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جانان مثل تموم دخترای دیگه در حال کار و تحصیله ولی یک مرگ اون رو به تالطم زندگی می کشونه
…
جای خالی پدر نه تنها پر نمیشه ،بلکه جاهای خالی دیگه ای رو تو زندگی جانان به وجود میاره...
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این رمان در سایت کافه نویسندگان فایل شده است و مرجع آن مجموعه کافه نویسندگان نمیباشد

برای دانلود رمان های بیشتر به سایت کافه نویسندگان مراجعه کنید
سایت کافه نویسندگانhttps://cafewriters.xyz :
انجمن کافه نویسندگانhttps://forum.cafewriters.xyz :

مقدمه:
این یه رمان واسه سختی های دختراست..
واسه درداشون...
واسه هق هق زدناشون...

واسه استفاده های اربابی ازشون...
بخونین اگه هنوزم وجدانتون با جانان هم صداست...
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نشست تو ماشین ،تسبیح اش رو دور دست هاش چرخوند و با آدامس تو دهنش بازی میکرد؛ با لــ*ب ولوچه کج خنده ای بهم کرد
و گفت :
حاال خانوم مهندس ما هنوز تو کتمون نمیره شما با این شان و منزلت چی کار به اون اصغر دست دراز دارین؟ با کالفگی گفتم :-ایناش به تو ربط نداره .پولت رو میگیری ،در عوض پیداش میکنی .حاال بگو ببینم ردش رو گرفتی یا نه؟ پوز خندی زد و گفت :

دهه ما رودست کم گرفتینا! آره گردن خورد رفته سمت کرج ،اون جا یه تعمیرگاه ماشین راه انداخته پی روزی حالل !این رو که گفت یکی زد رو داشبورد ماشین و شروع کرد به خندیدن ،شیشه و داشبورد رو تف مالی کرد .
حالم ازش بهم میخورد ،ولی چاره ای نبود؛ باید تحملش میکردم.
با حالت تشر گفتم :
بسه دیگه ماشین رو به گند کشوندی بروپایین ،فردا همین جا همین ساعت میام دنبالت بریم سر وقتش .با پشت دست تف دور دهنش رو تمیز کرد وگفت :
خانم مهندس جون بخواد ،ما در خدمتیم .از ماشین پیاده شد .پام رو  ،رو گاز گذاشتم؛ همیشه هر وقت
عصبی بودم رو پدال گاز خالیش میکردم ...
«ده سال پیش »
تو کارگاه مشغول کار بودم که گوشیم زنگ خورد .بی توجه بهش به کارم ادامه دادم؛ باز زنگخورد ،باز قطع شد ،بار سوم که زنگ
خورد ،بدون اینکه نگاه کنم کیه با عصبانیت گفتم :
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بله؟مامان با صدایی گریون گفت :
جانان مامان برس .با شنیدن صدای مامانم قلبم به تپش افتاد .
-م...م ...مامان چی شده؟ کجا بیام؟ گریه اشگرفت :

جانان مادر برس که یتیم شدی .صدای گریه های مادرم رو می شنیدم ،ولی هیچی حس نمی کردم؛ مات ومبهوت مونده بودم ،سرم گیج میرفت ،یعنی بابا ...
***
غماخر تون باشه .یکی یکی مردم رد میشدن ،تسلیت میگفتن و من فقط خیره شده بودم به قبر بابام .
تا ده روز پیش زنده بود ،مثل من مثل مامان مثل سامان ولیاالن ....
چطوری با نبودش سر میکردم چطوری با غم بی پدری کنار میومدم مامان بازوم رو گرفت وبلندم کرد .
دخترکم ،عزیزم  ،بسکن .بخدا منم دلم خونه تو رو که میبینم،بدتر میشم .پدرت ما رو تو بد وضعیتی تنها گذاشت .
بدون اعتنا به حرفای مامان ،نگاهی به سامان انداختم ،که چقدر بی دفاع شده؛ من کنار میومدم اون چطور می تونست .سمتش رفتم
،به آغـ*وش کشیدمش ،بغضش شکست ،سفت بغلم کرد و ناله هایی سر می داد که هفت آسمون رو به لرزه در می آورد ،من هم بی
اختیار پا به پاش گریه کردم .
خاله با چهره ایی گرفته سمتمون اومد :
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بچه ها بس کنین یه نگاه به حال مادر مریض حالتون بندازین ،به خاطر اونم شده اروم بشین .می دونم سخته ولی خدا بیامرزعمرش کفاف نداد .

حال جواب دادن به خاله رو نداشتم .
اشک های سامان رو پاک کردم ،دستش رو گرفتم ،بردمش سمت ماشین .
مامان هم پشت سر مون اومد .رسیدیم خونه هر کی یه جا افتاد ،خونه بدون بابا سرد و بی روح شده بود .رفتم طبقه باال تواتاقم
افتادم ،روتخت به این چند روز فکر کردم ،چقدر مرگش برامسخت و ناگهانی بود؛لعنت به اون تصادف ....
صدای آیفون سکوت رو در هم شکست ولی اعتنایی نکردم ،حتما یا خاله بود یا یکی دیگه از اون ادمایی که از رو دل سوزی بهمون
سر میزدن .
چند دقیقه ای گذشت صدای دعوا باال گرفت ،با صدای جیغ مامان که می گفت :
دست از سرمون بردار .سریع ازجامپریدم ،پله ها رو دوتا یکی کردم و رفتمپایین .
یه مرد  ۷۰-۶۰ساله کوتاه قد و چاق رو به رو مادرم ایستاده بود.
از سر و وضعش ولباس های مارکش معلوم بود ادم حسابیه؛ چشمش که به من افتاد ،نگاهش برق خاصی زد و گفت :
به به ،مرتضی نگفته بود یه حوری تو خونه داره .با شنیدن حرفش ،مغزم سوت کشید؛ به سرعت رفتم سمتش و گفتم :
احترامتون رو نگه دارین اقا .این جا چی کار دارین؟نه خوشم اومد چه لفظ قلم .من این جا چی کار دارم یا شما؟ عصبانیتم چندین برابر شد .ببخشید از حرفاتون سر در نمیارم ،این خونه ماست از وقتی یادم میاد مال پدرم بوده ،اون وقت به ما میگین این جا چی کار داریم؟پیر مرد شروع کرد به خندیدن و با حالت تمسخر گفت :
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دختر بی چاره .از همه جا بی خبری ،پدرت پیش من چک داره)با حالتی کش دار گفت(چک! کل اموالتون مال منه ،هیچ خیلی بیشتر از اون چه که فکر کنی بهم بدهکارین .
با شنیدن حرفاش انگار ضربه ای به سرم خورد ،یعنی واقعا پدرم چک داشت! پس چرا چیزی در این باره بهم نگفته بود .مصمم تراز
قبل گفتم :
شما دارین دروغ میگین ،پدرم هیچوقت ازچک یاچیزی نگفته بود ،این دروغه .دستش رو تو جیبش کرد ،چند تا چک وسفته در آورد ،انداخت رو میز .
بیا بچه جون ،بیا بخون ،اینا امضا باباته مگه نه؟ قبل این میخواستم خونه و کارخونه رو بردارم ،تو رو که دیدم دلم رو گرفتی ،همشواسه مادر داداشت می مونه ،به شرطی که مثل یه خانوم نجیب با من بیایی؛ معامله خوبیه مگه نه؟
اون لحظه خون جلو چشام رو گرفته بود مادرم با داد گفت :
چطوری می تونی انقدر پست باشی؟ اون فقط۲۲سالشه !پوز خندی زد و گفت :
ببین دختر جون دو راه بیشتر نداری ،یا با من میای و نه تنها جون مادر و برادرت رو نجات می دی بلکه زندگیشونم همون روالعادی رو طی می کنه؛ حاال اگه کله شق باشی راه دوم رو انتخاب می کنی ،که این طوری هم سر هر سه تا تون به باد میره هم ارث
و میراثتون ،حاال خود دانی .

مرگ پدرم اندازه کافی برام سخت بود ،شنیدن این حرفا روحم رو به درد می آورد؛ دستام رو مشت کردم ،فشار دادم،با تمام نیرویگ
فتم :
بهم دو روز مهلت بدین .ورق ها رو از رو میز برداشت ،تو جیبش گذاشت؛ یه کارت انداخت رو میز پیپش رو روشن کرد ،یه پوک زد و گفت :
-امیدوارم دو روز وقت کافی واسه عاقالنه تصمیم گرفتنت باشه .با صدای لرزون گفتم :
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می تونین برین ،فکرام رو میکنم .صدای در رو که شنیدم افتادم رو زمین فقط زجه می زدم …
مامان نشست کنارم ،با گریه گفت :
-دختر تو چرا نه بلد نیستی بگی؟ چرا می ذاری هر کی از راه رسید بهت زور بگه؟

دوباره همون حرفایه همیشگی؛ مثل جنین تو خودم جمع شدم ،چشام رو بستم .باید چی کار می کردم؟ از زمین کنده شدم .
رفتم سمت گوشی ،زنگ زدم به وکیل بابا؛ چند بوق خورد اما گوشی روبرنداشت .
کیفم رو برداشتم رفتم سمت دفترش ،اون حتما در جریان ماجرا بود .
داخل دفترش که شدم ،منشیش شناختم با دست پاچگی گفت :
سالم خانوم اعتمادی اقای نظری نیستن .یه حسی بهم می گفت داره دروغ میگه .
سالم من باید امروز ببینمشون انقدر وایمیسم که بیان .امروز تشریف نمیارن .نشستم رو صندلی می دونستم داره دروغ میگه ،باید نظری روپیدا میکردم .با حالت کنجکاوی گفتم :
اقا نظری کجان؟ اگهخونن تا برماونجا؟دست پاچه شد و گفت:
نه نه اقای نظری هیچ جان .دیگه مطمئن شدم نادر تواتاقشه ،منشیش رنگش پرید.امون بهش ندادم ،زودتر از این که جلوم رو بگیره ،پریدم تو اتاق؛ حدسم درست
از آب در اومد .پشت میزش با کماالت وکیلیش نشسته بود ،نگرانی خاصی توچشاش موج می زد .
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چیه جانان چرا اینجوریمیایی تو؟به شدت عصبانی بودم ،رفتم سمت میزش و گفتم :
تو برام همیشه مثل عمو نداشتمبودی.واسه چی به منشیت گفتی بهم دروغ بگه؟این پیر مرده کیه؟چی از جون ما می خواد؟ قضیهاون چک ها چیه؟

صورتش تو هم رفت و به سمت مبل مهمان اشاره کرد وگفت :
تند نرو جانان اروم بشین برات میگم .نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمتی که اشاره کرد ،اومد کنارم نشست با حالتی نگرون گفت :
اومده سراغتون؟اره امروز سر وکله اش پیدا شد .دستی به موهاش کشید و گفت :
دقیقا چی میخواست؟-چندتا چک و سفته انداخت جلو روم ،گفت مال باباست .فقط تو می تونی کمکم کنی.واقعا بابا همچین کاری کرده؟

دستاش رو توهم گره زد ،سرشو انداخت پایین ؛با صدایی ناراحت گفت :
من خیلی به پدرت گفتم این کارو نکنه .یه پروژه زده بود به سرش ولی اون پروژه بلند پروازانه ،بد جور زمینش زد .بهش گفتمامکان شکستش زیاده ،گوش نداد ،ایمان داشت که میگیره.
واسه همین دنبال یکی گشت که بشه اسپانسرش ،پول زیادی می خواست ،که عزت قبول کرد هزینه ها رو بده .متاسفانه بابات بدجور
بد شانسی آورد .اون موند و یه عالمه چک.حاال می خوای چیکار کنی؟چیز دیگه ای نگفت؟
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با شنیدن حرفا و فهمیدن اینکه اون مرد راست می گفت ،سردرد بدی گرفتم ،سرم رو بین دستام فشار دادم ،پایه چپم شروع کرد
لرزیدن ،یعنی واقعا واقعیت داشت؟ !
جانان می دونم سخته؛ می دونم همه چیم بفروشین نمیتونین بدهی رو صاف کنین ،ولی کاش با عزت حرف می زدی ،می افتادیدست وپاش تا دلش رحم بیاد؛ حداقل هر چی دارین رو ببره ،نندازتون زندان ،چون تو جز هیات مدیره شرکت باباتی با اینکه ازین
جریان خبری نداشتی ،ولی تو رو راحت می تونه بندازه زندان .بعدشم مادر و برادرتم راحت نمی ذاره .
سرم رو بلند کردم نگاهی بهش کردم وگفتم :
می دونی چی می خواد؟ هوم؟ میدونی چطوری راضی شده بیخیال پولش بشه؟اون منو میخواد )با صدای کش دار(من! وقتی کلمهمن از دهنم در اومد ،بغض گلوم رو گرفت ،تا چند روز پیش من واقعا من بودم؛ ولی االن باید چی کار می کردم؟ نادر با شنیدن حرفم
شوکه شد و با تعجب گفت :
یعنی اون با اون سن تو رو خواسته؟ عجب ادمیه!شنیده بودم خیلی کثیفه ولی نه در این حد .دستام رو گذاشتم جلو دهنم شروع کردم به گریه کردن.نادر بد جور کالفه شده بود .دستش رو آورد سمتم وگفت :
ای بابا جانان گریه نکن .منم نمی دونم به ارواح خاک بابات چی کار کنم .اگه به منشی گفتم نذاره بیایی تو ،واسه همین بود ؛همش داشتم به این فکر می کردم چی کار کنم؟ چی بهت بگم؟

بدون اینکه خدا حافظی کنم از اتاقش زدم بیرون پشت سرماومد وهمش می پرسید” کجا می خوام برم “
رفتم سمت خونه پام رو گذاشتم روگاز .بغضم بازم شکست؛ شروع کردم به هق هق زدن ،دلم خیلی پر بود .
چی کار از دستم بر میومد؟! قیافه مامانم جلو چشام رژه می رفت.
ناراحتی سامان اتیشم می زد به جونم .مامان به خاطر بیماریش نمی تونست این سختی روتحمل کنه .از سامان۱۴ساله کی انتظار
داشت .
این وسط جز من از کسی کاری بر نمیومد.اشکام رو پاک کردم و باخودم گفتم :
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جای خالی تو من پر میکنم این رو بهت قول میدم بابا …
رسیدم خونه ،صدایی نمیومد .نگاهی به میز انداختم؛ هنوزم کارتش رو میز بود .برش داشتم و رفتم اتاقم در رو بستم .دستام می لرزید،
یعنی واقعا می خواستم انجامش بدم؟ راهی برام نمونده بود ،اشکم ریخت رو صفحه گوشی .چقدر سخته قوی بودن!چقدر درد داره
یتیم شدن! چقدر همه چی سخت شده .شمارش رو نوشتم ،دستم رو دکمه سبز تلفن خشک موند؛ اگه زنگ می زدم راه برگشتی نبود،
اگه ام نمی زدم اوضاع بدتر می شد .
این وسط باید یه نفر فدا بشه ،به جایه سه نفر...نیروم رو جمع کردم ،دکمه رو فشار دادم؛بعد چند بوق گوشی رو برداشت با بغض
گفتم :
-الو

اون صدایه درد اورش بازم تو گوشم پیچید .
الو دختر مرتضی ای؟ اب دهنم رو قورت دادم وگفتم :بلهصداش رنگ رضایت گرفت و گفت :
از ادمایی که عاقالنه تصمیم می گیرن خوشممیاد .رفتی سراغ نادر اره؟صدایه خنده هاش پشت گوشی داشت دیونم میکرد .
من که بهت گفتم چک ها واقعیه .خب حاال کی بفرستم دنبالت؟ سعی کردم قوی باشم .اره رفتم پیشش .تصمیمم رو گرفتم ،ولی اعتمادی بهت ندارم ،اول چکا رو می گیرم ،بعد هر جا بگی میام .اخی دختر کوچولو بابایی .تصمیم گرفتی اون مادر مریض تو با اون داداش بچه تر از خودت رو نجات بدی اره؟ آفرین فردا ساعتشش عصر می فرستم دنبالت ،در خونه باش .
-نه .خونه ،نه .یه پارک سر خیابون هست ،کنار تاب و سرسره وایمیسم اونجا منتظرم .

11


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

باشه پس فردا همون جا باش بدرود کوچولو .تلفن روقطع کردم ؛ با خودم مدام کلنجار می رفتم ،یعنی یه ادم چقدر می تونه کثیف باشه؟ تواین سن و سال فکر نفس خودش باشه،
اخه مگه چقدر ارزش داره .
نگاهی به اتاق سبز رنگم انداختم ،کل بچگیم رو اینجا سر کرده بودم .عروسکام ...نقاشی هام ...کتابام ...
مطمئن بودم دیگه نمی تونم ببینمشون ،بازم اشکام امونم ندادن؛ فکر این که دارم با خودم چی کار می کنم ،عذابم می داد .پاشدم
رفتم سمت اتاق مامان و بابا  ،مامان بی حال رو تخت دونفرشون دراز کشیده بود یکی از دستاش رو سمتی که همیشه بابا می خوابید،
دراز کرده بود.به پاتختی چوبی قهوه ای سوخته نگاه کردم چندتا قرص ارامش بخش ،پخش شده بود رومیز .لبه تخت نشستم نگاهی
بهش انداختم  ،چقدر تنها شدی مامانم با این سرطان چطوری می جنگی .بوسه ای به سرش زدم و از اتاق زدم بیرون.
رفتم سمت اتاق سامان  ،ضربه ای به در زدم ،با صدایه بیا تو داخل شدم .
رو صندلی میز کامپیوترش به عکس بابا تو دستش زل زده بود .
روبهروش زانو زدم ،نگاش کردم دست کشیدم روسرش و گفتم :
مرد خونه شدی .اشکاش ریخت ،نگاه غمناکی کرد وگفت :
اخرش مرد خونه شدم ،ولی چقدر بد! چقدر سخت !گرفتمش بغلم و گفتم :
سامان بهم یه قول میدی؟تو جونبخواه خواهری .مراقب مامان باشی باشه؟مراقب جفتتونم .با این حرفش غمم گرفت؛ بیچاره نمی دونست من فردا میرم .غم چهره ام رو پنهون کردم وگفتم :
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هر اتفاقی افتاد هر چیکه شد مامان رو ول نکن .به چشای مشکیم زل زد ،با لبخندی تلخ گفت :
باشه خواهری .تو بغلم فشارش دادم ؛ بعدش ازش جدا شدم ،نگاهی به صورتش انداختم ،شاید اخرین باری بود که می دیدمش .خنده ای تلخ بهش
زدم و از اتاق رفتم بیرون.بازم رفتمتو اتاقم باید چیزایی که الزم داشتم برمی داشتم .کوله پشتی مشکیم رو برداشتم چند تا لباس
راحتی چپوندم توش .خودم رو پرت کردم رو تخت و بازم خیره شدم به فضای اتاق ؛ وجب به وجب اتاق رو نگاه کردم ،همه خاطرات
رو مرور کردم .
این اخرین بار بود !
و
اخرین نگاه …
رو کاناپه زانو هام رو بـ*غـل کردم ،نگاه مضطربم رو به عقربه ثانیه شمار ساعت دوختم؛ هر ثانیه ای که می گذشت ،دلشورم بیشتر
می شد .اگه دخترانگیم رو ازم می گرفت چی؟ اگه می خواست باهام خوش بگذرونه چی؟ سرم رو تکیه دادم به زانوم و با بغض گفتم :
معلومه که واسه این چیزا می خوادم .دستام رو دور پاهام حلقه کردم و فشار دادم ،ترس تنها چیزی بود که اون لحظه حس می کردم .بارون اروم پنجره رو خیس می کرد؛
اونم دلش پر بود ،از اسمون خاکستری تهران مثل من که دلم پر بود ،از دردام ،از مشکالتم ،از مردن بابا ،از ترک کردن مامان و
سامان ...
دستی رو شونه هام حس کردم ،به پشت سرم نگاهی انداختم .خاله با اون چشایه قهوه ای مهربونش گفت :
جانان من مامانت رو می برم دکتر .توهم یکم استراحت کن؛ انقدر به خودت فشار نیار همه چی درست می شه .تو نگاهم التماس موج می زد ،دستم رو گذاشتم رو دستش فشار دادم و گفتم :
مراقب مامانم باش .اون یکی دستش رو گذاشت رو دستم .خودش رو خم کرد سمتم و سرم رو بوسید وگفت :
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چیزیش نیست .خوب می شه ،نگرانش نباش .سرم رو به نشونه تایید تکون دادم ،دستام رو ول کرد ،رفت طبقه باال .
بعد چند دقیقه با مامان اومد پایین .
حرفی نمی تونستم بزنم دونه دونه حرکاتش رو نگاه می کردم؛ راه رفتنش ...نفس کشیدنش...نگاه کردناش ...
تو دلم گفتم :
"مامان خیلی دوست دارم منو ببخش "
به زور جلو خودم رو گرفتم که پلک نزنم ،اشکام بریزه .خاله در رو وا کرد ،از خونه رفت بیرون ماشین رو بیاره .
مامان لبه در وایستاد؛ انگار حس مادرانش آگاه اش کرده بود ،نگاهی پر از غم و دلتنگی بهم کرد وگفت :
جانان مامان مراقب خودت باش .بیرون نری ،بارونه سرما می خوری .سامانم از مدرسه اومد ،براش غذا رو گرم کن .نفسم باال نمیومد؛ به هر سختی بود ،صدام رو از بغضم نجات دادم و گفتم :
چشم مامانم .قشنگ ترین لبخند دنیا رو بهم زد و بعدش این صدایه در لعنتی سیلی محکمی بهم زد ...
اشک پشت اشک ...
ناله پشت ناله ...
”جانان گریه نکن تو داری بهشون کمک می کنی اینکه گریه نداره ”
همش خودم رو با حرفام تسکین می دادم .
از کاناپه کنده شدم ،رفتم تو اتاقم .
کاغذی رو از کشو کشیدم بیرون .
خودکارم رو گرفتم دستم ،اولش ذهنم پاک پاک بود،
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خودکار حرکت نمی کرد؛ لبخند اخر مادرم یادم اومد ،طلسم سکوتم شکست .
شروع کردم نوشتن نوشتن .
ازین که چقدر دوسش دارم ...
اینکه چقدر سخته این تصمیم برام ...
از این که هر جا که برم ،دلم پیش اون و سامانه ...
و این که هیچ وقت دنبالم نگرده ...
روکلمه ی ”دنبالم نگرد” یه قطره از اشکم ریخت و قلبم شروع کرد تیر کشیدن ،دستم رو قلبم گذاشتم و گفتم :
اروم باش قلب من اروم باش …
تمام نیروم رو جمع کردم ،کاغذ رو گرفتم دستم ،رهسپار سمت اتاق مامان و بابا شدم .وارد اتاق که شدم ،وجب به وجب اتاق رو نگاه
کردم؛ چشمم قفل شد رو عکس دوتایی شون .لبخندی از ته دل رو چهرشون نشسته بود ،به چشای بابا خیره شدم اروم گفتم :
_از اون باال مراقبم هستی؟
از این که جوابی نمی گیرم غمم گرفت ،اگه االن کنارم بود تو
بغلش فشارم می داد ،می گفت :
_من هیچ وقت جانانم رو تنها نمی ذارم .
چشام روبستم به خودم گفتم :
"قوی باش "
نفسی عمیق کشیدم ،رفتم سمت پاتختی کاغذ رو گذاشتم رو پاتختی از اتاق زدم بیرون .
بارونی مشکی بلندم رو با شلوار لی مشکیم پوشیدم ،شال مشکی سادم رو سر کردم .نگاهی تو آینه به خودم انداختم؛
صورت بی روحم  ،با اون غم تو چشام ،چقدر مظلومانه بود .
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گوشی و سوییچم رو برداشتم رفتم پایین ،رو پله ها مکث کردم؛ از اون باال نگاهی به فضای خونه انداختم،خودم رو دختر بچه ای می
دیدم با پیراهن گل گلی تا رو زانو ،می دویدم سمت هال موهای دم اسبیم تو هوا می رقصید .بابا از دور نگام می کرد؛رفتم سمتش
پریدم تو بغلش دستاش رو زیر بغلم گذاشت و تو هوا می چرخوندم .بوسه ای به پیشونیم زد و گفت :
دخترک بابا چقدر خوشگل شده .از شوری اشکام به خودماومدم .
دیگه نه بابا بود ...
نه من دختر بچه ای با لباس گل گلی صورتی بودم ...
چشام رو بستم؛ سعی کردم قوی باشم .
بقیه پله ها رو هم طی کردم ،گوشی و سوییچم رو گذاشتم رو میز رفتم سمت در .نمی خواستم به پشت سر نگاه کنم ،در رو وا کردم
سریع زدم بیرون .
نگاهم روتاب تاب سفید گوشه حیاط قفل شد ،هجوم خاطرات روانیم می کرد؛ سرم رو پایین انداختم ،رد شدم .
رد بارون روی شن های سفید مسیر مونده بود.محکم در رو بستم .
چند قدمی از خونه رد شدم و ایستادم نگاهی به پشت سرم انداختم این آخرین نگاهم بود ...
به راهم ادامه دادم به همه چیز فکر می کردم ،گاهی به گذشته ها گاهی به آینده ...
به خودم اومدم چشم دوختم به اون سمت خیابون ،با دیدن فضای پارک بغضم گرفت .
تو پارک به بچه ها خیره شدم ،هیچ کدوم از اونا نمی دونستن چه آینده ای در انتظار شونه و هر کدوم ازین بچه ها قصه ای جدیدن .
همین طور که اطراف رو نگاه می کردم ،مردی ورزیده نظرم رو جلب کرد .کت و شلوار مشکی با بلوزی به سفیدی برف تنش بود.
مستقیم سمتم اومد ،کنارم وایستاد و به بچه ها خیره شد .اروم گفت :
تو همونی هستی که باید بیان دنبالت؟-اره همونم .
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روش رو به سمتم چرخوند؛ به سمت ماشین اشاره کردو جلوتر راه افتاد ،ولی من سر جام وایستاده بودم؛ از زیر عینک دودیش حس
چشاش رو نمی شد دید .برگشت سمتم و گفت :
مگه نمی دونی باید باهام بیای؟ مصمم تر از قبل گفتم :تا چک ها رو بهم ندی جایی نمیام .اهان پس دردت چکاته؟نگاهم رو ازش گرفتم ،به ماشینش اشاره کردم و گفتم :
اگه چک ها همرات نیست ،سوار ماشینت شو ،ازین جا برو .من جایی نمیام .می دونست مقاومت فایده ای نداره .دستش رو تو جیبش کرد ،چک و سفته ها رو در آورد گرفت جلوم .کاغذا رواز دستش قاپیدم
،دستام می لرزید ،عامل بدبختیم تو دستام بود .
نگاهی به امضاهاشون انداختم همشون امضا بابا پاشون بود .
شروع کردم به پاره کردنشون .مرد با بی حوصلگی گفت :
تموم شد تجزیه کردنت؟اره میتونیم بریم .رفت سمت جک اسپرت سفیدش ،در پشت رو واسم وا کرد بعد سوار شدنم راه افتاد .
دو ساعتی تو ترافیک شهر موندیم .از شهر که خارج شدیم به حرف اومدم و گفتم :
من رو کجا می بری؟چرا از تهران زدیم بیرون؟ بدون هیچحسی گفت :انتظار که نداری عزت خان بذاره تهران بمونی؟ اینجا موندنت خطریه .می برمت یه جای خوش اب وهوا .پوزخندی بهش زدم و گفتم :
-جالبه نمی دونستم دخترام خطر حساب میشن .
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جوابی بهم نداد سرم رو گذاشتم رو شیشه ماشین و سر خوردنقطره های بارون رو تماشا می کردم .
به این فکر می کردم که دقیقا چه بالیی می خوان سرم بیارن ...
و اخر این راه ختم میشه کجا ...

«ده سال بعد »
پشت ترافیک گیر کرده بودم به هر دری می زدم که زود تر برسم .
پنج سال منتظر همچین روزی بودم .از ترافیک رد شدم ،پام رو گذاشتم رو گاز حتی نمی خواستم ثانیه ای رو از دست بدم .
رسیدم کنار پارک تکیه داده بود به صندق صدقه؛بازماون شلوار شیش جیب خاکیش ،با اون کاپشن بادی چرکی؛ با دیدنم پوز خند
کجی زد و سوار شد .با حالت تمسخر گفت :
ساملک خام مهندس در شان و کماالت شما نیست دیر کردن .به موهای سرخورده تو صورتم رو دستی کشیدم و گفتم :
مزه نریز تو ترافیک گیر کردم .لنگش رو که دور دستاش پیچیده بود ،سفت کرد و گفت :
ملتفت .تعریف از خود نباشه کنار این صندوق صدقه داشتم واستون دعا می کردم ،شرمنده که پول نداشتم صدقه بذارم واستون .پوزخندی زدم و گفتم :
جالبه به این چیزام اعتقاد داری؟ابرو سمت چپش رو برد باال اعتراضانه گفت :
نه مث این که بعد تعریف شدیم واس شما .چشام رو ریز کردم به جاده خیره شدم و بی حس گفتم :
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ولی من اعتقاد ندارم .نگاهی بهم انداخت .
این جوری که دست گیرم شد ،اوضاع خیلی خیتیه .لبخندی زدم و گفتم :
اره خرابه .از شهر زدیم بیرون،ن یم ساعتی گذشت؛ سیگارم رو روشن کردم هوشنگ نگاهی تعجب امیز بهم انداخت و گفت :
کار بد خام مهندس؟ ای ای زشته این کارا دختر خوبی به نظر می رسین .پوز خندی زدم و گفتم :
اوال من دختر نیستم .دوما من اون ادمی که تو فکر می کنی ام نیستم .
تعجبش بیشتر شد ،نگاهی به جاده انداخت ،لباش رو قوسی به پایین داد و گفت :
ایی! یعنی شوهر کردی؟ !اره یعنی متوجه نشدی؟چنگی به موهای مشکی فرفری بهم ریختش زد و گفت :
واال ما نه خواهری داشتیم نه مادری که بفهمیم فرق زن با دختر چیه .از وقتی یادم میاد یه گدا گشنه بودم سر چهاراه .بعد اینکهفهمیدم میشه تو زندگی مسیری انتخاب کرد به خودم اومدم دیدم لقبم شده هوشنگ پولکی و تو زندان بیا و برویی دارم .
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
پس دلیل اینکه اسمت شده پولکی همینه ،پول رو خوشبختی می دونی .اره پول واسه من همه چیه .به سیگارم پوکی زدم و گفتم :
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پس خیلی فرق داریم .تو فکر فرو رفت؛ چیزی نگفت .بعد چند دقیقه سکوت گفت :
شوهرت کجاست؟ می دونه دنبال چه نره خری هستی؟ با شنیدن کلمه« شوهرت» بغضم گرفت ،ولی دیگه اشکی برامنمونده کهبخوام براش بریزم .صدای بغض زده م رو صاف کردم و گفتم :
اره فکر کنم بدونه .دیگه حرفی نزد دو ساعتی گذشت .
تو مسیر یکی از شهرک های کرج یه جاده فرعی بود ،هوشنگ گفت باید ازین جا بریم .بعد نیم ساعت کنار یه مغازه مکانیکی گفت،
بزنم کنار .
یه مکانیکی درب و داغون ۲۰متری که حتی کر کرش ام به زور چندتا پیچ اون باال مونده بود و رد روغن رو زمین خود نمایی می
کرد .ماشین رو نزدیک مغازه پارک کردم هوشنگ به اطراف نگاهی انداخت و گفت :
خب خام مهندس رسیدیم نام برده گردن خورد کرده این جاس .نگاهی به اطراف انداختم و گفتم :
پس لونه اش این جاست.نام برده خیلی زبله ،یه مکانیکی کاور خوبیه واسه کارایه کثیف .دستی زد و گفت :
یادم باشه اینی که گفتین رو به انگلیسی تاتو کنم رو بدنم .جوابی بهش ندادم .
پیاده شدیم نگاهی به اطراف انداختم ،تا چشم کار می کرد خبری از موجود زنده یا ماشینی نبود .
داخل مغازه شدیم ،داخلش درب و داغون تر از بیرونش .این مغازه حکم یه ماکت رو داشت ،در ظاهر یه مغازه مکانیکی و فقط من ،
اصغر و قربانی های کارایه کثیفش می دونستیم اصل ماجرا چیه .
یه ماشین پیکان سفید گوشه ای از مغازه پارک شده بود ،کنارش چندین تا ابزار تعمیر پخش شده بود رو زمین .
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هوشنگ دیدی به اطراف زد رفت و سمت ماشین نگاهی به پایین ماشین انداخت ،خنده ای کرد و گفت :
حیف تو استعدادات نیست چپیدی اون پایین؟ صدای اشنایی از زیر ماشین میومد… از زیر ماشین به پشت اومد باال .اون خال کوبی عقرب پشت کردنش رو هیچ وقت یادم نمی ره.
کچلی سرشم تو بیشتر دیدنش بی تاثیر نبود .از استین های تا خوردش می شد ،خالکوبی های صلیب دستاش رو دید .
به پشت بلند شد .سمت ما برگشت؛ با دیدنم شوکه شد .ثانیه ایتردد نکردم اسلحه رو گرفتم سمتش ومسلح اش کردم .
اخماش تو هم رفت .هنوزم اون سبیل پر پشتش به ترسناک شدن چهرش اضافه می کرد ،اما این بار فرق داشت؛ من به زنی بی باک
تبدیل شده بودم چیزی که اصغر ازش بی خبر بود .
پوزخندی بهم زد و با تمسخر گفت :
به به خانوم جانان اعتمادی اسلحه کش شدی اون موقعه تنها سالحت گریه هات بود .دندونام رو از عصبانیت رو هم فشار می دادم .با صدای که به زور از البه الی دندونام به بیرون پرت می شد ،گفتم :
-خیلی چیزا فرق کرده .

آچار تو دستش رو پرت کرد رو زمین و گفت :
خوش گذشت؟ چقدر بهت گفتم پی ماجرا رو نگیر؟ !مصمم گفتم :
کاری به گذشته ندارم من پی آیندم .ابروش رو قوسی داد و گفت :
-من نمی دونم کجاست .
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نزدیکش شدم اسلحه رو گذاشتم رو پیشونیش وفشار دادم ،قدم کوتاه تر ازین حرفا بود که بتونم در گوشش داد بزنم ،صدای فریادم
رو باال تر بردم و گفتم :
یا میگی کجاست یا بکشمت؟ مطمئن باش انقدر کینه دارم ازت که زنده ات نذارم .بی توجه به عصبانیتم خیلی خونسرد گفت:
جفتمون می دونیم شلیک نمی کنی چون من بمیرم تو واسه همیشه دستت ازش کوتاه می شه .چطوره مایه شو بپردازی و بدونخون و خون ریزی جفتمون به اهدافمون برسیم؟
دو قدم به سمت عقب برگشتم و همچنان اسلحه رو به سمتش گرفته بودم و گفتم :
چقدر؟دستاش رو تو جیباش کرد،نگاه پیروز مندانه ای بهم انداخت وگفت :
پونصد تا فقط واسه ادرس .نگاهی به هوشنگ کردم و گفتم :
یه ساک پشت ماشین هست برو بیارش .تا اون لحظه هوشنگ مات ومبهوت خیره شده بود به ما دوتا ،با حرف من بهخودش اومد ،افتاد پت پت کردن و گفت :
ه...ها؟!ا هان تو ماشینه؟ باش باش االن میارم .رفت سمت در با داد گفتم :
اشتباهی ازت سر نزنه .سرش رو به نشانه تایید تکون داد .چند لحظه ای گذشت با ساک پول وارد شد؛ بهش اشاره کردم که کیف رو پرت کنه جلو اصغر .
اصغر خم شد ،سمت ساک زیبش رو وا کرد ،یه دسته از پوال رو برداشت بوش کرد؛ با مستی گفت :
-یه کاغذ و خودکار می خواماونجا رو میزه .
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هوشنگ به سمتی که اصغر اشاره کرد رفت .کاغذ وخودکار رو
داد دستش اصغر شروع کرد به نوشتن بعد کاغذ رو داد بههوشنگ ،اونم کاغذ رو داد به من .مشغول خوندن ادرس بودم که اصغر
گفت :
طرف مهندسه .یکی از اوناست که باهاش دادو ستد می کنه ،اگه با همین روحیه جنگ جویی که اومدی واسه من واسه اونم بریاحتماال به حرف بیاد .
با حس خوبی گفتم :
خیلی خوبه .بند های ساک رو گرفت و با حس رضایت گفت :
کارت رو خوب بلد شدی .پوز خندی بهش زدم با غرور گفتم :
حاال کجاش رو دیدی .یاد بدبختی هایی افتادم که یکی از عامل هاش اصغر بود ...
خون جلو چشام روگرفت ،نمی تونستم بدون تقاص ولش کنم که بره ...
به خودم که اومدم ،دستم رو ماشه بود ...
»»»»»ده سال قبل «««««
هوا رو به تاریکی می رفت ،دیگه از مردم خبری نبود؛تنها رد سریع سایه های درختا رو می شد ،از پنجره ماشین دید .
چشام رو نیمه باز گذاشته بودم ،کم کم پوشش گیاهی روبه سبز شدن می رفت ،دلم یه جرعه خواب می خواست .که من رو از دست
خودم نجات بده ،اما ذهنم بدون وقفه در حال پردازش
خاطرات تلخ و شیرنم بود و ترس ضعف زیادی به بدنم تحمیل می کرد ،حتی نمی تونستم پلک هام رو باز نگهدارم،چشام رو
بستم.سعی کردم بخوابم؛ رفته رفته صدا ها خاموش شدن و به من تاریکی محض فرو رفتم .
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بیدار شو رسیدیم .به سختی تونستم سرم رو باال نگهدارم و اطراف رو دید بزنم .
روبه روم یه عمارت سفید با نور پردازی بی نظیر ،با حیاطی اشرافی بود ،سعی کردم پلک هام رو باز نگهدارم ،با بی حالی از ماشین
پیاده شدم و کوله پشتیم رو کول کردم.احساس شدید ضعیف می کردم،نمی تونستم پاهام رو تکون بدم نزدیکم اومد وگفت :
-خوبی؟

سرم رو با بی حالی به نشونه تایید تکون دادم.با نگرانی گفت :
فکر کنم فشارت افتاده ،به کوکب می گم بهت برسه.اسم ام قباده تو خونه ته باغ زندگی می کنم؛ اخرشب اگه حالت خیلی بد شدبگو ببرمت دکتر .

توان پاسخ به حرفاش رو داشتم پاهای بی حالم رو از پله مرمر سفید به پله ای دیگه ای تکون می دادم.سعی می کردم از پله ها باال
برم ولی سرم به شدت درد می کرد .سر جام ایستادم نیروی توم نمونده بود،جلو چشام سیاهی رفت ...
نرمی تشک رو حس می کردم ،اروم چشام رو باز کردم و نگاهی به سقف انداختم ،رو سقف پر شده بود از نقاشی های یونانی طرح
اصلی از فرشتگانی بود که رویه ابر ها درحال صحبت با هم بودن .
سعی کردم تکون بخورم دستم رو به سمت پشت تکیه گاه قرار دادم و نیم خیز تو نستم باال تنم رو بلند کنم،نگاهی به اتاق انداختم .
اتاقی بزرگ با تم سفید و طالیی به سبک سلطنتی با لوستری چوبی بلند .
در حال دید زدن فضا بودم که در وا شد ،زنی میان سال که چین و چروک صورتش در حال پدیدار شدن بودن ،با لباس پیش خدمت
وارد شد .سینی دستش بود که از این زاویه فقط می تونستم لیوان اب پرتقال رو ببینم.سمتم اومد کنار تخت نشست،با مهربونی دستی
به پیشونیم کشید.با لهجه شمالی گفت :
خانوم جان بهتری؟سرم رو تکون دادم با صدایی ته گلویی گفتم :
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من کجام؟لبخندی زد و باهمون لجه قشنگش گفت :
گیالن.تو یه عمارت باالی کوه های سر سبز ،چیزی به صبح نمونده یکم استراحت کن ،فردا برو حیاط رو نگاه کن حتما خوشتمیاد .
نگاه ناراحت بهش انداختم به پشت دراز کشیدم و لحاف رو تا رو سرم کشیدم باال با بغض گفتم :
هیچ جایی رو نمی خوام ببینم ،تنهام بذار .اروم لحاف رو کنار زد ،شروع کرد به نوازش کردن موهام،با مهربونی گفت :
می دونم به اجبار اومدی ولی باید زندگی کنی .از گوشه چشم ام اشکی چکید رو بالشت ،برگشتم سمتش دستش رو برد سمت رد اشک رو صورتم  ،پاکش کرد با لبخند گفت :
نترس من پیشتم.منم مثل مادرت باشه؟با شنیدن اسم مادر اشکام سرازیر شدن ،شروع کردم به هق هق زدن؛ سرم رو گذاشت تو بغلش و فشار داد با بغض گفت :
ما همه اسیریم.گریه نکن .اشکام رو پاک کردم و با حالت نشسته تکیه دادم به تخت ،نگاهی به سینی انداختم به جز اب پرتقال چندتا شیرینی و میوه شیرین به
زیبایی چیده شده بودن .

رد نگاهم رو گرفت ،سینی رو روی پاش گذاشت و لیوان اب پرتقال رو گرفت سمتم .
بیا بخور خانوم جان.فشارت خیلی پایینه معلومه خیلی فشار روحی روت بوده.اسم من کوکبه .با بی حالی گفتم :
-منم جانانم مرسی که کمکم می کنی .
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اهی کشید و گفت :
می دونم چه دردی می کشی،درک می کنم .لبخند تلخی زدم و اب پرتقال رو از دستش گرفتم جرعه جرعه نوشیدم ،بدنم به شدت ضعیف شده بود .
به زور تونستم نصف یه شیرینی رو بخورم ،کوکبم بعد این که مطمئن شد حالم بهتر شده از اتاق زد بیرون ،به سمت پنجره سرتا سر
شیشه اتاق دراز کشیدم وبه بیرون نگاه کردم خوبیش این بود پرده ها کنار کشیده شده بودن و می شد ،افتاب در حال طلوع رو از
پشت کوهای گیالن دید .
نگاهی به منظره انداختم لبخندی زدم و باز خواب من رو مهمون خودش کرد …

با نوازش آفتاب بیدار شدم ،نگاهی به اطرافم انداختم،سکوت تنها چیزی بود که خود نمایی می کرد؛ از تخت کنده شدم رفتم پایین .
سر و صدایی که از اشپز خونه میومد نظرم رو جلب کرد رفتم سمت صدا ها .
اشپز خونه به سبک یه اتاق با دو در و کلی کمد با سنگ سیاه و جزیره ای با مرمر سفید و موزاییک های سنگی طراحی شده بود .
به لبه در تکیه دادم مشغول نگاه کردن کوکب شدم .
در حال درست کردن ناهار بود ،چشمش که بهم افتاد،لبخندی زد.با مهربونی گفت :
اخرش بیدار شدی؟لبخندش رو جواب دادم و گفتم :
عزت خان کی میان؟ نگاه تلخی بهم انداخت و گفت :می ترسی؟سرم رو به نشونه تایید تکون دادم.آهی کشید و گفت :
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سعی نکن فرار کنی .چون هیچ دختری نتونسته بعد فرار کردن زنده بمونه .مقابلشم جبهه نگیر ،چه بخوای چه نخوای اون کاری کهبخواد می کنه .دخترایی که مقاومت می کنن رو می ندازه انباری زیر عمارت تا اونجا جون بدن .اینا رو نمیگم که بترسونمت ،فقط
می خوام واسه خودت درد سر درست نکنی .
از حرفاش بغضم گرفت .قرار بود مثل یه حیون خونگی باهام رفتار بشه .
من یه دختر آزاد با شان اجتماعی بودم ولی االن ...
آهی عمیق کشیدم تا کمی ناراحتیم رو بیرون بدم .
به قاشق دست کوکب خیره شدم ،که چطوری خورشت رو هم می زد؛ دلم یه چیزی مثل اون قاشق می خواست  ،بیاد و همه چی رو
بهم بریزه و عذابم رو کم کنه .
حس می کردم دیوارهای خونه هر لحظه بهم نزدیک تر میشن ،حس تنگی نفس داشتم .به بالهای که ممکن بود سرم بیاد فکر
کردم ،حس می کردم دیگه پای ندارم که بتونم سرپا بایستم  ،عرق سردی جسمم رو در برگرفته بود .
سمت در ورودی خیز برداشتم ،به شدت به در خوردم .به سرعت پرت شدم تو حیاط و شروع کردم نفس تند تند زدن .
صدای ”جانان جان چی شد”کوکب تو سرم می پیچید ،ولی نای جواب دادن هم نداشتم ،خم شدم دستام رو به زانو هام تکه دادم و
مدام نفس می کشیدم .
صدای ماشینی میومد .
ضربان قلبم به حدی باال می زد که تو گوشم احساسش می کردم .
سمت صدا چرخیدم با دیدنش دیگه نتونستم ترسم رو کنترل کنم …

عزت با اون کت وشلوار رسمی و کاله لبه دار مشکی با غرور از ماشین پیاده شد .
نگاهی بهم انداخت با لبخند شیطانی گفت :
-دیدنت اینجا جوونم می کنه .خودت رو واسه شب اماده کن .
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با شنیدن حرفاش حالت جسمیم بدتر شد ،ضربان قلبم باال تر رفت و همچنان عرق سرد می کردم .بدون توجه به حالم از کنارم رد
شد ،برگشتم سمتش ،اشکام تو چشام اسیر شده بودن ،دلم می خواست به دست و پاش بیوفتم ازش بخوام دست از سرم برداره
،چیزی که غمم رو تشدید می کرد ،بی تاثیر بودن التماس کردن بود .
چند قدمی ازم دور شد ،ایستاد کمی سرش رو به سمتم چرخوند باگوشه چشمی نگاهم کرد و گفت :
یه جعبه سفید توی کمدت هست ،یه لباس توشه می پوشی و خودت رو آرایش می کنی اگه موهات فره لــخــ*ت لختش میکنی؛ مو رو لــخــ*ت دوس دارم .
حرفاش پتکی به سرم زد .نمی تونستم به خودم به قبولنم که همچین کاری کنم ،ولی راهی نبود .باز ادامه داد -الزمه بگم حق
اعتراض نداری؟
بغضم رو کنار زدم و گفتم :
نه الزمنیست ،می دونم حق هیچی ندارم .بازم بدون توجه بهم شروع کرد ،گام برداشتن و داخل عمارت شد .
نگاهم رو رد رفتنش خشک موند،دیگه نمی تونستم تحمل کنم ،زانو زدم و شروع کردم به چنگ زدن سبزه ها و زجه زدن .
کوکب رو از دور می دیدم که سراسیمه سمتم میومد ،ولی اشکام امونی بهم نمی داد که بتونم سمتش برم .
کوکب زیر بغلم رو گرفت ،بردم تو عمارت رو تخت درازم کرد دستی به موهام کشید و گفت :
االن برات آب قند میارم بعدش برو حموم خودم آماده ات می کنم .توان جواب دادن بهش رو نداشتم چشام رو بستم و باخودم گفتم”یعنی امشب ”...
با فکر کردن بهش قلبم تیر می کشید ،بعد چند لحظه کوکب با لیوان آب قند وارد شد ،دستش رو زیر گردنم گذاشت .لبه لیوان رو
کنار لبم گذاشت و گفت :
بخور خانوم جان .به زور نصف لیوان رو سر کشیدم .رفت سمت کمد جعبه رو ،در وارد؛ در جعبه رو وا کرد و لباس خواب قرمز رو بیرون کشید ،باال تنش
دو بندیی ،تا رو ناف تور کار شده بود و تا ران ساتن بود ،از همین زاویه ام جار می زد که کامال تن خور بدنمه .
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نشست کنارم مادرانه گفت :
یکم استراحت کن بعد ناهار رو برات میارم ،ناهارت رو خوردی برو یه دوش بگیر .رفت سمت پایین چشام رو هم گذاشتم و موتکا رو سرم فشار دادم کم کم خواب بهم چیره شد …
دستی شونه هام رو آروم تکون می داد،
چشام رو نیمه باز کردم؛ صورت مهربون کوکب رو،روبه روم دیدم زیر بغلم رو گرفت تونستم رو تخت بشینم ،نگاهی مضطرب بهم
انداخت و گفت :
با این حالت فکر نکنم بتونی زیر دستش دووم بیاری اون خیلی بی رحمه .از این حرفش اشکم گرفت ،هر وقت بهش فکر می کردم تموم تنم می لرزید .دستی به گونه ام کشید و با لبخند گفت :
نترس خدا نجاتت می ده .خودم آماده ات می کنم .کمکم کرد و تونستم لباس رو بپوشم روبه رو آینه تمام قد ایستادم.
قرمزی لباس با سفیدی پوستم جذابیتم رو بیشتر می کرد .
کوکب دستاش رو شونه ام گذاشت لبخندی بهم زد .
رو صندلی میز آرایش نشوندم و مشغول شونه کردن موهای مشکی بلندم شد .بامهربونی گفت :
موهات به حدی لخته نیازی به سشوار نداره .عزت خان عاشق همچین مو های لختیه .غم تو چشای گرد مشکیم نشست .زندگی من نباید به این جا می رسید .
موهای بلند مشکیم رو یه ور جمع کرد و با یه گل رز طبیعی قرمز زیبایی موهام رو دو چندان کرد .
مشغول آرایش صورتم شد ،دنبال رژ قرمز می گشت؛ سکوت رو شکستم و گفتم :
تو قبال آرایشگر بودی؟غمی توصورت چین و چروکش نشست صداش رو صاف کرد و گفت :
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نهبا تعجب پرسیدم :
خانومی با سن تو چطوری بلده این طوریخوب مو درست کنه و آرایش کنه؟نفس عمیقی کشید و گفت :
تمرین .با قاطعیت گفتم :
پس دخترایی که این جا میان رو تو آماده می کنی .اشکی ازگوشه چشمش ریخت و گفت :
نه تو اولین نفری .تعجبم بیشتر شد .شوکه شدم و با خودم گفتم”نکنه کوکبم ”.....برگشتم سمتش و سفت بغلش کردم با ناراحتی گفتم :
پستو هم قربانی هستی .آغوشمرو پاسخ داد و با گریه گفت :
فردا برات تعریف می کنم.فعال باید آماده ات کنم .از بغلش کنده شدم با غم خیره شدم به آینه .
با رژ قرمز جالیی به لبای بی روحم داد و با برق لــ*ب به حجیم تر شدنش کمک کرد .
کارش که تموم شد ،ایستادم نگاهی سرتا پا به خودم انداختم .دل هر پسر جوونی رو می بردم ،عزت که جایخود داشت .
تقی به در خورد قباد وارد شد با دیدنم سرش رو انداخت پایین گونه هاش گل انداخت و با خجالت گفت :
عزت خان تو اتاقش منتظرته .استرسم هر لحظه بیشتر می شد .کف دستام عرق کرده بود ،نگاهی به کوکب انداختم اشک تو چشاش به راحتی قابل دیدن بود .
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نگاهمرو ازش گرفتم و از اتاق خارج شدم …
تو راهرو اتاق ها به سختی قدم بر می داشتم هر لحظه به مرگم نزدیک تر می شدم .
فکر این که واقعا داره اتفاق میوفته امون قدم برداشتن رو ازم می گرفت .
تو اون لحظه های سخت یاد بابا افتادم ،یعنی از اون باال وقتی داره من رو تو همچین مخمصه ای می بینه ،خودش رو می بخشه؟
آهی بلند کشیدم و به انتهای راهرو خیره شدم .
منتظر بودم تو این چند قدم معجزه ای رخ بده و باعث نجات دادنم از دست عزت بشه ولی این فقط یه خیال پوچ بود .
در اتاق عزت نیمه باز بود .لبه در ایستادم ضربه ای به در زدم منتظر جوابش شدم .
”بیا تو”
داخل شدم با دیدن بدن بــ**رهنه اش که رو تخت شاهانه اش لم داده بود از خجالت چشم هام روبستم .
از پیشونیم عرق چکه می کرد حتی نمی خواستم بدن لختش رو ببینم .
دندونام از ترس می لرزید .نفس های لرزونم رو بیرون می دادم دستام رو فشار می دادم جز صداس نفسام چیزی رو نمی شنیدم.
پاهام سست شده بود به زور می تونستم سر پا وایسم.دستی رو ،رو بازو هام حس کردم ضربان قلبم باال تر رفت فکر این که چند
دقیقه دیگه کارم به کجا می کشید روانیم می کرد.فشار دستای داغش بیشتر شد با صدای بم و شیطانی گفت :
-خیلی خوردنی شدی .

با شنیدن حرفش همون یه ذره نیروی که تو نتم مونده بود تموم شد چشام بسته شد ...
چشام رو باز کردم مردی که سنش به ۳۰سال می خورد با رو پوشی سفید باال سرم بود و سرم رو چک می کرد .
نگاهی بهم انداخت و گفت :
-خوبین خانوم؟ !
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حال جواب دادن نداشتم سرم رو تکون دادم .باحالتی مشکوک گفت :
اون آقا کی تون می شه؟جوابی ندادم .یهو خاطراتم بهم هجوم اوردن .
سریع از جام کنده شدم مالفه سفید روم رو برداشتم هنوزم همون لباس تنم بود با یه مانتو مشکی بلندنگاهی به وسط پام کردم هیچ
دردی نداشتم متعجب نگاه دکتر کردم و گفتم :
وقتی آوردنم این جا لباسم خونی نبود؟ با ناراحتی گفت :سالمی نترس .بی هوش که شدی کاری باهات نکرده .با تعجب نگاهی به چشای قهوه ای کم رنگش کردم و گفتم :
شما از کجا می دونین؟لبه تخت نشست نگاهی به در بسته انداخت صداش رو پایین اورد انگار که داشت لــ*ب می زد گفت :
من از کارای عزت خبر دارم دخترایی که زیر دستش بی هوش می شن یا زخمی شون میکنه رو میارن پیش من .غمی تو چشام نشست و بازم اون بغض لعنتی …
مچ دست راستم رو گرفت ،پشت به در نشست ،شروع کرد به گرفتن نبضم .
همین طور خیره شده بود به عقربه ساعت چرم قهوه ایش اروم گفت :
خوب به حرفام گوش بده .سمت پنجره درم نگاه نکن ،قباد داره نگاه مون می کنه .دو شب دیگه یه مهمونی عزت خان دعوت میشه .سعی کن هر جور شده بیای مهمونی .اگه می خوای نجات پیدا کنی باید به حرفام گوش بدی .
نگاه متعجبی بهش انداختم و گفتم :
چرا میخوای نجاتم بدی؟لبخندی زد و گفت :
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چون تو رو پیشم فرستاده که نجاتت بدم .متعجب تر از قبل گفتم :
منظورت چیه؟ کی من رو فرستاده؟بدون جواب از تخت بلند شد ،پروندم رو نگاهی انداخت ؛ همین طور که مشغول چک کردن پرونده بود گفت :
دو تا جعبه قرص می دم قباد .جعبه زرد رنگ رو امشب بخور تا فرداشب حالت تهوع داری .پس فردا دیگه اون قرصا رو نخور ،بهجاش جعبه سفید رو مصرف کن ،ویتامینه است ،تا بتونی واسه مهمونی بیای .
بدون این که منتظر جوابی از من باشه از اتاق خارج شد .قباد باچهره ای بیحوصله و لحنی شاکیانه گفت :
بهتری یانه؟ من رو از کار زندگی انداختی .سری تکون دادم.بعد تموم شدن سرمم برگشتیم خونه .
عزت روی صندلی مجللش روبه رو تلویزیون در حال کشیدن سیگار بود .
با شنیدن صدای پای ما با عصبانیت گفت :
اون قرصای اردالن رومی خوری تا خوب بشی .حال باهات وقتی مریضی کیف نمی ده باید سر حال باشی تا خوشم بیاد .دندونام رو هم فشار دادم .رفتم تو اتاق قرص ها رو نگاهی انداختم ،از جعبه زرد قرصی رو بدون آب انداختم باال و رو تختم دراز
کشیدم ،کم کم عالئم حالت تهوع پیدا کردم .
به چند دقیقه نکشید که پریدم تو دستشویی ،استفراغ کردم .کوکب پرید تو دستشویی با لبخند گفت :
خدا رو شکر پس اردالن فهمید .در حالی که دهنم رو آب می کشیدم  ،نگاش کردم و گفتم :
پس اسمش اردالنه .سرش رو تکون داد و با ذوق گفت :
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اون راهش رو بلده نجاتت می ده .لبخندی زدم و رفتم سمت تخت .اروم نشستم رو تخت  ،چنگی به مالفه زدم ،نگاهی از سر التماس به کوکب انداختم و گفتم :
-باید عزت رو راضی کنی پس فردا باهاش برم مهمونی ،این تنها شانسمه .

با قاطعیت سرش رو تکون داد و گفت :
راضیش می کنم .یه دوش بگیر تا خوب نشی سمتت نمی یاد نترس .حرفش رو که زد از اتاق خارج شد رفتم زیر دوش .یه امیدی تو کل وجودم حس می کردم .
یعنی داشت یه معجزه برای من رخ می داد؟ !
مدام لبخند های کوتاه می زدم ،از ته دلم شکر خدا می کردم که دارم نجات پیدا می کنم …

”ده سال بعد ”
با صدای گلوله به خودم اومدم .
خون از پیشونی اصغر چکه می کرد ،انگار می خواست چیزی بهم بگه ،ولی عمرش حتی به اندازه یه کلمه ام کافی نبود .
به صورت خونیش نگاه کردم؛ چقدر این لحظه برام دوست داشتنی بود ...
چه حس خوبیه یه آدم به سزای کاراش برسه .
از چهره هوشنگ تشخیص ترس یا تعجب کار سختی بود.پوزخندی بهش زدم و گفتم :
چته؟!نگو که اولین باره مردن یه ادم رو دیدی !آب دهنش رو قورت داد و گفت :
-چرا من قتل زیاد دیدم ولی همیشه قاتل یه گردن کلفت بود ،نه یه خانوم تحصیل کرده پولدار .
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خنده ای ریز کردم ،رفته رفته قهقهه هام اوج گرفت .هوشنگ با تعجب نگام می کرد با ناراحتی گفت :
کامال معلومه کشتنش برات کار آسونی بوده .نیشم رو بستم ،اخمام تو هم رفت .خشم رو از نگاهم بیرون کردم ،نگاهی به جنازه اصغر کردم رفتم سمتش ،کنارش نشستم صورتش
غرق خون شده بود ،با تمسخر گفتم :
چطوری اصغر دست دراز؟! هیچوقت باورت نمی شد من دستت رو از دنیا کوتاه کنم اره؟! از خدا می خوام هیچوقت روحت به آرامشنرسه .
بلند شدم در حالی که سمت در می رفتم ،به هوشنگ گفتم :
ساک پول رو بیار باید بریم .با ترس بریده بریده گفت :
یعنی...یعنی می خوای جنازش رو همین طور ول کنی؟ بدون هیچ حسی گفتم :نترسنوچه هاش واسه خراب نشدن بازار فروش شونم شده مرگش رو لو نمیدن .االن باید بریم وقت رو تلف نکن .منتظر عکس العملی از سمتش نشدم ،زدم بیرون سوار ماشین شدم .
چند لحظه نگذشت که سوار ماشین شد ،ساک رو پرت کرد صندلی عقب .
دیگه حرفی بین ما رد و بدل نشد .
آرنجش رو به در تکیه داده بود انگشت اشارش رو گاز می گرفت.
از لرزش دستاش و حالت صورتش می شد عصبی رو بودنش رو دید .باحرفم سکوت رو شکستم و گفتم :
چته؟ ازم بدت میاد؟ !آهی کشید وگفت :
-نه اتفاقا برعکس خوشم ازت اومد .وقتی یه زن دست به همچین کاری بزنه ،یعنی دنیا از اون چیزی که تومغز منه کثیف تره .
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منم در جوابش آهی کشیدم و با غم قدیمی گفتم :
تو هیچی از زندگی من نمی دونی .خیره شد بهم و گفت :
من دیگه پول ازت نمی گیرم .خشم بهم چیره شد با تشر گفتم :
پولت رو می گرفتی کارت رو انجام می دادی چی شد که جا زدی؟!لبخندی زد و گفت :
من هیچ وقت خواهر نداشتم یا اگه ام دارم نمی دونم .می خوام کمکت کنم .از گذشتت هم خبر ندارم ولی می دونم خیلی زجرکشیدی .
خندش روجواب دادم و گفتم :
برعکس قیافه خشن ات قلب مهربونی داری .حرفی نزد خیره شد به بیرون …
از ماشین پیاده شد.قبل این که خیلی دور بشه شیشه رو کشیدم پایین و گفتم :
-فردا میرم سر وقتش .

به سمتم برگشت ،سمت ماشین قدم برداشت ،سرش رو از شیشه اورد تو در حالی که معرفت ازچشاش می بارید ،با لحنی دوستانه
گفت :
خودم میرم .نفسی کشیدم مصمم گفتم :
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ببین این تسویه حساب منه .یه چیزی ازمن جا مونده پیش عزت باید پسش بگیرم .پس اگه واقعا می خوای کمکم کنی باید بهحرفام گوش بدی .من فردا میرم سر وقتش .این آدم با این شرکت معلومه که آبروش بیشتر از جونش براش ارزش داره ،پس مام
دست می ذاریم رو ارزش هاش .
به حرفام کمی فکر کرد و با رضایت گفت :
حق با توئه.مکثی کرد .
داداش داری؟با این سوالش آتیش زد به قلبم اون چشای قهوه ای سامان توذهنم تداعی شد ...
اون نگاه لحظه اخر ...
لحظه ای که واسه همیشه از دستش دادم ...
بغضی گلوم رو فشار می داد ،ولی خبری از اشک نبود؛ صدام رو صاف کردم و گفتم :
داشتم .از سر ناراحتی اخماش تو هم رفت ولی بعد از چند لحظه ،لبخندی تلخ زد و گفت :
منم جا داداشت .امروز وقتی اصغر رو کشتی تازه فهمیدم چیزی دنبالش می گردی چقدر مهمه .لبخندش رو پاسخ دادم .بعد خداحافظی رفتم ،سمت خونه .
با وارد شدن به خونه بازم اون حجم بی کسی سراغم اومد؛ دیگه کسی برام نمونده بود ...
خیره شدم به همون کاناپه که روز اخر روش زانوهام رو بـ*غـل کرده بودم و از آینده می ترسیدم .
آینده منم !
آینده االنه !
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حق داشتم بترسم ،چیزایی که سرم اومد خیلی خیلی بزرگ تر و وحشتناک تر از اونی بود ،که همون روز رو همین کاناپه فکر می
کردم .
نگاهم رو ازش گرفتم ،با بی رقمی رفتم سمت همون اتاق سبزم.
مامان بعد رفتنم هیچ تغییر توش نداد بود ،همین طور که جاش گذاشته بودم نگهش داشته بود به این امید که شاید یه روزی
برگردم ...

***

موهای کوتاهم رو با ژل حالت دادم که زیر کاله گیس معلوم نباشه .
کاله گیس بلوند بلندم رو ،روی سرم جا دادم.کمی تکونش دادم تا به حالت عادی مو برسه .
به آینه خیره شدم؛ یه آرایش غلیظ که مخصوص دخترای خراب بود ،با اون مژه های مصنوعی پر پشت و موهای بلند بلوندمم همه
چی رو کامل تر کرده بود .
شال رو ،روی سرم انداختم و کل موهام رو انداختم بیرون .
مانتو کوتاه جلو باز کرم ام رو با شلوار پارچه ۹۰سانت آبی کاربونی ام پوشیدم،بلوز حریر کرم زیر مانتوم که تا قفسه سینم چاکش باز
بود رو هم به مجموعه اضافه کردم .
کفش پاشنه بلند رنگ پام ام هم به خوبی به فضا میومد.نگاهی به خودم انداختم دقیق اون چیزی شده بودم که واسه طعمه الزم
بود ...به سختی شرکت رو پیدا کردم .وارد سالنش شدم ،شروع کردم با ناز راه رفتن .پا بند منگوله دارم به حرکت پام هام جذابیت
خاصی داده بودن .کیف دستی کاربنی و کرم ام رو با عشوه به حرکت در آوردم ،رفتم سمت منشی و با ناز و صدای کش دار گفتم :
عجب شرکت نانازی دارین .رییس تون تشریف دارن؟ منشی با حالتی که انگار حالش ازم بهم می خورد ،گفت :-بله هستن امرتون؟ لبخندی لوس زدم و گفتم :
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بگین کار واجب دارم .اخماش تو هم رفت .با حالتی عصبی پرسید :
شما خانومه؟لبام رو غنچه کردم و گفتم :
نیک خو هستم .راشین نیک خو .ابرویی باال برد سعی کرد بی تفاوت از کنارم رد بشه .به در چوبی گرون قیمت که به سالن وصل می شد ،کوبید و داخل شد؛ چند
لحظه ای گذشت .
از اتاق خارج شد با لبخندی پیروزمندانه گفت :
به جا نیاوردن ولی می تونین برین داخل .چشام رو خمار کردم و گفتم :
یه کاری می کنم که هر روز به جا بیارن .با کرشمه از جام بلند شدم و داخل اتاقش رفتم …
با دیدنم چشم های قهوه ای سوختش برق خاصی زد.هم تیپ و قیافه عزت خودش بود ،کامال بهش می خورد باهاش داد و ستد کنه.
با دیدنش انگار خود عزت جلو روم بود.خشم ام رو کنترل کردم،نباید نقشه رو الکی خراب می کردم .
با عشوه رفتم سمتش .صدام رو نازک کردم و گفتم :
سالم .نیک خو هستم .شنیدم که دنبال مهندس واسه پروژ هاتون می گردین .آب دهنش راه افتاده بود ،به صندلیش تیکه داد و سرتاپا براندازم کرد .به سمت مبل اشاره کرد و گفت :
بله که الزم داریم بفرمایید بشینین .لبخند لوسی زدم؛ با عشوه خاصی رو مبل نشستم .
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از صندلیش بلند شد .کمر بندش رو گرفت ،کمی شلوارش رو راست و ریست کرد؛ کنارم نشست زل زد تو چشام .
هر لحظه که می گذشت خونم رو به جوش می آورد ،ولی نباید کاری می کردم .
لبخندی تحویلش دادم و گفتم :
امروز فقط اومدم ببینم الزم دارین یانه .اگه موافقین که فردا جایی قرار بذاریم نقشه ها رو واستون بیارم .چشاش هیز تر شد با صدای بم گفت :
بیرون رفتن با خانومی مثل شما مایه افتخاره .همسر دارین؟ چشام روخمار کردم با لبای غنچه شدم گفتم :نخیر بیوه هستم.چشاش بازم برق خاصی زد ،با لبخندی کثیف گفت :
چه عالی .لبخندش رو جواب دادم و گفتم :
آره عالیه .می تونم شماره تون رو داشته باشم؟واسه هماهنگ کردن فردا می گم .به خودش اومد و گفت :
آره...آره چرا که نه حتما .رو کاغذ مشغول نوشتن شمارش بود به حلقه دستش خیره شده بودم .
چقدر ما زن ها بدبختیم.زنش تو خونه مشغول کلفتیه این عوضی مشغول چشم چرونی ...

کاغذ رو گرفت سمتم ،دستم رو بردم کاغذ رو بگیرم از عمد انگشت های دستم رو فشار داد .چشاش رو شیطون کرد و گفت :
-فردا می بینمت شیطون بال .
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خودم رو تصور کردم که مدام تو صورتش مشت می کوبیدم ،انگشتام رو توچشای هیزش فرو می کردم .خودم رو کنترل کردم به
سختی لبخندی رو لبام نشوندم و گفتم :
بی صبرانه منتظرم .از شرکت زدم بیرون .دستام دور فرمون از شدت عصبانیت می لرزید .
همش تو دلم می گفتم ”مرد همینه همشون یه مشت کثیفن”ولی وقتی یاد اردالن می افتادم به خودم تشر می زدم”که همه مثل هم
نیستن” سیگارم رو روشن کردم به یاد بغض های گذشتم به جای اشک به سیگارم پوک زدم …
به خونه رسیدم .کالفه به جا های خالی شون نگاه کردم .
نه سامانی بود ..
نه مادری ...
نه پدری ...
نه ....
روی کاناپه خودم رو رها کردم ،کاله گیسم رو در آوردم دستی به موهای کوتاه ژل خوردم کشیدم.بعد اون دیگه نذاشتم موهام بلند
بشه ...

به چشای مشکی کشیده اش خیره شدم ،دستاش رو دور رشته هایی از موهای بلندم می پیچید ،انقدر موهام لــخــ*ت بود که مدام
از دستش سر می خورد .نگاهش از موهام سر خورد تو چشام.لبخندی زد چال گونه اش از میون ته ریشش برام خود نمایی می کرد .
چقدر عاشق خنده هاش بودم ...
عاشق اون ته ریشش ...
عاشق چال لپش ...
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لبای قلوه ای صورتیش رو نزدیک پیشونیم آورد و بوسیدش .
دستش رو به آرومی رو گونه ام کشید با صدای از سر مهربونی ،کمی نگرانی گفت :
حالش خوبه؟خنده ای ریز زدم و گفتم :
هنوز خیلی کوچیکه واسه این که بفهم ام حالش خوبه یانه .ولی فکر کنم خوب باشه .دستش رو شکمم گذاشت .دستم رو ،رو دستاش گذاشتم ...
دلم می خواست ازش قول بگیرم .قول بگیرم که هیچ وقت تنهامون نذار .
دهنم رو وا کردم تا فکرام رو عملی کنم ،زود تر از من به حرف اومد .
بهم یه قولی می دی؟از نگاهش التماس چکه می کرد .
با لبخندی گفتم :

اوهوم .دستم رو فشار داد و گفت :
هیچوقت ترکم نکنی .حتی خواستی بمیری هم مرگ رو دور بزن بذار اول من بمیرم .بغض تلخی گلوم رو گرفت با صدای لرزون گفتم :
این حرفت رو پس بگیر ،یعنی چی بمیری؟ هیچ کس قرار نیست بمیره .آهی کشید و گفت :
-من از تنهایی می ترسم .از این که یه روز چشم وا کنم نباشی .می فهمی جانان؟! تو تمام هستی منی .
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برگشتم سمتش و گفتم :
-من هیچجا نمیرم ...

با احساس خیسی چشم هام  ،از گذشته کنده شدم دستی به گوشه چشمم کشیدم .بعد سال ها بازم اشک ریختم ،با بی رحمی رد
اشک روپاک کردم .بی میل از مبل کنده شدم و رفتم سمت اتاقم .
دوشی گرفتم باید اون همه آرایش رو پاک می کردم .با حوله پهن شدم رو تخت چشام رو بستم .
و بازم چشاش ...
چشاش ...
چشاش ...
سر درد عجیبی بهم چیره شد ،نباید می ذاشتم خاطرات به سراغم بیان .
موتکا رو رو سرم فشار دادم تموم سعی ام رو کردم که خواب از دست خاطراتم نجاتم بده ...
***
نور خورشید من رو از چنگال سیاه خواب نجات داد .چه بازی خشنی بود .
خواب من رو از دست خاطراتم نجاتمی داد و بیداری من رو از دست کابوس هام .
بلند شدم دستی به پلکام کشیدم ،نگاهی به اطراف انداختم و فقط این سکوت بود که به همه چی فرم می داد ،با بی میلی سمت
دستشویی قدم برداشتم .
***

برگشتم نگاهی به ساعت انداختم ساعت۱۰صبح بود .
شماره دیروزی رو سیو کردم .پیامی براش ارسال کردم ”سالم.امروز رستوران بام طالیی واسه ناهار می بینمتون .
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نیک خو ”
گوشی روپرت کردم رو تخت رفتم سمت آینه خیره شدم به خودم .
چقدر تغییر ...
من دیگه اون جانان ۲۲ساله نبودم .
اون همه اتفاق به کلی من رو تغییر داده بود
و من رو به چیزی تبدیل کرده بود کههمیشه ازش واهمه داشتم .
ولی االن باید کارم رو تموم می کردم و زمان خوبی واسه برگشت جانان مهربون و ساکت نبود… گوشیم رو برداشتم ،زنگ زدم به
هوشنگ .
بعد چند بوق گوشی روبرداشت .
جان ابجی؟سالم خوبی؟قربون تو .ببین هوشنگ االن تیز می ری یه دست کت شلوار می خری می پوشی .میری آرایشگاه میدی مو ها و صورت رو راست و ریستکنن .بعد میای در رستوران طالیی خودم پیدات می کنم .فقط باید بجنبی ،واسه ساعت یک اونجا باشی .
کمی مکث کرد با اعتراض گفت :
آبجی ما کت و شلوار بپوشیم ،کهیر می زنیم .صدام خو عصبی گرفت :
گفتم بجنب .جای که می ریم با همین تیپ بیای می ندازنت بیرون ،پس مجبوری .پولم می ندازم حسابت ،نگران پولش نباش .-نه خودم پول دارم .
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پوفی کردم و گفتم :
تو کارت رو می کنی ،پولت رو می گیری ،بحث نباشه.خداحافظ .
گوشی رو قطع کردم و به اندازه کافی پول واسه حساب هوشنگ واریز کردم .

شروعکردم به آرایش کردن .آرایشی غلیظ تر از دیروز .
با رژ زرشکی پر رنگم کار رو تموم کردم .
موهام رو ژل زدم و دوباره کاله گیس رو گذاشتم .
یه پیراهن بلند حریر قرمز که تا مچ پام می رسید ،رو پوشیدم و مانتویی مشکی تا ران رو هم تنم کردم .
صندل مشکیم رو پا کردم با روسری بزرگ ابریشمی قرمز و مشکی ام ست کامل شد .
رفتم سمت رستوران .
تو ماشین منتظر هوشنگ نشستم .
چند دقیقه ای گذشت ،که هوشنگ زنگ زد .
بیا سمت پارکینگ رستوران ماشین رو اونجا پارک کردم .با صدای تاییدش گوشی رو قطع کردم .
هوشنگ از دور در حال نزدیک شدن به ماشین بود .
بدن ورزشیش تو اون کت و شلوار سرمه ای تن خورش به خوبی خود نمایی می کرد .
جای موهای فرفری وزش رو ،موهای صاف و ژل خورده پر کرده بودن .
دیگه خبری از اون سیبل پر پشت نامرتبش نبود .
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هیچ وقت باورم نمی شد انقدر تغییر کنه سمت ماشین اومد .
صورتش رو نزدیک شیشه ماشین کرد ،با چشم های از حلقه در اومده نگام کرد .
پوز خندی بهش زدم ،به خودش اومد وارد ماشین شد .
هنوز نگاهش متعجب بود .
آبجی رو نکرده بودی ،انقدر خوشگلی .خنده ای کردم و گفتم :
یه نگاه به خودت انداختی؟ دیگه اسم هوشنگ بهت نمی خوره .لبی کج کرد و نگاه سرتاپایی به خودش انداخت و گفت :
واال واس خودمم تعجبه .آرایشگره کلی عکس ازم گرفت قبل و بعدم گذاشت رو کانالش نکبت .خنده هام اوج گرفت ،میون قهقهه زدنام گفتم :
یعنی انقدر تغییراتت براش جالب بوده؟ خندم رو جواب داد و گفت :اره خب.یه آدم غار نشین رو کرد ویال نشین .خنده هام رو تموم کردم .دستم رو سمت کیفم بردم و دوربین رو در آوردم گرفتمش سمتش و گفتم :
پنج دقیقه بعد من میای داخل .یه میز واست رزرو کردم به اسم نیکخو .می ری می شینی از ما عکس می گیری.منم سعی می کنم باهاش گرمبگیرم .
سری تکون داد و گفت :
به رو تخم چشم .سویچ رو در اوردم  ،بهش دادمش .
از ماشین پیاده شدم رفتم سمت رستوران …
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داخل که شدم ،رو همون صندلی که تعیین کردم ،پشت به در نشسته بود .

با کت و شلوار راه راه قهوه ایش با ساعت طالیی دستش که تیره بودن پوستش رو بیشتر نشون می داد ،در حال دید زدن منو بود .
حالم ازش بهم می خورد ولی چاره ای نداشتم .
لبخندی ساختگی زدم و رفتم سمت میز .
درحال خوندن منو بود ،که از پشت دستم رو خیلی نزدیک بهش رد کردم و رو غذای شماره  ۱۹انگشتم رو مکث دادم .
جا خورد ،سمتم برگشت؛ با دیدنم لبخند حیون نمایی زد و گفت :
به به چه خوش سلیقه! منم از همین می خورم .چشام رو خمار کردم و گفتم :
سالم خوبین آقای کرامتی؟این رو که گفتم ،صندلی رو به روش نشستم .هوشنگ از در وارد شد ،نگاهی به میز ما انداخت .
گارسون سمتش رفت و سمت میزی که براش رزرو کرده بودم اشاره کرد .
مشغول نگاه کردن هوشنگ بودم که با بشکنی به خودم اومدم .
زل زد تو چشام و گفت :
حواست کجاست؟ اصال جواب سالمت رو شنیدی؟ با لکنت گفتم :آ...آخ...آخ ببخشید ،حواسم پرت شد .خب کجا بودیم؟ آهان قرار بود طرح هام رونشونتون بدم متاسفانه تو ماشین جاش گذاشتم .لبخندی کج زد ،با هوس تو چشاش گفت :
اگه طرحات رو نخوام به جاش خودت رو بخوام چی؟ چشم هام برق خاصی زد ،دقیقا چیزی که واسش کلی نقشه کشیده بودم .االن بهترین موقعیت بود ،نباید از دستش می دادم .
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لبام رو غنچه کردم ،همین طور که با لبه لیوانم بازی می کردم گفتم :
خواستن که جرم نیست .قندی تو دلش آب شد ،دستش رو برد سمت کیف مهندسیش و جعبه سرمه ای مخملی رو در اورد گرفت رو به روم .
این پیش کش کوچیک واسه خانوم خوشگلی مثل شما .نیم نگاهی به هوشنگ انداختم کامال دوربین رو زوم کرده بود رو ما و مشغول عکس گرفتن بود .
با عشوه در جعبه رو وا کردم .با دیدن سرویس برلیان برق از سرم پرید .
یعنی یه مرد واسه هوسش چقدر حاظر بود بها بده؟ !
سعی کردم عصبانیتم رو پنهون کنم ،دستم رو کنار صورتم جمع کردم با ذوق گفتم :
وای چقدر قشنگه .می تونم جبرانش کنم؟ شادی کنج چشاش نشست با کنجکاوی پرسید :جبرانش کنی؟ چطوری؟تکیه دادم به صندلیم و انگشتام رو میز به حرکت در اوردم .جعبه تو دستم رو گرفتم ،رو به روم و درحالی که برلیان رو برنداز می
کردم گفتم :

خب همچین کادویی باید یه بهای خوب داشته باشه.چطوره فردا شب بیای خونه من؟ مطمئن باش بهت بد نمی گذره .شادی از چشاش سر خورد تو صورتش و پخش شد .انگار حرف دلش رو زده باشم با میلی زیاد گفت :
چرا که نه حتما .خوش حال میشم پذیرایی کردنت رو ببینم .لبخندی شیطون زدم و گفتم :
پذیرایی من معرکه است .عاشقش می شی .بعد خوردن ناهار از هم جدا شدیم و من بی صبرانه منتظر فردا بودم .
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اگه فردا بخت باهام یار می شد ،می تونستم گم شدم رو پیدا کنم… ”ده سال پیش ”

حولم رو تن کردم ،در آینه دیدی به خودم انداختم،
لبخندی شادی بخش زدم به این که بعد این همه خبر بد یه اتفاق خوب در حال رخ دادن بود .
لباس هام رو پوشیدم .
کوکب با سینی شام سر رسید .لبخندی بهم زد با مهربونی گفت :
می بینم شادی به چهرت نشسته .لبخندش روجواب دادم ،رو تخت نشستم .
کوکبم سمتم اومد .سینی رو ،رو پاتختی گذاشت ،روبه روم نشست.دستام رو تو دستاش فشار داد.نگاه مادرانه ای به چشام انداخت و
گفت :
خوبه که باهوشه .متعجب پرسیدم :
کی باهوشه؟طوری که انگار حتی از صدا زدن اسمش قند تو دلش آب می شد ،گفت :
اردالن رو می گم .سری به نشانه تایید تکون دادم و کنجکاو گفتم :
مگه می شناسیش؟ خنده ای ریز کرد و گفت :آره بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی .دستاش رو فشار دادم با کنجکاوی صد برابر گفتم :

49


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

یادته دیشب چه قولی دادی؟قرار بود واسم همه چی رو بگی .آهی کشید؛ به قالی چهارخونه رنگی رنگی کف اتاق خیره شد.انگار با حرفم پرتش کرده بودم به گذشته های دور ...
گاهی لبخندی می زد ،گاهی بغض می کرد .
نمی تونستم بیشتر از این با گذشتش تنهاش بذارم .خیز برداشتم سمتش دستام رو دو طرف صورتش گذاشتم وگفتم :
درد و دل کن گوش می دم.منم مثل دخترتم .دستام رو فشار داد و لبخندی تلخ زد و با ذوقی کودکانه گفت :
خب بذار از جاهای خوبش شروعکنم.امشب یه قسمتش رو برات می گم فردا شبم بقیه اش .مثل دختر بچه ای که مادرش داستان سیندرال رو براش بگه ،با ذوق خیره شدم به لبای چروک شدش .
نگاهی بهم انداخت ،شروعکرد به تعریف کردن .
من رو این طور نگاه نکن.من تک دختر یه خان گیالنیبودم.نوکر داشتم ،خدمت کار داشتم .حتی یه اسب سیاه ام داشتم ،که هدیه تولد یک سالگی خان داییم بود .
هر عصر اسبم رو بر می داشتم و تو مزارعه برنج اسب سواری می کردم .
موهای بلندم رو به دست باد می دادم و می تاختم .اون لحظه ها تموم زیبایی های دنیا مال من بود .
همه چی تا بیست سالگیم خوب پیش رفت .هر خواستگاری میومد جواب رد می دادم .
دلم پیش نوکر پدرم بود ،ولی هیچوقت جرات نکردم به پدرم بگم .
اون هم من رو دوست داشت ،ولی جفتمون محکوم به سکوت بودیم .
پدرم خیلی دوسم داشت اما ازدواج با نوکر ها غدقن بود و من چندین سال عشقش رو تو وجودم پنهون کردم از ترس از دست
دادنش .
هر روز به پنهون کردن عشقم ادامه می دادم ،تا یه روز سر و کله یه خان قدرتمند تهرانی به گیالن وا شد .
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احمد خان پیش همه ی خان های گیالن می رفت و باهاشون معامله می کرد .

سر اکثرشون رو کاله می ذاشت ،خان های گیالن ساده تر ازین حرفا بودن که گول یه خان چرب زبون تهرانی رو نخورن .یکی یکی
خان ها زمیناشون رو از دست می دادن .
وضعیت همین طور پیش رفت تا نوبت پدر منم شد… احمد خان سراغ اونم اومد .
من کلی مخالفت کردم اما به خاطر دختر بودنم کسی بهم بها نمی داد .
پدرم و احمد خان توافق کردن من و پسر احمد خان ازدواج کنیم .

با اشک های جنون زدش نگاهم کرد ،سرم رو ،رو پاهاش گذاشت و همون طور که گریه می کرد به موهام دست می کشید .
به کوکب و حالش نگاه می کردم ،حالش کم از حال من نبود .
چقدر سخته سرنوشت دخترا ...

صداش رو کمی صاف کرد و ادامه داد :
پسرش یه بی احساس مطلق بود .خان زاده ای مغرور و از خود راضی بر عکس ارسالن .من همه ی حس های خوب رو با ارسالن تجربه کرده بودم.
اسبسواریم اون نشونم داد .
به معنی واقعی مرد بود ،ولی پسر احمد خان یه بزدل پیش نبود که زیر ثروت پدرش می خواست ،حکومت کنه .
با پدرم چندین بار دعوا کردم ولی اون فقط حرفخودش رو می زد .
یه شب احمد خان و پسرش خونه ما موندن و قرار شد فرداش تدارکات ازدواج من وپسر خان شروع بشه .
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مادرم موقعه به دنیا اوردنم از دنیا رفته بود و من حتی از دلداری های مادرانه تو اون وضعیت بد روحیم ،سهمی نداشتم .
تااون موقعه من و ارسالن فقط پنهونی هم رو دوست داشتیم ،حتی درباره احساسمون به هم ،چیزی نگفته بودیم .
عصرش برای اخرین بار رفتم اسب سواری .
همون طور که باد به صورتم می خورد و موهام رو رقص می داد ،اشکام هم تو هوا پخش می کرد .
یهو ارسالن از پشت با اسب خودش بهم نزدیک شد .
شروع کرد اعتراف کردن،
به این که چقدر دوسم داره ...
این که نمی تونه قبول کنه من با همچین ادمی ازدواج کنم ...
اون عصر تو زمین های شالیزار هر دو به عشقمون اعتراف کردیم و عهد بستیم فرار کنیم .
قرارمون شد بعد نیمه شب کنار استبل .
و من اون چند ساعت رو با دلهره و شادی که نمی تونستم ،وصفش کنم ،سرکردم .
شب بعد خاموشی ،وسایلم رو برداشتم ،رفتم سمت استبل .
ارسالنم سر وقت رسید .برای اخرین بار اسبم رو بـ*غـل کردم ازش خدا حافظی کردم وسوار اسب ارسالن شدیم .
دستام رو دور کمرش حلقه زده بودم ،سرم رو به کتفش تکیه دادم .
ازجاده فرعی جنگل ،زیر نور مهتاب تازیدیم .
ولی این راه به جای خوبی ختم نشد ...

کلمات اخر رو که به زبون آورد ،اشک نفس صداش رو برید .
دستاش رو از موهام بیرون کشید و با دستاش دور صورتش حصار کشید و با درد اشک می ریخت .
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سرش رو تو بغلم فشار دادم و منم بی اختیار پا به پای غم هاش اشک ریختم ...
چند لحظه ای همون طور بـ*غـل هم اشک ریختیم .
از بغلم کنده شد ،هق هق زنان ادامه داد ...

یه ساعتی به راهمون ادامه دادیم که چند متر جلو تر یه اسب سوار جلو راهمون رو سد کرد .تو تاریکی چهرش معلوم نبود ،نزدیک تر که اومد فهمیدم پسر خان اسلحه رو سمت ما نشونه گرفته .
با دیدنش ترس تموم وجودم رو گرفت ،پیراهن ارسالن رو فشار دادم .
نزدیک تر که اومد بدون مکث و بدون این که بذار واکنشی نشون بدیم ،گلوگه ای شلیک کرد .
از صدای گلوله قلبم ایستاد ،فکر کردم تیرش خطا رفته اما ...
انگار که ارسالن تعادلش رو از دست داده بود ،اگه دستای من دور کمرش حلقه نشده بود،از اسب می افتاد .
ترس بهم چیره شد ،این که چرا ارسالن نمی تونست سر جاش بایسته باعث شد ،اشکام شروع کنن به ریختن و با جیغ ارسالن رو
صدا می زدم ولی هیچ صدای ازش نمیومد .
بین تکون دادنام و جیغ زدنام سرش رو به پشت برگشت .
گلوله دقیقا از وسط پیشونیش رد شده بود .
با دیدن صورت خونیش ،عرق سردی کردم ،هول شدم دستام رو از دور کمرش برداشتم ،گذاشتم جلو دهنم .
ارسالن بی روح از رو اسب سر خورد افتاد .
حس می کردم اون لحظه قلبم نمی زنه ،باور کردنش براش سخت بود .
همون طور که زل زده بودم ،به جنازه ارسالن پسر خان نزدیک اومد ،پوزخندی بهم زد و گفت اگه باهاش ازدواج نکنم پدرم رو هم به
سرنوشت ارسالن دچار می شه ...
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به صورت کوکب خیره شدم ،با گفتن آخرین کلمات اشکاش بی امون ریخت ...
کامال می دونستم درد از دست دادن پدر یعنی چی ...
می دونستم از دست دادن عشق اونم جلو چشمات چقدر می تونه سخت باشه ...
چند لحظه فقط سکوت کرد و بازم ادامه داد ...
جنازه ارسالن رو انداخت تو جنگل .و این طوری شد که مجبور شدم ،باهاش ازدواج کنم به تهران بیام .
 ۱۰ماهی گذشت ،دیگه پدرم رو ندیدم یعنی حق نداشتم ببینم .تا یه روز خبر مرگ پدرم رو بهم دادن .چاقو رو تو قلبش فرو کرده
بودن .
من به پسر خان شک کردم ،می دونستم کار اون بود .
بعد مرگ پدرم تمام ارث و میراثش به پسر خان رسید ،اون موقعه هنوز زنا حقی تو جامعه نداشتن .
وقتی ماجرا رو فهمیدم ،می خواستم طالق بگیرم ولی متوجه شدم حاملم از یه ورم تمام زمین های پدرم و ویالهاش رو ...

با کنجکاوی پریدم وسط حرفش و گفتم :
چراهمش می گی پسرخان؟ چرا اسمش رو نمیگی؟لبخندی تلخ زد و بازم به قالی خیره شد ،با صدای که به زور باال میومد گفت :
پسر خان ...و دوباره ساکت شد .
باسماجت گفتم :
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کوکب حرف بزن پسر خان کیه؟ نفسیعمیقی کشید و گفت :عزت خان .شوکی بهم وارد شد ،باورم نمی شد که کوکب زن عزت باشه؛ هضمش برام سخت تر از مرگ پدرم بود و این هر لحظه نفرتم رو
نسبت به عزت بیشتر می کرد …
جلو پاهاش زانو زدم ،دستاش رو ،تو دستام فشار دادم ،به چشم های اشک آلودش خیره شدم و گفتم :
تو زن قوی هستی .لبخندی به مهربونی قلبش نثارم کرد .
با کنجکاوی پرسیدم :
حاال چرا بهعنوان خدمت کارش این جایی؟ به جز تو بازم زن گرفت؟ بچه ات به دنیا اومد؟ پوزخند بانمکی زد و گفت :خیلی سوال داری مگه نه؟! قضیه بچم رو فردا شب برات می گم .از سر ناراحتی اخمی کردم و گفتم :
چرا امشب نمی گی؟ دستی به گونه ام کشید و گفت :دلیل داره .عزت بعد منم  ۴تا زن دیگه ام گرفت ،که هر کدوم واسه منافع اش بود .شروع کرد با انگشتاش بازی کردن و زل زد به دستاش و گفت :
منم طالق داد .اگه می بینی االن پیش خدمتشم به خاطر این که امانتیم پیششه .با تعجب گفتم :
چه امانتی؟از جاش بلند شد سینی رو جلو روم گرفت و گفت :
-شامت رو بخور .بقیه اش بمونه واسه فردا شب .
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بدون اینکه منتظر اصراری از سمتم باشه ،از اتاق بیرون رفت .
فکر بال هایی که عزت به سر کوکب اورده بود ،اشتها رو ازم گرفته بود .
سمت پنجره رفتم ،نگاهی به بیرون انداختم تو تاریکی پشت درختای باغ باز تاب نور می دیدم .
چقدر دلم شنا کردن می خواست .
چند قاشقی از سوپ خوردم ،رفتم سمت در .
سرم رو ،رو در گذاشتم؛ صدایی شنیده نمی شد .
آروم در رو وا کردم ،نگاهی به دو طرف راهرو انداختم ،خبری نبود .
رفتم طبقه پایین .
کوکب تو آشپز خونه مشغول مرتب کردن بود ،تکیه به در دادم و گفتم :
زیاد خوابیدم خوابم نمی بره .نگاهی بهم انداخت و گفت :
پشت باغ یه استخر هست ،اگه از تاریکی نمی ترسی فکر خوبی می تونه باشه .لبخندی گشاد زدم و گفتم :
اتفاقا از پنجره دیدمش .خیلی دلم می خواد تنی به آب بزنم .لبخندم رو جواب داد و گفت :
برو اونجا .حواسم به بقیه هست ،چیزی شد خبرت می کنم .رفتم سمتش ،بغلش کردم و گفتم :
خیلی خوبی مرسی .از آشپزخونه خارج شدم واز عمارت بیرون زدم .
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باد درخت های باغ رو تکون می داد ،نفس عمیقی کشیدم ،بوی هوای گیالن چقدر لذت بخش بود .
به عقب برگشتم نگاهی به عمارت انداختم .
چقدر آدم های این عمارت داستان های غمگینی دارن .
کاش یه روز عزت دهـ*ن باز می کرد و به گناهانی که فقط خودش شاهدش بود اعتراف می کرد .
دویدم سمت استخر ،تاریک ترین قسمت حیاط اون قسمت بود .
لباسام رو در اوردم و آروم پاهام رو تو استخر گذاشتم و بعد پریدم .
آب سرد استخر خستگی این چند وقت رو از بدنم به در کرد .
شروع کردم عرض استخر رو شنا کردن .
دستم رو دراز کردم که لبه استخر رو بگیرم ولی… دستم به جای کاشی استخر خورد به تن یه ادم .
هول شدم زیر آب دهنم رو وا کردم ،حس می کردم دیگه نمی تونم ،نفس بکشم .
شروع کردم به دست و پا زدن .
دستی دو طرف کمرم رو گرفت ،من رو کشوند سمت خودش .
وقتی از آب کشیدم بیرون ،شروع کردم سرفه کردن .
سرم رو چرخوندم سمتش تا بتونم چهرش رو ببینم ،اما هوا تاریک تر ازین حرفا بود .
لباش رو کنار گوشم گذاشت و آروم گفت :
آروم باش کاریت ندارم .صداش چقدر آشنا می زد !
تو سرم درحال پردازش صداش بودم ،که با حرفش به خودم اومد .
-از رو صدام نشناختیم؟
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یهو مغزم جرقه زد .با صدای بلند گفتم :
وای تو همون دکتر امروزی !دستش رو دهنم گذاشت ،کشوندم سمت خودش و گفت :
آروم دختر .تا عزت رو خبر دار نکنی ،بیخیال نمی شی نه؟ !اروم دستش رو از دهنم رها کرد و گفت :
آره همونم .سعی کردم صدام رو کنترل کنم ،با تعجب پرسیدم :
این جا چی کار می کنی؟ تو کی هستی؟با نور کم فضا به سختی می تونستم حرکاتش رو ببینم ،به اطراف نگاهی کرد و گفت :
از استخر بزن بیرون .االناست قباد سر برسه .با تعجب گفتم :
قباد رو هم می شناسی؟انگشت اشارش رو ،رو لبام گذاشت و گفت :
برو ،کم سوال کن .حرفام یادت بمونه .این رو که گفت دستاش رو دور کمرم گرفت و من رو با یه حرکت از استخر کشید بیرون .
سرش رو پشت به من چرخوند و گفت :
لباسات رو تنت کن .دهـ*ن وا کردم که جوابش رو بدم ،شیرجه زد زیر آب و سمت دیگه ی استخر شنا کرد .
رفتم سمت لباسام پوشیدمشون .
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راه افتادم سمت عمارت .
باد ،سردی رو مهمون موهای خیس شده ام می وزید ،داخل عمارت شدم .
کوکب رو یکی از مبل ها در حال بافتن شال گردن بود .
رفتم کنارش و نشستم .
نگاهی بهش انداختم و گفتم :
عجیبه اگه اردالن این موقعه شب تو استخر خونه عزت باشه؟ چشاش رو از کاموای دستش سر داد به سمتم و گفت :پس دیدیش .پوفی کردم و گفتم :
اردالن کیه؟کامواش رو کنار گذاشت نگاهش رو به نگاهم دوخت… لباش رو از هم فاصله داد که چیزی بگه ،که با صدای عصبانی عزت به
خودمون اومدیم .
چرا شماها بیدارین؟به سمت صداش چرخیدم ،عزت باالی پله ها ایستاده بود .
از جام کنده شدم و شلوارم رو چنگ زدم ،سرم رو پایین انداختم با ترس گفتم :
ببخشید .اثر داروهام از بین رفته ،بی خواب شدم .قوسی به ابروش داد و گفت :
حالت بهتره؟آب دهنم رو قورت دادم و گفتم :
-بله
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چشم هاش رو ریز کرد و با هوس گفت :
حیف امشب خیلی خستم ،وگرنه بدم نمیومد ،طعمت رو امتحان کنم .فردا شب یه مهمونی دعوتم ،باید باهام بیای ،حسابیمـش*روب بخوری ،حس می کنم وقتی مستی بیشتر مزه می دی .با شنیدن حرفاش افتادم به نفس نفس زدن ،ولی این تنها شانس
من بود .
مدام صدای اردالن تو گوشم اکو می شد :
″باید هر جور شده به مهمونی بیای ″نفسام رو جمع و جور کردم و گفتم :
اره حتما میام ،اتفاقا عاشق این جور مهمونیام .پوز خند شیطانی زد و گفت :
پس همچین بی میلم نیستی ،خیلی خوبه .برو بخواب فردا شب حسابی باید بیدار بمونی .حرفش رو که زد از پله ها باال رفت ،وقتی رد عزت محو شد برگشتم سمت کوکب و لبخندی زدم و گفتم :
فردا نجات پیدا می کنم .لبخندم رو جواب داد وگفت :
برو بخواب .فردا حسابی به خودت برس و خوش بگذرون .دیگه قرار نیست قیافه اش روببینی .سرم رو تکون دادم ،رفتم سمت پله ها .
با شور پله ها رو طی کردم .
رفتم تو اتاقم لباس های خیسم رو عوض کردم و خودم رو پرت کردم رو تخت .
همش تو ذهنم خالص شدن از عزت رو تجسم می کردم ،اون لحظه ناب کنده شدن از این عمارت .
تو اوج رویا پردازی هام ،فکر به کوکب امونم نمی داد.
باید نجاتش می دادم .
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ولی واسه نجات دادن اون اول باید خودم فرار می کردم .
با فکر فرار دادن کوکب به خواب رفتم .

***

نور خوشید پلکام رو نوازش می داد .
به آرومی از تخت دست کشیدم ،به نور خیره شدم .و با صدای بلند گفتم :
"امروز روز نجات منه "
از جا پریدم ،چرخی تو هوا زدم ،صدای قهقهه هام فضای اتاق رو پر کرده بود .
با ذوقی کودکانه رفتم ،سمت کمد لباس ها …
با ذوق به لباس ها خیره شدم و دستم رو گوشه هر کدوم تکون می دادم،براندازشون می کردم .
یه لباس مدل ماکسی سبز مخملی نظرم رو جلب کرد .
از کمد بیرون کشیدمش ،و با ذوق روی اندامم امتحانش کردم ،همین جوریشم خیلی بهم میومد .
از کنار چاک بزرگی تا رو ران می خورد یقه کامال بازی داشت .
لباس رو تخت انداختم ،یه کفش تمام نگین مشکی رو هم برداشتم ،کنار لباس گذاشتمش ،نگاهی انداختم ترکیب خوبی می شد .
به عقربه های ساعت برنز بزرگ ،خیره شدم .چقدر دلم می
خواست ساعت ها رو جلو بکشم تا فاصله بین من و آزادیم کم ،کمتر بشه .
نگاهم رو از ساعت گرفتم رفتم سمت در .
به راهرو تمام فرش قرمز ،نگاهی انداختم خبری از عزت نبود .
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پله ها رو با احتیاط طی کردم .
رفتم پایین ،آشپزخونه رو بر اندازم کردم ولی نشونی از کوکب پیدا نمی شد .
از عمارت زدم بیرون وسمت باغ رفتم کوکب درحال آب دادن درختای میوه بود .
سمتش رفتم ،با دیدنم شادی تو چشاش موج گرفت و گفت :
آخرش بیدار شدی؟ امروز روز موعودته .لبخندی گشاد زدم ،دستام رو باز کردم و چندین چرخ خوردم .
بوی ناب درخت های آب خورده رو استشمام کردم .نگاهی به کوکب انداختم و گفتم :
آره امروز روز منه .راستی بقیه جریان رو نگفتی .آهی کشید و شلنگ رو زمین انداخت و شیر و آب رو بست .
راه افتاد سمت میز و صندلی کنار استخر ،منم پشت سرش راه افتادم .
رو یکی از صندلی ها جا گیر شد و منم رو به روش نشستم .
نگاهی به فضای حیاط انداخت و شروع کرد به تعریف کردن .
به خاطر حامله بودنم و این که جای رو نداشتم مجبور شدم سکوت کنم .وقتی بچه به دنیا اومد از عزت خواستم طالقم بده،بذاره برم ولی اون قبول نکرد .
دعوا هامون هر روز اوج می گرفت ،تا این که یه روز زد به سرم فرار کنم .
وسائلم رو جمع کردم ولی هر بار که می خواستم فرار کنم عزت عزیز ترین کس ام رو ازم می گرفت .
اولین بار ارسالن رو دومین بار بچم رو .
بچه رو ازم گرفت و تهدیدم کرد که می کشتش .
از این می ترسید فکر انتقام بزنه به سرم و برم پیش پلیس .
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بچه رو تو یکی از اتاق ها زندونی کرد و جز موقعه شیر خوردن و گریه کردن حق نداشتم ببینمش .
خالصه بچه ام روز به روز بزرگ ،بزرگ تر می شد .
حق مدرسه رفتن نداشت ،فقط معلم واسش می آورد خونه .
تهدیدش کرد که پزشکی نیاره من رو می کشه .
با تعجب گفتم :
چرا پزشکی؟آهی از اندوه چند ساله کشید و گفت :
واسه رو پوش گذاشتن رو گندکاریاش .مخصوصا قاچاق دارو .یهو به مغزم شوکی وارد شد با گیجی گفتم :
نه ،نکنه اردالن پسر تو و ...مکث کردم با چشم التماس می کردم ،که واقعیت رو بهم بگه .
سری پایین انداخت و گفت :
اره اردالن پسر من و عزت .پلک هام هر لحظه باز تر می شد.تو مغزم نمی گنجید .با لکنت گفتم :
-پس...پس واسه همین دیشب این جا بود؟

سری تکون داد و به فکری عمیق ،فرو رفت… رشته افکارش رو پاره کردم و با ناراحتی گفتم :
یعنی تا وقتی که دانشگاه قبول شد ،همیشه تو این خونه زندونی بود؟آهی کشید و با غم چند سالش به چشام خیره شد و گفت :
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اردالن نصف بیشتر زندگیش رو تنها بود .اسیر یکی به اسم پدر شد که هیچ وقت براش پدری نکرد .سرم رو پایین انداختم و با غم خیره شدم به همون گوشه استخر که دیشب اردالن رو اونجا دیده بودم .
به زجری که اردالن تو این عمارت کشیده فکر کردم .
چقدر سخته از لحظه ای که چشم وا می کنی اسیر باشی تا وقتی که بزرگ شی و تو این مدت خبری از خانواده نباشه .
غرق افکارم بودم که با حرف کوکب به خودم اومد .
می شه یه چیزی ازت بخوام؟به چشم های التماس گرش خیره شدم ،با مهربونی گفتم :
اره بپرس .گوشه دامنش روگرفته بود و فشار می داد .
دستام رو دستاش گذاشتم ،لبخندی مهربون زدم و گفتم :
تو جون بخواه .پسرت قرار نجاتم بده هر کاری که بگی می کنم برات .لبخندی از سر رضایت زد و گفت :
می شه اردالن رو تنها نذاری؟ اون هیچکس رو نداره .یعنی از بچگی نداشته ،هر جا که رفتی اردالن رو فراموش نکن ،باشه جانان؟
نگاهم رو به باغ دوختم و گفتم :
من اصال جایی رو ندارم که برم .پیش مادر و برادرمم نمی تونم برم .عزت با جون اونا تهدیدم کرده .نمی خوام به خاطر من مشکلیبراشون پیش بیاد .بعد این جا هم نمی دونم کجا برم و چیکار کنم ،ولی حتما اردالن رو یادم نمی ره .
بهم خیره شد و لبخند امید وارنه ای زد و گفت :
-همه چی درست می شه نترس .
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نگاهی به ساعت مچیش انداخت با استرس گفت :
چرا اماده نمی شی؟ دیرت می شه ها !پوفی کشیدم و گفتم :
اره دیگه برم .از صندلی کنده شدم رفتم سمت عمارت .
هر قدمی که بر می داشتم و هر نگاه کردن به عمارت ،زجر های اردالن و کوکب رو حس می کردم و بازم آتش خشمم نسبت عزت
شعله ور می شد .
رسیدم به اتاقم نگاهی به لباسم انداختم ،باز اون دلهره شیرین به قلبم چیره شد .
رو صندلی میز آرایش نشستم ،شونه رو برداشتم شروع کردم به شونه کردن موهای مشکی لختم .

مشغول شونه کردن موهام بودم که تو آینه با دیدن اون چهره شیطانیش جیغی کشیدم ،از صندلی کنده شدم برگشتم به سمتش .
هر لحظه شدت ضربان قلبم اوج می گرفت ،نفسام امون شنیدن صدا های اطرافم رو نمی داد .
خیره شده بودم به حرکاتش ،منتظر حرکتی از سمتش بودم… نگاه هوس رانی بهم انداخت و گفت :
موهات باب دلمه .نفسام هر لحظه تند تر و عمیق تر می شد؛ از کنار میز سر خوردم سمت دیوار .
با هر قدمی که عزت سمتم بر می داشت ،موازی دیوار عقب می رفتم .
چند لحظه این عقب و جلو رفتنای بین من و عزت ادامه داشت ،تا این که گوشه دیوار گیر افتادم .
لبخند شیطانی و هوس تو چشاش امونم رو بریده بود .
چشام رو بستم نشستم زمین ،دستام دو طرف گوشم گذاشتم .
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با تمام نیرو داد زدم :
دست از سرم بردار خواهش می کنم .بی اعتنا به حرفم مچ دستام رو گرفت و از زمین بلندم کرد .
دستام رو باالی سرم گذاشت نفس هاش رو دور گردنم ها می کرد .
نفس هاش سمت لبام نشونه رفت .
هر ثانیه ای که می گذشت فاصله من و عزت کمتر کمتر می شد .
لبه بلوزم رو گرفت،از تنم درش آورد.شوری اشکام لبام رو خیس کرده بود،
من تو آخرین ساعت های بودنم تو این عمارت داشتم ،همه چیزم رو از دست می دادم .
چشام رو بستم و منتظر این بودم اتفاقی که باید میوفتاد  ،بیوفته .
تسلیم سرنوشت تلخی شدم که خودم توش ذره ای نقش نداشتم .
تو همون ثانیه های سخت،یهو در وا شد .
شخصی در حالی که با سرعت سمت ما قدم بر می داشت ،با صدایی آشنا گفت :
خواهش می کنم عزت خان ،از اون دختر دست بکشین .بهاش هر چی باشه می دم .صداش رو تجزیه کردم .
آره اردالن بود فرشته نجات من .
چشام رو باز کردم ،عزت حصاری که دورم کشیده بود رو رها کرد و به اردالن خیره شد .
با عصبانیت گفت :
چه طور جرعت می کنی تو کارهای من دخالت کنی؟ از چهره اردالن ترس چکه می کرد ،اما تونست خودش رو جمع جور کنه.مصمم تر از قبل گفت :
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این دختر رو به من بدین ،منم همون کاری که بهم گفتین رو انجام می دم .لبخند رضایت بخشی به چهره عزت نشست وگفت :
فکر نمی کردم مثل خودم باشی .که این دختر نظرت رو جلب کرده اره؟ حتی حاظری به خاطرش کاری رو انجام بدی که با اونهمه اصرار من انجامش ندادی؟ باشه اردالن! دختره مال تو ولی باید اون کار رو کامل برام انجام بدی .

اردالن آب دهنش رو قورت داد از پیشونیش عرق چکه می کرد .
همش به این فکر می کردم که عزت چه کاری رو از اردالن میخواد که همچین حال اردالن رو آشفته کرده .
با جدیت روبه عزت گفت :
باشه انجام می دم .عزت شروع کرد به خنده های بلند و شیطانیش از کنار اردالن رد شد .
به شونه اش زد و گفت :
مگه یه دختر سر عقل بیاردت .همون طور که خنده هاش رو ادامه می داد ،از اتاق بیرون رفت .
ارالدن بدون این که نگاهی به بدن نیمه برهنم بندازه سمت بلوزم رفت ،از زمین بلندش کرد ،صورتش رو به پشت چرخوند .
بلوز رو سمتم گرفت و گفت :
بیا لباست رو بپوش.اگه وسیله ای از قبل داشتی بردار ولی از لباس و وسایل این جا چیزی رو با خودت نیار.پایین منتظرتم .فرصت تشکر کردن رو نداد از اتاق زد بیرون …
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″ده سال بعد ″

″عصر روز بعد ″
بدون هیچحسی به آینه خیره شده بودم .
نمی دونم چند دقیقه یا حتی ساعت ،غرق گذشته بودم .
دستی به موهای کوتاهم کشیدم .
چشام رو لمس کردم و بعدش انگشتام رو لبام بی حرکت موند .
تو این ده سال چقدر پیر شده بودم،چقدر این از دست دادن ها من رو شکسته کرده بود .
همه اون از دست دادن ها نتیجه اش شد ،تنها موندن من تو این خونه با جای خالی تک تکشون ...
بازم اون بغض همیشگی! اما خیلی ساله که دیگه شکسته نمی شد و فقط باد می کرد زیر گلو ام خالی نمی شد .
رژ قرمزم رو برداشتم و رو لبام کشیدم .
یاد اون شب افتادم ،همون شبی که واسه اولین بار من و اردالن به عشق هم اعتراف کردیم
و بعد اون شب همه چی بهم ریخت ...

یه قطره اشک از سر سماجت گوشه چشم ام جمع شد ،ولی امون خود نمایی بهش ندادم .
سریع ،قبل این که چکه کنه پاکش کردم .
کاله گیسم رو سرم گذاشتم ،بندهای لباس خوابم رو مرتب کردم .
نگاهی به دوربین های که تو اتاق کار گذاشته بودم انداختم ،حساب همه چی رو کرده بودم .
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من باید پیداش می کردم !
غرق افکار پلیدم بودم که زنگ در به صدا در اومد .
سمت در رفتم از چشمی نگاهی به پشت در انداختم ،با دیدنش ،تنم مور مور شد ولی راهی نبود؛
اینم رو تمام سختی های که تحمل کردم .
لبخندی مصنوعی به چهرم نشوندم و در وا کردم .
به به تشریف فرما شدین قربان .لبخند کثیفی تحویلم داد و با چشم های قلمبه نگاهی سرتاپا بهم انداخت و گفت :
اوه لیدی .چقدر تو لباس خواب جذاب و طناز هستی .درونم غوغا بود ،خودم رو جمع و جور کردم و گفتم :
حاال کجاش رو دیدی .به سمت کاناپه هدایتش کردم ،همون کاناپه ای که آخرین لبخند
مادرم نثارم شد .
کنار هم نشستیم ،لبخندی شیطانی زد .نگاه اش مثل نگاه عزت پر هوس و شـ**هوت بود .
دلم می خواستم سرش رو از تنش جدا کنمخونش رو بمکم اما نه این حیوون تنها راه رسیدن من به آیناز بود .
حتی زمزمه کردن اسمش هم قند تو دلم آب می کرد .
پاهای برهنمه رو هم گذاشتم جوری کامال به چشمش بیاد .
دستام رو زانو هام قفل کردم و با عشوه نگاهی بهش انداختم و گفتم :
خب آقا کامران امشب رو چه مدلی دوست داری؟ سرش رو سمتم آورد و دستاش رو ران برهنم گذاشت .چشمهاش رو ریز کرد و با شـ**هوت گفت :
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از اون مدل آتیشی هاش .لبخندی شیطونی زدم و گفتم :
خوشخوراکم که هستی .بیا تو اتاق جای مخصوص واست آماده کردم .نوک انگشتاش رو گرفتم و کشوندمش سمت اتاق …
روی تخت نشست ،از پشت دستام رو دور گردنش حلقه کردم لبام رو کنار گردنش گذاشتم و با خباثت گفتم :
می دونی چیه؟ تو من رو یاد یه آدمی تو گذشته می ندازی .گوشه چشمی بهم انداخت و گفت :
آدم خوب یا بد؟اخمام تو هم رفت با خشمی چند ساله ،چرخیدم جلوش و گفتم :
یه آدم خیلی خیلی بد .می دونی جالبیش چیه؟ نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت :چیه؟چشام رو ریز کردم نگاه سرتاپای نثارش کردم و باهمون خشمگفتم :
جالبش اینه ،تو اون آدم خیلی خیلی بد رو می شناسی .دستم رو به سرعت زیر لباسم بردم اسلحه ام رو سمتش نشونه رفتم و باهمون لحن گفتم :
-و بهم می گی کدوم گوری رفته .

دیگه خبری از اون نگاه هوس رانش نبود و تنها چیزی از چهرش جار می زد ترس ،ترس و بازم ترس بود .
پوزخندی بهش زدم وگفتم :
-چیه ترسیدی؟ هنوز مونده بترسی .
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نگاهی به عرق پیشونیش انداختم که یکی یکی چکه می کردن .
با تشر داد زدم و گفتم :
از جات بلند شو ،زود باش .دست های لرزونش رو سمتم آورد ،با التماس گفت :
تو رو خدا من رو ول کن .پول می خوای آره؟ هر چی بخوای بهت می دم فقط بالیی سرم نیار .هر لحظه تنفرم نسبت به جنس عزت و امثال اون بیشتر می شد .
تفی به صورتش انداختم و با حالتی کوبنده گفتم :
اون پول نجست ارزونی خودت و آدم های مثل خودت .من فقط یه چیز ازت می خوام آدرس عزت همین .با لکنت گفت :
ع...عزت؟! نمی شناسمش .اسلحه رو پیشونیش گذاشتم و با صدای بلند تر از قبل گفتم :
ببین عوضی من حوصله ناز کشیدن ندارم .تو این اتاق دوربین کار گذشتم ،حتی کلی عکس و فیلم رستوران دیروزم دارم،همچینبدم نمیاد زنتم عکسهای دونفرمون رو ببینه.پس دهنت رو وا کن .

ترسش چندین برابر شد .
با نفس های بریده بریده گفت :
-تو دیگه چه نوع جونوری هستی؟

با پشت اسلحه ام یکی کوبیدم به گوشه لبش .
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دستش رو لبش گذاشت وبا دیدن رد خون روی انگشتش حساب کار دستش اومد .
از شدت عصبانیت راه صدام قطع شده بود .
خودم رو جمع و جور کردم و از الی دندون های رو هم فشار دادم ،صدام رو نجات دادم و گفتم :
می خوای بدونی من چه جونوریم؟ اره؟ !من یه مار زخمیم ،که یکی مثل عزت و امثال تو زندگیم رو تباه کرد .این خونه رو می بینی؟ ده سال پیش منم یه دختر مثل همه
دخترای دیگه تو این خونه یه زندگی عادی داشتم ولی االن چی؟ ها؟

دستاش رو گوشش گذاشت و گفت :
بسه ادامه نده؛ باشه باشه حرف می زنم .عزت ایران نیست فقط ماهی یه بار میاد سر و سامانی به کاراش میده و می ره .

با شنیدن حرفاش عقب عقب رفتم دنیا دور سرم می چرخید یعنی عزت ...
اشک تو چشام ،جمع شد .اسلحه رو محکم تر تو دستام فشار دادم و گفتم :
دقیقا کی ایرانه؟ با پت و پت گفت :دقیقا نمی دونم.ولی قول می دم هر وقت خبری ازش شد خبرت کنم .بعد این همه مدت سرخوردن اشکام روی گونه هام رو حس می کردم ...

”ده سال قبل “
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به بلوز تو دستام خیره شدم .
چرا ما دخترا قربانی هوس می شیم؟
یعنی دلیل این همه خشونت و اجبار فقط یه غریزه طبیعیه؟ !
آهی کشیدم ،بلوزم رو پوشیدم .
نگاهی به اطراف انداختم با خودم گفتم :
"حتی اگه چیزیم این جا داشته باشم ،نمی خوام ببرمش" نگاهم به کوله پشتی مشکی که با خودم آورده بودم ،دوخته شد .
سمتش رفتم ؛ مانتو و شلوار مشکیم رو بیرون کشیدم ،پوشیدم شالم رو هم سرم کردم .
نگاهی به اتاق انداختم ،هر گوشه رو که نگاه می کردم؛ برای رفتن مصمم تر می شدم .
کوله پشتیم رو کول کردم رفتم پایین .
اردالن و کوکب گوشه ای از پذیرایی در حال صحبت بودن .
نزدیکشون که شدم کوکب با دیدنم لبخندی زد .
دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کشوند .
با مهربونی همیشگیش رو کرد به اردالن و گفت :
-اردالن مادر ،مراقب این دختر باش.هیچ کسی رو نداره یه مدت بذار پیشت بمونه .

گونه هام گل افتاد و با خجالت گفتم :
-مزاحم اقا اردالن نمی شم ،تا همین جاشم خیلی بهم لطف کردن .اردالن با لبخندی که از مادرش به ارث برده بود گفت :
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این چه حرفیه؟من همیشه شاهد زجر کشیدن مادرم بودم .دختر نیستم ولی حداقل درک می کنم چقدر سخته واسه همین می خوامکمک کنم چون منم قربانی همین خشونت هام .
حرفاش مثل شیرینی آب نبات به دلم نشست ،لبخندش رو جواب دادم و گفتم :
واقعا آدم خوبی هستین .کوکب با اون یکی دستش،دست اردالن رو گرفت و در حالی که دست جفتمون رو فشار می داد با ذوق گفت :
-زود تر برین تا عزت نزده به سرش .امیدوارم بتونین به حال بد هم کمک کنین .

من رو تو آغوشش فشار داد؛ گونه اش رو بوسیدم و گفتم :
تو قوی ترین زنی هستی که دیدم .دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با چشم های قهوه ای چروک خوردش ،نگاهی از سر محبت بهم انداخت .
لبخندی زدم ،از آغوشش کنده شدم؛ رفتم سمت در .
اردالن بعد از خداحافظی سمتم اومد .
به عقب برگشتم و گفتم :
خدا حافظ کوکب .منتظر جوابش نشدم ،از عمارت خارج شدم .
همیشه اخرین خداحافظی برام سخت بود .
شنیدن اون کلمه قلبم رو به درد می آورد،
واسه همین خداحافظی هام رو یک طرفه می ذاشتم ،به امید این که یه روز سالمی در جوابش بیاد .
اردالن هم از عمارت خارج شد و سمت فراری مشکیش که گوشه از حیاط پارک شده بود رفت ،منم پشت سرش حرکت کردم .
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سوار ماشین شدیم ،راهی جاده جنگلی با اون درخت های بلند سر سبز تو غروب قشنگ گیالن شدیم .
به رد نور نارنجی خورشید روی درختا خیره شدم .
نفسی از سر آسودگی کشیدم ،تو اون لحظه من غمگین ترین آدم شاد دنیا بودم .
غمگین از تنها گذاشتن کوکب تو اون عمارت و شادمان از تموم شدن ترس هام .

سکوت ببینمون رو شکستم و گفتم :
از این ناراحت نیستین ،که مادرتون تو اون خونه تنهاست؟ همون طور که به جاده خاکی خیره شده بود گفت :از اون جا بودنش زجر می کشم ولی خودش نمی خواد که از اون عمارت بره .با تعجب بهش خیره شدم و گفتم :
یعنی هیچ وقت نخواسته فرار کنه؟ اخماش بهم گره خورد ،با غمی قدیمی گفت :من وقتی بزرگ تر شدم و به استقالل رسیدم سعی کردم،فراریش بدم ولی اون نیومد .می گفت عزت هر جا باشه پیداش می کنه .آهی کشیدم و گفتم :
آره همچین بی راهم نمی گه .عزت یه حیوونه.نفسم تو سینه ام حبس شد ،دستم رو جلو دهنم گذاشتم با پت پت گفتم :
ببخشید یه لحظه یادم نبود پدرتونه .نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند کجی به لباش نشست،به آرومی گفت :
اشکال نداره درک می کنم که چقدر از دستش عصبی هستی .حرفش رو با لبخند رضایت بخشی جواب دادم و بازم خیره شدم به جاده …
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این بار خودش سکوت رو شکست .
خب یکم از خانوادت بگو ،هستم درس چیزی خوندی؟با شنیدن کلمه "خانواده" بغض چنگی به گلوم زد؛ با درموندگی تو ذهنم می پرسیدم :
”یعنی االن مامان و سامان تو چه وضعیتین؟ “

صدام رو از چنگ بغضم نجات دادم و گفتم :
خانواده ای ندارم .دلم نمی خواست درباره پدرم چیزی بگم .
این که بقیه به دید بدی نگاش کنن اذیتم می کرد؛حرفم رو ادامه دادم :
مهندسی معماری خوندم ،قبال تو یه شرکت کار می کردم .سری از روی رضایت تکون داد و گفت :
خیلی خوبه ،پس راحت می تونم برات کار پیدا کنم .کمی مکث کرد؛ با کنجکاوی پرسید :
یعنی چی که خانواده نداری؟دنبال یه دروغ خوب می گشتم که یهو از دهنم حرفی بدون فکر به زبونم جاری شد :

-تو آسایشگاه بزرگ شدم .

واسه عوض شدن بحث سریع حرف کار رو وسط کشیدم .
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جدی می گین؟ می تونین واسم کار پیدا کنین؟ سرش رو سمتم چرخوند؛ با جدیت گفت :آره جدی می گم؛ پس تو هم بویی از محبت خانواده نبردی .غمی به چهرم نشست ،من اندازه کافی طمع خانواده رو چشیده بودم ولی االن خبری از خانواده نبود .
از افکارم خودم رو بیرون کشیدم؛
لبخند مسرت بخشی زدم به این که می تونستم دوباره کار کنم .
تو افکار رنگارنگ خودم بودم که با اعتراض گفت :
میشه باهام رسمی حرف نزنی؟ از سر خجالت نگاهی بهش انداختم وگفتم :آخه ...امون تموم کردن حرفم رو نداد ،با صمیمت گفت :
ببین مامان تو رو سپرده دست من .قراره یه مدت همخونه باشیم الزم نیست انقدر رسمی حرف بزنی .
سرم رو با تایید تکون دادم و "اوهوم"کوتاهی رو زمزمه کردم .
با کنجکاوی توام از خجالت گفتم :
از بچگی تنها بودی؟با شنیدن حرفم انگار سیری از خاطرات تلخ به مغزش خطور کرد ،چشماش رو فشار کوتاهی داد؛ با صدای غم گرفته گفت :
کاش موضوع فقط تنهایی بود ،نه جای خالی یه پدر ،نه حسرت یه شام خانوادگی؛ می بینی درد من فقط تنهایی نبود .با ناراحتی نگاهی بهش انداختم و گفتم :
-االن چی؟ تنهایی؟
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سرش رو طرفم چرخوند ،با چشای مشکی خوش فرمش زل زد بهم و گفت :
هیچ وقت کسی رو تو زندگیم نیاوردم .حرفش رو که زد بازم چشم دوخت به جاده .
دلم نمی خواست بیشتر ازین تحت فشارش بذارم که از گذشتش بگه .
دیگه سوالی نپرسیدم کل مسیر رو با نگاه کردن به درختا و رسیدن شب سر کردم …
ساعت از ده شب گذشته بود؛
ما خیابون های پر نور تهران رو طی می کردیم ،در آخرین مسیر به یه خیابون رسیدیم که اولش برجی بلند ساخته شد بود .
وارد پارکینگ برج شدیم ،بعد پارک کردن ماشین با زدن دکمه طبقه  ۱۵آسانسور شستم خبر دار شد که آخرین طبقه برج خونه ی
اردالنه .
وارد آپارتمان شدیم که با سبکی مدرن معماری شده بود و ترکیب طوسی و زرد دکور ،محیط رو جدید تر نشون می داد .
مشغول دید زدن خونه شدم؛
یه پنجره سر تاسر با پرده هایی زمینه زرد که نماش ختم می شد به هزاران سوسو چراغ های تهران تو شبی که مهتاب در آسمونش
خود نمایی می کرد،
کاناپه ایی پارچه ای با رنگ طوسی روشن که با قالیچه موکتی زرد رنگ کف فضا رو همخون کرده بود .
غرق تماشای لوسترهای مشکی فلزی بودم که با حرف اردالن به خودم اومدم .
راحت باش این جا رو مثل خونه خودت بدون.طبقه باال متاسفانه فقط ختم میشه به یه اتاق ،واسه این که راحت باشی اون جا مالتو .
پت پت کنان گفتم :
-نه نه من مشکلی با هم خونه پسر ندارم ،مخصوصا این که آدمی به خوبی تو هم خونم باشه .
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با لبخندی رضایت بخش گفت :
-شرمنده من چیزی درباره دخترا و عواطفشون نمی دونم،امیدوارم درک کنی .

لبخندی کوتاه زدم و گفتم :
-آره می دونم .فقط یه چیزی ...

یکم به اطراف نگاه کردم خجالتم رو قورت دادم و گفتم :
-لباسی داری که یکم سایزش به من نزدیک باشه؟

با تعجب گفت :
-مگه تو کوله ات لباس نیست؟

با شرمندگی گفتم :
انقدر هول شدم ،یادم رفت که قبال لباس راحتی های کوله روخالی کردم فقط همین یه دست لباس بیرونی توش مونده بود .لبخندی ریز زد و گفت :
برو تو اتاق ،کمد لباسام رو زیر رو کن ببین چیزی گیرت میاد .از خجالت دندونام رو هم ساییدم ،سمت پله ها روانه شدم… پله ها یک راست ختم می شد به اتاق،نه خبری از در بود نه راهرویی .
نگاهی به فضای اتاق انداختم ،همه چیز مشکی بود از دیوار تا رو تختی،ولی کل فضا پر شده بود از گل و گیاه؛انگار که یه
جنگلخصوصی بود،بوی خاک نم خورده کل فضا رو جال می داد .

79


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

چند نفس بلند کشیدم و طراوت گیاهان رو استشمام کردم .
به اطرافم نگاه کردم و دنبال کمد لباس می کشتم ولی جز سیاهی تزیین شده با رنگ سبز گیاه چیزی گیرم نیومد .
جنس یکی از دیوار های مشکی با دیوار های دیگه فرق داشت سمتش رفتم انگشتم روش کشیدم،جنسش از چوب بود کناره دیوار رو
ضربه ای کوتاه زدم ،در کمد وا شد با هیجان گفتم :
چه باحال! کمد مخفی .سرکی به داخل کمد بزرگ که به راحتی توش جا می شدم انداختم ،پر بود از کت و شلوار های رنگارنگ،کراوات هایی ساده و پر
طرح .

از کمد خارج شدم رفتم سمت دیگه دیوار و بازمضربه ای کوتاه به کمد زدم،کمد وا شد این بار پر شده بود از لباس های ورزشی با
رنگ ها و طرح های متفاوت .
یکی از فقسه هام تی شرت های راحتیش رو گذاشته بود .
مشغول برانداز کردن لباس های ورزشی بودم که رنگ مشکی نظرم رو جلب کرد .
سمتش دست بردم وبیرونش کشیدم،شلوارش رو تنم گذاشتم،اگه پاچش رو تا میزدم اندازم می شد ولی بلوزش بیش از اندازه بزرگ
بود .
شلوار رو کنار گذاشتم یکی از پیراهن چهار خونه قرمز با خط های مشکی رو هم برداشتم؛چاره ای نبود ،به اجبار ست قرمز و مشکی
غیر هم سانم رو تن کردم پاچه شلوارم چندتا کردم رفتم پایین .
بوی نسکافه فضا رو پر کرده بود ،سمت آشپزخونه رفتم .
به چهار چوب در تکیه دادم و مشغول نگاه کردن اردالن که در حال ریختن شیر به فنجون های بزرگ سفید جنس چینی بود،شدم .
با دیدنم لبخندی زد و به سبک مهربون کوکب گفت :
-نسکافه با شیر دوست داری؟ با لبخندی ذوق آور گفتم :
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مگه میشه دوست نداشت .سینی رو دستش گرفت اومد سمتم
از چهارچوب در فاصله گرفتم راه رو واسه اردالن باز کردم .
از کنارم رد شد ،در حالی که به سمت پنجره می رفت،گفت :
بیا در رو وا کن .با تعجب گفتم :
در؟کدوم در؟انگشت اشارش رو از دسته سینی نجات داد ،به سمت پنجره اشاره کرد و گفت :
بیا کنار اون پنجره یه در کشویی شیشه ای هست ،بازش کن .با تعجب به پنجره نگاه کردم با اعتراض گفتم :
چرا کل خونه رو مخفی کردی؟سمتم برگشت که جوابم رو بده ،چشاش لیز خورد سمت پایین شلوارم ،لباش غنچه شد؛ اولش فکر کردم می خواد چیزی بگه ولی
رفته رفته لباش شروع کرد به گشاد شدن ،تا این که طرح خنده رو چهرش نقش بست،تازه متوجه چال لپش شدم؛ با ذوق اومدم ،از
چال لپش بگم که صدای خنده هاش چنان اوج گرفت که حتی صدای مغزمم نمی شنیدم .
کنار هق هق زدناش راه نفسش رو وا کرد وگفت :
درسته این جا پر شده از گل و گیاه ولی خدا شاهده شالیزار نیست .باحرفش شوکی بهم وارد شد .نگاهی به پاهام انداختم با حالتی غمگین گفتم :
خب قدم کوتاهه ،تو هم قدت بلنده،نتیجه اش شد چندین تا رو پاچه شلوار .در حالی که هنوز می خندید،سرش رو چرخوند سمت پنجره وگفت :
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باشه باشه بیا در رو وا کن .سمت پنجره رفتم هیچ گیره ای نداشت که باعث باز شدنش بشه.
نگاه به اردالن انداختم ،که سوال ازش بپرسم پیش دستی کرد و گفت :
مثل در خونه های ژاپنی وا میشه .”اهان“کش داری گفتم و کناره پنجره روکشیدم ،باد خنکی از کنار شروع کرد به وزیدن ،نگاهم به نور های رنگی سطح تهران
جلب کرد …

کنارم ایستاد ،یک نفس هوای تازه رو مهمون ریه هاش کرد؛ رفت سر ترانس.
دنبالش رفتم انتهای ترانس ختم می شد به پله های مارپیچ فلزی که به باالی برج میرسید؛
در حالی که به اخر ترانس می رفت گفت :
امیدوارم از ارتفاع نترسی .با شوق گفتم :
اتفاقا برعکس عاشق ارتفاع ام .با رضایت گفت :
پس دنبالم بیا .راهش رو دنبال کردم از پله ها باال رفتیم .
باد موهای لختم رو به بازی گرفته بود،
همین طور که پله ها رو یکی یکی طی می کردم ،به شهر و شلوغی هاش چشم دوخته بودم .
به آخرین پله که رسیدم با دیدن فضا شوکه شدم .
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باالی برج یه استخر با آبی شفاف با نور پردازی زیبا ساخته شده بود ،کناره های استخر گلدون های بزرگ نخل زیبای فضا رو کامل
می کرد .
با تعجب گفتم :
-معماری این جا معرکه است .

نظر لطفته .سمت میز دایره ای شکل چوبی کنار استخر رفت؛ سینی رو میز گذاشت ،رو صندلی جا گیر شد .
نگاهی بهم انداخت و گفت :
بیا بشین .کنارش نشستم ،فنجون رو دستم داد ،و با هم خیره شدیم به شهر .
نیم نگاهی نثارش کردم،سوالم رو تو ذهنم ،مزه مزه کردم ،بعد مکثی کوتاه گفتم :
عزت به جز تو بچه دیگه ام داره؟ غم به چهرش نشست وگفت :نه من تنهام .با تعجب گفتم :

با اون حس و هوس زیادش ،چطور دیگه بچه ای نداره؟ کوکب گفت چندتا زن دیگه ام گرفته .اخماش بهم گره خورد و گفت :
عزت وقتی من بچه بودم تو یه باند قاچاق دارو دست داشت ،با یه گردن کلفت تر از خودش در افتاد ،اونم زد عقیمش کرد ،البته ازاون کتک کاری همین که جون سالم به در برد خودش خیلی بود.
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عزت نسبت به شـ**هوت حریص شده از نظر جسمی هیچ بالیی نمی تونه سر دختری بیاره؛ فقط با دخترا بازی میکنه همین .
حرفاش شوکی عظیمی رو بهم وارد کرد ،با غمگفتم :
پس فقط دخترا براش عروسکن .آهی کشید وگفت:
غم انگیزه ولی واقعیت داره .غم رو با نفسی به بیرون هل دادم دستی به موهای بلندم کشیدم …

در حالی که نسکافه اش رو می نوشید گفت :
بابت امشب ببخشید ،مهمونی رفتنت نا تموم موند .چه لباس قشنگی هم انتخاب کرده بودی .با خنده گفتم :
من اون مهمونی رو فقط واسه این میخواستم برم که نجات پیدا کنم .خندم رو جواب داد و گفت :
خوش حالم که نجاتت دادم .یه چیزی رو می دونی؟ با حالت تعجب گفتم :چه چیزی رو؟مامان تو آب پرتقالت عمدا دارو خواب آور ریخته بود ،در واقعه اونی که واقعا نجاتت داد مامان بود نه من؛ که بعدش اوردنت پیشم ومنم متوجه شدم با دارو انقدر ضعیف شدی از قباد پرسیدم که تو کی هستی وقتی تعریف کرد فهمیدم کار مامان بوده واسه همین
نقشه کشیدم نجاتت بدم .
با حرفاش یکه خوردم ،یعنی این همه مدت علت اون بی حالی ها ،دارو هایی بود که کوکب تو غذاهام می ریخت .نمی دونستم باید
از دستش عصبانی باشم یا خوش حال ولی اگه این کار رو نمی کرد نمی تونستم از دست عزت نجات پیدا کنم .
همین طور که غرق آنالیز کردن کار های کوکب بودم ،ارالدن با خنده گفت :
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چیه باورت نمی شه؟ خیلی باهوشه که این جوری نجاتت داده.شاید بگی عزت که عقیمه ولی مشکالت روحی بعدش از صدتا مشکل جسمی بدتره؛ حاالم بهش فکر نکن برو بخواب .
با رضایت گفتم :
تو و کوکب فرشته های نجات منین ،تا اخر عمر مدیونتونم .از صندلیم کنده شدم ،که برم؛ سمت اردالن چرخیدم و گفتم :
باید کار ها رو تقسیم کنیم .آشپزی و تمیز کاری به عهده من .با مهربونی گفت :
مامان سپرده ات دست من مگه میشه بذارم کار کنی .با حالتی معترض گفتم :
اگه بخوای این طور رفتار کنی که نمیشه خیلی معذب می شم .اخماش تو هم رفت و گفت :
باشه بابا باشه .فردا اول باید یه سر بریم لباس بخریم بعدش می برمت سرکار جدیدت رو ببینی .با ذوق دستام رو مشت کردم و گفتم :
وای دستت درد نکنه .لبخندی زد و سری تکون داد .
رفتم سمت اتاق ،خودم رو پرت کردم رو تخت .
نفسی از آسودگی کشیدم و لبخند رضایت رو به لبام نشوندم ،به خوابی عمیق فرو رفتم …

با تیزی نور خورشید به آرومی دست از خواب کشیدم،
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نیم خیز بلند شدم ،نگاهی به ساعت مشکی دیوار انداختم؛ عقربه ها ساعت هشت و نیم رو نشون می دادن .
کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت کنده شدم .
سمت دستشویی روانه شدم ،بعد انجام کار های صبحگاهی به طبقه پایین رفتم .
اردالن به سختی هیکل ورزیدش رو ،رو کاناپه جا کرده بود؛ حس عذاب وجدان بهم دست داد که چرا گذاشتم کل شب رو کاناپه ای
به این کوچیکی بخوابه ،اونم بدون پتو .
به اتاق برگشتم و لحاف رو کول کردم ،کشیدم روش .
تو خودش جمع شد و لحاف رو سفت چسبید ،انگار کل شب منتظر پتو مونده بود .
خنده ای به این کار بچگونه اش زدم ،راهی آشپز خونه شدم .
با کمی گشت و گذار تو آشپزخونه تونستم قوری و کتری رو پیدا کنم ،آب چای رو بار بذارم .
کره  ،مربا و آب پرتقال رو جزیره مرکزی آشپزخونه چیدم .
بعد دم کردن چای ،سمت اردالن رفتم .
رو به شکم خوابیده بود؛
به آرومی صداش زدم ،ولی عالئمی از بیدار شدن نمایان نشد؛ نزدیک تر شدم ،کمی صدام رو باالتر بردم ،ولی بازم چیزی عایدم نشد .
با تردید دستم رو نزدیکش کردم تکونی به شونش دادم ولی بازم ...
این بار دو طرف شونش رو گرفتم و سعی کردم رو به جلو برش گردونم اما کاناپه کوچیکتر از این حرفا بود که پاسخ گو این جا به
جایی باشه ،در یه حرکت سریع وزن اردالن افتاد روم واسه این که با سر نخوره به پاکت کف ،خودم رو مثل ضربه گیر به زیرش پرت
کردم .

لباش افتاده بود لبه گوشم و با هر بار نفس کشیدنش موهای لختم به حرکت در میومد .
ته ریشش رو کنار گونه ام حس می کردم ،هیچ وقت در این حد نزدیک یه مرد نشده بودم .
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چند بار به گونه اش ضربه زدم ،کمی خودش رو کش داد ،بعد خمیازه ای کوتاه ،دستاش رو دور گردنم حلقه کرد ،به خوابی عمیق تر
فرو رفت .
سعی کردم با باال اوردن سرم ،لبام رو به گوشاش نزدیک کنم ،با صدای کلفت گفتم :
اردالن پاشو له شدم .چشم های خمارش رو وا کرد ،با صدایی خسته گفت :
چیه چی شده؟کمی سرش رو باال آوردن ،با دیدن وضعیت جفتمون برق از سرش پرید ،به سرعت خودش رو به باالی کاناپه کشوند .
دستی به چشماش زد و در حالی چشماش رو می مالید گفت- :این جا چخبره؟ لبخندی ریز زدم و گفتم :
هیچی ،فقط تو خواب زیرم گرفتی .با تعجب گفت :
من که روکاناپه خوابیده بودم ،تو هم تو اتاق .چطور ممکنه؟ از زمین کنده شدم در حالی که به سمت آشپزخونه می رفتم و گفتم :همیشه انقدر خوابت سنگینه؟ باگیجیگفت :اره خوابم خیلی سنگینه به طوری که حتی تو خوابم راه میرم ،حرف می زنم ولی بعدش هیچی یادم نیست .خنده ای کردم و گفتم :

چه باحال! اومدم بیدارت کنم کم مونده بود با سر بخوری به پاکت کف؛ حاال اینا رو بیخیال بیا صبحونه بخور .از چهرش تجزیه کردن اتفاق االن ،جار می زد ،ولی بی جواب به سواالت ذهنش روانه دستشویی شد .
دوتا چایی آلبالو ریختم ،به صندلی جزیره آشپزخونه لم دادم مشغول لقمه گرفتن شدم ...
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نگاهش به چای آلبالویی خیره موند ،با حالتی که شادی توش موج می زد گفت :
اولین باره تو کل زندگیم می خوام یه صبحونه بدون تنهایی بخورم .نگاهی از سر ناراحتی نثارش کردم با خودم گفتم :
”طفلک عجب زندگی سختی داشته “
رو به روم نشست با اشتها شروع کرد ،به دو لپی صبحونه خوردن .
خیره شده بودم به لقمه گرفتن های بزرگش که گاهی لقمه ها به قدری از دهنش بزرگ بودن که نصف نون بیرون دهنش باقی می
موند و در پی جویدن های مکررش ذره ذره نون رو به داخل دهنش می برد .
با خنده گفتم :
تا حاال صبحونه نخوردی؟در حالی که چایش رو سر می کشید گفت :
تو که نمی دونی ،تو تنهایی صبحونه ماهی سالمونم بخوری باز کیف اون نیمرو اول صبح تو یه خانواده ده نفر رو نمی ده .در حالی که طرح لبخند از رضایت حرفش رو به لبام می شوندم ،گفتم :
یعنی من االن معادل ده نفرم؟از جویدن دست کشید؛ با لبخند مهربون زل زد به چشام و گفت :
ده نفر خیلی کمه در مقابل همه چیزی که هستی .با گفتن این حرفش لبخندی زدم ،خوش حال بودم که می تونستم انقدر جا های خالی زندگیش رو پر کنم ،دلم میخواست بهش
کمک کنم ،با مهربونی گفتم :
خب آقای خوش خوراک ،ناهار چی میل داری؟چشاش رو گشاد کرد و در حالی که لقمه اش رو می جوید گفت :
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نهار بیرون یه چیزی می خوریم .با عصبانیت گفتم :
چیه می ترسی مسموم بشی؟چشاش گشاد شد ،سعی در سریع گفتن کلمات معذرت خواهیش داشت که یهو شروع کرد سرفه کردن ،بدون اختیار سمتش رفتم چند
ضربه ای به پشتش زدم نفسش که برگشت ،با تشکر گفت :
دیدی میگم صبحونه دو نفرش خوبه اگه تنها بودم االن خفه شده بودم .شروع کردم به خنده های ریز کردن؛ در البه ال ی خنده هام گفتم :
-

خیلی خوب بلدی از موقعیت ها به نفع خودت استفاده کنی .

چاییش رو سر کشید و گفت :
-

یک هیچ به نفع من .

با تعجب گفتم :
این کجاش یه امتیاز داشت؟در حالی که از صندلی بلند می شد گفت :
خب اگه تو می تونی یه امتیاز بگیر .چشام رو خبیث کردم و گفتم :
ببین خودت شروع کردی ها .در حالی که از آشپزخونه بیرون می رفت گفت :
باشه هر چی شد گردن من .منتظر جوابم نشد از آشپزخونه بیرون زد …
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بعد جمع کردن ظرف ها و شست شون سری به هال زدم .
اردالن رو کاناپه نشسته بود،
سرش رو تو حصار دستاش اسیر کرده بود انگار یه چیزی به شدت عصبیش می کرد .
چند قدمی نزدیکش رفتم ،اسمش رو صدا زدم ولی واکنشی نشون نداد؛ نزدیک تر رفتم و کنارش نشستم به آرومی گفتم :
اردالن تو خوبی؟با غم نیم نگاهی بهم انداخت و خیره شد به پاکت،با صدایی ته گلویی گفت :
-گیر افتادم جانان .

با تعجب گفتم :
گیر چی؟نفسی عمیقی کشید ،به کاناپه تکیه داد در حالی که سعی می کرد بغضش رو پنهون کنه گفت :
عزت االن زنگ زد .با شنیدن اسمش کل بدنم مور مور شد با ناراحتی گفتم :
به ازای آزادی من قراره چه کاری براش انجام بدی؟آب دهنش رو قورت داد کمی با انگشتاش بازی کرد،نفس هاش تند تر شد ،بعد مکثی بلند گفت :
هیچی چیز خاصی نیست .با عصبانیت سمتش چرخیدم و گفتم :
-آره کامال معلومه چیز خاصی نیست که انقدر بهم ریخته ای .
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آهی بلند کشید از کاناپه کنده شد ،درحالی سمت اتاق می رفت،گفت :
باید برم جایی تا ناهار بر می گردم،عصری باهم میریم خرید،ببخشید امروز نشد ببرمت شرکت .جوابی بهش ندادم ،اونم واکنشی نداد .
بعد چند دقیقه از اتاق بیرون اومد،کنار در وایستاد لبخندی زد و گفت :
واسه ناهار دلم رو صابون زدما !لبخندش رو جواب دادم ،و این صدای بسته شدن در بود که به مکالمه بین ما پایان داد .
بعد رفتن اردالن نگاهی به خونه انداختم،
بر عکس اون عمارت دلگیر عزت،آپارتمان اردالن خیلی دلباز تر بود .
سمت آشپزخونه رفتم داخل یخچال رو دیدی زدم از هر چی که الزم داشتم ،توش بود .
به فریزر نگاهی انداختم پر شده بود از سبزی ها بسته بندی شده که رو همشون ،اسمشون رو چسب زده بود،بیشتر به فریزر یه
مادربزرگ با کلی نوه بود تا یه پسر مجرد تنها .
خنده ای به این حجم خانه داریش زدم؛به فکرم زد براش قورمه سبزی درست کنم ،چیزی که کل مرد های ایرانی براش ضعف می
کنن .
***
چشام به ساعت خیره موند ،ساعت سه ظهر شده بود و هیچ خبری از ارالن نشد .
کم کم استرس تو وجودم اوج گرفت .
همین طور که هر لحظه دلهره ام بیشتر می شد صدای چرخش کلید تو در ،فضا رو پر کرد .
اردالن با لباس های بهم ریخته وارد شد ،سمتش شتاب زدم که با دیدن پنبه تو دماغش،نگرانیم چندین برابر شد .
با ترس گفتم :
-چه بالیی سرت اومده؟
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دستی به دماغش زد ،با خنده گفت :
میانجی گری به من نیومده .با تعجب گفتم :
یعنی چی؟نگاهش رو بهم دوخت و گفت :
هیچی تو راه دوتا ماشین تصادف کردن منم رفتم میانجی گری کنم کتک خوردم ،اگه بازجویی هات تموم شد میشه بیام تو؟ یهو باخجالت گفتم :
اخ اخ ببخشید ،خیلی نگران شدم .لبخندی گشاد به صورتش نشوند در حالی که در رو می بست شروع کرد بو کشیدن ،با تعجب گفت :
-

این بوی چیه؟

حالتی پرغروری به خودم گرفتم و گفتم:
بوی خوش قورمه سبزیه .چشاش گرد شد با تعجب گفت :
-

ایول مگه بلدی؟ با تشر گفتم :

۲۲سالمه می خوای غذای رایج مملکت رو بلد نباشم؟ لبخندی زد و گفت :-

منطقی بود .برم دست و صورتم رو بشورم میام .

با رفتمش سمت دستشویی منم روانه اشپزخونه شدم،مشغول چیدن میز …
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نگاهی به میز چیده شده انداخت ،چشم هاش برقی خاصی زد با رضایتی که تو صداش موج می زد گفت :
به به! معلومه کد بانو خوبی هستی .لبخندی به گشادی صورتم ،زدم مشغول خوردن شدیم .
به کتک خوردن امروزش فکر کردم و با خودم اتفاقات رو مرور کردم .
صبح عزت زنگ زد ،اردالن به شدت عصبی شد و زد بیرون قول داد واسه ناهار می رسه ولی االن چند ساعت از وقت ناهار گذشته و
با سر و صورت خونی برگشته ،یهو جرقه ای در ذهنم زده شد؛ زل زدم بهش و گفتم :
عزت این جوریت کرده مگه نه؟اخماش تو هم رفت ،با صدایی کز کرده گفت :
انقدر ضایع بودم؟ پوفی کشیدم و گفتم :چرا از اولش نگفتی عزت این بال رو سرت آورده؟ در حالی که سعی در بلعیدن لقمه با بغض داشت گفت :چون نخواستم فکر کنی کتک خوردنم تقصیر توئه .بازم اشک مهمون چشم هام شد ،نمی تونستم جلو گریه ام رو بگیرم .
اردالن سرا سیمه سمتم خیز برداشت؛ به چشم هام خیره شد با ناراحتی گفت :
-تو چرا گریه می کنی؟

در حالی اشک هام رو با استینم پاک می کردم گفتم :
همه اینا تقصیر منه .با کالفگی دستی به موهاش کشید و گفت :
-چه تو بودی چه نبودی بازم عزت یه بهانه دیگه گیر می آورد ،که مجبورم کنه کاری که می خواد رو بکنم .
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با التماس گفتم :
خواهش می کنم اردالن ،بهم بگو چه کاری ازت می خواد؟ نگاهش دوخته شد به میز؛ چند ثانیه مکث کرد و بعد با حالتی گرفتهگفت :
ازم می خواد تا اونجایی که می تونم اعضای بدن آدم هایی که برام میاره رو در بیارم که بتونه به قیمت خوب بفروشدشون،مخصوصا اونایی که گروه خونی های کمیابی دارن .
با شنیدن حرف های اردالن دوباره اشک هام بی امون شروع کردن به ریختن .
دیگه تا این حد فکر نمی کردم عزت پست باشه .
با صدایی لرزون گفتم :
اکثرشون دخترن مگه نه؟سرش رو به نشونه تایید تکون داد و گفت :
مرد هم توشون هست .کسایی که چک دارن یا بدیهی دارن کال ادم هایی که عزت ازشون ضعف داشته باشه قربانی این خشونتمیشن .
نگاهم رو به نگاه اردالن دوختم ،صدام رو صاف کردم و گفتم :
تو نباید به خاطر جون من این کار رو کنی .می دونی چند تا آدم قربانی من می شن؟ این نا عادالنه است .صورتش حالت ناراحت به خودش گرفت و گفت :
نمی تونم بذارم بالیی سرت بیاد ،مامان تو رو سپرده به من .با صدای بلند و پر از خشم گفتم :
کم بگو مامان تو رو سپرده به من .فقط نگاه کن ببین باید به خاطر همین حرف دست به چه کاری بزنی .نه اردالن من نمی ذارم بهخاطر آزادی من کسی عضوی از بدنش رو از دست بده .
از میز کنده شدم ،دویدم سمت اتاق که لباس هام رو بپوشم برگردم پیش عزت .
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با صدای بلند اردالن از حرکت ایستادم .
جانان خواهش می کنم نرو .بهم مهلت بده دارم دنبال یه راهی میگردم تا این کار رو انجام ندم .سمتش برگشتم؛ هنوزم اشک هام می چکید با ناله ایی از سر التماس گفتم :
اردالن خواهش می کنم جلوش رو بگیر .اردالن به آرومی سمتم قدم بر می داشت و با حس غم نگاهم می کرد …

کنارم زانو زد و در حالی به چشام خیره شده بود گفت :
همه ی سعی ام رو می کنم .االنم اشک هات رو پاک کن ،یه دوش بگیر و آماده شو تا باهام بریم بازار .از فردا باید بری سرکار،واسه روحیه ات هم خوبه .
در تایید حرفاش سری تکون دادم و روانه اتاق شدم .
به ناچار تنها لباس های بیرونیم رو پوشیدم .

***

به لباس مدل ماکسی سنگ دوزی شده ،پشت ویترین خیره شدم .
اردالن کنارم ایستاد و رد نگاهم رو دنبال کرد .
خنده ای ریز کرد و گفت :
چشمت رو گرفته ،آره؟گونه هام از سر خجالت سرخ شده بودن ،آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
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اره قشنگه .در حالی که دستش رو زیر چونه اش می ذاشت ،نگاه حکیمانه ای کرد و گفت :
-

خب مسلما باید چیز قشنگ رو خرید ،مگه نه؟

رد نگاهش روخوندم ،فهمیدم چه فکری زده به سرش ،با هل گفتم :
نه نه هر چیز قشنگی رو نباید خرید .در حالی که می خندید ،سمت در ورودی مغازه قدم بر داشت .
هل شدم خودم رو انداختم جلو اش و گفتم :
-

با این که قشنگه ،ولی خیلی گرونه .

زل زد تو چشم هام و گفت :
اره گرونه ،ولی تو ارزش اش رو داری .با حرفش یکه خوردم ،اومدم جوابی بهش بدم ،که با سرعت از کنارم رد شد و امون مقابله کردن بهم نداد .
به ناچار پشت سرش وارد مغازه شدم .
با لبخند به فروشنده گفت :
-

اون لباس مشکی سنگدوزی شده ی ،پشت ویترین رو لطف می کنید؟

فروشنده لبخندش رو جواب داد و به سمت من اشاره کرد و گفت :
-

برای خانوم تونه؟

با شنیدن حرفش دستپاچه شدم و چشم دوختم به عکس العمل اردالن .
لبخندی به پهنای صورتش ،به چهرش نشست و چال لپ هر دو طرف صورتش ،نمایان شد .
از عکس العملش شوکه شدم ،اومدم حرفی بزنم که زودتر از من ،ارالن به حرف اومد .
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بله برای خانوممه .چشماش گرفتتش ،دلم نمیاد نه بگم .

با چشمهای از حدقه در اومده ،زل زدم به اردالن؛ ولی ذره ای نگاهم نمی کرد .
فروشنده سایزم رو پرسید و رفت دنبال سایز لباس .
دهنم رو وا کردم که چیزی بگم بازم زودتر از من به حرف اومد .
-خب مثال می خواستی چی بگم؟ اگه تایید نمی کردم زنمی ،طرف هزار تا فکر بد می کرد .

دهـ*ن نیمه بازم رو بستم ،جایی برای حرف زدن من نموند .
یهو بدون ذره ای فکر کردن گفتم :
اینا درست ،ولی اون لبخند گشاد چی بود؟در حالی که دستاش رو تو جیبش می گذاشت ،مشغول نگاه کردن مدل های دیگه شد …

با شیطنت خاصی گفت :
خب چیه؟ به نظرم حس قشنگیه با خانومت بری ،خرید .با حس کنجکاوی گفتم :
-

خب چرا زن نمی گیری؟ اخماش تو هم رفت و گفت- :نیمه ای گمشده ام رو هنوز پیدا نکردم .

نیش خندی زدم و گفتم :
-

اصال گذاشتی نیمه گمشده ات نزدیک ات بشه ،که بخواد پیداش بشه؟

با خشم بچگانه ای بهم خیره شد و گفت :
-یعنی تو میگی اخالق من بده؟
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در حالی که مدل های مختلف لباس رو دید می زدم،خنده ای ریز کردم و گفتم :
-

خب نمی دونم با یه خانوم اخالقت چطوریه .

تو یه حرکت جلو راهم رو سد کرد و گفت :
خب تو مگه خانوم نیستی؟اخالقم باهات چطوریه؟ نگاهم رو باال انداختم و گفتم :-

من که امانتی مادرتم ،نمی دونم اگه بخوای یه دختر رو جذب کنی ،اخالقت چطوری می شه .

نگاهی متفکرانه ای بهم انداخت و از کنارم رد شد .
به سمتم چرخید و گفت :
صحیح می فرمایید بانو .اومدم جوابش رو بدم که با صدای"بفرمایید خانوم اینم سایزتون "جوابم ناکام موند .
به سمت صدا چرخیدم و لباس رو از دستش گرفتم و رفتم داخل اتاق پرو .
به سختی لباس رو پوشیدم ولی نمی تونستم زیپش رو از پشت ببندم ،آهی بلند کشیدم و سعی کردم لباس رو با زیپ بسته تصور
کنم .
تقی به در خورد و همزمان صدای فروشنده بلند شد .
خانوم اگه پوشیدینش تا اقاتون بیاد زیپ لباستون رو بکشه باال .با شنیدن این حرفش خشکم زد ،سریع به پشت چرخیدم ،تو آینه نگاهی به پشت بــ**رهنه ام انداختم هیچ جوره نمی شد ،اردالن
زیپ این لباس رو باال بکشه .
همین طور که غرق فکر بودم که چه دروغی دست و پا کنم ،در اتاق پرو وا شد و اردالن باهمون لبخند گشادش بهم خیره شد .
دستش رو سمت زیپ لباسم برد شروع کرد به باال کشیدن اش ،تو همین ثانیه های خیلی کوتاه نفسم بند شده بود و از خجالت
دوست داشتم زمین رو بکنم  ،برم تو زمین ولی اردالن نگاهم نکنه .
توی آینه خیره شدم به خودم ،لباس به طرز زیبایی به تنم میومد .

98


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

انقدر محو تماشای لباس تنم بودم که با صدای اردالن یکه خوردم .
وای خدا چقدر بهت میاد .سریع سمتش چرخیدم با پت و پت گفتم :
-

آقا اردالن دارین دیدم می زنین؟ با چشمهای متعجب گفت :

-

وا؟ باز که شدم آقا اردالن! ولی خدایش به تنت میاد ،مبارکت باشه .

لبخندی زدم و برگشتم سمت آینه ودر حالی که لباس رو برانداز می کردم گفتم :
-

آره خیلی قشنگه ولی حتما خیلی گرونه .ازت خواهش می کنم نخرش ،دیگه واقعا خجالت می کشم .

نگاهی به آینه انداختم که عکس العمل اردالن رو ببینم ،ولی خبری از اردالن نبود .
عقب گرد کردم که پیداش کنم با صدای فروشنده میخکوب شدم .
ان شا اهلل به دل خوش بپوشنش .اردالنم با صدای شاد گفت :
-

ان اشا اهلل واسه لباس عروس بیام خدمتون .

-

آخی هنوز نامزدین؟

-

آره ،به امید خدا چند وقت دیگه عروسی می کنیم .

با شنیدن مکالمات بین فروشنده و اردالن شوکه شدم وکل بدنم عرق سرد کرد .
نگاهی تو آینه به خودم انداختم و گفتم :
-

جدی خوش به حال اون دختری که اردالن باهاش ازدواج می کنه .

آهی کشیدم …
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بعد پوشیدن لباس هام و تموم شدن خریدها ،تصمیم گرفتیم بریم تو شهر و دوری بزنیم .
سوار ماشین شدیم و اردالن شروع کرد به آهنگ گذاشتن .
چشم هات بس که جذابه ...
بد جوری قلبم تو تب و تابه...
خاصه عشقمون آره ...
اخه این حس رو کی به کی داره ...
اخه این دل مجنونه مجنون ...
چه بخوای ،چه نخوای پیش تو می مونه ...
یکی ،یکی ،یکی دونه آخه کیه کیه این رو ندونه ...
داره میره دل من دیونه ...
با تعجب رو کردم بهش وگفتم :
این اهنگ کیه؟ نشیدنمش تا حاال .با ذوق گفت :
-

علی عباسی ،یکی یدونه .

به چشم هام خیره شد ،یه شادی وصف نشدنی تونگاهش موج می زد .
یه عالمه هیاهو ،شادی و جنون اون لحظه از چشم هاش می شد ،خوند .
دوست داشتم نگاه اش رو جواب بدم ولی من قدر اون غرق شادی نبودم .
نگاهم رو ازش گرفتم و خیره شدم به بیرون .
سکوت بینمون رو شکست و گفت :
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تا حاال بام تهران رفتی؟

با شنیدن حرفش پرت شدم به گذشته ...
وقت هایی که دلم می گرفت و بابا می بردم اونجا .
وقتی شهر رو از اون باال نگاه می کردم ،غم و غصه هام به کلی از یادم می رفت ولی االن اگه بدون بابا برم،نمی دونم چقدر دلتنگی
سراغم میاد ...
همین طور غرق خاطرات شیرینم بودم ،که با صدای اردالن به خودم اومدم :
نگفتی ،رفتی یا نه؟ با غم،گفتم :-

نه تا حاال نرفتم .

دلم نمی خواست از بابا چیزی بگم ،این که بقیه سرزنش اش کنن که چرا فقط به خاطر یه بلند پروازی این بال رو سر دخترش آورده،
آزارم می داد .مخصوصا االن که مرده بود ،دست اش از دنیای ما آدما کوتاه !

اردالن با ذوق گفت :
-

درک می کنم ،وقتی تو آسایشگاه بودی نتونستی این جور جاها بری .االن خودم می برمت ،خیلی آرامش بخشه .

لبخندی تلخ زدم و کلمه"آسایشگاه" رو تو ذهنم هجی کردم .
تا حاال پام به آسایشگاه نخورده بود ،ولی االن باید وانمود می کردم ،کل زندگیم رو اونجا بودم .
چقدر سخته وانمود کنی به چیزی که هیچ وقت نبودی .
بازم طبق معمول خیره شدم به خیابون ها  ،به آدم های که هر کدوم داستان خودشون رو داشتن .
همه ی آدم های اطرافمون ،داستان خودشون رو دارن با بازیگرانی در نقش های خوب و بد .
بدی ماجرا اونجاست که داستان رو میشه تغییر داد ،میشه از اول یه ایده رو اجرا کرد ،میشه برگشت و قسمت هایی که از داستان بهتر
نوشت ولی تو دنیای واقعی نمیشه برگشت به عقب ...
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خیلی کار ها رو نکرد ...
خیلی حرف ها رو نزد ...
بدی این دنیا اینه که هر کاری کنیم تاثیرش تا اخر امر با همون می مونه ،اونم بدون هیچ پاکنی که بشه روزی روزگاری برگردیم و
پاکشون کنیم ...

باد خنکی موهای لــخــ*ت ام رو به رقص کشونده بود و من رو به دست خاطرات خوشی که با ،بابا این جا داشتم ،سپرده بود .
اون چهره ای مهربون اش ،با اون قلب بزرگش زیر خاک در حال تجزیه شدن بود و من اگه کل نیرو های دنیا رو هم جمع می کردم
دیگه نمی تونستم حتی واسه ثانیه ای پدر ام رو در آغـ*وش بکشم .
آهی بلند کشیدم و به پشت سرم نگاه کردم .
اردالن در حالی که با دوتا دست ،چایی ها رو حمل می کرد و به سمت ام قدم بر می داشت ،با دیدنم لبخندی مهربونی زد .
به اردالن خیره شدم ،هیچ وقت فکر نمی کردم به جز پدر ام بتونم مرد دیگه ای رو تحسین کنم ولی اردالن فرق داشت .
زندگی اون سخت تر از من بود ،اگه من کودکی و نوجوانی شادی داشتم اون حتی از اونم محروم شده بود .
دوست داشتم جای همه ی محبت های خالیش رو پر کنم ،حداقل کاری بود که از دستم بر میومد .
با لبخند به سمت اش قدم برداشتم .
به یه قدمی هم که رسیدیم ،ایستادیم .
نگاه هامون رو بهم گره زده بودیم ،یه عالمه حرف ناگفته بود که باید زده می شد؛ ولی نه من ،نه اردالن توان گفتن کلمه ای رو
نداشتیم .
زود تر از اردالن به خودم اومدم و گفتم :
بابت چای ممنون .یکی از چای ها رو برداشتم و رفتم به سمت لبه بام .
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اردالن هم پشت سر ام اومد و دوتایی از لبه بام خیره شدیم به شهر .

تا حاال از کسی خوش ات اومده؟با سوال اردالن شوکه شدم ،نگاهی بهش انداختم و گفتم :
-

انقدر درگیر زندگی بودم ،هیچ وقت نشد به کسی فکر کنم .

لبخندی به گوشه ای لــ*ب اش نشست و گفت :
-

منم مثل تو بودم ولی چند وقته بد جور اسیر یکی شدم .

نمی دونم چرا ازین حرف اش خوشم نیومد ،یه جورایی حرص می خوردم .
علت حسادتم رو نسبت به دختری که دوسش داشت رو نمیدونستم ،ولی اگه میخواست با دختری ازدواج کنه چی؟ اون وقت باید از
پیشش می رفتم و تنهایی راه رو ادامه می دادم .
غمی به چهره ام نشست ،سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم .
صدام رو صاف کردم و گفتم :
چه خوب .کی باهاش ازدواج می کنی؟ انگار قند تو دل اش آب شد ،با شادی گفت :هر وقت که به حسش نسبت به من اعتراف کنه .از حرص لــ*ب ام رو جویدم و در حالی که عقب گرد می کردم و گفتم :
مبارک باشه .با حرص لیوان کاغذی چای رو پرت کردم رو زمین و به سمت ماشین راه افتادم ...
دلم گریه می خواست از اون گریه های که صدا هاش به فلک می رسید .
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خودم روکنترل کردم ،وبا قدم های تند و محکم به سمت ماشین رفتم .
صدای اردالن رو از دور می شنیدم ولی بدون اعتنا به راه ام ،ادامه دادم .
به ماشین که رسیدم ،دست به سینه منتظر اردالن شدم.بعد چند لحظه ،اردالن هم به ماشین رسید .در حالی که نفس نفس می زد و
گفت :
تو چت شده جانان؟ چرا این جوری می کنی؟ با لج گفتم :چه جوری؟ فقط خسته ام .میشه من رو ببری خونه؟ بعدش می تونی با خیال راحت هر جا که می خوای بری .نگاه اش بوی غم گرفت ،در حالی که به سمت ،در راننده ماشین اش می رفت گفت :
-این چرت و پرت ها چیه می گی؟ سوار شو بریم خونه .

بی رمق سوار ماشین شدم ،مدام از خودم می پرسیدم "چته جانان؟" فکر این که اردالن میخواست با دختری ازدواج کنه ،دیونه ام می
کرد .
اگه این اتفاق میوفتاد کجا داشتم که برم؟ پیش مامان وسامان ام که نمی تونستم برگردم .با این کار فقط جون شون رو به خطر می
نداختم .

همین طور که گرم افکار ام بودم با صدای اردالن ،رشته افکارام پاره شد .
دلیل این همه پریشونی چیه؟ و باز ام با همون لجاجت گفتم :پریشونی؟ کدوم پریشونی؟ من چیزیم نیست .با ناراحتی گفت :
نکنه از این که گفتم از دختری ...امون تموم کردن جمله اش رو بهش ندادم و گفتم :
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میشه بس کنی؟ من خوبم چیزیم نیست ،فقط خسته ام همین .دیگه چیزی نگفت ،تا خونه تنها چیزی که بین ما رد و بدل شد ،فقط سکوت بود.
وارد خونه شدیم و هر دو بدون حرفی مشغول کارهای خودمون شدیم .
من به اتاق رفتم واسه عوض کردن لباس هام و اردالن هم روی کاناپه ولو شد .
نایلون های خرید رو تخت انداختم و مشغول پیدا کردن لباس های راحتی شدم .
با صدای "اهم" اردالن ،نگاهی به ورودی پله ها به اتاق انداختم .
با صورتی گرفته ،در حال نگاه کردن به کار هام بود .صداش روصاف کرد و گفت :
این همه لباس رو می خوای روی تخت جا بدی؟ نگاهی کالفه به نایلون ها و لباس ها انداختم و گفتم :-

راه دیگه ای مد نظرته؟

در حالی به سمت ام قدم بر می داشت گفت :
-

کمد لباس های من اندازه کافی بزرگ هست که لباس های تو رو هم جا کنه ،فقط باید کمک ام کنی لباس ها رو جمع و

جور تر بچینم .
در حالی که لباس ها رو تا می کردم گفتم :
-

ممنون ،من قرار نیست زیاد این جا بمونم.به هر حال قراره ازدواج کنی ،مطمئنا زنت با بودن من مخالفت می کنه .

پوفی کشید و گفت :
-

آهان پس بگو ،دلیل اخمو شدن جانان خانوم چیه! جانان من که گفتم تا خودش چیزی از حس اش نگه من کاری نمی کنم.

حاال کو تا من ازدواج کنم .

از سر حرص مدام لــ*ب پایین ام رو گاز می گرفتم ،بر گشتم سمت اش و گفتم :
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خواهش می کنم هر وقت خواستی ازدواج کنی یا کال از هم خونه بودن با من ناراضی بودی فقط کافیه بهم بگی ،قسم می

خورم که میرم .
اخمهاش تو هم گره خورد با عصبانیت گفت :
این حرفا چیه؟ مگه من می ذارم تو بری؟ این افکار پوچ رو از ذهن ات بنداز بیرون ،تو قرار نیست جایی بری .بازم نگاه ناراحتم رو چرخوندم سمت لباس ها …

پوفی کشیدم و گفتم :
باشه پس فعال تا وقتی عروس خانوم میاد من وسایل ام رو می ذارم تو کمدت .با مهربونی سمت ام اومد ،لباس راحتی سفید ام رو از دستم کشید و در حالی که تاش می کرد گفت :
باش ،بذار عروس خانوم بیاد درست اش می کنیم .خب من لباس های تو رو تا می کنم ،تو هم جا واسشون باز کن .
با تعجب گفتم :
-

تو چرا لباس های من رو تا کنی؟

نگاهی بهم انداخت و با حسی قشنگ که مفهوم اش رو نمی فهمیدم ،گفت :
دوست دارم تاشون کنم .نگاه متعجب ام رو ازش گرفتم و درحالی که سمت کمد می رفتم گفتم :
-

باشه هر جور راحتی .

کمد رو بر انداز کردم ،می شد لباس های راحتی اردالن رو جمع و جور تر گذاشت.دست به کار شدم تونستم یه ردیف جا واسه لباس
هام خالی کنم .
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رو به سمت اردالن برگشتم ،کنار لباس های کوه شده محو تماشای من شده بود .
بی توجه به این طرز نگاه کردن اش گفتم :
-

خب لباس ها رو برام بیار .

انگار با حرف ام از دنیای خودش بیرون کشیده شد .
چند بار پلک زد ،بعد چند لحظه مکث ،تازه فرمون به مغز اش رسید و از جاش بلند شد .
دسته ای از لباس های تا شده رو به سمت ام اورد ،دلم نمی خواست بیشتر از اون نگاه ام به نگاه اش گره بخوره ،در حالی که دست
هام رو به سمت اردالن گرفته بودم ،به سمت کمد چرخیدم .
گرمی لباس ها رو دستم حس کردم ولی بعدش گرمای دست های اردالن هم اضافه شد .
به سمت اش چرخیدم و با کالفگی به دستامون نگاه کردم .
لباس ها رو دستم گذاشته بود ،دست های خودش رو زیر دستام .با دیدن اون صحنه سریع دستم رو از حصار دستاش بیرون کشیدم .
بدون این که نگاهی بهش بندازم لباس ها رو تو کمد گذاشتم .
می دونستم کارش عمدی بود ولی علتی واسه توجیه کارش پیدا نکردم .
مسلما باید از دستش عصبانی می شدم ولی در کمال تعجب حس بدی به این کارش نداشتم .
هنوزم حضورش رو پشت سرم حس میکردم.با دست پاچگی عقب گرد کردم ،و بدون اعتنا به اردالن رفتم سمت تخت و لباس
مجلسی که امروز پسند اش کرده بودم رو تو هوا گرفتم ،با ذوق نگاه اش کردم چقدر دلم می خواست هر چه زودتر تو یه مهمونی
بپوشم اش .

همین طور که خودم رو تو لباس مورد عالقه ام تصور می کردم با صدای اردالن به خودم اومد .
-

این لباس خیلی به تن ات میاد .

با حس رضایت چرخیدم سمت اردالن و گفتم :
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جدی؟

سری به نشونه تایید تکون داد و به سمت ام قدم برداشت .
تو نگاهش یه مشت حرف بود که من ذره ای از اون رو نمی فهمیدم .این که نگاهش مثل همیشه نبود هر لحظه نگران تر ام می
کرد .
نفس ام تو سینه حبس شد ،می دونستم اردالن مثل عزت نیست ولی اونم یه مرد بود و غریزه های خاص خودش رو داشت .
کم کم ترس بهم چیره شد ،دلم می خواست با هر قدمش ،به سمت عقب قدم بردارم ولی می ترسیدم با این کارم ناراحتش کنم …

در حال جنجال با خودم بودم که اردالن به یه قدمیم رسید و خیره شد تو چشم هام .
حرف هایی با نگاه آشفته اش می زد  ،که من چیزی ازش نمی فهمیدم .
تو یه حرکت  ،لباس رو از دستم قاپید و گذاشت رو تن ام .
در حالی که لباس رو برانداز می کرد گفت :
-

حیفه با این لباسی که خیلی بهت میاد مهمونی نری ،مگه نه؟ از این که حرف دلم رو زده بود ،بی اختیار خنده ای به گوشه

لــ*ب ام نشست .با حالتی کنجکاو گفت :
-

چیه تو هم ،نظر من رو داشتی؟

لباس رو از دست اش گرفتم و خودم رو از دست حصار نگاه اش ،نجات دادم .به سمت کمد قدم برداشتم ،با تعجبی شیرین گفتم :
-

ذهن می خونی؟

خنده هاش اوج گرفت ،با تعجب به سمت اش برگشتم و گفتم :
-

سوال ام کجاش خنده دار بود؟

خنده هاش رو با لبخند به اخر رسوند و در حالی که نزدیک ام می شد گفت :
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به این می خندم که چه قشنگ خودت رو لو میدی.خب پرنسس فردا شب بریم مهمونی؟

شادی به مردمک چشم های مشکی ام نشست و با شیطنت گفتم :
تا نیمه شب بیشتر نمی تونم بمونم.طلسم پری مهربون تا نیمه شبه .شیطنت ام رو جواب داد و گفت :
-

خب طبق این قضیه ،من باید از پس فردا ،کفش بلورین رو پای تموم دختر های شهر امتحان کنم تا اخرش کفش اندازه

پای تو بشه و پیدات کنم اره؟ با تعجبی کودکانه گفتم :
-

مگه تو شاهزاده ایی هستی که عاشق دخترک خدمت کار شده؟ دست اش رو تو جیب اش گذاشت و مصمم گفت :

-

اگه باشم چی؟

از حرف اش گونه هام گل انداخت ،دلم میخواست اون لحظه اتفاقی بیوفته که من و اردالن رو از این بحث بکشه بیرون .
نفس عمیقی کشیدم و بدون حرفی از کنار اش رد شدم.به اولین پله که رسیدم ،با صدای ناراحت گفت :
-

ناراحت ات کردم؟ سعی کردم بی تفاوت باشم .

-

نه بابا ،فقط یه شوخی بود همین .

منتظر جواب اش نشدم ،از پله ها پایین رفتم .
خودم رو پرت کردم تو دستشویی و شروع کردم به آب پاشیدن به صورت ام .
دستام رو دو طرف گونه ام گذاشتم و خیره شدم به آینه ،با صدای بریده بریده به خودم گفتم :
-

جانان تو چت شده؟

جوابی واسه حال پریشونم نداشتم ،صورت ام رو خشک کردم و از دستشویی زدم بیرون .
اردالن روی کاناپه ،مشغول عوض کردن کانال های تلویزیون بود .
به سمت راه پله راهی شدم ،ولی با صدای اردالن از حرکت ایستادم .
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بیا بشین باهم یه فیلم نگاه کنیم .

با بی حوصلگی گفتم :
-

واقعا خسته ام .فردا هم باید زود بیدار شم ،قرار شد باهم بریم شرکت .

"اهان" کش داری گفت و تلویزیون رو خاموش کرد .
خودش رو کاناپه به سختی جا کرد و دستش رو چشمهاش گذاشت .
دلم نمی خواست به خاطر من شب ها این جوری سخت بخوابه ،اجازه هم نمی داد که من رو کاناپه بخوابم .
روی اولین پله ایستادم ،مدام می خواستم خودم رو راضی کنم که این کار رو نکنم ولی یهو بدون این که به افکارم مجال دخالت بدم
،برگشتم سمت اردالن و گفتم :
-

میشه یه چیزی بخوام؟

دستش رو کمی باال برد از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و گفت :
-

اره حتما .

-

میشه بیای تو اتاق رو تخت بخوابی؟ تخت انقدر بزرگ هست که یه طرف اش من بخوابم طرف دیگه اش تو.

با شوک از کاناپه کنده شد و با تعجب نگاهم کرد و گفت :
-

جدی می گی؟

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم …

نگاهش بوی ناراحتی گرفت و گفت :
-

اخه من یه پسر مجرد ام و تو ...
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بین حرف اش پریدم و گفتم :
-

جفت مون اختیار کارامون رو داریم مگه نه؟ نه خطایی از من سر می زنه نه تو .عذاب وجدان دارم وقتی خودت رو به سختی

رو کاناپه جا می کنی ،این جوری حتی از یه خواب راحت هم دارم محرومت می کنم .پس بیا رو تخت بخواب .
به نشونه تایید سری تکون داد و با رضایت گفت :
از چند جهت خوش حالم ،یکی این که انقدر با درکی و اون یکی این که انقدر بهم اعتماد داری .لبخندی زدم و گفتم :
-

تو مثل عزت و امثال اون نیستی .

لبخندم رو جواب داد و از کاناپه کنده شد .به سمت ام اومد .
پلهها رو باال رفتم و اردالن هم پشت سرم راه فتاد .
به یه طرف تخت رفتم و پتو رو کنار زدم و پشت به سمت دیگه تخت دراز کشیدم .
از تکون خوردن تخت و کشیده شدن لحاف فهمیدم که اردالن هم رو تخت جا گیر شده .
قلبم به ارومی به قفسه سینه ام می کوبید .یه حسی بین دلهره و خیال آسوده داشتم ،خیال ام از این بابت راحت شد که حداقل امشب
رو راحت میخوابه و از یه طرف ترس و دلهره ایی از خوابیدن اش رو تختی که دوتایی مون بودیم داشتم .
دلم نمی خواست ذهنیت خوبی که از اردالن دارم با کار اشتباهی خراب بشه .
همین طور که غرق افکار ام بودم ،خواب پاهاش رو به ذهنم گذاشت و من رو مهمون سکوت اش کرد .

یهو از خواب پریدم ،نگاهی مضطرب به اطرافم انداختم .هنوز هم هوا تاریک بود ،سمت اردالن خیز برداشتم ،تو بیشترین فاصله از
من توخوابی عمیق فرورفته بود .
با خودم ام گفتم :
-اردالن مثل بقیه نیست .عشق یکی دیگه تو وجود اشه .
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لبخندی تلخ زدم .از این که اردالن انقدر مرد خوبی بود ،خوش حال بودم و از طرفی غمگین ،دختری که می خواست عشق اش رو
نثار اش کنه اندازه من به خوب بودن اردالن پی برده بود یانه؟ لیاقت بودن با اردالن رو داشت یانه؟
با سواالتی بدون جواب ،بازم هم سرم رو موتکا گذاشتم و سعی کردم بخوابم .

با صدای آرومی از خواب بیدار شدم .چشمهام رو بسته نگه داشته بودم و فقط به آوای دل نشین اسم ام از زبون اردالن گوش می
دادم .
دوست داشتم ساعت ها خودم رو به خواب بزنم تا همین طور اردالن صدام بزنه .
دست از این کار بچگونه ام برداشتم با صدایی گرفته گفتم :
-

بله اردالن .

با صدایی مهربون گفت :
-

بیدار شدی اخرش؟ بچرخ سمت ام .

با شنیدن حرف اش شوکه شدم ،بازم تب و تاب قلبم رو حس می کردم .به ارومی سمتش چرخیدم .
با اون چشم های گرد مشکی ایش بهم خیره شده بود ،با تعجب گفتم :
-

چی شده؟

لبخندی زد که گودی چال گونه اش ،بین ته ریش اش رو به نمایش گذاشت .
با مهربونی گفت :
-

اگه یه نگاه به پنجره بندازی متوجه میشی صبح شده ،قرار امروز مون چی بود؟

دستی به پلکهای پف کرده ام کشیدم و گفتم :
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با اعتراض گفتم :
-

چه ربطی به خرگوش داشت؟ با شیطنت خاصی گفت :

-

خب خرگوش تیزه دیگه .

با اخم گفتم :
-

مسخره می کنی؟ ریز خنده ای کرد و گفت :

-

میگم باهوش میگی نه .

با لج بچگانه ای نگاهش کردم و و گفتم :

-

یعنی اذیت کردن من انقدر مزه میده؟

با نگاه مهربونش گره ای به چشم هام زد و گفت :
-

اذیت کردنت که نه ولی فکر کنم من زیادی شیطونم .

با ناراحتی گفتم :
-

برعکس تو من اصال شیطون نیستم .

دست اش رو باال برد ،به آرومی نزدیک موهام کرد .
و خیره شده بود به موهایی که تو صورت ام ریخته بودن .
هر لحظه منتظر نوازش موهام بودم ،فاصله رو کم و کم تر کرد .
ته دلم یه خال رو حس می کردم  ،من به شدت به ابراز محبت نیاز داشتم .
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نمی دونستم اون لحظه باید خودم رو از دست نوازش هاش بدزدم یا آروم بمونم و کمبود هام رو پر کنم .
چشم هام رو بستم ،منتظر لمس موهام شدم .
چند لحظه ای گذشت ولی اتفاقی نیوفتد ،با تعجب چشم هام رو باز کردم .
از دیدن حالتش حرص ام گرفته بود ،الکی ادا در آورده بود که می خواد موهام رو نوازش کنه .
دستش رو چشمش گذاشته بود و خودش رو به خوابی ساختگی دعوت کرده بود .
آروم و بی سر و صدا موتکا زیر سرم رو برداشتم ،تو یه حرکت برق آسا موتکا رو صورتش گذاشتم و فشار دادم .
شروع کرد به دست و پا زدن و هرزگاهی صدای ازش شنیده می شد .
با یه حرکت مچ دستم رو گرفت و چرخوندم رو تخت .
هنوزم مچ دستم اسیر دستاش بود ،خیره شده بودیم به چشمهای هم .
نه من کالمی می گفتم نه اون .
انگار هیچ کدوممون رمقی برای بهم زدن اون صحنه رو نداشتیم .
اردالن زود تر من به خودش اومد و تکونی به سرش داد .
مچ دستم رو رها کرد و در حالی از تخت پایین می رفت گفت :
-

شرمنده ام بخدا حواس ام نبود دستت رو گرفتم باور کن غیر ...

وسط حرفش پریدم و گفتم :
-

می دونم الزم نیست قسم بخوری اتفاقی بود .

جمله ام رو با لبخندی که اطمینان کنه این حرف رو از ته قلب زدم به پایان رسوندم.
لبخند رضایت بخشی زد و دستی به موهاش کشید و گفت :
-

چون من زودتر از تخت کنده شدم دستشویی اول مال منه .
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با خنده های ریز گفتم :
-

یعنی انقدر کارت واجبه؟

گونه اش گل انداخت ،کمی مکث کرد و گفت :
نه نه کارم زیاد واجب نیست .سریع از تخت کنده شدم و در حالی که موهام رو یه طرف می کردم به سمت راه پله قدم برداشتم و گفتم :
-

خب پس اول من میرم .

از نگاهش می شد فهمید ،که جمله " عجب غلطی کردما! " رو تو ذهنش هجی می کرد …

لبخند پیروزمندانه ای نثار اش کردم به سمت دستشویی روانه شدم .
از دستشویی که بیرون اومدم با دیدن صحنه رو به رو ام ،گوشه دستم رو به دوندن گرفتم و بی صدا خنده های ریز کنترل شده ای
رو ،زدم .
ارالدن رو به رو دستشویی مدام باال پایین می پرید و عرض هال رو طی می کرد ،صورت اش سرخ شده بود .
از عالیم اش به خوبی می شد فهمید که چه حجمی از فشار رو داره تحمل می کنه .
یهو متوجه حضورم شد ،شوکی بهش وارد شد ،کمی مکث کرد .انگارجرقه ای به ذهن اش خورد ،برای پوشش دادن به حال خراب
اش ،شروع کرد پروانه زدن و دم و باز های پشت سر هم .
دیگه نمی تونستم خنده ام رو کنترل کنم ،صدای قه قه هام کل خونه رو پر کرد .
با دیدن خنده هام ،گونه هاش گل انداخت و عرقی به پیشونی اش نشست .
با دیدن خجالت اش ،عذاب وجدان گرفتم ،خنده ام رو محو کردم ،به سمت اتاق رفتم .
کش مو ام رو برداشتم ،برگشتم طبقه پایین .
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خم شدم و کل موهام رو به پشت ریختم رو زمین .
به قدری بلند بود که روی زمین کشیده شده می شد .
به بدبختی با کش ،دم اسبی بستمش .
همین طور که بلند شدم ،مو های لــخــ*ت ام تو هوا به بازی گرفته شد .
با دیدن اردالن که در کل مدت نظاره گر ام بود شوکه شدم و جیغ کوتاهی سر دادم .
ریز خنده کرد و گفت :
-

موهای قشنگی داری .

-

نظر لطفته ولی خیلی لخته نمی دونم چی کارش کنم .

لبخندی زد و گفت :
-

خب ببافش .

با این حرف اش پرت شدم به گذشته ،اون موقعه های که مامان با گیر سر های زیبا موهام رو می بافید .
انقدر به آینده مطمئن بودم که هرگز فکر نمی کردم انقدر ازش دور بشم که نیازی باشه بافتن موهام رو خودم یاد بگیرم .
با غمی کهنه گفتم :
بلد نیستم موهام رو ببافم .با تردید گفت :
اگه جسارت نیست و اگه برداشت بدی نمی کنی من می تونم برات ببافمش .با تعجب گفتم :
مگه تو بلدی مو ببافی؟غمی قدیمی به چهرهش نشست ،روانه کاناپه شد .
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نشست رو کاناپه و خیره شد به میز و با بغض گفت :
اره بلدم مامان هم مثل تو موهای بلندی داره نه که خودش خوشش بیاد نه عزت فقط موی بلند دوس داره به قول خودش مویکوتاه بهش حال نمیده شب هایی که اجازه داشتم پیش مامان بخوابم موهاش رو براش می بافتم .
با ناراحتی سمتش رفتم ،نگاهی نثاری اش کردم ،دلم می خواست تسکین اش بدم .
به پشت کنار اش نشستم و موهام رو باز کردم .
بباف اش .نوازش های آرومش رو حس می کردم ،بازم قلبم بازیش گرفته بود .
با ضربه های کوچیک به فقسه سینه ام می زد .چقدر این حس دلهره رو دوست داشتم .
آروم موهام رو دسته بندی کرد و شروع کرد به بافتن …

در حالی که موهام رو می بافید شروع کرد به اهنگی رو زمزمه وار خوندن .

از خواب برگشتم به تنهایی ...
پل می زنم از تو به زیبایی ...
چشم هام رو میبندم و دنیا رو با چشم تو میبینم ...
دنیای من با عشق درگیره ...
عشقی که تو نباشی میمیره ...
عشقی که تو دست تو گل داده ...
عشقی که به دست من افتاده ...
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تو مثل من رویا تو میبافی ...
با دست من موهات رو میبافی ...
خورشید رو با چشمهات روشن کن ...
یه شب ماه رو قسمت من کن ...

این بار با صدای بلندتری تکرار کرد :
-

تو مثل من رویا تو میبافی ...

با دست من موهات رو میبافی ...
با لبخندی آروم گفتم :
صدای قشنگی داری .همون طور که اون یه تیکه شعر رو زمزمه می کرد گفت :
-

من گیتار هم بلدم بزنم با شوقی بچگانه گفتم :

-

جدی میگی؟

-

دروغ دارم بگم؟

لبخندی ریز زدم و گفتم :
-

حق با توئه .
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با صدای دلنشینی گفت :
-

میدونی خوبی مو هات چیه؟ با تعجب پرسیدم :

-

چیه؟

آه کوتاهی کشید و گفت :
-

خوبی ایش اینه انقدر بلنده که حاال حاال بافتن اش تموم نمیشه .

با این حرف اش قلب ام به رقص افتاد ،هر پسر دیگه این رو بهم میگفت حسی بدی بهم میداد ولی هر چقدر که اردالن از این حرف
ها میزد من رو بیشتر تشنه محبت کردن اش میکرد .
با صدایی از افکار ام بیرون کشیده شدم .
-

کشمو ات رو بده .

انقدر هول شدم که یادم رفت اول کشمو رو از مچ ام بیرون بکش ام ،همون طور مچ ام رو به پشت گرفت ام سمت اش .
آروم انگشت هاش رو دور مچ ام حرکت داد ،و مکث کرد .
وقتی انگشت های رو حس میکردم دلهره ای عجیب درون ام رو آشوب می کرد .
صدای نفس های درهم اش رو میشنید ام ،مثل اون من هم نفس هام حالتی نامنظم ام گرفته بودن .
کامال به حال اش حق میدادم چون خودم صد برابر اون حس اش می کردم .
با حرکت سریعی کش رو از مچ دست ام بیرون کشید و مو هام رو به همون سرعت بست و از مبل کنده شد .
با صدای لرزون گفت :
میرم آب چایی رو بذارم .بدون این که ذره ای نگاه ام کنه به سمت آشپزخونه فراری شد .
کامال میشد از نگاه اش فهمید که داره از چیزی فرار میکنه ،و حس ام بهم میگفت داره از دست گرایشی که به من داره فرار میکنه .

119


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

نگاه ناراحت ام رو در امتداد رفتن اش خشک موند .
و سوال های درهمی تو ذهن ام شکل می گرفت .
اگه اون دختر من باشم چی؟
اگه واقعا بهم حس پیدا کرده باشه چی؟
اگه تمام این مدت اشتباهی داشتم یه دختر دیگه رو تو ذهن ام
بزرگ می کردم چی؟
حتی سوال های بی جواب اش هم ،لبخندی به لــ*ب ام نشوند چه برسه وقتی که جوابشون دقیقا همونی میشد که فکر می کردم .
با صدای اردالن به خودم اومد که از ته آشپز خونه فریاد میزد :
جانان نمی خوای به من حقیر کمک کنی؟ لبخند ریزی زدم و گفتم :-

وای ببخشید االن میام .

به سرعت سمت آشپزخونه قدم برداشتم ،با دیدن میز چیده شده روبهرو ام شوکه شدم و گفتم :
-

چطوری تو این فرصت کم همچین میزی چیدی؟

در حالی که به صندلی تکیه می داد و لیوان آب پرتقال اش رو سر می کشید ،لبخندی پیروزمندانه ای زد و گفت :
چیه پسر زبل تا حاال ندیده بود؟در حالی که مشغول نشست صندلی روبهرو اش بودم ،لبخندی زدم و گفتم :
-

کال پسری مثل تو ندیدم .

لبخندی به گشادی صورت اش به چهره اش نشست و گفت :
-

این االن تعریف بود؟

لقمه ای از مربا و خامه گرفتم  ،زیر چشمی نگاهی بهش انداختم و گفتم :
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چیه شک داری آدم خوبی هستی؟

با ذوقی کودکانه خودش رو صندلی هل داد سمت میز و گفت - :اخه تا حاال کسی از ام تعریف نکرده بود به جز مامان .
از حرف اش غمی به وجود ام چیره شد ،غم این همه تنهایی اردالن ،غم این همه کمبود هاش ،هیچ وقت طعم یه خانواده رو حس
نکرده بود .
مهربون ترین خنده ام رو نثار اش کردم و گفتم :
-

از این به بعد خودم یه تنه قدر تموم آدم های روی کره زمین ازت تعریف میکنم خوبه؟ ذوقی به چشمهاش نشست و گفت :

-

جانان تا قبل این چند روز زندگی فقط برام سخت بود ولی از وقتی اومدی درسته چیزی از سختی زندگی ایم کم نشده ولی

یه شیرینی عجیبی به این سختی دادی کاش همیشه پیش ام میموندی .
با حرف اش شوکه شدم و لقمه ام رو سریع قورت دادم در حالی که دستم رو جلو دهنم گذاشته بودم گفتم :
-

جدی راست میگی؟

سری به نشونه تایید تکون داد …

و گفت :
خب خانوم مهربون زودی صبحونه ات رو بخور تا بریم محل کارت رو نشون ات بدم .حرف اش رو که زد از میز کنده شد و به سمت اتاق رفت .
بقیه صبحونه ام رو خوردم ،بعد تمیز کردن آشپزخونه نگاهی به هال انداختم .
خبری از اردالن نبود ،نگاهی به آخر پله های طبقه باال انداختم ،از این پایین چیزی معلوم نبود .
از پله ها باال رفتم و در حال پا گذاشتن رو اخرین پله بودم که با نیروی رو به پشت پرت شدم .
برخورد به حدی سریع بود که مجالی برای واکنش دادن نموند .
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همون طور که تو هوا در حال دست و پا زدن بودم ،فشار دستی رو دور کمر ام حس کردم .
اردالن کمر ام رو گرفت و محکم من رو تو بـ*غـل اش اسیر کرد .
در حالی که نفس های سریع و پشت سر هم اش رو بیرون می داد گفت :
تو خوبی؟ معذرت میخوام انقدر سریع سمت پله ها اومدم که لحظه اول ندیدم ات .حرف اش رو که زد ،فشار دست های حصار شده اش رو بیشتر کرد و من رو به عمق بیشتری از آغـ*وش اش کشوند .
همه چیز به حدی سریع رخ داد که نتونستم واکنشی به بـ*غـل کردن اش نشون بدم .
با صدای بریده بریده گفتم :
خوبم به خیر گذشت .آغـ*وش اش رو باز کرد و خیره شد به چشمهام و گفت :
-

به موی بند بود از دست ات بدم از این پله ها به پشت میوفتادی معلوم نبود چه بالیی سرت میومد .

لبخندی زدم و خودم رو از آغـ*وش اش بیرون کشیدم و به سمت کمد روانه شدم.
-

حاال که سالم ام .

لبخندم رو جواب داد و در حالی که از پله ها پایین میرفت گفت :
-

زودی آماده شو پایین منتظرتم .

حرف اش رو که زد راه پله ها رو در پیش گرفت .
نگاهی به لباس هایی که دیروز خریده بودم انداختم ،مانتو طوسی بلند حریر ام با شلوار لی طوسی کم رنگی که دیروز با کلی وسواس
خریده بودم اش رو از کمد بیرون کشیدم .
بین شال و روسری ها ،روسری قواره بزرگی که طرح های طوسی روی زمینه صورتی کم رنگ داشت رو انتخاب کردم .
سمت آینه رفتم ،با لوازم آرایشی که دیروز خریده بودم جالیی به صورت ام دادم .
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نگاهی به موهام انداختم دلم نمیومد بافتی که ارالن زده بود رو باز کنم .
با زور و دقت چند تار مو ام رو بیرون کشیدم و به حالت کج انداختم رو صورتم .
لباس هام رو پوشیدم و ست ام رو با کیف و کفش صورتی کم رنگ کامل کردم .
سمت پله ها روانه شدم ،اردالن که در حال مرتب کردن پرونده هاش بود با دیدن ام مکثی کرد .
لبخندی گشاد به چهره اش نشست و با ذوق گفت :
-

اهلل اکبر

پوزخندی زدم و گفتم :
-

چیه؟ چی شده؟ با حالت شیطونی گفت :

-

هیچی بابا هیچی فقط کال تیپ ات تغییر کرده بعد یه آرایش خوشگل ام که کردی تازه موهات ام کج زدی هیچی اصال

تعجب نداره .
در حالی که خنده هام اوج می گرفت گفتم :
-

خب چیکار کنم هر دختر عادی ازین کارا می کنه .

درحالی که به سمت در میرفت ،لبخندی زد و گفت :
-

آره خب ولی نمیدونم چرا این کار های عادی چطوری انقدر تو رو خاص کرده؟! حاال افتخار میدین بریم؟ لبخندش رو جواب

دادم و به سمت در رفتم …

توی مسیر هر چند دقیقه یک بار ،اردالن نفسی های عمیقی میکشید و لبخند های عجیبی رو به چهره اش مینشوند .
از این حس آرامش اش تعجب میکردم ،با وجود این که عزت داشت مجبور اش میکرد به یه جنایت محض دست بزنه ولی یه چیزی
از درون اش ،به اون انرژی حرکت و تالش میداد .
به محوطه یه برج با معماری مدرن رسیدیم ،اردالن ماشین رو داخل پارکینگ پارک کرد .
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بعد از پیاده شدن به سمت محوطه بیرونی برج شدیم .
سر در ورودی اسم شرکت با دیزاینی طالیی حک شده بود .
همراه اردالن به اخرین طبقه برج رفتیم ،یک طبقه کامل فقط برای جلسات و قرار های کاری تدارک دیده شده بود .
منشی با دیدن اردالن لبخندی گشاد به چهره اش نشست در حالی که با ناز سمتمون میومد ،نگاه متعجب اش رو نثار ام کرد .
با عشوه گفت :
-

اوا سالم اقا اردالن چه عجب یادی از ما کردی این خوشگل خانوم کیه؟

اردالن لبخندی زد و در حالی که به من نگاه میکرد گفت :
نامزدمه .منشی دور ام چرخید و شروع کرد دست زدن و با شادی گفت :
-

به به رو نکرده بودی این همه سلیقه رو .

با تعجب به جفتشون خیره شدم ،دهنم رو وا کردم که چیزی به اردالن بگم که با حرکت سریع اش حرف رو از دهـ*ن ام قاپید .
دست ام رو گرفت و در حالی که به سمت اتاق بزرگ میرفت گفت :
خب نوشین جان ما بریم که کلی کار داریم .-

ای جانم برین برین خوش باشین .

دست اردالن رو فشار دادم و با صدایی آروم گفتم :
-

این دومین باره که داری این دروغ رو میگی .

با جدیت گفت :
-

اگه نگم نامزدمی هر مردی که این جا باشه فکر اذیت کردن میزنه به سرش نقش نامزد من رو بازی کنی بهتره یا این که

هر کس و ناکسی بهت پیشنهاد بده؟
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دنبال دلیلی برای رد کردن حرف اش بودم ولی حق با اردالن بود .
در جواب سکوت کردم و باهاش هم مسیر شدم .
بدون این که در بزنه وارد اتاق شد ،پسری جوون با تیپی رسمی که به نژاد اش نمیخورد ایرانی باشه ،پشت میز ریاست مشغول امضا
کردن برگه ها بود .
با شنیدن باز شدن در ،سرش رو باال آورد با دیدن ما برق خاصی به نگاه اش نشست .
با خنده ای پر ذوق از میز کنده شد و درحالی آغـ*وش اش رو باز میکرد ،سمت ما قدم برداشت و با مهربونی گفت :
-

ببین کی این جاست! داداش اردالن خودم .

اردالن هم آغـ*وش اش رو باز کرد و هم دیگه رو به آغـ*وش کشیدن .
اردالن با صدایی دلتنگ گفت :
-

آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود کیارش .

کیارش لبخندی به لــ*ب اش نشست و گفت :
-

منم همین طور .

نگاه کیارش سمت من سر خورد با متانت گفت :
-

سالم شما باید جانان خانوم باشین .

لبخند اش رو جواب دادم و گفتم :
-

بله جانان ام .

اردالن و کیارش از بـ*غـل هم کنده شدن وخیره شدن به من .
کیارش به سینه اردالن ضربه ای زد و روبه من گفت :
-

داداش اردالن خیلی از شما تعریف کردن .
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با تعجب گفتم :
-

مگه درباره من حرف زدین؟ پوزخندی زد وگفت :

-

معلومه که کامال بی اطالعی .

همین رو که گفت اردالن با ارنج کوبید به شکم اش ولبخندی به گشادی صورت اش زد .
کیارش در حالی که شکم اش رو مالشت میداد گفت :
-

آخ پاک یادم رفته بود .

با تعجب گفتم :

-

چی یادتون رفته بود؟

این بار بازم اردالن وسط بحث پرید ،دست کیارش رو کشید سمت میز سخنرانی و در حالی که سعی در پنهان کردن موضوعی رو
داشت گفت :
-

هیچی با هیچی این همیشه همه چیز یادش میره خب بیایم بریم سر موضوع اصلی .

با منگی دوتاشون رو نگاه میکردم ،عمال هیچ چیز از حرف هاش رو نمیفهمیدم ،پوفی کشیدم و کنار اردالن دور میز نشستم .
کیارش حالت جدی گرفت و شروع کرد به توضیح دادن مراحل کار .
بعد نیم ساعت توضیح داد گفت :
-

خب جانان خانوم فهمیدن کارتون رو؟ با گیجی گفتم :

-

فکر کنم کارم اینه که با شرکت های دیگه ارتباط برقرار کنم یه جورایی بشم بازار یاب .

لبخندی گشاد زد و با ذوق گفت :
-

ایول! اردالن راست میگفتی ها دختر تیزیه .
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همین رو که گفت یهو از صندلی نیم خیز بلند شد و صورتش حالت مچاله ای به خودش گرفت .
اردالن هم شروع کرد با حرص دست توی موهاش کشیدن …

لبخندی زدم و گفتم :

-

اردالن یاد بگیر وقتی به یکی یواشکی میزنی انقدر محکم نزن که طرف صورت اش مچاله بشه .

با حرف ام رنگ از رخسار اردالن و کیارش محو شد ،اردالن چشم غره ای به کیارش رفت و با عصبانیت گفت :
-

من کی به کیارش زدم؟ خودش پاش خورد به لبه میز .

کیارش دست اش رو جلو دهـ*ن اش گذاشت و چند سرفه محکم کرد و گفت :
-

اردالن خیلی ضایع ای چرا بهش نمیگی؟

زود تر از این که اردالن بخواد بازم با ادامه بحث مخالفت کنه ،به حرف اومدم و گفتم :
اردالن چی باید به من بگه؟اردالن نگاه مضطربی بهم انداخت و در حالی که کف دست هاش رو بهم میمالید ،توی ذهن اش سعی در چیدن کلمات داشت .
کیارش به صندلی تکیه داد و با خونسردی تمام گفت :
-

خودش که عرضه نداره بگه پس بذار من بگم علت این حال پریشون و لپ های گل افتاده آقا پسرمون حسی که به شما

داره .
حرف اش شوک زده ام کرد ،پت پت کنان گفتم :
-

ا ...اقا کیارش شوخی میکنین مگه نه؟

اردالن به کیارش خیره شده بود ،و عمال عالئم حیاتی نداشت .
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نه حرفی میزد نه نگاه اش رو تکون میداد .
کیارش به سمت اردالن خیز برداشت و با نگرانی گفت :
-

داداش خوبی؟ داداش با توام .

و بازم سکوت از طرف اردالن .
این بار کیارش با دلهره دو طرف شونه اردالن رو گرفت و سیلی کوتاه به گونه اش زد و گفت :
-

اردالن چی شد سکته زدی؟ همین بود مرد بودنت؟

کم کم داشتم نگران حال اردالن میشدم ،انگار با دستگاه شوکر خشک اش کرده بودن .
چند ثانیه ،بین ما فقط و فقط سکوت محض بود .
به یک باره صدای فریاد کش داری از اردالن شنیده شد :
-

کیارش! می کشمت تو که میگفتی خیال ات راحت دهـ*ن ام قرصه با اولین برخورد سریع واسش گفتیش؟

تعجبی به صورت کیارش نشست شونه های اردالن رو هل داد و با گالیه گفت :
-

کوفت بابا تو هم فکر کردم سکته کردی چیه مگه خالف شرع کردی عاشق جانان شدی؟ ها؟

این بار اردالن انگشت هاش رو دو طرف پیشونی ایش گذاشت و به حالت گریه گفت :
-

دو دقیقه دهنت رو ببند کم سوتی بده .

با شنیدن حرف های کیارش خنده ای به گوشه لــ*ب ام نشست ،با شیطنت رو به اردالن گفتم :
-

پس منظورت از ازدواج و شیرین شدن زندگی تلخ و عروس خانوم اینا ابراز عالقه بود؟

لبخندی توام از خجالت به چهره اش نشست و گفت :
-

هر بار با ایما و اشاره میخواستم بگم که چقدر دوست دارم تو اصال توجه نمیکردی .

از شنیدن این حرف ها سیر نمیشدم دوست داشتم بارها و بار ها به حسی نسبت به من داره اعتراف کنه ،به چشم هاش خیره شدم .
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نگاهی پر از التماس و استرس رو به من القا میکرد .
لبخندی زدم و گفتم :
-

منتظر ام ها !

با منگی گفت :
-

منتظر چی؟ با خنده گفتم :

-

واال اگه یه پسر بودم و عاشق میشدم ازش درخواست ازدواج میکردم .

با کف دست کوبید به پیشونی ایش و گفت :
-

اهان از اون نظر .

کیارش که تا اون لحظه ساکت مونده بود ،با قه قه های بلند اش حس رمانتیک بین ما رو به خنده کشوند .
در حالی که غرق خنده بود ضربه ایی به بازو اردالن زد و گفت :
-

خاک برسر خنگ ات کنن این مدلی شو دیگه ندیده بودم که دختره به پسره بگه پیشنهاد بده اخه داداش من چرا انقدر تو

کودنی؟
در حالی که از خجالت عرق سردی به پیشونی ایش نشسته بود ...

نگاه مهربون اش رو به سمت ام دوخت و با صدای لرزون گفت :
-

با من ازدواج میکنی؟

قشنگ ترین سوالی که تا حاال تو عمر ام میخواستم بهش جواب بدم .
به این مدتی که کنار اردالن بودم فکر کردم ،تا حاال مرد تر و پاک تر از اردالن ندیده بودم .
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از طرفی جایی رو نداشتم برم پس چه جایی بهتر از آغـ*وش اردالن؟ !
سر ام رو پایین انداختم و با خجالت گفتم :
بله .کلمه "بله" که از دهـ*ن ام در اومد ،صدای سوت و دست کیارش ،من و اردالن رو از حس و حالمون بیرون کشید .
من و اردالن با نگاه گره خورده بهم ،آینده شیرینمون رو تجسم میکردیم .
بعد از خداحافظی از کیارش ،اردالن پیشنهاد داد نهار رو بیرون بخوریم .
جلو در یه رستوران شیک وایستاد و دوتایی داخل شدیم .
میز دو نفره کنار پنجره بزرگ رو انتخاب کردیم و نشستیم .
بعد سفارش غذا ،سکوتی دوست داشتنی بین من و ادرالن حکومت میکرد .
تو ذهنم همش دنبال کلماتی بودم که این سکوت رو بکشنم ولی نمیدونستم دقیقا باید چی بگم .
اردالن به من خیره شده بود و مدام لبخند هایی رو به صورت اش مینشوند .
نگاه اش کردم و با خنده گفتم :
-

چیشده؟

با لبخند گوشه لــ*ب اش گفت :
-

تو بگو چی نشده .

هوم؟به سمت جلو خیز برداشت ،دست هاش رو زیر چونه اش گذاشت و با ذوق نگاه ام کرد و گفت :
-

آخیش دیگه میتونم یه دل سیل نگات کنم .

خنده ای کردم و گفتم :
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-

مگه قبال نگاه نمی کردی؟ ناراحتی به چهره اش نشست و گفت :

-

اگه از سر عشق نگات می کردم مطمئنا نگاهم رو جور دیگه ای تعبیر می کردی واسه همین تو این چند روز نتونستم

عاشقانه نگات کنم .
از حرفش بغضم گرفته بود ،از این همه پاکی و مرد بودن اش لبخندی تلخ به لــ*ب ام نشست ،با ناراحتی گفتم :
-

اره حق با توئه ولی بهم حق بده مرد های کمی مثل تو هستن .

لبخندی زد و گفت :
-

معلومه که حق میدم .

در حالی که قند تو دل اش آب میشد گفت :
-

خب کی عروسی کنیم؟

دست هام رو زیر چونه ام گذاشتم و گفتم :
-

من که خانواده ای ندارم تو هم که فامیل زیادی نداری به نظر ام یه عقد ساده و بعد اش بریم ماه عسل چطوره؟ لبخندی

گشادی به چهره اش نشست و گفت :
-

هر چی تو بگی عزیز دلم .

از شنیدن حرفش گونه ام گل افتاد و سرم رو پایین انداختم .
خنده ای کرد و گفت :
-

صورت سرخ شده اش رو ببین الهی قربون اون معصومیتت .

حرفش رو با خنده ای از سر خجالت جواب دادم .
مشغول خوردن ناهار شدیم ،اردالن در حالی که دو لپی غذاش رو میجوید گفت :
-

امشب پایه ای بریم مهمونی؟ اون لباس خوشگلتم بپوشی؟ با ذوق زیادی گفتم :
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-

وای جدی راست میگی؟ سرش رو تکون داد و گفت :

-

اره عزیزم مهمونی یکی از دوستامه .

لبخندی زدم و گفتم :
-

ای جونمی جون دارم میمیرم واسه پوشیدن اون لباس .

به چشمهام خیره شد و با شیطنت گفت :
-

منم میمیرم واسه دیدنت تو اون لباس .

نگاهی به سقف انداختم و گفتم :
-

مثال نفهمیدم منظورت چی بود .

خنده های ریزی کرد و گفت :
-

کم نمک بریز غذات رو بخور .

سر ام رو تکون دادم و مشغول خوردن غذا شدم …

***
گوشه لــ*ب ام رو گزید ام و چندین بار توی آینه خودم رو بر انداز کردم .
به نظر خودم که بهتر از این نمیشد .
دستی به موهای فرق شده بلند ام کشیدم ،رژ قرمز ام رو تمدید کردم .
دلهره شیرین ام رو بیرون دادم و به سمت پله ها برگشتم .
از پله ها پایین رفتم ،اردالن پشت به من ،در حالی که دست هاش رو داخل جیب اش گذاشته بود خیره به دیوار رو به رو اش نگاه
میکرد .
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نزدیک اش رفتم و ”اوم" بلندی گفتم ،به سرعت سمت ام برگشت .
برق خاصی از چشمهای مشکی گرد اش گذر کرد ،نفس های تندی رو برداشت و به سمت ام اومد .
به یک قدمی ایم که رسید ایستاد و با صدای ذوق کرده اش گفت :
-

محشر شدی .

لبخندی زدم و گفتم :
-

جدی؟

خنده ای کرد و گفت :
-

جدی جدی .

فکر میکردم هر لحظه ممکنه به سمت ام بیاد و من رو به آغـ*وش بکشه ،ولی در کمال بی مهری به سمت در رفت و در رو باز کرد،
به سمت ام چرخی خورد و گفت :
-

بیا بریم دیر شد .

حالت دلخوری به چهره ام دادم و به سمت در رفتم .
توی راه همش به این فکر میکردم اگه واقعا دوست ام داره پس چرا ذره ای تمایل نسبت بهم نداره؟ !
نه دست ام رو میگرفت ،نه بـ*غـل ام میکرد .به جز نگاه کردن هیچ عکس العملی از عشقی که امروز اعتراف اش کرده بود ،دیده
نمیشد .
نفس دلخور ام رو بیرون دادم و به چراغ های رنگارنگی که به سرعت از کنارمون گذر میکردن ،خیره شدم .
اردالن هم چیزی نمیگفت ،کل مسیر رو با اهنگ هایی که به نوبت فلش پلی میشدن ،سر کردیم .
جلوی در یکی از عمارت های سفید با نور پردازی زیبا نیاوران ماشین رو متوقف کرد و گفت :
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خب خانوم خانوما پیاده شو .

با دلخوری از ماشین پیاده شدم و پشت سر اش راه افتادم .
نگاه های کوتاهی رو نثار ام میکرد ،و با تعجب به فکر فرو رفت .

دم در ورودی مردی با کت و شلوار رسمی و خوش فرم ایستاده بود .
به سمت ما اومد و تعظیمی کرد و گفت :
-

خوش امدید اقای نیک منش میز ویژه ای رو برای شما و بانو همراه تون تدارک دیده شده .

اردالن لبخندی زد و گفت :
-

ممنونم .

مرد لبخندی زد و با دست به سمت در اشاره کرد و جلو تر از ما راه افتاد .
پشت سر اش وارد عمارت شدیم ،عمارتی به لوکسی عمارت عزت .
میز های گرد با روکش قرمز ،که سر هر میز پر شده بود از میوه ها و شیرینی ها .
و هر میز شــ*راب های خاص خودش رو داشت .
موزیک آرومی در حال نواختن بود ،دختر و پسر های جوان در حال رقص تانگو بودن .
به دنبال مرد به سر میزی که در جلو ترین ردیف به فضای رقص بود ،راهنمایی شدیم .
میزی چهار نفره با کلی پذیرایی .
دور میز نشستیم ،خیره شدم به رقص های دو نفره ،با اهنگ کالسیکی که نواخته میشد من رو برد به گذشته ها .
به مهمون هایی که خودمون میگرفتیم ،و من تنها عاشق قسمت رقص تانگو بودم ،درست وقتی که بابا من رو توی رقص با رقص
بی نظیرش همراهی میکرد …
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همین طور غرق تماشا بودم که دستی به سمتم دراز شد ،نگاه ام رو به سمت دست چرخوندم .
اردالن نگاه مهربون اش رو به صورتم خیره کرده بود .
با منگی نگاهش کردم ،با لبخندی دل نشینی گفت :
-

افتخار رقص میدی؟ لبخندی زدم و گفتم :

-

مگه رقص بلدی؟ خنده خبیثانه ای زد و گفت -:یه امتحانی بکن .

خندهش رو جواب دادم و دستم رو دستش گذاشتم .
دستم رو فشار داد و از میز کنده شد .
من هم مثل اسبی که افسار اش به دست صاحبش افتاده باشه ،به دنبال اردالن قدم بر میداشتم .
از بین جمعیت رقص میان بر میزد ،به وسط میدان رقص که رسید ،ایستاد .
دستی که تو دستش قفل کرده بودم رو کمی باال برد ،و با دست دیگه اش کمر ام رو چنگ زد .
با فشاری کوچیکی من رو به بـ*غـلش پرت کرد .
با چشم های مشکی ایش که در تاریکی فضای رقص میدرخشیدن زل زده بود به من .
دستش رو سر داد روی کمرم و فاصله بین مون رو کم ،کمتر کرد ...
از این همه نزدیکی نفسم بند اومده بود ،ته دلم خالی میشد وقتی فشار دست هاش رو بیشتر میکرد .
احساس گرمای زیادی روی گونه هام حس میکردم ،دلم میخواست یه بطری آب یخ خالی کنم رو سر ام تا حداقل یکم دمای بدنم
پایین بیاد .
تو آتشی حسی میسوختم که ذره ای نمیشناختمش و هیچ وقت حسش نکرده بودم و این قماری بود که میخواستم با ازدواج کردن با
اردالن ،انجام اش بدم .
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سرش رو نزدیک تر آورد ،پیشونی ایش رو به پیشونی ایم چسبوند ،گرمای نفس های بریده بریده اش روی صورت گر گرفتم ،حس
میکردم .
با صدای بم گفت :
-

امشب بد جور میخوامت .

منم امشب میخواستمش ،انقدر زیاد که میتونستم تا خود صبح همون طور بمونم تا فقط نفس هاش به صورت ام بخوره .
دلم یه اعتراف درست و حسابی میخواست ،امروز که از عشقش خبر دار شده بودم دلم میخواست ابراز اش کنه و من رو غرق محبتی
کنه که به شدت بهش احتیاج داشتم .
چشم هام رو بستم ،با لبخند گفتم :
-

بهت احتیاج دارم خیلی .

در حالی که یقه پیراهن رو چنگ میزدم و به سمت خودم فشار میدادم ادامه دادم :
-

میفهمی اردالن من به محبت کردنت به عشق ورزیدنت احتیاج دارم تنهای تنهام و جز تو دیگه کسی رو ندارم .

چشم هام رو به آرومی باز کردم ،چشم هاش میخندید .
شادی زیادی توی نگاهش موج میزد …
صورت اش رو نزدیک تر آورد و بوسه ای به شونه بــ**رهنه ام زد .
قلب ام با ضربه های سریع و عمیقی به قفسه سینه ام میکوبید .
تو اون لحظه من خوشبخت ترین عاشق زمین بودم و بوی عطرخاص اش رو استشهام میکردم .
چونه ام رو تیکه داده بودم به شونه اش و به آرومی تو بـ*غـل هم با اهنگ ،با ریتم مالیمی میرقصیدیم .
همین طور که غرق این احساس قشنگ بودم ،چشم هام رو بی اختیار باز کردم و به اطرافمون نگاهی انداختم .
با دیدن دوباره اون خوک کثیف ،عرق سردی به بدنم نشست .
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از شدت ترس دست اردالن رو فشار دادم و خودم رو بیشتر تو آغـ*وش اش پناه دادم .
در حالی که به سیگار مارک اش پوک میزد با حرصی من و اردالن رو زیر نظر داشت .
اردالن با تعجب در گوشم گفت :
-

خوبی جانان؟ چت شد یهو؟ با صدای لرزون گفتم :

-

اردالن عزت اینجاست داره ما رو نگاه میکنه .

دستم رو بیشتر فشار داد و در حالی سفت من رو چسبیده بود با صدای آروم دل چسبی گفت :
-

هُس آروم باش جانان من پیشتم نترس عزیزم نترس .

با حرف هاش موجی از آرامش به قلبم هوج آورد در حالی که چشم دوخته بودم به نگاه غضبناک عزت ،به رقصیدن ادامه دادم .
چند دقیقه از این تبادل نگاه ها گذشت تا این که اردالن گفت :
-

اگه خسته شدی تا بشنیم .

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم ،اردالن دستم رو کشید و از میون جمعیت رقص رد شد .
همین طور که دنبال اردالن کشیده میشدم ،لحظه ای نگاه ام رو از عزت نمیگرفتم .
با هر قدم ما ،عزت هم به سمت میز من و اردالن قدم بر میداشت .
هر لحظه فاصله بینمون کمتر کمتر میشد .از ترس گوشه لبم رو گزیدم ،ولی سعی در فروکش کردن دلهره ام داشتم .
در تقاطع میز بهم رسیدیم .عزت نگاه خبیثانه اش رو ،روی من و اردالن متمرکز کرده بود .
پوکی به سیگار اش زد و نزدیک اردالن شد ،چند دست به صورت اش زد و گفت :
-

میبینم بزرگ شدی رقص عاشقانه یاد گرفتی .

اردالن سرش رو پایین انداخت و از شدت خشم سرخ شده بود .
عزت با لحن تحقیرانه ای گفت :
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این که االن ادم شدی و به این جور مهمونی میایی و با دختر رویاهات میرقصی همه رو مدیون منی یادت که نرفته بهای

جانان چی بود !
اردالن سرش رو باال گرفت و مصمم گفت :
-

اره مدیونتم برای زندگی جهنمی که برام ساختی اره مدیونتم که هیچ وقت برام پدری نکردی یعنی اصال نذاشتی خانواده ای

باشه اره تو راست میگی من همیشه مدیونتم ولی نه به خاطر زجر ها و دردایی که بهم دادی دلیل مدیون بودن من به تو فقط یه
چیز! اونم دادن جانانه و واسه این که جانان رو پیدا کردی تا من بتونم ذرهای به زندگی امید پیدا کنم تا آخر عمر مدیونتم وگرنه تو
لجنی پیش نیستی .
با ترس چسبیدم به اردالن و خیره شدم به عکس العمل عزت ،عزت درحالی که خشم رو در وجود اش شعله ور میکرد به سمت
اردالن قدم برداشت .
نفسم حبس شده بود انگار که اصال نفس نمیکشیدم ،همین چند ثانیه به قدر چند سال طول کشید .
یک قدمی اردالن ایستاد و با صدایی آروم که از الی دندون های بهم سابید اش ردش میکرد گفت :
-

این حرفات تاوان داره ولی نه االن نه این جا .

حرف اش رو که زد از کنارمون رد شد .
با رفتن عزت جفتمون نفس عمیقی کشیدیم …

با ترس چنگ زدم به پیراهن اردالن و بریده بریده گفتم :
-

ار...اردالن چرا جلوش وایستادی اخه؟ تو مگه نمیدونی عزت دیونست یه بالیی سرت میاره .

دست اش رو دور گردنم حلقه کرد و با تکونی من رو نزدیک خودش کرد ،بوسه ای به پیشونی ایم زد و گفت :
-

نمیتونه هیچ کاری کنه نترس .

نفسی کشیدم و به آغـ*وش اش تکیه دادم ،دلم میخواست به حرف اش اطمینان کنم ولی عزت وحشی تر از این حرف ها بود که
نگران فکر های پلیدی که تو سر اش میچرخید نباشم .
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بعد تموم شدن مهمونی در نیمه شب ،از عمارت خارج شدیم و به سمت ماشین رفتیم .
باد خنکی در بین دست های گره خورده من و اردالن ،راه خودش رو پیدا کرد بود .
کنار هم قدم بر میداشتیم و نگاه های کوتا و پشت سر همی رو نثار هم میکردیم .
از این که داشتمش ،از این که همین لحظه رو کنارم راه میرفت شادی قشنگی به دلم نشست .
در حالی که به مسیر پیش رومون خیره شده بودم ،لبخندی به گوشه لبم نشست .
با صدای اردالن به خودم اومدم .
-

الهی قربون اون افکارت که معلوم نیست چین که این جوری جلو خودت لبخند میزنی .

از حرف اش خجالت زده شدم و پت پت کنان گفتم :
-

چ ...چی؟ اهان داشتم به بودن با تو فکر میکردم .

فشار دست هاش رو بیشتر کرد و نفسی از سر آسودگی کشید و گفت :
-

آی که چقدر این لحظه ها رو دوست دارم .

حرف اش رو با لبخند جواب دادم و باهم به ادامه مسیر چشم دو ختیم .
به ماشین که رسیدیم ،به سمت صندلی جلو رفتم و درحال باز کردن در بودم که با خیره شدن اردالن به قسمت تاریک خیابون از
حرکت ایستادم .
رد نگاه اش رو گرفتم ،با دیدن صحنه رو به رو ام نفسم حبس شد .
سه نفر با جثه های ورزیده در حالی که چماق های دستشون رو به دوش میکشیدن ،به سمت ما قدم های محکم و آرومی رو بر
میداشتن .
صدای نفس هام تنها چیزی بود که اون لحظه میشنیدم .
با ترس نگاهی به اردالن انداختم ،با اخم نظاره گر حرکت اون سه نفر بود .
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در حالی که دندون هاش رو روی هم میسابید ،برگشت سمتم و با فریاد گفت :
-

بشین تو ماشین .

حرف اش رو شنیدم ولی از شدت ترس مغزم به بدنم فرمون نمیداد .
با حالتی منگی نگاهی به اون سه نفر کردم و بعد نگاهی به اردالن انداختم .
اردالن هنوز هم فریاد میکشید "گفتم بشین تو ماشین" یهو به خودم اومدم و سریع نشستم تو ماشین و با داد گفتم :
-

سوار شو اردالن زود باش .

بدون ترس خیره شد بود بهشون ،سریع در ماشین رو باز کرد و خیز برداشت سمتم دستم رو گرفت و سویچ رو گذاشت کف دستم و با
داد گفت :
-

من سرشون رو گرم میکنم تو فقط فرار کن .

از حرفش اشکم گرفته بود ،با ترس گفتم :
-

یعنی چی پس تو چی می شی؟ نه نه من بدون تو جایی نمیرم .

دستم رو فشار داد و خیره شد به چشمهام و با دل نگرونی گفت :
-

جانان به حرفم گوش بده معلوم نیست اینا دقیقا چی ازم می خوان ازت خواهش میکنم فرار کن .

با شنیدن حرف هاش اشک های اسیر شده گوشه چشم ام شروع کرد به چکیدن .
در حالی که من و اردالن در کشمکش بودیم یکی از اون سه نفر که قد بلند و هیکلی تر از اون دوتایی دیگه بود یقه اردالن رو از
پشت گرفت و از ماشین کشیدش بیرون .
ذره ای رحم توی چشم هاش دید نمیشد ،محکم اردالن رو کوبید به ماشین و شروع کرد مشت زدن های سریع و محکم به شکم
اردالن .
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اردالن بی دفاع زیر ضربات محکمش خون باال میآورد ،درحالی که خون از لــ*ب اش میچکید به سمتم چرخید و با چشم التماس
میکرد که فرار کنم .
دست هام میلرزید حتی توان جیغ زدن هم نداشتم ،همین طور نگاهم به صورت خونین اردالن خشک شده بود که نیرویی رو دور بازو
هام حس کردم .
سرم رو چرخوندم سمت در ،یکی دیگه از اون سه نفر که خالکوبی های ترسناک عقرب روی دست اش داشت ،سعی در بیرون
کشیدن من از ماشین رو داشت .
سعی کردم بدنم رو از چنگالش بیرون بکشم به سختی پاهام رو باال آرودم و با کفش های بلندم کوبیدم به شکم اش .
فریاد درد مرد بلند شد در حالی که دستش رو شکم اش گرفته بود با چشم های غضب آلودش بهم خیره شد و با صدای عصبانی که
از الیه دندون های بهم سابیدش بیرون میداد گفت :
دختره عوضی .نفس های تند و بریده بریده ام رو بیرون دادم و به پشت خودم روی صندلی هول میدادم به هوای این که از سمت در راننده فرار
کنم .
به عقب برگشتم و نگاهی به اردالن انداختم ،بی حرکت روی آسفالت دراز کش شده بود و همچنان کتک میخورد .
دهنم رو باز کردم که جیغ بزنم اما !...
به یک باره همه چیز تیره و تار شد ...

سر درد عجیبی رو حس میکردم ،به سختی نفس میکشیدم ،چسبی رو روی دهنم حس میکردم ،هنوز چشم هام رو بسته نگه داشته
بودم .
میترسیدم صحنه های رو ببینم که تا آخر عمر توی ذهنم حک بشه ،سعی کردم به صدا ها توجه کنم اما در سکوتی مطلق فرو رفته
بودم .
تکونی به بدنم دادم اما نه حالت دراز کش بودم نه ایستاده ،انگار روی صندلی نشسته بودم .
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سعی کردم دستم رو تکون بدم اما زبری طناب رو به دور خودم حس میکردم .
چشم هام رو به آرومی باز کردم ،چند ثانیه ای همه چیز تار بود اما رفته رفته جزئیات مشخص شد .
به روی صندلی با طناب که دور به دور ام چرخیده بود ،بسته شده بودم .
نگاهی به اطرافم انداختم .
جایی شبیه یه زیر زمین با نور کم چراغ ۲۰۰ولت .
در جایی شبیه انباری بزرگ که پر شده بود از جعبه های روغن ماشین و تایر های کهنه حبس شده بودم .
بوی زمخت روغن همه جا رو پر کرده بود ،همین طور که اطراف رو برانداز میکردم …

جسم بی جان مردی پشت به من روی زمین افتاده بود ،چشم هام رو ریز کردم نگاهی به لباس های خاکی ایش انداختم .
با دیدنش برق از سرم پرید ،اشک توی چشمهام جمع شده بود .
اون ...
اون اردالنه؟ !
نفس های بریده بریده ام رو بیرون دادم و لحظه ای نگاهم رو ازش نمیگرفتم .
رد خیس اشکهام روی گونه هام حس میکردم ،با صدای لرزون داد زدم :
اردالن خودتی؟ اردالن !هیچ صدایی شنیده نمیشد ،هیچ حرکتی به بدنش نمیداد.دیدنش تو اون وضعیت نفسم رو بند میآورد .
شروع کردم به هق هق زدن ،فکر این که مرده باشه دیونم میکرد .
اشک هام راه دیدم رو تار کرده بود ،در این بین ،صفحه تار و زالل به سختی جسم بی جان اردالن رو میدیدم .
همین طور غرق غم و اندوه بودم که در باالی پله های زیر زمین در وا شد و روزنه نوری به داخل انباری تابید .
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نور چشم های خیس ام رو میسوزند ولی باید شناسایی ایش میکردم .

از بین نور گذر کرد و پایین اومد ،از جثه و نور کمی که خالکوبی دستش رو نمایان می کرد فهمیدم همون مردی بود که توی ماشین
سراغم اومد .
مشغول نگاه کردنش بودم ،ترس از چشم هام می چکید .
قلبم محکم به قفسه سینه ام میکوبید ،نفس های بریده بریده ام به ترس درونم جلوه بیشتری میداد .
مرد جلو تر اومد و چند لگد به شکم اردالن زد ،پلی اردالن تکون نمیخورد .
مرد سمت روشویی جرم گرفته گوشه انباری رفت و مشغولپر کردن سطل شد .
در همین بین شخص دیگه ای از پله ها پایین اومد و به دنبال اون چندین نفر دیگه پایین اومدن .
شخص جلو تر ،قدی کوتاه و خمیده داشت ،با دقت نگاش کردم و تو اون لحظه فقط و فقط حس خشم در من شعله ور شده بود .
عزت به همراه نوچه هاش باال سر اردالن ایستاده بودن و به قیافه درب و داغونش نگاه میکردن .
دیدن عزت حس حالت تهوع رو بهم دست میداد ،دلم میخواستم از روی صندلی بلند شم و سیلی نثارش کنم .
تکونی به صندلی دادم و میخواستم فریاد بکشم ،اما به جز این که نظرشون رو به سمت خودم جلب کردم نتیجه دیگه ای نداشت …

عزت به سمتم قدم برداشت ،هر قدمش نفسم رو اسیر قفسه سینه ام میکرد .
پاهاش رو دو طرف صندلی که روش بسته شده بودم گذاشت ،و صورت اش رو نزدیک و نزدیک تر کرد .
بوی تهوع آور سیگار همیشگی ایش رو حس میکردم .
سعی در دور کردن صورتم داشتم اما من اسیر یه مشت طناب زبر که راه فراری از اون نبود شده بودم .
دستش رو سمت چسب روی لبم برد و به سرعت کشیدش .
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سرم رو پایین گرفتم و بعد مدت ها تونستم چند نفس عمیق بکشم .
نفس های بریده بریده ام رو بیرون میدادم و پلکهام روی هم فشار میدادم .
دلم نمیخواست حتی ذره ای نگاهش کنم ،زیر چونه ام رو گرفت و با بی رحمی باال گرفتش ،با صدای خبیثانه ای گفت :
-

چشم هات رو باز کن .

مصمم تر از قبل پلک هام روی هم فشار دادم ،این بار صداش بوی خشم گرفت :
-

گفتم چشم هات رو باز کن .

و بازم من مصمم تر از قبل !
گرمای نفس های سر خورده اش روی صورتم رو حس میکردم .
درحالی که نفس های گرمش رو بیرون میداد گفت :
-

یا چشمهات رو باز میکنی یا می بوسمت انتخاب با خودته .

با شنیدن حرفش قلبم به تپش افتاد به سرعت چشم هام رو باز کردم ،باز اون صورت خوک مانندش که بوی از انسانیت نبرده بود .
دیدنش بدترین حس دنیا رو بهم میداد ولی حداقل تحمل اش بهتر از بوسیدن بود .
لبخند کثیفی زد و گفت :
-

نمیدونستم تا این حد ازم متنفری .

لــ*ب هام روی هم فشار دادم و گفتم :
-

کجاش رو دیدی تو یه خوک کثیفی .

اخرین کلمه که از دهنم در اومد منجر به دردی در ناحیه فک ام شد ،باورم نمیشد که بهم سیلی زده باشه .
از شدت سیلی سرم به پایین افتاد ،نگاه ام رو باال دادم و خیره شدم به چشمهاش و تفی رو نثارش کردم .
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این بار خشمش چندین برابر شد به پشت ام چرخید و در حالی که موهام رو از پشت میکشید ،کنار گوشم با صدای خشن و بمش
گفت :
-

خب صحنه رو به روت رو نگاه کن شاید بار دیگه توی تف کردنت بیشتر دقت کنی .

مردی که سطل دستش بود به سمت اردالن رفت ،آب سرد رو  ،روی تن بی حرکت اردالن ریخت .
شوکی که به اردالن وارد شد باعث شد بتونه بدنش رو تکون بده ،اشک شوقی از گوشه چشم ام چکید از این که هنوزم زنده بود
خوش حالم بودم اما ترس همهی وجودم رو فرا گرفته بود ،می دونستم این نه تنها پایان ماجرا نیست بلکه آغاز ماجرایی بس
خوفناکه !
دوتای دیگه زیر بـ*غـل اردالن رو گرفتن و بردنش سمت میز آهنی که گوشه انباری و درست رو به رو من .
و با بی رحمی نشوندش روی صندلی ،جونی تو بدنش نمونده بود و حتی توان باز کردن چشمهاش رو هم نداشت .
دیدنش تو اون وضعیت خنجری بود که هر ثانیه به قلبم فرو میرفت .
عزت با صدایی بلند در گوشم گفت :
-

برین بیارینش .

با تعجب فضا رو نگاه میکردم ،دقیقا کی رو میخوان بیارن؟! اون دو نفری که اردالن رو روی صندلی نشونده بودن ،با حرف عزت به
سرعت سمت در خیز برداشتن .
با رفتن اون دو نفر ،نفر سومی که آب رو روی اردالن ریخت سمتش رفت ،چند سیلی به دو طرف صورت اردالن زد .
اردالن به خودش اومد و سرش رو تکون داد ،کم کم چشم هاش رو باز کرد و دیدی به اطراف انداخت .
بین خواب وبیداری با صدایی ضعیف گفت :
-

جانان کو؟ لعنتی جواب منو بده با عشقم چیکار کردین؟ با شنیدن حرف هاش اشک باز هم به سراغم اومد ،این که وقتی به

هوش اومد اولین چیزی که به زبون آورد اسم من بود واسم با ارزش ترین چیزی بود که میتونستم اون لحظه داشته باشم .
صدام رو از چنگال بغض ترکیده ام نجات دادم و با فریاد رو به سمت اردالن گفتم :
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من این جام اردالن نگام کن .

با شنیدن صدام انگار روح تازه ای به بدنش دمیده شد ،سرش رو به سرعت سمتم چرخوند و با نگاه سر شار از شادی ایش گفت :
-

خدایا شکرت زنده است .

عزت که تا اون لحظه ساکت مونده بود رو به مرد گفت :
-

اصغر یه سطل دیگه آب بریز روش تا کامال به خودش بیاد .

مردی که حاال میدونستم اسمش اصغره با سطل دست اش دوباره به سمت روشویی رفت و یه سطل آب روی سر اردالن خالی کرد.
اردالن در حالی که از شدت سرما میلرزید نگاه خشم آلودی رو به عزت کرد و با عصبانیت گفت :
-

چی از جونم میخوای؟ عزت لبخندی زد و گفت :

-

عجله نکن اقای دکتر میفهمی .

با تموم شد حرف عزت ،صدای باز شدن در شنیده میشد .
اون دو نفر در حالی که مردی ضعیف اندام رو به سمت پایین هول میدادن از پلهها پایین اومدن .
اصغر با لحنی خشن گفت :
-

کودنا چرا انقدر لفتش دادین؟

یکی شون که اندام الغری تری نسبت به اون یکی داشت گفت :
-

از دستت کامران در رفته بود .

کامران با عصبانیت رو به مرد کناریش غرید و گفت :
-

کم چرت بگو خسرو .

خسرو دهـ*ن باز کرد که چیزی بگه که با صدای غرش اصغر سکوت پا بر جا شد .
خسرو و کامران مرد رو که چشم ها و دهنش و دست هاش کامال مسدود شده بودن رو پایین آوردن و پرتش کردن روی زمین .
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مرد به اطراف سرش رو میچرخوند و سعی در شنیدن دقیق صداها داشت .
اصغر سمت اش خزید و چشم و دهنش رو باز کرد .
مرد با صورت الغر مردنی و پوستی تیره با دیدن عزت شوکه شد و ترس از نگاهش چکه میکرد .
روی زانو به روی زمین تعظیم کرد و درحالی که صداش اغشته شده بود به اشک و ترس گفت :
اقا ما پولتون رو بهتون بر میگردونیم اقا بخدا دخترمون سرطان داره هر چی داشتم و نداشتم خرجش کردم بخدا خوب بشه انقدرکار میکنم که پولتون رو برگردونم .
عزت بیخیال و با سنگ دلی همیشگی ایش سمت مرد رفت ،پاهاش رو نزدیک سر مرد برد .
مرد با ترس و وحشت شروع کرد به بوسیدن کفش های براق مارک عزت …

در اون لحظه به بیشترین حد از نفرتم نسبت به عزت رسیده بودم ،اون یه اشغال به تمام بود کهمعنای انسانیت رو به لجن کشیده
بود .
رد بوسه های مرد ناتوان روی کفش عزت به جای مونده بود ،و این نه تنها نشان افتخار نبود بلکه فقط خوار بودن عزت رو به رخ
میکشید .
عزت کنار مرد نشست نگاهی تحقیر امیزی به مرد انداخت و گفت :
میدونی چیه؟ شما ها با این بدبختی هاتون و این قیافه های مادر مردنی فقط دنیا رو زشت تر میکنین دخترت چه تو از این جا سالمبری بیرون چه مرده در آخر میمیره و تو از دادن پولت سر باز میزنی! با این حساب سر من کاله میره مگه نه؟ خب به نظرت من باید
چیکار کنم که ضرر نکنم؟ ایده ای داری؟
مرد که تا اون لحظه در بینا بین صداش اشک میریخت این بار با بغضی ترکیده اش اشک های پشت سر همش رو به طرف گونه
اش سر داد .
و در عین ناامیدی به عزت نگاه میکرد و برای سرنوشت تلخ و غم انگیزش اشک میریخت .
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عزت از زمین کنده شد و به اصغر اشاره کرد و گفت :
-

بیا بهش نشون بده ایده ما چیه .

اصغر بدون تردید به سمت مرد رفت و با بی رحمی اون رو از جاش کند ،مرد ناله ها سر میداد که تا عمق وجود من رو مور مور
میکرد .

اصغر مرد رو به سمت دیگه اتاق برد که در اونجا تخت
بیمارستانی کهنه ای وجود داشت ،خسرو و کامران به کمک اصغر رفتن و مرد رو به تخت بستن .
مرد این بار با زور بیشتری فریاد میزد :
-

اقا قسمتون میدیم بخدا پولتون رو بر میگردونم .

عزت خنده های شیطانی سر داد و با خباثت گفت :
-

عجب شبیه امشب میدونی چقدر مرده ات ارزش داره؟ ده نمیدونی! گروه خونی تو کمیاب ترین گروه خونیه! خب حتما میگی

چه ربطی داشت؟ خب من ربطش رو بهت میگم اعضای بدن تو پر فروش ترین اعضای بدنه و کلی آدم هستن که بابتش پول خوبی
میدن چطوره یه معامله کنیم باهم؟ پول اعضای بدنت مال من ثواب اخرویشم واسه تو؟ دیدی چقدر انسان دوستم !
مرد با شنیدن آینده ترسناک پیش روش شروع کرد به دست و پا زدن و ناله کردن .
صدای مرد توی سرم اکو میشد و با عصبانیت رو به سمت عزت غریدم و گفتم :
-

تو یه عوضی پستی خدا لعنتت کنه .

عزت لبخندی بهم زد و با خونسردی گفت :
-

هر چقدر میخوای زبون بریز انقدر برام جذابی که فوش هاتم به دلم میشینه سرم که خلوت شد حتما یه شب میام سراغ تو

هم .
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از شنیدن حرفش ترسی چندین برابر قبل بهم چیره شد ،اردالن در حالی که از عصبانیت به خودش میپیچید رو به سمت عزت فریاد
زد و گفت :
-

اون مال منه حق نداری بهش دست بزنی .

عزت درحالی که میخندید سیگاری رو از جیبش بیرون کشید و با خونسردی گفت :
-

چقدر تلخ و جالب! پدر و پسر هر دو از یه دختر خوششون میاد .

رو کرد به اصغر و با پوزخند گفت :
-

تو چی فکر میکنی اصغر؟ به نظرت پدره دختره رو صاحب میشه یا پسره؟

اصغر لبخند شیطانی مثل عزت زد و گفت :
-

خب اگه اون پدر شما باشی پسره حتی نمیتونه جیک جیک کنه .

با تموم شدن حرف اصغر ،صدای خنده های عزت فضا رو پر کرد ،خندهای نفس گیر بی پایان !
از شنیدن صداش متنفر بودم ،مدام توی ذهنم عزت رو به روش های مختلف میکشتم اما کشتن عزت فقط یه رویا بود !
خنده هاش که تموم شد رو به اصغر گفت :
-

خیلی خوب بود حال کردم .

به سمت اردالن قدم برداشت ،روی میز کنار اردالن نشست و دست هاش رو به زانو هاش تکیه داد و به صورت خونین تک پسرش
نگاه کرد .
لبخند پلیدی زد و گفت :
-

خب تک پسر بابا! االن وقتشه تو نقشت رو ایفا کنی .

اردالن با ترس نگاهی به مردی که روی تخت ناله میکرد انداخت ،میدونست کاری که عزت ازش میخواد انجام بده چقدر وحشیانه و
کثیفه .
به عزت خیره شد و با خشم گفت :
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فکرشم نکن !

عزت از میز کنده شد و به سیگارش پوکی زد .
به سمت من قدم برداشت و با صدای شادی گفت :
-

چرا فکرشم نکنم؟ هوم؟ تو حاظری به ازای جون جانان هر کاری بکنی که این یعنی برگه برنده من .

حرف های عزت ترس رو توی وجود من و اردالن دو چندان کرده بود .
با ترس به قدم های عزت خیره شده بودم  ،صدای های قدمهای محکمش تبری بود که به قلبم میخورد .
اردالن با ناله گفت :
-

با اون کاری نداشته باش .

عزت در جواب فقط خنده های شیطانی رو تحویلش داد .
در یک قدمی سمت چپم ایستاد و اسلحه ای رو به سمتم نشونه رفت .
با دیدن لوله اسلحه ای که به سمت مغزم نشونه رفته بود ،جیغی کشیدم و با ناله های بلندی گفتم :
-

عزت خدا لعنت کنه تو چرا انقدر پست و کثیفی؟ !

عزت بی توجه به حرفم اسلحه رو نزدیک تر آورد و درست چسبوندش به سرم و فشار داد .
این بار لحن جدی به خودش گرفت رو به اردالن گفت :
-

کوچک ترین خطایی ازت سر بزنه جانان کشته میشه .

اردالن با ترس به اسلحه خیره شده بود ،با درموندگی نگاهی به مرد اسیر تخت انداخت .
چشم هاش رو بست و چند قطره اشک از گونه اش چکید .
درحالی که هنوز هم سرش پایین بود با صدای بلند گفت :
-

کدوم عضو بدنش رو میخوای؟
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با شنیدن حرف اردالن فریادی سر دادم و گفتم :
-

اردالن نکن اردالن اون بچه مریض داره نکن !

مرد با شنیدن حرف های بین ما ناله های بلندتری سر داد و روبه اردالن گفت :
-

اقا خواهش میکنم دخترم االن توی بیمارستانه به جز من کسی رو نداره .

اردالن مصمم تر از قبل رو به سمت عزت داد زد و گفت :
-

گفتم کدوم عضو بدنش رو میخوای؟ عزت لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت :

-

تا اخرین لحظه ای که زنده است تمام عضو های قابل اهداش رو میخوام .

اردالن در حالی که از خشم به خودش میپیچید ،از میز کنده شد .
با قدم های نا منظم به سمت مرد رفت ،دیدن اون صحنه ها به قدری برام سخت بود که کل نیروی توی تنم رو جمع کردم و ضربه
های محکمی رو به سمت جلو به صندلی وارد کردم و با فریاد گفتم :
-

نکن اردالن اگه به خاطر جون منه من راضی به این کار نیستم .

اما اردالن حتی سرش رو هم به سمتم نچرخوند ،بدون ذره ای تردید به سمت مرد رفت .
مرد که لحظه های اخر زندگی ایش رو تصور میکرد ،چشمهاش رو بست و در سکوت اخرین اشکهاش رو میریخت .
نمیتونستم همین طور ساکت بمونم و بذارم اردالن اون مرد بیگناه رو فقط به خاطر نجات جون من تیکه پاره کنه .
فشار های متعددی رو به صندلی ایم وارد کردم یهو صندلی به سمت جلو افتاد و با صورت به زمین خوردم .
درد شدیدی رو توی صورتم حس میکردم .
استخوان دماغم تیر میکشید ،از شدت درد جیغ کوتاهی کشیدم .
با صدای جیغم صدای نگران اردالن بلند شد :
-

جانان خوبی؟ !

151


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

سعی کردم صورتم رو به سمتش بچرخونم اما حرکت توی اون وضعیت سخت تر از این حرف ها بود .
اردالن که تقالی من رو برای بلند شدن دید به سمتم اومد ،فقط میتونستم پاهاش رو ببینم .
اما همین که به سمتم قدم برداشت خسرو و کامران دو طرف بدنش رو گرفتن و مانع اومدنش به سمت من شدن .
با ناله رو به اردالن گفتم :
-

اردالن ازت خواهش میکنم جون اون مرد رو نگیر .

با اخرین کلمه ای که از زبونم جاری شد ،ضربه سنگینی در پشت سرم احساس کردم .
رفته رفته همه چیز تار شد ...
پاهای اردالن توی تاریکی محض محو شد ...

از شدت سر درد به خودم اومدم ،پلکهام روی هم فشار دادم و سعی در باز کردنشون داشتم اما به قدری سنگین شده بودن که توان
باز کردنشون رو نداشتم .
در تاریکی که من رو فرا گرفته بود ،نرمی دست هایی رو حس میکردم که به آرومی موهام رو نوازش میکرد .
به سختی چشمهام رو باز کردم ،چند ثانیه اول همه چیز تار و مبهم بود ولی توی همون تصویر مبهم حضورش رو حس میکردم .
صدای خسته ام رو بیرون دادم و گفتم :
-

اردالن تویی؟

سرش رو نزدیک تر آورد و بوسه ای به پیشونیم زد و با صدای مهربون همیشگی ایش گفت :
-

اره منم .

دوباره نگاهش کردم این بار واضع میدیدمش ،باز همون چشم های مشکی ...
همون چال گونه اسیر ته ریشش ...
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لبخندی به لبم نشست و نفسی از سر آسودگی کشیدم .

با صدایی گرفته گفتم :
-

اون مرد چی شد؟ بالیی که سرش نیاوردی؟

اخم های غمگینش توی هم فرو رفت ،دست راستم رو گرفت و بوسه ای به پشت دستم زد .
با غم نگاهم کرد :
-

چاره ای نداشتم !

با شنیدن حرف اش یک دنیا بغض به گلوم هجوم آورد ،قلبم تیر کشید و احساس تنگی نفس امونم رو بریده بود .
با صدای بریده بریده گفتم :
-

چطور تونستی اردالن؟ صدام رو باال تر بردم -:ها؟! بگو چطور تونستی انقدر بی رحم باشی؟ !

اردالن درحالی که با بغض دست هام رو فشار میداد با صدای تن پایینی گفت :
-

جانان بهم حق بده باید انتخاب می کردم اخه چطور میتونستم جون اون مرد غریبه رو به جون تو ترجیح بدم؟ با فریاد گفتم :

-

بسه بسه بسه! تو اون مرد رو کشتی جواب اون بچه مریض رو چی میدی ها؟ !

دست هاش رو از دور دستم رها کرد و به زمین افتاد به پشت به لبه تخت تکیه داد و با اندوه گفت :
-

بعد این که اعضای بدنش رو در آوردم عزت گذاشت تو رو بردارم و برم اون لحظه مغزم خوب کار نمیکرد تنها دغدغه ام

نجات تو بود با اون ضربه پایی که عزت به پشت سرت زده بود کامال بیهوش شده بودی جانان درکم کن اون لحظه به هیچ چیز و
هیچکس به جز تو فکر نکردم بعد این که آوردمت خونه چندتا دارو آرامش بخش بهت دادم و رد بیمارستانی که دختر اون مرد توش
بستری بود رو گرفتم رفتم اونجا و تمام هزینه های درمانیش رو قبول کردم این تنها راه خاموش کردن عذاب وجدانم بود .
به تک تک جمالتش فکر کردم ،فکر کنم حق با اون بود !
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باید درکش میکردم اگه همین اتفاق واسه اردالن میافتاد دقیقا منم همون واکنش رو نشون میدادم اما تسکین قلبم واسه قبول یتیم
شدن اون بچه کاری سخت و دشوار بود !
خودم به خوبی درک میکردم غم از دست دادن پدر چقدر سخته مخصوصا اونم برای یه دختر بچه مبتال به سرطان !
آهی عمیق کشیدم و رو به اردالن گفتم :
-

چند سالشه؟ با بغض گفت :

-

ده سال .

صدام بوی غم گرفت :
-

اسمش چیه؟

-

مریم .

خنده ای تلخ کردم و گفتم :
-

چه اسم قشنگی! خوب میشه؟ آهی کشید و گفت :

-

امیدی نیست مگه معجزه !

از ته قلبم برای اون دختر بچه اشک ریختم و اشک ریختم و اشک !
اردالن با شنیدن هق هق کردنام به سمتم خزید ،صورت اسیر شده در چنگال دست هام رو نجات داد و با بغض نگاهم میکرد …

از صورت ماتم زده اش میشد فهمید که چقدر سعی در آروم کردن من داشت اما اردالن خودش هم نیاز به این داشت که یکی
آرومش رو بهش برگردونه .
با تموم وجود میتونستم درک کنم چقدر انجام دادنش برای ارالدن سخت و دردناک بوده .
من با وجود طوفان درونم باید اردالن رو آروم میکردم ،اگه یک مرد به خاطر زنده موندن من جون خودش رو از دست داده پس باید
بلندشم و نشون بدم که لیاقت این کار رو داشتم .
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نفسی کشیدم و سعی کردم از جام بلندشم ،اردالن با دیدن تقالی من به سمتم خیز برداشت و دست هام رو گرفت .
از تخت با کمک اردالن کنده شدم ،با صدای ته گلویی گفتم :
-

باید هر چی که شده رو فراموش کنیم .

اردالن در حالی که دستم رو فشار میداد با شادی که توی صدای موج میزد گفت :
-

چقدر خوبه که انقدر قوی هستی !

لبخندی تلخ زدم و گفتم :
-

زندگی راهی جز قوی بودن برای من نذاشت !

نفس اندوه ناکش رو بیرون داد و من رو در ادامه مسیر منتهی به آشپزخونه همراهی کرد .
با ناراحتی پرسید :
-

هنوز هم سرت درد میکنه؟ قوسی به بدنم دادم :

-

نه بهترم .

-

اگه حالت خوبه به نظرم امروز برو سرکار توی خونه تنها نمونی بهتره .

به ایده اش کمی فکر کردم همچین بدم نمیگفت ،رفتن به بیرون و بودن در فضا کاری که خیلی وقت بود ازش دور بودم میتونست
حال کسلم رو بهتر کنه .
به آشپزخونه که رسیدیم من رو ،روی یکی از صندلی های چوبی نشوند و به سمت یخچال رفت .
یه لیوان آب پرتقال طبیعی رو از یخچال بیرون کشید و به سمتم قدم برداشت .
لیوان رو به دستم داد و با ذوق مشغول نگاه کردنم شد .
به شدت تشنه بودم و این آب پرتقال خنک حکم اکسید جاودانگی رو برای من داشت .
لبخندی به گوشه لبه اش نشست ،دست به سینه به صندلی تکیه داد و من رو تماشا میکرد .
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با ذوق سعی در چیدن کلمات ذهنش داشت :
-

میدونی چه حس قشنگیه وقتی میبینم هنوزم زنده ای؟این که هنوز هم میتونم داشته باشمت .

از این همه حس دوست داشتنش به وجد اومدم ،لبخندش رو جواب دادم و گفتم :
-

از این که نجاتم دادی ممنونم .

صورتش رنگ رضایت گرفت ،به روی میز خیز برداشت و دستم رو توی دست هاش گرفت و فشار داد و تمام جمالت قشنگ ذهنش
رو با زدن لبخندی روانه صورت مردانه اش کرد …

لبخندش رو جواب دادم و از دور میز کنده شدم شاکیانه گفت - :کجا میری؟
-

میرم اماده بشم .

با اعتراض گفت :
-

بشین تا صبحونه برات بیارم .

لبخندی زدم و گفتم :
-

نه اشتها ندارم برم بیرون بهتره .

دیگه صدایی از اردالن شنیده نشد ،من هم به سمت پله های اتاق روانه شدم .
به اتاق که رسیدم به سراغ کمد رفتم .
بی حوصله تر از اونی بودم که به فکر تیپ زدن باشم ،مانتوی بلند مشکی و شلوار مشکی لی رو از کمد بیرون کشیدم .
شال حریر بلندی به رنگ طوسی تیره برداشتم .
بعد از پوشیدن لباس هام موهام رو ،رو به باال بستم و شالم رو سر کردم .
کیف کوچیک و کفش پاشنه دار طوسی رو برداشتم .
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نگاهی تو آینه به خودم انداختم همه چیز کامل بود .
به سمت پایین رفتم ،اردالن درحالی نگاهم میکرد رضایت که توی صداش موج میزد :
-

خوبه که به خودت اومدی .

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و پام رو ،روی اخرین پله گذاشتم .
به سمتم قدم برداشت و وقتی به کنارم رسید بوسه ای سریع و کوتاه به گونه ام نشوند و به سرعت پله رو به سمت باال طی کرد .
از کارش لبخندی به گوشه لبم نشست .
دستم رو ،روی رد بوسه اش کشیدم و با صدای آرومی گفتم :
-

منم دوست دارم .

از این که هنوز هم میتونستم اردالن رو ببینم نفس راحتی کشیدم و به سمت مبل روانه شدم .
روی مبل لم دادم تا کار آماده شدن اردالن تموم بشه .
در همین بین به فکری عمیق فرو رفته ام ...
چقدر خوب میشد دوباره مامان و سامان رو میدیدم انقدر دلتنگ بودم که حتی یک لحظه دیدنشون هم برام کافی بود .
آهی سوز ناک کشیدم و به پله های خیره شدم .
اردالن در حالی که کت کرم رنگش رو با لبه دستش گرفته بود ،دکمه پیراهنش رو میبست .
با خنده رو به سمتش گفتم :
-

الزم نبود انقدر عجله کنی .

با جدیت گفت :
-نباید خانومی مثل شما رو منتظر گذاشت .
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جوابش رو با خنده ریز دادم ،شلوار پارچه ای تنگ با پیراهن مشکی که یقه اش به صورت چهارخونه های کرم و مشکی پوشیده بود،
که کامال با کت دستش همخونی داشت .
با صدای جیر جیر کفش های مشکی چرمش به اخرین پله رسید و کتش رو تن کرد .
در حالی که دستی به صورتش میکشید به سمت در رفت و گفت :
-

پاشو که خیلی دیر شد .

با حرفش از جام کنده شدم و به سمت در رفتم …

توی ماشین جز سکوت بین من و اردالن چیزی به گوش نمیرسید ،هنوز هم درک اتفاقات چند روز پیش برامون سخت بود .
به شرکت که رسیدیم اردالن کنار دم در ورودی ایستاد :
-

خب جانان برو امیدوارم حالت بهتر بشه منم باید برم بیمارستان امشبم احتماال شیفتم این چند روز همش مرخصی بودم .

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم :
-

اوهوم راست میگی تو هم باید به کارت برسی .

بند کیفم رو گرفتم و در ماشین رو باز کردم همین که خواستم از صندلی کنده بشم اردالن مچ دستم رو گرفت و کشید سمت
خودش .
با تعجب نگاهش کردم ،با دلهره چشم دوخته بود بهم :
-

جانان نمیترسی شب تنهایی؟ لبخندی زدم و گفتم :

-

نه اخه چرا بترسم؟ پوفی کشید :

-

نمیدونم زنا معموال از تنهایی اونم تو شب میترسن .

خنده ای کردم و گفتم :
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نگرانم نباش در رو قفل میکنم .

با ترس گفت :
-

ببین یه اسلحه زیر تخت تو یه جعبه فلزیه شب اون رو واسه اطمینان بذار زیر سرت نمیخوام دوباره اتفاقی بیوفته .

از این که کارم به استفاده از اسلحه بکشه ترسی تموم وجودم رو گرفت ،نفس عمیقی کشیدم :
-

باشه همین کار رو میکنم .

لبخند رضایت بخشی زد و مچ دستم رو رها کرد .
از ماشین پیاده شدم و نگاهی به اردالن انداختم .
دستش رو کنار پیشونیش به نشانه خدا حافظی تکون داد و چند لحظه بعد در افق جاده محو شد .
با رفتنش دلهره ای عجیب به دلم نشست که تنها علتش رو برگشتن دوباره عزت میدونستم .
به عقب برگشتم نگاهی به برج انداختم ،لبخندی به گوشه لبم نشست .
اخ که چقدر برای کار کردن و طراحی نقشه دلم تنگ شده بود ،و این چیزی بود که تو این روزهای درد آور سخت بهش نیاز داشتم .
داخل برج شدم ،وارد طبقه اخر که شدم نوشین من رو شناخت و به سرعت سمتم اومد :
-

به به جانان خانوم .

لبخندی زدم :
-

خوبین نوشین خانوم؟

با کرشمه خاص خودش سمتم اومد :
-

اره که خوبم بیا اتاقت رو نشونت بدم .

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و پشت سر نوشین روانه اتاق سمت راست سالن شدیم .
به در اتاق که رسیدیم با ناز گفت :
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خب جانان جون اینجا اتاقته توی اون کمد هم تموم پروژه های شرکت هست میتونی نگاهشون کنی بررسی شون کنی

سوالیم داشتی بیا از خودم بپرس .
-

ممنون .

با داخل شدنم نوشین خداحافظی کرد و به سمت میز خودش روانه شد .
نگاهی به فضای داخلی اتاق انداختم ،اتاقی ۳۰متری با فضا و امکانات الزم .
یه میز بزرگ و چندتا مبل اداری با کمد های چوبی که تمام یکی از دیوارهای اتاق رو پوشیده بودن .
لبخندی زدم و به سمت میز رفتم .
پشت میز نشستم و به فضا خیره شدم .
چقدر خوب شد که اومدم سر کار حسابی میتونستم خودم رو مشغول کنم .
نگاهم سر خورد سمت کمدی که نوشین میگفت …
فعال اوایل کارم بود کار زیادی برای انجام دادن نداشتم پس میتونستم به راحتی روزم رو به مطالعه پروژه ها بگذرونم .
به سمت کمد رفتم ،به آرومی الی کمد رو باز کردم .
داخل کمد پر شده بود از کالسور های بزرگ که با ماژیک سیاه اسم پروژه و مسئول پروژه روی لبه بیرونیشون نوشته شده بود .
در حال خوندن اسم پروژه ها بودم که یک اسم به نظرم اشنا اومد .
"پروژه مجتمع های طالیی "
"مسئول پروژه:کیارش ولدی "
"نام شرکت همکار:پیکار سبز "
با دیدن اسم شرکت بابا عرق سردی به پیشونیم نشست ،دست هام به لرزش افتاده بود و نفس های بریده بریده ام رو بیرون دادم .
با دست های لرزون کالسور رو بیرون کشیدم ،با تردید در کالسور باز کردم .
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چند صفحه اول از ایده و نحوه اجراش نوشته شده بود و در اخر اون نوشته اسمی که منتظر دیدنش بودم نوشته شده بود .
"نام طراح :مرتضی اعتمادی "
با دیدن اسم بابا اشکم چکید روی اسمش ،هر چی اسم پروژه رو مرور میکردم چیزی از اون یادم نمیومد .
من عضو هیئت مدیره بودم و متعجب بودم که چطور چیزی از این پروژه یادم نمیومد .
به تاریخ ثبت پروژه نگاه کردم دقیقا چند هفته قبل از فوت بابا بود ،یعنی قبل از مرگش داشت رو این طرح کار میکرد .
با تردید به بیرون اتاق خیز برداشتم ،در حالی که سفت کالسور رو گرفته بودم به سمت میز نوشین رفتم .
نوشین با حالت مضطربی سمتم اومد :
-

وا جانان جون خوبی؟

با حرفش به خودم اومدم و رو به نوشین گفتم :
-

اقا کیارش کجان؟

با صورت متعجب نگاهم کرد :
-

خب معلومه تو اتاقشون .

با التماس گفتم :
-

میتونم ببینمشون .

نگاه التماس آلودم رو جواب داد :
-

اره اره حتما .

با شتاب سمت اتاق کیارش رفت تقی به در زد و وارد شد .
بعد چند ثانیه بیرون و اومد به سمتم خیز برداشت .
-

هماهنگ کردم میتونی بری تو .

161


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و به سمت اتاق کیارش روانه شدم .
کیارش با صورت متعجبی به من زل زده بود ،آب دهنم رو قورت دادم و نزدیکش شدم :
-

سالم اقا کیارش ببخشید مزاحم شدم .

کیارش با حالتی معترضانه ای گفت :
-

نگین این چه حرفیه اردالن شما رو سپرده دست من راحت باشین .

نفسی کشیدم و به سمت میزش رفتم ،کالسور رو سمتش گرفتم و گفتم :
-

این پروژه رو یادتون میاد؟

نگاه متعجبی به ورقه های کالسور انداخت و شروع کرد خوندن برگه ها .
نگاه متعجبش بویغم گرفت ،آهی کشید و نگاهش رو بهم دوخت …

با غم گفت :
-

مگه میشه این پروژه یادم بره؟ !

با منگی گفتم :
-

چطور؟

دستی به موهاش کشید :

-

دیگه غریبه نیستی و به خوبی میدونی کار عزت خان چیه مسئول طرح این پروژه ام قربانی جاه طلبی های عزت خان شد .

با شنیدن حرفش سر گیجه گرفتم و اصال نمیتونستم ذره ای تمرکز کنم این حرفش فقط یه معنی میداد اونم این بود که عزت توی
مردن بابا نقش داشت .

162


Cafe Writers

➢ جای خالی
➢ سها مرادی
➢ انجمن کافه نویسندگان

با صدایی گرفته گفتم :
-

منظورتون چیه؟

دست هاش رو گره کرد و روی میز گذاشت ،بغض گلوش رو گرفته بود با نفسی غمش رو بیرون داد :
-

اقای اعتمادی یکی از بهترینا بود یه ایده داشت که خیلی خوب بود یعنی حتما میگرفت ولی پولش واسه همچین پروژه

عظیمی کافی نبود عزت خان من رو مجبور کرد برم به اقای اعتمادی پیشنهاد اسپانسر شدن بدم دلیل اون همه اصرار عزت خان رو
نمیدونستم تا این که بعد ها فهمیدم فقط برای اون مرد بیچاره نقشه کشیده بود اقای اعتمادی همهی کار ها رو انجام داد اما اونی که
قرار بود مصالح رو بیاره و زمین گیر بیاره زد زیر همه چی و اقای اعتمادی موند و یه عالمه سفته! وقتی خبر فوتش رو شنیدم خیلی
ناراحت شدم اما به طور اتفاقی وقتی یکی از نوچه هاش به اسم اصغر داشت با عزت خان حرف میزد حرفاشون رو شنیدم .
با فریادی توام از خشم و تعجب گفتم :
-

اونا چی بهم گفتن؟

زل زد تو چشمهام و ادامه داد :
-

اصغر به عزت خان گفت که کار اعتمادی رو یک سره کرده و این یعنی اون تصادف کامال ساختگی بود .

با شنیدن حرفش انگار دیگه قلبم نمیزد دیگه نمیتونستم نفس بکشم .همه جا تار شده بود و همه چیز دور سرم میچرخید .
اشک هام دونه دونه میریخت ،شنیدن این حرف ها به قدری برام سخت بود که نمیتونستم در فهمم بگنجونمش .
کیارش با ترس به سمتم خیزد :
-

جانان خانوم خوبی؟ چی شد؟ نسبتی با اقای اعتمادی داری؟ قدرت حرف زدن نداشتم ولی در درونم فریاد میزدم " اون پدرم

بود پدرم "!
اما گفتن همین یه جمله به قدری برام سخت بود که فقط در سکوت اشک میریختم همین کنجکاوی کیارش رو بیشتر میکرد .
با شتاب به سمتم چرخید و نزدیک ترین مبل به من نشست :
-

جانان خانوم تو رو خدا حرف بزن چت شد؟
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راه نفسم قطع شده بود و فقط با نگاه غم درونم رو بیرون میدادم .
ترس کیارش هر لحظه بیشتر شد با فریاد سرش رو سمت در چرخوند :
-

نوشین...نوشین برس .

به ثانیه ای نرسید که نوشین با صورت مضطربش داخل شد :
-

یا خدا این دختر چرا رنگ میت گرفته؟

کیارش در حالی که دندوناش رو روی هم میسابید گفت :
-

بدو براش آب قند بیار .

نوشین به سرعت از اتاق خارج شد …

همش صورت معصوم بابا جلو چشمم بود ،عزت چه بی اندازه کثیف بود .
تا االن فکر میکردم از این بیشتر نمیتونم از عزت متنفر بشم اما با فهمیدن این موضوع که کشتن بابا کار عزت بوده تنفرم رو بیشتر و
بیشتر میکرد .
همین طور که از خشم دندون هام رو ،روی هم میسابیدم کیارش لیوان آب قند روی لــ*ب هام گذاشت .
نگاهی به صورت های مضطرب نوشین و کیارش اندختم و به زور تونستم نصف لیوان آب قند رو بخورم ،
فکر کردن به این که بابام چه مظلومانه به آغـ*وش مرگ رفته بود اشک رو مهمون چشم هام میکرد .
هق هق زنان اسم بابا رو فریاد میزدم  ،کیارش رو به نوشین گفت :
-

بابت آب قند ممنون میتونی بری .

نوشین سری تکون داد و از اتاق خارج شد .
کیارش با ترس دلهره بازوم رو گرفت :
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-

اقای اعتمادی بابات بود؟ با ناله گفتم :

-

اون همه کس من بود با مردنش زندگیم نابود شد .

اشک در چشمهای کیارش جمع شده بود با بغض گفت :
-

تو مگه توی آسایشگاه بزرگ نشدی؟ با التماس خیزدم سمت کیارش :

-

ازت خواهش میکنم چیزی به اردالن نگو اگه بدونه پدر من به دست عزت مرده خودش رو توخطر میندازه نمیخوام اردالن

رو هم از دست بدم .
کیارش در حالی که با نگاه اندوه ناکش نگاهم میکرد گفت :
-

باشه جانان باشه ولی چرا از اول بهش نگفتی خانواده داشتی؟ تو که اون موقعه نمیدونستی پدرت رو عزت کشته !

نگاهم رو ازش گرفتم و زل زدم به سرامیک کف ،با صدایی گرفته گفتم :
-

دلم نمیخواست کسی درباره بابا فکر بد کنه و االن که دستش از دنیای ما کوتاهست کلی حرف نثار خاکش بشه .

کیارش نگاه اندوه ناکش بوی غم گرفت و این بار بیشتر صورتش جمع شد .
از شدت خشم دست هام رو مشت کردم و فشار دادم ،ذره ای رحم در نگاهم دیده نمیشد .با غرش گفتم :
-

خودم حق خون بابام رو ازت میگیرم .

کیارش دستش رو روی دست مشت شده ام گذاشت و به آرومی گفت :
-

جانان باید صبور باشی االن ناراحتی عصبانی میدونم اما اگه االن بری سر وقت عزت و بهش بگی از مرگ پدرت خبر داری

مطمئن باش نه تو رو نه اردالن رو زنده نمیذاره .
نگاه عاجزانه بهش انداختم :
-

پس میگی همین طور دست روی دست بذارم که قاتل بابام ول بچرخه؟ نفسی عمیق کشید :

-

نه من این رو نمیگم ما نمیتونیم به طور مستقیم به عزت ضربه بزنیم باید غیر مستقیم از پا درش بیاریم .
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کمی به حرفهای کیارش فکر کردم راست میگفت با این کار فقط جون خودم و اردالن رو به خطر مینداختم .
غرق فکر های درهمم بودم که با صدای کیارش به خودم اومدم :
-

باید دنبال مدرک باشیم که پیش پلیس اثبات کنیم پدرت رو عزت کشته ولی جانان باید به من مهلت بدی تا ادمایی که تو

کشتنش نقش داشتن رو پیدا کنم .
سرم رو به نشونه تایید تکون دادم …

***
به دست گلم خیره شدم ،برای بار دهم گل های قرمز و سفیدش رو شمردم .نگاهی به ساعت انداختم ثانیه ها به کندی میگذشتن ...
لبخندی رضایت بخش به گوشه لبم نشست به یه ماه گذشته فکر کردم ،کیارش زمان میخواست برای پیدا کردن مدرک تا بتونیم
عزت رو بندازیم زندان .
قرار شد چیزی به اردالن نگیم که جون خودش رو به خطر نندازه ولی برعکس این چند ماه تلخ امروز روزی شیرین بود برای من و
اردالن .
و بعد این همه اتفاق امروز میخواستیم باهم ازدواج کنیم ...
از مبل کنده شدم و به سمت آینه رفتم ،نگاهی به موهای فر شده ام انداختم خیلی به صورت ظریفم میومد .
یه شال ساده حریر...یه مانتو و شلوار سفید ...
تنها تجمل من برای رفتن به خونه بخت !
اما هیچ کدوم از اینا مهم نبود ،تنها چیزی که برام مهم بود پیدا کردن ادمی به خوبی اردالن بود و بس .
مهمون های ما به کیارش و نوشین ختم میشد که همونام شاهد عقدمون بودن .
از اینکه عزت نذاشته بود کوکب به عروسی تنها فرزندش بیاد
بغضم گرفته بود .
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نفسی کشیدم و از آینه کنده شدم ،آرایشگر به سمتم اومد و با ذوق گفت :
-

الهی عروس خانوممون چه بی قرار دامادشه .

با حرفش گونه ام گل افتاد و لبخندی زدم .
تو همین حال و هوا بودم که زنگ آرایشگاه به صدا در اومد .
به حدی دلهره داشتم که انگار اولین بار بود که میخواستم ببینمش .
به سمت در رفتم و با دلهره ای شیرین در رو باز کردم .
چقدر توی کت و شلوار مشکی دامادی جذابتر شده بود ،با دیدنم لبخندی به لبش نشست که چال گونه اش رو به رخ میکشید و من
تو اون لحظه یه بار دیگه عاشقش شدم .
به سمتم خیز برداشت و با شیطنت گفت :
-

نگاش کن حتی تو لباس ساده ام قشنگه .

لبخندی زدم :
-

یه نگاه به خودت انداختی؟

سری باال گرفت و با غرور ساختگیش به گوشه چشم نگاهی بهم انداخت :
-

دیدی چقدر برازنده ام؟ یه کیس مناسب واسه ازدواجم .

ضربه ای به بازوش زدم و گفتم :
-

بسه دیگه خیر سرت دامادی .

لبخند شیطونی زد و دستم رو گرفت ،به سمت خودش کشوند به یه نفسیم که رسید با صدای ترسناکی گفت :
-

امشب میخورمت .

جیغی کشیدم و پرتش کردم چند قدم اون طرف تر …
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هر دومون خیره شدیم به چشم های هم ،یه حس از رضایت یه حس از شادی یه حسی قوی تر از گذشته تلخمون بین من و اردالن
در حال انتقال بود .
لبخندی بهم زدیم و بی اختیار دست های هم رو گرفتیم و به سمت ماشین گل کاری شده رفتیم ...
تموم مسیر رو لبخند میزدیم و اهنگ های مورد عالقه هم رو میخوندیم .
بین اون همه شادی و لبخند یاد خانوادم افتادم ،چقدر مامان دوست داشت من رو تو همچین روزی ببینه بابام همیشه میگفت روز
ازدواجت قشنگ ترین روز زندگیمه ولی االن من با جایخالی جفتشون روانه خونه بخت شدم .
با به یاد آوردن صورت سامان اشکی از گوشه چشمم چکید ،نگاهی به اردالن انداختم جز اون هیچکس رو نداشتم اگه یک روز ...
سریع سرم رو تکون دادم و حتی از ادامه دادن فکرمم میترسیدم .
تو همین حال و هوای ترس از آینده بودم که اردالن دستم رو گرفت و فشار داد با صدایی سر شار از امید گفت :
-

نترس من پیشتم .

از این که چقدر خوب زبون چشم هام رو بلده خنده ای رضایت بخش به چشم هام نشست و همون طور خیره موندم به اردالن .
نیم ساعتی گذشت و به محضر رسیدیم .
نوشین و کیارش با ذوق در محضر منتظر ایستاده بودن و با دیدن ما شروع کردن به سوت و دست زدن .
اردالن ماشین رو پارک کرد و با هم به سمت نوشین و کیارش قدم برداشتیم .
کیارش جلو اومد و اردالن رو غرق اغوشش کرد و بعد به سمت من چرخید و با حالتی برادرانه گفت :
-

امیدوارم خوش بخت بشی .

با لبخندی جوابش رو دادم :
-

ان شا اهلل واسه خودت .
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خنده ای گشاد به چهره اش نشست و به نوشین خیره شد ،نوشین نگاه کیارش رو جواب داد و نزدیک تر اومد .
و من رو در اغوش کشید و برامون ارزوی خوش بختی کرد .
چهار تایی وارد محضر شدیم بعد جاری شدن و خطبه عقد با بله گفتن من صدای دست و کیارش و نوشین فضا رو پر کرده بود .
اون لحظه شاد ترین ادم روی زمین بودم درسته نه لباس عروس مجلل تنم بود نه توی تاالر اشرافی عروسی گرفته بودیم نه حتی
خانواده ای رو داشتیم که توی همچین روزی کنارمون باشن اما ما هم دیگه رو داشتیم و حسی بینمون بود که جای همه ای گودال
های احساسی رو پر میکرد .
که این یعنی خودِ خودِ عشق ...

»»»»»ده سال بعد ««««««

با فکر کرده به این که بازم باید منتظر میموندم عصبی شدم و به سمتش خیز برداشتم .
اسلحه رو به سرش چسبوندم و فشار دادم و با عصبانیتی که از صدام چکه میکرد فریاد زدم :
-

داری دروغ میگی لعنتی تو شریکشی از همه چی خبر داری زود باش فکت رو باز کن .

از ترس به خودش میلرزید با صدایی لرزون و نگاه التماس گرانه فریاد کشید :

-

به جون بچه هام من خبر ندارم کی ایران میاد قسم میخورم ولی قول میدم هر وقت خبر رسیدنش بهم رسید خبر دارت

کنم .
لــ*ب هام رو نزدیک گوشش بردم غریدم :
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من قول ادمی مثل تو رو الزم ندارم میدونی من یه فکر بهتر دارم چطوره تعقیبت کنم تا خودم بفهمم کی میاد ایران هوم؟ با

ترس گفت :
-

هر کاری میخوای بکن فقط بذار برم .

لبخند شیطانی زدم و به پشتش خیز برداشتم و شروع کردم باز کردن دست هاش :
-

االن مثل مرد های خوبی میری خونه پیش خانوم بچه هات و از اتفاق امروز هم به کسی چیزی نمیگی .

بعد باز کردن دست هاش روبه روش ایستادم و باز اسلحه روی پیشانیش نشانه رفتم :
-

ببین بهتره فکر زرنگ بازی به ذهنت نزنه من کلی ادم دارم خطرناکتر از اون عزت مطمئن باش خطایی ازت ببینم نه آبرو نه

جون نه زن نه بچه نه حتی مالی هم برات نمیمونه که باهاش واسه دختر های بدخت سرویس برلیان بخری! گرفتی؟
سرش رو به نشانه تایید تند تند تکون میداد توان حرف زدن برای تایید کردن حرف هام رو نداشت .تنها آرزوی اون لحظه اش
خالصی از منی بود که تفاوت آنچنانی با عزرائیل براش نداشتم .

با پوزخند به حال درمونده اش گفتم :
-

میتونی گم شی ولی یادت باشه مثل عقاب دنبالتم .

با شنیدن حرفم موجی از آرامش به چشم هاش نشست و چهار دست و پا به سمت در خیز برداشت .
به پنجره خیره شدم و به هوای ابری تهران چشم دوختم .
با شنیدن صدای در نفسی کشیدم و با دلتنگی به خودم گفتم :
-

کارین تو همین لحظه داری کجای این اسمون نفس میکشی؟ !

بغضی به گلوم نشست و باصدایی گرفته گفتم :
-

مثل اسمت دور و بعید شدی .

با نا امیدی به سمت گوشیم خیز برداشتم و شماره هوشنگ رو گرفتم بعد از چند بوق جواب داد :
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-

سالم ابجی پروژه چه جور پیش رفت؟

-

هی هم خوب بود هم بد .

-

واس چی چی بد؟

-

خبر خوب اینکه از عزت خبر داره خبر بدم اینکه عزت ایران نیست و هر چند وقت یکبار پیداش میشه .

-

ای بابا حاال میخوای چی کار کنی؟

-

من کاری نمیکنم تو میکنی میوفتی دنبال این گردن خورد

۲۴ساعته خودت و آدمات مراقبشین تا عزت پیداش بشه .
-

خوراکم این کاراست تو جون بخواه .

-

باشه دیگه بسه شیرین زبونی برو به کارت برس بای .

گوشی رو قطع کردم و به سمت حموم روانه شدم .
دلم یه دوش درست و حسابی میخواست که خستگی این همه فشار عصبی رو از تنم بیرون بکشه .

"سه ماه بعد "

با دلهره به در خونه رو به روم خیره شده بودم ،هر لحظه منتظر این بودم که ببینمش اما این در لعنتی باز نمیشد .
نزدیک به چهار ساعت بود که توی ماشین منتظر رفت و آمدی از سمت اهل خونه بودم .
یه خونه بزرگ اشرافی با حیاطی به بزرگی باغ ،در بزرگ قهوه ای خونه رو مثل قلعه های دوران قدیم جلوه میداد .
همین طور که خیره شده بودم به در ،در باز شد و مردی با کت و شلوار مشکی سرش رو از البه الی در بیرون آورد و اطراف رو دید
زد چند ثانیه بعد پیر مردی با نشونه های عزت به بیرون قدم برداشت .
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نزدیک به  ۸سال بود که ندیده بودمش با دوباره دیدنش موجی از خشم به قلبم هجوم آورد دستم رو دور فرمان ماشین گذاشتم و
فشار میدادم و در سکوت فریاد خشم سر میدادم .
عزت همه چیزم رو ازم گرفته بود همه چیز !
با همون حالت پادشاهی ظالمانه اش سوار ماشین لوکسش شد و بعد چند لحظه ماشین حرکت کرد .
بعد این که کمی بین من و ماشین عزت فاصله افتاد ،ماشین رو حرکت دادم و با فاصله معین شروع به تعقیب کردنش کردم .
یک ساعتی از تعقیب کردنم میگذشت که به یک جاده خاکی رسیدم .
نگاهی به جاده انداختم ،اثری از هیچ ماشینی پیدا نمیشد .
اگه از این بیشتر تعقیبش میکردم بهم مشکوک میشد .با ناامیدی به سمت جاده اصلی دور زدم و راه خونه عزت رو در پیش گرفتم .
توی مسیر ساندویچ همبرگر و چندتا آب معدنی و مخلفات واسه گذروندن شب توی ماشین خریدم .
ماشین رو زیر سایه یکی از درخت های نزدیک خونه عزت پارک کردم و بی صبرانه منتظر فرا رسیدم شب شدم .

دم غروب بین گرگ و میش حضور شب  ،بارون روی شیشه ماشین طرح میزد و با هر طرحش من رو به گذشته های دور میبرد .
به روز های بعد ازدواج من و اردالن که چقدر سخت سپری شد .
لحظه فهمیدن مرگ مامان !
وقتی فهمیدم بعد رفتنم طاقت نیاورده و سرطان زودتر از موعودش مرگ رو مهمون روح زخم دیده اش کرده بود ،تمام دنیا رو سرم
آوار شد .
وقتی سامان اسیر دست های عزت بود و در ازای زنده موندن سامان مجبور شدم تمام مدارکی که کیارش با هزار بدبختی برای اثبات
قتل بابا پیدا کرده بود رو توی اتیش بسوزنم کوهی از غم روی قلبم خونه کرد اما بدتر از اون صحنه ای بود که مدارک توی آتیش
میسوخت و عزت با یه گلوگه به همه چی پایان داد .
در اون لحظه برای همیشه قلبم از حرکت ایستاد و جسم بی جان غرق خون سامان من رو به آغـ*وش غم و بغض کشید .
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تو فکر اتفاقات گذشته بودم که رد سرد اشک هام رو روی گونه هام حس کردم ،
و بازم من هم با آسمون باریدم بعد این همه سال !
به شکمم خیره شدم و دستم رو روی ،جای خالی کارین کشیدم و با بغض گفتم :
دخترکم هیچ وقت نشد ببینمت بغلت بگیرم بوت کنم اسمت رو صدا بزنم و تو خیره بشی به چشم هام هنوز نمیدونم کارین هفتساله ام شبیه من شده یا اردالن؟ !
مثل دیونه ها شکم رو نوازش میکرد و این بازم من رو پرت میکرد به گذشته ...
به لحظه ای که من و اردالن فهمیدیم حامله ام ،هیچ وقت اون شادی چشم های اردالن رو یادم نمیره اما عزت همین دلخوشی رو
از من و اردالن گرفت !
به یاد لحظه از دست دادن اردالن افتادم تا حاال هیچ وقت تو زندگیم انقدر ناله نکرده بودم ،صورت کبودش رو با دست های لروزنم
گرفته بودم و به رد سیم دور گردنش نگاه میکردم عجب مرگ بی رحمانه ای !

اردالن بعد از این که فهمید مرگ بابا کار عزت بوده نتونست آروم بشینه و همین به کشتنش داد و من باز هم تنها شدم .
تو اون لحظات مدام صداش میزدم به امید یه معجزه !
به امید این که شاید این بار هم مرگ رو دور بزنه .
ولی این بار فرق داشت !
اون واقعا من رو برای همیشه ترک کرده بود ...
به خودم اومدم صورتم خیس خیس شده بود ،از شدت عصبانیت ضربه های محکمی رو به فرمون زدم و ناله میکردم .انقدر با مشت
کوبیدم که سر استخون های دستم سایده شد و خون راه خودش رو روی دست های زخم شده ام پیدا کرد ...
دست های لرزونم رو به رو چشم هام گذاشتم و با منگی رد خون رو نگاه میکردم و مدام از خودم میپرسیدم چرا من باید به همچین
سرنوشتی دچار میشدم؟ !
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جواب این سوالم رو نمیتونستم پیدا کنم اما از یک چیز مطمئن بودم من باید عزت رو میکشتم و هر جور شده کارین رو پیدا میکردم .
و امشب تنها امیدم بود …

بدون هیچ حسی خیره شدم به در خونه ،و با ناله گفتم :
امشب کارت رو تموم میکنم .چند لحظه ای گذشت و سر و کله ماشین عزت پیدا شد .
عزت با عصبانیت داخل خونه شد .
از این که میدونستم حال و روز خوشی نداره حسی پیروزی بهم دست میداد .
چند ساعتی همین طور در فکر انتقام سر کردم تا اینکه نور چراغ ها کم و کمتر شد و این یعنی نزدیک شدن به لحظه موعود من !
با کمک هوشنگ کلی اطالعات از تعداد نگهبان ها  ،جایی که میایستادن ،ساعت تغییر شیفتشون و تعداد سگ ها رو فهمیده بودم و
مهم ترین چیزی که میدونستم جای اتاق عزت بود .
راس نیمه شب باید داخل میشدم و وقتی عزت توی اتاقش اماده خواب میشد گیرش می انداختم .
به ساعت نگاه کردم
""23:50وقت داخل شدن بود ،ماسک پارچه ای سیاهم رو ،روی صورتم کشیدم و به سمت در عقبی خونه به راه افتادم .
هوشنگ بهم گفته بود که کنار در عقبی ارتفاع دیوار کمتره و اون جا خبری از نگهبان نیست .
به بدبختی از دیوار باال رفتم و اطراف رو دید زدم همه جا در سکوت شب فرو رفته بود .
به سمت راه پله مخصوص خدمت کارا خیز برداشتم و در مارپیچ پله ها مدام پشت سر و جلوم رو میپایدم .
وسط پله های بودم که صدای مردی میان سال از طبقه باال شنیده میشد :
-

باشه عزت خان شب خوش .
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خودم رو به سمت دیوار کشیدم و چند نفس عمیق کشیدم ،تو دلم خدا و خدا میکردم که اون مرد از پله های پایین نیاد .
چند لحظه ای گذشت اما دیگه صدای شنیده نشد ،با تردید بقیه پله ها رو طی کردم .
صدا خفه کن اسلحه ام رو نصب کردم و به سمت راه پله های اتاق ها قدم های آهسته ای رو برداشتم .
در ابتدای یکی از راهرو ها ایستادم و به دیوار تکیه دادم ،از انتهای راهرو صدای دخترک بچه ای شنیدم :
-

بابا بزرگ امشب قول میدی برام یه داستان جدید تعریف کنی؟ با شنیدن صداش اشکی از گوشه چشمم چکید .

اون ...
اون صدای کارین من بود ،دختر عزیز من !
همین طور که به صداش گوش میدادم صدای چندآور عزت هم به گوشم خورد :
-

باشه نوه گلم اما یه شرط داره امشب رو باید پیش بابا بزرگ بخوابی .

با این حرفش خشم جلو چشم هام رو گرفته بود کارین شب های رو با جونوری سپری میکرد که تمام عزیزانش رو کشته بود .
بغضم رو قورت دادم و منتظر شنیدن صدای باز شدن در شدم .
به ثانیه ای نکشید که صدای باز شدن دری اومد و بعد به دنبال اون صدای بسته شدنش .
با گوشه چشم به راهرو نگاه کردم اثری از کسی نبود ،به آرومی سمت در اتاق ها خیز برداشتم و سرم رو ،روی تک تک شون گذاشتم
به امید شنیدن صدای کارین .
به اخرین در که از بقیه بزرگ تر بود رسیدم ،صدای خنده های کارین رو میشنیدم دقیقا مثل اردالن میخندید .
دستم رو الیه دندون هام گذاشتم و از شدت غم گازشون گرفتم .
سوز درد رو حس میکردم اما درد قلب و روحم خیلی بدتر از سوزش جای گازم روی انگشت هام بود .
دستم رو به آرومی از دهنم بیرون کشیدم و محکم اسلحه رو فشار دادم .
چند نفس عمیق کشیدم و تو قلبم شمردم ...
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یک ...
دو ...
سه ...
در رو به سرعت باز کردم و پریدم تو اتاق ،درحالی که اسلحه رو مستقیم گرفته بودم دنبال ردی از عزت میگشتم .
عزت با کارین روی تخت دراز کشیده بود با دیدن من اخمی به صورتش نشست و دهنش رو باز کرد که فریاد بکشه .
زودتر از اون با فریاد آرومی گفتم :
-

دهنت رو باز کنی مردی !

با پشت پا در حالی که حواسم جمع عزت بود لبه در رو هل دادم و در بسته شد …

چشم هام روی صورت ناز کارین قفل شده بود ،تمام اجزای صورتش به اردالن رفته بود و موهای لــخــ*ت مشکیش به من .
همین طور که صورتش رو بر انداز میکردم با صدای عصبی عزت به خودم اومدم :
-

تو کی هستی؟ چطور جرعت کردی وارد خونه من بشی؟ تو نگاهم حس مادرانه ام جاش رو به خشم کهنه ای داد که بوی

مرگ های گذشته رو توی فضا پر میکرد .
پوزخندی زدم :
-

من یه آدمم از گذشته سیاهت .

از صورت درهم و منگش معلوم بود که درحال آنالیز کردن صدام و تطبیق دادنش با صدای آدم های که میشناخت بود .
با اسلحه به کارین اشاره کردم و گفتم :
-

اون دختر بچه رو رد کن بیاد .

با عصبانیت کارین رو توی آغوشش فشار داد و به سمتم غرید :
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چی فکر کردی؟ فکری کردی زنده میمونی؟ فکر کردی الکیه وارد خونه عزت خان بشی و نوه اش رو بخوای؟ من به اندازه

روز های عمرت آدم کشتم من رو با اسلحه دستت نترسون اسلحه خانواده منه .
از حرف هاش کفری شدم و بدون لحظه ای فکر کردن به سمت پای چپ دراز کش شده روی تختش شلیک کردم .
با صدای جیغ کارین به خودم اومدم ،نگاهی به صورت مضطربش انداختم .
از ترس به خودش میلرزید و ناله میکرد دیگه تحمل دیدن عذاب کشیدنش رو نداشتم به سمتش خیز برداشتم .
عزت با ترس و تعجب به پای تیر خوردش نگاه میکرد انگار که خشکش زده بود .
مچ دست کارین رو گرفتم و به سمت خودم کشوندمش .
بلوز عزت رو سفت گرفته بود و داد میزد :
-

نه تو رو خدا من رو نکش به پدر بزرگم کاری نداشته باش .

این که میدیدم انقدر عزت رو دوست داره عذابم میداد ،مچ دستش رو ول کردم و از بـ*غـل عزت کندمش و این بار سفت در اغوش
کشیدمش و با ناله گفتم :
-

کارین منم مادرت اون پدر بزرگت نیست یه قاتله بفهم !

چشم های اشکآلودش از حرکت ایستاد با حالتی منگ بهم خیره شده بود .
یهو انگار شوکه شد ،در حالی که با زور میخواست از بغلم کنده بشه فریاد زد :
-

تو داری دروغ میگی پدر و مادر من توی تصادف مردن .

با شنیدن حرفش شوکه شدم و دست هام شل شد ،کارین به سرعت خودش رو از آغوشم جدا کرد و خودش رو پرت کرد رو تخت .
به سمت پای تیر خورده عزت خیزد و در حالی که گریه میکرد گفت :
-

بابا بزرگ نترسی ها! خوب میشی االن عمو خسرو رو صدا میزنم که ببرتت دکتر .

صدای شکستن قلبم رو شنیدم با حالتی منگ خیره شدم به صورت عزت .
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خنده ای خبیثانه ای از سر پیروزی زده بود و به قیافه در هم من چشم دوخته بود .
اون نگاهش از سر حقارتش آزارم میداد …

با بی رحمی اسلحه رو سمت پیشونیش نشانه رفتم ،در حالی که صدای خشمگینم رو از ال به الی دندون های بهم سابیدم بیرون می
دادم گفتم :
-

چرا بهش نمیگی پدرش چطور مرده؟ چرا بهش نمیگی چطوری وقتی من سر کارین حامله بودم به جرم دست داشتن توی

قاچاق اعضای بدن برام حبس بریدی؟ چرا بهش نمیگی دایی و پدر بزرگش رو کشتی؟ ها چرا همهی اینا رو بهش نمیگی؟ !
عزت شروع کرد به قه قه زدن و هر لحظه صداش بلند و بلند تر میشد .
در اوج قه قه زده سکوت کرد و این بار با خشم بهم خیره شد :
-

اون حرفت رو باور نمیکنه .

کارین با تعجب به عزت خیره شده بود ،و بعد به چشم های من خیره شد .
انگار میتونست از چشم هام بفهمه که راست میگم .
دستم رو به سمت نقابم بردم و نقاب رو از صورتم برداشتم .
با لبخند تلخی به سمت کارین نگاه کردم :
-

تو من رو یادت نمی یاد من وقت زایمان تو زندان بودم وقتی به هوش اومدم تو رو از من گرفته بودن و من هیچ وقت

نتونستم ببینمت باور کن از وقتی آزاد شدم دنبالت گشتم .
با نا امیدی نگاهش میکردم اگه کارینم من رو ترک میکرد دیگه زنده موندنم بی فایده بود .
عزت که تا اون لحظه سکوت کرده بود به حرف اومد :
-

فکر نمیکردم زندان انقدر دل و جرعتت رو باز کرده باشه که بهم شلیک کنی! کارین حرفت رو باور نمیکنه الکی به خودت

زحمت نده .
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بیشتر از اون تحمل کردن عزت جایز نبود اخرش باید به سزای اعمالس میرسید .
بدون لحظه ای درنگ اسلحه رو سمت پیشونیش هدف گرفتم و
ماشه رو کشیدم ...

***
توی ماشین متنظر اومدنش بودم ،آفتاب به قشنگی روزی بود که من و اردالن عمارت عزت رو ترک کردیم ورفتیم پی آینده ای که
ذره ای از اتفاقاتش خبر نداشتیم .
حسی از آرامش ،حسی از رضایت توی تموم وجودم به جریان افتاده بود .
چشم هام رو بستم و به شیشه ماشین تکیه دادم ،با صدای تقی که به شیشه خورد از جام کنده شدم .
به صورت زیبای مثل ماهش خیره شدم و لبخند زدم .
کارین االن  ۲۵ساله اش شده بود و من بعد تموم شدن حبس کشتن عزت تونستم برای همیشه پیش دخترم بمونم ...
پیش کارینم ...
پیش کسی که جای خالی همه رو برام پر میکرد ...

سخن پایانی :
قدر همه چیز زندگیتون رو االن که دارینش بدونین نه وقتی که در آینده به جای خالیش نگاه میکنین و حسرت نبودش رو
میخورین ...

پایان
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Soha moradi

«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.
مدیریت :حسین نجفی ،نگارداردان
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