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 رمانبندی:دسته 

 ایستادهمُردن:عنوان 

 :عاشقانهمعمایی،ژانر 

 :مبینارادنویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ویراستار- 

 :طراحKliN 

 :کپیستKliN 

ی ما، توی زندگیش درگیر مشکالت فراوونی شده. مشکالتی که مواجه باهاشون، برای  پسرک قصه

ی آدما، عاشقی سرشون نمیشه؛ تا اینکه یه نفر وارد زندگیش  کرد که همه کس آسون نیست! فکر می یچه

کرده. فهمید که عشق تا منفعت هست، حسی زودگذره؛ مگه اینکه منفعت  شد و نشون داد که اشتباه نمی

اما راهنمای یه نفر، رسیدن به عشق باشه. پسرک، کسی رو داره که همیشه راه رو بهش نشون میده؛ 

 ترین کابوسش رو براش باز کنه؟ تونه قفل بزرگ راهش، می
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 :مقدمه 

های  کند؛ جسمی که در برابر تندباد خواهد جز سری که از سنگینی خاطرات برای گالویزشدن، درد می این خودکشی ساده دلیلی نمی

گیر او و طنابی از جنس بغض تلنبارشده برای مرگ است. پس از این  مشکالت تسلیم شده؛ صندلی به بلندای دقایق سخت و نفس

 .ات خاتمه بده شده قایق بگذر و به زندگی نفریند

*** 

تاک ساعت و گذر زمان بود. دوست داشت که  رسید، صدای خوشایند تیک سرش به کارهایش گرم بود. تنها صدایی که به گوشش می

یثاق چندسالی بود که نزد او رئیس او، آقای سزاوار، فردی کاربلد بود. م .ای بکشد تر کارهایش را به پایان برسانده تا نفس تازه سریع

غریب؛ قوانینی که برای  اش قوانینی داشت. قوانینی عجیب کرد. مهندس سزاوار مثل هر انسان دیگری، برای خود و زندگی کار می

در شد  عقیده بود. مهندس همیشه با عقایدش موفق بود؛ راه و روش خود را داشت و این باعث می میثاق هم جالب بود و با او نیز هم

های خود را به خاک  برید و آرام آرام حریف ها با پنبه سر می برابر هیچ قدرتی کم نیاورد. سزاوار مردی آرام بود؛ به قول بعضی

 .نشاند می

پوش بود. در سطر قوانینش، قانونی داشت که به آن بسیار معتقد بود و آن  اندام و شیک سال بیشتر نداشت. مردی درشت مهندس سی

 «!عشق معنی ندارد»بود: قانون این 

ای نوشید و به  اش نشست. آرام جرعه اش را برداشت و روی صندلی بود، لیوان قهوه  صحبت شده روزی که مثل همیشه با میثاق هم

 :ای خیره شد. سپس آرام گفت گوشه

 !مردی که دست و پاش برای یه زن شل بشه که دیگه مرد نیست -

 :ر کند. مستقیم به میثاق زل زد و زمزمه کردی دیوا کمی بعد چشمانش را از گوشه

 .ها رو دوست نداره کس دیوونه وقت عاشق نشو. عشق یعنی نرسیدن به اهداف؛ یعنی گیجی؛ یعنی دیوونگی! هیچ هیچ -

 :اش را نوشید و ادامه داد ای دیگر از قهوه تلخ جرعه

 !خوای مثل من قهرمان بشی، عاشق نشو اگه می -

ید. سرش را بلند کرد و با دیدن مهندس سزاوار به احترام او، از جایش بلند شد و سالمی کرد. باز هم مثل میثاق صدای پایی شن

 .همیشه مهندس، آرام جوابش را داد و به اتاقش رفت. میثاق بار دیگر مشغول کارش شد

 :درنگ پاسخ داد تلفن زنگ خورد. میثاق بی

 بله؟ -

 :مهندس بود که گفت

 .و برام بیارمیثاق فاکتورها ر -

 .چشم -
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 :ای به در کوبید و منتظر ماند. صدای مهندس در گوشش پیچید ها را برداشت. تقه میثاق بلند شد و فاکتور

 .بیا تو -

  اش گذاشته بود و به کاکتوس روی میزش زل زده بود. دستگیره را چرخاند و وارد شد. مهندس مثل همیشه دستش را زیر چانه

که یک کاکتوس بود، بلکه به این دلیل که در برابر هر سختی مقاوم بود، در   خاطر این دوست داشت؛ نه به مهندس کاکتوس را خیلی

شدن به کاکتوس را نداشت و از این لحاظ شباهتی  کس جرئت نزدیک آورد و همچنان استوار بود. هیچ برابر سختی سر فرود نمی

 :ار داد. مهندس بدون آنکه چشمش را از آن کاکتوس بکند، پرسیدشگرف با مهندس داشت. فاکتورها را روی میز مهندس قر

 کارا چطور پیش میره؟ -

 :میثاق جواب داد

 .چیز آرومه همه -

اش  میثاق خیلی زود از اتاق بیرون آمد. سر جایش نشست و به ساعت نگاهی انداخت. فقط ده دقیقه برای دیدن تنها عشق زندگی

اش کشید. سرش را به  نظمی متنفر بود. کارش که تمام شد، دستی به صورت خسته . از شلوغی و بیمانده بود. میز را مرتب کرد باقی

تبسمی تلخ « نفس عمیق»ی  صندلی تکیه داد و چشمانش را بست. چند نفس عمیق برای بهترشدن احوالش کافی بود. با یاد کلمه

داد که این کلمه را برای همیشه به فراموشی بسپارد.  احتمال نمیداد. حتی یک روز  ی او هر روز عذابش می شده ی نفرین کرد. گذشته

نم باران او را به خود آورد. چشمانش را باز کرد و بلند شد. آهی کشید. آهی از  برد. صدای نم کسی که همیشه این کلمه را به کار می

 .افسوس! باران و سرما را دوست نداشت

 :ش را تکرار کردا مهندس از اتاقش بیرون آمد. سؤال همیشگی

 برسونمت؟ -

 :میثاق پاسخ داد

 .نه ممنون، خودم میرم -

 .مهندس دیگر اصرار نکرد و زود از شرکت بیرون رفت

هایش پیش رفت. اصالً باران را دوست نداشت؛ سرما را دوست نداشت؛ از  میثاق نیز از شرکت خارج شد. سرما تا مغز استخوان

پی، برایش سودی نداشت. باران  در های پی ریزش بینی و سرفه از نظرش، آن سرمای لعنتی جز آبزدن در زیر باران متنفر بود.  قدم

 .کرد کرد؛ اما دویدن را شروع کرد. سریع دوید تا زودتر به خانه برسد؛ اما درد رهایش نمی شدت گرفت. پایش به شدت درد می

ی دنیای او، در سرمای آن زمستان،  را باز کرد. دوست نداشت همهوقتی رسید، نفسی تازه کرد. کلید را از جیبش بیرون آورد و در 

هایش، دنبالش گشت که در جای همیشگی پیدایش کرد. مادرش مشغول  بیرون بیاید تا مبادا بیمار شود. وارد خانه شد. با چشم

دانست با گفتن آن، فقط  شود؛ می دانست خیلی ناراحت می خواست از اتفاق امروز صبح مادرش بویی ببرد. می خواندن نماز بود. نمی
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 .کند مشکلی به مشکالتش اضافه می

 :میثاق لباسش را درآورد. نماز مادرش که تمام شد، سالم داد

 .سالم مادر. نمازت قبول -

 :مادرش با مهربانی، جوابش را داد

 .سالم پسرم. ممنون -

ماجرا بویی نبرد؛ اما با چیزی که او گفت، متوجه شد که گند  میثاق به طرف اتاق حرکت کرد. سعی کرد عادی راه برود تا مادرش از

 .زده است

 لنگان راه میری؟ میثاق چرا لنگان -

 :میثاق به سمتش برگشت و سریع زمزمه کرد

 .چیزی نیست مادر -

میثاق نیز، خیلی زود  کرد، به سمتش آمد. کنار پاهایش زانو زد. طور که به پای او نگاه می  مادرش با زحمت از جایش برخاست و همان

شد، زانو بزند؛ کسی هر روز  ، در برابر کسی که همیشه باعث آزارش می نشست. دوست نداشت مادرش، با آن همه عظمت و بزرگی

داد. از نظر میثاق، دیگر کسی بهتر از مادرش برای او، باقی نمانده بود. مادرش نگاهی به  داد و اعصابش را خراش می عذابش می

 :اخت و پرسیدپایش اند

 میثاق چی شده؟ چرا پات ورم کرده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 :میثاق مجبور شد حقیقت را به زبان آورد

 .امروز صبح پام پیچ خورد -

 :مادرش با این حرف یک سیلی به صورتش خواباند و زمزمه کرد

 کنه؟ خدا مرگم بده! پای چپته؟ خیلی درد می -

 :میثاق گفت

 .کنه درد نمی خدا نکنه مادر. زیاد -

خواست پای میثاق را ببندد که میثاق اجازه نداد و خودش این کار  مادرش بلند شد و به سمت اتاق رفت. کمی بعد با باند برگشت. می

 :های میثاق دوخت و زمزمه کرد هایش را، در چشم را انجام داد. مادرش چشم

 ...خوای بیشتر مراقب باش. تو که نمی -

هایش را با یک شلوارک و رکابی عوض کرد. وضعیت او  . میثاق چشم بلندباالیی گفت و به اتاقش رفت و لباسادامه حرفش را خورد

در چهار فصل سال همین مدلی بود! به کنار مادرش برگشت. مادرش از وضعیت کارش سوال پرسید. میثاق آرام برایش توضیح داد؛ 
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کرد. هر دو سکوت کرده بودند که  مهم بود، میثاق را سرشار از امید می مادرش هم با دقت گوش داد. همین که کارهای او برایش

 :دفعه مادرش، انگار که چیزی یادش آمده باشد، گفت  یک

 بذار برات غذا بیارم -

 «.غذا به این سادگی، الیق مادر من نیست» :مادرش غذا را آورد. میثاق با دیدن غذا، افسوس خورد. در دل زمزمه کرد .

ای که  کنم؟ چرا وضع خونه ام که تو این خونه زندگی می جور مردی ام؟ چه جور مردی من چه» :زیر افکند و ادامه داد سرش را به

جوری باشه؟ تا کی باید داغ یه غذای خوب رو  طوری باشه؟ تا کی باید زندگی ما این کنه، باید این مردی مثل من توش زندگی می

 «جوریه خدا؟ اومد؟ چرا زندگی من این های لعنتی من برنمی کاری کنم؟ چرا کاری از دست تونستم روی دل مادرم بذارم؟ چرا نمی

توانست به مادرش نگاه کند. میثاق در دلش، به  ی میثاق گذاشت. میثاق از خجالت نمی مادرش متوجه شده بود. دستش را روی شانه

ایه که با وجود یه مرد،  ترین مرد روی دنیا بودم! خونه ما تنها خونه عرضه من مایه سرافکندگی بودم. من بی» :گالیه از خود ادامه داد

دونی  جوری باشه رو باید داخل زباله رو مرد بذاری؟ مردی که این  تونی اسم خودت انقدر وضعیتش بده. هه! میثاق؟ مرد؟ چطور می

 «!انداخت

 :نگاه کرد و با لبخندش گفت ی میثاق گذاشت و سرش را بلند کرد. به میثاق مادرش، دستش را زیر چانه

 ...جان! به خدا من راضیم. من خوشبختم؛ منی که تو رو دارم خوشبختم. تو میثاق -

 :و با بغض ادامه داد

 .تو تنها دارایی منی -

بودن  میثاق لبخندی زد؛ هرچند دروغین، هرچند مصلحتی. او از آن وضعیت لعنتی، از آن زندگی لعنتی، متنفر بود. تنها دلیل زنده

میثاق، فقط مادرش بود. او تنها دلیل امیدواری میثاق بود؛ تنها دلیلی بود که هر صبح برای دیدن چشمان پر از آرامشش، از خواب 

 .چیز جز او خسته شده بود خاست؛ دیگر از همه برمی

رده بود جلوی دست گذاشت و به کار هایی را که از شرکت آو ناهار را با مادرش خورد. بعد از ناهار، برخاست و به اتاق رفت. برگه

 .مشغول شد

طور که غرقِ در کار بود، صدای بازشدن در را شنید. سرش را بلند کرد. مادرش بود با یک سینی چای و خرما. سینی را از  همان

 :دستش گرفت و تشکر کرد. مادرش خواست برود که میثاق صدایش زد

 مادر؟ -

 :برگشت و جواب داد

 جانم؟ -

 !ینفس من -
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 .قربونت برم من پسر گلم. تو هم عزیز منی -

 .با لبخند او، میثاق نیز لبخند زد

درد میثاق بود. آرام  هایش را دوست داشت. گویا او هم، هم بعد از کلی کار، دیگر دست کشید. کتاب سهراب سپهری را برداشت. شعر

 :شروع به خواندن کرد

 گذرد، تنها و روی ساحل، مردی به راه می -

 دیک پای او، دریا، همه صدا،نز

 شب، گیج در تالطم امواج،

 کند به ساحل باد هراس پیکر، رو می

 کند، های مرد، نقش خطر را پررنگ می و در چشم

 روی؟ کجا؟ زند که: مرد! کجا می انگار، هی می

 رود به ره خویش، و مرد می

 :زند دوباره و باد سرگردان، هی می

 .باد همچنان رود، و و مرد می  روی؟ کجا می

*** 

 !تو رو خدا نه! این کار رو نکن -

 .فهمی؟ من، توی این دنیا واسه هیچکی مهم نیستم میثاق چرا نمی -

 پس من چی؟ تا حاال به من فک کردی؟ -

 .دوستت دارم عزیزم -

شمانش را باز کرد. باز جلو رفت. سعی کرد دستش را بگیرد؛ اما تنها چیزی که نصیبش شد صدای جیغ، جیغ، جیغ و مرگ! میثاق چ

ی او. دیگر برایش عادی شده بود. آن کابوس قسمتی از زندگی او شده بود؛ همیشه  ترین خاطره همان کابوس وحشتناک، باز هم تلخ

 .کرد تر می داد. آن کابوس کاری با کار او نداشت، فقط داغ دلش را تازه همراهش بود و آزارش می

که به سرکار برود. به سمت روشویی رفت و آبی به سروصورتش زد. چشمش که به آینه افتاد،  به ساعت نگاهی انداخت. وقتش بود

زده شد؛ رنگ از صورتش پریده بود. فکر کرد که شبیه یک مرده متحرک شده است. لبخند  ای، از قیافه خود وحشت برای لحظه

 «مگه تا حاال زنده بودی؟» :ای زد و با خود گفت مسخره

 .وض کرد. وسایلش را برداشت و راهی شرکت شدهایش را ع لباس

*** 
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 :خواست وارد شود که صدای ظریف و نازکی در گوشش پیچید ی در را چرخاند و می دستگیره

 .سالم -

میزه شد. دخترک سرش را پایین انداخته بود. میثاق دستگیره در را رها کرد و او هم  قد و ریزه برگشت که متوجه یک دختر نسبتاً کوتاه

 :الم دادس

 .سالم -

کرد. ماسکی جلوی صورتش را پوشانده بود، موهایش  های میثاق، نگاه نمی آن دخترک با هزاران زحمت، سرش را بلند کرد. به چشم

 :روی صورتش افتاده بود؛ اما چشمانی همچون دریا داشت؛ آبی و پاک. سکوت را شکست

 .ف... فکر کنم شما آقای ساالری با... باشین -

 .خودم هستمبله  -

 ...آق... آقای مهندس من رو تازه اس... استخ -

گفتن برایش سخت است. دخترک سریع سرش را از خجالت پایین  دیگر زبانش نچرخید. میثاق متوجه شد که لکنت دارد و سخن

 :شد. میثاق سرش را کمی خم کرد و گفت انداخت. لرزش بدنش به خوبی حس می

 همکار جدیدم رو بشناسم؟ خوام کنی؟ من نمی معرفی نمی -

دخترک سرش را باز هم بلند کرد. تعجب کرد. شاید منتظر تمسخر از سوی میثاق بود؛ اما او چنین انسانی نبود؛ میثاق حامی 

 :محرومان بود. دخترک زمزمه کرد

 .من مح... محبی هستم، غزال محبی -

 :میثاق در جوابش گفت

 .خوشبختم -

 :در را باز کرد

 .بفرمایید -

 :غزال دوباره سرش را به زیر افکند و وارد شد. میثاق هم پشت سرش، داخل دفتر شد. غزال آرام زمزمه کرد

 کار کنم؟ من باید چی... چی -

 :میثاق پشت میزش نشست و جواب داد

 .چیز رو بهت میگم. حاال بیا اینجا بشین عجله نکن. همه -

قدر معصوم بود که حتی به خود اجازه  زی، قبول کرد و کنارش نشست. غزال آنو به صندلی کنار خود، اشاره کرد. غزال بدون لجبا

 .تر باشد کرد که غزال احساس غریبی نکند و راحت اش را می داد که در چشمان میثاق نگاهی بیندازد. میثاق تمام سعی نمی
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 :به میثاق زمزمه کرد وقتی که مهندس آمد، هر دو برخاستند و سالم دادند. مهندس جوابشان را داد و بعد رو

 .کار کنی دونی باید چی خودت که می -

 :میثاق بالفاصله جواب داد

 .چیز رو کامل یادش میدم بله. همه -

 :و آرام ادامه داد

 .البته نه تا حدی که رو دست من بلند بشه -

 :مهندس خندید و چشمکی زد. ادامه داد

 .خوب یادت مونده -

 .کنن درس زندگی رو که فراموش نمی -

 :مهندس سری تکان داد و بعد رو به غزال گفت

 .تونی روم حساب کنی چیز رو یادت میده. مشکلی پیش اومد، می میثاق همه -

 .غزال زیر لب تشکری کرد. مهندس به اتاقش رفت. با نشستن میثاق، غزال نیز نشست. هردو به کار مشغول شدند

 :یال کار شد و گفتخ میثاق خستگی را از صورت غزال خواند. دیگر بی

 .برای امروز بسه -

 :از جایش برخاست و به غزال گفت

 .صبر کن االن میام -

ها  ها را برداشت و از آنجا خارج شد. یکی از آن غزال با سر، حرفش را تأیید کرد. میثاق به آشپزخانه رفت و کمی قهوه آماده کرد. کاپ

 :را رو به غزال گرفت و گفت

 خوری یا شیرین؟ لخ میاین هم قهوه داغ. ت -

 .ف... فرقی نداره -

 :ای نوشید و زمزمه کرد اش نشست. جرعه میثاق روی صندلی

 .ولی من تلخ دوست دارم؛ درست مثل زندگی خودم -

غزال سکوت کرد. چیزی نگفت؛ چیزی نداشت که بگوید. او از زندگی میثاق خبری نداشت. آن قهوه تلخ در برابر زندگی میثاق مثل 

 .یرین بودعسل ش

*** 

زمان کاری به پایان رسیده بود. مهندس با یک خداحافظی کوچک، از شرکت خارج شد. میثاق و غزال نیز بیرون آمدند. در را بستند و 
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 :خواست خداحافظی کند که غزال زمزمه کرد میثاق می

 .رسونمتون می... می -

 :میثاق زمزمه کرد

 .نه ممنون، خودم میرم -

را پایین انداخت. آرام خداحافظی کرد و سوار ماشین خود شد؛ روشنش کرد و از آنجا دور شد. میثاق سرش را بلند غزال باز هم سرش 

امروز آسمون آروم بود، آرامش داشت. احوالش خوب بود و به دنیا و مردمش » :کرد و به آسمان آبی نگاهی انداخت. با خود گفت

برای آشوب نداشت؛ اما آسمون دل من، هنوز هم تاریک بود. خورشید امید پشت اون زد. بدیهی بود. این آسمون، دلیلی  لبخند می

اومدن نداشت. مردم شهرش دیگه عادت کرده بودند. شاید، شاید اگه خورشید آشکار  سیاهی ها پنهان شده بود و انگار قصد بیرون

 «!دکرد؛ چون دیگه امیدی به این سرزمین تاریک و سرد نبو شد، کسی باور نمی می

کرد؛ ولی این را مطمئن بود که درد آن، از درد قلبش خیلی کمتر است. پس  به سمت خانه حرکت کرد. هنوز هم کمی پایش درد می

 .هایی که انتها نداشتند، فرو برد و به راهش ادامه داد دستانش را در جیب

*** 

 گذشته

تر برایش نبود.  حال بود و چیزی از این مهم ن خوشبختی، خوشدیدید. از داشتن ای ی خود می رسول عشق و خوشبختی را در خانواده

کرد. آن روز هم مثل  رفت و تا عصر کار و تالش می شد، به سرکار می به امید آن خوشبختی بود که هر روز صبح از خواب بلند می

و سپس در زد. کمی بعد، صدای میثاق  اش، دستش را باال برد؛ سالم داد همیشه درحال برگشت به خانه بود. با دیدن آقاحامد، همسایه

 :را شنید که پرسید

 کیه؟ -

 :پاسخ داد

 .منم پسرم. باز کن -

 :زد، گفت نفس می در باز شد. میثاق همان طور که نفس

 .سالم بابا. خسته نباشی -

 :رسول لبخند محوی زد و وارد خانه شد. زمزمه کرد

 .زنی نفس می سالم. باز که داری نفس -

 :یاط را بست و پاسخ دادمیثاق، در ح

 .کنم بابا دارم تمرین می -

 :رفت، گفت طور که به سمت خانه می رسول همان
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 .به تمرینت ادامه بده پسرم -

اش بود. از نظر رسول، ستایش، بهترین زن دنیا بود. ستایش سالم  رسول وارد خانه شد. چشمش به ستایش افتاد. ستایش زن زندگی

 :داد

 .سالم. خسته نباشی -

 :ای بر پیشانی ستایش نشاند رسول جلوتر رفت و ب*و*س*ه

 .ممنونم خانم. شما هم خسته نباشی -

هایش را عوض کند. با دیدن تنها دخترش، مهدیه که در کتاب  هایی را که خریده بود به دست ستایش داد و به اتاق رفت تا لباس نان

 :غرق شده بود، لبخندی زد و گفت

 .ن خودم. خسته نباشی باباخو سالم بر دختر درس -

مهدیه سرش را بلند کرد و با دیدن پدرش، از جایش برخاست و خود را در آغـ*ـوش او، رها کرد. رسول هم او را در آغـ*ـوش 

 :کشید. مهدیه زمزمه کرد

 .سالم بابای خودم، شما هم خسته نباشی -

*** 

 حال

ی  داد که به خانه وارد خانه که شد، متوجه شد مادرش آنجا نیست. احتمال می میثاق به خانه رسید. کلید را انداخت و در را باز کرد.

ای برداشت و در دهان نهاد. طعمش مثل همیشه،  اش رفته باشد. به آشپزخانه رفت. مادرش برایش غذا درست کرده بود. لقمه خاله

 .برایش عالی بود

قدر  کرد دختری به آن زیبایی، آن هایش افتاد. فکر نمی ال و خجالتبه اتاق رفت و روی تخت دراز کشید. به سقف خیره شد. یاد غز

حرف بود؛ اما  های امروزی یک دنیا فرق داشت؛ مانند چشمانش پاک و زالل بود. کم زیر باشد. از نظرش، او با دختر خجالتی و سربه

قضاوت انسان » :ظه، یاد حرف مهندس افتادگرفت. اما در همان لح نشست. آرام بود و پاچه نمی اش به دل می های ساده همان حرف

 «!ها انجام میدن از روی ظاهر، کاریه که احمق

باز باشد. میثاق به دنیا و مردمانش  های شهر باشد و پشت آن ماسک، شیطانی کلک ای از عفریته احتمال داد شاید غزال عفریته

 .اعتمادی نداشت

. حدس زد که شاید مادرش باشد. صدای کسی دیگر هم به گوشش رسید. از خود صدای بازشدن در را که شنید، از افکارش بیرون آمد

ذاره که اینجا بیاد  اش تنها نمی صحبت شده؟ مهمونه؟ شاید خاله ثریا باشه؛ اما خاله اون همه آدم رو تو خونه مادرم با کی هم» :پرسید

 «.و با مادرم گپ بزنه
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از جایش برخاست و به سوی درِ پذیرایی رفت. در که باز شد، همراه مادرش،  گوش داد؛ اما باز هم نشناخت. برایش عجیب بود.

 «.تونم بفهمم که کیه اون کیه؟ انگار هزار بار دیدمش؛ اما نمی» :دختری با چمدانی کنار دستش دید. با خود گفت

آرام جواب هردویشان را داد. مادر که  مادر که داخل آمد، آن دختر هم با زحمت چمدانش را به داخل آورد. هر دو سالم کردند. میثاق

 :دار شده بود، لبخندی زد و گفت از سؤال ذهن میثاق خبر

 !میزه شیطون رو که خیلی هم دوستت داشت فراموش کردی نگو که اون بچه ریزه -

 «!نه! امکان نداره منظور مادر کیه؟ اون دختر؟ اون دختر من رو خیلی دوست داشت؟ اون بارانا بود؟» :میثاق در دلش ادامه داد

 «.نه! اون شبیه بارانا نیست» :اش با دقت نگاه کرد و در دل، جواب خود را نیز داد به چهره

طور بود. چشماش، بچگیش   همین» :آن دختر به چشمان میثاق زل زد. میثاق هم در چشمانش نگاهی انداخت. پاسخش را تغییر داد

ای که در کودکی، تنها کسی بود که خیلی من رو دوست  چقدر بزرگ و خانم شده بود. بچهوجبی،  کرد. اون بچه نیم رو برام اثبات می

شد. هر روز در حال بحث، با پسرای قلدر بود! دختری که از همون  داشت. جرئتش در اون سن کم، همیشه باعث تعجب من می

کرد و  یی که دوست داشت، فضولی میهاش همه ماشین بودند! دختری که تو کارها بازی بچگی عاشق ماشین بود و اسباب

اومد و سعی داشت چیزی رو خوب جلوه بده که خودش عالقه داره. من دختری  آورد. از کارهای من خوشش نمی کنجکاوبازی درمی

 «!کرد ات می به پرحرفی او ندیده بودم. گاهی اوقات دیوونه

 :مادر او را از فکر بیرون آورد

 .ات اله سمانهمیثاق این باراناست. دخترِ خ -

 :میثاق به بارانا نگاهی انداخت. بارانا لبخندی به میثاق زد و سرش را کج کرد. میثاق سرش را تکان داد و رو به مادرش گفت

 .من برم تو اتاق کمی استراحت کنم -

 :رفت که مادرش پرسید برگشت و داشت به سمت اتاق می

 ناهار خوردی؟ -

 :میثاق دروغ گفت

 .آره. ممنون -

اشتباه » :ر اتاق را باز کرد و وارد شد که یک لحظه متوجه چیزی شد که همراه او وارد شد. میثاق سری تکان داد و در دل گفتد

 «.ست کردم. این دختر، همون دختر بچه

سـ*ـینه  به کرد دلیل همه آن کارها را درک کند. میثاق دست کرد و سعی می بارانا با تعجب به اتاق ترسناک و مشکی میثاق نگاه می

 :طور که تعجب کرده بود، زمزمه کرد  به دیوار تکیه داد. بارانا همان

کرد. فکر کن اگه باالی تختت، یه  ترش می های مالیم استفاده کنی یا مثالً چندتا پوستر ماشین جذاب کم از رنگ تونستی یه می -
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 .شد کننده می زدی، وای! دیوونه پوستر بی ام دبیلو می

 :هایش پرید و زمزمه کرد داد. میثاق وسط حرف کرد و برای خودش نظر می داشت صحبت می طور  و همان

 .اگر نظراتت رو گفتی، تشریف ببر بیرون -

غمگین به میثاق نگاهی انداخت. خیلی آرام از کنارش گذشت؛ بیرون رفت و در را بست. میثاق پوفی کشید. روی تختش دراز شد و 

ی او را مخصوصاً در این شرایط  دانست که بارانا مخرب اعصابش است. حوصله این را خوب میدستانش را زیر سرش گذاشت. 

 .کرد تر می تر و عصبانی رفت و این میثاق را دیوانه نداشت. متأسفانه حرف هم توی کَتَش نمی

 :صدای در آمد. میثاق هوفی کشید و کالفه پرسید

 خوای بارانا؟ چی می -

 .خاطر لحن بدش، از او معذرت خواست شست و بهدر باز شد. مادرش بود. ن

 :اش گذاشت و زمزمه کرد مادر کنار میثاق نشست؛ دستش را روی شانه

 کنی؟ مگه چیزی شده؟ قدر اعصاب خودت رو داغون می چرا این -

 :میثاق با تعجب نگاهش کرد و پرسید

 !دونید؟ مگه نمی -

 :که مادرش، حرف او را قطع کرد و گفت

ها رو درمیارن  ها و کسایی که ادای بچه دونم از بچه ش رو نداری؛ می دونم که حوصله دونم. می نم؛ خیلی خوب هم میدو چرا می -

 .مونه. اون دست ما امانته. باید مراقبش باشیم خوشت نمیاد؛ ولی بارانا فقط برای چندماه اینجا می

 :میثاق کالفه پرسید

 حاال چرا اینجا اومده؟ -

 .ریحیجوری، تف همین -

 جوری اومده؟ کنین؟ همین جوری فکر می شما این -

 .آره -

 .کنم. اون چندین ساله به اینجا نیومده طور فکر نمی ولی من این -

 .ای بابا میثاق آروم باش، چیزی نشده که -

 :میثاق بعد از کمی سکوت، ادامه داد

 ی خاله ثریا؟ ا نرفته خونهذاره. چر دونم این دختر واسه من آرامش نمی چیزی نشده؟ من که می -

 .جوری سرش خیلی شلوغه دونی. خاله ثریات همین ش رو می میثاق خودت چرا -
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 :ای نمانده بود. مادر ادامه داد شده است آن دختر را تحمل نکند؛ اما بهانه  ای بود تا هرطور میثاق در مغزش دنبال بهانه

 .ت سربلند باشم. همیشگی که نیست، یه مدت کوتاهه ش خالهخوام که خیلی خوب ازش مراقبت کنی. بذار پی من می -

توانست او را برای یک ثانیه تحمل کند؛ ولی میثاق روی حرف  چند کاری آسان نبود، هرچند نمی میثاق هرچند دوست نداشت، هر

داد! از نظر او، مادرش، تنها  یداد. آن کار که سهل بود، جانش را هم برایش م زد. هرچه او بخواهد، میثاق انجام می مادرش حرف نمی

کسی بود که به میثاق ثابت کرده بود برای او اهمیت دارد؛ در دنیا تنها کسی بود که به میثاق نشان داد امیدش برای زندگی چیست. 

 :میثاق دستش را روی چشمش گذاشت و گفت

 .چشم -

 :مادرش لبخندی زد و آرام گفت

 .بال پسرم چشت بی -

آمد،  مانند بارانا که از بیرون اتاق می شد و از اتاق بیرون رفت. میثاق دوباره روی تخت دراز کشید. صدای جیغ مادر از جایش بلند

ذره انسانیت به  ذره منطق داشتند؛ کاش یک ها هم یک کاش بچه» :ها متنفر بود. در دل گفت کرد. از بچه خطی می اعصابش را خط

 «.خواد که من ندارم دادند. اطراف بچه بودن حوصله می خرج می

کدام از  کشید؛ قلب به خود استراحت داده بود و قصد پمپاژ نداشت. هیچ خورد؛ نفس نمی نه ضربانی بود؛ نه امیدی. دیگر تکان نمی»

ودی بود ها، موج ی دیگر دنیا، در همین نزدیکی عالئم حیاتی را نداشت، دکترها او را مرده نامیدند و او را به خاک سپردند؛ اما در گوشه

کرد. به او که نگاه  کرد؛ اما امید نبود. زندگی نبود. قلب هر لحظه آرزوی ایستادن می کشید، شاید حرکت می نما. شاید نفس می انسان

دیدی که رنگ به صورت نداشت؛ احساساتش را کشته بودند. دکترها نیز اسم او را مرده گذاشتند و پارچه سفید  کردی موجودی می می

ای  وی صورتش انداختند و قطع امید کردند. آن موجود رویا نبود، داستان نبود، آن موجود من بودم. یک مرده متحرک. مردهزندگی را ر

 «.داند چرا زنده است که نمی

 .اش نگاه بیندازد، جواب داد موبایل میثاق زنگ خورد. بدون اینکه به صفحه

 بله؟ -

 سالم داداش. خوبی؟ -

 .سالم علیرضا. ممنون -

 کجایی؟ -

 .خونه -

 .شو دارم میام سراغت بریم بیرون  آماده -

کرد  شناخت. سعی می میثاق خواست مخالفت کند که صدای بوق در گوشش پیچید. علیرضا دوست میثاق بود و او را خیلی خوب می
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خیلی بیشتر با یکدیگر بودند؛  ترها کمی حال میثاق را بهتر کند؛ هرچند که خود حال خوبی نداشت. دوست خوبی برای میثاق بود. قبل

 .خاطر اتفاقاتی، از هم دور شدند ولی به

از جایش بلند شد. جلوی آینه کمی موهایش را مرتب کرد و از اتاق بیرون زد. با صدای در، مادرش و بارانا به سمت میثاق برگشتند. 

 :میثاق جلوتر رفت و رو به مادر گفت

 .ه دوری بزنمخوام با علیرضا برم بیرون ی مادر می -

 :مادر سری تکان داد و زمزمه کرد

 .مواظب خودت باش پسرم -

 .میثاق به طرف در رفت که حرف بارانا باعث شد سرجایش بایستد و سعی کند که خود را کنترل کند

 .خوام باهات بیام من هم می -

 :میثاق سریع برگشت و گفت

 خوای بیای؟ نمیشه. کجا می -

 .هرجا که تو بری -

 :های مادرش، از حرفش پشیمان شد و مجبور شد بگوید قصد مخالفت داشت که با دیدن چشم میثاق

 .سریع آماده شو -

حاال این دختر رو » :هایش را عوض کند. میثاق چشمانش را بست و با خود گفت بارانا با خوشحالی از جایش پرید و رفت تا لباس

 «!دا صبر بدهکجای دلم بذارم؟ با خودم ببرمش که چی بشه؟ اوف خ

 :وجق بارانا، صدایش را باال برد های عجق میثاق با دیدن لباس

 خوای پارک بری ؟ تر بپوشی؟ مگه می شد یه لباس درست و حسابی نمی -

 :با کمال پررویی، از کنار میثاق گذشت و زمزمه کرد

 تو جای بهتری رو سراغ داری؟ -

 :ندمادر میثاق به کنار پسرش آمد و سعی کرد آرامش ک

 .زیاد بهش گیر نده -

 :صدای بوق ماشین علیرضا که آمد، از مادر خداحافظی کردند. میثاق قبل از اینکه در حیاط را باز کند، به سمت بارانا برگشت و گفت

 .بازی در نیاری. خواهشاً مثل یه خانم رفتار کن. دیگه بهت تذکر ندم حواست باشه دیوونه -

 :ن جیپ مشکی علیرضا، جیغی سر داد و ذوق کرد. میثاق آرام گفتدر را باز کرد. بارانا با دید

 !دیوونه داد نزن -
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 :بارانا به او التماس کرد

 .تر بریم سریع -

 :میثاق زیر لب، زمزمه کرد

 دونم دختر رو چه به ماشین؟ آخه من نمی -

اشین را روشن و حرکت کرد. سؤالی در مورد بارانا سوار ماشین که شدند، سالم دادند. علیرضا خیلی آرام و ریلکس، جوابشان را داد. م

دانست  نپرسید. تعجب نکرد که او کیست که همراه میثاق است؛ متعجب نشد که شاید میثاق ازدواج کرده باشد؛ چون این را خوب می

شود. میثاق  نمیدانست که عاشقی سرش  گیرد؛ می کند و زندگی کسی را به بازی نمی کس بازی نمی که میثاق با احساسات هیچ

 :دستش را به سمت بارانا، دراز کرد و زمزمه کرد

 .م این باراناست. دخترخاله -

 :علیرضا در آینه به او نگاهی معمولی انداخت و گفت

 .خوشبختم -

 :کرد، پاسخ داد طور که داشت با ذوق و شوق به ماشین علیرضا نگاه می بارانا همان

 .طور منم همین -

 :و کرد و پرسیدعلیرضا به میثاق ر

 چه خبر، خوبی؟ -

 :ای باال داد و زمزمه کرد میثاق شانه

 مثل همیشه؛ تو چطوری؟ -

 :سری تکان داد و گفت

 از حال من چه انتظاری داری؟ -

حال علیرضا دست کمی از حال میثاق نداشت. طعم خـیانت را به خوبی چشیده بود. بهترین عشق او ازدواج کرده بود. کسی که هر 

گفت؛ کسی که به علیرضا ثابت کرد که عشق بین زن و مرد دروغ است. عشقی که تا پول و ماشین هست،  ه به او دروغ میدقیق

کردن با احساسات مردم است. آن دختر کسی بود که پشت  تر بازی ست؛ گذراندن وقت است و از همه مهم عشق نیست. سرگرمی

رفت. انگار که نه انگار دیالوگ ها را آن پسر باور  کرد و سپس از صحنه بیرون می های زندگی، به خوبی نقش خود را ایفا می دوربین

دانست چه بر سر زندگی آن پسر آورده است؛  رفت؛ اما نمی گرفت و می شد، دست دیگری را می کرده بود. از صحنه که خارج می

 .نان تنها ایستاده بوددانست که روزگار آن پسر را به تاریکی شب تبدیل کرده بود. علیرضا همچ نمی

*** 
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ورزید و موهایشان را به رقـ*ـص  زدند. نسیم همچنان می به پارک که رسیدند، از ماشین پیاده شدند. هرسه کنار هم قدم می

کرد. او در حسرت گرفتن دست دختری بود که  های غلیظ علیرضا را به خوبی حس می بارید. میثاق آه نم می درمیآورد. باران نیز نم

هایش دنبال یک اتفاق ممکن بود. همین! میثاق با یاد مشکالت علیرضا، در دل  هایش گذاشته بود؛ در دنیای غیرممکنتن

کرد. کاش  کاش تنها درد من خــ ـیانـت بود! کاش فقط یه دختر، با احساسات من بازی کرده بود. کاش با یکی ازدواج می» :گفت

 «!کرد. کاش فقط همین بود تر می لبخندش کنار اون مرد، حالم رو خوبرفت؛ اما همون  هام از دستم می جلوی چشم

 :میثاق با صدای بارانا به خود آمد

 .ش نیست؟ من گشنمه کسی گرسنه -

 :اش، زمزمه کرد علیرضا از آن حالت، بیرون آمد و با لبخند مصنوعی

 .ریم یه فست فودی که همین نزدیکیاست االن با هم می -

 .شماری کرد دستانش را به هم کوبید و برای رسیدن به آن فست فودی لحظه بارانا خوشحال شد؛

*** 

هایش آمد و منتظر ماند. هر سه منوها را برداشتند. بارانا با  ها نشست. گارسون با منو میثاق و علیرضا کنار هم و بارانا هم روبروی آن

 :اشتیاق به منو نگاه کرد و گفت

 .خوام پیتزای مخصوصتون رو می -

 :گارسون یادداشت کرد و رو به میثاق و علیرضا ایستاد

 و شما؟ -

 :علیرضا گفت

 .اسنک -

 :به تقلید از علیرضا، میثاق گفت

 .خوام منم اسنک می -

ی  ها به آشپزخانه رفت. میثاق دستی به صورتش کشید و وقتی چشم باز کرد، با صورت کالفه گارسون بعد از یادداشت سفارش آن

 :شد. پرسیدبارانا روبرو 

 کنی؟ طوری نگاه می چیه؟ چرا این -

 :بارانا با همان حالتش، گفت

 یعنی تو منو به این بزرگی، فقط اسنک چشتون رو گرفت؟ -

 :میثاق جواب داد

 .دست بردار بارانا. اون هم به خاطر این که همراهیت کنیم، سفارش دادیم -
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 :تفاوتی گفت ای باال داد و در کمال بی شانه

 .ر نبودینمجبو -

حیف! حیف که به مادر قول دادم مراقبت باشم؛ » :میثاق چشمانش را بست و با حرص نفسش را بیرون داد. در دل با او حرف زد

 «!وگرنه حاال با خاک یکسان شده بودی

 «.نه میثاق! آروم باش. کنترلت رو از دست نده» .سپس تصمیم گرفت که آرامش خود را حفظ کند

به همان حالت اول برگشت. سعی کرد چیزی را که بارانا گفته، به فراموشی بسپارد و به دل نگیرد. آرام در دل، بر  با چند نفس عمیق،

ام؟ با درون  خیزد ز خلوتگاه من، کس خبر کی یابد از ویرانه دود می» :حسب عادت، بیت شعری از سهراب سپهری را زمزمه کرد

 «ام؟ نهرسد افسا سوخته دارم سخن، کی به پایان می

با صدای زنگ گوشی بارانا، میثاق افکارش را رها کرد. بارانا با دیدن صفحه گوشی، رنگش پرید و این را میثاق و علیرضا به خوبی 

 :حس کردند. میثاق پرسید

 کیه، مزاحمه؟ -

را پاسخ دهد. میثاق از جایش بلند ها، موبایلش  بارانا سریع و بدون توجه به سؤال میثاق از جایش برخاست و به جایی رفت تا دور از آن

 :شد و داد زد

 !با توام -

 :ها برگشتند. علیرضا دستش را گرفت و سعی کرد او را بنشاند. زمزمه کرد همه به طرف آن

 .میثاق آروم باش. اون یه دختر بالغه. خودش حواسش هست -

 :ست تا آرام شود. زیر لب گفتای ب با هم نشستند. میثاق دستی به موهایش کشید و چشمانش را برای لحظه

 !دختر دیوانه -

 .ها بدون حرف، مشغول خوردن شدند ها را آوردند و آن بارانا سر جایش که آمد، میثاق نگاهش نکرد. در همان لحظه، پیتزا و اسنک

*** 

 .ن گوش سپردزدن ندارند، دستش را به ضبط برد و روشنش کرد. میثاق هم به آ کدام قصد حرف علیرضا وقتی فهمید هیچ

 ام، من دیگه خسته و کالفه -

 .خطی از این اعصاب خط

 از حرف مردم تو گوشم،

 .از این هوای لعنتی

 هرجای شهر که میرم،
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 .پره از خاطرهامون

 من با تو ابرا رو دیدم،

 .شدم عاشق بارون

 ام، من دیگه خسته و کالفه

 .از این همه دود و خلسه و شبای بد

 .زیر بارون و هوای سرد

 .مثل یه مریض داغون در حال مرگ

 کنم که منو یادت میاد؟ به این فکر می

 .حواس شدی یا که بی

 .بینیم اگه عشقت بودم چرا وقتی می

 .تفاوتی قدر بی این

اند. میثاق ضبط را خاموش کرد و  هایش جاری شده هایش، باعث شد میثاق بفهمد که اشک علیرضا با کشیدن دستش روی چشم

 :گفت

 .کنم ـ*ـل خودم رانندگی میبزن بغ -

 :شدند، میثاق زمزمه کرد از خدا خواسته، سریع کنار خیابان ایستاد. با هم پیاده شدند. وقتی داشتند از کنار هم رد می

 .خودت رو کنترل کن -

میثاق به علیرضا  هردو نشستند و میثاق ماشین را به حرکت درآورد. بارانا در آن شرایط، سکوت را ترجیح داده بود. با کمی مکث،

 :گفت

 .کم مقاوم باش بازیا رو تموم کن. مثالً مَردی؟ یه این مسخره -

 :طور که آرنجش را روی در تکیه داده بود، با بغض گفت  علیرضا همان

 .تونم فراموش کنم چه بالیی سرم آورده دونی. سخته؛ آسون نیست. نمی تونم میثاق. تو که خودت می نمی -

 :که ادامه دادمیثاق چیزی نگفت 

 .گاهی اوقات دوست دارم خودکشی کنم -

 :میثاق عصبانی شد و داد زد

 چیز درست میشه؟ این چه کاریه؟ مگه با خودکشی، همه -

 .کشم نه؛ ولی من راحت میشم و یه نفس آسوده می -



 

 
 

20 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :میثاق با صدای بلندتر گفت

تو یه درد داری من هزارتا درد دارم. باز با این همه مشکل، خودکشی کشی؟ اگه  مگه درد تو بیشتر از منه؟ تو بیشتر از من عذاب می -

 کردم؟

 :علیرضا بازویش را گرفت و گفت

 .آره راست میگی. ببخش تو رو خدا. من... من منظوری نداشتم -

 .خواست که دوباره آن بیماری به سراغش بیاید علیرضا از بیماری چندین و چند ساله میثاق خبر داشت و حاال نمی

میثاق ماشین را کنار خیابان پارک کرد و از ماشین پیاده شد. بارانا و علیرضا به کنارش رفتند. میثاق به یک جا خیره شد. کمی سکوت 

 :کرد و سپس آرام گفت

 .شاید تو گاهی اوقات آرزوی مرگ کنی؛ اما خوشبختانه من چنین آرزویی ندارم -

 :ندارد، زمزمه کرد میثاق وقتی متوجه شد علیرضا چیزی برای گفتن

 پرسی چرا؟ نمی -

 :علیرضا هول پرسید

 چ... چرا؟ -

 :میثاق به او نگاه کرد و گفت

 !تونی تونی یه چشمه امید پیدا کنی؟ نه نمی تونی یه موجود زنده پیدا کنی. می تو چشمام نگاه کن. توی چشمام بگرد ببین می -

 :و با فریاد ادامه داد

 موجودی رو دیدی که با این همه اتفاق هنوز هم زنده باشه؟ کدوم؟ چون من زنده نیستم. کدوم -

 :هایش احساس کرد به او حمله عصبی دست داده. علیرضا که متوجه شده بود، بازویش را فشرد و با استرس پرسید وسط حرف

 میثاق خوبی؟ -

 :میثاق با تمام توانش، جواب داد

 .بهم حمله عصبی دست داده -

 :شنید. روی زمین افتاد. بارانا سریع به علیرضا گفت قلبش را به وضوح میمیثاق صدای ضربان 

 .دونم باید چی کار کنم من می -

 :چرخید. بارانا به سمت میثاق برگشت و گفت کشیدن برایش سخت بود. دنیا دور سرش می نفس

 .ی خوب میثاق به من گوش کن. به یه چیز خوب فکر کن؛ به یه اتفاق خوب، یه خاطره -

 :رنگ زد  میثاق با همان حال خرابش، لبخندی کم
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 ی خوب؟ خاطره -

 :علیرضا سر بارانا داد زد

 .کنی جوری داری حالش رو بدتر می ساکت شو. این -

 :هایش، کنار هم شد. با کمی مکث، زمزمه کرد علیرضا به میثاق رو کرد. در ذهنش مشغول چیدن حرف

 .رو داری  کنه. همیشه، همیشه محرم دردته. تو مادرت ست داره. همیشه آرومت میببین میثاق تو یکی رو داری که خیلی دو -

 !های او، مادرش بود با یاد مادرش، حس آرامش به او دست داد؛ جنگ عصبی به صلح تبدیل شد. ژلوفن درد

*** 

 .ماده شدهای تکراری، از خواب بیدار شد. از جایش بلند شد و برای رفتن به شرکت آ میثاق صبح با کابوس

اش نشست و سیستم را روشن کرد. همان موقع غزال وارد شد؛ اما رنگی  درِ اتاق مدیریت شرکت را باز کرد و وارد شد؛ روی صندلی

زد و ترس وجودش را گرفته بود. میثاق از جایش بلند شد و کمی جلوتر  نفس می به رو نداشت و صورتش کامالً قرمز شده بود؛ نفس

 :رفت. زمزمه کرد

 خانم محبی خوبین؟ اتفاقی افتاده؟ -

 :ی مثبت تکان داد و با استرس گفت غزال سرش را به نشانه

 .خو... خ... خوبم -

میثاق حرفش را باور نکرد. امکان نداشت آن ترسی که در وجودش بود، دروغین باشد. میثاق از او خواست که روی یک صندلی 

 .بنشید. غزال قبول کرد و نشست

لرزید. لب به آب قند نزد. کمی که گذشت،  آشپزخانه رفت؛ یک لیوان آب قند آورد و به او داد. غزال دستانش میمیثاق به سمت 

خواست حال خوبش را از او بگیرد. غزال هنوز هم با آن حال، ماسکش جلوی  حالش بهتر شد. میثاق چیزی از موضوع نپرسید؛ نمی

 «.بیمارهخب، شاید » :دهانش بود. میثاق با خود فکر کرد

در همان لحظه، مهندس آمد. غزال از جایش بلند شد. بعد سالم کرد. مهندس که متوجه حال بد محبی شده بود، احوالش را پرسید. 

 :غزال سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

 .خوبم م... ممنون -

 :مهندس سرش را تکان داد و به سمت اتاقش رفت. قبل از این که وارد اتاق بشود، گفت

 .تر دست به کار بشید پس سریع -

 :میثاق رو به غزال گفت

 ...تونی استراحت کنی. من خودم تو می -
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 :که غزال حرفش را قطع کرد

 .نه، من حالم خوبه -

 .میثاق حرفش را قبول کرد و دو نفری مشغول کار شدند

*** 

 گذشته

راز کشید. ستایش برایش چای آورد. رسول از او تشکر اش د رسول آبی به سر و صورتش زد و به پذیرایی رفت. سر جای همیشگی

 :های میثاق که آمد، صدایش زد کرد. صدای داد و فریاد

 میثاق؟ -

 :میثاق پاسخ داد

 بله؟ -

 .بیا اینجا ببینم -

 :زد، گفت طور که درجا می  میثاق به کنار پدرش رفت و همان

 بله بابا؟ -

 :رسول پرسید

 کنی پسرم؟ چی کار می -

 :با ذوق جواب دادمیثاق 

 .کنم تا توی مسابقه مقام بیارم ی دیگه مسابقاته، اون هم توی شهر خودمون. دارم تمرین می چند هفته -

 .شاءاهلل شاءاهلل پسرم. ان ان -

 :همان موقع مهدیه، کتاب به دست آمد و گفت

 .زنه. هیچی تو مخم نمیره بابا یه چیزی به میثاق بگو. تمرکزم رو به هم می -

 :سول به میثاق گفتر

 .پسرم، رعایت حال خواهرت رو بکن -

 :میثاق گفت

 .چشم بابا -

 .و به تمرینش برگشت. مهدیه هم مشغول خواندن درسش شد

*** 

 حال
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 :اش، سریع جواب داد موبایل میثاق زنگ خورد. با نقش بستن اسم یاسر روی صفحه

 بله؟ -

 به! داداش میثاق. چطوری؟ -

 ممنون. تو خوبی؟ -

 .ت تنگ شده منم خوبم. پیدات نیست؛ این طرفا نمیای؟ دلمون واسه -

 .رسم خدمت می -

 .اش بدجور شرمنده شده تونی یه کار واسه این رفیق ما جور کنی. بیچاره پیش خانواده یه زحمتی واست دارم؛ ببینم می -

 .رو چشم -

 .بال. پس منتظر خبرتم. خداحافظ چشمت بی -

 .خداحافظ -

 :لب زمزمه کردمیثاق زیر 

 !گیرن، فقط دنبال منافع خودشون هستن. اینه دنیای من گیرن یا اگه می یا ازت هیچ سراغی نمی -

ای به در کوبید. این بار بدون اینکه منتظر پاسخی از مهندس شود، وارد شد.  از جایش بلند شد و به سمت اتاق مهندس رفت. تقه

 :ا سیستم گرم بود، پرسیدطور که سرش ب  کمی جلوتر رفت. مهندس همان

 خوای؟ چیزی می -

 .بله -

 :میثاق با مکثی کوتاه، ادامه داد

 .یکی از دوستام به کار نیاز داره. ازم خواسته که براش یه کار جور کنم -

 :مهندس لبخندی زد و گفت

 .طلبی؟ بهش بگو کار نیست داری واسه خودت حریف می -

 .تونم روش رو زمین بندازم ولی نمی -

 .خیلی خب. بهش بگو یه سر بیاد اینجا؛ توی کارخونه یه کار بهش میدم -

 .ممنونم -

سرش را تکان داد. میثاق از اتاق مهندس بیرون آمد و در را بست. غزال غرق در کار شده بود. میثاق از تالش زیاد غزال خوشش 

 .یثاق امیدوار بود که روی دستش بلند نشودچیز را یاد بگیرد. م کرد که زودتر همه اش را می آمد. غزال تمام سعی می

دانست که جبران  ای زد. می کند. میثاق لبخند مسخره موبایلش را برداشت و به یاسر خبر داد. او خوشحال شد و گفت که جبران می
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 .آن همه محبت، طی آن چند سال، کار آسانی نیست

ر رفته بود. غزال نیز خیلی زود، از میثاق خداحافظی کرد و سوار کار که تمام شد، از شرکت بیرون زد و در را بست. مهندس زودت

 .ماشینش شد. میثاق تا خانه قدم زد

*** 

 آق... آقا میثاق؟ -

 بله؟ -

 االن باید دق... دقیقاً چی کار کنم؟ -

 .هیچی، فقط این اسامی رو توی جدول قرار بده -

 .چشم -

کرد. همچنان ماسکش جلوی دهانش بود و آن را  تر با میثاق صحبت می راحت میثاق و غزال مثل همیشه، مشغول کار بودند. غزال

شنیدند، سکوت بود. کار هردو تمام  و تنها پاسخی که می« زنی؟ چرا ماسک می» :داشت. همه سؤالشان از غزال این بود که برنمی

 :گفت که میثاق با حرفش، سکوت را شکست شده بود. کسی چیزی نمی

 رس به شرکت اومدی، چه اتفاقی برات افتاده بود؟اون روز که با ت -

کردن نیست؛ این که او  کردن و اذیت دانست که میثاق خیلی مهربان است و اهل مسخره غزال از اخالق میثاق خبر داشت. او می

 :بسیار رازدار است و بهترین همدرد است. پس سرش را پایین انداخت و آرام تعریف کرد

مه. وضع مالیشون خ... خیلی خوبه. پس... پسر خوشتیپ و خوشگلیه. ازم خ... خواستگاری کرد. جواب رد دادم؛ احسان پسرِ تنها عمو -

دونستم اصالً حرف توی ک...  کردن با احسان رو نداشتم. م... می اومد و حوصله ز... زندگی چ... چون اصالً ازش خ... خوشم نمی

 .دونستم همیشه حرف حرف خودشه کنه. می... می م ق... قاتی میش نمیره و زندگی مجردی و متاهلی رو با ه کله

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

کرد کسی به اون نه بگه. ی... یه روز اومد پیشم  وقتی فهمید ب... بهش جواب رد دادم، خ... خیلی بهش برخورد؛ چ... چون باور نمی -

کنی ع...  کنی آدمی؟ فک می گفت ف... فکر می ام کرد. می ... کلی مسخرهو گ... گفت که تالفی این کار رو س... سرم در میاره. کلی

گفت تو ه... هیچ جذابیتی نداری. دوروبر من کلی دختر خ... خوشگل و جذاب هست. اون وقت من  ت شدم؟ می عاشق اون سر و قیافه

رو میدی؟ بهم قول داد که ر... راحتم جوری جوابم  تو رو واسه این که بدبخت ن... نشی انتخاب کردم. دلم برات سوخت! این

 .ذاره نمی

 :میثاق پرسید

 خب، بعدش؟ -

 :غزال دماغش را باال کشید و گفت
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رفت و با پول  رفتم، می شد. سر هر کاری می خ... خواستم بکنم، مانعم می... می از اون به بعد راحتم ن... ن... نذاشت. هر کاری می -

 .کردند ن... نشستند و من رو مسخره می کردند. بعدش با دوستاش می .. اخراج میخرید و من رو اخ. ی... یارو رو می

 :های غزال جاری شده بودند. با صدایی گرفته گفت اشک

اومد احسان ب... با  اومد. هر ک... کسی هم طرفم می پریدن. کسی طرفم نمی از اون به بعد دی... دیگه خواستگارهام همه می... می -

 .پروندش پول می

 :میثاق ناراحت شد و خشمگین. پرسید

 ها رو نگفتی؟ چرا به پدر و مادرت این -

 :هایش را پاک کرد و این بار با صدایی رسا گفت با پشت دستش، اشک

 مادرم خ... خیلی وقت پ... پیش فوت کرده. بابام ه... هنوز به چهلم مادرم نرسیده بود زن گ... گرفت؛ نامادری سرم آورد. بابام رام -

اون شد. اون زن ه... هم با من لج بود. د... دوست داشت که همیشه اذیت ب... بشم. م... من هم دوست داشتم که زودتر ب... برم 

 !کردن تو اون خونه ب... بهتر بود ی شوهر. ق... قطعاً از زندگی خونه

گرفتگی شده  هایش، دچار ماه . یکی از گونهسپس دستش را به ماسکش برد و آن را پایین کشید. میثاق با دیدن صورتش، متعجب شد

 «.زد پس به همین دلیل بود که همیشه ماسک می» :بود. میثاق در دل گفت

 :میثاق لبی گزید و گفت

 .مطمئن باش صورت خوب و صاف باعث خوشبختی آدم نمیشه -

 :هایش ور رفت و زمزمه کرد غزال سرش را بلند کرد و متحیر نگاهش کرد. با ناخن

 .کنه ک... کسی مثل شما فکر نمیهر  -

دادن در خیابان، تنگ شده بود.  زدن و آهنگ گوش غزال از میثاق خداحافظی کرد. آن روز با خود، ماشین نیاورده بود. دلش برای قدم

شد که احسان  اش سر راهش سبز شوند. گاهی متعجب می های مسخره دانست هر لحظه ممکن است احسان و دوست هرچند می

 .کرد تواند آن همه وقت بیکار باشد؛ اما جوابی برای سؤالش، پیدا نمی میچطور 

 :زدن شد. به آهنگ گوش سپرد هندزفری را از کیفش بیرون آورد و در گوشش گذاشت. آهنگی را پلی کرد و مشغول قدم

 .گرده هوای من، تا برنگردی برنمی و کنم عشقِ، دردی که دنیام رو بغـ*ـل کرده، حال حس می -

 .ذاره تنگی رو قلب من آواره، هر جا برم فکرت، حتی یه شب تنهام نمی وقتی ازم دوری، دل

 .کشه، این عشقه حال دلم با تو خوشه، بغضت صدام رو می

 .هرجا که میرم مقصدی، با من به دنیا اومدی، این عشقه

 .گیرم کنم عطر تو رو می کنم، حس می وقتی بهت فکر می
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 .میرم کنی می ه به من فکر میحتی من از تصورِ، این ک

 ماه عسل -مسیح و آرش 

ی احسان پشت سرش، هندزفری را از گوشش بیرون آورد؛ تمام خشمش را در صدایش قرار داد. برگشت و  با شنیدن صدای قهقهه

 :گفت

 .چ... چه مرگته؟ باز که اف... افتادی دنبال من-

 :ای کرد و گفت احسان تک خنده

 خوشتیپی دنبالت باشه؟ بَده یه پسر به این -

 :غزال جواب داد

 .بیاد ۱۱۱گورت رو گ... گم کن تا زنگ نزدم به  -

 :احسان و دوستانش خندیدند. احسان ادامه داد

 .۱۱، ۱۱۱خواد زنگ بزن. اصالً زنگ بزن به  به هر کی دلت می -

کرد. احسان باز خندید  تن فقط خود را اذیت میگرف دانست که کل این شهر، آشناهای احسان هستند و با تماس غزال این را خوب می

 :و گفت

 .خوای خودم زنگ بزنم چی شد؟ زنگ نزدی؟ می -

همین موقع یک نفر، نزدیک آمد و مشت خیلی محکمی در صورت احسان خواباند. احسان روی زمین افتاد. غزال متوجه شد که او 

شدن به احسان را  این پسر کیست که جرئت نزدیک»پرسیدند که  میمیثاق است. دوستان احسان گیج مانده بودند و مدام از خود 

 «.دارد

 :میثاق یقه پیراهن احسان را گرفت و از زمین بلندش کرد و فریاد زد

 !کنم عوضی دوروبر این دختر ببینمت روزگارت رو سیاه می -

 :دامه داددادن به آن دعوا، ا های غزال برای پایان های احسان و اصرار بدون توجه به تقال

 .گورت رو گم کن -

خواستند به سمت میثاق بیایند؛ اما با دیدن خشم وحشتناک او، فرار را  و رهایش کرد. احسان روی زمین و به سرفه افتاد. دوستانش می

 :بر قرار ترجیح دادند. میثاق چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید تا آرام شود. غزال پرسید

 خ... خوبی؟ -

 :انش را باز کرد و گفتمیثاق چشم

 .اگه دوباره اومد سراغت، بهم بگو تا حسابش رو بذارم کف دستش -
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 :جا کرد و گفت غزال کیفش را در دستش جابه

 .واق... واقعاً ممنونم -

 :شد، گفت طور که داشت از آنجا دور می  میثاق همان

 .فقط یادت باشه وقتی یکی بهت خوبی کرد اون رو جبران کنی. همین -

 .غزال کمی فکر کرد و سپس راهش را به سمت خانه کج کرد

*** 

 :ها ردوبدل شد. میثاق پرسید زمان با رسیدن میثاق، بارانا هم رسید. سالمی بین آن هم

 کجا رفته بودی؟ -

 :پاشکسته، جواب داد و  بارانا دست

 .رفته بودم، رفته بودم سر همین خیابون یه دوری بزنم -

 :ها، از جایش بلند شد و گفت و در را باز کرد. با هم وارد خانه شدند. مادر میثاق با دیدن هردوی آنمیثاق سری تکان داد 

 .سالم -

 :میثاق دستش را گرفت؛ بوسید و جواب داد

 .سالم مادر -

 :مادرش به بارانا رو کرد و با ذوق و شوق گفت

 دیدی؟داد؟ مهندس رو  شرکت چطور بود؟ میثاق کارهاش رو خوب انجام می -

ای به میثاق نگاه کرد  میثاق زیرچشمی به بارانا نگاهی کرد. به این فکر فرو رفت که چرا بارانا به مادرش دروغ گفته است. بارانا لحظه

 :و پاسخ داد

 .آره خیلی عالی بود. مهندس هم خیلی آدم کار بلدی بود -

 :مادر میثاق خوشحال، حرفش را با سر تأیید کرد و زمزمه کرد

 .ایید تا براتون ناهار بیارمبی -

 «.کرد تر رفتار می کم دخترونه داره. کاش یه بارانا، اینجا هم دست از کورس و ماشین بازی برنمی» :میثاق به فکر فرو رفت

 .ها اجازه نداد که کمکش کنند کدام از بچه با هم ناهار را خوردند. مادر میثاق به هیچ

 :یثاق بلند شد و با استرس پرسیدای قلبش را فشرد. م مادرش برای لحظه

 مادر خوبی؟ -

 :مادرش سریع جواب داد



 

 
 

28 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .آره پسرم. چیزی نیست -

های سهراب سپهری تنگ شده بود. پس کتابش را  میثاق خیالش کمی راحت شد، سری تکان داد و به اتاقش رفت. دلش برای شعر

 :برداشت؛ روی تختش دراز کشید و مشغول خواندن شد

 گر میایید،به سراغ من ا -

 های هوا پشت هیچستانم، پشت هیچستان رگ

 آرند هایی است که خبر می پر قاصد

 ی خاک ی دورترین نقطه از گل وا شده

 پشت هیچستان چتر خواهش باز است

 تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

 آید. آدم اینجا تنهاست زنگ باران به صدا می

 ریستی نارونی تا ابدیت جا و در این تنهایی سایه

 آیید به سراغ من اگر می

 نرم و آهسته بیایید که مبادا

 .ترک بردارد چینی نازک تنهایی

های دلش گوش کرده بود و با آن  غزال از آنجا تا خانه به فکر فرو رفته بود. به کسی که کمکش کرده بود؛ به کسی که به حرف

ی بود که پشتش بود؛ در این فکر فرو رفت که میثاق چگونه ها، غمگین و ناراحت شده بود. به کسی فکر کرد که تنها فرد حرف

 کار کرده بود؟ تواند غزال را درک کند؟ مگر او هم در زندگی سختی کشیده بود؟ دنیا با او چه می

 گرفت. حس خوبی نسبت به او داشت. یعنی غزال عاشق میثاق گرفت و اعتماد به نفس می کرد، قلبش آرام می وقتی به او که فکر می

 شده بود؟ یعنی این حس عشق بود؟

*** 

 گذشته

 :رسول به ستایش، با لبخند نگاه کرد و گفت

 .یه خبر خوب دارم -

 :ستایش با هیجان پرسید

 چی؟ -

 :رسول گفت

 .واممون جور شد -
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 .شیم دار می ها بیاین ما داریم ماشین وای خدا رو شکر! بچه -

ها دارای ماشین  مادرشان آمدند و کلی شادی کردند. باالخره بعد از چندین سال، آن با آن حرف، میثاق و مهدیه سریع به کنار پدر و

 :توانست خیلی راحت به سرکار برود و برگردد. مهدیه گفت شدند. رسول تازه گواهینامه گرفته بود و با آن ماشین می می

 !. این عالیهوای خدا، دیگه الزم نیست پیاده به خرید بریم؛ دیگه به آژانس نیاز نداریم -

هایش را برآورده کند. خدا در حق رسول، خیلی لطف کرده بود.  رسول هم خیلی خوشحال شده بود که توانسته بود آرزوی زن و بچه

خواستند و خدا یک زندگی پربرکت به او عطا کرده بود.  هایی داشت که خوبی پدرشان را می زنی داشت که همیشه کنارش بود. بچه

 خواست؟ ه میدیگر از زندگی چ

*** 

 حال

 .اش را گرفت. بعد از چند بوق برداشت ی بنیامین، پسرخاله میثاق موبایلش را برداشت و شماره

 سازمان مبارزه با سحرخیزی بفرمایید؟ -

 .سالم بنیامین -

 !سالم برادر. ساعت کاری این سازمان از یک به بعده. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مرسی اه -

 :کرد. حتی با میثاق؛ میثاقی که اصالً اهل شوخی نبود طبعی بود و همیشه با دوستانش شوخی می وخبنیامین پسر ش

 اومدی تهران؟ -

 !آنجلس وسط پارتی دارم قر میدم؛ از این طرف به اون طرف. آها بیا خیر تو لس نه -

 :بعد کمی مکث، ادامه داد

 .خب بچه مسلمون، تهرونم دیگه -

 .بیا ببینمت -

ها نباید زنگ  به خواب آلود»جونت، تو کتابش ننوشته  رادر، من رو از خواب نازنینم بیدار کردی بعد میگی بیا ببینمت؟ سهرابآخه ب -

 «زد، قبل از ساعت یک ظهر؟

 :میثاق هوفی کشید و گفت

 میای یا نه؟ -

 .باشه بابا قهر نکن. االن میام -

 .منتظرم -

 .فعالً -

هایش را عوض کرد. دستی به موهایش کشید و از اتاقش خارج شد. مادرش خواب و بارانا مشغول  باسو قطع کرد. میثاق بلند شد و ل
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 .صحبت با تلفن بود. میثاق مادرش را به دست بارانا سپرد و از خانه خارج شد

ایش تنگ شده بود. ه در حیاط خانه نشست و منتظر بنیامین ماند. چشمش به اتاق تمرینش افتاد. لبخندی تلخ زد. دلش برای تمرین

هایش از او سؤال بپرسد و به  ها و برنامه خواست با داد و فریادهایش، مهدیه را اذیت کند. دوست داشت که پدرش از تمرین دلش می

داد. آهی غلیظ کشید و  آورد و به او انرژی می تنگ غذاهایی شده بود که مادرش برای او به اتاق تمرین می او امیدواری بدهد. دل

 :کرد که دیگر به آن افکار ادامه ندهد. قسمتی از شعر سهراب سپهری را که خیلی دوست داشت، زمزمه کرد سعی

 ام؟ رسد افسانه ام؟ با درون سوخته دارم سخن، کی به پایان می خیزد ز خلوتگاه من، کس خبر کی یابد از ویرانه دود می -

انگیز تشکر کرد. در حیاط را باز کرد. در ماشین به  اطر نجاتش از آن افکار غمبا شنیدن صدای بوق ماشین بنیامین، در دلش از او به خ

 .غیر از بنیامین، برادرش محمدامین و یکی از خواهرانش، مائده نیز بودند. جلوتر رفت و عقب نشست. مائده جلو نشسته بود

اق دلش برای بنیامین تنگ شده بود؛ چون بنیامین در رویی جوابش را دادند. بیشتر از همه، میث میثاق به همه سالم کرد. همه با خوش

آمد که به تهران بیاید. راه افتادند. میثاق از وضعیت کار بینامین پرسید. بنیامین پاسخ داد  ماهشهر مشغول کار بود و خیلی کم پیش می

 :که خوب است و از حقوقش راضی است. مائده گفت

 لت خوبه؟خب میثاق از خودت بگو؟ خوبی؟ حال و احوا -

 :میثاق گفت

 .دادن به این سؤال خسته شدم شاید درست نباشه ای رنو بگم؛ ولی دیگه از جواب -

همه سکوت کردند و چیزی نگفتند. همه از وضع حال او خبر داشتند؛ اما از درک او عاجز بودند. سخت بود درک پسری که با این 

 .همه مشکل، سرپا مانده باشد

دانست دختری  شناخت و می غزال افتاد که درحال قدم زدن در کنار خیابان بود. حاال دیگر او را به خوبی میسر راه، میثاق چشمش به 

 :ریا است. به بنیامین گفت صادق و بی

 .دار یه لحظه اینجا نگه -

 چرا؟ -

 !دار میگم نگه -

اشین بنیامین آمدند و سوار شدند. غزال سالم کرد. ایستاد. میثاق پیاده شد و به کنار غزال رفت. بعد از چند دقیقه، هردو به سمت م

 :میثاق زمزمه کرد

 .ایشون همکار و دوستم هستند -

 .قدر خوشحال شد که حد و حساب نداشت. چه از این بهتر که میثاق او را دوست خود بداند و غزال آن

 :فتبنیامین با تعجب، در آینه به میثاق نگاه کرد که میثاق منظور او را فهمید و گ
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 .کنی نه اون دوستی که تو فکر می -

 .آهان. گرفتم -

 :مائده برگشت و به غزال دست داد. بعد گفت

 .خوشبختم -

 :غزال آرام جواب داد

 .طور  م... منم همین -

 :گفت هایش را باز کرد و ها را به باغ خودشان در خارج از شهر برد. وقتی رسیدند، با هم پیاده شدند. مائده دست بنیامین، بچه

 .چقدر هوای اینجا خوبه -

 :سپس به غزال رو کرد و گفت

 درست میگم؟ -

 :غزال سریع، سرش را به نشانه مثبت تکان داد. بنیامین گفت

 چسبه به تنمون و باهامون میاد. ما تا کی باید این مزاحم رو تحمل کنیم؟ ریم این مائده مثل کنه می دونم چرا هرجا می من نمی -

رفت. محمدامین از آن فرصت استفاده کرد  وقت آبشان توی یک جوب نمی دو شروع به دعوا کردند. عادشان بود؛ هیچطبق معمول، هر

 :و زمزمه کرد

 میثاق؟ -

 :های محمدامین نگاه کرد میثاق به چشم

 بله؟ -

 :زدن کردند. محمدامین لبی تر کرد و گفت محمدامین بازویش را گرفت و با یکدیگر شروع به قدم

 .ترت بپذیر خوام یه موضوعی رو بهت بگم. تو اون رو به عنوان یه نصیحت، از برادر بزرگ ین میبب -

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

گذره.  وقت اغراق نکن به چیزی که هستی. نذار بقیه بفهمن که توی دلت چی می وقت دردات رو به زبون نیاری؛ هیچ سعی کن هیچ -

هاشون استفاده  کنن از اون برای رسیدن به خواسته ضعف بقیه هستن؛ وقتی پیداش می دم دنبال نقطهدونی، تو این دوره زمونه مر می

 .مونی و پشیمونیات کنند. اون موقع دیگه تو می می

ای دیگر  گفت؛ شاید درست آن بود که سکوت را انتخاب کرد. اما میثاق عقیده میثاق به فکر فرو رفت. شاید محمدامین راست می

کشد بر زمین بگذراد؛  تواند بار سنگینی را که چندین و چند سال است به دوش می هایش، می کرد با گفتن مشکل و فکر میداشت؛ ا

 .تر کند و کمی آرامش داشته باشد تواند خود را سبک کرد که می فکر می
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اشت. میثاق کلی فکر کرد و آخر به این محمدامین به او اجازه فکرکردن داد. به پیش برادر،خواهرش و غزال رفت و میثاق را تنها گذ

 .شناخت  تر بود؛ چون اوخودش را بهتر از دیگران می نتیجه رسید که نباید دردهایش را درون دلش نگه دارد. گفتنشان برایش راحت

د و با مائده ای ایستاده بو کردند. غزال هم گوشه ها مشغول شکستن تخمه بودند و با یکدیگر صحبت می کنار دوستانش برگشت. بچه

 :کرد. با آمدن میثاق، همه سکوت کردند و به او نگاه کردند. میثاق برای آنکه جو را عوض کند، گفت صحبت می

 .راستی بارانا اومده -

 :مائده گفت

 .ی ما آره یه سر اومد خونه -

 :میثاق پرسید

 چرا خاله سمانه و شوهرش نیومدن؟ چرا بارانا تنهایی اومده؟ -

 :مائده گفت

 .دونم خودش چرا اومده دونم. من حتی نمی چه می -

 :بنیامین لبخند محوی زد و رو به مائده گفت

 تون با هم شکراب شده؟ رابـ ـطه -

 .کم کم داره اون یه -

 !اِ؟ البد تو سالمی -

 :مائده قصد داشت جوابش را با تندی بدهد که محمدامین اجازه نداد و گفت

 .ش عین مرغ و خروس نیفتین به جون همدیگه بسه دیگه، خجالت بکشین! همه -

مائده و غزال با هم دوست شده بودند. از نظر غزال، مائده دختر مهربانی بود و اخالق خوبی داشت. هر دو شمارهایشان را به یکدیگر 

خودش سر کوچه پیاده  دادند تا با هم در تماس باشند. کمی که گذشت، سوار ماشین شدند و به خانه برگشتند. میثاق را به درخواست

 .کردند و با خداحافظی از او، از آنجا دور شدند

*** 

طور که درحال تایپکردن بود از غزال  خالف همیشه، دیر به سر کار آمده بود. میثاق همان مثل همیشه سرکار رفته بودند. مهندس بر

 :پرسید

 احسان دیگه باهات کاری نداره؟ -

 :ادغزال با خوشحالی اما آرام جواب د

 .نه. دیگه از اون به ب بعد ندیدمش -
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 :با کمی مکث ادامه داد

 .رو به تو م... مدیونم. ممنون  این آرامش -

 :ای را از روی میز برداشت. به طرف غزال گرفت و گفت میثاق سرش را تکان داد و برگه

 .این لیست رو پر کن. مشخصات خودته. واسه مهندسه -

ا پر کرد و به میثاق داد. چشم میثاق به پاسخی که غزال به مدرک تحصیلی داده بود، افتاد و شاید غزال آن را گرفت و سریع آن ر

کمی تعجب کرد. از نظرش، دختری با آن پشتکار و اراده نباید دیپلم داشته باشد. دوست داشت سؤالش را بپرسد. پس با کمی درنگ 

 :آن را پرسید

 خانم محبی شما دیپلم دارین؟ -

 :اش و صد البته از خجالت، سرش را پایین انداخت و آرام زمزمه کرد عادت همیشگیغزال طبق 

 .بله -

 اما چرا؟ -

 .خوندن رو کنار گذاشتم ام رو به درس از دست دادم. د... درس وق... وقتی مادرم از دنیا رفت، دیگه ع... عالقه -

 تونی بخونی؟ االن چطور؟ االن می -

 .ف... فکر نکنم -

 لی که ندارین؟مشکل ما -

 .نه اص... اصالً -

 پس چی؟ -

 .خوندن ندارم. از ک... کتاب و درس خ... خوشم نمیاد دیگه ح... حوصله درس -

 .کسی که موقعیتش رو داره، باید به خوبی ازش استفاده کنه. اگه نظر من رو بپرسی، میگم که درست رو ادامه بده -

 .مونه. ی... یه دانشجو باید فکرش آ... آسوده باشه نمیم  با و... وجود اون زن بابا اعصاب واسه -

 :میثاق سری خاراند و گفت

 خاطری. هوم؟ جوری دیگه از زن بابات دوری و آسوده خب برو کشوری دیگه. مثالً برو لندن، برو مونیخ. اون -

 :اش را به طرف سیستم کشید و گفت غزال به فکر فرو رفت. میثاق صندلی

 .خوب روش فکر کن -

 :کارش با سیستم که تمام شد، دستی داخل موهایش کشید و آرام زیر لب زمزمه کرد

 ام؟ رسد افسانه ام؟ با درون سوخته دارم سخن، کی به پایان می خیزد ز خلوتگاه من، کس خبر کی یابد از ویرانه دود می -
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 :غزال سرش را خم کرد و گفت

 سهراب سپهری؟ -

 :رنگی گفت لبخند کممیثاق نگاهی به او انداخت و با 

 خونی؟ رو می  تو هم شعراش -

 !عاشقشونم -

 :هایش ور رفت و گفت میثاق با دست

دردشه. طرفدار کسایی هست که حرفای دلش رو میگه. یکی مثل من که  به قول مهندس آدم همیشه طرفدار چیزایی هست که هم -

 .دردم سهرابه هم

*** 

طور روی تخت دراز کشید و دستانش را زیر سرش قرار   ی بپوشد که پشیمان شد. همانخواست چیز دیگر پیراهنش را درآورد و می

خواست کسی چیزی  های لعنتی را کسی ببیند. نمی خواست آن خط داد. خیلی وقت بود که بدون لباس دراز نکشیده بود. دلش نمی

وقت اهل دعوا نبود چه برسد به  وا؟ میثاق هیچبفهمد و بپرسد که چه شده است، دعوا کرده است؟ سر چه؟ پوزخندی زد. کدام دع

 !چاقوکشی

صدای تقه در، به گوشش رسید. تا خواست لباسش را بپوشد، بارانا داخل آمد. سرش با گوشی گرم بود و هنوز متوجه میثاق نشده بود. 

د. در موردشان شنیده بود؛ اما هایی که روی بدن میثاق بود خیره شده بو درنگ ایستاد. متعجب به زخم سرش را که بلند کرد، بی

هیکلی روی بدنش، جای زخم باشه! درسته که الغر شده  حیف بود پسری به این خوش» :ها را ندیده بود. بارانا فکر کرد وقت آن هیچ

 «خطی بود؟ بود؛ اما هنوز هم شکمش شیش تیکه بود! اما چه فایده که خط

 :با صدای خشمگین میثاق جا خورد

 یا تو که اومدی؟مگه من گفتم ب -

 :واج گفت و بارانا یک قدم عقب رفت و هاج

 .دونستم ببخشید؛ نمی -

 :میثاق لباسش را پوشید.همان موقع مادرش آمد و با تعجب پرسید

 !چی شده میثاق؟ -

 :میثاق تند گفت

 .من لباس تنم نبود، این دختر اومد تو -

خت و با یک ببخشید از اتاق بیرون رفت. مادرش جلوتر رفت و کنارش نشست. و به طرف بارانا اشاره کرد. بارانا سرش را پایین اندا

 :دستی روی صورتش کشید و گفت



 

 
 

35 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .خاطر اونا خجالت بکشی ت برم. الزم نیست به دیده قربون بدن آسیب -

 .دوست ندارم کسی ببینتشون. اینا رازهای منن، نباید تا ابد فاش بشن -

 .و از اتاق خارج شد

*** 

 گذشته

کردند. ستایش خدا را  ل ماشین جدیدی را که تحویل گرفته بود به خانه آورد. همه خوشحال داخلش نشستند و به آن نگاه میرسو

 :هایش نگاهی کرد و گفت کرد. چشمانش پر از اشک شده بود. رسول پشت فرمان نشست و در آینه به بچه شکر می

 ها نظرتون چیه بریم یه دوری بزنیم؟ بچه -

 :وشحالی گفتندهردو با خ

 !آره -

طور که مشغول دور زدن بودند،  هایش روشن کرد و راه افتاد. همان رسول با نام خدا استارت زد و آن را روشن کرد. ضبط را برای بچه

ز ای جلوی ماشین پرید و رسول قبل از آنکه با بچه برخورد کند، پایش را روی ترمز گذاشت و ایستاد. بچه خیلی زود ا ناگهان بچه

آنجا دور شد. همه ترسیده بودند. ستایش باز هم خدا را شکر کرد که اتفاقی نیفتاده است. سپس رویش را به سمت رسول برگرداند و 

 :گفت

 .باید بیشتر مراقب باشی -

 :رسول ماشین را به حرکت درآورد و گفت

 .هنوز خوب مسلط نشدم -

*** 

 حال

 :گونه دید، زمزمه کرد بود و غرق آن شده بود. مادر میثاق وقتی او را آن طبق معمول بارانا سرش را در گوشی فرو بـرده

 !ها  قدر با گوشی ور نرو. چشمات ضعیف میشه بارانا عزیزم، این -

 :بارانا بدون آن که تغییری در حالتش ایجاد کند، پاسخ داد

 .ذارم وقت دیگه کنارش می چشم. یه کاری دارم؛ انجامش بدم، اون -

 .ال دخترمب چشت بی -

دادن کارهایش  تاپی که از شرکت آورده بود مشغول انجام و مادر میثاق بلند شد تا وضویی بگیرد و نمازش را بخواند. میثاق هم با لپ

 :بود. بارانا یک دفعه از جایش بلند شد و لباس هایش را پوشید. میثاق با دیدن او، زمزمه کرد
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 چیزی شده؟ -

 :بارانا سریع جواب داد

 .گردم خوام برم بیرون سریع برمی ! نه! مینه -

و خیلی زود از خانه خارج شد. میثاق به رفتارهای بارانا مشکوک شده بود. آن از آن روز که به جای این که به شرکت مهندس برود، 

ق اهل دخالت در میثا .پیچانده بود و جای دیگری رفته بود و دیگری هم همین امروز بود که به سرعت از خانه بیرون رفته بود

کارهای مردم نبود؛ اما چون مادرش بارانا را به او سپرده بود تصمیم گرفت که سر از کارش دربیاورد. دفعه بعد که بارانا قصد داشت 

اش نگاه  رود.صدای زنگ موبایل میثاق، او را از افکارش بیرون آورد. به صفحه بیرون برود، او را تعقیب کند تا ببیند که کجا می

 :داخت و وقتی فهمید غزال است، خیلی زود جواب دادان

 .سالم خانم محبی -

کرد.حاال دیگر مطمئن شده بود که آن حس، عشق است! حسی که برای اولین بار آن را  غزال باالرفتن ضربانش را به خوبی حس می

 :تجربه کرده بود. سعی خود را آرام نشان دهد

 سالم آق... آقا میثاق. خوبین؟ -

 ون شما خوبین؟ممن -

 .خوبم مرسی -

خواست  چقدر دلش می  خواست که صدای میثاق همیشه برای او باشد. نشین بود؛ چقدر دلش می چقدر صدایش برای غزال، آرام و دل

 :هایش آرامش را جایگزین ناراحتی و غصه کند. با صدای میثاق ریشه افکارش برید که او باشد و با حرف

 خانم محبی؟ -

 ؟ب... بله -

شد که به سختی صحبت کند. میثاق  داد و باعت می کردن را به او نمی هنگامی که غزال استرس داشت، لکنتش اجازه درست صبحت

 :پرسید

 کاری داشتین که با من تماس گرفتین؟ -

شد  اما نمی ؛«ام. خواستم که کمی با تو آرام شوم. نشینت زنگ زده نه، فقط برای شنیدن صدای دل» :خواست که بگوید دلش می

 :ها را بگوید. پس گفت این

 اون لی... لیستی که بهم دادین ف... فقط صفحه اولش رو تایپ کنم؟ -

 .آره -

 .باشه م... ممنون. خداحافظ -
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 .دار خدانگه -

ر مورد و هر دو قطع کردند. غزال نفس عمیقی کشید و خدا را شکر کرد که در برابر میثاق سوتی نداده است. ساعاتی زیادی را د

اش دور شود و با خیالی راحت  فکرکردن به پیشنهادی که میثاق داده بود، صرف کرده بود. از طرفی دوست داشت که از خانواده

پذیرفت. بسیار با خود کلنجار رفت و نتیجه کلنجارش با خود، این بود که در  تحصیل کند و از طرفی دیگر دلش دوری از میثاق را نمی

دانست حتی اگر دل میثاق  دهد که در زندگی غزال دخالت کند. می ن را مطمئن بود که میثاق به کسی اجازه نمیجا بماند. ای همین

 .پیش غزال نباشد، مثل یک دوست خوب هوایش را دارد. غزال تصمیمش را گرفته بود

*** 

ترسید که تالفی آن  ترسید. می با احسان می دانست که با میثاق تماس بگیرد یا نه. از طرفی از روبروشدن غزال مردد مانده بود. نمی

شناسد. پس  کسی را نمی گیرد، دیگر هیچ دانست احسان خطرناک است. وقتی خون جلوی چشمانش را می روز را سرش دربیاورد. می

 :با اطمینان موبایلش را برداشت و با میثاق تماس گرفت. کمی بعد میثاق جواب داد

 .سالم -

 . خوبین؟س... سالم آقا میثاق -

 .ممنون -

 .تون داشتم بب، ببخشید یه زحمت واسه -

 .بله بفرمایین -

 خوام برم ختمش و... ولی احسان هم اونجاست. می... میشه همراهم بیاین؟ یکی از اقواممون ف... فوت کرده. می... می -

ا هم اعتمادی نبود. از طرفی دوست نداشت که روی ماند. به باران رفت، مادرش باز هم در خانه تنها می میثاق با خود فکر کرد. اگر می

 :غزال را زمین بیندازد؛ پس گفت

 م بعد میام. االن باید بیام؟ باشه. فقط اجازه بدین من مادرم رو ببرم خونه خاله -

 :غزال خوشحال از این که میثاق درخواستش را پذیرفته، زمزمه کرد

 .بیاین شما هر م... موقع مادرتون رو رس... رسوندین -

 کجا بیام؟ -

 .فرستم تون می ریم. آدرس رو و... واسه ی ما. با ما... ماشین من می اگه زحمتی نیست، بیاین در خونه -

 .باشه -

 .خواستم مزاحمتون ب... بشم؛ ولی به غیر از شما کسی رو پ... پیدا نکردم ببخشید. من نمی -

 .نه، مشکلی نیست -
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 .بینمتون ممنونم پس م... می -

 .فعالً -

 .فعالً -

 :غزال باال و پایین پرید و زیر لب زمزمه کرد

 !هورا -

تر، همراه با میثاق  دهد که به غزال نزدیک شود. از همه مهم دانست با وجود میثاق، احسان به خود اجازه نمی خیلی خوشحال بود. می

 .هایش رفت و لباس مشکی را انتخاب کرد بود. به سمت کمد لباس

اش، مشکی، رنگ روزگارش  پوشید؛ چون به عقیده اش را پوشید. او همیشه مشکی می های مشکی یگر، میثاق هم لباساز طرفی د

 .است

از اتاقش بیرون آمد. مادرش در حال خواندن قرآن بود. میثاق کنارش نشست و دستانش را گرفت. مادرش قرآن را بست. میثاق 

 :گفتدستش را بوسید. به چشمان مهربانش، زل زد و 

 .خوام ببرمت خونه خاله ثریا آماده شو می -

 چیزی شده پسرم؟ -

 .برم خونه خاله ثریا که تنها نباشی خوام برم مراسم ختم یکی از اقوامشون. تو رو هم می نه مادر من. با همکارم، خانم محبی می -

 .مونم. تو برو جا می نه همین -

 .لج نکن دیگه پاشو -

هایش را بپوشد. میثاق هم به آشپزخانه رفت و یک لیوان آب نوشید. مادرش  ز جایش بلند و رفت که لباسبا اصرار میثاق، مادرش ا

خیلی سریع آماده شد. با هم از خانه خارج شدند و به سمت خانه ثریا راهی شدند. خانه ثریا زیاد دور نبود؛ بنابراین خیلی زود رسیدند. 

. وقتی در برای مادرش باز شد، دستی برایش تکان داد و رفت. موبایلش را از جیبش بیرون میثاق دور ایستاد تا مادرش به داخل برود

پس وضع پدرش خیلی خوبه. قطعاً اون زن » :ها نیاوران بود. با خود گفت ی آن آورد و با دیدن آدرس خانه غزال، متحیر ماند. خانه

 «.خاطر پولش، زنش شده هم به

نده گفت. بخاری را که روی شیشه را پوشانده بود، با پشت دستش پاک کرد. باران تازه بند آمده سوار تاکسی شد و آدرس را به ران

 .شد، گوش سپرد بود. به بیرون خیره شد و به آهنگی که درون ماشین خوانده می

*** 

 گذشته

 :رسول به اتاق مهندس صالحی رفت. سالمی داد. مهندس سرش را بلند کرد و با لبخند گفت

 .یا بشینسالم. ب -
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 :طور که سرش با قلم و کاغذ گرم بود، گفت  رسول جلوی میزش نشست. مهندس همان

 .ماشینت مبارک باشه -

 .دار بشم. دستتون درد نکنه ممنون آقا. شما باعث شدین که من االن ماشین -

 .تون بچرخه شاءاهلل چرخش واسه ان -

 .بازم ممنون -

ی کوچک از اتاق بیرون آمد. نفسی عمیق کشید که محمد، دوست و همکارش کنار او آمد رسول از جایش بلند شد و با یک خداحافظ

 :ی رسول گذاشت. لبخندی به او زد و گفت و دستش را روی شانه

 .بیا بریم سر کار که کلی کار داریم -

 .رسول حرفش را تأیید کرد و هردو به سر کار خود برگشتند

*** 

 حال

طبقه که خیلی شیک و بزرگ بود و نمایی زیبا داشت.  ده برویش خیره شد . آپارتمانی ی رو د و به خانهوقتی رسید، کرایه را حساب کر

زنگ را زد. در با صدای چریکی باز شد. میثاق منتظر ماند. کمی بعد غزال به طرفش آمد و سالم کرد. میثاق آرام جوابش را داد. غزال 

 :گفت

 .ن رو از پا... پارکینگ بیارم بیرونجا منتظر بمونین تا ماشی همی... همین -

هایش فرو برد و به اطراف نگاه کرد. با صدای ماشین غزال برگشت و سوار ماشینش شد. غزال  میثاق قبول کرد. دستش را در جیب

؛ کاش شد همیشه همراهش باشد کرد که کاش می ماشین را به حرکت درآورد. غزال شاد بود؛ چون میثاق کنارش بود. با خود فکر می

 .اش بود یار همیشگی

 :میثاق سکوت را شکست

 .راستی تسلیت میگم -

 .ممنون -

 .و این تنها حرفی بود که در راه با هم زدند

به مقصد که رسیدند، غزال ماشین را یک گوشه پارک کرد و هردو پیاده شدند. جمعیت زیادی آنجا بودند. میثاق با دیدن آن همه 

افسوس خورد. افسوس خورد که تشییع جنازه اقوام خود چقدر ساده بود. چقدر خلوت بود و صدای جمعیت سرگشته شد و شاید هم 

ها گریه کنند؛ هرچند مصلحتی،  رفت. حتی پول نداشتند که چند نفر را کرایه کنند تا برای آن ها حتی تا قبر کناری هم نمی گریه آن

کردند. سرش را تکان داد تا دیگر به  شدند و او را دچار سرفه می ش وارد میهرچند اجباری. لعنت فرستاد به غبار خاطراتی که به گلوی
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آن فکر نکند. با غزال همراه شد و وارد جمعیت شدند. تسلیت گفتند و بعد در یک جا ایستادند. غزال با چشم دنبال احسان گشت تا 

 .ای کشید نفس آسوده اینکه او را دید. برخالف همیشه عادی ایستاده بود و کسی کنارش نبود. غزال

ی بغلش را آرام کند  کند بچه طور که سعی می  ماهه بغلش، کنار میثاق و غزال آمد و همان همسر کسی که فوت کرده بود، با بچه شش

 :گفت

 .خیلی خوش اومدین -

 :میثاق و غزال زمزمه کردند

 .تسلیت میگم -

 :اش را با دستمال پاک کرد و گفت آن زن بینی

 .ممنون -

های آن زن از اشک کامالً قرمز شده بود و رنگش کامالً پریده بود. میثاق در دل حسرت خورد. آن زن هم سن زیادی نداشت؛  چشم

ای که انگار فهمیده بود برای پدرش  ای را که در بغلش است بزرگ کند؟ بچه توانست بچه زنی که از حاال بیوه شده بود، چطور می

فریاد نزن کوچولو. پدرت دیگه » :کرد. میثاق در دل با او حرف زد ل آن زن با صدای بلند گریه میاتفاقی افتاده است. پسرک بغـ*ـ

جوری  گرده؛ پدرت رفته یه جای دور. دیگه نیست تا بغلت بگیره و آرومت کنه. فکر نکنی خدا واسه تو فرق گذاشته ها! نه! این برنمی

صداش نزن. من هم کسایی رو از دست دادم. کلی براشون گریه کردم؛ اما اونا گرده. دنبالش نگرد؛  نیست؛ کسی که بره دیگه برنمی

 «.برای همیشه رفتن

رفت. دردی که هر روز برای او تازگی داشت. چرا  وقت آثارش از بین نمی و قلب خود را فشرد.چقدر سخت بود تحمل دردی که هیچ

 اشد؟داد آسوده ب اش؟ چرا اجازه نمی گرفت آن قلب لعنتی آرام نمی

 :کردن پسرش، خسته شده بود. غزال که این را متوجه شده بود، بچه را از او گرفت و گفت آن زن، دیگر در برابر آرام

 .بدینش به من -

 «!کنه چقدر بد گریه می» :زن تشکری کرد و به سمت قبر شوهرش رفت. میثاق زیر چشمی به بچه نگاهی انداخت و فکر کرد

 :خواست، گفت ته شده بود. میثاق که کالفگی غزال را دید، با آن که دلش نمیکردنش خس غزال هم از آرام

 .بدش من -

 :کرد، آرام زمزمه کرد طور که نگاهش می  غزال هم از خدا خواسته، بچه را به دست میثاق داد. میثاق دستانش را آرام تکان داد و همان

 .هیش کوچولو، آروم باش -

کرد. بچه با  های سبزش، لبخند محوی زد. چشمان پسر کوچولو برایش زیبا جلوه می ق با دیدن چشمهایش را باز کرد. میثا بچه چشم

اش قطع شد و جایش را به لبخند داد. غزال با تعجب به میثاق نگاه کرد. میثاق هم متعجب شده بود. فکر  کم گریه دیدن میثاق، کم
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طور که سرش   خندید. مادر آن بچه، همان کرد و برایش می به میثاق نگاه می کرد که بتواند آن بچه را آرام کند. بچه با خوشحالی نمی

قدر آرام شده است، به میثاق نگاهی انداخت. با  اش این را پایین انداخته بود، به طرف میثاق و غزال رفت. وقتی متوجه شد که بچه

 :دیدن میثاق متعجب شد. با خود گفت

 !چقدر شبیه وحید، شوهرمه -

اش هم متوجه آن همه شباهت شده بود و احساس کرده بود که او پدرش است. میثاق خود نیز متحیر شده بود. فکر  حتی بچه

 .کرد که خیلی بداخالق است کرد که بتواند یک بچه را آرام کند. همیشه فکر می نمی

آنجا دور شد. میثاق و غزال به یکدیگر کمی بعد، بچه را به مادرش برگرداند. بچه خوابش گرفته بود. زن زیر لب تشکری کرد و از 

گونه حرکتی نادرستی انجام نداده بود. دیگر مراسم هم به پایان رسیده بود. میثاق و غزال  نگاهی انداختند و چیزی نگفتند. احسان هیچ

با چشم، دنبالش گشت تا تصمیم گرفتند بار دیگر به کنار آن زن بروند تا فوت شوهرش را تسلیت بگویند و بعد از آنجا بروند. غزال 

 :یک کنار، تنها او را دید. میثاق گفت

 .بهتره خودت تنهایی بری -

اش هم بغلش، آرام به خواب  غزال سرش را تکان داد و کنار آن زن که روی زمین نشسته بود و به یک جا خیره شده بود، زانو زد. بچه

 :رفته بود. غزال دستش را روی دست او گذاشت و گفت

 .میگم تسلیت -

 :آن زن بدون توجه به حرف غزال، گفت

 !چقدر شبیه وحید بود -

 :دانست که منظور او، میثاق است. چیزی نگفت که همان زن یک دفعه، سرش را تکان داد و گفت غزال می

 .توهم زدم. وحید رفته، رفته -

 :اش نگاهی انداخت و ادامه داد بعد به بچه

 ریع آروم گرفت؟پس چرا تا امیر رو بغـ*ـل کرد، س -

ای نداشت. آن زن با دیدن میثاق، دیوانه شده بود. صدای  هایش آرامش کند؛ اما فایده اش بود. غزال سعی کرد با حرف امیر، اسم بچه

 :ی اقوامش اطرافش را گرفتند. غزال از آن جمعیت بیرون آمد و به کنار میثاق رفت. میثاق پرسید داد و فریادهایش باال گرفت. همه

 کنه؟ چی شد یه دفعه؟ چرا داره داد و فریاد می -

 .یاد شوهرش افتاد -

 .شناخت، خداحافظی کرد. هر دو سوار ماشین شدند و از آنجا دور شدند غزال به همراه میثاق از کسانی که می

*** 
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 گذشته

حافظی کرد. قبل از اینکه رسول قصد داشت که از شرکت خارج شود. سوار ماشینش شده بود و روشنش کرده بود. از دوستش خدا

رسید، افتاد. انگار که منتظر  سال می۱۲بخواهد از پارکینگ خارج شود، چشمش به مهندس صالحی و پسری کنار او، که سنش به 

گذارد.  رسد و مهندس را خیلی منتظر می دیر می  راننده شخصیشان بودند. رسول اطالع داشت که راننده آقای مهندس بیشتر مواقع

یم گرفت که اگر مهندس قبول کند، او را به خانه برساند. پس با ماشین کنار او رفت و شیشه را پایین کشید. سرش را خم پس تصم

 :کرد و گفت

 تون نیومده؟ آقای مهندس راننده -

 :اش نگاهی کرد و گفت مهندس با لبخند به ساعت مچی

 .مثل همیشه دیر کرده -

 :رسول زمزمه کرد

 .متونخوشحال میشم برسون -

 :خواست دلش را بشکند، قبول کرد مهندس که نمی

 .ممنون میشم -

 :و هر دو سوار شدند. رسول خوشحال از اینکه مهندس درخواستش را پذیرفته، ماشین را به حرکت درآورد. مهندس گفت

 .جان این پسرمه، علی ساالری -

 :رسول در آینه به علی نگاهی انداخت و گفت

 .ندس آیندهخوشبختم علی آقا، مه -

 :علی سری تکان داد و به بیرون خیره شد. رسول گفت

 .منم یه دختر و پسر دارم به اسم میثاق و مهدیه -

 :رویی گفت مهندس با خوش

 .ءشاءاهلل زنده باشن ان -

 .سالمتی باشی مهندس -

ی که از ماشین پیاده شد، به طرف شان رساند. مهندس صالحی هنگام ی مهندس را پرسید. او و پسرش را به خانه رسول آدرس خانه

 :رسول زمزمه کرد

 .بفرمایید تو -

 .ممنون مهندس. با اجازه -
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 .به سالمت -

تر مغرور نبود. مردی پاک و ساده با یک زندگی آرام و  رسول مهندس را خیلی دوست داشت. اخالقش واقعاً خوب بود و از آن مهم

 :آسوده. رسول زیر لب زمزمه کرد

 .رد، همین زندگی زیباستلیاقت این م -

*** 

 :حال

خواست که او را  رفتن داشت و میثاق هم می کرد خود را عادی نشان دهد. بارانا قصد بیرون میثاق در حیاط خانه نشسته بود و سعی می

میثاق بلند شد؛ هایش را پوشید و سریع از خانه خارج شد.  طور که موبایلش را جلوی گوشش گرفته بود، کفش تعقیب کند. بارانا همان

سرش را آرام از الی در بیرون آورد. وقتی موقعیت را مناسب دید، کاله پلیورش را پوشید و از خانه بیرون زد. دستش را درجیبش فرو 

او برد. سرش را پایین انداخت و دنبالش راه افتاد. بارانا کنار خیابان منتظر تاکسی شد. میثاق هم خیلی ریلکس به دیوار تکیه داد تا 

شدن در، سرش را بلند کرد و وقتی فهمید که بارانا سوار تاکسی شده است، به کنار  سوار ماشین شود. کمی که گذشت، با صدای بسته

 :خیابان رفت و یک تاکسی گرفت. سوار ماشین شد و آرام دستش را به طرف ماشین جلویی دراز کرد و گفت

 .آقا اون ماشین رو تعقیب کن -

بارانا وقتی بیرون میره، کجا میره؟ دلیل این که » :. میثاق کالهش را از سرش بیرون آورد و فکر کرد. با خود گفتراننده قبول کرد

خاطر طرفش اینجا اومده؛  به تهران اومده، چیه؟ شاید شک من درست باشه. شاید اون در حال انجام یه کار مهمه. شاید... شاید به

فهمم؛ ولی من مطمئنم که دلیل خیلی مهمی داره که بارانا  . هرچی باشه، کمی بعد میگذرانی خاطر تفریح و خوش شاید هم به

 «.اینجاست

تاکسی بارانا ناگهانی مسیر را تغییر داد. برای میثاق، خیلی عجیب بود. با خود فکر کرد که شاید نظرش را تغییر داده است. وقتی 

ایستد. کرایه را حساب کرد و دوباره کالهش را پوشید؛ سرش را پایین انداخت و تاکسی بارانا ایستاد، میثاق هم از راننده خواست که ب

 «چه کاری براش اینجا پیش اومده؟» :دنبالش راه افتاد. برایش عجیب بود که چرا بارانا به جردن آمده بود. از خود پرسید

و آن جمعیت را دید، سری از افسوس تکان داد. در با پیچیدن بارانا در یک خیابان فرعی، میثاق هم پیچید. وقتی سرش را بلند کرد 

 «.داره هایش برنمی بارانا، اینجا هم دست از کورس و همایش» :دل زمزمه کرد

گوید؛ اما متأسفانه او دور بود و با آن جمعیت زیاد  میثاق آرام خود را در میان جمعیت جا داد و سعی کرد بفهمد که بارانا با بقیه چه می

اضح نبود. یک دفعه یک نفر دستش را روی شانه میثاق گذاشت. آرام برگشت که متوجه یک پسر درشت و هیکلی شد. صدای بارانا و

 :آن پسر گفت

 داداش شما هم ماشین داری؟ -
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 :میثاق بدون توجه به حرف آن پس، پرسید

 اینجا قراره کورس برگزار بشه؟ -

 آره. شما ماشین داری؟ -

 :رد و با لبخندی مصنوعی گفتمیثاق دستش را در جیبش فرو ب

 .های کورسم. اومدم که تشویقشون کنم من از طرفدارای بچه -

 :پسرک کمی فکر کرد و گفت

 تو طرفدار کی هستی؟ -

 :میثاق در دل گفت

هستم؛ بدبخت شدم. االن اگه بفهمن که من سرخود اومدم و به گوش بارانا بخوره، ضایع میشم. شاید بهتره که بگم طرفدار بارانا  -

 کار کنم؟ اما... اما اگه اون خودش تماشاچی باشه چی؟ اون وقت چی

 :دانست چه بگوید که ناگهان یکی پسرک را صدا کرد. پسرک جواب داد گیر افتاده بود، نمی

 .دارم میام -

 .ی میثاق گذاشت و رفت. میثاق نفسی از آسودگی کشید و برای مدتی کوتاه چشمانش را بست و دستی روی شانه

*** 

 گذشته

 .های او و دوستش مکث کرد گذشت که با شنیدن حرف میثاق از کنار اتاق مهدیه می

 همکالسی جدیدمون رو دیدی؟ دیدی چه تیپی زده بود؟ :مهدیه

 .داراست آره واقعاً. معلوم بود که از اون پول -

 .خواست ازم دبانهٔ  رو بگیره، خیلی موم  زد. وقتی خواست جزوه اخالق بود. اصالً با کسی بد حرف نمی ولی خیلی خوش -

 خیلی باشخصیت بود. اسمش چی بود؟ -

 .علی -

 .بهش میاد -

 !طور آدمایی رو دوست داشتم اوهوم. همیشه این -

 !یعنی ازش خوشت اومده؟ -

 !راستش، آره -

دانست خواهرش از راه  کند؛ می های پاک را انتخاب می دانست خواهرش عشق میثاق لبخندی زد. خواهرش عاشق شده بود. می
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 .اش رفت و از آنجا رد شد صدقه رود. در دل خود، قربان شود و پیش می درست عاشق می

*** 

 حال

میثاق برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. بارانا میان جمعیت بود و دیدنش برای میثاق سخت بود. پس کمی جلوتر رفت. میثاق با 

هایش در هم رفت. بدون اینکه به عواقبش فکر کند، جلو رفت. به بارانا که رسید، داد  ه اخمدیدن آن همه پسر اطراف بارانا، ناخودآگا

 :زد

 بارانا؟ -

 :بارانا برگشت و با دیدن میثاق آرام گفت

 کنی؟ کار می تو اینجا چی -

 :میثاق گفت

 کنی؟ کار می بهتره من بپرسم تو اینجا چی -

 :فتبارانا لبی گزید و با عصبانیتی کنترل شده گ

 .اومدی تو نباید اینجا می -

 .بیا بریم خونه -

 .نمیام. من اینجا کار دارم -

 :میثاق صدایش را باال برد

 تونی داشته باشی؟ کاری می میشه بپرسم وسط این همه پسر، چه -

 .به تو هیچ ربطی نداره -

 .بارانا دارم بهت میگم بیا بریم خونه بگو چشم -

 !هه! عمراً -

است برود که میثاق مچ دستش را گرفت. کشید و راه افتاد. بارانا تقال کرد که دستش را از دست میثاق رها کند؛ اما خو و بارانا می

تواند  دانست که دیگر نمی ای نداشت. اطرافیان بارانا او را مسخره کردند. در دلش لعنتی به میثاق فرستاد که آبرویش را برد و می فایده

داد تا  طور که با عصبانیت مچ دستش را ماساژ می جمعیت دور شدند، میثاق دستش را رها کرد. بارانا همانبه آنجا برود. کمی که از 

 :دردش آرام بگیرد، گفت

 .روانی میون اون همه آدم آبروم رو بردی -

 :میثاق گفت
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 ...خوام یخواستی حرفم رو گوش کنی. ببین؛ مادرم تو رو دست من سپرده. من م به جهنم که آبروت رفت. می -

 :که بارانا حرفش را قطع کرد و گفت

 فهمی؟ خوام. می من بادیگارد نمی -

اش گرفته است. دلش  قدر زود گریه قدمش شد. تعجب کرد که چرا این دختر این اش گرفت. میثاق به او رسید و هم و راه افتاد. گریه

 :سوخت. بعد کمی آرام گفت

 .خب حاال گریه نکن -

زدن یه بچه  زدنش هم باید به سادگی گول ست،گول پس اگه بارانا یه دختربچه» :ای ندارد، فکری کرد یدهوقتی دید اصرارش فا

 «.باشه

 :پس با کمی مکث، زمزمه کرد

خاطر علیرضا نخوردم؛ چون اون  دونی... اون دفعه که با علیرضا رفتیم فست فودی دوست داشتم یه پیتزای باحال بخورم؛ ولی به می -

 .داشتحال خوبی ن

 :اش عملی شده است، ادامه داد دانست نقشه بارانا دیگر گریه نکرد و ساکت شد. میثاق که می

 ای با هم بریم از اون پیتزاها بخوریم؟ پایه -

و به بارانا نگاه کرد. بعد کمی درنگ، بارانا با سرش نشان داد که با این موضوع مشکلی ندارد. پس با میثاق به طرف فست فودی راه 

 .تادنداف

*** 

 گذشته

تر از بقیه  رسول ماشین را روشن کرد و مثل همیشه قصد داشت که از شرکت خارج شود؛ چون کارش کمی طول کشیده بود، دیر

خواست که آهنگ گوش کند و حال و هوایش عوض  بیرون آمده بود. هوا تاریک شده بود. کسی در محوطه پارکینگ نبود. دلش می

شد. پایش را روی پدال ترمز فشرد؛ اما  بط بود که چشمش به مردی افتاد که از جلوی ماشینش رد میشود. مشغول وررفتن با ض

 :فایده بود؛ انگار ترمز بریده بود. سرش را از شیشه بیرون آورد و داد زد بی

 !آقا برو کنار؛ ترمز بریده -

 .ین افتادآن مرد قبل از اینکه به خودش بیاید، محکم به ماشین برخورد کرد و به زم

لرزیدند. بعد از  هایش می شد. این اتفاق کامالً ناگهانی رخ داده بود. هنوز مات و مبهوت سر جایش مانده بود؛ دست رسول باورش نمی

چند دقیقه، آرام از ماشین پیاده شد. پاهایش سست شده بود. با هزار زحمت خودش را به او رساند. با دیدن شخصی که روی زمین 

 :و غرق در خون بود، زانو زد و دستانش را روی سرش گذاشت. زمزمه کردافتاده بود 

 !یا علی -



 

 
 

47 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

کرد؟ با اورژانس تماس  اش کشید و وقتی به دستان خود نگاه کرد، وجودش لرزید. حاال باید چه می هایش را روی تن خونی دست

کرد که کاش با کسی دیگر  در دلش آرزو می آوردند؟ فهمیدند که او مقصر است چه؟ چه بالیی سرش می گرفت؟ اما اگر می می

 !ای نبود تر بهتر بود؛ مهندس صالحی شخص معمولی تصادف کرده بود. یک آدم معمولی

با شنیدن صدای ماشین همکارش، به خودش آمد. زود از جایش برخاست و به دستشویی پارکینگ رفت. در را محکم بست و در آینه 

ها را شست. زیر لب از خدا کمک خواست. امیدوار بود که کسی نفهمد  تانش نگاه کرد و خیلی زود آنبه خود نگاه کرد. بار دیگر به دس

 !ترین سند جرم آنجا بود که او این کار را کرده است؛ اما با یاد ماشینش، دلش ریخت. بزرگ

*** 

 حال

باری خمیازه کشید. بارانا که متوجه خستگی  ثاق چندهایشان را داده و منتظر بودند. می بارانا روبروی میثاق نشسته بود. هر دو سفارش

 :او شده بود، پرسید

 دیشب خوب نخوابیدی؟ -

 :میثاق پوزخندی زد. با دستانش ور رفت و گفت

 .کنن های وحشناک اذیتم می خوابم یا اگه بخوابم همون کابوس عادیه. یا شبا نمی -

واقعاً دردناکه. هم روح انسان رو مورد هجوم قرار میده و هم جسمش رو.  عذاب روحی» :بارانا نفس عمیقی کشید و با خود فکر کرد

ها، میثاق پسری چهارشونه بود؛ پسری سرحال و سرزنده! همه  ها، خیلی تغییر کرده بود؛ قبل از اون اتفاق میثاق بعد از اون اتفاق

اش نباشه. عالوه بر اون، همه رو به شادی دعوت ه وقت نشده بود که لبخند روی لب عاشقش بودند. همیشه تمیز و مرتب بود. هیچ

 .کرد. اون پسر واقعاً جذاب بود؛ اما دیگه این میثاق، میثاق همیشگی نبود می

کدام چیزی نگفتند. میثاق که  بارانا پیتزاها را حساب کرد و از آنجا خارج شدند. تصمیم گرفتند در هوای سرد بیرون قدمی بزنند. هیچ

ر میان گذاشتن نداشت. بارانا اتفاقی که چند وقت پیش برای میثاق افتاده بود را به یاد آورد. پس موضوع را به جز غم، چیزی برای د

 :وسط کشید

 میثاق؟ -

 بله؟ -

 خاطر حمله عصبی به دکتر مراجعه کردی؟ تا حاال به -

 :میثاق با اخم به بارانا نگاه کرد

 .از دوا و دارو خوشم نمیاد -

 :گشت و گفتبارانا به طرفش بر
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 خب چرا؟ -

 .دوا و دارو یه درد رو تسکین میده -

 :میثاق به سرتاپایش نگاهی کرد و با همان نگاه سردش گفت

 .های من رو تسکین بده ی درد فکر نکنم دارویی ساخته شده باشه که همه -

 :زد. بارانا باز هم اصرار کرد میکرد حتی با خودش! این لج فقط به خودش ضربه  طور بود؛ با همه لج می میثاق همیشه همان

 میای بریم دکتر؟ -

 :میثاق با صدای بلندی گفت

 .معلومه که نه -

 .کنم خواهش می -

 !نه بارانا! نه -

 .بارانا دیگر چیزی نگفت و به دنبالش راه افتاد

 :بارانا کمی بعد زبان باز کرد

 میثاق؟ -

 هوم؟ -

 .م اینجا زندگی کنیممیگم من و مامانم اینا، تصمیم گرفتیم بیای -

 :میثاق به طرفش برگشت و گفت

 جدی؟ -

 .آره -

 خونه چی؟ خونه گرفتین؟ -

 .بابام چند سال پیش یه خونه اینجا خریده بود. مامانم اینا هفته دیگه قراره با وسایل بیان اینجا -

 .خوبه -

شد. انگار به او دنیا را داده بودند! مدیون میثاق  زدنش نمی زدن بود. حس خوبی داشت؛ چون دیگر کسی مزاحم قدم غزال مشغول قدم

برد و لبخند را روی  افتاد، ضربان قلبش را باال می بود؛ پسری که مانند یک مرد، از او طرفداری کرده بود. با یاد او قلبش به تپش می

قدر غمگین باشد؟ چرا  چرا میثاق باید اینکرد که  نشاند؛ اما مطمئن نبود که میثاق دوستش دارد یا نه .همیشه با خود فکر می لبش می

 «!چون اگه شبیه بقیه بود که دیگه دوستش نداشتم» :مثل بقیه نبود؟ و خود، جواب خود را داد
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کرد که صدایی آشنا که در صدایی شخص دیگری گم شده بود، به گوشش رسید.  سرش را پایین انداخته بود و با خود صحبت می

ه، همراهش بود. با لبخند سرش را بلند کرد؛ ولی با دیدن آن دختر همراه میثاق، اوقاتش تلخ شد. میثاق با ی نجات او ناخودآگا فرشته

 :دیدن غزال ایستاد و گفت

 .سالم خانم محبی -

سالمی آن دختر هم به غزال سالم داد. غزال زبانش بند آمده بود. تحمل این که دختری را همراه میثاق ببیند، برایش آسان نبود. آرام 

 :داد و سرش را به زیر افکند. بارانا با لبخند، به میثاق نگاهی انداخت و گفت

 میثاق این کیه؟ -

بگو میثاق. بگو که من و تو دوستیم؛ بگو که تو همیشه هوای من رو داری. به اون دختر بفهمون که من برات » :غزال در دل گفت

 «!خیلی مهمم. بگو، بگو

 :ل تمام امیدش را از دست دادبا حرفی که میثاق زد، غزا

 .بارانا، ایشون همکار من، خانم محبی هستند -

غزال با خود فکر کرد که چرا میثاق این بار نگفت که او دوستش است؛ چرا به آن دختر نگفت که هردو دوست هستند. بارانا دستش 

 :را به طرف غزال دراز کرد و گفت

 .خوشبختم -

هایش جاری شدند.  یع از کنار هر دو گذشت و به سرعت دوید تا بلکه زودتر از آنجا دور شود. اشکاما غزال دیگر تحمل نداشت. سر

 :میثاق او را صدا زد

 خانم محبی؟ خانم محبی؟ -

هق افتاده بود. در دلش با خود  تر کرده بود. به هق کشیدن را برایش سخت دوید. بغض گلویش را گرفته و نفس اما غزال همچنان می

چرا چیزی نگفت از این که عالوه بر همکار، دوست هم هستیم؟ چه دلیلی داشت؟ مگه اون دختر کی بود؟ اون » :کرد صحبت می

ش  همکار خطاب کنه؟ نکنه اون دختر، اون دختر رو دوست داره؟ اگه اون م*ع*ش*و*ق*ه  رو فقط  دختر کی بود که ترجیح داد من

کرد؛ اما اون تنها دوست من  ک خواهر یا فقط یک دوست خیلی معمولی نگاه میباشه چی؟ شاید این همه مدت به من، به چشم ی

شدم تا  شدم و زود آماده می بسته بودم؛ کسی بود که هر روز صبح از خواب بلند می نبود، تموم دنیای من بود! کسی بود که بهش دل

 «.تر باهاش دیدار کنم سریع

ها بایستد و تظاهر کند که  ها دویده است؛ اما این که جلوی آن توجه به آن قدر سریع و بدون اول خود را سرزنش کرد که این

 .تر بود. قابل تحمل نبود که ببیند زندگی او، کنار کسی دیگری ایستاده است خوشحال است، قطعاً برای او سخت

اندام بود. میثاق  هم زیبا و خوشزد بارانا. چقدر  چقدر باهاش راحت بود؛ اسمش رو راحت صدا می» :در دلش، صحبتش را ادامه داد
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 «.اومدند! انگار برای هم ساخته شده بودند هم زبیا و کامل بود. چقدر به هم می

 :هایش را پاک کرد دستمالی از جیبش بیرون آورد و اشک

رو   من و اون، اوناندام و سرحال! قطعاً میثاق بین  من در برابر اون دختر هیچ بودم! من دختری ریز و کوچولو و اون دختری خوش»

 «.دار من نمیشه. من دختری بودم که جام اینجا نبود کس عاشق صورت لکه گفت هیچ کرد.احسان راست می انتخاب می

*** 

 گذشته

درِ دستشویی را آرام باز کرد و به اطراف نگاهی انداخت. وقتی فهمید کسی نیست، از آنجا بیرون آمد و به طرف بیرون دوید. با دیدن 

 کرد؟ دوید. چه باید می که خوابش بـرده، نفس راحتی کشید و بیرون رفت. کنار خیابان می نگهبان

اش را پاک کرد. یک تاکسی گرفت تا به خانه برود. با خود فکر کرد  هایش به شماره افتاده بودند. ایستاد و با دستش عرق پیشانی نفس

اش چه؟ بدون رسول چگونه  ، حرفش را پس گرفت. پس خانوادهکه بهتر است برای مدتی از شهر بیرون برود؛ اما خیلی زود

های نگران ستایش را بدهد؟ چگونه دختر و پسر پرامیدش را  آور خانه بود. چگونه جواب چشم توانستند زندگی کنند؟ رسولی که نان می

شود؟ همچنان در حال  ت چه میاش بفهمند که او یک قاتل است، آن وق تنها بگذراد؟ اما ماندنش هم درست نبود. اگر خانواده

 :کلنجاررفتن با خود بود که راننده پرسید

 آقا خوبی؟ -

 :رسول سریع سرش را به نشانه مثبت تکان داد. باز هم راننده پرسید

 مطمئنی؟ -

 :رسول گفت

 .آره، آره؛ فقط من رو زودتر برسون خونه -

 رود؟ اش چه بگوید؟ بگوید که کجا می ود؛ اما مانده بود که به خانوادهرسول تصمیم نهایی خود را گرفته بود.قصد داشت که از آنجا بر

*** 

 حال

قدر گریه کرد که دیگر اشکی برای ریختن  غزال به خانه که رسید، به اتاقش پناه برد؛ سرش را در بالشش فرو برد و گریه کرد. آن

خاطر اینکه دور از  اق گوش دهد و به خارج برود. نه بهکرد. تصمیم گرفت که به حرف میث نداشت. تصمیمی گرفت که او را آرام می

خواست دوباره چشمش به چشم  خاطر اینکه دیگر میثاق را با آن دختر نبیند. نمی خاطر اینکه تحصیل کند، بلکه به خانواده باشد و نه به

. پس از جایش بلند شد و به اتاق ها، داغ دلش تازه شود خواست با دیدن آن خواست غرورش خورد شود. نمی آن دختر بیفتد. نمی

 :پدرش رفت تا با او صحبت کند. قبل از اینکه در بزند، پدرش در را باز کرد. پدرش اخمی کرد و بدون هیچ سالمی پرسید
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 خوای؟ چی می -

 :ها عادت داشت. دستانش را در هم قفل کرد و گفت غزال به این بدخلقی

 .باید باهاتون صحبت کنم -

 .دبذار برای بع -

 .خیلی مهمه -

 :ها نشست. بغضش را قورت داد و بدون مقدمه گفت پدرش با کمی درنگ، کنار رفت تا او وارد شود. غزال روی یکی از مبل

 .خوام از ایران ب... برم می... می -

 :پدرش پوزخندی زد و گفت

 .خوای بذاری و بری زن من رو خوب که اذیت کردی، می -

قدر آن زن از غزال بد گفته بود که از غزال برای پدرش یک دیو ساخته بود! غزالی که حتی آزارش هم  نای زد. آ غزال لبخند مسخره

 :رسید. گفت به مورچه نمی

 ... من ک... کاری با اون -

 :پدرش اجازه نداد که ادامه دهد

 !خوام بشنوم بسه دیگه. نمی -

 :با کمی مکث ادامه داد

 خوای بری؟ کجا می -

 .خوام اونجا درس بخونم می مونیخ. می... -

 .تر بفرستمت کنم که سریع همه کارات رو انجام میدم. سعی می -

 :غزال سری تکان داد و بلند شد که از اتاق خارج شود. قبل از اینکه در را باز کند، برگشت و گفت

 .کردی ختی من فکر میکم هم به خوشب ش به فکر خوش، خوشبختی خودت باشی، ی... یه کاش به جای اینکه ه... همه -

خاطر زندگی که کسی او را  و بدون اینکه منتظر پاسخی از سوی پدرش باشد، از اتاق بیرون آمد. باز هم بغضش ترکید و به

 .خواست گریست نمی

*** 

یز بدی بهش چرا غزال باید این کار رو انجام بده؟ مگه من چ» :پرسید میثاق از کار غزال بسیار متعجب شده بود. مدام از خود می

 «!گفته بودم؟

کرد؛ ولی میثاق از رفتار آن روزش چیزی نفهمید. یعنی برایش  شد، برایش تعریف می غزال همیشه با میثاق راحت بود. هرچه که می
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براش دید که او ناگهانی ناراحت بشود و بدون هیچ حرفی از آنجا برود. تصمیم گرفت که فردا حتماً دلیلش را بپرسد. شاید  دلیلی نمی

 .کننده بود قانع

بندی، شادی و سرزندگی آن پسر را وسط گذاشت؛ چون همیشه سنگری داشت از جنس  سرنوشت او یک قمار باز بود. اول برای شرط

ای داشت از جنس غرور پای بازی نشست. به جای حساسش که رسید، کم آورد. شکار شد و به کنار رفت.  اعتماد به نفس و اسلحه

حواسش را جمع کرد و با   های دیگری داشت که شرط ببندد. آرامش را به وسط کشید. دیگر امتحان کند. هنوز چیز تصمیم گرفت بار

چیز را  ها بود. بار دیگر شکست خورد. سرنوشت این بار عصبانی شد و همه تر از این حرف دقت کارش را انجام داد؛ اما حریف او قوی

اش را روی دوشش انداخت و از آنجا  امید کوله نا .چیز را باز هم شکست خورد آزادی و همهبه وسط گذاشت؛ روح، خانواده، حس خوب، 

های قفسی و  ای به وسعت آزادی اش، آزادی دور شد. دیگر برایش چیزی نمانده بود. تنها برای او یک مرده متحرک با روزگار تنهایی

 .کند موجود اضافی قمار نمی کس سر یک دانست هیچ حس تنفر مانده بود. آنجا نماند؛ چون می

میثاق به شرکت رفت. کنجکاو بود که بداند رفتار دیروز غزال به چه علت بوده است. خیلی عجیب بود که میثاق کنجکاو شده بود. 

ی  غزال باعث شده بود که میثاق کمی از الک خود بیرون بیاید و در دنیای واقعی زندگی کند. شاید برای بهبودی حال میثاق نشانه

کرد او مثل بقیه مردم درنده نیست؛ فردی پاک و ساده بود که  دید. میثاق فکر می خوبی بود. میثاق، غزال را به عنوان دوست خود می

 .ها متنفر بود داد و حتی از آن کردند؛ اما میثاق اجازه نمی مردم از این صفت، برای رسیدن به اهدافشان استفاده می

 :سر داد. مهندس سرش را تکان داد و گفت مهندس که آمد، میثاق سالمی

 .اینجا باشن ۱۱امروز یه جلسه مهم دارم. با آقای محمدی و رجبی تماس بگیر و از طرف من دعوتشون کن که ساعت  -

 :خواست تماس بگیرد که مهندس گفت میثاق قبول کرد. سر جایش نشست و می

 .یادآها یادم رفت یه چیزی رو بگم. محبی دیگه سر کار نم -

 :میثاق ابروهایش را باال انداخت و گفت

 چرا؟ -

 .من باید بپرسم چرا -

 .اینجا که هیچ اتفاقی نیفتاده -

 :ای باال داد و زمزمه کرد مهندس شانه

 .شاید خسته شده از کارش -

 :نشست، متفکر زیر لب گفت اش می مهندس وارد اتاقش شد. میثاق در حالی که روی صندلی

 .ارش رو دوست داشتولی اون خیلی ک -

 .پرسید ی غزال را گرفت. باید دلیلش را می گرفتن با محمدی و رجبی، شماره بعد از تماس
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غزال خسته، نگاهی به موبایلش انداخت و وقتی متوجه شد میثاق است، استرس تمام وجودش را گرفت. خیلی زود تصمیم گرفت که 

توانست بگوید من، تو  گفتن برایش سخت بود. نمی تواند به او دروغ بگوید؛ دروغدانست که اگر جواب بدهد، نمی  جوابش را ندهد. می

کند؛ پس موبایلش را خاموش کرد و دوباره  گیرد و میثاق را ناراحت می اش می دانست که گریه را دوست داشتم و تو دیگری را! می

 .اش فضای کل اتاق را در برگرفت صدای گریه

چنین رفتاری از غزال بعیده. چه اتفاقی » :بایلش را خاموش کرده است، کمی نگران شد. با خود گفتمیثاق وقتی فهمید که غزال مو

 «.طورشده؟ من ناراحتش کردم؟ اما من که چیزی بهش نگفته بودم افتاده که غزال این

اشت و به اتاقش رفت. مهندس گرفت. پلیورش را برد شان برود و دلیلش را بپرسد. باید از مهندس اجازه می تصمیم گرفت که به خانه

 :طور که مشغول نوشتن بود، گفت همان

 چیزی شده؟ -

 .اومدم تا ازتون اجازه بگیرم که برم -

 :ای به میثاق رفت و زمزمه کرد چشم غره

 .انگار یادت رفته که گفتم وقتی مهمون داریم حق نداری جایی بری -

 ...ولی -

 :کمی صدایش را باال برد

 !برگرد سر کارت گفتم که نمیشه. -

فهمید آن  میثاق از اتاق بیرون آمد. محکم مشتش را به میز کوبید. قوانین مهندس را از دم حفظ بود؛ ولی غزال هم مهم بود! باید می

 .دختر مشکلش چیست و چرا دیگر به سرکار نیامده است. میثاق آرام و قرار نداشت

*** 

 گذشته

کوبید. ترس وجودش را فرا گرفته  کرد و همچنان در را می ا شک و تردید به اطرافش نگاه میبه خانه که رسید، در را محکم کوبید. ب

 :آمد. صدای پسرش آمد بود. نفسش به سختی باال می

 بله؟ بله؟ -

 .باز کن میثاق. منم -

 :ه افتاد. زمزمه کرددر که باز شد، خود را به داخل هل داد و میثاق را پس زد. میثاق با تعجب در را بست و پشت سر پدرش را

 !بابا چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ -

هایش را در  سرعت به طرف اتاق رفت و یک ساک از کمد بیرون آورد؛ لباس پدرش بدون توجه به حرف میثاق، وارد خانه شد. به

 :پرسیدکند. ستایش  ساک جا داد. ستایش و مهدیه نیز آمدند. همه متعجب بودند که چرا رسول وسایلش را جمع می
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 کنی؟ چی شده؟ کنی؟ چرا داری وسایلت رو جمع می جوری می رسول چرا این -

 :وپاشکسته گفت رسول بدون اینکه دست از کارش بردارد، دست

 .باید برم، باید برای مدتی برم -

 :مهدیه پرسید

 اما چرا بابا؟ چی شده؟ -

اش  فت. صورت ستایش را بین دستان لرزانش گرفت و پیشانیوسایلش را که جمع کرد، زیپ کیفش را بست و بعد به کنار ستایش ر

 :را ب*و*س*ید. دستان ستایش را گرفت و گفت

 .رو بدون همیشه دوست داشتم و خواهم داشت. تو بهترین همسر و مادر دنیایی  ها باش. این مراقب خودت و بچه -

 ها بود؟ ناشک در چشمان پرسشگر خانواده جمع شده بود. چه سرنوشتی در انتظار آ

 :کنار دخترش رفت. مهدیه بغضش ترکید و گریه کرد. محکم پدرش را بغـ*ـل کرد و گفت

 !بابا نرو! داری کجا میری؟ نرو -

 :خواست. دستی در موهای دخترش کشید و گفت رسول اشک در چشمانش جمع شده بود. دلش گریه می

 !ارم. تو نفس باباییدونی که تو رو هم خیلی دوست د مراقب خودت باش دخترم. می -

 .منم دوست دارم بابا -

از بغلش بیرون که آمد، روبروی میثاق ایستاد. میثاقی که جلوی خود را گرفته بود گریه نکند. پدر روبروی پسر قدبلندش صاف ایستاد. 

 :لبی تر کرد و با صدایی رسا گفت

 .بعد از من، تو مرد این خونه هستی -

 :هایش را روی هم فشرد و با خشم پرسید نمیثاق دستش را مشت کرد؛ دندا

 !چی باعث شده که این حرفا رو بزنی بابا؟ کی باعث شده؟ بگو -

 :پدر پسرش را در آغـ*ـوش کشید و آرام گفت

 .هیچی نشده، هیچی -

 :و ادامه داد

هر کاری بکن؛ ولی نذار این  مراقب مادر و خواهرت باش. نذار سرافکنده بشن. بذار آبروی چندین ساله این خانواده حفظ بشه. -

 خانواده دستش به طرف دیگران دراز شه. باشه پسرم؟

 :از بغـ*ـل پسرش بیرون آمد. ساکش را برداشت و به حیاط خانه رفت. مهدیه پشت سرش گفت

 بابا این رفتن چند روز بیشتر که نیست؟ -
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وقت  شاید هیچ» :ت. در دل جواب دخترش را دادای بس رسول غمگین ایستاد. بغضش را قورت داد و چشمانش را برای لحظه

 «!برنگردم

 !اش را دوباره ببیند امید اینکه روزی خانواده  و از خانه خارج شد. به

*** 

 حال

کرد  کرد و خداخدا می اش نگاه می جا کرد. منتظر بود که پرواز هواپیمای او فرا برسد. مدام به ساعت مچی پاسپورت را در دستش جابه

خواست شهری را که عشقش در آن نفس  کرد. دلش نمی هایش جاری بود و گریه می آن دقایق بگذرند. هنوز هم اشک که زودتر

داد؛ اما تنها! نه کنار آن دختر!  کشید ترک کند. دوست داشت بماند. دیدن روزانه میثاق، حتی برای چند دقیقه هم کفافش می می

 :رود. پس جواب داد بود. اوضاع را مساعد دید که موبایل را جواب دهد و بگوید که میموبایلش برای هزارمین بار زنگ خورد. میثاق 

 الو؟ -

 :میثاق داد زد

 غزال معلومه کجایی؟ چرا موبایلت رو جواب نمیدی؟ -

از این چی » :کرد. در دل گفت و غزال چقدر خوشحال شد و شاید هم غصه خورد. برای اولین بار بود که میثاق او را غزال خطاب می

 «.اش باشه؛ شاید هیچ حس خاصی بینشون نباشه بهتر! شاید بهتر بود که بمونم. شاید اصالً اون دختر مثل مائده، دخترخاله

کردن شهرش را برگزیده بود. تصمیم گرفت که او هم اسم زیبای میثاق را به زبان  اما دیگر دیر بود. او تصمیم خود را گرفته بود. ترک

 :آورد

 .رو ب... ببخش میثاق من -

 چرا ببخشمت؟ چرا صدات گرفته؟ میشه بگی چی شده؟ -

 :ها که آمد، میثاق فهمید که غزال در فرودگاه است. آهسته پرسید صدای اعالم پرواز

 داری کجا میری؟ -

 .یه جای دور. تو، خیلی دو... دوست خوبی بودی. ممنونم که ک... کنارم ب... بودی -

 یهویی؟قدر زود؟ چرا  چرا این -

 :اش را پاک کرد و چیزی نگفت. هردو سکوت کردند. کمی بعد میثاق زبان باز کرد و باز هم آرام گفت غزال بینی

 .مراقب خودت باش -

 .خداح... حافظ میثاق -

 :غزال قبل از اینکه قطع کند، دلش طاقت نیاورد؛ پس خیلی آهسته گفت

 .دوستت دارم -
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 :نگی پلی کرد که ویرانش کرداش را در گوشش گذاشت و آه هندزفری

 .بینم شینم تو رو می کنار هرکی می -

 .به کجای آسمون تو پر کشیدی من که رو زمینم

 تو چه رنگی رو دلم زدی که هرجا میرم،

 .بینم زنم رو در و دیوار عکس تو می کنم، زل می یه گوشه کز می

 !باشد؛ اما کسی نبود، نبودبه پشت سرش نگاه کرد. فکر کرد که شاید میثاق به سراغش آمده 

 .بعد از تو، هرکی اومد دو سه روزی تو دلم مهمون شد و رفت -

 .هـ*ـوس برد، تو رو آخرم من رو دوباره باز از پا در آورد

 .بعد از تو، هر کی اومد دو سه روزی تو دلم مهمون شد و رفت

 .هـ*ـوس برد، تو رو آخرم من رو دوباره باز از پا در آورد

 .هایش، توجه همه را به سمت آن دختر تنها جلب می کرد هق اهش نبود تا در آغوشش بگیرد و آرامش کند. هقکسی همر

 .بعد تو، این دلم نشد دیگه مثل قبلنا -

 .رفتن تو خیلی ساده کرده بد عوض من رو

 آخه مگه این دل من این حرفا حالیشه؟

 .بعد تو دیگه نتونست با هیشکی قاتی شه

 .کی اومد دو سه روزی تو دلم مهمون شد و رفت بعد از تو، هر

 .هـ*ـوس برد، تو رو آخرم من رو دوباره باز از پا در آورد

 !تر به سراغش آمده بود دید. انگار که مرگ، زود پشت شیشه نشست. چیزی از بیرون معلوم نبود. چون چشمانش تار می

 .فتبعد از تو، هر کی اومد دو سه روزی تو دلم مهمون شد و ر -

 .هـ*ـوس برد، تو رو آخرم من رو دوباره باز از پا در آورد

 بعد از تو -مسیح و آرش

*** 

 گذشته

 .قدر خودت رو اذیت نکن میثاق، پسرم، این -

 .دونی اگه این مسابقه رو ببرم، پول خوبی بهمون میدن مامان می -

 .جوری که خیلی بهت فشار میاد ولی این -
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رد و خودش را روی مبل قدیمی داخل اتاق تمرینش پرت داد؛ سرش را به پشتی مبل تکیه داد و کالفه هایش را در آو میثاق دستکش

 :گفت

 .بعد رفتن بابا من باید پول دربیارم -

 :دستانش را روی صورتش کشید و گفت

 باشگاهم رو پرداخت کنم؟جوری باید خرج خونه رو دربیارم. چطور پول دانشگاه مهدیه رو در بیارم؟ چطوری شهریه  دونم چه نمی -

 :غمگین به مادرش نگاه کرد و ادامه داد

 بابا چرا رفت؟ -

 :کرد، گفت طور که موهایش را نوازش می مادرش با یکی از دستانش او را زیر بغلش گرفت و همان

 .دونم دونم پسرم، نمی نمی -

*** 

 حال

 :بستن اسم بارانا روی گوشی میثاق، زود جواب داد با نقش

 د؟ مامانت اینا نرسیدن؟چی ش -

 تو کجایی؟ -

 .تون دیگه در خونه -

 .دو دقیقه دیگه مامانم اینا اونجان. من هم دارم میام -

 .باشه -

ها رسید. میثاق به استقبالشان  اش رسیدند. بارانا هم با فاصله کمی از آن ها، منتظر نشست. خیلی زود خاله و شوهرخاله میثاق روی پله

 :اش روبوسی کرد. سمانه گفت نهرفت. با خاله سما

 قربونت برم عزیزم. خوبی؟ مامانت خوبه؟ -

 .ممنون خوبه -

 .خب خدا رو شکر -

کرد. بارانا یک جا  توانست کمکشان می بردند. میثاق هم تا جایی که می اش نیز احوالپرسی کرد. کارگرها وسایل را باال می با شوهرخاله

 .ادد نشسته بود و به کارگرها دستور می

 :میثاق آینه را بلند کرد و لبه تیز آن، دستش را برید. بارانا ناراحت گفت

 !وای -
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 :میثاق خیلی آرام، دستش را گرفت. همه اعضای خانواده دورش را گرفته بودند. سمانه بسیار مضطرب بود. زود گفت

 .بیا بریم بیمارستان. دستت به بخیه نیاز داره -

 :میثاق مخالفت کرد

 نیست. بارانا، نخ بخیه دارین؟ نه الزم -

 :سمانه سریع جوابش را داد

 .مگه این کارا الکیه؟ پاشو بریم بیمارستان -

خیال کرد. بارانا برایش نخ و سوزن بخیه آورد و کنارش نشست تا اگر دردش گرفت، آرامش  ها را بی هایش، آن میثاق باالخره با حرف

گوشتش فرو برد و از طرف دیگر بیرون آورد. بارانا در شگفت بود؛ آن پسر به نظر خیلی  کند. میثاق خیلی ریکلس و آرام سوزن را در

 «دردش نگرفت؟» :رفت خورد. در مغز بارانا، سؤالی رژه می کشید و نه تکان اضافی می آمد؛ نه دادی می آرام می

ها آورد. سمانه زیرچشمی به میثاق  کرد و برای آنکار اسباب و اثاثیه که تمام شد، سمانه پول کارگرها را حساب کرد. چای را آماده 

سال هم نداشت. فکر کرد که میثاق حقش نیست  ۱۱نگاهی انداخت. دلش برای او سوخت. نصف موهایش سفید شده بود. پسری که 

 .قدر زود زیر چشمانش چروک بیفتد قدر زود پیر شود؛ حقش نبود این که این

 :، سمانه پرسیدطور که مشغول نوشیدن چای بودند همان

 کنی؟ میثاق هنوز هم تو همون شرکت کار می -

 :میثاق سرش را به نشانه مثبت تکان داد. سمانه گفت

 .دونی میثاق که چقدر دلم واسه مامانت تنگ شده وای! نمی -

 .خواست بیاد اینجا؛ ولی گفتم بهتره تو اوضاع بهتری بیاد طور. می اون هم همین -

 وخاک که چی بشه؟ ش تو این همه گردآره خوب کردی. بیاری -

*** 

جا را نگاه  ای برای این کار نداشت. تقریباً همه وجو متنفر بود. حوصله گشت. از جست اش می میثاق در زیرزمین دنبال دفتر قدیمی

ویش بود را کنار زد. بعد از انداخته بود. تنها جایی که ندیده بود، صندوقچه بزرگی بود که کنار دیوار بود. میثاق جلوتر رفت. خاکی که ر

 :چند سرفه، قصد داشت که در آن را باز کند که با صدای مادرش متوقف شد

 !به اون دست نزن -

دید. میثاق دستی در  قدر عصبانی می برگشت که با صورت خشمگین مادرش روبرو شد. حیران ماند. اولین باری بود که مادرش را آن

 :وواج گفت موهایش کشید و هاج

 ...خب -

 :مادرش گفت
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 .اجازه سراغ وسایل کسی نری بهتره بی -

 .دونستم ببخشید، نمی -

 .وقت سراغ اون صندوقچه نرو هیچ -

 :و راهش را کشید و رفت. میثاق برگشت و باری دیگر، به آن صندوقچه نگاه کرد. از خود پرسید

 قدر برای صندوقچه ارزش قائله؟ مگه چی داخلشه؟ چرا مادر این -

 :اب خود را دادو جو

 .کار کنه دونه که باید چی شاید چیز خوبی برای من نباشه. مادر خودش می -

 .ای باال انداخت و از زیرزمین خارج شد شانه

*** 

 گذشته

 کردنه؟ میثاق، درست کارت رو انجام بده. این چه وضع تمرین -

 :طور که گارد خود را گرفته بود، گفت میثاق همان

 .اُس -

ای که علیرضا به گوش میثاق خواباند، از  خاطر نبود. با ضربه دوتا نبودند؛ آسوده- ها یکی م ذهنش مشغول بود. دغدغهاما هنوز ه

 :افکارش بیرون آمد. علیرضا بازویش را فشرد و پرسید

 میثاق خوبی؟ -

 :میثاق نگاهی به او انداخت و جواب داد

 .هان؟ آره، آره خوبم -

 :ها گفت مربی به بچه

 .عمیق بکشین؛ دم و بازدمنفس  -

 :تمرین تمام شد. مربی میثاق را احضار کرد

 .میثاق بیا اینجا -

 :اش که روی صندلی نشسته بود، رفت. مربی نگاهی به او کرد و گفت میثاق به کنار مربی

 .بشین -

 :و به کنار خود اشاره کرد. میثاق بدون حرفی نشست. مربی مکثی کرد و پرسید

 ش اومده؟میثاق مشکلی پی -
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 :میثاق سریع گفت

 !نه -

دونم که ذهنت مشغوله، اینجا نیستی. همیشه بهت گفتم االن هم میگم،  خوام تو زندگی خصوصیت دخالت کنم؛ ولی می ببین نمی -

 .تونه موفق باشه رو جمع کنی و اینجا باشی. یه ورزشکار با دغدغه فکری، نمی  سر تمرین باید تموم حواست

 .گید میبله شما درست  -

 .خوام مقام بیاری. پس خوب تالشت رو بکن فردا مسابقه داریم. من ازت انتظار دارم میثاق. می دونی که پس می -

 :روی پای میثاق کوبید و گفت

 .پاشو باید تخصصی باهات کار کنم -

 :ها را جلویش گرفت و گفت میثاق بدون حرفی بلند شد. مربی دستکش

 .ضربه بزن -

 :ای کوبید. مربی فریاد زد پایش ضربهمیثاق آرام با 

 .تر خوام. محکم طوری نمی این -

زدن بود، مچ پایش چرخید. صدای دادش باال  طور که مشغول ضربه تر کوبید و مربی تحسینش کرد. همان میثاق ضرباتش را محکم

 :ضطرب پرسیدها دورش را گرفتند. مربی م رفت. روی زمین افتاد و از درد به خود پیچید. مربی و بچه

 میثاق چی شد؟ -

 :میثاق داد زد

 !پام -

 :ها،زمزمه کرد مربی رو به بچه

 .ها کمک کنید سوار ماشینش کنیم بچه -

 .علیرضا و مربی زیر بغلش را گرفتند و سوار ماشینش کردند

*** 

 حال

 :تلفن شرکت که زنگ خورد، سریع پاسخ داد

 بله؟ -

 .م بیامیثاق دوتا قهوه بیار اتاقم. خودت ه -

 .چشم -
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خواهد. میثاق هم  دانست آن روز، از آن روزهایی است که مهندس سرش خلوت است و دلش کمی صحبت با میثاق می میثاق می

ای به در کوبید و بعد از اینکه مهندس  صحبت شود. پس زود بلند شد و دو لیوان قهوه برداشت. تقه خواست که با او هم خیلی دلش می

وارد شد. قهوه را روی میز مهندس گذاشت. مهندس اشاره کرد که بنشیند. میثاق هم آرام نشست. مهندس لیوان به او اجازه داد، 

 :اش را برداشت و گفت قهوه

 چطوری؟ -

 .ممنون -

 :سزاوار تماشایش کرد و زمزمه کرد

 .وقتی میگم چطوری باید بگی واقعاً چطوری. خوبی، بدی. این ممنون چیزی رو نشون نمیده -

 :جا کرد و گفت ثاق پوزخندی زد. لیوان قهوه را در دستش جابهمی

 .کنه واسه هر کسی توضیح ندی حالت چقدر بده و چرا بده این ممنون کمک می -

 :کرد، آرام گفت مهندس درحالی که به لیوان قهوه دستش نگاه می

 .یدونی، گاهی اوقات باید برگردی به آینده؛ گذشته رو همون گذشته جا بذار می -

 .ت چطوری باشه کنه آینده که تعیین می  اما گذشته -

رو با چیزی که در زندگی داری، مطابقت بدی؛ اما من به این اعتقاد   کنه؛ اما باید تغییرش داد. بعضیا میگن باید خودت تعیین می _

 .ندارم. این زندگیه که باید با تو تطابق پیدا کنه. افسار رو تو به دست بگیر؛ تو برون

 .غیرممکنه -

کی! شاید توم  کرد؟ هیچ کرد آدما بتونن تو آسمون پرواز کنن؟ کی باور می هیچ غیرممکنی غیرممکن نموند! کی فکرش رو می -

 .بتونی یه روزی، به روزهای اوجت برسی

 .دیره -

 !وقت واسه تو دیر نیست میثاق هیچ -

*** 

 گذشته

دیدگی جزئی باشد.  کرد که یک آسیب تر بیاید و عکس پایش را ببیند. خداخدا میمیثاق روی تخت دراز کشیده بود. منتظر بود که دک

 خاطر اینکه نگران بود که اگر پایش آسیب دیده باشد، باید چه کند؟ خاطر اینکه درد داشت، بلکه به رنگ به صورت نداشت؛ نه به

 .کنند؛ اما در دل میثاق، آشوب برپا بود کردند که میثاق را آرام دادند و سعی می گرمی می علیرضا وحسین، به او دل

 :تواند تمرین کند یا مسابقه دهد. میثاق پرسید کرد که دیگر میثاق نمی دانست؛ شاید فکر می گفت. گویا چیزی می مربی چیزی نمی
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 به مامانم که چیزی نگفتین؟ -

 :علیرضا آهسته زمزمه کرد

 .گفتیم. داره میاد اینجا -

شنید. دکتر عکس را به دست گرفت و مشغول  کردند. میثاق سر جایش نشست. صدای ضربان قلبش را میدکتر که آمد، همه سکوت 

ها که از  توانستند در چهره یکدیگر ببینند. میثاق خیلی برای مسابقه تمرین کرده بود. چه شب کردنش شد. همه اضطراب را می چک

هایش را  ی زحمت فردا باید نتیجه همه سه بکس، تمرین نکرده بود. پسنفس پای کی درد عضله نخوابیده بود و چه روزها که با نفس

 .گرفت می

 :دکتر برگشت و با سردی گفت

 .شکسته. باید گچش بگیریم -

 :پته پرسید فردا مسابقه دهد. میثاق با تته میثاق بدنش به لرزه افتاد. باید راهی برای نجات باشد؛ که پس

 .ید حتماً برمفردا مسابقه دارم. با من پ... پس -

 :ی میثاق را ماساژ داد؛ با ناامیدی و به آرامی گفت مربی شانه

 .تره سالمتیت مهم -

دادند که میثاق نفس  شدند؟ چرا اجازه نمی ها تمام نمی بغض گلویش را گرفت. اشک در چشمان غمگینش جمع شد. چرا این دردسر

 :راحتی بکشد؟میثاق داد زد

 ... راهی نیست؟ مثالً سِرکننده یا گوربابای سالمتی! یعنی هیچ -

 :دکتر با همان نگاه سردش، حرف او را قطع کرد

 !هیچ راهی؛ یه قدم باهاش برداری خرد میشه. دیگه باید ورزش رو بذاری کنار. اونم ه برای همیشه -

را در آغـ*ـوش گرفتند و سعی کردند و از اتاق خارج شد. میثاق دیگر طاقت نیاورد و زیر گریه زد؛ آن هم با صدای بلند! دوستانش او 

 .زد که او را آرام کنند؛ اما او باز هم فریاد می

دانست چطور جواب مادر و خواهرش را  دانستند؟ نمی اش از کجا درد او را می میثاق به پول آن مسابقه نیاز داشت. دوستان و مربی

لعنت فرستاد به دردش؛ به آن شکستگی. آرزو کرد کاش قلبش دانست چطور به قولی که به پدرش داده بود، عمل کند؟  بدهد؛ نمی

 .دید شکست؛ کاش فقط روحش آسیب می می

اش بود! با پای شکسته نه  کرد. تنها دردش، بدبختی گریست. درد پایش را حس نمی ای می در آغـ*ـوش دوستانش، مانند پسربچه

 .بود توان مسابقه داد و نه حتی کار کرد. این برایش عمق فاجعه می

حق میثاق نبود که بعد از تحمل این همه » :های میثاق، بسیار ناراحت و افسرده شد. در دل با خود حرف زد علیرضا با دیدن اشک
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میوه بخوره. حقش بود که تو مسابقات مقام بیاره و به تیم ملی دعوت بشه. کاش راه نجاتی  سختی، روز مسابقات تو خونه بشینه و آب

 «.جزهبود؛ مثالً یه مع

*** 

 حال

 .موبایلش زنگ خورد. از کالفگی پوفی کشید و جواب داد. شماره برایش ناشناس بود

 بله؟ -

 :صدای ظریف و لرزانی در گوش میثاق پیچید

 .سالم -

 .ای بود که در مراسم عزای شوهرش شرکت کرده بود خیلی زود شناخت. آن زن، همان زن بیوه

 .سالم خانم -

 میشه ببینمتون؟ -

تواند با او داشته باشد؟ فکر کرد که شاید خبری از غزال  کاری می اق از تعجب، ابروهایش را باال انداخت و فکر کرد که آن زن چهمیث

 :برایش داشته باشد؛ اما خیلی زود حرفش را پس گرفت؛ به طور حتم زن در آن حال و روز، پیگیر کارهای دیگران نبود. میثاق پرسید

 چیزی شده؟ -

زن بدون توجه به سؤال میثاق، آدرسی به او داد و از او خواست که همان موقع به سر قرار برود. میثاق تا خواست سؤال دیگری اما آن 

هایش را پوشید. کنجکاو بود که بداند چرا آن زن از او خواسته است که  کند، صدای بوق در گوشش پیچید. از جایش بلند شد و لباس

نیاز با خدا بود. میثاق آهسته نزدیکش شد و کنارش نشست.  و رون رفت. مادرش یک گوشه، مشغول رازبه دیدنش برود. از اتاق بی

 :رفتن دید، پرسید ی بیرون ستایش وقتی او را آماده

 خوای بری؟ کجا می -

 .گردم باید یه جایی برم. سریع برمی -

 .مراقب خودت باش پسرم -

 .طور. فعالً خداحافظ شما هم همین -

 .هدارتخدانگ -

 .از خانه بیرون زد و راهش را به طرف محل قرار کج کرد

ی گریانش را دید. میثاق آرام نزدیکشان شد و نشست. زن با دیدن میثاق، دستی روی صورتش  به محل قرار که رسید، آن زن و بچه

 .هایش را پاک کرد کشید و اشک



 

 
 

64 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :سیدطور پر میثاق سرش را پایین انداخت و به او نگاه نکرد. همان

 کاری داشتین خانم؟ با من چه -

 :آن زن هم بدون مقدمه، حرفش را زد

 !کنم تا خوشحال باشه. تا بخنده. اون تنها یادگاری از وحیده من برای امیر، پسرم هر کاری می -

 :میثاق آهسته پرسید

 خب اینا چه ربطی به من داره؟ -

 :زن پاسخ داد

 .دونی؛ تو خیلی شبیه وحید هستی ر آروم شد. میتو اون روز امیر رو بغـ*ـل کردی و امی -

زنه؟ چه دلیلی داره که اینا رو بگه؟  چرا این حرف ها رو به من می» :شد. از خود پرسید کم داشت به موضوع مشکوک می میثاق کم

 «شباهت من به اون مرد، چه سودی برای زنش داره؟

 :آن زن با مکث ادامه داد

 !خوام پدر امیر بشی می -

رنگش را در چشمان آن زن دوخت و با تعجب به او خیره شد. جا خورده بود. سریع از  بار میثاق سرش را بلند کرد؛ نگاه عسلی این

 .جایش بلند شد

کردن زندگی مردم متنفر بود. آن زن هم بلند شد. میثاق لبخند  آمد؛ اما از خراب آمد، از پدرشدن هم بدش نمی از ازدواج بدش نمی

 :و گفت ای زد مسخره

 !دونی داری چی میگی تو نمی -

 .ش پدری کن هر چی بخوای بهت میدم. پول، ماشین، خونه؛ فقط، فقط کنار پسرم باش و واسه -

کنند که مشکل همه پوله؟ هر مشکلی که با پول  ی مردم فکر می چرا همه» :میثاق در دل به زندگی لعنتی فرستاد. با خود فکر کرد

 «.هایی که از کنارمون رفتند رو با پول برگردونیم تونیم آدم رو با پول خرید؛ نمی حل نمیشه! نمیشه لبخند

 :میثاق گفت

 .موضوع پول نیست. تو شخص درستی رو انتخاب نکردی -

 .چرا؟ تو به نظر، پسر خوبی میای -

 :میثاق باز هم پوزخندی تحویل آن زن داد و گفت

ش پاچه  ی خودش رو نداره و همه ؟ حاضری با کسی زندگی کنی که حتی حوصلهحاضری با کسی زندگی کنی که بلد نیست بخنده -

 ش مهم نیست؟ گیره؟ حاضری همیشه غر بشنوی؟ حاضری با کسی زندگی کنی که هیچی واسه می
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 :شد. میثاق ادامه داد تر می گذشت، متعجب زن هرچقدر که می

و شخص اشتباهی گذاشتی! زندگی با من مثل زندگی با یه ش مهم نیست. دست ر همیشه میگن بترس از کسی که هیچی واسه -

 !حس. اشتباه نکن، نکن ست؛ سرد، ترسناک و بی مُرده

 .هزاران سؤال  و خیلی زود از آنجا دور شد و آن زن ماند و

*** 

 چندسال بعد

 .نوبت توئه -

 .ها رو بده به من تاس -

انی کرد و بارانا به شوخی موهایش را کشید و جیغی زد. میثاق ای شیط هردو تاس را انداخت و هر دو شش آمد. میثاق خنده

 :جا کرد. بارانا زمزمه کرد هایش را جابه مهره

 شیطون رو دست من بلند میشی؟ -

 .خواستی یادم ندی تقصیر خودته. می -

 :سمانه از آشپزخانه صدایشان کرد

 .میثاق، بارانا -

 :صدا گفتند هردو سرشان را بلند کردند و یک

 بله؟ -

 :سمانه گفت

 .بیاید شام -

 .چشم -

چیز آماده بود. بارانا و مادرش، میثاق و مادرش رو در روی هم و پدر  هردو بلند شدند و به آشپزخانه رفتند و روی صندلی نشستند. همه

 :ردکردن طعم غذا، زمزمه ک بارانا در صدر میز نشسته بود. میثاق قاشقش را برداشت و کمی از غذا چشید. با حس

 .کم مثل شما بود عالیه! کاش بارانا هم یه -

 :سمانه گفت

 .نوش جونت -

 :بردند که میثاق آرام خندید. بارانا که کنارش نشسته بود، پرسید همه در سکوت به سر می

 میثاق دیوونه شدی؟ -
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 :هایش گفت وسط خندهمیثاق این بار بلندتر خندید. همه با تعجب به او نگاه کردند. میثاق به بارانا نگاه کرد و 

 .کردی یاد اون روزی افتادم که داشتی نیمرو درست می -

 :بارانا سریع و آهسته گفت

 .میثاق صداش رو درنیار -

 :های بارانا، به ستایش و سمانه گفت میثاق بدون توجه به التماس

 .اون روزی که شما خرید رفته بودین، بارانا قرار شد که نیمرو درست کنه -

 :عترضانه گفتبارانا م

 !میثاق -

 :میثاق باز هم خندید

 .عالوه بر اینکه نیمرو رو سوزوند، نزدیک بود خونه رو هم بفرسته رو هوا -

 :پدر بارانا، حمید گفت

 .کنه که یاد بگیره اصالً تالشی هم نمی -

 :میثاق به سمانه گفت

 !ها ترشه جوری دخترت می خاله این -

 :بارانا با اخم گفت

 .دلش بخوادخیلی هم  -

 :سمانه گفت

 .فکر کنم پسره سوءتغذیه بگیره -

ی تنش، میثاق، خیلی بهتر از قبل شده بود. دیگر  تر از قبل بود؛ چون پاره و این بار همه با یکدیگر خندیدند. ستایش بسیار خوشحال

ک خود بیرون آمده بود و در حال بهبود بود. کرد؛ اما نه مثل آن روزهای قدیم. میثاق از ال گیر و بداخالق نبود. کمی بدخلقی می گوشه

اش، بارانا بود. او به میثاق کمک کرده بود که دیگر حمله عصبی به سراغش نیاید.  ستایش این احوال خوب میثاق را مدیون خواهرزاده

داد  کرد و اجازه نمی ف پرت میباعث شده بود که از افسردگی دور بماند و چه بهتر از این. بارانا مدام حواس میثاق را با چیزهای مختل

 .که میثاق به یاد روزهای بدی که داشت بیفتد. حال میثاق که خوب بود، ستایش هم خوب بود

*** 

کرد که رئیس  دید. احساس می کردن با سینا کار هر روزش شده بود. سینا فقط خودش را می کل نفسش را با حرص بیرون داد. کل

کرد. از سر لج، برعکس کارها  وقت با میثاق همکاری نمی ولیت کارهای اصلی با میثاق بود. هیچفقط خود اوست. در صورتی که مسئ
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رفت؛ اما نکته مهم اینجا بود  ی بغـ*ـل هم می ها صدای دعواهایشان تا کوچه شد. گاهی وقت کاری می داد و باعث دوباره را انجام می

چیز بود دیگر از زمانی که سینا به  تر از همه که حرف میثاق برایش مهم های سینا را بیشتر قبول داشت. سزاواری که مهندس حرف

کرد.  گذراند. میثاق از این اوضاع ناراضی بود؛ ولی تحمل می های آزادش را با سینا می گرفت و وقت شرکت آمده بود، او را تحویل می

 .تر از هر چیزی بود حقوقش برایش مهم

 :کمر رو به سینا گفت میثاق دستبه

 .تر فاکتورها رو آماده کنی و برای مهندس ببری باید سریع -

 :حوصله به میثاق نگاهی کرد و زمزمه کرد سینا بی

 .ای نیست واسه این کار عجله -

 .افته اتفاقاً عجله داریم. اگه دیر فاکتورها رو به دست مهندس برسونی، کارها عقب می -

 :ا پرسیدموقع مهندس از اتاقش بیرون آمد و از سین  همین

 چی شده؟ -

 .آقای ساالری اصرار دارن که فاکتورها همین امروز آماده بشن -

 :میثاق ابروهایش را باال انداخت؛ اما او که چنین چیزی را نگفته بود. سزاوار روی پاشنه پایش چرخید و به میثاق گفت

 .های سینا گوش بدی؛ اون بیشتر از تو تجربه داره بهتره که به حرف -

سینا تجربه داشت؟ » :ای زد. میثاق پوفی کشید و در دل زمزمه کرد اتاقش برگشت. سینا سرجایش نشست و لبخند پیروزمندانهو به 

 «دونست از کجا تجربه داشت؟ ای که حتی فرق کیبورد و ماوس رو نمی بچه

 .این کار هر روزش بود اش شد. مثل همیشه. های مسخره زدن با دوست سینا طبق معمول گوشی را برداشت و مشغول حرف

*** 

 گذشته

 .میوه رو بخور میثاق این یه لیوان آب -

 .خورم خورم مهدیه، نمی نمی -

 :مادرش لیوان را از دست مهدیه گرفت و به میثاق داد. زمزمه کرد

 .بخور. خوب میشی -

 :میثاق سرش را به طرف دیگر چرخاند و گفت

 ؟جوری خریدین اصالً بگید ببینم اینا رو چه -

 :مهدیه و ستایش نگاهی به هم انداختند. مهدیه زبان باز کرد
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 .از پیش زهراخانم آوردیم، همین سوپرمارکت سر کوچه -

 :میثاق با اخم و عصبانیت گفت

 .کنین؟ من بمیرم هم نباید چیزی قرض بگیرین چرا واسه من قرض می -

 :مادرش سریع گفت

 !رو گاز بگیر بچه  زبونت -

 :و پرسیدمیثاق پوفی کشید 

 کی وقتش میشه که من این گچ لعنتی رو باز کنم؟ -

 :ستایش گفت

 .هنوز دو روز هم نیست که بستیش -

کرد. باید  میثاق سرش را به پشتی پشتش تکیه داد و لعنتی فرستاد به آن شکستگی. آرزو کرد زودتر خوب شود. باید یک کار پیدا می

 .آورد پول درمی

*** 

 حال

کم دیگه علم  یه بار رفتم دماغم رو عمل کنم، دکتره بهم یه نگاه کرد و گفت: داداش شما صبرکن یه»کنین آقا این رو گوش  -

 «.پیشرفت کنه کالً سرت رو عوض کن مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمیشه

مود کرد که متن برایش زد و وان  و همه با یکدیگر خندیدند. میثاق با ضربه آرنج محمدامین از فکر بیرون آمد و لبخندی مصنوعی

شد. محمدامین   صحبت نمی جالب است. آن روز میثاق مثل همیشه نبود. سرش را در الک خود فرو کرده بود و با کسی خیلی هم

 :چشمکی به بارانا زد و بدون صدا پرسید

 چشه؟ -

 :بارانا با اشاره گفت

 .ست امروز پنج شنبه -

ای برای رفتگانش بخواند. پس موضوع را مطرح  ه بهشت زهرا ببرند و خود نیز فاتحهمحمدامین فکر کرد بهتر است که میثاق را ب

 :کرد

 ها بریم بهشت زهرا؟ بچه -

ها نگاهی به یکدیگر کردند و بعد  العملی نشان نداده بود، این بار سرش را باال آورد. بچه میثاقی که آن روز به حرف کسی عکس

 .ی میثاق همین است، سریع قبول کردند ند خواستهنگاهی به میثاق انداختند. وقتی فهمید
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گلی را  ها زود قبول کردند. میثاق دو دسته بخواند. بچه  وقتی رسیدند، همه پیاده شدند. میثاق از بقیه اجازه خواست که به تنهایی فاتحه

ی خاطرات جلوی  شد. همه تر می ناراحترفت، غمگین و  جا کرد و آرام جلو رفت. هر قدم که جلوتر می که خریده بود، در دستانش جابه

 .چشمانش رد شدند و داغش را تازه کردند

ها را برداشت و روی قبر  باالی قبرشان که رسید، زانو زد. به آن دو قبر نگاهی انداخت. مهدیه ساالری و میثم ساالری. یکی از گل

 :مهدیه گذاشت. با او صحبت کرد

 .م خوبیدون سالم خواهری. اون باال خوبی؟ می -

 :آهی کشید و زمزمه کرد

بودن رو توی  ای داشتی. تو خوب دونی، قبل از اون اتفاقا یه اعتقاد دیگه چون خودت معتقد بودی اونجا خیلی خوبه؛ ولی می -

 .خوندن دونستی، توی درس دکترشدن می

 :لبخندی زد و ادامه داد

 دادی؟ م کارا رو انجام می واسهزدی،  طور که غر می دادم و همون یادته همیشه بهت کار می -

 :هایش گفت زد تماشا کردند. میثاق میان خنده این بار بلند خندید. دوستانش متعجب، میثاقی را که قهقهه می

 .گفتم آره خواستم اذیتت کنم می گفتی مگه من خدمتکارتم؟ من هم که می می -

 :هایش سرازیر شد. لبی گزید و گفت شد. اشکهق تبدیل  هایش به هق هایش به گریه تبدیل شدند و قهقهه خنده

 تو خدمتکارم نبودی، تاج سرم بودی. قلب مهربونت رو دوست داشتم. اصالً... اصالً مگه میشه آدم خواهرش رو دوست نداشته باشه؟ -

و دستش از دنیا  قدر زود بره ت تنگ شده. این بود رسمش؟ دختری به جوونی تو نباید این های پاکت، دلم واسه قسم به اون چشم

 !کوتاه بشه

 :سرش را پایین انداخت. با دستانش ور رفت و ادامه داد

 .دونم شاید به قول مامان قِسمت بوده م مرور میشه. نمی ی دردناک واسه بینمت. هر روز اون صحنه هرشب تو خواب می -

رِ بیمار مادرش، زندگی امانش نداد و خیلی زود اش بود که به دلیل شی ماهه گل دیگری را روی قبر میثم گذاشت. میثم برادر شش

 :رفت. میثاق با او نیز حرف زد

 سالم داداشی. قربونت برم خوبی؟ -

 :اش را باال کشید و ادامه داد بینی

هات تنگ شده. دلم لک زده یه بار بغلت کنم و باال بندازمت. تو بخندی و من هم از خوشحالی تو خوشحال بشم.  دلم واسه خنده -

ذارم  دار شدم اسمش رو می ذارم. یادته بهت قول دادم که اگه بچه کنم؛ همیشه یادت رو زنده می وقت فراموشت نمی جونم، هیچ ثممی

 .میثم؟ هنوز هم سرحرفم هستم. تو همیشه توی قلبمی، عین خواهرت
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ها بود که بروند و فاتحه  رفت. نوبت آنها  هایش را پاک کرد و به کنار بچه ای برای هردو خواند و از جایش بلند شد. اشک فاتحه

 .بخوانند

*** 

 گذشته

ها نشست.  ساعت زمان باقی مانده بود. روی یکی از صندلی شدن کالسش نیم زدن در محوطه دانشگاه بود. هنوز تا شروع در حال قدم

 .شد  اش را در دست گرفت و مشغول مطالعه جزوه

 :بلند نکرد؛ اما از گوشه چشم پسری را دید. آن پسر سالم کردیکی در طرف دیگر صندلی نشست. مهدیه سرش را 

 .سالم خانم ساالری -

خوردند و دلیل  هایش به شدت یه یکدیگر می با شنیدن صدایش، خیلی زود فهمید که او علی است. استرس گرفت. در آن هوا، دندان

ها فکر بدی  ترسید که بقیه در مورد آن از طرف دیگر می اصلی آن قطعاً علی بود! از طرفی خوشحال بود که او کنارش نشسته است و

کنند. زیر لب او هم سالمی داد و سرش را بلند کرد؛ اما متوجه چیزی غیرعادی در صورتش شد. چشمانش به شدت قرمز بودند و 

 :رنگش عین گچ دیوار شده بود. علی جزوه مهدیه را به طرفش گرفت و گفت

 .تون. ازتون ممنونم جزوه -

کرد که چشمش را از آن پسر بردارد؛ اما سخت بود. برایش سؤال بود که چه بالیی سرش آمده است. آرام  وه را گرفت. سعی میجز

 :پرسید

 تونم بپرسم چه اتفاقی براتون افتاده؟ می -

اره وانمود کنه که چرا اصرار د» :اش را به خوبی حس کرد. با خود گفت ی مصنوعی علی خندید و به پایین نگاه کرد. مهدیه خنده

 «.تونه پنهون کنه های قرمز رو که نمی خوبه؟ اون چشم

 :علی زمزمه کرد

 .کم سرما خوردم چیز خاصی نیست، یه -

قدر وحشتناک نیست. مهدیه چیز دیگری نگفت. به او حق داد؛ شاید دلش نخواهد کسی  دانست عالئم سرماخوردگی این اما مهدیه می

 :ودش. علی زبان باز کرداز مشکلش خبر یابد؛ مثل خ

- my friend م میشی؟ 

 :اش را در چشمان علی دوخت و با صدای تقریباً بلندی گفت مهدیه با خشم نگاهش کرد و سریع از جایش بلند شد؛ چشمان عصبانی

 دونی داری چی میگی؟ حرف دهنت رو بفهم آقا! می -

کردند. مهدیه صدای علی را در پشت سرش  ها نگاه می جب به هردوی آنهای دانشگاه با تع هایش را بلند برداشت. بچه برگشت و قدم

 .خواست قید کالس را بزند و به خانه برود قدر عصبانی شده بود که دلش می شنید؛ اما اهمیتی نداد. آن می
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خواسته با این  یکرد که شاید علی م کرد. فکر می هایش را در هم کشیده بود و به حرفی که علی زده بود فکر می در کالس اخم

کردنش را داشته است؛ اما این را مطمئن بود که هر  حرکتش، به شخصیتش توهین کند. احتمال داد که شاید آن پسر قصد اذیت

 .قصدی داشته است، قصد درستی نبوده است

 :های استاد نشده بود قدر درگیر افکارش شده بود که متوجه صداکردن آن

 ساالری، ساالری؟ -

 استاد؟ ب... بله -

 :تفاوتی گفت استاد عینکش را درآورد، روی میز قرار داد و خودش روی صندلی نشست. در کمال بی

 .ها درس رو توضیح بدی؛ اون هم دقیق و کامل خوام که برای بچه می -

که مهدیه را مسخره  ها ایستاد. همه منتظر بودند مهدیه آب دهنش را قورت داد و از جایش بلند شد، پایین کالس رفت و روبروی بچه

دانست که کجا را باید توضیح دهد. نفس عمیقی  ً پسرهای ته کالس؛ اما مهدیه همیشه برای کنفرانس آماده بود و می کنند؛ مخصوصا

های  قدر خوب توضیح داد که استاد مغرورش هم از جایش بلند شد و برایش دست زد. مهدیه نگاه کشید و درس را توضیح داد. آن

کرد توجهی نکند و وانمود کند که چیزی نشده است؛ در صورتی که کامالً  کرد؛ اما سعی می ی را روی خودش حس میسنگین عل

 .خشمگین بود

*** 

جا پرت کرد و به آشپزخانه رفت. مادرش اینجا نبود. فقط میثاق در خانه بود. میثاق از این کار مهدیه   وارد خانه که شد، کیفش را یک

 :نظم باشد. میثاق پرسید قدر بی وقت عادت نداشت که کیفش را پرت دهد یا این مهدیه هیچبسیار متعجب شد. 

 کنی؟ طوری می مهدیه چته؟ چرا این -

 :مهدیه بطری آب را از یخچال بیرون آورد و گفت

 .هیچی -

 :یک لیوان آب برای خودش ریخت و آن را سر کشید. میثاق باز هم پرسید

 مهدیه میگم چی شده؟ -

تواند باشد. با چیزی که به ذهنش رسید، سرجایش نشست و با  ه جواب نداد. میثاق با خود فکر کرد دلیل این کار مهدیه چه میمهدی

 :اخم پرسید

 بذار ببینم، نکنه کسی مزاحمت شده؟ هان؟ -

 :زد کرد که خود را آرام نشان دهد تا میثاق چیزی نفهمد. در اتاقش داد مهدیه به سمت اتاقش رفت. سعی می

 .نه بابا، سر درس بحثمون شد -

 با کی؟ -
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 .با همکالسیم -

 همکالسیت کیه؟ -

 !کنی اه میثاق چقدر سؤال می -

 .دانست که مهدیه امروز حوصله ندارد میثاق دیگر چیزی نگفت. می

*** 

 حال

 .بگیرش -

 !دختر تو ادب نداری -

شان بیرون رفته بودند.  ش نشست و با هم پفک خوردند. آن روز با خانوادهمیثاق پفک را در هوا گرفت و آن را باز کرد. بارانا هم کنار

 .ی روبرویشان بودند میثاق و بارانا کمی دورتر از خانواده، روی صندلی نشسته بودند و مشغول تماشای دریاچه

 :هایش نگاهی کرد و گفت پفکشان که تمام شد، میثاق به دست

 .دستام کثیف شده -

 :بارانا زمزمه کرد

 .خب پاشو برو دستات رو اونجا بشور -

 :و با دست به جایی دور اشاره کرد. میثاق گفت

 این همه راه رو نمیرم. دستمال باهات نیست؟ -

هایش را با مانتوی بارانا پاک  کرد، ابروهایش را باال انداخت. میثاق فکری کرد؛ لبخندی زد و دست طور که به جلو نگاه می بارانا همان

نا با این کار میثاق، با تعجب به مانتویش نگاه کرد. مانتوی سفیدش پفکی شده بود. با خشم به میثاق نگاهی کرد که میثاق کرد. بارا

 :تفاوتی گفت در کمال بی

 .خواستی برام دستمال بیاری می -

 :هایش را از حرص روی هم فشرد و با صدای بلندی گفت بارانا دندان

 !کنم یت م میثاق با همین دستام خفه -

ی لبش نشست. میثاق  های میثاق، لبخندی گوشه هایش کل فضا را پر کرده بود. بارانا با خنده میثاق بلند خندید. صدای قهقهه

 :هایش گفت چشمش به بارانا افتاد و وقتی لبخندش را دید، وسط خنده

 حالی که مانتوت کثیف شده؟ خوش -

 :بارانا آرام گفت

 .ندیخ خوشحالم که از ته دل می -
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 :های بارانا نگاه کرد و بعد از کمی مکث، زمزمه کرد اش را کنترل کرد و فقط لبخند زد. به چشم میثاق خنده

 .حال خوبم رو مدیون توام -

 .جنگم واسه لبخندت پسرجون می -

 !تو بهترینی -

خاطر کسی که باعث شد که حالش خیلی  به خاطر بارانا، بارانا دست میثاق را گرفت و آن را فشرد. میثاق در دلش خدا را شکر کرد به

دونم که دیگران اسم  نمی» :بهتر از قبل شود. کسی که دردهایش را تسکین داد و حاال هیچ خبری از آن دردها نبود. با خود گفت

 «!ذارم ذارن؛ اما قطعاً من، اون رو فرشته نجات می چنین کسی رو چی می

 :زدن بود گفت طور که مشغول قدم بلند شد. همانمیثاق دست بارانا را رها کرد و از جایش 

 نبات! نمیای قدم بزنیم؟ -

 :بارانا بلند شد؛ پشت سرش راه افتاد و معترضانه گفت

 !صدبار گفتم به من نبات نگو -

*** 

 گذشته

 .دهد تش میدانست که این دفعه کار دس خواست که با علی روبرو شود؛ چون می قصد داشت به دانشگاه برود. اصالً دلش نمی

 .شد، گوش فرا داد اتوبوس به ایستگاه که رسید، سوار شد. هندزفری را در گوشش گذاشت و به آهنگ مالیمی که در آن پخش می

کرد،  پوشید و حجاب را حفظ می خاطر دانشگاه نبود که چادر می به دانشگاه رسید. وارد محوطه شد. مقنعه و چادرش را درست کرد. به

اش نشست و طبق  گونه باشد. باز هم سر جای همیشگی خواست که این داد. ایمانش می مانش این کار را انجام میخاطر ای بلکه به

 .هایش ور رفت معمول با جزوه

 :صدای پای یک نفر را شنید. با دیدن پاهایش فهمید که علی است. محکم سرش را بلند کرد و با خشم گفت

 خوای؟ چی می -

ود. رنگش به سفیدی دیوار بود و معلوم بود که احوال خوبی ندارد. مهدیه از جایش بلند شد و روبرویش زیر چشمان علی پف کرده ب

 :ایستاد. با صدایی رسا گفت

 .از جلوی چشمام دور شو تا حراست رو خبر نکردم -

 :آمد و به طرف کالس راه افتاد. پشت سرش، صدای علی را شنید. صدایش ضعیف بود و انگار از ته چاه می

 .لطفاً صبر کن -

 «طوری شده؟ صداش چقدر لرزون بود! چرا این» :مهدیه ایستاد. دلش برای او سوخت. با خود گفت
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 :درد نیاز دارد؛ به کسی که حرفش را بفهمد. آرام گفت مهدیه برگشت. در چشمان علی خواهش بود؛ گویا به یک هم

 میشه واسه یه دقیقه باهاتون حرف بزنم؟ -

شد؛ و چقدر زود رام آن پسر شد. آن پسر را، حتی با حرف چند روز پیش هم دوست داشت. علی وقتی فهمید که  مهدیه دلش رام

 :ای اشاره کرد و زمزمه کرد موفق شده، به صندلی

 .بشین -

 :اش بویی ببرد. پس گفت خواست که علی از عالقه خواست ضعف نشان دهد، نمی مهدیه جلوتر رفت. نمی

 .ترم سرپا راحت -

 :علی هم بدون مقدمه شروع کرد

 .اخیراً یه مشکلی برام پیش اومده. یه عزیزی رو از دست دادم. حالم خوش نیست؛ چون دوریش برام سخته -

ای نبود که کسی با آن به راحتی کنار بیاید. سعی کرد خود را ریلکس  دادن عزیز چیز ساده مهدیه بسیار برای او ناراحت شد. ازدست

 :نشان دهد

 اینا به من چه ربطی داره؟ خب -

 .خاطر اون روز، من، من احوالم خوب نیست. اون روز هم منظورم رو بهتون اشتباهی رسوندم خوام بهم حق بدید. به می -

 «کدوم منظور؟ کدوم منظور رو اشتباهی رسونده؟ مگه منظورش چی بوده؟» :وواج مانده بود. با خود گفت مهدیه هاج

 :مهدیه پرسید

 نظور؟کدوم م -

 :علی سرش را پایین انداخت. با دستانش ور رفت و آرام گفت

 .خواستم که با هم آشنا بشیم تا اگه به درد هم خوردیم با هم ازدواج کنیم من... من از شما خوشم اومده. می -

نست که به او چه بگوید. دا دانست که این لرزش از روی خوشحالی است یا استرس. نمی لرزیدند. نمی مهدیه متحیر ماند. دستانش می

 :حرفی برای جواب سؤالش نداشت. پس آهسته گفت

 .من... من... من کالس دارم باید برم -

دادن طفره رفته باشد؛ ولی بار دیگر باید به او پاسخ  و بدون اینکه منتظر جوابی از سوی علی باشد، از آنجا دور شد. شاید االن از جواب

 .داد می

*** 

 حال

امین، مطهره، شاهین و مائده. مطهره خواهر مائده بود  نشسته بودند و مشغول بازی بودند. بارانا، میثاق، بنیامین، محمدهمگی دور هم 

تر شده بود. اوقات فراغتشان را با  و شاهین شوهرش بود. از آن روزی که بارانا به تهران آمده بود، رابـ ـطه بین دوستان خیلی قوی
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 .بردند هم بودن لـ*ـذت می گذراندند و از کنار هم می

 :خودکار به سمت مائده ایستاد. بنیامین سریع پرسید

 جرئت یا حقیقت؟ -

 .جرئت ندارم، حقیقت -

 حست به من چیه؟ -

 !خب معلومه، تنفر -

مالید و زیر لب همه با هم خندیدند. بنیامین بار دیگر خودکار را چرخاند و این بار به سمت میثاق ایستاد. بنیامین دستانش را به هم 

 :گفت

 .منتظر این لحظه بودم -

 :اما همه شنیدند و خندیدند. میثاق هم لبخندی زد و گفت

 !جرئت -

 واقعاً جرئتش رو داری؟ -

 !آره -

 .پس دراز بکش -

 :رو به محمدامین گفت

 .دستاش رو بگیر -

 :بارانا با تردید پرسید

 خوای چی کار کنی؟ می -

ای صورت میثاق را پوشاند. بطری آب را برداشت و  رفت. بنیامین بدون توجه به حرف بارانا، با پارچهمحمدامین دستانش را محکم گ

 :همراه با خنده به محمدامین گفت

 حاضری؟ -

محمدامین سرش را به نشانه مثبت تکان داد. بنیامین آب را روی پارچه ریخت. میثاق در آن زیر به سرفه افتاد. بنیامین قصد داشت 

 :زد، پرسید این کار را انجام دهد که بارانا جلوتر رفت و پارچه را برداشت. با صدایی که استرس در آن موج می دوباره

 میثاق خوبی؟ -

 :رنگی زد و گفت میثاق با چند سرفه، آبی را که در گلویش گیر کرده بود، بیرون آورد و با کمک بارانا نشست. لبخند کم

 .چیزیم نیست -
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 :اطرافش را گرفته بودند. مائده غمگین پرسید ها با نگرانی بچه

 قدر سخته حقیقت رو بگی تا اینکه به مرگ نزدیک شی؟ یعنی این -

 :طور که لبخندش را حفظ کرده بود، زمزمه کرد میثاق همان

 !خیلی سخته -

*** 

 گذشته

، خود را در اتاقش حبس کرده بود؛ در طول برای اولین بار در عمرش، قید کالسش را زده بود. هنوز گیج و مبهوت بود. آن چند روز

توانست درست فکر کند. اشتهایش کور شده بود. تنها به بیرون از پنجره  برد. تمرکزش را از دست داده بود. نمی روز، در فکر به سر می

 :رفت و گفت دانست که مادرش است. ستایش به اتاق مهدیه جوید. صدای در حیاط آمد. می هایش را می شد و ناخن خیره می

 .سالم -

 :مهدیه از فکر در آمد و سالم داد

 .سالم مامان -

 میثاق کجاست؟ -

 :مهدیه چند قدم جلو رفت و گفت

 .خب معلومه، جای همیشگیش -

 :ستایش برگشت و وقتی فهمید که میثاق سر جایش نیست، با استرس پرسید

 مهدیه، میثاق کجاست؟ -

 :مهدیه لبش را گزید و گفت

 .دوستاش اومد در خونه. رفت دیدنش و برگشتیکی از  -

توانست با میثاق باشد. مهدیه نیز کنارش نشست. هر دو  ی هر کسی را که می ای را گرفت. شماره ستایش تلفن را برداشت و شماره

 .اش، جای دوری رفته باشد داد که میثاق با آن پای شکسته ها احتمال نمی نگران بودند. آن

کرد خود را آرام نشان دهد،  کس از میثاق بیچاره خبری نداشت. مهدیه بغلش گرفت و در حالی که سعی می د. هیچستایش به گریه افتا

 :زمزمه کرد

 .مادر من، گریه نکن؛ پیداش میشه -

*** 

 حال
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 .م خواستگار بیاد؛ ولی ردش کردم امشب قرار بود واسه -

 :میثاق با تعجب به او نگاه کرد و زمزمه کرد

 !نا؟ مشکلی داشت؟چرا بارا -

 .نه، نه! خیلی هم پسر خوبی بود. باباش کارخونه داشت. خودش هم تو کارخونه دستیار پدرش بود -

 .ش پهلوی من باشی پس چرا ردش کردی؟ دیونه تو دیگه باید سروسامون بگیری و به شوهرت برسی، نه که همه -

 :را به هم گره زد. چند ثانیه بعد جواب دادای کرد. بارانا سرش را پایین انداخت و دستانش  و تک خنده

 .خوایش ای رو بپذیری که نمی تونی به این راحتی زندگی ای گیر باشه، نمی خب وقتی دلت پیش کس دیگه -

 :میثاق با خوشحالی نگاهش کرد و زمزمه کرد

 پس بارانای ما عاشق شده. خب بگو ببینم این پسر خوشبخت کیه؟ -

 :و سریع گفت بارانا سرش را تکان داد

 .خیال ولش کن، بی -

 :میثاق صاف نشست و همراه با لبخندش گفت

 .خوام بدونم نه بگو؛ می -

 .میثاق اذیت نکن دیگه. اصالً پشیمون شدم که گفتم -

 :میثاق زیرچشمی نگاهش کرد و در حالی که لبخندش را حفظ کرده بود، گفت

 !بگو -

 :با مکثی طوالنی پاسخ داد اش نگاه کرد و خورده بارانا به دستان گره

 .عاشق تو شدم -

 .شد که بارانا عاشق او شده باشد میثاق شوکه و بسیار متعجب شد. باورش نمی

 :میثاق سریع از جایش بلند شد و با اخم گفت

 !خوام اما من تو رو نمی -

*** 

 گذشته

گذشت، نگرانیشان  ستایش و مهدیه هر ساعتی که میشب شده بود. هوا تاریک شده بود؛ اما میثاق هنوز هم به خانه نیامده بود. 

 :کرد، زمزمه کرد هایش را پاک می شد. ستایش در حالی که اشک بیشتر می

 .باید بریم کالنتری. باید خبر بدیم که دیر کرده -
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 .مهدیه سرش را به نشانه مثبت تکان داد و هر دو از جایشان بلند شدند

 :کرد. سرهنگ کالفه پرسید لند گریه میروبروی سرهنگ نشسته بودند. ستایش ب

 پرسم چی شده؟ خانم دارم می -

 :گفت. کمی که گذشت، ستایش زبان باز کرد مهدیه زبانش قفل کرده بود و چیزی نمی

 قدر جا نبود. عادت نداشت این کردیم شاید رفته باشه تماس گرفتیم. هیچ جایی که فکر می جناب سرهنگ، پسرم خونه نیومده. با هر -

 .دیر به خونه بیاد

 :سرهنگ

 لطفاً آروم باشین. اسم پسرتون چیه؟ -

 :ستایش زمزمه کرد

 .میثاق. میثاق ساالری -

 :سرهنگ یادداشت کرد و سرش را باال آورد. پرسید

 برای آخرین بار کی اون رو دیده؟ -

 :مهدیه آرام گفت

 .من -

 خب؟ -

 .بعدش هم برگشت خونه یکی در زد رفت در رو باز کنه. فکر کنم دوستش بود -

 شما برگشتنش رو دیدین؟ -

 :مهدیه لبی گزید و به مادرش نگاه کرد. بعد سرش را تکان داد و گفت

 .نه -

 :سرهنگ دوباره یادداشت کرد و زمزمه کرد

 .مورد مشکوکیه -

 .اش ست؛ تنها مرد خانهخوا اش را می توانست تحمل کند. او مرد خانه های ستایش باال گرفت. بیشتر از آن نمی صدای گریه

*** 

 حال

خواست موبایلش را خاموش کند. باالخره بعد از چندین  اش کرده بود؛ از طرفی هم دلش نمی های پشت سر هم بارانا کالفه تماس

 :تماس پاسخ داد
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 .قدر با من تماس نگیر. من و تو دیگه با هم دوست نیستیم بس کن بارانا! این -

 :دل میثاق را لرزاند صدای گرفته و غمگین بارانا

 !تو رو خدا میثاق، تو رو خدا قطع نکن -

 :خواست که باعث ناراحتی بارانا شود. بارانا ادامه داد وقت دلش نمی میثاق سکوت کرد. هیچ

 .ی همیشگی میثاق بیا همون کافه -

 :میثاق حرفش را قطع کرد

 .خوام ببینمت فهمی؟ دیگه نمی بارانا چرا نمی -

 :ها از طرف میثاق، سخت و غیرقابل تحمل بود گونه حرف ا قورت داد. برای او، شنیدن اینبارانا بغضش ر

 .فقط برای آخرین بار؛ باید چند تا سؤال ازت بپرسم -

 کنی؟ نمیشه؛ چرا گوش نمی -

 .نشستم  کنم. فقط بیا. من تو کافه کنم. التماست می لطفاً، میثاق لطفاً! خواهش می -

 :بارانا ادامه دادمیثاق چیزی نگفت که 

 .منتظرتم -

 .شد چیز می رفت بارانا متوجه همه کاری انجام دهد. اگر می و قطع کرد. میثاق مانده بود که چه

قدر  دانست از کی تا حاال این گذراندند. نمی ای که او و بارانا عصرهایشان را در آنجا می به خود که آمد، خود را در کافه دید. کافه

میثاقی که حتی با خودش سر لج داشت. جلوتر رفت و صندلی را عقب کشید. روبروی دختری نشست که اشک  کن شده؛ گوش حرف

دید. بارانا همیشه سرزنده و شاد بود؛  گونه می در چشمانش جمع شده بود و حال و روز خوبی نداشت. اولین بار بود که میثاق او را این

 .های خود میثاق مثل قدیم

 :کرد. گارسون آمد و زمزمه کرد کدام به دیگری نگاه نمی رار بود. هیچسکوت بین آن دو برق

 سالم خوش اومدین. چی میل دارین؟ -

 :بارانا با صدای لرزان و ضعیفش گفت

 .همون همیشگی -

 :گارسون یادداشت کرد و رفت. بارانا آرام و بدون مقدمه پرسید

 رو بزنی؟  چی باعث شد که اون حرف -

 :ینه به صندلی تکیه داد. سعی کرد سردتر از همیشه رفتار کندمیثاق دست به سـ*ـ

 .خوریم چون ما به درد هم نمی -
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 :اش را باال کشید بارانا بینی

 .کنی؟ کدوم کار من آزارت میده؟ بگو من تغییرش میدم طوری فکر می چرا؟ چرا این -

 .موضوع این نیست -

 :بارانا سرش را جلوتر آورد و پرسید

 یه؟پس موضوع چ -

 .شود خیال نمی دانست بارانا بی میثاق هوفی کشید. می

دید. چون او همیشه چشمان  کس چشمان میثاق را به خوبی نمی اش را به چشمان عسلی رنگ میثاق دوخت. هیچ بارانا چشمان نافذ

دانست  بود که خود میاش دیده شود. شاید دلیل کارش این  شد به سختی مردمک رنگی کرد و این کار باعث می خود را ریز می

 .گویند وقت درباره حال و روزش دروغ نمی چشمانش هیچ

 :با سکوت میثاق، بارانا با تردید دوباره پرسید

 .وقت جلوی راهت سبز نمیشم فقط یه جمله! تو چشمام نگاه کن و بگو، بگو دوستم نداری. بعدش من هم میرم و دیگه هیچ -

شد به کسی  کسی را دوست نداشته باشد که همیشه و در هر کجا کنارش بوده است؟ مگر میشد  قلب میثاق به تپش افتاد. مگر می

شد کسی را فراموش کند که حتی یک لحظه هم از او دریغ نیست؟ نفس عمیقی  دل نبندد که دلیل آرامش االنش بود؟ مگر می

 :کشید. به چشمان بارانا خیره شد و آرام گفت

 !دوستت ندارم -

 :ریز کرد. میثاق ابرویی باال انداخت. برایش سؤال بود که چرا او به آن حرفش خندیده است. پرسید ای بارانا خنده

 خندی؟ چرا می -

 :بارانا دستانش را روی میز به هم گره زد و خم شد. سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

 بچگیامون رو یادته؟ اون روز رو یادته که عروسکم گم شد؟ -

 :کرد. بارانا ادامه داد دانست گند زده است؛ آن خاطره این موضوع را بازگو می نتی فرستاد. میمیثاق به خود لع

دونی؛ اما  اومد و دوست داشتی که اذیتم کنی. وقتی سراغ عروسکم رو از تو گرفتم، گفتی که نمی دونستم که از من خوشت نمی می -

 .چشمات یه چیز دیگه گفت، گفت که پیش منه

 :ها را داشت. بارانا گفت وقت بلد نبود دروغ بگوید؛ نه تا وقتی که آن چشم پایین انداخت. هیچ میثاق سرش را

 .همون روز که از خونه زدی بیرون، تموم اتاقت رو زیرورو کردم و زیر تختت، عروسکم رو پیدا کردم -

 :با کمی مکث ادامه داد

 م داری؟رونی در حالی که یه حسی به چرا داری من رو از خودت می -
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 :ای ندارد، حقیقیت را به زبان آورد میثاق وقتی فهمید چاره

 .لیاقت تو یکی بهتر از منه؛ کسی که خوشبختت کنه نه کسی که حتی خودش طعم خوشبختی رو نچشیده -

 دلیلت فقط همینه؟ -

 :میثاق زیرچشمی به او نگاه کرد و آهسته گفت

 چیز کمیه؟ -

 .دونم می من خوشبختی رو توی با تو بودن -

دونی چه سختیایی رو که نکشیدم؛ چه دردهایی رو که تحمل نکردم. چندین بار به  ام خبر داری. خودت می بارانا، خودت از گذشته -

 .سرحد مرگ رسیدم. هم آسیب روحی و هم آسیب جسمی آزارم داده

 .ها دلیل نمیشه که زندگی نکنی، که از اول شروع نکنی کدوم از این هیچ -

ت بخنده؛ کسی که بلد باشه  ریا واسه احساس و سردم. تو باید پیش کسی باشی که بی ته من رو تغییر داده. من یه آدم بیگذش -

 .همیشه بهت بگه دوستت دارم

 :رنگی زد بارانا لبخند کم

 .ریکنه که دوستم دا خنده. همین که همیشه کنار منی، ثابت می شاید خودت نخندی؛ اما چشمات همیشه برام می -

 .ت بسازم تونم باهاش یه زندگی عالی رو واسه من وضع مالی خوبی ندارم. نمی -

 .کردم من اگه دنبال پول بودم که تو رو انتخاب نمی -

 ای رو قبول کنی که پردردسر باشه؟ حاضری زندگی -

 !اگه تو باشی آره -

*** 

 گذشته

کرد. ناگهان المپ باالی  کشید و بیشتر از قبل درد می اش تیر می هچشمانش را که باز کرد، با محیط تاریکی روبرو شد. پای شکست

هیکل، در تاریکی اتاق ایستاده بودند. میثاق  زدن، توانست به نور محیط عادت کند. چند نفر آدم درشت سرش روشن شد. با چندبار پلک

ترین صدایی بود  رده بودند. صدای قبلش، واضحها آویزانش ک آب دهانش را قورت داد. مضطرب بود. دستانش را بسته بودند و با آن

 :توانست بشنود. داد زد که می

 کار دارین؟ چرا دستام رو بستین؟ با من چی -

 :هایی که ایستاده بودند، صدایی درآمد از یکی از آن

 بابات کجاست؟ -
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 :وواج پرسید میثاق با تعجب نگاه کرد و هاج

 !کار دارین؟ با... با پدر من چ... چی -

 :ن مرد این بار داد زدآ

 میگم بابات کجاست؟ -

تر از  گفتم؛ من قوی و اوباش چیزی نمی  دونستم که بابام کجاست، به این اراذل حتی اگه می» :میثاق سکوت کرد. با خود فکر کرد

 «.این حرفام

ود. جلوی چشمانش را خون گرفته مردک جلوتر آمد. حاال کامالً صورتش برای میثاق واضح بود. آدمی هیکلی، با چشمانی ترسناک ب

 :پته پرسید رفت. میثاق با تته بود. در همان حال، چاقویی بلند در دست داشت و با آن ور می

 کار کنی؟ خوای ب... با اون چی... چی می -

 :مرد سرش را بلند کرد و با پوزخندی وحشتناک زمزمه کرد

 !خوام زبونت رو باز کنم می -

*** 

 حال

 وبه؟این چطوره؟ خ -

 :میثاق سری تکان داد و کالفه گفت

 .نه -

 :هر دو به پشت ویترین برگشتند. بارانا هم خسته شده بود. آهسته زمزمه کرد

 .خب تو انتخاب کن -

هایی که پشت ویترین بود، نظر انداخت و کمی بعد نگاهش روی یک ست قفل شد. با انگشت به فروشنده  میثاق با دقت به ست حلقه

 :داد. بارانا با گالیه گفتآن را نشان 

 .ست این خیلی ساده -

 :ها گرفت و هر دو در دست کردند. بارانا حرفش را پس گرفت ها را به سمت آن میثاق حرف او را نادیده گرفت. فروشنده حلقه

 !خیلی قشنگه -

ر دو سوار پژو پارسی شدند که پدر بارانا برای ها را حساب کردند و از پاساژ بیرون آمدند. ه میثاق لبخندی پیروزمندانه به او زد. پول آن

 :هدیه عقدشان خریده بود. قبل از اینکه بارانا دست به سوئییچ ببرد تا ماشین را روشن کند، میثاق گفت

 بارانا؟ -
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 جانم؟ -

 از تصمیمی که گرفتی پشیمون نیستی؟ -

 انتخاب تو؟ -

 :ا روشن کرد. لبخندی پررنگ زد و گفتمیثاق سرش را به نشانه مثبت تکان داد. بارانا ماشین ر

 !اولین باره که تو زندگیم تصمیمی گرفتم که ازش پشیمون نیستم -

 :و برای اینکه میثاق را از فکر دربیاورد، به شوخی پرسید

 تو پشیمونی؟ -

 :میثاق به او نظری انداخت و گفت

 .خواد کس نمی ای روهیچ زن به این بدسلیقه -

 :نه میثاق زد و زمزمه کردای به شا بارانا ضربه

 .خیلی هم دلت بخواد -

*** 

 گذشته

خواند. کار دیگری  خواست و نماز می ستایش و مهدیه هردو حال و روز خوبی نداشتند. ستایش در همه حال، از خدا کمک می

تر پیدا کنند. موبایل مهدیه زنگ وجو بود. امیدوار بودند که بتوانند میثاق را هرچه زود توانست انجام دهد. پلیس هم در حال جست نمی

 :کرد که شاید خبر خوبی از حال میثاق باشد خورد. تقریباً به طرفش شیرجه رفت و مشتاقانه جواب داد. فکر می

 .بله بفرمایید -

 .سالم -

کرد و منتظر  هایش متوقف شد. علی بود. ستایش با کنجکاوی به مهدیه نگاه می ای نفس با صدایی که در گوشش پیچید، برای لحظه

 :شنیدن خبری خوب بود. مهدیه آهسته به او گفت

 .همکالسیمه -

 :ستایش غمگین سر جایش برگشت و به رازونیازش مشغول شد. مهدیه به اتاقش رفت و در را بست. نفس عمیقی کشید و جواب داد

 .سالم -

 :علی با مکث پرسید

 خوبین؟ -

 :و خود، جواب خود را داد
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 .نمیگه صداتون که این رو -

 :مهدیه به سرعت پرسید

 ی من رو از کجا آوردین؟ شماره -

 .گذاشتم از دوستاتون گرفتم. موضوع مهمی بود که باید باهاتون درمیون می -

 :مهدیه آب دهنش را قورت داد و پرسید

 موضوعی؟  چه -

 .خوام به خواستگاریتون بیام می -

منظور بود؟ خوشحالی یا ناراحتی؟ خوشحال از این که امکانات رسیدن به قرارش شروع به تپیدن کرد. آن تپش به چه  قلب بی

اش در اوضاع خوبی نیستند؟ به این فکر کرد که علی چقدر بدون مقدمه  عشقش فراهم شده است یا ناراحت از این که خانواده

 :وپا شکسته جواب داد گفت. دست هایش را می حرف

 .نیست راستش، االن وقت خوبی برای خواستگاری -

 :علی بدون توجه به حرفش گفت

 مادرت هست؟ -

 :شد. علی پشت گوشی گفت چیز درست نمی توانست بگوید؟ وقتی میثاق نباشد، هیچ مهدیه سکوت کرد. چه می

 .گوشی رو بده به مامانت -

قدر  . از کی تا حاال اینرفتنم هم دست خودم نیست انگار دیگه کنترل راه» :مهدیه قبول کرد و به طرف مادرش رفت. با خود گفت

 «خودخواه شدم. مگه میشه ندونی برادرت کجاست و باز هم به فکر خودت باشی؟

 :گوشی را به طرف مادرش گرفت. ستایش پرسید

 کیه؟ -

 .وگوی بین علی و مادرش شد و موبایل را گرفت. مهدیه کنارش نشست و منتظر شنیدن گفت

*** 

 حال

 مادر؟ -

 جانم پسرم؟ -

 .هم بیا و با ما زندگی کنخب، تو  -

 :ی میثاق کشید و لبخندی زد. صدای آرام او در گوش میثاق پیچید ستایش دستی روی گونه
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 .خوام مزاحم زندگیتون بشم نمی -

 :میثاق غمگین به او نگاه کرد وگفت

 .من راضیم، بارانا هم مشکلی نداره. لطفاً بیا و پیشمون بمون -

 :تر زمزمه کرد وآرام

 !سخته برامدوریت  -

 .تون که به اینجا خیلی نزدیکه، هر موقع دلت تنگ شد، با بارانا بیا اینجا قربونت برم من پسرم. خونه -

 خوای پسرت رو تنها بذاری؟ می -

 .خندی، برام کافیه پسرم دونم بارانا کنارته، خیالم راحته؛ همین که بدونم می همین که می -

 :میثاق مادرش را بغـ*ـل کرد وگفت

 .هرروز میام پیشت نفسم -

 :ها که در آغـ*ـوش هم بودند، معترضانه گفت همین موقع بارانا وارد خانه شد و با دیدن آن

 .یکی هم من رو در آغـ*ـوش بگیره -

 :ستایش با لبخند به او نگاه کرد

 !تو هم بیا بغلم -

فتند. در همین حال، موبایل میثاق زنگ خورد. میثاق به و هر سه همدیگر را عاشقانه در آغـ*ـوش کشیدند.کمی بعد از هم فاصله گر

 :اش نظری انداخت و زمزمه کرد صفحه

 .فروشه؛ باید جوابش رو بدم گل -

اش را همیشه دوست  هایش گرفت. بارانا به او لبخندی زد. خاله های بارانا را در دست و با یک ببخشید به حیاط رفت. ستایش دست

 :ز نظرش ستایش خیلی مهربان بود. ستایش به چشمان بارانا خیره شد و کمی بعد گفتداشت، ا

کنه؛ اما دلش پاکه، خیلی زود پشیمون میشه. مراقب باش چی بهش  زنه، دعوا می بارانا، مراقب پسرم باش. گاهی اوقات داد می -

ای رو تحمل  برش تسلیم میشه! دخترم، نذار میثاق درد دیگهمیگی، خیلی زود ناراحت میشه. این ناراحتی تنها چیزیه که میثاق در برا

 .دونی چی بهش گذشته کنه، خودت می

 :بارانا ناراحت با سر حرفش را تأیید کرد. ستایش ادامه داد

 دونم. قول میدی که هواش رو داشته باشی؟ ش یه دنیا ارزش داره، این رو می همین که کنارش باشی، واسه -

 :همیشه پاسخ داد تر از بارانا مطمئن

 .کنم مثل جونم ازش مراقبت می -
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*** 

 گذشته

 :ستایش گوشی را قطع کرد و به مهدیه نگاهی کرد. مهدیه سرش را پایین انداخته بود. ستایش پرسید

 گفت؟ این پسره چی می -

 :وپاشکسته زمزمه کرد مهدیه با مکثی طوالنی و دست

 .خواد ب... بیاد خواستگاریم می... می -

 :یش با اخم به او خیره شدستا

 به نظرت االن اوضاع خوبیه؟ -

 :مهدیه باز هم سرش را پایین انداخت، حرف مادرش را قبول داشت. ستایش نفس عمیقی کشید وگفت

 جور آدمیه؟ دونی چه شناسیش؟ می حاال کی هست؟ می -

 .همکالسیمه. وضع مالی خوبی هم داره، خیلی هم پسر خوبیه -

 ستیه؟مطمئنی آدم در -

 .اوهوم -

 :ستایش سری تکان داد و زمزمه کرد

 .گیم که بیان گیرم. اجازه بده که میثاق پیداش شه، می بهش گفتم که باهاش تماس می -

 .وقرار نداشت مهدیه در دلش غوغا بود. بسیار خوشحال بود و دلش آرام

*** 

 حال

 :بنیامین با خنده به بارانا گفت

 خودش پشت فرمون بشینه؟ آخه کدوم عروسی رو دیدی که -

 :بارانا دستی به تور موهایش کشید و زمزمه کرد

 .من اولیشم -

 :بنیامین کنار میثاق رفت

 اگه آقا دوماد اجازه نده چی؟ -

 :مائده از میثاق پرسید

 میثاق تو مشکلی داری؟ -

 :ای باال انداخت و رو به بارانا گفت میثاق شانه
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 .خب اگه دوست داره، مشکلی نیست -

 :ای به شانه میثاق زد بارانا دست میثاق را فشرد و با لبخندی پررنگ از او تشکر کرد. بنیامین به شوخی ضربه

 !ها ذلیلی عاقبت نداره زن -

 :مادرش، ثریا، با اخمی ساختگی به او گفت

 !بینیم شو، خودت رو هم می خفه -

هایشان شدند. بارانا پشت  یامین بود. کمی بعد همه سوار ماشینخوردن بن با حرف او، همه با یکدیگر خندیدند. میثاق شاهد حرص

 :فرمان نشست و میثاق هم کنارش. بارانا به شوخی صدایش را کلفت کرد وگفت

 بریم خانمم؟ -

 :و ماشین را روشن کرد. انتظار نداشت که میثاق جوابش را بدهد؛ اما او با صدایی ظریف گفت

 .بریم آقاییم -

 :سپس زمزمه کرد  ندیدند. میثاق دست بارانا را مقابل لبانش گرفت و آرام ب*و*س*ید.با این حرف هردو خ

 .قربونت برم خانمم -

*** 

 گذشته

اش  تفاوت ایستاده بود و برای خواسته صدای داد و فریادهایش فضای اتاق را پر کرده بود و این، درحالی بود که آن مرد خشمگین، بی

 :میثاق پرسیدجنگید. برای بار هزارم از  می

 رسول کجاست؟ -

اش اشک  کرد. بدنش با خون تزیین شده بود و در چشمان رنگی اش به شدت درد می میثاق دیگر نایی برایش نمانده بود، بدن زخمی

کار کرده بود که حاال باید درد بکشد؟ دستانش خسته شده  داد؟ مگر چه جمع شده بود. آن پسرک جوان تاوان کدام کارش را پس می

 .شوند کرد که دارند از جا کنده می بودند، احساس می

توانست درک کند که پدرش به چه  ها دنبال چیز دیگری بودند؛ پدرش. نمی تسلیم شد؛ اما آن  میثاق التماس کرد، به دست و پا افتاد،

 .دانست چرا یها بوده اند؛ اما نم خورد. پیش خود فکر کرد که شاید دلیل رفتن پدرش، همین آدم ها می درد آن

ترسید؛ دردش کم نبود! مردک در چشمان میثاق  ی آن چاقو با بدنش می لرزید، از تماس دوباره مرد باز هم جلو آمد. بدن میثاق می

 :نگاهی انداخت. لبخندی زد و آهسته گفت

 .چشای قشنگی داری! رنگشون عسلیه -

 :بار با خشم فریاد کشید  کمی مکث کرد و این
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 جاست یا جفت چشمای رنگیت رو درارم؟میگی بابات ک -

گـ ـناه و  آوردند، چه برسد به این پسرک بیچاره که بی میثاق سرش را از ترس عقب کشید؛ حتی این بال را سر هیوال هم نمی

 .آزارترین موجود روی زمین بود بی

 :مردک به میثاق پشت کرد و قدم زد. زمزمه کرد

 .یقدر قوی هست خیلی خوشم میاد که این -

بار خطر رفت شده است، شاید فکر کرد که این بار کاری با او ندارد؛ اما آن مرد   میثاق آرام نفس عمیقی کشید. شاید فکر کرد که این

ی میثاق کشید.  ی چاقو را روی سـ*ـینه های عمیق میثاق، سریع برگشت. دلش برای آه و ناله تنگ شده بود! لبه با شنیدن نفس

 .اک بودنددادهای میثاق وحشتن

 !پسرک تنها و ضعیف، فریاد نکش»

 .برای رسیدن به خدا باید خندید؛ باید دوید

 .تنها یک پل بین تو و اوست و آن، مرگ است

 !ماند بگذر از دنیایی که هیچ لبخندی بدون پاسخ نمی

 .فریاد نکش، بگذار این جسم آسوده بخوابد، بیش از این عذابش نده

 .تر است کخدا از هر لحظه به تو نزدی

 .اش درد و رنج است تسلیم شو در برابر این زندگی که هرثانیه

 .اند برای رسیدن به خدا های دورت وسیله ی آدم همه

 !تری دست خدا را بگیر؛ تو از همیشه به او نزدیک

 «.فریاد نکش پسرک. فریاد نکش

*** 

 حال

کرد. دیگر شادتر  آن مهمانی نحوه زندگی میثاق تغییر میمهمانی شلوغی نبود؛ اما هرچه که بود، عشق در آن جاری بود. در 

 .توانست خوب شود و به روزهای اوجش برسد زیست؛ چون کنار خود، بارانا را داشت. چه ساده می می

به دستش که در آن حلقه بود، نگاهی انداخت. ناخودآگاه لبخندی زد. با انگشت شستش با آن بازی کرد. مطمئن بود که تنها عاملی 

شود آن انگشتر از دستش خارج شود، مرگ است. او پایبند بود به عشقی که باعث میشد دنیایش از سیاهی خارج شود و  که باعث می

بار با  بار دیگر نتوانست حرف مهندس را عملی کند، این رنگش به رنگارنگی بوم نقاشی شود. عشق، میثاق را به زانو درآورده بود. این

کنه، بلکه از اون انسانی قوی  عشق مرد رو ضعیف نمی»نظر او عاشقی دنیای زیبایی بود. با خود گفت: مهندس مخالف بود. از 

دونه هدفش از زندگی چیه. انسان آفریده شده  سازه. آدم، بدون عشق سرگرونه . انسان، بدون عشق گیجه. درواقع کسیه که نمی می
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 «.کنه های موفقیت رو فتح می کنه. کسی که عاشقه، قهرمانه؛ با عشق قله تا عاشق بشه، تا دل ببنده و به امید یه فرشته زندگی

ی لبش نشست. از  اش گذاشته شد، افکار را از خود دور کرد. به باال نگاه کرد و با دیدن علیرضا، لبخندی گوشه با دستی که روی شانه

 :مه کردجایش بلند شد و هر دو یکدیگر را در آغـ*ـوش کشیدند. علیرضا در گوشش زمز

 .خندی مرد! خوشحالم دستت توی دست عشقته خوشحالم که می -

خواست یک  کرد به میثاق. او هم دلش می شد در چشمان علیرضا غم را حس کرد، حسودی می از یکدیگر فاصله گرفتند. به راحتی می

چیز برای گرفتن دست عشقش مهیا  مهمانی داشته باشد. یک مهمانی که عروس، عشقش باشد و البته داماد خودش. روزی که همه

 .باشد. او منتظر روزی است که به آرزوی محالش برسد

 :میثاق بازویش را آرام فشار داد و گفت

 .کنم برای تو آرزوش می -

کردن بودند. بارانا آرام دست میثاق را گرفت و فشرد. با آن حرکت، میثاق به  همه در وسط سالن مشغول ر*ق*ص*یدن و شادی

 :انا نگاهی انداخت و هردو به یکدیگر لبخند زدند. بارانا زمزمه کردصورت بار

 میثاق؟ -

 ؟ جانم -

 .دوستت دارم -

 .من هم دوست دارم -

 .ها شروعی بود برای یک زندگی جدید و شاد و این عاشقانه

*** 

 گذشته

و ستایش گویی یک سال گذشته بود. کاری هنوز هم خبری از میثاق بیچاره نشده بود. هرچند یک روز گذشته بود؛ اما برای مهدیه 

کرد  ریخت. مهدیه سعی می آمد. تنها کاری که می توانستند انجام بدهند، صبرکردن بود. ستایش فقط اشک می هم از دستشان برنمی

 :کرد. ستایش با صدای لرزانش زمزمه کرد ها، ستایش را آرام نمی به او امید دهد؛ اما آن حرف

 ش اتفاقی افتاده؟ م آورده باشن؟ نکنه واسهنکنه بالیی سر پسر -

 :مهدیه خودش را کنترل و صدایش را صاف کرد. آهسته جواب داد

 .تونه مراقب خودش باشه جان. داداشم قویه، می نه مامان -

 پس کجاست؟ چرا خونه نمیاد؟ -

یفتاده باشد، باید حاال در خانه کنار گفت؛ اگر اتفاقی برایش ن مهدیه لبش را گزید، جوابی نداشت که بدهد. مادرش راست می

 :اش باشد. دست مادرش را گرفت و نوازش کرد. ستایش با دست دیگرش روی پا کوبید و با ناله ادامه داد خانواده



 

 
 

90 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 تونم. دوتا زن تنها رو اون از شوهرم، این هم از پسرم. خدا، من دیگه تحمل ندارم! میثاق رو بهم برگردون! من بدون میثاقم نمی -

 !بدون مرد نذار. کمکم کن، خدا

زد. چندین بار  ی امید به او چشمک می های مادرش بغض گلویش را گرفت؛ اما هنوز هم امیدی داشت، هنوز هم ستاره مهدیه با حرف

 :با خود گفت

 .مونه گرده و مثل کوه پشتمون می ذاره، برمی میثاق ما رو تنها نمی -

*** 

 حال

 :لند شد و به چشمیِ در نگاه کرد. با دیدن میثاق در را باز کرد وگفتبا صدای در از روی کاناپه ب

 .سالم -

 :میثاق وارد خانه شد و جواب داد

 .سالم -

 :بارانا به دستش نگاه کرد و با دیدن پالستیک دستش، پرسید

 چی گرفتی؟ -

 :میثاق جلوتر رفت. پلیورش را درآورد و روی کاناپه انداخت، سپس جواب داد

 .، غذای آمادهمعلومه -

 :مندانه صدایش زد بارانا گالیه

 میثاق؟ -

 :میثاق خنده برگشت و گفت

 .چیه نبات من؟ تو که آشپزی بلد نیستی، من هم خیلی گشنه بودم -

 :کمر ایستاد و زمزمه کرد به بارانا دست

 .ست نه، منظورم چیز دیگه -

 :میثاق یک تای ابرویش را باال انداخته و پرسید

 پس چی؟ -

 ...قرار بود عادت کنی، وقتی از در وارد میشی -

 :میثاق حرفش را قطع کرد و با خنده جلو آمد. دستش را به نشانه تسلیم باال برد

 .یادم رفت. دیگه تکرار نمیشه -
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 :و از خانه بیرون رفت و در را پشت سرش بست. بارانا سری تکان داد و خندید

 .االن دیگه الزم نیست -

 :دکرد. میثاق با لبی خندان جلو آم وار در را باز به صحبت بارانا، در زد. بارانا خنده میثاق بدون توجه

 سالم بر کدبانوی خونه. خوبی خانمم؟ -

 .سالم عزیزم، خسته نباشی -

 :ی بارانا را ب*و*س*ی*د. موهایش را به هم ریخت میثاق عقب رفت و گونه

 راضی شدی نباتم؟ -

*** 

 گذشته

 ول؟با توام بچه! رس -

میثاق سرش را پایین انداخته بود. در چشمان معصومش اشک جمع شده بود؛ اما دیگر توانی برای ریختنش نداشت. کل بدنش با 

خطی شده بود که آن مردک با چاقوی تیز روی تنش نقاشی کرده بود. بغض گلویش را گرفته بود. تنها راه نجاتش،  هایی خط زخم

کشید؛ چون اگر جای پدرش را  اش خجالت می گفت. از خانواده دانست به آن اراذل و اوباش می گفتن جای پدرش بود؛ حتی اگر می

کارها گفته بود؛ فقط برای نجات جان خودش! مثل همیشه لعنتی به خود فرستاد. از نظر خودش،  دانست، خیلی زودتر به آن خالف می

 !لیاقتش فقط مُردن بود

حرکت افتاده باشی؛ همین که قلبت از نامردی خویش شکسته باشد، مغز به  ا روی زمین بیگاهی اوقات الزم نیست نفست قطع شود ی

 !شوی. ایستاده مُردن؛ یعنی همین ای بیش حساب نمی ی روحت آسیب دیده باشد، مُرده خود حمالتی دائمی کند و جسمت به اندازه

 :مرد دوباره خشمگین پرسید

 رسول کجاست؟ -

 :با گریه پاسخ داد میثاق با فریاد و صدالبته

 دونم کجاست. چرا باورت نمیشه؟ دونم، نمی نمی -

همان موقع مردی دیگر آمد و رمزی چیزی به بقیه گفت. با حرف او دوستانشان به هم ریختند. میثاق هم متعجب مانده بود که آن 

 .باشد؛ مثالً کمکقدر بقیه آشفته شده بودند. امیدوار بود چیز خوبی برای او  مرد چه گفته بود که این

*** 

 حال

ی میثاق گذاشت،  اش کشید و به کارش ادامه داد. بارانا کنارش نشست. دستش را روی شانه مشغول کار بود. دستی به صورت خسته

 :سرش را به او تکیه داد و زمزمه کرد
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 .قدر خودت رو اذیت نکن میثاق این -

 :میثاق پـوفی کشید و در موهایش دستی کشید

 .فردا بهشون نیاز دارهمهندس  -

 .قدر کار کنی مجبور نیستی این -

 :میثاق سرش را به طرف او برگرداند و با جدیت تمام گفت

 .اتفاقاً مجبورم -

 :به سمت بارانا برگشت و ادامه داد

 .ش کنیم هببین بارانا، من دوست ندارم که از بابات پول بگیری. این زندگی ماست؛ پس باید خودمون پول دراریم و ادار -

 :بارانا سرش را تکان داد و قبول کرد. میثاق گفت

 .کنند زنند و احضارت می جور بیزینسیه که یه دفعه بهت زنگ می دونم چه با کار من و با کار تو که نمی -

 .اِ میثاق! من که برات صدبار توضیح دادم -

 :دمیثاق به صورتش نظری انداخت. به نظر احوال خوبی نداشت، سریع پرسی

 بارانا خوبی؟ -

 :بارانا لبی تر کرد

 میثاق، چی داخل پیتزا بود؟ -

 ...ای خب، کالباس، ذرت، قارچ، فلفل دلمه -

 :بارانا حرفش را بُرید

 !ای حساسیت دارم من به فلفل دلمه -

 :گفت سفٔ  میثاق با تا

 .یادم رفت که بهش بگم فلفل نریزه -

 :از جایش بلند شد و سریع گفت

 .بیمارستانپاشو بریم  -

 :بارانا آرام سرش را به کاناپه تکیه داد

 .الزم نیست -

 :میثاق با صدای بلندتر گفت



 

 
 

93 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 !چی چی رو الزم نیست؟ میگم پاشو بریم -

*** 

 آقای دکتر حالش خوبه؟ -

 :دکتر دست در جیب فرو برد وگفت

 .تونید ببرینش خونه االن خوبه، بهترم میشه. می -

 :زمه کردمیثاق نفسی عمیق کشید و زم

 .خدا رو شکر -

از دکتر فاصله گرفت و به سمت اتاقی که بارانا آنجا بود، رفت. او را نشسته روی یک تخت دید. جلوتر رفت. بارانا با دیدن او لبخندی 

 :زد. میثاق دستانش را گرفت وگفت

 خوبی؟ -

 :بارانا با همان لبخندش جواب داد

 .ی اولم نیست دفعه -

 :از او دور شد و بازهم دستی به موهایش کشید میثاق سری تکان داد.

 .گفتم که فلفل توش نریزه ش تقصیر منه! باید بهش می همه -

 .خیال میثاق، چیزی نشده که بی -

 :میثاق برگشت و به چشمان بارانا زل زد

 .بخشیدم شد، خودم رو نمی اگه چیزی می -

 :بارانا از روی تخت بلند شد. نزدیکش شد و زمزمه کرد

 !تو بهم قول دادی که دیگه از ناامیدی نمیگی -

 .ذاره رو کولش و میره آره راست میگی. تا وقتی تو هستی، ناامیدی دمش رو می-

*** 

 گذشته

باره سالن خالی شد. میثاق از آن ها کمک خواست؛ ولی کسی به او توجهی نکرد. با شنیدن صدایی که خیلی به او نزدیک بود،  یک به

داد و رنگش به سفیدی گچ دیوار شده بود،  ری شد؛ صدای آژیر پلیس! با اینکه بسیار خسته بود، درد عذابش میسرشار از امیدوا

 .لبخندی ساده زد؛ تا وقتی خدا را داشت تنها نبود

د و مأموران پلیس داخل شدند؛ آن هم با تمام تجهیزات؛ ولی کسی نبود که دستگیر کنند. یکی از آنان با دیدن میثاق، کمکش کر
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 .هایش را باز کرد. میثاق روی زمین افتاد. بیهوش شد؛ اما هنوز همان لبخند پرامید روی لبش بود دست

تر از آن چیزی شده بود که بتواند به راحتی راه برود. جواب  تلفن خانه زنگ خورد. ستایش با هزاران زحمت از جای بلند شد. ضعیف

 :داد

 ب... بله؟ -

 سالم. خانم ساالری؟ -

 .ودم هستمخ -

 .من سرهنگ حسینی هستم. پسرتون پیدا شده -

 :های شوق. برایش باورنکردنی بود؛ اینکه دعایش مستجاب شده بود. تلفن از دستش افتاد.گفت های ستایش جاری شدند؛ اشک اشک

 !خدایا شکرت. خدایا شکرت -

 :مهدیه از اتاقش بیرون آمد و در کمال تعجب پرسید

 !چی شده مامان؟ -

 :ش با چشمانی پر از امید و خوشحالی به مهدیه نگاه کردستای

 .میثاق پیدا شده. برادرت پیدا شده. قلبم پیدا شده -

 :اشک شوق در چشمان مهدیه نیز جمع شد. سریع پرسید

 کجاست؟ -

و احوالپرسی ستایش به تلفن نگاه کرد. مهدیه به طرف تلفن خیز برداشت، سرهنگ هنوز هم پشت تلفن بود. مهدیه بدون سالم 

 :سراغ برادرش را گرفت

 میثاق کجاست؟ -

 .کم آسیب دیده االن تو بیمارستان... هستیم. یه -

 :مهدیه سرش را باال گرفت و غمگین به مادرش نگاه کرد. آرام پرسید

 حـ... حالش چطوره؟ -

 .حتماً خودتون رو برسونید بیمارستان... خداحافظ -

 :وشحال پرسیدصدای بوق در گوشش پیچید. ستایش خ

 !چی شد دختر؟ چرا این ریختی شدی؟ داداشت پیدا شده؛ باید خوشحال باشی، باید بخندی -

 :ای که گفت، تمام افکار مادرش را به هم ریخت مهدیه با جمله

 .میثاق تو بیمارستانه -
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*** 

 حال

اش بود.  ود و مشغول تماشای سریال موردعالقهموبایلش را در جیبش گذاشت و بالکن را ترک کرد. بارانا روبروی تلویزیون نشسته ب

 :بدون اینکه چشم از تلویزیون بردارد، پرسید

 میثاق کی بود؟ -

 :جا داد زد میثاق به طرف اتاق رفت و از همان

 .فضولیش به شما نیومده -

میثاق بدون توجه به او، کنترل را ی قهر سرش را به طرف دیگر برگرداند.  از اتاق بیرون آمد و کنار بارانا نشست. بارانا به نشانه

 :برداشت و کانال را عوض کرد. بارانا چرخید و اعتراض کرد

 .ش شبیه باباشه یا مامانش اِ چرا عوضش کردی؟ بذار ببینم بچه -

 :میثاق به سرش را به طرف او چرخاند و با اطمینان گفت

 !خب معلومه، شبیه باباش -

 :اش کرد رهسـ*ـینه ایستاد و مسخ به بارانا دست

 وقت آقای دکتر ساالری مطبتون کجاست؟ آهان! اون -

 :اش را بگیرد میثاق سعی کرد که جلوی خنده

 شما باردارین؟ -

 :اش شد، جواب داد بارانا هم که متوجه خنده

 .ای میشه بله آقای دکتر، یک هفته -

 .امانش نرفتهتون پسره. عین باباشه و هیچیش به م خب، از همین االن بهتون بگم، بچه -

 .پس خیلی پسر بدی میشه -

 .خیلی دلتونم بخواد -

 :با خنده گفت

 !دنده و لجبازی چه دکتر یه -

 :میثاق هم خندید و لپش را کشید

 !طور باشه که میگم م همین باید بچه -

*** 
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 گذشته

دانست چه بالیی سر پسر  آرام نبود؛ نمیبه بیمارستان که رسیدند، هردو به پذیرش رفتند و سراغ میثاق بیچاره را گرفتند. ستایش 

 .تنهایش آمده بود

هایی سست به سمت اتاق عمل رفتند. چند افسر پلیس آنجا بود؛ آن هم برای تحقیق و  ها آدرس اتاق عمل را داد. با قدم پرستار به آن

ا به او اجازه ندادند. مهدیه همچنان خواست پسرش را ببیند؛ اما پرستاره کرد و می چندتا سؤال. ستایش به طرف در رفت، گریه می

تر بود. ستایش خود را روی صندلی انداخت و شروع کرد  کرد که مادرش را آرام کند، با این حال که خودش از همه غمگین سعی می

 :به داد و فریاد

به کی بدی کردیم، ما کی رو جوری بشه، مگه ما  تونم یه نفس راحت بکشم؟ چرا باید پسرم این قدر من بدبختم؟ چرا نمی چرا این -

 !خوام یکی دیگه رو از دست بدم جوری تاوان پس بدیم؟ خدایا! به پسرم کمک کن، نمی آزار دادیم که حاال باید این

 .ریختند برای پسری که مرد خانه بود هایش اشک مهدیه را نیز در آورد. هردو کنار هم اشک می با حرف

ای  . ستایش و مهدیه هر دو به سمتش هجوم بردند. دکتر خوشحال نبود؛ چون حرف امیدوارانهدکتر باالخره از اتاق عمل بیرون آمد

 :ی میثاق نداشت. ستایش با نگرانی پرسید برای خانواده

 چی شد آقای دکتر؟ -

 :دکتر سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

 .ی تالشمون رو کردیم ما همه -

با چشمانی پر   ست روی پاهایش بایستد، از مهدیه کمک گرفت. با صدایی گرفته و لرزان وتوان ستایش چادرش را جمع کرد. دیگر نمی

 :از اشک پرسید

 پسرم مُرد؟ -

 :دکتر زمزمه کرد

 .ش با خداست ی تالشمون رو کردیم، بقیه پسرتون خیلی خون از دست داده. ما همه -

شتند. دردشان یکی دوتا نبود، مانده بودند که پول بیمارستان را ای را که یک دنیا غم دا و خیلی راحت رفت. تنها گذاشت خانواده

 .چگونه پرداخت کنند

*** 

دانستند که چه کسی پول بیمارستان را حساب کرده بود؛ اما  چند روزی گذشته بود. میثاق هنوز هم بیهوش بود. مهدیه و ستایش نمی

 قطعاً. گذراندند می بیمارستان آن در را روزشان و شب. نروند میثاق ٔ  هر که بود،آنقدر پول داده بود که برای هرچیزی سراغ خانواده

 .بود جهنم برایشان میثاق، بدون خانه

ها به گوششان رسید. هردو از جا بلند شدند. مهدیه سریع دکتر را خبر کرد.  کنار پنجره نشسته بودند که ناگهان صدای ارور دستگاه
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ی خود کمک خواست. ضربان قلب ستایش باال رفته بود، ترس تمام وجودش را فرا ستایش دستش را روی شیشه گذاشت و از خدا

 .خواست بار دیگر پسرش را از دست دهد داد. نمی تابی امانش نمی شوره و بی گرفته بود. دل

نوشتی در انتظارش دانست چه سر درنگ به سراغ میثاق رفتند؛ اما ستایش هنوز هم مات مانده بود، نمی پرستارها پرده را کشیدند و بی

 .دادند خبر از حال بد میثاق می ها هنوزهم هایش راه خود را پیدا کردند و روی صورتش جاری شدند. صدای دستگاه است. اشک

اش که  مهدیه به دیوار تکیه داد وآرام آرام روی زمین نشست. زانوانش را بغـ*ـل کرد و بلند گریه کرد.گریه کرد برای برادر بیچاره

 .دوتا نبودند هایش یکی دانست که زخم دانست چه بالیی سرش آمده است؛فقط می کشید؛ حتی نمی درد میهمواره 

ها  باره یکنواخت شد. یکنواختِ یکنواخت! موسیقی خوبی نبود. خبر خوبی با خود همراه نداشت. از آن موسیقی صدای دستگاه به یک

 !که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت خاطر پسری خورد، خودکشی به بود که به درد خودکشی می

*** 

 :حال

ها پرت داد. عصبانی بود. بارانا با تعجب کنارش  ها رفت و خود را روی یکی از آن در خانه را محکم پشت سرش بست. به سمت کاناپه

 :اش گذاشت و پرسید رفت. طبق معمول دستی روی شانه

 میثاق چی شده؟ -

 :کالفه زمزمه کردمیثاق دستی در موهایش کشید و 

 .تونم تحمل کنم دیگه صبرم تموم شده، دیگه نمی -

 آروم باش؛ بگو ببینم چی شده؟ -

 .کنه ی احمق برداشته یه دختر رو آورده شرکت و با خیال راحت نشسته باهاش چای میل می پسره -

 :اش را مالش داده و آهسته گفت بارانا شانه

 مگه مهندس اونجا نبوده؟ -

 :هایش را روی هم فشرد نمیثاق دندا

 .کنه دونسته امروز مهندس شرکت نمیاد. حتی... حتی اگه به مهندس بگم، حرفم رو باور نمی کثافت می -

 :سری تکان داد و ادامه داد

 !بازیا خوشش نمیاد نظمیا و مسخره مهندس اصالً از این بی -

 :بارانا فکری کرد و ناگهانی گفت

 دوربین مداربسته دارین؟ -

 :ثاق دومرتبه نگاهش را به بارانا دوخت و با خوشحالی گفتمی
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 .آره، خوبشم داریم -

*** 

 گذشته

لرزید، بغض راه نفسش را بسته بود  پیچید. بدن ستایش می چیز تمام شده بود. هنوز هم همان موسیقی دردناک در گوششان می همه

. تمام خاطراتش با میثاق در ذهنش مرور شد؛ لبخندها، شد کرد. از همان موقع، دلش برای پسرش تنگ می احساس خفگی می و

 .ها ها، آشوب ها، ترس گریه

خواست همان بالیی را که سر میثاق آورده بود، سرش بیاورد؛ بدنش را  کشید. دلش می مهدیه در دلش برای قاتل میثاق نقشه می

قتلی است که انجام داده است. یاد حرف میثاق افتاد که رحمی، همان تاوان  تکه کند و نفسی راحت بکشد. مطمئن بود که این بی تکه

هایی که ممکنه دنیاش رو تغییر بده. اون اهمیت نمیده که  گیره. تصمیم های جدی می هاش تصمیم آدم تو ناراحتی»گفت:  همیشه می

 «.خواد باعث و بانی این غم رو به سزای اعمالش برسونه چه بالیی سر خودش میاد؛ فقط می

اون روز که بابا رفت، خیلی ناراحت بودم. تصمیم گرفتم کسی رو که باعث رفتن بابا بود »یاد مثالی افتاد که برایش زد:  و همچنین

 «.فرستمش جایی که دست هیچکی بهش نرسه پیدا کنم و اگه پیدا کنم، شک نکن می

کننده بود. او همیشه مقتدر و  مش دیوانهپیچید. صدای بَ دلش برای فریادهای میثاق تنگ شده بود. صدایش باز هم در گوشش می

خواست روزی روی سکوی قهرمانی بایستد و او باشد که سرود جمهوری اسالمی  شدن را دوست نداشت. دلش می پایدار بود، تسلیم

اش رو روزگار، این رسمش نبود! پدرش رو ازش گرفتی هیچ، زندگی رو براش سخت کردی هیچ، پ»خواند. در دل گفت:  ایران را می

آمیزی کردی بار دیگه هیچ؛ اما چرا اجازه ندادی تو  شکستی هیچ، قهرمانی رو ازش گرفتی باز هم هیچ، تموم بدنش رو با چاقو رنگ

 «این زندگی مُردگی کنه؟

*** 

 حال

 :محکم ایستاد و زمزمه کرد  میثاق وارد اتاق مهندس سزاوار شد. جدی و

 فرستادم چک کردین؟ آقای مهندس، اون ایمیلی رو که براتون -

 :پاسخ داد  مهندس بدون این که چشم از مانیتور بردارد،

 بینی سرم شلوغه؟ مگه نمی -

 .لطفاً چک کنید، موضوع مهمیه -

ی جدی میثاق کرد  مهندس هوفی کشید و به سراغ ایمیلش رفت. ایمیل میثاق را باز کرد. با دیدن آن لبی تر کرد. نگاهی به چهره

 :وگفت

 .ندارم که دوربینا رو چک کنم من وقت -
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 :ای زد میثاق لبخند مسخره

 .برداری کرده ی خوبی رو از منشیتون فیلم این دوربین صحنه -

مهندس فیلم را دانلود و با دقت تماشایش کرد. با دیدن اوضاع، عصبانی از جایش بلند شد، به سرعت به طرف در حرکت کرد و در را 

 .قدر وحشتناک ندیده بود یت مهندس شوکه شد. تا به حال او را آنبا شتاب گشود. میثاق از عصبان

 :سزاوار به سمت سینا رفت. صورتش سرخ سرخ بود. روی میزش کوبید و فریاد زد

 !از شرکت من برو بیرون -

 :نگاهی انداخت وگفت خواست به سمت اتاق برود که سینا متحیر از جایش بلند شد، به میثاق نیم و می

 چرا؟ -

 :تر از دفعه قبل بود. با صدای بلندتری داد زد س بار دیگر برگشت. خشمگینمهند

 !شاپ تو نیست آقای سلوکی شرکت من، کافی -

 :همان موقع نگهبان ساختمان وارد شد و زمزمه کرد

 آقای مهندس مشکلی هست؟ -

 :مهندس سزاوار با انگشت سینا را نشان داد

 .این آشغال رو بنداز بیرون -

 :نا نگاه کردسپس به سی

 !ذارم ت نمی بهت قول میدم که زنده  اگه از شعاع دو کیلومتری این ساختمون رد بشی، -

سـ*ـینه ایستاده بود و همان لبخند مسخره را روی  به  مهندس به اتاقش برگشت و در را محکم بست. میثاق در تمام مدت، دست

فت. سینا به میثاق نگاه کرد و از همان لبخندش، فهمید کار او بوده هایش داشت. نگهبان به سمت سینا رفت و بازویش را گر لب

 :هایش را مشت کرد و به او گفت است. دست

 !ذارم جواب نمی مطمئن باش کارت رو بی -

 :میثاق با انگشت اشاره، در را به او نشان داد

 .راه خروج از اون وره -

*** 

 گذشته

کردند که دیگر  راغش نرفت، کسی نرفت تا بپرسد حال میثاق چطور است؛ چون فکر میدکتر از اتاق میثاق خارج شد؛ اما کسی به س

 .میثاق رفته است
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 :دکتر جلو رفت و از ستایش و مهدیه پرسید

 ی ساالری هستین؟ شما خانواده_

 :دی مثبت تکان داد. دکتر عینکش را به جلو هل داد و پرسی ریخت، سرش را به نشانه طور که اشک می مهدیه همان

 کنین؟ پس چرا دارین گریه می -

 :ستایش با دست روی پایش کوبید وگفت

 !چون دیگه من پسری ندارم -

 :دکتر جلوتر رفت و با تعجب پرسید

 !کی بهتون چنین خبری رو داده؟ -

 :بار پاسخ داد مهدیه این

 .گفتن چیز رو می ها همه الزم نبود کسی چیزی بگه، صدای دستگاه -

 :رنگ زد ند کمدکتر لبخندی هر چ

 .ست پسر شما زنده -

با این حرف، مهدیه و ستایش هردو از جا کنده و متعجب به دکتر خیره شدند. برایشان باورنکردنی بود. ستایش با صدای لرزانش 

 :پرسید

 طوری شد؟ ها این پس چرا صدای دستگاه -

 :دکتر جواب داد

 .هوش اومده  به، بهمشکلی برای دستگاه پیش اومده بود. پسر شما االن خو -

اد؛ آن هم برای همیشه. در  کردند که میثاق را از دست داده ها همان چند دقیقه پیش فکر می هضم آن حرف برایشان سخت بود. آن

 :آن گریه، هر دو لبخند زدند و در کمال تعجب همدیگر را بغـ*ـل کردند. ستایش زمزمه کرد

 .م بخشیدیخدایا شکرت! تو بهترینی؛ تو دنیام رو به -

 :مهدیه نیز گفت

 .مادر، میثاق برگشته کنارمون. تنهامون نذاشته -

رفت. هنوز هم زیر چشمان میثاق،  اش می صدقه کمی بعد به اتاق میثاق رفتند و باالی سرش ایستادند. ستایش در همه حال قربان

اش را کنار  کشید؛ اما مهم برایش این بود که خانواده کرد. پایش بازهم در گچ بود و تیر می اش هنوز هم درد می سیاه بود. بدن زخمی

خود داشت. دیگر آن خالفکارهای ترسناک نبودند که هر لحظه بدنش را بلرزانند. در همان حال خرابش، لبخندی به ستایش و مهدیه 

 :زد. ستایش نیز خندید و دستی روی صورت میثاق کشید
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 سالم دنیام، خوبی پسرم؟ -

 .م، خوبمکنار شما که باش -

 .پرستید. مادر برایش کم چیزی نبود زبانی پسرش رفت. میثاق در همه حال ستایش را عاشقانه می ستایش در دلش، قربانِ شیرین

 :مهدیه دست میثاق را گرفت. میثاق آرام سرش را به طرف او چرخاند و به او هم لبخند زد. مهدیه زمزمه کرد

 .همیشه بمون پیشمون داداش -

*** 

 حال

 :ودش را خوشحال روی کاناپه انداخت و لبخندی رضایتمندانه زد. بارانا کنارش نشستخ

 .خونه چیه؟ امروز کبکت خروس می -

 :میثاق بارانا را به طرف خود کشید

 !سینا رو فرستادم جهنم -

 :بارانا پشت چشمی برای او نازک کرد

 .سری من داری ها رو از صدقه همه این خوشی -

 :ا کشید و گفتاش ر میثاق بینی

 .معلومه نبات من -

 :ای خیره شد و با تأمل گفت میثاق به گوشه

 .بازم شدم همون آدمی که مهندس، فقط به اون اعتماد داشت -

 :بارانا از بغلش بیرون آمد و به طرفش برگشت

 قدر مهندس برات مهمه؟ چرا این -

 :میثاق دستانش را به هم گره زد و سرش را پایین انداخت

داد.  ی زندگی نجات می داد. تنها کسی بود که من رو از انحرافات جاده د از رفتن بابا، اون تنها کسی بود که بهم درس زندگی میبع -

 .مهندس خیلی برام قابل احترامه؛ چون همیشه بهم راه درست رو نشون میده

 :سکوت برقرار بود که میثاق از حالت جدی بیرون آمد و بارانا را تماشا کرد

اما خب؛ نتونستم به این « عاشق نشو!»گفت  هاش این بود که می کردم. یکی از درس هاش عمل می ها و درس ی حرف من به همه -

 .عمل کنم

 :بارانا سرش را تکان داد و با لبخندی زیبا جواب داد
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 .بخشه ید میکنه و بهش ام تونه زندگی کنه. این عشقه که انسان رو وادار به زندگی می آدم بدون عشق نمی -

 :میثاق دست بارانا را گرفت و زمزمه کرد

 !دقیقاً -

*** 

 گذشته

 :مهدیه خیلی آهسته به مادرش گفت

 مامان به میثاق در مورد اون موضوع گفتی؟ -

 :ای به مهدیه رفت وگفت غره ستایش چشم

 .بذار یه ماه بگذره، میثاق سرحال بیاد، بعد بهش میگم -

 :مهدیه غمگین زمزمه کرد

 .سه هفته از اون ماجرا گذشته -

 ای داری؟ ببینم دختر، تو چه عجله -

 .پیچونمش تونم بیام، من هم هی می پرسه، کی می بابا، آقای صالحی خیلی اصرار داره. هرروز تو دانشگاه می -

 :با کمی مکث ادامه داد

 .کنن خبریه دانشگاهیام زشته. فکر می پیش هم -

 :میثاق از سر جایش پرسید

 کنین شماها؟ پچ می پچ چی -

 :ستایش سریع جواب داد

 .هیچی مادر، چیزی نیست -

و سپس با اشاره، به مهدیه فهماند برود و کنار برادرش بنشیند. هردو از آشپزخانه بیرون آمدند. مهدیه کنار میثاق نشست. ستایش جلو 

 :کرد، زمزمه کرد طور که چادر بر سر می آمد. همان

 .میام من برم بیرون. االن -

هایش را در هم کشیده بود و به یک گوشه خیره  و خیلی زود از خانه خارج شد. میثاق به مهدیه نگاه کرد. مهدیه عصبانی بود، اخم

 :شده بود. میثاق بدون مقدمه پرسید

 موضوع علیه؟ -

 «میده که اسمش علیه؟میثاق موضوع رو از کجا می دونه؟! از کجا فه»مهدیه با تعجب به طرفش برگشت. از خود پرسید: 
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توانست بگوید. به برادرش بگوید که عاشق پسری شده  مهدیه سرخ شد. از خجالت سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. چه می

 :جا شد و لبخندی زد ترین کار دنیا برایش همین بود. میثاق با زحمت جابه است؟ سخت

 .دونم دوستش داری می -

کشید. میثاق آن همه اطالعات داشت و مهدیه خبر نداشت. میثاق آرام سرش را خم  تر خجالت میگذشت، مهدیه بیش هرچقدر که می

 :کرد و پرسید

 خواد بیاد خواستگاریت؟ می -

 :مهدیه سرش را تکان داد. میثاق با همان لبخند ادامه داد

 .شهکنم که مراسمت به بهترین شکل انجام ب بهش بگو با خانواده بیان. همه تالشم رو می -

 .مهدیه با خوشحالی به برادرش نگاه کرد و با لبخندی پهن از او تشکر کرد

*** 

 حال

 .ها بارانا زود باش دیگه، مامان منتظره -

 .اومدم بابا، اومدم -

ی مانتویش بود، به سمت جاکفشی رفت و یک جفت کفش برای خود از آنجا بیرون آورد.  طور که مشغول بستن دکمه بارانا همان

 :هایش را پوشید و با لبخند گفت هایش فرو بـرده بود و خسته، منتظر بارانا بود. بارانا کفش دستانش را در جیب میثاق

 .من حاضرم -

 :میثاق نفسش را بیرون داد وگفت

 بعدِ یه ساعت؟ -

 :دست میثاق را گرفت و همراهش شد

 !ببخشید آقا -

 .و از خانه خارج شدند

اق با کلید در را باز کرد. هردو به داخل رفتند که با صورت خندان ستایش روبرو شدند. میثاق مادرش به خانه ستایش که رسیدند، میث

را برای مدتی طوالنی بغـ*ـل گرفت و عطر وجودش را استشمام کرد. خیلی دلش برای او تنگ شده بود. زندگی دور از مادرش آسان 

 .کرد که عادت کند نبود؛ اما سعی می

نظر می رسید؛ اما عشق و صفا در آن  ی ستایش اگرچه خیلی ساده به خانه پیچیده بود.کنار سفره نشستند. خانهبوی غذا در تمام 

 .کم تنها شد کرد تا این که کم اش در آن خانه زندگی می جریان داشت. خیلی وقت بود که کنار خانواده

اش حس کرد. دستش را روی آن فشرد و از  سـ*ـینهی قفسه  کشید که دردی از ناحیه ها غذا می ستایش داشت برای هردوی آن
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 :خیز شد و پرسید شدت درد، چشمانش را بست. میثاق نگران نیم

 مادر، خوبی؟ -

 :مادرش لبخندی زد و دستش را برداشت

 .آره مادر. خوبم، چیزی نیست -

آخی گفت. میثاق بلند شد و به کنارش  طور ایستاد. ستایش این بار بیشتر دستش را فشرد و میثاق که هنوز هم مشکوک بود، همان

 :که از مادرش چشم بردارد، فریاد زد رفت. بدون این

 .بارانا! زنگ بزن به اورژانس -

*** 

زد. رنگش پریده بود. حس خوبی به این اتفاق نداشت. تحمل  قرار قدم می ی ستایش بود. میثاق هم بیرون اتاق بی دکتر در حال معاینه

توانست جای مادرش را برای او بگیرد. از خدا کمک خواست، در دل با او صحبت کرد:  چیز نمی مکن بود. هیچغمی دیگر برایش غیرم

 «!تونم دونی که بدون اون نمی ای ندارم. مادرم رو قاتی خاطرات تلخ من نکن. می خدای من! دیگه از اتفاقات گذشته گالیه»

شد. تنها چیزی که او را به  ها خوب نمی فایده بود. حال میثاق با آن حرف ؛ اما بیهایش به او آرامش دهد کرد که با حرف بارانا سعی می

 .گرداند، خبر سالمتی مادرش بود روزهای اوجش برمی

 :تاب پرسید دکتر از اتاق بیرون آمد. میثاق به سرعت به طرف دکتر رفت و بی

 حال مادرم چطوره؟ مشکلش چیه؟ -

 سـ*ـینه داشته؟ی  قبالً هم دردی از ناحیه قفسه -

 :گفت آهسته دکتر به سپس و کرد نگاهی بارانا به سفٔ  میثاق با تا

 .آره -

 :دکتر ادامه داد

 .مادر شما دچار بیماری قلبی شده -

حاال چی »کرد. از خود پرسید:  قلب میثاق شکست. بدنش از استرس لرزید، بغض گلویش را گرفت و عذابش داد. دلهره رهایش نمی

 «!و از دست میدم، برای همیشه؟ زندگی بدون مادر هم مگه میشه؟ خدایا مادرم رو بهم برگردونمیشه؟ مادرم ر

 :دکتر زمزمه کرد

 .بیاید مطب من تا براتون بیشتر توضیح بدم -

قت. طا های دکتر بود؛ عصبی بود و بی صبرانه منتظر صحبت داد و بی هردو به مطب دکتر رفتند. میثاق پایش را تند و تند تکان می

 :بارانا هم سرش را پایین انداخته بود و سکوت کرده بود. دکتر گفت
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هایی مثل درد قفسه سـ*ـینه، تنگی نفس یا  ها نشونه کنند. این بیماری آروم رشد می های قلبی مزمن هستند و آروم بیشتر بیماری -

 .یشتر رشد کنهتوجهی به اونا باعث میشه که این بیماری بیشتر و ب تپش قلب نامنظم داره. بی

 ادامه تری پایین ولوم با دکتر. بود نکرده دقتی عالئم این به چرا که فرستاد لعنتی خود به. انداخت پایین را سرش سفٔ  میثاق از تا

 :داد

 .هکرد رشد شدت به شما مادر بیماری نهٔ  متاسفا -

 :پته پرسید میثاق با تته

 کار کنیم؟ حاال... حاال باید چی -

 .جور وسایلی برای هر اتفاقی هست رتون اینجا تحت مراقبت باشن. اینجا همهبهتره که ماد -

 مَ... مَ... منظورتون چیه؟ مگه چه اتفاقی ممکنه بَ... برای مادرم بیفته؟ -

 :دکتر نفس عمیقی کشید. چشمانش را در چشمان میثاق دوخت و زمزمه کرد

 .سکته قلبی -

*** 

 گذشته

بار دیگر الزم نبود، قایم شود تا مبادا علی او را ببیند و سراغ کارشان را بگیرد.   ه حرکت کرده بود. اینشادتر از همیشه به سمت دانشگا

ای را شروع  کرد. کنار شخص جدیدی زندگی تازه خواست که قرار خواستگاری را بگذارد. از امروز به بعد دنیایش تغییر می امروز می

 .م فکرش را به خود مشغول کرده بود و برایش مهم شده بوداش شده بود.؛ تما کرد؛ شخصی که زندگی می

هایش را دید. به کنارشان رفت و سالم داد. همه برگشتند. وقتی فهمیدند که او مهدیه است، بد نگاهش  وارد دانشگاه شد. همکالسی

هایش رفت و  بار دیگر کنار همکالسی قدر بد به او نگاه نکرده بود. کردند و از کنار او رفتند. مهدیه تعجب کرد، تا حاال کسی این

 :پرسید

 کنین؟ چی شده؟ طور می شماها چرا این -

 :ها زبان باز کرد یکی از آن

 !تو هم یکی از اونایی -

 :رفتند، یک نفر دیگر گفت طور که می همان

 !تو لیاقت اون چادر رو نداری -

کار کرده بودم؟ چه کار اشتباهی کرده  و ندارم؟ مگه من چیچرا لیاقت چادر ر»اشک در چشمان غمگینش جمع شد. از خود پرسید: 

 «شدن جرمه؟ اون هم عشقی پاک؟ بودم؟ عاشق

 .کنند ها به او حسودی می هایش را بفهمد. احتمال داد که آن توانست منظور همکالسی هنوز هم در افکارش غرق شده بود. نمی
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شنید.  میخکوب شد. شوکه شده بود. ضربان قلبش را به وضوح می به دوروبرش نگاهی انداخت؛ اما از چیزی که دید، سرجایش

خندیدند؛ آن هم دختری از آن  نفسش تنگ شد به خاطر بغض لعنتی. علی و دختری دیگر در حال صحبت با هم بودند و می

 .بندوبار دخترهای بی

خشکش   ها نبود. علی با دیدن مهدیه از آن گفتند؛ اما مهدیه هایش چنین می فهمید که چرا همکالسی هایش ریختند. حاال می اشک

 :بریده گفت از جایی که نشسته بود، بلند شد و نزدیک مهدیه آمد. بریده  زد.

 .مهدیه، من... من برات توضیح میدم -

 :ریختند. قصد داشت جلوتر بیاید که مهدیه داد زد هایش پایین می العملی نشان نداد، تنها اشک اما مهدیه هیچ عکس

 !تر نیا عوضیجلو -

 ...ببین مهدیه -

 :هایش را روی هم فشرد و حرفش را قطع کرد مهدیه دندان

 !اسم من رو روی اون زبون کثیفت نیار -

 :با کمی مکث ادامه داد

 !آشغال کثافت! ازت متنفرم -

 :بلند تر فریاد زد

 !ازت متنفرم -

 .نجا یک دل سیر گریه کنداز دانشگاه بیرون زد. راهش را به طرفی کج کرد که بتواند آ  و

*** 

 حال

ی میثاق گذاشته بود و او  سـ*ـینه به خواب رفته بود. بارانا نیز سرش را روی شانه به سرش را به صندلی پشتش تکیه داده بود و دست

. شدند بیدار خواب از انیناگه هردو او حرف با. کرد صدا را بارانا آرام و داد تکان سفٔ  ها سری از تا هم خوابیده بود. سمانه با دیدن آن

 :پرسید سریع آلود خواب چشمانی با میثاق

 چی شده؟ مادرم چیزیش شده؟ -

 :سمانه بدون معطلی جواب داد

 ...نه عزیزم، مادرت خوبه؛ فقط -

 :میثاق صاف نشست. دستی روی صورتش کشید وگفت

 فقط چی؟ -
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 .ممون هیچی. برید خونه استراحت کنید؛ من اینجا پیش ستایش می -

 :میثاق از جایش بلند شد و زمزمه کرد

 .نه. من جایی نمیرم، من باید پیش مادرم باشم -

 :سمانه به بارانا نگاه کرد که میثاق متوجه شد و به بارانا گفت

 .بارانا تو برو خونه استراحت کن، خسته شدی -

 :بارانا سرش را تکان داد وگفت

 .خوام پیش تو بمونم می -

 :ایش پرسیدسمانه از احوال ست

 مادرت چطوره؟ -

 :ای باال داد میثاق شانه

 .تحت درمانه. فعالً چیزی معلوم نیست -

 :سمانه جلوتر رفت. لبخندی معمولی زد و بازوی میثاق را نوازش کرد

 .گرده مادرت خوب میشه و دوباره پیشمون برمی -

 .و با کمی مکث، به سمت اتاق ستایش رفت

*** 

 گذشته

بار میثاق صدایش زد؛ اما وقتی دید  بدون سالم و احوالپرسی به سمت اتاقش رفت و در را پشت سرش بست. چندین به خانه که رسید،

 .دهد، دیگر چیزی نگفت که او جواب نمی

اش چیزی بفهمند و او را  خواست خانواده صدا. دلش نمی ریخت و بی مهدیه سرش را در بالشش فرو برد وگریه کرد. آرام اشک می

فرستاد که چرا به باطن آن مرد توجه  انتخاب اشتباهش سرزنش کنند. مهدیه از خودش متنفر شده بود. به خود لعنت می خاطر به

توانست برود. با کارهایی که علی انجام داده بود، هرکسی با  نکرده بود و فقط شکل و رفتار ظاهری را دیده بود. دیگر دانشگاه هم نمی

خواهد سرش را باال بگیرد.  دانست چطور می شد. آن علی آبروی دختر بیچاره را بـرده بود؛ حتی نمی زد مجرم شناخته می او حرف می

 .کردند دیدند و به باطن توجهی نمی مردم هم عین خودش هستند؛ فقط ظاهر موضوع را می

د که به هم خورده است. دلیلش اش بگوید. فکر کرد که بهتر است، چیزی نگوید و فقط بگوی دانست چطور موضوع را به خانواده نمی

کننده است. زندگی خودش است؛ پس باید خودش انتخاب کند. با خود تصمیم گرفت که در اولین  هر چه که باشد، برای خودش قانع

 .اش درمیان بگذارد فرصت، آن موضوع را با خانواده

با احساساتش بود و سخت بود تحمل دردی که درمانی کردن  اش بود؛ بازی کرد، قلب شکسته در این وسط، به تنها چیزی که فکر نمی
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 .ترین کار ممکن بود؛ پس جلویش زانو زد و تسلیم شد ندارد؛ جز مرگ. ایستادگی در برابر غم برایش سخت

*** 

 حال

آهسته جلو رفت و روی صندلی کنار .میثاق به دیدن مادرش رفت. با دیدن او در آن وضعیت، اشک در چشمان سرخش جمع شد

 :چشمانش باز شد. میثاق لبخندی زد وگفت  ت نشست. با گرفتن دست مادرشتخ

 سالم زندگیم، خوبی؟ -

 :جانی جواب داد با صدای بی

 چی شده مگه؟  پسرم، نبینم غمتو! چرا زانوی غم بغـ*ـل گرفتی؟ -

 :های میثاق جاری شدند اشک

 .تونم خوام از دستت بدم مادر. من بدون تو نمی نمی -

 .دون من هم جریان داره، پسرمزندگی ب -

 :میثاق با صدای لرزانش گفت

 !میرم بدون تو اگه به فکر خودت نیستی، باید به فکر من باشی. من می -

 :ستایش بدون توجه به حرفش زمزمه کرد

 .ی زیرزمین رو یادت میاد؟ توی اون همه چیزایی هست که تو این چندسال دنبالش بودی صندوقچه -

 :ادبا مکث ادامه د

 .بینم، االان بهترین فرصته که خودت بری سراغشون حاال که می  دنبال یه فرصت بودم که بهت نشونشون بدم. -

پرستارها وارد   ناگهانی صدای بوق دستگاه بلند شد. میثاق بلند شد و مادر را با استرس پشت سر هم صدا زد. همین موقع دکترها و

 .ریخت زمان اشک می ارج کردند. میثاق با مشت به در کوبید و هماتاق شدند. دونفر میثاق را از اتاق خ

*** 

 گذشته

ها هم که اصراری برای ازدواج با علی نداشتند، خیلی زود  اش درمیان گذاشته بود؛ اما با دالیلی بیهوده. آن چیز را با خانواده مهدیه همه

تر از همیشه شده بود و به زحمت روی  خورد. ضعیف ادی نمیقبول کردند. آن چند روز خود را در اتاق حبس کرده بود و چیز زی

یاد حرف دوست   اش نگاه کرد و با دیدن اسم علی، حالش بدتر شد. ایستاد. صدای زنگ موبایلش که آمد، به صفحه پاهایش می

 «.این بار اولش نیست؛ علی هرروز با یه آدم جدیده»اش افتاد که روز قبل، به مهدیه گفته بود:  قدیمی

 :خواست جواب علی را بدهد؛ اما شیطان او را وسوسه کرد و باالخره پاسخ داد هایش نمی اول
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 فرمایش؟ -

 !تو داری تاوان پس میدی -

 :دهد. مهدیه زمزمه کرد پرت تحویل او می و فکر کرد که علی دیوانه شده است و چرت

 !چی میگی تو؟ روانی -

 .تو داری تاوان پس میدی -

 «داد؟ پس می  تاوان؟ تاوان کدام گـ ـناه را»د پرسید: تعجب کرد. از خو

 :آب دهانش را قورت داد و آهسته گفت

 تاوان کدوم گـ ـناه؟ -

 :علی خندید

تو داری تاوان یکی دیگه رو پس میدی. من از همون اول هم دوستت نداشتم؛ هیچ حسی بهت نداشتم! من از دخترها متنفرم. تو  -

 !دادی باید تاوان پس می

وعاشقی! او  هدیه غم در تمام وجودش رخنه کرده بود. ناراحت بود که حتی علی حسی معمولی هم به او نداشته؛ چه برسد به عشقم

 .های علی را باور کرده بود چقدر ساده بود که حرف

 چرا؟ -

 .تو داری تاوان پس میدی -

 .کرد اش می و قطع کرد. مهدیه دیگر طاقت نیاورد، بغض داشت خفه

*** 

 الح

 :دکتر از اتاق ستایش بیرون آمد. سرش را به طرفین تکان داد و زمزمه کرد

 .سفمٔ  متا -

خواست باور کند. دکتر را پس زد و وارد اتاق شد. حال خوشی  بارانا دستش را جلوی دهانش گذاشت و زیر گریه زد؛ اما میثاق نمی

 :نداشت. مادرش را تکان داد وگفت

 !ای تو من رو تنها نمی ذاری. من می دونم که زندهمادر پاشو، اینا چی میگن؟  -

 :زد ریخت؛ اما لبخند هم می کردن او داشتند. میثاق اشک می دو نفر بازویش را گرفتند، سعی در آرام

 !تو حاالحاالها موندنی هستی، این دکترا ادا درمیارن! پاشو دیگه -

کردن با مادرش بود. بارانا اسمش را فریاد زد. میثاق  نوز هم مشغول صحبتبارانا وارد اتاق شد و چندبار میثاق را صدا زد؛ اما او ه
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 :بارانا ناراحت گفت  سکوت کرد و به بارانا خیره شد.

 !میثاق سفمٔ  مادرت مُرده. متا -

 :میثاق چیزی نگفت.کمی فکر کرد و بعد از چند ثانیه داد زد

 !کشه ست، داره نفس می ت کنین. مادر من زندهخواید من رو اذی دروغگوها، دروغگوهای لعنتی! شماها می -

پرستاری با آمپول آرامبخش، جلو آمد. میثاق اول تقال کرد که فرار کند؛ اما چند نفر دیگر او را گرفتند. بارانا همراه اینکه اشک 

ر آمپول را در بازویش تزریق اش، میثاق را هم از دست داده است. پرستا دادن خاله دانست با ازدست ها کمک کرد. می ریخت، به آن می

 :شد، به بارانا گفت کرد. میثاق در حالی که از خواب بیهوش می

 .تو هم با اونا همدستی -

 .بارانا بلندتر گریه کرد و از خدا خواست که میثاق را به او برگرداند

*** 

 گذشته

دانست  برد؛ چون می ترسید، دیگر از آنجا بودن لـ*ـذت می کرد. دیگر از پرتگاه نمی مهدیه لب پرتگاه ایستاده بود. به اطرافش نگاه می

 :داد زد  شدن از زندگی باقی مانده بود. همان موقع میثاق رسید. از همان دور تنها یک قدم برای رسیدن به خدا و خالص

 .دیوونه شدی دختر؟ بیا این ور -

 :مهدیه لبخندی تلخ زد

 !خوام بپرم انگار دیوونه شدم، می -

 :تماس کردمیثاق ال

 .تو رو خدا نه! این کار رو نکن -

کرد که شاید با آن  رساند. فکر می اش می اش این بود که داشت علی را به خواسته ی اصلی هایی برای آن کارش بود. بهانه دنبال بهانه

تر دیگر  گی کند و از همه مهمآبرو زند پرید، قرار بود بی کارش، باعث شود علی آسوده بخوابد و انتقامش را از او بگیرد. اگر نمی

 :کس او را در دنیا دوست نخواهد داشت. تبسمی تلخ کرد و یادش افتاد از قبل هم کسی او را دوست نداشت. فریاد زد هیچ

 .فهمی؟ من تو این دنیا واسه هیچکی مهم نیستم میثاق چرا نمی -

او فهمیده بود. فکر کرد که احساسات تنها چیزی است که انسان را ای بود. دلیل کار مهدیه را با یادداشت  میثاق به دنبال راه چاره

 :کردن مهدیه استفاده کند کرد. تصمیم گرفت از احساسات خودش برای پشیمان وادار به هر کاری می

 پس من چی؟ تا حاال به من فکر کردی؟ -

دعوایش نکرد، برای این که به او اعتماد  مهدیه برادرش را خیلی دوست داشت؛ چون وقتی میثاق فهمید که او عاشق شده است،

 :داشت. از نظر مهدیه، دنیا انسانی به مهربانی میثاق به خود ندیده بود. آخرین جمله را گفت
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 .دوستت دارم عزیزم -

؛ میثاق جلو رفت. سعی کرد دستش را بگیرد؛ اما تنها چیزی که نصیبش شد، صدای جیغ، جیغ، جیغ و مرگ! برایش باورنکردنی بود

جا روی زانو افتاد و زیر گریه زد. با صدای بلند گریه کرد. سرش را به سمت آسمان گرفت و  اینکه تنها خواهرش را از دست داد. همان

 :با صدای بسیار بلندی فریاد زد

 !ای خدا -

*** 

 حال

شدن بود.  داد، خیره میثاق انجام می ریختند و غمگین بودند؛ اما تنها کاری که مات به قبر ستایش زل زده بود. همه اطرافش اشک می

تر  اش از همیشه آشفته خورد؛ فقط روی زمین خاکی نشسته بود. پیراهن مشکی پوشیده بود و چهره کرد، تکان نمی حتی گریه هم نمی

 .رسید نظر می به

اش را دوست داشت و صدالبته  خاله کرد. بارانا هم خوب نبود. بارانا هم کنار او نشسته بود. دستش را گرفته بود و همواره نوازش می

 .اش که حاال از دنیا رفته بود و با رفتنش پسرش را با خود بـرده بود پسرش را. خاله

ها نداشت. ستایش تنها دو خواهر  هایش شرکت کرده بودند. کسی را به جز آن در مراسم خاک سپاری ستایش، تنها خواهرانش و بچه

کردن به ستایش نداشتند. به همین خاطر بود که او تنهایی  شکالت خود بودند که وقتی برای کمکقدر درگیر م ها هم آن داشت که آن

 .با آن همه مشکل مقابله کرد و حاال هم دستش از دنیا کوتاه شده بود

 :مراسم که تمام شد، بارانا به سمت میثاق متمایل شد و زمزمه کرد

 .میثاق، پاشو بریم -

جایش بلند شد. محمدامین و بنیامین و خواهرانشان جلو آمدند و به او تسلیت گفتند. میثاق خیلی آرام  میثاق بدون هیچ مخالفتی از

 .سرش را تکان داد. بارانا، میثاق را در ماشین نشاند و خودش پشت فرمان نشست، سپس به طرف خانه رانندگی کرد

هایش را  گر به یک جا خیره شد. بارانا به اتاق رفت و لباسی همیشگی نشست و بار دی با هم وارد خانه شدند. میثاق روی کاناپه

 :اش گذاشت و صدایش کرد تعویض کرد. شلوارک و رکابی میثاق را برداشت و به طرفش رفت. دستی روی شانه

 میثاق؟ -

 :هایش را به طرفش گرفت آهسته سرش را برگرداند. بارانا لباس

 .بیا اینا رو بپوش، بعد بگیر بخواب -

هایش را عوض کرد، سپس با بارانا به اتاقشان رفت. مثل یک کودک تنها به پهلو دراز کشید. بارانا  سرش را تکان داد. لباسمیثاق 

 :پتویی رویش انداخت و کنارش نشست. دستی به موهایش کشید و گفت
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 .سعی کن بخوابی -

 :میثاق زمزمه کرد  داند.قبل از اینکه بخواهد بلند شود، میثاق دستش را گرفت. بارانا سرش را برگر

 میشه... میشه پیشم بمونی؟ -

خواهد. بارانا چیزی نگفت که  ترسد و کسی را کنار خودش می دید؛ مثل کودکی که از تاریکی می بارانا در چشمانش خواهش را می

 :میثاق ادامه داد

 !ترسم می -

قدر خسته بود که زود خوابش برد. بارانا تمام مدت به او نگاه  بارانا قبول کرد و کنارش د*ر*ا*ز کشید. میثاق چشمانش را بست و آن

 واکنش چیزی هیچ به و بود کرده فروکش اش دندگی یک. کرد نمی لج دیگر مادرش، مرگ از بعد میثاق. خورد می سفٔ  کرد و تا می

 از تر ضعیف بدنش! گذرد می ادثهح آن از سال چند انگار که بود گذاشته را خود ثیرٔ  . طی آن چند روز، غم چنان تاداد نمی نشان

. بود رفته بگذارد، تنهایش که رفت نمی انتظارش او از و داشت دوستش میثاق که کسی.بود شده ها بچه عین رفتارش. بود شده همیشه

 !تفاق افتادا که بود همین آخرالزمان میثاق، برای

حالت تهوع به او دست داد. به سرعت به طرف دستشویی رفت و بارانا از اتاق بیرون آمد و به طرف آشپزخانه رفت که در همین حین 

دید که  هرچه را که خورده بود باال آورد. آبی به صورتش زد و از آنجا بیرون آمد. می.دانست که باردار است؛ اما موقعیت را خوب نمی

 .خواست که میثاق در آن حالش، نگران او هم باشد این را به میثاق بگوید. دلش نمی

 :یلش زنگ خورد، مائده بود. بارانا جواب دادموبا

 الو؟ -

 .الو، سالم بارانا -

 .سالم مائده -

 ت خوبه؟ خوبی؟ بچه -

 .بد نیستیم -

 میثاق چطوره؟ -

 :بارانا روی کاناپه ولو شد و آهی کشید

 .االن خوابیده -

 .استراحت خوبه براش -

 !اما من نگرانم مائده -

 چرا؟ -
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 :مع شداشک در چشمان بارانا ج

ترسم از دستش  ها شده. می گیره. رفتارش عین بچه دونی میثاق بعد مرگ مادرش خیلی ساکت شده. دیگه بهونه نمی آخه... آخه می -

 !بدم

 .کم دیگه بگذره، خوب میشه شاءاهلل یه داغ داره. ان -

 :بارانا لبش را دندان گزید

 .خدا کنه -

 .اگه کاری از دست ما براومد، حتماً بگو -

 .ممنونم -

 .خیلی مراقب خودت باش دختر. خداحافظ_

 .خداحافظ_

ی میثاق به گوشش رسید. سریع از جایش بلند شد و به طرف اتاق رفت. میثاق خواب بد  موبایل را که قطع کرد، صدای آه و ناله

گش از ترس پریده بود و دید. بارانا کنارش نشست. پشت سر هم تکانش داد و اسمش را صدا زد. میثاق از خواب پرید. رن می

 :زد. دستی از گلویش گرفت و به زحمت گفت نفس می نفس

 !د... دارم، خ... خ... خفه میشم -

 :زدن با او شد تا بلکه بتواند او را آرام کند دانست که به میثاق حمله عصبی شده. مشغول حرف بارانا مضطرب شد. می

 .چیز آرومه نیست، همه میثاق آروم باش. تو خواب بد دیدی. االان چیزی -

 صدا بی و گرفت شش*و*غ*آ در بارانا. شد آرام کم کم میثاق. ببیند را هایش حرف ثیرٔ  هایش را گرفت و منتظر بود که تا بارانا دست

 .لوم بود؛ برای پسری که معلوم نبود، چه بالیی قرار است سرش بیایدنامع سرنوشتش که پسری برای ریخت؛ اشک برایش

*** 

ی عصبی هم داره.  کنه. بیماری حمله دکتر، چند روزی هست که مادرش رو از دست داده. خیلی ساکته؛ حتی گریه هم نمیآقای  -

 .کنه اومد؛ ولی حاال بیشتر اوقات احساس خفگی می قبالً کمتر سراغش می

 :جا شد و گفت اش جابه دکتر روی صندلی

ریزن، این باعث میشه خالی بشن و  دادن عزیزشون، غمگین میشن و اشک می های زیادی بعدِ ازدست ببینین خانم، معموالً انسان -

 .توی خودشون نریزن

 گید گریه کنه، بهتره؟ یعنی شما می -

کنند. این  کنن، خالی میشن و احساس آرامش بیشتری می ها وقتی گریه می ی انسان دقیقاً. اجازه ندین توی خودش بریزه. کالً همه -
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 .ی عصبی کمتر به سراغش بیاد یشه که حملهاحساس آرامش باعث م

 :بارانا سرش را تکان داد که دکتر ادامه داد

 .ی عصبی باید بگم که خودش باید یاد بگیره که کنترلش کنه درمورد حمله -

 یعنی نیازی به دارو نداره؟ -

 .هدر بیشتر مواقع نه. راه نجاتش اینه که خودش با خودش صحبت کنه و خودش رو کنترل کن -

 .ممنون آقای دکتر -

 .کنم خواهش می -

دانست که همسرش را از بدبختی نجات دهد. میثاق در آن لحظات  ی خود می بارانا از جایش بلند شد و از اتاق دکتر بیرون آمد. وظیفه

 .گذاشتند بیشتر به کمک نیاز داشت. نباید اطرافیانش او را تنها می

*** 

 :دا زدبارانا روبرویش نشست و اسمش را ص

 میثاق؟ -

میثاق سرش را به طرف او چرخاند. نگاهش از همیشه سردتر بود. سرمای وجودش، دل بارانا را به لرزه درآورد. دلش برای میثاق قبلی 

سرش بگذارد و اذیتش  به های جذابش تنگ شده بود. چقدر دوست داشت که میثاق، مثل همیشه سر تنگ شده بود، دلش برای خنده

ها او را نبات صدا کند. بغض گلویش را قورت داد. سعی کرد که خود را عادی نشان دهد. به  خواست که مثل قدیم لش میکند. چقدر د

 :گردد. آهسته زمزمه کرد چیز به جای اولش برمی داد که تمام آن اتفاقات موقتی هستند و روزی همه خود امید می

 .شی باهام حرف بزن میثاق. توی خودت نریز، بگو تا سبک -

 :شدن زود بود؛ پس دوباره ادامه داد العملی نشان نداد. بارانا نفس عمیقی کشید. برای تسلیم میثاق باز هم عکس

 .اشک بریز، بذار خالی شی  میثاق، اشکالی نداره گریه کنی. -

 :با صدای بلندتری گفتاما میثاق هیچ واکنشی نشان نداد. بارانا تصمیم گرفت به هر قیمتی شده او را وادار به گریه کند. 

 !کن! گریه کن  قدر خونسرد باشی. گریه میثاق! تو مادرت رو از دست دادی؛ باید براش گریه کنی، نه که این -

 :اش را گرفت و داد زد بارانا این بار یقه

 .میثاق، گریه کن. اشک بریز. این بار رو از روی دوشت بردار -

 :اشک در چشمان میثاق جمع شد. زمزمه کرد

 کنی برام آسونه که ساکت بشینم و گریه نکنم؟ کنی ناراحت نیستم؟ فکر می فکر می -

 :بارانا که پیروز شده بود، آهسته ادامه داد
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 .پس گریه کن. این یه بار دل رو بزن به دریا. برای مادرت گریه کن و نشون بده که ناراحتی -

 :اش گفت فت و با او اشک ریخت. میثاق با صدای گرفتههای میثاق جاری شدند. بارانا او را در آغـ*ـوش گر اشک

 .تونم خوام. همونی که همیشه پیشم بود، همون که دوای دردام بود. من... من بدون اون نمی بارانا، من مادرم رو می -

 :بارانا موهایش را نوازش کرد

 .خوبه اون پیش خداست. جایی که همه آرزوش رو دارن. کنار مهدیه و میثم. اون حالش -

 .اونا همه رفتن و من رو تنها گذاشتن، این نامردیه -

 .تو نباید حاالحاالها بری. هنوز کسایی هستن که بهت نیاز دارن -

 :میثاق از آغـ*ـوش بارانا بیرون آمد. غمگین نگاهش کرد و گفت

 .ام هیچکی به من نیاز نداره، من اضافی -

 :رنگ زد بارانا لبخندی کم

 .ه تو نیاز داریممون ب من و بچه -

 :میثاق از تعجب ابرویی باال داد و چشم در چشمان بارانا دوخت. بارانا دستش را گرفت و روی شکم خود گذاشت

 .تو داری پدر میشی -

 :ی لبش لبخندی نشست. آرام زمزمه کرد میثاق شکمش را ن*و*ا*ز*ش کرد. گوشه

 .میثم -

 :کرد ی میثاق نگاه بارانا سرش را خم کرد و به چهره

 دونی پسره؟ از کجا می -

 :رسید تر به نظر می اش از همیشه معصوم دستش را روی قلبش گذاشت. چهره

 .م پسره دونم که بچه من ایمان دارم؛ می -

 خوای اسمش رو میثم بذاری؟ می -

 :میثاق سرش را تند و تند تکان داد

 !بهش قول دادم  به میثم قول دادم، -

 :. دستش را گرفت و گفتبارانا باز هم لبخندی زد

 .نفره ی سه میثم و میثاق و بارانا. یه خانواده -

*** 

 مائده؟ -
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 جانم میثاق؟ -

 .گردم مراقب میثم و بارانا باش. من باید یه جایی برم، سریع برمی -

 .برو، خیالت راحت -

 :بارانا با دیدن میثاق که لباس پوشیده بود، سریع جلو آمد وگفت

 ؟میثاق، کجا میری -

 .زود میام  مون. باید برم خونه -

 :رفت، زمزمه کرد طور که به طرف اتاق می بارانا همان

 .وایسا تا من هم لباسام رو عوض کنم -

 تو کجا؟ -

 :بارانا ایستاد و برگشت

 .تونم بذارم تنهایی بری نمی -

 .بارانا من خوبم -

 :بارانا جلو رفت. دستی به صورت میثاق کشید و غمگین گفت

 طمئن باشم؟م -

 :اش را ب*و*س*ی*د و زمزمه کرد میثاق گونه

 .مطمئن باش -

*** 

دانست وارد آن خانه شدن، برابر است با احوال بدش؛  کلید را وارد در کرد. هنوز هم مطمئن نبود که باید آن کار را انجام دهد یا نه. می

ها دنبالش بوده است و حاال باید  چه چیزی در طی آن سال این بود که بفهمد چه در آن صندوقچه است؛  تر از حال خودش اما مهم

 .گرفت جوابش را می

ها پژمرده شده بودند و زشت به نظر  ها و درخت آب دهانش را قورت داد و در را باز کرد. خانه سوت و کور بود؛ تاریکِ تاریک. تمام گل

خانه نحس بود. هرکس در آن زندگی کرده بود، از آنجا رفته  رسیدند. میثاق واردحیاط شد و در را پشت سرش بست. از نظر او آن می

 .آزار و اذیت میثاق بوده است  بود و تنها هدف خانه،

ها در  ترسیدند از فهمیدن چیزهایی که سال کردند؛ شاید می به زحمت به طرف زیرزمین قدم برداشت. پاهایش همراهی نمی

ها پایین رفت. صندوقچه از همان دور به  ا آرامش کنند. در را باز کرد و آهسته از پلهه ها بوده است. امیدوار بود که آن وجوی آن جست

 .زد میثاق چشمک می

کنارش رفت و روی زمین نشست. نفس عمیقی کشید و درش را باز کرد. اول از همه با چادر مشکی خواهرش روبرو شد. میثاق 
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هنوز هم   ک نریزد. چادر را برداشت و استشمامش کرد. دلش لرزید.دستی به صورتش کشید و سعی کرد خود را کنترل کند که اش

ها را برداشت و باز هم  های میثم را دید. آن داد؛ بوی آرامش، بوی آسایش و بوی مهربانی. آن را کنار گذاشت. لباس بوی مهدیه را می

خواست که همیشه یاد  سر خودش کنار گذاشت. میها را برای میثم، پ داد؛ بوی بچگی، بویی از جنس خنده. آن بو کشید. بوی شیر می

ها از صندوقچه بیرون آورد. داخلش را نگاهی  اش را زنده نگه دارد. ته صندوقچه، پاکتی بود. دستش را دراز کرد و آن ماهه برادر شش

 :انداخت. فقط چندتا کاغذ بودند. میثاق همه را از پاکت خارج کرد. اولی را برداشت. یک نوشته بود

 نم»

 .آمده بودم بمانم

 .کسی مرا نخواست

 صدا؛ بی

 در تاریکی مطلق؛

 .رفتم

 دنبالم دویدند؛

 اما

 نبودم،

 نبودم،

 .نبودم

 دیر بود،

 «.دیر بود

کرد. آرام زمزمه  ی میثاق سر خورد و روی زمین افتاد. قلبش از بیچارگی خواهرش درد می دست خط مهدیه بود. اشکی روی گونه

 :کرد

 !م. قد یه دنیا دوستت داشتم، خواهریمن دوستت داشت -

 «!داشتنی دیدارمان در جهنم لعنتی دوست» :خط مهدیه بود. نوشته بود کاغذ را کنار گذاشت و یکی دیگر را گرفت. باز هم دست

غریبه. چندان  ای نه و پشت آن یک عکس بود. میثاق با دیدن عکس دهانش باز ماند. از تعجب نفسش برای چند ثانیه قطع شد. چهره

هایش را در گوشتش فرو  هم جور درآمدند. دستش را مشت کرد و ناخن برایش غیرقابل باور بود. کمی که فکر کرد، تمام اتفاقات با

قدر فشار داد که دستش زخم شد. عصبانی بود؛ به شدت عصبانی بود. قاتل خواهرش همان عوضی بود. حاال برایش فرصتی  برد. آن

 .سزای اعمالش برساند بود که آن روانی را به

*** 
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 :اش را گرفت و مشتی محکم توی صورتش خواباند. آن مرد داد زد میثاق یقه

 کنی؟ جوری می چته روانی؟ چرا این -

 :میثاق فریاد زد

 !شو عوضی قاتل خفه -

 چی میگی؟ قاتل چیه؟ -

 :تر توی صورتش خواباند. ادامه داد تر گرفت و مشتی سفت اش را محکم میثاق یقه

 کنم، سزاوار یا بهتره بگم آقای علی صالحی؟ کردی پیدات نمی فکر می  -

 :سزاوار او را به عقب هُل داد و گفت

 وپرتا چیه میگی؟ میثاق، دیوونه شدی؟ این چرت -

 :گشت، عصبانی گفت طور که در جیبش دنبال چیزی می میثاق همان

 !وپرتا چیه میگی؟ ها؟ این چرت -

ای از جیبش درآورد و او را زخمی کند؛ اما با کاغذ دستش،  کرد که میثاق قرار است وسیله ترسید. تصور میای  سزاوار برای ثانیه

 :خیالش راحت شد و نفسی راحت کشید. میثاق عکس سزاوار را به طرفش گرفت و گفت

 خاطرش خودکشی کرد؟ پس این کیه؟ این کیه که خواهر من، عاشقش بود و به -

 :گفت بریده سزاوار بریده

 !این... این من نیستم -

 :میثاق میز سزاوار را هول داد و فریاد زد

تونی از دستم فرار کنی؟ من قول دادم که تو رو به سزای عملت برسونم و این کار  کردن فامیلیت، می دِ لعنتی، فکر کردی با عوض -

 !کنم رو می

 :گرفت، زمزمه کرد ره میکه شما اش را از جیبش بیرون آورد و همراه با این میثاق گوشی

 !زنم به پلیس االن زنگ می -

 :سزاوار بلند خندید. موهایش را مرتب کرد و در طول اتاق قدم زد

خوای بگی، من  خاطر این مرد خودکشی کرده؟ با کدوم مدرک؟ یا می خوای بگی من چه جرمی مرتکب شدم؟ بگی خواهرم به می -

 ؟وارد اتاق این مرد شدم و کتکش زدم؟ هان

گفت، میثاق هیچ مدرکی نداشت؛ مدرکی نداشت تا آن مرد را متهم کند. سزاوار به میثاق  حرکت ایستاد. سزاوار راست می میثاق بی
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 :نظری انداخت و زمزمه کرد

 .میثاق ساالری، برادر مهدیه ساالری -

 :میثاق خشمگین داد زد

 !اسم خواهر من رو روی زبون کثیفت نیار -

 :ق، آرامِ آرام بود و همان لبخند مسخره را روی لبش داشتمهندس برخالف میثا

 .زنی عین خودش حرف می -

هایشان به شماره افتاده بود؛ اما هنوز هم  میثاق دیگر طاقت نیاورد، جلو رفت و هردو با هم گالویز شدند. دعوایی جدی بود! نفس

عی داشتند که وارد اتاق بشوند؛ اما در قفل بود. سزاوار روی کشیدند. نگهبان و چند نفر دیگر پشت در بودند و س دست از جنگ نمی

زد. میثاق گلدان را برداشت و محکم به سر سزاوار زد. هر دو روی زمین از درد، غلت  میثاق افتاده بود و پشت سر هم به او مشت می

وی میثاق تکیه زد. با پشت دستش خونی خوردند. میثاق عقب رفت. به دیوار پشتش تکیه داد و نشست. سزاوار هم به دیوار روبر می

 :که از دماغش سرازیر شده بود را پاک کرد. میثاق گفت

 خواستی من رو مثل خودت یه قاتل کنی؟ با این همه تجربه، خواهرم رو کشتی؟ تو با این حرفا می -

 :زد. سکوت برقرار بود که میثاق آهسته پرسید صالحی چیز دیگری نگفت و فقط لبخند می

 ا؟ چرا این کار رو کردی؟چر -

 :سزاوار با آن حالش هم خندید

 !انگار نفهمیدی که چرا بابات ناپدید شد -

 «یعنی این موضوع هم به اون ربط داشته؟»میثاق با تعجب سرش را بلند کرد. ابروهایش را باال داد. از خود پرسید: 

 :ای شیطانی سر داد و ادامه داد سزاوار خنده

 ات خوب شدن؟ه راستی جای زخم -

زیر سر آن   ی آن بالها، میثاق باز هم متعجب و حیران ماند. شنیدن آن همه جمله برایش سنگین و آزاردهنده بود. غهمید که همه

قدر او را بزند که آرام شود؛ ولی دیگر نایی برای ایستادن نداشت. تمام بدنش به شدت  خواست بلند شود و آن صالحی بوده. دلش می

 :. فقط توانست بگویدکرد درد می

 !کشمت کشمت روانی، می ها زیر سر توی کثافت بود. می ی این بدبختی همه -

 :صالحی زیر خندید و زمزمه کرد

 !آخی، میثاق بیچاره! تو که از هیچی خبر نداشتی -
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 :چیز را برای میثاق توضیح دهد؛ از سیر تا پیازش را صالحی جدی شد. تصمیم گرفت که همه

ها در حق پدرت کرد؛ حتی بهش وام هم داد و بابات اون  کرد که پدر من مدیرش بود. پدر من خیلی لطف شرکتی کار میبابات تو  -

های  پراید نحس رو خرید. یه بار من و پدرم با رسول همراه شدیم. رسول تعریف کرد که دوتا بچه داره. یه دختر و یه پسر به اسم

 .مهدیه و میثاق

 :گفت کمی مکث کرد و دوباره

شوره داشتیم. من  ی خانواده دل کمی از اون ماجرا گذشت. یه روز نگهبان شرکت زنگ زد و گفت یکی با پدرم تصادف کرده. همه -

 !کردم که پدرم نمرده باشه خودم رو سریع به شرکت رسوندم. خداخدا می

 :کننده نبود صالحی پوفی کشید. یادآوری خاطرات گذشته برایش خوشحال

کشه یا نه؛ اما ضربانی  یدم، پدرم روی زمین غرق در خون بود. کنارش زانو زدم. دستم رو زیر گلوش بردم تا ببینم نفس میوقتی رس -

نبود. مُرده بود! به داخل ماشین قاتل پدرم نگاهی انداختم و سریع فهمیدم که اون ماشین، ماشین رسوله، پدر تو! اگر پدرت به جای 

 !افتاد کدوم از این اتفاقا نمی رسوند، شاید االن هیچ ستان میدررفتن، بابام رو به بیمار

خواست اعدام شود؛  فهمید که چرا پدرش از خانه رفت؛ چون دلش نمی میثاق بار دیگر تعجب کرد. پدرش قاتل مدیر خود بود. حاال می

 :ترسید. علی بحثش را ادامه داد چون از عدالت می

قدر آدم و پول داشتم که به پلیس نیازی پیدا نکنم. آدمام  ل رو به سزای اعمالش برسونم. اونجا تصمیم گرفتم که خودم، رسو همون -

جا رو گشتند؛ اما نبود. انگار آب شده بود، رفته بود تو زمین. آدم فرستادم دنبال تو. بهشون دستور دادم به هر قیمتی شده جای  همه

داشت. بعد از اون پیش خودم فکر کردم اگه رسول نیست که تاوان قتل پدرم رو ای ن پدرت رو از زیر زبونت بکشن؛ اما باز هم فایده

 !تونن پس بدن هاش می پس بده، بچه

خورد. خشکش زده بود. حیران مانده بود که آن مرد،  هایش بود و جم نمی بعد باز هم خندید. میثاق خیره به علی، منتظر شنیدن حرف

کردند. علی  ها نمی زدند؛ اما علی و میثاق توجهی به آن های پشت در هنوز هم در می د. آدماش نیاورده بو چه بالها که سر خانواده

 :سرش را کج و به میثاق نگاه کرد

م عالی بود و کسی نبود که عاشقم نشه. به  دانشگاهیم بود. تیپ و قیافه تو با شکنجه تاوان پس دادی؛ اما خواهرت نه! خواهرت هم -

 !م. براش پافشاری کردم. اون هم خیلی زود عاشقم شد. عاشق و شیفتهخواهرت قول ازدواج داد

 :لبی تر کرد و باز هم شیطانی خندید

کاریا  کاری کرده بودم که هر کسی باهام بود، متهم به اون کثافت قدر تو دانشگاه کثافت چی گند بزنم! اون وقتش بود که به همه -

ون موقع بود که دلم خنک شد. بعدشم که با خودکشیش عصبانیت من رو فروکش داد شد؛ مثل خواهرت! آبروش رو بردم و تازه ا می

خاطر همین بود که کاری باهات نداشتم. وقتی واسه منشی تو رو انتخاب کردم، یکی از دالیلم این بود که اگه روزی دلم  و شاید به
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 .انتقام خواست، دستم بهت برسه

 :رفت، فریاد زد طور که به سمت علی می وانش از جای بلند شد و همانوقرار نداشت. با تمام ت میثاق دیگر آرام

 !فطرت فرستمت به جهنم، پست می -

جا پرتش کرد. روی شکمش نشست. به صورتش مشت زد. چندین بار زد و صورتش را پر خون کرد. علی  میثاق بلندش کرد و یک

 .گرفت خندید و تنهایی میثاق را به تمسخر می هم هنوز می

کرد که رهایش  طور که تقال می ها را از هم جدا کردند. میثاق همان پشت سرشان باز شد. چند نفر با همدیگر وارد شدند و آن در،

 :کنند، با داد و فریادش به علی گفت

 !کشمت! شک نکن هام می ها با همین دست از روزهای آخرت لـ ـذت ببر؛ چون خودم به همین زودی -

*** 

 :ه پذیرش بیمارستان رفتند. بارانا با دلهره و اضطراب سراغ میثاق را گرفتبارانا و مائده، ب

 خانم ببخشید، شما تماس گرفتین که میثاق ساالری رو آوردن اینجا. کجاست؟ -

 :منشی به مانیتور کامپیوتر نگاهی انداخت و گفت

 .۱2اتاق شماره  -

سرش راه افتاد. به اتاقش که رسیدند، سریع واردش شدند که میثاق به محض شنیدن شماره اتاق، به طرف آن دوید. مائده هم پشت 

ی بارانا سر خورد. آرام به سمت میثاق رفت. روی صورتش کبودی داشت، چند جای  را درازکشیده روی تخت دیدند. اشکی روی گونه

آهی کشید. بارانا آهسته روی صندلی زخم نیز روی صورتش بود و چشمانش بسته بود. مائده با دیدن او در آن وضعیت، ناراحت شد و 

 :که چشمش را از او بکند، مائده را صدا زد روبروی میثاق نشست و دستش را گرفت. بدون این

 مائده؟ -

 :مائده سعی کرد خود را عادی نشان دهد

 بله؟ -

کشه! داریم  ست؟ دیگه نمیاین پسر تا کی باید عذاب بکشه؟ تا کی باید تاوان کارهایی رو که نکرده، پس بده؟ دیگه بس نی -

 .کاری از دستمون برنمیاد بینیم و هیچ هدررفتنش رو می

 :کرد ریخت و با مائده صحبت می ی بارانا را مالش داد. بارانا اشک می مائده چیزی نگفت و باز هم آهی غلیظ کشید. شانه

ه؛ نه از این بیشتر! تموم داراییش رو از دست داده، تونه ایستادگی کن قدر باالست؟ این پسر دیگه نمی بهای یه لبخند کوچیک این -

 .ی دنیاش رو باخته همه

 .دانستند چه بالیی سر میثاق آمده بود بارانا و مائده حتی نمی
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 :رنگ به او نگاه کرد و در موهایش دست کشید هایش را باز کرد. بارانا با لبخندی هرچند کم در همین لحظه، میثاق چشم

 .سالم بهترینم -

 :ثاق زیر لب چیزی زمزمه کرد. بارانا از جایش بلند شد و پرسیدمی

 چی؟ -

 :میثاق باز هم چیزی گفت که بارانا متوجه نشد؛ اما مائده فهمید و مشکوک پرسید

 کُشی؟ کی رو می -

 :بارانا با آن حرف میثاق با صدای بلندتری گفت

 .کنم ق پلیس حتماً اقدام میمن پدر اون کسی که این بال رو سرت آورده درمیارم. از طری -

 :هایش واضح بود میثاق کمی صدایش را باال برد که برای مائده و بارانا، حرف

 .گیرم گیرم. با همین دستام انتقامش رو می نه، خودم انتقام مهدیه رو ازش می -

 :بارانا و مائده به هم نگاهی کردند. بارانا پرسید

 قاتل مهدیه رو پیدا کردی؟ -

 ...قاتل خواهرمه. اون عوضیِسزاوار  -

 :بارانا و مائده بسیار متعجب شده بودند و برای مدتی خیره به میثاق. میثاق خواست از جایش بلند شود که بارانا اجازه نداد

 .میثاق، تو باید استراحت کنی -

 :سرم را از دستش خارج کرد و بلند شد  میثاق بدون توجه به حرف او

 !جایی که لیاقتش رو داره نم. همونباید خودم بفرستمش جه -

 :و از اتاق بیرون رفت. بارانا به مائده گفت

 .من باید برم یه جایی -

 میری سراغ میثاق؟ -

 .نه -

 .پس میام باهات -

 :بارانا به طرف مائده برگشت

 .باید تنهایی برم -

 .ای باال داد و او هم از بیمارستان خارج شد و رفت. مائده شانه

*** 
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 :کردن وسایلش بود. بارانا که از خواب بیدار شده بود، با تعجب از میثاق پرسید مضطرب مشغول جمعمیثاق 

 کنی؟ کار می میثاق داری چی -

ای متوقف شد. سریع به کنار بارانا رفت و روبرویش ایستاد. رنگش به کلی پریده بود و  میثاق با صدای او برگشت و برای لحظه

 :در چشمانش ترس به وضوح مشخص بود. بارانا پرسیداش عرق کرده بود.  پیشانی

 چی شده؟ -

 :میثاق با صدایی لرزان زمزمه کرد

 !سزاوار مُرده -

 :کرد که شاید میثاق قاتل اوست بارانا ترسید. فکر می

 تو کُشتیش؟ -

 :هایش پشت سرش قفل کرد عقب رفت و دست میثاق عقب

 !من... من نکشمتش! باور کن من نکشتمش -

 :ا جلو رفت و سعی کرد آرامش کندباران

 !هیس. آروم باش -

 !خورم بارانا من نکشتمش. قسم می -

 .خیلی خوب، باشه -

 :تر شد. بارانا گفت میثاق به مرور کمی آرام

 کنی؟ چرا داری وسایلت رو جمع می -

 :اش را پاک کرد. هنوز هم ترسیده بود میثاق عرق پیشانی

 .ی مدارک علیه منه همه  کنند من کُشتمش؛ همه فکر می -

 :ای از موبایلش را فشار داد بارانا دست در جیبش برد و دکمه

 .کنیم میثاق، اینجا بمون. با هم درستش می -

 :میثاق ساکش را برداشت

 .کنن نه، نمیشه؛ دستگیرم می -

 :کنار بارانا رفت و در چشمانش زل زد. با کمی مکث پرسید

 !ی که من نکشتمش. من... من قاتل نیستمدون تو باورم داری، مگه نه؟ می -

 .طوره آره.، همین -
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 :اش خداحافظی کند و برود خواست با خانواده تر آورد، عین پدرش می میثاق صدایش را پایین

 !مراقب خودت و میثم باش -

 :اشک هردو درآمد. بارانا زمزمه کرد

 .میثاق، تنهام نذار. تو... تو بهم قول دادی که همیشه باشی -

 :میثاق دستی به صورت بارانا کشید

 !دوستت دارم -

 و به طرف در قدم برداشت. بارانا هم او را همراهی کرد. در خانه را که باز کرد، با چند افسر پلیس، همراه نیروهایشان روبرو شد. میثاق

 :آب دهانش را قورت داد. افسر پرسید

 آقای ساالری؟ -

 :پته پاسخ داد میثاق با تته

 .له. خودم هستمب... ب -

 :افسر کاغذی را به طرف میثاق گرفت وگفت

 .شما متهم به قتل آقای پدرام سزاوار هستید -

 :سپس به همراه خود اشاره کرد که میثاق را دستگیر کند. به دستش دستبند زدند. یکی از افسرها رو به بارانا گفت

 !آفرین سروان. کارت رو خیلی خوب انجام دادی -

اینا چی »پرسید:  کرد و همواره از خود می ها نگاه می ها را دیده بود و مات به آن ی آن او احترام نظامی گذاشت. میثاق همهو بارانا به 

 میگن؟سروان. بارانا، سروانه؟

 :بارانا غمگین میثاق را تماشا کرد وگفت

 !من رو ببخش میثاق -

کرد اتفاقی که در آنجا افتاده بود را درک کند. افسر پلیس میثاق را  می توانست چیزی بگوید؛ فقط سعی زبان میثاق بند آمده بود. نمی

 .در ماشین نشاند و به طرف پاسگاه حرکت کردند

خوانی داشت. او کارش  بودنش هم ن  ها با سروا های بارانا در تمام این سال شدن در طول راه، میثاق در فکر فرو رفته بود.تمام غیب

هایش ادامه دهد. کارش  بازی ود و میثاقی که شوهرش بود، خبر نداشت. او به تهران آمده بود تا به پلیسبیزینس نبود، پلیس مخفی ب

 .ترین کارهایش، دادن شوهرش به پلیس بود همین بود و از مهم

*** 
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بود. سربازی از  هنوز هم مات به دیوار روبرویش خیره شده بود.گیج بود و باور اتفاقی که چند ساعت پیش برایش افتاده بود، سخت

 :ی کوچک بازداشتگاه اسمش را صدا زد پنجره

 میثاق ساالری؟ -

 بله؟ -

 .بیا بیرون -

هایش دستبند زد و او را به اتاقی برد. دستش را به میز جلویش دستبند زد و از اتاق خارج شد. کمی  میثاق بیرون رفت. سرباز به دست

 :را باز کند و برود؛ اما نتوانست. داد زدبعد بارانا داخل شد. میثاق تقال کرد که دستش 

 .یکی بیاد من رو از اینجا ببره -

 :اما کسی جواب نداد. بارانا روبروی میثاق نشست و دستش را نوازش کرد. میثاق فریاد کشید

 !به من دست نزن کثافت -

 :بارانا با چشمانی پر از اشک زمزمه کرد

 !تیمن زنتم میثاق. همونی که خیلی دوستش داش -

 !تو بارانا نیستی! تو شیطانی، شیطان  ساده بود.  شناختم، صاف و اون بارانایی که من می -

 .تونی من رو از خودت برونی. من، زن عقدی و شرعیتم تو نمی -

 .تری اند. تو برای من از همه غریبه گیره. شناسنامه و محضر همه وسیله عقد توی دل صورت می -

 :اخت و لبش را گزیدبارانا سرش را پایین اند

 !مجبور بودم میثاق. مجبور بودم این کار رو کنم -

 :زد های میثاق جاری شدند؛ اما هنوز هم عصبانی بود و فریاد می اشک

 !کردم حرفم رو باور داری کردم بهم اعتماد داری. فکر می لعنتی من فکر می -

 :ی بارانا دید شد در چهره خجالت را می

 .ای بکنم تونستم کار دیگه ی مدارک علیه تو هستند. نمی گفتی، همهطور که خودت  همون -

 حرف من برات مدرک نبود؟ -

 :که به بارانا نگاه کند، پرسید بارانا سکوت کرد و چیز دیگری نگفت. میثاق به صندلی پشتش تکیه داد. نفس عمیقی کشید و بدون این

 حاال قراره چی بشه؟ -

 :و زمزمه کرداش را باال کشید  بارانا بینی

 ...گناهی اگه ثابت نشه که بی  ی صالحی به تو مشکوک شدن. به خاطر تهدیدهایی که کردی، محکوم به قتل عمدی. خانواده -
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 :تمام گذاشت. میثاق لبخندی مسخره زد و ادامه داد و حرفش را نیمه

 .اعدام میشم -

*** 

بود و قرار بود که به مالقات میثاق بیاید. دنبال کمک بود؛ دنبال شخصی که با محمدامین تماس گرفته   منتظر بود که او را صدا کنند.

 .بتواند به او اعتماد و تکیه کند. شخصی که در این دنیای نامرد کمیاب بود

ه بود، ای هم ک مائده، مطهره و شاهین به قدرِ ذره  باالخره سرباز سراغ میثاق آمد و او را به اتاق مالقات برد. با دیدن محمدامین،

امیدوار شد. شاید همین دوستانش بودند که باید به دادش می رسیدند. روبرویشان نشست. همه غمگین بودند و ناراحت. محمدامین 

 :زمزمه کرد

 !نبینم غمتو پسر -

 :میثاق سری تکان داد و افسوس خورد

دادم تو دلم بمونند، کاش به حرفت گوش  یگفتم، کاش اجازه م کس دردهام رو نمی گفتی.کاش به هیچ محمدامین، تو راست می -

 .استفاده کردند داده بودم. اونا از ضعف من سوء

 .تسلیم نشو مرد -

 :شاهین پرسید

 بگو ببینم، چرا گرفتنت؟ -

 :میثاق کلِ موضوع را برای دوستانش توضیح داد؛ از صالحی گفت و از بارانا. در آخر هم گفت

 .ردبارانا به اعتماد من خــ ـیانـت ک -

 :ی دوستانش با شنیدن موضوع، حیران و صدالبته خشمگین شدند. مائده دستانش را مشت کرد وگفت همه

 !رسم بارانای بی لیاقت؛ به حسابش می -

 :میثاق سری تکان داد و با لحنی سرد زمزمه کرد

 .دیگه برام اهمیت نداره -

 :ق خارج شود، به سمت میثاق متمایل شدکه از اتا مائده به طرف در رفت. آن را باز کرد و قبل از این

 .اما برای من داره -

 :هایش کشید و پرسید و بیرون رفت. شاهین دستی به ریش

 ت انجام بدیم؟ تونیم واسه کار می چی -

 .م جور کنین. یکی که بتونه نجاتم بده یه وکیل واسه -
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 :وگفت، محمدامین قبلِ خداحافظی گفت بعد از کمی گپ

 !ذاریم چیزیت بشه داداش. نمیناراحت نباش  -

 :میثاق معصومانه رفتنشان را تماشا کرد

 .امیدم به شماست -

*** 

 :مائده در پاسگاه دنبال بارانا بود. از یک افسر پلیس سراغش را گرفت که گفت

 منظورتون سروان حسامیه؟ -

 «!سروان حسامی»اسمش را مسخره کرد:   مائده نفسش را با حرص بیرون داد و در دل،

که افسر اتاقی که بارانا آنجا بود را به مائده نشان داد. مائده بدون اجازه، وارد آن اتاق شد. چندین نفرآنجا مشغول صحبت بودند. مائده 

 :توانست عصبانیت خود را کنترل کند، فریاد زد نمی

 آهای سروان حسامی! کجا قایم شدی؟ -

 :او را از اتاق بیرون و یک گوشه برد خواهی کرد و به کنار او رفت. رتبارانا با شنیدن صدای مائده، از همکارهایش معذ

 !چته؟ اینجارو گذاشتی رو سرت -

 !خیلی کثافتی! خیلی -

 :بارانا که فهمیده بود موضوع از چه قرار است، آهسته زمزمه کرد

 !کاری کنه خواست میثاق چنین من هم دوست نداشتم این اتفاق بیفته، مجبور بودم. من هم دلم نمی -

 :طور باال بود مائده صدایش همان

 !دیگه حنات واسه ما رنگی نداره، سروان -

 :یک افسر پلیس جلو آمد و از بارانا پرسید

 جناب سروان مشکلی هست؟ -

 :بارانا زود جواب داد

 .نه، چیزی نیست -

 :فتی حرفش را گر افسر با مکثی کوتاه از آن دو دور شد. مائده لبی تر کرد و ادامه

های تنها برابره با  م عزیزه؛ چون پشت و پناهی نداره؛ چون تنهاست. آزار انسان ببین سروان، میثاق مثل محمدامین و بنیامین واسه -

 !ذاره جواب نمی خشم خدا. خدا کارت رو بی

 :توانست چیزی بگوید. مائده سری از افسوس تکان داد اشک در چشمان بارانا جمع شده بود. نمی
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شدن یعنی چی؟ تو لیاقت هیچی رو  فهمی عاشق خودت رو گذاشتی انسان؟ تو انسانی؟ تو احساسات حالیت میشه؟ تو میاسم  -

 !نداری! لیاقت میثاق رو هم نداری! لیاقتت مادرشدن نیست

 :مائده چند قدم به عقب برداشت. چشم در چشم بارانا دوخت و زمزمه کرد

 .شناسمت کنم دیگه نمی احساس می -

 .اش گرفته بود. آن همه تحقیر و تنفر، برای بدشدن احوالش کافی بود س از آنجا دور شد. بارانا خود را روی صندلی انداخت.گریهو سپ

*** 

خواست. با اتفاقی که اخیراً  زد و دلش مرگ می خورد، زیر گریه می بعد از مرگ مادرش خیلی شکننده شده بود. تقی به توقی می

خواست باور کند تنها کسی که برایش مانده بود، به اعتمادش خــ ـیانـت کرده بود  ش از همیشه بدتر بود. نمیبرایش افتاده بود، حال

 .و او را با کار و شغلش عوض کرده بود

رسد و از آن معرکه نجاتش  داد. به دنبال راه چاره بود. امید داشت که یکی به دادش می ی عصبی بیشتر عذابش می آن روزها حمله

 .هدد می

 :دانست او کیست. وقتی وارد اتاق شد، با بارانا روبرو شد. اخمی غلیظ کرد و با ولوم باالیی گفت مالقاتی داشت؛ اما نمی

 خوای زنیکه؟ دیگه چی از جونم می -

 :زد، زمزمه کرد هایش ور رفت و با صدایی که در آن استرس موج می بارانا با دست

 !بیننمامان و بابام، اومدن که تو رو ب -

زنت! به مامانت بگو میثاق گفته که من فقط یه خاله دارم، اون هم خاله ثریاست. همین و  ی بلوف نه از تو خوشم میاد، نه از خانواده -

 !بس

 :کردن با او خیلی سخت بود دهد و صحبت دانست که دیگر میثاق به حرفش گوش نمی بارانا می

 .میشه بشینی؟ باید یه موضوعی رو بهت بگم -

صحبت شود. میثاق بارانا را از زندگی خود حذف  توانست با آن دختر هم خواست قبول کند؛ حتی یک لحظه هم نمی اول میثاق نمی

ای هم که بود،  خواست موضوع را بشنود، پس آرام جلو رفت و روی صندلی نشست. بارانا برای ذره کرده بود؛ ولی خب دلش هم می

کرد؛ اما مجبور  خواست بگوید، میثاق را به شدت ناراحت می وبروی میثاق نشست. چیزی که میخوشحال شد و او هم روی صندلی ر

 :بود بگوید

 .سرهنگ گفته که باید شهادت بدم که اون شب تو خونه نبودی -

ختر این د»ای متوقف شدند. اشک در چشمان غمگین و ناامیدش جمع شد. در دل با خود زمزمه کرد:  های میثاق برای لحظه نفس

 «گناهی اعدامه؟ خواد من رو به کشتن بده! اما به چه گناهی؟ تاوان چه کاری رو باید پس بدم؟ تاوان بی می
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 :ی ریختن نداد. سعی کرد خود را عادی نشان دهد؛ در صورتی که کامالً داغان بود  هایش اجازه به اشک

 !قدر عوض شدی که عوضی شدی چقدر عوض شدی. این -

 ...کهدونی  میثاق می -

 :میثاق حرفش را قطع کرد

 !، دست مریزاد  دونم حاضری برای حفظ منافع خودت، من رو از زندگی حذف کنی دونم، می مجبوری! می -

 :از جایش بلند شد و میز جلویش را هل داد

 !کنم؛ حتی اگه بفرستیم زیر خاک هر غلطی دلت خواست بکن. من به دست و پات نمیفتم، التماست نمی -

ت در رفت و از سرباز خواست که در را برایش باز کند. قبل از اینکه از اتاق خارج شود، یادش آمد که باید چیزی را به بارانا به سم

 :گفت می

خورم که خودم  ی تو نیست، امانتِ دستت تا وقتی که به دنیا بیاد. اگه آسیبی از جانب تو بهش وارد شه، قسم می میثم دیگه بچه -

 .کشمت می

 :ای زد مسخره لبخند

 .تونی به این فکر کنی که من یه قاتلم اگه باورت نمیشه، می -

 :و با سرباز از اتاق خارج شد. بارانا بار دیگر زیر گریه زد و زیر لب زمزمه کرد

 !دونستی دونفر شاهد هستند که قاتلی کاش می -

*** 

 :محمد امین زمزمه کرد

 .ول کردندایشون آقای رنجبر هستند، وکالت تو رو قب -

 :سالمی بین میثاق و رنجبر ردوبدل شد. رنجبر زمزمه کرد

خاطر تهدیدهایی که کردین، متهم  ی تصادف از دنیا رفته. شما به آقای صالحی به دلیل سانحه  ی شما رو مشاهده کردم. من پرونده -

 ی یکِ قتل هستین. اون شب، شما کجا بودین؟ شماره

 :میثاق با کمی مکث ادامه داد

 .ها توی خیابون -

 یعنی شما در محل حادثه که خیابون ونک بوده، نبودین؟ -

 :میثاق سری تکان داد و پاسخ داد

 .نه -
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 :رنجبر عینکش را روی میز گذاشت و پرسید

 شب در محل حادثه نبودین؟۱۱آیا کسی هست که شهادت بده شما در ساعت -

 :داد تکان سفٔ  میثاق باز هم سری از تا

 .نه -

 :ن و مائده کمی فکر کردند و گفتندمحمدامی

 .دیم ما شهادت می -

 :ها انداخت، سپس از رنجبر پرسید نگاهی به آن میثاق نیم

 ها واقعی نبوده، چی میشه؟ آقای رنجبر، اگه دادگاه بفهمه که شهادت -

 :رنجبر زمزمه کرد

 .شون زندان می بُرند و باید غرامت بپردازند واسه -

 :سـ*ـینه ایستاد و محکم گفت به . مائده دستمیثاق به فکر فرو رفت

 .ما هستیم -

 :میثاق نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد

 .تونم اجازه بدم نمی -

 :اما مائده پافشاری کرد

 .گناهی باید ثابت بشه که بی -

 .ارمهام، موقعیت شما رو به خطر بندازم؛ با این کار فرقی با بارانا ند تونم برای رسیدن به خواسته نمی -

 :میثاق چشم در چشم رنجبر دوخت

 .بهتره با واقعیت جلو بریم، حاال به هر قیمتی شده -

 .کرد ییدٔ  رنجبر با سر حرف میثاق را تا

*** 

کرد. هرسه به یکدیگر لبخند  ها نگاه می کرد. مهدیه هم پشت سرشان به آن ستایش میثم را بغـ*ـل گرفته بود و با او بازی می

کرد. ستایش با دیدن میثاق از جایش بلند شد. مهدیه هم رد نگاه مادرش را دنبال  رتر ایستاده، هرسه را تماشا میزدند. میثاق دو می

 :کرد و با میثاق روبرو شد. هردو به میثاق لبخند زدند. ستایش دستش را دراز کرد و گفت

 .بیا پسرم، بیا پیش ما -

 :کرد زمزمه مادرش حرف ییدٔ  مهدیه هم در تا
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 .یثاق، بیا، اینجا همه کنار همیمآره م -

 .ها دراز کرد؛ اما ناگهانی ناپدید شدند هایش بود. دستش را به طرف آن میثاق جلو رفت. لبخندی زیبا روی لب

دید. آن چند روز، برایش صدسال  از خواب پرید. تمام صورتش از عرق پوشانده شده بود. این چند روز، این خواب تکراری را می

اش بودند. بیشتر از همیشه مرگ  خواست برود؛ برود جایی که خانواده ترسید؛ اما حاال دلش می ا از روز دادگاه میه گذشت. اول

های قوی بود. جای کسانی که در  خواست؛ یک خودکشی ساده و بدون دردسر. دیگر دلیلی برای ماندن نداشت. زمین جای انسان می

پیوست که معصوم بودند و سپری برای دفاع از  هایی می پیوست، به فرشته ها می ید به فرشتهبرابر غم و اندوه ایستادگی کنند. میثاق با

 .خود نداشتند

 .در این دریای طوفانی راهی برای نجات نبود»

 .فانوس دیگر نوری برای تابیدن نداشت

 اش خشکیده شده بود خون بر تن خسته

 .ی امید رنگش به دنبال ستاره های بی و چشم

 هایش ریخت تا دریا شد اشک قطره قطره

 .اش گیر انداخت و او را در روزگار تنهایی

 .گذرش در این زندگی موقت بود

 شاید وقتش بود دست بکشد از تالش،

 جنون در وجودش رخنه کند و

 «.غرق شود در دریایی که خودش ساخته بود

*** 

 :کرد که به او امید دهد ثاق بود و سعی میکردن با می محمدامین باز هم به مالقات میثاق آمده بود. مشغول صحبت

 ...چیز درست میشه. رنجبر هم گفت که احتماالً اونا هم شاهدی ندارند و این خیلی خوبه شاءاهلل همه ان -

 :میثاق حرفش را بُرید و زمزمه کرد

 !خوام بگم من کشتمش می -

 :تری گفتمحمدامین بسیار تعجب کرد. برای مدتی سکوت کرد و سپس با ولوم باال

 دونی چی میشه؟ دونی داری چی میگی؟ می کم فکر کن. می محض رضای خدا میثاق، یه -

 :میثاق به صندلی پشتش تکیه داد و با لحنی سرد جواب داد

 !اعدام میشم -
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 :محمدامین اخمی کرد و با عصبانیت زمزمه کرد

 ش نشدی؟خوای جرمی رو به گردن بگیری که مرتکب بله که اعدام میشی. چرا می -

 :هایش را روی میز گذاشت و کمی به جلو خم شد میثاق دست

 .خوان که برم پیششون. به نظرم وقتشه؛ وقت رفتنه بینم. هردفعه هم ازم می این چند شب همش خواب مادرم، مهدیه و میثم رو می -

 .ت پدری کنی میشی؛ باید وایسی و واسه بچه امکان نداره بذارم. تو دادگاه فردا نباید یه کلمه از این حرفا بزنی! تو داری پدر -

 :اشک در چشمان میثاق جمع شد

 !شون تنگ شده خب دلم واسه -

 :ی قبل گفت تر از دفعه محمدامین آهی کشید. دست میثاق را نوازش کرد وآرام

 .این راهش نیست. با این کار فقط روحشون رو عذاب میدی -

*** 

کرد. هرسه به یکدیگر لبخند  ها نگاه می کرد. مهدیه هم پشت سرشان به آن با او بازی میستایش، میثم را بغـ*ـل گرفته بود و 

کرد. ستایش با دیدن میثاق از جایش بلند شد. مهدیه هم رد نگاه مادرش را دنبال  زدند. میثاق دورتر ایستاده، هرسه را تماشا می می

 :یش دستش را دراز کرد وگفتکرد و با میثاق روبرو شد. هردو به میثاق لبخند زدند. ستا

 .بیا پسرم، بیا پیش ما -

 :کرد زمزمه مادرش حرف ییدٔ  مهدیه هم در تا

 .آره میثاق، بیا اینجا، همه کنار همیم -

بار دیگر ناپدید نشدند و او را در  ها دراز کرد؛ اما این هایش بود. دستش را به طرف آن میثاق جلو رفت. لبخندی زیبا روی لب

 .ها سرشار از آرامش بود. گرم و امن بود. بهترین جای دنیا برای میثاق کنار خانواده بود تند. آغـ*ـوش آنآغـ*ـوش گرف

اش بپیوندد.  دانست قرار است اتفاقی بیفتد که به خانواده بار دیگر از خواب نپرید. دیگر عرق نکرده بود. می از خواب بیدار شد. این

 .های آخرش بود و روزهای آخرش نفس

ریخت، بلکه خوشحال بود و  اش اشک نمی کس برای پیوستن به خانواده خند روی لب میثاق بود. دلهره و اضطراب نداشت. هیچلب

 .کرد تندتر حرکت می

شد؛ اما نه  رسید و مجرم شناخته می دار می شد. روزی که باید حق به حق باالخره روز دادگاه فرا رسید. روزی که باید عدالت برقرار می

 همراهی دادگاه تا را او و رفتند میثاق سراغ به مورانٔ  گـ ـناه که حتی دستش به خون آلوده نشده بود. ما واقعی! فردی بی مجرم

اق را امیدوار کند؛ اما میثاق حتی به یک کلمه از میث هایش، حرف با کرد می سعی همواره. شد همراه ها آن با هم رنجبر. کردند

خواست از آن دنیای کثیف راحت شود.  خواست، مرگ! می چیز برایش مهم نبود. او مرگ می هیچ داد. دیگر سخنانش هم گوش نمی

 !شناسد خواست دل بکند از دنیایی که آدم، آدم را نمی می



 

 
 

133 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .تو مرا آزردی»

 که خودم کوچ کنم از شهرت،

 !تو خیالت راحت

 روم از قلبت، می

 .هایت شوم دورترین خاطره در شب می

 !خندی تو به من می

 سوزد از این عشق؛ ولی آید و می گویی: باز می و به خود می

 !گردم، نه برنمی

 .روم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد می

 «.عشق زیباست و حرمت دارد

 (سهراب سپهری)

میثاق  ی میثاق نشسته بودند. برخالف ی خاله وارد دادگاه شدند. همه آمده بودند. میثاق و وکیلش نشستند. پشت سرشان خانواده

هایش بود و محمدامین عصبی پایش  لرزید. مائده در حال جویدن ناخن هایشان می ترسیدند از این که او مجرم شناخته شود. دست می

گـ ـناه و بیچاره تاوان  خواست میثاِق بی کس نمی خواست. هیچ خواند و از او کمک می داد. ثریا لحظه به لحظه خدا را می را تکان می

 !کس ا پس دهد، هیچکار دیگری ر

خواستند از میثاق بگیرند؟ جانش را؟! دیگر جانی در بدن خسته و ضعیف او باقی نمانده بود، پس روحش را  ها چه چیزی را می آن

که ای بود  اش بودند؛ اما میثاق که آزاد نبود، پرنده ها دنبال گرفتن آزادی ی متحرک که روحی ندارد. آیا آن خواستند بستانند؟ مرده می

دادند. با  خواست، به او هدیه می گرفتند، بلکه چیزی را که میثاق می ها چیزی را از میثاق نمی در قفسی به نام دنیا گیر افتاده بود. آن

 .شدند باره تمام می یک مرگش زجرکشیدن، بغض گلو، تنگی نفس همه و همه به

 .ه را باز کرد و مشغول مطالعه شدقاضی وارد جلسه شد و همه به احترامش از جای بلند شدند. پروند

 :ی صالحی از جایش بلند شد و زمزمه کرد وکیل خانواده

ی اهالی ساختمان شاهد  کنه. همه آقای ساالری دقیقاً شبِ قبل از حادثه، آقای پدرام سزاوار رو در محل کارشون تهدید به قتل می -

 .بودند

 :رنجبر بلند شد و گفت

 !اعتراض دارم -

 :کردقاضی زمزمه 
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 .وارده -

ی  تر آقای سزاوار ضررهایی رو به خانواده هایی در مورد آقای سزاوار متوجه شده و عصبانی میشه. پیش موکل من در اون روز واقعیت -

 .کنه. خب یه چیز عادیه ها، از کوره درمیره و یه تهدید می موکل من وارد کرده بود، آقای ساالری هم با فهمیدن اون

 :پرسیدقاضی از رنجبر 

 آیا شواهدی هم دارین که نشون بده در شب حادثه آقای ساالری اونجا نبودند؟ -

 :گفت تر آرام و داد تکان سفٔ  رنجبر سری از تا

 .بودن تنها شب اون من موکل سفانهٔ  متا -

 :ای زد و محکم گفت وکیل صالحی لبخند پیروزمندانه

 .دثه دیدنولی من دو شاهد دارم که میگن، مقتول رو در محل حا -

را به دست قاضی داد. قاضی با دقت مشغول خواندن شد. رنجبر   ای از آن خارج کرد، سپس آن دستش را در کیفش برد و برگه

 .هایش بود و منتظر اعالم مرگش ای روی لب گفت؛ اما میثاق لبخند مسخره متعجب ایستاده بود و چیزی نمی

 :گاه کردکمی که گذشت، قاضی سرش را بلند و به میثاق ن

که حکمتون اعالم بشه، حرفی برای  شین. آیا قبل از این آقای میثاق ساالری شما طبق شواهد و مدارک موجود، مجرم شناخته می -

 گفتن دارین؟

 :تر شد لبخندش پررنگ

 .مجرم رو به سزای اعمالش برسونید -

 :محمدامین از جایش بلند شد و با صدای لرزانش گفت شد. ثریا هم دست کمی از او نداشت. صدای گریه مائده، به خوبی شنیده می

 !گناهه آقای قاضی اون بی -

 :ثریا نگاهش را به سمت مادر صالحی سوق داد، او هم احوال خوشی نداشت. ثریا به دست و پایش افتاد

 !کسی رو نکشته گناهه. اون هیچ کسی رو نداره. اون بی توروخدا خانم! این بیچاره هیچ -

 :بدون اینکه به ثریا نگاه کند، محکم زمزمه کرد خانم صالحی

 !ی مدارک میگن که اون قاتله. مجرم باید تقاص پس بده همه -

 :قاضی با صدای تقریباً بلندی بقیه را آرام کرد

 !نظم دادگاه رو رعایت کنین -

تند باید چه کنند. ناامیدتر از همیشه به دانس کردند. دیگر نمی صدا گریه می فرما شد. مائده و ثریا باز هم بی سکوت در جلسه حکم

 .دادن نداشت میثاقی خیره بودند که دیگر چیزی برای ازدست
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 :زد کرد. گویا آن حکم با میثاق حرف هم می اش، تن بقیه را خونین می حکم مانند خنجری بود که با هر ضربه

 .بسم اللّه الرحمن الرحیم -

 «.به نام خدایی که میثاق را تنها آفرید»

 ...طبق ماده سیصد و

 «ی دنیا، زننده رحم و آسیب طبق قوانین بی»

 آقای میثاق ساالری به جرم قتل آقای پدرام سزاوار

 «پناهی گناهی و بی آقای میثاق ساالری به جرم بی»

 .شود محکوم به اعدام می

 «.شود محکوم به ترک این دنیا و کوتاهی دستش از آن می»

هایش  و رفت. افسرهای پلیس زیر بغـل میثاق را گرفتند و او را از دادگاه خارج کردند. خاله ثریا و بچه قاضی ختم جلسه را اعالم کرد

 :ریختند و به شدت ناراحت بودند. میثاق نگاه متحیرش را به چشمان ثریا دوخت قدم شدند. همواره اشک می با میثاق هم

 .شون تنگ شده پیش خواهر و برادرم! بهشون میگم که دلت واسهکنی؟ دارم میرم دیدن مادرم،  خاله، چرا داری گریه می -

فهمید، بدیهی بود! کسی در میان جمع نبود که  زدند. کسی حال او را نمی هایش لبخند می ریختند و لب های میثاق اشک می چشم

 .شود کند و اعدام می بداند همان فردا با دار فانی وداع می

 :گفتمائده جلو آمد. خیلی جدی و صریح 

 !ذارم بری نجاتت میدم میثاق، نمی -

 :میثاق خندید

 !چیز تموم میشه چیز تموم شد. فردا اعدام میشم. فردا همه چی میگی مائده؟ همه -

*** 

توانستند بگویند؟ بگویند که  ریختند. حرفی برای زدن نداشتند. چه می ثریا، مطهره، شاهین و بارانا روبرویش نشسته بودند و اشک می

 ها بود؟ کنند؟ مگر دست آن اعدامت نمی فردا

 :کرد تر از همیشه بود؛ اما لبخند بر لب داشت و با بقیه صحبت می میثاق به هم ریخته

 .کنین؟ خوشحال باشین، لبخند بزنین آخه چرا گریه می -

 :اش گفت اش را باال کشید و با صدای گرفته ثریا بینی

 .خوام از دستت بدم پسر میتو هم مثل بنیامین و محمدامینی برام؛ ن -

 :ای کرد و جوابش را داد خنده میثاق تک
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 .خاله من خیلی وقته از دست رفتم -

 .ولی... ولی اینجا میشه از اول شروع کرد. میشه دوباره زندگی رو ساخت -

 :میثاق سکوت کرد. بارانا خم شد و چشم در چشم میثاق گفت

 .ون به پدر نیاز دارهجوری بدون تو بزرگ کنم؟ ا من میثم رو چه -

 :اش سر خوردند هایش روی گونه اشک در چشمان میثاق جمع شد؛ به یک گوشه خیره شد و به فکر فرو رفت. اشک

 ش رو نخواد؟ شناسید که بچه کنید دوست دارم که میثم رو تنها بذارم و برم؟ کدوم پدری رو می فکر می -

 :اندازد گار میثم را در هوا میهایش را باال برد، وانمود کرد که ان میثاق دست

 !بگیرمش و باال بندازمش، بعد اون هم بخنده و من رو خوشحال کنه -

ها آمده بود، برای میثاق غمگین شد. این عدالت نبود، این  ی آن ی همه باال گرفت؛ حتی شاهینی که تازه به خانواده صدای گریه

 !ی دار برودعدالت نبود سرِ پسری که هیچ گناهی مرتکب نشده، باال

 :میثاق به درددلش با بقیه ادامه داد

 خوان من رو باالی دار ببرن؛ اما به چه گناهی؟ اینا می -

 :ها نظری انداخت های خود بار دیگر باال آورد و به آن دست

وقت داغ یکی رو  دونم چه طعمی داره. هیچ من... من قاتل نیستم. من آدمکش نیستم. من خودم چندین نفر رو از دست دادم، می -

 !رحم نیستم. نیستم ذارم. من بی اش نمی روی دل خانواده

  ها را دید زد. چشمش به بارانا افتاد. میثاق از بقیه دل کَند. آسان نبود؛ برای آخرین بار برگشت و آن  زمان مالقات به پایان رسید.

 :ریختند، زمزمه کرد هایش پایین می طور که اشک همان

 !بخشمت! دختر بی رحم، من دوستت داشتم! بهت اعتماد داشتم طر اینکه باورم نکردی، نمیخا وقت به هیچ -

کرد که او قاتل است؛ ولی با این حال هم دلش  کرد. میثاق را باور نداشت. فکر می گفت و فقط گریه می چیز نمی بارانا هیچ

 .ست داشتخواست، میثاق را از دست دهد. میثاق را هنوز هم با تمام وجود دو نمی

*** 

حوصله کیفش را یک گوشه پرت داد و به کنار سمانه رفت. حاال بیشتر از هر زمانی به دلداری نیاز داشت. به  بارانا به خانه رسید. بی

 «!مقصر تو نیستی«  کسی نیاز داشت که بگوید

 :کردند. آرام زمزمه کرد ریختند و صورتش را خیس می دانه پایین می هایش دانه سرش را روی پای سمانه گذاشت. اشک

 مامان؟ -

 :سمانه دست در موهایش کشید و نوازششان کرد. بدون اینکه چشم از جلویش بکند، جواب داد
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 جانم دخترم؟ -

 من... من دارم باعث میشم که شوهرم بره باالی دار؟ -

 :سمانه که متوجه شده بود دخترش به دلداری نیاز پیدا کرده، زمزمه کرد

 .نه عزیزکم. تو مقصر نیستی، اونه که اشتباه کرده. اونه که دستش به خون یکی دیگه آلوده شدهمعلومه که  -

ریخت. هرچه که بود، میثاق خواهرزاده و دامادش بود؛ کسی بود که دخترش به او دل بسته بود. بارانا  صدا اشک می سمانه نیز بی

 :پرسید

 رحمم؟ من بی -

 .تو... تو عدالت رو برقرار کردی  مهربونی. تو مجبور بودی این کارو کنی. تو خیلی  نه، تو قلبت پاک پاکه. -

 :بارانا دستش را روی شکمش گذاشت و به آن نگاه کرد

 من... من لیاقتم مادرشدن نیست؟ -

 !کی گفته که نیست؟ تو بهترین مادر دنیا میشی -

وجدان برای مدتی رهایش گذاشت. امیدوار بود مادرش برای  بها کمی بهتر شد. قلبش کمی آرام گرفت. عذا حال بارانا با این حرف

 :کند قانع را او که باشد داشته جوابی الشٔ  آخرین سو

 کسی واسه من و میثم، میثاق میشه؟ -

 .بار چیزی نگفت و همان باعث شد که صدای بارانا باال بگیرد و دوباره گریه کند  سمانه این

*** 

خواست به کنار رفیقش برود و با او باشد؛ اما رئیسش به  کرد. می چیز شده بود، بسیار بدخلقی می بنیامین در شرکت وقتی متوجه همه

شدت  دانست که قاتل نیست. اعصابش به گوید، می دانست که دروغ نمی شدت قبول داشت. می داد. میثاق را به او مرخصی نمی

ها را  گرها رفت. هنوز دست به غذا نبرده بودند که بنیامین با حرفش، آنخطی بود. موقع ناهار بود که از جا بلند شد و به سراغ کار خط

 :متوقف کرد

 !پاشید برید سرکارتون -

 :صدای کارگرها درآمد. یکی زمزمه کرد

 .ما هنوز ناهار نخوردیم -

 :دیگری گفت

 .آقا، ما به استراحت نیاز داریم -

 :بنیامین با فریاد، دستیارش را صدا کرد

 رضایی؟ -
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 :ی جلو آمد و سریع جواب دادرضای

 بله، مهندس؟ -

 .ش پر کن ی اخراجی رو واسه هرکی سرکارش نرفت، برگه -

ی کارگرهای بیچاره بدون ناهار و استراحت، به  ها به اتاقش برگشت. همه صدای اعتراض همه باال رفت. بنیامین بدون توجه به آن

 .سر کارشان برگشتند و مشغول کار شدند

کرد و سعی در  ، سامان، که این وضعیت را دیده بود به دیدن بنیامین رفت. بنیامین خشمگین با کامیپوتر کار میدوست بنیامین

 :کردن خود داشت. سامان جلوتر رفت و متعجب پرسید آرام

 بنیامین این چه وضعیته؟ چرا اجازه ندادی کارگرها ناهار بخورند؟ -

 :بنیامین محکم دستش را روی میز کوبید

 !کنم رحمی می رحمه، من هم بی ه این دنیا بیاگ -

 خیلی خب تند نرو، تند نرو. بگو ببینم چی شده؟ -

گناهی باید باالی دار برود. سامان  گـناه است و به جرم بی اش بی چیز را برایش توضیح داد. از این گفت که پسر خاله بنیامین همه

 !شدند. همین را بس ها برای بقیه، میثاق نمی کدام از این آرامش ولی هیچافسوس خورد و با حرف سعی کرد که به او آرامش دهد؛ 

*** 

کردند. فریادهای  هایی که با او یاری نمی های سست میثاق شکسته شد. صدای قدم کرد تا اینکه با قدم در سالن، سکوت گریه می

  ی که برایش باقی مانده بود، راهی به سوی مرگ بود.کرد؛ اما تنها راه وجو می خواستند. راه نجات را جست صدای میثاق کمک می بی

 .کَند. آنجا دیگر ته خط بود، آنجایی که فقط یک قدم تا رسیدن به خدا راه بود باید از آن دنیای دروغین دل می

دیگر  کرد؛ فقط درگیر مرگی بود که در لحظاتی چیز را حس نمی گریستند؛ اما او هیچ ی اقوام او به حالش پشت سرش می همه

 .شد. دیگر نایی برای وجود دردناکش نمانده بود نصیبش می

گر میثاقی که قرار بود بین آسمان و زمین معلق بماند و دست و  چیز بود. نظاره گر همه آلود آن باال نظاره وارد محوطه شدند. خورشید مه

 .پا بزند برای زندگی

 .ها را باید بست، دیگر نباید دید چشم

شد. با رفتنش غم واندوه هم از بین  ی او هم چال می م که بود، خوشحال بود؛ چون با مرگ او، خاطرات گذشتهای ه به قدر ذره

نشاند که دنبال مرگش بودند. دیگر میثاقی نبود که ماتم و غم او را آزار بدهد و او را به زانو  هایی می رفت. با رفتنش خنده بر لب می

 .درآورد

 .دیگر بس است درد و رنج
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 .کردند بروی دار ایستاد. صندلی جلوی پایش بود. اقوامش روبروی او ایستادند و بلند شیون میرو

برای گالویزشدن، درد  این خودکشی ساده دلیلی نمی خواهد؛ جز سری که از سنگینی خاطرات»میثاق جان، به من گوش کن: 

 .کند می

 !شود چیز تمام می شود؛ همه یدهد اشکالی ندارد، تمام م کند؟ خاطرات آزارت می سرت درد می

 «.جسمی که در برابر تندبادهای مشکالت تسلیم شده»

 .ات ات بشوم! این مشکالت هم تا دقایقی دیگر تمام خواهد شد؛ پس کجاست آن لبخند پیروزمندانه قربان قلب شکسته

 «.گیر او نفس  صندلی به بلندای دقایق سخت و»

گیر  کردن نفس کردن سخت است؛ زندگی توانی رویش بایستی، سخت نیست! زندگی میصندلی جلوی چشمت است. بلند است؛ ولی 

 !است

 «.و طنابی از جنس بغض تلنبارشده برای مرگ است»

ی بغض در گلویت کلفت است! اگر طناب کاری نکرد، مطمئن باش بغض  طناب را ببین! به ضخامتش نگاهی بینداز، طنابش به اندازه

 .چیز آماده است چیز نباش، همه چکند. نگران هی تمامش می

 «پس از این دقایق بگذر»

 .های دنیا چشم ببند ها و نامردی ی بدی پس پا بگذار روی آن صندلی. از آن باال برو. روی همه

 «.ات خاتمه بده شده و به زندگی نفرین»

 !خواهد، باور کن ضافی هستی. کسی تو را نمیطناب را دور گردنت بینداز. این زندگی لعنتی را تمام کن، زندگی برای تو نیست. تو ا

هایش صدایی نداشت. سرش به شدت گیج  قدر گرفته بود که گریه افسرها او را باالی صندلی بردند. ثریا دیگر بریده بود. صدایش آن

ن باال جان خواست ببیند که میثاق آ خواست آن صحنه را ببیند، نمی ریخت. نمی رفت. مطهره در آ*غ*و*ش شاهین اشک می می

 .توانند کاری برایش انجام دهند ها نمی کدام از آن دهد و هیچ می

میثاق دلش گرفته بود. از زمانی که حکمش معلوم شده بود، محمدامین و مائده پیدایشان نبود؛ حتی برای خداحافظی هم نیامده بودند. 

برادر، تو درست گفتی، اونا احساسات من رو به بازیچه : »دوست داشت قبل از رفتنش محمدامین را بغـل کند و دوباره به او بگوید

 «.بازی بودم شب شون عروسک خیمه گرفتند. من واسه

 :رنگ به بقیه زد و آرام زمزمه کرد حلقه را دور گردنش انداختند و آن را سفت کردند. میثاق لبخندی کم

ایی رو کنار خودم دارم. همین که فهمیدم کسایی هستند که این مدت بهم ثابت کردین که تنها نیستم. نشون دادین که هنوزم کس -

 !کردم م قد یه دنیا ارزش داشت. کاش، کاش بودم و جبران می شون مهمم، واسه واسه

 :کمی بعد زمزمه کرد
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 !دوستتون دارم -

خواست  نکند. افسر می افسر پایش را به طرف صندلی برد. میثاق آب دهانش را قورت داد و چشمانش را بست. بست تا دیگر بازشان

 :صندلی را هل دهد که با صدایی متوقف شد

 .دست نگه دارید -

دید،  حرکت به او خیره شد. کسی را که می ای بی میثاق چشمانش را باز کرد و با دیدن شخصی که این را گفته بود، برای لحظه

 :شناخت. بیشتر از هر شخص دیگری. آن شخص ادامه داد می

 !گناهه کنه آقای ساالری بی که ثابت می من مدارکی دارم -

کردند. او همراه خود، محمدامین و مائده را داشت. افسرها چیزی نگفتند که آن  کرد نگاه می همه با تعجب به کسی که صحبت می

 :شخص کمی جلوتر آمد و زمزمه کرد

 .اً به اونجا بریممن درخواست یه دادگاه اضطراری رو دادم. دادگاه در حال تشکیله، ما باید فور -

ها همراه شد و لحظه به  افسرها حرفش را قبول کردند. میثاق از صندلی پایین آمد و افسر به دستش دستبند زد. میثاق حیران با آن

 :کرد. پرسید لحظه آن شخص را نگاه می

 کنی؟ کار می تو... تو اینجا چی -

 :نگاهی به او انداخت و با لبخند زمزمه کرد آن شخص نیم

 !یادمه یکی بهم گفت وقتی یکی در حقت خوبی کرد، یادت باشه که اون رو جبران کنی. اومدم که جبران کنم -

ی نجاتش را برای او فرستاده بود. بار دیگر به غزال  که فرشته خاطر این میثاق امیدوار شد. قلبش به تپش افتاد و خدا را شکر کرد به

تر، دیگر لکنت  انداخت و از همه مهم رفت. دیگر سرش را از خجالت پایین نمی کم راه میها، استوار و مح نگاه کرد. برخالف قدیم

 .نگفت چیزی دیگر و رسیدند دادگاه به اما بپرسد؛ غزال از رفتند می رژه ذهنش در که را هایی الٔ  خواست سو نداشت. می

طور که همه  یزیون وصل و فیلمی را پلی کرد. هماننوبت غزال بود که موضوع را برای قاضی و بقیه تعریف کند. فلشی را به تلو

 :کرد رفت و محکم و جدی صحبت می مشغول تماشای فیلم بودند، غزال در طول دادگاه راه می

های اون شب پاک شده. من  در محل حادثه، یک دوربین امنیتی برای یکی از پاساژها وجود داشته که به طور کامالً عمدی، فیلم -

کنین، آقای پدرام سزاوار به دلیل  ی فیلم رو برگردونم. طبق این فیلم که مشاهده می بین رو ریکاوری کنم و همهتونستم این دور

 .سانحه تصادف کشته شدند

میثاق مانده بود غزال آن همه اطالعات را از کجا آورده بود و با کمی فکرکردن، فهمید که محمدامین و مائده کمکش کردند. آن 

دهد. راهی که او برای  ید چرا مائده و محمدامین پیدایشان نبود و همچنین چرا مائده به او گفته بود که نجاتش میموقع بود که فهم

 :نجاتش انتخاب کرده بود، غزال بود. غزال ادامه داد
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شناسی  تونستم چهرههایی خاص که در خارج از کشور استفاده میشه،  ی راننده اصالً مشخص نیست؛ اما با برنامه در این فیلم، چهره -

 .و قاتل رو مشخص کنم

داد که او به  وقت احتمال نمی کرد. هیچ ای را فشار داد و عکسی معلوم شد. میثاق با تعجب به عکس نگاه می سپس با کنترل، دکمه

 :حرفش عمل کند. آن سینای عوضی قتل را به گردن میثاق انداخته بود. غزال زمزمه کرد

کنه. با  ای که نسبت به آقای سزاوار و صدالبته آقای ساالری داشته، اونا رو تهدید می خاطر کینه ه. قبالً بهایشون آقای سینا سلوکی -

 .ای که ایشون کشیده، هم تونسته آقای سزاوار رو از دور خارج کنه و هم تونسته آقای ساالری رو محکوم به قتل کنه نقشه

 :با کمی مکث گفت

خاطر پول و شاید هم رفاقت شهادت دروغ دادن؛ درصورتی که اون روز  آقای سلوکی بودند و فقط بهاون شاهدین هردو از دوستان  -

 .توی خونه و در محل حادثه نبودند

گـ ـناه خواند. همه خوشحال بودند. محمدامین به کنار میثاق رفت. میثاق از جایش بلند  ی مدارک، میثاق را بی قاضی با دیدن همه

 :دند. محمدامین سفت او را در آغـوش گرفت و گفتز شد. چشمانش برق می

 !گنـاه تا پای دار میره؛ اما باالی دار نمیره سر بی -

*** 

هایش خم شد و  هایشان همه بودند. غزال هم آنجا بود. میثاق روی دست همه دور هم نشسته بودند. خاله سمانه و خاله ثریا و بچه

 :زمزمه کرد

 فهمیدی من تو دردسر افتادم؟ جوری خب غزال، بگو ببینم چه -

 :مائده و غزال به هم نگاهی کردند و هردو به یکدیگر لبخند زدند. غزال جواب داد  در همین حین

چیز رو برام  پرسیدم. اون هم همه از همون موقعی که ایران رو ترک کردم، با مائده در ارتباط بودم. همیشه احوالت رو از اون می -

 .دارشدنت از بچهگفت؛ از ازدواجت،  می

 :بارانا با این حرف سرش را پایین انداخت. میثاق نفسی راحت کشید و گفت

 .ممنون که به دادم رسیدی -

 .کاری نکردم -

 :میثاق با کمی مکث ادامه داد

 .ای روی صورتت نیست دیگه مثل اون موقع لکنت نداری. دیگه خجالتی نیستی. دیگه لکه -

 :خندید غزال سرش را پایین انداخت و

انداخت. دیگه  کرد و سرش رو پایین می کرد، سکوت می دیگه من اون غزال قبلی نیستم. اون غزالی نیستم که هر کسی اذیتش می -



 

 
 

142 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 .اون دختری نیستم که ترس همیشه همراهش بود. من خیلی تغییر کردم؛ قوی شدم، محکم شدم

 :میثاق با لبخندی پهن او را تحسین کرد و با خود زمزمه کرد

 !همین لیاقت توئه -

 :سکوت برقرار بود که محمدامین ناگهانی گفت

اون هم کل کارگرها رو تو محوطه فرستاده بود، بدون   راستی، اون موقع که دادگاه فکر کرد تو قاتلی، من به بنیامین خبر دادم. -

 .که اجازه بده، ناهار بخورن این

 :همه خندیدند که میثاق گفت

 !هش خبر بدی که به اون کارگرهای بیچاره غذا بدهخواستی حاال ب می -

 :محمدامین خندید

 .آره گفتم. االان دیگه به جای یه پرس، دو پرس غذا بهشون داده -

 :بردند که میثاق گفت همه در سکوت به سر می

 .دممنونم که تنهام نذاشتین. زندگی خیلی خوبه؛ وقتی می بینم کسایی رو دارم که هرلحظه مراقبم هستن -

 :ثریا آهسته گفت

 !خوشحالم که هستی پسرم -

 :بارانا سرش را به سمت میثاق متمایل کرد و گفت

 میثاق، بهتر نیست که بریم خونه؟ -

 :هایش را پشت سرش قفل کرد و نفس عمیقی کشید میثاق دست

 .خوام اینجا، پیش خاله ثریا بمونم می -

 «!خوام با تو زیر یه سقف زندگی کنم نمی»عنی دیگری داشت: ی میثاق شاید برایش م بارانا غمگین شد. آن جمله

 :بارانا بار دیگر گفت

 میثاق، میشه چند لحظه باهات تنها صحبت کنم؟ -

ای ندارد، بلند شد و با بارانا به یک اتاق  خواست قبول نکند که ثریا با سرش نشان داد که برود. میثاق هم که دید چاره میثاق می

چیز مشخص نبود؛ نه  هایش هیچ سـینه ایستاد. سردتر از همیشه بود. در چشم به را پشت سرش بست. میثاق دست رفتند. بارانا در

رنگ بود. بارانا کمی جلو رفت؛ اما میثاق عقب کشید. اشک در چشمان بارانا جمع شد.  رنگِ بی عشق، نه احساس و نه حتی تنفر! بی

 :زد، پرسید میثاق را بپذیرد. با صدایی که در آن غم موج میگونه رفتاری از طرف  توانست آن وقت نمی هیچ

 رونی؟ اون هم بار دیگه؟ چرا داری من رو از خودت می -
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 کجا بودی وقتی بهت نیاز داشتم؟ وقتی که حالم بد بود؟ -

 .خواستی من رو ببینی من... من بودم؛ ولی تو نمی -

 !تو من رو باور نداشتی. بهم اعتماد نکردی -

 :به پایش افتاد بارانا

 .دونم خیلی بهت بد کردم؛ ولی لطفاً بهم یه فرصت بده می -

 :میثاق پوزخندی تحویلش داد

 !ای بهت بدم بینم فرصت دیگه قدر خوب بهم خودت رو ثابت کردی که الزم نمی یه فرصت بزرگ بهت دادم و اون -

 .ن، با او صحبت کند و لحظات خوش خود را خراب کندخواست بیشتر از آ میثاق به طرف در رفت و از اتاق خارج شد. نمی

*** 

 :غزال به شوخی به بازوی مائده زد و گفت

 !ش رو نخور همه -

 :ای پیتزا برداشت و گاز زد مائده تکه

 .خواستی زودتر اینجا باشی تا پیتزای تو هم حاضر باشه می -

 من دیر اومدم، تو نباید به فکر من باشی؟ -

 :پریدمیثاق وسط حرفشان 

 خبر؟ بس کنین. غزال، چه -

 :غزال ژستی گرفت و پشت چشمی برای او نازک کرد

دستاش،  دستاش دستگیر شدن. سخت درگیر کارشونم. به همین زودیا میرن که آب خنک بخورن؛ البته هم آقای سینا سلوکی و هم -

 .خودش که باید قصاص بشه

 :میثاق سری تکان داد و گفت

 !لیهدستت درست. کارت عا -

 !برن ام. اون ور یه ملت ازم حساب می پس چی فکر کردی؟ من اینجا ناشناخته -

 :محمدامین کالفه او را نگاه کرد و پرسید

 برن؟ کنی یه ملت از تو حساب می چرا فکر می -

 :سـینه ایستاد و محکم گفت به غزال دست

 .چون من اونجا وکیل دادستانم -



 

 
 

144 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 :فر افتاد و با شناختن او، سرش را سریع برگرداند و زیر لب زمزمه کردمحمدامین همان لحظه چشمش به یک ن

 کنه؟ کار می این... اینجا چی -

 :میثاق یک تای ابرویش را باال داد و گفت

 چی؟ -

 :محمدامین سرش را خاراند و زمزمه کرد

 .هیچی بابا، هیچی -

 :میثاق دستش را به طرف محمدامین برد و به مائده گفت

 .زنه ببین سر این چی آوردی! داره با خودش حرف می جن وحشی، -

 :رویی سالم داد همه به جز محمدامین خندیدند. آن دختر، محمدامین را از دور دید. جلوتر آمد و با خوش

 .سالم آقای توسلی -

 :سالمش را دادمحمدامین با رنگی پریده به او نگاه کرد و انگار که تازه او را دیده باشد، از جایش بلند شد و جواب 

 خانم. حال شما؟ سالم فرشته -

پرت بود و غزال هم لبخندی روی  رفتن به محمدامینِ حواس کرد. مائده در حال چشم غره ها نگاه می میثاق با تعجب به هردوی آن

کشید و سر  وگفت و سالم و علیکی با بقیه از آنجا بیرون رفت. محمدامین نفسی از راحتی لبش داشت. دخترک بعد از کمی گپ

 :کمر ایستاد به جایش نشست. مائده به او اخمی کرد و دست

 کردی؟ قدر رسمی باهاش صحبت می چشمم روشن! ایشون کی بودن که این -

 :محمدامین دستی به موهایش کشید

 .ایشون قراره زن داداشت بشه -

 :العملی نشان بدهد، غزال خوشحال دست زد و گفت قبل از اینکه کسی عکس

 !ازدواج، پاشید خوشحالی کنین وای -

 :خواست بلند شود که مائده جلویش را گرفت و کالفه زمزمه کرد و می

 ...ببخشید وکیل استان -

 :غزال معترضانه گفت

 .دادستان -

 !هرچی. اینجا ایرانه مثالً -

 :غزال سرجایش نشست و خندید
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 .حواسم نبود -

 :خند تبریک گفتی محمدامین گذاشت و با لب میثاق دستی روی شانه

 .شنوم زن زندگیت رو پیدا کردی تبریک میگم مرد. خوشحالم که می -

*** 

 :ی خاله ثریااش شد؛ ولی با دیدن شخصی که آنجا بود، برگشت و تصمیم داشت برود؛ اما آن شخص متوقفش کرد وارد خانه

 !میثاق تو رو خدا یه لحظه صبر کن -

 :تر از همیشه فریاد زد ر رفت. کسی در خانه نبود؛ فقط میثاق بود و بارانا. میثاق خشمگیناختیار به سمتش برگشت و جلوت میثاق بی

 خوای من رو باالی کدوم دار ببری؟ دیگه چه مرگته؟ حاال می -

 :بارانا به این فریادها عادت کرده بود. دلش انگار به سختی سنگ شده بود. قدمی جلو گذاشت و مظلومانه زمزمه کرد

 .خونه و زندگیت برگرد سر -

 :شناخت. برایش غریب بودند، غریب. گفت ها را نمی کرد؛ چون آن میثاق دیگر در چشمان بارانا نگاه نمی

ی یه سر سوزن هم بهت اعتماد ندارم. حاضری با مردی زندگی کنی  بذار یه موضوعی رو برات روشن کنم. من دیگه حتی به اندازه -

 کنه؟ نمیکه هر لحظه بهت شک داره و باورت 

بارانا سکوت کرد. این سکوت یعنی از شرایط پیش آمده راضی نبود؛ یعنی دلش برای زندگی آرام قبلش تنگ شده بود؛ یعنی همان 

 :اش گرفت. او هم فریاد زد خواست. گریه میثاق قبلی را می

 !رحمی میثاق، خیلی خیلی بی -

 :دای عصبی کرد و او بلندتر از بارانا داد کشی میثاق خنده

 .گناهی فرستادی باالی دار؟ اون هم به جرم بی رحمم یا تو؟ یا تویی که داشتی من رو می من بی -

 :صدا گریه کرد. میثاق باز هم فریاد زد بارانا سرش را پایین انداخت و بی

 خب بگو لعنتی! چرا ساکت شدی؟ -

 :که برگردد، با ولومی عادی گفت میثاق به طرف در رفت. بدون این

اعتمادی من سر کنی. شاید یه مدتی، شاید چند سال، شاید هم  مونم؛ ولی باید با بی گذرم. می خاطر میثم از زندگی خودم می بهمن  -

 .گیریم تونی تحمل کنی، طالق می خوای و نمی تا ابد. اگه هم این رو نمی

 :ای به طرف بارانا متمایل شد کمی مکث کرد و برای لحظه

 .داد کشیدن هم نمی ی نفس اون کاری که تو کردی، قطعاً بهت اجازههرکی جای من بود، با  -

 :آخرین جمله را گفت و از خانه خارج شد
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 .رحم نیستم من بی -

*** 

میوه تعارف کرد. غزال تشکری کرد و یک لیوان برداشت. جز آن سه نفر دیگر کسی خانه نبود. میثاق که انگار چیزی  ثریا به غزال آب

 :رسیدیادش آمده بود، پ

 ی بابات؟ راستی، شبا میری خونه -

 :ی منفی تکان داد. میثاق سری خاراند و پرسید غزال سرش را به نشانه

 پس کجا میری؟ -

 .هتل -

 ی بابات؟ چرا نمیری خونه -

 :ای کرد و زمزمه کرد خنده غزال تک

 .ی دوساله داره تم؟ وقتی که االن یه بچه برم اونجا و بگم من بچه -

 :تعجب گفتمیثاق با 

 از زنش؟ -

 .اوهوم -

 :ثریا که این را شنیده بود، از آشپزخانه گفت

 .خب، بیا اینجا پیش ما باش -

 :غزال سریع جواب داد

 .گیرم نه ممنون. در اولین فرصت یه خونه واسه خودم می -

 :سـینه ایستاد به میثاق اخمی کرد و دست

 تنهایی؟ -

 :غزال لبخندی تلخ زد و گفت

 .یگه کسی رو ندارممن که د -

 :گفت. او دیگر کسی را نداشت. میثاق فکری به ذهنش رسید و آن را مطرح کرد هایش را باز کرد. غزال راست می میثاق اخم

 .خب ازدواج کن -

سید تر ترسید؛ می خواست بحث بیشتر از این باز شود. از جاهای باریکش می غزال بعد از چندین سال باز هم از خجالت سرخ شد. نمی

 :بست باشد و این همه عشق و عالقه بیهوده. بحث را عوض کرد که بن
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 راستی میثاق احسان رو یادته؟ -

 :درنگ گفت میثاق بی

 آره، آره. باز اذیتت کرد؟_

 .نه، رفته زن گرفته -

 :میثاق ناباورانه گفت

 !نه -

 .اذیت و آزارهاش معذرت خواستخاطر اون  آره. انگار سرش خورده به سنگ. چندماه پیش هم بهم زنگ زد به -

 :میثاق سری تکان داد و زیر لب زمزمه کرد

 !عجب -

 :ای از آن خارج کرد، سپس زمزمه کرد بردند که غزال دست در کیفش برد و برگه هردو در سکوت به سر می

 .اصالً یادم رفته بود که برای چی اینجا اومدم -

 :برگه رو به طرف میثاق گرفت و گفت

 .رخواست طالقه. بارانا درخواست دادهی د برگه -

 :اش نوشید و بلند شد میوه میثاق آن را گرفت و تشکری کرد. غزال کمی از آب

 .خب دیگه، من باید برم -

 :میثاق از جایش بلند شد و لبخندی معمولی به او زد. ثریا از آشپزخانه بیرون آمد و گفت

 .ها هم االن میان غزال اینجا بمون. بچه -

 :سرش را به طرف ثریا متمایل کرد و با لبخند گفتغزال 

 .جون؛ باید برم یه چندجا کار دارم ممنون خاله -

 .ی ما همیشه به روت بازه در خونه -

 .دار بازم ممنون. خدانگه -

 .خداحافظ دخترم -

دل کند و با یک خداحافظی از خواست برود؛ اما ماندنش هم ممکن نبود. از میثاق  ای به طرف میثاق برگشت. دلش نمی غزال لحظه

 .خانه خارج شد

 :ثریا کنار میثاق نشست و پرسید

 غزال برات چی آورده؟ -
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 :اش را ماساژی داد و برگه را به طرف ثریا گرفت میثاق صورت خسته

 .درخواست طالقِ بارانا -

ی میثاق  برگشت و دستش را روی شانهثریا برگه را گرفت و نگاهی به آن انداخت، سپس آن را روی میز گذاشت. به طرف میثاق 

 :گذاشت

 کنید، مطمئنید؟ از کاری که می -

 :میثاق لبی گزید و با مکثی کوتاه پاسخ داد

ش آسونه شوهرش رو بفرسته باالی دار. اون  تونم با کسی زندگی کنم که واسه تونم باهاش زندگی کنم. نمی جان، دیگه نمی خاله -

 .تونم با این شرایط کنار بیام میت میده و من هم نمیبیشتر از زندگیمون به کارش اه

 .شاید بتونید از اول شروع کنید -

 .بینی، درخواست داده م حاضر بودم باهاش زندگی کنم؛ ولی حاال که می خاطر بچه من به -

 !د، پشیمون نشیدکنی قدری بزرگ شدین که بتونین واسه زندگیتون تصمیم بگیرین؛ فقط امیدوارم از کاری که می شما اون -

*** 

 :دید. جواب داد ی گوشی را تار می قدر اشک ریخته بود که صفحه ن موبایلش زنگ خورد. آ

 بله؟ -

 .بینم که تصمیمت رو گرفتی می -

 :با شنیدن صدای میثاق، صاف نشست. آب دهانش را قورت داد و با صدایی گرفته جواب داد

 !د ندارهتونم با کسی زندگی کنم که بهم اعتما نمی -

 .کار درستی کردی -

 بهم زنگ زدی که بگی چی درسته چی غلط؟ -

 .خوام؛ باید تو دادگاه فردا رضایت بدی که بتونم ببرمش م رو بعدِ زایمانت می خواستم بگم که من بچه البته که نه. می -

سالگی. این حق یک مادر بود. با  تا هفتاش باشد و برایش مادری کند، حداقل  خواست که باالی سر بچه بارانا خشمگین شد. او می

 :صدای بلندتری گفت

 !اون باید پیش مادرش بزرگ شه، نه تو -

 کدوم مادر؟  مادر؟ -

 :پته جواب داد بارانا با تته

 !م رو به تو نمیدم م... من بچه -
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 :میثاق هم صدایش را باال برد

 .گیرمش زت میی منه، نه تو! ضمناً اگه هم ندیش، خودم به زور ا اون بچه -

 :خواهش استفاده کرد  ای ندارد، از التماس و بارانا که دید خشم و فریاد فایده

 .سالگی کنار مادرش بزرگ شه بچه به طور قانونی باید تا هفت -

 .به طور قانونی اگه مادر اجازه نده، آره؛ ولی تو اجازه میدی_

 :یدهای بارانا برای هزارمین بار جاری شدند. غمگین پرس اشک

 پس کی می خواد ازش مراقبت کنه؟ -

 :ای برای آن نداشت، جواب داد میثاق با این که هیچ برنامه

 .خودم براش یه فکرایی دارم -

پذیرفت؛ چون خیلی سخت بود. میثاق قبل از اینکه  کس دوری از فرزندش را نمی صدا اشک ریخت. هیچ بارانا سکوت کرد و آرام و بی

 :کردقطع کند، آهسته زمزمه 

 .ای که به من کردی رو جبران کنم رحمی شاید با این کار بتونم کمی از اون بی -

 !گوشی را قطع کرد. بارانا با صدای بلند گریست. آنجا برایش آخر خط بود  و

*** 

 :غزال هوفی کشید و زمزمه کرد

 .این دادگاه هم تموم شد -

 :فتهایش فرو برد و با خوشحالی گ میثاق دستانش را در جیب

 .م رو از دست اون عفریته نجات دادم خوبه که بچه -

 .الٔ  این خیلی خوبه؛ ولی یه سو -

 :میثاق بدون اینکه از جلو چشم بردارد، گفت

 .بپرس -

 ت رو بزرگ کنی؟ خوای خودت تنهایی بچه می -

 :میثاق نفسی عمیق کشید و زمزمه کرد

 .هنوز به اونجاش فکر نکردم -

*** 

که به کسی بگوید، به تهران آمده بود. همه با دیدن او متعجب شدند و بعد با خوشحالی  ارد خانه شد. او بدون اینبنیامین به سرعت و

گشت، سالمی سر داد. با دیدن میثاق در یک گوشه، به طرفش قدم  طور که با چشم دنبال میثاق می به استقبالش رفتند؛ اما او همان
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 :هم او را گرفت و گفت محکم در آغوشش گرفت. میثاق  برداشت و

 .سالم بنیامین -

 .بینم بینمون هستی خوشحالم که می -

 :ای رفت و گفت غره کمی بعد از او دل کند و عقب آمد، سپس با بقیه سالم و احوالپرسی کرد. مائده به او چشم

 !خوبه اول با ما سالم و علیک کنی -

 :بنیامین به میثاق نگاهی کرد و لبخند زد

 !تره مداداشم مه -

 :میثاق هم به او لبخندی زد. بنیامین انگار که چیزی یادش آمده باشد، زیر آواز زد

 !تولد، تولد، تولدت مبارک. مبارک، مبارک، تولدت مبارک -

 :همه خندیدند و با او همراهی کردند. میثاق زمزمه کرد

 !بابا این حرکتا چیه؟ من دیگه پیر شدم -

 :گفت ثریا اخمی به او کرد و

 .تو هنوز جوونی پسر  پیر چیه؟ -

کردن بود، چشمش به یک دختر افتاد که کنار محمدامین  طور که مشغول شوخی میثاق سری تکان داد و فقط خندید. بنیامین همان

 :نشسته بود. با چیزی که پرسید، همه ساکت شدند

 ایشون کی هستن؟ -

 :سالمش را داد. محمدامین ایستاد و معرفی کرد فرشته از جایش بلند شد و سالم داد. بنیامین متعجب، جواب

 .فرشته، این بنیامینه. برادرم -

 :سپس رو به بنیامین گفت

 .م خانم، همسر آینده ایشونم فرشته_

 :هردو به یکدیگر زمزمه کردند

 .خوشبختم -

 :بنیامین به سمت آشپزخانه رفت. سرش را در یخچال فرو برد و بلندبلند فکر کرد

جوری ضایع نشه. حاال خوبه منم برم دوتا  بینی یکی زن گرفته، یکی طالق گرفته. به آدم هم خبر نمیدن که این می میای خونه، -

 دختر بیارم، بگم اینا همسرای منن؟

 :همه به او گوش دادند و سپس خندیدند. بنیامین سر از یخچال بیرون کشید و آرام به پیشانی خود کوبید
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 .بازم بلندبلند فکر کردم -

 :نوبت کادوها که رسید، میثاق یک جعبه را برداشت و نوشته را خواند

 .تولدت مبارک پسر قوی. از طرف بنیامین -

 :خورد، گفت طور که خیار می جعبه را باز کرد و با دیدن ساعت مچی لبخندی زد و از بنیامین تشکر کرد. بنیامین همان

 .ببخشید، دیگه وقت نکردم چیز بهتری بگیرم -

 :ق زمزمه کردمیثا

 .م یه دنیا ارزش داره واسه  همین که به فکرم بودی، -

 :نوبت کادوی غزال که رسید، مائده گفت

 .خب، بذار ببینم خانم وکیله چی گرفته -

 :غزال با دست هایش ور رفت و گفت

 .امیدوارم دوستش داشته باشه -

 :های میثاق نشست. سرش را بلند کرد و به غزال گفت روی لب میثاق کادو را باز کرد. کادو یک سیسمونی بچه بود. لبخند پهنی

 !این بهترین کادو برای منه -

*** 

میثاق کتاب سهراب سپهری را در دست داشت. مشغول خواندن بود. کسی در خانه نبود. با شعرهای سهراب آرامش تمام وجودش را 

 .کرد گرفت و او را غرق سکوت می فرا می

 :آورد. به سمت آن رفت و بازش کرد. غزال بود. سالم داد صدای در، او را به خود

 .سالم -

 سالم غزال، خوبی؟ -

 .ممنونم -

 !چه عجب از این ورا -

 :غزال با کمی مکث، تلخ زمزمه کرد

 .دیگه... دیگه جایی رو نداشتم که برم -

 :رویی زمزمه کرد میثاق کنار رفت و با خوش

 .ی خودته این چه حرفیه، اینجا خونه -

غزال وارد خانه شد. میثاق در را بست و به اتاق برگشت. روی تخت نشست و دوباره مشغول خواندن شعر شد. غزال کیفش را روی 
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 :با صدای بلندتری گفت  میز گذاشت و به طرف آشپزخانه رفت.

 !ببخشید که من زیادی راحتم -

 .هاست بازی که مال غریبه کنم. تعارف خواهش می -

 :آب برای خود ریخت و آن را سر کشید. بعد زیر لب گفتغزال یک لیوان 

 !آخیش -

 :با دیدن کتاب دست میثاق، زمزمه کرد  به طرف اتاق میثاق رفت. به چهارچوب در تکیه داد.

 سهراب سپهری؟ -

 :میثاق سرش را باال آورد و با لبخند جواب داد

 .مثل همیشه -

 :به میثاق نگاه کردای کشید و  غزال با فاصله کنارش نشست. خمیازه

 .بخون برام -

 :میثاق شروع کرد

 ...کشد جنگل نفس می  تپد، ها می لرزند، شب می لب -

 :ی خواندن به او نداد. اخمی کرد و گفت غزال اجازه

 خونی یا حکم قتل؟ اَه اَه، حالم خراب شد.! داری شعر می -

 :میثاق یک تای ابرویش را باال داد و زمزمه کرد

 این دو چه فرقی با هم دارن؟ خب، خوندن -

 :غزال کتاب را از میثاق گرفت. چشم در چشم او دوخت و جواب داد

 .بدی عمق بهش باید بده؛ قرار ثیرٔ  تا شعر باید توش احساسات موج بزنه؛ باید تو رو تحت -

 :کرد و رسا خواند ی غزال بود. غزال صدایش را صاف شعری که میثاق برای خواندن انتخاب کرده بود، شعر موردعالقه

 .کشد تپد، جنگل نفس می لرزند، شب می ها می لب -

 .پروای چه داری، مرا در شب بازوانت سفر ده بی

 .کند فشارم و باد شقایق دوردست را پرپر می ات را می انگشتان شبانه

 فهمید می که بود حاال تازه. بود فتهگر قرار ثیرٔ  تا ی غزال گذاشت. به قول غزال تحت در همان لحظه میثاق سرش را آرام روی شانه

 :ی شعر غرق در آرامش شد هادام با و بست را چشمانش. چه یعنی شعرخوانی و شعر

 .دوند نگری: ستارگان در خیسی چشمانت می به سقف جنگل می -
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 .اشک، چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست بی

گاه خود انتخاب  اش بود. خوشحال بود که میثاق او را به عنوان تکیه ین و چند سالهغزال هم آرام بود. کنار میثاق بودن آرزوی چند

 .کرد زده می کرده بود؛ حتی برای همان چند لحظه او را هیجان

 .گشاید گشایی، گره تاریکی می دستانت را می -

 .لرزد ی مرز می زنی، رشته لبخند می

 .کند ات حیران می نگری، رسایی چهره می

 .ی پیوستگی برویم ادهبیا با ج

 .آفتابی شویم  خزندگان درخوابند. دروازه ابدیت باز است.

های میثاق بود. قلبش آرام گرفته بود. این سهراب سپهری که بود که این میثاق را از تمام دردهایش دور  لبخند همواره مهمان لب

 .کرد؟ هرکه بود، ساالر بود می

 .فرود آمدچشمان را بسپاریم که مهتاب آشنایی  -

 .لبان را گم کنیم که صدا نابهنگام است

 .گذرد در خواب درختان نوشیده شویم که شکوه روییدن در ما می

 .افتد ماند. جنگل از تپش می شکند. شب راکد می باد می

 .رود ی گیاهان به سوی ابدیت می شنویم و شیره آهنگی را می جوشش اشک هم

 :میقی کشید و گفتغزال آرام کتاب را بست. میثاق نفس ع

 !خیلی خوب خوندی -

 :بریده گفت بریده  که متوجه موقعیتشان شد و زود عقب کشید.

 !بدی نداشتم  من... من واقعاً منظور -

 .اشکالی نداره -

 .من رو ببخش -

 :ی لب غزال نشست لبخندی گوشه

 .من ناراحت نشدم -

 :میثاق لب گزید و با مکثی کوتاه ادامه داد

 .خوام با حرفام یا کارام ناراحتت کنم وقت نمی یلی مهم هستی. تو زندگیم رو نجات دادی. هیچتو برام خ -

خاطر اینه که تو، تپش  اگه من ناجی توام به»جواب میثاق را داد:  چه از این بهتر برای او. همان در دل  در دل غزال غوغا شد.
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 «!قلبمی

*** 

 :ق را صدا زدمائده در ورودی را باز کرد و داخل شد. میثا

 میثاق؟ -

 :صدای میثاق را از اتاق شنید

 بله؟ -

 :ای را به طرف میثاق گرفت مائده به اتاق رفت. میثاق جلوی پنجره ایستاده و به بیرون خیره شده بود. مائده جلو رفت و بسته

 .این بسته رو پست برات آورده -

 :میثاق با تعجب پرسید

 برای من؟ -

طور که از اتاق  اش را زود از سرش درآورد و همان ی مثبت تکان داد. میثاق بسته را از او گرفت. مائده مقنعه مائده سرش را به نشانه

 :خارج میشد، زیر لب زمزمه کرد

 .مون پارک شده بود عجب ماشین خوشگلی در خونه -

کرد. چندتا سند بودند که همه به اسم ها را باز  یکی آن میثاق روی تخت نشست و پاکت را باز کرد. چندتا کاغذ داخلش بود. یکی

ها بود. آن را  ای بین آن ها به اسم او بودند. نامه کرد که درک کند چرا آن کرد و سعی می ها نگاه می وواج به آن  میثاق بودند. میثاق هاج

 :برداشت و خواند

 مرگش از قبل ساالری رسول آقای شما، پدر واقع رد. هستند واقعی اسناد، این. اومدن کجا از اینا که باشه الٔ  سالم. شاید برات سو»

 «.ها رو به دست شما برسونم. والسالم ها پسرش یعنی شما زده. من مسئول بودم که اینتن نام به را خودش دارایی تمام

 «(...)رمز کارت»پایین متن هم نوشته بود: 

چی میگه؟! راست میگه یا دروغ؟ یعنی پدرم مرده؛ یعنی پدرم این نامه »میثاق با دهان باز به نامه خیره شده بود. از خود پرسید: 

 «قدر وضع مالیش خوب بوده که چیزهایی برای من باقی بذاره؟ اون

 :ی غزال را گرفت. غزال بعد از چند بوق برداشت موبایلش را برداشت و سریع شماره

 .سالم میثاق -

 .، سریع بیا اینجا  غزال -

 چرا؟ مگه چیزی شده؟ -

 .باید از یه چیزی مطمئنم کنی بیا؛ -



 

 
 

155 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 ی خاله ثریا هستی؟ خیلی خب. خونه -

 .آره -

 .اومدم -

 .منتظرم -

ها را از  و قطع کرد. داخل پاکت را دوباره نگاهی انداخت. یک سوئیچ و چندتا کلید و یک کارت عابربانک به اسم میثاق ته آن بود. آن

ها نگاه کرد: پژو،  اد را برداشت و از خانه بیرون زد. در کوچه ایستاد و به ماشینپاکت خارج کرد. سوئیچ، سوئیچ یک ماشین بود. اسن

 ...سمند، زانتیا، ال نود، هیوندای، سانتافه و

همه مدل ماشینی در کوچه بود. سوئیچ ماشین را باال آورد. نفس عمیقی کشید و دزدگیر را زد. منتظر شنیدن صدای ماشین پژو یا 

 .یدن صدای دزدگیر ماشین سانتافه چندصد میلیونی جلوی چشمش، از ترس آب دهانش را قورت دادسمندی بود؛ اما با شن

جلوتر رفت. برای اطمینان دوباره دزدگیر را فشار داد. باز هم صدای همان ماشین بلند شد. به طرف در راننده رفت؛ حتی بلد نبود که 

 .ی میثاق در آن لحظات دیدنی بود  کرد. آهسته داخلش نشست. قیافه چطور در را باز کند. کمی با آن ور رفت و باالخره بازش

تمیز و بدون هیچ آلودگی. میثاق تا حاال چنین ماشین   وواج به داشبورد ماشین خیره بود. روی آن دستی کشید. ماشین نو بود؛ هاج

 .ای را ندیده بود؛ حتی از کنارشان هم رد نشده بود حرفه

 :اشت به طرف در خانه می رفت که میثاق در را باز و او را صدا کردهمین موقع غزال رسید و د

 غزال؟ -

غزال سرش را برگرداند و با دیدن میثاق در آن ماشین، دهانش باز ماند. نزدیک بود چشمانش از حدقه بیرون بزند. به طرف میثاق 

 :رفت و با تعجب زمزمه کرد

 !این رو از کجا آوردی؟ -

 :ها را به سمت غزال گرفت و پاسخ داد شد و درش را بست، سپس برگهمیثاق از ماشین پیاده 

 .تو اینجایی تا این رو به من بگی -

 :غزال با تعجب آن را گرفت و با دقت همه را نگاه کرد. میثاق پرسید

 اینا واقعین یا یکی قصد داره سر کارم بذاره؟ -

 :غزال به چشمان میثاق نگاه کرد وگفت

 .ان همه قانونی -

 :یثاق دستی به موهایش کشید و زمزمه کردم

 تونی پیگیری کنی که اینا از کجا اومدن؟ می -
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 .آره، آره. حتماً -

*** 

ها که همه جلوی تلویزیون ولو  ای سر بزند که به نامش بود. آدرس کامل را که روی سند بود، برداشته بود. به بچه خواست به خانه می

 :شده بودند،گفت

 برم به همون خونه سر بزنم. میاین بریم؟ خوام ها می بچه -

 :آمیز زد و زمزمه کرد بنیامین لبخندی شیطنت

 ریم دیگه؟ با ماشین تو می -

 :ای باال داد میثاق شانه

 .من که رانندگی بلد نیستم -

 :رفت، گفت طور که به طرف اتاقش می بنیامین بلند شد و همان

 .کنم مگه من مُردم؟ خودم رانندگی می -

 :ه و محمدامین هم گفتندمائد

 .ما هم میایم -

بنیامین پشت فرمان نشست و میثاق کنارش. مائده و محمدامین هم عقب نشستند. بنیامین ماشین را روشن کرد و پدال گاز را فشار 

 :مرگ شد داد. با صدای موتور ماشین، ذوق

 !جون صدای موتورو -

 :ماشین بودند که بنیامین به سرش کوبید و زمزمه کردراه افتادند. محمدامین و مائده در حال تعریف از 

 !که ماشین نیست، انگار هواپیماست ش اتوماته. این خدایا، دنده -

 :میثاق سری تکان داد

 !مراقب جلو باش به کشتنمون ندی -

 :بنیامین با خوشحالی فریاد زد

 !هکه به چیزی برخورد کنه، خودش وایمیست خنگول! این ماشین قبل از این -

 :میثاق به بنیامین نگاه کرد و گفت

 !چه جالب -

 :بردند که ناگهانی بنیامین داد زد همه در سکوت به سر می

 !ای خاک بر سر من -
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 :مائده آرام به سر بنیامین زد و زمزمه کرد

 چته روانی؟ چی میگی؟ -

 :داری گفت بنیامین به میثاق نگاه کرد و با لحن خنده

 !ری یعنیای میثاق هالک شی، بمی -

 :میثاق خندید

 چرا؟ -

 !گردی از این ماشین خوشگال سوار میشی وقت تو توی این خیابونا ول می کنم، پرشیا سوار میشم، اون من سیصد ساله دارم کار می_

 :میثاق آهی غلیظ کشید و زمزمه کرد

 !کنه کدوم روزایی رو که من بدون پدر درد کشیدم جبران نمی اینا هیچ -

 .همه سکوت کردند و دیگر کسی چیزی نگفتبا این حرف 

 :جا پارک کردند و پیاده شدند. میثاق با شماره پالک، خانه را پیدا کرد و متعجب زمزمه کرد به آدرس که رسیدند، ماشین را یک

 !اینه -

 :محمدامین دستی به موهایش کشید و گفت

 !این رو نگاه -

پر از درخت   ی حیاطش و با یکدیگر وارد شدند. خانه که نبود، عمارت بود. در محوطهبا کلیدی که در پاکت بود، در خانه را باز کرد 

 :طور که به راه جلویش خیره بود، زمزمه کرد وگل وگیاه بود. مائده همان

 !بهتره با ماشین بریم؛ چون فکر نکنم پیاده به ویالش برسیم -

را داخل آورد. محمدامین در را بست و سوار ماشین شد. بنیامین ماشین را  بنیامین ماشین محمدامین در را باز کرد و بقیه سوار شدند.

 !ای از بهشت بود انگیز بود. گویا تکه کردند. آن خانه واقعاً زیبا و هیجان حرکت داد. همه با تعجب به اطرافشان نگاه می

 :رم پرت داد و گفتوارد خانه شدند. خانه مبله و با تمام وسایل بود. بنیامین خودش را روی کاناپه چ

 !عجب چیزیه -

ها  میثاق وارد یکی از اتاق  میثاق تمام خانه را زیر پا گذاشت. آشپزخانه و یک اتاق و اتاق نشیمن پایین بود و طبقه باال پر از اتاق بود.

د، تمام شهر تهران زیر پای میثاق پرده را کنار زد. ویو خیلی عالی بو  شد. یک تخت دونفره کرمی و شکالتی با دراور ستش آنجا بود.

 .او بود

 :موبایل میثاق زنگ خورد. غزال بود

 .الو سالم -
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 .سالم غزال -

 کجایی؟ -

 .تو ویالی جردن -

 .خوبه. دارم میام اونجا -

 .باشه -

ای  هو موبایل را در جیبش گذاشت. خودش را روی تخت پرت داد و دستانش را زیر سرش گذاشت. هر کسی آرزوی داشتن چنین خان

کرده است که  کار می کرد که پدرش این همه سال چه چیز کم نداشت؛ اما میثاق فکرش مشغول بود. به این فکر می را داشت. هیچ

هایش سنگین شده بودند. افکارش  این همه پول داشته؟ این همه مال و ثروت چیزی نبود که به راحتی به دست بیاید. پلک

 .ونیمه ماند؛ چون خوابش برد نصف

 :با صدای غزال از خواب بلند شد

 میثاق؟میثاق؟ -

 :میثاق سریع نشست و زمزمه کرد

 بله؟ -

 :هایش را مالید و پرسید چشم

 کار کردی؟ خب، بگو ببینم چی -

 :غزال با کمی مکث گفت

 .طور که گفتم این اسناد واقعیِ واقعی هستند همون -

 :میثاق چشم در چشم غزال دوخت و پرسید

 درم ردی پیدا کنی؟تونستی از پ -

 .س طوالنیه؛ یه معمای پیچیده ببین میثاق، پشت این پرونده یه قصه -

 .های غزال گوش داد میثاق از جایش بلند شد. به بیرون پنجره خیره شد و به حرف

اما این کار رو ها طول بکشه؛  فهمم، نه، ممکنه سال چیز رو می کنم. نمیگم که خیلی زود همه برای فهمیدنش همه تالشم رو می -

 .کنم؛ البته اگه تو بخوای می

 :هایش فرو برد هایش را در جیب میثاق دست

 یعنی ممکنه متوجه چیزایی بشم که بازم آزارم بده؟ -

 !صددرصد ممکنه -
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 :غزال پرسید  میثاق سکوت کرده بود؛ گویا مشغول فکرکردن بود.

 خوای دنبالش کنم؟ می -

 :میثاق قاطعانه جواب داد

 !نه -

 :با مکثی کوتاه ادامه داد

نقدر حالم خوب نشده که بتونم یه داستان دیگه رو درک کنم. دیگه عذاب  ی دیگه رو بشنوم. به نظرم او خوام دوباره یه قصه نمی -

 .مای هم که شده، نفسی راحت بکشم. شاید... شاید یه روزی به سراغش رفت خوام برای لحظه بسه. به اندازه کافی درد کشیدم. می

*** 

 پنج ماه بعد

دنیاآمدن پسرش بود. همه آمده بودند. غزال هم یک گوشه نشسته بود و برای بچه  قرار منتظر به زد. بی میثاق در طول راهرو قدم می

و با این گیرد  ها را تحویل نمی دانستند کسی آن آمدند؛ چون می کرد. سمانه و حمید نیز دور از بقیه منتظر بودند. کنار بقیه نمی دعا می

 .کنند کار فقط خود را خوار و ذلیل می

ی میثم دلش را لرزاند.  آرام به طرف او قدم برداشت. صدای گریه یک ربع بعد، یک پرستار با بچه آمد. میثاق با دیدن آن پرستار، آرام

داشت.  میثاق چشم از او برنمی جلوتر رفت و باالی سرش ایستاد. میثم کوچولو صورتش از گریه سرخ شده بود. بقیه نیز جلو آمدند.

 :پرستار به میثاق خیره نگاهی انداخت و با لبخند پرسید

 شما پدرشی؟ -

 :میثاق به پرستار نگاه کرد و سرش را تکان داد. پرستار با همان لبخند زمزمه کرد

 !تبریک میگم -

کرد. دستان ظریفش  را بسته بود و دیگر گریه نمی اش نگاه کرد. حاال چشمانش میثم را آهسته به میثاق داد و رفت. میثاق به چهره

روی شکمش بودند. اشک شوق در چشمان میثاق جمع شد. خوشحال بود که حاال پسرش، عصای دستش را کنار خود دارد. بقیه 

 :دورش را گرفتند و با لبخند به میثم خیره شدند. مائده زمزمه کرد

 !میثاق خیلی شبیه خودته -

 :با ذوق پرسید  کرد. به او نگاه کرد ومیثاق سرش را بلند 

 واقعاً؟ -

 .اوهوم -

 :میثاق بار دیگر به میثم نگاه کرد و گفت
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 !پسر خودمه دیگه -

 :ثریا دست میثاق را آهسته کشید و زمزمه کرد

 .بیا بریم خونه -

 :میثاق محکم سر جایش ایستاد

 !صبر کن خاله -

 :ره شد و بدون اینکه چشم از او بردارد، زمزمه کردهمه به طرف میثاق برگشتند. میثاق به میثم خی

پدری یعنی چه. مادرم رو هم از دست دادم.  دونم بی پدری رو تجربه کردم. طعمش رو چشیدم و می من در طول زندگیم، بی -

 .دونم که بدون اونا آسون نیست مادری بددردیه. تلخی نداشتن هردو رو تجربه کردم و می بی

 :. به ثریا خیره شد و گفتسرش را باال آورد

 .مادری رو خوام پسرم این درد رو تحمل کنه، درد بی دیگه نمی -

 :مطهره متعجب پرسید

 !خوای که بارانا برگرده؟ یعنی می -

 :میثاق جدی و صریح گفت

 !خوام پسرم دست یه فرشته بزرگ شه، نه یه عفریته البته که نه. می -

 :او دوخت و آرام زمزمه کرد سپس به طرف غزال برگشت. چشم در چشم

 کنی که برای میثم مادری کنی؟ قبول می -

غزال متعجب به میثاق خیره شد. گویا شنیدن آن جمله از میثاق کمی برایش سنگین و صدالبته خوشحال کننده بود. با خود گفت: 

 »یعنی میثاق همین حاال از من خواستگاری کرد؟»

 «.ی عشقم یعنی بودن کنار عشقم مادری برای بچهکردن  قبول»و خود جواب خود را داد: 

 :زدند. مثل میثاق آهسته زمزمه کرد های غزال برق می اختیار لبخندی زد. میثم را از دست میثاق گرفت. چشم غزال بی

 !پذیرم با تمام وجود می -

 .و پاسخ او باعث خوشحالی همه شد

*** 

 :کرد، گفت طور که با میثم بازی می مائده همان

 .کردی ازدواج باهاش رسیدی، آرزوت به خرهٔ  باال -

 :غزال دست میثم را بوسید و به او لبخندی زد
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 .ش قبول کرده، نه به عنوان یه عشق من رو به عنوان مادر بچه -

 :ای به او نگاهی انداخت مائده لحظه

 قدر مطمئنی؟ از کجا این -

 :غزال سری خاراند و به میثم خیره شد

 .گنشواهد این رو می -

 :در همان لحظه صدای میثاق آن دو را به سکوت وادار کرد

 پسر خوشگلم کجاست؟ -

 :ها کرد مائده صدایش را مثل بچه

 .تو اتاق خودشه -

 :غزال به او خندید. میثاق بلند گفت

 باز این مائده مزاحم اومده پسر من رو اذیت کنه؟ -

 :میثاق وارد اتاق شد. غزال سالم داد

 .سالم میثاق -

 .سالم -

 :اش رفت. مائده از غزال پرسید صدقه میثاق کنار میثم د*ر*ا*ز کشید و پشت سر هم قربان

 حاال ناهار چی داریم؟ -

 !زهرمار -

 وقت؟ چی هست اون -

 :کرد. غزال گفت خندید و هم با میثم بازی می زمان هم به دخترها می میثاق به طور هم

 !چی داریم و طرف میگه هیچی، بهش میدی بخوره که دیگه خفه شه پرسه یه کوفتیه وقتی یه آدم ده بار می -

 :مائده سری تکان داد و زمزمه کرد

 !که خیلی خوبه  کوفته؟ اوم این -

 :ها پرید میثاق باز هم خندید و وسط حرف آن

 .جوجه گرفتم. پایین روی میز گذاشتم -

 :که میثاق متوقفش کردخواست برود  هایش را به هم کوبید و می مائده با خوشحالی دست

 کجا؟ -
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 .برم غذا بخورم دیگه -

 :میثاق از جایش بلند شد

 .خیر. شما اینجا مراقب میثم باش تا من و غزال بریم ناهار بخوریم نه -

 :دار گفت مائده نفسش را پرفشار بیرون داد و با لحنی کش

 .باشه -

که به صورت رسمی عقد  های عاشقانه در کار نبود. با این نبودند. جمله غزال و میثاق به طرف آشپزخانه رفتند. برای هم دوستی بیشتر

 .ای بیش نبودند تر، همخانه خوابیدند. به زبان ساده های مختلفی می ها در اتاق کرده بودند، شب

*** 

ها  ست، در را زد. شبکه نگاهی بیندازد که او کی حوصله و خسته از جایش بلند شد و بدون این صدای آیفون به گوش غزال رسید. بی

 .کرد که بیدار بمانند ها را وادار می او و میثاق خواب نداشتند. میثم آن

خواست  ی خوابیدن نداد. کالفه از جا بلند شد و می هایش را بست که صدای زنگ در ورودی به او اجازه کنار میثم دراز کشید و چشم

 .شد. او بارانا بود در را باز کند؛ اما با دیدن شخص از پشت چشمی پشیمان

 :کند، فریاد زد بارانا وقتی دید که غزال در را باز نمی

 !باز کن در رو لعنتی. بذار ببینم چقدر جرئت داری -

 :غزال با ترس زمزمه کرد

 کنی؟ کار می تو... تو اینجا چی -

 !م کنم؟ معلومه؛ اومدم سراغ بچه اینجا چیکار می -

 .رو روشن کرده باشهچیز  ت همه فکر کنم میثاق واسه -

 :داری داد زد با صدای خش

م، نه تو. من به دنیاش آوردم. شوهرم رو ازم گرفتی. زندگی ما با اومدن توی کثافت  م رو ازم گرفتی. من مادر اون بچه عوضی، بچه -

 .خراب شد. ما که مشکلی نداشتیم

 :های غزال جاری شدند؛ اما سعی داشت که آرامش خود را حفظ کند اشک

 .میثاق... میثاق خودش این رو خواست. تقصیر من نبود -

 :تر بیاورد خواست که صدایش را پایین بارانا اصالً نمی

 .خود عاشقم میشه خب معلومه. اگه منم خودم رو به یکی بچسبونم، خودبه -

شرع انجام نداده بود. بارانا کمی  کاری خالف قانون و ها نشده بود. او هیچ دل غزال شکست. او چنین آدمی نبود. او باعث طالق آن
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 :بعد ولومش را پایین آورد و آهسته گفت

 .کم پیشش باشم و بعدش میرم خیلی خب، ببین اگه در رو باز کنی، قول میدم که فقط یه -

 .نه، نه تو االن عصبانی هستی -

 .من االن خوبم. لطفاً در رو باز کن -

 .کندکار  دانست که باید چه غزال مردد بود. نمی

 قول میدی که با خودت نبریش؟ -

 .آره، قولِ قول. باز کن دیگه-

غزال کمی فکر کرد و سپس دستش را به طرف دستگیره در برد، در را باز کرد؛ اما به محض اینکه در باز شد، بارانا در را محکم هل 

 :داد و باعث شد که غزال بیفتد. خشمگین وارد شد و گفت

 م رو کجا گذاشتی؟ بچه -

کرد، بلند شد و پشت سر بارانا راه افتاد. بارانا  های باال دوید. غزال بدون توجه به دردی که از ناحیه سر احساس می عد به طرف اتاقب

خواست از اتاق خارج شود که غزال مانع او شد. محکم ایستاد  خیلی زود اتاق میثم را پیدا کرد. به آنجا رفت و او را بغـ*ـل گرفت. می

 :جدی صحبت کند و سعی کرد

 !م رد شی مگه از رو جنازه -

 :بارانا با بازو او را پس زد و داد زد

 !شما از همین االن خودت رو جنازه فرض کن -

ی چندروزه چه گناهی داشت که باید گیر آن دو دختر  کشید و بارانا! آن بچه غزال بلند شد و دستش را به طرف میثم برد. او می

گشت. در همین حین میثاق وارد خانه شد و با شنیدن صدای بارانا و غزال و  کرد و دنبال راه نجات می ریه میافتاد؟ میثم بلند گ می

 :میثم ترسناک فریاد زد

 اونجا چه خبره؟ -

پرتی او، میثم از دستش روی زمین  بارانا با شنیدن صدای خشمگین میثاق دلش از ترس هری ریخت. دستانش شل شدند و با حواس

اختیار از ترس و نگرانی جاری  هایش بی توانست تکان بخورد. دستش را جلوی دهانش گرفته بود. اشک غزال از تعجب نمیافتاد. 

 .شدند

 .کرد. سر او به زمین خورده بود؛ البته روی فرش افتاده بود گریه و ناله می میثم با صدای خیلی بلندی

کرد که کاش آنجا نرفته بود. اگر بالیی سر  د، بسیار پشیمان بود. با خود فکر میبارانا از ترس چند قدم عقب رفت. از کاری که کرده بو

 !بخشید آمد، هرگز خودش را نمی میثم می
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پایش شل شدند. روی زمین زانو زد و در موهایش دست  و دست  ها رسید و با دیدن شرایط غزال پیش میثم نشست. میثاق کنار آن

 :کشید

 چی شده؟ -

 :کرد غزال غمگین زمزمه

 .از دست بارانا افتاد -

 .شنید بارانا دیگر حتی زبانی برای دفاع از خود نداشت. شوکه شده بود. صدای قلبش را به راحتی می

 :میثاق کمی بعد به خود آمد. سریع میثم را در آغـ*ـوش گرفت و زمزمه کرد

 .باید بریم بیمارستان -

*** 

دانست دارد  که اتفاقی برای میثم بیفتد و بالیی سرش بیاید. میثاق حتی نمی د از اینترسیدن در بیمارستان هرسه استرس داشتند. می

کرد که چیز خاصی نباشد. میثاق به طرف غزال متمایل شد و تقریباً  چرخید و دعا می کند؛ حیران و گیج دور خودش می کار می چه

 :فریاد زد

 چرا راهش دادی؟ -

 :بارانا زود جلو آمد و او هم فریاد زد

 !م، نه این زن من مادر اون بچه -

اش  زد. میثاق انگشت اشاره قدر محکم که صورتش گز می میثاق به طرف او برگشت و سیلی خیلی محکمی توی صورتش خواباند، آن

 :ی تهدید باال برد را به نشانه

 اگه اتفاقی واسه میثم بیفته، یه بالیی سرت میارم که واسه مُردن تقال کنی! فهمیدی؟ -

 :همین موقع دکتر از اتاق بیرون آمد. هرسه به طرفش رفتند. میثاق پرسید

 آقای دکتر چی شد؟ -

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 .خدا رو شکر خطر رفع شد -

 :هرسه نفسی از آسودگی کشیدند و خدا را شکر کردند. دکتر ادامه داد

ً اتفاقی  های غضروفی دارند و معموال های کوچیک هم استخوان که بچه روی فرش افتاده، چیزیش نشده. در ضمن بچه خاطر این به -

 .شون نمیفته واسه

 :میثاق زمزمه کرد
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 تونیم ببریمش؟ ممنون آقای دکتر. می -

 .، آره آره -

 .بازم ممنون دکتر -

 .کنم خواهش می -

 :میثاق به طرف بارانا برگشت و گفت

ی من بذاری، قلم پات  کشیدی. اگه یه بار دیگه پات رو توی خونه ی عذاب میبرو خدا رو شکر کن که میثم سالمه وگرنه االن داشت -

 !این رو بهت قول میدم؛ حتی اگه الزم باشه، برم باالی دار کشمت. م ببینمت، می شکونم. دوروبر زن و بچه رو می

*** 

 :داد زد، گوش می ی غزال که با میثم می  های بامزه میثاق پشت در ایستاده بود و به حرف

کنه بهت  دونی خیلی شبیه بابات هستی؟ عین خودش مردی. از اون پسرا میشی که کسی جرئت نمی پسر خوشتیپ و خوشگل می -

 !نزدیک بشه. چرا؟ خب از بس قوی هستی

انداخت. میثاق  میثاق در را باز کرد و با لبخند وارد شد. عاشق این بود که از شباهت او و میثم بگویند. غزال با دیدن او سرش را به زیر

اش برد و سرش را باال  کنارش نشست و کمی با میثم بازی کرد. چشمش به غزال افتاد. هنوز هم سرش پایین بود. دستش را زیر چانه

 :آورد

 چرا غمگینی؟ -

 .نه، خوبم -

 :ای به او رفت غره میثاق چشم

 !غزال -

اشک در چشمان غمگینش جمع شده بود. سعی در کنترل خود میثاق دستش را عقب آورد. غزال باز هم سرش را به زیر افکند. 

 .اش سر خوردند هایش روی گونه فایده بود. اشک داشت؛ اما بی

 .اون روز که بارانا اومده بود اینجا، بهم گفت که من تو رو از اون گرفتم -

 :سپس سرش را باال برد و در چشمان میثاق زل زد

 من باعث طالق شما دو تا شدم؟ -

 .ی لبش بود های غزال را با انگشت شستش پاک کرد. لبخندی جذاب گوشه ریلکس، اشک میثاقِ

 .خاطر دالیلی دیگه از اون جدا شدم البته که نه! من به -
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 :هق ادامه داد غزال با هق

 .گفت که من مادر میثم نیستم، من میثم رو به دنیا نیاوردم اون می -

 :زد میثاق هنوز هم لبخند می

 .کنه نیست که بچه رو به دنیا میاره، مادر اونه که بزرگش می مادر اون -

 .گفت من بهت چسبیدم و بعدش تو من رو انتخاب کردی اون... اون می -

 :میثاق خندید و گفت

 !این رو راست گفته -

 :غزال با تعجب به میثاق خیره شد. میثاق باز هم خندید

 .کنارم بودی که دیگه بهت اعتماد داشتم و اون موقع بود که انتخابت کردم کنی، خیلی بامزه میشی. خب از بس وقتی تعجب می -

 :با کمی مکث ادامه داد

این اواخر عاشقت شدم؛ شاید با همون شعر سهراب سپهری. یه جاش رو خیلی خوب خوندی و شاید همون جمله بود که باهاش  -

 :گفت؟ آها من رو عاشق خودت کردی. چی می

 .گشاید ، گره تاریکی میگشایی دستانت را می»

 .لرزد زنی، رشته مرز می لبخند می

 .کند ات حیران می نگری، رسایی چهره می

 «.ی پیوستگی برویم بیا با جاده

ریخت؛ اما نه از ناراحتی، بلکه از شوق. خوشحال بود که به آرزوی چندین و  . غزال باز هم اشک میمیثاق دستش را گرفت

 !قاش رسیده بود: میثا چندساله

 :طور زمزمه کرد میثاق هم همان

چیزت گذشتی و  خاطر عشقی که به من داشتی، از همه خواستم. خارج کشور پاک و ساده زندگی کردی و به تو همونی بودی که می -

 .خواستم؛ وفاداری و گذشت من هم همین رو می

 :غزال از بغلش بیرون آمد و زود گفت

 ریف کرده؟ت تع چیز رو واسه نگو که مائده همه -

 .های میثاق بود هنوز هم روی لب  میثاق موهای غزال را پشت گوشش انداخت. آن لبخند زیبا و قشنگ

 .م تعریف کرده چیز رو واسه مائده همه -

 !لق ی دهن مائده -
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 :ی او تکیه کرد. میثاق آرام زمزمه کرد ای روی موهای غزال نشاند. غزال هم به شانه *و*س*ه ب

 .کنم دونم دارم با یه فرشته زندگی می میمهم اینه که  -

 :کرد، آهسته گفت های میثاق بازی می طور که با انگشت غزال همان

 .ترین آدم روی زمینم ترین آرزوی من بودی! منی که حاال تو رو دارم، خوشبخت شاید باورت نشه؛ ولی تو بزرگ -

 !میثاق قربون دل پاکت بشه -

تند   ی دیگری تند و ها در خواب بود و مانند هر بچه ه میثم انداخت و لبخندی زد. میثم مثل فرشتههردو سکوت کردند. غزال نگاهی ب

 :کشید. میثاق هم به او خیره شد. به فکر فرو رفت و کمی بعد زمزمه کرد نفس می

کردم من  از دنیا خسته. فکر میشدم و  خوردم، بعد از اون تسلیم می در تموم عمرم دنبال خوشبختی بودم؛ اما همیشه به در بسته می -

ها روی سرش خراب شدند. نمیگم که درد نکشیدم، نه. دردهای زیادی رو تحمل کردم؛ اما فکر  ی بدبختی تنها کسی هستم که همه

همیشه ای؛ دنیایی به نام خوشبختی. خوشبختی  شد به دنیای دیگه کردم اون در بسته آخر دنیاست، با اینکه همون در بسته، باز می می

 .پشت دره؛ باید در رو به روش وا کنی و اجازه بدی بیاد داخل

 :غزال سری تکان داد و گفت

 .خوشحالم که به این نتیجه رسیدی -

 :میثاق نفسی کشید و ادامه داد

دم ندارم. ی خودم رو کنار خو کدوم از خانواده وقت کنارم برنگشت. هیچ آخر داستان زندگی من، خوبِ خوب تموم نشد! پدرم هیچ -

جای  خواد، نشدم. تو جوونیم به بارانا هرلحظه ممکنه بازم زندگی من رو به هم بریزه. من اون مرد ایدئال که یه زن از شوهرش می

ترین مشکل رو ازدواج  م هنوز برام غیرقابل تحمله. مردمِ این دوره زمونه بزرگ خوشگذرونی، دنبال کار بودم. دوری اعضای خونواده

کنن؛ اما برای من نه! طالق  کنن که دنیا دیگه تموم شده و آرزوی مرگ می یعنی اگه از عشقشون طالق بگیرن، فکر میبینن؛  می

ی اعضای خونواده رو تجربه نکردن، اونا تا پای  دادن همه دست پولی رو تجربه نکردن، از واسه من یه مشکل کوچیک بود. مردم که بی

 .نی چیموندن یع دار نرفتن تا بفهمن زنده

 :انگیز را از خود دور کند چشمانش را بست و سعی کرد خاطرات غم

چیزها رو از دست دادم؛ ولی هنوز چیزهایی برام موندن. خوشحالم که وضع مالیم بهتر  خوام گالیه کنم. درسته که خیلی دیگه نمی -

دونم که  رد ایدئالی نیستم؛ ولی این رو میتونم کاری کنم که پسرم همون دردی رو که من کشیدم نکشه. درسته که م شده و می

ی اینا بگیم  تونیم به همه کردن رو بدونم. می همسرم واسه من ایدئاله. خدا بهم فرصت داد تا دوباره زندگی کنم. تا قدر زندگی

 .خوشبختی

 :داد های میثاق گوش می حرف به صحبت میثم را تماشا کرد و لبخند زد. غزال بی
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 .از خوشبختی میاره، همین کوچولو امیدی برای زندگیههمین کوچولو خبر  -

 :ای روی موهای غزال نشاند بار دیگر ب*و*س*ه

 .همین که کسی رو کنار خودم دارم که بهم وفاداره و با تمام وجود عاشقمه، خودِ خوشبختیه -

بود. از بغلش بیرون آمد. برگشت و  شنیدن آن جمالت از میثاق برای غزال خوشحال کننده بود. همان جمالت برایش آخر خوشبختی

 :های خود داشت، با لبخند زمزمه کرد های میثاق را در دست طور که دست سرپا ایستاد. همان

 پس من تو رو به سهراب سپهری مدیونم؟ -

 :میثاق هم روبرویش ایستاد

 !بدون شک -

 :کشید، گفت طور که جیغ می میثاق او را دور خودش چرخاند. غزال همان

 !ترسم یثاق، بذارم زمین. من میم -

 .دوتا شرط داره -

 :کرد غزال میثاق را محکم چسبیده بود و او را رها نمی

 .قبوله، قبوله. هرچی باشه قبوله؛ فقط من رو بذار زمین -

 !فریاد بزن و بگو که من رو دوست داری -

 .میثاق، به خدا دوستت دارم؛ من عاشقتم. من رو بذار زمین -

 :دی شیطانی زدمیثاق لبخن

 ...و شرط دومی -

چرخیدند. کمی که گذشت و هردو به حالت عادی برگشتند، میثاق او را به  او را روی زمین گذاشت. هردو از سرگیجه به دور خود می

. میثاق داشتند خود نزدیک کرد. حاال دیگر به هم خیلی نزدیک بودند. هردو با عشق یکدیگر را تماشا کردند. چشم از یکدیگر برنمی

 :زمزمه کرد

 م.های عاشقونه یه قراری بذاری فیلمبیا مثل  -

 چه قراری؟ -

 .رنگی و خوشگل خوام عین خودت؛ چشم یه دختر می -

 :میثاق ادامه داد

 .معنی اسم خودت اسمشم می ذاریم آهو؛ هم -

 :ل میثاق را تماشا کرد و با خنده گفتهای وحشتناک میثم بلند شد. غزا غزال مشغول فکرکردن به نظر میثاق بود که صدای گریه
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 .رسیم ما اگه این وروجک رو بزرگ کردیم، به دومیش هم می -

 :میثاق هم خندید و گفت

 !واقعاً -

 :سپس هردو به سمت میثم رفتند و زمزمه کردند

 !اومدیم پسر کوچولو -

 :صبح امروز کسی گفت به من»

 .تو چقدر تنهایی

 :گفتمش در پاسخ

 .تو چقدر حساسی

 تن من گر تنهاست،

 .هاست دل من با دل

 دوستانی دارم

 بهتر از برگ درخت

 .که دعایم گویند و دعاشان گویم

 .یادشان در دل من

 .قلبشان منزل من

 .صافى آب مرا یاد تو انداخت، رفیق

 تو دلت سبز،

 لبت سرخ،

 چراغت روشن،

 .چرخ روزیت همیشه چرخان

 نفست داغ،

 تنت گرم،

 «.دعایت با من

 (اب سپهریسهر)

 

 پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/


 

 
 

172 

  
 ایستاده مردن 

 مبینا راد 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 




