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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :
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کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :عابر بی سایه
نویسنده  :زینب ایلخانی کاربر رمان فوریو
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :

کانال تلگرام @Roman4u :
تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

عابر بی سایه
زینب ایلخانی

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

عابر بی سایه
باسمه تعالی
خیابان هاى این شهر مرا بی تو نمیخواهند...
خاطره هایم امشب به یقین جنایت کار ترین قاتل زمانه خواهند شد...
به من که نه!
به زنی که زمانی دوستتتد داشتتتی رحمی ب ن و قدرى از خود را برایم باقی
بگذار
و چه قدر امروز معنی این چند سطر توصیف از جنسیتم را خوب میفهمم
"زنانگی یعنی این ه
گوشی تلفن را بردارى
و براى جایی رفتن از کسی اجازه بگیرى...
نه که عهد قجر باشد،
نه که اجازه ا دست خود نباشد،
یک وقت هایی
آدم دلد می خواهد اجازه اش را بدهد دست کسی
تا دلد قرص شود که مهم است براى کسی!
این روزها که بی اجازه و با اختیار می زنم بیرون
َ
انگار بی کس ترین زن عالمم"...
چه قدر متنفرم از عابران دست در دست هم گره خورده!
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از دخترکانی که شانه اى مردانه در کنارشان دارند...
من امروز ،حتی از منی ،که تو را ندارم
متنفرم...
خورشید بی رحمانه به صورتم میتازد
و من در مرداد آتشین تابستان ،شاهد انجماد
ی باره تمام احساست بودم...
در ایستگاه اتوب*و*س نشستم و خیره به مردم این شهر
هنوز تو را جست و جو می ردم!
میبینی هنوز چه قدر دیوانه ام ؟؟ که به یافتن کستتی که حتی لباستتد شتتبیه تو
باشد و ثانیه اى مرا امیدوار کند که تو هنوز در این شهرى دل بسته ام؟!
این اشك ها آبرو سرشان نمیشود !
نگاه ترحم انگیز منتظران اتوب*و*س خط واحد برایم مهم نیست...
راستی ایستگاه آخر کجاست؟!
ایستگاهی که من اورا پیدا کنم چه نام دارد؟!
سرم را به دیوار شیشه اى ایستگاه ت یه میدهم
چشم هایم را که میبندم؛
گوش هایم کر میشود از صداى بوق ماشین ها و هیاهوى خیابان؛
فقط صداى مردانه پر آواید در گوشم میپیچد:
_ آر ِام جانم
آر ِام جانت را کجا چنین بی کس رها کردى ؟!
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کاش چ شم هایم براى همی شه ب سته بماند ا صال این شهر و این دنیاى بی تو
ارزش دیدن ندارد!
حداقل پشت پلك هایم که میتوانم تو را داشته باشم...
***

مستانه میر*ق*صیدم
ا صال آن روزها معنی ناراحتی و نگرانی براى من فقط در امتحان ها و ت صادف
ماشینم خالصه میشد؛
چه میدانستم آینده برایم از درد و نگرانی تعبیر بهترى خواهد داشت؟!
دومین مهمانی بود که سوشا با جمع ما همراه میشد
در این یك ماه آشناییمان همه چیز خوب پید رفته بود
هرچند که بعضی از رفتارهاید اصال با مزاج و فرهنگم سازگار نبود
سوشا با تیپ و استایل خاصد مورد توجه دخترهاى مهمانی بود
انصافا خوش هی ل ،خوش پوش و قابل بود؛
فرم صتتور مردانه اش با چشتتم هاى قهوه اى روشتتن و درشتتتد و پوستتت
گندمگوند ترکیب مقبولی از او ساخته بود.
در حال روشتتن کردن ستتیگارش با آن فندي عجیب ايدهاید که با زمرد مزین
شده بود نزدی م شد ،زیر لب و با حرص گفتم:
_ امشب  ١پاکت کشیدى ف ر کنم
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خنده کجی تحویلم داد و دود سیگارش را عمدا روى صورتم گرفت و گفت:
_ پنجمیه دخی
با حرص دود را از جلوى صورتم ت اندم و گفتم:
_ از این حرکتت متنفرم
مچ دستم را گرفت و فشرد:
_ منم از این ه همد با این پسرها الس میزنی متنفرم
_ باز شروع کردیا خود خواستی بیاى
اخم تندى کرد و گفت :نمیومدم راحت تر بودى؟
باید آرامد می ردم مادرم همیشه میگفت:
"غیر یه مرد باالترین سرمایشه حاال از هر نژاد و طبقه اى که باشه"

دستد را نوازش کردم
_ سوشا خود میدونی اینا همه ،هم دان شگاهیامن! چند ساله با هم ه ستیم
،باور کن صمیمیتمون لطمه اى به رابطه من و تو نمیزنه
پوزخند حرص در آورى زد و گفت:
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_ منم یك ترم هم دانشگاهیا شدم که االن اینجاییم از کجا معلوم قبل و بعد
من هم دانشگاهی هاى دیگه ا ...
نگذاشتم حرفد را تمام کند دستد را با عصبانیت رها کردم و رو بر گرداندم
خواست دل جویی کند
که صنم از راه رسیده مانع شد
تمام لباسد خیس بود
وقتی براى شستن لك کیك از روى لباسد به دست شویی رفت توقع همچین
صحنه اى را داشتم
من و سوشا هر دو بی اختیار خندیدیم
لبخند روى لبد ماستتید و به لباس خیستتد خیره شتتد ؛با لحن مظلومانه اى
گفت:
_ خیلی ضایع است ؟
ستتوشتتا بلند تر خندید و دستتت بین موهاى صتتنم برد و به حالت دلجویی
نوازشد کرد
_ نه خوبه عوضد خاص شدى و مرکز توجه شاید چ شم ی ی از این پ سرها
به سبب این خیسی معطوفت شه
مشتی به بازوى سوشا زد و با حرص گفت
_ دارم برا  ،اینبار که دل آرام باها قهر کرد و دستتت به دامنم شتتدى جواب
این حرفاتو میدم
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صنم را دوست داشتم در عین سادگی در رفاقت بی نظیر بود
سالهاى زیادى بود رازها و دخترانه هایمان را با هم شریك میشدیم؛
دست حلقه شده سوشا دور کمرم نشانه یك معذر خواهی بود
حساد و سریع واکند نشان دادن و گاه تند گویی هاید تنها ایرادش بود
اسم حس آن روزهایم را نمیدانستم
سوشا اولین تجربه جدى من با یك مرد بود
روز اول که به دانشگاه آمد
چشم خیلی از هم کالسی هایم دنبال سوشاى ترم آخر داروسازى بود ،شاید
من هم از این قائده مستثنی نبودم،
اندام ظریفم در مقابل هی ل مردانه و قد بلندش احستتاس غرور را در وجودم
متبلور می رد،
از خانواده اش در این یك ماه خیلی کم حرف میزد با وجود این ه در تمام این
مد کوتاه حتی نشانی خانه همه فامیل هاى
نزدی م را میدانست،زندگی با وجود او رنگ و بوى متفاوتی داشت ؛
مهمانی که تمام شد سوشا مرا تا اتومبیلم رساند و بعد
طبق روال همیشتته تا رستتیدن به خانه است ورتم کرد وقتی خیالد راحت شتتد
داخل پارکینگ شدم
بوق خداحافظ را زد و گازش را گرفت و رفت،
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پدرم چند روزى بود با دوستان قدیمی اش در ویالى لواسان به سر میبرد و من
از دیر آمدنم به خانه استرس نداشتم
پدرم ستتخت گیر نبود ولی آداب و تربیت خانوادگی قانون هاى خاص خودش
را داشت
به محض رسیدنم دلسا خواهر کوچ م بساط اعتراضد را پهن کرد
از این ه مادرم به او اجازه نمیداد به میهمانی دوستاند برود دلخور بود
مادرم طرز ف ر مخصوص به خودش را داشت
با وجود تحصیال دانشگاهی ولی هنوز مقید به سنت هاى هنجار گذشته بود
همیشه پدرم را آقا فراز صدا میزد
به گفته خودش همی شه قبل از هم سرش در خانه بوده ا ست و هیچ وقت اجاق
گاز خانه بی قابلمه غداى در حال جا افتادن نمانده است،
انصتتافا با وجود دو دختر با تفاو ستتنی کم همیشتته خانه اش از شتتد
پاکیزگی برق میزد
مادرم از آن د سته زن ها بود که لذ زن بودن را وقف شدن خودش براى خانه
و همسر و فرزندان میدید و میچشید.
گونه تپل و سفیدش را با جان دل ب*و*سیدم ،مادرانه نوازشم کرد
و گفت:
_ دل آرام باز سوشا خودشو غرق سیگار کرد که اینقدر بوى دود میدى؟
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خجالت کشیدم کالفه کیفم را روى کاناپه پر کردم و گفتم:
_ هی میگه میزارمد کنار اما فرداش یادش میره
_ زن ح م مادر دوم رو داره! تربیت دوم مرد دست زنشه
_ مامان شما کال دوبار سوشا رو دیدى نمی شنا سید  ،قابل تغییر نی ست همه
چی کامل در وجودش ثبت شده
دلسا بلند خندید و گفت:
_ اوف این پسر عالیه !سیگار که هیچی ،هرویینم ب شه نمیشه ازش گذشت
مامان چشم غره اى رفت و گفت
_ کاش اندازه دل آرام منطقی بودى همه عقلت توى چشمته
حق با مامان بود دلسا با عقل چشمد همیشه و همه جا پید میرفت ،ترم دوم
مامایی به این نتیجه رسید که عاشق هنر است و وارد دانشگاه هنر شد
عوض کردن پ سرهاى زندگی اش دقیقا شبیه تعویض لباس شده بود،یك هفته
ماتم جدایی و هفته بعد دوستی جدید
من و خواهرم ظاهر و منطق کامال متفاوتی داشتیم
برع س من او قد بلند وچهار شانه بود
سبزه و چشم و ابرو مش ی
من با زور کفد پاشنه ده سانتی هم قدش میشدم
پوستم تقریبا روشن و تمام اجزا صورتم مثل اندامم ظریف بود
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هرچه قدر مامان از کودکی ستتعی کرده بود با تغذیه مناستتتب قد و هی لم را
تقویت کند موفق ن شده بود ،ولی خودم هی لم را دو ست دا شتم سوشا هم از
تفاو قدى مان ناراضی نبود.
چه قدر دغدغه هاى آن روزهایم کوچك بود...
***

با شروع رسمی کارم در بیمارستان بهانه جویی هاى سوشا شروع شد
مدام از این ه براید کم وقت میگزارم ش ایت می رد
تقریبا یك شب در میان قهر می ردیم
کارم را دوست داشتم دلم نمیخواست حتی ذره اى از تمرکزم در کارم کم شود،
صنم به تازگی در بیمارستان با مسئول اتاق عمل وارد رابطه عاطفی شده بود که
بعد از چند ماه جدا شدند ،حال و روز خوبی نداشت؛
فشارش افتاده بود و از فرط گریه چشم هاید باز نمیشد ،باورم نمیشد جدایی
از یك مرد این دختر را چنین از پاى در آورده باشتتتد! هرچه قدر دلدارى اش
میدادم بی نتیجه بود،میان گریه جمله اى را به زبان آورد که مرا ساعت ها درگیر
ف ر کرد
_ اگه سوشا ولت کنه حال و روز مثل من نمیشه؟!
واقعا جوابم براى سوالد منفی بود
سوشا را دوست داشتم،جزئی از زندگی ام بود
اما ماندن که زورى نیست!
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اگر روزى مرا نخواستتت و رفت شتتاید ناراحت شتتوم ولی قطعا من هی ستتعی
می نم نخواهم اش و بروم
من حرفهاى صنم را نمیفهمیدم ،چرا که شاید عا شق نبودم،عز نف سم اجازه
نمیداد مثل صنم براى کسی که مرا نخواسته است اشك بریزم
چه میدانستم روزى...
ع صر آن روز با وجود این ه قهر بودیم  ،سو شا تماس گرفت سعی کردم جدى
تر برخورد کنم این قهرهاید واقعا اذیتم می رد
_ بله
_ سالم جوجو
( این یعنی آشتی؟!)
_ سالم
_ ِا چرا بهم نگفتی آقا گبره
_ واقعا هم گربه اى
ُ
_ گربه نه و گبره ،بعدم عمه ا بی چشم و روئه
_ نه اتفاقا زن قدر دان محبتیه
_ یعنی من نیستم دیگه؟
_ کارتو بگو سوشا ،مریض تو بخد هست
_ کارم اینه که با این همه استعداد چرا پرستارى؟
_ عیبد چیه؟
_ اینهمه درس خوندى آموزش حمالی بوده همد
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_ باز شروع کنی قطع می نم ها خیر سر تحصیل کرده اى،من عاشق شغلمم
 ،پرستارى جز روحانی ترین و پاي ترین شغل ها ست اینم هزار بار گفتم توى
سر نمیره
_ نه نمیره ،به زودى که شرکتم رو تاسیس کنم با هم میریم همونجا کار می نیم
_ سوشا تو دکتراى داروسازى دارى که برى شرکت وارد کننده دارو بزنی؟!!
واقعا که
_ بهت گفتم که تا زمانی که خودم یه برند دارو سازى نزنم وا سه هیچ کس کار
نمی نم
_ اینم بدون کار آسونی نیست تاییس یه البراتوار
_ واسه من نهایت تا  ١سال دیگه آسونترین کاره
_ بله خوب با اکتفا به پول بابا
_ دلی چرا این قدر با طعنه با من حرف میزنی؟
_ از اف ار و زور گوییا خسته ام
چند لحظه س و کرد و بعد با لحن مظلومانه اى گفت
_ي
_یك ساعت دیگه میاي بریم دور دور؟
دلم سوخت ولی صنم به من احتیاج داشت
_ با صنم بیام؟

عابر بی سایه

١5

حرصد گرفته بود
_ نمیشه ما یك بار راحت باهم باشیم نه؟
حق داشت خلو هایمان خیلی کم شده بود
_ باشه پس  6میام میدون محسنی
_ ماشین رو بزار پارکینگ بیمارستان بمونه میام همونجا دنبالت
قبول کردم
ولی وقتی خودم را در آینه دیدم به سو شا حق دادم گاهی از این ف شار کارى ام
شاکی باشد.
کمی به ظاهرم رسیدم دلم پید صنم بود رفتم به او سر بزنم
در کمال تعجب هم ارم گفت نیم ساعت پید بیمارستان را تري کرده است
نگراند شده بودم و وقتی جواب تماسم را نداد نگرانی ام تشدید شد؛
سو شا اینبار به محض دیدنم پیاده شد و در ما شین را چنان مل ه ها برایم باز
کرد و تعظیم کرد
خنده ام گرفت و از خنده ام شاد شد و با آن لبخند شیریند که حفره هاى دو
سمت گونه اش را به نماید میگذاشت دلم خواست بب*و*سمد
تیپد با آن کت و شلوار سفید و پاپیون مش ی معرکه شده بود

َ
مو هاید را به ستت مت باال آراستت ته بود و بوى عطر گیراى الوره چنلد باز
مجذوبم کرد حتی عطرش هم سرشار از انريى بود...
من را با آن مانتو ساده و شال مش ی چنان با ولع تماشا می رد که انگار سالها
بود همدیگر را ندیده بودیم
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_ دلی ،موهاتو باز کن
موهایم را دوست داشت روز نخست اولین سوالد این بود
_ موهاى خودته یا مصنوعیه؟
موهایم تا کمرم بود تا به حال رنگد ن رده بودم خرمایی روشن ...
سوشا از این که موهایم را جمع کنم خوشد نمی آمد
دستم را زیر شالم بردم و کلیپسم را برداشتم و همه موهایم باز شد
همانطور که با یك دستتتد فرمان را هدایت می رد با دستتت دیگر موهایم را
نوازش می رد
_ حیف این همه خوشتتگلی نیستتت خودتو دارى واستته کار نابود می نی؟
پوستت دیگه به شادابی گذشته نیست
دلم نمیخواست باز بحث کنیم
_ حاال این آقاى خوشتیپ منو داره کجا میبره؟
آهی کشید و پذیرفت که باید مسیر حرف را عوض کند
_ اول بریم یك شال شاد و خوشرنگ بخریم بعد بهت میگم
د ستم را روى د ستد که حال روى دنده بود گذا شتم و با ب ستن مح م چ شم
هایم تایید کردم.
سلیقه اش حرف نداشت
شال حریر ابری شم فیروزه اى با ترکیب سفید و سبز آبی ب سیار به صورتم می
آمد
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خودش شتتال را روى ستترم انداخت و وقتی فروشتتنده گفت  :چه قدر برازنده
شماست
چنان چشم غره اى به پسري رفت که کم مانده بود فروشنده از شرم خودش را
میان شال و روسرى هاى مغازه اش چال کند
پیشنهادش براى خرید کفد در پاساي کمی دلخورم کرد
_ من سر کار کالج میپوشم میدونستم میاى کفد پاشنه دارامو میپوشیدم
دستد را دور شانه ام انداخت و مرا کمی فشرد
_ دوست دارم به سلیقه خودم باشه
انتخابد در کفد هم حرف نداشت
یك کفد سبز آبی جلو باز ظریف با یك پاشنه رویایی و بلند و زینتی
روى زمین روى دوپا نشست و خودش کفد را پایم کرد
کمی از فرو شنده و سایر م شترى ها خجالت ک شیدم ،ولی خوب بی شتر قابل
افتخار بود تا خجالت! به ماشین که رسیدیم
ريم را که در آوردم با ذوق خاصی گفت
اون صورتی جیغه که دوست دارم همراته؟
خوش ذوق بود و من با این اخالقد خیلی خوشحال میشدم
موهایم را دور شانه هایم آشفته کرد
و گونه ام را ب*و*سید
_ بریم؟
_ حاال بگو اینهمه شیتان پیتان کردیم که کجا بریم
با شیطنت خندید و گفت:
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_ یك ربع دیگه میفهمی
مقابل ی ی از معروف ترین کافه هاى شتتهر که میدانستتتم میداند مورد عالقه
ترین کافه ام استتتت ترمز کرد؛ در را براي باز کرد و با اشتتتاره متوجهم کرد که
دستم را دور بازوید حلقه کنم
وارد که شتتدیم برایم خیلی عجیب بود که کافه اى که همیشتته مملو از آدم بود
چرا کامال خالی و تاریك است
با رو شن شدن چراغ ها و ظهور دو ستانم که جیغ و کف میزدند و تولد مباري
را میخواندند تازه به خاطر آوردم آنقدر درگیر کارم شتتده بودم که تولد خودم را
هم فراموش کرده بودم،سورپرایز بی نظیرى بود،سوشا کل میزهاى کافه را براى
آن شب رزرو کرده بود و جز جمع ما غریبه اى وارد کافه نمیشد،حضور دلسا
و مامان و صنم هم خوشحالی ام را تشدید کرد،سرم را به بازوى سوشا فشردم
_ واى عزیزم بی نهایت شگفت زده ام کردى
خندید و چال گونه هاید قدر آب کردن دل هر دخترى را داشتتت،مهمانی
فوق العاده اى بود
ه مه چیز بی نظیر بود ،هدیه اش ستتن جاق ستتر جواهرى بود که خودش به
موهایم آویخت
دلسا لحظه اى از سوشا چشم بر نمیداشت و مدام در گوشم نجوا می رد
_ خیلی خرى اینو از دست بدى
و من با چشم غره ساکتد می ردم،
بعد از فو کردن شمع ها
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سوشا که با استاد مل وتی مشغول صحبت شد
مامان خیلی آرام گفت:
_ دل آرام پس خانواده سوشا کجان؟ اونا رو چرا دعو ن رده ؟ توقع داشتم ما
هستیم اونا هم باشن
حق با مامان بود سرم را با تاسف ت ان دادم
_ اصال راجب خانوادش حرف نمیزنه
حتی وقتی داریم تلفنی حرف میزنیم و صداى ماماند میاد سریع خداحافظی
می نه و قطع می نه
مامان که دوست نداشت شب تولدم دلخور شوم دستم را فشرد و گفت:
_ حتما خانوادش سنتی ان و خجالت می شه
_ نه اتفاقا ع س خواهرش رو دیدم سنتی نیستن خود سوشا هم نیست
با آمدن سوشا حرفم نیمه کاره ماند
اماباید امشب جواب سوالم را میگرفتم بی پروا پرسیدم
_ سوشا جان کاش حداقل خواهرتو دعو می ردى دوست داشتم باهاش آشنا
شم بعد پنج ماه
سرش را پایین انداخت و مشغول بازى با لبه میز شد
_ باید راجب خانوادم حرف بزنیم م یدونم حقته بدونی ولی اجازه بده بعد
مراسم امشب
قبول کردم ولی از آن لحظه به بعد سوشا دیگر نخندید و متوجه میشدم مدام در
ف ر فرو میرود

wWw.Roman4u.iR

20

شام را در یك رستوران دنج سنتی خوردیم و پایان مراسم سوشا با عشق دست
مامان را ب*و*سید و مودبانه گفت
_ خانوم فروغی میشه اجازه بدین دل آرام رو من برسونم البته با کمی تاخیر؟
مامان هم که عاشق سوشاى عزیزش بود با رغبت موافقت کرد،
بام تهران را دوست داشتم جاى فوق العاده اى بود براى عقده دل خالی کردن
کنارم ایستاد و یك نفس عمیق کشید و چشم هاید را بست و شروع کرد
_ مادرم مریضه
خیلی ساله !
پدرم طالقد داد
فقط از پدرى پول فرستت تادن رو ب لده ولی من و خواهرم زندگی با مادرم رو
انتخاب کردیم.
قلبم به درد آمد
دستم را روى دستد گذاشتم
_ اینا رو چرا زودتر نگفتی ؟
امید وارم مامانت خیلی زود خوب شه
لبخند تلخی زد و گفت
_ ناراحتی اعصاب شدید داره
حال و روزش خوب نیست
بغض کرده بود سرم را روى شانه اش گذاشتم
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_ من و تو باید وقت سختی ها و دردها هم کنار هم باشیم
همه چی که فقط خوشی و جشن تولد نیست
هروقت دوست داشتی باهم میریم دیدن مادر
انگار دلد با حرف هایم قرص شد د ستد را دور کمرم حلقه کرد و گونه ام را
ب*و*سید
_ مرسی که هستی دلی
قسمت دوم
"هرشب خواب می بینم
سقوط می کنم از یک آسمانخراش
و تو از لبه آن
خم می شوى و
دستم را می گیرى
سقوط می کنم هرشب
از بام شب
و اگر تو نباشی
که دستم را بگیرى
بدون تو قطعا صبحگاه
جنازه ام را
در اعماق دره ها پیدا می کنند "...
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پیام قبل از خواب سوشا دلم را براى این همه تنهایی و وابستگی اش لرزاند!
دوستتتد داشتتتم ولی از خودم مطمئن نبودم و این بزرگترین ترس آن روزهایم
بود...
وابستگی سوشا تا حدى شده بود که با ماشین خودم سر کار نمیرفتم،خودش
رفت و برگ شت مرا میر ساند ،شهره دان شگاه شده بودم،هر روز نهارم را با یك
شاخه گل میفرستاد،تمام طول روز زنگ میزد و حواسد به من بود،مرا شدید
به مهم بودن
عاد داده بود،با ستتوشتتا خودم را چنان مل ه ها حس می ردم،هرچند که قهر
ها و مشتتاجره هایمان ستتر جاید بود ولی حتی به همین قهر و آشتتتی هاید
معتاد شده بودم...
سوشا درگیر تاسیس شرکتد بود و میدانستم اصرار جدى به کار کردن من در
کنارش دارد
از صمیم قلب شغلم را با همه سختی هاید دوست داشتم،مخصوصا از وقتی
که در بخد کودکان م شغول شده بودم،واقعا نمیدان ستم برنامه سو شا براى
آینده چی ست،تا به حال در مورد ازدواج هیچ صحبتی مطرح ن شده بود،مامان
هم مدام مرا در فشار قرار میداد که به قضیه جدى نگاه کنم و اصرار داشت 26
سالگی حتی براى ازدواج خیلی دیر شده است و بر ع س من ف ر می رد وقت
زیادى ندارم،ولی خوب من نمیتوانستتتم بحث ازدواج را پید ب شتتم،صتتب
جمعه بعد از مد ها یك روز تعطیل را تجربه می ردم
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که با تماس سوشا از خواب پریدم و جواب تلفن را دادم
_ جان
_ به به صبحت بخیر دلی خودم
خمیازه اى کشیدم و گفتم
_ سوشا دیشب  3گذاشتی بخوابم نامرد چرابیدارم کردى ؟
_ پاشو تنبل خانوم با بچه ها داریم میریم کوه من گفتم دلی نیاد نمیام.
با حرص گفتم:
_ باز با رفیقا برنامه ریختی و آخرین نفر به من گفتی؟ من خسته ام
_ تو هم باز لج بازى رو شروع کردى کل هفته که نی ستی این یك روز تعطیل
هم میخواى بخوابی جاى این ه با من باشی؟؟
_ ما که هر روز با همیم
_ اون به درد عمه ا میخوره  ،دلی تا  ١ربع دیگه دم در نباشتتی،میام از تو
تختت می شمت بیرون
_ بابام خونه است دیوونه
_ دم درم به خدا  ،کتونی آبي ا رو بپوش با ستتت ستتورمه اى که با مال من
سته منم همونا رو پوشیدم
_ خیلی لوسی
_ موهاتم دم اسبی ببند
_ امر دیگه اى نیست؟
_ نه عشقم
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میدانستتتم نروم یك هفته تمام بد خلقی می ند و بهانه میگیرد از خیر خواب
جمعه گذشتم و همراهد شدم
جمع دوستان سوشا خیلی گرم و صمیمی بود
مخصوصا پرهام هم کالسی اش پسر فوق العاده شوخ و خوش مشربی بود
آنقدر خوش گذشتتت که اصتتال فراموش کردم یك هفته اس استتتراحت کافی
ن رده ام،در ی ی از رستتتوران هاى دربند نشتتستتته بودیم و منتظر ستتفارشتتمان
بودیم ،دستم درد می رد و سوشا مشغول ماساي دستم بود و تند تند روى دستم
را میب*و*ستتید براید شتتوخی ها و طعنه هاى دوستتتاند مهم نبود و خیلی
راحت در جمع ابراز عالقه می رد
ستترم را روى شتتانه اش گذاشتتته بودم و در حال ماستتاي ستتاق دستتتم بود ،که
چشمانم با دیدن صحنه مرد اخم آلود رو به رویم بدون تحري و ثابت ماند!
پدرم!
این یك اتفاق تصادفی وحشتناي و شرم آور بود!
واى خدایا تمام رابطه پدر و دخترى ام زیر ستتوال رفت ،پدرم تنها نبود و این
بدترین قسمت ماجرا بود هم ارهاید همه مرا میشناختند
تمام اعتبار رئیس باز نشتتستتته اداره مالیا فراز فروغی با ستتبك ستترى دختر
بزرگد زیر سوال رفت
از جایم چنان برق گرفته ها پریدم سوشا هم ازحرکت من جا خورد
زیر لب گفتم  :واى بابام
طفلك بیشتر از من سرخ شده بود
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ولی در کمال ادب و احترام جلو رفت و به پدرم دستتت داد طورى وانمود کرد
که پدرم را بارها دیده است و خودش را به هم اران پدرم نامزد من معرفی کرد
در واقع یك نوع آبرو دارى براى پدرم
جناب فروغی با همه خشمی که از چشماند میبارید با سوشا هم ارى کرد
میدانستم نسبت به این مسائل در مقابل دیگران چه قدر حساس است با وجود
این ه میدانستتت کستتی در زندگی ام استتت اما توقع دیدن آن همه صتتمیمت و
لوس بازى را نداشت
از خودم تا بی نهایت عالم شرم داشتم تمام طول راه بازگشت گریه کردم .
و سوشا مدام سعی می رد آرامم کند
_ عزیزم اینقدر خودتو ناراحت ن ن
_ خیلی خجالت کشیدم سوشا خیلی
_ درستد می نیم
_ چه طورى هان؟؟ اصال محاله
_ بابا جنایت که ن ردیم اصال من حقمه با همسرم قبل ازدواج بیشتر آشنا شم
این اولین اشاره اش به جریان ازدواج بود
زودتر از پدر به خانه رسیدم و تمام آن شب از خجالت خودم را در اتاق حبس
کردم
ولی از آن شب به بعد تصمیمان براى ازدواج جدى شد،سوشا با کلی استرس
شام معرفی به خانواده اش دعو کرد
و نگرانی مرا آخر هفته براى ِ
هنوز مش ال حل نشده و اختالف نظرهاى بیشمارى بینمان بود ولی راه تازه
اى را شروع کرده بودیم.
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صنم کم م می رد آماده شوم،هرچه میپوشیدم به دلم نمینشست،دلسا نظرا
مستتخره اى براى ترکیب بندى لباس هایم ارائه میداد کالفه شتتده بودم  ،روى
تخت نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم
_واى اعصابم خورد شد االن سوشا میرسه من هیچ کارى ن ردم
صنم با مهربانی نوازشم کرد و گفت:
_ عزیزم دارى سخت میگیرى به خدا همین آخرى خیلی بهت میاد
_ نه ی م زیادى مجلسیه
دلسا خنده نه چندان خوشایند کردى و گفت:
_ ماماند که شو میزنه عقل حسابی نداره نمیفهمه
از طرز حرف زدند واقعا از این که خواهرم استتتت خجالت می شتتیدم با
عصبانیت گفتم:
_ تو خجالت نمی شتتی در مورد یه آدم اونم یه مادر این مدلی حرف میزنی ؟!
خیلی بیشعورى دلسا خیلی
_ برو بابا بیشتتعور تویی که به خاطر ننه شتتوهر آیند با خواهر این مدلی
حرف میزنی
خوا ستم جوابد را بدهم که مامان از راه ر سید و دل سا که هیچ وقت حو صله
پند و اندرزهاى مامان را نداشت اتاق را تري کرد؛ مادر!
بزرگترین اعجاز خدا روى زمین است
مرهم هر هردردى و حالل هر مش ی !
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بغلم کرد و با آغوشد همه نگرانی هایم را زدود
انتخابد در لباس حرف نداشتتت با کت دامن تقریبا استتپر لیمویی ام فوق
العاده شده بودم و این را مدیون فرشته زمینی ام بود؛
سوشا با دیدنم بر خالف همی شه با ذوق تمجیدم ن رد و به جمه" خیلی خوب
شدى عزیزم اکتفا کرد"
ساکت بود و عمیقا در ف ر فرو رفته بود تا ر سیدنمان فقط چند کلمه صحبت
کرد،
خانه بسیار دنج و بزرگی بود
و ف ر کردم براى  3نفر بید از اندازه بزرگ است
به محض ورودمان فقط خدمت ارشان براى استقبال جلوى در آمد سوشا مدام
این پا و آن پا می رد.دیزاین خانه فوق العاده سرد و بی روح بود
انريى در خانه نبود
روح زندگی در این خانه دمیده نشده بود
لبخند سوشا بی نهایت غم زده بود،
با دیدن مادرش واقعا از نظر روحی به هم ریختم
زنی که آنقدر ش سته بودکه گویی  80ساله است
با موهاى به هم ریخته که ت ه هاى بزرگی از طاسی روى سرش مشخص بود
گردند کامال کج بود و سرش را روى شانه چپد نگه داشته بود
دستان و پاهاید را حتی روى صندلی چرخدار به سختی نگه میداشت
از جایم برخواستم و نزدی د شدم
سوشا از خدمت ار خواست صندلی مادرش را رها کند و جمع را تري کند
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جواب سالمم را با چشم هاى پر از نفر داد
باید اعتراف کنم ترسیده بودم
دلم براى سوشا که خجالت می شید میسوخت!
دست مادرش را گرفتم:
_ خانوم حشمت از آشنایی با شما خیلی خوشحالم
با نفر دستد را کشید و غرید
_ حشمت نام خانوادگی سوشا است
تازه یادم افتاد که از همسرش جدا شده است و نباید به این نام صداید می ردم
سوشا مداخله کرد و گفت:
_ ما همه مادر رو آدا صدا می نیم
_ چه اسم قشنگی معنید چی میشه
مادر سوشا سرش را ت ان داد و پاسخ داد
_ معنید بدبخته
سوشا لبد را گاز گرفت و گفت:
_ مادر ِ مامان اصتتالتا ایرانی نبودن و تري بودن این استتم هم معنید فرشتتته
توانگر میشه
_ خیلی خیلی قشنگه
آدا خانوم نیشخندى زد و هر دوى ما ساکت شدیم
شاینا خواهر سوشا بی نهایت عجیب بود شبیه اعضاى گروه هوى متال
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رفتار و پو شد خا صی دا شت تقریبا هم سن من بود و م شخص بود با اجبار
سوشا این میهمانی را پذیرفته است
در کل ستتاعا خوبی را ستتپرى ن ردیم ستتوشتتا با رفتارهاى مادرش شتترم زده
میشد و من مدام سعی می ردم وانمود کنم ناراحت نشدم،
پدرم روى مراسم خواستگارى حساس بود
و واى از فامیل حرف مفت زن!!!
چه طور با وجود خانواده سوشا این مراسما انجام میشد؟!
ذهنم بی نهایت در گیر شده بود...
سوشا قرار روز خواستگارى را تایین کرد
از صب آن روز دقیقا مثل اسفند روى آتد بودن
مخصوصا با وجود عمه فروغ بزرگ خانواده که براى پدرم ح م مادر داشت
میدانستم پیر زن حساس و ریز بینی است
خودم را به خدا سپرده بودم
سوشا آن روز کمتر تماس میگرفت
پیراهن بلند صورتی ساده اى با شال همرنگد انتخاب کرده بودم
موهایم را ببراى خوشحالی سوشا روى شانه هایم پریشان کرده بودم
ساعت از  9گذشته بود و خبرى نبود حتی سوشا جواب تلفن را نمیداد
متلك هاى عمه فروغ و مسخره بازى هاى دلسا شروع شده بود
پدرم س و کرده و در ف ر فرو رفته بود
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مادرم مثل همیشه آرام بخد همه اعضاى خانواده بودم،هزار بار کاسه چشمم
از اشتتك پر و خالی میشتتد ،غرور یك دختر در این موقعیت باالترین ستترمایه
اش میشود و من در حال ریز به ریز باختن این سرمایه بودم...
با حرص شتالم را در آوردم و گل ستر هدیه ستوشتا را از سترم باز کردم و روى
زمین انداختم
مادرم ال اله الله گفت و پدر پوف عمیق کشتتید براى باز شتتدن بغضتتم باید به
اتاقم پناه میبردم
اما صداى زنگ در خانه مرهمی شد براى غرور زخمی ام
سوشا با یك دسته گل بزرگ با خروارها غم !
تنها بود!
سر پایین و شرمنده!
چشماند ح ایت باران داشت ...
معذر خواست
با تمام صداقتد از پدرم تقاضاى عفو توام با دري داشت
پدر سعی می رد نگاهد ن ند
معصومانه گفت:
 ١5ساله پدر نداشتم جناب فروغی براى این بی پدر امشب پدرى کن و کم م
کن به تنها عشق زندگیم برسم
پدرم  28سال با عشق مادرم پرورش پیدا کرده بود
کار این مرد نبود!
اصال با عشق مخالفت کردن ِ
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مردانه پشت سوشا زد
و با جمله:
خوشبخت باشین
باالخره ش وفه لبخند را بر لبان مرد بارانی آن شب کاشت...
مادرم و عمه فروغ کف زدند
دلستتا ستتو زد،پدرم میخندید ،ستتوشتتا را دوستتت داشتتتم،اما چرا تا این حد
مشوش بودم؟!
ترسیده بودم؟
این یك حس مشتتتري بین همه دختران زمین استتت؟! یا شتتاید من هنوز از
انتخابم مطمئن نبودم...
نم یدانم با این ه ه مه چیز به ستترعت ات فاق می اف تاد ز مان براى من ک ند
میگذشت؟!
دنیاى من شبیه ماهی داخل آ کواریوم خانه مان شده بود
با دنیاى بیرون آ کواریم اگرچه شاهدش بودم غریب بودم
هیاهوى اعضاى خانواده ام برایم گنگ بود...
ستتوشتتا با جشتتن نامزدى علی رغم این ه مخالف بود ولی به خواستتت پدرم
پذیرفت
تنها مدعوین از طرف او دوستاند و اساتیدش بودند و بس...
برایم در خرید همه چیز سنگ تمام گذاشت
روز خرید حلقه
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با هم در یك جواهر فروشی قرار گذاشتیم ،کارم در بیمارستان طول کشید با دو
ساعت تاخیر رسیدم
روى کاناپه جواهر فروشی لم داده بود و با دیدنم سریع به ساعت چشم دوخت
که متوجهم کند !!
معذر خواستم و سعی کردم از او دل جویی کنم
بود،کیت حلقه انتخابی اش را مح م در مقابلم روى میز کوبید
عصبی
ِ

یك لحظه لرزیدم

و از شرم در مقابل فروشنده دلم میخواست بمیرم
با اخم تندى نگاهد کردم!!
به شد سرخ شده بود،حلقه را پس زدم
و رو به فروشنده گفتم:
_ معذر میخوام جناب یك روز دیگه مزاحم میشیم
بعد از اتمام جمله ام حالد وخیم تر شد و با صداى خیلی بلند تر گفت:
_ کی؟؟! وقتی که تو کار رو توى اون بیمارستتتان لعنتی به من ترجی ندى
کی میشه دل آرام؟؟
وقتی دلی صدایم نمی رد یعنی واقعا متشنج بود!!!
سعی کردم آرام باشم با متانت گفتم:
_ سوشا زشته اینجا جاى مناسبی واسه این حرفها نیست
توقعد را نداشتم
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کیفد را برداشت و از مغازه با عصبانیت خارج شد
فروشنده ها با حیر به ما خیره شده بودند با شرم معذر خواستم و دنبالد
دویدم!!!
باورش محال تر شد!!!
پاید را روى گاز گذاشت و بی من رفت...
تا رسیدن به خانه هزار باز از خودم پرسیدم:
زود نبود؟!
سوشا زود رنج بود و گاهی عصبی با همه مهربانی و آرامشد طاقت مخالفت
شنیدن نداشت و این مرا نگران می رد!!
به خانه که رسیدم
دلسا و مامان منتظر دیدن حلقه ام بودند ،امان از این آبرو دارى هاى دخترانه!
جنس زن مح وم است به نگفتن!
و من نگفتم که چه قدر امروز تحقیر شده ام و چه قدر غم دارم!
حتی به خودم اجازه و جرا گریه نمیدادم
عجیب آن روزها قوى بودم و این روزها...
مثل هر دعوایی این بار هم تنها چند ستتاعت تحمل قهر را داشتتت و تماس را
آغاز کرد ،رد تماس دادم و تلفنم را خاموش کردم
نیم ساعت بعد مامان به اتاقم آمد و گفت سو شا پ شت خط ا ست خودم را به
خواب زدم و با لحن خواب آلودى گفتم؛
بگو خوابه بیدار شه زنگ میزنه
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این قدر خسته بودم که غم هایم موفق به بی خوابی ام نشدند و واقعا خوابیدم...
با نوازش دستی چشمانم را به آرامی گشودم!
با دیدن سوشا از جایم پریدم و نشستم ،محال بود مامان سوشا را به اتاق خواب
من دعو کرده باشد!!
ولی همیشه محال ها محال باقی نمیمانند
مادرم عاشق این داماد آینده شده بود و براید از هیچ کارى دریغ نمی رد!
دسته گلد و ب*و*سیدن دستم و معذر خواهی اش هیچ دام دلم را قرص
ن رد!!
جایی از دلم عجیب نسبت به او نا مطمئن بود...
قهر و آشتی هاى ما همچنان ادامه داشت
کمتر از یك هفته تا جشن نامزدى باقی مانده بود
سوشا مدام بهانه میگرفت
و بی ک سی اش اذیتد می رد و در تمام مد پرهام و صنم در کنارمان باعث
قو قلب بودند
خیلی صمیمی شده بودیم
و در دل آرزو داشتم صنم و پرهام در آینده به ف ر زوج شدن با هم باشند
شیفت شب بودم و ت صمیم دا شتم کمی بخوابم که تلفنم زنگ خورد با دیدن
اسم پرهام ساعت  2بامداد دلم لرزید و گواه بد داد!!!
و حق با این دل بیچاره بود...
پدر سوشا
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عصر آن روز فو کرده بود
تنها  3روز به جشن باقی مانده بود و این بدترین اتفاق مم ن بود ،سریع خودم
را به خانه سوشا رساندم و با او تماس گرفتم ،برخالف تصورم آشفته نبود و از
پرهام دلخور بود که چرا به من خبر داده است!
چشماند غم داشت حتی متوجه سرخی و تورمد شدم ولی شبیه یك داغدار
مرگ پدر نبود
و جمله اش مهر تاییدى بود بر تصورم
_ دلی من خیلی ساله وا سه مردن پدر و ندا شتند عزادارى کردم مرگد واسم
تازگی نداره...
دست تقدیر گاه چنان حرفه اى سرنوشت ها را چنان کالف هاى در هم گوریده
به هم مي تند که باز کردن گره هاى کورش نامم ن ترین میشود
قسمت سوم
تا به حال در س و نیمه شب با سوشا در پاري هم قدم نشده بودم
باید اعتراف کنم که در کنارش حتی وحشت تاری ی پاري بی اهمیت شده بود،
روى نیم ت ن ش ست و سیگار پ شت سیگار دود کرد؛ اینبار اعتراض ن ردم ،
شاید براى تس ین داغ پدرش آتد این سیگار مرهم بود،
ولی حس و حال سوشا شبیه عزادارها نبود
بی شتر شبیه تاجرى بود که سالها پید تمام سرمایه اش در دریا غرق شده و
است و حال در ساحل به دریا چشم دوخته است به دریایی که...
کنارش نشستم دستم را مح م گرفت:
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_ تو ناجی بدترین روزهاى زندگیمی تنهام نزار قول بده
این دیالوگ هرچند ت رارى بود ولی دلم را لرزاند
_ براى چی تنها بزارم؟ ما تازه داریم از تنهایی در میایم
همیشه با حرف هایم سریع آرام میشد
دستم را باال آورد و ب*و*سید و روى چشمد گذاشت:
_ باور میشه جز تو کسی رو ندارم؟
عشقد از سر بی کسی بود؟!
_ االن مهمه که همیشه کنار همیم
_ قول بده غصتته نخورى باور کن نمیزارم این جریان تو مراستتم نامزدى تاثیر
بزاره فردا براى خاکستتپارى میرم و بالفاصتتله بعدش بر میگردم و مراستتم ستتر
روزش انجام میشه
_ ستتوشتتا جان ف ر می نی واقعا در مقابل ناراحتی و فو پدر این مستتائل
ارزشی داره؟
_ شاینا اصرار داره واسه تدفین بره نمیتونم اجازه بدم تنها بره واگرنه نمیرفتم
_ باید برى هرچی باشتته پدرته!! این آخرین باریه که میتونی صتتورتشتتو ببینی ،
بعدا پشیمون میشی نرى تو تنها پسرشی
تلخ خندید:
_ یك غریبه رو به تنها پسرش ترجی داد
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از اون شهر و آدم هاش متنفرم
_ قرار شد دیدمون رو مثبت کنیم دیگه ،منم باها میام
_ نه حرفشم نزن
دستد را فشردم:
_ میخوام تو روزهاى سخت هم عشقت باشم
_ تو همیشتته عشتتق منی و جاى عشتتق من اونجا نیستتت ،گل من گل مرداب
ِ
نیست
_ اگه نپذیرى ناراحتم می نی
کالفه سیگار دیگرى آتد زد و نگاهد را از من برگرفت:
_ دلی من خانواده خوبی ندارى یعنی نمیخوام قبل نامزدى پشیمون شی
_ چی میگی؟؟ من به خود تو بله دادم  ،این چیزها چه اهمیت داره؟ تو قرار
تنها مرد خونه ام با شی پدر بچه ام با شی حقم نی ست کنار با شم و همه چی
رو بدونم؟!
تسلیم شد  ،اصال ح م اول عشق تسلیم است ...
با وجود مخالفت هاى مامان ،پدر به ما حق داد که به مرا سم خاک سپارى پدر
سوشا برویم
همراه صنم و پرهام و شاینا راهی این سفر شدیم
از فرودگاه شهر تا شهر مقصد که در مرز ایران واقع شده بود با ماشین  ١ساعتی
در جاده سپرى کردیم
شاینا از هدفوند حتی قبل از مراسم پدرش هم نمیتوانست بگذرد
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انگار مغزش بدون آهنگ از کار می افتاد ،در حد یك ستتالم فقط با من حرف
زده بود
با من مش ل خاصی نداشت کال با دنیاى آدم هاى عادى بیگانه بود؛
به شهر پدرى سو شا که ر سیدیم طبیعت زیبا و ب ر شهر که بی شتر شبیه یك
ده ده بزرگ بود مرا مجذوب کرد،
لباس هاى کردى زن هاى ده ده به نظرم فوق العاده زیبا بود سوشا در س و
کامل به سر میبرد
_ سوشا چه قدر اینجا قشنگه
صنم هم با من همراه شد
_ فوق العاده است
راننده توقف کرد و سوشا عمیق اطرافد را نگریست
_ این جا شبیه همون گرگ تو لباس میشه
مواظب باشید
پیاده شدیم و تا رسیدن پرهام که در ماشین بعدى بود منتظر ایستادیم
کنارش رفتم و دستد را گرفتم:
_ خوبی عزیزم؟
سرش را به عالمت مثبت ت ان داد و گفت:
_  7سال بود اینجا نیومده بودم دلم نمیخوا ست دیگه بیام ف ر نمی ردم پدر به
این زودى از این دنیا و حرص و ولعد دست ب شه
_ پشت سر کسی که دستد از دنیا کوتاه شده این طور حرف نزن عزیزم
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سوشا حس و حالد عوض شده بود انگار این شهر براید از مرگ پدرش غم
انگیز تر بود...
خانه پدربزرگ سوشا یك عمار قدیمی بزرگ بود
به محض ورودمان چند مرد با لباس محلی به استتقبالمان آمدند ستوشتا را در
آغوش کشیدند و گریستند جالب بود که سوشا را آقا صدا میزدند ؛متوجه شدم
خدمه خانه هستند.
پدر بزرگ سوشا ( سردار خان) پیر مرد واقعا جذابی بود که از نظر چهره و اندام
شباهت زیادى به سوشا داشت
پیرمرد لباس محلی مش ی به تن داشت ،و با لهجه خاصی صحبت می رد
سوشا را در آغوش کشید و سر بر شانه اش مردانه گریست
ولی سوشا س و کرده بود به یك "غم آخرتون باشه "
گفتن اکتفا کرد
انگار تمام ساکنین آن خانه مرد بودند و خبر از هیچ زنی نبود!
ستتردار خان استتتقبال خوبی از ما کرد و بر خالف تصتتورم وقتی ستتوشتتا مرا
نامزدش معرفی کرد برخورد بسیار عالی داشت و انتخاب سوشا را تحسین کرد
متوجه شدم پدر سو شا تنها فرزند سردار خان بوده ا ست و دلم براى پیرمرد
قدرى سوخت...
مرا به عمار خانوم ها دعو کردند و به ناچار همراه صتتنم مجبور شتتتدیم
پسرها را تري کنیم سوشا با نگرانی به من اشاره کرد که مواظب خودم باشم،
عزادارى زنان ده ده خیلی سوزناي و در عین حال عجیب بود
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همه با شال م ش ی و سط سالن بزرگی دور هم ن ش سته بودند و مرثیه ی صدا
میخوا ند ند و بر ستتر و صتتور میزد ند و ناگ هان به صتتور عجیبی ِکل

می شیدند،

من و صنم که معلوم بود غریب هستیم گوشه سالن نشستیم و تماشاگر شدیم
مادربزرگ
و عمه سوشا وسط نشسته بودند و بی نهایت گریه می ردند
ی ی از خدمت کارها که دختر جوانی بود خوش آمد گ فت و از ما پذیرایی
کرد ،صنم استرس گرفته بود و جو آن جا را دوست نداشت ولی من از آنجایی
که راحت خودم را وفق میدادم سعی می ردم از سنت ها و آداب متفاو لذ
ببرم
اصال مادرم طورى من را بار آورده بود که با هر شرایطی خودم را سازگار کنم،
با دوستانم مدام مسافر هاى کوتاه سخت مثل جنگل و کوه و کویر میرفتیم و
در شرایط سخت چادر میزدیم،
باالخره کمی دستتتت از عزادارى برداشتتتند که به محض معرفی من توستتط
خدمت کار ،مادر بزرگ بر صورتد چنگ زد و عمه سوشا ِکل کشید و دوباره

عزا سر دادند

پیرزن جیغ می شید
_ ساالر کجا رفتی بیا که عروس خوشگلتو آوردن
کمی وضعیت برایم عجیب شده بود اما سعی کردم احترام بگزارم
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مخصوصا وقتی که با عشق بغلم کرد و ب*و*سیدم
صور مهربانی دا شت مخ صوصا خال وبی روى چانه اش مرا یاد فیلم هاى
خیلی قدیمی می انداخت،
مادر و دختر شباهت فاحشی به هم داشتند و من مدام از خودم سوال می ردم:
سوشا چه طور از همچین خانواده و فامیل خونگرم و مهربانی گذشته است؟!
با ورود شتتتاینا که به محض رستتیدنمان خودش را گم و گور کرده بود این
عزادارى و شیون سر دادن تشدید شد،
جالب بود شاینا حتی قطره اى اشك براى همراهی آن ها نداشت!
چشماند غیر طبیعی بود و حالتد عجیب بود
صنم به پهلویم زد و گفت:
_ این خواهر شوهر فضاییت چیزى میزنه؟
خودم بارها شتتتك کرده بودم ولی به خودم اجازه نمیدادم با گمان نادرستتتت
موجب تهمت به کسی شوم
من از قضاو کردن و مورد قضاو قرار گرفتن متنفر بودم...
پیرزن لحظه اى از من و شاینا دور نمیشد
همه زن هاى فامیل به من چشم دوخته بودند و این نگاه ها اذیتم می رد؛
پیرزنی از انتهاى اتاق پرستتید :ستتلطان خانوم پستترش هم که آمد منتظر چی
هستین؟
زن میانسالی که نگاه زهر آگینی داشت
با لحن تندى گفت:
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پسر ساالر هنوز نرسیده ایران،
خانمون نیومده یادتون رفته؟
ِ
سوشا برادر دیگرى داشت؟!
مجبور شدم با شاینا که اصال رغبت به هم صحبتی نداشت وارد بحث شوم
_شاینا  ،پدر پسر دیگه اى داره؟
به صور وقیحی در جمع عزادارن خندید
این دختر اصال طبیعی نبود!!
_ نه بابا این حلیمه زن بابامه چون اجاقد کوره دوستتتت داره بگه آراز که هم
سنشه پسرشه
آراز؟! چه اسم عجیبی!
توجه همه به رفتار عجیب این دختر جلب شده بود
بعد از چند ساعت به ایوان رفتیم و به جمع مردان پیوستیم
همه جز سوشا مش ی به تن داشتند به محض ورودم بلند شد و دستد را دور
کمرم انداخت
_ خوبی دلی؟
_ تو خوب باشی خوبم
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صتتمیمت ما براى مردان و زنان فامیل ستتوشتتتا عجیب بود و با دید خوبی
نگاهمان نمی ردند
مرد قد بلند سفید پوستی تقریبا  35ساله با سبیل هاى کلفت و بلند توجهم را
با صداید جلب کرد
_ عروس خانوم خوش آمدى
صداى خشن توام با لهجه اى داشت لحن خوش آمد گویی اش دلچسب نبود
سوشا مرا به خودش نزدیك کرد و گفت:
_ دایی بزرگم یاشار
از خوش آمد گویی اش تشتت ر کردم ؛ از ما پذیرایی شتتتد و زمان خواب فرا
رسیده بود ،صنم با سادگی تمام در جمع از سوشا پرسید:
_ سوشا شب کجا باید بخوابیم
یاشتتار با لحن تندى با همان لهجه اش به جاى ستتوشتتا جواب دختر بیچاره را
داد:
_ اینجا زنها جدا مردها جدا
صنم که سرخ شده بود در گوشم نجوا کرد
_ وا پس اینا چه طور تولید مثل می نن؟
من هم زیر لب جوابد را دادم:
_ از راه دور و تله پاتی
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بی اختیار هر دو خنده ریزى کردیم و با اخم شدید جمع مواجه شدیم؛
سوشا موقع خداحافظی به تلفنم اشاره کرد و متوجه شدم تصمیم دارد تا صب
پیام رد و بدل کند،
من و صنم را به اتاق مهمان راهنمایی کردند که دو تخت کهنه داشت با وسایل
قدیمی اما تمیز؛
صنم مدام غر میزد
_ آرام من مطمئنم این خونه زوار در رفته پر جنه
دیوار هاش وحشتناکه اصال حس خوبی ندارم
شاید هم ارواح سرگردان داره
_ واى چر و پر نگو و ستتعی کن بخوابی  ،مگه نشتتنیدى فردا صتتب زود
مراسم خاکسپاریه؟
_ تو واقعا آرامی دختر !
آرام بودن و س ون بید از حد از تو مرداب میسازد
احستتاستتم آن روزها راکد مانده بود و به قول مامان "آب هم اگه یك جا بمونه
میگنده"...

نیمه هاى شب بیدار شدم و متوجه شدم باید هرچه سریعتر به دستشویی بروم
قبل از خواب براى مسواي زدن آنجا رفته بودم و میدانستم طبقه پایین است
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ستت و و تاری ی محض خانه را فراگرفته بود  ،پاورچین پایین رفتم پایین پله
ها به محض این ه خوا ستم به سمت د ست شویی بچرخم با یك حجم بزرگ و
سیاه برخورد کردم
عطر تلخی مشامم را هوشیار کرد
سرم را سریع باال آوردم
یك جفت چشم!
در میان آنهمه سیاهی و تاری ی درخشید...
زبانم بند آمده بود
حق با صنم بود
جن!!!!
احساس می ردم در حال خفه شدن هستم
حتی توان جیغ زدن نداشتم..،
خواستم فرار کنم که پایم به پله اول گرفت و افتادم
دستی بازویم را گرفت! تا مرگ فاصله اى نداشتم
اما صداید مرهمی شد براى واهمه هایم
_ چته خانوم؟ مگه جن دیدى ؟
چراغ کم سوى کنار دستد را روشن کرد
حاال نه
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کامال وا ض ،اما متوجه شدم جن مذکور مرد خوش قد و باالى جوانی ا ست
که ستتعی بر آرام کردن من دارد ،با مردهاى اهل خانه فرق داشتتتت ،نه لهجه
داشت و نه لباس محلی
قد تقریبا بلند و  4شانه ...
از جایم با کم د بلند شدم و خودم را ت اندم
_ معذر میخوام تاریك بود ترسیدم
جوابی نداد و راهد را گرفت و به انتهاى راهرو رفت...
تا صب خوابم نبرد
هنوز در ف ر جن بودم
واقعی بود؟! توهم بود؟ آدم بود؟
صب براى مراسم آماده شدیم
متوجه شدم تشییع پی ر تا قبرستان ی ی از رسوم مهم این خاندان است
سردار خان به سوشا اشاره کرد که سمت راست جلوى تابو را بگیرد
سوشا با عالمت دست نه گفت
_ نمیتونم پدربزرگ حالم خوب نیست
حس کردم به حمایتم احتیاج دارد
در میان جمعیت بید از حد خودم را به او نزدی تر کردم
_ سوشا این یك رسمه تو تنها پسرشی
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باز هم همان عطر تلخ !!
و در لحظه دیگر ظهورش!
اینبار در روشنایی روز
پوست گندمی اش با موها و ته رید مش ی اش هارمونی خاصی داشت
چشتتم هاى مشت لی که در عین ستتادگی و بی حالتی دنیا دنیا حرف داشتت و
نگاهد نافذ بود
سبیلد کمی از ته ریشد پر رنگ تر بود
سینه ستبر و سرش رو به باال
خوشم نیامد! انگار از نگاه به زمین عار داشت...
بینی اش کامال مردانه بود و انگار غرورش را در نفس جمع شتتده در بینی اش
بایگانی کرده بود
با این ه لباس مش ی عزا به تن داشت اما فوق العاده شیك پوش بود
بی تفاو از مقابل ما رد شد و جلوى تابو را گرفت
نگاه سوشا سرشار از نفر شد و زیر لب غرید
_ بساط کیف و عیشد تو اروپا تموم شد
انگار با دیدند تمام وجودش را لجاجت در بر گرفت
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جلوى تابو رفت و طرف دیگرش را گرفت با نفر به او که نمیشتتناختمد
چشم دوخته بود
ولی جالب بود که مرد اصال نگاهد نمی رد
باالخره شاهد اشك شاینا براى پدر شدیم
کنارش رفتم و شانه هاید را ماساي دادم
_ عزیزم خدا صبر بده
به گفتن یك "ممنونم" اکتفا کرد
جمعیت احترام خاص و ویژه اى براى مرد قائل بودند
حتی سردار خان !
متوجه عشق بی نهایتد شده بودم
_ آراز تو دیگه همه کس مایی ساالر امیدش به تو بود
آراز؟!
خودش هم مثل اسمد عجیب بود...
تا پایان مراسم چون طبق رسوم زن و مرد جدا بودند
سوشا و مردان دیگر را ندیدم ...
عصر که مهمان ها کم کم رفتند و خانه خلو تر شد
سوشا پیام داد که به حیاط بروم،
واقعا غمگین بود و این خانه از او آدم دیگرى ساخته بود
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دستم را گرفت و سرم را ب*و*سید
_مرسی کنارم بودى  ،شب بلیط گرفتم برگردیم
_ سوشا چرا عجله می نی؟
_ باید به مراسم نامزدى برسیم
_ بابا زنگ زد گفت مرا سم رو تاریخ شو گذا شته ماه دیگه گفت خوب نی ست
پدر داماد فو شده مراسم بگیریم
عصبانی شده بود این را از تن صداید که از قبل بلندتر بود فهمیدم
_ چرا؟!! چرا بدون اطالع من؟؟!؟؟
دستد را نوازش کردم و سینه اش را ب*و*سیدم
و خاي کتد را ت اندم
_ عزیزم آروم باش دیر و زود داره سوخت و سوز نداره
نفس عمیق توام با حرصی کشید
باید آرامد می ردم لحنم را کمی لوس کردم
_ نمیخواى منو ببرى بگردونی ؟ دلم گرفت تو این خونه
_ فردا بر میگردیم فقط تا فردا!!!
دوباره ب*و*سیدمد
_ جمعه شب باشه؟ باشه؟ قبول ؟
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سوشاى بیچاره توان مخالفت با من را نداشت
دلد را را نداشت
و من اصال دلیل اصرارم به ماندن را نمیدانستم
فقط حس می ردم سوشا به عنوان تنها پسر مرحوم باید در تمام مراسم شرکت
داشته باشد
شتتاینا هم با شتتنیدن خبر ماندن ما تصتتمیم به ماندن گرفت و پرهام و صتتنم
همان شب برگشتند
موقع خداحافظی صنم در گوشم زمزمه کرد:
_ این خونه جن داره مواظب باشه
خنده ام گرفت و مح م بغلد کردم
_ میدونی که عاشق هیجانم !! حتی از نوع جند
با رفتن صنم خودم را در آن خانه واقعا غریب و تنها حس کردم
هم سر پدر سو شا مدام با طعنه هاید آزارم میداد اما سعی می ردم بی تفاو
باشم
همه حرفد تعریف از آراز و تحقیر سوشا بود
متوجه شدم آراز دایی کوچ تر سوشاست که ساالر خان او را به عنوان پسرش
پذیرفته است و تمام اموال و سلطنتد را به او واگزار کرده است
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حاال دلیل نفر سوشا از این دایی را میدانستم!
جالب بود ساالر بعد طالق همسرش هم  ،برادر همسرش را به پسر واقعی اش
ترجی داده بود!
قسمت چهارم
همیشه با خودم ف ر می ردم دردناي ترین قسمت یك عزادارى خواندن وصیت
نامه عزیز از دست رفته است...
انگار دوباره زنده میشود و ی بار دیگر باید براى مرگد به سوگ بنشینی...
ستوشتا خبر داد که پدر بزرگد براى خواندن وصتیت نامه  ،همه از جمله او را
احضار کرده است
ستتوشتتاى بی من شتتبیه کودي بی مادرى بود که حتی از ستتایه خودش هراس
داشت،
در راهرو جلوي اتاقم بغلم کرد میدانستم حرفی دارد:
_ سوشا چته؟ چرا ی بار از ته دل گریه نمی نی خالی شی
_ االن اون پایین منتظراند تا ی بار دیگه به همه یاد آورى شه من پسرش نبودم،
مطمئنم همه چی رو به آراز واگذار کرده و دایی کوچی ه ن ش سته این پیروزی شو
مثل همیشه جشن بگیره
_ تو نگران اموال پدرتی؟!
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_ نه من عاد دارم که از بچگی همه چی مال آراز باشتته به خاطر این ه فقط
چند سال ازم بزرگتره زورى بهد احترام بزارم عاد دارم همی شه اونو به رخم
ب شن و منو ترسو خطاب کنن
سعی کردم آتد خشم دروند را با ب*و*سه اى روى گردند خاموش کنم
نوازشم کرد
نفس هاید تند شد
_ آرام تو نبودى من آدم بدى میشدم
_ حاال که هستم جون دلم
لب هایم را میخواست به من احتیاج داشت داغ شده بود
صورتم را میان دستاند گرفت
گره بغضد با مزه کردن لب هایم باز شد
چشماند بسته بود
نمیدانم چه قدر طول کشید
حس خاصتتی داشتتتم ولی مطمئن بودم این ب*و*ستته براى من نه طعم عشتتق
دارد نه ارمغان آرامد
صداى چند سرفه مردانه خط بطالن زد به عاشقانه ساختن سوشا!!
دستد با حالت جذابی جلوى دهاند بود و سرفه کرد اینبار سر پایین بود
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مش ی به تن داشت ولی با استایل خاص و جدید
واقعا خوش پوش بود !
سر پایین از کنار ما بی تفاو رد شد ولی زهر عطر تلخد در راهرو جا ماند
هر دو فهمیدیم ستترفه هاید ستتورى بود براى این ه ما را متوجه حضتتور و
ترددش کند
شاید شرم داشت از دیدن آن صحنه!!
نمیدانم نمیدانم...
سوشا عصبی مشت به دیوار کوبید
_ این مزاحم رو یه روز می شم
سرخ شده بودم تازه به خودم آمدم !
چه قدر دیدن من در این وضعیت توسط یك غریبه برایم شرم آور بود...
چند دقیقه بعد من و سوشا به سالن بزرگ خانه رفتیم
همه خانواده زودتر از ما حاضر شده بودند حتی شاینا ...
آراز کنار سردار خان باالى سالن نشسته بود
و یاشار همسرش و حلیمه همسر پدر مرحوم سوشا هم حضور داشتند
مادر بزرگ و عمه سوشا هنوز آرام آرام اشك میریختند
با ورود ما یاشار از جاید بلند شد و دست سوشا را گرفت:
_ بیا شاه پسر ساالر بیا بنشین کنارم
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تن صدا و لهجه خشند را دوست نداشتم
هر دو دایی سوشا عجیب بودند و جز سبیل با هم هیچ وجه مشترکی نداشتند
هرچند که ستتبیل آن روزها در مد و فشتتن اروپا متداول شتتده بود ولی کال به
صور فرم نامهربان و خشنی میداد
که دوستد نداشتم!
بعد از نشتتستتتن ما ستتردار خان به خدمت کار دستتتور داد که به وکیل خانواده
اجازه ورود دهند
وکیل بعد از عرض تسلیت و چند خط سخنرانی شروع به قرائت وصیت کرد
به محض شروع مادر بزرگ و حلیمه خانم و عمه باز شیون سر دادند که با تشر
سردار خان س و کردند
همه حتی من استرس داشتیم و این در چهره همه مشخص بود
اما اما اما تنها کسی که خیلی ریل س ت یه داده بود و پاید را روى هم انداخته
بود آراز بود
حرکاتد متفاو بود
نه به آن سر به زیر انداختن در راهرو چند دقیقه پید
نه به این بینی آ کنده از باد غرور حاالید!!!
اصال سوشا حق داشت از او خوشد نیاید...
متن وصیت همه را دوباره جز آراز شوکه کرد
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همه اموال به سوشا واگزار شده بود
البته ارث حلیمه خانوم و شتتاینا هم مبلغ قابل توجهی بود که رضتتایتشتتان را
جلب کرده بود
آراز اندازه ذره اى از این وصتتیت ناراحت نبود و علتد را زمانی فهمیدم که بند
آخر وصیت خوانده شد
تمام اموال مذکور با مدیریت و نظار دائم آراز به سوشا تعلق میگرفت!
و این براى سوشاى مملو از نفر ضربه بدى بود!!
از جاید بلند شد
رگ هاى گردند از فرط خشم متورم شده بود
سمت آراز یورش برد و فریاد می شید
مال من باشه آتیشد میزنم
_ مالی که زیر سایه تو ِ
یاشار و و وکیل مانعد شدند و گرفتند

آراز همچنان ساکت و آرام بود
با متانت از جاید برخواست
چند لحظه خیره نگاهد کرد
صداید در عین زمختی آرامد و جذابیت ویژه اى داشت
_ چرا گرفتیند ؟! ولد کنین
یاشار امتناع کرد
اینبار آراز با لحن مح م و جدى دستور داد
_ ولد کنین
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ترسیده بودم
اما جرا دخالت نداشتم
سریع سوشا را رها کردند و به محض رهایی با سر به صور آراز کوبید
از فرط وحشت جیغ کشیدم و نامد را صدا زدم
برگشت و با صداى من عقب نشینی کرد
خون از بینی آراز جارى شد
جالب بود هنوز همان قدر ریل س و بی تفاو بود
خون بینی اش را با دست پاي کرد و حال دست خونی اش را جلوى چشماند
گرفت و لبخند زد ،درکد نمی ردم
حرکاتد غیر قابل کن اش بود...
سمت سوشا رفتم و بازوید را گرفتم
_ این چه کاریه سوشا ،
خوبی؟
حال ،آراز چند قدم به ما نزدیك شد
دستد را روى پیشانی سوشا گزاشت:
_ سر درد گرفت؟
واقعا در عجب مانده بودم حتی خود سوشا هم متحیر بود
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دست آراز را پس ز
زد و با خشم گفت:
_ حالم از این يست خرس مهربونت از بچگی بهم میخورد ،من بابام یا سردار
خان نیستم که خام این حرکاتت شم مار چموش
باز هم لبخند زد
و اینبار با مسیر نگاهد مرا مخاطب قرار داد
_ یخ بزار روى پیشونید و مواظبد باش خانم دکتر
بعد راهد را گرفت و از اتاق خارج شد
خانم دکتر؟!
چرا مرا اینگونه خطاب کرد؟!
با سوشا که به اتاقد رفتیم آن قدر عصبی بود
که از من خواست ساعتی تنها باشد و سیگار ب شد میدانست در محیط بسته
تحمل دود سیگار برایم محال است  ،پذیرفتم و به باغ خانه رفتم
زوزه باد همیشه از کودکی مرا میترساند
اما دلم قدرى هواى آزاد میخواست،
قطره هاى خون روى ستتنگ فرش توجهم را جلب کرد مستتیر خون را تعقیب
کردم و دیرى نپایید که منبعد را پیدا کردم ،در ایوان بزرگی دستتتاند را روى
نرده هاى حیاط ت یه گاه کرده بود و ستترش پایین بود ،انگار با صتتتداى پایم
متوجه حضورم شده بود اما بی آن ه برگردد و نگاهم کند با همان صداش خد
دار گفت:
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_ چیزى میخواى؟
حس کردم وارد قلمرو شخصی اش شدم و واقعا جوابی براى سوالد نداشتم
هول شده بودم
_ بینیتون هنوز خون ریزى داره ،میتونم کم تون کنم؟
_ نه
قاطعانه و کمی گستاخانه جواب منفی داد
شاید شرم دا شت ! دقایقی پید نامزدم در مقابل جمع به او چنین حمله کرده
بود
نگران بودم از این ه از ستتوشتتا کینه به دل بگیرد و قصتتد تالفی داشتتته باشتتد
میترسیدم
کمی نزدیك تر شتتدم باز همان عطر تلخ ،مشتتامم قوى بود ،عطرش ترکیبی از
عطر چوب سوخته و لوبان و وانیل بود
_ ببخشید سوشا خیلی زود جوشه ولی باور کنید دست خودش نیست بعدا از
کارش پشیمون میشه
باز هم نگاهم ن رد
_ احتیاج نیست خواهر زادمو بهم معرفی کنی
شاینا در عدم عالقه به هم صحبتی قطعا به دایی جان ناپلئوند رفته بود
حرصم گرفته بود باید جوابد را میدادم اما
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تلفند زنگ خورد
وجود من هیچ اهمیتی نداشتتتت تلفند را جواب داد و باز راهد را گرفت و
رفت:
_ بله
...

_ دیر کردى
****

ستتوشتتا یك روز تمام از اتاق بیرون نیامد ،میدانستتتم خودش را با آرام بخد و
سیگار ساکت نگه داشته است کم کم خانه با همه بزرگی اش برایم کسل کننده
شده بود،این جا کسی اهل صمیمیت و هم صحبتی نبود ،زن هاى خانه که به
من و لباس هایم شبیه یك متهم نگاه می ردند و من ا صال به دل نمیگرفتم چرا
که میدانستم همه عمر در فرهنگ این ده ده غرق شده اند و هرکس بر خالف
رسم و رسومشان عمل کند را مرتد میدانند،
تصمیم را گرفته بودم باید کمی از خانم بیرون میرفتم وگشتی در شهر میزدم
سعی کردم لباس پوشیده و سنگین تر بپوشم اما نگاه مردم ده ده دست کمی
از نگاه اهل خانه نداشتتتت کمی خرید کردم و با دیدن مغازه لباس محلی
تحریك شدم
ترکیب رنگ فوق العاده اى داشت و من را وادار به خرید کرد
عصر که به خانه برگشتم سوشا هنوز از اتاق بیرون نیامده بود
لباس هاى محلی را پو شیدم و سمت اتاقد رفتم وقتد ر سیده بود که او را از
این وضعیتد بیرون ب شم
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چند ضربه به در زدم و صداید کردم
خودش در را برایم باز کرد،
چند لحظه خیره نگاهم کرد عجیب بود صورتد سرخ شد انگار دوباره خشم
در وجودش شعله ور شد
_ این چیه پوشیدى؟
سوالد را با فریاد ادا کرد!!!
در کمال تحیر فقط توانستم با بغض بار دیگر اسمد را صدا کنم
ولی باز فریاد زد و گوشه آستینم را گرفت و طورى کشید که پاره شد
وحشت کرده بودم سوشا گاهی به شد رنگ عوض می رد
حقم این رفتار نبود
همه سعي ام را کردم که از خودم دفاع کنم
_ روانی این چه رفتاریه!!
این سوشا نبود!!! یك روح شیطانی در وجودش رسوخ کرده بود
درستتت در همان م ان که ب*و*ستته آتشتتین از من گرفت اینبار در حال آتد
زدن قلبم بود
رو سرى محلی ام که روى سرم انداخته بودم را از سرم ک شید و من به ناچار
هلد دادم
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فریاد کشید
_ برو این آشغالها رو از تنت در بیار!!کی یاد داده اینا رو بپوشی ؟
با گریه جوابد را دادم
_ هیچ کی  ،تو مریضی مریضی از متنفرم
این جمله ،براى دیوانه محض شتتدن ستتوشتتا کافی بود ،طاقت شتتنیدن تنفر از
زبان من را نداشت !!
دستاند دور گردنم حلقه شد
از چشماند خون میبارید
این قدر در مقابلد ضعیف بودم که حتی توان حرکت نداشتم
چشمانم به سقف خیره مانده بود
دستی ناجی من شد!
سوشا روى زمین پر شده بود
به سختی نفسم باال آمد
_ مرتی ه دست روى زن ،بلند می نی ؟
این صداى خشن و خد دار برایم آشنا بود
حال که نفسم باال آمده بود عطر تلخد معرف حضورش بود
دستد را روى گردنم گذاشت
_ خوبی خانوم؟
لحند نگران و مهربان بود
سوشا روى زمین نفس نفس میزد
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و حال آش ارا گریه می رد
دلم به حالد سوخت حس می ردم دچار حمله عصبی شده بود
ولی این قدر ناراحت بودم که تحمل هیچ کس و هیچ چیز را نداشتم
آن جا را سریع تري کردم و سمت اتاق استراحت خودم دویدم.
در را که ب ستم همانجا روى زمین ن ش ستم و هاى هاى گریه سر دادم ؛ دلم به
حال خودم و تحقیر شدنم در مقابل غریبه اى چون آراز عجیب میسوخت
ولی انصافا اگر به موقع نرسیده بود قطعا مرده بودم!
چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که متوجه ش
شدم سوشا پشت در است
در میزد و التماس می رد
توجه ن ردم سمت چمدانم رفتم و مشغول جمع کردن شدم ،لباس هایم را هم
عوض کردم
سوشا بی وقفه معذر میخواست و التماس می رد
چمدان به دست در را باز کردم
صورتد غرق اشك بود با دیدن چمدان وحشت زده شد
_ دلی گوه خوردم به خدا نفهمیدم دست خودم نبود
با خشم نگاهد کردم
دسته چمدان را گرفت
_ وایسا با هم میریم خواهد می نم
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_ تو یك راست باید برى بیمارستان روانی من با تو امنیت ندارم
_ غلط کردم  ،من تا حاال ب هت دستتتت زده بودم؟! به خدا یهو یاد بدترین
خاطرا زندگیم افتادم
دلی تو بزرگی  ،ببخد سوشاتو ببخد
دلم براید میسوخت ولی غرورم آن روزها قوى ترین حس درونم بود
التماس کرد ق سمم داد صبر کنم بلیط بگیرد و با هم برگردیم با حرص به اتاق
برگشتم و با صداى بلند گفتم
_ تا موقع رفتن نمیخوام ببینمت
***

چند ستتاعت بعد ستتوشتتا پیام داد که اولین پرواز فردا ظهر استتت و آماده رفتن
باشم
جوابد را ندادم و خودم را با گوشتتی ام ستترگرم کردم،ستتاعت تازه از  ١2شتتب
گذشته بود ،از پنجره اتاق بیرون را نگاه کردم
مادر بزرگ در ایوان نشتتستتته بود و گریه می رد،داغ فرزند براى مادر دیر ستترد
میشود
با وجود این ه پدر سوشا چند سال از سرطان رنج برده بود و خانوادش آمادگی
هر لحظه از دستتتت دادند را داشتتتند ولی پیرزن در ستتوگ فرزند عجیب
میسوخت و این خصلت هر مادرى است...
تصمیم گرفتم براى هم صحبتی با او به ایوان بروم،موقع رفتن در اتاق سوشا که
باز بود توجهم را جلب کرد،در اتاق نبود!
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حدس زدم او هم مثل من از در اتاق ماندن کالفه شتتده استتت؛مادر بزرگ از
دیدنم خوشحال شد و دعوتم کرد کنارش بنشینم
دستم را با مهربانی در دست گرفت و نوازش می رد
_ عروس خوشگل مواظب یادگار پسرم باشیا
سوشا خیلی غریبه
آهی کشیدم
_ چشم سعی می نم
به زمین چشم دوخت و چند بار پیاپی سرش را با تاسف ت ان داد
_ این کینه از دایید منو میترسونه
_ پدرش با وصیتد خیلی سوشا رو تحقیر کرد این کینه این طور بیشتر میشه
_ اى مادر تو تازه واردى ،آراز خان رو نمیشناسی
کسی توى این شهر نیست که عاشقانه بنده اش نباشه،خان ماست
ساالر خدا بیامرز  ١0سالی بود خودشو کنار کشید و همه چی رو بهد سپرد
مطمئنم واگزار کردن همه اموال به سوشا هم خواسته آراز بود،این سوشاى طفل
معصوم به خاطر آه و ناله هاى آدا که تو گوشد از بچگی خونده از پدرش کینه
داره
_ حق داره  ،پدرش سوشا رو ول کرد و واسه دایید پدرى کرد
_ این طور نگو ندونسته دختر!
سردار خان و پدر آراز و یاشار دو رفیق و خان اصلی این شهر بودند
بعد ازدواج ساالر و آدا
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وقتی توى مرز مامورا ایاز پدر آراز خان رو تیر بارون کردند
ساالر واسه برادر زنهاش ح م پدر پیدا کرد
ولی آدا بی جهت ستتردار و ستتاالر رو مستتبب مرگ پدرش میدونستتت،کم کم
مریض شد
آراز خان سنی نداشت
ولی همه کار واسه این ی دانه خواهر کرد
حتی نزا شت سوشا ا سلحه د ست گرفتن رو یاد بگیره ،همه م سئولیت خاندان
رو به گردن گرفت تند پر جاى گوله است
 6سال به جاى ساالر رفت زندان
سوشا باید این سختی ها رو می شید
از حرفهاى پیرزن بهت زده شده بودم
_ اسلحه؟!!! واسه چی باید سوشا اسلحه دست گرفتن رو اصال یاد بگیره؟
_ اینجا اسلحه ح م ناموس ما رو داره حتی همه زن ها تیر اندازى بلدن
_ چرا آخه؟! پدربزرگ سوشا چرا تیر بارون شد؟
_ خانواده زند تري بودن هم مرز بودیم  ١بار که محموله میبرد واستتته طایفه
زند گیر افتاد و درگیر شد
_ محموله؟!!
پیرزن که متوجه شتتد من کامال از همه چی بی اطالع هستتتم ستتریع حرفد را
خورد

wWw.Roman4u.iR

66

_ ول کن دختر بزار بعد عروسیت همه اینها رو میفهمی
جمله سوشا در ذهنم بار دیگر مرور شد!!
" من خانواده و فامیل خوبی ندارم آرام"
همه چیز مثل یك پازل در ذهنم با هم جور میشد
واردا غیر مجاز دارو براى شرکت خصوصی پدر دوستم که با وساطت سوشا
انجام شده بود
اطالعاتد در مورد قاچاق اسلحه و مرزها...
همه چیز تقریبا روشن شده بود
باید تا آمدن سوشا این خانه را تحمل می ردم
ماندنمان میان این آدم ها جایز نبود حق با سو شا بود این ده ده گرگی بود در
لباس مید
حق داشت روانی شود
باید او را هرچه سریعتر از این محیط دور می ردم...
با مادر بزرگ خداحافظی کردم و به سمت اتاق راهی شدم
ذهنم در گیر بود
یك لحظه به خودم آمدم و متوجه شدم راهرو ایوان را اشتباه طی کرده ام
( اه لعنت به معمارى عجیب و کهنه این خونه)
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خانه تاریك بود و من واقعا گیج شده بودم
کالفه برگشتم ولی باز از یك ایوان دیگر سر در آوردم
دلم میخواست فریاد بزنم
چراغ اتاقی در ی ی از ایوان ها روشن بود
این ایوان را میشناختم مربوط به قلمرو آراز یا همان آراز خان بود
خوشحال شدم
چون اتاق او  3اتاق بعد از اتاق سوشا بود و قطعا با پیدا کردن اتاقد میتوانستم
راه را پیدا کنم
پاورچین پاورچین به ایوان رفتم پرده ها تورى بود نگران شدم مرا ببیند
در پی پیدا کردن راه چاره بودم
که صداى جیغ زنی توجهم را جلب کرد
خدا میداند که همیشه از تجسس و فضولی در حریم شخصی یك
فرد بید از حد متنفر بودم ولی نم یدانم چرا به دیوار ت یه دادم و از گوشتتته
شیشه به داخل اتاق سري کشیدم؟!!!!!
از شرم نزدیك بود من هم فریاد بزنم!
زن برهنه بود و روى تخت روى شتت م دراز کشتتیده بود و با عشتتوه تمام ناله
می رد
صداى آراز را میشنیدم
اما نسبت به او دید نداشتم
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سریع به دیوار ت یه دادم و دستم را روى چشمانم گذاشتم
واى خدا جونم منو ببخد
صدایشان را کامل میشنیدم و حس بدى داشتم
زن چنان با عشوه و حالت چندشی نامد را صدا میزد که خنده ام میگرفت
من واقعا یك هزارم او هم لوندى بلد نبودم!!!
صداى آراز توجهم را به خود جلب کرد
انگار کارشان تمام شده بود
باز ستتري کشتتیدم اینبار آراز هم در دیدم بود و خدا را شتت ر لباس زیرش را
پوشیده بود و در حال پوشیدن شلوارش بود
اندام مردانه و بی نهایت قوى داشت
زن هنوز برهنه روى تخت با حرکا زشتی دلبرى می رد
زن زیبایی بود موهاید را بلوند کرده بود و آراید غلیظی داشتتت و معلوم بود
دلباخته آراز خان است
ولی دریغ از ذره اى توجه و احساس در این مرد!
کارش تمام شده بود و دیگر زن را نگاه هم نمی رد
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_ پاشو لباستو بپوش گفتم برسوننت هتل فردا هم بلیطت رو اوکی کردم
زن با ناز و ناراحتی گفت
_ تا رفتنم چرا برم هتل؟ اینجا میمونم
_ فعال یادم نرفته یك روز تاخیر داشتتتی بیشتتتر از این رو مخم نرو و مطمئن
باش میفهمم این یك روز سر تو کدوم آخورى گرم بوده
( پس تلفنی با همین زنه حرف میزد که میگفت دیر کردى!!)
زن از جاید بلند شد و هنرمندانه آراز را از پشت بغل کرد
_ جونی من کجا رو دارم آخه تو که آمار ثانیه به ثانیه ام رو بهت میدن
آراز برگشت و انگشتد را به حالت خط و نشان در مقابلد گرفت
_ویدا هرز بپرى میندازمت جلو سگ هام تی ه تی ه ا کنن
_ خیلی نامردى  4ساله بی هیچ توقعی هر موقع خوا ستی وا ست سنگ تموم
گذاشتم هرجاى دنیا که شده  4 ،ساله من جرا ن ردم از کنار یه گربه نر حتی
رد بشم  ،اینه مزدم؟
_ خفه شتتو بابا پولشتتو گرفتی ،این قدر پا ریختم که واستته  ١عمر ِبس ته ولی
میدونی تو مدتی که اسم من روته پاتو کج بزارى قلم می نمشون
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واقعا برایم عجیب بود
برایم زنی که خودش را راحت میفروشد قابل دري نبود
رفتار تحقیر آمیز آراز شایسته اش بود ولی از او هم بدم می آمد
از رئیس و خان طایفه خالف ار قاچاقچی از این بیشتر بعید نبود!!!
دیگر تاب ماندن نداشتم تا همین جا هم اشتباه کرده بودم
کفد هایم را در آوردم و روى انگشت هاى پا آرام آرام از جلوى پنجره رد شدم
 ،مطمئن بودم پشتشان به من است و قطعا دیده نشدم
به راهرو که رسیدم نفس راحتی کشیدم و سریع سمت اتاق حرکت کردم
در ستتمت راهروى اتاق آراز باز شتتد و او خارج شتتد دکمه هاى
که از شتتانس ِ
پیراهند تا پایین باز بود و موهاید روى صورتد ریخته بود

صداى پر عشوه زن از اتاق آمد
_ آقا ماشین آماده است؟
انگار کمی هول شد و شرم کرد در اتاق که نیمه باز بود را مح م بست
من هم که کفد به بغل سر جایم میخ وب شده بودم
تن صدا و کلما انتخابی اش همیشه حق به جانب بود
_ نصف شب عاد دارى تو خونه گشت و گذر کنی؟
سعی کردم بر خودم مسلط باشم آب دهانم را قور دادم
_ نخیر داشتم میرفتم دستشویی
_ یك :دستشویی پایینه این ور نیست
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دو :کفشاتو خیلی مح م بغل کردى واسه دستشویی رفتن
این را گفت و باز بی تفاو

از کنارم رد شد و سو زنان به انتهاى راهرو رفت

از حرص در حال انفجار بودم
دلم میخواست با همان کفد هایم به سرش ب وبم
دندان هایم را روى هم فشار دادم و با حرص و زیر لب گفتم:
مردي عیاش ه*و*س ران
قسمت پنجم
عقربه هاى ساعت انگار امشب حرفی براى من دارند
دیر شده است!
ساعتهاست کنار پنجره دل نگران سوشا منتظر آمدند هستم...
بوق هاى ممتد و بی جوابی که در گوشی ام میپیچد را دوست دارم که سمفونی
دل شوره بنامم ؛
هوا گرگ و مید است
صداى پارس سگ ها یك لحظه ام قطع نمیشود
آر ِام امشب

چه قدر نا آرام است
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کم کم به این نتیجه رسیدم انتظار و دست روى دست گذاشتن بی فایده است
اما همه اهل خانه خواب بودند و من باید به چه کسی درد امشبم را میگفتم؟!
دلم نمی آمد پدر بزرگ و مادر بزرگ تازه داغدیده را نگران کنم
شالم را برداشتم و روى شانه ام انداختم
هواى آخر تابستان با پاییز گاهی فرقی ندارد
به حیاط رفتم
حتی نگهبان ها و خدمه هم خواب بودند
سمت ی ی از اتاق هاى نگهبانی رفتم
و چند ضربه به در زدم کسی جواب نداد
همین که برگشتتتم ستتگ گنده و ستتیاهی جلوى پایم دوید و پارس کرد و جاى
ش رش باقی بود که غالده داشت ونمیتوانست جلو تر بیاید
جیغ کوتاهی کشیدم ،عقب رفتم
از ترس کم مانده بود س ته کنم
سریع سمت ساختمان برگشتم
نور کمرنگ همان ایوان توجهم را جلب کرد ؛سرم را که باال آوردم متوجه شدم
در ایوان روى صندلی نشسته است و سیگار می شد،
باور این ه از دیدند خوشحال شدم براى خودم هم عجیب بود!!
بیدار این خانه غرق خواب بتواند کم م کند!!
شاید تنها ِ
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چه اهمیت دارد که این بیدار  ،آراز و کسی که سوشا از او متنفر است باشد!
متوجه حضورم شده بود
نزدیك تر که رفتم و دست ت ان دادم باز همان صدا و لحن بی تفاو :
_ سگه هاره !ن صف شب حو صلت سر رفته ،دنبال تفریحی بهتر از بازى با
سگ ها باش
لبخند اجبارى زدم و گفتم
_ میشه بیاید پایین؟
یك پك عمیق به سیگارش زد و بی تفاو تر گفت:
_ واسه چی باید بیام؟
( خدا لعنتت کنه سوشا که منو مجبور به التماس به این آدم می نی)
_ باید باهاتون حرف بزنم
_ تو کارم دارى ،پس بیا باال
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( اوه چه قدر خود برتربین )
به خاطر سوشا باید کوتاه می آمدم
از پله ها باال رفتم و به ایواند رسیدم سیگار برگ هیوالید حاال حاالها قصد
تمام شدن نداشت!!!
همان طور بی تفاو نشسته بود
_ به کم تون احتیاج دارم
باز هم براى هم صحبتی سر بر نگرداند
_ چه کم ی ؟
کمی نزدیك تر شدم
_ االن همه خوابند فقط چون شما بیدارى مزاحم شدم
_ میشه طفره نرى خانوم؟
ري بود  ،ري و ریل س!
_ سوشا نیومده
از عصرى گم شده
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باالخره برگشت سریع و با نگاهی نگران
_ گم شده؟!
_ بله متاسفانه
از جاید بلند شد و باالخره از سیگارش دل کند و زیر پا لهد کرد
_ ولی عصر به راننده گفته میره تا شهر کارى داره و فردا صب میاد
_ به من اینو نگفته!
با نگرانی پرسید:
_ زنگ زدى بهد؟
_آره هزار بار اما جواب نمیده
با سر انگشت شقیقه هاید را فشرد و چشماند را مح م بست
نگران تر شده بودم و با دلهره پرسیدم:
_ یعنی اتفاقی براش افتاده؟
_ کاش امروز تنهاش نمیزاشتی
منظورش را نمیفهمیدم ! به او حق نمیدادم چرا که او شاهد بود سوشا در حال
کشتن من بود!!!
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_کجا میشه پیداش کنیم؟
_ شما برو اتاقت و منتظر بمون من پیداش می نم
_ منم باهاتون میام
_ من خودمم نمیدونم کجا میخوام برم دنبالد
_ خوب هرجا رفتین منم میام
_ میشه االن برى تا بتونم ف ر کنم؟ قول میدم پیداش کنم
قول داد!
نمیدانم چرا تا این حد قول این مرد برایم حجت بود؟!
نشناخته به حرفهاید ایمان داشتم!
پشت هر کلمه اش دیوار مح می از صالبت و
رنگ صداقت بود...
در اتاق کوچك این قدر راه رفتم و ستتاعت را نگاه کردم که ستترگیجه گرفتم از
نگاه کردن به پنجره و انتظار بی حاصل خسته شده بودم
همیشه در مواقع استرس دهانم به شد خشك میشد
در تمام زندگی ام هیچ وقت بحران خاصی را تجربه ن رده بودم
من یك دختر معمولی از هر لحاظ !
با خانواده و زندگی و سط اجتماعی کامال نرمال بودم
حتی هیجانا و اتفاق هاى درون قلبم هم کامال یك روند و معمولی بود
نه اهل به شد شاد شدن بودم
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نه اسیر غم و غصه شدن
من واقعا دل آرام بودم!
اما آن شب همه وجودم گواه یك رخداد فراى همه سالهاى زندگی ام را میداد...
روى تخت نشستم و بالد کوچك را بغل کردم چشمانم را بستم:
( خدایا اتفاق بدى واسه سوشا نیوفته)
صداى چند ضربه آرام به در مرا خوشحال می ند
در را باز می نم
چهره خسته و نفس نفس زدند مرا میترساند!!!
_ خواب بودى؟
_نه نه  ،چی شد؟
نفس عمیقی می شد:
_ پیداش کردم فقط ی م زیادى خورده حالد خوب نیست تقریبا بیهوشه
_ واى یعنی چی این؟
کالفه سر ت ان داد
_ یعنی این که مسته ،خانوم و شما باید مواظبد باشی
شب خوش
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راهد را گرفتن و رفتن انگار تنها هنر این مرد بود هول شتتدم چند قدم که رفت
هراسان گفتم:
_ وایسا
در جاید ایستاد ولی بر نگشت:
_ از ممنونم
دستد را باال آورد و ت ان داد
معنی اش خواهد می نم بود یا خفه شو ؟!
هرچه بود او رفت و من هم ستتمت اتاق ستتوشتتا دویدم ،رقت انگیز بود! بوى
ال ل و عرق تن مردانه ترکیبت منفورى ساخته بود
سوشا با ظاهرى داغون و پریشان روى تخت شبیه
مرده ها افتاده بود
کنارش نشتتستتتم کفد هاید را در آوردم و دکمه هاى پیراهن خیستتد را به
سختی گشودم
چند قطره خون روى پیراهند توجهم را جلب کرد
چراغ اصلی اتاق را روشن کردم
روى ساق دست ها و سینه اش خراش هایی شبیه چنگ بود
به گردند که نزدیك شدم غلتی زد و دستم را مح م گرفت و ناله کرد؛
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دهان آغ شته از بوى ال لد با هجی آن نام چنان نفرتی در دلم کا شت که دلم
آ کنده از نخواستند شد!!
_ ريین ،ريین من
ِ
دستم را کشیدم  ،حساد هاى زنانه قلبم را به درد آورده بود!!
ف رش هم محال بود!
سوشا دربست مال من بود!
حق من بود!
کسی که همه این مد با خیال این ه همیشه و تا ابد فقط مرا میخواهد سرافراز
بودم
سوشا همه غرور زنانه من بود
نه ! حتما این نام زاییده ذهن مست و مدهوشد است!!!
اما چرا؟!
چرا تا این حد نوشیده است؟
حتما از غم ِقهر من...
و ما زن ها گاه چه قدر احمق میشویم
و چه قدر ماهرانه خودمان را فریب میدهیم!!
حاال که نام یك زن دیگر را آورده بود چه قدر نستتبت به داشتتتند با همه
نخواستنم مصمم شده بودم!
میخواستمد ! دلخور بودم اما سوشا مال من بود شد دانگ مال خودم
کنارش دراز کشیدم
اشك هایم از عشق است یا ترس پیدا شدن رقیب؟
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ب*و*سیدمد بغلد کردم
_ سوشا تو فقط عاشق منی مگه نه؟
جواب نداد غرق خواب بود؛
همین که کنارم است فعال کافی است
پل هایم سنگین شده است
سرزمین خواب مرا محصور می ند...
با صداى گلوله و فریاد از خواب میپرم
میدانم که چند ستتاعتی حداقل خواب بوده ام ،اما ستتوشتتا هنوز شتتبیه مرده
هاست!!
هراسان سمت پنجره رفتم،چند مرد با لباس محلی در وسط باغ مسل ایستاده
اند
ی ی از ی ی وحشتناي تر...
ی ی از آن ها مدام استتم ستتردار خان را فریاد میزند وحشتتت قدر تل م را از
من گرفته است
_ هی سردار خان!
بیا ناموسمونو پس بده
چند دقیقه اى طول نمی شد که همه اهل خانه به حیاط می آیند
سردار خان با نگرانی فریاد میزند:
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_ ها چیه بويان ؟؟؟ قشتون کشتی واسته چیه ؟یاد رفته خان توى این خانه
است مرد؟
مرد مح م بر سرش کوبید
_ اى خاي به غیر من و خانی که توى خوند دزد ناموس رو ز نده ن گه
میداره،د بیاریدش خوند حالله بعد خون ُ
خارم
ِ
خار بی گنامو
کشتمد با همین دستهاى خودم کشتم ِ
مرد بر سرش می وبید و هاى هاى گریه سر میداد
اینبار نوبت نطق مرد دیگر بود!
_ ستتردار خان کجا قایمد کردین؟ ناموس پدرم رو ل ه دار کرد امانت و زن
بوآم بود نمیگذرم از این رسوایی همین جا خوند رو میریزم
اینبار صداى گلوله اى دیگر تنم را لرزاند!
صدا از ایوان آراز بود سرم را چرخاندم
تفنگ به دست جلوى ایوان ایستاده بود
تیر هوایی در این شهر معناى فلسفی مفصلی داشت!
خدایا اینجا کجاست؟ تگزاس ؟
در قرن  2١باور وجود همچین جایی شاید براى من و خیلی ها محال بود!!!
همه س و کرده بودند
باالخره خشم در وجود ریل س و بی تفاو آراز دیده شد!!
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_ خیلی شیر شدى بويان؟ تو خونه من ا سلحه ک شیدى؟ جم شید تو چه زرى
نشخوار کردى؟
هر دو سر به زیر انداخته بودند بويان میان گریه مرثیه سر داد:
_ آقا ک شتم خارمو ک شتم دی شب باالخره خواهر زاد زهر شو به ما زد  ،سیاه
پوشمون کرد
جمشید سر تاسف ت ان داد
_ زن بوآى خدا بیامرزم رو بی ناموس کرد این خواهر زاده بی غیرتت خان
پاهایم سست شده بود ،تنم میلرزید با شنیدن آن جمال دهشتناي!!!
صداى آراز مح م تر از قبل است
خود قانونم ؟ فرقی نداره کی قانون
_ یادتون رفته این قبی له قانون داره و من ِ
بش نه چه شما چه خواهر زادم ،ولی اول باید همه چی ثابت شه

بويان تو غلط کردى ستتر خود خون ریختی اگه ستتوشتتا دستتت درازى کرده
گ*ن*ا*ه اون دختر چی بود؟
غلط بعدیتون با استتلحه توى خونه من اومدنه ،گورتونو گم کنین،با بزرگ هاى
شهر شورا میزاریم و ح م صادر می نیم
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دیگر هیچ برایم مهم نبود و ادامه حرفهایشان را نشنیدم روى زانو به زمین افتادم
بغض راه نفسم را بسته بود
به سوشاى غرق خواب خیره ماندم
نه محال است ! یك سو تفاهم است ! سوشاى من و این حرفها؟!!!
ولی خدایا؟!
نام ريینی که مدام ت رار می رد خون روى پیراهند ؟!
جاى چنگهاى یك زن روى تند !!!
جهنم کجاست؟!
جایی که همه باور در عرض یك شب به لجن کشیده میشود؟!!
در عرض یك شتتتب فهمیدم دریاى عشتتق و اقبالی که خودم را در آن غرق
میدیدم سرابی بید نبود!
سوشا به حال و هوش آمده است
باور آنچه که در مستی مرت ب شده است براى خودش محال است
سر بر دیوار می وبد
عربده می شد
من چون مجستتمه اى صتتامت و بی حرکت با چشتتمان کاستته خون فقط به او
خیره شده ام...
همه اهل خانه شماتتد می نند
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ستتردار خان آب دهاند را به عالمت لعنت روى زمین انداخت مادر بزرگ به
سینه می وبد
حلیمه زهر خند میزند و کنایه بار می ند
یاشار سرزنشی نمانده که به زبان نیاورده باشد!
اما آراز به دیوار ت یه زده ا ست و در میان این جمع تنها ک سی ا ست که متوجه
درد و بدبختی من شده است
نگاهد مملو از ترحم و نگرانی است ...
سوشا مرا نمیبیند!
نمیبیند که چنین در سوگ ک شته شدن ريیند بر سر می وبد و هق هق سر
میدهد!
قاتل !تو دیشب هم زمان دو زن بی گ*ن*ا*ه را کشتی
من هم مرده بودم!
از زنده بودن در مقابل خودم هم شرم داشتم!
من تمام غرورم را باخته بودم ...
باید میرفتم باید آخرین جرعه هاى غرورم را سر می شیدم و نجا میدادم!
به زانوان سستم ح م ایستایی دادم
کسی مرا نمیدید!
براى کسی مهم نبودم...
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چمدانم را ب سته و طول راهرو را به ق صد خروج طی می ردم  ،صداى خاص و
خد دارش در گوشم طنین انداز میشود
_ کجا خانوم؟
توان جواب دادن ندارم  ،راهم را میگیرم و میروم
_ جایی نمیتونی برى! به محض این ه پاتو از این جا بیرون بزارى تقاص کار
سوشا رو با خون تو میدن
سعی می نم مشت هاى گره شده ام قدرى از خشمم را ب اهد!
_ اینجا چه جهنمیه؟ شماها همه حیوونید
عصبی نمیشود ،چند قدم به من نزدیك میشود
عطرش تند است رو بر میگردانم صداى نفس هاى تندش آزارم میدهد
_ آره درستتت فهمیدى خانوم  ،اینجا قانوند قانون جنگله ،جون انستتان ها از
یك سنت و رسم کهنه صد سال پید هم بی ارزش تره
توامانتی  ،اگه ستتوشتتا امانت دار خوبی نیستتت من نمیتونم فردا به خانواد
پاستتخ گوى دلیل مرگت باشتتم دووم بیار توى این جهنم ،جفتتون رو تا شتتب
راهی می نم ،سوشا از مرز میره اونور دنیا
تو هم میرى سر خونه زندگیت
ولی تا شب صبر کن
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ا صال آن زمان دلیل این که بی چون و چرا حرفها و قول هاید را باور دا شتم را
نمیدانستم؟!
بی صدا به اتاقم برگشتم
ته مانده شخصیت پایمال شده ام اجازه بار دیگر گریه سرایی نمیداد ،سوشا به
سراغم آمد جیغ کشیدم
به سینه اش کوبیدم
فریاد میزدم از اتاق خارج شود
تمام حرصم را با مشت به سینه اش می وبیدم ایستاده بود و فقط میگریست
_ دلی باور کن مست بودم
باور کن دیگه دوسد ندارم
دلی منو ببخد من کثافت رو ببخد
سمتم که آمد ناخداگاه فریاد کمك کمك سر دادم
چند دقیقه بیشتر طول ن شید که آراز و چند تن از مردهاید وارد اتاق شدند
میلرزیدم و پشت ستون اتاق پناه گرفته بودم
آراز فریاد زد
_ مگه نگفتم اینجا نیا دیگه پسر  ،برو آماده شو باید برى کم کم
سوشا مظلومانه در حالی که به من مینگریست گفت:
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_ هیچ جا نمیرم راه فرارى نیست اونا همه جا االن آدم گذاشتند ،دل آرام امنیت
نداره اونا تاوان ناموس رو با ناموس میگیرن
روى زانو به زمین افتاد و ستترش را میان دستتتاند فشتترد با گریه همه دردش را
هجی کرد
_ ريین مرد من باید تاوان بدم نه دل آرام
آراز کنارش روى زمین زانو زد و به مرداند دستور داد اتاق را تري کنند
دست روى شانه سوشا گذاشت
_ بلند شو دایی ،بلند شو و نزار باز احساساتت واست تصمیم اشتباه بگیره
باید جون خود و نامزد رو نجا بدى
مثل کوه خودم پشتتم
از این لحن و برخورد حیر زده بودم!!!
سوشا هنوز اشك هاید تمام نشده بود
_ دل آرام رو نجا بده فقط همین
_ نجاتد میدم صحی و سالم میسپارش دست پدر مادرش
_ من خیلی حیووونم خیلی
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_ نه تو فقط حالت خوب نی ست خیلی ساله نمیخواى این حال ناخو شت رو
درمون کنی پسر
_ تو واسه خاطر من از ريین گذشتی؟
_ من عاشقد نبودم دایی
سوشا صداید عصبی شده بود
_ ولی اون بود!!
چون تو نایب خان بودى
چون تو بهتر بودى
چون همه چیزهاى خوب مال تو بود
حتی ريین
_ بزار کنار این قصه تلخ و کهنه رو
_ چرا شب عروسی نیومدى؟
_ چند بار بگم من عاشق ريین نبودم!!
_ پا پس کشیدى که مال من بشه ؟ که باز فداکاریت رو به رخم ب شی؟
_ حقد بود با مردى باشه که عاشقشه
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_ ولی من رو نخواستتت!! اگه تو ولد ن رده بودى نمیدادند به یك پیرمرد دم
مرگ
آراز کالفه بود دستد را روى شقیقه اش گذاشت و پوفی کشید
_ اون تمام خواسته اش این بود که زن خان باشه واسد فرق نداشت اون خان
من باشم یا یه پیرمرد  80ساله محض رضاى خدا اینبار اینو تو کله ا فرو کن
اون دختر خودش خواست زن اون بشه بیشتر از این خودتو نابود ن ن
سوشا به سختی از جاید بلند شد
نگاه پر از حسرتی به من انداخت
انگار در حال به خاي سپردن همه رویا ها و آرزوهاید بود به من مینگری ست
و آراز را مخاطب قرار داده بود
_ تو به خاطر من با ريین ازدواج ن ردى
این بار هم به خاطر من با دل آرام ازدواج کن

من و آراز هم زمان چشم هایمان پر از خشم و تحیر شد
فریاد کشیدم
_ منو قاطی کثافت کاریا خود و این شهر آشغالت ن ن
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بغض داشت
_ دلی اینا رو تو نمیشناسی  ،می شنت به خدا می شنت
_ ممل ت قانون داره پام برسه تهران قسم میخورم همه این شهر رو نابود کنم
_ نمیزارن پا برستته اگرم برى اون ور دنیا اصتتال بشتتی  ١نقطه تو خاور دور
پیدا می نن
دلی به خانواد رحم کن آتید کینه اینا دامن اونا رو هم میگیره
آراز مداخله کرد
_ بس کن سوشا تو حالت هنوز بده هذیون میگی
سوشا فریاد زد
_ خود میدونی هذیون نیست
به صتتور عجیبی یك دفعه آرام شتتتد روى زمین در مقابل پاى آراز زانو زد
التماس می رد
سوشا به آراز التماس می رد!!!
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_ التماست می نم باهاش ازدواج کن
تو بزرگترین خان اینجایی
زن تو ح م ناموس همشون رو داره این جورى تو امنیته
این قدر التماس کرد و ضجه زد که از حال رفت!!!
قصه سوشا را
شاینا ى همیشه ساکت برایم گفت
چه قدر درد کشیده بود چه قدر تحقیر شده بود!
سوشا بیمار بود
مد طوالنی پروسه درماند را رها کرده بود!
با شنیدن چند بار اقدام به خودکشی اش دلم براید به درد آمد
کاش زودتر میفهمیدم و کم د می ردم
کاش اجازه نمیدادم حالد وخیم تر شود
لعنت به من که مجبورش کردم به این شتتهر لعنتی بیاید ،من به اجبار اینجا
نگهد داشته بودم...
حق با سوشا بود آن شب حتی نتوانستیم از شهر خارج شویم
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تمام شهر بوى کینه و انتقام میداد
آراز کالفه بود و نمیتوانست ش ستد را بپذیرد
مادرم مدام تماس میگرفت و من با هزار دروغ رنگارنگ او را براى بیشتتتر
ماندنم قانع می ردم
سوشا حالد مصاعد نبود
چند بار تشنج کرده بود و با کمك تزریق آرام بخد میخوابید
همهمه و آتد بزرگی در شهر به پا شده بود
خانه غرق تشوید و ماتم بود
تب شدید داشت
قبل از این ه آرام بخد اثر کند و بخواب برود دستم را گرفت و نالید؟
_ دلی منو میبخشی
اینقدر رنجور و قابل ترحم شده بود که همه وجودم براید منقلب شده بود
سوشا بیمار بود درست مثل یك بیمار سرطانی که از درد به در و دیوار خود را
میزند و ناله سر میدهد
او هم روحد دچار یك سرطان حاد شده بود
نمیفهمید
مهجوریت او به قدرى بود که اگر کستتی را هم می شتتت بعد از چند ستتاعت
حتی نمیتوانست کارش را به یاد بیاورد
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نمیدانم آن لحظا چرا حس کردم هنوز ته قلبم جایی براى دوستتت داشتتتند
باقی مانده است
_ تو حالت خوب نیست سوشا
آروم باش همه چی درست میشه
_ بهم قول بده مواظب خود هستی
تو باید زن آراز شی
دلی من عاشقتم نمیخوام خار کف پا بره،عاشقتم فقط باور کن عاشقتم

باور کردم و سوشا دوباره به خواب رفت....
قسمت ششم
س و خوفناکی خانه را فراگرفته بود
از در اتاق ماندن کالفه شده بودم
این روزها مدام حس می ردم ریه هایم خالی از اکسیژن است
حس خفقان هم پایان ناپذیرنبود
گوشه ایوان نشستم و زانوهایم را بغل کردم
چند دقیقه بعد هم شاینا به من پیوست
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او هم حال خوشی نداشت  ،به دیوار ت یه زد
سیگارى روشن کرد که بوى عجیبی داشت
مدام بینی اش را باال می شید همین طور که به رو به رو خیره شده بود گفت:
_ سوشا خیلی دوستت داره
زهر خندى زدم
_ این دوست داشتن چي واسم داشت؟!
شتتانه باال انداخت و پك عمیقی به ستتیگارش زد و انگار با تمام وجود دود را
بلعید
_ هیچ کس تا حاال منو دوست نداشته
دلم براید قدرى سوخت
_ چی تو سیگارته؟
خیلی راحت گفت
_ علف
با تعجب گفتم:
_ حشید؟
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خندید و بعد بغض کرد
_ درد می نه
_ کجا ؟
_ زندگیم ،همیشه درد می رد  ،این طورى دردش آروم میشه
این خواهر و برادر نابود شده بودند هر کدام به نوعی...
_ شاینا این راهد نیست
انگار حرف هایم را نمیشنید و تنها حرف خودش را میزد
_ سوشا رو می شن میدونی چه طورى؟
_ خواهد می نم اینو نگو
_ سوشا رو با نابود کردن تو می شن ،اول به قول خودشون بی ناموست می نن
بعد می شنت،
االن شنیدم جاسوس هاى داییم خبر آوردن نقششون اینه !
اصال دنبال سوشا نیستن
میخوان کارى کنن که خود کشی کنه
وحشت در جاى جاى وجودم رسوخ کرد
حس می ردم در جزیره آدم خوارها گرفتار شده ام!
بدون هیچ حرفی از جایم بلند شدم و سمت سالن اصلی خانه که جلسه بر پا
بود دویدم
بدون در زدن در را گشودم
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نفس نفس میزدم
مردها با حیر به من خیره شده بودند
آراز با حرکت سر و چشم علت حضورم را پرسید؛
بغضم اجازه نمیداد درست حرف بزنم
_ چرا به پلیس خبر نمیدین؟
چرا منتظر اولین حرکت از سمت اونایین؟ اونا قاتلن یك دختر رو کشتن قانون
مح ومشون می نه
سردار خان سر تاسف ت ان داد پیرمرد این روزها از پا در آمده بود
آراز ح م خالی کردن اتاق را به مردهاى دیگر داد و آن ها هم اطاعت کردند
دست بر شانه پدر بزرگ گذاشت و جواب سوال مرا داد:
_ خانوم دکتر قانون اینجا با جایی که تو ازش اومدى فرقد از زمین تا آسمونه،
این جا یك امپراطورى داره سواى همه جا ! ح م و اجراى ح م پاى خودشونه
نه قانون ممل ت
در ثانی اگه پاى قانون و ش ایت وسط باشه
جرم نومزد تو از قتل باالتره
تجاوز! تجاوز به عنف
میدونی یعنی چی؟
_ سوشا مریضه،مهجوره اون شبم مست بوده
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_ قانون به دل رحمی وبا گذشتی تو نیست دختر جان
بغضم هواى غرورم را نداشت!
ترکید!
هاى هاى گریه ام نمایانگر همه وحشتم بود
دلد به رحم آمده بود
نزدی م شد،به آرامی به شانه ام زد
صداید قرص و تسلی بخد بود
_ من نمیزارم اتفاقی واست بیوفته
_ مامانم؟ بابام؟
من همه امیدشونم
قرار بود جشن نامزدى بگیریم عروس شم
قرار نبود سیاه پوشم شن
کاش پام میش ست و نمیومدم اینجا
سوشا !سوشا نابود شده ذره ذره داره میمیره یك کارى کن تو رو خدا یك کارى
کن
آنقدر درمانده و م ستا صل بودم که به ک سی که نمی شناختمد از صمیم قلب
تمنا می ردم
شانه ام را مح م فشرد
_ قوى باش
خودتو نباز
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تو این دنیا بازنده کسیه که حریف ترسد نشه
_ من قوى نیستم من اونقدر قوى نیستم میترسم
من نمیخوام بمیرم من نمیخوام اینجا آخر زندگی من باشه
من زندگیمو دوست دارم
همه این سالها با بدبختی درس خوندم
میدونی چیه؟
من تازه استخدام شدم ،پرستارم! اونم تو بخد کودکان
خیلی نازن
من کارمو دوست دارم
من آرزوهامو دوست...

فقط تا همین جاى حرفهایم را به خاطر دارم
توان ایستادن را نداشتم
جهانم تار شد
دنیاى رنگی ام میرفت که خاکسترى شود...
***

چشمانم را که گشودم اولین حسی که در وجودم هوشیار شد ،بویایی ام بود
عطر چوب سوخته تلخ وانیلی!!!!
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سرم را قدرى چرخاندم لبه تخت نشسته بود و سرش در موبایلد بود
از یاد آورى بیهوش شدنم خجالت کشیدم،
نمیدانم چرا
ولی براى لحظاتی به زوایاى صورتد خیره شدم
ََ
هنر چهره این مرد خیلی قدر بود
چرا که با وجود عدم اجزا صور زیبا
در عین معمولی بودن ترکیب جذابی ساخته بود
از آن دسته از چهره ها که انگار همیشه کنج اوى با دقت به آن بنگرى ،کشد
خاصی داشت
فقط تنها چیزى که کمی تو ذوق میزد سبیل بود
با این که کم رنگ بود
ولی از کودکی از خ شونتی که سبیل به صور مردانه میبخ شید خو شم نمی
آمد!
به خودم آمدم تازه به یاد آوردم در چه مخمصتته اى گیر افتاده ام ،االن چه وقت
تجزیه تحلیل چهره رئیس باند خالف بود؟؟!
ُ
کلت طالیی که پشت کمرش بود توجهم را جلب کرد
اسلحه!!
لعنت به مخترع اسلحه
ا صال با چه هدفی و سیله اى که مرگ و کشتن را سریع تر می سازد اختراع کرده
بود؟
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آن زمان به چه می اندیشتتید؟ به این که آدم ها راحت تر و ستتریع تر هم نوع
کشی کنند؟
در آن لحظا چه اف ارى که گریبانم را نمیگرفت!!
صداید مرا از اف ارم بیرون کشید
_ بهترى خانوم؟
هول شدم
سریع بلند شدم و سر جایم نشستم
تازه برگشت و نگاهم کرد
لبخند زد
واى اولین بار بود طرح لبخند روى این چهره ریل س
مایل به خشن را میدیدم
_ ماشالله هر دو شجاع!
ی ی در میون غد می نید
سرم را پایین انداختم
_ سوشا بیدار شده؟

عابر بی سایه
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_ نه چی بهد زدى چند ستتاعته صتتداى آه و ناله اش در نمیاد ن نه آمپول هوا
بوده؟
شوخی می رد؟! بر ع س تصورم ،لبخند و شوخی به چهره اش خیلی هم می
آمد
میدانستم میخواهد از ترسم ب اهد و حال و هوایم را عوض کند؛
با یاد آورى بالیی که در انتظارم بود بغض کردم باز چانه ام لرزید و فورى دو
قطره اشك از روى گونه هایم سر خورد روى دامنم ریخت
_ من رو می شن؟
_ فقط یك زمان میتونن این کار رو ب نن
هول شدم و سریع پرسیدم
_ ِکی؟
_ وقتی من مرده باشم
جوابد را دوست داشتم ،حمایتد طور خاصی بود طورى که مطمئن میشدى
این مرد بلوف نیست!
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تصتتمیم که گرفت از جاید بلند شتتود واکند غیر ارادى انجام دادم،ستتریع
بازوید را گرفتم
_ نرو من میترسم
و فقط خدا میداند چه قدر بعد این حرکت و جمله ام احساس شرم کردم!
یك ابروید را با سبك خاصی باال انداخت و گفت:
_ همینجام فقط میخوام از پنجره بیرون رو نگاه کنم
نترس !این خونه پر آدمه براى محافظت از تو و سوشا
شرمزده س و کردم
کنار پنجره ایستاده بود و پشتد به من بود
چه قدر از اسلحه اش میترسیدم
تا به حال یك اسلحه را از نزدیك ندیده بودم
س و بین من و او بزرگترین وجه مشتري شده بود
که با باز شدن ناگهانی و مح م در جیغ زدم و سرم را بین دستانم گرفتم
صداى سوشا از ترسم کاست
_ نترس دلی منم
سرم را باال آوردم

عابر بی سایه
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آراز معترض شد
_ این چه وضعشه؟ سر آوردى این مدلی در رو باز می نی؟
سوشا عجیب مظلوم شده بود
دست من را گرفت و شروع به ب*و*سیدن کرد
_ خوشگلم  ،عروس م بمیرم برا نترس از هیچی نترس
با همان حال وخیمم متوجه شدم آراز سر به زیر انداخت و قصد خروج از اتاق
را داشت
تمام امنیت بود
وجودش ِ

دوست نداشتم برود

با نگاهم تا لحظه آخر خروجد را دنبالد کردم...
سوشا در آغوشم کشید
سرم رو قلبد بود
گروپ گروپ
آنقدر تند میزد که هر لحظه مم ن بود از جاید کنده شود
قدر تل م از هر دویمان سلب شده بود
فقط مظلومانه به هم خیره میشدیم
تمام بدنم را عرق سرد فرا گرفته بود
حالم خوب نبود
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دلم میخواست یك دوش آب گرم بگیرم و کمی سبك شوم
قدر آب براى تس ین درد روح و جسم نوعی اعجاز است،
به حمام رفتم همیشتته عاد داشتتتم موقع ناراحتی زیر دوش آب گریه کنم و
بخوانم
ولی غم و نگرانی هاى آن روزها کجا و درد امروزم کجا؟!
شعر کودکی هایم را خواندم و هاى هاى گریستم
دلم براى مادرم و نگرانی هاید
نگاه اخم آلود پدر
حتی دیوانه بازى هاى دلسا عجیب تنگ بود
چرا قدر آرامد و امنیتم را نمیدانستم؟!
خانواده بهترین و بزرگترین موهبت الهی است
کاش میتوانستم از آن ها کمك بگیرم
ولی محال بود
مادرم قطعا دق می رد
پدرم نابود میشد
باید شجاع تر میشدم
شیر آب را بستم و حوله ام را تن کردم
مشغول
بستن موهایم با حوله کوچ م بودم

عابر بی سایه
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که کسی در زد
نگران پرسیدم
_ بله
صدا متعلق به یك زن بود
_خانوم سریعتر بیاید آراز خان کار واجب دارن
متوجه شدم که ی ی از خدمه ها است
در را باز کردم
هییت دهشتناي مردى زبانم را الل کرد
چاقو را به راحتی روى حلقوم زن بیچاره کشتتید و جستتم بی جاند را داخل
حمام کشید و در را از پشت قفل کرد
چاقو را جلوى صورتم گرفت
_ صدا در بیاد تی ه بزرگت گوشته
لهجه و صداید وحشتناي بود
همه بدنم به رعشه افتاده بود
عقب عقب رفتم
نفهمیدم چه شد که پایم سر خورد و کف زمین افتادم
خنده کریحی و چندشی کرد
و مشغول در آورن شلوار کردى اش شد
خدایا !
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خدایا به فریاد بی صداى من برس که جز تو کسی را ندارم
فقط توانستم زیر لب آیه ال رسی که مامان همیشه برایم میخواند را دست و پا
ش سته هجی کنم
شاید همه این اتفاقها در کل یك دقیقه هم طول ن شید
ولی خدا گاهی در کالبد یك انسان براى تو ظهور می ند
در ش سته بود
چند مرد داخل شده بودند
صداى گلوله
جوى خون در حمام
و قطره هاى پاشیده شده خون روى صورتم
هیچ نمیشنوم
فقط هجی می نم
" خدایا ش ر "
هنوز میلرزم
دلم میخواهد در آغوش این خدا قدرى بغض دل خالی کنم
نمیفهمم
نمیشناسمد
فقط سینه اش را میخواهم
به آغوشد پناه میبرم

عابر بی سایه
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سر بر سینه اش میف شرم و تمام ا شك هایم را به پیراهن م ش ی با عطر تلخد
میسپرم
میخواهد بغلم کند
دستاند را باال می آورد اما چرا م ث می ند
چرا پشیمان میشود و دستد را می اندازد؟!
فقط ثابت و ساکت ایستاده است تا اشك هایم تمام شود
به خودم می آیم!!
چه قدر بدبخت شتتتده ام که ستترم براى گریه روى ستتینه رئیس باند قاچاق
است؟!!!
فاصله میگیرم
سرش پایین است
_ ببخشتتید کوتاهی از من بود ولی خدا رو شتت ر به موقع رستتیدیم ،خوبی؟
چیزیت که نشد؟
سرم را به عالمت منفی ت ان میدهم
چند تن از خانوم هاى خدمت کار را براى کمك به من احضتتتار می ند و بی
هیچ حرفی میرود
سوشا نفس نفس زنان تازه از راه رسیده است
بر سرش می وبد

wWw.Roman4u.iR

بغلم می ند
و باز گریه امان جفتمان را میبرد...
***

مرگ را در یك قدمی لمس کرده بودم
از شد ترس مدام تهوع میگرفتم
حتی از دست شویی
رفتن وحشت داشتم
سوشا ساعاتی در س و به صورتم خیره شده بود،از جاید بلند شد
پایین تخت در مقابلم زانو زد ،سرش را روى پایم گذاشت
شانه هاید از شد گریه میلرزید
اشك هاى این روزهایمان را اگر جمع می ردیم دریاچه اى میشد...
_ دلی التماست می نم با آراز ازدواج کن این تنها راه نجاتته
_ خانواده ام چی؟چه طور میتونم بهشون بگم؟
این بود ته آرزوهاى من؟'این بود که بشم زن اجبارى رئیس باند قاچاق ؟
آخر زحمتهام ،تو این شهر جهنمی محب*و*س شدن بود؟
_ درستد می نم قسم میخورم
فقط االن جونتو باید نجا بدم
آراز بد نیست نترس

١08
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نیشخندى زدم
_بد نیست فقط جانی و تبه کاره
_ زندگی اونم مثل االنه توئه!
مجبور شده اینو انتخاب کنه
_ تو ازش متنفرى! اینو یاد رفته سوشا؟!
_ نه هنوز هم ازش متنفرم ولی تنفر من دلیل بر بد بودند نیستتت ،این ازدواج
موقته دلی
همه چی آروم شه
دوا درمون می نم
آدم میشم
همه چی خوب میشه
_ شاینا میگفت دختر خان یه طایفه تري رو واسه آراز نشون کردن
داییت نامزد داره ،من بدبخت شدم  ،اون دختر رو بدبخت ن ن
اون به این مرد دل بسته
_ آراز حتی ی بارم اون دختر رو ندیده! یه ازدواج طایفه ایه واسه بهبود روابط
این جا مردها میتونن چند تا زن بگیرن
سرم را با تاسف ت ان دادم
_ اینجا از تاریخ  ،یك قرنه که جا مونده
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از جانم و مرگ میترسیدم در عین حال دلم به این ازدواج راضی نبود
سوشا و سردار خان اصرار می ردند
آراز صراحتا مخالفت می رد
و من هم در س و هر لحظه براى مرگ چوب خط می شیدم
آن شتتب مادرم که زنگ زد با شتتنیدن صتتداى پدرم و دلشتتوره هاى مادرم قلبم
لرزید!
نه حقشان سیاهپوش عزاى من شدن نبود!
من دلم براى زندگی تنگ میشد
سوشا غرق خواب بود؟عزمم را جزم کرده بود
چند ضربه به در
صداى اذن ورودش
داخل میشوم
لبه تختد نشسته است
میدانم بیدارش کرده ام
چشماند غرق خواب است
_ چیزى شده؟

عابر بی سایه

١١١

در س و نگاهد می نم
بار دیگر این بار دستد را به نشانه چه شده است میچرخاند و یك چشمد را
تنگ تر از دیگرى می ند
باز هم س و می نم
_ ِهی خانوم من بعد  72ساعت میخواستم بخوابم

کار رو بگو

ترسیدى؟ نگهبان ها بیدارن ،تعدادشون زیاده و...
نگذاشتم حرفد تمام شود میان حرفد پریدم
_ با من ازدواج کن
چ شم هاى خواب آلودش ناگهان گ شاد شد ولی سریع خودش را کنترل کرد
روى تختد دراز کشید و پتو را روى سرش کشید و گفت؛
_ برو بخواب بی خوابی مغز رو از کار انداخته
نزدی د شدم
_ خواهد می نم
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من االن همه آرزوم  ١شب راحت خوابیدنه
خواهد می نم
_ رفتی بیرون چراغم خاموش کن
_ میترستتم از ستتایه خودمم میترستتم من دختر لوس و ترستتویی نبودم اما این
ترس من رو قبل اون قاتال می شه
خواهد می نم
قسمت میدم تو رو جون عزیزا قسمت میدم
کالفه پتو را کنار زد و نشست
_ ببین خانوم اون که باال خوابه
خواهر زاده منه
بد یا خوب خواهر زاده منه همه چیز منه
اتفاقا نامزد تو هم هست و دیوانه وار عاشقته میفهمی از من چی میخواى؟!
_ این تصمیم خود سوشاست
صداید را باال برد

عابر بی سایه
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_ ِد آخه اون عقل داره؟
_ فقط باهام ازدواج کن  ،من مزاحم زندگیت نمیشم
با نامزدتم ازدواج کن
_ من نامزد ندارم
_ همون دختر تري رو میگم
_ آره پس دیدى من زن دارم نمیشه ازدواج کنم باها
_ اینجا میشه چند تا زن گرفت میدونم
کالفه شده بود
سرش را پایین انداخت
_ دختر تو حیفی
حیفی
به خدا حیفی
***

همه چیز آن قدر سریع پید میرفت
که احساس می ردم قسمت بد زندگی ام روى دور تند میچرخد
خانواده ام را به امید مراسم نامزدى ام با سوشا به این شهر لعنتی دعو می نم
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دلم نمیخواهد دلیل ازدواجم با آراز را بدانند
بگزار ه*و*س ران بدانمند ولی ثانیه به ثانیه زندگی شتتتان با ترس و نگرانی
نگذرد!
براى اولین بار طعم سیلی پدر را میچشم،
سوشا
در ساختمان نگهبانی خودش را از چشم پدر مادرم مخفی کرده است
مادرم گریه می ند ناله سر میدهد
_ این بود اون دخترى که من تربیت کردم؟!
دلسا هم بغض کرده است
داماد جدید تازه از راه رسیده است
پدرم بی آن ه نگاهد کند و جواب سالم و خوش آمد گویی اش را بدهد
قصد خروج از اتاق را دارد
_ جناب فروغی خواهد می نم چند دقیقه به من گوش کنید
دخترتون االن بیشتر از هر وقت دیگه اى به شما نیاز داره
پدر با خشم نگاهد می ند
_ دل آرام لیاقت آزادى و همین طور سوشا رو نداشت

عابر بی سایه
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همچین دختر ناالیق و ال قیدى دختر من نیست
قلبم هزار ت ه میشود
آراز این را میفهمد
نزدی م میشود
براى اولین بار دستم را میگیرد
گرماى دستد در مقابل دست نحیف و یخ زده ام چنان کوره آتد است
_ یك روز از این ه تا این حد زود و تلخ قضاو کردید پشیمون میشید
پدر زهر خندى میزند و سر تاسف ت ان میدهد و به مادر دستور میدهد آن جا
را تري کنند
وساطت سردار خان و مادربزرگ بی فایده است
پدرم رضایت نامه ازدواج را با نفر امضا می ند
باز سرتا پایم را با نفر نگاه می ند
_ دیگه هیچ وقت برنگرد!
اگه من به خواسته و سلیقه ا احترام گذاشتم
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تو هم به این خواسته من احترام بزار
از شد گریه نفسم به سختی باال می آید
مادرم را بغل می نم با ولع میبویمد
صور نرم و تپلد خیس اشك است
ب*و*سه روى گونه هاید میگذارم
دلسا بغلم می ند
_ دل آرام من بدون تو خیلی تنهام نامرد هم خودتو غریب کردى هم منو
هر دو ابر میشویم
دل تنگ همه دعواهایمان میشوم
پدرم دست دلسا را میگیرد
_ بریم دخترم

دخترم؟!
بابا ی بار دیگر مرا هم دخترم خطاب کن بابا!

١١6
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ناله می نم
_ بابا
دست دلسا را می شد
هر دو دست هم را مح م گرفته ایم
اینبار زجه میزنم با تمام قدرتم فریاد میزنم
_ بابا
نگاهم نمی ند
حس می نم بار دیگر که جوابم را ندهد قطعا س ته می نم
ت یه گاهی پشتم ظهور می ند
شانه هایم را مح م میگیرد و میفشرد در گوشم زمزمه می ند
_ رفتن و جدایی رو واسشون سخت تر ن ن مادر و پدر به زودى میبخشنت
این قانون قلب مادر و پدرته
دلم کمی قرص میشود
دست دلسا را آرام ول می نم
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نه ! طاقت دیدن رفتنشان را ندارم
کور شوم
کور شوم و نبینم
بر میگردم
چنان کودکی ام که از ترس هر چیز وح شتناي سر بر سینه پدر م میف شردم و با
دستانم چشم هایم را میمالیدم
باز سر بر سینه مردى میگذارم که قرار است فردا همسرم شود!
همسر!
چه وايه دردناکی براى دو غریبه !هم سر شدن...
قسمت هفتم
پرنده اى شدم که نه به کوچ می اندیشم
نه در ت اپوى ساختن آشیانه اى براى ماندن...
شتتبیه همان کبوتر از قافله کوچ جا مانده روى دود کد ستتیاه شتتیروانی برف
آلود...
ن ش سته ام و به آ سمانی خیره شده ام که با همه عظمتد جایی براى پر گ شایی
بال هاى کوچ م نداشت
گرفتار زمین و دنیایی شدم
که فقط محض زنده ماندن ،باید روز را به شب و شب را به سحر گره بزنم

عابر بی سایه
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در تمام آن لحظا با خودم ف ر می ردم مردن و کشتتته شتتدن بهتر از انتخاب
زندگی صرفا براى زنده ماندن نبود؟!
خانواده و شهر و همه اهدافم را زیر هجوم جهل یك طایفه باختم
دیگر حتی سوشایی که خالصا از صمیم قلب مرا میخواست سهم من نبود
تعجب ن نید!
من به داشتتتن و بودن ستتوشتتا حتی با وجود همه این اتفاق ها و اشتتتباهاتد و
بیمارى اش ،خو گرفته بودم...
بله ! سو شا هر ثانیه طعم زن بودن و مورد دو ست دا شته شدن قرار گرفتن را به
من میچشاند
با او ،در اوج  ،خودم را حس می ردم
خودخواهی بود ولی سوشا براى من ح م ستونی را داشت که همیشه مرا باال
تر از همه نگه میداشت
و من عاد کرده بودم
به "عزیز دل کسی بودن"
اما امشب او براى همیشه این شهر و کشور را تري می رد
و من عروس اجبارى مردى از یك طایفه وحشتناي میشدم
برع س سوشا که امید باز گشت و درست کردن همه چیز را داشت
من شتتبیه کستتی بودم که همه امیدش را در بقچه اى پیچیده و با امید ستتوار بر
کشتتتی شتتده در میان راه طوفان تمام دارایی اش را ربوده و در جنگ دریاى
مواج و بی ساحل روى ت ه چوبی فقط زنده ماندن را برده است!
خبر جشن عروسی امشب در کل شهر پیچیده است!

١20
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ام شب هم زمان با این ج شن وقتی همه اهالی سرگرم سور و سا

عرو سی

خان بزرگ هستند سوشا از مرز خارج میشود
ِ
مسخره ترین لباس عروس دنیا را به تن دارم
قرمز
رنگ خون !
پر از پولك طال و آن قدر سنگین که حس می نم توانایی حملد را ندارم
تور قرمز و تاج طالیی که بر سرم میگذارند روى خرمن موهاى پریشانم
مرا در آینه به این وا میدارد که شعر فروغ را زیر لب زمزمه کنم
" آرى...چرا نمیگویمت اى چشم آشنا
من هستم آن عروس خیال دیرپا
من هستم آن زنی که سبک پا نهاده است
"بر گور سرد و خامد لیلی بی وفا
یاد آن لباس عروس سپید ساتن ساده دنباله دار مزون فرانسوى می افتم!
هیچ وقت تاج را نمیپسندیدم
همیشه دوست داشتم موهایم را با گل سپید تازه آذین ببندم
چه قدر از این همه سرخاب و سفیداب متفر بودم

عابر بی سایه
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ولی مگر عروسی و داماد امشب برایم مهم است که بخواهم سلیقه و وسواس
به خرج دهم؟!
حتی متلك حلیمه
و تانیا زن یاشار  ،زمان پا کردن کفد پاشنه بلند
که در مقابل قد رشید داماد کوتوله ام میخوانند مهم نیست
جواب زنگ هاى مدام صنم را نمیدهم
میدانم میخواهد
جیغ بزند
گریه کند
فحد دهد و التماسم کند...
تصمیمم را گرفته ام تا آخرش میروم...
کار زن ها که تمام میشوند حنا کف دستم میگزارند میر*ق*صند و میخوانند
انگار نه انگار که تا دیروز همه رخت عزا به تن داشتند!!
ی ی از خدمه صدایم می ند
_ عروس خانوم دم در با شما کار دارند
عمه چشم غره میرود
و به مادر بزرگ اشاره می ند
بی توجه جلوى در میروم
سو شا چند قدم عقب میرود د ستد را روى سرش میگذارد و ناتوان روى یك
پله مینشیند و خیره با چشم هاى غرق اشك به من مینگرد
باید قوى باشم
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حداقل براى وضتتع روحی بیمار این روزهاى ستتوشتتا ! پس گریه هایم را قور
میدهم
_ این حقت نبود دلی همه چی تقصیر منه
این را میگوید و باران که نه رگبار میبارد از چشم هاید
نزدی د میشوم
_ قوى باش هیچ زمستونی تا حاال موندگار نشده بعدش حتما بهار میاد
_ واى واى از اون زم ستونی که سوزش بزنه ری شه هاى نهال جوون و س ستت
رو یه جورى خشك کنه که فقط به درد هیزم آتید شدن بخوره  ،دیگه اون بهار
واسه من و تو بهار نمیشه میدونم دلی میدونم
دستم را جلو میبرم محض نوازش و زدودن اشك هاید
دستی شانه ام را مح م میگیرد
پیرزن با خشم مرا پس میزند
عروس خان  ،تو دیگه ناموس همه این شهرى مواظب رفتار باش
_
ِ
سوشا از جاید بلند میشود
چارقد مادر بزرگد را میگیرد
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_ مواظبد باش به تو سپردمد به خاي اوالد قسمت میدم نزار اذیتد کنن
مادر بزرگ با گوشه همان چارقد اش د را پاي می ند
_برو به امان خدا و دلت قرص باشه که جاى این دختر امنه
لبخند تلخی میزند و دوباره خیره به صورتم میشود
_ برمیگردم دل آرام
باور ن ردم
با این ه از صتتمیم قلب گفت اما نمیدانم چرا همه وجودم فر یاد میزد تا لحظه
آخر نگاهد کنم
تمام زوایاى صورتد تمام  4ستون اندام مردانه اش را دقیق بنگرم و حتی پلك
نزنم...
هیچ نگفتم هیچ...
***

بوى تند اسپند
و دود غلیظ قلیان ها
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صداى ساز و دهل
ر*ق*ص و آواز
ر سوماتی که شاید عروس اجبارى نبودم برایم تما شاید جالب و لذ بخد
بود
همه زنها ِکل کشیدند

تانیا با عشوه و صداى بلند گفت:
_ خان اومد عروسشو ببره
از صب شاینا را ندیده بودم ولی حاال به یك ستون ت یه زده است و با بغض به
من خیره شده است
روزگار تلخ دامن این دختر بیخیال را هم گرفت
از جایم بلند میشوم
نفس عمیقی می شم
(قوى باش دل آرام نزار در مقابل این جمعیت بدبخت و ترسو جلوه کنی)
کاروان مرا با هلهله تا در ورودى همراهی می ند
در که میگشایم
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دیدن آراز با لباس سنتی و افسار اسب به دست
برایم عجیب بود
و عجیب تر و وحشتناي تر اسلحه تپانچه بزرگی بود که به دست داشت
اسلحه ح م تضمین یك ازدواج در این شهر بود؟!
نماد قدر و خوشبختی؟!
لعنت به این قاتل سیاه...
نگاهم می ند
غم بزرگی در چهره اش خودنمایی می ند
سریع نگاهم را میدزدم و سر پایین می اندازم
دستد را جلو می آورد
دست سرد و کوچ م را به دستان قوى و مردانه اش میسپارم
از در که خارج شدم
تازه متوجه سیل عظیم جمعیت میهمانان شدم
ستتگ وحشتتی را که به زور غالده هم نمیتوانستتتند نگهد دارند را چند مرد
سمت آراز آوردند
یاشار به شانه آراز زد
_ ها !خان شلیك کن
وحشتناي بود!!
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انگار رسم داشتند شب عروسی یك حیوان بی گ*ن*ا*ه را براى اجراى قدر
نمایی تیر باران کنند!
خداى من اینجا آخر دنیا که نه! قعر جهنم است!
وحشت زده منتظر واکند آراز بودم
صداید توام با خشم کنترل شده اى بود
_ ببرید زبون بسته رو
امتناع کرد و نمیدانم چرا این حرکتد نور امیدى در دلم روشن کرد
( نه انگار این با طایفه وحشید فرق داره)
خطبه عقد را خواندند بله را که به صتتتداى لرزان هجی کردم تور قرمز را از
صورتم کنار زد ولی نگاهم ن رد
من هم چشتتمانم را ستتریع بستتتم باورش محال بود حال به خواستتت و اراده
خودم همسر شرعی و قانونی آراز خزان بیك
خان بزرگ
و رئیس قاچاق اسلحه و دارو بودم!
بر ع س بقیه طالهاى اهدایی از طرف داماد انتخاب حلقه اش عالی بود
یك حلقه ظریف سفید تك نگین
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یاد ستتوشتتتا و خرید حلقه بغض تازه اى روى همه بغض هاى فرو خورده ام
نشاند
تمام رسم و رسوما انجام شد
آخر مجلس داماد با شلیك هوایی ختم عروسی را اعالم کرد
صداى گلوله تمام جانم را لرزاند
متوجه این شد و با فشردن چشم هاید و ت ان مختصر سرش به من فهماند
" چیزى نیست آرام باش"
قرار بر این بود مرا تا اتاق آراز بدرقه کنند
وحشت تنهایی با یك مرد غریبه از یك سو
خوابیدن در تختی که ویدا و آراز براى سرکوب غرای ض شان با هم شریك شده
بودند از یك سو
حالم را بد می رد!
تاب نیاوردم به زور خودم را باال کشیدم تا دهانم به گوشد برسد
_ من امشب توى اون اتاق نمیخوابم
نگاهم ن رد خیره به روبه رو در حالی که قدم بر میداشت آرام زمزمه کرد
_ وقتی مهمون ها رفتند میرم تو چهار درى میخوابم
_ من یك لحظه ام توى اون اتاق نمیمونم
با تعجب به من چشم دوخت
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_ میگم من میرم از اتاق خانوم
خانوم صدا کردند هزار برابر بیشتر غریبه بودند را به من یاد آور میشد
_ مش لم بودن تو نیست
حرفم را قور دادم تازه متوجه معناید شدم
سریع این طور ادامه دادم
_ یعنی تنها مش لم بودن تو نیست
از اتاقت بدم میاد
میشه بگی چهار درى رو واسم آماده کنن؟
هم بزرگتره و هم رو به باغ در و پنجره زیاد داره
س و کرد ولی چند لحظه بعد در گوشه ی ی از خدمت کارها چیزى گفت و
فقط چند دقیقه تا آماده شدن اتاق منتظر ماندیم
باالخره بعد از ورودمان به  4درى جمعیت ما را رها کردند
آراز که در را بست با صداى در قلبم هرى ریخت
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بی تفاو به سمت پنجره ها رفت همه را گشود و پرده هاى حریر را که کشید
بازى باد با پرده ها و هواى تازه اتاق قدرى آرامم کرد
تازه چشمم به لحاف و تشك قرمز پهن شده وسط اتاق افتاد
آراز سرى ت ان داد ى در حالی که موهاید را با د ست به سمت باال هدایت
می رد گفت:
_  4درى تخت نداشت میگم فردا واست بیارن امشب رو تحمل کن
شانه اى ت ان دادم
_ مش لی نیست
نشست و به یك پشتی ت یه زد
_  ١ساعت دیگه میرم اتاقم
نمیدانم چرا یك لحظه تصتتور تنها ماندن در این اتاق بزرگ با این همه در و
پنجره خوف به جانم انداخت
_ من مش لی ندارم
نمیخوام کسی شك کنه ،اتاق بزرگه هرکی یك گوشه میتونه بخوابه
هیچ نگفت و باز فقط سر ت ان داد
گوشه تشك نشستم و با پولك هاى لباسم مشغول بازى شدم
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آن قدر ستت و بین مان ح م فر ما بود که صتتتداى نفس هاى ی دگر را
میشنیدیم...
یك ساعتی گذشته بود که در زدند
آراز در را که باز کرد مادر بزرگ سینی بزرگ غذا و انواع خوراکی را به او سپرد
و گفت:
_ خان سینی رو خالی تحویل نده
زنهاى بزرگون منتظر دستمالن
واى فقط خدا میداند که با شتتنیدن این جمله از شتترم نزدیك بود همانجا ذوب
شوم
صداید خیلی خشمگین و بلند بود براى اداى این جمله:
_ ِد گوه خوردن

بگو خان گفت ناموس هر مردى از امشب فقط توى اتاق خودش چال میشه نه

دست به دست زنی ه هاى طایفه
مادر بزرگ در مقابل چنین خ شمی فقط لب گزید و بی هیچ حرفی اتاق را تري
کرد

عابر بی سایه
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بی آن ه نگاهم کند در کمد را باز کرد لباس هاید را با یك ستتت استتپور
طو سی عوض کرد و یك بالد از کنارم بردا شت و در دورترین نقطه اتاق پر
کرد و خوابید
یك دستد را روى پیشانی اش گذاشت و با همان صداى خس دارش گفت
_ پاشو اون همه جرنگ جرونگ رو باز کن از خود و بخواب
چراغم خاموش کن
از جایم بی صدا بلند شدم ،
پشت در کمد لباسم را عوض کردم ؛
بلوز و شلوار سپید نخی پو شیدم و موهایم را بافتم و با د ستمال مرطوب تمام
رنگ و لعاب را از صورتم زدودم،
چراغ را خاموش کردم و آرام زیر پتو خزیدم،
صداى تیك تاي ساعت
براى کستتی که هر ثانیه اش قدر ی ستتال میگذرد زجر آورترین نو هستتتی
میشود!
امشب تنها شبی بود که از شروع صداى پارس سگ هاخوشحال شدم با این ه
زیر پتو بودم متوجه ستتردى هوا میشتتدم دلم میخواستتت پنجره ها را ببندم،ستتر
جایم نشستم
بدون پتو و تشك روى فرش خوابد برده بود؟!
نمیدانم چرا در آن لحظا نگراند شده بودم؟
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خوابم نمیبرد با این ه خ سته بودم اما محال بود ام شب بتوانم بخوابم ،آرام آرام
سراغ چمدانم که به اتاق آورده بودند رفتم و شارير و گوشی ام را برداشتم دنبال
پریز برق بودم
که پایم به ی ی از پشتی ها خورد و افتاد!
در جا نشست و کلتد را در آورد
خدا کم م کرد که نور مهتاب اتاق را رو شن کرده بود واگرنه مورد اثابت گلوله
اش قرار میگرفتم
با دیدنم کالفه دستی به صورتد کشید اسلحه را کنار گذاشت و بعد از نفس
عمیقی گفت:
_ چیزى الزم دارى؟
خجالت کشیدم
_ معذر میخوام بیدار کردم ،گوشیم خاموش شده دنبال پریز برقم
از جاید بلند شد پشت چند پشتی را نگاه کرد و باالخره پریزى پیدا کرد
_ بیا اینجاست ی ید
_ ممنونم
_ خواستی برى دستشویی بیدارم کن
دوباره سمت بالشد رفت که بی اختیار پرسیدم
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١33

_ سوشا رسیده؟
با همان لحن بی خیال همیشه اش گفت:
_ فردا شب
گوشی ام که روشن شد دلم میخواست مثل همیشه پیام شب بخیر سوشا روى
صفحه گوشی ام خودنمایی کند
اما میدانستم از امشب نه سوشایی هست نه پیام عاشقانه اى ...
پیام دلتنگی دلسا و نگرانی صنم هم بیشتر دلتنگم کرد
نزدیك سحر بود که خوابم برد
وقتی بیدار شدم نور آفتاب کامل روى صورتم بود و ساعت  ١2ظهر را ن شان
میداد
سر که چرخاندم متوجه شدم در اتاق تنها هستم،
دستی به سر و رویم کشیدم و از اتاق خارج شدم
به سالن اصلی ساختمان که رسیدم متوجه سر و صدا شدم،
در زدم و وارد شدم
ساالر خان نگران به عصاید ت یه زده بود
و بقیه اهل خانه دور تا دورش بی صدا نشسته بودند
خبرى از آراز نبود
حلیمه با دیدنم زیر لب با نفر چیزى زمزمه کرد و با ت شر مادربزرگ ساکت
شد

wWw.Roman4u.iR

١34

طرز نگاه تانیا ،زن یاشار هم پر از حرف و کنایه بود
ت صمیم دا شتم در ح ضور ساالر خان با آراز براى شروع این نوع زندگی چهار
چوب روشن بیان کنم،
ولی انگار وضعیت براى بیان این موضوعا اصال مناسب نبود
هنوز ننشسته بودم که تلفن یاشار زنگ خورد
ساالر خان اشاره کرد و یاشار تلفن را جواب داد
و بعد گفتن الو چند ثانیه س و کرد و بعد گو شی از د ستد افتاد و یك دفعه
مح م بر سرش کوبید و با گریه فریاد زد
_ واى یا خدا یا خدا خاي بر سرمان شد
مادر بزرگ با نگرانی پرسید
_ چه شد؟ پیداید کردن؟ گرفتند؟
یاشار سر تاسف میان گریه تند تند ت ان میداد
_ باز رخت عزا تن کنین جوونمون رو پر پر کردن
ناگهان همه جیغ کشیدند و بر سر و صور زدند
ساالر خان بهت زده به در چشم دوخته بود
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نمیفهمیدم هیچ نمیفهمیدم!
چند قدم جلو رفتم
نزدیك صور یاشار صورتم را بردم و گفتم:
_ چی شده؟
تانیا به جاى یاشار جواب داد
_ عروس بد قدم توف به تو از روزى که اومدى عزا و بدبختی توى این خونه
آوردى
من هنوز به صور یاشار زل زده بودم
میان هق هق گفت؛
_عروس خانوم برو لباس بپوش خان گفته ببرمت پیشد
_ کجا؟ چی شده؟
_ سوشامونو کشتن نامردها
باز بر سرش کوبید و گریه سر داد
زیر لب گفتم
_ دروغه دروغه
چند قدم عقب رفتم و اینبار فریاد زدم
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_ دروغه
شاینا بی صدا گوشه اتاق از حال رفت
همه دورش جمع شدند
حال ستتاالر خان هم ستتر بر عصتتاید گذاشتتته بود و حس کردم بی صتتدا
میگرید...
***

قلبم این قدر آ ک نده از درد بود که دیگر جایی براى فاج عه اى درد ناي به این
وسعت نداشت...
در تمام طول راه از پنجره ماشین به جاده خیره شدم
جاده اى که وقتی براى رسیدن به این جهنم با سوشا طی کردیم
دست در دست هم هرگز به چنین روزى حتی ف ر هم نمی ردیم...
به چشم هایم ح م کردم گریه ن نند!
به قلبم دستور دادم باور کند سوشا با آن یك جفت چشم معصوم نمرده است!
اما نگاه ثانیه هاى آخرش را که به خاطر می آوردم تمام تنم میلرزید ستتوشتتاى
آن لحظا رنگ مرگ بر صور داشت...
به پاسگاه رسیدیم،جمعیت زیادى آنجا جمع شده اند
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در دل جمعیت مردى سر بر دیوار ت یه زده است و اصال چنین اشك ریختن به
هیبتد نمی آید
جلو میروم
روبه روید که می ایستم نگاهم می ند
سرش را بیشتر به دیوار ت یه میزند
و ت ان شدید شانه هاید خبر از هق هقد میدهد
ما را به اتاقی میخوانند
من خیره و بی صدا پشت سر آراز راه میوفتم به اتاق میروم
دیدن جسمی زیر ملحفه سپید تمام وجودم را غرق تشوید می ند!
مرد سپید پوش میگوید:
_ براى تشخیص هویت خانوم میتونن دووم بیارن؟
رعشه بر وجودم افتاده است
دست نیمه سوخته اش از زیر ملحفه فریاد میزند
"سوشا دستد از این دنیا کوتاه شد"
دستبند چرمد که نام من را با ط
طال روید حك شده بود
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به دستان قوى و مردانه اش عجیب می آمد
اما نه حاال که ....
ملحفه را که کنار میزنند ،جیغ میزنم
اینبار خودش پید قدم می شود براى در آغوش ک شیدنم ،هر دو بی مهابا ا شك
میریزیم ا شك هاید روى صورتم میریزد و ا شك هاى من پیراهند را خیس
می ند...
این عطر تلخ با این ه با عطر سو شا متفاو ا ست اما چرا تا این حد از جنس
اوست؟
وقتی ناله می ند
_دایی کجا رفتی ؟ من واسه تو زنده بودم بی معرفت
جواب سوالم را پیدا می نم
دایی!
دایی سوشا از جنس سوشا...
خدایا استعفایم از زندگی را بپذیر
زمینت برایم تنگ آمده است...
دیگر هیچ نمیفهمم و ...
چشم هاى بسته سوشا در صور نیمه سوخته اش به من نزدیك میشود
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صداید در گوشم میپیچد
ناله می ند
_ میسوزم دلی !همه تنم میسوزه
زخم هاید تازه و سرخ است
توان نگاه کردن ندارم
ناگهان دوباره اطرافد شراره هاى آتد اوج میگیرد
فریاد می شد زجه میزند
وحشت می نم
جیغ می شم و از صداى جیغ خودم از خواب میپرم
از سرمی که به دست دارم متوجه میشوم در بیمارستان هستم
پرستارى سریع باالى سرم حاضر میشود پشتم را ماساي میدهد
_ آروم باشین خانوم خزان بیك چیزى نیست کاب*و*س دیدین
گلویم خشك شده است بی رمق زیر لب آب طلب می نم
چند ثانیه نگذشته است که آراز مش ی پوش وارد اتاق میشود
این رخت عزا براى سوشاى بدبخت من است؟
حقد بود با همه دردهاى حیاتد مرگد هم چنین دردناي رقم بخورد؟!
سوشا را زنده زنده سوزانده بودند
خداى من زهر کینه تا چه حد ؟؟!
نزدی م میشود

١39
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چشم هاید دو کاسه خون متورم است
حتی به سختی کلما را ادا می ند
_ بهترى خانوم؟
به سختی هجی می نم
_ سوشا
دستد را روى چشماند میگزارد
میدانم تا قیامت اشك هاى این دایی تمام نمیشود...
گریه ن ردم دیگر اشك حرامم شده بود
سوشا را اینجا خاي ن نید
سوشا از این خاي بیزار بود
آدا خانوم مدام مرا نفرین می ند و فحد میدهد
شاینا شبیه دیوانه ها ی هو هلهله می ند و بلند میخندد،زنها آنقدر شیون می نند
که از حال میروند
وقتد ر سیده ا ست که خاي روى مرده در قبر بریزند،آراز تمام صورتد غرق
اشك است
لباس هاى مش ی اش خاکی است
وقتی خاي روى خواهر زاده اش میریزد سرش را رو به آسمان بلند می ند
و ناگهان فریاد میزند
_ خدااااااا
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با فریادش کل جمعیت شیون می نند
خان بزرگ از پاى در آمده است
بی واهمه از خرد شدن میگرید،بر سر میزند
و عزادار ترین حضار قطعا اوست...
قسمت هشتم
در راه بازگشتتت با این ه حال خوبی ندارد و به ستتختی قدم بر میدارد تا ستتوار
ماشین شود با اشاره مرا سمت اتومبیل خودش هدایت می ند
میداند که از نفر و متلك هاى این جمع وحشت دارم؟!
راننده در را برایمان باز می ند،هر دو عقب اتومبیل جاى میگیریم،با حرکت
دست به راننده دستور حرکت میدهد و او هم اطاعت می ند
چه قدر یك شبه ت یده شده است!
انگار همه ش وه و هیبتد را هم چال کرده است...
انگ شت ا شاره و ش صت د ست را ستد را که به حالت خا صی روى گو شه
چشمهاى بسته اش میفشرد یك لحظه یاد همین حرکت سوشا می افتم
ستترش را به شتتیشتته ت یه میدهد و من خیره به او یاد مردى می افتم که با درد و
زخم هاى بی نهایت چندى پید به خاکد سپردیم
"

فقط یك چیز از خداحافظی بدتر استتت :فرصتتت خداحافظی پیدا ن ردن .این
زخم همیشتته تازه مي ماند و هر چه نگفته اى و هرچه ن رده اى تا ابد عذابت
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می د هد .در هرچهره ى بی گا نه او را می بینی ،در هرلح ظه ى ب عد از او و به
خود می گویی اگر آن آخرین بار این یا آن کار را کرده بودم ،اگر این یا آن
کلمه را گفته بودم .در نهایت می فهمی فقط یك کلمه بود که می خواستتتی
بگویی  :دوستت دارم .این آن نگفته ى از دست رفته است .و آن ب*و*سه ها،
آن ب*و*ستته ها که بر دستتت و صتتورتد ننشتتاندى و دیگر فرصتتتی براى
هیچ دام این ها نخواهد بود .دنیا یك لحظه بود و تو آن لحظه را باخته اى.
آن ه این فرصت را از دست داده ،بازنده اى ابدى خواهد ماند
"

کاش تمام محبتم را خرج سوشایی می ردم که هیچ سهمی از این دنیا و زندگی
نداشت!
باالخره قطره اشتت ی از روى گونه هایم ستتر میخورد و روى کف دستتتم جان
میدهد
***

فضاى خانه تا حدى احتناق آور است که ترجی میدهم جز وقت ضرور از
چهار درى خارج نشوم
بعد از سه روز عزادارى و تنهایی محض من در این اتاق ،مادر و خواهر سوشا
عزم رفتن می نند
دلم براى شتتاینا ،نگران میتپد،از پنجره که شتتاهد رفتنشتتان هستتتم یك دفعه بی
اختیار از اتاق بیرون میروم،آراز در حال ب*و*سیدن پیشانی خواهر زاده است
اهمیت نمیدهم که آدا خانوم با دیدنم فحد و فریاد را شروع می ند
دست آراز را میگریم و نفس نفس زنان میگویم
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_ یك لحظه میاى؟
با همان چشم هاى متورم بهت زده نگاهم می ند و من باز در خواستم را ت رار
می نم
_لطفا  ،کارم واجبه
شانه باال می اندازد و با انگ شت عدد  ١را ن شان شاینا میدهد و این به معنی ١
دقیقه صبر کن این مرد است
ِ
گاهی ف ر می نم جاى زبان اگر دست و چشماند را بگیرند الل میشود!
باز هم با ت ان سر و ریز کردن چشم میپرسد چه شده؟
دستد را می شم کمی دورتر میبرمد و به سختی روى پنجه پایم می ایستم تا
قدم به او برسد
در گوشد میگویم
_ نزار شاینا بره اون به کمك نیاز داره مطمئنم مواد مصرف می نه
با انگشت ،شقیقه اش را میفشرد و چند لحظه بعد خم میشود و در گوشم نجوا
می ند
_ منم فهمیدم
ولی مادرش بهد نیاز داره
حواسم هست سپردم مواظبد باشن
از جوابد عصبی میشوم و این با با صداى معمولی میگویم

wWw.Roman4u.iR

١44

_ خان!!! اعتیاد حواستو نمیخواد محبت و خانواده میخواد اینجا نگهد دار
او ولی باز همان قدر ریل س جواب میدهد
_ خانوم دکتر! این شهر ی ی از عوامل رو به مواد آوردنشه
و بعد بی تفاو راهد را میگیرد و سمت شاینا میرود
عصبی یك پایم را زمین می وبم و من هم دنبالد راه می افتم
شتتاینا بغلم می ند ،ابراز احستتاس این دختر به قول صتتنم ،فضتتایی برایم قابل
تقدیر است
از او میخواهم مواظب خودش و آینده اش باشد...
***

دوباره صداى بی صدایی و سمفونی جیر جیري ها و پارس سگ ها الالیی هر
شب من میشود
صتتداى چند ضتتربه به در اتاق باعث میشتتود از جایم بلند شتتوم،در را که
میگشاید
با دیدند نمیدانم خوشحال شوم یا معذب؟!
زیر لب سالم کوتاهی میدهم و با سر جواب میدهد و چند ثانیه بعد س و
میش ند:
_ مردهاى قبیله رفتن ،بعد عزا

عابر بی سایه

١45

نمیشد امشب هم نیام
این قدر غم داشتم که دیگر چنین چیزهایی برایم مهم نبود
نگاهی به تخت دو نفره اى که به اتاق آورده بودند انداخت و بی صدا یك بالد
برداشت و رو به روى ی ی از در هاى روبه باغ گذاشت و دراز کشید
بی اختیار سمت کمد رفتم
تش ی برداشتم و سمتد رفتم
پشتد به من بود و تشك هم خیلی سنگین بود
با دیدن من سریع بلند شد و تشك را گرفت
_ این چه کاریه؟ خودم بر میداشتم
شانه باال انداختم
_ هر شب روى زمین بخوابی کمر درد میگیرى
مهم بود؟!
کمر درد شوهر اجبارى
خان بزرگ قبیله جنایت ار قاتل
رئیس باند قاچاق
مهم بود؟!
شاید اقتضاى شغلم چنین ایجاب می رد
تشك را پهن کرد و سیگارى از جیبد در آورد
صداى خس دارش طلب ِاجازه می رد:
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_ دودش اذیتت نمی نه؟
آرام گفتم:
_ راحت باش
عمیق کام میگرفت
درد هاید را دود می رد و به انتهاى باغ چ شم دوخته بود،حالت سیگار د ست
گرفتند شبیه سوشا بود،بغض مثل قاتلی به گلویم چنگ انداخت
با همان صداى طوفان زده از بغض گفتم:
_ تو قول دادى جونشو نجا میدى
سرش را روى زانواند که گذاشت
شرم کردم از شرمنده کردن یك مرد!
روزها بود تشنه یك هم صحبت بودم درد داشتم
همه حرفهایم درد داشت،این بار میباریدم و میگفتم:
_ همد میاد به خوابم میگه همه تنم میسوزه
گریه باعث میشد بریده بریده حرف بزنم
_ ناله می نه درد می شه ،ش نجه اش دادن نامردها،اینا مگه انسان نیستن؟
حیوونم با هم نوعد این کارو نمی نه
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س و کرده بود و ت ان خوردن شانه هاید خبر از حالد میداد
پشتد به من بود
سر از زانو برداشت
پشت دستد را روى پیشانی اش گذاشت و با نفر این جمله را بیان کرد
_ تك ت شونو آتید میزنم
تر سیدم وح شت کردم ،نه نباید شعله هاى انتقام را در وجود این دایی افزون
می ردم
_ خون در مقابل خون؟ اونا هم بعدش بی صدا میشینن؟ نه یك عزیز دیگه رو
میگیرن
یك عزاى دیگه تو این خونه به پا میشه
هیچ نگفت آرام سر بر بالد گذاشت
و من هم مثل او ساعت ها در س و به انتهاى باغ خیره شدم...
صب آن روز زندگی نوع دیگرى برایم آغاز شد
خبرى از سینی صبحانه هر روز نبود
آراز هم رختخوابد را جمع کرده بود و رفته بود
لباس هایم را عوض کردم و در حال شانه کردن موهایم بودم ،که درب اتاق باز
شد
هول شدم و کمی عقب رفتم موهایم روى صورتم پریشان شد
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آراز که وارد اتاق شد براى بار اول چند ثانیه به صورتم خیره شد و بعد سریع
سرش را پایین انداخت و گفت
_ در نزدم چون ف ر می ردم هنوز خوابی
این یعنی معذر خواهی؟
_ اینجا خونه و اتاق خودتونه راحت باشین
_ از این به بعد خونه شما هم هست
کلمه شما را غلیظ هجی کرد و سراغ کمد رفت پشتد به من بود که گفت
_ بهتره از امروز واسه صبحانه بیاى بیرون
_ بیام بیرون که متلك بشنوم؟
_ دیگه اجازه نمیدم ولی بهتره ظاهر امر رو حفظ کنیم
تانیا از فامیل دور ريینه اینجا همه با هم فامیلن دلم نمیخواد ستتورى بودن این
ازدواج توى همه طایفه چو بیوفته
شانه هایم را بی قید باال انداختم و گفتم:
 اونا که دیگه انتقامشونو گرفتن دیگه چی مونده واسمون؟برگشت و اینبار عمیق نگاهم کرد
جلو آمد
نزدیك نزدیك
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عطرش مشامم را به بازى گرفت
دستد چنگ شد بین خرمن موهایم
موهایم را گرفت و جلوى چشمم آورد
خشم و غم ی جا در چشماند با هم خانه کرده بود
_ ببین خانوم اونا انتقام خونی که ریختن رو گرفتن هنوز انتقام ناموس نگرفتن
نمیخوام اون ناموس ،ناموس من باشه
بالفاصله موهایم را رها کرد و حین پوشیدن کتد گفت:
_ موهاتو ببند تو این خونه چشم ناپاي زیاده
منتظر جوابم نماند و سریع اتاق را تري کرد
من بهت زده در ذهنم جمالتد را ت رار کردم...
به محض ورودم به سالن براى صرف صبحانه د سته جمعی ،مادر بزرگ ناله
کرد و گریست عمه هم پشت سرش بناى گریه گذاشت
آراز کنار ساالر خان صدر میز نشسته بود
در حالی که از جاید بلند میشد گفت:
_ بگید صبحانه ما رو بیارن ایوون اتاق باال
ساالر خان سریع گفت:
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_ چرا پسرم؟
روز که کز کرده گوشتته اتاق واستته این که با دیدند داغ تازه
_ این دختر چند ِ

ن ن ید و ن مك رو زخمد ن پاشتتین ،یادتون رف ته از هممون داغ د یده تر این

بدبخته اسیر توى جهل ماست؟
حرفهاید ت ان دهنده ولی دل نشین بود
دستتتم را که گرفت و ستتمت خودش کشتتید تازه به خودم آمدم ولی فقط به
دهاند چشم دوخته بودم
_ خوش ندارم از این ثانیه به بعد زن من و ناموس من رو با استتم یك مرد دیگه
تو ذهنتون نگه دارید حتی اگه اون مرد پاره تن پر پر من باشه
یادتون نره من کی ام  ،تا االنم حرمت عزاداریتونو نگه داشتم
س و کل سالن را فرا گرفته بود قصد خروج که کرد با کشد مختصر دستم
مرا هم وادار به همراهی اش کرد
اما به محض خارج شدن دستم را رها کرد
چند سرفه مختصر کرد و کمی فاصله گرفت
_ مجبور بودم این طورى حرف بزنم  ،واستتته این که بتونی تو این خونه دووم
بیارى
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بعد مثل همیشتتته راهد را گرفت و رفت من هم دنبالد راه افتادم که م ث
کرد و برگشت
_ میاى باال صبحانه بخورى یا بگم بیارن تو اتاقت؟
واقعا دلم دیگر آنهمه عزلت و تنهایی را نمیخواست
_ میام چون باید باهاتون صحبت کنم
دوباره برگشت و به رفتند ادامه داد و حین رفتن گفت:
_ توى حرف زدنت ت لیف این فعل هاتو روشن کن
یا همیشه فعل جمع استفاده کن یا همیشه مفرد
این طورى جفتمون سردر گم میشیم
منظور اصلی اش را زیاد متوجه نشدم!
باالخره خواسته اش چه بود؟!
اما وقتد بود اساسی در مورد این آینده مشتري و اجبارى با او حرف بزنم.
به اتاقد که رسیدیم به محض این که چشمم به تختد خورد یاد ویداى برهنه
افتادم و ف ر کنم حس چندش در صورتم به خوبی رویت شد
با حفظ فاصتتله از تخت منفور دنبال آراز به ایواند رفتم نه به قانون مقدم بودن
خانوم ها مقید بود و نه تعارف زدن بلد بود،
روى صندلی جا گرفت و منتظر رسیدن صبحانه اش شد
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من هم کنار نرده هاى ایوان رفتم و با یك نفس عمیق ریه هایم را از عطر پاییز
نو رسیده پر کردم
و حقا که عطر تلخ این مرد بیشتر وارد وجودم شد...
صبحانه را که آوردند باالخره رسم ادب به جاى آورد
_ بفرما خانوم
تتت انتهاى حرف هاید بیزار بودم ولی از
هرچند که از این کلمه
خانوم بست ِ
ِ
تعارفد خوشحال شدم

نشستم و همراهد مشغول شدم،متوجه شدم خیلی
اصتتولی و ستتالم و معین میخورد و علت هی ل ورزیده و خاصتتد جز ورزش
حتما تغذیه صحیحد بود
لقمه کوچك مربایی گرفتم که به لقمه ام چشم دوخت و ریز خندید
با تعجب به لقمه ام نگاه کردم و با اخم پرسیدم:
_ چی خنده داشت ؟
دوباره خنده اش را فرو داد
_ هیچی سایز لقمه اى که گرفتی شبیه خودته
( مسخره می نه؟! بی ادب )
خواستم جوابد را بدهم که یادم افتاد بعد مد ها اشك و عزا و ماتم در چهره
اش این اولین لبخندش است
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حال چه اهمیت دارد که به لقمه من بخندد؟!
در حال ریختن چاى براى خودم پرسیدم:
_ شما هم میخورید؟
با سر تایید کرد و متوجه شدم بر ع س همی شه با چ شم هاید دقایق کمی به
من توجه می ند
ف ر کنم تازه فهمیده بود ریز نقد هستم که خندید...
میز را که جمع کردند وقتد رسیده بود تمام مجهول هاى آینده ام را معلوم کنم
_شما همیشه اینجایید؟
سرش را به عالمت منفی ت ان داد
حرصم در آمده بود!!
مختصر و صامت جواب میداد و این برایم خوشایند نبود که مت لم وحده باشم
_ خوب پس همیشه کجایید؟
شانه باال انداخت و گفت:
_ تهران نمیرم
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_ سوال من این نبود!!
_ عمق سوالت همین بود خانوم ،من در سال شاید  3یا  4بار میام اینجا کار و
زندگیم ایران نیستتت ولی این دفعه بعد این مستتائل نمیتونم زود برگردم باید ١
مد اینجا رو تحمل کنی میدونم دلت واسه شهر و خانواد تنگ شده
به محض خالص شدن از این جهنم من میرم تو هم میرى دنبال زندگیت
( یادش رفته بود خانواده ام مرا طرد کرده بوده اند؟! )
_ باشه ممنون
ناراحت بودم؟ از این ه گفته بود میرود؟ از تنهایی ؟!
سیگارى آتد زد و جلوى ایوان ایستاد
_ گفته بودى عاشق شغلتی  ،پرستار بخد کودکان بودى درسته؟
_ بله
_ دوستتت دارى بیمارستتتان اینجا مشتتغول شتتی و به بچه هاى مریض کمك
کنی؟؟
باید اعتراف کنم چنان از پیشنهادش شگفت زده شدم که دلم میخواست بغلد
کنم و تش ر کنم! اما خود دارى کردم

عابر بی سایه

١55

_ واقعا خوشحالم کردین این بهترین اتفاق مم نه
من ف ر می ردم باید این مد تو خونه حبس باشم
پ ی به سیگارش زد و گفت:
_ تو امانت عزیز ترین زندگیمی
نمیزارم عذاب ب شی
حداقل این مدتی که باید با هم باشیم
نمیخوام بهت سخت بگذره
نمیدانم چرا از حرفهاید با این ه انسان دوستانه و منطقی بود ناراحت میشدم
آن روزها ف رش را هم نمی ردم که علت این ناراحتی...
***

ق سمتی از بیمارستان شهر مختص کودکان بیمارى بود که اکثرا بی سرپرست
بودند
مدیر بیمارستان با دیدن آراز تمام قد اداى احترام کرد
باورش محال بود
مردى که براى من سنبل جنایا بود
عزیز همه کودکان درمانده وبیمار این بیمارستان باشد!!!
خان بزرگ که همه اهالی شهر و بیمارستان در مقابلد آماده باش می ایستادند
و جرا هم صحبتی نداشتند
عموى مهربان این کودکان بود
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"درون هر آدمی که ف ر می نید میشناسید ی ی هست که اصال نمیشناسیدش"
روى دیگر این عطر تلخ دنیاى شیرینی بود که با کودکان تقسیم شده بود
چنان در آغوششان می شید و میب*و*سیدشان که گویی پدر همه شان بود
یاد حرف دکتر صولت رئیس بخد کودکان و استادم افتادم
" کسی که بچه ها دوستد دارند  ،نمیتونه آدم بدى باشه  ،قلب بچه ها زالله و
زاللی رو میپذیره"
من در س و تماشاید می ردم
شوهر اجبارى من آنقدر ها هم وحشتناي نبود...
مرا که به کودکان معرفی می رد
در صورتد خبرى از خشم و سلطنت آراز خان نبود
کودي شده بود
لبخند پسر بچه اى شیطان روى لبد نشسته بود
_ بچه ها از امروز  ١خاله جدید اومده که خیلی دوستتون داره
دختر بچه اى که به سختی نفس می شید
گفت:
_ عمویی این خاله مثل خانوم فخرى بد اخالق نیست؟
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پسر کوچ ی به جاى آراز جوابد را داد:
_ تازه مثل اون گنده و غول نیست
آراز لبد را گاز گرفت و اخم مختصرى کرد:
_ نه خاله ریزه اصال بد اخالق نیست
هم زمان با کودکان چشم من هم از فرط تعجب گشاد شده به او دوخته شد که
دست در جیب سعی می رد لبخندش را فرو دهد و سمت دیگرى را نگاه کند
خاله ریزه؟!!
حرصم در آمده بود دستم را از عصبانیت مشت کرده بودم و میخواستم حرفی
بزنم
که دختر کوچك مو قرمز الغر نحیفی که جان حرف زدن نداشتتت با ستتوالد
تمام خشمم را به لبخند تبدیل کرد
_ تو هم مثل خاله ریزه قاشق جادویی دارى ؟
میتونی آرزوهاى منو بر آورده کنی؟
در آغوشتتد کشتتیدم بوى این کودي و حجم کوچك تند قدرى دردهایم را
التیام بخشید
وقت رفتن که رسید نرفته دل تنگ شدم
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اما قرار بر این بود محض احتیاط با آراز به بیمارستان بروم و با او برگردم
بعد از خداحافظی با کودکان
بعد سفارش هاى آخر آراز به مدیر بیمارستان براى شروع کارم از فردا صب
بی مقدمه از مدیر پرسید:
_ راستی بچه بودى کارتون خاله ریزه رو میدیدى
مدیر با تعجب و دهان وا مانده گفت :بله چه طور؟
_ هیچی من اون زمان ف ر می ردم او موجود کوچولو  ١فرشتتته استتت ،تو چی
ف ر می ردى؟
مرد بیچاره که متوجه نشتتد آراز با واستتطه در حال صتتحبت با من استتت با یك
لبخند توام با تعجب گفت:
_ بله بله قطعا
منظورش را نفهمیدم
اما دلم ی هو طور دیگر
ى شد!
دل جویی کرد؟ یا حرف دلد بود؟
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***

انگار بعد از دنیا دنیا غم و ماتم امروز با دیدن روح پاي بچه ها کمی شادى در
قلبم رسوخ کرده بود
اینبار خودش در ما شین را برایم باز کرد و به راننده ا شاره کرد الزم نی ست پیاده
شود
عاد داشت به محض سوار شدن سرش را به صندلی ت یه میداد و در س و
چشم هاید را میبست
راننده اش که مرد جوانی بود پرسید:
_ آقا رادیو رو خاموش کنم؟
با سر عالمت منفی را نشان داد
و من هم مجبور شتتدم صتتداى مجرى لوس و جیغ جیغوى برنامه آهنگ هاى
درخواستی را تحمل کنم
نفهمیدم چه شتتد که با صتتداى خواننده اشتتك در چشتتمانم خانه کرد و بغض
قصد طغیان داشت
"

بازم امشب دوباره دل من بی قراره
دردهاى کهنه یه لحظه منو آروم نمیزاره
کاب*و*س و ف ر و غم ،هر شب هم آغوشم شد
من خودم رو بعد تو کال فراموشم شد
هنوزم تو چراهاى زندگیم میگردم
کجاى راهو غلط رفتم تو رو گم کردم
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تو دلم پاییزه حالم غم انگیزه
هر نفس که می شم از هوا لبریزه
سواالى بی جواب همیشه همرامه
خدا قلبم درد داره !اون ه رفت دنیامه
در و دیواراى خونه که زندونم شد
درد این فاصله انگار بالى جونم شد
من و جاده زیر بارون باز تو خاطره هامون
هر دو میرسیم به دریا هردومون خیسه چشامون
من و جاده زیر بارون باز تو خاطره هامون
کاش بشینه باز دوباره روى ساحل ردپامون
تو دلم پاییزه !منه بی انگیزه
هر نفس که می شم از هوا لبریزه
سواالى بی جواب همیشه همرامه
خدا قلبم درد داره اون ه رفت دنیامه
"

قدر تستلط بر این بغض را نداشتتم آهنگ و جاده دستت در دستت هم داده
بودند تا تمام خاطراتم با سوشا را ی جا روى سرم خراب کند
مصیبت داغ سوشا
تن دردمند و سوخته اش
پدر و مادرى که دیگر نداشتم
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غربت این شهر
و اسارتم در خانه اى که مرا بد قدم و شوم مینامند
کافی بود براى یك هق هق سوزناي
راننده که صداى گریه ام را شنید
هول شد و سریع صداى رادیو را قطع کرد
اما آراز میدانست گریه تنها مرهم زخم این قلب رنجور است
_ صداشو زیاد کن
راننده بیچاره با ترس گفت:
_ اما آخه خانوم...
با جدیت گفت:
_ کارى که گفتم رو ب ن
سر پیچ هم دور بزن میریم سر مزار
احتیاج داشتم واقعا به نزدیك سوشا بودن نیاز داشتم...
هنوز خاي مزارش تازه بود
زانو زدم
ابر شدم
باریدم بر زخم هاید که هرشتتتب از درد ستتوختن در خواب هاى پریشتتتانم
مینالید
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با این ه آخرین تصویرى که از او دیدم نیمی از صور زیباید سوخته بود ولی
همان قدر معصوم بود
چال گونه هاید وقتی میخندید...
اخم و قهر هاید...
آخ آخ سوشا داغت سرد نمیشود
سوختی و میسوزانی
سرم را روى مزارش گذاشتم نامد را پشت سر هم فریاد کشیدم
روى خاي مشت می وبیدم
"حقم نبود حقم نبود سو شاى بی معرفت این طورى داغ روى دلم بزارى و من
رو بی کس ول کنی"
حس می ردم ضعف بر تمام وجودم مستولی میشود
دستانی قوى از پشت زیر بغلم را گرفت از روى مزار بلندم کرد
مردى که چشمان خودش هم بارانی بود
سرم را روى سینه اش فشرد
و در حالی که به آسمان نگاه می رد گفت:
_ هید
واسه امروز بسه دیگه
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آرام شدم من دوباره توانستم
دل آرام باشم
قسمت نهم
در راه باز گشت بی حال سرم را به صندلی ت یه دادم و چشمانم که بر اثر گریه
زیاد درد می رد را بسته بودم چند دقیق بعد سر درد هم سراغم آمد دستم را که
روى پیشانی ام گذاشتم بالفاصله صدایی باعث شد چشمانم باز شود
_ سر درد می نه؟
تن صداید بر ع س همیشه بود
نه بی تفاو نه خشن
آرام و همراه با نگرانی
_ بله قرص میخورم خوب میشم
دستم را داخل کیفم بردم و  ١بسته قرص سر درد در آوردم
نگاهد به قرص بود
حس می ردم طرز نگاهد پر از ترحم است
با این ه از ترحم بیزار بودم اما نم یدانم چرا در این غر بت مخوف به ترحم و
مهربانی نیاز داشتم
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آرام میشدم وقتی میفهمیدم براى کسی مهم هستم
میدانستم سوشا را عمیقا و عاشقانه دوست داشت
و یقین داشتم توجهد به من اداى دین به خواهر زاده مرحومد است.
جلوى یك مغازه به راننده دستتتور ایستتت داد جالب بود خودش پیاده شتتد و
برایم آب میوه خرید
تش ر کردم و به همراه آب میوه قرص را بلعیدم
هنوز چند دقیقه اى نگذشته بود
که تلفن همراهد زنگ خورد
_ بله؟
...

_ بگو سلطان خانوم
...

ی هو عصبی با صداى بلند گفت:
_ چی؟! واسه چی؟؟
...

_  5دقیقه دیگه خونه ام
تلفن را که قطع کرد متوجه خشم و نگرانی شدیدش شدم
اما دلم نمیخواست دخالت کنم و سوالی بپرسم
به راننده که گفت:
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_اردشیر گازشو بگیر  5دقیقه دیگه خونه باش
ارد شیر هم چ شمی گفت و چنان با سرعت ما شین را راند که کمتر از  3دقیقه
به خانه رسیدیم،
جواب سالم هیچ کدام از نگهبان ها را نداد و سمت ساختمان دوید
من هم قدم هایم را سریع برداشتم اما خیلی دیر تر وارد ساختمان شدم
وقتی رسیدم که آراز ،یاشار را به دیوار کوبیده بود و فریاد میزد
_ الدنگ بهت گفته بودم دیگه دست روش بلند نمی نی
تو خونه من کسی دست روى زن بلند نمی نه

تازه چشمم به تانیاى گوشه سالن کز کرده افتاد که دهاند غرق خون بود و یك
دسته سیم کنارش روى زمین افتاده بود
ساالر خان مدام به زبان خودشان یاشار را فحد میداد
زن بیچاره لباس در تند پاره شده بود
وحشتناي بود!
زن هاى دیگر هم ایستاده بودند و کسی کم د نمی رد
آراز قصد جان یاشار را داشت
یاشار نفس نفس زنان گفت
_ خان این زن خائنه خودم شنیدم
به برادرش اطالعا خانه ما رو میداد
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آراز بار دیگر مح م به قفسه سینه اش کوبید:
_ با سیم و کابل فیل رو بزنی میمیره ،تو حیوونی یاشار حیووون
یقه اش را مح م گرفت و در حالی که به ستتمت حیا می شتتیدش رو به من
گفت:
_ آرام کم د کن لطفا!
آرام ؟!
مرا صدا زد؟
چرا از شنیدن نامم از زبان یك مرد تا این حد قلبم بی تاب تپید؟!
بعد از چند ثانیه م ث ی هو به خودم آمدم
و سمت تانیا دویدم
وضعیتد رقت انگیز بود فریاد زدم و زن هاى خدمت ار را صدا زدم
کم د کردم به اتاقد بردیم اش
لباس هاید را در آوردم
و زخم هاید را ضد عفونی کردم
باور همچین جنایتی از سوى یك مرد در حق همسرش محال بود
قرص مس نی به خوردش دادم
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مدام ناله می رد
واقعا با دیدن زخم ها و وضعیتد به هم ریخته بودم
ساعتی گذشته بود که به اتاق برگشتم عجیب بود وسایلم در اتاق نبود
جویا که شدم متوجه شدم با د ستور آراز و سایل را به اتاق بهترى که سرویس
بهداشتی و حمام داشت انتقال داده اند،
اتاق واقعا عالی بود و وسایل و چیدماند امروزى بود،
واقعا آرامد این اتاق را در طبقه باال با وجود ایوان بزرگد دوست داشتم
تمام وسایل شخصی آراز هم در اتاق بود
و خدا را ش ر کردم که فقط تخت منفورش نیست!
با آرامد دوش آب گرمی گرفتم و شلوار جین طو سی ام را با تی شر سفید
تن کردم
به ایوان رفتم تا زیر آفتاب موهایم را شانه کنم و خشك شود
شامپوى نرم کننده ام تمام شده بود و موهایم به دلیل بلندى زیاد گره خورده بود
و به سختی شانه میشد
چند ضربه به در اتاق خورد و چند ثانیه بعد آراز وارد شد
همینطور که با موهایم درگیر بودم پرسیدم:
_ چی شد؟ به خیر گذشت؟
نمیدانم چرا اخم در هم کشیده بود
_ اونجا چی کار می نی؟
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به سختی مشغول باز کردن گره موهایم بودم
گفتم:
_ دارم موهامو خشك می نم
نزدی م شد
دستم را گرفت
گرم بود!
گرم نه داغ بود!
به سمت اتاق ک شیدم و سریع د ستم را رها کرد در ایوان را ب ست و پرده را هم
کشید:
_ موهاتو با سشوآر خشك کن
موهاى خیس گره خورده ام با گره اى که به دلم خورد فراموش شتتتد با اخم
گفتم:
_ این رو میتونستید بدون این ه منو ب شی داخل اتاق بگین
سعی کرد مسیر صحبت را عوض کند
_ چرا موها این طورى شده؟
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جالب بود! من هرچه قدر با احترام و رسمی و دور با او حرف میزدم
او همانقدر راحت و نزدیك و بی تفاو برخورد می رد
_ نرم کننده ام تموم شده گره خورده
خندید!
اصال برخوردهاید قابل حدس نبود
روى تخت دراز کشید و سپس گفت:
_هرچی الزم دارى بنویس اردشیر واست بخره
_ من عاد ندارم کسی واسم خرید کنه ،لطف کنید بگید منو تا بازار برسونه
ابرویی باال انداخت و گفت:
_ بدون من از این خونه بیرون نرو ،هرجا الزم باشه میام
االنم اون کرم موى منو از جلوى آینه بردار به موها بزن بعد شونه
کن شاید جواب بده
این قدر موهایم کالفه ام کرده بود که پیشنهادش را سریع پذیرفتم
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کمی موهایم نرم شتتد اما از فرط شتتانه کردن طوالنی دستتتم درد گرفته بود و به
پشت موهایم نمیرسید
در مقابل آینه بودم
دیدم که از جاید بلند شد
نزدی م شد دستد جلو آمد شانه از دستم گرفت
مسخ شده بودم بی حرکت و تسلیم
به آرامی با پشت موهایم مشغول شد
او گره از موى من باز می رد
و من شبیه کسی بودم که موهایم نوازش میشد...
خیره به آینه چشم دوخته بودم
آینه را نگاه نمی رد
و مشغول کارش بود
با صداید انگار تازه دستی مرا از دنیاى نرم و نازي رویا بیرون کشید:
_ وضع تانیا خیلی بد بود؟
آب دهانم را قور دادم و گفتم:
_ آره خیلی ولی خوب میشه
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زیر لب زمزمه کرد:
_ مردي بی غیر
شانه را روى میز گذاشت و گفت:
_ باز شد
خواستم تش ر کنم
اما انگار واقعا الل شده بودم...
بی تفاو سر جاید باز گشت
روى تخت درازکشید و پتو را روى سرش کشید
و من خیره به او به این ف ر کردم
"شوهرم آدم بدى نیست"
من هم خستتته بودم ولی اینبار روى تخت خوابیده بود و ف ر نمی رد من هم
خوابم بیاید
روى شزلون وسط اتاق دراز کشیدم و با موبایلم سرگرم شدم
صنم مدام پیام میداد و احوالم را جویا می شد و تمام اطالعا تهران را مخابره
می رد
اینبار بر ع س همی شه از دنیاى خودم وارد دنیایی شده بودم که هیچ عالقه اى
به غرق شدن در این وادى را نداشتم
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اما دست خودم نبود
مدام خودم را سرزند می ردم
" دل آرام چته دختر؟! تو خیلی سخت تر و قوى تر از این حرفهایی"
برگشتم نگاهد کردم
واقعا در خواب خیلی مظلوم تر از دنیاى واقعی اش بود
یعنی اصال در دنیاى واقعی مظلوم نبود
صالبت و خشم در صورتد حك شده بود
اما حاال مثل یك پسر بچه آرام خوابیده بود
حس می ردم دنیاى ناشناخته اى در وجودش تعبیه شده است
دوست داشتم بیشتر بشناسمد
حاال دیگر در دیدم فقط خان قبیله وحشی
و رئیس باند قاچاق نبود
من از او خیلی کم میدانستم،
برادر بزرگترش را بعد یك گوشتتمالی حستتابی به خاطر ظلم به یك زن از خانه
بیرون راند!
این آدم نمیتواند بد باشد!
مدام با هر حرکتد این جمله در ذهنم ت رار میشود...
***
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شرایط خانه عوض شده بود
حاال دیگر کسی جرا ت ه پرانی نداشت
اما هنوز نگاه هاى حلیمه و تانیا اذیتم می رد
واقعا با من پدر کشتگی داشتند و علتد را نمیفهمیدم
بر ع س ،مادر بزرگ و عمه رابطه خوبی با من داشتند
عمه سلیمه چند سال پید در دعواى قبیله اى هم سرش را از د ست داده بود
طبق قانون حق ازدواج نداشت
دوست داشت لباس هایم را ببیند و از شهر براید تعریف کنم
چند روز از شروع کارم در بیمارستان میگذشت
واقعا روحیه ام عوض شده بود
متوجه حضور نگهبانهاى آراز براى حفاظتم شده بودم
الحق که خودش هم کم نمیگذاشت
با این ه کم حرف بود و بیشتر مواقع بینمان س و بود و س و
اما من با حضورش خو گرفته بودم،
آن روز عصر که به خانه رسیدیم
مثل روزهاى سابق تشك انداخت و روى زمین خوابید
بعد از آن روز که من روى شزلون خوابیدم هیچ وقت روى تخت نخوابید
تلفند که زنگ خورد ناگهان تمام حواس من هم زنگ خورد
مطمئن بودم یك زن پشت خط است

wWw.Roman4u.iR

١74

با این ه تلخ حرف زد و سریع قطع کرد
اما با یاد آورى آن شب و حرکا ویدا حس بدى در وجودم بیدار شد
شالم را برداشتم و بی هیچ حرفی از اتاق خارج شدم
هوا سوز بدى داشت خودم را مح م بغل کردم
این روزها وقتی بغض می نم
"خودم ،خودم را در آغوش میگیرم و دلدارى میدهم...
تنهایی با تمام دردى که دارد
مرا"مرد" بار آورده است
آن قدر که با همه تنهایی ام
"مردانه" به خودم ت یه می نم"
دل تنگ شدم براى خودتو بپوشون هوا سرده گفتن هاى مامان
براى بابا و دلسا
شیر کاکائوى داغ نوشیدن داخل اتاقم و گوش دادن به آهنگ هاى مورد عالقه
ام
براى دست گل فرستادن هاى سوشا و ثانیه به ثانیه عشق خرج کردن هاید
چه قدر ثروتمند بودم و بی خبر تمام دارایی ام را روزگار ی جا از من ربود...
دستانم میلرزید اما همه قدرتم را جمع کردم تا با خانه تماس بگیرم
صداى بله گفتن مامان کافی بود تا بغضم سیالب کند

عابر بی سایه

١75

او هم میان گریه صدایم زد
_ دل آرامم  ،مامان جان ،دخترم خوبی ؟
_ نه مامان نه خوب نیستم
_ کجایی بی معرفت کجایی
_ دلم واست تنگ شده مامان
_بد کردى دخترم بد کردى
_ قلبم پر درده مامان ،سوشا مرد
_ صنم بهم گفت  ،چی کار کردى دل آرام؟ تو باعث مرگد شدى؟ چرا بهد
نارو زدى؟ چی دایید داشت که سوشاى طفل معصوم نداشت؟
بس بود براى من همیشتته دروغ گفتن و پنهان کارى از مادرم ستتخت ترین کار
دنیا بود
_ ق ضیه این طور نی ست مامان  ،سو شا خودش خوا ست من با دایید ازدواج
کنم من چاره اى نداشتم ،شماها هیچی نمیدونین
اعتراف کردم براى مادرم هرآنچه که بر من گذشته بود را تعریف کردم
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جیغ زد گریست نفرین کرد بر این مردمان بی قلب
دلستتا گوشتتی از مامان از حال رفته گرفت من هم از فرط گریه توان صتتحبت
نداشتم
_ آبجی این چه خریتیه کردى؟! اونجا هر لحظه جونت در خطره به بابا اومد
خونه میگم که بیاد دنبالت و از اون قتلگاه بیارتت
_نه دلستتا خواهد می نم به بابا نگین بابا بیاد اینجا ستتورى بودن ازدواجم و
بردن من باعث میشه جون جفتمون به خطر بیوفته
همدردى دل سا و مامان قدرى درد تنهایی ام را التیام بخ شید ا شك هایم را پاي
کردم و نفس عمیقی کشتتیدم همین که برگشتتتم تا به ستتاختمان برگردم با دیدن
شخصی دقیق پشت سرم جیغ کشیدم
آراز بود!
او که االن باید در خواب هفت پادشاه باشد!
چشم هاید را تنگ کرد و هم زمان با ت ان دست پرسید:
_ با کی حرف میزدى؟
چند قدم فاصله گرفتم و گفتم:
_ مگه من از شما میپرسم که با کی حرف میزنید؟
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اخم در هم کشید:
_ تو ضامن جون من نیستی  ،اینم جوابت،
حاال بگو کی بود؟
با حرص رو برگرداندم و گفتم:
_ مامانم بود جناب خزان بیك
با صداى بلند خندید
واقعا نمیشد اخم و خنده اش را پید بینی کرد
صداید که هنوز رد خنده در آن موج میزد در گوش هایم پیچید:
_ فامیلیت چی بود راستی؟
حرصتتم گرفت  ،منظورش این بود که نام خانوادگی زن قانونی اش اینقدر بی
اهمیت بوده است که فراموش کرده است؟!
من هم سعی کردم لحنم را بی تفاو جلوه دهم
_ فروغی ،دل آرام فروغی هستم
این بار طوالنی تر خندید و گفت:
_ باشه فروغی میشه کتاب جغرافیتو بهم قرض بدى؟
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متلك انداخت؟!
مرا بچه مدرسه ابتدایی میدانست؟؟
دندان هایم را روى هم فشردم:
_ نه نمیشه خزان بیك
چون جغرافی منو تو باهم فرق داره
ابرو باال انداخت و گفت:
_ چه فرقی فروغی؟
_ جغرافیاى تو محدود به همین ده کوره است و مال من نامحدود
تو نمیتونی بفهمی
س و کرد اینبار مستقیم نگاهم کرد:
_ بهد گفتم تا وقتی استتم خانوم فروغی تو شتتناستتنامه امه حتی بهم زنگ هم
نزنه
خجالت کشیدم این مرد کف بین و جادوگر بود یا روانشناس حاذق؟!
سرخ شدم
اما سعی کردم غرورم را نجا دهم
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آب دهانم را قور دادم و گفتم:
_ بهت گفته بودم ازدواج با من نباید مانع روال زندگی عادیت باشه
تا همینجاشم لطف کردى
ولی بهتره سبك خود زندگی کنی و لذ ببرى
زندگی خودته محدودش ن ن خوش باش
این خنده هاى بی تفاوتد یك روز قطعا مرا می شت!!
لبخند زد:
_ دقت کردى دیگه فعل جمع استفاده نمی نی فروغی؟
در ضمن من به خاطر تو که نه،
به خاطر قوانین خودم فعال ترجی میدم این مدلی زندگی کنم
هر وقت خوشی الزم باشم مطمئن باش به اجازه خاله ریزه اصال احتیاج ندارم
مرا ویران کرد و دوباره راهد را گرفت و رفت
صدایم که با حرص و بغض در آمیخته بود را پشت سرش روانه کردم:
_هر غلطی دوست دارى ب ن
برگشت و نگاهم کرد سرش را به عالمت تاسف ت ان داد:
_ توى اون دانشگاه و تهرون و جغرافیاى وسیعت ادب یاد نمیدادن؟؟
خدایا خدایا
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قطعا امروز قصد دیوانه کردنم را داشت
با حرص برگشتم و تصمیم گرفتم من هم راهم را چنان او ب شم و بروم
که باز پوزه و پارس یك سگ سیاه آب دهن آویزان
که از شانس اینبار غالده هم نداشت
مرا وادار کرد جیغ زنان سمت راه او بدوم
_ واى واى آراز
نفهمیدم چه شد اما در ثانیه اى با یك د ستد بغلم کرد و و جلویم ای ستاد و با
سگ زشت مشغول حرف زدن شد
_ هید  ،هید آروم حیوون آروم
سگ وحشی آرام شد و در مقابلد زانو زد و سر بر کفشد میسایید
قلبم در دهانم بود و نفسم به سختی در می آمد
سر چرخاند و نگاهم کرد
هنوز در آغوشد بودم
_ نباید میدوییدى این طورى دنبالت می نه
بریده بریده حرف میزدم
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_ پس واسم که تی ه تی ه ام کنه؟
صورتد را به صورتم نزدیك کرد
حال بینی اش با نوي بینی ام اندازه یك نفس فاصله داشت:
_ غلط کرد
غلط کرد را خاص تلفظ کرد
از آن مدل ها که دل ستتخت ترین زن دنیا را هم دچار زلزله هشتتت ریشتتتر
می ند...
نفسم به شماره افتاد ،دوباره قدر هرکارى از من صلب شد
عطر تلخد مشامم را نوازش می رد
اما ی هو فرو ریختم
فرو ریختم
رهایم که کرد فرو ریختم
آغوشد امنیت محض بود
_ خانوم دکتر بیا برو اتاقت اینجا سگ هار زیاد داره
رفت!
دلم نمیخواست برود
اما غرورم مهمترین عنصر وجودم بود چند سرفه کردم و گفتم:
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_ مواظبم
اما دلم فریاد زد:
_ مواظبم باش
قسمت دهم
این روزها اح ساس می نم خودم را ا صال تا به این سن و امروز ا صال ن شناخته
ام!
من هیچ شناختی نسبت به دل آرامی که این روزها میبینم نداشتم؛
شاید هیچ وقت سعی بر شناخت خودم نداشتم
اهمیتی نداشت !زندگی من تا قبل از این تالطم،
شبیه استخر کوچك و آرام و تفریحی بود
که نه طوفان را تجربه کرده بود و نه جارى شدن!
رود شتتده بودم رودى که بعد از یك طوفان مهیب ه*و*س طغیان و دریا شتتدن
داشت...
خبر باردارى تانیا سبب شد آراز اذن برگشت یاشار به خانه را صادر کند
براى برادرش خوشحال بود
مدام دستور رسیدگی به تانیا را به اهل خانه میداد
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با یاشار حجت تمام کرده بود که تمام مد باردارى تانیا مواظبد باشد
آن روز تا ساعت  8بیمارستان بودم
بر ع س همه روزهاى گذشته وقتی ماشین دنبالم آمد خبرى از آراز نبود
تا رسیدن به خانه هزار سوال ذهنم را درگیر کرده بود
خانه شلوغ بود و همه طور خاصی نگاهم می ردند
کم کم دلم شور افتاده بود
تعداد زیادى ماشین غریبه در خانه بود؛
سالن میهمان هم مملو از آدم بود
سمت اتاقم رفتم اما همه حواسم بیرون بود ،تاب نیاوردم سراغ عمه رفتم؛
به محض دیدنم خودش را مشتتغول گلدوزى نشتتان داد و ستتعی می رد نگاهم
ن ند
_ سلیمه چه خبر شده اینا کی ان؟
نگاهد توانایی دروغ نداشت!
اشك در چشماند جمع شد
_ اى بمیرم برا که سیاه بختی رو پیشونیته دختر
قلبم هرى ریخت
_ چی ؟ چی شده؟
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گریست و گفت:
_ يینا رو طایفه اش آوردن
_ يینا کیه؟
_ اى دل آرام جان آخه چه طور بگم؟!
دستد را گرفتم و گفتم:
_ باالتر از سیاهی که رنگی نیست بگو چه خبره باز؟
_ يینا نشون شده خان بود قبل اومدن تو ،جنگ داریم با قبیله اش
االن دختر رو آوردن میگن به عهد وفا کن
دختر نشون شده کراهت داره خونه پدرى بمونه
عروس شماست مال شما
ی هو حس کردم تمام بدنم منجمد شد
ف م باز نمیشد
ولی غرورم !امان از این غرورم
آب دهنم را قور دادم

١84
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_ خوب این به من چه؟ من و آراز که زن و شوهر نی ستیم خودم روز اول بهد
گفتم میتونه ازدواج کنه
مابقی حرفهاى سلیمه را نشنیدم
به اتاقم که برگشتم
وجود یخ زده ام تبدیل به یك کوره آجر پزى شد
میسوختم
میسوختم
و بدترین دردم این بود که میدانستم نباید بسوزم...
این چه سرنوشتی بود؟؟ اسار در این ده کوره وحشی از دست دادن عزیزانم
کم بود؟
حال هوو دار هم میشوم؟!
مگر مهم بود؟! مگر روز اول همه چیز را نمیدانستم؟
مگر عاشقد بودم؟!
این وحشتناي ترین سوال از خودم بود؟!
عشق؟! من و عشق ؟!
عجب شوخی مضح ی با خودم این روزها دارم...
تلفنم که زنگ خورد با دیدن نام دلسا
سریع تماس را وصل کردم
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یك الو گفتند کافی بود تا ابر دلم مچاله شود و دریا دریا ببارد
دنبال بهانه بودم
میخواستم سر خودم کاله بگذارم...
از دلتنگی و تنهایی و غربت براى خواهرم گفتم
از تازه وارد و همسر جدید شوهر اجبارى ام نگفتم
شرم داشتم از این همه حقار حتی در مقابل خواهرم شرم داشت
چند شب بود که بعد از خوابیدن من بی صدا به اتاق می آمد و میخوابید صب
زود هم قبل من اتاق را تري می رد
فقط در طول مستتیر رفت و برگشتتت به بیمارستتتان و گاها حین صتترف شتتام
میدیمد
قطعا سرش گرم تجار وحشتناکد بود
در شبانه روز مجموعا  3ساعت هم نمیدیمد
چه اهمیت داشت زن بگیرد؟!
حداقل شب ها مجبور نی ست روى زمین بخوابد و لبا سد را پ شت کمد و در
حمام عوض کند
مجبور نیست حریم شخصی اش را با خاله ریزه تقسیم کند
چه جدل سختی با خودم داشتم...
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از پنجره شاهد رفتن میهمان ها بودم
آراز کالفه بدرقه شان کرد
دستی الى موهاید کشید
نمیدانم چه شد که ی هو سرش را باال آورد دقیقا به من چشم دوخت
هول شدم
سریع خودم را کنار کشیدم و به دیوار ت یه زدم
آن شب حتی براى شام هم پایین نرفتم
با همه خستگی ام خواب از من فرارى شده بود
متوجه ورودش به اتاق شدم
سریع چشمانم را بستم و خودم را غرق خواب نشان دادم
سنگینی حضورش را باالى سرم حس کردم
چند ثانیه طوالنی !
جرا چشم باز کردن نداشتم
لعنت به تلخی عطرش که در تك تك ستتلول هاى مغز و قلب آدمی رستتوخ
می رد
لبه تخت نشست
ترسیده بودم
کم مانده بود از فرط هیجان و استرس س ته کنم
چند دقیقه بعد متوجه شدم در ایوان است
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چشمم را یواش ی باز کردم
پشت به من در ایوان مشغول کام گرفتن از سیگارش بود...
صب روز بعد نمیدانم چرا دلم خوا ست لباس حریر آبی بلند گلدوزى شده
اهدایی عمه سلیمه را بپوشم؟!
موهایم را نبستم
صداى سوشا در گوشم پیچید:
موهاتو برام باز کن دلی
آخ ستتوشتتا آخ که کاش بودى و من بار دیگر طعم مل ه قلب کستتی بودن را
میچشیدم...
اولین پله را که طی می نم
ندایی در قلبم ح م ایست میدهد!
یك جفت چشم کشیده سبز وحشی!
قد بلند و پوستی صاف
موهاى فر درشت خرمایی روشن
با این ه چشم هاید در حال دریدن وجود من است لبخند تصنعی میزند:
_صب بخیر خانوم
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يینا است
واقعا زیبا و غیر قابل رقابت
سعی می نم من هم یك لبخند از همان جنس خودش تحویلد دهم
_ صب به خیر ،افتخار آشنایی با کی رو دارم ؟
نزدی م میشود
اداى احترام می ند و میگوید:
_ يینا هستم آرام خانوم
منظورش را خوب میفهمم در واقع میگوید هووى عزیز مرا بشناس که من تو را
خوب میشناسم
از همان ثانیه اول جنگ ناخواسته آغاز شد!
***

قرار بود تا مشخص شدن تاریخ عقد يینا در خانه شوهر آینده اش بماند
به نوعی آراز را در عمل انجام شده قرار داده بودند
او هم تا حداقل چهلم خواهر زاده اش از این امر امتناع کرده بود
به راننده گفتم امروز حالم خوش نیست و قصد رفتن به بیمارستان را ندارم
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آراز سر میز صبحانه نبود لقمه اى براى حفظ ظاهر خوردم
نیشخندهاى تانیا و حلیمه که حال رئیس تیمشان گربه چشم سبز بود را نادیده
گرفتم
با تري سالن وقتی به باغ رفتم حس کردم از زیر فشار چند پاس الی رها شده ام
صتتداى قدم هاید روى برگ ها و بعد فریاد عطرش و در آخر خس صتتداى
مردانه اش
_ به راننده گفتی حالت خوب نیست؟ چت شده ؟
بی تفاو برگشتم و با لبخند سردى جوابد را دادم
_ ی م سرما خوردم
نزدی تر شد
متوجه شدم موهاید به آراستگی هر روز نیست
_ هوا سرده خوب ،االن استراحت می ردى،میخواى بگم دکتر بیاد؟
شانه باال انداختم و گفتم:
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_ نه الزم نیست ،اون قدر سواد دارم که بتونم یه سرماخوردگی ساده رو درمان
کنم
_ بله خانوم دکتر یادم نبود ،فقط لطف کن با این وضعیت تو باغ قدم نزن
تو امانت خواهر زاده عزیزمی
دوست ندارم نگاه ناپاکی پشت این امانت باشه

به موهایم اشاره کرد
سرم را ت ان دادم و بادى میان موهایم انداختم و گفتم:
_ شما نگران خواهر زاده مرحومت نباش سو شا عا شق این بود که موهام باز
باشه همیشه
ابرویی باال انداخت و گفت؛
_ میشه بریم داخل حرف بزنیم؟
_ نه چه حرفی؟ دارم هوا میخورم حرفیه همینجا بگو
_ مسئله جدیه
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با عشوه خندیدم و گفتم:
_ اون گربه چشم سبز مسئله جدیته؟
این بار بر خالف همیشه آرام و ریل س نبود:
_ این یك قضیه پیچیده است باید حرف بزنیم
دهن کجی کردم و گفتم:
_ چه پیچیده اى؟!
خیلی هم ساده است!
رئیس بی سواد باند خالف
و خان یك قبیله ّآمی و بدوى
تصمیم داره با ی ی از جنس و هویت خودش مزدوج شه از این ساده تر؟!
کال رسم و رسوم دهاتیا همینه دیگه

توهین کردم
با این ه هیچ وقت اهل توهین و استهزاى کسی نبودم!
انگار با تحقیرش دلم خنك میشد
بار دیگر نوبت خنده او شد
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_ خانوم دکتر دنیا دیده و شهرى
من دارم میرم بیرون تا شب هم بر نمیگردم
لطف کن استراحت کن و مواظب خود باش
نمیخوام فردا پس فردا که تایم ازدواجت با این بی سواد دهاتی به اتمام ر سید
مریض تحویل خانواد بدم
تو امانتی امانت
کلمه امانت را کشید
و با حالت خاصتتی که با انگشتتت که کنار پیشتتانی اش زد و فیگور جذابی بود
خداحافظی کرد و رفت...
ان گار خدا ز مان خلقتد در مغزش نیروى حرص در آوردن دل آرام را تعب یه
کرده بود
پشت سرش ادا در آوردم و خودم سریع از این واکند بچه گانه ام شرمنده شدم
از دور دیدم که سگ سیاه زشتد را قبل سوار شدن در ماشین چه قدر بغل کرد
و ب*و*سید
سگ نژاد دار قیمتی که شنیده بودم در همه سفرهاید همراهد است
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وقتی که مطمئنم شدم رفت به سراغ سگد رفتم ،
این ی ی واقعا هیوال بود و از همه سگ هاى خانه وحشی تر
اما همین که زباند مثل بقیه ستتگ ها از بین دندان هاید آویزان نبود و له له
نمیزد با شخصیت ترش جلوه میداد
نگاهد عمیق بود پارس بی جهت نمی رد
نگهبان که سمت غالده اش رفت بی اختیار تر سیدم و خودم را عقب ک شیدم
مرد لبخند زد و گفت؛
_ نترس خانوم حمله نمی نه
میترستتیدم واقعا از هر نوع ستتگی میترستتیدم و دردم این بود هر وقت از هرچه
میترسیدم بیشتر نزدی د میشدم...
***

در ایوان مشتتغول خواندن کتابی که از ی ی از پزشتتك هاى بیمارستتتان قرض
کردم بودم که متوجه خودنمایی گربه چ شم سبز و سط باغ در ست رو به روى
ایوان اتاقم شدم
متوجه نگاهم که شتتد باز اداى احترام کرد و با یك نیشتتخند رجز خوانی کرد
سعی کردم دیگر نگاهد ن نم
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حلیمه و تانیا هم که ر سیدند مطمئن شدم برنامه خا صی دارند سریع ایوان را
تري کردم و به اتاقم برگشتم واقعا حوصله این خاله زنك بازى ها را نداشتم
عمال خودم را در اتاق زندانی کرده بودم
واقعا حوصله ام سر رفته بود
به اتاق عمه رفتم
ساعتی را با هم گذراندیم
برایم از خاطراتد با همسر مرحومد گفت
چشماند هر بار از اشك پر میشد
و من عمق غم را در وجودش میدیدم ...
غروب که شد
ی هو حس کردم چه قدر تنهاهستتتم از پنجره به بیرون خیره شتتدم که ستتلیمه
پرسید:
_ عروس خانوم دلت نگران شویت شده؟
آهی کشیدم و گفتم:
_ من شویی ندارم  ،دلم نگران آینده خودمه
_ دلت رو بسپار به خدا،
خان آدم بزرگیه
خیلی مرده
جلوى خیلی از ناعدالتی ها این شهر واستاده
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نمیزاره لطمه بخورى
_ دیگه لطمه از این بیشتر هم مگه هست؟
ستتلیمه کاش زودتر ازدواج کنن منم بیام کال تو اتاق تو این جورى هر دو از
تنهایی در میایم
خندید و گفت:
_ این طور که نیست
آقا یك شب در میان باید با زن هاش باشه
_ همه شب ها مال اون گربه چشم وحشی ،من بخشیدمد به اون
_ این جور نگو دختر ،همچین که دست نوازش به
ستتر او ب شتته قلبت از جا میخواد کنده شتته ،میگما کاش زودتر  ١بچه بیارى
هفته دیگه که چهلمه سوشاى خدا بیامرزه
دیگه بسه عزادارى و دورى
باالخره زن و شوهرین
_ واى تو رو خدا این طورى نگو
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دنیاى من و طرز ف ر من فرقد با رسم رسوما شما زمین تا آسمونه
به سمت اتاقم میرفتم که باز گربه چموش سد راهم شد
_ خانوم چرا این قدر خودتو قایم می نی ؟ دوستت دارم با هم آشتنا شتیم قراره
یك عمر باهم زندگی کنیم آخه
خیلی وقی بود و این مرا میترساند
_ ببینم تو هنوز نرسیده چرا همه جاى خونه جوالن میدى؟
کار و زندگی ندارى؟
پشت چشمی نازي کرد و گفت:
_ تو این شهر ،مرد  ،نامزد خوشگلشو نمیفرسته سر کار
یعنی کال مردى که زند رو دو ست دا شته با شه نمیزاره بره سر کار بین هوارتا
مرد
نیشخندى زدم و گفتم:
_ خوندن و نوشتن بلدى؟
چشمهاید ی هو سرخ شد چند قدم فاصله گرفت و گفت:
_ زن خان نیاز به خوندن نوشتن نداره

wWw.Roman4u.iR

١98

این بار از متود آراز استفاده کردم با یك لبخند ریل س راهم را گرفتم و رفتم
حال که تانیا هم کنارش بود شنیدم که همه حر صد را در این جمله خال صه
می رد:
_ زنی ه نیم وجب قد داره زبوند  6متره ای بیرى حسود

با صداى بلند خندیدم
واى متود آراز معرکه بود دلم خنك شد!
ساعت از نیمه شب تازه گذشته بود که متوجه ورود ماشین آراز و آدم هاید به
خانه شدم
پشتتت پنجره کمین کردم و از میان پرده بیرون را تماشتتا می ردم یك نفر دیگر
هم جز من منتظر این آمدن بود!
خرامان خرامان سمت ماشینی که آراز از آن پیاده شد رفت:
_ سالم آقا ،خوش اومدین  ،خسته نباشین
واى نمیدانم آراز چرا سریع به پنجره اتاق من چشم میدوخت
مطمئن بودم جایم امن است و مرا نمیبیند
حرصم گرفته بود این يینا به قول دلسا یك بادمجان دور قاپچی حسابی بود

عابر بی سایه

١99

به یك جواب سالم ساده اکتفا کرد
ولی مگر گربه چشم سبز ملوس بازى اش را تمام می رد؟!
_ آقا شام خوردین؟ بگم میز رو آماده کنن؟
( دختره ى پر رو انگار صاحب خونه است!!)
_ نه نخوردم بگید تو ایوون اتاقم میز بچینن
خانوم هم شام نخوردن گویا
منظورش من بودم؟! از کجا میدانست؟!
واى یك هیچ شدیم يینا!!!
دمت گرم آراز!!
معنی قند توى دل آب شدن را تازه فهمیدم
واى اگر سو شا همه تهران را برایم هدیه می آورد و دنیا دنیا عا شقانه در گو شم
میخواند
اندازه این یك جمله شاد نمیشدم...
سریع روى تخت پریدم و کتابی باز کردم و خودم را سرگرم مطالعه جدى نشان
دادم
چند دقیقه بعد در زد و وارد اتاق شد
زیر لب سالم دادم و با صداى بلند جواب داد:
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_ سالم ،بهترى؟
_ بله ممنون
نگاه عمیقی روانه صورتم کرد و داخل دستشویی رفت
دل توى دلم نبود
حوله به دست از دستشویی خارج شد
موهاید خیس آب بود
انگار سرش را زیر آب گرفته بود
بیچاره حتما مغزش داغ شده بود
همین طور که حوله را روى سرش میچرخاند گفت:
_ شام چرا نخوردى؟
_ میل نداشتم
_ بیرون نرفتی چرا؟ کسی حرفی زده ؟ اذیت شدى؟
خیلی بی تفاو گفتم:
_ نه داشتم مطالعه می ردم
نزدی م شد
چشم هاید را ریز کرد و گفت:
_ خانوم دکتر مطمئنی خوبی؟
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اخم کردم و گفتم:
_ بله مطمئنم
خم شد و کتاب را از دستم گرفت و چرخاند و دوباره دستم سپرد
_ بر ع س کتاب رو میگیرى واسه مطالعه ؟
تازه متوجه سوتی که دادم شدم سرخ شدم
که خندید و چشمك زد و گفت:
_ دیگه این قدر هم بی سواد نیستما
دلم سوخت
از یاد آورى حرفهاى امروزم خجالت کشیدم...
لعنت به این غرورم که نگذاشت زبانم به گفتن یك ببخشید بچرخد.
میز شام که آماده شد واقعا از فرط خو شحالی ا شتهایم سه برابر شده بود و
منتظر تعارفد بودم
پشت میز نشست و صدایم کرد
_ خانوم تشریف نمیارید؟
حاضتتر بودم همان خاله ریزه و خانوم دکتر صتتتدایم کند ولی این وايه خانوم
خالی را ا صال دو ست ندا شتم حس می ردم فر سنگ ها دورى اش را به رخم
می شد...

wWw.Roman4u.iR

202

مشغول خوردن بلدرچین کبابی بود
شب ها به هیچ عنوان برنج نمیخورد اما من واقعا گر سنه بودم و دلم یك پرس
غذاى مفصل میخواست
برایم یك بشقاب سوپ آب ی بی رنگ و رو کشید و جلویم گذاشت
_ ف ر کنم واسه سرما خوردگی این خوب باشه و باید پرهیز کنی
یك خنده عمیق و پنهانی در جمالتد خودنمایی می رد
با حرص نگاهد کردم
_ دوست ندارم اینو
نمیدانم چرا جدیدا ی هو به صتتورتم خیره میشتتد ستتنگینی نگاهد تمام شتترم
دخترانه ام را بیدار می رد
ولی سریع نگاه بر میگرفت
تلفند زنگ خورد نگاهی به صتتفحه گوشتتی اش انداخت و با حرکت چشتتم
معذر خواهی کرد و همان سر میز پاسخ داد
( یعنی نصفه شب کی بهد زنگ زده؟!)
خودم را بی ت فاو و مشتتغول خوردن نشتتتان دادم ولی ه مه حواس و قوه
شنیداریم در گوشی آراز متمرکز شده بود!

عابر بی سایه

_ الو
...

_ بگو میشنوم
...

_ باز تو اختالف زمان یاد رفت ؟ اینجا نصفه شبه
....

_ چه قدر؟!
....

_ نه سنگینه واگزارش کن
....

_ فعال مشخص نیست  ،گفتم واگزارش کن ریس د باالست

بدون خداحافظی گوشی را قطع کرد
تن صداى زنانه اى را حس کرده بودم
ویدا بود؟!
واى چرا اینقدر این چیزها برایم مهم شده بود ؟
قبل خواب طبق عاد همیشه
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به باغ رفت و سیگارى دود کرد و ساعتی با سگد گذراند از ایوان تما شاید
کردم
دوست داشتن را بلد بود
این را از ب*و*سه ها و نوازشد هاید با سگد میشد لمس کرد
با انريى با او بازى می رد
در آخرم بغلد کرد
و در گوشد نجوا کرد
قطعا از حسد به حیوان بی زبان گفت که چنان مست سر بر سینه اش میسایید
و زوزه می شید...
***

بدترین قستتمت این روزها دیر به خانه آمدن آراز و دستتت و پنجه نرم کردن با
گروه يینا بود
واقعا وقتی از بیمارستتتان بر میگشتتتم اینقدر خستتته بودم که انريى کل کل
نداشتم
ولی خوب غرور و حس زنانه ام هم اجازه نمیداد کارهایشتتتان را بی جواب
بگذارم...
آن روز در کمدم را که باز کردم از شد بوى تعفن کم مونده بود باال بیاورم
وحشتناي بود

عابر بی سایه
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سیرابی گوسفند با محتویا داخل کمد و همه لباس هایم آغشته به کثافت!
در کمد را با وحشت کوبیدم
بغضم گرفته بود اما نباید خودم را ضعیف نشان میدادم
با همه سختی در کمد را باز کردم و و با یك کیسه پالستی ی سیرابی را برداشتم
و از اتاق خارج شدم
خدمت ار با دیدنم متعجب نگاهم کرد با جدیت گفتم:
_ سریع کمد من رو تمیز می نید
همه لباس کثیف ها رو هم بنداز دور
تصمیمم جدى و مح م بود
مستقیم به اتاقد رفتم بدون این ه در بزنم در را باز کردم
مشغول شانه کردن موهاید بود
با دیدن چشم هاید  4تا شد
بی معطلی کیسه را روى سرش خالی کردم
جیغ کشید و خواست حمله کند
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ولی با چ ه چ ه کردن مواد از موها و صتتورتد در جا میخ وب شتتد با گریه
جیغ می شید من هم فرصت پیدا کردم خودم را به اتاقم برسانم
حاال دیگر وقتد بود با خیال راحت براى خودم بغض دل باز کنم
نیم ساعت بعد پشت در اتاق جیغ می شید و فحد میداد در را قفل کرده بودم
و دست هایم را روى گوشم گذاشتم
صداید تا عمق مغزم نفوذ می رد
وساطت مادر بزرگ و عمه هم بی فایده بود
حلیمه و تانیا هم همراهی اش می ردند
مدام تهدید می رد
_ من خان زاده ام پدرتو در میارم دختر گداى بی خانواده شهرى
صبرم تمام شد
جیغ کشیدم
_ بی خانواده تویی که اینجا ولت کردن به زور قالبت کنن دهاتی بی سواد

بچه شده بودم ؟!

عابر بی سایه

واى یاد فیلم هاى قدیمی و نبرد هوو ها افتادم
ْ
چه قدر شانم پایین آمده بود!
اتاقم بوى گند میداد هرچه قدر تمیز می ردند
این بو ماندگار شده بود
همه لباس هاى نازنینم را دور انداختم
یك ساعت ی بار پشت در اتاق می آمد و شیهه می شید
کالفه ام کرده بود
فرار در قاموس غرورم نبود
با حرص در را گشودم
_ چیه چند ساعته عین اسفند رو آتیشی ؟
جواب کارتو دادم خانزاده
واقعا شبیه اسب رم کرده شده بود
موهایم را در یك حرکت دور مچ دستد پیچاند
درد وحشتناکی در سرم پیچید با حرص و نفر در گوشم زمزمه کرد:
_ خان مال منه از جنس منه
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ف ر می نی نمیدونم واستتته نجا اون جون بی ارزشتتتت قبولت کرده دختره
نحس بدقدم تو نامزد رر کشتی
نمیزارم بدقدمیت باعث مرگه آقاى منم بشه

هرچه تقال کردم نتوانستم موهایم را از چنگالد بیرون ب شم
به سینه اش که کوبیدم بازویم را گاز گرفت
گربه وحشی!!!
نفهمیدم تمام حرصم در ناخن هاى بلندم جمع شد و یك چنگ روى صورتد
شد
جیغ کشید و موهایم را رها کرد
اگر اهل خانه سر نرسیده بودند
این قدر به جنون رسیده بود که قطعا مرا ت ه ت ه می رد
وقتی شروع کرد به فحد دادن خانواده و پدرم
نتوانستم تاب بیاورم این بار من سمتد یورش بردم

عابر بی سایه
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اما عمه و مادر بزرگ مانعم شدند
هر دویمان را گرفته بودند .و از دور جیغ میزدیم
در حال فحد دادن بود که ی هو ساکت شد
عطر تلخد پیشتر از خودش ورودش را نوید میداد!
وقتی برگشتم و نگاهد کردم باید اعتراف کنم
از خشم در صورتد واقعا براى اولین بار وحشت کردم
ف د را روى هم میف شرد و انگار همه خ شم و نیروید در ع ضال صورتد
جمع شده بود
گربه وحشی با دیدن آراز ،دست روى زخم صورتد گذاشت و مظلوم نمایی و
گریه را شروع کرد
_ آقا خدا رسوند من تنها و غریب توى این خونه رو داشت می شت
حرصم گرف جیغ کشیدم:
_ دروغ گوى شارالتان کی به کی حمله کرد اول؟
توقع نداشتم
اصال توقع نداشتم
سرم فریاد کشید
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_ بسه ببندید دهناتون رو
ما و مبهو ابهتد با بغض به صورتد خیره شدم
من مقصر نبودم باید میفهمید
باید میفهمید تا این حد بی شخصیتی در ذا من نیست
_ من ...
دستد را به عالمت س و در مقابلم گرفت
برع س من که همه سعی ام این بود مانع گریه ام شوم
گربه وحشی مدام گریه می رد
با اشاره به زن ها متوجهشان کرد که يینا را ببرند
خیال بی خیال شدن نداشت
ولی يینا ِ
_ آقا؟! آقام؟! تو رو خدا حق منو از این از خدا بی خبر بگیر

2١0
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چنان با خ شم برگ شت و نگاهد کرد که قلب من به جاى يینا به حال س ته
افتاد:
_ یك کلمه دیگه حرف بزنی دندون تو دهنت نمیزارم
فعال از جلو چشمام دور شو تا ت لیف کثافت کارى هاى امروز روشن شه

فهمیدم که مو به مو جریان اتفاقا امروز را میداند
از خودم و حرکتم شرم کردم
واقعا برخوردم مناسب شخصیتم نبود
براى اولین بار در عمرم از یك مرد ترسیده بودم
مخصوصا وقتی بازویم را گرفت و به اتاق
برد و در را بست
بازویم را از دستد بیرون کشیدم و گفتم:
_ تقصیر اون بود من شانم مثل این دهاتیا نیست
خیلی کالفه و عصتتبی بود این را وقتی دکمه یقه پیراهن دیپلماتد را باز کرد و
نفس عمیق کشید فهمیدم
_ خانوم شهرى به خاطر همین شانت هم که شده از این حرکا دورى کن
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زن هاى این شهر اندازه مردهاش میتونن خطرناي و وحشتناي باشن براى رقیب
بغض اجازه نمیداد درست حرف بزنم:
_ آخه اون..
آخه من...
لباس هامو اون لباس هامو...
بغضم ترکید و این براى غرور من بدترین حالت مم ن بود
با سر انگشت شقیقه هاید را ماساي داد و گفت:
_ بسه کشتی امروز خودتو ،واسه  4تا لباس گریه ن ن فداى سر فردا میریم
بهترشو میخریم
آرام میشدم
من با آراز بود که آرام میشدم
قسمت یازدهم؛

عابر بی سایه
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آن شب بعد از عوض کردن لباس هاید از اتاق بیرون رفت چند ساعت منتظر
ماندم ولی نیامد؛
عصبانی بود
و شاید این نیامدند یك نوع تنبیه بود
دلم شور افتاد
( واى ن نه فهمیده بودنشو دوست دارم که خودشو دریغ کرد؟
واى ن نه رفت پید يینا
واى واى دارم دیوونه میشم)
پاور چین پاور چین از اتاق بیرون رفتم پشت در اتاق يینا گوش وایسادم
متوجه شدم حلیمه در اتاقد است و مشغول نفرین من هستند
اهمیت نداشت
خان این خانه برایم اهمیت داشت
تنها پیدا کردن ِ

در باغ هم نبود

کالفه شده بودم
که ی دفعه چیزى در ذهنم جرقه زد حتما به اتاق سابقد رفته است
قدم هایم را تندتر برداشتم و به اتاق رسیدم
در اتاق بسته بود
باید در میزدم؟!
نه محال بود ،دستم نباید رو میشد
این پا و اون پا می ردم که دستی آرام روى شانه ام چند ضربه زد
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وحشت زده هین گفتم و برگشتم
یاد اولین دیدارمان در تاری ی افتادم ،توقع داشتم مثل همیشه با خنده و آرامد
حرف بزند
اما امشب جز خروارها اخم چیزى در صورتد نبود
طبق عاد همه ستتوال هاید را در تنگ کردن یك چشتتم و حرکت دستتت
خالصه کرد و بی هیچ کالمی از من جواب خواست
چه جوابی داشتم این قدر تعلل کردم که به زبان آمد
_ چرا تو اتاقت نیستی؟؟
خدا نجاتم داد و یك دلیل مسخره در زبانم چرخید
_ یك سوسك گنده توى اتاق بود
داشتم دنبال شما میگشتم ببینم اسپرى حشره کد دارین؟
چشمد را باز تنگ کرد و گفت:
_ ف ر کنم این سوالو از خدمه باید بپرسی
_ بله ولی ف ر کردم همه خواب باشن
_ بیا بریم این هیوال رو ب شیم

عابر بی سایه
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راه افتاد و من هم دنبالد
راه رفتن عادى او با حالت نیمه دو من برابرى می رد
در حین راه رفتن گفت:
_ تو که دست زدنت و قدر بدنیت باالست
پس یه سوسك بر نیومدى؟
از ِ
واى عجب متل ی
_ من فقط بلدم در مقابل گربه هاى وحشی از خودم دفاع کنم
برگشتتت و چند ثانیه با اخم نگاهم کرد اما هیچ نگفت چرا شتتبیه بچه مدرستته
اى ها شده بودم؟!
باز که راه افتاد دلم میخواست از صمیم قلب مرا باور کند
_ اون موهاى منو کشید سرم هنوز درد می نه تازه اینجامم گاز گرفت
بخت با من یار بود که برنگشت و نپرسید کجا؟!
وگرنه براى اثبا حرفم مجبور بودم یك رو نمایی اساسی از خودم کنم
به اتاق که رسیدیم چراغها روشن بود

wWw.Roman4u.iR

2١6

متوجه شتتدم بعد از خروج من به اتاق آمده استتت و وقتی مرا نیافته بیرون زده
است
با دست اشاره کرد که من اول داخل شوم سپس وسط اتاق ایستاد و گفت:
_ خوب تو برو روى تخت تا من بگردم پیداش کنم
هرچند تا به حال سو سك توى این چند سال عمرم توى این منطقه سرد سیر
ندیدم ولی ام اند هست یك پدیده نو ظهور باشه

واى خدایا دستم را میخواند براید تعریف شده بودم
کمی تصنعی اتاق را گشت و گفت:
_ خوب حاال راحت بخواب
نه از سوسك خبریه نه من جاى خاصی ام

درجه حرار بدنم آن قدر باال رفت که از ستتوراخ بینی و گوش هایم حس
می ردم بخار داغ خارج میشود
یك عصبانیت توام با شرم فراوان!
س و کردم در واقع حرفی نداشتم

عابر بی سایه
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آراز هم جاید را انداخت و پنج دقیقه بعد خر و پوفد حاکی از یك خواب
راحت و عمیق بود...
در خواب عمیق بودم که با صداى چند ضربه به در دنیاى شیرین خواب را رها
کردم
آفتاب مستقیم به چشمانم میخورد به سختی چشم گشودم
خدمت کار برایم پیغام آورده بود:
_ خانوم  ،خان فرمودند حاضر شید صبحانه رو بیرون میل می نند
با یك خمیازه گفتم:
_ بیرون یعنی کجا ؟ تو حیاط
_ نه آقا داخل ماشین منتظرتون هستند
از جایم مثل فنر پریدم
به وعده دیشب میخواست عمل کند؟؟
تردید جایز نبود
با ف ر این ه يینا قطعا از حستتاد

بیرون رفتن ما منفجر خواهد شتتد لبخند

پیروزمندانه اى زدم و در عرض  ١0دقیقه با معدود لباس نجا یافته ام حا ضر
شدم
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هنوز دست و دلم به آراید کردن نمیرفت
قلبم از مرگ ناگهانی سوشا خیلی از نیازهاى دخترانه ام را سرکوب می رد...
اتومبیل کالسیك و الکچرى  ،طالیی رنگ کروي آراز فوق العاده بود!
اصال من عاشق ماشین هاى لوکس قدیمی بودم
مخصوصا وقتی مسقف نباشد!
برع س همیشتته خودش پشتتت فرمان نشتتستتته بود با دیدنم بوق زد و با یك
حرکت احترام نظامی دستد را کنار پیشانی اش زد
واقعا خنده ام گرفته بود
سوار ماشین که شدم شگفتی در چهره ام را دریافته بود
_ چه طوره؟
_ چی؟!
_ حشمت خان
با تعجب گفتم:
_ حشمت کیه؟؟!
خندید و گفت:
_ همین که سوارش شدى

عابر بی سایه

اینبار نتوانستم خنده ام را پنهان کنم:
_ فوق العاده است مال چه دهه ایه؟
_ اواخر ١960
_ معرکه است  ،واى کاش بابا بود  ،بابام عاشق ماشین هاى عتیقه است
بابام؟!
فراموش کرده بودم پدرم مرا دیگر نمیخواست؟
با یاد آورى اش بغضم گرفت و م ث کردم
متوجه شد و گفت:
_ درست میشه
سرم را به عالمت تایید ت ان دادم
لبخند زد
لبخند زدم
گازش را گرفت و ما دو نفر و جاده و سرعت ضیافت دل پذیرى داشتیم

2١9
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صبحانه را در یك ر ستوران سنتی توری ستی مرز که منظره بی نظیرى دا شت
خوردیم
از کره محلی خوشم نمی آمد ولی لقمه ا
ى گرفت و جلویم گرفت و گفت :
_ این بار امتحاند کن قول
میدم بد نباشه
لبم را جمع کردم و گفتم:
_ واى نه این منبع کلستروله
خندید و گفت:
_ کلسترول تو اون روغن نباتی ها شهره
در ثانی خاله ریزه دارى میش نی ،یه لقمه تناسب اندامت رو به هم نمیزنه
با اخم لقمه را گرفتم و گفتم:
_ امتحاند می نم پدر پسر شجاع
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با صداى بلند خندید و به ش مد زل زد:
_ یعنی شبیهه شم؟
در حالی که لقمه را میخورم
چشمهایم را جمع کردم و با حالت متف رانه اى گفتم:
_ نه بیشتر شبیه پرنس جان تو رابین هودى
_ اون شاه بدجنس خرفته؟
_ خرفتیشو کار ندارم حاال
_ باشه ممول
_ حتما گزینه بعدیتم لی لی پو و بند انگشتیه ؟
کوتوله دیگه اى نمیشناسی؟
با حالت چشم متوجهم کرد که منظور بدى نداشته است
خودش بود! آراز خودش بود!
و این بهترین خصوصیت یك آدم بود!
در هر ثانیه هر چه که نشان میداد خود واقعی اش بود !
به شهر مرزى که رسیدیم واقعا با دیدن مغازه هاى لوکس و برند جا خوردم
کنار خیابان توقف کرد و گفت:
_ خاله ریزه اینجا جاییه که ازش جنس هاى پا ساي هاى لوکس شما رو میارن
و با قیمت هاى نجومی بهتون غالب می نن
من منتظرم
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برو هرچی الزم دارى و دوست دارى بخر بیا
جا خوردم توقع داشتم همراهی ام کند
دست خودم نبود یاد ذوق و شوق سوشا افتادم
در این مورد هیچ شباهتی نداشتند
م ث که کردم لبخندى زد و گفت:
_ اومدنت رو هماهنگ کردم اینجا همه میشناسنت
هرچی خواستی بردار
ف ر می رد به خاطر پول تعلل می نم ؟!
عابر بان م را از کیفم در آوردم و گفتم:
_ الزم نبود من دوست دارم مثل آدم هاى عادى خرید کنم
لبد را خیلی جذاب گاز گرفت و کار را از دستم گرفت:
زن خان به کسی پول نمیده
_ زشته خانوم اینجا ِ

_ یعنی زن خان باید مال مردم رو به زور چپاول کنه
زن خان؟!! خودم از این لفظ شرم کردم

222
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خندید و سرش را روى فرمان گذاشت:
_ اینا مغازه هاى خودمه خانوم اونا هم فروشنده و کارمندهام
باید حدسد را میزدم دست به سینه و با حرص به صندلی ام ت یه زدم:
_ چیزى الزم ندارم اصال
_ اى بابا ! دختر برو دیگه کلی کار دارم امروز
_ من روم نمیشه  ،زبون اینا رو نمیفهمم اصال
چشم هاید را تنگ کرد و گفت:
_ من از این کارها نه خوشم میاد نه بلدم
برو هرچی انتخاب کردى بگو تا ماشتتین واستتت بیارن منم تا تو بیاى یه چرتی
میزنم

فرق داشت با سوشا فرق داشت
توقعاتم باال بود
حدس زدم
عقیده اش این بود که براى خان افت دارد به کارهاى زنانه بپردازد ...
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با دلخورى پیاده شدم،
استتتقبال بی نظیر همراه با احترام زیاد دل و دماغ انتخاب کردن را از من گرفته
بود
بی حوصله فقط نگاه می ردم
فروشنده مدام در گوشم حرف میزد
_ خانوم اجناس مقبول نیست؟ بریم اون ی ی فروشگاه راهنمایی کنم؟
با بی حرصلی گفتم نه
و چند لباس راحتی انتخاب کردم و روى پیشخوان گذاشتم
هنگام انتخاب لباس هاى رسمی تر عطر تلخی کل فروشگاه را در بر گرفت
همه با احترام تمام قد در مقابلد اداى احترام کردند
خیلی در مقابل دیگران جدى بود
طورى که نفس ها در سینه حبس میشد
با حرکت دست و چشم پرسید
کارم تمام شده است یا نه؟!
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شانه باال انداختم
فروشنده ها را مرخص کرد و نگاهی کلی به انتخاب هایم انداخت
بی صدا شلوار جین مدل سنگ شور پاره اى که انتخاب کرده بودم را برداشت
و گوشه اى پر کرد
این یعنی چی؟!
لبخندى زد و گفت:
_ پاره بود سالمشو بردار
با حرص گفتم
_ دهاتی مدلد پاره است
باز هم خندید:
_ نه بابا؟!
فهمیدم مسخره می ند
با حرص رو برگرداندم
نگاهی به کت دامن صورتی جیغی انداختم و قبل این ه دستم سمتد برود
آرام هولم داد:
_ جلوتر بهترش هست
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_ بهترش چی میشه ؟
_ اون کال دامند  ١وجب بود سرد میشه هوا داره سرد میشه
دست به کمر زدم و ایستادم:
_ چی شد پس از کارا زنونه بد میومد؟ اومدى اینجا گیر بدى؟
بی تفاو نگاه سر سرى به رگال بعدى انداخت و گفت:
_ خود اصرار کردى بیام
شال طو سی رو شن سنگ دوزى شده اى را بردا شت و نگاه کلی انداخت و
سمتم گرفت:
_ این خوب نیست؟
_ نخیر دهاتی و دمده است
قشنگ بود ! انصافا خیلی شیك و خاص بود ولی نمیدانم چرا این طور گفتم ،
شال را عمیق تر نگاه کرد و گفت:
_ باشه پس واسه يینا بر میداریم
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ی هو جوش آوردم دلم میخواست خرخره اش را بجوم
خودم را بی تفاو جلوه دادم و گفتم:
_ آره شلته و تومبون نارنجی هم واسد بخر شب عروسیتون به هم بیاید
دستد را جلوى دهاند گذاشت و بی صدا خندید
انصافا خنده هاید جذاب بود!
شال را که سر جاید گذاشت خیالم راحت شد
و وقتی حواستتد نبود از رگال بر داشتتتمد و میان لباس هاى انتخابی ام پنهان
کردم.
راه برگشت تا شهر دو ساعتی طول می شید
وارد جاده که شدیم
دستگاه پخد ماشین را روشن کرد
آهنگ انگلیسی قدیمی با ریتم تندى در حال پخد بود
خواست آهنگ را عوض کند که مانع شدم
_ خوبه بامزه است بزار بخونه
سر ت ان داد و گفت:
_ بابا خانوم دکتر ف ر ما بی سوادهام باش نمیفهمم چی بلغور می نه
هربار از حرفهایم بیشتر پشیمان مي
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شدم و خجالت می شیدم اما زبانم به اعتراف این پشیمانی نمي چرخید
آهنگ که تمام شد
با شروع آهنگ بعدى هر دو براى یك لحظه به هم خیره شدیم
و بعد به حرمت شعر ناب و صداى ب ر خواننده س و کردیم و شاید هم...
"حواسم پر چشماته چقد حالم پریشونه چقد سخته فراموشی چقد دل بستن
آسونه چقد دل بستن آسونه چقد شیرینه این احساس باید با تو ی ی باشم نه با
کینه نه با وستتواس ُپر از دلشتتورمو تردید ،به آرامد برم گردون دارم میبازم این
جنگو ،تو به سازش برم گردون تو دورم کن از این روزا که میبازم که مغلوبم که
دارم بی هدف بازم به دریا مشتتت می وبم تو دورم کن از این روزا که میبازم که
سردرگم سرد رو به راه
مغلوبم که دارم بی هدف بازم به دریا مشت می وبم منه
ِ
خونه دعو کن نذار از غصه ُپر باشم با من با خنده صحبت کن
ُپر از دلشورمو تردید ،به آرامد برم گردون دارم میبازم این جنگو ،تو به سازش
برم گردون تو دورم کن از این روزا که میبازم که مغلوبم که دارم بی هدف بازم
به دریا مشتتت می وبم تو دورم کن از این روزا که میبازم که مغلوبم که دارم بی
سردرگم سرد رو به راه خونه دعو کن
هدف بازم به دریا م شت می وبم منه
ِ
نذار از غصه ُپر باشم با من با خنده صحبت کن با من با خنده صحبت کن
"

نمیدانم چرا دیگر قدر نگاه کردن به ی دیگر را نداشتیم؟!
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فقط دلم خواست از این مرد بیشتر بدانم
_ جز قاچاق دارو و اسلحه چه کار دیگه اى می نی؟
بعد از چند ثانیه م ث نیشخندى زد و گفت:
_ قاچاق اعضاى بدن انسان
قلب جیگر قلوه پاچه سیراب شیردون
واى که وقتی جدى بودم و با تمستتخر جوابم را م یداد از عصتت بان یت دلم
میخوا ست جیغ ب شم اما اجازه ع س العمل نداد و این بار با لحن خ شك و
جدى گفت:
_ هیچ وقت نخواه که از کارم بدونی
و هیچ وقت هم به خود اجازه نده بد ف ر کنی
نفهمیدم آن روزها معنی حرفد را اصال نفهمیدم...

از سوالم پشیمان شدن سرم را پایین انداختم و با دسته کیفم مشغول بازى شدم
که سوالد جو را عوض کرد:
_ فقط یك خواهر دارى؟
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_ بله ،همون که دیدید  ،اسمد دلساست از من کوچی تره
با من خیلی فرق داره اما خیلی دوستد دارم
خیلی تند مزاجه و شیطونه بر ع س من
همیشه سر هرچی دعوا می ردیم زورش بهم میچربید
همیشه زور میگه به من میگه چاپلوس مامان بابا

یك لحظه م ث کردم!
واى خداى من چه قدر جواب یك سوال ساده را مفصل و طوالنی دادم
چه قدر دلتنگ یك دل سیر هم صحبتی بودم
ف ر کنم او هم متوجه این امر شده بود که خودش را مشتاق جلوه داد
_ خوب دیگه چی کار می نه این دلسا خانوم؟!
نفس عمیقی کشیدم
لبخند عمیقی خود به خود روى لب هایم نشست:
_ همه کار و هیچ کار مدام از این شاخه به اون شاخه میپره ته تغارى لوس
_ پس خاله ریزه فرزند ارشده
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با اخم گفتم:
_ بله
دستد را کنار شقیقه اش گذاشت
چشم هاید را مح م بست
حس کردم سر درد دارد
کمی سمتم خم شد و در داشبورد را باز کرد و عینك آفتابی اش را برداشت و به
چشم زد
فوق العاده شیك و برازنده!
جذابیتد دو چندان شد
کنار جاده که ترمز کرد یهو نگران شدم
_ چی شد؟
با چشم به فرمان اشاره کرد و گفت:
_ میشینی؟
پیشنهاد فریبنده و فوق العاده بود
راندن این کالس ه لوکس جز ی ی از آرزوهایم بود
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_ چرا؟
_ سرم درد می نه
ستترم را به عالمت تایید ت ان دادم خیلی جذاب پیاده شتتد و من هم همانجا
داخل ماشین از صندلی خودم پشت فرمان خزیدم
کنارم سوار شد ،صندلی که خیلی پایین و عقب بود را مناسب قدم تنظیم کردم
و استار زدم
خیلی ریل س سرش را به صندلی اش ت یه زده بود
و همراه آهنگ با دست روى ران پاید ضرب گرفته بود
من هم واقعا از جاده خلو و رانندگی مشعوف بودم
چند دقیقه گذشته بود که گفت:
_ دست فرمونتم خوبه
_ اوهوم  ١سوناتا سفید خو شگل مامان دارم  ،دلم وا سد تنگ شده بود ولی
این واقعا معرکه است
خندید و خنده هاید عجیب به دل مي نشست
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حس می ردم امروز اندازه چند ستتال به هم نزدیك شتتدیم و همدیگر را بیشتتتر
شناختیم...
وقتی به شهر رسیدیم من به بیمارستان رفتم و حین خداحافظی گفت:
_ شب اومدى خونه نبودم ،لطفا با اون جماعت مجادله ن ن
فراموش ن ن زن هاى اینجا با زن هاى شهر فرق دارن
خداى هر زنی شوهرشه
و براى داشتن این خدا جون رقیب رو میگیرن و حتی حاضرن جون بدن

سرم را پایین انداختم و گفتم:
_ زودتر باهاش ازدواج کن خیالد راحت شه که مال خودشی
_ سردار خان قبل فوتد بدون اطالع من اونو واسم نشون کرد
من کال آدم ازدواج نبودم و نیستم
هیچ وقت تصمیمشم نداشتم که یه روز متاهل شم
دلم ش ست ،با یاد آورى ازدواج صورى که به خاطر من زیر بارش رفته بود از
خودم شرم کردم...
تمام ساعا در بیمارستان را با ف ر و غرق دنیاى دیگرى گزراندم
بچه ها هم متوجه شده بودند و مدام با همه کودکی اشان ابراز نگرانی می ردند
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من هیچ شناختی از ساختمان قلبم ندا شتم و این روزها روند کارکرد این قلب
در حال شتتناستتاندن دل آرامی براى من بود که روزى باورش جز محال ترین
هاى قاموس زندگی ام بود وبس...
وحشتناي ترین قسمت حسم بی نام
ى بود واقعا اسم این احساسم را نمیدانستم
خودم را متقاعد
می ردم که قطعا از یك رقابت و حساد زنانه نشا گرفته است
خوى جنگنده و پیروزى خواهم مرا این چنین بی تاب کرده است...
وقتی که خانه نبود
آن عمار برایم اسارتگاه مخوفی بود که هر لحظه منتظر مهیب ترین اتفاق ها
بودم
طعنه هاى يینا و سایرین را نشنیده گرفتم
به اتاقم رفتم
و از میان لباس هاى نو یك بلوز و شلوار ساده انتخاب کردم
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سلیمه که متوجه شد براى شام قصد پایین رفتن ندارم با سینی غذا به اتاقم آمد
_ عروس خانوم نبینم صحنه مبارزه رو خالی کردى و اینجا کز کردى
لبخندى زدم و گفتم:
_ واستته چی باید اصتتال باهاش مبارزه کنم؟ واستته چیزى که مال من نبوده و
نیست؟
دستم را گرفت و گفت:
_ شوهر دوستت داره ١ ،زن بدون مردش تازه میفهمه چه قدر پشتد خالیه،
نزار پشتت خالی شه
عقب نشتتینی ن ن ،خان خوب یا بد که من قستتم میخورم خوب ترینه حاال
مردته سایه سرته قدر بدون
حرفهاى این زن رو ستایی کم سواد به دل مین ش ست در این قریب به دوماه با
همه فاصله و دورى ،من او را واقعا ت یه گاهم میدیدم...

روزها به سرعت نفس کشیدن میگذشت
و روزى نبود که از زبان يینا در امان باشتتم اما ستتعی می ردم به نصتتیحت آراز
گوش کنم و جوابد را ندهم ،او هم اکثرا دیروقت به خانه برمیگشتتت و خیلی
کم همدیگر را میدیدیم
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تلفن هاى کارى اش و صتتداى زنی که با او صتتمیمانه برخورد می رد همچنان
اذیتم می رد،
 ١هفته از چهلم سوشا میگذشت
خانواده يینا براى عقد اصرار داشتند
بعد از رفتن پدر و عمو هاى يینا تصتتمیم گرفتم نزد آراز بروم و از او بخواهم
من را به تهران بفر ستد و هرچه سریعتر ازدواج کند سخت بود برایم ش ست
سخت بود اما میدانستم ماندن و تحمل کردن قطعا مرا می شت...
به سالن که رسیدم متوجه بحث آراز با ساالر خان شدم کنار در منتظر ایستادم
آراز کامال فریاد میزد:
_ من  ١ازدواج اجبارى دا شتم ب سه دیگه به احترام شما به شون توهین ن ردم
این تصمیم سردار بوده نه من
شما بهتر از هرکسی میدونی من آدم اینجا موندن نیستم زندگیم اونور فلج شده
این مد به خاطر اون دختر اینجا موندم
خان بزرگ شدن خیلی سختی ها داره
_ آراز! ِ

تو که میخواى برى اونور زن اولت رو تنها میزارى؟ نه میبرید

خوب حاال چه فرق داره هر دو رو ببرى؟
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_ واى ! واى! واى ساالر خان من وسط قلب تمدن دوتا زن رو ب شم ببرم بگم
اینا زنم هستن؟؟
_ خوب نوبتی ببرشون یك ماه این بمونه اینجا اونو ببر و بر ع س
_ تو اصل ماجرا چه فرقی می نه؟ شما کال منظور منو نمیفهمین

ساالر خان با لحن عصبی گفت:
_ آره من کال نفهمم
روزى که ستتردار روونه فرنگت کرد گفتم این یه روز رستتم و رستتوم ما ننگد
میشه
_ نه مثل این ه کال امروز مقابل من ایستتتادین ،زبون این قوم رو شتتما میدونین
لطف کنین بگین خان باز هم وقت میخواد بیان دخترشتتونو ببرن وقتد شتتد
خودمون میریم عروس رو میاریم

 ١ثانیه نگذشته بود که در باز شد و من شرم زده وحشت کردم!
صورتد از شد خشم سرخ شده بود
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با دیدنم چشم هاید را با حالت اخم تنگ کرد و گفت :آفرین
سرم را پایین انداختم و گفتم:
_ من منتظر بودم...
نگذاشتتت حرفی بزنم دستتتد را به عالمت ستت و جلوى دهانم گرفت و
گفت؛
_ هیچی نگو االن دلم نمیخواد عصبانیتم رو سر تو خالی کنم
راهد را به سمت در خروجی ساختمان گرفت و رفت
دنبالد دویدم و با عجله پرسیدم:
_ کجا؟
برگشت و باز با اخم نگاهم کرد:
_ باید به شما گزارش کار بدم؟
شانه باال انداختم و گفتم:
_نخیر فقط زشته راهتو میگیرى میرى
باید باها حرف بزنم
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_ فعال دوست ندارم با کسی حرف بزنم شب میام بعد
_منظور نصفه شبه که من خوابم؟ مثل هر شب؟
_ هر موقع میام بیدارى ،اگه حرفی دارى میتونی امشتتب نقد خواب عمیق رو
بازى ن نی و حرفت رو بزنی
بعد دو انگشتد را به حالت خداحافظی با يست همیشگی اش سمت راست
پیشانی اش زد و گفت:
_ عز زیاد

دوباره و دوباره راهد را گرفت و رفت
م شت د ستم را ف شردم و در دل از این ه به راحتی خوردم می رد به خودم هزار
فحد دادم
قسمت دوازدهم ؛
آن شب زودتر از سایر شب ها به خانه برگشت
از برخورد تند و جدى اش با نگهبان باغ متوجه شدم آراز همیشه نیست
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حتی از فا صله دور هم گرد خ ستگی و کالفگی روى شانه هاید دیده می شد
وقتی با سگد مشغول شد من هم تاب نیاوردم
تحمل چهاو دیوارى اتاق برایم سخت شده بود کتم را تن کردم و از اتاق خارج
شدم
پایم را هنوز روى پله اول نگذا شته بودم که ک سی طعنه با قدرتی به بدنم زد که
اگر به نرده ها نیاویخته بودم قطعا مغزم متالشی شدن بود!
بدون این که پشتد را نگاه کند در حال سبقت گرفتن براى استقبال آقاید بود!
این گربه چشم سبز هر شب از نبود من براى ابراز وجود سو استفاده می رد
مچ پایم کمی درد گرفت اما سریع از جایم بلند شدم و با صداى بلندى گفتم:
_ بدو بدو تا تموم نشده
برگشت و پشت چشمی نازي کرد و گفت:
_ دیگه چیزى نمونده تا بشتتم خانوم اصتتلی عمار و مثل یك موش چندش
دمتو بگیرم و از زندگیم بندازمت بیرون
خندیدم و گفتم:
_ اینقدر حقیر و قابل ترحمی که جوابی برا ندارم
برگشتم و قصد بازگشت به اتاقم را کردم
اما نتوانستم  ،نتوانستم در مقابل اهانت بزرگد ش یبابی کنم
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_ پدر سگ بد قدم

همه خشمم را در مشتم جمع کردم
_ دفعه دیگه که زبونت اسم پدرم رو به هجی کنه قول میدم از حلقومت بیرون
ب شمد
نید خندى زد و با وقاحت تمام طورى که در چشتتمانم زل زده بود حرفد را
ت رار کرد
کاسه صبرم لبریز شد
نزدی د شدم
چند ثانیه با نفر نگاهد کردم
و بعد تو دهنی مح می حواله اش کردم
دستد را جلوى دهاند گرفت و شروع به جیغ زدن کرد
کمتر از چند ثانیه همه اهل خانه از جمله آراز تازه از راه رسیده در سالن بودند
با دیدن آراز شروع به چغولی کرد
چشماند سرخ شده بود
واقعا از این ه تو صیه اش را نادیده گرفته بودم و باز رفتار شرم آورى دا شتم در
مقابلد حس شرمندگی داشتم
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اصال به يینا نگاه نمی رد تمام مسیر نگاه خشم آلودش سمت صور من بود
يینا هم آه و ناله را تمام نمی رد
کالفه دستتتد را به عالمت ستت و باال آورد و در آنی گربه خانوم خفه خون
گرفت
با پاید روى زمین ضرب گرفته بود
صدا از هیچ کدام از حضار سالن در نمی آمد
چشم هاید را بست و نفس عمیقی کشید
_ اگه فقط ی بار  ،فقط ی بار دیگه همچین چیزى ت رار شه
میدم جفتتون رو وسط حیاط فلك کنن

تصورش هم برایم عجیب و وحشتناي بود!
قرن ! 2١
آراز تیپ اروپایی!
من تحصیل کرده!
ِ
فلك؟!!
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ناخودآگاه خنده ام گرفت
همه وحشتتتت زده به من چشتتم دوختند ستتریع خودم را جمع و جور کردم
ومعذر خواستم
يینا که انگار غرورش هیچ ارزشی نداشت تند تند
جمله غلط کردم را ت رار می رد
که باز آراز ح م س و داد و سپس گفت:
_ هر دو میرید تو اتاقتون و تا وقتی نگفتم بیرون نمیاید
از جمله اش خشنود شدم و سمت اتاقم رفتم واقعا حوصله ماندن در آن جمع
و تحمل يینا را نداشتم...
یك ربع بعد به اتاق آمد
در حال سوهان کشیدن ناخن هایم بودم
بی توجه به من داخل حمام شد
تلفند که زنگ خورد نتوانستم مانع کنج اوى ام شوم
روى صفحه گوشی اش اسم شروین خودنمایی می رد
گوشی را برداشتم و پشت در حمام چند ضربه به در زدم
_بله؟!
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_ گوشیت داره زنگ میخوره
_ کیه؟
_ نوشته شروین
صداى آب قطع شد
چند ثانیه بعد در را باز کرد و سر خیسد را از بین در بیرون آورد
_ وصلد کن لطفا؟ بزن رو پخد
با کمال میل اطاعت کردم
ولی وقتی صداى طناز و پر از عشوه یك زن در ف ضاى اتاق طنین انداز شد در
جا خش م زد!
شروین؟!
اسم مرده یا زن؟!
خدایا ویدا کم بود؟! این دیگه کیه؟
_ الو هانی ؟ بیدارى ؟
اشاره کرد که گوشی را نزدیك تر ببرم
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_نه این ه ساعت سر میشه  ،بنال ببینم؟
_ اوه صدا ترسناي شده؟ خبریه؟
سعی می ردم نگاهد ن نم و خودم را بی تفاو جلوه دهم
_ نه ی م اهل خونه رو اعصابم تاتی تاتی رفتن
_ آراز جونم دوتا دوتا گرفتن همین گرفتارى ها رو هم داره ها

حاال فقط مستقیم مرا نگاه می رد داغ شده بودم
به من چشم دوخته بود و با کس دیگرى صحبت می رد
_ حرف مفت نزن شروین ،کارتو بگو
_ یه پیشنهاد عالی اشنایدر واست امروز داشت
یك بار آمپول کنسر داره معرکه
_ قیمتد؟
_ نصف عرفد؟

245
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_ چرا اون وقت؟ خر مغزشو گاز زده؟
_ ی م تاریخشو گذشته ولی میشه اتی تشو عوض کرد
_ گوساله من کی بار تاریخ گذشته معامله کردم؟
_ هر کارى دفعه اولی داره خوب
_ خ فه بمیر به اون مو هویجی  4چشتتمم بگو نخواستتتیم مال بد ارزونی
صحابد
_ معادل انگلیسید چی میشه این ضرب المثل ؟
_ تو همون انگشتتت وستتطتو بهد نشتتون بده میفهمه برو دیگه خداحافظ رو
بغل کن
_ هیچ وقت خوش اخالق نشدى باهام هانی باى
اصال از جمال و برخوردهاى شروین خوشم نیامد
مطمئن بودم خیلی نزدیك و صمیمی هستند
گوشی را که قطع کرد گفت:
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_ ممنون خانوم
بعد بدون این ه منتظر جواب بماند سرش را داخل برد و در را بست
منتظر ماندم تا از حمام بیرون بیاید
جاید را که پهن کرد و چراغ ها را خاموش کرد پرسیدم:
_ میخواى بخو
ابی؟
_ نه پس میخوام دو با مانع انجام بدم نصفه شبی
جوابد تند بود توقعد را نداشتم اخم کردم و گفتم:
_ باید حرف بزنیم قرار بود امشب...
میان حرفم دوید
_ قرار بود
فعل بود را تا آسمان کشید و با تاکید بیان کرد  ،با حرص گفتم
_ خوب این یعنی چی؟!
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سرش را روى بالد گذاشت و گفت:
_ حرفهاتو با يینا زدى دیگه
_ تو چرا به من حق نمیدى ؟ اون مدام رو نرو منه مدام به خودم و خانوادم
توهین می نه
_ بهت گفتم باهاش دهن به دهن نشو و یه مد تحمل کن
ولی خوب قصد دارى این مدلی ادامه بدى
منم برخوردم رو باها عوض می نم
االنم شب بخیر سرم درد می نه
لعنت به من
نمیدانم چرا ی هو سوال پرسیدم:
_ چرا مدام سر درد دارى؟ یه آزماید بده خطرناي نباشه
_ بخوابم و صدا نشنوم خوب میشم خانوم دکتر

خودم را کوچك کردم نتوانستم نگرانی ام را پنهان کنم با حرص گفتم:
_ میترسم مرض واگیر دار باشه من بدبخت که هم اتاقیتم مبتال شم
ِ
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_ نشونه کدوم بیمارى مسرى سر درده خانوم دکتر؟!
خندید
و بیشتر حرصم داد
با عصبانیت دراز کشیدم و گفتم:
_ به جهنم به من چه اصال
دیگر جوابم را نداد...
صب که بیدار شدم ش مم از گرسنگی موسیقی بتهوون مینواخت
آماده شدم و قصد خروج به سمت سالن براى صرف صبحانه کردم
در را که گشودم
سرم در سینه ستبر مردانه اش فرو رفت
دور خیز کردم و وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست
واقعا خروس سحر خیز بود
هر روز صب قبل بیدار شدن من ورزش می رد و دوش میگرفت و حاضر میشد
آن روز هم خودش را غرق ادکلن تلخد کرده بوده
بابت شب قبل هنوز دلخور بودم
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به خاطر همین سالم ندادم سمت دستگیره در رفتم که دستد روى دستم قفل
شد
_ کجا؟
_ خونه آقا شجاع
مچ دستم را گرفت و از در دورم کرد
_  ١اس بزن به آقا شجاع بگو فعال نمیتونم از اتاق بیرون برم
عصبی دستم را به کمرم زدم
و به سختی روى پنجه هاى پایم ای ستادم و صورتم را نزدیك صورتد بردم و
گفتم:
_ چرا اونوقت هان؟
انگشت اشاره اش را نوي بینی ام فشار داد و با قدر همان مرا تا نزدی ی تختم
پید برد و گفت:
_ تا وقتی من نگم همینجا میمونی
این قدر عقب رفتم که به تخت خوردم و روى تخت پخد شدم
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بعد از افتادن من با همان مدل جذاب همیشگی اش خنده اى سر داد
واقعا حرصم گرفت و جیغ کشیدم
چشم هایم را بستم و مدام پشت سر هم جیغ می شیدم و او بلند تر میخندید
در میان خنده لب تخت نشست و گفت:
_ حنجره ا پاره میشه االن
با حرص مشت مح می به بازوید کوبیدم و گفتم:
نرو من نرو اینقدر
_ ساکت شو حرف نزن رو ِ
_ ِنرو دیگه چیه؟
_ یعنی اعصاب بی سواد
متف رانه دستد را کنار پیشانی اش زد و گفت:
_ ِنرو ِ ،نرو ِ،نرو
دوباره مشت دیگرى به بازوید زدم و گفتم:
_ من امروز شیفتمه باید برم بیمارستان
_ زنگ زدم گفتم نمیاى
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_ من تو این جهنم دره کل روز نمیمونم  ،خدا لعنتت کنه خدا همتونو لعنت
کنه ،زودتر با اون گربه شلته پوش ازدواج کن شر همتون از سرم کم شه راحت
شم
دیگر اثرى از خنده در چهره اش نبود سرفه اى کرد و گفت:
_ ی بار بهت گفتم واسه من تایین ت لیف ن ن
_ برو بابا من میخوام ت لیف خودم روشن شه
_ با ازدواج من ت لیف تو روشن میشه؟!
چشم هاید را که تنگ می رد حالت چهره اش را بی نهایت دوست داشتم
_ آره تو با اون غربتی میرى ستتر خونه زندگیت منم میرم تهران ریخت هیچ
کدومتونو نمیبینم

پوزخندى زد ى باز انگشت اشاره اش را روى نوي بینی ام فشار داد؛
_ ِد نشد ِد نشد خانوم دکتر

روزى که اومدى سمج شدى ازدواج کنیم باید ف ر اینجاشم می ردى

تو دیگه ناموس منی امانت سوشایی
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به این راحتی نمی شه هرجا میخواى برى و وا سه زندگیت خود مختار ت صمیم
بگیرى
دستد را پس زدم و گفتم:
_ من اسیر نیستم دهاتی متحجر بی فرهنگ زن آزاده
_ شتتهرى آپدیت با فرهنگ آزادى با بی قید و بندى فرق داره زن شتتوهر دار
مجردى زندگی نمی نه
کالفه سرم را فشردم و گفتم:
_ واى واى واى پس با هووى وحشید زندگی می نه؟؟
با خشم مستقیم به چشم هایم زل زد و گفت:
_ هنوز با من هیچ نسبتی نداره
با همه اخم و خشمد این جمله اش آبی بود بر آتد کهنه جگرم

از جاید بلند شد دستی بین موهاید کشید و گفت:
_ چند روز باید برم مرز و متاسفانه نمیتونم تو رو ببرم
اصال هم خیالم بابت مغز جفتتون راحت نیست
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قلبم هرى ریخت
_ بودن و نبودنت واسم مهم نیست
چه قدر زبانم با قلبم ناسازگار شده بود ...
وقتی که از اتاق رفت بغضی که در گلویم چنگ انداخته بود خودش را رها کرد
سرم را روى بالد گذاشتم به بخت و اقبال بدم لعنت فرستادم
تلفنم که زنگ خورد با دیدن نام دلسا
جرعه اى لبخند روى لب هایم نقد بست
_ الو دل آرام
_ سالم
_ ِا صدا چرا این طوریه دارى گریه می نی؟

صداى صنم را که کنارش شنیدم
دلم براى خودم و غربتم هزار برابر سوخت
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میان هق هق گفتم:
_ دلم براتون تنگ شده
طاقت نیاوردم براى دلسا و صنم داستان گربه وحشی را باالخره تعریف کردم
از رفتن آراز گفتم
از قلب پر دردم...

همان شب دلسا تماس گرفت و گفت اردوى شمال بچه هاى
دانشگاه را بهانه کرده است تا چند روزى بتواند در کنار
م باشد
نمیتوانم بگویم تا چه اندازه این خبر برایم شیرین بود
از او خواستم چند تا از وسایل ضرورى کتاب هاى مورد عالقه ام را هم بیاورد
واقعا در پوست خودم نمیگنجیدم
داخل حمام در حال شتتعر خواندن بودم با کف براى خودم حباب میستتاختم و
میخندیدم
باالخره بعد از کلی آب بازى حوله ام را تن کردم و از اتاق خارج شدم
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عصر بود و ساعت آمدن آراز نبود
در کمال تعجب دیدم که روى تخت با همان لباس هاى رستتمی اش خوابد
برده است و دستد روى پیشانی اش است
پاورچین به سمت کمد رفتم و لباس برداشتم سرم را دزدکی سمتد چرخاندم
که مطمئن شوم خواب است
همین که خواستم حوله ام را در بیاورم صداى خس دارش مانع شد
_ ِد اون پرده لعنتی رو ب د
از شرم لبم را گاز گرفتم
تازه متوجه ع سم در شیشه پنجره شدم
خدا رو ش ر که زود اعالم بیدارى کرد و هنوز حوله به تن داشتم
پ شت کمد پناه گرفتم و لباس هایم را عوض کردم ولی صداى ک شیدن پرده ها
را شنیدم
کارم که تمام شد و بیرون آمدم باز روى تخت دراز کشیده بود
نزدی د شدم
نگاهم نمی رد
_ من  ١اتاق الزم دارم
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آرام گفت:
_ امروز فقط زود مجبور شدم بیام خونه
تازه به خودم آمدم
دلم براید سوخت این زود رفتن و دیر آمدند براى راحتی من در اتاق بود؟؟
نمیدانست من...

_ نه واسه خودم نمیخوام دلسا داره چند روز میاد پیشم
لبخند شیرینی زد و گفت:
_ گفتم چرا کبك خانوم امروز لیال فروهر میخونه تو حمام
با خجالت سرم را پایین انداختم ولی هنوز همان دل آرام همیشه بودم ابرویم را
باال انداختم و گفتم:
_ میدى یا نه؟
_ برو هر اتاقی مد نظرته بگو آماده اش کنن
فقط هر اتاقی جز اتاق اون مار زخمی
واقعا از تشبیه مار زخمی براى يینا راضی بودم
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با ذوق گفتم:
_باشه ممنون
االن میرم پس تو هم راحت بخواب
باز چنگ انداخت در قلبم و فشتتردش و مجبورش کرد تند تر بنوازد با لحن
جذابی گفت:
_ من االنم راحت خوابیدم
نمیدانم ی هو چه طور میتوان ست درجه حرار بدنم را تا مرز تب شدید پید
ببرد
جوابی جز این ه نفسم را در سینه حبس کنم و از اتاق خارج شوم نداشتم
با خروجم از اتاق آرام به پیشانی خودم زدم
( چه مرگته دل آرام؟!)
بی فایده بود دل آرام آن روزها به دو قسمت اصلی تقسیم شده بود
قسمت اعظم یك حس کشد ناشناخته
و دیگرى غرور توام با لجبازى
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به باغ رفتم
نمیدانم چرا مستقیم پید پیتر سگ آراز رفتم ؟!
برع س همیشه با دیدنم واکند نشان نداد
نشسته بود و به من زل زده بود
نگهبان مشغول غذا دادن به او که شد
یك ت ه گوشت برداشتم و جلوید انداختم
زوزه اى کشید که معنی اش را تش ر حس کردم
اما ی هو چنان از جاید پرید و پارس کرد که از ترس چند متر آن طرف تر
پریدم
ولی انصافا حیوان بیچاره حق داشت
گربه وحشتتی چنان پاور چین در حال نزدیك شتتدن به ما بود که قطعا او هم
فهمیده بود باز خطرى ما را تهدید می ند
رویم را برگرداندم و بی توجه به او به طرف دیگر باغ رفتم اما دنبالم آمد
_ واسا واسا کار دارم
_ من با تو کارى ندارم
شانه ام را گرفت و به زور مجبو رم کرد سمتد برگردم
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_ شوهر اومده خونه تو چرا اینجایی؟
_ به توچه؟!!!
_ میدونم میدونم باهم رابطه ندارین میدونم نمیخواد
خندیدم و گفتم:
_ آفرین باهوش درستتت فهمیدى ،آره فقط تو رو میخواد عاشتتق ستتینه چاکته
اصال
_بیا جدى حرف بزنیم
_ من اصال با تو حرفی ندارم
دستم را گرفت نوعی التماس در چشم هاى سبز و درنده اش موج میزد
_ خواهد می نم  ،تو که عا شقد نی ستی تو که ا صال اهل اینجا نی ستی بیا و
بگذر و برو از اینجا
من کلی ثرو دارم و میتونم از اینجا فراریت بدم
_ من نمیخوام فرار کنم
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دستم را فشرد
_ باید بهت التماس کنم
_ نه اینو نمیخوام من جایی رو ندارم برم فعال ،
عزیزم هم اینجا به خاي سپردم
تو تالشتتتو ب ن مثل همه زن هاى اینجا بپذیر که شتتوهر  ١زنه دیگه هم داره
ولی اون زن خطرى واست محسوب نمیشه
_ نمیشه؟! اون به خاطر تو حاضر نیست حتی با من ازدواج کنه
_ مقصر این من نیستم
_ اگه از اینجا رونده بشم بابام به زور میدتم به پسر عموى  50ساله ام که دوتا
زن هم داره
دلم براید سوخت رام شده بود
دستد را گرفتم و گفتم:
_ سعی کن از اینجا رونده نشی
اونی که اینجا موندنی نیستتت منم باالخره  ١روز میرم و تو میمونی و شتتوهر و
عمار و خانومی اینجا
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نمیدانم چرا ی هو حالتد عوض شتتد؟! دستتتد را از میان دستتت هایم بیرون
کشید و با خشم گفت:
_ یك کالم از حرفهامو به کسی بگی زنده زنده پوستتو می نم
به سمت داخل ساختمان دوید
میدانستم از اعترافاتد فرار می ند...
چند ساعت بعد به اتاق برگشتم هنوز خواب بود،
چند ثانیه به صورتد خیره شدم
خبرى از اخم و خشم همیشگی چهره اش در خواب نبود
آرام به پهلوید زدم
واکنشی نشان نداد
کمی بیشتر ت اند دادم
با صداى بی جانی گفت:هوم؟
_ میشه بیدار شی کار دارم
دستد را به عالمت منفی در هوا ت ان داد
باز ت اند دادم و گفتم:
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_ پاشو دیگه ،پاشو

غلتی زد و سرش را زي
ر بالد کرد
صداى گرفته و خواب آلودش فوق العاده تر میشد
_ خوابم میاد
خنده ام گرفته بود ،مح م تر ت اند دادم و گفتم:
_ اى بابا پاشو من خوابم میاد خوب
ی هو مثل فنر از جاید پرید و نشست
موهاید به هم ریخته بود و چشم هاى پوف کرده اش خیلی با نمك شده بود
بالشتد را برداشت و روى زمین پر کرد و خودش هم روید سرازیر شد
دلم واقعا سوخت و در عین حال خنده ام گرفت
کنارش روى زمین نشستم و گفتم:
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_ باز که خوابیدى
یك چشمد را به سختی باز کرد و گفت:
_ خیلی حرف میزنی ،برو بخواب دیگه  ،شب بخیر
_ خنگ هنوز ساعت  7بعد از ظهره
_ خوب عصر بخیر برو جان مادر برو
_ خوب من کار دارم پاشو دیگه
_ بعدا  ١ساعت دیگه
این را گفت و سرش را سمت دیگر بر گرداند
پهلوید را فشردم و گفتم:
_ یك ساعت دیگه دیره من کلی خرید دارم حداقل پا شو به راننده ا بگو منو
ببره
_ هرچی میخوام بگو بخره خودش
_ نخیر خودم باید باشم اصال سوییچت کو؟ خودم میرم
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برگشت و حاال جفت چشم هاید باز بود کلی سعی کردم خنده ام را ببلعم
_ پر رو شدیا
_پر رو بودم ،امروز که شیفت نبودم میخواستم به کارام برسم فردا تولد جمیل ِ
همون که سرطان داره
به بچه ها قول دادم باهم واسد جشن میگیریم
اما هنوز هیچ کارى ن ردم
نشست و همان طور خواب آلود دستی بین موهاید کشید و خمیازه اى کشید:
_ حاضر شو بریم
_ شرط داره ها
ابرویی باال انداخت و گفت:
_ تو منو بیدار کردى و اصرار که بریم بعد شرط میزارى؟!
_ آخه خواب آلویی میترسم تصادف کنیم ،شرطد اینه من برونم
_ کی گفت من قراره برونم؟ با راننده میریم
حرصم گرفت ولی صالح ندیدم اعتراض کنم ،
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نیم ساعت بعد وقتی بیرون رفتم
از دیدن اتومبیلد دوباره ذوق زده شدم ولی خودش پشت فرمان نشسته بود
در را باز کردم و کنارش نشستم
_ جامونو عوض کنیم؟
مظلومانه گفتم

ُ
خندید و خم شد و از پشت کمرش کلتد را داخل داشبورد گذاشت

واقعا هنوز به این اسلحه بازى ها عاد ن رده بودم
صداید هنوز گرفته بود:
_ االن نه ،ی م از اینجا دور شیم میتونی برونی
از فرط خوشحالی چشمانم گرد شد
تنها چیزى که کم م می رد انريى منفی ام را تخلیه کنم رانندگی با ما شین آراز
بود مخصوصا وقتی باد صورتم را نوازش می رد و در بین موهایم میدوید
این بار از صمیم قلب از او تش ر کردم
و ولی او فقط در جواب سرى ت ان داد
در فروشگاه باز همان خان سرد و ساکت عب*و*س شد
هرچه الزم بود خریدم
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که ی هو چشمم به یك کاله گیس فر رنگارنگ افتاد
یاد نماید سیري افتادم برداشتم و روى سرم گذاشتم
و جلوى آینه کلی خندیدم
ی هو پشتم ظاهر شد و کاله را از سرم در آورد و اخم کرد
تازه به خودم آمدم که فروشنده متعجب به من چشم دوخته است
سریع کاله گیس را از دستد قاپیدم و گفتم:
_ اینم میخوام
سرش را ت انی داد و باز اخم تحویلم داد
من هم کم نیاوردم و سه برابر اخم کردم

آن شب تا صب از ذوق آمدن دلسا خوابم نمیبرد
چه قدر بابت همه دعواهایمان پشیمان بودم
خواهر داشتن واقعا موهبت بزرگی است...
***

سالن بیمار ستان غرق باد کنك و کاغذ رنگی بود سلیمه را با ا صرار با خودم
همراه کرده بودم
این قدر در خانه مانده بود که ارتباط برقرار کردن با سایرین براید مش ل بود
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بچه ها در پوست خود نمیگنجیدند
صداى آهنگ و دست و جیغ هلهله اینقدر زیاد بود که صدا به صدا نمیرسید
اما ی هو همه بچه ها سمت در اصلی سالن دویدند
برگ شتم و چ شمم به آراز افتاد که بچه کوچ ی را بغل کرده بود و سایر بچه ها
از سر و کولد آویزان شده بودند
لبخند هك شده روى صورتد ناب بود!
خالص!
از صمیم قلبد بود
این عموى کودکان یتیم و رنجور
همان خان جدى و عب*و*س بود؟!
دوست داشتم ساعت ها به تماشاید بنشینم
سمتم آمد و دستی روى کاله گیس رنگارنگم کشید که حس کردم من هم مثل
دختر بچه ها حساب کرده است
_ چه طورى خاله ریزه؟
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این روزها خنده ام را نمیدزدیم دریغ نمی ردم میان خنده گفتم:
_ خوبم خرس مهربون
به چشم هایم خیره شد و با یك لحن آرام گفت:
_ خنده به صورتت خیلی میاد
قسمت سیزدهم ؛
این قدر خاکی و سط زمین بیمار ستان میان بچه ها ن ش سته بود و م شغول باز
کردن هدایایی که براى هرکدام خریده بود ،شده بود
مرد همیشه مسل است
که اصال باور این ه این همان ِ

محال ترین بود

پسر بچه اى به شانه اش زد و گفت:
_ عمو باز هم واسم ماشین آوردى که من تفنگ میخوام تفنگ ساچمه اى
سر پسري را نوازش کرد و یك ابروید را باال راند و گفت:
_ من تو رو خیلی دوست دارم
آدم واسه کسی که خیلی دوستد دارم یك هدیه بد و خطرناي نمیخره
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پستتر بچه متحیر به او چشتتم دوخت و بعد خم شتتد و پشتتت آراز را نگاه کرد
میدانستم به اسلحه پشت کمرش مینگرد
_ عمو کی تو رو دوست نداشته که اینو بهت هدیه داده؟
حقا که جواب دادن به سوالد از سخت ترین کار در آن لحظا بود
آراز آهی کشید و گفت:
_ دوستم داشت ولی نمیدونست اینی که دستم میده چه قدر بده
اون اشتباه کرد
تمام طول روز با خنده و موسیقی شاد سپرى شد
راننده و محافظ هاید را مجبور کرده بود کاله بوقی رنگارنگ سر کنند و با بچه
ها بر*ق*صند
واقعا از فرط خنده گاهی نفس کم می آوردم
مطمئنم آن روز به من بیشتر از بچه هاى بیمارستان خوش گذشت
سلیمه هم واقعا خوشحال بود
همان روز تانیا را براى سونو گرافی و چ اب به بیمارستان آوردند
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به محض این ه در راهرو چشمد به من افتاد دستد را گاز گرفت و گفت:
_ واى توبه توبه ،این نحس بدقدم باید االن جلو چ شمم ظاهر می شد ؟؟! واى
خدا پسرم رو به تو سپردم
واقعا از این ه در دوماهگی خودش جنستتیت بچه اش را تشتتخیص داده بود
خنده ام گرفت
براید دست ت ان دادم و زدم زیر خنده
رنگ صورتد تقریبا بنفد شده بود!

به خانه که برگ شتیم با دیدن مزداى صورتی دل سا و سط خانه شور عجیبی در
دلم خانه کرد
تمام طول پارکینگ تا ساختمان را دویدم
خواهر دیوانه ام تمام مسیر را با ماشین خودش آمده بود
حتما یك روز کامل در راه بوده است...
هنوز به ساختمان نرسیده بودمه که صداى جیغ و فریاد
مرا ترساند
در را گشودم
با دیدن يینا و دلسا و صنم وسط سالن وحشت کردم
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يینا با دیدن من گفت:
_ می شمت باالخره می شمت
هاج و واج به دلسا چشم دوخته بودم
صنم سمتم دوید و بغلم کرد
دلسا میخندید
و مدام ت رار می رد:
_ دل آرام اول يینا دوم دلسا سوم البته شاید هم دلسا دوم
يینا جیغ کشید و سمت اتاقد دوید
دلسا در میان خنده سمتم آمد و بغلم کرد
_ واى آجی این دختره خیلی کولیه از راه نرسیده ما رو خفت کرد
مح م بغلد کردم
در آغوش هم بودیم
که آراز وارد سالن شد
دلسا از من جدا شد و سرفه اى کرد و با لحن مسخره اى گفت:
_ سالم شوهر آبجی
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صنم به پهلوید زد و سالم داد
آراز هم مودبانه جواب سالم هر دو را داد و خوش آمد گفت:
_ راه زیادى اومدین اتاق رو آرام خانوم گفتن آماده کردند واستتتون استتتراحت
کنید
آرام خانوم؟!
دلسا باز هم خندید:
_ ممنون  ،خان ! راستی من چی صدا کنم ؟
عمو خوبه؟
عمو خان؟
خان عمو
آراز خندید و سرى ت ان داد:
_ هرچی دوست دارى صدا کن
دست دلسا را گرفتم و خواستم سمت اتاقد هدایتد کنم که گفت:
_ اسمت چیه ؟ همونو بگو صدا کنم
آراز در حالی که از پله ها باال میرفت سوییچد را در هوا چرخاند و گفت:
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_ آراز
دلسا جیغ زد
_ باشه آراز ،ممنون!
حقا که هیچ شباهتی به من نداشت
با اخم نگاهد کردم و گفتم:
_ دلسا نیومده شروع کردیا ،اینا مثل ما نیستن بد میدونن این رفتار ها رو
***

آن شب تا صب با دلسا و صنم بیدا ماندیم و صحبت کردیم
آنقدر دل تنگ بودم که هر چند دقیقه ی بار بغلشان می ردم
صنم میان خنده هایمان ی هو بغض کرد
دستد را گرفتم و گفتم:
_ چته دختر؟
به هق هق افتاد
_ کی ف رشو می رد دل آرام  ،سوگلی سوشا این بشه بخت و آینده ا اسیر این
غربت شی
آرزوهامون چی؟ بیمارستان کودکان؟ تخصص گرفتن؟
چی شد یهو اصال دل آرام؟
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حال دلسا هم در این اشك ریزان ما را همراهی می رد...
باالخره هر سه بیهوش شدیم و خوابمان برد
صب با صداى چند ضربه به در هر  3چشم گشودیم
خدمت ار اعالم کرد میز صبحانه اختصاصی در ایوان طبقه باال براي مهمان ها
چیده شده است میدانستم دستور آراز است و واقعا از این تصمیمد خوشحال
شدم.
دلستتا در حالی که لقمه بزرگی در دهاند میگذاشتتت مثل کودکی هاید با
دهان پر شروع به صحبت کرد:
_ میگم این شوهر پس کجاست؟
شانه اى باال انداختم و گفتم :
_ نمیدونم ف ر کنم سر کاره
_ ن نه دیشب از نبود استفاده کرد و رفته پید هوو ؟
میدانستم همچین چیزى محال است
ولی با بی تفاوتی گفتم :خوب بره به من چه
دلسا با کف دست عالمت خاي تو سر را حواله ام کرد
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صنم که کنار نرده هاى ایوان در حال تماشاى باغ بود گفت:
_ دل آرام این نرفته سر کار که
دلسا بلند شد و کنارش رفت سوتی کشید و گفت؛
_ اووووف چه قدر هم خوشتیپه انگار نه انگار ساکن دهاته
دقت کردین جز خودش همه لهجه دارن؟
خندیدم و گفتم:
_ چون سالی چند بار فقط میاد اینجا  ،االنم سر قضیه من موندنی شده
ی هو دلسا انگ
شتاند را داخل دهاند فرو برد و سو بلندى زد
جا خوردم
و از جایم پریدم
در حالی که دست ت ان میداد با صداى بلند گفت:
_ سالم آراز صب بخیر

276

عابر بی سایه

277

من و صنم از فرط خجالت سرخ شده بودیم
آراز دست از نوازش پیتر برداشت و ایستاد دستد در جیبد بود
مودبانه سرش را به عالمت سالم ت ان داد و به من چشم دوخت
نمیدانم چرا یك لحظه به راحتی دلسا حسادتم شد و زبانم به این سوال چرخید
_ نرفتی سر کار؟
مثل زن و شوهر هاى عادى!
اما او خیلی آرام و ریل س پاسخمم را داد
_ نه فردا چون عازمیم امروز رو استراحت دادم به خودم و همه
تازه یادم افتاد که قرار است برود و خدا را ش ر کردم در نبودش دلسا و صنم را
دارم
ولی نمیدانم این ناراحتی ته دلم از چه نشا میگرفت
دلسا جیغ کشید
_ بیا صبحانه
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نمیدانم چرا عصبی شدم و به پهلوى دلسا زدم و من جاى آراز جواب دادم
_ صبحانه اش رو  6صب میخوره نه االن که نزدی ه ظهره
دلسا با یك قیافه مضحك دهاند را باز کرد و گفت :وا؟!
آراز هم به گفتن :ممنون نوش جان اکتفا کرد
و ف ر کنم از دست دلسا فرار کرد و تصمیم گرفت به ساختمان برگردد
صنم شروع کرد به نصیحت دلسا
خان  ،سرى پید که اینجا
_ دختر خاله شدى چرا سریع؟ خر ِ خدا این یارو ِ
بودم دیدم هر جنبنده اى تو این خونه بدون اجازه اش نفس نمی شه
تو چرا در مال عام جیغ می شی اسمشو این مدلی صدا می نی؟
_ َب َر َب َب  ،خودش گفت هر جور دوست دارم صداش کنم
دلسا بود دیگر ! غیر قابل تغییر ترین موجود دنیا
ساعتی بعد به بهانه تعویض لباس به اتاقم رفتم
آراز پشت میزش با کامپیوترش مشغول بود
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سالمم را آرام پاسخ داد ولی چشم از صفحه مانیتورش بر نمیداشت
عقب آمد و به صندلی اش ت یه زد د ست به سینه پوفی ک شید و چند ثانیه بعد
مح م کامپیتورش را بست و تلفند را برداشت
و شروین را به رگبار فحد بست
راستد کمی دلم خنك شد
گوشی را روى تخت پر کرد و رو به من گفت
_ معذر میخوام ولی الزم بود
_ چیزى شده؟
چرا امروز مثل یك همسر نگران رفتار می نم؟!
انگار منتظر سوالم بود
کنارم لبه تخت نشست و سرش را میان دو دستد گرفت:
_ سرم داره منفجر میشه  ١ ،بی دقتی باعث کلی ضرر شده طاقت فحشم نداره
االغ گریه می نه جاى درست کردن گندش
کمی نزدی د شدم و گفتم:
_ عصبی میشی سر درد میگیرى؟
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سرش را به عالمت مثبت ت ان داد
_ باید دوش آب گرم بگیرى یا  ١کیسه یخ بزارى روى سر بعدم ریل س شی
و استراحت کنی
خندید و گفت:
_ نمیشه جاى این همه کار سخت  ١مس ن بهم بدى خانوم دکتر؟
_ وایسا تو کیفم دارم
مچ دستم را گرفت داغ بود خیلی داغ قلبم ی هو کند نواخت و وقتی هجی کرد
_ نه منظورم اون مس ن ها نبود
کم مانده بود س ته کنم  ،به چشماند نمیشد چشم نداد!
نف سم به شماره افتاده بود این روند فقط چند ثانیه طول ک شید و با جمله بعدى
اش در هم ش ست
_ دیدم مس نا ضعیفه  ،از کشوى میزم ی ی بده لطفا
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نمیدانم واقعا از اول منظورش همین بود یا بعد حرفد را عوض کرد
شاید هم قصدش بازى با من است؟!
دستم را به آرامی از میان دستد بیرون کشیدم و سمت میزش رفتم آب دهنم را
قور دادم و نفد عمیقی کشیدم
قرصد را که واقعا دوز باالیی داشت همراه یك لیوان آب مقابلد گرفتم
تش ر کرد و در آنی قرص را بلعید و روى تخت دراز کشید
طبق روال همی شه پ شت کمد براى تعویض لباس هایم پناه گرفتم که صداید
مرا متوجه خودش کرد:
_ مهمونا تا کی میمونن؟
_ چه طور؟
_ من  4روز کارم دست کم طول می شه با محاسباتی که کردم
_ ف ر کنم بمونن حداقل یك هفته
_خوبه
_ چید خوبه؟
_ این ه سر گرم اوناست و از يینا دورى
_ من همیشه از اون دورم ،اونه که همیشه میاد جلو
_ لطفا اگرم اومد جلو شما به بزرگی خود عقب نشینی کن
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کارم که تمام شد با حرص از پشت کمد در آمدم و گفتم:
_ دارى مسخره می نی؟
این خنده هاید دیوانه ام می رد
سرش را ت انی داد و گفت:
_ شما تی شرتتو چرا بر ع س پوشیدى
نگاهی به خودم انداختم و گفتم:
_ این جورى مده
باز هم بلندتر خندید
_ آخه مارکد از یقه اش نزدی ه بره تو دهنت
واقعا خودم هم خنده ام گرفت
کوسن را از روى کاناپه برداشتم و سمتد پر کردم
_ تقصیر توعه بس که حرف زدى حواسم پر شد
دستتتهاید را به عالمت تستتلیم باال برد و من دو باره پشتتت کمد پناه گرفتم،
صداید در گوشم که نه در قلبم پیچید
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صداید نافذ بود
قدر لرزاندن دل هر زنی را داشت
حتی میتوانست دل آرام را هم نا آرام کند
دل آرامی که چهار ستون قلبد حتی یك لرزش کوچك هم تجربه ن رده بود
حال هر بار چنان ارگ بم فرو میریخت
_ راستی آرام...
م ث کرد
انگار زباند به آن چه نخواسته بود چرخیده بود
چه لذتی داشت شنیدن نامم از زباند
هرچه مغزم نهیب میزد و ح م صادر می رد قلبم نا فرمانی می رد
_ بله؟
حال از پشت کمد بیرون آمده بودم
نگاهم نمی رد
انگار اسمم از دهاند پریده بود
_ با راننده برید شتتهر رو بگردید امروز که من هستتتم و ما بقی روزها که من
توى این شهر نیستم از خونه بیرون نرید
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پیشنهادش خوب بود
_ میشه خود هم بیا
ى؟
_ نه با  3تا زن کجا راه بیوفتم بیام؟ ببر مهموناتو
بگردون زود هم برگردین منم امروز رو میخوام استراحت کنم
از پیشنهادم و نه اى که شنیدم دلخور بودم
ولی به روى خودم نیاوردم.
دخترها از پیشنهاد گردش استقبال کردند
هر سه مشغول آماده شدن بودیم
بعد از مد ها توانستم کمی آراید کنم
مانتو صورتی ام همراه شال حریر همرنگد با موهاى پریشانم خیلی خاص و
رویایی شده بود
عینك دودى ام را باالى سرم گذاشتم
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و هر  3از سالن خارج شدیم آراز در ایوان  4درى سیگار می شید با دیدنم در
حالی که پك عمیقی به سیگارش میزد چشماند را ریز کرد
و سیگارش را نصفه زیر پاید له کرد
دلسا باز خودش را قبل ازه همه جلو انداخت:
_ تو چرا با ما نمیاى
آراز مودبانه لبخندى زد و گفت:
_ اهل گردش زیاد نیستم
بعد اجازه نداد دلسا جوابی بدهد و رو به من کرد:
_ ماشین ها پشتت میان خیالت راحت باشه
_ واسه چی؟
دست در جیبد کرد و سوییچد را بیرون کشید و کف دستم قرار داد
از ذوق نزدیك بود س ته کنم
_ آروم برون
لبخند زدم چشمانم را مح م بستم و گفتم:
_ مرسی

wWw.Roman4u.iR

286

واقعا در مقابل دلسا و صنم سر افرازم می رد!
عدد  ١را با دستد نشان داد و گفت:
_ فقط  ١لحظه میشه بیاى؟
به  4درى اشاره کرد
همراهد که راه افتادم دلسا با وقاحت تمام خندید و به صنم گفت:
_ رفتن ب*و*س ب*و*س باى باى کنن
آراز برگشتتت و خیلی جذاب به حالتی که انگاو مشتتغول تذکر اخالقی دادن به
یك بچه  5ساله بود لبد را گاز گرفت و اخم کرد ى سر تاسف ت ان داد
ولی دلسا بلندتر خندید
من هم حسابی از شرم سرخ شده بودم
وارد  4درى شدیم که خندید و گفت:
_ شرم و حیاى تو کجا و این خواهر کجا؟!
تعریف کرد؟!
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_ چی کارم داشتی حاال
_ تو داشبورد کار اعتبارى و مدارکم رو گذاشتم
رمزشم همراشه
اتفاقی هم افتاد اسلحه همونجاست
_ الزم نبود
_ امیدوارم اون آخرى الزم نشه
_ باشه ممنون نگران نباش
سرش را پایین انداخت و با نوي کفشد مشغول نقد کشیدن کف زمین شد
_نگرانم
مثل یك پسر بچه مظلوم این جمله را بیان کرد
_ نگران چی؟

wWw.Roman4u.iR

288

_ اینجا یه شهره کوچی ه و چشم ناپاي زیاد داره لطفا موهاتو جمع کن
این را گفت و در آنی از اتاق خارج شد
لبخند يکوندى روى صورتم نشست
واقعا نقطه ضعفد روى موهایم بود
طورى که مجبور بود واکند نشان دهد...
همانجا موهایم را باالى سرم جمع کردم بعد شالم را مرتب کردم و بیرون رفتم
دلسا محو تماشاى ماشین آراز شده بود مدام راجب مدلد سوال میپرسید
آراز با حرکت چشم از من تش ر کرد
وقتی سوار شدیم
نزدی م شد
دلسا خندید و گفت:
_ چشم هامو ببندم راحت باشی؟
گاهی ف ر می ردم وجود دلسا ناخواسته در این دو روز واقعا باعث نزدی ی ما
شده است
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صنم از پشت دلسا را زد
و آراز با همان اخم شی د گفت؛
_ جاى چشم ها اون کمربندتو ببند
بعد رو به من گفت:
_ آروم برون  ،سعی کن بهتون خوش بگذره
تش ر کمترین لغتی بود که در مقابل سخاوتد میشد به کار برد!
تا لحظه آخر در آینه نگاهد کردم
دست به سینه ایستاده بود و مرا برانداز می رد
تمام طول روز دلسا شیطنت کرد
مدام سر به سر محافظ ها میگذاشت
در رستتتوران کوهستتتانی به ی ی از محافظ ها که جوان خوش ستتیمایی بود
گفت:
_ تو اهل اینجایی ؟
جوان سرش را چند بار به عالمت منفی ت ان داد
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تا به حال صداى این چند نفر محافظ مخصوصد را نشنیده بودم
مثل مجسمه فقط استوار می ایستادند
_ وا زبون ندارى ؟ اسمت چیه؟
مرد جوان با بی رغبتی پاسخ داد
_ ب ایی هستم خانوم
دلسا از خنده ریسه رفت و گفت:
_ اسمت نه فامیلیت؟
_ آرش
_ اسمتم قشنگه آخه
از دست دلسا کفرى شده بودم
دست از سرشان بر نمیداشت و اعتراض هاى من و صنم هم بی فایده بود!
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با خواسته من با آراز تماس گرفتند و رفتن ما به بانه را گزارش دادند
در واقع اجازه صادر شد
کلی خرید کردیم
دیگر شتتب شتتده بود که ی ی از نگهبانها جلو آمد و از من خواستتت ستتوییچ
ماشین را به او بدهم
_ آقا فرمودند شما با اون ماشین برگردید تاریك شده خطرناکه
حق داشت خودم هم خسته بودم و قبول کردم
دلسا با خنده گفت:
_ شوهر ف ر کرده شب کورى دارى حتما
***

به خانه که رسیدم ساالر خان و مادر بزرگ تازه از سفر دو روزه برگشته بودند و
استقبال خوبی از میهمانهایم کردند
خبرى از آراز نبود
به اتاق هم که براى تعویض لباس رفتم نبود
سلیمه یواش ی داخل اتاقم شد و تند تند جریانا بعد رفتن ما را تعریف کرد
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_ واى دل آرام جون تو رفتی و يینا از حستتاد اینجا رو کرد جهنم مدام جیغ
زد و فحد داد و تهدید کرد
حتی وقتی آقا رو دید دهند رو نبست
شروع کرد به تهدید کردند
به این که آدم هاى پدرش آقا رو بیچاره می نند
به این ه شما رو می شه
آقا هی صبورى کرد و گفت ببریمد تو اتاقد آرومد کنیم
اما یورش برد سمتد و اینبار قسم خورد تو رو بی آبرو و بی صور می نه
ناموس خان رو تهدید کرد!
آقا تاب نیاورد با پ شت د ست چنان زد توى دهند که انگ شتر آقا لبد رو پاره
کرد
ولی آدم نشد باز هم که!
آقا زنك زد دکتر اومد لبد رو بخیه زد
ولی
تو همون حالم ساکت نمیشد

عابر بی سایه
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با شنیدن حرفهاى سلیمه پا
هایم شل شد و روى تخت نشستم
محال بود!
آرازى که من میشناختم حتما خیلی جوش آورده بود که چنین کارى کرده بود
شاید هم روى قضیه ناموس تا این حد حساس بود
ناراحت بودم
دلم نمیخواست دیگر با يینا حتی مواجه شوم
دلم براى آراز سوخت
آرازى که تصمیم داشت امروز را استراحت کند
چه روز بدى را سپرى کرده بود
میز شام آماده بود و باید براى تش ر از میزبانی مادر بزرگ و ساالر خان سر میز
حاضر میشدم
از پله ها که پایین میرفتم حیر زده به یاشتتار و دلستتایی که در حال خوش و
بد خنده بودند چشم دوختم
دلسا با دیدنم گفت:
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_ واى دلی چه قدر برادر شوهر شوخه

شتتوخه؟! یاشتتتار؟! یاشتتتارى که تا به حال خنده اش را از زیر ستتبیل هاى
چخماخی اش ندیده بودم؟!
یاشارى که با خودش هم قهر بود و قصد کشتن زند را داشت؟!
نیشد واقعا براى خواهرم باز شده بود
اخمی کردم و گفتم:
_ یاشار خان همسرتون خوبه؟ وضعیت بچه چه طوره؟
تازه دوزارى دلسا افتاد
اما یاشار خیلی بی تفاو گفت:
_ اون جونور همیشه حالد خوبه
سمت سالن که رفتیم
ساالر خان صدر میز نشسته بود و آراز سمت راستد
همه صندلی ها جز .صندلی کنار آراز پر شده بود
خیلی در هم و گرفته بود
کنارش که نشستم زیر لب پرسید:

عابر بی سایه

_ خوبی؟
من هم با صداى آرام ترى گفتم:
_ من خوبم تو چی
سرش را به عالمت استیصال چند بار ت ان داد
با غذاید مدام بازى می رد
ولی حواسد به من بود
_ چرا نمیخورى؟
_ بیرون حله حوله زیاد خوردم آخه ،خود چرا نمیخورى
_ منم درد و ورم خوردم به قول سلطان خانوم
نمیدانم چرا از این سبك حرف زدند خنده ام گرفت
همه چشم ها به من دوخته شد و حلیمه با طعنه گفت
_ بله باید هم بخندى اصال امشب تو شاد نباشی کی شاد باشه

آراز چنگالد را رو به سمت حلیمه گرفت و گفت:
_ غذاتو بخور
واقعا همین  ١جمله اش براى حساب کار دست همه آمدن کافی بود
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بعد از شام یاشار بساط قلیان را در ایوان راه انداخت
دلسا کم مانده بود در بغل یاشار لم دهد و قلیان ب شد خدا را ش ر که حلیمه
و تانیا جمع را تري کرده بودند و این صحنه ها را نمیدیدند
من هم روى تخت کنار آراز و صنم نشسته بودم
آراز هم از قلیون مقابلد چند کام گرفت
به دود خارج شده از دهاند چشم دوختم .و گفتم:
فلسفه لذ دود رو هیچ وقت نفهمیدم
لبخندى زد و گفت:
_ کار احمقانه که فلسفه نداره بخواى بفهمی
صنم با ذوق گفت:
_ دلسا چه راحت می شه ما هم امتحان کنیم دل آرام
خندیدم و دستم را جلو بردم تا شلنگ قلیون را از آراز بگیرم
در یك حرکت با ق سمت چوبی جلوى شلنگ قلیان پ شت د ستم زد و اخمی
تحویلم داد

عابر بی سایه

دستم را گرفتم و گفتم:
_ آخ دیوونه میخواستم ببینم اصال چه ش لیه
قلیون را عقب هول داد و گفت :
_ الزم ن رده پاشو بریم چمدون نبستم
چشم هایم از فرط تعجب گرد شد و پرسیدم:
_ من چرا باید بیام
دستم را گرفت و کم م کرد بلند شوم
حتی خم شد و صندل هایم را جلوى پایم جفت کرد
و رو به سایرین گفت؛
_ واسه امشب بسه
خانوم ها شما هم روز پر کارى داشتین برید استراحت کنین
یاشار تو هم همین االن راه بیوفت که زودتر از ما رسیده باشی
یاشار جواب داد
_ چشم یك ساعت دیگه میرم
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آراز اخم کرد و با تاکید و خشم گفت:
_ همین االن
گرماى دستد باعث میشد دست کوچ م احساس امنیت کند
نزدیك در اتاق باالخره دستم را رها کرد
با حرص وارد اتاق شدم و گفتم:
_ دفعه آخرته جلوى دیگران با من عین بچه ها رفتار کردیا خیلی ستتعی کردم
خان بودنت رو زیر سوال نبرم و یه چی بار ن نم
حرص و عصبانیتت از اون گربه وحشی رو سر من خالی ن ن

فقط نگاهم کرد و بی هیچ حرفی مشغول بستن چمداند شد
با دیدن چمداند ی هو دلم فرو ریخت
واقعا از فردا نبود؟؟
گوشه تخت کز کردم و بالشتم را بغلم گرفتم
باالخره طلسم س و را ش ستم

عابر بی سایه

_ ببین ؟!

مثال صداید کردم
با تعجب سرش را چرخاند و گفت:
_ چیو ببینم دقیقا؟

باز خنده ام گرفت
_ ناراحتیت واسه يیناست؟ ناراحتی دست روش بلند کردى؟
خنده روى لب هاى هر دویمان ماسید
_ تو مسائلی که بهت مربوط .نیست دخالت ن ن

با حرص گفتم
_ مربوطه میدونم چی گفته
_ بسه
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_ بسه یعنی خفه شم؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ دنبال چی هستی؟
نزدی د شدم و گفتم:
_ ت لیف چیه باالخره ؟ اون روز به روز جری تر میشتتته اگه باهاش ازدواج
ن نی
_ ف ر می نی ازدواج کنم آدم میشه؟
هر روز اینجا جنگ جهانی داریم  ،تازه قدر میگیره
در ثانی من اصال دوستد ندارم تحملد واسم وحشتناکه

ذوق کردم اما نشان ندادم و گفتم:
_ خوب تو منم دوست ندارى ولی زورى ازدواج کردى
خوب ف ر کن اینم ی ی مثل من

عابر بی سایه

توقع داشتم فریاد بزند :دوستت دارم
ولی خیلی ریل س گفت:
تو امانت خواهر زادمی جریان تو فرق داشت

شانه اى باال انداختم و گفتم:
_ در هر صور یه ف ر اساسی ب ن
_ مجبور شدم بگم چند روز تو اتاق حبسد کنن
لطفا از نزدی ی در اتاقشم رد نشو
_ الزم نیست زندانید کنی
این طورى بدتر می نه از حرصض
_ شایدم بگم صب در رو باز کنن فقط
خواهد می نم توصیه هام یاد نره
س و کردم
چمداند را
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بست و مسواکد را زد بلند شدم و لباس هایم را عوض کردم
هنوز در دست شویی بود که گفتم:
_ شب بخیر من میرم پید دخترها
از دستتت شتتویی بیرون آمد و در حالی که با حوله گردند را خشتتك می رد
گفت:
_ اونا دیگه خوابن تا االن
_ عیب نداره منم میرم میخوابم
اخم کرد و گفت:
_ خود مگه بی جا و م ان موندى؟
_ نه  ،امشب رو روى زمین نخواب
_ دعوتم کردى؟
_ کجا؟

عابر بی سایه
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_ روى تخت ؟
اخم کردم و با اخمم از خنده ریسه رفت
دستد را روى پیشانی اش میگذاشت و فوق العاده مردانه و جذاب میخندید
میان خنده بالشتد را برداشت و روى زمین انداخت و دراز کشید و گفت:
_ ب یا خانوم ب یا بخواب  ،من عاد دارم رو زمین بخوابم قر و اط فار ندارم
خیلی هم راحتم
خجالت زدم لبم را گاز گرفتم و چراغ ها را خاموش کردم و روى تخت خزیدم
_ شب بخیر
صداید خاص بود مخ صو صا وقتی شب ها آرام حرف میزد و از عمد حالت
پچ پچ کردن به صداید میداد
_ شب شما هم بخیر خاله ریزه
منم صدایم را همانطور کردم و گفتم:
_ من اسم داره آقاهه
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ادایم را در آورد و گفت:
_ خانومه منم اسمم "ببین" نیست
او گفت و من گفتم
الالیی شد براى هر دویمان و نفهمیدیم کی خواب ما را از هم ربود
قسمت چهاردهم ؛
چ شم که گ شودم هوا هنوز گرگ و مید بود و از صداى آب متوجه شدم آراز
حمام است
نمیدانم چرا آن روز خود به خود بر ع س ستتایر روزها قبل رفتند بیدار شتتده
بودم
تا رفتند کمتر از یك ساعت مانده بود
دلم میخواستتت قلب دیوانه ام را از ستتینه ام بیرون ب شتتم با تعداد زیادى پاره
سنگ میان پتوئی بپیچم و در دریا بیاندازم طورى که در قعر دریا مدفون شود
و دست هیچ کس به او نرسد
جدال با خودم بی فایده بود
باید قبول می ردم که به این خان ناشناخته گراید پیدا کرده ام...
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با شنیدن صداى در سریع چشمانم را بستم و زیر چشمی او را پاییدم
با وسواس خاصی حاضر شد
با عطرش دوش گرفت و بار دیگر هم زمان روح و مشامم را به بازى گرفت
نزدی م که شد مجبور شدم چشمانم را ببندم
حس کردم لب تخت نشست
و چند ثانیه بعد پتویم را که کمی پس زده بودم مرتب کرد
حال این قدر نزدی م شده بود که با نفس هاید صورتم را نوازش می رد
حس عجیب و غیر قابل وصفی داشتم
صدایی در گوشم نجوا کرد
_ کسی که واقعا خوابه اینقدر مح م چشم هاشو روى هم فشار نمیده،
مواظب خود باش
از شرم حرفد نتوانستم چشم بگشایم
تمام مد نبودش حسر یك خداحافظی درست و حسابی به دلم ماند...
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يینا به خاطر زخم لبد حاضتتر نمیشتتد از اتاقد خارج شتتود و این براى من
اتفاق خوشایندى بود
دلسا تمام طول روز غر زد که چرا از خانه نباید خارج شویم
اما بعد با تلفند مشغول شد
هر چند دقیقه ی بار یك لبخند يکوند میزد
مطمئن بودم که دوست پسر جدیدى پیدا کرده است
اما صنم هم خبر نداشت این دفعه با کدام عتیقه اى طرح عشق ریخته است
صنم هم که مدام با پرهام مشغول تماس و دل و قلوه قرض دادن بود
از پرهام دلخور بودم
دوست صمیمی سوشا که حتی براى خاکسپارى اش حضور پیدا ن رد!
واقعا کم کم به صنم و دلسا حسودى ام میشد
یاد ایامی افتادم که سوشا مدام با من تماس میگرفت
یاد پیام هاى پی در پی عاشقانه اش
روزهایی که همه اطرافیانم حسر مرا میخوردند
آهی کشیدم و به باغ رفتم
پیتر با وجود این ه غالده اش بسته بود
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با دیدنم چنان ستتمتم حمله کرد که هرچه دق و دلی داشتتتم ستتر حیوان بیچاره
خالی کردم
_ نفهم حالی به حالی تو که تا دیروز با من خوب بودى االن وحشتتی شتتدى
پاچه میگیرى
اصال حقته بستنت
بی لیاقت زشت

چنان پارس می رد که مطئن بودم آزاد باشد ت ه ت ه ام می ند و این براى خودم
عجیب بود...
دو روز از رفتن آراز گذشتتته بود و من واقعا تازه با معناى بی تابی از دل تنگی
نشا گرفته آشنا میشدم
این قدر گرفته و بی حال بودم که صداى اعتراض دلسا و صنم در آمده بود
روى تختم بی حال دراز کشیده بودم و دلسا مشغول فضولی در وسایل آراز بود
که تلفنم زنگ خورد
گوشی که هم زمان میلرزید و زنگ میخورد
قلب من هم لرزید
شماره ناشناس را با تردید جواب دادم و امان از صداى خد دارش

wWw.Roman4u.iR

که چون تیر تیزى درست شاهرگ اصلی قلبت را نشانه میگرفت:
_ الو آرام؟!
خواستم بگویم جان آرام؟!
خواستم بگویم چه لذتی دارد از تو آرام شنیدن
ولی زبانم نچرخید این اولین تماس تلفنی ما بود
_ بله ؟ سالم
_ سالم خانوم خانوم ها ما رو نمیبینی خوشی ؟
_ حالت خوبه؟
_ تا وقتی خونه امن و امانه منم خوبم
_ امن و امانه خوب باش
دلسا برگشت و با صداى بلند خندید که آراز هم شنید

308
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_ اون زلزله  8ریشترى اونجاست؟
_ آره داره اتاق رو وارسی می نه
دلسا جیغ کشید
_ سالم خان! دارم اتاق شما زن و شوهر شلخته رو مرتب می نم
آراز خندید و گفت:
_ داره اتاق رو در واقع منهدم می نه؟
_ تقریبا
خندید و خندیدم
هنوز جمله اى از دهانم خارج ن شده بود که دل سا گو شی را از .د ستم قاپید و
خیلی صمیمی مشغول خوش و بد شد
راستد با وجود سنگین برخورد کردن آراز
ته دلم از رفتارهاى دلستتتا ناراضتتی بود اما چون میهمانم بود دلم نمی آمد
ناراحتد کنم
اما وقتی گوشی را قطع کرد دلم میخواست خفه اش کنم
_ دلسا چرا قطع کردى؟!
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شانه باال انداخت و گفت:
_ خوب گفت خداحافظ بعدم نگفت گوشی رو بده آرام منم قطع کردم
باز حسر خداحافظی به دلم ماند
هرچه به گوشی چشم دوختم تماس نگرفت
تشنه تر شده بودم
همان چند ثانیه براى دیوانه کردنم کافی بود!
یك شب دیگر بی او گذشت
واقعا هر لحظه احساس می ردم خانه تنگ تر میشود و من بی تاب تر
دلسا و صنم مشغول تنیس در حیاط بودند
و من هم بی حوصله تماشایشان می ردم
پیتر هم مدام پارش می رد و زوزه می شتتید حس می ردم رفتارهاید اصتتال
طبیعی نیست
از نگهبان پرسیدم
_ این حیوون چشه؟ انگار حالد خوب نیست شاید مریضه
_ نه خانم هر وقت خان سفر تشریف میبرند بی قرار میشه این طور رفتار می نه
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شتتانه اى باال انداختم و یك لحظه نگاهم با نگاه پر نفر يینا که از پشتتت
پنجره اتاقد به من دوخته شده بود تالقی کرد
از انريى منفی نگاهد هراس داشتم رویم را برگرداندم
صنم و دلسا هم در حال شوخی و خنده کنارم آمدند
صنم پشتم زد و گفت:
_ نمیاى  ١دست بازى کنیم؟
_ نه
حال و حوصله ندارم
دلسا چشم ی زد و گفت :
خان
_ دلد بی تابه ِ
اوف خان نگو بگو خداى جذابیت
من هالي فرم سیگار دست گرفتنشم
استایلد شبیه مارلون براندو توى پدر خوانده است
اخمی کردم و گفتم:
_ دلسا همد تو حاشیه اى
صنم پرسید:
_ حاال کی میاد این پدر خوانده مافیایی
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خواستم بگویم خبر ندارم که دلسا ی هو گفت:
_ فردا عصر اینجان
من و صنم حیر زده به او چشم دوختیم
انگار متوجه سوتی که داده بود شد
سریع حرف را عوض کرد
_ صنم تو میتونی با هواپیما برگردى تهران؟
شانه اش را گرفتم و با جدیت گفتم:
_ دلسا تو دارى چه غلطی می نی؟ یاشار؟!
باز مثل همیشه بی قید خندید و گفت:
_ میخواستم حوصلم سر نره
با حرص حولد دادم
_ بیشعور اون زن داره بعدم  ١وحشی تمام عیاره
_ این وحشی داداش شوهر مافیایی کلت طالییه توعه یاد رفته؟

3١2
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_ آدم شو دلسا این با اون جوجه ف لی ها قبلی فرق داره
_ اتفاقا همیند جذبم کرده ،عاشق سیبیلد با اون نگاه وحشیشم
_ تو فردا با صنم میرى تهرن  ،فردا میرى!
تلفند زنگ خورد و بدون توجه به من تلفند را جواب داد
من و صنم مستاصل به هم چشم دوخته بودیم ،مطمئن بودم تانیا قطعا دلسا را
خواهد کشت!
فرداى آن روز ساعت ها در مقابل آینه وقت صرف کردم
سارافون طوسی و شومیز سفیدم خیلی با وقار نشانم میداد
صتتنم جلوى موهایم را برایم یك بافت تل زد و بقیه موهایم را از یك طرف تا
پایین بافتم
نمیدانم چرا بی اختیار دستم به سمت همان شال طوسی رفت که در مغازه بین
لباس ها پنهان کرده بودم ؟!
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کفد هاى نوي تیز پا شنه پنج سانتی ام را در عین سادگی اش خیلی دو ست
داشتم
عطرم را که زدم حس کردم همه چیز کامل و بی نقص استتت که با دیدن دلستتا
باز به هم ریختم شلواري جین  ١وجبی
و لباس بافت ریز یقه باز شل که بی نهایت جلف بود
آراید جیغد با رنگ چ مه هاید هم خوانی داشت
در مقابلد شبیه معلم هاى مدرسه شده بودم!
میدان ستم تذکر بی فایده ا ست مدام از خودش و لبد و ب*و* سه اش ع س
میگرفت و مطمئن بودم براى یاشار میفرستد
تحمل حرکا دلسا را نداشتم به حیاط رفتم و لبه ایوان نشستم
صداى قدم هاى کسی را حس کردم برگشتم و با دیدن يینا جا خوردم
زخم لبد هنوز تازه بود
و ظاهرش پریشان بود
نمیدانم چرا از آراز دلخور شدم
يینا با همه بدى اش
زن بود !
ضعیف تر از دست هاى قدرتمند مردانه اش!

عابر بی سایه

حق صور زیباید این زخم نبود
نیشخندى زد و گفت:
_ خوشگل شدى
نزدی د شدم و گفتم:
_ يینا بیا اگه نمیتونیم دوست باشیم حداقل دشمن هم نباشیم
باور کن من مقابلت نیستم
_ تو دارى کم کم اونو تصاحب می نی
_ قصدم این نیست
_ تو عاشقد نیستی
چند قدم عقب رفتم و گفتم:
_ تو عاشقشی؟
خندید و سرش را به نشانه منفی ت ان داد
_ نه ولی نمیخوام سرخورده شم
نمیخوام زن سوم  ١پیرمرد شم
میخوام خانوم این عمار باشم
میخوام زن خان باشم

3١5
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_ این جاه طلبیه
_ تو هم دنبال همینی
_ من زند شدم که جونمو نجا بدم ف ر اینا نبودم
_ تو  ١مار خوش و خط و خالی مطمئن باش نمیزارم آب خوش از گلو پایین
بره
چشم هاید حین اداى این جمله وحشتناي شده بود!
ما و مبهو در جایم خشتت م زده بود که صتتنم کتاب به دستتت و با ذوق
نزدی م شد
_ دل آرام اینو از وسایل شوهر پیدا کردم  ١نسخه خطی فرویده
واى نگاش کن
_ شما دو تا اینقدر توى وسایل این بدبخت سري کشیدین خسته نشدین؟
زشته به خدا

عابر بی سایه

کتاب را که از دستد گرفتم خودم هم جا خوردم
یك کتاب نایاب خطی اثر زیگموند فروید!
محال بود این جز عالیق خان این ده کوره باشد
_ حتما ی ی بهد هدیه داده
یا این ه از یك حراجی خریدتد

مشغول ورق زدن بودم که با باز شدن در باغ بند دلم پاره شد
کتاب را به سینه صنم فشردم
_ واى صنم اومد ببر بزار سر جاش تا آبرومون نرفته

صنم بیچاره هم با استرس دوان دوان سمت ساختمان دوید
ماشین ها یك به یك وارد شدند
همه اهل خانه از جمله دلسا براى استقبال به باغ آمدند
يینا هم ساکت گوشه اى ایستاده بود
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آراز که پیاده شد پشت عمه خودم را کمی پنهان کردم
اما نگاهد دقیق روى من زوم شد با یقه ا س ی م ش ی جذابیتد افزون شده
بود
مادر بزرگ به پهلویم زد
_ واى دختر چرا قایم شدى برو استقبال شوهر
آراز مشغول رو ب*و*سی با ساالر خان بود
پیتر هم از ذوق کم مانده بود غالده اش را پاره کند
نگهبان غالده را باز کرد و حیوان خودش را در آغوشد صاحبد غرق کرد
روى دو پا ایستاده بود و دو دستد را به دستان آراز سپرده بود
واقعا عاشق هم بودند!
تشنه و دل تنگ همدیگر
آراز به نگهبان اشاره کرد که ببرتد
انگار حیوان قصد جدایی نداشت
یك قدم جلو برداشتم
سرم را به نشانه سالم ت ان دادم
لبخند زد و با چشمك جواب سالمم را داد
و مشغول جواب سالم و خوش آمد گویی سایرین شد
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من هم یك قدم یك قدم جلو میرفتم
ناگهان چشمم به دلسا و یاشار افتاد که با چشم و ابرو با هم حرف میزدند
دلسا با عشوه گرى لبد را گاز میگرفت
و یاشار دل از کف داده بود
دلم براى تانیاى باردار عجیب سوخت
که مظلومانه سمت شوهر براى عرض خوش آمد رفت و پس
زده شد
دلم میخواست دلسا را گوشه اى ببرم و گوشد را حسابی بپیچانم اما باید قبل
هرچیز آراز را از وقاحت برادرش آگاه می ردم
آراز مشغول دست ب*و*سی مادر بزرگ بود
مشتم را گره کردم و سمتد براى چغولی قدم برداشتم...
نفهمیدم ا صال نفهمیدم حیوان کی سمتم خیز بردا شت و کی زمینم زد و کی
روى سینه ام ایستاد و کی کتفم را به دندان گرفت
درد وحشتناي
داغی خون
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صداى زوزه اش و چشماند که در چند سانتی مترى ام بود
فریادهاى آراز
جیغ هاى مداوم خودم و سایرین
حال آراز روى حیوان افتاده بود و مرتب صتتداید می رد و ستتعی می رد از من
جداید کند
دندان هاید را تا روى استخوانم حس می ردم و هر لحظه عمیق تر فرو میرفت
نگهبان فریاد زد
_ آقا فك حیوون قفل کرده محاله باز شه تو همچین وضعیتی
دیگر از دنیاى اطرافم نه چیزى میدیدم و نه میشنیدم
مدام جیغ می شیدم و چشم هایم را مح م بسته بودم

صداى شلیك
و بوى بارو
زوزه ناله مند
و جسم حیوانی که در کنارم در حال دست و پا زدن و جان دادن بود
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این وحشتناي ترین و غم انگیز ترین ترايدى زندگی من تا به آن روز بود
کاش تفنگ دست هرکس جز آراز بود
خودش مبهو تا ثانیه آخر به جان دادن حیوان خیره ماند
همه دورم را گرفته بودند
دیگر حتی توان گریه نداشتم
در س و کامل خم شد و بغلم کرد
کسی کالمی حرف نمیزد
جز دلسایی که جیغ می شید
_ داشت خواهرم رو می شت حیوون وحشی بیریخت
درد جسمم در مقابل درد قلبم خیلی حقیر بود
وقتی سوار ماشینم کرد
دیگر هیچ نفهمیدم
چشمانم بسته شد و هوشیارى ام را باختم...
زخمم عمیق بود ومجبور شدم دو روز در بیمارستان بسترى شوم
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تمام این دو روز آراز مستاصل در بیمارستان بود
دلسا و صنم لحظه اى تنهایم نمیگذاشتند
او هم س و را ترجی میداد
جز در وقت ضرور کالمی به زبان نمی آورد
رنگ غم به آسانی در چهره اش قابل تشخیص بود
من میدانستم پیتر تا چه حد براید عزیز بود
خودم را مقصر میدانستم
شرمنده بودم
باالخره زمان ترخیص رسید لبه تخت نشسته بودم و دکتر معاینه ام کرد
با توجه به حضور صنم در کنارم و مهارتد دکتر توصیه هاى الزم مراقبت را به
او متذکر شد
آراز که وارد اتاق شد
شالم را روى قسمت باند پیچی شده کتفم انداختم
دستم را در مقابل همه گرفت و فشرد و هم زمان زیر لب گفت:
_ بهترى؟
بر ع س همیشه دستاند یخ بود
رنگ صتتورتد پریده بود و حالت چشتتم هاید گواه بی خوابی و یك ستتر درد
طوالنی بود
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دلسا و صنم بهانه اى جور کردند و از اتاق خارج شدند
دکتر به جاى من جواب آراز را داد
_ باید بهتون تبریك بگم  ،همسرتون واقع شجاع و قویه
زخمشونم به زودى و با مراقبت بهبود پیدا می نه جاى نگرانی نیست
نمیدانم چرا آراز در عوض تش ر اخم تحویل دکتر داد و گفت:
_ باشه ،فقط سریعتر به اون موردى که متذکر شدم رسیدگی کنین
دکتر سر پایین انداخت و با گفتم چشم اجازه خروج گرفت و اتاق را تري کرد
هنوز د ستم میان د ستد ا سیر بود و این ا سار براى من و دردهایم بزرگترین
تس ین بود
نگاهد سایه گستراند روى صورتم  ،باید حرف میزدم باید قدرى سبك میشدم
_ من واقعا متاسفم تو به خاطر من...
انگشت اشاره اش را به لبم چسباند
_ هییییییید
هیچی نگو
تموم شد
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سرم را پایین انداختم ولی باز تاب نیاوردم
_ من اصال نمیدونم چرا چند روز بود این طورى شده بود از نگهبانشم پرسیدم
گفت در نبود تو بی تابی می نه
کاش نمی شتید

حاال او هم سرش را پایین انداخته بود و جمله اى را با بغض مردانه اى به زبان
میراند
_ نژادش طوریه که وقتی قصتتتد کشتتتن داره و خیلی احستتتاس خطر می نه
اعصابد باعث میشه ف د توى بدن طعمه قفل شه
چاره دیگه اى نداشتم
حال نوبت من بود که با دست دیگرم دست سردش را بفشرم
_ میدونم واست خیلی عزیز بودم میدونم خیلی سخته که...
بغضم نگذاشت حرفم تمام شود و چشم هایم بارانی شد
سرم را با دست چپد گرفت و روى سینه اش فشرد
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ب*و*سه اى روى سرم گذاشت
_ من از اون عزیز ترم رو خاي ازم گرفت  ،عاد دارم  ،نگران من نباش

گریه ام اوج گرفت
چند ثانیه موهایم را نوازش کرد و بعد سرم را از سینه اش جدا کرد
و با همان درد و غم چشم هاید  ،اداى بامزه اى در آورد و لبخند کمرنگی زد
من هم میان گریه بی اختیار خنده ام گرفت با پشتتت دستتتد اشتتك هاى روى
گونه ام را پاي کرد و گفت:
_ گریه ن ن زشت شدى االن همه میگن زن خان چه بیریخته
زن خان؟!
به جانم نشست این زن خان گفتند
میدان ستم دل پر غمد محض ر ضاى شادى من زباند را به شوخی و خنده
مامور می ند
مشت آرامی به سینه اش کوبیدم
_ خود خان زشته
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چشم هاید را ریز کرد و گفت:
_ راست میگی؟ این دختر مخترها ال ی هی بهم میگن خوجل و موجل ؟
با خنده گفتم:
_ آره میخوان خر کنن واگرنه کجا قشنگه؟!

گردند را ستتمت آینه کنار تخت دراز کرد و خودش را در آینه نگاه کرد و بعد
چند ثانیه با انگشتتتد نوي بینی اش را باال داد و به نیم رخ خودش در آینه خیره
شد:
_ میگم آرام؟
جان این آرام گفتنت
اى ِ
نگاهد کردم که ادامه داد
_ نوي دماغمو این جورى عروس ی هم عمل
کنم خوجل و موجل نمیشم
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خنده امانم را برید
حاال هر دو از ته دل مي خندیدیم و به قول شاعر این واالترین هنر این مرد بود
"شاد بودن هنر است
شاد کردن هنرى واالتر"...

وقت رفتن رسید
زیر بغلم را گرفت و کم م کرد از تخت پایین بیایم
در مقابلد واقعا خاله ریزه بودم
موهایم را از صورتم کنار زد و شالم را روى سرم کشید
و چند لحظه دوباره به من خیره ماند
بینی ام را مح م گرفت و گفت:
_ این شال دمده دهاتی رو سر کردى ف ر کنم پیتر بهد برخورد

نمیدانستم بخندم یا از کنایه اش شرمنده شوم ولی باز جو را عوض کرد
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_ ولی تو سر تو خیلی خوشگل به نظر میاد المصب
باز سرخ شدم سرم را پایین انداختم
یاد آن روز که انتخاب این شال را در فروشگاه چه قدر مسخره کرده بودم افتادم
نزدیك ماشین که رسیدیم راننده را مرخص کرد
خودش قصد رانندگی داشت
دلسا اول از همه در صندلی کنار راننده را باز کرد و خیلی ریل س گفت:
صنم به دلی کمك کن بشینه اون پشت میتونه دراز ب شه
هر سه به هم چشم دوخته بودیم
دلم میخواست همانجا خفه اش کنم
ولی آراز خیلی ریل س در صندلی عقب را باز کرد و کم م کرد سوار شوم در
را بست و خودش آن سمت ماشین رفت و روبه صنم گفت:
_ گواهی نامه دارى که
صنم هنوز بله را کامل ادا ن رده بود که سوییچ را از سمت دیگر ماشین براید
پر کرد و صنم هم در هوا سوییچ را قاپید
دهان دلسا از تعجب باز مانده بود خودم هم خنده ام را فرو خوردم
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در را باز کرد و کنارم نشست
از این حرکتد خیلی خوشم آمد
با این ه میدانستم در این وضعیت قطعا معذب است
اما کارش قابل ستودن بود
چشمك شیرینی به من زد و گفت:
_ دلسا خانوم بی زحمت کمربندتو ببند
صتتنم شتتما هم رعایت حال بیمارمونو ب ن یه جورى برو انگار دارى عروس
میبرى
صنم از خنده ریسه رفت و گفت:
_ یعنی بوق بوق هم ب نم

_ نه دیگه عروسمون مریضه سلب آساید ن ن
ستترش را طبق عادتد به پشتتت صتتندلی ت یه داد و پشتتت دستتت چپد را
همانطور که از آرنج به شتتیشتته ت یه زده بود روى پیشتتانی اش گذاشتتت و
چشماند را بست
به صور خسته اش که خیره شدم واقعا دلم به درد آمد
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و این اولین واکند من براى نشان هم دردى اى بود
دستم را روى پاید گذاشتم
چشماند را باز ن رد
همان طور بی صدا دستد را روى دستم که روى پاید بود مح م گذاشت
عمیق نفس می شید و من از این ه چ شم هاید ب سته ا ست و میتوانم یك دل
سیر نگاهد کنم خوشحال بودم...
به خانه که رسیدم همه به استقبالم آمدند و جلوى پایم گوسفند قربانی کردند
مادر بزرگ انگشت به خون جارى کف زمین زد و نزدی م شد
قصد داشت خون را به پیشانی ام بمالد که ترسیدم و خودم را عقب کشیدم آراز
لبخند زد و گفت:
سلطان خانم این عروس شهرى با این رسوما شما بیچاره پس می افته که

مادر بزرگ پشت دستد را گاز گرفت و گفت:
_ واى مادر دور از جاند  ،این براى چشم زخمه
تمام توجهم معطوف دلبرى هاى دلسا از یاشار بود
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که حال نیشد تا بناگوشد باز بود
خبرى از يینا نبود و مطمئن بودم از این حادثه لذ برده است
به جاى خالی پیتر در گوشه باغ چشم دوخته بودم
بغض اشك را راهی گونه هایم کرد
آراز دو دستی از پشت شانه هایم را گرفت و فشرد و در گوشم نجوا کرد
_ همونجا گفتم دفند کنن
همیشه پیشمونه
بینی ام را باال کشیدم و گفتم:
_ میشه شب بیایم واسد شمع روشن کنیم؟
آرام تر در گوشم نجوا کرد
_ ف ر خوبیه فردا هم اعالمیه مراستتم ترحیمد با پالکارد تستتلیتد رو میدم
چاپ کنن
حیف حجله نبستیم واسد
پسرم ناکام از دنیا رفت هنوز زن نداشت آخه

خنده ام گرفت و گفتم:
_ میدونستی دیوونه اى؟
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_ ف ر کن اگه دیوونه نباشی الى این جماعت چه طور میتونی دووم بیارى؟!
بلند میخندید
که رنگ غم از خانه برود اما در عمق چشتتمان فروهشتتته اش عزا و دل تنگی
براى حیوان عزیزش را میدیدم,
با کمك دلستتا و صتتنم با هزار م افا توانستتتم طورى که زخمم آب ن شتتد
دوش بگیرم
صنم زخمم را پانسمان کرد
و کم م کرد پیراهن دو بنده صورتی نخی ام را بپوشم
دلسا هم ی هو غیبد زد
آراز در حال حرف زدن با تلفند وارد اتاق شد
نگاهد که به من افتاد سرش را پایین انداخت
خودم هم شرم کردم و سریع شالم را روى شانه ام انداختم
صنم با تعجب در گوشم گفت:
_ یعنی تا این حد؟
آراز هنوز مشغول بحث با تلفن و چك کردن هم زمان لب تابد بود
که صنم اتاق را تري کرد.

عابر بی سایه

چند دقیقه بعد که صحبتد تمام شد رو به من گفت:
_ کجا رفت؟
_ ف ر کنم کار داشت
_بگم ی ی از خدمت کارها بیاد کم ت؟
_نه کار خاصی ندارم دیگه

لبه تخت نشست
کامال نزدیك من
موهایم هنوز خیس بود
لبخندى زد و گفت؛
_موهاتو شونه کنم؟ بلدم میدونی که
سرخ شدم و گفتم:
_ بله میدونم

خندید و با ذوق از جاید بلند شد و شانه ام را آورد
در قلبم غوغایی به پا شده بود

333
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کم م کرد کمی بچرخم و خودش پشت سرم نشست با یك دستم تمام ناخن
هاى دست دیگرم را می ندم
دسته اى از موهایم را با احتیاط جدا کرد و شروع به شانه کشیدن کرد
صداى نفس هایم گواه حال دلم بود
اما ی هو م ث کرد سرش را نزدیك موهایم کرد و
چند بار بو کشید
برگشتم و با تعجب پرسیدم:
_ چی کار می نی؟
چشم هاید را ریز کرد و گفت:
_ چی زدى به موها ؟
_ وا؟! هیچی
_ با چه شامپویی موهاتو شستی؟
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_ با همون همیشگی
_ قبال این بو رو نمیداد
قبال؟! یعنی بار اول موهایم را بو کرده بود؟
از جاید بلند شد و سمت حمام رفت
و چند ثانیه بعد با شامپویم بیرون آمد
رو به رویم گرفت و گفت؛
_ اینه ؟
_ آره  ،چشه مگه؟
با نفر به قوطی شامپو چشم دوخته بود،
_ از این شامپو باز دارى؟
_ آره همونها که با هم خریدیمه
جعبه اش طبقه پایینه کمده
سمت کمد رفت و ی ی از شامپوها را برداشت و درش را باز کرد و بو کشید و
بعد قبلی را بو کرد
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با نگرانی پرسیدم:
_ چی شده؟
شامپوها را نزدیك بینی ام گرفت و گفت:
_ این دوتا بوشون ی یه؟
عمیق بو کردم و گفتم :
_ نه
با حرص گفت :
_ چرا پس زودتر نفهمیدى؟
_ چی رو ؟ چی شده آخه؟

قوطی شامپو را به دیوار کوبید و با صداى خشمگینی گفت:
_ آتیششون میزنم
در اتاق را باز کرد و خارج شد از جایم بلند شدم و دنبالد دویدم

336
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قسمت پانزدهم
از پله ها با سرعت پایین میرفت نفسم بند آمده بود ایستادم و به دیوار ت یه زدم
و با صداى بلند گفتم
_ وایسا
برگشت و نگاهم کرد
چند قدم برگشت و با اخم گفت:
_ کی بهت گفت دنبال من راه بیوفتی اونم با این وضعیت و لباسا ؟؟
حق داشت ولی نگران بودم
_ خوب بگو چی شده
با انگشت اشاره اتاقم را نشان داد و با سر هم اشاره کرد به اتاق بروم
پایم را روى زمین کوبیدم
که مح م تر گفت:
_ سریع
با نا امیدى برگشتم که گفت:
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_ هرچی شد از اتاق بیرون نمیاى
واقعا وحشت کرده بودم
سریع با صنم تماس گرفتم و او هم به اتاق آمد
هنوز از دلسا خبرى نبود
شنلم را تن زدم و به ایوان رفتم
صداى داد و فریاد آراز از اتاق نگهبانی وح شت در دلمان انداخته بود کسی از
اهل خانه هم جرا نمی رد وارد اتاق شود
ساالر خان عصا زنان خودش را به اتاق رساند
و شروع کرد با زبان کردى از پشت در خواهد و تمنا که آراز در را باز کند
چند ثانیه بعد آراز با موهاى پریشان و ظاهرى به هم ریخته در را باز کرد
و با همان زبان کردى شروع به توضی براى ساالر خان شد
که نفهمیدم
اما سایرین وحشت کرده بودند و بلوایی به پا شده بود
صنم هم مدام
صلوا میفرستاد و این عاد را همیشه وقتی میترسید انجام میداد
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ی هو چشتتمم به دلستتا افتاد که از گوشتته باغ یواشتت ی از در چهار درى وارد
ساختمان شد
تمام این مد انتهاى باغ چه غلطی می رده است؟'
که چند لحظه بعد با ظهور یاشار از همان مسیر جواب سوالم را گرفتم
در اتاقم ی هو باز شد
و يینا خودش را داخل انداخت و در را بست
روى زمین به پایم افتاد و من ما و مبهو فقط نگاهد کردم
_ خانومی کن نجاتم بده بخدا می شتم
غلط کردم نمیدونستم این جورى میشه
فقط میخواستم یه بالیی سر تو بیاد نمیخواستم سگد بمیره

جا خورده بودم
_ چی میگی؟
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هنوز جواب نداده بود که صتتداى عربده آراز تن هر  3ما را لرزاند که در راهرو
فریاد می شید
_ کجاست؟
يینا بلند شد و پشتم پناه گرفت
چند ثانیه بعد آراز که حال شبیه کوره آتد بود وارد اتاق شد
دستاند را مشت کرده بود و به يینا چشم دوخته بود
همین س وتد از مرگ وحشتناي تر بود
يینا تاب نیاورد و س و ش ست
_ آقا من نمیدون ستم سگه این قدر روى این عطر ح سا سه به خداوندى خدا
کیومرث اونو بهم داد گفت
آراز بلند بلند خندید
_ چی به کیومرث میرسه از مردن آرام ؟
_ من نمیخواستم سگه بمیره؟
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_ میخواستی فقط همینی که پشتد قایم شدى بمیره آره؟

آراز وقتی عصبی میخندید من هم وحشت می ردم
ولی يینا وقی تر از این حرفها بود
_ حاال که نمرده
سمتد که خیز برداشت
صنم جیغ کشید و من هم مانع شدم
سریع پشیمان شد
_ حیف که تو لیاقت مردنم ندارى جمع کن ستتریع وستتایلتو جا دیگه اینجا
نیست
ي ینا جری تر شد
_ هاى خان ! آراز خزان بیك
چیه دلخورى یه سگ رو کشتی؟
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هرکی ندونه انگار تا حاال دستت به خون نرفته
تو آدم راحت می شی این که یه حیوون به درد نخور بود

توقع داشتم آراز با یك حرکت اینبار ب شتد
ولی خیلی ریل س پوزخندى زد و گفت؛
_ آدم ؟! تو طایفه تو آدمم وجود داره؟
من که ندیدم
يینا جیغ کشید
_ من از اینجا نمیرم
تو باید واسه رسوما و این خونخواهی کهنه باهام ازدواج کنی
چاره اى ندارى
_ با کی ازدواج کنم؟ با ک سی که وا سه ر سیدن به هدفد و نابودى یه زن دیگه
با نگهبان خونه رو هم میریزه؟

چشم هاید گرد شد و جیغ کشید
_ دروغ گفته

عابر بی سایه

343

_ الزم نبود اون بگه
اون پولی که تو بهد دادى یك دهم در آمدش نیست
اون سگ رو هم بیشتر از من دوست داشت
چیزى که از پول و سگ و اعتماد و اعتبار من میخواست
دختر خان قانون اینجا رو که
تو بودى ،دلبرى کردى و از خود مایع گذا شتی ِ

میدونی؟

میتونم االن ب شمت
ولی خیلی قابل ترحمی

يینا اینبار به پاى آراز افتاد
_ تو رو هرکه میپرستتتی ارواح خاي خواهر زاده جوانت منو خانه نفرستتتت
می شنم یا خیلی رحم کنن منو عقد عمو زاده ام می نن
آراز عقب رفت و به خدمت کارها اشاره کرد بلندش کنند
_ خونه نمیفرستتتمت فعال وستتایلت رو جمع کن و از جلو چشتتمم گورتو گم
کن
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يینا را که از اتاق بردند
آراز همه حرص و عصبانیتد را سر وسایل اتاق خالی کرد هر چیز که روى میز
َ
بود با یك حرکت پر زمین کرد و با صتتداى بلند اح بلندى گفت و بعد فریاد
ِ
زد همه از اتاق بیرون بروند
صنم وحشت زده از اتاق خارج شد
لبه تخت نشست و سرش را میان دستاند فشرد
دندان هاید را عصبی روى هم میفشرد
این که عصتتبانیتد را این طور تخلیه می رد و در مقابل يینا خود دارى کرد
نشانه قدر تسلط بر اعصابد بود
کنارش نشستم
_ آراز
جوابم را نداد
_ آروم باش االن س ته می نی رنگت کبود شده
برگشت و به صورتم خیره شد و با یك صداى درمانده گفت:
_ تا کشتن تو پیشروى کرده مم ن بود ب شنت
واى واى واى
من نباید میرفتم
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من الى یك مشت گرگ تو خونه ى خودم تو رو تنها گذاشتم رفتم
_ تو که نمیدونستی  ،خواهد می نم االن آروم
باش
_ نزدیك ترین آدم منو خرید  ،باعث شد اون زبون ب
سته رو ب شم
_ هنوز نمیفهمم چی کار کرده دقیقا
_ پارسال توى مرز پیتر هم همراهم بود از پشت بهم شلیك شد
فات دشمن قدیمیمونه
مد ها قصد کشتنم رو داشت
عطر عربی دست ساز اون  ١عطر خاصه
حیوون به اون عطر حساس شده بوده
وقتی تو نزدی م شدى احساس خطر کرد و میخواست ازم محافظت کنه

واقعا از شنیدن حرفهاى آراز از بد سرشتی يینا واقعا متاسف شدم

345

wWw.Roman4u.iR

346

از جایم بلند شدم و یك لیوان آب براید آوردم
آب را خورد و تش ر کرد
حس کردم کمی آرام تر شده است
روى تخت دراز کشید
من هم لب تخت نشستم
_ حاال میخواى چی کار کنی؟
_ چی کار باید ب نم؟
قانون اینجا میگه که باید جفتشونو ب شم
با وحشت پرسیدم
_ تو این کارو می نی؟
لبخندى زد و گفت:
_ آره حوا ست جمع با شه خطا کنی سرتو میبرم میزارم تو میدون شهر عبر
باشه واسه سایرین
مشتی به پاید زدم و از شدتد کتف خودم درد گرفت و آخ گفتم
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_ دیوونه روانی تو این وضعیتم مسخره بازى می نی ؟
اینبار نخندید و جدى گفت:
_ قانون من قانون اینجا نیست
قانون وجدانمه خانوم دکتر
_من خانوم دکتر نیستم هی اینو میگی
_ واسه ما بی سوادا خانوم دکترى  ،خانوم دکتر

خانوم دکتر آخرش را با یك صداى جذاب و آرام کشید
خواستم
به ش مد بزنم
که دستم را گرفت و گفت :
خوب تسلیم ضربه فنیم ن ن
همانطور که دستتتم در دستتتاند بود دستتتم را جلوى صتتورتد برد با لبخند به
دستم خیره شد و با انگشتانم بازى کرد
_ دختر تو چرا این قدر کوچولویی
دستشو ببین تو رو خدا نیم وجبه
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کف دستد را به کف دستم چسباند
واقعا دستم شبیه دست موش بود در مقابل دستاند
باز هم خندید
دلم میخواست دستم ساعت ها در دستد باشد و این خنده هاید را جایی تا
ابد نگه دارم...
***

وقتی آراز تصتتمیمد را در مورد يینا اعالم کرد اولین کستتی که اعتراض کرد
ساالر خان بود
_ دختر خطاکار رو تحویل خانواده اش بده مرد!
اگه عرضه پس گرفتن ناموس رو ندارى بزار خانوادش این کار رو کنن
عبر همه زن هاى شهر باشه

آراز اما صتتبورانه پاید را روى پاى دیگرى انداخته بود و خیلی آرام و منطقی
جواب میداد:
_ اینهمه خون ریختید واسه عبر این واسه درس دادن به اون واسه انتقام واسه
هر چیزى خون ریختید
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چی شد؟
روز به روز فقط خفقان این شهر رو بیشتر کردید
من تنها کستتی ام که میتونم واستته این دو قبیله تصتتمیم بگیرم چون هم کردم و
هم تري
تصمیم اینه که جاى خون ریختن این دو تا جوون بساط ازدواجشونو مهیا کنم
و از این شهر دورشون کنم
ساالر خان پوفی کشید و گفت:
_ اون دختر راضی بشو نیست
_ میل خودشه میتونه بین برگشتن به خوند و این ازدواج ی ی رو انتخاب کنه
ولی اون قدر عاقل هست که بپذیره باهاش ازدواج کنه
چون هم جون خودشو نجا میده هم زن مردى میشه که دوستد داره
تاب نیاوردم و مداخله کردم:
_ دوستد داره؟!
_ آره دوستتتد داره که پشتتت پا به همه چی زده و همچین حماقت و خبطی
کرده
حرف آراز کامال منطقی بود
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بر خالف تصور همه يینا بی هي اعتراضی ازدواج را پذیرفت
و در دید اهالی خانه آراز لطف بزرگی در حقشان کرده بود
مردم آن شهر واقعا عجیب بودند
شب یك جماعت بزرگ از خاندان يینا براى دست ب*و*سی خان بزرگ که از
خوند گذشته بود به عمار آمدند
مراسم عقد مختصرى برگزار شد و جز دلسا هیچ کس در مراسم شرکت ن رد
اصال دیگر دلم نمیخواست با يینا رو در رو شوم
شبی که همراه خانواده شوهرش خانه را تري می رد
از پشتتتت پنجره نگاهم با نگاهد چنان به هم خورد که هر لحظه منتظر زهر
نگاهد بودم
اما آرام دستد را باال آورد و به نشانه خدا نگهدار چند بار در هوا ت ان داد
شاید در همان حرکت ساده قصد عذر خواهی داشت
نمیدانم
و این آخرین تصویرى بود که من از بانوى چشم گربه اى در ذهنم ثبت کردم
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شتتتاید براى نجا او و همه ما یك قربانی نیاز بود و چه قدر تلخ بود که این
قربانی پیتر بی گ*ن*ا*ه بود...
صتتنم باید به تهران بازمیگشتتت و مامان هم مدام تماس میگرفت و از دلستتا
تقاضا می رد زودتر برگردد
اما قصد تري این خوشگذرانی و تفری جدیدش را نداشت
واقعا از وجودش شرم می ردم
و از این ه آراز به مسئله پی نبرده است خوشحال بودم تا این ه...

در اتاق مشغول مطالعه بودم که دلسا هراسان وارد اتاق شد
رنگد پریده بود
_ دلی این شوهر روانیه
استرس گرفتم
_ چی شده چه گندى زدى؟
_ یهو پاچه یاشی بیچاره رو گرفت بعدم سر من داد زد که حرف نزنم
خیلی بیشعوره
بی تربیت نفهم ف ر کرده خان این دهاتی هاست منم ازش میترسم
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با ظاهر شدن هیبت آراز در میان چهارچوب در
حرفد را قطع کرد

بر ع س توقعم آراز کامال آرام بود نزدیك من آمد و گفت؛
_ تو بهترى؟
_ خوبم  ،چی شده
به دلسا چشم دوخت و گفت:
_ هیچی  ،خواهر دل تنگ تهران شتتده خستتته شتتده از این دها و دهاتی
هاى حد و مرز نشناسد ی م بهانه گیرى می نه
گفتم واسد بلیط بگیرن امروز عصر برگرده
ماشینشم بچه ها میبرن تهران

واى که من به جاى دلسا کم مانده بود از خجالت آب شوم
اما خوب دلسا معنی وايه
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اى به نام خجالت را اصال دري نمی رد
با این ه آراز براى
حفظ آبرو و حرمت ها مسئله را باز ن رد اما خیلی وقیحانه گفت:
_ بهتر ! بیرون این خراب شده تو دیگه نمیتونی واسه کسی تصمیم بگیرى
اتفاقا ف ر می نم یاشار حیفه اینجا بمونه
آراز لبخند شی ی زد و گفت:
_ بعله من واستته آدم هاى بیرون اینجا و تو نمیتونم هیچ تصتتمیمی بگیرم اما تا
قیام قیامت
ِ

وا سه اهل این خونه من جمله اون داداش بی غیر ه*ر*ز*ه ام میتونم ت صمیم
ِ
بگیرم
حتی واسه جوند
دلسا با حرص ادا در آورد و از اتاق خارج شد
زمان رفتن حتی براى خداحافظی ام به اتاقم نیامد
در آغوش صنم کلی گریه کردم
باز هم سرنوشت برایم جدایی را نوشته بود
اما اینبار ته دلم جایی و به کسی عجیب قرص بود...
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تمام روز آراز با تلفن مشغول امور کارى اش بود
تماس هاى پی در پی شروین و این که باهم راحت بودند ناراحتم می رد
درد کتفم زیاد شده بود به سختی مشغول عوض کردن پانسمانم بودم
که در حال حرف زدن با تلفن وارد اتاق شد
شالم را روى دوشم انداختم و داخل حمام رفتم
چند ثانیه بعد چندضربه به در زد
از حرصم جواب ندادم
بار دیگر به در زد:
_ آرام ؟ خوبی؟
واى از تن صداى خشنت که آرام را اینگونه آرام تلفظ می نی و نا آرامد می نی
_ آره
_ زنگ بزنم پرستار بفرستن واسه زخمت
_ ممنون ف ر کنم خودم بعد یه عمر درس خوندن اینو بلد باشم دیگه
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_ بل....ه خانم دکتر فقط عرض بنده اینه ستتخته واستتتت گردنتو  ١80درجه
بچرخونی
( میمیرى خود کم م کنی؟)
_ تموم شد دیگه
بیرون که آمدم هنوز پشت در حمام بود لبخندش را این بار با اخم جواب دادم
_ اوهوي خانم میشه بدونم این پدر کشتگی از کجا نشا میگیره؟
_ سر من درد گرفت اون قدر با تلفن حرف زدى
علت سر درد هاى خودتم همین موبایله که  ١سره بغل گوشته
_ چاره اى ندارم خودم که اونجا نیستم اگه پیگیرى ن نم همه چی به هم میریزه
با حرص کتابم را باز کردم و گفتم:
_ این قاچاقم چه بیزینس پیشرفته و پیچیده ایه
این خنده هاى با صداى بلندش در عین جذابیت عذابم میداد
میان خنده هاید مردانه اش گفت:
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_ آره خیلی مخصوصا تو زمینه اعضاى بدن انسان
المصب این چشم ها هی تو را فاسد میشن
قلب و کلیه ام که بازارش کساده
کتاب را مح م بستم
_ اح چندش
نزدی م شد ومستقیم به چشمانم زل زد
_ میگم چشمها خوبه ها
شاید  ١شب که خوابی از جا درش بیارم
یه رونقی به این بازار کساد بده
دستم را الى موهاید کردم و با حرص موهاید را به هم ریختم

بینی ام را گرفت و فشرد
من هم بازوهاید را نیشگون گرفتم
اما اصال درد را حس نمی رد
ف ر تازه اى به سرم زد
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باید قلقلك را امتحان می ردم
و واقعا جواب داد
خیلی حساس بود
میان خنده روى پایم ولو شد
نفس نفس میزد
نزدی م بود
نفس هاید را حس می ردم
عطرش عجب دیوانه ام می رد
خنده هاید خشك شد و به چشمانم خیره شده
نفهمیدم چه شد که صورتم را نزدی د کردم
اما ی هو مثل برق گرفته ها از جاید پرید
سرش پایین بود سرفه اى کرد و موهاید را مرتب کرد
در حالی که این جمله را میگفت اتاق را تري کرد
_ خیلی کار دارم شب دیر میام
فرار کرد!
از خودش؟
از من؟

357
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قسمت شانزدهم
اهالی این روزهاى من  ،تنها مردى است که هست و نیست ...
کارم از ش وه و ش ایت از خودم گذشته است
سرزند این قلب بی فایده است
احستتاس
اصتتال کجاى کار ی هو لنگید که من چشتتم باز کردم و دیدم در این
ِ
دست و پا گیر اسیر شده ام
اندازه چشم بر هم زدنی گذشت که نفهمیدم
من ِعزادار سو شاى به خاي سپرده ى طرد شده از خانواده و آرزوهایم حق دل
سپردن به کسی که طبق یك قرار داد در زندگی ام حضور دارد را ندارم؟
فراموش کردم چشمانم شاهد شهو خرج کردن این مرد به پاى زنی آنچنانی
بود؟!
فراموش کرده بودم مردى که ستتالح گرم به همراه دارد و پیشتته اش مغایر خط
ف رى من است نمیتواند شبیه مرد رویاهاى دخترانه ام باشد
نه چشم هاى رنگی داشت
نه چهره هالیوودى
اما عجیب هنرمند بود
هنر دل ربودن در ذاتد تعبیه شده بود...
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زخمم عجیب درد داشت با کمك یك مس ن خوابیدم...
در هر جاى برهو قدم بر میداشتم گودالی عمیق زیر پایم ظاهر میشد
گاه عقب نشینی می ردم و گاه هم گریزى نبود سقوط می ردم
با هر سقوط از دنیاى کاب*و*س رهایی پیدا می ردم
رمق ناله هم نداشتم
خن ی دستمال خیسی روى پیشانی ام آرامد خاصی داشت
اما دیرى نمی پایید دوباره در عمق کاب*و*س هاى وحشتناي غرق میشدم
تصویر صور سوشاى نیمه سوخته وحشتناي ترین این کاب*و*س ها بود
باید کم د می ردم
هنوز شعله هاى آتد روى پیراهند بود
زورم نمیرسید
نمیدانم چرا در خواب حس می ردم آراز قدرتمند ترین فرد هستتتی استتتت و
توانایی نجا او را دارد
صداید زدم
ناله کردم
جیغ کشیدم
_ آرا.....ز
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دستم را میگیرد
صداید مرهم میشود به این تب و زخم ها
_ من اینجام  ،جان؟
نفس نفس میزنم
_ سوشا  ،سوشا
صداید چرا بغض دارد؟
_ هیچی نیست
_ سوشا رو میخوام
نمیفهمم چه میگویم قدر تل م و جمله بندى ام سخت شده است
اصال جمله هایم قادر به بیان مقصود اصلی ام نیست و این عوارض تب شدید
است
دستم را چرا رها می ند؟
چرا صداید پر از خشم میشود ؟
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با چه کسی مشغول حرف زدن است؟
_ چه غلطی دارید می نید ؟ پس چرا تبد پایین نمیاد
صداى زن هم صحبتد ناراحتم می ند
کدام زنی در اتاق من با او تنهاست؟

_ آقا ما همه سعیمون رو کردیم نگران نباشید تا چند ساعت دیگه خوب میشه
_ زودتر خوب میشه  ،زود....تر

این قدر جمله اش را عصبی و مح م ادا می ند که دلم میلرزد
عطر تلخد دیگر در اتاق نیست و این بدترین کاب*و*س امشب است...
نور خورشید باعث میشد به سختی پلك هایم را باز کنم
کامل که چشم گشودم
با لبخند پرستار جوان رو برو شدم
حافظه ام یارى ام نمی رد
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_ صب بخیر خانم خوشگل عمار خان ،بهترى عزیزم؟
گلویم خشك شده بود به سختی خودم را کمی ت ان دادم و او هم کم م کرد
_تب داشتم؟
_ بله ولی خوب مبارزه کردى
زخمت ی م عفونت داره
_ آره میدونم آنتی بیوتیك وریدى زدى؟
_ بله عزیزم ،با اجازه ا من به آقا خبر بدم
از اتاق که بیرون رفت کم کم کاب*و*س هایم را به خاطر آوردم
هنوز تردید داشتم که وجود آراز در اتاق واقعی بود و یا زاییده ذهن تب دارم
با استایل رسمی بژ و کروا ما جذابیتد دو چندان شده بود
ولی فرم چشم ها و صورتد آن روز به دلم نمي نشست
دور بود و تلخ
غریب و سرد
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_ بهترى خانوم؟
سعی کردم خودم را سر حال تر از آنچه واقعا بودم نشان دهم
_ آره خوبم
پرستار که آماده به خدمت کنارش ایستاده بود ،شروع به توضی کرد
اما آراز دستد را به عالمت س و باال آورد و خیلی جدى گفت:
_ شما پایین باش
امشب هم اینجا میمونی مم نه الزم شه،
خسته نباشی
بیرون لطفا!
دختر بیچاره چشم کوتاهی گفت و اتاق را تري کرد
نزدی م که شد با ا ست شمام عطرش باز نف سم به شماره افتاد اما باید خوددار
میبودم
توقع داشتم مثل همیشه کنارم لبه تخت بنشیند
اما دست به سینه باالى سرم ایستاده بود
و با پاى چپد روى کفپوش زمین ضرب گرفته بود
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_ چرا بهت میگم پرستار بگم بیاد میگی خودم از پسد بر میام؟
علت این عفونت رو میتونی توضی بدى؟

رویم را بر گرداندم و گفتم:
_ دارى منو شماتت می نی؟
_ ف ر کن آره ،
یاد نرفته که امانتی
و من از این ه نتونم امانت دار خوبی باشم بدم میاد
ستتتگ من و کوتاهی من باعث این اتفاق بود خودم رو موظف میدونم از
مواظبت کنم

چرا درکد نمی ردم؟!
چرا ی هو این قدر سردى به جان جمالتد ریخته بود؟
***

روزهاى بی او و شب هاى حضور بی حرفد بزرگترین عذاب این غربت بود
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دلم براى بی کسی خودم عجیب میسوخت
باور کردنی نی ست اما اینقدر روزهایم کند میگذ شت که دلم حتی براى جنگ
با يینا تنگ میشد
تصمیم داشتم هرچه سریعتر به بیمارستان برگردم و حداقل کمی سرگرم شوم
در باغ مشغول غذا دادن به قوهاى داخل استخر بودم
که سنگینی قدم هایی مرا ترساند
با دیدن هیبت یاشار
قلبم نداى خوبی نداد
سرش پایین بود
_ زن داداش  ١عرض کوچك داشتم
_ بفرمایید
_ قول میدى بین خودمان بمانه؟
ابرویم را باال انداختم و گفتم:
_ تا چی باشه
این پا و آن پا می رد و سخت حرف میزد
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_ واقعیت یك زحمت دارم
میشه با دلسا خانوم تماس بگیرین بگین جواب منو بده کار واجبی دارم
وقاحتد غیر قابل تحمل بود !!
_ این یعنی چی؟ خواهر من چرا باید جواب شما رو بده؟
به آبرو و زنت ف ر نمی نی ف ر اون بچه تو راه بی گ*ن*ا*هت باش
لبخند چندشی زد و گفت:
_ تو طایفه ما یك مرد حق داره  4زن عقدى داشته باشه
_ تو طایفه ما ولی این ِته جهله ِته حماقته
ال ی هم دلتو خوش ن ن

خواهرم رو بیشتر از هرکس من میشناسم
واسد یك تفری زودگذر بودى فقط ،که تموم شد
االنم با یك آدم جدیده که جوابتو نمیده

خون در صورتد دوید
وحشتناي شده بود!

366
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با این ه صور مردانه و خوبی داشت اما از ظاهرش متنفر بودم
_ ببین عروس خانم حرمت خودتو نگه دار
خواهر االن ناموس منه
جز اموال منه
بهد بگو تا شب جوابمو نده
توى اون تهران خراب شده جوى خون راه میندازم

جمله اش که تمام شد مرا با دنیایی از وحشت تنها گذاشت و رفت!
لبه استخر نشستم انگار ی هو بیشتر سردم شد
شنلم را مح م تر دور خودم پیچیدم
چند ثانیه به نقطه اى خیره شدم
گوشی ام را برداشتم و با دلسا تماس گرفتم
بوق اول
بوق دوم
بوق سوم...
کاش هیچ وقت جوابم را نمیداد
کاش نمیپرسیدم

367
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کاش نمیگفت...
پدرم دو دخترش را به این سرزمین و این قبیله باخته بود
آخ پدرم اگر میدانست دلساید چنان دل آرامد ...
براى این دختر هیچ مهم نبود
همه دارایی اش را حاضر بود در ازاى لحظه اى خوشی خرج کند
چند ساعت گذشت ؟
نمیدانم
خش م زده بود
انگار طلسم شده بودم
از تاریك شدن هوا هم نترسیدم
مگر تاری ی وحشتناي تر از این برزخ لعنتی این زندگی بود
نور اتومبیلی چشمانم را می آزارد
وقتی پل م را میبندم
قطره اشك محصور در خانه چشمم رها میشود و روى گونه ام سر میخورد
طلسم ش سته میشود
اشك هایم پشت سر هم جارى میشود
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باز هم مثل همیشه قبل آمدند عطرش هاتفد میشود
قدم هاى مح مد روى برگ هاى خشك اواخر پاییز قطعه خاصی می آفریند
نگاهم قفل میشود روى نوي کفد براق شی د
قدر سر باال آوردن ندارم
ََ
اما او آن قدر ،قدر ه ست که روى دو پا در مقابل دخترى که چند ساعت پید
بار دیگر به زندگی باخته است قد کوتاه کند
سرش را خم می ند
_ بارونی چرا خانوم ؟
همراه سقوط یك قطره اشك دیگر سرم را باال می آورم
در این چشم هاى مردانه با آن نگاه نافذ مخملی ،شب تاریك من پر از ستاره
میشود ...
سرم را ت ان میدهم و با بغض میگویم
_ چرا ؟ چرا تموم نمیشه؟
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آه کشید و کنارم نشست
دستاند را پشتد ت یه گاه کرد و سرش را باال برد و به آسمان چشم دوخت:
_ تموم میشه
هر کار بتونم واست می نم که برگردى به زندگی اصلیت
حتی اگه قدر داشتم سوشاتو زنده می ردم

قلبم لرزید
چرا اینبار مرا اشتباه فهمیده بود؟!
_ من اینو نخواستم
لب خند تلخی زد و گفت:
_ نخواستی چون میدونی محاله ،
میدونم عاشق هم بودین
اون شب وقتی دیدمتون که...
م ث کرد انگار قدر اداى مابقی جمله اش را نداشت
شمع شدم و آب شدم از یاد آورى آن شب و ب*و* سه داغ سو شا در مقابل
چشمان مردى که حاال همسر شرعی و قانونی ام بود

عابر بی سایه

هنوز به آسمان چشم دوخته بود
صداید کردم
قلبم خواست صداید کنم
_ آراز

سرش را چرخاند و با یك حالت خاص و گیراى چشمد
انگار گفت  :جانم!
صدایی نبود اما این جانم را من از عمق چشم هاید خواندم
_ من دارم دیوونه میشم
یك کارى کن کم م کن
حال همان چشم ها حالت نگران به خود گرفت:
_ چی شده؟!
سرم را پایین انداختم

37١
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_ دلسا و یاشار
_ دلسا و یاشار چی دوباره؟
_ نمیدونم چه طورى بگم
دستد را روى شانه ام فشرد
_ حرف بزن باهام این طورى میتونم بفهمم و یك کارى کنم

دل به دریا زدم
_ اتفاقی که بینشتتون افتاده از نظر خواهر خوش گذرون و نفهم من یك امر
امروزى و تفری و تجربه بوده
اما از نظر برادر تو دلسا االن زنشه و ناموسشه
منو تهدید کرد واسه جواب تلفن ندادن هاى دلسا
بابام دق می نه بفهمه دخترش...
بغضم بار دیگر ترکید
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با این که خون در چشماند خانه کرده بود سرم را به سینه اش فشرد و آرام آرام
موهایم را نوازش کرد
_ هیییید آروم باش
من درستد می نم
نگران نباش
اون طبل تو خالی غلط کرده تو رو تهدید کرده
مطمئن باش اجازه نفس کشیدن رو زمینو ازش میگیرم  ١بار دیگه سمتت حتی
بیاد،
واسه خواهرتم غصه نخور
یاشار نبود ی ی دیگه
باالخره با اون طرز ف رش یك جایی این کارو با خودش می رد

حق داشت خواهر من بی قید و بند تر از این حرفها بود...
سرم را عقب کشیدم
اشك هایم را پاي کردم
_ ممنونم ،حالم بهتر شد ی م
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لبخندى زد و گفت:
_ میخواى فردا ببرمت سر مزار سوشا؟
باز قلبم را چاي چاي کرد
و به خیال خودش در حال محبت کردن بود
از جایم بلند شدم و گفتم:
_ اگه دوست داشته باشم برم خودم بهت میگم
عمیق نگاهم کرد از جاید بلند شد و خودش را ت اند و بعد گفت:
_ هوا سرده و لباست کمه بیشتر مواظب باش
_ باز به رسم امانت دارى نگران شدى؟
کنایه ام را فهمید
اما شالم را دور گردنم سفت کرد و گفت:
_ شام بزنیم؟
خندیدم و گفتم:
_ تو که هر شب تنها میخورى

374
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_ نه کی گفته
من اصال  ١هفته است شام نخوردم
مثال ريیم داشتم
اما االن عجیب گشنمه ،پایه اى؟
به ش مد مشتی زدم و گفتم:
_ ساالد بخور ،واقعا یهو شبیه پدر پسر شجاع میشیا!
اخم شیرینی کرد و گفت:
_ بشم! نمیخوام برم خواستگارى که بترسم عروس نپسندتم
دستد را جلو آورد و چشمك زد
دست به دستد سپردم
خندید
_ دوستیم؟
نفهمیدم ولی جواب دادم
_ دوستیم
_ قانونشو بلدى؟

375
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همین طور که قدم برداشتیم گفتم:
_ قانون چی؟
_ رفاقت
چند لحظه ف ر کردم
_ تو بگو
خود رفاقت رفیق
_تا تهد بی دروغ بی منفعت طلبی فقط واسه ِ

رفیقد شدم بدون این ه بدانم این رفیق شدن یعنی همه جوره داشتند و اما...
***

دستی روى شانه ام مرا از دل گذشته امون بیرون می شد
میلرزم
لبخند زیباى دختر بچه اى که فال تعارف می ند
_ خاله فال میخرى ؟
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نمیدانم چرا دستم نوازش صورتد را میطلبد
کیف پولم را باز می نم
ع س آراز با آن لبخند دیوانه کننده اش بار دیگر اشتتتك را مهمان چشتتمانم
می ند
_ چرا گریه می نی؟ پول ندارى؟ بیا اصال مجانی فال بردار
صداى بغض آلودم دل خودم را آتد میزند
_ فال منو روزگار گرفته

مشتی اس ناس کف دستد میگزارم و او هم کاغذى به دستم میسپارد و میرود
به کاغذ با یك لبخند تلخ چشم میدوزم
صداید در گوشم هجی میشود
_ آرام فال چیه من بلد نیستم
خنده هاى از ته دلم

378
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وقتی بغلد می نم
_ بلدى ,تو هرچی رو میگی بلد نیستم ,بیشتر بلدى
میخندد و چشم هاید را میبندد ,دیوان را میگشاید
بعد چند ثانیه خیره به چشمانم عشق بازى می ند
صداید بهترین موسیقی جهانم میشود:

گفتی جان بده تا باشد
اى که ٖ

آرام جان،

جان به غم هاید سپردم نیست آرامم هنوز ..
اشتت ی از روى گونه هاید راهد را به مقصتتد دستتتان من میگیرد ,گواه غم
هاید میشود
_ آر ِام جانم؟
سرم در سینه اش س نی میگزیند
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_ جانم؟

_ چی کار کردى با من  ،که من این شدم؟
_تو رو خدا ی م فقط ی م سعی کن به خود و زندگیمون کمك کنی  ،خوب
میشی  ،خوب میشه همه چیز ،من جبران می نم

صتتداى کشتتیده شتتدن ترمز ماشتتین و فریاد راننده مرا از قعر خاطراتم بیرون
می شد
_ میخواى خودکشی کنی زنی ه؟

خود کشی؟
من خیلی وقت است مرده ام...
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قسمت هفدهم
"شب را آفریتده اند
اى ف ر و خیتال ..
بر ِ
هجوم خاطراتت به من بی دفاع
ِ
ُ
هاى فروخورده ِى روز
سرازیر ِ
شدن بغض ِ
شب یعنی
خالی تو ..
ِ
جاى ِ

روى دیوار
تداعی تصویر تو بتر ِ
ِ

نور گوشی
از ِ

روزهاى بودنت !
هاى
ِ
ِ
مرور عاشقانه ِ
شب یعنی
بوى مرگ می پیچد در مشامم
ِ

از ف ِر رفتنت

ولی نمیمیرم ..

شب یعنی
ت رار و ت رار و ت رار ..

380
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جان به لب رسیدن و جان ندادن ،
شب یعنی
تدریتجی رویاها ..
مرگ
ِ
شب را آفریده اند
اى من بتی تو "...
بر
ِ ِ
_ آر ِام جانم  ،خانومم قبل تاریك شدن هوا خونه باش لطفا دوست ندارم شب
بیرون باشی میدونی که  ،حداقل زنگ بزن خودم بیام دنبالت...

با تداعی جمالتد در دل تاریك این شب لبخند مرگ روى لب هایم مینشیند
کجایی که آرامت چنین در ظالم این شب وحشی حیران و آواره است؟
چه شد که من تا این حد نا مهم شدم؟!
کلید را که در قفل میچرخانم دلم میخواهد دلم بلرزد از هراس این ه دیر کرده
ام و روى مبل با اخم دست به سینه به در چشم دوخته است
دلم هواى" این قدر سر به هوا نباش " گفتن هاید را دارد
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نیست!
و وقتی نیست این خانه اصال خانه نیست!
توان پاى گذاشتن در اتاق خواب را ندارم!
همانجا پشت در روى سنگ سرد سر میخورم و سرم را به دیوار ت یه میدهم
آراز !
خاطراتت
امشب قاتل من میشوند
خوب بودنت ،بزرگترین جنایت در حقم بود
کاش خوب نبودى کاش....
***

در اتاق سلیمه مشغول درد و دل بودم که گذر زمان را حس ن ردم
وقتی برگشتم خیلی دیر شده بود
آراز با یك ست اسپور شیك با همان استایل خاص همیشگی اش خوابد
برده بود
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پاورچین پاورچین نزدی د شدم
دلم ضعف رفت براید
واقعا در خواب گیرایی اش چند برابر میشد
گوشتتی ام را از جیبم در آوردم و خیلی ستتریع و آرام از تصتتویر خواب زده اش
ع س گرفتم
لباس هایم را عوض کردم و روى کاناپه در ف ر فرو رفتم
رختخواب پهن کردم و روى زمین خوابیدم
دلم نیامد بیدارش کنم
هنوز ده دقیقه نگذشته بود که با آن صداى خسته و خواب آلود معرکه اش
شب ش ن شد
_ رفیق بیا سرجا
خندیدم و گفتم:
_ نه بخواب جام راحته
_ جاى من ناراحته
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از جاید بلند شد و روى زمین روى تشك دراز کشید
سرش دقیقا کنارم بود
چشم هاید بسته بود و مشخص بود هنوز غرق خواب است
از جایم بلند شدم و گفتم:
_ باشه پس شب بخیر
همین که خواستم سمت تخت بروم پایم به پاید گیر کرد و افتادم
جیغ کشیدم
حاال دقیقا روى آراز بودم
بیچاره مح م گرفتم
و سریع پرسید:
_ خوبی؟ کتفت چیزى نشد؟
شرم در تك تك حواس دخترانه ام خانه گزید
قلبم مثل گنجشك میزد
طاقت تا این حد نزدی ی را نداشتم سریع بلند شدم
او هم سمت چراغ رفت و روشند کرد

384
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چشم هاید پوف کرده بود و خون افتاده بود
خواب زدگی از صد فرسخی در چهره اش معلوم بود
در حال ماساي پایم بودم
که کنارم نشست و با من همراه شد
نوازشد روى مچ پایم دقیقا شبیه آمپول بی حسی دندانپزش ی عمل کرد
_ پا درد گرفت سر به هوا؟ چرا مواظب نیستی ؟
لبم را جمع کردم و گفتم:
_ ببخشید خواب بودى
خندید و با آن چهره خواب آلود این قدر با نمك شتتد که دلم هزار ب*و*ستته
خواست
_ دختر نصف شب ترکوندیم ف ر کردم بهم تجاوز شده
سرخ شدم و روى پاید زدم
_ زشت ،کی به تو تجاوز می نه آخه؟
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انگشتد را به عالمت خط و نشون ت ان داد و گفت:
_ باشه من زشت ،اگه این زشت فردا برد آبشار!
تازه یاد قرار پیك نیك آبشار افتادم
لبم را گاز گرفتم و گفتم:
_ بد قول نیست این زشت من

من؟!
واى از این من ! چرا مال یتم را فریاد زدم
متوجه شرمم شد و حرف را عوض کرد...

صب زود با نوازش دستد روى بازویم بیدار شدم
_ موچولو بیدار شو ,دیرمون میشه ها
چشم بسته و کالفه سر جایم نشستم و کمی چشمانم را مالیدم و خواب آلود
گفتم:
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_ موچولو هم تازه به دایره لغا صفاتم اضافه کردى؟
با خنده لپم را کشید و گفت:
_ بله مخفف موش کوچولوعه
زبونم را در آوردم و با حرص ادا در آوردم
_ از موش بدم میاد
دستم را گرفت و کشید:
_ پاشو ببینم تنبل خانوم االن وقت کل کل نیست
همان طور خواب آلود بلند شدم و آراز تا دست شویی کشیدم و در را باز کرد
_ آماده شو پایین منتظرما
جید میشتم انجام بده
دستشویی نداره اونجا
مشتی به پهلوید زدم
_ بی ادب
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_ خوب جید میشتو نگه دار حیفه ،خوبه؟ با ادب شدم؟
از خنده چشم هایم باز شد
_ یعنی بیرون اتاق هم اینقدر جلف بودى
میشد لقب جلف ترین خان و رئیس خالف رو رو گذاشت
با خنده هاید مست میشدم
هر دو بی هیچ نگرانی میخندیدیم
دنیا با ما سازگار بود...
آراز بدون محافظ را بی شتر دو ست دا شتم ما به قدرى من و تو شدن و معمولی
بودن نیاز داشتیم
تمام طول راه با شوخی و خنده هاید گذشت
این خان جدى و عب*و*س ،عجیب دنیاى خاک سترى را براى من رنگین کرده
بود
کم کم عشق و عالقه وافر کودکان یتیم ومریض را به آراز درک می ردم
قدر نشاندن لبخند بر صور هر دردمند و غمزده اى را داشت
آره! من کم کم ولی زیاد عاشقد شدم
عشق در ثانیه و دل باختگی در یک نگاه نبود!
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هر روز که میگذشتتت من به این باور بیشتتتر میرستتیدم که آراز براى عزیز دل
شدن آفریده شده است و شاید علت تنفر سوشا هم همین اصل بود...
_حاال که افتخار همراهی باهاتون رو دادم کجا میریم دقیقا جناب خزان بیک؟
چشمهاید را ریز کرد و گفت:
_ خدا بیامرزتد
_کیو؟!
_ع مه امو  ،یک هف ته ع مه ام بود ق یا فه افستتردگی گرف ته بود و دلد َد َدر
میخواست
خندیدم و گفتم:
_ من دلم واستته مغز تو ستتوخت از بس پاى لب تاب و در حال دعواى پشتتت
گوشی هستی گفتم ی م به این مغز استراحت بدى
_ اوه یادم ننداز کلی کار دارم
_ بیچاره اون هم ارا چه طورى اخالق گندتو تحمل می نن مخ صو صا اون
دختره بیچاره شروین

از عمد ا سم شروین را آوردم این روزها عحیب به صمیمیت بین شان ح ساد
داشتم
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اما با صداى بلند و از ته دل خندید
_ شروین؟! اون عاشق منه با لگد و اردنگی هم تنهام نمیزاره
باید ببینید چه طور نگرانمه همیشه
از حرص نزدیک بود س ته کنم
_ که این طور خوش به حالت پس
نفهمیدم چرا باز خندید؟!
انتخاب آبشار به عنوان مقصد پیک نیک فوق العاده بود روستاى توریستی بعد
مرز درخاک کشور همسایه واقعا محصور کننده بود
آراز معتقد بود این آبشار در پاییز با ش وه تر است
مثل مرغ رها شده از قفس بودم عمیق نفس می شیدم
حواسم پر شد و یادم رفت به آراز کمک کنم همه چیز را مرتب چیده بود
و صدایم کرد
_آى خانم بفرما
تش ر کردم و روى زیر انداز ولو شدم و سیبی برداشتم و گاز زدم
_کاش خلو بود میپریدم تو آب
_ آره میتونستی چند تا روستا و حتی اون دنیا رو هم ببینی
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اخم کردم و گفتم:
_ چرا اونوقت؟!
_شتتد جریان آب اینجا تا حاال چند تا گله گاو و گاو مید رو تلف کرده تو
این فصلم که دماش خیلی پایینه
_ گاو ها غرق میشن نه من
لبد را گاز گرفت و گفت:
_ راست میگی مورچه ها روى سط آب میمونن یادم نبود
سبد کوچ ی را سمتد پر کردم
جا خالی داد و به سمتم خیز برداشت
_تو جدیدا دست بزن پیدا کردى خدا ن شتت ،من امنیت ندارم تو این زندگی
وقتی صتتتداید را زنانه کرد و این را گفت اینقدر با نمک شتتتده بود که دلم
میخواست مح م بغلد کنم
ولی به فشار دادن بازوید اکتفا کردم
خندید و او هم بازوهایم را گرفت
_ این قدر ظریفی آدم میترسه بهت دست بزنه بش نی
در چشم هایم خیره شد و من ترجی دادم در س و و در دلم فریاد بزنم
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مرا در آغوشت آنقدر بفشار تا بش نم
با تو حتی ش ستن هم خواستنی میشود
و این را شاید در نگاهم خواند که باز سر به زیر شد
و گفت :رفیق من چایی بلد نیستم درست کنم ،زحمتشو می شی؟

رفیق...
رفیق...
رفیق...
هوا سرد بود و قلب من گرم ترین نقطه کره خاکی ،
به زوج هاى جوان که چشتتم م یدوختم از این ه من هم همراهی دارم که
دلگرمد هستم ذوق می ردم
هرچند که فقط "هم" راه بودیم و هنوز "هم" ستتر نشتتتده بودیم اما همین که
داشتمد کافی بود...
پاچه شلوارم را کمی باال زدم و کفد هایم را در آوردم و از خن ی آب مدهوش
شدم
_ تو نمیاى چرا؟
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پلک طوالنی زد و گفت:
_ بزار یه تلفن بزنم میام
رو برگرداندم و گفتم:
_ اینجا هم کار و تلفن؟! اح
_ قول میدم کوتاه باشه
در حین م المه عاد داشت راه برود
من هم کمی قدم زدم و کنار رود نشستم چند جوان مشغول بازى با سر و صدا
و هیجان باال بودند
به سقوط زیباى امواج آبشار چشم دوخته بودم
که با ضربه توپی به سرم براى چند لحظه چشمانم سیاهی رفت
هنوز گیج بودم که فریاد آراز کامال مرا به خود آورد
وقتی برگشتم ضربه مشتد چنان مح م روى صور پسر جوان نشست که به
زمین افتاد
جوان دیگرى با زبان ترکی شروع به بحث با آراز کرد
این قدر عصبی حرف میزد با این ه معنی اش را نمیفهمیدم وحشت کردم
پیراهند را گرفتم و کشیدم
_ یه اتفاق سهوى بود چرا پی شرى؟
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با عصبانیت گفت:
_ ف ر کرد بی صاحبی دیدم بی ناموس نشونه گرفت بعد زد
آرام نمیشد بحث شد گرفته بود و حواسد به پشت سرش نبود که
همان جوان مشت خورده با یک بطرى شیشه اى از پشت به سر آراز کوبید
جیغ کشیدم یک لحظه مرگد را حس کردم
با این ه خون سرش
همه صورتد را پوشانده بود
خیلی مح م مقاومت کرد
التماس می ردم گریه ام بند نمی آمد ی هو با تمام وجود صداید زدم
_ آراز تو رو خدا
برگشت نگاهم کرد
بی خیال شتتده بود ستتمتم که آمد جوانک ها ستتو استتتفاده کردند و پا به فرار
گذاشتند
تمام تنم میلرزید
شانه هایم را گرفت
_ چته دختر؟
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با همان دستان لرزان دست به صور خون آلودش کشیدم
_ خو ...خو ...ن ریز...ى دارى
حالم خوش نبود و این را فهمید
مح م بغلم کرد
_ هیچیم نمیشه من 11بار از مرگ برگشتم
آروم باش
سرم را در سینه اش فشردم و طبق ح مد قلبم آرام گرفت
این که وقتی در آغوشد بودم سرم را میب*و*سید برایم لذ بهشت داشت
انگار بال در می آوردم
عطرش را با تمام وجود بلعیدم...
_ بزار زخمتو ببینم
قدم به سرش نمیرسید و براى همین خم شد
_ نه این طورى خونریزیت بیشتر میشه بشین
از میان موهاى مش ی خون آلودش زخمد را که دیدم دلم هزار ت ه شد
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_ دستد بش نه نامرد
خندید میدانستم درد دارد
دستد را که گرفتم کامال یخ بود
_ الهی بمیرم فشار افتاده
این جمال را زبانم بی اراده میگفت
اخم کرد وگفت:
_ دور از جونت خانم دکتر من
من!
من عاشق این من هاى مال یت بودم
از ماشین جعبه کمک هاى اولیه را آوردم و زخمد را بستم
باندى خیس کردم و مشغول پاک کردن خون هاى صورتد شدم
چشماند را که بست دلم ضعف رفت براى این صور ساده و مردانه
کارم که تمام شد با گوشه شالم صورتد را خشک کردم
چشم در چشم شدیم و به یقین چشم هایمان در حال حرف زدن بودند

396
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اینبار او دستم را گرفت و فشرد:
_ ممنون خانم مهربون
لبخند زدم
دستتتم را که باال آورد و ب*و*ستتید قلبم آنقدر تند طپید که حس کردم همه
صداید را میشنوند
سرخ شدم و گفتم:
_ کارى ن ردم بیا این آب میوه رو بخور ی م دراز ب د
اطاعت کرد و بعد از نوشیدن آب میوه دراز کشید و سرش را روى پایم گذاشت
خش م زده بود
امروز قصد کشتن مرا دارد؟!
 آرامهنوز متحیر بودم
_ بله
 میگم کاش زودتر ها سرم میش ست_ وا دیوونه
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 میدون ستم این قدر باهام مهربون می شی همون روزهاى اول میرفتم تو دیوار،خودم
سرخ شدم
دستد را باال آورد لپم را کشید:
_ این جورى قرمز نشو آلما کوچولو
_ این دیگه چه جونوریه
_ از این سیب کوچولو لپ گلی ها
_ بهترى االن؟
_ بله آدم یه رفیق شفیق مهربون مثل تو داشته باشه مگه بد میشه؟!
قسمت هیجدهم
تیک تاک ساعت در دل این شب ِ بی تو قطعا خیال ش نجه ام را دارد...
ساعت را که به دیوار نصب کرد کمی عقب آمد و چشم هاید را ریز کرد
_ کج نیست؟
_ نه عزیزم عالیه
خندید و گفت:
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_ اگه گفتی االن ساعت چیه؟
_ ب*و*س؟
شبیه گربه اى که به طعمه اش چشم دوخته باشد
نگاهم کرد و سمتم خیز برداشت مجال فرار پیدا ن ردم
_نخیر گاز
بعد شروع کرد گردن و لپم را گاز گرفتن
هرچه دست و پا زدم و مقاومت کردم بی فایده بود
_ ن ن دیوونه فردا تولد صنمه آبروم میره
گردنم را مح م تر میک زد و گفت:
_ یقه اس ی بپوش
_ باز ما یه مهمونی دعو شتتدیم آقا شتتب قبل خون آشتتام شتتد؟؟؟؟ ولم کن
نفسم بند اومد آ...ى
خندید و من جان میدادم براى این قهقه هاى مردانه اش
رهایم کرد روى کاناپه لم داد
خودش هم نفس نفس میزد
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زباند را دور لبد چرخاند و گفت:
_ آخی چه خوشمزه بود
همان طور که دستم روى جاى گاز گردنم بود غر زدم
_ 1ساعت واسم زدى به دیوارها ببین چی کارم کردى؟ اید
دستم را گرفت و مرا سمت خودش کشید
در آغوشد رها شدم
صورتم را نوازش کرد و ب*و*سید
_ آخه آر ِام جانم عشتتق رو چه نیاز به ستتاعت و دقیقه؟ خونه ما اصتتال ستتاعت

الزم نداشت

با یاد آورى آن روز چنان دیوانه ها برخواستم
گلدان روى میز را برداشتم و مح م به ساعت کوبیدم
هزار ت ه شد و بغض من هم سیالب کرد
مرد من خانه بی تو هر ثانیه اش سالی است و قاتلی بی رحم
_ ِ
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***

هرچه اص ترار کردم که من برانم قبول ن رد و با همان وضتتعیت ستترش پشتتت
فرمان نشست
با وجود اتفاق تلخ آخر روز  ،خیلی خوش گذشت و یقین داشتم هرگز این روز
را فراموش نخواهم کرد...
آنقدر خسته بودم که در راه خوابم برده بود
وقتی چشم گشودم که در حال بغل کردنم بود
این قدر مست خواب بودم که اعتراض ن ردم
از صندلی ماشین بلندم کرد با صداى آرام به ی ی از خدمت کارها گفت:
_ کیف خانومو بیار باال
مح م به سینه اش چسبیدم
دستم دور گردند حلقه شده بود
تمام طول مسیر تا رسیدن به اتاق هزار بار متولد شدم و شور حیا گرفتم
آرام روى تختم گذاشت
خواب آلود گفتم:
_ مرسی
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هیچ نگفت و مشغول در آوردن کفشم شد خجالت کشیدم خواستم مانع شوم
که دستم را پس زد
_ خیلی خسته اى بخواب شما
_ خود چی؟
_ میخوابم کارامو انجام بدم
_ تو هم خسته اى بزار واسه فردا
پتو را رویم کشید و خیلی جدى گفت:
_ میام
این یعنی بحث تمام!
همین که قصتتد رفتن کرد صتتداى رعد و برق باعث شتتد از جایم بپرم و جیغ
ب شم
هراسان لب تخت نشست و دستم را گرفت
_ هیچی نیست رعد و برقه
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از بچگی از غرش آسمان میترسیدم
سرخ شده بودم
با همان حالت همی شگی بامزه د ستی روى سرم ک شید که همه موهایم به هم
ریخت:
_ میترسی؟
با خجالت گفتم:
_ی م
خندید و بالشتد را برداشت
_ میمونم تا خوابت ببره بعد میرم
کنارم دراز کشید و در همان حالت کفد هاید را از پاید پر کرد
روید را که سمتم برگرداند تازه به خودم آمدم
چه قدر فاصله بینمان کمرنگ شده بود!
چشم هاید را روى هم فشرد
_ بخواب دیگه
_دارم سعی می نم بخوابم دیگه ،شبت بخیر

wWw.Roman4u.iR

_ از امشب ،شبهایم را "تو" به خیر کن!
من از غریبه ها خیرى ندیدم...
منتظر "شب بخیر" میمانم...
خود صب هم که شده،
تا ِ
ِ
چشم ها و قلبم از فرط تحیر بی حرکت مانده بود
متوجه حالم شد که این طور ادامه داد
_ قبل تو خیلی تنها بودم رفیق ،ممنون که هستی
نمیدانستم مشعوف باشم یا غمزده این رفیق گفتن هاید
جایی بین بودن و نداشتند گیر کرده بودم
با بغض گفتم:
_ بودنم اجباریه
اخم جذابی کرد و گفت:
آش کشک خالمی دیگه
بغض رفت و جاى خودش را به لبخند سپرد
_ اهل ادب وشعرم هستی؟
_ در حد چند کالس بله
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_ راستی چی خوندى
_ قاچاقولويى
مشتی به بازوید زدم و با حرص گفتم:
_ شوخی و جدیت اصال معلوم نیستا
آن شب آنقدر برایم جک تعریف کرد که اصال متوجه نشدم کی خوابم برد...
کد و قوسی به خودم دادم به راحتی چشم گشودم
لبخند بی اراده اى روى لب هایم بود
و عطر دل نوازش مشامم را به بازى گرفته بود
کمی به خودم آمدم پاهایم را روى چیزى حس کردم
سرم را که باال آوردم بهت زده شدم
آراز روى تخت خواب بود پاهاى من روى کمرش جا خوش کرده بود
شب قبل این قدر شوخی و ت اپو کرده بودیم که من سر و ته و گره خورده به او
خوابم برده بود
شبیه عالمت ین و یانگ شده بودیم
یک تضاد و تقابل به هم گره خورده!
آرام پاهایم را برداشتم
ت انی خورد و غلتی زد
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حس عجیبی داشتم در اوج شادى و آرامد ی هو از شد این عالقه از خودم
وحشت می ردم
حاال تخت خواب و خوابمان را هم شریک شده بودیم ولی در انتهاى این هم
سویی یک نقطه گنگ تفریق وجود داشت
انگار ی ی شدن صعب ترین اتفاق مم ن شده بود...
پاورچین بلند شدم و آبی به سر و صورتم زدم از دست شویی که بیرون آمدم
روى تخت نشسته بود و چشم بسته و خواب آلود سرش را میخواراند،
نزدی د رفتم
خان خوابالو
_ صب بخیر ِ
ی ی از چ شم هاید را باز کرد و با آن صداى دو رگه شده خواب زده جذابد
گفت:
_ بند انگشتی 1روز زودتر از من بیدار شدیا
ببین چه زبونت دراز شده
آن روزها صداى خنده هایم گوش آسمان را کر می رد
_ پاشو باند سرتو عوض کنم
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_ دیگه کال خوب شده برش دار
_ وا نه زوده
_ 1چسب بزن حداقل این عمامه رو از رو سرم بردار
برم سر کار و بارم
مشتتغول باز کردن بانداي بودم که به محض این ه تلفند را روشتتن کرد زنگ
خورد چون در حال باز کردن باند بودم نمیتوانستتت گوشتتی را نزدیک گوشتتد
بگیرد دکمه پخد را زد:
_ الو بگو شرى
شرى ؟! حاال دیگر شرى شده بود ؟ اصال جز با من با همه دخترها زود راحت
میشد؟!
واى که از ناز و عشوه صداى شروین چه قدر حرص میخوردم
_ صب بخیر رییس خوشگلم امروز زیاد خوابیدى
( ن بت چه زبونی ام داره)
_ دیشب دیر اومدم ،بگو
َ َ
_ او ل ل ن نه شیطونی هم کردى تو پیک نیک موش نخورتت
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ی هو هر دو سرخ شدیم
( زنی ه بی حیا همه چی هم میدونه)
_ صدا رو اسپی ره خفه بمیر
مستانه خندید و گفت:
_ اوا خانم دکتر جانت شنید؟
(چه آمارى به این بی شخصیت میده حتی میدونه منو چی صدا می نه!!!)
_ شروین اونجا بیام جواب همه این کاراتو بد میدما
بعدا دو روز آب غوره نگیریا
_ او ماى گاد خشم ايدها ! نه جون دلم عفو کن دیگه زبون به دهن میگیرم
_ بنال حاال
_ فداى تو رییس  ،همه کارها اوکی شتتد جنس ها هم ترخیص شتتد خیالت
راحت
فقط واسم ایمیل اون شرکت ترک رو نفرستادى
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_ میفرستم ،خود االغت در چه حالی؟ اون الدنگ که بهت زنگ نزد؟
_ نه به جون خودم
_ جون خود نه ،جون منو قسم بخور
چند لحظه م ث کرد وبعد تن صداید عوض شد
_ زنگ زد ولی جواب ندادم
_ جواب بدى یا ببینید میدونی که چی میشه؟
 آره مثل اون دفعه تی ه بزرگم گوشمه_ نه این دفعه لیاقت اونم ندارى ،جمع می نی از خونه و شتترکت میرى ی جا
که دیگه نبینمت
_ آراز جون شاینا نگو این طورى قلبم وایساد

قلب من هم ایستاد!!
هم خانه بودند!!
آراز براید در مقابل من راحت تعصب خرج می رد
چه قدر بی اهمیت بودم!!!
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_ امیدوارم بفهمی ک سی که وا سه پول باها بود قلبی وا سه دو ست دا شتنت
نداره نذار از سو استفاده کنه باز
کارم که تمام شتتتد بی هیچ حرفی اتاق را ترک کردم متوجه شتتتدم با نگاهد
مسیرم را تعقیب کرد اما نگاهد ن ردم
تحملم تمام شده بود
شروین هم مثل من هم خانه اش بود
خیلی صمیمی و راحت تر...
سلیمه پاى دار قالی اش مشغول خواندن یک آواز کردى غمناک بود
کنارش نشستم و سرم را روى شانه اش گذاشتم موهایم را نوازش کرد
عروس خان
_ نبینم چشمها غم داشته باشه
ِ
تلخ خندیدم
_ بخون واسم لطفا
چشم هایم را بستم و گوش دل به نجواید سپردم
کمتر از یک دقیقه نگذ شته بود که عطرش در همه جانم ر سوخ کرد و د ستد
روى شانه ام فرود آمد
حال با آن صداى خس دار گیرا زیر لب با سلیمه همراهی می رد
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واقعا با این ه کردى بلد نبودم این قدر قطعه زیبایی بود که مجذوبم کرد
تمام که شد
سلیمه اشک هاید را پاک کرد و گفت:
همین شعرى که همیشه دوست داشتی خان
نگاهد ن ردم
ولی سنگینی نگاهد که روى صورتم بود را حس می ردم
_ ف ر کنم آرام هم دوستد داره
وقتد رسیده بود که دلم را سرکوب کنم و گوش احساسم را بپیچانم
دوست نداشتم اسمم در لیستی که کنار اسامی ویدا و شروین باشد!
از جایم بلند شدم و گفتم:
_ من فقط از صداى سلیمه خوشم اومد
اتاق را ترک کردم این بار تا خود شب دنبالم نیامد
میدانستتتم کلی کار عقب افتاده را باید انجام میداد اما دستتت خودم نبود بی
تابد میشدم...
روى تخت با لباس خواب صتتورتی خرستتی دو بنده ام لم داده بودم که صتتنم
تماس گرفت
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( تماس تصویرى)
با هم کالسی هایم جمع بودند و مهمانی مفصلی داشتند
در حال حرف زدن بودم که آراز وارد اتاق شد
سعی کردم اصال نگاهد ن نم
یک راست به تراس رفت زیر چشمی نگاهد کردم
او هم با گوشی اش مشغول بود
پرهام که جلوى تصویر آمد و سالم داد ناخود آگاه سوشا جلوى چشمانم آمد
غربت و دردهاید...
بچه ها همه بغض داشتند
حال پسرها بدتر بود!
پرهام که سر پایین انداخت
بغضم ترکید
و میان گریه حال همه را میپرسیدم
جو بدى شده بود
گریه مجالم نمیداد
متوجه شدم که آراز نزدی م شد
چند ثانیه کنار تخت ایستاد

عابر بی سایه
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پرهام گفت:
_ دلی از اونجا هر جوریه نجاتت میدم قول...
با گرفتن گوشی و قطع تماس توسط آراز حرف پرهام نیمه ماند
گوشی را کنارم پر کرد که عصبی گفتم:
_ چی کار کردى روانی
سرخ شده بود
وقتی ریل س نبود واقعا مرا میترساند
_ پاشو لباس خوابتو عوض کن بعد مراسم عزادارى و درد دل آنالین انجام بده
حساد و تعصبد تحریک شده بود!!
دلم خنک شد
_ لباسم حتما مناسبه چون جلوى تو هم میپوشم پس جلو اونا هم میتونم

دندان هاید را روى هم سایید
نگاهم کرد
حرف نزد!
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فقط انگشت اشاره اش را در هوا ت ان داد
و چشم هاید را تنگ کرد
ترسیده بودم اما بروز ندادم در عوض شروع به دهن کجی کردم
منتظر انفجارش بودم
اما سر تاسف ت ان دادند و ترک اتاق و تا صب تنهایی خیلی برایم درد آور تر
بود و این را احتماال میدانست...
تا صب بدخواب شدم
نزدیک سحر بود که از اتاق بیرون زدم ساالر خان در حال قدم زدن
بود
نزدی د که شدم حس کردم پریشان احوال است
بعد از سالم و صب بخیر پرسیدم
_ حالتون خوب نیست؟
سرش را به نشانه منفی ت ان داد و گفت:
_ خدا بهمان رحم کند

عابر بی سایه

نگران شدم و گفتم:
_ چی شده
سرى ت ان داد و گفت:
_ هیچ
حس کردم دوست ندارد حرف بزند
چند ثانیه نگاهم کرد و گفت:
عروس خان دواى این که س ته ن نی چیه؟
_
ِ
خنده ام را فرو خوردم
_ چرا باید س ته کنید؟
_ قلبم در حال موته االن
_ خدا ن نه
اخم کرد و گفت؛
خلق بی خرد خداست
_ این کار خدا نیست کار ِ
_بله حق با شماست  ،اجازه میدین فشارتون رو بگیرم؟

4١5
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فشار پیرمرد خیلی باال بود
قرص زیر زبونی اش را دادم و از خدمت ار خواستم آراز را خبر کند
چند دقیقه بعد در اتاق بود این بار همراه عطرش بوى ستتیگار هم خودنمایی
می رد
بدون این ه نگاهم کند پرسید
_ چی شده؟!
_ فشارشون باالست
با سابقه بیمارى قلبی احتمال خطر هست
باید برسونیمشون بیمارستان
دستد را با همان يست مخصوص خودش جلوى دهاند گذاشت و
چند ثانیه ف ر کرد
_ میگم دکترشو بیارن
_ نه میریم بیمارستان ،نوار قلب و اکو الزمه ،شاید نیاز به آنژیو هم باشه
_ اینقدر حاده؟
_ در هر صور احتیاط شرطه عقله

عابر بی سایه
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باز با همان نگاه تلخ صورتم را بر انداز کرد ،قهر بود؟!
_ اوکی شما برو من حلد می نم
 منم میام_ نمیاى
این نمیاى را جدى و دستورى گفت
با حرص رو برگرداندم و رفتم.
عصر از پنجره دیدم که همگی برگشتند و حال ساالر خان بهتر بود
منتظر ماندم که به اتاق بیاید
اما نیامد! تا نیمه هاى شب
م شغول مطالعه بودم بی هیچ حرفی آمد و لبا سد را عوض کرد و رختخوابد
را پهن کرد از این همه س و دلم گرفته بود
_ حال ساالر خان چه طوره؟
دراز کشید و مختصر جواب داد
_ خوبه
_ حال آراز خان چه طور؟
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این اولین بار بود که سد غرورم را ش ستم ولی حقا که الیقد بود!!
_ اگه آرام خانم بذارن خوب میشه
_ بیچاره آرام خانوم مگه چی کارش کرده؟
_ چی کارش ن رده؟
_ به نظر من که خیلی دختر خوبیه
_ به نظر من جا داره بهترم بشه
_ بهتر؟!
_ بله لج بازى خیلی زشته اونم وقتی دست رفاقت داده
با حرص پایین رفتم و کنارش نشستم
_ من چه لج بازى کردم هان ؟
خندید و گفت:
_ ِا تو خود آرام خانومی که
نتوانستم خنده ام را کنترل کنم
با دست راستد چانه ام را گرفت و گفت:

4١8
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_ دهنتو باز کن ببینم
_ وا چرا؟
_ میخوام ببینم ایراد زبونت چیه که نمیتونه دلخورى هاتو بگه
حرفد خیلی سنگین بود
سرم را پایین انداختم...
بهترین خصوصیت رابطه ما از بدو ش ل گیرى زود تمام کردن دلخورى و قهر
توسط آراز بود
حرف میزد و دو ست دا شت من هم با حرف زدن ناراحتی ام را بزدایم ولی من
در این مورد ضعیف تر از او بودم ...
با پشت دست خیلی آرام و لطیف صورتم را نوازش کرد:
_ دل تنگی ها رو به خودم بگو درمون کنم  ،ی م دیگه میبرمت شهر
شده به پا بابا بیوفتم خونه و خانواد رو بهت بر میگردونم
اینو آراز خزان بیک داره بهت تضمین میده
_ چه طورى؟
_ اول میریم آلمان
که ف ر کنن مثل همیشه واسه کارم رفتم چند وقت بعد میبرمت تهران و ...
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م ث کرد به پنجره چشم دوخت و ادامه داد:
_ طالق میگیریم
انگار ی هو از یک دست انداز بزرگ رد شدم قلبم ریخت
با بغض و ل نت گفتم:
_ دست رفاقت چی؟
تلخ خندید:
_ رفیقیم همیشه و همیشه
خواستم فریاد بزنم
_ لعنتی من عاشق اسمت هستم در صفحه دوم شناسنامه ام...
قسمت نوزدهم
خیلی عجیب بود خانه اى که روزگارى براى من مخوف و نفر انگیز بود
حاال که وقت جدایی رسیده بود عزیز شده بود!!
چمدان ها را داخل ماشتتین گذاشتتتند و از همه خداحافظی کردیم ستتلیمه بی
تاب بود براى بار چندم همدیگر را بغل کردیم در گوشم زمزمه کرد:
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_ چشمهاى خان میگه که عاشق شده مواظب عشقتون باشید

عشق را محافظت و مراقبه الزم بود این بهترین نصیحت بود...
تانیا در لحظا آخر هم با نفر با من برخورد کرد
وقتی با ساالر خان و مادربزرگ خداحافظی کردم حلیمه نیشخند زد
سوار ماشین که به مقصد شهر شدیم
متوجه مسیر قبرستان شدم
آراز کامال ساکت بود وقتی رسیدیم
به راننده دستور ایست داد
نگاهم ن رد به رو به رو خیره شد:
_ شاید دیگه هیچ وقت نخواى برگردى اینجا
یا حداقلد اینه که یه مد طوالنی نمیتونی برگردى
برو خداحافظی کن
منتظر میمونم
چرا اینقدر سخت این جمال را بیان کرد
_ با هم بریم؟ تو نمیخواى با خواهر زاد خداحافطی کنی؟

42١
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برگشت و عمیق نگاهم کرد
_ تو برو من چند دقیقه دیگه میام عزیزم
عزیزم؟!
به جانم نشست این" عزیزم"
باالى سر مزار سوشا حسم با دفعا قبل فرق داشت
زیر لب گفتم:
_ سوشا نمیدونم چرا این طورى شد ؟
نمیدونستم داییت این قدر خوبه وگرنه زیر بار این ازدواج نمیرفتم...

از صمیم قلب صداید کردم
نوعی التماس در صدایم موج میزد:
_ سوشااااااا
چند دقیقه بعد آراز با بطرى آب روبه رو یم کنار قبر نشست
با عشق و بغض سنگ مزار را شست و چشم هاید را بست

422
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قطره اش ی که از گوشه چشمد روى تیغه بینی اش سر خورد هم حتی مردانه
بود
کنارش رفتم
_ آراز
سرش را ت ان داد
_ بریم ؟ چیزى به پرواز نمونده
نمیدانم چرا فاصله گرفت
بلند شد و بینی اش را کمی باال کشید و رو به مزار گفت:
_ آروم بخواب دایی ،خیالت راحت
این جمله اش خیال من را ناراحت کرد...
***

کشورم را بدون خداحافظی از عزیزانم ترک کردم
کسی آبی پشت سرم نریخت...
سرم را به پنجره کوچک هواپیما ت یه دادم
چشم هایم را بستم
آراز کم حرف شده بود و من این را اصال دوست نداشتم
با صداى مهماندار توجهم جلب شد و چشم گشودم
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_ معذر میخوام ,جناب خزان بیک؟
_ بله خودم هستم
_ تو قسمت فرست کالس جناب آيان میخوان ببیننتون
شیک خندید و گفت:
_ تشریف بیارن میبینمشون
مهماندار با چشم هاى گرد شده گفت:
_ اما...
آراز دستد را باال آورد و وادار به س وتد کرد
بس که با من مهربان بود این تلخی اش با دیگران را باور نمی ردم
مهماندار که رفت پرسیدم
_ آيان کیه؟
خیلی جدى گفت:
_ داداش جومونگ
با خنده گفتم:
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_ خوب بگی به توچه بهتره ها
برگشت و با اخم نگاهم کرد:
_ جواب سوالتو دادم آرام خانوم
_ اخمالو بد اخالق زشت
چند ثانیه بعد با ظهور هیبت کت شتتلوار به تن جومونگ در راهرو هواپیما که
همراه مهماندار نزدیک ما میشد کم مانده بود دهانم به سقف هواپیما بچسبد
صندلی موازى ما را خالی کردند
آراز بی تفاو نشسته بود
حال ،ٱيان دقیق باالى سرش بود
ته چهره کره اى اش با تیپ و استایل خوبد از او یک جنتلمن ساخته بود
_ آراز قبال اهل این مدل ها نبودیا
آراز لبخند زد و گفت:
_ قبال تو هم اداى آدم ها گنده رو در نمیاوردى
آيان خندید و دستد را جلو آورد:
_ سالم رفیق قدیم
آراز دستد را فشرد و گفت:
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_ سالم رقیب جدید
آيان مودبانه به من هم سالم داد و در حالی که روى صندلی مینشست گفت:
_ امپراطور چرا فرست کلس رو رزرو ن ردى
آراز خندید و گفت:
_ من از روییدن خار بر سر دیوار دانستم
که ناکس کس نمیگردد بدین باال نشینی ها

از جواب دندان ش ند من هم متعجب ماندم
آيان با دلخورى گفت:
_ حاال دیگه نا کس هم شدم؟
_ کارتو بگو شارو آيان
چه اسم و فامیل عجیبی داشت؟!
_ یه تسلیت و تبریک بهت بده ارم
_ پیام تسلیتت رسید بابت تبری تم ممنون
_ سلیقه ا تو انتخاب زن ها همیشه معرکه بوده
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ی هو یخ زدم؟ قصدش آزار هر دوى ما بود ،آراز خیلی بی تفاو گفت:
_ نه اندازه سلیقه تو توى انتخاب شریک

شارو با خنده گفت:
_ از فات جدا شدم
_ بعد از گنده شدنت ؟!
نیشخند هاى آراز واقعا او را به هم میریخت:
_ ما همیشه بهم احترام میزاشتیم االن چی شده؟
_ آره احترام میذاشتیم
بعد صداید را یواش کرد و با لحنی که بوى تمسخر میداد این طور ادامه داد
_ فقط ما بین این احترام ها چند بار تفنگ بازى کردیم
یه یادگارى تو کتف تو و ی ی وسط کمر من هم آثار این احترام بازى هاست
شارو س و کرده بود این بار آراز بلندتر خندید و گفت:
 -پسر بزرگ شده؟
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شارو با لبخند گفت:
10سالشه و هنوز تو رو به عنوان بهترین عموى دنیا به خاطر داره
_ خدا حفظد کنه
_ تو چرا یهو ازدواج کردى؟
و سپس رو به من گفت:
خان طایفه 1000سال از دنیا جا مونده سخت نیست؟
خانوم زندگی با یه ِ
از شوخی وقیحد خوشم نیامد به آراز چشم دوختم با چشمانم خواهد کردم
جوابد را بدهد
این را فهمید با لبخند رو به من گفت:
_ خودش 10ساله از این طایفه فرار کرده زیادى احساس جلو افتادگی داره
شارو مصنوعی خندید
_ سفر طوالنیه با خانومت بیا جلو راحت باشین
_ اینه مه آدم ناراحتن یعنی؟ ما هم م ثل بق یه مردم  ،راحتیم ممنون  ،خوش
حال که نه ولی حیر زده شدم از دیدنت و سفر خوبی واست آرزومندم
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شارو که رفت نفس راحتی کشیدم
_ آخید رفت! این پر رو کی بود؟
ریز خندید و گفت:
داداش کوچیه جومونگ دیگه
به پهلوید زدم و گفتم:
چشم بادومی بامزه اى بود
دهن کجی کرد و ادایم را در آورد
_ اون مزه خر خاکی میده بامزه است؟'
با خنده گفتم:
_ خرخاکی چیه؟
_ 1حشره زشت بی خاصیت
_ جون من بگو کیه مردم از فضولی
اخم کرد و گفت:
_ میخواى بگم بیاد خودشو کامل واست معرفی کنه؟
-نه نه خوب نگو

429
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به رو به رو نگاه کرد و گفت:
_ فامیل و رفیق بود 1روزگارى
بعد شتتد شتتریک فات همون که قبال بهت گفتم بزرگترین دشتتمنمه و قصتتد
کشتنم رو داشته
_ اوه با چه رویی اومد اینجا پس؟
_ کارش گیر منه ،کال منفعت طلبه و واستته رستتیدن به خواستتته اش هرکارى
می نه حتی خرد کردن خودش و رو انداختن به من
آراز با حالت خاصی در مورد شارو حرف میزد
نفر عجیبی که بوى دلخورى شدید میداد
_ کاش نمیدیدید پس
با حالت سر وچشم نشان داد که براید مهم نیست و گفت:
 بگم چیزى بیارن بخورى؟_ نه فقط خیلی خوابم میاد
کمی لم داد تا قدش پایین بیلید و با دستتت راستتتد ستترم را روى شتتانه اش
هدایت کرد
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پیراهند غرق عطر نابد بود و این بهترین خواب ٱور عالم برایم بود...
 بخواب خانومسرش را به سرم ت یه داد
_ ممنون
و فقط خدا میداند چه دردى دارد خواستتتن و عشتتقی که هر لحظه اش با ف ر
جدایی بگذرد...
وقتی که رستتیدیم پایم را که در خاک کشتتور بیگانه گذاشتتتم براى چند ثانیه از
غربت ترسیدم
اما وقتی به شت وه مردى که در کنارم بود نگریستتتم آرامد بر وجودم مستتتولی
شد
زمان تحویل چمدان هایمان ی ی از چمدان هاى من پیدا نشد
آراز با تسلط کامل بر زمان آلمانی با مستئول آن قسمت صحبت کرد
بی فایده بود کالفه سمتم آمد و گفت:
_ چی داشتی تو چمدونت
_ فقط لباس ها تو اون بود
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_ احتماال تو فرودگاه مبدا جا مونده بریم ،مهم نیستتتت میگم شتتروین بعدا
پیگیرى کنه

شروین؟!
تمام مد استرس رویایی با یک زن وقی و هم خانه شوهرم را داشتم
به سالن اصلی که رسیدیم مح م به آراز چسبیدم
دستم را گرفت و انگشتاند را میان انگشتانم قفل کرد
_ نگران نباش این شهر ایرانی زیاد داره و امنیتد هم باالست
هنوز حرفی نزده بودم که متوجه شتتدم پستتر جوانی برایمان از دور دستتت ت ان
میدهد و سمت ما میدود
ظاهر خاصی داشت
اندام ظریف و ریز نقد
با یک تی شر صورتی و جین پاره برف ی
موهاید را از یک طرف که بلند تر بود روى صورتد ریخته بود
نزدیک تر که شد آراز را مح م بغل کرد
_ آراز جونم خوش اومدى
صداى فوق العاده نازکد و حرکا ظریف و زنانه اش برایم عجیب بود
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آراز اخمی کرد و گفت :باز لوس شدى
باالخره از آغوش آراز دل ک ند و مرا ن گاه کرد و ب عد ستتریع بغلم کرد و رو
ب*و*سی کرد
_ اوه دل آرام چه خوشگل و نانازى
از این حرکتد و اعتراض ن ردن آراز تعجب کردم و آرام گفتم:
_ مرسی
آراز با لبخند نگاهم کرد و با چشمک به پسر جوان اشاره کرد:
_ شروین ،دستیار و منشی خصوصیم و دوست خوبم
ی ه خوردم!
شروین زن نبود؟!
صور تراشیده و تقریبا زنانه اى داشت
همان طور میان بهت و گیجی گفتم:
_ خوشبختم
دستم را مح م فشرد و گفت:
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_ عزیزم منم خوشتتبختم چه خوبه که همراه رییس بداخالقم یه گل نازى مثل
تو هست
بیا بریم که کلی حرف دارم واست
آراز چشم غره اى رفت و گفت:
_,بزار عرق راه خشک شه بعد خاله زنک بازى رو شروع کن
در شتتروع رابطه ام با شتتروین احستتاس خاص و جدیدى که برایم عجیب بود
همراهم بود...
با دیدن ماشین شروین که مثل خودش ظریف و کوچک بود لبخند زدم آراز با
عصبانیت پوفی کشید و گفت:
_ باز با این قوطی کبریت اومدى بعد که بهت میگم االغ  ،قهر می نی
شروین با عشوه خندید و گفت:
_ دلی جون تعجب ن نی ها این شتتوهر از هر 10تا کلمه اش به من 9تاش
فحشه
آراز چشم غره اى رفت و گفت:
از تلفظ این مدلیه اسمد متنفرم

عابر بی سایه

435

( چرا؟!'!!)
_ آخه دل آرام طوالنیه  ،بگم ٱرام
باز اخم کرد و گفت:
_,نه اونم نگو
( این دیگه چرا؟!خودتم که میگی آرام)
سوار که شدیم آراز جلو نشست و مدام غر زد شروین در حال رانندگی لپد را
کشید و گفت:
_ قربونت برم من ،این قدر حرص نخور من نرسیدم برم خونه با ماشین خود
بیام
دست شروین را پس زد و گفت:
_ لوس نشو
آراز حق داشتتت طفلک گردند خم شتتده بود به ستتختی در صتتندلی جلو جا
گرفته بود
خنده ام که گرفت
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با حالت چشم و دست علت خنده ام را پرسید
میان خنده گفتم:
_ یاد کارتون گوریل انگورى افتادم ف ر کنم رو ستتقف مینشتتستتتی راحت تر
بودى
خنده اش را بلعید و گفت:
باشه آرام خانوم ی ی طلبت
شروین هم با خنده دست آراز را گرفت و فشرد و سمتد مایل شد گونه اش را
ب*و*سید:
_ اذیتد ن ن تو رو خدا حرص میخوره
حس خوبی به حرکا شروین نداشتم ف رهاى ناجور در سرم خانه کرده بود!
بر ع س تصورم از خانه آراز که توقع 1عمار بزرگ را داشتم
با ویالیی کوچک دوبل س در منطقه اى سرسبز و دنج مواجه شدم
تنها خدمت کار خانه هیلدا ،خانوم مسن سیاه پوست بود
که با خوشرویی و البته زبان آلمانی از ما استقبال کرد و آراز را در آغوش فشرد
شروین مشغول باال بردن چمدان ها بود و باالخره کارش تمام شد و گفت:
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_ خوب خوب اتاقتون آماده است
آراز در حالی که چشمد را ریز کرده بود پرسید:
_ اتاق آرام کدومه؟
باز قلبم انگار در مشتد مچاله شد
شروین پاسخ داد:
_ 1تخت دو نفره گذاشتم اتاقت دیگه
حال چشم هاید گشاد شده بود:
_ این خونه 6تا اتاق خواب داره  ،شروین !!!!!!
شروین شانه باال انداخت و گفت:
_ هانی میخواى دختره یخ کنه میدونی که سیستم گرمایشی این سوله داغونت
خرابه صتتتدبار گفتم جامونو عوض کنیم ،ناراحتی میترستتی بخورتت بیا تو
نشیمن بخواب
آراز با عصبانیت با انگشت براید خط و نشان کشید:
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_ نشد یه کار بهت بسپارم درست انجام بدى ،اتاقتو میدى آرام
خود اینجا میخوابی یا میرى هتل
_اوهو اوهو زن گرفتی من اخی شتتدم  ،من برم کی لباستتاتو آماده کنه؟ کاراتو
کنه؟ خانوم دکتر جونت؟
آراز که سمتد خیز برداشت خندید و فرار کرد من هم مداخله کردم
_ من اضافی ام و مزاحم پس من تو نشیمن میخوابم الزم به بحث نیست
آراز هول شد و گفت:
_ چه مزاحمی ؟ من میخواستتتم اینجا تو راحت باشتتی اتاق شتتخصتتی داشتتته
باشی
بی تفاو گفتم:
_ تو راحت باش
دستم را گرفت و سمت اتاق کشید و گفت:
_ بیا ببین اتاق منو اصال میپسندى؟
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اتاق با رنگ بندى سیاه و سفید
و خطاطی زیباى اشتتعار حافظ روى دیوار و همین طور ع س هاى فالستتفه
بزرگ
بسیار خاص و گیرا بود
1دیوار اتاق کتابخانه خیلی بزرگی بود که مرا بی نهایت خوشحال کرد
کاکتوس هاى زیبا جلوى پنجره هم برایم جالب بود
آراز با خنده گفت:
_ چپ یا راست؟
با تعجب گفتم:
_ چی؟
_ ببین من اگه کف اتاق اینجا بخوابم ذا الریه می نم بس که سرده ،حاالبگو
سمت چپ میخوابی یا راست؟
سرم را پایین انداختم و گفتم:
_ نمیشه 1تخت کوچیک واسم گوشه اتاق بزارین؟
سرش را ت ان داد و گفت:
_ تا فردا یک کارید واستتت می نم هر چی واستته راحت تر بودنت الزمه بگو
این مد نمیخوام اذیت شی
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باز به موقت بودن رابطه مان اشاره کرد؟!
صداى شروین که آراز را صدا میزد رشته اف ارم را به هم ریخت
قسمت بیستم
آراز کالفه سرش را از در بیرون آورد و گفت:
_ چیه باز؟
_ آب میوه چی میخورى؟
آراز رو به من گفت:
_ چی میخورى؟
شانه ام را باال انداختم و گفتم:
_ فرقی نداره
بعد با صداى بلند گفت :
_ شرى دو تا می س همیشگی
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_ اوکی هانی خوش بگذره
هر دو سرخ شدیم
نزدی م شد و گفت:
_ شروین خیلی خوبه از حرفاش دلخور نشو
فاصله گرفتم و با تمام شرمم صداید زدم
_ آراز؟
_ جان؟!
این جاند ،جانم را ستاند!
این مهر و این اتاق نمیتوانست متعلق به یک قاچاقچی باشد
اما ف رهاى بدترى در ذهنم ریشه دوانده بود
_ تو...
م ث کردم
_ من چی؟
همه تالشم را براى اداى جمله ام به کار بستم
_ تو هم جنس گرایی؟

44١
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س و کرد و بعد یک م ث چند ثانیه اى با صداى بلند خندید
من با بهت نگاهد می ردم
میان خنده در حالی که از شتتد خنده اشتتک در چشتتماند جمع شتتده بود
دستی به سبیلد کشید و گفت:
_ به این سبیالم یک نگاه کن
واى خیلی دیوونه اى دختر
این دیگه از کجا در اومد؟؟
خجالت کشیدم و سر پایین انداختم
نزدی م شد و دستد را روى شانه ام گذاشت
در حالی که اش د را پاک می رد گفت:
_ شروین بهترین داراییمه
این جاست که کسی ازش سو استفاده ن نه
باید بیشتر بشناسید تا بیشتر ازش واست بگم
همون طور که زنونه با تو صمیمی میشه میتونه مردونه با من رفیق باشه،
نوع سوم جنسیته
نوعی که چون کمه ما وجودش رو رد می نیم
نه بیماره نه منحرف
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فقط یک جنسیتیه بین من و تو
همون خدایی که من و تو رو آفریده شروین و شروین ها رو خلق کرده
به اندازه کافی بدبختی کشیده
قضاوتد ن ن لطفا
اگه این حرفتو میشنید چند روز مریض میشد و تو لک میرفت
شرمنده شدم
تا خواستم حرفی بزنم
شروین در زد و با سینی آب میوه وارد شد رکابی و شلوارک خال خالی اش با
دستمالی که دور سرش پیچیده بود بامزه ترش کرده بود
چشم ی زد و گفت:
_ میبینی اتاقشم مثل خودش بلک اند وایته
آراز آب میوه اش را ی جا سر کشید و این بار با لحن مهربانی گفت:
_ همه چی میزونه دمت گرم
شروین پشت چشمی نازک کرد و گفت:
_ زن گرفتی قدر شناسی یاد گرفتی
آراز مشت آرامی به کمر شروین زد و گفت:
_ من همیشه قدرتو دونستم
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شروین خالص بود
خودش بود
بید از حد مهربان و وفادار بود حال کم کم به دل من هم نشسته بود...
اصال انگار آراز هرچه و هرکه را دوست داشت و تایید می رد بی اختیار دل من
هم رو به دوست داشتند میرفت...
هیچ وقت شب اول حضورم در آن خانه را فراموش نمی نم
کتاب هاى آراز فوق العاده ثقیل بودند
همه اشعار شاعران بزرگ دنیا
آثار فلسفی و روانشناسی
نسخه هاى خطی که نوعی عتیقه محسوب میشدند
آراز کلیله و دمنه میخواند! یادم آمد هیچ وقت نمیتوانستتتم درستتت و حستتابی
معنی لغا سنگیند را بفهمم
مشغول ورق زدن اشعار گوته شاعر آلمانی بودم که آراز وارد اتاق شد
همیشته حتی در انتخاب لباس استپور و یا لباس خواب هم خوش ستلیقه و
خاص بود
رکابی جذب ستتورمه اى اش عالوه بر هم خوانی با شتتلوارش بازو هاید را به
صور دیوانه کننده اى به رخ کشیده بود

عابر بی سایه

445

با لبخند که نزدی م شد ،گفت:
_ چی میخونی؟
_ اوف چه قدر زبونشون سخته
نگاهی به کتاب انداخت و گفت:
_ دوست دارى معنیشو بدونی
_ اهوم
دستد را جلو آورد کتاب را به دستد سپردم
گفت :اول برو جید و مسواک
بعد بیا واست بخونم
اخم کردم و گفتم:
_ میترسی تخت خوابتو خیس کنم؟
خندید و گفت:
_ نه میترسم کلیه و مثانه ا از کار بیوفته 11ساعته ندیدم برى دستشویی
_ عوضی تو آمار دست شویی رفتن آدم ها رو هم دارى؟!
نزدیک شد با صورتد اداى موش در آورد و گفت:
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_ نه همه آدم ها
شیرین بود ...
آراز براى من تا حد پرستد شیرین بود...
از دستشویی که بیرون آمدم کتاب به دست روى تخت لم داده بود
با شرم نزدی د شدم و لبه تخت نشستم
خودش را کنار کشید و جا برایم خالی کرد
و بالد را برایم مرتب کرد آرام دراز کشیدم
فاصله اش را حفظ کرده بود پتو را با وسواس رویم کشید
لبخند زد:
_ اینجا خیلی سرده مواظب باش سرما نخورى
سردم نبود در کنارش سرما معنی نداشت...
صداید امان از صداید وقتی که شعر میخواند!
نگاهم کرد چشم هاید را مح م بست
با این ه ترجمه نمیفهمیدم اما این قدر مستتت شتتعرش شتتدم که نگاه از لب
هاید بر نداشتم
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وقتی که شروع به ترجمه کرد حس کردم یک مترجم شعر زبان بیگانه بای ستی
ََ
خود شاعرى قدر باشد
دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم
و آنها را در قاب زرین نمی گیرم
زیرا
دیرگاهی است نغمه هاى جانسوز خو ید را
بر خاک بیابان می نویسم
تا با دست باد به هر سو پراکنده شود
ولی اگر باد خط مرا با خود ببرد
روح سخنم را که بوى عشق می دهد
جایی نتواند ُبرد
روزى می رسد که دلداده اى از این سرزمین بگذرد
و چون پا بر این خاک نهد
سراپا بلرزد و به خوید بگوید
پید از من در اینجا عاشقی به یاد معشوقه
ناله سر داده
شاید مجنون به هواى لیلی نالیده
یا فرهاد در اینجا سر در خاک برده است
هر که هست
از خاکد بوى عشق برمیخیزد
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و تربتد پیام وفا می دهد
تو نیز که بر بستر نرم آرمیده اى
وقتی که سخن آتشینم را از زبان نسیم صبا می شنوى
سراپا مرتعد خواهی شد و به خود خواهی گفت:
یارم براى من پیام عشق فرستاده
تو هم اى باد صبا
پیام مهر مرا به او برسان ...
کتاب را بست و به من چشم دوخت
_ ببخشید دیگه در این حد شد معنید
اش م را پاک کردم و سرم را در بالد فرو کردم
_ ممنون آراز
من دیوانه تلفظ اسمد بودم
دستد را جلو آورد موهایم را نوازش کرد:
_ اى کاش...
ادامه جمله اش را در س و و به سقف گفت با بغض من هم گفتم:
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_ آره اى کاش
دستم را گرفت
_ دست منو بگیر حالم جهنمه
از حس هر شبم هرچی بگم کمه
بغضم غرورمو یارى نمی نه
این گریه ها واسم کارى نمی نه
هر شب دلم دریاى آتیشه
از این بدتر مگه میشه؟!
حال هیش ی تو این دنیا بدتر از حال من نیست...

بغضتتی که غرورش را یارى نمیداد صتتداى مردانه اش را لرزاند و اجازه ادامه
نداد
رو برگرداند
_ شبت بخیر آر ِام ...
باز پشیمان میشود
(آرامه چه آرازم؟ )
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در اوج غم و اشک از این ه عاشقانه درد می شیدیم جایی از دلم
به داشتن این حس میبالید...
اینقدر عمیق خوابیده بودم که صتتب وقتی بیدار شتتدم حس می ردم ستتال ها
خوابیده ام
آراز هم چون من عمیق در خواب فرو رفته بود
چه قدر تصویر در خواب فرو رفته این پسر بچه معصوم برایم خواستنی بود
رد اشک روى صورتد به جاى مانده بود
دلم ب*و*سه اى عمیق از مسیر این اشک میخواست
صورتم را جلو بردم
نفس هاید روى صورتم چنان نوازش بود
به سختی از کنارش دل کندم و از اتاق بیرون رفتم
بوى نان بر شته م شامم را به بازى گرفت به ٱ شپزخانه که رفتم هیلدا و شروین
مشغول آماده کردن صبحانه بودند
شروین با دیدنم با روى گشاده گفت:
_ عزیز دلم صبحت بخیر
_ صب بخیر  ،سحر خیزیا
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خندید و گفت:
_ جونم برا بگه 10ساله 6صب بیدار باشم
البته شوهرتم سحر خیزه نمیدونم چرا امروز این مدلی شده
بعد به آلمانی چیزى به هیلدا گفت و هر دو خندیدند
در حال ستترخ کردن ستتوستتیس یک نگاه به ستترتا پایم انداخت و با حالت
متف رانه گفت:
_ لباس خوابا تو چمدونت بود؟
_ چه طور مگه؟
_ زن جوون تازه عروس اونم با اون شوهر ما شاال ر ستم شب با تی شر و
شلوار میخوابه؟
سرخ شدم و با خنده گفتم:
_ اى بابا بیخیال
نزدی م شد و آرام و جدى گفت:
خیال آراز با شه نمی شم ،میدونم ته این نگاه تو
_ بیخیال نمی شم،
بیخیال اون ه ِ
ِ
هم همینه ،به حرف من گوش کن
(تو چه میدانی که آراز مرا در ضمیرش ممنوعه اعالم کرده است)...
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صداى جذابد رشته اف ارم را گسیخت
_ کی بیدار شدى آرام؟
خواب ٱلود به چهار چوب در آشپزخانه ت یه زده بود
موهاى به هم ریخته اش صورتد را معرکه کرده بود
شروین به جاى من پاسخ داد:
_ 2دقیقه زنت تنها گذاشت بی خواب شدى خرس قطبی من؟
آراز همانطور خواب آلود با حرص گفت:
_ عنتر
از بحثشان خنده ام میگرفت
پید بند شروین خیلی با نمک بود مثل یک کدبانو کار می رد
با خنده گفتم :
_حاال بیا بشین بعد دعوا راه بنداز
شروین مانع شد و گفت :
اوا نه ،با این دست و رو نشسته؟ بدو بدو آب بزن به اون صور جیگر

452
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آراز دستد را پس زد و پشت میز کنارم نشست:
_ گفته بودم این جیگر رو بگی به حرفا گوش نمیدم
شروین دست به کمر زد و گفت:
منم بهت صبحونه نمیدم
_ اوکی نده معده درد میگیرم میمیرم
با قاشق دستد آرام به بازوى آراز زد
_ اى الل شه زبونت
آراز هنوز خوابد می آمد سرش را روى میز گذاشت و در همان حالت گفت:
_ اینجا راحتی؟
_ اوهوم
سرش را باال آورد و چشم ی زد
من هم چشم هایم را روى هم فشردم
شروین با و سواس خا صی مواظب خوردنمان بود مرتب ا صرار دا شت بی شتر
صبحانه بخورم
_ ممنون شروین جان دیگه جا ندارم باور کن
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_ وا خاک به سرم دختر هیچی نخوردى که بخور جون بگیرى قوه داشته باشی
یوحنا رو به دنیا بیارى
آرازکه مشتتغول نوشتتیدن چاى بود ی هو با شتتنیدن این جمله شتتروین چاى در
گلوید پرید به سرفه افتاد
هول شدم و سریع پشتد زدم
با دست اشاره کرد که کافی است و تش ر کرد
شروین لبخند بدجنسی زد و گفت:
_ آراز البته دختر هم دوست داره ،حانا خانوم بابا
هر دو سرخ شدیم
ولی آراز دقیقا رنگ لبو شده بود
چشم غره فایده نداشت
جعبه دستمال کاغذى را سمتد پر کرد و به سرش اصابت کرد
سرش را مالید و گفت:
_خیر نبینی که واسه من اصال اخالق ندارى اید
آراز سعی کرد
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بحث را عوض کند
_ آرام برنامت چیه؟ ما میریم شرکت تنها چی کار می نی؟
شانه اى باال انداختم و گفتم
_ نمیدونم ،نمیشه منم بیام؟
خیلی سریع و جدى گفت:
_نه
شروین مداخله کرد:
_وا چرا نه؟! اینجا که میپوسه هر روز تنها
_ تو عصر زودتر میاى میبرید بگرده
_ زن توعه ها!!
_ تو هم دستیار منی
حرصم گرفت و گفتم:
_باز منو هی پاس دادید به هم و دعوا کردین؟ اصال مگه بچه ام؟ خودم از پس
خودم بر میام
آراز چشم غره اى رفت و گفت:
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_ چیه سریع ناراحت میشی خانوم؟! حرفی نزدم که
دستم را گرفت و فشرد
آرامم کرد...
شروین لقمه اى براید گرفت و به دستد سپرد
نم دان را که برداشت با فریاد شروین مواجه شد
_ واى فشار ! چه قدر بگم نمک نخور
با تعجب پرسیدم:
_ فشار باالست؟
خندید و گفت:
_ ی م خانوم دکتر
_ پس سر دردهاى عصبیت واسه وقتیه که فشار باال میره
شروین جواب داد
_ جون به ستترم کرده ،رعا یت نمی نه ،یا حرص و جوش میخوره میریزه تو
خودش و خودخورى می نه
یا با نمک خودشو خفه می نه
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آراز پوفی کشید و گفت:
_ شرى شلوغد ن ن باز
االن ف ر می نه با 1پیرمرد مریض طرف شده
_ نه جونم از 6فرسخی این هی ل داد میزنه چه جوون پیل تنی ه ستی ما شاال
ماشاال
همان روز اول این را دریافتم شروین دست هاى آراز است
او را خوب بلد بود و با دل و جان براید وقت میگذاشت
تمام لباس هاى آراز را آماده کرده بود حتی کرواتد را با وسواس براید بست،
حین آماده کردن ظاهر رییسد تمام موارد کارى و جلسا را یاد آورى می رد
با تمام غر زدن هاى آراز صبورى خرج می رد
روى پله ها به تماشاید نشسته بودم
کارش که تمام شتتد نزدی م شتتد ،طورى خم شتتد که صتتورتد کامال نزدیک
صورتم بود
_ تو تی وى روم به آرشیو فیلمام یه نگاهی بنداز
حوصلت سر نره ،عصر میام بریم بگردیم باشه؟
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دوست نداشتم دست و پا گیر و مانع کارش شوم
_ عجله ن ن وا سه برگ شت من دلم میخواد کل کتاب خونت رو شبانه روزى
رصد کنم اصال ف رشم نمی ردم اهل کتاب باشی
لپم را کشید و گفت:
_ بعله دیگه فقط خانوم دکترها حق کتاب خوندن دارن ،من دهاتی بی سواده..
چند لحظه ف ر کرد و ادامه داد
_ متحجر ! رو چه به کتاب خوندن
با یادآورى حرفهایم شرمنده ام کرد:
_ من اون روزها ...من...
انگشتد را جلوى دهانم گذاشت
_ مواظب خود باش تا وقتی بر میگردم
هیلدا دست و پا ش سته فارسی میفهمه چیزى خواستی بهد بگو
این قدر بزرگوار و خاضتتع بود که نیازى به معذر خواهی هیچ کس  ،هیچ
وقت نداشت
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تا کنار در براى بدرقه اش رفتم
بر خالف تصورم اتومبیلد 1بنز قدیمی مش ی ساده بود
آراز با تمام مال و م نتد راحت زندگی می رد از تجمال دور بود مخصوصا
اینجا که اسم خان روى دوشد سنگینی نمی رد
وقتی سوار شد چند بار برایم دست ت ان داد شروین هم همراه چشمک برایم
ب*و*سه فرستاد
هنوز چند دقیقه از رفتند نگذشته بود که دل تنگد شدم
به اتاقد پناه بردم
از عطر مخصوصد چند شیشه داشت
با تمام وجود عطرش را استشمام کردم
لباس هاید واقعا شیک و خاص و گاهی عجیب بودند
کمد مرتب و زیبایی داشت
همه چیز با سلیقه چیده شده بود
ی ی از درب هاى کمد قفل بود
کنج او شدم اما از تجسس بیزار بودم
هرچه در کتاب هاید بیشتر چرخ میزدم از انتخاب کتاب هاید بیشتر شگفت
زده میشدم
از صادق هدایت
مهدى سهیلی
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اخوان ثالث
گرفته تا شاهنامه و موالنا و ادبیا کهن جهان و ایران
کتاب هاى فلسفی اش بی نهایت ثقیل و همه به زبان هاى مختلف دنیا بود
با دیدن مجموعه آثار دکتر شریعتی ذوق زده شدم
یک وجه اشتراک خارق العاده!
اولین صفحه کتاب نوشته شده بود
" امسال حتی شروین هم روز تولدم اینجا نبود
این مجموعه نفیس هدیه تولد خودم به خودم!
دکتر عزیزم من با قلمت میمیرم تا بتوانم زندگی کنم
آراز 10اسفند

86

تنهایی اش بغض شد در گلویم
یاد تولد مفصل همان سال 86خودم افتادم
این مرد زمستانی چه قدر تنها بود!
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صفحه اول اکثر کتاب هاید با خط خوش براى خودش نوشته بود
حال مطمین شدم خطاطی هاى روى دیوار هنر دست خودش بود
سمفونی مردگان را انتخاب کردم و شروع به خواندن کردم
این قدر برایم جذاب بود که تا زمان نهار و حین صرف غذا هم رهاید ن ردم
هیلدا آرام و کم حرف بود و گهگاهی به سختی فارسی حرف میزد
عصر که شد دوش گرفتم و کمی به سر و وضعم رسیدم پیراهن کوتاه ریز بافت
یقه سه سانتی سبز تیره با ساپور مش ی ام به اندام و صورتم می آمد
موهایم را باز گذاشتم روى تخت به ش م خوابیدم و مشغول مطالعه صفحا
آخر کتاب شدم
چشتتم هایم خستتته شتتده بود ستترم را روى کتاب گذاشتتتم و نفهمیدم چه طور
خوابم برد...
کتاب آرام از زیر سرم کشیده شد
چشم باز کردم
خودش بود
خندید و گفت:
_انتخاب وحشتناکی داشتی امروز
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از جایم بلند شدم و کمی چشم هایم را مالیدم
_ اومدى؟ خسته نباشی
_ خسته نیستم ،پاشو بریم بیرون دور بزنیم
_ نمیشه فردا بریم؟
_ چرا؟
_ حسد نیست
خندید و گفت:
_ میخوام واست کلی لباس بخرم ها
چهره متف رانه اى به خودم گرفتم و گفتم:
_ نمیتونم فردا صاحب این خرسندى باشم؟
بینی ام را کشید و گفت:
_هروقت بخواى میتونی

این زندگی جدید 3نفره با تالش هاى شروین براى ش ستن سد بین ما خیلی
شیرین میگذشت
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صداى خنده موسیقی متن همواره زندگی مان بود

روز گردش وقتی آماده شدم و پایین آمدم متوجه شدم به صور اتفاقی رنگ
پالتویم با کت شیک آراز یک رنگ بود
شروین سوتی کشید و گفت:
_اوه خانم و آقاى خزان بیک ست کردن
خانم خزان بیک؟!
دلم میخواست تا ابد مرا اینگونه خطاب کنند...
آراز لبخند شیرینی زد
خودش پشت فرمان نشست در صندلی جلو هم براى من باز کرد
شروین یواش ی هولم داد و در گوشم گفت:
_ دستتو وقتی داره رانندگی می نه بزار روى دستد
از ما دور میشد که گفتم:
_شرى مگه نمیاى؟
دستی در هوا ت ان داد و گفت:
_ با ماشین خودم میام
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میدانستم قصدش تنها گذاشتن ماست
سوار که شدم با یاد آورى توصیه شروین خنده ام میگرفت ترفند هاى زنانه اش
عالی بود!
برلین شهر تاریخی و متمدنی بود
مجسمه هاى خیره کننده اى در سط شهر وجود داشت
باغ بزرگ برلین واقعا تک بود و ی ی از بهترین باغ وحد هاى دنیا در این باغ
قرار گرفته بود
از تماشاى تک تک حیوانا لذ بردم
چه قدر ع س گرفتیم و چه قدر شروین به زور ما دو نفر را در کادر
دوربین به هم میچسباند
نزدیک قفس میمون ها که شدیم شروین یهو با صداى بلند گفت :
_ اوا خدا مرگم بده
به محض این ه خواستتتم ستتر برگردانم آراز مح م دستتتد را جلوى چشتتمم
گذاشت و دستم را گرفت و کشید
_ ِا چرا همچین می نی کورم کردى
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شروین با صداى بلند میخندید
کمی که دور شدیم
دستد را برداشت
شروین با دست عالمت خاک تو سر را به آراز نشان داد و گفت:
_ یعنی اندازه میمون هام عرضه ندارى
آراز عصبی گفت:
_ شروین میزنم تو دهنت ها
هاج و واج به آراز چشم دوختم:
_ چتونه باز؟
_ هیچی بیا بریم اون قسمت فیل ها رو هم ببینیم

شروین خندید و گفت:
_ خدا کنه فصل جفت گیرى فیل ها فقط نباشه
برگشت و چپ چپ نگاهد کرد
تازه متوجه قضیه شدم و در دل خندیدم

465
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آ کواریوم باغ وحد معرکه بود
و از تماشاید سیر نمیشدم
بعد از باغ براى خرید به سونی سنتر رفتیم
و بعد از خرید 3گوشی یک ش ل کلی خرید دیگر کردیم
بناى پارلمان آلمان معمارى بی نظیرى داشتتت توضتتیحا آراز این گردش را
کامل می رد
به ساختمان 360مترى مخابرا ال ساندر رفتیم
و شام را در رستوران گردون لوکس آنجا خوردیم
شروین شراب قرمز سفارش داد و تند تند جام آراز را پر می رد
آراز با خنده گفت:
_ ن بت کل بش ت ه ها تاکستتتانم بدى بخورم امشتتب حواستتم 6دنگ جمعه،
نمیگیرتم
شروین جام مرا پر کرد و گفت:
_ پس مجبورم زنتو گرم کنم
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آراز که معلوم بود کمی سرخوش و ریل س شده بود جام را از مقابلم برداشت
و ی جا سر کشید
_ کارى به زنم نداشته باش
همین در م ستی م به وايه زن چ سباندند روحم را به جنون ک شید و من م ست
بی می این مرد شدم
قسمت بیست و ی م
هرچه قدر هم مستتتی اش را کتمان می رد و خودش را کنترل می رد از فاصتتله
10مترى مشخص بود تعادلد کم شده است
شروین اینبار سوار ماشین آراز پشت فرمان نشست و هرچه آراز غر زد
_ حواسم سر جاشه
توجه ن رد
هر دو در صندلی عقب جا گرفتیم با حرص گفت:
_ ماشین بی صاحاب خود چی میشه
_ هانی حرص نخور گذاشتم پارکینگ دیگه
_ ِد حرص نخورم که فردا هوارى رو سر من
یک دنیا هم کار داریم

چه طور میخواى بیاى این سر شهر تو اوج ترافیک
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_ اوه چه قدر گندش می نی بابا اون شرکت صدتا ماشین داره ی ید 1روز در
خدمت شروین جون
_ موقعیت طلب
شروین در حال رانندگی با عشوه گفت:
میبینی همه میخورن مست و ملنگ میشن این سگ میشه و پاچه منو میگیره
آراز خنده از ته دلی کرد و میان خنده گفت:
خفه بمیر سگ عمه اته
_ اوه اوه عمه فرح من ايدهاى هفت سره یاد رفته؟
آراز مستانه و عمیق میخندید
ی هو ساکت شد و گفت:
_ آرام
سرم را ت ان دادم:
_ بله؟
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_ سیگار دارى؟
چشم هایم گشاد شد و قبل این که من حرفی بزنم قهقهه سر داد و گفت:
_ چی چر میگم خانوم دکتر منو چه به دود مود آراز خنگ؟!
نفسم را آخر با این من مال یت بند می آورى
لبخند زدم:
_ اصال مست نیستی واقعا
فهمید مسخره اش می نم سرفه اى کرد و صاف نشست
_ میگم آرام؟
نگاهد کردم
_ هوم؟
_ هوم چیه بابا
_ جانم بگو
_ _ اى آراز فداى این جونت
با این ه با مستی این جمال را بیان می رد باز هم براى من ح م تیر باران قلبم
را داشت
شروین در آینه برایم چشمک معنا دارى زد
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آراز دستم را گرفت و نزدیک لبد باال آورد
نگاهم کرد و هم زمان که چشم هاید را میبست ب*و*سه اى روى دستم زد
و بعد دستم را روى قلبد گذاشت و فشرد
چنان مسخ شده ها بی حرکت مانده بودم چشم بسته گفت:
_ هیچ جا نرو تا من خوابم ،باشه؟
جوابی ندادم
با صداى بلند و کمی خشن ت رار کرد
_ باشه؟
هول شدم و گفتم:
_ باشه باشه
خوابد برد
ولی هنوز دستم را مح م روى قلبد میفشرد
و قلب این مرد پر هیبت چرا شبیه قلب 1گنجشگ مینواخت؟!
وقتی که رسیدیم با ترمز اتومبیل چشم گشود
با ناله گفت:
شرى من تو ماشین بخوابم

عابر بی سایه

شروین لب گاز گرفت:
اوا خاک عالم پسر  ،پاشو پاشو ببینم
خیلی بی حال بود اما ی هو میخندید
شروین کم د کرد و داخل رفتیم
روى کاناپه ولو شد و غرید
_ 1لیوان شیر بده کوفت کنم
شروین به لپ خودش زد و خیلی بامزه سمت آشپزخانه دوید
با حرص اداى آراز را در آوردم
_ نمیگیرتم ،نمیگیرتم
خندید و با حرص کنارش نشستم:
خیلی خوردى دیگه
باز هم خندید
عرق کرده بود دستمالی برداشتم و صورتد را خشک کردم
_ ضرر داره آراز دیگه این طورى ن ن
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دستم را گرفت با چشمان مخمور شده اش زل زد به صورتم
من هم گر گرفتم
واى شروین زودتر بیا پس کجا رفتی؟؟؟
سرم را میان دو دستد محصور کرد با من من گفتم:
چ ..چی ..چیه؟؟!؟
_ میدونستی تو فقط آر ِام جان منی؟؟
نفسهایم به شماره افتاد
آب دهانم را قور دادم
صورتد را نزدیک آورد
نزدیک و نزدیک تر
کمی سرش را متمایل کرد
لبد که به لب هایم بند زده شد چشماند را بست
شل شدم
انگار ی هو همه عضالتم از هم گسیخت
همراهد شدم
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آرام و آرام
با ریتم صداى نفس هایمان
اما ی هو انگار چیزى به جاند افتاد
و لطافتد را کمرنگ کرد
لبم را میان دندان هاید حس کردم
با یک جنون و ولع انگار قصد بلعیدنم را داشت
ترسیده بودم میخواستم تمامد کنم
اما سرم را با دست راستد قفل کرده بود
با وحشت از فرط درد ناله کردم
خیال رها کردنم را نداشت اما ی هو ولم کرد از جاید برخواست
گریه می رد؟
با آستیتد لبد را پاک کرد
چشمهاید رنگ خون بود
با جمله اش وجودم را به آتد کشید:
_ این بهتر بود یا قبلیا با سوشا؟
سوشا؟؟
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لعنتی من این مد که با تو بودم حتی به او ف ر هم ن رده بودم!!
بغض کردم
حاال بی مهابا فریاد میزد
_ جواب منو بده؟؟؟
همه تنم میلرزید
شروین هراسان خودش را رساند و خیلی ماهرانه آرامد کرد
من مانده بودم و یک غرور به لجن کشیده شده...
به ی ی از اتاق هاى خالی پناه بردم و در را پشت سرم قفل کردم
دستم را جلوى دهانم گذاشت و فریاد زجه وار زدم
اشک هایم با شد گونه هایم را میشست
چند دقیقه بعد شروین به در زد؛
_ دل آرام جونم عزیز دلم در رو باز کن
_ تنهام بزار
_ دختر تا صب یخ می نی اونجا مثل سردابه
بردم خوابوندمد
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بیا برو اتاق من حداقل
_ برو شروین خواهد می نم
_ چیزى نشده که اون مست بود یه خبطی کرده نباید بهد خرده بگیرى
ناله کردم
_ تو رو خدا هیچی نگو تو رو خدا
_ تو نیاى من هم همین جا میمونم
میدان ستم پ شت در ا ست سرما تا مغز ا ستخوانهایم نفوذ کرده بود اما گریه ام
بند نمی آمد
باالخره تسلیم شدم و در را باز کردم
شروین هم در حال گریه بود
_ الهی الل شی آراز ،بمیرم واست
دستم را گرفت و فشرد
میان گریه گفتم
_ آرام بخد دارى؟
_ آره عزیزم تو برو تو اتاق من واست میارم
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_ خود چی؟
_ تو سالن میخوابم تو نگران من نباش
اتاق کوچک آبی اش آرامد و خلوص خاصی داشت
قرص را خوردم و روى تخت
دراز کشیدم
شروین پتو رویم کشید و با مهربانی گفت:
_ دوستت داره
با درد لب پایینم ناله کردم:
_ ازش متنفرم
موهایم را نوازش کرد:
_ عاشق حسود میشه نتونست اینو تو مستی کتمان کنه داره درد می شه یه عمر
هرچی که نیاز دلد بوده واسد ممنوعه بوده
_ گ*ن*ا*ه من چیه؟
_ تو گ*ن*ا*هی ندارى این خاصیت عشقه
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با یک غرور مچاله به کمک قرص خواب ی ی از بدترین شتتب هاى زندگی ام
را طی کردم
با صداى ضربه به در از خواب پریدم عقربه ساعت روى 10بود
صداید در سرم پیچید
_ آرام ! آرام!
دیشب آر ِام جانت بودم...
بغض کردم

لبم هنوز درد می رد
تحقیر شده بودم درد این حقار سنگین بود
مح م تر به در کوبید
_ آرام جان باز کن لطفا
نشستم و در س و فقط به در چشم دوختم
حال شروین هم پشت در بود
_ آراز بزار بخوابه آرام بخد خورده
عصبی بود
_ نمیخوام بخوابه
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باز به در زد
_ بیا در رو باز کن به خدا یه بالیی سر خودم میارم ها
س و بودم و س و
_ آرام خانوم  ،عزیز یه لحظه باز کن حرف بزنم
کمی بعد صداید شبیه ناله شد
_ غلط کردم آرام به والله نفهمیدم چه گوهی خوردم
هنوزم اینا که شروین میگه رو باورم نمیشه
خدا لعنتم کنه
به در که مشت کوبید با فریاد شروین من هم وحشت کردم
چند ساعت گذشت و هنوز از کنار در ت ان نخورده بود
هرچه شروین اصرار کرد براى نهار در را باز کنم اهمیت ندادم
آراز نگران گفت:
ن نه حالد بد شده چرا هیچی نمیگه؟
با صداى خسته اى گفتم:
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_ شروین هیچی نمیخوام فقط بزار بخوابم
غروب بود که حس کردم رفته است
حالم اصال خوب نبود
در را که باز کردم از کنار در سریع بلند شد و ایستاد
چه قدر پریشان حال شده بود
بینی اش را باال کشید
_ کشتیم بی معرفت
نگاهد ن ردم
دستد را جلو آورد تا تورم لبم را نوازش کند
_ آخ لعنت به من
خودم را عقب کشیدم
_ کی؟
با تعجب گفت:
_ چی کی عزیز؟
آب دهانم را قور دادم
_ طالق
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با انگ شت ش صت و ا شاره گو شه چ شم هاى ب سته اش را ف شرد و سر پایین
انداخت
_ روم سیاهه
_ گفتم کی؟
با بغض گفت :آخر همین ماه
_ کاش تا آن روز نبینمت
هیچ نگفت و ترکد کردم
خانه را ستت و فرا گرفته بود شتتب ها در نشتتیمن میخوابید و تمام طول روز
خودش را در تی وى روم حبس می رد
شروین شرکت بود و هیلدا مشغول رسیدگی به گلهاى حیاط
صداى آهنگ سوزناکی توجهم را جلب کرد
پشت در اتاق ت یه زدم و به آهنگد گوش سپردم
اشک میهمان چشم هایم شد و مطمین بودم او هم بارانی است
این ترانه وسعت دردش زیاد بود...

عابر بی سایه

زندگی قبل تو با من بد بود
سرد و خسته بین مردم بودم
من به هرکسی رسیدم غم داشت
من همیشه عشق دوم بودم
یه نفر قبل من اینجا بوده
که من از خاطره هاش ترسیدم
این گ*ن*ا*ه من نبوده که تورو
ی می دیرتر از اون دیدم
تو با من باش و یه کارى کن بره
یادش از دنیاى دیوونه ى من
بذار این خونه بهم حسی بده
که بشه صداش کنم خونه ى من
توى ع سی که ازش جامونده
خیره می شم و دلم می لرزه
چی تو این نگاه غمگین دیدى
که به خنده هاى من می ارزه
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می ارزه
تو نمی تونی براى من ی ی
به غریبگی مردم باشی
حق بده من سخت می گیرم به تو
آخه سخته عشق دوم باشی
اگه چند سال زودتر می دیدمت
از گذشته

دیگه وحشتی نبود

اولین عشق تو می شدم اگه
اگه این زمان لعنتی نبود
تو با من باش و یه کارى کن بره
یادش از دنیاى دیوونه ى من
بذار این خونه بهم حسی بده
که بشه صداش کنم خونه ى من...

واى اگر واقعا این زمان لعنتی نبود!!!
دلم نرم شده بود
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چه قدر دلم میخواست ی بار دیگر از من طلب بخشد کند و بگوید نرو
مگر نگفت آرامه جاند فقط منم ؟!
چه قدر هواى خنده ها و شوخی هاید را داشتم
اما اینبار محال بود پا روى این غرور زخمی بگذارم
شروین که به خانه برگشت مدام از سنگینی کار و نبود آراز ش ایت می رد
مشغول آماده کردن قهوه بود
آراز هم هنوز خلوتد را ترک ن رده بود
نزدی د رفتم و آرام پرسیدم:
_ کی بر میگرده سر کارش؟
_ چه طور ؟ تو خونه کرم میریزه؟
_ نه بابا اصال از اتاق بیرون نمیاد
شروین چشم ی زد و گفت:
کلک دلت تنگ شده؟
هول شدم و گفتم:
نه نه اصال
خندید و گفت:
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_ نگاه به اون هی ل گنده و صداى خ شند و اون سیبیالش ن ن دلد عین

1

بچه است هر وقت با هم دعوامون میشه و فحد کشم می نه خودش از دلم در
میاورد
_ دعواهاى شما که ال یه
_ قدیم االیام کار به کتک کارى هم کشید
_ جدى میگی؟
_ آره واال  ،ولی خوب شد چشم هامو باز کرد
انگار صداید بغض آلود شد و ادامه داد
_ من همه زندگیمو مدیونشم  ،بدترین روزهاى عمرم فرشته نجاتم شد
حس کردم دلد قدرى سبک شدن میخواهد
_ به خاطر همین این قدر دوستد دارى؟
_ من میمیرم براش 11ساله که صب تا شب خدا رو بابت بودند ش ر می نم
میدونی آرام جونی من ته نیستی و لجن بودم
نمیدونی چیا کشیدم
_ اگه دوست دارى واسم بگو

عابر بی سایه

هر دو پشت میز نشستیم و شروین آهی کشید
_ تو ایران به امثال من میگن
منحرف  ،کثافت  ،چندش
خانواده هامون روزى صدبار آرزو مرگمونو دارن
ما رو ننگ میدونن
از بچگی عاشق عروسک و دامن
و ري لب بودم
اما جاش کت
ک و تو سرى میخوردم
ف ر ن ن باباى من بی سواد و دهاتی بود
خیر سرش فرهنگی بود
18سالم که شد کار به وخامت کشید میخواست آتیشم بزنه
هرچی سعی می ردم بی فایده بود
زور ال ی بود من دخترى بودم که اشتباهی تو یه جسم مردونه اسیر شدم
هرچی دکترها و مشاورها با بابام حرف زدن بی فایده بود
میگفت بره سربازى آدم میشه
رفتم ولی نتیجه اش 2سال تحقیر تو پادگان و آزار جنسی بود
وقتی برگشتم پاشو کرد تو 1کفد که زن بگیر
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ولی من نمیتونستم 1دختر بدبخت کنم
درس رو بهونه کردم و از ایران زدم بیرون
خانوادمم از خداشون بود این ل ه ننگ ازشون دور شه
راستد با چندر غازى که داشتم تو ترکیه نتونستم کارى کنم
بعدا فهمیدم 1شهرى تو ترکیه هست مخصوص ترنس هاى ایرانی
ف ر می ردم بهشته
ولی نگو 1کثافت خونه است واسه استفاده جنسی از ترنس ها
میدونی به خاطر جاى خواب و سیر کردن ش م بیچاره ها راهی ندارن جز تن
دادن
خیلی هاشون کشته میشن
و تعداد زیادیشون خودکشی می نن
1کثافت بیمارم افتاد به تور من بد شانس
 ،یه آشغال مریض که قالده میبست دور گردنم
هر روز کت م میزد و ش نجه جنسیم میداد
از دست اون پیرمرد عرب کثیف راه فرار نداشتم
آدم گردن کلفتی بود
خونه اش مثل قصر بود
کلی زن صیغه اى داشت
و منم اسیر اون خونه
یادمه یه شب این قدر ش نجه ام داد و بستم که زدم به سیم آخر
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میخواستم خود کشی کنم
آراز اون شب واسه 1معامله خونه فات بود
دشمن دیرینه قبیلشونه
اون شب آراز رو خدا رسوند
تو دست شویی خودم رو حلق آویز کردم
که اتفاقی دید و نجاتم داد
واى ف ر کن 1ساعت تو دست شویی نشسته بودیم و به حرفهام گوش داد
دستم رو گرفت و گفت:
خداى تو هم خیلی بزرگه صبور باش تا امشب فقط
نمیدونم چرا دلم با همین جمله اش قرص شد
آراز من بی ارزش رو با 1کانتینر داروى کمیاب قیمتی معاوضه کرد
شد همه کس و پشت و پناهم
کم م کرد درس بخونم
کار و سقف و امید به زندگی بهم داد
از همه مهمتر بهم هویت داد
حال من و شروین دست هاى هم را خواهرانه میفشردیم و اشک میریختیم
واى خداى من آراز چه قدر سخی و پر شفقت بود
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_ شروین من شنیدم حتی تو ایران هم به شما اجازه جراحی و تغییر جن سیت
میدن چرا این ارو نمی نی؟
_ اگه جراحی کنم با هورمون تراپی همین 1ذره فیس مردونه ام هم از بین میره،
بعد دیگه نمیتونم هیچ وقت به دیدن خانوادم برم،
آبجی شیمام بارداره آرزومه برم ایران و خواهر زاده ام رو ببینم
دل تنگ مامانمم حتی بابام
گریه اش شد گرفت
نوازشد کردم
همه ف رم درگیر شده بود
متوجه حضور آراز در آشپزخانه شدم!
ته ریشد بلند شده بود
در کل ظاهرش پریشان بود
خیلی خسته سمت کابینت رفت
شروین سریع اشک هاید را پاک کرد و از جاید بلند شد
_ قربونت برم چی میخواى؟
آراز کالفه کابینت ها را میگشت
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_ مس ن از اتاق برداشتی؟
_ سر درد دارى باز؟
_ برداشتی؟
_ نه تموم شده ف ر کنم
_ شعور ندارى 1چیزى تموم میشه باید بخرى؟
عصبی بود و شروین هم رعایت حالد را می رد:
_ عزیزم آخه تو خیلی وقته سر درد نمیگیرى
در کابینت را مح م کوبید
_ احمق
با صبورى گفت :یه جوشونده بدم بخورى؟
_ الزم ن رده
بدون این ه نگاهم کند آشپز خانه را ترک کرد
حالد خوب نبود
کامال مشخص بود از جایم بلند شدم و گفتم:
من مس ن ضعیف تر دارم  ،بیارم ببرى بهد بدى؟
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شروین کالفه گفت:
نه اون فقط باید همون ها رو بخوره تا سر دردش آروم شه
میرم سریع واسد میخرم میام
هیلدا که تازه تمیز کارى اش تمام شده بود به آشپزخانه آمد و مشغول صحبت
با شروین شد
به اتاقم که رفتم همه ذهنم درگیر حال و روز آراز بود
از پنجره دیدم که شروین بیچاره با چه عجله و استرسی خانه را ترک کرد
چند دقیقه بعد مشغول حرف زدن با صنم بودم که صداى فریاد هیلدا وحشت
به جانم انداخت
سریع تلفن را قطع کردم و پایین دویدم
زن بیچاره به سختی فارس گفت:
آراز
خون  ،بیهوش
هول شدم و سمت اتاق دویدم در باز بود
آراز از نردبان افتاده بود و از بینی اش خون جارى شده بود
من به عنوان یک پرستتتار اولین بار بود که نمیدانستتتم در این موقعیت چه کار
باید ب نم؟!!!
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سرش را روى پایم گذاشتم
نبضد به شد میزد
فشارش را کنترل کردم بی نهایت باال بود
_ هیلدا چی شده؟
بین گریه گفت:
_ من خواست پرده شست
گفتم بیاره
قد من کوتاهه
کم م کرد
ناگهان سرش چرخید
_ سرش گیج رفت؟!
_ بله بله
هر کار الزم بود انجام دادم و با اوريانس تماس گرفتیم
شروین هم زمان با آمبوالنس رسید
خودش را میزد و گریه می رد
بغض در حال خفه کردنم بود دکتر تشخیص داد
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چند روزى فشارش باال بوده است
و قرص فشار هم مصرف ن رده است
با جدیت تذکر داد این فشار و غلظت خون اگر کنترل نشود حتی مم ن است
موجب س ته پیشرفته مغزى شود
با یک تزریق فشارش کمی پایین آمد
و دکتر نیاز به انتقال به بیمارستان ندید
وقتی خطر رفع شد تازه بغضم ترکید کنار تختد نشستم و سرم را روى دستد
گذاشتم
چه قدر خدا را ش ر کردم...
نیم ساعت بعد که بهوش ٱمد هنوز گیج و سردرگم بود
شروین بالد پشتد را مرتب
کرد و کمک کرد بنشیند من هم گوشه اتاق کز کرده بودم
با سرانگشت شقیقه اش را فشرد و با ناله آخی گفت که قلبم ت ه ت ه شد
_ چی شده
شروین با عصبانیت گفت:
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خر
واستتته ط لب بخشتتد و ج لب تو جه قرص نمیخورى نمیگی میمیرى ِ
خدا؟؟؟
سرش را چرخاند و مظلومانه با یک نگاه پر حرف به من چشم دوخت
رو به من ولی به شروین گفت:
_ میمردم هم نمیبخشید که
حرف از مردن نزن تو بهار قلب منی مرد زمستانی ام...
خان بزرگ
با اخم گفتم _ :خیلی بچه اى ِ
قصد ترک اتاق را داشتم که صداید در جا میخ وبم کرد
_ آرام ! نرو
نگاهد کردم
_ چی کار دارى؟
شروین قر داد و با آواز گفت:
امشب شبه مهتابه طبیبد رو میخواد
طبیبد اگر خوابه حبیبد رو میخواد
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و بعد از قهقه گفت:
بیا خانوم دکترش که این دفعه میره مرگ موش میخوره عقل درست و درمون که
نداره
نگاهم کرد و با حالت جمع کردن چشم هاید خواهد کرد
سر جایم برگشتم که با دستد آرام به لب تخت چندبار ضربه زد
یعنی اینجا بشین
شروین کیسه داروها را به دستم سپرد و گفت:
بیا بهد بگو کی کوفت کنه
با حالت بی رغبتی لب تخت نشستم
شروین با شیطنت اتاق را ترک کرد
مشغول توضی دستور داروها شدم
بی توجه به حرف هایم زل زده بود به صورتم
ی هو کیسه داروها رو گرفت و آرام طرف دیگر تخت پر کرد
جذابیت چشماند دو چندان شده بود
_ تو ناراحت باشی ازم هیچ کدوم رو نمیخورم
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_ ناراحتی من مهم نیست دیگه
برایم اداى این جمله خیلی سخت بود ولی باالخره گفتم؛
تا آخر ماه و طالق بهتره همدیگه رو ناراحت ن نیم
موهایم را از صورتم کنار زد:
_ میشه تا رسیدن اون روز کوفتی دیگه ازش حرف نزنی؟
جان این رفته جان باش
این یه ماه آرامه ِ
قسمت بیست و دوم
بیمارى ال عالجی است !
این که نگاهت به هرچه بیوفتد
دلت براى یک"تو" تنگ شود...
پنج روز گذشت
هنوز زنده ام؟
این روزها فهمیده ام مردن بعد از جدایی کمترین استتتت چرا که خودم را در
گورستان خاطرا تلخ و شیرینمان زنده به گور کرده ام...
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میدانی عزیز من اگر ف ر کردى با رفتنت دفتر این عشتتق بستتته میشتتود احمق
ترین مرد این قاره که نه جهانی!
تلفنم این قدر زنگ خورد که خاموش شد
سیم تلفن خانه را هم با قیچی بریدم
من خودم را از هرچه جز تو بریدم...
***

آرامه جاند شدم بدون این ه بداند همه ى من شده است!
زندگی آنقدر شیرین شده بود که هر روزى که به شب گره میخورد افسوس تمام
شدند را میخوردم...
با پیشنهاد شروین جلسا خصوصی یوگا را در خانه شروع کردیم
استادمان یک آقاى 47ساله ایرانی  ،هندى دو رگه بود
شروین کمی از آراز زودتر به خانه می آمد و کالس را شروع می ردیم
آن روز آراز هم بر خالف همیشه زود آمد
شروین با تعجب پرسید:
اون همه کاره نیمه تمومت چی شد؟
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اخم کرد و گفت :از کی تا حاال رییس به دستیارش جواب پس میده؟! دوست
داشتم زود بیام
چشمک آغشته به لبخندش مثل همیشه بی تابم کرد
به اتاق که رفت شروین سریع گفت:
_ تا امروز ف ر می رد مربیمون خانومه به محض این ه گفتم مرده  ،علم شتتده
اومده خونه
و بعد ریز خندید ،با تعجب گفتم  :شتترى چی میگه باز این بدبخت یه حرکتی
کرد تو چسبوندى به من ؟!
_ عشقم حاال ببین !
کالس که شروع شد و مربی آمد اصال خبرى از آراز نبود
روى زمین نشستیم و تمرکز گرفتیم
چ شم هایم ب سته بود مربی خوا ست که دراز ب شیم خودش هم کمی کم م
کرد
ی هو صداید باعث شد چشمم باز شود
_ آرام!
شروین و مربی هم با تعجب به او که بین 4چوب در بود چشم دوختند
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با خجالت بلند شدم و گفتم :بله
_ باال تلفن واجب دارى
_ کیه؟! بگو بعدا زنگ میزنم بهد
اخم کرد و با اشاره اش فهمیدم تلفنی در کار نیست
خیلی مودبانه جلو آمد و با مربی سالم و احوالپرسی کرد
حتی اجازه نداد بابت ترک کالس معذر خواهی کنم
دستم را گرفت و کشید  ،بیرون اتاق دستم را که رها کرد مشتی به بازوید زدم
_ دیوونه باز مرضت گرفت؟
خندید و گفت:
_ آره خانوم دکتر مرضم عود کرده
_ بی مزه چرا این طورى کردى؟
دستم را باز گرفت و سمت اتاقمان برد:
ف ر کنم فشارم رفته باالبا ناز و حرکت بامزه دست گفت:
به قول شروین  ،خاک عالم به تو سرش
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خنده ام گرفت:
_ واى به حالت آراز اگه خالی بسته باشی
خندید و لپم را کشید
روى تخت نشست و آستیند را باال زد
فشار سنج را بستم و کنارش نشستم
طبق عاد همیشه زل زد به من
_ این طورى نگام ن ن
_ دوست دارم نگاه کنم
_ اح شبیه این مرد هیزها میشی
اخم کرد و گفت :غلط کردن
این تاک ید روى نون آخر جم له اش خیلی اغوا کن نده بود و لب خ ند به لبم
نشاند
فشارش کمی باال بود
_ فشار اون قدر هم باال نبود که بیاى منو از وسط کالس بیرون ب شی ها
سرش را پایین انداخت و گفت:
من مریضم باید همد حواست بهم باشه
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_ وا تو کجا مریضتته؟ ی م فشتتار باالستتت جدیدا تا بهت تو میگم این
مریضی رو می شی وسط و به اهدافت میرسی

خندید و دراز کشید
_ خیلی خوبه آخه
_ چی خوبه؟
_ این که رفیقت دکتر بشه
حرصم گرفت از این کلمه رفیق بیزار بودم
_ صدبار گفتم من پرستارم نه دکتر
دستم را گرفت و طورى کشیدم که روى تخت پخد شدم
بعد شروع کرد به صور دراز کد  ،قر دادن و بش ن زدن و خواندن
_ الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی
طبیب حاذق این قلب بیمارم تو باشی
ال الى الى الى الا الى الى الى الال ى الا
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این بار به جاى خنده غرق صورتد شدم ( خدایا یعنی قرار است تمام شود؟!
نه من روزها و ساعت هایم معتاد این مرد شده است)
تک تک ثانیه هاى با هم بودن آن روزهایمان را قدر میدانستیم
هر نفس که از سینه بیرون می آمد اندازه سالها زندگی ارزشمند شده بود
از هراس جدایی در هراس بودیم
اما گاه در اوج خنده  ،س و و نگاه هایمان گواه همه چیز بود
شروین معتقد بود آراز گرفتار عشقی عمیق شده است
دلم میخواست باور کنم...

بعد از شام در حیاط م شغول مطالعه بود و هم زمان سیگار می شید و عمیق
کام میگرفت
با شروین کنار پنجره ایستاده بودیم و تماشاید می ردیم
_ چه وقت کتاب خوندنه اونم بیرون تو این سرما
دل آرام جون بیا واسد پتو و شیر داغ ببر
چشم هایم را تنگ کردم و گفتم:
_ باز نقشه کشیدى؟
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_هروقت میخواد از اف ارش فرار کنه خودشتتو تو کتاباش غرق می نه ،تنهاش
نزار
حرفد را با جان دل پذیرفتم.
پتو را که روى دوشد انداختم دستم را روى شانه اش فشرد
لبخند زدم
_ چی میخونی؟
جرعه اى از شیرش نوشید و گفت:
آواره و سایه اش
_ مال کیه؟
_ نیچه
_ هیچ وقت نفهمیدم نوشته هاشو
خندید و چشم هاید را روى هم فشرد
ی هو دلم ه*و*س نامد را کرد
_ آراز؟'
_ جان؟
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_ تو دانشگاه رفتی؟
در جوابم خندید
اخم کردم و گفتم:
_ بگو چی خوندى دیگه
با خنده گفت:
_ باالخره کدوم سوالت رو جواب بدم؟
_ جفتد!
_ یواش ی درس خوندم
کسی نمیدونه
_ چرا؟؟
_ ستتردار خان مخالف بود میگفت حواستتم پر میشتته به کار لطمه میزنم و
اصال درس به درد کار ما نمیخوره
_ واى ! جدا؟! پس تو چرا خوندى؟
_ چون عاشتتق فلستتفه و منطق بودم دلم میخواستتت یه روزى بتونم زندگی رو
واقعا لمس کنم
با ذوق گفتم:
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فلسفه خوندى؟
با سر تایید کرد و من مشتاقانه سوال هایم را میپرسیدم
آراز در دان شگاه خوبی تح صیل کرده بود و حتی مدتی که در زندان به سر برده
بود صرف ادامه تحصیل کرده بود
***

کم کم زمستان از راه میرسید
و میدانستم شروع این زمستان پایان تمام بهترین لحظاتم میشود
باالخره موفق شتتدم با آموزش هاى آراز  ١بیت شتتعر با قلم بنویستتم ذوق زده
کاغذ را بردا شتم و سمت پله ها دویدم شور این را دا شتم که ا ستادم تایید و
تشویقم کند
هنوز اولین پله را طی ن رده بودم که صتتداى فریاد گونه شتتروین باعث شتتد
ایست کنم
_ آراز با کي لج کردى با خود ؟ این وکیل نفهمت چی میگه؟
کمي خودم را عقب کشیدم که از دید خارج شوم صداى آراز میلرزید
_ دخالت ن ن لطفا
_ دخالت ن نم که گوه بزنی به زندگیت ؟
_ به خودم مربوطه
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_ نه به اون دختر بدبختم مربوطه شازده  ،به خدا خودمو می شم ازدستت آراز
_ خودش هم همینو میخواد اصال خودش ازم خواست
_ خاي عالم تو سر  ،دختره عصباني بود  ١زرى زد تو باید مي دویدى مداري
طالق آماده می ردي؟!
دستم را روى دهانم گذاشتم که جیغ ن شم
قلبم سوخت
انگار قدر پمپاي خون را دیگر نداشت!

_ این طورئ واسد بهتره ،پاسوز من بشه که چی ؟
_ نزار پاسوز شه ،جاى طالق خوب این عقیده پوسیدتو عوض کن
سوشا مر...دد
مرد تموم شد
اون زنته
مال خودته
_ شروین خسته ام تمومد کن این بحث ت رارى رو
_ تو اگه طالق بده بودي خوب همون موقع م یدادي گفتي آخر ماه چرا؟ که
یك ماه بیشتر داشته باشید و وابستد کني؟
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_ چرا این قدر رو مغز من میرى ؟ دنبال چي هستي؟؟
_ طالقد بدي که چي آخه جون دلم؟ واستتته فرار از حس خود آواره اش
کني؟ میدوني که خانوادش طردش کردن
_ آرام همینجا میمونه ،هیچي تغییر نمی نه ،فقط ستتنگیني استتم من از روي
اسمد و آزادید میره
_ تو از خود میترسي اینو بگو
ناگهان فریاد کشید
_ آره میترسم
زنم هر شب کنارم میخوابه و مجبورم خودمو سرکوب کنم
میفهمي؟ از خودم میترسم لعنتي !
اشك بي مهابا گونه هایم را میشست
به اتاق برگشتم و کاغذ را مچاله کردم
سرم را در بالد فرو کردم و راحت گریستم
ساعتي بعد به اتاق آمد چراغ را روشن ن رد
آرام کنارم دراز کشید و زیر لب صدایم زد
_ آرام ! خوابي؟
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خواب نبودم اما جواب ندادم
موهایم را نوازش کرد و پتو را رویم مرتب کرد و مثل هر شتتب با حفظ فاصتتله
خوابد برد
شاید او هم فقط در نقد خواب بود...
با رخو از خواب بیدار شدم
هیلدا مثل هر روز صبحانه ام را برایم به اتاق آورد
حس می ردم از حجم زیاد اف ار مغزم متورم شده است
یاد داشت کوچ ی که به آینه نصب شده بود
در ثانیه اى بار دیگر مرا به مقصد مرگ پید برد
آرام عزیز
افسوس که زندگی براى من و تو لبریز از اى کاش ها شده
و اى کاش ! اى کاش ها را سر انجامی بود...
نگاهی به مداري روى میز بنداز
ممنون
آراز
میدانستم چه مدارکی انتظارم را می شد
دستانم میلرزید
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مداري طالق
و سند خانه اى که به نامم بود و مبلغ قابل توجهی پول!
آراز قیمت این مد با من بودن را پرداخت می رد؟!
مداري ثبت نام ی ی از بهترین دانشگاه هاى برلین هم تحفه ى این طالق بود؟
رسما از زندگی و خانه اش بیرونم می رد
خدایا عشق به این مرد تاوان کدام گ*ن*ا*هم بود؟
تمام طول روز نتوانستم از تخت جدا شوم
گریه باعث شده بود سخت نفس ب شم
تلفنم که زنگ خورد با دیدن تصتتویر آراز بغضتتی تازه روى بغض هاي کهنه ام
خانه کرد
_ بله؟
امان از این صداى خس دار که غم و بغض بمد کرده بود
_ رفیق من نه صبحونه خورده نه نهار؟
_ واسه این زنگ زدى؟
_ حالت خوبه آرام؟
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_ چرا باید بد باشم؟
_ من...
م ث کرد
_ من میخوام تو خوشحال باشی و به همه چی برسی
پوزخندى زدم و گفتم:
_ ممنون ،بابت مداري طالق خوشحال شدم
اما الزم به ولخرجی نبود من خودم با اصتترار خواستتتم که باهام ازدواج کنی
غرامت الزم نیست ،نیازى به صدقه ندارم
هول شد و گفت:
 این حرفها چیه؟ تو مگه ادامه تحصتتیل هدفت نبود؟ اینجا درس میخونیدست پر بر میگردى پید خانواد
آرام اون چندتا برگه طالق هیچ تغییرى تو رابطه ما و رفاقتمون ایجاد نمی نه
_ چرا ایجاد می نه آراز عزیزم ،میدونی من ازدواج کنم شتاید شتوهرم دو ست
نداشته باشه رفیقی از نوع نر سبیل دار داشته باشم
س و کرد
دل خودم به درد آمد
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_ من باید برم کلی کار دارم ،خداحافظ
منتظر جواب نماند و گوشی را قطع کرد
توقع داشتم زودتر از هر روز به خانه بیاید اما نزدیك شام شد و هنوز نیامده بود
شروین هم حال خو شی ندا شت و به بیچاره اجازه باز کردن بحث را نمیدادم
ولی طاقت نیاورد و کنارم نشست و دستم را گرفت
_ فدا شم تو حداقل حرف بزن تو شجاع باش تو بهد بگو
تلخ خندیدم و گفتم:
_ چی بگم؟ بهد بگم تو رو خدا طالقم نده؟!
شروین اون تصمیمد رو گرفته
نه نمیگم اینو بگو ولی حداقل  ١بار حس واقعیتو بهد بگو
_ ف ر می نی نفهمه؟ فیلستتوف خان من راه میرم میفهمه میخوام کدوم ستتمت
برم  ،بعد حس منو نفهمیده؟؟
_ نمیگم نفهمیده بعضتتی حرفها رو این زبون وامونده باید حتما بگه! ما آدم ها
نیاز داریم بشنویم
شاید ف ر می نه تو هم به حرمت سوشا دریغ می نی و به زبون نمیارى

عابر بی سایه
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_ نه مسئله اینه سوشا رو بیشتر از هرچیز دوست داره
هیچی قدر اون واسد مهم نیست
زنده هاى زندگید رو فداى مرده ها میگه
با کمال پر رویي میگه رفیق میمونیم هم خر رو میخواد و هم خرما!
اصال به دري
شاید واقعا جدایی واسه جفتمون بهتره
سرش را پایین انداخت و با غم گفت:
_ جدایي واسه دوتا عاشق هیچ وقت بهتر نیست
_ شروین تو نمیتونئ منو دري کنی
از نگاهد ی هو خجالت کشیدم لبخند زد و گفت:
_ چرا نمیتونم؟ چون نه یه زن کاملم نه  ١مرد کامل به نظر ؟
من همه احستتتاستتتاتم مثل خودته فقط جبر طبیعت ظاهرم رو مطابق روحم
سازگار ن رده
منم عاشق شدم
ولی اشتباهي
دستد را فشردم
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_ ببخشید منظور بدى نداشتم
لبخند زد و من پرسیدم:
_ چي شد این عشق اشتباهیت؟
_ من ف ر می ردم درکم می نه و مش لم رو پذیرفته
قرار بود کم م کنه جراحي کنم
دل و دین و همه داراییم رو بهد بخشیدم
یه مهاجر شهرستانی بود که از ایران واسه کار اومده بود اینجا
از آراز قایم کردم
وقتي فهمید اولد عصتتبی شتتد ولی بعد گفت باید حتما جراحی کنم و درمان
شم
خودش همه کارامو کرد
ولی وقتی واسه اولین بار کیوان رو دید گفت این آدم به درد نمیخوره
لج کردم دعوا کردیم
قهر کردیم
چشمام کور عشقد شده بود
راه رو واسم باز کرد رفتم و دست از پا دراز تر برگشتم
همه دار و ندارم و رو باال کشید و رفت
مریض شدم آراز تمام وقت مواظب حال روحیم بود

عابر بی سایه

دو سال بعد برگشت و با یه مشت دروغ خرم کرد
اینبار آراز گفت اشتباه کنم راه برگشت ندارم
عاشقد بودم
هنوزم هستم
ولی میدونم این عشق اشتباهه
سرش را روى شانه ام گذاشتم و گفتم:
عزیز دلم زندگی باالخره به من و تو هم لبخند میزنه

منتظر لبخند زندگی بودیم که صداى ترمز ماشین شوکه مان کرد
سمت پنجره دویدیم ماشین را کج و بی حوصله پاري کرد و پیاده شد
شروین هراسان سمت در دوید و من هم به دنبالد در را که باز کرد
شروین با صداي بلند گفت
_ واى خاي تو سرم
به هم ریخته بود و گوشه لبد زخم عمیقی بود
در جواب شروین انگشت اشاره اش را جلوى بیني اش گذاشت

5١3
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این یعنی هیس! هیچی نگویید
نگاهم ن رد و پله ها را به سمت باال دوتا ی ی طی کرد
شروین به صورتد زد
_ اى داد این دعوا کرده بود؟
با نگرانی گفتم:
_ یعنی چشه
_ من برم فحد ک شم می نه ،احترام تو رو داره تو رو خدا برو ببین چی شده ،
فشارش نره باال باز

در مقابل نگراني ام ،غرورم بی معنا بود
سریع خودم را به اتاق رساندم
با کفد روى تخت دراز کشیده بود و پشت دستد را روى پیشانی اش گذاشته
بود
لبه تخت نشستم
_ هی آقا من اینجا میخوابم با کفد اومدیا

عابر بی سایه
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صداید گرفته بود
_ معذر میخوام االن بلند میشم
چند ثانیه س و کرد و بلند شد و کفد هاید را در آورد و روى تخت نشست
دستم را جلو بردم تا زخمد را لمس کنم
صورتد را کنار کشید
_ بزار ببینم زخمتو
_ خوبم خانوم دکتر
سرش پایین بود چشمم به یقه پاره اش افتاد
_ دعوا کردى؟
س و کرد
_ آراز حرف نمیزنی؟
دستاند را جلوي صورتد و گذاشت و آه عمیقی کشید
_ قرصامو میارى بی زحمت؟
بلند شدم و قرصد را با یك لیوان آب دستد سپردم
آب را که سرکشید گفت:
با یه زبون نفهم پشت چراغ قرمز دست به یقه شدم
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_ وا چرا؟
_ هی بوق میزد
خندیدم و گفتم :هم بوق زد هم زد ؟
مثل پسر بچه ها گفت:
_ من بیشتر زدم
هر دو خندیدیم
شاید انصاف نبود قدر این روزها را ندانستن
قسمت بیست و سوم
همه جا غرق یك تاری ی محض بود
با آراز روى بام یك آسمان خراش بودیم که اطرافد هیچ حفاظی نداشت
نزدی م شد
دستد را جلو آورد

5١6
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خواستم دستم را به او بسپارم اما یك لحظه تردید به سراغم آمد برگشتم و پشت
سرم را نگاه کردم
سوشا !
با نفر نگاهم می رد
_ تو مردى سوشا تو مردى
هیچ نمیگوید و به سمت آراز یورش میبرد و به سینه اش می وبد
هم زمان آسمان آتشین میشود و میغرد
سمت آراز میدوم لبه بام آویزان شده ا ست و تنها با یك د ست خودش را نگاه
داشته است
هرچه تالش می نم نمیتوانم باال ب شمد
لبخند تلخی میزند و دستد را رها می ند
سقوط می ند و من جیغ می شم
_ آرا....زر
از صداى فریاد خودم بیدار شدم و سر جایم نشستم
هنوز گنگ بودم و نمیدانستم خواب بوده است یا نه؟؟
آغوشی مرا مح م در میان بازوان مردانه اش میفشرد
و با صداى نابد هجی می ند
_ خواب دیدى عزیزم  ،تموم شد
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سر بر این سینه اش میفشرم و سیراب میشوم از این عطر تلخ
آراز من بود؟
خدایا ش ر که خواب بود
تازه گره بغضم باز میشود
موهایم را نوازش می ند و کمی بعد با پشت دست اش هایم را پاي می ند
لبخندش براى من تا پاى جان زیباست
_ باز همون کاب*و*س همیشگی؟
با صداى گرفته و کودکانه گفتم
_ تو از باالى یه برج سقوط کردى
چشم هاید را ریز کرد و گفت:
خوب نمیزاشتي سقوط کنم
به دستهایم خیره شدم و گفتم:
_ سعی کردم نجاتت بدم نشد
انگشتاند را میان انگشت هایم قفل کرد و گفت:

5١8
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_ اگه دستم تو دستت باشه
اگه از دریچه چشما سقوط ن نم
هیچ وقت از هیچ ارتفاعی سقوط نمی نم

بغض کردم( خود نمیخواى آخه لعنتی)
تا روز طالق  3روز مهلت داشتم
شاید براى همیشه آرازم را میباختم
کاش حداقل این  3روز با قهر و تلخی تمام نشود
شبی که در آغوشد و سر بر روى بازوید به خواب دعو شدم
هزار بار دعا کردم به صب نرسد...
چ شم که گ شودم هنوز سرم همانجاى امن بود سر که چرخاندم با چ شم هاى
بازش مواجه شدم
لبخند زد
_ صب بخیر خانوم
چشمم که به عقربه هاي ساعت افتاد هول شدم
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_ چرا نرفتی شرکت؟ ساعت ١١

بیني ام را فشرد و گفت :امروز  ١شنبه است خوابالو
_ باشه ولی تو تا ظهر هیچ وقت نمیخوابیدى
_ مگه تو میخوابیدى؟
حق داشت ف ر کنم آن قدر مست آغوشد شده بودم که به کما رفته بودم
از جایم که بلند شدم چشمم به دستد افتاد که کامال سفید شده بود
لمسد که کردم یخ بود!
واى خداى من این دست چیزى حدود  ١0ساعت بی حرکت زیر سر من بود
_ آخ دستت بی حس شده؟
دستد را به سختی بلند کرد و گفت:
_ چیزى نیست
_ تقصیر من بود
اخم شیرینی تحویلم داد و گفت:
_ گشنمه خانوم دکتر  ،هیلدا رفته مرخصی بریم پایین نیمرو مشتئ بزنیم
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_ شروین نمیزاره اون مدلی پر کره و نمك بخورى

لبد را با حرص کودکانه اى جمع کرد
شروین در حیاط مشغول آبیارى درخت ها و رسیدگی به گلخانه کوچك بود
مثل دو دزد پنهانی وارد آشتتپزخانه شتتدیم و آرام با خنده هاى بي صتتدا نیمرو
درست کردیم
آراز با اشتها لقمه میگرفت و دهان من هم میگذاشت
همیشه لذ هر کارى یواش ی بیشتر میشود
 ١تابه بزرگ پر از نیمرو را دو نفرى خوردیم
این قدر بامزه نان را ته تا به میچرخا ند و به آخرین قطره هاى کره هم رحم
نمی رد که دلم میخواست در این حالت ع سی از او بگیرم
تمام که شد شروع کرد به رفع آثار جرم
مشغول شستن تابه بود و رو به من گفت:
_ بگرد ببین اسفند کجاست دود کن بو بره
خندیدم و گفتم :مگه اینجا اسفند هم دود می نین
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_ این دیوونه هر چند وقت ی بار دو کیلو دود می نه تو حلق من با ماشتتتاال
ایشاال که چشم نخوریم
پشت چشمي نازي کردم و گفتم:
_ کی تو رو چشم میزنه سیبیلو؟!
اداى بامزه اى در آورد و گفت:
_ گیر دادى به این سبیلهاي من ها
_ فلسفشو نمیفهمم واسه مده یا قانون خان بودن؟
_ فلسفشو بیا در گوشت بگم
گوشم را نزدی د بردم
سرش را خم کرد و در حالی که گاز کوچ ی از باالى گوشم میگرفت گفت:
_ وقتی سبیل ندارم شبیه بچه مدرسه اي ها میشم
به خاطر گازش سرخ شده بودم
سرم پایین بود خندید و ادامه داد:
_ عاشق وقتی ام که لپ ها گل میندازه ،شرم دخترونه رو خیلي دوست دارم
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با شنیدن این جمله بیشتر سرخ شدم و از آشپزخانه به سمت حیاط فرار کردم
شروین در حال شستن حیاط آواز میخواند و با ناز و کرشمه قر میداد
_ سالم شرى روز بخیر
دست به کمر زد و گفت :
_ آفرین تازه دارى یاد میگیریا
با تعجب گفتم:
_ چیو ؟
ریز خندید و گفت:
_ این که  ١مرد رو توسط ش مد و زیر ش مد میشه برده خود کنی
چشم هایم گشاد شد فهمیدم از عمد جو نیمرو خورانمان را بهم نزده است
ی هو زیر دستد زدم و شلنگ آب را قاپیدم و سمتد گرفتم
جیغ زد و فرار کرد
_ اخالق گندش هنوز هیچي نشده به تو هم سرایت کرده وحشي شدي
زدم زیر خنده و دنبالد دویدم
اصال دلم بهانه هاى ال ي براي سرخوشی میخواست
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سمت شیر اصلي آب دوید و شلنگ را از فل ه جدا کرد
دستد را به حالت تهدید در هوا ت ان داد
وقتي که با شلنگ کارواش سمتم حمله کرد
در حال فرار
جیغ کشیدم
فشار
آب زیاد بود
کم آورده بودم و التماسد می ردم
بی فایده بود
آراز را که در حیاط دیدم حس کردم ناجی ام ظهور کرده ا ست از صداى جیغ
من هراسان شده بود
جیغ زدم و سمتد دویدم
_ واى واى آراز
او هم سمتم دوید

عابر بی سایه
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در آغوشد محو شدم
فریاد کشید
_ االغ ن ن هوا سرده سرماش میدى
شروین فشار آب را بیشتر کرد و خندید
آراز مرا بیشتر در پناه آغوشد پنهان کرد
ٰ
چنان یك چتر مامن شده بود
آنقدر در مقابل اندامد و بازوان مردانه و ستتینه ستتتبرش ریز بودم که کامال از
خیس شدن در امان بودم
خودش که دست هاید بند ِ من بود
توان مقابله با شتتروین را نداشتتت و فقط تهدید می رد و من در دل چه قدر از
شروین ممنون بودم

با کشیده شدن شلنگ و قطع آب شروین پا به فرار گذاشت
آراز در حالي که صورتم را خشك می رد سرش فریاد کشید
_ به نفعته از این کشور برى
خودش کامال خیس شده بود و از نوي موهاید آب میچ ید
صدبرابر خواستني تر شده بود
مرا داخل برد و کنار شومینه نشاند و دورم پتو پیچاند و غر زد
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_ بزار برگرده آدمد می نم
از سرما میلرزیدم
_ من اول خیسد کردم خودشم خیسه االن یخ میزنه
_ به دري
_ آراز لباست رو عوض کن خیسي
کالفه تي شرتد را از سرش بیرون کشید و گوشه اى پر کرد
عضال ورزیده اش با وجود جاي چندین گلوله و بخیه خودنمایی فوق العاده
اي داشت
کنارم روبه روى شومینه نشست و شروع به ت اندن موهاید کرد
من محو تا این حد مردانه هاید بودم
ی هو برگشت و نگاهم کرد و با حالت چشم و دست حالم را پرسید
دلم میخواست بگویم
تو باشی و من باشم
مگر میشود خوب نباشم؟؟
***
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شروین به شد سرما خورده بود
آن شب تبد پایین نمی آمد و حالد اصال خوب نبود
آراز مدام به جاند غر میزد و من دلم براید میسوخت
که به خاطر ما سرما خورده بود و خودم را مقصر میدیدم
تصمیم گرفتیم به کلینیك ببریمد با وجود آن ه امتناع می رد آراز به زور داخل
ما شین بردش و من هم کنارش ن ش ستم این قدر بی حال بود که سرش را روى
پاى من گذاشت و شروع به نالیدن کرد
آراز نگران از آینه نگاه کرد
_ من نمیفهمم تو این ستترما چه دلیلي داره آب بازى ،جز این ه بچه اید و بی
عقل؟
_ چه قدر غر زدى آراز
_ نمیبینی حالشو؟!
عصبانی بود و بهتر بود س و کنم.
دکتر بعد از معاینه و تجویز قرص و آمپول چند روز ا ستراحت را تو صیه کرد و
میدانستم این یعنی فلج شدن شرکت!
زمان تزریق آمپول با تمام بی حالی اش قصد فرار داشت
_ قرص میخورم خوب میشم
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پرستار آمپول به دست خیره ما مانده بود
دستد را فشردم
_ عزیزم تبت میره باالتر باید حتما بزنی
_ نه آرام جونیم من با قرص خوب میشم
آراز با سینی آب میوه و فنجان قهوه از راه رسید و گفت:
نزدى که هنوز
شروین از جاید بلند شد و گفت :قربونت برم زودتر بریم خونه استراحت کنم
دیگه
آراز اخمي کرد و سینی را روى صندلي گذاشت و به آلمانی مشغول صحبت با
پرستار شد
شروین با صداي بامزه اى هراسان گفت:
به جان خودم نمیزنم
_ خرس گنده خجالت ب د
_ آراز تو رو خدا این زنی ه شبیه قاتل بروسلیه منو می شه
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خندیدم و گفتم
_ میخواى بریم خونه من بزنم؟
آراز جواب داد:
_ این ی ي رو اینجا بزار بزنه این قاتل بروسلی بقیه رو آرام میزنه خونه
به صورتد زد و گفت :خاي عالم به سرم ،چند تاست؟
با زور و اصرار دراز کشید
آراز دستد را گرفته بود و آرامد می رد
یك لحظه بغضم گرفت
این اندام ضعیف و ظریف
این روح لطیف و ش ننده
قطعا متعلق به یك زن بود و چه جنایتی بود مردانه زندگی کردن براى شروین!
از ترس میلرزید و میان هق هق گریه آراز را صدا میزد
تمام که شد آراز سرش را نوازش کرد
_ پاشو لوس ننر تموم شد
خودش با زور آب میوه را جرعه جرعه به شروین میداد
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و سعی بر تس یند داد
و من چه قدر مهر این مرد را میپرستیدم...
***

عقربه هاى ساعت همانند شرکت کننده هاى دو ماراتن دنبال هم میدویدند
باید قبل از تعطیال کریسمس کارهاى ادارى این طالق لعنتی انجام میشد
مثل چشم بر هم زدنی گذشت
فردا به یقین به عنوان تلخ ترین حادثه عمرم در تمام جانم ثبت خواهد شد
شب قبل زمان خواب در بستر پیشانی ام را ب*و*سید و با صداى عاجزانه اى
گفت:
_خیلی درد می شم

من هم درد می شیدم اما چاره اى جز صبورى نبود
آراز بی من و با من درد می شید
تصمیمم را گرفته بودم
باید میرفتم
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او مرا میخواست و نمیتوانست بخواهد
باید میرفتم شاید اگر مدام در کنارش نباشم شاید اگر محرمد نباشم این درد
براید کمتر شود
من عاشقد بودم
حال که معشتتوقم جدایی را انتخاب کرده بود برائ رضتتایت احوالد س ت و
کردم
و لعنت به بعضی از س و ها
که چنان حمله هزاران هزار موریانه از درون شتتروع به خوردن همه وجود
می ند
و هیچ کس جز خود

تا ز مان فرو ریخت نت متوجه حم له این مور یا نه ها

نمیشود...
شتتتب یلداى هر ستتتال در کنار خانوادم بدون هیچ نگرانی غمی با شتتتادى
میگذشت
همه چیز محیا بود
انارهاى قرمز دان شده
هندوانه خوشرنگ
آجیل و چند نوع شیریني
حافظ و گل نرگس و آب و آینه
شروین همه را آماده کرده بود
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اما دل همه مان
چنان عزادارها
غم زده بود
چمدان هایم را بستم
پنهان ی ي از شیشه هاى عطر آراز و یك تی شر تن زده اش را برداشتم
آال تس ین یا ش نجه؟؟
وارد اتاق که شد با دیدن چمدان ها به دیوار ت یه زد
صداید عجیب میلرزید
_ کجا؟!
تلخ خندیدم
_ احتیاج دارم  ١مد تنها باشم
_ آرام قرارمون این نبود ،من تو رو کجاى این غربت ول کنم
( تو که براى من نباشی کل این دنیا غربتم میشود)
_ میرم هتل بعدش بر میگردم ایران دل تنگه خانوادمم
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دروغ گفتم!قصدم فرار به دورترین نقطه گمنام جهان بود
خیلی وقت بود جز او دلتنگ هیچ کس نمیشدم
_ خودم میبرمت
جلو که آمد خودم را عقب کشیدم
_ آراز خواهد می نم خودتو منو اذیت ن ن این طورى به نفع هر دوى ماست،
نمیشه که تا ابد من لنگ تو باشم و زحمتم رو دوشت
عجیب بغض کرده بود
_ نگو المصتتب اینو ،من نمیخواستتتم حستتر بودن و داشتتتنت کنارم به دلم
بمونه فقط میخواستم آزاد باشي
میخواستم خود انتخاب کنی
حرفد شوکه ام کرد
تردید در جانم خانه کرد
اما به خودم نهیب زدم
کتابي از کتاب خانه اش برداشتم و گفتم:
میشه اینو ببرم؟
چشماند دریاى سرخی شده بود که اشك قور میداد
چه دردناي است هیبت و صور مردانه را اینگونه دیدن!!!
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کتاب را از دستم گرفت تلخ تلخ خندید
ِ
_ چرا هزار پیشه ى چارلز بوکوفس ی؟؟
من هم تلخ خندیدم
_ شتتاید یه روز منم معنی این کتاب هاى عجیب و غریبت رو فهمیدم  ،برام یه
چیزى بنویس صفحه اولد
نگاهم ن رد سرش تا آخرین حد مم ن پایین بود
خودکارش را برداشت و شروع به نوشتن کرد
کتاب را بست و به سینه ام فشرد
به مخص این ه گرفتمد
اتاق را تري کرد
با صداى باال کشیدن بینی اش فهمیدم...
کتاب را که گشودم
حال اشك هایم با جوهر خودکار روى نوشته اش نقد هنرى میزد
امروز ،
آرام ترین
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لحظه ى دلگیر کننده ى
ناب ِ دنیاست !
چشم هایت
کجاى تقویمند...
از چه فصلی
شروع خواهی کرد؟!
وايه وايه غروب زاییدم...
از چه صبحی طلوع
خواهی کرد؟!
( بی نام ترین احمق دنیا)
کتاب را مح م بغل کرده بودم و از اعماق وجود پی در پي آه می شیدم
شروین که از طبقه پایین داد زد
تند تند اشك هایم را پاي کردم و در را باز کردم
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_ بله شرى؟
_ نامردها من تنهام شب یلدایی تو رو خدا بیا پایین
دلم براید سوخت که با وجود سرما خوردگی حادش کلي تداري دیده بود
نفس عمیقی کشیدم و پایین رفتم
با مهرباني بغلم کرد
دور میز نشستم و به آینه چشم دوختم
چه قدر صورتم ترحم انگیز شده بود!
در آینه پشتت سترم تصتویر مردى ظاهر شتد که براى من زیباترین خلق خالق
بود! براي من!
با این ه عطرش در بوى سیگار گم شده بود
اما هنوز براي من قابل ستاید بود
چشم هاى مردانه و پر ابهتد چرا تا این حد غمزده و باراني بود؟؟
به جاى صندلي دور میز یك کاناپه انتخاب کرد و آرام نشست
سرش پایین بود و به کفپوش چشم دوخته بود
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شروین سمت د ستگاه پخد رفت و یك آهنگ شاد گذا شت و شروع به قر
دادن دست زدن کرد
_ حاال قرش بده  ،لیدي اند جنتلمن کامان
بیاین بر*ق*صیم

انگارصداید را نمیشنیدیم
سر باال آورد و نگاهم کرد
حال سرش را با ح سر و اف سوس در حالي که لب هاید م شخص بود باز
بغض قور میدهد به چپ و راست ت ان داد
این یعنی
چرا؟! چرا این طور شد؟ چرا سهم ما این بود؟
نگاه دزدیدم و باز به تصویر زني در آینه خیره شدن که میرفت ویران شود...
شروین نا امید آهنگ را قطع کرد و کنار آراز نشست و دیوان حافظ را برداشت
_ امشب فال حافظ شگون داره نیت کن آراز
بي حوصله کتاب را پس زد
_ من از این کارها خوشم نمیاد
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_ باشتته خوشتتت نیاد واستته آرام نیت کن ،بهد گفتم حافظ خوب میخونی
دوست داره ها
سنگینی نگاهد را حس کردم
اما همچنان به تصویر آن زن نگون بخت چشم دوخته بودم
در زوایاى صورتد دنبال ردى از اقبال بودم که صداید
قلبم را در ستترازیرى انداخت که ی هو چنان افتاد که صتتتداید را قطعا همه
شنیدند
_ به خاطر آرام نیت می نم ،بگیر
شروین با ذوق چشم هاید را بست و دیوان را باال آورد و زیر لب چیزي خواند
و وقتي کتاب را باز کرد بدون آن ه نگاه کند کتاب را به دست آراز سپرد
آراز نگاهي به صفحه کتاب انداخت و گفت:
_ این که حافظ نیست!
شروین بهت زده کتاب را قاپید و چند بار نگاهد کرد
_ خاي تو سرم بزار برم حافظ بیارم اشتباهي اینو گذاشتم توى این جلد چرمیه
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از جاید که بلند شد
آراز دستد را گرفت
_ نمیخواد صفحه  234همینو باز کن
شروین با تعجب نشست و صفحه مورد نظر را پیدا کرد و به او سپرد
چشم هاید را بست
آهي کشید و آب دهاند را قور داد

اى ساربان آهسته رو کآرام جانم میرود
وآن دل که با خود داشتم با دلستانم میرود
من ماندهام مهجور از او بیچاره و رنجور از او
گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم رید درون
پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود
محمل بدار اى ساروان تندى م ن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم میرود
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز د

539

wWw.Roman4u.iR

540

ل نشانم میرود
برگشت یار سرکشم بگذاشت عید ناخوشم
چون مجمرى پرآتشم کز سر ُدخانم میرود
با آن همه بیداد او وین عهد بیبنیاد او
در سینه دارم یاد او یا بر زبانم میرود
بازآى و بر چشمم نشین اى دلستان نازنین
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود
صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من
گر چه نباشد کار من هم کار از آنم میرود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
سعدى فغان از دست ما الیق نبود اى بیوفا
طاقت نمیارم جفا کار از فغانم میرود

تاب نیاورد کتاب را جلوى صورتد گرفت و گریه سر داد
این لرزش شتتانه هاى یک مرد این صتتداى هق هق پر البه که چنین قدرتد را
پایمال کرده استتت قدر این را هم دارد که همینجا و همین ثانیه مرا ب شتتد یا
...
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قسمت بیست و چهارم
بغضم اینبار کوالي کرد سرم را روى میز گذاشتم و با صداى بلند گریستم
یاد مراسم ختم پدر بزرگم افتادم
گریه هایم شبیه گریه هاى مادرم شده بود
از ته دل هق و هق و ضجه
آن روزها حتی نمیتوانستم تصور کنم روزى شبیه مادر سوگوارم گریه سر دهم
من نیز یتیم میشدم!
من نیز داغدار عزیز میشدم!
عجیب بود من حتی در مرگ سوشا هم این چنین گریه اى را تجربه ن رده بودم
ته این گریه خالی شدن نبود هر یك هق هق بدتر زخم میشد بر تنت
انگار دستتتی از حنجره ا داخل میشتتد و قلبت را درون ستتینه ا با چنگال
هاید ت ه ت ه می رد و ت ه هاید را با خراش سینه ا بیرون می شید
صداى هق هق مردانه اى با گریه هاى زجر آلود یك زن چنان سمفونی ساخته
بود که مطمئنم اگر در سالن اپرا به نماید گذاشته میشد
هزاران هزار ق لب از حزن و ا ندوه این ملو درام قا لب تهي می رد ند و جان
میباختند
چه حالی داشت شروین بیچاره

wWw.Roman4u.iR

542

نمیدانست باید کداممان را آرام کند
جیغ کشید
التماس می رد به صورتد زد خدا را صدا زد
_ اى خدا خود پادر میونی کن میون این دوتا احمق
در حالی که پشتم را ماساي میداد تا نفسم باال بیاید و آرام شوم
گریه سر میداد و میان گریه میگفت:
_ خیر نمي بینید همدیگه و منو ال ي این قدر مي چزونین
بدبخت هاى خود آزار مازوخیسمي
عشق قانون نداره نفر سوم نداره
فقط  2نفر و بس
الل که نیستید بیشعورید فقط که نمیدونید آدم عاشق نمیترسه بگه میخوامت
خجالت نمی شه بگه نرو بمون
داد میزنه دوستت دارم
سرم را باال آوردم
حاال او هم سرش را از حصار کتاب جدا کرده بود
هنوز گریه رهایمان ن رده بود
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لحظه اى درنگ کرد
خواستم بگویم دوست دارم
اما هنوز دهنم باز نشده بود که بریده بریده گفت:
_ آر ِام جانم رو نبر
میمیرم
عاشقتم
واى که هرگز نمیتوانم حس آن لحظه ام را توصیف کنم
بیچاره قلبم
چنان دچار شك شده بود که توان تپیدن نداشت
خداى من لذتی باالتر از شتتنیدن اعتراف عشتتق از اویی که همه تن و روحت
عاشقد است وجود دارد؟
بلند شد سمتم آمد
گریه ام اوج گرفته بود اما جنسد با گریه هاى ثانیه هائ پید فرق داشت
حالوتد وجودم را آرام می رد
من سمتد دویدم
چند قدم بی شتر فا صله ندا شتیم اما براى من همان هم زیاد بود و مجال صبر
نبود
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بغلد کردم
آنقدر مح م در آغو شد میف شردم و بو می شید که حس می ردم سالها ست
طعم جدایي کشیده است
پ شت سر هم ب*و* سه بر سر و صورتم میزد و لحظه اي از آغو شد جدایم
می رد و نگاهم می رد و باز در آغوشد میفشردم
دستاند را میگرفتم و میب*و*سیدم
ولع داشتیم
ولع این همه مد بودن و نداشتن هم
ولع قدغن شدن حالل ترین رابطه دنیا
شروین دستد را روى صورتد گذاشته بود و میگریست
خدایا اشك هاى امشب ما توان سیل شدن داشت...
دستم را گرفت و به سمت اتاق کشید
شروین فریاد زد
_ نخورید همد ماله خودته هول ن ن
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بر ع س همیشه به حرفد واکند نشان نداد
به اتاق که رسیدیم دستم را رها کرد و ی راست سراغ چمدان ها رفت
لگد مح مي به ی ي از چمدان ها زد و گفت
_ ازشون متنفرم
شروع کرد به باز کردن چمدان ها و سرخوش لباس ها را در زمین پخد می رد
سمت میز رفتم و مداري طالق را برداشتم
چند ثانیه به آن ها خیره شدم
بلند شد و پوشه را از دستم قاپید
_ پاره اش کنم؟
منتظر اذن من بود
دستم را باال بردم و در دست خودش پوشه را دو نیم کردم
خندید
بیني اش را باال کشید
روي تخت خودش را رها کرد نفس عمیق کشید
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_ آرام دلم میخواد طوالنی ترین شتتب ستتال بعد مد ها بتونم تو آرامد و بي
ف ر بخوابم

گل سرم را باز کردم و موهایم را ت ان دادم تا دور شانه ام بریزد
_ منم خوابم میاد
خیره نگاهم کرد:
_ ولي انگار خیال دارى منو بی خواب کنی
کنارش دراز کشیدم
امشب با همیشه فرق داشت
حسرتی در این هم خوابی نبود...
نزدی م شد و روى پهلو طورى دستد را زیر سرش گذاشت که سرش کامال
باالى صورتم بود
شروع کرد با سر انگشتد اجزا صورتم را لمس کردم
انگار تازه در حال کشف کردنم بود انگشتد روى لب هایم ایست کرد
_ تو یهو از کجا پیدا شد وسط این زندگی تاریك من؟
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جوابی نداشتم نگاهم را به چشم هاید وصله زدم
بی پلك زدن و پر از حرف
آه کشید و در حالی که موهایم را نوازش می رد گفت؛
_ تا تو نگاه می کنی کارمن آه کردن استتت اى به فداى چشتتم تو این چه نگاه
کردن است؟!

لبخند زدم و با دو دست سرش را نوازش کردم
_ میدونستی عاشق شعرم و تو خیلی قشنگ میخونی؟
_بله همه کتاب شعرهام بوى تو رو میده
_ آراز؟
_ جان ؟
دوباره بغض کردم
_ میخواستی که من برم؟
اخم کرد
_ میخواستم تصمیم بگیرى
_ ولی داشت همه چي تموم میشد
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_ ببین آر ِام جانم ،هر پرنده اى حتي عقاب رو میشتته تو قفس مجبورش کرد و
نگهد داشت

اما پرنده عشق رو هیچ وقت نمیشه به زور نگه داشت
باید درها رو باز کنی و بزارى بره  ،که اگه رفت از اول هم خیال موندن و واستته
تو شدن نداشته

کبوتر َج ل ِد
اگه موند تا ابد میمونه حتی اگه خیلي از دور باشتتته مطمئنی ِ
خودته و بس
_ کی ف رشو می رد کار من و تو به اینجا برسه خان؟
با ذوق ب*و*سه کوتاه ولی مح مي روى لبم دوخت
_ همون روز که سپر ما شینمو منهدم کردى و ا صال نفهمیدى به خودم گفته
بودم این نیم وجبی با این جدیتد توان به بند کشیدن دل هر مردى رو داره
چشم هایم گرد شد
_ چي؟! کي؟
با صداى بلند خندید
_ سردار خان هر چي اصرار کرده بود سوشا راضی نشده بود قبل ازدواجد به
دیدند بره
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اومده بودم راضید کنم و ببرمد دیدن پدر مریضد
آمار لحظه به لحظه اش رو داشتم و بهم گزارش میدادن
ولی این اولین بار بود خودم اومده بودم وقتی رسیدم
جلو در جواهر فرو شی منتظر بودم با نامزدش بیاد بیرون و شاید در مقابل اون
خانوم کوتاه بیاد و راضی به اومدن شه
دا شتم با تلفن حرف میزدم که یه سوناتا سفید اومد جلومو چنان وا سه دنده
عقب ترمز کرد که کوبید ستتپر جلومو انداخت و جالب اینجا بود اینقدر هول
بود که اصال متوجه نشد
یه دختر کوچولو که پیاده شد و کتونی شو با یك کفد پا شنه  ١0سانتی عوض
کرد
حتی یك لحظه ام نزدیك بود توى جوب بیوفته
باد هم موهاشو بدجور پریشون کرده بود
با یه لبخند محو این خانوم کوچولو بودم
اما جیغ و دادهاى شروین پ شت تلفن باعث شد یه لحظه حوا سم پر شه و
نفهمم کجا غیبد زد
نمیدونم چرا واسم جالب شده بود کجاست
پیاده شدم و نگاهي به سپر داغونم انداختم سپر پشت خودشم افتاده بود
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ماشینشم چنان پاري دوبل کرده بود که سر ماشین وسط خیابون ولی صر بود و
پشت ماشین رو پل عابر پیاده
گفتم آخه بچه کي به تو گواهي نامه داده
دلم سوخت نشستم و سپر ماشینشو جا زدم
مهم نبود کت روشنم سیاه شد و دستام کثیف
و قرار بود خواهر زادمو و نامزدشو ببینم
فقط گفتم این شوماخر با این سپر گازشو بگیره و سط اتوبان سپر رو می اره و
میره
چ شمم به عرو سك صورتی زشت پ شمالو پ شت ما شیند که افتاد بي اختیار
زدم زیر خنده
 ١0دقیقه بیشتر اون حس و اون خنده ها ادامه پیدا ن رد
چشمم به سوشا افتاد که از جواهر فروشی با عصبانیت بیرون اومد و...

آراز م ث کرد و آهي کشید و ادامه داد
_ خانوم کوچولو هم دنبالد دوید و صداش می رد
تازه به خودم اومدم
لبخند روي لب هام خشك شد
این همون دختریه که  2ماهه گفته بودم همه جوره راجبد تحقیق کنید؟
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اول به در ماشتتیند ت یه زد و ستترش رو با دستتتاش مح م گرفته بود بعد همه
حرصشو با یه لگد به الستیك ماشیند خالي کرد
همونجا وا ستاده بودم سوار که شد باز هم موقع از پاري خارج شدن اینبار به
ماشین جلویید کوبید و رفت
باور این ه آراز مرا خیلي قبل تر از شبی که من خیال می ردم اولین دیدار ا ست
 ،دیده بود برایم خیلي سخت و هیجان انگیز شده بود
با این ه پلك هایمان از فرط گریه هاى چندي قبل متورم و سنگین شده بود
با خواب سر لج داشتیم
مگر از نگاه کردن هم سیر میشدیم؟؟
آراز براي من تعریف شده ترین بت هستي بود
وضوحد باال بود خالص و ناب !
چشم هایم را ب*و*سید:
_ چشمها

خیلی خسته است عزیزم

_ آره ولی دوست ندارم بخوابم
_ چرا؟؟
_ واسه تو
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چشم هاید را ریز کرد و گفت:
_ میشه جسار کنم بپرسم من کي ام؟
سرخ شدم
خندید
قهقهه هاى مردانه اش شیفته ام می رد
دوباره نگاهم کرد و با شیطنت گفت:
_ نمیدوني من کي ام یعني؟
_ آرازى دیگه
با دست صورتم را گرفت و با ذوق و ولع چالند و گفت:
_ آراز کیه شماست
با همان لب هاى مچاله شده با حرص گفتم:
_ خل و چل منه
در همان حالت ب*و*سه اي مح م تر روي لبم زد و رهایم کرد
_ خوب نسبت این خل و چل دقیقا باها چیه
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لب برچیدم و مظلومانه به سینه اش زدم
_ ن ن آراز خجالت می شم
با خنده بغلم کرد و فشردم
سرم را در سینه اش پنهان کردم و خودم را در آغوشد جمع کردم
_ قربون این خانوم خجالتی
طاق باز که خوابید دستد زیر سرش بود
سر من هم روى قلبد و پشت کمرم را با دست دیگر ماساي میداد
_ صداي قلبتو دوست دارم
_ اونم تو رو دوست داره؟
_ کی؟!
_ قلبم
اى جان به فداى این قلب...
ماهي شده بودم و در دل ابرهاى آسمان پرواز می ردم
سبك بودم
آرام ِ آرام
با صداى نواخته شدن آرام به در این رویاى پرواز تمام شد چشم باز کردم
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هنوز سرم روى قلب معشوقم بود و او هنوز غرق خواب بود
آفتاب روي صورتد خانه کرده بود
سینه اش را ب*و*سیدم و زیر لب هجي کردم
خدایا ش ر
بار دیگر صداى چند ضربه به در باعث شد آراز هم چشم بگشاید
صور خواب زده اش خیلی خواستني تر میشد
خواستم بلند شوم که دستم را گرفت کشید و مانع شد
باز در آغوشد جا خوش کردم
با صداى بم و گرفته گفت:
_ بله؟!
شروین جواب داد
_ بیدار نمیشید لنگه ظهره ها
_ تو چرا شرکت نیستي؟
_ رفتم و برگشتم ،آراز سیني صبحونه رو میزارم پشت در بیا بردار

554
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_ بیارش تو دیگه چرا عروس پ شت پرده شدى؟ از پ شت در حرف میزني؟ بیا
تو
_ اوا خاي عالم نه! زشته! نمیام ،بیا خود بردار
خنده ام گرفته بود متوجه حرفهاید نمیشدم
_ دستم بنده
شروین هیم بلندى کشید و گفت:
_ واى از دیشب تا حاال؟
آراز که ی هو سرخ شد با صداى بلند و عصبی داد زد
_ میگم بیا تو
هنوز جمله اش را کامل نگفته بود که در باز شد و شروین با هول
طورى که نزدیك بود بیوفته خودش را داخل اتاق انداخت
وقتي هم که نشستم آراز هنوز دراز کشیده بود و دستم را رها نمی رد
شروین با ناز گفت:
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_ الهي فداي جفتتون بشم من
پاشو پاشو دل آرام جون االن هم پسره میمیره از گشنگی
هم خود ضعیف میشي
کاچي گذاشتم چه کاچی
من که تازه متوجه منظورش شدم داغ شدم
آراز طفلك که چیزي نمیدانست پرسید
_ کاشی چیه دیگه؟
شروین ریز خندید و گفت:
_ کاچي نه کاشي ١ ،چیز مقویه که شب اول عروسي میدن عروس بخوره
واى حس کردم االن از شد حرار باالى بدنم برشته میشوم
روى سر باال آوردن نداشتم
آراز هم دست کمي از من نداشت از جاید ی هو بلند شد
دندان هاید را روى هم فشرد و سعي کرد خود دار باشد
عمیق و کند و عصبی نفس می شید
با انگشت اشاره در را نشان داد و گفت :همین االن برو بیرون تا نزدم...

عابر بی سایه

557

شروین میان حرفد پرید و گفت :باشه باشه میرم
و خیلي بامزه و سریع از اتاق بیرون رفت
هنوز ف د را روى هم میفشرد
_ این آخر یا منو دیوونه می نه یا قاتل خودش
نمیدانم چرا خنده ام گرفت
و به محض خنده با انگشت به پهلویم زد و در حالي که سعي می رد خنده اش
را بخورد با اخم تصنعي گفت:
نخند ببینم
***

فصتتتل تلخ کتاب زندگی باالخره براى ما هم ورق خورده بود و حال نو بت
روزهاى سرتاسر عشق و شادى بود
با این ه خیلی به هم نزدیك شده بودیم
آراز خیلی از فاصله ها را حفظ می رد
و من دلیلد را نمي فهمیدم
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در این میان شتروین مثل یك خواهر مهربان دلستوز از هیچ کم ی براى بهبود
این روابط دریغ نمی رد
کارهاى ث بت نامم در دانشتت گاه ان جام شتتتد و قرار بود آراز برایم یك معلم
خصوصی زبان بگیرد
برف شدیدى میبارید کنار شومینه نشسته بودم و مشغول بازى با گوشی ام بودم
آراز که از شرکت برگشت دوش گرفت و تازه از حمام بیرون آمده بود
هنوز حوله به تن داشت و با کاله حوله
مشغول خشك کردن موهاید بود
زنگ خانه که به صدا در آمد با حرکت دست و چشم مخصوصد از شروین
پرسید
کیه؟
شروین کفگیر به دست از آشپزخانه سمت در رفت
_ نیوشاست
آراز با صورتی که معلوم بود متعجب است گفت:
_ واسه چی اومده ؟
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مجال جواب دادن شروین نشد
در ورودي باز شد و دختر مو کوتاه بلوندى با خنده و هیجان وارد خانه شد
مشغول رو ب*و*سی با شروین بود که با ذوق سمت آراز آمد و آغوشد را باز
کرد
_ آراز کجایي بي معرفت؟
دختري خداى غمزه بود
آراز خودش را عقب کشید و مانع شد و به یك دست دادن ساده اکتفا کرد
دختري با تعجب از شروین پرسید
_ وا این چشه؟
شروین با لبخند سرفه کرد و با اشاره من را نشان داد
نیوشا که تازه متوجه من شده بود
چشم هاید گرد شده و جیغ کشید
_ نه!!!!!!
( زهر مار و نه)
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شروین با ناز گفت:
َبللللللله
دختري قهقهه اى سر داد و گفت:
_ واى باالخره خر شدى آراز
اخم هایم در هم گره خورده بود
آراز نزدی م شد و دستد را پشت کمرم گذاشت
_ بی تربیت! نمیخواى بهمون تبریك بگی
_ مگه تو شیرینی دادى ؟
بعد نزدی م شد و دستد را جلو آورد:
_ سالم  ،نیوشام هم کالسي رفیق و کارمند این آقا خوشتیپه
خیلي رسمی دست دادم و گفتم :دل آرامم  ،خوشوقتم
نگاه هاي دختري خاص و عمیق بود انگار در حال کن اش همه چیز بود
قسمت بیست و پنجم

560

عابر بی سایه

56١

شتتروین از نیوشتتا خواستتته بود یك معلم زبان خوب پیدا کند و نیوشتتا خودش
براى این کار داوطلب شده بود
آراز که براى لباس پوشیدن به اتاق رفته بود
شروین و نیوشا مشغول بگو و بخند شده بودند
و من هم سعی می ردم حفظ ظاهر کنم و گاه گاه به حرفهایشان لبخند میزدم
در حال کندن گوشه ناخنم با دست دیگر بودم
هر وقت استرس داشتم بی اختیار این کار را انجام میدادم
آراز که از اتاق آمد
کنارم ن ش ست و طور که ک سی نفهمد د ستم را از د ست دیگرم جدا کرد و آرام
گفت :ن ن
از این ه متوجه استرسم شده بود خجالت کشیدم
نیوشا با شیطنت گفت:
_ یعنی واقعا زن گرفتی؟
آراز لبخند بامزه اى زد و گفت:
_ کور که نیستی عروس به این خوشگلی با وقارى رو نمیبینی
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نیوشا سوتی کشید و گفت
_ اوه ماى گاش
این همون آراز ازدواج گریزه؟ بدبخت چه زن ذلیلم شده
_ نیوشا خیلی حرف میزنی
_ واال تو شتترکت که ما رو انداختی تو اون طبقه دخمه هر چند وقت ی بارم که
سعاد دیدارتو داریم وا سه حفظ دی سیبرین کارى چنان ر سمی جواب سالم
میدى که جرا حرف زدن نداریم ،االن همه حرفهام اینجا تلنبار شده
آراز در حال پوست کندن پرتغال گفت:
_ کار خوبه؟ راضی؟
_ آره بابا بهتر از این کار تو کل اروپا واستته من منگول نبود ولئ شتتاید استتتعفا
بدم
آراز با حالت چشم چراید را پرسید
ولی شروین به جاید جواب داد
_ میخواد شوهر بره ،ولی نمیگه داماد کیه
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آراز خندید و گفت:
_برمیگردى ایران یعنی؟
_ نه
_ پس شوهر چه منافاتی با کار داره
نیوشا م ث کرد و گفت:
_ آراز؟
( خفه بشی اسمشو این طورى صدا نزن)
آراز در حالی که پره اى پرتغال به من داد و ی ی هم دهان خودش گذشتتت با
حرکت چرخد دست
گفت :هان؟
_ شارو رو تو هواپیما دیدى؟

اخم هاید در هم گره خورد
_ که چی؟ هنوز بهت زنگ میزنه ش ایت منو می نه
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_ ما سه تا خیلی باهم صمیمی بودیم  ،آراز تو و شارو از بچگی با هم دوست
بودین مثل برادر

پوزخندى زد و گفت:
_ بودیمممم
_ اون پشیمونه  ،چرا این قدر کینه دارى؟
شروین مداخله کرد و گفت :آراز اهل کینه نیست ،ولي اون پست فطر لیاقت
رفاقت نداره
نیوشا پوفی کشید و گفت:
_ تو روزهاى انصرافت از دانشگاه شارو هم تصمیم داشت به خاطر تو انصراف
بده
_ نه بابا حیف بود واگرنه االن چه طور میخواستتتت بزرگترین البراتوار مخدر
صنعتی رو اداره کنه آقاى دکتر!
با شنیدن این موضوع واقعا وحشت کردم اما نیوشا بي تفاو گفت:
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_ تو که داروسازى رو ول کردى و رفتی دنبال فلسفه چي شد؟ فیلسوف شدى؟
آخرم که تهت رسید به دارو و دارو بازى
_ حداقل دارو براى مداواست
نه گرفتار کردن آدم ها با این مواد وحشتناي
_ آره براى مداواست نه تجار میلیارد دالرى
نه انبار کردن و احت ار داروهاي کمیاب و حیاتی واسه سود بیشتر

آراز ریل س خندید:
_ اینها ترفندهاى فات رفیق شفیق شارو عزیزته نه من
نیوشا عصبی بود
_ چرا قبول نمی نی همه اشتباه می نن
تو هم زدى هم خوردى تو این بازى
_ شتتتارو واستتته من تموم شتتتده استتتت االنم نمیفهمم چرا بحث رو به اینجا
کشوندى
نیوشا م ث کرد و خیلی آرام گفت:
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_ داریم ازدواج می نیم
شروین هیم بلندى کشید
آراز پرتغال در گلوید را به زور قور داد و گفت:
خوب مبارکه
حماقتت رو تبریك میگم
_ ببین آراز...
آراز دستد را باال آورد و حرفد را قطع کرد
_ عاشق نغمه بود ؛خیر سرش این شد وضع زن بیچاره!
علیل روى صندلی چرخدار تو آسایشگاه و محروم از دیدن بچه اش!
ببین با تو چي کار کنه
_ از پله افتادن نغمه  ١اتفاق بود
پوزخندى زد و گفت:
_ میدونم میدونی که نبود اون زن رو چند بار فقط من از زیر کتك هاش نجا
دادم
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_ شارو فرق کرده
_ گرگ حتی اگه دندوناشم ب نه و بخواد گرگ نباشه
پنجه هاشو واسه دریدن حفظ می نه
_ چرا ته دلم رو خالی می نی؟
_میخوام چشما رو باز کنم ،دلیل این عشق یهویی چی بود اصال؟
_ من دیگه سنم داره میره باال آراز ،خانوادم چ شم انتظارن ،مثل شما هم خان
زاده نیستم باید آینده ام رو تضمین کنم
_ با پول شارو؟!
میگم حقوقت رو دو برابر کنن هرچي هم نیاز دارى بگو ولی حماقت ن ن اگه
عاشقد بودى شاید یك درصد میتونستی تحملد کنی ولی این طورى محاله
_ من تصمیمم رو گرفتم  ،مثل خود
آراز دستم را مح م گرفت و گفت:
_ امیدوارم تو هم بتونی به تصمیمت افتخار کنی
***
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بعد از رفتن نیوشا
آراز و شروین براى انتخاب نیوشا به عنوان معلم زبان بحث شدیدى کردند
دلم براى شروین میسوخت
همیشه کوتاه می آمد
در حال کشیدن شام یواش ي با پشت دست اش هاید را پاي می رد
آراز که متوجه شد با عصبانیت قاشق را داخل بشقابد پر کرد
_ چته هی آبغوره میگیرى؟
مداخله کردم
_ آراز چرا تموم نمی نی این بیچاره که کف دستد رو بو ن رده بود چند ساعته
دارى سرزنشد می نی
شروین با مظلومیت گفت:
_ عیب نداره حق داره دل آرام جان غذاتو بخور
آراز عصبی دست به سینه به صندلی ت یه زد
شروین بشقاب را از جلوید برداشت و گفت:
_ چه قدر ب شم ؟
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اخم کرده بود و
جواب نمیداد
بعد چند ثانیه از جاید بلند شتتد و پشتتت پنجره رفت شتتروین باز یواش ت ی
اش د را پاي کرد و گفت:
_ بیا غذاتو بخور من میرم تو اتاقم جلو چشمت نباشم
برگشت و با اخم بیشترى گفت؛
بیا اینجا ببینم
شروین نگاهی به من انداخت و با تردید کنارش رفت آراز گو شد را گرفت و
گفت:
ته دیگارو کجا قایم کردى ؟
و بعد هر سه زدیم زیر خنده
مهربان بود و میدانستم طاقت اشك هاى شرویند را ندارد...
***

کریسمس بهترین روزهاى شروع ی ی شدنمان بود
آراز بي خبر از خونه بیرون رفته بود
و پیغام گذاشته بود بعد شام بر میگردد
از نبودند دلگیر بودم

wWw.Roman4u.iR

570

ولی به لطف وجود شروین حالم بهتر شده بود
آهنگ گذاشته بود و با انريى میر*ق*صید
من هم که به خاطر کریسمس حسابی به ظاهرم رسیده بودم
در آن لباس مش ی کوتاه دکلته مخمل احساس خانومانه خوبی داشتم
کمی شروع به همراهی با شروین کردم
صداى آهنگ آنقدر زیاد بود که متوجه آمدن آراز نشده بودیم
و وقتی سراغ د ستگاه پخد رفته بود و آهنگ را قطع کرد تازه به خودمان آمدیم
و برگشتیم
چهره اش خسته بود اما لبخند به لب داشت
_ آفرین چه دیس ویی راه انداختین
خجالت زده سالم دادم نگاه از من بر نمیداشت
شروین
نزدی د شد و گفت:
_ کجا رفتی بي خبر؟
_ باید از تو اجازه میگرفتم؟
_ نه هانی ولی دلم شور افتاد
چشم هاید را ریز کرد و گفت:
_ بیرون شهر کار داشتم
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من هم که خیلی کنج او شده بودم پرسیدم:
_ ما هنوز شام نخوردیم ،تو چی؟
_ خوردم عزیزم
( یعنی کجا بوده؟!!)
شانه اى باال انداختم و با یك ب*و*سه از راه دور به سمت اتاق راهی شد
شروین نزدی م شد و آرام گفت؛
_ ف ر بد ن ن گفت بیرون شتتهر فهمیدم کجا بوده هر ستتال با  ١تیم ناشتتناس
شب کریسمس واسه بي خانمان ها کلی چیز میبره
شامم باهاشون همونجا میخوره
ف ر می نه شروین خنگه و نمیفهمه
چه قدر به داشتن همچین مردى افتخار می ردم
_ آراز خیلی خوبه
_ قدرشو بدون
_ میدونم
چشمك بامزه اى زد و گفت:
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_ پس برو خستگیاشو در کن دیگه
_شروین صدبار بهت گفتم رابطه ما اونطورى نیست
_ مگه مریضید ؟ مش ل دارید؟
_ نه ولی همینطورى راحتیم
شروین دوباره مشغول غر زدن شد
خودم هم کمی از این وضعیت و حفظ فاصله آراز شاکی بودم
به اتاق که رفتم مشغول بستن دکمه هاید بود
لبخند زد و گفت:
_ چه خانوم خوش تیپی
_ نه به خوش تیپی شما
به کفد هایم زل زد و گفت:
_ کفشا راحت نیست خیلی پاشنه اش بلنده عزیزم
لبم را برچیدم و گفتم
_ عوضد قدم بلند میشه بهم اعتماد به نفس میده
اخم شیرینی کرد و گفت:
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_ درش بیار همین حاال
_ نمیخوام
_ اعتماد به نفسی که با کفد ایجاد میشه بخوره تو سر شوهر بی عرضه ا
گرومپ!!!!
صداى انفجار قلبم
خدایا چه قلب رسوایی دارم!!!
شوهر! چه کلمه سنتی و در عین حال رعشه بر انگیز و خواستنی...

خم شد و دستد به کفشم بود و با جدیت گفت:
_ درش بیار
با مظلومیت گفتم
_ آراز اونوقت تو رو با  4پایه باید تماشا کنم
بیخیال نمیشد
_ میگم درش بیار

573
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با حرص کفد ها را در آوردم و در عین ناباورى دیدم که کفد هایم را برداشت
و از پنجره بیرون انداخت
خندید و گفت:
_ من ممول هم رو همین طورى دوست دارم
لوس شتتتده بودم به حالت قهر که رو برگرداندم از پشتتتت مح م بغلم کرد و
فشردم
سرش را روى گردنم خم کرده بود و ب*و*سه بارانم کرد
_ میدونستی این طورى قهر می نی دیوونه ام می نی؟
هر دو تند نفس می شیدیم
تمام زوایاى بدند را حس می ردم
ته ریشد را که به گردنم میسایید
قلقل م می آمد
صداید دیوانه ام می رد
_ برنمیگردى آراز صور خوشملتو ببینه
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منتظر یك اشاره بودم
برگشتم سرم پایین بود
نفس هاى گرمد صورتم را نوازش می رد
سرم را که باال آوردم حرار نگاهد نزدیك بود ذوبم کند
چشمهاید را با حالت سوال پر خواهد جمع کرد و انگار اذن میخواست
در بغلد تابم میداد و دستاند دور کمرم حلقه بود
صتتورتد را کمی که نزدیك کرد حس کردم همین جا قلبم قطعا از حرکت می
ایستد
تلفند که زنگ خورد ...
اى لعنت به من هول شدم آنقدر هول که این جمله احمقانه را گفتم
_ ِا  ...سوشا تلفنت!
سوشا!!!!
چه طور اسمد وقتی که اصال در ف رم نبود اشتباها به زبانم آمد
حالت نگاه آراز حال نگاه یك مرد متحیر و همه چیز باخته بود
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دستد از دور کمرم باز شد
نگاه بر گرفت
خواستم توضی بدهم
اما خیلی سریع تلفند را برداشت و اتاق را تري کرد
من ماندم جهانی که بر سرم خراب شده بود!!
روى زمین نشستم و دستم را روى سرم گذاشتم
( واى واى آرام چه گندى زدى)

وقت تعلل نبود باید ستتریع جبران می ردم از اتاق که بیرون رفتم شتتروین بهت
زده و نگران گفت:
چی شد؟ کجا رفت؟
وحشت زده گفتم :رفت؟!!
_ آره یهو سوار شد گازشو گرفت
روى سرم زدم و گفتم:
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_ وائ شروین
واى شروین به دادم برس
در بغلد هاى هاى گریه کردم
این موجود قدر حل هر مش لی را داشت
و وقتئ موضوع را فهمید آه بلندى کشید
_ بچه رو پوکوندى که دل آرام جون
واى آراز رو با این ریل ستتی و بگو بخندش نمیتونی تصتتور کنی تا چه حد
متعصبه مخصوصا روى تو
اال تازه پا پید گذاشته
هزار جور ف ر نا به جا کرده پاشتتو پاشتتو بهد زنگ بزن که فقط کار خودته
درست کردند
حق داشتتت با این ه خجالت می شتتیدم و دستتت هایم میلرزید شتتماره اش را
گرفتم
بوق چهارم جواب داد صداید آنقدر گرفته بود که دلم میخواست بمیرم
_ بله آرام؟
( چرا جان نگفت؟؟ همین که جواب داد خودش کلیه)
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_ کجا رفتی؟
_ یه کار کوچیك پید اومد بیرون
س و کردم و چند ثانیه بعد گفتم
_ آراز میشه برگردى من ناراحتم من نمیدونم اون اسم...
نگذاشت جمله ام را تمام کنم
_ من زیاده روى کردم تقصیر تو نیست
_ من نمیخواستم این طورى شه
بعد از یك م ث کوتاه گفت:
_ آرام میخواستی تالفی کنی؟
با حیر گفتم:
_ چي رو؟!
صداى تلخ خنده اش همراه این جمله هاید همه قلبم را سوزاند
_ اون شب که اسمد رو آوردم مست بودم حتی یادم نبود
شروین واسم تعریف کرد

578
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بد تالفی کردى آرامم  ،بد...

_ آراز به خدا دارى اشتباه می نی ،برگرد خونه
_ شامتو بخور بخواب من دیر میام
_ نه بگو کجاىي
_ فردا حرف میزنیم
_ آراز جون من بگو کجایي
عصبی شد و گفت:
_ دفعه آخرته این قسم رو میدیا
_ حاال که دادم بگو
_ پاري میدون اصلی
_ االن میام
با جدیت گفت:
_ بیخود
_ نیاي میام
_ از دست تو  ،برو شامتو بخور تا بیام پس
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_ تا نیاى نمیخورم
گوشی را که قطع کرد اینقدر استرس داشتم که قدر ف ر کردن نداشتم
***

نیم ساعت بعد با صداى چرخیدن کلید در قفل در از جایم پریدم و سمت در
دویدم
صورتد خیلی گرفته بود نگاه زیر چشمي انداخت
تاب نیاوردم و سمتد دویدم و د ستم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را روى
سینه اش فشردم
ثابت ایستاده بود
برایم مهم نبود
همین که در نزدیك ترین جاى مم ن لمسد می ردم کافی بود
با همان صداى گرفته پرسید
_ شام خوردى ؟
خودم را لوس کردم
_ گفته بودم نیاى نمیخورم
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با همان حالت بداخالق ب*و*سه اي روي سرم زد و گفت:
_ اومدم دیگه بگو شروین واست گرم کنه
_ شروین خوابه ،تو واسم گرم می نی؟
_ برع س شده؟
_ چی؟
_ وظایف زن و شوهر
خندیدم و مح م تر بغلد کردم
آروم پشتم زد و گفت:
_ بدو ببینم پدر سوخته  ١چایي هم واسه من بیار

خندیدم وخندیدیم...
این زود بخشیدند
این جایی براى کینه نداشتند
مرا بیشتر و بیشتر به این وا میداشت
که عشق تنها شایسته این بزرگ مرد است و بس...

58١
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وقت خواب که شد حس کردم هنوز گرفته است
موهایم را نوازش کرد
_ شبت بخیر عزیزم
صداید زدم
_ آراز
_ جان
_ من...
نگاهم کرد
سخت بود اعتراف بهترین و بزرگترین حس قلبم
_ من ...باور کن من..
دل به دریا زدم آب دهانم را قور دادم و سریع گفتم:
_ من عاشقتم

خوشحال نشد
سر پایین انداخت و نگاه به هرچه غیر من دوخت

582
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بغض قلبد عیان بود
سوزاندم
_ خیلی سخته عشق دوم باشی
اش م روى گونه ام سر خورد
_ نامرد
عشق ی یه اول و دوم نداره
عشق یبار پید میاد و من فقط با تو...
هق هق مجال صحبت نداد
دلخور شده بودم از خودم بیشتر از همه دنیا!
بغلم کرد
_ هیس عزیزم گریه ن ن خواهد می نم نمیخواستم ناراحتت کنم
من آراز را میخواستم
میخواستم و او هم باید این را باور می رد
در دل سیاهی شب
من ش ارچی لب هاى مردى شدم تا همه عشقم را به او ثابت کنم
نفس هایم به شماره افتاده بود
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چند ثانیه در بهت بي حرکت ماند
اما دل داد به این عشق بازى و لب هاید را تسلیمم کرد
جام قلبم از شراب این نوش لب سیراب نمیشد
طوالنی بود نفس کم آوردم و دل کندم
نور چشم هایمان تنها روشنایی این اتاق بود
صداید میلرزید
_ چه کردى با من؟
_ آراز من زنتم
مرا در سینه اش مح م فشرد
_ عشقمی
آنقدر نوازشم کرد تا در آغوشد به خواب رفتم...
***

شروین براى کریسمس مهمانی مفصلی ترتیب داده بود
و اصرار داشت مهمانی امسال شرکت در سالن ی ی از بهترین هتل هاى شهر
باشد ولی با مخالفت آراز مواجه شد
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_ براى چئ باید اینقدر هزینه کنیم اونم براى این ستترمایه دارهاى مرفه؟ وقتی
با این پول میشه کلی زندگی رو نجا داد و سر و سامون داد
شروین با حرص گفت:
_ آراز کالس کارى چی؟
_ کالس کارى من کیفیت ارائه کارمه نه این ظواهر ،
مهمونی رو تو خونه میگیریم تمام!

شتتروین چاره اى جز اطاعت نداشتتت و من دوباره به طرز ف ر این مرد افتخار
کردم
براى خرید لباس با اصرار راضی اش کردیم همراهی مان کند
بید از  20لباس پرو کردم
هیچ کدام را نپستندید و در آخر یك پیراهن ماکستی آستتین بلند یقه فرانستوى
سبز زمردى براق ساده انتخاب کرد
شروین با حالت ش وه گفت:
_ این خیلی ساده است
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آراز شانه باال انداخت و گفت :سلیقه من اینه
نگاهی دقیق تر در آینه به خودم انداختم
واقعا در عین سادگی زیبا بود!

آراز پشت سرم ایستاد و در حالی که دستاند را روى شانه هایم گذاشته بود در
آینه نگاه کرد وگفت:
_ هرچي خود دوست دارى انتخاب کن
خندیدم و گفتم':
_ همین ! فقط به شرطی که با کفد پاشنه دار بپوشم
چشم ي زد و گفت:
_  5سانت بیشتر نباشه
شروین که هنوز شاکی بود گفت؛
_ خاله زنك نبودى که شدى ،فضول
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قسمت 26
"میشود بغلم کنی؟؟
مح م،
از آنهایی که سرم چفت شود روى قلبت و حتی هوا هم بینمان نباشد...
میشود بغلم کنی؟؟
دلم تنگ است
براى بوى تنت،
براى دستانت که دورم گره شود
و براى حس امنیتی که آغوشت دارد...
میشود بغلم کنی؟؟
هیچ نگویی،
فقط
بگذارى گریه کنم...
و آرام در گوشم بگویی مگر من نباشم که اینجور گریه کنی
میشود بغلم کنی؟؟
تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیست،
همین روزهاست که دلتنگی کارى دستم دهد
و در حسر لمس دوباره ى آغوشت
براى همیشه بمانم...
میشود بغلم کنی؟؟"

587

wWw.Roman4u.iR

588

برگه آزماید روى میز ،دقیقا عمود چشتتمانم جا خوش کرده استتتت ؛تا هر
لحظه درد را برایم ت رار کند
درد می ند ،بی تو تمام حواسم درد می ند...
چمدان!
میتواند لباس ها و وسایل شخصی و حتی کتاب ها را در خود جاى دهد
اما خاطره ها چه؟!
واى از آن زنی که در خانه خودش چمدان میبندد و نمیداند این کوله بار خاطره
را چه طور در این حجم کوچك جاى دهد؟؟
ع س خنده ا را بر دیوار اتاق خوابمان نگاشته بودم
صداى قهقه هاى مردانه ا میتوانست تمام غم را از این خانه بزداید
من این خنده را قاب گرفته بودم براى روزهاى خوب
نه چمدان!
کاش بودى و باز لگد بر چمدانم میزنی
کاش میگفتی نرو
ولی وقتی امروز وکیلت به نیابت از تو سند جداییمان را امضا زد
و موعد تخلیه خانه را متذکر شد
دریافتم
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تو بی تاب رفتنم بودى!
دریافتم الیق آخرین دیدار هم نیستم...
***

چراغ هاى رنگارنگ خانه و صتتتداى موستتیقی شتتور و هیجان تازه اى به ما
بخشیده بود
موهایم را خیلی ساده سمت چپ سرم جمع کرده بودم
بعد از ري لب زدن مشغول به هم ساییدن لب هایم بودم که وارد اتاق شد
کت و شتتلوار شتتیك و امروزى طوستتی اش با کفد استتپر و پاچه کمی تا
خوررده شلوارش خیلی خواستنی ترش کرده بود
هم خوانی رنگ کروا و دکمه هاى جلیقه و سنجاق زینتی روى یقه اش هم
معرکه بود!
_ خیلی قرتی شدى پسر!!!
با اداى بامزه اى مثل شروین با ناز راه رفت و عشوه آمد
واقعا تضاد این حرکت با سبیل هاید
خنده دار ترین صحنه مم ن بود
پشتم ایستاد و سوتی کشید
_ چه خانم زیبا و با وقارى

wWw.Roman4u.iR

590

اجازه دارم به پاس اینهمه زیبایی بب*و*سمتون؟
خندیدم و در آغوشتتد شتتروع کرد گونه هایم را ب*و*ستتیدن و در آخر هم به
لب هایم شبیخون زد
آنقدر مستد شدم که وقتی رهایم کرد و لبخند زد و گفت:
ی م زیادى بود
اصال منظورش را متوجه نشدم
_ چی زیاد بود؟
با خنده در حالی که اتاق را تري می رد گفت:
_سرخاب سفیدابت
تعصبد برایم شیرین ترین حس بود
حساسیت هاید را میپرستیدم
مهمان ها کم کم از راه میرسیدند و آراز با خوشحالی مرا به یك یك آنها معرفی
می رد
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تیپ شروین با کت و شلوار لویی ویتون سفید و صورتی و موهاى دم ا سبی
کرده اش هم فوق العاده بود
متوجه شدم که براى همه حضار عزیز است
مجلس کم کم گرم میشد
که حضور نیوشا و دست حلقه شده اش دور بازوى شارو آيان باعث شد همه
یخ بزنیم
آراز در جمع سعی کرد حفظ احترام کند و خوشامدگویی کرد
ولی کمی که خلو شد طورى که لبخند ت صنعی به لب دا شت و به میهمانان
نگاه می رد شارو که در کنارش بود را مورد خطاب قرار داد
_ داکتر آيان ف ر نمی نم کار دعوتی به اسمت باشه
شارو هم خیلی ریل س پاسخ داد
_ به عنوان همراه نامزدم دعو دارم
نید خندى زد و گفت:
_ چي میخواى که به خاطرش اینقدر خودتو حقیر می نی ؟
_ مش لت اینه که هنوز خودتو از من باالتر میبینی آراز خزان بیك
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_ من اصال تو رو نمیبینم
نیوشا بازوى شارو را فشار داد
_ تو رو خدا شب عیدى بس کنید
شروین که تاب و تواند تمام شده بود مداخله کرد
_ نیوشا !شب عید رو با آوردن یه قاتل خراب کردى
شارو خندید و گفت:
_ تو چی میگی زنی ه بی تومبون

آراز در ثانیه اى شبیه کوره آتد شد یقه شارو را گرفت
همه وحشت کرده بودیم
آستیند را کشیدم
_ آراز تو رو خدا
شروین هم التماسد می رد
یقه اش را با نفر رها کرد و سر تاسف ت ان داد
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_ هیچ کانتینرى از داروهاى من به البراتوار تو نمیاد
زحمت ن د و گورتو از همه جاى زندگیم گم کن
_ جناب فیلسوف زود جوش شدن چرا؟
_ حالمو به هم میزنئ حتی از فات هم بیشتر
اون حداقل دشمن عیانه و جرا ابراز دشمنیشو داره
اما تو یه مار بي خاصیتی که مدام براى حفظ منافعت پوست میندازى
دستم را گرفت و سعی کرد تا آخر مهمانی از شارو دور بماند
زمان ر*ق*ص که فرا رسید
چنان در آغوشد تابم میداد که هر لحظه مم ن بود به خواب بروم
سرم را روى شانه اش گذاشتم
دهاند را به گوشم چسباند
_ میدونستی خوشگلترین دختر امشبی
زمزمه کردم
_ و خوشبخت ترین...
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من با آراز خوشبخت ترین بودم خوشبخت ترین...
_ وقتی تو بغلم میگیرمت آروم میشم
امشب اگه تو نبودى این خشم کار دستم میداد آر ِام جانم

مثل ت ه هاي پازل در هم چفت شده بودیم و ی دیگر را کامل می ردیم
تمام شدن موزیك بدترین ظلم در حقمان بود...
جمع شرکا آلمانی آراز از او در خواست کردند به آنها بپیوندد
دستم را گرفت و گفت
_ بریم؟
_ من میرم دستشویی و میام
_ باهم
میریم
با تعجب گفتم:
_ کجا؟ دستشویی
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_ آره دیگه
_ وا زشته آراز برو منم میام
نگران نگاهم کرد
_ پس زود بیا

لبخند زدم و خیالد را راحت کردم
باورم نمیشد این مرد مظلوم و نگران همان خان خشك و بی تفاو باشد...
زمان برگشت جلو در ورودى با صداى یك سو تحسین آمیز برگشتم
شارو دقیقا پشت سرم بود
_ میسیز خزان بیك باید عرض کنم که شما خیلی متفاوتی

سعی کردم بي تفاو عمل کنم راهم را گرفتم که همراهم شد و ادامه داد
_ هیچ وقت ف ر نمی ردم انتخاب آراز خانمی شتتبیه شتتما باشتتته اونم براى
ازدواج
م ث کردم و با اخم نگاهد کردم
خندید و گفت:
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_ بهتون بر نخوره منظورم این نیستتت شتتما مشتت لی دارى  ،ولی آراز یه نوع
کل سیونره
و میون اون کل ستتیون زن هاى زندگید یا همون پارتنر هاى تخت خوابد
موردى شبیه شما نبوده تا حاال،
آروم و کم حرف و البته این ظاهر متفاو
ی هو تمام تنم داغ شد
خواستم جوابد را بدهم که نیوشا از راه رسید و با اخم به نامزدش نگرییست
_ شارو اینجا چی ار می نی؟
در حالی که نیوشا رو مح م بغل می رد گفت:
_ نیو جان داشتتتم به خانم خزان بیك میگفتم با زن هاى زندگی آراز خیلی
متفاوته
نیوشا بهت زده گفت:
_ این چه حرفیه
فشارش داد و با تح م گفت:
_ درست میگم یا نه؟
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نیوشا که انگار مجبور شده بود گفت:
_ خوب آره
شایدم علت ازدواجد همین تفاوته
با تاسف نگاهشان می ردم
شارو بیشتر نیوشا را فشرد و او هم با خنده عشوه گرانه اى گفت؛
_ واقعا اسمت بهت میادا آرام !
ولی آراز خیلی پر انريى و هاته علت این تعدد جنس مونث هم تو زندگید
همینه
تحملشان غیر مم ن شده بود با نفر گفتم:
_ خوب االن با این حرفهاتون باید عین دختر بچه ها بترستتم و زندگیمو از هم
بپاشم؟
شارو خندید
_ نه لیدى !ما فقط قصد هم صحبتی داشتیم
خندیدم و گفتم
_ من هم صحبت خوبی واستون نیستم لطفا دنبال یه شخص بهتر باشین
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با گفتن  :شب خوبی داشته باشین
سریع از آن ها فاصله گرفتم
شاید خودم را بی اهمیت جلوه دادم
ولی کلمه کل سیونر لحظه اى ذهنم را آزاد نمیگذاشت...
باالخره مهمانی تمام شد و بدرقه مهمان ها هم انجام شد
خدمه در حال سر و سامان دادن به خانه بودند
آراز هم در حالی که کرواتد را باز می رد گفت:
حاال وقتشه یه مهمونئ خودمونی داشته باشیم
و ببینیم پاپا نوئل واسمون امسال چی آورده؟
تازه به خودم آمدم که فراموش کردم هدیه اى بخرم
حسابی ف رم درگیر شده بود
آراز از داخل کیستته جوراب ش ت ل پشتتت در اتاق جعبه صتتورتئ بستتته بندى
زیبایی را در آورد و با چشمك گفت:
جان آراز  ،نمیدونی صاحبد کیه؟
این که روش نوشته آرام ِ
شروین که تازه به ما پیوسته بود با همان حالت بامزه گفت:
نامردها بدون من باز می نید!!!
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جعبه را از دستد گرفتم و گفتم:
_ مال منه
خندید و باز امان از خنده هاید
جعبه را با وسواس باز کردم
شتتیشتته عطر بي نظیرى که دربد گوى چرخانی بود که وقتی بازش کردم هم
زمان با پخد عطر دل فریبد زنجیر ى بیرون افتاد و دور شیشه چرخید
فوق العاده بود!

گردن آویز زینتی زنجیر بلندى با پالي ٌبعد دار قلب برجسته که شبیه قفس بود
و یك مروارید درشت براق که در آن اسیر بود
زنجیر را با وسواس بلند کردم و خیره اش شدم
چه قدر این قلب و این مروارید حرف براى گفتن داشت:
_ آراز فوق العاده است

چشمهاید را با لبخند روى هم فشرد
شروین گردنبند را گرفت و مشغول تماشاید شد
_ کثافت همیشه خوش سلیقه است
ولی آراز جون عطر رو دیگه نمیخریدى
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میگن جدایی میاره
شیشه عطر را نزدیك بینی ام بردم و عمیق استشمامد کردم
خیلئ خاص و عجیب بود
آراز با لبخند و همان سبك جذاب خودش گفت:
_ غلط کرد جدایی بیاره پدر سوخته
از استشمامد سیر نمیشدم
_ خیلی بوش رو دوست دارم
گردنبند را از شروین گرفت و پشت سرم آمد و مشغول بستند شد
در حال خواندن نام عطر بودم
Rouge Assassin

_ آراز این یعنی چی؟
_ به فرانسه میشه قاتل سرخ
شروین روئ صورتد زد و گفت:
_ واى خاي به سرم اسم بهتر از این نبود؟؟!
گردنبند را که بست جلو آمد و نگاهم کرد
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خودم هم با ذوق خودم را نگاه می ردم
و آراز جواب شروین را داد
_ رنگ سرخ تو ادبیا فرانسه نماد عشقه
و منطور از قاتل این جا کسیه که دل و دین و همه چیتو به تاراج میبره
منظور همون معشتتوقه استتت تا دم مرگ عاشتتق رو پید میبره و حتی گاهی به
خود مرگ میرسونه
شروین خندید و گفت :واى دل آرام جون پس این عطر رو از این به بعد بزنی
هی کشته مرده باید جمع کنیم از تو خیابون
آراز اخمی کرد و من براى تش ر بغلد کردم و گونه اش را ب*و*سیدم
نوازشم کرد و پیشانی ام را ب*و*سید
_ مبارکت باشه
شروین دست به سینه و با اخم گفت:
_ پاپا نوئل منو یادش رفته امسال؟!
آراز قهقهه اى زد و گفت:
_ نه فقط تو این کیسه جا نمیشده هدیه ا تو اتاقته
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شروین جیغ کشید
_ نه!!!!! ؟؟؟؟؟
آراز با خنده گفت :
_ فقط اگه وقتی خوابم صداش در بیاد خود و هدیه ا وسط حیاطین
با تعجب گفتم :حیوونه؟
شروین در حالي که سمت اتاقد میدوید با ذوق گفت :نه جازه
راستی منم هدیه هاتونو
گذاشتم همونجا ببخشید نا قابله
آراز دستد را داخل کیسه برد و سه جعبه بیرون آورد
جعبه سورمه اى را نگاه کرد و با لبخند گفت:
_ براى بهترین شوهر دنیا!!
ما و مبهو مانده بودم جعبه را که باز کرد
ساعت برند فوق العاده اى که روى صفحه آبی اش زیر عقربه هاید با سنگ
قیمتی فوق آلعاده اى اسم هر دویمان با خط ش سته نوشته شده بود
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آراز سوتی کشید و گفت:
_ اینو کی سفارش دادى؟؟ چه طور کمپانید قبول کرد؟
واقعا شاه اره
شروین! بهترین دارایی من هم شده بود!
چه طور باید از او بابت این هدیه از طرف من به آراز از او تش ر می ردم؟!
هدیه شروین به من هم یك ست لباس زیر سفید قرمز بود
که با باز کردند از شرم نزدیك بود ذوب شوم
هدیه آراز هم یك دستمال گردن فوق العاده بود
چند دقیقه بعد صداى جاز کل خانه را لرزاند!!!!
آراز کت و يیله اش را در آورد و دکمه هاى باالى پیراهند را باز کرد
دستم را گرفت و سمت اتاق شروین رفتیم
صداى پای وبی و خنده هایمان کم مانده بود گوش فلك را پر کند
من تنها مالك قلب خان مهربان سرزمین وجودم بودم
چه اهمیت داشت زهرکلمه ى کل سیونر کسی چون شارو؟!
این خاصیت عشق است
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با همه حسادتت میتوانی آسان ببخشی
راحت فراموش کنی
زماني که معشتتوقت از ته دل قهقه میزند و با چشتتم هاید فریاد میزند عاشتتق
است...
اینقدر ر*ق*صیده بودیم که هر سه بی حال روى کاناپه افتادیم
آراز در حال نفس نفس زدن
گفت:
_ خیلی وقت بود این طورى دیوونگیم رو به معرض نماید عموم نزاشته بودم
زدم زیر خنده و گفتم:
_ حیف این آراز نیست که تو جلد خان عب*و*س و خشك قایمد می نی
چشم هاید را تنگ کرد و ابروید را باال انداخت
به بازوید زدم و گفتم:
_ این جورى نگاه ن ن بدم میاد بد اخالق میشی
اخمد را بیشتر کرد
با حرص گفتم:
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_ خود خواستیا
با دو دست مشغول قلقلك دادند شدم
چنان میخندید که دل و جانم مدام تمناى این را داشتتتت که هر لحظه فداید
شود...
به اتاق رفتم و براى تعویض لباسم به حمام رفتم هنوز مشغول باز کردن موهایم
و در آوردن پیراهنم بودم و شیر آب را باز ن رده بودم
با صدائ دست گیره در اتاق متوجه آمدن آراز به اتاق شدم
ف رش را هم نمی ردم او هم قصد حمام دارد !!!
متوجه نشتتده بود داخل حمامم چند دقیقه بعد در حمام باز شتتد و آراز تنها با
یك لباس زیر وارد حمام شد!
من هم که جز لباس زیر چیزى به تن نداشتتتم چنان وحشتتتت کردم که جیغ
کشیدم و عقب رفتم
و متوجه وان نشدم و از پشت داخل وان خالی سقوط کردم
و تنها پاهایم بیرون وان ماند
آراز هم که با افتادن من هول شده بود سریع خودش را نزدی م رساند
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و با نگرانی کتفم را گرفت و گفت:
_خوبی؟ جاییت درد نگرفت
اینقدر شرم داشتم که درد حس نمی ردم
طفلك خودش هم سرخ شده بود
با کمك آراز بلند شدم
این اولین تماس بدنمان بی مانع بود
ساید پوست تند را روى تنم حس می ردم
با شرم خودم را جمع کردم
جایی هم براى پنهان شدن در آن فضا نبود
_ آرام ببخشید من دیدم اتاق نیستی صداى آبم نمیومد گفتم حتما پایینی
با خجالت گفتم:
_ باشه ،حداقل چشماتو ببند
چشم هاید را سریع بست
_ میرم بیرون تا کار تموم شه
خنده ام گرفت

606
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یك چشمد را یواش ی باز کرد
_ اوهو خانم شما هم چشماتو ببند نمیشه که فقط من چشم هامو دروید کنم
چرخاندمد و خودم پشتد قایم شدم و به سمت در هولد دادم
_ برو بیرون
نزدیك در بودیم ي روى قسمت گردى کمرم خیسی حس کردم
تازه متوجه سوزش شدیدى شدم دستم را که پشت بردم و لمسد کردم
زخم را حس کردم
آراز در حال بیرون رفتن باز براى شیطنت یك چشمد را باز کرد که سر به سرم
بگذارد ولی با دیدن خون روى دستم وحشت زده گفت
_ خون چی میگه؟!
پشت در باز پنهان شدم و گفتم
_ هیچی کمرم خراش برداشته
_ ببینم
در را بیشتر باز کردم و پشتد پناه گرفتم:
_ چیزي نیست برو بیرون
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در را با قدر کشید و بست
_ لوس نشو میگم ببینم
راه فرارى نبود مجبورم کرد برگردم
خدایا لعنت به طراحان لباس زیر !
خساست به خرج میدهند و یك وجب پارچه بیشتر استفاده نمی نند
با ناراحتی گفت:
_اصال واسه چی جیغ کشیدى گرخیدى که بیوفتی همچین شی؟!
_ عمیقه؟
_ نه ولي پوستت رفته ی م
_ میسوزه
_ حقته
برگشتم و با حرص گفتم
_ نامرد چرا؟
نزدیك شد و موهایم را از صورتم کنار زد

608
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_روا یت داریم زنی که از شتتوهرش خودش را دریغ ک ند مي اف تد در وان و
پوست کمرش کنده میشود
با صداى بلند خندیدم
نزدیك تر شد دستاند را پشت کتف هایم حس می ردم
خجالت کشیدم و از او به آغوش خودش پناه بردم
و خودم را در آغوش برهنه اش جمع کردم
قطب هاى مخالف آهنربا را دیده اید ؟!
بی اراده در هم میطنند
معاشقه زیبایي بود
لمس دخترانه هایم با دستانی کسی که یقین داشتم مرد ترین است
حس ب ر و تازه اى بود
دقایق طوالنی طول کشید
بي تابد بودم
مشخص بود کنترلد را باخته است
صداى نفس ها و حرار باالى بدند این را فریاد میزد
اما ی هو فاصله گرفت و مرا از آغوشد کند
_ نمیتونم آرامم نمیتونم
صداید میلرزید و بغضد آش ار بود
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سرم پایین بود و هیچ نمیگفتم ،بیشتر
فاصله گرفت
_ چون زیادى عاشقتم
مثل اون عروسك دختر بچه اى که از فرط دوست داشتن
دست از لذ بازید می شه و تو گنجه قایمد می نه
نمیتونم ،..
تلخ خندیدم:
_ چون که هنوز حس می نی دارى به امانت خواهر زاده ا خیانت می نی،
این درداصلیته  ،االنم لطفا برو بیرون
_به خدا اشتتتباه ف ر می نی  ،تو این قدر واستتم مقدستتی که حس می نم نباید
بهت دست درازى کنم
ببخشم منو ببخد
قسمت 27
"دلم شور میزند

عابر بی سایه
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میترسم صب که از خواب بیدار شدم
از قاب ع س هم رفته باشی
از تو بعید نیست"...
به سختی قرص را قور میدهم و لیوان آب را سر می شم..
امشب آخرین شب حضورم در خانه مان است!
هرچند که تو مد زیادى بود از این خانه کوچ کرده بودى ولی من یقین دارم،
همه قلبم در تك تك آجرهاى این خانه ر سوخ کرده ا ست و بعد من دیوارهاى
این خانه قصه دردهایم را فریاد خواهند کشید...
تلفنم را روشن کردم
از میان هزاران پیام
تنها دلم صداى مادرم را میخواهد
_ الو دل آرام مامان؟
الو نیستی؟
مامان جون ما داریم بر میگردیم بلیطمون واسه فردا اوکي شد؟
تلفنانوتو چرا جواب نمیدین؟
اى شیطون !باز داماد گلم رو ممنوع الت نولويى کردئ؟
آراز خوبه راستی؟
بابا بهد سالم میرسونه
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تش ر کن همه چي عالي بود
آخ مامان آخ کاش بودى ...
***

مشغول خشك کردن و شانه زدن موهایم بود بي حرکت س و کرده بودم
_ آرام خانوم؟
_ هوم؟
_ آر ِام جانم؟
_ هوم

آرام با شانه روى شانه ام زد
_ هوم ؟ آره؟!
_ کارتو بگو دیگه
_ آرام اگه یه روز بفهمی ستترطان دارم یا مثال تو ستترم یك غده بزرگ دارم چي
کار می نی؟
با حرص برگشتم و مشتی به ش مد زدم

عابر بی سایه

_ این چه حرفیه روانی آخه؟
اخم کرد و دست هایم را گرفت:
_ خانومم
خانومم؟!'
چه قدر به دلم این کلمه نشست!!!
_ بله
_ جوابمو بده دیگه
_ سوالت مسخره است ،میمیرم خوب
_ سعی نمی نی کم م کنئ درمانم کنی بهم انگیزه بدى؟
مدام میزنی تو سرم و قهر می نی که چرا سرطان دارم؟!!
_ آراز نمیفهممت
سرش را پایین انداخت
_ خوب االنم یه جور مریضم دیگه
کم م می نی خوب شم خانوم دکتر؟

6١3
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من به حمایتت نیاز دارم
_ من حتی نمیدونم علت مش لت چیه؟!
_ علتد اینه که زیادى دوستت دارم
_ خوب این چه ربطی داره؟

بغض کرد
_ " تو را فراسوى مرزهاى تنت دوست دارم"

قلبم لرزید و لرزید هزار بار لرزید
دستد را گرفتم:
_ آراز اینقدر دوست داشتنت واسم عزیزه که دیگه هیچی واسم مهم نیست
_ واسه خودم مهمه
من احتیاج به روانپزشك دارم آرامم

عابر بی سایه
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متوجه عذاب آراز شده بودم
چند بارى بود که پا پید میگذاشت و ی هو مثل برق گرفته ها فاصله میگرفت
و فرار می رد
شرم و ش نجه را در صورتد واض میدیدم
درخواست کمك کرد
و من به خودم قول دادم با آخرین توان کم د کنم!
طبق روال هر روز تعطیال کریستتمس با صتتداى جیغ و فریاد شتتروین بیدار
شدیم
_ لنگه ظهره ،مریض میشید این قدر میخوابین
نه ورزشی نه فعالیتی
فقط هم آقا میخوره و میخوابه
آراز خواب زده
از جاید بلند شد و با عصبانیت در را باز کرد
_ شروین به خدا این دفعه خفت می نم این مدلئ بیدارم کنی
خوابالو چشم هایم را میمالیدم که کنارم نشست
_ آراز فدا شه عین جن زده ها از خواب میپرى هر روز
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خودم را لوس کردم و سرم را درسینه اش فشردم
_ حق داره خوب خیلی میخوابیم
مح م ب*و*سیدم و گفت:
_ دوست دارم اصال تا قیامت پیشت بخوابم حرفیه؟
شروین که پنهاني و با ترس سرش را داخل اتاق کرده بود مظلومانه گفت:
_ ی ی به اسم دکتر آنا ستوده زنگ زده
میگه ساعت  4بیاد یا 5؟
آراز که اخم کرده بود گفت:
_  5خوبه
_ چي بگم هیلدا واسه نهار بزاره؟
_ جز استیك چی بلده آخه؟!
_ من به خدا بیرون کار دارم نرسیدم ببخشید

6١6

عابر بی سایه

سریع گفتم؛
نهار با من
آراز با حالت بامزه ائ چشم هاید را گرد و متعجب کرد و گفت:
_ نه بابا؟!!
بلدى مگه خانوم دکتر؟!
_ اى ،یه چیزهایی بلدم

یك چشمد را تنگ کرد و ی هو گفت:
_ زرشك پلو میخوام

_ ی م سخته ولی قبول

ساعاتئ بعد آشپزخانه به میدان جنگ تبدیل شد؛
کامال توسط هنرنماى من و آراز منفجر شده بود!
بلد نبودم مرغ را ت ه ت ه کنم

6١7

wWw.Roman4u.iR

6١8

آراز کم م کرد
و با چاقو نقد ساموراى بازى می رد
و من از فرط خنده اشك میریختم
یواش ی نمك غذا را بیشتر می رد
مرتب ناخونك میزد
و ستتیب زمینی ستترخ کرده ها را ی جا تمام کرد و هرچه تذکر میدادم فقط
میخندید
غذا که آماده شد
طورى میخورد که انگار سال ها غذا نخورده است
_ از فردا خود آشپزي کن خیلي خوب و ایرانیه
اخم کردم وگفتم:
با اون همه روغن و نمك و ادویه که تو ریختئ ؟!!

خندید و ته بشقابد را تمیز کرد
_ آره بابا  ١0ساله دارم ريیمی غذا میخورم که خوش فرم بمونم
حاال که زن دارم

عابر بی سایه
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ش مم بیاد جلو چیزى نیست که
اصال روایت داریم مرد باید ش م گنده باشه

_ به اندازه کافی سیبیال رو نروم هست دیگه ش مت پید کد
قهقهه زد و گفت:
نرو یعنی چي؟
چنگال را سمتد گرفتم و گفتم:
_ آقاى مسلط به  6تا زبون من  ١بي سواد توى عمرم بهت گفتم تا دنیا دنیاست
میخواى به روم بیارى؟
_ متحجر
دهاتی
بی فرهنگ
اینا رو هم که يینا بهم میگفت؟!
با خشم بلند شدم و بازوید را نیشگون گرفتم
_ اسم اونو دیگه نمیاریا
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باز خندید
_ کاش از صتتحنه کتك کاریت یك فیلم میگرفتم عجب گیس و گیس کشتتی
بود
میگم آرام
دوستم داشتیا
حساد می ردي
_ تو هم حتما کیف می ردى؟
_ ی م آره
بغلم کرد و روى پاید نشاندم و گفت
_ تو اون روزهاى تلخ تنها
دلخوشیم این بود که شب تو اتاقی بخوابم که توش نفس هاى تو باشه
ب*و*سیدمد ،مردم را آرام و پر عشق ب*و*سیدم...

عابر بی سایه
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دکتر آنا واقعا دکتر و دوست خوبی براى هر دوى ما شد
جلسا مشاوره اش خیلی مفید و دوستانه بود
با هم در یك کافی شتتاپ مشتتغول صتتحبت بودیم که با جمله اى اینبار واقعا
شوکه ام کرد
_ دل آرام اینبار تو پا پید بزار
کارى کن حس ن نه این فقط نیازه اونه و بخواد با ستترکوب نیازش به تو احترام
بزاره
_ چی؟!
نه اصال در توان من نیست
_ واى واى از تربیت ما دخترهاى ایرانی
چرا مادرمون بهمون یاد نمیده که درخواست این نیاز از شوهر اصال گ*ن*ا*ه
و شرم آور نیست؟!
تو باید به آراز کمك کنی
مش ل اون با مردهاى سرد مزاج و ناتوان جنسی فرق داره!
اون در اوج قدر و حس
داره خود دارى می نه که به تو لطمه نزنه
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این اثرا جبران ناپذیرى داره
مثل افسردگی حاد
از دست دادن مردانگی به طور کامل
و شاید حتی خیانت

با خشم گفتم؛
_ آراز به من خیانت نمی نه

صبورانه لبخند زد
_ بله از دید اون خیانت نمیشه
اون براى این ه به بتد دستتت درازي ن نه براى ستترکوب غریزه اش میره جاى
دیگه اى خودشو آروم می نه
کالفه دستم را روى پیشانی ام گذاشتم
_ خیلی سخته
_ واسه آراز سخت تره ،اون خیلی سختی کشیده تو همه مراحل زندگید

عابر بی سایه
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تو رو اول به چشم معشوقه خواهر زاده عزیزش دیده
و بعد هم که زند شدى امانت اون
بعد ع شقد این قدر زیاد شده که االنم به چ شم هم ب ستر و شریك جن سی
نمیتونه بهت نگاه کنه احساس گ*ن*ا*ه می نه
_ اگه پسم زد چی؟
_ دوباره میرى جلو
_ شخصیتم چئ؟
_ شخصیتت خرد نمیشه بل ه باالتر هم میره
و یك روز آراز از بابت این از خودگذشتگیت تش ر می نه
اینو به خاطر داشته باش حال شوهر خوب نیست
از نظر روانی با همه صالبت ظاهرید متوجه شدم خیلی آسیب پذیره
کم د کن آر ِام جاند

دستم را گرفت و فشرد
این زن در این چند روز به من درس شجاعت را خوب تلقی کرد...
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کالس هاى اجبارى هم با نیوشا واقعا کالفه کننده بود
آراز هم مدام غر میزد و دوست داشت کنسلد کنم
ولي تا نیمه راه پید رفته بودم و دوست داشتم به اتمامد برسانم
وسط کالس احساس کردم فشارم افتاده است
سرم گیج میرفت
نیوشا با تعجب گفت  :خوبی؟!
_ ف ر کنم واسه امروز بسه  ،سرم گیج میره
_ خبریه؟
_ چه خبرى؟
با صداى بلند خندید
_ ن نه به رسم والیت شویت قبل سالگرد ازدواج قراره مامان شی
مثل این عروس دهاتیا
تندى کالمد آزردم
_ حتما شارو این شرط رو واسه خود گذاشته هرچي نباشه اونم مال همون
والیته

عابر بی سایه

البته شایدم رسوم خان و رعیت جماعت باهم فرق کنه

ابروید را باال انداخت و گفت:
زن خان  ،شارو االن آدم خیلی بزرگیه
_ ِ
خندیدم و گفتم:
_ هرکه دور ماند از اصل خوید
باز جوید روزگار وصل خوید

مشغول جمع کردن کتاب هاید شد
_ واقعا حالت خوب نیست و واسه امروز بسه
شروین با سینی قهوه از راه رسید
_ دخترها درس و مشق تموم شده قهوه بزنیم با عصاره غیبت؟
نیوشا کیفد را برداشت و گفت:
_ من که کار دارم شري جون
ولي واسه زن ویار دار هم قهوه خوب نیستا
خانزاده تو راه داریم

625
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شروین با چشم هاى متعجب به من خیره شده
نمیدانم چرا دلم نخواست به نیوشا بگویم در اشتباهي؟!
وقتی که رفت شروین دستم را گرفت و سمت کاناپه کشیدم
_ بال بیا بشین ببینم
این پسرمون کی گل رو زد تو دروازه؟
اخم کردم
_ زشته شروین قرار بود از این حرفها نزنیم ها
_ به خدا دلي جون ذوقشو دارم
میدوني دلم میخواد قبل به دنیا اومدند برم جراحی کنم
نمیخوام بچه سر در گم بمونه که من خالشم یا عموش
میخوام جلوى اون دیگه اسیر جسم خودم نباشم
_ عزیز دلم کدوم بچه آخه؟ اون نیوشتتا حستتود فضتتول توهم زد تو هم باور
کردئ؟
با ناراحتی گفت:
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_ پس کی آخه؟
_ حاال خیلی زوده
طفلك در ف ر فرو رفته بود
سعی کردم حال و هواید را عوض کنم
مشغول ورق بازى کردن بودیم
که با صداى ماشین آراز از جایم بلند شدم و سمت در براى استقبالد رفتم
در را که باز کردم
طبق عادتد حین ستتالم و روب*و*ستتی کرواتد را شتتتل کرد و دکمه اول
پیراهند را باز کرد
صورتد فوق العاده خسته بود
چند پاکت را هم به دستم سپرد
_ اینا چیه؟
_ سفارش داده بودم دوستم از هند بیاره امشب دیدمد داد
شروین در حالی که آب میوه اش را دستد سپرد
پرسید:
_ جلسه چي شد این امیر خان هندى باالخره راضی شد ؟
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آراز پوف عمیقی کشید و گفت:
_ مغزم رو تبدیل به پودینگ کرد
تا توافق کردیم

بسته ها را که باز کردم با دیدن سارى قرمز و جواهرا هندى ذوق زده شدم
_ چه خوشگله
شروین سارى را از دستم گرفت و گفت:
_ منم دلم خواست
آراز اخم کرد و در همان حال ستتر شتتروین را دوستتتانه نوازش کوتاهي کرد و
گفت:
_ به وقتد  ،حتما

دلم براى این دخترئ که به قول خود در جسم پسرانه اش اسیر بود
به درد آمد...
***

چند شب بود که دوباره سیگارش را زیاد کرده بود
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از پنجره اتاق به ت صویر مردى که درد هاید را دود می رد خیره شدم و در یك
لحظه ذهنم با جرقه اى روشن شد
سارى را تن کردم
و موهایم را از وسط باز کردم و پریشان دورم ر
ریختم ،ري قرمز عجیب با رنگ سارى هم خواني داشت
مشغول بستن خلخال به پایم بودم که در را باز کرد و داخل شد با نگاه تحسین
انگیزى بر اندازم کرد و با حالت چشم هاید معرکه بودن را نشان داد
نمیتوانستم قفل پا بند را ببندم
روى تخت نشتتستتت و پایم را بلند کرد و روى پاید گذاشتتت و با وستتواس
خاصتی قفل را بستت و کنار پایم را لحظا طوالني با آرامد و عشتق نوازش
کرد
خندیدم و چرخي زدم
_ چه طور شدم؟
پلك طوالني زد و گفت:
_ خیلي بهت میاد عزیزم
صورتم را نزدی د کردم ب*و*سه اي روي لب هاید جا گذاشتم و دستد را
گرفتم و بلند شدم
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_ بر*ق*صیم؟
خندید و گفت
_ این یك مدل رو بلد نیستم

_ بابا کارى نداره من میدوئم تو هم بیا دورتا دور ستون ها دنبالم
قهقهه زد و گفت؛
_یهو میترسم جبارسینگ بیاد
یقه اش را گرفتم سمت خودم کشاندمد
چشم هایم را تنگ کردم و گفتم؛
_میزارى منو با خودش ببره؟
ستترش را کج کرد و با همان يستتتت مردانه خودش همراه گفتن نچ ابرو باال
انداخت
همانطور که به او چسبیدم سارى شل شد و از شانه ام پایین افتاد
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لمس دستهاى گرمد را دوست داشتم
آرام هلد دادم
انگار منتظر همین هول کوچك بود تا مرا بغل کند و همراه خودش روى تخت
بیاندازد
خیلي ماهرانه کلید برق کنار تخت را فشتتردم و اتاق در تاری ي محض فرو
رفت
اما امان از برق چشماند !
اسمد را هجي کردم
_ آراز
زمزمه کرد
_ جون
_ تو مال منی؟
_ مال توام
_ همه جا ؟ همه جوره؟
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_ همه رقمه
از لبد با ب*و*سه اي مح م تش ر کردم
و باز اسیر شدم
اسارتی کمي دردناي ولی شیرین!
حال چنگ بین موهایم انداخته بود
_ تو مال کی؟
آخ کوتاهی گفتم
_ مال تو
_ فقط مال من  ،فهمیدى؟ فقط من
_ فقط تو  ،فقط تو
عضالتم را با دستان قدر مند و مردانه اش میفشرد
به نفس نفس افتاده بود
لباسد را که در از تن بیرون آورد
هم ترسیدم
هم شرم کردم
هم خوشحال شدم
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ماهرانه جاى من را تنظیم
کرد نفس عمیقي کشید تا تنفسد تنظیم شود
چشم هایم را مح م بسته بودم
کامال حسد کرده بودم
و آماده بودم
ی هو با صداي نعره اش چشم گشودم
سرش را میان دستاند گرفته بود و زجه میزد وحشت کرده بودم
خوا ستم آرامد کنم که د ستم را پس زد بلند شد و لبا سد را پو شید و بدون
آن ه حتی نگاهم کند اتاق را تري کرد،
تمام شب در بسترى که هم بسترم ترکد کرده بود گریستم؛
اما با توصیه دکتر آنا
سعی کردم زود ش ست را نپذیرم
دست و صورتم را شستم و پیراهن خواب حریر سفیدم را تن کردم
یاد داشتی نوشتم و با سنجاق به بالشد نصب کردم و سعی کردم بخوابم
" همسرم
امشب ! شب آخریه که بدون آغوش و نوازشت تنها میخوابم
یاد نره که من بیشتر از تو ،به خود نیاز دارم"

wWw.Roman4u.iR

634

سپیده تازه سر زده بودم که با صداى عطر و سپس عطر نابد متوجه بازگشتد
شدم
با این ه پشتتم به او بود با صتداي کاغذ فهمیدم که در حال خواندن یاد داشتتم
هست
چند ثانیه بعد نوازش سر انگشتد روى رانم و بازویم آرامم کرد
ب*و*سه اش روى گردنم گرمم کرد
برگشتم و مح م به او چسبیدم
فشردم و نوازشم کرد
_ ببخشید
چشم بسته گفتم؛_ نمیبخشم دیگه تنهام نزار خوابم نمیبره
تند تند ب*و*سیدم
_چشم
***

نزدیك عصتتر بود که از تنهایی به حیاط رفتم و مشتتغول ستتاخت آدم برفي و
سلفی گرفتن با آدم م شدم
ع س ها را براى صنم فرستادم و سریع تماس گرفت
حسابی مشغول بگو بخند بودیم
یك لحظه پشت سرم یك سایه و صداى پا حس کردم
کمی ترسیدم و م ث کردم
ولی بعد با خودم ف ر کردم خیاالتي شدم
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تماسم که تمام شد
کالهم را از روى سر آدم برفی بردا شتم خم شدم برف روى شلوارم را بت انم
که روى سفیدى برفها
برق طالیي شي اى توجهم را جلب کرد
فندي طالى ايدهایي زیپو!!!
قسمت 28
حتی جرا لمسد را نداشتم
چند ثانیه فقط خیره نگاهد می ردم
پاهایم شل شد آن قدر که روى زمین نشستم
صداید در گوشم میپیچد
_ دلی از این خوشم میاد؟ خاصه ت ه
سرم را میان دستانم میفشرم
صداى خودم هم مایه عذابم میشود
_ اید چیه این ايدهاى زشت با این چ شم هاي وحشتناي قرمزش ،خیلی هم
گرونه نمیارزه
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سوشا عاشق تجمال بود
این فندي؟!
اینجا؟!
جرا می نم بر دارمد
( نه! محاله مگه فقط از این فندي فقط یه دونه بوده؟
فندي سوشا اون روز لعنتي همراهد بود؟
آره دیدم سیگارشو با همون فندي روشن کرد؟
شاید آراز به عنوان یادگار بعد فوتد فندي رو برداشته
حاال اینجا چرا افتاده؟!
آراز دشمن داره!
آره خودشه کاره شاوره
اون میخواد سوشا رو به ما یاد آوري کنه
آره اون هم مال همون شهر لعنتیه
حتما از همه چی خبر داره
آره آره
کار خودشه
نباید آراز بفهمه

636

عابر بی سایه

637

نباید بزارم بهم بریزه

فندي را برداشتم سمت سطل زباله رفتم
نمیدانم چرا دستم لرزید
فندي سوشا؟!
دلم براى زخم هاید دوباره به درد آمد
فندي را در سطل انداختم و به سمت خانه دویدم
***

جلستتا دوستتتانه آراز با شتترکاید و جلستتا مشتتاوره اش در مطب دکتر آنا
باعث شده بود دیر تر به خانه بیاید
اینقدر که گاهي اوقا قبل بازگشتد خوابم میبرد
و او هم از شرم مش لی که داشت انگار راضی بود زودتر بخوابم؛
آن شب تازه چشم هایم گرم شده بود که متوجه بازگشتد شدم
به اتاق که آمد صورتد خیلي خسته و کالفه بود
از جایم بلند شدم و سمتد رفتم
در کمال ناباورى و بر ع س همیشه اجازه نداد بغلد کنم
_ آرام !عرق کردم بزار یه دوش بگیرم بعد عزیزم
کم حرف شده بود
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بعد حمام هم کنارم دراز کشید و خودش از پشت بغلم کرد
_ چرا نخوابیدى هنوز خانوم؟
تلخ خندیدم
_ ناراحتی بیدارم؟
آرام به بازویم زد:
_ چرا ناراحت باشم ؟
_ هیچی ولد کن اصال شب بخیر
_ کجا نیومده دارى میرى؟
_ جایي ندارم برم
_ داشتی میرفتی؟
س و کردم
چه قدر تلخ و بی رحم شده بودم حق آراز این نبود
طاقت نیاوردم برگشتم و سرم را در سینه اش فشردم
نوازشم کرد
_ قهري؟
_ اوهوم
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_ بعد تو بغل خودم میرى وقتئ باهام قهر می ني؟
بازوید را فشردم
_آره مش لیه؟
باز یك خنده شیرین تحویلم داد و گفت:
_ پس همیشه لطفا قهر بمون
***

صب که بیدار شدم خانه نبود
شروین هم مدام غر میزد که عجله کنم
و براى روز اول دانشگاه همراهی ام می رد
توقع داشتم روز اول آراز کنارم باشد
ولی انگار توقع بیجایي بود !
تا عصر کارهایمان طول کشید و وقتی به خانه برگشتیم ماشین آراز در خانه بود
شروین با تعجب گفت:
_ این که امروز کلي کار داشت زود اومده چرا؟!
ماشین را که پاري کرد هنوز پیاده نشده بودم
که با باز شدن درب ورودى خانه و بیرون آمدن یك زن تمام حوا سم در جا یخ
زد!
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میشناختمد
این لباس هاى جلف و این آراید غلیظ !
ویدا!!!!
عصبي بود در را مح م کوبید
شروین با چشم هاى از حدقه بیرون زده گفت؛
_ ویدا!!!
تو اینجا چي کار می ني؟
ویدا که تازه متوجه حضتتور ما شتتتده بود چندثانیه خیره به من نگاه کرد و در
جواب شروین با یك لبخند چندش آور گفت:
کارى که همیشه می ردم
آقا دستور داد اومدم
سقف آسمان بر سرم خراب شد
ویدا رفت و مرا با یك خروار رویاى به گل نشسته تنها گذاشت
سست شدم دستم را به در ماشین گرفتم که نیوفتم
شروین دوید و زیر بغلم را گرفت
_ دل آرام جونم خوبي؟
خدا ب شتم
این عتیقه اینجا چي کار می رد؟
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زهر خندى زدم و گفتم:
دیدي که گفت واسه چي اومده
_ آراز دیوانه شده؟ می شمد
الهي به زمین گرم بخوره
دستد را مح م گرفتم:
_ به روش نمیارئ

با تعجب گفت  :چی؟ چرا؟!
خیلی جدى گفتم:
_ همین که گفتم  ،ما ویدا رو اصال ندیدیم  ،فهمیدى؟
راضی شد
و وقتي وارد شدیم
متوجه شدم در حمام است
نگاه با نفرتي به تخت خوابمان انداختم
( یعنی همین جا؟!)

64١
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بغض چنگ انداخت در گلویم
بیرون که آمد با دیدنم لبخند زد
_ به خانوم دکتر دانشگاه چه طور بود؟
خیره نگاهد کردم:
_ عافیت باشه
_ ممنون ،نگفتي  ،خوب بود؟
_ مهمه؟
اخم کرد و گفت:
_ چرا این طورى نگام می ني؟
_ هیچي فقط خسته ام
_ ی م استراحت کن شام بریم بیرون
البته بدون شروین
دوتایي من و تو
من و خانومم
پوزخندى زدم و گفتم:
_ خیلئ حالت خوبه ،کب ت خروس میخونه؟
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عمیق نگاهم کرد:
_ خوبی آرام؟
خندیدم
_ آره خیلي خوبم
فقط میخوام بخوابم تا فردا صب که میخوام برم دانشگاه
_ اینقدر خسته ائ؟
_ بله با اجاز
***

تمام مد روى کاناپه گوشه اتاق نشستم و به تخت خوابم زل زدم
هر وقت به اتاق مي آمد این قدر تند بر خورد می ردم که بحث را ادامه نمیداد
باالخره کالفه شدم و از اتاق بیرون رفتم ،آراز مشغول تماشائ فیلم بود
شروین با نگراني زیر لب حالم را پرسید و من هم با چشم تایید کردم که خوبم
آراز بدون این ه نگاهم کند گفت:
_ قرار بود تا صب بخوابي که
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_ ببخشید شرمنده واقعا که نخوابیدم
برگشت و باز خیره نگاهم کرد
رو به شروین گفت:
_ شام چي داریم؟
شروین با حرص گفت:
_ کوفت بخورى .شام نداریم
با عصبانیت گفت:
_ چتونه؟ این قیافه ها چیه چند ساعت؟
دست شروین را گرفتم و سمت کاناپه بردم و رو به آراز گفتم:
_ تو فیلمت رو ببین
مزاحمت نمیشیم
هنوز عاشقد بودم
هنوز در حضورش قلبم طور دیگرى مینواخت
هنوز شك داشتم که بتواند به من خیانت کند
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وقتی نشستم زیر پایم چیزى حس کردم
خم شدم و بر داشتمد
این دومین شي کوچك حیر آورى بود که پیدا می ردم
لنگه گوشواه مربع ش ل کوچك!
هر سه به گوشواره زل زده بودیم
باز تلخ خندیدم
_ این ماله من نیست شروین
شروین سر تاسف ت ان داد و گفت _:مال من و آرازم که نمیتونه باشه

آراز بي تفاو گفت:
_ حتما مال هیلداست
شروین با حرص گوشواره از من گرفت و جلوى آراز گرفت _':چشماتو وا کن
ببین اینو کجا دیدي ؟
آراز عصباني شد و گوشواره را پر کرد :
_شما دوتا رواني شدین به خدا
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سمت اتاق که رفت با بغض گفتم:
_ آره برو فرار کن
برگشت و عمیق نگاهم کرد:
_ چه مرگته ؟
لحن حرف زدند دلم را هزار بار ش ست!!!
این اثرا هم خوابئ با معشوقه اش بود؟!
مشتم را فشردم و سعی کردم خودم را کنترل کنم
_ هیچ مرگیم نیست آراز خزان بیك
شب بخیر
سرى ت ان داد و بي هیچ حرفي به اتاق رفت
بغضم در آغوش شروین ترکید
به سینه اش می وبید و میگفت:
_ الهي خدا جز جیگر بزنه
الهي حیرون شی حیف این زنه دست گل نبود ؟!
میان هق هق گفتم:
_ شروین اون نمیتونه به چشم زند منو ببینه
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من فقط براش یه دوستم ی ي مثل تو
_ ولد کن ن بت رو به خدا دل آرام اگه مطمئن شم این کار رو با تو کرده بر
میدارم میریم یه جا که دستد بهت نرسه
_ مطمئن شی؟!
ندیدى آقا حمام بود؟
کم مونده بود عربي بر*ق*صه
بعدم که خودشو زده به اون راه و
با من این مدلي حرف میزنه
_ الل شه الهي
روبه روى تلوزیون جلوى کاناپه زل زده بودم به فیلمي که اصتتال حواستتم به آن
نبود
شروین هم خوابد برده بود
تمام مد آن شب کزایي بدن برهنه ویدا و آراز جلوى چ شمم بود پتو را روى
سرم کشید و یك دل سیر دوباره گریستم
آنقدر که نفهمیدم کی خوابم برد؟!
در خواب عمیق بودم که متوجه شدم از روى کاناپه بلندم می ند
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چشم که گشودم میان زمین و هوا عین یك بچه در آغوش آراز بودم
دست و پا زدم و تقال کردم
آرام و جدى گفت:
_ هیس
نصفه شبه
_ ولم کن
_ بریم سر جا بخواب
همین طور که از پله ها باال میرفت تند تند مشت به سینه اش کوبیدم
_ ولم کن نمیخوام باها حرف بزنم
_ حرف نزن ولی حق نداري شب جاى دیگه بخوابی
به اتاق که رسیدیم آرام روى تخت گذاشتم
و خودش هم کنارم دراز کشید
پشتم را کردم
صداي خد دارش هنوز خواستني ترین نت موسیقي دنیا بود

648
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_ میشه بگی امروز چتونه؟
_ هیچ مرگیم نیست
_ عصباني بودم اونو گفتم معذر میخوام
_ هه!
_ هه یعني چی آرامم؟
_ هیچي میخوام بخوابم حوصلتو ندارم
خواهد می نم حرف نزن اینقدر
_ دانشگاه اتفاقي افتاده عزیزم؟ کسي ناراحتت کرده؟
جیغ کشیدم
_ میخواااا...م بخوابم
با کالفگی پوفی کشید و گفت:
_باشه باشه بخواب الل میشم
ولی آن شب خواب برایم محال ترین محاال بود
***

649
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صب که چ شم گ شودم بیدار باال سرم ن ش سته بود و موهایم را نوازش می رد
لبخند شیرینی زد
_ صب بخیر خانوم کوچولو خودم
اینقدر خواستني بود که همه چیز را فراموش کنم
اما ی هو چهره ویدا و آن گوشواره به مغزم هجوم آورد
رو برگرداندم
چانه ام را گرفت و رویم را برگرداند
_ آر ِام جان من چرا نا آرومه؟
چشم هایم را مح م بستم
_ خسته ام
_ دیروز نیومدم دانشتتگاه دلخورى؟ به خدا  ١کار فورى پید اومد میخواستتتم
دیشب تالفی کنم واست
پوزخند زدم و گفتم:
_چرا نرفتی سر کار؟
_ دوست نداشتم
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_ هه
ی م جدي تر گفت:
_ این هه یعنی چی مدام جدیدا به کار میبرى ؟
_ هیچی فقط دوست ندارم زیاد حرف بزنم
پتو را روى سرم کشیدم
توقع داشتم
دوباره اصرار کند ولی متوجه شدم اتاق را تري کرد
و حدود نیم ساعته بعد از صداى اتومبیلد متوجه رفتند شدم
شروین هم خانه نبود حسابی
دلگیر بودم
پالتویم را تن کردم و بی هدف از خانه خارج شدم
به رد پاهایم در برف خیره شدم
رد پاهایی که در زندگی مان بود هیچ وقت رهایمان نمی رد
روى نیم کتی کنار پیاده رو در مقابل یك کافه خیابانی نشستم
در دل سرما گرماى اشك را روى گونه هایم حس کردم
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چند دقیقه نگذشته بود که دختر بچه ده -دوازده ساله اى یك سینی رو به رویم
گرفت
لیوان قهره
و یك دستمال سفید صورتی در کنارش
متعجب با همان زبان دست و پا ش سته از کودي علت کارش را پرسیدم و او
با انگشت به دور اشاره کرد
مسیر انگشتد را که گرفتم مردى کاله به سر را از پشت دیدم که سریع لنگان
لنگان دور میشد
خیلی دور شده بود
با تعجب لیوان قهوه را نگاه کردم
اسپرسو مورد عالقه ام!
از جایم بلند شدم و نمیدانم چرا تصمیم گرفتم از آن قهوه فرار کنم؟!
به خانه که رسیدم هیلدا از مرخصی یك روزه اش برگشته بود
هنوز ته دلم امید وار بود که اشتباه می نم
وقتی راجب گوشواره پرسیدم هیلدا گوشواره اش که در گوشد بود را نشانم داد
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و گفت :این تنها گوشواره عمرم است!
درمانده پشت پنجره چنان آسمان باریدم
گ*ن*ا*ه و اشتباه من در این رابطه چه بود؟
منی که در مقابل همه معیارهایم چشتتم بستتته بودم و آراز را تا بی نهایت براى
خودم میخواستم چرا باید این قدر حقیر و عاجز میشدم
این سزائ عشق بود؟!
نیوشا که آمد میدانستم تا برگشت شروین چند دقیقه مانده
نمیدانم چرا واقعا نمیدانم !
به نیوشا پیشنهاد گردش دو نفره دادم و او هم خیلی سریع پذیرفت
دلم میخواست با هر کس و به هر دلیلی از آن خانه فرار کنم
با دخترى که هیچ شباهت و تفاهمی نداشتیم راهئ خیابان هائ ناشناس شهر
شدم
تماشاى مغازه ها و کافه رفتن که تمام شد
پیشنهاد نیوشا براى رفتن به یك بار را بدون هیچ ف رى پذیرفتم!
شروین مدام تماس میگرفت جواب ندادم براید پیغام گذاشتم
که به تنهایی و تفری نیاز دارم
از این ه آراز از صب تماس نگرفته بود دلخور بودم
(حتما سرش باز گرمه ویداشه)
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ویدا؟!
در بار نشسته بودیم و نیوشا مشغول خوش گذرانی بود که ی هو پرسیدم:
_ تو ویدا رو میشناسی؟
چشم هاید گرد شد و گفت:
_ مگه تو هم میشناسید؟
_ آره  .یه آدرس یا یه شماره ازش میخوام
خندید و گفت :دل آرام اینجا ایران نیست برى دنبال معشوقه سابق شوهر
اون رو یك وسیله لذ جنسی حساب کن که تاریخ مصرفد تموم شد و آراز
انداختد دور اون حاال دیگه نیاز به امثال اون نداره
_ من فقط نشونیشو میخوام
_واال تا چند سال پید تو یك کلوپ میر*ق* صید و به لطف ِ خان شما شد
آدم حسابی
حساب بان یشو شوهر اینقدر تپل کرد که دیگه احتیاج به کار کردن نداره
بغض کرده بودم
_ دوستد داشت؟
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قهقهه زد و گفت:
_ دختر ایرونی اینجا ح ساب س س و ع شق جدا ست با هم قاطی شون ن ن
!ویدا رو یه جور کارمندآراز حساب کن البته کارمند ویژه
حرفهاید آرامم که ن رد بیشتر دلم را به درد آورد
آراز دوباره این کارمند را به کار گرفته بود؟
آن هم در همان خانه اى که من زندگی می ردم؟
کمی فراموشی و سرخوشی براى امشب الزم بود!
تلفنم زنگ میخورد
ع س آراز این بار همه حواسم را به درد مي آورد
گوشی ام را خاموش می نم و یك نفس نوشیدنئ تلخ و گس را باال می شم
نیوشا میخندد
_ هرچه قدر دوست دارى بخور اینجا بار شاروه
راحت باش
شارو ؟ دشمن اصلی آن به اصطالح شوهرم؟
چه اهمیت داشت
قدرى خوش بودن؟
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فشار دستی روى رانم باعث میشود به خودم بیاید
اندام غول پی رى که تمام تند زیر نقد و نگار تاتو محو شده است!
از من مست تر و بی اختیار تر است
میترسم
خودم را کنار می شم
نمیفهمم چه میگوید سمت در خروجی تلو تلو خوران فرار می نم
نیوشا هم حال مساعدى نداشت
و جیغ می شد
جلوى در بار غول امشب مرا به دیوار میچسباند
لب هاید را که نزدیك صورتم می ند از فرط انزجار جیغ می شم
مشتی به صورتد نقد زمیند می ند
حسد می نم
وجود یك خودى  ،یك آشنا!
هوشتتیارى ام کم شتتده استتت اما این تعصتتب را زیر آن کاله و دستتتمال دور
صور پیچیده انگار میشناسم
میخواهم ف ر کنم
چند نفر از آدم هاى بار شارو به کم د مئ آیند
قدر تمرکزم را باخته ام
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میخواهم دقیق نگاهد کنم باید بشناسمد
اما چشم هایم سنگین میشود و به این کاب*و*س پایان میبخشد
***

احساس می نم به چشم هایم وزنه وصل شده است به سختی چشم میگشایم
سرم در حد انفجار باد کرده است
هیچ به خاطر نمی آورم
کمی سرم را چرخاندم
صب بود و من کجا بودم؟
چرا در خانه نبودم؟
آرازم کجا بود؟
چه قدر این اتاق با همه ش وهد وح شتناي ا ست با وجود سرگیجه از جایم
بلند شدم
با یاد آورى آنچه دیشب بر من گذشته بود
وحشت زده دستگیره در را چرخاندم در قفل بود
به در کوبیدم و جیغ می شیدم
چند دقیقه بیشتر نگذشت که با دیدن آن مرد
بهت زده عقب عقب رفتم
شارو آيان !
من کجا بودم؟
دکمه کت شی د را باز کرد
_ سالم میسیز خزان بیك خوب خوابیدین؟
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با لرزش صدا گفتم:
_ منو دزدیدى؟
خندید و گفت:
_ از چنگال یه مست وحشي و یه دوره گرد نجاتت دادم با اون وضعیتت
_ در چرا قفل بود هان؟
_ تو خونه من همه درها براى امنیت قفلن
سمت در رفتم تا خارج شوم
مانع شد
_ کجا ؟ ما بیرون شهریم
_ واسه چی منو آوردى اینجا؟
خندید و میدانستم عامل این خنده ها فقط من هستم و بس
خدایا اشتباه کردم
خود کم م کن
_ شوهر منتظرته

658
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لطفا آماده شو میریم شهر
آرازم؟ آرازم این تالفی حقت نبود
من تا این حد نمیتوانستم پست باشم
چه طور ثابت کنم نمیخواستم تا این حد پیشروى کنم؟!
تمام طول راه با حضور شارو و دو مرد دیگر در ماشین فقط خدا را صدا زدم
مامانم کاش بودى و مثل روزهاى قبل امتحان از تو درخواستتت دعا می ردم و
دعایت رد خور نداشت
با چه رویی به چشمانت نگاه کنم آراز؟
کاش بروم ،کاش تمامد کنم و دیگر با او رودر رو نشوم
اما نه
احمقانه تر از کارهاى شب قبلم است
جلوى درب یك هتل ماشین توقف می ند
پیاده شدم
شارو اشاره می ند من اول وارد شوم
پاهایم میلرزد
واى از وقتئ که داخل میشویم
دل آرام همسر آراز خزان بیك پشت به پشت شارو آيان ،اصلی ترین دشمند!

wWw.Roman4u.iR

660

روى کاناپه اى در سالن انتظار هتل
نشسته است
چهره اش
تا بی نهایت آشفته و خسته است
از جاید حتی بلند نمیشود با کفشد روى زمین ضرب گرفته است
سرش را که باال می آورد از سنگینی نگاهد تنها آرزویم این ا ست که زمین
مرا در جا ببلعد!
شارو کف میزند
_ کار فوق العاده بود مرد !
کانتینر رو بچه ها کنترل کردن
همه چی درست و دقیق ،اینم زنت
واى باورش محال بود!
شارو توسط من به اهداف شومد رسیده بود؟
از جاید بلند شد
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کتد را ت اند
هنوز پر قدر و با صالبت بود
هنوز شارو در مقابلد حقیر و کم بود
دستد را دور بازویم حلقه کرد
یك نگاه تاسف بار خرج شارو کرد و با یك کلمه جدى و سرد روحم را سوزاند
_ بریم

بریم ؟ کجا بریم؟ با چه رویي اصال بیایم؟
ناچار همراهد شدم
کنار ماشیند رهایم کرد
حرف نمیزد
با چشم هاید اشاره کرد سوار شم
و خودش سوار شد
با دلهره دستگیره را چرخاندم
و سوار شدم
نگاهم نمی ند!
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پاید را چنان روى پدال گاز میگذارد که در ثانیه اى خیابان را تري می نیم
و ترافیك یك خیابان مجبور به توقفد می ند
نگاهم نمی ند
دست چپد را ت یه گاه شقیقه اش کرده است
میدانم سر درد شدید دارد
_ آراز؟
جرا پیدا می نم صداید کنم
جواب نمیدهد
_ آراز! من ...
دستد را به عالمت هیس جلوى بینئ اش میگیرد
دست بردار نیستم
_ من باید بگم چي شد
جواب نمیدهد
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عصبی میشوم و با صداى بلند میگویم
_ اصال خوب کردم ،کارهاي خود رو نمیدونی که...
جمله ام تمام نشده
با ضتتربه مح م و ناگهانی اش به دهنم ،وحشتتت زده دستتتم را جلوى دهانم
میگیرم
آر ِاز من؟!

مرا زده باشد؟!
محال است محال...
قسمت 29
از شد ضربه سرم به شیشه خورد
ناخودآگاه اشك هایم شروع به لغزیدن روى گونه هایم می ند
رو بر نگرداندم ،مبهو به خیابان چشم دوخته بودم
به خانه که رستتیدیم چنان ترمز کرد که از صتتداي ترمز شتتروین از خانه بیرون
پرید
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پیاده شد و درب ماشین را مح م کوبید
با ترس پیاده شدم شروین که صورتد از شد گریه ورم کرده بود
سمتم دوید وبغلم کرد
هق هق میزد
_ تو که ما رو کشتی عزیز دلم
الهئ پید مرگت شم خوبی؟
همه حواسم به آرازى بود که به خانه رفت و پشت سرش را هم نگاه ن رد
میان گریه گفتم:
_ شروین!
آراز رو من دست بلند کرد
چشم هاید گرد شد و هیم بلندئ کشید
_ نه!!!
_ آره
_ دختر تو چي کار کردى؟ آخه این چه بی عقلی بود؟
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_ من نمیخواستم این طورى شه،
من نمیدونستم سر از خونه شارو در میارم
_ عجله کردیم ،زود قضاو کردیم
آراز حتی خبر نداشت ویدا اینجا بوده
_ مگه میشه؟
_ آره وقتی اومده شرکت فهمیدم
کلیدهاى آراز رو برداشته بوده چند ماه پید
مدام زنگ میزده آراز توجه نمی رده
اومده خونه کلئ مداري دزدیده برده
وقتئ آراز حمام بوده
حتئ ی ي از ع س هاى دو نفرتون دستد بود
کلی تهدید کرد واسه مداري و پول طلب کرد

اشك هایم هم دچار شوي شدند و ی هو بند آمدند
_ تو مطمئنی؟
_ آره وقتي فهمید چي راجبد ف ر کردیم دیوونه شد
تمام دیروز دنبالت میگشت

665

wWw.Roman4u.iR

666

از دیشب شارو یك دقیقه دست از عذاب دادن روح و رواند بر نداشته
عین مرغ پر کنده شده بود
تمام داروهایي که قرار بود واسه بچه هاى سومالی و نیجریه بفرستیم رو مجبور
شد دو دستی تقدیم البراتوار اون حرومزاده کنه

سرم را میان دستانم فشردم
_ واى خداى من
شروین دستم را گرفت و کم م کرد داخل برویم
تمام وسایل خانه ش سته شده بود
فهمیدم کار آراز است
مشغول ماساي کتف هایم شد
_ چي شد از دیشب به تو؟
_ حالم خوب نبود خواب بودم تمام مد
_ شارو که گفت مستی  ،آراز مرد از نگرانی
نگاهم را به به طبقه باال و در بسته اتاقمان دوختم
دلخور بودم
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ولی در عین حال عذاب وجدان داشتم
شروین دستم را گرفت:
_ لباسا رو گذاشتم تو اتاقم
برو  ١دوش بگیر استراحت کن
تا اونم آروم شه ،
االن باهاش اصال نباید حرف زد
خودشم میدونه که رفته تو لونه اش
حق با شروین بود
آراز در حال کنترل خشم و مبارزه با خود بود
داخل حمام بودم که متوجه صداى داد و فریاد شدم
شیر آب را بستم و گوش هایم را تیز کردم شروین با ترس و دلهره میگفت:
_ آراز چي تو سرته؟
به خدا دارى بد ف ر می نئ قربونت بشم؟

صداى فریاد آراز باعث میشود بلرزم
_ من شارو رو می شم باید ب شمد
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_ آخه چرا نمیفهمي اس ام اس زده عصبیت کنه؟!
اون جراتشو نداره
بازیچه اش نشو

فریاد می شد و جان من با فریادش از شرم به سر مي آید
_ زن من ،میفهمي زن من شب مست و پاتیل تو خونه اون کثافت بوده
از کجا معلوم راست نمیگه؟!
اون که مست بوده یادش نیست
یادش نیست اگه دست اون حرومزاده بهد خورده باشه

نه !
خدایا تن من باید ب ر میماند
من براى آرازم بودم
نباید آلوده میشدم
ترسیدم ،وهم برم داشت
سریع لباس پوشیدم
و با همان موهاى خیس از اتاق بیرو دویدم
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شروین جلوى در ورودى نشسته بود و با التماس مانع خروج آراز میشد
صداید کردم!
_ آراز؟!
جواب نداد فقط زیر چشمی نگاهم کرد
_ من فقط میخواستم ی م آروم شم من نمیدونستم اونجا بار اونه
جواب نمیدهد
رو به شروین میگوید
_ پاشو از اینجا
_ به جان خود نمیزارم برى قاتل برگردى بیوفتی گوشتتته زندان،برى خودمو
می شم
کالفه دستد را مشت کرد و برگشت و سمت پله ها رفت
یك لحظه توقف کرد
نگاهم ن رد
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خیلي سرد گفت:
_  ١0دقیقه دیگه تو اتاق باش
و خیلي سریع پله ها را باال رفت
کمتر از ده دقیقه گذشت که با دلدارى و قو قلب شروین سمت اتاق رفتم
در را باز کردم
لب تخت نشسته بود و سرش را میان دستاند میفشرد
اینبار برگشت و سر تا پایم را نگاه کرد
سرم را پایین انداختم
تن صداید با همه خشمد برایم خواستني بود
_ چیزى خوردى؟
نگرانم بود؟!
سرم را به عالمت منفي ت ان دادم
از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با یك سیني پر برگشت جلویم گذاشت و
گفت
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_ بخور
داره قبل ذب آب و غذا میده ؟!
چرا این قدر ساکت و مرموزه؟؟
_میل ندارم
_ گفتم بخور
کنار پنجره رفت و پشت به من به بیرون خیره شد
با اکراه چند لقمه خوردم
متوجه شدم بیني اش را باال می شد
دستد را که باال برد فهمیدم باز اشك متولد نشده را در جا از حفره چشماند
با انگشتاند میزداید
و اى لعنت به من که باعث همه این اتفاقا بودم
سرم پایین بود که برگشت
_ باهام حرف نزدي آرام ،قضاوتم کردى ،ح م صادر کردى و اجرا هم کردى
_ من نمیخواستم این طور بشه
_ ولي شد
منو نابود کردى
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من مردم از دیشب هزار بار ،میفهمي؟؟؟
من وقتي به صورتت زدم مردم میفهمي؟
میفهمي با من چه کردى؟
غرورم به دري
آبروي شغلیم و داروها به دري
هدف و معیارم به دري
حتی تعصب ِ ل ه دار شدم هم به دري
اما با عشقم چي کار کردى ؟
این دستم رو دلم میخواد قطعد کنم میفهمی لعنتی؟
دستي که روي عشقم بلند شده و فرود اومده رو باید قطع کرد
در آنی به آینه مشت می وبد
خون روى آینه ى هزار ت ه میپاچد و من جیغ می شم
دستد را مح م گرفته است و میان گریه ،عصبي میخندد
جرا حرف زدن در خودم نمیدیم
همه قدرتم را جمع کردم از جایم بلند شدم
و جعبه کمك هاي اولیه را آوردم
لب تخت نشسته بود
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روبه روید روى زمین نشستم
و شروع به تمیز کردن زخمد و باندايش شدم
تند تند نفس می شید
مشخص بود حال خوبی ندارد
کارم که تمام شد
وقتي بلند شدم ناگهان دستم را گرفت
_ بمون
صداید میلرزید
_ جایی نمیرم
چراغ را خاموش کرد
_ مجبورم آرام
منظورش را نفهمیدم
وقتی که نزدی م شتد و دستتد ستمت دامن پیراهنم رفت تازه متوجه خواستته
اش شدم
ترسیده بودم
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خودم را جمع کردم
دستد را پس کشید
_آماده نیستی؟ ازم میترسي؟
آب دهانم را قور دادم و با سر عالمت منفي را نشان دادم
_ چشماتو ببند و نفس عمیق ب د
باید قوى میبودم
حاال که آماده بود
حاال که براى اثبا ب ر بودنم به خودم و او نیاز به صبرم بود
باید صبور میبودم
برع س همه تصوراتم
نه از ب*و*سه خبري بود
نه نوازش گرم
نه حرف هاى عاشقانه
س و بود و صداى بغض یك مرد!
صداي جیغم و دردى که در دلم پیچید
ولی جرا ن ردم چشم باز کنم

674

عابر بی سایه

نفس هایم با ناله به شماره افتاده بود
زیر لب و آرام ناله می ردم
کارش که تمام شد
چون جنیني در خود پیچیدم
زیر دلم عجیب تیر می شید
آرام آرام گریه می ردم
پتویي رویم کشیده شد و صداي سردش در اتاق پیچید
_ آروم باش و استراحت کن
همین؟!
از اتاق که رفت جرا چشم باز کردن پیدا کردم
دستمال هاى غرق خون روى تخت بیشتر ترساندم
حاال با صداى بلند گریه می ردم
تنهایم گذاشت؟
آن هم در این وضعیت؟
چند دقیقه نگذشته بود
و در همین اف ار تلخ بودم که در باز شد و با لیوانی وارد اتاق شد
کنارم نشست کم م کرد بنشینم

675
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ناله کردم
کمرم را کمی ماساي داد و نوشیدنی شیرین که طعم به خصوص گیاهي داشت
را جرعه جرعه به خوردم داد
متوجه لرزش دستاند شدم
_ دستا چرا میلرزه؟
جواب نداد و عمیق نگاهم کرد
_ درد دارى؟
سرم را پایین انداختم
_ی م
_ طبیعیه ،
امروز رو از تخت بلند نشو
تخت را مرتب کرد و وقتی دراز کشیدم بالفاصله از .کنارم بلند شد
_ آرام من از خودم داره حالم بهم میخوره میدونم تو هم همین حس رو ن سبت
بهم دارى
من خودم رو نمیبخشم تو هم همین کار رو کن
خواستم حرفی بزنم که مهلت نداد و از اتاق خارج شد
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هیلدا هر یك ساعت ی بار برایم چیزى مي آورد و حالم را جویا میشد
اما از آراز و شروین خبرى نبود
مس نی که هیلدا آورد را خوردم و باالخره با درد کنار آمدم و به خواب رفتم
نیمه هاى شب حس تشنگی باعث شد بیدار شوم
شب بود و کنارم نبود
هردویمان را بد مجازا می رد!
گوشی ام را برداشتم و در دل تاری ی شب مشغول تماشاى ع س هایم شدم
روزهاى بی غم و خنده هاى آراز؟
زیر سایه یك شك چه بر سر زندگی و شادى مان آوردم؟؟
من که حال روح و روان حستتتاس و آستتیب پذیر این روزهاى همستترم را
میدانستم!
دوباره گریه مهمان چشم هایم میشود
و مثل هر دختر دیگرئ در این لحظا محتاج نوازش مادر میشوم
دستم رفت شماره خانه را گرفتم
پدرم که با صتتدائ خواب آلوده جواب میدهد گوشتتی را قطع می نم و بغضتتم
کوالي می ند
پدر!
چه طور با گذشت این زمان طوالني هنوز دل آرامت را نبخشیدى؟
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چه قدر خود را از من دریغ می نی؟!
پیراهن خونی ام را عوض می نم و از اتاق بیرون میروم
کاش امشب شروین بتواند محرم خوبی برایم باشد!
در کمال تعجب متوجه میشوم جز من و هیلدا کسی خانه نیست
نگران شدم هرچه با شروین تماس گرفتم تلفند خاموش بود
کمی که راه میرفتم دل درد میگرفتم روى کاناپه دراز کشیدم
هوا گرگ و مید بود با صداى اتومبیل از خواب پریدم
کنار پنجره که رفتم تصویر مردى را دیدم که باورش محال بود
کوه مقاوم و استتتوار من این قدر ضتتعیف شتتده بود که با ت یه به شتتروین راه
میرفت
وارد که شتتدند به محض دیدن من حالتد را عوض کرد و ستتعی کرد راستتت
بایستد
چشمان متورم شروین گواه همه چی بود
_ آرام جونم چرا بیدارئ؟
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آراز با چشم هاى غم زده نگاهم کرد و پرسید:
_ حالت خوب نیست؟
شروین به جاى من جواب داد
_ امشب قراره یا ی ی از شما بمیره یا منو ب شین
تموم شد رفت  .خدا رو ش ر سالم کنار همین دیگه تمومد کنین
شروین از آنچه بین ما گذشته بود بي خبر بود
آراز صداید بغض داشت
_ یك چیزهایي هیچ وقت تموم نمیشه  ،هیچ وقت

چانه ام از شد بغض لرزید
شروین کالفه و خسته گفت:
_ آره این قدر تمومد ن ن بمیرى خود و منو راحت کنی
دو شتتبه راه رفتی قرص خوردى مغز ترکیده حق دارى دیدى که دکتر گفت
مشاعر رو از دست دادى

نگراند بودم خواستم حالد را بپرسم اما جلوى خودم را گرفتم
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در حالی که به شروین میگفت:
_ حواست به آرام باشه
سمت کتابخانه رفت
حس کردم تلو تلو خوران راه میرود
شروین جیغ کشید
_ بیا برو اتاقت بخواب
دستد را به عالمت منفی در هوا ت ان داد
شروین خ
خودش را روى
کاناپه انداخت
_ داشت میمرد
کنارش نشستم
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_ چرا؟!
_ با این وضع فشار باال،
مدام قرص آرام بخد خورده تازه پا شده بره شارو رو ب شه !نرفته بودم قیامت
به پا بود
وضعیتتد وخیم بود
تو چته ؟ چرا رنگت اینقدر پریده؟
شرم کردم جوابد را بدهم
_ ی م فشارم افتاده واسه اتفاق هاي این دو روز
_ بمیرم واست حق دارى
آراز هم خیلی ناراحت و نگرانته
دیدم با دستد چه کرده
هر دو به زمان نیاز دارین
زمان پزشك حاذقیه درمون خیلئ دردهاست

امان از این زمان که آن روزها هرچه میگذشت دردم را بیشتر می رد
!

آراز از من از خانه از خودش هم فرارى بود
حال و روز خوبی نداشت
گاهی دقایق طوالنی به من با بغض خیره میشد
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و بی هیچ حرفی خانه را تري می رد
دلخور بودم و به خودم اجازه هم کالمی به او را نمیدادم
تالش هاى شروین بي فایده بود باالجبار چند لقمه غذا میخورد
دردم که کمی بهتر شد
دانشگاه را شروع کردم
کمی خودم را درگیر زندگی کرده بودم
به خانه که برگشتم با دیدن ماشیند فهمیدم خانه است
کلید را در در چرخاندم و بي صدا وارد شدم
در کتابخانه ب سته بود و مثل همی شه صداى موزیك غمگین فران سوى اش در
خانه پیچیده بود
از پله ها که باال رفتم با دیدن رد خون که خیلئ زیاد بود وحشت کردم
برگشتم و به آشپزخانه رفتم
هیلدا با دیدنم
دست از کار کشید
چهره اش کالفه و درمانده بود
وقتی با ناراحتی برایم تعریف کرد که آراز سرش را به دیوار کوبیده است
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شروع به گریه کرد
آراز به سیم آخر زده بود
سمت اتاقد رفتم و بدون این ه در بزنم در را گشودم
صورتد غرق خون بود و و چشم هاید را بسته بود
ترسیدم!
بعد از چند روز به خودم اجازه دادم نامد را به زبان بیاورم
_ آراز
آرام چشم هاید را باز کرد و نشست
نگاه برگرفت
زخم پیشاني اش عمیق بود
با صداي بي رمق گفت:
_ چرا اومدئ اینجا؟
_ چي کار کردى با خود ؟
دستاند را جلوى صورتد گرفت
_ در مقابل کاري که با تو کردم هیچیه
_ نبخشیدمت ولی راضی به این کارا نیستم
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تلخ خندید
_ واسه جلب رضایت تو نیست
یه حساب کتاب شخصیه
_ به نظرم به روانپزشك احتیاج دارى
کالفه دستی روى سرش کشید
_ باید برم ایران

ترسیدم
ترکم می رد؟!
_ چرا؟!
_ کار دارم  ،فردا میرم
_ کی بر میگردى؟
_ نمیدونم
_ میخوام بیام ایران و با خانواده ام رو به رو شم
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_ فعال وقتد نیست
بمون به درست لطمه نزن به وقتد میري
_ وقتشو کي تایین می نه؟ بهشون احتیاج دارم
_ نمیشه ،اصرار ن ن

نگران بودم
از جاید که بلند شد تاب نیاوردم
_ زخمت باید پانسمان شه
_ بعضتي زخم ها باید باز بمونه ،بدون شتروین جایي نرو و این مد مواظب
خود باش

حق داشت بعضی زخم ها همیشه تازه میمانند
همیشه منتظر یك اشاره اند تا سر باز کنند
اصال انگار خودمان بعضي زخم هایمان را دوست داریم
معتادش شده ایم
گاهي که رو به بهبود میروند
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با سر انگشت اینقدر میخراشیمد تا دوباره زنده شود
یك درد عجیب و وحشتناي که انگار آرامت می ند
زخم باز می ني که به زخم هاى دیگر مرهم ببخشی
درمان آه فرو خورده سینه ا را بیابی
و
ِ
***

در مقابل چشمان من چمدان میبست!
کاش میتوانستم بگویم نرو
کاش میتوانستم نگهد دارم
اما این روزها فقط نگاه می نیم
بل ه این نگاه ها ناجي مان شوند
بي فایده است ! کسي که عزم کردن را در کوله بارش جمع کرده است را نمیتوان
نگاه داشت...
خواب ماندم!
ساعت را کوي کرده بودم
چرا زنگ نخورده بود؟
تنها شدم!

عابر بی سایه

687

گذاشت و رفت!
بی خداحافظی؟
تا کی خیال برگشت نداشت؟
دلخورى و دلتنگي وقتي نسبت به یك نفر در قلبت هم زمان خانه می نند
توان نابودى ا را به راحتی دارند
و من در کفه ترازوي قلبم دل تنگي بیشتر سنگیني می رد
آن روزها حس می ردم همه برایم تنهایي رامصلحت دیده اند
تلفن خانه را کسي جواب نمیداد
صتتنم بی حوصتتله بود و هر وقت تماس میگرفتم به یك بهانه اى قطع می رد و
از او شنیده بودم
خانواده ام براى تعطیال چند روزه به دوبی رفته اند
دلم هوایشان را داشت
هواى سفرهاى  4نفره
شیطنت هاي من و دلسا
نگراني هاي مامان
مراقبت هاى بابا در سفر
شروین کارهاید در نبود آراز چند برابر شده بود
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و با این حال سعی می رد نهایت وقتد را براى من صرف کند
آراز حداقل چند بار در روز با شروین تماس میگرفت
متوجه میشدم حالم را میپرسد
اما حتی ی بار هم با من تماس نگرفت
آن روز ع صر حو صله کالس آخرم را ندا شتم به خوا سته روز اول آراز با ک سی
در دانشگاه صمیمی نشده بودم
کیفم را برداشتتتم و تصتتمیم گرفتم با شتتروین تماس نگیرم و اجازه دهم به
کارهاید برسد
با دیدن ایستگاه اتوب*و*س یاد اتوب*و*س هاى خیابان ولیعصر افتادم
یاد دوران شیرین دبیرستانم
بي اختیار سوار اتوب*و*س شدم
همیشه عاشق صندلی هاى انتهاى اتوب*و*س بودم
وقتی که نشتتستتتم متوجه شتتدم مردى پشتتت ستترم ستتوار اتوب*و*س شتتد که
صورتد را با شال گردن مش ي کامل پوشانده بود
لنگ لنگان در صندلي جلوى اتوب*و*س که دقیقا رو به روى من بود نشست
حس وحشتناکي در قلبم رسوخ کرد

عابر بی سایه

چشم هاید!
چشم هاید
با وجود کاله و شال گردند مشخص ب
بود
حالت عجیب و وحشتناکي داشت
اما رنگد!
این رنگ را میشناختم؟!
چه طور من میتوانم این مرد با لباس هاى مندرس
و پاى لنگ را در این شهر غریب بشناسم؟!
چرا مدام او را حس می نم؟!
بدون هیچ پلك زدنی ناخواسته به او خیره شدم
از جایم بلند شدم
قدر تسلط به حرکاتم را نداشتم
به او نزدیك شدم
نفسم به شماره افتاده بود
خدایا من چمه؟!
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نزد یك تر شتتتده بودم که اتوب*و*س توقف کرد و مرد ل نگ در ثان یه اي از
اتوب*و*س پیاده شد
خش م زده بود
تصمیم گرفتم پیاده شوم
اما این قدر تعلل کردم که در بسته شد و اتوب*و*س به حرکت در آمد
هنوز به او خیره بودم
برگشت
دستد را باال آورد
و چند بار آرام برایم دست ت ان داد
این دست ت ان دادن پر از حرف بود!!!!
قسمت 30
"نیستی و نمیدانی
که بی تو
شب هایم
روزها طول می شد"...

عابر بی سایه
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جاى انگ شتان مردانه روى صور نحیف و سپید عرو سك مظلومم دلم را
چنان به درد می آورد که اینبار مهر این س و خفت بار را میش نم
چرا تا این حد سنگ شده بود؟!
دانه هاى اشك هاى مرواریدى اش را پاي می نم
اما با لب هاى جمع شده و بغضد چه کنم ؟!
_ از َددى متنفرم
خواستم بگویم من هم عزیزم !ولی باز حرفم را بلعیدم
دستم را مشت کردم
و سمت کارگاه رفتم
ن ش سته بود و ع صبی سیگار دود می رد با دیدنم مثل همان روزهاى نخ ست
دستپاچه میشود و بلند میشود
_ عزیزم
باور کن عصبی بودم
هیچ نمیگویم نزدیك تر میروم و یك سیلی دقیقا همان سمت که صور جان
دلم را به درد آورده بود تقدیم صورتد می نم
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_ دفعه آخرته دق و دلیت از من و این زندگي لعنتی رو ستتر اون طفل معصتتوم
خالي می ني
بسه رعایت حال مریضت
این دفعه براى همیشه ولت می نم

باز حرف رفتن میشود و عود جنون وحشیانه این مرد!
سیلی ام را طورى تالفي می ند که نقد زمین میشوم
کنارم مینشیند
و مثل یك سالخ کنار یك قرباني دندان روى هم میساید و تهدید آخر را می ند
_ ولم کنی کدوم قبرستونی برى بی کس و کار؟
همه نفرتم را در آب دهانم جمع می نم و خرج صتتورتی می نم که روزى برایم
زیبا ترین نقد یك صور مردانه بود
و امروز با درد این سیلی یاد
دست آراز افتادم که آن روزها به جرم بلند شدن روى من
به آینه اش کوفت و روزهاى طوالنی...
زندگی کی و کجا تا این حد وقی و دون شده بوده؟!!

عابر بی سایه
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***

در نبود آراز و سفر لعنتی اش به ایران حس می ردم واقعا ذهنم بیمار شده است
و وهم یك سایه همیشه آزارم میدهد
با اصرار شروین براى خرید بیرون رفتیم
اصال حال و حوصله نداشتم با ذوق پیراهني انتخاب کرد
و به دستم سپرد
_ آرام جونم اینو پرو کن
باور کن خیلی بهت میاد مطمئنم
_ من لباس الزم ندارم آخه
_ خواهد می نم به خاطر من
پذیرفتم و وارد اتاق پرو شدم
وقتی تن زدم متوجه شدم یك سایز بزرگ است
از پشت در گفتم
_ شرى این گشاده ،لطفا یك سایز کوچ ترشو بده
یك دقیقه طول ن شید که چند ضربه به در خورد
کمی در را باز کردم
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نیمي از لباس را داخل اتاقك کرد
دستم را جلو بردم و لباس را گرفتم
_ ممنون
همین که لباس را کمي داخل کشیدم
با دیدن دست وحشتناي و سوخته اي که سمت دیگر لباس را گرفته بود
رهاید کردم و جیغ کشیدم
کف اتاقك نشتتستتتم و ستترم را میان دستتتانم گرفته بودم و پشتتت ستتر هم جیغ
می شیدم
در که باز شد جرا نمی ردم سرم را باال بیاورم
با صداي شروین
به خودم آمدم
_ دل آرام دور بگردم چي شده؟
من من کنان گفتم
_ اون اون اینجاست
_ کي؟
_ اوني که لباس رو بهم داد ،دیدید؟

عابر بی سایه

_ نه من رفته بودم کارتم رو از ماشین بیارم ،چي شده کیو میگي؟
لباس هایم را پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم
آب شده بود و زیر زمین فرو رفته بود
مثل دیوانه ها دست تك تك فروشنده ها را میگرفتم و نگاه می ردم
از هرکه میپرسیدم
کسي که لباس را به من داده است را دیده اند
جواب منفي میدادند
با حرص روى پیشخوان فروشگاه کوبیدم
و فریاد می شیدم
ویدئو چك
شروین دستم را گرفت
_ دل آرام به خدا حالت خوب نیست
چیزي نشده بیا بریم
ناتوان شده بودم
بي رمق و در س و حرفد را گوش دادم
سوار ماشین که شدیم هاى هاى گریه سر دادم
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دلم نمیخواست حتي چیزى که به ذهنم میرسید را به خودم بگویم
همیشه کاله و شال گردن داشت صورتد را میپوشاند
ولي معلوم بود ابرو و مژه ندارد!
دست د هاي سیاهد براى پوشاندن دست سوخته اش بود؟!
خدایا روح سوشا مرا تعقیب می رد؟!
تب داشتم و تمام شب کاب*و*س دیدم
شروین از نگرانی وضعیت من نمیتوانست بخوابد
دقیقا از همان شب خوردن آرام بخد را شروع کردم
ف ر می ردم روحم بیمار شده است و به درمان نیاز دارد
صب با صداى
تلفن همراهم چشم گشودم
شروین در اتاق نبود
گوشی را که برداشتم با دیدن تلفن ایران
سریع دکمه پاسخ را فشردم
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_ بله؟
چند ثانیه س ت و و بعد صتتداى خس دار مردى که قدر این راداشتتت که با
صداى جذابد هر لحظه عاشق ترم کند
_ آرام
چرا آر ِام جانم خطابم ن رد؟

س و کردم که صدایم کند دوباره و دوباره...
_ آرام  ،نگرانم ،چئ شده؟ شروین چی میگه؟

بغض داشتم
 ١3روز بود صداید را هم از من دریغ کرده بود
_ من حالم خوبه
صداید پر از غم بود
_ تقصیر منه این طور شدى؟
فشار عصبي این بال رو سر آورده
کاش دستم میش ست
میان حرفد گفتم:
_ نمیخواد نگران من باشی
به کارا برس
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_ خیلی گرفتارم اینجا وگرنه میومدم ،سپردم آنا بیاد اونجا باهاش صحبت کن
ازش کمك بگیر
خواهد می نم نزار از پا بیوفتی

خواستم بگویم از روزى که بینمان دیوار کشیدي و رفتي از پاي در آمدم
اما به س و بسنده کرده بودم
_ آرام؟
صداید میلرزد!
_ بله
_ روم نمیشه حتي بگم ببخشید
اون شب من خودم نبودم
فقط اینو ازم باور کن!
اون قرصها منو تو خلصه برده بود
یه خواب مصنوعی
هیچ کدوم از اف ار و واکند هام طبیعي نبود
کاش باور کني
کاش...

عابر بی سایه
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صداي بوق
ممتد ح ایت از ناتواني ادامه صحبت این مرد بي اشك و هق هق دارد!
همین چند کالمم مرهم میشود بر آرام رنجور این روزها...
چند روزى است از آن سایه سیاه خبرى نیست
حتما جلسا مشاوره دکتر آنا و استراحت چند روزه
حال روحی ام را تس ین بخشیده است
شروین برایم یك کیك ش التی بزرگ درست کرده است
مثل کودي بی مادرى شتتده ام که همه ستتعي دارند برایم به هر نحوى دلگرمي
بسازند
ه*و*س می نم برش کیك ش التي وها چاکلتم را به ایوان جلوى ساختمان
ببرم
شروین پتو دورم میپیچد
_ سرما نخورى خوشگل خانومي
_شري
_ جونم
_ آراز کي میاد ؟
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نمیدانم چرا کمي هول می ند
_ نمیدونم شاید اینبار کارهاش خیلي طول ب شه
_حدودشم نمیدوني؟
_ دلت تنگ شده ؟
دوست ندارم حتي خودم دل تنگي ام را باور کنم
تلفن خانه که زنگ خورد شروین داخل رفت
جرعه اى از ها چاکلتم را نوشیدم
و از دیوار کوتاه پرچین به آن سوى خیابان خیره شدم
چند بچه در حال برف بازي بودند
لبخند روي صورتم نشست
اما عمرش فقط چند ثانیه بود
شب سیاه پوش
درست همان سوى خیابان روبه رویم مي ایستد
سرش پایین است
وقتي سر باال مي آورد و چند ثانیه خیره نگاهم می ند
اینبار حتي قدر جیغ کشیدن هم ندارم
این چشم ها را میشناسم
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دیدار آخر
شب عروسي
خداحافظي تلخ!
سردخانه!
واى خداي من
آستتمان با همه نقد ابرهاید در لحظه اي هزار بار دور ستترم میچرخد و نقد
زمین میشوم...
***

 ١0روز است که سعي دارم به شروین و آنا ثابت کنم دچار توهم نشده ام
با فریاد روى میز می وبم
_اون روح لعنتي وجود داره همه جا دنبال منه!
چرا باور نمی نید؟
اون برگشته حقد رو از این دنیا بگیره روحد در عذابه
آنا کالفه دستي بین موهاید می شد و مرا تشویق به آرامد می ند
_ دل آرام عزیزم! به من بگو یك روح چه طور میتونه اون شتتب تو رو از دستتت
اون آدم مست نجا بده؟
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_ حتي شارو هم اونو دیده!
_ پس روح نیست عزیزم
_ سوشا زنده است؟
خندید و گفت
_ نه ولي تو چون اون شب مست بودي و این دوره گرد رو دیدي
به خاطر فشار این مد دچار توهم شدي
همه جا تصویرشو میبیني و دوست داري باور کني روح سوشاست،
تو روزهاي بدي رو سپري کردي حق داري این قدر مشوش باشي
دوز قرصها رو بیشتر می نم
فعال هم صالح نیست با این وضعیت اعصابت تنها بري بیرون از خونه
بهتره مرخصتتي بگیري محاله بتوني از پس این ترم بر بیاي استتتراحت االن
بهترین تجویزمه

تمام مد کرخت و خواب آلود در تخت خواب سپرى میشد
حتي حال شانه کردن موهایم را نداشتم
 28روز گذشته بود و من کم کم از نفس مي افتادم
در حمام هم مدام وحشت دیدن روح سوشا را داشتم،
باالخره مامان تماس گرفت
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و یك مامان از من شنیدن کافي بود تا به دردم پي ببرد
_ دل آرامم  ،مامان چته؟
_ آخ مامان ،آخ مامان بسمه ،کم آوردم  ،مامان  ،مامان بزار صدا کنم
_ بمیرم برا برگ گلم  ،ببخد ما رو بي خبر گذاشتیم
_ کجا رفتین بي انصافا؟! من دیگه بچتون نیستم؟ مرده و زنده ام مهم نیست
میفهمم که گریه می ند
_ این طور نگو درد به جونم
خدا آدم رو سگ کنه مادر ن نه
نمیدوني چي می شم
این از توى جیگر گوشم که ازم دورى و اینم از خواهر ...
حرفد را میان هق هق گم می ند
_ مامان  ،مامان چي شده؟
_ دختر بزرگم ،ت یه گاه مامان ،دختر صتتبور و عاقل و با گذشتتتم کاش اینجا
بودي  ،کاش ...
_ مامان دارى میترسونیم
چیزي شده؟
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_ شوهر بهت نگفته؟
_ چیو؟!
انگار از حرفد پشیمان میشود
_ مامان مرگ من بگو
_ به خیر گذشت فقط کمرمون خم شد
فقط بابا دیگه نا نداره فقط مدام میگه دل آرامم،
دلسا ما رو خونه خراب کرد
باز هق هقد جانم را به لب میرساند
_ چي شده؟ چه اتفاقي افتاده؟
_ شوهر خیلي خیلي مرده مادر ،قدرشو بدون
جون دلسا رو نجا داد برادرشم تحویل قانون داد
جیغ کشیدم
_ دلسا؟ دلسا کجاست چي شده؟
_ از اون مرتی ه وحشي باردار بود
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گفته بود باید زنت رو طالق بدي
راضي به سقطم نبود و از عمد بچه رو نگه داشته بود
اون حیوون بهد میگه باید به زور زن عقدیم شي
این دختر بي عقلم واسه تحریك اون با یه پسرى دوست میشه و پیغام میفرسته
باهاش رابطه داره و اگه زند رو طالق نده باهاش ازدواج می نه
دلسا بي خبر بوده از رسم و رسوما این قبیله از خدا بي خبر
بچه ام گم و گور شد
شوهر تو پیداش کرد و نجاتد داد
اون یاشار بي همه چیز قصد کشتند رو داشته
چند روزه از کما بیرون اومده خدا رو ش ر حالد خوبه

وحشت زده از آن همه اتفاق با صداي لرزان پرسیدم
_ بچه؟!
_ سقط شد
_ مامان دلسا خوبه؟
_ آره خوبه به خدا خوبه خوبه،
_ من االن باید بفهمم؟
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_ شوهر نذاشت گفت آرام طاقت نمیاره
با بغض گفتم _ بابا چي؟
_ هیچي از بابا نمونده
ولي قصه ازدواجتون رو که شوهر تعریف کرد
با دیدن این قبیله وحشي باور کرد
ش ست
جیگرش سوخت براى دل آرامد
براي غربتت مادر

پدرم مرا بخشیده بود؟

از شروین هم دلخور بودم که با وجود در جریان بودن همه این اتفاق ها مرا بي
خبر گذاشته بود
هرچه سعي کرد توضی دهد نپذیرفتم و قهر کردم

عابر بی سایه
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همه حواسم پید آراز
ي بود
که
برادرش را تسلیم قانون کرده بود
حتما خیلي عذاب کشیده بود!
ت لیف تانیا و فرزندش چه میشد؟!
***

از این رخو و مدام غرق خواب بودن خسته شده بودم
دو روزى بود که قرص نمیخوردم
طفلی شروین مدام درصدد به دست آوردن دلم و آشتي کردن بود
کتاب شعر هاى آراز قدرى حالم را بهتر می رد
مخصوصا دست نوشته هاى در گوشه بعضی از صفحا .
عطرش میان کتاب هاید جارى بود و باز قلب بیچاره مرا بي تاب می رد؛
ستترم را روى کتاب گذاشتتتم و ستتعي کردم چهره اش را که جز به جزئد برایم
زیباترین نقد هستی بود را تصور کنم
پلك هایم کمی سنگین شده بود
شروین خانه نبود و با صداى اتومبیل متوجه شدم برگشته است
اهمیتي ندادم

wWw.Roman4u.iR

708

حتي تصمیم داشتم براى شام هم بیرون نروم
یك صدا!
یك صدا از جنس خواستن!
_ شروین چمدونها رو لطف کن ببر داخل
من جناب فروغي رو راهنمایی می نم

من که امروز قرص نخورده بودم
پس باز خواب کوتاه و بي معنی محال بود ببینم
از جایم پریدم
پشت قاب پنجره تصویر دو مرد و دو سلطان زندگی ام در کنار هم جاى گرفته
بود،
پدر در کنار آراز!
چه قدر ش سته و ت یده شده بود
آراز با احترام سمت داخل راهنمایی اش می رد
تاب نیاوردم از اتاق بیرون رفتم
پله ها را دوتا ی ی طی کردم
با باز شدن در روى آخرین پله توقف کردم

عابر بی سایه

پدر!
با همان نگاه جدى اما مهربان
قربان دکمه همیشه باز پیراهنت !
آراز پشت سر پدرم وارد میشود و به من چشم میدوزد
قدر هیچ حرف و حرکتی را ندارم
آراز با فشردن چشم و تاییدش به من قو قلب میدهد
چند قدم نزدیك میشوم
پدرم چرا مرا با غم و حسر و افسوس مینگرد؟!
باز م ث می نم
اینبار صداى خس دار مردانه اى راهم را به من نشان میدهد
_ عزیزم ،پدر این راه طوالنی رو فقط به خاطر شما اومده
این یعنی تعلل ن ن
در آغوشد میفشرم
تند را بو می شم
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7١0

مثل کودکي هایم که از سر کار مي آمد همان جلوى در سهمم از آغو شد را
میگرفتم
مح م و مردانه نوازشم می ند و در آغوشد میفشردم
بي مهابا گریه می نم
و رد اشك روى چروي هاى صور پدر جگرم را میسوزاند
_ دل آرام بابا ،چه کردن با تو ؟ چه کردن بابا؟
هق هقم اوج میگیرد
_ دخترم تموم شد ،تموم شد اومدم ببرمت
***

با همه حس احترام و شتترم همیشتته بین من و پدر لحظه اى از آغوشتتد دل
نمی ندم
آراز در نهایت احترام از پدرم پذیرایي می رد
شروین هربار با ذوق برایم چشم ي میزد
هنوز چند ساعت از ر سیدن پدر نگذ شته بود و حس می ردم براى شروع این
بحث زود بود:

عابر بی سایه

7١١

_ خوب جناب خزان بیك
این مد شما از خود گذشتگي بزرگي کردید
من جون هر دو دخترم رو در مقابل جهل خاندانت مدیون شمام
بابت امانت دارى و لطفي که به دل آرام کردید سپاس گزارم
لطفا کم م کنید هرچه سریعتر این جریانا تموم شه و دخترم رو به خانواده
برگردونم

با وحشت هر دو به هم خیره شدیم
پدرم تا کجاى داستان ما را میدانست؟
آراز سرش را پایین انداخت و کالفه دستد را روى صورتد کشید
چرا حرفی نزد؟!
حس کردم باید مداخله کنم
_ .بابا شما تازه رسیدي اجازه بده حرف میزنیم
دستد را پشت کمرم گذاشت و گفت
_ حرفي نمونده دخترم ،فردا پس فردا میریم ایران و کارهاى طالقت هم غیابی
انجام میشه

سرش را باال آورد و به من چشم دوخت
چرا س و کرده است؟
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چرا س و کرده است؟؟؟؟؟

زمان خواب که رسید
شروین اتاقی براى پدر آماده کرد
دستم را گرفت و گفت:
_ آرام جون اتاق بابا آماده است راهنماییشون کن
نمیدانم چرا پدر با چشم غره مدام به او نگاه می رد
طفلك حس کرد و ما را تنها گذاشت
پدر دستي به رید پروفسورى اش کشید و گفت:
_این با شما زندگی می نه؟
_ بله؟
_ فقط از غیر صداى کلفت وسبیل و ادعاشو داره این خان؟
_ بابا شروین مش لد خاصه شما زود دارى قضاو می ني
خیلي آدم خوبیه
در حالي که روى تخت مینشست گفت:
_ الزم به قضاو نیست

7١2
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به ما مربوط دیگه نمیشه
برو وسایلت رو کم کم جمع کن با اولین پرواز برمیگردیم
از این خاندان باید هرچه سریعتر فاصله بگیریم

سرم پایین بود
_همه چیز به این راحتي نیست
خواهد می نم اجازه بدین فردا حرف بزنیم
اینقدر شرم زده بودم
که بعد از گفتن این جمله سریع اتاق را تري کردم و سمت اتاقم دویدم
در اف ارم گم شده بودم
که در راهرو با سینه ستبر مردانه اى برخورد کردم
دیوانه عطرش شدم
مثل همان شب نخست...
شانه ام را میگیرد و از سینه اش جدایم می ند
_ چیزي شده؟
چرا لحنت این قدر سرد شده است آرازم؟!
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سرم را چندبار به عالمت منفي ت ان میدهم
چشم هاید را ریز می ند و دقیق تر نگاهم می ند
_ چه قدر ضعیف شدى!
بغض دارم
_ ممنون که دلسا رو نجا دادي
ممنون که بابا رو آوردى
لبخند غمگیني میزند
_ کاري جز وظیفه نبود
_ تو یاشار رو...
حرفم را قطع کرد
_ نمیخوام حرفشم بزنیم ،لطفا
_باشه
_ چرا قرص خوردى؟ این قرصهاي توى اتاق چیه؟
_ تجویز آناست

7١4
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دندان روى هم سایید
_ غلط کرد
مگه تو دیوونه بودى
چرا کسي به من چیزى نگفت؟
زهر خندي زدم و گفتم:
_ تو کجا بودي که کسی بهت بگه؟
تلخي کالمم را دریافت
_ من دیگه روى بودن ندارم آرام
_ خوبه ،تسلیم شدي ،بابامم واسه این آوردي که از شر من راحت شی؟

بهت زده به من چشم دوخت در چشم هاید اشك خانه کرد
_ من ...من ...من خیلي بدى بهت کردم
تو حق دارى نخواى بمونی
تو حق دارى بخواى خوشبختیت رو پاي من به لجن ن شي
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ضرباهنگ سیلی ام که به صورتد نواخته میشود
قبل از هرچیز جگر خودم را میسوزاند
حتی دست روى جاي سیلي نمیگذارد
به عاد همیشه اش گوشه لب باالید را گاز میگیرد
بیني اش را باال می شد و چشم هاید را روى هم میفشرد
صدایم میلرزد  ،واى خدایا من چه کار کردم؟!
_ حاال که تست سالمت و تضمین آ کبندى کاال انجام شد
به این نتیجه رسیدى که باید برم؟
دستد را آرام جلوي دهانم میگیرد
_ نگو! جان عزیز نگو
به اون خدایي که میپرستي
حالم دست خودم نبود
تو خلصه بودم
اون قرص هاي لعنتي اون خاطره کثیف رو واسمون جا گذاشت
آرام اون مرد پدرته!
داستان من و تو رو فقط تا اون شب ازدواج میدونه
حق داره بخواد از این ازدواج صوري و زورى نجاتت بده
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تمام خشتتم و دلخورى ام را در نگاه آخرم جمع کردم و روبرگرداندم و به اتاق
رفتم
بالفاصله پشت سرم وارد اتاق شد
روزهاى طوالنی بود
دیوار هاى این اتاق ما را در کنار هم ندیده بودند
دستد را روى پیشاني اش گذاشته بود کالفه و مستاصل پرسید:
_ من چي بگم به پدر ؟
تو بهم بگو آرام،
به مردي که اون دخترش آبروش رو برده و از مرگ برگشته
چی بگم؟
همه امیدش اینه که تو رو برگردونه

بغض کرد و با صداى خیلي آرامترى ادامه داد
_ نمیدونه من میمیرم
آخه نمیدونه
چرا زبانم قفل شده بود و نمیچرخید؟!

wWw.Roman4u.iR

آهم را بلعیدم
جلو آمد دو دست کوچ م را میان دستاند گرفت و باال آورد
دست هایم را غرق ب*و*سه و اشك هاید کرد
چه دردناي است صداى پر ابهت مردانه اى که زیر سنگیني بغض میلرزد
_ منو نبخد
ولی نرو
شاخه هاى این درخت خشك رو ب ن
اما تبر به ریشه ام نزن
آب و خاي رو ازش بگیر
نور رو دریغ ن ن

دلم میخواهد ببخشم
دلم میخواهد فراموش کنم
میدانم که میتوانم
اما...
قسمت 3١
س وتم زخم میشود روى همه زخم هاید

7١8
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این که همراه بغض فرو خوردن ،لب باالید را گاز میگیرد
این سر ت ان دادند و با چشم حرف زدند...
کاش میدانستتتم تك تك این حرکا روزي هزار بار حستتر میشتتود و پشتتت
پرده چشمم خانه می ند!
اتاق را تري می ند
در دلم فریاد میزنم
لعنتی نرو
اینبار نرو ...
با بغض کنار پنجره میروم میدانم به سیگارش پناه برده است
هوا سرد است و تنها یك پیراهن نازي به تن دارد
دلم شور میزند
قدم میزند
گریه می ند؟!
نمیدانم
چه قدر این اندام و این طرز راه رفتن را میپرستم
خیره نگاهد می نم
اشك هاي روى گونه ام را پاي می نم
لبخند روي لب هایم مینشیند
من و رفتن؟!
من و تري این خانه و صاحب خانه؟!
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محال است
من اهلی و جلد این بوم شده ام...
سرم را باال مي آورم خدا کند پنجره را نگاه کند
خداي من ! آن سوى پرچین!
یك جفت چشم!
مستقیم ولي با خشم به من مینگرد
وحشت می نم
اما اینبار همه توانم را جمع می نم که از حال نروم
شجاع باشم
آراز گفت دیوانه نیستم!
من مطمئنم این تصویر واقعي است!
نگاهد می نم
سرش را ت ان میدهد
یك چاقو از جیبد در مي آورد
دستاند را باال مي آورد
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دقیقا زیر نور چراغ پیاده رو
دستاند را میشناسم
همان دست سوخته
تمام تنم به رعشه افتاده است
چاقو را کف دستد می شد
قالب تهي می نم
با همه توانم پنجره را باز می نم
جیغ می شم
_ تو کي هستي؟ از من چي میخواي؟
دوباره به چشمانم زل میزند و بعد لنگان لنگان پا به فرار میگذارد
متوجه آراز میشوم که سمت در حیاط میدود
به من قدر میدهد که من هم پایین بروم
شروین هم وحشت زده همراهي ام می ند
خدا را ش ر که خواب پدر سنگین است و با بمب هم بیدار نمیشود
وقتي من و شروین رسیدیم آراز نفس نفس زنان سمت پیاده رو باز گشت

72١
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وحشت زده پرسیدم
_ فرار کرد؟
شروین پشتم را ماساي داد
_ دل آرام جونم آروم باش حالت باز بد شده
آراز بي توجه به شروین گفت؛
_ کجا بود؟
با دست چراغ برق را نشان دادم و گفتم:
_ اینجا بود
همین جا
با چاقو دستد رو برید
شروین کالفه پوفي کشید و گفت:
بازهم به خود فشار آوردي ،توهمه عزیز من هیچئ نیست
آراز عصبي گفت
_ مگه دیوونست توهم بزنه؟ همین جوري تو نبودم بستیند به قرص
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بعد بالفاصله خم شد و با انگشت از زیر چراغ برق چیزي را لمس کرد
بلند شد و انگشت شصت و اشاره اش را به هم مالید و بو کرد
خون!
دستد را مقابل شروین گرفت و گفت:
_ چشم ها رو این مد اگه باز کرده بودي این وضع زن من نبود
زن من؟!
چه قدر به جانم میچسبد این وايه ها!

دستم را میگیرد
_ یخ کردى ،نترس هیچ کس نمیتونه بهت آسیبی بزنه
مرا سمت خانه میبرد
در سالن کنارم روى کاناپه مینشیند
هنوز دستم را از حصار گرماى دستد رها ن رده است
چشم هاید را چند ثانیه میبندد
و بعد خیلي آرام میگوید
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_ بهم بگو اون دقیق چه ش لیه؟
چانه ام از بغض میلرزد
_ فقط چشماش رو نشون میده همه جاشو میپوشونه
رنگ چشم هاي سوشا
هم قد سوشاست
دستاشم سوخته
لنگ هم میزنه
اصال خود سوشاست
خودشه
شروین مداخله می ند
_ آراز ببین من میگم این طفل معصوم حالد خوب نیست
چرا قبول نمی ني؟؟!
انگشتد را جلوي بیني اش میگیرد
_ هیس ساکت شو  ١دقیقه

مستاصل نگاهد می نم
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_ همه جا هست
به خدا انگار همد تعقیبم می نه
سرم را به سینه اش میفشرد و موهایم را نوازش می ند
_ آروم باش عزیزم
خودم درستد می نم
هرکیه قصدش آزارته
با بغض گفتم
_ خودم ف ر می ردم روحشه
اینا هم میگفتن توهم زدم
میخندد و میگوید
_ روح که خون نداره
شاید هم ومپایره!!
نمیتوانم خنده ام را کنترل کنم
به سینه اش آرام می وبم
_ دیوونه
_

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
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گفتم اى عشق من از چیز دگر میترسم،گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخنهاى نهان خواهم گفت ،سر بجنبان که بلی ،جز که به سر
هیچ مگو
گفتم اى دل چه مه است؟این دل اشار میکرد
که نه اندازه توست ،این بگذر هیچ مگو
گفتم این روى فرشته است عجب! یا بشر است؟
گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو

شعر بخواند و سر من در سینه اش باشد و آرام نگیرم؟!
نمیدانم کی و چه طور روى همان کاناپه کوچك مچاله شتدیم و با همان لباس
ها خوابمان برد!
فقط وقتي چشم گشودم
دستم را هنوز گرفته بود و سرم روى سینه اش بود و پاى چپم هم روى ش مد
از روشنایي هوا دریافتم که روز شده است
همین که کمی ت ان خوردم چشم هاید را باز کرد
و با حیر گفت
_ کي صب شد؟
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معلوم بود بدن جفتمان به خاطر جاي تنگ و ت ان نخوردن حستتابي خشتتك
شده بود
نشست و شروع کرد به ماساي گردند
کتفم گرفته بود
دستم را که روید گذاشتم با گفتن آخی سریع بیخیال گردن خودش شد
مرا همانطور که نشسته بود پشت به خودش برگرداند و شروع کرد ماساي کتفم
که فوق العاده تاثیر گزار بود
کم کم در حال بهبود وضعیتم بودم که با باز شدن در حیاط و ورود پدر
دقیقا مثل همان قرقاول
تاکسیدرمی خشك شده خانه پدرى خش م زد!
خداى من موقع خروج ما را در آن وضعیت خواب دیده بود؟!
از حالت چهره عصبی و بهم ریخته اش کامال مشخص بود!
آراز با احترام بلند شد و من هم مثل یك بچه پشت سرش
_ صب بخیر جناب فروغي
من من کنان گفتم:
_ صب بخیر ،چیزى الزم دارین پدر؟
سر تا پایم را برانداز کرد و به هیچ حرفی سمت اتاق رفت
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احساس می ردم درجه حرار بدنم به مرز ذوب شدن رسیده است
آراز هم وضعیتد بدتر از من بود
کالفه دستي روى سرش کشید و گفت:
 ١5روزه داره از امانت داریم تش ر می نه
تمام مد هم توى هواپیما ازم خواستتته ستتریع کارهاى رفتنت رو انجام بدم.
خیلی زود بود واسه این گند زدن
حرفی براى گفتن نداشتم
ما و مبهو مانده بودم و نمیدانستم باید چه کار کنم
وقتي پدر نامم را از اتاق صدا زد
با بغض به آراز چشم دوختم
خواستم سمت اتاق بروم
که دستم را گرفت و مانع شد
_ من میرم
حس کردم بزرگترین کمك در آن لحظه شنیدن این جمله بود
دستی به موهاید کشید و سمت اتاق رفت
دلم تاب نیاورد و پ شت سرش راه افتادم اما جرا ن ردم داخل شوم و از الى
در فقط مشغول تماشا شد

عابر بی سایه
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پدر عصبی در اتاق راه میرفت با دیدن آراز گفت
_ دل آرام رو صدا کردم !
_ بله ولی قبلد من باید چند دقیقه باهاتون صحبت کنم
پدر رو برگرداند
_ من حرفی با تو ندارم
آرازچند قدم جلو رفت
_ اجازه بدین فقط حرف بزنم بعد هر امرى بفرمایید اطاعت می نم
پدر پوزخندى زد و گفت:
_ چی دارى بگی؟هان؟ تو از دختر من سو استفاده کردى
اینبارآراز جدى گفت؛
_ من آرامو دوست...
هنوز فعل دوستتتت داشتتتن را کامل ادا ن رده بود که پدرم بي رحمانه جواب
عشقد را با یك سیلي داد!
سرش را حتی باال نیاورد
هراسان داخل اتاق دویدم
_ پدر!!!!
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آراز با عالمت دست دستور م ث و س و داد
پدر هم کالفه تر از قبل گفت:
_ گفتم سوشا نه! گفتي میخوامد
رفتي تو اون جهنم و این شد عاقبت جفتتون
اون ُمرد و تو رو به زور زن این کردن
دل آرام تو بي عقل تر از دلسایي
باید روز اول جریان رو به من میگفتي تا با خودم ببرمت از اون شتتهر وحشتتی
تهران ،هنوزم دیر نیستت همین امروز این داستتان تموم میشته تا برگشتتمون به
ایران میریم هتل

براى سیلی آراز بغض کرده بودم
به رسم کودکي هایم لب برچیدم و بابا صداید زدم
_ بابا آراز شوهر منه ،من کجا بیام آخه؟
فدائ برق چ شماند که ی هو با شنیدن این حرف سر باال آورد و با یك ذوق
غمزده به من چشم دوخت
باز گوشه لب باالید را گاز گرفت و میدان ستم این حرکت در اوج اح سا سا
غیر ارادى انجام میدهد

عابر بی سایه
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پدر سر تاسف ت ان داد
_ دختر این قوم خطرناکن !قاتلن از تمدن به دورن اینم خان اون قومه!

پدرم بی انصاف شده بود؟!
_ همین خان قوم خطرناي به خاطر نجا جون دختر داداشتتد رو تحویل
قانون نداد؟

پدرم به جاى آرامد هر لحظه عصبی تر میشد
ا صال شبیه خودش نبود شاید ف شار این مد و اتفاق اخیر و کارهاي دل سا به
این روز انداخته بودش
_ شماها هیچي حالیتون نیست
این دوتا برادر بدبختتون کردن
دخترهاى منو غار کردن
این ی ي فقط تیپ و ظاهرش مدرنه
اینو بدون گرگ زاده عاقبت گرگ شود
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تاب نیاوردم
_ پدر خواهد می نم این طوري صتتحبت ن نید شتتما یك عمر تربیت کالم و
رفتار یاد من دادین حاال دارید نقضد می نید؟!
دست پدر به جهت نواختن روي صور دخترش براي اولین بار باال رفت
اما در ثانیه اي مچ دست پدر در دست آراز بود با همه خشم و لرزش صداید
هنوز مودب ترین بود
_ جناب فروغي خواهد می نم!
اگه دستتون روى این دختر بلند شه ،تا قیامت نمیتونین خودتون رو ببخشین!
گ*ن*ا*ه من و نفر ازمن رو سر آرام خالی ن نید،
هرچي شما دستور بدین همون میشه

پدرم با حرص دستد را پس کشید و سمت چمداند رفت
همانطور که در هوا انگشتد را به عالمت تهدید ت ان میداد گفت:
_ اینبار ولد نمی نم طردش نمی نم که اشتتتباه کنه دل آرام رو باید به من پس
بدى
شده به زور میبرمد

عابر بی سایه

اش هایم امانم را بریده بود
چرا کوتاه نمي آمد؟
آراز در حالي که بغض قور میداد رو به من گفت:
_ به حرف پدر گوش کن
بهت زده به چشماند خیره شدم
_ برم؟!
فاصله گرفت:
_ برو فعال برو من درستد می نم
قول میدم به پدر ثابت کنم
لیاقتت رو دارم

نه محال بود بعد یك ماه درد دورى و دل تنگي دل ب نم و بروم!
روى زمین زانو زدم گوشه شلوار پدر را گرفتم
_ خواهد می نم التماست می نم بابا
من دوستد دارم
نه! عاشقشم
بابا خیلی خجالت می شم دارم اینا رو میگم
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اما میدونم همیشه گفتي به عشق احترام بزار
باباي خوبم
نه من دلسام
نه آراز  ،یاشار
ما دنبال هوا و ه*و*س نرفتیم و نبودیم
ازدواج ما صوري بود
ولی االن حتی اگه آرازم ازم بخواد نمیتونم ولد کنم
منو ن د بابا من تو این  ١ماه بي آراز با قرص آرام بخد زنده موندم
منو ن د بابا
هق هق نفسم را بند آورده بود دستان قوى زیر بغل هایم را گرفت و بلندم
کرد
خودم را در آغوش همسرم رها کردم و اشك هایم را با سینه اش تقسیم کردم
صداي زخم دارش مرهم همه زخم ها بود!
_ گریه ن ن  ،میمیرما
درست میشه به خدا همه چي در
ست میشه به من اعتماد ندارى؟!
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حرف رفتن نزن از من نخواه که بروم
خدایا زمینت بی آراز به درد من نمیخورد...
سر بر سینه اش دلم میخواهد همین جا آخر دنیا باشد
چشمانم را میبندم و هوشیارى ام را از دست میدهم...
***

اینبار دلم نمیخواهد رو به دن یایئ چشتتم بگشتتایم که قرار استتت مرا بی آراز
بخواهد
ولی چاره اى ندارم به محض این ه چشم باز می نم
همین که جاى عطرش بوى ال ل در مشامم جارى میشود
وحشت زده از جایم میپرم
اتاق سفید با پنجره هاى بلند
سرم به دستم میگوید که در بیمارستان هستم
گیج و منگ
فقط زیر لب یك نام هجي می نم
آراز
در باز میشود پرستار به همراه پدرم وارد اتاق میشود
هرچه چشم میدوزم خبري از آراز نیست
فقط شروین را از الي در میبینم که برایم دست ت ان میدهد
نگران و پر التماس به پدر خیره میشوم
او هم نگران است
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_ دخترم چرا با خود این طور کردى؟ نگفتي پدر دیگه طاقت نداره
چانه ام از شد بغض میلرزد
پرستار
با لبخند فشارم را کنترل می ند
شرم دارم ولي دل توى دلم نیست
_ بابا؟!
موهایم را نوازش می ند
_ بگو دخترکم
لب بر میچینم روى پرسیدن ندارم
پدر بااخم خاص متف رانه اى میگوید
_ حرفشم نزن
این پسره به درد نمیخوره
وحشت می نم چشم هایم در حال زجه فریاد است
اینبار لبخند میزند
_ مردي که زند غد کنه  ١ربع بعد بیهوش شه
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به درد دختر من نمیخوره
نمیدانم از شوخي اش خوشحال شوم یا نگران؟!
دستد را میگیرم
_ االن کجاست؟!
نگراني در صتتدایم موج میزند و بابا در عوض دستتت به رید پروفستتورى اش
می شد
دستد را به حالت تضرع می شم
_ بابا تو رو خدا
آراز فشارش باالست
ن نه...
میان حرفم میگوید:
_ پس این شوهر اسقاطی هم هست

چند دقیقه بعد با نواخته شدن چند ضربه به در
قلبم نوید آمدند را میدهد
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پدر خودش سمت در میرود و در را باز می ند
آراز من رنگ پریده و پریشتتان حال به من چشتتم دوخته استتت و بعد با چشتتم
هاي ناتوان و پر خواهد از پدر اذن دخول میخواهد
پدر به شانه اش میزند و اتاق را تري می ند
با یك لبخند بي حال وارد میشود
کنارم مینشیند
موهایم را کنار میزند
_ خوبی آرام جانم؟
با دلخورئ رو برگرداندم
_ این مد باز قرص نخورده بودى نه؟!
_ یه مرد بي زند یتیمه
کسی نبود یادم بندازه
بعدم نگران نباش ال ي از حال رفتم بابا دلد به رحم بیاد
مشتي به شانه اش زدم
_ آره جون عمه ا

عابر بی سایه
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از قیافه و حال زار معلومه ال ي بوده
خندید و گفت
_ هرچي که بود سبب خیر شد پدرجان کوتاه بیان
_ نخیر گفت داماد اسقاطي نمیخوام
_ حق داره واال منم دختر داشتم به این خوشگلي به این زشت سیبیلو نمیدادم

خندیدم و گفتم:
_ حاال که دختر ندارى بعدم آدم باید به انتخاب دخترش احترام بزاره
_ حانا خانوم من جز باباش اصال به مرد دیگه اى ف ر نمی نه
اصال بیخود می نه
مگه ال یه
من جفتتون رو به هیچ کس نمیدم

حانا؟!
دختر رویاهاي آراز...
***

wWw.Roman4u.iR

740

پدر در رفتارش نشان میداد که من و آراز را در کنار هم پذیرفته است
هرچند که در خانه هنوز ح ومت نظامي بر پا بود
دلم براي هیچ کس اندازه شروین نمیسوخت
پدر مدام مانع نزدی ي و صمیمیتد با من میشد
آراز هم جانب احترام را الحق بي نظیر رعایت می رد
آن روز سر میز صبحانه وقتي پدر از تصمیمد گفت قلبم
تیر کشید
_ مادر دل آرام بي تابي می نه
ما خیلي وقته ازش دوریم
بهتره با من بیاد تهران
ی م دردهاي خونمون التیام پیدا کنه
من راضي نیستم دخترم تو غربت بمونه پسر جان
تو هم اگه زن و زندگیت رو دوست دارى کارتو جور کن بعدا بیا

با بهت به آرازي چشم دوختم که تمام عضال صورتد منقبض شده بود
شروین نتوانست این بار خودش را کنترل کند و مداخله کرد

عابر بی سایه

_ پدر جان کاش اجازه بدي کاراشونو ب نن با هم برگردن
پدر چشم غره اي رفت و گفت:
_ از تو رید سفید تر کسي نبود؟
آراز جواب داد
_ آرام اینجا درس میخونه
_ دل آرام تهران هم میتونه درس بخونه
اونجا داشت کار می رد
باید به زندگي و کارش برگرده
این خودخواهی نیست عشق تو دل آرام رو از همه بگیره؟
مظلومانه سر به زیر انداخت و زیر لب گفت:
_ تصمیم با خودشه
سرم را میان دستانم فشردم
_ بابا همه کار و زندگي و شرکت آراز اینجاست
پدر در حالي که با دستمال دهاند را پاي می رد گفت:
_ چي شد؟ میگفت آرام جانم رو نگیرید ازم هرکاري بخواید می نم که!
اینا ارزشد از زند بیشتره؟
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با شرم و تحیر به آراز چشم دوختم! کي این حرفها را به پدر زده بود
انگار قدر گرفته بود
در آني جواب داد
_ آرام براي من از جونم هم بیشتر ارزش داره
کارامو واسه انتقال شرکتم به تهران انجام میدم از همین امروز
میدانستم کار وحشتناي و طاقت فرسایي را متقبل شده است
پدر از جاید بلند شد
_ واسه فردا بلیط گرفتم
با دل آرام میریم
منتظر میمونیم
خونه و جهیزیه رو تا اومدنت آماده می نیم
باز به هم چشم دوختیم تاب نیاوردم
_ پدر میشه من با آراز بیام؟
قاطعانه گفت:
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_ نه! مادر داره تلف میشه بهت نیاز داره ی م دوري قول میدم ن شتت
آراز با چشم هاي پر از اشك که در حال مهارشان بود به من دستور س و داد

پدرم خودخواه بود یا من زیاد از حد وابسته ؟!
به اتاق که رفتم چند دقیقه بعد آراز هم آمد
بالفاصله خودم را در آغوشد رها کردم
_ چرا قبول کردى؟ چرا نزاشتي حرف بزنم؟
من نمیخوام بي تو برم
اشك هایم پشت سر هم جاري شد
سرم را نوازش کرد
_ قوي باش آرامم
من نمیتونم در مقابل یك پدر این قدر خودخواه باشم
خودم مگه طاقت دارم بچه ام رو ازم جدا کنن؟
اونا هم بهت نیاز دارن
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_ میدونم ولي من با تو میخوام برم
_ اگه همین االن جمع کنم بگم میام و بریم هم  ،پدر بزرگوار یه بهونه وا سه
نیومدن من جور می نه
دل آرام شو فعال بدون این داماد سرخر میخواد،برو و یه مد فقط دختر شون
باش منم قول میدم زود بیام
به سینه اش زدم
_ نمیرم نمیرم
نوي بیني ام را گرفت و فشرد
_ میخواي قایمت کنم نبرتت؟
_ چه جورى؟
دستي به ش مد کشید و گفت:
_ قورتت میدم
وقتي بخورمت تو شی مم قایم میشي دیگه

اشك روي گونه هایم بود و لبخند روي لب هایم

عابر بی سایه

_ آراز؟
_ جون آراز؟
انگشت کوچ م را جلو بردم و گفتم :
_ قول بده خیلي زود بیاي
انگشت کوچ د را در انگشتم قفل کرد و گفت
_ قول مردونه
خیالم قدرى راحت شد
لب تخت که براي تعویض لباسد نشست
نمیدانم چرا ی هو سمتد دویدم و باز خودم را به حصار آغوشد سپردم
لنگه جورابد را در هوا چرخاند و گفت:
_ اي بابا دختر بزار اون ی ي رو هم حداقل در بیارم
مجبورش کردم بخوابد
_نمیخواد همین جوري خوبه
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نمیخوام یك لحظه امشب حروم شه

چشم هاید برقي زد و گفت:
_ حروم نمی شه خو شگلم ام شب باید جور  ١ماه قبل که ندا شتمت و این چند
وقت آینده بي تو بودن رو ی جا ب شي
یه جور که در نبود زنم شیطون میطون گولم نزنه

بازوید را مح م گاز گرفتم و آخد بلند شد
_ شیطون بیجا می نه
لبد را گاز گرفت
_ واي واي واي چه خانوم دکتر بي ادبي
طرف دیگر بازوید را مح م تر گاز گرفتم
با آخ مردانه اش دلم ضعف رفت
_ آرام بیا زودتر با بابا برو
خطرناي شدى

عابر بی سایه
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چشم هایم را ریز کردم و گفتم:
_ می شمت ها
باز با چشم هاید حرف زد و اغوایم کرد
_ شما خیلي وقته ما رو کشتي خانوووو...م

خانومد خانوم بودن را به وجودم خوش آورد
من امشب خانوم این مردترین عالم بودم...
نفس هاي تند و پر تالطمد
که با گزیدن سمت چپ لب باالید نشان میداد هنوز استرس همراهد است
روي صورتم چنان تازیانه ولي لذ بخد و آرامد دهنده بود
در دل تاری ي شب
با نور کم سوى آبايور
بهترین نماید زندگي ما روي سن به اجرا در آمده بود
تماشاچي این خلق هنرى تنها خودمان بودیم
روحمان به تماشاي عشق بازى جسممان نشسته بود
و از این در هم آمیختن و پیچد تن ها در شگرف بود
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کم کم نفس هاید آرام شد
توانستم با جسم زنانه و کوچ م طند هاي مردانه اش را مرهم ببخشم
انگار در این حالت هم از اعتراف عشق سیر نمیشد
_ آرام جانم بگو عاشقمي
_ عاشقتم
_ بگو فقط مال مني
_ مال توام عشقم
_ همیشه؟
_ همیشه همه چیم
جان میگرفت و انريي اش چند برابر میشد
با مختصر دردي که داشتم
ناله هاي خفیفم ملودى اجراي ماهرانه اش شده بود
هیجان در وجودش به حدى ر سید که اح ساس می ردم ام شب در حال خرج
تمام احساس و غرایض مردانه اش است
کنارم که بي رمق دراز کشید هر دو به نفس نفس زدن افتاده بودیم و غرق عرق
بودیم
با لب هاى خشك شده

عابر بی سایه

کلمه آب را هجي کرد
بلند شدم
که براید آب بیاورم
دستم را گرفت و کشید
صور به صور ...
لب هایم را اسیر کرد
_ حاال واسم آب بیار
لیوان آب را که به دستد سپردم
عزم رفتن به حمام را داشتم
باز دستم را گرفت
_ کجا؟!
_ برم دوش بگیرم
اخمي کرد و گفت:
_ هیچ وقت بعدش ،سریع از پیشم نرو
بیا بغلم صب میرئ

749

wWw.Roman4u.iR

750

آن قدر مح م بغلم کرد و فشتتردم که حس می ردم اگر ت ان بخورم قطعا بي
خواب میشود...
قسمت 32
"چه قدر پریشتتان استتت "زنی که هر روز تمام حجم موهاید را پشتتت سترش
جمع می ند و
دیگر حتی اجازه نمیدهد باد هم این موها را نوازش کند
چه قدر پریشان است
چه قدر"...

نوبت موهاى عروسك کوچ م میشود
شانه را که روى سرش می شم
از انتهاى اتاق هم زمان صداي تلوزیون را کم می ند و میگوید:
_ نبند موهاشو! اینقدر سفت میبندي بچه اذیت میشه
با همین یك جمله سریع بر میگردد
_ مامي آره بند ن ن لدفن

عابر بی سایه
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نمیدانم چرا توان چشم دوختن به این  3ساله را ندارم
بغض مجالم نمیدهد
هول میشود با دستان کوچ د صورتم را نوازش می ند
_ باشه باشه بند کن ولي باز گریه ن ن
به جاي من جواب میدهد
حاناى بابا بیا اینجا مامانت حالد هیچ وقت با ما خوب نیست
_
ِ
ذوق می ند و کودکانه ستتمتد میدود روى پاید مینشتتیند و مشتتغول شتتعر
خواندن با هم میشوند
_ َددى میشه امشب با مامي مهربون باشي؟
اونم مثل من دوست داشته باش
نگاهم می ند
نگاهد هنوز پر از زخم و نفر است
_ من عاشق مامي ام
فقط نمیفهمه !هیچ وقت نمیفهمه
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س و می نم نمیخواهم روز تولد دخترم تلخ تر از این بگذرد
اما همیشه رفتارش غیر قابل پید بیني است
فریاد می شد
_ من عاشق این زن زبون نفهمم!
من ِ االغ عاشقشم
سمت طفل وحشت زده ام میدوم
به آغوشم پناه مي آورد
مثل یك گنجشك بي پناه در بغلم میلرزد
بازوي نحیف و کوچك حانا را میگیرد
_ چرا یك کار می ني بچه ام ازم بترسه؟
صدایم میلرزد
_ آروم باش  ،خواهد می نم برو قرص هاتو بخور  ١امشب آروم باش
_ آرومم دلي آرومم
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ی هو به حانا خیره میشود با خشم و مح م چانه طفلم را میفشرد
_ صد بار نگفتم لبتو گاز نگیر؟؟!
حالیت نیست نه؟!!
از این حرکت متنفرم  ،متنفر

دخترم وقتي دچار هیجان و استرس میشود لب باالید را گاز میگیرد
دخترم...
***

شماره پروازمان که اعالم میشود
در اوج شلوغي فرودگاه صداي قلب هر دویمان عجیب به گوش میرسد
میدانم به خاطر روحیه دادن به من استوار ایستاده است
شروین ی ریز با دستمال اشك هاید را پاي می ند
پدر براى بار چندم اصرار می ند سریع تر براي سوار شدن هواپیما برویم
آراز سرم را میگیرد و پیشاني ام را میب*و*سد
_ مواظب آرام جانم باش
بغض چنگ مي اندازد در حلقومم
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_ آراز قرصا ..
حرفم را قطع می ند
_ میخورم چشم خانومم گفتم چشم دیگه
تو هم حرفهام یاد نره باشه؟
دلم ح م می ند براي بار آخر بپرسم
_ چه قدر دیگه پیشمي؟
لب گاز میگیرد
_ خیلي زود ،قول دادم بهت
دستد را با دو دستم میگیرم و میفشرم
پدر که کمي دور تر است کالفه پوفي می شد
شروین تاب نمي آورد
همدیگر را خواهرانه در آغوش می شیم
_ شري دلم واست تنگ میشه
هق هقد اوج میگیرد
_ باز تنها شدم
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آرازم میره و شروین میمونه و حوضد

_ تو رو خدا این جوري نگو قول بده تو هم بیاي
آراز بدون تو نمیتونه کاراشو سر و سامون بده
لبخند تلخي میزند
آراز چشم هاید را بسته است و زیر لب میگوید
_ آرامم برو پدر منتظره زشته

با تردید و ترس دور میشوم
دلم هنوز نرفته لبریز تنگ شدن میشود
م ث می نم
بدون این ه بتوانم خودم را کنترل کنم بر میگیردم و سمتد میدوم
در آغوشد خودم را گم می نم
دیوانه وار همدیگر را نوازش می نیم و میبوییم
انگار قرار است عطر ی دیگر را براي روزهاي تنهاییمان جایي در قلب و حافظه
مان انبار کنیم
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_ دوستت دارم خانومم اندازه همه نداشته هام از اول دنیا
دوستت دارم
دوستت دارم
همین دوستت دارم هاید قو میبخشد به پاهایم
حتي از دور هم با دست برایم ب*و*سه میفرستد

پشیمان میشوم
چرا جواب دوستت دارمد را ندادم؟!
حاال که دور شده ام صدایم را نمیشنود !
پدرم پشتد به من است و عجله رفتن دارد
روى پله برقي با انگشتانم براید در هوا نقد قلب می شم
د ست را ستد را م شت می ند با کنار م شتد دوبار پ شت سر هم به صور
خیلي جذاب روي سینه اش دقیق روي قلبد آرام می وبد

عشق را نیاز به کالم نیست...
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حین پرواز پدر دستم را مح م فشرد به شانه ها و امنیتد نیاز داشتم
سرم را روى شانه اش گذاشتم
بغض دورى ام را بلعیدم
توان تاب دل تنگی را بده...
خدایا به من ِ
سعي کردم آرازم را کنارم تصور کنم

صور مردانه و چشم هاى پر حرفد
حتي سبیلد!
صداید
عطرش
خدا جون ش ر !
لبخند روي لبم خانه می ند
در خلقتت خدا بي شك تمام هنرش را خرج کرده است .که حتي یاد و خیالت
هم قدر

تس ین دارد...

 2ساعت گذشته بود که تهوع به سراغم آمد
سفرهاي طوالني در هواپیما گاهي دچار این مش ل میشدم
پدر که م ش لم را متوجه شد مهماندار را صدا کرد و از او خوا ست برایم یك
قرص ضد تهوع بیاورد
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واقعا حالم بد بود
چند دقیقه بعد ی ي دیگر از مهماندار ها قرص را برایم آورد
کمي که گذشت واقعا حالم بهتر شد و خوابم برد
حین پیاده شدن از هواپیما
مهمانداري که از او قرص خواسته بودم با دیدنم
سریع ابراز شرمندگي کرد
_ اوه خانوم محترم من به کل قرص رو فراموش کردم درگیر مستتافري شتتدم که
تنگي نفس داشت و از خاطر بردم واقعا ازتون عذر میخوام
پدر به مهماندارى که قرص را آورده بود اشاره کرد
_ ولي هم ارتون این کارو انجام دادن نیاز به عذر خواهي نیست
مهماندار با تعجب به هم ارش خیره شد که او هم خیلي ریل س گفت
_ همراهتون که انتهاي هواپیما بودن خواهد کردن قرص رو براتون بیارم
حیر زده پرسیدم؟
_ همراهم ؟!
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_ بله یك آقایي بودن
پدر بي تفاو گفت
_ حتما ی ي از مسافرها قرص همراه داشته خواسته کم ت کنه عجله کن آرام
مادر حتما چند ساعته که تو فرودگاه منتظره

مادرم؟
بزرگترین گنجینه هر دخترى بي شك مادرش است
به قدم هایم سرعت بخشیدم
منتظر چمدان هایمان بودیم همیشتته از این انتظار و پیدا کردن چمدانم متنفر
بودم سرم را چرخاندم تا ببینم میتوانم از ابتداى نوار نقاله چمدانم را پیدا کنم
آن سوى نوار
دستی خم شد و یك چمدان را برداشت
دست د سیاه
تماما سیاه پوش
عینك دودي !
وقتي متوجه نگاهم شد
سریع برگشت و دور شد
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لنگ لنگان!
خداي من !
سست شدم
او اینجا بود تمام مد در تعقیبم
خواستم سمتد بدوم
و جیغ ب شم تا دستگیرش کنند
ولي زبانم بند آمده بود
با انگشت به پدر آن سمت را نشان میدادم
مرد بیچاره کم مانده بود س ته کند
_ دل آرام چته دخترم؟ چي شده؟
از فرط سرگیجه روي زمین مینشینم
چند نفر به کم م مي آیند
در بهدارى فرودگاه فشتتارم را کنترل می نند و به کمك یك آب میوه کمي حالم
بهتر شد
در که باز شد با دیدن صور

سفید قرص ماه مادرم انگار همه سیاهي ها از

یادم رفت...
چه قدر دل تنگ مادرانه هاید بودم
در آغوشد فشردم
مح م میب*و*سیدمد

عابر بی سایه

_ دل آرامم آرامد خونمون اومدى؟
بغض کرده بودم
_ مامان چرا این قدر ش سته شدى؟
_ خوب میشم تو که اومدي همه مون خوب میشیم
سرم را روى قلبد گذاشتم موهایم را نوازش کرد و اشك هایم را پاي کرد
مادر داشتن بزرگترین نعمت خداست...
رنگ غم به خانمان نشسته بود
دلسا کم حرف و بي فروغ شده بود
خیلي پژمرده و پریشان حال بود
در آغوشم ناتوان این جمله را هجي کرد
_ اگه آراز نبود من مرده بودم
مردتر ازش خدا آفریده؟؟
این سوال خودم هم بود
خدا تمام مردانگی را در وجود مرد من خالصه کرده بود و بس...
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تلفنم را که روشن کردم 34تماس از دست رفته از آراز داشتم
سریع تماس گرفتم
با اولین بوق جواب داد
_ الو آرام رسیدي
_ سالم عزیز دل خودم ،بله رسیدم خونه ام
صداید گرفته بود
_ نگفتي آراز بدبخت این ور مرد اون تلفنم رو روشن کنم؟
_ صدا چرا گرفته؟
_ ف ر کنم سرما خوردم
_ تو این چند ساعت؟!
از جواب دادن امتناع کرد
_ حالت خوبه؟ اذیت نشدى؟ مامان اینا خوبن؟
مرد مردها
_ همه خوبن ِ
_ ش التها که واست گرفتم رو چرا جا گذاشتي؟
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_ خود اومدي واسم میاري دیگه قربون اون سیبیال برم من
م ث کرد و گفت:
_ خوبی آرام جدا؟
_ اوهوم
_من حاال حاالها پس نمیام
با حیر گفتم:
_ چرا؟!!
_ دل تنگي باعث شده حتي واسه سیبیالمم ابراز عشق کني  ،خوبه کیف میده
_ خل و چل
 ١ساعت تمام قربون صدقه هم رفتیم
تك تك کارهاید در این چند ساعت را گزارش میداد
و احساس می ردم واقعا به هم نیاز داریم...
با وجود مخالفت زیاد باالخره اصرار آراز را براى داشتن محافظ پذیرفتم
از سایه سیاه پوش وحشت داشتم
و از بعد جریان فرودگاه جایی ندیده بودمد،
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در اوج خوشتتبختي و خنده در کنار خانواده ام ی هو همه وجودم فرستتنگ ها
فرسنگ پید آراز پر می شید
تماس هاي مدام و رد و بدل کردن ع س تنها کمي از این دل تنگي را درمان
می رد
با شروع دوباره کارم در بیمارستان
کم کم خودم را با زندگي قبلي ام وفق میدادم
اما هنوز ت ه بزرگ و مهم این پازل گم شده بود
ت ه اي از من در بی ران دور جا مانده بود
و من شدیدا احساس نقص می ردم
مخصوصا وقتي هم کالسی ها و دوستانم با دیدنم برائ مرگ سوشا احساس
تاسف و تاثر می ردند
از این ه هنوز استتم ستتوشتتتا در ک نار من بود و من زن آراز بودم احستتتاس
ناخوشایندي داشتم
آن روز بعد از ظهر وقتي به خانه برگشتم
با یك بوق از ماشتتین پشتتت ستترم که همه جا همراهم بود تش ت ر کردم و وارد
پارکینگ شدم
با وجود محافظ هاى آراز احساس امنیت می ردم
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دلم ی هو ه*و*س صداید را کرد
سریع تماس گرفتم
مثل همیشه سریع پاسخ داد
_ به خانوم دکتر خودم
_ سالم آقا
_ سالم به روى ماهت  ،رسیدي خونه؟
_ آره دارم میرم باال دلم واست یهو قلمبه شد
با صداي خنده هاید جانم را جان میبخشید
_ قربونت بشتتم من از راه دور چه طوري شتت م تو رو قلمبه کردم؟ مگه با تله
پاتي هم میشه ؟
خنده ام را فرو خوردم
_ آراز خیلي بي ادبي  ،منظورم قلبمه
_ آهان من گفتم شاید هر شب با تصور بالد بغل می نم میخوابم از این ور
دنیا بابا شدم
_ بي حیا تو خجالت نمی شي؟
_ نه مگه خجالت داره  ،زنمه
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همین طور در حال خنده و شتتوخي پله ها را طي کردم و کلید انداختم و وارد
خانه شدم
کسي جز اشرف خانم که هفته اي ی بار براي نظافت مي آمد خانه نبود
سالمد را با سر پاسخ دادم
مقنعه ام را از سرم بیرون کشیدم و وارد اتاقم شدم
آراز در حال تعریف کردن مشاجره خنده دار دیشبد با شروین بود
و من هم از کالم شیریند غرق خنده بودم
با دیدن دسته گل هاي بزرگ در اتاقم شوکه شدم
هنوز سوالي نپرسیده بودم
که اشرف خانم پشت سرم جلوي در اتاق آمد و گفت:
_ خانم اینا رو از طرف شوهرتون گفتن فرستادن
آراز که صداید را شنیده بود گفت
_ چي میگه؟
خندیدم و گفتم:
از کجا میدونستي عاشق ترکیب لیلیوم سفید و رز هلندى صورتي ام
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با تعجب گفت _ چي شده؟
_ خودتو لوس ن ن سور پرایز عالي بود
نزدیك دسته گل ها شدم
که ی هو روبا سیاه دور همه دست گل ها توجهم را جلب کرد
بعد هم صداي غر غر اشرف خانم
_ انگار مراسم عزا بوده سیاه پیچد کرده
ننه به شوهر بگو شگون نداره

وحشت کردم
آراز مدام صدایم می رد و من قدر جواب دادن نداشتم
_ آرام؟
آرامم؟
چي شده؟
آرام
من دارم س ته می نم
با صداي لرزان صداید زدم
_ آر..ررا...ز
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نگراني در صداید موج میزد
_ جانم خانومم ؟
_ اون سوشاست به خدا سوشاست
س و می ند میدانم حالد دست کمي از من ندارد
_ عزیزم آروم باش
 ١نفس عمیق ب د بهم بگو چي شده
بغضم گره گشود
نفسم به شماره افتاده بود
_ رز صورتي ،لیلیوم سفید
روبان سیاه
واى آراز کل اتاقم این دسته گله
موقع فرستادن هم به خدمت ار گفته شوهرم اینو فرستاده
ف ر کردم کار توعه
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این م ث هاي طوالني اش برائ ترمیم غرورش است؟!
_ ی ي قصدش آزار ماست
هرکیه فقط داره لذ میبره از این حال و روز
به من گوش کن آرام
جواب ندادم
مح م تر صدایم کرد
_ آرااام
به خودم آمدم
_ جان
_به خدمت ار بگو همه اشو بندازه دور
خودتم نگران هیچي نباش و کوچ ترین اتفاقم بهم بگو
من باید برگردم ایران قبل اومدن به تهران باید یه مد مرز بمونم و بفهمم تو
اون شهر لعنتي چي داره میگذره

_ نه آراز نرو اونجا من میترسم
_ از چي میترسی قربونت برم؟ یاد رفته من خان اونجام؟
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_ یه بالیی سر میاره
_ کي؟!
بغض کردم
_ سوشا
یا همین که میخواد بگه سوشاست
_ سوشا یا هرکس دیگه باید ت لیف این مسخره بازي روشن شه
_ تو تنها کسي هستي که منو باور دارى،
آراز تو هم ف ر می ني کار خانواده اون دختره که ستتوشتتا رو ستتوزوندن؟ حاال
نوبت منه؟
کالفه میگوید
_ نمیدونم
شاید اونا
شاید شارو باز یك نقشه جدید داره
لحظه اي تعلل می ند و ادامه میدهد
_ شاید هم سوشا

عابر بی سایه

بدنم به رعشه مي افتد
_ اون مرده همه ما دیدیم مرد
خود خاي روش ریختي
صداید بغض دارد
_ خدا لعنتشون کنه که با اسم جگر گوشه من دارن این طور بازي می نن
خدا لعنتشون کنه...
قسمت سی و سوم
"تمام شد!
من به عقد غم ها در آمدم...
خیلی دیر آمدى
و کاش وقت رفتن صداى خنده هایت را با خود میبردى"
مروارید در قفس را روى سینه ام میفشرم
حانا را مح م تر در آغوش می شم
موهاید را نوازش می نم
خدا را ش ر که دخترم راحت خوابیده است ...

77١
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چه اهمیت دارد
که تمام بدنم را رد کمر بندش نقد زده است
مگر شب اول ا ست که در س و و به خاطر این ه دخترم نفهمد چه بر سرم
مي آید با درد به بستر مي آیم؟
امشب شب آخر حضورمان در این جهنم است ،نه به خاطر خودم
به خاطر حانا باید اینجا را تري کنم
دیگر هیچ چیز مهم نیست ...
***

دلم نمیخواستتت ذره اي از نگراني و ناراحتي آن روزهایم را به خانواده ام انتقال
دهم
مامان و دلسا هر روز براي خرید جهیزیه با ذوق میرفتند
مشتاور آراز در تهران هم چند خانه انتخاب کرده بود و قرار بود من براي بازدید
بروم
ولي بر ع س آراز من مخالف خانه نزدیك خانه پدري بودم
با خواست و سلیقه خودم یك واحد برج در ی ي از مرتفع ترین و خلو ترین
مناطق تهران گرفتیم
دقیقا نزدیك بیمارستان محك
آراز به سلیقه ام احترام گذاشت
من نزدیك کودکان مریض بودن را دوست داشتم
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و خوشتتحال بودم میتوانم پیاده به محل کارم بروم و هر وقت دل تنگ شتتدم از
پنجره دلم را به بیمارستان براي مریض هایم بفرستم...
شب پرواز آراز این قدر نگران و آشفته حال بودم که حتي دلسا هم متوجه حالم
شده بود
کنار پنجره ایستاده بودم و با استرس پوست لبم را می ندم
که از پشت دستد را دور گردنم حلقه کرد
_ دلي چته تو ل ي
برگشتم و به صورتد خیره شدم
با وجود جاي چند بخیه روي صورتد که یادگار یاشار بود
چه قدر چهره اش خانومانه شده بود
انگار یك شبه بزرگ شده بود
هرچند که این که دیگر با صتتتداى بلند نمیخندید و جیغ نمی شتتید ناراحتم
می رد
ولي دلسا کم کم زندگي درست را دري می رد
لبخند زدم
با تعجب گفت:
_ وا این قدر قیافم خنده داره زل زدي بهم میخندي
_ نه داشتم ف ر می ردم چرا من اندازه تو خوشگل نیستم
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_ تو خوش شانسی عوضد
دستد را گرفتم و همراه خودم روي تخت نشاندم
_ شانس دست خود آدم هاست ،بعدم کو شانسم؟
دستد را به حالت هواپیما در هوا ت ان داد و گفت:
_ تو هواپیماست داره میاد
_کو تا بیاد حاال حاال ها تو اون شهر کار داره
_همین که مطمئن شي تو این خاکه کافیه دیگه ،منم خیلي خوشحالم داره میاد
میدوني دلي من و تو تا حاال برادر نداشتیم اون شب که منو پشت خودش نگه
داشت و جلو برادرش واساد واسه اولین بار حس کردم برادر دارم
جونمو بهد مدیونم  ،خوشتتحالم خوشتتبختین خوشتتحالم برگشتتتین پید
خودمون اصال آراز حیفه باید تو ممل ت خودمون باشه
هر دو با صداي بلند خندیدیم
بغلد کردم
_ دلسا اون شب..
میان حرفم گفت
_ اون شب تموم شد دیگه هم ت رار نمی شه دیگه نمیخوام حرف شم بزنم نه که
ازش فرار کنم و بترسم فقط نمیخوام هیچ تلخي و حماقتي تو زندگیم باشه
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به خواسته خواهر احترام گذاشتم
و وقتي مامان هم به ما پیوست خوشحالي مان کامل شد
چه قدر جمع زنانه مادر و خواهر امن و شیرین است...

برائ چیدن وسایل به خانه رفته بودیم
همه ف رم پید آراز بود
نگران بودم
تلفن را برداشتم و با شروین تماس گرفتم
هنوز هم با چند دقیقه هم صحبتي اش آرام میشدم
_ الو شري بیزي هستي؟
_ سالم هاني خوبي؟ نه عزیزم واسه تو همیشه همه کارهام رو متوقف می نم
_ خوب نیستم ،اما نمیخوام با این حالم تمرکز آراز رو اونجا بهم بزنم
_ خبر نداد؟
_ خبر چي؟
_ نبد قبر
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وحشت کردم و جیغ کشیدم
_ چي؟!!'
هول شد و گفت:
_ مگه نمیدونستي
_ این دیوونگیه
_ بله و شوهر هم  ١دیوونه است که بدجور حرفتو باور داره
_ واي یعني ام اند هست؟
_ آره فقط تو فیلم ها
_ مسخره می نی شرى؟
_ نه قربونت ب شم باورم می شه ی ي داره کرم میریزه ولي باورم نمی شه سو شاي
جزغاله از قبر برخواسته باشه
اون بدبخت تا االن استخون هاشم پوسیده

نمیدانم چرا از حرف هاي شروین راجب سوشا دلخور شدم
هنوز روى او تعصب داشتم؟!
روحد حتما مرا نمیبخشد
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کاش بتوانم آراز را منصرف کنم...
به محض خداحافظي با شروین با آراز تماس گرفتم
وقتي جواب نداد نگران شدم
دفعه دوم که رد تماس داد واقعا ترسیده بودم و با پیامد نه تنها آرام نشدم
نگراني ام هزار برابر شد
"آرام خودم باها تماس میگیرم
لطفا بهم وقت بده...

ساعت ها گذشت
و خبري از آراز نبود
تاب نیاوردم
و با خانه ساالر خان تماس گرفتم
وقتي از خدمت ار خواستم که با سلیمه صحبت کنم
خیلي سریع کسي تلفن را گرفت
مادر بزرگ هاى هاى گریه سر میداد
_ از جان ما چي میخواي دیگه دختر؟
از روزي که اومدي بدبختي و رخت عزا تو این خانه آوردي  ،تو کجا افتادي تو
اقبال ما؟
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اون از اون خواهر بي حیا که باعث شدین خان این شهر خار شه و برارش
رو روونه زندون کنه و بشه
حرف دهن مردم
اینم از حال که شویت رو فرستادي قبر جوون پرپر جگر سوخته مایو بش افه
و بشینه باال سر استخوناش تو سر خودش بزنه
خدا سیاهت کنه خدا ...
من بهت زده اشك میریختم و میان حرفد سلیمه گوشي را گرفت
عروس خان؟
_ الو الو
ِ
صدایم میلرزید
_ عمه فقط بگو چي شده
صداي گریه و ضجه اش بیشتر ترساندم و التماسد کردم
_ تو رو خاي مرده ها بگو آراز کجاست؟ حالد خوبه؟
_ واي خانوم اي واي خانوم خانمون کمرش ش ست
گریه نفسم را بند آورده بود
_ کجاست آراز من کجاست
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_ باال سر قبر عزیزش نشسته دایي دایي می نه  ،چند ساعته کسي جرا نداره
نزدی د شه
تو سر خودش زد و گریه کرد
_ حالد بده ،فشارش ! فشارش االن باالست
قرص باید بخوره چرا کسي جلوشو نمیگیره
_ ساالر خان هرچه گفت حرامه تن مرده رو تو خاي نلرزون پاش رو کرد تو ١
کفد که باید قبرو بش افه
همه شهر دارن لعن و نفریند می نن

یخ زدم
خداي من !
باعث تمام این دردها من بودم...

کیفم را برداشتم و به نیت آيانس هواپیمایي براي گرفتن بلیط خانه را تري کردم
باید خودم را به آراز میرساندم
پایم را روى پدال گاز گذاشتم و دیوانه وار رانندگي می ردم
تلفنم که زنگ خورد با دیدن تصویر آراز
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چنان ترمز کردم که صتتداي جیغ چرخ هاي ماشتتین و فریاد و ناستتزاي ستتایر
راننده ها در هم ادغام شد
_ الو آراز؟
اما از موسیقي صداي مردانه اي که از شد گریه بي رمق شده است
_ اون اینجاست
اش م را پاي کردم
_ حالت خوبه؟ کجایي عزیزم
_ باال سر سوشا نشستم
اینجاست
دوباره صداي هق هقد دل آسمان را به درد مي آورد
_ آراز خواهد می نم من دارم دیوونه میشم
ی م تحمل کن دارم میام
_ کجا بیاي؟ اینجا دیگه جاي من و تو نیست
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_ چه کردي ؟ چرا این ارو کردي؟
_ ف ر کردم دیدمد
_ کي؟
_ چند شتتب پید که اومدم خونه وقتي داشتتتم ماشتتین رو میبردم تو پارکینگ
دیدمد
چشم هاش دقیقا سوشا بود
برام دست ت ون داد خداحافظي کرد و رفت
اینقدر حالم بد بود که نتونستم ت ون بخورم و دنبالد برم
وقتي به خودم اومدم که دیر شده بود و پیداش ن ردم
درکد می ردم حاال آراز هم همین حس و حال من را داشت
_ آروم باش عشقم
_ به قبرشم رحم ن ردم ،این بچه حتي استخوناشم در عذابه
من بدترین دایي دنیام آرام
با گریه و هق هق پشت سر هم نام خدا را صدا میزند
و من فقط به این مي اندیشم که سوشا ما را میبخشد ؟؟
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بدترین روزهاي زندگي ام سپري میشد
من تمام روز در اتاقم مینشستم و حتي ثانیه اي خاطرا سوشا رهایم نمی رد
تازه یادم افتاده بود چه شب هایي در این اتاق تا خود صب پ شت تلفن به من
ابراز عشق کرده بود
درد و دل هاید
قهر و آشتي هاید
انگار سهم سوشا همیشه درد کشیدن بود
ت مام طول عمرش و مرگد درد ناي بود حتي حاال ب عد از مرگ هم با ید درد
می شید...
اهل خانه ف ر می ردند دل تنگي آراز مرا به این روز انداخته است
روي تختم نشسته بودم و زانوانم را بغل کرده بودم سرم روي پایم بود
که با چند ضربه به در بي رمق گفتم
بیا تو
پدرم بود  ،وقتي کنارم نشست و بغلم کرد خیلي آرام شدم
_ دخترم با ما قهري نمیاي چند روزه سر میز شام؟
_ نه ی م بي اشتهام
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_ پس کي میاد این رستم دستان اشتها آور دختر ما؟ دو ماه شد!

آراز تهران نیامد از من خواستتتت مدتي به او فرصتتتت بدهم تا بتواند با یك
و ضعیت منا سب با خانواده ام رو به رو شود نمیدان ستم کجا ست و این بی شتر
اذیتم می رد
_ کاراش تموم شه میاد پدر
_ بگو دیر بیاد دیگه دختر بهد نمیدیما
به خاطر دل خوشی پدر لبخند بي جاني زدم
از آن شب به بعد سعي کردم کمي خودم را حفظ کنم خانواده ام به اندازه کافي
رنج و غم کشیده بودند
 ١هفته گذشته بود
از آراز خبري نبود
شروین و سلیمه هم بي خبر و نگران بودند
تمام دل خوشي ام تماشاي ع س هایمان بود
آن روز دلسا با اجبار و خواهد مرا راضی کرد با او به آرایشگاه بروم
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موهاید را که رنگ کرد جلوي آینه با ذوق گفت؛
_ چه طور شدم؟
لبخند زدم و گفتم :خیلي بهت میاد مبارکت باشه
_ دلي تو هم  ١دستي به سر و رو ب د
_ نه حوصله ندارم
_ بابا یه جور تنوعه
اصال موهاتو رنگ کن
بغض به گلویم چنگ انداخت و آن آه جگر سوز بنیادم را سوزاند
صداي خد دارش در گوشم پیچید
_ آرام جانم این ابریشم موها تو هیچ وقت رنگ ن ن بزار ب ر بمونن همیشه
_ وا آراز باالخره که پیر میشم سفید میشن چي
_ اونوقت میشن ابریشم سپید من

با بغض رو به دلسا گفتم:
_ آراز دوست نداره مو رنگ کنم
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اخم کرد و گفت :گفته ابروها و صورتم پشمالو باشه؟
خنده ام گرفت حق داشت من این روزهاى بدون او دل و دماغ کاري نداشتم
خودم را به آرایشگر و دلسا سپردم
حتي وقتي موهایم را پیتاي کرد و با ستتشتتوآر حالت دادو یك بافت تل روي
موهایم زد
س و کردم
شاید دل خواهرم این طور خوش میشد
می اپ را هم پذیرفتم
دلم میخواست غم هایم را پشت بزي صورتم پنهان کنم
خیلي فرق کردم زیبا شده بودم
اما زیبایي به چه کار زني که کسي را ندارد که زیباي اس را بستاند میخورد!!
دلستتا اص ترار داشتتت که امشتتب در خانه مهماني  4نفره بگیریم و کمي بزن و
بر*ق*ص برایمان خوب بود
با انريي مغازه ها را میگشت
بلوز و دامن سفید و مش ي عروس ي
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با آن دامن چین چین پف حریر
کوتاه سفید با خال هاي مش ي
نمیدانم چرا توجهم را جلب کرد؟!
وقتي در اتاق پرو تن زدم آستتتین چند ستتانتي پوفی اش و کمر بند ستتاتن قرمز
پاپیوني اش دلم را تا کودکي هایم پید برد
مدلي که همیشه دوست داشتم
انگار دخترانه هاي وجودم زنده میشد
با خودم ف ر کردم با یك کفد عروستت ي ورني بي پاشتتنه شتتبیه کفد هاي
عروسك سارا همان رفیق دارا
چه قدر زیبا میشود
همان مدل کفد هایي که آراز دوست داشت ...
به خانه که رسیدیم
بابا خانه نبود و مامان هم کلي به خودش و خانه رسیده بود
چند مدل غذا روى اجاق بود
دلم براي خانه و خانواده غم زده ام سوخت
حقشان کمي شادي بود
با دلسا لباس هاي جدیمان را پوشیدیم
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و مثل همان قدیم ها جلوي آینه قر دادیم و به هم فخر فروختیم و هریك مدعي
زیباتر بودن لباسهایمان شدیم و آخر سر سمت آشپزخانه دویدیم تا مادر تایید
کند لباس هر دویمان زیباست
مامان با ذوق بغلمان کرد و هر دویمان را ب*و*سید
دلساید را با بغض و غم
خواهر لبخند زد تلخ ولي قدرتمند
_ مامان تموم شد خواهد می نم به من شبیه یك بازنده رو به زوال نگاه ن ن
خواستم حال و هواي جمع را عوض کنم
_ مامان لباس من قشنگ تر نیست؟
خندید و گفت:
_ با کفد پاشنه بلند قشنگ تر میشد
نمیدانم چرا بغضم را با صداي بلند گفتم
_ آراز دوست نداره پاشنه بلند بپوشم
دلسا بغلم کرد و گفت:
_ اوه اوه زن حرف گوش کن کو حاال آراز خانت؟
هر وقت اومد نپوش
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دلم ش ست! متلك مي انداخت
مادرم هم خندید
متوجه نمیشدند این شوخي عذاب آور است؟!
به اتاقم پناه بردم
نباید امشب اشك هایم دلم را لو میداد
سراغ کامپیوترم رفتم و میخواستم حواس دلم را پر کنم
یك ایمیل ناشناس داشتم
فایل موزیك و تنها یك کلمه " خداحافظ"
د ستم موقع دانلود آهنگ میلرزید و با پخد آهنگ وح شت همه وجودم را در
بر گرفت:
"برو این جاده است !اذیت آزار بس!
موند به دلم یك جا بگم :من یه نفر باهام هست
گرفتارى !؟شد یه آدم کارى  ،خب تو دنیا کلی ادم گرفتار هست
مثل من ریخته ،برو سراغ ی ی که ،بهونه نمیگیره آدمی که همه چیت شه
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منم میرم ،از همه چی با تو سیرم این ه میمیرم به کسی چه؟؟
دست بزار روى زخماى من جاى من باش ببین :دیدنت سخته با ی ی
هرچقدر سخت جدا شیم از هم ،باز که تنها بشم ف ر کنم جز تو به کی؟!
دست بزار روى زخماى من جاى من باش ببین دیدنت سخته با ی ی
هرچقدر سخت جدا شیم از هم باز که تنها بشم ف ر کنم جز تو به کی؟!
تو روبرگردونمیا که سرگردونم ؟بین این دو تا راه همیشه میمونم
یه چیزى تو دلم هست که میمیرم بگم پس وقتی می خوام بگم اصال نمی تونم
چه کنم هرچقدر کم بزاره دلت ،ته قلبم هنوز عالقه دارم بهت
دست بزار روى زخماى من جاى من باش ببین دیدنت سخته با ی ی
هرچقدر سخت جدا شیم از هم باز که تنها بشم ف ر کنم جز تو به کی
دست بزار روى زخماى من جاى من باش ببین دیدنت سخته با ی ی
هرچقدر سخت جدا شیم از هم باز که تنها بشم ف ر کنم جز تو به کی

آراز؟! خداحافظ؟؟
چه کسي میتوانست همچین پیامي به من بدهد؟
چرا بینام بود؟
خداى من آراز مرا براى همیشه با همین یك خداحافظ رها می رد؟
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ادامه دادن با من را تاب نیاورده بود؟
قلبم انقالب کرده بود
دنیا یك لحظه کامال برایم بي رنگ شد
چنگ انداختم روي سینه ام
میخواستم قلبم را بیرون ب شم و همه چیز را در همین لحظا به اتمام برسانم
زنگ در خانه
و جیغ کشیدن دلسا
_ مامان مامان بدو
صتتداي دویدند ستتمت اتاق و دري که ی هو باز کرد لبخندش با دیدنم روي
صورتد ماسید
سریع خودش را به من رساند
_ آجي آجي چته چرا اینجوري شدي
قدر تل م ندارم قطره اش ي از گوشه داخلي چشمم روي تیغه بیني میلغزد و
بعد طعم شوري اشك را روي لبم حس می نم
فقط نگاهد می نم
هر چه قدر تقال می ند دست چنگ شده از روى سینه ام را بردارد نمیتواند
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_ دل آرام مرگ من این طوري ن ن دارن س ته می نم یهو چت شد؟
همه توانم را خرج می نم براي اداي دردناي ترین جمله زندگي ام
_ آراز منو تري کرد!
چشم هاید گشاد شد و گفت
_ یعني چي؟ مگه میشه؟
اشك هایم پشت سر هم جاري میشود
صفحه کامپیوترم را سمتد میچرخانم
_ ببین !
_ این که بي نام و نشونه  ١خداحافظم بیشتر نگفته
پاشو دیوونه آراز نیست
_ خودشه
دستم را با قدر گرفت و بلندم کرد و کشیدم
_ بیا تا خودشو نشونت بدم
نمیفهمم حالم دست خودم نیست
همین که به سالن پذیرایي میرسیم
چند ضربه به در میخورد
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مامان خوشحال در را باز می ند
پدر با یك صداي آشنا مشغول تعارف است
اول پدرم وارد میشود
و بعد یك دسته گل رز قرمز و بعد...
خداي من!
دچار وهم و خیال شده ام؟!
خدا را ش ر اینبار جاي سایه سیاه پوش سوخته
آراز عزیزم وارد توهماتم شده است
با یك لبخند خش م زده است
بعد از رو ب*و*سي با مامان خم میشود و ب*و*سه روي دستد میگذارد
دلسا محترمانه و با محبت روب*و*سي ممی ند و دسته گل را از او میگیرد
چرا در خیال و وهمم اینقدر الغر و ش سته شده است؟!
چرا با این ه سر و و ضعد مرتب ا ست و مثل همی شه شیك پوش ا ست انگار
غبار غم
روي شانه هاید خانه کرده است؟
کر شده فقط حرکت لب ها را میبینم متوجه حرف هاي دلسا نمیشوم
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نزدی م که میشوم
باز دستم روي سینه ام دقیقا روي قلبم چنگ میشود
صداید از این وهم بیرونم می شد
_ آرام جان؟! خانوم؟!
تازه شنوا میشوم
بیدارم؟
واقعي است؟
چند قدم عقب رفتم و پشت سر هم پلك زدم
مامان گفت:
_ بچه ام شوکه شده دلسا گفتم بزار بهد بگیما همد زیر سر توئه
بابا لبخند میزند
_ این دوتا وقتي از هم جدا می شن غد می نن خانوم برو حوا ست با شه االنم
که بهم رسیدن غد ن نن
کل اهل خانه میخندند
دستد را روي دست چنگ شده روي قلبم میگذارد
گرم است مثل همیشه سرماي جانم را درمان می ند
گوشه لب باالید را گاز میگیرد
میدانم در حال آبرو داري و مبارزه با اشك هاید است
_ قهري با من ؟ خوش آمد نمیگي؟
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این صداي خس دار و مردانه قطعا یك روز مرا می شد!
تاب نمي آورم
انگار دیوانه شده ام
مح م و پیاپي مشت به سینه اش می وبم
و میان هق هق میگویم
_ خیلي بدي بي معرفت از بدم میاد از بدم میاد
لبخند میزند
و در عوض بغلم می ند
_ خانم فروغي شاهدي که دختر دست به زنم داره
مامان هم در حال اشك ریختن است
دلسا قهقهه سر میدهد
_ اونم کیو بزنه؟ خان ممل ت رو!
قسمت سی و چهارم
تمام شب خودمو را به در کوبیدم
ضجه زدم التماس کردم
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از آن سوي در قفل شده صداي گریه هاي دخترم جگرم را ت ه ت ه می ند
_ تو رو ارواح خاي مامانت در رو باز کن
غلط کردم به خدا دیگه جایي نمیرم
غلط کردم
جان حانا جان حانا

حاناى من دختر معصومم!
جاند را هیچ وقت قسم نمیدادم
برایم عزیز ترین قسم دنیا بود
اما مجبور شدم
به خاطر خودش میدانستم بي من تاب نمي آورد
چند ثانیه بعد کلید در قفل در اتاق چرخید
خودم را عقب کشیدم در را که باز کرد
هنوز خون در چشماند میدوید
چندین جاي تیغ روى ستتاق هر دو دستتتد نشتتان از این بود که دوباره دچار
حمله عصبي شده است و خود زني کرده است
دندان هاید را روي هم سایید
_ جون دختر منو دفعه آخرته قسم میدي زنی ه هرجایي
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توهین می رد تهمت میزد تحقیر می رد کار همیشگي اش این شده بود
_ باشه باشه ببخشید ،بزار برم پید حانا اون بدون من خوابد نمیبره
زهر خندي زد و گفت:
_ بزارم بري که باز فرار کني و بچه منو با خود ببري؟
_ نمیرم هیچ جا دیگه نمیرم اصال تو این بیابون کجا میشه فرار کرد؟ هرجا برم
تهد تویي
تو و این خونه و زندگي لعنتي
نزدی م شد
بازوانم را مح م گرفت و فشرد
_ زیر سر بلند شده
ناله کردم
_ ولم کن رواني ولم کن
دو سیلي مح م و پیاپي روي صورتم مینوازد
بیني ام تیر می شد و داغي خون را حس می نم
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رهایم می ند و کف زمین زانو میزند
عربده می شد و اشك میریزد
_ می شم همتونو می شم
حتي بهد ف رم کني می شمت
یبار فقط یبار منم دوست داشته باش
مني که هیچ وقت ولت ن ردم مثل اون!
مني که همیشه عاشقت بودم
مني که چند ساله طعم ب*و*سه زنم رو نچشیدم و تنها خوابیدم با خیال این ه
یه روز خود میاي

دست خودم نبود
نمیتوانستم مثل سابق دوستد داشته باشم
مقصر همه دردهاید بودم
شاید من
ِ

شتتتاید هربار تنفري که از چشتتمانم میبارید را میدید و این به جنوند اوج

میداد...
دخترم را که بغل می ردم تمام درد جستتمم و غصتتته هاي قلبم ی جا فراموش
میشد!
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اصتتال انگار این جستتم کوچك نیروي بزرگ و قوي ماورایي داشتتت که چنین
التیامم میبخشید
درست مثل آغوش...
***

اتاق خانه پدري ام را با ذوق نشاند دادم
با حوصله و دقت به حرفهایم گوش میداد
اما خودم را نمیتوانستم گول بزنم
یك مرتبه با یك سوال حس واقعي ام را نشان دادم
_ آراز؟ تو خوب نیستي مگه نه؟
با غم نگاهم کرد
_ با تو خوب میشم
_ خیلي ضعیف شدي
چشم ها گود افتاده
الغر شدي
خندید
_ خوب میشم خانومم خوب میشم،
بریم بیرون دیگه  ،زشته اومدیم تو اتاق
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_ ما که از وقتي که اومدي با اوناییم
_ ت صمیم دا شتم بعد شام با پدر و مادر

جدي صحبت کنم که گفتي بیایم

اتاقت
نگران شدم
_ چه صحبتي؟
_ راجب مراسم و رسم و رسوماتتون
_ مراسم چیه؟
_ عروسي
چشم هایم گرد شد و با صداي نسبتا بلندي گفتم:
_ مگه آدم چند بار عروس میشه؟ مسخره بازیه؟؟
اخم کرد و لبد را گاز گرفت:
_ هیس یواش  ،هر تصمیمي پدر بگیره احترام میزاري  ،فهمیدي آرام؟
با حرص پایم را زمین کوبیدم
_ این زندگي منه به اونا چه؟؟
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انگشتد را به عالمت تهدید باال آورد
_ این مدلي حرف بزني دوستت ندارم
وحشتناي ترین تهدید عمرم همین بود!!
بزرگترین هراسم  ،این ه یك روز برسد و آراز مرا دوست نداشته باشد
اصال همه سرمایه ام دوست داشته شدن توسط این مرد بود
میباختم
تمام میشدم...
به آغوشد پناه بردم
سرم را ب*و*سید و دستم را گرفت و به سمت سالن پذیرایي هدایتم کرد
مامان و بابا با دیدنمان لبخند زدند
و مامان گفت:
_ در سته خونه ما کوچی ه و شبیه ق صر شما نی ست ولی امیدوارم زیاد بهتون
سخت نگذره
از تعارف مامان هرچند که میدانستم بي منظور است اصال خوشم نیامد
آراز خیلي مودبانه پاسخ داد
_ اختیار دارید اینجا خونه امید ماست
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این متانت و مناعت طبعد باعث میشد همه شیفته اش شوند
دلسا براي همه چاي آورد و فقط براي آراز قهوه تري آورد
_ اینم واسه شوهر آبجي خان دورگه خودم
همه خندیدند و من با شوخي گفتم:
_ چه خوبم میدونه آراز چي دوست داره
دلسا طوري که همه ببینند نیشگونم گرفت و گفت:
_ اوا زشته آراز چیه ،طرف خانه  ،کله گنده است
یه جور مقبول صداش کن
خواهرم سعي می رد غمد را پشت شوخي هاید پنهان کند
و همگي با این که حالد را میدانستیم چیزي بروز نمیدادیم
مامان دامادش را با عشق نگاه می رد
و پدر با افتخار
وقتي آراز بحث عروسي و مراسم را پید کشید
در کمال ناباوري پدرم جواب دل نشیني داد:
_ هرچي دل آرام رو خوشحال کنه ما رو بیشتر راضي می نه
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دو نفري تصمیم بگیرین و ما هم هر کم ي بخواین دریغ نمی نیم
خواستم تش ر کنم که آراز به جاي من پاسخ داد
_ تو ف ر یه مراسم آبرومند اینجاییم
راستد من زیاد سر رشته و تبحر ندارم
هر جا و هر مدل که مد نظرتونه لطف کنید کم م کنید هماهنگ کنید من
مخالفتي ندارم
نتوانستم س و کنم
_ وا من که گفتم عروسي نمیخوام من یك بار عروس شدم
توقع نداشتم در جمع خانواده ام چشم غره خرجم کند
لج کردم و به جاي س و ادامه دادم
_ بابا من بدم میاد حس می نم خیلي مسخره است بعد این همه مد عروسي
بگیریم آراز به خاطر شما که تو عروسیم نبودین اصرار داره مراسم بگیره
وقتي که با نوي کفشد روي زمین ضرب میگرفت میدانستم عصبي است و در
حال خود داري
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پدر در حالي که پیپد را روشن می رد گفت:
_ واال تو فامیل ما ز یاد این چیزها و جشتتن ها مرستتوم نیستتتت ما توقع و
خوشحالیمون فقط رضایت و خوشبختي دخترمونه
آراز تش ر کرد و گفت:
_ من باید به وظایفم عمل کنم
پدر اینبار جدي گفت:
_ وظیفه ا خوشبختي دخترمه
باهاش مخالفت ن ن وقتي دوست نداره مراسم بگیره
خونتون آماده است و بهترین رو واسد ّ
محیا کردي
پاشید فردا برید سر خونه زندگیتون والسالم
لبخند رضایت بخشي زدم
ولي آراز ناراحت سر به زیر انداخته بود
بعد از صرف چاي وقتي از جاید بلند شد و بعد از یك سرفه گفت:
_ خیلي ممنون از پذیرایي و لطفتون فعال رفع زحمت می نم شتتتاید آرام جان
ف ر کرد و تصمیم بهتري گرفتیم
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قلبم از جا کنده شد!
کجا عزم رفتن کرده بود؟
بي اختیار از جایم پریدم و گفتم:
_ کجا؟!
همان طور متین و آرام یك لبخند تحویلم داد و گفت:
_ شروین پید شایناست و منتظرمن
با این ه از خبر شنیدن حضور شروین در ایران و این سورپرایز خوشحال شدم
اما واقعا از این ه قصد رفتن داشت ناراحت شدم
دستد را گرفتم و سمت اتاقم کشیدمد و گفتم:
_  ١لحظه بیا کار دارم
مثل پستتر بچه ها ستترخ شتتد و با یك معذر خواهي کوتاه از پدر و مادرم
همراهي ام کرد
وارد اتاق که شدیم
در را مح م بستم
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و دستتت به ستتینه رو به روید ایستتتادم از شتتد حرص دندان هایم به هم
میخورد
_ اولین شب اومدنت میخواي تنهام بزاري؟
نزدی م که شد خودم را عقب کشیدم و اجازه ندادم بغلم کند
_ خانومم من که نمیتونم اینجا بمونم
_ اونوقت چرا؟
_ زشته نیومده خراب شم خونه مردم
با صداي بلند گفتم
_ مردم؟! آراز اینجا خونه خانواده همسرته
من و بزاري کجا برى؟ اصال منم میام
_ هر وقت عروسي گرفتیم
میام میبرمت خونمون
بغضم گرفت
_ این یعني لجبازي؟
همان آراز روزهاي اول شده بود
سرش را به عالمت منفي ت ون داد
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_ نه یعني احترام به خواسته شوهر
_ باشه برو منم نبر  ،کامال مشخصه چه قدر دلتنگم بودي
لب گاز گرفت و با شصت و انگشت اشاره اش گوشه چشم هاید را فشرد
_ دختر تو جاي من بودي االن چي کار می ردي؟
_ میموندم پید زنم
_ نمیتونم !بفهم خجالت می شم
_ مغرور! باشه پس زنتو ببر
_ خشتتك و خالي؟ دستتت زنم رو بگیرم با کمال پر رویی بگم دخترتون واسته
من و خداحافظ؟
سرم را میان دو دستم فشردم و فریاد زدم
_ آراز چرا هرچي میگم حرف خود رو میزني ؟؟؟
جلو آمد و دستد را مح م جلوي دهنم گذاشت و با اخم گفت:
_ تو از پدر و مادر خجالت نمی شي داد میزني بي ادب؟!
اخمد میتوانست نابودم کند
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دستد را گاز گرفتم
بي صدا و زیر لب آخ گفت و سر تاسف ت ان داد
دستد را که برداشت
باز جیغ کشیدم
_ نمیزارم بري باید...
باز مح م تر دستد را جلوي دهنم گذاشت
و من با حالت خنده داري سعي می ردم ما بقي جمله ام را حالي اش کنم
_ آرام ی باار دیگه با صداي بلند حرف بزني  ١هفته باها حرف نمیزنم
میدانستتتم تهدیدش جدي استتتت اما به روي خودم نیاوردم دستتتد را که
برداشت روي تختم نشستم و رویم را برگرداندم و بالشم را بغل کردم
_ به سالمت
خان بزرگ سعي می نم درکت کنم افت داره تو آپارتمان پدر زنت بخوابي
ِ
پوف عمیقي کشید و گفت:
_ آرام ِمن ! چرا بچه شدي؟
بغض کردم چانه ام لرزید
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_  46روزه نداشتمت
چون  2روز دیگه تولدته
چون همه این روزها دعا کردم تولد خونه خودمون باشیم
کنارم نشت و سرم را در سینه اش فشرد
_ گریه کني  ،بابا منو ستتر و ته از جلو در خونتون آویزون می نه ها میگه
نیومده اشك دختر منو در آوردي
_ آراز چرا شبیه زن و شوهر ها شدیم؟
خندید و گفت:
_ قربونت برم مگه تا االن هویج و سیب زمیني بودیم؟
به سینه اش کوبیدم و گفتم:
_ نه منظورم اینه دو ست ندارم مثل همه زن و شوهر ها دعوا کنیم ا صال ما که
رابطمون این مدلي نبود
راسته ها که نصف اختالف ها علتد خانواده هان،
بي کس که بودیم بهتر بود
خیلي آرام به صور تشر به بازویم زد
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_ آي آي دختر !این حرفها چیه؟! خانواده نعمته ،تو هم صاحب بهترین نعمت
دنیایي در ضمن دارم تمرین می نم منم بابا مامان صداشون کنم
ذوق زده سرم را از سینه اش برداشتم و گفتم:
_ مامان عاشق اینه که پسر داشته باشه
با حالت بامزه اي تابي به سبیلد داد و گفت:
_ حتي  ١پسر سیبیلو گردن کلفت مثل من؟
چشم هاید غم داشت و لب هاید میخندید
دستد را گرفتم
_ آراز نرو میمیرم اگه امشب بري!
_زبونتو گاز بگیر و بازهم نرو سر خونه اول
دوشب دیگه خونه خودمونیم
_ پس  ١ساعت دیگه بمون
همین جا تنها باشیم تو اتاق من
_ نه زشته بریم تو سالن ،باشه  ١ساعت میمونم
روي پاید نشستم و مح م بغلد کردم
لبد را ش ار کردم
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و چشم در چشمد گفتم
_ نه همین جا!
در حال خود داري بود
_ تو قصد کردي آبرو منو امشب ببري،
با عشوه گفتم:
_ من زنتم زشتتتت نیستتتت خود فروغي هر شتتتب تو اتاق بغلي با خانمد
تنهاست ،زشته؟
لب گاز گرفت و گفت:
_ چشم و گوش خانوم من کي اینقدر باز شده ؟
خندیدم و گفتم:
_ از وقتي خانوم واقعي شده
آرام به لپم زد و گفت:
_ دیوونم ن ن
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_ ی م بمون حمام رو برو خونه خواهر
ََ
قدر ترین مرد جهان هم که باشی در این وضعیت ضعیف ترین میشوى
چاره اى جز تسلیم شدن نداشت
این قدر همه چیز در ست و پید رفت که آراز از صتتداى جیر جیر تخت هم
وحشت می رد که مبادا اهل خانه بویي ببرند
با این که معلوم بود واقعا نیاز داشت در آخر باز اخم کرده بود
_ من دیگه روم نمیشه برم بیرون
مستانه قهقهه زدم و در حال مرتب کردن دامنم گفتم:
_ بهتر همین جا میمونی
لبد را گاز گرفت
_ ري پاي شده ضایع است ري بزن
_ آره ريم رو روى گردنت و یقه لباست جا گذاشتم
مثل فنر از جاید پرید و رو به روي آینه مشغول وارسی پیرهند شد
با حرص گفت
_ اینو چه جوري پاي کنم حاال؟

wWw.Roman4u.iR

8١2

شانه باال انداختم و گفتم:
_ وقتي با لباس کارتو می ني همین میشه دیگه
_ تو اجازه و تایم دادي من پیرهنم رو در بیارم ؟!
آرام تو رو خدا بیا یه چي از این وسایال پیدا کن بزن به این پاي شه
واقعا ري از این قرمز تر نداشتي؟
وقتي حرص میخورد اینقدر جذاب و با نمك میشد که بي تاب میشدم از پشت
بغلد کردم و خندیدم
_ آهاي خان ! زیاد غر بزني باز میخوابونمت ها
برگشت و نوي بیني ام را گرفت و فشرد
_ منم این دفعه بهت رحم نمی نم فیتیله پیچت می نم

_ یعني می شیم؟
_ نه یعني  2تا اومدیم توى اتاق  3تا میریم بیرون
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کف زدم و گفتم:
_ خوبه خوبه پس بریم تو زمین
وقتي با لب خندان اخم می رد خواستني ترین عالم میشد...
اما رفت!
و وقتي رفت باز شدم همان آر ِام نا آرام

مخصوصا وقتي سوال پیچ کردن هاي مامان شروع شد میدانستم این خصلت

هر مادري است ولي برایم سخت بود..
_ دل آرام این شوهر خیلي افاده داره؟
با حرص پاسخ دادم
_ جز ادب و احترام چي ازش دیدي که اینو میگي؟
دلسا هم دنباله حرفم را گرفت:
_ اتفاقا خیلي خاکي و بي ریاستتتت ستترى پید هم که خود همینو گفتي
مامان

wWw.Roman4u.iR

8١4

ُ ُ
_ خ به خ به ! یه ستتوال کردم ها جفتتون چرا جب هه میگیرین؟ واال این ه مه
تعارفد کردیم زند اصرار کرد انگار نه انگار ! عین عصا قور داده ها رفت
_ خجالت می شید ،بعدم ناراحته من با عروسي مخالفم
_ خوب دختر جونت در میاد یه لباس عروس بپوشي واسه دلخوشي ما؟
بغض کردم
_ مامان من دیگه از لباس عروس متنفرم
دلسا بغلم کرد و گفت:
_ حاال لباس عروسم که نه
یه لباس سفید ساده خوشگل و یه ج شن باحال وا سه تولد شوهر و بعد هم
میرید سر و خونه زندگیتون
گفته باشم من دوستامو
دعو می نم ها
مامان با عصبانیت گفت:
_ بیخود بیخود جلوي این خان با دوست هاي تو بي آبرو شیم ؟!
خنده ام گرفت:

عابر بی سایه

8١5

_ مامان ! خان چیه؟! اسم داره اسمشم خیلي قشنگه

پشت چشمي نازي کرد و گفت:
_ خوب دلتو برده ها
حقم داري ،خیلي جذابه خدایي مثل جووني ها بابا مردونگید تو چشمه

اتاق از خنده ما سه نفر منفجر شد
دلستتا در حال ستتر به ستتر گذاشتتتن با مامان بود که تلفنم زنگ خورد و ستتریع
جواب دادم
هنوز خنده در صدایم موج میزد
_ الو آراز؟
_ سالم همسر خودم
_ کو هم سرى؟
_بیام باز نشونت بدم؟
خندیدم
_ الهي قربون خنده ها
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مامان و دلسا هر دو به من چشم دوخته بودند
کمي معذب بودم
_ رسیدى؟
_ آره هتلم
_ چي؟! چرا هتل؟
_ از اولم قرار بود بیام هتل نگفتم که حرص نخوري
_ پس به من دروغم میگي؟
با همان خنده هاي جذابد گفت:
_ بعضي وقت ها مصلحتي عیب نداره که
حرصم گرفته بود
_ باشه پس منم بعضي وقت ها مصلحتي عیب نداره بگم
_ ِد نشد ها نداشتیما

_ همه چي واسه تو تنها تنها خوبه آره؟

_ عزیزم به این ف ر کن دو شتتتب دیگه خونه خودمونیم تو خاي خودمون تو
شهري که تو دوست داري جایي که بهت آرامد میده
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_ یعني به تو نمیده؟
_ من هرجا که آر ِام جانم باشه آرومم حاال تو بگو اصال جهنم
قسمت سی و پنجم
سرش را آرام روى پایم گذاشت ،میلرزید و چه میشد اگر امشب قدرى محبت
خرج این جسم روح باخته می ردم؟!
دستم را به .قصد نوازش باال آوردم
اما باز صدایی در گوشم پیچید:
آر ِام جانم

و فقط خدا میدانست سه سال  7ماه و  22روز با همین زنده ام!
در یك پلك بر هم زدني تمام خاطرا تلخ و وحشتتتناکم پشتتت پل هایم به

صف مي ایستند
نه! قدر نوازش این مرد در وجود من من موجود نیست!
انگار نه انگار روزگاري میشناختمد و دوستد داشتم...
_ بلند شو باید برم پید حانا بچه ام االن خیلي بي تابه
صداید از شد فریاد و گریه دو رگه شده بود:
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_ با عروستتتك هاش خوابوندمد ،ی م هم ف ر من باش دلی حالم خوب
نیست
کالفه گفتم:
_ حال من مگه خوبه؟!
اینجا حال هیچ س خوب نیست
خودش را مثل یك جنین جمع کرد و با بغض رقت انگیزي گفت:
_ تو هم دیدید؟
_ کیو؟
_ اون کثافت رو
حرفهاید ت راري بود
_ باز شروع کردي؟ به خدا اینبار خودمو می شم از دستت
_ نمیزارم اینجا رو پیدا کنه  ،تو هم حق نداري جایي برى دیگه
زهر خندي زدم و گفتم؛
_ دوماهه من و اون طفل معصوم کجا رو جز این خراب شده دیدیم؟
_ تو که اینجا رو دوست داشتي
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مگه تو عاشق ماشین قدیمي نبودى خانومم؟!
چه قدر شنیدن این کلمه از او برایم منزجر کننده شده بود..
_ نه من هیچي رو دیگه دوست ندارم
کودکانه خندید
_ پس چرا وقتي دارم تعمیرشون می نم چند ساعت تماشام می ني؟
_ تو این بیابون ممل ت غریب جز این چه سرگرمي وجود داره؟
_ خود نخواستي من که اول ها گفتم برو سر کار
_ تا نزدیك ترین بیمارستان حداقل  3ساعت راهه
بچه ام رو هم که نمیزاشتي ببرم
بعدم اون ماله به قول خود اول هاش بود که میخواستي خرم کني
از من گذشت ف ر حانا باش اون منزوي میشه
باید ببرید مهد کودي ده ده
بزار جز من و توي مریض و درب و داغون دوتا آدم سالم ببینه
با ذوق گفت:
_ پس به خاطر این داشتي با حانا میرفتي؟

8١9
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میخواستي ببرید تو اجتماع؟
نمیخواستي فرار کني؟
نمیخواستي تنهام بزاري؟
خودش را گول میزد و این تنها چیزي بود که ترحمم را بر انگیخت
_ پاشو زخم ها رو ببندم عفونت ن نه ،باز افتادي به جون خود
_ آخه فقط وقتي این کارو می نم با منم مهربون میشي نگرانم میشي
وقتي که زخم هاید را ضدعفوني می ردم با این ه درد می شید با ذوق لبخند
میزد
اسم خدا را در دلم نعره کشیدم
_ خدایا نجاتد بده ،خود کم د کن
خود راحتد کن از این همه درد و این زندگي...
***

"دنیتتتتتتتتتتا بدون دوستت دارم
با صداےِ مردانہ ا
جاےِ ناامن و خطرناکے است"
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شب تولدش قبل خواب این پیام را براید فرستادم
حس می ردم این دو روز او هم چون من در حال مبارزه با دل تنگي استتتت تا
شور دوباره ی ي شدنمان دوچندان شود...
دلسا و مامان به بهترین نحو ترتیب یك مهماني کوچك را داده بودند
باغ پدري ام در لواسان بهترین گزینه براي مراسم بود
جز خرید لباس و کیك دلسا و شروین تمام ریزه کاري ها را انجام داده بودند
یك پیراهن ساده بلند مدل رومي
ساتن سفید با گل هاي برجسته کوچك حریر که پایین دامن و یقه اش را آراسته
بود انتخاب کردم
با آستین هاي بلند و گشاد و حریر
مطمئن بودم با یك تاج گل طبیعي و رنگارنگ فوق العاده میشود
اینبار دلم میخواست حداقل در ع س ها تا شانه آراز باشم
پس قطعا باید کفد پاشنه دار میپوشیدم
طرح کیك هم قلب ستتفید گل برجستتته اي بود که دو نیم شتتده بود و از دلد
هزاران ستاره مروارید رنگ سرازیر شده بود
وبا جمله
" همراهم ممنون که به دنیا آمدى"
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مزین شده بود
همه مهمان ها جز چند نفر انگشت شمار ،جوان بودیم
ولي به آراز گفته بودم یك مهماني چند نفره در باغ پدري ام گرفته ایم.
وقتي آماده شدم؛
با این ه مامان از ستتتاده بودن لباس و آراید و موهایم شتتتاکي بود اما خودم
راضي بودم؛
موهایم را به صور تاب دار باز گزا شته بودم و تاج گل صورتي و سفید جلوه
خاصي به موهایم داده بود.
صنم مثل همیشه اشك شوق ریخت و دلسا غر زد:
_ حداقل موهاتو شینیون می ردي! این جوري شبیه عروس مردگان شدي
مامان به پهلوید زد و گفت:
_ زبونتو گاز بگیر
بي تفاو جلوي آینه چرخي زدم و با یك لبخند گفتم:
_ من که عروس نیستم  ،تولد شوهرمه
به باغ که رفتم تقریبا همه مهمان ها آمده بودند

عابر بی سایه

823

هرچند که نگاه بعضي از دوست هاي مشتري من و سوشا دلچسب نبود ولي
رفتار پرهام فوق العاده عجیب بود
وقتي با لبخند سمتد رفتم
سر تاسف ت ان داد
_ هنوز یك سال نشده نامزد مرده
نامزدم؟!
چه کلمه دردناکي
صنم جاي من با عصبانیت گفت:
_ پرهام هزار بار گفتم اگه اذیت می شي نیا ا صرار کردي بیاي که زهر مار شون
کني ؟
نیشخندي زد و گفت:
_ نه اومدم ببینم یه دایي چه طور میتونه با نامزد خواهر زاده درد کشتتیده اش
سرور پیوند بگیره؟!
جشن و
ِ

امشب هیچ کس و هیچ چیز نمیتوانست حال من را بد کند!
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_ متلك و تی ه ها اگه تموم شتتد از خود پذیرایي کن،اینم یاد باشتته ما
پیوندمون رو وقتي جشن گرفتیم که سوشا زنده بود ،
اونم به خواست و اصرار خودش
در ضمن امشب شاینا ،میشناسي که؟ خواهر سوشا! هم تو این جشن و سرور
شرکت می نه
پس لطفا تو کاسه داغ تر از آش نشو
با نفر نگاهم کرد
_ اون نمیدونه داداشد چي می شه!!
دلسا که صبرش تمام شده بود به سینه پیام زد و گفت:
_ تو جدیدا با دنیاي ارواح در ارتباطي که میدوني؟!

روح؟
روح سوشا سراغ پرهام هم رفته بود؟!
باز خیاالتي شدم و خدا را ش ر که
همان لحظه پیام شروین رسید
" ما  5دقیقه دیگه اونجاییم"
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بحث را جمع کردیم و دل سا سریع د ستور داد همه س و کنند و چراغ ها را
خاموش کنند
باغ در س و و تاری ي فرو رفته بود
همه آماده بودیم
صداي ترمز ماشین،
بسته شدن در ها
غر غر آراز
_ اینجا که آخر دنیاست یك چراغ روشن نیست
صدبار بهت گفتم آدرس بلد نیستي با تاکسي بیایم
مطمئنم اینجا نیست
_ اي واي آراز جونم چرا این قدر انريي منفي شدي ؟وای سا ببینم شاید تو باغ
نیست مراسم

به در که زد دلسا اشاره کرد کسي با ریمو در اصلي باغ را باز کند
همه پشت میزها پنهان شدیم
از زیر میز دیدمد که همراه شاینا و شروین وارد شد

wWw.Roman4u.iR

826

شتتلوار و جلیقه ستتفید براقد با کت و پیراهن ما مشتت ي و کروا ستتفید
هارموني خاصتتي داشتتت مخصتتوصتتا اور کت بلندش که طبق عاد روي
دستد انداخته بود مثل همیشه جذاب بود
کمي که داخل شدند
با اشاره دلسا ی هو باغ منفجر شد
نورهاي رنگارنگ
فشفشه و ر*ق*ص نور و آتد بازي
همراه با موسیقي تند ارکست و همراهي تولد تولد خواندن میهمان ها
آراز وسط باغ خش د زده بود
شاینا و شروین دست میزدند
دلسا سو میزد
و مامان و عمه کل می شیدند و این به نظرم خیلي خنده دار بود
دستد را به عالمت تسلیم باال برد سرش را پایین انداخت و چند بار به چپ و
راست ت ان داد که معني اش را خوب میدانستم:
" از دست شماها"
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خرامان خرامان خودم را به او رستتاندم باد موهایم را پریشتتان کرده بود دستتته
موهایم را از صتتورتم کنار زدم  ،ستترش را که باال آورد لبخندش کمي کمرنگ
شد
چند بار پلك زد و بعد روب*و*ستتي و تبریك تولدش مچ دستتتم را رها ن رد و
کمي فشرد
و در گوشم پنهاني نجوا کرد
_ به یه بهونه اي سریع برو موهاتو جمع کن
توقعد را نداشتم!
ذوقم کور شد!
خش م زد!
نیامده ایراد گرفت؟!

سعي کردم با لبخند تصنعي خودم را در جمع لو ندهم
کمي گذشت مشغول خوش و بد و تش ر از دلسا و سایرین بود
نگاه زهر آلود پرهام از یك طرف ناراحتم می رد و از طرف دیگر ستتر باال
آوردن با حالت تشر آراز که
به داخل اشاره کرد
معني این را هم میدانستم:
"چرا پس نرفتي کاري که گفتم رو ب ني؟!"
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بغضم گرفته بود،
اما دلم نمیخواست امشب خراب شود
سریع خودم را به اتاق رساندم،
شنلم را تن کردم و کالهد را هم روي سرم کشیدم،
دلسا دنبالم آمده بود
_ دلي کجا رفتي؟
_ سردمه اومدم شنل بپوشم نا سالمتي اسفند ماهه
تو هم یه چي بپوش
_ وا یهو سرد شد؟
دستد را گرفتم و سمت باغ کشیدمد
_ آره بیا بریم زشته مهمون ها منتظرن
وقتي به باغ رفتم براید پشتتتت چشتتم نازي کردم اما بر ع س توقعم نازم را
ن شید و باز بیشتر اخم کرد
خودش را کنارم رساند و در حالي که تصنعي لبخند میزد و به مهمان ها چشم
دوخته بود گفت:
_ گفتم جمعشون کن! نگفتم شنل بپوش

عابر بی سایه

_ چه فرقي داره؟
_ فرقد اینه که بازه
_ نمیفهمم
_ االن یه کاري می نم بفهمي
دستم را گرفت و با لبخند رو به جمع گفت:
_ خانومم سردشه
بهتر نیست بریم داخل؟

مامان خیلي سریع گفت:
_ اتفاقا داخل هم آماده کردیم ،من از اول گفتم داخل بهتره
همه خندیدند و سمت ساختمان رفتیم
میان جمعیت همان طور که دستم را گرفته بود گفت:
_تو کدوم اتاق آماده شدي؟
_ دست چپ اولي
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بدون هیچ حرفي همان سمت کشاندم
واقعا دلخور بودم
وقتي وارد اتاق شتتدین در را بستتت و دستتت به ستتینه به پشتتت در ت یه داد و با
اشاره آینه را نشان داد و گفت:
_ جمعشون کن
با حرص سمت آینه رفتم و موهایم را مدل شلوغ دور حلقه جمع کردم به سبك
لباس و تاجم مي آمد ولي واقعا از برخوردش عصبي بودم
با حرص گفتم:
_ خوب شد؟ راحت شدي
لبخند زد و گفت:
_ هیچ مردي جز من نباید بازي موهاتو تو باد ببینه!
هنوز اخم داشتم
نزدی م شد از پشت بغلم کرد و گردنم را ب*و*سه باران کرد و در گوشم نجوا
کرد:
"موى بلند تو دنیاى من است بانو!
میترسم از روزى که

عابر بی سایه
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کوتاه شود دستم
از این دنیا"...

مگر میشتتد چون آرازى چنین عاشتتقانه اى در گوشتتت بنوازد و گره ابروانت
جاید را با هالل لبخند روي لب هایت عوض ن ند؟!
برگشتم و دو طرف یقه کتد را گرفتم و کشیدم و خودم را غرق سینه اش کردم
یك چشمد را تنگ کرد و گفت:
_ خوشگل شدي ور پریده
لبم را با طنازي گاز گرفتم و گفتم:
_ نبودم یعني؟!
گونه ام را ب*و*سید
_ واسه من همیشه بودى
حتي تو اون لباس عروس قرمز دهاتیه
از خنده ریسه رفتم و گفتم:
_ اون شب تنها دفعه اي بود که با لباس محلي دیدمت
اون شلوار گ شاد با اون د ستمال رید ری شي که دور سر پیچیده بودئ
فقط به تو میومد از کل مردهاي قبیله ا
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_ پس چشم خانوم از روز اول منو گرفته بوده؟!
سرم را پایین انداختم
_ چشمم نه آراز!
قلبم !
دستانم را گرفت و ب*و*سید
_ معموال مهمونیاتون چند ساعته؟
_ چه طور؟
_ زود بریم خونمون ببینم چه ش لیه
_ فقط میخواي خونه رو ببیني؟
_ نه میخوام ببینم تختد راحته ؟ نرمه یا نه؟
خندیدیم و غم هاي پنهان شتتتده در چشتتم هر دویمان در خنده هایمان گم
شد...
همه فامیل و دوستتتان من و دلستتا عاشتتق آراز شتتده بودند خیلي زود با هم
صمیمي شدند
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تنها کسي که گوشه گیري می رد و مدام سیگار دود می رد پرهام بود
موقع برش کیك و فو کردن شتمع ها آراز هم متوجه حال وخیمد شتد و رو
به صنم گفت:
_ نامزد

کال حالد خوب نیست؟ یا با من خوب نیست؟

صنم سرخ شد و گفت:
_ نه ی م عصبیه آخه اون و سوشا خیلي صمیمي بودند
خیلي دوستد داشت
پوفي کشید و گفت :از من بیشتر؟!
اجازه نداد صنم جوابد را بدهد مستقیم سمت پرهام رفت
سمت چپ سینه کت پرهام را با حالت خا صي با پ شت د ست ت ان داد و با
حالت تنگ کردن یك چشم و ت ان دادن سر پرسید" چته؟"
ادبیا بي کالمد به مذاق پرهام خوش نیامد
سریع جبهه گرفت
_ هي یارو تو تهران خان و خان بازي نداریم
طبق خوي همیشه اش خیلي ریل س خندید و گفت:
_ دلم نمیخواد امشب هیچي اوقا خودمو و همسرم رو تلخ کنه بچه
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اینبار سرشانه کت پرهام را ت اند و در حالي که از او دور میشد گفت:
_ اندازه موهاي سر جون دادم و مردم از روزي که داغد رو سینه ام موند تا
به اینجا رسیدم
جگر من و شتتاینا آتد گرفت این را وقتي فهمیدم که دستتتم را مح م گرفت و
فشرد
_ داییم خیلي خوبه خیلي تو لیاقتت ی ي مثل داییم بود
سوشاي احمق لیاقتتو...
نگذاشتم حرفد را تمام کند دستم را آرام جلوي دهاند گرفتم:
_ داداشت همیشه یادش واسم عزیز و محترمه
اون قلب مهربوني داشتتت لطفا اینجوري راجبد حرف نزن امیدوارم روحد
قرین آرامد باشه فقط همینو از خدا میخوام
بغض کرد
بغلم کرد
میدانستم مد زیادي در کلینیك براي تري مواد گذرانده است اما هنوز تعادل
رفتاري کامل نداشت
با صداي بلند شروع به گریه کرد
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شروین با آن کت و شلوار سبز آبي آستین باال زده اش
سریع خودش را رساند و بغلد کرد
_ اوا شاینا تو قول دادي به داییت بي قراري ن ني چت میشه یهو دختر؟
با شروع موزیك
شروین شاینا را به میدان ر*ق*ص برد و شروع به ر*ق*صیدن کردند
من هم در آغوش َم َردم مستانه تاب میخوردم و شور زندگي را لمس می ردم...
ریتم آهنگ که تند شده من و آراز و پدر و مادرم میدان را به سایرین سپردیم
از دور به تماشاي خواهرم نشستم
دلستتاى بي خیال گذشتتته ها نبود ی هو ثابت مي ایستتتاد و به یك نقطه خیره
میشد
شروین که صمیمیت خاصي با او پیدا کرده بود
مسئول روحیه دهي به شاینا و دلسا بود الحق که کارش را خوب بلد بود،
وقت هدیه ها که رسید همه با هدیه هایشان لطفشان را نشان دادند
مخصوصا کادوي پدرم که ساعت جیبي عتیقه یادگار پدربزرگد بود
مامان هم یك نیم ست برلیان براي من خریده بود
هدیه ام به مناسبت تولدش یك جلد دیوان حافظ نفیس بود
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که با ستتنگ هاي قیمتي چون فیروزه و یشتتم و زبر جد روي جلد نقره اش کار
شده بود
چشماند برق زد و پیشاني ام را ب*و*سید
_ این خیلي ارزشمنده واقعا عالیه و این ه ممنون  ،ممنون از که امسال تولدم
مثل همه عمرم تنها نیستم
در آغو شد بودم که پرهام به ما نزدیك شد ب سته کوچ ي را جلوي آراز گرفت
نیشخندي تلخي زد و گفت:
_ نمیتونم واست عمر طوالني آرزو کنم خان
آراز فقط نگاهد کرد
با خنده عصبي شروع کرد بسته هدیه اش را باز کردن
وقتي که فندي طالي طرح ايدها را بیرون آورد و مقابلم گرفت وحشت کردم
جیغ زدم و سرم را در سینه آراز فشردم
با دیدن این فندي همه تنم شروع به لرزش کرد
آراز که وضعیت مرا دید تاب نیاورد و مح م زیر دست پرهام زد
_مرتی ه تو دنبال چي اومدي؟
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پرهام نفس نفس میزد
_ همه چیشو گرفتي  ،ولي زیاد طول نمی شه ،زیاد طول نمی شه
سمت آراز یورش برد
او هم سعي می رد مرا از خودش دور کند
مهمان ها مداخله کردند و پرهام را از سالن بیرون بردند
فندي هنوز روي زمین بود
زبانم بند آمده بود
آراز با این که عصبي بود
سعي می رد آرامم کند
_ هیچي نیست خانومم آروم باش نزار به هم بریزنت
من اینجام هیچي نیست
با ل نت میان گریه گفتم:
_ کار خودشه اون دیوونه شده همه چي زیر سر پرهامه
این فندي رو تو حیاط خونه یبار پیدا کردم ولي انداختمد تو سطل زباله
کالفه دستد را به پیشاني اش زد
_ به همه شك کرده بودم جز این
صنم گریان و هراسان خودش را به ما رساند
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گوشه کت آراز را با حالت خواهد گرفت:
_ آدم ها اون بیرون پرهام رو ول نمی نن
تو رو خدا! خواهد می نم  ،پرهام حالد خوب نیست
مد زیادیه توهم داره
اعصاب و رواند به هم ریخته
با تعجب پرسیدم:
_ مگه اینجا هم محافظ آورده بودي؟
جوابم را نداد و عصبي از ساختمان خارج شد
همان طور که اور کتد را روي شتتانه اش مي انداخت ستتمت خارج باغ رفت
من و صنم هم دنبالد دویدیم
بیرون که رستتید با یك اشتتاره دستتتور داد چند مرد درشتتت اندام پرهام افستتار
گسیخته را رها کنند
این بار یورش پرهام را با
یك ستتیلي مح م پاستتخ داد و با یك حرکت یقه اش را گرفت و به دیوار
چسباندش
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_ ببین بچه قرتی واستته من ریختن خون کستتي که با زندگي و روان زنم بازي
کرده از آب بیني باال کشیدن راحت تره
پرهام کم نمي آورد و نعره می شید:
_ تو نابودش کردي تو همیشه باعث عذابد بودي تو از اون یه هیوال ساختي
اون یه هیوال شده یه هیوال
آراز رهاید کرد پوفي کشید و رو به صنم گفت:
_ دکتر بردیند؟
پرهام بي توجه نعره می شید و ناسزا بار آراز می رد
صنم فقط گریه می رد
آراز رو به مردها گفت؛
_ سوارش کنید ببریدش خونه اش
صنم با ذوق گفت:
_ خدا از بزرگي کمت ن نه
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_ باید تحت نظر دکتر با شه منم حوا سم بهد ه ست یك قدم به ما نزدیك شه
اینبار نابودش می نم
این رواني باعث شد من به قبر جگر گوشه ام دست درازي کنم
فقط سعي می نم خودم رو قانع کنم که مریضه

سوشا رفته بود
سوشا سوخته بود
و با این رفتن و سوختن
زندگي همه ما را هر لحظه میسوزاند
دلم براي پرهام ،براي صنمي که عاشقد بود عجیب میسوخت...
تمام طول مسیر
با وجود بوق زدن هاي پیاپي ماشین هاي بچه ها پشت سرمان
هر دو س و کرده بودیم
دستم را مح م گرفته بود و با یك دست رانندگي می رد
جلوي در برج وقتي همه براي بدرقه مان پیاده شدند
سعي کرد کمي لبخند بزند
_ دوستان از همراهیتون ممنون ولي امشب تنها شبیه که نمیتونم داخل دعوتتون
کنم

عابر بی سایه
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دلسا سو کشید و گفت:
_ داداش ما رسممونه شب اول خواهر زن با عروس میاد
مامان به پهلوید زد
و همه جمع خندیدند
مادر و پدرم را ب*و*ستتیدم و هر دو را در آغوش گرفتم مامان اشتتك هاید را
پاي کرد و دست مرا در دست آراز گذاشت
_ پسرم به تو سپردمد
بابا در حالي که بغض قور میداد همانطور با صالبت و مردانه گفت:
_ دخترم تو این  ١سال اندازه همه عمرش غم دیده و سختي کشیده
قول بده مردي خرج کني نزاري اشك به چشمد بیاد مگه اشك ذوق
آراز قول داد...
دست پدر و مادر را ب*و*سید
شروین هر دویمان را در آغوش کشید و رو به من گفت:
_ مواظب این کله خر من باش
به خورد و خوراکد برس
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با چشم غره آراز ساکت شد
شاینا خودش را در آغوش دایي اش غرق کرد
_ دایي اون دیوونه است نمیزارم زندگیتونو خراب کنه
دست نوازش بر سرش کشید و گفت:
_ دایي جون سوشا زنده نیست دیدي که همد توطئه بوده
با بغض گفت:
_ هنوز باورم نمیشه هنوز...
شروین با نوازش ساکتد کرد
دلسا برایمان ب*و*س فرستاد و آراز بابت همه چیز صمیمانه از او تش ر کرد.
باالخره تنها شدیم
وارد ساختمان که شد
با وجود این ه میدانستتتم هنوز به هم ریخته استتت با ذوق و دقت همه چیز را
تماشا و تحسین کرد

عابر بی سایه
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_ عالیه سلیقه ا حرف نداره
شانه باال انداختم و گفتم:
_ اینجا هیچي جز یه چیز کار من نیست بیا نشونت بدم سلیقمو
دستد را گرفتم و سمت پنجره اتاق کار بردم
پرده را کنار زدم
دقیقا روبه روي بیمارستان
بادکنك هاي رنگي روي سقف بعضي از اتاق ها از همین فاصله هم مشخص
بود
روبه پنجره از پشت بغلم کرد و در آغوشد تابم داد
_ هر شب از اینجا واسه سالمتي همشون دعا می نیم
این جا بهترین انتخاب بود  ،خدا رو ش ر که همسرم یه فرشته مهربونه

خوشبخت بودیم...
به همان سادگي و ب ري غلت خوردن یك شبنم روي برگ سبز گلدان صب
گاهي
حوض کاشي فیروزه اي..
مثل ر*ق*ص ماهي قرمز همان
ِ
خوشبخت بودیم ساده ي ساده
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در اوج همان سادگي دور از تجمال هم میشد خوشبخت بود و ما به آخرین
درجه خوشبختي رسیده بودیم
درست در آسمان هفتم سیر می ردیم
ریشتتته هایمان از زمین خاکي کنده شتتتده بود دور از همه تعلقا در امواج
خوشبختي رو به جلو و جلوترها حرکت می ردیم...
قسمت سی و ششم
با صداى ساعت شماته دار از خواب پریدم و سر جایم نشستم
با حرص بر سر ساعت کوبیدم و ساکتد کردم
خدا را ش ر بیدار نشده بود
شب قبل تا نزدیك سحر بیدار بودیم
انگار اولین شبي بود که در آرامد زوایاي بدن و روح همدیگر را کاویده بودیم
و درست بود ! اولین شب خانه خودمان...
چند ثانیه به صورتد خیره شدم
تماشاید عین آرامد بود!
چه قدر دلم ه*و*س یك ب*و*سه مح م روي لب هاید را داشت
میترسیدم بیدار شود
آرام پایم را روي زمین گذاشتم و دمپایي هایم را پوشیدم

عابر بی سایه

همین که خواستم بلند شوم
مچ دستم را مح م گرفت و مرا سمت خودش کشید
روي تخت پخد شدم صداي خواب آلودش جانم را نفس تازه بخشید
_ کجا؟؟
چشم هاید را باز ن رده بود ،خنده ام گرفت و ب*و*سیدمد
_ کار و زندگي دارم آقا!
صبحونه شوهر
بعدم سر کار
_ نمیخواد
میدانستم از شد خواب به زور حرف میزند
مح م بغلد کردم
_ وا چي نمیخواد مگه میشه؟
_ آره میشه ،روز اولي کجا بري من تنها بمونم؟
_ این قبول ،ولي بي صبحونه میشه؟ تازه باید ف ر نهارم باشم
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یك چ شمد را به سختي باز کرد و با یك حالت تعجب نگاهم کرد و ی هو زد
زیر خنده
_ بهت نمیاد خانوم دکتر من! بسپار یه امین پیدا کنن واسه کارها خونه و آشپزي
پهلوید را نیشگون گرفتم و گفتم:
_ اوهو اوهو مگه من چمه؟ خودم از پس زندگیم بر میام  ،نفر ستتومم بدم میاد
جز ما دوتا تو این خونه باشه

خندید و ش مم را قلقلك داد و گفت:
_ این تو باشه چي؟
_ آراز؟! اون از کل دیشتتب اینم از االن؟ نیومده ف ر بچه اي؟ مگه من عروس
دهاتي ام ؟
میان قهقهه گفت:
_ زن خان دهاتي شدي این عواقبم داشت دیگه
من این حرفها حالیم نیستتت تا  ١ماه دیگه باید صتتداي انگ انگ بچه تو این
خونه باشه

عابر بی سایه

_ بزارمد تو مای رو ویو  ١ماهه بچه تحویلت بدم ؟
_ نمیدونم هرکاري می ني فقط زودتر
 ١آرام کمه
این خونه باید دوتا آرام داشته باشه
_ اگه پسر بود چي؟
_ بعدید خوب
_ اگه باز پسر بود ؟!
_ بعدید
_ آراز....ززززز!!! مگه من ماشین جوجه کشي ام؟!
از خنده ریسه میرفت
شانه باال انداخت و گفت:
_ پس سعي کن زودتر دختر منو تحویلم بدي!
لب هایم را جمع کردم و گفتم:
_ اونو از من بیشتر دوست داري؟!
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بغلم کرد و به خودش چسباندم
_ نه دیوونه تو عند دوست داشتن مني
_ پس منم پسرم رو از تو بیشتر دوست ندارم
_ دیدي خودتم به تك فرزندي اعتقاد نداري؟
باید دورمون پر باشه
از زیر تخت حانا رو در بیاریم
پسرها ی ید تو یخچال
ی ید وصله لوستر
ی ي تو دستشویي داد میزنه مامان بیا منو بشور
اون ی ي زده شیشه رو ش سته
دوتاشون باهم دارن دعوا می نن

خنده ام بند نمي آمد:
_ پادگان قراره داشته باشیم پس
_ آره دیگه اصال حیف من نیست نسلم کد نیاد؟
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روز اول اجازه نداد حتي وارد آشپزخانه شوم
نهار از بیرون سفارش دادیم
و شام هم خودش آماده کرد
این قدر با سلیقه ظرف پا ستا را با گوجه مینیاتوري و ریحان و پنیر رنده شده
تزیین کرده بود که دوست داشتم ساعت ها بشقابم را نگاه کنم
_ میگما تو روزهایي که زودتر از من میاي خونه
پس دیگه نباید نگران شام باشم
یك ابروید را باال انداخت
_ چه معني میده مرد بیاد خونه زند خونه نباشه؟
حرفد را شوخي برداشت کردم و خندیدم اما خیلي جدي گفت:
_ هرجاي شهري هوا تاریك نشده باید خونه باشی باشه؟
_ وا من که سر کارم همین روبه روته دو قدم با خونه فاصله است
در حالي که آب مینوشید گفت:
_ فرقي نداره زن من شب نباید بیرون خونه باشه
شیفت شب هم بر نمیداري
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_ آراز ؟! داري دستور میدي
_ نه ،دارم قوانین زندگي جدیدمون رو واست شرح میدم
با حرص چنگال را در ظرف پاستا چرخاندم و گفتم:
_ که این طور ! پس منم باید واست شرح بدم
خیلي ریل س گفت:
_ حتما عزیزم میشنوم
_ اینجا تهرانه !
مثل قبل نمیتوني هر روز با یه ست کت و شلوار شیك شیتان پیتان کني بري
سر کار
کارمندها اون شرکتت هم همه باید مرد باشن
خندید و گفت:
_همین؟!
با حالت چشم تایید کردم
لبخند زد و گفت:
_ چشم هرچي شما بگي
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اهل لجبازي و جنگیدن نبود
و این باعث میشد حتي عاشق زور گفتن هاید هم بشوم...
***

مشتتغول مرتب کردن و چیدن وستتایل آراز از داخل چمدان هاید بودم که با
دیدن چند بسته قرص مختلف آرام بخد قوى خش م زد
این را میدانستم آراز تا چه حد از قرص فراري بود و مخالف صد در صد درمان
دارویي
اما دلیل این قرص ها را نمیفهمیدم مخصوصا بسته هاي نیمه هر قرص حاکي
از مصرف طوالني مد آن ها بود
همین طور به قرص ها خیره مانده بودم که از حمام بیرون آمد و در حالي که
سرش را با حوله خشك می رد گفت:
_ عیال!!! حاضر شو بریم دور دور شب میخوام...
وقتي برگشت و قرص ها را در دستم دید حرفد نیمه کاره ماند
خیلي سریع و عصبي بسته قرص ها را از دستم کشید و با جدیت گفت:
_با وسایل من چي کار داري ؟
بغض اجازه نمیداد با صالبت حرف بزنم

wWw.Roman4u.iR

852

_ داشتم لباس ها رو میچیدم تو کمد
رنگد سرخ شده بود
بسته را داخل چمدان پر کرد و گفت:
_ تو زن مني نه مستخدمم،
کارهاي شخصیمو خودم انجام میدم ،باشه؟
جواب ندادم و اینبار باشه را با فریاد گفت:
_ باشه؟!!!!
ی هو لرزیدم
این که ی هو تا این حد جدي و خشن میشد قلبم را به درد مي آورد
با حالت قهر از اتاق خارج شتتتدم خودم را روي کاناپه انداختم و تلویزیون را
روشن کردم و صداید را تا آخرین حد باال بردم و بي هدف و عصبي به صفحه
تلویزیون چشم دوختم
چند دقیقه بعد لباسهاید را پوشیده بود و به سالن آمد
بدون هیچ حرفي نزدیك تلویزیون رفت و آن را خاموش کرد و از همان فاصتتله
صدایم کرد
_ آرام؟
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جواب ندادم حتي نگاهد هم ن ردم
_ آرام خانومي
اینقدر ناراحت بودم که توان جواب دادن نداشتم
نزدی م آمد و کنارم نشست ،رویم را برگرداندم
موهایم را نوازش کرد
_ آر ِام جانم! میخوا ستم زودتر بهت بگم ولي گفتم این روزهاي خو شحالیمون

رو خراب ن نم

ببخشتتید صتتدام بلند بود  ،تو برگ گل مني ! هیچ کس حتي آراز نفهمتم حق
نداره صداش بره واست باال
تو دایموند ش ستني مني
باید بزارمت الي پر قو
تو حریر ابریشم بپیچمت

با حرص گفتم
_ بستته زبون نریز با این حرفها خر نمیشتتم ،اون قرص هاي وحشتتتناي رو چرا
میخوري؟ اونم تویي که قرص ها ضتترورى فشتتتار رو با ج نگ و دعوا
میخوري؟!
سرش را پایین انداخت و من جیغ کشیدم
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_ جواب منو بده آراز
صداید میلرزید دستي روي صورتد کشید و بعد یك نفس عمیق گفت:
_ خیلي با خودم جنگیدم
بعد اون روز که استخونهاش رو دیدم حالم دیگه خوب نشد
از خودم از تو از زندگي فاصله گرفتم
داشتم همه چیو نابود می ردم
باید یه جوري از شر اون کاب*و*س ها و عذاب وجدان راحت میشدم
هر کار کردم که کارم به این قرص ها ن شه ,نشد
خیلي عصبي و پرخاشگر شده بودم
اون  ١0روز مثل یك کاب*و*س وحشتناي بود که سعي کردم تموم شه
چون تو و زندگیمو دوست داشتم
طاقت نیاوردم بغضم ترکید سرش را مح م بغل کردم و ب*و*سیدمد
_ خودم کم ت می نم
تموم میشه اصال تموم شد
همه روزهاي بد ،اتفاق هاى بد ،تموم شتتد این خونه فقط باید صتتداي خنده
هامونو بشنوه
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***

براي اولین مهماني که قرار بود بگیریم هرچه قدر ا صرار کردم شاینا و شرو ین
دعوتم را قبول ن ردند
شروین کال از وقتي ایران بود منزوي شده بود و سعي می رد جز شرکت و خانه
جایي نرود از آدم ها و نگاه آزار دهنده آن ها فرارى بود
صنم هم بابت رفتارهاي پرهام شرمنده بود و خواهد کرد اصرار ن نم
فقط پدر مادرم و دلسا ماندند
حس کردم چه قدر در این شهر غریبم
اگر آراز و خانواده ام نباشند...
دلم میخواست خودم را به مامان ثابت کنم
بر خالف اصرار آراز اجازه ندادم خانه بماند و کم م کند
از صب زود در آشپزخانه درگیر بودم
شب قبل هم تمیز کردن  3اتاق و سالن پذیرایی کلي انريي ام را گرفته بود
یك لحظه ایست کردم و حس کردم
سخت ترین کار دنیا همین کار خانه است!
با فروشگاه محله تماس گرفتم و اقالم مورد نظر را سفارش دادم برایم بیاورند
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دست د دستم بود که زنگ را زدند با دیدن کارگر فروشگاه در را باز کردم
و شالم را سر کردم
وسایل را همان جلوي در گذاشت و وقتي حساب کردم وارد آسانسور شد
مشغول داخل آوردن کیسه میوه ها بودم که صداي پا از پله هاي البي توجهم را
جلب کرد ولي کسي را ندیدم اهمیت ندادم و چند کیسه را داخل گذاشتم براي
بعدي ها که خم شدم
یك سالم با صداي مردانه باعث شد ی ه بخورم
_ سالم خانوم خزان بیك
سرم را باال آوردم
او اینجا؟! حاال؟!
باورش محال بود
اینقدر وحشتتت کرده بودم که بي اختیار داخل خانه پریدم و ستتعي کردم در را
ببندم
که سریع خیز برداشت
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و پاید را بین در گذاشت و مانع شد
سعي کردم همه زورم را به کار گیرم و در راببندم
ولي نشد
یك هل کوتاهد کافي بود که در باز شود و من نقد زمین شوم
سریع داخل شد و در را پشت سرش بست
از جایم پریدم و سمت آشپزخانه دویدم و چاقوي روي میز را برداشتم
و سمتد گرفتم
پوزخندي زد و دستهاید را به هم زد و ت اند
و روي کاناپه نشست
_این چه رسم مهمون نوازیه
شارو آيان!
بزرگترین دشمن و رقیب شوهرم!
کسي که تا زندگي ام را تا مرز نابود شدن پید برده بود!
عامل بدترین رخداد زندگي ام
همه تنم میلرزید
با وحشت گفتم:
_ از خونه من برو بیرون
زنگ میزنم پلیس
به خدا آراز اینبار می شتت
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با صداي بلند خندید
_ من امانت دار بدي بودم خانوم؟
شما مست بودي ولي من امانت داري کردم
_تو بدترین جنایت رو واسه اون داروها در حق شوهر من کردي
گمشو بیرون
یك ش ال از روي میز برداشت و شروع به خوردن کرد و گفت:
_ میرم خانوم
از راه دور اومدم
فقط بهت یه هشدار بدم
شوهر یه امانتي پید من داره
مطمئنم واسد خیلي عزیزه
راضتتید کن باهام معامله کنه به نفع جفتتونه من این گرگ هار خون خورده رو
ول کنم زندگیتون رو میدره
_ تو چي میگي؟ راجب کي حرف میزني؟
باصداي بلند و چندش آوري خندید:
_ ِد نشد ،که اگه بگم معامله بهم میریزه
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فقط بدون به نفع جفتتونه،
اون کله خر رو راضتتي کن باهام معامله کنه وگرنه با همین گرگ که دشتتمنشتته
معامله می نم و این وسط تنها کسي که نابود میشه تو و شوهرتي ،
به نظر میاد شتتب مهمون و ستتور و ستتا دارین بهتره بهد نگی من چه طور
اومدم اینجا
شب خوبي داشته باشي بانو

خانه را تري کرد ولي وحشت را در دل من و خانه مان جا گذاشت و رفت...
شب شد
میهمان ها آمدند
من لبخند زدم
ولي همچنان حرف هاي شارو در مغزم مرور میشد
از چه کسي حرف میزد؟
گرگ هار؟
نابودي زندگي ام؟
فات ؟
دشمن قدیمي آراز؟
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باید به او بگویم؟!
در حال بازي شطرنج با پدر است
من همچنان یك لبخند مسخره ساختگي روي لبهایم وصله زده ام
باید بگویم؟
در حال خنده و شوخي با دلسا
صداي خنده هاي اهل خانه گوش آسمان را کر می ند
باید بگویم؟!
مادر با عشق براي دامادش ال حول وال قوه اال بال میخواند
دست دور گردن مادر حلقه کرده است
پدرم اول چشم غره میرود و بعد گل خنده روي لبد میش فد
مادر صداید میزند
و خدا میداند چه قدر براي مامان شنیدن این کلمه از پسرش آرزوست
مادر صداید میزند دستد را میب*و*سد
میدانم چه قدر تشنه مادر داشتن است
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باید بگویم؟
از آرزو ها و خوشتتبختي های مان تعریف می ند بغلم می ند با بت من و
خوشبختي مان از خانواده ام قدر داني می ند...
خدایا روي زمینت مگر خوشبخت بودن چه قدر سخت شده است؟
بنده هایت دزد آرامد و لبخند هم شده اند
قاتل خوشبختي شده اند...
حرف زدم خندیدم بازي کردم
اما هیچ نفهمیدم غرق دنیاي دیگري بودم
با مامان مشغول چیدن ظرف ها در ظرفشویي بودم که ی هو یك لیوان از دستم
سر خورد و روي سنگ هزار ت ه شد
هول شدم سریع خم شدم تا جمعد کنم
که دستم برید و دلسا جیغ کشید
آراز و بابا سریع خودشان را به آشپزخانه رساندند
انگشت بریده ام را مح م گرفته بودم
آراز دستم را گرفت و با نگراني پرسید
چي شد؟!
وقتي دستتتم را برداشتتتم بابا با دیدن جراحت خیلي ستتطحي خندید و از
آشپزخانه بیرون رفت و گفت:
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_ آراز ؟ بابا جان خواستي غد کنه حواست به اون خورده شیشه ها باشه
آراز در حالي که دستم را میفشرد رو به مامان گفت:
_ مامان ببین یبار فشتتار ما باال پایین شتتد تا عمر داریم پدر زن جان میخواد
سرکوفت بزنه
مامان خندید و سراغ اسفند رفت و گفت:
_ گوشمالید میدم پسر منو مسخره ن نه دیگه
_ زنده باد مادر زن
هر دو خندیدند
دلسا مشغول جمع کردن خرده شیشه ها بود نمیدانم چه شد
انگار منتظر بهانه بودم و پیداید نمی ردم
زدم زیر گریه
همه وحشت زده نگاهم کردند
مامان به صورتد زد
_ اوا خاي عالم چته مادر
آراز شروع کرد انگشتم را میك زدن
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دلسا عوق زد و گفت:
خان خونخوار  ،آمری ا آمری ا
_ اه اه اینو ! ِ
سرم را روي سینه اش فشرد و شروع به نوازشم کرد
_ خانومم خسته است از دیشب یه تنه کار کرده
مگه چه قدر جون و بنیه داره ،االن داره واسه ماماند خودشو لوس می نه
مامان اسفند دور سرم چرخاند و گفت:
_ واسه ماماند نه! واسه شوهر نازکشد ،ولد کن لوسد کردي
واال فردا چه طور میخواد بزاد
دلسا میان خنده گفت:
_ این شوهري که من میبینم زاییدن هم خودش تقبل می نه
مامان چشم غره رفت و آراز براي دلسا خط و نشون کشید

نه !
من خوشبختي کوچ م را تازه به دست آورده بودم
حال آراز من کم کم در حال بهبود بود
نه!
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نه!
نباید میگفتم
نباید...

قبل خواب ب*و*سیدمد و شب بخیر گفتم و پشتم را به او کردم
ه مانطور از پشتتتت بغلم کرد و مرا مح م به خودش چستت با ند گردنم را
ب*و*سید و در گوشم زمزمه کرد
_ رو از من بر میگیري بانو چرا؟
_ خسته ام آراز
_ میدونم که همد خستگي نیست بگو چته ؟
کاش میتوانستم بگویم
_ هیچي
_ نگو هیچي که من زنم رو بهتر از همه دنیا میشتتناستتم ان ار ن ن یه چیزیت
بود امشب  ،نخواستم جلو مامان بابا بپرسم ،پس بگو
_ عصر یه چر زدم خواب بد دیدم بهم ریختم
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بیشتر فشردم و گفت:
_ فقط واسه  ١خواب؟!
_ آره ،نگرانم آراز  ،فات میخواست تو رو ب شه ،اون کجاست
با صداي بلند خندید و گفت:
_ فات ؟!
بابا اون کفتار پیر  ١چند ماهه تو کماست
دکترا جوابد کردن امروز فردا شرش از دنیا کم میشه
_ تو مطمئني؟
_ به اطالعا آدم هاي من شك داري؟؟
_ اینجام هستن؟
_ کجا خانومم؟
_ نزدیك خونمون؟
_ مگه خود امر ن ردي نبا شن؟ مگه نگفتي حاال که م شخص شد زیر سر
پرهام بوده و دیگه از سایه سیاه خبري نیست بدم میاد محافظ دور خونم باشه
_ چرا گفتم ،ولي ...
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م ث کردم
_ ولي چي گلم؟
_ خود چي؟ محافظ داري؟ باید داشته باشي قول بده قول!!!
نگران شده بود و این در صداید مشخص بود
_ چي شده آرام؟
_ نگرانتم همین
بار دیگر گردنم را مح م ب*و*سید و با یك نفس عمیق مرا بو کشید
_ نمیمیرم اینو قول میدم تا تو رو با موهاي سفید و چین و چروي نبینم نمیمیرم
برگشتم و سرم را در سینه برهنه اش نهادم و من هم عطر ب ر تند را بلعیدم
پایان قسمت سی و ششم
قسمت سی و هفتم
"حتی اگر دستت از من کوتاه باشد
باز هم موهایم را برایت بلند نگه می دارم
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دریچه ى قلبم را می بندم ؛
مبادا غبار دوست داشتن کسی
روى آن بنشیند!
مثل یک مرد از زنی که به من سپرده اى
مراقبت می کنم"...
در مقابل آینه به آنچه امروز بر صور و پی رم نقد زده است لبخند میزنم
تلخ !
آنقدر که مزه گس این زهرخند تا مد ها کامم را تلخ می ند
صدایم که میزند همه تنم میلرزد
_ دلی! عزیزم بیا غذا سرد شد
چند هفته است که با مصرف قرص هاید آرام گرفته است
موهایم را میبندم و از اتاق خارج میشوم
حانا روى پاید مشغول نوازش رید هاید است
با دیدن من ذوق کودکانه اي می ند
طفل معصومم مدتي است رنگ آرامد را در خانه اش حس کرده است
_ مامی تو هم با ما میاي دیزني لند؟
همونجا که تي وي نشون داد
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لبخندي میزنم ومیگویم
_ همونجا که روز تولد آرزو کردي بري؟
با ذوق سرش را در سینه مردانه اش میگذارد
_ َددى هر سال آرزوي منو درست می نه
حانا را عاشقانه میفشرد و میب*و*سد
دست نوازش بین موهاي نرم دخترکم می شد و میگوید
_ عسل بابا کیه؟
کف دست هاي کوچ د را به هم می وبد و با قر و ناز میگوید:
_ حانا حانا
_ پرنسس بابا کیه؟ کیه؟
_ حانا حانا

_ قلب باباش کیه؟ کیه؟
_ حانا حانا

868

عابر بی سایه

869

این مرد در قلب کوچك حانا خانه اي قرص و مح م دارد...
***

تمام روز در بیمارستان
ذهنم مشغول گفته هاي نامفهوم و در عین حال وحشتناي شارو بود
 ١ساعت زودتر از اتمام شیفتم لباس هایم را عوض کردم و قصد رفتن کردم
وقتي نامم را پیج کردند دلهره عجیبي سراغم آمد
انگار هر ثانیه و هر جا منتظر اتفاق بدي بودم
متوجه شدم که تلفن خصوصي دارم تعجب کردم که خانواده ام چرا با موبایلم
تماس نگرفتند تلفن را برداشتم
_ الو؟
جوابي نیامد
_ الو؟ الو؟
فقط صداي نفس هاي عمیق و ناله وار
تمام بدنم ی هو یخ می ند
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اینبار صدایم میلرزد
_ چرا حرف نمیزنید؟

یك صداي مردانه دردمند و نامفهوم و ضعیف بریده بریده میگوید
_ خیلي  ...درد دا ...رم
انگار هزار بار جان می ند براي اداي همین جمله کوتاه
نواي صداید با همه نامفهومي اش برایم آشناست!
نمیدانم چرا؟!
نمیدانم؟! نمیدانم چرا گوشتتي را روي پایه اش می وبم و با خشتتم به هم ارم
میگویم:
_ این کي بود؟
با تعجب نگاهم می ند و میگوید:
_ یه خانم با لهجه که گفت با دل آرام فروغي میخواد حرف بزنه
به من من افتادم
_ تلفند مال کجاست؟
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_ چند لحظه با گوشي مشغول شد و گفت:
خارج از کشوره انگار
سعي می نم خود دار باشم نفس عمیقي می شم و میگویم
_ هرکي از این به بعد زنگ زد با من کار داشت بگو نیستم
بگو اینجا نیست
فرار راه حل خوبي هیچگاه نبود و ما هنوز هم فرار می نیم...

با کارهاي خانه خودم را مشتتغول می ردم آنقدر که خستتتگي و فشتتار کار توان
ف ر و خیال را از من بگیرد
مثل ریتم همیشه چند ضربه به در زد
خودم را در آینه مرتب کردم و در را باز کردم
صورتد با وجود همه خستگي اش غرق خنده بود
و مثل هر روز دسته پر به خانه آمده بود
_سالم خانوم خانوم ها

wWw.Roman4u.iR

872

کیسه ها را از دستد گرفتم
_ سالم عزیزم خسته نباشی
_ تو رو میبینم همه خستگیام یادم میره
مشغول جا به جا کردن خرید هاید بودم
که از پشتتت دستتتد را دور کمرم حلقه کرد و شتتروع به ب*و*ستتیدنم کرد و
گفت:
_ ولشون کن بیا به شوهر برس
_ قهوه بیارم واست؟
_ نچ  ،خودتو میخوام
آرام جانم رو میخوام
طبیب قلب بیمارم رو میخوام
ماهر بود
اغواگر ِمن ،مرا خوب از حفظ بود
قلبم امنیت را باور می رد در حضورش...
***
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 3ماه گذشت و من حتي دیگر به شارو ف ر هم نمی ردم
قشنگ ترین روزهاي زندگي ام سپري میشد
امورشرکت باالخره به بهترین نحو انجام شد و در تهران رونق گرفته بود
آراز و شروین تا دیر وقت در شرکت کار می ردند
و شروین ماهي دوبار به شرکت آلمان سر میزد
ا صرار دا شت آن جا بماند ولي آراز اعتقاد دا شت بدون شروین اداره شرکت
براي او محال است
آخر هفته ها همه دور هم جمع میشدیم
حال شاینا روز به روز بهتر میشد
صنم و پرهام رابطه شان را به هم زدند و پرهام حتي بیخیال ادامه تحصیل شده
بود
دلسا و صنم و شاینا یك تیم ش ست خورده در حال بازسازي و بازیابي روحیه
شان بودند
هر چند روز ی بار به خانه من مي آمدند تا آمدن آراز خانه را منفجر می ردند و
فقط میخندیدیم
گاهي به زور از خانه بیرونشان می ردم
وقتي همگي براي خرید بیرون میرفتیم و شروین همراهي مان می رد
حتي فراموش می ردیم غم را با قاف مینویسند یا غین؟
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پشت ویترین یك جواهر فروشي
هر سه ه*و*س آویز ِبند ساعت کردند و با جیغ و سر و صدا داخل مغازه هجوم
بردند
فروشنده وحشت زده فقط ما را نگاه می رد
اینقدر شتتلوغ کردند و مغازه را به هم ریختند که صتتاحب جواهر فروشتتي از
دفترش بیرون آمد
مردي حدود  34یا  35ساله به نظر میرسید
صورتي ساده و پر و مردانه داشت
و تیپد هم کامال رسمي و مردانه و سنگین بود
معلوم بود از سر و صدا حسابي عصباني شده است و رو به کارمندش گفت:
_ اینجا چه خبره؟
پ سر جوان هول شده بود و حرفي براي گفتن ندا شت دل سا طبق روال معمول
بلبل زباني کرد و گفت:
_ هیچي  3تا ترشیده اومدن واسه خودشون هدیه بخرن
و بعد هر  3زدند زیر خنده
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شرم کرده بودم ولي نمیتوانستم خنده ام را کنترل کنم
مرد هم حسي شبیه به من داشت
با صداي آرام تر گفت:
_ ستتر کار خانوم ی م اگه آروم تر واستتته خودتون هدیه بخرید منم تو دفترم
راحت تر با مشتریم معامله می نم
دلسا چشم ي زد و با صداي شبیه پچ پچ رو به مرد گفت:
_ باشه باشه برو راحت تر سرش کاله بذار
حواستو پر نمی نیم
اینبار اصال خنده اش را کنترل ن رد و با صداي بلند خندید
طوري که چند فروشنده مغازه با دیدن خنده رییس شگفت زده شده بودند
وقتي به دفترش باز گشت
باز هم شیطنت های شان شروع شد تلفن من هم زنگ خورد و مجبور شدم از
مغازه خارج شوم
چند دقیقه بعد که برگشتم در کمال تعجب شاهد گپ و خنده دلسا با صاحب
مغازه شدم
دلسا رو به من گفت:
_ دلي! فرزاد میگه استتم خودم رو با جواهر روي آویز طراحي می نه فقط به
نظر التین بهتره یا فارسی؟
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فرزاد؟!
صنم یواش ي با حرکت چشم مرا متوجه وضعیت کرد
سعي کردم خود داري کنم
_ فارسید ف ر کنم
بالفاصله فرزاد گفت:
_ منم با نظر دوستتون موافقم
دلسا خندید و با ناز گفت :
_ خواهرمه
در گفت و گوي فرزاد و دلسا
نگاه هاي دقیق یك جفت چشتتم مردانه او حاکي از یك احستتاس تازه متولد
شده بود
اما چشمان خواهرم مثل تمام این چند ماه رنگ باخته و بي فروغ بود...
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آن روز همه ذهن و وقتم صرف دلسا و قانع کردند گذشت
اعتقاد وحشتناکي پیدا کرده بود و مدام میگفت:
_ باید زندگي بدون مرد رو یاد بگیرم باید بپذیرم اونا جزء واجب زندگیم نیستن
دلسا وقتي مرا رساند تازه متوجه ساعت شدم
و یادم افتاد  ١ساعت پید شاري گوشي ام تمام شده بود
در آسانسور خداخدا می ردم که آراز هنوز نرسیده باشد
کلید را چرخاندم و در را باز کردم
خداي من!
حتي لباس هاید را هم عوض ن رده بود
و روي کاناپه رو به روي در ،دست به سینه نشسته بود
سرش را که باال آورد
منتطر فوران یك آتشفشان بودم
و سریع سالم دادم
از جاید بلند شد و همانطور که سمت اتاق میرفت زیر لب سالمم را پا سخ
داد
دنبالد سمت اتاق دویدم
مشغول آویزان کردن لباس هاید بود
_ آراز؟ گوشیم شاريش تموم شد
جوابي نداد و به کارش ادامه داد
من احتیاج داشتم که حرف بزنم
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_ ی م کارمون طول کشید حواسم به ساعت نبود
خیلي وقته اومدي؟
با حرکت و سر و چشم جواب منفي داد
وقتي حس کردم مایل به حرف زدن نیست
س و کردم و از اتاق خارج شدم
 ١ساعت گذشت و از اتاق هنوز بیرون نیامده بود
تمام این یك ساعت با دلخوري فقط به ناراحتي آراز ف ر کردم
مد زیادي بود که با دخترها زیاد وقت میگذاشتم و دیر وقت و خسته به خانه
مي آمدم
انگار یادم رفته بود من مثل آن ها مجرد نیستم!
حتي تعطیال هم کمتر با آراز  2نفري طي می ردیم
حس کردم زیادي دورم را شلوغ کرده ام
از اتاق که بیرون آمد حس کردم با آراز یك ساعت پید فرق دارد
چشم هاید را تنگ کرد و گفت:
_ چرا اینجا نشستي؟ لباساتو نمیخواي عوض کني؟
بغض داشتم و با بغض صداید کردم

عابر بی سایه

879

_ آراز؟! تو از من ناراحتي؟
سمت آشپزخانه رفت و گفت:
_ املت قارچ میخورى؟
چند هفته بود یا آراز غذاي فوري براي شتتتام درستتتت می رد یا از بیرون غذا
میگرفتیم
از خودم دلخور بودم
بغضم جاید را به یك قطره اشك داد
از آشپزخانه دوباره پرسید:
_ نمیخوري ؟زنگ بزن یه چیزي بیارن
به آشپزخانه که رفتم متوجه شدم از نگاه کردن به من تفره میرود
_ من  ...من میخوام...
با رها کردن چاقو وسط ظرفشویي حرفم نیمه کاره ماند
_ آرام ! از زندگي و جوونیت استفاده کن لذ ببر
ولي من فلك زده ام باور کن آدمم نگران می شم  ١تماس خرج منم کن بهم خبر
بده،
هزار بارم گفتم این سمت تهران خلوته

wWw.Roman4u.iR

هرجا بودي دیر شد بگو من خاي تو سر میام دنبالت

واقعا عصبي و دلخور بود
سرم را پایین انداختم
حرفي نداشتم
دوباره چاقو را برداشت و مشغول خرد کردن قارچ ها شد
طاقت اخم و دوري اش را نداشتم
سریع بغلد کردم و سرم را به بازوید ت یه زدم
همانطور مشغول کارش بود که گفت:
_ برو لباساتو عوض کن دست و صورتتم بشور
_ نمیخوام
_ میخواي همین جورى اینجا وایسي؟
_ نه میخوام بغلت کنم و خجالت ب شم
_ نگفتم که خجالت ب شي گفتم که بدوني چه حالي میشم
سمت اجاق گاز که رفت همانطور که به او چسبیده بودم پا به پاید رفتم
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_ االن خیلي وقته خان تو این خونه داره آشتتپزي می نه از اینم دارم خجالت
می شم
_این خونه خونمه و اینجا خان نداریم فقط شوهر تو و ع شق من اینجا زندگي
می نن
با حرص مشتي به بازوید زدم و گفتم:
_ واسه تو عشقت واسه من فقط شوهرم؟
در جوابم فقط آرام لبخند زد
خدایا !
هنوز این لبخندها
این عطر تلخ
این صداي خس دار
توانایي هزار بار کشتن مرا داشت...
روزهایي که سر کار نمیرفتم خانه بي آراز مرا غمزده می رد
هزاربار با تلفند تماس میگرفتم
آن روزها حسابی سرش شلوغ بود ولي انصافا برایم چیزي کم نمیگذاشت
دلم ه*و*س یك گپ
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دو نفره با شروین را داشت
میدانستم فشار کاري او هم کم نیست
ولي دعوتم را قبول کرد
مثل همیشه با یك شاخه گل به دیدنم آمد
حسابي ضعیف و آشفته به نظر میرسید
درد و دل هاي من که تمام شد .دستد را گرفتم و نگران پرسیدم
_ شري؟! هنوز نمیخواي خواهر زاده ا رو ببیني ؟
سرش را پایین انداخت و آهي کشید
_ نه بابام قسمم داد حتي نزدی شون نشم
اونا منو نمیخوان حقم دارن با دید خراب مردم این شهر ن سبت به امثال من که
ما رو منحرف جنسي میبینن
اینجا رو دوست ندارم دلي جونم
به خدا آراز اجازمو میداد برمیگشتم
من هم بغض کرده بودم
_ آراز طاقت نبودنتو نداره
_ مگه من دارم؟ به خدا یه تی ه از وجودمه
ولي اینجا جاي من نیست
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نمیدانستم تصمیم درست چیست از وضعیت شروین ناراحت بودم
مثل همیشه ف ر همه بود و اینبار هم تصمیم داشت تولد شاینا را جشن بگیرد
از وقتي آدا خانوم به آسایشگاه رفته بود شروین و شاینا با هم زندگي می ردند
و قرار بود در همان خانه جشن بگیرند
دوست نداشتم به آن خانه بروم
خانه اي که اتاق سوشا و وسایلد هنوز آن جا بود
اما شرم داشتم بگویم و مجبور شدم قبول کنم
تمام مد استرس داشتم
قرار بود من و دلستتا و صتتنم زودتر به خانه برویم و در نبود شتتاینا خانه را آماده
کنیم
لحظه ورودم به خانه همان لحظه صنم و دلسا متوجه وخامت حالم شدند
صداید در گوشم میپیچید
دلي!
دلي!
هنوز ع سد روي همه دیوار هاي خانه بود
چترش!
چترش پشت در آویزان بود
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تمام ماشین هاي کوچك چوبي دست سازش
اینجا همه چیز رنگ و نشاني از سوشا داشت
سعي می ردم خود دار باشم
ولي مگر میشد؟!
کفد هایم را که در قفستته گذاشتتتم با دیدن کتوني هاي آبي مورد عالقه اش
اشك در کاسه چشمانم دوید
بیخود نبود آراز توان آمدن به این خانه را نداشت...
همه میهمان ها آمدند حتي شاینا،
اما خبري از شروین و آراز نبود
جواب تلفن هایشان را هم نمیدادند
همه نگران گوشه اي نشسته بودیم
ساعت از  ١١گذشته بود
دوست هاى شاینا کم کم خداحافظي کردند و رفتند
از نگراني حالت تهوع گرفته بودم
صنم پشتم را ماساي میداد
دلسا مدام تلفن به دست ريه میرفت
و با همه جا تماس میگرفت
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شاینا هم که از شد استرس فقط گریه می رد
ی هو از جایم بلند شدم
_ این طوري نمیشه پاشید بریم اداره پلیس
با نشستن و گریه و زاري چي درست میشه؟
صدایم از شد بغض میلرزید
صنم هم پشت سرم ایستاد
و گفت:
_ حق با دل آرامه اگه قرار بود با منتظر موندن بیان تا االن اومده بودند
از وقتي پایم را در آن خانه گذاشته بودم منتظر اتفاق هاى تلخ بودم
اصال اینجا جاي ماندن نبود
حداقل جاي من نبود
کیفم را برداشتم و قصد رفتن کردم
همین که در را باز کردم
ماشین آراز جلوي پایم ترمز کرد
صداي کشیده شدن الستیك هاید روي سنگ فرش وحشتناي بود
وقتي پیاده شد چهره خودش وحشتناي تر شده بود
یقه پاره ،کراوا باز شده
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گوشه لب زخمي
و خشم مفرط
حتي نگاهمم ن رد
مستقیم سمت در کنار راننده رفت
و جسم بي جان شروین را بیرون آورد
صداي ناله هاید دل هر سنگي را آب می رد
آراز بغلد کرد
و مدام زیر لب ت رار می رد
_ چه کردي با خود چه کرد؟
با وحشت پرسیدم
_ آراز چي شده؟
سر تاسف ت ان داد و با غم گفت:
_ داروهاش صندلي عقبه ،لطفا بیار داخل ،در ماشینم ببند!
سریع سمت ماشین رفتم
صداي هیم بلند دخترها را شنیدم که م شخص بود با دیدن شروین ح سابي
وحشت کرده اند سریع داخل دویدم
آراز او را روي تخت خواباند
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و مشغول در آوردن لباس هاید شد
شاینا با نگراني کنارش نشست
_ دایي! شروین چي شده؟
_ هیچي دایي جون
برو بیرون لطفا دورش باید خلو باشه
شروین همچنان بي رمق ناله می رد و آراز را صدا می رد
_ آراز  ،آراز
در حالي که موهاي شروین را از صورتد کنار میزد با خشم گفت:
_ زهر مار و آراز
هر  4نفر با تعجب به هم نگاه می ردیم
دلسا بي صدا و با حرکت دست پرسید که چه اتفاقي افتاده
شانه باال انداختم و با حالت لب زدن گفتم
_ نمیدونم
صداي آراز هر  4نفرمان را به س و وا داشت
_ گفتم برید بیرون
آرام داروهاشو ببین چي به چیه
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هر  3بي صدا از اتاق خارج شدند
نزدیك تر رفتم
دست آراز را گرفتم
_ عزیزم حال خود خوبه؟
سرش پایین بود
نوازشد کردم
_ آقایي لبت داره خون میاد
دستد را روي زخمد گذاشت
_ االن من مهم نیستم
به وضع این برس
_ چي شده؟
_حرف میزنیم
شروین دستم را گرفت
کامال یخ بود ناله کرد

888

عابر بی سایه

889

_ آرام جونم
آراز با عصبانیت جاي من جواب داد
_ زر نزن شروین الل شو نمیخوام صداتو بشنوم
فقط منتظرم خوب شي
از رفتار آراز دلخور شدم
_ آراز این بدب خت ه مه تند زخم و کبوده درد داره ،چرا این طوري حرف
میزني باهاش
_ حقشه ب شمد فعال فقط سرپاش کن کار دارم باهاش
از اتاق که خارج شد
صور شروین را نوازش کردم
_ چي شده آخه قربونت برم
اشك هاید از چشم هاید جاري شد
حتي توان چشم باز کردن هم نداشت
_ آراز منو اینبار نمیبخشه
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آرازمو از دست دادم
خدا مرگ منو برسون
خدا مرگم بده
دستم را آرام جلوي دهاند گذاشتم
_ دور از جونت دیوونه آروم باش
آراز عصبیه میشناسید که چه قدر دوستت داره
_بد کردم خاي تو سرم
خاي عالم تو سر شروین خر ذلیل مرده
_ آروم باش ی م استراحت کن هیچي نمیخواد بگي
نگاهي به داروهاید انداختم
و بعد از خوردن قرصد کمي پیشد ماندم و از اتاق خارج شدم
آراز عصبي در سالن ريه میرفت
 3تفنگدار هم مظلومانه کنار هم خزیده بودند و جرا حرف زدن نداشتند
با دیدن من پرسید:
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_ خوابید؟
سرم را به عالمت مثبت ت ان دادم
رو به دخترها کرد و گفت:
_ صنم  ،دلسا پاشید برید دیر وقته
دلسا سریع گفت:
_ من میمونم
صنم بیچاره هم تنهاست ماماند اینا نیستن کجا بره؟
خیلي جدي گفت:
با صنم میرید خونه شما
سریع
بعد رو به من گفت:
_ زنگ بزن ماشین بیاد
_ دلسا ماشین داره که
با صداي تند گفت:
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_ این موقع شب اینا هم برن کار دستم بدن؟! کاري که گفتم رو ب ن

میدانستم این جور مواقع باید س و کنم تا خودش آرامشد را بدست بیاورد
چند لحظه بعد با کوبیدن گو شي موبایل شروین به دیوار و هزار ت ه شدند
فهمیدم
حالد حاال حاالها خوب نمیشود
پایان قسمت سی و هفتم
قسمت سی و هشتم
لیال که شدى درد مرا میفهمي
مجنون تمام قصه ها نامردند...
ِ
دخترکم از ذوق رسیدن به آرزوید به سختي قبول می ند بخوابد مثل هر شب
انگشتم را با دست کوچ د مح م میگیرد و طلب الالیي می ند
الالیي خواندن را دوست ندارم
دیگر دوست ندارم
کاش امشب هم قصه میخواست

عابر بی سایه

893

طفل معصوم نمیداند مادرش با خواندن الالیي
لیالیي میشود تماشایي
نمیداند من با این الالیي هزار بار در خاطره اي غرق میشوم
نفس کم مي آورم ریه هایم پر میشود از درد و خفه خواهم شد
نمیداند پدرش شبي در اوج دردهاید چنان کودکي در آغوشم طلب الالیي و
نوازش کرد
نمیداند الالیي خواندم و اشك هایم باران شد روي صور دردمندش
نمیداند
نمیداند
براي دانستن و فهمیدن درد هاي یك زن هنوز خیلي کوچك است...
"الال الال گل زیره
دلم پید دلت گیره"
بغض میبلعم و میخوانم
"الال الال گل سنجد
بریم با هم گوشه اي دنج"
تصویر چشمانت پشت چشم هایم میدود
"الال الال گل سنبل
غزل خونت شم همچون بلبل"
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صدایت مهمان گوشم که نه قلبم میشود:
بخون آرام جانم بخون و آرومم کن
"الال الال گل سوسن
لبم ب*و*سید لبت بازهم"
دست می شم روي لبم و با همه بغضم لبم را مزه مزه می نم هنوز طعم آخرین
ب*و*سه ا را دارد
"الال الال گل الله
تو خود مي من پیاله"
گونه هایم پذیراي دانه هاي درشت اش م میشود
"الال الال گل پر پر
نبیني غم نبیني درد"
حاال من میخوانم و سایه اش را از قسمت شیشه اي در اتاق میبینم  ،پشت در
ت یه زده است و سرش را به در چسبانده است
شانه هاید میلرزد اما بي صدا
"الال الال گل بي تاب
هرجا هستي خدا همرا "
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حانا خوابد برده است
کنترل بغضتتم را میبازم ،صتتداي ترکیدن این بغض به او هم اجازه میدهد هق
هقد را رها کند
درد می شیم
هر دو یك درد مشتري داریم
نخواستن!
از دست دادن!
طرد شدن
باختن...
***

شروین اشتباه کرده بود براي بار چندم!
اشتباهي که براي آراز این بار قابل بخشد نبود
تمام دست رنج و سرمایه اش را صرف همان آدم اشتباه زندگي اش کرده بود
و این موجود رذل سیراب نمیشد و بیشتر میخواست
طي این مد با سو ا ستفاده جن سي و مالي از شروین توانسته بود به اهدافد
بر سد و وقتي تمام دارایي اش را تقدیمد کرده بود و چیزي ندا شت شروع به
آزار و تهدیدش کرده بود تا جایي وقتي که از تهدید جوابی ندیده بود قصتتتد
ش نجه و مرگ شروین را داشت
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و شروین مجبور شده بود از آراز کمك بخواهد و رازش را افشا کند
آراز نجاتد داده بود
اما حاال خیلي چیزها از بین رفته بود و مهمتریند اعتماد آراز بود
شروین روزها و هفته هاي پر درد و طنشي را میگذراند
درد جسمد از یك طرف و درد قهر و س و آراز از سوي دیگر
با این وجود دورادور مواظبد بود براید دکتر میفر ستاد و از شاینا میخوا ست
تقویتد کند
باالخره شروین حالد خوب شد
هیچ وقت اتفاق تلخ آن روز را فراموش نمی نم
تازه هوا رو شن شده بود از خواب بیدار شدم و م شغول آماده کردن صبحانه
شدم
زنگ خانه که به صدا در آمد یك لحظه شوکه شدم
این موقع صب کمي برایم عجیب بود
با دیدن تصویر شروین سریع در را باز کردم
آراز هم که از صداي زنگ بیدار شده بود
خواب آلود به سالن آمد و پرسید
_ کیه؟
_ شروین بود داره میاد باال
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انگار ی هو خواب از سرش پرید و جاید را به کوله باري از اخم و خشم داد
خواستم در خانه را باز کنم
که دستد مشت شد رو مچم
_ برو تو اتاق خودم باز می نم
نفس عمیقي کشیدم و برگشتم و مستقیم نگاهد کردم
_ آراز خواهد می نم ی م رعایت ...
انگشتد را به نشانه س و نزدیك بیني اش گرفت
_ هیس!
چند ضربه به در که خورد عاجزانه گفتم:
_ تو رو خدا
در را باز کرد
شرویني که فقط الیه اي پو ست بر ا ستخوان نحیف بود ،سر پایین جلوي در
ایستاده بود
با تاسف و تحقیر نگاهد کرد
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_ واسه چي اومدي؟
با صداي لرزان گفت:
_ میشه بیام تو؟
در را باز تر کرد و خودش بي اهمیت جلوي پنجره ایستاد
با استرس داخل شد و آرام سالم داد
آراز جواب نداد و به او پشت کرد من جلو رفتم و دستد را گرفتم
_ سالم عزیزم خوبي؟ بهتري؟
سرش را چند بار با بغض ت ان داد
نیم رخ صتتور آراز را که نگاه کردم از چشتتمي که فشتترد و دستتتي که روي
صورتد کشید فهمیدم حال خوشي ندارد
جلو رفت درست پشت سر آراز
_ کاش میمردم آراز ،کاش امروز اینجا نبودم
پوزخند تلخي در جوابد میزند و این موجود نحیف بیشتر بغض می ند

عابر بی سایه

899

_ آراز هر کار بگي می نم
حماقت کردم تو ببخد هرکار بگي می نم فقط نگام کن
باالخره س و میش ند
_ حالت کامال خوب شده؟
_ آره
_ خوبه
از نواختن ضرباهنگ یك سیلي روي صور شروین جیغ می شم
وحشت کرده ام
انگار خودش بیشتر درد می شد شروین بي صدا دو دستد را روي جاي سیلي
گذاشته است و دانه هاي اشك گونه هاي آراز را میشوید
صداید دورگه شده است و این تاثیر یك بغض مردانه است
_ اینو واسه بي معرفتیت نزدم
واسه بي هویتیته
طاقتم تمام میشود
سمت شروین میروم و بغلد می نم
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در بغلم بي صدا میلرزد و میگرید
آراز انگشت اشاره اش را سمت شروین
گرفته است و با همان صداي مرتعد ادامه میدهد
_ این کار تو دو حالت داره
یا تو خیلي نامردي و بد عهد
یا من خیلي بي توجه و بي مسئولیت
نتیجه جفتشم ی یه ،من و تو راهمون از یه جاده نیست
برو سی خود
دیگه نمیخوام تو دنیام شرویني باشه
حق و حقوقت هم کامل واست واریز کردم
هر غلطي دوست داري باهاش ب ن
فقط برو

شروین وحشت زده نگاهد می رد انگار حتي قدر تل م هم نداشت
با دلخوري آراز را نگاه کردم
_ عزیزم لطفا ی م نرم تر برخورد کن
شروین عضوي از خانواده ماست

900
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روید را برگرداند
_ من تو خانوادم یه بي هویت نمیپذیرم
ی ي که ت لیفد با خودش معلوم نیست
ی ي که تخته میشه واسه قمار و کیف هر عیاشي
کسي که نمیدونه میخواد مردونه زندگي کنه یا زنونه لذ ببره از من و تو نیست
فقط گریه می رد و کالمي حرف نمیزد
آراز زیاده روي می رد
_ این بیچاره دست خودشه این طور آفریده شده؟ گ*ن*ا*هد چیه
همانطور که به شروین نگاه می رد جواب من را داد
_ گ*ن*ا*هد ای نه از جستتم مردو نه اش نمیتونه ب گذره و در این حال هم
میخواد زنونه زندگي کنه
نمیخوامد
دیگه نمیخوامد

با هق هق به پاي آراز افتاد و سرش را روي زانوي آراز ت یه زد
رقت انگیز ترین صحنه عمرم رقم میخورد
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_ ن ن جون آرامت منو بیرون ن ن
التماست می نم
میدوني بدون تو میمیرم
من فقط تو رو دارم
بزنم! ب شم! ولي بذار بمونم
آراز بغ ضد را میبلعد و سرش را باال میگیرد و به سقف چ شم میدوزد تا مانع
سقوط مجدد اشك هاید شود
_ من شروین رو دیگه خط زدم تموم شد دفتر بسته شد
االنم یه راه داري برو هویتت رو انتخاب کن و مشخص کن و برگرد
شاید اون روز بتونم ببخشمت
سرش را بی شتر به پاي آراز چ سباند انگار کمي خیالد راحت شده بود با ناله
گفت:
_ چشم چشم جراحي می نم
خودمو پیدا می نم آراز جونم ،سایه سرم ،همه کسم

هر  3میگریستیم و میدانستیم این بهترین تصمیم براي آینده شروین است...
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این اتفاق با همه تلخي اش بزرگترین و بهترین رخداد زندگي شروین شد
راهد را پیدا کرد و مصمم اقدام کرد
با مشاوره دکتر و روانپزشك آراز را متقاعد کردم که در این راه عالوه بر حمایت
مالي و جسمي به انگیزه و حمایت عاطفي آراز بیشتر از همه ما نیاز دارد
و انصافا تمام این مد مثل همیشه چون کوه پشتد بود
دلسا و صنم و شاینا هم لحظه اي تنهاید نمیگذاشتند
عمل جراحي طوالني و دردناکي را شتتروین طي کرد ولي مراقبت هاي بعد
جراحي به مراتب سخت تر و مهم تر و البته دردناي تر بود
ولي با همه وجودش شاد بود
براي پروانه شدند!
شروین و شروین ها پروانه هایي هستند که سالیان دراز در پیله جسم خودشان
اسیر میمانند و درد می شند
***

آن روز ی ي از روزهاى پر کارم در بیمارستان بود که سخت م شغول رسیدگی
به بیمارها بودم
تلفنم چند بار زنگ خورد و و چون شماره را نمیشناختم ترجی میدادم جواب
ندهم.
که باالخره با یك پیام کوتاه مجبور به پاسخ شدم
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" شارو آيان هستم
مسئله مهمیه لطفا جواب بده"
همه وجودم نداى وحشتناي ترین رخداد زندگي ام را میداد
_ الو
_ سالم میسیز خزان بیك روز بخیر
_ با من چي کار داري؟
_ من باها کار ندارم
_ پس چرا زنگ زدي
_ مامورم و معذور ،دسترسي به اینترنت داري؟
_ چي از جونم میخواي؟
_ یك نفر میخواد ببینتت
_ من هیچ کس رو نمیخوام ببینم
خنده اش حالم را بیشتر به هم میزد
_ زندگیتو دوست داري؟ درسته؟
_ به تو مربوط نیست دست از سرم بردار
_ من زندگیتو چند ماهه در امان نگه داشتتتم باید ازم قدر داني کني فقط االن
برو یك جایي
که اگه جیغ زدي و از حال رفتي کسي باشه کم ت کنه
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و بعد جواب تماس تصویرى رو بده
_ من واسه چي باید این کار رو کنم
_ چون بهم اعتماد کني و باورم کني تا بتونم باها

سر میز معامله ب شینم باید

با چ شمها ببیني چون باور کردند وا سه خودم هم تا مد ها سخت بود،
پس
تا ده دقیقه دیگه
صتتتداي بوق اشتتغال و قطع تماس و شتتروع هزار ف ر مبهم و آزار دهنده در
ذهنم...
خودم را به محوطه پشت بیمارستان رساندم
وقتي قدم بر میداشتتتم نگاهم به نوي کفد هایم گره میخورد هم زمان حرکت
می رد
حواس ترسم را پر می ردم؟
دلم آشوب بود
و فقط یك مس ن درمان این حال بود ،صداى آرازم!
نمیدانم چرا مشتري مورد نظر وقتي باید در دسترس باشد نیست میشود؟!
شتتاید اگر آن روز خطوط ارتباطي این قدر بي رحم نبودند و من قبل آن تماس
صداي آرازم را شنیده بودم حال امروزم این نبود...
با لرزش گوشي در دستم همه وجودم میلرزد
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خدایا چه در انتظار نابودي خوشي و خوشبختي ام نشسته است؟!
آب دهانم را قور میدهم و دکمه را میفشرم
ظاهر شدن ت صویر شارو همان اندازه مالقا ح ضوري اش برایم سخت و
چندش آور است
برایم دست ت ان میدهد فقط با نفر به او چشم دوخته ام
_ آماده اى؟
_ لعنتي این بازي رو زودتر تموم کن
چشمك میزند و میگوید
_ قبلد بیا یه قراري باهم بذاریم
من این طعمه رو نشونت میدم که حرفم رو باور کني
اگه عاقل با شي و زندگي و جون شوهر رو دو ست دا شته با شي اینو همینجا
بین خودمون نگه میداري و خوب به حرفهاي من گوش میدي
اگر هم احمق باشي
و بري کف دستت شتوهر بذاري این طعمه که درنده تر از هر شت ارچیه رو
آزاد می نم و عواقب این آزادي به من ربطي نداره

_ تو بیماري تو فقط میخواي بازي کني و عذاب بدي
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باز هم خندید
_ یه نفس عمیق ب د
و به خود مسلط باش بانو
صفحه گوشي اش را بر میگرداند
از دور یك تخت سفید ویك مرد روي تخت میبینم
قدم به قدم نزدیك تر میشود و با هر قدمد تصویر واض تر
یك صور متورم ولي آشنا!
با این ه چشم هاید بسته است
اما همان یك نظر براي رعشه بر کل اندامم کافي است
سریع دوربین را میچرخاند
توان نگاه کردن به صفحه گوشی را دیگر ندارم
صداید مثل ضربه مدام پتك بر دیوار سیماني روي سرم خراب میشود
_ هفته دیگه میارمد ایران  ١هفته وقت داري،
 ١هفته وقت خوبیه واستته ف ر به این ه زندگیتو نجا بدي یا گند بزني به همه
چي
روز بخیر
تماس را تمام می ند
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یك قدم عقب میروم و پایم به لبه پله باغچه میخورد و وادار به نشتتستتتن لب
همان پله میشوم
حرار از تمام منافذ پوستم بیرون میزند
آتد گرفته ام؟
چرا مغزم توانایي پردازش آنچه را که دیده است ندارد؟
نه! توطئه است
یك صور متورم و عجیب قدري شبیه سوشا ،که حتما سوشا نیست!
اگر خودش باشد چي؟
سایه سیاه پوش
پرهام
قبر سوشا
آراز
قرص آرام بخد! کاب*و*س...
واي واي خدایا کم م کن!
دستي روي شانه ام ت انم میدهد
بي اختیار از جایم میپرم و جیغ می شم
صنم وحشت زده عقب میرود و میپرسد
_ واي دیووونه چته؟
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ل نت گرفته بودم
_

تو اي...نجا چي ي ی ار مي ي کن  ..ى؟

_ چته دل آرام؟ دیروز بهت گفتم که اینجا منتقل شدم
خود چرا اومدي اینجا نشستي؟ این چه حال و روزیه؟
نبایدحرف بزنم نباید اجازه دهم شارو به اهدافد برسد نباید به موضوع شاخ و
برگ بدهم...
***

صنم را براي سر زدن به شروین تنها گذا شتم خیلي زودتر از پایان شیفتم به
خانه رفتم
چند ستتاعت روي کاناپه به صتتفحه تلویزیون خاموش چشتتم دوختم و ناخن
جویدم
فایده نداشت!
رشته اف ارم ی جا جمع نمیشد!
صداي چرخیدن کلید در قفل در به هراسم مي اندازد
آراز همیشه در میزند
از جایم بلند شدم
قلبم به شد خودش را به در و دیوار می وبید
و من چه قدر از این دنیا و آدمهاي شبیه شارو حالت تهوع میگیرم
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در میان این اف ار مشتتمئز کننده در باز شتتد و قامت خوش قامت تنها موجود
آرام بخد دنیاي من با یك جعبه بزرگ و یك دستتته گل در چهار چوب پدیدار
شد
صداید ،صداید ،صداید قدر به بند کشیدن همه وجودم و فراموشي همه
بدي ها را داشت
_ خانوم خانوم ها آرام خانومي سالاا....م
لبخند میزنم این لبخند قدري مرهم است
مثل هر ماه تاریخ ی ي شتتدنمان را جشتتن میگیرد کیك و گل میخرد تا خود
صب شعر میخواند و عاشق ترم می ند
و من چه قدر دیوانه ى این خوشبختي ام!
شب جلوي آینه مشغول پاي کردن آرایشم بودم
تمام مد از آینه دیدم که مشتاقانه و بي پلك زدن به من چشم دوخته است
_ آراز چرا این طوري نگاه می ني
_ زنمه مال خودمه دوست دارم نگاه کنم
دلم قنج میرود با هر جمله اش
کنارم مي آید و در آغوشد حبسم می ند
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چرا نمیتوانم امشب مثل هر شب مستقیم در چشمان مش ي و مردانه اش نگاه
کنم؟
ب*و*ستتته از لب هایم میخواهد و من طبق رستتم زنانه ام با لبخند لب بر
میچینم و کمي دور میشوم
در گوشم نجوا می ند
"جانم باش
تا به لبم برسی
میخواهم همه ببینند
با تو جان به لب شدم"
و بعد شروع به جان به لب کردن هردویمان می ند...
و من تصمیم میگیرم به هیچ قیمتي این خوشبختي را ناقص ن نم
***

آن یك هفته براي من یك سال گذ شت آراز متوجه ا سترس و حال خرابم شده
بود
دلیلم آنقدر مسخره بود که باعث اولین بحث جدى مان شد
بحثي که مثل هر بار آراز صبورانه و منطقي با آن برخورد ن رد،
از وقتي از شرکت آمده بود خودم را براي این که در دیدش نبا شم در آ شپزخانه
مشغول کرده بودم
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متوجه شده بود و سعي می رد به خواسته ام احترام بگذارد و خودش را در حال
تماشاي سریال نشان میداد
با این ه میدانستم از سریالي که میبیند متنفر است
قهوه ساز را روشن کرده بود تا اسپرسو اش آماده شود
وقتي که آماده شد خودم فنجان را براید بردم
دستد را روي زانوید طوري عمود گذاشته بود که مشتد زیر چانه اش ت یه
گاه شده بود
ستتنگیني نگاهد را حس کردم ستتعي کردم لبخند مصتتنوعي بزنم و فنجان را
روي میز مقابلد گذاشتم
براي قهوه تش ر هم ن رد
قصتتد بازگشتتت به آشتتپزخانه را داشتتتم که متوجه شتتدم با کنترل تلویزیون را
خاموش کرد و صداید در جایم متوقفم کرد
_ بیا یه لحظه بشین لطفا
ترسیدم واقعا با همه مهربانی اش جدیتد ترسناي میشد
_ عزیزم بذار موقع خواب ،االن کلي کار دارم تو آشپزخونه
_چي کار؟
_ دارم شام رو آماده می نم
_ شام نمیخوام ،گفتم بیا بشین
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نفس عمیقي کشیدم و گفتم:
_ بعد شام ،باشه؟
از جاید بلند شد
این طور بلند شدند هم میترساندم
نزدی م شد
مچ دستم را گرفت و با جدیت گفت:
_ مثل هر شب میخواي خواب رو بهونه کني و فرار کني؟
سرم را پایین انداختم
_ ی م فشار کاریم زیاده
_ نیست
جا خوردم و این را فهمید و وايه به وايه هجي کرد:
_ زن من چشه؟ اینو
بهم بگو
س و کرده بودم صدایي در مغزم میپیچید
"سوشا زنده نیست فقط ی م شبیهد بود این نقشه شارو عوضیه  ،نگو نگو با
گفتند باز حال اعصابد بهم میریزه ،تازه قرصاشو کم کرده"
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شانه ام را ت ان میدهد و با صداي بلند میگوید
_ از شما سوال پرسیدم
همین برایم کافي است تا بهانه پیدا کنم براي انفجار بغضم
ولی اینبار بغلم نمی ند
_ آرام به والله داري منو می شي  ،چته ؟ به چي و کي قسمت بدم بگي

نه نمیتوانستم بگویم
_ میترسم آراز
دستم را گرفت و تا روي کاناپه همراهي ام کرد کنارم نشست و اشك هایم را با
پشت دست پاي کرد
_ از چي تا من هستم میترسي؟
دروغ! دروغ مادر همه بدیها
_ من چند روزه ماهیانه ام عقب افتاده

عابر بی سایه

9١5

چشم هاید گرد شد و گفت:
_ تو که  4روزه به من گفتي...
میان حرفد دویدم
_ دروغ گفتم
باصداي بلند ت رار کرد
_ دروغ گفتم؟!!!!
به همین سادگي
_ آراز خواهد می نم درکم کن من االن آماده بچه دار شتتدن نیستتتم تو هم که
هیچ وقت رعایت نمی ني
_ کي به من اینو گفتي؟ االن  ١هفته درد اینه؟
نگراني باردار با شي؟ واقعا م سخره ا ست ،دروغ گفتي به من ،که فر صت چه
کاري داشته باشي هان؟
_ خوب نگراني نداره؟
پوزخند تلخي زد و گفت:
_ چرا خیلي داره چه طوره با هم خودکشي کنیم؟!
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_ من کارم تازه داره پا میگیره نمیخوام محدود بچه داري شم
تلخ تر خندید
_ آزماید بده  ،همین فردا
_ باشه
_ اگه مثبت بود حق نداري  ١لحظه به نبودند ف ر کني
_ سعي می نم
فریاد زد
_سعي نه!!! حتما
_ تو چرا این مدلي شدي
_ چون تو هم مدلت عوض شتتده  ،همه و هر کاري واستتت از من و حتي بچه
ا مهمتر شده
یك هفته عزا گرفتي چون مم نه بچه من تو ش مت باشه
_ کو بچه؟! حاال که هیچي معلوم نیست!
یك نگاه تلخ حواله صورتم کرد
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از جاید که بلند شد
و سمت کت و سوییچد رفت قلبم ایستاد
_ کجا؟!
حتي برنگشت نگاهم کند
_ میرم بیرون سیگار ب شم
بچه ام خیلي واسم مهمه میدوني که دود سیگار هم چه قدر مضره؟!
متلك انداخت و خانه را تري کرد
پایان قسمت سی و هشتم
قسمت سی و نهم
"بغض هایم را به آسمان سپردم
خدا به خیر کند باران امشب را"
دستم را که میفشرد ی هو میلرزم
و این را میفهمد اما سعي می ند رل نفهمیدن را بازي کند
بهانه اي براي رو بر گرداندن و ستیز این بار ندارم!
روزهاي طوالني است که آرام است

9١7
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درها قفل نیست
قرص هاید را میخورد
کار می ند سخت کار می ند براي یك فنجان چاي از دست من چنان ذوق زده
است که طي نوشیدن جرعه جرعه و با عشق مزه کردن دستم را رها نمی ند
زبري و زخم هاي پوست کف دستد را حس می نم
به دستد چشم میدوزم
این همان د ستاني ا ست که روزگاري با ساعت هاي چند میلیون توماني آذین
بسته میشد؟!
هنوز هم میتوانست...
دستم را رها می ند
مثل یك پسر بچه شرمزده سرخ میشود و سر پایین مي اندازد
_ دلي  ،این آخري رو تحو یل بدم میتونیم این یك شتتنبه دخترمون رو ببریم
دیزني لند
تلخ میخندم
_ یك سال روي این ابوقرا ضه ها جون کندي که یك شبه وا سه آرزوي یه بچه
حرومد کني
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اخم می ند
ستتبك اخم کردند خاص استتتت و حانا تازگي ها از این نوع اخمد تقلید
می ند
_حروم کردن چه حرفیه؟ من وا سه شما دوتا جون می نم تو که قابل نمیدوني
ازم چیزي بخواي بذار دل خوش باشم به این دردونه بابا
آه کشیدم
_ واسه همون  ١خواسته منه که االن وضع زندگیت اینه ،واسه من از همه چي
گذ شتي و امروز مجبوري از تفری دوران قبل ازدواجمون وا سه نون در آوردن
استفاده کني

بیشتر اخم می ند
_ من همیشتته عاشتتق ماشتتین هاي قدیمي بودم تو منو مجبور کردي به آرزوم
برسم  ،دلي خوشگله ي خودم
چندشم میشود و ترحمم اجازه اعتراض نمیدهد
نمیدانم چرا دلم میخواد حسم به او تنفر باشد تا ترحم
دلم میخواهد باز دیوانگي اش عود کند
زیر مشت و لگدش باشم
فحد ها و تحقیر هاید کمتر از ابراز عالقه اش عذابم میدهد
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چند بار براي آخرین بار با خودم ت رار کردم
" کامرانیه شمالي
نبد خیابان لواساني"
همینجا بود درست آمده بودم
ماشین را پاري کردم و در پیاده رو منتظر ماندم
هر عابري که از کنارم رد میشد وحشت در دلم تشدید میشد
دختر جواني نزدی م شد با یك لبخند نه چندان دلنشین گفت:
_ خانوم ساعت شما مثل مال من خواب نمونده؟
جمله رمز تعیین شده توسط شارو
خودش بود؟! قرار بود با این دختر براي اثبا ادعاي شارو بروم؟
دنبالد راه افتادم
مسیر طوالني را پیاده طي کردیم
رو به روي یك خانه باغ بزرگ ته یك کوچه بن بست ایستاد
در حالي که آدامسد را باد می رد باز هم لبخند زد
چند ثانیه بعد در خود به خود باز شد و با اشاره اش داخل رفتم
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دستي ت ان داد و گفت:
_ ساختمون ته باغه همین راهو مستقیم برو بهد میرسي
جواب ندادم و سعي کردم به قدم هاي لرزانم سرعت ببخشم
به ساختمان که رسیدم توقف کردم انگار ی هو پشیمان شدم
حماقت کرده بودم و مم ن بود هر اتفاق ناگواري در انتظارم باشد
در ساختمان باز شد و هیبت اتو کشیده شارو مرا وادار به قرص ایستادن کرد
_ بفرما داخل بانو
با نفر نگاهي خرجد کردم و گفتم:
_ شتتارو آيان اینو بدون بي گدار به آب نزدم و اگه تا  20دقیقه دیگه با دوستتتم
ت ماس نگیرم و جم له رمز بین خودمون رو نگم با کلي پلیس این جا رو روي
سر خراب می نه
با صداي بلند خندید
_ تو ف ر می ني من براي دزدیدن تو این قدر نقشه الزم بود ب شم؟ اهداف من
بزرگتر از این حرفاست

نگاهم را بر گرفتم و با خشم از کنارش رد شدم و داخل رفتم
مشخص بود ساختمان مد هاست خالي از س نه است
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مرا سمت یك اتاق در اواسط یك راهرو هدایت کرد
جلوي درب اتاق گفت:
_ تو حرف منو باور ن ردي هنوز؟
سرم را به نشانه منفي ت ان دادم
_ شاید هم دوست داري باور ن ني ؟ تلخه درسته؟
_ بیشتر محاله
_ هیچ چیز توي این دنیا محال نیستتتت برو داخل و منتظر بمون ،لطفا فقط
ستتعي کن اگه قراره غد کني قبل اون  20دقیقه بهوش بیاي تا برنامه هامون به
هم نخوره

داخل که رفتم
با دیدن وسایل اتاق متوجه شدم یك شخص بیمار در این اتاق س ونت دارد
باند و دارو و آمپول و سرم و ملحفه هایي با ردي از خون آبه
با این ه با توجه به شتتغلم برایم عادي بود ولي در دلم هراس را بیشتتتر کرد
نمیتوانستم جایي بنشینم سمت پنجره رفتم و گشودمد کمي هواي تازه در ریه
هایم مم ن بود آرامم کند همین که خوا ستم نفس ب شم صدایي از پ شت در
نفسم را در میان قفسه سینه ام محب*و*س کرد
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_ شارو معلومه تو چته؟ من میخواستم تو باغ قدم بزنم
االنم به دارو نیاز ندارم اون پرستار لعنتي کار شو بلد نی ست زودتر زنگ بزن یه
پرستار بهتر بفرستن

خداى من !
محال بود
کاش گوش هایم کر شتتود کاش دیگر نشتتنوم کاش صتتداي جیغ لوالي در را
نشنوم در جایم میخ وب شده ام توان و جرا برگشتن و نگاه کردن به صاحب
صدا را ندارم
حضورش را در اتاق حس می نم
شارو از پشت در میگوید:
_ سوشا! بابت پرستار جدید باید ازم قدر داني کني
سوشا!
من بیدارم؟
اصال زنده ام؟ شاید اینجا برزخ است
از حفره چشم ها و گوشهایم حرار بیرون مي آید
صداي قدم هاید ...
چند قدم و بعد صدایي نمي آید
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توقف کرده است!
خدایا هنوز امیدوارم که دروغ باشد!
بازي باشد
هست! زنده بودن سوشا محال است
با همین باور بر میگردم
یك مرد با یك جفت چشم قهوه اي روشن
صورتد با سوشایي که من میشناختم خیلي فرق دارد
اما چشم هاید ...
با همان قدم هاي لنگ کمي نزدی م میشود
عقب عقب میروم و به چهار چوب پنجره میخورم
بن بست است؟
کاش از پنجره بیرون بپرم ! کاش خودم را همینجا تمام کنم
_ دل ارام؟!
همین تن صدا کافي است تا باور کنم
این مرد همان سوشاي دیروزهاي من است
الغر تر
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ت یده تر
صور دردمند و متورم
اما خودش است
رعشه به اندام نحیفم هجوم آورده است
حالت تهوع دارم ،دلم میخواهد زندگي را ی جا همینجا باال بیاورم
حال او هم دست کمي از من ندارد
خیره نگاهم می ند اشك در چشماند میر*ق*صد
دست باند پیچي اش را سمتم دراز می ند و بار دیگر صدایم می ند
_ دلي؟!
دست خودم نیست!
جیغ می شم
کار ساده اي نیست مواجه شدن با کسي که روزگاري عزیزترینت بود و به خاي
تسلیمد کرده بودي
از جیغ من وحشت می ند و عقب میرود
ولي طولي نمی شد که جلو مي آید
با یك حرکت دستتتم را میگیرد و میپیچاند طوري که میچرخم و از پشتتت در
آغوشد قفل میشوم
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مقاومت بي فایده است
دندان هاید را روي هم میفشرد و میغرد
_ دی گه بوي خودتو نم یدي ت نت بوي اون بي ناموس رو گرف ته بوي گ ند اونو
میدي
به شد میلرزم فشارش را بیشتر می ند و با نفر میگوید
_ به خاطر تو آواره شدم ،به خاطر تو بود حا ضر شدم ب سوزوننم ولي تو زنده
بموني
تو امانت بودي ،اون رسم امانت داري بلد نبود ،تو که راه خودکشي بلد بودي!
درد کشیدم میدوني  ١١ماه درد کشیدن یعني چي؟
حرف بزن لعنتي
حرف بزن بگو با اون چه طوري میگذشت ،که با من نمیگذشت؟
بگو چي دیدي ازش که منو ان ار کردي
همه توانم را جمع کردم
_ ..تو تو ممم ..مرده ببببودي

همین یك جمله ناقص کافي است تا خشمد دو برابر شود
و روي زمین پرتم کند
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همان طور در حالت نشسته گوشه دیوار میخزم
میخواهم فریاد ب شم اما انگار صدایم را بریده اند
درست شبیه کاب*و*س کودکي هایم
روي زانو دقیقا روبه رویم مینشیند
موهایم را از پشت دور دستد میپیچد درد وحشتناکي در سرم میپیچد
یك سیلي مح م روي صورتم مینوازد
_ پشیموني مگه نه؟ پشیموني دختر بدي بودي؟
دانه هاي اشك با سرعت نور صورتم را میشوید و با خون دهانم مخلوط میشود
سیلي دوم را سمت دیگر صورتم میزند
_ باید تنبیه شي بعد ببخشمت
چشمانم را میبندم
و فقط تصویر آراز جلوي چشمم خانه می ند
زیر لب ناله می نم:
_ آرااااز
سرم را به شد به دیوار می وبد
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چند بار پیاپي و این آخرین چیزي بود که قبل از باختن هو شم از آن روز لعنتي
به خاطر دارم
***

خن ی و خیسي قطرا آب روي صورتم مرا از دنیاي مردگان جدا می ند
توانایي گشودن چشم هایم را ندارم
به سختي از میان شیار چ شمم ،نور را میبینم به محض قدري هو شیاري ،درد
وحشتناکي در کاسه سرم بیداد می ند و ناتوان ناله می نم
صداي زني سعي بر آرامي ام دارد
_ خانوم خانوم؟ صداي منو میشنوین؟
نمیتوانم جواب کامل بدهم و فقط سرم را به ن شانه مثبت ت ان میدهم و دوباره
صداید در فضا میپیچد
_ آقا همسرتون به هوش اومدن خطري نیست خدا رو ش ر
همه توانم را خرج گشتتودن چشتتم هایم می نم بیشتتتر از همه دردهایم دوباره
دیدن شارو است
خون جلوي چشمانم میدود
میخواهم جیغ بزنم
اما کمي که به خودم مي آیم متوجه میشوم در بیمارستانم
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نزدی م میشود
به سرمم چشم میدوزد و میگوید
_ اون رواني ق صد جونت رو دا شت واقعا معذر میخوام باید بی شتر مواظبت
میبودم
از یاد آوري آنچه بر سرم گذشت ناله می نم
دستد را به نشانه س و جلوي بیني اش میگیرد
_ هید نباید اینجا جلب توجه کني
فقط آخرین حرفهاي منو خوب گوش کن
 ١سري فیلم و مداري داخل کیفت گذاشتم
که ثابت می نه سوشا تو این مد چه نقشه بي نقص و ماهرانه اي واسه عذاب
و کشتن دایید طراحي کرده
خوب بهشون دقت کن
من مانعد شتتتدم فعال بدون این ه بدونه استتیره منه با خیال این ه میخوام تو
عملي شدن نقشه هاش بهد کمك کنم
منتظر تصمیمت میمونم
دردمندانه نالیدم
_ از من چي میخواي؟
خندید و گفت:
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_ چیز زیادي نیست در ازاي مهار سوشا و نجا زندگیتون چیزي نمیخوام
فقط قول بده به اون شتتوهر بت ِمنت چیزي از اتفاقهاي امروز نگي وگرنه من

دیگه نمیتونم سوشا رو کنترل کنم

_ باید بدونه زنده است  ،کم د می نه
_ من بهترین روانپزشتتك ها رو استتتخدام کردم مداري پزشتت ي و فیلم هاي
م شاوره اش ه ست  ،متوجه می شي که واقعا حالد بده ،من سعي می نم این
مد به بهبودش کمك کنم به شتترطي که تو هم به من کمك کني ،نزار آراز با
فردین بازیاش جون خودش و خوشبختیتونو به خطر بندازه
کمي دور شد و گفت:
_ تا خونه گفتم برسوننت ،باها تماس میگیرم و قبل هر تصمیمي خوب ف ر
کن
روز به خیر
اتاق را تري کرد
ولي بالفاصله برگشت و سرش را در اتاق کرد و گفت:
_ راستي یه زنگ به شوهر بزن تو این  3ساعت هزار بار گوشیت زنگ خورد
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انگار خون به مغزم نمیرسد
نمیدانم راه درست چیست
تنها چیزي که مدام در سرم
میپیچد این است
" آن چه چشمان من امروز شاهدش بود
خود جنون میرساند"
آراز را قطعا به ِ
جرا جواب دادن به تلفنم را نداشتم
به خانه پدري ام رفتم
مادر با دیدن زخم هاي صورتم و باند دور سرم وحشت کرد
پدرم خانه نبود
حتي نمیخواستم حرف بزنم به اتاقم پناه بردم
هرچه مادر اصرار کرد فقط جواب دادم تصادف کرده ام
بار چندمي بود که آراز تماس میگرفت
باید جواب میدادم
_ الو ؟
در صداید هراس و نگراني موج میزد
_ آرام کجایي ؟ چرا جواب نمیدي؟
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آب دهانم را قور دادم
_ خونه مامانم
_ مگه شیفتت نبود؟
_ نرفتم
_ چرا؟ چي شده؟
_ حال مامانم خوب نیست اومدم پیشد
_ اي بابا ،براي چي؟ بمون اونجا منم کارم رو زود تموم می نم میام سر میزنم
باهم برمیگردیم

هول شدم و سریع گفتم:
_ نه نه نیا
با تعجب پرسید:
_ چرا؟!
_ ی م حال و وضعیتد مناسب نیست خجالت می شه منم باید امشب اینجا
بمونم
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باشه؟
م ث کرد و بعد چند ثانیه گفت:
_ خوبي آرام؟
درد داشتتتم خوب نبودم کاش میتوانستتتم بگویم و دردم را با او درمان کنم دلم
بي تاب نوازش هاید بود
_ خوبم عزیزم ،برو پید شاینا و شروین امشب ،تنها نمون
_ میترسي این یه شب از راه به در شم بدون زنم؟
جانم فداي خنده هایت
بخند! اجازه نمیدهم هیچ چیز در دنیا قاتل خنده هایت شود
***

تمام مد مثل یك مجسمه بي جان روي تخت دراز کشیدم و به سقف سفید
اتاقم خیره شدم
همه چیز انگار روي پرده سینما به اکران در آمده بود
در سلف دانشگاه نشسته بودم
صنم به پهلویم زد
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_ دل آرام این پسر چشمهاش خیلي خوشرنگه مدامم زل میزنه به تو
بر میگردم و نگاهم در نگاهد گره میخورد

در پاري بعد از دویدن نفس نفس زدن به یك آبخوري میرسیم
دستد را زیر شیر آب میگیرد تا از دستد آب بنوشم
نگاهم می ند باز نگاهد در نگاهم خانه می ند
روي دستمال کاغذي که از ته کالس دست به دست به من میرسد
نوشته است
" آى دختره تا ابد فقط مال خودمي"
بر میگردم و باز نگاهد تسلیمم می ند
روز تولدم ،سنجاق طال به سرم مي آوزید
نگاهم می ند
روز عروسي براي خداحافظي آمده است
میرود و باز نگاهم می ند

934
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جسم بي جاند روي تخت سردخانه
کفن  ،تابو  ،قبر...

سایه سیاه پوش و نگاهد
سرم را به دیوار می وبد و عربده می شد و
نگاهد نگاهد نگاهد...

جیغ می شم و از جایم میپرم سرم را میان دستانم میفشرم
انگار دچار حمله عصبي شدم
سرم بي اختیار چنان مجانین میچرخد
قدر باز کردن چشم هایم را ندارم
مامان و دلسا وحشت کرده اند ف م قفل شد
راه تنفسم بسته شد

935
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کم کم احساس می ردم ارتباطم با دنیا قطع میشود
در گردابي سیاه فرو میروم
زمین مرا بلعیده است
زنده به گور شده ام انگار سالها زیر خروارها خاي مدفون شده ام
نمیدانم این مرگ موقت چه قدر طول کشید
اما گرماى دستي که دست نحیف و منجمدم را میفشرد
قدر احیایم را دارد
باید برگردم
همه توانم را خرج ی بار دیگر استشمام عطرش می نم
چشمانم را که باز می نم تصو یرش اولین و زیباترین رخ دنیا براي من میشود
د ستم را گرفته ا ست چ شماند را ب سته ا ست و با د ست دیگر شقیقه اش را
میفشرد
با یك ت ان کوچ م چشماند را باز می ند
چه قدر خسته و غمگین به نظر میرسد اما با آرامد میپرسد
_ درد داري؟

عابر بی سایه
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دهانم خشك شده است
میفهمد و از جاید بلند میشود تا برایم آب بیاورد
هنوز در اتاقم هستم
در را باز می ند و مامان را صدا میزند
_ مادر جان؟ آرام بیدار شد
کم م کرد بنشینم و لیوان را جلوي دهانم گرفت
چرا نگاهم نمی رد؟
مامان و دلسا با نگراني وارد اتاق شدند
دلسا سرمم را در آورد
مامان مدام جزییا حالم را میپرسید فقط با سر جواب میدادم و همه حوا سم
را به به آرازي سپردم که دست به سینه به دیوار ت یه زده بود و سرش پایین بود
مامان که متوجه شد روبه آراز گفت:
_ اینم زنت پسرم برو یه لقمه غذا بخور ضعف کردي
صداید تهي از انريي بود
_ میل ندارم فعال ممنون نگران من نباشتتین شتتما امروز به اندازه کافي نگران
بودین
از حنجره خشك و دردمندم نام زیباید را خارج کردم
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_ آراز؟
آرام و غمگین جواب داد
_ جانم
_ رنگت پریده
تلخ خندید
_ عوضد تو صورتت رنگارنگ شده

کنایه بود؟
دستم را به گونه ورم کرده ام کشیدم
هنوز وحشتناي درد داشت
مامان آب میوه را بهانه کرد و از اتاق خارج شد دلسا طاقت س و نداشت
_ آرام نمیخواي بگي چه بالیي سر اومده؟
نگاهم نمی رد و این عذابم میداد

عابر بی سایه
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کالفه پاسخ دادم
_ تصادف کردم
ستترش را باال آورد و آنچنان تلخ و معني دار نگاهم کرد که اینبار من ستتر پایین
انداختم
دلسا با حرص بلند شد و در حالي که اتاق را تري می رد گفت:
_ داداش آراز میگه ماشینت سالمه ،این چه تصادفي بوده؟! واقعا که

حاال من و آراز و یك دنیا شرمندگي از دروغ هایم با هم تنها بودیم
منتظر بودم هر لحظه سوال پیچم کند اما س و کرده بود تاب نیاوردم
_ آراز من نمیخواستم بهت دروغ بگم
نمیخواستم بفهمي تصادف کردم نگران شي
واسه همین گفتم مامان مریضه
یك لبخند تلخ زد و گفت:
_ حرف نزن آرام ،بیشتر از این اعتمادم رو خراب ن ن

wWw.Roman4u.iR

940

تا وقتي که تصمیم نگرفتي حقیقت رو بگي حرمت نگه دار و ساکت بمون
_ من  ...من تصادف کردم
این بار پوزخند زد
_ با یه ربا تصادف کردي؟ جا انگشتاش رو صورتته هنوز!
هول شدم سرم را پایین انداختم
حاال کلماتد را عصبي ادا می رد
_ پیداش می نم ،دستهاشو میش ونم
***

سوال نمیپرسید و من مطمئن بودم اگر هم بپرسد جز مشتي دروغ چیزي ندارم
س و بین ما  ،آن روزها سرشار از فریاد بود
پر از چراهایي که میدانستم چون هجوم بي صداي موریانه ها  ،بي جوابي اش
خرد خرد تمام غرور و قلبد را میجوید
زخم هایم را با بغض و در عین حال حس انتقام سرکوب نشده،
مرهم میبخشید
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بیشتر از جسمم ،روحم درد می رد
تنهایي را به همه چیز ترجی میدادم میترسیدم شبي در کاب*و*س آنچه را که
دیده ام عیان سازم
وحشتتتم نگاه در چشتتماند بود مبادا خط نگاهم را بگیرد و به آنچه که نباید
برسد...
پایان قسمت سی و نهم
قسمت چهلم
"توده اى از ابرهاى خاکسترى
رعد فریاد ،لبریز از بغض باران
پر از ِ
ِ
که نه میبارند!
ُ
و نه می غ ّرند!
فقط احاطه کرده اند
تمام زنی را که دیگر
ِ

توان گریستن هم ندارد "...
ِ
در این چند سال این اولین بار ا ست که چنان گذ شته با و سواس در مقابل آینه

موهاید را مي آراید
کت و شلوار اسپر سفیدش هنوز هم برازنده اندامد است
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با این ه حین راه رفتن کمي لنگ میزند اما خوش اندامي اش را نمیشتتود ان ار
کرد
باز هم از خودم متنفر میشوم
از سرنوشتي که با دستان خودم براي خودم و او و حانا به بدترین ش ل مم ن
رقم زدم
با لبخند سمتم برگشت
_ دلی خوب شدم؟
بغض کردم و در دل نجوا کردم
( کاش این روزهاي آخر تا این حد آرام و مهربان و فداکار نبودى!)
_ آره خوبه
حتي با همین جمله ساده هم برق شادي در چشماند میدرخشد
حانا دوان دوان خودش را به او میرساند
با دامن پوف دارش چرخي میزند
_ َددى ببین من شبیه سیندرال شدم
عاشقانه دخترکم را در آغوش می شد و میب*و*سد

عابر بی سایه
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_ پدر سوخته لنگه کفشتو جایي جا نزاري  ،بابا تو رو به شاهزاده هم نمیده ها

صدایي در مغز و قلبم میپیچد با همه زیبایي و عشقم به این صدا
وحشت می نم
"دخترم رو به کسي نمیدم ها فقط مال خودمه"
کد سر حانا را باز می ند موهاید روي شانه اش پریشان میشود
نزدی م میشود دستد بین موهایم خانه می ند همه عضالتم از وحشت سفت
میشود
گیره سرم را بر میدارد موهایم مثل سقوط یك آبشار ناگهان فرو میریزد
و من حس یك خائن عهد ش ن را دارم
_ موهاي مامي هم بازش ق شنگه راپانزل و سیندرال رو حاال باهم میبرم دیزني
لند
چه قدر تحمل این لحظا برایم دشوار است
حانا با دستان کوچ د طبق عاد با ته ریشد بازي می ند
_ ددي تو چشما خیلي خوشرنگه مثل خورشید وقتي داره میره
میب*و*سدش
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_ به رفتن خورشید گفتم چي میگن بابایي؟
انگشتتتت کوچ د را جلوي دهاند به یك يستتتت متف رانه نگه م یدارد و
چندثانیه بعد با ذوق میگوید
_ خروب؟!
میخندد و میفشردش
_ غرو.....ووووب
اما ی هو خنده اش روي لب هاید میماسد
_ آره دخترم من خیلي وقته غروب کردم ،همون وقتي که آستتمونم منو از دل
خودش بیرون کرد
قطره اش ي روي گونه ام سر میخورد
"حقت غروب نبود منو ببخد"
به اتاق پناه میبرم
بار دیگر کیفم را کنترل می نم

عابر بی سایه

945

مداري و پاسپور خودم و حانا و مقداري پول در آستر کیف مخفي کرده ام
نفس عمیقي می شم
لبخندي روي لبم مینشانم
" بخند آرام بزار این روز آخر این بیچاره حداقل لبخندتو ببینه  ،بزار این ساعت
ها خوش تموم شه"
***

چند روزي میشد خانه مانده بود و کارهاي شرکت را از خانه کنترل می رد
با این ه حال جسمیم بهتر شده بود اما مدام نگران وضعیتم بود
آخر شب قبل خواب یك لیوان شیر گرم برایم آورد بي میل بودم اما سعي کردم
بخورم
هنوز به نصفه لیوان نرسیده بودم که لیوان را از دستم گرفت و روي عسلي کنار
تخت گذاشت خودش هم پایین تخت نشست به کناره ى تخت ت یه زد
یك پاید را دراز کرد و پاي دیگر را از زانو خم کرد و ت یه گاه دستد کرد
این حالت نشان دهنده خستگي و کالفگي اش بود
نفس عمیقي کشید
_ من نمیخوام تا وقتي که خود ت صمیم نگرفتي جریان رو از بپر سم ،ولي
یه سوال تو بیخ گلومه که عینهو تیغ ماهي گیر کرده که اگه نپرسم خفه ام می نه
چند ثانیه م ث کرد من هم نفسم به شماره افتاده بود
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صداید آرام تر و دردمند شد و ادامه داد
_ ازم چي دیدى که الیق صداقتم نمیدوني؟
انگار یك مرتبه قلبم زیر فشار حرفد ِپ ِرس شد

خدایا ! من در این منجالب غرق که نه! ت ه ت ه خواهم شد
خودم را از روي تخت کنارش سر دادم د ستد که روي زمین بود را دو د ستي
بلند کردم و فشردم
حاال با دستتت دیگر گوشتته دو چشتتمد را میفشتترد و این ح ایت از ستتر درد
طوالني اش داشت
دستد را روي سینه ام گذاشتم و مح م نگهد داشتم
چشمانم را بستم
بغضم بي صدا ش سته بود و اشك هایم بي هیچ هق هقي گونه ام را میشست
_ یه جاني رواني! میخواست منو ب شه
سرم رو اینقدر به دیوار کوبید که از حال رفتم

انگار شوي شده بود
وحشت زده به صورتم چشم دوخت

عابر بی سایه
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_ کي؟!
_یه صورتي که نه تو میشناسي نه من شناختم
عادي نبود یه رواني به تمام معنا
نگراني و خشم در تك تك کلماتد موج میزد
_آرام؟! چرا تو؟
لبخند میان اشك چه زهر خندي میشود و فقط قلب خود آدم را میدرد
_ ف ر کنم من شتتبیه کستتي بودم که یه روز عاشتتقد بود و ف ر می رد بهد
خیانت کردم
دستد مشت شد همه نفرتد را در این مشت جمع کرده بود
_ کجا این اتفاق افتاد ؟ باید پیداش کنم
مشتد را ب*و*سیدم
_ مریض بود دست خودش نبود من گذشتم تو هم بگذر
پیدا کردند چه سودي داره جز تازه شدن زخم من
_ مریض رو میبرن مریض خونه نه ولد کنن تو خیابون ها ،ناموس مردم رو به
قصد کشت بزنه
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_ منو ببخد تو فقط منو براي دروغ هام ببخد
م ث کرد رو برگرداند
_ نمیفهمم چرا از اول راست ماجرا رو نگفتي
_ میدونستم پیدا کردن اون رواني غیر مم نه و نمیخواستم این خشمت اذیتت
کنه
سرم را آرام در سینه اش فشرد
و من دوباره دل آرام شدم!
_ آر ِام جانم

تو نمیگي این شوهر دیوونه ا نباشي میمیره؟ چرا مواظب خود نیستي

_ ببخد آراز ببخد
سرم را ب*و*سید
_ اجازه میدي خانوم؟

عابر بی سایه
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_ اجازه چي؟
_ اجازه میدي واستون بمیرم؟
مشت آرامي به سینه اش کوبیدم
_ نگو اینووو...
_ پس بزار قربونت شم
ما از وجود هم از تك تك نفس هاي هم از صداي قلب هم
از وايه وايه کالم هم
عمر دوباره و شتتور زندگي میگرفتیم در بدترین لحظا حتي زماني که ستتایه
سیاهي چون سوشا در کمین خوشبختي مان نشسته بود...
***

روز اول بازگشتم به بیمارستان و شروع کارم
هنوز یك ساعت نگذ شته بود که تماس شارو دوباره مرا به آن لحظا دردناي
و وحشتناي برگرداند
_ سالم بانو!از این ه برگشتي سر کار خوشحالم این نشون میده که صحت و
سالمت هستي
_ اون کجاست؟
خندید
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_ نامزد از گور برخواسته ا ؟
نگران نباش جاش امنه تحت درمانه
امروز قرار بزار ببینمت
_ نمیتونم ،آراز بعد اون اتفاق واسم محافظ گذاشته
_ مداري رو دیدي؟
_ چه مدارکي؟ یه سري دست نوشته یه رواني که نقشه قتل داییشو داشته شد
مداري؟
من فقط میخوام بدونم نقشه مرگ سوشا زیر سر کي بود
_ همون روزي که اونو آتید زدن
ساالر خان ازم کمك خواست
به شرط در جریان قرار نگرفتن بت من داستان  ،آراز خان!
زنده بود
ولي بیهوشد کردیم و به عنوان مرده دفند کردیم
شتتتب از قبر بیروند آوردیم و یك جنازه ستتوخته هم هی ل خودش تو قبر
گذاشتیم ،واسه یه روز مبادایي مثل اون روزي که آراز نبد قبر کرد
بعد از اولین عمل از شد جراحا و سوختگي سوشا تو حالت کما موند
چندین ماه طوالني
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وقتي هم چشم باز کرد جز اسم و ف ر تو چیزي نداشت
نتونستیم کنترلد کنیم فرار کرد ردتونو گرفت و نزدی تون بود
روزهاي زیادي طول کشتتید تا فهمید معشتتوقه اش و نامزدش به دایي که همه
عمر ازش متنفر بوده دل باخته
از تماشاي عشق شما روز به روز وحشتناي تر و خطرناي تر شد
این اواخر چندتا عمل طوالني و دردناي رو پ شت سر گذا شته فقط براي این ه
ظاهري مقبول براي حاضر شدن تو اجتماع و در مقابل شما داشته باشه
حالد اصال خوب نیست
جز کشتن آراز هیچ هدفي واسه زندگي نداره
همه امیدش به هم اري منه و من تونستم تو اون  4دیواري فعال اسیرش کنم و
کنترلد کنم

تمام مد که شتتارو صتتحبت می رد نتوانستتتم حتي پلك بزنم تصتتور آن چه
شنیده بودم هم وحشتناي بود!
_ از من چي میخواي؟
_ معامله می ني؟
_ بگو
_ سوشا رو مهار می نم در برابر فقط یه کانتینر دارو
_ تو میدوني که این مسائل از عهده من خارجه
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_ صبرم زیاده ،میدونم شروین از خونه ،کارهاي شرکت رو کنترل می نه
آراز دست تنهاست راضید کن هم ارش شي
_ این محاله! شك می نه ،میدونه عاشق شغلمم
_ شغلتم رها ن ن ،هفته اي چند روز هم ار شوهر باش
_ اون داروها چي هست؟
_ چیزي که سر لج به من نمیفروشه
از روزي که تجار اصتتلیشتتو ول کرد و بچه مثبت شتتد لطمه بزرگي به من و
فات زد
_ تو میخواي مدام از من باج بگیري؟
دوباره خندید و گفت:
_ نه این کانتینر براي همه عمرم بسه
_ ت لیف سوشا چي میشه؟
_ یا درمان میشه ،یا براي همیشه تو یك کشور دیگه به آسایشگاه رواني سپرده
میشه ،خیالت راحت باشه ،کي خبر ورود به شرکت رو بهم میدي؟
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_ چند روز مهلت میخوام
_  3روز! روز چهارم قول میدم سو شا با یه بطري ا سید جلوي در خونه ا تو
کمین صور جذاب شوهر نشسته باشه
یا شایدم با یه قمه تو کمین قلبد

وحشت کردم نفسم بند آمد
_ باشه باشه  3روز بسه من حتما این کارو انجام میدم

روي یك صندلي  ،ناتوان افتادم
نورهاي سفید سقف راهرو بیمارستان برایم غیر قابل تحمل شده بود
سمت حیاط دویدم
خورشید قصد کشتنم را داشت میسوختم همه تنم میسوخت
همه چیز در اطرافم چند برابر شده بودند
صداها اوج گرفتند وحشت زده روي زمین نشستم و سرم را میان دستانم پنهان
کردم
و باز دنیا برایم تاریك شد!
***

صدایي که در اتاق پیچیده ا ست را می شنا سم فقط کافي ا ست کمي به سلول
هاي مغزم فشار بیاورم،
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صنم!
_ باور کن کار واسه منم تو اون بیمارستان با همه عشقي که به اون بچه ها دارم
خیلي سخته
صداي ناله هاي اون طفل هاي مع صوم حتي شب ها تو خوابم تو سرمه ،دل
آرام هم تحت تاثیر همین ف شار و روزهاي سختي که دا شته احتمال این طوري
یهو حالد بد میشه
اما براي شناخت این صدا همه قلبم فریاد میزند
_ آر ِام من قوي تر از این حرفها بود

نمیدونم چشتته نمیدونم  ،تو نگاهد فقط نگراني و درد میبینم این روزها حتي

تو شادترین لحظاتمون

بغضم گرفت ،چشمانم را باز کرد با ناله اسمد را صدا زدم
_ آراز
سریع برگشت و لبه تخت کنارم نشست
دستي به صورتم کشید و بیني اش را باال کشید میدانستم اشك قور میدهد
_ خانوم من بهتره؟
_ چرا تو اومدي؟
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اخم کرد
_ نباید میومدم؟
صنم جلو آمد و گفت:
_ من زنگ زدم دل آرام جان
با دلخوري گفتم:
_ کلي کار داره شرکت  ،نباید نگراند می ردي
آراز دستم را مح م فشرد و گفت:
_ گور باباي کار
االن این سرم لعنتي تموم شه
کولت می نم میبرمت خونه اینقدر میزنمت ،اینقدر میزنمت ،که بفهمي با زن
من
این طوري ن ني به این حال بیوفته
صنم خندید و گفت:
_ از طرف منم  4تا مشتتت و لگد بزن که یادش بیوفته دوستتت و رفیقم داره یه
سر به ما بزنه از بعد تولد من دیگه دور هم جمع نشدیم ١ماهه
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رویم را برگرداندم
_ شماها باهم جمعین منو الزم ندارین
صداي صنم تبدیل به جیغ شد
_ به خدا دلسا می شتت
گفت امشب باید بیاید بریم اون رستوران فوق لوکس جدیده که کشف کرده رو
امتحان کنیم
_ بگو دیوونه ایم این همه پول یه غذا بدیم؟!
صنم بلند بلند خندید و گفت:
_ گفته خان هم بیاد
صداي خنده هاي آراز روحم راهمی شه نوازش می رد اما این بار وح شت کردم
وحشت از صحنه قلب دریده اش توسط سوشا
آراز میان خنده گفت:
_ کار بان یمو بدم پس کفایت می نه؟
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صتتنم که هنوز خنده اش تمام نشتتتده بود در حالي که از اتاق بیرون میرفت
گفت:
_ نه بیچاره شاید منظورش این نبوده ،گفت میخواد آراز هم با دوست جدیدش
آشنا شه؟
_ بگو من زن دارم
اینبار توانست لبخند را به لب هاي منم هدیه کند...
***

با این ه صورتم
بیرنگ و بیروح بود اما توان نقد و نگار هاي زنانه بر صورتم ندا شتم و به یك
ري کمرنگ اکتفا کردم
آراز در کت و شلوار اسلیم بژ راه دارش مثل همیشه فوق العاده شده بود
در حال بستن دستمال گردن مسي گوچي اش بود و در حالي که با وسواس به
آینه دقت می رد گفت:
_ خانومم روسري ست دستمال گردن منو سر کن
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بي حوصله گفتم:
_ پیداش نمی نم
چ شم هاید را تنگ کرد و بعد اتمام کارش سراغ کمدم رفت و چند ثانیه بعد
با همان روسري برگشت
شال م ش ي ام را بردا شت و رو سري را با دقت سرم کرد و سمت چپ گردنم
یك گره زیبا زد
لبخند زدم و همین لبخندم راضي اش می رد...
تمام طول راه برایم لطیفه تعریف کرد کمي از نگراني هایم کم شتتتده بود اما
وقتي که رسیدیم با دیدن فرزاد دوش با دوش خواهرم
یك نگراني جدید روي دلم تلنبار شد
شري با مانتو و شال فیروزه اي واقعا خودش شده بود!
براي دستبند و الي هاي ستد هم ذوق می ردم،
در همان ابتداي آشنایي حس کردم فرزاد زیاد به دل آراز ننشسته است
دیر جوش و کم حرف بود
ولي آراز با نهایت احترام با او رفتار می رد
دلسا مدام به این ماجرا تاکید داشت که فرزاد یك دوست ساده است مثل صنم
و شاینا و شري
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اما میدانستم ته دلد براي این مرد نیمه س و لرزیده است...
بعد از شام فرزاد پیشنهاد داد براي صرف چاي به خانه اش برویم
اما قبل از این ه کستتي جوابي بدهد آراز با یك لبخند شتتیك و خیلي محترمانه
گفت:
_ دیر وقته و فردا همه باید بریم سر کار  ،باشه یه وقت دیگه
دلسا رو هم باید زود برسونم خونه مادر جان نگران نشن
دست دلسا را که گرفت و سمت خودش کشید
همگي تعجب کردیم
فرزاد علیرغم میلد خداحافظي کرد و جمع را تري کرد
دلسا که هنوز در شوي بود با صداي معترضانه اي پرسید:
_ چرا؟!
اخم میان ابرواند خانه کرد و با همین فرم خشن صورتد گفت:
_ باز بي گدار به آب زدي و با ی ي زود قاطي شدي؟
دل سا سرش را پایین انداخت و در حالي که با گوشه ناخن بلندش بازي می رد
گفت:
_ اون فقط یه دوست ساده است
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آراز پوزخندي زد و گفت :این جمله رو از ستتر شتتب هزار بار ت رار کردي بچه
اینو تو ستتر فرو کن هیچ گربه اي محض رضتتتاي خدا موش نمیگیره یارو
دوست و رفیق نداشته که با تو بخواد فقط یه دوست ساده باشه؟
_ نخیر اون که نمیخواست دوست ساده باشه من رو ندادم
ابروهاید بیشتر در هم گره خورد
_ دیگه چي؟
اونوقت متوجه رد عمیق حلقه روي انگ شت د ست چپ این دو ست ساده ا
هم شدي؟
حاضرم قسم بخورم حلقه اش رو  ١دقیقه قبل رسیدند اینجا در آورده

دلسا بهت زده سرش را باال آورد بغض داشت
_ به دري حلقه داشته باشه اصال صدتا زن داشته باشه مگه من عاشقشم؟
من یبار گوه خوردم با داداش وحشي متاهل تو بودم بسه
تاب نیاوردم و مداخله کردم
_ دلسا! مودب باش چته باز

عابر بی سایه

96١

کیفد را روي دوشد جا به جا کرد و بیني اش را باال کشید
_ ممنون که اومدین شب همگي بخیر
چند قدم که رفت شري دنبالد دوید
_ وایسا دختر! اوا خاي عالم کجا تنها نصف شبي ,منم میام باید منم برسوني
بعد در حالي که میدوید برگشت و رو به شاینا گفت:
_ با داییت برو خونه منم زود میام
اینقدر ذهنم درگیر گرفتاري هاي خودم بود که وقت و انريي واکند نشان دادن
براي دلخوري دلسا را نداشتم.
***

تمام مد مثل یك مجستتمه بیجان تستتلیم رفتار کردم چند دقیقه بیشتتتر طول
ن شید که متوجه وضعیتم شد و او هم منصرف شد
کنارم دراز کشید و بغلم کرد
سرم را در سینه اش فشردم
_ ببخشید
سرم را نوازش کرد
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_ تو ببخد  ،امشب وقتد نبود ولي ف ر کردم آرومت می نه

در دلم نالیدم" آروم نیستم آراز ،آروم نیستم"
از تر شدن سینه اش متوجه اشك هایم شد
_ نگران خواهر خل و چلتي؟
غصه نخور اینبار خودشم دوست نداره اشتباه کنه
فردا میستتپرم زیر و بم این یارو رو واستتم در بیارن ،نمیذارم اتفاق بدي واستتد
بیوفته عزیز دلم اینقدر خودتو اذیت ن ن
" تو چه میداني که وسعت درد من چه قدر عمیق است"
_ آراز؟
_ جان
_ من میخوام کمتر برم بیمارستان ،روحیه ام آسیب دیده
تنهایي هم اذیتم می نه
میشه خواهد کنم بیام کنار شرکت؟
هم کار می نم هم رفع دل تنگي
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نگاهد نمی ردم از خودم شتترم داشتتتم که وقتي چنین دروغ میگویم و نقد
بازي می نم
به چشماند نگاه کنم ...
 3روز بیشتر وقت نداشتم
آراز س و کرده بود میدانستم راضي نیست اما به خاطر وضعیت روحي من
مستقیم هم نه نمیگفت
شرکت کارمند خانومي نداشت
و شاید براي آراز حضور همسرش میان آنهمه مرد قدري سخت بود
_ الزم نیست اونجا کار کني  ،یه مد بیا پیشم و کنارم باش
_ من از بي استفاده بودن میدوني که زجر می شم
پوفي کشید و چنگ میان موهاید زد
_ صبر کن حال شري بهتر شه وقتي برگشت تو هم بیا
رو برگرداندم
باید همه همتم را به کار میبستم

wWw.Roman4u.iR

964

_ باشه نمیام اصال که دست و پا گیر نشم میدونم به نظر بي عرضه ام
شاید هم هنوز وقتد نرسیده بفهمم شوهرم بیزینس اصلید چیه
س و کرده بود و این بی شتر عذابم میداد باید تحری د می ردم باید را ضي
میشد به خاطر خودش به خاطر زندگي هر دویمان
با صداي نسبتا بلندتري گفتم:
_ قاچاق دارو تو ایرانم بازار کارش خوب هست؟
ی هو با یك حرکت مرا سمت خودش برگرداند
با یك دست چانه ام را طوري گرفت که صورتم قفل شد
دلخوري از چشم هاید میبارید
_ نمیترسي به جرم قاچاق تو رو هم بگیرن که میخواي بیاي هم ارم شي؟
_ نه اون جوري حداقل باهم میریم زندان
تلخ خندید و گفت:
_ زندون زنونه ،مردونه اش جداست
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بعد به چشم هایم زل زد و با یك لحن کامال جدي گفت:
_ واسه خودم متاسفم که زنم هنوز منو نشناخته،
فردا یه لباس سنگین بپوش ساعت  8آماده باش ،شب بخیر
رهایم کرد و طاق باز خوابید و پتو را روى سرش کشید
نمیدانستتتم از این ه به هدفم رستتیده بودم خوشتتحال باشتتم یا از این ه او را از
خودم رنجانده بودم ناراحت باشم؟!
قسمت چهل و ی م
"عشق
شانه ى مردانه می خواهد!
مثل وقتی که کوه
شانه اش را باال می دهد
تا ابر
تمام دلتنگید را ببارد ". . .
با کفد هاى عروستت ی ستتپید پاشتتنه گرد کوچ د دویدن در میان ستتیل
جمعیت براید مش ل است با ناله در حال نفس نفس زدن میگوید
_ مامی این چه جور گایم باچ ه ؟ تو خونه که اینقدر نباید مي دوییدیم

wWw.Roman4u.iR

966

خم میشوم و بغلد می نم مح م در سینه ام میفشارمد
" دخترم مرا براي همه دروغ هایم ببخد"
_ حانا جونم ی م دووم بیار باید خیلي دور شیم بازید طوالنیه
حاال با وجود حانا در آغوشم دویدن برایم مش ل شده است
اما همه قدرتم را به پاهایم میبخ شم اینقدر از فرط دویدن گلویم خ شك شده
است
که ته دهانم طعم خون حس می نم
اما بي هیچ تعللي میدوم
حتي جرا و میل لحظه اي نگاه به پشت سرم را ندارم
آخرین نگاهد
آخرین کلماتد در ذهنم مرور میشود
_دلي من با شتتما خیلي خوشتتبختم بابت هدیه باشت وهي مثل حانا از همه
عمر ممنونم
نمیتوانستتم  ،نمیتوانستتم دخترم را بید از این قرباني اشتتباهاتم کنم از خودم
گذشته بودم
حاال وقت انتقام و لجبازي گذشته بود
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باید آینده دخترم را مح م و قرص رقم میزدم وقتد رسیده بود خوشبختي اش
را تضمین کنم حتي بدون خودم!
سوار تاکسي که شدیم حانا بي تابي اش اوج گرفت
_ ما کجا میریم ؟ ددي تنها موند ! حالد بد شه کي بهد قرص بده
حق داشت من هم بغض کرده بودم
نوازشد کردم
_ ما میریم یه جاي دور یه جاي شلوغ با کلي بچه که باهاشون بازي کني
دست به سینه و با حرص به صندلي ت یه زد
_ نمیخوام تو حتي بازي من و ددي رو نصفه خراب کردي
من میخوام برم خونه خودمون
خواستم دستد را بگیرم که جیغ کشید
_ من میخوام برم خونمون
عصبي شدم و باصداي بلند گفتم
_ بسه اونجا خونه ما نیست بس کن
لب هاید را جمع کرد و بغضد ترکید
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راننده با تعجب از آینه مرا نگاه کرد
سریع دخترم را در آغوش کشیدم و تند تند ب*و*سیدمد
_ ببخشید دخترم ببخشید فقط به مامي اعتماد کن
از تاکستتی که پیاده شتتدم فقط دعا می ردم حجم انبوه خاطرا تلخ چیزي از
حافظه براى مغزم به جاى گذاشته باشد
با وجود حاناي خواب در آغوشم سخت راه میرفتم
با دیدن کافه چوبي قدیمي درست نبد همان خیابان نفس عمیقي کشیدم
و از این ه هنوز همینجا بود خوشحال شدم درست آمده بودم
آخرین بار همین جا با نیوشا براي سرگذشت بد گذشته مان اشك ریختیم
آخرین باري که دیدمد و شتتتاید آخرین باري که دختر بیچاره در این دنیا
توانست با کسي درد و دل کند!
کافه دیوید همسر دختر عموید بود
مرد مهرباني که پناه روزهاي بد زندگیمان شده بود...
روي یك صندلي ن ش ستم و کیك و قهوه سفارش دادم پید خدمت صور
حانا را نوازش کرد و من سراغ دیوید را از او گرفتم و بدترین خبر این بود که او
صب به کافه مي آمد
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حانا را به سختي بیدار کردم و چند لقمه در دهاند گذاشتم اما همچنان تشنه
خواب بود
کم کم کافه تعطیل میشد
چاره اي نداشتم
بلند شدم و با کودي در آغوش آواره خیابان هاي غربت شدم...
هنوز خیلي راه نرفته بودم که پاهایم در مقابل یك کلیستتا ح م ایستتت برایم
صادر کرد
در برابر ش وه معماري آن ساختمان به ناقوس کلیسا چشم دوختم
مسجد! کلیسا! حتي کعبه شاید بهانه اي بود براي این ه به یاد آوریم جز خدا از
کسي نمیتوان پناه جست...
وگرنه خدا را چه نیاز به خانه اي از جنس چوب و ستتنگ و آهن در دنی ترین
دیار ؟!
یاد قصه مادر افتادم
" میگن چهل روز آفریند انسان طول کشید
و خدا با ع شق این چهل روز رو صرف خلقت این موجود کرد آخر سر نوبت
روح رسید خدا از روح خودش فو کرد توي وجود آدم
بعد ی م عقب رفت و به خودش آفرین گفت از خلقت این موجود طفلي خدا
ذوق کرده بود و نمیدونست ...
مامان اینجاي داستان همیشه بغض می رد بعد ادامه میداد
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تمام این چهل روز شیطون ناراحت بود و با کینه دور آدم میگشت قول داده بود
بتونه آدم رو مرید خودش کنه
دور سر آدم دست هاش پاهاش میچرخید حتي وارد چشم و دهانشم شد
وقتي اومد بره داخل قلب
خدا جلوش ایستاد و گفت :نه اینجا نه! اینجا همیشه خونه منه فقط جاي منه!
اینجا رو هیچ وقت نمیتوني به دست بیاري"
یهو با ذوق بچگانه دستم رو میذاشتم روي سینه ام و چند ضربه روش میزدم به
خیال این ه دارم در خونه خدا رو میزنم
این قدر پاي و معصتتوم بودم که صتتتداي خدا و لبخندش رو همونجا حس
می ردم
را ستي چي شد؟ چي شد این قدر فا صله افتاد بین من و خدایي که تا این قدر
حسد می ردم؟!
یك لبخند تلخ زدم
خدایا؟!
دلم قدري اعتراف میخواهد!
امروز فهمیدم شیطان بهانه است
بهانه براى این ه ما در مقابلت از این حجم گ*ن*ا*ه شرمنده نشیم
امروز فهمیدم
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بخل و کینه و غرور هر آدمي شیطانشه
راستي کاش میشد سالي ی بار سنگ بزنیم به این همه حس بد و تاریك
اصتتال کاش میشتتد اون قستتمت از وجودمون که یادش میره قلبمون ستترزمین
اصلیه توئه و بس ،رو سنگسار کنیم
خدایی من و خودخواهي من رو امشتتتب به حرمت
تمام
خدایا تو ببخد! تو ِ
ِ

اسم مادر که الیق من ناالیق شده ببخد
خدایا پناهم باش !
و خدا به زمین فرود آمد

با یك رید کوتاه سپید و یك لبخند واقعي
به شانه ام زد
_ دخترم ! کلي دویدم تا پیدا کنم  ،خدا رو ش ر که همینجایي
اشتتك در کاستته چشتتمانم دوید خدا اینبار در وجود زمیني دیوید برایم ظهور
کرده بود...
***

آراز در شرکت خیلي جدي و کم حرف با همه از جمله من برخورد می رد
شبیه آراز روزهاي اول آشناییمان بود
میز کارم در اتاق بزرگ خودش ،طبق خواسته من قرار داشت
همان روز اول پیامك شارو حاکي از آن بود که کامال مرا در نظر دارد
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" آفرین به این زمان بندیت ،امیدوارم اینقدر عاقل و زرنگ باشي که خیلي زود
جفتمون به خواسته ها و آرامشمون برسیم"
باید هرچه سریعتر علي رغم عالیقم ،با محیط شرکت خودم را وقف میدادم و
مهار کسب می ردم
هم اري آراز با بیمار ستان ها و کمپ هاى نیازمند به دارو در سرتا سر جهان
چشمگیر بود
هیچ چیز غیر قانونی به چشتتم نمیخورد  ،به صتتفحه مانیتور خیره شتتده بودم و
مشغول رویت پرونده هاى شرکت بودم
بعد از یك جلسه طوالني وارد اتاق شد بالفاصله به صفحه مانیتورم نگاه کرد و
لبخند زد
_ خیالت راحت شد؟
با سوالد هول شده بودم از جایم بلند شدم و به بهانه عوض کردن روسرئ ام
سمت کیفم رفتم
_ من باید برم به دلسا یه سر بزنم  ،شام بمونم میاي اونجا؟
روسري را از دستم گرفت و مرا سمت خودش چرخاند
توان نگاه کردن به چشم هاید را دیگر نداشتم ! از وقتي که نقد بازي می ردم
خودم را الیق نگاهد هم نمیدانستم
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_ بهترین ستتالهاي زندگیم و جوونیم تو زندان گذشتتت ستتر چیزي که خودم
مخالف اول و اصلید بودم گ*ن*ا*ه ار شناخته شدم
پرونده دار شدم
یك عمر واستته اهل خاندان و قبیله نقد بازي کردم و با هزار بدبختي ستترمایه
اشون رو فراهم کردم

چشم هاید را روي هم فشرد و مرا به خودش نزدیك تر کرد
نفس عمیقي کشید و ادامه داد
_ میخواستي بیاي با چشم هاي خود ببیني و مطمئن شي سقف باال سرمون
رو به قیمت خون آدم ها نساختم؟!
خانم دکتر من !خیالت راحت قرار نیست حاناي من با پول نادرست بزرگ شه
بغض کردم ،دلم براي مظلومیتد به درد آمد واي خداي من حتي در تصتتور
آراز نمیگنجید که من هم ار اجبارى شارو آيان ،دشمن اصلي اش شدم !
***

اینقدر درگیر اتفاق هاي شتتوکه کننده جدید زندگي ام شتتده بودم که اعترافا
خواهرم چندان برایم عجیب نبود
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براي مني که نامم ن ترین ها را مم ن شتتده دیده بودم دلباخته شتتدن دوباره
خواهرم به یك مرد متاهل چیز عجیب الوقوعي نبود
اینبار مثل سابق براي شیطنت و از روي زیاده خواهي نبود!
خواهرم در عمق چ شمان ش ست خورده اش ع شق فرز ِاد پدر به فاحد ترین
وضع فریاد میزد

این اولین بار بود که دلستتتا براي مردي اشتتتك میریخت ستترش را روي پایم
گذاشت موهاید را نوازش کردم
هرچند ثانیه ی بار بیني اش را باال می شید و بغض روي بغض قور میداد
_ از روز اول بهم راستد رو گفت
خجالت می شیدم به شما بگم حتي از خودمم خجالت می شیدم
واسه همین بهد گفتم بیا همیشه فقط دوست بمونیم
دلي اون مثل من خیلي درد کشیده است
اون عوضي و دروغگو نیست
زند دختر عموشه
یه عیاش معتاد خوش گذرونه که حتي بهد خیانتم می نه
که همه اموال فرزاد مال پدر زند بوده که فو شده
فرزاد فقط به خاطر پسر  8ساله اش اون زن رو تحمل می نه
بهم دیشب گفت به خاطر اعتیاد و عدم صالحیت زند میتونه حضانت پسرش
رو بگیره
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گفت پشتتت می نه به همه اموال زند و با همون ستترمایه خودش واستتم یه
زندگي خوب تش یل میده،
ولي من روي گفتن این موضوع رو به هیچ کس ندارم
بهد گفتم واسه نمیخوامد باهاش خداحافظي کردم
ولي دارم دیوونه میشم
این اولین باره دلم از نبود یه نفر این جوري درد می شه
دستد را مح م فشردم
_ از چي میترسي آبجي؟ ف ر می ني کجاي کار اشتباهه
_ از این که همه ف ر کنن من باعث بهم زدن زندگید و طالقد شدم
_ تو از خود مطمئني؟
بالفاصله جوابم را داد
_ آره به خدا
_ پس به خود به اون و حتي به روزگار فرصت بده
یه وقت هایي رفتن خوده رسیدنه
تو فرزاد رو ول ن ردي اشتباهي که مم ن بود رخ بده رو رها کردي
بزار فرزاد نه واسه خاطر تو
واسه خاطر زندگي خودش و پسرش راه درست رو انتخاب کنه
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مطمئن باش اگه اون حقت باشتته با این صتتبوري که خودش بزرگترین تالش و
همته تو این ماجرا  ،تو رو به حقت میرسونه
دلسا کمي آرام شد
و من هم لحظه اي آرامد در دلم آرزو کردم
آراز هنوز در شرکت بود و ما براي صرف شام منتظرش بودیم
تمام مد در ف ر بودم
مامان با نگراني نگاهم می رد
حس کردم باید حرف بزنم باید از یك نفر طلب کمك کنم
مادر! تنها حالل همه مش ال هر دختري
دلم میخواست ناله کنم و بگویم  :مامان به دادم برس
اما واقعا چه باید میگفتم؟!
سوشا زنده است و در کمین زندگي و جان شوهرم؟!
این ه براي نجا شوهرم دست به خیانت به او و هم اري با دشمند زده ام؟!
نه قطعا دق می رد
به دلساي غم زده چشم دوختم خودش به اندازه کافي مش ل داشت
پدرم بي خبر از حوادث زندگي من قسمت حوادث روزنامه را میخواند
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تیتر اول روزنامه هاي آن روز
خیانت زن جوان به شوهرش و ح م قصاصد!
مگر خیانت فقط هم بستري با مرد دیگري بود؟!
مگر نه این ه من هم خائن بودم؟!
نه جرا گفتن این راز را به پدرم اصال نداشتم!
طاقتم تمام شده بود!
ف ري در ذهنم جرقه زد! سوشا مجرم بود و بیمار
قطعا به دلیل فریب قانون و بیماري رواني اش دستگیر و بستري میشد
شارو هم براي همه تهدید هاید مجرم بود
باید با قانون پید میرفتم
آدرس خانه اي که سوشا را آنجا مالقا کرده بودم را ی بار دیگر در ذهنم مرور
کردم
ی هو از جایم بلند شدم و سمت کیف و روسري و مانتویم رفتم همه با تعجب
نگاهم کردند
مامان با نگراني پرسید
_ مادر جان کجا این وقت شب؟
بابا هم اخم کرده بود در حال پوشیدن مانتویم گفتم:
_ بیمارستان کار فوري دارم آراز اومد نگهد دارین زود خودمو میرسونم

wWw.Roman4u.iR

978

مجال اعتراض ندادم و سریع از خانه خارج شدم
در حال روشن کردن ماشین با صنم تماس گرفتم
چنان پایم را روي پدال گاز فشردم که حس می ردم شارو را زیر پا له می نم
صنم با صداي آرام و خواب زده جواب داد
_ الو جانم بله؟
_ سالم ببخشید بیدار کردم صنم یه کار فوري دارم
_ چي شده عزیزم
_ شماره مهران رو میخوام
مهران؟! پسر دایي صنم ،خواستگار سابقم  ،مدرس دانشگاه افسري
همان که سوشا در همه مجالد مورد فحد و نفر قرارش میداد
صنم که انگار خوابد پریده بود با بهت پرسید
_ مهران؟! این وقت شب؟ چي شده دل آرام؟
_ کارم واجبه خواهد می نم زود باش
_ داري نگرانم می ني
_ صنم!! خواهد می نم  ،بعدا بهت میگم
_ باشه االن واست میفرستم فقط بي خبرم نزار
_باشه ممنون
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تماس را سریع قطع کردم و بالفا صله بعد از دریافت شماره مهران با او تماس
گرفتم
همان لحظه یاد آخرین دیدار و حرفهایم به او افتادم
" از مردي که اسلحه داره متنفرم حتي اگه پلیس باشه"
کلت طالیي آراز جلوي چشمانم نقد بست صدا در گوشی پیچید
_ مهام هستم بفرمایید؟
صدایم میلرزید
_ سالم
آنقدر دوستم داشت که با یك سالم صدایم را تشخیص دهد
_ دل آرام؟
_ جناب مهام میتونم چند دقیقه مزاحمت بشم

جناب مهام گفتنم دل آرام خطاب کردند را زیر سوال برد
_ خواهد می نم ،در خدمتم
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_ کم م می ني؟ به کم ت نیاز دارم
_ امیدوارم بتونم کم ت کنم ،چیزي شده؟
_ میتوني باهام یه جایي بیاي؟ اونم با لباس نظامي و ...
م ث کردم آب دهانم را قور دادم و دوباره ادامه دادم
_ مسل
_ کجا؟
_ چند وقت پید بهم حمله شد و منو به یه خونه اي بردن
آدرس رو به سختي به یاد آوردم میخوام مطمئن شم همونجاست
داستاند مفصله
میتوني همراهیم کني؟
_ بي ح م؟ش ایت نمی ني چرا؟
ستتخت بود گفتن این جمله در برابر مهراني که میدانستتتم در حد مرگ زماني
عاشقم بود سخت بود
_ نمیخوام تا از آدرس مطمئن ن شدم هم سرم رو درگیر ماجرا کنم ،لطفا کم م
کن اونا خیلي خطرناکن یه جاني رواني باور کن دستتتگیر کردند واستتت تو
کارتم یه افتخار بزرگ میشه
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میتوني بگي تو خ یابون به زني که مورد حم له قرار گرف ته ک مك کردي و
دستگیرش کردي
صداي خنده اش چرا تا این حد تلخ بود
_ آدرس؟ نه به خاطر کسب افتخار واسه کسب یبار اعتماد
شرمزده فقط توانستم آدرس را بگویم و قطع کنم
کمتر از نیم ساعت طول کشید تا خودم را هم رساندم
مهران زودتر از من رسیده بود
مثل همیشه خوش استایل و لباس نظامي برازنده قامتد
چند مامور هم در ماشین همراهد بودند ولي تنها پیاده شد
سرش پایین بود
_ آدرس همینجاست؟
در حالي که به سختي نفس می شیدم با سر تایید کردم
_ همینجا بمون لطفا
ی ي از مامور هاید را سمت خانه فرستاد
همه حواسم آن جا بود
نگراني همه وجودم را مرتعد کرده بود
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اینقدر که مثل همیشه از حضور مهران در کنارم معذب نبودم
چند دقیقه بعد بیسیم مهران به صدا در اومد
_ قربان ،سرایدار میگه  ١هفته است خونه رو خالي کردن ،دستورتون چیه؟
به جاي جواب دادن نگاهم کرد و گفت:
_ اینا کي ان؟
در حال کندن پوست دور ناخنم که حاکي از استرس فراوانم بود گفتم:
_ شاید دروغ میگه
بیسیم زد و دستور بازگشت به مامورش را داد
و سپس رو به من دوباره پرسید:
_ میگم اینا کي ان؟
_ گفتم که یه مشت جاني که مدام تهدیدم می نن
ابروید را باال انداخت
_ چرا تا االن س و کردي؟ شوهر باید بدونه
میدانستم هجي کردن این کلمه هم براید دردناي بود
_ اون اعصابد ناراحته نمیخوام درگیرش کنم
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کالفه دستي میان موهاید کشید و گفت:
_ من ح م تفتید خونه رو ندارم
نا امید شده بودم سرم را پایین انداختم
دوباره نگاهم کرد و گفت:
_ برو تو ماشینت منتظرم بمون
اطاعت کردم  ،چند دقیقه بیشتتتر طول ن شتتید که با لباس هاي معمولي در
صندلي کنارم را باز کرد و سوار شد
دیدم که ماشین مامورها خیابان را تري کرد
با دلهره پرسیدم
_ چرا لباساتو عوض کردي؟ اونا هم که رفتن
از پشت کمرش اسلحه اش را بیرون آورد و جلویم گرفت
چه قدر از این شي فلزي بیزار بودم
تلخ خندید و گفت:
_ همین کافیه
وحشت زده خودم را کنار کشیدم و به شیشه ماشین چسبیدم
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با صداي بلندتر و تلخ تر خندید
_ نترس خانوم  ،مجرم ها فقط باید از اسلحه قانون بترسن
مجرم؟! من هم مجرم بودم
جرمم هم اري با تولید کننده بزرگ مواد مخدر صنعتي بود...
مهران در حقم لطف بزرگي کرد  ،خودش و موقع یت و جاند را به خطر
انداخت و به تنهایي و پنهاني وارد خانه شد
 20دقیقه تا بازگشتتتد طول کشتتید و من تمام این مد فقط دعا کردم اتفاق
بدي رخ ندهد
وقتي که با بازوي خون آلود بازگشت
از فرط وحشت قادر به ت لم نبودم
متوجه وخامت حالم شد و سریع گفت:
_ نترس مجبور بودم موقع پریدن از میله هاى حفاظ یه جاییمو قربوني کنم
خندید و من شرمزده تر شدم و او بالفاصله گفت:
_ خونه خالي از س نه است اینو مطمئن شدم
حاال وقتشه شماره و نشونه اون که تهدید می نه رو بدي تا گیرش بندازم
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لحظه اى تعلل ن ردم و وحشت زده گفتم:
نه! تا همین جا بسه
اخم در هم کشید و گفت:
_ یعني چي؟ تو داري از چي فرار می ني؟
پشیمان شده بودم
تازه به خودم آمدم ،شارو از آنچه ف ر می ردم زرنگتر و محتاط تر بود
_ خواهد می نم اصتترار ن ن تصتتمیم گرفتم به شتتوهرم بگم و بزارم خودش
اقدام کنه ،بیا بریم بیمارستان واسه زخمت معلومه خیلي عمیقه
دست دیگرش را بیشتر روي زخمد فشرد
میدانستم عصباني و کالفه است
_ الزم نیست میرم بیمارستان ارگان
_ خواهد می نم مهران ،واستتت دردستتر میشتته ،این حداقل کاریه که میتونم
انجام بدم در جواب لطفت ،لطفا قبول کن خواهد می نم
انگار ی هو مدهوش شد
مثل یك پستتر بچه مطیع ستتوار ماشتتین شتتد و خدا میدانستتت تا رستتیدن به
بیمارستان با چه حالي راندم
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جلوي درب بیمارستتتان که پاري کردم منتظر ماندم مهران پیاده شتتود و ستتپس
خودم پیاده شدم
ریمو ماشتتین را زدم و ستتریع ستتمت در ورودي حرکت کردم که یك صتتدا
میخ وب که نه نابودم کرد!
_ عزیزم؟!
فرو ریختم این عزیزم پر از خشم و سوال بود
هم زمان با مهران سمت صدا برگشتیم
خون در کاسه چشماند خانه کرده بود
ف د را روي هم میفشرد و با نفر به مهران چشم دوخته بود
واي خداي من شاهد پیاده شدن مهران از ماشین من بوده است؟!
ل نت زبانم را فلج کرده بود
_ آ ....آرررر ...ا ...ز ج...ااان تو تو این..،جایي؟؟
با خشم نگاهم کرد
_ نباید باشم عزیزم؟
میدانستم مهران زیر سنگیني حضور آراز
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زجر می شد و هر لحظه مم ن است همه چیز را عیان کند
انگار ی هو قفل دهانم باز شد
این روزها استاد دروغ شده بودم
_ میشه بعد رسیدگي به زخم ایشون حرف بزنیم؟
آقاي مهام افسر ارشد هستند و پسر دایي صنم جان،
واسه حیثیت کاریشون نمیشه جاي دیگه برن بیمارستان و از من کمك خواستن
چون صنم امشب شیفتد نیست
خدا میداند در مقابل مهران از این حد راحت دروغ گفتن به شوهرم شرم کردم
شاید در دلد خدا رو ش ر کرد زني به دروغگویي من پیشنهاد ازدواجد را رد
کرده بود
اما ذره اي از خشم آراز در صورتد کم نشده بود
قسمت چهل و دوم
"کاش قبل رفتنم  ،چشم هایم را در آستانت جا میگذاشتم
و تو به بهانه باز ستتتاندن این امانتی دنبال راهم را میگرفتی و شتتاید جایي ستتد
میشدى بر مسیر رفتنم...
میبینی من تا کجا دیوانه ام؟
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تا آنجا که کور شدن را به بي تو بودن ترجی میدهم!
مگر اصال چشم به کار آن که تویي براي تماشا ندارد مي آید؟؟ "
لباس هاي حانا را عوض کردم و جاید را در تخت مرتب کردم
گوشه لب باالید را در خواب گاز میگرفت
نوازشد کردم و ب*و*سیدمد
دیوید لیوان شیر گرم را مقابلم گرفت
لبخند زدم و بعد از گرفتن لیوان به همراهد از اتاق خارج شدم
آپارتمان جدیدش به دنجي خانه کوچ د در طبقه باالي کافه نبود
اما چون دیوید در آن جا زندگي می رد سرشار از امنیت و آرامد بود
مقابلد روي کاناپه قدیمي ن ش ستم و جرعه اي از شیرم را نوشیدم منتظر بودم
ستتوال بپرستتتد و جواب دهم اما هیچ نمیگفت و این باعث شتتتد خودم لب
بگشایم
_ من اشتباه کردم ،حق با تو بود دیوید !
من زندگي خودم و حانا رو به خطر انداختم نباید میرفتم نباید به بهبودید
امیدوار میبودم
عمیق نگاهم کرد
_ همون روز بهت گفتم دخترم ! تو واستته تضتتمین آینده ا نیستتت که داري
میري تو دل آتید
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تو داشتي از خود از پدر بچه ا از عشقت انتقام میگرفتي
و پایان هر انتقامي نابودي خودته
انتقام شمشیر دو لبه است
شاید حریف رو هم زمین بزني ولي محاله خود سالم از میدون بیاي بیرون
سرم را پایین انداختم چه قدر از خودم متنفر بودم
_ اون پ یدام می نه ,کم م می ني دخترم رو به جایي که بهد تعلق داره
برگردونم؟
لبخند گرمي زد
_ من همیشتتته آماده کمك به تو بودم با این ه این همه ستتتال منو بي خبر از
خود گذاشتتتي ،اما قبل این تصتتمیمت مطمئني اینبار عاقالنه و خالي از هر
خودخواهي تصمیم گرفتي؟
_ مطمئنم ،باید یه جاي امن بسپارمد
مطمئنم شارو میتونه ما رو پیدا کنه
اون یه هیوالست
با شنیدن این اسم مرد بیچاره آه جانسوزس از سینه خش د سر داد و زیر لب
گفت
_افسوس براي نیوشا افسوس
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 7ماهه بود هر دو با دلخوشي صداي قلب جنینمان روزهاي سخت حیاتمان
را سپري می ردیم
چه قدر براي دیدن دخترش ذوق داشت
بغض در گلویم چنگ انداخت
_ روزگار بهترین منتقمه
خون نیوشا و بچه اش پایمال نمیشه اینو مطمئنم
_ روحد قرین آرامد باشه
 ،االن دوتا فرشتته زنده تو خونه ام دارم که باید براي شتادي و امنیتشتون تالش
کنم
دالرام تو بگو چي تو سرته تا با هم انجامد بدیم
چشم هایم را روي هم فشردم
_ کم م کن تو همین روزها برگردم ایران ،فقط همین
***

باورش محال بود این که چنین در مقابلم ایستاده همسرم!
عشقم!
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آراز باشد
همه وجودش لبریز از خشم بود
مچ دستم را آنقدر مح م گرفته بود که حس می ردم مسیر خون رساني به کف
دستم از مج به بعد مسدود شده است
حتي از مهران خداحافظي هم ن رد توقع ماندن تا پایان بخیه و پانستتماند که
توقعي محال و بیجا بود
تا رسیدن به ماشین خودش همانطور دستم را مح م گرفته بود
در را باز کرد و باالخره د ستم را رها کرد و با حرکت سر و چ شم ا شاره کرد که
سوار شوم
خیلي آرام گفتم:
_ ماشین خودم...
حتي اجازه نداد جمله ام تمام شتتود هنوز ستتوار نشتتده بود  ،مح م به ستتقف
ماشین کوبید
_ دیگه ماشین بي ماشین
بهت زده نگاهد کردم خواستم دهن بگشایم که عصبي تر گفت:
 ١کلمه دیگه حرف بزني همین جا میدم جلوي چ شمت اون آهن پاره رو آتید
بزنن
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وح شت کرده بودم ،حق دا شت ع صباني با شد اما من طاقت نامهرباني اش را
نداشتم
با دلخوري سوار شدم
چنان گازش را گرفته بود که هر لحظه منتظر یك تصتتتادف بودم تمام چراغ
قرمزها را هم نادیده گرفت
تنها صداي نفس هاي عصبي اش س و بینمان را قلقلك میداد
وقتي به خانه رستتیدیم حتي نگاهم هم ن رد ستتوییچ را روي مبل پر کرد و
مستقیم به حمام رفت
با خودم ف ر کردم مثل همیشتته در حال آرام کردن خودش و کنترل خشتتمد
است حتما ساعتي دیگر باز آراز سابق میشود
اما کامال در ا شتباه بودم حتي ذره اي از ع صبانیتد کم ن شده بود انگار این بار
حریف خودش نشده بود
فهمیده بود براي چون من تا به امروز بید از ظرفیتم خوب بوده است
لیوان آب خنك را به اتاق بردم
در حال پوشیدن لباس هاید بود
_ میشه اینو بخورئ بعد حرف بزنیم؟

عابر بی سایه

993

وقتي برگشتتتت و نگاهد را خرج ستترتا پایم کرد کم مانده بود از ترس قلبم
بایستد
لیوان را گرفت و مح م روي میز کوبید طوري که نصف آب بیرون ریخت
انگ شت ا شاره اش را به عالمت تهدید دقیق مقابل صورتم گرفت صداید آن
قدر جدي و خشتتتك بود که نه متن کالمد بل ه آواي کالمد قلبم را به درد
آورد
_ تاوقتي که مثل آدم همه چیز رو توضتتی ندادى پاتو از در این خونه اجازه
نداري بیرون بزاري

بغض کردم ،این آراز من بود؟! نه این آرازي بود که من با دروغ هایم ستتتاخته
بودم
انگار تاب تحملم را نداشت از اتاق خارج شد و به کتابخانه رفت
چند دقیقه بعد از بوي سیگارش فهمیدم هنوز تا حد انفجار عصباني است
باز هم سوال نپرسید ! اما میدانستم تهدیدش فقط تهدید نیست!
یقین داشتم به حرفد عمل می ند
سریع خودم را به کتابخانه رساندم در را که گشودم یك نیم نگاه خرجم کرد
نفس عمیقي کشیدم و صدایم را صاف کردم
_ باشه همه چیو توضی میدم
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نگاهد عمیق تر شد و من باز هم شروع کردم:
_ صنم به من زنگ زد گفت پسر دایید که پلیسه سر یه دختري که عاشقشه تو
خیابون درگیر شده و زخمي شده و طرفم زده
گفت پاي حیثیتد وسطه چون نمیخواد لو بره اون بوده که پسره رو زخمي کرده
هر بیمارستاني بره ام اند ه ست وا سد درد سر شه از من خوا ست کم د
کنم
منم گفتم نمیتونم برم خونه اش
ازش خواستم باهام بیاد بیمارستان
از جاید ی هو بلند شد انگار شد خشمد دوبرابر شده بود
درست روبه رویم ایستاد
این قدر نزدیك که داغي نفس هاي عصبي اش صورتم را میسوزاند
دلم میخواست سرم را به سینه اش بفشارم و همه چیز را اعتراف کنم
ناله کنم و فریاد بزنم  :آراز کم م کن
در حالي که ف د را هنوز روي هم میفشرد به سختي پرسید:
_ تو رفتي دنبالد که بیارید بیمارستان؟
_ آره
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نفهمیدم چرا مدام خشمگین تر میشد
_ خوند کجاست؟
_ همین نزدیك هاي بیمارستان؟
_تو در گیري زخمي شده؟ وقتي تو دیدید سالم بود ،آره؟

اما این بار که جوابد را با آره دادم جواب او یك ستتیلي شتتد و درستتت روي
سمت راست صورتم خانه کرد و سوزاندم
وحشت زده دستم را روي جاي سیلي گذاشتم و چند قدم عقب رفتم
صداید در مغزم پیچید
همان روز که براي یك سیلي به من قصد نابودي خودش را داشت!!
نه! این آراز من نبود!
این مرد ش ست خورده و مدام دروغ شنیده اي بود زاده دست هاي خودم
صداید میلرزید چشم هاید پر از اشك شده بود
_ تا آخر دنیا دروغ بگو آرام ،منم خر  ،منم نفهم
نمیتونم وادار کنم راست بگي
نمیتونم
چون هر غلطي کردم که نترسي و بگي نشد
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چون هرچي بهت احترام گذا شتم و چ شم هامو ب ستم رو همه چي و فر صت
دادم نشد
نمیتونم مجبور کنم بگي تو اون خونه اون موقع شب با یه م شت مامور چي
کار می ردي
نه! ف ر ن ن تعقیبت کردم
اینقدر این روزها گرفتار دروغ و فیلم بازي کردني که یاد رفته اون ستتتاعت
شب به بعد محافظ داري
بعد راست راست جلوي اون مرتی ه به شوهر وا میسي و دروغ میگي
چه سر و سري با اون یارو داري هم نمیخوام بپرسم اینبار خودم میفهمم

این قدر شوکه شده بودم که حتي توان اشك ریختن نداشتم
جاي سیلي اش میسوخت
اما قلبم بیشتر...
***

 48ساعت زیر یك سقف بدون هیچ کلمه اى سپرى شد
هردویمان را در خانه حبس کرده بود
تمام مد در کتابخانه بود
تلفن هاي شرکت و شروین را جواب نمیداد
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براي شروین پیام فرستادم که اوضاع خوب نیست
میدانستم میتواند مثل همیشه کم م کند
هرچند که خودش چند روزي میشتتد که درگیر عفونت زخم هاي جراحي اش
بود و حال خوبي نداشت اما یك ساعت طول ن شید که آمد
در را که باز کردم با دیدند مثل کودکي آغوشتتد را با ولع براي گریه هایم
بلعیدم
صورتم را با دستهاید مقابل صورتد گرفت
هنوز جاي انگشت هاید روي صورتم خودنمایي می رد
شروین مح م به صورتد زد
_ خدا مرگم بده  ،دست رو بلند کرده ؟ باز وحشي شده خاي تو سر؟
اشك هایم شد گرفت ،میترسیدم آراز صدایم را از اتاق بشنود آرام گفتم:
_ دیوونه اش کردم
شري تو رو خدا یه کاري کن
 2روزه حرف نمیزنه باهام
رو سري و کیفد را با همان حالت خاص ظریف خودش گو شه اي انداخت و
با اشاره گفت:
_ بزار ببینم دردش چیه ،کجاست؟
بازوید را گرفتم و کشیدم
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_ نه االن نرو  ،وایسا بهت بگم چي شده
با حرص گفت:
_ جون به سرم کردي ،خوب تو که میدوني درست حرف بزن ببینم
درمانده بودم روي پله با درماندگي نشستم و سرم را میان دستانم فشردم
_ من بهد دروغ گفتم ،اونم فهمید
کنارم نشست و نوازشم کرد
_ کار بد بوده دلیلشم هرچي که بوده
ولي این الدنگ حق نداره تا تقي به توقي میخوره دست رو بلند کنه
مگه عهد قاجاره؟ مرتی ه خر
_ این طوري نیست ،گفتم که دیووند کردم
_ وا مگه مرض داري خوب؟؟

کاش میتوانستم بگویم ! به صور مهرباند خیره شدم این موجود اصال براي
یاري خلق شده بود
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با همه ظرافتد قدر حمایت باالیي داشت
اصال خدا در آفرینشد خیلي هنرمندانه حس همدردي را تعبیه کرده بود
خوا ستم دهن بگ شایم که با صداي جیغ لوالي در دوباره قفل راز مگو بر لب
زدم
هر دو سمت صدا برگشتیم
هنوز ذره اي از خشم و دلخوري اش کم نشده بود دستي بین موهاي پریشاند
کشید و در جواب سالم شري بي اهمیت در حالي که سمت آشپزخانه میرفت
گفت:
_ مرخصي دادم چون مریض بودي نه این ه راه بیوفتي ددر دودور
شري با حرص دنبالد سمت آشپزخانه راه افتاد
_ هي یارو! علیك سالم
دنبال ددر دودور بودم خونه تو نمیومدم
این جا رو کردي بیت االحزان واال دل سنگم اینجا میپوسه

لیوان آبي سر کشید و با یك ابروي باال انداخته به شري خیره شد
_ زیاد ستترخاب ستتفیداب کردي بهت نمیخوره اصتتال مریض باشتتي ،میري
شرکت همین االن ! کلي کار عقب افتاده داریم
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_ جناب خزان بیك چي؟ کي تشریف فرما میشن؟
_ هر وقت صالح دونست
_ میشه دقیق بدونم ح ومت نظامي کي تموم میشه؟
آرام به سینه شري زد و از آشپزخانه خارج شد و گفت:
_ تو کاري که بهت مربوط نیست دخالت ن ن  ،خوش اومدي
از کنارم طوري رد شد که انگار نامرئي بودم و اصال مرا ندید
شري باز هم دنبالد دوید
_ آهاي وا سا ببینم من گوشت رو د ست گربه بسپارم برم؟ به خدا میرم االن به
باباش زنگ میزنم بیاد از دست توي جالد نجاتد بده
این خره که واساده کتك خورده به کسي نگفته من که خر نیستم از اون سیبیل و
گردن کلفتتم نمیترسم
بیشعور بي غیر آدم دست رو زن یه وجبید بلند می نه؟
خاي تو سر که لیاقتشو نداشتي اصال همین االن با خودم میبرمد
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انگار منتظر بود آخرین جمله شتترى را بشتتنود ستتمتد که برگشتتت و خیز
برداشت
شري چنان وحشت کرده بود که سمت انتهاي سالن دوید
اما آراز دنبالد ن رد فقط با خشم فرو خورده اي گفت:
_ بیا برو تا نزدم ناقصت ن ردم
همان طور که پشت کنسول پناه گرفته بود گفت:
_ مگه کاري جز زدن بلدي ؟ الهي خیر نبیني آراز
چشمهاید را بست و پوف مح مي از دهاند خارج کرد
_ شري اصال اعصاب تو ی ي رو ندارم دارم مراعا حالتو می نم بیا و برو منو
سگ تر از این ن ن
_ ماشاال ماشاال خوبه قبول داري سگي  ،اونم از نوع هارش
مطمئن بودم اینبار حتما بالیي سر شري مي آورد
ستتمتد که رفت ستتریع خودم را جلو انداختم و با دو دستتت کوچ م دستتتان
مردانه اش را گرفتم
_ آراز تو رو خدا ،من ازش خواهد کردم بیاد
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دلم ش ست که به جاي نگاه کردن به من سرش را آن قدر باال برد که به سقف
خیره شود
تا این حد براید منزجر کننده شده بودم؟!
د ستاند را از ح صار ضعیف د ستانم بیرون ک شید دوباره راه اتاق را در پید
گرفت
بي اختیار روي زانو به زمین افتادم
سرم آن قدر پایین بود که میان شانه ام گم شده بود
قطرا اش م با سرعت روي سنگ فرش سالن میریخت ناله کردم
_ آراز
جواب نداد
اینبار با التماس نامد را صدا زدم
_ آرا...از
صدایي نیامد اما توقف کرد ثابت ایستاد
_ غلط کردم!
همینو میخواستي؟
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ناله می ردم هق هق میزدم و جمالتم از قلب سوخته ام بیرون مي آمد
_ غلط کردم راضي شدي؟ غلط کردم،
داري منو می شي
انگار ی هو دچار شوي شد چنان با سرعت سمتم آمد که شري هم ترسید و
براي حفاظتم سوي من قدم برداشت
خم شد و شانه هاي کوچ م را مح م گرفت و با یك حرکت سریع و ع صبي
بلندم کرد انگار گردنم فلج شده بود و قدر باال نگه داشتن سرم را نداشت
شانه ام را ت ان داد و با خشم گفت:
_ نمیخوام بگي غلط کردم
میخوام دیگه غلط ن ني
در مقابل کسي که عاشقانه مي پرستیدمد خرد شده بودم
هق هق امانم را بریده بود
فریاد زد
_ منو نگاه کن
نمیتوانستم قدرتد را نداشتم بلند تر فریاد زد
_ گفتم نگام کن ،ببین چي از یه مرد باقي گذاشتي؟
تو منو پید خودم  ،غرورم  ،غیرتم زیر سوال بردي
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نمیدانم چرا در همان حال خراب و اوج عصبانیتد دستد را روي جاي سیلي
که دو روز قبل روي صورتم نواخته بود گذاشت و شروع به نوازشد کرد
سرم را در سینه اش فشردم و دستانم را دور کمرش مح م حلقه کردم
بغلم ن رد نوازشم ن رد
اما تا همین حد که اجازه داد سرم در سینه اش باشد برایم کافي بود
با صداي دردمند نالیدم
_ دیگه نمیزارم ناراحت شي
دیگه هیچ کاري نمی نم هیچ جا نمیرم ،با خود میام شتترکت با خود بر
میگردم خونه
فقط باورم کن من اگه دروغ گفتم محض خوشي و عوضي بودنم نبود
مرا از آغوشد کند
باز هم نگاهم ن رد
با سر انگ شتاند گو شه چ شماند را ف شرد چنان کودکي منتظر عفو پدر به او
چشم دوخته بودم
تلفن شتتري چند باري زنگ خورده بود و اینبار که صتتتداید در آمد آراز با
عصبانیت گفت:
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_ اون المصب رو یا خفه کن یا جواب بده
شري با ترس و مظلومانه گفت:
_ شایناست حتما نگرانم شده
_ میدوني اون بچه حساسه  ،جواب بده

نمیدانم چرا در آن لحظا به همه حساد می ردم
چون براي آراز نامهم شتتتده بودم به هرچیز و هرکس که اهمیت میداد انگار
خاري در قلبم فرو میرفت
اما باور آنچه که میشنیدیم براي هر سه محال بود
شري روي زمین نشست و گریست
آراز دستد را روي دیوار ت یه زد سر بر دستد گذاشت
من همانجا بي حرکت ایستاده بودم و ی بار دیگر آنچه را شنیدم محض باور در
ذهنم مرور می ردم
و چه قدر بي رحم شتتده بودم که در عوض ستتوگ عزاي از دستتت دادن خواهر
براي آراز و بي مادري براي شاینا
نگران حضور سوشا در مراسم مادرش بودم!
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***

چشمانم براي قطره اي اشك یاري ام ن رد!
میان جمعیت سیاه پوش و چ شم به قبر دوخته چنان مجانین دچار هراس فقط
سر چرخاندم
و نگراني حضور سوشا و آسیب دیدن آراز لحظه اى آرامم نگذاشت
فراموش کرده بودم مردي که خواهرش در آ سای شگاه خودک شي کرده ا ست چه
قدر به حمایت همسرش نیاز دارد
با پشت دست عرق پیشاني اش را خشك کرد
چشماند از فرط گریه جمع شده بود و کل صورتد سرخ بود
مامان یواش ي بازویم را فشار داد
_ دختر مثال خواهر شوهر مرده چرا عین مج سمه این جا وا سادي با ک سي
یك کلمه حرف نمیزني
همه نگاهم به آراز بود که ستتعي می رد در مقابل کارمند ها و شتترکاید و
دوستان و فامیل سرپا بماند و کمر خمیده اش را راست نگه دارد
مردي با یك کاله نقابدار که پشتد به من بود
در حال نزدیك شدن به آراز بود
که متوجه لنگ زدند شدم
پل ي زدم!
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هی ل سوشا!
وحشت همه وجودم را محاصره کرد
خدایا به من نیرو بده
همه قدرتم در پاهایم جمع شد
در حالي که نامد را فریاد زدم سمتد دویدم
_ آرا.....اااز
قبل از رسیدن مرد خودم را جلوي آراز انداختم
جمعیت به من خیره شده بودند و من به مردي که حاال مطمئن شده بودم سوشا
نیست!
نفس نفس میزدم
آراز نگران دستم را گرفت
_ حالت خوبه؟ عزیزم چرا یخ کردي؟
گره بغض طلسم شده ام با همین یك عزیزم گفتند ش ست
و سر بر ت یه گاه سینه اش گذاشتم و آواي درد سر دادم...
حال نوازشد هاید مرهمي بود براي زخم عمیق قلبم
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قسمت چهل و سوم
همیشه آن چیزى که به درد نمیخورد را در انبارى خانه نگه نمیدارى
گاهي هم ه مان چیزي که روزگاري ه مه چیز بود را ال به الي به درد
نخورهاي انباري پنهان می ني
چرا که نه دل رویارویي و هر روز دیدند را داري نه توان دور انداختند
درست مثل ساز یك نوازنده که دست هاید رعشه گرفته است و دیگر قدر
نواختن ندارد
اما هنوز نواختن بزرگترین دل گرمي اش است...
ارتوى پ ستوى مغز و قلبم چه قدر چون این ساز مخفي کرده
و من امروز در هز ِ

دارم

البه الي همه خاطرا مغشوش ذهنم
چه قدر عزیز  ،پنهان کرده ام!
وطنم ! خانواده ام! هویتم!
و عشقم...
بیستتت و دو شتتب تا رستتیدن به خاي کشتتورم لحظه به لحظه همراه دخترکم
سختي کشیده ایم
و فقط چند ستتاعت باقي مانده استتت که این اتوب*و*س لعنتي زوار در رفته
جان ب ند و حاال بعد از رسیدن به وطنم مرا به شهرم هم برساند

عابر بی سایه

١009

زن روستتتایي صتتندلي جلو با نان ستتنتي و گردو و پنیر براي حانا لقمه درستتت
کرده است
دخترم که به سختي زباند را میفهد خودش را در آغوشم جمع می ند
نوازشد می نم
_ دخترم ،خانوم واسه شما اینو درست کرده  ،بگیر و تش ر کن
خودش را بیشتر در آغوشم جمع می ند
_ ددي گفته از غریبه ها نباید چیزي گرفت
مرد ح ِم پدر بر حاناى
 ١ماه گذ شته ا ست و حتي یك روز بي نام و خاطره آن ِ
من نگذشته است!

زن با یك لبخند دوستانه موهاي حانا را نوازش کرد و رو به من پرسید:
_ خارج ي هستین؟ از غربت اومدي؟
بغض کردم!
من و دخترم خارجي بودیم
خارج! ما از ذهن و ها رابطه ها خارج شده بودیم
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و اما غربت!
خدایا ن ند در سرزمین خودم حاال غریب تر از غربت شده باشم...
***

یك ساعتي میشد که سرش را روى پایم گذاشته بود و باالخره خوابد برد
به صور خسته و مردانه اش خیره شدم
غبار غم روي همه وجودش نشسته بود
گوشه لبد را در خواب گاز میگرفت میدانستم خواب راحتي ندارد
تمام روز در قبرستان مقاومت کرده بود
شري آرام سیني چاي را روي میز گذاشت و با اشاره گفت:
با خرما بخور ضعف ن ني
با غصه به آراز غرق خواب چشم دوخت وگفت:
_ بمیرم براش هیچي ام نخورد؟
با بغض و آرام گفتم:
_ چند تا لقمه به زور و قسم من
گفت بیدار شم میخورم االن میل ندارم
شري سر تاسف ت ان داد و گفت:
_ شاینا هم وضعیتد خوب نیست،
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این که عزیز بمیره یه درده ولي این ه خودکشي کنه هزار تا درد
_ نمیدونم چرا این ارو کرده ؟!
آراز و شاینا که یك روز در میون بهد سر میزدن میگفتن رو به بهبوده وضعیتد
شري آهي کشید و گفت:
_ ناراحتي اعصتتاب داشتتت دستتت خودش که نبود اون بدبختم کم ستتختي
ن شیده بود
االنم تو رو خدا مح م کنار آراز باش نزار عصبي بشه و ف ر و خیال به مصیبت
هاش اضافه شه
در دلم نالیدم
( کاش میتوانستم کاش!)
آن روزها آراز چنان کودي کم حرفي شده بود که در هر وضعیتي به من پناه مي
آورد
و در آغوشم آرام میشد
خودش هر روز شاینا را به مطب روانشناس میبرد
آن روز شرکت تا حدي شلوغ بود که شري از صب وقت هیچ کاري نداشت،
تماس هاي پي در پي شارو شروع شده بود
خواسته اش دسترسي به کامپیوتر شخصي آراز بود
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طبق دستورش یك فایل کپي از هارد اصلي آراز گرفتم
و با پیك به آدرسي که میدانستم موقت است فرستادم
چند ساعت بعد مجدد تماس گرفت
_ روز شما خوش لیدي
از صداید و کلماتد حالم بهم میخورد
_ کارتو بگو
_ تو خیلي باهوش و فوق العاده اي همه کارها بي نقصه
_ دیگه چي میخواي؟ کي گورتو گم می ني؟
_ من که از اول گفتم جز یه کانتینر داروي ماماني که شتوهر از ستر لجبازي
ازم دریغ کرده
چیزي نمیخوام یه ح م ترخیص واسه داروها ایمیل می نن
امضاشوازش بگیر
این هفته آخرین فرصت من براي دستیابي به داروهاست
_ من چه طور از آراز امضا بگیرم؟!
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تو دیوانه شدي؟
اون میفهمه ! محاله قبول کنه
زهر خند چندش آورش بیشتر مضطربم کرد
_ این دیگه هنر خودته  .هرچند که شتترایط و ام انا رو خوب واستتت جور
کردم
اون االن عزادار خواهرشه
و درگیر درمان خواهر زاده عملید
راستي یه راهنمایي واست دارم ،بزار تو کارتابل روزانه اون شروین اوا خواهر
آراز چشم بسته امضاش می نه
منتظر خبرتم
میسیز خزان بیك عزیز

صتتداي بوق بعد از قطع تماس دقیقا همانند یك پتك بر فرق ستترم فرود مي
آید...
نیم ساعت پس از رسیدن من به خانه آراز هم آمد
با دیدنم بعد از جواب سالم سریع پرسید:
_ کي رسوند ؟
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از روزي که سوییچ ماشین را گرفته بود نگران اذیت شدنم در مسیر بود
دستد را گرفتم و چشمانم را فشردم و با لبخند گفتم:
_ با پا جوني هام اومدم
با کالفگي پوفي کشید و گفت:
_ شري مرده؟
اخم کردم و گفتم:
_ اي آقا مگه قرار نبود بد اخالقي رو پشت در خونه چال کني بعد بیاي تو
یك لبخند کمرنگ روي لب هاید جان گرفت
کمي مرا به خودش نزدیك کرد و پیشاني ام را ب*و*سید
خواستم آرام شوم
خوا ستم در آغو شد بودن و دا شتند را ج شن بگیرم که با یاد آوري خوا سته
شارو
بغض باال آوردم ...
نوازشم کرد
_ هیس آروم باش خانومم
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_ تو منو بخشیدي؟
س و کرد و
به جاي پاسخ سوالم مرا بیشتر به سینه اش فشرد
آنقدر دوستم داشت
آنقدر عاشق بود که با همه ناراحتي و دلخوري اش از من
باز چشم هاید را در مقابل خطاهایم بسته بود!
آن شب وقتي دکمه هاي پیراهند را باز کرد و مشغول تعویض لباسد بود
طور دیگري با جاي گلوله و چاقوهاي تند نگاه کردم
عمیق تر به عمق زخم هاید خیره شدم
میدانستم زخم هاي قلبد بیشتر و عمیق تر است
این مرد دیگر جایي براي زخم خوردن نداشت
تواني براى ترمیم زخم جدید نداشت
شارو داروها را براي چه میخواست؟
قاچاق ؟
یا ساخت مواد مخدر صنعتي؟!
اگر شارو مواد نمیساخت مگر جلوي اعتیاد گرفته میشد؟
یا با یك کانتینر دارو میشد تمام بیماري هاي جهان را ریشه کن کرد؟!
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اما با یك سوشا میشد مرد مرا از پاي در آورد!
یك سوشا براي نابودي زندگي من کافي بود!
وجدانم را خفه کردم و کاش م یدانستتتم تنها ناجي یك انستتتان فقط نداي
وجداند است و بس...
آن شب تا نزدیك هاي سحر بیدار بود
لحظه اي از آغوشد جدایم ن رد
از داشتن ی دیگر سیراب شدیم و چندي بعد تشنه تر!
این طبیعت عشق بود
هنوز بیدار بودم
با صداي اذان صب بي اختیار چشمانم باراني شد
خدا قصد حرف زدن با من را داشت
خدا مهربان بود و میخواست نجاتم دهد
اما من فقط زیر لب ناله کردم
_ مجبورم ،خدا جونم ببخد مجبورم
***

تمام طول مسیر رسیدن به شرکت ذهنم مشغول آن ح م ترخیص لعنتي بود
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آراز حین رانندگي ماهرانه گونه ام را مدام نوازش می رد و من بي اختیار مثل
یك گربه عاشق نوازش سرم روي دستد میخوابید
پشت چراغ قرمز وقتي کودکي براي فروش گل به شیشه زد
شیشه را که پاییین آورد
با لبخند گفت:
_ بله خانوم خوشگله
همین یك کلمه روي صور سیاه و نشسته دختري لبخند نشاند
_ عمو واسه خانومت گل نمیخوي
به من نگاه کرد و گفت :خانومم خودش گله آخه
_ حاال یه دونه بخر
هنوز به من چشم دوخته بود
_ همه گل هاي دنیا هم کمشه
خواستم زجه بزنم  :نگو نگو ،من ناالیق را بیشتر شرمنده ن ن
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چند اس ت ناس درشتتت به دختري داد و یك شتتاخه گل از میان گل هاید جدا
کرد
کودي با ذوق گفت :عمو این پول همه گل هامه
_ تو پول ی یشو بزار تو اون جیبت که دخلته
بقیه اش هم مال خود
برو یه ساندویچ دوبل گنده بخور راستي جاي منم یك گاز بزن
چشم د خنده به لب من و کودي آورد
چراغ سبز شد و حین حرکت گل را روي پایم گذاشت
برداشتمد و بوییدمد
_ ممنونم
_ میدوني آرام جانمي ؟
با سر جواب مثبت دادم اما جمله بعدي اش
بار دیگر وجدانم را به صدا در آورد
_پس اگه تو نا آرومم کني عند نامردیه

عابر بی سایه
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و من تا کجا و چه حد نامرد شده بودم؟!
***

د ستهایم طوري شروع به لرزیدن کرده بود که هر بیننده اي را متوجه وخامت
حالم می رد
شري در حال بحث با تلفن با کارتابل هر روز صب سمت اتاق آراز میرفت
کیفم را بردا شتم و قهوه اي که برایم ریخته بود را نیمه رها کردم و جلوید سد
شدم
_ شري میشه من ببرم؟
چشم هاید را گرد کرد و بعد از قطع تلفن گفت:
باز قهرین؟ این چه رنگ و روییه؟ چرا ی ارى می ني که بعدش مجبور شتتيبري منت میر غصب رو ب شي
" منو ببخد  ،منو به خاطر نیرنگم در مقابل اینهمه زاللي و رفاقتت ببخد"
_ از دلد در میارم ی م تنها باشیم لطفا!
کارتابل را آرام به سینه ام زد و من دو دستي و مح م نگهد داشتم
_  4تا ماچ و قربون صدقه بزار الش تحویلد بده خر میشه
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لبخند زد و بدون این ه حتي ذره اي به من شك کند به اتاقد رفت
خیالم که راحت شد کارتابل را روي میز گذاشتم
آرام ح م ترخیص را از کیفم بیرون کشیدم و ال به الي کاغذها جاي دادم
هر لحظه لرزش دست هایم بیشتر میشد
چند نفس عمیق پي در پي کشیدم
اما کامال بي فایده بود
قرار باخته بودم و یك بیقرار محض شده بودم
وارد اتاق که شدم خودم از لبخند تصنعي ام شرم کردم و حالم بهم خورد
با کامپیوترش مشتتغول بود کارتابل را جلوید گذاشتتتم و خودم پشتتت ستترش
رفتم
دستانم را از پشت دور گردند حلقه کردم
نوازش و ب*و* سیدن را بهانه کردم که صورتم را از روبه رو نبیند و نفهمد این
رنگ رخسار خبر از چه سر درون وحشتناکي میدهد
شانه هاید را که ماساي میدادم پشت دستم را ب*و*سید
کارتابل را باز کرد
همین یك لحظه کافي بود تا یك مرتبه یخ کنم
سرم را روي شانه اش گذاشتم
خدایا مرا ببخد

عابر بی سایه

گردند را طوالني ب*و*سیدم
خندید و صداي خنده اش را از حنجره اش واض تر شنیدم
_هر روز صب میشه شما کارتابل رو بیاري؟
صداید آهنگ خاصي داشت
ب*و*سه بعد عمیق تر
امضا پشت امضا
به ح م ترخیص که رسید قلبم در حال توقف بود
سرم را جلوي صورتد بردم لب هاید را اسیر کردم
یك لحظه چشماند در چشمانم تالقي کرد
با این همه صالبت چه قدر این چشمها معصوم بود
_ اي جون ،امروز جاي غر غرها شري چه ضیافتی به پا شده
امضا کرد !
مرا روي پاید نشاند
شعر خواند نوازشم کرد
و من فقط براي همه خوبي هاید افسوس خوردم...

١02١
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مقابل آینه دستشویي به تصویر خودم و برگه اي که با هزار م ر امضاید را از
عشق زندگي ام گرفته بودم خیره شدم
باید هق هق سر میدادم
دستم را جلوي دهانم گرفتم
همه وجودم
سرزنشم می رد
انگار در حال خفه کردن خودم بودم
دستم را جلوي دهانم بیشتر میفشردم و اشك هایم پي در پي فرو میریختن
نه! خالي نمیشدم
مشت بر سرم می وبیدم نه ی بار!
بي صدا زجه زدم گریستم،
بدون این ه کسي بفهمد و بي خبر از شرکت خارج شدم با شارو تماس گرفتم
بوق اول تمام نشده جواب داد:
_ شیري یا روباه مادام؟
_ من االن فقط یه شغال عوضي ام که توي گرگ کثافت رو تحمل می نم
با صداي بلند خندید

عابر بی سایه
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_ پس انجام دادي؟
بده به اون موتوري رو به رو کنار دکه روزنامه فروشي
بیني ام را باال کشیدم
_ ببین آشغال ،گورتو از زندگیم گم می ني به همه قوال عمل می ني
قسم میخورم باز پاپي ما شي نابود کنم
چندش آور تر خندید
_ واي واي نگو میترسم،
من دیگه چیزي ازتون نمیخوام،
چیزي ندارید که بخوام
روز خوش
***

از بهترین روزهاي زندگي ام با دستان خودم جهنمي ساخته بودم که جز خودم
کسي سوختن و نابودي زندگي ام را حس نمی رد
آن چند روز لعنتي
از شد فشار عصبي ریزش موي شدید گرفته بودم
صب که بیدار می شدیم آراز از دیدن آن حجم موي روي بالد سفید به شد
ابراز نگراني می رد
فشارم دائم پایین بود
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از محبت هاید فرار می ردم شرم داشتم
از آراز از شري حتي از تصویر خودم در آینه
فراري بودم،
باالخره شد آنچه که نباید میشد
همه چیز در عرض چند ساعت از بین رفت
زندگي ام در مقابل چشمانم ت ه ت ه میشد
الل شده بودم
مامور ها شرکت را زیر و رو کردند
وحشت همه کارمندها!
آراز س و کرده و بهت زده
روي زانو زمین افتادم
سرش را چرخاند
نمیدانستتت تمام این نابودي توستتط امین و شتتریك زندگي اش صتتور گرفته
است
سریع سمتم .دوید بلندم کرد
تن صداي خس دارش هنوز قوي بود
_ آرام جانم من هیچ اشتباهي ن ردم تهمته پاپوشه
خودتو اذیت ن ن

عابر بی سایه

شري تازه از راه رسیده است
هراسان این طرف و آن طرف میدود
اینبار صداي آراز به وضوح میلرزد
_ امضاي منه پاي اون ح م ترخیص
چي شده شرى؟ فقط تو بگو چي شده
شري بر سرش میزند
دستبند فلزي مقابل چشمانم دستان عشقم را اسیر می ند
سرش را باال مي آورد نگاهم می ند
_ به خدا من کاري ن ردم آرام
باید حرف بزنم !
نه گ*ن*ا*ه او نیست!
باید خودم را معرفي کنم
انگار سوار چرخ و فلك با دور تند شده ام
تمام میشود!
دنیا تمام میشود چشمانم سیاه میشود و
پست ترین زن کره خاکي سقوط می ند...

١025
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قسمت چهل و چهارم
"هر آدمی باالخره یه روزى به چیزى یا کسی که ترک کرده برمیگرده !
نه این ه بخواد دوباره به دستد بیاره،
نه این ه بخواد دوباره داشته باشدش
یا این ه دوباره باهاش باشه،
نه ...
اشک هایی هست که باید ریخته بشه،
مم نه چند روز بعد ...
مم نه سال ها بعد ...
ولی باالخره هر آدمی یه روزى میاد سراغ اشک هاى به تعویق افتادش " ...
چه قدر اشك بده ارم به خاکم !
به کوچه به آجر آجر خانه پدرى
به دلي که در این سرزمین زنده به گورش کردم و رفتم!
این نواي قرآن
پارچه هاي مش ي که تن کوچه کرده اند
با من چه حرفي دارند؟!

عابر بی سایه
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حانا خودش را به من بیشتر میچسباند
_ مامي اینجا رو دوست ندارم
انگار خبر بد را دیوار هاي کوچه براي قلب دردانه ام قصه کرده اند!
در خانه باز است و جمعیت در حال رفت و آمد پشت یك دیوار پنهان میشوم
قلبم فلج شده است
نه محال است!
خبر بد دیگري در راه نیست!
بس است
من جیره مصیبتم را از روزگار چند برابر حدم دریافت کرده ام...
یك صداي آشنا!
سر میچرخانم پسر عمه ام سیاهپوش مشغول صحبت با تلفند است
حانا به پایم میزند
_ مامي چرا گایم شدیم؟
بغض کردم
آري دخترکم قایم شده ام
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من از همه دردهاي دنیا قایم شده ام پناه گرفته ام
چرا چشمانم را روي اعالمیه ترحیم بسته ام!
مراسم هفتم پدري دلسوز و مهربان...
هفت روز دیر کرده ام؟!
فقط هفت روز؟!
مثل کستتي که غرق خواب باشتتد و ی هو ی ي مح م ت اند دهد و از خواب
بپرد
ناله میزنم
_ بابا....
روي زمین میافتم کف دستانم به آسفالت میخورد و زخمي میشود
یتیم شده ام
و مثل یك یتیم گریه سر میدهم
دخترکم با وحشت میان گریه التماس می ند
_ ماما گریه ن ن
ددي که دیگه نیست تو رو بزنه
گریه ن ن
مامي پلیز

عابر بی سایه

مح م بغلد می نم
_ این تاوان بي پدر کردن تو بود منم بي پدر شدم
بي پدر شدم
طفل معصوم فقط گریه می ند و التماسم می ند
دلم میخواست خودم را هرچه سریعتر به آغوش مادر عزادارم برسانم
با چه رویي میرفتم؟
چه داشتم که بگویم؟
پدرم سرطان داشت و من این را میدانستم و رفتم
من چه رویي براي آمدن داشتم؟!
دستم را روي زانوانم گذاشتم و به سختي بلند شدم
عزمم را جزم کردم
میروم!
حتي اگر نصیبم سیلي شود
حتي اگر مرا از خونه بیرون برانند میروم!
همین یك لحظه دیدن مادرم
و گرماي خانه را حس کردن کافي است
دخترم را بغل کردم
چند قدم برداشتم

١029
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در خانه باز بود
قامتي سیاه پوش وجودم را لرزاند
مادرم را در آغوش کشیده بود و مادرم سر بر سینه اش
هق هق سر میداد
_ دیدي سایه سرم رفت
دیدي بي کس شدم مادر!
صداید قلبم را به رعشه مي اندازد
زخم صداید مرا به جنون میرساند
_ قربونت برم نگو مامان جان آراز مرده مگه بي کس شي
دستم را جلوي دهانم میگیرم که صداي هق هقم
وجودم را فاش ن ند
دوباره بر میگردم و پشت دیوار پناه میگیرم
خدایا ش ر !
من در اوج عزا و مصیبت

١030

عابر بی سایه
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خدا را براي دیدن این مرد ش ر می نم؟
همه وحشتم مردن و دوباره ندیدند بود!
به صور دخترم خیره میشوم
لبد را گاز میگیرد
و این تصویر به من قدر

میدهد که

امانت را باید به صاحبد برگردانم
قدمي مح م بر میدارم
دستان ظریف زنانه اي با الي هاي براق دور بازوید حلقه میشود
_عزیزم من برم تو امشب اینجا میموني؟!
در حالي که کمر مامان را ماساي میدهد و مامان به او ت یه زده است
بیني اش را باال می شد
چه قدر صورتد عوض شده است
مدل رید و سبیلد فرق کرده است
موهاید چرا تا این حد کوتاه شده است!!
_ برو من اینجام،
آروم برون
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زنانه خرج می ند براي مردي که روزگاري از آن من بود و بس
_ چشم فدا شم
فردا بهم زنگ بزن
زن دست مادرم را میفشرد
_ بازم تسلیت میگم حاج خانوم
این پسر داغون میشه تو رو خدا زیاد بي تابي ن ن
دیگه غم نبیني
دست خداحافظي به هم میدهند دستاند در دست آراز قفل شده است و من
حتي قدر پلك زدن ندارم
باید بروم
باید دور شوم
باید فرار کنم
***

عابر بی سایه
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خن ي قطرا آب روي صورتم مرا از اعماق سیاهي بیرون می شد
صداي شري کمي قو قلب میشود
_ آرام جونم عزیز دلم
چشتتمانم را که باز می نم با رویارویي دوباره شتترکت بهم ریخته و یاد آوري
آنچه چندي پید بر ما گذشت ناله سر میدهم
_ آرازو بردن؟ آراز منو بردن
صور شري غرق اشك است
_ تو رو به من سپرده
تو رو خدا سر پا شو بریم سراغد
بیینه خوبي قدر میگیره واسه نجا خودش
صداي گریه هایم وسعت دردم را فریاد میزند
_ خدا لعنتم کنه
واي خدا
واي خدا
من آرازو نابود کردم
از جایم به سختي بلند شدم
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دست شري را گرفتم
_ شري پاشو پاشو منو ببر اونجا
من باید بگم من باید حرف بزنم
شري مبهو فقط نگاهم می رد
_ دختر بیا بشین حالت بده
من باید برم سراغ آراز
اهمیت ندادم سمت در رفتم ،باید میرفتم
همین که سینه ستبر پدر را در چهار چوب در دیدم م ث کردم از را ه نرسیده
شروع کرد
_ دخترمو سپردم به این مرتی ه قاچاقچي
خالف ار
از اولد میدونستم این آدم یه کاسه اي زیر نیم کاسشه
بابا جون غصه نخور طالقتو
میگیرم بیچاره اش می نم

تاب نیاوردم دستم را روي گوشهایم گذاشتم و پي در پي فریاد کشیدم

عابر بی سایه
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_ بسسسه
بسهههه
آراز من خالف ار نیست
بسه
شري بغلم کرد
_ آقاي فروغي االن چه وقته این حرفاست حال و روز دختر رو نمیبیني
پدر دستد را به عالمت تهدید در هوا ت ان داد
_ دهنتو ببند
بیچارتون می نم
همتون رو بیچاره می نم باید تقاص بدین

تحمل آن جو برایم از مرگ بدتر شده بود
کیفم را برداشتم و از در بیرون دویدم با آخرین سرعت
پدر نفس کم آورد نیمه راه ایستاد اما شري آنقدر دوید تا وسط خیابان اصلي به
من رسید
شانه هایم را مح م گرفت

wWw.Roman4u.iR

١036

_ آرام چته میخواي خودتو ب شي میخواي آراز بیشتر عذاب ب شه
ضجه زدم
_ کار من بود! من اون ح م ترخیص رو تو کارتابلي که تو بهم دادي گذاشتم
من آرازو به این روز انداختم
وحشت زده یك قدم عقب رفت
_ چي چر و پر میگي
خودم را به پیاده رو رساندم
و روي یك پله نفس نفس زنان افتادم
سرم پایین بود اشك هایم بند نمي آمدند
_ شارو تهدیدم کرد همه چي زیر سر اون بود تهدید کرد آراز رو می شه
گفت فقط یه کانتینر دارو میخواد
مح م بر سرش کوبید
_ واي واي تو چي کار کردي؟؟

عابر بی سایه
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میدوني داروها چي بودن؟
میدوني اونا رو به یه ستتازنده مواد مخدر داده با استتم و رستتم آراز و بعد اون
البراتوار رو حتما خودش لو داده
واي شارو نابودش کرد
سرم را چند بار به دیوار زدم
_ اي خدا!
شري من باید برم بگم  ،باید من برم زندان
یك ساعت تمام در س و روي آن پله گوشه خیابان نشستیم
حتي دیگر قدر اشك ریختن نداشتیم
شري به خیابان چشم دوخته بود
انگار در حفره مغزش چیزي در حال رسوخ بود
ی هو دستم را گرفت
_ پاشو برو خونه خراب اري بیشتر از این ن ن من درستد می نم
درمانده نالیدم
_ چه طور؟ اصال مگه میشه؟
براي اون جرم حداقل  ١0سال حبس میبرن
از جاید بلند شد به آسمان خیره شد
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_ انگار قراره بارون بیاد
_ شري با توام! چي میگي؟
لبخند زد
لبخندي که تا ابد مثل یك قاب زینتي در ذهنم ثبت شد
_ آراز بر میگرده فقط یه امروز صبور باش و مهر س و بزن دهنت حرفهایي
که به من گفتي هیچ جا نگو
نه به آراز و نه حتي دیگه پید خود ت رار کن

با اصرار شري به خانه مادر رفتم
عزاي عمومي اعالم شده بود
پدرم مدام مرا به خاطر انتخاب آراز سرزند می رد
و من فقط و فقط ابري شده بودم که باراند تمامي نداشت
مادرم پابه پایم میگرست
دلسا دلداري ام میداد

عابر بی سایه
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اما بي فایده بود یك لحظه تصتتویر صتتور مظلومد و دستتتاند در حصتتار
دستبند رهایم نمی رد
آرام و قرار نداشتم
تازه هوا تاریك شده بود
به کمك مس ن چشم هایم گرم شد
نمیدانم یك ساعت یا چند ساعت خوابیده بودم
بیدار که شدم روي صفحه گوشي ام پیامي داشتم
که مرا زیر هجوم شرم تا مرز مرگ پید برد
عزیز دل عزیز ترینم
"دل آرامِ ،

من امروز بزرگترین قدر داني زندگیمو باید از تو ب نم
تو به من فرصت دادي
فرصت و موقعیت حتي براي ی بار هم شده

جبران همه مردونگي هاي آراز در حقم
عاشقد بودم
اینقدر عاشقد بودم که هیچ وقت نتونستم با عشق حقیر خودم کوچی د کنم
اینقدر عاشقد بودم که توي عشقد واسم عزیز باشي
ِ
تو این فرصت رو به من دادي که لذ قرباني شدن براي معشوق رو بچشم
خواهد می نم روي تك تك کلماتم ف ر کن و هیچ تصمیم عجوالنه اي نگیر
سه دهه از عمرم گذشته
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نه گذشته خوبي دارم نه آینده قابل امیدوار بودن!
وقت چند سالي که با آراز بودم زندگي کردم
این دنیایي که آراز بخواد ا سیر  4دیواري زندان با شه و کنارم نبا شه براي من از
سلول انفرادي دردناي تره
میدوني دردناي ترش کجاست؟
اونجا که بفهمه عشتتقد بهد نارو زده و تو بري بیوفتي گوشتته زندان و من با
چشم هام ذره ذره جون دادند رو ببینم!
میبیني؟!
در هر دو صور این آرازه که نابود می شه ! چه بیرون زندان چه آزاد و واقف به
ناروي عشقد!
قسمت میدم به حرمت عشقت و جون آراز
زبون به دهن بگیر و در مقابل اعترافا من و گردن گرفتن ماجرا توستتط من
فقط س و کن
به خاطر آراز
به خاطر مردي که تو آخرین دارایید از همه نامالیمتي دنیاست
فراموش ن ن آراز بفهمه من بهد خیانت کردم درد می شه
اما اگه اینو راجب تو بفهمه میمیره
قاتلد نشو

عابر بی سایه

١04١

فقط قول بده مواظبد باشي تا نفس داري هم نفسد باشي
"شري"
***

اما من آراز را کشتم!
از آن مرد جستتم بي روحي ستتاختم که حتي یك کلمه حرف نمیزد ستتاعا
طوالني
خیره به یك نقطه سیگارش را با آتد سیگار قبلي اش آتد میزد وتلخ و عمیق
کام میگرفت
باور ن رده بود تنها کلمه اي که از شري پر سید یك "چرا" ِى کوتاه و تلخ بود و
بس که جوابئ نگرفته بود

انگار میدانست باید پرده ها کنار بروند و حقیقت پنهان شده را بازیابد
روزهاي طوالني در راهرو دادسرا دویده بود
به وکیل ها اعتماد نداشت
ضجه زده بود فریاد کشیده بود
و این تلخ ترین و وحشتناي ترین قسمت ماجرا بود
ح م حبس
شروین عبدخاني
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جنسیت مرد!

کارهاي قانوني جنستتیت و شتتناستتنامه جدید شتترئ انجام نشتتده بود و تا زمان
اثبا کامل شري به عنوان یك مرد به زندان برده شد!
و این موضوع آراز را بیشتر از خیانت شري
عذاب میداد ...
چند روزي میشد لب به غذا نزده بود
حال من هم دست کمي از او نداشت
به سختي غذایي ساده درست کردم و براید بردم
سیني را پس زد انگار حالد از همه خوردني هاي عالم بهم میخورد
_ میل ندارم آرام
دستد را گرفتم:
_ داري خودتو می شي
زهر خندي زد و در حالي که شقیقه هاید را میفشرد گفت:
_من شبیه زنده هام؟

عابر بی سایه
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سرم را پایین انداختم
_ شارو منو تهدید می رد میخواست یه بالیي سر بیاره
شري واسه نجا تو...
حرفم را نتوانستم کامل کنم
ی هو انگار آتشفشان وجودش فوران کرد چانه ام را مح م گرفت و فشرد
از چشم هاید آتد میبارید
_ چي؟!
شما چي کار کردین؟
وحشت کرده بودم
میلرزیدم و اشك میریختم
_ آراز تقصیر من بود همه چي!
همه این مد تهدید هاي شارو رو از پنهان کردم
دندان هاید را روي هم میسایید
_ شري از تهدید شارو ترسید و اون کارو با من کرد؟!!!
میخواستم بگویم میخواستم همه چیز را اعتراف کنم!
اما قسم هاي شري!
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یاد آوري زهر چهره سوشا باز اللم کرد
فریاد زد
_ با تو ام!!
تمام این مد چیزي که ازم قایم می ردي
پارس اون سگ بي عرضه بود؟!
به پاید افتادم حرفي نداشتم
جز اشك و البه چه در دست داشتم
سرم را به زانوید ت یه زدم
انگار خش د زده بود
با چ یدن ل ه خون روي زمین وحشت زده نگاهد کردم به شد از بیني اش
خون مي آمد
آراز از پاي در آمد!
چند روز راهي بیمارستان شد
حال عمومي اش مساعد نبود
ابرهاي سیاه آفتاب زندگیمان را کور کرده بودند
تالش هاي تیم وکال براي آزادي شري بي فایده بود
 ١5سال حبس! جواب همه خوبي هاي این موجود دوست داشتني و ترس من
بود!

عابر بی سایه
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استیصال و ناچاري همه من را در بر گرفته بود!
میخواستم لب بگشایم و اعتراف کنم
اما میدانستم قطعا اینقدر براي اعتراف دیر کرده ام که آراز را خواهم کشت
راهي براي نجا شري پیدا نمی ردم حتي اگه همه چیز را هم اعتراف می ردم
مدرکي علیه شارو نبود!
از بیمارستان که به خانه آمدیم
از همان روز تمام پرده هاي خانه مح وم به ایجاد تاری ي محض در خانه مان
شدند
آراز هیچ نوري دیگر نمیخواست!
تمام مد در حال رسیدگي به روح وجسم آسیب دیده آراز بودم
اما میدانستم مرهم و دوایي براي زخم هاید وجود ندارد!
عود معده درد هاي پدر و تشخیص سرطان معده
درست وسط همه مصیبت هاي زندگي ام مرا بیشتر از پاي در مي آورد
شیرازه کار از دست همه رفته بود
پلمب شرکت
دادگاه هاي پي در پي آراز
و پرداخت جریمه نقدي سنگین
همه و همه تنها ثابت کننده جمله آخر شارو بود!
حق با او بود
ما دیگر چیزى براى باختن نداشتیم!
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سو شا از زندگي ام مهار شده بود و هزار م صیبت فراي سو شا بر سرمان آوار
شده بود
آن چند ماه لعنتي به بدترین ش ل مم ن گذشت
جلسا شیمي درماني پدر هربار خنجري بر قلب کل خانواده بود
آرازي که سعي می رد سرپا بماند و ما را حمایت کند
اما فقط من شاهد وخامت حالد بعد از هربار تاریخ مالقا با شري بودم
شرکت به گل ن ش سته را به دندان ک شیده بود و توان سته بود از منجالب کمي
نجا دهد
تمام اراضي اش در شهرش را به همین جهت فروخت و
امپواطوري اش را تسلیم کرد ...
بعد از یك جلسه طوالني شیمي درماني پدر
وقتي به خانه رسیدم
اینقدر خسته و درمانده بودم که کف زمین نشستم و گریه سر دادم
پشت سرم که وارد خانه شد
سریع زیر بغلم را گرفت و بلندم کرد
به د ست شویي بردم و خودش م شت م شت آب به صورتم پا شید و با حو صله
صورتم را شست و خشك کرد

عابر بی سایه

موهایم را از صورتم کنار زد
صداید خیلي خسته بود
_ برو ی م بخواب ،یه چیزي درست می نم بخوریم
_ نمیخواد تو هم خسته اي زنگ بزن غذا بیارن
_ خسته نیستم برو بخواب
سرد شده بود
قصد رفتن که کرد دستد را گرفتم
_ آراز تو رو خدا بهت احتیاج دارم
عمیق نگاهم کرد و در پس نگاهد کوله بار سرزند بود
از چشم هاید خواندم" براي یاري گرفتن از من خیلي دیر کرده اي"
سرم را پایین انداختم ،نرفت و همراهي ام کرد
دراز که کشیدم طبق روال این چند ماه زل زد به سقف
_ آراز؟
بدون این ه نگاهم کند گفت
_ بخواب

١047
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_ من میخوام درستد کنم!
تلخ خندید
_ بسه آرام لطفا فقط ساکت باش
حتي دیگه دنبال جواب اینهمه سوال بي جواب نیستم
االن فقط میخوام شري رو از اون خراب شده ب شم بیرون
و حال بابا خوب شه
دیگه هیچي واسم مهم نیست
بهتره تو هم سعي کني قوي باشي حتي به ظاهر
چون تو شرایط پدر هر تند و نگراني میتونه خطرناي باشه
لبخند بزن و اداي خوشتتبختي در بیار حتي اگه الزمه با ستتیلي صتتور خودتو
سرخ نگه دار
یخ کردم وحشت زده پرسیدم:
_ اداي خوشبختي؟ تو به خاطر شرایط پدرم کنارمي؟
تو  3ماهه نمیبیني چه طور همه ستتعي ام رو براي بهبود حالت و وضتتعیتت
کردم؟
تو هیچي نمیدوني آراز

عابر بی سایه
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رو برگرداند
_ نمیخوام دیگه بدونم ،خوب بخوابي
چشم هاید را به رویم بست...
انگار اتفاق هاي بد تمامي نداشت
آوار مصیبت و سختي قصد نابودیمان را داشت!
وکال موفق به انتقال شري به زندان زنان شدند
اما خیلي دیر شده بود
جستتم نیمه جاند با دیدن آراز روي تخت بیمارستتتان انگار جان دوباره گرفته
بود
ش نجه و آزار جنسي در زندان از او چند پاره استخوان ساخته بود
عفونت وارد خوند شده بود
چشم هاي بي فروغد دل هر بیننده اي را به درد مي آورد
لبخند بي جاني زد
دست هردویمان را گرفته بود با صداي بي رمقد آراز را مورد خطاب قرار داد
_ چه طوري قراضه خودم؟
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مرد من چشماند باراني بود و بغض در گلوید خانه کرده بود
لبخند زد
با لبخندش مي شد ساعت ها اشك ریخت
پیشاني شري را با مهرباني نوازش کرد
_ چه کردي با خود ؟
سرم را پایین انداختم خدایا! تو فقط میدانستي در برابر بزرگواري شري چه قدر
سر اف نده بودم؟!
دستم را فشرد
_ آرام جونم به این دي و دیوونه نمیرسي شبیه اموا از کفن در رفته شده؟
من و آراز آرام آرام اشك میریختیم
صداي دکتر به گمانم در سر آراز چون من میپیچید
"عفونت تمام خونشو گرفته ،زیاد امیدوار نباشید"
زبانمان زیر هجوم غم ها الل شده بود
و شري برایمان میخواند
_ آراز مواظب آرام باش این دختره خیلي دیوونه عشتتقته اونقدر که مم نه یك
روز از جونشم واست بگذره

عابر بی سایه

١05١

آرام تو هم تا من بیام حواست به این شوهر باشه
میدوني که یه دنده لج داره که روش بیوفته عالم و آدم رو سرویس می نه
گف ته باشتتم او مدم ا گه چ ند تا ب چه دورتون ن باشتتته جفتتون رو میبرم مرکز
توانبخشي جنسي
بیینم آراز همچین مرکزي اصال هست؟
نباشه هم محض شفاي شما دوتا افتتاحد می نم
ع س تو رو هم به عنوان اولین معلول جنسي درمان شده میزنم سر درش
آرازم میخندید و هق هق میزد
و این دردناي ترین تصویر باقي مانده از او در ذهنم بود!
بار دیگر شري زندگي را به زندگي ما بخشي
قسمت چهل و پنجم
"شب را نوشیده ام و بر این شاخه هاى ش سته میگریم.
مرا تنها گذار
اى چشم تبدار سرگردان !
مرا با رنج بودن تنها گذار.
مگذار خواب ِ وجودم را پر پر کنم.
مگذار از بالد تاریک تنهایی سر بردارم
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و به دامن بی تار و پود رویاها بیاویزم.
سپیدى هاى فریب روى ستون هاى بی سایه رجز می خوانند.
طلسم ش سته خوابم را بنگر
بیهوده به زنجیر مروارید چشم آویخته.
او را بگو :تپد جهنمی مست !
او را بگو :نسیم سیاه چشمانت را نوشیده ام.
نوشیده ام که پیوسته بی آرامم
جهنم سرگردان!
مرا تنها گذار"
در دل تاریك اتاق کوچك و کهنه مستتافر خانه تن تبدارم چه قدر محتاج یك
آشناست!
از شد تب هر وقت چشم بر هم میگذارم با کاب*و*س هاي سیاه از خواب
میپرم
حتي قدر قور دادن آب دهانم را ندارم
گلویم متورم شده است و به سختي نفس می شم
لحظه اي تصویر و صداي پدرم از خاطرم نمیرود
میدانستم رفتند حتمي است
اما نماندم
نماندم تا بیشتر عذاب من و غربت و بداقبالي ام را نخورد

عابر بی سایه
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رفتم که غصه طفل بي پدرم بید تر او را از پاي در نیاورد
من بدنامي را به جان خریدم خانواده و عزیزانم را زیر ستتتایه بد عهدي و بي
وفایي آراز باختم و حاال او راحت خانواده من و زندگي خودش را داشت
مرا بي هیچ توضیحي رها کرد و طالق را تنها گزینه روبه رویم قرار داد !
به خاطر عشتتق به خواهر زاده اش از زن و زندگي اش راحت گذشتتت و مرا بي
هیچ پشتوانه اي رها کرد تا ناگزیر سوشا را بپذیرم
و من ستتاده خوش باور تا آخرین لحظه قبل ازدواجم با ستتوشتتا امید داشتتتم
پشتیمان تو و دنبالم مي آید اما حتي بعد از فرستتادن ع س هاي عروستي هم
هیچ واکنشي از او ندیدم
من براي او بي ارزش بودم
و این تنها نتیجه این  4سال شبانه روز ف ر بود!
امشب مهر تایید به بي ارزشي ام زد
وقتي دستد در دستان آن زن گره خورد
وقتي دلواپسد بود...
صداید هزاربار در سرم پیچید
آروم برون ،آروم برون ،آروم برون ،آروم...
بي اختیار شیون سر دادم
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دخترکم وحشتتتت زده از خواب پرید با دستتتان کوچ د ستتعي بر نوازش و
آرامشم داشت
_ مامي تو مریضي؟ ببرمت دکتر؟
مح م در آغوشد گرفتم ،به چه خیال واهي برگشته بودم!
وقتي خودم تا به اینجا براي آراز بي ارزش بودم دخترم هم همانقدر بي اهمیت
بود
حانا را به چه کسي میخواستم بسپرم؟ به معشوقه یا همسر جدید پدرش؟!
یا به پدري که مادرش را زیر پا له کرد و از او راحت گذشت؟!
اشتباه کرده بودم! جهنم زندگي با سوشا به این برزخ تردید شرافت داشت!
حداقل مطمئن بودم عاشق من و حاناست!
فداکاري اش را دیده بودم
تلفن را برداشتم
با گرفتن هر شماره دلم هري فرو میریخت
عجوالنه تصمیم گرفته بودم؟!
_ الو سوشا؟!
فریاد زد فحد داد تهدید کرد ضجه زد گریست

عابر بی سایه
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س و محض شده بودم
صداید گرفته بود و ناي سخن دیگر نداشت
_ بچه ام کجاست؟ حالد خوبه؟
به حانا چ شم دوختم بي هیچ حرفي گو شي را به او سپردم و خودم سرم را به
دیوار ت یه زدم
با شیرین زباني مشغول آرام کردن پدرش بود
و من فقط به تصویر مردي که  4سال تمام با عشق او صب را به شب و شب را
به صب وصله زده بودم اندیشیدم
گوشي را مقابلم گرفت
_ ددي میخواد باها حرف بزنه
دستانم میلرزید و گوشي را با دو دست گرفتم و کنار گوشم گرفتم
به صور دخترکم چ شم دوختم غرق لبخند بود صداي سو شا شادش کرده
بود!
_ دلي ؟! دلي گوشت با منه؟
_ بگو
_ صدا چرا این قدر گرفته؟ مریضي؟
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_ سوشا تو باید بیاي ایران!
س و کرد
و بعد یك م ث طوالني گفت:
_ تو به خاطر اون رفتي؟ نخواستت؟
_ اونا نمیدونن من برگشتم ،پدرم مرده سوشا
من روي این ه به دیدن خانواده ام برم رو ندارم
انگار شوکه شده بود
_ تقصتتیر من بود تقصتتیر من بود باید زودتر میزاشتتتم بري پدرتو ببیني من یك
رواني ام خدا لعنتم کنه
میدانستتتم این جور مواقع مم ن استتت بالیي ستتر خودش بیاورد ستتعي کردم
آرامد کنم
_ من خودم نخواستم برگردم
مقصر همه چي منم
من چند ساله تو و خودم و این بچه رو عذاب دادم ،سوشا ما از کي فرار کردیم
و رفتیم کنج غربت؟!
مگه من و تو چه جنایتي کرده بودیم؟
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_ تو خواستي بریم عزیزم تو خواستي عشقم
_ االنم میخوام برگردي و کنارم بشي
میخوام بهترین پدر دنیا واسه حانا باشي،
قرصاتو میخوري؟
_ وقتي تو رفتي دو هفته بیمارستان بستري بودم
_ باید خوب شي ! باید رو پا باشي سوشا
باید حقي که ازش گذشتیم رو برگردي تمامشو پس بگیري
_ تو گفتي از همه اون اموال بگذرم من که حاضتترم پاي تو و حانا عملگي هم
ب نم
_ اون سهم و ارث توعه مال و اموال پدرته
برگرد
باید همشو پس بگیري
فقط برگرد
***

بستري شدن شرى در آسایشگاه و انتقالد از زندان
کمي از دل نگرانیهایمان کاست
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این که آراز هر روز میتوانست او را ببیند آرامشد را بیشتر می رد
اما پدرم روزهاي سختي را میگذراند
و با دردش تك تك اعضاي خانواده درد می شیدیم
در آن روزها تنها ت یه گاه و امیدم مردي بود که تازه کمر صاف کرده بود
شریك غم هاي هم بودیم
گاه ساعت ها در بستر همراه هم اشك میریختیم و
عقده دل باز می ردیم
اما او ماهر تر و قهار تر از من بود
استاد تسلي بخشیدن بود
من تنها با او بود که دل آرام بودم و بس...
آن روز در راهروى بیمار ستان با صداي ناله ها و التماس هاي مامان به دکتر و
چشم هاي بهت زده دلسا و پر تشویشد
حس کردم قدر ادامه دادن ندارم
دستم را عاجزانه به دیوار گرفتم تا مانع سقوطم شوم
پرتو درماني تاثیري بر روند بهبود بیماري پدرم نداشت و پذیرش این موضوع
براي من و خانواده ام ش ست بزرگي بود
دستم را مح م گرفت با حالت تشر زیر لب گفت:
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١059

_تو دختر بزرگ خانواده اي آرام جانم ! این چه قیافه داغون و ش ت ستتت خورده
ایه؟! قوي باش
بغضم صدایم را دورگه کرده بود
_ بابام میمیره؟
لب باالید را با همان حالت خاص خودش گاز گرفت و گفت:
_هنوز نفس می شه ،حس می نه ،میفهمه
خیلي نامردیه این مدلي واسه آدم زنده عزا گرفتن خانومم
آراز اقامت و طول درمان پدرم را براي چند ماه در آلمان ترتیب داد
و قت رفتن لح ظه آخر در فرودگاه من و پدر دیوا نه وار ه مدیگر را در آغوش
کشیدیم
انگار هر دو میدانستیم این آخرین آغوش پدر و دختر در این دنیاست
دل تنگد شدم دقیقا از همان لحظه اي که هواپیما برخاست!
تمام شب سر روى پاید گذاشتم و اشك ریختم
پدرانه سرم را نوازش می رد
_آراز تو چرا امشب به من نمیگي گریه ن نم؟
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به سبك خودش خندید از همان مدل خنده هاي مردانه که دل هر جنس لطیف
زنانه را میتوانست بلرزاند
_ بگم یعني گریه نمی ني؟
چند ثانیه م ث کرد و بعد از خاموش کردن تلوزیون با کنترل که قصتتتد تمام
کردن آهنگ هاي غمگیند را نداشت
گفت:
_ بعضي وقت ها گریه تنها داروي زخم دله
باید سیر شي ازش نباید تشنه اش ا بموني
بغضم تشدید شد و گریه ام اوج گرفت بریده بریده گفتم:
_ ما چرا یهو این قدر بدبخت شدیم؟!
صداید جدي و پر گالیه شده بود
_ ما وقتي بدبخت میشیم که همدیگرو نداشته باشیم
آرام پاید را نیشگون گرفتم
_ دیوونه خدا ن نه
خندید و گفت:
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_ چرا خدا؟ بدبختي ها رو خود ما آدم ها انجام میدیم بعد میگیم خدا ن نه
_ اصال حرفشم نزن زبونتم گاز بگیر
کمي با دو دست مح م ماسايم داد و با خنده گفت:
_ میخواي خود بیا گاز بگیر
خندید و خندیدم
از جایم بلند شدم انگار روح تازه گرفته بودم
هولد دادم و با صور روي صورتد فرود آمدم
غرق هم شدیم و دوباره غم ها و مصیبت ها را بیرون اتاقمان چال کردیم...
هربار که مادر یا دلسا تماس میگرفتند با خبرهایشان دلگرممان می ردند
آراز به شد و شبانه روز کار می رد
زحمت هاي بیشمارش و معامله هاي بزرگ پر ریسك موفقیت آمیزش
شرکت را از پید بزرگتر و قدرتمند تر می رد
نهال زمستان زده و خشك زندگیمان کم کم دوباره جوانه میزد،
میز نهار را چیدم و با وستتواس تربچه هاي ریز و ستترخ را روي ستتبد ستتبزي
خوردن گذاشتم
زنگ خانه که به صدا در آمد مثل هر روز از ذوق آمدند قلبم پر کشید
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با این ه فقط نیم ستتاعت بود براي خرید نان از خانه بیرون رفته بود دل تنگد
شده بودم
اعتقاد داشت نان را حتما مرد خانه باید بخرد
در را که باز کردم به جاي نان در دستتتد یك بچه گربه خاکستتتري کثیف بي
جان بود
خودم را کنار کشیدم
_ آراز این چیه؟
وارد خانه شد و در را پشت سرش بست
در حالي که نگاهد به بچه گربه بود گفت:
_ مریضه داشت از گشنگي میمرد
با این ه دلم براي زبان بسته سوخته بود با ناراحتي گفتم:
_ خیلي چرکه اینو چرا آوردي خونه؟
گربه را باال آورد و گفت:
_ میبرمد حموم تمیز میشه
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جیغ کشیدم
_ واي اینو میخواي ببري تو حموم خونه من؟
صور بچه گربه را دقیقا جلوي صور خوش گرفت و گفت:
_ میبیني مامانت چه بداخالقه!

دست به کمر زدم و گفتم:
_ من مامان اینم؟!!!!
_ خانوم دکتر بیا ببین این چشه؟
_ من دکتر نیستم به اونم دست نمیزنم
بچه گربه را نزدی م آورد و گفت:
_ چي شد رسالت پرستاریت پس؟!

یك لحظه در چ شم هاي سبز و نیمه باز بچه گربه که مع صومانه نگاهم می رد
خیره شدم دلم به درد آمد
تمام روز را صرف بچه گربه کردیم
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حسابي سرگرم شده بودیم
واقعا مثل یك پدر و مادر نگران و مسئول
دقایق طوالني به محبت بي پایاند به یك بچه گربه خیره شدم
انگار آفریده شده بود براي خرج محبت!
***

چند ساعتی میشد که عصبی مدام به تماس هاى مختلف جواب میداد
از استتتانبولي حرف زدند متوجه درگیرى اش با شتترکت طرف معامله ترکد
شدم
در نبود شتترى بعضتتي وقت ها چنان کارهاید گره میخورد که واقعا درمانده
میشد
اما اینبار واقعا بهم ریخته بود
آن مرد آرام و منطقي شتتبیه در یاي طوفاني ستتعي بر نابودي خودش و تمام
اطرافد داشت
تلفن همراهد را چنان به دیوار کوبید که چند ت ه شد
خم شدم و ت ه هاي تلفن را جمع کردم
عصبي و کالفه لب تخت نشسته بود قولنج انگشتهاید را میش ست

عابر بی سایه

١065

آرام کنارش نشستم و دستد را گرفتم:
_ عزیزم خواهد می نم با خود این طور ن ن
نباید فشار باز خیلي باال بره
عصبي خندید
_ زدن زیر معامله اونم بي دلیل
کمي دستد را فشردم و گفتم:
_ خوب مگه نباید خسار بدن واسه فسخ معامله؟
_ خیلي ساله باهاشون
کار می نم اصال سندي رد و بدل نمی نیم به هم اعتماد داشتیم همیشه ،اینا به
دري من نصف سرمایه ام رو براي این معامله گذاشتم
حاال کانتینر ها رو پ شت مرز نگه دا شتن اجازه برگ شتم نمیدن اونور رو د ستم
بمونه فایده اي نداره
_ آخه چرا؟
کالفه و درمانده سرش را چند بار ت ان داد
_ نمیدونم  ،نمیدونم ،باید خودم برم
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_ درست میشه من مطمئنم اینقدر حرص نخور
از جاید بلند شد و سراغ کشوي مداري رفت
_ آرام به این بهرامي زنگ بزن پاستو تمدید کنه

_ چرا؟
_ با هم میریم
بلند شدم و کشو را بستم
_ من بیمارستانو چي کار کنم؟
با جدیت اخم کرد و گفت:
_ من تو رو به کي بسپارم برم؟
_ آراز مگه بچه ام؟
جواب سوالم را نداد و در حالي که از اتاق خارج میشد گفت؛
_ همد چند روزه

١066
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میریم یه هوایي هم تو عوض می ني
_ من نمیام
با شنیدن این جمله یك مرتبه ایستاد و بدون این ه برگردد پرسید
_ لج بازیه؟
بغض کرده بودم
_ م یدونم دی گه بهم اعت ماد نداري ولي این هف ته جشتتن خیر یه مح ه تو
بیمارستتتان من به اون بچه ها قول دادم این تابستتتون تنهاشتتون نزارم خواهد
می نم آراز
به خدا قول میدم تا برگردي مواظب خودم و همه چي باشم
سرش را میان دستاند گرفت و بعد چند ثانیه سمت من برگشت
رو به رویم ایستاد سرم را که باال آوردم حلقه اشك در چشماند دلم را لرزاند
_ بحث اعتماد نیست آرام جانم ،میترسم از نامردیه دنیا دلم قرص نیست
میترسم تنها واست اتفاقي بیوفته اصال نمیدونم دلم چرا این دفعه این طوریه
در آغوشد فشردم
این بار با ولع
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انگار میخواستتت در آغوش داشتتتنم را در جایی از وجودش براي مبادا ذخیره
کند
و نمیدانست این مباداها خیلي نزدیك است خیلي...
قسمت چهل و ششم
"روز سه شنبه بود که رفتی
ِ
و سال هاست..

غروب جمعه ى من
بغض
ِ
ِ
این سه شنبه هاست" ...
آخرین قطره اشك این سه شنبه را با نفر از روى گونه ام پاي می نم
و زیر لب زمزمه می نم
" دل آرام این آخرین سه شنبه دلتنگی بود"
مردى که آن شتتب در کوچه در کنار آن زن بود تنها عشتتق زندگی من نبود! او
فقط و فقط آراز خزان بیك بود و بس!
حتي چهره و استایلد عوض شده بود
حتما مطابق سلیقه عشق جدیدش است
تلخ خندیدم!
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" بچه شدى دل آرام؟! یك عمري درد و سختي کشیدي که االن به این چیزهاي
احمقانه حساد کني؟"
توقع داشتم مثل همیشه اول سراغ حانا برود
اما به محض ورودش دیوانه وار مرا در آغوش کشید
آنقدر مح م که استخوان هایم درد گرفته بود
ب*و*سه بارانم کرد اشك هاید پي در پي جارى میشدند
یك لحظه فقط یك لحظه بدون عشق به آراز نگاهد کردم!
سوشا همه چیز تمام بود!
لعنت به این قلبم که نمیتوانست دوستد داشته باشد
شبیه روزهاي اول آشناییمان شده بود
دلم براید بیشتر سوخت وقتي دیدم طبق خواسته ام مدل مو و لباسد را تغییر
داده است
نمیدانم چرا این ترحم باعث شد مح م بفشارمد
انگار خش د زده بود
سرم را در سینه اش فشردم و هاى هاى گریستم
تمام دردهایم را باریدم
اما سبك نمیشدم!
سالها بود که ع شق و هم آغو شي با شوهرم را براي خودم ممنوع و حرام اعالم
کرده بودم چرا که قلبم جاي دیگري و براي دیگري مینواخت!

wWw.Roman4u.iR

١070

گ*ن*ا*ه سو شا چه بود؟ جز این ه مغز و روحد به خاطر من آ سیب بی شتر
دیده بود؟؟
شروع به نوازش موهایم کرد
حانا از پاید آویزان شده بود و مدام صداید می رد
خم شد و دخترکم را با یك دست بلند کرد
حاال هر دویمان را در آغوش کشیده بود
دخترم با طنازي گفت:
_ ددي تو نبودي واسه ما خیلي بد بود
با عشق حانا را ب*و*سید و مرا بیشتر در آغوشد فشرد
_ پرنسس بابا،
ددي حالد خوب نبود باید خوب میشد و میومد
الزم بود که برید
ولي از این به بعد هر سه تا مح م و تا همیشه کنار همیم
با همان یك جفت چشتتم قهوه اي روشتتند با عشتتق نگاهم کرد و طلب تایید
حرفد را داشت
هر سه م شت هایمان را به ن شانه وحد به هم کوبیدیم و من باز دوباره براي
یك لحظه حسر خوردم و آرزو کردم که دخترم در آغوش پدر خودش...
***

عابر بی سایه
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هرچه اصرار کردم براي بدرقه اش به فرودگاه بروم نپذیرفت
_ آرام جانم راه فرودگاه دوره اذیت میشی مسیر رفت و برگشت
دو سمت یقه کتد در دستانم مشت کردم
و خودم را به او نزدیك تر کردم
عطرش را با تمام وجود وارد ریه هایم کردم
_ فقط  3روز! قول؟!
خندید و این نوع خنده اش هر بار مرا دیوانه تر می رد
_ قربونت برم خود تنهام گذاشتي و نیومدي حاال خط و نشون می شي؟
لب هایم را جمع کردم
_ نمیدونم چرا پشیمون شدم ! باید میومدم
پیشاني ام را ب*و*سید و موهایم را با یك نوازش کوتاه به هم ریخت
_ هنوز دیر نشده
کنسل می نم با هم میریم
_ نه میترسم کار بیشتر از این گره بخوره
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با یاد آوري اش کالفه شد و پوفي کشید
_ خدا لعنتشون کنه،
تو واسم انريي بفرست دعا کن همه چي درست شه
_ دعا می نم عزیزم
من همیشه دعا می نم
_ قول بده مواظب خود باشي تا بیام؟
خندیدم و گفتم:
_ تا ستته روز مواظب خودمم ! بیشتتتر شتته دیگه قولي نمیدم بیاي زنتو ستتالم
تحویل بگیري
نخندید و بر ع س اشك در چشمد دوید
_ نگو این طورى ! قلبم درد گرفت بي انصاف
هول شدم و سریع شروع به ب*و* سیدن و نوازش قلبد از روى قف سه سینه
اش شدم
من این قلب و این طپد را تا ابد و همه جا تنها براي خودم میخواستم
پشت سرش آب ریختم

عابر بی سایه

دعا کردم
من به برگشتد ایمان داشتم
قلبم دروغ میگفت؟!!
***

 ١0روز گذشته بود
و من جز دو روز اول حتي یك تماس از آراز نداشتم
دیوانه شده بودم
دستم به جایي بند نبود
بلیطم را هم گرفته بودم
باید خودم براي پیدا کردن آراز میرفتم
چرا که کسي جواب قانع کننده اي برایم نداشت!
حشمتی وکیل مورد اعتماد آراز که تماس گرفت
با این ه اظهار کرد از آراز خبري برایم دارد بیشتر نگرانم کرد!
با ناباوري به برگه هاي طالق چشم دوختم
ف م میلرزید
_ اینا چیه؟
اولین بار بود که به من خانم خزان بیك نمیگفت:

١073
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_ خانم فروغي بهتره دادخواست طالق بدون هیچ خواسته اي رو امضا کنید
شما خیانت بزرگي در حق جناب خزان بیك کردین
میتونن ازتون ش ایت کنن
شما متهم ردیف اول پرونده هستین
هم اري با یك قاچاقچي بین المللي
اما جناب خزان بیك با وجود احترام و عالقه ویژه اي که براي خواهر زاده اش
قائله و میدونه شدیدا به شما دل بستگي داره حاضر شدن از خطاتون بگذرن
باور آنچه که میشنیدم برایم جز محال ترین ها بود!
نه اصال خود محال بود!
_ آراز میدونه سوشا زنده است؟!
حشمتي با تاسف جواب مثبت داد
زبانم بند آمده بود
_ اینا توطئه بود اونا میخواستتتن آراز رو ب شتتن من میخواستتتم از زندگیم
محافظت کنم
_ خانم فروغي بهتره با این حرفها خودتون رو کوچیك ن نید
جناب خزان بیك فقط به این دلیل نیست که روي جدایي پا فشاري می نن

عابر بی سایه
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ایشون اعتقاد دارن شما از اول حق
خواهر زاده اش بودین
نمیتونه وقتي زنده است شما رو به عنوان همسر در کنارش بپذیره

از جایم بلند شدم و مح م روي میز کوبیدم!
_ خودش کجاست؟ چرا قایم شده ؟ چرا ازم فرار می نه؟
_ ایشون حاضر نیستن حتي یك لحظه شما رو ببینن،
لطفا هرچه سریعتر خونه رو تخلیه کنید
اشتتك هایم بي غیر شتتده بودند و بي توجه به حضتتور جمع روي گونه هایم
میلغزیدند
چه قدر حقیر شده بودم!
_ مگه من عروسك خیمه شب بازي بودم؟
همین قدر راحت از من گذشت؟؟

همین قدر راحت؟!
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و این سوالي بود که تمام این سالها مرا رها ن رد...
***

عجیب ترین و در عین حال زیبا ترین حس یك زن را زمانی تجربه می ردم که
وحشت از دست دادن این تازه وارد دوست داشتني ،زندگي ام را تاریك تر کرده
بود!
این را میدانستم که از من به عشق خواهر زاده اش گذشت اما قطعا از فرزندش
نمیگذرد
و اگر مرا مجبور به جدایي طفلم می رد دیگر امیدي براي زندگي و زنده ماندن
نداشتم
فرار کردم
از شهرم از خانواده ام
از اسم و رسمم فرار کردم
در دل خیابان هاى غربت آنقدر آواره و درمانده شده بودم
که براي نجا خودم و موجود زنده اي که در وجودم نفس می شید
حتي دست مدد به روى عامل تمام بدبختي هاي زندگي ام دراز کنم
شارو آيان!
سعي کرد براي سقط جنین مرا مجاب کند
نگه داشتن بچه آراز را دیوانگي و حماقت میدانست

عابر بی سایه
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راضي نشدم
من به امید همین موجود کوچك از غم بي وفایي پدرش نمرده بودم!
خیلي زود فهمیدم اعتماد دوباره به او اشتباه محض بود و بس و زیر سایه کمك
نیوشا از چنگال بد سرشتد
گریختم
او هم باردار بود و شارو مخالف این بارداري
روزهاي سختي را گذراندیم
هیچ وقت نفهمیدم
علت فرار نیوشا و نفرتد از شارو چه بود
میدانستم حرفي براي گفتن دارد و ترس اجازه اعتراف نمیدهد
اما بد سیرتی شارو مجال فاش شدن این سر مگو را به او نداد
دیوید پناه من و نیوشا شده بود
اما آن روز جنازه بي جان مادر و فرزندي در بطند به من ثابت کرد از چنین
موجودي پناهي نمیتوان گرفت جز کسي شبیه به خودش!
شارو منتظر همین در خواست من بود !
و خیلي راحت نشاني سوشا را در اختیارم قرار داد
با خودم لج کرده بودم
با دنیا و آرازى که راحت مرا به سوشا بخشیده بود سر لج افتاده بودم
تصمیمم جدي بود
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به خودم نوید میدادم وقتي وضتتعیت ستتوشتتا را بداند هرگز اجازه ازدواج ما را
نمیدهد
با این امید پا پید گذاشتم
این قدر با نفر به ش مم خیره شده بود که هر لحظه بیم یورشد را داشتم
اما عالوه بر ظاهر آراسته و موجهد معقوالنه نیز رفتار می رد
نگاهد را از ش مم گرفت و به زمین چشم دوخت
_ کي به دنیا میاد؟
مشتم را گره کردم باید قوي میبودم
_ چند هفته دیگه  ،پدرش لیاقت پدري کردن نداشت
تو داري؟
س و کرد آن روزها حس می ردم اینقدر از من متنفر است که عشقم در دلد
از بین رفته است
_ بالفاصله بعد زایمانت ازدواج می نیم
مصمم تر گفتم:

عابر بی سایه
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_ بچه ام؟
زهر خند وحشتناکي زد و گفت:
_ اون قدر که رو اع صابم نبا شه میتونم رئوف با شم و توله اون آ شغال رو دورم
تحمل کنم
خواستم جواب بي احترامي اش را بدهم
اما یك حس احمقانه در دلم میگفت:
"موقت تحمل کن  ،آراز اجازه نمیده تو زن این رواني شي
وقتي بفهمه تاب نمیاره و برمیگرده"
براي هرکس که مم ن بود براي آراز خبر ببرد
خبر ازدواجم را فرستادم و همچنان خوش باورانه منتظر ماندم
با وجود این ه در خانه شتتتارو با هم زندگي می ردیم تما آن چند هفته از من
دوري کرد و شاید فقط چند بار دیدمد
از شب قبل درد احساس می ردم
با این ه یك هفته قبل تاریخ زایماني بود که دکتر مشخص کرده بود
اما حسد می ردم میدانستم وقتد رسیده است
هراسان در اتاق ها دنبال سوشا میگشتم
مشغول نواختن گیتار بود با دیدنم هراسان از جاید بلند شد و نزدی م شد
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_ چته؟
رمق حرف زدن هم نداشتم به سختي گفتم:
_ سوشا ف ر کنم وقتشه
وحشت در چشماند خانه کرد
_ مطمئني؟ االن زنگ میزنم دکتر بیاد
بازوید را مح م گرفتم:
_ منو از خونه شارو ببر
نمیخوام بچه ام اینجا به دنیا بیاد
درمانده نگاهم کرد؛
_ من جایي ندارم که ببرمت
باید صبر کني تمام حقم رو از اون آراز بي همه چیز بگیرم
تمام اموال پدرم رو باید پس بده
ی م دیگه تا رسیدن به اموالم مونده
خم شدم دیگر تاب ایستادن نداشتم
_ از اون پول بگذر
از زیر سایه شارو بیا بیرون

١080

عابر بی سایه
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التماست می نم
پناه من و این بچه باش
نزار بچه منم مثل خود تو حسر پدر بزرگ شه
بعد از اداي آخرین جمله
فقط چشم هاي روشند غرق اشك آخرین چیزي بود که چشمانم دید و دیگر
هیچ نفهمیدم

از فرط درد چشم گشودم
صداي موج دریا و باران
با صداي ناله ها و فریادهایم در هم آمیخت
دخترم در یك کلبه کوچك ماهیگیري به دنیا آمد
پرستار با لبخند قیچي را دست سوشا سپرد
_آقاي پدر بیا و بند ناف دختر خوشتتگلت رو ببر و ورودش به دنیا رو تبریك
بگو
دستان سوشا میلرزید
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این قدر بي جان بودم که جز چشتتمانم هیچ یك از اعضتتاي بدنم توان حرکت
نداشت
بند ناف را که برید
جسم کوچك و خون آلود نوزاد را به سختي بغل کرد و کنارم آورد
انگار یك بغض
عمیق در سینه اش بعد سال ها ش ست
با نواي گریه نوزاد هر دو با صداي بلند گریستیم
میان گریه با پشت دست اشك هاید را پاي کرد و بریده بریده گفت
_ دلي این چیه؟ خیلي خوشگله
به سختي لبخند زدم و کودکم را بوییدم
_ این همه زندگي منه
دخترمه
دستم را مح م گرفت
_ دخترمون؟
ترسیدم یك لحظه آراز را کنارم حس کردم

عابر بی سایه
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حاناید به دنیا آمده بود و نبود
حاناید را باید به دیگري میبخشیدم؟
چه قدر محتاج وجودش بودم اما نبود
نخواست که باشد
با سر تایید کردم
_ آره حانا دخترمونه
و از آن ثانیه حس مال یتد به حانا ش ل گرفت و روز به روز بیشتر و واقعي تر
شد...
روزها و ماه ها و سال ها از پس هم براى ما گذشت اما آسان نگذشت
سوشا به سختی براي تامین مایحتاج زندگی تالش می رد
بیمارى افسردگي من دقیقا از همان ابتدا دامن گیرمان شد
احساس ش ست
طرد شدن و حقار لحظه اي رهایم نمی رد
همه عشتتق و توجهم را صتترف حاناى کوچ م می ردم و از طریق او بیشتتتر از
سوشا فاصله میگرفتم و این بود که بیمارى اش بیشتر و بیشتر شد
هر شب تا صب در کارگاه کار می رد و جان می ند از این طریق سعی می رد
با خودش مبارزه کند و الحق که موفق بود
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هرچند که جنوند روزى نبود که جنوند با م شت و لگد و نا سزا بر سرم آوار
نشود
اما همین که حصار تنم را نمیش ست برایم کافي بود...
چهار سال تمام نخوابیده بودم و هر زمان که به سختی چشم بر هم نهاده بودم
خوابد را میدیدم
و حسر نداشتند تمام روزم را جهنم می رد
چهار سال هر وقت کتك خوردم و دل تنگ خانواده ام شدم
مروارید روى سینه ام را در م شت ف شردم و خدا را ش ر کردم سو شا نمیداند
این گردنبند هدیه اوست...
حال که ف ر می نم من اصتتال تمام این چهار ستتال را جز وقتي که خواب او را
میدیدم زندگي ن رده بودم!
***

میدانستم همان اندي سرمایه اش را هم صرف بازگشت به ایران کرده است
تعلل جایز نبود
ا ما براى رو یارویي با مردي که ه مه عمر او را غاصتتتب دارایي و عزیزاند
میدانست آماده نبود
میترسیدم کم بیاورد و بیمارى اش با دیدن آراز او را از پاي در آید
این اولین شتتبي بود که در یك اتاق کوچك هر ستتته کنار هم روى یك تخت
میخوابیدیم

عابر بی سایه
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حانا که خوابد برد با ستتر انگشتتت گونه ام را نوازش کرد برق نگاهد در دل
تاریك شب بر صورتم سنگیني می رد
_ دل آرام؟!
هر وقت اسمم را کامل هجي می رد میترسیدم
و بي اختیار نگران میشدم
غلتی زدم و در حالي که پشتم به او بود جوابد را دادم
_ هوم؟
_ رفتی دیدند؟ تو رو پس زد؟
از این آرامد و جستتار این ستتوالد تعجب کردم ستتعي کردم خودم را بي
تفاو جلوه دهم
_ هیچ کي نمیدونه من برگشتم
_ اگه ببینید باز هم...
مابقی حرفد را قور داد و چند ثانیه بعد با یك صداى لرزان گفت
_ با اون چه طورى میگذشت که با من هیچ وقت نگذشت؟
قلبم مچاله شتتد مگر با او گذر زمان را توصتتیف کردن براي چون ستتوشتتایي
مم ن بود؟!
_ بخواب سوشا  ،صب کلي کار داریم
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_ من مجرمم دلي فردا مم نه هر اتفاقي بیوفته ،وانمود کردن این ه مردم و اون
قبر و اون جنازه قالبی جرم بزرگیه با چند سال هویت جعلی که دارم
مم نه خیلي راحت منو گیر بندازه با این مداري و یه عمر گوشه زندان باشم

نمیدانم چرا ی هو و بي ف ر سریع گفتم
_ اون با تو این ارو نمی نه
با یك خنده تلخ پرسید:
_ چرا چون آرازه؟
_ نه چون تو سوشایي
چون به خاطر تو از جونشم میگذره

اینبار عصبي خندید
_ اینو از اونجا فهمیدي که به خاطر من از تو گذشت؟
ن نه ف ر کردي جوند بودي؟

عابر بی سایه
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االغ!  4ساله بهت میگم تو زندگی اون عمر هر زني نهایت یك ساله تازه تو رو
بیشتر از کوپنت نگه داشته بود
منو بهونه کرد واسه تجدید فراش
اون آشغال اگه من واسد مهم بودم که با زن من نمیخوابید و ش م زن منو...
نمیدانم چرا همیشه نسبت به این جمله آخرش واکند نشان میدادم
از جایم پریدم
_ من زن تو نبودم! اینو تو کله ا فرو کن! من اون موقع زن تو نبودم
من زن تو نبوم
من..
بر ع س همی شه که بعد شنیدن این جمله ها به من حمله می رد و د ست آخر
یك بدن دردمند و زخمي برایم باقي میگذاشت اینبار سریع بغلم کرد
_ قربونت بشم عشقم آروم باش ،به دري گذشته
االن مهمه که تو فقط زن مني تاج سر سوشایي
تقال کردم که خودم را از آغوشد ب نم اما زورش را بیشتر اعمال کرد
از صداى طپد قلبد میترسیدم
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_ آروم باش دیگه بچه میترسه بیدار میشه
گوه خوردم خوبه؟
اصال دیگه الل میشم

نه! این سوشا نبود!
این ه این چنین مرا مح م در بر گرفته بود
واقعا براى رویارویی با آراز خودش را از همه لحاظ ساخته بود!
قسمت چهل و هفتم
هر قدمی که در خیابان هاى شهرم بر میدارم انگار
تمام این شهر بر سرم هجوم می آورند و یك صدا شعار
مرگ بر من سر میدهند
وجدانم مرا از آنچه انتخاب کرده ام منع می ند یا که هنوز قلبم؟
آه کاش میشد این ت ه ماهیچه سیصد گرمی را از سینه ام بیرون ب شم و قبل از
این ه بار دیگر زیر پاى عابرى دیگر له شود
از باالترین پل هوایي شهر بیندازمد درست وسط یك اتوبان شلوغ
جهنم حفره خالی به جا مانده! میتوانم با کاه پرش کنم

عابر بی سایه

به صفحه کهنه ساعت مچي ام خیره شدم
نیم ساعت گذشته بود و سوشا برنگشته بود
نگران بودم و از این ه حانا را به او سپرده بودم پشیمان شدم
اما هنوز نگراني ام اوج نگرفته بود
که بوق بي ام دبلیو سفید آن سمت خیابان ،رشته اف ارم را گسست
توجه ن ردم
اما صداى
مامی گفتن دخترم
مجبورم کرد که آن چه را میدیدم ،باور کنم
با ناباورى سمت ماشین رفتم
سوشا زودتر پیاده شد
و درب را برایم با لبخند گشود
_ اینو از کجا آوردى؟
حانا کودکانه در صندلي عقب باال و پایین میپرید
با چشم اشاره کرد که اول سوار شوم
قبول کردم
پشت فرمان که نشست ،باز عمیق نگاهم کرد
_ اول بریم دکتر ،تو سرما خوردگیت خیلي حاده

١089
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دستم را روى دنده ماشین گذاشتم و خیلي جدي گفتم:
_ سوشا با تو بودم ،این چیه؟
اخم در هم کشید
_ این دو مدل از اونی که تازه نامزد کرده بودیم
داشتم پایین تره
متوجه منظور کالمد شدم سعي کردم آرام تر سوالم را مطرح کنم
_ ما پول اینو...
با صداي مح م تر و جدي تر گفت:
_بسه اینو جلو بچه ام بار آخریه که میگی،
هنوز دوست و رفیق تو این شهر زیاد دارم
فردا شب با گارى میتونیم ظاهر شیم؟

ما شین را رو شن کرد ،برگ شتم و به حانا که از صداي بلند سو شا تر سیده بود
لبخند زدم
_ حانا خانوم کجا رفته بودي با بابا؟

عابر بی سایه
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اخم کرده بود
_ تو که نیستي حال ددي خوبه  ،تو فقط عصبانید می ني
بغضم گرفت حتي حانا هم مرا سرزند می رد
سوشا از آینه نگاهد کرد
_ با مامانت این طوري حرف نزن
ما فقط جدي صحبت می ردیم
براي آرامد حانا بود که دستم را گرفت تا نزدی ي لبد باال آورد و ب*و*سید
س و کردم ولي در دلم انقالبي برپا بود
از زماني که سو شا خبر ج شن افتتاحیه خط تولید اولین داروى آنتي کن سر در
ایران توسط کمپاني شرکت آراز آورده بود
تمام حواسم هم زمان با هم بیدار شده بودند
خوشتتحال بودم و این عجیب بود ! من براي موفقیت آراز تا این حد خوشتتحال
بودم
ناراحت بودم براي خودم براي همه ستتتال هایي که براي من و دخترم و حتي
سوشا به سختي گذشت
حساد می ردم به آرامد آراز به زني که در کنارش دیده بودم...
جلوى یك درمانگاه توقف کرد و مجبورم کرد همراهد داخل بروم
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دکتر از تورم و عفونت گلو و تمام ستتینوس هایم که به نوعي کهنه شتتده بودند
تعجب کرد
در واقع از مقاومت و بي تفاوتي ام نسبت به درد متعجب بود
او نمیدانست این درد ها تس ین است براي فراموشي درد هاي بزرگ قلبم!
با اصرار سوشا پذیرفتم پني سیلین بزنم
ولي واقعا تحمل سرم را نداشتم
دستد را گرفتم
_ از بوي ال ل و درمانگاه حالم بهم میخوره
منو از اینجا ببر
چشم هاید را مح م روي هم فشرد
_ چرا خانم دکتر من؟
ی هو گارد گرفتم دست خودم نبود مح م با دو دست به سینه اش کوبیدم و از
جایم بلند شدم
انگشت تهدید در هوا ت ان دادم
_ هیچ وقت منو این مدلي صدا ن ن هیچ وقت!
تلخ خندید و خندید و نزدی م شد شانه هایم را آرام ماساي داد
_ هرچي تو بگي

عابر بی سایه
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این آرامد و خود داري سوشا مرا میترساند
من از این سوشاي جدید واهمه داشتم اما پناهي جز خودش نداشتم آنقدر که
سر مزار پدرم دقایق طوالني در آغوشد گریستم و شیون سر دادم
پا به پایم اشك ریخت و نوازشم کرد
سردم شده بود همه بدنم میلرزید
خودم را روي خاي تر قبر تازه پدر انداختم
صداید کردم
_ بابا!!!
نمیدانم چرا حس کردم جوابم را داد
انگار از همیشه به من نزدیك تر بود میان گریه نالیدم
_ منو ببخد بابا
من اوني که شماها ف ر می ردین نبودم
بابا من مجبور بودم ،مجبور بودم
سوشا از پشت بغلم کرد و با قدرتد توانست مرا از قبر جدا کند
_ دلی بچه تو ماشین تنهاست االن میترسه
بسه خانومم بسه خودتو داغون کردي
ناتوان و درمانده سرم را روي سینه اش چسباندم
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_ دلم براش تنگ شده دلم براي مامانمم تنگ شده اونا منو نمیبخشن اونا هیچ
وقت منو نمیبخشن
سرش را به پیشاني ام چسباند بازویم را نوازش کرد و پیشاني ام را ب*و*سید
_ مگه میشه کسي نتونه تو رو ببخشه
فرشته من؟
سوشا همان سوشاي روزهاي اول آشناییمان شده بود ...
حانا مرتب در رستوران بهانه میگرفت و غذا نمیخورد
و سو شا غذاي جدید سفارش میداد و با حو صله یك قا شق غذا به خورد من
میداد و قاشقي دیگر براي حانا
کالفه زیر قاشق زد و با پر شدن قاشق کف زمین توجه همه به ما جلب شد
عصبي سرش فریاد زدم
_ بچه بي تربیت
سریع بغض کرد خودش را به سوشا چسباند
بازوي کوچ د را گرفتم و فشردم
سوشا با اخم حانا را به خودش فشرد و گفت:

عابر بی سایه
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_ بچه است دیگه چرا سرش داد میزني؟
ی هو به خودم آمدم
انگار تالفي همه بدبختي هاي عالم را ستتر این طفل بي گ*ن*ا*ه میخواستتتم
خالي کنم
دستي روي صورتم کشیدم
_ واستته چي اینهمه غذا ستتفارش میدي؟ تو پول قرض کردي ،واستته این بریز
بپاش ها؟
کالفه چند تراول چك روي صور حساب گذا شت و حانا را بغل کرد و بلند
شد
_ پاشو بریم استراحت کن حالت خوب نیست
کیفم را برداشتم و زودتر از او رستوران را تري کردم
وقتي در مقابل یك خانه مجلل در بهترین نقطه تهران توقف کرد و با ریمو
درب خانه را باز کرد واقعا شوکه شدم
_ اینجا کجاست؟ اینم دوست و رفیقا قرض دادن؟
سوشا تو داري چه غلطي می ني؟
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خیلي بي تفاو لبخند زد و گفت:
_ فعال قرضیه حقم رو که گرفتم میخرمد
بي فایده بود هرچه براي دان ستن ا صل ماجرا پاف شاري می ردم بی شتر از پا سخ
دادن فرار می رد
_ عزیزم فعال استراحت کن فردا شب سختي داریم
نباید با این روحیه و قیافه داغون بعد اینهمه ستتال ظاهر شتتیم ،باید جوري که
دهن ها قفل ب شه از سنگیني بودنمون ،جلو شون بای ستیم خواهد می نم فردا
بیدار شدي برو آرایشگاه واسه لباستم میریم باهم یك کاري می نیم
تو باید مثل همیشه تك باشي
دلي یادته باهم میرفتیم پاساي نارون همیشه خرید؟
فردا مثل اون وقت ها بریم
بي حوصله سمت اتاق خواب رفتم
_ یاد رفته من عزادارم؟
لطفا نذار حانا بي مسواي بخوابه خسته ام شب بخیر

هنوز وارد اتاق نشده بودم که گفت:

عابر بی سایه
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_ عزا رو توي دلت نگه دار
اش ا واسه من
اخما مال خودم
غم و درد به جون خودم
جلوي اون کثافت قرص واسا!
قرص و قوي ،نه ش سته و عزادار!
حق داشت اینبار حق داشت
کسی که مرا ش سته بود نباید مرا ش سته میدید
حداقل باید وانمود می ردم من هم مثل او تمام این  4ستتتال زندگي کرده ام،
پیشرفت کرده ام
مشتم را گره کردم
در اتاق را که بستم همانجا کف زمین فرود آمد
هنوز یك سوال در مجراي تنفسم درست شبیه یك بغض مانده بود
_ چرا؟! چرا آراز؟؟
کاش میتوانستم همین االن گوشی را بردارم و این سوالم را فریاد بزنم
مهم نبود حتي اگر میگفت دوستت نداشتم
مهم نبود حتي اگر میگفت به خاطر سوشا
فقط دلم میخواست خودش بگوید
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حسر خداحافظی اش مانده بود به دلي که هر لحظه با یادش مي تپید
به سینه ام چنگ زدم
قفسه سینه ام را ناخن هایم خراشید
این گردنبند هنوز در گردن من چه کار می رد؟!
در مشتم فشردمد سعي کردم نفر خرجد کنم
میخواستم پاره اش کنم
اما نتوانستم
نتوانستم...
و براى این نتوانستن از خودم بیزار شدم
مشت بر سر و صورتم می وبیدم و جیغ می شیدم
نفهمیدم کي خودش را رساند و مچ دست هایم را مح م گرفت ،رنگد پریده
بود
صداید چون بدن من میلرزید
اشك هاید خیال سیل شدن داشت
_ هیس! هیس ! آروم !
من بي توجه جیغ می شیدم
_ ازش متنفرم

عابر بی سایه
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از خودم متنفرممممم
سرم را به سینه اش فشرد
_ ن ن قربونت برم ن ن همه کس سوشا با خود این طور ن ن کشتي خودتو
امروز
به صتتورتد خیره شتتدم هنوز آثار ستتوختگي بعد از چند جراحي در صتتورتد
مشهود بود
_ سوشا تو میدوني درد سوختنو تو میدوني؟ مگه نه؟
_ میدونم میدونم خانومم
به قلبم مشت کوبیدم
_ اینجام میستتوزه این لعنتي آتید گرفته و روزي هزار بار میستتوزه ،میستتوزم
میسوزم
حال بی محابا او هم همراه من زار میزد
_ میسوزونمد اون که تو رو این طور سوزونده
_ بابامو به خاطر آبرویي که اون از من برد ول کردم
بابام مرد ! خانوادمو از دستتت دادم اونوقت اون ...اون واستته موفقیتد جشتتن
میگیره
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اون...
دستد را آرام جلوي دهانم گذاشت
_ لعنت به روزي که تو رو بردم به اون جهنم ،دلي
ما که داشتیم عروسی می ردیم
تقصتتیر من بود من مواظبت نبودم من اشتتتباه کردم تو رو به اون دایي حیوونم
سپردم
تقاص همه رو پس میده مطمئن باش
مرا به آرامي بلند کرد و روي تخت خواباند کفد ها و جوراب هایم را در آورد
و روي هر دو پایم ب*و*سه گذاشت
دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت
حتي این که کنارم بخوابد
و تا خود صب نوازشم کند و به تماشایم بنشیند...
***

وقتی به خودم آمدم که جلوى آینه ستتالن زیبایي به خرمن بلوند شتتده موهاي
خودم خیره شده بودم
چرا براي انتقام از آراز و زمانه به جان موهایم افتاده بودم؟!

عابر بی سایه
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معصومیت با تغییر رنگ موهایم از چهره ام رفت
اما هنوز دل آرام بودم
موهایم را دور مچم پیچیدم با نفر به آن خیره شدم
_ میخوام موهامو کوتاه کنم
صداى پچ پچ دو زن آرایشگر کمي مرا بیدار کرد
_ انگار حالد خوب نیست
_ آره چون یه زن وقتي از مو هاش می گذره که حالد خوب ن باشتتته اونم از
همچین مویي

پشیمان شدم!
موهایم را هنوز الزم داشتم باید یك چیز را حفظ می ردم
مدل کامال لخت و پریشان را انتخاب کردم
آرایشم که کامل شد
به آینه خیره شدم
سنگیني مژه هایم حالت چ شمانم را عوض کرده بود د ستي به لبم ک شیدم و
گفتم
_ ريم رو قرمز خونی بزن
خیلي تیره
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نوبت کفد هایم بود
نوي تیز و براق با  ١0سانت پاشنه باریك بلند
پیراهن دکلته مش ي که لمه نقره اي با آن دنباله کوتاهد،
دقیقا مرا همان چیزي کرد که توقعد را داشتم
همه چیز کامل بود؟
نه هنوز انگشتانم همان ناخن هاى کشیده و رنگي معشوقه اش را
کم داشت
و یك حلقه براق در انگشتتت دستتت چپم! بعد از ستتال ها راضتتي شتتدم حلقه
دست کنم
و این لبخند سوشا را به همراه داشت
با یك نگاه تحسین آمیز سر تا پایم را نظاره کرد
_ بي نظیر شدى! نشون دادي که واقعا میخواي مح م باشي
خم شد و ب*و*سه اي روي گردنم گذاشت

عابر بی سایه
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خواستم خودم را کنار ب شم اما با یك حرکت مح م نگهم داشت و چنان یك
موجود درنده و منتقم شروع به م یدن گردنم کرد
آنقدر شدید که حس کردم خون از شاهرگم هر لحظه مم ن است فوران کند
به سینه اش مح م کوبیدم و جیغ کشیدم
رهایم کرد و فاصله گرفت
دستم را روي گردنم گذاشتم
دهاند را مثل یك خون آ شام پاي کرد و به جاي کبودي چ شم دوخت و با یك
خنده وحشتناي گفت:
_ باید اون دردي که من کشیدم رو اونم حس کنه
ترسیدم ! نمیفهمیدمد ،نگران بودم دوباره حال روحي اش وخیم شود و برنامه
امشب خراب شود براي همین س و را ترجی دادم
 ١ساعت بعد خودش هم آماده شده بود
کت و شلوار آرمانی نوي مدادى اش رنگ چشم هاید را هم تیره کرده بود
هنوز زیبا بود!
اولین بار بود که وقتي به راه رفتند دقت کردم دلم براي لنگ زدند سوخت
حیف این اندام و این تیپ بود...
باید حانا را تنها میگذاشتیم
با پرستارش راحت نبود و تا لحظا آخر گریست و بهانه گرفت
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مح م در آغوشد گرفتم چشماند سرخ شده بود
لب باالید را گاز گرفت:
_ من میترسم مامي! قول بده زود بیاین
خیلي آرام لبد را گرفتم و جدي گفتم:
_ لبتو گاز نگیر کار بدیه
بد نبود فقط...
***

در مقابل عمار بزرگ مرمر
دستم را روى دست سوشا گذاشتم
_ صبر کن لطفا
ترمز کرد و او هم چون من به رو به رو خیره شد
پوزخندى زد و گفت:
_ چه کاخی واسه خودش بهم زده کثافت
اینقدر سخت و عصبی نفس می شیدم که باال و پایین رفتن قفسه سینه ام مرا
شبیه کسی که در حال جان دادن است ،نشان میداد

عابر بی سایه

١١05

عمار نورانی با صتتداى موستتیقی شتتاد مرا چرا تا این حد تاریك و غمزده
می رد
دلم براي آپارتمان کوچ م تنگ شده بود
آراز آن روزهاى من محال بود همچین کاخی را براى زندگي انتخاب کند اما
شاید این ساخت و سلیقه همراه جدیدش بود...
هر دو دستم را روى بغض ورم کرده ام گذاشتم و فشردم
اشك در کاسه چشمانم دوید
حس می ردم آنقدر ضعیف شده ام که توان ادامه دادن ندارم
فاصله من و او حاال تنها یك در بود
شاید باید برمیگشتم
اما جمله سوشا این را به من فهماند که راه برگشتي براي هیچ کداممان ساخته
نشده است
_ دل آرام  ،اینجا جز حق و من و تو ،حق اون طفل معصوم هم هست
حق بچمونو باید پس بگیریم
به خاطر حانا
به خاطر حانا
سرم را پایین انداختم و نالیدم
_ به خاطر حانا!
وارد عمار شدیم
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خدمه درب ماشین را باز
کردند
سوشا نزدی م شد دستد را دور کمرم حلقه کرد
هر قدمي که به سمت ساختمان ا صلي بر میدا شتیم ،ضربانم ضعیف تر و
تنفسم سخت تر میشد
تمام طول مستتیر ستتنگفرش ستتفید بود و اطراف را گل بوته هاي فانتزى مزین
کرده بود
"آراز! پدر حاناى من اینجا قدم برداشته بود؟!"
م ث کردم
دستم را مح م گرفت
_ تو رو خدا دلی قوي باش
التماست می نم من رو اینجا زمین نزن
آب دهانم را قور دادم پاهایم از کنترلم خارج شده بود و به شد میلرزید
"لعنت به مخترع کفد پاشنه بلند"
چند نفس تا رویارویي با آراز مانده بود؟
چرا شبیه گو سفند قبل از ورود به م سلخ که با زور طناب می شانندش ،شده
بودم؟!

عابر بی سایه

١١07

چرا من بودم که باید بترسم و فرار کنم؟
گ*ن*ا*ه من چه بود جز این ه شتتوهرم  ،عشتتقم  ،پدر فرزندم مرا به خاطر
خواهر زاده اش مثل یك دستمال دور انداخت و برایم جایگزین بهتر پیدا کرد
ی هو قدم بلند ترى برداشتم مح م تر مصمم تر
خودم در را گشودم...
قسمت چهل و هشتم
تمام شب نگاه من
به چشمهاى زندگیم خیره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان
که از نگاه ثابت من می گریختند
و چون دروغگویان
به انزواى بی خطر پل ها پناه می آوردند!...
فروغ فرخزاد

از این ه این قلب هنوز کار می ند و زنده ام در عجب مانده ام...
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تن یخ زده ام زیر هجوم گرماى آتشین حضورش اینبار منجمد میشود
رو به جمع و پشت به من مشغول صحبت است
همه عمر با این ه به من پ شت کرد ولي من هنوز خودش ،عطرش ،وجودش را
از چند فرسخی میشناسم
مثل همیشه خاص و شیك ...
فك لرزانم نوید یك بغض مهار نشدني و اشك هاى یاغي را میدهند
مردى که همراهي ام می ند دستم را مح م میفشارد و زیر لب نجوا می ند
_ خردم ن ن امشب
التماس می ند! اما کاش میدانستتتت اختیار از کف و جانم میرود ،آن جا که
عطرش در هوا جاري باشد
و خدا را ش ر می نم با تغییر دادن مدل مو و رید
عطرش را عوض ن رده است...
سوشا یك قدم بر میدارد و من مجبور به پیشروي میشوم
اولین کسي که متوجه حضورمان میشود
خواهرم است
ش م بر آمده اش

عابر بی سایه

دستان حلقه شده دور بازوى فرزاد...
چه قدر از او دور شده بودم
چشم هاید گشاد میشود و با تعجب به ما خیره میشود
قدم هاى بعدى سوشا مصمم تر است
عطرش مرا مست کرده است!
نزدیك تر میشویم
صنم دست در دست مهران
شروین روى ویلچر
همه را میبینم
عطرش مرا مست کرده است
نزدیك تر شده ایم
شاینا دستد را جلوي دهاند میگذارد و جیغ کوتاهي می شد
مرکز توجه میشویم
باالخره بر میگردد

١١09
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ثابت و بي حرکت
چشم در چشم
همه تن چشم شدن را حاال دري می نم
کر میشوم ،الل میشوم ،فلج میشوم
چشم میشوم
چشم میشوم!
عطرش مرا مست کرده است
نه مرا کشته است
من یك جسم بي روحم
روحم کجا مانده است؟
از دریچه چشم هایم روحم فرار کرده است و سمت او پر کشیده است
در آغوشد کشیده و میب*و*سدش و هزاربار عشقد را فریاد میزند
روحم آنجاست به شانه اش آویزان شده دستد را گرفته و ملتمسانه مینالد
تو هم جلو بیا و این جسم دردمندم را مرهمي شو
روحم مرا چون تو چه آسان تري کرده است...

عابر بی سایه

١١١١

دلسا در حال سقوط است فرزاد مح م نگهد میدارد
صنم سمتم مي آید
شاینا پشت دایي پنهان میشود
دستم چرا تا این حد درد می ند؟
فشار دستاند چند برابر شده است
او هم چون من زمستانی شده است
ت ان صنم
نگاه هاي بهم گره خورده مان را میگسلد
اما میبینم که دستتتد را مح م به لبه میز ت یه میدهد و دستتت دیگرش را بر
شقیقه اش میفشرد
در آغوش صنم هیچ حسي ندارم
حتي با دیدن گریه هاید..
_ دل آرام تو اومدي ؟ بي معرفت کجا بودي؟
جوابي ندارم
سوشا دستد را دور کمرم حلقه می ند
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با صداي بلند میگوید
_ مهم نیست کجا بودیم  ،مهم اینه که برگشتیم
هنوز ثابت ایستاده است
باز دستان مزین به ناخن هاي سرخ و بلند دور بازوید خنجر میشود بر قلبم
_ آراز ؟ خوبي؟
صداید ن ن این طور اسمد را به زبان نران لعنتي
این نگاه ها دست بردار نیستند دنبال فرصتند براي بهم پیوستن
اصال سوشا را نگاه نمی ند
معشوقه اش زیباست کنارش ایستاده دستد را گرفته است!
روحم را پس بده
این عشق بي معني است
یقه این روح طغیانگر را میگیرم و سر جاید مینشانم
" احمق نمیبیني چه قدر بي ارزشی"

عابر بی سایه
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بي اختیار دستم دور بازوي سوشا حلقه میشود
زن با یك لبخند پیروزمندانه و یك ابروى باال رانده با تحقیر به من خیره شتتده
است
اینبار من یك قدم نزدیك تر بر میدارم
دلسا با حرص و نفر سمتم میاید کیف دستي کوچ د را به سینه ام می وبد
_ اینجا چه غلطي می ني؟
دلم براي ش م گرد و بر آمده اش ضعف میرود
دلم آغوش خواهري میخواهد
اما چشماند پر از نفر است
_ الل شتتدي؟ با تو هم؟ چرا اومدي ؟ بابا رو کشتتتي حاال بزي دوزي کردي
اومدي اینجا که چي بشه؟
اینقدر دلتنگشم که فقط نگاهد می نم
بار دیگر که به سینه ام می وبد سوشا تاب نمي آورد و هولد میدهد
_ هوى زنی ه چته جفتك میندازى؟
فرزاد سمت سوشا یورش مي آورد و یك مشت سوشا براي نقد زمین کردند
کافي است
موسیقي قطع شده است و کل میهمانان به ما چشم دوخته اند
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انگار دق و دلي اش از همه عالم را میخواهد سر فرزادي که نمیشناستد خالي
کند
مچ دستد قفل میشود درمشت دایي اش...
صداید امان از صداید
_ خوش اومدي دایي!
دستد را با نفر از مشت او بیرون کشید
و لعنت به این نگاه بی حیاى امشتتبم ،که هر لحظه دنبال بهانه استتتت تا رد
چشماند را بگیرد و سمتد بدود،
یك نگاه کوتاه اما عمیق خرجم کرد
واى خداى من از این نگاه کوتاه میشود چند کتاب نوشت
دست فرزاد را گرفت و کم د کرد بلند شود
سوشا عصبي با پاید روي زمین ضرب گرفته بود
دلسا هنوز بانفر نگاهم می رد آراز اخم کوتاهي خرجد کرد
_ مگه دکتر به شما نگفته واسه اون بچه استرس و عصبانیت سمه؟

عابر بی سایه
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دلسا با خشم مرا نشان داد
_ نمیبیني با چه ریختي پاشده اومده که...
اجازه نداد حرفد را تمام کند
_ به خواهر نمیخواي احترام بذاري حرفي نیست ولي تو خونه من و مهموني
من به همسر خواهر زاده ام لطفا بي احترامي ن ن
ش ست!
قلبم متالشي شد
از بلندترین ارتفاع جهان سقوط کرد
به سوشا آویختم تا زمین نخورم
سوشا پوزخند بلندي زد و گفت:
_ هنوز خرس مهربوني!
جواب پوزخندش را با یك لبخند دل نشین داد
_ ذا آدم ها هیچ وقت عوض نمیشه دایي،
هرچه قدر هم هنر پیشتته خوبي باشتتي و یه رل رو خوب بلد باشتتي بازي کني
باالخره اون ذاتت ی جا خودشو نشون میده
خرس مهربون تو ذاتمه
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فیلم نیست
رل نیست
منفعت نداره واسم
برگشت و باز یك نیم نگاه خرجم کرد
دندان هایم را روى هم میفشردم
به خدمه اشاره کرد از ما پذیرایي کنند
خیلي ریل س لیوان نوشیدني اش را برداشت و در حالي که جمع را تري می رد
گفت:
_ خوشحالم که برگشتي  ،پسر!
از خود پذیرایي کن

مرا میدید و نمیدید؟!
و این بدترین نوع ش نجه انتخابي اش بود
سوشا مرا بیشتر به خودش چسباند و گفت:
_ خوبي؟

عابر بی سایه
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خواستم جوابد را بدهم که چشمم به موجود ضعیف و دردمندي گوشه سالن
روي ویلچر افتاد
واي خداي من چرا تا این حد ش سته و نحیف شده بود؟
فرشته من! شري من!
چشماند درد را فریاد میزد
تاب نیاوردم
طعنه هاي دلسا
گریه هاي صنم و شاینا را کنار گذاشتم و هراسان سمتد قدم برداشتم
رو به روید روي زمین افتادم
و دسته هاي صندلي چرخدارش را گرفتم
_ شري؟؟
لبخند کمرنگ و دردمندي روي لب هاید نشست
سوشا سریع خودش را به من رساند
چرا شري جواب نمیداد؟
نالیدم
_ با من قهرى؟
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چشم هاید پر از اشك شد
صداید کردم اما صداي لرزان شاینا به جاي او پاسخ داد
_ نمیتونه حرف بزنه
اصال هیچ کاري نمیتونه ب نه
عفونت نخاعشو فلج کرد

دستم را جلوي دهانم گذاشتم تا صداي هق هقم را خفه کنم
سرم را روي پاهاي الغر و بي جاند گذاشتم
_ شري من ،شري عزیزم این حقت نبود
سوشا شانه هایم را گرفت و بلندم کرد
دیدم که سوشا و شاینا لحظا طوالني بهم خیره شدند
دیدم که شاینا مردد به دایي چشم دوخته بود تا اذن آغوش بگیرد
خودش را در آغوش سوشا انداخت
لحظا سخت و غیر قابل توصیفي بود
مشت به سینه اش می وبید
_ نامرد تو بدترین برادر دنیایي ،تو بدتریني

١١١8

عابر بی سایه
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سوشا عاشقانه و عطد وار نوازشد می رد و سرش را میب*و*سید
خوش به حال سوشا خواهرش با همه بدي هاید آغوش از او دریغ ن رد
و خواهر من در حال تري میهماني بود
طاقت حضورم را نداشت!

بعد از این ه از آغوش هم دل کندند صور خواهرش را نوازش کرد
_ تو چه قدر عوض شدي دختر
بیني اش را باال کشید و گفت:
_ همه عوض شدند
حق داشت دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود جز این قلب لعنتی من
همه حواسم آن سمت بود
زن یك لحظه ام از حوالی آراز فاصله نمیگرفت
تیر آخر وقتي به قلبم خورد که پاید پیچ خورد و تعادلد را از دستتتت داد و
دست هاي آراز ناجي اش شد
نفسم بند آمد وقتي نامد را به زبان راند
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_میترا!! خوبی؟ گفتم از این پاشنه هاي مزخرف درد سر ساز بدم میاد
خشتتم و تشتتر در جمله اش مرا به آن روزها برد که نگرانی اش را تنها براى من
خرج می رد
آن روزها که نوازشد
نگاهد همه چیزش تنها براي من بود
واى خداي من چه طور تا این حد دور و غریب شدم؟؟
خم شده است و پاى میترا را معاینه می ند
خواستم فریاد بزنم
لعنتي این سمت ،قلب یك نفر هم در حال جان دادن است!!
سوشا و شاینا از هم سیر نمیشدند و خدا رو ش ر که حواسد به من نبود
یك لحظه رو بر گرداندم و آتد نگاهد روي گردنم تمام سلول هایم را سوزاند
نگاهد نفر و تاسف نداشت
خدایا! حتما به جاى کبودى چندش آور گردنم چشم دوخته است
اما من که تا توانسته بودم موهایم را مانع نمایان شدند کرده بودم!
رد نگاهد را گرفتم و در آخر درست به گردنبندم خوردم!
وقتي متوجه شد رد نگاهد راگرفتم هول شد و سریع سمت دیگر را نگاه کرد،
از خودم ناراحت بودم چرا این گردنبند را یك امشب فقط از خودم جدا ن ردم؟
ن ند دست دلم را خوانده باشد؟؟!

عابر بی سایه
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متوجه حضور صنم در کنارم شدم
_ دل آرام
برگشتم و سرد نگاهد کردم
_ با مهران ازدواج کردي؟
سرخ شد و با لبخند گفت:
_ آره  ،طفلي اون سمت ایستاده گفت تو مسائل خانوادگي دخالت ن نیم
لبخند زدم و گفتم:
_ مهران مرد الیق و قویه  ،امیدوارم خوشبخت شي
سرش را پایین انداخت
_ تو چرا بیخبر رفتي؟
خیلي دنبالت گشتم
_ ک سی که گم شده رو می شه پیدا کرد ولي ک سي رو که خودش گم شدن رو
انتخاب کرده ،هرگز
_ چرا آخه؟
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دوباره نگاهم را دوختم به همان سو
_ به خاطر اون ،چون نابودم کرد
_ آراز بعد تو...
هنوز حرفد تمام نشده بود که سوشا مهر س و شد بر لبد
_ واسه همسر من آرازى دیگه وجود نداره
اون فقط دایي مفت خور و نمك به حروم منه
صنم مستقیم نگاهد کرد:
_ تو پرهامم نابود کردي
اونم ی ي شبیه خود کردي
سوشا پوزخندي زد و گفت:
_ مگه واست بد شد؟ زن آقا پلیسه شدي
حاال شب ها که ما میخوابیم شوهر تو بیداره
از لحن تمسخر آمیز سوشا با صنم رنجیدم و بالفاصله گفتم

١١22

عابر بی سایه
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_ تمومد کن سوشا
مثل یك طفل اطاعت کرد و دوباره خودش را به من چسباند
و بعد چند لحظه زیر گوشم زمزمه کرد
_ وقتشه؟ بریم سراغ اصل مطلب
با تعجب پرسیدم
_ چي؟
_ ما واسه کارهاي بزرگتري اینجا اومدیم وایسا و تماشا کن
ترسیدم
دلشوره نه تنها در دلم ،بل ه در همه وجودم خانه کرد
خداى من سوشا تنها نبود!
این را وقتي فهمیدم که چند تن از خدمه براي رستتیدن به می روفن و ستتن
همراهی اش کردند
خش م زده بود
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وقتي خودش را به عنوان وارث اصتتلی و تنها صتتاحب شتترکت معرفي کرد من
بیشتر از همه جا خوردم
جمالتد سنگین وحساب شده بود
انگار از قبل از جایي به او دی ته شده بود
خود سوشا نبود
این ِ
طورى وانمود کرد که آراز این جشن را براي معرفي او به شرکا و رقباید ترتیب
داده است
کل سالن را س و فرا گرفته بود صداى بهت و ناباورى همه جا جریان داشت
و جمال آخرش مثل پتك بر سرم فرود آمد
_ در آخر دوستتت دارم از همستترم ،عشتتقم ،شتتریك همه این ستتالهاي رنج و
دورى از وطنم
دل آرام عزیزم ،که عاشقانه منو هیچ وقت تنها نگذاشت و حمایتم کرد ،تش ر
کنم

ب*و*سه اي از دور برایم فرستاد و همه نگاه ها روى من ماند

عابر بی سایه

١١25

اما سوشا قرار نبود حاال حاالها بیخیال شود
_ اما یك تش ر دیگه از آراز عزیز و همیشه فداکار،
دایي خوب قصه ها که اینبار بر خالف همیشه رسم امانت داري رو خوب بلد
بود و این ی ي امانتم رو که ارث پدرمه دست نخورده بهم برگردوند

چشمك و ب*و*سه اش براي آراز درست همان خنجر از پشت بود و بس!
س و کرد و این س وتد شاید بزرگترین تو دهنی براى سوشا بود
دیدم که از فرط خشم سرخ شد
دیدم که نوي کفشد را عمود به کف زمین میسایید
دیدم که لب باالید را طوالني مد گاز گرفت
من او را بهتر از هرکستتی بلد بودم و میدانستتتم این یعنی در دروند آشتتوب
بزرگی برپاست...
ستتوشتتتا از ستتن پایین آمد در میان جمع بي پروا بغلم کرد و پیشتتتانی ام را
ب*و*سید
به شد افت فشار داشتم
زبانم قاصر بود از به زبان راندن هر گونه اعتراضی به اعمال سوشا
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دستد دور کمرم حلقه بود و مرا هر لحظه مح م تر به خودش میفشرد
قدم اول را سمتمان برداشت
سست شدم
قدم بعدى ،قلبم را از شد هیجان در دهانم حس می ردم
تاب نیاوردم چشمانم را بستم...
اما کاش میشد گوش ها را چون چشم ها بست
امان از صداید
_ خوب  ،رئیس االن میخواى حستتتاب کتاب ب نیم یا میتوني تا فردا صتتبر
کني؟
حاال شاینا هم خودش را به ما رسانده بود
در حال نفس نفس زدن گفت:
_ این چه کاریه سوشا؟
دایي از اول همه سهم حق بابا رو از وقتي ف ر کردیم تو مردى ،به ح ساب من
گذاشت
همه چي سرجاشه

عابر بی سایه

١١27

سرم را باال آوردم باز نگاهم روى صورتد جا خوش کرد
سر تاسف ت ان داد و از من رو برگرداند
با صدائ نسبتا آرام ترى گفت:
_ فردا ساعت  ١0جلسه هیئت مدیره است
براي روشن شدن این حساب کتاب لطفا شرکت کن
صبر ن رد و خیلي سریع فاصله گرفت
میترا نزدی د شد و با نگراني عذاب آورى مشغول صحبت با او شد...
حتی خود من هم ف ر نمی ردم آراز همه این ستتالها بعد از مرگ پدر ستتوشتتا
اینچنین در حفظ اموالشان امانت دارى کرده باشد
اما اشتتتباه از من بود کستتی که ذره اي آراز خزان بیك را بشتتناستتد حدس این
موضوع کار چندان مش لي نخواهد بود
حیف که غرور و کینه آن روزها ،چشم هاى من و سوشا را بسته بود
میهماني تمام شد
یا حداقل براى ما تمام شد
سالن را که تري می ردیم صنم در لحظا آخر به من آویخت
_ دل آرام کجا ساکنی؟ یه شماره از خود بهم بده
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سوشا دستم را گرفت و با جدیت گفت
_ ما رشته ارتباط رو با همه آدم هایي که دور آرازن قطع کردیم
از دست سوشا عصبی بودم با اخم نگاهد کردم
_ سوشا یك لحظه اجازه بده
اما انگار بي فایده بود با خشم مرا کشید
_ اجازه نمیدم ،سریع خداحافظی کن
همین که گفتم
از رگ هاي برجستتته پیشتتاني و گردند حس کردم مم ن استتت دچار حمله
ع صبي شود از لحن ت شر آمیزش با من در مقابل صنم خجالت زده شدم اما
چاره اي جز اطاعت نداشتم
صنم دستم را گرفت و مهربانانه گفت:
_ من به امید روزي که تو زنگ بزني هیچ وقت شماره ام رو عوض ن ردم

بغضم گرفت و با یك لبخند تلخ از او خداحافظی کردم

عابر بی سایه

١١29

برگشتم و براى بار آخر نگاهم را روانه سالن کردم
نگاهم می رد عمیق شاید هم غمگین...

اینقدر عصتتبی و ستتریع رانندگي می رد که هر لحظه منتظر یك تصتتتادف
وحشتناي بودم
و وقتي سالم رسیدیم خدا را ش ر کردم
حانا هنوز نخوابیده بود ،سریع خودش را در آغوش سوشا جاي داد
نوازشد کرد
_ دختر من چرا بیداره تا این موقع شب؟
خودش را لوس کرد و سرش را روي شانه سوشا گذاشت
_ منتظر بودم بیایید
_ دیگه باید یاد بگیري بدون ما هم بخوابي
بدو برو مسواي بزن
حانا برگشت و ملتمسانه نگاهم کرد ،بغلد کردم
پرستار از سوشا خواست که اجازه بدهد برود ،اما سوشا خیلي جدي گفت:
_ امشب رو بمون
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نمیدانستم در سرش چه میگذرد اما وقتي با جدیت حانا را از آغوشم کند و بي
توجه به گریه هاید او را به پر ستار سپرد فهمیدم ام شب شب خوبي نخواهد
بود
اعتراض کردم
_ این بچه عاد داره شب پید من بخوابه
پوزخندي زد و گفت:
_ دیشب مرد تنها خوابید ؟
با حرص گفتم:
_ قبل خواب حداقل تو پیشد بودي تا خوابد ببره
خواستتتم ستتمت اتاق حانا بروم که بازویم را مح م گرفت و طورى فشتترد که
درد نفسم را بند آورد
این سوشا رو بهتر از همه نوعد میشناختم
سمت اتاق مرا کشید و وقتي داخل شدیم در را از پشت سر قفل کرد
رنگ صورتد کبود شده بود و همه رگ هاید بیرون زده بود
ف د را عجیب روى هم میفشرد

عابر بی سایه

١١3١

_ چرا اینقدر نگاهد می ردى؟
ترسیده بودم و به نوعی شوکه شده بودم اما سعي کردم خودم را حفظ کنم
_ مسخره بازي در نیار سوشا!
خوابم میاد خسته ام
بلند خندید
_ حتی لحظه آخرم سیر نشده بودي و نگاهد می ردي،
چیه ؟ دلت لرزید فهمیدي حاتم طاعیه و به اموال من دست نزده
یاد رفته مثل آشتتغال انداختت کف خیابون من جمعت کردم؟ اون زنی ه
کنارشو ندیدي؟
با نفر نگاهد کردم
_ حق با آرازه ! ذا آدم ها هیچ وقت عوض نمیشه
ضرب سیلي اش مثل همیشه پر قدر بود
طعم خون در دهانم این سال ها برایم آشنا بود
روي تخت افتادم
صداید میلرزید
_ اسم اون کثافت رو ی بار دیگه تو دهنت بیاري گل میگیرم دهنتو
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نمیدانم چرا ؟! اما خندیدم از فرط درد با صتتداي بلند میخندیدم و این عصتتبي
ترش می رد
انگار میخواستم به خودم ثابت کنم اشتباه کردم !
ت یه بر چون سوشایي اشتباه محض است
_ چیه سوشا خان؟ به اسمشم حساد می ني؟

د ستد که سمت سگك کمربندش رفت و از کمر بیرون ک شیدش بر ع س
همیشه جیغ نزدم و پناه نگرفتم مستقیم به چشم هاید خیره شدم
کمر بند چرمي را دور دستد پیچید باال بردش
فقط نگاهد کردم
اما نمیدانم چه شد که ی هو کمربند را گوشه اتاق پر کرد و فریاد کشید؟!
میان فریاد گفت:
_گمشو برو حموم همه تنت رو بشور
همه تنت با نگاه اون نجس شده

عابر بی سایه

١١33

آن شب ش نجه بدتر از کمر بند برایم تعبیه دیده بود
مرا به آغوش و در یك بستر خوابیدن از آن شب مح وم کرده بود
مح م بغلم کرد
_ همیشه عاشقت بودم
_ بخواب سوشا لطفا
_ نترس کاریت ندارم من هیچ وقت نمیتونم با زني که با داییم رابطه داشته...

حرفد را خورد و به سقف خیره شد و با یك شب بخیر غمناي پرونده آن شب
سیاه را بست
قسمت چهل و نهم
غمگین ترین زن جهان را میشناسي؟!
زني که در مقابل آینه درد هاید را یك به یك رفو می ند
کرم پودر را با بغض لبخند آلود روى پوست تب زده اش میزند
ِ
سرخی چشماند را با سیاهی سرمه میپوشاند
نقد یك تبسم بر دهاند وصله میزند!
خوشبختی را نقد میزند
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و تنها آینه میداند
اشك هاى این زن تمام شب چقدر بالیند را شرمنده کرده اند...

پشت سرم در مقابل آینه ظاهر شد و مشغول مرتب کردن یقه پیراهند بود
با دیدند از آینه سیر شدم و رو برگرداندم
چانه ام را با دست راستد قفل کرد
همین که خواستتت دستتت به زخم گوشتته لبم بزند با تمام قدر ستترم را پس
کشیدم
_ خیلي درد دارى؟
به وقاحتد خندیدم و این عصبي اش کرد و با صداي خشمگین و نسبتا بلندى
گفت:
_ تقصیر خود بود
بي اهمیت اتاق را تري کردم و ترجی دادم در سالن منتظرش بمانم
حانا تازه بیدار شده بود و خواب آلود به بغلم پناه آورد
عمیق تند را بو کشیدم

عابر بی سایه

١١35

این طفل عجیب بوى پدرش را میداد
اصال شاید راز حیا همه این سال ها استشمام و داشتن این عطر بود
مح م تر بغلد کردم
دست هاي کوچ د را در دست گرفتم و نوازش کردم
ناخود آگاه از گوشه چشمم یك قطره اشك روى گونه دخترم سقوط کرد
سوشا از اتاق بیرون آمد و بالفاصله آغوشد را براي حانا باز کرد
_ بیا بغلم پرنسس بابا
حانا خودش را مح م به من چسباند و با دلخورى گفت
_ با تو قهرم
تو دوباره ددیه اخم دار شدى
مامي و منو ناراحت می ني
ستتوشتتا کنارم نشتتستتت و دستتتد را دور گردنم حلقه کرد و شتتروع به تند تند
ب*و*سیدنم کرد
_ من آخه عاشق این مامیتم
من الهي فداي شما و مامیت بشم
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رو بر گرداندم
اما مح م تر بغلم کرد
پیشاني اش را به سرم چسباند و نالید
_ بگم غلط کردم میبخشیم؟
دلي من عقل حسابي ندارم دست خودم نیست

با اکراه گفتم:
_ بسه جلو بچه ،داره دیر میشه پاشو بریم
خیال رها کردنم را نداشت
_ قول بده مثل دیشب نگاهد ن ني!
_ بسه سوشا تمومد کن
منه احمق خودم به تو زنگ زدم که بیاى
اینو تو کله ا فرو کن

١١36

عابر بی سایه

١١37

بغض کرده بود صداید میلرزید
_اون زیادي بلده اداى خوبی در بیاره ،میترستتم دلي از این ه همه رو بنده ى
خودش می نه میترسم
میترسم دوباره از دستت بدم
در دلم نالیدم
" هیچ وقت مرا بدست نیاوردى که حال براى از دست دادنم نگراني"
***

ش وه و عظمت ساختمان جدید شرکت آراز مرا به این باور ر ساند که آرازى
که میشناختم با آراز این روزها زمین تا آسمان فرق می ند
نیم ساعت از زمان مقرر گذشته بود
و چند قدم تا اتاق جلسه فاصله داشتیم
دوباره همان رعشه لعنتی به سراغم آمد
هرجا که او را نزدیك خودم حس می ردم
ضعف وجودم را در بر میگرفت
سوشا کراواتد را مرتب کرد و بدون در زدن با راهنمایي منشي وارد اتاق شد
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صتتدر میز نشتتستتته بود و در کنارش زنی بود که تمام حستتر من را با هر بار
دیدند به ی باره زنده می رد
از جاید محترمانه بلند شد به صندلي هاي سمت چپ سالن اشاره کرد
_ سالم خوش اومدین بفرمایین اینجا

سو شا بدون این ه کلمه اي حرف بزند به سلیقه خودش دو صندلي را بیرون
کشید و با اشاره از من خواست روي همان صندلي بنشینم و بالفاصله خودش
کنارم نشست
حضار در جلسه از این برخورد اولیه سوشا ی ه خورده بودند
هنوز جرا ن رده بودم نگاهد کنم کمي صندلي ام را عقب کشیدم و سرم را
باال آوردم
مشغول نشستن بودم که او هم همزمان نگاهد را به من سپرد
اما انگار ی هو تمام درد و بدبختي عالم با یك بهت عجیبی در چشتتم هاید
خانه کرد
خش د زد و بعد انگار فرو ریخت

عابر بی سایه

١١39

این را وقتي فهمیدم که دستد را به لبه میز ت یه گاه کرد
نگاهد عمیق شده بود
و من از ترس سوشا سرم را پایین انداختم
زیر چشمي دیدم که میترا نگران دستد را گرفت و کم د کرد بنشیند
دیدم که در گوشد نجوا می رد
دیدم که شقیقه اش را میفشرد و سپس با دو انگشت شصت و اشاره گوشه دو
چشمد را فشرد و براي اولین بار نگاه توام با نفر خشمد را که خرج سوشا
کرد
دیدم...
نمیدانم چرا تا آن حد منقلب و آشتتوب شتتده بود طوري که ستت و کرد و از
وکیل هاید خواست به جاي او صحبت کنند
همه چیز سرجاید بود همه این سالها آراز از حق سوشا و شاینا حفاظت کرده
بود و حال پیشنهادش
خرید سهام سوشا که تقریبا نیمي از سهام اصلي شرکت شده بود را مطرح کرد
جالب بود آراز سرمایه پدر سوشا را در این چند سال به سه برابر رسانده بود
سوشا پوزخندى زد و گفت:
_ نمیفروشم
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همه با تعجب به او خیره شده بودند
شروع به کف زدن و خندیدن کرد و میان خنده گفت
_ نه آفرین خان دایي
خوشم اومد
هنوز مار خوبی هستي!
من چرا باید حق پدریم رو به تو واگزار کنم؟
آراز حتی دیگر نگاهد هم نمی رد
در حالی که به سقف خیره شده بود گفت:
_ تو سهم منو بخر پس!
وکیل ارشدش تاب نیاورد و مداخله کرد
_ جناب خزان بیك شما دارید نتیجه و د ست رنج اینهمه سالتون رو به حراج
میذارید؟

آراز با چشم غره او را مجبور به س و کرد
و گفت:

عابر بی سایه

١١4١

_ اینجا حق اصلي تو و خواهرته
این امتیاز رو بهت میدم که
حق منو بخرى
و این
واست یك موفقیت بزرگ محسوب میشه چرا که
حاال این شرکت و البراتورش
بزرگترین خط تولید اولین داروهاى کنسره کشور رو در دست داره

سوشا به جاي این ه جواب بدهد با تلفن همراهد مشغول بود
نمیفهمیدم در حال رد و بدل کردن پیام با چه کسي است
تلفند زنگ خورد و بدون عذر خواهي از جمع در حالي که اتاق را تري می رد
رو به من گفت:
_ عشقم چند دقیقه دیگه بر میگردم
و من چه قدر محتاج باال آوردن عشقد بودم!!!
همه اعضا جلسه و هیئت مدیره در حال اعتراض به آراز بودند
خیلي جدى و قاطع همه را وادار به س و کرد
_ مال خودمه دوست دارم آتیشد بزنم
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واسه من تعیین ت لیف ممنوع
همه دلخور و ناراحت س و کردند
با استرس سر به زیر مشغول کندن گوشه هاي ناخنم بودم
سنگیني نگاهد روى صورتم قلبم را به طند انداخته بود
و فقط خدا میداند صداید چگونه مرا ی بار کشت و زنده کرد
_ آرام!!
انگار ی هو منجمد شدم و بعد روى شعله سوختم
حرار بدنم باال رفت جرا نمی ردم حرف بزنم
به سختي سرم را باال آوردم
در سرم صداى آن روزهاید هزار بار چرخید
"آرام جانم
آرام جانم
آرام جانم
آر ِام"...

١١42

عابر بی سایه
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اشتتك لعنتی پي بهانه بود تا چشتتم هایم را تر و دیدم را تار کند حال تصتتویر
صورتد در چشمانم محو شد و میلرزید
زخم صداید عمیق شده بود
و فهمیدم همین یك کلمه را با چه زجر و دردي هجي کرد
_ خوشبختی؟
ی هو به خودم آمدم
با چه جراتي این سوال را از من می رد؟!
عذاب وجدان داشت؟!
کسي که مرا قرباني خواهر زاده رواني اش کرده بود
نگران خوشبختي ام بود؟؟
براي خالصي از عذاب وجداند این را میپرسید
دستم را طوري مشت کردم که ناخن هایم کف دستم را سوراخ کرد
نفر را روانه چشم هایم کردم
به تلخي
زهر مرگ آور
نیشخند زدم
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_ خوشبختم !
چرا ی هو در عرض همین  ١ساعت جلسه اینقدر ضعیف و دردمند شده بود
انگ شتد را گو شه لبد همانجا که زخم لب من خود نمایي می رد گذا شت و
نالید
_ لبت...
میترا اجازه نداد جمله اش را تمام کند دستد را مح م گرفت
_ آراز لطفا خودتو کنترل کن آروم باش

وارد ماهر متنفر بودم!
و من تا چه حد از این تازه ِ
از جاید طوري بلند شد که صندلي که روید نشسته بود بعد از بلند شدند
به شد نقد زمین شد
با سرعت اتاق را تري کرد و قبل از تري اتاق رو به حضار گفت
_ این بچه هر تصمیمي گرفت مخالفت ن نید
جلسه تموم شد روز خوش

عابر بی سایه
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میترا خیلي سریع بلند شد و دنبالد دوید
***

ستتوشتتا با یک اعتماد به نفس لجوجانه ،وارد اتاق شتتد اما از جاى خالی آراز
متعجب شد
تصمیمد جدى بود
و خیلی خونسرد آن را اعالم کرد
_با وکیلم صحبت کردم فعال استطاعت خرید سهام رو ندارم
قصد کناره گیرى و واگذارى حق خودم هم ندارم
هم ارى خوبی واستتته هممون آرزو می نم و الب ته این ه رییس جد ید نوع
ریاست جدید هم داره که به زودى اعالم می نم
خسته نباشید و روز بر همگی خوش
آشوبی در اتاق به پا شد
دستم را گرفت و مشتم را باز کرد و آرام در گوشم گفت:
_چه مرگته به جون خود افتادى؟
لحن حرف زدن و بی احترامی هاید اصال برایم مهم نبود
_ وکیلت کیه سوشا؟ کی داره بهت خط میده؟ تو دارى چه غلطی می نی؟
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لبخند وحشتناکی زد و گفت:
_تو از من خواستی حقم رو بگیرم پس بید از این دخالت ن ن
_ چی تو سرته؟ سهامتو بهد بفروش و جمع کن از اینجا بریم دیگه
_ چرا باید از این امپراطورى بگذرم؟
_تو خود تحصتتیال این رشتتته رو دارى با این ستترمایه عالی هم میتونی
خود

1شرکت بزنی

در چشم هاید برق کینه و انتقام میدرخشید
_من این شرکتو میخوام ،تمام و کمال و نابودى اون بی همه چیز
کم کم آوار اشتباهم بر سرم خراب می شد
_سوشا ما اومدیم حقتو بگیریم نه انتقام
دستتتم را گرفت و با تمام قدرتد پیچاند طورى که یه لحظه مرگ را از شتتد
درد درک کردم
از میان دندان هاى روى هم فشرده اش غرید

عابر بی سایه

١١47

_ مال و اموال پدرم رو پس بگیرم ،عشتتقم رو چه طور میتونم از حلقومد
بیرون ب شم
اون باید تقاص هر شبی که با تو خوابیده رو با جون دادند پس بده
عرق سرد بر همه پی رم نشست
دستم را که رها کرد حس کردم
براى همیشه این دست فلج خواهد ماند
ح ومت مستبدانه سوشا از همان ساعا اول حضورش شروع شد
انتخاب بهترین اتاق براى میز ریاستد خودخواهی بزرگی بود
آراز شتترکت را ترک کرد و حق داشتتت چرا که آن روز تحمل رفتارهاى ستتوشتتا
براى من هم مش ل شده بود....
تمام شب از درد مچ دستم که حال ،متورم و کبود شده بود به خودم پیچیدم
و وقتي خوابم برد درخواب از صداي ناله هایم متوجه دردم شده بود
بیدارم کرد و صورتم را نوازش کرد
چشم هاید غرق اشك بود
_ دلی پاشو پماد آوردم دستتو ماساي بدم
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با نفر چشم هایم را بستم و گفتم:
_ اگه میخواي درد ن شم برو یه اتاق دیگه بخواب
به حرفم توجه ن رد و دستم را مح م گرفت و همراه پماد مشغول ماساي دستم
شد
دردم بیشتر میشد
اما همه سعي و تالشم این بود که حتي آخ هم نگویم
در آخر با مچ بند دستم را بست
و یك ب*و*سه روي همانجا گذاشت:
_ دست خودم نیست وقتي اونو میبینم
یاد اون روزها میوفتم
اون روزها که همه تنم زخم بود و میسوختم و از دور شاهد عشق بازیتون بودم
_ بسه سوشا باز نرو تو اون گذشته لعنتي
_ هنوز دوسد دارى؟؟
ی ه خوردم

عابر بی سایه

١١49

خودم هم از جواب این سوال در ضمیرم وحشت داشتم!
کسي که مرا راحت به سوشاي رواني سپرد را میشد هنوز دوست داشت؟!
دراز کشیدم و چشم هایم را بستم
_ من دیگه خودمم دوست ندارم
لطفا بذار بخوابم لطفا!
_ ولي اون زنی ه که همراشه رو اینبار انتخاب کرده واسه دوست داشتن

بغض کردم و س و تنها چاره این بغض بود و بس
او هم چنان یك طفل بي قرار کنارم خزید و مجبورم کرد ستترم را روي بازوید
بگذارم و چه دردي داشتتت بالینت همان دستتتي باشتتد که هر روز خالق زخم
هایت میشود...
***

روز دوم که به شرکت رفتیم مطمئن شدم آراز به هیچ عنوان قصد جنگ ندارد
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اتاق کوچ تري در همان طبقه شرکت براي خودش انتخاب کرده بود و ن سبت
به هیچ کدام از تصمیم هاي سوشا اعتراضي نداشت
در یك ساختمان بودیم حسد می ردم
عطرش کل شرکت را در برگرفته بود و یا فقط من حسد می ردم؟!
تا حوالي عصر از اتاقد بیرون نیامده بود
سوشا ح م تعدیل نیرو را صادر کرد خیلي از کارمندها شاکي در سالن جمع
شده بودند
باالخره مجبور شد از اتاق بیرون بیاید
صور و چشماند فوق العاده خسته بود
کالفه به سوشا چشم دوخت:
_ باید حرف بزنیم
سوشا بي اهمیت رو بر گرداند و گفت:
_ حرفي باها ندارم اینا یه مشتتتت جیره خور مفت خورن که تو استتتخدام
کردي
منم اخراجشون می نم

عابر بی سایه

١١5١

دلم براي نگاه مضتتطرب کارمندها عجیب میستتوخت به همین خاطر مداخله
کردم
_ واسه این تصمیم ها خیلي زوده
با خشم برگشت و نگاهم کرد
_ عشقم من به خاطر دل تنگیت راضي شدم همراهم هر روز بیاي شرکت
نه این ه ذهن عزیز دلم ،درگیر مسائل کاري شه
برو تو اتاق استراحت کن
از تك تك کلماتد حالم بهم میخورد آراز با آرامد رو به کارمنداند گفت:
_ لطفا برگردید سر کارتون من این مش ل رو حل می نم
کارمندان که اطاعت کردند خشم سوشا حسابي بر انگیخته شد و فریاد سر داد
_ هوي یارو! کرى؟ گفتم اخراجن
متوجه شدم که آراز عجیب خودش را در مقابل سوشا کنترل می رد

wWw.Roman4u.iR

١١52

_ نون زن و بچه مردم رو قطع کردن تو مرامت نیست دایي جان
بیشتر عربده کشید
_ دایي جان دایي جان! حالم بهم میخوره از این کلمه
تو چرا حالیت نیست خیلي واسم حال بهم زنی

دستد را ناچارا گرفتم و با درماندگي و التماس گفتم:
_ سوشا آروم باش
زشته این طرز حرف زدن جلوي کارمندها
نتوانست خودش را کنترل کند و به سینه ام کوبید
_ تو خفه شو زنی ه نمك به حروم

با همه وخامت حالم  ،دیدم که با این حرکت سوشا ،نگران سمتم خیز برداشت
دلم میخواست زمین مرا در جا ببلعد
خدایا حقار تا کجا؟!
سوشا کتفم را مح م گرفته بود

عابر بی سایه

١١53

دست هاي آراز چرا تا به این حد میلرزید؟!
_ سوشا چته؟!
لحند کامال جدي بود
انگار سوشا تازه نقطه ضعفد را یافته بود
_ چیزیم نیست دایي جون فقط خیلي بهم حال میده ش نجه زني که عاشقمه
بد عاشقمه
جوري که هرکاري بخوام واسم می نه حتي دست اري مداري شرکت
از درد و ش نجه منم لذ میبره

با نفر نگاهد کرد
_ تو حالت خوب نیست
سوشا عصبي شیهه کشید
_ خوبم
خوبم
من این روزها بیشتر از همیشه خوبم
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ناگهان زمین افتاد
وحشتناي بود دوباه دچار حمله شده بود
همه تند میلرزید و ف د روي هم قفل شده بود
آراز وحشت زده و درمانده کنارش زانو زد
_یا خدا! زنگ بزنین آمبوالنس
اشك گوشه چشمم را پاي کردم و کنارش نشستم
دلم نمیخواست اینبار به سوشا کمك کنم
آراز فریاد کشید:
_ یك کاري کن این چشه؟!
به جسم در حال رعشه اش چشم دوختم
_ مح م نگهد دار
االن دارو هاشو میارم

١١54

عابر بی سایه

سوشا بعد از تزریق آرام بخد
بي حرکت از حال رفت
آراز سرش را روى پاید گذاشته بود
خرد شده بودم در مقابل آراز و کل کارمندان ش سته بودم
و انگار دلد بدجور به حالم میسوخت
کارمنداند را مرخص کرد حاال فقط ما  3نفر در شرکت بودیم
سوشا را با غم و افسوس نگاه می رد
_ همیشه این طوري میشه؟
خواستم بگویم بازهم نگرانشي؟
اینبار چه چیز را میخواهي فداي سرش کني؟!
اما به یك بله کوتاه اکتفا کردم
_ دکتر میره؟
سرم را ت ان دادم

١١55
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_ وقتي این طوري میشه اذیتت می نه؟
نمیدانم چرا باز براي عذاب وجداند
ناخودآگاه پوزخند زدم

صداید جدي و با خشم شد
_ زبون نداري ؟!
سرم را باال آوردم و با خشم
نگاهد کردم
انگار دلخوري همه این  4سال عذاب و سختي ام در این یك نگاه خالصه شد
_ تنها چیزي که منو اذیت می نه حضور توئه
_ کاش  6سال پید اینقدر صادق و شجاع بودي و اینو بهم میگفتي
ی ه خوردم
معني جمله اش را نفهمیدم

عابر بی سایه
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از جاید بلند شتتد و با نگهبان شتترکت تماس گرفت و با کمك هم ستتوشتتا را
داخل ماشین بردند
مجبور شدم سوار ماشیند بشم عقب نشستم و سر سوشا را روي پایم گذاشتم
عمیق نگاهم کرد
جنس این نگاهد را تازگي ها نمیفهمیدم...
در تمام طول مسیر سرم پایین بود
آدرس را که پرسید به آرامي جوابد را دادم
چند باري سنگیني نگاهد را از آینه حس کردم اما جرا هم نگاهي نداشتم
رنگ سوشا کامال سفید شده بود و بدند مثل یخ سرد بود
میدانستم بعد هر حمله عصبي چه قدر زجر می شد
باز این ترحم لعنتي به سراغم آمد
ولي دلم به حال خودم بیشتر میسوخت
غرور و شخصیت مچاله شدم دیگر قابل احیا نبود
گوشه خیابان توقف کرد وبدون هیچ حرفي از ماشین پیاده شد
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چند دقیقه بعد با یك لیوان آب میوه برگشت
خش م زده بود وقتي نشست و برگشت و لیوان را جلویم گرفت
باورم نمیشتتد اینهمه نگراني و مهر در وجود مردي باشتتد که مرا چنان گوشتتت
قرباني فداي خواهر زاده اش کرد
این روزها زخم صداید عمیق تر شده بود
_ بگیر بخور حالت خوب نیست
حتي از مخالفت و امتناع در مقابلد عاجز بودم و این ضتتعف در حضتتورش
آزارم میداد
برگ شت و از دا شبورد اتومبیلد ب سته اي قرص در آورد و بدون آب یك قرص
بلعید
بي اختیار لیوان را جلو بردم
_ بیا با این بخور
بالفاصله در همان حالت بدون این ه لیوان را از دستم بگیرد جرعه اي نوشید
اما ی هو به خودمان آمدیم انگار هر دو از خودمان از نادیده گرفتن شوهري که
سرش در آغوشم بود و نادیده گرفته شده بود جا خورده بودیم

عابر بی سایه
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از این ه براي حتي چند لحظه چنان گذشته با هم برخورد کرده بودیم
از این ه نمی توانستیم براي هم غریبه باشیم
سریع ماشین را روشن کرد و سعي کرد حتي دیگر نگاهم ن ند
چه کسي جز خودم و خداي خودم میفهمید که من دقیقا از همان سمت لیوان
همانجا که لبد به لیوان اصتتابت کرده بود دیوانه وار همه آب میوه ام را ی جا
نوشیدم؟؟
وقتي که رستتیدیم هرچه کیف خودم و جیب هاي ستتوشتتا را گشتتتم کلید پیدا
ن ردم
به ناچار زنگ خانه را فشردم و پرستار در را باز کرد
به کمك آراز شتافتم و براي پیاده کردن سوشا کم د کردم
ناله اي کرد و اسمم را صدا زد
_ دلي..
نمیخواستم ادامه دهد
_ آروم باش االن میریم رو تختت استراحت می ني
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اما در این حالت نیمه بیهوش هم خیال س و نداشت
_ قول بده باز فرار ن ني
نزدیك در ورودي ساختمان ر سیده بودیم سعي کردم با بي توجهي سو شا را
ساکت کنم
در را که گشودم
فر شته کوچ م با آن موهاي بافته شده زیباید از پله ها هرا سان در حالي که
صدایم میزد پایین آمد
مامي ماميایست کرد انگار حاال خودش بیشتر از سوشا به کمك و ت یه گاه نیاز داشت
تازه به خودم آمدم! نباید اجازه رو در رویي این دو موجود عزیز کرده زندگي
گذشته و حالم را باهم میدادم
هول شدم قدمي برداشتم و سریع گفتم
_ ببریمد تو همین اتاق که نزدی ه

عابر بی سایه
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نمیشتتنید فقط مدهوش عروستتك کوچ ي بود که با بغض گوشتته پله ها به ما
مینگریست
_ حال ددي بد شده؟ داروهاش همراهت بود؟
مامي باز چند روز تو تخت خواب باید بمونه؟

حتي یك لحظه از حاناي من چشم بر نمیداشت
حاضرم قسم بخورم که پلك زدن هم براي خودش ممنوع کرده بود
سنگیني سوشا بر دوشم شد گرفته بود
_ خسته شدم میشه حرکت کني

برگشت و دوباره عمیق نگاهم کرد
خواست دهن باز کند اما حرفد را خورد
سوشا را روي تخت خواباندیم خودش کفد هاي سوشا را در آورد و روید را
کشید
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حانا کنار تخت نشست با دست هاي کوچ د مشغول نوازش صور سوشا
بود
_ عزیز دلم ،ددي جونم زود زود خوب شو
خودم از مراقبت می نم
نگران نباش از هیچي نترس پرنسس حانا همین جا پیشته

این اسم زخم شد بر قلبد
ناله دروند را حس کردم
عقب ن شیني کردم و فقط به ت صویر پدري که با ح سر لب گاز میگرفت و به
دخترش خیره شده بود چشم دوختم

دستتتد را جلو برد با ستتر انگشتتت و خیلي کوتاه و با استتترس موهاي حانا را
نوازش کرد
بغض در صداي مردانه زجر آورترین ملودي دنیاست

عابر بی سایه

١١63

_ تو چرا این قدر خوشگلي؟
حانا مستانه سرش را چرخاند
_ مرسي  ،شما هم همین طور
ی هو لب خند زد
انگار شوق و غم با هم آمیخته بود
حانا با حالت سوال به من نگاه کرد و گفت:
_ این دکتره ددیه؟!
هول شدم
سرم را تند تند به عالمت منفي ت ون دادم
نگاه عمیق تري به آراز کرد و انگشتد را به حالت تعجب نزدیك دهاند برد
_ پس کیه؟
آه کشیدم و نالیدم
_ داییشه
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ی هو برگشت و با تعجب و عجز به من چشم دوخت
حانا خنده کوتاهي کرد و گفت :
این که پیر نیست  ،مثل خود ددیه ،چه داییه پس؟
تاب نیاورد شتتانه هاي کوچك حانا را گرفت و به خودش نزدیك کرد انگار در
حال استشمام و شناسایي عطر فرزندش بود
کم مانده بود بغض خفه ام کند
یك لحظه به خودم گفتم
" انتقام ظلم آراز محرومیت از داشتن دخترش بود"
بي اختیار سمت حانا رفتم و بغلد کردم
سریع بلند شد
چشم هاید دریایي شده بود
_ چرا اسمد حاناست؟

عابر بی سایه

١١65

پوزخندي زدم و گفتم:
_ چون از شانس گند من باباش اصرار کرد اسمشو این بذاریم
دروغ نگفتم! باباي حانا همیشه این اسم را دوست داشت...
برگشت و با غم به سوشاي بیهوش چشم دوخت و سرش را پایین انداخت
_ من میرم بهوش بیاد منو ببینه حالد بدتر میشه
اتفاقي افتاد بهم زنگ بزن خودمو میرسونم

باز هم فقط نگران سوشاید بود؟!
_ تا همین جاشم لطف بیجا و اضافه کردي
ممنون
جوابي نداد فقط به حانا که در آغو شم م شغول بازي با دکمه هایم بود چ شم
دوخت
بعد چند ثانیه سر به زیر انداخت و بي هیچ حرفي خانه را تري کرد
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حانا را مح م به سینه ام فشردم و بغض فرو خورده ام را فریاد کردم
طفلك ترسیده بود
و اش هایم را با استرس پاي می رد
تند را بوییدم ،ب*و*سیدم
خدایا حانا جگر گوشه ام بود اگر کسي او را از من جدا می رد قطعا میمردم
چه طور توانسته بودم آراز را از جگر گوشه اش دریغ کنم؟؟!
سوشا نیمه هاي شب باز دچار حمله عصبي شد
تلفند مدام زنگ میخورد و هر وقت من جواب میدادم جز ستت و چیزي
نمیشنیدم
سه روز تمام در تخت خواب به سر برد
هنوز کامال بهبود نیافته بود
که باز براي رفتن به شرکت آماده شده بود
هرچه اصرار کردم نرود بي فایده بود
هنوز هنگام راه رفتن تعادل نداشت
حانا گوشه شلوارش را گرفته بود و با بغض گفت:
_ خواهد می نم نرو
خم شد و در آغوشد کشید

عابر بی سایه

١١67

_ میخواي تو رو هم ببرم؟؟
میدان ستم از وقتي فهمیده ا ست آراز  ،حانا را دیده ا ست اینبار ت صمیم دارد از
این طریق او را آزار دهد
تاب نیاوردم
_ بچه رو دست مایه کینه ا ن ن
چشم هاید پر از خشم بود
_ به تو مربوط نیست
دخترمه حقمه هرکار بخوام می نم
میخواستم حانا را از آغوشد ب نم که هولم داد و نقد زمین شدم
حانا از فرط وحشت بلند میگریست
به سختي از جایم بلند شدم
_ سوشا خواهد می نم این بازي رو تموم کن
جلو آمد و دستم را گرفت
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١١68

_ نمیخوام ببرمد شرکت
واسه دیدن مادر باید دخترمون رو هم ببریم
عزیزم چرا منو عصبي می ني؟
دستم را کشیدم
با شنیدن اسم مادرم روحم تازه شد
اما رویارویي بعد این همه سال و اتفاقا زیاد برایم مش ل بود
سوشا در ماشین منتظرم ماند همراه حانا سمت خانه پدري حرکت کردم
زنگ را فشردم
مادرم بود که صداید تا این حد ش سته و گرفته بود؟
م ث کردم؟ چه طور خودم را معرفي می ردم
_ مامان ،منم آرام ،باز کن لطفا

هیچ نگفت او هم بعد لحظا طوالني دکمه گشوده شدن در را فشرد

عابر بی سایه

١١69

حانا را بغل کردم تا قو قلب بگیرم
باال رفتن از پله ها برایم آنچنان دشوار شده بود
که دستم را به نرده ها ت یه کردم
چند ضربه به در زدم
منتظر صور مادرم بودم و وقتي آراز به جاي او در را گشود
زبانم بند آمده بود به سختي سالم دادم
آرام جوابم را داد و با دست اشاره کرد وارد شوم
حانا را زمین گذاشتم
پشتم قایم شده بود اما همه نگاه آراز به او معطوف بود
قاب ع س پدر با روبان سیاه اولین تصویر دلخراش در مقابل چشمانم بود
این خانه بدون پدر اصال خانه نبود
روبه روي قاب ع س ایستادم ف م از شد بغض لرزید
اشك هایم این روزها عجیب همراهمي ام می ردند
_ باالخره اومدى سنگدل؟
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اي فداي صدایت مادر
فداي گله هایت
فداي دلخوري هایت
سریع برگشتم
خداي من ریشه موهاي سپیدش جگرم را سوزاند
هنوز مش ي به تن داشت
چه قدر الغر و ت یده شده بود
سرش را با حالت سوز و عزا ت ان میداد
_ چشمهاش خشك شد به دري که هر روز میگفت دل آرامم از این در باالخره
میاد
تا لحظه آخر فقط درد تو رو کشید
تا شتتب قبل جون دادند هم میگفت زن شتتك دارم دل آرام من ایني که میگن
باشه
حتما بچه ام یه جا اسیره که نمیتونه بیاد
میبیني؟ داشت خودشو گول میزد که اوالدش نا خلف نیست

عابر بی سایه

١١7١

سرم را پایین انداختم و هق هقم امانم را برید
دل مادرم آن قدر پر بود که حاال حاالها حرف داشت
گریه می رد و میخواند
_ مرد کجایي ببیني دختر بزرگت ،ت یه گاهت ،اومده
ببین چه گیسي زرد کرده واسه عزاي باباش
ببین چه قدر پشیمونه رو سیاهت کرد
ببین آرازتم اینجا ست و میبینه پ شیمونی شو دیدي چه طور ما رو جلو پ سرمون
شرمنده کرد
ما رو شرمنده کرد
آراز مداخله کرد و نزدی د شد
دستهاید را گرفت و بعد شروع به ماساي شانه هاید کرد وگفت
_ مامان جان دور بگردم بسه تو رو خدا
انگار پدرم همین ساعت فو کرده بود
داغ مادرم تازه شده بود به سینه اش می وبید اسم پدرم را پیاپي صدا می رد
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دستم را روي سرم گذاشتم
حس می ردم این گریه امروز آخرین گریه حیاتم هست
مرگ را پذیرفته بودم
صداي ضعیف و ظریف گریه موجود کوچ ي انگار مرا به دنیا بر میگرداند
انگار خدا در دل مادر و پدر نیرویي ماورایي نهاده استتت که تاب گریه فرزند
ندارند
جلوي پاي حانا زانو زد و بغلد کرد
_ نقلی خانوم چرا گریه می ني خوشگلم؟؟
حانا میان گریه با همان لحن کودکانه اش میگوید
_ از این جا بدم میاد
مامانم ناراحته

مامان انگار تازه به خودش آمده است و متوجه حضور حانا شده است که تا آن
موقع پشتم پناه گرفته بود

عابر بی سایه

خیره به دخترم آرام آرام اشك میریزد
آراز با پشت دست اش هاي حانا را پاي می ند
_ گریه کنی مامانت ناراحت تر میشه
اینجا رو ببین
این خانوم مهربونه مامانه مامانته

رو به مامان گفت:
_ حانا خانوم رو نمیخواي بغل کني مامان بزرگ؟
مادرم مهربان است اصال خصلت مادري مهرباني است
حانا را که مح م بغل می ند
خودم را به زور در آغوشد جاي میدهم
اینجا امن ترین جاي دنیاست
امن ترین...
عمر این آرامد و امنیت فقط چند دقیقه بود
صداى جیر جیر لوالي در و سپس ذوق حانا و ددي گفتند

١١73
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خبر از ورود سوشا میداد
حق به جانب ایستاده بود و بعد از بغل گرفتن دخترش به مادرم سالم داد
مامان ایستاد و چند لحظه مبهو نگاهد کرد
دیدم که آراز با حرکت چشم از او خواست نرمتر برخورد کند
مامان زیر لب سالمد را پاسخ داد
_ من شرمنده ام که واسه عرض تسلیت دیر اومدیم
دل آرام جان ی م ناخوش احوال بود
ولي امیدوارم غم آخرتون باشه
مامان به گفتن یك ممنونم بسنده کرد
آراز جلو رفت و به مامان دست داد
_ من دیگه برم ،امرى ندارى؟
مامان دست آراز را رها نمی رد
_ کجا مادر ؟ تو که تازه اومدى
سوشا در عوض آراز جواب داد
_ جو خانوادگیه

عابر بی سایه

جناب خزان بیك غریبي می نن
مامان چشم غره اي رفت
اما آراز لبخند زد و پیشاني اش را ب*و*سید و خداحافظي کرد
هنوز از در خارج نشده بود
که صداي ظریف دخترکم او را وادار به ایست کرد
_ دایی؟
قلبم سوخت از این ه دخترى پدرش را دایي خطاب می رد
نمیدانم چرا همان لحظه حس کردم آراز هم در دلد آرزو کرد کاش ...
برگشت و با یك لبخند مهربان جوابد را داد
_ جونم عزیزم
_ مامان بزرگمو دوست دارم مرسی
دستد را جلو آورد که گونه حانا را نوازش کند اما سوشا مانع شد

١١75
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دستد را پس کشید و از دور ب*و*سه اي براي حانا فرستاد و با یك چشمك
گفت:
_ بهترین مامان بزرگ دنیاست تند تند ب*و*سد کن

وقتي که رفت و خانه از او خالي شد
نمیدانم
نمیدانم
نمیدانم
چرا ترسیدم؟!
قسمت پنجاهم
"دل بریدن یعنی
ی ی با احتیاط و نظم
بی کم و کاست
دلد را ِب ُبرد ببرد
دل کندن اما کمی فرق دارد
َ
طرف مثال غلفتی می کند اما
به خود می آیی می بینی

عابر بی سایه

١١77

یا کمی از تو به آن چسبیده ،
رفته.
یا ت ه هایی از او هنوز
روى تو جا مانده"
اتاقم دست نخورده ترین دارایی مم ن من بود
تمام دو نفره هایمان در این اتاق کوچك با ورودم به آن بر سرم خراب شد
اما با دیدن حوله مردانه در حمام و چند لوازم مردانه جلوى آینه خش م زد!
همه چیز درستتت ستتر جاید بود و بدون کوچ ترین تغییر با آخرین باري که
این اتاق را دیده بودم اما این چند ت ه وسایل اضافی مرا به شك مي انداخت؛
جلو رفتم و با دقت بیشترئ شروع به وارسی کردم،
شیشه عطرش مرا بي اختیار باز چنان گذشته مسخ کرد!
دربد را گشودم و دیوانه وار چنان معتادى در حال استشمام مخدر
چشمانم را بستم و استنشاقد کردم
درد می شیدم و لذ میبردم
این حد عجیب ترین مخدر هاى دنیا بود
نمیدانم چه سنخیتي با چشم ها و اشك ها داشت که...
با صداي چند ضربه به در نمیدانم چرا هول شدم و عطر را در در جیبم گذاشتم
و سریع اشك هایم را پاي کردم
مامان با یك لیوان شیر کاکائو داغ وارد اتاق شد
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هنوز مادرم بود!
هنوز به خاطر داشت چه دوست دارم!
با افسوس نگاهم کرد و گفت:
_ بعد تو این اتاق رو ازم خواست
شب هایي که اینجا میمونه تا صب بیداره ،
حتی نمیزاره کسی اتاق رو جز خودش تمیز کنه
انگار کسی قلبم را در مشت گرفته بود و مح م ت اند میداد
تلخ خندیدم
_ اون خونه و خانواده اى که من از دست دادم رو به دست آورد
_ تو خود اینو انت خاب کردى دختر ،یه و قت ها این قدر ف ر می نم تهد
میگم خوب هرچي نباشتته تو از اول نامزد ستتوشتتا بودى عاشتتقد بودي و اون
ازدواج اجباري بود حق میدم وقتي فهمیدي زنده است...
عصبي میان حرفد پریدم
_ من عاشقد نبودم هیچ وقت ،
مامان تو میدوني به من چي گذشته؟
یا مثل دلسا میخواي باهام برخورد کني؟

عابر بی سایه

١١79

لبه تخت نشست و آه کشید
_ تو اوالدمی ،هر چه قدر هم اشتباه کرده باشی نمیتونم از خودم برونمت
_ من چرا رفتم ؟
با تعجب نگاهم کرد و پرسید
_ این چه سوالیه؟؟
کالفه گفتم
_ خواهد می نم جواب بده
_ واسه خاطر سوشا پشت کردي به همه ما و زندگیتو رفتي
_ همین؟!
شروع به خنده عصبي کردم
آراز تمام این چند سال حتي به خانواده ام نگفته بود مرا ناخوا سته طالق داد و
تقدیم خواهر زاده اش کرد!
مامان نگران بغلم کرد
_ خوبي دل آرام؟ چته مادر
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میان این خنده ها در باز شد و حانا مضطرب وارد شد
این قدر عصبي بودم که سرش فریاد کشیدم
_ به تو مگه یاد ندادم اول همه جا در بزني
بعد داخل شي؟!
با صداي فریادم سوشا سریع خودش را رساند و مانع گریه حانا شد؛
مامان با ناراحتي گفت:
_ طفل معصوم رو ترسوندى
بي توجه از اتاق خارج شدم
کیفم را برداشتم و سمت در رفتم
مامان هراسان دنبالم دوید رو به سوشا گفتم:
_ اتاق من رو دادن به پسرشون
من هیچ جایي توى این خونه ندارم
اوني که بد بوده من بودم
آراز واسه اینا یك بت مقدسه
هیچ کس نمیدونه من  7ماه چه طور بدبخت و آواره...
هق هقم اوج گرفت

١١80

عابر بی سایه

١١8١

سوشا  ،حانا را به مامان سپرد و جلو آمد و بغلم کرد
_ دلي ! عزیزم! بعد این همه سال اومدي این رفتارو کنی خانومم؟ آروم باش
آرام نبودم در آغوش او هیچ وقت آرام نبودم
مامان نالید
_ بچه ام چشه؟!
چرا این جوري عصبي و مریض شده؟
اون دل آرام منطقي و آروم و صبورم کو؟
چي بهد گذشته؟

خودم را از آغوشد کندم و اشك هایم را پاي کردم
_ اوني که شده پسر و امید
یه روز مثل یه تی ه آشغال منو از خوند انداخت بیرون
بي هیچ پشتوانه اي آواره ام کرد
من رفتم مامان! رفتم که بابا دق ن نه
رفتم چون خجالت می شیدم کسي بفهمه شوهرم ...
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با فریاد سوشا دهانم بسته شد
_ بسه !شوهر منم االن
تموم شد و رفت
تموم کن اون گذشته کوفتي رو  4سال عذاب و ماتم واسه این گذشته کم بود؟!
بدنم به شد شروع به لرزیدن کرد
سردم شده بود
آنقدر که دندون هایم روي هم میخورد
مامان بغلم کرد
_,اي واي چته دختر ؟؟
سوشا دستم را مح م گرفت
_  ١0روز میشه که مریضه و قرص نمیخوره
مامان سمت اتاق رفت و با یك پتو سریع برگشت
پتو را دورم پیچید و با دلخوري گفت:
_ این جوري مواظب بچه امي؟

عابر بی سایه
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حاناى کوچ م که تا آن زمان ستتاکت بود تاب نیاورد کستتی پدرش را مواخذه
کند و سریع گفت:
_ ددیم هم مریضه تازه از تختد بلند شده
مامان با عشق به حانا چشم دوخته بود
_ الهي فداي این حرف زدنت شیرین زبونم ،که از مادر و پدر عاقل ترى
سوشا پشتم را کمي ماساي داد
_ عشقم پاشو لجبازیو بزار کنار بریم بیمارستان
سرم را به عالمت منفي ت ان دادم و گفتم:
_ بهترم
مامان با حرص بلند شد و گفت :ال اله...
شما دوتا قصد خودکشي دارین انگار
این خانه صداى خنده هاي دلسا را کم داشت
تهی بود از گرماي مقتدرانه یك پدر!
اما ستون هاید هنوز به همان قو خود باقي بود
چرا که مادرم هنوز راست قامت ایستاده بود
مادرى ،هنوز اجاق خانه را گرم نگه میداشت
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بوى کوفته تبریزى اش انگار بعد این همه سال ی بار دیگر طعم خانواده داشتن
را به من چشاند!
حانا خوشحال و سرمست با عروسك هاى کودکي من و دلسا بازي می رد
سوشا اخبار میدید و مادرم مشغول درست کردن ساالد بود
همه چیز ت میل بود
اما چرا دلم راضي نمیشد؟!
چرا یك جاي کار میلنگید؟!
از پشت بغلد کردم و گونه هاي نرمد را ب*و*سیدم
سر چرخاند و او هم مرا ب*و*سید
_ دل آرام مادر چرا اینقدر ش سته شدي؟
خندیدم و گفتم:
 4سال گذ شته منم  30رو رد کردم میخواى هنوز تر گل ورگل بمونم؟ خودتم
کم پیر نشدي

آه تلخي کشید و گفت:
_ این ش ستگي ِ صور تو حاصل گذر عمر نیست
غبار غم نشسته رو  ،چشمها نا امیدي و درد رو هوار میزنه

عابر بی سایه
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حداقل من مادر میتونم اینو بفهمم
ِ

روي صندلي نشستم
و کاهویي برداشتم و در حالي که به حانا زل زده بودم گازش زدم
_ آراز رو چه قدر دوست داري؟
پوفي کشید و گفت:
_ چرا همه چیو به این قضیه وصل می ني؟
_ واست چي کارها کرده؟
_ آراز پسر منه ،من کاري به رابطه شما ندارم
آراز امید این خونه است
سالهاي مریضي بابا اون اگه نبود من زودتر از بابا از این دنیا رفته بودم
اون نبود کي دلسا رو سر و سامون میداد؟
بعد بابا اون مرد خونه منه سایه سرمونه
اشك در چشمانم دوید
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_اون وقتي ی یو دوست داره همه کار واسد می نه حتي مم نه زندگیو عزیزاي
دیگشو فداي این دوست داشتند کنه
راست میگي مامان آراز خیلي خوبه
خیلي فداکاره
مهربونه
اگه سایه سر شما شد ولي واسه من یه رهگذر زندگي بود
ی ي که گذشت و سایه اش رو ازم دریغ کرد
آره" عابر بي سایه "زندگي من
َ
سایه سر همه بود جز زند جز بچه ا...
نتوانستم کلمه بچه اش را ادا کنم
بازبغضم امان برایم نگذاشت
مامان وحشت زده گفت:
_ مادر بمیره که این قدر داغونی
تو چه کردي با خود
چرا من هیچي نمیفهمم
در دلم با خودم نالیدم
" اگه شوهر و عشقت رو از دست دادي

عابر بی سایه
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نزار مادر هم پسرش و امیدش رو از دست بده
با خراب کردن آراز چیزي بدست نمیارى"

میان هق هق گفتم:
_ دلم براي دلسا تنگ شده ،نامرد بي معرفت چند ماهشه؟
_ الهي قربون دلت بشتتم ،دلستتا به خاطر بابا دلخوره واگرنه اونم دلتنگته زنگ
زدم به فرزاد نرمد کنه
ماه هاي آخره
امروز فردا خاله یه شاه پسر میشي
چه قدر براي دلسا خوشحال بودم
_ فرزاد شوهر خوبیه؟
_ واال آراز که تاییدش کرد ماهم قبول کردیم
انصافا ازش بدي ندیدیم تا االن،
ولي خوب زیاد به جوش نیست
کم حرفه ولي مهم اینه که دلستتا راضتتیه و خیلي دوستتتد داره ،الهي شتت ر
خوشبخته ،تو چي مادر ؟ حانا چند سالشه؟ کجا ساکنین
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باز محو حانا شدم و گفتم:
_ بعد ازدواجم سریع باردار شدم
 7ماهه به دنیا اومده
مامان خندید و گفت:
_ ماشاال ماشاال هم درشته هم خیلي باهوش تر از سنشه
بزار پاشم اسفند دود کنم واسد

_ مامان؟
_ جونم؟
_ حانا شبیه منه؟
ی م عمیق تر نگاه کرد و گفت:
_ فرم صور و رنگ پوست و موش آره
ولي چشماش خیلي مش یه
چشم هاي تو که قهوه ایه مال باباشم تقریبا عسلیه
این وروجك چشم هاش به کي رفته؟
_ اون دختر منه

١١88

عابر بی سایه
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مامان با تعجب گفت:
_ وا مگه کسي گفت دختر نیست؟؟
***

حانا را هر روز پید مامان میگذاشتم
و خودم با سوشا راهي شرکت میشدم
چند روزي بود که سو شا آتد بس ساختگي اعالم کرده بود و س وتد مرا از
فریادش بیشتر میترساند
آراز
تمام مد از اتاقد بیرون نمي آمد و به ندر کسي او را میدید
در تراس بزرگ طبقه آخر برج به تهراني خیره شده بودم
که آلودگي و ناخالصي آدم هاید این روزها بیشتر از آب و هواید بود
خودم را نه از سرما بل ه از وحشت این شهر درنده مح م در آغوش گرفتم
صدایي نه چندان به گوش هایم آشنا و دل چسب خلوتم را بهم زد
_ منم همیشه اینجا میام واسه ف ر کردن!
ولي هواي ارتفاع همیشه سرد تره
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برگشتم و به اندام زیبا و دل فریبد چشم دوختم
این زن دست کم  5سالي از من جا افتاده تر بود
حتي راه رفتند شیك و حساب شده بود
رفتار و حرکاتد برایم شبیه یك قوي زیبا بود
میترا به معناي واقعي یك زن تمام عیار بود
رویم را برگرداندم و بي تفاو گفتم
_ من نیومدم ف ر کنم ؛فقط داشتم از تنهاییم لذ میبردم که به لطف تو نشد

حال دوشادوشم ایستاده بود
_ از من متنفري درسته؟
از سوالد خش م زده بود ولي او مستقیم نگاهم کرد و سوالد را ت رار کرد
لبخند تصنعي زدم و گفتم:
_ چرا باید از متنفر باشم؟

عابر بی سایه
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زرنگتر از همه تصوراتم بود
_ تو فقط به خاطر آراز برگشتي
_ چر نگو لطفا حوصله تو ی ي رو ندارم
_ دوستد دارم و از این اعتراف اصال خجالت نمی شم
در یك لحظه حس کردم خون به جاي بغض در گلویم جمع شده است
از این زن متنفر بودم
_ خوب این به من چه ربطي داره؟
اینبار صورتد طرح خواهد گرفته بود
_ دقیقا به تو ربط داره،
آرام !
من قبل این حس لعنتي پزشك آرازم!
میدونم درمون همه این سال دردش
تویي
دوستتتد دارم اون قدر که اگه مطمئنم کني دوستتتد داري و پشتتیموني و به
خاطر اون برگشتي
همه کار واسه نجاتت کنم
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دري حرفهاي میترا برایم سخت بود
_ آراز چشه؟
این سوال را بي اختیار قلبم به زبانم راند
بغض را در صداید حس کردم
_ بعد تو داشت نابود میشد
من همه زندگي و وقت و جونم رو گذاشتم از یك مرداب وحشتناي که در حال
بلعیدند بود بیرون کشیدمد
من روانپزش م
به سختي آراز رو تا امروز سرپا نگه داشتم
ظاهرش قرصه ولي از درون هزار تی ه است که با یه ضربه فرو میریزه
اون شوهر دقیقا نقشد واسه نابودید چیه؟

حرفهاید چنان پتك بر سرم فرود آمده بود
_ این نابودي رو خود آراز واسه جفتمون انتخاب کرد!
بعد من؟!

عابر بی سایه
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من تو زندگید هیچي بودم خانوم دکترش اینو تا حاال نفهمیدي؟
برو خوش باش و دو دستي بهد بچسب
شوهر من هم عین آراز تو مدیر این شرکته و داره کارشو می نه
دستم را گرفت و فشرد
دقیقا همان دست آسیب دیده ام !
از درد آخ بلندي گفتم و دستم را کشیدم و فریاد زدم
_ چي کار می ني .رواني؟
مستقیم و جدي به چشم هایم خیره شد
_ دارم سعي می نم چشم هاتو باز کنم!
مم نه آستتیب این جنون یه روز فقط دیگه مچ دستتتت داغون ،لب زخمي و
صور کبود نباشه!
مم نه یه روز جونتو از بگیره
یا حتي به بچه ا صدمه بزنه
این کی نه و نفر تت رو نمیفهمم! ت قاص بي و فایي خود رو داري از آراز
میگیري؟
اما داري خودتو بیشتر نابود می ني

پوزخندي تحویلد دادم و گفتم
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_ زیاد واسد سرمایه گزاري عاطفي ن ن
مم نه یه روز که از سیر شد تو رو هم صدقه بده
نفس عمیقي کشید و گفت:
_ منظورتو نمیفهمم
_ هیچ کس جز خودش نمیفهمه
فقط اینو بدون
اگه االن اینجاي زندگي واسادم
اگه پدرم مرد و نبودم
اگه از خاکم و خانواده ام فرار کردم
اگه تو چشم همه عزیزام بدنام شدم
این زخم ها و این کبودي ها
این آرام حقیر و پرخاشگر
همه اینا لطف و عشق آراز نسبت بهم بود
بترس از عشقد
قدر کنترل اشك هایم از دستم خارج شده بود
میخواستم هرچه سریعتر آنجا را تري کنم
اما بازویم را مح م گرفت
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_ به خاطر خدا حداقل به من بگو چرا پشت پا زدي به زندگیتو و رفتي
بگو چرا تو اون شرایط سخت آراز رو تنها گذاشتي؟
عصبي و بلند خندیدم
_ تو چه روانپزش ي هستي که بهت اعتماد ن رده حقیقت ماجرا رو بگه؟
_ آرامي که آراز تمام این سالها واسم توصیف می رد
اصال شبیه امروز تو نیست!
چرا همه حرفا کنایه است و تلخ؟!
_ اون آرام رو خودش کشت
من حتي از نگاه کردن به خودم تو آینه دیگه وحشت دارم
خودش وستتعت جنایتي که در حقم کرده رو میدونه که حتي جرا گفتند به
تو یا خودشم نداره
تو هم لطف کن حوالي من نباش
نمیخوام برق این حال بد دامن تو رو هم بگیره
روز خوش
مجال حرف زدن به او ندادم و با سرعت سمت آسانسور دویدم
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در آسانسور که باز شد سریع وارد شدم
نفس نفس میزدم
سرم را باال آوردم که در آینه آسانسور آثار اشك را از چهره ام بزدایم
باور کردني نبود
به دیوار آسانسور ت یه زده بود
یادم آمد که چه قدر عاشق این تیپ جلیقه بژ و پیراهن سفیدش بودم
با دیدن پتو کوچ ي در دستد
مثل یك دختر بچه قلبم به طپد افتاد
خداي من!
قطعا طاقت غوغاي عطرش در این فضاي چند وجبي را نداشتم!!
سرم را سریع پایین انداختم سنگیني نگاهد را راحت حس می ردم
_ هوا خیلی سرد شده
کلما را گم کرده بودم نمیدانستتتم در جوابد باید چه بگویم شتتتانه باال
انداختم و با طعنه به پتوید اشاره کردم
_ آره چرا پیاده نشدي پس؟ خانم دکتر یخ نزنه تو ارتفاع
خنده کجي تحویلم داد و زیر لب این دو وايه را معنا دار زیر لب ت رار کرد

عابر بی سایه
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_ خانم دکتر
نمیدانم چرا بي جهت و سریع عصبي شدم
_ البته پالتو تند بود زیاد نگران نباش
با یك صداي درد مند گفت:
_ نمیدونستم میترا هم باالست
از این که راحت اسمد را به زبان میراند قلبم پذیراى غم عالم میشد
موبایلم را از جیبم در آوردم و سعي کردم خودم را مشغول جلوه دهم
لحند مهربان بود چنان گذشته
_ مامان گفت عفونت گلو مزمن شده
امروز هم که مدام سرفه خشك کردي
لباست کمه یه چیز گرم بپوش حداقل

لبم را از داخل چنان از عمد گاز گرفتم که دردش مرا به خود آورد و این چنین
مشعوف و متوهم نباشم
آب دهانم را قور دادم و گفتم:
_ کسی که طعم آوارگي و بي سقف شدن رو چشیده
سرما نمیتونه از پا درش بیاره
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به این شك ن ن
در آسانسو باز شد به محض این ه خواستم پایم را بیرون بگذارم مچ دستم در
دست قوي مرداند قفل شد و مرا داخل کشید و دوباره دکمه طبقه  20را فشرد
این تماس میتوانست قاتل من شود
خدایا چه قدر محتاج این دست ها بودم زماني که،،،
لحند خیلي جدي بود
_ کي آواره و بي سقف بودي؟
هرچه تقال می ردم دستم را از حصار دستد رها کنم نمیتوانستم
پایم را زمین کوبیدم
_ ولم کن
با صداي بلند گفت:
_ سوالم جواب نداره؟
کي آرام ؟ کي؟
جرا کردم به چشم هاید مستقیم نگاه کنم!

عابر بی سایه
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در اعماق این دو حفره سیاه
حتي ذره اي خصلت بد دیده نمیشد
این چشم ها متعلق به مردي که مرا آواره کرد نمیتوانست باشد
لب هایم را جمع کردم تا با بغضم مبارزه کنم
چشم هایم از شد اشك تار شد
ف د را عصبي روي هم میفشرد و او هم با اشك هاید که در کاسه چشمد
میجهید ،میجنگید
با همه توانم نالیدم
_ تو دیگه چه آدم وقیحي هستي !
وقتي از خونه بیرونم کردي و فهمیدي خونه پدریم نرفتم
با خود ف ر ن ردي کجا آوار شدم؟!
هان؟!
ف ر کردي سریع میپرم تو بغل سوشا؟!
بي غیر ! حالم از بهم میخوره
اینبار در جواب تقالیم براي رهایي
هر دو مچ دستم را مح م گرفت و مرا سمت خودش کشید
حال نفس هاي عصبي اش دقیق روي صورتم میخورد
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_ من تو رو بیرون کردم؟!
یا خود تا دیدي هوا پسه جا زدي؟
آره من بي غیرتم اینو راست میگي
بي غیرتم که  2سال عشق و مردونگیمو پاي زني گذاشتم که همه ف ر و ذکرش
خواهر زاده ام بود

د ستهایم که ا سیر بود و کاري از د ستم بر نمي آمد شروع کردم با پاهایم روي
کفد هاید کوبیدن و لگد زدن
هیچ تاثیري نداشت و مح م نگهم داشته بود
با باز شدن درب آسانسور میترا چون ناجي ظهور کرد
انگار آراز مسخ شده بود
نه حرف میزد نه حرکت می رد
رنگ صورتد کم کم کبود میشد
میترا چند بار مح م نامد را صدا زد بي فایده بود
جلو آمد و به سینه اش کوبید

عابر بی سایه
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انگار ی هو بیدار شد و دست هایم را رها کرد
میترا با عصبانیت گفت:
_ چرا خودتو کنترل نمی ني؟؟
فرق تو با سوشا چیه پس؟
چرا همتون زورتون رو سر جسم ضعیفد خالي می نید؟
آرااااززز!!!
آرام االن زن خواهر زاده اته اینو باور کن
اینو بفهم
اینو بپذیر
دوست نداشتم هیچ کس چنین خردش کند
مثل یك پ سر بچه ا شك هاید پ شت سر هم گونه هاید را می ش ست تاب
نیاورد و سمت پله ها دوید
میترا نگران دنبالد راه افتاد
و من ماندم و دستتتت هایي که بوي او را گرفته بود و من دیوانه وار قرمزي مچ
دست هایم را میبوییدم و میب*و*سیدم
عشق بي قانون ترین قانون هستي است
معادله نمیپذیرد!
حدش را نمیتوان گرفت...
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اصال عشق با منطق و ریاضیا در تضاد است...
کف آسانسور نشستم و سرم را روي زانوانم گذاشتم
حال که در هم ب سته شده بود با امنیت بی شترى میتوان ستم براي قلب بیچاره ام
سوگواري کنم و اشك بریزم...
کجاى کارم اشتتتباه بود که شتتریك زندگي ام روزگاري به این باور رستتید که
عاشق مرد دیگري هستم و راحت از من گذشته بود؟!
خدایا آراز هم اري من با شارو را خیانت علیه خودش و تباني با سوشا تلقي
کرده بود؟!
علت این طالق اجبارى و فوري این بود؟
آن روزها حتي به من مجال و فرصت توضی نداد...
سرم را چنان دیوانه ها آرام آرام به زانوهاي بغل کرده ام می وبیدم انگار در حال
از دست دادن تعادلم بودم
از دنیا دور شده بودم و در گذشته معلق مانده بودم
صداي خنده هاي آراز..
اتاق خوابمان...
روز رفتن و خداحافظي اش...

عابر بی سایه
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با یك لگد به پایم سرم به دیوار کناري ام خورد و انگار تازه به خودم آمدم
سراسیمه از جایم بلند شدم
از چشماند خون میبارید
و عصبي دندون هاید را به هم میسایید
_ کدوم قبرستوني بودي؟
این مردي بود که همه ف ر می ردند محض عشقد به همه چیز پشت پا زدم؟!
سوشا اصال الیق عشق بود؟؟
در جواب سوالد خندیدم آنقدر خندیدم که ریسه رفتم
خشمد جاید را با بهت عوض کرد
وحشت زده به من چشم دوخته بود
تلو تلو خوران از آسانسور بیرون رفتم
سرم بر اثر ضربه گیج میرفت اما چه اهمیتي داشت
کجاي این زندگي ن بت به هوشیاري نیاز داشت؟!
دستم را که گرفت جیغ کشیدم و سریع دستم را از دستد بیرون کشیدم نگران
بودم عطر آراز از دستم پر بزند
مچ دستم را بوییدم و از این ه هنوز این عطر سر جاید بود مشعوف شدم
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دنبالم راه افتاد
_ دلي کجا بودي؟ چته؟
برگشتم و میان خنده گفتم:
_ تو خود تا حاال حس کردي من عاشقت باشم؟
وارد سالن شرکت که شدم
در میان کارمندان انگار معذب شده بود
_ عزیزم بریم داخل صحبت می نیم

از شد خنده خم شدم و دستم را روي ش مم گذاشتم
_ سوشا ؟! عاشق ها شبیه من و تو میشن؟
کالفه و خجالت زده گفت:
_ خانمم ی م حالت خوب نیست ،لطفا بیا بریم داخل اتاق
کارمندها دور هم تجمع کرده بودند و پچ پچ می ردند

١204
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انگشت اشاره ام را سمت منشي مسن شرکت گرفتم
_ خانم بهرامي تو از همه اینا تجربه ا بیشتتتره  ،بگو ببینم من شتتبیه زن هاي
عاشقم؟
س و کرد و سرش را پایین انداخت عصبي بودم
جیغ کشیدم
_ با تو بوو....دم
جواب منو بده
آراز و میترا سراسیمه و نفس نفس زنان به سالن آمدند
سوشا طاقتد تمام شد دستم را مح م گرفت و سمت خودش کشاند
_ معلوم نیست چي خوردي این طورى شدي ،این نماید مسخره رو تموم کن
خودم را به ستتینه اش چستتباندم روي پنجه پاهایم بلند شتتدم تا صتتورتم به
صورتد نزدیك شود
مشغول بازي با یقه پیراهند شدم
زنانه و بلند خندیدم و گفتم
_ عشقم ؟!
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ی هو از شد خنده کم مانده بود نقد زمین شوم که دستان سوشا دور کمرم
قالب شد
صداي فریاد آراز در گوشم پیچید
_ مگه اومدین سینما؟؟ شرکت تعطیله
همه سریع بیرون!!

کارمندها یك به یك سریع سالن را تري کردند
در آغوش سوشا نفس نفس میزدم انگار لحظا آخر عمرم را سپري می ردم
میترا نزدی م شد و با مالطفت به سوشا گفت:
من روانپزش م
اجازه میدي بهد کمك کنم؟
سوشا دردمند و ناتوان نالید
_ سرش خورد به دیوار
ن نه دیوونه شده

عابر بی سایه
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در آني آراز سریع و عصبي گفت :
_ سرش کي خورد به دیوار؟!
انگار سوشا در این حالت هم قصد کوتاه آمدن نداشت با نفر گفت:
_ به تو ربطي نداره
حال هیچ کس آن روز و آن ساعت خوب نبود
جنون میهمان وجود هر سه ما شده بود
باورم نمی شد این که ع صبي سمت سو شا یورش آورد و به دیوار چ سباندش و
یقه اش را مح م گرفته بود
همان دایي باشد
که ی بار سوشا به صورتد کوبید و صداید در نیامد
همان که روزهاي طوالني در عزاي سوشاید اشك ریخت و عزادار ماند
دایي که حتي زند را صدقه سر او بخشیده بود
انگار به خودم آمدم وحشت زده دستم را جلوي دهانم گذاشتم
فریاد می شید
_ حیوووون ! تو باهاش چي کار کردي؟
سوشا هم جا خورده بود
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اما حاال نقطه ضعف حریف را براي به خاي نشاندش یافته بود
نیشخندي زد و گفت
_ زنمه!
هروقت بخوام تنبیهد می نم
خودش اعتراضي نداره
تو چه کاره اي ؟ اصال بازم میزنم..
حرفد با ضربه سر آراز در صورتد نصفه ماند
صور سوشا غرق خون شده بود ولي میخندید
با میترا دو نفري از پشت آراز را می شیدیم تا جداید کنیم
بي فایده بود! قدرتد چند برابر شده بود
نالیدم
_ آراز!!!
جرا هجي این نام در وجودم چگونه دوباره ش ل گرفت ؟!

١208
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برگ شت و عمیق نگاهم کرد و این یك لحظه غفلت براي ضربه سو شا و نقد
زمین کردند کافي بود
روي سینه آراز نشسته بود و دستاند را دور گردند حلقه کرده بود
میدانستم از این دیوانه هیچ چیز بعید نیست
قسمد دادم رهاید کند
اما بي فایده بود!
لیوان شیشه اي روي میز را برداشتم و به دیوار کوبیدم
و تیزي اش را روي گردن خودم فشردم
دردناي بود داغي خون را حس کردم
_ به جون حانا خودمو می شم
از روي سینه آراز بلند شد و سمتم دوید
_ دلي تو رو خدا ن ن  ،گوه خوردم دیگه رواني بازي نمی نم
آراز از جاید ب
بلند شد میان سرفه جدي رو به من گفت:
_ بزار کنار ببینم اون آشغال رو !
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زود باش سریع!!!

همین کافي بود که لیوان ش سته را گوشه اتاق پر کنم،
انگار اطاعت ،خصلت اصلي عشق بود..
سوشا به پایم افتاد و مشغول ب*و*سیدن پاهایم شد
و من نگاهم همچنان به چشتتم هاي قیري رنگي بود که برایم خروارها حرف
نگفته داشت...
میترا ستتریع خودش را به من رستتاند و تعداد زیادي دستتتمال روي زخم گردنم
گذاشت
حتی قدر پلك زدن نداشتم
صداي هیچ کس را نمیشنیدم
باز وارد یك خلصه عجیب شده بودم
سوشا سرش روي پایم بود از فرط گریه شانه هاید میلرزید
آراز به دیوار ت یه زده و دست روى پیشاني اش گذاشته بود
فقط حرکت لب هاي میترا را میدیدم هیچ چیز نمیشنیدم

عابر بی سایه
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پلك هایم سنگین شده بود
براي بار آخر به صورتد خیره شدم
این لحظا دیگر نمیتوانستم به خودم دروغ بگویم
من عاشقد بودم
من عجیب هنوز عاشقد بودم
***

من مرده بودم و به بهشت رفته بودم؟
خداي من این بستر نرم و این عطر دل چسب این بستر
صداي صحبت همه عزیزانم با هم!
این ها براي من فقط در بهشت مقدور بود
آرام آرام چشم گشودم
در اتاقم بود
خانه گرم پدري حریم امن من بود
سرم بر بالیني از عطر او بود
هرچند که زخم گلویم میستتوخت و ستتنگیني ستتوزن ستترم روي دستتتم اذیتم
می رد
اما این قسمت از زمین را با هیچ کس حاضر نبودم تقسیم کنم
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صداي جیغ خواهرم لبخند به لبم نشاند
بیرون اتاق معرکه اي به پا بود و من با ذوق مشتتغول گوش جان ستتپردن به
صداهایشان بودم
دلسا با حرص و عصبانیت میگفت؛
_معلوم نیست چه بالیي سر خواهر بي زبون من آوردي این همه مد
سوشا می شمت با همین ناخونام خفه ا می نم
صداي آغشته به گریه مادرم قلبم را مچاله کرد
_ دستت درد ن نه
این بود رسم عشق و امانت داري؟
بچه من شبیه از دست رفته ها شده
سوشا چرا کلمه اي حرف نمیزد؟!
مد طوالني گذشت
اما صدایي از سوشا نیامد
ی هو چیزي در ذهنم جرقه زد و مثل برق گرفته ها از جایم پریدم
و سوزن سرم را از دستم بیرون کشیدم

عابر بی سایه
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از اتاق که بیرون رفتم
مامان و دلسا سمتم دویدند
دلسا بغلم کرد و فشردم
_ آجي با تو چي کار کردن؟
شانه اش را ب*و*سیدم اما سریع به سوشایي چشم دوختم که گوشه اتاق روي
زمین به یك نقطه خیره شده بود و سرش را میان دستاند گرفته بود
با تمام ضعف جسماني خودم را به او رساندم
دستاند را گرفتم
_ سوشا سوشا جان
داد بزن
واکنشي نشان نمیداد
شانه هاید را ت ان دادم
_ ببین منم دلی حالم خوبه
مردمك چشمد سمتم چرخید
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مثل بچه ها لبد را جمع کرد میدان ستم بغض میبلعد و این میتواند شروع یك
حمله عصبي شدید باشد
آرام به صورتد زدم
_ جان من یه چیزي بگو

ی هو ستترش را روى دامنم گذاشتتت و با صتتداي بلند گریه ستتر داد و فریاد
می شید
مامان و دلسا و فرزاد با تعجب به ما خیره شده بودند
با دست به آن ها اشاره کردم که نگران نباشند
سرش را از روي پایم بلند کرد به چشمانم خیره شد
_بچه منو با خودش برد
دلي بهشون بگو اون بچه منه
بگو من اونو اذیت نمی نم
بگو قول میدم وقتي اون هست حتي داد هم دیگه نزنم
با وحشت از مامان پرسیدم

عابر بی سایه

١2١5

_ حانا کجاست؟
مامان که از وضعیت رقت انگیز سوشا متاثر شده بود و گریه می رد گفت
_ دخترم بچه داشت س ته می رد آراز و میترا بردند ی م روحیه اش عوض شه
حاناي من؟!
آراز و میترا؟!
دختر من ؟!
آراز؟!
میترا؟!
به سوشاي بیمار و جسم و روح بیمار تر خودم خیره شدم
دخترم را از ما میگرفتند

وحشت کرده بودم
_ اونا غلط کردن بچه منو بردن
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سریع زنگ بزن بیارند
این بدبخت همه صورتد خونیه
کسي به دادش نرسیده؟
نفهمیدین این طوري بي حرکت نشسته حالد بده داره س ته می نه؟
بچه اشو دادین اون زنی ه

دلسا جلو آمد و گفت:
خونریزي بینید قطع شده بود
خودش گفت خوبه
خودش ساکت نشسته بود
ما از کجا بفهمیم چشه

سمت تلفن رفتم و گوشي را برداشتم و جلوي مامان گرفتم
_ زنگ بزن بچه منو بیاره
اون هم پدر داره هم مادر

بعد رو به سوشا با تح م گفتم:
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_ مگه نه؟
انگار قو گرفت از جاید بلند شد و گفت:
_ آره عزیزم
میریم خونه خودمون
مامان نالید
_ به ارواح خاي بابا دل آرام اگه بزارم بري
عاقت می نم منو تنها بزاري
من این گوشه شهر تنها تو اون ور تنها! واسه چي باهم نباشیم؟
سوشا به من چشم دوخت تا من جوابي بدهم
_ مامان لطفا فعال زنگ بزن حانا رو بیارن

تا رسیدن حانا هر دو ماتم زده روي کاناپه کنار هم کز کرده بودیم
در که باز شد حانا دست پر و با ذوق سمتمان دوید
و آراز با چشم هاي سرخ و متورم پشت سرش وارد شد
تازه میفهمیدم چه قدر تار موي سپید میان موهاي مش ي اش در این سالها جا
خوش کرده اند
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حانا اول سوشا را بغل کرد
_ ددي خوب شدي؟ ببین دایي واسم چي خریده؟
اون همه کارتونا رو بلده
با صداي خودشون میتونه حرف بزنه
سوشا چنان یك مال باخته با غم به آراز چشم دوخت
دخترش را آرام آرام نوازش کرد
من اما عجیب تشنه این سه ساله بودم
روي قلبم فشردمد و گریه سر دادم
_ واسه چي بدون من رفتي جایي؟؟
دخترم با نگراني گفت:
_ مامان بزرگ اجازه داد
حانا در آغوشم و چشم هایم غرق یك جفت چشم قیري رنگ
که با افسوس و حسر به ما چشم دوخته بود
یك با "با اجازه " آرام گفت و قصد تري خانه را داشت که مامان جلوید ایستاد
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_ آراز؟ تو که نمیخواي منو تو این وضعیت تنها بزاري؟!
یاد رفت میترا چي گفت؟
سرش را پایین انداخت و گفت:
_ روم سیاه
شرمندتم
نمیتونم
ازم بر نمیاد اینو ازم نخواه
دلستتتا قبل از این ه مامان حرفي بزند با همان صتتراحت و صتتتداي معترض
همیشگي گفت:
_ داداش آراز مطمئنم که میدوني یك جاي کار میلنگه
خواهد می نم
به خاطر مامان به خاطر خواهر زاده ا
به خاطر خواهرو خواهر زاده بي گ*ن*ا*ه من
متوجه حرفهایشان نمیشدم
سوشا یك لحظه دست حانا را رها نمی رد و عاشقانه غرق صحبت با او بود
دخترم عروس د را با دقت و ذوق به پدرش معرفي می رد
_ ددي بیین این اسمد مموله
همون دختر کوچولو مو بلنده اون کارتونه
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که بند انگشتي بود
نفسي که قصد خارج شدن داشت در ریه ام حبس شد
صداید در گوشم پیچید
ممول من
بند انگشتي
خاله ریزه
نیم وجبی
گیسو کمند...
آراز مشغول گوش سپردن به مامان و دلسا بود
من کر شده بودم
او هم الل شده بود
او حرف نمیزد
شاید هم مثل من صداي مامان و دلسا را نداشت!
گیرنده هایمان که مارا به این دنیا وصل می رد قطع شده بود
ی هو مثل یك متهم فراري گریخت پشت سرش را هم نگاه ن رد
فرار کرد؟
من نگاهم هنوز به همان جا که ایستاده بود خشك شده بود
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با ت ان دادن شانه هایم به خودم آمدم
_ آجي خوبي؟
دستد را گرفتم
_ رفت؟
سوشا وسط حرف زدن با حانا برگشت و خیره نگاهم کرد
نگاهد رنج داشت و رنج میداد
خداي من! این مرد که کنارم من و دخترم نشسته است
شوهرم است
از جایم بلند شدم و جواب چشمان منتظر سوشا را دادم
_ دیگه نباید اینجا بیاد
اصال اون چه کاره ماست
تو این خونه چه کار داره؟
از این به بعد یا جاي ماست یا اون!

چرا خوشحال نشد؟
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چرا با غم بیشتر سرش را پایین انداخت
مامان اعتراض کرد
_ دل آرام مادر تو فقط آروم باش و حرص و جوش نخور
هرچي بگي به روي تخم چشمام
میگم مادر
اتاق مهمون رو واستون آماده کردم
واسه حانا هم فردا میگم  ١تخت کوچیك بیارن
امشب فرزاد و دلسا هم اینجا میمونن
مردها که خوابیدن تا صب میشینیم
زنونه حرف میزنیم
خندید اما خنده هاي ساختگي مامان دلم را بیشتر به درد مي آورد
سوشا سرش پایین بود و پرسید
_ دوست داري بموني؟
هول شدم
_ تو نخواي نه! تو نموني نه
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نگراند بودم میدانستم امشب این حالد بدون ما او را قطعا از پا در مي آورد
فرزاد باالخره به حرف آمد
_ کجا بره این باجناق بي معرفت ما؟
امشب موندم وقت خوابیدن
اون شبو تالفي کنم شاید با بالد نصف شب خفد کنم
ال کردار بد زمینم زد
چه قدر امشب همه خنده ها و شوخي ها برایم تلخ و حاوى ترحم بود...
حانا روي پایم خوابد برده بود و ستتوشتتتا با خوردن قرص هاید خیلي زود
خوابد گرفت و جمع را تري کرد
انگار همه منتطر رفتند بودند
دلسا رو به فرزاد گفت:
_ فرزاد جان برو حواست باشه بیرون نیاد
فرزاد با اخم ادغام به خنده گفت:
_ نگهبان نبودم که شدم
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فرزاد که رفت دل سا خودش را به من چسباند و خیلي سریع با حالت نگراني و
کنج اوى پرسید
_ خیلي وقته مریضه؟
بستري هم تا حاال شده؟
برگشتم و عمیق نگاهد کردم
مامان هم با نگاه دردمندش منتظر جوابم بود
شقیقه ام را فشردم و گفتم:
_ حوصله ندارم دلسا
به پهلویم زد و گفت:
_ حوصله نداري یا میخواي پنهان کني چه قدر ش نجه ا داده ؟
احمق جون با کي داري لج می ني
ً
؟یارو عمال یه دیوونه به تمام معناست
غیر نرماله
وحشیه
دلت به حال خود نمیسوزه به حال این بچه ا
دهن وا کن حرف بزن

بسوزه
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عصبي شده بودم
_ بسه اینقدر تو زندگي من دخالت ن ن
دیدن تصویر مادري که با دستمال اشك را از گوشه چشمد پاي می رد دردناي
بود
آهي کشیدم و گفتم:
_ خوب میشه
اون یه چند روز طول می شه تا حالد خوب شه
بي آزاره
عاشق حاناست
نگران ما نباشین
مامان با بغض گفت:
_بدن کبود نشونه بي آزاریشه مادر؟
_ خیلي سال میشه که مریضه
بدبختي و مصیبت هم چند سال پشت سر هم روي سرش آوار شده
دست خودش نیست
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دلسا پوفي کشید و گفت:
_ خواهر من! کستتي که مثال قلبد یا کلیه اش مش ت ل داره رو به حال خودش
ول می نن تا نابود شه؟
تازه بیماري جسم فقط به خود شخص آسیب میزنه
اما مرض سوشا خطرناکه هم واسه خودش هم دیگران
میترا گفت داشته آراز رو خفه می رده
این جوري که نمیشه ولد کرد به امان خدا
باید درموند کنیم
این بچه آینده و امنیتد در خطره
چشم هایم را تنگ کردم و گفتم :
_ منظور چیه؟
در حالي که سعي می رد نگاهم ن ند و با ش مد بازي می رد گفت:
_ میترا میگه از عالئمد معلومه چند ساله مریضه و به قسمت حاد مریضید
رسیده باید یه چند وقتي بستري شه
حانا را بغل کردم و از جایم با حرص بلند شدم
_ میترا غلط کرد! به اون زنی ه چه؟ چه کاره ماست؟
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بي شرف اول میخواد سو شا رو از میدون به در کنه بعدم یه چیز ببنده به من و
بچه منو ازم بگیرن
حانا را مح م به آغوشم میفشردم
مامان و دلسا نگران از جایشان بلند شدند
مامان نوازشم کرد
_ آخه میترا چرا بخواد بچه تو و سوشا رو بگیره مادر؟
بچه من و سوشا؟!
میترا زیري تر از این حرفها بود
شاید فهمیده است حانا دختر آراز است و تمام نقشه اش براي فرزندم است...
از شد استرس کلما را گم می ردم
با بغض گفتم
_ خوابم میاد
شب بخیر
سریع خودم را به اتاق رساندم
حانا را که سرجاید گذاشتم باال سر سوشایي که مثل یك جنین جمع شده بود
و رقت انگیز خوابیده بود
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نشستم
عاشقد نبودم
اما روزگارى روزهاى خوبي باهم داشتیم
وقتي که حسر و آرزوي خیلي از دخترهاي دانشگاه بود
آن روز ها که مدام گردش و تفری و مه ماني بودیم و برایم چیزي کم
نمیگذاشت
این جستتم بی رمق که گاه از فرط ناتواني آشتتوب به پا می ند روزگارى بهارئ
داشته است...
عاشقد نبودم
حتي گاهي تنفرم را فریاد میزدم
اما مگر میشد از یك شخص به خاطر بیمار بودن متنفر بود؟!
من عامل عود این بیماري بودم
عاشقد نبودم
اما روز به دنیا آمدن حانا تنها کسي که کنارم از صمیم قلب مانده بود او بود
دست هاید را گرفتم زبر بود
سالهاى زیادي چون یك کارگر براي زندگي من و دخترم کار کرده بود
عاشقد نبودم

عابر بی سایه
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اما
اما
اما
باید کتمان کنم که براي خیلي از فداکاري هاید نمیتوانم دوستتتد نداشتتته
باشم؟!...
اگر بستري میشد قطعا از دوري من و حانا دق می رد!
چه قدر خودخواه شده بودم به این اندیشیدم
سوشا تنها ت یه گاه ماست هرچند سست و گاه آوار
اما تنها ت یه گاه است
پتو را روید کشیدم موهاید را نوازش کردم
طرح یك لبخند روي لب هاید جان گرفت
انگار در خواب هم محتاج قدري محبت بود
محبت مادري که همه عمر بیمار بود،،،
پدري که ترکد کرد...
نامزدي که زن دایي اش شد و از آن پس هیچ وقت نتوان ست محبتي خرجد
کند

خدایا!
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من با وجدانم چند چند بودم؟!
چرا هر وقت کم آوردم پاي او را وسط کشیدم و دردهاید را بیشتر کردم؟!
هیچ وقت از صمیم قلب براي بهبودي اش انريي نگذاشته بودم
آرى!
من هم کم به سوشا بده ار نبودم...
قسمت پنجاه و ی م
"من چند سالي است که ُمرده ام.
چندسالي است که بین مردم راه میروم بدون آن ه دیده شوم.
چندسالي از آخرین روز زنده بودنم میگذرد
من خفه شدم که ُمردم
بغض گلویم در یك عصر پاییزي خفه ام کرد...
ِ
ُ
فقط مرا خاي نمی نند به جرم زدن این نبض لعنتي !
هر شب به قبرستان اتاقی روانه میشوم؛
ً
روي قبر نسبتا راحتي سر میگذارم
و آنقدر خیره به سقف میشوم
تا در رویاي تو زنده شوم"....

عابر بی سایه

چشم که گشودم از شد رخو همه ماهیچه هایم خشك شده بود
حانا هنوز در آغوشم عمیق خواب بود
صداي همهمه از بیرون اتاق مي آمد
سر که چرخاندم سوشا در جاید نبود
دلشوره گرفتم
آبي به صورتم زدم و سریع از اتاق خارج شدم
صنم با دیدنم با ذوق بغلم کرد
_ واي ببین این دل آرام بي معرفتم اینجاست مثل قدیم ها
خواستم بگویم هیچ چیز دیگر هیچ وقت مثل قدیم نیست و نمیشود
سر گردان دنبال سوشا بودم
مامان در حالي که نان هاي صبحانه را برش میزد گفت:
_ چیه مادر ؟ صب زود رفت نون تازه گرفت
بعدم گفت میره شرکت
صبحونشو دادم رفت
کالفه به پیشاني ام زدم و گفتم:
_ آخه با اون حالد؟!
دلسا غر زد
_ وا ما که نمیتونیم مرد گنده رو ببندیم جایي نره
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فرزاد منم صب رفت مغازه
خوب سوشا بمونه الي یه مشت زن؟
خواجه حرمسراست مگه شوهر ؟
چپ چپ نگاهد کردم
_ من باید برم اینجوري نمیشه
مامان در حال چیدن میز گفت:
_ الزم ن رده
زنگ زدم آراز گفت رسیده
حالشم خوبه تو اتاقشه
نیشخندي زدم و گفتم:
_ از اصلي ترین عامل حال بد سوشا حالشو میپرسي مادر من؟
صنم میان خنده گفت:
دلسا اینو ببین چه شوهریه
دلسا پشت چشمي نازي کرد و گفت:
_ نه که خود کم شوهرم شوهرم می ني
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واال از وقتي زن اون جیمز باند شدي
خیلي درگیر اون غول بچه اي
شوهر یعني فرزاد من بچه ام از دیوار صدا در بیاد ازش صدا در نمیاد
صنم دهن کجي کرد و گفت:
_ بس که یبسه،
مهران اصال لنگه نداره حاال هي بهد بگو غول بچه
میان بغض و خنده به بحثشان حساد کردم!
چه قدر با عشق و افتخار در مورد زندگي و شوهرانشان حرف میزدند
انگار تنها کسي که متوجه این حسم شد مامام بود پشتم زد و گفت:
_ بشین مادر صبحونتو بخور
نهار قراره همه باهم یه قابلمه دلمه بپیچیم
شاینا و شري هم تو راهن
خدایا من حتي دیگر طاقت رویارویي با شري را نداشتم
شقیقه ام را فشردم و روي صندلي نشستم
مامان خم شد و سرم را ب*و*سید
_ شاینا میگه حالد خیلي بهتره از وقتي تو رو دیده
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میگه پرستارش موقع حمام کردند متوجه ت ون دادن انگشت هاش شده
دکتر گفته نشونه خوبیه

بغض مجال صتتحبتم نمیداد اما با دیدند انگار تمام آرامد از دستتت رفته ام
برگشت
برق چشمان و لبخند مهر انگیزش
آرامم می رد
خودم لقمه در دهاند میگذاشتم
با چشم هاید با من حرف میزد
هر پلك زدند را براي خودم به جمله اي تعبیر می ردم
بعد نهار هر کس گوشه اي پخد شد و خوابید
مامان مشتتغول مرتب کردن آشتتپزخانه بود کاپشتتن حانا را تند کردم و یك پتو
دور شري پیچیدم
صندلي چرخدارش را سمت تراس هول دادم
حانا م شغول نقا شي با گچ روي دیوار سیماني بود و با نقا شي هاید کودکانه
حرف میزد
شري با عشق و لبخند به او خیره شده بود

عابر بی سایه
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چه قدر محتاج هم صحبتي اش بودم
نشستم و سرم را روي پاید گذاشتم
از ت ان ناتوان و ضتتعیف انگشتتت هاید فهمیدم خیال نوازشتتم را دارد خودم
دستد را روي سرم گذاشتم
_ آخ شري خوب و مهربون من!
ببین من با تو چه کردم؟
بیین روزگار با ما چي کار کرد؟
اون روز همه اون گ*ن*ا*ه ها و دروغ ها از عشق آراز بود
همه کار کردم که از دستد ندم
تو گردن گرفتي که زندگي ما نپاشه
جفتمون ال ي زایل شدیم
شتتري من روزهاي بد و بي کستتي رو به قیمت عمرم و اعصتتابم و جوونیم
سپري کردم
من  4ساله مردم فقط یه الشه ام که واسه دخترم هنوز راهي قبر نشدم
نگاش کن چه قدر خوشگله
چه قدر معصومه
میترسم بخت و اقبال ارثي باشه
میترسم شور بختیم بهد ارث برسه
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میدوني چیه
هیچ وقت نمیزارم عاشق شه
بهد میگم ته عشق تصویر مادرته
زني که همه بچگیت شاهد گریه شب هاش بودي
شاهد کتك خوردند
تحقیرش اسارتد
ناگهان قطره اى روي صورتم چ ید
خیال کردم باران میبارد
اما نه! این شري من بود که به بخت بد من میبارید
اش د را پاي کردم
_ گریه ن ن قربونت بشم
 4سال خودم جاي همه گریه کردم
تو دیگه گریه ن ن
به دور دست خیره شدم
از شد سرما در خودم خزیدم
بیني ام را باال کشیدم و اشك هایم را مهار کردم
_ چرا منو به این روز انداخت ؟
کاش عاشقم نمی رد وقتي از خودش مطمئن نبود
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شري چرا آراز منو قربوني عشقد به خواهر زاده اش کرد؟
چرا حسر یه خداحافظي به دلم گذاشت؟
کاش قبل این که طالقم بخواد بده این قدر مرد بود که بگه خواهر زاده ام رو از
تو و زندگیم بیشتر دوست دارم؟
منو از خونه خودم انداخت بیرون بي هیچ پشتوانه اي!
منو شرمنده خودم کرد
جلوي غرورم منو زیر سوال برد؟؟
اون آرازي که واسه همه بت مردونگیه واسه من چه طور شد عند نامردهاي دنیا

شري ی هو شروع به لرزیدن کرد با صدا
ي گنگ فریاد میزد
چشم هاید غرق وحشت شده بود
میخواست حرف بزند
اما انگار از ناتواني اش در حال جان دادن بود
ترسیدم جیغ کشیدم
همه به تراس آمدند
هرکاري می ردیم آرام نمیگرفت مدام با چشم هاید به من اشاره می رد
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وحشت زده دستم را جلوي دهانم گرفتم
_ خداي من ! تقصیر منه ! من چه بالیي سرش آوردم
شاینا میان گریه گفت
_ میخواد حرف بزنه داره عذاب می شه از این که نمیتونه
***

شاهد درد و عذاب عزیزانم بودن برایم از دل تنگي همه این سال ها سخت تر
بود
خانه پدري را تري کردم
اصرار هاي مادر بي فایده بود
به خانه که رسیدم نمیدانم چرا دلم ه*و*س زن بودن داشت
به دلسا و صنم حساد کرده بودم؟
با حانا براي خرید بیرون رفتیم
سعي می ردم کمتر به خیابان هاي این شهر لعنتي نگاه کنم
حداقل امروز دلم خاطره بازي نمیخواست!
من حتي فراموش کرده بودم غذاي مورد عالقه سوشا چیست؟!
تمام حواس و دقتم را براي درست کردن قرمه سبزي به کار گرفتم

عابر بی سایه
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با حانا حمام رفتیم و لباس نو پوشیدیم
نوبت موهایم که شد
نتوانستم
نتوانستم روي این هم چشم ببندم
مثل همیشه باالي سرم جمعد کردم
ساعت که از  ١0گذشت
دلشوره گرفتم
تلفن سوشا هم خاموش بود
دلم نمیخواست به مامان زنگ بزنم و او را هم نگران کنم
نا امید روي پله نشسته بودم و حانا هم جلوي پنجره بود
که ی هو با شادي جیغ کشید
_ اومد ددي اومد
خیالم راحت شد دلم نمیخوا ست سو شا متوجه نگراني ام شود به آ شپزخانه
رفتم و نفس عمیقي کشیدم و یك لیوان آب نوشیدم
صتتدایي چنان رعشتته بر اندامم انداخت که کم مانده بود لیوان از دستتتم نقد
زمین شود
_ سالم خانم کوچولوى زیبا
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وحشت زده سمت سالن دویدم
سوشا دوشادوش شارو آيان!

لبخند نفر انگیز شارو و سر پایین انداخته سوشا باعث شد قلبم تیر ب شد
همه اتفاق هایي که شتتارو مرا مجبور به انجامد کرده بود جلوي چشتتمم ريه
رفت
حانا را با حرص از آغوش سوشا کندم
زیر لب گفت:
_ دلي اونا میخوان حانا رو از ما بگیرن من مجبور بودم از شارو کمك ...
اجازه ندادم حرف بزند و فریاد کشیدم
_ باز رفتي زیر کد این حیوون؟
اینو آوردي تو خونه ا ؟
دل خوش حمایت ایني؟!
شارو به جاي سوشا پاسخ داد
_ مادام! اینجا خونه منه

عابر بی سایه

بهت زده به سوشا خیره شدم
سر تاسف ت ان دادم
_ خیلي بدبختي سوشا خیلي
شارو بي تفاو کتد را در آورد و نفس عمیقي کشید
_ اوه چه بوي قرمه سبزي دلچسبي
خسته راهم بیست روز میشه از جاي گرم و غذاي گرم دور بودم
سمت پله ها رفتم و جیغ کشیدم
_ من یك دقیقه هم اینجا نمیمونم
سوشا دنبالم دوید و دستم را گرفت و شروع به التماس کرد
_ دلي التماست می نم
من ضعیفم در مقابل اونا ،به خاطر حانا!
اونو ازمون میگیرن
_ این قدر حرف مفت نزن
حانا رو کردي سپر همه کثافت کاریا
همین یارو میخواست بچه منو ب شه وقتي حامله بودم
احمق اون فقط همه اموال و دار و ندار تو و آراز رو میخواد

١24١
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سعي کرد حانا را از بغلم بیرون ب شد
مانع شدم و روي زمین افتادم
فریاد کشید
_ اون بچه منه
حانا جیغ می شید و گریه می رد
طفل بي گ*ن*ا*ه تا کي مجبور بود این جهنم پر آشوب بین ما وا تحمل کند
از جایم بلند شدم
با اشاره شارو سمت در رفت و در را قفل کرد
صداید میلرزید
_ دلي برو تو اتاقت خواهد می نم امشب روي اعصاب من راه نرو

دندان هایم را روي هم فشردم
_ بدبخت حقیر
تو لیاقت ترحمم نداشتي

عابر بی سایه
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با سیلي هاي پیاپي اش که روي صورتم جا خوش می ند
دخترکم به جاي من شوکه میشود و در س و شروع به لرزیدن می ند
غرورم را زیر پایم له می نم
_ ببخشید سوشا من عصبي بودم ،بچه رو بده ببرم باال بخوابیم
صداي پوزخند شارو جگرم را میسوزاند
حانا را بغل کردم و سمت اتاق دویدم
شارو مشغول صحبت با سوشا شد و تنها چیزي که شنیدم این بود
که سوشا به او گفت:
_ نگران نباش
اون کسیو نداره دیگه
بي کس شدنم شهره شهر شده بود...
حانا این قدر ترسیده بود که بعد چند قصه و الالیي به سختي آرام گرفت
چشم هاید غرق خواب بود اما انگار نگراني در وجودش رخنه کرد بود
آخرین جمله اش قبل خوابیدند مثل یك تلنگر مرا از اعماق حماقت و غرورم
بیرون کشید
_ مامي؟!
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_ جونم
_کاش از اینجا هم بریم،
ددي تو رو باز هم میزنه
بغض کردم و ب*و*سیدمد
_ بخواب شیشه عمرم بخواب
زندگي من
لبد را گاز گرفت
به صور و چشم هاید خیره شدم
حق دخترم هم خانگي با دیوي چون شارو آيان نبود...
هنوز یك ساعت از خوابیدن حانا نگذشته بود
که با صداي باز شدن در از جایم پریدم
سوشا حالت طبیعي نداشت
از چشم ها بوي نامطبوع دهاند فهمیدم مست است
کنارم نشست
با سر انگشتاند را روي گردنم کشید و تا یقه ام پید روي کرد
خودم را کمي عقب کشیدم
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چشتتم هاید خبر از جنایتي هولناي میداد امشتتب آمده بود که تنها دارایي و
سرمایه باقي مانده ام را نابود کند
با یك حالت خاص گفت؛
_ تو زن مني؟ حق من از چیه
خودم را گوشه دیوار جمع کردم و گفتم:
_ تو قرص میخوري نباید مشروب هم بخوري
واست خطرناکه
تلخ خندید
_ اون قدر مست نیستم که نفهمم این نگراني ساختگي واقعي نیست
_ پس خواهد می نم برو بیرون بزار این بچه آروم بخوابه خیلي ترسیده بود با
زحمت خوابوندمد
عمیق به حانا چشم دوخت
_ شارو فهمید شبیه آرازه
خودش هم تا االن حتما فهمیده
اونا نقشه دارن منو نابود کنن بچه رو ازمون بگیرن
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کالفه آهي کشیدم و گفتم:
_ اون هیوال اومده تو رو نابود کنه
اومده توسط توي ساده و احمق به اهدافد برسه
سوشا طعمه نشو
اش د را از گوشه چشمد پاي کرد
_ منم  ١بچه میخوام
اگه تو و حانا رو هم بتونن ازم بگیرن بچه امو نمیتونن
تمام بدنم در آني منجمد شد
عضالتم گرفت
نفسم به شماره افتاد
_ حانا بچه ماست این اراجیف رو تموم کن
دستم را گرفت و به اندامم با یك نگاه خاص و چندش آور خیره شد
_ چه اش الي داره یه خواهر یا برادرم داشته باشه
دلي فقط امشب منو تحمل کن
فقط امشب واسه من فداکاري کن
لعنتي تو زن مني
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جواب این همه سال سختي وبدبختي منو بده
به من یه بچه بده
این خواسته بزرگیه ؟
این که از یه تی ه واسه منم بزاري؟
قلبت  ،روحت ،حست حتي زندگیتو پاي اون ریختي
من فقط از یه بچه میخوام

وحشتناي شده بود میدانستم بحث بي فایده است و نباید جنگ تازه اي شروع
کنم!
میدانستم که اگر امشب به هدفد برسد قطعا صب دخترم با جنازه مادر حلق
آویز شده اش رو به رو خواهد شد
به خودم نهیب زدم
" این بار احمق نباش دل آرام! به خاطر خدا به خاطر حانا به خاطر حرمت
تنت"
لبخند تصنعي زدم و گفتم؛
_ االن؟ اینجا؟!
ب*و*سه اي روي گردنم گذاشت
که همان یك ب*و*سه کافي بود که ح م مرگ را براي خودم امضا کنم
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_ هرجا تو بخواي ولي همین امشب

براي این ه از خودم دورش کنم قلقل د دادم و با همان لبخند دروغي گفتم:
_ برو مطمئن شو اون هیوال خوابه ،منم برم حمام و آماده شم
تو هم که از بیرون اومدي دوش نگرفتي
هول شد و گفت:
_ بو میدم
_ی م ،برو دوش بگیر ی م مستي هم از سر بپره
اتاق پایین منتظرم باش
لبم را ب*و*سید و تش ر کرد
اتاق را که تري کرد
دست مشت شده ام را گشودم
از شد عرق خیس شده بود
مستاصل در اتاق ريه میرفتم
ی بار دیگر به صور دخترم خیره شدم و این چهره قادر بود به من یك قدر
ماورایي بدهد

عابر بی سایه
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تلفن را بي هیچي تردیدي برداشتم ،
گوشي صنم خاموش بودو دلسا هم جواب نمیداد!
دستانم از شد وحشت و استرس میلرزید و به سختي شماره میگرفتم
خدا را ش ر مادر تلفن خانه را باالخره بعد از چند بوق جواب داد
_ الو مامان
صداید خواب آلود بود با نگراني گفت:
_ واي دل آرامم چي شده مادر؟
ی هو بي اختیار زدم زیر گریه و میان گریه نالیدم
_ کم م کن مامان چي کار کنم؟ امشتتب تو بهم بگو چي کار کنم؟ مامان جز
توکسي رو ندارم واسم مادرانه دعا کن تو بهم بگو بهم بگو
مادر بیچاره ام از شد نگراني به ل نت افتاده بود
_ چي شده تو رو خاي بابا بگو چي شده
_ اون شارو هیوال اینجاست
تمام این مد توسط اون هدایت میشده
مامان امشب اگه صب شه و دستد بهم بخوره صبحي واسه دل آرامت وجود
نداره
زندانیم کرده راه فراري ندارم؟
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_ چي؟! راجب کي حرف میزني؟ دست کي بهت نخوره؟!
_ سوشا
بهت زده گفت:
_ مگه اون شوهر ...
اجازه ندادم حتي این تصور به زبان مادرم رانده شود
_ نه مامان سوشا فقط یه اسمه تو شناسنامه ام واسه بچه ام
ولي به همون خاي قسمت میدم بین خودمون بمونه
من من کنان گفت:
_ حانا؟!
_ هیس مامان هیس
حتي به زبون نیار
_ دست رو بلند کرده ؟
_ مامان اون منو ب شه هم دردش از این واسم کمتره
_ باید به پلیس خبر بدیم
_ به پلیس بگم کم م کن شوهرم میخواد امشب باهام باشه؟؟
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_ یا ابلفضتتل یا ابلفضتتل اون مرد روانیه امشتتب تو رو می شتته اي دختر ستتیاه
بخت من

صداي گریه هایم امشب قدر لرزاندن آسمان را داشت
_ مامان منو حالل کن امشتتب اگه حاللم کني اگه واستتم دعا کني خدا کم م
می نه خدا هم میبخشتم

ناگهان صداي مامان قطع شد
و امواج صدایي را به من رساندند که قدر هربار احیاي مرا داشت
زخم این صدا جادویي بود
_ قبل این که خدا ببخشتت خود باید خودتو ببخشي؟
خودش بود؟!
قدر تل م را باخته بودم
مامان التماسد می رد نجاتم دهد
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ف رش را هم نمی ردم آنجا باشد؟
یعني متوجه جریان امشب و حانا شده بود؟
یا به آخر بحث رسیده بود
با صداي لرزان گفتم
_ تو اونجایي؟
جواب سوالم را نداد و با همان صالبت همیشگي گفت
_ چي شده؟ که مادر این طور پریشونه
از این ه همه چیز را نمیدانست نفس راحتي کشیدم
_ شارو اینجاست
چند لحظه م ث کرد و گفت:
_ شرکا زدید به تیپ و تاپ هم؟
زهر کالمد قلبم را مچاله کرد
_ من فقط ی بار فقط ی بار اونم به خاطر توي بي لیاقت و زندگي روي آب و
بیخودم
به خواسته هاي این بي شرف تن دادم
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_ هه! واسه من و زندگیت آبرو و دار و ندار منو به لجن کشیدي؟
واسه من شري رو نابود کردي؟

_اون تهدیدم کرده بود تو رو می شه
_ مردن بهتر بود یا اون بي آبرویي و این عاق بت و ستترنوشتتتت شتتري بي
گ*ن*ا*ه؟؟ شما  3تا باهم شریك بودین واسه نابودي من
دالیل اونا رو میتونم دري کنم اما تو رو هیچ وقت نفهمیدم چرا تا این حد با
من دشمن بودي؟

صدایم میلرزید
_ نمیدونستتتم تهد این میشتتته ف ر می ردم یك کانتینر دارو میخواد و بعد
گورشو گم می نه
میدوني من خوب می شناختمت میدون ستم و وح شت دا شتم از این که بفهمي
خواهر زاده عزیز زنده است
منه خر ...
بغض مجال حرف زدن نداد
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صداي او هم حاکي از یك بغض به گل نشسته بود
_ با یه قاتل حرفه اي
با کسي که خواهر منو کشت چه طور شریك شدي حاال به هر دلیلي چه طور
با یك قاتل تونستي هم اري کني؟
آنچه که میشنیدم باور کردني نبود!
_ این حقیقت نداره!
_ حقیقت محضه و تحت تعقیبه اون یك مجرم فراریه تو خونه ا
چه طور جرا کرده برگرده؟
با نقشه هاي جدید اومده
وحشت زده گفتم
_ تمام این مد سوشا تحت امر اونه
منو زنداني کرده
میترسم

عاجزانه ترسم را اعتراف کردم
انگار دلخوري ی هو از صداید رخت بست
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_ قوي باش و نترس!
فقط نیم ساعت قوي باش و سعي کن اونو همونجا نگه داري
_ میخواي چي کار کني؟
_ بهم اعتماد کن
بغض کردم
_ آخرین بار که بهت اعتماد کردم آواره ام کردي
_ چرا مدام اینو ت رار می ني بدون این ه واسم توضی بدي من کي این جنایت
رو مرت ب شدم
_ به خودتم دروغ بگو عیبي نداره
کالفه گفت:
_ امشتتب باالخره شتتده از حلقومت حرفاتو بیرون می شتتم مجبور می نم
حرف بزني ولي االن کاري که میگم رو ب ن
گوشي رو قطع ن ن و بزار توي جیبت میخوام تا وقتي که برسم صداو اتفاق ها
رو داشته باشم
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خوب گوش کن آرام ،اول برو ریمو در ورودي رو پیدا کن و هروقت رستتیدم
از پنجره دکمه ریمو رو بزن
تا اونوقت هم سرگرمشون کن
به هر نحوي که میتوني

به گفتن یك باشه کوتاه اکتفا کردم و سعي کردم همه قدرتم را براي آنچه از من
خواسته بود به کار گیرم
صداید بار دیگر روح احیا کرده بود
تلفنم که در جیبم لرزید
با دیدن شماره اش بعد این همه سال همه بدن من هم شروع به لرزیدن کرد
تماس را که وصل کردم دلم نیامد چیزى نگویم
_ الو؟
من از صداي لعنتي اش امشب سیراب نمیشدم
_ منو گوش کن ،درگیر نمیشي بحثم با هیچ کدوم نمی ني
اتاقي که حانا توشه رو درش رو قفل کن کلیدشم گم و گور کن
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س ت و کرده بودم که بیشتتتر بگوید آرامد به همه وجودم با حرفهاید تزریق
میشد
_ فهمیدى چي گفتم؟!
هول شدم و سریع گفتم
_ آره
_ گوشي رو همینجوري بزار تو جیبت
مواظب خود باش
اینو قول بده
چه قدر بعضي" مواظب خود باش ها"
به دل آدم میچسبد
با یك شرم شیرین جواب دادم
_ قول
و به خودم با تمام وجود قول دادم سر این قول بمانم...

در اتاق را قفل کردم
و کلید را داخل سرویس بهداشتي پنهان کردم
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و پاورچین پایین رفتم
سوشا حمام بود و شارو هم روي کاناپه جلوي تلوزیون خوابد برده بود

باال سرش ایستادم و با نفر نگاهد کردم
یك قدم که نزدیك شدم
از جاید پرید و اسلحه اش را سمتم گرفت
جیغ کشیدم و عقب پریدم
وحشت زده گفت:
_باالي سر من چي کار می ردي
وقتي که مرا دست خالي و لرزان دید
اسلحه اش را کنار گذاشت
_ تو چرا اینجا خوابیدي؟
میخوام فیلم ببینم برو تو اتاق بخواب
اون اسلحه هم بار آخرته تو این خونه سمت کسي میگیري
بچه من نباید اینو ببینه فهمیدي؟

عابر بی سایه
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از عمد وايه اسلحه را بلند گفتم که آراز را متوجه مسل بودند کنم
چشم هاید را مالید و با خنده گفت:
_ مادر که ب شی مجبور خیلي چیزها رو تحمل کني مخ صو صا یه شوهر روان
پرید مثل سوشا رو،
شب خوبي داشتي مادام؟

کاش میتوانستم همین حاال همه آب دهانم را خرج صورتد کنم
_ تو یه پسر داشتي درست میگم؟
_ دارم
آه کشیدم و گفتم:
_ بچه نیوشا هم ...
میان حرفم پرید
_ معلوم نبود بچه من باشه همون طور که بچه تو...
ترسیدم که چیزي بگوید و آراز پشت خط همه چیز را بفهمد
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با صداي بلند گفتم:
_ چه طور میتوني به نیوشا همچین تهمتي بزني
بي تفاو از جاید بلند شد و در حالي که سمت اتاق میرفت گفت:
_ شب خوبي داشته باشین
با چشم تعقبید کردم
در نیمه باز بود اسلحه را جلوي آینه اتاق گذاشت
هم زمان سوشا آراسته از اتاق خارج شد و با دیدن من وسط سالن تعجب کرد
اخم در هم کشید
انگار از غیب این کلما به من وحي شد
باالي مبل پریدم و جیغ کشیدم
_ واى واى موش
سوشا سمتم دوید و شارو هم از اتاق بیرون پرید و پرسید
_ چي شده
با حالت وحشت گفتم
_ یه چیزي زیر مبل رفت
واي گنده بود حتما موشه

عابر بی سایه

سوشا خم شده بود و زیر مبل را نگاه می رد
شارو با صداي بلند خندید
_ مطمئني از موش فقط میترسي امشب؟
متوجه کنایه اش شدم
جوابي ندادم و در عوض گفتم:
_ خونه ا هم مثل خودته
حال بهم زن

سوشا که از پیدا کردن موش ناکام شده بود کالفه به شارو گفت:
_ همونجا وایسادي چرا ؟
شارو با خنده گفت
_ چي کار کنم پس؟ مثل توي احمق دنبال موش بگردم
خوب اگه موش بوده تا االن فرار کرده رفته
زیر چشمي اتاق را نگاه کردم
اسلحه هنوز سرجاید بود باید شارو را بیرون اتاق نگه میداشتم

١26١
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_ این جونور ها با تو اومدن توي این خونه
اصال براي چي اومدي
باز دنبال چي هستي
_ اومدم هوا خورى و یه سري خورده کاري تو اون شرکت دارم
دفعه پید خود زحمتشو کشیدي
اینبار نوبت من و سوشاست
با نفر گفتم:
_ تو منو محبور به بدترین کار عمرم کردي
خندید و گفت:
_ عشتتق کور کرده بود اینقدر که نفهمیدي با دستتتت هاي خود داري
عشقت رو نابود می ني
سوشا تاب نیاورد و واکند نشون داد
_ مرتی ه نصف شبي چي داري زر زر می ني
شارو دستاند را به عالمت تسلیم باال برد و گفت:

عابر بی سایه
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_ باش باشه رفیق آروم باش مرد
حواسم نبود تو به گذشته زنت و داییت آلريي داري
االن هم برید بخوابید
قول میدم خودم اگه موش وجود دا شت خودم تا صب وا ستون پیدا کنمد و
جنازه اش رو تحویل بدم
میدوني چیه زمان ثابت کرده من به موش هاي فضول اصال رحم نمی نم

فهمیدم که منظورش نیوشاي بیچاره است
در حال برگشت به اتاق بود که صداید کردم
_ شارو آيان
بدون این ه برگردد گفت:
_ بله؟
_ میخواى بدوني نیوشا از تو چي میگفت

خیلي بي تفاو جواب داد
_ نه مهم نیست
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_ پس چرا فرار می نی حتي از بحثد؟
برگشت و با چشم هاي تنگ شده رو به سوشا گفت:
_ به زنت بگو سر به سر من نزاره
سوشا چشم غره اي رفت و از من خواست ساکت شوم
اما من با صداي مصمم تري گفتم:
_ فقط بهم بگو موقع کشتن زن و بچه ا به چي ف ر می ردي؟

کالفه سمتم آمد اما سوشا جلویم ایستاد و عصبي گفت:
_ هوي چیه یهو یورتمه میري
شارو به سینه اش کوبید و گفت:
_ زنتو خفه کن و بهد بگو همه این مد من حمایتت کردم تا بتوني حقت
روبگیري
قدر شناسي و دخالت ن ردن تو زندگي آدم ها رو یادش بده
خندیدم و گفتم:
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_ تو خود بلدي ؟ همین دخالت ن ردن منظورمه؟
اگه بلدي اینجا چه غلطي می ني
سوشا مداخله کرد و گفت  :بسه
مستقیم به چشم هاي شارو خیره شدم
_ نیوشا یه هارد به من داده
ازم خواست یه روز اونو بهت برسونم
گفت رمزش رو خود میتوني پیدا کني
هزار عالمت سوال در چشم هاید خانه کرد
_ اون هارد االن کجاست؟
_ میخواي ببینید؟؟
_ میخوام چیزي که متعلق به منه رو بهم پس بدي
_ اوکي منم خیانت به امانت تو مرامم نیست االن میارم واست
ولي باید قول بدي امشب بشینیم قهوه بخوریم و بهم از نقشه ها بگي
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سوشا بازویم را فشرد
_ بزار واسه فردا
لبخندي زدم و گفتم:
_ فقط یك ساعت طول می شه
میخوام خیالم راحت باشه
قبل خواب
تسلیمم شد
از پله ها باال رفتم و وقتي وارد اتاق شدم نفس عمیقي کشیدم
گوشي را از جیبم در آوردم
_ الو؟!
صداید پر از واهمه و نگراني بود
_ آراااا...م! مگه نگفتم بحث و مجادله ن ن باهاش
تو که منو کشتي
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با صداي خیلي آرام گفتم
_ اون اسلحه داره فعال هم اسلحه اش تو اتاقه
باید سرگرمد کنم

_ هارد چیه؟
_ مجبور بودم دروغ بگم االم یك کارید می نم
_ ریمو رو بزن فقط  ١0دقیقه مونده برسم
_ تنهایي؟
_ االن آره ولي مهران و تیمد میرسن
قبلد یه خورده کاري دارم برو عجله کن شك می نن

سریع سمت وسایلم رفتم و هاردي برداشتم و به کامپیوتر وصل کردم
تمام ع س هاي کودکي و تولد حانا بود مجبور شدم
کد امنیتي و یك رمز پیچیده براید تعبیه کنم
ریمو را برداشتم و از پنجره در را باز کردم و سمت سالن رفتم

١267
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شارو کالفه و نگران سرجاید نشسته بود
سوشا هم از این وقت کشي در عذاب بود
هارد را جلوید گرفتم
_ بیا اینم امانتت
با یك حالت خاص هارد را گرفت و پرسید
_ لب تابم چرا تو اتاق نیست؟
از فرصت استفاده کردم و سریع گفتم
_ من میدونم کجاست االن میارمد
سمت اتاقد دویدم
براي چند ثانیه خدا را با همه قلبم صدا زدم
خدا را به عنوان یك مادر صدا زدم
خداي مادرم را که حال نگرانم بود را صدا زدم
خدایي که میدانست وسعت عشق درون قلبم چه قدر بي نهایت است
آراز را زمان پر و خالي کردن اسلحه اش در اوایل آشناییمان به خاطر آوردم

عابر بی سایه

١269

دستتتانم میلرزید اما خدا قدرتي در انگشتتتانم نهاد تا تمام گلوله هاي استتلحه
شارو را خالي کنم
وقتي از سالن با صداي بلند گفت:
_ چي شد پس؟
سعي کردم نفس با یك نفس عمیق آرامشم را حفظ کنم
و گفتم
_ تو کمد بود ولي االن نیست
میرم باال مال سوشا رو میارم

سوشا سریع گفت
_ خودم میرم میارم
از پنجره خیلي سریع بیرون را نگاه کردم
خبري از آراز نبود صداي شارو از پشت سرم باعث شده وحشت زده بلرزم
_ بیرون خبریه مادام؟!
اسلحه اش را برداشت و پشت کمرش گذاشت
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من من کنان گفتم
_ اون بیرون یه صدایي میاد
خندید و گفت:
_ موشه شاید رفته تو حیط اینبار؟!
اداید را در آوردم و از اتاق خارج شدم سوشا همزمان با لب تاب پایین آمد و
بهت زده گفت:
_ در پارکینگ کامل بازه!
شارو نگران سریع از پنجره سالن بیرون را نگاه کرد
من خندیدیم و گفتم:
_ موسیو شارو شجاع چرا خوف کردي؟
ریمو دست حانا بود احتمال قبل خواب دستد خورده در باز شده
شارو به سوشا اشاره کرد
_ در رو ببند و برو بیرون یه سر و گوش به آب بده

عابر بی سایه
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با صداي بلند گفتم
_ سرده سوشا داري میري تو حیاط یه چیزي پس بپوش
از شد استرس دل درد شدید گرفته بودم مدام دعا می ردم
دعا می ردم آراز را متوجه حضور سوشا در حیاط کرده باشم
حسد می ردم
در آن مساحت زیاد من عطرش را بو کشیده بودم
این ریتمیك نواختن قلبم
این نفس سنگین جاري در ریه هایم همه نشانه حضور او در همان نزدی ي بود
سوشا بیرون رفت و شارو با لب تاب و هارد مشغول شده بود
کالفه بود و رمزهاي متفاوتي که به ذهند میرسید را کنترل می رد
چند دقیقه اي میشد که سوشا بیرون رفته بود
شارو عصبي تلفند را برداشت و مشغول صحبت با شخصي شد که از پشت
خط به او نحوه ش ستن رمز هارد را آموزش میداد
خداي من تا بر مال شدن حقه ام چیزي نمانده بود
باالخره با دیدن ع س هاي حانا عصبي سمتم یورش آورد
و فریاد کشید
_ چه نقشه اي تو سرته؟ می شمت
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اما یك لحظه به خاطر آورد سوشا دیر کرده است
هولم داد و سمت در دوید و اسلحه اش را در آورد
و سمت در نشانه گرفت
ظهور قامتد در  4چوب در حتي در بدترین و ضعیت هم میتوان ست مرا هزار
بار عاشق تر کند!
من عاشقد بودم و این روزها از اعترافد در قلبم هراس و شرم نداشتم!
شارو با نفر پیشاني اش را نشانه گرفت
از این ه جاي اسلحه در دستد تنها یك چاقو بود خوشحال شدم!
اسلحه برازنده قلب رئوفد نبود!
شارو با نفر نگاهم کرد
_ منتظر بودي جلوي چشمت یك گوله حرومد کنم؟
انتخاب کن وسط پیشونید یا قلبد
آراز با یك حرکت ماهرانه زیر دستد زد
و با هم گالویز شدند اما اسلحه هنوز در دستد بود
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خودش را از دستتت آراز بیرون کشتتید و ستتمت من خیز برداشتتت فرار کردم
اسلحه را سمتم گرفت و با دهان خوني خندید و گفت
_ همونجا واسا مار کوچولو
آراز نفس نفس زنان
فریاد کشید
_ کثافففففت اونو ولد کن

شارو چندش آور تر خندید و گفت:
_ چاقوتو بنداز خزان بیك
بازي تموم شد
جیغ کشیدم
_ آراز نه!
اسلحه اش رو خالي کردم گوله نداره
شارو با چشم هاي گشاد شده و وحشت زده به اسلحه چشم دوخت در کمتر
از چند ثانیه تیزي چاقو زیر شاهرگد بود
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آراز مح م گردند را گرفته بود و چاقو را به شاهرگد چسبانده بود
خشم عجیبي در چشماند بود
بیني اش را با حرص باال کشید
_ باالخره ايدها هم یه روز توي تله میوفته
اونم با پاي خودش و تو خونه خودش
شارو از ترس تیزي چاقو بي حرکت مانده بود
_ آراز من دشمن اصلیت نیستم
_ تو براي من فقط یه جونور نجس و کثیفي
سعي داشت آراز را عصبي کند
_ دشمن اصلیت رو به رو ایستاده زن سابقت
دشمنا خواهر زاده ا
و برادرتن
من از کینه اي ندارم من جز اموالت هیچي نمیخوام
عاقل باش
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بزار باهم معامله کنیم من یك راز بزرگ و یك برگ برنده دارم که رو کنم شوکه
میشي

چاقو را بیشتر فشرد و گفت:
_ یك کلمه دیگه حرف بزني قسم میخورم تو خون خود دست و پا بزني
میان گریه با التماس گفتم:
_ خواهد می نم
دستتو به خوند کثیف ن ن

یك لحظه عمیق نگاهم کرد
دو حفره سیاه چشم هاید تا انتهاي قلبم را میتوانست رصد کند
_ تو برو پید بچه درم قفل کن
هیچي نیست
آروم باش
سریع گفتم:
_ نمیرم تو رو با این تنها نمیزارم
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شارو چندش آور خندید و گفت:
_ سر سوشا رو کجا زیر آب کردي دل و قلوه به هم میدین؟!
شتتیطون از آب گل آلود واستته از دور خارج کردن شتتوهر فعلي زن ستتابقت
استفاده کردیا

چاقو را که پایین آورد و در ران پاید فرو کرد و چرخاند وحشتتت کردم و جیغ
کشیدم
شارو نعره سر داد
و کف اتاق افتاد و پاید را مح م میفشرد
آراز با نفر به او خیره شد
_ این واسه خون ناحق خواهرم
و بعد سرم فریاد کشید
_ آراااا...م
بهت گفتم برو تو اتاق و در رو ببند
سراسیمه خودم را به او رساندم
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میدانستم قدر کشتن شارو را دارد
التماس کردم
_ ن شد تو رو خدا
دستم را گرفت و به سب ي یك پر کاه از روي زمین بلندم کرد
در آغوشد چفت شدم
متوجه لرزش همه بدنم شده بود
_ هنوزم لجبازي
از دنیا فاصله گرفتیم پر در آوردیم
کوچ کردیم
در اوج آسمان سبك بال حتي براي چند ثانیه خوشبخت بودیم
اما همین چند ثانیه غفلت از این دنیاي لعنتي کافي بود
که شارو فرصت پیدا کند گلدان سنگي را مح م سمت سرش پرتاب کند
دستد را به شقیقه اش گرفت و تلو تلو خورد
زیر بغلد را گرفتم خودش را کنترل کرد تا روي زمین نیوفتد
شارو سینه خیز در حال فرار بود
همان گلدان را برداشتم و وسط کمرش کوبیدم
آخي گفت و از درد به خودش پیچید
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آراز مچ دستم را مح م گرفت و چشم غره رفت
_ تو و چه به این کارها؟؟
دستم را از حصار دستد جدا کردم
میدانستم سرش هنوز گیج میرود سمت آشپزخانه دویدم و با یك لیوان آب قند
برگشتم
هنوز جرعه اي ننوشیده بود که مهران مسل وارد شد
آراز با حیر گفت:
_ کو آيیر ؟
کو بچه ها ؟
مهران اطراف را با یك نگاه کاوید و گفت:
_ عمدا خودم رو زودتر رسوندم ،خوبین؟
سوشا کجاست پس؟
آراز به شارو اشاره کرد و مهران جلو آمد و با پشت تفنگد ضربه اي به گردند
زد که در یك حرکت بیهوش شد بالفاصله پرسید
_ جاش امنه؟
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آراز نفد عمیقي کشید و گفت
_ بیهوشد کردم تو انباري پشت ساختمونه
مهران قول و قرارمون یاد نره
اون بچه مریضه
فعال نمیخوام درگیر بازداشتگاه و دادگاه بشه باید اول بسترید کنم
اون گ*ن*ا*هي نداره
ولي میدونم شارو حرومزاده تو دادگاه پاشو وسط می شه

از این ه هنوز نگران سوشا بود نگران شدم،
براي او تا اینجا خودش را رسانده بود و جاند را وسط گذاشته بود

با صداي جیغ و گریه حانا که به در قفل شده می وبید آراز نگران تر از .من شد
و گفت:
_ برو پیشد نزار این صحنه ها رو ببینه

هیچ نگفتم و خودم را سریع به دخترم رساندم
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در را بستم و اینبار من خودم را در آغوش کوچ د جاي دادم
صداي آيیر آمبوالنس و ماشین پلیس
توام با نورهاي رنگي حالم را بیشتر مشوش می رد
نگراني بر وجودم مستولي شده بود
همدیگر را مح م میفشردیم و چشم هایمان را بسته بودیم
نفس هاید و حضورش به من امنیت میداد
قلبد مثل یك گنجشك تند مینواخت و قلب من هم...
حدود  ١ساعت بعد با چند ضربه به در هر دو لرزیدیم
اما امواج صداید روح دخترش را هم آرام کرد
_ میشه بیام تو؟
حانا با ذوق گفت:
_ دایي آالزه

بغض به گلویم چنگ انداخت
در را که گشود
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حانا لبخند زد
در حالي که همه نگاه نگراند متوجه من بود
ن ش ست و حانایي که سمتد دویده بود را در آغوش ک شید و شروع به نوازش
کرد
زیر لب پرسید:
_ خوبي؟
چشمم به زخم باالي سرش که اثر پرتاب گلدان بود افتاد و گفتم:
_ سر ...
انگشتد را به دستور س و جلوي بیني اش گرفت و به حانا اشاره کرد
دوست نداشت این زخم ها طفل بي گ*ن*ا*ه را پریشان تر کند
حانا با بغض گفت:
_ صداي آيیر پلیس بود؟ ددیمو بردن؟
اونو دیگه دوست ندارم
امشب باز مامیم رو زد
خیلي مح م
اول هولد داد
و بعد این جوري این جوري تو صورتد زد
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حانا شروع کرد به صور خودش زدن میخواست همه چیز را واض براي آراز
توضی دهد
آراز دست هاي کوچ د را گرفت و گفت:
_ یه دختر خوب هیچ وقت راجب باباش این جوري نمیگه
ولي با یك بغض و غم عمیق به صور من خیره شد و آه کشید
زیر لب نالید
_ چه کردي با خود و زندگیت ؟ چه کردي؟

با این سوال انگار قلبم را در مشتد گرفته بود و با آخرین قوا میفشردش
مچاله شدن قلبم را به راحتي حس کردم
چه طور میتوانست تنها مرا عامل این زندگي رقت انگیزم بداند؟!
دستم را روي زانو هایم گذاشتم و به سختي بلند شدم
نگاهم پر از گالیه شده بود
_ این زندگي رو تو واسم ساختي تو منو پی ش د خواهو زاده عزیز کردي
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این زخم ها رو همه رو از تو دارم

حانا متعجب به من خیره شده بود
آراز بغلد کرد و بلند شد و گفت:
_ حاضر شو مادر خونه منتظره میریم اونجا
پایم را مثل یك کودي سمج روي زمین کوبیدم
_ تا کي میخواي نقد آدم خوبه داستان رو بازي کني؟
کالفه برگشت و گفت:
_ این بچه باید بخوابه
_ نمیخواد نگران بچه من باشي
خیلي ساله عاد داره مادرش کتك بخوره و تا صب ناله کنه و اشك بریزه
خیلي ساله با جنگ و آشوب و فحد بزرگ شده
اخم شدیدي کرد و گفت:
_ دیگه اون روزها تموم شده
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با یك فریاد توام با ناله گفتم
_ تموم نمیشه  ،یه چیزهایي هیچ وقت تموم نمیشه
میمونه درست وسط قلبت
مثل یه خار
میخندي یهو وسط خنده بیشتر فرو میره و زهر مار می نه و واي به حال این ه
گوشه غربت ب شیني با دل تنگي و نگون بختیت ا شك بریزي اون خار اندازه یه
شمشیر دو لبه قلبتو میتونه بش افه

سترم را که باال آوردم ر*ق*ص اشتك در چشتم هاید همان خار را بیشتتر در
قلبم فرو کرد س و کرده بود و نگاهم می رد
حانا سرش را روي شانه آراز گذاشته بود
خداي من! چه قدر شبیه هم بودند
و باز قلبم...
صداي جیغ و هیاهوي صنم توجه هر دویمان را جلب کرد
سراسیمه وارد اتاق شد و مرا در آغوش کشید
نفس نفس زنان گفت:
_ واي واي واي دل آرام تا برسم مردم

عابر بی سایه
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خوبین؟
بچه خوبه؟
اون حیوون که کاري باهاتون ن رد؟
اشك هایم را پاي کردم
_ تو چرا اومدي این وقت شب؟
_ مهران ماشین فرستاد دنبالم همه چیو واسم تعریف کرد گفت بیام تنها نباشي
به آراز چشم دوختم
خواستم بگویم
من تنها نیستم اما به لبخندي اکتفا کردم
آراز  ،حانا را به آغوش صنم سپرد و گفت:
_ صتتنم میشتته حاناي خوشتتگل رو آماده کني و چند دقیقه تو ستتالن منتظر ما
باشي تا بیاي
صنم با دلهره گفت:
_ چرا ؟ چي شده؟
آراز به نشانه منفي سرش را ت ان داد و گفت
_ نه فقط میخوام با ماماند چند کالم حرف بزنم
نه! میخوام حرفاشو بشنوم
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صنم اطاعت کرد وهمراه حانا اتاق را تري کرد
آراز کنار پنجره رفت و پنجره را گشود و یك نفس عمیق کشید پرسید
_ سرد که نمیشه؟
تلخ خندیدم
دوباره عمیق نگاهم کرد
_ پشت این خنده هاي گس چیه آرام؟!
حرف بزن
نه به خاطر من! به خاطر خود حرف بزن
تو این زندگي کوتاه لعنتي عمر و دنیا واسه حرف نزدن به ما وقت نمیده!
همه آدم هاي زندگي ما مح وم به فهمیدن و حدس زدن و کف بیني نیستن
یادته بهت گفته بودم
حرف نزدن اول خود آدم رو کر و گنگ می نه ؟!
پس حرف بزن!
اوني که به شري گفتي رو به منم بگو
رویم را برگرداندم و روي صندلي چرخدار میز تحریر پشت به اون نشستم
میدانستم چشم هایم رم کرده اند امشب !

عابر بی سایه
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_ سوشا رو چي کار کردي؟
چند لحظه م ث کرد و گفت:
_ فعال باید از این اتفاق ها و هر آسیبي دور نگهد دارم
واسد یه پانسیون خصوصي آماده کردم
میترا تحت معالجه اش قرار میده
با کنایه گفتم:
_ آره کار خوبي کردي خانم دکتر تو این زمینه خیلي تبهر داره
نزدی م شتتد این را از صتتداي قدم هاید فهمیدم با یك حرکت صتتندلي را
چرخاند حاال فاصله چشم هایمان تنها چند سانتي متر بود
روي صورتم خم شده بود با جدیت و هجي شده گفت:
_ زخم نزن  ،حرف بزن!
چرا آرام؟ من چه بدي با تو کرده بودم که مستتتحق چنین نامردي و جنایتي
شدم؟
اول به خودم تسلي میدادم که عاشق کور میشه عشق سوشا به اینجا کشوندنت
اما از وقتي برگشتي هیچ عشقي تو چشم ها و حرکاتت نسبت بهد ندیدم
پس بگو چرا اون طور منو خونه خراب و سنگ رو یخ کردي؟
چه طور تونستي تو اون وضعیت منو با یه مش ل و زخم جدید تري کني؟
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براي دري حرفهاید چند نفس عمیق کشیدم
هیچ چیز با آنچه من در ذهن داشتم جور در نمي آمد
تند تند پلك زدم
دستم را روي قلبم گذاشتم:
_ تو چي داري میگي؟
کي کیو تري کرد؟
تو با نقشه رفتي ترکیه
اصال رفتي که منو طالق بدي
تو منو دو دستي تقدیم خواهر زاده ا کردي

با چشم هاي گرد شده خیره نگاهم کرد
_ اوني که تقاضاي طالق داد کي بود؟
خیلي سریع جواب دادم
_ تو! تو !
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تو به خاطر سوشاي عزیز
کالفه دستي بین موهاید کشید و گفت
_ ِد آخه لعنتي من وقتي ع س عروسي تو رو دیدم فهمیدم سوشا زنده است
باور کردني نبود!
اما آرازي که من میشناختم اهل دروغ نبود!
_ چي؟!
اگه این طوره چرا منو طالق دادي؟
به خاطر شارو؟
به خاطر قضیه داروها و هم اري با اون؟
این قدر بي ارزش بودم که ازم یه توضی نخواستي؟
من واسه خاطر جون تو با اون هم اري کردم
دست هاید را عصبي مشت کرده بود
_ من طالقت دادم؟
تو نبودي که تا فهمیدي من تو دردستتر افتادم و تو استتتانبول زندانم ترستتیدي و
خواستي واست دردسر درست نشه؟
با
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بغض پرسیدم:
_ زندان؟!
چي داري میگي؟
کي تو زندان بودي؟
سرش را با نا امیدي و یك واهمه غم انگیز ت ان داد
_ نگو آرام! نگو که نمیدونستي
اش م از گونه ام سر خورد از جایم بلند شدم
یقه ام را در دستم از شد ناراحتي مچاله کرده بودم
_ به جان حانام نمیدونستم
من فقط از طرف وکیلت یه پیغام داشتم که زودتر تقاضاي طالق بدم
سرش را میان دستاند رو به سقف گرفت و فشرد
_ واسم پاپوش درست کردن
من اونجا ١سال و  2ماه اسیر بودم
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من فقط از یه تقاضاي طالق داشتم
اولد گفتم حق با وکیله حتما میخواستي از مهل ه دور باشي
اما خبر ازدواجت و بعد دیدن ع س عروسیت اونم با سوشا
رو شدن هم اریت با شارو
فقط اینو بهم ثابت کرد که بازیم دادي که عاشقد بودي

فرو ریختم
من به ی باره با فهمیدن حماقتم فرو ریختم
روي دوپا به زمین افتادم
آراز هم سریع کنارم نشست
_ آرام؟ آرام؟ خوبي؟
ناخن هایم را کف زمین کشیدم و ضجه زدم
_ بازي بود! نقشه شارو بود
بازي خوردیم جفتمون احمق بودیم
تو چرا آراز تو چرا نیومدي دنبالم؟ تو چرا جلوي حماقتم رو نگرفتي
لعنتي چرا پیدام ن ردي
هق هقم صحبتم را قطع کرد

١29١
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کف دستد را روي پیشاني اش گذاشت و چند بار پیاپي به سرش کوبید
_ من اسیر بودم من چي کار ازم بر میومد؟
اون وکیل حرومزاده مورد اعتماد ترین وکیلم بود
من تو اون  4دیواري روزي هزار بار جون دادم
من با ع س عروسیت مردم آرام!
من دیگه از اون روز زندگي ن ردم
بعد اثبا بي گ*ن*ا*هیم و رو شدن دست شارو تو همه جنایت ها
من با امید خونمون برگشتم با دل خوشي خاطره هامون
اما دیدم تو خونه رو هم فروختي
من اعصابم از همون روزها نابود شد
داشتم میمردم بین قرص و ال ل خیلي بي کس شده بودم

ی هو نالیدم
_ بهم گفت تو خواستي خونه رو تري کنم
من با یه چمدون آواره شدم
من خجالت می شیدم حتي به پدر مادرم بگم شوهرم مثل یه تی ه آ شغال منو
از خونه و زندگید بیرون انداخت
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دستد را آرام جلوي دهانم گذاشت
_ هیس نگو اینو
نگو منو بیشتر از این نابود ن ن

چه قدر محتاج آغوش هم بودیم و مح وم به فاصله!
به هم چشتتم میدوختیم و محروم از هم فقط اشتتك میریختیم و غربت و ظلم
روزگار و بد سرشتي آدم هاي این روزگار را هق هق میزدیم
قسمت پنجاه و دوم

امشب را انگار باید میان برگ برگ تاریخ جاي داد
امشب را باید در گوش هر عابري نجوا کرد
قصه ما را باید افالي بداند و بخواند
این جبر
با تاریخ مغول ی سان شده است به آتد کشیدند هست و نیستمان را...
اس ندر را بخوانید ببینید سرزمین ما را چگونه با خاي ی سان کردند
کدام یك از ستتالطین ظالم این چنین بي رحمانه حتي دل ها و خوشتتبختي
کوچك را به غار بردند؟
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کدام راهزن میان جاده عشق حتي به دست هاي بهم گره خورده رحم نمی ند و
تبر میزند و قطعشان می ند؟!
حتي آن قسمت از تاریخ که چادر از سر زنان کشیدند
به بي رحمي امروزي که عشق از مشت یك زن ربودند نبود!
غاصبان را بگویید
چگونه شیریني لحظه تولد یك فرزند را از پدر به یغما بردند
چگونه چوب حراج بر پدرانه اي که حق طفل بي گ*ن*ا*هم بود ،زدند؟
تاراج این عشق مگر چه قدر قیمت داشت؟!
***

به خانه رسیدیم
در آغوش مادر همه این  4سال عذاب و غربت را باریدم
صنم به سختي حانا را خواباند
آراز کنار در روي زمین به دیوار بي صدا ت یه زده بود و ام شب من مرثیه خوان
این خانه شده بودم
_ آخ مامان چرا تموم نمیشه؟
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چرا درد این قلب وامونده روز به روز بیشتر میشه؟
مامان منو ببین؟
چي ازم مونده؟
همه چیمو گرفتن و منه احمق بزدل فقط تماشا کردم
 4سال هیچ دومتون رو نداشتم
حتي نمیتونید باور کنید چه روزهایي داشتم
هربار که دستد رو بچه ام بلند شد نمیدونید چي کشیدم
مامان حانا نبود من مرده بودم
تو چه طور زنده موندي بدون من
جیغ کشیدم شیون سر دادم پاي بر زمین کوبیدم
هرچه تالش می ردند آرام نمیشدم
مامان اشك میریخت و قربان صدقه ام میرفت
_ مادر پید مرگت شه تموم شد ن ن با خود اینجور
جیغ کشیدم
_ تموم شد؟!
تموم شد؟!
چي تموم شد؟!
منو ببین! اوني که تموم شده منم

١295

wWw.Roman4u.iR

١296

بچه منو ببین
تو این سن کمد چه چیزهایي که ندید زود با درد و بدبختي آشنا شد
مامان بچه من از روزي که تو ش مم بود با درد و بدبختي مادرش خو گرفت
صنم؟ چرا بردي خوابوندید بیارش  ،بیارش بگه چیا دیده
بگه کجا و چه طور زندگي کردیم
کنترلم را از دست داده بودم
یقه ام را از سر شانه ام پایین دادم
جاي بخیه هاي زیر کتفم را میخواستم نشان مادرم دهم
_ مامان ببین!
من با جون و تنم بچه ام رو حفاظت کردم
بیین این جاي آچاره که تو تنم فرو کرد
دستي حجاب میشود روي تنم
یقه لباسم را باال می شد
سر پایین انداخته است
اشك هایم تمام شده و بي اشك هق هق میزنم
دستد روي شانه ام همه وجودم را به آرامد دعو می ند
زخم صداید از همیشه عمیق تر است
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_ تو میخواي منو امشب ب شي؟
همین یك جمله کافي بود تا آشوب درونم را پایان دهم
با بغض سرم را به نشانه منفي چند بار ت ان دادم
رو به مامان گفت:
_ هیچي نخورده لطفا واسد یه چیزي بیار بخوره
نگراني اش را دوست داشتن میخواستم بیشتر بدانم
_ تو از کجا میدوني؟
لبخند زد و گفت:
_ قابلمه قرمه سبزیت دست نخورده روي اجاق بود
سرخ شدم و سریع گفتم:
_ میخواستم ببینم آشپزي یادم مونده یا نه
با کنار انگشتد قطره اشك به جا مانده روي گونه ام را پاي کرد و گفت:
_ بوش که میگفت یاد مونده مزه اش رو نمیدونم

١297

wWw.Roman4u.iR

١298

مامان با یك لبخند تو ام با بغض به ما خیره شده بود
و بعد که برایم غذا گرم کرد و با زور چند لقمه خوردم
آراز خداحافظي کرد و خانه را تري کرد و این تري کردند
َ
ت َري شد روى قلبم.
مامان دستم را گرفت و روي گونه خودش گذاشت و ب*و*سید
_ دل آرامم همیشه ته دلم به پاکیت ایمان داشتم باباتم همین طور
تو فقط ساده بودي جرمت سادگیت بود
حاال کي میخواي جریان حانا رو به آراز بگي؟
ی هو از جایم بلند شدم و با صداي لرزان گفتم:
_ مامان تو به خاي بابا قسم خوردي تا من نخوام این راز رو به کسي نگي
_ من نمیگم دخترم ،ولي تا کي میخواي پنهان کني؟

به یك نقطه خیره شدم و گفتم:
_ نمیدونم شاید هیچ وقت
هراسان کنارم ایستاد و گفت:

عابر بی سایه

_ آخه چرا؟!
نالیدم:
_ با چه رویي بهد بگم؟
چه جور بگم منو ببخد دختر به  ١رواني میگه بابا؟
بگم ببخد بچه ا با تحقیر و کتك بزرگ شده
ببخد بهت میگه دایي؟!
با این جمال خودم آنقدر پریشان شدم
که مامان نگران زیر بغلم را گرفت
_ خداي تو هم بزرگه دخترم
درست میشه بهار زندگیه تو هم میرسه
و من منتظر پایان این خزان هاي پي در پي طوالني
آن شب را نیز چونان شب هاي گذشته به سپیده پیوند زدم...
***

ده روز گذشته بود
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دل خوش به پایان دوره تاریك زندگي ام بودم
اما وارد مرحله سخت تر و درد ناي تري شده بودم
آراز خودش را از همه دریغ کرده بود هیچ کس حتي میترا خبر نداشت شب ها
را کجا به صب میرساند
اما هر شتتتب قبل خواب با مامان تماس میگرفت و این خودش برایمان قو
قلب بود
سوشا با خبر شنیدن قتل مادرش توسط شارو حال و روزش بدتر شده بود
وقتي به مالقاتد رفتم تا براي همه حقه هایي که با هم ارى شتتتارو باعث
نابودي زندگي ام شده بود ش وه کنم با دیدن و ضعیت ا سفبارش س و را
انتخاب کردم
دستانم را مح م گرفته بود و التماس می رد
_ دلي تو منو بخشیدي مگه نه؟
بخشیدي که اومدي مالقاتم،
من خوب میشم زود خوب میشم و میام  ،تو و حانا به من احتیاج دارین
من باید خوب بشم

عابر بی سایه

١30١

میترا معتقد بود حمایت و همراهي من کمك بزرگي به روند درماند می ند
خسته بودم آنقدر که حس می ردم خودم بیشتر از سوشا به درمان نیازمندم
کالفه و درمانده به میترا گفتم:
_ تا االنم فقط به خاطر دخترم تونستم خودم رو سرپا نگه دارم
ولي هربار اینجا میام با یاد آوري جنایتي که در حقم کردن و ستتالهاي ستتختي
که گذروندم
بیشتر بهم میریزم و بچه ام لطمه میبینه از این وضع روحیم،
اگه آراز رو میبیني و باهاش تماس داري بهد بگو نمیتونم
دخترم رو فداي خواهر زاده اش کنم
میترا دستم را مح م فشرد
_ سوشا پدر دخترته ،به خاطر دختر به پدرش کمك کن
_ من و دخترم با هم و بدون سوشا آرومیم
از خطا و ظلمد به حرمت فداکارى هاش گذشتم
اما ازم نخواه بیشتر از این عمر و زندگیم رو پاش بزارم
نمی شم به خدایي که میپرستم دیگه نمی شم
بسمه
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دلخور بودم از این ه آراز بعد از فهمیدن واقعیت باز هم جبهه را خالي کرده
بود و تنها پي درمان سوشا بود زجر می شیدم
کالفه و عصبي در خیابان قدم میزدم
حانا همراه مامان به دندان پزشتت ي رفته و قرار بود من نیز بعد مالقا

به آنها

بپیوندم
بعد از تحمل ترافیك ستتنگین وقتي به مطب رستتیدم با شتتنیدن آنچه به دخترم
گذشته بود کم مانده بود جان دهم
حانا از پله هاي مطب افتاده بود و مامان او را به بیمارستان رسانده بود
تا رسیدن به بیمارستان هزار بار مردم
نفس نفس زنان جسم ناتوانم را در راهروي بیمارستان به سختي می شاندم
با دیدن آراز انگار قلبم قو گرفت
ظاهرش آشفته و پریشان بود
ته ریشد خیلي بلند شده بود
به محض ورودم متوجه حالم شد و سریع خودش را به من رساند
_ نترس هیچي نشده  3تا بخیه کوچیك بغل سرش خورد همین
االن مامانت پیششه
دستم را به دیوار ستون کردن و مضطرب نالیدم

عابر بی سایه
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_ بچه ام !
بچه ام ضعیفه کلي خون ازش حتما رفته
_ آرام! منو باور نداري؟ میگم به خدا خوبه بیا ی م بشین رنگت مثل گچ شده
این جوري پید بري خودتو اینجا بستري می نما
مامان و حانا که از اتاق خارج شدند هردویمان سریع سمتشان دویدیم
حانا را بغل کردم و با وسواس سر و بدند را وارسي کردم
باند دور سرش و چشم هاي سرخد جگرم را سوزاند عصبي به مامان گفتم:
_ چرا مواظب بچه ام نبودي؟
اگه چیزید بشه چي؟
تو نمیدوني من جز این چیزي ندارم
منو میفرستین مالقا سوشا که در نبودم این بال سر بچه ام بیاد؟؟
آراز تاب نیاورد و حرفم را قطع کرد
_ بسه نمیبیني حال مامان هم خوب نیست؟
مامان که معلوم بود حستتتابي گریه کرده استتتت به آراز اشتتتاره کرد که به من
اعتراض ن ند
دست خودم نبود انگار از همه عالم فقط زورم به مادرم میرسید

wWw.Roman4u.iR

١304

حانا را بلند کردم و در بغلم فشردمد
_ مامي دیگه اینجاست دخترم
یك قدم که بردا شتم سقف بیمار ستان مثل چرخ و فلك با سرعت دور سرم
چرخید و کم مانده بود نقد زمین شوم
که آراز میان هوا و زمین حانا و کتف من را در یك حرکت گرفت
حانا وحشت زده به آراز چسبیده بود
کم م کرد روي نیم کت بنشینم
مامان نگران شانه هایم را ماساي میداد
و آراز پرستار را صدا زد و سپس گفت:
_ خانم پرستار لطفا دکتر رو صدا کنید
خانم حالد خوب نیست باید معاینه شه
دستم را به عالمت منفي ت ان دادم و گفتم:
_ خوبم ی م فشارم افتاده  ،الزم نیست
با تح م گفت:
_ هیس هیچي نگو

عابر بی سایه

١305

با تجویز دکتر باید سرم میزدم هرچه اصرار کردم که مانع شوم نتوانستم
آراز  ،حانا و مامان را با راننده اش به خانه فرستاد
چشم هایم سنگین بود و به سختي مانع بسته شدنشان میشدم انگار متوجه این
حالم شد
که دستد را آرام روي چشم هایم گذاشت
_ چشم هاتو ببند و آروم باش

عطر دستد را بلعیدم
_ حانا به من احتیاج داشت
_ یه مامان مریض و ضعیف
از نوع عصبي و پرخاشگرش اصال به درد دختر
نمیخوره

با حرص گفتم
_ همه مثل تو بیخیال و ریل س نمیتونن باشن
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با صداي محزوني گفت
_ اي بي انصاف
قلبم به درد آمد دوست نداشتم بي انصاف باشم
از ظاهرش مشخص بود او هم روزهاي خوبي را سپري ن رده است

وقتي که چشم گشودم هنوز باالي سرم به دیوار ت یه زده بود
لبخند زد
_ بهتري؟
با سر جواب مثبت دادم اما را ضي نمی شد با ا صرار و اجبار آب میوه به خوردم
داد
ماشیند را از شرکت آورده بودند خودش در را برایم باز کرد و کم م کرد سوار
شوم
اشاره کرد کمربندم را ببندم ،مثل گذشته خودش خم نشد تا برایم ببندد
و این رعایت فاصله اجباري برایم زجر آور بود

عابر بی سایه

١307

رویم را برگرداندم و به خیابان و مغازه ها خیره شدم
صندلي ام را کمي خواباند و گفت:
_تا برسیم ی م استراحت کن
با حرص گفتم
_ چه قدر ا ستراحت کنم؟! ب سه اینقدر با من عین بچه هاي مریض و ضعیف
رفتار ن ن
اخم کرد
_ نگرانتم دیوونه
با بغض گفتم:
_ الزم نیست مگه این  ١0روز بدون نگراني تو مردم ؟
من  4ساله یاد گرفتم از پس خودم و بدبختي ها خودم بر بیام
نگاهد پر از غم بود اما ترجی داد س و کند
و سیستم صوتي ماشین را روشن کرد
ملودي درام و زخم صداي خواننده گویاى همه درد هاید بود
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" من و تو توى این دنیا یه درد مشتتترک داریم دوتامون خستتته ى دردیم ،رو
قلبامون ترک داریم من و تو کوه دردیم و یه گوشتتته زخمی افتادیم داریم جون
می نیم انگار رو زخمامون نمک داریم "

درد مشتري من و او عشق بود عشقي که آن را غریبانه باخته بودیم
دستد را به شیشه ت یه زد و سرش را روي دستد گذاشت
دیدم که شقیقه هاید را میفشرد
" تمومه زندگیمون ستتوخت ،تمومه لحظه هامون مرد هواى عاشتتقیمونو هواى
بی کستتیمون برد من و تو مال هم بودیم ،من و تو جون هم بودیم خوره افتاد به
جونمون ،تمومه جونمونو خورد "
چه جنوني بود در پس این که میدان ستیم حق همدیگر بودیم و محروم از ی ي
شدن...
بغض تسلیم اشك شد
دستم را جلوي دهانم گذاشتم تا هق هقم را خفه کنم
انگار خواننده هم قصد ش نجه ما را داشت

عابر بی سایه

١309

" من و تو توى این دنیا ا سیر د ست تقدیریم همد دلهره داریمو با این زندگی
درگیریم نفس که می شیم انگار دارن ش نجمون میدن داریم آه سته آه سته تو
این تنهایی میمیریم شدیم مثله یه دیوارى که کم کم داره میریزه هواى خونمون
سرده مثل غروبه پاییزه "

آه لعنت به این هوا لعنت به این دلهره روزها و شب هایمان
اشك هاید ی ي پس از دیگري از روي گونه هاید رد میشدند و قصد داشتند
ثابت کنند گریه مرد دردناي ترین س انس عالم است

" تقاص چیو ما داریم به کی واستتته چی پس میدیم؟؟آخه واستتته ما این
روزا چرا اینقدر غم انگیزه؟؟؟؟
"
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تقاص؟! جرم ما افراط عشق بود که چنیین تاواني برایمان رقم زدند؟!!!
حال شانه هاي او هم به شد میلرزید
" من و تو توى این دنیا یه درد مشتتترک داریم دوتامون خستتته ى دردیم ،رو
قلبامون ترک داریم من و تو کوه دردیم و یه گوشتتته زخمی افتادیم داریم جون
می نیم انگار رو زخمامون نمک داریم "

انگار توان و قدرتد رو به اتمام بود
ناگهان ترمز کرد
سرش را روي فرمان گذاشت
نام معبودش را فریاد میزد
_ خداااااا
خددددددااااا...
میان گریه فریاد هاید شبیه آواز قو قبل از مرگ شده بود
یك سمفوني جنون انگیز
شاکي بودم!

عابر بی سایه

١3١١

از خدایي که آراز آنچنان پیاپي از صمیم قلب صداید میزد و خدایي نمی رد و
با دستان خودش اشك ها و دردهاید را التیام نمیبخشید

آرازي که هیچ گاه بد نبود ،اصال بدي بلد نبود
دست لرزانم را آرام روي شانه اش گذاشتم
خدا را اینبار در دستم دیدم و حس کردم
هنوز گریه می رد
بي صدا
ولي سوزناي تر و عمیق تر
_ آراز ؟!
جوابم را نداد
گریه ام اوج گرفته بود
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_ آراز جوابمو نمیدي؟!
منم!
آرام!
آرام ِ جانت
سرش را باال آورد
تصویر چشمان مش ي غرق اش د دل هر بیننده اي را به درد مي آورد
_ جان
خواستم بگویم جانم به فداي جانت
اما لب گزیدم
باز سر ت ان داد آه عمیقي کشید و سرش را به چند بار به شیشه زد
دستد را گرفتم
_خودتو نابود کردي

١3١2

عابر بی سایه

١3١3

تلخ خندید
_ از من دیگه چي مونده که نابود شم؟!
آرام این روزها بیشتتتر از وقتي که ف ر کردم بهم خیانت کردي و ترکم کردي
عذاب می شم
این شهر واسم از سلول انفرادیم تو زندان تنگ تر شده
به آخراش رسیدم
با تو نمیتونم صادق نباشم
من آخر خطم
من این مدل زندگي رو تاب نمیارم
من این وضع عذاب آور تو که داري قاتل خوشبختیتو محض این ه خواهر زاده
منه و پدر بچه اته و مریضه تحمل می ني رو تاب نمیارم
من با دردي که تو رو داره ذر
ه ذره آب می نه میمیرم
من دیگه نمیتونم نداشتنت رو به این قلب لعنتي حالي کنم
نمیدونم باید این وسط چي کار کنم
اصال نمیتونم کاري کنم
نمیتونم هم کاري ن نم
از این وضع وحشتناي تر واسه یه مرد وجود داره؟! تموم شدم تموم شدم
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بغض چانه اش را لرزاند سرش را میان دستاند گرفت
از تورم رگ هاي گردند و سرخي صورتد فهمیدم هر لحظه و ضعیتد حاد
تر میشود انگار عهد کرده بود
همینجا دنیا را تري کند
انگار منتظر رفتن بود...
خدا را چند دقیقه قبل صدا زده بود و مگر میشد خدا بنده اي را چنین دردمند و
تنها رها کند؟؟
یقین دارم که هر کلمه که از دهانم خارج شد
تاب بي تابي بنده اش را نداشت
ح م خدایي بود که ِ
_ یه پدر ضعیف و مریض که به این زودي کم آورده
به درد دختر میخوره؟!
لب باالید را گاز گرفت چشم هاید مضطرب و پر از سوال بود
با صداى پر از تردید پرسید:
_دختر من؟!!
بیني ام را باال کشیدم
آب دهانم را قور دادم

عابر بی سایه
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یك لبخند پر معني روى لب هایم نقد بست
سبك شده بودم
انگار سنگیني و درد یك بار عظیم از شانه ام برداشته شده بود
زیر لب گفتم:
_ حانا
هیچ نمیگفت و فقط نگاهم می رد
سرم را پایین انداختم
و با گوشه شالم مشغول بازي شدم و ادامه دادم:
_ سوشا فقط اسمد اومد توي شناسنامه
چون تنها بودم
چون میترسیدم
براي خودم نه!
براي بچه ام  ،بچمون!
وقتي آواره شدم با دلخوشي اون که توي وجودم داشت ش ل میگرفت و رشد
می رد تونستم زنده بمونم و بجنگم
میترسیدم از دستد بدم
روزهاي بارداریم با ترس و آوارگي گذشت
مجبور شدم دنبال پناهگاه باشم
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دستم خالي بود پشت گرمي نداشتم
ف ر می ردم حاال که خواستي من زن سوشا باشم حق نداري پدر بچه ام باشي
حانا که اومد تونستم با حضورش قدري از دلتنگیم براي تو رو جبران کنم
هر وقت نگاهد کردم نیرو گرفتم براي ادامه مسیرم
زندگي با وجود بیماري سو شا سخت شده بود فرار کردم اومدم ایران که حانا
رو به تو بسپارم
به خاطر تو اومدم
اما وقتي میترا رو کنار دیدم حس کردم نباید مزاحم زندگیت شم
اشتباه کردم من باز هم اشتباه کردم
صداي نفس هاي عمیق و پي در پي اش در اوج س وتد مرا میترساند
اش د بند آمده بود
اما یك حالت عجیب تر داشت که نمیتوانستي بفهمي
خوشحال است یا ناراحت؟
شوکه است یا عصبي؟
به روبه رو خیره شده بود
کم کم از حالتد میترسیدم
صداید کردم مثل کسي که از خواب پریده باشد با استرس گفت:
_ بله؟

عابر بی سایه
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_حرفامو شنیدي؟

صداید بم شده بود
_ میتوني بروني؟
نگران شده بودم
_ آره حالت خوب نیست؟
بدون این ه جواب دهد پیاده شد و در سمت صندلي مرا باز کرد
متوجه منظورش شدم پیاده شدم و پ شت فرمان جاي گرفتم و او هم جاي من
نشست
ماشین را روشن کردم و قبل حرکت نگاهد کردم و پرسیدم
_ آراز؟ خوب نیستي؟
سرش را به پ شت صندلي ت یه زد و چ شماند را ب ست و با همان صداي بم
نالید
_ حسد کرده بودم
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بغضم گرفت:
_ چون تی ه اي از وجود خودته
دستد را روي چشم هاید گذاشت
هیچ نگفت
تا وقتي که برسیم هزار بار با نگراني نگاهد کردم
انگار عمیق خوابیده بود...
وقتي رسیدیم و ترمز کردم آرام چشم هاید را باز کرد
مویرگ هاي خوني انگار در ستتفیدي چشتتمد ی جا تجمع کرده بودند همه
حرکاتد برایم گنگ و نامفهوم شده بود
_ آراز تو خوب نیستیا
نگاهم ن رد و زیر لب گفت:
_ برو باال منتظرتن
توقع همچین واکنشي را نداشتم
_ تو نمیاي

عابر بی سایه

سریع و بي م ث پاسخ داد
_ نه
انگار ی هو کسي قلبم را زیر دستگاه پرس گذاشت
با یك حالت متضرع گفتم:
_ تو که با این حالت نمیتوني رانندگي کني
نگاهم ن رد
_ زنگ میزنم راننده بیاد
برو مواظب خود هم باش

_ آراز؟!
دستد را به عالمت س و باال آورد
_ به سالمت

قهر نبود اما چرا این طور فاصله گرفته بود و فرار می رد؟!

١3١9
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دلد نمیخواست به خانه بیاید و حال که میدانست حانا دخترش است او را به
عنوان پدر در آغوش ب شد؟!
با یك بغض غول پی ر ماشین را تري کردم
جلوي در خانه که رسیدم قبل از فشردن زنگ برگشتم و بار دیگر نگاهد کردم
دست به سینه سرش را به صندلي اش بي حرکت ت یه داده بود
از نگاهد نا امید شدم
و با گریه پله ها را دوان دوان باال رفتم
وارد شدم در را بستم و پشت در ت یه دادم کیفم از دستم زمین افتاد و باز گریه
سر دادم
مامان سراسیمه پرسید
_ خاي به سرم چي شده مادر؟
نالیدم
_ مامان بهد گفتم
مامان به صورتد زد و لب گاز گرفت
دلسا با شیشه ترشي به دست از آشپزخانه با عجله خارج شد

عابر بی سایه
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_ چیو گفتي؟
میان گریه لبخند زدم
_ گفتم حانا دخترشه
دلسا هیم بلندي گفت و شیشه ترشي از دستد روي زمین افتاد و هزار ت ه شد
مامان سمتد دوید و سعي کرد آرامد کند با بهت و ناباوري گفت:
_ واي چرا من احمق نفهمیده بودم
این بچه خیلي شبیه باباشه

بي توجه سمت پنجره اتاقم دویدم
هنوز همانجا بود
مامان کنارم آمد
_ چرا نیومد باال؟
مظلومانه گفتم
_ نمیدونم
حالشم خوب نیست کاش شما بهد بگي بیاد
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مامان آرام نوازشم کرد و گفت:
_ صبور باش
چرا کستتي باور نمی رد که جیره صتتبرم را در این چند ستتال به اتمام رستتانده
بودم؟؟

هوا تاریك شده بود
نمیتوانستتتم از کنار پنجره حتي ت ان بخورم همین که جلوي چشتتمم بود برایم
کافي بود
حانا بیدار شد و خودش را به من چسباند بغلد کردم
از پنجره بیرون را نگاه کرد و با صداي شیرین خواب آلود گفت؛
_ این ماشین دایي آالزه
یك قطره اشك از گوشه چشمم انقالب کرد
لبخند زدم و ب*و*سیدمد
_ این ماشین بهترین مرد دنیاست

عابر بی سایه
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با تعجب به دهان من چشم دوخت
_ این یعني چي؟

با صداي بلند تري خندیدم و در آغوشم فشردمد
_ یعني من و تو خیلي خوشبختیم که داریمد
از حرفهایم سر در نمي آورد اما متف رانه با حالت با مزه اي سرش را ت ان داد
و حرفهایم را تایید کرد
شام حانا را کنار پنجره دادم
دلم نمي آمد لحظه اي از قاب پنجره چشم بردارم

باالخره از ماشین پیاده شد
اول گمان کردم قصد دارد پشت فرمان بنشیند
اما درب ماشین را بست
یك نگاه باال انداخت و تا خوا ستم واکن شي ن شان دهم انگار پ شیمان شد و
سرش را پایین انداخت
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کتد در دستد بود
و به سمت خیابان حرکت کرد
هراسان پنجره را باز کردم خواستم فریاد بزنم
"کجا در این هواي سرد با یك لباس نازي؟!!"

اما انگار الل شده بودم
فقط با حسر تا آخرین لحظه که در دیدم بود با چشم مسیرش را دنبال کردم
او که رفت کوچه خالی شد از حیا ...
غبار مرگ همه جا نشست
گوشه اتاق خزیده بودم و نگاهم به صفحه گوشي ام بود و گوش هایم به صداى
در ،قلبم را همراه او راهي کرده بودم...
اما نه زنگ زد و نه از در وارد شد
دو روز لعنتی تمام شد براي من نگذشت
ا صال بدون او دیگر چیزي از من نمیگذ شت همانجا میماند و روي سرم آوار
میشد

عابر بی سایه

ناچار و مستاصل شماره میترا را گرفتم
صدایم به سختي از حنجره ام خارج میشد
_ جانم؟
_ سالم
م ث کرد و سپس گفت:
_ زودتر منتظر تماست بودم دل آرام
_ آراز پید توئه؟
خندید و خنده اش قلبم را به درد آورد
_ من مورد خوبي واسه حساد نیستم
کالفه دوباره ت رار کردم
_ پید توئه؟
_ تا یك ساعت پید
همه عضالتم شروع به سوزن سوزن شدن کرد
_ حالد خوبه؟

١325
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_ خوب میشه ،بهد زمان بده
باز بغض در راه گلویم مثل یك پیچك سمج ریشه زد
_ حالد بد بود
کم آورده بود میگفت هیچي ازش نمونده نمیخواستتتم این جوري شتته به خدا،
ف ر می ردم به زندگي بر میگرده اصال خودمم نفهمیدم چرا یهو گفتم
صبورانه گفت:
_ تو کارتو درست و به جا انجام دادي،
قبول دارم آراز شبیه اون قلب بیمار مری ضیه که داخل اتاق عمل و سط جراحی
ایست می نه
جراح هرچي تالش می نه بي فایده است
آخرین مرحله شوي روي سینه مریضه
اون شوي دردناکه ولی باعث می شه قلب برگرده ضربان حیاتد به کار بیوفته و
جون بگیره
ولي نباید توقع داشته باشي به این زودي ها مثل روز اولد کار کنه
مریضتته باید دوران نقاحتد رو بگذرونه زخم داره جراحت داشتتته ترمیم این
زخم ها طول می شه
حتي شاید مد طوالني تو اغما به سر ببرن

عابر بی سایه

١327

با یك آه پر از افسوس گفتم:
_ خوش به حالت که این قدر...
اجازه نداد حرفم را تمام کنم
_ بهت گفتم من مورد خوبي واسه حسادتت نیستم
من اوني ام که  3ستتال شتتبانه روز با جون و احستتاستتم کنارش بودم حمایتد
کردم ولي تهد همیشه یجور بود
بغض می رد و آر ِام جاند رو میخواست

میگفت یعنب االن خوبه؟ آرومه؟ خوشبخته
من زني بودم که تو اوج عشق باید زخم هاي عاشقي محبوبم رو تسلي میدادم
هیچ وقت به چشمم نیومدم
اصال نه تنها من بل ه هیچ زن دیگه اي جز تو رو نمیتونه ببینه

حرفهاید یك اطمینان و آرامد عجیب به قلبم نشاند
_ میترا!
_ بله؟
_ از ممنونم کنارش بودي و کم د کردي
ممنونم مراقبد بودي و نجاتد دادى
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انگار حاال حتي این زن مح م و با صالبت هم بغض کرده بود
_وقتي که اومد التماست می نم دیگه واسد تعریف ن ن چي به تو و دخترش
گذشته
از زخم و دردهاتون نگو
***

لعنت به این  6حرفي "انتظار"
انگار  6دنگ زندگي ا را ت صاحب می ند و مثل یك چادر سیاه خیمه میزند
روي تمام هست و نیستت!
تمام روز براى حال دلد و آرامد باخته اش دعا می ردم
مطمئن بودم خدا صدایم را میشنود و اجابت می ند
چند روز به چهلم پدر بیشتر نمانده بود
میترا مدام اصرار داشت براي روند بهبود سوشا  ،حانا را به دیدند ببرم
اعتقاد داشتتت حانا میتواند هدف خوبی براي هم اري ستتوشتتا طي درماند
باشد
آن روز که فهمیدم چند حمله ع صبي را پ شت سر گذا شته ا ست و اعت صاب
غذا کرده است

عابر بی سایه
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نتوانستم بي رحم باشم با این ه خیلي نگران بودم و از ادامه این ماجرا وحشت
داشتم به دیدند رفتم
از روزى که شنیده بودم شارو در دادگاه نامي از سو شا نیاورده ا ست دلم گواه
اتفاق هاي ناگوار را میداد
حس می ردم شتتارو هنوز به مهره اي به نام ستتوشتتا براي نابودي آراز امیدوار
است...
با دیدند آنقدر بهم ریختم که کم مانده بود از حال بروم باور کردني نبود طي
این مد کوتاه تا این حد ضعیف و الغر شده باشد
دستاند به شد میلرزید و دور چشماند را حلقه سیاهي احاطه کرده بود
جلوي پاي حانا نشست و بي صدا او را مح م بغل کرد و به خودش چسباند و
فقط گریست
حانا با بغض به من خیره شده بود
انگار پدرش در مقابل چشماند حقیر شده بود
انگار او هم باور ندا شت این موجود کمر خمیده و ضعیف پدر زیبا و  4شانه
اش باشد
کودکانه پرسید
_ ددي تو خیلي مریضي؟
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حتي در مقابل حانا هم س و محض شده بود
فقط دیوانه وار میب*و*سیدش
و بعد شروع کرد با وسواس زیپ کاپشن حانا را باال کشیدن و کالهد را روي
سرش کشید
حانا مقاومت کرد و گفت:
نمیخوام کاله دوست ندارم
باالخره زباند باز شد
_ سرده ،سرده اینجا خیلي سرده سرما میخوري پرنسسم
دستتتهاي کوچك حانا را جلوي دهاند گرفت و ستتعي کرد با ها کردن گرمد
کند

حانا کالفه به من نگاه کرد و گفت:
_ دیدي ما تنهاش گذاشتیم باز حالد بد شد
تاب نیاوردم و براي این ه اش م را نبینند سریع اتاق را تري کردم
در راهرو به سینه میترا خوردم

عابر بی سایه
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شانه هایم را گرفت
_ دل آرام قوي باش
سرم را ت ان دادم
_ حالد خیلي بده
_ از یه معتاد در حال تري چه توقعي داري
با تعجب گفتم :
_ معتااااد؟!
تلخ خندید
_ سوشا به تو معتاده
تو تك تك سلول هاش
خوند
تو ِ

تو روحد  ،مغزش  ،قلبد ،خاطراتد ،گذشته و آینده اش

فقط یه مخدر هست
"دل آرامد"
یه مخدر نایاب و دست نیافتني واسه اون!
اتفاقا بر ع س تو من ف ر می نم حالد خیلي از قبل بهتره
حداقلد ایني که داره سعي می نه اعتیادش رو بزاره کنار یعني داره خوب میشه
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بیني ام را باال کشیدم:
_ اون حانا رو هیچ وقت ...
میان حرفم گفت:
_ این دیگه ظلم بزرگیه بخواي چیزي رو ازش بگیري که یه روز خود به زور
بهد هدیه دادي و هر روز بهد یاد آور شدي مسئولشه و وابسته ترش کردي
شاید مردهاي زیادي تونستن خط باطل ب شن رو شوهر بودنشون
اما شاید اصال وجود نداشته باشه پدري که بخواد پدریشو دور بندازه
حانا همونقدر که سهم تو و آرازه مال سوشا هم هست
حق با میترا بود
ستتوشتتا براي حانا از جاند ستترمایه گذاشتتته بود و رستتم انصتتاف نبود او را از
حاناید محروم کنم...
قسمت 53
پدر بزرگترین اقتدار یك دختر ا ست ،فرقي نمی ند آن دختر هم سن حاناي من
باشد و یا چون من ،حاال مادر یك حانا...

عابر بی سایه
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من حتي فرصت عزاداري درست و حسابي براي سوگ از دست دادند را پیدا
ن رده بودم...
مادر حلوا میپخت و ماهم مشغول نظافت خانه بودیم؛
تمام کارهاي مراسم با دستور آراز به بهترین نحو در حال انجام بود
ی ي از بهترین سالن هاي شهر را براي مراسم چهلم در نظر گرفته بود
قاب ع سد را تمیز می ردم نوازشد کردم و ب*و*سیدمد
_ بابا واسه زندگیم دعا کن
انگار ع سد لبخند پر رنگ تري زد
آرام شدم و به سینه ام فشردمد
با جیغ دلسا همه وحشت زده سمت اتاق دویدیم
کراوا هاي بابا را دورش چیده بود و شیون سر میداد
انگار تازه داغد تازه شده بود
مامان چشم غره رفت و به صورتد زد
_ خدا مرگم بده تو امروز فردا فارغ میشتتي دختر با اون بچه تو شتت مت این
طور ن ن
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اشك هاید به شد یك رود خروشان ،صورتد را میشست و به من زل زده
بود
_ آجي!
چرا بابام بچه هاي خوبي نداشت؟
چرا اینقدر عذابد دادیم؟
چرا نه حاناي تو رو تونست ببینه نه بچه منو؟
باباي من زود رفت
هق هقد اوج گرفت  ،بغلد کردم و پا به پاید اشك ریختم
مامان هر دویمان را زیر پرش گرفت:
_ دخترها بابا هیچ وقت دوستتت نداشتتت دخترهاش و خوند این طوري غم
زده باشن
پاشین قوي باشین
شماها مادرین دیگه
باید قوي باشین ،باید!

عابر بی سایه
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حانا که در سالن مشغول بازي با عروسك هاید بود
ی هو با ذوق فریاد کشید
_ آخ جون داییم اومد

قسم میخورم که قلبم چند ثانیه از کار افتاد
نه تنها قلبم!
تمام اندام هایم ،حتي سلول هایم!
خش م زده بود پلك نمیزدم
مامان سریع به سالن رفت و او هم با ذوق گفت:
_ اي واي راستتت میگه ،آراز پایینه داره کمك می نه پالکارد ها رو وصتتل کنن،
الهي مادر بمیره برا بچه ام چه زرد و زار شده
دلسا اشك هاید را سریع پاي کرد و من را ت ان داد
_ هاي! چرا خش ت زده؟
پاشو دیگه! نور چشمیت باالخره اومد
براي بلند شدن دستم را به دیوار گرفتم
قدم هایم سست شده بود
جرا نمی ردم من هم کنار پنجره بروم و تماشاید کنم
حانا با ذوق گفت:
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_ مامي من برم پایین؟
وحشت زده به مامان نگاه کردم و مامان جاي من پاسخ داد
_ برو عزیز دلم برو
حانا دوان دوان سمت پله ها رفت؛ زبانم بند آمده بود
دلسا زیر بغلم را گرفت و مرا کنار پنجره برد؛
هنوز براي من ،زیبا ترین و خوش قامت ترین مرد دنیا بود
هنوز نفسم بند مي آمد در هواید...
دستم را روي قلبم فشردم
دلسا پنجره را باز کرد
مشغول امر و نهي به کارگرها بود
میدانستتتم نصتتب پالکارد و این کارهاي پید پا افتاده را محض عشتتقد به
خانواده ام و احترامد شخصا انجام میدهد
تلفند که زنگ خورد پشت به در خانه ،کنار ماشیند مشغول صحبت شد
صداید را تا حد مرگ میپرستیدم!
حانا که از در خارج شد
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یك لحظه پشیمان شدم که چرا اجازه دادم تنها برود!!!
نالیدم
_ منم باید برم!!
اما مامان مانع شد و گفت:
_ بزار تنها باشن
تشوید وجودم را در بر گرفته بود
حانا دوان دوان عرض کوچه را طي کرد و با صداي بلند کودکانه گفت:
_ آهاي آدم بزرگ بدقول

تلفن را قطع کرد اما بر نگ شت انگار او هم چون من براي چند ثانیه دنیا را تري
کرده بود
دیدم که دستد را به کاپو ماشین ت یه زد و به سختي برگشت
حانا دستد را سمتد دراز کرده بود
_ سالم
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چرا سالم دخترش را پاسخ نمیداد؟!
در ست و فقط به جستتم کوچك دختري مینگریستتت که با همه کوچ ي اش
شیشه عمر همه ما بود
حانا خیال عقب نشیني نداشت ،کاش من هم چون دخترم شجاع بودم!
_ تو به من قول دادي منو ببري زو تا
حیوون ها رو ببینم
تو گفتي قول واقعیه ،ولي آدم بزرگ ها همه بدقولن
دستد را به شقیقه اش فشرد و چشم هاید را بست
انگار به سختي تعادلد را براي ایستادن حفظ می رد
با التماس به مامان گفتم:
_ االن س ته می نه تو رو خدا بزار برم پایین
راهم را سمت در پید گرفتم که دلسا با بغض میان اشك گفت
_ دیگه الزم نیست بري
حاال دیگه جدا کردنشون کار هرکسي نیست
با قدم هاي لرزان خودم را مجدد کنار پنجره رساندم
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حانا روي کاپو ماشین ایستاده بود
حاال تقریبا هم قد پدرش بود
دخترش را چونان یك فرد بالغ در آغوش کشیده بود
نه! بهتر است بگویم
در آغوش حانا فرو رفته بود سرش در سینه دخترش بود
و حانا با دست هاي کوچ د که نمیتوانست دور شانه پدر حلقه کند سعي در
آغوش کشیدن این مرد خسته را داشت
اشك هایم خیال سیالب داشت
دستم را جلوي دهانم گذاشتم و از ته دل گریستم
جنس این گریه ام را دوست داشتم انگار همه غم هایت از دریچه چشم هایت
سقوط می رد و یك آرامد درگیر با خوشحالي را انتهاي قلبت زنده می رد
دلسا شروع به ماساي شانه هایم کرد و کم م کرد روي مبل بنشینم
مامان اسپند دود کرد و مدام خدا را ش ر می رد
صداي هیاهوى حانا در راه پله ها ندا از آمدند را داشت
از وسط راه پله تا وقتي برسد پشت سر هم مرا صدا زد
_ مامي ؟ مامي ؟
وارد که شد با حرص گفت:
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_ مامي چرا جواب نمیدي
دستتتد در یك دستتت امن پدرانه قفل شتتده بود و پدرش را با همان قدر
ناچیزش به داخل می شید
از جایم بلند شدم و سریع اشك هایم را پاي کردم
وارد که شد و سالم داد
صداي قلبم قصد رسوا شدنم را داشت
خداي من!
چرا همه آرامد و حس هاي خوب دنیا را براي من در او خالصه کرده اي؟!
چشم هاید سرخ و متورم بود
و مشخص بود چند دقیقه پید تا چه حد گریسته است
مامان سمتد رفت و مادرانه در آغوشد کشید
خم شد و سرش را روي شانه مامان گذاشت و شانه اش را ب*و*سید و کمرش
را نوازش می رد
چشم هاید را بسته بود مامان هم در حال نوازشد بود
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_ من مگه چند تا پسر دارم تو این دنیا؟
دلم تنگ شده بود آراز جان
با صداي زخم دارش نالید
_ خدا شاهده دلتنگتون بودم
حانا سمتم دوید و با عجله گفت:
_ نهار داریم؟!
بغلد کردم و گفتم؛
_ گشنه ا شده دخترم؟
برگشت و به آراز چشم دوخت و گفت:
_ نه دایي غذا نخورده
نمیدانستتتم غصتته دایي گفتند را بخورم یا ذوق نگراني براي پدرش را در دلم
زنده کنم
با یك لبخند نگاهم کرد و با لحن خاص و آرام خودش پرسید:
_ خوبي؟
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اشك وقت نشناس از گوشه چشمم چ ید و دلسا جاي من پاسخ داد
_ خوب نبود ولي االن دیگه خوبه
حانا که مصمم بود گوشه پیراهنم را کشید و گفت:
_ مامي غذا!
اینبار همه خندیدیم
ستتمت حانا آمد و با یك حرکت او را بلند کرد در حالي که موهاید را دقیقا
شبیه همان زمان هاي من از صورتد کنار میزد
ب*و*سیدش و گفت:
_ نشنیدي عروسك خانم میگه دایي گشنه است
قلبم از شد درد به خود پیچید
خدایا! این کلمه مرا نابود می ند چگونه خودش میتواند راحت حقد که پدر،
خوانده شدن است را با دایي خطاب شدن ،عوض کند؟!
اما او آراز است!
قلبد و روحد بزرگتر از همه ماست
بي هیچ حرفي سمت آشپزخانه رفتم مامان هم همراهي ام کرد
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با بغض و اشك مشغول گرم کردن غذا و چیدن میز شدم
مامان دلداري ام داد
_ دل آرام صبور باش االن وقت غم و غصه و اشك و ماتم نیست
درست میشه  ،ی م صبر کن  ،ببین چه طور داره واسه دخترش قصه میگه
بیني ام را باال کشیدم و گوش هایم را تیز کردم
"خاله ریزه و قاشق سحر آمیز!!"
همان قصه روزهاي اول ازدواجمان
لبخند زدم
حانا میان قصه اش پرید
_ دایي؟
_ جون دلم
_ خاله ریزه شیر نخورده بود کوچولو بود؟
_چرا اینو میپرسي عروسك من؟
_ آخه مامیم میگه اگه میخواي مثل مامي قد کوچولو نبا شه باید همد شیر
بخوري

کاش میتوانستم واکند چهره اش را ببینم ! اما فقط صدایشان را داشتم
صداید با یك حس عجیب در جاي جاي قلبم رسوخ کرد
_ اگه مثل مامیت بشي ،خوشگل ترین و بهترین خاله ریزه دنیا میشي
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مثل یك دختر بچه دبیر ستاني از شد ذوق د ستم را که م شغول خرد کردن
خیار ساالد بودم بریدم
مامان میان اخم خندید
صداي دلسا خنده مان را تشدید کرد
_ وا داداش آراز داري یاد بچه میدي شیر نخوره مثل دلي جا سوییچي شه؟؟!
مراستتم چهلم به بهترین صتتور مم ن و بي هیچ کم و کاستتتي انجام شتتد و
خانواده من این موضوع را مدیون لطف آراز بودند
در طول مراستتم اینقدر درگیر نگاه پر معني وکنایه اقوام بودم که از آراز و حانا
غافل شده بودم
دردناي ترین قستتمت ماجرا ستتوال هاي بي رحمانه مردم در مورد دخترم در
حضور پدرش بود!
اما ستتختي هاي زندگي به من آموخته بود که حرف مردم بي ارزش ترین اتفاق
مم ن در مسیر روزگار است
ح ضور میترا در اواخر مرا سم و صمیمیتد با آراز قدري مرا مي آزرد اما سعي
می ردم خوددار باشم،
مهمان ها رفتند خانه خلو شده بود
حانا با این ه خسته بود خیال خوابیدن نداشت
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فرزاد و آراز مشتتغول بحث هاي مردانه بودند و میترا هم مدام در گوش مامان
چیزي نجوا می رد
حانا که مشغول مالیدن چشم هاید بود خمیازه کشید
از جایم بلند شدم و بغلد کردم
اعتراض کرد
_ همه بیدارن من نمیخوام بخوابم
توجه ن ردم و شب بخیر گفتم اما مقاومت کرد و شروع به جیغ زدن کرد
با لحن جدي گفتم
_ دختر بدي شدیا
آراز تمام حواسد سمت ما بود صحبت فرزاد را قطع کرد و سمت ما آمد
دستد را سمتم دراز کرد و حانا در آغوشد شیرجه رفت
_ ی م بیدار بمونه بعد قول میده بخوابه
بي حرکت به تصویر دخترم در آغوش پدرش خیره ماندم
خداي من!
چه قدر حسر دیدن این پدرانه دیدن ها ،به گوشه دلم مانده بود
حانا از ذوق حمایت آراز در پوست خودش نمیگنجید و تند تند صور آراز را
میب*و*سید

wWw.Roman4u.iR

١346

همان طور که حانا را بغل کرده بود روي کاناپه دقیقا کنار میترا نشست انگار در
آني قلبم از یك آبشار بلند فرو ریخت
آراز و دخترم در کنار میترا؟!
وحشت در دلم خانه کرد
جاي خالي براي من نبود؟!
میترا که متوجه حالم شد از جاید بلند شد و با لحن موقري گفت:
_ دل آرام جان من امروز هم براي عرض تستتلیت اومدم و هم مامورم یك خبر
بهت برسونم
چند سالي میشد که خبرهاي بد پشت سر هم مرا به رگبار بسته بود
قبل از این ه حرفي بزنم آراز گفت:
_ میترا! امشب وقتد نیست
با استرس پرسیدم
_ چي شده؟ باز چه اتفاقي افتاده؟
مامان آهي کشید و رو به آراز گفت:
_ حقشه بدونه پسرم  ،بذار بگه
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با ناراحتي گفتم:
_ همه میدونین پس
میترا جو را آرام کرد و کنارم ایستاد و دستم را گرفت:
_ عزیزم نمیدونم چه طور به این اتفاق نگاه می ني
اما باید هرچه سریعتر تصمیم سوشا رو بدوني
راستد من شخصا از روند بهبودش راضي ام
چون این بصتتیر رو پیدا کرده که عشتتق اجباري ثمره اي جز خشتتم و نفر
نداره!
سوشا مداري طالق رو امضا کرده ،االن فقط امضاي تو الزمه
نمیدانم ی هو چرا یخ کردم و به آرازي که ستترش را روي ستتر دخترش با غم
گذاشته بود خیره شدم
لب باالید را گاز میگرفت
لعنت به این بغض وقت نشناس
عمیق نگاهم کرد و بعد با همان صداي زخم دارش گفت:
_ قبل طالق دو نفر باید همدیگرو ببینن ! باید فرصتتت دل کندن و خداحافظي
به هم بدن  ،طالق غیابي بزرگترین جنایت در حق یك زندگیه
حرفهایشم مرا رنجاند!
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توقعد را نداشتم
اشك چشمانم را محاصره کرد
دلم نمیخواست جوابد را بدهم از میترا تش ر کردم و گفتم:
_  ١روزي به اجبار زن  ١نفر شدم که بعد ها شد همه عشق و باورم
اما اون روز که با ر ضایت خودم سند ازدواج با سو شا رو ام ضا کردم فقط و
فقط باز هم براي اون یك نفر بود
اشتباه بود ولي براي اون بود
میدونستم آخرش همینجاست
نمیخوام سوشا رو ببینم واسه جفتمون این بهتره
شب همگي بخیر

با بغض قصد تري سالن را داشتم
صداي حانا میخ وبم کرد
_ بابا سوشام نمیاد؟
ستت و وحشتتتناکي خانه را در بر گرفت از این ه برگردم و آراز را نگاه کنم
هراس داشتم
صداي میترا هم از بغض میلرزید
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از این به بعد میخواد هفته اي یه بار ببینتت

مخاطب میترا بیشتر من بودم تا حانا!
باز بي اختیار عصبي شدم سمت حانا رفتم و از بغل آراز با شد بلندش کردم
و با حرص گفتم:
_ واسه خودتون تصمیم گرفتین؟! اصال کي این اجازه رو بهد میده؟!
صداى آراز مثل یك سطل آب یخ روي سرم بود
با تح م گفت:
_ من!
از شد خشم ف م را روي هم میفشردم
آراز با حالت چشم از مامان خواهد کرد که حانا را به اتاقد ببرد
مامان هم سریع اطاعت کرد
اما من بي توجه فریاد کشیدم
_ به خاطر خواهر زاده ا میخواي بچه منو فدا کني
اخم کرد و با لحن جدي گفت:
_ بچه تو؟!
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االنم فقط بچه تو؟!
االنم فقط تصمیم تو؟!
حداقل جلوي بچه راجب سوشا این طوري صحبت ن ن
پوزخندي زدم و گفتم:
برو همه چیتو فداش کن اما دور حانا رو خط ب د
دلسا که تا آن لحظه ساکت بود شروع به حمایت از من کرد
_ راست میگه خوب ،طرف بیماره روانیه
واسه چي باید حانا رو هفته اي یه بار بهد بدیم؟!

آراز کالفه گفت:
سوشا رو بذارید کنار ،به روح اون بچه هم ف ر کردین؟
یهو چي میخواید بهد بگین؟
چه طور میخواید بهد لطمه بزنین؟
وابستگیشو نمیبینین؟ندیدي باباشو خواست
ی هو بي اختیار زدم زیر گریه و نالیدم
_ باباي بچه من اینجاست

١350
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سرش را باال گرفت و به سقف خیره شد
روي زمین با پاید ضتترب گرفته بود میشتتناختمد این حالت را وقتي در حال
مبارزه با
اشك هاید بود انجام میداد
دوباره ناله کردم
_ این قدر راحت حانا رو به سوشا میبخشي؟
بیني اش را باال کشید
_ آرام! من نمیتونم محض خودخواهي و تعصتتب خودم روح و روان این بچه
رو به هم بریزم
اینقدر عاشقشم که حتي حاضرم تا آخر عمر سوشارو باباي خودش...
بغضد اینقدر عمیق شد که مجال حرف زدن را از او گرفت
چند لحظه ستت و کرد و با یك ببخشتتید کوتاه ستتالن را ترک کرد و به تراس
رفت
میترا دنبالد سریع راه افتاد و دلسا هم مشغول آرام کردن من شد
چند دقیقه بعد فرزاد و دلسا خداحافظي کردند و به خانه خودشان رفتند
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مامان که حانا را خوابانده بود کنارم نشست
_ بهتري دخترم؟
سر ت ان دادم
_ نه مامان چه طور میتونم خوب باشم؟
اون حاناي منو میخواد
_ واسد پدري کرده زحمتشو کشیده
در مقابل همه این ها فقط هفته اي ی بار دخترشو میخواد
این توقع زیادیه؟!
عصبي در حال کندن پوست دور ناخنم گفتم:
_ حانا نه دستشویي رفت نه مسواي زد !
_ حاال یك شب هزار شب نمیشه گفت دلد نمیخواد بره منم زورش ن ردم
به تراس چشم دوختم
خیلي وقت بود که با هم آنجا تنها مشغول بحث بودند
شروع به جویدن ناخن هایم کردم
چند ثانیه بعد هر دو از تراس به سالن آمدند
آراز نسبتا آرام تر شده بود
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میترا با من و مامان خداحافظي کرد و من به سردي پاسخد را دادم و همچنان
مشغول جویدن ناخن هایم بودم
آراز تا کنار در همراهي اش کرد و این جمالتد میتوانست مرا به جنون برساند
_ مطمئني نمیخواي برسونمت؟
میترا با لبخند گفت:
_ قرار شد مامانتو و خانواد رو دیگه تنها نذاري

از شد حرص عضالتم منقبض شده بود
میترا رفت و من هنوز در حال جویدن ناخن بودم
که مح م روي دستم زد
جا خوردم و کمي از جایم پریدم
با اخم گفت:
_ نخور
رو برگرداندم و گفتم:
_ تو خونه زندگي ،خود نداري؟
همچنان اخم داشت
به اتاق من اشاره کرد و گفت:
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اونجا اتاقمه
زندگیمم همینجاست
شبتم به خیر و شادکامي
با حرص گفتم:
اونجا اتاق منه
خیلي بي تفاو سمت اتاق رفت و با یك لبخند گفت:
_ بوووو....د!!
دیگه نیست
جیغ کشیدم
_ من کجا بخوابم پس؟

مامان خندید و گفت:
_ پید حانا واست رختخواب آماده کردم
آراز در حال وارد شدن به اتاق گفت:
_ مامان جان از فردا لطفا پید من بخوابه

١354
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مامان با تعجب گفت:
_ وا کي؟ دختر من؟!
آراز سرخ شد و گفت:
_ نه! دختر من !
دختر اخالق نداره مال خود

مامان از شیرین زباني آراز ذوق کرد و قربان صدقه اش رفت...
تمام شب کنار حانا با امید این ه پدرش هم با ما زیر یك سقف ا ست خدا را
ش ر کردم
و با عطر حضورش تمام درد ها و نگراني هایم را التیام بخشیدم
نزدیك اذان صب تازه پلك هایم گرم شده بود که با جیغ حانا از خواب پریدم
وحشت زده در رختخوابد نشسته بود
نگران پرسیدم
_ چي شده؟
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بغض کرد و گفت:
_ جید کردم
تازه متوجه خیسي تمام رختخواب شدم
کالفه از جایم بلند شدم و با حرص بغلد کردم
روزگار و پشتتتت هم زدن هاید اعصتتتاب و حوصتتله اي از من براي دخترم
نگذاشته بود
سمت حمام بردمد و یك به یك لباس هاید را در آوردم
گریه اش بیشتر عصبي ام می رد
با حرص گفتم:
_ گریه ن ن دیگه
این عاقبت لج بازیه که شب نرفتي دستشویي
مشغول شستند بودم
که دوش حمام را باز کرد و ی هو سر تا پایم و همه لباس هایم خیس شد
عصبی
سرش داد زدم
_ چي کار می ني بچه بد؟؟؟
گریه اش تشدید شد و شروع به پا کوبیدن کرد
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این رفتارش بیشتر عصبي ام می رد
خیلي آرام به پشتد زدم

_ دفعه آخرته این مدلي پا می وبي ها
نصف شبی منو خیس کردي
واکنشد که دستم را ی هو گاز گرفت واقعا برایم غیر قابل دري بود
و رفتار خودم که نیمه شب در حمام م شغول جنگ با یك کودي  3ساله بودم
عجیب تر
با صداى تشرش ناگهان به خودم آمدم
_ این جا چه خبره؟
حانا که لباس تند نبود خیلي ستتریع دستتتد را جلوید گرفت و با دیدن آراز
هاي هاي گریه سر داد
_ من جید کردم مامي منو میزنه!
از این چغولي کردند عصبي شدم
_ من تو رو واسه جید کردن زدم بچه؟ من اصال...

wWw.Roman4u.iR

١358

اینقدر با اخم نگاهم می رد که جرا ادامه حرفم را پیدا ن ردم
خم شد و پاچه هاي شلوارش را باال زد و وارد حمام شد و
متوجه شتتدم جلوي حانا مراعا می ند و ستتعي می ند مرا ستترزند ن ند با
لحن جدي و مح م گفت:
_ شما برو لباسا خیسه عوض کن سرما میخورى
دست به رختخواباشم نزن خودم میام جمع می نم
_ اما...
اینبار این قدر جدي بود که سریع بعد جمله اش حمام را تري کردم
_ اما نداره

با حرص به اتاق رفتم و لباس هایم را عوض کردم
نمیدانم چرا براي خودم این حس ح ساد ن سبت به دخترم شیرین و عجیب
بود
و چه قدر زیباست بداني تنها رقیب عشقی ا دختر است و بس!
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صب سر میز صبحانه تمام مد با حوصله لقمه در دهان حانا میگذاشت
حانا هم دست به سینه از من روي بر گردانده بود و هنوز قهر بود
دلم براي این همه دخترانه اش با وجود سن کمد سر کیف می آمد
در حال جویدن لقمه اش پشت چشمي برایم نازي کرد
_ من باها قهرم اینگدر نگام ن ن
خنده ام را خوردم و با یك اخم مصنوعي گفتم:
_ دوست دارم نگا کنم  ،حرفیه
با عصبانیت در قندان را برداشت که سمتم پرتاب کند و تنها با یك ِ"عه "
گفتن جدي آراز سریع منصرف شد

لقمه بعدي را در دهاند گذاشت و گفت:
_ سریع از مامان معذر خواهی کن!
اخم کرد و با حرص گفت:
_ اون منو زد مگه معذر خواست؟
ابروید را باال داد و گفت:
_ اون نه ایشون
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حانا کالفه دستد را در هوا ت ان داد و ت رار کرد
_ باشه ایچون
با ایچون گفتند هر سه خندیدیم
آراز تاب نیاورد و مح م بغلد کرد و روى پاید نشاندش
با یك دست لپ هاید را مچاله کرد و گفت:
_ زبونتم به مامیت رفته
نیشخند کوتاهي زدم و گفتم:
_ خان زاده است
استبداد طلبیشم به باباش رفته

حانا که به کل قهرش را فراموش کرده بود گفت:
_ مامی خان چیه؟
با یك خنده شیطنت آمیز گفتم:
_ به اینایي که سبیل این مدلي دارن میگن خان؟
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حانا برگشت و دستي به سبیل آراز کشید و کودکانه پرسید
_ تو خاني؟
نمیدانم چرا با همین سوال ی هو به گذشته پر کشیدم
روزهایي که خان دل از رعیت زاده برده بود
روزهایي که من صاحب تمام و کمال این خان شده بودم و تمام سرزمین قلبم
را تحت تملك او در آورده بودم
نگاهد کردم
گوشد با حانا و چشم هاید با من بود
دلم میخواست خدا را بغل کنم و در گوشد نجوا کنم
 -خدایا چه میشود از کل هستي این ی ي را به من بدهی؟

عمر شادى کال کوتاه ا ست؟ یا حجم اندوه و م صیبت بي کران ا ست و مجال
از این شادي هاي هرچند کوتاه میگیرد؟؟
تلفند زنگ خورد
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رنگ صتتورتد ناگهان چون گچ طوري ستتفید شتتتد که انگار همه خون در
رگهاید خشك شده باشد!
لب گاز میگرفت
دست به دیوار زد
گوشي از دستد افتاد
مدام زیر لب کلمه" واى" را هجي می رد
دست و پایم را گم کرده بودم
از چیزي که نمیدانستم چیست تا حد مرگ وحشت داشتم
_ آراز چي شده؟
مامان که تازه از مسجد آمده بود با دیدن وضعیت آراز وحشت کرد
دستد را گرفت
_ پسرم چته؟ تو رو خدا بگو
تلو تلو خوران خودش را به کاناپه رساند و نشست چنگي بین موهاید زد
سرش را پایین انداخت و با صداي درد آلودي گفت:
_ زن یاشار خودشو و بچه اش رو تو خرمن گاه آتید زده
وحشت کردم
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دستم را جلوي دهانم گذاشتم و جیغ کشیدم
مامان به صورتد زد
_ یا حضر عباس!
چي شده؟ مرده؟
آراز با بغض گفت:
_ خودش آره ،حال بچه هم وخیمه

جهنم بار دیگر خیال خیمه زدن بر زندگي مان را داشت
آراز خیال رفتن داشت
مقابلد ایستادم
_ تنها نرو
دسته موهایم را از صورتم کنار زد
_ تنها نیستم  ،دعاى تو همراهمه ،انريي حضور تو و حانا باهامه
مواظبشون باش
اش م را سریع هنوز متولد نشده گوشه چشمم کشتم
_ مواظب کي؟
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_ دخترم و دخترى که همیشه عاشقشم
روى نیم ت پاري خیره به حاناى باالي سر سره نشسته بودم
از آن باال جیغ می شید و توجهم را میطلبید
طفلك نمیدانستتت که همه ف ر و حواستتم فرستتنگ ها دور تر در آن ده ده
مخوف است
تانیا خوب نبود
اما حقد این پایان درد آور نبود!
یك زن براي خود سوزي به کجا میرسد؟!
پسر بچه پنج ساله اش چه طور جراحا سوختگي را تاب مي آورد ؟!
خدایا مگر توان و تحمل یك کودي پنج ساله چه قدر است؟
سه روز گذشته بود
و جرا نمی ردیم به دلسا از این ماجرا حرفی بزنیم
آراز هربار که تماس میگرفت از دفعه پید مشوش تر بود
یا شار از زندان براى دفن هم سرش مرخ صی درخوا ست کرده بود و تا موافقت
با مرخصي اش ،جنازه تانیاي بیچاره در سردخانه نگه داشته میشد...
لحظه اي ف ر آن کودي بي گ*ن*ا*ه و یتیم رهایم نمی رد
هربار که به حانا نگاه می ردم حس می ردم یك ت ه از قلبم فشرده میشود
تلفن را برداشتم و با آراز تماس گرفتم
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بعد از چند بوق طوالني باالخره جواب داد
صداید آنقدر بي رمق بود که انگار براي اداي هر کلمه یك وزنه سنگین را از
جاي بلند می ند
_ بله آرام؟!
هرچند که دیگر آرام جانم صدایم نمی رد اما همین آرام گفتند آرامم می رد
_ سالم ،بهترى؟
بعد از یك م ث کوتاه گفت:
_ ش ر ،شما خوبین؟
بچه رو بردى پاري بیتابي می رد؟
_ آره اینجاییم
_ سرده ،تا قبل تاریك شدن هوا هم برید خونه
_ چشم باباي نگران ،ولي زنگ زدم  ١چیز دیگه بگم
_ گوش می نم بگو
_ تا کي میخواي بموني اونجا؟ حضتتور به چه درد یه آدم مرده و تباه شتتده
میخوره؟
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انگار یك لحظه شوکه شد و با عصبانیت گفت:
_ زن برادرم مرده!
نفس عمیقي کشیدم
_ نمرده! مردن رو انتخاب کرده
حتي به طفل بي گ*ن*ا*ه خودشم رحم ن رده
وجود تو االن بیشتر به درد یارا میخوره
اون بیمارستان ام انا عالي واسه درماند نداره بچه رو بردار بیار تهران
از اون جهنم اونو و آینده اش رو نجا بده
جهنمي که مادر ،سوختن بچه اش رو به جاي سوختن و ساختن انتخاب می نه
جهنمي که پدرش ،پي ه*و*س و عشتتق به جاي پدري واستتد ،راهي زندان
میشه

س و کرده بود و میدانستم این س و یعني به حرفهایم جدى ف ر می ند!
و این را وقتي ثابت کرد که فرداى همان روز به همراه یارا به تهران آمد
وقتي براي دیدند به بیمارستان رفتم
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همه رنج عالم را در این موجود  5ساله ی جا دیدم
دست هاي کوچ د به شد سوخته بود
صورتد کامال مردانه بود
از جنس آراز
و اما رنگ چشماند عجیب برایم آشنا بود
این کودي شباهت هاي بیشماري با پسر عمه اش داشت
این غم و ح سر فقط در رنگ چ شم هاي سو شا خال صه می شد و حاال یارا
نمونه کوچك این چشم ها را داشت...
***

باور کردني نبود سوشا پیشنهاد من براي دیدار ی دیگر قبل از طالق را رد کرد
دلم نمیخواست کسی آن روز مرا همراهي کند
تمام مد که عاقد خطبه طالق را جاري می رد
چشم هایم را بستم
" خدایا منو بابت ظلمي که همه این سال ها به خودم و عزیزانم و حتی سو شا
کردم ببخد
خدایا اینبار دستم رو به دست هاي خود میسپارم
من زود گم میشم
من زود راهم رو فراموش می نم
زمین میخورم
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دستم رو مح م بگیر
ولم ن ن
حتي اگه من خواستم دستم رو ول کنم"
همه چیز تمام شد
اشك هایم را از صورتم زدودم
حلقه ام را از جیبم در آوردم و روي میز مقابل وکیل سوشا گذاشتم
_ این از روز اول دست من فقط امانت بود
بهد برگردونین
ازش براي همه عمرم از طرف من تش ر کنید
این فداکارى آخرش اینقدر ارزشتتمنده که تمام ظلم ها و اتفاق هاي بد این
سال ها رو از ذهنم پاي کرد...
حاال هر قدمی که در خیابان بر میداشتم
با نام خودم بود فارغ از سنگیني نام سوشا
حاال من فقط دل آرام فروغی مادر حانا بودم
دل آرامی که میتوانست قلبد را از حصار محدودیت تأهل اجباري براي تا ابد
عاشق بودن پدر بچه اش،
پدر تك تك روزهاى عاشقي اش رها کند...
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قسمت 54
من از تو ،یك 'تو' طلب دارم
خیال ناراحت را قدري امان بخشد...
یك تو که دست هاید را به من بسپرد و ِ
َ
یك تو که چشم هاید ا َبر قدرتی است در سرزمین وجودم!
یك تو که زخم صداید زخم هایم را مرهم ببخشد...
میبیني تو جان
من طلب ار بی رحمی هستم
آمده ام در جواب همه این سال هاي بدهی این تو به من
تمام هست و نیستت را اینبار تا ابد براى خودم توقیف کنم...
وقتي به بیمارستتتان رستتیدم در اتاق یارا روى کاناپه کنار تختد به خواب فرو
رفته بود؛
دلم نیامد بیدارش کنم یك گوشه ت یه زدم و حاال دیگر بدون حسر با نگاهم
بلعیدمد ،خواستنئ تر از او هم در دنیا وجود داشت؟!
همین چند قدم فاصله هم مرا دل تنگ می رد؛
کاش می شد خودم را به او بدوزم! کاش می شد واقعا همان خاله ریزه دا ستاند
بودم و براي همیشه خودم را در جیبد دقیق روي قلبد جاي دهم!!
از آرزوى خنده دارم بي اختیار خندیدم و سر ت ان دادم؛
هوا سرد بود و طبق روال معمول لباس نازي به تن داشت؛
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پاورچین پتو را برداشتم و به آرامي روید کشیدم
روي صورتد خم شدم،
گرماى نفس هاید چه قدر مطبوع بود
چه حال خو شئ دا شتم بی عذاب وجدان و مرز ها میتوان ستم اینقدر نزدی د
باشم!
چشم هایم را بستم
و عطرش را با همه وجود و قدر استشمام کردم...
صداى زخم دار و در عین حال آرامد اینبار مرا بدجور شوکه کرد!
_ کدوم خنگی به تو گفته وقتی اینقدر نزدی م باشی میتونم بخوابم؟!

شرمزده چند قدم فاصله گرفتم؛
با یك لبخند چشم هاید را گشود و کد و قوسی به خودش داد؛
از حرار صورتم مشخص بود که تا چه حد سرخ شده ام!
سرم را پایین انداختم و زیر لب سالم دادم،
از جاید بلند شتتد و در حالي که دو دستتتي موهاید را از صتتورتد باال میزد
گفت:
_ سالم خانم خانم ها
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_ من دیدم سرده گفتم پتو...
با خنده حرفم را قطع کرد و گفت:
_ خود خوبی؟
شانه ام را باال انداختم
_ خوبم ولي حس می نم به یك خواب راحت و عمیق و طوالني احتیاج دارم
شاید چند روز!
یك چشمد را تنگ کرد و گفت:
_ مگه موش ها هم به خواب زمستوني میرن؟
با حرص گفتم:
_ همیشه قد و هی ل منو مسخره کن ،باشه؟
نزدی م شد ،خیلي نزدیك!
_ دیوونه اصال واسه همین قد و هی لت عاش...
پشیمان شد!
حرفد را خورد؟!
چرا؟!
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من که دیگر همسر خواهر زاده اش نبودم
حرفد را عوض کرد و به یارا اشاره کرد
_ دکتر گفت :میتونیم تا آخر این هفته ببریمد خونه،خدا رو شتت ر تا چند ماه
دیگه با  ١جراحي کامال دست هاش مثل روز اولد میشه
بغض مثل یك مار دور گلویم چنبره زده بود سعي کردم دست دلم را رو ن نم و
من هم در عوض کردن این بحث همراهي اش کنم
_ خدا رو ش ر  ،اصال بیاد خونه حانا هم از تنهایي در میاد
اخم کرد و گفت؛
_ نه اگه دل دخترم رو ببره چي؟
نتوانستم خنده ام را کنترل کنم
_ واي یارا فقط  5سالشه
دست به سینه ایستاد و گفت:
_ کي گفته یه پسر  5ساله قدر مخ زني نداره اونم با این فیس و چشم ها؟!
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جالب بود خنده ام جاي بغضم را پر کرده بود
_ آراااز! حانا و یارا مثل خواهر و برادر باهم بزرگ میشن
ی هو در ف ر فرو رفت و سمت پنجره برگشت:
_ یاشار امروز آزاد شده واسه مراسم خاکسپاري
نگرانم بیاد سراغ بچه اش
نگرانم نخواد پسرش با عمویي که باعث و باني زندان رفتن باباشه
بمونه
کنارش رفتم و دستم را روى شانه اش گذاشتم
_ از تو بهتر واسه یارا وجود نداره
اینو یاشار هم میفهمه
لب گاز میگرفت و میدانستم چه قدر نگران است
روز ترخیص یارا از بیمارستان
هیچ کس ف رش را هم نمی رد آراز قصتتد باز گشتتت به خانه خودش را داشتتته
باشد!
از شد شك و ناراحتي فقط کنار در ورودي اتاق ایستاده بودم و ساکت شاهد
بحث مامان با آراز بودم
عصبي دستد را به کمرش زده بود
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_ آراز؟! این یعني چي پ سرم؟ ما خونه رو آماده کردیم !حانا از دی شب هزار بار
پرسیده کي صب میشه تو بیاى؟
کجا با یه بچه ،تنها میخواى برى ؟
سخت نفس می شیدم
یك نگاه کوتاه و عمیق روانه صورتم کرد و سپس دست هاي مامان را گرفت:
_ قربونت بشم باور کن فعال این طوري صالحه
مامان کالفه شده بود
_ صالح ؟ صالح کار رو فقط تو میدوني؟ تو..
با ورود میترا حرف مامان نصفه ماند
عروسك خرس بزرگ را در هوا چرخاند و با صداي کودکانه گفت:
_ سالم سالم جناب یارا خزان بیك من رو به عنوان بادیگارد شخ صیتون مي
پذیرید؟
لبخند هاي این کودي هم دل هر بیننده اي را به درد مي آورد فقط نگاه می رد و
گاه کمرنگ و دردناي میخندید
قدر کالم را بر اثر شوي حادثه باخته بود!
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میترا خرس را کنار یارا گذاشت و با یك نگاه کلي به ما با تعجب گفت:
_ چرا پس این مدلي شدین همه؟ بریم دیگه
باالخره س وتم ش ست و با یك نیشخند بلند گفتم
_ آره برید دیگه
و بعد رو به مامان گفتم:
_ مامان بیا بریم
جمع  3نفره رو خراب ن ن
و بدون این ه منتظر جواب باشم با قدم هاي سریع سمت راهرو دویدم
قدم هاید را پشت سرم حس کردم
سرعتم را بیشتر کردم منتظر بودم صدایم بزند
دقیقا جلوي در اصلي بیمارستان مچ دستم را قاپ زد
دستم را کشیدم اما تقال بي فایده بود
مرا بر گرداند
و مجبورم کرد نگاهد کنم
با جدیت گفت:
_ جمع  3نفره؟!
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مشتي به ش مد زدم که هیچ تاثیري نداشت
_ ولم کن
جدي تر گفت:
_ ف ر کردى میترا خونه و زندگي نداره؟ تو واقعا به یارا و میترا حساد می ني؟
حساد می ردم این را نه از خودش و نه از قلبم میتوانستم پنهان کنم!
_ اون زنت !اونم بچه ا !همه چي واسه یه خوشبختي کامله من و حانا هم به
دري
مح م مرا به دیوار کوبید
شوکه شده بودم
_ ی بار دیگه راجب خود و بچه من این مدلي حرف زدي ،نزدیا
با حرص دانه هاي اشك را از صورتم پاي کردم و گفتم:
_ چیه نقشه داري حانا رو هم ازم بگیري؟
خانم دکتر و پسر و دختر رو ی جا داشته باشي؟
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عصبي سرش را فشرد و پوف مح مي کشید و با صداي خیلي بلند گفت؛
_ از دست تو از دست تو آرام از دست تووو.....

جمعیت محو تماشاي ما شده بود
خجالت کشیدم و تا موقعیت را جور دیدم به سمت حیاط پا به فرار گذاشتم
اینقدر دویدم که در پاري رو به روي بیمارستان بي رمق روي زانو زمین افتادم
مشتي چمن با حرص کندم و پر کردم
چند ثانیه بعد نفس نفس زنان رو به رویم بود به من که رستتید خم شتتتد و
دستاند را روي زانواند گرفته بود و با تاسف و ناراحتي سر ت ان میداد
بعد دستتتد را روى قلبد گذاشتتت و کمر صتتاف کرد نفس عمیقي کشتتید و
گفت:
_ تو نمیفهمي من دیگه اون آدم سابق نیستم یه پیرمرد مریض رو مجبور می ني
َ
این جوري ِبد ِوه؟
خنده ام گرفته بود
این صالبت و اندام را به یك پیرمرد مریض محض جلب ترحم نسبت میداد؟!
استاد عوض کردن جو بود
نزدی م شد و انگشتد را به حالت اجازه باال گرفت و گفت:
_ خانم دکتر اجازه؟!
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یه چي بگم؟؟
با حرص رو برگرداندم
کنارم نشست و زانو بغل کرد و به رو به رو خیره شد
هنوز نفس نفس میزد
_ من فقط یك خانم دکتر دارم
دلم را انگار یك جور دلنشین قلقلك میداد س و کرده بودم که بیشتر بگوید
_ ولي میدوني چیه ؟ مطمئنم زورم به این دل لعنتي نمیر سه که حالید کنم 3
ماه با خانم دکترم باید با رعایت موازین ا سالمي زیر یك سقف مودبانه زندگي
کنم
دلم گرفت از ج فاي این ازدواج احم قا نه که حتي با وجود این ه ی بار هم
ُ
بسترم را با سوشا شریك نشده بودم حال باید عده نگه میداشتم
اما درست وسط این دل گرفتگي و حجمه اندوه با جمالتد خرسند شدم
نگاهد کردم سرش پایین بود
با بغض گفتم:
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_ حانا چي؟ دق می نه بچه ام
موهایم را از صورتم کنار زد و گفت:
_ باباش بمیره واسد
هر روز میام میبینمد
فقط قول بده با لباس نافرم جلو من ظاهر نشي
خنده ام گرفت و مشتي به بازوید کوبیدم
_ هیچ وقت فرق شوخي و جدیت معلوم نیست
بیني ام را گرفت و فشرد
_ زندگي بزرگترین شوخیه خداست که ما زیاد جدید گرفتیم
***

غروب پنج شنبه همه براي رفتن به مزار پدر آماده شدیم
ِ

دلستتا از صتتب همان روز مدام به خودش میپیچید اما تا تاریخ زایمان  ١هفته
مانده بود
مامان مدام از فرزاد که نزدیك زایمان همسرش به سفر رفته بود گالیه می رد
آراز پیشاني اش را ب*و*سید و سعي بر آرام کردند داشت
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_ مامان جان! قربونت برم  ،هیچ کس اندازه پدر بچه دل سوز و نگراند نی ست
که ،مجبور بود بره  ،بعدم تنها ولد ن رده که به دلگرمي ما که مواظبشتتیم
تونست بره
تو بیابونم نمونده خداي ن رده
مامان در حال مرتب کردن ستتیني هاي حلوا به آستتمان نگاه کرد و چند بار
دستد را ت ان داد و چیزي زیر لب خواند
بالفاصله حانا خندید و تقلید کرد همه جز آراز همراهد خندیدیم
اخم در هم کشیده بود کمي خم شد تا هم قد دخترش شود و مستقیم نگاهد
کرد
_ ِا ِ ،ا ِ ،ا
با تشرش ،حانا سریع خنده اش را قور داد
آراز که نمیخواست زیاده روي کند با لحن آرام تري گفت
_ اصال کار خوبي ن ردي خوشم نیومد
حانا ملتمستتانه یك نگاه به من کرد میدانستتتم به هیچ وجه طاقت دلخوري و
ناراحتي آراز را ندارد
با بغض گفت:
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_ دیگه نمی نم
آراز چند ثانیه عمیق نگاهد کرد و بعد مح م ب*و*سیدش و گفت:
_ میدونستي عاشقتم؟
حانا ذوق کرد و کف دست هاید را به هم سایید و سپس به گردن پدر آویخت
با این ه بابا خطابد نمی رد
اما تازه معني پدر واقعي داشتن را چشیده بود،
دلسا خانه ماند و حانا را به او سپردیم
قرار بود ساعتي بعد هم صنم به آن ها بپیوندد

دلسا لحظا آخر دستم را گرفت
_ آجي
_ جونم
بغض دا شت  ،خواهرم دیگر آن دل ساي چند سال قبل نبود! یك زن کامل ،یك
مادر به تمام معنا با یك غم نهفته در چشماند
این قدر این غم عمیق بود که تا ه مان لح ظه کستتي جرا ن رده بود یارا و
داستاند را براي او عیان کند
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_ به بابا بگو باز هم به خوابم بیاد بهد بگو اگه بخشیدتم زیاد به خوابم بیاد
تاب نیاوردم و مح م بغلد کردم
سپس خم شدم و ش مد را ب*و*سیدم
_ آي دلستتا خانم نامرد من تو رو خاله کردم ها ولي تو جون منو میگیري تا این
فینگیل رو به دنیا بیاري
لبخند زد و من این لبخند را جایي میان قلبم مانا کردم
تمام طول مسیر
رادیو آهنگ شاد پخد کرد آراز با مامان که جلو ن ش سته بود مدام سر به سر
میگذاشت و من از این عشق بي نهایتشان مسرور میشدم
مشغول پوست کندن نارنگي بودم
که دستد را عقب آورد
یك ت ه کف دستد گذاشتم برگشت نگاه کرد و با بهت گفت:
_ همین؟!
خندیدم و یك ت ه بزرگ در دهانم گذاشتم و قور دادم سپس گفتم:
_ آره اینا فاتحه ایه
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بدم به تو فاتحه ها کم میشه
نچ نچي کرد و سر تاسفي ت ان داد نارنگي را جلو مامان گرفت
_ ببین مادر جان! ببین جنس این دختر رو!
ببین من فردا چك و لگدید کردم گالیه ن ني ها
هم زمان مامان یك مشت به بازوید زد من هم از پشت گردند را فشردم
مامان میان خنده گفت:
_ از جونت سیر نشدي که؟
با دست هاي ضعیفم گردند را فشردم
چشم هاید را چپ کرد و اداي خفه شدن در آورد
از قیافه اش از خنده ریسه بر شدم و رهاید کردم
روي صندلي پخد شدم یك لحظه
حس کردم خواب میبینم
رویایي بید نی ست وقرار ا ست مثل هر شب با نعره هاي سوشا از این خواب
شیرین بپرم!
این همه خوشبختي به من مي آمد؟!
اینقدر غرق هم و مشتتعوف بودیم که فراموش کرده بودیم حاال خیلي وقت
است با کوله بار عظیم مصیبت و غم و اندوه ،از جواني مان فاصله گرفتیم
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فراموش کرده بودیم که پدر و مادر یك طفل  3ساله هستیم
شیطنت و بازیگوشي ما را یك عمر جوان تر کرده بود...
وقتي ر سیدیم سیني هاي حلوا را بردا شتم و دویدم تا هرچه سریع تر به مزار
پدر برسم
آراز با وجود سبد سنگین میوه ها دنبالم دوید و فریاد زد
_ میوفتي با اون کفشها جغله یواش برو
برگشتم و در حالي که عقب عقب میرفتم میان خنده گفتم:
_آري از رو قبر ها راه نرو دیوونه میشیا یعني دیوونه تر از این میشي
اخم کرد و گفت:
_از این سبك مخفف کردن اسمم بدم میاد  ،پیرزن خرافاتي
مامان که یواش یواش و دست به زانو تالش می رد خودش را به برساند دستد
را ت ان داد و با صداي بلند گفت:
_ دل آرام مادر ندو میوفتي
اما من از شور زندگي مملو بودم پاهایم کفافم را نمیداد بال میخواستم
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براي پید پدر رستتیدن و نشتتان دادن شتتادي و خوشتتبختي ام به او ستتر از پا
نمیشناختم
قبر پدر یك پله کمتر از یك متر پایین تر از سطحي که ما بودیم قرار داشت در
حال خنده و شوخي با آراز بودم
نگاهد کردم و گفتم؛
_ تو برو از پله ها بیا وا سه سن و سالت خوب نی ست نمیخوام من و حانا بي
سایه سر شیم ،من میپرم ولي
سیني ها را لبه پله گذاشتم و بي تعلل پریدم
در حال ت اندن مانتویم بودم
که در جا خش م زد
سر مزار پدر مردي با عینك دودي زانو زده بود و با یك ت ه سنگ کوچك روي
قبر میزد
مردي که من خوب میشناختمد

آراز که از پله ها تازه پایین آمده بود چون من با دیدن این صحنه خ ش د زد و
سبد میوه را آرام روي زمین گذاشت
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سرش را باال آورد و فقط به من نگریست
از جاید بلند شد
قبر پدر را شسته بود و یك دسته گل بزرگ روي سیاهي سنگ ق
قبر خودنمایي می رد
از جاید که بلند شد به جرا میتوانم ق سم بخورم که عجیب ترین حس دنیا
را داشتم!
آراز که حالد دست کمي از من نداشت قدمي جلو برداشت ؛که پاید در یك
چاله کوچك رفت و نزدیك بود بیوفتد اما تعادلد را حفظ کرد؛
برگشت و لبخند سردي زد و رو به آراز گفت:
_ مواظب باش دایي!
حانا و مادرش بي سایه سر نشن

نمیدانم چرا از آنچه که لحظاتي پید گفته بودم تا آن حد شرم کردم؟!
به راستي که گذشته آدم ها هیچ وقت خیال تري زندگیشان را ندارد...
لحند تلخ بود اما تلخي اش دقیق مثل یك ش ال تلخ بود!
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تحقیر و کنایه و تمسخر در جمله اش دیده نمیشد!
این دایي گفتند چونان گذشته از محض استهزا نبود!
اصال واقعا این مرد که با وجود ش ستگي هاي فراوان این چنین مردانه و قرص
ایستاده بود خود سوشا بود؟؟!
عین د را در آورد عمق چشماند مرا شرمزده کرد و ترساند!
اثري از کینه و انتقام دیگر در این چشتتم ها نبود اما هنوز عشتتق! هویدا ترین
نقطه مم ن در این چشمان کهربایي بود
با تاخیر ولي قبل ما سالم داد
_ ببخشید  ،راستي سالم
نمیدونستم قراره بیاید
با جناب فروغي یك حرفهاي ناتموم داشتم
دیگه کم کم داشتم میرفتم
خدا رحمتد کنه
عزم رفتن که کرد اینبار آراز تاب نیاورد
سیبي از سبد میوه برداشت و جلوید گرفت
_ میشه بموني سوشا؟
سرش را در مقابل آراز باال نمي آورد
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سیب را گرفت و در جا ایستاد
آراز آرام به شانه اش زد
_ نوه جناب فروغي هم دل تنگتونه !خیلي وقت از قرار یك هفته گذشتتته و
نیومدي دیدند
انگار اصال توقع شنیدن این جمله را از آراز نداشت
بهت در چهره اش موج میزد!
مامان که تازه به جمع ما رسیده بود با دیدن سوشا وحشت زده دستد را روي
قلبد گذاشت ؛با اشاره چشم از او خواستم آرامشد را حفظ کند
سوشا مودبانه سالم و احوالپرسي کرد و مامان هم به آرامي پاسخ داد
س و سنگیني در میان جمعمان سایه گسترانده بود
همه کنار قبر نشسته بودیم و یك پیرمرد باال سر مزار قرآن قرائت می رد
من و مامان آرام آرام اشك میریختیم
از این ه باز هم نتوان سته بودم خو شبختي ام را به در ستي براي پدر شرح دهم
دلگیر بودم
سنگیني حضور سوشا با همیشه برایم فرق داشت؛
کم کم قبرستان شلوغ میشد
مامان سیني حلوا را براي پخد کردن برداشت و از ما فاصله گرفت
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آراز بي هیچ نگراني از خاکي شدن به دیوار مزار بابا تی ه زد
من هم بلند شدم و روي صندلي نشستم
ولي سوشا هنوز روي دوپا نشسته بود و به تصویر بابا روي سنگ مزارش خیره
شده بود
آراز سیگاري از جیبد در آورد و گوشه لبد گذاشت
و به دنبال فندي مشغول وارسي جیب هاید شد
در همین حین ستتوشتتا فندکد را از جیبد در آورد و روشتتند کرد و خودش
سیگار آراز را براید آتد زد
آراز با حرکت چشتتم تش ت ر کرد و عمیق کام گرفت و براي خارج کردن دود به
سبك خودش سرش را باال گرفت
اینقدر شد دود زیاد بود که بي اختیار دستم را جلوي بیني ام گرفتم
سوشا یك نگاه کوتاه به من کرد و سپس سیگار را از دهان آراز گرفت و خودش
هم مشغول کشیدن شد و گفت؛
_ حاال که مجازه منم بي نصیب نمونم
آراز با یك لبخند دل نشین گفت؛
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_ واسه مردها همیشه مجازه،
مگه نه جناب فروغي؟
با این حرفد بي اختیار هر سه خندیدم و او رو به مزار پدر ادامه داد
_ ج ناب فروغي دودي هم دودي هاي قدیم ما پیر پا تال ها ستتنگین دود
می ردیم
اینو نگاه کن چه چس دود می نه!
سوشا از خنده میان پك زدن سرفه اش گرفت
و سیگار را به آراز بر گرداند
_ بیا نخواستیم

آراز چند پك دیگر زد و سپس سیگار را روي زمین مچاله کرد
سوشا لحظا طوالني به او خیره شده بود و ی هو بي مقدمه گفت
_ سر مزار مامانم جرا نمی نم دیگه برم
غمي سنگین بر چهره آراز نشست
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_ چرا دایي؟
با بغض گفت
_ من احمق ندونسته اینهمه سال با قاتلد هم اري کردم
مامان مظلوم و با درد زندگي کرد مرگد هم بدتر از زندگید
آراز دستد را روي شانه اش گذاشت و مح م فشرد
_ خود داري میگي ندون سته ،بعد کیه تو این دنیا که بتونه بگه هیچ ا شتباهي
ن رده؟!
انگار اشك هاید را قور میداد این را از حرکت گلوید حس می ردم
_ شارو بیخیال نمیشه ،به میترا امروز گفتم بهتون خبر بده ،واسم از زندان پیغام
فرستاده
که دایي یاشار تمام این مد ساپورتد می رده
اون یك کینه بزرگ از شما داره
تمام داراییشو وکالت داده فروختن مستقیم داده به شارو و آدم هاش یه پاپاسي
هم واسه زن و بچه اش نزاشته
خواهد می نم بیشتر مواظب باشین
نمیدانست!
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نه او نه ما و نه شاید هیچ کس نمیدان ست نمیتوان مواظب نیوفتادن بع ضي از
اتفاق ها بود!
بعضي اتفاق ها را هر کار کني باالخره مي افتند و تو را هم مي اندازند
و زمین میزنند
دو خمت را میگیرد و شتتانه هایت را آن چنان به تشتتك میچستتباند که حاال
حاالها تواني براي مبارزه بعدي نداشته باشي
آري! بعضي از اتفاق ها حریف ناجوانمرد و بي رحمي میشوند....
مامان که برگشت سوشا براي ماندن معذب شده بود
اینبار بلند شد و بار دیگر تسلیت گفت
آراز هم بالفاصله بلند شد و از او پرسید؛
_ ماشین آوردي؟
سوشا با یك بله کوتاه پاسخ داد
نگاهم نمی رد و این نگاه ن ردند مرا بیشتر شرمنده می رد
غرق ف ر بودم
که با صداي آراز به خودم آمدم
سوییچد را مقابلم گرفت
_ میتوني با مامان برید؟
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در مقابل سوشا از حرف زدن مستقیم با آراز شرم داشتم
اما آرام پرسیدم؟
_ چرا ؟
_ میخوام با سوشا برم سر مزار خواهرم
خواستتتم بگویم همینجا منتظر میمانم یا حداقل این ه من هم همراهت مي
آیم !
اما باز نتوان ستم انتظار و ح سم براي آراز را با بي رحمي در مقابل سو شا فریاد
بزنم
ناچار موافقت کردم
لبخند تحسین آمیزي زد و چشم هاید را روي هم فشرد
آرام پشت سوشا زد و گفت:
_ بریم؟
سوشا زیر لب به ما یك "با اجازه "کوتاه گفت و همراه آراز راه افتاد
دلم نمي آمد تا لحظه آخر از آراز چشم بردارم
مامان نگرام زیر گوشم گفت:
_ این پسره کامل خوب شده؟ بالیي سر آراز نیاره
اخمي کردم و با ناراحتي و بغض گفتم
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_ چشم هاش رو ندیدى؟ مطمئنم سر تنها کسي که میتونه بالیي بیاره خودشه
مامان غم نهفته در جمله ام را دریافت ؟دستم را گرفت و فشرد.
تازه پشت فرمان نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد
با دیدن اسم دلسا لبخند روي لب هایم نشست
اما امان از وقتي که صداید را شنیدم!
صداي لرزان و م ضطرب خواهرم همراه گریه در دلم وح شت عمیقي کا شت
هرچه اصرار می ردم گریه اش بیشتر اوج میگرفت و باالخره زبان گشود
_ آجی منو ببخد
وحشت زده پرسیدم
_ کشتي منو بگو چي شده؟!
_ من نتونستم مواظب امانتیت باشم
قلبم دچار یك طوفان مهیب شد
_ حانا! حانا چي شده؟
چند لحظه م ث کرد و گفت:
_ اومدیم ویالي لواسون
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میخواستیم واسه شب سورپرایزتون کنیم

با نگراني و صداي بلند پرسیدم
_ حاناي من کجاست دلسا؟؟
صنم مگه نیومد اونجا؟
مامان حال س ته شد
رنگ صورتد کامال پریده بود
دلسا نالید
_ صنم زنگ زد گفت کار داره نمیتونه بیاد
حانا ف ر کنم دستد ش سته
یعني نمیدونم....
افتاد...
داشت راه میرفت
افتاد....
دستد ...
واي.،.
انگار کسي روحم را به شد میفشرد و له می رد
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_ دستد ش سته؟
چرا این مدلي حرف میزني دلسا راستد رو بگو

هق هق زد
_ دل آرام خودتون رو برسونید
تو رو خدا
از من کاري بر نمیاد
بالفاصله تماس قطع شد و صداي بوق هاي پیاپي
طوري بود که حس می ردم مغزم زیر ستتوزن یك چرخ خ یاطي گیر اف تاده
است...
دستهایم میلرزید
مامان مدام سوال می رد
جز اشك جوابي نداشتم
چند دقیقه طول کشید تا توانستم با همان دست هاي لرزان شماره آراز را بگیرم
صداي زنگ تلفند در داشبورد ِماشین ندا از جا گذاشتن گوشي اش میداد
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چاره اي نداشتم خیلي به ذهنم فشار آوردم
شماره جدید سوشا را نداشتم
به ناچار با میترا تماس گرفتم او هم از حالت صتتتدایم متوجه وخامت حالم
شده بود
_ آرام جان چي شده؟ نگرانم کردي؟ شماره سوشا رو واسه چي میخواي؟
با همان صداي بریده گفتم
_ حانا رو باید ببریم بیمارستان دستد ش سته
آراز و سوشا االن باهم اند
ولي  ،ولي آراز گوشي اش رو جا گذاشته
لطفا میترا!
_ باشه عزیزم فقط آروم باش و به اعصابت مسلط باش

به محض دریافت شماره بي هیچ تعللي با سوشا تماس گرفتم
بعد از چند بوق جواب داد
در صداید تعجب و ناباوري موج میزد
_ بله؟!
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نمیدانم چرا ی هو گریه ام اوج گرفت!
حانا همانقدر براي سوشا هم عزیز و دردانه بود
_ سوشا!!!
حانا
با گریه من وحشت زده پرسید
_ حانا چي شده؟
گریه مجال حرف زدن نمیداد
_ دلسا  ،حانا رو برده لواسون معلوم نیست چه بالیي سر طفل معصومم اومده
میگه افتاده دستتتد شتت ستتته ولي مطمئنم بچه ام حالد خیلي بدتر از این
حرفاست
دلسا ضعیفه !وحشت کرده !ترسیده !کاري نمیتونه ب نه
میدونم
صداي یا خدا یا خدا گفتند دلم را بیشتر به درد آورد...

عابر بی سایه

١399

***

همه آن ساعا و اتفاق ها در ست همانند تما شاي یك فیلم وح شتناي روي
دور تند بود
که گاه بعضي س انس هاید دقایق طوالنی مي ایستاد و نبض حیا را از همه
میگرفت
دخترم از شد وحشت و گریه کنار پایم از هوش رفت
و شاید این موهبت الهی بود که چشم هاید بیشتر از این شاهد درد آورترین
اتفاق هاى مم ن نباشد!
همه نفرتم را در آب دهانم جمع کردم و خرج صتتور یاشتتار کردم ؛با پشتتت
دست صورتد را پاي کرد و نگاه پر از زهرش را روانه صورتم کرد
_ ها چیه زن داداش؟ ف ر می ردي تا ابد اون تو میمونم؟ خیلي ستتتاله منتظر
امروزم
حق با آراز بود
نباید عجله می ردم ...
***

آراز التماس می رد صبر کنم با هم به لواسان برویم
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اعتقاد داشت یك جاى کار میلنگد و این جواب تلفن ندادن هاى دلسا عجیب
است
اما من طاقت صبر و توقف نداشتم پایم را روي پدال گاز گذاشته بودم
دیگر حتي گوش هایم نمیشنید
باید خودم را به دخترم میرستتاندم حتي در قعر جهنم و این خصتتلت ذا هر
مادري است!
شاري تلفنم که تمام شد و خاموش شد دیگر نتوانست تماس بگیرد مامان مدام
ذکر میخواند
و خواهد می رد آرام تر برانم
پشت هرچراغ قرمز بي تابي می ردم و به فرمان مشت می وبیدم
در ترافیك آنقدر بوق میزدم که تمام راننده ها فحد و ناسزا نثارم می ردند
باالخره رسیدیم
چنان ترمز کردم که جیغ الستتتیك هاي ماشتتین دقیقا شتتبیه شتتیهه دردمند یك
اسب زخمي بود
از ماشین بیرون پریدم و دستم را روي زنگ فشردم
چند ثانیه بعد در باز شد و من بي هیچ درنگي سمت ساختمان دویدم
آنقدر که فراموش کردم حال مامان بسیار وخیم است
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در سالن را باز کردم اما کسي داخل ویال نبود
با صداي بلند فریاد زدم
_ حانا ؟!!
حانا؟!!
دلسا؟!!
هیچ کس جز سردي سر یك کلت روي گونه ام جوابم را نداد
صداید ناقوس مرگ بود
_ خوش اومدي زن داداش
یاشار با صور زخمي ،با کوله باري از نفر و خشم مقابلم ایستاده بود
کاب*و*س بود یا توهم؟!
نه محال بود جز واقعیا باشد
صدایم به شد میلرزید
_ تو باید زندان باشي
_ ف ر می ني واسه عزاداري اون زن مرخصي گرفتم؟
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فقط به امید نابودي شما اومدم و بس

خودش بود او خود مرگ بود...
موتورخانه ویال با صتتداي گوشتتخراش دستتتگاه ها و ناله هاي یك زن و گریه
هاي یك طفل یك سمفوني درد آور را در خود جاي داده بود
خواهرم جاي سالمي در تن و صورتد نداشت
در خون خودش غلت میزد
وحشت زده خواستم سمتد بدوم
که گردنم را مح م گرفت
حانا جیغ کشید و صدایم کرد
التماس می ردم
زجه میزدم بي فایده بود
گرگ گرسنه براي دریدن گله آمده بود...
دستانم را به یك لوله داغ باالي سرم بست
مچ دستانم از شد حرار در حال ذوب شدن بود
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حانا پایم را گرفته بود و وحشت زده به من آویخته بود
دلسا به سختي چشم هاید را گشود و به سختي میان ناله گفت
_ منو ببخد من واسه نجا جون بچه ام مجبور شدم بهت دروغ بگم
حس می ردم یك خار بته بزرگ قور دادم و در گلویم گیر کرده است
جگرم براي تك خواهرم هزار پاره شده بود
همه نیرویم را براي اداي این جمله خرج کردم
_ دلسا قوي باش

حانا مثل یك گنجشك میلرزید به او چشم دوختم اش م را به سختي با بازویم
پاي کردم
_ دختر خوشگلم از هیچي نترس مامي اینجاست

اما از د ستان ب سته من چه کاري ساخته بود وقتي یا شار با چند مرد قوي پی ر
براي رویارویي و نابودي برادرش خود را آماده میساخت؟!!!
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"کاش آراز هرگز به اینجا نرسد!"
هرچه تقال می نم مچ دست هایم را از لوله داغ دور کنم بي فایده است
دست هایم چون قلبم میسوزند
و وقتي همه باور و ت یه گاهم با د ست هاي به عالمت ت سلیم و پ شت سرش
گذاشته وارد موتور خانه میشود
اینبار همه وجودم میسوزد
تسلیم اما هنوز قرص و مح م
_ یاشار تمومد کن  ،من اومدم
نگاهمان نمی ند
میداند که این حال و روز ما قدر از پاي در آوردند را دارد
یاشار صندلي را درست وسط موتور خانه گذاشت و نشست
به آدم هاید اشاره کرد اسلحه هایشان را پایین بیاورند
و سپس به آراز خیره میشود
_تو برادري رو در حقم تموم کردي!
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عشتتقم رو ازم گرفتي بچه ام و کشتتتي و این بچه ام رو بي پدر کردي و راهي
زندانم کردي
زنم خودکشي کرد
امروز نوبت منه برادریمو درست به سبك خود نشونت بدم

آراز قدمي جلو آمد و با لحن آرام تري گفت:
_ خیلي خوب  ،خیلي خوب ،من این جام  ،ای نا رو ول کن برن مردو نه حرف
بزنیم
از جاید بلند شد و صندلي را سمت دلسا پر کرد و با نعره گفت:
_ همه باید جواب بدین
با اصابت صندلي به ش م دلسا هر دو جیغ کشیدیم
و آراز سمت دلسا دوید
اما آدم هاي یاشار او را از پشت گرفتند و تقالید بي فایده بود
اینبار نتوانست نگاهم ن ند
عجز در چشماند جگرم را هزار ت ه کرد

١406
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نباید بفهمد شد

سوختگي مچ د ست هایم چه قدر ا ست به سختي لبخند

میزنم
ناله می ند
_ حانا؟!
تمام تالشم را به کار میبندم
_ حالد خوبه ،خوابه نگران نباش
همین که سینه کوچ د به ن شانه نفس ک شیدن باال و پایین می شد برایم قو
قلب بود
از شد ضعف و درد سوختگي شنوایي ام هر لحظه کم تر و بینایی ام تار تر
میشد حتي گاهي در یك خواب کوتاه غرق میشدم
اینبار که بیدار میشدم شاهد یك فیلم گنگ بي صدا روي دور آهسته بودم
تصویر هاى تار مقابل چشمانم میر*ق*صیدند و صداها بم و کشیده و نامفهوم
میشدند
مرگ در چند قدمي من ایستاده بود
و اکسیر حیاتم دقیقا رو به رویم بود

عابر بی سایه

١407

خدا را شتت ر حس بو یاي ام هر لحظه تجدید قوا می رد و استتتشتتمام عطر
حضورش مرا از مرگ دور می رد
دیگر هیچ چیز از بحثشان نمیشنوم
چه قدر گذشته است؟!
این طناب آویزان شده از سقف به چه کار مي آید؟!
چرا آراز این قدر مح مم مصمم باالي این  4پایه میرود ؟
چرا با دستان خودش طناب را دور گردند مي اندازد؟
این صور زخمي و دهان پر خوند در همان چند دقیقه خواب و بیهوشي من
به وجود آمده است؟!
چرا همه اندام هایم فلج شده اند
چرا به خاطر نمي آورم ترکیب حلقه طناب و یك چهارپایه چه میشود؟ا
نزدیك دخترم که میشود با همان ته مانده جانم تقال می نم !بي فایده است
میبینم که آراز فر یاد میز ند حرکا د هاند را میبینم ا ما نمیشتتنوم هیچ جز
صداي مغزم نمیشنوم
جسم کوچك دخترم را کنار خاله بیهوشد قرار داد
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کلتد را باالي سر آن ها گرفته بود
من خدا را در این لحظا بیشتر از هر زماني نیاز داشتم
الزم نبود براي خواندند زبانم بچرخد
خدا را با تمام قلبم صدا زدم
و خدا جوابم را داد
_ آر ِام جانم!عزیزم  ،منو نگاه کن
سرم را باال مي آورم
خداي من این طناب دور گردند بزرگترین ش نجه براي چون من است
دلم میخواهد صتتداید کنم اما قدر کالم باخته ام و او با صتتداي بم و زخم
دارش قصد احیایم را دارد
_ دوستت دارم همیشه
همه جا
حتي اگه نفسم قطع شه بدون دوست داشتنم همیشه هست

عابر بی سایه
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نگو ! از قطع شدن و نبودنت نگو
لب هاى خشتت م را به زحمت روي هم میستتایم و نامفهوم استتمد را هجي
می نم اما در پس همین صدا زدن نامد یك طومار حرف نا گفته جاي داده ام
با همین نام به او التماس می نم دخترم را نجا دهد
اما دست هاید را از پشت میبندند
و مچ پاهاید را نیز همین طور
با بي رحمي تمام با پوتین هاي دهشتتتناکد به شتت م خواهر بي جانم لگد
میزند
همه تنم درد میگیرد و زجه میزنم
_ آي ى....

آراز نعره میزند
_ بي انصاف هر کار که گفتي کردم بگذر از اون زن حامله
انگار شنیدن این کلمه جری ترش می ند
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لگد دیگري می وبد و با نفر به ش م دلسا خیره میشود
_ قرار بود بچه منو به دنیا بیاره
عاشقد بودم
انگار این اعتراف آخر کمرش را ش ست
کنار دلسا زانو زد و ناتوان ادامه داد
_ از اوله توله گیمون توي ده تفنگ دادن دستتتمون و الي مواد و قاچاق و یك
مشت آدم کد قد کشیدیم
مرد شتتدیم به خیال خودمون با یك ستتبیل و یك غریزه کثافت ف ر کردیم مرد
شدیم
عین خوي زندگي کردیم با ی ي کعنهو خودمون اما داشتتتیم زندگي ن بت مون
رو می ردیم
ع شق نمیدون ستیم چیه ع شق وا سه ما زیر پیراهن گل دار یك ضعیفه شریك
تش مون بود و بس
چه میدونستیم این دل لعنتي بلرزه تمومه
لرزید
لرزید

عابر بی سایه
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با صداي بلند کلمه "لرزید " را فریاد میزد
ی هو دوباره ساکت شد
کلتد را آرام آرام به پیشاني اش میزد و با صدایي که بیشتر شبیه اعترافا پید
از مرگ بود نالید
_ یك زن که نباید این قدر عطرش لعنتي باشه
اگه از همون عطر گالب و مشتتتك زن ها خودمون میزد که من خر این طوري
نمیشدم
آراز عاجزانه برادر خواندش
_ یاشار! داداشم! منو ببین
سرش را باال آورد و نگاهد را تسلیم آراز کرد
_ فقط چند سال تا پایان حبست مونده
من بهترین وکیل رو واست گرفتم
خرابد ن ن
به خاطر پسر !
اون بیشتر از همه به تو نیاز داره
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ی هو با صداي بلند شروع به خندیدن کرد
و سپس رو به ی ي از آدم هاید گفت:
_ بیارش  ،وقتشه
من و آراز وحشت زده به هم چشم دوختیم
با ورود یارا چنان دچار بهت شدم که اگر د ست هایم به لوله آویزان نبود قطعا
نقد زمین میشدم
پسري با همه گنگي اش چیزي درچشماند بود که مرا تا حد مرگ میترساند و
این ترس هم بي جهت نبود
این که پدري ماشتته استتلحه را ب شتتد و آن را در دستتتان نحیف فرزندش جاي
دهد
باور کردني نبود!!!
اسلحه را باالي سر حاناي من گرفته بود و براي پسرش قصه مرگ میسرایید
_ بزن بابا ،این ها همه قاتل هاي مامان اند
این ها مامان رو آتد زدند
بزن بابا

عابر بی سایه
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اسلحه و کشتن افتخاره واسه قبیله ما بزار خان این قبیله ببینه چه رخشي هستي
با همه قدرتم پیاپي خودم را به دیوار می وبم
آراز را گرفته اند و نعره هاید بي فایده است
_ حیوون! حیووون!!
به بچه خود رحم کن
تی ه تی ه ا می نم یاشار!
یااااااشارررر....
از شد فریاد صداید گرفت و این صداي ناتوان که رو به بي صدایي میرفت
قلب هر شتتنونده اي را چنان به درد مي آورد که آرزوي مرگ قطعا میهمان همه
وجودش میشد
یاشار بي رحمانه میخندید
_ بچه ا میمیره
مثل بچه من ،زنت خود کشي می نه
بعدم خودتو دار میزنم مثل آینده اي که در انتظار خودمه
عادالنه است خان؟ سرنوشت جفتمون دقیقا شبیه هم میشه
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دیگر بریده بریده کلما را به زبان میراند
این مرد من بود که براي نجا زندگي من و فرزندش چنین میشتت ستتتت و
التماس می رد
_ ن ن یاشار
التماست می نم با حانا و یارا این کارو ن ن
جفتشون رو نابود ن ن
من اینجام تمام قد ایستادم از من انتقام بگیري
بفهم اینو
زنت وقتي فهمید تمام اموالت رو به شارو بخشیدي خودکشي کرد
وقتي پشت خودشو خالي دید از مال دنیا!!!
اون ضعیف بود گ*ن*ا*ه بچه من چیه؟
بي توجه به شانه پسرش زد
_ هرجا رو دوست داري نشونه بگیر و بزن پسرم
اما قلب بهترین انتخابه
باورم نمیشتتد اینهمه نفر و انتقام در چشتتم هاي یك بچه پنج ستتاله که وزن
اسلحه را به سختي تحمل می ند
ی جا جمع شده باشد

عابر بی سایه
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آراز با صداي بلند ناله زد
_ نه!!!!!
و من حتي توان التماس براي نجا جان جگر گوشه ام را نداشتم
چند ضربه به در خورد و سپس ی ي از مردها در گوش یاشار چیزي گفت
از جا بلند شد
و دوبار خندید
_ صبر کنید  ١مهمون دیگه هم این ضیافت داره
منتظرش بودم
چند ثانیه بعد در باز شد
سوشا با یك لبخند عجیب و ترسناي وارد اتاق شد
هیچ چیز با عقل جور در نمي آمد
دست دادن با یاشار و در آغوش کشیدند
اطاعت همه آدم هاي یاشار از او!!
وقتي جلو آمد و حانا را بیهوش دید اسلحه را از دست یارا با خشم بیرون کشید
و حانا را بغل کرد و فریاد زد
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_ مرتی ه از سر بچه ام یه مو کم شه
نابود می نم این مال منه یاد رفته؟!
یاشار دستپاچه گفت:
_ اون توله آرازه  ،تو هم اینو یاد رفته دایي جان؟
با خشم در حالي که حانا را در آغوش داشت بلند شد و گفت؛
_ولي مال منه
اصال واسه داشتن این باها هم اري می نم

با وحشت به آراز چشم دوختم
آراز با عجز و بهت سوشا را صدا زد
با نفر به آراز چشم دوخت و نیشخند زد
_ دایي ف ر اینجاشو ن رده بودي؟
خیلي حقیر شدي
باور میشه یك عمر خان بودي؟
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بعد رو به جمعیت کرد و با خنده پرسید:
_ شما ها باورتون میشه این خان باشه؟!
مردها شروع به خندیدن کردند
قلبم دیگر تمایل به ادامه حیا نداشت
ضربانم کند شده بود

هرچه بیشتر میخندید و میگفت بیشتر از دنیا و آدم هاید بیزار میشدم
_ خیلي خري که ف ر کردي من میرم با پلیس میام
به بد کسي اعتماد کردي

اسلحه اي که از یارا گرفته بود را سمت من نشانه رفت
چشم هاید!!!
_ دایي یاشار آب د کردن این عجوزه با من
تو هم با خواهرش تسویه حساب کن فقط قبلد

١4١7
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نباید بزاریم راحت بمیرن
درسته؟
چه قدر دلم میخواست دنیا و آدم هاید را ی جا روي صور سوشا باال بیاورم
با نفر نگاهد کردم
چرا هنوز عمق چشماند عشق را فریاد میزند؟!
خداي من این عشق باالخره خودش و همه ما را نابود خواهد کرد
چه طور میتواند هنوز مرا نگاه کند؟؟!!
حانا را بیشتر به سینه اش چسباند
نگاهي به سرتاپایم انداخت
رو به یاشار گفت:
_ دست هاشو باز کن میخوام جون دادن و دست و پا زدند رو ببینم
شد نعره هاي آراز به حدي شده بود که دهاند را با یك پارچه مح م بستند
اما بي فایده بود خودش را چنان به زمین و آستتمان می وبید و فریاد میزد که
همه حتم داشتیم اگر دست و پاید اسیر بند نبود
قدر نابودي تك تك شان را داشت

عابر بی سایه
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دستانم را که باز کرد
با دیدن زخم هاي عمیق ناشي از سوختگي مچ دست هایم تلخ خندیدم
نقد زمین شدم
سوشا یك نگاه خاص روانه زخم هایم کرد
شاید دلد به رحم آمده بود!
یاشار میان خنده گفت؛
_ سوشا تو عاشق چیه این زن شدي؟!
انصافا من از تو خوش سلیقه ترم
دندان هاید را روي هم سایید و گفت:
_ خفه شو
این خفه شو یعني هنوز نسبت به زني که قصد تیر باراند را دارد تعصب دارد؟
یا نسبت به سلیقه خودش؟!
اسلحه را درست سمت قلبم نشانه گرفت
چشم هاید پر اشك شد
و اما سریع رو برگرداند
و به یاشار گفت
_ یارا رو بفرست از این جهنم بره بیرون
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زمین و دنیا به یه سوشا و یاشار دیگه قطعا نیاز نداره
یارا براي بیرون نرفتن امتناع می رد و دست و پا میزد
اما ی ي از مردها او را بلند کرد و بیرون برد
همه توانم را جمع کردم هر قرباني قبل مرگ حداق ل حق خوا ستن یك چیز را
داشت
_ حانا رو نزار تباه شه
دیدم که یك قطره اشتتك ستتمج روي گونه اش ستتر خورد و روي کفشتتد جان
سپرد
با پشت دست بیني را باال کشید ب*و*سه اي روي موهاي حانا گذاشت
برگشت و یك نگاه به آراز که هنوز از تقال دست ن شیده بود انداخت
یاشار کف زد
_ تو میتوني سوشا تمومد کن پسر
از غیر و ناموس یك کورد واقعي دفاع کن
چشم هایم را بستم

عابر بی سایه
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نمیخواستم آخرین تصویر از آرازم یك مرد دست بسته
و نابود شده باشد
من با همان تصویر واقعي آراز،
خان زمین و آسمان براي قلبم جان خواهم داد
تنها ِ
با همان دست بي رمقم گردنبدم را روي قلبم فشردم
از مرگ هراسي نداشتم
اما هنوز به رحمت خالقم امید داشتم
از صداي کشیده شدن کف کفد هاید با زمین متوجه دور شدند میشوم
خداي من ! ن ند قبل از من خیال ک شتن آراز را دارد با وح شت یك چ شمم را
باز کردم
روبه روي یاشار ایستاد و گفت:
_ نمیتونم  ،تو اول کار اون ی ي رو تموم کن
یاشار لبخند طعنه آمیزي زد و سر تاسف ت ان داد و با یك لحن وقی گفت:
_ نمیخواي قبل مردند یك حال اساسي ب ني؟
آراز من قطعا با این جمله جان میداد!
گلوله نیاز نبود
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با نفر به یاشار چشم دوخت
دوباره کنارم برگشت
وحانا را درست کنارم گذاشت و خودش هم زانو زد
با دست چانه ام را مح م گرفت
وحشت کردم و میلرزیدم
قصد داشت توصیه یاشار را عملي کند؟
جان ت ان خوردن و مبارزه نداشتم
صورتم را نزدیك صورتد کرد
لب هاید با لب هایم دقیقا یك نفس فاصله داشت
میخواستم هولد بدم و فریاد ب شم
آراز را دیگر نگاه نمی ردم
صداي ناله هاید سوگ خون نامه بود

صورتم را مح م نگاه داشت لب هاید را به لب هایم دوخت
اما در همین حین مشغول هجي کردن جمله اي آرام بود!

١422
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این آخرین ب*و*سه اما ...
_ حانا را مثل یك سپر بغل کن
بهت زده با چشم هاي از حدقه بیرون زده به او خیره شدم
تمام عشقد را در این ب*و*سه فریاد زد
فاصله گرفت و سریع بلند شد
وقت تعلل نبود
مثل یك پیله دور جسم کوچك دخترم تنیدم
اي کاش میتوانستم براي خواهرم کاري کنم
حتي نمیدانستم هنوز زنده است یا نه!
چشم هایم را بستم و حانا را مح م فشردم طوري که در آغوشم گم شد
من باید سپرش میشدم
صداي شلیك یك گلوله و نعره یك مرد
_ یك کورد واقعي روي
زن و بچه مردم اسلحه نمی شه
یك کورد واقعي به برادرش نارو نمیزنه

١423
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جرا گشودن چشم هایم را نداشتم
گلوله دوم اما به من این شجاعت را داد!
یا شار که کتف اش گلوله خورده بود در چنگال سوشا ا سیر بود و حاال سوشا
اسلحه را کنار سرش چسبانده بود و فریاد میزد
_ می شمد همه اسلحه هاتون بندازین

اما گلوله دوم؟!
آراز هم سالم بود؟
گلوله دوم؟
روي تن دلسا هم اثري از گلوله نبود؟
یاشار را کشان کشان سمت آراز برد تا بتواند دست هاي آراز را باز کند
همان طور که با یك دست اسلحه را کنار سر یاشار نگه داشته بود
مشغول باز کردن دست آراز بود
_ دایي االن مامورها میرسن
باید ی م لفتد میدادم ببخشید
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بعد از این جمله متوجه شدم چند تن از آدم هاي یاشار فرار کردند
یاشار که غرق خون بود
باز دست از انتقام و نفر نشست و با لگد به چهارپایه ضربه اي وارد کرد که
نقد زمین شد
و طناب دور گردن آر ِاز دست بسته کشیده شد!
وحشتناي ترین ثانیه هاي عمرم رقم میخورد
جیغ ضعیفي از حنجره ام خارج شد
سوشا هراسان
یا شار را رها کرد و با تمام قدر پاهاي آراز را نگه دا شت و به سمت باال هل
داد تا طناب کشیده تر نشود
رنگ صورتد کبود شده بود
اي فلك تا کي قصد ش نجه این مرد را داري؟!
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و من هنوز به خالقم امید داشتم
حاال ت لیف صداي گلوله دوم مشخص شده بود
پهلوي سوشا به شد خونریزي داشت
اما با همه جان و تواند را براي نجا جان دایي در طبق اخالص گذاشته بود
قسمت پنجاه و پنجم
زمان قاتل بی رحمی است!
عمیق ترین خاطرا را در کوره خود چنان میسوزاند که گاه فقط و فقط در میان
ر*ق*ص باد زمانه خاک سترش روى قلب و مغز مین شیند و خیلي سریع پر
میزند
تلخ ترین و شیرین ترین اتفاق هاى مم ن را زیر پاهاید خفه می ند
زمان قاتل بي رحمي است...
اما ع شق  ،ع شق تنها نیروى تمام عالم ه ستي براي ای ستادگي با این قاتل بي
رحم است وبس!

امروز تولد حاناست
شب قبل ساعا طوالنی مشغول پختن کیك بودیم
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در آخر هم با ستتواد تازه به دستتت آورده اش با ش ت ال استتم خودش را روى
کیك حك کرد و با یك قلب کوچك
نیز آذین بست
صورتد را نوازش کردم
_ امسال هم قلب؟
خانمانه لبخند میزند
_ امسال قلب چهارمه مامی واسه قلبد!
اشك در چشمانم رسوخ می ند
و مطمئنم تا به امروز قلبد...
امسال هم یك جشن کوچك در اتاق آراز براي تولد ی دانه دختر؛
صداي زنگ خانه حانا را سر شور آورده است
در حالي که جیغ میزند
 :اومدن اومدن
سمت در میدود
میان راه پاید به پله کوتاه جلوي در وروي سالن میخورد یك آخ کوتاه! ولي به
راهد ادامه میدهد

wWw.Roman4u.iR

١428

خانه غرق هیاهو میشود
سوشا مثل هرسال با یك جعبه هدیه بزرگ وارد میشود
حانا به گردند مي آویزد
_ ددي ف ر کردم امسال یاد رفته؟!
سوشا ب*و*سه باراند می ند
_ هیچ وقت این تاریخ رو یادم نمیره پرنسسم این تاریخ بهترین هدیه خدا به
منه
دلسا و یارا و مامان هم از راه میرسند
دلسا با وسواس خاصي لباس هاي یارا را مرتب می ند و سوشا موهاى پسري
را مرتب می ند
به مامان کمك می نم واکرش را کنار بگذارد و به خودم ت یه کند براي همین
چند قدم
این واکر یادگار آن روز لعنتي و س ته اش است
با حضور شاینا و شرى خانواده کوچ مان کامل میشود
نمیدانم چرا هرسال این موقع بغض بي خبر در گلویم رخنه می ند
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بشقاب هاي میوه را بهانه کردم و سریع راهي آشپزخانه شدم
در حالي که پوست هاي میوه را داخل سطل خالي می ردم
دانه هاي درشت اش م هم راهي سطل زباله میشد
صداید باعث شد سریع با پشت دست اشك هایم را پاي کنم و بیني ام را باال
ب شم و برگردم
_ دلی؟!
یك لحظه عمیق نگاهد کردم
این همه موي سپید میان موهایي که کمي هم از شقیقه کم شده بود براي حجم
موهاید زیاد بود!
خودم را مشغول ریختن چاي کردم
_ بله؟ چرا اینجایي؟
_ خیلي خسته اي نمیخواي ی م به خود مجال زندگي بدي
همین طور که آب جوش داخل است ان میریختم خش م زد
زندگي؟!
مگر نمیدانست تا چه حد زندگي می نم حتي اگر...
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از شد حرار آب جوش روي دستم جیغ زدم و کتري را سریع روي کابینت
گذاشتم
هول شد و سریع سمتم آمد
دستم را گرفت
با عصبانیت گفت
_حواست کجاست سوزوندي خود رو
هر دو هم زمان به جاي سوختگي روي مچ دست هایم خیره شدیم
خندیدم اما با خنده ام اشك در چشماند جمع شد
_ به والله این طوري کني با خود  ،دایي بیشتر از همه میفهمه و زجر می شه
خیلي وقت بود با وجود این ه هنوز در عمق چشماند عشق فریاد میزد
شریك و هم درد ستودني بود
بغضم غوغا کرد
سرم را در سینه اش فشرد
_ کاش میتونستتتم تمام وزن غم و مصتتیبت این  ١0ستتال را ی جا از دوشتتت
بردارم و به جون بخرم دختر
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یك دل سیر گریستم
نگفت گریه ن ن
امان داد تا خالي شوم
_ هیچ وقت واسم نگفتي آخر اون کاب*و*س چي شد؟!
آخرین تصتتویري که از اون روز دارم یك گلوله پهلو را ستتوراخ کرده بود و
آرازي که حلق آویز شده بود
چ شم هاید را که ف شرد دو قطره ا شك از میان شیار پلك هاید متولد شد اما
خیلي ماهرانه با یك حرکت در جا نابودش کرد
_ چه فایده داره مرور اون همه تلخي وقتي نتیجه را میدوني ؟
گذشت
سرم را با افسوس از این گذشته ت ان دادم
_ آره گذشت
بچه دلسا قبل این که متولد شه طعم مرگ رو چشید
گذشت
اما شوهرش به خاطر بچه از دست رفته به جاي این ه درکد کنه ترکد کرد
گذشت !
یاشار سینه قبرستون خوابید ولي من و دخترم را هم...
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با صداي هیس شري جمله ام نیمه تمام ماند
صندلي چرخدارش را داخل آشپزخانه راند
با این ه به ستختي و گنگ حرف میزد اما هنوز تك تك جمالتد آرامد بخد
بود
_ نگو جان حانا این رو هیچ وقت نگو
نه خود نه هیچ کدوم ما طاقت شنیدند را داریم
چشم هایم را به نشانه چشم گفتن فشردم
لبخند زد و با مهرباني گفت
_ صور خوشگلت را بشور حانا میبینه بچه غصه میخوره
بعد با اخم رو به سوشا ادامه داد
_ شنیدم تو مونیخ هفته پید تصادف کردي !
تو چند تا جون داري چرا نمیمیري هربار؟
سوشا میان بغضد با صداي بلند خندید و خم شد لپ شري را کشید
_ جون تو ،تا از تو جواب بله را نگیرم نمیمیرم
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شري با عصبانیت مشتي به سر سوشا کوبید و من واقعا اینبار نتوانستم نخندم
_ خاي توى گور کنن سوشا
سر تخته بشورنت ن بت
سو شا چ شم ي به من که حال م شغول ریختن ب ستني در ظرف ها بودم زد و
گفت:
_ مگه من دل ندارم؟
شري با حرص گفت:
_ حاال که این طوره آبرو را ببرم با کي تیك میزني جدیدا؟
در آني رنگ صور سوشاکه کامل سرخ شد و با چشم هاي وحشت زده به
شري و من چشم دوخت
نگاهم را بر گرفتم تا خجالت ن شد
بي تفاو گفتم:
_ سوشا عین کب ه نمیدوني آخه شري جان؟ سرشو می نه تو برف ف ر می نه
بقیه هم نمیببنن
س و کرده بود
میدانستم قدر مهار این حسد را از سر شرم تا ابد دارد!
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یك ظرف بستني جلوید گرفتم و با یك لبخند پرسیدم:
_ به خاطر یارا؟
ظرف ب ستني را گرفت اما سرش هنوز پایین بود به شوخي به شانه اش زدم و
کمي خنده چاشني جمالتم کردم و گفتم:
_ هی آقا حرف بزن
نگاهم ن رد اما جوابد براي همه عمرم کافي بود
_ نه فقط به خاطر یارا
حال هیچ کدوممون خوب نیست
خوب نبودن همدیگرو هم خوب میفهمیم
اصال حالمون شبیه هم خوب نیست
میفهمیم که واسه کنار هم بودن آدم هایي با وضعیت ما
فقط آرامد نیازه و بس
توقعي از قلب هم نداریم

حاال نوبت گریستن شري بود
میان همان گریه گفت
_ گور به گور نشی که قلبم رو مچاله کردي با این اراجیفت

عابر بی سایه

١435

***

حانا به رسم هرسال به تعداد سال تولدش شمع طالیي روي کیك گذاشت
اینبار  4شمع هم اضافه کرد
همه معني این  4شمع را خوب میدانستیم
کیك را برداشت و رو به جمع پرسید
_ بریم؟
سوشا زودتر از همه بلند شد و گفت:
_ حانا میشه فقط من و تو اینبار بریم؟
ی هو همه وجودم دچار شوي شد و سریع واکند نشان دادم
_ نه ! خواهد می نم حاال وقتد نیست
حانا متعجب به ما چشم دوخته بود
سوشا دست حانا را مح م گرفت
_ میترسم دیر شه!
شونه هام از تحمل سنگیني این بار درد می نه بي انصاف
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اشك هایم پي در پي روي گونه هایم سر میخوردند مامان تاب نیاورد
_ دل آرام مادر! باالخره که باید بفهمه
نالیدم
_ اون فقط  7سالشه!!
دلسا هم حالد دست کمي از من نداشت
بلند شد و دستد را دور گردنم انداخت و سرش را روي شانه ام گذاشت
_ بزار دیگه بدونه  ،بسشه آجي
در کمتر از یك دقیقه چشم هاي کل جمع باراني شده بود
شاینا با لحن عاجزانه اي رو به سوشا گفت:
_ داداش ،خواهد می نم بزار مادرش تصمیم بگیره
سوشا با قاطعیت پاسخ داد
_ اون مادرشتته و منن به عنوان حق پدریم این تصتتمیم را براي صتتالح دخترم
میگیرم حاناي ما از یك دختر  7ساله خیلي فهمیده تره
بعد رو به حانا گفت:
_ مگه نه پرنسسم؟
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حانا با بغض و بهت سرش را به نشانه مثبت ت ان داد
با هر پله اى که سمت طبقه باال بردا شتند من بی شتر سقوط کردم حتی توان
پلك زدن نداشتم
بي اختیار مثل همه این ستتال ها دستتتم ستتمت مروارید محب*و*س در قفس
روى سینه ام رفت
فشردمد و بعد آرام سمت لبم آوردم اش و ب*و*سیدمد
به نام عشق  ،به نام تو!
دستم را سمتشان دراز کرد صدایم سرشار از خواستن بود
_ صبر کنید خواهد می نم منم میام
سوشا که ایستاد حانا هم به تبعیت از او ایست کرد
دستم را به نرده ها گرفتم تا کمي ت یه گاه باشد براى جان خسته ام
همین چند پله مرا به نفس نفس زدن انداخته بود کنارشان رسیدم
دستم را روي سینه ام فشردم و بریده بریده گفتم:
_ من اول میرم
سوشا سر ت ان داد و من باز همان دل آرام  9سال پید شدم
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همان که هربار که زمان دیدار فرا میرسید
تمام ابرهاي آستتمان براي رستتاندنم به مقصتتد معشتتوق دستتت به دستتت هم
میدادند و زیر پاهایم سر میخوردند
به رسم همه ساعت این  4سال اول در زدم و صداید زدم
_ آراز!
احتیاج داشتم به هجي تك تك حروف نامد براي ادامه حیا نیاز داشتم
من هربار این نام را براي قلب خودم فریاد میزدم
چند ثانیه بعد در را گشودم
مست شدم از عطر این اتاق
هرچند که چند سالي میشد به جاي نواى زخم دار و دل انگیز صداید
صداي ممتد چند دستگاه در این اتاق به گوش میرسید
اما من گله اى نداشتم
کنارش لبه تخت نشستم
صب صورتد را اصال کرده بودم و موهاید را شانه زده بودم
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اما نمیدانم این دسته لجوج از موهاید چه اشتیاقي به نقد زني روي پیشاني
اش داشت
با مالیمت موهاید را باال زدم
بالد سپید زیر سرش را مرتب کردم
دستد را مح م گرفتم
_ رفیق ؟! رسم رفاقت این بود امروز هم بیدار نشی؟!
تو که این قدر بي وفا نبودي!
اشتتك روي گونه ام را با کف دستتتد خودم از صتتورتم پاي کردم و دستتتد را
همانجا روي گونه ام نگاه داشتم
همه این ستتتال ها با همین نوازش هاي خود ستتتاخته نیرو براي ادامه این راه
طاقت فرسا گرفته بودم!
همه این ستتتال ها همه اتفاق هاي روزمره و تمام درد دل هایم را براید آورده
بودم
همه این سال ها امیدوار بودم
_ آراز میترسم ،کاش بهم میگفتي این کار درسته یا غلط؟
حانا تازه یاد گرفته بنویسه بابا
اما سوشا...
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بغض راه گلویم را بست خم شدم و سرم را روي سینه اش گذاشتم
_ میدونم حقشه بدونه ولي تو دوست نداشتي اذیت شه
تو هیچ وقت خودخواه نیستي
با صداي چند ضربه به در خودم را جمع می نم اما خیال دل کندن از دستد را
ندارم و با دو دست به این دست مردانه و پر ابهت مي آویزم
امستتال هم ستتر به زیر وارد اتاق میشتتود و به همان دیوار کنار در ت یه میزند و
جلو نمي آید
_ سالم دایي
آخ که میدانم چه قدر تشنه شنیدن این لفظ بود
و حاال توان جان گفتن ندارد...
حانا کیك را کنار تختد میگذارد و ستتریع باالي تخت درستتت باالي ستترش
مینشیند
ب*و*سه اي روي پیشاني آراز میگذارد
و بدون توجه به حضور ما با همان خلوص ب ر کودکي اش سفره دل باز می ند
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_ همه اومدن امسال
جز خاله صنم و عمو مهران و آیناز
آخه میدوني چیه آیناز سرما خورده
بس که بچه الغر مردني همد سرما میخوره
اوه اوه حرف بد؟!
از توقع نداشتم حانا خانوم!
ولي میدوني چیه؟
همه اینا تقصیر یاراست اون همیشه این جوري حرف میزنه منم یاد میگیرم
واي کادوهام را میارم ببیني
ددي واسم یك پرنسس دامن پوفي خیلي بزرگ خریده از همون ها که کارتونشو
تو تبلتم اون روز آوردم دیدي!
کادوي بقیه اما ت راریه
اصال نمیدونن من از عروسك پشمالو انگار خوشم نمیاد
خوب!!!!
میدونم نباید بگم
ولي خوب من فقط به تو میگم جلوي خودشون نمیگم که
تازه تش ر هم کردم
شري جون ولي واسم اس وتر خریده
تو که بیدار شدي میریم سوار میشیم
کی م را ببین !
با مامي درست کردیم
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دیروز ماشینت را دوتایي شستیم رفتیم باهاش کلي خرید کردیم
ماشینت خیلي گنده است تند میره
مامي میگه مثل خود از همه بهتره
حانا حرف میزد و سوشا سر به زیر اشك میریخت و من دلم نمي آمد با عشق
و لبخند این تصاویر را تماشا ن نم
آراز با روح پاي دخترش حرف میزد
حانا تمام دیالوگ هاي او را با زبان کودکانه خودش میگفت و من حتم دا شتم
این ها تنها زاده ذهن کودکانه یك دختر بچه  7ساله نیست
سوشا با دستد مح م اشك هاید را پاي کرد و حانا را صدا زد
_ حانا ؟
حانا سر برگرداند
_ بله ؟
سوشا به من خیره شد نفس عمیقي کشید و سپس چند قدم جلو آمد
شنیدم که زیر لب "بسم الله الرحمن الرحیم"
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گفت
و بعد ادامه داد
_ تو چه چیزهایي بلدي بنویسي؟
حانا با ذوق پاسخ داد:
_ خیلي چیزها
_ مثل چي؟
_ آب  ،باد
نان  ،بابا ...
به بابا که رسید سوشا حرفد را قطع کرد
کنارش آمد و دست کوچ د را گرفت
خداي من فقط تو میداني این مرد امروز براي انجام این رستتتالت چند بار در
خود فرو میریزد !!
_ حانا؟! بابا یعني چي؟
دخترم متحیر به من چشم میدوزد و بالفاصله بر میگردد و به آراز خیره میشود
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قلبم در حال از جا کنده شدن است
کودکانه پاسخ میدهد
_ بابا  ،باباست دیگه
بغضتتي که ستتوشتتا قور میدهد آنقدر حجیم استتت که میدانم قدر خفه
کردند را دارد
_ تو میدو
ني من کي ام؟
پاسخد شوکه مان می ند
_ تو ددي هستي دیگه
شگفت زده به سوشا چشم میدوزم
و او صری و بخد بخد هجي می ند
_ ددي یعني چي؟
_ یعني تو!
اینبار تاب نمي آورم صورتد را سمت خودم میچرخانم
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_ حانا؟!!
معني این ها ی یه
سرش را به عالمت منفي چند بار ت ان میدهد
سوشا روي زمین در مقابلد زانو میزند
_ دوستا  ،هم کالسي ها بابا دارن؟
خیلي ریل س پاسخ میدهد
_ معلومه که دارن ولي ددي ندارن
_تو ازشون پرسیدي؟
در حال بازي و بازیگوشي با پاپیون دامند پاهاید را از لبه تخت تاب میدهد
_ اوهوم
هول شدم و سریع پرسیدم
_ خوب خود چي؟ باباي تو کیه ؟ اسمد چیه
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سوشا چشم غره اي رفت و با لحن آرام تري پرسید
_ حانا تو به من بگو بابا چه طوریه؟
انگشتد را به نشانه تف ر گوشه دهاند گذاشت و گفت
_ بابا کسیه که مامیه آدم اون رو خیلي دوست داره و واسد گریه می نه
حمامد می نه
لباسد را عوض می نه
ب*و*سد می نه
از شد ضربان قلبم قفسه سینه ام به وضوح ت ان میخورد
دیگر صداي سوشا هم میلرزید
_ و اونوقت اسم باباي تو؟!
بدون حتي لحظه اي م ث و تعلل
_ دایي آراز
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دستم را مشت کردن و روي قلبم کوبیدم
سوشا هم دست به پیشاني در جا خش د زده بود
ادبیا و منطق این کودي هفت ساله
زبان هر دویمان را بند آورده بود!
میدانست!میشناخت!
طفل معصومم فقط یاد نگرفته بود وايه پدري را درست به زبان براند
بي توجه به ما برگشت و مشغول بازي با صور آراز شد
سو شا وخامت حالم را دري کرده بود چون دقیقا حالي شبیه به من دا شت به
سختي از جاید بلند شد
میخواست که قوي باشد
اما درد در سرتاسر جمله اش فریاد میزد
_ صداش کن
بهد بگو بابا
حانا با تعجب نگاه کرد
سوشا مح م تر جمله اش را ت رار کرد
_ حانا باباتو صدا کن بهد بگو بابا
بگو
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لبخند شتتیریني زد و چنان آوایي ستتر داد که هر لحظه مم ن بود من نیز وارد
خلصه شوم
_ بابا دایي آراز
سوشا اشك ریخت و خندید
درد کشید و شاد شد
انگار لحظه ادغام همه حس هاي متضاد عالم همین لحظه بود
میان گریه و خنده گفت:
_ نه همون بابا آراز
دست هاي کوچ د را دو طرف صور آراز گذاشت ت رار کرد
_ بابا آراز
سوشا نالید
_ ی بار دیگه
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حانا با ذوق و عشق بیشتري ت رار کرد
_ بابا آراز
حاال شانه هاي سوشا از شد هق هق ت ان میخورد
باز فریاد زد
_ بگو باز هم بگو
حانا که از گریه هاي او شوکه شده بود با یك بغض اینبار
این دو وايه ناب را ادا کرد
_ بابا آراز

و ناگهان صداي آالرم تمام دستگاه ها کل اتاق را در برگرفت
صداي بوق م رر مرا به وحشت انداخته بود
باور کردني نبود
تمام عالئم حیا در حال از کار افتادن بود
تمام بدنم به رعشه افتاد
جیغ کشیدم
_ کشتید

١449
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***

صداى بسته شدن درب هاى آى سي یو
انگار فریاد میزند
دروازه هاي آسمان به رویت بسته شد!
چند قدم عقب رفتم
با بهت و ناباورى به درهاى بسته چشم دوختم
_ زنده میمونه
زنده میمونه
زنده میمونه

برگشتم سوشا بود که مشت بر دیوار می وبید و این جمله را مدام ت رار می رد
کستتي جرا نمی رد به ما نزدیك شتتود همه گوشتته اي جمع شتتده بودند و در
س و اشك میریختند
سمتد رفتم
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_ سوشا؟
سرش را باال آورد
عاجزانه نگاهد کردم
_ سوشا تموم شد؟
یعني چهار سال دعا
چهار سال سختي بي فایده بود؟
تهد همین بود؟!
دستد را جلوي دهانم گرفت
_ نگو این رو نگو
دلم یك آغوش امن و همدرد میخواست
سرم را به پهلوید ت یه دادم
چشمانم را بستم و بي صدا اشك ریختم
زیر بغلم را گرفت و مجبورم کرد روي نیم ت بشینم
حس می ردم پاهایم بي حس شده اند عصبي ران هایم را ماساي میدادم

١45١
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جمال میترا و دکتر فرخي در گوشم مرور میشد
" تو خود پرستتتاري اینو میدوني که آدمي که به کما رفته نستتبت به اطرافد
اشراف و دري کامل داره فقط قدر واکند نداره"
"دل آرام!!!
متا سفم آراز س ته کرده! آره توي این و ضعیت ضعف و بیهو شي هم س ته
مم نه"
"عالئم حیاتي داره ثانیه به ثانیه کمتر میشه ،ف ر ن نم امیدي باشه"
"تو  4سال جنگیدي همه میدونستیم که مم نه یك روز این اتفاق بیوفته"
"آرام جان ،واقع بین باش این  4تا استتتخوان روي تخت واستتته تو دیگه آراز
نمیشد
حتي اگه بهوش میومد دست کم یك معلولیت داشت
آراز با معلولیت یعني هر روز ش نجه خودش"
"شاید منتظر بوده ی بار بچه اش بابا صداش کنه و بعد این دنیا رو تري کنه ،
بزار بره این موندن جز خاري و عذاب واسد نیست"

عابر بی سایه

١453

سرم را میان دستانم میفشرم و جیغ می شم
_ نه!!!!!
سوشا مح م بغلم می ند
_ آرام جان بي قراري ن ن
به خدا داییم برمیگرده
زنده است هنوز نفس می شه
میدونم  ،میدونم
رنگ صورتد چنان گچ دیوار سفید شده است و در میان این سفیدي تو حفره
سرخ خونواره نشان چشماند است
بیچاره من!
بیچاره سوشا!
بیچاره دنیاي بي آراز...
هفت ستتاعت گذشتتته استتت و من لحظه اي از این در هاي بستتته چشتتم بر
نمیدارم
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با فریاد هاي سوشا از جایم بلند میشوم
یقه پزشك شیفت را گرفته است و او را به پیشخوان چسبانده
_ مرتی ه تو چي زر زر می ني؟
به سختي و با تالش چند نفري او را جدا می نیم
دکتر وحشت زده دست روي گردند گذاشت و نفس نفس زنان گفت
_ بهتره یك آرام بخد بهد بزنین
سوشا عصبي تر فریاد میزند
_ تو دکتري یا دالل ؟
جاني ! میندازمت زندان
تی ه تی ه ا می نم

دستد را گرفتم آرام گرفت
_ سوشا چته آخه؟
اش د از گوشه چشمد روى بیني اش چ ید
با یك حالت معصومانه گفت
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_ آرام این ها میخوان داییم را زنده زنده تقسیم کنن
پیشنهاد کلیه اش را هم به خودم میده

تمام حجم دنیا روي سرم آوار میشود
در دهانم مزه تلخي چند برابر میشود
بي هیچ حرفي سمت دکتر میدوم
گوشه لباسد را میگیرم و در مشت میفشرم
_ تو رو قسم به حرمت این لباس فقط یك کلمه جواب من را صادقانه بده،
مرگ مغزى؟!
دکتر عین د را در آورد و با دست چشم هاید را فشرد
سر تاسف ت ان داد و گفت:
_ هنوز نه ،اما تا چند ساعته دیگه ...
میان حرفد پریدم و جیغ کشیدم
_ هنوز نه!!!
پس اما و اگر نداره
هیچي نگو دکتر
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هیچي نگو
سوشا یك کلیه اش را به خاطر جون ما داده داره دیالیز میشه؟ چشمم کور من
که نمردم خودم بهد کلیه میدم
اما آراز من ضعیفه
مریضه
ببین دکتر من قلب و کلیه اش رو بدم به دیگران وقتي بهوش اومد نمیگه قلبم
کو ؟ کلیه ام کو؟!
رسما هذیان میگفتم و خودن اصال متوجه وخامت حالم نبودم
دور سالن انتظار میچرخیدم
_ مامان! تو بگو من این ار رو کنم جواب بچه اش رو چي بدم
باباش بدون قلب؟
_ شري ؟! اصال قلب آراز مگه میتونه توي سینه ی ي جز آراز من باشه؟
_ مهران؟!
چرا اون روز دیر رستتیدي؟ اگه چند ثانیه زودتر اومده بودي ستتوشتتا دوباره تیر
نمیخورد و آراز من حلق آویز نمی شد  ،اک سیژن به مغزش نرسید که این طوري
شد

عابر بی سایه

١457

ولي قلبد سالمه ها همه جاش سالمه مهران تو پلی سي بگو بگو د ست بهد
نزنن
مرثیه خوان شده بودم و همه حتي پرستارها همراهم اشك میریختند
مچ دستم در یك مردانگي خالص قفل شد
گرم بود
َ
یك تعصب مذاب و یك غیر به قلیان در آمده !
اشك هاید را از رخسارش محو کرد
صداید مح م بود
_ دلی با من بیا
نفهمیدم چرا؟!
نپرسیدم کجا؟!
رفتم!
اینقدر پر ابهت و با ش وه گام بر میداشت که هیچ کس توان نه گفتن به او قطعا
در آن لحظا را نداشت
دنبالد راه افتادم
وقتي سوار ماشین شد

wWw.Roman4u.iR

١458

تا وقتي که ترمز کند حتي لحظه اي نگاه از روبه رو بر نداشت
انگار در حال تماشاي گذشته و آینده ادغام شده بود
انگار من هم تازه به خودم آمده بودم
بیرون شهر درست وسط یك برهو مطلق بودیم
جز ما و خاي و جاده هیچ چیز وجود نداشت
هر دو پیاده شدیم
آفتاب چشم هایم را سوزاند
سوشا به دور دست خیره شده بود
اولین قدم را که برداشت بي اختیار من هم همان سمت حرکت کردم
اما کمي بعد هر دو انگار به دنبال یك مقصد مشخص با تمام قوا میدویدیم
آنقدر که وقتي ایستتتاد نفس هاید به شتتماره افتاده بود و گلوي من از شتتد
خش ي میسوخت
دیگر حتي از جاده هم اثري نبود
خم شد و دست روي زانواند گذاشت در همان حالت به من چشم دوخت
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_ دلي؟!
دستم را روي سینه ام گذاشته بودم
ناتوان پاسخ دادم
_ بله سوشا؟
_ اومدم دنبال خدا
انگار روحم قصد تري بدنم را داشت قفس جسم تنگ بود !
نگاهد کردم
قامت راست کرد
دستتتاند را باز کرد و بعد مشتتت هاید را طوري فشتترد که هر لحظه منتظر
جاري شدن خون از کف دست هاید بودم
انگار خیال له کردن خودش را داشت بغضد صداید را آسماني کرده بود
_ میگن ابراهیم به دستور خدا کعبه رو وسط بیابون ساخت
خدا هم خسته بود از آدم ها و ازدحام اف ارشون؟
خدا یك جاي دنج واسه خلو خودش با بنده هاش میخواست؟!
اینجا جز ما و خدا کسي نیست دلي
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اینجا امامزاده نیست  ،مسجد نیست!
اینجا جز دوتا آدم معمولي و خبط کرده اصال هیچي نیست
صداش کن دلي
خداي من و تو اینقدر بي معرفته که جواب نده؟!
خدا جواب ی ي که بگه غلط کردم ولي تو دستم رو بگیر رو نمیده؟
مگه نمیگن اوستا کریم لوطیه؟!
رسم لوطي گري اینه یك روسیاه را از دم خونت دست خالي برگردوني ؟
رسم لوطي گري اینه یك ذلیل رو جلوي چشم خلق شرمنده کني؟
رسمد اینه یك مرد را جلوي بچه اش سر اف نده کني ؟
پید خودش زیر سوالد ببري؟
دستد را رو به آسمان باز کرد و با اعماق وجود
فریاد میزد
_ خدایا!!!!!

روي زانو به زمین افتادم
سر بر خاي گذاشتم
هر دو اشتباه کرده بودیم
اصال مگر آدم بي اشتباه وجود دارد؟!
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اشتتك هایم خاي را ِگل می رد و با صتتداي بلند با خداي خودم حرف میزدم
حتي دیگر صداي ی دیگر را نمیشنیدیم
به خاي افتادن گاهیي الزمه ادامه مسیر و بندگي است
نمیدانم چند ساعت گذشت اما حاال فقط میدانستم آفتاب جاید را با مهتاب
ساعاتي است عوض کرده است
چشمه چشم هایمان خشك شده بود
هر دو زانو بغل گرفته به آسمان خیره مانده بودیم
مشتي خاي برداشت و دستد را باال آورد و مشتد را مقابل چشماند باز کرد
و بعد آرام آرام سرازیرشان کرد و به تماشاي سقوط دانه هاي خاي نشست
صداید کردم
_ سوشا
نگاهم کرد
_بیا از هم بگذریم
سرش را پایین انداخت
_ تو خیلي وقته از من گذشتي
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اوني که گذشتن واسد مرگه منم
از جوابد ی ه خوردم
_ تو یعني نمیبخشیم؟
تلخ خندید
_ مجرم آن عاشق کور است که ندید عشقي نیست
این سزا نیست که معشوق ندانسته به مسلخ ببرند
دیگر هیچ کدام اش ي نداشتیم تا یاري مان کند نا گزیر لبخند به لب میراندیم
_گ*ن*ا*ه من اول هر چي بود
_ اول؟!
_ آره روز اولي که سوشا را دیدم
ماه اول که فهمیدم دلم نلرزیده و ولي به خاطر تنها نبودن خواستمد
همون اول راه که دونسته از بي عشقي
عاشقت کردم چون تو همه چیز تموم بودي و حق نداشتي مال کس دیگه باشي
اول جداییم که برگشتم و دوباره زنت شدم تا با داشتن تو از آراز و زندگي انتقام
بگیرم
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_ تا ابد عاشق میمونم
اما عاشق دل آرام خزان بیك نیستم
من عاشق دلي مو مش ي و شر و شیطون همون روزها میمونم
میدوني یك روز اومدم اینجا توي خیالم مراسم خاي سپارید بود
عزاداري کردم
تا نفس داشتم گریه کردم حتي  40روز واسد مش ي پوشیدم
من عزیز زیر خاي کردم
اما عشقم رو نه!
حاال میدونم دسترسي به یك مرده زیر خاي و داشتند غیر مم نه
اما عاشقد موندن جرم نیست
من عاشق دلي ام

از جاید بلند شد خاي شلوارش را ت اند
_ بلند شو آر ِام جان دایي
پاشو دیر شد زن دایي

به جاي من بغض آسمان ترکید
رعد و برق و چند ثانیه بعد باران شدید

١463
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خاي از پی ر هر دوي ما میشست
از آن ثانیه به بعد هرگز دیگر مرا دلي خطاب ن رد!
***

آنقدر خدا را از نزدیك و از عمیق ترین جاي قلب و احساسم دري کرده بودم
که میدانستم دیگر هر اتفاقي هم که بیوفتد
قطعا بهتر از آن براي من و تقدیرم وجود ندارد
رضا شده بودم
آنجا که میداني دستت از هر تغییر و تالشي کوتاه شده است
و تنها دعا میتواند سیر اتفاقا را هدایت کند
این رضا شدن اوج بندگي و باور است
انتهاى آرامد...
داخل آسانسور بیمارستان تمام آن  4طبقه فقط خدا را زیر لب صدا کردم
سوشا قرص پشت سرم ایستاده بود
میدانستم تالطم وجود او هم به س ون رسیده است
درب که در مقابل گشوده شد با یك اطمینان خاطر اولین گام را سمت راهروي
سي سي یو برداشتم

عابر بی سایه
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سوشا شانه به شانه ام مي آمد...
زانوانم سست شد چون ستون هاي یك عمار زلزله زده که دیگر تاب ایستایي
ندارد
یك دستم به یاري قلب مچاله ام شتافت و دست دیگرم
عمود بر دیوار ناجي سقوطم
حانا اینجا چه کار می ند؟!
دختر کوچ م را چرا اینجا آورده اند؟!
چرا دل سا او را در آغوش ک شیده ا ست و مثل یك طفل بي پدر براید گریه سر
میدهد
مامان میان گریه با دیدنم چند بار به سینه اش مح م می وبید و فریاد می شد
_ واي مادر واي مادر
صنم چرا از من رو بر میگرداند و سر بر سینه مهران هق هق میزند؟!
شاینا روئ زمین سر بر دیوار گذاشته است و بي صدا اما شدید میبارد
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شري ! چرا بهت زده به درب سي سي یو خیره شده ا ست و انگار سالها ست
همانجا خش د زده است!
این صداي ناله و فغان
این اشك ها...
آه خداي من به خاطر فرزندم به من قدر بده
دستم را از دیوار برداشتم
زیر لب با تمام باورم نجوا کردم
" راضي ام به رضاي خود "
سخت بود اما...
قسمت آخر

در زندگی ام تنها یك تولد وجود داشت
اما هزار مرگ در برابر این یك تولد زیاد نبود؟!
ی بار متولد شوي و هزار بار بمیرى عادالنه است؟!

عابر بی سایه
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شاید این سوال را بارها تا قبل آن روز از خودم پرسیده بودم
هربار که زمین خورده بودم
هربار که باختن سهمم شده بود
هربار که از دست دادن را چشیده بودم
اما آن روز فهمیدم
آدم ها متولد میشوند که بتوانند متولد شوند!
هزار بار میمیرند ،زخم میخورند ،تا دوباره متولد شوند
و این بار
در ست مثل مادرى که نه تنها نه ماه  ،شاید چندین سال آب ستن درد و تالما
بسیار است و باالخره
با تولد نوز ِاد روح فارغ میشود
و من فهمیدم بزرگترین رسالت هر انسان تولد سالم این روح است...

امروز از زماني که چشم گشودم
نواي دل انگیز همان شعر کردي سوزناکد که همیشه میخواند در گوشم طنین
مي اندازد
نمیتوانم با این طنین هم خواني کنم در عوض ریتم موستتیقي اش را با صتتداي
آرام ت رار می نم
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آخرین دانه ستتیب زمیني ستترخ کرده را از تابه در مي آورم اما ی هو بي اختیار
ثابت میمانم
ان گار دن یا متوقف میشتتود براي اکران یك فیلم کوتاه چ ند ثان یه اي در برابر
چشمانم
"

صداید به شد گرفته است
انگار ت لم ،سخت ترین کار دنیا براي جسم دردمند و ضعیفد است
اما هنوز همان زخم جذاب در صداید هویداست
_ آر ِام....جااا...نم
جانم به فداي این آرام جان گفتنت!
سرم را روي سینه اش میگذارم
عطرش را با همه توانم میبلعم
و به طپد قلبد گوش دل میسپارم
خدا اینجاست با هر طپد قلب این مرد مرا نوازش می ند
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ب*و*سه هاي خدا را حس می نم
دوستت دارم از خدا شنیدن چه لذتي دارد"...

با صتتداي جیز حاصتتل از چ یدن دانه اشت م داخل روغن با یك خنده و جیغ
کوتاه از اجاق فاصله میگیرم
با خنده سر ت ان دادم و زیر تابه را خاموش کردم
از آشپزخانه بیرون رفتم
لباس هایم حسابي بوي روغن و غذا میداد
اما این همان عطر زندگي بود!
دوش کوتاهي گرفتم
و در مقابل آینه پیراهن کوتاه آبي فیروزه اي ام را به تن کشیدم
شانه را که روي موهایم ر*ق*صاندم
حس کردم چه قدر از حجم موهایم را در این سال ها باخته ام
اما حسر نخوردم
هر تار مو همراه غصه ها و درد هایم مرا تري کرده بود
ولي واقعا در برابر حجم این همه خوشبختي اهمیتي داشت؟

wWw.Roman4u.iR

١470

چرخي زدم و با یك ري سرخ کمي به لب هایم جان دادم
به تصویر زني در دهه سوم زندگي اش لبخند زدم
چه قدر شجاع شده بود چه قدر قوي و پخته...
این چند خط عمیق کنار چشم هاید را هم دوست داشتم
من همه چیز امروز این زن را دوست داشتم
حتي درد زانوي سمت چپد !

با صداي زنگ تلفن از تصویر زن دوست داشتني قصه ام فاصله گرفتم
اما هرچه میگشتم گوشي تلفن را پیدا نمی ردم
باالخره میان ملحفه صورتي عروس ي تخت کوچ د ,گوشي را پیدا کردم
_ جانم دلسا!
_ آبجي چرا اینقدر دیر جواب دادي؟
_ سالمت کو؟

عابر بی سایه
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خندید
_ سالم خانم بزرگ
کجایي  ،مشغولي؟
_ این وروجك گوشي رو میبره تو تختد چند ساعت با دو ستد حرف میزنه،
بعد پیدا کردند کار حضر فیله

_ الهي قربون قرتي خاله بشم
کجاست االن؟
_ واال قرار بود یك پیك نیك مردونه باشه
ولي از لحظه اي که فهمید یارا هم میره خودشو کشت که باید ببرند ،دیگه کم
کم پیداشون میشه تو هم پاشو مامان رو بردار بیا اینجا
ستت و کرد یك غم نهفته در صتتداید با تمام حس خواهري ام یافتم و وقتي
مظلومانه پرسید:
_ بلیطد رو آخر هفته اوکي کرد؟
من همراهد بغض کردم
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_ وقتد نشده هنوز دلسا؟
_ حتما نشده که میخواد باز بره ،این بار نرفته یارا هم بهونه اش را میگیره
اصال حس می نم از عمد میره
انگار دور بودن بهترین دواي درداشه

خواستم بگویم
دور شدن دواي هیچ دردي نی ست فقط گاهي سرپو شي ا ست براي خاموش
کردن تمام احساس به طغیان در آمده ا ...

دقایق طوالني بعد تماس دلسا غرق ف ر شدم
خدایا این چرخ بالگردون بید از کاستتته دردهاید ،براید غم و مصتتیبت
نباریده بود؟!
با صداي هیاهوي بچه ها در راهرو ،نوید آمدنشان ،دلم را بار دیگر گرم کرد
به رسم و قانون خانه براي استقبال جلوي در رفتم
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حانا و یارا مشتتغول ت اپو و دنبال هم دویدن وارد خانه شتتدند و هم زمان و با
عجله سالم دادند
چشمم به انتهاي راهرو بود
یارا از داخل خانه با صداي بلند گفت:
_ زن عمو شام چي داریم؟
حانا به جاي من با حرص گفت:
_ بذار پیتزا از گلو بره پایین ش مو خان
اخم در هم کشیدم و دست به سینه با اخم رو به بچه ها گفتم:
_ واسه چي بیرون پیتزا خوردین ؟ کي پیتزا خرید؟

صتتتداید! آخ امان از این صتتتداید ،که تا به همین امروز براي من معتاد به
حضورش ,قوي ترین مخدر بود
_ ی ي که نقشه داشته همه قیمه هاي خانومد رو خودش تنهایي بخوره
برگشتم
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سرم به سینه اش خورد
عطرش بیني و ریه هایم را درگیر کرد
لب خند نه! دل خند به جانم نشست
کمي از او فا صله گرفتم تا ت صویر قامتد را ی بار دیگر با همه وجودم به نظاره
بنشینم
حتي این عصتتاي آهني قفل شتتده در مچد هم ذره اي از صتتالبتد کم ن رده
بود
این سپیدي میان مو و رید و سبیلد هم عجب به ابهتد میامد
به خودم از داشتند بالیدم
به گردند آویختم ،صورتد را با دستهایم فشردم
نقد دوستت دارم را بي کالم روي لب هاي هم فریاد زدیم
ت راري نمیشد این فریاد روزي هزار بار ت رار میشد اما ت راري ،هرگز!
او موهبت پروردگارم و
معجزه کرامت و بخشندگي اش بود براي همه عمرم !

عابر بی سایه
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من او را زماني که علم و ت نولويي کنده از حیا خواندند
از خدا گرفتم
کفر نبود به خود خدا کفر نبود ،این که هر روز بستتتایم اش و پرستتتد اش را
فریاد بزنم
خداي زمیني هر زني به یقین مردي است که از او خدا را دارد...
چشم هاید را جمع کرد با دست تابي به سبیلد داد و گفت:
اذن دخول نمیدي خانم؟
براي بار آخر ب*و* سیدمد و د ستم را به ن شانه بفرما سمت سالن خانه دراز
کردم
_ بفرمایید خان ،خوش اومدید به عمارتتون
خندید و گفت:
_ من همه عمرم که خان صدام کردن اندازه خان این آپارتمان نیم وجبي بودن
لذ نبردم
با عشق ی بار دیگر خانه ام را بر انداز کردم
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_ ممنون که دوباره اینجا رو خریدي
اینجا بهترین قصره خوشبختیه واسه من

با جمله حانا تازه متوجه حضورش شدم
_ نخیر خونه قبلیمون حیاط داشت استخر داشت

آراز اخم کمرنگي کرد و گفت:
_ هرچي مامان بگه !
دست به کمر زد و گفت:
_ االن من اگه بگم خوب نیست خان زن ذلیل باشه،
باید برم تو اتاقم دو ستتاعت بشتتینم به حرف زشتتتم ف ر کنم؟! اگه این طوریه
نگم!

آراز خنده اش را قور داد و من لپ دخترکم را کشیدم
_ تو که گفتي
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دستد را مح م روي دهاند گذاشت و چشم هاید را گرد کرد
همه با صداي بلند خندیدیم
ی هو یادم آمد که سوشا قرار بود همراهشان بیاید
به در نگاه کردم
_ پس کو این سوشا؟
یارا در حال گاز زدن سیبد گفت:
_ دلسا جون زنگ زد به بابام کارش داشت،
براي همین رفت
آراز شانه اي باال انداخت و روي کاناپه نشست و عصاید را کنارش گذاشت
در حالي که براي ریختن چاي به آشپزخانه میرفتم پرسیدم:
_ چي کارش داشت؟
آراز با صداي بلند پاسخ داد:
_ وقتي بلیط مونیخ رو کنسل کرد ،معلوم میشه

wWw.Roman4u.iR

١478

جوابد قانع کننده بود و در دل آرزو کردم کاش اینبار روزگار اشتباها خواهر
را بخشیده باشد
اولین فنجان چاي را که پر کردم باز با تصتتویر دخترکم در آغوش پدر و دلبري
هاید
مست شدم از باده زندگي
چه قدر چاي خوشرنگ بود...
آنقدر ریختن یك چاي را طول دادم که باز ناقوس حیا را به صدا در بیاورد
_ آر ِام جانم ؟!

نیومدي خانومم؟!

نه زود بود براي سیراب شدن،
س و کردم و جواب ندادم
صداي ضرباهنگ عصاید به سنگفرش خانه هم ملودي شیریني بود
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در خلو آشپزخانه
مستانه خیره اش شدم
سرش را کج کرد
چشم هایمان هر لحظه براي تماشاي هم حریص تر میشدند

براي من همان آراز روز نخست بود همان خان جذاب در دل تاریك نیمه شب
آن خانه
و قط عا براي او هم من ه مان دختري حواس پر و عجول جلوي جواهر
فروشي بودم
صدایم زد باز جواب ندادم
نزدی م شد
از پشت بغلم کرد و دستاند را دور کمرم حلقه زد
سرش را خم کرد تا لبد به گوش هایم بچسبد
جیره امروزم را باید پرداخت می رد
زخم صداید به هر شعري حیا جاودانه میبخشید
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جان شیرینم...؟!
_ ِ
صدایت میزنم

جاني بگو
با همان جان گفتنت
جانم به لب می آورى....

پایان
و من الله توفیق
با تشکر از زینب ایلخانی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

