه به ما چشم می دوزد:

- خانوم اَفرا سلطانی... درسته؟

مضطرب استخوان انگشت های دستم را می ترکانم و سر تکان می دهم که می گوید:

- مثل این که جناب جاوید قصد اومدن ندارن!

قبل از این که من چیزی بگویم آتا اخم در هم می کشد و دندان روی هم می سابد:

- مهلت بدید آقای قاضی. پسره ی الدنگ الان سر و کله ش پیدا می شه.
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از لفظی که برای شاهان به کار می برد زیاد خوشم نمی آید، اما چاره چیست جز شنیدن و 

دم نزدن؟!

قاضی کلافه تر از قبل سر می جنباند و می گوید:

- اگه تا پنج دقیقه تشریف نیارن باید برای دادگاه بعدی نوبت بگیرید. متقاضی ها زیادن و 

نمی تونیم منتظر ایشون بمونیم!

آتا بیش تر اخم می کند و زیرلبی بد و بی راه به جان شاهان می بندد که همان لحظه در 

محکمه باز می شود و نگاهم به عقب کشیده می شود.

شاهان را می بینم در حالی که هیچ توجهی به من و آتا ندارد، در حالی که ریش اش را 

کوتاه کرده و دوباره مثل همان اوایل ته ریش گذاشته است، با قدم های محکم و پر صلابت 

جلو می آید و روی صندلی های سمت راست مان می نشیند.

بعد هم بدون این که اعتنایی به نگاه خیره ام نشان بدهد، خطاب به قاضی می گوید: 

- عذرم رو بابت تاخیرم بپذیرید. ماشینم وسط راه خراب شد!

قاضی هم سر می جنباند و بعد از این که نگاه دیگری به تقاضانامه ی مقابلش می اندازد، 

عینکش را از روی چشم بر می دارد و می گوید:

- جناب شاهان جاوید، شما تقاضای طلاق دادید. درسته دیگه؟!

شاهان در مقابل نگاه های حیرت زده ام سرش را به چپ و راست تکان می دهد و لب 

می زند:

- این تقاضا برای سه هفته پیشه. من انصراف دادم و همسرم رو طلاق نمیدم!
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به آن چه که گوش هایم شنیده اند شک می کنم و چشم هایم می خواهند به مرز دریدگی 

تعرض کنند که آتا از روی صندلی اش بلند می شود و داد می زند:

- تو غلط کردی که طلاق نمیدی بی پدر! 

قاضی با چکش اش روی میز می کوبد و تذکر می دهد:

- لطفاً آروم باشید و با فحاشی نظم دادگاه رو به هم نریزید.

هزاران بار مهتاب و شایان خان را به خاطر توهین هایشان مؤاخذه کردم و نمی دانستم پایش 

که بیاُفتد پدرِ خودم نیز کم  نمی آورد در این امر!

آتا زیرلبی ذکر می گوید و دوباره سر جایش می نشیند. قاضی سمت من می چرخد و لب 

باز می کند:

- با این حساب باید شما دادخواست دیگه ایی برای طلاق تنظیم کنید. این رو هم بگم اگه 

سرِ طلاق به توافق نرسید، تا وقتی که دلیل محکمه پسندی برای جدایی نداشته باشید 

دادگاه حکم رو صادر نمی کنه!

نگاهم به لبخندِ پیروزمندانه ی شاهان می اُفتد و اصلاً دلیل این رفتارهایش را متوجه 

نمی شوم. مگر خودش نگفته بود که حاضر است توافقی طلاقم بدهد؟

لب می جنبانم و به قاضی می گویم:

- چرا، ما به توافق رسیدیم!

قاضی هم قلپی از محتوای لیوان کنار دستش را می نوشد و می گوید:

- پس یه دادخواست جدید تنظیم کنید و...
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شاهان میان کلام قاضی می پرد و می گوید:

- اَفرا جان، من و شما کی به همچین توافقی رسیدیم؟!

رنگ می بازم و لب هایم به حیرت می چرخند:

- چی  میگی شاهان؟ مگه  نگفتی که...

از زدن ادامه ی حرفم باز می مانم و او بدون آن که از موضع اش عقب نشینی کند لب 

می زند: 

- گفتم بلکه این طوری سر راه بیای، دیدم نخیر مرغت یه پا داره!

بعد هم بی توجه به دهانِ از تعجب بازمانده ی من، به سمت قاضی می چرخد و با اُبهت 

تمام می گوید:

- ما توی زندگی مون مشکلی نداریم که راه حلش جدایی باشه. معذرت می خوام که وقت 

شما رو هم گرفتیم.

از روی صندلی بلند می شود برود که آتا با صورت بر افروخته و عصبی در جایش خیز بر 

می دارد و رو به قاضی داد می کشد:

- مگه دست خودشه طلاق نده. یه ماه نیست ازدواج کردن، زندگی رو به دخترم زهر 

کرده. از همون اولش با هزار نقشه و کلک وارد زندگیش شده. خواهرش رو ازش مخفی 

کرده!

قاضی نیز عصبی ابرو در هم می کشد و به سمت من می چرخد: 
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- خانوم سلطانی، آقای جاوید دقیق چه طوری زندگی رو بهتون زهر کردن؟ با کتک و 

فحاشی یا خیانت؟ خرجی تون رو ندادن یا هر چیز دیگه ای؟ می شه کمی دقیق برای من  

توضیح بدید؟!

معذب از سؤالاتش لب می گزم و انگشت شستم را کف دست دیگرم فشار می دهم. اگر آن 

یک سیلی اش را نادیده بگیرم، نه دست رویم بلند کرده و نه فحاشی کرده است. اصلاً 

خیانت به وجناتش می آید؟ االله وکیلی نه!

خرجی ندادن چه صیغه ایی  است؟ جدیداً برایم زنجیر طلا هم می خرد!

دستم سمت گلویم می رود و زنجیرم را به مشت می کشم، بعد هم با ریزترین صدای ممکن 

جوابش را می دهم:

- هیچ کدوم!

نگاه به قاضی می دهم و او گویا از قبل تر تمام این حرف ها را از نگاه هایم خوانده باشد، 

می گوید:

- شما چند سال تونه؟

متعجب لب می زنم:

!٢٤ -

سر می جنباند و می گوید:

- پس به سن قانونی و بلوغ عقلی رسیدید و با ایشون ازدواج کردید، در نتیجه این که این 

آقا گول تون زده باشه یا نه به دادگاه ارتباطی نداره.
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قبل از این که آتا موفق به اعتراضی شود ادامه می دهد:

- خواهرشون رو ازتون مخفی کردن؟ مگه خواهرشون دزد یا قاتله؟

لب باز می کنم چیزی بگویم که دستش را بالا می گیرد و دنباله ی حرفش را می گیرد:

- حتی اگه دزد و قاتل هم باشن، دلیلِ مناسبی برای صدور حکم طلاق نیست خانوم 

سلطانی!

و با این جمله حرفش را خاتمه می دهد:

- شما حق طلاق ندارید و تا جناب جاوید رو راضی نکنید یا دلایل قابل قبول تری نداشته 

باشید حکم صادر نمی شه.

با چکش چوبی اش روی میز می کوبد و بدون این که به داد و بی داد کردن های آتا اهمیتی 

نشان بدهد، به هوای حضور سرباز نگهبانی که در اتاق است، از محکمه بیرون می زند.

آتا هم عصبی می خواهد سمت شاهان یورش ببرد که مقابل راهش را سد می کنم و روی 

صورت خودم می کوبم:

- مرگ اَفرا، مرگ من!

دست هایش را مشت می کند و لا اله الا الله گویان دور خودش چرخ می خورد. من هم با 

پاهای تحلیل رفته به سمت شاهان می روم و با پوزخند مقابلم می ایستد.

سرم را به چپ و راست تکان می دهم و می گویم: 

- چرا این طوری کردی؟ یادت رفته من و تو چه قراری با هم داشتیم؟!
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گویا با حرفم عصبی اش کرده ام که نقاب خون سرد بودن اش را روی زمین می اندازد و با 

صدایی که سعی در کنترل کردن اش دارد داد می کشد:

- اَفرا، من تو رو دوست دارم، چرا نمی فهمی این رو؟

بی رحمانه لب می زنم:

- دوست داشتنت به چه دردی می خوره وقتی که به آینده مون اطمینانی نیست؟ از کجا 

معلوم دو روز دیگه یه بازی جدید سرم در نیاری؟!

دستش را از روی موهای شقیقه اش رد می کند و پچ می زند:

- تو یه پنهون کاری کردی درمورد خطات و من یه پنهون کاری کردم درمورد هدفم از 

ازدواج باهات. کاری ندارم به این که قبلاً چیا بین مون گذشته و نگذشته. به خودت بیا و 

ببین که من می خوامت و عین مرد پای اشتباهاتت موندم. تو چرا می خوای نامردی کنی و 

پای من و خطاهام نایستی؟!

و اگر اسکاری مبنی بر منطق آدم ها وجود داشت بی شک به شاهان تقدیم می شد. همیشه 

چنان با حرف هایش از رویم می برد که من لال بمیرم اگر بخواهم دوباره سر لج و لج بازی 

بر دارم.

و من چه زود از خاطر بردم خطاهای خودم را!

و ای کاش این مرد می فهمید من فقط اسیر حرفی که در لحظه زده ام شده ام. کاش 

می فهمید من نیز دلم به جدایی رضا نمی دهد و نتیجه ی تصمیم عجولانه ام شده است اجبار 

به لال شدنم مقابل آتا.

ابرو بالا می اندازد و لب می زند:
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- چی شد؟ چی کار می کنی بالأخره؟!

و مگر می شود پاره کرد طناب محکم این دل بستگی را؟!

لب می گزم و چیزی نمی گویم بلکه خودش متوجه شود سکوتم نشانه ی رضا به شروع مجدد 

زندگی مان است. و او گویا حداقل آن قدری من را بلد شده است که بداند اگر دلم با او 

نبود لال نمی شدم و مقابلش می ایستادم.

شرم زده و نگران به او چشم می دوزم و لب می زنم:

- محاله آتا رضایت بده به ادامه ی این زندگی!

هیکل اش روی من سایه می اندازد و در حالی مشخص است ذوق زده شده، با لودگی چند 

ضربه ی کوچک به شقیقه ام می زند و می گوید:

- حتما باید کارمون به این جا کشیده می شد تا کوتاه بیای؟ اَفرا هر چی سرت میاد از دیر 

جنبیدنِ عقلته! 

می خواهم به او معترض شوم که دستش را مقابلم نگه می دارد و سمت آتا می رود.

همان لحظه سرباز نگهبانی که در اتاق است با لهجه ی غلیظی معترض می شود:

- تشریف ببرید بیرون.  این جا جای مشورت کردن نیست!

آتا هم من را صدا می زند و عصبی و با ابروهای در هم از اتاق خارج می شود. به دنبالش 

می روم و شاهان قبل تر از من خودش را به او می رساند:
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- آقا فتاح، من آدم بی ادبی نیستم و همیشه حرمت ها رو نگه داشتم. الآن هم چون دلم با 

طلاق نیست توی دادگاه این حرفا رو زدم. اَفرا رضایت داده به یه فرصت دوباره، ازتون 

خواهش می کنم نذارید این زندگی از هم بپاشه.

آتا وسط راه روی دادگاه قدم سست می کند و عصبی به عقب می چرخد:

- اَفرا اگه رضایت داده می تونه برگرده سر زندگیش، دادگاه هم گفت نیازی به اجازه ی 

من نیست!

لب هایم آویزان می شوند و مقابلش می ایستم. لبه ی کتش را می گیرم و می گویم:

- آتا، دادگاه رضایت شما رو نیاز نداره، ولی من نمی خوام دیگه خطا کنم و شما رو از 

خودم دل سرد کنم. اومدم و همه چی رو گذاشتم کف دست تون، چون خسته شده بودم از 

پنهون کاری و دروغ گفتن. خسته شده بودم از پشت و پناه نداشتن. 

خجالت زده سرم را زیر می اندازم و اما اجازه نمی دهم شرم مانع حرفم باشد چرا که 

همین نگفتن ها است که زندگی را به منجلاب می کشانند:

- حالا که شاهان مثل مرد پای خطاش ایستاده و خودش اشتباهش رو قبول داره بذارید 

منم بگم که همه ی اشتباهاتم رو با جون دل می خرم، چون...

جان می کنم تا بگویم:

- چون منم این مرد رو نه مثل همون روزای اول، بلکه بیش تر می خوامش! 

و حتی روی نگاه کردن به چشم های شاهان را ندارم. شرمم گرفته است از ابراز احساساتم.

دستم از روی کت آتا سست می شود و کنار بدنم آویزان می ماند، بعد هم در حالی که لب 

می گزم می گویم:
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- شاهان می گه به کارام فکر نمی کنم، ولی به خدا همه ی این یه هفته، لحظه به لحظه ش 

رو نشستم و خوب فکر کردم که چی شد من به شاهان جواب مثبت دادم و حالا جوابم چیه؟

آتا با لحن سردی می گوید:

- به نتیجه ایی هم رسیدی؟!

لب می گزم و جواب می دهم:

- با خودم فکر کردم شاهان اِن قدر پخته شده که توی زندگی مون به فکر خیانت نباشه. 

گفتم اسم و رسم داره و می تونه یه زندگی رو جمع کنه. گفتم بی ادب نیست و می تونه 

حرمتم رو نگه داره. گفتم روشن فکره و مانعِ پیشرفتم نمی شه...

هر جمله ای را که به زبان می آورم عرق شرم در می دهم و اما دنباله ی حرفم  را می گیرم:

- ولی حالا فهمیدم شاهان ویژگی های مثبت دیگه ایی هم داره. گذشت بلده. محبت و 

دوست داشتن رو یاد داره. منطقی با مسائل برخورد می کنه.

انگشت هایم را در هم پیچ می دهم و با خجالت تمام می گویم:

- به نظرم بشه فرصت دیگه ایی بهش داد و بهش تکیه کرد، ولی...

نگاه به چشم های بی حسِ آتا می دهم و لب می جنبانم: 

- ولی اگه شما راضی نباشی حاضر نیستم برای بارِ دوم مهرِ پدری تون رو از دست بدم!

سخت است اگر راضی نباشد و مجبور شوم سال های سال با یک عشق نافرجام روزهایم را به 

شب برسانم.
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برای منی که در یک خانواده ی سنتی بزرگ شدم و زیر سلطه ی پدرم بودم، دل باختن 

زیادی راحت بود... اما به گمانم این حفظ علاقه ام است که مهم تر و سخت تر است!

آتا دستی به سبیل هایش می کشد و متفکر به ما چشم می دوزد. شاهان هم گویا حیرت کرده 

از حرف هایم که این چنین ساکت خیره ام مانده است.

بیش تر سر در یقه فرو می برم که آتا می گوید:

- پا شو برو سر خونه و زندگیت. وقتی دلت با این مرده، من چرا خودم رو مؤاخذه ی قبر 

و قیامت کنم؟!

اما قبل از این که فرصت دهد ذوق با شرمم آمیخته شود به سمت شاهان می چرخد و چشم 

غره نثارش می کند:

- می دونی مقصر اصلی این آشفته بازار کیه پسر؟

هر دو مسکوت خیره ی لب هایش می مانیم که گره ی ابروانش را تنگ تر می کند و خودش 

می گوید:

- مقصر من و آقام هستیم که یه عمر به هوای محافظتِ بیش تر از ناموس مون اونا رو از هر 

حرفی و هر کاری ترسوندیم و نتونستن که راحت حرفاشون رو به زبون بیارن.

شاهان می خواهد چیزی بگوید که آتا انگشت اشاره اش را بالا می آورد و ادامه می دهد:

- مقصر پدرته که یه عمره به هوای این که خودش نتونسته زن و زندگیش رو حفظ کنه سر 

لج و کینه برداشته با خاندان سلطانی ها و هر کاری رو با بی منطقی پیش می بره. 

نفس چاق می کند و می گوید:
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- اَفرا رو دوباره می سپرم دستت چون دیدم چه طوری یه تنه هم غرور مردونه ت رو حفظ 

کردی و هم برای حفظ زندگیت جنگیدی. ولی یادت باشه نه اَفرا همون اَفرای ساده و 

خام گذشته ست که با دو تا حرف عاشقانه ت خام بشه و نه من همون فتاح قدیم که در 

خونه م رو به روی تنها بچه م ببندم!

ذوق زده از حرف های جدیدی که از آتا می شنوم لبخند به لبم می آید و اشک شوق در 

چشمم می درخشد. شاهان هم تبسم می کند و در حالی دستی به جلیثقه اش می کشد با 

نهایت احترام می گوید:

- آقا فتاح آدما زاده ی اشتباهن. از اشتباها و خطاهاشون تغذیه می کنن و وقتی براشون 

درس عبرت می شه اون وقت نسبت به خودِ قبلی شون بزرگ تر می شن. من و اَفرا نسبت به 

قبل بزرگ تر شدیم و حالا فکر کنم اَفرا هم بدونه اگه قرار  باشه حتی یه بار هم به هم 

فرصت خطا و جبران ندیم سنگ روی سنگ بند نمی شه.

دسته ی کیفم را می چسبم و پوست داخل لبم را به دندان می کشم که آتا می گوید:

- شاهان یادت باشه اگه کودِ کینه بپاشی پای خطاهاتون، سرطان می شن و می اُفتن به 

جون زندگی تون. 

بعد هم دستی به صورتش می کشد و می پرسد:

- پس بهتره یه خونه ی جدا واسه ی اَفرا بگیری و زندگی تون رو مستقل کنی . متوجه 

منظورم می شی که؟!

خودش است. این همان شرطی است که از زمان رضایت دادن آتا تا به حال منتظرش 

بودم و می دانستم بدون شرط و شروط من را دست شاهان نمی سپارد.
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دست پرورده اش هستم و مو به موی رفتارهایش را از برم.

نگاه مضطربم را به شاهان می دوزم و او بدون این که تغییری در لحن اش ایجاد شود 

می گوید: 

- لازم به گذاشتن همچین شرطی نبود، من دو هفته پیش ماشینم رو فروختم و پولش رو 

گذاشتم رو پولی که داشتم و یه خونه ی ١۵٠ متری خریدم.

جدای از این که از فروش ماشین اش حیرت زده شده ام، برای این که از قبل تر می دانسته 

است که می تواند روی طلاق ندادنم مصمم شود ذوق می کنم و لب هایم کش می آیند که با 

حرفش خوشی اش را از دماغم بیرون می آورد:

- متوجه منظورتون شدم، ولی از من نخواید دور خونواده م رو خط بکشم! مگه می شه 

اَفرا دور شما رو خط بکشه که من بتونم این  کار رو با پدرم انجام بدم؟!

آتا متقابلاً اخم می کند و غر می زند: 

- با این حساب قراره که پدرت زندگی رو به اَفرا جهنم کنه، نه؟!

شاهان خودش را کنار من می رساند و شانه به شانه ام می ایستد . امروز آن قدر به خودش 

رسیده که بوی عطرش کلِ راه روی دادگاه را برداشته است:

- پدرم  برای خواسته های من احترام قائله و می دونم که می تونم به وجود و حضور اَفرا 

قانعش کنم.

طوری که شاهان امروز دارد با زبان و منطق همه ی گره های مشکلاتی را باز می کند دیگر 

چه نیازی است به استفاده از دندان؟! البته خدا کند فقط حرف نباشد و همه یشان را عملی 

کند!



721

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

آتا کلافه سر تکان می دهد و لب می زند: 

- برید ببینم چی کار می کنی و پدرت چقدر حرمتت رو نگه می داره.

ذوق زده به سمت شاهان می روم و می خواهم بروم که آتا اخم به پیشانی می نشاند و چشم 

غره می رود به سبک سری ام.

اگر امکانش بود روی صورت خودم می کوبیدم و شرشر عرق شرم می ریختم، اما حالا که 

وقتش نیست بهتر است به همین لب گزیدن ها اکتفا کنم.

شاهان هم مردانه دست آتا را می فشارد و لب می زند: 

- ممنونم که یه فرصت دوباره بهمون دادید. پشیمون تون نمی کنم.

آتا بی صدا سر می جنباند و بعد از این که از او خداحافظی می کنیم، شانه به شانه از 

دادگاه بیرون می زنیم.

وسط حیاط دادگاه می ایستیم و مغموم لب می زنم:

- حالا با چی بریم؟

با لودگی ادای لب و لوچه ی آویزانم را در می آورد و می گوید:

- شایگان و زن و بچه ش رفتن قشم، ماشینش پیش منه.

ابرو در هم می کشم و ناخواسته فضولی می کنم:

- این وقت سال؟ 

هم چنان دست از مسخره بازی بر نمی دارد و در حالی که از حیاط بیرون رفته ایم و برای 

پشت فرمان نشستن، ماشین را دور می زند، با لحن شوخی می گوید:
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- فکر کنم سامیه ویارِ قشم داشت!

داخل ماشین می نشینم و اِنگار نه اِنگار که تمام این مدت میانه یمان افتضاح قاراشمیش 

بود، از بازویش نیشگون می گیرم و طعنه می پرانم:

- نه، امروز خوشی زده زیر دلت مثل این که!

ماشین را به راه می اندازد و به تقلید از من می گوید:

- آره، فکر کنم از خوشیِ برگشتنِ توئه!

از او روی بر می گردانم و نگاه به فضای بیرون از ماشین می دهم. 

خدایا، خودت عاقبت به خیرم کن. خودت از سر گناهم بگذر و بگذار با این احساس عاقبت 

به خیر شوم...

ماشین را مقابل در حیاط خانه ی پدرش پارک می کند و پیاده می شود. کف دست هایم عرق 

می کنند و عرق سرد بر مهره های کمرم بوسه می زند.

تازه می فهمم چه خبطی کرده ام و به کجا آمدم. آمدم که راست راست مقابل چشم های 

شایان خان و مهتاب چرخ بخورم و به اسیر کردن قلبِ مَردشان بنازم؟!

واقعاً با چه عقلی پا شدم و به این جا آمدم؟ الحق که حق با شاهان است و مغزم دیر به 

خودش می جنبد!

شاهان با تقه به شیشه ی ماشین می کوبد و می توانم هجی کنم حرفش را:

- چرا پیاده نمی شی؟
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هم چنان از ترسِ این رویارویی خشکم زده است و توان حرکتی ندارم. خودش در را باز 

می کند و تن اش را به بدنه ی ماشین تکیه می زند:

- پیاده شو اَفرا.

لب هایم به سستی می جنبند:

- شاهان... می شه من نیام داخل؟

در حالی که دستم را می گیرد و از ماشین بیرونم می کشد، نچ نچی می کند و جوابم را 

می دهد:

- اگه الآن نخوان حضورت رو قبول کنن، دیگه هیچ وقت نمی تونن.

درِ ماشین را به هم می کوبد و در حالی که به عادت از عادت های خودش دستش را پشتم 

می گذارد و به جلو هدایتم می کند لب می زند:

- نترس اَفرا، من پیشتم... من پشتتم. 

یک حسِ گُر گرفتگی به جانم می اُفتد و در حالی که سعی می کنم با لب گزیدنم 

احساساتم را مهار کنم هم پایش می شوم. زنگ در را می زند و پشت آن به انتظار 

می ایستیم. 

دو دقیقه ای می گذرد و اما خبری نیست. دوباره انگشتش را روی آیفون می فشارد و برای 

من، مطمئن پلک روی هم می فشارد.

باز هم در باز نمی شود و لب می زنم:

- مثل این که خونه نیستن. 
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در حالی که دست داخل جیبش فرو می برد و موبایلش را از آن بیرون می کشد، می گوید:

- فکر نمی کنم جایی رفته باشن.

در همان حال هم به اطراف کوچه سرک می کشد و بدون این که به سمتِ من بچرخد 

موبایلش را کنار گوشش می گذارد و لب به حرف می جنباند:

- اَفرا جان، در بزن. شاید آیفون خراب باشه.

من هم دست های لرزانم را به سمت در می برم و اما قبل از این که موفق به کوبیدن اش 

شوم، در بزرگ حیاط باز می شود و مهتاب با لبخند مقابلم می ایستد. حیرت زده از این که 

روی پاهای خودش ایستاده است، به چشم هایم شک می کنم و نگاهم را از نوک پاهایش را 

تا صورت و لبخندِ ماسیده روی لب هایش بالا می کشم. تمام وزنش را روی واکر سفید 

رنگی انداخته است و همین که من را می بیند جان از پاهایش می رود.

شاهان به عقب می چرخد و لب باز می کند: 

- چی شد اَف...

اما همین که مهتاب را مقابل اش می بیند حرفش را ناتمام می گذارد و نگاهِ ذوق زده اش را 

به قامت ایستاده ی او می دهد.

مهتاب هم که دیگر کم می آورد و گویا از دیدن من جا خورده است، انگیزه اش را برای 

روی پا ماندن از دست می دهد و در حالی که تکیه اش را از واکر می گیرد، زانو خالی 

می کند و روی کفش های شاهان آوار می شود.
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شاهان می خواهد خم شود و برای بلند شدن به او کمک کند که مهتاب به شلوار او چنگ 

می اندازد و در حالی که شالش روی شانه هایش سُر خورده است، با صدای لرزان و 

بغض آلودگی می گوید:

- شاهان... 

شاهان نیز روی زمین خم می شود و با لحن مملو از محبتی لب می زند:

- جانِ شاهان!

مهتاب چشم خیس می کند و بدون این که نگاه به من بدهد، من را مخاطب حرفش قرار 

می دهد:

- مگه نرفتی طلاقش بدی؟

شاهان هم شالِ مهتاب را روی موهایش می کشد و حرفی برای گفتن ندارد. مهتاب دوباره 

با سیبک گلویی که مدام در حال بالا و پایین شدن است می گوید:

- شاهان، من رو ببین. 

شاهان نگاه می دزد و مهتاب با صدای گریانی سرش جیغ می کشد:

- شاهان، ببین منو! 

نگاه به مهتاب می دهد و او با دست هایی که کلوخ های ریز در کف آن ها چشمک می زنند، 

به خودش اشاره می زند و لب می جنباند:

- ده روزه پدرِ استخونام رو در آوردم که همچین روزی بیاد و بتونم با روی پا ایستادنم 

تو رو غافل گیرت کنم...
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صدایش می لرزد و با بغض مشهودی ادامه می دهد: 

- حالا تو دست این رو گرفتی و آوردیش این جا؟ بهش میگی اَفرا جان و انتظار داری من 

دق نکنم نامروت؟!

شاهان در حالی که زیر بازوی مهتاب را می گیرد و برای این که بیش تر از این انگشت نمای 

همسایه ها نشوند به زور داخل حیاط می بردش، به من نیز اشاره می زند داخل بروم.

بعد هم در را پشت سرش می بندد و همان لحظه سرِ مهتاب را روی سینه اش می فشارد:

- مهتاب، آبجی بزرگه...

مهتاب به هق هق می اُفتد و میان کلامش می پرد:

- شاهان، این نبود قرارِ من و تو. این نبود پیمان خواهر و برادریِ من و تو!

خودش را از آغوش او می رهاند و با صورت خیس و لب های لرزانش می گوید:

- شاهان، جر زنی کردی. بابا بفهمه دیگه دوست نداره!

طوری دیالوگش را ادا کرده که مشخص است می خواهد شاهان را درگیر نوستالژی ها 

کند.

لبم را به دندان می کشم و من هم بغضم می گیرد.

شاهان هم شانه های مهتاب را با دست های مردانه اش اسیر می کند و لب می زند:

- مهتاب، بگذر از اَفرا. بذار دلت پاک شه، بذار آرامش به زندگی مون برگرده.

بعد هم تکان تکان اش می دهد و می گوید: 
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- مهتاب جان، تو کم کم داری سر پا میشی. غیر این دیگه چی رو از دست داده بودی که 

حاضر نیستی به خاطرش از این کینه و کدورت بگذری؟!

هق در گلوی مهتاب می خشکد و چشم هایش زومِ شاهان می مانند. بعد هم با ولوم صدای 

پایینی می گوید:

- من پدارم رو از دست دادم، بهم برش گردونید قول میدم از زنت بگذرم.

شرم زده سرم را زیر می اندازم و شاهان زبان در دهان حبس می کند که مهتاب سرش داد 

می کشد:

- پس چی شد؟

همان لحظه شاهان یک هو سر بالا می گیرد و اِنگار که دست خودش نباشد عربده می کشد:

- مهتاب؛ به خودت بیا. پدرام دیگه پدرامِ ۵_۶ سال پیش نیست. پدرام آب دیده شده، 

دیگه اون پسرِ خام و جوونِ گذشته ها نیست که یه عمر رو به پای ناز کردن های تو و نه 

گفتن ها پدر بمونه!

مهتاب هم کم نمی آورد و در حالی که سعی می کند دیگر شاهان را تکیه گاه خودش نکند 

جیغ می کشد:

- هست، هست، هست...

شاهان دیگر به معنای واقعیِ کلمه رد می دهد و سرِ خواهر بزرگ ترش نعره می کشد:

- تا کی می خوای به حماقت هات ادامه بدی و چشم و چارت رو باز نکنی به حقایق؟ پدرام 

زن گرفته، دو ماه پیش کارت دعوت واسه ت فرستاد مهتاب! می فهمی چی می گم؟!
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مهتاب دیگر نه جیغ می کشد و نه اشک می ریزد. حتی تقلا هم  نمی کند و کم کم زانو خالی 

می کند.

روی زمین می اُفتد و نگاه ناباورش را به شاهان می دوزد که خودش توضیح می دهد:

- اگه باور نداری برو دعوت نامه ش رو از مامان فروغ بگیر!

اشک یکی پس از دیگری روی گونه های سرخ شده اش می چکد و تصمیم می گیرم این بار 

خودم به التماسش بروم.

مقابلش زانو می زنم و اهمیتی هم به سنگ ریزه هایی که زانوهایم را اذیت می کنند نشان 

نمی دهم.

دستم را روی شانه اش می نشانم و با چشم های خیس و آرام اش نگاه به من می دهد.

با بزاق دهانم، گلویم را از گس شدگی می رهانم و لب هایم به رعشه می اُفتند:

- مهتاب، این که نامزد سابقت زن گرفته باشه یا نه، از بار گناه من کم نمی کنه. فقط 

بخششِ توئه که از بار گناه من کم می کنه. فقط باید تو من رو ببخشی که زندگیم به 

آرامش برسه.

کمی خیره ام می شود و یک هو گریه اش فوران می کند. من را کنار می زند و مانند کودکی 

که راه رفتن یاد ندارد، روی زانو خودش را به سمت در ساختمان اصلی می کشاند. 

می خواهم به کمکش بروم که شاهان دستش را مقابلم نگه می دارد و مانعم می شود:

- به فرصت نیاز داره.

مضطرب خیره اش می شوم و می گویم:
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- نشد. نبخشید! 

پلک روی هم می فشارد و با طمأنینه به من چشم می دوزد:

- می شه. می بخشه. یادت باشه مهتاب همون قدر که بچه ی شایان خانه، دختره سادات 

خدابیامرز هم هست و خون اون توی رگاش جریان داره. یادت باشه مهتاب یه دل داره به 

مهربونی خانیم جانت! 

حرفش دلیلی می شود برای قورت دادن بغض لعنتی ام و نگاهم را به مهتاب می دهم که 

فروغ از دور به سمتش می دود و زیر بازویش را می گیرد تا برای راه رفتن اش کمک شود.

همه چیز خوب پیش می رود تا قبل از این که چشمم به نمای پشت سر فروغ بیاُفتد و بدنم از 

ترس به رعشه بیاُفتد. 

شایان خان در حالی که دکمه های مچ پیراهن اش را می بندد پله ها را پایین می آید و 

گام های محکم اش را به سمت ما بر می دارد. مقابل مان که می ایستد، ضربان قلبم اوج 

می گیرد و ناخودآگاه خودم را بیش تر به شاهان نزدیک می کنم.

او هم  جلو می رود و دستش را برای فشردن دستِ مشت شده ی پدرش جلو می برد:

- سلام...

نه دستش را می گیرد و نه جواب سلام اش را می دهد. با حالت مستبدانه ای هر دو دستش 

را پشتش می برد و آن ها را در هم قفل می کند. شاهان بدون این که اهمیتی به حرمت 

شکسته شده اش بدهد دستش را پس می کشد و آن را داخل جیب شلوارش سُر می دهد.

- می شنوم توضیحت رو شاهان...

حتی نیم نگاهی هم به من نمی اندازد. اِنگار که اصلاً وجود ندارم.
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شاهان برای چیدن کلماتش کنار هم کمی وقت کشی می کند و بعد هم نفس عمیقی 

می کشد:

- باید این بار رو جدی و مردونه با هم حرف بزنیم پدر.

شایان هم چنان منتظر به لب های شاهان چشم می دوزد و من با چشم خود می بینم عرقی را 

که از داخل موهای شاهان سُر می خورد و روی استخوان شقیقه اش می نشیند.

باد پاییزی عرق را روی صورتش می خشکاند و او برای به حرف آمدن نفس نفس می زند:

- نشد پدر. نتونستم پا بذارم روی دلم. نمی شه!

همان لحظه پدرش بدون هیچ ملایمتی سرش عربده می کشد:

- دم از دل و دل دادگی می زنی؟ مگه پسرِ ١٨ ساله ایی؟ خجالت بکش شاهان!

و شاهان با صدای کنترل شده ای می گوید:

- چون دیگه یه پسر بچه ی ١٨ ساله نیستم نتونستم بگذرم. پدر، من چند ماه دیگه میرم 

توی ٣١ سال. دارم کم کم پیر می شم غافل از این که جوونی کرده باشم!

جلو می رود و دستش را روی بازوی او می نشاند:

- قسمت میدم تمومش کن این کینه و کدورت چند ساله رو. بذار سر و سامون بگیره 

زندگیم!

جاویدِ بزرگ عصبی بازویش را از زیر دست شاهان بیرون می کشد و نعره اش در تمام آن 

حیاط بزرگ به گردش در می آید:



731

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- چی رو تمومش کنم شاهان؟ تو پاک عقل و دین  و ایمونت رو به این دختره باختی! کی 

اِن قدر سست عنصر  شدی و من خبر نداشتم؟!

شاهان با کف دست روی پیشانی خودش می کوبد و با صدای گرفته ای می گوید:

- اگه که پایِ یه زندگی موندن رو سست عنصری می دونید، باشه من سست عنصرم، ولی 

قبول کنید اَفرا هم عروس تون باشه. درست مثل سامیه...

شایان خان با لگد به دل زمین می کوبد و در حالی که با قدم های بلند از ما دور می شود 

نعره می کشد:

- شاهان، تو هر وقت برگردی پسر این خونه ایی، ولی حق نداری هیچ وقت دست نوه ی 

فرامرز رو بگیری و بیاریش این جا! 

از ما دور می شود و خودش را داخل خانه می اندازد. 

من نیز نگاه به نیم رخ شاهان می دهم که فک هایش روی هم قفل می شوند و از بین آن ها با 

صدای مغمومی می گوید:

- بریم اَفرا.

لب می زنم:

- شاهان جان، می خوای من با پدرت حرف بزنم بلکه کوتاه بیاد؟ اصلاً یه مدت برم 

خونه ی آتا با قضیه  کنار میاد؟!

به سمتم می چرخد و چشم هایش باز چغه لازم می شوند:

- لازم نیست تا تقی به توقی می خوره از این فداکاری ها انجام بدی. بریم دیگه.
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لب هایم را به داخل می کشم و به دنبالش می روم که از کنار ماشین شایگان می گذرد و 

کوچه را بالا می رود. هن هن کنان به دنبالش می روم و لب می زنم:

- کجا میری؟ پس ماشین چی؟!

تشر بارم می کند:

- کم غرغر کن هنوز اندازه ی من پیر نشدی وجونِ پیاده روی داری. خونه مون چند تا 

کوچه بالاتره.

دل گرم می شوم از فعل جمعی که برای کلمه ی خانه به کار می برد و اما از حرف دیگرش 

اخم در هم می کشم:

- شمردم، امروز دومین باریه ادعای پیریت می شه ها!

قدم سست می کند تا به او برسم و در همان حال هم می گوید:

- دیروز چند تا تار موی سفید توی موهام دیدم. پیر شدم رفت اَفرا!

لحنش تمسخر دارد و می خواهد از هر دری حرف بزند، اِلا از غروری که توسط پدرش 

شکسته شد.

و من باید دل به دل اش بدهم بلکه بار غم اش سبک تر شود: 

- پس از این به بعد بهت بگم پیری؟

به سمتم می چرخد و در حالی که سعی می کند به واسطه ی ابرو گره زدن اش خنده اش را 

از چشم قایم  کند می گوید: 

- اونم وقت منم بهت می گم خاله قزی. 
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بی توجه به این که وسط کوچه ایم و نگاه مردم به ما جلب می شود، زیر خنده می زنم و 

می گویم:

- من با قدِ ١٧٠ خاله قزی بودن بهم میاد اصلاً؟

مقابل خانه ای می ایستد و در همان حال که دست داخل جیبش می برد و بعد از بیرون 

آوردن کلیدی، آن را درون قفل می چرخاند می گوید:

- نه که من با ٤ تا تار موی سفید لقبِ پیری حلالمه! 

با خنده، سرِ تأسف برایش تکان می دهم و اما دیدنِ خانه ی بخت مان اجازه ی حرف 

دیگری به من نمی دهد.

سر بالا می گیرم و نگاه به نمایش می دهم. دو طبقه است با نمای رومی. جلوی یکی از 

پنجره های طبقه ی دوم هم گلدان قشنگی از گل گذاشته شده است.

بدون این که منتظرت شاهان بمانم، با ذوق پله ها را بالا می روم و دستگیره ی در را بالا و 

پایین می کنم.

شکر خدا قفل نیست و بیش تر از این فضولی ام را قلقلک نمی دهد. 

بسم الله می گویم و وارد می شوم. از همان اول غرق عطر یاسی که زیر بینی ام می پیچد 

می مانم و با شور و شعف خاصی نگاه دور خانه می چرخانم.

هالِ متوسطی دارد با یک دست مبل یاسی رنگ. دو در هم در سالنِ باریکِ انتهای هال 

قرار دارند و به گمانم اتاق باشند.

می خواهم به سمت شان بروم که شاهان داخل می آید و در خانه به دنبالش بسته می شود.
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نزدیکم می آید و لب می زند: 

- چه طوره؟

باری دیگر را به خانه چشم می دوزم و اشک شوق داخل چشمم جمع می شود:

- ازت ممنونم شاهان!

ابرو بالا می اندازد:

- به خدا که زحمت چیدمانش با عاطفه بود، از اون ممنون باهاش .

خنده به لبم می نشیند و لب می زنم:

- سگِ هار، واسه ی این که نذاشتی علاقه مون زیر گندآبِ غرورمون خفه شه ازت ممنونم.

نزدیکم می آید و پیشانی اش را به پیشانی ام می چسباند. نفس های داغ اش صورتم را 

قلقلک می دهند و او اهمیتی به دگرگون شدنِ حالم نمی دهد.

وجب به وجب صورتم را با لب هایش به بازی می گیرد و در حالی که شالم را از روی 

موهایم به عقب سُر می دهد زیر گوشم پچ می زند:

- ما را غمِ هجرانِ تو بد واقعه ای بود گیله نار!

و من در حالی که خدا را از صمیم قلبم برای این که مواظب بود لبِ دره ی بی اعتمادی 

پایم نلغزد شاکر می شوم، با او همراهی می کنم حرکت به حرکت اش را...

***
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شال گردنم را دور گردن می اندازم و به واسطه ی لامپ های نئونیِ دورتادورِ سقف اتاق، 

شاهان را می بینم که با آن یقه اسکی و شلوار اسپورت خانگی اش دست به سینه به 

چهارچوب در تکیه زده است.

خمیازه می کشد و تکیه اش را از دیوار می گیرد:

- مطمئنی می خوای بری؟

روسری ساتن ام را جلوتر می کشم و برایش اخم می کنم:

- دو هفته ی تمومه هزار مدل استدلال واسه ی قاضی آوردم تا اجازه ی ورودم رو صادر 

کرده، حالا می خوای نرم؟!

جلو می آید و به سمتش می چرخم که انگشت اشاره اش را روی بینی ام می کوبد و لب 

می زند:

- می ترسم دیدن اون صحنه ها واسه ی بچه خوب نباشه!

با خنده انگشت های دستم را به دندان می کشم و غرولند می کنم:

- این مسخره بازی ها چیه در میاری؟ همین مونده دهن به دهن بچرخونی و آبرومون رو 

ببری!

لب هایش به خنده کش می آیند و می گوید:

- باشه، ولی وقتی فردا رفتی سونوگرافی به علمِ من باور پیدا می کنی!

لب می گزم و در حالی که از بازویش نیشگون می گیرم می گویم:

- خوانندگی کم بود، دکتر هم شدی؟!
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پر غرور شانه بالا می اندازد و در حالی که داخل تخت خیز می برد لب باز می کند:

- خودت نمی ذاری باهات بیام، فردا گله نکنی ها!

پالتوی بلند و سفید رنگم را تن می زنم و می گویم:

- لازم نیست عزیزِ من، عمو اینا میان دنبالم. از اون طرف هم می رم خونه ی آقا. قراره 

فرداشب علی و عمه ملوک بیان بلکه آقا این بار رو به وصلت شون رضا بده.

همان لحظه صدای تک بوق ماشینی به گوشم می رسد و در حالی که بوت هایم را به دست 

می گیرم می گویم:

- برو خونه ی پدرت گرسنه نمونی. هر چند می دونم تو با شکمت تعارف نداری.

باشه ای می گوید و به هوای رفتن در اتاق را می بندم و اما  قبل از این که موفق شوم پله ها 

را پایین بروم، دوان دوان خودش را به من می رساند و چتری که به دست دارد را مقابلم 

نگه می دارد:

- اَفرا، حواس پرتی هم از علائم بارداریه؟!

مسخره، سر شوخی بر داشته است و قصد کوتاه آمدن ندارد. 

چتر را از دستش می گیرم و به او دهن کجی می کنم:

- نه قربونت، ولی شکمت رو صابون نزن که خوش حواسی هم از نشونه های بابا شدن 

نیست!

می محابا به بامداد بودن بلند و قه قهه مانند می خندد و می گوید:

- برو به سلامت.
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عجله ای پله ها را پایین می روم و با بوق دومی که عمو می زند حتی مجال بالا کشیدن زیپِ 

کفش هایم را پیدا نمی کنم.

از خانه بیرون می زنم و بدون این که چتر را بالای سرم بگیرم، به آن طرف کوچه می روم و 

خودم را داخل ماشینِ عمو فاتح پرت می کنم. زیپِ کفش هایم را بالا می کشم و دست های 

یخ زده ام را داخل جیب های پشمی پالتویم فرو می برم. 

سلام می کنم و عمو و زن عمو بعد از این که زیرلبی جوابم را می دهند، ماشین به حرکت در 

می آید.

وقت مناسبی برای حرف زدن و خوش و بش نیست. حتی من هم خوب می دانم دارند چه 

لحظاتِ استرس آوری را سپری می کنند و حوصله هیچ کسی و هیچ چیزی را ندارند.

خیلی طول نمی کشد تا ماشین را زیر دیوارِ بلندِ زندان متوقف کند و لب بزند:

- ملیحه، اینا هر چی گفتن کوتاه نمیای. دلت نسوزه ها!

زن عمو ملیحه هم گویا اشکش را پس می زند و بی هیچ حرفی سر تکان می دهد.

از ماشین پیاده می شویم و بعد از این که سرباز نگهبان درِ زندان را برایمان باز می کند 

راه روی سرد و یخ زده اش را از قدم می گذرانیم.

قبل از این که داخل حیاط زندان برویم، سربازهای نگهبان بازرسی بدنی مان می کنند و 

چتر من را هم از دستم می گیرند. بعد هم وقتی مدارک هویتی و حکم قاضی را چک 

می کنند اجازه ورود می دهند و با پاهای لرزان از راه رو بیرون می زنیم.

همان لحظه هم وکیلِ فرشته از راه می رسد و با ما هم قدم می شود. کفِ دست های 

یخ زده ام را به هم می سابم و او خطاب به عمو فاتح می گوید:



738

گیله نار اثري از پریسان خاتون

@parisan_khatoon

- آقای سلطانی، هنوز هم نمی خواید رضایت بدید؟ تصمیم تون رو گرفتید؟!

زن عمو ملیحه تندی به سمتش می چرخد و به جای عمو به او می توپد:

- شما وکیل مایید یا اونا؟

وکیل هم لب می زند:

- من وکیل شمام خانوم. ولی به این اعتقاد دارم لذتی که در بخشش هست توی انتقام 

نیست.

عمو دستش را در هوا تکان تکان می دهد و به او می غرد:

- جمع کن این شعارِ کلیشه ایی رو جناب! اگه امروز ما از توسلی بگذریم و آزاد شه، فردا 

فرشته های دیگه ایی قربونی می شن.

و من در دل اضافه می کنم:

- فردا ملیحه های دیگری داغ دار می شوند!

با آمدن منشی دادگاه و دیگر افرادی که بایستی در مراسم حضور داشته باشند، دیگر 

حرفی از کسی بر نمی آید و همان لحظه خانواده ی توسلی ضجه زنان و مویه کنان داخل 

می آیند.

مریم و نیره با هق هق و صورت هایی که جای خراش روی آن ها خودنمایی می کند مقابل 

زن عمو می ایستند و یک هو به پایش می اُفتند. چادرش را می گیرند و روی آن خیمه 

می زنند:

- یه عمر خودم و دخترم کنیزیت رو می کنیم ملیحه خانوم، بگذر از سر تقصیر پسرِ نادونم!
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زن عمو ملیحه ناشیانه چادرش را از زیر دست های آن ها بیرون می کشد و جیغ می کشد:

- من کنیز نمی خوام، من فرشته م رو می خوام! من جیگرگوشه م رو می خوام.

مریم هق می زند و نیره مقابل چشم های حیرت زده یمان روی کفش های ملیحه را می بوسد:

- بچه ی من بره بالای دار که فرشته ی شما زنده نمی شه! می شه؟!

همان لحظه عمو بی توجه به حضور ماموران و سربازهای نگهبان عربده می کشد:

- دل مون که خنک می شه. نمی شه؟!

نیره می خواهد دوباره التماس شان کند که محمود آقا_پدر معراج_ جلو می آید و با زور 

زنش را کشان کشان از ما دور می کند.

چند دقیقه بعدش هم معراج را در حالی دست بند و پابند زده اند داخل می آورند و من از 

دیدن حجم انبوه ریش صورتش و چشم های تکیده اش جا نمی خورم.

بیش تر از این ها حقش است!

همین که چشمش به چوبه ی دار می اُفتد، یک هو رم می کند و برای گریختن روی زانو خم 

می شود. از آن طرف نیره روی سینه اش می کوبد و جیغ کشان می خواهد به سمتش برود 

که نگهبان ها مانع اش می شوند و از آن طرف توسلی را با زور بالای چوبه ی دار می برند.

چنان نحیف و رقت انگیز شده است که حتی نمی تواند لب های پوسته پوسته شده اش را به 

حرف بچرخاند و فقط سرش را به این طرف و آن طرف تکان می دهد و پا به زمین 

می کوبد.
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منشی دادگاه به سرباز نگهبانی که پایین ترین درجه را دارد و در ازای گرفتن دو روز 

مرخصی اجرای حکم را قبول کرده است دستور می دهد طناب را دور گردن معراج 

بی اندازد و او هم اطاعت امر می کند.

منشی در میان جیغ و فغان های مادر و خواهر معراج کلمه به کلمه ی حکم را می خواند و 

در نهایت آخرین حرف و یا درخواست معراج را از او می پرسد.

و اما اویی که تا دیروزها ادعای شجاعت و بی پروا بودن داشت، در این بامدادِ بارانی 

چنان ترسیده است که اگر اعدام نشود به گمانم خودش از ترس سنکوپ کند!

وقتی جوابی نمی دهد، منشی دادگاه دستور اجرای حکم را می دهد و سرباز نگهبان با 

پاهای لرزانش قدم جلو می برد به چهارپایه بکوبد. 

پدر و برادر معراج دست مقابل صورت شان گذاشته اند و می گریند. صدای جیغ های مریم و 

نیره کل محوطه را در خود حل کرده است و زن عمو و عمو خشک شان زده است و 

هیچ چیزی نمی گویند.

ثانیه ها می گذرند، سرباز می خواهد زیر چهارپایه بکوبد و همان لحظه معراج یک هو زبان 

باز می کند و نعره می کشد: 

- غلط کردم... غلط کردم! 

در همان تاریکی هم اشکش هویدا است و وای که چه حقیر شده است!

سرباز به امید این که امشب از این کار سر باز بزند، نگاهی به زن عمو می اندازد بلکه دلش 

به رحم بیاید و رضایت بدهد اما ملیحه بی توجه به جیغ های دل خراش نیره گوش بسته و 

فقط منتظر اجرای حکم است!
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منشی دوباره دستور را مکرر می شود و به چند ثانیه نمی رسد که چهارپایه از زیر پاهای 

معراج کشیده می شوند.

حلق آویز می شود و نفس نفس می زند و نگهبان ها سد راهِ نیره و مریم شده اند...

او جان می دهد و بغض من می شکند.

بیست دقیقه می گذرد و دیگر نفسی از توسلی باقی نمی ماند و اما این عذاب برای ما، 

ماه ها طول کشید... دردش سال ها به جای می ماند!

همان موقع زن عمو از آن حالت مجسمه بودنش خارج می شود و در حالی که چادرش را 

به دست باد می سپارد دور خودش چرخ می خورد و کل می کشد.

باران شدت می گیرد و اشک مان را از دید پنهان می کند. چادرِ زن عمو ملیحه با باد همراه 

می شود و سرانجام با پیچیده شدن به دور میله های تیزِ بالای دیوارهای حیاط زندان، از 

پرواز و ادامه ی راه باز می ماند .

و تنها چیزی که از آن همه اتفاق و ماجرا و درد برای من به جای می ماند، صدای کل 

کشیدن های مادری دردمند است در گوش های قلبم...

***
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#سخن نهایی نویسنده:

حدود چهار ماه، هر روز و هر شب قلم زدم و از حکایتی نوشتم که اگه بتونم به واسطه ی 

اون تفکر حتی ٢ نفر رو عوض کنم تا آخر عمر به خودم ببالم.

گیله نار حرف زیاد داشت برای زدن:

حرف زدن درمورد خونواده هایی که با زیاده روی در تعصب و غیرت شون، برای 

فرزندان شون [چه دختر و چه پسر]، باعث می شن اونا به خاطر ترس، کمبود محبت، 

یک سری عقده یا حتی ندانستن به بی راهه کشیده بشن و به خاطر همین ها یک عمری روی 

توی منجلاب دست و پا بزنن.

از زندگی ملیحه هایی نوشتم که به خیالِ باارزش جلوه دادنِ فرشته هاشون، با محبت بیش 

از حد و کنترل نشده اون ها رو اسیر دست معراج هایی می کنن و آخر عاقبت شون بدتر از 

فرشته نباشه، بهتر هم نیست.

کاش بدونیم آدم، آدمه.

چه کوچیک چه بزرگ.

آدم، تعصب نمی خواد، توجه می خواد.

از شاهان هایی نوشتم که بهتون نشون داد یه مرد هم می تونه گذشت و مهربونی داشته باشه 

و مرد و مردونه پای خطاش بایسته.
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از اَفراهایی نوشتم که یاد داد یه دختر با همه ی محدودیت ها هم می تونه روی پای خودش 

بایسته و برای اداره ی زندگیش  منتظر کسی نمونه. اَفراهایی که با نجابت و محبت شون هر 

دلی رو می لرزونن. اَفراهایی که احترام خونواده هاشون رو دارند و حرمت شکنی 

نمی کنن...

ولی کاش یادمون باشه هر مردی شاهان، هر دختری اَفرا و هر زندگی ای قصه ی زندگی 

گیله نار نیست.

قرار نیست همه ی واقعیت های تلخ زندگی هامون ته شون خُش باشه. پس بیش تر مواظب 

زندگی هامون باشیم. بیش تر مراقب قلب مهربون عزیزامون باشیم.

شما ممکنه یک یا دو شخصیت براتون برجسته بوده باشه و بهش حق داده باشید، ولی من با 

همه ی شخصیت های این رمان زندگی کردم و هم زادپنداری کردم. من همه رو به یه 

اندازه مقصر می دونستم و به یه اندازه بی تقصیر.

همون قدر که به شاهانِ غیرتی و خونواده دوست قصه م حقِ انتقام و کینه دادم، همون قدر 

هم به خاطر دل شکستنش مقصرش می دونستم.

همون قدر که دلم برای مظلومیت و دل شکسته ی اَفرای قصه م می سوخت، همون قدر هم 

به خاطر خطاش سرزنشش می کردم.

همون قدر که مهتاب قصه م رو به خاطر تاریک دلیش مؤاخذه می کدوم، همون قدر هم بهش 

حق می دادم و دلم براش می سوخت.

من حتی با فرشته و ملیحه ایی هم زادپنداری کردم که مشخص نبود اگه خودِ من جای اونا 

باشم چه رفتاری داشته باشم.
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و حرف آخر درمورد پایان رمان:

بخشش خوبه، خیلی بهتر از انتقامه... ولی نه برای معراج و امثال معراج. این که پایان 

براتون تلخ بوده باشه یا خوش به تفکرتون بستگی داره. به این که دل تون برای آدمی مثل 

معراج بسوزه یا نه...

ولی من به اندازه ی روایت کردن یه رمان توی این جامعه سهم داشتم و در وسع خودم به 

تصویر کشیدم که باید امثال معراج ها محکوم و مجازات بشن که بعدها فرشته های دیگه ایی 

قربونی نشن. که بعدها ملیحه های دیگه ایی دل سوخته نشن.

*این رمان بر اساس واقعیت نبود، اما کم نداریم همچین حقایقی در جامعه ی 

امروزی مون*

خاکتون #خاتون

شروع تایپ ۵ خرداد ١٤٠١

پایان تایپ ٢٢ شهریور ١٤٠١/ ساعت ١و ٤٨ دقیقه شب
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