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رمان بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد  -سپیده فرهادی
"سخنی با همراهان رمانسرا"
با سالم
چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی ،اقدام به انتشار رمان
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل لطمه ی جبران ناپذیری به سایت
وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش
بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های
مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان عزیز متضرر خواهید بود.
ً
ً
ایضا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این
یقینا شما به دنبال رمان خوب و
امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود ،پس با دانلود مستقیم رمان
از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید .
http://romansara.org
با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
ویراستار :ملیحه
محبوب برات بهترین آرزوها رو دارم و از خدا قشنگترین چیزا رو برای تو که تنها عشق
زندگی منی میخوام .یادت نره حتی اگه فرسنگها بینمون فاصله باشه بازم دیوونه وار
میپرستمت .تو تنها کسی هستی که از بچگی بهش دل بستم و تا آخر عمرم تو قلبم
خواهی موند .امیدوارم منو الیق عشق خودت بدونی.
برات یه هدیه خیلی ناقابل خریدم و داخل جعبه گذاشتم .همیشه آرزو این روزو
داشتم تا قبول بشی و کنارت باشم و با هم بهترین جشنو بگیریم اما متاسفانه نشد و
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من حاال خیلی ازت دورم .در هر حال میدونم این بسته هم با تاخیر به دستت می رسه
پس ازم نرنج و منو متهم به بی خیالی نکن محبوبه من .امیدورام خوشت بیاد و ازش
استفاده کنی.
دوستدار تو کوروش.
نمیدونم چرا وقتی داشتم نامه شو میخوندم گریه م گرفت .راستی کوروش چه گناهی
داشت که من اینقد بی رحمی در موردش کرده بودم .برگه شو تا کردم و دستمو داخل
جعبه بردم .میخواستم ببینیم برام چی هدیه گرفته.خیلی کنجکاو شده بودم تا ببینم
چه هدیه ای رو برام در نظر گرفته .یه جعبه کوچیک جواهر از داخل جعبه شیک در
اوردم و در حالی که داشتم پوزخند میزدم پیش خودم گفتم :اوهوکی چقدم هزینه
کرده .بعد در جعبه رو باز کردم .یه دست گوشواره خیلی قشنگ .حلقه ای و بزرگ .طال
سفید شیک و قشنگ .گرفتمش تو دستم و با وق نگاش کردم .وای چه سلیقه ای هم
داره! چقد خشگله .ای کاش سپنتا بیشعور هم اینقد لیاقت داشت تا برام حتی یه
شاخه گل می خرید .چی میشد عشقی که کوروش نسبت بهم داشت و سپنتا هم بهم
داشته باشه .گوشواره ها رو آهسته گذاشتم داخل جعبه و روی تختم .دوباره داخل
جعبه بزرگو نگاه کردم .کفشو با گلبرگهای خشک شد ه تزیین کرده بود .چند تا برگ
عکسم داخلش بود .برداشتم و نگاش کردم .وا یه کاره فک کرده حاال چقد واسم مهمه
که از خودش عکس فرستاده واسم .با بی حوصله گی نگاشون کردم .ولی خودمونیم
چه جیگریه این کوروش .چقد خوش تیپه .راستی کوروش چقد خوب میشد اگه تو
منو نمیخواستی و من مث یه پسر عمو دوستت داشتم.
وای خدای من اینجا رو نگاه کن .تو دیوونه ای کوروش .دیوونه ای .جاسویچی رو از
داخل جعبه در اوردم و بهش خیره شدم .باورم نمیشه که از جاسویچی محبوبش
گذشته باشه .یادم میاد بارها خودمو به در و دیوار زدم تا این جاسوییچی آسشو ازش
بگیرم اما نمیداد .اما حاال ...چقد تو ماهی کوروش .چقد من این جاسوییچی رو دوس
دارم .جعبه رو گذاشتم زمین و جاسوییچی رو گرفتم دستم .اسب کوچولوی من چقد
دوستت دارم .این جاسوییچی رو از کاشان خریده بود و من همیشه چشمم دنبالش
بود .مال خیلی سال پیشه اما انگار همین دیروز خریده ش معلومه خیلی خوب ازش
نگهداری کرده .رو تختم دراز کشیدم و فک کردم خدایا چرا این پسر اینقد با گذشت و
4

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

ً
دقیقا موقعی این کارو انجام داد که من میخوام سر به تنش نباشه .چرا
مهربونه چرا
زمانی فداکاری کرد که میدونستم همه مشکالت زندگی من از جانب اونه .اون که
فهمیده من دوستش ندارم همونطوری که تو نامه شم گفته بود .پسره پررو آخه یکی
نیست بهش بگه وقتی خودت میدونی دوستت ندارم پس چرا اینقد خودتو بهم
تحمیل میکنی همه بدبختی های من زیر سر تواه همه مشقتایی که تو زندگیم میکشه
به خاطر حضور منحوس تواه .کی میشه این سایه عالی از سر بنده کنه شه الهی
نمیدونم .کی میخوای دست از سر من برداری فقط خدا میدونه .اما کوروش اینو بدون
من هنوز سر پام هنوز توان جنگیدن دارم .هنوز میتونم جلوشون بایستم تا تو رو به
من تحمیل نکنن .فک نکن خانواده م باهام چون مخالفن و حرفای منو به حساب بچه
گیم میذارن میتونی منو تصاحب کنی .نخیر از این نظر سخت در اشتباهی مگه جنازه
منو رو دوشت بزارن .مگه با شوک برقی ازم بله بگیرن و من و تو زن و شوهر شیم.
حتی اگه همه عام و آدم بهم پشت کنن و طرف تو باشن بازم من حرفم یکیه من زن
تو نمیشم من تو رو نمیخوام من عاشق یکی دیگه م بدون اون میمیرم و همه زندگیمو
حاضرم فداش بکنم حتی اگه بدترین مشکالتو باهم داشته باشیم من بازم برا اون
ً
علنا به خانواده ت گفتم تو رو نمیخوام چرا بازم بهت نمیگن و
میمیرم .نمیدونم وقتی
تو ازم انتظار داری جواب نامه تو بدم؟ هه چه خوش خیال چی در مورد من فک کردی
پسره بیچاره؟ اونقد به خودت غره شدی که باورت نمیشه میتونم فراموشت کنم؟
اونقد از کورش پیش خودم بد گفتم و گفتم که حسابی کالفه بودم .از زمین و زمان از
اینکه عموینا هنوز چیزی به رو شازده شون نیورده بودن و اون از من انتظار داشت
جواب نامه شو بنویسم .باید دست به کار میشدم باید یه کاری می کردم تا بفهمن
دیگه نمیخوام اسمی از کوروش تو زندگیم باشه .باید میفهمیدن حتی از خاطره هاش
بیزارم .آره باید این کارو انجام بدم تا به همه ثابت شه من دیگه فردی به اسم کوروشو
تو زندگیم قبول ندارم.
با این فکر از جام بلند شدم بدون اینکه به جاسوییچی نگاه کنم انداختمش داخل جعبه
 .دور تا دور اتاقم چرخیدم تا یادگارهایی که به هر مناسبتی بهم هدیه داده بود بهش
برگردونم .حتی به سجاده و چادر و مقنعه ای که برای به سن تکلیف رسیدنم واسم
اورده بودنم رحم نکردم .یادگاریشو خوب نگه داشته بودم اما حاال از بودنش حس می
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کردم عطر کوروش تو هوا اتاقم پر شده و منو مسموم می کنه.وقتی به خودم اومدم
دیدم یه پالستیک پر کنار جعبه هدیه هاش گذاشتم از عروسکایی که واسم خریده
دبود .یه لبخند شیطانی اومد رو لبم و با خودم گفتم:
حاال میخوای چی کار کنی کوروش خان؟ تو هنوز منو نشناختی من هنوز سر پا و زندهم مطمئن باش زمین می زنمت.
حتی فک نمی کردم که امکان داره این کار زشتم چه تاثیری تو روابط خانواده هامون
بذاره .برام تنها چیزی که مهم بود از بین بردن کوه غرور بود .کوه غرور کوروش .من باید
زمین میزدمش تا میفهمید اونقد نباید خودشو باور کنه.
وقتی به خودم اومدم که تو پذیرایی خونه عموینا روبه روشون نشسته بودم .یه روز
تعطیل بود و عمو و زنعمو هر دو خونه بودن .از دیدن من شاخ در اورده بودن .اونم با
اون جعبه شیک و پالستیک پر از عروسک .زنعمو خیلی سرد باهام احوالپرسی کرد اما
عمو نه .برام مهم نبود .نیومده بودم منت کشی .اومده بودم هر چی پل بود خراب کنم
و دیگه راه برگشتی نذارم .هر چند بگی نگی یه نمه هم خجالت می کشیدم از روی
عمو اما مجبور بودم .یه مدتی وبد هر سه سکوت کرده بودیم و من به کف سالن و عمو
و زنعمو به من خیره شده بودن .نمیدونستم باید چطوری شروع کنم .چشامو بستم و
از خدا کمک خواستم.
ببخشید عمو جون که بد موقع مزاحمتون شدم.نه خواهش میکنم عمو جان اینجا خونه خودته این حرفا چیه میزنی؟مرسی عموبعدم یه لبخند خرکی زدم .چی باید می گفتم خدایا .خودت بهم شهامت بده .زنعمو با
لحن نیش دار و نه چندان صمیمی گفت:
-چی شده یادی از ما کردی؟
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نگاش کردم .ایشششششششش حاال نگاش کن تروخدا اگه میگفتم زن پسرت میشم
منو میذاشتی رو چشاتا اما حاال که نمیخوامش داری واسه من کالس میذاری؟میدونم
از کجا میسوزی زنعمو اما...
جعبه و پالستیکی که اورده بودمو برداشتم و بردم گذاشتم رو میز روبه رو عمو و زنعمو

و در حالی که مثالً دارم خجالت میکشم سرمو انداختم پایین و گفتم:

ببخشید عمو جون ببخشید زنعمو جون از اونجایی که دیگه قرار نیست بین من وکوروش مایی باشه من نمیتونم این هدایای کوروشو نگه دارم و با دیدنشون یاد
کوروش بیفتم .راستش من دیگه الیق این هدایا نیستم .ببخشید اما نمیتونم بیشتر از
این اینا رو پیش خودم نگه دارم .امیدوارم منو درک کنید.
صدای ناله مانند عمو بلند شد.
محبوبهسرمو بلند کردم .نمیدونم این اشک از کجا تو چشام جمع شده بود .زنعمو با دهن باز
داشت نگام می کرد .عمو دستشو رو قلبش گذاشته بود و دهنش مث ماهی از اب دور
مونده باز و بسته میشد .از خودم متنفر شده بودم از اینکه مجبور بودم اینهمه این
خانواده رو برنجونم .قطره اشک سر خورد رو صورت عمو .دلم براش کباب شد .از جام
بلند شدم .رفتم سمت عمو کنار پاش زانو زدم .سرمو گذاشتم رو پاشو و در حالی که هق
هق می کردم گفتم:
عمو منو ببخش اما چاره ای ندارم .نمیتونم این اجبارو بپذیرم .من مجبورم عمو...برای چی؟سرمو بلند کردم و به زنعمو که رنگش پریده بود نگاه کردم .دلم کباب شد .تو همه این
سالها مث خاله ای که نداشتم دوسش داشتم .هیچ وقت برام از محبت چیزی کم
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نذاشت .هیچ وقت منو غریبه ندونست و از اون اول منو کوروش هیچ فرقی براش
نداشتیم.
چرا مگه کوروش من چی کم داره؟کوروش کوروش کوروش .لعنت به تو پسره احمق که همه این بدبختیا از دست تواه.
همه این سختی ها به خاطر حضور منحوس تواه .چقد دلم میخواست بودی و با
همین دستام خفه ت می کردم.خرخره تو می جوییدم و دونه دونه موها از ریشه می
کندم و چشای کهربایی و آتیش می زدم تا مث شراب سرخ بشه .کوروش مذخرف .تو
کی هستی که من به خاطر تو باید قید خانواده م عمو و زنعمومو بزنم .تو ...ای خدا
کاش میتونستم راهی پیدا کنم تا به خاطر این پسره جعل لق این همه سختی نکشم.
از رو زنعمو حیا می کردم .خوبه ای دوزار تربیتو برا خودم حفظ کرده بودم واال وگرنه
کالم پس معرکه بود .از جام بلند شدم .رفتم سمتش .دستشو گرفتم دستم .دستاش یخ
بود .الهی بمیرم تصور اینکه یه روزی یه دختر بیشعوری مث من این بال رو سر مامانم
بیاره خونو پاشید تو صورتم .واییییییی حتی تصور کردنش سخته.
زنعمو من الیق محبت شماها نیستم ای کاش ای کاش میتونستم...بعدم دیگه به هق هق افتدم .دست زنعمو رو ول کردم و دویدم سمت مبلی که روش
نشسته بودم .کیفمو برداشتم و با همون هق هق به سمت در رفتم .صدای عمو بلندشد
و آتیشم زد .حس کردم .سوختن ریشه بدنمو حس کردم .حس می کردم در حال جز
جز کردنم .حتی اقیانوسم نمیتونست از اوج سوختگیم کم کنه.
پاتو از این در بذاری بیرون دیگه برادرزاده ای به اسم محبوبه ندارم.کیف از دستم افتاد .شونه هام خم شد .دستم رو در خشک شد .برگشتم و با زاری
نگاش کردم .پشتش به من بود و شونه هاش تکون میخورد .چطوری میتونستم
طاقت بیارم .عمو برام خیلی عزیزتر از این حرفا بود .چشامو بستم و نمیدونم چی شد
که چشای مشکی سپنتا پشت پلکای بسته م ظاهر شد .جون اومد تو تنم .حاال که
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داره همه چیز درست میشه میتونم به سپنتا برسم .اون ارزش این همه فداکاری رو
داره آره قطعا داره .من از همه میگذرم تا به وصال عشقم برسم .آخه من بدون سپنتا
میمیرم اما بدون عمو فقط سختم میشه که به مرور زمان عادت میکنم .یه حس
خودخواهانه اومده بود سراغم .زنعمو نالید
این رسمش نیست .کوروش گناه داره .اون دیوونه وار عاشقته نکن این کارو باهاش.با پاره تن من نکن این کار.
همش کوروش کوروش کوروش گور بابای ...اه گور بابای هر چی عشق و قرار داده به
من چه کوروش میشکنه به من چه که بی من میمیره اصن سرشم تو شکمش به من
چه .به درک مردم که مرد من از دستش راحت میشم همش اسم اونو میبرن انگار من
آدم نیستم احساس ندارم دل ندارم.
کیفمو از رو زمین برداشتم و چرخیدم سمت در .باید میرفتم بیرون .داشتم تو اون
هوای مسموم خفه میشدم.
محبوبه نرو...بذار بره سولماز دیگه محبوبه برادرزاده من نیست.درو با بغض و به شدت کوبیدم و تو دلم زار زدم .به جهنم که نداری .به درک که نداری.
چی کار کنم .نمیتونم خودمو و عشقمو احساسمو فدای یه دونه پسر تخس شما بکنم
که.
وقتی از خونه عمو بیرون اومدم خیلی حالم بد بود .گریه می کردم و خیابونا رو بی
حواس طی می کردم .به سپنتا زنگ زدم .بعد چند بوق تلفنو جواب داد.
بهت زنگ میزنم کار دارم.9
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صدای ریز خنده دختری و شنیدم و تلفن قطع شد ...همین؟ مغزم داشت سوت
میکشید صدای خنده؟ کی بود؟ چرا قطع کرد .دوباره گرفتم .ریجکت .دوباره و سه باره
و صد باره زنگ زدم و هر بار ریجکت بعد یه بوق .یه حسی بهم میگفت رفتم تو بلک
لیست .قلبم داشت میومد تو دهنم .گوشیمو کوبیدم تو سرم و تکیه دادم به دیوار.
خاک تو سرت محبوب واسه خاطر این ازگل قید خانواده تو زدی؟ بمیری با این عاشق
شدنت .معلوم نیست پسره نفهم خر کجا داره عشق و کیف میکنه که انداختت بلک
لیست .برو بمیر ..فقط برو بمیر.
شب و روزم تکراری و یکنواخت شده بود .درگیر عذاب وجدان بدی بودم .بعد اون روز
عمو و زنعمو پا تو خونه ای که من بودم نذاشتن .مهمونیهایی که من دعوت داشتم
نمیرفتن .هر چند منم زیاد تمایلی به دیدنشون نداشتم اما بازم ته قلبم از خودم
شرمنده بودم .من میدونم اونا انسان بودن اما من چی؟ اسیر خوی حیوانی شده بودم
و واسه خاطر آدمی مث سپنتا خودمو از همه جدا می کردم .بازم تنها نکته مثبتم درس
خوندن بود و درس خوندن .از کوروش خبر ی نبود .درست همونطوری که تو نامه ش
گفته بود قید منو و خانواده مو زد .البته شایدم نزده بود و این خانواده من بودن که
حرفی در موردش نمیزدن .نمیدونم در هر حال خبری نبود و منم اصن دوس نداشتم

ً
دقیقا
باشه .اگه یه نکته مثبت داشت این کوروش همین خوش قولیش بود که اینبار
به نفع من بود .دورادور از خانواده عمو اخباری دریافت می کردم .حتی فهمیدم یه بار
عمووزنعمو به دیدن یگانه پسرشون رفتن تورنتو و بعد مدتی برگشتن البته اینا رو
وقتی فهمیدم که مامان به زنعمو زنگ زده بود.
سه سالی از ورودم به دنیای دانشگاه میگذشت .دیدم نسبت به جامعه و زندگی خیلی
عوض شده بود اما هنوز دیوونه وار سپنتا رو می پرستیدم.خیلی از اخالقای گندش
دستم اومده بود.پا رو دمش نمیذاشتم چون اصن حوصله درگیری نداشتم .سر خیلی
مسائل با هم اختالف نظر داشتیم .میدونستم زندگی موفقی با هم نخواهیم داشت اما
نمیتونستم ازش چشم پوشی کنم چون هنوزم میخواستمش .راستش هنوز اون عطشم
برطرف نشده بود هنوزم دوس داشتم بهش برسم و به خودم میگفتم بعد این همه
درگیری با خانواده م دیگه االن حقمه باهاش زندگی کنم.نمیدونم شایدم به قول مژده
یه جورایی بهش عادت کرده بودم .اما نه باور نمی کردم چون عالقه من خیلی بیشتر از
10
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این حرفا بود.در هر حال من درسمو میخوندم و کم و بیش هنوز با سپنتا درگیر بودم.
با هم بیرون می رفتیم و الکی خوش بودیم .اون هنوزم الوات واسه خودش تو خیابونا
میچرخید .هنوز اونقد مرد نشده بود که بتونه رو پاش وایسه و حرفی از استقالل و
زندگی بزنه .اما خدا اون روزو نیاره که اسمی از خواستگار واسه من می اومد .دانشگاه
رو رو سرم خراب می کرد اگه میفهمید یه ینده خدایی چشمش منو گرفته .کور میشد
نباید منو میدید .خالصه هر از گاهی یه اعالم حضوری دم دانگشاه میکرد که مبادا
کسی به مایلملک سپنتا چشم دوخته باشه .از نظر اون من عروسک دستش بودم و تا
زمانی که اون منو میخاست بنده باید حلقه به گوش جلوش دوال راست بشم .کم نبود
که سپنتایی بود واسه خودش بیا و ببین .ناقص العقلی بود بیا ببین .منم چون دیگه از
آبروریزی جلو دانشگاه میترسیدم به پیشنهاد خودم رفتیم یه ست حلقه نقره خریدیم و
انداختیم دستمون .اما من یه بارم این حلقه رو تو دستش ندیدم اما خدا نکنه یه روز
من این حلقه رو یادم می رفت بندازم دودمانمو به باد میداد .اونقدی که از سپنتا
حساب می بردم از بابا ننه م حساب نمیبردم .حقم داشتم غول تشنی بود واسه
خودش بیا و ببین .اصن رحم و مروت نداشت .هنوز یادم نرفته وقتی عصبی میشه مچ
دست و بازوهام از دستش در امان نیست و تا یه هفته جای انگشتاش کبوده و درد
میکنه .درسته سپنتا هر اخالق بدی داشت این یه اخالق خوبو داشت که هیچ وقت به
من به چشم بد نگاه نکرد .همیشه میگفت من مال اونم اما یه بارم بهم تعرض نکرد و
همین اخالقش بود که منو بیشتر شیفته خودش می کرد .هر بارم حرف میشد و من با
کلی سرخ و سید شدن بهش این نکته خوبشو میگفتم از خوشی غش می کرد و
دستمو فشار می داد و یواشی لپمو می کشید و میگفت تو زندگی منی محبوبه
خشگلم .عروسک من.
یه روز که با هم بیرون بودیم خیلی خوشحال بود و بهم گفت که کار پیدا کردم .باورم
نمیشد .فک میکردم داره سر به سرم میذاره و میخواد از غر غرای من کم کنه .باورم
نمیشد کسی که من چهار سال تمام خودمو کشتم جز کردم که بره سرکار باالخره
خودش کار پیدا کرده باشه .اما ...این یه مورده راست می گفت .چند ماهی بود که
زمزمه های بازنشستگی باباشو در گوشم میخوند و میگفت که بعد پدرش میتونه بره
سرکار جای باباش وایسه و این موضوع برای من یه رویایی دور از دسترس بود و برای
11
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خودش یه حقیقت ملموس .تا اینکه باالخره این رویاش تحقق پیدا کرد واون شد
جانشین پدرش.
انگار همه چیز جفت و جور بود .سپنتا کار داشت .جنم کار کردن داشت و منم که
چیزی به اتمام درسم نمونده بود .خیلی خوشحال بودم .حس می کردم همه چی داره
جور میشه و به زودی میتونم سپنتا رو به خانواده م معرفی کنم .دیگه کسی کاری به
کارم نداشت جز مهیار .هنوزم هر از گاهی فیلش یاد هندوستون میکرد و بی جهت
میزد رو خط برادر نمونه و میشست نصیحت کردن و از باال منبرم حاال حاالها پایین بیا
نبود.اما من یه گوشم در بود و اون یکی؟ بعله اون یکیم دروازه...
دنیا برام یه رنگ دیگه شده بود .کم کم سعی می کردم وارد عمل بشم و با خانواده م
ً
واقعا جرئت نمی کردم .میخواستم هر طور شده از
در مورد سپنتا صحبت کنم .اما
طریق مهیار وارد عمل بشم و کارو برا خودم آسونتر بکنم اما ...روم نمیشد .با مژده
مشورت کردم و تصمیم گرفتم همه چیو بسپرم به گذر زمان و شاید این پسره بیغ یه
خورده به خودش اومد و اعالم حضوری کرد .نمیدونم چرا حرفای مژده ته دلمو خالی
می کرد .نمیدونم چرا میگفتم چرت و پرت میگه اما ته دلم می ترسیدم از این بی
خیالی سپنتا...
یه روز پنجشنبه تو پذیرایی کنار ماماینا نشسته بودم و تلوزیون نگاه می کردم که
موبایلم زنگید .از رو مبل مث فنر پریدم و دستمو گذاشتم رو مبل و از اونورش با یه
پرش سر در اوردم و این کارم باعث خنده مامان بابا شد .خودمم خنده م گرفت در
همون حال از رو اپن موبایلمو قاپیدم و با دیدن شماره مژده ذوق زده گوشیمو روشن
کردم و گفتم:
جیگرتو عشق اسیت و الغیر-محبوبه جان خودتی!
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کپ کردم .انتظار شنیدن صدای مژده رو داشتم اما حاال صدای رویا خانم می اومد.
اول سکوت کردم .چی شده که از خط مژده به من زنگ زده؟ اصن چی شده که به من
زنگ زده .تا حاال همچین اتفاقی پیش نیومده بود .صداشو که دوباره صدام می کرد
شنیدم به خودم اومدم و از هپروت بیرون اومدم.
محبوبه جان.بله...بله خاله رویا ...خودمم .سالم.سالم محبوبه جون .عزیزم میشه لطف کنی زود بیای اینجا؟با بغض داشت حرف می زد .دلم مث سیر و سرکه می جوشید.
چیزی شده خاله؟ اتفاقی افتاده؟مژده حالش خوبه؟خوبه محبوبه جان فقط لطف کن زود بیا اینجا.بعدم صدای جیغ مژده بلند شد .نمیدونم چرا موهای تنم سیخ شد .ترس برم داشته
بود.دلم گواهی بدی می داد
الو خاله رویا ...الوفقط زود بیا.بعدم قطع شد .شکه شده بودم .یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده بود که مژده داشت
جیغ میکشید و خاله رویا گریه می کرد .خدایا خودت به داد برس باز این دیوونه شده.
اه .نکنه دوباره واسه خاله رویا خواستگار اومده؟ نه بابا فک نمیکنم اون که با این قضیه
کنار اومده بود پس چرا باید جیغ و داد می کرد؟ نکنه کس و کاریشون مرده؟ ای
13
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بمیری محبوب با اون سقت .ببند دهنتو ایشاهلل که چیزی نیست .عوض اینجا
وایسادن مث وروره جادوها غر زدن بپوش برو ببین چه مرگشه این دختره زپرتی.
چی شده محبوب؟ کجایی؟سرمو برگردوندم و به مامان خیره شدم.
هان؟چته؟ ده دفعه صدات زدم چی شده؟خاله رویا بود .مامان مژده خیلی ناراحت بود .مامان ...داشت گریه می کرد میگفتبرم خونه شون .یعنی واسه مژده اتفاقی افتاده؟
زبونتو گاز بگیر دختر چرا اتفاقی بیفته.اخماش رفته بود تو هم بابا نگاش غمگین بود.
برو آماده شو خودم می برمت.ذوق زده سرمو تکون دادم و پله ها رو دو تا یکی کردم و دویدم تو اتاقم .بدجور دلم
شور میزد .نمیدونم چرا حس می کردم یه اتفاق ناجور افتاده که اونجور جیغ و داد
مژده رو در اورده و گریه رویا خانم...
مامانو ب*و*سیدم و نشستم تو ماشین.
نگران نباش ایشاهلل که چیزی نیست .اگه به ما احتیاج پیدا کردی فقط کافیه تماسبگیری باشه؟
14
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با رفتن مامان با بابا به سمت خونه رویا خانم حرکت کردیم .دل تو دلم نبود .بابا
برخالف مهیار خیلی مقرراتی رانندگی می کرد و من داشتم سکته می کردم و دلم
میخواست التماسش کنم تند تر بره اما...
وقتی رسیدم از بابا تشکر کردم و زود رفتم سمت خونه رویا خانم .دستم که برا زدن
آیفون به سمت زنگ رفته بود تو هوا خشک شد و در تقی صدا کرد .وا ...من که هنوز
زنگ نزدم پس از کجا فهمیدن من اومدم؟ بی توجه به این حرفا درو بستم و پله ها رو
با سرعت رفتم باال.خونه شون تو طبقه دوم بود پس راه زیادی نبود .رویا خانم دم در
وایساده بود و خیلی نگران بود .داشت گریه می کرد .چشام شده بود چهارتا .نفس
نفس می زدم و نگاش می کردم.
سالم محبوبه جان دستم به دامنت بیا برو تو ببین این دختر داره با خودش چی کارمیکنه به خدا مردم از دستش دیگه عقلم جایی قد نمیداد به تو زنگ زدم.
هق هق می کرد و اینا رو پشت سر هم قطار می کرد .صدا جیغ و گریه مژده از تواتاقش می اومد .سالم کرده نکرده کیفمو انداختم زمین و دویدم سمت اتاق مژده
انگاری داشت یه چیزایی رو هم می شکست .آب دهنمو قورت دادم و رفتم سمت
اتاقش .برگشتم و به رویا خانم نگاه کردم .بنده خدا رنگ به روش نبود .داشت گریه می
کرد .نگاش کردم با تکون دادن سرش تشویقم کرد که برم جلوتر .دستام می لرزید .دلم
شور می زد .حس خیلی خیلی بدی داشتم نمیدونم چه حسی اما یه حسی ته دلم بهم
میگفت مژده خیلی داغونه .دستمو اوردم باال و کوبیدم به در .صدای آروم در تو شلوغی
و سر و صدای مژده گم شد .به خودم جرئت بیشتری دادم و درو محکم تر کوبیدم و
همزمان گفتم:
-مژده درو باز کن.
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اما بازم بی فایده بود .نه انگاری باید جدیتر برخورد می کردم .معلوم نبود داره اون تو
چه غلطی می کنه .من حنجره ام جا اون پاره شد بس که داد زد .دستگیره رو گرفتم تو
دستم و در حالی که درو می کوبیدم بلندتر گفتم:
هیچ معلومه داری چه غلطی می کنی اون تو؟ درو باز کن ببینم .چه مرگته مژده...سر و صداها خوابید انگاری صدامو شنیده بود .سکوت کرده بود .دوباره کوبیدم به در
د نکبت درو باز کن ببینم مگه کری؟جم کن برو حوصله تو نه آرم.خفه بابا! باز کن این درو تا نشکستمش.از صدا عربده ای که کشید گرخیدم .انگار یه چیز شکستنی هم پرت کرد سمت دیوار
چون صداش گوشموکر کرد.
 عینهون بختک اوفتادی رو در اوتاق ما که چی؟ برو پی زندگیت! مگه میخواری آخه؟خاک تو سرت کنم که ادب نداری .باز کن این درو اون رو سگ منم باال نیار.چن لحظه طول کشید تا در باز شد .خودمو کشیدم کنار تا برم تو اتاق که نالید
بپا جلوتو شیشه خورده ست.در اتاقش که کامل باز شد فکم چسبید زمین .یا حضرت صبر اینجا کجاست؟ اتاقه یا
میدون جنگ! شایدم بازار شام .ای تو روحت دختر چه به روز این اتاق اوردی؟ پرده
اتاقشو کنده بود و شیشه تراس کامل شکسته بود .یادمه اخرین بار یه شیشه قدی
بود .مانیتورش پرت شده بود کف اتاق و از سرش دود بلند میشد .میز کامپیوترش
16
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وسط اتاق بود و بالشش نمیدونم با چی پاره پوره شده بود و تو اتاقش پر موج میزد
همینجوری واس خودش .میز آرایشش هم یه زمانی پر لوازم آرایششی بهداشتی بودا
اما االن وسط اتاق پالس بود .آینه میزشم شکسته بود کشوهای لباسش همه نصفه
نیمه بیرون بود و لباساش پرت شده بود وسط اتاق .روی تخت روی میز کامپیوتر .رو
کیسش اصن یه وضعی درست کرده بود واسه اتاقش دیدنی.خودشم که ...ریختشو
نگاه ترو قرآن .باز صد رحمت به بچه گدا .این چه ریختیه واسه خودش درس کرده.
موهاش ریخته بود تو صورتش .معلوم بود قبل گریه ش آرایش داشته صورتش چون
حسابی سیاه شده بود .رژ لبشم از رو لبش کشیده شده بود رو گونه ش .چه جیغم رژ
زده بود نکبت.مانتو تنش پاره شده بود و یه شلوار به قول مهیار نصفه آستینم پاش
بود و مث گاو وایساده بود روبه روم و تن تن نفس میکشید یه لحظه حس کردم
ماتادورم و اون روبه روم وایساده .همینطوری الکی گارد گرفتم و نگاش کردم .زده
خودشو نفله کرده .خنده ش گرفت.
مرگ حناق دو ساعته دختره میمون! آخه این چه ریختیه واسه خونه و زندگیت درسکردی .ای خاک تو سرت چرا شیشه میشه شکستی؟ این چه وضع لباساتا؟ چرا عربده
میکشی؟ مگه اینجا چاله میدونه؟
بنال بینم حوصله تو نه آرم.میترسیدم تو اتاقش راه برم پره شیشه خورده بود .چشمم خورد به دمپاییاش یکیش
کنار در بود و اون یکی یکم جلوتر بغل موسش رو تخت بود .یه لنگه پا و لی لی کنون
رفتم سمت دمپایی و پوشیدمش بعدم خیلی شیک روی تخت و به اندازه نشستن
خالی کردم و شال و مانتومو در اوردم .هنوز که آروم بود و تا رم نکرده بود بهتر بود من
لباسامو عوض کنم و بعد ببینم ین یوزپلنگ چه مرگشه که اینطوری رم کرده
همینجوری وایساده بود نگام میکرد.خیلی شیک چرخیدم سمتش و گفتم:
یه دست به صورتت بکش بعدم بشین رو اون صندلی تا با هم حرف بزنیم.17
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چشاش سرخ سرخ بود .آب دهنشو قورت داد و مث بچه حرف گوش کنا سرشو تکون
داد .موهاشو داد باال و رفت سمت صندلی گهواره ایش .تا اومد بشینه و من جیغ بزنم
دیگه دیر شده بود و جیغ خودش رفت هوا و پرید باال .نمیدونستم بخندم یا به دادش
برسم.
ای سگ تو روحت .تو اینجا چه گهی میخوری؟برسو برداشت و پرت کرد سمت دیگه .از شدت خنده داشتم غش می کردم .بدبخت
سوراخ سوراخ شده بود .نشست رو صندلی و از دیدن من خودشم خنده ش گرفت و
شروع به خندیدن کرد .حاال مگه خنده من بند می اومد .از تصور قیافه ش خنده م
بیشتر میشد.
ببن فکو چه خوش خوشانش شده سیرابی.هوی ادب داشته باشا!ساکت شد و مث پرروها ذل زد تو صورتم .یه پامو انداختم رو پای دیگه م در حالی که
داشتم به سر و وضع اتاق نگاه می کردم گفتم:
خوب حاال خیلی مودب و مث یه بچه خوب برام تعریف کن چه مرگته شده که خونهرو این ریختی شبیه طویله درستش کردی؟هان؟
تا جمله م تموم شد زد زیر گریه .شاخ در اوردم .این که همین االن داشت هر هر می
خندید و ریسه می رفت .دوباره مث عقب مونده های ذهنی نشسته بودم و نگاش
می کردم .چن ثانیه بعد به خودم اومدم و یاد حرف مهیار افتادم و پیش خودم گفتم
مهیار حق داره که بهم بگه مث تعطیالت می مونی همه چی رو دیر می گیری! از جام
پاشدم .با اون دمپایی و تو اتاقی که پر خورده شیشه بود سخت بود واسم راه برم.
شیشه ها زیر پام شق شق صدا می داد.اما مهم رسیدن به مژده بود .کنارش وایسادم و
گفتم:
18
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چی شده عزیز دلم .چه اتفاقی افتاده که دلتو اینجوری شکسته تو که هیچ وقت گریهنمی کردی .حاال چی شده که داری اینجوری زجه موره میکنی مژده؟
بدون هیچ حرفی سرشو گذاشت رو شکمم که جلوش وایساده بودم و دوباره شروع به
گریه کرد .بغض گلومو گرفته بود .مژده اصن اهل گریه کردن نبود .خودش همیشه
میگفت مرد که گریه نمیکنه و بعدم غش غش میخندید .من فقط یه بار یه قطره اشک
ازش دیده بودم اونم سر جریان خواستگار اومدن واسه رویا خانم بود .نمیدونستم
بهترین کار چیه االن .سعی کردم سکوت کنم و با دستام موهاشو نوازش کنم .اونم
همچین منو چسبیده بود و گریه می کرد که منم گریه م گرفت و جفتمون فقط زار
زدیم .نمیدونم چرا از چی اینقد دلم پر بود اما یاد بدبختیام افتاده بودم .یاد بی خیالی
سپنتا و یاد عمو و زنعمو که دلشونو شکسته بودم و یاد رفتار بابا که هنوز بعد گذشت

سه سال باهام سرد بود .خاک تو سرت محبوبه اومدی مثالً اینو آروم کنی وایسادی
داری به حال بدبختیای خودت عر میزنی؟ الحق که بیشعوری.

حس کردم آرومتر شده .خودشو ازم جدا کرد و بینیشو باال کشید .مور مورم شد .االن
تو اون هاگیر واگیر دستمال از کجا براش بیارم؟ چشمم دو دو زد بین وسایلش اما
خبری نبود.
اوقور بخیر .ریختشو نیگا .شانس زپرتی حاجیتو.د نسناس اومدی منو جم کنی؟راس میگف حرفی نداشتم بزنم .برا همین پرو بازی در اوردم و گفتم:
موقور بیا دیگه تا لهت نکردم بادمجون.یه لبخند تلخ زد و گفت:
پس بیشین تا بگم.19
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دوباره برگشتم و نشستم لب تخت .سرشو انداخته بود پایین و با آستینای پاره پوره
ش ور می رفت .پریشان احوالی بود واسه خودشا!
ملیحه...همین خالصه و مفید بعدم ساکت شد .نگاش کردم .چن ثانیه ای همینطوری و بی
حرف .نخیر انگار قصد حرفیدن نداشت .اسم ملیحه خیلی برام آشنا بود اما هر چی
فک می کردم یادم نمی اومد کجا این اسمو شنیده بودم .دلم میخواست دهن باز کنه
و ادامه بده .باز این چس کنشو زد به برق و خفه شد .د دختر میبینی من فضولما د
خوب حرف بزن دیگه اعصاب واسه آدم نمیذاری.
مژدهنگام کرد .انگاری یه قرن طول کشید تا سر بلند کنه و نگام کنه دندون قروچه کردم و
گفتم:
عزیزم سلوالی خاک تو سری مغزت هنگ کردن؟یه تای ابروش پرید باال تیک داشت اینما .انگار نه انگار با این بودم.مث بز ذل زده بود
به صورتمو نگام می کرد .توپیدم بهش
یوهو! چرا تو ماتی؟لبخند زد و همونطوری که خیره خیره نگام می کرد باالخره فکش جنبید.
هیش وخ فک نیمیکردم جز تو اون خواب هشلهف ریختشو بیبینم.اما از شانسفکسنی ما عینهون مرد عنکبوتی هوار شد سرمون امرو .از سر کار اومدم .جلو شرکت
تمرگیده بود عینهون چی بگم آخه .رفتم جولو .باورم نمیشد همچی یه نمه شبی ملیحه
بود.گرخیده بود جون تو .تا حاجیتو دید سیخ شد سرجاش .اومد جولو.حاال مارو میگی
20
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برق از سه فازمون پریده .نکبت سالم کرد .اومدم برم تو صورتش گفتم استغفراهلل ننه
مه .زشته جولو مردم.هیچی نباشه بایس احترام موی سیفیدشو نگه دارم میه نه؟ولی
پیش خودمون گفتیم چطو شده بعد هرگز یادت افتاده سراغ ما ام بیای؟ولی گفتم
علیک فرمایش؟ذل زدم تو صورتش .بدبخ چه شکلی شده بود .پیر شده بود .صورتش
عینهون کویر چروک زده بود .حدسیدم که یه نمه بگی نگی شبی شم.پقی زد زیر گریه و
گفت مژده خودتی؟ گفتم پ ن پ ما دوستشیم فرمایشی دارید انتقال میدیم.گفت
چقده بزرگ شدی .خدای من چقده شبیه آقاتی .قد و باالتو قربون .چقده خانم شدی.
حرصی شده بودم .یه کاره چه چرندیاتی بود داشت بهم میباف؟ اومده قربون صدقه ما
بره؟یه بیس سالی دیر اومده بود!میخواستم جون تو نه جون ننه م کف گرگیه رو ول
بدم تو صورتشا!پس قرار بود شبی کی باشم؟ اون؟ اوهوکی صد سال اگه حاجیت به
اون هرزه خانم میرفت .استغفراهلل ای گفتم و اونم گفت بایس حرف بزنیم.د ن د اینجا
رو بد اومدش .گفتم چه صنمی باهات داریم که بایس حرف بزنیم .هنو عین ننه مرده
ها زار میزد .نمیدونم دلم قیلی ویلی میرفت .با گریه هاش ریده بود تو اعصابم.
دستمونو از دستش کیشیدیم بیرون و رامونو گرفتیم رفتیم .دنبالم اومد هنو عر میزد
پشتمون .هی شیطونه رو تف و لعنتش کردیم که برنگردیم چکیش کنیما! یه کاره
گوذاشته بودمون سر تیاتر!
نمیدونم چرا از اینکه بی احترامی کرده بود به مامانش اعصابم بهم ریخته بود .هر چی
باشه اون مادرش بود .نمیدونم شایدم من نباید این فکرو می کردم .مادری که خیلی
راحت رو مژده و زندگیش خط کشیده و رفته بود دنبال هوی و هوسش چرا باید
براش دل سوزوند .مژده سکوت کرده بود و به زمین نگاه می کرد .میدونستم که به
شدت روحیه حساسی داره .نمیدونم مامانش برای چی اومده سراغش .دلم میسوخت
برای مژده تا می اومد تو زندگیش رنگ آرامش ببینه یه اتفاق بد براش می افتاد.
بدشانس تر از من مژده بود.
مژده
سرشو اورد باال و نگام کرد.
21

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی

-چرا آمپر چسبوندی حاال؟

رمانسرا

محبوب روانم مختل شده .انگاری جفتک رفتن تو اعصابم.واس ما باورش سخته.ملیحه اینجا با حاجیت؟ د آخه من با اون نسناس چه صنمی دارم که باالخوام در
اومده؟ چه صنمی دارم با اون بی صفتی که رفت پی چس مثقال دل و بچه و
شوهرشو ول کرد؟اومده پی حاجیت دور و برش میپلکه که چی؟جولو صغیر و کبیر بی
آبرو و بی حیثیتمون کرد.یه کاره! آخه تو چرا یکه زیاد میگی؟آمپر چسبوندم که
چسبوندم .حقمه د آخه.
بازم از رو صندلی پرید و با لگد کوبید به میز آرایشش .پای من جاش درد گرفت .جیغ
میزد و زیر لبی هر چی فحش بلد بود میداد .به کی؟ شاید به ملیحه .شاید...
بلند شدم و رفتم سمتش و هولش دادم و گفتم:
بتمرگ سر جات بابا هی رم میکنی!کاه و یونجه ت اضافه کرده که هی صدا گاو درمیاری از خودت؟ بشین و مث آدم برام تعریف کن ببینم چته که اینجوری جفتک
چهارگوش میندازی ولده چموش.
 .تو تو قازوراتی به حاجیت چه؟ باو ما بچه آقامونیم .بچه غیرتیم چه توقعی داری از
ما؟
نشوندمش رو تخت کنار خودمو و در حالی که دستاشو تو دستم گرفته بودم از سردی
بیش از حدش یخ کردم و گفتم:
مژده .عزیز دلم رویا خانم نگرانت بود .اون زنگ زد تا من بیام و اینجا ببینم تو چته کهاینجوری داری می کنی .بنده خدا االن بیرون این اتاق داره از نگرانی بیهوش میشه
اونوقت تو نشستی اینجا و فک میکنی تنها کسی هستی که معنی مشکالتو میفهمه؟
د آخه لوتی .د آخه دختر خوب بهتر نیست جای داد و هوار کردن ماجرا رو کامل برام
تعریف کنی تا ببینم چه اتفاقی افتاده که اینجوری بهمت ریخته؟
22
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دوباره زد زیر گریه .ای تو روحت .انگاری چشاشو بسته بودن به شلنگ آب.
همینجوری گوله گوله اشک می ریخت .معلوم بود بدجوری دلش پره .بغلش کردم.
سرشو گذاشت رو شونه م و همونطوری که گریه می کرد گفت:
اونقده پشت سرم عر زد که به نیم پر سیبیل آقای خدا بیامرزم دلم به حالش کبابشد .دستشو کشیدم و تو دلم گفتم این بدبخ همه کس و کار مرده درسته دمار از روزگار
آقام در اورده اما هر چی باشه ننه مونه.گفتم قیچیش کن باآ حوصله گریه هاتو نه آرم.
نمیخواستم توهینش کنم هرچی بود ننه م بود و از ما سن و سالی بزرگتر .اما این دل
حاجیت کباب بود از نامردیای این زن مکار .کشوندیمش تو یه پارک.پارک که نه یه
فضا سبزی بود خیر سرش دو تا صندلی گوذاشته بودن واس خاطر دل خوشی.
نشستم تنگشو و گفتم موقور بیا وخت نه آرم .سرشو انداخ پایین و گفت و گفت.
میدونستیم داره شر و ور می گه و فرقی تو اصل ماجرا نه آره اما...
چی گفت مگه؟میگف از بچگی خرابه پسرخاله ش بوده .عاشق معشوق بودن خیر سرشون .پسرخالهشم اونو خیلی میخواسه .میگف آقاش اخالق سگی ای داشته که حرف حرف خودش
بوده .همه میدونستن این دو تا مال همن و کشته مرده همدیگه ن .تا اینکه تو یه
دعوا خرکی آقاش و شوهر خاله ش میزنن به تیپ و تاپ همو و از اون به بعد ملیحه و
پسر خاله ش که اسمش بیفته ایشاهلل فرهاده از هم دور میشن.تو همین هاگیر واگیر
آقای خدا بیامرزم با اون همه دبدبه و کبکبه با یال و کوپالی که داش می ره خواسگاریه
ملیحه .بچه محلشون بوده .هم محلی بودن و آقام بدجور خاطرشو میخواسه.آقای
ملیحه هم چون چپ افتاده بوده با آقای فرهاد به آقای بدبخ از همه جا بی خبر من
جواب مثبت میده .بی حرف پیش و بی دخالت ننه ملیحه و خودملیحه.وختی ملیحه
میفهمه کلی ننه من غریبم بازی در میاره و عر میزنه که مجبورش نکنن زن آقام که
لوتی محلم بوده بشه .آقاش با چک و لگد میبرتش سر سفره عقد و اون ریختی که
ملیحه میگفت پا چشش بادمجون کاشته بوده .خو اون موقع ها همچی رسم نبود که
زن و شوهر همو بیبینن .ملیحه هم از ترس آبرو و آقاش جواب بعله رو میداده اما تخم
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نفرت تو دلش کاشته میشه واس خاطر آقای بی خبر من.بعد اون ماجرا آقام دس
ملیحه رو می گیره ورش میداره میارتش تهران.اینجا خونه میخره و زندگیشونو شروع
میکنن .روزا تکراری میگذشته و ملیحه هنو داغ فرهاد تو دلش مونده بوده اما
چسبیده بوده به زندگیش .آخه آقام خیلی لوتی بوده و نمیذاشته به ملیحه بد بگذره.تا
اینکه تو اون روزا یهویی فرهاد سر و کله ش دم خونشون پیدا میشه و داغ دل
جفتشون تازه میشه .یه هفته ای خونه آقام و ملیحه بس خورده خوابیده و آقامم که
لوتی و مهمون نواز بوده خو واسه مرد افت داشته مهمونشو بیرون کنه ،بیرونش
نمیکنه با اینکه به رفتار ملیحه و اون بچه مزلف شک کرده بوده .آقام همیشه بم میگف
ملیحه هم گفت فرهاد خیلی ژیگول بوده .از اون پسرای باب دل ملیحه .فرهاد که بر
میگرده سو ده خودشون.ملیحه بنا ناسازگاری میذاره .دیگه دلش با خونه نیس .هوایی
شده بوده خو .فرهاد و دیده بود و وعده وعیدای فرهاد از این رو به او روش کرده
بوده .بیچاره آقام چی کیشیده تو اون روزا .بدجور خاطر ملیحه رو میخواس .میاد گیر
میده که چی؟ضعیفه باید بچه دار شیم بلکم ملیحه از فکر اون بچه مزلف بیاد بیرون و
دل بده به زندگیش.اما هیهات .از آقام اصرار و از ملیحه انکار تا اینکه کارشون به زد و
خورد میکشه و نفرت ملیحه روز به روز از آقام بیشتر میشه اما هنو آقام خرابش بود.
زور آقام می چربه و ملیحه حاجیتو حامله میشه .خود نسناسش میگف رنگ عوض
کرده بود .میگفت ادا میریخ و آقام گولشو خورد که آره جون ننه ش آدم شده و سرش
به زندگیش گرمه اما ملیحه موزمار نقشه داش واسه آقا بدبخت من .وختی دنیا
اومدیم ما بدبختو تو بیمارستان ول کرده و د فرار .حاال کجا؟ پیش اون فرهاد مزلف
حیوون صفت که از مردی و مردونگی بویی نبرده بود .بی حیا نشسته جولوم دو زار
حیا سرش نیمیشه میگه رفتم پی دلم .توف تو روت بیاد زن رفتی پی الواتی و
هرزگیت .د آخه تو میه بچه نداشتی؟ میه شوهر نداشتی؟ میه زندگی نداشتی؟چیت
کم بود آخه ضعیفه؟خوف نکردی از خدا؟ خوفت ورنداشت از آقا و ننه ت!
دوباره عصبی شده بود و داشت گریه می کرد .دستاشو که داشت رو صورتش خط می
کشید محکم گرفتم و داد زدم سرش.
بسه مژده کشتی خودتو  .چرا اینجوری میکنی؟ هان؟24
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زار میزد و تالش می کرد دستاشو از دستم جدا کنه و رو صورتش خط بندازه .خودمو
خفه کردم تا تونستم جلو اشکامو بگیرم و گریه نکنم .محکم بغلش کردم و گفتم:
الهی بمیرم واسه دلت عزیزم .تروخدا نکن اینکارو با خودت .تقصیر تو چیه عزیزم؟ توکه باباتو داشتی .به قول خودتم که لوتی ترین مرد دنیا بوده پس چرا ناراحتی؟تو رویا
خانمو داشتی که از یه مادر واقعی هیچی واست کم نذاشته .همیشه محبت شو
داشتی و کمبودی نداشتی .از چی نارحتی عزیزم؟
محبوب محبوب دارم آتیش میگیرم .د آخه چرا بایس همچی بشه؟ چرا نموند و رفتنگ دل اون بچه مزلف .میه آقای بدبخ من چی کم داش؟د خو شاید قسمت این
بوده .شاید خدا این ریختی خواسته واسش .چی میشد ایه میموند نمیرفت؟چی
میشد؟
جیغ می زد و میخواست خودشو آروم کنه .تنها کاری که می تونستم بکنم گرفتن
دستاش بود تا به تن و بدنش آسیب برسونه.درکش می کردم .خیلی سخت بود هفت
هشت سال بی مادر باشی و بعدشم یه نامادری که هر چند خوب باشه بیاد جای
مادرتو بگیره .خیلی سخته خیلی .اما نمیدونم چرا یه جورایی ته دلم ملیحه رو هم
درک می کردم .از فکر اینکه یه روز بابام منو به زور به کوروش بده و من مجبور باشم
قید سپنتا رو بزنم همه تنم گر می گیره آخه من بدون سپنتا می میرم.حاال عشق من
اونقد عمیق نیست و به قول مژده ملیحه از بچه گی عاشق پسر خاله ش بوده.پس با
این شرایط چطوری امکان داره با کوروش زندگی کنم و ازش بچه دار شم؟ شایدم کاری
که ملیحه کرد ومن انجام ندم و با آبرو خودم و خانواده م بازی نکنم اما تا جون دارم
در مقابل بابام ایستادگی می کنم و نمیذارم منو به کوروش بده .اما اگه بابای منم مث
بابای ملیحه سخت گیر بود بازم می تونستم مقاومت کنم؟میتونستم؟ اون موقع ها که
مث االن خانواده ها روشن فکر نبودن .اون موقع ها بچه ها جرئت نفس کشیدن
نداشتن که حاال تصور کن یه آدم عامی تو یه شهرستان زندگی کنه و از بس زن و بچه
هاش بهش چشم گفتن و از بس پدر و مادرش بهش گفتن تو پسری یه تصور دیگه
25
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ای از خودش پیدا میکنه و استغفر اهلل فک میکنه خداست و میتونه برا همه تصمیم
بگیره و تصمیماتشم رد خور نداره و فک میکنه بهترین تصمیم و برا بچه ش و خانواده
ش می گیره .با این شرایط اون موقع چی؟ بازم میتونستم جلو بابام وایسم؟
نـــــــــــه! یه جورایی ملیحه بیچاره هم حق داشت! اما نه من هیچ وقت
ً
قطعا خودمو میکشتم الاقل این بی آبرویی خیلی بهتر از ترک
برنمیگشتم پیش سپنتا.
همسر و بچه م بود و در واقع بین بد و بدتر من بد و انتخاب می کردم .این وسط
زندگی همشون از هم پاشید .بابای مژده و مژده و از اونورم فرهاد و ملیحه .بیچاره ها
تا آخر عمرشون باید ننگ رو دوششون باشه فقط و فقط به خاطر تصمیم اشتباه پدر
ملیحه...
میگف حالش نافرم وخیم بوده از بیمارستان زده بیرون .اونقده وخیم بوده که تو راتصادف می کنه و تا مرز شاد روانی میره جون تو! دو سه روزی تو بیمارستان بستری
بوده .کس و کاری تو تهران نداشته که .جز فرهاد .اونم نمیتونسته بکشه بیمارستان
چون صنمی با هم نداشتن .میترسید سر و کله آقام پیدا شه و اون موقع میدونس آقام
خونشو می ریزه .میدونس آقام بد غیریته و رو ناموسش ریسک نیمیکنه .واس همین
بایس از بیمارستان جیم میشد و باالخره بعد چن روز اوضاع ریلیف شده و از
بیمارستان کاکوچ کرده و رفته پی فرهاد .فرهاده هم نافرم خاطرشو میخواسه و ملیحه
رو ور میداره و از تهران میرن شمال تا آقام پیداشون نکنه .خبرشون چن سالی زندگی
میکنن و ملیحه میفهمه فرهاد عیب داره و بچه دار نیمیشن و به قولی اجاقش کور
بوده.هه میبینی؟ خواس خداست .حکمتتو شکر اوس کریم .اونجا بوده که میفهمه آه
آقام دامنشونو گرفته اما هنو خاطر همو میخواستن .با این حال زندگیشون یه نواخ
شده و فرهاد بی مرامم خسته میشه و بنا ناسازگاری میذاره.خوشم اومد اینه دیگه.
ملیحه میگف کارش زدن و کشیدن شده بود.هه میبینی!خداتو شکر چه زندگی ای
ساخته بود واسش .موندم تو کف سرنوشت .موندم تو کف قسمت و خواست خدا .آره
کار فرهاد به این مریضیه که اسمش چی چی بود؟ آها اچ آی وی کشیده میشه و
ملیحه هم که ...حاال اومده بود حاللیت بطلبه ازمون .از من و آقام؟ هه میگفت کلی
این در و اون در زده تا تونسته پیدامون کنه.می بینی محبوب تپه نریده باقی نذاشته
حاال با چه رویی پاشده اومده که چی؟ معذرت خواهی؟ موندم چرا آقام اسمی که
ملیحه دوس داشته رو گذاشته رو من .یعنی چی؟ یعنی اینقد مرد بوده؟ اینقد لوتی
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بوده من خبر نداشتم؟ هی روزگار حیف که گل چینی و آقامو ازم گرفتی .د آخه مصبتو
شکر چطو دلت اومد؟ حیف مرد به اون آقایی نبود؟
نفسشو فوت کرد بیرون و در حالی که داشت اشکاشو پاک می کرد گفت:
آره محبوب خالصه با بدبختی فهمیده آقام فت کرده و تونسته از طریق عمه مون مارو پیدا کنه.بعدم اونقده زار زد و عر زد جولومون که بی حرف پیش پاشدیم اومدیم
خونه.
یه نفس عمیق کشید و خودشو ول داد رو تخت .سرم درد گرفته بود بس که مژده
بغل گوشم جیغ زد و گریه کرد .نگاش کردم .نمیدونستم میخواد چی کار کنه.
نمیدونستم باید چی بگم االن بهش .بهش بگم بگذره و از اتفاقایی که تو زندگیش
افتاده چشم پوشی کنه؟ بگم اونم یه بیچاره ای بوده مث همه بیچاره های این دنیا.
بهش بگم اون انگی چسبوند به خودش تو این مملکت که دیگه روش نشه تو رو در و
همسایه نگاه کنه .بهش بگم بگذر تا خدا از همه گناهامون بگذره؟ چی بهش بگم؟ اگه
خودم جاش بودم میتونستم مث االن برم باال منبر و به راحتی ببخشم؟ ای خدا چرا
مملکت ما اینجوریه؟ چرا هر کسی یه دردی داره تو س*ی*ن*ه ش؟ اگه بابای ملیحه
این اشتباهو نمی کرد االن اینقد مشکل به وجود می اومد؟ درسته ملیحه بیچاره
ً
واقعا سزای عذابی که به بابای مژده و مژده داد
خودش خیلی ظلم بهش شده بود اما
رو خودش کشید .بی خود نیست که میگن دنیا دار مکافاته اما اگه خدا اون وایمیساد
و کنار شوهر و بچه ش زندگی می کرد عذابی که اون می کشید و کی می خواست
جبران کنه؟ خدایا چقد سخته خدا بودن و قضاوت کردن .نمیدونم چی میکشی از
دست این بنده هات  .از دست این بنده هایی که هر کدوم یه سازی می زنن.
مژده چشماشو بسته بود .معلوم بود خیلی خسته است و دیگه نای حرف زدن نداره.
از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم .رویا خانم کمی اون ور تر رو زمین نشسته بود و
به دیوار تکیه داده بود سرش رو زانوش بود .رفتم و کنارش نشستم .سرشو بلند کرد و
نگام کرد .چشماش قرمز شده بود .دستمو گذاشتم رو شونه شو و گفتم:
27
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همه چیو شنیدم .بمیرم براش خیلی داره رنج میکشه .محبوبه جان مژده فوق العادهحساس و زود رنجه .میدونم تو روحیه ش خیلی تاثیر منفی میذاره این اتفاق .باورت
نمیشه وقتی من تازه اومده بودم تو خانواده شون چقد این بچه حساس بود و من
چقد سخت تونستم بهش بقبولونم که زندگی جریان داره و باید بگذره از مادرش و
ً
واقعا چرا این اتفاق باید برای این دختر بیفته .خیلی حساسه خیلی...
حاال ...نمیدونم
بعدم گریه ش گرفت .منم گریه می کردم.
راست میگی خاله مژده بیش از حد حساسه .من نگرانم آسیبی به خودش نرسونه .بهنظر من شما بهترین کسی هستی که میتونی آرومش کنی .آخه اون شما رو خیلی
قبول داره و دوستتون داره
چطوری؟خاله به نظر من شما باید بهش بفهمونید مادر واقعیش شما هستید .شما کسیهستید که تو روزای سختی کنارش بودید و تو خوشیا همراهش .شما کسی بودید که
قید آینده خودتونو زدید تا مژده رو داشته باشید .میدونم شاید این حرفا زیاد بهش
خوش نیاداما مژده یه آدمیه که باید تو واقعیت قرار بگیره تا بتونه درک کنه.
ً
واقعا سخته میترسم برنجه.
متوجه م چی میگی امابیشتر از این نمی رنجه مطمئن باشید.بعد اینکه با رویا خانم حرف زدم و سعی کردم آرومش کنم بدون اینکه مژده رو از
خواب بیدار کنم از خونه شون بیرون رفتم .به نظر من تنها کسی که میتونست مژده رو
آروم کنه همون رویا خانم بود .میدونستم که خیلی سخت میتونه با خودش کنار بیاد و
خاطرات مامانشو فراموش کنه اما باالخره با خودش کنار می اومد.
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دوس نداشتم چشم باز کنم از فکر اینکه هنوز زنده م و نمردم داشتم دیوونه
میشدم.خسته شده بودم بس که خاطرات گذشته مو مرور کرده بودم .حس می کردم
اون چن سال به قدر تمام عمرم طوالنی شده بود .راستی چرا حتی مرور خاطراتم اینقد
ً
واقعا من این همه اتفاق واسم افتاده بود و من همه رو حس کرده
طوالنی شده بود.
بودم.نفس عمیق کشیدم .صداها رو اطرافم خیلی راحت تشخیص می دادم .مامان
بود که داشت با بابا حرف میزد .دلم از زمین و زمان گرفته بود کاش می تونستم مث
فیلم ویدیویی زمانو برگردونم به عقب .به زمانی که کوروشو نمی خواستم .کاش
میتونستم اتفاقا رو عوض کنم و حاال اینقد دغدغه نداشته باشم .نمیخواستم بشنوم
مامان و بابا با هم چی میگفتن.چه فرقی میکرد در مورد چی باهم حرف میزدن .چه
فرقی می کرد دیگه روز بشه یا شب .چه فرقی می کرد ببینم یا نبینم .اصن چه فرقی
می کرد زنده بودن یا مردن؟ وقتی من این همه تو زندگیم سختی کشیده بودم وقتی
من این همه مشکل داشتم تو زندگیم و هیچ وقت به اونی که دوسش داشتم نرسیدم
چرا باید حاال زنده می موندم؟ اگه تا حاال دلم خوش بود می تونم کوروشو به زانو در
بیارم و دلم خوش بود می تونم امیدوار باشم به ببخشش حاال دیگه هیچ امیدی ندارم.
اون داره منو ترک می کنه .منو طرد کرده بود و من االغ نخواستم هیچ وقت باورش
کنم .حاال داره با پروانه ازدواج میکنه و من دیگه امیدی ندارم به زندگی .خوش به
حالت پروانه .چقد دلم میخواست جای تو بودم و به کسی که عاشقش بودم می
رسیدم .نمیدونم چه لذتی داره به کسی که دوسش داری برسی آخه من هیچ وقت
حسش نکردم .نمیتونم براتون بد بخوام چون هنوزم کوروشو دوس دارم .فقط
امیدوارم همون طور که میخوای خوشبختش کنی .امیدوارم با هم شاد باشید و زندگی
کنید و فقط برای من از خدا صبر بخواید .صبری که بتونم تحمل کنم شما رو کنار هم.
بدنم درد می کرد .انگار یه قرن بود دراز کشیده بودم .پشتم درد می کرد و دستمو
نمیتونستم تکون بدم .چشامو باز کردم .هوای اتاق نیمه تاریک بود .بابا و مامان روبه
روی هم وایساده بودن و حرف میزدن .چهره شونو کامل نمیدیدم .تار بودن .عینکم
کجاست؟اینجا کجاست؟شبیه بیمارستانه .در و دیوارش سفید بی روحه .اه چقد بدم
میاد از این حالت .دل مریض بدتر می پوسه .سرم به دستم وصل بود و ریز ریز به بدنم
تزریق می شد .جای سوزن تو دستم می سوخت .سردم شده بود.
29
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بیدار شدی عزیزم؟مامان و بابا با چن قدم خودشونو به من رسوندن .خسته گی از چشما و صورتشون
می بارید.
چطوری یکی یه دونه من؟یه چیزی شبیه لبخند رو لبم کش اومد .چقد اینجوری صدا کردن بابا رو دوس داشتم.
حس می کردم دیگه هیچ وقت نتونم لبخند بزنم .ای کاش میتونستم خودمو بکشم و
راحت شم.حیف می ترسیدم از اینکه دوباره مث اون بار زنده بمونم و سختی های
بدش شروع بشه.
عزیز دلم چن دقیقه دیگه سرمت تموم میشه و برمی گردیم خونهخونه؟ چقد واژه غریبی بود برای من! دیگه هیچ جا خونه من نمیشد دیگه هیچ جا
آرامش پیدا نمی کردم .دیگه هیچ جا نمیتونستم عاشق باشم و به کسی فکر کنم .چه
فرقی می کرد تو قصر زندگی کنم یا تو چادر .چه فرقی می کرد وقتی قراره از این به بعد
یه مرده متحرک باشم؟
ساعت چنده مامان؟ساعت 3بعدازظهر؟-نه عزیزم سه صبحه.

30

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

سه صبح؟ چن وقته اینجاییم؟ راستی چرا اینجام؟ انگار تازه به خودم اومده بودم! من
تو بیمارستان چی کار می کردم؟همینو بلند پرسیدم .مامان و بابا به هم نگاه کردن و
سرشونو تکون دادن.
بهوش اومد؟سرمو چرخوندم و سایه ای از زنعمو که جلو در وایساده بود دیدم.
وایـــــــــــــــــــی االن یادم اومد که برا چی اینجام .تو خونه مون بودم و زنعمو
داشت از ازدواج پروانه و کوروش حرف میزد .سرم گیج رفت و افتادم زمین .بیهوش
شده بودم؟
محبوبه خوبی؟عمو و زنعمو باال سرم وایسادن و حالمو پرسیدن .دلم نمیخواست باهاشون حرف بزنم.
اما اونا چه گناهی داشتن؟ من باید همه چیزو فراموش می کردم و دیگه به هیچی فکر
نمی کردم.
خوبم عموتو که کشتی ما رو دختر .چرا اینجوری شدی؟ببینم چرا اینقد سر مریض ما رو شلوغ کردید؟سعی کردم سر برگردونم و به کسی که این حرفو زده بود نگاه کنم .یه پزشک بود که
گوشی پزشکیش رو گردن بود و یه چیزی شبیه پرونده دستش .چه خانم شیکی هم
بود .مث من عینکی بود .راستی عینکم کجاست؟
حالت چطوره دخترم؟31
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ً
شدیدا افت کرده بود .ببینم آسم داری؟
چه بالیی سر خودت اوردی دختر؟ فشارتچشامو بستم و سرمو تکون دادم.
خیر خانم دکتر از وقتی به دنیا اومد این تنگی نفس همراهش بود .اکثریت بامشاهده اولیه حس می کردن آسم داره اما با آزمایشهای متعدد متوجه میشدن آسمی
ً
شدیدا ناراحت میشه به این تنگس نفس
در کار نیس .فقط زمانی که عصبی میشه یا
دچار میشه.
چرا دخترم؟ خوب شما که روحیات خودتو میشناسی نباید بذاری به این روز بیفتی!دوس نداشتم جوابشو بدم .این چه میدونس از حال و روز من؟ دلم میخواست
میتونستم بمیرم .ای کاش نمیرسید میشد تموم شه این زندگی!
مث اینکه خسته ای آره؟بازم جوابشو ندادم .اصن جشامو باز نکردم بذار هر فکری می خواد در موردم بکنه
حتی اگه میتونستم گوشامو می گرفتم تا صدای مهربونشو نشنوم .از همه آدما بیزار
شده بودم .حتی از عمو و زنعمو .لعنت به من که حتی دوس نداشتم مامان و بابامو
ببینم.
****
خانم دکتر میتونیم بعد اینکه سرمش تموم شد ببریمش؟بله میتونید فقط مراقبش باشید .نباید زیاد تحت فشار باشه.32
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ً
حتما
-بله
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خوب دیگه من کاری اینجا ندارم .نگران چیزی نباشیدمتشکرم خانم دکتر لطف کردیدخواهش می کنمصدای تشکر همه شون می اومد .بعدم صدای تق تق کفشای پاشنه دار خانم دکتر
نشون میداد از اتاق بیرون رفته تو همین حین کسی دستمو فشار داد و صدای ریز
زنعمو بغل گوشم شنیده شد.
همش تقصیر من بود .نباید این کارو می کردم .محبوب جان منو ببخشبعدم زد زیر گریه.حس می کردم مامانم داره گریه میکنه .الهی بگردم دورت مامان
داری برا مظلومیت دخترت گریه میکنی؟ یا برا خریتی که کرد؟ عمو چرا اینقد ساکته؟
چرا حرف نمیزنه؟ عمو میبینی؟ میبینی نتونستم پسرتو به زانو در بیارم؟ میبینی عمو
صبر منم جواب نداد؟دیدی منطقی برخورد کردم فایده نداشت عمو؟ عمو چرا چیزی
نمیگی و بهم نمیگی بازم میتونی دووم بیاری؟هی خدایا! چرا گریه میکنی زنعمو؟ االن
که باید خوشحال باشی؟ تو که از اولش قصدت و هدفت قلب آسیب دیده من بدو .به
ً
علنا با زبون بی زبونی بهم گفتی فکر پسرتو به
هدفت که رسیدی و منو جز کردی .تو که
گور ببرم .د دیگه چرا داری گریه میکنی؟ مگه نمیخواستی من بدونم تیکه جواهرت
دیگه دلش پیش من نیس و حاال باید بزنم تو سر خودم که چرا جفتک انداختم به
بخت خودم؟ خوب دونستم دیگه .غصه نخور زنعمو دیگه به پسرت فکر نمی کنم .به
پسر گلت فکر نمی کنم .میدونم پسرت چه تیکه نابیه .میدونم دانشجوهاش واسش
سر و دست میشکنن و از خداشونه استادشون یه گوشه چشمی بهش داشته باشه.
میدونم خیلی خمار اون چشای کهرباییش هستن و میدونم خودمم براش میمردم .اما
زنعمو تو باید بهم قول بدی کوروش خوشبخت میشه .امیدورام پروانه بتونه جای
33
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عشقی که از قلبش من االغ بیرون کردمو بگیره .بهم قول بده کوروش میتونه شاد
باشه .ای خداااااااااااااااااااا
ااااااااا زن داداش گریه نکن .این یکی یه دونه که چیزیش نشده...هنوز جمله بابا کامل نشده بود که موبایل یه نفر زنگ خورد .چقد بده آدم کور باشه و
ً
واقعا اصن دلم نمیخواست چشامو باز کنم .صدای گریه دار زنعمو
تصاویر و نبینه اما
جواب تلفنو داد .هووووووم موبایل خودش بود .چقد دلم میخواست گریه کنم .اما
اشکی نداشتم.
سالم مادر...ممنون...بد نیس بهتره...آره بهوش اومده... .نه عزیزم دکترش گفتچیزیش نیست...تو بگیر بخواب نگران نباش حالش بهتره ...باور کن راست میگم ...ای
بابا میخوای تلفنو بدم بهش با خودش صحبت کنی؟ ...باشه ...باشه دیگه  ...ای بابا
کوروش خفه م کردی با این باز هزارمته زنگ زدی وداری اینا رو بهم میگی ...خیلی
خوب دیگه آروم باش ....خداحافظ
اتوماتیک وار چشامو باز کرده بودم و به زنعمو نگاه می کردم .نه تنها من همه بهش
خیره شده بودن .زنعمو کالفه داشت با کوروش صحبت می کرد .نمیدونم چرا قند تو
دلم آب شد .نمیدونم چرا خوشی قورتم داد .نمیدونم چرا باز جو گرفتتم و فک کردم
کوروش هنوزم منو دوس داره وگرنه چرا به قول زنعمو هزار بار زنگ زده بود؟
ووووووووووووی عاشقتم کوروش من!
کوروش خیلی نگرانت شده محبوبه جان.نباید ذوق زدگیمو نشونش میدادم .برا همین بدون اینکه لبخند بزنم سرمو تکون دادم
و اصن محلش ندادم و رو به مامان گفتم:
مامان اینو از دستم در بیار خسته شدم .میخوام برم خونه.34
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خواهش میکنم مامان بکشش داره دیوونه م میکنه.با اصرار من مامان سرم و از دستم خارج کرد و نذاشت بلند شم و چن لحظه بعد
بلندم کرد .با این حال بازم سر گیجه داشتم .حوصله هیچیو نداشتم .دلم میخواست
زود برسم خونه و بخوابم .چقد دلم برا مهیار تنگ شده بود .کاش بود کنارم .خوش به
حالش کنار عشقش بود.
وقتی سرمو رو بالش گذاشتم پیش خودم فک کردم خیلی بد کم محلی کردم به عمو و
زنعمو .بیچاره ها خیلی نگرانم بودن و اینو قشنگ میتونستم از نگاهاشون حس کنم.
فردای اون روز مهیار و رخسار از مسافرت برگشتن و مامان برای شام دعوتشون کرد
خونه و ازم خواست با هم بریم بیرون و برای رخسار هدیه بگیریم اما اونقد خسته
بودم که باهاش نرفتم .خسته جسمی نه خستگی من روحی بود و بی حوصله بودم.
باالخره شب مهیار و رخسار اومدن خونمون .هر دو شاد و پر انرژی بودن .انگار خیلی
بهشون خوش گذشته بود چون چشاشون برق خوشی داشت .به حالشون غبطه
خوردم .چقد دلم میخواست منم این خوشی رو حس کنم .خدایا...
بعد شام سر درد و بهانه کردم و به اتاقم رفتم .مهیار متوجه کسلی و بی حالیم شده
بود اما دلم نمیخواست با رنجایی که خودمو به حد کافی آزار میداد دل تازه دامادمونو
برنجونم .اصن اون چی کاره بود؟ جز اینکه می اومد میگفت پیشی خودت کردی که
لعنت بر خودت باد؟ هوووووووم یادش بخیر چقد وقتی بود تو سر و کله هم می زدیم
و خوش می گذروندیم .خدا رو شکر انگار از زندگیش راضیه.
صدای تقه ای که به در خورد منو از فکر و خیال بیرون کشید.
بله؟35
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-منم پیشی
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اوهوکی از کی تا حاال در میزنی تو؟ چه مودبم شدی بیا تو ببینم.درو باز کرد و با نیش باز نگام کرد .لبخند زدم و سعی کردم غم و غصه های تکراری و
واسه خودم نگه دارم .کم تاوان گند و کثافت کاریای منو داده بود این مهیار بدبخت؟
نیگاش کن تروخدا خرس گنده هنوز داری عروسک بازی می کنی؟به خرس کوچولوی رو پام نگاه کردم .خرسی که سالها بود بهترین دوست و رفیقم بود
برای شنیدن درد و دالم لبخند زدم و گفتم:
نگا به قد و هیکلم نکن هنوز همون پیشی کوچولوم که احتیاج به خاله بازی داره.با شیطنت پرید رو تخت و کنارم نشست و در حالی که خرسمو از رو پام کش می
رفت و نگاش می کرد گفت:
چطوری پیشی؟ خوب من نیستم تو خونه واسه خودت جولون می دیا.نیشم در رفت نزدیک گوشم.
آره جون تو چه جولونی میدم صبح تا عصر تنهام .مهمونی میدم مهمونی میرمدنسینگ میگیرم اوه بیا و ببین .تازه مهیار تو فکرم هس یه پول پارتی هم بگیرم.
فکش چسبید کف اتاق .به به چشمش روشن .نه نه چشم چپش بیشتر روشن .چرا؟
همینجوری دوس داشتم .به کس چه؟
اونوقت با کدوم استخر؟36
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جون من پیشی منم دعوت کنیا.د ن د اینجور مراسما مجردا رو را میدن .تو دیگه قاتی مرغا شدیاااااااااا خو جا مجردا میام دیگه.هوی ما از اون خانواده هاش نیستیما! من طرف عروسمونم سفت و سختً
واقعا .اینجوریه دیگه؟ نو که میاد به بازار؟
خوش به حال عروستونجفتمون به چرت و پرتایی که میگفتیم خندیدیمو به هم نگاه کردیم.
چی شده محبوبه؟ چرا اینقد ناراحتی؟دوباره شده بودم محبوبه .وقتی موضوع مهمی ذهنشو مشغول میکرد میشدم
محبوبه نه پیشی .ولی من هنوزم بعد این همه سال پیشی گفتنشو بیشتر از هر چیزی
دوس داشتم.
نه من خوشحالممنو رنگ نکن دختر من خودم ذغال فروشم.نمیدونم این بغض لعنتی از کجا پیداش شد.از جام بلند شدم و بی توجه به مهیار
چرخیدم .نمیخواستم گریه کنم .نمیخواستم بفهمه تحت چه فشار عصبی هستم .نباید
میذاشتم بفهمه من نباید گریه می کردم.د خاک تو سرت کنم محبوب که اینقد شل و
شیر برنجی .خاک تو سرت که اینقد دم دستی و آویزونی .خدا بگم چی کارت کنه .ای
کاش می مردی از دستت راحت میشدم .کی میخوای یاد بگیری باید احساساتتو
37
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کنترل کنی؟ کی میخوای یاد بگیری وقتی چیزی نیس دیگه نیس چرا میخوای خودتو
بکشی؟ کوروش نشد یکی دیگه .به قول مژده این خر نشد یه خر دیگه میدوزی براش
پالون دیگه .غصه چیو میخوری؟ سر خودم داد کشیدم و فقط یه جمله گفتم :خفه شو.
صدا تو سرم انعکاس وحشتناکی پیدا کرده بود .پلک زدم و دو قطره اشک سر خورد رو
صورتم .سرمو چرخوندم .چشمم خورد به یکی از تابلوهای خطم .عاشق فاضل نظری
بودم .نمیدونم چرا درد دل من بود .این دو روز به قدری بهش خیره شده بودم و
خونده بودمش که حاال با چشم بسته هم میتونستم بخونم.بدون اینکه برگردم به
سمت مهیار چشامو بستم و با صدای بلند جوری که مهیارم بشنوه شروع به خوندن
کردم
دشت خشكيد و زمين سوخت و باران نگرفتزندگي بعد تو بر هيچ كس آسان نگرفت
چشمم افتاد به چشم تو ولي خيره نماند
شعله اي بود كه لرزيد ولي جان نگرفت
دل به هر كس كه رسيديم سپرديم ولي
قصه عاشقي ما سر و سامان نگرفت
تاج سر دادمش و سيم زر ،اما از من
عشق جز عمر گرانمايه به تاوان نگرفت
مثل نوري كه به سوي ابديت جاريست
قصه اي با تو شد آغاز كه...
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ساکت شدم .دست خودم نبود که به هق هق افتاده بودم .خیلی درد داشتم
میکشیدم .استخونام تیر می کشید .تب داشتم .نفسم داغ بود و میسوختم اما چیزی
معلوم نبود .مشکل من روحی بود نه جسمی .روحم در حال پر پر شدن بود .حتی
خودمم باورم نمیشد اینقد به کوروش وابسته باشم .ای کاش با کس دیگه می رفت.
چرا با پروانه؟چرا با کسی که سقوط کردن من آرزوش بود؟ چرا با کسی که همیشه
میگفت من لیاقت کوروشو ندارم؟ ای کاش یه دختری بود که نه من میشناختمش نه
کوروش.
مهیار اومد سمتم .برم گردوند سمت خودش و سرم و تکیه داد به س*ی*ن*ه ش.
بدون اینکه حرف بزنه موهامو نوازش می کرد .اونقد تو بغلش گریه کردم و زجه زدم تا
آروم شدم .وقتی آروم شدم منو از خودش جدا کرد و دستمو کشید و هر دو نشستیم
روی تخت .نگاش کردم .چشماش قرمز بود .دلم از خودم بهم خورد .چرا باید مهیار و
ناراحت می کردم؟ چه گناهی کرده بود این طفلک که همیشه باید غصه هامو واسه
خودش میگفتم .خدایا...
خوب حاال خیلی آروم برام تعریف کن ببینم چی شده!سرمو انداختم پایین و با بغض گفتم:
کوروش!کوروش چی؟دیروز زنعمو و عمو اینجا بودن و زنعمو تو حرفاش به مامان گفت کوروش موافقتکرده برن خواستگاری پروانه
دستای مهیار شل شد و از رو شونه م افتاد پایین .حاال دلیل گریه هامو میفهمید
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-چرا؟
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نگاش کردم .انگاری با نگام داشتم داد میزدم چی چرا؟ تو چه انتظاری داشتی؟ نکنه
توام تو تولدش به خودت قول داده بودی پیشیت میتونه به زانو درش بیاره؟ درست
مث من؟ اما نشد مهیار اصن نشد که به زانو درش بیارم .کوروش قوی تر از این حرفا
بود .انگار اونم قسم خورده بود منو به زانو درم بیاره .لعنتی موفق شد .اونقد بد به زانو
در اومدم که سر زانوهام از بین رفت.
چرا پروانه؟آهان حاال فهمیدم سوالت برای چی بود .چه فرقی میکنه مهیار؟ چه فرقی میکنه که
کوروش کیو انتخاب کنه .مهم اینه من نیستم تو زندگیش  .مهم اینه من خط خوردم و
اون دیگه با من کاری نداره .مهم اینه پیشی کوچولوت داره نابود میشه.
باورم نمیشه .چرا باید کوروش این کارو بکنه؟ من حسم بهم دروغ نمیگه کوروشهنوز دیوونه وار دوستت داره .این احمقانه ست .اون داره لج میکنه .با تو و خودش
داره لج میکنه .میخوادتالفی بی رحمی که سرش در اوردی و سرت در بیاره اما چرا؟ به
چه قیمتی؟ اون احمق به تمام معناست.
سرشو بین دستاش گرفت و موهای لخت و ولوش بین انگشتاش نشست .چقد این
حالتشو دوس داشتم .نمیدونم چرا اینقد ناراحت شده بود! چرا فک می کرد که هنوز
کوروش منو دوس داره .چرا فک می کرد اون یه احمقه؟ ای بابا چه دل خوشی داشت
این مهیارم .انگار اونم مث من تمام این مدت حس می کرد راهی برا بازگشت هست.
اما...
ما اشتباه می کردیم .از اولشم اشتباه کردیم .من نباید به کوروش فک می کردم اشتباهاز من بود .به قول مژده چیزی که باال اورده بودمو چرا دوباره بخورم؟
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برگشت و نگام کرد .خیلی بد نگام کرد .سرمو انداختم پایین و با خودم گفتم :مهیار
ببخش که این حرفو زدم اما مجبورم داداشی بذار الاقل جلو تو غرورمو حفظ
ً
واقعا اینطوری شده بود؟ نه
کنم.غروری که حاضرم بمیرم اما بهش خدشه وارد نشه .اما
تو تموم این ساالی زندگیم تنها چیزی که نتونستم حفظش کنم همین غرور بود.
طفلکی .دلم براش میسوخت اونم مث من بد شکست خورده بود.
از جاش بلند شد و روبروم وایساد
من باید با کوروش حرف بزنم و بفهمم چشه.مث فنر سرجام باال پریدم و روبروش وایسادم .میخواست چی کار کنه؟
میخوای چی کار کنی؟یعنی چی؟میخوای بری التماسش کنی که دست پیشیتو بگیره و تنهاش نذاره؟دستشو اورد باال و آروم صورتمو نوازش کرد و گفت:
نمیذارم کسی با احساساتت بازی کنه خواهر کوچولو .اینو قبلنم بهت گفته بودم.بعدم پشتشو کرد بهم و از اتاق بیرون رفت .تا شدم و زمین نشستم .کاش چیزی نگه
که مقابل غرورم شرمنده بشم.
روزا پشت سر هم میگذشت و من از قبل بیشتر تا خورده و داغون میشدم غذام نصف
شده بود و اصن روحیه و حس و حال قبلو نداشتم .از مهیارم هیچ خبری نداشتم.
نمیدونستم به کوروش زنگ زده یا نه .مژده این روزا شدید درگیر سعید و نحوه صحبت
کردنش بود .خیلی داشت سعی می کرد خودشو عوض کنه و گاهی اوقات پیش
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ً
واقعا میشد؟اما
خودش می گفت مگه میشه؟ آدمیزاد بشه اسیر چس مثقال دل؟
حقیقت چیز دیگه ای بود .خیلی هم ملموس بود .آدمیزاد در مقابل همون چس
مثقال دل خیلی ناچیزه .عقل و منطق خیلی مواقع میمونه در مقابل یه ذره دل.
اونقدرقدرتش زیاده که میتونه تو رو ،یه آدم بالغو که خیلی مواقع ادعات میشه از همه
سرتری و از همه بهتر می فهمی به زانو در بیاره .آره همین یه ذره دل بود که پدر منو و
مژده و همه رو در اورد .خوش به حال اونایی که این یه ذره دل به راه راست
کشیدشون .خوش به حال اونایی که شانس اوردن و همین یه ذره دل اسیر کسی
شون کرد که همه مقبول میدونستش.
اون روز حوصله م خیلی سر رفته بود .از اتاقم بیرون اومدم و تو پذیرایی جلو تلوزیون
نشستم .ماهواره رو روشن کردم .داشت آهنگ جدید بارادو نشون میداد .میخ شدم
روبرو تلوزیون و کوسنو گرفتم بغلم .سرمو تکیه دادم به راحتی و با خواننده فیت دادم
به این نیت که ببینم صدای من قشنگ تره یا اون .واال!
دلم دریای آتیــــــشه دارم میسوزم از ایـــــــن تبتو آغوش یکی دیـــــــگه چرا تو فکرتم هر شـــــب؟
توهم شاید شبیــــــه من گرفتــــــاری و بیتـــــابی
تو آغــــوش یکی دیـــگه به یاد من نمی خوابــــــی
نگاهـــش می کنم انگــــار همه دنیــامو گم کـــردم
نمیدونـــــه که تو چشمـــاش به دنبال تو می گـــردم
میاد دستامو می گیره بهم میگه چقــــــــد ســــردی
منم میخندم و میــــــگم عزیـــــزم اشتباه کـــردی
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اولین قطره اشک از چشام سر خورد .دستمو بردم باال سمت موهام .داشتم با فراش
ً
واقعا میتونستم فردا روزی تو
بازی می کردم و سعی می کردم گریه نکنم اما نمیشد.
آغوش یکی دیگه باشم و به مهیار فکر نکنم؟ مهیار میتونه کنار پروانه زندگی کنه و به
من فک نکنه؟ سرمو با تموم قدرت تکون دادم و گذاشتم اشکام پایین بریزه .نباید هیچ
وقت ازدواج کنم .نباید به اون بیچاره خیانت کنم .نباید به عشقم و احساسم خیانت
کنم.
خیـــــال دیدن چشمــــات منو راحت نمیـــذارهدلت یک عمر احســـــاسو به قلـــب من بدهکــاره
تو هم شاید شبیــــه من یه جایی اشتباه کـــــردی
دلت پیش منه امـــــا نمـــــی تونی که برگردی
پشیمــــون می شی و انگــار شب و روزاتو گم کــردی
مث من که شب و روزم داره رد میشه با ســـــردی
یه رازی بین ما بوده که ما رو دور کرد از هم
ولی یادت توی قلبم نمیذاره ازت رد شـــــــــم
حاال که قسمت این بوده به یادت اشک می ریزم
از این جا تا ته دنیــــــا من از عشق تو لبریزم
حاال که قسمت این بوده باید هم خونه شم با غم
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که بعد از تو نمیتونم واسه یک لحظه عاشق شــــــم
ً
واقعا قسمت ما این بود؟ خدایا قسمت من از این زندگی چی بوده؟ تنهایی؟ ناکامی؟
نرسیدن و تک بودن! عاشق موندن و سوختن! سرنوشت من چقد تلخ رقم خورد
خدایا! درسته که من اشتباه کردم اون روزا اما خانواده هامونم بی تقصیر نبودن .خدایا
چرا این عذابو از من نمی گیری؟ چرا داری آتیشم میزنی کوروش؟ چرا؟ چرا این وسط
فقط منم که به زندگی عادی برنمی گردم .درسته کوروشم قد من عذاب کشید اما خیلی
راحت باهاش کنار اومد اما من؟ خدایا دیگه جای ترکی رو دلم نمونده .تیکه تیکه شد و
هر کسی یه تیکه شو با خودش برد .اولین تیکه شو گلناز برد وقتی تو اون آسانسور
کوفتی به سپنتا گفت نامزد دارم.تیکه بعدشم بازم خودش برد .همون روزی که حقیقتو
به مهیار گفت .تیکه بعدشم خود مهیار برد با اون ضربه هایی که به روح و جسمم زد.
خیلی از تیکه ها رو هم این وسط سپنتا با خودش برد با دعواهایی که باهام می کرد و
اما اون تیکه ای که مامان برد و هیچ وقت یادم نمی ره! این دیگه نهایت نامردی بود.
مامانم ...مامانی که یه دونه خوابوند تو گوشم به جرم اینکه حرف دلمو زدم و از خودم
دفاع کردم.هی هی خدا دیگه آمارش از دستم در رفته .اونقد تیکه تیکه دست این و
اون دارم که اگه جمعش کنم میشه ترک ترک .مث یه چینی که میفته و میشکنه .چه
امید عبسی داشتم که با به دست اوردن کوروش می تونم بندش بزنم .اما زهی خیال
باطل چینی شکسته رو خیلی ساله که دیگه بند نمی زنن.
اونقد نالیدم و الکی گریه کردم که نفهمیدم موزیک کی تموم شد و رفت آهنگ بعدی
فقط یه لحظه صداش پیچید تو سرم انگار تا اون موقع کر بودم و هیچی حس نمی
کردم .بغضمو قورت دادم و از جام بلند شدم .بهتره یه زنگ به مهیار بزنم و بپرسم چی
کار کرد .خاک تو سرت محبوب که جون به جونت کنن بازم مث سگ وفادار دنبال
کوروشی .خاک تو سرت که دو زار شعور نداری .انگار همین االن نبود واسه خودت عر
میزدی و ناله می کردیا! اما نه بازم باید مطمئن شم .من میدونم حسم بهم اشتباه نمی
گه .کوروش محال ممکنه منو یادش بره.
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تلفنو گرفتم دستم خدا خدا می کردم رخسار جواب نده چون اصن حال و حوصله
احوالپرسی نداشتم و دلم نمیخواست رخسار و ناراحت کنم .خوب بهتره زنگ بزنم به
موبایلش .ساعت  4عصر و نشون میداد .مامان با یکی از همکاراش از همون محل
کارش رفته بود خرید .بابا هم دیگه باید پیداش بشه پس مهیارم صد در صد خونه
ست .عیب نداره بذار موبایلشو بگیرم.
باالخره با خودم کنار اومدم و شماره موبایل مهیارو گرفتم .بعد سه چهار تا بوق
برداشت.
سلـــــــــــــــــــامصدای خنده رخسار می اومد .لحن شاد خودشم نشون میداد داشته می خندیده.
لبخند زدم! خدا رو شکر مهیار شاد بود.
سالم داداشی خوبی؟به به ببین کی پشت خطه پیشی خشگل خودمونخوبی؟ رخسار خوبه؟ای بد نیستیم .چیه چرا پکری؟ً
بودا اصن یه لحظه فک نکنی شاید یه آه
نفس عمیق کشیدم .مثالً نفس عمیق
س*ی*ن*ه سوز بود.
چیزی نیس .بد موقع مزاحم شدم؟نه بابا این چه حرفیه؟ چته محبوب؟45

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

بازم شدم محبوب؟ یعنی جدی شده بود؟ ای کاش هیچ چیزی جدی نمیشد و من
هنوزم همون پیشی می موندم .اینقده بدم میاد لحن مهیار جدی میشه...واال! بیشتر

ً
خصوصا
یادت میندازه چقد ضعیف و تنهایی .حوصله یکی بدو کردن باهاش نداشتم.
که لحنش نگران شده بود .نمیخواستم کیفشو زهرش کنم .معلوم بود داره لذت میبره
ً
دقیقا جمله
از زندگیش .صدای رخسار اومد .انگاری داشت سالم می رسوند .مهیارم
رخسارو گفت .نالیدم
سالمت باشه .توام سالم برسون.مامان و بابا خوبن؟نیستن خونه هنوز نیومدن .تو چطوری؟ زندگی خوبه؟با خوشحالی گفت:
عالیه .نمیدونی این ورپریده چه پدری از من در اورده.بعد با صدای خنده و جیغ گفت:
آی آ غلط کردم ببخشید .شوخی کردم به خدا.ههه .نزن رخسارخنده م گرفت .می دونستم داره پیاز داغشو زیاد میکنه طفلک رخسار.
اذیتش نکن مهیاربه بیا اینم از خواهر ما .میبینی تروخدا رخسار؟ تو داری منو میزنی این داره میگه مناذیتت نکنم .من اگه شانس داشتم تو رو نمینداختن به من که.
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خنده م گرفته بود .مثالً داشت با من حرف میزد .صدای جیغ رخسار بلند شد که
گفت:
مهیار خرت از پل گذشته؟غش کردم از خنده .راست میگفت خر مهیار از پل گذشته بود.
خانم من خر چیه؟ پل چیه؟ من خودم خر شدم .باور نمی کنی ببین عر عر .واال! خرشدم که تو رو گرفتم دیگه.
میکشمت مهیار به خدااین ور من میخندیدم و اون ور مهیار و رخسار می زد ن تو سر و کله هم .از شیطنت
جفتشون خوشی نشست به دلم .مهیار جونش بود و رخسار .میدونستم دیوونه وار
دوسش داره و داره این حرفا رو به شوخی میزنه .بعد یه مدت با تشر رخسار یادش
افتاد داره با من حرف میزنه .با خنده گفت:
پیشی گوشی دستته؟اوهومخوب چرا دستته بذار زمین چی میخوای زنگ زدی به چرت و پرتای ما گوش میدی؟دهه
خنده مو جمع کردم .و بی مقدمه گفتم:
به کوروش زنگ زدی؟سکوت شد .مهیار سکوت کرده بود .صدای رخسار اومد که از مهیار پرسید:
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چی شدی؟بعدم انگاری با اشاره مهیار ساکت شد .دل تو دلم نبود .اهههههههه اینقد بدم میاد از
این سکوتای بی موقع .د حرف بزن دیگه تا از گوشی نیومدم اونور پوستتو بکنم.
مهیار چرا حرف نمیزنی؟داشتم پوست لبمو می جوییدم .پدرشو در اورده بودم .مث بیابون ترک خورده بود و
من دس از سرش بر نمیداشتم.
از فکرش بیا بیرون پیشی .همه چیز و تموم شده فرض کن .بهش فک نکن .اونلیاقت خانم کوچولوی ما رو نداره.
چی میگی مهیار؟ تو بهش چی گفتی؟ بهت چی گفت:چیزی نپرس .فقط بدون منم اشتباه می کردم .کوروش تو رو فراموش کرده بود و اینمدت فقط الکی ما خودمونو گول زدیم اون داره زندگی عادیشو شروع میکنه .دینی به
تو نداره که بخواد توضیحی بهمون بده .اون یه انتقام جوی ضعیفه .اهههههه پسره
الدنگ .اصن ولش کن.
اما تو که گفتی ...اما...صدای رخسار اومد که انگار داشت از یه فاصله دور با صدای بلند مهیار و صدا میزد.
اومدم عزیزممن دیگه باید برم پیشی .فقط یادت نره بهت چی گفتم .بریزش بیرون .تو راستمیگفتی آدم چیزی رو که باال اورده دیگه قورتش نمیده.
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اما من اون حرفو...اومدم اومدم .خوب پیشی کاری نداری؟نمیدونم چرا حس کردم مهیار داره صحنه سازی می کنه .صدا کردن رخسار و رفتنش
و جواب ندادن و طفره رفتنش .داشت آزارم میداد .چرا اینجوری شد؟ چرا همه
معادالتمون غلط از آب در اومد؟چرا؟
پیشی هنوز گوشی دستته؟بدون هیچ حرفی تلفنو کوبیدم رو دستگاه .همونجا کنار تلفن نشستم و سرمو گرفتم
بین دستام .باورم نمیشد که همه چیز به همین راحتی از بین رفته باشه .باورم نمیشه
که به همین راحتی کوروشو از دست دادم .آخ خدا چقد سخته دارم دیوونه میشم.
خدایا منو بکش من طاقت دیدن پروانه و کوروشو کنار هم ندارم .یه حسی ته دلم داد
زد حاال اگه کس دیگه بود ارواح عمه ت طاقت دیدنشو داشتی؟ سرمو با همه قدرت
تکون دادم و نالیدم نه کوروش فقط مال منه .بازم همون صدای موذی زر زرش شروع
شد و گفت حاال مگه تو رویاهات فقط مال تو باشه .بدبخت بیچاره نشستی اینجا و
داری چرندیات میبافی در صورتی که رقیبت از تو زرنگ تر بود .بازی رو باختی محبوب
باختی ...اکوی باختی اونقد تو سرم زنگ خورد و خورد که گریه م گرفت .سرمو تکیه
دادم به دیوار و چشامو بستم با همون چشای بسته اشک می ریختم و خودمو لعنت
می کردم .همه این اتفاقا باعث و بانیش خودم بودم.
با صدای زنگ تلفن سه متر پریدم هوا ای تو روحت .چه صدای نکره ای داره این تلفن
نکبت .دستمو گذاشتم رو قلبم .ووووووووواو چه تن میزد .قهرمان دو میشد اگه تو
مسابقه بودا مرگ خودم .دوباره صدای تلفن بلند شد .دستمو گذاشتم روشو برش
داشتم .دلم میخواست با مشت برم تو دهن کسی که اون ور خط نشسته .اما حیف
راه دور بود و مشقت بسیار و کاری نشدنی.
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-سالم محبوبه جان
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لبمو گاز گرفتم و گفتم ای خدا غلط کردم من کی میخواستم برم تو دهنش .اصن من
چه میدونستم زنعمو پشت خطه.
الو محبوبه جانسالم زنعمو جان .خوبید؟ عمو خوبه؟مکث کردم باید حال پسره مذخرفشم می پرسیدم؟ هوووووم؟ چی کار کنم.
زنعمو مهلت نداد بیشتر از اون فکر کنم و جواب داد
مرسی محبوبه جان همه خوبن .تو چطوری؟ بهتر شدی؟خندم گرفت .خسته نباشی بعد ده روز االن یادت افتاده حالمو بپرسی؟ می بینم چقد
نگران حالم بودید بیست و چهار ساعته ولم نمی کردید و همش این جا بودید .انگار نه
ً
حتما تا رو به قبله م نکنید خیالتون
انگار به خاطر شما و گل پسرتون به این روز افتادم.
راحت نمیشه نه؟
ای بد نیستم .نفسی میاد و میره.خدا رو شکرخدا رو شکر واسه چی؟ واسه اینکه بد نیستم؟ واسه اینکه خوب نیستم؟ شایدم واسه
نفسی که هنوز میاد و میره؟ چه میدونم!
مامان هستش محبوب جان؟50
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جدا؟ زنگ زدم موبایلش آنتن نمیداد.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:
دیروز رو اپن بود دستم خورد به لیوان آب ریخت روش .مشکل پیدا کرده برده واسهتعمیر.
آهان پس که اینطور .خیلی خوب اشکالی ندارهداشت کشش میداد .سکوت کرده بود .کالفه شده بودم.
چیزی شده زنعمو؟نه راستش...راستش چی؟میخواستم یه لطفی کنی؟د بنال دیگه چقده لفتش میدی روانیم کردی .اههههههههه
بگید زنعموبه مامان و بابا بگی ما امشب برای خواستگاری پروانه میریم خونه کتایون .خوشحالمیشیم همراه ما بیان.
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به هن و هن افتادم .شل شدم .شونه هام یهو ول شد .خودمو جم کردم و چشامو
فشار دادم .ای خدا چی داشتم میشنیدم؟
چی؟اما صدام اونقد ضعیف بود که بین صدای زنعمو گم شد.
پس بهشون بگو ساعت نه شب منتظرشونیم .سالم برسون محبوبه جان .خداحافظتق ...تبدیل شد به یه صدای مهیج توی گوشم .داشتم کر میشدم .نفس کم اورده
بودم .انگار بمب ترکید تو گوشم .گوشی از دستم خورد زمین .اصن خداحافظی کردم با
زنعمو نکردم؟ شنید؟ نشنید؟ چه فرقی میکرد؟ ماموریتشو انجام داده بود دیگه .ضربه
فنی رو بهم زد .خودمو از رو مبل کشیدم پایین و کف زمین دراز کشیدم .خنکای
سرامیکا به تن داغم خوش اومد .چشامو بستم .نفسم داشت بند می اومد .چقد دلم
برا خودم میسوخت .چقد بیچاره و تنها بودم .چقد زار و داغون بودم .ای خدا کاش
میشد می مردم و این روزا رو نمیدیدم .دریغ از یه قطره اشک که از چشام سر بخوره و
آرومم کنه.
چشامو بستم و نمیدونم چی شد که دوباره غرق شدم تو خاطراتم .تو خاطراتی که سر
تا سر عذاب بود .نمیدونم یه عذاب شیرین بود یا تلخ .عذاب عذاب بود دیگه چه فرقی
می کرد حاال شیرین یا تلخش.
****
روزها از پی هم تن تن میگذشتن و من به دانشگاه رفتن و بودن سپنتا با اون اخالق
مذخرفش عادت کرده بودم .مژده هم از اون روزای سخت و نقاحتش بعد دیدن
مامانش بیرون اومد و یه زندگی عادی رو در پی گرفت .مث همه آدمای دنیا همه چیز
عادی شد .همه چیز زود رنگ حقیقت زندگی رو به خودش گرفت .منم داشتم زندگی

می کردم مثالً خیر سرم .سپنتا درگیر کارش بود و دیگه مث آدم داشت رفتار می کرد.
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درسته هنوز هر از گاهی مث سگ می پرید به سر منو و هم کالسیام اما بازم ...ای بابا
من یکی دیگه به سگ سگیاش عادت کرده بودم .زندگی یعنی همین عادت فقط یعی
می کردم پا رو دمش نذارم چون اخالق سگی عشقمو خودم میشناختم دیگه.
مامانم اون روزا کلید کرده بود رو مهیار که اال بال بیا و زن بگیر و مهیارم حرفش یه کالم
بودئ تا عاشق نشم زن نمی گیرم .اینم دلیل گیر اورده بود خیر سرشا! مامانم همش
نصیحت پشت نصیحت که دس بردا از این دخترای تو خیابون .یا یه خوبشونو
انتخاب کن و باهاش بمون یا اینقد بازیشون نده و ولشون نکن اما حرف مهیار فقط
همون بود .باید کسی و انتخاب می کرد که به دلش بشینه .منم مونده بودم با اون
ترمینالی که تو دلش راه انداخته بود کی به دلش میشست اهلل و اعلم .دختری که
بخواد به چش مهیار بیاد و خدا بخیر بگذرونه چه جونوری از آب در میاد .یکی صد
برابر از خودش بدتر .میدونم دیگه...
ً
علنا بهش بگم بابا
نمیدونستم چرا سپنتا هیچ حرکتی انجام نمیده .خودمم نمیتونستم
یه خودی نشون بده روم نمیشد میترسیدم دستم بندازه .شایدم نه از غرور نمونده م
می ترسیدم.
همه چی نیمه خوب پیش می رفت تا اینکه زمزمه های برگشت کوروش به گوش
رسید .یا جد و سادات مو به تنم سیخ شده بود .انگار عزراییل میخواست بیاد جونمو
بگیره دست به دامن خدا شده بودم .تو اون هاگیر واگیر این تعطیالت مذخرف پیش

اومد و سپنتا هم با خانواده ش مثالً که بعید میدونم مطمئنم با دوستاش رفته بودن
مسافرت.زمزمه حضورش همانا و دل تو س*ی*ن*ه من لرزیدن همانا .از نگاهای
عجیب غریب خانواده م از نگاه ها و پچ پچای مهیار و ماماینا داشتم روانی میشدم.
ً
خصوصا که کوروش به قولش عمل کرد و تو این مدت بعد قبولی دانشگاهم هیچ

خبری ازش نداشتم .یعنی نخواستم خبر دار بشم و اونم اعالم حضور نکرد که چه بهتر...
باالخره این نجواهای مسخره به پایان رسید و شاهزاده سوار بر خر رویاهای من از
سفر طوالنی پنج ساله ش برگشت .هی وای من .برگشتن کوروش همانا و گیر دادن
خانواده من همانا .نصیحت بود که از در و دیوار واسم می ریخت .همه بازم رفته بودن
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باال منبر روشن فکری و صالح و مصلحت که کوروش بهترین گزینه ست و ردش نکن.
بگردم دورش االنم که واسه خودش یه پا تحصیل کرده شده بود و برگشته بود .اصن
دوس نداشتم بدونم چی خونده چه مقطعی از تحصیلو تموم کرده .به من چه؟ اصن
خیلی خوشم میاد ازش؟ نکبت! بره بمیره پسره ی یه ال قبای احمق .فک کن من سپنتا
رو ول کنم و بچسبم به این شاهزاده سوار بر خر رویاها! البته بهتره تصحیحش کنم.
سوار بر خر رویاهای خانواده م .نمیدونم چرا اما یه حسی ته دلم میگفت مطمئنم
کوروش خیلی از سپنتا سر تره الاقل ظاهرشم نخوام حساب کنم که حسابی سرتره
اخالقش که خیلی نرمال و مناسبه .این سپنتا هم که معلوم نیست کدوم قبرستونی
رفته موبایلش آنت نمیده .مرده شورشو ببرن الهی! اه روانیم کردن.
رو تختم دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم .امشب کوروش میاد .مامان و بابا و مهیار
رفتن فرودگاه واسه خیر مقدم گفتنش .فرش قرمز پهن کردن و گوسفند سر بریدن
واسش.چقدم زور زدن منو با خودشون ببرن .واسه چی باید میرفتم؟ خیلی خوشم
میاد ازش .سر تخته بشورنش .اصن به من چه؟ بماند که چقده مهیار بد و بیراه نثارم
کرد .اصن چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که من همه چیزو تموم کردم .الهی عمو و زنعمو
چه غش و ضعفی میرن برا پسرشون .راستی کوروش هم تو این همه سال عوض
شده؟ واااای خدا من اگه بفهمه من نامزدیمو بهم زدم؟ سیخ شدم رو تخت و بالشمو
گرفتم بغلم .اگه بفهمه هدیه هاشو پسش دادم؟ قند تو دلم آب کردن کیلو کیلو .اصن
کله قند بود .دیگه از حبه قند گذشته بود .دلم غیلی ویلی می رفت میدونم حسابی
پوزه ش به خاک مالیده شده .هووووووووم پسر عموی به اصطالح محترم بد رو
دستی خوردی از این حانم کوچول .بعدم رو تختم دارز کشیدم و دوباره سعی کردم
شماره سپنتا رو بگیرم .مگه دستم بهت نرسه سپنتا که معلوم نیست چرا خط نمیده
موبایلت.
وقتی ماماینا برگشتن من خواب خواب بودم .ولی فرداش از صحبتا و یه وره نگاه
کردنشون فهمیدم حسابی توپشون پره اما به رو خودم نیوردم .بذار فک کنن حالیم
نیست .بعدم به بهوونه دیدن مژده از خونه زدم بیرون .حاال یکی نیست بهم بگه تو که
میدونی مژده با رویا خانم رفتن شیراز این چن روز تعطیلی رو پس چرا خالی میبندی؟
جایی رو نداشتم برم که اما از قیافه گرفتنای خانواده م بهتر بود .اون شبو حسابی به
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خودم حال دادم و اول رفتم حسابی تو پاساژا واسه خودم چرخیدم و یه دست لباس
بیرون خریدم و بعدشم رفتم هایدا خوردم و برگشتم خونه .خونه آروم بود و منم خیال
راحت که باالخره خوابیدن و امشبم به خیر گذشت.
چند شبی از برگشتن کوروش می گذشت و عمو یا هر کس دیگه ای که به حال من
فرقی نمی کرد کی باشه ماجرای به هم زدن نامزدیو بهش گفته بودن که کوروش
اونطور پر خشم به سمتم اومده بود! برا اولین بار بود که بعد از برگشتش می
دیدمش!حتی برای استقبالشم نرفته بودم و با خانواده م مخالفت کرده بودم! من
پشت بوم خونه تنها بودم که با حضورش غافلگیرم کرد! من به آسمون شب خیره شده
بودم و دل توی س*ی*ن*ه م با یاد سپنتا می لرزید و تو رویاهای دور و درازم غرق
شده بودم که کوروش درست روبروم ایستاد و با صدا کردن اسمم منو از رویای ازدواج
با سپنتا بیرون کشید و به حقیقت محضی که درونش بودم گره زد! من تنها و دور از
سپنتا! درست رودر روی کسی که هنوز از نظرش نامزدم بود و من حق نداشتم بی دلیل
قانع کننده ای قلبشو بشکنم! با دیدنش دلم لرزید! نه از عالقه! از ترس! باورم نمیشد
اینطور از حضورش دچار وحشت بشم! شاید تا اون لحظه حس می کردم می تونم با
دلیل و منطق قانع ش کنم اما اون لحظه حس میکردم باید یکی به دادم برسه! چشای
کوروش برق میزد! برقی غریب! برق عشق! برقی که تو چشمای منم وجود داشت اما نه
در مقابل اون! در مقابل سپنتا که حس می کردم نفسم به نفسش بسته س! یاد چهره
نمکی و زیباییش که افتادم دلم لرزید! آخ عزیزم چقد دلم تنگت شده.
میگن دلت بی خبر ترکم کرده! میگن بی معرفت از آب در اومدی و خط کشیدی رویهمه رویاهام! درست میگن؟
سرم پایین بود و خجالت می کشیدم نگاش کنم! تن صداش باال رفت و گفت:
درستههههههه؟بی اختیار سر تکون دادم و پیش خودم فکر کردم چرا می ترسم؟اصن چرا باید
احساس ضعف کنم؟ باید شجاع باشم و از حق خودم دفاع کنم!از حق مسلمی که حس
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می کردم فقط به من مربوط می شه! کوروش چی می گه این وسط؟ از این رو سرمو
بلند کردم و نگاش کردم! شیشه های اشک تو نگاش می درخشید! تو تاریک روشن
پشت بوم دلم لرزید! این بار نه از خجالت! بلکه از جذابیت نگاش! موهاش رو صورتش
پخش بود و دلمو می لرزوند! حس کردم چقد امشب جذاب به نظر می رسه! پنج سال
دوری چقدر چهره شو عوض کرده بود! دیگه از اون حالت بچگونه صورتش در اومده
بود! چیزی تو ذهنم فریاد زد خیلی جذابه حتی ده برابر سپنتا .اینو باور داشتم اما
سپنتا برای من چیز دیگه ای بود.
چرا محبوب؟ تو همه زندگی منی! چرا؟؟؟؟زنگ صداش منو به حال خودم برگردوند! جمله سپنتا تو گوشم زنگ زد(( :تو همه
زندگی منی عزیزم!)) آخ سپنتای عزیزم! چقدر دلتنگش بودم! چند روزی بود که به سفر
رفته بود و ازش بیخبر بودم! چشامو بستم و سعی کردم خودم باشم .خود واقعیم و
حرفایی که تو این مدت با خودم آماده کرده بودمو بهش بزنم .چشامو باز کردم و گفتم:
ببین کوروش خان! تو رفتی و ازم دور شدی! هیچ خبری ازت نبود و منم فکر میکردمدیگه به من فکر نمیکنی و از این رو باعث شد که منم فکر تو رو از سرم بریزم بیرون!
نه نه نه! اشتباه نکن! من روزا و شبا تو انتظار خبری از یار بی وفایی بودم که خبرنداشتم دوری ازم اونو به فراموشی ترغیب میکنه! نفهمیدم که وفاداری من هیچ اثری
تو دل سنگ تو نداره!نفهمیدم انتظار کشیدن توی اون روزای سخت تو رو یاد من که
هیچ،به یاد وعده وعید هامون هم نمیندازه!
صبر کن صبر کن! پیاده شو با هم بریم! خیلی خیلی داری تن می ری.کجا تخته گازمیری؟ من کی وعده و وعیدی بهت دادم که حاال طلبکار شدی؟اومدی وایسادی روبرم
از حقی حرف می زنی که همین شماها ازم دریغش کردید؟ من اون موقع بچه بودم.
هه! بچه که چه عرض کنم نوزاد بودم .کسی که حتی نمیتونست نیازهای اولیه شو با
زبون بیان کنه و شماها .آره امثال تو بودن که واسه من بریدن و دوختن! جا من
تصمیم گرفتن بدون اینکه ازم نظر خواهی کنن! اما دیگه بسه هر چی خریت کردم و
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گذاشتم واسم تصمیم بگیرید .نگام کن .خوب نگام کن من محبوب  1ساله و  10ساله
نیستم که از پس خودم برنیام! حاال من بزرگ شدم و میتونم برای خودم تصمیم بگیرم!
چرا باید تاوان اشتباه دیگران رو من پس بدم؟ها؟؟؟؟
میدونستم لحنم خیلی بی رحمانه ست .با بغض و مظلومیت از این همه بی رحمی و
سنگینی کالمم نگام کرد! چونه محکمش می لرزید و چشاش برق میزد! با صدای دورگه
ای نزدیکتر شد و زمزمه کرد!
اما من دوست داشتم تاوان این اشتباه سنگین و شیرین و با تو پس بدم محبوبم!با حرص نگاهش کردم و خواستم جوابشو بدم که لبام بهم دوخته شد! انگار به بدنم
برق وصل کرده بودن! گرمای وحشتناکی تو وجودم حس میکردم! نفسای گرم کوروش
رو صورتم می شست و قلبم بی اختیار می لرزید! قدرت هر گونه عکس العملیو از دست
داده بودم! ساکت و صامت مثل چوب خشک وایساده بودم ونفسام هر لحظه تند و
تندتر میشد! خیسی و داغی لبای کوروش لبامو ملتهب کرده بود و حسی مث لذت و
وحشت تو وجودم ریخته بود! قدرت هیچ کاریو نداشتم! پلکامو با قدرت تمام بسته
بودم تا نگام تو چشماش نیفته! دستای کوروش از پشت دورم حلقه شده بود و
ب*وس*ه هاش عمیق تر و طوالنی تر میشد! حس میکردم از دنیای حال جدا شدم و
توی آسمونا سیر میکنم! حالت نفسش عادی نبود و این روی نفس کشیدن منم تاثیر
گذاشته بود! قلبم تن تن میکوبید و دلم تو س*ی*ن*ه می لرزید! چه حس نابی بود!
حسی که تا به حال تجربه نکرده بودم! انگاری تو خال نفس می کشیدم!
دوستت دارم محبوب! خیلی دوستت دارم محبوب من!باورم کن!وقتی زیر گوشم زمزمه دوست داشتنو شروع کرد به خودم اومدم و از اون حالت وا
رفتگی و شل و ولی که حالمو داشت بهم می زد بیرون اومدم! با دستام به عقب
هولش دادم و با صدای بلند به گریه افتادم! کوروش چند قدم عقب تر وایساده بود و
کالفه نگام میکرد! نزدیکم شد و دستشو برای گرفتن دستم دراز کرد که داد زدم:
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رمانسرا

دوباره خواست بهم نزدیک بشه که هولش دادم عقب و همونطور که به سمت پله ها
میدویدم داد زدم:
برو و دیگه هیچ وقتم برنگرد...بعد اون شب بود که من دیگه کوروشو ندیدم .خیلی تو روحیه م رفتارش تاثیر گذاشته
بود .یه حالت خلسه بهم دست داده بود .از خودم متنفر شده بودم که توی ای اون
لحظه از ب*وس*ه ش لذت بردم .دست خودم نبود که لبام تمایل زیادی به لباش
پیدا کرده بود .روزی هزار بار مسواک میزدم و لثه هامو به خون می نداختم و بعدم زار
زار گریه می کردم .نه از اینکه ب*و*سید منو از اینکه لذت بردم .از اینکه به سپنتا
خیانت کردم .از اینکه نزدم تو گوشش و از اینکه ...هی خدا چرا به اون حال دچار شده
بودم .باالخره تعطیالت تموم شد و دوباره دانشگاه رفتن شروع شد و مژده و رویا خانم
برگشتن و منم...
اما سپنتا سپنتا هم برگشت اما نمی دونم چرا یه حس بدی داشتم .حسی که دوس
نداشتم ببینمش و سراغی ازش بگیرم .زمانی فهمیدم برگشته که یه پیام ازش دریافت
کردم.
من برگشتم.همین خالصه و مفید .نمیدونم شاید پیامامو دریافت کرده بود که بهم خبر داد
برگشته در هر حال تمایلی به دیدنش نداشتم .حس خیلی خیلی بدی داشتم .دلم
واسه خودم میسوخت .شده بودم یه مرده متحرک .از اینکه اون شب اون اتفاق بین
من و کوروش افتاد ...وای خدای من چرا کوروش این کارو باهام کرد .از سپنتا خجالت
می کشیدم که برم سراغش .که بخوام بیاد ببینمش .دلم براش تنگ شده بود اما حسی
که تو این چن روزه دچارش شده بودم خیلی وحشتناک تر از این بود که بخوام
ببینمش.
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باالخره بعد دو هفته یادم افتاد که هیچ خبری از سپنتا ندارم و بهش زنگ زدم .دو بار
پشت سر هم موبایلشو گرفتم .خط نمیداد .در دسترس نبود .نمیدونم چرا اما دست
خودم نبود که شماره شرکتشو گرفتم .دلم خیلی هواشو کرده بود .باید امروز می
دیدمش .بعد سه تا بوق داخلی شرکتش وصل شد و صداش تو گوشی پیچید.
جانملبخند نشست رو لبم .حاال که صداشو می شنیدم می فهمیدم چقد دلتنگش شده
بودم نزدیک سه هفته بود ازش خبری نداشتم .کم کم داشتم از اون رخوت در میومدم.
سالم سپنتایه لحظه مکث .یه صدای خش خش و صدای تق.
الو الوانگاری قطع شده بود به موبایلم نگاه کردم .برق از سه فازم پرید این چرا اینجوری
کرد؟ شونه هامو باال انداختم و نشستم رو یه صندلی تو محوصه دانشگاه .همون
لحظه حراست دانشگاه از جلوم رد شد .ای تو روحت .مقنعه مو کشیدم جلو .االن بود
که بخواد بگه بیا بریم توجیحت کنم .سرمو انداختم پایین و کوله مو گذاشتم رو پام که
مانتو کوتاهم مشخص نشه .بمیری تو االن میاد میگه مانتو دانشجو باید  1متر و نیم
باشه .شیطونه میگه بزنم تو دهنشا .نکبت مگه کفنه میت که باید متراژ داشته باشه.
آهان راستی یادم رفت رنگ مانتومم جیغ بود .یا جد و سادات االن میاد میگه این
رنگای مبتذل چیه پوشیدی؟ اینا به درد مهمونی میخوره نه دانشگاه .کله مو مث کبک
کردم تو برف که مثالً کسی منو نمی بینه .انگاری عجله داشت چون جز یه مکث کوتاه
که جلوم وایساد به خودش اومد و رفت .نفسمو فرستادم بیرون .اووووووووه شکرت.
به خیر گذشت .نزدیک بود حسابی توجیحم کنه .دوباره به خودم اومدم و شماره
موبایل سپنتا رو گرفتم .اااااااا نگا تروخدا خط داد .آخ جونممممممممممممممم
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الو عزیزمسالم.چقد سرد .نه به اون جانم گفتنش نه به این ...شونه هامو انداختم باال و گفتم:
زنگ زدم شرکت قطع شد.چرا زنگ نزدی به موبایلم؟زدم تو دسترس نبودیهووووووووف کرد .انگار نفسشو با حرص داده بود بیرون .اخم کرده بودم .این چه
مرگش بود که من حالیم نمیشد
ببین محبوب من االن کمی کار دارم.یعنی چی؟یه چیزی کوبیده شد توسرم .یعنی قطع کنم؟ خودمو مرتب کردم و با لحن خیلی
خشکی گفتم:
خوب عذر میخوام مزاحم شدم جناب.ببین محبوب فردا ساعت سه ظهر همون پارک همیشگی می بینمت .اکی؟ً
واقعا بچه م کار
آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم مثبت اندیش تر باشم .شاید
داش .لبخند زدم و گفتم:
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باشه می بینمت .راستی تو مگه اون موقع سر کار نیستی؟مرخصی می گیرم .باید ببینمت .دیدن تو واجب تره.اییییییییییییییی جونم .قند بود که تو دلم آب میشد .داشتم از زور خوشی غش می
کردم .قربونت برم که اینقده ماهی سپنتای من.
باشه می بینمت عزیزم.فعالًتا اومدم خدافظی کنم .قطع کرد .گوشیمو نگا کردم و با حرص لبمو گاز گرفتم .میمون.
چش شده بود .انتر...
تا فردا ظهر حس و حال کاری رو نداشتم .فقط دوس داشتم زودتر برم پیش سپنتا
خیلی وقت بود ندیده بودمش .کوروشو سپرده بودم به دست فراموشی و اتفاقی که
اون شب تو پشت بوم افتاده بودو گذاشتم به حساب خریت کوروش و چلمنگ بودن
خودم .در هر حال من یه دختر بودم و بار اول بود همچین چیزی رو حس می کردم.
ااااااااوی چی میگی دختر؟ قرار نشد دیگه بهش فک نکنی؟ آره بهتره بلن شدم آماده
شم برم سر قرار .اونجا با سپنتا صحبت میکنم و فکری که تو سرم افتاده رو بیان میکنم
باالخره حاال که کوروش برگشته باید یه اعالم حضوری بکنه یا نه؟ باید خودی نشون
بده .حاال هم که کار درست و حسابی داره .آره به جای این فکرا باید سپنتا رو متقاعد
کنم که دیگه صبر کردن کافیه بهتره پا پیش بذاره تا خانواده خودم و عمو دستی دستی
به فنام ندادن .تا اون موقع که کوروش نبود این حال و روزم بود حاال که هست خدا به
دادم برسه.
لباس شیکی پوشیدم و موهامو مرتب درست کردم و آرایش خیلی مالیمی هم کردم و
از خونه زدم بیرون .همه سرکار بودن .چه خوبه که روزا تو خونه تنهام .یه تاکسی گرفتم
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و سرمو چسبوندم به شیشه .راننده یه آهنگ مالیم خارجی گذاشته بود که کلی باهاش
حال کردم .درسته دست و پا شکسته از انگلیسی حالیم میشد اما خیلی قشنگ بود و
به دلم نشست.
وقتی رسیدم ده دقیقه ای زودتر ساعت قرارمون بود .از باللی جلو در پارکم دو تا بالل
شیری گرفتم .وااای خدای من چقده من دوس دارم این بوی باللو .عاشقشم .در مقابل
تنها چیزی که نمیتونم مقاومت کنم همینه .میخواستم نخورم و منتظر سپنتا شم اما
مگه میشد؟ باالخره بعد از کلی دل دل زدن و سر و کله زدن با شکم حریصم شروع به
خوردن کردم .ججججججججون چقده خوش طعم بود .داشتم ذوق مرگ میشدم از
بوی خوشش و طعم شیرین و خوش مزه ش .تن تن گاز می زدم و میخوردمش و
اصن حواسم به گذر زمان نبود .وقتی به خودم اومدم که صدای سپنتا رو شنیدم.
آرومتر بخور .مگه دنبالت کردن؟نگاش کردم .باال سرم وایساده بود .باللو از جلو دهنم فاصله دادم و نیشم باز شد.
دستشو دراز کرد سمت لبم و گفت:
دندونت سیاه شده.هوووووم کجاش؟دندون جلوییتسرمو تکون دادم و جا باز کردم تا کنارم بشینه بعدم دندونمو تمیز کردم .تو همون
حالم باللشو گرفتم سمتشو و گفتم:
-خیلی خوشمزه ست .برا توام خریدم .بخور تا سردتر از این نشده.
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یه لبخند نصفه نیمه زد و باللو از دستم کشید .تازه یادم افتاد باهاش سالم علیک
نکردم .با خنده گفتم:
وای سپنتا سالم .ببخشید اصن حواسم نبود .خوبی عزیزم؟خنده ش گرفته بود .از تو جیب کت اسپرتش یه پاکت در اورد و گرفت سمتم و در
همون حال گفت:
اول باللتو بخور بعد نگاش کن.باشهگذاشتمش تو کیفم و شروع به بالل خوردن کردم .جفتمون ساکت بودیم و فقط
صدای بالل خوردنمون می اومد.
تو ذهنم داشتم با خودم کنار می اومدم که چطوری برگشت کوروشو اتفاق اونشب رو
بهش توضیح بدم .دیگه وقتش بود تکلیف من و خودشو روشن کنه .با این تفکر
چرخیدم سمتشو نگاش کردم .سرش پایین بود و داشت باللشو می خورد .لبخند
نصفه نیمه ای زدم و صداش کردم.
سپنت...محبوب...لبخندمو پررنگ تر کردم و گفتم:
بگونه تو بگو.63
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خواهش میکنم اول تو بگوسرمو تکون دادم و گفتم
پس بذار این باللو بندازم دور و بیام.بدش من خودم میندازمسرمو تکون دادم و سپنتا برای انداختنشون داخل سطل زباله ازم دور شد .یه لحظه
چشامو بستم و دلم لرزید .ووووووووووی حاال چطوری میخوام بهش بگم؟ اووووووم
بهش میگم .سپنتا جان .بسه دیگه خیلی وقته منتظر این لحظه موندم که ازم
خواستگاری کنی و بهم بگی با هام ازدواج کن اما از اونجایی که خیلی یبس تشریف
داری و مث شیر برنج شل و ولی البته فقط تو این مسئله پس من تصمیم گرفتم
که...آره خودم تنهایی تصمیم گرفتم ازت خواستگاری کنم .ببخشید گل و شیرینی
نیوردم حلقه هم که ...اوووم گوشواره هام حلقه ایه غصه نخور می ندازم دستت .حاال
عزیزم بنده رو به غالمی می پذیری؟ با من ازدواج میکنی؟ از افکار مذخرف خودم خنده
م گرفته بود و داشتم می خندیدم.
به چی میخندی؟چشامو باز کردم و از تصور فکری که کرده بودم خنده م پررنگ تر شد.
هیچی.سرشو تکون داد و اینبار برخالف همیشه که پدرمو در میاورد و تا از زیر زبونم نمی
کشید بیرون چه فکری کردم بی خیال شد .هههههه اینم یه مرگیش میشه ها .به روبرو
خیره شدم و با خودم دوباره شروع به وراجی کردم .یا خدا چطوری بهش بگم؟ فک کنم
باید دست به دامن جدم بشم .ای جد بزرگوار تو رو به هر کسی که قبولش داری کمکم
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کن .میدونم باعث شرمساریتون بودم و هستم اما خوب چی کار کنم؟ قربونت برم خدا
جون یه جرقه ای چیزی .یه رعد و برقی .چه میدونم یه الهامی چیزی به این پسره بنما
بلکه خودش بفهمه من میخوام چی بگم .آخه من چطوری یه کاره ازش خواستگاری
کنم؟ دههههه بس که این سپنتا یول تشریف داره .نکبت معلوم نیست تا کی میخواد
منو اینجوری بازی بده .موهام رنگ دندونام سفید شد .د جون بکن دیگه...
محبوب نمیخوای بگی چی میخواستی بگی؟چرا میگمنگاشو دوخت تو چشام .چقد بی حس و حال بود .اون هیجانی که همیشه تو
چشماش بود و دیگه نمی دیدم .بی خودی اخم کردم و یادم افتاد از وقتی اومده هم
مث همیشه رفتار نکرده .تیپ و قیافشو نگاه تروخدا .این چرا اینقد بهم ریختست؟
البته خیلی خوش تیپ شده بودا .این رنگ کت بهش خیلی می اومد .بدون اینکه
نگامو از کتش بگیرم گفتم:
کوروش برگشت.زیر چش نگاش کردم .میخواستم ببینم چه عکس و العملی نشون میده .دستاش که
رو پاش بود مشت شد و فشار وارد کرد به پاش .نیشم باز شد .نه بابا اونقدم که نشون
میده بی خیال نیست .هنوز یادشه کوروش .البته از این بشر هر چی بگی بر میاد .االن
انتظار داشتم خیلی شیک بگه خوب کوروش کیه .مث اونبار که یادش رفته بود .سرمو
کشیدم باال جلو چشاش قفل کردم .ذل زدم به چشای سیاهش .همون چشایی که
خیلی سیاهتر از چشای خودم بود .همون چشایی که دیوونه ش بودم .یادم افتاد دل
تنگش شدم .نزدیک سه هفته بود ازش خبر نداشتم .داشت نگام می کرد .چشاش و
ریز کرده بود و کنار چشاش چین افتاده بود .لباشو از تو میخورد .شایدم داشت گاز می
گرفت چون لبش فرو میرفت تو .خنده م گرفته بود .سرمو انداختم پایین و گفتم:
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این بار جدیه .حس میکنم میخواد یه کاری انجام بده .اومده بود دنبال حقش .دنبالحقی که حس میکنه حق مسلمشه .میفهمی چی میگم سپنتا؟ اون منو حق مسلم
خودش میدونه
یه لحظه تو گوشم زنگ خورد که مگه تو انرژی هسته ای هستی دختر که حق مسلم
کسی باشی .تو این هاگیر واگیر همش زرت و زت خنده م می گرفت میخواستم بزنم
تو سر خودما .چشامو محکم فشار دادم و گفتم:
بهتره نکلیفو منو روشن کنی .من خسته شدم از این مبارزه یه تنه .تا االنم بیشتر ازتوانم مبارزه کردم .اما سپنتا دیگه نمیتونم .دیگه بریدم .بهتره یه اعالم حضوری بکنی
تن تن و رگباری حرف زده بودم .نفسمو با حرص فوت کردم بیرون و یه نفس عمیق
کشیدم .داشتم خفه میشدما .باالخره ازش خواستگاری کرده بودم.
یووووووووووهووووووو .دمم گرم .همیشه فک میکرم خیلی کار ضایعه ای که یه دختر
از یه پسر خواستگاری کنه اما حاال کلی هم به قول مژده کیفور گات شده بودم تو
ً
حتما با دیفال .بازم به قول
نمیری .وووووووووووای مژده رو بگو بفهمه چه حالی میشه
خودش یکیم می کنه .اما ای ول چه حالی داد .حاال می فهمم پسرا چه حالی می کنن
از یکی خواستگاری می کنن.
از افکار مذخرف و صد تا یه غاز خودمو کشیدم بیرون و دوباره ذل زدم به صورت باد
ً
رسما
کرده و مث لبو سرخ شده سپنتا .وووووووووووووا چه سرخی شده بود .دیگه
خواستگاری کردما .جای من این داره خجالت میکشه .دستمو گرفتم جلو دهنم تا
خنده بی اختیارمو نبینه .حالم بد بود خفن  .خودم می فهمیدم واسه گول زدن خودمه
که دارم واسه خودم نوشابه باز میکنم وگرنه وجدان دردی گرفته بودم بیا و ببین فک
کنم یه پروفن الزم شدم بدجور درد می کرد وجدانم.
دهه این سپنتا هم که مث بز نشسته حرف نمیزنه منم دارم واسه خودم شعر میبافه
بابا یه چیزی بگو دیگه مردم از استرس.
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انگاری از تو شوک اومد بیرون نگام کرد.
شنیدی چی گفتم؟سرشو تکون داد و گفت:
تکلیف تو روشنه محبوب .چیو باید روشن کنم؟دهنمو کج کردم و با مسخره بازی گفتم:
ً
حتما باید ده بار از رو تصمیم کبری بنویسم و سه بارم از دهقان فداکار؟ آره؟
آهانجدی باشمن جدی ام این تویی که به مسخره گرفتی.ببین محبوب چطوری بهت بگم؟چیو چطوری بهم بگی؟ اصن نیازی نیست به من چیزی بگی بهتره خودتو آماده کنیو بپرسی بهتره چطوری به بابام بگی.
با باباااااااااااای تو؟جوری با تعجب و داد پرسید بابای تو که یه لحظه فک کردم گفتم مامانم .خوب باید با
بابام حرف میزد دیگه ...خنگ...
پ ن پ با بابای دختر همسایه.67
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یه تای ابروشو داد باال و گفت
هه چقده تو امروز با نمک شدی.هیچ معلومه چه مرگته تو؟ چرا زدی اون کوچه؟ ببینم آب و هواش خیلی خوبه؟بهت ساخته ها!
جای تو خالی خیلی آب و هوای دلی داره .حاال هم جای چرت گفتن بهتره بنالی ببینمچه مرگته.
درست صحبت کن .شعور داشته باش داری با یه دختر حرف میزنی نه با اون رفیقایالوات بدتر از خودت.
یه پوزخند حال بهم زن رو لبش بود و گفت:
مرگ تو فک کردم از همون ارازلیمرگ خودت .ببین سپنتا اومدم امروز اینجا باهات اتمام حجت کنم .چهار ساله وخورده ایه به پات نشستم و با هر سازی زدی رقصیدم .تنهایی جلو خانواده م وایسادم.
آبرومو جلو دانشگاه بردی و هر چی از دهنت در اومد بارم کردی .و هر رفتاری دلت
خواس باهام داشتی .اذیتم کردی .سر به سرم گذاشتی .قالم گذاشتی و بدتر از اون جلو
هر خواستگاری که خواست بیاد سراغم اعالم حضور کردی و گفتی من مایلملک توام و
فقط مال تو .حاال بهتره بس کنی این یبس بازیاتو چون دیگه به اینجام رسوندی.
با دستم زیر بینیمو نشونش دادم .جلوش وایساده بودم .درست مث خودش که
دست به کمر وایساده بود .جفتمون داشتیم واسه هم با نگامون خط و نشون می
کشیدیم .با بابام بام بام .هیجانی بود صحنه کلی .دستشو کشید به ریش نداشته شو
با صدایی گرفته گفت
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یادم نمیاد بهت وعده و عیدی داده باشم .حاال واسه چی تو دو قورتو نیمت باقیه!مث ماست وا رفتم رو صندلی .بی اختیار نشستم رو کیفم که کنارم رو صندلی گذاشته
بودم .آب دهنمو به سختی قورت دادم و سعی کرد م پیش خودم بفهمم این گوسفند
چی گفت؟ هر چی تجزیه تحلیل می کردم .هر چی دو دو تا چهار تا می کردم بازم نمی
فهمیدم منظورش چی بود .سرمو گرفتم باال و مث گاو ذل زدم بهش .دستش تو
موهای خرمایی مابین مشکیش کشید و همونجا نگش داشت .دستشو میگم .کالفه
شده بود .معلوم بود از رفتارش .با صدای آرومی گفتم:
منظورت چیه؟با لحن خشن و توپ و تشر پر گفت:
یه بار بهت گفتم مگه کری؟ً
واقعا کرم .خرم و گاوم و نمیفهمم منظورت چیه .میمیری
دوباره بگو .حس میکنمدوباره بگی؟
نگام کرد .انگاری به حال رقت بارم پی برده بود که اومد نزدیک تر و دستشو دراز کرد
ً
تقریبا به نظرم اومد که
و دستمو گرفت .با خشونت دستمو از دستش بیرون کشیدم و
جیغ کشیدم .امنا خیلی ضعیف بود صدام
به من دست نزن.خودشو کشید عقب و در حالی که پشتشو به من می کرد گفت:
یادم نمیاد هیچ وقت بهت گفته باشم میخوام باهات ازدواج کنم که حاال ازم انتظارداری پاشم بیام با بابات حرف بزنم.
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بعدم چرخید سمتم و با لحن طلب کارانه ای نگام کرد.
همیشه بهت گفتم میخوامت تا وقتی که خودم بخوام .گفتم مال منی تا وقتی خودمبگم دیگه نیستی .اگه چیزی غیر این بهت گفتم بهم بگو بدونم .کی تو حرفام بهت
گفتم من تو رو واسه ازدواج میخوام محبوب؟ منو تو فقط با هم دوست بودیم نه چیز
بیشتر...
هر لحظه مث بهمن داشتم فرو می ریختم .صدای مهیبشم تو سرم می پیچید.
مسخره بود .این داشت چی میگفت .این به من وعده و وعیدی نداده بود؟ این همه
سال پای کی نشستم؟ این همه ابراز عالقه این همه محبت؟ وای خدای من امکان
نداره .اون چطور این حرفا رو زد؟
پس چرا؟ چرا این همه سال باهام بازی کردی؟بازی؟ چه بازی ای؟ تو خودت هم هم بازی خوبی بودیا .یادت رفته؟ همیشه هروقت من میخواستم کات کنم این تو بودی که می اومدی سراغم .همیشه این تو بودی
که مشتاق بودی این بازی قشنگو ادامه دادی.
داشتم از شدت بغض منفجر میشدم .بلند شدم جلوش وایسادم .همه تصاویر این
چهار سال از جلو چشمم داشت رد میشد .باورم نمیشد .چهار سال تمام از عمرمو
گذاشتم پای کسی که داشت بازیم میداد .وااای خدای من به خاطر این بیشعور بود که
من قید همه رو زدم .کوروش .آآآآآآآآآخ خدایا.
پس اگه قصدت ازدواج نبود به چه حقی خواستگارای منو می پروندی؟برای چی جلودانشگاه آبرومو می بردی؟ برا چی جز میزدی که به کوروش جواب نه بدم؟ پس چه
مرگت بود بیشعور؟پس چرا قبول کردی حلقه ست بندازیم دستمون و کسی نیاد
خواستار من شه؟
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داشت نگام می کرد .ذل زده بود به صورتم .چشاش برق میزد .غلط نکنم یه برق
اشک .سرشو انداخت پایین و با لحن پوزش خواهانه ای گفت:
محبوب شاید حق با تو باشه و رفتار من درست نبوده اما باور کن من هیچ وقتقصدم ازدواج با تو نبود .فقط ...فقط نمیدونم چرا دوس داشتم مال من باشی نه مال
کسی دیگه.
مگه نبودم؟چرا مال من بودی اما فقط تو دوستی بود که میخواستم تک پر خودم باشی .از اینکهیکی رو داشتم که خیلی هواخواه داشت لذت می بردم .از اینکه دوسم داشتی لذت می
بردم.
پس تو چی؟ دوسم نداشتی؟چرا محبوب خیلی دوستت داشتم.داشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟داشتم پس می افتادم.خدای من چقد بدبخت بودم .داشتم چی کار می کردم.
نگام می کرد .چقد من این نگاه مغموم و مظلومو دوس داشتم .چرا اون دوسم
نداشت؟
منو ببخش اگه اونطوری که باید نیتمو نتونستم بهت ثابت کنم.خداحافظپشتشو کرد به من و با انتهای سرعت ازم دور شد .انگار می ترسید دنبالش بدوام و
نگه ش دارم .انگار می ترسید از پشت دست بندازم دور گردنش و خفه ش کنم .انگار
می ترسید مجبورش کنم .انگار می ترسید ...راستی می ترسید؟ از چی؟ سرم داشت
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گیج می رفت .حالم بد بود .تنگی نفس گرفته بودم.داشتم خفه میشدم .دستم رفت
سمت گلومو و محکم فشارش دادم .داشتم به خر خر می افتادم.خودمو ول دادم رو
صندلی .انگار داشتن قلبمو سوزن سوزن می کردن .نمیتونستم خودمو آروم کنم .صدای
سپنتا تو سرم پیچیده بود .نگام چرخید رو حلقه تو دستم .پس چرا این حلقه دستمه؟
چرا هیچ وقت اون حلقه شو ننداخت دستش؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا میگفت
مال اونم اگه منو نمیخواست؟ چرا از ازدواج حرف میزد؟ یه پتکی خورد تو سرم .خاک
تو سرت محبوب این بیشعور کی راجع به ازدواج باهات حرف زد؟ همه حرفاش تو
گوشم داشت زنگ میزد .حرفایی که من خر سرمو مث گاو انداختم پایین و خودمو زدم
به نشنیدن .یادته محبوب؟ خودش اینو بهت گفت:
خوب تو گوشت فرو کن خانم کوچولو .تو فقط فقط مال منی و هیچ کس دیگه هم
حق نداره تو رو ازم بگیره اال خودم! فهمیدی؟ حتی خودت حق نداری ازم جدا شی تا
زمانی که خودم بخوام .میفهمی؟
آره اون هیچ وقت اسمی از ازدواج نیورد و من گذاشتم به حساب بی خیالیش .اون
هیچ وقت نگفت منو تا ابد می خواد و من گذاشتم به حساب بیغ بودنش.
اااااااااااااااای وای چقد من گاو بودم .چه خاکی تو سرم بریزم حاال؟ خدای من .باورم
نمیشه .چرا این کارو با من کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بازم چشمم افتاد به حلقه تو دستم .چشامو بستم و بی اختیار شعر فروغ و زمزمه
کردم.چقد به حالم می اومد.
دخترك خنده كنان گفت كه چيستراز اين حلقه زر
راز اين حلقه كه انگشت مرا
اين چنين تنگ گر فته است به بر
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راز اين حلقه كه در چهره او
اينهمه تابش و رخشندگي است
مرد حيران شد و گفت
حلقه خو شبختي ايست،حلقه زندگي است
همه گفتند :مبارك باشد
دخترك گفت:دريغا كه مرا
باز در معني ان شك باشد
سالها رفت و شبي
زني افسرده نظر كرد بر ان حلقه زر
ديد در نقش فروزنده او
روزهايي كه به اميد وفاي شو هر
به هدر رفته ،هدر
زن پريشان شد و ناليد كه واي
واي،اين حلقه كه در چهره او
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باز هم تابش و رخشندگي است
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حلقه بردگي و بندگي است.....

نمیدونم چقد گذشت و تو چه حالی خودمو رسوندم خونه فقط وقتی به خودم اومدم
که مامان جیغ بلندی کشیدو آروم گونه شو با ناخونش چنگ انداخت و گفت:
وای خاک به سرم محبوب .چی شدی؟ چرا گریه کردی مادر؟ چرا لباسات خاکی؟ الهیبمیرم نکنه تصادف کردی؟
بعدم همونجوری که جیغ می کشید شروع به زدن خودش کرد .اونق حالم بد بود که
نگو .با این حال با همون قیافه زار رفتم سمتش .نا نداشتم دستامو بیارم باال .نگاش
کردم و گفت:
مامان نگران نباش تصادف نکردم.پس بگو چه خاکی به سرم شده؟ چرا اینجوری شدی عزیز دلم؟دستشو کشیدم و نمیدونم چطوری اما یه جرقه تو ذهنم زد که بگم:
مامان چیزی نیس نگران نشو .یکی از دوستام مرده.مامان عین ابی که ریخته باشن رو آتیش آروم شد .دیگه خودشو نمیزد.فقط داشت
گریه می کرد .با بغض گفت:
الهی بمیرم جوون بود؟74
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یه نگاه بهش کردم که گفت:
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آخی خوب ببخشید معلومه هم سن و سال تو ...وای خاک به سرم دور از جونتمادر .چه جوری فوت شده؟
ً
بعدا
مامان خواهش می کنم .االن اصن حال مناسبی ندارم .بذارو بدون اینکه منتظر ادامه جمله ش باشم نعشمو از پله ها باال کشیدم و وقتی رسیدم
تو اتاقم بی اینکه لباس عوض کنم دراط کشیدم رو تختم .چشمه اشکم خشک شده
بود .چشام به شدت می سوخت .نای تکون خوردن نداشتم .شالمو بی حال از زیر سرم
بیرون کشیدم و به سقف اتاق خیره شدم.خدایا چرا اینجوری شد؟ همین یه جمله که
آروم گفتم باعث شد اشکام سرازیر بشه رو صورتم .باورم نمیشه که به همین راحتی
همه چیز تموم شد .اصن تو ذهنم نمی گنجه چرا باید اینجوری بشه؟ این همه سال
انتظار .چهار سال و خرده ای ..راستی این خرده ای چقد بود؟ واییییییییی خدا چقد
داغونم .انگاری برام یه قرن گذشت .اگه منو نمیخواست چرا اینقد با احساساتم بازی
کرد .چرا؟ دستمو اوردم باال و خیره شدم به حلقه تو دستم .به چه امیدی اینو خریدیم؟
چرا من همیشه دستم بود و هیچ وقت دستش نبود؟ چرا وقتی یادم می رفت بندازم
دنیا رو روسرم خراب می کرد؟ اگه منو نمیخواست؟اگه دوسم نداشت؟ به خدا دوسم
داشت .مطمئنم که منو دوس داشت .همیشه خودش میگفت خشگلم .عزیزم .محبوبه
من .من مگه محبوبه اون نبودم؟ پس چرا خطم زد؟
غلت خوردم رو تخت و دستو پامو جمع کردم تو شیکمم .درست مث بچه هایی که تو
رحم مادرشونن .اشکام سر میخورد و می ریخت رو بالش .چقد تنهام خدایا .چشامو
بستم و از خدا خواستم کمکم کنه.
نفهمیدم کی خوابم برد اما وقتی چشامو باز کردم همون لحظه اول یادم افتاد چه
مصیبتی به سرم اومده .معده ام داشت ضعف میرفت .از جام بلند شدم .سرم گیج می
رفت .چشام سیاهی می رفت .دستامو کشیدم به چشمام و یادم افتاد آرایشم و
نشسته بودم .هنوز لباسام تنم بود .رفتم جلو کمد .مانتو و شلوارمو با فس فس از تنم
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کندم و انداختمشون زمین .شالمو تا کردمو گذاشتمش سرکار .موهامو از باال بستم و
رفتم سمت دستشویی تا صورتمو بشورم.
تو آینه خودمو نگاه کردم و بغضم گرفت .چقد خسته بودم .چشام داد میزد گریه
کردم .ببینم مگه همین چشما نبود که سپنتا ازش تعریف می کرد .مگه همین چهره
نبود که دوسش داشت؟مگه همیشه بهم نمیگفت سپنتا فقط واسه خودته! مگه سر
جریان ماهرخ بهم نگفت حسودی نکن جوجوی من سپنتا مال خودته!! پس چرا ولم
کرد؟ به کدوم جرم نکرده؟ من که دوسش داشتم .به خاطرش با همه در افتادم .با
خانواده م .عموم .زنعموم .داداشم .با کوروش .آآآآخ کوروش .نکنه آه کوروش دامنمو
گرفت .اونم مث من سیده .نکنه حواله م کرده به جدش؟
صورتمو با بغض شستم و بیرون اومدم .عقربه ها ساعت  2نیمه شبو نشون میداد.
چرا هیچ کس برای شام صدام نکرد؟ من امروز فقط صبحانه خورده بودم .با این حال
بی توجه به گرسنگی شکمم رفتم تو اتاقم .پایین تخت تکیه دادم بهشو زانوهامو بغل
کردم .بعدم چونه مو گذاشتم رو پامو و با خودم فک کردم .یعنی از اول سپنتا این فکرو
پیش خودش می کرد که ولم کنه؟ چشامو بستم .سعی کردم هر اتفاقی افتاده تو این
مدت یادم بیاد .اون که همیشه خوب بود .البته نه همیشه هم خوب نبود .راستی وای
آره یادم اومد .اون روزی که باهم رفتیم بیرون .همون روزی که فرداش قرار بود کنکور
بدم .آخ خدا چرا من اینقده خرم .خوب یادمه چه حرفایی بهم زد .بهم گفت ...بغض
گلومو گرفت .چشامو فشار دادم و صدای سپنتا تو گوشم زنگ زد.
محبوب من بدون تو چطوری طاقت بیارم؟آخ آخ هنوز وقتی یادش می افتم ته دلم یه جوری میشه .یا اون یکی جمله ش که
حسمو حسابی پروند و وقتی ازم پرسید کجا بریم بهش گفتم یه جای دنج بهم گفت..
آره بهم گفت دوست خشگلم .اون از اولش نیتش همین بود منو جا بذاره .پس چرا؟
چرا اینقد بال بال میزد نرم دانشگاه که مبادا برام کمرنگ بشه و حاال؟
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بینیمو کشیدم باال و پیش خودم فک کردم چقد کم رنگ شدم تو زندگیش .دیگه از کم
رنگ بودن به محو شدن رسیدم .به هیچ بودن .به تنها شدن و نداشتنش .بازم اشکام
راه افتاد رو صورتم .آخه بمیری سپنتا من چه جوری فراموشت کنم؟ چطوری بدون تو
زندگی کنم؟ اگه من فقط برا تو یه وست بودم .تو برا من خیلی فراتر از دوست بودی.
برام زندگی بودی .عشق شدی .نفس شدی .همه هستیم شدی.
از جام بلند شدم و چشمم خورد به کیفم که رو زمین افتاده بود .داشتم دیوونه
میشدم .نفس عمیق کشیدم و همونطور که از جام بلند میشدم تا کیفو بردارم به این
فک کردم که چقد راحت با یه معذرت خواهی ولم کرد .چقد راحت...
یاد این اس ام اس افتادم که چن روز پیش مژده برام فرستاده بود
خدانگهدار...
آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت ،
آدمها چه راحت مسئولیت خود را به گردن “خدا” می اندازند...
اون روز اصن فک نمی کردم این اس ام اس اینقد شامل حالم بشه .چقد من تنهام
خدایا .ببخش که سپنتا بی مسئولیت از آب در اومد و تو...
کیفمو باز کردم تا موبایلمو از توش در بیارم .بدجور بی خوابی زده بود به سرم .چشامم
خیلی میسوخت .به محض باز کردنش چشمم خورد به یه پاکت سفید .نیاز نبود زیاد
به ذهن معیوبم فشار بیارم .این پاکتو سپنتا بهم داد .قبل اینکه ...اشک تو چشام جمع
شد .آره قبل اینکه اونقد بهم ابراز عالقه کنه .راستی چی فک می کردم چی شد .من
رفتم خواستگاری کسی که اومده بود پسم بزنه .پاکتو کشیدم بیرون .اصن یادم رفت
دنبال موبایلم اومده بودم .باال و پایینشو نگاه کردم .چیزی روش نوشته نشده بود.
ً
حتما یه
درش بسته بود .رفتم سمت تخت .روش نشستم و یه نفس عمیق کشیدم.
نامه ست .شاید تو نامه میخواست بهم بگه دیگه منو نمیخواد .ای خدا کاش از رو
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عصبانیت اون حرفا رو بهم زده باشه .ببینم ولن تاینم که نیس! تولدمم که نیس .ای تو
روحت محبوبه نشستی داری چرت و پرت میگیا؟ خیلی راحت شستت گذاشتت رو
بند خشک بشی اونوقت تو اینجا نشستی سر خوش واسه خودت داستان تحویل
خودت میدی؟ دیوووووووونه ای به خدا .روانی اون دیگه تو رو نمیخواد.
دستمو گذاشتم رو سرمو و داد زدم.
بمیر بابا حوصله تو ندارم.بعدم جلو دهنمو گرفتم .وای ساعت  2و نیم شب بود .چه گهی داری می خوری
ً
دقیقا همونطوری
محبوب؟ االن ننه بابات می ریزن تو اتاق .چن لحظه ساکت شدم و
که فک می کردم شد .یه تقه به در خورد
پیشی بیداری؟مهیار بود.سرمو محکم فشار دادم و کنار لپمو محکم نیشگون گرفتم و گفتم:
آره بیدارم.بیام تو؟بیا...همینجوری داشتم تو دلم به خودم فحش می دادم .رگباریااااااااا .خاک تو سرت با این
صدای مسخره تر از خودت .نکبت مگه میکروفن قورت دادی؟
-چی شده؟ خواب بد دیدی؟
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نگاش کردم .یه شلوارک تنش بود با یه تی شرت برعکس .خنده م گرفت .معلوم بود
تنش نبوده صدا جیغ من االغو شنیده سریع تنش کرده .یه لبخند کج و کوله زدمو
گفتم:
بیدارت کردم؟هان نه دراز کشیده بودم.دروغ میگفت چشاش قرمز بود .موهاشم بهم ریخته .معلوم بود خواب بوده.
ببخشید بیدارت کردم.نه بابا این حرفا چیه .چطوری؟خوبم.اومد و روبروم رو زمین نشست .سرمو اوردم باال و نگاش کردم .یه نفس عمیق کشیدم
و گفتم:
برو بخواب چیزی نیس.چی شده پیشی؟ مامان می گفت یکی از دوستات....بعدم لبشو گاز گرفت .دوباره اشک بود که تو چشمم می جوشید .خاک تو سرت کنن
چشام شعبه زده به سد کرج .چه مرگته خودتو جم کن االن مهیار می فهمه.باید هنوزم
نقش بازی می کردم؟ نمیدونم .اونقد با مهیار صمیمی نبودم در مورد سپنتا که راحت
باهاش حرف بزنم .پس چی میگفتم بهش؟ هنوز زنده بود .زنده بود اما برا من مرده
بود؟ نه واال من بودم که براش مرده بودم.
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کدوم دوستت بود؟نمیشناسیش.ابروهاشو برد باال و گفت:
مگه تو چن تا دوست صمیمی داری؟یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:
از بچه های دانشگاه بود.طفلک .متاسفم .چطوری این اتفاق افتاد؟چشامو بستم و با بغض گفتم:
نمیدونم چرا اینطوری نشد .نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاد .بعد این همه سالآشنایی حاال بدون هیچ توجیه عاقالنه ای تنهام گذاشت.
همینجوری داشتم اشک می ریختم
خیلی بی مقدمه بود .رفته بودم باهاش حرف بزنم که این اتفاق افتاد .رفته بودم.رفته بودم که بگم دلم براش تنگ شده تو این مدت که مسافرت بود.اما باورم نمیشه
چی شنیدم خدایا؟ چرا اینجوری شد؟ چرا تنهام گذاشت.
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مهیار از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست .برگشتم سمتش .خدای من چی داشتم
میگفتم؟ چه گندی زده بودم؟ با دستش اشاره کرد به شونه ش .چونه م می لرزید .مث
دلم ...سرمو تکیه دادم به شونه ش و گفتم:
مهیار خیلی تنهام .خیلی .دارم دق میکنمعزیزم آروم باش .شای مصلحت این بوده .قسمت این بوده.چه مصلحتی مهیار؟ چرا این حرفو میزنی؟ چه قسمتی؟ این چیزا رو باور نمی کنم.محبوب نگام کن .عزیزم دلم مرگ قسمت آدماست .هر آدمی یه روز دنیا میاد و یهً
حتما موعدش رسیده
روز از دنیا میره.برای هر شخصی مدتی خداوند تعیین کرده.
بوده که عمرش تموم شده.
ای خدا مهیار چی خیال می کرد پیش خودش و من چی ...این قسمت نیس این
خریت من و بی معرفتی سپنتای نامرده .هیچ وقت ازش نمی گذرم .بد بالیی سرم
اورده .بد کاری باهام کرده.
مهیار یه کم حرف زد و بعد که گفتم میخوام تنها باشم از ات بیرون رفت .به محض
رفتنش چشمم افتاد به پاکت .نمیدونم چرا هی دیدنش به تعویق می افتاد .نمیدونم
چرا میترسیم بازش کنم .دستام می لرزید .با بغض خدا رو صدا می زدم و میخواستم
بازش نکنم .انگاری توش بمب کار گذاشته بودن و من اگه بهش دس می زدم منفجر
میشد .چشامو بستم و پاکتو باز کردم و دستمو داخلش کردم .یه چیز مث کاغذ بود
کشیدمش بیرون .زیر چشمی نگاش کردم.
آخقلبم تیر کشید.یه دستمو گذاشتم رو قلبمو برگه ازدستم ول شد .الته برگه که نه .کارت
بود .یه کارت دعوت .یه کارتی که...
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کارت عروسی .کارت عروسی کی بود؟ چرا سپنتا برام اورده بود؟ چرا پسم زده بود؟
نکنه...
حتی فکرشم آزار دهنده ست .با وحشت به کارت دعوت که باز شده بود و جلو پام
افتاده بود نگاه می کردم.شبیه این ماسماسکا بود که پالن فیلمو روش می نوشتن.
چشام هر خط و چهار تا می دید .نمیتونستم تمرکز کنم روش .چن بار پلکامو بستم و
باز کردم .سرم داشت گیج می رفت .آخر سر دستامو اوردم باال و اشک چشامو گرفتم.
دیدم باز شد .میتونستم ببینم .ای کاش کور میشدم و هیچ وقت نمیدیدم.هیچ وقت...
اما دیدم.به خط نستعلیق خیلی شیکی نوشته شده بود .فقط نمیونم چرا جای اسم
من اسم دختر دیگه ای بود .عکس یه عروس و دوماد بود که دوماد عروسو گرفته بود
بغلش.دسته گل عروس یه وری ول شده بود و جفتشون داشتن میخندیدن .به من.
به نگاه من .به من بدبخت می خندیدن.
بنام ساقی عشقنور ،صدا،دوربین،حرکت
قصه ما از اون جایی شروع میشه که آیدا و سپنتا عروسیشون بپا میشه هرچی بگین
از سور سات فراوونه ،شیرینی و شام ،ساز و دهل که میزونه
گل نیارید چون خودتون گلید
ساکت نشینید چون شلوغی مجلس با خودتونه
از آیدا تعریف نکنید چون سپنتا از قبل ستایش کرده
در ضمن به سپنتا دلداری ندید چون دیگه آب از سرش گذشته
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اونی که کمه تو قصه شون شمائین،حتما تشریف بیارید
ما عکاس وفیلمبردار داریم شما زحمت نکشید

نکته :موقع ورود آیدا و سپنتا میوه پوست نکنید چون چسب زخم نداریم
نذاشتم اشکا بهم مهلت بدن .سرمو چرخوندم سمت اون یکی برگه که کج شده بود.
اونم باید میخوندم .چه کارت شیکی بود .خوشم اومد.
نام فیلم :فرار از دنیای مجردهابرداشت :اول و اخر
تکرا :اصالندارد
تاریخ اکران :پنجشنبه (تاریخشو نمیزنم و با آدرس سالن فقط برای جلوگیری از ایجاد
سو تفاهم)...
کارگردان:مرادی و احمدی
سانس ویژه :ساعت  19الی  22بصرف شیرینی و شام
بازیگران :شما سروران گرامی و با هنرمندی آیدا و سپنتا
لوکیشن( ...:علتشو باال ذکر کردم)
(((منتظرتونیم)))
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چه جالب .منو عروسیش دعوت کرده .میرم مگه نه؟ میرم به مامان و بابا میگم بریم.
عروسی کیه؟خوب معلومه .عروسی سپنتا .عروسی عشقم .عروسی کسی که فقط مال
من بود و حاال شد فقط مال آیدا .آیدا کیه؟ نمیدونم! یه خوشبخت .یه زرنگ .یه کسی
که عشقمو ازم گرفت .خوش به حالت عروس خانم .عروسیته ها .عروسی تو با داماد.
داماد کیه؟ کسی که من بیچاره رو چهار سال و خورده ای عذاب داد و بازی داد .آخرش
چی شد؟ خطم زد .چقد شیکه که من عروسیتون دعوتم روس خانم .داماد منو مث یه
دوست دعوت کرده .باز جای شکرش باقیه منم دعوت کرده بود.خوب خودش گفته بود
که من دوستشم .مگه غیر این بود؟هووووووووم چقده بامزه.
از اتاقم بیرون رفتم .یه کاغذ و خودکارم همراهم بود .سرم گیج می رفت .پام گیر کرد به
لبه چهارچوب در و شق خوردم زمین .آخخخخخخخخ چه دردی میکنه زانوم .بی خیال
بلند شدم .دستمو گرفتم به لبه چهارچوبو خودمو کشیدم باال .دستام می لرزید .رو ویبره
بودم .پله ها رو با بدبختی پایین اومدم .یاد روزایی افتادم که از اون باال سر می خوردم
و با جیغ و ویغ می اومدم پایین .دستمو با حسرت رو پله می کشیدیم و آروم آروم
قدم برمیداشتم .همه جای خونه رو با نگام می بلعیدم .رفتم سمت آشپزخونه...
از داخل کابینت چن بسته قرص برداشتم .بدون اینکه نگاه کنم چی هستن .یه لیوان
و یه پارچ آب .از داخل پنجره نور خیلی کمی داخل می اومد .دم دمای صبح بود.
صدای اهلل اکبر بلند شد .آب دهنمو با بدبختی قورت دادم .قرص و لیوان آبو که پر
کردم گذاشتم رو میز غذاخوری و خودمم...
کاغذ و برداشتم و با دستای لرزون و خط خرچنگ قورباغه با خودکار بنفش رنگم
نوشتم.
هیچ کس مقصر نیست .حاللم کنید.یه نگاه به برگه کردم .اه چقد کلیشه ای بود .چقد بد نوشته بودم .حاال اگه قرار بود
خطاطی کنم خطم خیلی شیک می شدا .ای وای بازم به قول مهیار خود تعریف کنو
زدم به برق .موبایلمو از جیب شلوارم در اوردم .رفتم تو اینباکسم ....هر چی اس ام اس
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داشتم کالً پاک کردم .بعدم رفتم تو دفترچه تلفنو و جز شماره مژده همه رو بدون
استثنا پاک کردم .آخ خدایا چقد دلم برا خودم می سوزه .حیف اینهمه تالشی که تو
دانشگاه کردم .درسته که با انتخاب رشته ای که کرده بودم سراسری قبول نشده بودم و
غیر انتفاعی می رفتم .اما خدا شاهده خیلی تالش کرده بودم .چقد دلم برا همه تنگ
میشه .برا مامان و بابا و مهیار .آخ مژده چقد دلم برا شیرین زبونیات تنگ میشه .چقد
دلم برات تنگ شده .خیلی وقت بود ندیده بودمت .کاش بودی و می تونستی با
مسخره بازیات آرومم کنی .یه نفس عمیق کشیدم .اذان تموم شد .گوشیمو ری استارت
کردم و بعدش سیم کارتمو در اوردم و خیلی راحت شکستمش .به همین راحتی هر
چی پل ارتباطی بین من و سپنتا بود قطع شد .اما خیلی بده که من همه شماره ها شو
حفظم .اما چه فایده نکنه از اون دنیا میخوای بهش زنگ بزنی؟ یه نیشخند نصفه نیمه
نشست رو لبم و با خودم گفتم نه همه اینکارا برای اینه یه موقع بعد مرگ من مقصر
شناخته نشه و زندگیش حروم نشه .درسته منو حروم کرد .درسته نزدیک پنج سال ا
عمر منو به بازی گرفت .اما ...خودم کردم که لعنت بر خودم باد .بازم یه نفس عمیق
کشیدم .احساس آرامش داشتم .قرصارو حل کردم تو لیوان .اینجوری هضمش خیلی
راحتتره .آب سرریز شد .اهمیتی ندادم .بزار برای بار آخر منم یه خرابکاری تو آشپزخونه
بکنم .چرا همش این مهیار گند بزنه به نظافت خونه .بزار ببینم چه مزه ای داره .واال...
لیوان آبو یه نفس سر کشیدم .اشک تو چشام پر شد .نفس کم اورده بودم .لیوان
بزرگی بود .گذاشتمش رو میز .هوا روشن شده بود .سرمو گذاشتم رو میز .معده ام
عجیب می سوخت .گرسنه م بود .چشام سنگین بود .بس که گریه کرده بودم .بس که
زجه زده بودم .سرمو گذاشتم رو میز و چشامو بستم در همون حال داشتم در کمال
پرویی اشهدمو می خوندم .چقده تو رو داری آخه دختر ...خودکشی و بعدشم استغفار؟
خدایا خدای بزرگ تو رو به جدم قسمت میدم نذار مامان و بابا و مهیار زجر بکشن.
خدایا تو خیلی خوب و مهربونی .میدونم درکم می کنی .خدایا برام سخته موندن اینجا
آغوشتو باز کن می خوام پناه بیارم بهت .خدایا همه رو خوشبخت کن .کوروش...
یه سکسکه کردم و ادامه دادم.
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من دل کوروشو شکستم خدایا به مراد دلش برسونش .نذار بهش سخت بگذره .خدایا
با اینکه سپنتا خیلی بهم آزار داده اما تو بگذر ازش...
بازم سکسکه.
دیگه داشتم هذیون میگفتم .چشام سنگین سنگین بود .مغزم خواب رفته بود .دیگه
دهنمو بستم و نفهمیدم کی از هوش و شایدم از دنیا رفتم .فقط آخرین حرفی که
زمزمه می کردم اسم خدا بود...
چشم که باز کردم گریه م گرفت .درد و با همه وجودم تو معده م حس می کردم.
احساس می کردم زخم شده و داره آزارم می ده .بی صدا شروع به گریه کردم .حس
بدی بود که فهمیدم هنوز زنده م نفس می کشم .سرم تو دستم بود .با عصبانیت
کشیدمش و تا تونستم صدامو انداختم تو گلومو جیغ کشیدم.
ای خدااااااااااااااا چرا نمردم؟ چرا منو نخواستی خدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا نذاشتی بیام
پیشت؟ خدایا خسته م از این دنیا .خدایا چرا اینقد بی رحمی؟ مگه قسمت ندادم؟
مگه نگفتم بذار بیام پیشت؟ خدایا نمیخوام زنده باشم! خدایا منو
ببـــــــــــــــــــر از این خراب شده .خدایا من تو رو میخوام
به هق هق افتاده بودم که حضور یه نفرو کنارم حس کردم .آروم و بی هیچ حرکتی
وایساه بود کنارم .فقط سنگینی نگاهشو حس کردم .دستمو از جلو چشمم برداشتم.
چشمم خورد به مهیار که اشک می ریخت و فقط وایساده بود .بغض داشت خفه م
می کرد .داد زدم
برو بیروووووووووووونبعدم چشامو بستم
ببین چه بالیی سر دستت اوردی اره خون ریزی میکنه86
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بعدم دستمو گرفت که با خشونت پسش زدم .از اینکه باعث شده بودم بفهمم هنوز
زنده م و خونریزی دارم بدتر دلم گرفته بود .انگار اون مقصر بود.
کری؟ برو بیرون میخوام تنها باشم.دستمو سفت گرفت و فقط یه بار با تحکم و صای بلند گفت:
ببند دهنتو.نگاش کردم .داشت گریه می کرد .چونه م لرزیرد و دو قطره اشک سر خور رو صورتم.
چقد دلم میخواست بمیرم .خیره شده بود تو چشام .منم خیره تو چشای سرخش
شدم .بغض داشت .چونه ش می لرزید .مث چونه خودم .بغضم ترکید و زدم زیر گریه.
چشامو بستم و با همه وجودم زار زدم.
چرا نذاشتید بمیرم .چی میخواید از جونم؟ چرا راحتم نمیذارید؟ خسته م کردید .ازهمتون خسته م بذارید بمیرم و راحتم شم .تنهام بذار
مهیار یه دستمال و فشار داد رو جای سرم .سوختم .لبامو دندون گرفتم و خفه شدم.
بهتره دهنتو ببندی تا خودم راهی اون دنیات نکردم .دختره خیر سر نفهم میدونی چهبالیی به سر ما اوردی تو این دو روز؟ چرا همچین خرتی کردی؟ فک کردی اون دنیا
برات ریختن؟ خیلی بیشعوری .تا به حال تو همه عمرم احمق تر از تو ندیدم.
نگاش کردم .حرصشو داشت با باندپیچی کردن دستم خالی می کرد.
-چرا نجاتم دادید؟
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خفه شو محبوبه .میدونی مامان به چه روزی افتاده؟ میدونی بابا چقد داغون شده؟میدونی وقتی دخترشونو نصفه جون تو آشپزخونه پیدا میکنن با یه نامه احمقانه چه
حالی میشن؟ آخه چی بهت بگم؟ به خدا اگه یه تار مو از سر مامان کم بشه خودم
راهی اون دنیات میکنم.
نالیدم:
مامان چی شده؟بستریه.واااااای چرا؟همچین نگام کرد که خفه شدم .خدایا مامانم چیزیش نشده باشه .چشامو دوباره
بستم و سعی کردم الل مونی بگیرم .اگه مامان چیزیش میشد زبونم الل خودمو می
کشتم.
به پانسمانت ست نزن .بگم دکترت بیاد چکت کنه اگه حالت خوبه مرخصت کنیم.معده م درد میکنه.طبیعیه.شست و شو دادن؟آخه بچه بزنم نصفت کنم؟ چرا اون همه قرص ریختی تو معده ات؟ چی فک کردی؟فک کردی اون ور برات ریختن؟آخه نفهم االغ تو که تو این دنیا با هم امکانات نمیتونی
دست و پاتو جم کنی حاال واسه من استغفراهلل شدی خدا میخوای خودتو بکشی؟
دردت چیه؟ دردت اینه که یه آشغال بی همه چیز ولت کرده؟ آشغالی که خودت باعث
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شدی ازت سواری بگیره؟ یادته بهت گفتمن این احمق به درد تو نمیخوره؟ یادته چقد
گفتم و التماست کردم .یادته تهدیدت کرم قید این بچه سوسولو بزن گوش نکردی؟
آخه من موندم تو کارت به چیه این پسره دل بستی؟ چیه اون از کوروش سر تر بود؟
حالت تهوع بهم دست داد .اسم این پسره کوروش باعث ش یادم بیفته شای حقمه
بالیی که سرم اومده.
تو از هیچی خبر نداریچرخید سمتم و ذل زد تو صورتم .قطره قطره اشک می ریختن تو موهام.
از چی باید خبر داشته باشم آبجی کوچیکه؟دستمو گرفت توی دستش .چقد احساس تنهایی و بی پناهی می کردم .کاش مهیار
تنهام نذاره .چقد ضعف دارم.
پیشی خشگل من میدونم اون بیشعور با احساسات بازی کرده .کارت عروسیشو تواتاقت دیدم.
دندوناش کیلید شده بود بهم .چشامو بستم .نمیتونستم گریه شو ببینم .طاقت
نداشتم.
بهتره بریزیش از ذهنت بیرون .اون ارزش نداره زندگیتو حرومش کنی آبجیکوچیکه...
بعدم صورت خیسمو ب*و*س کرد و از اتاق بیرون رفت.
وقتی مرخص شدم مامانم مرخص شد .طفلک رنگ به روش نمونده بود .تو اون دو
روز نذاشته بودن کسی بفهمه من چه خریتی کرده بودم.حس می کردم خیلی زود
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تصمیم گرفتم .حس می کردم نباید این کارو میکردم .درسته سپنتا همه فکر و ذهن
ً
انصافا ارزش نداشت مامانم کارش به بیمارستان بکشه
منو درگیر خودش کرده بود ولی
یه چین تو پیشونی بابا اضافه بشه و اشک مهیار در بیاد .شاید سپنتا برای من خیلی
ارزش داشت اما دیگه از خانواده م بیشتر ارزش نداشت .خدایا خودمو می سپرم بهت
کمکم کن فراموشش کنم .کمکم کن دیگه بهش فکر نکنم.خدایا جز خودت هیچ کس
نمیتونه کمکم کنه.خدایا غلط کردمو چه جوری بهت ثابت کنم تا قلب مامانم دوباره
همون قلب سابق و سالم بهش .خدایا گه خوردنمو چه جوری بهت نشون بدم تا بابا
عین ننه مرده ها بهم ذل نزنه اشک تو چشماش جمع نشه .خدایا پشیمونمو چه
جوری بهت ثابت کنم تا بهم کمک کنی دیگه به اون الدنگ بی سر و پا فک نکنم؟
خدایا ما عطاشو به لقاش بخشیدیم .خدایا مامان و بابا و مهیارو واسم حفظ کن .خدایا
غلط کردم .خدایا خریت کردم .جوونی کردم ببخش دیگه مرگ من...
فردای اون روز مژده اومد خونمون .طفلک اونقد زنگ زده بود به موبایلم و خونه که
همه بست نشسته بودن بیمارستان واسه خاطر خریتای من نگران شده بود و اومده
بود خونمون سراغم که با اوضاع قمر در عقرب خونه مواجه میشه.
با خودم بردمش تو اتاقم .هنوز ضعف جسمانی داشتم و معده م می سوخت .دکترم
گفته بود عادیه.
وقتی با هم رو زمین نشستیم و من با لبخند پرسیدم
خوبی؟مث انبار باروت منفجر شد سرم.
نه نکبت نسناس هیچ معلومه کدوم جهنم دره ای جفتک چارگوش میندازی؟ عینهونجن بو داده غیب و ظاهر میشی.
یه لبخند نصفه نیمه زدم و گفتم
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آروم باش مژده برات میگم.موقور بیا تا سم کوبت نکردم.سمت کو؟تو روسنه نه .یه کاره...چته بابا آمپر چسبوندی؟ چاییتو بخور تا...هووووووووووی نفس کش...دستشو دور سرش می چرخوند دلقک بازی در می اورد .این یعنی موقور بیا تا نصفت
نکردم .از دست این مژده و ادا بازیاش.
اول قول بده قاتی نکنی وسط حرفم نپری اونوقت میگم.استغفراهلل.اول ذل زد بهم و بعد با لحن مسخره و خنده داری گفت:
ماشین جدیدت مبارک آبجی!با تعجب پرسیدم:
-ماشین؟ چی میگی؟

91

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

همین ماشین چمن زنی دیگه .همینی که خریدی هی رو اعصاب حاجیت قیقاجمیری دیگه.
غش کردم از خنده .خدا بگم چی کارت کنه مژده چقده تو دلقکی.
از جام پاشدم و رفتم سمت کمد لباسام .کارت عروسی سپنتا رو گذاشته بودم اونجا.
نمیدونم چرا بعد اون اتفاق و از وقتی از بیمارستان برگشتم یه حس بی تفاوتی بهم
دست داده .نمیدونم شاید من به بی تفاوتی دست دادم .در هر حال از آشنایی باهاش
بسی خرسند شدیم رفت پی کارش.
کارتو کشیدم بیرون .یه پوزخند حواله عروس و داماد با نیش باز کردم و تو هوا
چرخوندمش و با لبخند غمگینی گفتم:
عروسی دعوت شدم.عروسی کینه؟بهتره خودت ببینی.برای بار آخر یه نگاه به کارت عروسی کردم .شبیه تصویر نقاشی بود برام .عادی شده
بود نگاه کردنش .دیگه زجرم نمیداد .شایدم ...نمیدونم شایدم میداد و اهمیتی براش
قائل نبودم.
کارتو گرفتم سمت مژده و خودمو ول دادم رو تخت و ذل زدم به مژده که لحظه به
لحظه چشاش گرد تر میشد و رنگش پریده تر ...لبخند نشسته بود رو لبم این همه
آرامش از کجا به قلبم هجوم اورده بود نمیدونم .شاید باعث و بانیش مامانم بود که
بغلم کرده بود و با اشک و آه و زاری قسمم داده بود که دیگه از این خریتا نکنم و خدا
رو شاهد گرفته بود که اگه بالیی سرم بیاد خودشو آتیش میزنه و کلی تو بغلش هق
هق کردم و دردمو بهش گفتم .مامانمم این بار دل به دلم داد و بهم ثابت کرد که خیلی
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جاها دلش به حالم سوخته اما نخواسته دل به دلم بده چون میدونسته کوروش برام
بهترین انتخابه...
ما رو گاو گیر اوردی آبجی؟این شوخی خرکیا چیه با حاجیت میکنی؟شوخی نیس مزده عین حقیقته!برو...به جون تو راس میگم.تا مرز شادروانی رفتم جون تومژده چرا باور نمیکنی؟ به خدا دارم راست میگم .چهار روز پیش همین موقع ها بودرفتم دیدنش .یادته تو تعطیالت مث شما رفته بود مسافرت؟ بعد اون دیگه ندیدمش.
تا اینکه ...تا اینکه زنگ زدم بهش و قرار شد همدیگه رو ببینیم .اونم خیلی شیک پاشد
اومد سر قرار باهمدیگه حرف زدیم  ...البته دعوامون شد .میدونی که طبق روال همیشه
هیچ وقت نمیتونیم مث آدم باهم کنار بیایم که .اونم این کارتو بهم داد و منم گذاشتم
تو کیفم .بعدشم وقتی ازش خواستم تکلیف منو روشن کنه آخه میدونی که همونجوری
که بهت گفتم کوروش برگشته و منم احساس خطر کردم .خالصه اونم با دعوا و توپ و
تشر فراوون بهم گفت که منو نمیخواد و منم فهمیدم این همه سال داشتم بیخودی به
خودم روحیه میدادم و واسه خودم پپسی باز می کردم .فهمیدم این همه سال
احساسمو گذاشته بودم پای یه مردی که هیچ بویی از مردونگی نبرده .احساس و
عشقمو گذاشته بودم پای فردی که فقط منو برای دوستی میخواست و این همه سال
باز یم داد و نذاشت من سرنوشت خودمو ازش جدا کنم و منم نشستم تو رویاهای
بچه گونه خودم یه عشقی ساختم با پیچکهای سبز رویایی .یه خونه ای ساختم سبز تر
از رنگ احساسم به سپنتا .اما واقعیت یه چیز دیگه ای بود .واقعیتی که مث پتک
کوبیده شد تو سرم .من اونی نبودم که اون میخواست .اون آیدا رو انتخاب کرد .آرزو
کردم بارها اسمم آیدا بود و اسمم می رفت کنار سپنتا .اما ...حقیقت اینه که فردا
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عروسی اون با آیدایی که هیچ سنخیتی با من نداره .عروسیش با دختریه که آرزوم بود
شبیه من باشه اما نیست.
بعدم از نفس افتادم و تکیه مو دادم به دیوار و سعی کردم اشک نریزم دیگه اما
نمیتونستم .خدا شاهده داشتم چه زجری می کشیدم تا اطرافیانمو بیشتر از این داغون
نکنم .باورم نمیشه که میتونم فراموش کنم سپنتا رو ...ای کاش هیچ وقت باهاش آشنا
نمیشدم .ای کاش هیچ وقت تو مسیر زندگیش قرار نمی گرفتم...
کیو لعنت کنم؟ گلناز و که باعث شد این پسره الدنگ بی خاصیت سبز شه جلوم؟ نه
بابا به اون بدبخ چه ربطی داره؟ آخ گلناز کجایی ببینی قید کسی و زدی که به راحتی
قید منو زد .کجایی ببینی به تو خیانت کردم و سپنتا بهم خیانت کرد .نمیدونم شاید
باید کوروشو لعنت کنم که با رفتنش و نبودنش و کمر نگ شدنش این زمینه رو برام
ایجاد کرد که سرم درد کنه برا ماجراجویی ...اما حقیقت اینه که به اون بدبخت از همه
جا بی خبرم ربطی نداره .پس من کیو لعنت کنم؟ هووووووووم شایدم باید خود سپنتا
رو لعنت کنم که با همه گیر دادن و دعوا کردناش باعث شد من فک کنم چه تافته جدا
بافته ای ...ای خدا بگم چی کارت کنه؟ بگم خیر نبینی از جوونیت؟ بگم الهی سیاه
بخت شی؟ بگم خوشی از زندگیت نبینی؟ چرا؟ به چه حقی این حقو به خودم بدم آیدا
رو نفرین کنم؟ توی لعنتی االن همه زندگیت گرو آیداست .توی بی همه چیز زندگی
یکی دیگه رو تو دستات داری .زندگی آیدا مساوی با حضور مذخرف تو ...چقد بده که
عشقتو دو دستی داری میدی به کسی که من نیستم...
با صدای ااه بلند مژده به خودم اومدم .کارت عروسی و پرت کرد سمتم رو زمین افتاد.
صورتش خیس اشک بود .نمیدونم این همه مدت تو شک بود یا ...چه میدونم در هر
حال سکوت کرده بود و اجازه داده بود واسه خودم حرف بزنم و مثالً خودمو آروم کنم.
این اراجیف چیه ریدیف کردی آبجی؟ این بزمجه چه گهی خورده؟ غلط زیادی کردهاین عمه ننه.
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حقیقت اینه مژده اگه توام بودی ریخت و قیافه شو میدیدی.اگه توام بودی حرفاشومیشنفتی نمیگفتی بازیه .نمیگفتی اراجیفه .به جون خودت که میدونی چقد دوستت
دارم عین واقعیته...
بینم اگه با مسخره بازی این بچه جعلق این ریختی شدی .خوش دارم یه فیتیلواسش پیاده کنم ننه شو به عزاش بشونم.
بی خیال مژده .دیگه کار از این حرفا گذشته.د به همه کس و کارش خندیده .چی خیال کرده؟ خیال کرده عینهون خود نکبتشبی کس و کاری؟ همچین سیم ثانیه ُس ِرش میدم تو خواب مصنویی که حالشو ببره.
نگاش کردم .یه نگاه مثالً عاقل اندر سفیه .دلم شور میزد .غلط نکنم داشت یه نقشه
برای کله پا کردن سپنتا میکشید .درسته خیلی ازش پر بودم اما راضی نبودم به قیمت
بی آبرو وبدبخت کردن یکی دیگه داغ دلمو خنک کنم.
حاال آبجی این ان چوچک خانو چه ریختی نسخه پیچش کنیم؟ بینم جناب پخمهشوما اظهار عقیده بفرما بینم چه ریختی حال میکنی؟ بفرستیمش تنگ باقالیا؟
خندم گرفته بود .اینم یه چیزی میگفت.
نکنه دم پرت تیزی گذاشتی آبجی؟یه نگاه مسخره انداخت به صورتم .از اینکه اداهای مسخره خودشو واسش در می
اوردم خنده ش گرفته بود .با لبخند گفت:
-بینم محبوب مرگ حاجیت راس میگی؟
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هنوز فک می کرد سرکارش گذاشتم؟ یه قطره اشک سر خورد رو صورتم .چرا باید
اینجوری سر به سرش بذارم؟ اینکه مژده بود .اینکه دور تر از من بود .این که بیرون
گود بود .این که فقط دو سه بار سپنتا رو دیده بود .چرا باور نمی کرد من دارم راست
میگم؟ پس منی که نزدیک پنج سال زندگیمو گذاشتم پای این پسر چرا باید باورم شه
که دیگه همه چیز تموم شده؟ ای خدا....
باورم نمیره .د آخه چرا؟ اون یارو که هواخوات بود .اون که جیلیز ویلیز میزد اگه یهباال خواه پیدا می کردی .اون که مرد نبود د گه زیادی خورده تو رو هوایی کرده بود .د
آخه یکی نیس خر فهمش کنه که جوجه مفنگی تو که هنو تومبونتو نیمیتونی بکشی
باال واس چی دل یه بچه رو خوش خودت میکنی؟ اااه شیطونه میگه چک کشش کنما.
مژده خیلی عصبی و ناراحت بود .منم حال و روز بهتری نداشتم .ساکت نشسته بودم
تا خودشو تخلیه کنه.وقتی سکوتم و دید گفت:
محبوب؟هوم؟هوم چیه؟ بچه تو ادب مدب نه آری؟ یادت ندادن با بوزگترت چه ریختی بحرفی؟دهه...
بگو مژده حوصله ندارم.مرگ من! این تن بمیره بوگو بینم .این کارت ...بینم واقعیت داره؟هر چی خودمومیزنم به اون راه انگاری نه چاخان ماخان تو کارت نیست .مرگ من راست میگی؟
ببین محبوب تو نمیری به موت قسم چار ستون بدنم داره میلرزه .تنم داره ذق ذق
میکنه.
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نگامو دوختم تو چشاش .چه ریختی باید حالیش میکردم بابا عین واقعیته .این
اوضاعش از من یکی داغون تر بود که.
بایس بریم.کجا؟بریم اینجا .هان ...بینم کجا بود؟نگاه به کارت تو دستش کرد و بعدم عین این مریض احواال از جاش بلن شد و کارتو
اورد سمتمو انداخ رو پامو گفت:
این بایس پیش تو باشه.بعد چرخید و رفت سمت در .مات مونده بودم تو کاراش .حالش خیلی بد بود.
دستش به دستگیره در نرسیده چرخید سمتم و دوباره کارتو از رو پام برداشت و گفت:
د نه این مدرک جرم بایس دس حاجیت باشه .فردا بعد صالت ظهر میام سراغت.حاضر باش.
بعد رفت سمت در .مث فنر از جام پریدم و رفتم سمتش .گیج چرخید سمتم.
مژده چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ کجا داری میری؟بایس بریم میمونی این شازده .عروس میارن؟بعدم زد زیر خنده .نمیدونم چرا مژده اینقد حالش بد شده بود .انگار یه شوک عصبی
بهش وارد شده بود .نگاشو ریخ تو چشام و گفتم:
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بینم ناکس عروس شدی دیدار دودور نکردی؟ چیه؟ ترسیدی دومادتو از دستتبقاپم؟ نه جونی مفت چنگت اون بچه مزلف...
بازوهاشو گرفتم تو دستم .به پهنای صورت داشتم اشک می ریختم .دستاشو فشار
دادم و گفتم:
مژده چته؟ آروم باش .عروسی من نیست که عزیزم!شوما همتون نامردید .توام عینهون ننه از خدا بیخبرمی .د مصبتو شکر خدا این چهرنگشه؟ حیرونم به واهلل .میه ما چی کم میذاریم واسه ملت اینجوری نامردی میکنن؟
به هر میگیم نوکرتیم تیزیشو صاف میکوبونه اینجامون.
با مشت کوبید رو س*ی*ن*ه ش .من جای خودش دردم گرفت.
د بینم دختر خرجت فقط یه شوم ناقابل بود .د ن یه تیلیفون بود .خبرمون میکردی.چرا ما همیشه بایس آخرین نفرخبر شیم؟
ً
شدیدا شوکه شده .چرا
بی اختیار دستمو اورد باال و کوبیدم رو صورتش .میدونستم
یادمامانش افتاده بود؟ فک کرده بود منم مث مامانش ولش کردم؟
دستشو اورد باال و گرفت رو گونه ش .به هق هق افتاد.این برای بار دوم بود که
اشکشو می دیدم .بغلم کرد .سرشو گذاشت رو شونه م و جفتمون شروع به نوحه
سرایی کردیم .حالی داشتیم بیا و ببین.مجلس ترحیم سپنتا رو دوتایی راه انداختیم .با
خنده کشیدمش عقب و با لحن خیلی مصنویی و تابلویی گفتم:
بینم میه نمیگفتی واس مرد جماعت افت داره گریه کنن؟اونم یه پوزخند تلخ زد و گفت:
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-حاال چی میشه؟

رمانسرا

هیچی باید فراموشش کنم؟ولی بایس بری مراسمش.به نظرت واجبه؟این ریختی الاقل باورت میشه نیست نسناس یه القبا...شاید حق باتوباشه.ً
حتما تو عروسی سپنتا و آیدا شرکت کنیم.
با هم حرف میزدیم و تصمیم گرفتیم فردا
وقتی مژده رفت تازه فهمیدم چه غلطی کردم .مگه میتونستم به رتحتی تو مراسمش
شرکت کنم؟ خیلی سخت بود .عجب غلطی کرده بودما .آخه دختر تو سر پیازی یا ته
پیاز که میخوای شرکت کنی؟ نیس خیلی هم جنبه باال داری و روشن فکری ارواح عمه
ت میخوای بری خیلی شیک بهش تبریک بگی و براش آرزوی شادکامی و موفقیت
کنی؟ آره جون ...استغفراهلل! محبوب چی خیال کردی؟ من که میدونم سپنتا رو ندیده
و دیده غش میکنی و ننه من غریبم بازی در میاری .االن داغی قبول کردی .بی خیال
شو.نرو .بذار همینجوری فراموشش کنی.
اونقد با خودم کلنجار رفتم تا باالخره خوابم برد.
فردا صبح وقتی بیدار شدم با خودم هنوز درگیر بودم .می رفتم یا نمی رفتم.
میگفتم نمیرم اما باالخره آماده شدم .اصن حال خوشی نداشتم .منگ بودم .گیج
بودم .چشام سیاهی می رفت .نمیدونم چی کار باید بکنم .خنده دار بود .با خودم
میگفتم دارم میرم عروسی عشقم .عروسی کسی که حقش بود من عروسش باشم.
اونقد زار زدم و زجه زدم که نفهمیدم چی پوشیدم و چه جوری آماده شدم .فقط وقتی
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مژده اومد خودمو برای بار آخر تو آینه نگاه کردم .الغرتر از همیشه به نظر می اومدم.
مریض بودم .قیافه زارم داشت عربده میزد .موهای فر و سیم تلفنیمیو با یه گل سر
باالی سرم جمع کرده بودم و موهای کوتاه جلوی سرم ریخته بود جلوی صورتم .رنگم
که سفید بود .بیش از حدم پریده رنگ به نظر می رسیدم .یه چیزی تو مایه های روح
بودم .یوهاهاها .چقده شیک بودا! این چه ریختیه دختر؟ زیر چشمام گود افتاده بود و
سیاهی چشمام ...هووووم اصن یه ذره هم آرایش تو صورتم نداشتم .یه دست لباس
معمولی تنم بود .یه مانتو کرم پوشیده بودم که یه قطره روغن نمیدونم از کجا ریخته
ً
دقیقا جلوی شکمم .اهمیتی بهش ندادم .یه شال انداخته بودم سرم بدون
بود روش.
اتو .آخ جون چه ریختی بهم زدم واسه خودم بیا و ببین .یه شلوار لی معمولی هم تنم
بود .کیفمو انداخته بودم رو دوشم .صورتی؟؟؟؟؟؟؟ اصن سنخیتی با رنگ لباسام
ً
حتما اگه موقع دیگه بود سکته میکردم از این بی انضباطی
نداشت.بازم اهمیتی ندادم.
اما االن؟ چه اهمیتی داشت خشگل به نظر بیام یا زشت؟ چه اهمیتی داشت خوش
پوش به نظر بیام یا بد پوش .مهم االن سپنتای من بود که دیگه مال من نبود و مهم
آیدا بود که جای من عروس بود .خوش به حالت آیدا.
بازم یه قطره اشک سر خورد رو صورتم .از اتاق بیرون رفتم .سرک کشیدم تو راهرو
کسی نبود .آروم آروم رفتم اتاق مهیار .خواب بود .خیلی خسته بود وقتی اومده بود
خونه حتی لباسشم عوض نکرده بود .بی سر و صدا یه پتو مسافرتی کشیدم روش و از
رو میز کامپیوترش سوییچ ماشینشو کش رفتم و تو یه کاغذ براش نوشتم که ماشینشو
بردم .گواهینامه داشتم مشکل رانندگی هم نداشتم .از صدقه سر کالسای حرفه ای
بیرون یه چیزی شده بودم واسه خودم اما هنوز به قول مهیار جوجه راننده ای بیش
نبودم .آخرشم من نفهمیدم جوجه ام یا پیشی!!!! فک کنم تا آخرین لحظه عمرمم
نفهمم .چه اهمیتی داره؟ مهم اینه باغ وحش حیوونا بودم .یه رو مارمولک میشدم یه
روز روباه و یه روزم شیر و ببر و یوزپلنگ .از دست این مهیار.
موبایلم تک زنگ خورد .پله ها رو آروم رفتم پایین .خونه تو سکوت مطلق فرو رفته
بود .مامان و بابا برای خرید بیرون رفته بودن .منم فقط گفته بودم عروسی دعوتم.
همین ...خدا رو شکر مهیار چیزی از سپنتا و عروسی بهشون نگفته بود.
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ماشین مهیار و از تو حیاط در اوردم و بیرون رفتم .مژده در جلو رو باز کرد و نشست
کنارم .با سر سالم کرد و منم همون جوری .آدرسو حفظ بودم .چونه م می لرزید .از تو
کیفم یه سی دی در اوردم و انداختم تو ضبط .اونقد زدم جلو تا رسید به آهنگ صد و
ً
دقیقا همون آهنگی که تو این دو شب خودمو خفه کرده بودم باهاش بس که
سی.
گوش داده بودم .حنجره خواننده از بین رفت بس که من ریپیتش کردم .زیر چشمی به
مژده که تیپش بهتر از من بود انداختم .اما مث همیشه نبود .انگار اونم داغون بود.
راستی اون داشت کجا می اومد؟ چرا با خودم می بردمش؟ شاید فک می کرد بهش
نیاز دارم؟ شایدم فک می کرد بازیش دارم میدم .چه میدونم حوصله نداشتم دیگه فک
کنم.
روبروی یه تاالر نگه داشتم .دستام یخ کرده بود .نمیتونستم دیگه حرکت کنم .صدای
بوق ماشین پشت سری رفته بود رو اعصابم .مژده چرخید سمتم.
د بجنبون هیکلو دیگه.با بغض داد زدم.
نمیتووووووووووووووونم .به خدا نمیتونم.ای مصبتو شکر .بپر پایین بینم .یه کاره.نشسته بودم پشت فرمون .دیگه صدای بوق ماشین پشت سری نمی اومد .فقط
صدای بلند مژده رو شنیدم که گفت:
-مخلصیم...
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بعدم اومد سمت من .در ماشینو باز کردو پاهام قفل شده بود  .ماشین خاموش بود.
داشتم گریه می کردم .اههههههههه خاک بر سرت محبوب که اینقد ضعیفی .سر خودم
داد زدم.
خفه شو حوصله تو ندارم.د یه کاره .میه حاجیت چیزی گفت؟چرخیدم سمتش .دستشو اورد سمت صورتم و اشکامو پاک کرد .چشماش برق میزد.
قیافه ش ماتم زده بود .بدون هیچ آرایش و شینیون مویی .انگار نه انگار داریم می ریم
عروسی .مجلس ترحیم می رفتیم انگاری .نگاش کن سر تا پا سیاه پوشیده بود .چونه
م می لرزید .با خنده مصنوعی گفت:
شنیدی این همشهریمون چی کار کرده؟با گیجی نگاش کردمم.
میگن یه روز غضنفر از تاسکی پیاده میشه درو با نامردی محکم زارت میبنده ومیگه:پدرسگ خودتی! رانندهه هم که کپ کرده بوده میگه:حاجی ما که چیزی
نگفتیم!غضنفرم با پررویی عینهون تو میگه:بعدا که میگی
نیشم باز شد .این تو این هاگیر واگیر وقت گیر اورده بودا!
میبینی؟ حکایت آبجی ماس .واال! یه کاره واس خودش فحش میده...بعد یه سکوت ادامه داد
د هنو که وایسادی ما رو می پایی! بزن پایین بینم حال نه آریم.102
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تنمو از تو ماشین مهیار کشیدم بیرون .مژده نشست پشت ماشین .می لرزیدم.
زانوهام سست شده بود .رفتم سمت میله و تکیه دادم بهش .بعد چند لحظه که مژده
ماشینو پارک کرد اومد سمتم .دستمو گرفت تو دستش .یخ بودم .پاهام قفل شده بود
رو زمین .چشمام میخ شده بود رو زانتیا گل زده شده .چشام داشت دو دو میزد .این
بود ماشین عروسشون؟ این بود ماشینی که قرار بود من کنار سپنتا بشینیم و باهاش
اخر شب تو خیابونا دور بزنیم؟ حاال چی نصیبم شد؟ فقط دید زدن ماشینش از دور؟
ای خدا اینه دیگه؟ این جوریه؟ د آخه لعنتی مگه من ازت چی خواستم؟ چی ازت کم
میشد منو به مراد دلم می رسوننننننننننندی؟ خددددددددددددا! چرا جوابمو نمیدی؟
د خدا بیا پایین بیا اینجا میخوام دو کلمه باهات اختالت کنم .چیه نشستی اون باال
همه رو داری نگاه میکنی؟ هان؟جوابمو بده د آخه مگه تو رحیم نیستی؟ رحمان
نیستی؟ بزرگ نیستی؟ بخشنده نیستی؟ پس چته؟ چرا جواب منو نمیدی؟ خدایا
ببین منو من خسته م از همه چیز و از همه کس .هیچ کسیو ندارم .خدایییییییا حاال
که نخواستی اون مال من باشه پس چرا صبرشو ام گرفتی؟ خدایا بهم صبر بده طاقت
بیارم خدااااااااا...
خدایا یادت رفته؟ همین چن شب پیش؟ خدایا یادته قسمت دادم به جدم .قسمت
دادم به اشکای مامانم و دل شکسته ش؟یادته با گریه ازت خواستم کمکم کنی فراموش
کنم؟ یادمه که با گریه من خوابم برد اما تو بیدار بودی خدایا .بیداری .هستی و
میبینی .خوشت میاد زجه بزنم؟ آآآآآآآآآآآره؟آخه خدای من انصافتو شکر .اگه به تو نگم
بی کی بگم دردمو؟ خدایییییییا!اصن خدا پاشو بیا اینجا .بیا پایین .کنار من .روبروی
این زانیتای سفید که شده ماشین بخت عروس و داماد امشب .بیا باهم وایسیم و مث
دو تا آدم درد و دل کنیم...خدا جونم بیا دیگه ...تروخدا بیا ...اصن تو بیا بیا پایین بزن
تو گشوم .بزن لهم کن .فقط بذار تو بغلت گریه کنم.اونوقت اگه ...آره اگه دلت سوخت
برام اشكامو پاك كن و محکمتر بغلم کن .مگه من کیو دارم جز تو خدا؟ تو دیدی چه
راحت خداحافظی کرد و رفت و منو سپرد به تو؟ دیدی چه بی مسئولیت از آب در
اومد؟ خدایا تو بگو من چی بودم براش؟ یه عروسک خیمه شب بازی که این مدت
دلمو به محبت های گاه و بیگاهش خوش کرده بودم؟ منو بازی داد خدایا .تو دیدیا...
چشاتو بسته بودی؟ نه میدونم باز بود چشات ...آره تو دیدی من عروسک بودم براش.
ً
واقعا عروسک بودم .یه عروسک بی احساس .خوش به حال
ای کاش ...ولی ای کاش
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همه عروسکای دنیا ...اما من چی؟ من که عروسک نبودم .من آدم بودم و احساس
داشتم .گناه داشتم به خدا آخه ...به خودت قسم حقم این نبودا...خدا.............خدا
..............خدا چرا صدامو نمیشنوی؟ د پاشو بیا پایین دیگه به جون خودت زیاد وقتتو
نمی گیرم .فقط دو کلمه حرف بزنیم بعد پاشو برو اون باال بشین سر جات و خداییتو
کن ...باشه؟ دوباره برمی گردی .قول میدم نگهت ندارم....
نه نمیای؟ باشه نیا پس منو ببر پیش خودت .منو ببر اون باال .اینجا آدما هستن.
کسایی که دل منو شکستن هستن .منو ببر اون باال .یه چایی مهمونم کن .یه بغل و
آرامش ...بعدش پامیشم مث آدم سرمو میندازم پایین میام سر خونه و زندگیم .خدایا
گوش کن ببین چی میگم من دلم گرفته ها .یه دنیا گرفته میخوام گریه کنم .نه گریه که
کمه میخوام زار بزنم بلکه دردم سبک شه بلکه پاک شم از این دلتنگیا .خدا از دسد
خودم خسته م از دست همه رفتارای بچه گونه م خسته م .از دست این دل مسخره
ای که انداختیش تو س*ی*ن*ه م خسته م .این لعنتی به من قول داد دیگه به سپنتا
فک نکنه پس چرا دلش االن تنگ شده؟ خدایا خسته م از این روزگار و دنیا و آدمای
نامردش ...د آخه پاشووووووووو بیا پایین باهات کار دارم.
نشسته بودم رو زمین و گریه می کردم .وقتی آروم تر شده بودم که دیگه همه دق و
دلیامو سر میله پشت سرم خالی کرده بودم .اونقد تو دلم داد زده بودم و با خدا حرف
زده بودم که حس می کردم یه آرامش نسبی بهم دست داده .آرومتر از اون لحظه ای
شده بودم که میخ ماشین عروسشون شده بودم .هر کی از کنارمون رد میشد با تاسف
نگامون می کرد .بعضی ها هم میخواستن کمکمون کنن که با تشکر مژده راشونو
میکشیدن می رفتم .هر کدومشون خار بودن به چشمم .چقد دلم پر بود از ادما .مژده
پا به پام اشک می ریخت و در مونده تر از خودم بود .باالخره از زمین دل کندم و بلن
شدم سر پا .آخرین برگ دستمال کاغذیمو استفاده کردم .بینیمو چلوندم توشو و
انداختمش زمین .چشمام با دستام پاک کردم .کور نشم خوبه .پدر چشمامو در اورده
بودم این مدت با این گریه های زیادی.
مژده هم اشکاشو پاک کرد و کنارم راه افتاد .خاک شلوار لی مو گرفتم و تکیه مو دادم
به مژده که از اون سکوتای مسخره رو از سر گرفته بود .رفتیم داخل ساختمون .پله
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داشت .نمیتونستم قدم از قدم بردارم .چن نفری پشت سرمون بودن ازمون سبقت
گرفتن و رفتن جلو یکیشونم نتونست کنجکاویشو خنثی کنه و یواشکی زیر گوش بغل
دستیش زمزمه کرد
اینا رو نگاه چرا این ریختین؟اهمیتی به نگاه خیره بغل دستیش نکردم .دست مژده رو گرفتم و سعی کردم خودمو
بکشم باال.
خودمو رو اولین میز خالی داخل سالن انداختم .مژده هم کنارم نشسته بود.
نمیخواستم بلند شم و برم دست و صورتمو بشورم .دوست داشتم تا آخر دنیا با همون
قیافه زار بشینم و خودمو مرتب نکنم .دیگه چه اهمیتی داشت؟ همه چیز به باد رفته
بود .همه زندگیم به باد رفته بود .صدای موزیک مث ناقوس مرگ تو سرم می کوبید.
موزیک شاد داشت پخش میشد .یه عده وسط وول میخوردن و رقص نور تو سالن
پخش بود .لباسای شیک خانما و هیکالی قشنگ و غیر قشنگ .شاید اگه موقع دیگه
بود حسابی مسخره شون می کردم و میگفتم و میخندیدم .اما حاال ...خودم سوژه
خنده ملت بودم چه حرفا میزدما ...با این ریخت مکش مرگ ما بی شباهت به مرده
های تازه از گور در اومده نیستم .یه لیوان آب برا خودم ریختم و ذل زدم به مژده.
سرش پایین بود و داشت پوست یه خیارو تو پیش دستیش ریز ریزمیکرد .این
بدبختم از دست من عاصی شده به قرآن .آبو گرفتم سمتش و با صدای دو رگه گفتم:
بسه پدرشو در اوردی.لبوانو از دستم گرفت و گفت:
ببخش! تقصیر ما شد .ای کاش گیر نمیدادم...اخه واسه چی اومدیم؟یه لبخند تلخ زدم و گفتم:
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تو خودتو ناراحت نکن .بهتر بود بیام و همه چیو از نزدیک با چشمای خودم ببینم تاباورم بشه که همه چیز تموم شه .به احساسم این عروسی رو بدهکار بودم.
سرشو تکون داد و گفت:
به مرگ خودت کافیه یه اشاره بدی رسوای عالمش میکنم.بی خیال مژده اون دیگه برای من هیچی نمیشه .برام تموم شد .رسوای عالمش کنیچی نصیبم میشه؟ نزدیک پنج سال ...چهار سال و خرده ای از عمرم به بطالت رفت
اونو چه جوری برگردونم؟ مهم اینه...
بعدم دوباره عین ننه مرده ها زدم زیر گریه .هیچ وقت فکر نمیکردم اینقد سخت باشه
برام این لحظه .جیگرم داشت آتیش می گرفت .تنگی نفس دوباره اومده بود سراغم و
با بدبختی نفس می کشیدم .از دست این بیماری هم که آروم و قرار نداشتم .یه لیوان
آب ریختم و یه نفس سر کشیدم .حرارتو تو صورتم حس می کردم .حالم بد بود خدا
میدونه...
د آخه میه شهر هرته محبوب؟ این بچه مزلف پنج سال...نزدیک پنج سال...د نپر وسط حرفم نیم چه بچه ...حاال چه فرقی داره آبجی؟ نزدیک پنج سال تو روبازیت داده ...د بذار یه تیزی فرو کنیم اونجاش امشب برنامه نتونه داشته باشه دیگه...
به نیش بازش نگاه کردم .منم خنده م گرفت.
خاک تو سرت که اینقد بی حیایی...آها بخند قربونت برم .به مرگ تو نه مرگ خودم وختی میخندی شبیه آدم میشی...106
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مگه قبلش چه ریختی ام؟شبیه گودزیال...نکبت.چاکریم...دوباره لبخند از رو لب جفتمون پر زد.
ااااههه این مزقونچیم واسه خودش چه مینوازه ها ...نسناس .چه صدای نخراشیدهای داره .الدنگ ...بایس جای شاه داماد بیه شاس داماد ...خاک تو سرش دختر به ای
هلویی و رو ول کرده رفته سراغ یه الدنگی بدتر از خودش دیگه .حتم دارم عینهون
خودش بی ریخته...
مهم نبود مژده داشت چی میگفت واسه خودش مهم این بود من چشمم خورده بود
به عروس و داماد خوش پوشی که روبروی چشمای از حدقه در اومده من داشتن می
رقصیدن .داشتن با لبخند بهم نگاه می کردن .رقص نوری در کار نبود .رقص عروس و
داماد در کار بود .چقدم بهم میان .چشمم کف پاتون ماشاهلل چقد شیک شدید .البته
نمیدونم ...نه مطمئنم سپنتا از ایدا سر تره نگاش کن چقد سفیده ...به من گفته زکی.
واای پوستش داره برق میزنه از سفیدی .موهاشو نگاه کن .چه خوش رنگه ...ببینم چه
رنگیه ...نسکافه ای؟ نه نه آره خودشه عسلیه ...چه به چشمای عسلیش میاد .حتم
دارم رنگ کرده ...هوم چه آرایش ملیح و قشنگی هم کرده .قدش کوتاه بود .از سپنتا
خیلی کوتاه تر بود .وای گفتم سپنتا چقدر آقا شده .چقد دامادی برازنده شه با این کت
و شلوار نوک مدادی .موهاشو ....آخی خدای من چقد ساده موهاشو درست کرده ...نه
این مدلی بهش نمیاد همون مدلی که همیشه درست میکنه میاد پیشم خیلی
خوشگل تره به خدا ...بذار پاشم برم جلو برم بهشون شاباش بدم داره فیلم می گیره تو
فیلم بیفتم آره بذار پاشم.
107

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

دستمو دراز کردم و کیفمو از رو میز برداشتم .مژده دستمو کشید و گفت:
کجا؟ببین مژده ...ببینشون چه بهم میان ماشاهلل کور شه چشم حسود .چقد برازنده همن.بذار برم بهشون شاباش بدم .سپنتا داره می رقصه .سپنتای من داره می رقصه .نگاه
مژده به نظرت کدوم سر تره؟ من که میگم سپنتای من سرتره .مگه میشه کسی از
عشق من سرتر بشه؟ الهی قربونش برم چقد خشگل شده ها ...پاشو توام پاشو بیا
بریم شاباش بدیم داره فیلم می گیره.مامان همیشه وقتی میخواد شاباش بده میگه
بذار فیلم بگیرن ماهم یادگاری تو فیلم بیفتیم .پاشو دیگه...
نشسته بود و نگام می کرد .چشاش غرق خون بود .رنگش به سرخی می زد .دیگه
پاهام جون نداشت وایسم .دستمو کشیدم از دستش بیرون .باید می رفتم جلو ...باید
بهش شاباش می دادم .باید دستمو می نداختم دور گردن عروس و داماد و باهاشون
عکس یادگاری می نداختم .اما نمیدونم چرا میخ شده بودم به صندلی.چرا جلوی
چشمم تار میشد هی؟ ای بابا این رقص نور این وسط چی میخواد؟ چرا دارم تار می
بینم؟دستامو اوردم باال و اشکامو پاک کردم.
ببین مژده اینا اشک شادیه نه؟ اشک شادی برای عروسی عشقم ...بیا براشون دعاکنیم.برای خوشبخت شدنش ...توام دعا کن .دعا کن اونقد خوشبخت شه که هیچ
وقت یادش نیفته دل منو شکسته دعا کن خدا هیچ وقت تقاص دل شکسته منو ازش
نگیره .توام دعا کن خدایا اشکای این چن شب من سید رو نبینه .دعا کن آه مامانم
دامن این عروسو دومادو نگیره .باشه؟ دعا میکنی؟
دیگه به هق هق افتاده بودم .مژده سرش پایین بود و داشت گریه می کرد.نا نداشتم.
از جام بلند شدم و رفتم به طرف خانمی که لباس فرم تنش بود .پرسیدم:
سرویس بهداشتی؟108
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با چشای گرد شده از تعجب گوشه ای سالنو نشونم داد .پاهامو کشون کشون باال می
اوردم.
خودمو انداختم تو دستشویی و درو قفل کردم و با همه وجودم زار زدم .زجه زدم و
خدا رو بازم صدا زدم .صدای خواننده ارکست شایدم به قول مژده همون مزقونچی تو
سرم فرو می رفت و مث یه لوله ی دراز از اون ور می زد بیرون...
عروس دومادو بب*و*س یاال ...یاال یاال یاال...گوشامو با همه قدرت گرفته بودم تا صدای نکره شو نشنوم .چقد وقیح بود که از یه
دختر غریبه میخواست عشق منو ب ب*وس*ه .الهی همتون بمیرید .الهی سقط شید
که عشقمو ازم گرفتید...
از دستشویی اومدم بیرون .صورتم خیس آب بود .به میز نگاه کردم .سر جاش نبود.
سرمو بلند کردم .جای عروس و داماد وسط خالی بود .مژده کنار سپنتا وایساده بود.
رنگش سرخ بود .رنگ کی؟ رنگ مژده یا سپنتا؟ نمیدونم شایدم جفتشون...
آیدا یه کم اونورتر وایساده بود کنار چن نفر و باهاشون حرف میزد .سپنتا چرخید
سمت من .مژده هم...
رنگش یهو از سرخی به سفیدی زد .برام مهم نبود .ازش متنفرشده بودم .ازم می
ترسید؟ هه خنده دار بود .مژده با یه نیشخند چیزی بغل گوشش زمزمه کرد .قدمامو
بلند کردم و رفتم سمتش .آب دهنشو قورت داد و خیره شد بهمون .هنوز صدای
موزیک می اومد .رو به مژده کردم و گفتم:
بریم؟بینم میه نمیخواستی دعای خیر واسه شازده کنی؟109
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نگامو دوختم به سپنتا .حضور تور سفید وکنار صورت سپنتا حس کردم .آیدا بود.
خشگل بود .با یه نگاه مشکوکی داشت نگامون می کرد .خیلی خشگل بود؟ نمیدونم از
من بهتر بود؟ شایدم ....چه میدونم هر چی بود از من خوش شانس تر بود.
تبریک میگم...ممنونم.سپنتا جان نمیخوای معرفی کنی؟بدون اینکه اهمیتی به رنگ و روی پریده سپنتا بدم مث پرروها ذل زدم تو چشماش.
به پته پته افتاده بود .دوس نداشتم حال عروسشو بگیرم .خودش به جهنم .به قد این
نزدیک پنج سال و چهار سال و خورده ای از چشمم افتاده بود.
همسایه های قدیممونن عزیزم...بدون اینکه اهمیتی به دروغ شاخدارش بدم رو به مژده گفتم:
بریم مژده جان....عزیزم ...هنوز عزیزمایی که بهم می گفت داشت تو گوشم زنگ میزد ...حاال جای من به
یکی دیگه میگه عزیزم ...ای وای...
مژده رو به آیدا کرد و با یه لحن عصبی گفت:
پیر شید به پای هم ...زت زیاد...بدم دست منو گرفت و منم بدون اینکه اهمیتی به اون دو نفر بدم دست مژده رو
فشار دادم و با هم دور شدیم .نمیخواستم بینشون مشکل بندازم .دلم برای آیدا
میسوخت اما...
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حال بهتری داشتم .انگار پذیرفته بودم که سپنتا رو بخشیدم به آیدا .خوشبخت بشن
الهی...
جلو در خونه مژده اینا وایسادم .حتی توقفم باعث نشد مژده از اون فرورفتگی تو
خودش بیرون بیاد .با یه لبخند سرد رو کردم بهش و گفتم:
رسیدیم .پیاده شو.انگار از یه خواب عمیق بیرون اومد .میدونم صدام خیلی ضایع گرفته بود .هی خدا...
نگام کرد .اولش با نگرانی بعد با یه لبخند گفت:
یخ بابا؟ چش بسته غیب گفتی آبجی؟ما فک کردیم باید سوار شیم .نگو نه بایدپیاده شیم .یه کاره...
خنده م گرفت .از دست این مژده .لبخند پررنگ تری زدم و گفتم:
مرسی از اینکه باهام اومدی و تنهام نذاشتی .حس میکنم باید به این مهمونی میاومدم تا میتونستم با خودم کنار بیام .االن حس خیلی بهتری دارم .حس میکنم
میتونم سپنتا رو برای همیشه از ذهنم بیرونش کنم.
دستمو گرفت توی دستش و بعد با لحن مهربون و لبخند نرمی گفت:
محبوب مرگ من غصه نخور .بی خیالی طی کن .زندگی و عشق است .به قول رویااین نیز بگذرد .آره آبجی این نیز بگذرد.
زیر لب زمزمه کردم.
شاید این روزا بگذرن ولی من از این روزا نمی گذرم.111
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نمیدونم شنید یا نه شایدم خودشو به نشنیدن زد.
یهو خیلی بی مقدمه گفت
محبوب خیلی از عروسش سرتری مرگ خودت...چه سرتری؟ چهره م؟ بی خیال مژده مهم اینه اون شانسش از من سرتره...در ماشینو باز کرد و پیاده شد.
مراقب احتیاط باش...دست براش بلند کردم و با زدن تک بوقی ازش دور شدم.
وقتی از مژده دور شدم سعی کردم دیگه به چیزی فکر نکنم عقربه ها ساعت نه شب

رو نشون میداد خیر سرم مثالً رفته بودم عروسی .گوشیم اس ام اس اومد پارک کردم
بغل و گوشیمو از تو کیفم بیرون کشیدم.مهیار بود انگار تازه از خواب بیدار شده بود
گفته بود مراعات کنم و آهسته رانندگی کنم .بدون اینکه جوابشو بدم حرکت کردم.
ً
قطعا هم نباید زود میرسیدم خونه چون نمیتونستم تو رو
حوصله خونه رو نداشتم.
مامان و بابا وایسم و توضیح بدم رفته بودم عروسی کی و چی شد که زود برگشتم.
برای همین تصمیم گرفتم بزنم به جاده .به سرم زد برم کوهسار.همیشه عاشق اونجا
بودم.
وقتی از ماشین پیاده شدم و از اون باال به شهر خیره شدم یه لبخند نشست رو لبم .با
همه وجودم افکار منفی رو پس زدم و سعی کردم دیگه به سپنتا و امشب و عروسیش
فکر نکنم .حضور خدا رو خیلی نزدیک تر حس می کردم .دستامو بردم باالتر و زمزمه
کردم :خدایا من اینجام .نزدیکت منو بغل کن...
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اولش انگاری یه شوک بهم وارد شد بعد دوباره با صدای خنده ای که شنیدم چرخیدم
به پشتم .یه پسر خیلی شیک و مرتب پشت سرم وایساده بود .چشاش برق عجیبی
داشت .سعی کردم عادی و خونسرد باشم و به برقی که تو چشماش بود فکر نکنم.
ببخشید؟خدا ببخشه ما چی کاره ایم.پسره ی بی نمک جلف...
چیزی گفتی عزیزم؟خیر با شما نبودم.یه قدم برداشتم سمتش و از جلوش رد شدم .پشت سرم راه افتاد و گفت:
شب قشنگیه نه؟آره اما به شرطی که مزاحمی دورو بر آدم نباشه.خندید .صداش قشنگ بود .بی هوا برگشتم سمتش .حال و حوصله کل کل کردن
نداشتم.
ببین آقا پسر طرفتو اشتباه گرفتی .من نه حال و حوصله رفیق و رفیق بازی دارم .نهحال و حوصله شب شعر و رمانتیک بازی .میبینی منو .خوب به صورتم نگاه کن...
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همینجوری هم مث یابو سرمو انداخته بودم و میرفتم سمتش .پسره هم آروم آروم
عقب گرد میکردو از چشمام حرارت میزد بیرون .داغون داغون بودم دنبال یکی می
گشتم دق و دلیمو سرش خالی کنم .کی بهتر از این خر مگس خوشتیپ که خیلی
احساس بامزگی بهش دست داده بود.
آهان حاال که خوب نگاه کردی بذار بهت بگم من همین االن دارم از عروسی ...آره ازعروسی عشقم بر میگردم .از کسی که پنج سال ...نه نه نزدیک پنج سال از عمر منو به
بازی گرفت و بعدم مث دستمال چرک دورم انداخت ...تشنه م بدجوری تشنه انتقامم.
تشنه اینم که عصبانیتو و دق و دلیمو سر یکی از جنس خودش پیاده کنم .پس بهتره
تا اون روی سگم بیشتر از این باال نیومده و یکیو تو تمام عمرت نشونت دادم که
میتونه دچار اون جنون عادی چند دقیقه ای تو بیست و چهار ساعته شبانه روز بشه
بهتره گورتو گم کنی و دیگه هم دم پر من نپلکی .وگرنه بالیی به سرت میارم مرغای
آسمون به حالت....
اووووووووووی اوی چه مرگته روانی؟ برو عقب االن میفتم.ً
دقیقا لبه پرتگاه بودیم.
چشامو بستم و باز کردم .انگار از یه شوک عمیق بیرون اومدم.
صورتم نزدیک صورتش بود .خیلی نزدیک .اگه یه نیمچه قدم جلو میذاشتم به راحتی
پرت میشد پایین و میشدم قاتل .ههههههه چه رمانتیک دختری در شب عروسی
عشقش پسری را به جرم هم جنس بودن عشقش به قتل رساند .عجب تیتر خفنی
میشه به خدا.
پسره دستامو گرفت و با یه قدم من و خودشو کشید عقب .دستامو سریع از دستش
جدا کردم و گفتم:
شنیدی چی گفتم؟خدا شفات بده خیلی داغونی.114
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آره پس تا تو رو هم مث خودم داغونت نکردم بزن به چااااااااااک.پسره سرشو برام تکون داد و ازم دور شد .یه نفس عمیق کشیدم و دوباره رفتم سمت
ماشین و نشستم رو کاپوت و ذل زدم به سیاهی شب و پیش خودم فک کردم چقد
عوض شدم .چقد عوضی شدم.خدایا فقط خودت میتونی آرومم کنی .داشتم چی کار
میکردم؟ اگه پسره می افتاد پایین؟ واای .سرمو بین دستام گرفتم و دوباره سعی کردم
خودمو خر کنم.
باالخره از کوهسار دل کندم و بلند شدم که به سمت خونه برم.
وقتی پشت فرمون نشستم هوا دیگه خیلی تاریک شده بود .پخش ماشینو روشن
کردم و کمربندمو بستم و رفتم تو دل پیچای کوهسار.
 می خواستمت تو رو تنهام گذاشتی برای اشكام وقتی نذاشتیدلتو فروختی به یه كسه دیگه ولی نگاهت اینو نمی گه
می خواستمت می خواستمت می خواستمت
ولی تو نموندی ولی نموندی
عشقم بودی عشقم بودی عشقم بودی
ولی تو نموندی دلمو سوزوندی
باید بمیرم این روزو نبینم همون بهتر كه بی تو بمیرم
چشمای نازت صدای سازت چقدر خوبه صدای آوازت
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مریم نازم

رمانسرا

اصن دوست نداشتم حتی به چای اسم مریم اسم سپنتا رو بیارم .فقط غرق آهنگ
شده بودم و اهمیتی نداشت برای کدوم مریم این شعرو میخوند .فقط دلم میدونست
ه من چقد با شاعر این آهنگ همدردم.
توی خیابون یا توی ایوون هرجا می شینم تو رو می بینم
می گم كه ای كاش پیشت می موندم دستام تو دستت واست می خوندم
می خواستمت می خواستمت می خواستمت
ولی تو نموندی ولی نموندی
عشقم بودی عشقم بودی عشقم بودی
ولی تو نموندی دلمو سوزوندی
دستمو خوندی پیشم نموندی بدون دلم رو بدجور سوزوندی
می خوام بخوابم تا لحظه ی دیدار تا با صدای نازت بشم بیدار
نمیدونم این دیوونه روانی چرا افتاده بود کنارم و مث مسخره ها سعی داشت قدرت
نمایی کنه .اصن دلم نمیخواست باهاش کل کل کنم .خودشو کشید کنارم .سرمو
چرخوندم سمتش از این دیدن همون پسره که تو کوهسار حالشو گرفتم مو رو تنم
سیخ شد .یه لبخند مکش مرگ من نشسته بو رو لبش .سرعتمو کم کردم که بیاد و رد
شه حال و حوصله شر نداشتم.دلم بد جور گواهی بد میداد
با بی كسی هات من بودم كه ساختم دل بهت سپردم سر به زیر انداختم
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این قمار عشق و من نشناختم ساده بودمو زندگیمو باختم
می خواستمت می خواستمت می خواستمت
ولی تو نموندی ولی نموندی
عشقم بودی عشقم بودی عشقم بودی
ولی تو نموندی دلمو سوزوندی
سرمو از شیشه ماشین بیرون بردم و گفتم:
عوضی داری چه غلطی میکنی؟ببین خشگله االنم من تشنه انتقامم .مگه نمیخواستی منو بکشی د بیا دیگه...
بعدم با ماشینش رفت جلوم .اونقد بلند جیغ کشیدم که صداش گوش خودم و کر
کرد.
پسره بیشعور آآآآآآآآآآآآآآی.گاز ماشینو گرفتم و سعی کردم ازش بزنم جلو .پیچای بد جاده کوهسار و وحشی بازی
یه پسر خشگل کینه ای داشت قلبمو می اورد تو دهنم .نه خدایا من دلم نمیخواد
بمیرم.
برو گمشو کثافت...هاهاها .نگاه کن تروخدا مث جوجه ها داره میلرزه .بیا خانم کوچولو...117
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به گریه افتاده بودم .دو سه بار نزدیک بود بخورم به گارد ریالی تو جاده .هرچی
سرعتمو کم می کردم فایده ای نداشت .دستمو گذاشته بودم رو بوق و بلند جیغ میزدم
و از زمین و زمان کمک میخواستم.
کمککککککککککک یکی کمکم کنه...اما جیغای من اون وحشی رو جری تر می کرد .دوباره گاز ماشینو گرفتم بلکه بتونم از
دستش فرار کنم اما هرچی بود اون یه مرد بود و شجاعت بیشتری تو رانندگی داشت
و صد در صد تبحر بیشتری .داشتم می مردم .رو به خدا کردم و با دستم زدم ضبط
ماشین خفه شد .داشتم می مردم .خدایا نمیخوام بمیرم .من غلط کردم .خدایا
ببخشید .خدایا مامانم ...خدایا االن نه خواهش میکنم به جدم قسمت میدادم .خدایا
گه خوردم .د آخه من که دیگه نمیخوام بمیرم خدا جوووووووووووووون کمکم کن...
آآآآآآآآآی احمق روانییییییییییییی.وحشییییضربه ای که به ماشینم زد کارساز بود .پامو گذاشتم رو پدال ترمز و ماشینو خاموش
کردم .جیغ میزدم و گریه می کردم .چرا هیچ خری اینجا نیس به دادم بره.
کمککککککک.تروخدا یکی به دادم برسه .کسی اینجا نیست منو از دست این وحشینجات بده؟ کمککککککک
ماشینشو کمی جلوتر از من نگه داشت و از ماشینش پیاده شد .شیشه ها رو دادم باال
و قفل کودک و زدم.مث بید می لرزیدم .با آرامش اومد سمت ماشین .صدای ضربان
قلبم فضای کوچیک ماشینو پر کرده بود .چه آرامشی تو نگاهش بود .کثافت بیشعور
قصدش چی بود؟ میخواست منو بکشه؟ لعنتی ...لعنت به تو.احمق عوضی .الهی
بمیری .ای کاش مینداختم پایین همونموقع .کثافت بی همه چیز .الهی کوه ریزش کنه
بمونی زیرش من هر هر بهت بخندم .الهی سرطان بگیری کچل شی صورتت از ریخت
بیفته .الهی سگ هار بیاد گازت بگیره مریض شی هاری بگیری .البته همینجوری هم
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هاری داری .عضی میخواد با من چی کار کنه؟ چرا کسی نیست اینجا به داد من برسه.
چه چشمای وحشی داره! چرا چشماش اینجوری برق میزنه؟ چرا اینقد هیز نگام
میکنه؟ انگاری لخت جلوش وایسادم ...آب دهنمو قورت دادم.
با دستش چند تا ضربه زد به شیشه .جیغ کشیدم.
چی میخواییییییییی از جونم عوضی؟اوه اوه چه دختر خشنی .باز کن کوچولو کاریت ندارم که.فقط میخوام باهات اختالتکنم.
بازم جیغ کشیدم.
بروگمشو لعنتی بیشعور...با مشت کوبید به شیشه .رگه های خشم تو چشماش دیده میشد.
د بیا پایین مگه نمیخواستی منو بکشی؟بعم هر هر زد زیر خنده .داشتم سکته می کردم .این روانی بود .روانی چیه؟ زنجیری
بود .یکی به دادم برسه .خدایا منو از دست این خل و چل نجات بده .خدایا غلط کردم.
گه خوردم .من بیخود کنم عوضی بازی در بیارم! من غلط کنم تشنه انتقام باشم .من
سگ کی باشم بخوام کسی و بکشم؟ خدای به دادم برسم ...ضربان قلبم رو هزار که زکی
رو دو هزارم رد کرده بود .خدایا خودت به دادم برس .انگار از ترسیدن من خیلی
خوشش اومده بود .تا دستشو می اورد سمت شیشه جیغ می کشیدم و خودمو می
کشیدم عقب اونم غش غش می خندید.خیلی بزدل شده بودم .دست و پام یخ کرده
بود و مغزم هنگ .میخواستم یه کاری کنم اما نمیشد .داشت سعی می کرد با دستگیره
در درو باز کنه .هوی االغ نمیبینی در قفله؟ چقد تو خری! چی کار کنم من آخه؟ آب
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بینی م داشت راه می افتاد .با آستین مانتوم اشکامو بینی مو پاک کردم و سعی کردم
جلو خوردن دندونامو بهم بگیرم.یاد حرفش افتادم که اون باال بهم گفته بود .جیغ زدم:
من روانیم یا تو؟ پسره ی بیشعور دست از سرم بردار.با زبون خوش باز کن کاریت ندارم که جوجه خشگله...محبوب آروم باش .تروخدا آروم باش .داشتم از تنگی نفس می مردم .هوای داخل
ماشین مسمومم داشت می کرد .دستم رفت سمت یقه مانتوم .کشیدمش .دکمه های
قابلمه ایش باز شد.شالمو شل کردم .پسره نگام کرد ساکت وایساده بود .قفسه
س*ی*ن*ه م خیلی شدید باال و پایین می رفت برای تالش بیشتر و نفس کشیدن.
دستمو انداختم پایین یه تای ابروشو برده بود باال و دست به کمر وایساده بود همه جا
تاریک بود و فقط نور روشن تو ماشین و چراغای ماشین بیرون و روشن می کرد.
به به میبینم که سر عقل اومدی و داری آماده میشی .خوشم اومد ازت .حاال هم مثیه بچه حرف گوش کن درو باز کن بذار بیام بغلت کنم.
بعدم غش غش خندید و ادامه داد.
حیف بغل من نیست میخوای بری بغل خدا؟ من حی و حاضر اینجام جیگرم.از تو جیب شلوارش یه بسته سیگار برداشت و یکیشو اورد بیرون و با آرامش با فندک
مارکش روشنش کرد .نقره بود .برق میزد .صورتش روشن شد .چه آرامشی تو نگاهش
نشسته بود .دور و برم و نگاه کردم هیچ صدایی نمی اومد .دریغ از یه ماشین که از
اونجا رد شه و به فریادم برسه .چقد من بدبخت و بدشانسم خدایا ...دود سیگارشو داد
بیرون و دوباره نگاشو با عشق دوخت بهم .لباشو غنچه کرد و دست آزادش ب*و*سید
و دو تا انگشتشو چسبوند به شیشه ماشین و زمزمه کرد:
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قول میدم شیرین ترین لذت دنیارو بهت بدم .من اینکاره ام عزیزم .تو فقط با من راهبیا...
مور مورم شد .پسره چندش.از فکری که تو سرش بود لرز کردم .کثافت بی همه چیز.
موبایلم اس ام اس اومد .صدای تیک تیک ساعت مانندش منو به خودم اورد .یه فکر
افتاد تو سرم .یه جرقه .یه لحظه بود .یه نفس عمیق کشیدم.چشامو بستم و سریع باز
کردم .می ترسیدم تو این فاصله پسره یه بالیی سرم بیاره .هنوز وایساده بود و خیل
حرفه ای سیگارشو دود می کرد .دیوونههههههههه.همونجوری که روم به پسره بود
دستمو دراز کردم و کیفمو کشیدم رو پام .پسره ریز ریز رو شیشه ضرب گرفته بود و
چرت و پرت میگفت .صدای نفس کشیدنم به قدری بلند بود که داشتم می مردم از
ترس .گوشیمو کشیدم بیرون .یه تلنگر تو مغزم بود که باید انجامش می دادم .جیغ
کشیدم.
دست از سرم برداررررررررررررر .تروخدا بذار برم.بزارم بری؟ کجا هنوز باهات کار دارم.من که کاری نکردم هنوز باهات .جووووونچطوری از لعبتی مث تو دل بکنم؟
چونه م می لرزید .با بدبختی شماره  110رو گرفتم و گوشیمو گذاشتم کنار گوشم پسره
محکم تر به شیشه می کوبید.احساس خطر کرده بود .حتم داشتم االناست که تو
صورتم پودر بشه شیشه ماشین ..گوشیمو زدم رو اسپیکر و ماشینو روشن کردم.
استارت می زدم و پشت استارت اصن حواسم نبود ماشین روشنه.صدای وحشتناک
موتور منو به خودم اورد .اصن به اون کثافت لجن گوش نمیکردم .داشت میکوبید به
شیشه...
هوووووووی بهت میگم باز کن مگه کری؟ اون رو سگ منو باال نیارا بد میبینی.ماشینو زدم تو دنده و گفتم:
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بله بفرمایید.خوب االغ  110رو گرفتی بعد می پرسی 110؟ چقد تو بیشعوری؟ آب دهنمو و قورت
دادم و جیغ زدم.حتم ًا موقع دیگه ای کسی کنارم این کارو می کرد من خودم هر هر
بهش می خندیدم اما حاال به تنها چیزی که فک نمی کردم مسخره کردن خودم بود و
فقط پامو رو گاز فشار می دادم و زور میزدم دنده رو عوض کنم .اصنم حواسم نبود
کالج و نگرفتم و جیغ میکشیدم و با لبه آستینم سعی می کردم اشکامو پاک کنم.
چته؟ چه مرگته چرا نمیری تو دندهههههههههه؟ تروخدا االن منو میکشه این احمق...
باالخره یاد کالج افتادم و زدمش تو دنده و صدای بلند پلیس به گوشم رسید.
خانم چرا صحبت نمی کنید .اونجا چه خبره؟کمک تروخدا به دادم برسییییییید این عوضی میخواد منو بکشه .تروخدااااااااا...زار میزدم و سعی می کردم جوری دنده عقب بگیرم و از جلوی ماشینشو و خودش رد
شم و بتونم فرار کنم .خدای من به دادم برس .با همه وجودم خدا رو صدا میزدم.
نمیدونم چرا یادم می رفت اون مرد نشسته پشت خط و منتظر اطالع رسانیه منه...
خانم آرامش خودتونو حفظ کنید .شما کجایید؟توضیح بدید...بمیری تو که اگه میتونستم آرامشمو حفظ کنم که االن اینجا مث مونگوال واینساده
بودم و میرفتم پایین و با این قفل فرمون اونقد میزدم پسره رو زبونش یه وری از
دهنش بزنه بیرون و اینجوری عجز و البه نمی کردم و خدا رو صدا نمی کردم .فقط
واسه اینکه یه دخترم از پاکی جسمم می ترسم وگرنه بالیی به سرش می اوردم که به
گربه بگه خان دایی .ولی با همه این تفاصیر با همون گریه و ذلیلی گفتم:
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-نمیدونم کجام تروخدا بیایید کمکم ...واااااای خدا...

بعدم دوباره جیغ زدم.پسره االغ داشت میکوبید رو کاپوت ماشین.اونقد عقب جلو
کردم و گرفتم جلوش تا باالخره تونستم از جلوش رد شم جیغ میزدم و اصن حواسم به
تلفن نبود .فقط جیغ میزدم و سعی می کردم از اون خراب شده بیام بیرون و اون نفهم
احمق پیدام نکنه و تا میتونم از اونجا فرار کنم و پناه ببرم به یه جای امن .از آینه
پشتمو نگاه کردم .وای داشت می اومد .این دیگه چه گودزیالیی بود .خدایا خودمو
سپردم دستت .خدایا خودت حفظم کن.صدای داد بلند از پشت تلفن منو به خودم
اورد.
خانم شما کجایید؟من ...من کوهسارم .آره تو پیچای کوهسار دارم میام پایین این احمقم میخواد منوبککککککککککشه.
چه اتفاقی افتاده؟ برام توضیح بدید...یه ماشین  206افتاده دنبالم .میخواددددددد منو بکشه .تروخدا بیایید نجاتم بدید.آییییییییییی خدا
بازم جیغ زدم .رسیده بود بهم .داشتم می مردم .چقد دست فرمونش خوب بود .کاش
پس بودم .کاش مهیار پیشم بود .کاش جای خط تو رانندگی تبحر داشتم .کاش الاقل
یه هنر رزمی چیزی بلد بودم .خاک تو سرت محبوب که از وقتی یادت میاد نبال دل
خوش و گنده تی .هیچ هنری هم نداری .بزمچه...
نگران نباشید نیرهای ما به سرعت خودشونو میرسونن .فقط شما آرامش خودتونوحفظ کنید .موبایلتونم خاموش نکنید تا ما ....
پریدم وسط حرف زدنش و جیغ زدم.
123

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

تروخدا بیاییدبعدم گوشیمو قطع کردم .فقط گریه می کردم و جیغ میزدم .عجب گهی خورده بودم.
خدایا من نمیخوام بمیرم .خدایا چرا میخوای من بمیرم؟ به دادم برس .چرا پاشدم
اومدم تو این خراب شده؟ چی فک کردم خواستم حال پسره رو بگیرم؟ خدایا به دادم
برس.
دوباره پیچید جلوم داشتم می میردم از هیجان زیادی ...از ترس .از وحشت و از تنگی
نفس و از یخ زدن بدنم .جوری پیچید جلوم که صدای ترمز الستیکاش رفت تو مخم.
همونجوری جیغ میزدم و آب دهنمو قورت میدادم.همه چیز یه لحظه اتفاق افتاد.
پیچیده بود جلوم .اومدم بزنم رو ترمز که نخورم بهش .اما یهو سرعت گرفت و ازم دور
شد .حواسم رفت به ماشینشو و پیچ جلومو ندیدم و فرمونو نپیچوندم و تو یه لحظه
فقط یه لحظه طول کشید که حس کردم دیگه زنده نمی مونم.بلند جیغ زدم یا
ابوالفضللللللللللل و دستامو از رو فرمون برداشتم و گذاشتم روی گوشام و فشارش
دادم .صدای وحشتناکی تو گوشم پیچید .توی کوهم پیچید.اکوشم برگشت و خورد به
گوشم...صدای خورد شدن شیشه ماشین و دودی که از کاپوت ماشین بلند میشد.
شیشه ها خورد شده بودن تو صورتم .انگار چرخای جلوی ماشین داشت می چرخید
چون صدای بدی می داد .کاپوت جمع شده بود و کوه درست نوک دماغم حس می
کردم.همه جا ساکت ساکت بود .بدنم درد میکرد .سرم رو فرمون ماشین بود .دستمو
به سمت کمربندم بردم که بازش کنم و حس کردم دیگه جونی تو تنم نمونده .آیییییی
چقد بدنم درد می کرد .یه نفس عمیق کشیدم و تو دلم از خدا خواستم به مامانم صبر
بده .به بابام و به مهیار صبر بده .کاش می تونستم یه جوری به گوششون برسونم که
من از قصد اینکارو نکردم .کاش میشد بهش بفهمونم خواست خدا بود که اینجوری
بمیرم.کاش میشد بفهمن کار اون وحشی خشگل بود .وای چه برقی تو چشماش
اشت .خدا رو شکر می کنم که دستای کثیفش بهم نرسید .خوشحالم که سالمت جسم
و روحمو حفظ کردم حتی اگه به قیمت مرگ واسم تموم شد.امیدوارم بالیی سرش
نیاد .مامانو میگم .صدای زنگ موبایلمو میشنیدم .نمیدونم کجا بود .چقد دلم
میخواست برش دارم و جواب بدم .چق دلم میخواست مامان باشه و باهاش حرف
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بزنم  .داغی خونو تو صورتم حس می کردم .حتی یه مقداری توی دهن نیمه بازم رفته
بود .اه چقد بدمزه بود .دیگه همه چی تموم شده بود .تنم رفته رفته ضعف می کرد و
انرژیم تحلیل می رفت .چقد بده که اینجوری می میرم .با این سابقه ی خراب و
داغونم االن همه فک می کنن خودکشی کردم.صدای سکوت بود که همه جا پیچیده
بود و فقط صدای مالیم زنگ گوشیم بود که سکوتو می شکست .باالخره اونم مث هر
چیز دیگه ای خاموش شد و من موندم سکوت مسخره کوهستانی که هیچ کس توش
نبود .دیگه نفهمیدم چی شد و فقط تونستم یه بار اسم خدا رو زمزمه کنم و چشام
بسته شد.
وقتی چشم باز کردم تو بیمارستان بودم .دست و پام تو گچ بود .گردنمم همین طور.
نمیتونستم خودمو تکون بدم .یه لوله تو دهنم بود برای استفاده از اکسیژن .یعنی
چی؟ مگه خودم نمیتونستم تنفس کنم؟ یه چشمم بسته بودو باندپیچی و همه تنم
درد می کرد .نمیتونستم تکون بخورم .صدام خیلی خشک و گرفته بود .انگاری سه روز
ً
شدیدا داشتم برای زنده موندن
بیهوش بودم اما دکترا اعتقاد داشتن بهوش میام چون
مبارزه می کردم .نمیدونم کی به دادم رسیده بودن و نیمه جون پیدام کرده بودن اما
همون تماسم با پلیس باعث شد زنده بمونم و االنم خدا رو شکر می کردم که زنده م
وگرنه مامان و بابا و مهیار داغون میشدن .بنده های خدا از دست من پیر شده بودن.
شب و روزشون تو بیمارستان می گذشت و حال و روز من بی هیچ تعریفی طی
میشد.همین که زنده بدم جای شکر داشت .اتفاق اون شب خیلی برام سخت و
دردناک بود .برقی که تو نگاه اون عوضی بود و هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم حتی
اگه صد سال دیگه هم بگذره بازم یادم میمونه حتی قشنگترین چشمای دنیا هم
میتونن هیز و کثیف باشن .دیگه به تنها چیزی که فک نمی کردم حضور و یاد سپنتا
بود .اون بود که باعث شد این همه بال سرم بیاد پس چرا باید بهش فکر می کردم؟
چرا؟ اون برام مرده بود .تو ذهنم .تو قلبم مدفون شده بود .چون دغدغه تازی داشتم
که روانمو مختل کرده بود و سکوت مسخره ای بهم بخشیده بود و دلمو سخت می
لرزوند و شبا با وحشت از خواب می پریدم و اونقد جیغ می کشیدم که با مسکن به
خواب برم .مگه میتونستم اون شب و فراموش کنم؟ حتی تو خوابم دست از سرم بر
نمیداشت .کاش آرامش پیدا می کردم.
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توی اون موقعیت تنها کسایی که به مالقاتم نیومدن فقط مهیار و زنعمو و پروانه
دختر عمه م بود.اهمیتی هم نداشت .با اون رفتارای گند من کی توقع داشت ازشون؟
همون بهتر که نیومدن و منو شرمنده خودشون نکردن .از پروانه که هیچ انتظاری
نداشتم .میدونستم داره با مش گردو میشکنه که من کوروشو پس زدم .باالخره حریف
قدری بودم .واسش میدون باز شده بود .با اون تلفنی هم که بهم زد و فردای روزی که
کوروش منو تو پشت بوم خونه غافلگیر کرد و هر چی دلش خواست بارم کرد انتظار
داشتم االن سراغم نیاد .به جهنم کی اهمیت میده به کوروش و عاشقای س*ی*ن*ه
چاکش؟ خالیق هر چه الیق .به درد هم هم می خورن ...اهه ...اما بقیه به مالقاتم
اومده بودن .انگاری میدونستن از خطر مرگ برگشتم .اما تنها کسی که آرومم می کرد
همون مژده بود .حضور مژده بود که باعث میشد آروم باشم چون فقط تونسته بودم از
اون اتفاق کذایی برای مژده حرف بزنم و وقتی بهش گفته بودم حس می کردم یه کوه
سنگین از رو دوشم برداشته شده.
ً
دقیقا روز پنجمی بود که تو بیمارستان بررسی بودم که اونروز مژده اومد مالقاتم و به
زور از مهیار و مامان خواست تا برن خونه استراحت کنن .تعجب کرده بودم از اصرارش

اما اهمیتی ندادم .کالً اون روزا به هیچی اهمیت نمیدادم چون به شدت درد می
کشیدم و حوصله خودمم نداشتم چه برسه به افکار ضد و نقیضم.

ً
شدیدا درگیر بودو از صبح بیمارستان نیومده
باباهم اونروز برای کارای فیزیوتراپی من
بود.باالخره مژده موفق شد مهیار و مامانو راضی به برگشتن به خونه کنه .بنده های
خدا کارو زندگیشونو ول کرده بودن چسبیده بودن به من یه موقع در نرم .منم که
سمن بک نشسته بودم و حرفی نمی زدم .نمیدونم به چی من مرده متحرک دل خوش
کرده بودن واال....
در نتیجه من موندم و مژده .حس می کردم با خودش خیلی درگیره که یه چیزی بهم
بگه اما نمیتونه آخر سر تاب نیوردم و آروم آروم جوری که حالم بد نشه بهش گفتم:
مژده چیزی میخوای بگی؟126
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هان؟چته؟ چرا اینقد بی قراری؟حس می کردم فرستادن ماماینا به خونه بهوونه ای بیش نیست.
میگم آبجی یه وخت از دس ما دلخور ملخوری نشیا.ما خیلی میخوایمت.نیش خندی زدم و گفتم:
چته؟ چی میخوای بگی؟به مرگ خودت فقط خواستم حال این بچه ژیگولو بگیرم و رسوای عالمش کنم .رفتمسوش .آره نسناس آمارشو بد گرفتم دیدم دم خونه ش پالسه .یکی گذاشتم تو
گوشش .عند نامردی بود کارم میدونم .خالصه ش کنم سرتو درد نیارم .من بگو اون
بگو پیچیدیم .دیگه دیدم خوبیت نه آره تو محلشون .زنش میفهمه حیفه حیوونکی
گوناهی نه آره که .آخرشم بشش گفتم سوار جو جت اسکی برو رو موجا اسکی دیه م
دم پر محبوب بپلک وگرنه بد واست نسخه پیچی میکنم حالیته؟ یه نیش خند زد و
آمارتو خواست .منم توپیدم که سر تو نالوتی کارش کشیده مریض خونه .چه
میدونستم سه پیچم میشه و پامیشه میاد مریض خونه .د نسناس انتر یه کاره اومده
میگه محبوب کجاس؟ همچی که گف کف گرگیو رفتم تو صورتش گرخیده بود ولی
نسناس از رو نرفت که نرف .دههههه حاال هم تمرگیده پشت در که چی؟ بیاد زیارتت
کنه باورش شه انداختت رو تخت و گوروشو گم کنه بره .ان آقا...
آب دهنمو قورت دادم و نالیدم:
کیو میگی!سپنتا؟127
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سرشو تکون داد و از در اتاق بیرون رفت .هنوز از شوک حرفاش بیرون نیومده بودم که
اومد تو اتاقم .درو آروم پشت سرش بست .یه چشمم هنوز بسته بود .داشتم یه
چشمی نگاش می کردم .گردنم درد گرفت یه کم اون سمتی چرخوندمش .سرمو
درست گذاشتم .آخه هنوز بسته بود و تیر وحشتناکی می کشید اما هنوز از گوشه
چشم میدیدمش که میخ شده رو صورتم و داره با تعجب نگام می کنه .ضربان قلبم
ً
حتما خون راه می افتاد .خدا رو شکر که مژده
خیلی باال بود .اگه مهیار اینو اینجا میدید
فرستادش خونه و میدونم تا شب هم پیداشون نمیشه.
نفس عمیقی کشیدم و با همون صدای خش دار گرفته گفتم:
اینجا چی کار داری؟انگار به خودش اومد .چون قدم اولو آروم برداشت به سمتم و بقیه رو تند و بدون

مکث .نزدیکم شد .درست کنارم وایساد .گردنمو کمی کج کردم .کامالً تو دیدم بود.
رنگش پریده بود .لباس شیکی تنش بود .گوشه لبش قرمز شده بود .انگاری مژده
راست می گفت زدتش .میدونستم سپنتا جرئت اینکه رو مژده دست بلند کنه رو

نداره.مژده مث من سر به زیر و نجیب نبود صداش در بیاد .مژده یا خودش پدرشو در
می اوردیا مردمو خبر می کردو پدرشو در می اورد .در هر صورت پدرش در می اومد.
یه حسی ته دلم غنج رفت .چقد یه زمانی این صورتو می پرستیدم .االن همش با
خودم درگیر بودم که ازش متنفر شم .اون متعلق به کس دیگه ای بود .به آیاد تعلق
داشت .اونو دوس داشت .شوهر اون بود .زنش بود .مال هم بودن .من کجای این
قصه بودم؟ هیچ جا .من همون کالغ آخر قصه بودم که هر چی می رفتم نمی رسیدم.
چه بالیی سرت اومده؟تصادف کردم.128
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چقد آروم بودم .دیگه اون هیجانو نداشتمو داشتم آروم باهاش حرف میزدم .چه فرقی
می کرد کی بود اونجا .مهم این بود مالقات کننده بود .آره محبوب داری خودتو خوب
خر می کنی .خر شو عر عر  .حق با تواه تو که راست میگی من نفهمیدم از حرف زدن
باهاش و از شنیدن صداش آرامش گرفتی.
خوردم به کوه .با ماشین.کی؟با نفرت نگامو ریختم تو صورتش .چقد ازش بیزار شده بودم .الاقل باید این حسو به
خودم تلقین می کردم ازش باید بیزار باشم .ازش متنفر باشم .اون...
شب عروسیت .شب وصالت .شب زفافت .شب آرزوهاااااااااتجیغ زدم سرش .دستشو اورد باال و گذاشت رو دهنم .بی اختیار دست کثیفشو گاز
گرفتم .دستشو کشید و با حرص گفتم:
به من دست نزن عوضی حمال...باشه محبوب اروم باش من میخوام باهات حرف بزنم.برای چی اومدی اینجا عوضی؟ اومدی یادم بندازی چقد بدبختم؟ اومدی چیکار؟اومدی از خاطرات شب زفافت واسم بگی یا از ماه عسل رویایی با همسر اهوراییت؟
هان؟ د آخه برای چی اومدی اینجا؟ اومدی داغ دل من بدبختو تازه کنی؟ تو که به هر
چی میخواستی رسیدی...
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گریه م گرفته بود .داغ دلم تازه شده بود .دلم می سوخت .برای خودم .برای روزایی که
ً
حتما
به هدر رفت .چهار سال و خورده ای و شایدم نزدیک پنج سال .شاید نه
محبوب خواهش میکنم آروم باش بذار منم حرف بزنم...مگه حرفاتو تو پارک نزدی؟ مگه نگفتی؟ همه رو یادمه اگه یادت رفته یادت بندازم.ضربه هاتو همون ظهر بهم زدی .همون عصر کذایی بهم زدی .بعدشم اون عروسی
کوفتی .اگه یادت رفته بگم؟ هان؟
محبوب من معذرت میخوام من با تو بد تا کردم .اومدم اینجا ازت یه چیزو بخوام .تورو به پیر به پیغمبر نفرینم نکن .نذار زندگیم بهم بریزه .من آیدا رو دوسش دارم .بدون
اون میمیرم...
دوسش داشت؟ منم دوستت داشتم .یادت رفته؟ آخ سپنتا چقد بی رحمی تو چقد
من بدبختم که به تو دل بستم.
چرا بازیم دادی سپنتا چرا؟محبوب منو ببخش .به خدا تو خوب بودی .تو خیلی خوب بودی و برای من زیادیاینو میدونم .تو بهترین ختری بودی که دیدم .خشگل و خانم و نجیب .شیطنت و
سرزنده .به خاطر من جنگیدی با خانواه ت .با کوروش جنگیدی و منو نگه داشتی اما
من اینکارو نکردم .چون از اولشم تو رو برای دوستی می خواستم .راستش محبوب...
سکوت کرد .سرش پایین بود .هنوز داشتم گریه می کردم .چشامو بستم تا نبینمش.
به قد این نزدیک پنج سال از چشمم افتاده بود به خدا...
راستش تو خیلی راحت به دست اومدی .من تالشی برای داشتنت نکردم .هر وقتخواستم بودی .حتی وقتی نخواستم بودی .تو همیشه و همه جا بودی خطت میزدم
دوباره می اومدی .میبینی محبوب؟ تو خودت باعث شدی من اینکارو نکنم .من
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همیشه دنبال به دست نیافتنی ها بودم .اما تو در دسترس ترین بودی برای من.قهر
می کردم می اومدی سراغم .زنگ می زدی و صحبت می کردی انگار نه انگار مقصر
بحث ها من بودم .من دوس داشتم دنبال یه کسی باشم که بهم روی خوش نشون
نده اما تو به خاطر من با گلناز سر شاخ شدی .قید دوستیتو باهاش زدی .با پدر و
مادرتو مهیار جنگیدی و منو نخواستی نذاشتی من تالش کنم به دستت بیارم تو تالش
کردی منو به دست بیاری .محبوب قبول کن توام مقصر بودی .وقتی تو رو به این
راحتی با یه اشاره داشتم چرا باید تالش می کردم برای حفظت؟ ناراحت نشو اما
مطمئنم اگه ازت میخواستم حاضر بودی به خاطرم قید آبروتو بزنی و حتی باهام فرار
کنی و یا اینکه بدون عقد و شرع زنم بشی...
ساکت شد .داشتم دق می کردم این چی میگفت؟ تنم در حال گر گرفتن بود .در حال
خفه شدن بودم .اونقد اون دستمو که تو گچ نبود و فشار دادم که گرمی خونو تو کف
دستم حس کردم .ناخونام کار خودشو کرده بود .من دم دستی بودم؟ من شل و در
دسترس بودم؟ این محاله! این اشتباهه به خدا من دم دستی و آویزون نبودم.
اما آیدا اینجوری نبود .به خدا نبود .یه سال بود که باهم دوست بودیم دیدمش .تومدرسه خودتون بود .اما تو اونقد درگیر درست و من بودی که حواست به دور و بریات
نبود .هم کالسیت نبود اما همونجایی درس میخوند که تو میخوندی .بار اول که
ً
واقعا دوستت داشتم .اما عاشقت
دیدمش قلبم لرزید .نمیگم تو رو دوس نداشتم که
نبودم .آیدا یه عشق شد .یه عشق ناب که من خودمو کشتم تا به دستش اوردم .اونقد
رفتم و اومدم و رفتم و اومدم و در خونه و مدرسه و سر کوچه شون بست نشستم که
یه جمله باهام حرف زد و اونم این بود که مزاحمش نشم .پنج سال با هم دوست
بودیم.
نزدیک پنج سال...سکوت کرد .بین حرفش پریده بودم .چقد من سر این مدت حساس بودم .خاک تو
سرت محبوب حاال پنج سال یا نزدیک پنج سال چه اهمیتی داره؟
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آره اون مدتی که با هم دوست بودیم من همیشه دنبال آیدا بودم و همیشه همازش فاصله و سردی و دیدم .یه بارم از دست باباش و داداش کتک سختی خوردم و
سرش یه شب تو بازداشتگاه خوابیدم اما بازم جواب آیدا بهم کم محلی بود .حاضر
بودم همه دنیامو بدم تا آیدا رو داشته باشم واسه همین به تو سخت می گرفتم تو رو
می چزوندم و اذیت می کردم .آیدا هم مث تو دانشگاه قبول شد .به اون نمیتونستم
بهوونه بگیرم به تو می گرفتم .دورادور می پاییدمش میدونستم محلم نمیذاره.
میدونستم چشمش دنبالم نیست .فک می کردم کس دیگه ای تو زندگیشه اما نبود.
یه روز جلو دانشگاهشون غافلگیرش کردم .دنبالش افتادم و اونقد گریه کردم و زجه
زدم تا دوباره بهم دو تا جمله گفت .پیشرفت خوبی بود .خیلی خوب .بهم گفت اگه
قصد ازدواج دارم برم خواستگاریش تو خیابون دنبالش راه نیفتم .مث یه خواب
قشنگ کوتاه اومد و رفت .جمله ش تو سرم فرو رفت .افتادم دنبال کار و باالخره به
حرفای تو راجع به مسئولیت و کار اهمیت دادم .توهم بودی این گوشه کنار حضور
داشتی و من هنوز دوستت داشتم اما آیدا برام عشق بود.زندگی بود .نفس بود .اگه یه
روز نمیدیدمش می مردم .نفسم بند می اومد .مسافرت میرفتن دنبالشون راه می
افتادم یهو میدیدی وسط روز با ماشین دنبالشون می افتادم بدون هیچ وسیله ای م
رفتم شمال و نزدیک خونه شون می شستم تو ماشین میخوابیدم و زندگی می کردم تا
برگردن تهران و بازم من برگردم و زندگی از نو و روز از نو تا اینکه زمزمه های
بازنشستگی بابا نتیجه داد و من جایگزین بابا شدم .این برام یه تولد دوباره بود.
مامانمو راضی کردم با خونه شون تماس گرفت و قرار خواستگاری گذاشت .تو پوست
خودم نمی گنجیدم .یادته بهت گفتم میرم سفر؟
سکوت کرد .یادم افتاد تو خیلی رفتی سفر کدومو می گی؟ چقد حالم بد بود .اما هنوز
چشمام بسته بود و مث روانیا داشتم یه نزدیک پنج سال و چهار سال و خورده ای که
حروم شده بود فک می کردم .آیدا خوش به حالت...
ً
شدیدا مخالف بودن یادشون بود من همونم که
رفتیم خواستگاری .بابا و داداششکتک خوردم .اونقد عز و جز کردم و خودمو زدم به در و دیوار و بعد سه بار خواستگاری
کردن و از در بیرون انداختن و از پنجره تو رفتن دل آیدا به رحم اومد و از باباش
خواست مخالفت نکنه و اونجا بود که پام باز شد خونه آیداینا و بعدشم با رفتارم
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رضایت بابا و داداششو گرفتم و به سرعت بساط عقد و عروسی رو راه انداختم .باورم
نمیشد .حس می کردم هر لحظه آیدا رو ازم میگیرن و تا شب عروسیم که بغلش کردم
خیالم راحت نشد.
چقد بی رحم بود .چقد بی رحمی سپنتا .فکر من نیستی؟داری ذره ذره نفس منو
میگیری .پس من چی؟ من یه دخترم با همه احساس و لطافت جنسم .ازم چی
میخوای؟ از جون من چی میخوای؟ داری لهم میکنی .بغضم ترکید و به هق هق
افتادم .زمزمه کردم:
یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم سپنتا به هر حال ممنون از مشتت . . .انگاری به خودش اومد و فهمید زیاده روی کرده .دیگه نتونستم بیشتر از این طاقت
بیارم .مث گاو ذل زده بود بهم .جیغ زدم.
برو بیرون کثافت .برو گمشو از جلوی چشمم .پست تر و وقیح تر از تو تو همه عمرمندیدم.
مژده درو کوبید و وارد اتاق شد .اومد سمتم و دستامو گرفت که می کوبیدم به تخت
و خودمو تکون میدادم .سپنتا کمی عقب تر با رنگ رویی پریده وایساده بود و نگام
میکرد.
عزیزم ساکت باش .محبوب چته؟ چرا این ریختی میکنی؟بعدم چرخید سمت سپنتا و غرید
-چی بش گفتی نسناس؟ چی میخوای جونش؟ تا نکشیش راحت نمیشی؟ دهه د

آخه چرا اینو بچه رو زجرش میکنی؟ چی میخوای نالوتی؟ مثالً اسم توام میشه
گذاشت مرد؟ گورتو گم کن تا نفرستادمت س*ی*ن*ه قبرستون .گم شو
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دست مژده رو کشیدم و گفتم:
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الهی روز خوش نبینی که دلمو اینجوری شکستی...نه محبوب تروخدا نفرینم نکنخفه بچه مزلف .گورتو گم کن تا صحرای کربال نکردم اینجا رو...بی توجه به مژده گفت:
میدونم باهات بد تا کردم محبوب میتونم در حقت ظلم کردم .میدونم بد کردم اما توببخش .تو بزرگی تو مهربونی.
برو بیرون سپنتا برو و دیگه هم هیچ وقت برنگرد.آخه...هوی یارو! مگه داریم تو پیت می گوزیم؟ بزن به چاک بابا نفله.سپنتا چرخید سمت مژده و با توپ پر گفت:
تو خفه بابا سیرابی.چی زر زدی؟دست مژده رو محکم گرفتم و جیغ زدم.
برو بیرووووووووووووووووون134
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سپنتا از اتاق بیرون رفت و مژده هم از تقالی بیخود افتاد .دلم پر پر بود .صداش کردم
چرخید سمتم.
مژده تختمو میاری باالتر؟مرگ حاجیت کف کردی چه قیافه ای رفتم واسش؟ برو واس بچه محالت تعریفکن...
من بـاردارم !مژده مث فنر از رو صندلی کنار تختم باال پرید جیغ زد:
چییییییییییییی؟بدون اینکه اهمیتی به جیلیز ویلیز کردنش بدم دوباره با همون حال نزار ادامه دادم:
باید زودتر از اینهـا می گفتـمهمـان ب*وس*ه
 که نـکردی -کار ِ خودش را کـرد !
بـارتـــ را  ،داغتــــ را ..
در دلـم گذاشـت !
پـای ِ بـودن ؛ نبـودی !
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چه انتظار ِ مـحالی ..
وقتی پـای ِ بـودن ِ خـودم گچی ست !
اشـکالی نـدارد !
تا همیشه می فـهمم ..
بـارتــ را  ،داغتـــ را  ..خـودم بـزرگــــ می کنـم !
سکوتش نشون داد که چقد دلش به حال من زخم خورده میسوزه .چقد دلم برای
خودم میسوخت .چقد بیچاره بودم .چشامو بستم و با خودم فک کردم چرا نتونستم از
ته دل نفرینش کنم؟ خدایا من میگذرم توام بگذر .بگذر خدایا بالیی سرش نیار...
اهمیتی نداشت باید همه چیو به دست فراموشی می سپردم .آره به دست فراموشی
نه به دست این افکار معیوب و داغون خودم...
وضع روحی داغونم تو بیمارستان باعث شد که کارم به روان درمانی بکشه و وقتی
پزشک ازم خواست باهاش همکاری کنم مث خل و چال جیغ کشیدم و بیمارستانو
گذاشتم رو سرم و هر چی دری وری بلد بودم بار اون پزشک قالبی کردم و عمه و خاله
و ننه شو بی نصیب نذ اشتم از در و گوهری که تراوش می کرد از دهنم آخرشم انگ
دیونه گی رو چسبوندم به هیبتش و اونم با لبخند ترکم کرد .به مرگ خودم باورش شد
من دیوونه نیستم خودش دیوونه ست .آره واال! اما باالخره مجبور شدم قبول کنم که
حق دارن با پرونده پزشکی که داشتم و خودکشی که کرده بودم و بعدشم این تصادف
لعنتی و آماده نشدنم برای اعتراف و لو دادن اون پسره خشگله تو کوهسار ...خوب
همه چیز بر علیه خودم بود .بازم خودم کرده بودم که لعنت بر خودم باد .اما خودمونیم
همون دکتر قالبی خیلی به دادم رسید و باعث شد بهم کمک کنه مروری تو خاطرات
گذشته داشته باشم و بفهمم سپنتا اونقدم خوب نبود که من خودمو اسیرش کرده
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بودم .خدا خیرش بده اون بود که باعث شد از اون حال و هوای روانی بیرون بیام و
سپنتا رو فراموش کنم و تو ذهنم بهش احترام بذارم به عنوان یه تجربه...
دو هفته درست تو بیمارستان بستری بودم اما باالخره مرخص شدم .یه عمل روی
چشم چپم انجام شده بود .یه تیکه شیشه پریده بود تو چشمم .با اینکه عملم کرده
بودن اما باید تا آخر عمرم از عینک استفاده می کردم .مهیار می گفت خدا خیلی بهم
رحم کرده بود که کور نشدم.چه فرقی میکرد اگه هم به خاطر جراحی چشمم نیازی به
عینک پیدا نمی کردم به خاطر گریه ها و شب زنده داری های بی اندازه باالخره مجبور
به استفاده از عینک میشدم چون دیدم تار شده بود .بینیم شکسته بود و نتیجه ش
هم یه برآمدگی خیلی خیلی ظریف باالی بینیم شد .بازم اهمیتی نداشت مهم این بود
زنده بودم و یه شانس دوباره برای بودن و زندگی کردن داشتم .مگه غیر اینه؟ عزراییل
هم جوابم کرده بود .دمم گرم چقد طرفدار داشتم خودم خبر نداشتم .یوهوووووووو چه
باحالم من...
زخمای دست و پام و کبودیای بدنم به مرور زمان برطرف شد و گچای دست و پا و
آتل دور گردنم باالخره باز شد ...اما زخمی که از اون تصادف لعنتی تو تنم جا موند هیچ
وقت خوب نشد .ضعف شدید جسمانی .آره اون حادثه تلخ باعث شد هر پسری رو
ببینم که با اون نگاه مسخره بهم ذل زده حالم دگرگون بشه و تنگی نفس بگیرم .درست
مث نگاه اون پسر تو تولد کوروش بعد گذشت سه سال...
بعد اینکه از بیمارستان مرخص شدم با ارائه پرونده پزشکیم مانع از مشروط شدن تو
اون ترم دانشگاه شدم و با گرفتن یه ترم مرخصی خودمو راحت کردم و انداختم گوشه
خونه تا با بهبود پیدا کردن وضع جسمانی و البته روحیم به درسم ادامه بدم.
بعدشم ترم جدید رو با روحیه کامل شروع کردم و باالخره بعد چهار سال خودکشی و
یه ترم اضافه مدرک لیسانسمو گرفتم و قابش کردم زدم به دیوار اتاقم و یه افتخاری
واسه مملکتم به حساب اومدم .یوهو من دختر آقای کیانوش حسینی موفق به اخذ
مدرک شق و القمر لیسانس شدم .بعدشم قابش کردم و زدم به دیوار اتاقم .واال این
مملکتی که من دارم توش زندگی میکنم ده تا انسان با سواد و تحصیلکرده مث خودم
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داشته باشه باید کالشو بذاره پس معرکه .خیر سرم تحصیل کرده بودم این گندا رو می
زدم به زندگی خودم واال...
****
وقتی چشمامو باز کردم هنوز مامان نیومده بود خونه .یه لبخند تلخ زدم و سعی کردم
از رو سرامیکای سرد پاشم .همه تنم یخ زده بود .آخی باالخره تموم شد .مرور خاطرات
عذاب آورم تموم شد .انگاری به خودم قول داده بودم یه دور مرور کامل روشون داشته
باشم بعدم بب*و*سمش و بذ ارمش کنار .خدایا چقد حماقت کرده بودم من اون
موقع ها .راستی چقد خاطراتم تلخ و عذاب آور بود .چقد سختی کشیده بودم .من
جزو اون بنده های خدا بودم که طالعمو با بد شانسی نوشته بودن .هی خدا بازم
شکرت .بازم شکرت که زنده م نفس می کشم .بعد اون جریانات سه سال تمام سعی

کردم مهر کوروشو که کامالً اتفاقی تو دلم جا باز کرد از دلم بیرون کنم اما نشد .همه چیز
یهویی اتفاق افتاد و من اونو خونه عمه دیدم .درسته به محض دیدنم دو پا داشت دو
پای دیگه هم قرض کرد و از اونجا رفت اما همون دیدار کافی بود ضربان قلبم تند بشه
و حالم دگرگون .بعد اون نمیدونم چی شد که فهمیدم دوسش دارم .بعد اون بود
فهمیدم که کوروش انتخاب درستی بود که خانواده برام کرده بودن اما چه فایده داشت
من همه چیو خراب کرده بودم.
سالم مامان .چقد دیر کردی.سالم مادر خوبی؟لیوان آبی که دستم بود و یه نفس سر کشیدم .آره مثالً خوب بودم اما از تو داشتم گر
می گرفتم.
مامان زنعمو سولماز زنگ زد.مامان چشماشو جم کرد و به حالت مشکوک نگام کرد.
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خوب چی کار داشت؟هیچی خواست که شما و بابا ساعت  9خونه شون باشید تا برید خونه عمه کتایونبرای خواستگاری پروانه...
مامان آب دهنشو قورت داد و بع خیلی بی هوا گفت:
گوشیم و درست کردم.یه لبخند تلخ زدم و پرسیدم:
چی خریدی مامان؟هیچی یه دست لباس.سرمو تکون دادم .مامانم انگاری گیج بود .تو همون لحظه بابا هم در خونه رو باز کرد
و با صدای بلندی سالم کرد .عادت همیشگیش بود .لبخند تلخی زدم و رفتم سمتش.
صورتشو ب*و*سیدم و خسته نباشید بهش گفتم .عقربه ها ساعت  6و نیمو نشون
میداد .همش دو ساعت بود داشتم خاطراتمو مرور می کردم؟ بابا چقد امروز دیر
برگشت خونه .برگشتم سمت مامان و گفتم:
مامان من میرم بخوابم .سرم درد میکنه .خواستید برید بیدارم نکن .سالمم برسونید.از طرف منم بهشون تبریک بگید.
بابا با چشم و ابرو به مامان اشاره کرد این چی میگه .مامانم سرشو به نشونه هیچی
تکون داد و بعد با لحن دلسوزی رو به من گفت:
مامان اگه حالت به میخوای نرم؟139
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چرخیدم سمتشو گفتم:
من چیزیم نیست فقط سرم درد میکنه .شما نگران من نباشید.خوش بگذره بهتونبعدم رو به بابا گفتم:
شیک بریا بابا جونم .امشب دو سره فامیلی...بعد بعضمو قورت دادمو پله ها و دو تا یکی باال رفتم .تو تاریکی اتاقم نشسته بودم.
پرده ها رو کیپ تا کیپ کشیده بودم و چراغ خوابمو روشن کرده بودم .نور بنفش کمی
افتاده بود رو تختم .پاهامو بغل کرده بودم و برای صدمین بار داشتم آهنگ مجید
خراطها رو از اول میذاشتم .حفظ شده بودم از بس گوشش داده بودم .گریه نمی کردم.
حال خوشی نداشتم .فقط بغض داشتم .سعی می کردم قوی باشم و با خودم کنار بیام.

من قبالً هم ازدواج عشقمو دیده بودم پس نباید بازم ضربه بخورم .پس باید آسونتر
باشه برام تحملش .چه فرقی می کنه از جای زخمم دوباره زخم خوردم .مگه مهمه؟
فوقش دردشه که یه کم بیشتره .سوزششه که یه خورده عمیق تره .اما کاری تر که
نیست .تازه که نیست .قدیمیه واال...
خبری ازت ندارم خیلی بی تاب تو بودماومدم سراغت اما پر گریه شد وجودم
خیلی دلتنگ تو بودم گل مهربون و نازم
نمیدونم چرا اینجام یا اصن چم شده بازم
اون همه قول و قرارو اومدم یادت بیارم
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اینجا گل بارونه امشب چقد این فضا غریبه
چرا من هیچی نمی گم چرا میخندم عجیبه
آخه مجبورم بخندم کسی اشکامو نبینه
حاال کو تا باورم شه سرنوشت من همینه
به نظر میاد که امشب از قلم افتاده باشم
آرزوم بود که من امشب پیش تو وایساده باشم
چه لباسای قشنگی بت میاد چقد عزیزم
تو میخندی و من از دور دارم اشکامو می ریزم
خوش سلیقه هم که بودی آره بهتر از من اونه
سرتره ازم میدونم اون که میخواستی همونه
زانوهامو بغل کرده بودم و با خودم فکر می کردم االن دارن چی کار میکنن؟ االن
کوروش و پروانه نشستن رو به رو هم و از معیارهاشون صحبت میکنن؟چن ساعتی از
رفتن ماماینا میگذشت؟ اونم نمیدونستم .ساعت مچیمو نگاه کردم .عقربه ها  10و نیم
شب رو نشون میداد .چقد طولش دادن .چرا؟ شونه هامو باال انداختم و یه نفس
عمیق کشیدم و پیش خودم گفتم پس چرا عمو و زنعمو برا خواستگاری مهیار نیومدن
اما مامان و بابا پاشدن رفتن؟ چه میدونم شاید دو سره فامیل بودن دیگه....
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ای خدا انگاری اونم نقطه ضعفمو میدونه
حاال تو دست تو حلقه س دست اون حلقه تو دستات
یا من اشتباه می بینم یا دروغ بود همه حرفات
بله رو بگو گل من تو ازم خیری ندیدی
آرزوم بود که ببینم تو تو رختای سفیدی
حاال هر دو حلقه داریم تو تو دستت من تو چشمام
تو زدی من اما موندم زیر قولت روی حرفام
برو خوشبخت شی عزیزم تو ازم خیری ندیدی
آرزوم بود که ببینم تو تو رختای سفیدی
بله رو بگو گل من بگو و شرش و بکن
منو زندگی بی تو باورم نمیشه اصن
دارم سردم میشه کم کم خیسه از اشکام لباسم
همه گریه هامو کردم اشکی هم نمونده واسم
میزنم بیرون از اینجا بله رو میگی نباشم
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میرم اون بیرون یه گوشه دست به دامن خدا شم
دست به دامن خدا شم.
صدای صحبت از توی راه پله ها می اومد .صدای موزیک موبایلم اونقد کم بود که

بشنوم مامان و بابا برگشتن خونه و دارن حرف میزنن .صداشون واضح نبود اما کامالً
معلوم بود دارن سر یه موضوعی با هم بحث میکنن .حوصله نداشتم به حرفای اونا
کنجکاوی کنم .چه اهمیتی داشت چی میگفتن؟ مهم این بود جشن تموم شد .همه
چی تموم شد .خواستگاری و شایدم بله برون .صد در صد همین طور بود چون
کوروش راضی پروانه راضی پس اونجای لق ناراضی .هه منم که ناراضی نبودم .راضی
هم نبودم .یعنی اهمیتی نداشت .خوشبخت بشن الهی...
بله رو گفتی تموم شد دیگه این آخر کارههی میخوام بگم مبارک ولی بغضم نمیذاره
هق هقم تبریک من بودمن واسه تو گریه کردم
قطره قطره های اشکو به تو امشب هدیه کردم
امشب تو جشنت عزیزم نمیدونی چی کشیدم
اما کاش اشکام نبودن تو رو واضح تر میدیدم
دیگه چشمام نمی بینه دستمم نمی نویسه
دلخوشیم همین یه نامس گرچه اینم خیسه خیسه
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برو خوشبخت شی عزیزم خیلی عاشق تو بودم
موزیک که تموم شد خاموشش کردم و دراز کشیدم رو تختم .چراغ خواب هنوز روشن
بود .احساس آرامش می کردم .تو باید قوی باشی محبوب.
صدای شر شر آب بلند شد .گوشیمو برداشتم .اس ام اس بود .بازش کردم مژده بود:
((به خاطر بهم نریختن ترتیب تایپش فارسی تایپ میکنم))
مو علیک .چیطوری آبجی؟ چه خبرا؟ چیطور شد؟ اکی شد؟خنده م گرفت .خاک تو سرت کنن که هنوزم نمیتونی مث آدم حرف بزنی! جوابشو
فرستادم.
سالم مژده نمیدونم خبر ندارم.هنوز چن لحظه نگذشته بود که جواب داد.
خودت خوبی؟ ببین آبجی دارم جر واجر میشم این ریختی بچه سوسولس حرف بزنمبه جون خودت.فقط واس خاطر شوما .آره آبجی شما تاج سری...
خنده م گرفت.همیشه با مژده بودن روحیه منو عوض میکرد و حال و هوای تازه ای
بهم می بخشید .یهو یادم افتاد چن روز پیش یه اس ام اس خیلی خفن باحال از مهیار
گرفتم برای همین زودی اونو واسه مژده فورواردش کردم و یه دور واسه خودم با نیش
باز خوندم.خوراک خود مژده بود به مرگ آبجی ...بیا مژده هم درست شه من یکی آدم
نمیشم ...واال!
 آقا ما تف ،شوما آبشار نیاگارا144
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ما بدبخت حقیر ،شوما کوروش کبیر
ما واشر ،شوما ارباب حلقه ها
آقا اصن ما قیژقیژ دیال آپ ،شوما امواج وایرلس
آقا ما امشب ،شوما هزار و یک شب!
آقا ما پت ومت ،شوما آیکیو سان
آقا ما فـــ ،شوما فرحزاد !
آقا ما بتمرگ ،شوما بفرما!
آقا ما لکنت زبون ،شوما سخنگوی دولت !
آقا ما بنال بینیم با  ،...شوما خواهش میکنم بفرمایید
آقا ما مخـمون تاب داره ،شوما حیـاط ویالتون!
آقا ما چاکریم ،شوما نایس تو میت یو
آقا ما جرز الی دیوار ،شوما پتروس فداکار
آقا ما بتمرگ ،شوما بفرما!
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واسش سند کردم و خودم غش کردم از خنده هههههه فک کن ما مخمون تاب داره
اونا حیاط ویالشون .خیلی باحال بود .چن دقیقه بعد که من خوش خوشانم بود مژده
دوباره اس زد.
میگم مخت تاب داره نگو نه آبجی .ریلیفیا!جیگرتو شب خوش...شبت خوش عزیزم.چشامو بستم هنوز نیشم باز بود که دوباره اس اومد .چشامو باز کردم و بازش کردم.
مژده بود نوشته بود.
فتوای جدید :نگاه کردن به نامحرم جایز نیست مگر اینکه المصب خیلی خوشگلباشه.
هر هر زدم زیر خنده حاال نخند کی بخند از دست تو مژده خدا بگم چی کارت کنه.
همینجوری داشتم با گوشیم ور می رفتم که یهو به سرم زد به کوروش و پروانه اس ام
اس بدم و تبریک بگم .یه لبخند تلخ نشست رو لبم .چقد خوبه که میتونم خودمو خر
کنم ...برای همین گشتم تو اینباکس گوشیم و هر چی اس می اومد جلو چشمم با یه
نوچ رش می کردم.نه باید یه اس ام اس ویرانگر به جفتشون بدم .یه اس ام اسی که
اونا رو هم درگیر کنه .اس ام اسی که نه منو بشکنه نه اونا رو خوشحال کنه اوووووووم

خدایا قربونت برم یه راه بذار پیش پام خودم قول میدم یه حال اساسی بهت بدم .مثالً
میرم امامزاده صالح دو تا شمع روشن میکنم .اوووووم چطوره خدا معامله پایاپایه؟
یه بار دیگه اس ام اس و کامل خوندم .پلک زدم .یه قطره اشک همینجوری خرکی از
چشمم سر خورد و اومد پایین .دیوونه روانی واسه چی گریه میکنی؟ دهههههه نه گریه
چیه آشغال رفته تو چشمم .آره جون عمه ت .همون یه دونه عمه ت که دخترش شد
رقیبت .با این عینک چه ریختی آشغال رفت تو چشت؟ شونه هامو باال انداختم و با دو
دلی دوباره اس ام اسو خوندم...
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در خیالم پشت سرت آب میریزم نه برای اینکه برگردی...برای اینکه پاک شود هر چه رد پای توست از زندگیم...
بد نیست .بذار بفهمه برای همیشه میخوام خطش بزنم .اما چطوری نامزدیشو تبریک
بگم؟ نمیدونم ...یه نفس عمیق کشیدم و شماره ش رو انتخاب کردم و دستمو برای بار
آخر نوازش وار رو اسمش کشیدم .کوروش ...بعدم سند کردم.
وقتی مطمئن شدم رسیده یه پیام دیگه برای پروانه نوشتم و برای اونم فرستادم.
اهمیتی نداشت دلخور میشه یا نه بدتر از ایناشو بارم کرده بود.
سالم مرا به وجدانت برسان اگر بیدار بود بپرس چگونه شبها آسوده میخوابد؟گوشیمو گذاشتم کنار عینکم رو عسلی و چشامو بستم بلکه خوابم ببره .آروم بودم و
اصن دلم نمیخواست از خودم ضعف نشون بدم .مهم این بود که دارم با خودم کنار
میام.
چن لحظه بیشتر نگذشته بود که یه اس ام اس اومد .از رو تخت پریدم باال و نیم خیز
نشستم .ضربان قلبم رفته بود اون باال باالها .دو سه تا نفس عمیق کشیدم و سعی
کردم خودمو آروم کنم .آفرین محبوب ریلکس باش .آفرین خانمی .حاال با آرامش
گوشیتو بردار و بخون .چیزی نیست که یه اس ام اسه فقط .اکی؟ برای خودم سرمو
تکون دادم .خنده م گرفت داشتم با وجدانم یکی به دو می کردم.
 یه زد و خورده ساده بود ! تو جا زدی ؛ من جا خوردم!تعجب کردم منظور پروانه از این اس ام اسی که فرستاده بود چی بود؟ نمیدونم چه
اهمیتی داره من که نیشمو زدم شایدم این داره به من نیش میزنه چه خوش خیال.
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فک میکنه چرا باید به من نیش بزنه؟ نمیدونم اون که راحت بود .خوش بود .به
آرزوش رسیده بود .واال...
تبریک میگم .امیدوارم به پای هم پیر شید.هر چی منتظر شدم دیدم خبری نیست پس بی خیال شدم و تا خواستم بخوابم یه
اس ام اس اومد برام فکر کردم پروانه است اما با دیدن شماره کوروش ضربان قلبم
رفت دوباره باال! با این حالم آنفارکتوس نکنم شانس اوردم .چشامو بستم و زیر لب مث
این وروره جادوها هی تن تن ورد میخوندم و به خودم فوت می کردم .به جون مامان
که به جون مهیار آب گیر نمی اوردما وگرنه شناگر که چه عرض کنم رمال و خرافاتی
خوبی بودم .ههههه .چشامو باز کردم و دوباره سریع بستم .وای اگه دری وری گفته
باشه چی؟ هووووووم جهنم و ضرر حقته خودت کردی که خاک دو عالم به سرت .اصن
حاال که اینجوریه محبوب خانم گل به سرت بگیر با این گندایی که یهو می کاری...
دهههه
باالخره نفسمو فوت کردم بیرون و با یه چشم باز و اون یکی بسته گوشیو گرفتم جلوم
و شروع به خوندن کردم.
فقط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون …ربات هم بود…بود!
بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!
حس کردم گر گرفتم .اوه اوه انگار نشسته بودم رو آتیش و داشتم جیلیز ویلیز می
کردم .یه لحظه حس کردم مث این کارتون تام و جری شدم شبیه تام که گوشام از
صورتم فاصله گرفت و دود که مث دود قطار شده هو هو کنان داره از سرم می زنه
بیرون .هو هو...
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خاک تو سرت کنن کوروش که منو داری با پروانه مقایسه میکنی .احساس اون شرف
داره به احساس من؟ شیطونه میگه بزنم به در بیخیالی و حالشو بگیرما! اما بازم
شیطونه غلط کرده توام روش محبوبه خانم چون داشتم تو گوشیم می گشتم واسه یه
اس ام اس تنبیه ای یه جورایی مشت شده بود در مقابل مشت...
حوا بودن تاوان سنگینی دارد …وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هوا نیاز دارند !!!
خودم واسه خودم یه شکلک در اوردم و سعی کردم قیافه کوروش رو تو ذهنم تصور
کنم .هنوز تصویر چشماش کامل نشده بود که اس ام اسش رسید .چه ذوقی داشتم از
اینکه داریم با هم اس ام اس بازی می کنیم بماند .حاال چه فرقی می کرد دری وری بار
هم می کردیم یا گل و بلبل ..مهم این بود که داشتیم بهم دیگه اس ام اس میدادیم.
بذار برای یه بارم شده همه چی به نفع مخابرات تموم شه مث همه رابطه های این
روزا که سودشو داره ایرانسل و کافی شاپ و همراه اول میبره .بقیه هم که  ...آره یه
چیز تو همون مایه ها به درک .به جهنم .مخابراتو عشق است...
وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت …فهمیدم که گاهی
“هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است”
گوشیم از دستم افتاد رو شکمم .مث فنر پریدم باال و دستامو گذاشتم لب دهنم و جیغ
بنفشی کشیدم بیا و ببین .کوروش ...کوروش به خدا میکشمت .میکشمت کثافت
بیشعور .چقد ازت بیزارم .مردشور تو و اون مخابراتو ببرن که جفتتون مایه آزارید .آخه
چی بگم بهت؟ بگم تو روحت صلوات یا  ...استغفراهلل آخه اینم چیز بو اختراع کردی.
یه کاره ...به قول مژده .راستی چقد دلم برای مژده تنگ شده .هوووووم چقد این روزا
تنهام ...چقد بی انصافی که به روم میاری کوروش...
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ـ بساط کرده ام...
وتمام نداشته هایم را...
به حراج گذاشته ام...
بی انصاف چانه نزن
حسرتهایم...
به قیمت عمر....
تمام شده!!
ای کاش می فهمید خودم به حد کافی از خریتایی که کردم ناراحت و عصبی هستم و
بهتره اون دیگه بهم تشر نزنه اما از دست این کوروش که کارش نیش زدن بود نمیشد
هیچ کاری کرد .نمیخواستم گریه کنم میخواستم دلمو به همین اس ام اسای نیش
دارش خوش کنم .میخواستم حس کنم حتی یه شبم قبل ازدواجش فکرش درگیر منه
که داره بهم اس ام اس میده حتی اگه درگیری ذهنش تحقیر کردنم باشه.
میدونی دختر عمو گاهی اوقات مشکل از جایی شروع میشه که …دلتنگ کسی باشی که نیست،
حوصله کسی رو نداشته باشی که هست...
ذهنم بی اختیار قفل کرد .منظورش چی بود؟ یعنی منظورش این بود که حوصله منو
داره اما نیستم و حوصله پروانه رو نداره؟ پس برای چی میخواد باهاش ازدواج کنه؟
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چه اجباری برای این کارش هست؟ اون که هنوز میدونه من دوستش دارم .اگه گاوم
باشه از رفتارم نفهمیده باشه باالخره از اون تابلو خطی که براش نوشتم باید فهمیده
باشه یا نه؟ هر خری بود یکم حالیش میشد دیگه چه برسه به آدمی مث این که خیر
سرش استاد دانشگاهم هست .وووووووی خوش به حال دانشجوهاش که اینقد
استاد جیگری دارن .چی میشد اگه من هنوز دانشجو بودم و اونم استادم؟ استاااااااااااد
خودم فدات
بی خیال چرت و پرت گفتن شدم و براش نوشتم.
 به خیال خودت زیر آبی زدی و رفتیاما حواست نبود دقیقا منتظر همین حرکتت بودم !
کیش مات
سریع پشت سرش برام فرستاد
 وقتـــــی به عقب بر میگردی متوجه میشی که جــای بعضیاتو زندگیت خالــی که نیست هیـــــچ ،اون موقشم زیــادی بوده … !.
ً
شدیدا داشت رو مخم اسکی
میدونستم داره باهام لج میکنه داشت میرفت رو مخم.
می رفتا .شیطونه میگه بزنم نفله ش کنم پسره مردم آزار داغونوها ...دیگه اعصاب
واسم نذاشته بود روانیم کرده بود .حرصم گرفته بود برای همین یه اس ام اس داغون
و روان پریش کن براش فرستادم و گوشیمو کوبیدم رو دلم و تو دلم فحشش دادم تا
بلکم یه نمه آروم شم.
مــــــال دیـــــــروز بــــود
 اِلتِمــــــــاسِ
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مـــــــال وَ قتـــــــی بود کــــه ســـــــاده بودم
ِ
بـــــری ؟؟؟
اِمــــــــروز میــــــخــــوای
ِ
هیــــــــــــــس !!!
خـــــداحــــــــــافِ ظ. ..
َف َقطــ ”
ُ

نکبت بیشعور حاال برو بمیر ...جفتک تو اعصابت کوروش ...نمیدونستم ماشین جدید
خریدی هانی وگرنه خودم بهت تبریک میگفتم .اما ناکس عجب ماشین چمن زنی
خوبی خریدیا باهاش هی برو رو مخ من ...اهههههههه من چقد باید از دست تو حرص
بخورم؟ بقول مژده روان منو به دس به آب رسوندی تو نیمچه بچه که ...حاال فک
میکنه چه تیکه ای هم هست المصب.حاال خودشو گرفته وگرنه تو خشگل رخت
نارگیلیا...
یه کم گذشت دیدم هیچ خبری نشد انگاری کم اورده بود .یه لبخند پر غرور نشست
رو لبم .دستمو اوردم باال و یه بشگن واسه خودم زدمو ابرومو انداختم باال و با خنده
گفتم:
یکی به نفع من کوروش جووووووووونم...دوباره گوشیمو برداشتم دستم و براش یه اس ام اس دیگه به این مضمون فرستادم.
اس ام اسای قشنگی بود پسرعمو .راستش هدف تبریک نامزدیتون بود .خوشحالم کهبختتون باز شد و تونستید جفتتون رو پیدا کنید .خالصه از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر
باز با باز...
دوباره گوشیمو انداختم رو شکمم و دستامو با بدجنسی مالیدم بهم و بشکن اساسی
زدم و تو همون حالت دراز کش واسه خودم یه قر دادم و گفتم:
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اینه یگه .تا تو باشی با این ماشین خشگل تر از خودت جفت پا نری رو هیکل ما...-مرسی دخترعموی عزیز .ایشاهلل قسمت شما هم بشه .شاید شانس به من رو کر بختم

باز شد و جفت خودمو پیدا کردم .اما متاسفام که بخت کالً پشتشو کرده به شما و
جفتتو بعد  8سال هنوزم نتونستی پیدا کنی .آخییییییی کامال ناراحت شدم برات.
شب خوش دخترعمو جاااااااااان....

کارد میزدی خونم در نمی اومد .نکبت بیشعور االغ نفهممممممممم....چند تا هم تو
دلم فحش زیر زانو بهش دادم و مشتامو محکم کوبیدم به بالش و با خودم گفتم:
پدرتو در میارم کوروش .به خدا روانیت میکنم .اشکتو در میارم.حالتو میگیرم.میکشمممممممممممت.
صبح که از خواب پاشدم اولین چیزی که یادم افتا انتقامی بود که قرار بود از این پسر
چفت بگیرم .یه حالی ازش بگیرم مالئک آسمون پروانه وار دور سرش بچرخن و نوحه
براش بخونن .پروانه پروانه ...یه دهن کجی برای خودم تو آینه دستشویی کردم و
صورتمو شستم و بعدم خوش و خرم رفتم سمت آشپزخونه و از مامان که پای میز
نشسته بود یه ب*و*س عمیق گرفتم و نشستم کنارش.
تو خودش بود حرف نمیزد و شدید در فکر بود .نمیدونم چرا امروز سر کار نرفته بود.
لیوان چاییمو گرفتم دستمو پرسیدم
مامان چرا امروز سرکار نرفتی؟سرشو اورد باال و نگام کرد .چشاشو جم کرد و گفت:
امروز تو خونه کار زیاد داشتم مرخصی گرفتم153
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یه نگاه به دور و بر آشپزخونه کردم .چند کیلو سبزی خرد شده و شسته شده رو اپن
بود .مث اینکه میخواست خودش سرخش کنه .مامان خیلی بدش می اومد بده
بیرون کاراشو انجام بدن.
هوووووووووم.خیلی بی مقدمه پرسیدم
دیشب خوش گذشت؟سرشو تکون داد .همین بدون هیچ حرفی.
چه خبر بود مامان؟ چقد سکه مهرش کردن؟سرشو اورد باال و در حالی که داشت تو صورتم دنبال یه ردی میگشت که نمیدونم چی
بود با همون لحن مشکوک و چشای جمع شده گفت:
نمیدونم واال مادر از دست شما جوونا من یکی عقلم نمیکشه .نمیدونم چی بگم.وا...یعنی مهریه سنگینی براش بریده بودن که مامان داشت این حرفو میزد؟
عمه اینا راضی بودن؟ پروانه چیزی نمی گفت؟نمیدونم مامان من که چیزی سر در نمیارم .فقط میدونم تو کار شماها موندم .اون ازکارای تو .اینم از کوروش و پروانه...
وا این مامانم یه چیزیش میشه ها .چه ربطی به من داره حاال گیر داده به من؟
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مامان چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ من گیج شدم به خدا...به خدا خودمم گیج شدم مادر .اصن ولشون کن بهشون اهمیتی نده.بعدم یه لبخند تلخ نشست رو لبش و گفت:
گاهی اوقات فکر میکنم چه کار خوبی کردی کوروشو انتخاب نکردی.بعدم از جاش بلند شد و صورتمو ب*و*سید و منو که مث مته تو زمین فرو رفته بودم
شوک زده جا گذاشت .چی شنیده بودم من؟ این چه حرفی بود مامان زد؟ فکر کن
مامان؟؟؟؟؟؟؟؟ شاخ سبز نشده باشه رو سرم خوبه واال...چی میشنیدم .به قران باورم
نمیشه .خدایا خوابم بیدارم؟ یه نیشگون از کنار پام گرفتم تا از خواب بپرم ...اما انگاری
ً
واقعا بیدار بیدار بودم .من کار خوبی کرده بودم؟ مااااااااامان کوروش؟ دستامو گذاشته
بودم رو سرم و فک می کردم دیوونه ای چیزی شدم.
مامان نکنه منظورت اینه که چون پروانه رو انتخاب کرده من اشتباه نکردم.بی توجه به حال داغون من سرشو تکون داد و گفت:
ها؟ چی شده؟ماماااااااااااااااان...سرشو چرخوند سمتم و با عصبانیت گفت:
چی میگی؟ چته داد بیداد میکنی بند دلم پاره شد .دهه .پاشو بیا کمک من کنعوض نشستن اونجا.
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بعدم شروع کرد زیر لبی غر زدن.با خودم کنار اومدم که مامان به خاطر انتخاب پروانه
از طرف کوروش این حرفو به من میزنه .یه نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم و
سعی کردم اهمیتی به حال داغون روحیم ندم و به نقشه های اساسی که تو فکرم
واسه کوروش کشیده بودم فک کنم .بازم یه لبخند پلید مکش مرگ من اومد رو لبم و
رفتم به کمک مامان.
نمیدونم مامان فکرش درگیر چه موضوعی بود اما برام قابل حل نبود و اینکه هر سوالی
می پرسیدم جواب قانع کننده ای بهم نمیداد .یعنی اینقد از انتخاب پروانه ناراحت
شده؟ باالخره باید باهاش کنار می اومدیم .هم من هم مامان .چرا مامان نمیتونست
بپذیره؟ برای همین وقتی در حال سرخ کردن سبزی ها بود رو کردم بهش و با لحن
مرموزی پرسیدم.
مامان عروسیشون کیه؟هفته دیگه.انگار از باالی یه کوه پرت شدم پایین .انگار بعد از دو خفن به نفس نفس افتادم.
انگاری یه سطل آب یخ ریخته بودن رو سرم .انگاری راستش یه سکته خفیف زدم.
نمیدونم شایدم آنفارکتوس زدم خودم خبر ندارم .آب دهنمو قورت دادم و بی حال
نالیدم.
چرا اینقد با عجله؟چه عجله ای عزیزم؟ باالخره وقتش بود دیگه بعد دو سال زود نیست که...دو سال؟؟؟؟؟؟عین اکو تو سرم پخش شد .یعنی دو سال بود که اینا با هم رابطه داشتن و من مث
کبک کله م تو برف بود؟ حس می کردم عالوه بر قلبم یه جای دیگه مم سوخته .از این
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همه بی اعتنایی و خود کوچیک کنی پیشش داشتم کالفه میشدم .چقد کالفه بودم.
عین یه تلنگر تو ذهنم پیچید که خواستگاری که از طرف عمه معرفی شده بود.
یادته؟؟؟؟؟؟؟؟ وای نکنه اونم واسه این بود که شر منو از سر دخترش کم کنه؟ ای خدا
چرا من اینقد بی چاره م؟ یعنی اینقد مانع خوشبختی پروانه و کوروش بودم؟ پس چرا
االن بی توجه به حضور من دارن ازدواج میکنن.
مامان وقتی سکوت نابهنگام منو دید برگشت سمتمو با لبخند پرسید:
چه لباسی می خوای بپوشی؟انگار که از یه خواب پریده باشم .گیج نگاش کردم.
مامان لبخند زد و گفت:
همون لباس بنفشه که جدید خریدیم خیلی شیکه تو تنت مامان جون.نمیدونم شاید...راستی پرستو گفت بهت بگم خیلی بی معرفتی که هیچ خبری ازش نمی گیری.پرستو .پرستو ...پرستو ...صداش مث ناقوص مرگ تو سرم پیچید .بعد انگاری درجه
هوشیاریم اومده باشه باال .یه لبخند نابهنگام رو لبم سبز شد و با جیغ پرسیدم
عروسی فرهاد و پرستووووووووووو آره مامان؟وا مامان چرا جیغ میزنی؟ چته آخه؟مث بچه تخسا پریدم باال و پایین و یوهو یوهو راه انداختم .از تصور اینکه هنوز وقت
دارم از خوشحالی رو پام بند نبودم .رفتم سمت مامان و همونطوری که کفگیرو از
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دستش میکشیدم بیرون دستاشو گرفتم و چرخوندمش تو آشپزخونه مامانم با خنده و
جیغ و ویغ میخواست ولش کنم.
وای محبوبه سرم گیج رفت دختر جان ولم کن.آخرشم با یه باد کش خفن یه ماچ گنده انداختم رو لپش و از آشپزخونه دوییدم
بیرون تا بیشتر از این شاکیش نکردم .و دم آشپزخونه شبیه بچه گیای مهیار کله مو
بردم از آشپزخونه تو و در حالی که قیافه بچه یتیما رو به خودم گرفته بودم که مامان
دعوام نکنه .پرسیدم
چن شنبه است؟ورپریده نکن اونجوری دلم غنج میره واست.عاشقتم مامانیپنج شنبه است.داغتو نبینم .بسی نیک مادری.باز تو اینجوری حرف زدی؟چش مایی قربون.بعدم خودمو کشیدم کنار که لنگه دمپایی مامان نخوره تو صورتم.
خیلی خوشحال بودم .نمیدونم از چی اما از هر چیزی که بود میدونستم هنوز وقت
بسیار است .آخرشم مامان نگفت عروسی این دو تا بالی جون من کیه ها .یه نفس
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عمیق کشیدم و خودمو انداختم رو تخت و سعی کردم از فکر کوروش و پروانه بیام
بیرون.
عجب عروسی بود عروسی اون دو تا عاشق و معشوق .یه عروسی مختلط و خیلی
شیک بود .با مامان و رخسار رفتیم آرایشگاه و لباسای شیکی تنمون کردیم .نمیدونم
چرا اینقد نسبت به همه چی و اطرافم بی اهمیت شده بود .به خدا اگه اسرارای مامان
نبود اصن اهمیتی نداشت که موهامو چه شکلی بپیچیه و چه چیزی بپوشم و چه
جوری ستش کنم .نمیدونم شاید مامان میخواست نشون بده من نباید اهمیتی به
حضور پروانه و کوروش در کنار هم میدم .نمیدونم برام مهم نبود .من نقشه های دیگه
ای واسه خودم داشتم .اوه اوه مامان یه طرف قضیه بود این مهیارم یه طرف دیگه
کچلم کردن بس که مث این بادیگاردا هر جا رفتم جلوم سبز شدن و نذاشتن چشم تو

چشم پروانه و کوروش بشم .واال چه کارا نمی کردن اینا .منم که خیلی شیک کالً بی
خیال اونا بودم و اصن کنجکاوی نکردم دارن چه غلطی می کنن و یا کوروش مث

همیشه شیک شده و پروانه چه جوری دم پرش می گرده .شونه هامو اول بسم اهلل
انداختم باال و با حفاظت مامان و رخسار که انگار از جانب مهیار ماموریت گرفته بود
منو تنها نذاره رفتیم سمت پرستو و فرهاد و براشون آرزوی خوشبختی کردیم و
برگشتیم سر جامون نشستیم .من پرستو رو دوس داشتم و خوشحال بودم که بعد این
همه وقت و مخالفتای شدید باباش باالخره موفق شده بود به فرهاد برسه .انصافا هم
فرهاد پسر معقولی بود .بعدم یکی زدم تو سر خودمو و رون پام نیشگون گرفتم و
واسه خودم گفتم تو یکی دیگه از معقول و غیر معقول حرف نزن که میزنم لهت میکنم.
تو اگه طبیب بودی سر خود دوا نمودی واال ...بعدم گوشیمو برداشتم دستم و بی خیال
مهیار و رخسار که جلو دیدمو گرفته بودن شروع کردم با مژده اس دادن و اس گرفتن.
مژده هم این روزا شدید درگیر کارای خودش و اون پسره سعید شده بود .عشق بود
دیگه .عزیزم مژده هم اسیر شده بود .تو اس ام اس با هم کلی حرف زدیم و از اینکه
پیشرفت قابل مالحظه ای تو نحوه صحبت کردنش بود خیلی خوشحال شدم .بعضی
جاها هم که کلمات خاصی ذهنش رو مشغول کرده بود ازم می پرسید و منم مث این
معلم ادبیاتا مترادف کلماتی که میگفت رو بهش میگفتم .خالصه تا آخر مجلس سر
خودمو با گوشیم گرم کردم و هرازگاهی هم این وسط یه نینجا فروت میزدم تو رگ و
حالشو می بردم هر جا هم بیکار میشدم این رخساری که من میشناختم با اون
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سکوتش یهو می پرید وسط و موتور چونه ش شروع می کرد به گرم شدن و خاموش
کردنش مساوی بود با جم شدن فک افتاده کف سالن من .خالصه خیلی راحت بگم
این دو تا یعنی مهیار و رخسار و به عالوه کمی تا قسمتی مامان نذاشتن من بفهمم
اومدم عروسی یا پارک واال ...ولی در هر حال ازشون ممنون بودم و یه دست هم با
مهیار رقصیدم و بعدم وقتی دستمو کشید بی خیال خودمو رسوندم به سلول آخرین

میز و چپیدم بغل مامان و خودمو واسه بابا لوس کردم .کالً زده بودم خط بی خیالی بیا
و ببین .میخواستم اهمیتی ندم که کوروش و پروانه دوبار با هم رقصیدم تانگو و یه
رقص معمولی .چه اهمیتی داشت اون وسط با همدیگه جفتک چهارگوش انداختن و
ریسه رفتن و ریسه اومدن؟ مهم این بود اونا با هم نامزد بودن .منم باید خواه ناخواه
با این قضیه کنار می اومدم پس بهتر بود خودمو بیشتر از این کوچیک نمی
کردم.آخرای مجلسم یه شوک روحی و روانی از سمت این رخسار و مهیار بهم وارد شد
که تا پنج مین همینجوری میخ صورت رخسار شده بودم و اون بدبختم رنگ میداد و
رنگ می گرفت زیر نگاهم .آخرشم طاقت نیوردم و با لحن پر طعنه و البته چاشنی
خنده رو کردم به رخسار و گفتم:
-رخسار جونم چت بود اینقد عجله داشتی آخه؟ تازه یه ماهه همش از عروسیتون

گذشته عزیزم.
ً
دقیقا شده بود شبیه
هنوز رنگش سرخ شده بود و حال و اوضاع درستی نداشت .االن
همون رخساری که تو گالری می دیدیش و وقتی حرف میزد رنگ میداد و رنگ می
گرفت .البته یه لبخند مهربونم چاشنی نگاهش بود .از تصور اینکه چند وقت دیگه عمه
ً
واقعا واسم غیر قابل پذیرش بود که تو این فرصت کم اینا
میشم خنده م گرفته بود.
وارد عملیات شده باشن.
باور کن خیلی اتفاقی شد میدونی من و مهیار نمیخواستیم اما شد دیگه.یه لبخند پلید نشسته بود رو لبم .شده بودم شبیه این خواهر شوهرا که تو هر چیزی
تو مسائل زندگی داداششون سرک می کشیدن .یه نیم نگاهی به مهیار که مشغول
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حرف زدن با بابا بود انداختم و همونطوری که با رخسار پچ پچ می کردیم کله مو بدم
دم گوشش و گفتم:
از دست این داداش ما هم که.خوب قربونت برم این بچه تو حکایتش جریان همونبربری سوخته است .خوب بهش میگفتی زودتر بکشه بیرون دیگه.
بعدم از بامزگی و بی ادب بودن خودم هر هر زدم زیر خنده .رخسارم هم خنده ش
گرفته بود هم خجالت می کشید .بعد اینکه جفتمون به حالت عادی برگشتیم بی
اختیار بغلش کردم و ب*و*سیدمش بعدم دوباره با همون پچ پچ در گوشش گفتم:
شوخی کردم جو عوض شه.حاال یکی نبود بگه من جو متشنج بود تو خواستی عوضش کنی؟ واال.
حاال رویا خانم و مژده میدونن؟ً
حتما خوشحال
نه ما خودمونم همین امروز فهمیدیم برای همین گفتم اول به تو بگممیشی.
دوباره صورتشو ب*و*سیدم و گفتم:
با اینکه شوکه شدم ولی خیلی خوشحال شدم .ایشاهلل قدمش براتون مبارک باشه.ولی تو یه قولی باید بهم بدی.
در حالی که چشماش برق میزد و منم فهمیدم از این اتفاق کامالً یهویی اصن ناراحت
نیست گفت:
چه قولی؟161
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باید مواظب این ورپیده عمه باشی و هر جا هر چیزی احتیاج داشتی و هر چیزیویار کردی به خودم بگی باشه؟
دستمو توی دستش گرفت و در حالی که از چشاش ذوق می پاشید بیرون گفت:
خیلی خوشحالم که با مهیار و خانواده ش وصلت کردم.با خودم گفتم نه تروخدا بیا و ناراحت باش .بعدم به افکارپلیدم دهن کجی کردم و
گفتم ای موزمار توام از اون خواهر شوهرایی ها ...چشم مهیار و گوشاششو دور دیدی
خانومشو گرفتی به تیکه انداختن؟ اگه بفهمه پوست سرتو غلفتی میکنه ها.
مرسی عزیزم تو لطف داری .ماهم خوشحالیم از اینکه مهیار به تو که دوستت داشترسید.
میدونی محبوب من اینجا تو شعر غریب برام خیلی سخت بود .میدونی خیلی سختهآدم پدر و مادر نداشته باشه.
یه قطره اشک از چشماش سر خورد و چکید روی میز .دستاشو محکم فشار دادم که
ادامه داد.
اما رو خدا روزی دو هزار بار شکر میکنم که شما رو بهم داد که اگه پدر و مادرمو گرفتمامان مهال و بابا کیانوش رو دارم که جای خالی مامان و بابامو کمتر حس کنم.
نمیدونم چرا اینقد بد قلق شده بودم .یهو تو سرم افتاد منم که نقش هویج دارم دیگه.
بود و نبودم اصن اهمیتی نداره به خدا .ولی بعد دوباره تو ذات مهربون خود فرو رفتم
و در حالی که میخندیدم گفتم:
رخسار مامان و بابا تو رو قد من دوستت دارم .نمیگم بیشتر که فک نکنی دارم دروغمیگم اما شاید باورت نشه تو برا ما کمتر از مهیار عزیز نیستی.
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خیلی خوشحال بودم که رخسار از حضور ما در کنارش راضیه و این کم چیزی نبود.
حاال که فک میکنم میبینم طفلک خیلی از اینکه پدر و مادرش در کنارش نیستن
ناراحت بود و داشت زجر میکشید برای همین براشون فاتحه خوندم و از خدا طلب
مغفرت و آمرزش براشون کردم.
چشامو باز کردم و آخرین لباسمو چپوندم تو ساک و با غرغر پیش خودم فکر کردم
همش پنج روز از عروسی پرستو و فرهاد گذشته که این مهیارم ویر مسافرت رفتنش
گرفته ها .البته میشه گفت اولین ویار رخسار خودشو به شکل مسافرت به شمال نشون
داد .تا االنم من داشتم خاطرات اون شبو پیش خودم مرور می کردم .هنوز مامان و بابا
خبر نداشتن دارن مادربزرگ و پدر بزرگ میشن و منم به خواست مهیار که میخواست
تو این سفر بهشون شیرینی بده چیزی نگفته بودم.حاال مهیار جان قربونت برم داداش
کله شق من .آخی بابا هم که داری میشی آخه .چی داشتم میگفتم؟ هووووووم آها
مث این پیرزنا غر میزدم .حاال چرا به مامان گفتی که مامانم زنعمو رو دعوت کنه؟ خوب
چی میگی محبوب نمیتونستیم چشای مامان و ببندیم و با خودمون ببریم که ...ای
کاش مامان و زنعمو اینقد با هم صمیمی نبودن و مامان از جیک و پوک زنعمو خبر
نداشت و نمیدونست چقد دلش هوای شمال رفتن کرده و با این پیشنهاد دو پا
داشت و دو تا بالم قرض نمی گرفت بپره سمت تلفن و با خوشحالی به زنعمو خبر بده
با ما بیاد شمال و زنعمو از خدا خواسته نذاره جمله مامان تموم شه و تو هوا بقاپه و
پیشنهاد بده به عمه اینا هم بگیم بیان آخه عمه بعد عروسی پرستو غمبار گرفته و
نشسته تو خونه .بهتره اونا هم بیان و روحیه شون عوض بشه .منو میگی وقتی
فهمیدم دلم میخواست دونه دونه گیسامو با پنس شایدم با موچین بشینم بکنم و
بندازم اونور بلکه حرصم بخوابه .این موضوع یعنی مار از پونه خیلی خوشش میاد دم
لونه شم سبز میشه .من چطوری میتونستم قر و اداهای کوروش و پروانه که جفتشون
به خون من تشنه بودن رو تحمل کنم؟ هووووووووم اهلل و اعلم .ای کاش میشد یه
جوری سرباز زد از این سفر یهویی و ویاری رخسار .دلم نمیخواست برم اما میدونستم
ً
خصوصا وقتی اس ام اس داد بهم و در کمال تعجب دیدم
مهیار خیلی ناراحت میشه
اصن از حضور عمه اینا و عموینا تو این سفر ویاری راضی نیست .خیلی شاخ در اورده
بودم .حس می کردم اونقد بلنده که از یه جاییم یه چیزی تو مایه های دم زده بیرون
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به خدا .من مهیارو خوب میشناختم عاشق این بود دسته جمعی بریم مسافرت پس
ً
علنا به روی مامان اورد و مامانم یه کم فقط یه کم
چرا االن مخالف بود و مخالفتشو
ناراحت شد و آخرشم گفت که نمیخواسته عمه اینا رو راهی کنه با ما اما دیگه چاره ای
نیست همش چن روزه باید تحمل کرد و بعدم با یه نگاه مظلوم خیره شد به من و
منم برخالف میل باطنیم مجبور شدم به مهیار بگم اشکالی نداره داداشی مهم اینه بریم
و خوش بگذرونیم ولی خدا میدونس که حضور کوروش و پروانه با نقشه های بی
خیالی من جور در نمی اومد برای همین پیشنهاد دادم مژده و رویا خانم رو هم با
خودمون راهی کنیم .خودمونیما عجب مسافرت ویاری خفنی شده بود لشگر کشی
کردیم.
خالصه فردای اون روز یعنی چهارشنبه صبح ساعت  4صبح همه آماده و حاضر به
حرکت جلوی در سبز شدیم .سر راهمون با عمو و عمه اینا قرار گذاشته بودیم .با اصرار
رخسار من و مژده رفتیم تو مهیار و رویا خانم هم برای تنها نبودن به پیشنهاد من و
مامان و مژده رفت تو ماشین ما و پشت نشست و فک کنم اینجوری براش خیلی بهتر
بود آخه با مامان خیلی صمیمی بود.
تو راه با عمه و عموینا ادغام شدیم و من و مژده از دیدن کوروش و عمو کیوان و زنعمو
مهال که هر سه تو یه ماشین نشسته بودن شاخ در اوردیم .مژده بغل گوشم پچ پچ
کرد:
بینم پس این دختره کجاست؟ چرا ور دل نامزدش نیست؟یه چشم غره بهش رفتم که باعث شد خودشو جم کنه و مث آدم حرف بزنه .همیشه
انگاری به یه تلنگر احتیاج داشت .بعدشم یه نگاه به ماشین عمه کتایون کردم که از
دیدن پروانه که پشت نشسته بود و هندزفری تو گوشش بود شونه هامو باال انداختم
و گفتم:
بس که بی لیاقته اگه االن من بودم عمو و زنعمو رو از ماشین پیاده می کردمهمچین آویزون کوروش میشدم همه بهم بگن چه جلفه دختره...
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مژده پقی زد زیر خنده و باعث جلب توجه مهیار و رخسار شد .برگشته بودن و ما رو
نگاه می کردن .یه نیشگون خرکی از رون پاش گرفتم و خفه ش کردم.
هوی عوضی چته ضعف کردم.از اینکه میدیدم مث آدم داره حرف میزنه خوش خوشانم شده بود.
نه را افتادیا...یه پشت چشمی برام نازک کرد و ذل زد به رخسار و زیر لبی بغل گوشم پچ پچ کرد
بینم شنیدی خان داداشت چه دسته گلی به آب داده؟از اونجایی که ذاتن خرفت و گاو بودم با تعجب نگاش کردم که با چشم و ابرو به
رخسار اشاره کرد .نیشم باز شد و باخنده گفتم:
هول بودنا خدا وکیلی...چسبید بغل گوشم و یکی از اون جکای مستهجن و خفنو که حتی رووم نمیشه واسه
خودم بگم بغل گوشم گفت .اولش سرخ شدم بعدم غش غش زدم زیر خنده و بازم
رخسار و مهیار چرخیدن سمتمون.
چیه شما دو تا هی میخندید؟ مژده بلند بگو ما هم فیض ببریم دیگه.شوما چرا حرکت نمیکنید مهیار خان؟منتریم سالم احوالپرسیا تموم بشه.165
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چرخیدم و بیرون و نگاه کردم .مامان هنوز جلو ماشین عموینا وایساده بود و با زنعمو
ریسه می رفت .کوروشم اون پشت داشت وسایلو تو ماشین جابه جا می کرد .با
صدای مهیار به خودم اومدم.
محبوب تو راحتی عزیزم؟از اینکه محبوب صدام زده بود فتم:
چیه از اون روزی که زن گرفتی آدم شدی همش محبوب محبوب میکنی...خالصه با کلی شوخی و خنده و سر و کله زدن باالخره ماشینا حرکت کردن ماشین
کوروش از بغلمون رد شد و برای مهیار بوق زد مهیارم دستشو براش بلند کرد .بعدشم
بابا و پشت سرشون بابای پرستو که من همیشه آقای رستگار صداش می کردم رد
شدن و ما هم پشت سرشون اصن به روم نیوردم که پروانه به محض دیدن من چشم
غره رفت و روشو اونوری کرد .گمشه بابا کی حوصله این خانم رو داره .مسافرتو عشق
است .مهیار یه آهنگ جینگیلی مستون گذاشته بود و مژده هم باهاش می خوند .یهو
رو کرد و به مهیار گفت:
مهیار خان بی زحمت ضبطتو خاموش کن میخوام یه دهن مهمونتون کنم.مهیارم دستشو گذاشت رو چشمش و در حالی هم حواسش به رانندگیش بود هم به
مژده ضبطو خاموش کرد و گفت:
ای به چشم .ما حاضر و آماده ایم بفرمایید.رخسارم کامل چرخید سمت ما و ذل زد به مژده .مژده هم در حالی که ژست می
گرفت گفت:
ً
لطفا
همراهی فراموش نشود166
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خنده م گرفته بود .مژده در حالی که از توی سبد زیر پاش یه کاسه در اورده بود
گذاشتش رو پاشو و همونجوری که ضرب گرفته بود روش شروع کرد به خوندن.
 خري آمد بسوي مادر خويشبگفت مادر چرا رنجم دهي بيش
برو امشب برايم خواستگاري
اگر تو بچه ات را دوست داري
خر مادر بگفتا اي پسر جان
تو را من دوست دارم بهتر از جان
ز بين اين همه خرهاي خوشگل
يکي را کن نشان چون نيست مشکل
خر از شادماني جفتکي زد
کمي عرعر نمود و پشتکي زد
بگفت مادر به قربان نگاهت
به قربان دو چشمان سياهت
خر همسايه را عاشق شدم من
167

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

به زيبائي نباشد مثل او زن
بگفت مادر برو پاالن به تن کن
برو اکنون بزرگان را خبر کن
به آداب و رسومات زمانه
شدند داخل به رسم عاقالنه
دو تا پاالن خريدند پاي عقدش
يه افسار طال با پول نقدش
خريداري نمودند يک طويله
همانطوري که رسم است در قبيله
خر عاقد کناب خود گشائيد
وصال عقد ايشان را نمائيد
دوشيزه خانم خر آيا رضائي؟
به عقد اين خر خوش تيپ در آيي ؟
يکي از حاضرين گفتا به خنده
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عروس خانم به گل چيدن برفته
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براي بار سوم خر بپرسيد
که خر خانم سرش يکباره جنبيد
خران عرعر کنان شادي نمودند
به يونجه کام خود شيرين نمودند
وسطای شعر خوندش دست زدن و بی خیال شده بودم و غش غش می خندیدم.
رخسارم اون جلو ولو شده بود از خنده مهیارم مونده بود رانندگی کنه بخنده یا رخسار
و جمش کنه .خود چشم در اومده شم همچین رفته بود باال تیریبون می خوند انگار نه
انگار .نمیذاشت حتی صدای خنده های ما به خواننده گیش لطمه وارد کنه .خدا وکیلی
جنس صداشو دوس دارم .بعدم بازم هر هر می خندیدم .وقتی شعر خوندش تموم شد
من و رخسار شروع به دست زدن کردیم مهیارم دستشو گذاشت رو بوق و شروع به
بوق زدن کرد .اونقد خندیده بودم اشک چشام روون شده بود .خودشم خیلی ریلکس
واسمون دوال راس میشد و تشکر می کرد و میگف قابل نداشت .من متعلق به همه
شمام .خالصه یه آتیشی سوزوند بیا و ببین.
بعدشم دوباره به پیشنهاد مهیار میخواست بخونه که پرسید.
خوب چی دوس دارید براتون بنوازم؟ وطنی؟ غیر وطنی؟ داخلی؟ خارجی؟ چهریختیشو خوش دارید؟
مهیار دستشو برد باال و گفت:
اجازه ما طنزشو دوس داریم .مگه نه خانمی؟169
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بعدم چشاشو دوخت به چشای رخسار که از شدت خنده برق می زد .رخسارم سرشو
تکون داد و گفت:
ورپریده یه دونه از همینا بخون .دلمون شاد شه.بسی دلقک شدی رفت مژده جانم.دستشو گذاشت رو س*ی*ن*ه شو نیمچه تعظیمی کرد و گفت:
من هالک این تعریفاتون اهلل وکیلی...فک کردم چقد وقتی قبالً حرف میزد بیشتر دوسش داشتم .اما خوب االنم شیرین و
مهربون بود .خوش به حال سعید هیچ وقت با مژده پیر نمیشد.نمیدونم رفتار سابقش
و چون بیشتر بهش عادت کرده بودم بیشتر دوس داشتم یا به خاطر ادای بامزگی
کلماتش بود .اما در هر صورت االنم راضی بودم که میتونه و میخواد عادی صحبت کنه.
صدای مژده منو از عالم هپروت بیرون کشید
دوستان فقط اون دس قشنگه فراموش نشه .خواننده روحیه بگیره .حاال میریم کهداشته باشیم..
دماغ این عضو حیاتی****اگه مثل کلنگه****مثل لوله تفنگه****با خوشگلیت
میجنگه****طبیعیه ،قشنگه****نگو که این یه درده
دماغ عمل نکرده****اگر که مثل فیله****و یا از این قبیله****روی نوکش
زیگیله****غصه نخور ،اصیله****هی نرو پشت پرده
دماغ عمل نکرده****یکی میگه درازه****خیلی ولنگ و وازه****یکی میگه
ترازه****غصه نخور که نازه****ببین خدا چه کرده
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دماغ عمل نکرده****دماغ نگو جواهر****سوژه ی شعر شاعر****طویل
فیالمظاهر****پدیده ی معاصر****آهای تخم دو زرده
دماغ عمل نکرده****با اون دماغ همیشه****عکس تو پشت شیشه****تو سینما
چی میشه****شکستن کلیشه****کاشکی بری رو پرده
دماغ عمل نکرده****کم باباتو کچل کن****یا خودتو مچل کن****کی بت میگه عمل
کن****قصیده رو غزل کن****میشی له و لورده
دماغ عمل نکرده****چقد دماغ دماغ شد****قافیه مون چالق شد****هی یکی چل
کالغ شد****تصنیف کوچه باغ شد****بره که برنگرده
دماغ عمل نکرده!
ً
دقیقا ولو شده بودم رو صندلی و دلمو گرفته بودم و می خندیدم .خدا
من که دیگه
بگم چی کارت کنه مژده مردم از دل درد .وقتی شعرش تموم شد یه دستی به دماغش
کشید و در حالی که خیلی جدی بود.
خوبه دماغ عمل نکردیم وگرنه پش سرمون حرف در میومدا...بعدم خودش غش رفت از خنده .رخسار دل درد گرفته بود و رو به مهیار که میخندید
گفت:
وای مهیار مراقب باش تروخدا.از شیشه آب معدنی واسه رخسار یه لیوان آب ریختم و دادم دستش هنوزم هر هر
می خندیدم .خدا بگم چی کارت کنه .اومدم رو کنم بهش و بگم دوباره یکی دیگه
برامون بخونه دیدم کله شو کرده تو گوشیشو یه لبخندم رو لبشه .حدس زدم سعید
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باید باشه .بی خیالش شدم و از آینه ماشین به مهیار چشمک زدم .خوشحال بودم از
اینکه پیشنهاد دادم مژده و رویا خانم رو با خودمون بیارم.
بعد از اینکه هوا روشن شد به پیشنهاد مامان که تلفنی میگفت جایی وایسادیم و
بساط صبحونه رو آماده کردیم .هوا یه نمه سرد شده بود .شایدم به خاطر این بود که
دم دمای صبح بود .ساعتمو نگاه کردم .هنوز هشت نشده بود .با این حال بدجوری
احساس گرسنگی می کردم .با مژده نشسته بودیم کنار هم و پچ پچ می کردیم و اصنم
اهمیتی به حضور بقیه که از ماشینا پیاده شده بودن نمی کردیم و داشتیم در مورد
سعید حرف می زدیم و اینکه باالخره قرار شد مژده کی با مامان سعید آشناشه .انگار
هنوز از نظر سعید زمان مناسبی نبود .چون هنوز باید و شاید مژده اونجوری که دوس
داشت اتو کشیده و شق و رق حرف نمیزد .خوب کم چیزی نبود .کم کم پانزده سال از
عمرشو اون شکلی حرف زده بود .خوب سخت بود دیگه.
باالخره از همدیگه دل کندیم و با تشر مامان رفتیم سمت زیر اندازی که رو زمین پهن
کرده بودن و همه نشسته بودن .یه سالم بلند باال کردم و مژده هم پشت سرم و الحق
همه با روی باز جواب سالممو دادن و فقط تنها کسی که با چشم غره روشو برگردوند
پروانه بود و کوروش هم با یه لبخند نصفه نیمه سرشو تکون داد و عوضش با مژده
حسابی احوال پرسی کرد .بازم از نحوه نشستن این دو تا شاخام زد بیرون .چرا اینقد
دور نشستن حاال؟ اصن این پروانه امروز یه چیش میشدا! حاال چرا به من قیافه
میگرفت؟ دختر خل وضع .نمیدونم یعنی به خاطر رفتار و تعصبات خاص باباشه که
اینقد دور نشستن؟ من چه میدونم اصن به من چه؟ دست مژده رو کشیدم و رفتم
سمت مهیار که برامون جا باز کرده بود و با سرخوشی نشستیم کنارش و مهیار خیلی
آروم رو کرد به مژده و گفت:
دمت گرم .خیلی خوش گذشت.مژده با لبخند رو کرد به مهیار و گفت:
اینم شیرینی ما به عنوان پدر شدنتون .شوما که هیچ عین خیالتم نیس.172
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مهیار دستشو گذاشت جلو دهن مژده و باعث شد من خنده م بگیره.
جون مادرت آروم دختر میخوای شر کنی؟ هنوز کسی نمیدونه میخوام اونجا بهتونشیرینی بدم دیگه.
مژده ابروهاشو انداخت باال و آهانی گفت و بعدم خم شد سمت من و در گوشم گفت:
این خان داداشتم ما رو گاو گیر اورده ها.هر هر زدم زیر خنده که با سلقمه مژده خفه شدم .سر بلند کردم دیدم بله گند زدم
همه دارن نگام میکنن .از دیدن قیافه شون بازم خنده م گرفته بود .یکی یه وره نگام
می کرد .یکی با تجب یکی با لبخند یکی هم مث این کوروش با اخم و تخم .خودمو
جم کردم و بغل گوش مژده گفتم:
مگه خیار دیدی نمک میپاشی نمکدون؟لباشو کج کرد و ادامو در اورد رو کردم به رویا خانم و گفتم:
خاله جون ببخشیدا جاتونو غبض کردیم.نه عزیزم این حرفا چیه من پیش مهل خانم راحتترم شما هم جوونید باید استفادهببرید دیگه.
جات خالی آبجی رویا فیضی بردیم از حضور مژده بیا و ببین.نگامو دوختم به صورت مهیار و بعدم مژده.
مگه چیکار کرد؟ باز چه آتیشی سوزونده؟173
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دس خوش .دم شوما گرم مامان .به من میاد آتیش بسوزنم؟کم نه...از این جواب رویا خانم همه زدن زیر خنده و مهیار جریان آهنگهای مکش مرگ من
مژده رو برا همه تعریف کرد و به نظرم حس کردم یه نمه هم پیاز داغ خوشی منو
بیشتر کرد شاید واسه اینکه کوروشو حرص بده و شایدم واسه اینکه ثابت کنه
حضورش نمیتونه تاثیری تو روحیه من بذاره .شایدم نه من اینطور حس کردم.
خالصه بعد این همه تعریف رخسار و مهیار کوروش برگشته رو به مژده میگه.
مژده خانم باید قول بدی توی ویال ما رو هم به فیض برسونیا.البته با یه نیش باز .مژده هم خیل نامحسوس یه ضربه به پهلوی من زد و با نیش باز
گفت:
ً
حتما.
البتهبعدم برگشت سمت من و در گوشم گفت:
بالیی به سرش بیارم بچه قرتیو .حاال سر تو هوو میاره؟بدون اینکه لبخندی بزنم لیوان چایی مو برداشتم و به پروانه نگاه کردم .سرش پایین
بود و داشت صبحانه شو می خورد.
خالصه بعد از اینکه صبحانه مون رو خوردیم بلند شدم و کمک ماماینا کردم تا وسایلو
جم کنن و تو ماشینا جا به جا کنیم .وقتی فارغ شدم از کمک کردن دستامو کش دادم
و نفس عمیقی کشیدم که صدای کوروشو بغل گوشم شنیدم که با نرمش خاصی گفت:
174
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خسته ای؟سرم با تعجب چرخید سمتش .لحنش نوازش گر بود اما نگاهش هنوز طوفانی بود.
نمیدونم باید خوشحال میشدم یا ناراحت .بی اختیار آب دهنمو قورت دادم و سرمو
تکون دادم که تو همین حین صدای پروانه رو شنیدم که رو به کوروش می گفت:
کوروش جان چن لحظه میای؟کوروش با کالفگی دستی به موهاش کشید و بدون لحظه ای مکث رفت سمت پروانه
که هر کاری کردم کر شم و نشونم نشد و شنیدم:
جانم عزیزم؟سرمو با بی خیالی تکون دادم و رفتم سمت ماشین .مژده عقب ماشین نشسته بود و
بازم کله ش تو گوشیش بود .برای اینکه اهمیتی به صمیمیت آشکار کوروش حسادت
علنی پروانه ندم نشستم کنارش و با صدای مهیجی گفتم:
پخخخخخخخ.برگشت و در حالی که با تعجب نگام می کرد .دستاشو به نشونه دعا برد باال و گفت:
میبین آخدا فالنی هنو وجود خارجیش به اثبات نرسیده ها واسه ما دراکوالم میشه.زدم زیر خنده و گوشیش و از دستش کشیدم بیرون و گفتم:
چی میگید شما با هم همش کله ت تو این ماسماسکه؟چیه؟ حسودیت میشه؟ نکبت.175
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مژده...هوم؟بدون اینکه نگاش کنم سرمو انداختم پایین وگفتم:
یعنی میتونم کنار بیام؟نگاش چرخید سمتم و بعدم بیرون و نگاه کرد .خیلی تیز تر از این حرفا بود .الاقل از
ً
حتما فهمیده بود منظورم نامزدی کوروش و پروانه
من خیلی خیلی بیشتر تیز بود.
است.
بی خیال محبوب .دختر کم غصه داشتی حاال هم یه گوشه چالسیدی؟ بی خیال بابا.دنیا دو روزه هی من میگم بیا و با این داداش سعید وصلت کن گوش نمیدی که .اونم
دنبال یه کیس مناسب میگرده.
چرخیدم سمتش و با لبخند کم رنگی نگاش کردم .یعنی اینقد سعیدبراش مهم شده
بود که با خانواده ش هم آشنا شده بود و میخواست برای برادر سعید یه مورد مناسب
پیدا کنه؟ اونم چه مناسبی؟ یعنی مناسبتر از منم مگه پیدا میشه؟ واال؟
ای مژده جان خواهر دس رو دلم نذار اگه این حمید(برادر سعید) منو ببینه دو پا دارهدو پاهم قرض میگیره فرار میکنه .آخه توام به چی دلت خوشه ها ...فک کردی همه
مث تو مهره مار دارن؟
اومد جوابمو بده که براش اس ام اس اومد و دستشو اورد باال به عالمت صب کن
جلو صورتم گرفت .تو همین لحظه مهیارم سوار شد و با یه سوال بریم؟ شروع به
حرکت کرد! سرمو تکیه دادم به صندلی ماشین و سعی کردم برای چن لحظه چشامو
176
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ببندم .احساس خستگی می کردم .نمیدونم شایدم دوس داشتم بخوابم و به هیچ
چیزی فک نکنم.
با تکونای دست مژده چشامو باز کردم .آفتاب مستقیم زد تو صورتم چشامو جم کردم
که مژده گفت:
اه بسه بابا مگه خرسی رفتی خواب زمستونی؟ بجنبون هیکلتو دیگه.با بی حالی چشامو باز کردم و گفتم:
چه عجب دل کندی از ماسماسکت...ا به ما که رسید اخ و جیز شد؟ یادته چقد من از دست این اس بازیای سرکار حرصمیخوردم؟
نیشم و باز کردم و گفتم:
کجاییم؟بپر پایین بگو چی میخوری.ً
واقعا دلم
در ماشین باز بود .مژده خودشو کشید کنار که منم پیاده شم .این دفعه دیگه
میخواست کش بیام و دستامو باز کردم و یه خمیازه خرکی کشیدم و در همون حال با
چشمم دنبال بقیه گشتم .مژده سلقمه زد تو پهلوم و گفت:
-د ببن حلقتو .لوزالمعده تو ملت دیدن.
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نیشمو باز کردم و از دیدن بستنی دهاتی مث بچه ها ذوق زده پریدم باال و دستامو
کوبیدم بهم .یوهو یوهو بستنی دهاتی .من عاشقشممممممم .چرخیدم سمت مژده که
با فک باز ذل زده بود به دلقک بازیای من .بی خیال دستشو کشیدم و گفتم:
بپر بریم بستنی بخریم .هوووم راستی بقیه کجان؟دستشو کشید رو صورتم و گفت:
هوی بینم ضربه مغزی شدی؟ چته روان پریش؟یه اخم الکی کردم و گفتم:
ا مژده خوب دلم بستنی میخواد دیگه.غش رفت از خنده و لحن بچه گونه من .بعدم در حالی که قیافه شو شبیه خاله
سوسکه کرده بود و موزمار و بدجنسی از ریختش می بارید گفت:
بینم کس دیگه هم میدونس شوما عاشق بستنی دهاتی هستی؟به نشونه تفکر چشامو جم کردم و بعد از فکری که تو سرم افتاد صاف وایسادم و
چشامو گرد کردم.
چطور مگه؟هیچی پسر عمو عزیزتون پیشنهاد بستنی دهاتی دادن.یاد اون موقع هایی افتادم که هر وقت می اومدیم شمال می دوید تا برام بستنی
دهاتی بگیره .یعنی هنوز یادش مونده من عاشق بستنی دهاتی م؟ یه نسیم خنک
پیچید تو دلم .بعدم یه فکر مسموم افتاد تو سرم که به خودم گفتم محبوب خانم رو
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دل کردی این نسیم خنک نیست .بدو برو سمت دستشویی .بعدم با نیش باز رو کردم
به مژده و گفتم:
میریم قضای حاجت توام میای؟سرکار علیه الال تشیف داشتن ما قضا حاجتمون رفتیم .ببین چشام چه گشاد شدن!بعدم خودش غش غش زد زیر خنده .بی توجه بهش گازشو گرفتم و دویدم سمت
دستشویی که از قضا مامان و زنعمو و عمه هم تو صف بودن .رخسار و پروانه رو ندیدم
نمیدونم کجا بودن.
وقتی برگشتم دیدم مردای راننده چایی می خورن و خانما به جز رخسار بستنی
دستشونه .خودمو چپوندم کنار مژده و در حالی که زیر زیرکی به پروانه و کوروش که در
حال حرف زدن بودن نگاه می کردم گفتم:
پس بستنی من کو؟شونه هاشو باال انداخت و گفت:
این دختر عمه ت از اون عایشه هاستا!چطو؟اولش گفت چایی میخوره بعد که فهمید بستنی سهم تواه سریع کش رفت .بعدمچپید بغل کوروش که مبادا بدزدنش .نسناس.
یه ریشخند زدم و دیدم تو همون لحظه پروانه داره با نفرت نگاهم می کنه .وقتی نگاه
ً
علنا ایشی کرد و سرشو چرخوند اونور .کوروشم مشغول چایی خوردنش
خیره مو دید
بود و اصن توجه ای نه به من نه به پروانه داشت .نمیدونم این دختر روان پریش چرا
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با من این ریختی می کرد .شیطونه میگه برم بزنم پک و پوزشو بیارم پایینا! نکبت آخه
تو که به عشقت رسیدی.کوروش منو از دستم در اوردی و دلی از عذا در اوردی پس چرا
به من قایفه تو می گیری؟ این وسط من بدبخت به هر کی دل بستم آخرش یخ
بستم .تو چته؟ البته بگما نوش جونت مفت چنگت زرنگ بودی کوروشو ازم دزدیدی
من االغ هر بالیی سرم بیاد حقمه.
یه نفس عمیق کشیدم و رو به مژده گفتم:
میرم بستنی بیرم باهام میای؟قبل اینکه مژده جواب بده صدای مهیار و شنیدم که در یه اخم عمیقم تو صورتش بود.
پیشی بستنی میخوری؟داشتم می رفتم بگیرم.نمیخواد خواهری مگه داداشت مرده که پیشی بره واسه خودش خرید کنه؟یه لبخند زدم و ازش تشکر کردم .بعدم نگاه خیره مو دوختم تو صورت پروانه که
داشت از کوروش دور میشد و میرفت سمت ماشینشون.
بعد یه استراحت و خوردن بستنی راه افتادیم .تا االنشم بیش از حد معطل کرده
بودیم وگرنه دیگه االن باید نصف مسیر رو رفته بودیم.
توی راه با مژده حرف میزدیم و هر از گاهی هم سر به سر مهیار و رخسار می ذاشتیم.
رخسار حالش زیاد خوب نبود و رنگ و روش پریده بود و مهیارم حسابی نگرانش بود.
ببین تروخدا این پدر صلواتی هنوز نیومده چقد عزیز شده که من عمه ش داشتم غش
می رفتم واسش وای به حال مهیار که هم زنش بود هم بچه ش.
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وقتی رسیدیم از ظهرم گذشته بود .ترافیک سنگینی بود و از اونجایی که امروز یعنی
ً
اکثرا یا مرخصی بودن یا تعطیل تصمیم گرفته
چهارشنبه تعطیل رسمی بود و فردا هم
بودن دلو بزنن به دریای شمال و حالشو ببرن دیگه .منم از ترافیک خسته شده بودم
خدا وکیلی هیچی کالفه کننده تر از این رافیک تو جاده های شمال نیست .اصن
نمیذاره از طبیعت لذت ببریم به خدا.وقتی ماشینا رو تو حیاط ویالی اجاره ای پارک
کردن سریع پریدم پایین و حس کردم همه تنم درد می کنه وای به حال مهیار و باقی
راننده های عزیز که هی کوبیدن تو سر این کالج و ترمز و گاز بربخت .بیچاره ها پدر
پاهاشون در اومده بود حاال این وسط یکی هم پیدا میشد مث رخسار که ناز کنه و
امثال مهیارم نازشو بکشن .ههههه چقده من بدجنس بودم .ایشاهلل خواستم شوهر کنم
با یکی ازدواج میکنم خواهر نداشته باشه .تو همین احواالت درب و داغون اسیر بودم
که یهو کوروش از جلوم گذشت و در حالی که سرشو به نشونه تاسف به من که به
خودم می خندیدم تکون میداد منو به خودم اورد .با نوک انگشتم ضربه آرومی به سرم
زدم و تو دلم گفتم نمیری محبوبه یه عقل نصفه نیمه داشتیا اونم پروندی؟ آفرین به
این لیاقتت .بترکی بس که خری .االنم عوض وایسادن بپر به بقیه کمک کن.
همونجوری هم که وسایلو با بقیه داخل می بردیم به محیط ویال هم سرک می

کشیدم .این ویال رو مهیار قبالً با دوستاش اومده بوده برای همین با صاحبخونه آشنا
شده بود و شماره شو ازش گرفته بود تا هر زمانی خواست بیاد شمال نگرانی و دغدغه
جا نداشته باشه .االنم با محبت مرد صاحب خونه یه جای خوب گیر اورده بودیم .البته
دست داداشمم درد نکنه زحمت تلفن زدنو کشیده بود.
ً
تقریبا  80و  85متری وسط حیاط تعبیه شده بود و دور تا دور
یه ساختمون یه طبقه
ساختمون حیاط پر از درخت کاری بود و یه حوض فکستنی آبی رنگ و رو رفته از این
قدیمیا درست روبروی ساختمون بود .با اینکه حیاط خیلی بزرگ و سر سبزی بود اما
من با یه نگاه حس کردم تنها حسنش وجود اون آالچیق بانمکی بود که ته حیاط
پشت ساختمون بود.با اینکه چهار تا ماشین تو حیاط پارک شده بود اما هنوز جای یه
دوچرخه و یه ماشین هم خالی بود .ههه .کلی فضولی کرده بودم واسه خودما.اگه
همینجوری ولم می کردن دیگه آمار ریشه درختا و تعداد فضای باقی مونده تو باغچه
رو هم برای سایرین استخراج می کردم که متاسفانه با صدای مژده که میخواست برم
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تو بی خیال تفحص زیبا و جذابم شدم و گذاشتم ملتی در کف تعداد مولوکولهای آزاد
خاک بمونن و دوییدم سمت ساختمون .ساختمون با سه تا پله از کف حیاط کنده
میشد .پله ها رو دو تا یکی کردم و دوییدم تو ساختمون .یه وقتی فک نکنی محبوبه
جون فقط واسه بیرون ساختمون کنجکاوی کنی کفایت میکنه نه قربونت شما باید
کامل وظیفه تو انجام بدی وگرنه حقوق و مزایا بی حقوق و مزایا .آباریکال دخمل خوبم.
حاال یه کنجکاوی بزن تو گوش داخل ساختمون ببینم چن چندیم.
یه ساختمون به طرح چوب که خیلی معمولی بود .شاید معمولی تر از خیلی از ویال ها
و خونه های شمال .یه پذیرایی بزرگ داشت که با یه دست مبل فرو رفته اما تا
حدودی تمیز که دلت بیاد نشیمنگاه عزیزتو بذاری روش مبله شده بود .نوچ از طرح
پرده هاش و رنگش خوشم نمیاد .با مبالش و فرش کرم رنگش سنخیتی نداشت تازه
خونه رو هم تاریک کرده بود .یه تلوزیونم از این طرح قدیما بود که ای بگی نگی میشد
ازش فیضی برد.هر چی نباشه ساعت  10شب میشد سریال مورد عالقه مون رو نگاه
کنیم حاال درسته اینجا فارسی وان و زمزمه و جم نیستش که بشینیم عشق و جزا و
ارورا وافسانه افسونگرو ببینیم و حالشو ببریم اما بازم از هیچی که بهتره.
هووووووووم؟همون اول بسم اهلل هم مهیار و رخسار و بابا و عمو و کوروش و آقای
رستگار مبال رو افتتاح کرده بودن و استراحت می کردن .اون سر پذیرایی هم مامان و
زنعمو و رویا خانم نشسته بودن و وسایلو تفکیک می کردن.
بی خیال دید زدن پذیرایی شدم و توجه مو جلب پله هایی که درست روبروی در
ورودی بود کردم .این پله ها که دو قسمت میشد یکیش می رفت پایین واونیکی می
رفت باال .اون قسمتی که میرفت پایین شاید نزدیک سه تا پله بود که با یه سرک
کشیدن فهمیدم میخوره به سرویس بهداشتی حموم و دستشویی و مژده هم داشت
اون تو دست و صورتشو می شست چون درش نیمچه باز بود نه اینکه فک کنید
خدای نکرده محبوبه خانم فضولی کرده ها نه به خدا درش باز بود منم که اصن
کنجکاو نیستم به جون همین یه دونه عممه م که نه به جون دخترش که معلوم
نیست کجاس و نامزدشو تنها ول کرده.بله داشتم میگفتم بعدمشم دوباره پله میخورد
ً
دقیقا خالف جهت سرویس بهداشتی میرفت پایین و اونجا آشپزخونه بود .هووووم
و
چه آشپزخونه ای بود .با یه موکت خاکستری رنگ و یه یخچال و گاز و یه کابینت و یه
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سینک ظرفشویی و آبچکون و بعدم دیگه هیچی.عمه م داشت سرک می کشید داخل
کابینتا و ببینه چه وسایلی هست و چه وسایلی نیست .بی توجه به عمه برگشتم و با
همون وسایل تو دستم سرک کشیدم به پله هایی که می رفت باال .فک کنم فضول جم
فقط خودم بودم آره خوب چون من تنها کسی بودم که تو ماشین خوابمو کرده بودم
دیگه .هههه با شیطنت پله ها رو شمردم و رفتم باال .شیش تا بود .بعد یه راهرو کوتاه
که توش یه گلدون تزیینی بود و بعدشم دوباره پنج تا پله و ...ب ب به به چه شود؟
اینجا رو نگاه دختر .دو تا اتاق خواب بزرگ .جوووووونمی یکیش یه پنجره بزرگ داشت
که به یه قسمت حیاط باز میشد و یه کمد دیواری داشت با چن دست رخت خواب و
با یه فرش گردویی رنگ تزیین شده بود و یه چوب رختی گوشه اتاق و یه آینه هم به
دیوار نصب شده بود .اوهوم این جون میداد واسه میکاپ کردن .اون یکی اتاقم مث
همین اولیه بود منتهی پنجره ای به بیرون نداشتم اونم فقط یه کمد دیواری داشت با
چند دست رخت خواب و یه بخاری کوچیک رنگ و رو رفته .بدو برگشتم تو اتاق اولیه
و ساکای تو دستمو تقی ولو کردم رو زمین و بعدم دستامو مالیدم بهم و با صدای
بلندی داد زدم.
با اجازه بزرگترا اتاق خواب اولیه برای ما خانوما.از بیرون فقط صدای خنده اومد و این یعنی مهر تایید رو حرفای محبوبه خانم .بعد
اینکه حسابی به همه جا سرک کشیدم ساکمو مرتب یه گوشه گذاشتم و لباسامو با یه
دست راحتی عوض کردم و موهامو شونه زدم و پشت سرم کش بستم و یه نفس
عمیق کشیدم و به نیم چه آینه بند شده رو دیوار نگاهی انداختم و واسه خودم
ب*و*س فرستادم .خود شیفتگی هم بد دردی بودا .واال به خدا .از اینکه اینهمه شادابی
تو خودم حس می کردم شاخ در اورده بودم .اما خوب هر چی بود خوشحال بودم .تو
همین گیر و دار بودم که مژده و رخسار و پشت سرشون عمه و رویا خانم وارد اتاق
شدن .االن دق ً
یقا حس اون کوهنوردی رو داشتم که اولین نفر بودم قلعه رو کشف کرده
بودم و پرچممو به اهتراز در اورده بودم و بعدم با یه لبخند و این حس خرکی از اتاق
اومدم بیرون و به کمک مامان رفتم تا وسایلو ببریم پایین تو آشپزخونه جا به جا کنیم.
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بعد ناهاری که مامان درست کرده بود و از تهران اورده بود آقایون برای استراحت
کردن به اتاقی که زورکی در اختیارشون قرار داده بودیم رفتن اما مهیار پررو پررو
همونجا ور دل رخسار نشسته بود و جم نمی خورد و اصنم به تیکه های گاه و بیگاه

من و مژده توجه نمی کرد .رخسارم دراز کشیده بود و مثالً داشت استراحت می کرد.
آخه این نیم وجبی هنوز نیومده داشت آتیش می سوزوند .یکی نبود بهش بگه خوب
پدر صلواتی این هم ویارونه شماست دیگه .من هوس شمال نکرده بودی؟ بفرما اینم
سفر ویاری شما...
ً
دقیقا تو همون
عصر به پیشنهاد مژده بساط قلیونو برداشتیم و رفتیم توی حیاط
آالچیق ته حیاط و چاقش کردیم و دو تایی نشستیم و از هر دری حرف زدیم و خندیدم
و نیم ساعت بعد همه جوونا یورش اوردن به سمتمون و خلوت دو نفرمونو ریختن
بهم .البته من بیشتر حرصم از کوروش و پروانه گرفته بود .پروانه هنوزم داشت با
نگاش منو قورت میداد و منم مث االغا نگاش می کردم و اهمیتی به حضورش
نمیدادم .چه فرقی می کرد هر چی میخواست پیش خودش فک کنه من زده بودم
خط بی خیالی و الحقم موفق بودم.
آالچیق بزرگی بود و هممون دور نشسته بودیم رو زیر اندازی که پهن کرده بودیم و
قلیون و دس به دس می چرخوندیم و فقط بین ما رخسار بود که ترجیح داد با تخمه
خودشو سرگرم کنه .مژده هم سکوت کرده بود و بازم کله شو کرده بود تو اون گوشی
ً
جدیدا خیلی طلبه شده بودم بکوبمش تو فرق سرش .نیس خیلی هم
کوفتیش که من
شبیه گوش کوب بود خیلی مزه میداد ناقصش کنم باهاش .مژده رو میگما یه موقع
خدای نکرده منظورم موبایل نازنیش نیستا ...ههه .از این همه پلیدی خودم نیشم باز
شد و همونجوری که به مژده خیره شده بودم سرشو بلند کرد و دید دارم با یه لبخند
ژکوند نگاش می کنم .چشاشو جم کرد و گفت:
هان چته؟ چیه نقشه پلید کشیدی واسم تبه کار؟مژده میدونی من چقد دوستت دارم؟184
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جلل خالق باز این خل شد .بابا جون مادرت شوهر کن برو دست از سر کچل منبردار.
خودمو کشیدم سمتشو و با عشوه گفتم:
آخه عزیزم من فقط تو رو دوس داررررررررررررررررمم.خودشو کشید عقب و با چندش گفت:
ایییییییییش بال به دور خانم ما خودمون صاحاب داریما..زدم زیر خنده مژده هم همراهیم کرد .صدای مهیار و شنیدم که گفت:
باز شما دو تا چپیدید ور دل هم در گوشی حرف زدید؟برگشتم و نگاش کردم .تو چشاش محبت بیداد میکرد .لبخند زدم به صورتش .تو
محدوده دیدم کوروشم بود .اونم لبخند کنج لبش نشسته بود و ما رو نگاه می کرد.
مژده گفت:
میگم مهیار خان چرا این ورپریده رو رد نمیکنید بره آخه...با نیشگونی که از رون پاش گرفتم نطقش کور شد و با گوشیش کوبید رو دستم که
جیغمو در اورد .با این حال هممون زدیم زیر خنده .مهیار جواب داد
میدونی مژده هنوز مردی که لیاقت پیشی ما رو داشته باشه پیدا نکردیم .اونایی همکه فک میکردیم لیاقت دارن تو زرد از آب در اومدن.
واای چقد حرفش دو پهلو بود .به لبخند کجکی رو لبش و اخم عمیق پیشونی کوروش
و چهره گرفته و لبای آویزون پروانه نگاه کردم و بیخودی خنده م گرفت .دمت گرم
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مهیار عاشقتم .به تو میگن یه داداش ایده آل .یه داداش وفادار .اصن خرتم داداشی که
اینقد ماهی .ببین چه حالی از این دو تا عجوزه گرفتیا .جونمی میمیرم برات.
تو همین دم که من داشتم از زور خوشی می مردم و کم مونده بود پاشم اون وسط
عربی برقصم کوروش گفت:
تا اونجایی که من میدونم محبوبه خانم خواهان زیاد داشته این خودش بوده کههمیشه لگد به بخت خودش می زده.
عینهون یه بادکنک که سوزن زده باشن بهش به فس فس افتادم و بادم خالی شد.
عجب آدمی بود این بشرا .از دست تو .باشه بابا مم لیاقت نداشتم .من بچه بودم .خر
بودم االغ و نفهم بودم .االن چی؟ االن که میفهمم! االن که دوستت دارم و تا ته خط
باهاتم .تو چرا اینکارو کردی؟ چرا اینبار تو خطم زدی؟ چرا نخواستی یه بار دیگه بهم
مهلت بدی؟ میدونم همه اینا رو میدونم که خودم جفتک به بختم انداختم اما تا االن
بعد سه سال هنوز به پات نشستم و هر کی اومد سراغ دلم بی چون و چرا گفتم
فروختمش .به کسی فروختمش که دیگه حسی بهم نداشت .به کسی که خودم غرور و
عشقشو به بازی گرفتم و حاال هم رقیبمو انتخاب کرده و جلوی چشمای من نشسته
میگه و میخنده .در مرده شورتونو ببرن که هی میخوام بی خیال باشم نمیذارید.
نفرمایید کوروش خان .این محبوب ما لیاقتش خیلی بیشتر از این حرفاست .منتهینقل این حرفا نیس .نقل دله .همونطور که تو عروسی مهیار خان به عرضتون رسوندم
این بی نوا اسیر دلش شده...
نگاهی به مژده انداختم .یه لبخند بی جون رو لبم نقش بسته بود .حتی دلم
نمیخواست برگردم و صورت کوروش و نگاه کنم و ببینم چه حالی داره .برام اهمیتی
نداشت اون به هر طریقی میخواست زخم بزنه بهم .به هر طریقی می خواست نیش
بزنه و غروری رو که من شکسته بودم با شکستن غرور خودم التیام ببخشه .میدونم
چی میخواد اما چه اهمیتی داره؟ مهم اینه من بی خیال باشم .مهم اینه نشون بدم
برام بود و نبودش مهم نیست .نقشه م همینه .بچرخ تا بچرخیم کوروش...
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یه مدت همه به سکوت گذروندن و تنها صدای قل قلی قلیون بود که جو و متشنج
میکرد .رخسارم ریز ریز بغل گوش مهیار ورد میخوند .یهو کوروش گفت:
مژده خانم شما یه قولی به ما نداده بودی؟مژده یه لبخند مکش مرگ من زد و گوشیشو گذاشت روی پاش و با لبخند گفت:
الوعده وفا کوروش خان...بعدم رو کرد به من و گفت اون کاسه رو خالی کن بده به من ببینم .نگاهی به ظرف
پفک کردم و از دیدن تنبک مجلس خنده م گرفت .سریع داخل ظرف چیپس خالیش
کردم و دادم دستش .مژده هم در گوشم وز وز کرد:
یه حالی از این پسره راکفلر بگیرم حالشو ببری .فقط به عشق خودت.با نگام میخواستم بپرسم میخواد چی بخونه که امون نداد و گفت:
اولیش و خودم میخونم بعدشم با شما .آهنگ درخواستی هم داریم.با صدای دست جمع مژده یه دستشو به نشونه ساکت اورد باال و شروع کرد.
یادت میاد روزی که منهم یار وفادارت بودمیادت میاد اون روزگاری کز دل خریدارت بودم
یادت میاد روزی که رفتی تا همسر دیگر بگیری
کشتی منو با بی وفایی اکنون تو هم باید بمیری
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کز دست غم آتش بگیری
ماندم به دامت زار و گریان با غم شدم سر در گریبان
گفتم که شاید روز پیری آیی و احوالم بگیری
کشتی منو با گوشه گیری اکنون تو هم باید بمیری
کز دست غم آتش بگیری
الهی الهی الهی در به در باشی همیشه
الهی الهی خون جیگر باشی همیشه
جفا کردی منو بیچاره کردی
به شهر درد و غم آواره کردی
جفا کردی منو بیچاره کردی
به شهر درد و غم آواره کردی
کشتی منو با گوشه گیری اکنون تو هم باید بمیری
کز دست غم آتش بگیری
الهی هر که دلدارش خوش اخالق و وفا داره
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خدا او را برایش سرخوش و سالم نگه داره محبوب من
خوشا بر حال آن یاری که داره یار غم خواری
که در شادی او شاد و به وقت غم فداکاره
الهی الهی الهی در به در باشی همیشه
الهی الهی خون چگر باشی همیشه
جفا کردی منو بیچاره کردی
به شهر درد و غم آواره کردی
کشتی منو با گوشه گیری اکنون تو هم باید بمیری
کز دست غم آتش بگیری

تو طول آهنگ چشم از چشم کوروش برنداشتم .اونم هی رنگ میداد و رنگ می
گرفت .آفتاب پرست شده بود بچه م .سرش پایین بود و منم اصن اهمیتی به نگاه
های پر حرص و کینه پروانه نمیدادم .نگاش قشنگ درگیری داشت بین نگاه من و
کوروش .کوروش اصن سرشو بلند نکرد و نگام کنه .پاهاشو جم کرده بود تو
س*ی*ن*ه شو یه دستشو هی می کشید تو موهاش و خیره شده بود به یه جای
نامعلوم .صدا از هیچ کس در نمی اومد .مژده اولش خیلی مالیم و با ریتم شادی خوند
اما به قسمت آخر که رسید شبیه غزل هی متنو کشید و با لحن سوزناکی که فقط
جیگر کوروشو آتیش زد خوند .فک کنم تنها کسی که از آهنگ لذت برد خودم بودم.
ً
دقیقا حرف دل من به کوروش بود البته سوای اون قسمت که براش آرزوی مرگ
چون
می کردا .من بمیرم اما اون چیزیش نشه خدای نکرده .فقط دلم میخواست بدونه
چقد در حقم بی وفایی داره میکنه .عجیب بود که تو اون لحظه اصن اهمیتی نداشت
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پروانه ای وجود داره و اصن هم فک نمی کردم دارم خیانت میکنم به هم جنسم چون
حس می کردم اون پروانه بود که همه زندگی منو از دستم در اورد .پروانه بود که با
زرنگی از موقعیت استفاده کرد و قاپ کوروشو دزدید وگرنه کوروش کفتر جلد بام خودم
بود.
وقتی خوندن مژده تموم شد بی اختیار دستامو اوردم باال و با همه قدرت می کوبیدم
بهم .میخواستم با همه بی تفاوتی که تو صورتم نقش بسته بود با صدای دستام بهش
ً
واقعا گل کاشته .حقا که بهترین دوست و رفیقمه .به قول اون موقع هاش
ثابت کنم که
که میگفت من رفیقم یه فیق نیستم.
دمت گرم مژده خیلی قشنگ بود .مال کی بود؟یه چشمک خیلی نامحسوس زد به رومو گفت:
چه فرقی میکنه عزیزم؟ مهم اینه حرف دل بود .اصوال ً من لذت می برم از آهنگایی کهحرف دلو به زبون میارن .شوما چطور؟
با این حرف مژده مث فانوس دریایی سرم چرخید و همه رو با یه نظر از نگام
گذروندم .پروانه یه پوزخند تلخ نشسته بود رو لبش و با حرص داشت ترق ترق
انگشتاشو می شکست .کوروش هم با کالفگی به مژده نگاه می کرد .مهیار و رخسارم با
تفکر خیره شده بودن به قلیون .بی اختیار قلیونو که خاموش شده بود از رو زمین کش
رفتم و با خودم فک کردم چقده من خوش خوشانم شده .چقد جم متفکر نشون میده.
االن مطمئنم تو سر همه داره همین یه جمله میچرخه .چرا کوروش اینکارو کرد؟
خوب حاال اگه آهنگ دیگه دوس دارید بگید بخونم.-مژده یه آهنگ شاد بخون
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یه نگاه به رخسار کردم .چشاش خسته و خمار بود.امان از دست این وروجکی که
داشت اذیتش می کرد.
ای به چشم خاله خانم .شوما جون بخواه.بعدم زد رو تنبک مثالً ای که رو پاش و با یه عشوه خنده داری گفت
آبجي صنم گفتیهو رخسار و مهیار با هم گفتن:
چي گفت؟خودش به من گفت
اینجا بود که کوروش و پروانه هم از اون لب و لوچه بودن کشیدن بیرون و مث من
همراهی رو شروع کردن.هر کدوم میخواستیم فقط به یه نحوی ثابت کنیم این چیزا
اصن اهمیتی نداره .میخوایم فراموش کنیم .میخوایم کنار بیاییم.
چي گفت؟در گوش من گفت ..........چي گفت؟
در گوش اين گفت ..........چي گفت؟
در گوش اون گفت ..........چي گفت؟
گفت زن سرهنگ نمي شم ..........چرا نمي شي؟
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کاري که سرهنگ مي کنه همش مي ره جنگ مي کنه
آبجي صنم گفت ..........چي گفت؟
خودش به من گفت ..........چي گفت؟
رو پشت بوم گفت ..........چي گفت؟
تو پنج دري گفت ..........چي گفت؟
تو انباري گفت ..........چي گفت؟
گفت زن بقال نمي شم ..........چرا نمي شي؟
کاري که بقال مي کنه با سنگ مثقال مي کنه
آبجي صنم گفت ..........چي گفت؟
خودش به من گفت ..........چي گفت؟
يواش يواش گفت ..........چي گفت؟
زير جلکي گفت ..........چي گفت؟
تو تاريکي گفت ..........چي گفت؟
گفت زن بنا نمي شم ..........چرا نميشي؟
کاري که بنا مي کنه با جنگ و دعوا مي کنه
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آبجي صنم گفت ..........چي گفت؟
خودش به من گفت ..........چي گفت؟
تو زير زمين گفت ..........چي گفت؟
به اين و اون گفت ..........چي گفت؟
در خونمون گفت ..........چي گفت؟
گفت زن درويش نمي شم ..........چرا نميشي؟
کاري که درويش مي کنه فوري درو پيش مي کنه
آبجي صنم گفت ..........چي گفت؟
خودش به من گفت ..........چي گفت؟
به اين وري گفت ..........چي گفت؟
به اون وري گفت ..........چي گفت؟
زير جلکي گفت ..........چي گفت؟
گفت زن عطار نمي شم ..........چرا نميشي؟
کاري که عطار مي کنه عالمو خبردار مي کنه
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خودش به من گفت ..........چي گفت؟
به مش تقي گفت ..........چي گفت؟
به اوس علي گفت ..........چي گفت؟
به کل نقي گفت ..........چي گفت؟
گفت زن دالک نمي شم ..........چرا نميشي؟
کاري که دالک مي کنه لباسمو چاک مي کنه
آبجي صنم گفت ..........چي گفت؟
خودش به من گفت ..........چي گفت؟
تو تاريکي گفت ..........چي گفت؟
تو مهتابي گفت ..........چي گفت؟
تو انباري گفت ..........چي گفت؟
گفت زن قصاب نمي شم ..........چرا نمي شي؟
کاري که قصاب مي کنه زود منو بي تاب مي کنه
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مژده دو سه تا آهنگ دیگه م اینجوری خوند و با یکیشون مهیار پاشد وسط دلقک
بازی در اورد و همه رو به هیجان اورد و مژده خوند و ما هم اونقد زدیم رقصیدیم که
خیلی بهمون خوش گذشت .قلیونمونم اونقد اون وسط موند که باالخره سوخت و
کسی اصن به حسابش نیورد .حضور مژده تو اون مسافرت ویاری برای من یکی خیلی
مفید بود .با همه اینا این پروانه کج خلق بداخالقم نیشش باز شده بود و هر از گاهی
به دلقک بازیای مهیار می خندید البته ناگفته نماند هر وقت چشمش به من می افتاد
انگار قاتل باباشو دیده باشه اخماش می رفت تو هم حاال چراشو من یکی نفهمیدم.
یعنی اینقد سخته آدم یه نفر و بشناسه که عشق اول همسرش بوده؟ خوب میمون تو
که میدونستی من مث بختک رو زندگیتم واسه چی قبول کردی زنش شی؟نمیدونم اما
حس موذی تو دلم میگفت به جهنم بذار بکشه میخواست عشق منو از چنگم در نیاره.
اما بازم همون حس موذی میگفت خاک تو سرت بازنده این بازی فقط تویی نه کس
دیگه.
مژده داشت تنبک مثالًنیشو جم می کرد و دوباره کله ش می رفت تو گوشیش که
کوروش رو کرد بهش و گفت:
مژده خانم واسه همه یه آهنگ درخواستی زدی.حاال واسه خاطر ما هم که شده اینیه دونه آهنگ درخواستی رو بخون و بعدش جم کن!هومممممم؟
صدای مژده دل نشین بود و به جز من به دل همه نشسته بود .اصن برای من وجود
این ختر همه چیزش دلنشین بود .با خودم فکر میکردم یکی از بزرگترین نعمتهایی که
خدا بهم بخشیده همین مژده که همیشه تو بدترین و بهترین شرایط کنارم بود و تنهام
نذاشت .چه روزایی که سپنتا رو میخواستم .چه روزایی که ترکم کرد و چه روزایی که
دوباره به کوروش دل بستم و چه روزایی که کوروشم ترکم کرد .خدایا برای همه چیزایی
که بهم ندادی و عوضش مژده رو دادی ازت ممنونم.
تمش چیه؟حرفه دله...195
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یهو یه سکوت مرموز افتاد بین جم .سرمو اوردم باال و با یه ابروی باالتر از اونیکی و یه
لبخند کجکی نگاش کردم .چشاشو دوخت تو چشامو و بی توجه به حضور پروانه
زمزمه کرد:
هر دلی حرفی داره .این دل منم همین طور.خودت گفتی لذت میبری از آهنگهایی کهحرف دلو به زبون میارن .حاال میخونی؟
گردنشو با یه حالت معصوم کج کرده بود و با چشای کهربایی که منو روانی خودش
کرده بود خیره شده بود به مژده .مژده ام که انگاری تحت تاثیر قرار گرفته بود و یا

شایدم فقط از شدت فضولی و کنجکاوی گوشیشو انداخت تو بغل من و مثالً تنبکشو
گرفت بغلشو و گفت:
رو چشمم .حرف دل شوما رو هم میخونیم .چی هس حاال؟کوروش دیگه نگام نمی کرد اما من هنوز خیره شده بودم بهش انگار میخواستم از
چشاش حرف دلشو قبل اینکه به زبون بیاره بخونم .ذل زد بود به مژده اما من
میدونستم تو دلش چی میگذره .خودش خیره شد بهم .یعنی حرف دلش مربوط
میشد به من .به منی که دختر عموش بودم .بودم؟ راستی بودم یا نبودم؟ بعد اون دعا
دیگه نمیدونم براش چی بودم.
معذرت میخوام مهرشاد...صدای مهیار که میگفت:
اوله له .چه شود .خوب این حرف دلو تقدیم می کنی به کی کوروش جان؟باعث شد از اون ماست بودن بیرون بیام و دیگه به کوروش نگاه نکنم .تا حاال آهنگ
معذرت میخوام مهرشاد و نشنیده بودم .دوس داشتم بدونم چی هست این آهنگ که
196

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

حرف دل عشق من بود .عشقی که داشت می رفت به سمت فراموشی .عشقی که
صاحبش مث عقابی باال سرش نشسته بود و مترصد یه حمله بود که بپره و خرخره
منو بجواه و خیال همه رو راحت کنه.
کیش مهم نیس مهیار.بلدی مژده خانم؟مژده با یه لحن موذی و شیطون و خندونی گفت:
البته که بلدم.پس بزن.پروانه از جاش بلند شد و با نفرت یه نگاه به صورت من انداخت و رو به کوروش که
می پرسید چی شد عزیز دلم؟ جواب داد
میرم داخل برای شام به ماماینا کمک کنم.خوب صبر کن با هم میریم دیگه خانمی.یه لبخند مهربون پاشید به صورتش و در حالی که با دستش بازوی کوروشو نوازش و
قلب منو چنگ مینداخت به سمت ساختمون وسط حیاط راه افتاد .سعی کردم نشنوم
اما شنیدم که پروانه با عشوه و لحن مهربونی بهش گفت منتظرم عزیزم .آب دهنمو
قورت دادم و سعی کردم چشم پوشی کنم رو صمیمت کوروش و پروانه .باالخره نامزد
بودن دیگه ...برای همین سرمو انداختم با گوشی مژده که رو پام بود ور رفتم.
مژده هم وقتی از رفتن پروانه مطمئن شد اول س*ی*ن*ه شو صاف کرد و بعدم
شروع کرد به خوندن.منم پاهامو مث کوروش جم کردم تو س*ی*ن*ه م و دو تا گوش
داشتم چهار پنج تا هم از این ور و اون ور قرض گرفتم و میخ شدم تو صورت مژده که

سرش پایین بود و رو تنبک مثالًنیش ضرب ریزی گرفته بود.
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گاه بی قرار من اگه دست از چشات برداشتاگه این قصه ی شیرین واست پایان تلخی داشت
اگه هر وقت که دلتنگی صدامو دیگه نشنیدی
اگه فردا زیره بارون منو با دیگری دیدی
من از تو معذرت می خوام اگه از من بدی دیدی
من از تو معذرت می خوام اگه از دوری رنجیدی
من از تو معذرت می خوام که باز چشمات و تر کردم
من از تو معذرت می خوام که دیگه بر نمی گردم
نگو دلگیری از دستم که قدرت رو ندونستم
دلم خوشبختیت و می خواست تو باور کن نتونستم
اگه دستای سر گردون منو از قلب تو چیده
من از تو معذرت می خوام گل زیبای ارکیده
من از تو معذرت می خوام اگه از من بدی دیدی
من از تو معذرت می خوام اگه از دوری رنجیدی
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من از تو معذرت می خوام که باز چشمات و تر کردم
من از تو معذرت می خوام که دیگه بر نمی گردم
من از تو معذرت می خوام که دلگیری و پژمرده

من از تو معذرت می خوام که احساست ترک خورده
من از تو معذرت میخوام
من از تو معذرت میخوام
من از تو معذرت میخوام
که دیگه برنمی گردم
نمیدونم اون قطره های اشک از کجا رو صورتم سر خورده بود و من نفهمیده بودم.
این چه حرف دلی بود؟ این چی میخواست با زبون بی زبونی بهم بگه؟ میخواست بگه
منو خط زده؟ میخواست بگه چیزی رو که خودم میدونستم؟ میخواست بگه
برنمیگرده؟ میخواست بگه ببخشمش رفته با یکی دیگه؟ من که اینا رو خودم
میدونستم .عزیزم تو که میدونستی دارم زجر میکشم چرا اینکارو کردی .خیلی بی
معرفتی کوروش خیلی بیشتر از اونی که فک می کردم .چه معذرت خواهی میکنی
وقتی هنوزم وقت بود با هم باشیم .کوروش چرا؟ سرمو گذاشته بودم رو پاهام که کسی
متوجه نشه چقد داغون شدم از حرف دل عشقم .چقد رنجیدم از حرف دل عزیزترینم.
نمیدونم چرا تا اون لحظه حس می کردم وقتی هست برای برگشتن اما حاال دیگه
هیچی باقی نیست .بهم ثابت کرد امیدی نداشته باش .بهم ثابت کرد پایان شب سیه
سیه تر از این است .منتظر امید و معجزه و هیچی نباش من رفتم .باشه کوروش تو
رفتی.
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سرمو بلند کردم و سریع اشکامو پاک کردم .مژده سرش پایین بود و چیزی نمی گفت.
بازم سکوت .اه چقد امروز سکوت گرفتارمون کرد .یه نفس عمیق کشیدم و سرمو
چرخوندم و از دیدن جای خالی مهیار و رخسار تعجب کردم .کوروش سرشو تکیه داده
بود به االچیق و به روبرو نگاه می کرد .دوباره یه نفس عمیق دیگه.
دستت درد نکنه مژده خانم خیلی زیبا خوندی.از جاش بلند شد و بدون اینکه نیم نگاهی به سمتم بندازه با شونه های افتاده از
آالچیق بیرون رفت و دمپایی های الانگشتیشو پوشید و دور شد .رفت به همین
آسونی و تازه اونجا بود که بغض من صد برابرتر از قبل شکست و به هق هق افتادم و
تنها چیزی که آرومم کرد آغوش امن مژده و نوازشش روی موهام بود.
آروم باش عزیز دلم.چیزیم نیست مژده من خوبم .من آرومم .من دلخور نیستم .من کنار اومدمبازم هق هقم شدیدتر شد و نالیدم.
کنار اومدم با کنار گذاشته شدنم .من خط خوردم و خط کشیدم رو همه خاطراتی کهداشتم .من باختم و اون برد .خوشحاله از اینکه من باختم؟ پس چرا عذر خواهی کرد؟
چرا مژده؟
اونقد زجه زدم و نالیدم که باالخره آروم شدم .باالخره زمانی آروم شدم که هوا کامالً
تاریک شده بود .با مژده بلند شدیم و به سمت حوض فکستنی توی حیاط رفتم و
صورتمو با چن مشت آب شستم و با یه نفس عمیق دیگه به مژده تکیه دادم و به
سمت سالن رفتم.
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بعد شام کنار عمه نشسته بودم و داشتم به میوه های توی پیشدستیش نگاه می کردم
که سرشو بلند کرد و از خیار پوست کنده داخل پیشدستیش بهم تعارف کرد و با لبخند
گفت:
هنوزم خیارو بیشتر از همه میوه ها دوس داری عمه؟یه لبخند تلخ زدم و به خودم اومدم.
دیگه خیلی وقته که به هیچ چیزی بیشتر از بقیه دل نمیبندم عمه.عمه با مهربونی دستشو دور گردنم انداخت .سرمو تو س*ی*ن*ه ش فرو بردم و
بغضمو قورت دادم .نمیدونم این بغض چرا ولم نمی کرد .نمیدونم شاید به خاطر این
بود که پروانه و کوروش و رخسار و مهیار برای پیاده روی بیرون رفته بودن و مژده هم
در حال استراحت بود و منم نشسته بودم با اون بغض لعنتی سر و کله می زدم تا بلکه
بتونم قورتش بدم.
قربونت برم عمه .میدونم چی میکشی خیلی سخته.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:
راستی عمه جون جای پرستو جون خالی نباشه.سالمت باشی عمه جان .ایشاهلل یه روز قسمت خودت.ممنون .ایشاهلل عروسی پروانه...هر چی بال بال زدم نتونستم بگم پروانه جون .خیلی خوشم میومد ازش یه جونم به
خیکش بچسبونم .واال...
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عمه هم مث من انگار که دلش پر بود یه نقس عمیق کشید و به روبرو خیره شد
خدا از دهنت بشنوه عمه جان.سرمو چرخوندم اونور .خدا اگه قراره از دهن من بشنوه میخوام صد سال سیاه هم
نشونه .چجوری انتظار داری دعا کنم واسه عروسی عشقم با دخترت عمه؟
عاقبت بخیری پرستو رو دیدم خیالم راحت شد .اگه این پروانه فکر آروم برای منبذاره خیلی خوب میشه .دارم دق میکنم به خدا.
وا چه حرفا .دق کردنت دیگه چیه آخه عمه جان؟
چرا عمه؟نمیدونم کارای عجیب غریب میکنه .اصن تو فکر عروسی نیست.یه تلنگر تو مغزم زده شد .یعنی این دو تا نمیخوام عروسی بگیرن؟ یعنی میخوان
همینجوری پاشن برن سر خونه زندگیشون؟بدون جشن و سور و سات؟ بدون هیچ
بزن و بکوب و رقص و آواز؟وایییییی خدای من حرفای اون روز مامان ...که میگفت
خوب کردم کوروشو انتخاب نکردم .میگفت از دست ما جوونا نمیدونه چی بگه .حرفای
امشب عمه .اینکه وقتی آرزوی عروسی کردم برای پروانه آه کشید اینکه میگه نمیخواد
عروسی کنه .وای خدای من .چرا اینقده من خر و خرفت بودم آخه؟ چرا نفهمیدم
مامان از چی دلخور شده .مامان همیشه آرزوش دیدن من تو لباس عروس بود درست
مث عمه که آرزوش دیدن پروانه تو لباس عروسه .آخ آخ چه شود .حاال چرا اینا قصد
عروسی گرفتن ندارن؟ اصن به من چه؟ به جهنم که قصد ندارن .یکی به نفع من دیگه
نیازی نیس تو عروسیشون هی حرص بخورم و برنجم .خیلی بهتره .خیلیم به من
بیشتر میچسبه .قربونتون برم که اینقد بچه های خوبی هستید.
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با ذوق از جام پریدم باال و بدون توجه به گرفتگی عمه از پله ها بدو رفتم سمت اتاق
خواب و خودمو انداختم رو تشک روی زمین و نیش ول شده مو هر کاری کردم جم
کنم نشد از هر ور می گرفتمش از یه ور دیگه در می رفت .ههههههه .میدونم بدجنسم
ً
واقعا طاقت دیدن هیچ دختری رو تو لباس عروس
میدونم دارم بی رحمی میکنم اما
کنار کوروش ندارم .میدونم حتی طاقت دیدن اونا رو کنار هم ندارم چه تو زندگی چه تو
زیر یه سقف و چه تو هر جای دیگه اما با این افکار خوش سعی کردم چشامو ببندم که
اگه من این آرزو پوشیدن لباس عروس و کنار کوروش به گور می برم پروانه هم این
آرزو رو به گور می بره .لبامو گاز گرفتم به خودم یه فحش فجیح دادم که خاک تو سرت
محبوبه چقد تو بیشعوری آخه .بعدم یه دونه زدم تو سرم و سعی کردم بی توجه باشم
به گوشی مژده که رفته بود رو ویبره و چشامو بستم تا بخوابم.
فردا ظهر اون روز به اتفاق نظر بچه ها تصمیم گرفتیم یه شمال گردی خفن بزنیم تو
رگ برای همین ناهار خورده نخورده از جا پاشدیم و به پیشنهاد بزرگترا که ترجیح
میدادن برن لب دریا باهاشون خداحافظی کردیم و با دو تا ماشین رفتیم شمال گردی
خفن و داشته باشیم و من از همون لحظه اول سعی کردم چشامو به روی هر چیزی
می بینم ببندم و بیشتر از این خودمو آزار ندم .اولین چیزی هم که موفق شدم نشون
بدم برام اصن اهمیتی نداره بودن کوروش و پروانه کنار هم توی یه ماشین بود .ما
چهار نفر یعنی من و رخسار و مژده و مهیار تو یه ماشین نشستیم و مژده سعی کرد با
شیطنتاش جو رو عوض کنه و به من بفهمونه نباید اصن به حضور اون دو نفر کنار هم
فکر کنم.
به پیشنهاد رخسار که خیلی دوس داشت دریاچه ولشت رو ببینه همه به سمت
چالوس به راه افتادیم .دریاچه ولشت تو شمال شرقی کالردشت هم محسوب میشد و
برای همین یه قسمت زیبایی از طبیعت رو می رفتیم کشف کنیم و دوربین رو هم با
خودمون برده بودیم تا از این طبیعت ناب استفاده کنیم و عکسای یادگاری بگیریم.
وقتی رسیدیم با مژده بی توجه به جم دوییدم و رفتیم سمت دریاچه .شلوغی دریاچه
رو دوس نداشتم دلم میخواست کسی اون اطراف نبود تا میتونستم بینهایت از این
منظره استفاده کنم اما متاسفانه شلوغ بود.
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تو قسمت های مختلف چادر برپا شده بود و آدما یا داخلش بودن یا دور تا دورش در
حال گفتن و خندیدن و بازی کردن .بعضی ها هم در حال ماهی گیری بودن تو آب و
یه سری هم اون وسط در حال شنا .چشمم خورد به تابلوی شنا در اینجا ممنوع است.
ً
حتما واسه عمهی برد پیت زدن وگرنه با ما که نیست
شونه هامو باال انداختم اینو
هست؟ نه واال اگه باشه...
چق دلم برای زیبایی این دریاچه سوخت چون روز به روز داشت بکر بودنش رو از
دست می داد آدمای بی فرهنگ که نمیشه گفت یه خوره کم فرهنگ هر چی
دستشون اومده انداختن تو دریاچه دستشون درد نکنه میخواستن موجودات دریایی
مون گرسنه نمونن .خدا خیرشون بده چقد به فکرن...
دست مژده رو می کشم و قایق بادی رو که به زور از دست مهیار بیرون کشیده و هر
هر داره می خنده سمت خودم میارمش .نیشش تا بنا گوشش در رفته با نیشخند
میگه:
پایه یه دور دور تو آبی یا نه؟یه چشمک حواله ش میکنم و نگاه سمج و پرومو از چشای کهربایی کوروش که زووم
شده رو صورت پروانه می گیرم و بی توجه به مهیار و رخسار میگم:
بپر بریم یه قایقی به آب بزنیم.با مژده قایقو به سختی تو آب می ندازیم و برای مهیار و رخسار که هاج و واج نگامون
می کنن دست تکون می دیدم و با هره و کره می زنیم ت آب .سخته پارو زدن اما
سخت تر از دیدن کوروش و پروانه کنار هم که نیست هست؟

204

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

یه سکوت خیلی عجیبی تو دریاچه پیچیده یه سکوتی که فقط صدای جیغ و ویغ
پرنده ها و قور قور نفرت انگیز قورباغه ها بود می شکستش .با مژده کلی تفریح کردیم
و بعد یه ساعت برگشتیم سر جای اولمون.
خبری از کوروش و پروانه نبود .رخسار و مهیار روی یه تیکه زیر انداز ولو شدن رو زمین
و دارن پچ پچ میکنن با دیدن ما نیششون باز میشه و میخوان که ازشون عکس
بندازیم.
ما هم با شوخی و خنده اولین عکس و از پدر و مادر جوونمون که هل بودن گرفتیم و
قایقو بهشون دادیم و با مژده شروع به قدم زدن کردیم تا جای مناسبی رو برای عکس
گرفتن پیدا کنیم.
من از همون بچگی میونه خوبی با عکس گرفتن نداشتم اما واسه زدن به خط بی
خیالی مجبور بودم هر کاری مژده میکنه منم انجام بدم تا اهمیتی به کوروش و پروانه
ندم .با مژده کلی دلقک بازی در اوردیم و کلی هم عکس تکی انداختیم .آخرشم مث
این خل و چال وایسادیم تا یه نفرو پیدا کنیم و ازمون عکس دو نفره بگیره .برای همین
مژده جلوی اولین نفری که از اونجا میگذشت و گرفت و صداش کرد:
ببخشید برادر یه محبتی میکنید از ما عکس بندازید؟برادر و داداش و اخوی ...چقد حرف زدن مژده عوض شده بود .سرمو برگردوندم و به
پسری که مخاطب مژده بود نگاه کردم .یه پسر جوون و شیک .یه ست لباس ورزشی
طوسی مشکی تنش بود و چهره معمولی و مهربونی داشت و به یه لبخند مهربونتر رو
لبش .موهاشو خیلی ساده ول داده بود رو صورتش .نیمه مجعد و مشکی بود .یه کاله
مارک هم سرش بود و یه دوربین حرفه ای کنون هم رو گردنش آویزوون بود .یوهو به
این میگن شانس.یعنی خوش شانس تر از من و مژده رو کره زمین وجود داره؟ بعید
میدونم شاید تو اون یکی کره ها که آثار اکسیژن و هوا کشف شده و احتمال میره
کسانی اونجا در حال زندگی باشن یکی دو تا پیدا شه .فقط یکی دو تا ...آقای عکاس
باشی هم داشت ما رو نگاه می کرد.
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البته خانم ها چرا نمیشه خوشحال میشم از اینکه کمکی بهتون بکنم؟بعد دوربین و از دست مژده گرفت و تشکر منو با لبخند شیرینی جواب داد.
نمیدونستم چرا این پسر به نظرم چهره آرومی و جذابی داره .شاید یه جورایی چهره
ش هنری بودنشو نشون میداد .هنر یعنی همین .یعنی آرامش مطلق .حس گیرا و
زیبای آرامش که بگیریش تو دستات و مدت ها لمسش کنی.
یه نگاه به من که میخ صورتش شده بودم انداخت و لبخندشو پررنگ تر کرد .یه نمه
خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین .توجه م به تیپم جذب شد .منم یه هنرمند
بودم خیر سرم .هنرمند تو دل شکستن و هنرمند تو زجر کشیدن و نرسیدن به
معشوقم .حاال تیپم این هنرمند بودنمو نشون میداد؟ هوووووم؟یه تونیک بلند تنم بود
که روش یه بلوز ورزشی پوشیده بودم و زیپشو باز گذاشته بودم .با یه شلوار سفید و
کتونی های سفید آل استار .یه شال سفید مشکی هم سرم بود که جلوشو باز گذاشته
بودم و موهامو فرق کرده بودم و از دو طرف صورتم ریخته بودم پایین .یه آرایش
خیلی مالیم و قشنگم رو صورتم داشتم البته سوای اون رژ لب قرمز خفنی که زده بودم
و وقتی از در اومدم بیرون با چشم غره و سر تکون دادن کوروش مواجه شدم و اصن

به رو خودم نیوردم که این مثالً داره میگه خاک تو سرت تو آدم نمیشی انگار نه انگار
من همونی بودم که سر عروسی مهیار اون همه حنجره مو جر دادم واست .با یادآوری
اسم کوروش یه آه کشیدم و از تیپ و قیافه خودم اومدم بیرون و سعی کردم ژستی که
آقای عکاس باشی خوش ذوق می خواست رو بگیرم .البته هم که فک نکنم گند زده
باشم فقط افتضاح ژست گرفتم .آخه من و چه به عکس فشن .همون قطاری رو عشق

است و الغیر...
اولین عکس که گرفته شد پسره دستشو به نشونه پیروزی باال اورد و در حالی که

داشت با پررویی تمام عکس و نگاه می کرد .آخه دوربین ما هم مثالً حرفه ای که نه
میشه گفت دیجیتال بودگفت:
به به چه خوش پز هستن این خانمای خوش تیپ و زیبای ما...206
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حاال از یه طرف خنده م گرفته ژست من قشنگ بود با این هیکل مث فنرم نرم یا
هیکل ژست مژده که بی اختیار همش لوتی وار بود؟ خدا وکیلی ایک ژستی که ما
گرفتیم شباهتی به اون پزی که تو دادی داشت؟ اما نمیدونم چرا بی اختیار اخم کردم

به مژده نگاه کردم .مژده هم که کالً بی خیال بود .نمیدونم چرا این دختر چقد تغییر

کرده .فقطم باعث و بانیش سعید بود .وگرنه موقع دیگه بود یه کله می رفت تو صورت
عکاس باشی اما در کمال تعجب بهم یه چشمک زد و آروم گفت:
بذار خره از پل بگذره آبجی .بی خیال.بعدم دوباره از عکاس باشی خواست تا چن تا عکس دیگه هم با پزای مخصوص
خودش ازمون بگیره و منم کشید سمت خودش و منم شونه هامو انداختم باال و سعی
کردم بی خیال عکاس باشی مهربون بشم و از عکاسی لذت ببرم که صدای اوهوم و
جمله کوروش باعث شد قالب تهی کنم و دست مژده رو سفت بچسبم.
متشکرم آقا از لطفتون .باقیش رو خودم میندازم.عکاس باشی چرخید سمت کوروش و درست مث من و مژده خیره شده به کوروش
اما فرق ما با اون آقای عکاس باشی این بود که اون با دیدن اخمای توهم پسرعموی
عزیز من با همون لبخند مهربون گفت:
خواهش میکنم اما خانمها از من خواستن ازشون عکس بندازم...کوروش اولش با یه مکث و بعد با سرعت نگاش چرخید سمت ما .مرکز خاصی
نداشت رو صورت هر دومون می چرخید اما چیز ثابت نگاهش همون با نفرت نگاه
کردنش بود .نگاش یه جوری بود که مژده رو نمیدونم اما من خودمو یه کوچولو نمناک
کرده بودم .چه جذبه ای داشت .جذبه ات تو حلقم عزیزم.
خانمها همچنان مایلید آقا ازتون عکس بندازن؟207

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

داشت با دستش آقای عکاس باشی ما رو نشون میداد اما من نمیدونم چرا بی جهت
چشمم خورد به پروانه که درست پشت سر کوروش وایساده بود و دست به
س*ی*ن*ه و یه لبخند تمسخر آمیز داشت ما رو نگاه می کرد .انگاری داشت با نگاش
میگفت خاک توسرت دیدی لیاقت کوروشو نداری؟ داشت با نگاش می گفت من
برنده این بازی ام و تو بازنده ای بیش نیستی .داشت با نگاهش می گفت برو بمیر
عشقتو مفت از چنگت در اوردم و از اون فقط حسرت نداشتن و آرزوی داشتنش
نصیبت شد .نمیدونم چی شد که همه حرصمو تو دندونام ریختم و در حالی که محکم
داشتم فشارشون میدادم و فکمو میشکستم رو کردم به کوروش و به همون شدتی که
خودش داشت با نفرت نگامون می کرد نگاش کردم و گفتم:
مزاحم شما نمیشیم .خانمتمون منتظرن شما تشریفتون ببرید .ایشون که تا االنزحمت کشیدن تا آخرشم لطف میکنن ما رو همراهی می کنن مگه نه؟
روم به سمت آقای عکاس باشی که از تو چشاش ذوق مرگی تراوش می کرد بود .یه
لبخند مکش مرگ منم نشسته بود رو لبم اما خدا میدونه تو دلم چه حالی بود .خدا
میدونه چقد داغون بودم و خدا میدونه میخواستم مث بچه تخسا کله پروانه رو بکنم
و باهاش آبگوشت بار بذارم و خوراک پروانه رو بدم به خورد کوروش .اما چه فایده که
همش فقط درگیر اوهام بودم و تنها کاری که از دستم بر می اومد زدن این لبخند
خرکی تر از کارای خودم بود و برای اینکه نشون بدم به قول اون مرتیکه سرخوش همه
چی آرومه .همه چیز عالیه و من چقد خوشبختم ...واال به خدا...
اما جوابی که کوروش داد بدتر از بی تفاوتی ظاهری من بود .شونه هاشو باال انداخت
و با یه لحن خیلی آروم که من مطمئنم فقط مث خود من ظاهری بود رو به آقای
عکاس باشی گفت:
-بسیار خوب .متشکرم از لطفتون .خانمها رو به شما و شما رو به خدا می سپارم.
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بعدم با یه لبخند کج نگام کرد و سرشو به نشونه تعظیم خیلی کوتاه برام خم کرد و
برگشت سمت پروانه و با صدای رساتری گفت:
بریم عزیزم؟بعدم بازوشو حلقه کرد تا پروانه دستشو دور حلقه بازوش بندازه .خون خونمو می
خورد .پشتمو کردم بهشون و با نفرت آب دهنمو جم کردم و تف کردم بیرون .اونقد
ناخونامو کف دستم فشار دادم که داشتم می مردم .هنوز از رفتنشون مطمئن نبودم اما
دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم .پاهامو محکم کوبیدم زمین و یورش بردم سمت
درختی که جلو روم بود و مشتمو محکم کوبیدم به تنه بدبخت درخت و از دردی که تو
دستم پیچید صورتمو جم کردم و مث بچه کوچولوها لبامو جم کردم.
دست مژده نشست رو شونه م .سرمو بلند کردم و به چشمای خیس از اشکش خیره
شدم .بی اختیار بغلش و پس زدم و با حرص شروع کردم به دویدن .اونقد دویدم و
دویدم که از نفس افتادم و به نفس نفس زدن رسیدم .اونوقت بود که وایسادم و
فهمیدم خیلی وقته دارم مث اسب می دوام .اما آرومتر شده بودم .ولو شدم رو زمین و
از اون باال خیره شدم به دریاچه زیر پام .خدایا چرا نمیتونم با این قضیه کنار بیام؟ چرا
نمیتونم بپذیرم اونا رو کنار هم؟ منتظر چی ام خدایا؟ چرا این آرامش لعنتی که همه
ازم میخوان داشته باشم نمیاد سراغم؟ خدایا چقد از تو بپوسم و سعی کنم تو چهره م
بی تفاوت باشم؟ خدایاااااااااااااا به دادم برس دارم دق می کنم .خدایا نمیتونم این زخم

خیلی عمیق تر از اونه که بتونم باهاش کنار بیام .خدایا یادت نرفته که؟ من یه بارم قبالً
از این ناحیه زخم خوردم .خدایا دارم دق می کنما .خدایا نمیخوای به دادم برسی؟
موبایلم داشت تو جیبم خودکشی می کرد سرمو از رو زانوم بلند کردم و از جیب لباسم
درش اوردم .مهیار بود.
-بله؟
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صدام به قدری گرفته بود که یهو چشام گرد شد و با تعجب سعی کردم با صاف کردن
س*ی*ن*ه م صدامو به حالت اولیه برگردونم
پیشی کجایی؟ چرا نمیای؟کجا؟وا خوبی پیشی؟ بیا بریم تا هوا تاریک نشده برسیم خونه .میخوام شیرینی بخرم ومژده بابا شدنم به ماماینا بدم دیگه.
االن میام.از جا بلند شدم و خودمو تکوندم و با آرامشی وصف ناپذیر یه نفس عمیق کشیدم و
به سمت جایی که حس می کردم باید اتراق کرده باشن به راه افتادم .همونجوری هم
صورتم و از اشکای احتمالی پاک می کردم .بازم باید ادامه میدادم .من میتونستم.
آخرش این بود دیگه مرگ یه بار شیونم یه بار .یا میمیرم یا زندگی می کنم و کنار میام
دیگه.
مسیر برگشت برخالف مسیر رفت همه تو سکوت فرو رفته بودن .رخسار حال ندار بود
و جاشو با من عوض کرده بود و عقب ماشین دراز کشیده بود و به درخواست کوروش
و مهیار و البته من به ماشین کوروش رفت و منم جلو کنار مهیار نشسته بودم و هر دو
تو سکوت فرو رفته بودیمم .دلم برای رخسار می سوخت .طفلک رنگ به رو نداشت.
مسافرت داشت کوفتش میشد .درست مث من که این کوروش و پروانه لعنتی داشتن
کوفتم می کردن .اما کوفتی که من نوش جان می کردم و کوفتی که اون نیم وجبی به
خورد رخسار میدا زمین تا آسمون فرق داشت .به نظر من کوفتی که اون وروجک به
خوردت میده لذتش خیلی بیشتره نه؟
جاده ترافیک خیلی بدی داشت .حالم داشت از این ترافیک لعنتی بهم میخورد
ً
خصوصا که مهیارم صدای موزیکشو خفه کرده بود تا مبادا مخل آسایش بانوی زیباش
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بشه و منم که اصن تو هپروت سیر می کردم .باالخره تو یکی از اون پیچا ترافیک بازتر
شد و من با چشمای حیرت زدم دیدم که تصادف خیلی بدی اون جلو رخ داده .حالت
تهوع خیلی بدی داشتم که با دیدن صحنه تصادف دل آشوبم بدتر شد و فقط تونستم
دستمو بگیرم جلو دهنمو و محکم بکوبم رو شونه مهیار .اونم که خیلی تیز بود سریع
گرفت و ماشینو کشی کنار جاده و من مث فشنگ از تو ماشین پریدم بیرون و
محتویات معده مو با عق زدنای پیاپی خالی کردم .خیلی حس بدی بود .دل و روده م
داشت می اومد بیرون .میدونستم جو ماشین گرفته تم .همیشه همین جوری بودم.
اههههههه که چقد من بد مسافرت بودما.
تو همین هاگیر واگیر بودم که چند تا دستمال کاغذی دراز شد سمتم.
بازم جو ماشین گرفته ت؟سرمو بلند کردم و برای مهیار فقط با بی حالی کله تکون دادم.
الهی بمیرم چقد رنگت پریده.صدای جیغ و فریاد می اومد و یکی با سرعت از کنارمون رد شد و به سمت یکی دیگه
داد زد:
زنگ زدن آمبوالنس .تصادف وحشتناکیه.یه صدای دیگه اومد که گفت:
کشته هم داده؟اونی که می دوید وایساد و با اخم رو به همراهش گفت:
فریبا نیای جلوها...211
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آخه...برو تو ماشین برم کمکشون کنم .خانمش از شیشه پرت شده بیرون.دلم ریش شد .دستماال رو از مهیار که همه حواسش به اون جلو بود گرفتم و با تلو تلو
خوردن از جام بلند شدم .هنوز مهیار حواسش به اون جلو بود .سرمو چرخوندم .غلغله
ای بود اون جلو بیا و ببین .دل و روده م بهم ریخته و داغون بود .احساس سنگینی
می کردم .دهنم تلخ شده بود و حس خوبی نداشتم .نمیدونم چرا اما یه حسی منو به
سمت جلو می خوند .چشمم به زانتیای سفید رنگی که شیشه های جلوش خورد شده
بود افتاد قسمت کاپوت جلوش جم شده بود .نمیدونم چرا سرگیجه گرفته بودم .سرمو
ً
دقیقا همین اتفاق افتاده بود واسش
چرخوندم .اون دست خیابون هم یه ماشین گل
و یه سری آدم دور وایساده بودن و بعضی با چهره های نگران و بعضی با حالت
افسوس حرف می زدن .عینکمو رو صورتم جا به جا کردم و بی توجه به مهیار که داشت
صدام می کرد رفتم به سمت جمعیت .توقف کامل شده بود .ماشینا وایساده بودن و
تمایلی برای حرکت نداشتن .هر از گاهی هم آدمی قدم زدنان و بعضی با سرعت به
غلغله روبروم اضافه میشد .صدای گریه های یه بچه افتاده بود تو سرم .سرم گیج می
رفت .یخ کرده بودم اما یه نیرویی منو به سمت جلو می کشید .دوست نداشتم برم
جلو یه حسی هولم به عقب میداد و حس دیگه به جلو هولم میداد .صدای دویدن
مردم واکنش منو سریع تر کرد .صدای گریه بچه تو مخم پتک میشد و باال و پایین می
رفت .نفس نفس می زدم .وقتی رسیدم نزدیک ماشین گل از دیدن بچه ای که تو
ماشین بود و از شدت گریه سیاه شده بود بغضم شدت گرفت .شیشه های ماشین
پودر شده بود و قسمت جلوی ماشین به وضع فجیحی جم شده بود .درا قفل شده
بود .به سختی در ماشین و باز کردم و بچه ای که در حال خفه شدن بود و از رو صندلی
گهواره ایش بیرون کشیدم .شیشه خورده تو صورتش پخش شده بودم .دستمو به
صورتش کشیدم .تیزی شیشه رو رو انگشتام حس کردم و صورتم از شدت درد جم
شد .بی توجه بهش آب دهنمو قورت دادم و تیکه خورده شیشه رو از صورت زیبا و
معصومش برداشتم .چشاش سیاه و درشت بود .یه سیاهی خیلی خاص .سیاه تر از
چشمای خودم .یه پالک و زنجیر طال رو گردنش افتاده بود .هنوز داشت گریه می کرد.
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نمیدونستم باید چه جوری ساکتش کنم .چشمم خورد به اسمی که رو پالک نوشته
شده بود( .تیـــــــــام)از زیرش خون زده بود بیرون .الهی بمیرم تازه متوجه شدم
پالکش گلوشو خراشیده بود .آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم پالکو که توی
پوستش فرو رفته بود بیروت بکشم .هنوز جیغ میزد و گریه می کرد .پالکو به سختی و
آرومی بیرون کشیدم تا دردش آزارش نده .داشت در می کشید و منم بی اختیار اشک
می ریختم.
بغلش کردم .خیلی شیرین و دل نشین بود .نمیدونستم باید چطوری ساکتش کنم.
سفت به خودم چسبوندمش و سعی کردم داخل ماشین دنبال پستونکی چیزی
واسش بگردم .همه اون جلو جم شده بودن و صای جیغ جیغ و همهمه می اومد.
صدای یه مرد بود که داشت ناله می کرد و هر از گاهی میشنیدم که با صای بلندی خدا
رو صدا میزنه .هیچ کس حواسش به این بچه ای که از شدت گریه ضعف کرده بود
نبود .نمیدونم چی شد که یهو صدای گریه بچه آروم شد .کم و کم شد تا به جایی رسید
که دیگه قطع شد .مژده رسید کنارم .دستشو زد رو شونه م و با لحن گیج کننده ای
گفت:
بیا بریم محبوبه.مژده ببین دیگه گریه نمی کنه .ببین چه نازه.نگاشو با کالفگی از صورت بچه گرفت و با لحن آرومی گفت:
بذارش سرجاش .باید بریم.چشامو دوخته بودم به چشای بسته بچه .چقد آروم شده بود .چه اسم قشنگی هم
داشت .دیگه گریه نمی کرد .اونقد آروم بود که قفسه س*ی*ن*ه ش هم حرکتی نمی
کرد .الهی چقد آروم خوابش برد.
دیگه نفس نمی کشه...213

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

به مژده که این جمله دور از باورو بهم گفته بود خیره شدم .منظورش چی بود؟ اون که
آروم بود چرا نباید نفس بکشه؟ سرم با همه قدرت تکون دادم و بعدشم چسبوندم به
قفسه س*ی*ن*ه تیام.
راست میگفت دیگه نفس نمی کشید .بغضم ترکید .الهی بمیرم چقد این بچه آروم
مرد .راحتم که نه زجرشو کشید گلوی خراشیده شه اش صورت جا به جای خونیش و
شیشه خرده های ریز تو صورتش و تنفسی که به شدت کم بود و بچه رو به کبودی
رفته بود .چقد ظریف و قشنگ بود .چشای معصومش بسته شده بود .اما هنوز تو
ذهن من چشای اشکی سیاهش نقش بسته بود .با بغض سفت به خودم
چسبوندمش و در حالی که گریه می کردم پشتمو به مژده کردم تا برم سمت پدر و
مادر این بچه که مژده بازومو سفت چسبید و گفت:
کجا میری؟برم پیش مامانش .دسته گلش یگه نفس نمی کشه مژده.بذارش سر جاش و بیا بریم .بهتره ما بریم حال رخسار خوش نیس و مهیار خان دمپرش نشسته.
ولم کن مژده بذار برم باید به مامانش بدمش مژده ولم کن.محکم چسبیده بود و منو ول نمی کرد .کالفه م کرده بود .اما قدرتی تو بدنم جم شده
بود که میخواستم هر طور شده به اون سمت برم .برای همین بی توجه بهش که سعی
می کر منصرفم کنه دستمو کشیدم و اولین قدمو برداشتم به سمت جمعیتی که هنوز
صدای ناله و گه گاه گریه زنی به گوش می رسید .مژده مث قرقی جلوم وایساد و با
اخم وحشتناکی گفت:
بدش من بینم .نسناس بهت میگم راتو بکش برو تو ماشین .حالیته؟214
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زدمش کنار و بی توجه بهش سعی کردم باز برم جلو نمیدونم چرا نمیذاشت و
مخالفت می کرد .اما من هنوز سفت تیامو چسبیده بودم و می رفتم جلو .باالخره
موفق شدم خودمو بین جمعیت برسونم مژده هنوز جلوم وایساده بود و دیگه کارش به
التماس کشیده بود.
تروخدا بیا برگردیم .محبوب با توام آخه...نمیخواستم بهش توجه کنم .یه مرد جوون با موهای مابین خرمایی و مشکی با
هیکلی عضالنی .یه پیرهن سفید آستین بلند تنش بود و آستیناشو تا زده بود تا
آرنجش و رو یه زانوش سر زنی رو گذاشته بود که روسری مشکی سرش بود و صورتش
غرق خون بود .اون یکی پای مرده هم دراز شده بود و به شدت غرق خون بود .دلم
ضعف رفت .الهی بگردم چه وضع وحشتناکی داشتند .صدای مهیار که داشت بغل
گوشم زمزمه می کر
بچه رو بذار بیا بریم محبوب.باعث شد سر برگردونم و به مهیار خیره بشم چشاش قرمز شده بود و عصبی و کالفه
بود برای همین پیشی صدام نکرد .هنوز به مهیار نگاه می کردم که گریه وحشتناک مرد
رو شنیدم.
تروقرآن بلند شو آیدا .عزیز دلم پاشو آخه من بدون تو میمیرم .پاشو تروخدا غلطکردم.پاشو از این به بعد هر چی تو بگی همونه .من دیگه غلط میکنم روت ست بلند
کنم .الهی بمیرم آیدا من زم تو گوشت .چرا بلند نمیشی؟ باهام قهر کردی خانمم؟
آیـــــــــــــدا تروخدااااااااااااا پاشو .آیدا چرا چشاتو بستی؟ آخه عزیزم تیام به تو
احتیاج داره پاشو من بدون تو چی کار کنم؟ چرا من جای تو نمیرم؟ پاشو پیش مرگت
بشم الهی هستی من .آیدا نفسم خانمم قربونت برم باز کن چشای خشگلتو.
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هق هق گریه ش باعث شد دیگه ادامه نده .دستام شل شده بود و نمیتونستم نگهش
دارم .با شل و ولی چرخیدم سمت مرد و زنی که گوشه جاده چمبره زده بودن .مرد
جوون سرشو تکیه داده بود به صورت غرق خون زنی که آیدا خطابش کرده بود.
صداش چقد برام آشنا بود .صدایی که ...نه نمیخواستم باور کنم این همونیه که دنیامو
تیره و تار کرده .نمیتونم و نمیخوام باور کنم اون زنی که دیگه نفس نمی کشه و از
شیشه ماشین پرت شده بیرون کسیه که جای منو برای سپنتا گرفت .نمیخوام باور کنم
بچه ای که تو بغل من جون داد و تموم کرد بچه کسیه که نزدیک پنج سال با من بازی
کرد و آخرشم ولم کرد .چطوری امکان داره؟ االن اینجا توی جاده چالوس تو ترافیک
لعنتی؟ نمیتونم بپذیرم .نمیتونم باور کنم این همون آدمیه که به خاطرش کوروشو از
خودم روندم .مردم هنوز ور وایساده بودن و به صحنه روبرو خیره شده بودن .صدای
زجه موره های سپنتا تو ذهنم نشسته بود .پس علت مخالفت مهیار و مژده همین
بود؟ اونا دیده بودن سپنتا رو .اونا می شناختنش .آره میشناختنش.
د لعنتی بلند شو .بلند شو بازم با چشای خمارت نگام کن .بلند شو و بهم بگو من و باهیچی عوض نمی کنی .مگه خودت نگفتی که هیچی نمیتونه تور رو ازم بگیره؟
نمیذارم آیدا نمیذارم حتی خدا هم تو رو ازم بگیره .من بدون تو میمیرم .تیام بدون تو
چه جوری دووم بیاره؟ من چی کار کنم بدون تو؟ تروخدا بلن شو .آیدا مگه دوسم
نداری؟ مگه منو نمیخوای؟ چرا چشاتو بستی؟ یعنی اینقد ازم متنفر شدی؟ ؟؟؟آخه
من بدون تو چی کار کنم...
هق هق می کرد و صورت آیدا رو نوازش می کرد .روسری مشکی از سرش افتاده بود.
سپنتا سعی می کرد موهاشو بو بکشه و صورتشو نوازش کنه .اشکاش می ریخت رو
صورت خونی آیدا و دستشم خونی بود .خودشم زخمی شده بود .پاش خیلی
وحشتناک آش و الش شده بود .میخواستم نگاه نکنم اما نمیشد .استخون پاش
شکسته بود و از شلوار پارچه ای مشکیش بیرون زده بود .پاشو نمیتونست تکون
بده.پیشونیش خون می اومد .باالی ابروش شکاف عمیقی برداشته بود اما هنوز زنده
بود و داشت زجر می کشید
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چقد بهت گفتم این کمربند لعنتی رو ببند لج کردی و گوش ندادی .اخه نفسم با کیلج کردی؟ با من با تیام؟ با خودت؟ د حاال پاشو بگو من بدون تو چه جوری سر کنم؟
آیدای من حاال که نیستی من کیو بغل کنم و تو دستام پنهونش کنم؟ عسلم مگه از
تاریکی نمی ترسیدی؟ مگه از تنهایی بیزار نبودی؟ حاال چه جوری میخوای تنها سر
کنی؟ آخه چرا منو نبردی با خودت؟ چرا؟
آیدا رو کشید باال و سرشو فرو برد تو س*ی*ن*ه ش .به ظاهر تن و بدن آیدا سالم
بود اما اینجوری که معلوم بود وقتی از ماشین بیرون پرت شده درجا مرده .چقد داغون
بودم .صدای ضربان قلبم داشت کرم می کرد .هیچی نمیشنیدم .هیچی نمیشنیدم اال
صدای وحشتناک سپنتا رو .حتی صدای مردمی که مجدد داشتن آمبوالنس خبر می
کردن و عده ای که هم پاش گریه می کردن .حتی صدای التماسای مهیار و مژده رو هم
نمیشنیدم .حتی حضور کوروشو کنارم حس نمی کردم .حتی وقتی کوروش دستمو
محکم گرفته بود هم نفهمیدم چی گفت کنار گوشم تنها چیزی که شنیدم صدای جیغ
وحشتناک خودم بود:
ولم کـــــــــــــن لعنتی بذا برررررررررم.حتی اهمیتی ندادم که همه برگشتنو نگام کردن .فقط زووم چشای سپنتا شده بودم
که خیره شده بود به صورتم .میخواستم برم سمتش .میخواستم برم آرومش کنم .بهش
حسی نداشتم .حتی یادم رفته بود بهم خیانت کرد .حتی یادم رفته بود ازش دلم پر
بود .حتی ازش متنفر بودنمم یادم رفته بود .حتی یادم رفته بود اون بود که باعث شد
من کوروشو از دست بدم .تنها چیزی که یادم بود این بود که من نمیخواستم این بال
سرش بیاد .تنها چیزی که یادم بود این بود که من نفرینی نکرده بودم .من نمیخواستم
سر این دختر معصوم و همسرش چیزی بیاد .من اگه شاکی بودم دلم نمیخواست زن
و بچه شو از دست بده .خدایا این بچه خیلی خیلی سنش باشه یه سالشم نشده
خدایا این حقه؟ این ظلمو سپنتا کرد چرا آیدا و تیام؟ خدایا من که ازت خواستم
بگذری! نخواستم؟ خدایا نخواستم به دل شکسته م نگاه نکنی؟ خدایا چرا؟ چرا این
کارو کردی؟ من نمیخواستم اینقد زجر بکشه .خدایا من یه نفرو از دست داده بودم اما
اون و نفرو از دست داده بود .اون فقط سه سال با آیدا زندگی کرد خدای من...
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چشای سپنتا زووم شده بود رو تیام تو آغوش من .آهسته آهسته قدم بر میداشتم و
به سمتش می رفتم.نه اینکه با آرامش باشه نه اصن توانی برای قدم برداشتن نداشتم.
فقط اشک می ریختیم .هر دومون به پهنای صورتمون .همه سکوت کرده بودن و انگار
که صحنه مهیجی رو دیده باشن داشتن ما رو نگاه میکردم .جیغی که سر کوروش زده
بودم باعث شده بود بعضیا زمزمه کنن فامیلن؟ با همن؟ چی کارشه؟ آخی قوم و
خویشن .آخی نسبتی با هم دارن؟ دلم میخواست سر هموشن داد بزنم خفه شید من
هیچ نسبتی باهاش ندارم فقط انسانم .یه انسان که هم نوعم داغ فرزند و همسرشو
دیده.شماها چه میفهمید غم عزیز یعنی چی؟ شماها چی میفهمید چقد سخته وقتی
آدم یارشو از دس بده؟ شماها چی میفهمید چقد سخته؟ چه میفهمید داغ کشیدن
یعنی چی؟ چه میفهمید وقتی یکی رو با همه وجودت دوس داری ازت بگیرن یعنی
چی؟ من میفهمم چون داغ دو تا عشق رو دلم مونده یکیش همین دختری که اینجا
دراز کشیده ازم گرفته و اون یکی رو هم خودم باعثش شدم.چه میفهمید وقتی یکی
بی وفایی کنه و بره چه حالی میشی؟ حاال من میفهمم چون آیدا هم درست مث خود
سپنتا بی وفایی کرده و رفته...
وقتی رسیدم باال سرش چشم از صورت تیام برداشت و با بغض و درد در حالی که تو
نگاش رنگ تعجب و آشنایی بود گفت:
تو؟ اینجا چی کار میکنی؟تیامو گرفتم سمتش .صورت معصومش دیگه اون کبودی رو نداشت و رفته رفته تن
مث کوره ش داشت خنک میشد .با اینکه داشتم گریه می کردم اما هنوز بغض بدی
داشتم .بغضی که انگار میخواست خرخره مو بجواه.چشاشو از رو صورتم برداشت و با
لبخند تلخی که از صد تا غم و غصه بدتر بود گفت:
-تیام .دخترمه...
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زانو زدم زمین کنارش .چشمم افتاد به صورت آیدا .رنگش پریده بود .پیشونیش به
طرز خیلی بدی داغون شده بود .نگامو از صورتش گرفتم .حالت تهوع بدی بهم دست
داد .چشماش باز بود و بدجور گشاد شده بود .معلوم بود ترسو با همه وجودش حس
کرده .مرگ با نهایت وحشت .خیلی دردناکه .نمیخواستم بهش فکر کنم .نمی خواستم.
وقتی سپنتا متوجه نگاهم شد با بغض بد و صدای گرفته ای گفت:
چطوری دلت اومد نفرینم کنی؟ حاال من بدون آیدا چیکار کنم؟صداش از اون حالت آروم در اومد و در حالی که حنجره شو و پرده گوش منو پاره می
کرد عربده زد و گفت:
چطوری تونستی؟ راحت شدی؟ حاال آروم شدی؟ دیدی انتقام تو رو خدا ازم گرفت؟دیدی نفسمو ازم گرفت؟ حاال چه گلی به سرم بریزم؟ حاال چه جوابی به تیامم بدم؟
بگم مادرش چی شده؟ بگم چه جوری بی مادر شده؟ تیام من همش شیش ماهشه.
چه جوری یادش بدم برای مادر جوونش سیاه بپوشه؟ چه جوری یادش بدم عزاداری
کنه؟ به خدا زوده واسه بی مادر شدن خیلی زوده محبوبه .به خدا خیلی زوده.
خیییییییییییییلی زودههههههه.
رومو ازش گرفتم و چشامو بستم .هنوز نمیدونست دیگه نیاز نیست به دخترش
جوابی پس بده .آیدا دخترشو با خودش برده بود .تنها یادگاریشو ازش گرفته بود
نتونسته بود طاقت بیاره تنهایی دخترشو.
میبینی محبوب؟ میبینی؟ آیدای من زن من تو دستای من ،تو بغل من جون داد .توهمین دستایی که همیشه بغلم می کردم و آرومش می کردم .من احمق باهاش حتی
لحظه آخرم بد بودم .حتی لحظه آخرم باهاش خوب تا نکردم .بشکنه این دستام که
کوبیدم تو صورتش .چرا؟ به خدا من خیلی پستم.
سرشو برد باال و در حالی که جیگرمو آتیش می زد داد زد:
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این جوریه خدا؟ پس چرا منو نبردی؟ آیدا که پاک بود .معصوم بود .این من بودم بهاین دختر ظلم کردم .چرا زنمو بردی؟ چرا نفسمو ازم گرفتی؟خدایا گله دارم ازت .گله
دارم که بی انصافی کردی و آیدا رو از من و تیامم گرفتی .حاال من جواب خانواده شو
چی بدم؟ جواب دخترمو چی بدم؟
یهو سرشو چرخوند سمت تیام و در همون حال سر آیدا رو با مالیمت گذاشت رو پاشو
دستاشو برا گرفتن تیام دراز کرد .سفت چسبیدمش .نمیخواستم بیشتر از این بشکنه.
به خداوندی خدا قسم اون لحظه هیچ حسی بهش نداشتم .فقط حس انسان دوستی
اومده بود سراغم .نمیتونستم بیشتر از اون شکست یه انسانو ببینم .شکست یه مردی
که حاال اتفاقی منو شکسته بود .نمیتونستم بهش بگم دیگه حتی دخترشم ترکش
کرده .چطوری میتونستم؟ اون داشت از غم دوری عشقش دق می کرد وای به حال
اینکه بهش بگم یادگاری عشقشم ترکش کرده .نه به خدا این انصاف نبود .خدایا کرمتو
شکر حکمتتو شکر من راضی نبودم این مرد اینقد بشکنه.
بدش من محبوب .بدش تیاممو .بدش بهم اون بوی آیدای منو میده .بده بگیرمشسمتش تا مامانشو بیدار کنه .آخه مامانش با من قهره جوابمو نمیده اما با تیمامم که
قهر نیست .بدش تروخدا .بدش دیــــــــــگه...
سرمو تکون دادم و بازم خودمو کشیدم عقب .هنوز دستاش سمت من دراز بود .چقد
تو این حالت مغموم و معصوم آروم بود .یادمه یه زمانی چقد این حالتشو دوس
داشتم اما حاال دیگه نه .حاال برای من فقط یه آشنای قدیمی بود و بس .هنوزم داشت
التماس میکرد تیامشو بدم بغلش.
راحت خوابیده .سپنتا خیلی راحت خوابیده .دیگه نیازی نیست بهش توضیح بدیچرا مامانش خوابیده و بیدار نمیشه .گناه داره بیدارش نکن بذار همین قد که معصوم
خوابیده بخوابه خوابشو بهم نزنیم .باشه؟
شیشه عینکم از قطرات اشک خیس خیس شده بود .با یه دستم کشیدمش پایین و
انداختمش تو جیب لباس ورزشی تو تنم .چقد سبک بود این دختر.
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سپنتا مث دیوونه ها ذل زده بود تو صورتم .انگار صدامو از یه مسافت خیلی طوالنی
می شنید .چشاش تو یه لحظه به قدری بی روح شد که حس کردم داره جون میده.
میدیدم چقد داغون شده .میدیدم به معنای واقعی شکسته .میدیدم نابود شد و
چیزی ازش باقی نموند .خودمو کشیدم جلو و دستمو بردم سمتش و بی اختیار
گذاشتم رو بازوش .از شدت درد صورتش جم شد .انگار تنش کوفته شده بود .نالیدم
سپنتا...با صدای بلندی زد زیر خنده .یه قه قه خیلی تلخ .یه خنده دردناک .هم گریه می کرد
هم می خندید.این چه حالی بود که ازش سر در نمی اوردم .مردم هم داشتن گریه می
کردن و به حال سپنتا دل میسوزندن.
چی میگی تو؟ چرا چرت و پرت میگی؟ تیامم خوابش خیلی سبکه .مث همسرم.مث زنم .مث آیدای من .فقط نمیدونم چرا االن اینقد خوابش سنگین شده .میدونی؟
میدونم خسته است آخه دیشب نخوابیده .دیشب دعوامون شد و تا صبح با هم
بحث می کردیم .بیدار میشه .من میدونم .مگه نه محبوب؟ بیدار میشه؟ تو بیا
صداش کن .اون نمیدونه من چه ظلمی در حق تو کردم اما خودم که میدونم تو نفرینم
کردی؟ نه؟ بدش من محبوب! تیاممو بده بغلم .دارم دق میکنم نفسم داره بند میاد.
تیاممو بده میخوام آیدا رو بیدار کنم .اینا خانواده منن چرا میخوای از من بگیریشون؟
بدش به من .تروخداااااااا بده.
چی میگفتم به این مرد که شکستنش و با چشم داشتم می دیدم؟فقط میتونستم
هق هق کنم باهاش .همین .ای کاش میتونستم کاری براش انجام بدم .صدای آژیر
آمبوالنس بلند شد .از شدت گریه به هق هق افتاده بود .نفسم داشت بند می اومد.
خودمو انداختم کف زمین و صورتمو بین شونه نحیف تیام پنهون کردم و زار زدم .اونق
زار زدم که متوجه حضور هیچ کس کنارم نشدم فقط وقتی به خودم اومد که صدای پر
بغض سپنتا رو دوباره شنیدم .فقط صدای سپنتا رو میشنیدم نه صدای مژده که کنارم
نشسته بود و سعی می کرد آرومم کنه.
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آروم محبوب .آرومتر گریه کن خانمم خوابیده بیدار میشه .آخه خوابش خیلی سبکه.نگاش کن محبوب گریه نکن .نگاش کن ...با توام لعنتی ببین چه بالیی سرم اومده.
نگاه کن زنمو و دخترمو ازم گرفتن .نگاه کن .تو باعثشی به خدا من میدونم .من
میدونم محبوبه چرا نفرینم کردی؟ چرا؟ چرا چطوری دلت اومد؟ هان؟
باقی حرفاشو نمیشنیدم چون پزشکا از ماشین پیاده شده بودن و میخواستن آیدا رو
رو برانکارد بذارن و ببرن که سپنتا نمیذاشت با همه قدرت مردونه ش میخواست مانع
بشه مرد نامحرمی دستش به تن زنش بخوره .صحنه های خیلی دلخراشی بود.
داشتم دق می کردم .مژده کنارم زانو زده بود و سعی می کرد یه لیوان آب بده دستم
اما من به هق هق بدی افتاده بودم و از شدت نفس تنگی داشتم می مردم .تیام و از
بغلم بیرون کشید و با خشونت کشیده محکمی گذاشت توی گوشم .برق از سه فازم
پرید .قلبم مث قلب گنجشک کوچیکی می زد .به سکسکه افتاده بودم و میخواستم
نفس بکشم ولی نمیتونستم.یه دست مردونه فکمو محکم کشید و یه قرصی با
بدبختی گذاشت زیر زبونم .دندونام بهم قفل شده بود و چشام رو سپنتایی که زجه
میزد و مشتشو به زمین و زمان و تنش فرود می اورد .پزشکا سعی می کردن آرومش
کنن اما فایده نداشت تا اینکه با یه آمپول که نمیدونم چی بود کم کم از اون تب و تاب
اولیه افتاد و منم با اون قرصی که نمیدونم چه کوفتی بود قفل دندونام باز شد وراه
نفسمم همینطور .تازه سرمو تونستم بچرخونم و به ناجی خودم نگاه کنم .یه پزشک
جوون با لباس سفید و چشای نگران .مژده و کوروشم دقیق پشت سرش وایساده
بودن .نگاه کوروش هم نگران بود هم پر نفرت .هم ناراحت بود هم غصه دار .مژده
تیام و به پزشکی که به من قرص داده بود سپرد و آروم زمزمه کرد :فک کنم تموم کرده
و با تاسف روشو برگردوند و به من خیره شد .مهیار داشت با یه پزشک سریع می رفت
سمتی که نمیدونستم کجاست فقط صدای پر التماسشو شنیدم که میگفت:
-تروخدا عجله کنید خانم من بارداره حالش بد شده .به دادش برسید .تروخدا.
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میدونستم اون پزشک میتونه رخسار رو مداوا کنه پس نگرانی به خودم راه
ندادم.نگامو از مهیار گرفتم و به کوروش دوختم .وقتی متوجه نگام شد اومد سمتم .زیر
بازومو گرفت و با نفرت ذل زد تو چشمام و گفت:
این همونی بود که به من ترجیحش دادی نه؟ اسمشو شنیده بودم اما نمیدونستمهیچ برتری نسبت به من نداره.آخه تو چرا اینکارو کردی؟ میبینی؟ چقد لیاقتتو
داشت؟ این بود کسی که به خاطرش قلب منو شکستی و عشق چندیدن و چند ساله
مو به خاک کشیدی؟ چطوری دلت اومد محبوبه چطوری؟ لعنت به تو که زندگی منو
به خاک سیاه نشوندی .لعنت به توی احمق که هر روز دارم به خاطرت آرزو می کنم
بشم یه آدم عادی و مث همه مردم دنیا زندگیمو بکنم اما تو نمیذاری .لعنت به توکه
همه وجودم شده فکر انتقام از تو ...چرا نمیتونم فراموشت کنم چرا؟
بازوم از فشار انگشتاش زق زق می کرد بدجوری داشت حرصشو سر بازوهام خالی می
کرد .اما من خیره شده بودم تو چشای کهرباییش و پیش خودم فکر می کردم هنوزم
تو چشاش عشقو می بینم .یعنی هنوزم دوسم داره؟ آره من میدونم .ایمان دارم .باور
دارم .یقین دارم .چشمم اگر خطا کند دل که خطا نمی کند دل به زمانه داده ام هر چه
زمانه میکند .آره کوروش دلم بهم دروغ نمیگه تو هنوزم منو میخوای من میدونم .بذار
لبات دروغ بگه بذار عملت دروغ بگه بذار بری سمت یکی دیگه بذار با یکی دیگه باشی
اما من هنوزم میدونم نمیتونی منو فراموش کنی مگه من تونستم؟ میدونم نمیتونی.
باالخره به زانو در میارمت کوروش حتی اگه شده باشه بچه داشته باشی به زانو درت
میارم و بهت ثابت میکنم هنوزم عاشقمی .تحملت باالخره تموم میشه من میدونم
کوروش...
مژده برو پیش رخسار حالش اصن خوب نیست .پروانه پیششه اما یکی میخواد بهخود اون برسه اونم حالش خیلی خرابه.
هنوزم قفل بودم تو چشای پر حرص کوروش .اونم با کینه داشت نگام می کرد .لباشو
با حرص فشار میداد بهم و بازوهامو فشار می داد.
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کوروش بهتره تمومش کنی .اینجا و االن وقت انتقام گرفتن نیست داداش .نمیبینیحالش بده؟
اما کوروش اهمیتی به حرف مهیار نداد و چشاشو ریز کرد و دوباره خیره شد تو
چشمام .مهیار دستشو کشید و گفت:
حال پروانه بده بهتری بری سراغش .برو کورورش برو...کوروش دستمو با همه قدرتش پرت کرد و اه بلند باالیی گفت و از پیش چشمام به
سرعت دور شد .مهیار کنارم زانو زد و سعی کرد بلندم کنه .مانعش نشدم .نمیتونستم
مانعش بشم دیگه قدرتی برام نمونده بود .فقط کنار گوشش زمزمه کردم:
من نفرینش نکرده بودم مهیار .دلم نمیخواست اینجوری بشه به خدا دلمنمیخواست.
میدونم پیشی میدونم .آروم باش .این خواست خدا بوده .بیخود نیست که میگندنیا دار مکافاته.
چرا اینجا؟ چرا االن؟ چرا دخترش؟ چرا آیدا؟ چرا؟نمیدونم چی بگم آخه؟ من از عدل الهی چیزی سر در نمیارم .نمیدونم به خدا .توفقط آروم باش.
دخترش همش شیش ماهش بود .همش سه سال بود با هم زندگی کرده بودن .بهخدا من همون روزا ازش گذشتم .من نخواستم اینجوی شه .چرا باید جلوی چشم من
این اتفاق می افتاد؟ چرا آخه؟
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چرخیدم سمتش و به چشماش نگاه کردم .برخالف ظاهر آرومش چشماش طوفان غم
بود .بازوهامو محکم فشار داد و چن بارم تکون خفیفی به تنم وارد کرد و گفت:
تقصیر تو نبود .اینو تو کله ت فرو کن باشه؟میخواست منو ببره که برگشتم و به جای خالی سپنتا نگاه کردم .نبود به گمونم
منتقلش کرده بودن به آمبوالنس .صدای آژیر آمبوالنسا خبر از رفتنشون می داد .برای
بار آخر خیره شدم به ماشین گلی که داغون شده بود .چشامو بستم و سعی کردم دیگه
بهش فکر نکنم.
راننده زانتیا زنده موند آره؟ً
شدیدا زخمی شده و یه دست و جفت پاهاش آسیب
آره!اونم از ناحیه صورتشدیده.
بنده خدا!کس دیگه هم همراهش بوده؟نه اون تک سرنشین بوده .مث اینکه مقصر راننده گل بوده.طفلک هم زنشو از دست داد هم بچه شو .خدا بهش صبر بده.تو خودتو ناراحت نکن عزیزم بیا بریم تو ماشین االن راه باز میشه.حتی نیم نگاهی هم به زن و مردی که داشتن در مورد سپنتا و راننده زانتیا صحبت
می کردن ننداختم .چه اهمیتی داشت؟ من فقط میدونستم یه مرد به معنای واقعی
کلمه شکست .خدایا بهش صبر بده تا بتونه دردی که دادی رو تحمل کنه .خدایا تو که
خودت درد میدی میتونی درمانم بدی مگه نه؟ من که کاری جز دعا ازم برنمیاد.
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چه گردش غمناک و تاسف باری بود .هر کاری می کردم نمیتونستم صحنه هایی که
دیده بودمو از سرم بیرون کنم مطمئن بودم تا آخر عمرمم نمیتونم فراموش کنم .همش
با خودم تکرار می کردم تقصیر من نبود .من نمیخواستم اینجوری بشه .من هیچ وقت
اینجوری نفرین نکرده بودم .اما من سید بودم یعنی جدم تقاص منو ازش گرفته بود؟
پس این وسط گناه آیدا و تیام چی بود؟ برای بار چندم اشکامو از رو صورتم پاک کردم
و به محتویات لیوانی که روبروم بود خیره شدم .فکر می کردم تنها چیزی که آرومم
میکنه فقط و فقط همینه که از تو ماشین مهیار برداشته بودم .به خواست خودم همه
تنهام گذاشته بودن و من تو آالچیق توی حیاط خونه نشسته بودم و لیوانمو لب به
لب از ویسکی و آب پرتقال پر می کردم و با مزه هایی که مژده برام اورده بود می
خوردم .مهیار خیلی سعی کردم مخالفت کنه اما وقتی حال داغونمو دید به درخواست
و التماس خودم گذاشت از این زهرماری بخورم و آروم بشم .مژده هم وقتی دید
نمیخوام کنارم باشه برام میوه خورد کرد و به عنوان مزه اورد و گذاشت جلوم تا از
تلخی ویسکی نمیرم .خیلی تلخ بود .خیلی بیشتر از اونی که درد می کشیدم .شاید
این تلخی بتونه اون تلخی رو بشوره و با خودش ببره .بقیه حال بهتری به نسبت من
داشتن .آخه از نظر اونا فقط یه انسان بود که بر اثر سهل انگاری این اتفاق واسش
افتاده بود اما برای من اون انسان کسی بود که خیلی چیزا رو ازم گرفت و آخرشم به
این درد دچار شد .یه لحظه هم نمیتونستم به چهره ش که انگار یه شبه ده سال پیرتر
شده بود فکر نکنم .وقتی یادم می افتاد بهش گفتم دیگه تیامی وجود نداره دیدم که
روح از تنش بیرون رفت .نمیدونم دووم میاره یا نه .نمیدونم میتونه رو درد دوری
عزیزترین کساش مرهم بذاره یا نه .فقط از خدا طلب صبر می کردم براش.
از داخل ساختمون وسط حیاط صدای موزیک می اومد .مهیار تو لپ تاپش موزیک
گذاشته بود و با شیرینی که گرفته بود مهمونی کوچیکی ترتیب داده بود .میخواست
ً
اتفاقا موفق هم شد که باالخره
اینجوری حال خراب رخسار و پروانه رو هم درست کنه.
پروانه رو از تو بغل کوروش بیرون بکشه و دس از این لوس بازیاش برداره و رخسارم با
خورن یه آب قند خیلی بهتر شده بود .یه نفس عمیق کشیدم و با خودم فک کردم
باالخره بقیه هم فهمیدم اون دو نفر یعنی مهیار و رخسار پدر و مادر شدن و حاال
داشتن خوشحالیشونو با هم تقسیم می کردن و من این بیرون زانو غم بغل گرفته
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بودم و هر لحظه بیشتر لیوانامو پر می کردم و داغتر می شدم و کم کم دردا رو دور می
ریختم و سعی می کردم حس بدی که بهش دچار شده بودمو دور می کردم.
ً
انصافا هم مناسب حالم بود .وقتی به خودم اومدم حس کردم تا خرخره پرم و مست
شدم .قوطی ویسکی رو تنهایی کوفت کرده بودم و حال خوشی داشتم .یه حال خوش
بی خیالی .بذا هر کی هر چی دلش میخواد بگه بذا بگن آدم نیست شعور نداره بذا
بگن دختره از حدش گذشته بذا مهیار با نگرانی هی بیاد پشت پنجره پذیرایی وسرک
بکشه و با نگرانی دورادور مراقبم باشه .بذار مژده و مهیار قایم کنن از مامان و بابا و
بقیه دارم چه غلطی میکنم بذار اونا فک کنن واسه دیدن یه تصادف معمولی از این رو
به اون رو شدم .بذار کوروش بهم چشم غره بره و پروانه بغل گوشش وز وز کنه این به
کی رفته اینقد با ما فرق داره؟ چه اهمیتی داره؟ مهم اینه من االن سبکم .سبک از همه
دردا و تلخیایی که تو دلم حسشون میکردم.
نمیتونستم روی پام وایسم .مغزم مث ساعت کار می کرد و فقط به چیزای خوب فک
می کرد اما بدنم سست و بی حال شده بود .اونقد که دلم میخواست همونجا ولو شم
و بخوابم .از جام بلند شدم و داخل آالچیقو مرتب کردم .حس خوبی داشتم حس
نظافت و مرتبی بهم دست داده بود این وقت شبی .بعدم رفتم جلوی آالچیق .هوای
پاک شمال و بوی نمی که داشت یه حس خوبی بهم دس میداد .دلم میخواست برم
کنار دریا و قدم بزنم .اما کشش قدم زدن و تا دم دریا پیاده رفتنو نداشتم.اونم با این
حال مستی و بی حالی اونم تو شمال و باالخره یه دختر ترگل و ورگل و ولو .چه خوش
به حال مردم میشه .بعدم هر هر زدم زیر خنده و لب آالچیق وایسادم و با یه حرکت
پریدم باال و رو لبه چوبیش نشستم.دستامو کنارم گذاشتم و شالمو از دور سرم باز کردم
و مث این شکارچیای ماهر دور دستم پیچیدم و بعدم شوتش کردم داخل آالچیق و هر
هر زدم زیر خنده .سرم سنگین سنگین شده بود .سنگینتر از وزن بدنم .گوشیمو از تو
جیبم در اوردم و رفتم تو موزیکام و بی منظور یه آهنگ انتخاب کردم و پلیش کردم و
با بی حالی شروع به خوندن کردم باهاش و ریز ریز ضرب گرفتم رو تنه آالچیق.
وقتی به تو فکر می کنم گریه امونم نمیده ،فرصت اینکه یه نفس آروم بمونم نمیده227
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کاشکی بودی و اینجا می دیدی ،که دلم طاقت دوری نداره
کاشکی بودی و اینجا می دیدی ،چشمای من بی سرو سامون می باره
حرفای ناگفته زیاده ولی چه فایده گل من ،داد و امون از این جدایی
نموندی تو ببینی چی آوردی به روزم ،بیا ببین تو حسرت نگات دارم می سوزم
باید تو رو ببینم ولی آخه چه جوری ،آخه چرا تو از چشای من این همه دوری
بدون وقتی نباشی روزام تاریک و سرده ،نگام مثل یه سایه به دنبالت می گرده
تموم زندگی رو توچشمای تو دیدم ،بذار تا جون بگیرم نفس از تو بگیرم
حرفای ناگفته زیاده ولی چه فایده گل من ،داد و امون از این جدایییی
نموندی تو ببینی چی آوردی به روزم ،بیا ببین تو حسرت نگات دارم می سوزم
باید تو رو ببینم ولی آخه چه جوری ،آخه چرا تو از چشای من این همه دوریییی!؟
صدای قشنگی داری.سرم چرخید سمت صدا .چشامو با بی حالی رو هم زدم و موبایلمو خاموش کردم و
بی توجه بهش با گوشیم مشغول شدم .باید از تعریفی که ازم کرده بود ذوق مرگ
میشدم دیگه؟ نه؟ اما حال این کارم نداشتم .نمیخواستم به چیزی فک کنم.
نمیدونستم اهل مشروبی!نیسم.228
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چی؟اه...لِشنمیتونستم کلماتو مث همیشه تلفظ کنم .لحنم کش می اومد انگاری به کش وصل
بود .اما خوشم می اومد یه حالت لوسی بی مزه بهم دس میداد .اگه تو حالت عادی یه
نفر اینجوری حرف میزد بهش می خندیدم و میگفتم ایش چقده لوسه این بابا .اما
حاال خودم...
اهل چی؟مشروب دیگه...سرشو تکون داد و پا به پا شد .سرمو آروم آروم با مکث طوالنی از باال تا پایین بلند
کردم .یه شلوار جین تنش بود با یه پیرهن که آستیاناشو تا زده بود تا رو آرنجش و
چشاش کهرباییش برق می زد و خستگی ازش بیداد می کرد.موهاشم مکش مرگ من
شونه کرده بود و نم دار بود .بوی خوش شامپو و صابون میداد .معلوم بود رفته حموم.
دستاشو با یه ژست خیلی شیک تو جیب شلوارش فرو کرده بود و بهم نگاه می کرد .یه
نیشخندم رو لبش سبز شده بود .زووووووم کردم رو چشای نازش و گفتم:
با معده م سازگاری نداره .مطمئنم فردا ...از شدت معده درد نمیتونم یه جا بندشم.بهم نمیسازه .هیچی بهم نمیسازه مث این زمونه که باهام قهرش گرفته .بازیش
گرفته.
بازم ساکت نگام کرد .رومو کردم اونور و سعی کردم به جاذبه بی نهایت نگاه و لباش
بی اهمیت باشم .دلم یه آغوش گرم میخواست تا آرومم کنه اما باید خودمو کنترل می
کردم .درسته مست بودم اما حالم که دس خودم بود .میتونستم خودمو جم کنم دیگه
مگه نه؟ آره قبول دارم یه کم بی پروا شدم اما هنوزم میتونم خودمو جم کنم.
229
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آرومم کرد .مهم االنم بود که آروم شم فردا کنار میام باهاش .مث همه دردام که عادتکردم باهاشون کنار بیام.
هنوز لحنم کش دار بود و هر از گاهی بینشون یه سکسکه می کردم .چقد مسخره بود
عین صدای اردک بود این وسط .اما بازم بی خیالش بود .نشیمنگاهم اذیت شد برای
همین با یه پرش خودمو کشیدم پایین که سرم گیج رفت و کوروش دستاشو حائل کرد
تا نیفتم زمین .سرمو بلند کردم و نگاش کردم.
خوبی؟خودمو کشیدم عقب و آروم گفتم:
آره.بعدم رفتم و داخل تو آالچیق نشستم .برخالف انتظارم اومد و کنار در نشست زمین.
نگاش کردم .هر لحظه منتظر بودم پاشه و بره اما چرا نشسته بود برام جای تعجب
داشت.
نمیخوای بری داخل؟نگام کرد .با گیجی تمام .سرمو انداختم پایین و پیش خودم گفتم محبوب چه مرگت
شده چقده تو هیز شدی امشب ول کن این لبای کوروشو آدم باش دیگه .نمیتونستم
آخه من بیشعور یه بار طعم لبای شیرینشو چشیده بودم .وای داشتم دق می کردم.
-این سپنتا همونیه که دوسش داشتی؟
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از جام بلند شدم .از همه تنم حرارت می زد بیرون .دلم یه لیوان آب خنک میخواست.
مث من از جاش بلند شد .وایسادم روبه روش .چشم تو چشم .زور میزدم نگام نره
سمت لباش .چشاش مث خورشید می درخشید.
داشتم .دیدی که زن داشت بچه هم داشت که...ً
واقعا چیش از من سرتر بود؟
چرا محبوب؟ اونسرم داشت گیج می رفت .حوصله شو نداشتم .بازوهامو گرفته بود تو دستش خودمو
کشیدم عقب هنوز دنبال مقصر می گشت.
همونی که پروانه نسبت به من داره.نیشش در رفت تا بنا گوشش .حس کردم خوشش اومد .از جوابی که دادم.
حسودیت میشه بهش؟یه پوزخند مسخره اومد رو لبم .بازم چشام سر خورد رو لباش .چقد خوش رنگ بودن.
وای دختر هیچ معلومه چه مرگت شده تو؟
آره حسودیم شده بهش.این دفعه من بازوهاشو گرفتم .خودمو کشیدم سمتش .سمت صورتش .با تعجب
داشت نگام می کرد .یه تعجب دوس داشتنی .حس می کردم دیگه اختیارم دست
خودم نیست هر طور شده باید لباشو می ب*و*سیدم.
-از اینکه تو رو داره بهش حسودیم میشه.
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انگشتمو کشیدم رو پوست لبش و چشامو بستم .هنوز مات وایساده بود و نگام می
کرد
از اینکه این لبا رو می ب*وس*ه حسودیم میشه.بازم جلوتر رفتم .میدونستم بوی الکل میزنه تو صورتش .نفساش تن و غیر عادی شده
بود درست مث خودم که حالم اصن دس خودم نبود.
از اینکه تو رو از چنگم در اورد بهش حسودیم میشه.فقط خیره بود تو چشام .سرانگشتمو کشیدم رو گونه شو خیلی آروم تر از قبل زمزمه
کردم:
تو سهم من بودی .تو مال من بودی.محبوبهچشامو باز کردم .جلوتر نرفته بودم .هنوزم میتونستم خودمو کنترل کنم ولی به
سختی .چون هنوز همونجوری تو رویای ب*و*سیدن لباش بودم .جلوتر نرفته بودم .یه
نفس عمیق کشیدم و یه خاک تو سرت تو دلم به خودم گفتم و فهمیدم بد جوری بند
و آب دادم .یه غلطی کردم که کوروش فهمید واسش می میرم .اما عیب نداره بذار
بدونه.باالخره باید منم یه جا خودمو نشون میدادم دیگه! بذار بدونه پشیمونم و
دوسش دارم .بذار بدونه دارم حسودی میکنم به پروانه که اونو داره .بذار بفهمه تو
حسرت داشتنشم .زمزمه کردم:
خوش به حالشخودمو کشیدم عقب و از آالچیق زدم بیرون.نمیدونستم چه حالی داره .فقط
میدونستم اصن پشیمون نیستم .هنوز دو قدم برنداشته بودم که به علت گیجی و
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تعادل نداشتن دست و پام تنه م محکم کشیده شد به درخت روبروی آالچیق و به
شکم خوردم رو زمین .آخخخخخخخ بی حسی گفتم و سعی کردم بچرخم.
به کمک کوروش که کنار گوشم میگفت چی شدی محبوبه چرخیدم .کنارم زانو زده بود.
خودمو ول دادم رو زمین .چقد خنکی زمینو دوس داشتم .یه دست کوروش زیر سرم
بود و صورتش نزدیک صورتم .خودمو شل کردم و چشامو بستم:
حالت خوبه؟چقد خوبه وقتی نگرانمه .چقدخوبه که خوردم زمین و باعث شد کوروش نزدیکم شه و
لمسم کنه .واااااای چه حال داغونی داشتم .خدا مرگت بده محبوب که مستیتم مث
بقیه آدما نیست.
نگاه کن با خودت چیکار کردی داره خون میاد.دردو حس نمی کردم فقط گرما و لطافت انگشتای کوروشو که روی س*ی*ن*ه م
کشیده می شد حس می کردم .چشامو باز کردم .سرش پایین بود و با سر انگشتاش
جای زخمو نوازش می کرد .یه تی شرت یقه شل طوسی تنم بود.حیثیتم به باد رفته

بود دیگه چون لباس زیرم قشنگ مشخص بود .مثالً یه ذره خجالت کشیدم .شالمم که

سرم نبود و موهامم که قربونش برم مثالً با کش اونقد شل بسته بودم که باز شده بود
و پخش شده بود رو صورتم .چقد حس نوازش کردنشو دوس داشتم .هنوز داشت
س*ی*ن*ه مو نوازش می کرد.نگاشو سعی می کرد فقط روی خراشیدگی روی
س*ی*ن*ه م جم کنه اما من که میدونستم نمیتونه .یه لبخند بدجنس نشست رو
لبم .چقد نامرد بودم من آخه؟جای خراشیدگی روی س*ی*ن*ه م نمیسوخت فقط از
حرارت انگشتای کوروش بود که داشت آتیش می گرفت .انگاری چنگ انداخته بودن
روی س*ی*ن*ه مو .جای شاخه درخت بود .وای چقد دوس داشتم اون درختو
بب*و*سم و بغلش بگیرم .عاشقتم چقد درخت خوبی هستی .چقد مهربونی چقد
ماهی اصن من حاضرم همه بدنمو خراش بدی به شرطی که طبیبم کوروش باشه .بی

حال بی حال بودم .کوروش سرشو بلند کرد و نگام کرد .اخم بدی کرده بود اما من هنوز
233

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

می خندیدم .سرمو کشیدم باال .نزدیک صورتم بود خیلی نزدیک .سرش اومد پایین تر.
لبام می لرزید لباش می لرزید .نگاش بین لبامو و چشام در گردش بود.دستمو اوردم
باال و گذاشتم پشت موهاش .اونم داغ داغ بود .آروم چنگ انداختم بین موهاش و ریز
کشیدم سمت خودم .بی مقاومتی اومد جلو .چشامو بستم و گذاشتم نزدیک و نزدیک
تر شه بهم .وقتی لباشو گذاشت روی لبام با همه وجودم ب*و*سیدمش و لذت بردم.
موهاشو هنوز نوازش می کردم .دستش آروم آروم از روی س*ی*ن*ه م اومد باال و بین
موهام قرار گرفت .با حرص لباشو می ب*و*سیدم و حتی یه لحظه بی اختیار گاز ریزی
از لباش گرفتم .صدای هیچی نمی اومد جز ضربان قلبمون که رو هزارم رد کرده بود.
داشتم از زور خوشی می مردم اصن ناراحت نبودم .من همه وجودمو متعلق میدونستم
به کوروش و یقین داشتم کوروش هم دوسم داره .سرشو کشید عقب و خیره شد تو
صورتم .تو چشماش قطره های اشک برق میزد .چقد شبیه اون شب توی پشت بوم
شده بود .هنوز همه خاطراتو از بر بودم .بی اختیار زمزمه کردم:
 دوستت دارم کوروش! خیلی دوستت دارم کوروش من!باورم کن!عین جمله ی خودش بود که بهم گفته بود تنها فرقش اسمامون بود .اون روز کوروش
با صداقت تمام اسم منو گذاشته بود جای این جمله و امروز من با همه وجودم
ب*و*سیدمش و بهش گفتم دوسش دارم.
نفهمیدم چی شد ولی تو یه حرکت سرم رو زمین قرار گرفت و چشای کوروش پر از
نفرت و انتقام و کینه و ناراحتی شد .از جاش بلند شد .دستاشو مشت کرده بود .منم
نیم خیز شده بودم و خیره خیره نگاش می کردم .تو چشام پر از سوال بود .چرا
اینجوری کرد؟
ازت متنفرم لعنتی .ازت متنفرم.بعدم با قدرت تمام شروع به دویدن کرد .مث برق گرفته ها سر جام مونده بودم .برق
از سه فازم پریده بود .صداش تو گوشم زنگ زد .صدای پر حرص و نفرتش که گفته بود
ازم متنفره .یاد خودم افتادم یاد همون شب لعنتی رو پشت بودم .من بودم که بهش
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عین این جمله رو گفته بودم .پس اونم یادش نرفته بود .اونم فراموش نکرده بود .پس
اگه دوسم نداشت چرا ب*و*سیدتم؟ چرا نوازشم کرد؟ چرا لمسم کرد و همراهیم کرد؟
نه نمیتونم .باورم نمیشه که همه اینا از روی هوس بود .باورم نمیشه که دوسم نداشته
باشه .نه این امکان نداره.
از جام بلند شدم و سعی کردم مث آدم راه برم اما نمیتونستم .تو باورم نمی گنجید که
چرا این کارو باهام انجام داد! حتی حس اینکه از روی هوس منو ب*و*سیده باشه
مث مته مغزمو سوراخ میکرد یعنی اینقد شل و سر راهی و دم دستی بود که نتونست
جلوی یه دختر مست و تو تاریکی حیاط و هوای خنک و نم دار تو حیاط یه خونه تو

شمال که به طور اتفاقی قبالً عاشقش بوده و االن نامزد داره مقاومت کنه؟ اوهههه چی
دارم میگم؟ چرا سرم اینقد داره گیج میره؟ چقد خوابم میاد ای کاش میتونستم همین
جا بخوابم خنکی زمینو دوس دارم.
پاهامو کشون کشون و آروم آروم و نفس زنون به سمت ساختمون وسط حیاط بردم
و بی سرو صدا درو باز کردم .تعادل نداشتم توی راه نزدیک بود دو سه باز بخورم زمین
و به سختی خودمو کنترل کرده بودم .ذهنمو شیرینی لبای کوروش و چشای زیباش پر
کرده بود .مغزم پر شده بود از عطر تنش و گرمای تنش و موهای لطیفش که بین
انگشتام گرفته بودمش .دستمو بارها و بارها ب*و*سیدم و لبامو کشیدم تو دهنم.
انگاری طعم لباشو میداد .چقد حس قشنگی بود.
عقربه ها ساعت دو و نیم نیمه شبو نشون میداد .همه خواب بودن .حتی حس اینو
نداشتم سرک بکشم ببینم کوروش کجا رفته و کجا خوابیده .وقتی تنمو انداختم روی
تشکی که واسم انداخته بودن فقط تونستم رومو بکشم و برای بار انگشتامو بب*و*سم
و چشامو ببندم .آخرین صحنه پشت پلکامم صحنه ب*و*سیدن لباش بود و در حالی
که داشتم به این شعر فکر میکردم آغوش خواب بی رحمانه منو ربود.
خیال ب*وس*ه ای که اینجا
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بر لبانم سنگینی می کند …
به خاک می افتم در مقابلت
فکر می کنی چیز دیگری هم
برای باختن دارم هنوز ؟
صبح که نه ظهر وقتی از خواب بیدار شدم اولین چیزی که حس کردم تلخی بیش از
حد دهنم بود .مزه زهرمار میداد نکبت .شر درد وحشتناکی داشتم از اونا که میخواستم
زمینو گاز بگیرم و به در ودیوار حمله کنم بلکه آروم .وقتی تو جام نیم خیز شدم تازه
حس کردم واااااای به من چه معده درد وحشتناکی دارم .ای کاش مث سردردم بود.
همه چیز مث یه فیلم جلو چشمم اومد .تصادف سپنتا .من تنها تو آالچیق .ویسکی
زهرماری .کوروش و سوالش .زمین خوردن و زخمی شدن س*ی*ن*ه م و بعدشم...
وای من چه گهی خورده بودم؟ چی کار کرده بودم؟ چقده من بی حیا شده بودم
دیشب .باورم نمیشه که اون من بودم اونجوری حریصانه افتاده بودم مث بختک رو
لبای کوروش .چشامو محکم بستم و تاالپی افتادم رو تشکم .هیچ کس تو اتاق نبود.
دستمو کشیدم روی س*ی*ن*ه م جای خراش تنه درخت قرمز شده بود و انگاری که
پنجول کشیده شده باشه نشون میداد .دستمو اوردم باال و با وسواس خاصی نوازشش
کردم .آخه اینجا همونجایی بود که کوروش نوازش کرده بود .بعدم دوباره مث فشنگ
از جام پریدم و دوییدم سمت ساکی که لباسامو توش چپونده بودم .با بدبختی یه
روسری پیدا کردم و سه الش کردم و بستمش سرم .اونقد محکم که حس کردم یه نمه
دردش کم تر شده .بعدم لباسامو عوض کردم و جاهامو با بدبختی تمام جم کردم و
مسواکمو برداشتم و از اتاق خارج شدم .باید صورتمو می شستم .کسی توی سالن
نبود .کنجکاوی نکردم فقط به عقربه های ساعت مچیم نگاه کردم که دنبال هم
میدوایدن و ساعت  12و نیم رو نشون میدادن.
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تو اینه حموم به خودم نگاه کردم .چشام گود رفته بود و بی حال بی حال بودن .انگار
مستی دیشب عصر کرده بود روش .چشام کشیده شد سمت لبم و بازم با حرص
گازشون گرفتم و یه مشت آب پاشیدم تو آینه و به خودم فحش دادم .خاک عالم بر
سرت محبوب که مث دله ها افتادی به جون لبای کوروش و اونم خیلی راحت پست
زد .وای بر من که بهش گفتم دوسش دارم .الهی بمیری که اینقد مایه سر افکندگی منی
تو دختر .خاک تو سرت نتونستی مث عالم و آدم راز دلتو تو س*ی*ن*ه ت مخفی
کنی .اگه پروانه بفهمه چی؟ گور بابای پروانه ولم کن بابا اصن خوب کردم .گناهی
نکردم که من عاشقشم .فقط و فقطم اونو حق خودم میدونم و با هیچ کس دیگه هم
نخواهم بود.پس ظلمی در حق کسی نکردم .من باید بهش این باورو میدادم که هنوزم
دوسش دارم .بذار اون ازم متنفر باشه مهم منم که ثابت کردم براش میمیرم .بذار کم
کاری از سمت من نباشه .باشه؟ به مظلومیت خودم خیره شدم و در حالی که به خودم
میگفتم هیچ وقت آدم نمیشی از حموم بیرون اومدم.
دوش آب گرم حالمو بهتر کرده بود .یه چیزی خوردم و بعدشم یهمسکن انداختم باال تا
درد معده م یه خورده بهتر شه و بعدم از داخل ساختمون بیرون رفتم و به جمع بقیه
که تو حیاط توی آالچیق نشسته بودن پیوستم .بساط منقل و جوجه به راه بود و
آقایون افتاده بودن به جون منقل و هر کس ایده ای میداد اون وسط .چشمم که به
کوروش خورد خیلی ضایع نگامو دزدیدم و خودم انداختم کنار مژده .اما کوروش خیلی
بی تفاوت جواب سالممو داد و از پروانه خواست تا سیخ گوجه ها رو آماده کنه .مژده
حالمو پرسید و منم با یه لبخند بهش اطمینان دادم که بهترم اما خدا میدونست چه
حالی دارم .مهیار اومد کنارم نشست و خیره شد تو چشام .به اونم از اون لبخند خر
کنیا زدم اما چه فایده؟ مگه باورش میشد هنوز خیره بود تو چشام .وقتی چشامو
بستم زمزمه کرد:
بهتر شدی؟سرمو تکون دادم.
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تونستی با خودت کنار بیای؟ تونستی به خودت بفهمونی این خواست خدا بوده نهتو؟
نگاش کردم .از دیشب تا حاال به تنها چیزی که فک نکرده بودم اتفاقی که برای سپنتا
افتاده بود،بود .پیش وجدان خودم شرمنده شدم و بازم از خدا و جدم خواستم به
سپنتا صبر بده و بعد رو به مهیار گفتم:
آره .ماماینا چه واکنشی نشون دادن از پدر بزرگ و مادربزرگ شدنشون؟نیشش در رفت تا بنا گوشش.
خیلی خوشحال شدن .نمیبینی مامان چه جوری چسبیده به رخسار؟نگاه کردم به جایی که رخسار و مامان نشسته بودن .مامان برای رخسار میوه پوست
کنده بود و رخسارم تشکر می کرد .خنده م گرفت .چقده عزیز شده بود این وروجک
نرسیده.
بعد ناهار سریع آماده شدیم تا بریم سمت دریا .به خاطر معده دردم چیزی نتونستم
بخورم و مامان همش با نگرانی اصرار می کرد یه چیزی بخورم و منم با قورت دادن
زوری یه جوجه کمی آرومش کردم تا دس از سرم برداره .نمیتونستم جوجه ها رو
بخورم نه فقط به خاطر معده درد مسخره م به خاطر اینکه کوروش که سهم جوجه هر
کسی رو داخل بشقابش میذاشت به من که رسید با همه حرصی که تو نگاش بود
سیخ جوجه رو ول کرد رو نون و زیر لب یه چیزعجیب غریب گفت که من پیش خودم
تعبیرش کردم کوفت کنی الهی ...تو کل موقع صرف ناهار خودش یه بارم سرشو نیورد
باال تا نگام کنه .عجیب تر رفتار پروانه بود که با یه حالت خیلی خاص نگام می کرد و
عجیب تر این بود که دیگه اون کینه سابق رو تو نگاش نمیدیدم .کوروشم چیزی
نخورد .میخواست نشون بده آرومه اما من بس که خیر سرم تیزم فهمیدم داره فیلم
بازی می کنه و اونم مث من اصن حال خوشی نداره.
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تو ساحل نشسته بودم و به خاطر معده درد کذایی که داشتم نتونستم مث بقیه تنی
به آب بزنم .همه داخل آب بدون به جز رخسار و مامان و بابا که رخسارم به زور بیرون
نگه داشته بودن وگرنه بدش نمی اومد تو این هوای دلپذیر و آفتاب دلپذیرترش یه
شنایی بکنه و آب به سرش و اون کوچومولوی شیطونش بخوره .اما خوب باالخره هر
چی باشه مادر شوهههههههههری گفتن و احترامش البته واجب پس برای همین با
بدقاقلی به نیش باز و بدجنسی همسر مهربانش یعنی مهیار خان نگاه کرد و یواشکی
براش خط و نشون کشید و بعدم نشست کنار مادر شوههههر عزیزش و با همدیگه
شروع به پچ پچ کردن .ما که ندیدیم و نشنیدیم اما گویا داشتن راجع به خواهر شوور
گرام مامانم یعنی عمه عزیزتر از جان من صحبت می کردن .ما نمیگیم غیبت می کردنا
یه موقع خدایی نگرده بد تعبیر نشه ها واال! حاال یکی نیس به این مامان ما بگه آخه
مادر عزیزم پیش عروس گلت داری از خواهر شوورت غیبت میکنی نمیگی عروست یاد
می گیره فردا از خواهر شوورش حرف میزنه پش سرش؟ هووووووم؟ درسته عمه عزیز
من خیلی خوبه و جای غیبت نداره اما من که اونقد خوب نیستم .واال به خدا...
از اون ورم آقای رستگار به همراه عمه شروع به قدم زدن کنار دریا کرده بودن و عمه با
همه مهربونی و قدرت بیانی که داشت نمیتونست اخالق بد عنق همسرشو کنترل بکنه
که چرا گذاشتن پروانه تنشو به آب بزنه و پیش پسرای نامحرم اون ریختی بگرده! حاال
من در عجب مونده بودم مگه پروانه بدبخت چه جوری رفته بود تو آب؟ درسته چشم
دیدنشو نداشتم اما پوششش خدا وکیلی کامل بود دیگه ...این آقای رستگارم چه
ایرادایی می گرفتا...
عمو و زنعموی عزیزمم همراه مامان و بابا بیرون نشستن و البته دارن در گوشی پچ پچ
میکنن بابای بی نوای منم داره از اون آجیل جلوش استفاده میکنه و با لبخند به آبی
روبروش خیره شده .منم کمی دورتر از بقیه روی یه تخته سنگ ولو شدم و هندزفریمو
گذاشتم تو گوشم بعد اینکه همه رو از زیر نگاه فضولم رد کردم حاال دارم به شنای بقیه
نگاه میکنم و کلی هم تالش میکنم نگام اصن به سمت کوروش نره اما مگه میشه؟ با

مهیار یه جا کنار هم شنا می کردن مثالً ولی در واقع داشتن با هم حرف میزدن .منم هر
کاری میکردم چشای هیزمو از باال تنه لخت کوروش بگیرم مگه این چشای خیر ندیده
م میذاشتن؟ خدا وکیلی عجب تیکه ای بود این پسر عموی عزیز من! الهی کور شی
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دختر چشاتو درویش کن تو دس هر چی پسر هیزه از پشت بستی چقد چش داری
به این تیکه جیگر؟ ببند چشاتو دیگه! برای همین عینکمو در اوردم به جایی که کوروش
و مهیار بودن دیگه نگاه نکردم و برای بار آخر مژده و رویا خانم و بعدشم پروانه رو از
نظرم گذروندم و در همون حالم داشتم به سپنتا فکر می کردم! بیچاره یعنی االن تو چه
وضعیتیه؟ تونسته با غم از دست دادن زن و بچه ش کنار بیاد؟ چه دختر ناز و ملوسی
داشت .راستی چی شد که اون از اینجا سر در اورد؟ اون که از ایران رفته بود! خوب
یادمه بعد اون اتفاقاتی که افتاد و تو بیمارستان با مژده درگیر شد من حال و اوضاع
مناسبی نداشتم و مژده هم دیگه حرفی از سپنتا نمیزد اما چند وقت بعدش بهم گفت
خیلی پیگیری کرده که پیداش کنه و حاال نه به خاطر من که معتقد بود خدا حقشو
میذاره کف دستش به خاطر رفتار زشتش با مژده تالفیشو سرش در بیاره اما انگاری
فهمیده بود از ایران رفته حاال چرا بعد سه سال برگشته بود ایران اهلل و اعلم نمیدونم
شایدم این یه دروغی بود مث بقیه دروغاش .شاید همون موقع هم تو ایران بود و
ً
بعدا برگشته بود .در هر حال شونه هامو باال انداختم و سرمو
نمیدونم شایدم نبود و
کردم تو گوشیم و بازی انگیری بردو باز کردم و به خودم قول دادم دیگه سرمو از گوشیم
برندارم و نه به باال تنه برهنه کوروش نگاه کنم نه به سرنوشت عجیب و غریب سپنتا
فکر .آفرین دختر خوب...
واسه خودم شدید درگیر انگیری برد بودم و حالشو میبردم و به محض بردن ایول
ایول واسه خودم راه می نداختم و به محض باختن یه اه و اوه خفن نثار خودم و اون
وروجکهای سبز بدقواره می کردم که هر هر بهم میخندیدن و بعدم خودم میزدم زیر
خنده .همینجوری هم باعث شد دیگه سرمو از رو گوشیم بلند نکنم و به پسر عموی
مکش مرگ محبوبه هم نگاه نندازم .واال به من چه خوش هیکله .آقا اصن خوش
هیکلم نیست من که دوسش دارم همه چیزش واسم تکه .به کسی چه؟ دههههههه
پسرعموی خودمه حاال میخواد نامزد دخترعمه م باشه که باشه به من چه؟
تو مرحله  13درجا زده بودم که یهو حضور کسی رو کنارم حس کردم .سرمو از گوشی
بلند کردم و از دیدن پروانه دو تا شاخ پس کله م سبز شد .اووووووووه بیا و ببین.
لباساشو عوض کرده بود و یه حوله پیچیده بود دور سرش و خیره شده بود به
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روبروش .بدون اینکه حرفی بهم بزنیم .من داشتم اونو نگاه می کردم اونم روبرو رو.
اونقد خیره خیره نگاش کردم تا باالخره به حرف در اومد.
عجیبه نه؟اهمیتی بهش ندادم .چه فرقی می کرد از نظر اون چی عجیب بود؟ مهم این بود من
و اون هیچ وجه اشتراکی باهم نداشتیم .هیچ وجه اشتراکی تو تفکراتمون نبود .برام
مهم نبود اون چی براش خوبه و چی براش بد چه برسه به اینکه اهمیت داشته باشه
چی براش عجیبه .وقتی دید محلش نمیدم چرخید سمتم و ادامه داد.
خیلی عجیبه اینکه من و تو دختر عمه و دختر دایی هستیم اما هیچ صمیمیتیبینمون نیست .هیچ صمیمیتی .نه اونقد که بین تو و پرستو هست این صمیمیت.
اونقد برای هم غریبه ایم که االن دارم تو نگات سوالو و تعجبو میخونم از اینکه دوس
داری زودتر حرفمو بزنم و شرمو بکنم و از اینجا برم .این عجیبه که فامیلیم اما هیچ
کدوم چشم دیدن همو نداریم .الاقل تا همین دو،سه سال قبل فقط من بودم که چشم
ً
دقیقا
دیدن تو رو نداشتم اما از اون موقع تا حاال توام دیگه چشم دیدن منو نداری.
منم االن همین حسو دارم و اگه نشستم اینجا فقط واسه اینکه حرفام تموم شه و زود
از کنارت برم دارم لحظه شماری می کنم .اما یه حس مشترک اریم .بیزار بودن از هم.
ناراحت این نیستم که چرا هیچ وقت صمیمیتی که بین تو و پرستو بود بین ما دو تا
نبود .اصن ناراحت نیستم حتی خوشحالم هستم .ناراحت این نیستم که همیشه برای
رسیدن پرستو به فرهاد براش دعا می کردی و خوب یادمه براش نذرم کردی .ناراحت
اینم نیستم که هیچ وقت دلت نخواست من به عشقم برسم .اصن ناراحت نیستم که
برای رسیدن من به عشقم برام دعا نکردی و نذری نکردی .چون حضورت برام مهم
نبود .خودت،وجودت و حتی شخصیتت برام مهم نبود .چون خودم باعث این جدایی
بودم از اولش و بعدم تو ادامه ش دادی و منم با روی باز استقبال کردم .برات جالبه
ً
حتما جالبه بدونی چون همیشه حضور تو بود که باعث میشد کوروش
بدونی چرا؟ آره
منو نبینه .منو حس نکنه و نشناسه .شاید تو خوب بودی و گزینه مناسبی برای ازدواج
بودی اما اونقد عالی نبودی که من خودمو در حد مقایسه با تو نبینم.الاقل عالی تر از
من نبودی .اینو نذار به حساب خودخواهیم اینو خودت بهتر میدونی .من کسی بودم
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که خیلیا آرزوی داشتنمو داشتن و دارن .من کسی ام که خیلیا پاشنه در خونمونو کندن
و حتی بابای خشن منو راضی کردن به صحبت کردن باهام و رضایت دادنش برای
ازدواجم و قبولشون .اما من هیچ وقت اونا رو ندیدم .کسایی که شاید خوب تر و شاید
بدتر از کوروش بودن .میدونم و قبول ارم این من بودم که اهمیتی به اینکه شما از
بچگی به نام هم بودید نکردم و گذاشتم عشق کوروش تو دلم پا بگیره .اینو قبول دارم
که من پا گذاشتم وسط میدون اما میدیدم چیزایی رو میدیدم که کوروش چشماشو
بسته بود و هیچ وقت نمیدید .میدیدم که تو نسبت به حضورش بی اهمیتی کوروش
تو رو نمیدید و منم نمیدید که به نسبت بی اهمیت بودن تو براش بال بال میزدم.
چون دوستت داشت و میخواستت .اونقد دوستت داشت که هیچی رو
نبینه.میفهمی؟ اوهوم .تو خوب بودی محبوبه اما نه خوبتر از من نگو .بی انصافم اما
خودت میدونی از هر لحاظی من از تو خیلییییییییی بهترم .مگه نه؟ بگذریم .اومدم
برات یه قصه بگم .یه قصه تلخ که مذاق هیچ کدوممون سازگار نیست .نه تو نه من نه
کوروش .همونی که داره بال بال میزنه تا بفهمه من اینجا چی کار دارم .همونی که داره
با چشاش میخوره منو که پیش تو چرا نشستم .میخوام برات بگم این بازی و سر و
تهشو معلوم کنم .بذار برنجه بذار ناراحت شه که نشستم کنارت و میخوام تو رو
برنجونم بذار بگم و شایدم اون بدش بیاد از اینکه رو بازی کردم اینبار اما باید بگم .نگم
خفه میشم .اومدم اینجا کنارت چون رسیدم ته خط .ته بازی .نگاه کن .درست مث
اونجا .ته ته دریارو میبینی؟ رسیدم اونجا .اومدم حرف بزنم چون من آدمی نیستم که
روی کوروش ریسک بکنم .اینجا تنها اومدم و ریسکی روش نمیکنم.
سکوت کرد .نگام قفل شده بود رو صورتش حتی سر برنگردوندم ببینم کوروش داره
نگامون میکنه یا نه .برام اهمیتی نداشت برام مهم بود این بار اولین باریه که تو این
چندیدن سال فامیل بودن پروانه اینقد طوالنی باهام حرف زد و کنارم نشست و نگام
ً
انصافا هم عجیب بود دیگه
کرد .یه جورایی شاید به قول خودش عجیب و غریب بود.
کی اون صمیمیتی که بین من و پرستو بود بین من و پروانه بود؟ کی من مث پرستو
دل به دلش دادم و به پای عشقش گریه کردم؟ کی براش نذر و نیاز کردم .اگه ...آره
مطمئنم اگه عشقش کوروش نبود براش میشدم همونی که با پرستو بودم .نگاش
کردم .راس میگفت از من خیلی سر تر بود .از هر لحاظی .هم از لحاظ زیبایی و
وجاهت هم از لحاظ تحصیالت و موقعیت اجتماعی .هنراش خیلی بیشتر از من
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ً
انصافا
نیمچه هنرمند بود .فقط کافی بود منطقی باشم و با حسادت بهش نگاه نکنم.
خیلی خیلی بهتر از من بود .من لجوج و سرکش بودم و اون خانم و فهمیده .اههههه
خاک تو سرت محبوب داری در مورد نامزد عشقت می حرفیا .جم کن خودتو...
همیشه آرزوم این بود یه اتفاقی بیفته و از چشم کوروش بیفتی .خجالت نمیکشم کهاینو بهت بگم اصن ناراحت نمیشم که اینو بگم .نه چون از همون اول میدونستم
کوروش لیاقت خیلی بهتر از تو رو داره .تو سرکش بودی .بی محبت بودی و قدر
کوروشو نمیدونستی بهت برنخوره ها اما همیشه این مثل و در مورد تو به کار می بردم
خر چه داند قیمت نقل و نبات .محبوبه من از همون بچه گی عاشق کوروش بودم از
بچه گی میخواستمش و می پرستیدمش .تا وقتی فهمیدم عاشقانه تو رو میخواد
اولش فک می کردم که از سر بچه گی بهت عالقه داره از سر حرفای بزرگتراس که
میخوادت اما بعدها فهمیدم نه عشق اون به تو یه عشق ریشه داره و منم عشقم شده
بود ریشه دار و عمیق عوض که نمیشدم نمیتونستم فراموشش کنم همونجوری که اون
نمیتونس تو رو فراموش کنه فقط روز به روز از خدا میخواستم تو خودتو بکشی کنار.
اهمیتی نمیدادم که شاید کوروش ضربه بخوره از نداشتنت مهم این بود من میشدم
مرهم و شاید تو و البته خدا خواست که تو دلتو جای دیگه ای بستی .به من چه ربطی
داشت اون کی بود؟ چی بود و چی کاره بود؟ لیاقت تو رو داشت یا نداشت؟ چی از
این بهتر رقیب بی تالش من از میدون بدر شده بود .اونم رقیبی که سرسختانه
وایساده تا به عشق کذاییش که برای من حکم فرشته نجات رو داشت برسه .میدونی
چی برای من خوب بود؟ روزی خوشحال شدم که فهمیدم تو بهش پشت کردی.
کوروشو میگما .اون شب برای من یه جشن تولد دوباره بود .میدونم برای کوروش
خیلی سخت بود .میدونم چه دردی کشید اما نمیتونم بگم نه ناراحتم .خیلی هم
خوشحالم .اونجا بود که دیگه نوبت من شد .اونجا بود که میدون برای حرکت من
آماده بود .من بودم که قدم جلو گذاشتم .کوروش خسته بود .تنها و شکست خورده
بود .از بس ذات مهربونی داره با همه خستگیاش منو طرد نکرد .خودمو کشیدم جلو
انداختم تو میدون اون .کور از خدا چی میخواد؟ من اونو پیدا کردم .تو رفتی میدونو
خالی کردی و حاال نوبت من بود که قدم بذارم جلو و خودی نشون بدم .نشون بدم که
هستن کسایی که لیاقتشو دارن .خیلی بیشتر از توی بی لیاقت .محبوبه کوروش بهم
بها داد و این من بودم که بهش پیشنهاد نامزدی رو دادم .جالبش اینجا بود اون مث
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دخترا ازم وقت خواست تا فکر کنه .میترسید از اعتماد کردن .ضربه خورده بود و
ترسیده بود .سخت بود اما بهش وقت دادم فکر کنه و وقتی برگشت و جوابمو داد ازم
خواست نامزد نباشیم .ازم خواست بهش فرصت بدم .ازم خواست مهلت بدم تا بتونه
بهم اعتماد کنه و منو بخواد و منم این فرصتو بهش دادم .مگه چی میخواستم جز
اینکه کوروش کنارم باشه؟ چی میخواستم جز اینکه داشته باشمش؟ میتونستم توی
این مدت اونقد نرمش کنم که منو وارد قلبش کنه .اهمیتی نداشت منو نمیخواد مهم
این بود دارمش مهم این بود کنارم بود و فقط کافی بود دستمو دراز می کردم تا می
گرفتمش کم نبود نزدیک دو دهه عاشقش بودم و همیشه تو رویاهام داشتمش
همیشه دور از دسترسم بود و همیشه اونو کنار تو میدیدم اما حاال اونو داشتم .برای
همین سعی کردم انرژی منفی رو بذارم کنار و با کسایی که قطع رابطه کردم دوباره
رابطه رو جوش دادم .از تفریح شروع کردم و به بهونه همراهی کردن بردمش با خودم
و دوستام و دوستاشون و یا نامزد و همسرشون رفتیم کوه و پارک و سینما و خونه
هاشون و تو بعضی مهمونی ها با هم رفتیم و اومدیم.همه چیز خوب بود و خوب
پیش می رفت البته نه اینکه فک کنی عالی بودا نه اصن .زیاد بد نبود فقط همین .روزا
همینجوری از پس هم می گذشت و منم داشتم از زندگیم در کنارش لذت می بردم .تو
عروسی مهیار بود که فهمیدم با همه تالشی که کردم هنوز موفق نشدم کاری کنم که
کوروش فراموشت کنه .احمقانه بود که بازم میخواستم به تالشم ادامه بدم برای همین
باهاش حرف زدم اما اون منکر بود .منکر عالقه ش به تو اما من تو نگاش عشقو
میخوندم .باور می کردم دوستت داره با خودش درگیر بود میخواست به خودش
بقبولونه ازت بیزاره اما نبود .میگفت دوستت نداره میگفت بهت حسی نداره میگفت
ازت بیزاره خیلی چیزای دیگه هم میگفت که همش حرف بود و حرف .واسه اینکه
بهش ثابت کنم که دوستت داره ازش خواستم اگه دوستت نداره بیاد و نامزدیمونو
علنی کنیم .بیاد اینو به همه بگیم و تو بفهمی نامزد کرده و اونم به من و به خودش
ثابت کنه دوستت نداره.براش سخت بود خیلی هم سخت بود اما پذیرفت درست
همون شب عروسی مهیار بود که قبول کرد این کارو بکنیم .ولی بازم این جای بازی من
باختم و اون برد .ازم خواست بازم فیلم بازی کنیم چون نمیتونه و به احساسش نسبت
به من ایمان نداره نمیخواست منو بازی بده ازم خواست فقط و فقط جوری رفتار کنیم
که تو فک کنی من نامزدشم ...واسه همین من شدم کارگردان این بازی و اونم شد
نویسنده البته این بازی بازیگرای زیادی داشت و دایی و زن دایی هامم هر چهار تاشون
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شدن پای ما .شدن یه سر بازی .اولش خیلی سخت بود که تونست مامان و باباشو
راضی کنه تا این فیلمو بازی کنن .از زندایی سولماز خواست تا بیاد خونه تون و به
صورت مستقیم بگه منو براش در نظر گرفته میدونم بازی احمقانه ای بود میدونم
خیلی مسخره بود اما اینکارو کردم چون کوروش هم بازی میخواست این کارو کردم
چون میدونستم تو آدمی نیستی که برای رسیدن به کوروش بجنگی .بازی کردم چون
میدونستم تو آدمی نیستی که تا وقتی کوروش نیومده جلو قدم بذاری جلو و
میدونستم این کار میشه برات یه سد و توام آدمی نبودی که از سد بگذری چون
نسبت به عالقه کوروش شک داشتی حتی اگه شکم نداشتی اونقد مغرور و خودخواه
بودی که وایسی کنار و فقط انتظار داشته باشی کوروش بیاد سمتت حتی با وجود این
همه ظلمی که در حقش کردی .بازی کردم چون میدونستم شاید با این کار از میدون
به درت کنم .احمقانه بود اما من باور داشتم تو کوروشو می پرستی باور داشتم
عاشقشی چون فرامرز همون پسره که همکار من بود و از طریق مامان به تو معرفیش
کردم از هر لحاظی عالی بود .یادته؟ شرایط مناسبی داشت خیلی سرتر از کوروش بود.
یادت نیست؟ من خوب یادمه و اونو فرستادم تا شر تو رو از سر زندگیم کم کنم اما
اونجا بود که فهمیدم تو همون محبوبه لجوج سابقی که به خاطر عشق کذاییت
جنگیدی و حاال هم چون پر و بالت شکسته عقب نشستی و منتظر یه تلنگری تا فوران
کنی .اونجا بود که فهمیدم تازه حس کردی چه گوهری رو از دست دادی .اما من نباید
میذاشتم این گوهرو توی گوهر نشناس به دست بیاری قدر کوروشو من میدونستم
چون ازش محروم بودم .آره شدم هم بازی کوروش به امید عقب نشینی تو .خوب
یادمه حال اون شب کوروشو .با من بود.کنارش موندم تا تنها نباشه .دایی کیوان خیلی
راحت راضی شد به انجام این کار .انگاری میخواست تو رو و عشق تو رو محک بزنه و
برای همین پاشد اومد خونتون .خوب یادمه هنوز چن شبی بیشتر از عروسی مهیار
نمی گذشت .من و کوروش تو یه مهمونی بودیم .از اون مهمونیهایی که بهم زهر شد.
فکر کوروش هر جایی بود جز اونجا .البته هرجایی هم نه فقط سر در خونه شما بود و
اتفاقاتی که امکان داره بیفته .اینکه تو چی کار میکنی .احمقانه بود دلمو خوش کرده
بودم کوروش با این کار میخواد تو رو از خودش برونه اما اون شب بود که هم من هم
خودش فهمیدیم نمیتونه فراموشت کنه عشق تو مث یه زالو بود که داشت وجودشو
میخورد .وجود هستی من و داشت میخورد .تا آخر شب خودمو کشتم تا تونستم کنار
خودم نگهش دارم آخرشم باالخره طاقت نیورد و به زن دایی سولماز زنگ زد و وقتی
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فهمید تو حالت بد شده و تو بیمارستان بستری هستی مهمونی رو ترک کرد و منم
دنبالش دویدم و به بدبختی تونستم راضی نگهش دارم تا نیاد بیمارستان مالقاتت.
بدجنسی کردم چون ت لعنتی داشتی نفس منو می گرفتی .بدجنسی کردم و بدیاتو
یادش اوردم و اونقد گفتم و از حربه زنونه م استفاده کردم و گریه کردم تا مجبورش
کردم کنارم بمونه و موند .موفقم شدم کنارم نگهش دارم وگرنه همون شب بود که
کوروش به عشقت ایمان پیدا کرد و باور کرد دوسش داری .تا قبل اون شب شک
داشت و اون شب باورش شد تو دیوانه وار عاشقشی آخه همون حالی رو پیدا کرده
بودی که خودش وقتی فهمیده بود با یکی دیگه پیمان عشق بستی پیدا کرده بود .اگه
من نبودم همون شب شما دو تا به هم رسیده بودید اما این من بودم که خواستم این
بازی رو ادامه بدیم تا بتونم تو رو از میدون بدر کنم .من آدمی نبودم رو کوروش ریسک
کنم من آدمی نبودم به این راحتی بدمش دست تو .من کسی بودم که با بدبختی تو
این سه سال تالش کرده بودم کنار خودم نگهش دارم .کوروشم فقط یه انگیزه
میخواست برای انتقام که من شدم اون انگیزه هنوز یادش نرفته بود تو چه جوری
پسش زده بودی .برای همین این بار اون اومد تو بازی من و نویسنده این داستان من
شدم و کارگردانم کوروش.
یه نفس عمیق کشید و من تو شوک کامل بودم .دستام سر شده بود از بس گوشیمو تو
دستم فشار داده بودم .بس که پلک زده بودم چشام پروانه رو هم تار میدید .نفسم
کند شده بود و مغزم هنگ کرده بود .باور شنیدن حرفای پروانه از توان من خارج بود.
از توان منی که این همه وقت خودمو آزار داده بودم و حاال میشنیدم همه بازی بوده...
بازیو ادامه دادیم تا هم بازیای جدید پیدا کنیم.این وسط به حضور زن دایی مهال ودایی کیانوشم احتیاج داشتیم .به حضورشون و بازی قدرشون .اونا هم جزو مهره های
اصلی به حساب می رفتن .دعوتشون کردیم خونه عموینا .یادته؟ تلفنو تو جواب دادی
و زن دایی سولماز ازت خواست که بگی شب بیان خونه شون تا بیان خونه ما برای
خواستگاری از من .بماند که من از حقیقی نبودنش زجر میکشیدم و بماند چقد لذت
می بردم از زجر کشیدن تو و بماند که با چه بدبختی مامان و باباتو راضی کردیم هم
بازی ما شن و باهامون کنار بیان .مامان و بابات به معنای واقعی همبازیمون نشدن اما
ازشون قول گرفتیم چیزی بهت نگن و بذارن کوروش عشقتو باور کنه.البته اینم بگم من
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همیشه از دور حمایت میکردم کوروشو نقشی اونجا نداشتم که مبادا کسی به نقشه
من پی ببره.حاال همه اینا بماند و فقط اینو بدون که فراموش کردیم مهیار هم بازی
نمیشه و حریف قدری میشه ما یادمون رفته بود مهیار پیشیشو به هیچ قیمتی رها
نمیکنه یادمون رفته بود که مهیار باور نمیکرد کوروش تو رو دوس نداشته باشه.آخرشم
کوروش نتونس مجابش کنه که با ما کنار بیاد و کوروشو تهدید کرد که اگه بالیی سر تو
بیاد از رو کره زمین محوش میکنه و نمیذاره آب خوش از گلوی من و کوروش پایین
بره .اون وسط من حرص میخوردم که چرا برادری من ندارم که اینقد مث مهیار
طرفدارم بشه .شاید مهیار بازیو خراب نکرد اما نذاشت بیشتر از این بازی رو ادامه بدیم
و به خواست من بابا و مامانمو وارد قضیه نکردیم .آخه اخالق بابا رو که میدونی!فقط
به خاطر بابا بود که این کارو نکردم وگرنه از خدام بود به این بهونه کوروشو مجبور کنم
با من ازدواج کنه .اما من عشق کوروشو میخواستم سه سال صبر نکرده بودم که آخرشم
همینجوری خودمو ببندم بهش که منو بگیره.میخواستم حداقل با احساسش نسبت به
تو کنار بیاد .اما تو لعنتی با کوروش کاری کرده بودی که اون به هیچ کس اطمینان
نداشت حتی به منی که عاشقش بودم.نمیتونست عشقمو بپذیره میترسید منم تنهاش
بذارم .خنده دار بود اما اون اعتمادشو از دست داده بود.با اینحال اون روزا من همش
کنار کوروش بودم و کوروش به آرامش و محرک من احتیاج داشت .شده بودم مث یه
فرشته بدجنس که با یه بیبیدی بابا بیدی بو میتونستم کوروشو تحریکش کنم برای
ادامه بازی و محک زدن عشقت .خودمو ول داده بودم تو میدون کوروش و میخواستم
تو رو زجر بدم اما کوروش فک میکرد میخوام کمکش کنم به عشق تو یقین پیدا کنه.
دو به شک بودم که میشه یا نمیشه .تو فک می کردی که کوروش و من با هم نامزد
کردیم .من اینو از نگات میخوندم .میشناختمت .میدونستم و ایمان داشتم که دیگه
کاری نمی کنی که کوروشو بکشی سمتت چون همینجوریش منتظر اشاره کوروش
بودی چه برسه به حاال که من همه جوره کوروشو محاصره کرده بودم .تو عروسی
پرستو و فرهاد مهیار با چشاش برای من و کوروش خط و نشون میکشید و یه لحظه
ازت غافل نبود و تمام مدت تالش کرد که مبادا تو چشمت به ما بیفته و نقشه های
منو نقش بر آب کرد .البته کوروش هم کوتاهی کرد وگرنه تو عروسی پرستو بود که باید
میفهمیدی کوروشو برای همیشه از دست دادی اما حضور مهیار و البته زن دایی مهال
هم بی تاثیر نبود تا تو توجه ای به ما نداشته باشی البته رخسارم بی تاثیر نبود .اون
هم مث یه آدم دس آموز از مهیار خط گرفت و به تو میدون داد تا حضور ما رو بی
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اهمیت تلقی کنی چون خودتم میخواستی توجه ای به ما نکنی .اونجا بود که من
چون دخترم فهمیدم داری از تو داغون میشی اما کوروش فهمید بهش حسی نداری.
فهمید برات مهم نیست و حتی وقتی بی اهمیت بدون اینکه تبریکی برای نامزدی
خیالی ما بگی و حتی بدون سالم و احوالپرسی از کنارمون گذشتی کوروش باور کرد
دوس داشتنت مث سابق و ایمانی که رفته رفته داشت برای تو میساخت از بین رفت
و اونجا بود که دوباره باهات لج افتاد .دوباره یادش افتاد که تو همون آدم بی رحم
سابقی و البته منم بی تاثیر نبودم .من تو دلم عروسی بود که تو با رفتار معقولت اونو
به اشتباه انداختی .همیشه همینه ماها یه رفتاری میکنیم و جنس مخالف برداشت
عکس از اون رفتار دارن و من چقد متشکر این برداشت عکس بودم .بعد عروسی
پرستو بود که مث یه نویسنده واقعی تو ذهنم دنبال یه دنباله ی داستان می گشتم که
این اتفاق افتاد .مسافرت .وقتی زن دایی سولماز به مامان زنگ زد و پیشنهاد این
مسافرتو داد مامان از همه جا بیخبر من با روی باز استقبال کرد و چون از رفتن پرستو
ناراحت بود به خودش نوید یه مسافرت خوب رو داد و من رو بیشتر از هر وقت دیگه
ای خوشحال کرد .فکر میکردم میتونم توی این مسافرت به معنای واقعی شکستت
بدم اما بازم حضور پر قدرت مهیارو حس نکردم .نمیفهمیدم که نمیتونم مهیارو از
میدون به در کنم .مهیار مث یه عقاب همیشه باال سرت ظاهر بود و نمیذاشت جایی
برای ابراز وجود من بمونه .بی تعارف بگم که برادرت میدونس به خونت تشنه م.
کوروش باور داشت که تو بهش عالقه ای نداری .مشکل اینجا بود با حضور بابا
نمیتونستم خودمو زیاد به کوروش نزدیک کنم و همین هم باعث شده بود تو به روابط
ما شک کنی اما به محض اینکه سایه بابا رو دور میدیدم بهت تلقین می کردم کوروش
مال منه .کوروش توی این مدت وقتی خنده های بی غل و غش و بی تفاوتیاتو دید
بازم تو الک خودش فرو رفت و اون روز توی دریاچه ولشت بهم گفت باید روی ازدواج
با من فکر کنه و منو به عرش رسوند با این حرفش .اینکه اون منو انتخاب می کرد برام
شیرین ترین چیزی بود که می شنیدم .این بار دیگه بازی در کار نبود .این بار حقیقی
بود .این بار نه برای ایمان پیدا کردن نسبت به تو این بار میخواست شانسشو با من
امتحان کنه .کوروش منو باورم داشت .به عشق من ایمان داشت میدونست من
میتونم خوشبختش کنم و الیق اون هم بودم .فقط مهلت میخواست با خودش کنار
بیاد و من چقد از اون پسر دوربین به دست متشکر بودم که باعث شد حتی تو اوج
عصبانیت کوروش اینو از من بخواد که رو ازدواج باهاش فکر کنم و خنده دار بود که
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بهش گفتم بعد این همه سال فکر میکنه نیازی به تحمل و فکر کردن من هست؟ اون
منو خواسته بود .اون میخواست باقی عمرشو با من بگذرونه چه فکری؟ چه چیزی بهتر
از این از خدا میخواستم؟ من دیوانه وار کوروشو می پرستیدم .تا اونجا هم زیادی
شکیبایی به خرج داده بودم .دیگه نه .نیازی نبود به فکر کردن و صبر کردن و من
همونجا بود که بهش بله رو دادم .یه بله واقعی ...یه عشق واقعی ...یه نیاز و برای
همیشه یه بله محکم...
سکوت کرده بود و داشت با آرامش به دریا نگاه می کرد .بی اختیار صداش کردم.
صدام به قدری ضعیف بود که حس کردم نشنیده اما وقتی برگشت و به صورتم نگاه
کرد یه لحظه ترسو تو چشماش دیدم .چشای کهربایی رنگش .چشایی که خیلی
شباهت داشت به اونی که توی دریا داره شنا میکنه و تا االن منو بازی میداده .چقد
سرنوشت عجیبی دارم من .سرنوشت عجیبی که هر دو عشقم منو بازی دادن و من چه
هم بازی ضعیفی بودم و اونا چه بازیکنای قدری که هر دو ضربه کاری رو به جسمم
وارد کردن .راستی همیشه فک می کردم مگه یه آدم چقد توان مقاومت داره؟چقد
میتونه در مقابل سختی ها دووم بیاره .حاال میفهمم که سنگ یه ایوال به سختی ما
ً
خصوصا به منی که با تحمل این همه رنج و سختی هنوز هم مقاومت
انسانها گفته.
میکنم و این تن لعنتی از این جهان مسخره نمیکنه و نمیره .کاش اونقد قوی بودم
کاش اونقد سنگ و بی احساس بودم و به سختی که خانواده م بعد من میکشن فکر
نمی کردم و از این جا میرفتم .نه نه اشتباه نکن خودکشی منظورم نیست .من آدمی
نیستم که دوباره بتونم مرگ و جلو چشمام ببینم و برگردم همون یه بار که بهم اتیکت
خودآزار ی چسبوندن برام بسه .میخوام برم یه جایی که هیچ کدوم از این آدمای دور و
برم نباشن .هیچ کدوم .حتی کوروش و حتی مهیار .کوروش کسی بود که خوب تاوان
اشتباهامو بهم پس داد .نمیدونم کجا بود این جمله رو خوندم که میگفت نیازی به
انتقام نیست .فقط منتظر بمون اونایی که آزارت میدن،باالخره یه روزی به خودشون
آسیب میزنن اگه بخت باهات یار باشه و خدا بهت این اجازه رو بده میتونی
تماشاگرش باشی .یادم نیس کجا این جمله رو خونده بودم و یا اینکه از کی بود اما
االن با همه وجودم مزه ش می کردم نمیخواستم بپذیرم اما این در مورد سپنتا یه
ً
حتما کوروش این جمله رو شنیده بود و بهش
مصداق بارز بود و در مورد خودمم ...آره
ایمان داشت .حاال اونم یه جایی تو این دریا نزدیک من وایساده و داره منو تماشا
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میکنه .مرگ منو میبینه .اشتباهی که خودم کردم و خودمم به خودم آسیب رسوندم.
نمیدونم کی بود این جمله رو گفت اما اگه زنده س خدا حفظش کنه و اگه مرده خدا
رحمتش و نور به قبرش بباره عجب حرفی زدی.
میشه ازت خواهش کنم بین حرفم نپری؟ راستش همین که تو کنارمی به حد کافیمعذب هستم و نمیتونم راحت حرف بزنم .اما وقتی حس میکنم نیستی خیلی راحت
تر میتونم این چیزا رو بهت بگم .محبوبه عجله نکن و فقط کمی تحمل کن و بذار حرفم
تموم شه .چون نه تو دوس داری من اینجا باشم و نه من دوس دارم اینجا باشم و
ً
مطمئنا همدرد نیست و عجیبه که خودش هم واسه
پرده از رازم برای کسی بردارم که
من درده...
سرمو انداختم پایین .بغض بدی گلومو گرفته بود .نمیدونستم اینقد ازم متنفره.
درسته دل خوشی ازش نداشتم اما تا این حد هم ازش بیزار نبودم .راستی نبودم؟
نمیدونم شایدم بودم و هیچ وقت اینقد بهش فکر نکرده بودم .هر چی بود الاقل مث
پروانه نبودم .خوش به حالش حتی با خودشم تعارف نداره و مث من االغ نیست که
حتی از خودمم خجالت بکشم و به خودم بگم نه حس مثبتی بهش دارم در صورتی که
درست منم مث خودش همون قد ازش بیزار بودم .البته یه تفاوتایی هم بینمون بود و
اونم این بود که من زیادی دل رحم و مهربون بودم و زور می بخشیدم .شایدم اینم
خودش یه عیب باشه .یه عیب بزرگ که نشون دهنده نداشتن ثبات تو وجود خودم
باشه .کی آدم میشم؟ اهلل و اعلم .خدایا میدونم توام از دست من با این افکار پریشون
ً
لطفا مث این زمین که داره منو به
و ناخوش احوالم شاکی هستی اما تحملم کن
سختی تحمل میکنه .وزنمو میگم...
با خودم گفتم تا تنور داغه بای نون و چسبوند و همونجا بله رو بهش دادم و قرار شدشب همه رو در جریان بذاریم و علنی کنیم نامزدیمونو .راستش میخواستیم ما هم یه
جوری بقیه رو سورپریز کنیم و غافلگیر .درست همون کاری که مهیار میخواست بکنه
اما خوشحال کردن مهیار کجا و خوشحال کردن ما کجا؟ شاید از این وصلت من و
کوروش فقط مامانم و بابام و البته من خوشحال میشدیم چون بقیه همه آرزوش
رسیدن کوروش و تو بهم بود .در هر حال این قرارو گذاشتیم اما این جاست که میگن
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آدم از فرداش خبر نداره ها .توی جاده اون اتفاق لعنتی افتاد .اصن دوس ندارم بهش
فک کنم .وحشتناک بود .نمیدونم اون آدم کی بود و تو چرا اونقد بهم ریختی .نمیدونم
چرا کوروش دست و پاشو گم کرده بود و نمیدونم مهیار و مژده را هی دم پرت می
پلکیدن و هی زیر زیرکی باهم حرف میزدن .نمیخوامم بدونم چون حضور تو اهمیتی
نداشت و نداره .پیش خودم گفتم شاید توام یه خاطره بد داری مث من .یادته؟
پرهامو میگم یادت میاد؟ پرهامم همینجوری مرد .همینجوری تصادف کرد .من بودم.
من حضور داشتم تو اون صحنه لعنتی .خیلی سخته ...خیلی سخته که ببینی عزیزت.
برادرت و تیکه از وجودت در حالی که همش دوازده سال داره و خودت همش شیش
سالته تو یه تصادف جلوی مهدکودکت جون بده .خیلی سخته که شیش سالت باشه و
شبا بشه کاب*و*ست از دست دادن تنها برادرت و فرزند ارشد خانواده .خیلی سخته
محبوبه .وقتی اون تصادفو دیدم بهم ریختم .اون تصادفو دیدم اما چیزی که جلوی
چشمم بود برخورد ماشین به پرهام بود و پرت شدن تو هوا و بعدم یه سقوط به قعر
دره مرگ .میدیدم اون مرد و اما جلوی چشمام یه پسر بچه دوازه ساله بود که جون
داد و به خاطر من مرد .حالم بد بود و اهمیتی به تو نمیدادم .یکی میخواست خودمو
نجات بده از اون وضعیت .از اونورم رخسار حالش بد شده بود و من اونجا بود با همه
گیجی حالم فهمیدم بارداره و مهیار اینقد نگرانشه .با همه ناراحتیم براش خوشحال
ً
تقریبا بهتر شده بودم و بعدشم که همه برگشتیم
شدم .وقتی کوروش به دادم رسید
خونه و من بازم به حضور تو اهمیتی ندادم و فقط پشت ماشین کوروش دراز کشیدم
و چشمامو بستم .وقتی رسیدیم خونه تو حالت خیلی بدتر از اونی بود که من فکر
میکردم .اهمیتی هم نداشت و کنجکاوی نمی کردم .کوروش خیلی عصبی بود و من

بازم فکر کردم به خاطرعشقیه که به تو داره .قبالً بهم ثابت شده بود نمیتونه ناراحتیتو
ببینه .نمیتونه غصه تو طاقت بیاره اما وقتی نفرتو تو چشماش دیدم وقتی تو رو نگاه
می کرد حس زنانه م بهم گفت این عشق و نگرانی نیست هر چیه صورت خوشی
نداره .اون شب با یه جشن و شیرینی جو یه خورده بهتر شد و تو هم که نبودی .بعد
شام همه رفتن برای خواب .کسی سراغت نیومد چون مهیار و مژده نذاشتن و گفتن با
دیدن یه تصادف و مرگ یه زن و بچه حالت منقلب شده و بقیه بعد همدردی رفتن

خوابیدن اما من خسته تر از اونی بودم که خواب برام آرامش باشه .از ساختمون زدم
بیرون .همه خواب بودن و اهمیتی به نبود من ندادن .اول یه سرک کشیدم و تو رو تو
آالچیق دیدم .دیدم نشستی و داری مشروب میخوری .روز به روز بیشتر حس می
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کردم تو لیاقت کوروشو نداری .کوروش یه چیز ناب بود .یه عشق ناب و بی دغدغه.
بهت توجه ای نکردم و خودمو انداختم تو ماشین بابام و با یه موزیک سعی کردم
آرامش خودمو به دست بیارم و فکر کنم چرا کوروش زیر حرفش زد و چیزی از نامزدی
ما به جمع نگفت .میدونم حالش خوب نبود و حال منم بد بود اما بازم واسم معما بود.
یه معمای تلخ ...تو حال خودم بودم که سایه یه مرد و تشخیص دادم .یه مردی که
حتی از کیلومترها میتونم تشخیص بدم کیه .وقتی اومد سمت جایی که تو بودی قلبم
مث یه طبل تو س*ی*ن*ه م شروع به کوبیدن کرد .حضور منو حس نکرد و اومد
سمتت .من شاهد بودم .شاهد اون شب .شاهد خلوت تو و کوروش .با هم حرف زدید.
تو حال خوشی نداشتی .سرت رو بدنت سنگینی می کرد .خسته بودی .تاریک روشن
بود اما من چشمام به تاریکی عادت کرده بود و میدیدمتون .لعنت به من که شما رو
دیدم اما شما منو ندیدید .من چیزایی رو دیدم که نباید میدیدم .اههههه.
از تصور اینکه اون شب تو تاریک روشن حیاط و نزدیک آالچیق چی دیده مو به تنم
سیخ شد و یه عرق سرد نشست روی تنم .سرمو مث کبک کرده بودم تو برف یعنی
انداخته بودم پایین تا مبادا منو ببینه .انگاری حال منقلبمو فهمیده بود .منم حرصی که
تو کالمش بود و تشخیص دادم.
سرتو ننداز پایین و به حرفای من گوش کن .اون شب من بیچاره چیزی رو دیدم کهخودم تو این سه سال تو حسرتش موندم .من دیدم و شکستم .معاشقه شما دو تا رو
دیدم و له شدم .شما همدیگه رو می ب*و*سیدید و نفهمیدید من با زانو خوردم زمین.
نفهمیدیم لباتون گرم ب*وس*ه عشق بود و لبای من فشرده میشد الی دندونام که
مبادا هق هق گریه هام به گوشتون برسه .مبادا بفهمید من دارم می بینم و زجر
کشیدنمو به چشم ببینید .من دیدم کوروش و که چه با همه وجودش س*ی*ن*ه تو
نوازش کرد و لباتو ب*و*سید دیدم و یادم افتاد تو این سه سال هر کاری کردم
نتونستم خودمو بهش تحمیل کنم .تو مهمونی ها تو رقص ها خودمو می نداختم تو
بغلش .نوازشش می کردم لحنمو وسوسه انگیز می کردم و خودمو براش شیک می
کردم و بارها رو نوک انگشتای پام بلند شدم تا بلکه بتونم لباشو بب*و*سم و اون
خیلی محکم و قرص جلوم وایساد و پسم زد .بارها خودمو به موش مردگی زدم و گریه
کردم که بغلم کنه و خودمو انداختم تو بغلش اما هیچ وقت با اون عشقی که تو رو تو
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اون لحظه بغل گرفته بود بغلم نکرد همیشه بازوهامو گرفت و به سرعت از خودش
دورم کرد .همیشه سعی کردم بازوشو تو دستم فشار بدم و خودمو بچسبونم بهش که
عطر تنشو حس کنم و اون بود که با بی رحمی پسم زد و ازم فاصله گرفت .خوب یادمه
یه شب تو مهمونی اونقد دلم از این زمونه پر بود که نشون دادم دارم مشروب می
خورم در صورتی که اصن اهل مشروبات الکلی نبودم .خودمو مث یه آدم مست نشون
دادم و خودمو انداختم تو بغلش و حس کردم با لوندی و چرت و پرت گفتن میتونم
مستش کنم .اما نتونستم اون همیشه مث یه برادر کنارم بود .مث یه بادیگارد
محافظم بود و مث یه دوست هوامو داشت هیچ وقت برام معشوقه نبود .هیچ وقت
برام عشق و نامزد و دوست نبود .اون حتی تو خیالشم تو بودی.من حتی تو خیالشم
نبودم .حتی وقتی یه بار فقط یه بار جلوی من شکست و گریه کرد منو تو خلوتش راه
نداد و ترجیح داد تو خلوتش با یادت آرامش پیدا کنه .میگفت نمیخوادت اما تک تک
سلوالی بدنش تو رو فریاد میزد .اون تو رو میخواد .تو رو می پرسته .داره با خودش
می جنگه .میجنگه که نشون بده تو رو نمیخواد .با نفسش مبارزه کرد در مقابل من قد
علم کرد و سرفرود نیورد .با بدجنسی و حیله گری من کنار اومد نه واسه آزار دادن تو
فقط واسه آزار دادن خودش .اون تو رو بیشتر از خودش دوس داره .بیشتر از خودش
میفهمی؟ محبوبه من دیشب به معنای واقعی شکستم .ترکایی که خورده بودم در
مقابل ب*وس*ه عاشقونه ای که رو لبای تو گذاشت مقاومت نکرد و مث یه کوه فرو
ریختم و دیدم که کوروشم بعد اون ب*وس*ه فرو ریخت .دیدم داغون شد .اونقد
داغون و خراب شد که وقتی از کنارم تو اون تاریکی با سرعت رد شد ندید شکستنم و
له شدنمو ندید داغون شدنمو و رو زمین چمبره زدنمو.هیچ کدومو ندید و از خونه
بیرون رفت و روح و حس و عشق منم با قدماش برد .دیدم به چشمم .من اشکای روی
صورتشو دیدم .اون نمیتونه در مقابل عشق تو مقاومت کنه .داره خودشو گول میزنه.
منم دارم خودمو گول میزنم منم باید تمومش کنم این بازیو .اومدم بهت بگم .منم قد
شما دو تا تو این بازی ضربه خوردم .اومدم بگم من دیگه بازی نمیکنم.من دیگه هم
بازی نیستم .من مه توانمو گذاشتم پای عشق کوروش و حاال کنار میکشم .نه اینکه فک
کنی از کوروش میگذرم نه از عشقش نمی گذرم .اون برای من یه عشق مقدسه .یه
حضرت قدوسه .اون برای من بزرگ و عزیز باقی میمونه .اومدم بکشم کنار به خاطر
خودش .اون داره زجر میکشه .حتی اگه الزم بشه به خاطرش التماست میکنم.
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از جاش پاشد داشت گریه می کرد .منم شوک زده جام نشسته بودم .این کی
بود؟اینی که اینجوری جلوی پای من زانو زده بود کی بود؟ اینی که اینجوری دستاشو
گذاشته بود رو زانوهام و گریه می کرد کی بود؟ باورم نمیشد من این دخترو
نمیشناسم .این همون دختری بود که چشم دیدن منو نداشت؟ سایه منو با تیر میزد و
از دو فرسخی بینیشو می گرفت و میدوید وقتی منو میدید؟ باورم نمیشه .این کیه که
زانو زده جلو پاهام و داره هق هق میکنه و ازم چیزی رو میخواد که خودش ازم گرفته!
یعنی خوابم؟
محبوبه تروخدا التماست میکنم نذار بیشتر از این زجر بکشه .یه کاری کن باور کنهعشقت دروغ نیست .من تو چشمات حقیقتو میخونم .میدونم براش میمیری .میدونم
دوسش داری .میدونم عاشقته و دوستت داره .تروخدا اینقد نذار زجر بکشه .اون با
هیچ کسی جز تو نمیتونه زندگی کنه اگه زندگی کنه هم خودش بدبخت میشه هم اون
دختر .نگام کن میبینی؟ این منم .این منما همون آدمی که چشم دیدنتو نداشت .حاال
نگام کن دارم التماست میکنم .دارم التماس میکنم و فقط م به خاطر کوروش .نه به
خاطر تو .به خداوندی خدا قسم به جدت قسم اگه میتونستم آرزوم بود خوشبختش
کنم .اما محبوب اون فقط با تو خوشبخت میشه .فقط تو رو میخواد .من دارم به خاطر
عشقم التماست میکنم .به خاطر کوروش که همه زندگیمه .من به خاطر کوروش حاضرم
بمیرم .حاضرم بمیرم و نفس نکشم اما اون خوش باشه .نذار اذیت شه .برو سراغش.
برو بذار رنگ خوشبختی رو ببینه .ترو خدا ببخشش.
به هق هق بدی افتاده بود .دستامو رو بازوهاش گذاشتم و کشیدمش باال و تو یه
حرکت محکم بغلش کردم .دختر عمه م بود و سخت منو منقلب کرده بود .چه روح
بزرگی داشت این پروانه .خوش به حالش که اینقد کوروشو دیوونه وار دوس داره.
خوش به حالت پروانه که معنای عشق واقعی رو تو فهمیدی .تو عشقو شناختی .تو
بودی که فهمیدی آدم باید از عشق به خاطر هر چیزی بگذره .اینو تو به من یاد دادی
چیزی رو که نه من بلد بودم نه کوروش .ما جفتمون خودخواه و لجوج بودیم.
غرورمونو حفظ کردیم که مبادا لطمه ای بهش بخوره در صورتی که عشقمونو از دست
دادیم به بهانه حفظ غرورمون .خوش به حالت پروانه .من حاال نه به چشم یه دختر
عمه نه به چشم یه رقیب به چشم یه انسان عاشق نگاه میکنم.
254

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

محکم بغلش کردم و سرشو نوازش کردم .چقد دلم براش سوخت .اونم تو این بازی
گیم آور شده بود .چقد مهربون بود وقتی عاشق بودنش بیشتر جلوه می کرد.
وقتی یه کم آرومتر شد سرشو بلند کرد و نگام کرد .با دستام اشکای رو صورتشو پاک
کردم یه لبخند تلخ زد و گفت:
ولی یه چیزیو یادت نره هنوزم چشم دیدنتو ندارم .یادت نره ما همون دشمن قسمخورده همیم و یادت نره کوروشو دستت امانت میسپارم و باید ازش مث دو تا
چشمات مراقبت کنی .کوروشو به تو میسپارم چون اون تو رو میخوادت .ولی من
هنوزم ازت بیزارم.
لبخندم پررنگ تر شد .این دختر چقد لجوج و خیره سر بود .بیخیال همه حرفاش
دستاشو ول کردم و صدای مژده شنیدم.
بینم چه خبره اینجا؟سرمو چرخوندم و پروانه گفت:
من میرم .رو حرفام فک کن.چی شد؟ قدم ما سنگین شد داری میری پروانه جان؟نه خیلی وقت بود اینجا بودم.بعدم بی هیچ حرفی راشو کشید و رفت.
باورم نمیشد و هنوز توی شوک بودم .حضور مژده رو کنارم حس نمی کردم .داشت
موهاشو خشک می کرد و با گیجی و شک نگام می کرد .میخواست خودم شروع کنم.
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همیشه این عادت مسخره رو داشت .نمیدونم شایدم خوب بود .همون عادتی که
دوس داشت حرف بزنی و اگه دلت نخواست دخالت نمی کرد .چرخیدم سمتش.
اومدم دهن باز کنم و از اتفاقاتی که افتاده بود بگم که چشمم خورد به کوروش که با یه
حالت خاص عجیبی داشت نگام می کرد.
انگاری یکی با پتک کوبید تو سرم باورم نمیشد این همه مدت رو دست خورده باشم.
ً
دقیقا یه ماه و سه روز بود که من از دست این بشر داشتم بازی می خوردم .لعنت به
تو کوروش که اینقد بچه و انتقام جویی لعنت به تو که اینقد دنبال تالفی بودی و
نتونستی از من بگذری و بذاری همه چیز به راحتی تموم شه .وای خدا باورم نمیشه که
توی این بازی مسخره همه باهاش هم دست بودن .بازم به شهامت پروانه .اون بود
که پرده از این راز برداشت اون بود که حقیقتو اعتراف کرد وگرنه خانواده م خانواده
عمو که اینقد روشون حساب می کردم بازیم دادن .برام باورش خیلی سخت بود .خیلی
بیشتر از اونی که فکر کنم .درسته مامان اون روز توی آشپزخونه بهم گفت خوب شد
کوروشو انتخاب نکردم درسته گفت سر در نمیاره از بچه بازیای من و کوروش و پروانه
درسته جواب سواالمو نداد و گفت چه میدونه درسته بابا حرفی نزد و دفاعی نکرد اما
بازم اونا تو میدون کوروش بودن .خیلی حس بدی بود .یه حس مسخره .اینکه از همه
ً
واقعا با همه وجودم
رو دست خورده باشی حس جبران ناپذیری بود االن دیگه
احساس تنهایی می کردم .چرا اینکارو باهام کردن؟ عمو که میدونست من کوروشو
دوس دارم .مگه تو تولد کوروش نگفت صبر کنم؟ مگه نگفت تحمل کنم؟ پس چرا این
بال رو سر من اوردن؟ از زنعمو توقعی ندارم چون پسرشه از عمو هم زیاد دلگیر نیستم
بازم پسرشه اما از مامان و بابای خودم انتظاری نداشتم .اونا تو اوج مشکالت من
بودن .اونا حالمو میدونستن اونا میدونستن من چه زجرایی کشیدم .واااای چه حس
گندی دارم .مهیارو بگو .چرا اون گذاشت بازی داده بشم؟ اون که همیشه مث یه کوه
پشتم بود .اون که هیچ وقت ولم نمی کرد .اون که کنارم بود و باهام بود .اون مگه
خودش نگفت اگه یه روز کوروش بازیت بده و نخوادت نابودش میکنم پس چرا حاال؟
باورش برام خیلی سخت بود.
نمیتونستم جلو خودمو بگیرم .بی توجه به مژده که هنوز داشت نگام می کرد با کوله
باری از تنهایی و کینه و انتقام رفتم به سمت جایی که مامان و بابا و عمو و زنعمو به
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همراه رخسار نشسته بودن .توی آب هنوز کوروش و مهیار بودن .رویا خانم با لبخند از
کنارم گذشت و پیش مژده رفت اما حتی نتونستم لبخند بزنم بهش.عمه و آقای رستگار
هم اونورا نبودن .پروانه هم کمی عقبتر رو یه تخته سنگ نشسته بود .چه جمعی
داشتن .یه جمعی که از همشون پر بودم .از همشون کینه به دل داشتم .جمعی که باید
جواب قانع کننده ای بهم میدادن .من به این جمع هیچ وقت بی احترامی نکرده بودم.
شاید جواب منفی به خواسته شون داده بودم اما هیچ وقت بی حرمتی نکرده بودم.
قلبشونو شکسته بودم درسته اما من بچه بودم اونا چی؟ اونا که دیگه بچه نبودن! اونا
که پدر و مادر بودن و دلشون برای من می تپید .حس خفقان آوری داشتم .وقتی باال
سرشون وایسادم حس یه گاو وحشی رو داشتم که از بینی م طوفان میزد بیرون .مث
همون گاو وحشی دلم میخواست یورش ببرم به سمت پالستیک قرمز رنگ پفکی که
روی زیر انداز بود.همه سرشون باال بود و به من نگاه می کرد .عصبی و پر بودم .منتظر
یه تلنگر بودم .هوا پس بود اینو تو نگاه همشون میخوندم .فهمیده بودن پرم اما از
کجاشو نمیدونستن .نمیدونستم باید چه جوری شروع کنم .کلمات تو دهنم می اومد و
مث آب دهنم قورتشون میدادم .نفسم به سختی باال می اومد و تنم به لرزه افتاده بود.
میخواستم محکم باشم اما خدا وکیلی چه جوری؟ تا چه حد آدم میتونه فیلم بازی کنه؟
بابا به پیر به پیغمبر به همون جدم قسم خسته م از بازی کردن .دلم میخواد خودم
باشم .یه انسان معمولی چرا این حقو ازم می گیرید؟ چرا نمیذارید زندگی کنم؟
چیزی شده محبوبه جان؟نگام چرخید سمت مامان که این سوالو پرسیده بود .نمیخواستم بغضم بشکنه .چقد
دلم پر بود .این همون مادری بود که آغوشش تو هر شرایطی آرومم می کرد حاال
چطوری باور کنم همین مادر بهم رودست زده و تو میدون رقیبم بازی کرده و منو از
میدون بدر کرده؟
چطوری دلتون اومد با من اینکارو کنید مامان؟ از هر کس دیگه ای انتشار داشتمدروغ بشنوم اال شما و بابا! به چه حقی با منی که بچه تونم این کارو کردید؟ باورم
نمیشه که شماها پدر و مادر من باشید مگه شماها دوسم ندارید؟ مگه شماها ندیدید
چه زجرایی کشیدم؟ چطوری تونسید باهام بازی کنید؟ رفتید تو زمین رقیبم که چی
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بشه؟ تنهام گذاشتید که چیو ثابت کنید مامان؟ بابا؟ با شماهام رفتید تو میدون پروانه
و کوروش که مرگ منو به چشمتون ببینید؟ چرا بهم دروغ گفتید؟ مگه من بچه شماها
نیستم؟ چطوری تونستید بامن اینکارو بکنید؟ من نمیدونستید کوروشو دوس دارم؟
چرا بهش نگفتید؟ چرا بهش نگفتید از بچه بازیاش پشیمون شده! چرا بهش نگفتید
زجر کشیده این همه مدت و اون موقع بچه بوده و حاال میفهمه که اشتباه کرده .چرا
گذاشتید ر دست بخورم؟ من با کوروش کی بازی کردم که شماها خواستید با من بازی
کنید؟ مامان شما همیشه کوروش رو به من ترجیح دادید .بابا شما همیشه بهم گفتید
شما گفتید هیچ کس نمیتونه مهر کوروشو تو دلتون بیرون کنه حتی اگه با کس دیگه
ازدواج کنم .گفتید هیچ کسو نمیتونید به جای دامادتون بپذیرید جز کوروش .یادتونه؟
مامان یادته بهم گفتی بی لیاقت؟ بهم گفتی کوروش از سرم زیاده؟ چرا باهام اینکارو
کردی؟ خواستید انتقام بچه گی رو ازم بگیرید؟ کم زمونه ازم انتقام گرفت؟ کم دنیا
باهام بازی کرد؟ کم زجر کشیدم؟ کم اتفاق تو زندگم افتاد؟ کم بال سرم اومد و ضربه
خوردم؟ بازم خواستید بزنید؟ بازم خواستید بازیم بدید؟ بازم خواستید بکشم؟ کمم
بود؟ کم کشیده بودم؟ حقم بود؟ باشه هر چی شماها بگید حقم بود سرم بیاد ولی چرا
شماها گذاشتید سرم بیاد؟ بابا مگه نمیگفتی حاضری هر بالیی تو دنیاست سرت بیاد
اما خار تو دست و پای من نره! مامان یادته خودکشی کردم؟ یادته زجه میزدی و
میگفتی اگه بالیی سرم بیاد خودتو میکشی؟ چرا پس اینکارو باهام کردید .عمو عمو
شما بگو شما که تو تولد پسرت فهمیدی پشیمون شدم .شما که فهمیدی دوسش دارم
چرا گذاشتی منو بازی بدن؟ چرا؟ به خدا اگه کوروش با پروانه ازدواج میکرد اینقد
نمیشکستم که االن شکستم .نه به خاطر این که کوروش از چشمم افتاد نه به خدا فقط
به خاطر اینکه شماها بازیم دادید .ازتون انتظار این ضربه رو نداشتم .من ضعیف بودم.
خیلی ضعیف تر از اونی که شماها که عزیزترینم بودید باهام اینجوری تا کنید .رخسار
چرا گریه میکنی؟ ها؟ نکنه توهم میدونستی مهیارم همی بازی اینا شده؟ نگو که تو
هم در جریان بودی و چیزی نگفتی! چقد من بدبختم کی اینقد در حقش تا حاال ظلم
شده که در حق من شده .از زمین و زمان برام بارید عیب نداشت .از باال و پایین سرم
امد عیب نداشت آخ نگفتم و اینقد نشکستم که االن شماها پاره های تنم منو
شکستید .من مردم به معنای واقعی شکستم .مهم نبود پروانه داشت منو بازی میداد
مهم نبود کوروش داشت بازیم میداد .پروانه منو رقیبش میدونست و کوروش دنبال
انتقام گرفتن بود اما شماها چی؟ کی بهتون بی احترامی کردم؟ کی اینقد داغونتون
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کردم؟ قبول دارم زجرتون دادم قبول دارم به خواستتون بی اعتنایی کردم و شایدم
دلتونو شکستم اما شماها چی؟ شماها هم قبول دارید همون موقع و هم االن در حقم
ظلم کردید؟ یه روزی به زر میخواستید یه چیزی رو بهم تحمیل کنید و این بارم
خواستید به زور چیز دیگه ای رو به نوع دیگه ای بهم تحمیل کنید .شماها چی کار
ً
واقعا داشتید؟ منو
کردید برای باورای من؟ برای من! ادعاتون شد منو دوس دارید اما
تنها گذاشتید همتون .از همتون پرم .مامان به خدا پرم باورم نمیشه شما همونی باشی
که با حس عطر نفساش آروم می گیرم حاال چطوری باور کنم که همون عطر نفسا بهم
دروغ گفت و خواست آرامشمو ازم بگیره .چرا بهم نگفتی کوروش داره بازی میکنه؟ چرا
نذاشتی بازی نخورم و داغون نشم؟ چراااااا؟ تروخددددددا جواب منو بدددددددید چرا
ساکتیدددددد؟ چرا اینکارو باهام کردیددددد؟ چرا؟
یهو کشیده شدم عقب .سرم چرخید .صورتم خیس اشک بود .تن کسی که منو بغل
گرفت بود خیس بود .یه بار پلک زدم .تنفسم به سختی باال می اومد .وقتی صورت
مهیارو روبروی صورتم دیدم .بغضم بدتر ترکید سر گذاشتم روی شونه ش هق هق
کردم .چقد من تنها بودم .چقد بی کس بودم .چقد خسته و داغون بودم .هیچ کسو تو
این دنیا نداشتم .صدا از کسی در نمی اومد .فهمیدم جمالت آخرم همه با داد و بیداد
بود .مهم نبود توجه چه کسایی رو جلب کردم مهم این بود االن آغوش امنی دارم برای
آرامش پیدا کردن .صدای گریه های مامانم رو اعصابم خط می کشید .خودمو از بغل
مهیار بیرون کشیدم و جلوی مامان زانو زدم و با یه حرکت کشیدمش تو بغلم.
مامانم گریه نکن قربونت برم .من بدم من بی شعورم .ببخشید سرت داد زدم منغلط کردم .به خدا حقمه هر بالیی سرم بیاد و بیارید حقمه گریه نکن الهی بمیرم راحت
شید .گریه نکن فدای چشات شم.
هق هق مامان بیشتر شد .زنعمو مداخله کرد:
محبوبه جان ما فکر میکردیم به این روش...چرخیدم سمت زنعمو و با بغض نالیدم.
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دستتون درد نکنه زنعمو .من از شما گله ای ندارم .ازتون ناراحت نیستم شما مادرشبودید و خواسته اون براتون ارجح .خوشا به سعادت کوروش که همچین پدر و مادری
داره .اینم شانس منه که پدر و مادرمم طرف کوروش هستن.
از رو زیر انداز بلند شدم و به صدا کردنای مامان و بابا اهمیت ندادم و فقط می دویدم
تا از اونجا دور بشم .صدای قدمای یه نفرو پشت سرم حس می کردم .کسی که حتم
داشتم جز مهیار نمیتونه باشه .باالخره یه جایی دورتر از نفس افتادم و وایسادم .مهیارم
پشتم وایساد .فقط پا به پای من دویده بود تا بهم برسه .ازم سبقت نگرفت .چرخیدم
سمتش و با جیغ گفتم:
چی میخوای دنبالم راه افتادیییی؟ چرا دس از سرم برنمیداری؟ چرا راحتمنمیذارییییی؟بذارید برم بمیرم .بذار تنها باشم .تروخدا ولم کن...
هق هق می کردم و سعی می کردم دستای مهیار و دور بازوم گره خورده بود از خودم
جدا کنم .یهو مهیار منو کشید سمت خودش و با صدای محکمی گفت:
ساکت شو و گوش کن به حرفم.چی میخوای بگی؟ توام با اونا بودی! دلم خوش بود هر کیو ندارم تو مث کوهپشتمی .دلم خوش بود تو تو همه شرایط درکم میکنی و باهامی اما رو دست خوردم
مهیار توام بازیم دادی .اول از همه اون سپنتا بیشعور بازیم داد بعدم کوروش .اونقد از
اونا نرنجیدم که از تو و مامان و بابا رنجیدم .مگه من کیو داشتم جز شما سه تا ؟ چرا
بازیم دادی؟ چرا؟
ساکت شو محبوبه .چه بازی ای دادمت؟چه رودستی خوردی؟ مگه بهت نگفتم دورکوروشو خط بکش؟ گفتم یا نگفتم؟ چه فرقی به حالت میکنه وقتی دورشو خط
کشیده باشی؟ ها؟ چه فرقی میکنه با پروانه باشه یا با هر خر دیگه ای؟ مگه بهت
نگفتم آدم چیزی رو که باال اورده دوباره نمیخوره.مگه بهت نگفتم حق نداری بهش فکر
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کنی؟ مگه بهت نگفتم بیخیالش شو چون اشتباه میکردم؟ گفتم یا نگفتم؟ یادت
نیست؟ من خوب یادمه بهت گفتم و دروغ گفتم ولی دروغی که میدونستم تو بهتر
میتونی باهاش کنار بیای .چرا همیشه خیره سر بودی و گوش به حرف ندادی؟ چرا
مث آدم نمیشینی فکر کنی؟ نگفتم بهت کوروش یه انتقام جوی لعنتی و بی چیزه؟
نگفتم جنم نداره؟ نگفتم لیاقت تو رو نداره؟ بذار کوروش نباشه هر کس دیگه باشه.
بهم بگو بهت گفتم یا نگفتم؟ چه بازی دادمت؟ کی به کوروش خط دادم؟ کی ولت
کردم؟ مامان و بابا کی ولت کردن؟ کی به کوروش پر و بال دادن؟ درسته فقط نگفتیم.
نگفتیم بهت که بیشتر بازی داده نشی .نگفتیم که زجر نکشی فقط خواستیم بدونی
دیگه کوروش به دردت نمیخوره .کوروش زمانی به دردت میخورد که اینقد انتقام جو
نباشه .اون لعنتی هم مث تو چشاشو بسته و عشق تو رو نمی بینه .میفهمی؟ نمیدونه
عاشقشی! هنوز اونقد درگیر اوهام خودشه که باورش نمیشه دوسش داری و فک
میکنه اگه بهت رو کنه بهش پشت میکنی .بذار اون احمق با خودش درگیر باشه اما تو
نباش باشه؟
داشت داد میزد و کلماتش مث پتک تو سرم فرو میرفت.
میخوام برم خونهمیرسونمت...با این وضع؟یه نگاه به سر و وضع خودش کرد یه شورت کوتاه تنش بود به اسم مایو .خنده ش
گرفته بود .خودشو کشید کنار .خیس خیسم کرده بود .لبخند تلخی زدم.
بذار خودم برم .باشه؟آخ...261
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رسیدی زنگ بزن.صورتشو ب*و*سیدم و به راه افتادم .خیلی تنها بودم خیلی تنها بودم توجیح های
هیچ کدومشون رو قبول نداشتم نمیتونستم بپذیرم باهام رو بازی نکرده بودن.
مسیر دریا تا خونه زیاد نبود .سر راهم به یه آژانس بر خوردم یه فکر خیلی سریع تو
ذهنم نشست .رفتم سمتش و یه ماشین خواستم برای تهران .وقتی هماهنگی الزم رو
انجام دادم آدرس خونه رو دادم و تا اومدنش خودمو رسوندم خونه .کلید زاپاس کنار
یه درخت جلوی در بود .اونو برداشتم و درو باز کردم .هنوز خیلی دلم گرفته بود.
لباسامو عوض کردم و بعدم هر چی وسایل داشتم چپوندم تو ساکم و با بغض تو یه
تیکه ورق برای مهیار فقط فقط و فقط برای مهیار نوشتم:
میرم تهران .طاقت موندن ندارم .خداحافظ.میدونستم امروز حرکت نمیکنن و از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیالت بود
ترافیک سنگینی در انتظارم بود و سر ناهار طی کرده بودن فردا صبح زود حرکت کنن تا
به ترافیک سبک تری برخورد کنن .اما من نمیتونستم دیگه فضای اونجا رو تحمل کنم.
میدونم بعد رفتنم مژده تنها میشد اما به خدا حوصله خودمم نداشتم .میدونم رفتنم
درست نبود اما دیگه طاقت موندن نداشتم .طاقت موندن میون ادمایی که باهام بازی
کرده بودن رو نداشتم .باید میرفتم تا داغون تر از این نمیشدم.
یه نفس عمیق کشیدم و در ورودی خونه رو بستم .سرمو چرخوندم و از دیدن کوروش
که جلوی در پا به پا میشد تعجب کردم .سرمو انداختم پایین و بی اهمیت نسبت
بهش کلید زاپاس و سر جاش گذاشتم و بعدم شروع به قدم زدن کردم .ماشین سمند
تاکسی سرکوچه وایساده بود .بی تفاوتی از رفتارم مشخص بود .خسته تر از اون بودم
که بخوام برای کوروش قیافه بگیرم و یا فیلم بازی کنم .من از اون دلخوری نداشتم
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بیشترین ناراحتی من از خانواده م بود .وقتی دید از جلوش رد شدم و چشمش خورد
به ساک توی دستم با صدای ریزی پرسید:
کجا؟حوصله کل کل نداشتم .حوصله هیچی رو نداشتم برای همین تو یه کلمه جواب دادم:
تهران.با چی؟با دست به تاکسی سر کوچه اشاره کردم و یه جوری رفتار کردم که انگار مگه کوری؟
بعدم محلش ندادم اما صداشو از پشت سرم شنیدم که گفت:
محبوبه صبر کن من باید باهات حرف بزنم.جمله آخرمو وقتی در تاکسی رو باز می کردم با خستگی تمام نالیدم:
ما حرفی با هم نداریم.نمیدونم شنید یا نه چه اهمیتی داشت بشنوه یا نه؟ سالم آهسته ای به راننده کردم و
بی توجه به کوروش که صدام می کرد اما از جلوی در تکون نخورده بود گفتم:
ً
لطفا
حرکت کنیدماشین به حرکت در اومد و من توی اولین حرکت یه اس ام اس برای مژده نوشتم و
ازش عذر خواهی کردم که تنهاش گذاشتم و بعدم گفتم به سمت تهران می رم و وقتی
پیغام ارسال با موفقیت رو دیدم گوشیمو آفالین کردم و سرمو تکیه دادم به صندلی
ماشین و به روبرو خیره شدم .چقد این جاده سر سبز و خلوت بود .راننده هم که انگار
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هیچ عجله ای نداشت و داشت نهایت لذت رو از رانندگی تو این هوای پاک می برد.
دستش از شیشه بیرون بود و موزیک گوش می داد .یه لبخند نشست رو لبم و با
خودم فکر کردم که همیشه حس می کردم چرا توی این رمانا خیلی اتفاقی توی
ماشین،پای کامپیوتر ،پای ماهواره یا هر جای دیگه خواننده ها یه آهنگی رو میخوندن
که خیلی اتفاقی با حال اون شخصیت رمان یکی در می اومد .چقد خوش شانس
بودن که حرف دلشون و اون خواننده به زبون می اورد حال و روز من و حاال نگاه کن.
من بدبخت حتی تو این یه موردم شانس نیوردم این خواننده یه خورده باهام
همدردی کنه و داره واسم دیمبل دیمبول راه می ندازه.
آهای برگ گل یاس دلم بدجوری تنهاستشدم قربونی عشق توی بازی احساس
از اون روزی که رفته دلم غرق تمناست
شدم مست نگاهش نشستم سر راهش
شدم هر چی که میخواد حقیقت و سرابش
شدم بازیچه دست همه قول و قرارش
بعد از بعد از بعد از نسترن هیچی دیگه نمونده باقی
اون رفته منو کاشته تو این باغ اقاقی
بعد از نسترن هیچی دیگه برام نمونده
اون با رفتنش گلخونهی عشقو سوزونده
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شیطونه میگه بزنم رو خط بی خیالی یه قری بیام این وسط حالشو ببرما .چه حال و
حوصله ای هم داره این راننده و واسه خودش بشگنم میزنه ای روحت شاد فرشید
امین با این آهنگ خوندنت .د جون بکن دیگه به خدا اون گازت یه نمه بیشتر فشار
بدی راه میره ها .الاقل در حد سمندت حرکت کن این که در حد ژیانم نیس مرگ من.
دهه ای تو روحت به قرآن .یه چشم غره از تو آینه ماشین بهش رفتم و تو یه گوشم
هندزفری رو فرو کردم و واسه خودم یه موزیک داغدار مناسب با احوالم پلی کردم و
سعی کردم چشامو ببندم .آهانننننننننن اینه .دلم میخواست به هیچی فکر نکنم .به
هیچی و به هیچی .میخواستم از همه چیز بکنم و ی خیال باشم .برای همین چشممو
دوختم از پنجره بیرون و نگاه کردم .انتهای این خیابون می رسیدیم به جاده و
میخوردیم به ترافیک پس بهتر بود تا قبل رسیدن به ترافیک از جو استفاده الزم ببرم.
سر سبزی درختای شمال که انگاری از این سر جاده با اون سر جاده آشتی کرده بودن و
همو در آغوش گرفته بودن به قدری قشنگ بود که آدم لذت می برد فقط تا ساعتها
خیره بشه و نگاش کنه.
همینجوری درگیر فضای بیرون بودم که متوجه شدم راننده داره صدام می کنه .سرمو
برگردوندم و از آینه بهش نگاه کردم.
بله؟ چی فرمودید؟عرض کردم ماشینی همراه شما قرار بود بیاد؟یه نگاه بهش کردم انگاری که دارم بهش میگم خدا شفات بده اگه ماشینی قرار بود
همراه ما بیاد من با اون می رفتم دیگه چرا تو رو تو دردسر مینداختم .ولی جواب
دادم.
خیر آقا...بعدم دوباره مث یابو سرمو برگردوندم و با خودم فک کردم اینم یه چیش میشه ها.
خدا شفاش بده و دوباره صدای موزیکو زیاد کردم و خیره شدم به دار و درخت
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ً
دقیقا حس اون آدمی بود که وسط مجلس عزا و عروسی گیر کرده .یه
بیرون.حسم
دستم باید می رقصید و یه دستم س*ی*ن*ه میزد .از این تشابه خنده م گرفته بود و
بعدم سر خودم داد زدم که کالً از آدمیت به دورم و دوباره چشم دوختم به بیرون.

عجب مسافرت ویاری شده بود .هیچ وقت این مسفرت رو یادم نمیره که اولین نوه
خانواده مون باعث شد عمه ش خیلی از رازهای سر به مهرو کشف کنه و کلی به
خودش غره بشه اما جدا از شوخی و مسخره بازی هیچ وقت حتی فکرش هم نمی
ً
انصافا هم نویسنده عالی داشت هم کارگردان
کردم قاتی همچین بازی شده باشم.
خوبی .یه نفس عمیق کشیدم و پیش خودم فکر کردم عجب بازیگرای قدری هم
داشت .کی فکرشو می کرد یه روز از خانواده ش بازی ببینه؟ ای خدا کی میتونم این
اتفاق عجیب غریب زندگی رو هضمش کنم؟ حال و هوای عجیبی داشتم .دلم
میخواس با خودم کنار بیام .چطور میتونستم از خانواده م ناراحت باشم؟ اماچطوری
هم میتونستم ازشون دلخور نباشم؟ خانواده من تنها کسایی بودن که تو سخت ترین
مشکالت کنارم بودن و تنهام نذاشتن.حاال با این شرایط موندم که ناراحت باشم یا
نباشم .راستی میتونستم از کوروش بگذرم؟ نه منظورم از گناهش نیست منظورم از
خود واقعیشه .از عشقش .از داشتنش .من میتونم مث پروانه باشم ازش بگذرم و
بسپرمش به کس دیگه؟ چرا هیچ وقت مث پروانه نبودم؟ چرا یه بارم که شده نرفتم
مستقیم بهش بگم دوسش دارم تا این سوتفاهاما از بین بره و اونم بهم اطمینان پیدا
کنه؟ اگه میرفتم پس غرورمو چی کار میکردم؟ کدوم غرور؟ من کی میخوام دست از
این غرور و بچه بازیم بردارم؟ کی آدم میشم و کی میتونم مث بقیه زندگی کنم؟
همیشه این غرور بوده که باعث درست زندگی کردنم شده .چرا کوروش دست از این
بچه بازیاش برنداشت؟ چرا بهم اعتماد نکرد؟ چرا اون قدم جلو نذاشت؟ اما محبوبه
برای بار چندم؟ تو اونو لهش کردی .داغونش کردی عشقشو به مسخره گرفتی و
ایمانشو باورشو ازش گرفتی .تو بودی میرفتی سراغش؟ اگه االن .آره همین االن سپنتا
بیاد سراغت حاضری قید همه آزار و اذیتیایی که بهت کرده رو بزنی و بری سراغش؟
بری کنارش زندگی کنی؟ نه نمیتونم فقط به خاطر اینکه دوسش ندارم .نزن این حرفو
دختر .سر خودتم داری شیره میمالی؟ تو حتی با خودتم رو راست نیستی به خدا احد و
واحد قسم اگه دوسشم داشتی هیچ وقت دوباره بهش اطمینان نمی کردی من
میشناسمت محبوبه .میشناسمت.از قدیم گفتن کور شه اون بقالی که مشتری خودشو
نشناسه .من بزرگت کردم مارمولک .یه نیشخند زدم و به حال خودم افسوس خوردم.
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شما مطمئنی خانم؟صدای راننده که بلند شد دباره دستم رفت سمت هندزفری گوشیم و پازش کردم و بعد
با کالفگه گی گفتم:
جناب یه بار عرض کردم خدمتتون کسی قرار نبود همراه من بیاد.آخه چهره این راننده اصن برای من آشنا نیست .پالکش و قیافه ش مشخصه بچهتهرانه .هی هم داره چراغ میده میخواد بزنه جلو ولی راهی نیست جلوم.
چه میدونم برادر من خوب بزن بغل ببین چی کارت داره.بعدم تو همون حال چرخیدم به پشت تا راننده مذکور رو ببینم و وقتی ماشین
کوروشو دیدم در حال چراغ زدن برق از سه فازم پرید .یوهووووووووووو .فکم چسبیده
بود کف ماشین .صدای راهنما پیچید توی ماشین .انگاری ضبطم خاموش کرده بود.
دهنم مث ماهی توی آب باز و بسته شد و بعد یهو خون به مغزم رسید و چرخیدم
سمتش و جیغ زدم.
نزن نزن کنار آقا .تروخدا برو.چی شده خانم چرا اینجوری میکنی؟د بهت میگم برو وایسنا .برو دیگه.همینجوری هم چشمم به پشت و جلو می چرخید اما تا راننده به خودش بیاد ماشین
کوروش پیچید جلومون و زد رو ترمز و تا مرد راننده حرکت الک پشتی خودشو انجام
بده در سمت من باز شد و منم با یه جیغ مث وحشی ها پریدم اون سمت ماشین
همین حرکتم باعث شد راننده از ماشین پیاده بشه و با توپ پر رو به کوروش بگه.
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چته؟ چیه؟ چی کار این خانم داری؟ً
لطفا تو مسائل خانوادگی دخالت نکنید.
شمابعدم رو کرد به سمت من و با لحن پر تشری گفت:
محبوب با زبون خوش پیاده شو و برو سوار ماشین شو تا اون روی سگم باال نیومده.مرد راننده با یه دست کوبید تخت س*ی*ن*ه کوروش و گفت:
مگه با تو نیستم بچه فوکول؟ چی کارش داری؟کوروش حرصشو با یه پوف فرستاد بیرون و با یه لحن عصبی که معلوم بود میخواد
خودشو کنترل کنه گفت:
ببین آقای عزیز ایشون نامزد بنده هستن و با من دعواشون شده و حاال دارن میرنسمت تهران بهتره تو مسائل ما دخالت نکنی چون دفعه بعد اینقد محترمانه جوابتو
نمیدم.
یه دستشو زد به کمرش و گفت:
تو محل ما واسه من قلدر بازی در نیار بچه جون .این خانم اگه نامزدت بود اینقدخودشو جم نمی کرد از ترس گوشه ماشین.
این حرفش یه تلنگر شد تو مغزم .به خودم اومدم مث بچه ترسوها خودم جم کرده
بودم گوشه ماشین .راستی چرا اینجوری کرده بودم؟ از ترس اینکه مبادا دعواشون بشه
خون پرید تو مغزم و رو به کوروش گفتم:
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من برنمیگردم اونجا .بذار برم تهران .حوصله هیچ کسو ندارم.نگاه کوروش چرخید سمتم .همین طور نگاه راننده .خودمو کشیدم جلو و از ماشین
پیاده شدم .چشای کوروش برق میزد انگاری یه بازی رو برده بود .با نفرت نگاش کردم
و همه کینه مو ریختم تو چشام و انگاری بهش گفتم کور خوندی این بازی اگه قراره
ً
قطعا تو نیستی .راننده پرسید:
برنده ای هم داشته باشه اون
آبجی شما این آقا رو میشناسی؟بله ایشون پسر عموی من هستن .اما من قصد ندارم باهاشون برم .پس بهترهایشون برن و ما هم به مسیرمون ادامه میدیم.
دست کوروش بازومو محکم گرفت و ذل زد تو چشام و با همه حرصش گفت:
ببین فقط یه بار بهت میگم پس بهتره با اعصاب من بازی نکنی برو بشین تو ماشینو اینقدم منو عصبانی نکن .اکی؟
یه پوزخند زدم بهش و بازومو با حرص کشیدم بیرون و گفتم:
شتر در خواب بیند پنبه دانه .بکش از ما بیرون عزیزم .من با تو بیا نیستم .افتاد؟مث چاله میدونی ها شده بودم .توپم پر بود ازش .راننده مداخله کرد و گفت:
شنیدی که؟ خانم خوش نداره با شما بیاد حاال هم بکش کنار بذار باد بیاد بابا .وقتما رو هم بیخودی نگیر.
انگار یه قرن طول کشید تا چشای کهرباییشو از چشام بگیره و بعد در حالی که ریز ریز
سرشو تکون میداد و با نگاش میگفت به هم می رسیم کیفشو از تو جیب کتش کشید
بیرون و دو تا تراول پنجاه تومنی کوبید تو س*ی*ن*ه راننده و فت:
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بزن به چاک...راننده اولش با حرص و بعد با یه لبخند نگام کرد و گفت:
برم آبجی؟سرمو با نفرت و تاسف تکون دادم و با یه نه محکم میخواستم بشینم تو ماشین که
بازوم کشیده شد و تو همون حال قدمام .کوروش داشت منو کشون کشون میبرد
سمت ماشینش .با همه وجودم دلم نمیخواست بر م سمت ماشینش .میخواستم
پسش بزنم اما کاری نشدنی بود و میدونستم محاله زورم بهش برسه فقط با حرص
بغضم گرفته بود و هر ازگاهی می نالیدم.
ولم کن لعنتی نمیخوام برگردم اونجا .وللللللللللللم کننننننننن.وقتی منو کوبید تو صندلی و در ماشینشو محکم بست از همونجا با همه حرص و
صورت قرمز شده ش گفت:
میبرمت تهران .بتمرگ تو ماشین.با این جمله ش یه لبخند نشست رو لبم اما قبل اینکه اون ببینه جمش کردم و اونم
رفت سمت راننده ماشین و بی هیچ حرفی ساکمو ازش گرفت و با کیف دستیمو و
بعدم اومد سمتم و اول در عقبو باز کرد و ساک و کیفمو پرت کرد تو ماشین و درو با
حرص بست و بعدم اومد سمت راننده و نشست .چقد از اون راننده عوضی که به
خاطر  100هزار تومن پول گذاشت منو راحت با خودش ببره حرصم گرفته بود .چقد از
این آدما که به خاطر پول دست به هر کار کثیفی میزنن بیزار بودم .چقد دلم گرفته بود
از عالم و آدم.چشامو بستم و اهمیتی به حضور منحوسش ندادم تا ماشین با تکون
ریزی شروع به حرکت کرد .چشامو باز کردم تا موقعیت رو شناسایی کنم نه مث اینکه
راست گفته بود داشت به سمت تهران حرکت میکرد .بازم جای شکرش باقی بود.
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خوشحال بودم که از صدای دیمبل دیمبول اون ضبط لعنتی و اون سمند لعنتی و
راننده سرخوش لعنتیش راحت شده بودم .چقد دلم آرامش میخواست .چقد دلم
سکوت میخواست .قد دلم هوایی رو میخواست که توش عطر تنفس های کوروش
جریان داشته باشه .لبمو با شدت گاز گرفتم و سر خودم داد زدم خاک عالم بر سرت کنن
محبوب جون به جونت کنن نفهم و خیره سر و االغی.آخه چی بهت بگم بیشعور
لعنتی؟ خاک تو سرت کنن .هنوزم دوسش داری؟ برو بمیر یعنی ها .فقط برو بمیر .آدم
نمیشی که دیوونههههههههههههههه.
حاال چرا این اینقد داره با حرص رانندگی میکنه؟ نیم چه نگاهی زیر چشمی بهش
انداختم و ایش زیر لبی هم نثارش کردم بس که بی لیاقته دیگه االن باید حرف بزنی نه
اینکه الل مونی بگیری و چیزی نگی .خبرش ضبطشم روشن نمیکنه بلکه یه فضایی
عوض شه .نخیر خبر تو که االن داشتی اون راننده رو فحش میدادی با ضبط و صدای
شادش حاال چه مرگت شد یهویی دلت خواست صدای ضبطش بلند شه؟ هان؟ اگه
االن تکنوهم بذاره دوس داری بری وسط واسش بیریک بزنی؟ هان؟ من توی خر االغو
میشناسم .تو جنست شیشه خورده داره آخه کی آدم میشی نفهم االغ؟ چی بهت بگم
محبوبه؟ دلم میخواد از دستت خودکشی کنم .دستمو تکون دادم و افکار موذی رو
ریختم بیرون و تو دلم گفتم خفه تا خودم خفه ت نکردم و به آرزوت نرسوندم .ببند
فکتو میخوام استفاده کنم از سکوت تو ماشین .تو همین درگیری خودم با خودم
قضاوت میکردم که صدای موبایل کوروش بلند شد .ای تو روح بی سلیقه ت اینم
رینگتونه گذاشتی برای موبایلت؟ رینگتون پیش فرض؟ بترکی بابا توام که اینقد بی
خیالی نسبت به همه چی نه به من که بال بال میزنم یه رینگتون خفن دانلود کنم نه
به تو که پیش فرض میذاری .اصن همه چیزت خاصه و دوس داشتنیه عزیزم .باز تو زر
ً
لطفا...
زدی محبوبه؟ ببند
بله...-به خدا وندی خدا قسم اگه یه تار مو از سرش کم بشه نیست و نابودت میکنم

کوروش .زنده نمیذارمت .اینو قبالً هم بهت گفته بودم فهمیدیییییییی؟
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سکوت ماشین و بلند بودن صدای موبایل کوروش باعث شد صدای پر توپ و
تشرمهیار و به راحتی تشخیص بدم .با بدجنسی تمام یه نیشخند نشست رو لبم .چقد
خوبه مهیارو دارم .هنوزم میدونم مث کوه پشتم وایساده .با پروویی تمام ذل زدم به
کوروش و حتی سعی نکردم اون نیش باز بدجنسیمو بپوشونم .کوروش نیم نگاهی به
صورتم انداخت و بعد به روبرو خیره شد و همونطور که هم رانندگی می کرد و هم با
تلفنش صحبت می کرد گفت:
داد نزن مهیار .پیداش کردم.کجاست؟اینجاست کنار منه.گوشیو بده بهش میخوام باهاش حرف بزنم.ببین مهیار.گفتم گوشیو بهش بدههههههههههگوشیو با حرص گرفت سمت من و زیر لب یه لعنتی هم نثار مهیار کرد .هنوزم نیش
باز بود .بدون اینکه نگم کنه غرید
بگیر با تو کار داره.گوشیو با همون نیش باز گرفتم و بعدم رومو کردم به سمت پنجره و در همون حال
سریع صدای گوشی رو کم کردم و بعد با بدجنسی تمام جواب دادم
بله؟272
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-پیشی خوبی؟
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بله خوبم.کجا رفتی تو؟ چرا موبایلت خاموشه؟ مردم از نگرانی اینقد بهت زنگ زدم.دستمو به جیب مانتوم زدم و از بودن گوشیم تو جیبم اطمینان حاصل کردم و بعد
گفتم:
برات که نوشته بودم .به مژده هم اس ام اس دادم .آژانس گرفته بودم داشتم میرفتمتهران که این سوپر من رسید و آژانسی رو رد کرد.
هر هر زد زیر خنده .اما معلوم بود حوصله خندیدنم نداره .منم این وسط بازیم گرفته
بود .حاال سوپر منو از کجا اوردم اهلل و اعلم .دلم قرص بود به داشتن مهیار و اصنم
اهمیتی نمیدادم االن من و کوروش همون بازیگر قهار معروف کنارم نشسته و امکان
بعد قطع کردن تلفن حالمو بگیره اما بازم یه چیزی ته دلم میگفت اون دوستت داره.
اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه اون و اون و اون...
پیشی؟بله؟منو به خاطر این پنهون کاری می بخشی؟همه حسم پرید یه نفس عمیق کشیدم و سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی .گل سرم
بزرگم اذیتم می کرد .دستمو بردم زیر شالم و با یه دست بازش کردم .موهای فرم سر
خوردن از روسری بیرون اهمیتی ندادم .داشتم با خودم دو دو تا چهار تا میکردم بلکه
بتونم با خودم کنار بیام .میخواستم ببینم میتونم از خانواده م بگذرم از اینکه ازم مخفی
کردن و منو قاطی بازی حساب نکردن؟ یه حسی موذی ته قلبم میگفت تو روحت
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بزرگتر از این حرفاست وقتی سپنتا رو بخشیدی میخوای خانواده تو نبخشی؟ برای
همین با اطمینان کامل به مهیار گفتم:
من جز شما سه نفر کسی رو ندارم .پس معلومه که می گذرم .من کیم مگه؟ منم یهآدمم مث بقیه آدما شاید شما پیش خودتون فکر کردید دارید در حقم خوبی میکنید
پس نگران نباش من فراموش می کنم .من به ضربه های این زمونه عادت کردم .عادت
کردم و کنار اومدم داداشی.
بعد چن لحظه مکث با یه صدای گرفته گفت:
بابا میخواد باهات حرف بزنه.باشه .راستی مهیار از رخسار عذر خواهی کن من خیلی بد باهاش برخورد کردم لبساحل .اون تقصیری نداشت من عصبانی بودم.
بی خیال .رخسار درکش باالتر از این حرفاست .با من خداحافظ.یه خداحافظ آروم زیر لب گفتم و کلمه بعدی سالمی بود که به بابا می کردم.
سالم بابایی .چطوری دختر قشنگم؟نمیدنم این بغض لعنتی چی میخواست از جون من .با اینکه هنوز دو ساعتم نشده
بود که از بابا جدا شده بودم اما حس دلتنگی شدیدی بهم دست داده بود .دلم
میخواست اینجا بود تا می دویدم و بغلش می کردم ای خدا...
مرسی بابا جون شما خوبید؟کار درستی نکردی به شدت نگرانت شدیم .مهال با گریه خودشو کشته.274
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بهش بگیرد نگران من نباشه .من دیگه بزرگ شدم میتونم رو پای خودم وایسم.تو هر چقدم بزرگ شده باشی برای من همون محبوبه کوچولو میمونی.یه لبخند نشست رو لبم .چقد دوسشون داشتم .بابا وقتی سکوتمو دید با یه لحن
آروم و دلخوری گفت:
محبوبه جان خودت اخالق منو میدونی من خیلی کم حرف میزنم بیشتر عمل میکنمو اما فقط این بار الزم میدونم خودمو دخالت بدم و تو این قضیه و سوتفاهمی که
برات پیش اومده یه توضیحی بهت بدم عزیزم .باور کن برای من و مامانت دیگه فرقی
ً
قطعا
نمیکنه چه شخصی وارد زندگیت بشه نه اینکه اهمیتی نداشته باشه چرا اون که
اهمیت داره فردی که وارد زندگیت میشه لیاقت خانم کوچولوی ما رو داشته باشه.
فقط ما از این جهت انتخابو گذاشتیم به عهده خودت که حس میکنیم یه بار اشتباه
کردیم و این بار با چشم باز باید خودت انتخاب کنی .پس خیالت راحت ما هیچ
کدوممون هیچ تاکیدی روی کوروش که چه کیس مناسبی باشه چه نباشه به هیچ
عنوان نداریم .در درجه اول تو دختر مایی و پاره تن ما .اگه ما چیزی بهت نگفتیم برای
این بود که حس کردیم هم تو هم کوروش اونقد بزرگ شدید که خودتون بتونید خوب
و از بد تمیز بدید برای همین من و مامانت و کیوان تصمیم گرفتیم دخالتی نداشته
باشیم تا خودتون باهم کنار بیایید .کاری به سولماز ندارم که احساسات مادرانه ش
جلوی منطقی فکر کردنش رو گرفته بود و فکر می کرد با این کار لطف بزرگی در حق
کوروش می کنه.فقط میخوام بدونی ما هر چهار نفرمون خوب میدونیم شما تا چه
اندازه بهم عالقه دارید و در جریان تمام مشکالتی که براتون پیش اومده هستیم .هر
دوتون تو یه برهه زمانی سختیای فراوونی کشیدید و به سختی تونستید دووم بیارید.
چه تو و چه کوروش .میخوام اینو بدونی علت دخالت نکردم توی کارت این نبود که از
هیچی خبر نداشتم بلکه من از همه چیز اطالع داشتم .شاید حتی بدون اغراق بهت
بگم بیشتر از مهیار .دورادور مراقبت بودم تا آسیب جدی ای بهت وارد نشه و خدا رو
شکر میکنم اونقد قوی بارت اوردیم که بتونی از پس سختیای زندگیت بر بیای .زندگی
فراز و نشیبای زیادی داره بابایی .تو اون زمان که تو کوروشو رد کردی یه بچه بودی و
تحت تاثیر یه احساس زودگذر قرار گرفته بودی و کوروشم رو حساب اینکه اعتمادشو به
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تو از دست داده دست به این بازی بچه گونه زد .راستش بیشتر به پیشنهاد مهیار بود
که ما مداخله نکردیم و تو رو در جریان نذاشتیم تو خودت پی به جریان ببری و با
چشم باز انتخاب کنی .حاال هم که ریش و قیچی دست خودتونه .هم تو هم کوروش
بهتره درست تصمیم بگیرید .در آخر هم بهت میگم تو برای ما خیلی بیشتر از اینها
ارزش داری و عزیزی پس بهتره با افکار مسموم ذهنیت خودتو راجع به ما بهم نریزی.
ما هیچ وقت هیچ وقت و بازم تاکید میکنم هیچ زمانی تو رو با کس دیگه قیاس
نمیبندیدم و اصن هم دیگه دوس نداریم خالف میلت عملی انجام بدیم .اگه با من
حرفی نداری گوشی رو میدم به مامانت داره بی تابی میکنه تا باهات صحبت کنه.
تو تمام مدتی که بابا داشت صحبت میکرد با عشق داشتم گوش میدادم .همیشه از
منطقی بودن بابا لذت میبردم .از اینکه به راحتی هر چیزی رو برای خودش حل میکرد
لذت وافری می بردم .از اینک الینحل ترین مشکل در نظر بابا و در کنارش برای من
میشد مث یه گره سطحی و به راحتی باز میشد لذت میبردم .حاال هم بعد از جمالتی
که از دهنش شنیدم و آرامش و با تک تک کالمات پر محبتش به وجودم تزریق کرد و
بهم این ایمانو داد بازم مث همیشه زود قضاوت کرده بودم .اونها بهم مهلت داده
بودن.هم به من هم به کوروش که با بچه بازیهامون هشت سال از بهترین ساالی ز
ندگیمونو به باد داده بودیم .حکم بر باد رفته رو داشتیم هر دومون .هر دومون لجوج و
سر خود و بیش از حد مغرور و لجباز بودیم .اونقد که بقیه رو هم درگیر زندگی خودمون
کرده بودیم .یه نفس عمیق کشیدم و از بابا خداحافظی کردم و بعدم با مامان صحبت
کردم معلوم بود داره گریه میکنه .چقد دلم میخواست کنارش بودم و بغلش می کردم
هیچ چیزی برا من آزار دهنده تر از این نبود که مامانم اشک بریزه با اینکه خیلی تالش
کردم پیش کوروش گریه نکنم اما آخرشم نتونستم و در حالی که داشتم مامانو دلداری
میدادم خودم گریه م گرفت و به فین فین افتادم و همون لحظه یه دستمال کاغذی
دراز شد سمتم و تازه متوجه شدم چه ضعفی از خودم نشون دادم بی اهمیت به
کوروش با دستام اشکامو پاک کردم و از مامان خداحافظی کردم و گوشیو برگردوندم
سمت کوروش از گرمای گونه م گوشیش داغ شده بود و خجالت کشیدم .آروم دستمو
رو مانیتور گوشیش کشیدم و دوباره برش گردوندم سمتش .بی اهمیت بهم راشو می
رفت .حرصم گرفت .اییییییییییش چقد این بشر عقده ایه تالفی دستمال کاغذیو در
اوردا .منم بی اهمیت بهش شونه هامو انداختم باال و گوشیشو انداختم روی داشبرت
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ماشین .برگشت و با پوزخند نگام کرد چشم غره ای بهش رفتم و با خودم گفتم ما هیچ
کدوممون آدم نمیشیم به خدا .جفتمون خیره سر و نفهمیم .بعدم چشممو دوختم به
جاده عجب ترافیک خفنی بود .خودمو برای یه مسافرت کسل کننده و راننده خسته
ً
حتما اونم خودشو برای یه مسافرت با یه
کننده ترش آماده کرده بودم .هووووووم
همسفر بی ادب و پرو آماده کرده بود .شیطونه میگه بزنم لهش کنما خوب غلط کرده
اومده سراغم مگه التماسش کرده بودم بیاد منو از سمند تاکسی بکشه بیرون و بیاره
سوار ماشینش کنه؟ مگه من گفتم منو از اون موزیک فرشید امین جدا کنه و بیاره
بشونه تو ماشینش که محض رضای خدا یه موزیکم تو این ضبط و سیستم خدا
تومنیش نذاشته بلکه ما یه چیزی بشنویم خوب تو که اینقده پول خرج این سیستم
مکش مرگ منت کردی بهتره یه بارم روشنش کنی بلکه یه لذتی ببریم ازش دیگه .اه
حوصله م سر رفت ای کاش فامیل نبودیم میگفتم بزن کنار میخوام پیاده شم .ولی تو
روح این فامیلیت که نمیشه هیچ کاری کرد .ای بترکی کوروش.
یه خورده که گذشت از بس تو جام جا به جا شدم کالفه شدم .برای همین زدم اون
کانال و دستمو بردم سمت ضبطشو روشنش کردم بذار هر چی میخواد بگه بگه .او له
له اینجا رو این بیشرف چه آهنگهایی هم گوش میده .آخه بچه تو رو چه به این قرتی
بازیا .موزیک الیت و اند حال؟ هوووووووووم بی خیال عوضش کردم و وارد فولدر
فارسیش شدم .اهمیتی نداشت چی میخواد بخونه مهم این بود که یه چیزی اون
وسط وق بزنه و حال منو خراب تر از این نکنه و جو ماشین نگیرتم.
بعدم برای اینکه تعجب شاخ دارشو نبینم صندلی ماشینو خوابوندم و چشامو بستم.
شالم افتاد روی سرشونه م و موهای بازمم همینجوری پخش شدن دورم اهمیتی ندادم
و چشامو بستم .دلم یه خواب عمیق میخواست هنوز معده درد بدی داشتم .به خاطر
مشروب دیروز بود که هنوز نمیتونستم مث آدم رفتار کنم آخه درد داشتم.
محبوب پاشو محبوب...چشامو باز کردم و با تعجب به کوروش خیره شدم .با لحن نگرانی نگام کرد و گفت:
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شالتو درست کن و یادت نره ما با هم نامزدیم .چیزه دیگه ...قبل اینکه ادامه حرفشو بزنه با دست زدن به شیشه ماشین .از دیدن مامور کالنتری
مث فشنگ پریدم باال و شالمو درست کردم رو سرم .هنوز تو شک جمله کوروش
بودم.ما با هم نامزدیم؟ این چی میگفت؟ شیشه ماشین رو داد پایین و گفت:
سالم.خسته نباشید.مداک ماشین رو لطف کنید خودتونم بیاید پایین.کوروش برگشت و نگام کرد .منم همینجوری مث ماست نشسته بودم سر جام و ذهنم
قفل کرده بود .کوروش یه لبخند زد بهم و از ماشین بیرون رفت .شیشه پایین بود .از
آینه بغل هم میدیدم روبروشون وایساده .اول مدارک ماشینو نگاه کرد و بعد با یه لحن
عصبانی و توپ پر گفت:
با خانم چه نسبتی دارید؟مشکلی پیش اومده؟حرف اضافه نزن آقا .گفتم با خانم نسبتت چیه؟ایشون نامزد بنده هستن!اااااااا؟ نامزدته؟ معلوم میشه .هر کی یه دختر بندازه بغلش و بیفته تو جاده میشهنامزدش نه؟
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آقا این چه طرز برخورده؟ درست صحبت کنید .عرض کردم خدمتتون ایشون نامزدبنده است.
گفتم که معلوم میشه.بعدم روشو کرد اونور و به یکی از زیر دستاش که محمدی صداش کرده بود گفت:
آقا رو راهنمایی کنیدآقا صبر کن ببینم مشکل چیه؟ساکت شو ببینم.مغزم قفل کرده بودم .داشتم سکته می کردم .قلبم مث یه گنجشک تو س*ی*ن*ه م
می کوبید .چرا اینجوری شد؟ راستی وقتی چشم باز کردم چرا اونوری چرخیده بودم؟
چرا دستم دور بازوی کوروش قفل بود؟ وااااای چه غلطی کرده بودم تو خواب؟خدایا...
حدس زدنش کار سختی نیست .صندلی خوابیده و یه شال افتاده و یه دختر خواب و
یه مانتو مدل شالی و با کمربند باز شده و از زیرشم یه تاپ زرشکی تو تن و تو هوای
گرگ و میش و تو جاده و یه موزیک الیت و رانندگی و دست دور بازوی راننده .خدایا
خودت به داد برس حاال چه غلطی بکنم؟ سریع دستم رفت سمت کمربند مانتوم و
بستمش.
همون افسری که از کوروش سوال و جواب کرد زد به شیشه و با یه لحن عصبی گفت:
بیا پایین خواهر...خواهر و کوفت .خواهر و زهر مار .مرده شورتو ببرن با اون چشای ورقلمبیده ت .تو
خودت مایه عذابی با این قیافه ت باید میرفتی عضو ساواک میشدی .آب دهنمو قورت
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دادم و درو باز کردم و اومدم پایین و یه سالم آروم زیر لبی گفتم .میخ شده بود تو
چشام و با حرص گفت:
این چه سر و وضعیه؟خواب بودم متوجه نشدم.درست کن سر و وضعتو این چه وضع حجابه؟تو دلم هر چی فحش بلد بودم بارش کردم و مانتومو مرتب کردم و موهامو از پشت
کردم تو مانتوم و شالمو کشیدم جلوتر و کیپش کردم .مگه ریخت و قیافه م چش بود؟
خوبه یه ذره هم آرایش تو صورتم نداشتم و رنگمم بس که پریده بود به روح شبیه
بودما .مرتیکه منگل...
با آقا چه نسبتی دارید؟پسرعمومه.یهو از دهنم پرید .آی خاک عالم تو سرت محبوب مگه کوروش نگفت بگو نامزدیم؟
بمیری که همیشه گند میزنی! خوبه اون گفت نامزدید توام گفتی دختر عمو پسر
عمویید .چقد تو خنگ و شل و ول و به درد نخوری؟ هان؟
ا؟ پسر عموتونه؟ جالب شد.ولش کن با خانم چی کار داری؟ مشکل شما چیه؟ به خودم بگید-محمدی مگه بهت نگفتم آقا رو راهنمایی کن؟
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ولم کن ببینم من ازتون شکایت میکنم شما به چه حقی دارید از ما سوال و جوابمیکنید؟ مگه چه جرمی مرتکب شدیم؟
دلم براش سوخت .صورتش قرمز شده بود و عصبی بود.منم گند زده بودم به هر چی
گفته بود .خاک تو سرم .ببخشید کوروش من خراب کردم .بغضم گرفته بود .مگه ما
چی کار کرده بودیم؟ خوبه میخوایم جون به تن اون یکی نباشه ها .حاال خوبه سایه
همو با تیر میزنیما .اینا چی میگن این وسط خدا میدونه...
بفرمایید آقا بیخودی شلوغش نکنید.محمدی بشین تو ماشینشون و ببرشون امنیتاخالقی.
وای چی میشنوم؟ امنیت اخالقی دیگه چه صیغه ایه؟ اینو کجای دلم بذارم؟
به چه جرمی؟توضیح بدید من حقمه بدونم.تشریف بیارید عذر میکنیم خدمتتونبعدم با بیسیمش مشغول صحبت شد .کوروش با حرص نگام کرد و با تشر گفت:
بشین عقب ببینم چه گلی به سرمون باید بگیرم.مث بز سرمو تکون دادم و آروم نشستم عقب اون یارو محمدی هم نشست جای من
جلو .هر چی کوروش باهاش حرف میزد از در و دیوار صدا در می اومد از این یارو
سمون بک هیچ صدایی در نیومد .باالخره بعد از مدتی وارد اون جایی که میگفتن
اداره امنیت اخالقی شدیم که البته من حدس زدم کالنتریه بیشتر...
داشتم گریه میکردم حال و اوضاع مناسبی نداشتم کوروشم به قدری عصبی بود که
اصن توجه ای به حال و روز من نمیکرد .ما رو نشوندن روی صندلی و بعد یه مدتی یه
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آقایی اومد داخل و بعد سالم و علیک و اینا خیره شد به جفتمون .من خودمو بیشتر
تو صندلی جم کردم .یهو کوروش منفجر شد از عصبانیت و گفت:
شما به چه حقی ما رو اوردید اینجا؟ چی فکر کردید؟ باید به خاطر این رفتار زشتونازتون شکایت کنم.
سرهنگه دستشو اورد باال و کوروشو دعوت به سکوت کرد و به اون مرده که به ما گیر
داده بود رو کرد و گزارش ازش خواست و بعد مدتی که مطالعه می کرد سرشو ارود باال
و رو به من گفت:
شما گفتید ایشون پسر عموتون هستن؟زیر چشمی به کوروش که هاج و واج نگام می کرد خیره شدم .آب دهنمو قورت دادم
و اشکامو پاک کردم و سرمو تکون دادم .بعد سرهنگ روشو کرد سمت کوروش و گفت:
و شما گفتید که ایشون نامزدتون هستن؟کوروش س*ی*ن*ه شو صاف کرد و با حرص گفت:
یعنی یه دختر عمو و پسر عمو نمیتونن نامزد باشن؟شماها که بهتر در جریانیدعقدشونو تو آسمونا بستن.
ً
لطفا.کارت شناساییاتونو بدید من.
مزه نریزبعد اینکه کارت شناساییمو دادم به کوروش به چهره شاکیش خیره شدم و فکر کردم
اگه از اینجا هم جون سالم به در ببرم از دست کوروش جون سالم به در نمی برم مرگم
حتمیه .کوروش زنده نمیذاشتم .خدایا خودت به دادم برس .وقتی سرهنگه مدارک
شناساییمونو دید رو به من پرسید:
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از چی؟از اینکه با این آقا...یه مکثی کرد و با انگشتش به کوروش اشاره کرد و ادامه داد.
تو یه ماشین با اون وضعیت بودید؟قرمز شدم و خفه شدم.مرتیکه بیشعور یه جوری میگفت اون وضع انگاری داشتیم با
هم آره ...استغفراهلل دهن آدمو باز میکنه ها .انگاری من داشتم به کوروش تجاوز
میکردم یا انگاری کوروش داشت به من تجاوز میکرد .خجالتم نمی کشن یه جور میگن
اون وضع خود آدم شک میکنه .واال من دیروز مست بودم امروز حالم خیلی هم خوبه
مست هم نیستم.
آقای محترم این چه طرز صحبت کردنه؟ ایشون تو چه وضعیتی بوده مگه؟ساکت نشی میگم بازداشتت کننا.معلوم بود خون داره خونشو میخوره اما مجبوری ساکت شد چون دور دور اونا بود.
بازم سرهنگه وقتی دید جذبه قیافه ش روی کوروش کارساز بود رو به من نگاه کرد و
گفت:
جوابی نشنیدم خانم.آب دهنمو قورت دادم .داشتم تنگی نفس می گرفتم .دستمو بردم سمت گلومو و با
بغض نالیدم.
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خدمت این آقام عرض کردم که من خواب بودم و متوجه نشدم شالم از سرم افتاده ولباسم باز شده.
سوال من چیز دیگه ای بود.بله در جریان هستن...اگه من با پدرت تماس بگیرم تایید میکنه؟البته...پس شماره رو به من بدید و بیرون تشریف داشته باشید.بعدم رو کرد به همون مرده که ما رو گرفته بود گفت:
احمدی...احمدی هم یه احترام نظامی گذاشت و نگاه پر نفرت منو به سمت خودش کشید.
شماره پدر خانمو ازش بگیر و ببرشون بیرون.شماره رو دادم و همراه کوروش بیرون رفتیم .جفتمون کنار هم وایساده بودیم و لحظه
شماری می کردیم.حال بدی داشتم .داشتم دق می کردم از اینکه پام به کالنتری باز
شده بود هیچ حس خوبی نداشتم .دلم میخواست بمیرم .دلم میخواست سر به تن
هیچ کدوم از این آدما نباشه .مگه چی کار کرده بودم که امنیت اجتماعی رو زیر پا
گذاشته بودم؟ مگه چی شده بود که بهمون انگ مفاسد اجتماعی چسبونده بودن؟
همینجوری داشتم اشک می ریختم که صدای پر محبت کوروش رو کنار گوشم شنیدم.
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سرمو بلند کردم و نگاش کردم یه لبخند تلخ رو لبش نشسته بود که باعث شد یهو از
کوره در برم و با عصبانیت بگم.
همش تقصیر تو هستش .همه چیز .اگه تو لعنتی اونجا جلومو نمیگرفتی این همهبدبختی نمی کشیدم.
بعدم به قیافه هاج و واجش خیره شدم و یه کم ازش دور شدم که در اتاق باز شد و
ازمون خواستن که داخل بشیم.
کوروش جلوتر از من وارد شد و من بعدش .همون مرده که سرهنگ هم بود با یه
لبخند و لحنی شرمنده گفت:
ً
واقعا اشتباه شده بود.
عذر میخوام ازتونهمین؟ عذر خواهی کردی و تموم شد؟ خیلی زور داشت که نمیتونستم دهنمو باز کنم
و هر چی الیقشونه بارشون کنم .کوروش با همه حرصش گفت:
ازتون شکایت میکنم.بعدم مدارک شناساییمون رو از رو میز قاپید و رو به من با همون لحن عصبانی و پر
تشر گفت:
مهمونی تموم شد پاشو بریم.بعدم درو کوبید و اومدیم بیرون .هر لحظه امکان اینو میدادم که به خاطر لحن بد
ً
تقریبا
کوروش از پشت یه دستبند بخوره دستمونو بندازنمون زندان و واسه همین
پشتش می دویدم و از اون محیط خفقان آور دور میشدم .وقتی نشستم تو ماشین
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بدون اینکه درو ببندم ماشین با یه تکاف به سرعت از جلوی کالنتری منحوس دور شد.
وقتی به حد کافی دور شدیم یه نفس عمیق کشیدم و کمربندمو بستم .خدایا این دیگه
چه مسافرتی بود؟ پام فقط به کالنتری باز نشده بود که شکر خدا و از صدقه سری
فینگیلی مهیار به اونجا هم باز شد .تو همین لحظه موبایل کوروش زنگ خورد .مهیار
بود پشت خط و بعد چند کلمه حرف زدن گوشی رو قطع کرد .بیچاره ها رو نگران کرده
بودیم .وقتی به جاده رسیدیم و قاتی ماشینای دیگه شدیم ماشین توقف کرد .به بیرون
نگاه می کردم که یهو صدای فریاد کوروش فرود اومد رو سرم.
میمیردی بگی نامزدتم؟ بدبخت بیچاره دیشب داشتی تو اون حیاط لعنتی منو قورتمیدادی حاال واسه من مریم مقدس شدی و صداقت ورت داشت و یه کلمه نگفتی
نامزدتم تا اینقد االف نشیم.
سرمو چرخوندم سمتش! چی میگفت؟ چقد راحت اون شبو به روم اورده بود .خوب
خاک تو سرت محبوبه توام با اون شل ولیت وسط دعوا نرخ تعیین نکن تو کالنتری
دیدی مث پاچه پاره ها پریدی سرش؟
نیس تو هم خیلی بدت اومد؟هه نکنه خودتو داری با من مقایسه میکنی؟مگه چه فرقی با تو دارم؟صدای هر دومون لحظه لحظه میرفت باالتر...
من یه پسرم بیچاره این واسه من ننگ نیست این تویی که باید جلوی نیازتو بگیری.سرم داشت سوت میکشید دلم میخواست با مشت برم تو دهنش تا دندوناش تو
حلقش پودر شه.
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نفهم بیشعور من مست بودم حالم خوب نبود .اگه یه احمق مث تو حال اون موقعمنو درک نکنه از هیچ کس دیگه انتظاری نیست.
یان یه توجیحه.توجیحه؟ ههههه چی خیال کردی؟ خیال کردی آرزوم بود لباتو بب*و*سم؟ من حالمازت بهم میخوره اونوقت تو ...ههه چقد خوش خیالی.
کامالً معلوم بود.من بودم کنار گوشت زمزمه کردم دوستت دارم دیگه؟بیچاره من مست بودم مگه تو خیالت همچین کلمه ای رو از من بشنوینشنیدی؟ میگن مستی و راستی!من میفهمیدم دارم چی کار میکنم.اااااااااا جالب شد؟ باالخره میفهمیدی یا مست بودی؟ هوم؟چته؟ حرف حسابت چیه؟نشد دیگه خانم کوچولو اگه مست بودی پس راست گفتی اگه میفهمیدی با کمالمیل منو ب*و*سیدی نه؟
آب دهنمو قورت دادم .چقد دلم میخواست میپاشیدمش تو صورتش .مث موزمارا
ذل زده بود به صورتم .آچمز شده بودم پیشش .دلم میخواست اونقد قدرتشو داشتم
تا گردنشو میشکستم .بیشعور چی جوابشو میدادم؟
نخیر اصن اینجوری نیست من حالم دست خودم نبود .فکر کن با کمال میلب*و*سیدتم .فهمیدی؟
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چشماش برق میزد انگار خوشش می اومد از اینکه منو تحت فشار گذاشته بود.
هوووووووم پس قبول داری با کمال میل منو ب*و*سیدی.خوب میدونی من اونقد حالم بد بود که متوجه نمیشدم تو کنارمی...منظورت چیه؟منظورم واضح و روشنه.یه لحظه سکوت شد و بعد ادامه داد.
خاک بر سرت کنم که حتی تو لجبازی هم نمیفهمی داری چی میگی...یه لحظه چرخیدم سمتش و نگاش کردم .دستاشو محکم روی فرمون ماشین فشار
میداد .با خودم دو دو تا چهار تا کردم و بعدم تازه دوزاریم افتاد چه زری زدم .آخه
بمیری دختر که هیچ وقت آدم نمیشی .اصن یه بار واسه همیشه اعتراف میکردی بهتر
از این بود که کوروش فکر کنه هر پسر دیگه ای هم جای اون بود مث بختک می
افتادی روش .ای بمیری که جز چرت و پرت گفتن و گند زدن هیچی بلد نیستی
محبوب .آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم یه جوری ماس مالیش کنم.
کوروش میدونی راستشو بخوای ...اوم خوب من اونشب مست بودم و اصن حالمخوش نبود .حس می کردم تو کنارمی میفهمیدم اما راستش شاید باورت نشه نمی
فهمیدم چی کار دارم میکنم .امیدوارم متوجه منظورم بشی.
سرشو تکون داد فقط همین .ای بترکی محبوب که یه غلطی میکنی که مجبور بشی
براش توضیح بدی...سرمو چرخوندم بیرون و به ترافیک روبرو چشم دوختم .دلم یه
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چایی میخواست .سرم بدجور درد می کرد معده دردم بهتر شده بود اما هنوز سوزش
داشتم .بی اختیار گفتم:
میشه یه جا نگه داری...برای چی؟میخوام چایی بگیرم.خودم برات میگیرم.انگاری قشنگترین جمله عالم رو بهم گفته بود.اکوی صداش صد بار تو مغزم تکرار شد
خودم برات میگیرم.خودم برات .خودم برات .برات میگیرم.خودم میگیرم .ای جونم که
تو اینقده نفسی واسه من عزززیزم .با لذت لبخند زدم و چشامو بستم و سرمو تکیه
دادم به ماشین .ترافیک روونی بود و تک و توک ماشینا حرکت میکردن .دلم
نمیخواست چشامو باز کنم .انگاری عاشق سکوت این ماشین بودم .وقتی چشمام
بسته بود و ماشین نرم نرم تکون میخوردم خوشی عالم تزریق میشد تو پوستم .به
هیچی فکر نمیکردم جر اینکه بهم گفته بود خودش برام میگیره .خودش میخواد برام
بگیره .وای خدا چرا من اینقد سرخوشم؟ این سرخوشی رو از من نگیریا یه وق میمیرم
میمونم رو دست کوروش .راستی حتی مردن تو دستای کوروش برای من لذت بخش و
ً
دقیقا کنار گوشم.
شیرینه ...هنوز چشام بسته بود که صدای نرمشو کنار گوشم شنیدم.
انگاری اومده بود بغل گوشم و حرف میزد.
دوباره خوابیدی؟مث فنر پریدم باال و ذل زدم بهش .خنده ش گرفت .با زاری داشتم دور و برمو نگاه
میکردم .دلم دوباره گواهی بد میداد .انگار حالمو فهمید که با لحن شوخی گفت:
نترس خبری نیست بابا289
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وقتی یه نفس راحت کشیدم و برگشتم سمتش دیدم هنوز صورتش زووم رو صورت
ً
تقریبا خودشو کشیده رو صندلی من.
من و
ببینم مگه تو دیشب نخوابیدی که اینقد کمبود خواب داری؟ابروهامو با حرص دادم باال و در حالی که واسش پشت چشم نازک می کردم گفتم:
خواب نبودم.یه جوری نگام کرد که انگار میگفت آره جون عمه ت ....حاال فک کرده دیشب داشتم
به رویای شیرین ب*و*سیدن لباش فکر میکردم .پسره بیکار...
پس بهتره پیاده شی و بریم تو این سفره خونه .خسته شدم االن یه چایی میچسبه.به دور و برم نگاه کردم و از دیدن سفره خونه روبرومون تعجب کردم .من که خواب
نبودم پس چه جوری متوجه نشدم کی از اون ترافیک در اومدیم .شونه هامو باال
انداختمو بعدم از ماشین پیاده شدم .سوز سردی می اومد .دستامو دورم حلقه کردم و
به آدمایی که کنار هم وایساده بودن نگاه کردم .کوروش ریموت ماشینو زد و بعدم
جلوتر از من راه افتاد .اخم کردم و زیر لبی یه االغ به خیکش بستم و پشت سرش راه
افتادم.خوبه حاال من پیشنهاد چایی رو داده بودم که این یادش افتاد باید یه دستی تو
جیبش بکنه و واسه دختر عموی خوش اخالق و مذخرف تر از خودش یه چایی بگیره.
جون به جونش کنن یه خر نفهمه دیگه چه میشه کرد .ای خدا منو از دست این روانی
خر نفهم نجات بده ...چون میدونی که تو خانواده ما خر و نفهم بودن ماشاهلل مثریه و
دو تا خر و نفهم با همدیگه آبشون تو یه جوب نمیره....
وقتی رو تخت روبروی یه پرتگاه نشستم .حس کردم چراغونی های روبروی که یه
جاده پرپیچ و نشون میداد و چقد دوس دارم .هنوز نگام به روبرو بود که کوروش
خودشو نزدیک تر کرد و کنارم نشست و در همون حال قلیونو روبرو جفتمون گذاشت.
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نگاش کردم که بی اهمیت به من مشغول چاق کردن قلیون بود .یادم نمیاد از کی
قلیونی شده بود .اهمیتی هم نداشت چون خودم قلیون کشیدن رو دوس داشتم.هر
چی نگاه کردم جز اون سری قلیون چیز دیگه ای ندیدم .یه حس بدجنسی نشست رو
تنم .ای مارمولک فقط یه دونه اورده که من مجبور باشم فقط با مال خودش قلیون
بکشم .ههههههههی هی چقدم که من بدم میاد .اصن من نمیدونم چرا هر غلطی
میکنم آخرش میخورم به لبای این .ای خدا منو بکش تا از دس نرفتم .لب ندیده ای
شدم بیا و ببین.همینجوری که داشتم واسه خودم چرت و پرت میگفتم از اونورم داشتم
به دودایی که از لبای خوش فرمش بیرون می اومد نگاه می کردم که صورتش چرخید
سمت صورتم .تو نگاش هیچی نمیتونستم بخونم .یه حس خاصی تو نگاش بود.
عجیب بود .بی تفاوت نگاش می کردم اما غوغایی درونم بود که فقط خودم میدونم از
کجا نشعت گرفته بود .غوغایی که از اون لبای خوش فرم عایدم شده بود .همینجوری
نگاش می کردم که صدام زد.
محبوببدون اینکه نگامو از صورتش بگیرم و حرکتی به لبم بدم که مبادا خسته شن و چیزی
ازشون کم بیاد بیشتر به چشماش خیره شدم که ادامه داد:
پروانه چی بهت گفت؟قیافه م رفت تو هم .از یادآوری بازی ای که این بیشعور راه انداخته بود و پروانه
همبازیش بود و از یاد آوری اینکه بازم صد رحمت به پروانه که خودشو کشید کنار
وگرنه معلوم نبود تا کی باید اسیر بازی این کوچولو میشدم .اخمامو بیشتر تو هم کردم
و رومو برگردوندم و قشنگ تکیه دادم به پشتی پشت سرم و یه نفس عمیق کشیدم.
حقته تا تو باشی محو لباش نشی .اهههه
-محبوب...

291

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

بازم جوابشو ندادم و اونم سکوت کرد .حرص میخوردم .دلم میخواست از همین باال
پرتش می کردم پایین و در همون حال داد میزدم که خیلی ضعیفی که به جای بازی
کردن رو بازی نکردی .مگه من بازیت دادم؟ من که رو بازی کردم .من که گفتم
نمیخوامت به من چه خانواده ها پنهون کردن و بروز ندادن وگرنه من همون اوایل که
رفته بودی گفتم دیگه نمیخوامت .به من چه خانواده تو ام مث خانواده من بازیت
دادن و حقیقت رو بهت نگفتن .ای کاش توام اینقد مرد بودی که بازیم نمیدادی .ای
کاش میتونستی با خودت رو راست باشی و بگی که دوسم داری .حیف که با خودتم
درگیر بودی...
میشه برام چایی بریزی؟نگاش کردم وووووووای که چقد این بشر پررو و وقیح بودا و منم چقد نفهم بودم که
این بشر پررو و وقیحو دوس داشتم و میخواستم تا آخر عمرم همه لحظه هامو باهاش
بگذرونم .بیا بعد من میگم ما خانواده گی مشکل روحی روانی داریم کسی باور نمیکنه
که ...فک میکنن دروغ میگم .بیا و ببین دیگه بعد خودت قضاوت کن .چشاش یه
حالت خیلی معصوم به خودش گرفته بود.دلم یه جوری شد .انگاری یه سکته خفیف
زد دل و روده م چون یهو ریخت پایین واسه همین دستمو دراز کردم و قوریو برداشتم.
نکرد لیوانشو بذاره رو زمین.از دست این بشر من چی کار کنم خوب؟ تو همون دستش
براش چایی ریختم و سعی کردم سرمو نیارم باال و درگیر نگاه معصومش نشم و اینجا
خودمو لو ندم برخالف ظاهرم هیچ کدورتی ازش به دل ندارم .وقتی لیوانش پر شد
اودم قوری رو بذارم زمین که با دست آزادش مچ دستمو محکم گرفت.اووووووووف...
هنوز قوری دستم بود .خیره شده بودم تو چشاش .چشاش برق میزد .یه برق عجیب.
یه برق خواستنی .صورتشو اورد جلو و خیره شد تو چشمام.نفسمو با یه اوووووووف
دوباره فرستادم بیرون .اینم یه چیش میشدا ...االن که مست نبودم یه حال معذب و
عجیبی داشتم .نگران بودم کسی ما رو تو اون حال نبینه .لباش وسوسه کننده شده
بود .یه کوچولو باز شده بود و چشاش رو چشام زووووووووم شده بود .آب دهنمو
قورت دادم .انگاری زبونمو با آدامس چسبونده بودن به سقف دهنم که تکون نمی
خورد .میخواستم برم جلو و یه گاز وحشیانه از اون لبا بگیرم تا دیگه اینقد منو وسوسه
نکنه و دس از سرم برداره خوب .خاک بر سرم که اینقد هیز شده بودم .چه مرگم شده
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بود اهلل و اعلم .اما جای رفتن جلو چشامو با همه قدرتم بستم و محکم فشارش دادم
اما گوشامو که نمیتونستم ببندم و نشونم برای همین صداشو شنیدم که گفت:
شیرین ترین چیزی که تو این دنیا مزه ش کردم لبای اغوا کننده تو بود محبوبه .شایداون شب تو مست بودی و متوجه نمیشدی چی کار میکنی اما من تو حال خودم بودم
ً
اتفاقا هوشیار تر از هر شب و روز دیگه ای بودم من با همه وجودم
و مست نبودم و
لباتو مزه کردم و اصنم پشیمون نیستم چون سه سال بود تو حسرت دوباره
ب*و*سیدن لبات بودم .درست مث اون شب تو پشت بوم .درست مث اون شب که
بغلت کردم .میفهمی؟ سه سال تو حسرت بودم که کنارم حست کنم .حس میکردم
دیگه هیچ زمانی این موقعیت به دستم نمیاد .هیچ زمانی نمیتونم تو رو اینطوری با
همه وجودت کنارم داشته باشم.
یه چشممو آروم باز کردم و با یه چشم بهش نگاه کردم .نیشش باز شد .از حرکتم
خنده ش گرفت.قیافه م شبیه این بچه تخسای شیطون شده بود خوب حقم داشت
بخنده بهم .دوباره اون یه چشممو بستم و چن لحظه بعد اون یکی رو تنهایی باز کردم
و نگاش کردم .ای تو روح این نگاه که میخ لباش شده بود .راستی منم بهش بگم تو
عالم مستی هنوز طعم لباشو فراموش نکردم؟ بهش بگم منم مث خودش سه سال بود
تو حسرت ب*و*سیدن اون لبا بودم؟بگم منم مث خودش درست تو حسرت آغوش
کشیده شدن توسط اون بودم؟ هوم؟ بهش بگم؟ نمیدونم...هنوز نگام رو لباش بود که
دستش اومد سمت صورتم و عینکمو از روی چشمم برداشت .ا بچه نکن مگه مرض
داری؟ چی کار عینک من داری تو دههه ....مث اینکه چایی رو گذاشته بود زمین که
دستش آزاد شده بود چون هنوز اون یکی دستم رو مث دزدا چسبیده بود و ول نمی
کرد .با همون دست آزادش قوریو از دست من گرفت و اونم گذاشت زمین بعد دستشو
قفل کرد بین انگشتام .فاصله انگشتای دستمو با انگشتای دستش پر کرد .یه حس
موذی تو دلم میگفت چقد حس قشنگیه .اصن دلخور نبودم از این همه نزدیکی .گور
پدر همه عالم و آدم بذار هر کی هر چی دلش میخواد بگه و بذار پشت سرمون حرف
در بیارن .بذار بگن .اما فقط بذارن بعد این همه سال سختی کشیدن فقط شده واسه
یه شب همه چی به میل دل من پیش بره .چی میشه مگه؟ چرا هر زمانی به من که
رسید آسمون تپید؟ بذار یه امشب حتی خدا چشماشو ببنده و بذاره منم از این زندگی
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مذخرف لذت ببرم .چه اهمیتی داره منو و کوروش داریم سایه همو با تیر میزنیم؟ چه
اهمیتی داره میخوایم بهمدیگه ثابت کنیم همدیگه رو دوس نداریم؟ مهم االن و
چشمامونه که دارن راس میگن .میگن واسه هم میمیریم و دلخوری از هم نداریم...االن
فقط یه حس پررو بهم میگفت مگه نمیگفتی طعم لبام شیرین ترین بود د خوب یاهلل
بیا دوباره امتحان کن.بیا جلو و به خودت ثابت کن راس میگفتی دیگه...وای که چقد
من وقیح شده بودم آخه من چم بود؟ چشم مامان بابام روشن که من اینقده بیشعور
شدم .دست آزادمو اوردم باال و گذاشتمش روی چشمام .چرا من اینقد بیشعور و خیره
سر شده بودم؟ خاک تو سرت محبوب این پسر نامحرمه بهتا .درسته دوسش داری و
دوستت داره اما یادت نره سایه همو با تیر میزنید .اما راستشو بگم کفه ی هوس و
شیطنتم وزنش سنگین تر از کفه ی نجابت و عقل سلیمم بود .برای همین دوباره از
بین انگشتام نگاش کردم که با اون یکی دست آزادش اومد و دستمو بین حصار
دستاش زندونی کرد و یه کم خودشو کشید عقب و من تو دلم یه خدا پدرتو واست
نگه داره بارش کردم وگرنه معلوم نبود اونجا چه غلطی میکردم که.
خیلی آروم زمزمه کرد...
باید خیلی چیزا رو بهم توضیح بدیم .خیلی چیزا رو .تو این ساال هر دومون عذابکشیدیم .هر دومون زجر کشیدیم .با لجبازی و بی اعتمادی خیلی از بهترین ساالی
عمرمون رو حروم کردیم .محبوب ...قبول داری؟
سرمو تکون دادم و مثالً تایید کردم ارواح عمه م ...خودشو کشید عقب و دستامو ول
کرد .تکیه داد به پشتی و پاهاشو دراز کرد جلوش .قلیونو گرفت سمت من و لیوان
چاییشو گرفت جلوی لباش و با آرامش شروع به خوردن کرد .کالفه بودم .با حرص به
قلیون پک میزدم و تو دلم میگفت د خوب حرف بزن .بگو دیگه چی تو اون دلت
میگذره .چرا حرف نمیزنی؟ د بگو کوروش ...حرف بزن .اما سکوت کرده بود و داشت
چاییشو میخورد .همچین با آرامش میخورد که دلم میخواست جفت پا برم تو لیوان
چاییشو صورتشو بکشم سمت خودمو بگم تو این ساال با همین آرامشت زجر کشم
کردیا .د حرف بزن وقت واسه چایی خوردن زیاده اما برای من و تو تا تهران وقت
هست .حاال از من گفتن از تو هم نشنیدن .گوش نده ببینم کی ضرر میکنه .من که
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برسم تهران با اولین خواستگاری که جلو درمون خوابیده ازدواج میکنم اونوق تو
میمونی و حوضت .نیشم باز شد و منم مث خودش تکیه دادم به پشتی و به پریشون
احوالی خودم یه سر با تاسف تکون دادم .کی آدم میشدم اهلل اعلم...
همینجوری تو سکوت هر ازگاهی با قلیون میکشیدم یا چایی میل می فرمودیم که
یهویی کوروش چرخید سمتم و نگام کرد .نگاش یه حالت عجیبی داشت .پر از شیطنت
و شیفتگی بود .خوب زرنگ بودم میفهمیدم دیگه .منم همینجوری نگاش می کردم که
پرسید:
زخم روی س*ی*ن*ه ت خوب شد؟منو میگی همچی رنگ دادم و گرفتم که بیا و ببین .وای بترکی کوروش که آدم بشو
ً
ً
علنا تو یه جوری این خریت اون شبو منو به روم بیاری دیگه؟ از یاد
حتما باید
نیستی
آوری اون شب و به باد رفتن حیثیت و مشخص شدن رنگ لباس زیر و اینا داشتم
میمردم از خجالت به خدا .حاال اینم عینهو این بچه پررو تخسا ذل زده به رنگ و رو
پریده من .آب دهنمو قورت دادم و سرمو انداختم پایین وای خدا جون چقدم من
نجیب شده بودم حاال ...تا اومدم دهن باز کنم یهو یه صدای جیغ جیغو پرید رو
اعصابم.
وای خدای من ببین کی اینجاس .باورم نمیشه استاد شمایید؟ واای خدا جون چهحسن تصادفی .سالم استاد خوبید؟ شما کجا و اینجا کجا...
این وروره جادو همینجوری داشت واسه خودش هی پشت سر هم رگباری حرف میزد
که سرم اومد باال یه دختر بیست دو سه ساله با یه تیپ مکش مرگ من و فوق العاده
شیک و امروزی وایساده بود جلومون و دستاشو گرفته بود جلو دهنش و از چشاش
ذوق همینجوری بی جهت می پرید بیرون .واال به خدا اصنم حواسش به من که چشام
چهار تا شده بود و داشتم نگاش می کردم نبود که  .موتور کالمش روشن شده بود و
حتی به کوروش اجازه صحبت نمیداد مث بچه کوچیکا باال و پایین میپرید و واسه
خودش حالشو میبرد .از جیغ جیغ کردنش کالفه شدم .نگامو چرخوندم سمت کوروش
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با یه نیش در رفته ذل زده بود به دختره و اصنم سعی نمی کرد جلو نیش باز دختره رو
بگیره .دههه .شیطونه میگه بزنم کافه رو بهم بریزما اینام یه چیزیشون میشه ها .یه کم
بعد دختره آروم شد و کوروش به حرف اومد.
سالم خانم سالمت.سالمت؟ بابا این روان پریش کجاش سالمته؟ یه چکــــــــــاپ روحی روانی
احتیاج داره به خدا .خانم سالمت.
شما اینجا چی کار میکنید؟وای استاد با چن تا از بچه های دانشگاه اومده بودیم شمال و االنم برای استراحتزدیم بغل و شما رو ....وای باورم نمیشه .ای وای اگه بچه ها بفهمن شما اینجایید .صبر
کنید.
بعدم چرخید یه سمت دیگه و با همون ذوق جلل خالقی باال و پایین پرید و جیغ زد:
مرجان ترنم بدویید بیایید اینجا ببینید کی اینجاست .زود باشید استاد حسینی...هنوز چن دقیقه بیشتر نگذشته بود که دو تا جیغ جیغو دیگه هم بهش اضافه شدن.
ً
دقیقا شبیه یه خط و دو تا نقطه بود .هنگ کرده بودم اساسی.
قیافه من اون وسط
کوروش از جاش بلند شده بود و از رو تخت پایین رفته بود و در حال سالم و
احوالپرسی با اون بچه مهدکودکیا بود .آره به خدا به پیش دبستانیا بیشتر میخوردن با
این ذوق کردنشون تا دانشجو .انگار مربی مهدشونو بیرون دیده بودن اینجوری خر
ذوق شده بودن .انگار کوروش که نه همون انگار تی تاپ داده بودن بهشون .دخترایی
که به جمع اضافه شدن با نیش باز داشتن از خاطرات سفر به شمال میگفتن که توجهم
به یکیشون که آخر از همه به سه تای دیگه اضافه شد جلب شد .یه دختر با قد
متوسط .یه مانتو مشکی شیک تنش بود با یه شال قهوه ای که از یه سمت موهای
نسکافه ای خوش رنگشو کامل ریخته بود بیرون و اصنم آرایش تو صورتش نداشت
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فقط یه اخم خیلی غلیظ رو صورتش نشسته بود .یه نیم نگاهی به من انداخت و
بعدم پرید وسط حرف دوستاش و گفت:
سالم استاد حسینی...همه صورتشون چرخید سمت دختر تازه وارد جدی و عصا قورت داده همون خانم
سالمت که از صدا کردن دوستاش متوجه شدم اسمش گلرخه گفت:
پریناز ببین چی پیدا کردم!بعدم هر هر زد زیر خنه .واال یه کاره انگاری کوروش گم شده بود این روان پریش
سالمت پیداش کرده.پریناز لبخند تلخی زد و گفت:
استاد قبل تعطیالت شما گفتید که قصد سفر ندارید به شمال پس چی شد؟ ما روقابل ندونستید؟
سرم سریع چرخید سمت استادشون یعنی همون پسرعموی شیرین بیان خودم و
کوروش دوست داشتنی خودم و نامزد سابق و خالی بندی دختر عمه خودم و حاال این
عشق دیرینه و قدیمی خودم و نگاش کردم .کوروش یه دستی توی موهاش کشید و با
لبخند نجیبی گفت:
ً
خصوصا اگه
گفته بودم که با دانشجو جماعت بهشتم نمیرم چه برسه به شمال.دخترم باشن...
همشون هر هر زدن زیر خنده .دمش گرم قند تو دلم کیلو کیلو آب شد و نیشم باز
شد .لیوان چاییمو گذاشتم زمین و صاف نشستم و به همون دختر از خود راضی خیره
شدم.
ا پس که اینطور؟پس با ایشون چطوری اومدید مسافرت؟297
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و منو نشون داد .وا نگاش کن تروخدا انگاری باید از خانم اجازه می گرفت که آیا
اجازه هست من با یه دختر برم مسافرت...
همه نگاهشون چرخید سمت من .انگاری تا اون لحظه منو قاتی آدم حساب نکرده
بودن .نگاه تک تکشون عجیب و غریب بود .همون دختره ی سالمت با نیش باز
گفت:
وا پریناز شاید ایشون دانشجوشون نباشن مگه نه استاد؟کوروش نگاه مخملیشو دوخت به صورتم و چیزی جواب نداد یکی دیگه مزه پرون.
استاد نکنه دوس دخترتونه؟بعدم دوباره همشون هر و کر زدن زیر خنده ...هر هر هر رو آب بخندید به چی ریسه
رفتید اینجوری؟ شیطونه میگه لنگمو ول بدم تو صورتشونا .جلفای مذخرف .بدبختی
این بود این استاد مشنگشونم هر هر زده بود زیر خنده .همون پریناز خاااااااانم نگام
کرد و گفت:
به استاد این وصله ها نمیچسبه وگرنه خودتون که میدونید...بعد یکی دیگه شون که نفهمیدم مرجان بود یا ترنم با لحن مرموذی به پریناز خیره
شد و گفت:
وگرنه خودمون میدونیم که خیلیا نخ دادن به نیت طناب گرفتن آخرشم نخ دندونمنصیبشون نشد.
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این دفعه دیگه منم هر هر زدم زیر خنده .دمشون گرم چقده باحال بودن اینا .پریناز یه
قری به سر و گردنش داد و فییییییییش بلند باالیی کرد که اون سه تا اصن حسابش
نکردن و دوباره همون دختره سالمت با مهربونی رو به استاشون گفت:
استاد نگفته بودید نامزد به این خشگلی دارید .خوب باالخره هر چی باشه منمهمچین نامزدی داشتم به نخ دادنای بقیه محل نمیدادم .مگه نه بچه ها؟
بازم زدن زیر خنده .هر هر ...انگاری روان گردان مصرف کرده بودن چقده میخندیدن.
شربت شادی آور میل نموده بودن؟ با این حال بدجنسی رو کنار گذاشتم و ذوقمو
ریختم تو چشام و خیره شدم به کوروش که نیشش باز شده بود .نمیدونم چه حالی
بودم از اینکه یکی فکر کرده بود من نامزد کوروشم.
کوروش وقتی دید دانشجوهاش نیششون بسته شده گفت:
شما چقد شیطونی میکنید این خانم...پریناز نذاشت حرفش تموم شه و بعد گفت:
استاد اگه ایشون نامزدتون هستن پس چرا حلقه نمیندازید بعضی ها رو از اشتباه دربیارید؟
کوروش با حرص نگاش کرد و گفت:
داشتم عرض میکردم که ایشون...بازم یکی دیگه پرید وسط حرفش و نذاشت جمله شو تموم کنه و یه تیکه زیر زانو به
پریناز انداخت و دوباره هر هر زدن زیر خنده .منم خون خونمو داشت میخورد .چقد بد
بود که کوروش میخواست به هر نحوی شده به دانشجوهاش ثابت کنه من نامزدش
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نیستم .بغضمو قورت دادم و کیفمو چسبوندم به خودم و از رو تخت بلند شدم و وقتی
اونا هم دیدن من وایسادم ساکت شدن رو کردم بهشونو با حرص بی پایانی گفتم:
بله ایشون حق دارن من نامزد استادتون نیستم .من فقط دختر عموشون هستم.بعدم یه نفس عمیق کشیدم و به فک باز کوروش یه نیم نگاه انداختم و در حالی که
بهش میگفتم:
ً
لطفا ریموتشو بزن.
من میرم تو ماشینبعدم رو کردم به دانشجوهاش و با لبخند زورکی که بیشتر شبیه یه خط صاف بود
گفتم:
از آشنایی باهاتون خوشحال شدم سفر بی خطری رو براتون آرزو میکنم.بعدم پشتمو کردم بهشون و آروم ازشون دور شدم و تو همون حال تو دلم برای
کوروش و هفت جد و آبادش خط و نشون کشیدم .دارم واست کوروش خان .دلتم
بخواد همه جا بگی من نامزدتم .بدرد نخور مذخرف .اصن لیاقت تو همین خل و
چالی سالمت نما هستن.
اونقد با خودم غر غر کردم که کوروش سوار ماشین شد و بی مقدمه گفت:
چت شد یهو جنی شدی؟مث انبار باروت منفجر شدم سرش.
جنی خودتی نکبت .خجالت نمیکشی به من میگی جنی؟ خیر سرت استاد اینمملکتی .وقتی تو استاد این مملکت باشی دانشجوهات از این بهتر نمیشن که
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همشون مخشون تاب داره .بدبخت خانواده هایی که به امید پرورش فرزنداشون اونا
رو زیر دست و پای امثال تو ول میدن.
اونا خودشون با کمال میل زیر دست و پای ما ول میشن.یه لحظه حس خفه گی کردم .آب دهنمو با حرص قورت دادم و صدامو با جیغ
فرستادم بیرن.
خیلی بیشعوررررررررررینیشش باز شد و گفت:
اوه اوه اینو نگاه .استاد تو که من نبود پس تو چرا اینقد هار شدی؟لب و دهنمو کج کردم و بعدم پشتمو بهش کردم و گفتم:
به تو چه...آبرو منو جلو دانشجو هام بردی.بدون اینکه اهمیتی بهش بدم یه دستمو اوردم باال و به نشونه برو بابا حرکت دادم و
بعد زیر لبی گفتم:
خودت چه پخی هستی که دانشجوهات چی باشن؟چی گفتیییییییی؟هیچی!301
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چرخیدم سمتش و چشامو گرد کردم و کوبیدم تو چشاش و با حرص گفتم:
ً
لطفا
ببندچیو؟فک گرامو .د چقد حرف میزنی مخمو خوردی تو...هر هر زد زیر خنده و بعد با همون شیطنت مخصوص چشمای وقیحش چرخید
سمتم و گفت:
میخوای دست پیشو بگیری که بعد پای پیشو بگیری؟با اینکه خنده م گرفته بود گفتم:
ههههههه چقده تو بانمکی بابا تیکه مردم از خنده موش بخورتت که اینقده بامزهای...
مگه شما تست کردی؟چیو؟مزه بنده رو...ابروهام مث فنر پرید باال دیگه دلم میخواست لهش کنما جیغ بنفشی کشیدم و گفتم:
د دست از سر من برداررررررررررر لعنتی...302
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یهو عصبی شد و نگاشو کوبید تو صورتم و بازومو محکم کشید سمت خودش و گفت:
من دس از سر تو بردارم یا تو که هر جا میرم باهامی؟ تو رویا تو واقعیت تو خیال وهپروت و زندگی عادی و رئالم هوار شدی سرم.هر جا من هستم تو لعنتی هم هستی و
دس از سرم برنمیداری...
آب دهنمو قورت دادم .چونه م لرزید .چقد چشماش وحشی و خواستنی بود .با یه
حس بدی این حرفا رو بهم زده بود .یه حسی که انگار اصن دوس نداشت من تو
زندگیش باشم .یه حسی که بهم حس سربار بودن میداد .حس اضافی بودن .حس
طرد شدن و نخواستن .دستمو با همه قدرت از بین دستاش کشیدم بیرون و با یه
حالت پرخاشگرانه گفتم:
باشه دست از سرت برمیدام .مطمئن باش با اولین خواستگاری که برام بیاد ازدواجمیکنم.
چشاش مث چشای وزق زد بیرون و غرید:
چه ربطی داشت؟وقتی صاحب داشته باشم دیگه هر جا تو باشی من نیستم .هر جا من باشم تونیستی .وقتی صاحب داشته باشم و اونوقت تو اگه فقط یه ذره غیرت داشته باشی
دیگه هیچ وقت به خودت اجازه نمیدی به زن یه مرد از جنس خودت فکر کنی
فهمیدی؟
چشاش تا چن لحظه همینجوری خیره شده بود به صورت پر از خشم و عصبانیت
من .تو نگاش ناباوری موج میزد و حاال منم تو این وسط مونده بودم چه زری زده بودم
آخه دختره سرخوش االن خواستگار دست به نقد از کجا پیدا میکنی؟ نیست جلو
درتون صف بستن می پری یکیشونو تست میکنی و بعدم قبلتو قبلتو قبلتو عروس
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میشی؟ خره برای بار سوم باید بگی قبلتو نه سه بار بگی قبلتو ...فهمیدی؟ هوم ول کن
این حرفا رو چه حرفی زده بودم حاال اینو کجای دلم بذارم؟ توهم زده بودم دیگه .اینو
نگاه چه جوری نگام میکنه انگاری باورش شده من خواستگار آماده دارم تو جیبم...
داشتم از خنده منفجر میدشم اما به زور جلو خودمو گرفتم و نگام کشیده شد به
غبغبش که با حرص باال و پایین رفت دو بار و شایدم سه بار و بعد صدای خسته شو
شنیدم که گفت:
نامرده هر کی زیر حرفش بزنه .از االن به امید روزی میشینم که شرتو از زندگیم بکنی.بعدم خودشو کشید عقب و کمربندشو بست و منم تو همون لحظه در ماشینو بی هوا
باز کردم که باعث شد شاخکاش تیز بشه اما بی اهمیت بهش در عقبو باز کردم و
میخواستم کیفمو بردارم بندازم اونور تر بشینم که صدای عربده ش هوار شد سرم.
به خداوندی خدا قســــــم اگه بچه بازی در بیاری خونت پای خودتـــــــه .حاالهم بیا و بتمرگ تو ماشین تا من برسونمت خونتون و این طوق بدبختیو از گردنم باز
کنم .من حال و حوصله شر ندارم خر فهم شـــــد؟؟
همینجوری مات وایساده بودم و نگاش می کردم .چقده عصبی بود .به جون مامانم

اگه نفهمیده بودم با این خر فهمی که گفت دیگه کالً خودم که هیچی همه فک و

فامیلم تفهیم شدن رفت پی کارش .از این همه ضعف خودم متنفر و از این همه قدرت
کوروش ذوق کرده بودم .بیا میگم حالم خوش نیست باورت نمیشه که سرمو مث گاو
تکون دادم و به چشای پر حرصش نگاه کردم و مث بز نشستم تو ماشین و سرمو
انداختم پایین .یا جد و سادات عصبی میشد دراکوال میشدا .ای تو روحت محبوبه که
اینقد میرینی به اعصاب این بشر .د خوب هر کی باشه صداش در میاد دیگه .بیخود
صداش در میاد .واال ما هم دانشجو بودیم و استاد داشتیم .استادای جیگر و باحال اما
نه اونا اینقده شل و ول بودن نه ما اینقده شل و ول در کل آدم بودیم و انسان...
هممون درست برخورد می کردیم حاال درسته تک و توک بینمون یه ناتو در میومد اما
ما غلط می کردیم به استادامون اینطوری آمار بدیم به خدا...
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صدای پوزخندش باعث شد سرمو بلند کنم و از آنه ماشین نگاش کنم.
اون دوره شما درگیر تر از اینا بودی که بخوای به استادات گوشه چشمی بندازی.بعدم سرشو تکون داد و گاز ماشین و گرفت و من خر لبمو گاز گرفتم و با خودم فکر
کردم باز بلند بلند زر زده بودم؟؟؟؟
سرمو با حرص کوبیدم به صندلی ماشین و گوشیمو از تو جیب مانتوم در اوردم و
هندزفریمو برداشتم و گذاشتمش تو گوشم و آروم از کنار پام یه نیشگون خرافکن گرفتم
و به خودم گفتم تو بمیری با این گند زدنت .چشاتو میبندی و تا لحظه آخر هم بازش
نمیکنی .اگه باز کنی من میدمت این لولویی که این جلو نشسته بخورتت تا هم خودم
از دستت راحت بشم هم این استاد مکش مرگ دانشجوهاش .افتـــــاد؟؟؟؟ واسه
خودم یه سر تکون دادم و فهمیدم من آدم بشو نیستم.
مرده شور هر چی ترافیکه ببرن .اههههههه حالمو بهم زد .کی میرسیم من از دست این
دیو دو سر راحت شم .روان منو مختل کرده پسره خل وضع روان پریش.بدبخت
دانشجوهاش چی میکشن از دست این هیوال خدایا نصیب مفرما ...خدایا ما رو نجات
بده من غلط کردم خواستم باهاش همسفر شم.
با اینکه چشمم بسته بود اما حس می کرد چقد از دستم شاکیه و میخواد جون به تنم
ً
خصوصا با این
نباشه حیف از مهیار حساب می برد وگرنه از رو کره زمین محوم میکرد
ً
حتما حس راننده منو داشت دیگه؟ ای جونم چه حالی میده.
حرکتی که زده بودم االن
فک کن با این دک و پز بشه راننده شخصی من؟ هههههه چه سوژه ای بشه...فک کن
دانشجوهای این بفهمنن راننده من شده .واای خدا حاضرم االن هر چی دارم بدم یکی
از اون مکش مرگ منا اینجا بود .فک کن پریناز این جا بود .بعدم هر هر تو دلم به بد
ذاتی خودم خندیدم .اما خودمونیما این راننده بدجنسم کم نمی اوردم هراز گاهی این
موزمار یرقان زده چنان بد جور میزد رو ترمز که میگرخیدم .اما از اونجایی که یه نوع
خون تو رگامونه و جفتمون بد ذات و کینه ای هستیم و از اونجایی که به قول مژده ما
خانوادگی مشکل روحی روانی داریم باالخره میدونستم که چه نیت پلیدای داره دیگه
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برای همین منم نامردی نمیکردم و زیر چشمی اول موقعیتو برانداز می کردم و وقتی
میدیدم هوا صاف و آسمون ابری نیست دوباره نیشم در می رفت و من هی می
دویدم دنبالش که لو نده ما بیداریم و به نقشه پلید این جونور آگاهیم .بلی و اونقد
نقش بازی کردیم که به راستی خوابمان برد.
یه لحظه حس کردم وسط دیسکو وایسادم.از معده م حرارت زد باال و چشام مث وزق
زد بیرون و دو متر پریدم هوا و سرم با ضرب خورد به سقف ماشین .هنوز موقعیتمو
شناسایی نکرده بودم که لحن پلید کوروش با اون صدای ناهنجار ش باعث شد به
خودم بیام.
ماموریت انجام شد .بپر پایین .خوش گذشت .با یه خداحافظی هم خوشحالم کن...آب دهنمو قورت دادم و بهش نگاه کردم انگاری کرم داشت صدای ضبطشو اینقد بلند
کرده بود تا مجبور شه داد بزنه .دلم میخواست مث این بچه تخسا کیفمو بردارم و
بکوبم تو سرش و اونقد بکوبم تا سرش فرو بره تو تنش درست مث اون سگه تو
کارتون تام و جری ....یوهو چه حالی میده .یا مث میخ طویله هی بزنم فرو بره تو در و
دیوار و زمین.ای بمیری چه صدای نکره ای هم داره این ضبط نکبتیش...
ببر صداشو ملت خوابن...ً
دقیقا ده ساعت تو راه بودیما .حالم از هر
عقربه ها ساعت سه نیمه شبو نشون میداد
چی ترافیک و جاده شمال بود بهم خورد اونم با رانندگی این یابو که هیچی حالیش
نیست .حاال نمیگه واسه لجبازی یهویی باعث مرگش بشما .فقط میخواد لج کنه .اصن
این مردا نمیدونم چرا ذاتن اینجورین وقتی میخوان عذاب بدن پاشونو با چسب یک
دو سه میچسبونن به پدال گاز اهههههه .وقتی دید دارم بهش چشم غره می رم صدای
ضبطشو کم کرد و منم بار و بندیلمو جم کردم و از ماشین پیاده شدم.رفتم جلو و زدم به
شیشه ماشین .آروم شیشه رو داد پایین .با یه لبخند کج نگاش کردم و با حرص گفتم:
بزن به چاک .دوس ندارم دیگه این ورا ببینمت .افتاد؟306
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اییییییول میبینم که الت شدی و کم کم چیزی نمونده به عنوان ارازل بگیرن ببرنت.بی اهمیت بهش خیره شدم و از اینکه میدونستم دارم حرصشو در میارم شونه هامو
انداختم باال و با همه بدجنسی ذاتیم گفتم:
دس فرمونت افتضاحه یادم باشه به مهیار بگم باهات حساب کنه ...یه دل و روده بهمریختی یه سر کوبیدی به طاق ماشین یه عربده هم داشتی که باعث خراش پرده های
گوشم شد...
بعدم ساکمو محکم چسبیدم و مث فشنگ از جلو ماشینش دور شدم تا نیش باز در
رفته مو نبینه اما صدای جیغشو شنیدم که میگفت:
آدم نمیشی به خداااااادر خونه رو باز کردم و خودمو انداختم تو خونه .ای خدا باالخره رسیدما.دیگه وسطای
راه اشهدمو خونده بودم به خدا ...ولی خودمونیم چقدم خوابیده بودما .خوب حق داره
فک کنه من دیشب نخوابیدم.کلی حال کرده بودم حاال چراشو من نمیدونم .با اینکه با
هم جنگیده بودیم اما نمیدونم چرا ته دلم غنج میرفت .شاید فقط واسه این شعری
بود که توی پذیرایی خونه روی شومینه دیده بودم .شعری که خودم با دست خط
مکش مرگ خودم نوشته بودم.
اگـــــر بـــــا مــــن نبودش هیـــــچ میــــلــــــیچــــــرا جــــام مــــرا بشکســــــت لیــــــلـــــی
بدون اینکه ساک و لباسامو مرتب کنم لباسامو در اوردم و هر کدومو یه ور شوت کردم
و موهامو شونه زدم و بعدم ولو شدم رو تخت و خرناسم رفت هوا و تو همون حال به
این فکر کردم که خوبه من و کوروش عاشق همیم اینقد سایه همو با تیر میزدیم اگه
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ً
حتما به یه روز نرسیده دخل اونیکی رو می اوردیم و
دشمن جونی بودیم چه میشید؟
بعدش از خرمای همدیگه تناول می کردیم و حالشو می بردیم.
چند روزی از جریان مسافرت شمال میگذشت و منم مث بقیه روزا درگیر زندگی شده
بودم و یه جورایی از برخوردی که بین من و کوروش پیش اومده بود احساس خطر
می کردم .از اینکه کوری خونده بودم و از اینکه هیچ وقت نمیتونستم همچین کاری
کنم از خودم حرصم میگرفت .از اینکه با بچه بازیام فرصت جبرانو از کوروش گرفتم و
نذاشتم راز دلش رو بهم بگه البته انگاری کوروشم خودش شدید درگیر بود که حقیقت
رو به زبون بیاره یا نه .با خودش هم درگیر یه مبارزه علنی بود بچه..
اونروز خسته از خرید با مژده برگشته بودم خونه و اونروز و فقط اونروز به طور اتفاقی
فکرم درگیر کوروش نبود و داشتم به این موضوع فکر می کردم که باالخره مژده موفق
شده بود مامان سعید رو از نزدیک ببینه و انگار خدا رو شکر با هم مشکلی نداشتند و
قرار بود سعید بیاد خواستگاریش .این بشرم گیر سه پیچ داده بود که بیا یه بار با حمید
و سعید بریم بیرون منم چفت پا رفتم تو حلقش و نیش بازشو بستم که دیگه اینقده
گیر نده البته بگم وقتی جریان اتفاقی که تو مسیر شمال تهران بین من و کوروش افتاد
گیر داد به حمید و منم گفتم نمیتونم به جز کوروش با کس دیگه ای ازدواج کنم و باقی
عمرمم تو حسرت بگذرونم .خالصه وقتی برگشتم خونه ساعت هفت غروب بود و
میدونستم مامان و بابا خونه هستن .اما حوصله سر و صدا راه انداختن نداشتم آخه
بعد رفتن مهیار از خونمون تصمیم گرفته بودم وقتی میام خونه مث خودش جلف
بازی در بیارم و خونه رو بذارم رو سرم و الحق هم تو این یه مورد شاهکار کرده بودم و
مث بچه آدم تونستم پای حرفم وایسم اما اونروز به قدری خسته بودم که آهسته درو
بستم و از دیدن چراغای خاموش پذیرایی فهمیدم که ماماینا یا تو آشپزخونه هستن یا
طبقه باال برای همین بی خیال رفتم سمت اتاقم و وسایلمو جابه جا کردم و یه دست
لباس خونه گی پوشیدم و برگشتم پایین دلم بدجور یه لیوان چایی میخواست برای
همین بدون اینکه چراغی روشن کنم لخ لخ کنون رفتم سمت آشپزخونه که صدای
صحبت یواشکی مامان و بابا به گوشم رسید ..منم که ذاتا فضـــــــــــول چسبیدم
به ستون کنار آشپزخونه و گوشامو تیز کردم که بهتر بشنوم البته نیازی هم به اینکار
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نبودا چون داشتن بلن بلن صحبت میکردن منم واسه اینکه جو سازی کنم این کارو
کردم.
تو چی گفتی بهشون؟هیچی گفتم بیان دیگه.نمیخوای با محبوبه صحبت کنی؟نمیدونم کیانوش موندم باید چی کار کنم .به نظرت بهتر نیست همه چیزو بذاریم بهعهده خودش؟
نه دیگه نه بهتره همه چیزو خودش بدونه.نمیخوام دوباره ناراحتی از ما براش بهوجود بیاد.
راست میگی باید بهش بگیم .باید خودش اینبار تصمیم بگیره.آره عزیزم.به خدا خسته شدم .از بس فکر آینده این دختر و کردم دارم نابود میشم .نمیدونممیتونم زنده بمونم و عاقبت به خیرشو ببینم یا نه.
ای مهال چرا داری گریه میکنی؟ عزیزم این کارا چیه؟ باالخره محبوبه هم میره سرخونه و زندگیش همونطوری که مهیار رفت اونوقت میخوای بعد رفتنش بشینی و مث
نبود مهیار گریه کنی دیگه...
-ا کیانوش نکن ا نکن عزیزم.
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یه سرک کشیدم تو آشپزخونه و از دیدن صحنه های هیجانی نیشم در رفت تا بنا
گوشم و مث بچه خوبا رومو کردم اونور و اومدم تو پذیرایی و با خودم فکر کردم یعنی
چه خبر شده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ هووووووم؟ باالخره تا چن مین دیگه میفهمم.
چن مین بعد با صدای بلندی مامانو صدا کردم .امیدوار بودم فیس تو فیس نباشن
دیگه...
بیا عزیزم ما تو آشپزخونه ایم.سالم بر پدر و مادر عزیز و مهربانم .هوووووم میبینم که خلوت کردید؟سالم عزیزم .خسته نباشی.سالم دخترم.صورت هر دوشونو ب*و*سیدم و بعدم رفتم سمت روشویی و از اونجا یه سینی
برداشتم و گفتم:
کی چایی میخوره؟هیچ کدوم نمیخوردم برای همین برای خودم یه چایی درست کردم و نشستم رو میز
و شروع کردم با شکالت تلخ پارمیدا مزه مزه کردنش و در همون حالم براشون از
خریدام و شیطنت های مژده تعریف کردم و به خنده انداختمشون .میخواستم بهشون
مهلت بدم تا خودشون به حرف بیان و باالخره بعد یه مدت که سکوت کردم مامان به
بابا نگاه کرد و بابا چشماشو به نشونه تایید گذاشت رو هم و مامان گفت:
محبوبه.سرمو اوردم باال و نشون دادم که می شنوم.
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-هدفت واسه آینده ت چیه مامان جان؟

رمانسرا

شاخکام زد بیرون بیا و ببین .منتظر چی بودم و چی شنیدم.
هدف خاصی که ندارم .به قول معروف هر چه پیش آید خوش آید.بابا خندید و گفت:
عزیزم تو برای ما بی نهایت عزیز و دوس داشتنی هستی و هیچ شکی توی اینموضوع نیست .اما عزیزم تو دیگه بچه نیستی و داری میری تو بیست پنج سالگی
بهتر نیس برای آینده ت یه تصمیم درست و حسابی بگیری؟
منظورتون چیه بابا؟ببین امروز با مامانت تماس گرفتن و ازمون خواستن برای آخر هفته یه وقتی در نظربگیرم تا بیان و تو رو از ما خواستگاری کنن...
قند تو دلم داشت کیلو کیلو آب میشد .با اینکه بابا اسمی از کسی نبرد اما خر که

نبودم سریع گرفتم کی میخواد بیاد خواستگاریم .نیست کالً خیلی باهوشم ارواح عمه
م...
خوب؟مامانتم قبول کرده و اما من میخوام قبل اینکه اونا بیان خونمون با خودت صحبتکنم و ببینم هدفت برای این زندگی چیه و میخوای چی کار کنی؟
راستش بابا تو این مدت من خیلی شماها رو آزار دادم و خیلی هم فکر کردم وتصمیم گرفتم دست از بچه بازی بردارم و برای آینده م یه تصمیم درست و حسابی
بگیرم و مطمئن باشید هر کسی خواهان من باشه و شما قبولش داشته باشید باهاش
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ازدواج میکنم چون شما رو خیلی بیشتر از این حرفا قبول دارم .درسته یه زمانی بچه
بودم و درک نمی کردم شماها صالح منو میخواید و دوست داشتم خودم همه چیز رو
تجربه کنم .دوس داشتم خودم برم تو میدون و همه چیو به شچم خودم ببینمو درک
نمی کردم انتخاب درست از دید شما رو درک نمی کردم که به چه آیتم هایی میگن
معقول و مناسب من اون زمان فقط دنبال این بودم خودم حس کنم و خودم انتخاب
کنم .اما حاال نه من با اتفاقاتی که توی زندگیم برام افتاده اونقد بزرگ شدم که بدونم
انتخاب مناسب چه انتخابی هستش البته منکر این هم نیستم که شماها تجربه تون
فوق العاده از من بیشتره برای همین هر کسی رو که شما انتخاب کنید من با کمال
میل قبول میکنم و مخالفتی نمی کنم.
تو تمام این مدت سرم پایین بود و داشتم حرف میزدم .زیر چشمی یه نگاهی به
مامان و بابا انداختم .نیششون باز بود و لبخند میزدن .از اینکه اینقد موزمار بودم از
خودم بیزار بودم .از اینکه مثالً میخواستم نشون بدم باهاشون مخالفتی ندارم و هر
انتخابی واسم بکنن دیگه چشم بسته قبول میکنم از خودم بدم اومده بود .اما دلم
میخواست تو دل ماماینا خودمو بیشتر جا کنم .با اینکه شکی نداشتم این خواستگار

جدید و تو این مدت کم کسی نیست جز کوروش اما بازم میخواستم مثالً نشون بدم از

دیدن کوروش کامالً شوکه میشم و اصنم دیگه نیمخوام احساسی تصمیم بگیرم جون

خودم .با این حال اما انگاری موثر بودم و تونستم خانواده م رو آروم کنم و نشون بدم
که بزرگ شدم .اما خودمونیم اگه اینقد مطمئن نبودم خواستگارم کسی نیست جز
کوروش بازم با این صراحت میگفتم هر چی خودتون صالح بدونید؟ یه ندایی تو دلم
فریاد زد خـــــــــر خودتــــــی عزیزم.جلو خنده مو گرفتم و به صدای مامان گوش
دادم که میگفت:
خیلی خوشحالم که دختر خوبی بزرگ کردم .خیلی خوشحالترم که انتخاب ما رو قبولداری و میدونی که ما انتخاب درستی برات داریم .در هر صورت باید اینم بگم که هر
چی بشه و هر کسی بیاد خواستگاریت در آخر تویی که باید انتخاب کنی دخترم .ما
انتخاب رو میذاریم به عهده خودت و فقط راهنماییت میکنیم.
مرسی مامان من بیشتر از اینا باورتون دارم.312
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بابا صدام کرد چرخیدم سمتش .چشماش برق میزد .یه برق عجیب .انگاری
میخواست چیزی رو بگه که من خودم باور داشتم.
یعنی فرقی نمیکنه اون فرد کی باشه که بیاد خواستگاریت؟یوهو بیا و ببین چی شد .بابا بیشتر از این حرفا من پلید و میشناخت .اومدم مثالً
بچه مثبت بازی در بیارم خنده م گرفت و گفتم:
برای اینکه یقین پیدا کنید بهتون اطمینان دارم پس لطف کنید و به هیچ عنوان نگیدکی قراره بیاد خواستگاریم.
بعدم از جام بلند شدم و لیوانمو برداشتم و گذاشتم تو سینک ظرفشویی تا بابا نیش
بازمو نبینه .اما خوب شنیدم که پشت سرم آروم گفت:
ای پدرسوخته.معلوم بود میدونن من باور دارم کوروش داره میاد در خونمون رو بزنه و منو
خواستگاری کنه .خیلی خوشحال بودم .باورم نمیشد اون حرف مذخرفی که تو ماشین
بهش زدم یه اولتیماتوم بوده براش و از ترس اینکه منو از دست نده سریع اقدام کرده
و دارن میان خواستگاری.از آشپزخونه زدم بیرون و دویدم تو اتاقم .پریدم رو تختم و
سریع برای مژده اس ام اس فرستادم و جریانو بهش گفتم اون یه نمه نسبت به من
مشکوک تر بود و باورش نمیشد و میخواست هر طور شده ته توه قضیه رو در بیاره و
ً
ذاتا بچه با
بهم پیشنهاد کرد به مهیار زنگ بزنم و ازش سوال کنم اما از اونجایی که
حیایی بودم خیر سرم ازش خواستم خودش زنگ بزنه و از زیر زبون رخسار حرف بکشه
چون مطمئن بودم اگه مهیار در جریان باشه محاله رخسار خبر نداشته باشه .من
داداش خودمو میشناختم از زنش هیچ چیزی رو پنهون نمی کرد .بعضی وقتها هم
خیلی خوب بود اینجوریا .مژده هم قبول کرد تا از رخسار حرف بکشه و منم تو اون
مدت دویدم سمت کمد لباسا و گشتم دنبال یه لباس مناسب اما چون چیزی توجهم
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رو جلب نکرد تصمیم گرفتم فردا اول وقت برم و یه دست لباس خیلی مناسب برای
مجلس بگیرم .دیگه خودم که میدونم اصن ذوق نداشتم برای شرکت تو این مهمونی.
اصنم نمیدونستم کی میخواد بیاد خواستگاریم که مهم این بود من سر عقل اومدم و
میخوام ازدواج کنم .ای واییییییییی که چقد من دختر خوبی بودم خودم خبر نداشتم.
اونقد خوشحال بودم که همونجوری لباس به بغل تو اتاق شروع به باال و پایین پریدن
کردم و یوهو یوهو و هورا هورا راه انداختم که یهو در اتاقم باز شد و سر مامان اومد تو.
همونجوری با دهن باز و دستای آویزون تو بین هوا و زمین موندم رو به در .حالی
داشتم بیا و ببین به معنای واقعی کلمه گند زده بودم و خیط شده بودم خوب...مامان
که خنده ش گرفته بود و یه جورایی متعجب مینمود خودشو کشید تو اتاق و گفت:
چه خبرته؟ ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده .چی کار داری میکنی؟سرم سر خورد پایین و تو همون لحظه چشمم خورد به دمپایی های پاشنه دار توی
پام کردم و فهمیدم ای دل غافل چه گندی زدم و صدای باال و پایین پریدنم رفته پایین
ً
حتما االن بابا هم فهمیده دیگه از ذوق خواستگارمه این ریختی
و مامانو کنجکاو کرده.
شدم .فک کن اونا هم اصن ندونن من میدونم کوروش داره میاد خونمونو...نیشمو جم
کردم و اومدم گندی که زده بودم رو یه جوری ماس مالی کنم و برای همین گفتم:
راستش ...چیزه ..آهان مژده رو که میشناسی ...ای بابا معلومه که میشناسی ...آرهمژده گفت با خانواده سعید اینا به تفاهم رسیدن و به زدی قراره دیمبل دومبول راه
بندازن و خوب طبیعیه دیگه منم واسه همینه خوشحال شدم مامانی...
مامان یه نگاه عاقل اندر سفیه انداخت بهم و بعد یه چشمشو جم کرد و اونیکی
ابروشو برد باال و مث کارآگاه پو آرو خیره شد بهم و من حس کردم داره بهم میگه خر
خودتی جوجه جان .با همه آره با ما هم بعله؟ ولی گفت:
-سعید کیه اونوقت؟؟
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دلم میخواست یه دونه بزنم تو سر خودم با این کارایی که داشتم میکردم .از گیجی
خودم حرصم گرفته بود بیا و ببین .مامان چه میدونست سعید کیه خوب منگول
جون؟؟ توام که هیچ وقت از این اخالقا نداری در مورد مژده و اتفاقاتی که واسش
میفته بیای و تو خونه حرف بزنی حاال میخوای از کجا بدونه؟ نیست رخسارم از این
اخالقا داره بیاد اطالعات خانواده شو به مادر شوورش بده واسه همین مامانت کامل در
جریان سعید و اینا هس دیگه .خاک تو سرت که جون به جونت کنن ذاتن خنگی .من
موندم چه جوری مدرک گرفتی با این افکار پریشانت به خدا ...از جدالی که با خودم
داشتم خنده م گرفت و گفتم:
چیزه ...راستش یه بنده خدایی خیلی دوس داشت مژده رو و مژده قرار بود بامامانش مالقات کنه و اینا دیگه...
مامان از لحن شوت من خنده ش گرفت و با شیطنت گفت:
ً
دستت؟حتما داری لباس آماده میکنی بری جلسه تو
خوب پس اون لباسا چیهمجلس خواستگاریشون شرکت کنی دیگه آره؟
وااای اینو دیگه کجای دلم بذارم دیگه؟ لباسا رو ولو کردم رو زمین و همونجوری که باال
و پایین می پریدم جیغ کشیدم:
مـــــــــامــــــــــان. ..مامانم با خنده درو بست و رفت بیرون و منم این ور در با خودم درگیر بودم و دلم
میخواس دونه دونه گیسای خودمو با پنس بکنم .این کار مامان یعنی اینکه دختر
جون من مادرتم به هر کی دروغ بگی به من یکی که دیگه نمیتونی دروغ بگی...
هوووووم بلی تا شما باشی دروغ نگی....
وقتی مامان رفت یه دونه زدم تو سر خودمو بعدم سریع لباسا رو گذاشتم سر جاش و
رفتم مث یه بچه خوب رو تختم دراز کشیدم و منتظر شدم ببینم از مژده خبری میشه
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یا نه و تو همون حال دراز کش بودم که خوابم برد و نفهمیدم مژده به رخسار زنگ زد
یا نه...
با اینکه انتظار کشیدن خیلی سخت بود اما من نجابت به خرج دادم و مث یه خانم
موقر انتظارو با همه مصیبتش تحمل کردم و باالخره تموم شد البته ناگفته نمونه که
نگاه ها و لبخندای گاه و بیگاه کامالً منظور دار مامان و بابا رو دیدم و به رو مبارک

خودم نیوردم .مژده هم از طریق رخسار فهمیده بود که بعععععععله حدس من درسته
و قراره کوروش بیاد خواستگاریم و فردای اون روز مهیار زنگ زد بهم و همش نمیدونم
چرا قصدش این بود منو منصرف کنه و همش میگفت بیشتر روش فکر کنم اما من
بهش گفتم مرگ یه بار و شیونم یه بار من و کوروش به جز هم نمیتونیم با کس دیگه
ای خوشبخت بشیم حتی اگه سایه همو با تیر بزنیم میدونیم که همه مشکالتمون یه
سوتفاهمه که با توضیح دادن بهم و یه جورایی خر کردن همدیگه تموم میشه و
میشیم مث دو تا آدم معمولی و با همه زد و خورد و مشکالتش کنار هم زندگی می
کنیم و تحمل میکنیم سختی های احتمالی رو و باالخره مهیارم قانع کردم و تو روزای
بیکاری بقیه یه تغییر دکوراسیونی تو اتاقم ایجاد کردم که این پسر عمو و همسری من
بعد از این مــــــــن متوجه بشه منم یه دوزار سلیقه دارم حاال سوای انتخاب
خودش که گندترین سلیقه م بوده .هههههههه.
پنجشنبه شب بود که زنگ درمون سر ساعت مقرر زده شد .از آینه اتاقم دل کندم و با
صدای جیغ مامان که میگفت ورپریده بیا پایین دیگه کشتی منو تو .پریدم بیرون و
برای بار آخر چهره خودمو یادم اوردم با اون تونیک آستین سه ربع طوسی رنگ و
موهای فر جمع شده باالی سرم و چشای آرایش شده و گونه های سرخ شده و لبای
براق و شلوار لی لوله تفنگی که ساق و رون خوش تراش پامو توپ نشون میداد و
صندالی طوسی رنگ خیلی شیک شده بودم مرگ خودم .به جون خودم امشب
کوروش کوشون داریم تو خونمون .میگی نه ببین دیگه ...مگه اینکه خودم از خودم
تعریف کنم .زمانی که رسیدم توی پذیرایی اول عمو و بعد زنعمو و پشت سرشون
کوروش وارد شد .با اینکه تو دلم به خودم هزار آفرین میگفتم قیافه مو مث این شوک

زده ها کردم که مثالً جون خودم اصن خبر نداشتم کی میخواد بیاد خواستگاریم .آب
گیر نمی اوردما وگرنه بعد شناگری بودم .یوهو .مهیار و رخسار هم جلوی در به منزله
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استقبال وایساده بودن .چشامو گرد کرده بودم و مث بی تربیتا خیره شده بودم به در
و زمانی که عمو منو دید یه لبخند شیک و مردونه نشست رو لبش و دستاشو برای
بغل کردنم دراز کرد .همون لحظه همه از جمله کوروش که یه دسته گل خیلی شیک
دستش بود داشتن نگام می کردن .آب دهنمو قورت دادم و بازم سعی کردم نقش
بازی کنم .یه نمه دهنم باز مونده بود .دستمو بردم سمت دهنمو و بستمش و بعدم یه
نفس عمیق کشیدم و مث گیجا گفتم:
س...سالم...یهو همه زدن زیر خنده حتی مهیار .عمو که دید اوضاع اینجوریه خودش اومد سمتم و
منو بغلش گرفت و بعد در گوشم زمزمه کرد:
سالم عزیز دلم .دیدی بباالخره مال خودمون شدی؟تو دلم اینجوری کیلو کیلو خوشی آب میشد و دلم میریخت و جم میشد اما بازم
میخواستم کالس بذارم و حال اون بچه پررویی که نیشش در رفته بود تا بنا گوشش و
استاد شیک اون چهار تا چنگولک و بگیرم و بهش بگم من اصن منتظر حضورت نبودم
به جون اون یه دونه عمه مشترکمون...
بعد عمو زنعمو که شیرینی رو داد دست مامان اومد سمتم و بغلم کرد .برخالف

همیشه که مثالً ب*و*سم میکرد یه ب*وس*ه واقعی و کوتاه نشوند دو طرف گونه
هام و در گوشم گفت:
امیدوارم همه کدورتا رو بریزی کنار.ً
واقعا هم شرمنده شده بودم هم هول بودم سرمو مث گاو باال و پایین
این بار دیگه
بردم و کوروش اومد سمتم .یه لحظه ترسیدم و خودم جم کردم گفتم نکنه اینم مث
بقیه بخواد بغلم کنه برا همین مث میخ سیخ وایسادم سر جام و به نیش باز و در رفته
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ش ذل زدم .دسته گلو خیلی موقر گرفت جلوم و با شیطنت خیره شد تو چشام و
گفت:
زود واسه اینکه بغلت کنم خانم کوچولو نترس...وای منو میگی میخواستم اون لحظه غش کنم بیفتم تو بغلش .یه ابرومو کشیدم باال
و از اون همه تیزی چشامو جم کردم و خیره شدم بهش و با پروویی و به همون آرومی
صدای خودش گفتم:
تو اینجا چی کار میکنی؟با دست آزادش یقه کتشو و گرفت و کشید .وای چقده این بشر عشوه داشت .یکی
بیاد جمش کنه به خدا .یوهووووو...
ترسیدم از دستم در بری...بعد یه قدم کوچولو نزدیک تر شد و دست منو اورد باال و دسته گلو گذاشت کف دستم
و کنار گوشم وز وز کرد:
بعد این دیگه نمیتونستم باهات کل کل کنم .حیفم اومد بری دست غریبه...بعد شونه هاشو انداخت باال و در حالی که منو تو دریای قند و شکر غرق کرده بود ازم
کنار کشید و دور شد .میخواستم از پشت بپرم بغلش و ماچش کنم .چقده جیگر بود
فقط من میدونستم.
مهیار از کنارم رد شد و با شیطنت در حالی که نگاه به دسته گل می گرفت رو به رخسار
گفت:
رخسار جونم اون گلو بگیر خر چه داند قیمت نقل و نبات...318
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هر هر زد زیر خنده و رخسار به من که مث مجسمه خشک شده بودم یه تلنگر
کوچیک زد و دسته گلو ازم گرفت و با مهربونی گفت:
بیا بریم تو عزیزم...سرمو تکون دادم و شونه به شونه رخسار رفتیم و داخل نشستیم .خودمو انداختم بغل
دست رخسار و سرمو اونقد انداختم پایین که بیا و ببین .حس بدی داشتم .یه حس
ً
واقعا دلشوره داشتم.
خیلی بد .درسته اولش داشتم از زور خوشی می مردم اما االن
دلشوره بدی .نمیدونم چی بود .درسته این اولین جلسه خواستگاریم نبود اما اولین
جلسه ای بود که عشقم اومده خواستگاریم برای همین حس خوشی نداشتم .یه حس
موذی میگفت همه چیز تو خواب و رویاست .میترسیدم تو وهم باشم و وقتی چشم
باز کنم ببینم همه چیز خواب بوده و کوروش و پروانه مجلس عروسیشونه و من باز
توهم زدم .با این تفکر یه نیشگون خرکی از رون پام گرفتم و باز شد سیخ بشینم و نگاه
موذی کوروش و زززززززوم رو خودم ببینم .ای بچه هیز ببند چشاتو ...با این فکر یه
چشم غره بهش رفتم و نگامو دوختم به سمت دیگه .عمو و بابا داشتن منو نگاه
میکردن .سرخ شدم و سرمو انداختم پایین و باالخره باقی صحبت ها حالت جدی تری
به خودش گرفت و منم بدون اینکه توجه ای به صحبت ها بکنم زیر چشمی اون تیکه
لعبت رو نظاره میکردم .تو اون کت و شلوار طوسی ....ای وای من طوسی تنش کرده.
دمش گرم چه تله پاتی باحالی داریم ما .من روانیتم کوروش با این رنگ ست کردنت
عـــــــزیزم ...ههههههههه .هوم چه جیگری شده بود .چشای کهرباییش داشت منو
می سوزوند باور اینکه از این به بعد این شای کهربایی رو همیشه در کنارم دارم برام
سخت بود .میخواستم گذشته رو به معنای واقعی بریزم دور و با خودم کنار اومده
ً
واقعا بدون کوروش نمیتونستم زندگی کنم .بدون اون میمردم پس چرا باید
بودم .من
با ندونم کاری همه چیز رو خراب میکردم .غرور چه معنایی داشت وقتی به قیمت از
دست دادن کوروش تموم میشد؟ میخواستم صد سال سیاه غروری نداشته باشم .دلم
یه تغییر میخواست دلم هر تغییری رو نمیخواست .دلم یه تغییر اساسی میخواست که
در کنار کوروش باشه .وقتی من اون حس قشنگ رو فقط در کنار کوروش دارم و کسی
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دیگه نمیتونه روح منو ارضا کنه پس بهتره همه کدورتا رو بریزم کنار و فقط و فقط به
عشق خودش نفس بکشم.
با سلقمه رخسار پریدم باال و با چشای گرد شده نگاش کردم که خنده ش گرفت و به
نرمی گفت:
محبوب جان عمو با شما بود.عمو کیه؟ عموی تو اینجا چی کار میکنه؟ هوم؟ چی میگی رخسار؟وقتی چشای مث وزق بیرون پریده منو دید و لحن خنده دارم دستشو گذاشت جلو
دهنشو و مهیار به جاش که تو زاویه دیدم نبود گفت:
پیشی..سرم چرخید سمت مهیار .با دیدنش انگار یه دنیا آرامش تزریق شد به تنم .یه لبخند
قشنگ نشست رو لبم و تازه متوجه شدم چه گندی زدم .دوباره به عمو نگاه کردم و
گفتم:
ببخشید عمو جان متوجه نشدم.اشکال نداره عزیزم .دوباره مطرحش میکنم.بفرمایید عمو...گفتم از نظر خانواده خودت و خانواده من هیچ مشکلی این بین نیست و ما ازخدامونه که دختر گل داداشم رو برای پسرم بگیرم و به آرزوی دیرینه مون برسیم .اما
میمونه شما .کوروش که گفته باید با خودت صحبت کنه و حرفی توش نیست اما
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خودت عزیزم حرفی داری که اینجا در حضور ما بگی؟ ما خوشحال میشیم حرفای تو رو
هم بشنویم چون این آینده تو و کوروش هستش و شما باید حرف آخر رو بزنید.
آب دهنمو قورت دادم و یه نگاه به تک تک حضار انداختم و بعد یه نفس عمیق گفتم:
عمو جان شما برای من با بابا هیچ فرقی ندارید و برامون به همون اندازه عزیزید .مننظرم و حرفم نظر و حرف بابا و مامان هستش.
حس کردم همه یه نفس عمیق کشیدن یه جورایی همه نفسشون حبس شده بود.
یعنی اینقد من بچه بودم که هر لحظه امکان اینکه هر چیزی رو بهم بزنم وجود
داشت؟
تو لطف داری دختر گلم .من و مادرت با این وصلت هیچ مشکلی نداریم چونکوروش برای ما مث مهیار عزیز و دیده و شناخته شده ست و در آخر همونجوری که
داداش گفت نظر شما دو تا مهمه...
سرم چرخید سمت نگاه موذی کوروش .دلم میخواست اون چشاشو از کاسه در بیارم
که اینقد با اعتماد به نفس نشسته بود اونجا .برای همین گفتم:
اما من یه سر ی شرایط دارم که باید به حضور کوروش خان برسونم .اگه ایشونمشکلی نداشتن منم با نظر شما مخالفتی نمی کنم..
صدا از کسی در نمی اومد .حاال خودم مونده بودم چه شرایطی داشتم که این زر و زده
بودم؟ اهلل واعلم من چی میخواستم بگم .کوروش س*ی*ن*ه شو صاف کرد و با
تردیدی که تو چشاش موج میزد گفت:
ً
مطمئنا میتونم بگم هیچ موضوعی منو از
دوس دارم شرایط محبوبه جان رو بشنوم ونظرم برنمی گردونه من حرفم یکیه...
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خوب مامان جان بلن شو با کوروش برید تو اتاقت صحبتاتون رو بکنید...با گفتن یه با اجازه از جا بلن شدم و مث االغ سرمو انداختم پایین و جلو راه افتادم و
اهمیتی هم به کوروش که پشت سر من با اجازه ای گفت و راه افتاد ندادم .وقتی هم
رسیدم تو اتاقم درو شیش طاق باز گذاشتم و همونجا وایسادم تا کوروش چن ثانیه
بعد من وارد شد و تا خواس درو ببنده گفتم:
بذار باز بمونه.بچه گرخید یه لحظه و دستشو گذاش رو قلبش.
چته ترسوندیم...خنده م گرفت و به قیافه خودم که تو تاریکی مشخص نبود فک کردم .تو این تاریکی
اتاق وایسادم پشت در میگم نبند درو خوب بچه اول زندگی سقط شد و ناقص شد که
خاک تو سرت کنن ببین میتونی یه کاری کنی همین یه شوهرو از دست بدی...
بعدم دوباره دستشو برد و در و بست .ای بترکی که اصن منو آدم حساب نمی کنی.
دلم میخواس جفت پا برم تو صورتشا پسره مشنگ...
با این حال اهمیتی بهش ندادم و المپ اتاقمو روشن کردم و رو درجه خوابش تنظیم
کردم .یه نور قرمز مالیم پخش شد تو اتاق .رفتم و نشستم رو تختم و به اون که با
نیش باز داشت به لوستر اتاقم نگاه می کرد خیره شدم.
قصد ندارید جلوس بفرمایید سرورم؟نگاشو زندونی کرد تو چشام و در حالی که میخندید و جلو می اومد گفت:
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البته ملکه من...بعدم صندلی میز کامپیوترمو برداشت و تو یه حرکت گذاشتش روبروی من و برعکس
نشست روش .دلم میخواس بزنم زیر خنده .با اون کت و شلوار و دک و پز این مدل
نشستن نوبر بود به خدا .یعنی دقیقا دستاشو گذاشته بود به تکیه گاه صندلی و
پاهاشو از بین تکیه ها صندلی انداخته بود بیرون .خیلی سوژه توپی برای نقاشی و
عکاسی بود .ولی خدا وکیلی امشب خیلی جیگر شده بودا...
خوب؟خوب و حناق دو ساعته پسره پررو یه جوری میگفت خوب انگاری من رفته بودم
خواستگاریش .با اعتماد به نفس کامل پاهامو انداختم روی هم و یه دستمو کج
گذاشتم روی تخت و تنه مو خم کردم روشو و موهام یه وره ریخت کنار دستم.
شما تشریف اوردید خواستگاری این حقیر و منت گذاشتید پس بفرمایید که آیا موردقبول بنده واقع بگیره و بپذیرمتون یا خیر...
هر هر زد زیر خنده .هر هر و مرض پسره دو زاری به چی میخندی؟ قیافه مو جم کردم
و با یه حالت عجیب و نفرت انگیز خیره شدم بهش و گفتم:
مرض جک گفتم بهت غش کردی؟دوباره زد زیر خنده و با پاهاش صندلی رو چرخوند و یه دور کامل جلوم زد و بعد تو یه
حرکت از جاش بلند شد و درست نشست رو صندلی .ای وای من سوژه نقاشی از
دست رفت به خدا...
میدونی چرا ازت خوشم میاد؟323
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با پررویی تمام گفتم:
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چه میدونم بس که خری دیگه...بازم هر هر زد زیر خنده و گفت:
ایول درست زدی وسط خال بس که خرم .میدونی گفتم چون فامیلیم من بهترمیتونم دمت و قیچی کنم و بهتره بیام خودم بگیرمت و حیف میدونم بری زیر دست
یکی دیگه و اونو بدبخت کنی...
هاج و واج نگاش کردم و بعدم در حالی که مث فنر پریده بودم باال نشستم لبه تخت
و با یه حالت معذب گفتم:
پس با کمال میل حاضری خودت بدبخت شی؟ً
دقیقا جلوم...
چون صندلی میز کامپیوترم چرخدار بود به راحتی خودشو کشید جلو و
نگاشو دوخت تو چشام و بعد با دستش یه تلنگر کوچولو به پیشونیم زد و گفت:
د ن د .اینجاشو اشتباه کردی خانم کوچول .مقصود بنده آدم کردن و ارشاد کردنشماست...
هولش دادم عقب و با لجبازی گفتم:
برو بابا تو خودت نیاز به ارشاد کردن داری بچه پررووووووو....خیلی بامزه خندید و بعد ساکت شد و دوباره خودشو کشید جلو و دستامو گرفت تو
دستاش و خیره شد به صورتم .هیچی نمی گفت منم فقط نگاش می کردم و چیزی

نمی گفتم .خیلی مسخره بود مجلس خواستگاریمون بود مثالً حتی اینجا هم مث آدم
نمیتونیم با هم حرف بزنیم و همش باید بزنیم تو سر و کله هم .کی آدم میشیم؟
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راستی ازدواج من و این گربه کوره درسته؟ ما که همش مث تام و جری و شایدم سگ
و گربه می افتیم به جون هماااا .نمیدونم شایدم خریت محض بود ...چی بگم واال...
ازاینکه تو اون چن ثانیه هر چی حیوون وحشی و شیطون بود رو به خودم و کوروش
نسبت داده بودم خنده م گرفت که باعث شد کوروشم از اون نگاه خیره در بیاد و در
حالی که می رفت عقب تر گفت:
تو قول دادی .میخوام ببینم چقد سر قولت هستی بچه جون.با تعجب نگاش کردم که گفت:
یادت نیست؟ گفتی با اولین خواستگاری که واسم بیاد ازدواج میکنم.از این همه پلیدی و رذالتش کف کرده بودم .این دیگه چه عجوبه ای بود یا خدا...
الحق که گربه برازنده شه .البته نه به خاطر اخالقش به خاطر این چشای کهربایی
براقش که دس کمی از یه گربه شیطون نداره.
تو دیگه چه جونوری هستی؟جــــــون منی؟؟؟جون منی نخیر .جونوری...آها از اون نظر .خب دیگه هر چی باشه ما خون هم تو رگامونه .در جریانی که...بمیر بابا...چی؟ بلندتر بگو ببینم.هیچی..325
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هووووومی کرد و بعد با نگاش خیره شد به در و دیوار اتاقم .از اینکه فکر میکردم این
بار دیگ به عشقش اعتراف میکنه بهم میگه همه چیزو و االن میدیدم کور خوندم دلم
میخواست از پنجره اتاقم پرتش کنم تو خیابون و بعدم برم پایین و اگه سالم بود بزنم
نصفش کنم .بعدم جمش کنم و بندازمش تو این پالستیک مشکی آشغاال و بندازمش
تو سطل مکانیزم آشغالی که گربه ها بیان یه لقمه چپش کنن .چقده این پسر خیره سر
بود؟ منم گذاشته بود تو جیبش .منو بگو چقده نشستم پیش خودم تمرین کردم که
امروز همه چیزو بهش بگم و از دلش در بیارم تا با آرامش خاطر با هم ازدواج کنیم اما
انگاری این بشر شمشیرو از رو برام بسته و حاال حاالها قصد کوتاه اومدن نداره .اما
هنوز منو نشناخته .میدونی چیه کوروش؟ یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه
بچرخ تا بچرخیم پسرعموی عزیزم.
تو همین عوالم خودم چرخ میزدم که یهو عین یه توپ پینگ پونگ برت شدم تو اتاق
و شنیدم که گفت:
اااااااا .اونجا روً
دقیقا روبرو میز کامپیوتر
بعدم از رو صندلی بلند شد و رفت سمت میز کامپیوترم.
وایساد .یعنی همونجایی که طبقه باالشو پر کرده بودم از عکسای خانوادگی .یه دونه
هم عکس تیریپ فشن خودمو گذاشته بودم .اوله له بودااااااا .منم که اصن نمیدونستم
امروز قراره کوروش بیاد تو اتاقم .ای وای من منم شیطونو درس میدما یه عکس از
خانواده عمو هم که تو عروسی مهیار انداختن برداشتم قابش کردم و گذاشتم اون رو.

اصنم معلوم نبود من نیتم فقط به خاطر حضور کوروشه که راحت باشم کالً ...اما وقتی
دیدم مرکز توجه کوروش اون قاب عکسا نیست مث الستیک ماشین که پنچر میشه
فسم در اومد و شل شدم رو تخت .چشمشمو دوخته بود به یه قاب عکس باالی میز
کامپیوتر .یهو موتور مغزم به کار افتاد و از رو تخت پریدم باال و یورتمه زنون رفتم
کنارش وایسادم .یه لحظه سرش چرخید سمتم و یه لبخند زد و بعدم دوباره خیره شد
به قاب عکس منم مث خودش میخ قاب عکس شدم.
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 -مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد

رمانسرا

تو که رفتی همه ثانیه ها سایه شدند
سایه در سایه ی آن ثانیه ها خواهم مرد
گم شدم در قدم دوری چشمان بهار
بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد
وقتی برگشت و نگام کرد لبخندم خیلی تلخ شده بود .همون روزای اوج تنهاییم وقتی
خیلی تنهای تنها بودم یه بار نشستم و برای خودمم عین همون قاب عکسی که بهش
هدیه دادم و برای خودم درست کردم و زدم به دیوار درست باالی میز کامپیوترم .یه
نفس عمیق کشیدم که با شیطنت فت:
لنگه اینو منم دارم .یه لحظه حس کردم همونه که مال منه بعد گفتم اینجا چی کارمیکنه؟ بعد یادم اومد تو بودی که برام اینو نوشتی .راستی ریا نشه خطتت خیلی دل
نشینه ها...
تو دلم زار زدم و گفتم؟ یعنی فقط خطم؟ خودم چی؟ برای تو چی؟ اما جوابم یه لبخند
کوچومولو و یه نیمچه تشکر بود .پشتمو کردم بهش و رفتم نشستم رو تخت .نمیدونم
چرا یهو اینقده پنجر شدم .دیگه حوصله یکی بدو نداشتم .دلم میخواست کنارم
میشست حتی ساکت بهش تکیه می کردم و از حضورش فیض میبردم .ای کاش این
غرور مسخره خط میخورد و میشد به زبون اورد نیازو .خواستن و بودن رو اما ...از رو
تخت بلند شدم .هنوز وایساده بود روبروی تابلو پرسیدم:
بهتر نیس بریم پایین؟برگشت سمتم .یه قدم اومد کنارم و با شیطنت گفت:
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یعنی به این زودی خسته شدی از کنار من بودن؟حوصله شو نداشتم .دلم میخواست تنها باشم و گریه کنم .دلم میخواست اینجوری
نبود .مث بقیه بود .مث همه دخترایی که عاشقن و عشقشون میاد خواستگاریش .اما
من چیم مث بقیه بود این یکیم مث بقیه باشه .ای بابا چقد دارم مذخرف میگم .چقد
این االغه که خواستنو تو چشمام نمیبینه .ای کاش اینقد مغرور نبودی کوروش .چقد
دلم میخواد این چونه محکم و خوش ترکیبتو بزنم داغون کنم تا اینقد غرور از صورتت
فوران نکنه رو من .هنوز داشتم خیره خیره به چونه مبارکش نگاه می کردم که حس
کردم نزدیک شد و اومد سمتم .سرمو گرفتم باال و نگاش کردم .چشای خشگلش به
قرمزی می زد .سرشو اورد نزدیک صورتم و خیلی نرم گونه مو ب*و*سید و بعدم در
حالی که منو مث مجسمه باقی گذاشته بود در گوشم گفت:
دیگه گونه هاتو اینجوری سرخ نکن آدم حس میکنه هر لحظه میخواد بگیرتش توآتیش خودش باشه؟
سرم چرخید باال .میدونستم گونه هامو بیش از اندازه سرخ کردم اما نمیدونستم
اینجوری دوس نداره .نگاش تو یه آرامش خاصی فرو رفته بود .لبخند زد.
آب دهنمو که مث یه سنگ تو گلوم نشسته بود با بدبختی قورت دادم .شک ندارم
سرمم با قورت دادن آب دهنم عقب و جلو شد .کوروشم وقتی این حرکت منو دید
خودشو کشید عقب و برگشت به حالت اولیه خودش و بی توجه به حال دگرگون شده
من گفت:
من شرط و شروط اونچنانی برای این ازدواج ندارم .حس خوبی بهش دارم میدونیچون باالخره سالیان قبل هم پدر و مادر من هم پدر و مادر تو هر دشون آرزوشون این
بوده من و تو با هم وصلت کنیم و خوب باالخره عقد دختر عمو و پسر عمو تو آسمون
نوشته و از اونجایی که میدونم توام بی میل نیستی نسبت به من گفتم چه کاریه تو رو
دست غریبه بسپارم؟ اوهوم برای همین فقط یه چیزو میخوام بدونی .دوس ندارم زیاد
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و جلف آرایش کنی .اصنم از مدل لباس پوشیدنت تو مراسما خوشم نمیادِ .من بعد از

این هر جا رفتی باید من اطالع داشته باشم .هوووووووم ابروهاتم اینقده نازک نکن به

تو ابروی پهن خیلی بیشتر میاد و من دوس دارم .دیگه هم نبینم رژ لبت از خط لب
خودت بیشتر باال بزنه! تو همین جوری لبات تو مرکز دید هس دیگه رژتم اونجوری
میزنی واویال...روشن شد؟
منو میگی پیش خودم داشتم جیلیز ویلیز میکردم که این خیر سرش شرط و شروطی
نداشتا حاال ببین چی داره میگه .شیطونه میگه بزنم نصفش کنم ...اما قبل اینکه
خواسته شیطونه رو عملی کنم به حرف اومد و گفت...
آهان راستی یادم رفت خوشحالم که جایی مشغول به کار نیستی چون احتیاجی بهاین موضوع نیست من خودم همه جوره ساپورتت میکنم و دوس دارم همسرم...
یعنی کسی که قراره همسرم بشه...
مکث کرد و منم پیش خودم گفتم یعنی محبوبه جان االغ عزیز میگه یعنی فرقی
نمیکنه توی خر زنش بشی یا بقال سر کوچه...
آره دوس دارم همسرم خونه باشه و تمام و کمال وقتش برای من باشه .به هیچعنوان دوس ندارم شبا تنها بمونم و محاله اجازه بدم زنم یه شب جایی به غیر از خونه
من بمونه .عرضم به حضور شریفتون که خوب....
بعدم چشاشو به نشون فک کردن جم کرد و گفت:
اصن از دروغ گفتن خوشم نمیاد از رو دست خوردن بدم میاد از خیانت دیدن بدممیاد...
یه پوزخند اومد رو لبم و پیش خودم گفتم کالً خسته نباشی همه بدشون میاد توام
روش ولی همه میگن بدمون میاد اما خودشون همون کارو میکنن وگرنه کدوم آدمی
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ً
علنا بیاد بگه از دروغ گفتن خوشم میاد بهم دروغ بگو .از خیانت بدم میاد بهم
رو دیدی
خیانت کن ...واال به خدا...
در ضمن حوصله بریز و بپاش و بیخودی شلوغ کردن رو هم ندارم دوس دارم زودتربرم سر خونه زندگیم و مستقل شم برای همین یه عروسی میگیرم و بعدش میرم تو
خونه م و مث بقیه زندگی میکنم .میدونی درگیر ازدواج شدن آدمو از کار و زندگیش
میندازه نظرت چیه؟
نفسمو با یه پووووووووف دادم تو صورتش و گفتم:
چه عجب مهلت دادی .خدا رو شکر شرط و شروطی نداشتی وگرنه میخواستی منو ازاول بسازی نه؟
نیشش در رفت تا بنا گوشش وقتی دیدم میخواد حرصمو در بیاره خیلی محکم گفتم:
منم شرایط خودمو دارم پسر عموی محترم...دست به س*ی*ن*ه وایساد و یه هوووووووم کشید و بعدم گفت:
البته ما گوش جان میسپاریم به صدای جیغ جیغوی شما...بعدم هر هر زد زیر خنده .اهمیتی به تیکه پرونیاش نکردم و سعی کردم هر چی دلم
میخواد به زبون بیارم اما بدبختی هر ایده آلی داشتم و معیاری داشتم مث یه پرنده از
ذهنم پر کشیده بود من همیشه دنبال یه آدمی میگشتم مث کوروش هر چی میشد
اونو با کوروش مقایسه می کردم حاال االن باید چی میگفتم؟ ای بمیری محبوبه که جز
خراب کاری هیچی بلد نیستی...
اما با همه این تفاصیر خودمو جمو جور کردم و با اعتماد به نفسی که همیشه ازم بعید
بوده داشته باشمش اما با پررویی همیشه حفظش میکردم گفتم:
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ببین پسر عمو .منم مث خودت از دروغ و ریا و تظاهر بدم میاد .دوس ندارم پایههای زندگیمو سست بذارم.چون فکر میکنم دروغ زندگی رو از بست ویرون میکنه و یه
جورایی به قول قدیمیا خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج .پس به
ً
قطعا توام خوب
نظر من بهتره رو راست باشیم .من خوب میدونم که چرا اینجام
میدونی که چرا اینجایی .شاید هر دومون به زبون نیاریم اما نگاهمون،چشامون
حقیقتو به زبون میاره .فرقی نداره که ما نمیخوایم به زبون بیاریمش .چون بهش ایمان
نداریم،چون باورش نداریم.میترسیم و هزار تا دلیل دیگه که میتونیم براش بیاریم.پس
بذار لبامون دروغ بگه .بذار شهامت اینو که حقیقتو بگیم نداشته باشیم ...بذار اینجوری
بتازه زمونه ...اما من میخوام یه چیزی رو بگم که قایم کردنی نیست .میخوام تو
بدونی ...نه واسه اینکه پسر عموی منی نه واسه اینکه میخوام لجبازی کنم و اونروز
گفتم میخوام با اولین خواستگارم ازدواج کنم و توام سر لجبازی اومدی تا ثابت کنی
میتونم رو حرفم وایسم یا نه ...نه به این خاطرا نیست ...فقط واسه اینکه االن تو
اینجایی و کنارم حضور داری فقط واسه همین...متوجه میشی؟ پس اینا ایمان منه
فرقی نداره تو باشی یا یکی دیگه .اینا باور منه...
یه مکث کردم که یعنی تیکه مو گرفتی؟ منم مث خودت که جرئت اینو نداری که بگی
آرزوته منو داشته باشی بهت تیکه انداختم .مگه من چیم از زبون دراز تو کمتره؟ تازه
بخوای متر بگیری مال من خیلی هم بزرگتره .هههه .اما جدا از شوخی من کی با یه
خواستگاری تو اتاق رفتم حرف بزنم؟ این منی که میبینی االن اینجا جلوت وایساده و
داره کوری میخونه واست حاضره فقط جلوی تو وایسه و به عنوان خواستگار از
شرایطش صحبت کنه باهات .پس بذار تیکه تو بهت بندازم تا خفه نشم میدونی که

من کالً روانم پریشان میشه اگه پنجول نکشم...یه نفس عمیق کشیدم و ئوقتی

مطمئن شدم حرفام حسابی روش اثر کرده چون قیافه ش رفته بود تو هم گفتم:
آره پس چون تو اینجایی میخوام بهت بگم ...تا االن هر چی بودم هر چی بودیتموم شد .بیا از االن یه زندگی جدید رو آغاز کنیم یه زندگی خوب .نمیگم رویایی نه یه
زندگی معمولی مث همه مردم .میخوام آروم زندگی کنم آخه میدونی پسر عمو من
خیلی سختی کشیدم تو زندگیم خیلی بیشتر از اونی که فکر کنی بال سرم اومده برای
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همین همیشه یه ترس دارم ترس از اینکه بازم رنگ آرامشو نبینم .ازت خواهش میکنم
نه از تو از کسی که االن اینجا روبروم وایساده اگه قراره وصلتی صورت بگیره بذار با
آرامش صورت بگیره منم مث تو حوصله بهم ریختن روزمرگی زندگیمو ندارم دنبال
سکون و آرامشم پس دوس دارم زودتر همه چی تموم شه ...من دنبال یه تکیه گاهم
نه اینکه فکر کنی نمیتونم از پس زندگیم بربیام یا تا االن تکیه گاهی نداشتم .نه
برعکس من همیشه اعتقاد داشتم یه مرد زمانی میتونه یه مرد باشه که به معنای
واقعی زن بتونه بهش تکیه کنه و روش حساب باز کنه منم دنبال این مرد میگردم که
شونه های خسته مو تکیه بدم به شونه هاش .دنبال یه مرد واقعی .یه مردی که تو
سختی ها و خوشی ها تنهام نذاره .تو درد و بیماری و خوشی و ناخوشیم باهام باشه.
کسی که منو واسه خاطر خودم بخواد نه واسه خاطر زیبایی فرضی و وضع احتمالی
بابام و تحصیالت و مدرک آبکی و تیپ و ظواهرم .میخوام منو واسه خودم بخواد.
حداقل اگه حتی بهم حسی نداره در دلشو باز کنه تا من بتونم مث بقیه زنا با خصلت
زن بودنم خودمو تو قلبش جا کنم .اینا رو از مرد زندگیم میخوام .میخوام درک شم.
حس شم .باشم و بودنم نیاز باشه...
نفسمو دادم بیرون و سرمو اوردم باال.آخه تا اون لحظه واسه اینکه چهره ش باعث
نشه حرفامو بخورم سرمو انداخته بودم پایین و حرف میزدم اما حاال که سرم باال بود
چشمم به قیافه هاج و واجش خیره موند .برخالف همیشه این بار خیلی از خودم
راضی بودم .حرفامو زده بودم .نظراتمو گفته بودم میخواستم نشون بدم بزرگ شدم و
خیلی جاها میتونم بچه نباشم .پس بذار هر فکری میخواد بکنه .من خود واقعی مو
نشون دادم .من حرفامو برخالف اون که همه رو به حالت شوخی بیان کرده بود با
خلوص نیت گفتم .با اطمینان کامل ...درسته بهش تیکه خودشو انداختم اما نود درصد
حرفام از روی صداقت بود .این بود اون صداقتی که کوروش ازش دم میزد اما خودش
هنوز نداشت .اینا رو همه رو سوای چشای هیزش که ازش ذوق و عالقه میزد بیرون در

نظر میگیرم .قبالً هم در مورد این چشای کهربایی گفته بودم بازم میگم .چشمم اگر
خطا کند دل که خطا نمی کند...

با شعری که توی ذهنم نشسته بود رفلکسش یه لبخند رو لبای من چاشنی نگاهم شد.
همینجوری پیچ و تاب میخوردم رو صورتش که یهو رو لباش زززوم شدم و بی اختیار
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لبامو دندون گرفتم .هی وای من دیدی چقد با تبحر ب*و*سید منو بعدم بحثو عوض
کرد و منم مث بی خیاال وایسادم جلوش و دل به دلش دادم؟ چقد این پسر وقیحه
همش هی وق گیر میاره ما رو ماچ میکنه .ای بمیری نیس توام بدت میاد و اصن توام
نیستی هی غش و ضعف مینمایی واسه این بشر؟ االن که فکر میکنم میبینم یعنی
همه اونایی که متولد تیر ماه هستن اینقد مث من جو گیر و پررو تشریف دارن؟ یعنی
همشون تشنه ب*و*سیدن عشقشون هستن؟ هی وای من که اینقده خیره سرم.
واسه اینکه به خودم الاقل به خودم ثابت کنم منم دوزار خجالت سرم میشه ارواح اون
عمه بینوای خودم سریع پشتمو بهش کردم و هل هلی گفتم:
اگه کاری نداری بریم پایین خیلی وقته اینجاییم .خوبیت نداره...انگاری حس میکردم بقیه اون پایین چه فکری در مورد ما دارن میکنن .خوب بمیری
همه میدونن شما دو تا این همه سال منتظر این لحظه بودید .یه آه کشیدم و پیش
خودم گفتم ای دل غافل ای کاش اونا هم میفهمیدن ما این باال همه چی گفتیم جز
اعتراف به عشق سوزناک خودمون...
وقتی بریم رو از پشت سرم شنیدم بدون اینکه برگردم سریع از اتاقم بیرون رفتم
کوروش هم پشت سرم می اومد .حس خوبی نداشتم .همیشه حس میکردم این
قسمت زندگیم خیلی هیجان انگیز میشه اونم با ماجراها و اتفاقاتی که برای من و
کوروش افتاد اما نه هیچ وقت اونجوری که من میخواستم نشد هیچ وقت این بارم
روش ...وقتی از پله ها پایین اومدم مامان و زنعمو از جاشون بلن شدن و اومدن
سمتمون .کوروش شونه به شونه م وایساد .چقده به هم می اومدیم .با این بازم من
قدم خیلی از کوروش کوتاه تر بودا .همیشه یادم باشه با کفشای پاشنه دار باهاش برم
بیرون .مث فیل و فنجون شدیم خوووووووب .کجایی مژده ببینی این تیکه رو باالخره
بر زدم و قسمت خودم شد .کجایی پروانه ببینی من باالخره تونستم این پسر خیره
سرو به زانو درش بیارم و مال خودم کنمش .از این حرفا سرمو از خجالت پایین
انداختم که یهو همه شروع به دست زدن کردن و بعدشم اینقد شلوغ پلوغ شد که
نفهمیدم این انگشتر نشون برلیان خیلی ظریف چه جوری رفت تو انگشتم و چه
جوری تاریخ عقد و عروسی و مشخص کردن و چه جوری جواب تبریکا رو دادم چون
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کوروشو نشونده بودن کنارم و منم پاهام با پاهاش اصابت میکرد و تمرکزم و ازم گرفته
ً
خصوصا وقتی کوروش یه بار زیر زیرکی با یه لحن موذی و پلیدی کنارم گوشم
بود
گفت:
این شلوار خیلی بهت میادا .تو خونمون برام از اینا زیاد بپوش.و خیلی نامحسوس با چشماش به ساق و رون پام اشاره کرد .دیگه من از خجالت
مردم و زنده شدم و رفتم اون دنیا و برگشتم .ولی چقد با این حرفش خوشی بهم داد
بماند .انگاری تو دلم کیلو کیلو قند و شیکر آب کردن اینقده من ذوق کردم .کلمه
خونمون رو هزار بار واسه خودم حالجی کردم و هر بارم بازتابش بستن چشمام و
مشت کردن دستام بود .خیلی حس قشنگی بود وقتی فک کنی یکی رو که دوس
داری قراره باهاش هم خونه بشی حتی اگه اون هم خونه هنوز یخش آب نشده باشه
و اعترافی به عالقه ش بهت نکرده باشه .حتی اگه توی هم خونه روت نشده باشه
غرورتو بذاری کنار و پیش واز بری و ازش عذر خواهی کنی به خاطر اشتباهات چن
سال پیشت و اشتباهات جاری همیشگی ت .ای وای من که این فمنیست بودن آخر
کار دست من میداد....
از فردای اون روز افتادیم دنبال جهیزیه و منم مث این دختر چش کورا و طماع ها هر
چی رو میدیدم از بهترین نوعشو میخواستم بیچاره بابام هم که نه نمی گفت رخسار
بینوا هم با اون حالش همش پا به پای من تو این بازار و اون بازار بود و باالخره سر
هفته کل جهازم رو تو خونه نقلی کوروش که به کمک باباش و مامانش و خودش تهیه
شده بود چیدیم و من کلی خر ذوق شدم رفت .با این تفاصیر هنوز روابطم با کوروش
همونجوری بود .هنوزم مث موش و گربه می افتادیم به جون هم و بهم تیکه می
نداختیم هنوز قفل زبونش نشسکسته بود و هنوز اعتارفی نکرده بود و نکرده بودم.
منم سعی میکردم گیر ندم و کنار بیام اگه زبونش اعتراف نمی کرد نگاش که عربده
میزد .واال به قران .درسته منم آدم نمیشدم و هنوزم اذیتش می کردم اما هنوز شیطنت
کردنا شیرین و دلچسب بود .هنوزم دنبال این بود مبادا یکی بگه محبوب الله جواب
ندادااااااااااا.
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حتی کارمون به جایی رسید که موقع حلقه خریدن تو سر و کله همم زدیم و در نتیجه
برای آینه شمعدون و لباس عروس و سایر دنگ و فنگ مراسم با بقیه رفتیم که مبادا
خین و خین ریزی راه بیفته بین ما با این اعصاب پریشان ما به خدا ...یهو دیدی یا
من زدم اونو ناقص کردم اون زد منو ناقص کرد .بعید نبود از ما دو تا به خدا...
ً
دقیقا روز عروسی باهم قهر بودیم و صبح هم
خالصه کالم کارمون به جایی رسید که تا
با مهیار رفتم آرایشگاه و اون دوماد موزمار یرقان زده بنده رو سپرد به برادر مهربان و
زن برادر مهربانتر با اون شیمک برنیامده خشگلش .اصن معلوم نبود این بشر حامله
است اما نمیدونم این همه ناز و ادا و اطوار رو کجاش قایم کرده بود ما روز اول
ندیدیم .چه خوبه من خواهر شوور ندارما با این اخالق شیک و شکیل بنده رو
میفرستاد س*ی*ن*ه کش قبرستان بیا و ببین .آها راستی یه چیز خیلی مهم رو یادم
رفت در موردش فک کنم اونم اینه که چن شب قبل از عروسی ما یعنی همین امروز که
از صبحش خونمون بساط گریه به راه بود خانواده سعید اومدن خواستگاری مژده و
اونا هم بعله دیگه .دیمبل دومبول راه انداختن و باالخره پس از مرارت های بسیار که
این عروس خشگل ما کشید با اون لحن مکش مرگ محبوبه ش نامزد شدن و مادر
فوالد زره نخیر ببخشید مادر شوهر مهربانش قبول کرد اون دو میوه پالسیده که نه
همون دو نوگل تازه در شده با هم باشن و تازه منم اولین مهمونی دو نفره شونو
دعوتشون کردم و قرار بود امشب به همراه رویا خانم بیان و از مهمونای استئنایی من
باشن .نمیگم ما چون رو کوروش هیچ حسابی باز نمی کنم پسره چلغوز یه نکرد امروز

که میدونه من قراره از خانواده م جدا بشم بیاد و کمک حالم باشه و مثالً دلگرمی بهم
بده که غصه نخور من هویج باهاتم .باز صد رحمت به هویج پسره ی بی خیال .حاال
دارم واست صبر کن و تماشا کن ...یه کوروشی بسازم از بغلش سه تا کوروش بزنه
بیرون .نه یه دونه بسه کم از دس خودش میکشم سه تا دیگه هم از ش کپی شه که
باید سرمو بذارم زمین بمیرم که...
یه نفس عمیق کشیدم و از افکار هپروت و صد من یه غازم جستم بیرون و توجهمو
دادم به آرایشگر عزیز که منو منتقل کرده بود به یه اتاق مجزا انگاری که جزامی
بودم.بعدشم صندلیمو جوری گذاشته بود که مبادا من چشمم به آینه بیفته و اون قیافه
خودمو نبینم اما خودمو نمیدیدم دو تا عروس روبرومو که میدیدم اونا هم بدتر از من
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میخ من شده بودن .انگاری تو صورت همدیگه خودمون رو میدیدم...با این حال من
همه چیو سپردم به دست آرایشگرم که بهش ایمان کامل داشتم گفتم بذار غر نزنم بچه
هر کاری دلش خواست روم پیاده کنه دیگه...
ابروهامو که به خواست شب خواستگاری کوروش گذاشته بودم پر شه برداشته بود و
اونو دیده بودم چه مدلی شده بود و از اونجایی که فاصله چشم و ابروم کم بود دنباله
شو زده بود و منتظر بودم ببینم قراره چه بالیی سر دنباله ناپدید شده ابروم بیاد .خیلی
ً
صرفا فقط به خاطر رنگ مورد عالقه
دوس داشت موهامو رنگ کنه که با این یه قضیه
موهام مخالفت کردم و اونم با نارضایتی قبول کرد اما ابروهامو یکی دو درجه روشن تر
از مشکی که خودش بود کرد و منم گفتم ولش کن بذار دلش به این یکی دو درجه
خوش باشه واال ....خیلی دوس داشتم زودتر ببینم چه بالیی سر صورتم اورده که
همش دستش رو صورت و گونه ها و حتی لبام باال و پایین میشه و باالخره پس از
ساعتها انتظار کالفه کننده برای درست شدن موها و آرایش صورتم و هی برو و بیا این
و اون باالخره یه نفس عمیق کشید و منم موفق شدم ببینم چی کار کردن...
ً
تقریبا زیر دستاشون داشتم بیهوش میدشم که با صدا کردنم منو به خودم اوردن.وقتی
دید دارم گیج نگاش میکنم گفت:
میخوای کمکت کنم اول لباس عروستو تنت کنی بعد خودتو تو آینه ببینی؟...سرمو تکون دادم و موافقتمو اعالم کردن .بذار بگن عروس امشب الله بذار بگم مخش
تاب داره بذار بگن ...اه چقده حرف میزنی محبوب تو...خوب به من چه؟ وقتی
آرایشگره با اون لبخند رو لباش و برق تو نگاش داره نگام میکنه من باید مخم پریشان
بشه یا نه؟ خوب دوس دارم خومو ببینم دیگه اینا هم نمیذارن اهههههههه.فکر میکردم
ً
حتما گل کاشته دیگه اینقده حال کرده باهام .اما خوب بازم جلو نفسمو گرفتم و رفتم
به کمکش لباس عروسمو پوشیدم و کفشای پاشنه بلندمو که خوبیش این بود
میتونستم مث آدم باهاش راه برن و فردا برنگردن بگن عروسه جا راه رفتن یورتمه
میرفت .با همه درگیری های ذهنم با خودم باالخره جلو آینه وایسادم و خیره شدم به
خودم .وقتی چشمام به خودم خورد اول شوکه شدم فکر نمی کردم اینریختی تغییر
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کنم .ایول عروس شده بودما .چقد ملوس شده بودما .ههههههه.یادش بخیر بچه که
بودم عروس که میدیدم می دویدم اون وسط مث این بلبال پش سر هم میگفتم
علوس علوس دومادو بب*و*س ...ههه فک کن االن باید به خودم بگم ولی کو دوماد؟
کو این شاه پسر .خیر سرش امشب تکیه میزنه بر تخت بزرگان ای بترکی کوروش که
اینقده منو حرص میدی .ایشاهلل اون تخت پادشاهیت پایه ش خراب شه وقتی
میشینی شوت شی رو زمین البته بگما حق نداری به عنوان ساقدوش بابامو و داداشمو
و باباتو ببری .خودت تنها برو بخوری زمین بعد من فیلمشو ببینم هر هرم بهت بخندم.
فک کن فقط ...چقده حال میده .ای جوووووووونم .سرمو تکون دادم و از فکر این
کوروش نصفه داماد اومدم بیرون و گفتم ولش کن بابا عروس و عشق است و ال غیر...
یه قدم رفتم جلوتر و بیشتر به آینه خیره شدم .میخواستم کالبد شکافی کنم میکاپ و
شینیون موهامو خوب به کسی چه؟ تا حاال عروس از این همه جلو و نزدیکی ندیده
بودم .چه کیفیتی هم داره ماشاهلل سه بعدیه اصن .ببین حتی میتونم لمسش کنم.
ههههه .اوله له اینجا رو ببین چه کرده! جلوی موهام لخت شده بود و با یه پوش
خیلی مالیم رفته بود باال و درس مرکز سرم یه تاج مستطیلی کوتاه ولی پر نگین ظریف
که انتخاب مادر شووری بود و الحقم بنده مخالفتی نکردم قرار داشت.آره انگاری اونجا
انتهای موهای باال رفته م بود و بعد از روی تاج موهای فر شده و مرتب از دو طرف
صورتم و از کنار تاج ریخته شده بود پایین .با آینه ای که پشتم قرار گرفته بود تونستم
پشت موهامم که به همین منوال درست شده بود ببینم .پشت سرمم موهام فر خورده
بود و چند تا فر بلند ریخته بود رو شونه های لختم و مابقی پشتم ولو بود.با گفتن یه
ایول تو دلم رفتم سراغ تفتیش درون صورتم .چی بودم چی شدما خدا وکیلی .همیشه
میگفتم چی کار میکنن این دخترا شب عروسیشون اینقده تغییر میکنن .انگاری یه بی
بیدی بابیدی دو خوندن و شدم سیندرال.ههههه.
چقده با این گریم و آرایش مالیم صورتم عوض شده و عیب و ایرادای صورتم پوشیده
شده.پوست صورتم سفید تر از همیشه و گونه هام خیلی نامحسوس رنگ گرفته بود و
برجسته گی خاصی به صورتم بخشیده بود .اینم یه حسن بود که من خدادادی
نداشتم و با این گریم خفن به دست اورده بودم .مژه های بلند مشکی فر خورده که با
ریمل کامل شده بود و رو پلکامم با یه خط چشم مشکی که انتهاش با سایه بنفش و
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مشکی و صدفی مخلوط طراحی شده بود و حالت چشمام و کشیده تر و گردتر از
همیشه نشون میداد و یه برق خاصی پشت پلکام بود که به دلم نشست.کاش به دل
سنگ اون داماد یخی هم بشینه .برای رژ لبمم مخلوطی از نارنجی و صورتی استفاده

شده بود که براق بود و اونم دوس داشتم و کالً دلم غنج رفت واسه خودم .لباس

عروسمم یه دکلته سفید بود باالش ساده و چسبون و پایینش پر از پف که من خیلی

دوسش داشتم بدون دنباله بود .کالً خشگل شده بودم دیگه .بذار از خودم یه کم

تعریف کنم به این کوروش که هیچ امیدی نیست پس الاقل ناکام از دنیا نرم .اوهوم
خود تعریف کنمو بزنم به برق .اینه دیگه .اصن جیــــــگری شده بودم بیا و ببین .ای
کوفتت شه الهی کوروش این عروس ناز پسره هویج یخ بی احساس .سوسک شی الهی
که به این عروس خشگل یه بارم نگفتی دوستت دارم .بعدم یه زبون درازی توی آینه به
خودم کردم و با قر و فر و هیجان از اتاق پرو بیرون رفتم و منتظر ظهور این داماد بی
نوا که امشب قراره تخت پادشاهیش پایه ش بشکنه شدم.
باالخره انتظار به سر رسید و شاهزاده سوار بر خر رویاهای من از راه رسید و وقتی منو
دید بدون به به و چه چه به فقط به درخواست فیلمبردار دستمو گرفت و یه فشار
خفن به دستم داد و روی دستمو یه ب*و*س ظریف کرد و بعدم چشاشو برام خمار
کرد و منو که محو شیک بودن این بشر پررو شده بودم به خودم اورد .خدا وکیلی اینم
بد چیزی بودا .من با این همه گریم و آرایش و میکاپ و میزان پلی و هزار جور اصالح
و روتوش و ماسک و پماد و بزک و مزک و فالن و بسار بازم از این عجوبه خلقت کم تر
بودم .دلم میخواست از این همه جیگر بودنش جیغ بکشم و بزنم نصفش کنم.
ً
خصوصا که یه کلمه محبت آمیزم از زبون نیش دارش نشنیدم و فقط هر کاری اون
خانمه میخواست انجام میداد .کووووووووروووووووش میکشمت به خدااااااااا .چقد تو
بی احساسی آخه شاهزاده یخییییییی .دلم میخواست بشینم از دستش گریه کنم بس
که منو حرص میداد .نیس حاال خیر سرش دوسم داشت این کارارو باهام میکرد
بدبخت پروانه از دست این هویج چی کشیده؟
وقتی سوار ماشین شدیم و به درخواست خانم فیلمبردار که میخواست شیطنت داشته
باشم و سمن بک نشینم یه چشمک بهش زدم و دسته گلو از شیشه بیرون بردم و
شروع به دلقک بازی در اوردم و اصنم محل سگ به این شاهزاده یخی ندادم و اونم
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بدتر از من اصن محلم نمیدادا ....چقد کینه ای بود این االغ آخه؟ حاال من یه جمله

گفتم شما باید بهت بر بخوره؟ منو نیگا! من مثالً عروسم و توام دومادیا .عززززززززیزم
دلت میاد؟ ببین چه عروس خشگلی شدم؟ عروس تو شدماااااا! تو این هپروت بودم و
داشتم به کت و شلوار مشکی رنگش فکر می کردم .خدا وکیلی خشگل شده بودا.
لباسش براق و شیک بود با یه پیرهن سفید و کراوات مشکی ساده .خشگل شده بودا.
اونم داشت اونور با موزیک شادی که گذاشته بود حال می کرد و از اونورم اون
فیلمبرداره تا کمر از ماشین خم شده بود و صحنه های حساس می گرفت.
کل موقعی که پیش این بشر بودم جز به فیلمبردار به حرف من گوش نداد که به
خواسته اونا بود که جمله های چرت و پرت میگفت و با هم عکس می گرفتیم و می
چرخیدم و دنبال هم می دویدم .اصن من عاشق این صحنه های هیجانی بودم
ً
خصوصا ماچ و ب*وس*ه ش.ههههه .خدا این فیلمبردارا رو واسه خانواده شون حفظ
کن که اینقده فداکار می باشن و در حق عروس و دامادی اونم مث ما عروس و داماد
لطف میکنن .درسته این کوروش موزمار حرفی نمیزد اما صحنه های احساسی رو
ً
خصوصا وقتی میخواس لبامو ب ب*وس*ه.
خوب نقش بازی می کردا
با همه هیجاناتی که داشت باالخره فیلمبرداری باغ و عکاسی آتلیه به پایان رسید و ما
هم رفتیم سمت باغمون .مجلسمون تو یکی از باغای کرج برگزار میشد و تو دو قسمت
زنونه و مردونه و یه اتاق عقدم تو قسمت زنونه داشت که قرار بود بریم اول اونجا.
اینقد از دست این کوروش پررو حرص خورده بودم که اصن اهمیتی به دکور ورودی و
اسفند دود کردن ندادم .فقط حرص خوردم و اگه از آبروم نمی ترسیدم همونجا میزدم
زیر همه چی اما همش یه چیزی تو ذهنم میگفت محبوب صبر کن به زانو درش بیار.
بذار اعتراف کنه .کم نیاریا ...یه موق نذاری بفهمه داری رنج میکشیا و همین امیدواریا
که به خودم میدادم باعث شد با نیش باز به استقبال مهمونامون برم و یه جورایی
واسه توام تعبیر کردم که اصن کنارم حضور نداره و خودم تنهایی یه مهمونی گرفتم و
دارم لذت میبرم اصن بذار فکر کنم مث اون دخترایی هستم که عکس همسرشون رو
کنارشون میذارن و قراره بعدش برن تو هواپیما و بعدم به دیدار همسر غایبشون
ً
ً
بعدا
دقیقا منم همین فکرو میکنم که شاید
بشتابن .آره این احساس خیلی بهتره
همسرم یعنی این کوروش بیغ به عشقش اعتراف کنه و دس از لجاجت برداره.و ا
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اونجایی که با این رفتار مذخرف کوروش ایمانی به حرفم نداشتم تو مراسم عقدم
چشامو بستم و از همه وجودم و با خلوص نیت از خدا خواستم خوشبختی رو به من و
کوروش برسونه و کاری کنه دس از این لجبازی برداریم و با هم کنار بیاییم و بعدم بله
رو با عشق گفتم و از اون لحظه به بعد عالوه بر کوروش که شد همسرم عمو و زنعمو
هم شدن پدر و مادر همسرم.
هر کسی هدیه ای میداد و اظهار خرسندی میکرد و من اصن متوجه حضور هیچ کس
نمیشدم چون همراه کوروش سرپا ایستاده بودم و کوروش بود که به طور بی مقدمه
ای دستمو گرفت تو دستش و حتی وقتی چرخیدم و با تعجب نگاش کردم صورتشو از
صورت مهمونمون جدا نکرد و در حال خوش و بش با اون فرد شد و منم مث یه
طوطی جمله های از قبل حفظ شده رو تحویل مهمونا میدادم و سرمو باال و پایین
میکردم .از اینکه بی حس دستمو گرفته بود در حال گر گرفتن بودم و به خدا اگه جلو
اون همه چشم کنجکاو نبودم دستمو با همه قدرت از دستش می کشیدم بیرون اما
حیف نمیشد .هزار تا چشم میخ رفتار ما بودن .مهیار به همراه رخسار برای تبریک
گویی و ماچ و ب*وس*ه کنارمون وایساده بودن و منم داشتم باهاشون خوش و بش
میکردم و چش کوروشو در می اوردم که اصن اهمیتی به حضورت در کنارم نمیدم
پسره بی ریخت زشت .اصن همون سوسک شی .اصن همون تخت پادشاهیت پایه
ش ناقص شه .ههههههههههه .تو همین خیاالت و درگیر با هذیونای ذهنی خودم بودم
که با صدای موذی این ورپریده کوروش به خودم اومدم.
حاال گذشته از شوخی .مهیار دیگه االن که به حول قوه الهی من خر گازم گرفت و اینآبجی وروجک تو رو گرفتم و شدم دامادتون بهم بگو چرا این همه سال به محبوب
میگفتی پیشی؟
با اینکه دلم میخواست چشای کهرباییشو از جا در بیارم به خاطر اون خره که گازش
ً
واقعا این سوال از بچگی
گرفته و اومده سراغ من اما با این حال کنجکاو شدم .چون
برای خود منم پیش می اومد و از قرار معلوم برای کوروشم پیش اومده .چقد من و
این نیمه همسری با هم تله پاتی داریم خدا وکیلی...
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راستش حاال که دیگه خر از پل گذشته و مطمئنم محبوب منو خفه نمیکنه حقیقت روبهت میگم .البته اولش باید بهت تسلیت بگم و از خداوند متعال صبر فراوون برات
آرزو میکنم و بعد بهت میگم که راز این کلمه پیشی از کجا نشعت گرفته.
دستمو کشیدم بیرون از دست کوروشو و محکم کوبیدم رو شونه مهیار که داشت مزه
میریخت اون وسط .ایول اینم بهونه ای شد واسه اینکه دستم از بین حفاظ دستاش
بیرون بیاد اما وقتی چشمم به برق حلقه توی انگشتم خورد یه لبخند نشست رو لبم و
مهیار که گفت:
بابا بیا همین کارا رو میکنی که بهت میگم پیشی دیگه...همه مون زدیم زیر خنده که کوروش برگشت سمت من و با مالیمتی که نزدیک بود
شاخ پس کله م سبز بشه و شایدم شد چون جای تاجه بد جور رو سرم اذیتم میکرد.
فک کنم زیرش خبرایی شده بود...
عزیزم بذار بگه دیگه...فکم چسبیده بود کف اتاق عقد به خدا از دس این بشر .اینم یه چیش میشدا به
خدا...
راستش محبوب از بچگی همون اندازه که گربه و پیشی ها ملوس بودن ملوس وظریف بود و همون اندازه هم خشن و سخت و گاهی اوقات بدجوری پنجول میکشید
و برای همین من از بچگی اسمشو گذاشتم پیشی چون یه بار با این پنجول کشیدنش
صورتمو زخمی کرد...
بعدم هر هر زد زیر خنده .اخم کردم و رو به کوروش که ریسه رفته بود یه چشم غره
رفتم و گفتم:
پس بهتر بود اسممو میذاشتی یوز پلنگی ببری گربه وحشی ای چیزی.341
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رخسارم داشت اون وسط غش میکرد .یه پشت چشم برا همشون نازک کردم و گفتم:
بخند داداشم بخند فردا هر کی هر چی شد گفت بچه ت به عمه ش رفته اون وقتمن میدونم با شما و این نیش بازتون...
مهیار صورتمو ب*و*سید و به همون عادت دیرینه برای اولین بار تو دوران متاهلیم
انگشت شصت و اشاره شو کنار هم قرار داد و نزدیک دستم کرد و منم با ذوق اون کارو
تکرار کردم و بعد محکم بغلش کردم و آروم کنار گوشش زمزمه کردم که چقد دوسش
دارم و بعد مهیار و رخسار با آرزوی خوشبختی برای من و کوروش ازمون دور شدن و
من حس کردم چقد دارم از خانواده م دور میشم...
ً
تقریبا همه مهمونا برای تبریک گفتن و دادن هدایاشون به اتاق سر زده بودن و
باهامون عکس گرفته بودن که پروانه وارد اتاق شد .با دیدنش یه لحظه جا خوردم و
برگشتم و به کوروش نگاه کردم.انگار اونم متوجه حضورش شده بود چون با یه نگاه
آروم اول منو بعد پروانه رو از نظر گذروند .یه دست لباس معمولی تنش بود با یه
آرایش مالیم .خودش خشگل بود و حتی بدون آرایشم زیباییش بیشتر از من بود .چه
اعتراف تلخی ...یه شاخه گل رز قرمز دستش بود و فقط یه شاخه رز قرمز .وقتی وارد
اتاق شد اول یه نگاه به ما کرد و بعد چن ثانیه مکث رو به عکاس و فیلمبردارمون که
در حال صحبت بودن کرد و گفت:
میشه محبت کنید چن لحظه بیرون باشید؟اونا هم برگشتن و نگامون کردن .من دست و پام به لرزه افتاده بود .ترس همه
وجودمو گرفته بود .اما با این حال بازم متوجه اشاره کردن کوروش شدم که ازشون
خواست برن بیرون .اونا رفتن و درو پشت سرشون بستن .پروانه یه لبخند تلخ روی
لبش بود .آهسته اومد سمتمون .نگاش میکردم دلم میخواست خودمو شوت کنم رو
صندلی پشت سرم .اصن حس خوبی نداشتم .اصن ...فکر میکردم اومده که ازم
بگیرتش .اومده کوروش رو ببره .نمیتونستم نگامو از صورتش بگیرم .هر لحظه نزدیک
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و نزدیک تر میشد و من مدهوش و مدهوش تر .انگاری عزراییل داشت می اومد
سراغم و من ریزه ریزه داشتم جون میدادم .همه تنم یخ کرده بود .باالخره جلومون
وایساد .نگاش تو چشاش کوروش خیره شده بود .اختالف قدی زیادی با هم نداشتن
اما بازم سرش یه کم باال بود آخه کفشای اسپرت عروسکی پاش بود .شاخه گلو گرفت
سمت کوروش و با صدای محکمی گفت:
خیلی خوشحالم .خــــیلی...همین یه جمله کافی بود تا اشکاش سرازیر بشه رو صورتش ...کوروش دستشو دراز
کرد و گلو ازش گرفت و فقط زیر لب زمزمه کرد:
فکر نمی کردم بیای...اما اومدم...خوش اومدی...بهت قول داده بودم میام ...یادته؟کوروش فقط سرشو تکون داد .من هنوز نگام بین هر دوشون می چرخید و هنوز
سردم بود و داشتم سکته رو میزدم .چرا اومده بود؟ چی رو قول داده بود؟ چرا داشت
عاشقانه نگاش میکرد؟ چرا داشت گریه میکرد؟ چرا کوروش آروم بود و با محبت
نگاش میکرد.
کوروش...کوروش بدون جواب نگاش کرد .انگار منتظر بود حرف بزنه و بگه چی میخواد از
کوروش .تو دلم داشتم جون میدادم .من عروسش بودم .من همسرش بودم اونوقت
اینقد با محبت بهم خیره نشده بود که داشت به پروانه نگاه میکرد.
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باورش برام سخته...برای منم خیلی سخته پروانه...حس میکنم همش یه خوابه...برای منم مث یه خوابه...یعنی بیدارم؟کوروش نگاشو دوخت تو صورتم پشت بندش پروانه نگام کرد و خیلی آروم سرش
دوباره چرخید سمت پروانه و گفت:
انگار بیداریم .هم من هم تو .میبینی؟پروانه سرشو تکون داد و در حالی که بینی شو باال میکشید گفت:
برات بهترینا رو آرزو میکنم.مرسی.یه قدم نزدیکش شد و دستشو دراز کرد سمتش .کوروش با تعجب و مکث به دستش
و بعد به صورتش خیره شد .پروانه هنوز داشت گریه می کرد اما گفت:
پسر دایی...کوروش با ناراحتی دستشو دراز کرد و دست پروانه رو تو دستش گرفت .پروانه به هق
هق افتاده بود .محکم دست کوروشو فشار میداد و کوروشم سعی میکرد آرومش کنه.
344

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

هیچ کس به من توجهی نداشت .حتی خودمم خودمو گم کرده بودم و به پروانه و
کوروش نگاه میکردم .سرم گیج می رفت .چشام سیاهی می رفت .حال خوشی
نداشت .یه دستمو اوردم باال و انگشتامو کنار شقیقه م گذاشتمو کشیدمش سمت باال
و چشامو بستم وبعد باز کردم.
پروانه آروم تر شده بود .منم بی حال تر شده بودم .سعی میکردم نگام به سمت
دستای اون دو تا که تو هم مچ شده بود نره و نگامو دوخته بودم به دسته گلم که توی
سفره عقد کنار سبد هدایا بود .یه نفس عمیق کشیدم .دچار تنگی نفس شده بودم و
حال اصن خوبی نداشتم.
پروانه باالخره دس کشید از ضریح مقدسشو با یه دستمال کاغذی که از جیب کوروش
بیرون اومده بود اشکا و بینیشو پاک کرد و یه قدم به عقب برداشت و نگاشو دوخت
به صورت من .سرمو اوردم باال چون سنگینی نگاشو حس کرده بودم .اومد سمتم .هنوز
حالم بد بود .با این حال سعی کردم خوب نشون بدم .بده رقیبت پی به حال داغونت
ببره اما هر کاری کردم نتونستم یه لبخندم چاشنی نگام کنم .ازش بیزار بودم.
همونجوری که اون از من بیزار بود .اونم هیچ لبخندی نزد .حتی تظاهر نکرد خوشحاله.
کنارم وایساد .فاصله مونو با سه تا قدم پر کرد.
خوشحالی؟فقط نگاش کردم .زبونم چسبیده بود به سقف دهنم.
خوشحالم .فک نکنی واسه تو نه واسه کوروش .میدونی؟ خیلی دلم میخواس جایتو بودم! اما ...نشد .قسمت نبود .اما گذاشتم کنار .همه چیزو .هیچ وقت کوروش برام
پسر دایی نبود .اما االن...
بازم شروع کرد به گریه کردن.
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دوسش داشته باش .خوشبختش کن .براش بمون و نذار تنها باشه .حسش کن ودرکش کن..
پروانه...دستشو بلن کرد و چرخید سمت کوروش...
بذار حرف بزنم .تروخدا کوروش .بذار بگم...بعدم دوباره چرخید سمت من.
باشه؟ بهم باید قول بدی .من امانتیمو سپردم دست تو .باید بهم قول بدی کنارشهستی و تنهاش نمیذاری .من باید ایمان پیدا کنم .د قول بده لعنتی .تروخدا تنهاش
نذار .عاشقش باش و بهش عشق بورز .اون خسته س از دنیا از دس تو اما بازم تو رو
میخواد .تو...
زانوهاش خم شد و با ضرب خورد زمین .آآآآآآآآآخ .من جاش در پیپید تو تنم.
دستاشو گذاشت رو دامن لباسم .خشک شده بودم سر جام .کوروش خم شد سمتش.
نالید.
بهم دس نزن .تروخدا ولم کن کوروش...کوروش اونقد کالفه بود که با عصبانیت اه بلندی گفت و بعد از در پشتی اتاق عقد زد
بیرون .چشام خیره بود به دری که کوروش ازش رفته بود بیرون و نمیتونستم نگامو از
اونجا بگیرم .دامن لباسم کشیده میشد معلوم بود داره میکشدش پروانه .هنوز هق
هق می کرد .حالش بد بود .حالم بد بود .حال اونم بد بود .کوروشو میگم .عصبی و
ناراحت بود .از این همه خستگی پروانه دلم گرفته بود .نمیخواستم اینجوری بشه
داشت هق هق میکرد اما نمیتونستم دلداریش بدم .از اینکه اینقد ازم کینه به دل
داشت نمیتونستم باهاش کنار بیام .یاد خودم افتاده بودم .یاد عروسی سپنتا و آیدا.
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یاد تنهایی و سختیایی که کشیدم .یاد اشکایی که ریختم و یاد زجه هایی که جلوی در
تاالرشون و کنار ماشین عروسشون زده بودم .یاد هق هقایی که تو دستشویی تاالرشون
زده بودم و یاد صدام که بین صدای موسیقی شادش گم شده بود و یاد آرامشی که
سعی کردم جلوی سپنتا حفظ کنم و یاد حرفایی که تو دهنم خشک شد و یاد جمالتی
که تو دلم انبار شد و بیرون نیومد .یاد همشون افتاده بودم و حاال داشتم خودمو و
حال اونروزم با پروانه و حال االنش مقایسه میکردم.چقد فرق؟چقد تفاوت بود بین ما.
من چقد صبوری به خرج دادم تا خودمو بیشتر از اون پیش سپنتا و زنش کوچیک
نکنم اما پروانه...پروانه داشت زجه میزد و التماس میکرد قدر کوروشو بدونم .یه جوری
حرف میزد انگاری کوروشو این دو دستی تحویل من داده .انگاری عشقشو همسرشو و
پدر بچه شو ازش گرفتن .با این حال دلم به حالش سوخت .آب دهنمو قورت دادم و با
بدبختی خم شدم و کشیدمش باال .وایساد روبروم .صورتش خیس بود .صورتم خشک
بود .گلوم خشک بود و صدام گرفته و خشک بود.
بس کن پروانه.محبوبه خیلی برام سخته .دارم نابود میشم دارم دق میکنم .خیلی سختر از اونیکهفکر میکردم .تروقرآن .تروخدا خوشبختش کن .نذار پشیمون بشم از اینکه زاش
خواستم برگرده پیش تو نذار پشیمون بشم که چرا نموندم .ترو به جدت قسمت میدم
نشون بده لیاقتت بیشتر از منه برای داشتن کوروش .میبینی؟ دارم زجه میزنم و
التماست میکنم .تروخدا درکش کن و باهاش بمون باشه؟ باهاش مدارا کن .من مرده
تو زنده حفظش کن باشه؟ تروخدا...
بعدم خودشو انداخت تو بغلم و ساکت شد و دیگه چیزی نگفت .حس خیلی بدی
داشتم و داشتم داغون میشدم .داشت داغون میشد هنوز از کوروش خبری نبود .آروم
نوازشش میکردم .نفهمیدم چقد طول کشید و چقد گذشت ولی باالخره کنار گوشم
زمزمه کرد:
سپردمش به تو .نگهش دار ...خوب مراقبش باش ...عشقمو سپردم دستت و از ایندر بی عشق و دل و احساس میرم بیرون .دیگه از این لحظه کوروش برای من مرد و
347

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

ازش فقط یه پسر دایی برام موند .اونقد خوشبختش کن که حسرت نداشتنش رو
هیچ وقت نخورم.
بعدم تو یه حرکت سریع از بغلم خودشو کشید بیرون و دوید از همون دری که کوروش
رفته بود رفت بیرون .عقب عقب رفتم و خودمو اناختم رو صندلی که برای من بود.
حتی نمیخواستم به اون در خیره شم با این حال صدای قدمای سنگین کوروشو شنیدم
که وارد اتاق شد .یه نفس آروم کشیدم .خیالم راحت شد که با هم نیستن .چشام خیره
شده بود به روبرو .برام هضم اتفاق امروز خیلی خیلی سنگین بود .بیشتر از اونی که
فکرش رو بکنم .پروانه عاشق بود یا من؟ من بیشتر داغون شدم اون موقع یا االن
پروانه بیشتر؟ من بیشتر کوروشو دوس داشتم یا پروانه؟ راه درست کدوم بود؟ آیا
نباید می سپردمش به پروانه؟ فکرم پر بود از همه چی و از هیچی .ذهنم پر بود و
مغشوش .سرم تیر می کشید .دلم میخواس این مجلسو بهم بزنم .ای کاش میشد
پروانه رو بشونم جای خودم .وقتی دامادم یه آدم سردی مث کوروش بود که حتی یه
بار تو این مدت بهم ابراز عالقه نکرده بود پس چرا باید می شستم اینجا؟ منتظر چی
بودم؟ منتظر یه امداد غیبی؟ چقد تنها بودم فقط خدا میدونست .نمیتونستم دیگه
بیشتر از اون نقش بازی کنم .اون لحظه اصن دلم نمیخواست کوروش کنارم باشه
میخواستم تنها باشم .نه تنها کوروش دلم نمیخواست هیچ کس پیشم باشه...
در اتاق باز شد و مامان وارد اتاق شد .سرم اومد باال و زوم شد رو صورت آرایش شده
مامان .لبخند رو لبش بود .یادم افتاد بسه هر چی زجرشون دادم پس تحمل کنم .پس
یه امشبم تحمل کنم تا بیشتر از این بقیه زجر نکشن .همه که تحمل منو ندارن .همه
که مث من س*ی*ن*ه شون سنگر غما نیست .پس بذار تنهایی درد بکشم و بذار
تنهایی خیلی چیزا رو تحمل کنم چون خدا بزرگتر از این حرفاست...
همراه مامان از اتاق بیرون رفتم .فقط مث احمقا یه لبخند رو لبم نشسته بود و حتی
برنگشتم کوروشو نگاه کنم .حتی اونم اقدامی انجام نداد .چقد خوشحال بودم که قرار
نیست تا آخر شب کنارش بشینم .چقد خوشحالم که داره میره و تنهام .ای خدا ای
کاش امشبو فقط امشبو بهم فرجه میدادی و من کنار کوروش تنها نباشم .دلم
نمیخوادش .خسته م دلم میخواد چشامو ببندم و بخوابم .بخوابم وقتی بیدار میشم
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بفهمم همه این هشت سال زندگیم خواب بوده و همه دردایی که کشیدم کاب*و*س
بدی بوده و منم دارم مث بقیه زندگی میکنم .ای کاش بشه .خدایا بیدارم کن دیگه
بسه من خیلی خسته تر از این حرفام.
همینجوری کنار مامان راه افتاده بودم و اصن به حرفای مامان که معلوم نبود داره از
چی حرف میزنه توجه نمی کردم که یهو خانم فیلمبردار منو مخاطب قرارم داد.
عروس خانم؟برگشتم و نگاش کردم .خبری از مرد همراهش نبود .گویا به قسمت آقایون رفته بود.
کنارش یه دختر هم سن و سال خودش بود و جفتشون چشاشون برق میزد .برق
جوونی و شیطنت...
بله؟کجا میری عزیزم؟میرم سمت جایگاهم...میری بشینی یعنی؟نمیدونم چرا اما یهو به دهنم اومد که بگم.
پ ن پ میرم آماده ش کنم شما بری جلوس بفرمایی...هر هر زدن زیر خنده .مرض چه ریسه ای میرن حاال اینام ...چه خوشش اومد تروخدا
جدی گرفته ها دختره ی بی کار .معلومه میرم بشینم دیگه ...از اون ورم مامان و
کوروش زده بودن زیر خنده منم هاج و واج داشتم نگاشون می کردم .وقتی خوب
مستفیض شدن دختره فیلمبردار گفت:
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میدونم خسته شدی عزیزم اما بهتره صبر کنی اول با آقا داماد برید به مهمونا خوشآمد بگید من فیلم بگیرم بعد میرید میشینید اگه هم خواستی من میرم آماده ش
میکنم شما جلوس بفرمایید...
خودشون زده بودن زیر خنده همینطور مامان و کوروش می خندیدن .اما من اصن
حواسم به باقی جمله ش و تیکه ای که پرونده بود نبود .فقط تنها چیزی که ت ذهنم
رژه میرفت فقط و فقط فقط همین یه جمله ش بود که انگاری خیلی خیلی هم جدی
بود (با آقا داماد برید) .یعنی بازم باید نقش بازی کنم؟؟ یعنی بازم باید لبخند بزنم؟
یعنی چرا حاال که نمیخوام با این بشر تنها باشم هی باید کنارم قراربگیره؟ راستی چقد
سنگین می خنده .چشاش داره برق می زنه ها...
مامان با شنیدن حرف خانم فیلمبردار با ذوق خودشو کنار کشید جاشو به دامادش داد
و کوروشم با یه تشکر نزدیکم شد .دستمو گرفت .دستاش برخالف دستای من که یخ
یخ بود گرم بود .اولش از سردی دستام تعجب کرد و بعدم از اینکه اصن لبخند نمیزدم
ً
قطعا از اینکه اصن نگاش نمی کردم .نمیدونم چرا اینقد ازش دلخور بودم.
و بعدشم
خیلی بیشتر از حد تصورم ازش دلخور بودم .وقتی دید دستشو نمی گیرم و خیلی
سردم خم شد کنار گوشم زمزمه کرد:
ً
بعدا برات توضیح میدم.تو ازم انتظاری داشتی که نمیتونستم
بهتره اشتباه نکنی.برآورده ش کنم.فقط بهتره اینو بدونی که پروانه برای من یه خواهر بود و هست .نه
هیچ چیز دیگه ...باشه؟
مث کوه یخ داشتم نگاش می کردم.چه انتظاری داشتم مگه که نمیتونست براآورده
کنه؟ من فقط این انتظارو داشتم ازش که ...که الاقل جلوی من به پروانه اونقد با
محبت نگاه نکنه .که الاقل به خاطر من اینقد دو پهلو حرف نزنه .که الاقل به خاطر من
اونقد سعی نکنه آرومش کنه .که الاقل به خاطر من اونقد نذاره پروانه دستاشو محکم
بگیره .خوب اینا چیز زیادی نبود در مقابل خواسته یه زن از شوهرش ...شوهر؟ چه
واژه عجیب و غریبی بودا ...تو چشاش یه برق قشنگ بود .یه برق خواستن،دوس
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داشتن .چشاشو از چشام گرفت و با انگشتش گوشه های لبمو گرفت و سوق داد به
سمت باال و بعد لبخند زد .یعنی بخند دیگه .نمیدونم یهو این همه آرامش از کجا
سرازیر شد تو تنم .اینکه یادم افتاد اون شوهرم بود و من زن رسمی و شرعیش ...اما
هر چیزی بود لبخندش بهم آرامش داد .اینکه کنارم بود و گرمای دستش کم کم یخ
دستامو آب میکرد آرومم می کرد .میخواستم خودمو گول بزنم؟ شایدم خودمو گول
میزدم چون با بودنش نمیتونستم ناراحت باشم .خوب اون شوهرم بود .حقم بود .حق
ً
خصوصا وقتی االن دیگه کسی
مسلمم بود که آرومم کنه و با حضورش آرامش پیدا کنم
نبود اونو ازم جدا کنه...
بعد از خوش آمد گویی به مهمونا کوروش کمی کنارم نشست و بعدم رفت به سمت
مجلس آقایون .با رفتنش دلم گرفت .دلم میخواست کنارم باشه .تنهام نذاره .حضورش
کنارم بهم آرامش میداد و یه حس دلپذیر تو وجودم ایجاد می کرد .با رفتن و مثالً تنها

شدنم بدجوری دلم یه جای خلوتو بهونه کرد .یه جایی که تکیه بدم به زانو هام و
بشینم رو زمین و خیره بشم به یه جا بدون اینکه این همه مصنوعی بخندم و حواسم
باشه هزار تا چشم خیره شده به همه رفتارای من .خسته بودم و دلم نمیخواست با
کسی عکس بندازم اما مجبور بودم .مجبور بودم فیلم بازی کنم چون حوصله جفنگ
گفتن فامیل و که چه عرض کنم قوم عجوج مجوجو نداشتم .از همه بدتر تو اوج این
دلتنگی من هی وسط مجلس به خواست این و اون و مجبور بودم بلن شم و برم
وسط قر بدم و از ایورم این فیلمبرداره کچلم کره بود بس که میخواست جلوه های
هنری بیام .آخه یکی نیست بهش بگه ننه م رقاص بود بابام رقاص بود؟ که از من
جلوه های هنری و رقاصی میخوای .خدا رو شکر فایمل جمیله هم نشدیم یه عشوه ای
چیزی یاد بگیریم ازش .جون مادرت بی خیال من شو .با این کفشا و لباس سنگین و
این همه دک و پز به خدا پدرم در اومد.
قبل از سرو شام کوروش اومد این سمت و بازم به خواست این فیلمبردار عزیز و البته
خواننده مجلس که دمش گرم خدا وکیلی خوب مجلسمونو گرم کرده بود و توسط
جلوه های ویژه مث رقص نور و حباب و این خزعبالت من و کوروشو کشیدن وسط تا
با هم برقصیم .پاهام خسته بود و درست نمیتونستم سر پا وایسم .با اینکه اولش یه
آهنگ شاد معمولی بود فقط کنار کوروش تکون می خوردم و اونم خیره شده بود تو
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چشمام و کنارم تکون تکون میخورد .اصن هالک سیستم رقصمون بودم به خدا .چقده
جیگر می رقصیدیم...
ً
خصوصا جیک
بعدشم یه رقص تانگو زدیم تو رگ که خیلی بهتر از رقص قبلی بود
جیک آرومی که کنار گوشمون شنیده میشد.
محبوب...بله...باید باهم حرف بزنیم...خوب االن داریم همین کارو میکنیم...میدونی محبوب؟ باورم نمیشه .امشب آخرین شب مجردیم بود .از فردا شب متاهلشدم .متعهد شدم.
با مرموزی نگاش کردم و در حالی که چشامو واسش خمار می کردم لبمو دادم جلو و
با یه حالت فریبنده گفتم:
چه حسی داری؟ خوبه یا بده؟راستشو بگم؟آره...-االن که خرم از پل گذشته مجبورم راستشو بگم که خیلی ناراحتم...
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از شوخی و خنده ای که تو کالم کوروش بود قند تو دلم آب شد اما پشت چشم براش
نازک کردم و در حالی که نشون میدادم بهم خیلی بر خورده گفتم:
عزیز دلم خر چه داند قیمت نقل و نبات...ریز و سنگین شروع به خندیدن کرد .چقد صدای خنده ش برام آرامش بخش بود.
باورم نمیشد که این من و کوروش هستیم که به دور از هر گونه کینه و لجبازی و
شیطنت داریم با هم درست صحبت میکنیم .وقتی خوب خندید و منم که از شنیدن
صدای خنده گوش نوازش یه لبخند رو لبم نقش بسته بود بهم نگاه کرد .چشای
کهرباییش برق میزد .یه برق ملیح دوس داشتنی .من توی دستاش بودم و خیلی
متین پشتمو نوازش می کرد و نگاشو رو تک تک اعضای صورتم سر میداد و در همون
حال هم باهام نرم حرف میزد .ای کاش اگه خوابم از خواب هیچ وقت بیدار نشم .چون
خیلی خواب قشنگیه .میترسم پلک بزنم و چشم باز کنم دوباره همن کوروش لجوج رو
جای این مرد مهربون ببینم.
نه جدا از شوخی خیلی بیشتر از اونی که فکر کنی خوشحالم...دیگه داشتم از زور خوشی غش میکردم .کلمات محبت آمیز کوروش از وصف توان من
خارج بود .داشتم پس می افتادم .یه نفس عمیق کشیدم و نگاه مخملیمو دوختم یه
چشماش و منم مث خودش با همون لبخند گفتم:
باور میکنم .چون منم بیش از حد تصورت خوشحالم...یهو جدی شد و خیره شد توی چشمام:
محبوب راضی هستی؟ پشیمون نیستی؟سرمو با همه قدرت تکون دادم و قبل اینکه دهن باز کنم و جوابشو بدم موزیک تموم
شد و با دست زدن سایرین و روشن شدن فضا تازه متوجه شدم تو مجلس عروسیمون
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هستم و مجبور شدم از بین دستای کوروش بیام بیرون و یه نمه خجالت بکشم .اصن
بقیه رو فراموش کرده بودم .کوروش یه لبخند شیرین زد و با تشکر از بقیه رفتیم و
نشستیم سر جامون.
وقتی از باغ خارج شدیم عقربه ها ساعت دوازه شب رو نشون میداد .یه لحظه ترس
همه وجودم رو برداشت چون پیش خودم حس می کردم االنه که طلسم سیندرال باطل
شه و من برگردم خونه و تنها بمونم بدون کوروش واسه همین با همه قدرت بازوی
کوروشو گرفتم تو دستم که با نگاه مخملی و نوازش آروم روی دستم این اطمینانو بهم
داد این واقعیه و از طلسم خبری نیست.
به محض نشستن تو ماشین سرمو تکیه دادم به صندلی ماشین و چشامو بستم.
میخواستم بخوابم اما خوابم نمی برد.خیلی خسته بودم .توی خیابون راه افتاده بودیم
و بقیه پشت سرمون .قصد خیابون گردی نیمه شب رو نداشتیم چون خسته تر از این
حرفا بودیم هر دومون .اما بقیه قصد داشتن تا دم خونه مشایعتمون کنن و دس
عروس و دومادو به دس هم بدن پس با این نیت بقیه ماشینا پشت سرمون بوق می
زدن و می اومدن .اهمیتی به حضور هیچ کسی ندادم و فقط چشامو بستم و به
موزیک قشنگی که با صدای مالیمی از ضبط ماشین پخش میشد گوش میدادم .دل و
جون سپرده بودم به صدای خواننده که یه جورایی حرف دل ما دو تا بود.حرف دل ما
که هنوزم نمیتونستیم رو راست باشیم با خودمون .چقد بیشتر دوس داشتم صدای
مالیم این موزیکو از صدا و ریتم تند آهنگای تو سالن .از صدای شادی و موزیک پر
بیس خسته بودم .دلم یه جای آروم میخواست .یه جای خلوت .سر درد بدی داشتم و
همه اینا فقط و فقط به خاطر حضور پروانه بود که مجلس زیبای عروسی رو که
میتونس برام خاطره ساز ترین شب باشه به گندترین خاطره برام تبدیل کرده بود .البته
بهتره بگم سوای اون رقص دو نفره و شام دو نفره و حرفای دو نفره و نوازشای دو نفره.

کالً هر چیزی غیر از اون مراسم دو نفره که چه تو باغ بود و چه تو آتلیه و چه تو سالن
بقیه ش خسته کننده بود .خسته نباشم من کالً دیگه چی موند؟ کوروش خیلی ریز

گفت:
یه کم دیگه تحمل کنی تموم میشه و میرسیم خونمون عزیزم...354
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حتی چشامو باز نکردم تا بهش نگفتم چقد از این کلمه خوشم میاد .فقط چشامو
بستم و تو دلم آرامش رو حس کردم و یه لبخند نشست رو لبم .چقد خوبه
بودنش.چق خوبه داشتنش و چقد قشنگه کوروش مهربون بودنش .باورت میشه
محبوب؟ بهت گفت عزیزم .الهی بگردم دورت که تو امشب اینقده ماه شدی اگه
میدونستم بعد رفتن پروانه اینقده مهربون میشی خودم می رفتم دنبالش می
اوردمش تا تو شاهزاده یخی من و دوماد سرد و به یه کوره آتیش و احساسات تبدیل
کنه .قربونت برم شاهزاده یخی .ببینم خدایی نکرده بالیی سر تخت پادشاهیت که
نیومد؟ من خر یه چیزی حاال گفتما امیدوارم خدا حرفای من ناقص و العقلو جدی
نگیره .آمین...
 بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمومن تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
اگه یه روزی برسه من و تو قدر هم و بدونیم
یا که تو لحظه های سخت کنار هم بمونیم
اگه ترکم می کنی نگو کار سرنوشته
یه روز اگر لج نکنیم دنیا مث بهشته
بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
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من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
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کافیه از تو قلبت این کینه رو بندازی دور
اونوقت دیگه مال همیم ،چش حسودامون کور
چرا میگی خوشبختی دنبال دیگرونه
چرا راه دور بریم ،عشق کنارمون
بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
من تورو کم دارم و تو ....
اگه یه روزی برسه من و تو قدر هم و بدونیم
یا که تو لحظه های سخت کنار هم بمونیم
اگه ترکم می کنی نگو کار سرنوشته
یه روز اگر لج نکنیم دنیا مث بهشته
تو که هرچی گفتی گفتم چشم باشه قبوله
تو هم بزن غرورت و بشکن مگه شاخ قوله
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بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
بسه با چشمات تو به آتیش نکشون خونمو
من تورو کم دارم و تو دل دیوونمو
با اینکه موزیک تموم شده بود و صداش به حداقل ممکن رسیده بود اما کوروش هنوز
داشت این بیتشو زمزمه می کرد .مسلسل بار و پشت سر هم با همون ریتم قشنگ
خواننده ...یه روز اگر لج نکنیم دنیا مث بهشته
هنوز چشام بسته بود اما لبخند نشسته بود رو لبم .یعنی کوروش هم خسته شده بود
از این موش و گربه بازی؟ یعنی کوروش هم دلش میخواست بس کنیم و به آرامش
برسیم؟ یعنی اونم مث من فکر میکنه وقتی لجبازی نباشه ما زندگیمون خیلی شیک و
بهتره؟ منو بگو فکر میکردم این صبرش خیلی خیلی بیشتر از منه .اما انگار بازم مث

همیشه قضاوت اشتباه و عجوالنه کردم .کالً من با این روان پریشان فکر نکنم سنگین
ترم به خدا ...من با این مغز معیوب کی درست فکر کردم که االن فکر کنم؟واسه دور
کردن این افکار مسخره چشامو باز کردم و نگاش کردم.روبرو رو نگاه می کرد و دیگه
چیزی زمزمه نمی کرد .اما وقتی سنگینی نگاهمو حس کرد بدون اینکه برگرده گفت:
موافقی بپیچونمشون؟چرا؟چرا؟ خوب ...خوب میخوام ببرمت یه جایی ...یه جایی که فقط خودم باشم وخودت.
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زیر لبم زمزمه کردم آخر جمله شو .خودم باشم و خودت ...چقد برام قشنگ بود اومدن
اسمم کنار اسمش حتی اگه اون اسم خودم و خودت باشه .وای داشتم ذوق مرگ
میشدم .معلومه که موافقم اصن اگه بخوای همینجا پیاده میشم و جیغ میزنم دیگه
بسه نیایید دنبالمون چی میخواید از جونمون؟ بذارید من و همسرم .یعنی خودم و
خودش با هم تنها باشیم .ما خیلی به این تنهایی احتیاج داریم .دیگه نیایید
دنبالمون...اما هیچی نگفتم .حرف نزدم .فقط تو دلم واسه خودم نقشه خرکی
میکشیدم .نگاشو به جلو دوخته بود که زیر لب زمزمه کردم.
اوهوم...نمیدونم شنید یا نه اما مث من خیلی آروم زمزمه کرد:
خوب میخوام ...میخوام با عروسم تنها باشم .راستش امشب خیلی دیدنی شده .باورنکردنی شده.
چرخیدم سمتش .باورم نمیشد که باالخره سکوتشو شکست .باالخره ازم تعریف کرد.
وای مژده کجایی که ببینی وعده ت عملی شد .یادته تو عروسی بهم گفتی صبر داشته
باش باالخره سر حرف میاد .ووووووووووای خدا جونم .به خدا حاضرم همین لحظه
بمیرم از زور خوشییییییییییی .خدا باورم نمیشه حرف زد .ازم تعریف کرد .بهم گفت
عروسم ...عروسم ...عروسم ...من عروسش بودم؟ الهی قربونت برم که اینقد ماهی
عزیزم ...باالخره غرورشو زمین زد .راس میگفت اون مرده مگه شاخ غوله؟ ایول داری
کوروش .بازم به تو که باالخره طاقت نیوردی و حرف زدی و اعتراف کردی .پس بذار
منم بشکنم .بذار منم بگم راز دلم رو .مگه چی میشه؟ من که همیشه منتظر این لحظه
بودم .منتظر یه اشاره ش که با سر برم طرفش ...پس بزن بریم ...یوهووووو امشب چه
شبی بشه خدایا .شب اعتراف .شب راز و نیاز .شب تنهایی و تنها نبودن .خدایا...
-منم خیلی دلم میخواد باهات تنها باشم .راستش امشب برای منم....
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سکوت کردم حرفایی که سر زبونم بود به زبون نیومد .نتونستم کامل کنم .کلی زور زدم
تا بهش بگم چقد خواستنی شده برام اما نمیدونم چرا الل شدم.
من صبرم زیاده .فقط سفت بشین که میخوام بهت نشون بدم شوهرت چه دسفرمونی داره.
من که همینجوری داشتم واسه خودم کلمه شوهرت رو حالجی می کردم اونم داشت
انتهای سرعت می روند و کلی حال می کرد .خدایی چه لذتی داشت در کنار کسی که
همه دنیات هستش بشینی و یه دلخوشی خاصی رو زیر پوستت مزه مزه کنی .اصن
دلم میخواست زمان وایسه من وایسم یه جا حتی کوروشم از حرکت بایسته و من
روبروش وایسم و نگاش کنم و لباشو بب*و*سم فقط و فقط به خاطر این حرفش .این
کلمه ش .شوهرت ...شوهرت ...بگردم دورت عزیززززززززززم .چقد تو نفسی .چقد تو
ماهی .فدات شم الهی...
خیلی هیجان انگیز بود که همه رو قال گذاشتیم و خودمون جلو افتادیم .یوهو
نمیدونی چه کیفی داشت که کوروش از آینه ماشین و منم برگشته بودم و پشت سرمو
نگاه می کردم و هر دومون جیغ سر خوشی می زدیم و هر هر می خندیدم .به جون
کوروش تو تمام عمرم اینقد لذت نبرده بودم از پیچوندن کسی که االن لذت بردم.
اما نمیدونم چرا وقتی توی پارکینگ خونمون ماشین متوقف شد و من مجبور به پیاده
شدن شدم دلم لرزید .یه ترس نامحسوس پیچید تو دلم .یه ترس دلهره آور .یه ترس
نامعلوم .یه ترس شایدم معلوم .وقتی در سمت منو باز کرد و با چشای منتظر خیره شد
بهم و گفت:
نمیخوای پیاده شی؟بی اختیار سرمو تکون دادم و از ماشین پیاده شم .پایین دامن لباس عروسمو گرفته
بودم و پله ها رو جلوتر از کوروش باال می رفتم .به آرومی و الک پشتی .اونم پشت
سرم می اومد بدون اینکه صداش در بیاد و یا اعتراضی کنه .با خودم زمزمه کردم خوب
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معلومه دیگه خانما مقدم ترن .معلومه وایمیسه خانمش جلوتر حرکت کنه اما همون
موقع یاد حرف یه بنده خدایی افتادم که با خنده و موذی گری در رابطه با حق تقدم
بانوان گفته بود :اون یه سیاست مردای قدیم بود که از پشت اندام خانما رو دید بزنن
و من اون موقع میخواستم دونه دونه گیساشو بکنم و بندازم جلو گربه کوره .خیلی
حرص خورده بودم از حرفش اما االن از اینکه همسرم داشت پشت سرم می اومد و
امکان داشت اون حرف اون بنده خدا درست باشه یه موذیگری خاصی نشست تو تنم
ً
دقیقا جوری که کوروش پشت
و از قصد شق و رق و با طمانینه شروع به حرکت کردم.
سرم وایساده بود و دستش روی گودی کمرم بود .یه خجالت و شیطنت خاصی تو تنم
پیچیده بود .اصن دلم نمیخواست این دو طبقه تموم بشه و برسیم به واحد اول و
خونه جدیدمون .دلم میخواست تا آخردنیا پله باشه و من باشم و همسرم کوروش
باشه که پشت سرم با آرامش راه بیاد و من با شیطنت مث یه طاووس جلوش
افسونگری کنم .هههههه چقده من پلید بودما .اگه کوروش می فهمید می زد لهم می
کرد .خدایا من چرا اینقده پرو شدم خودم خبر ندارم؟
اما از اونجایی که هیچ شیطنتی تو این دنیا اتمام ناپذیر نیس پله های خونه ما هم
تموم شد و من کنار وایسادم تا کوروش در و باز کنه .وقتی روبروم وایساد اول چرخید
سمتم و نگام کرد .چشاش یه برق خاصی داشت .یه لحظه مو به تنم سیخ شد .یا جد
و سادات این چرا چشاش اینقد خمار شده .محبوب خدا خفه ت کنه بچه مردمو از راه
بدر کردی با اون دلبری راه رفتنت .خدا سوسکت کنه که بچه مردمو نابود کردی .حاال
همینجا خفتت کنه خوشت میاد؟ از این فکر یهو لبامو گاز گرفتم و سرمو انداختم
پایین .کوروش نزدیکم شد .من سرم پایین بود .دستشو زد کنار صورتم و خودشو
نزدیکم کرد .هنوز سرم پایین بود .صدای ضربان نامنظم قلب کوروش و نفس های تن
تن من قشنگ به گوش می رسید تو دلم به خودم فش میدادم .مرض خاک تو سرت
خوب خودت کردی چته مگه گرگ دیدی؟ درس نفس بکش دیگه االغ .میزنم ناپدیدت
میکنما؟ درس نفس بکش االغ بیشعور...
-محبوب؟
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سرمو اوردم باال و نگاش کردم .یه لبخند کج روی لبش نشسته بود .موهاشو فشن
درست کرده بودن و یه نمه صورتشو گریم کرده بودن .االن که داشتم دقت می کردم
میدیدم نه بابا آرایشگرای مردم راه افتادنا .اوه اوه نگاش کن یه نمه هم رژ گونه زدن به
صورتش ولی چقد محوه .کور شی محبوب خوبه حاال امشب عینکتم نزدی اینقده
دقیق شدی .خوب به من چه دورم مشکل داره و تار می بینم دیگه کور نیستم که از
این نزدیک تضخیص ندم دنیا دس کیه ...هنوز درگیر گریم صورتش بودم که لباش و
نزدیک لبام کرد و خیلی بی مقدمه لباشو باز کرد و فقط کشید روی لبام .برق سه فاز
بهم وصل کردن .خشک شدم .بدجوری حالم منقلب شده بود .خوب بود من پسر
نبودم وگرنه همونجا طرفمو بی آبرو می کردما .از این فکر و شیطنت روحم یه لبخند
نشست رو لبمو محکم گاز گرفتم لبامو .اینبار کوروش سرش رفت سمت گوشم و با
صدای اغوا کننده ای گفت:
دیگه نبینم این لبا رو اینجوری گاز بگیریا! اینا از امروز صاحب داره باشه؟لحنش کش دار بود و تاثیر گذار .آب دهنمو قورت دادم و چشامو بستم .می ترسیدم
کسی توی راهرو سر برسه و ما رو ببینه .حاال میگه ببین تروخدا اینا چقد حالشون
خرابه تو راهرو وایسادن .د خوب المصبا درو باز کنید برید تو چار دیواریتون هر غلطی
میخواید بکنید دیگه ...یه جورایی داشتم ذهنمو منحرف می کردم تا به جمله کوروش
فکر نکنم .لعنتی اینم حالش بد بودا ...هنوز چشام بسته بود  .هنوز نفسای داغ داغش
روی گوشم می خورد که دوباره زمزمه کرد:
تا حاال نمیدونستم هیکلت اینقد قشنگه...دیگه داشتم پس می افتادم .نه به اون همه سردی رفتارش نه به حاالش .این بشر
چش بود؟ بابا بکش کنار وگرنه اینجا یه بالیی سر خودم و خودت میارما ...چشامو باز
کردم و با یه نگاه مظلوم خودمو از زیر دستش بیرون کشیدم و در حالی که می لرزیدم
از خوشی و خرابی حالم خودمو به در رسوندم و گفتم:
میذاری برای اولین بار من درو باز کنم؟361
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مظلوم نگاش می کردم و اونم ...یه جوری نگام می کرد که انگاری میگفت یه بار
جستی محبوبک دوبار جستی محبوبک آخر تو دستی محبوبک ...از این فکر خنده م
گرفته بود اما با بدبختی خودمو کنترل کردم و اونم بی هیچ حرفی کلیدا رو داد دستم و
منم درو باز کردم تا اولین قدممون تو خونه مشترکمون رو با هم بذاریم .وقتی در باز
شد برگشتم و نگاش کردم .لبخند رو لبش بود .درس مث زمانایی که هنوز بینمون
کدورتی پیش نیومده بود .خوب یادمه اون روزا لبخند عضو جدا نشدنی صورت نازش
بود .اومد کنارم .دستم که برای گرفتن دستش دراز بود رو گرفت و هر دومون
کفشامون رو در اوردیم و بعد با هم اولین قدمو داخل گذاشتیم و من زیر لب زمزمه
کردم که خدایا همیشه با هم خوب باشیم...
وقتی وارد خونه شدیم من به سمت اتاق خواب راه افتادم و کوروش در و بست .دلم
میخواست هر چه زودتر از شر این لباس های خسته کننده و موهای شینیون شده و
آرایش خسته کننده راحت بشم .دلم سبکی میخواست .دلم خودمو میخواس .حس
میکردم خودمو یه جایی بین این آرایش و میکاپ و لباس گم کردم پس باید به
دنبالش می رفتم برای همین سریع از بین لباسایی که داخل دراور خودم با دستای
خودم چیده بودم یه دست لباس خواب عروسکی بیرون کشیدم .عاشق رنگ صورتی و
خرس های مهربون روش بودم .منو یاد کارتون و شهر جادویی خودشون می نداخت.
یه دستی روشون کشیدم و حوله نویی که به رنگ صدفی بود رو گذاشتم کنار لباسام و
رفتم سمت آینه تا موهامو از شر اون سنجاقا و سیخ و میخای توی موهام خالص کنم

ً
دقیقا
که یهو در باز شد .کنسول آرایشم جوری تو اتاق قرار گرفته بود که در که باز میشد
تو زاویه دید آینه بود .چشام خورد به کوروش که با آرامش می اومد سمتم .کتش رو
در اورده بود و رو دستش انداخته بود .دستام تو هوا مونده بود و نگاش می کردم که

کتشو انداخت روی تخت و اومد سمتم .بی هیچ حرفی دستمو نرم گرفت و گذاشت
روی پام بعد خودش شروع کرد به باز کردن اون سیخ و میخا از توی موهام منم مست
نوازش دستاش روی موهام داشتم از تو آینه می خوردمش با نگام اما اون دریغ از یه
نگاه .خاک بر سرم کافی بود برگرده و نگاش قفل شه تو چشام اونوقت می فهمید من
چه شوهر ندیده و دله ای هستم .هههههه خدایا برس به داد این ناتوان .اگه دست
من بیفته یه لقمه چپش می کنم .چشامو بستم و در حالی که خیلی آروم داشتم رون
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پامو کبود میکردم با نیشگون گرفتنام تو دلم کلی هم در و گوهر بار خودم می کردم که
خاک بر سرت که اینقده وقیحی .ندید بدید و حریصی .بمیری تو کی میخوای آدم
بشی .چیت به آدمیزاد رفته که اینت به آدمیزاد رفته باشه؟ بمیری با این...
همینجوری داشتم به خودم دری وری میگفتم که صدای زنگ گوشی کوروش بلند شد.
دستاش از بین موهام بیرون اومد .به خودم زحمت دادم و شق و القمر کردم چشامو
باز کردم .نگام نمی کرد .جواب داد.
سالم برادر خانم عزیز...مهیار بود.
قربانت برم .نه بابا این حرفا چیه...چقده ظریف می خندید .چقد سنگین و متین بود.
راستش دلم تنهایی میخواست .محبوب هم خسته بود گفتم یه تنوعی بزنم تو رگ وبه ریشتون بخندیم...
چقد دوس داشتم وقتی محبوب صدام می کرد .دلم میخواست تا عمر دارم بشینم و
اون فقط صدام کنه و من حالشو ببرم.
آره بابا .تو که راس میگی .من که شب عروسیت ندیدمت .آره عزیز دل .از بچه توراهت مشخصه...
هر هر هر و زهر مار .چقده این مردا وقیح و بی شرم بودن .خاک تو سرت کنن مهیار
که اینقد االغی وایسادی داری چی میگی به این که چشاش داره منو قورت میده از تو
آینه و ریسه رفته؟ مگه دستم بهت نرسه .پوستتو غلفتی میکنم .پسره ی وقیح بی
شرم...
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واسه اینکه مثالً نشون بدم حواسم به دری وری گفتنای شما نیست دستمو بردم
سمت سرم تا موهامو باز کنم که کوروش دستمو گرفت و خیلی آروم گفت:
خودم باز میکنم...بعدم تلفنو با چن تا جمله سر هم اورد و قطع کرد و بعد تن تن شروع کرد به باز کردن
باقی موهام .وقتی فارغ شد خم شد و با دستاش شونه های لختمو گرفت تو
دستش ...از توی آینه با نگاهمون که خیره بود تو چشای همدیگه با هم حرف

میزدیم ...خیلی حس قشنگی بود .یه جورایی مثالً میخواستم بگم دارم از خجالت می
میرم اما نمیتونستم چون تو این همه سال من هر لحظه و هر ساعت و هر ثانیه آرزوی
این روزو داشتم و هزاران هزار بار تو ذهنم من و کوروش با هم بودیم و با هم ازدواج
کرده بودیم .حاال از اینکه به زانو در اومده بود داشتم از خوشی غش می کردم .سرش
کنار گوشم بود .خیلی نرم الله گوشمو ب*و*سید .دیگه دس خودم نبود مور مورم شد

چشامو بستم که گفت:
دوس دارم لباس عروستو خودم از تنت در بیارم.چشامو باز نکردم .یه حس خوشی ای داشتم بیا و ببین .دوس داشتم زمان همونجا
متوقف شه و من مث پروانه دورش بچرخم...
بعدش برو حموم یه دوش بگیر و بیا .میدونم خسته شدی از این لباس و آرایش.وقتی برگشتی بیا با هم یه چایی بخوریم...
بعدم با دستاش همونطوری که چشام بسته بود بلندم کرد و به آرومی زیپ لباسمو
کشید پایین .میخواستم مانعش بشم و نذارم این کارو بکنم دیگه این بار خدا وکیلی
داشتم از خجالت می میردم .از اینکه از امشب باید خجالت و میذاشتم کنار و میشدم
یه همسر نمونه .همون همسری که اسالم ازم توقع داشت نجیب بیرون و بی حیا
خونه ...راستی میشد؟ یه دونه خفه شو نثار خودم کردم و گفتم تورو اگه ولت کنن
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کوروشو نفله میکنی اینجا اونوقت میگی میشه؟ خنده م گرفته بود اما با داغ شدن
پشت کمرم یه لحظه نفسم وایساد چشامو باز کردم کج جلوی آینه وایساده بودم از
توی آینه دیدم که کوروش خم شده و پشت کمرمو داره می ب*وس*ه .چقد لباش
داغ بود و من داشتم سکته می کردم خدا وکیلی ...دستامو اوردم باال و گذاشتم جلو
چشمام .خاک تو سرم تو این روشنایی اتاق االن همه حیثیتم به باد می ره که .خودمو
کشیدم جلو که مث میخ فرو رفتم تو زمین .با ابروهای گره خورده داشت نگام می کرد.
دوباره چشامو بستم و به خودم گفتم یعنی بتمرگم سر جام دیگه؟ دسگه چشامو باز
نکردم تا دو سه قرن بعد لباسم کامل افتاد زمین .یه چشممو باز کردم .روم نمیشد تو
آینه حتی به خودم نگاه کنم .چشای کوروش روی اندامم می چرخید .ای بمیری بچه تو
چرا اینقده هیزی؟ حاال خوبه همچین تیکه ای هم نیستم اینجوری مات من شدی.
واال ...بعد یاد شمال و نیم تنه لختش افتادم و هیز بازی خودم .نمیدونم یهو چی شد
که همه خوشی هایی که لمسشون کرده بدوم ذایل شد .پاهامو بلند کردم و با بغض
دویدم سمت حموم .یاد پروانه و حرفاش و رفتار امشبش همه خوشیامو ذایل کرده
بود .کوروش مداخله نکرد و گذاشت خیلی راحت بخزم تو حموم .درو از پشت قفل
کردم و شیر آبو باز کردم و بدون اینکه چکش کنم و سرد و گرمشو تنظیم کنم زیر دوش
وایسادم .یه کم سرد بود پس گرمترش کردم و زدم زیر گریه...
با اینکه صدای آب باعث میشد صداها گنگ باشه اما از بیرون صدای موزیک می اومد
دلم بد جور گرفته بود یهو .بدون اینکه خودمو بشورم روی زمین تکیه داده بودم به
دیوار و مچاله شده بودم تو خودم .شیر آب روی بدن لختم می ریخت و حس خوبی
بهم می داد .دلم میخواست همه چیزو فراموش کنم .از اینکه پروانه ای وجود داشت از
اینکه بازی خورده بودم .از اینکه تا امروز صبوری کرده بودم و حرف نزده بودم .راستی
چقده مسخره بود من و کوروش عاشق هم بودیم اما تا همین امروز عصر مث سگ و
گربه پاچه همو می گرفتیم اما شب که شد صد و هشتاد درجه رفتارمون عوض شد و
مهربون شیم .خواهان هم شدیم و دیگه لجبازی نکردیم .باهم شیطنت کردیم.
رقصیدیم و حرف زدیم .شام خوردیم مهمونا رو دور زدیم و آهنگ گوش دادیم و بهم
هدیه ش کردیم .از هم تعریف کردیم و در آخر همدیگه رو ب*و*سیدم و لباس من...
راستی کوروش لباسمو در اورد .لباس عروسمو .لباس عروسیمو .لباس عروسشو خودش
با دستای خودش در اورد .خدایا چرا یهو اینجوری شدم؟ همه چیز که خوب بود همه
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چیز عالی بود .امشب باید بریزم همه چیزو دور .اگه حرف نزد من میزنم چون دارم
داغون میشم .چون دلم میسوزه واسه قلبم واسه احساسم و عمری که واسه کوروش و
پای کوروش دادم پس بذار واسه خاطر خودمم که شده حرف بزنم و مجبورش کنم
اعتراف کنه .اهمیتی نداره چقد مغرور بودم .چقد تحمل کردم و چقد دنبال خودم
کشیدمش .مهم این بود االن من بودم و کوروش .ما با هم ازدواج کرده بودیم و زن و
شوهر بودیم .خدایا به دادم برس...
سه ربع بعد تمیز و براق از حموم اومدم بیرون .بوی شامپوی بچه میدادم .عاشق
شامپو بچه بودم .دوس نداشتم شامپو دیگه ای استفاده کنم .از عطرش خوشم می
اومد .کوروش توی اتاق نبود .صدای موزیکم دیگه نمی اومد .حولمو برداشتم و
پیچیدمش دور خودم .از این حوله تن پوشا اصن خوشم نمی اومد .دوس نداشتم با
اونا خودمو خش کنم برای همین یه حوله معمولی رو مث لباس دکلته پیچیده بودم
دور تنم و موهامو شونه می کردم که کوروش وارد اتاق شد .عطر تنش پیچید توی
اتاق .یه جوری شدم .خودمو بی خیال نشون دادم که گفت:
سرما می خوری عزیزم...عزیزم ...عزیزم ...عزیزم ...اکوش تو سرم پخش شد .از تصمیمی که گرفته بودم
خوشحال بودم .شاید واسه اون شکستن غرورش سخت بود .شاید دوس داشت من
به حرف بیارمش .شاید باید نشون میدادم چقد برام بودن و رفتار و چیزایی که به اون
مربوط میشه برام پر اهمیته .پس بذار من این غرور لعنتی رو بذارم کنار .چیزی ازم کم
نمیاد .قسم میخورم کوروش انسانتر از این حرفا...
هنوز جمله م تو ذهنم تکمیل نشده بود که از پشت بغلم کرد .برس از دستم پخش
زمین شد .نگام روی برس بود که لباشو گذاشت روی گردنم و از زمین بلندم کرد .جیغ
آرومی کشیدم و گفتم:
کمرت درد می گیره کوروش سنگینم بذارم زمین...366
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نیشش باز شد .منو برد سمت تخت و آروم نشوندتم روی تخت .حوله مو از دورم باز
کرد داشتم می مردم .حس خیلی بدی داشتم .حس خیلی خیلی بدی .یه حس
وحشتناک خجالت .دلم میخواست پاشم از دستش فرار کنم چون داشت با متانت مث
یه پدر مهربون تنمو خشک می کرد و دونه دونه لباسامو تنم می کرد .وای که چقد این
پسر عجیب غریبه هیچ چیزش مشخص نیست .مث اینکه از لخت بودنمو و باز بودن
پنجره اتاق ترسیده بود .هوای اتاق خنک بود .دم دمای پاییز بود و هوا گرمی تابستون
رو نداشت برای همین می ترسید همسرش .تازه عروسش سرما بخوره.
وقتی خوب خشک کرد موهامو رفت سمت همون برسی که پخش زمین شده بود
اومد سمتم و نشست کنارم لب تخت و موهامو شونه کرد .چشامو از زور خوشی بسته
ً
حتما از دیدن این لباس عروسکی
بودم و به پیرهن عروسکی توی تنم فکر می کردم.
فکر کرده من دخترشم که داره مث بچه ها نوازشم می کنه .خوب حق داره دیگه .اما از
حق نگذریم بد بابایی میشه ها .از االن به بچه مون حسودیم شد .نباید دختر دار شم.
خوشم نمیاد کوروش به کسی جز من اینقد محبت کنه .خوب حسودم دیگه...
دوس دارم موهات باز باشه .خیلی خواستنی تر میشی.صورتم از ذوق گر گرفت .از کنارم بلند شد و دستشو گرفت سمتم .با خجالت دستشو
گرفتم و با هم از اتاق بیرون رفتیم و من منتظر بودم تا ببینم کجا داریم می ریم که منو
برد سمت آشپزخونه و نشوندتم روی میز ناهار خوری کوچیک و چهار نفره مون .بعدم
رفت سمت چایی ساز و بعد با دو تا لیوان چایی برگشت سمتم و به جای اینکه روبروم
بشینه صندلی کنارمو اشغال کرد و با یه شکالت خوری گذاشت جلوم و اشاره کرد:
بعد حموم چایی خیلی مزه میده...و سریع مشغول شد.یه زنگ جالب تو گوشم خورد که محبوبه خانم کوروش دوس
داره بعد از استحمام چایی بخوره ها حواستو جم کنه زن خونه دار خوبی باشی .یه
نکته مثبت .ترشی نخورم یه چیزی میشما ...تازه حواسم جمش شد .لباسشو با یه
دست لباس راحتی عوض کرده بود .موهاش خیس بود معلوم نبود کجا شسته
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موهاشو .همین طور صورتش از اون گریم پاک شده بود .انگاری طاقت نیورده بود من
از حموم بیام بیرون و بعد بره دوش بگیره .بوی خوش ادکلنش منو مست کرده بود .یه
تلخی ناب و تو دل نشین.
هیچ صدایی از هیچ کدوممون در نمی اومد کوروش چایی شو می خورد و من حسرت
یه جمله که بیاد روی لبم و به جمالت بعدی کمک کنه .چقد دلم میخواست میدونستم
باید از کجا شروع کنم .سرم پایین بود و با لیوان چاییم ور میرفتم .چون چایی رو سرد
میخوردم کسی بهم ایراد نمی گرفت که چرا نمیخوری انگاری کوروشم اینو میدونست
اما من نمیدونستم داغ داغ چایی میخوره چون خیلی بدجوری داغ بود .یه جوری که
س*ی*ن*ه رو می سوزوند می رفت پایین ...آهان بهتره از همینجا شروع کنم از داغی.
از داغی روزای نوجوانی ...چطوره؟ بریم که ببینیم چی میشه...
گاهی اوقات اونقد داغ روزگاری که متوجه نمیشی این روزگار داره سرت بازی درمیاره .گاهی اوقات اونقد محو زیبایی های ظاهریش میشی که متوجه نمیشی زندگی
بسته به ظواهر نیست .خیلی بده که نوجوون باشی خام باشی از همه بدتر مغرور
باشی .یه روزی من درس همین آدمی بودم که االن بهت گفتم .دوسم داشتی .منو
میخواستی .بهم عالقه داشتی .از وقتی چشم باز کرده بودم .از وقتی فرق دست چپ و

راستمو فهمیدم .از وقتی مثالً بزرگ شدم و از وقتی که فرق دختر و پسرو تشخیص

دادم فهمیدم تو بهم عالقه داری و قراره یه عمر فقط و فقط به خواست خانواده هامون
کنار هم زندگی کنیم .برام خیلی سخت بود .نمیدونم یادت میاد یا نه .نمیدونم یادت
هس یا نه سال سوم بودم برام هدیه اوردی با عمو برای به سن تکلیف رسیدنم .اون
موقع بود که واقعیت مث یه پتک خورد تو سرم .افت تحصیلی داشتم ازت بیزار شده
بودم .از خودم از دنیا من دلم عروسک بازی می خواست من دلم خاله بازی می
خواست و همیشه ازم خواسته میشد خانم باشم سنگین و متین رفتار کنم .مسئولیت
پذیر باشم .اینجوری شد که از بچگی از تو از دنیای تو از عالقه ی تو بیزار شدم تا اینکه
بزرگتر شدم و به سن بلوغ رسیدم رنگم به تو نگام به تو به دنیا و به همه چیز عوض
شد .تو رو یه جور دیگه دیدم .تو رو و عالقه تو رو یه جور دیگه دیدم .یه حس خاصی
بهم دس میداد از اینکه یه پسر جوون و خوش تیپ همیشه و همه جا دنبالم بود.
کنارم بود و مراقبم بود و خواهانم بود غرق لذت بودم .از اینکه میتونستم جلو دوستام
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که حریصانه منتظر این بودن یکی بهشون بگه دوستت دارم فخر بفروشم و بگم من
یکی رو دارم که چه بخوام نخوام بهم با رفتارش و حرفاش میگه چقد دوسم داره.
عوض شده بودم و بهت حسی نداشتم فقط غرق خوشی و شادی بودم .غرق لذت و
غرور .تو همون روزای درگیری خودم با غرورم بود که تو یهو منو گذاشتی و رفتی .منو با
یه نامه گذاشتی رفتی نامه ای که توش نوشتی به عهدمون وفادار بمونمو و بدونم که
همیشه دوستم داری و هیچ کسی جامو تو قلبت نمیتونه بگیره!ازم خواسته بودی تنها
تورو محرم اسرارم بدونم و برات نامه بنویسم و اگه دلتنگت شدم بگم تا با سر به سمتم
بیای! حتی خوب یادمه که تو آخر نامه ت نوشته بودی! میری تا جای خالیت شاید ،آره
شاید یه کمی دلتنگم کنه! تو رفتی و فک کردی با میدون خالی کردن من سر به هوا
من مغرور به سمتت برمی گردم .رفتی و نفهمیدی من جوون بودم و خام .نفهمیدی
من دنبال ماجراجویی هستم .تنهام گذاشتی و خبری ازم نگرفتی تا من با همه بی
پرواییم برم سراغ یه حس ناب که خودم تجربه ش کنم .یه حس خواستن .یه حس
عالقه و یه حسی که خودم پیداش کنم نه خانواده م .تو رفتی و من تو درگیری رفتن
تو بود که دل باختم .بعد رفتن تو بود که زندگی رو پیدا کردم .ماجراجویی رو پیدا کردم
و اسیر دنیایی پر از بازیگوشی شدم .اسیر دنیایی که تو توش جایی نداشتی و تو اونور
دنیا فکر می کردی با نبودنت من دلتنگت میشم .فکر می کردی من مث خودت اسیر
بودم .یادت نبود من نمیخواستم و این خواست خانواده مون بود .یادت نبود من
اسیرت نبودم و حتی با بودنتم درگیر یه غرور کاذب بودم .تو رفتی و با رفتنت باعث
شدی من نابود بشم به کسی دل ببندم که هیچی از احساسش سر در نیارم و تو رفتی
تا من تو رویاهام غرق بشم و هر روز و هر روز و هر روز بجنگم و بگم من این تکلیف و
عشق اجباری رو نمیخوام من میخوام خودم انتخاب کنم .همین مخالفتای خانواده م و
همون درگیری های با مهیار و همون ضربه های روحی و جسمی که از خانواده م
خوردم باعث شد روز به روز از تو دور بشم و ازت بیزار بشم .تو کسی بودی که فکر می
کردم حتی وقتی نیستی خانواده م تو رو به خواسته من ترجیح میدم .از اینکه اینقد
مقبول بودی رنج می بردم .از اینکه هیچ کس منو درک نمی کرد نمیفهمید من هم
آدمم و میتونم دل ببندم باعث شده بود روز به روز بیشتر ازت بیزار باشم .گاهی اوقات
فکر میکنم اگه مخالفتای خانواده م نبود من اینقد اسیر اشتباهات و اوهام خودم
نمیشدم .یادته یه بار بهم زنگ زدی؟ صدات خیلی ضعیف بود .دیر میرسید .من اون
موقع تو رو با اون اشتباه گرفتم و اون حرفا رو بهت زدم .به خدا نمیخواستم با
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احساساتت بازی کنم .نمیخواستم با عالقه ت بازی کنم .به خدا قصدم رنجوندنت نبود
در صورتی که من خیلی وقت قبلش به مهیار و بقیه گفته بودم تو رو نمیخوام.همه
میدونستن تو رو نمیخوام و درگیریه احساس دیگه م تقصیر من نبود که خانواده ت
بهت نگفتن .پنهون کردن و بازیت دادم درست مث من ...بعدشم وقتی فهمیدم تو
بودی هر کاری کردم دلم راضی نشد باهات حرف بزنم و حقیقت رو بهت بگم .شاید
میترسیدمن بیشتر از این شکسته بشی .شاید میترسیدم داغون تر از اینا بشی شایدم
خجالت می کشیدم و شایدم دوس نداشتم صداتو بشنوم .نمیدونم شایدم میخواستم
فک کنی بازیت دادم تا ازم زده بشی...

پنج سال گذشت .هدیه قبولی دانشگاهمو دادی و من پسش دادم به همراه بقیه
هدایات که تا االن ازت گرفته بودم به خانواده ت .بازم صبوری کردن وتو خودشون
ریختن که شاید من پشیمون بشم .شاید بعد برگشتنت همه چی درست بشه در
صورتی که اشتباه می کردن و اگه همون روزا حقیقتو بهت میگفتن من اینقد االن از
روت خجالت نمی کشیدم .گذشت .همه اینا گذشت و با همه تلخی و بدی و شادیش
بازم گذشت و پنج سال پنهونی تحمل کردم و از درون لرزیدم که مبادا برگردی و همه
چیز خالف خواسته های من بشه .اما برگشتی و ...درست زمانی برگشتی که تو ظاهر
همه چیز درست شده بود .همه چیز اکی بود و قرار بود تو خیاالت من اون فرد رویایی
بیاد و با خانواده م خواستن منو مطرح کنه .درست زمانی برگشتی که من فکر می
کردم چن وقت دیگه با اون کسی که با همه وجودم درگیرش بودم ازدواج میکنم .فکر
می کردم تو اومدی همه رویاهای منو نابود کنی .چون با اومدنت زمزمه های خانواده
هامون شروع شده بود .فکر می کردن جا زدم .فکر می کردن پشیمون شدم .نمیدونم
هر چی فکر می کردن زمزمه هاشون باعث میشد بازم ازت فراری بشم .تو برگشتی و
برگشتنت و دیدنت تو پشت بوم خونمون و اون شب قشنگ رویایی ...من درگیر
خیاالت قشنگی بودم که با حضورت همه چیزو بهم زدی .وقتی دیدمت از جذابیتت
لرزیدم و حالم منقلب شد .تو اون شب با اون ب*وس*ه باعث شدی از این رو به اون
رو بشم .از خودم بیزار بودم که با ب*و*سیدنت لذت برده بودم .با بودنت حس خوشی
بهم تزریق شده بود .درگیر بودم با خودم بعد رفتنت تا چن وقت از خودم و حسم بیزار
370

Romansara.org

رمانسرا

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد – کتابخانه مجازی
رمانسرا

بودم .از اینکه از اون حس ب*وس*ه لذت برده بودم میخواستم خودمو سر به نیست
کنم .بعد اومدن تو بود که همه چیز از این رو به اون رو شد .همه چیز عوض شد .همه
چـــــیز...
یه نفس عمیق کشیدم .چایی دیگه از سردی به آب یخ تبدیل شده بود .چقده فک
زده بودم .زیر چشمی به کوروش نگاه کردم .ذل زده بود به لیوان چاییش .به ظاهر
ً
واقعا آروم بود .وقتی دید سکوت کردم از جاش
آروم بود .نمیدونم این ظاهرش بود یا
بلند شد و لیوان منو از زیر دستم بیرون کشید .نمیدونم خشن بود یا ...در هر حال
رفت سمت سینک و لیوان منو خالی کرد و یه لیوان تمیز به جای لیوان خودش
برداشت و بعد رفت سمت چایی ساز .هنوز روشن بود و چراغش قرمز بود .هر دو
لیوانو پر کرد .اومد سمت میز .لیوان جدید و تمیز که با مدل لیوان قبلی فرق می کرد و
گذاشت جلوی من و در کمال تعجب من لیوان منو گذاشت جلوی خودش و ه شکالت
باز کرد و گذاشت دهنش و بعد در حالی که من فکم چسبیده بود کف آشپزخونه شروع
کرد به خوردن چایی .از داغ بودنش من جیگرم سوخت جای کوروش اما دریغ از یه
نگاه به سمت من .همه تالششو می کرد چشمش به من نخوره .تو همین احوال بود
که موبایلش زنگ خورد .روی کابینت روی آشپزخونه بود  .موبایل منم اونجا بود .از
دیروز که برای آخرین بار اومده بودم یه خونه سرک بکشم و خریدامو بذارم تو یخچال
اونجا مونده بود .جا گذاشته بودمش .گوشیشو برداشت و بی توجه به زنگی که می
خورد خاموشش کرد و تو همون فاصله موبایل منم برداشت و خاموشش کرد .پین
داشت .شاخام زد بیرون که از کجا پین گوشی منو بلده؟ ای موزمار .چقد این بشر کلک
بود .در ظاهر حواسش به هیچ جا نبودا در حالی که به همه چی توجه داشت .من
همینجوری داشتم فک گشاد شده مو جم می کردم که دیدم رفت سمت تلفن تو
پذیرایی و از پریز کشیدش بیرون .یا خدا این چرا این ریختی میکنه؟ نکنه امشب
میخواد منو اینجا بکشه هیچ کسم خبر دار نشه؟ خدایا قربونت برم خودت به داد من
بی نوا برس .خودمو سپردم به خودت .خدایا به جوونیم رحم کن .به نوعروسیم رحم
کن .وااای چقده وحشتناک ...فک کن تیتر روزنامه ها بشه در شبی زیبا و رویایی .شب
عروسی زوجی جوان .داماد جوان در منزل عروس جوان و زیبای خود را به قتل رساند.
ای خاک تو سر محبوب با این اعتماد به نفست .عروس زیبا ...یه قول سعید پانتر خر
اگه اعتماد به نفس تو رو داشت میشد سلطان جنگل ...از این فکر داشتم می ترکیدم از
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خنده.ههههههه خدایا فک کن تو این شرایطم دس از دلقک بازی بر نمیدارم .تو همین
چرت و پرت گویی درگیر بودم که یهو سایه داماد قاتل جوان پیدا شد .نیشمو بستم و
با خودم ای وای من صاحبش اومد ببند نیشتو دختر تا آلت قتاله رو ندی دستش.
ههههههه.
وقتی برگشت نگام کرد و لیوان چاییشو گرفت دستش .همینجوری نگاش می کردم تا
بفهمم تو ذهنش چی میگذره اما دریغ از فهمیدن گوشه ای از احساسات این بشر.
عجیب بود همه چیزش عجیب و غریب بود.
مامان بود زنگ زد.مامان من؟نه مامان خودم...آب دهنمو قورت دادم و گفتم:
خوب چرا جواب ندادی نگران میشن...چه نگرانی ای؟ امشب وقت زنگ زدن نیست .دیگه باید از امشب خیالشون راحتباشه .ما با همیم .کنار همیم .از امشب من خونه خودم هستم .کنار همسرم دارم
زندگی میکنم .پس باید عادت کنن .نه؟
قند تو دلم آب میشد همینجوریا .من مرض قند نگیرم با این احواالتم شانس اوردم.
فک کنم فردا به محض آزادی از دست این داماد قاتل جوان باید برم یه چکاپ از خودم
بگیرم .فک کنم تا از عصر مرض قند رو گرفتم حالیم نیست.
آخه ما خیلی بد اومدیم بهتر نبود بهشون توضیح بدیم؟372
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نه به مهیار گفتم بهشون توضیح بده...بعدم سکوت کرد .سرمو انداختم پایین و یه قلوپ از چاییم خوردم .بد نبود .فک کن
اولین چایی مشترکمون که به فنا رفت اما دومین چایی مشترکمون خیلی به دلم
نشست .همسری عزیزم برام چایی درست کرده و با احوال خوشش دارم نوش جان
میکنم .سرم پایین بود اما سنگینی نگاهشو حس می کردم .داشتم با خودم تجزیه
تحلیل می کردم که بهتره چطوری ادامه حرفامو بهش بگم؟ تا اینجا که راضی بودم از
حرف زدنم فک میکنم تونستم تا حدودی خودم رو تبرئه کنم البته اینا همش بستگی
به بخشش و بزرگی کوروش داره .نمیدونم میتونه بپذیره یا نه .فقط اون قسمتی که
مربوط میشه به خودش وگرنه من باید توضیحاتش رو بشنوم بعد قضاوت کنم .آره
خیر سرم من که نگفته ازش گذشتم و دیگه بهش فکر نمی کنم .البته نه اینکه نکنم
چون هنوز برام پذیرش رو دست خوردن از این دو تا هف خط خیلی سخته ...لیوان
چاییمو گذاشتم زمین و س*ی*ن*ه مو با دو تا اِهه اِهه صاف کردم و ادامه دادم.
نمیدونم کوروش خواست تو بود .نفرین تو بود چی بود فقط خدا میدونه چی بودچون من بدجوری رو دست خوردم بدجوری زمین خوردم .نمیدونم میتونی درکم کنی
ً
واقعا من بدجوری بد اوردم .یه کوله بار درد رو دوشم سنگینی میکنه .هیچ
یا نه ولی
وقت نمیتونم بپذیرم کسی قد من بد اورده باشه .بدجوری خنجر از پشت خوردم.
خیلی بد کم اوردم .خیلی تنها شدم .باور نمی کردم از کسی که اون همه محبت دیده
بودم از کسی که فکر می کردم قلب و فکر و دینمون یکیه اینجوری رو دست بخورم.
اون منو نمیخواست .اون عاشق یکی دیگه بود و تو همه اون پنج سال ...البته پنج
سالم نه نزدیک پنج سال بدجوری بازیم داد و آخرش ولم کرد .تو نبودی اما من به
معنای واقعی له شدم .هیچ کسو نداشتم باهاش دردمو قسمت کنم .بدجوری شکستم.
بدجوری کم اوردم .جلوی همه خوار شدم .به خاطرش جلو خانواده م وایسادم .عمو و
زنعمو رو از خودم رنجوندم .با مهیار در افتادم و همه طرم کردن .شاید باورت نشه بابا
تا مدتها باهام بدجور سرسنگین رفتار میکرد با عقاید خاص خودش حرفی بهم نزد.
تنبیه م نکرد فقط حرف نزد .هیچی نگفت و این نگفتن و نبودنش باعث شد تنها و
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تک بشم .حمایت عمو و مامان رو از دست دادم .عمو رو قد بابا دوس داشتم و در
کمال بی رحمی دلشونو شکستم اما با همه این احواالت به خودم حق میدادم چون
من جوون و خام بودم .من بچه بودم .بچه بودم که تو اون چهار سال و خرده ای
نفهمیدم دارم رو دست می خورم .بازیم میداد .آبرومو می برد .جلو دانشگاهم دعوا راه
می نداخت .حلقه دستم انداخت فقط واسه اینکه حسود بود و منو واسه خودش می
خواست .میخواست فقط دوستش باشم و دلش پیش کس دیگه بود و باالخره همه
چیز رو تو یه جمله بهم گفت .یادم نمیاد بهت وعده و عیدی داده باشم .حاال واسه چی
تو دو قورتو نیمت باقیه!
یه سکوت کردم و چشامو بستم .خودمو میدیدم و سپنتا رو تو اون پارک لعنتی .همه
چیز مث یه صحنه زنده بود .خوب حرفش تو گوشم زنگ می خورد .بعضی وقتها وقتی
ً
دقیقا این جمله رو بهم گفت .هنوز یادمه با خودم میگفتم وا
یکی می اومد میگفت
ً
دقیقا همون حالو
مگه میشه اینقد دقیق یادت بمونه چی بهت گفته اما االن من

داشتم یه اتفاقاتی تو زندگیم برام افتاده بود که جمله ها و خاطراتش دقیق تو ذهنم
حک شده بود .اون روزم یکی از همون روزا بود که هیچ کدوم از دیالوگامون به این
زودی از ذهنم پاک نمیشه .شاید االن نه .بعدها شاید فراموشم بشه ...اصن حضور
کوروش رو کنارم حس نمی کردم .حس می کردم دارم برای یه دوست درد و دل
میکنم .برای بار آخر میخواستم هر چی تو دلم بود بریزم رو دایره و دیگه بهش فکر
نکنم.
با همین یه جمله همه مسئولیتهایی که رو دوشش بود رو کنار گذاشت و من و با یهپاکت و یه کارت عروسی تنها گذاشت .همون شب بعد دیدن کارت عروسیش خون به
مغزم نرسید و دومین خریت زندگیمو انجام دادم و خودکشی کردم و از اونجایی که
خدا خیلی دوسم داره نجات پیدا کردم و وقتی فهمیدم چقد خانواده م رنج کشیدن از
خودم متنفر شدم که همه رو فدای خودم و یه آدم بی احساس و مذخرف کردم.
خانواده م .خانواده عمو و حتی تو رو .از خودم بیزار شده بودم اما ...آره اون منو حتی
عروسیش دعوتم کرده بود .دعوت کرده بود تا ضربه آخرشو بهم بزنه و بهم بگه هیچ
وقت منو نمیخواست .دعوتم کرد تا بهم بگه هیچ وقت بهش فکر نکنم دیگه دنبالش
نباشم .دنبال خنده ها و معصومیت و مظلومیتش نباشم .دعوتم کرد تا بهم بگه اون
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دیگه دلش منو نمیخواد چون یکی دیگه رو پیدا کرده بود .دعوتم کرد تا بهم بگه دیگه
دوسم نداشت و رفت .دعوتم کرد...
بغضمو قورت دادم و در حالی که میخواستم زمین دهن باز کنه و برم توش ادامه
دادم:
منم پاشدم رفتم تا با چشمم ببینم و باورم بشه همه چیز حقیقت داره .رفتم به خودمبگم باید از رویام هم خطش بزنم .رفتم با چشای پر از اشکم ببینم چه بالیی سر این
ساالیی که بیخودی از دستش دادم اومدم .من رفتم پی کارم و اونم رفت دنبال
خوشبختبش .رفتم و دیدم کسی که جای منو گرفته بود .احمقانه بود که دلم برای
خودم سوخت .دلم برای همه اون احساسی که پای اون هدر کردم سوخت .خیلی
سخت بود نابود شدم .حسی که درست امشب پروانه داشتو منم داشتم اما من هیچ
وقت دیگه نابودیمو به روی اون پست فطرت نیوردم .همه بدبختیامو از چش اون
میدیدم .اون شب بدجوری از چشمم افتاد .بدجوری .چون بد ظلمی در حقم کرد.
همون شب موقع برگشتش از مراسم خوشبختیش تو یه حادثه مسخره تصادف
وحشتناکی کردم .نمیدونم یادت میاد یا نه چن وقت تو بیمارستان بستری بودم.
نیومدی مالقاتم .تو و پروانه هیچ کدوم نیومدید مالقاتم اون روزا اهمیتی نداشت که
میایید یا نه چون فکرم درگیرتر از این حرفا بود .اومد بیمارستان مالقاتم و ضربه نهایی
رو اونجا بهم وارد کرد .مهم نبود چی بهم گفت اما لطف بزرگی بهم کرد چون باعث شد
چشام به قد این چهار سال و خرده ای باز بشه و بفهمم و به چیزایی فکر کردم که تو
اون مدت بهشون اهمیتی نداده بودم.احمقانه بود بهم انگ روانی بودن دن .به خاطر
خودکشی که چن وقت قبلش داشتم باورشون نمیشد که تو یه سانحه اون اتفاق برام
افتاده اما با اینکه برام خیلی سخت بود پذیرش این قضیه اما رفتم و با اون روان
درمانی و دکتری که بهش انگ قالبی بودن چسبوندم تونستم خاطراتم رو مرور کنم و
اونجا بود که تو اومدی تو خاطراتم و از اونجا بود که حضور تو برام پررنگ شد....
چرخیدم سمتش و نگاه کردم .داشت مستقیم نگام می کرد حس کردم خیلی داره
تالش میکنه که نشون بده براش اهمیتی نداره اما رنگ نگاش عوض شده بود .قلبم به
تپش بدی افتاده بود .حس بدی داشتم نمیدونستم چطوری باید بهش بفهمونم
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نبودن و رفتن سپنتا باعث نشد بهش دل ببندم و این مرور خاطرات و کامل شدن عقل
ناقصم بود که باعث شد خودش برام پررنگ تر بشه و بفهمم چی بهتره و چی بدتره...
ببین کوروش به خدا رفتن و نبودن و نخواستن من توسط اون هیچ ارتباطی به دلبستنم به تو نداشت من تو رو تو خاطراتم گم کرده بودم .تو غرورم تو لجاجت و تو
ماجراجوییم و تو جوونی و خامیم گم کرده بودم .دنبالت گشتم و تو این سه سال هر
تیکه گم شده ت رو به سختی پیدا کردم میدونم .قبول دارم خیلی دیر پیدات کردم.
قبول دارم سخت پیدات کردم اما به خدا پیدات کردم .جوری پیدات کردم که دیگه
آمیخته شدی به رگ و پوست و گوشتم .من اون موقع جوون و خام بودم .بهت دل
بستم و همه اینو فهمیدن .همه درکم کردن اما تو نفهمیدی و درک نکردی .یادت میاد
تو تولدت؟ عمو هم فهمید بهت دل بستم میدونی بهم چی گفت؟ گفت صبر داشته
باش .صبر چیزی که با بدبختی تو این سه سال تحمل کردم .من تو نگاه تو عالقه رو
دیدم و باورت داشتم و اینو از نگاهت فهمیدم و بهت اعتماد داشتم اما تو تو نگاه من
ندیدی .بهت ایراد نمی گیرم حق داشتی .بهم اعتماد نداشتی اما کوروش من بهت با
همه وجودم دل بستم .تو همه این ساال منتظرت بودم تا برگردی .منتظر بودم منو بازم
بخوای .میترسیدم دیگه منو نخوای .میترسیدم منو خط زده باشی از خاطراتت و این
برای من هضمش خیلی سخت بود .من دوستت داشتم کوروش .عالقه ای که به تو
پیدا کرده بودم از سر شناخت بود .از سر هوس نبود .دوست داشتم به تو نوع و جنس
و همه چیزش با عالقه و دوس داشتنی که به اون داشتم زمین تا آسمون فرق می کرد.
میدونی کوروش؟ من هیچ وقت اونو نفرین نکردم .هیچ وقت برعکس ازش ممنون
شدم که با رفتن و نخواستن من باعث شد تو رو که گم کرده بودم پیدا کنم .ممنون
شدم ازش که باعث شد من بفهمم خانواده م رو چی تو تاکید می کردن .باعث شد
خودم درکت کنم و بخوامت .دوس نداشتم از رو اجبار و وظیفه و خواست دیگران زنت
بشم .میخواستم عاشقت باشم .میخواستم تو نبودت دلم پر بزنه برات .میخواستم با
عشق برات زن باشم و همسر باشم .نمیخواستم از سر وظیفه باشه میفهمی؟ دلم
میخواست برات دلم بتپه وقتی نیستی دل تنگت بشم وقتی هستی ضعف کنم برات
نمیخواستم بی اهمیت باشم میخواستم حست کنم بودن و دوس داشتنت رو .میدونی
با همه مخالفتی که با پروانه دارم .با همه بیزاری که نسبت بهش دارم اینو یقین دارم
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که راس میگفت تو لیاقتت بیشتر از اینا بود که بی احساس کنارت زندگی کنم.
کوروش ...میفهمی؟...
از جاش بلند شد .کالفه بود .داغون بود .قطره های اشک رو صورتم سر می خورد و
اونم ...با یه حرکت غیر منتظره دستشو کشید رو میز ناهار خوری و لیوانش پرت شد
رو زمین و از اونجایی که آشپزخونه م فرش نداشت روی کف سرامیک افتاد و با صدای
گوش خراشی به هزار تیکه تبدیل شد اما از همه بدتر اشکی بود که من دیدم از
چشمش سر خورد و روی صورتش ریخت .قلبم از این قطره اشک مچاله شد .از جام
پریدم باال و دستمو رو قلبم گذاشت .صندلیشو پرت کرد و تو یه قدم رسید بهم .قفسه
س*ی*ن*ه ش با عصبانیت باال و پایین می رفت .منم نفس نفس می زدم .چشاش
قرمز و خون آلود شده بود .معلوم بود هوای ابری داره .داشتم دق می کردم .نمیدونم
چرا حس می کردم امشب شب آخر زندگیمه .با کینه و نفرت خیره شده بود تو چشام.
خیلی بد داشت نگام می کرد .بازومو با خشونت گرفت و دندوناشو با حرص فشار داد
و من تو همه این مدت خیره بودم به چشاش سرخش .دوسش داشتم با همه
خشونتش می خواستمش و حاضر بودم تحمل کنم...
میدونی؟ تو یه احمق کوچولویی که با دنیای مسخره خودت منو بازی دادی .با دنیایپر از غرور و ماجراجوایانه خودت قشنگترین سالهای عمرمو به باد دادی .توی لعنتی
همه زندگیمو ازم گرفتی .چیه؟ سه ساله داری تو داغ عشقم می سوزی؟ می دونی چن
ساله من اسیرتم؟ میدونی چن سال از عمرمو هدر دادی؟ میدونی با اون عشق مسخره
تر از خودت چقد فرصت های زندگی بهتر از اینو ازم گرفتید؟ میدونی چی به روزم
اوردی؟ نــــــــــه نمیدونی ...نمیدونی چون چیزی رو جز خودت ندیدی .تو بچه
بودی و هیچی نمی فهمیدی من عاشقت شدم .عاشق توی مذخرف و احمق شدم و از
همون بچه گی چشممو رو هر کی غیر تو بستم .فکر کردی چی داری؟ چه برتری نسبت
به بقیه داری؟ فکر کردی چی بودی که من برات بال بال میزدم .تو فقط خوشت می
اومد فخر بفروشی به دوستای احمق تر از خودت .اما من برات می مردم .همش
شیش سال ازت بزرگتر بودم و میتونستم بدترین کارارو بکنم اما از شانس بدم عاشق
آدم آشغالی که اسم هوس و کثافت کاریاشو گذاشته بود ماجراجویی شدم .منو
میبینی؟ من یه تیز هوش بودم .از صدقه سر خانواده م .از صدقه سر پدر و مادرم
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بهترین نمراتو می اوردم و از همون بچه گی بابا میخواست بفرستتم خارج میگفت
اینجا حیف میشم حروم میشم اما من بی شعور میگفتم اگه بی تو باشم حیف میشم.
اگه بی تو باشم حروم میشم .اگه تو رو کنارم نداشته باشم حروم میشم .تحمل کردم و
نرفتم .تحمل کردم و به عشق دورادور داشتنت اینجا موندم و بهترین موقعیت ها رو از
خودم گرفتم .بدبختی من این بود عاشق تو بودم .خیلی ها برام له له میزدم اما من
جرمم عاشق بودن بود .عاشق تو بودن بود .ازم رو برمی گردوندی .نادیده م می گرفتی.
حسابم نمی کردی .اهمیتی بهم نمیدادی و هر بار بازم سر خورده تر بر میگشتم کنارت.
تو منو اصن نمی دیدی .هیچ وقت منو نمی دیدی .فکر کردم اگه برم و نباشم نبودمو
حس می کنی .کمبودمو حس میکنی و رفتم .برام مرگ بود .روزی ده بار می مردم و
زنده میشدم .من یه مرد جوون بیست و یک ساله روزی دو بار گریه می کردم از دوری
تو ...اما تو چی کار می کردی محبوب؟
مکث کرد .بازم یه قطره اشک سر خورد توصورتش .هولم داده بود عقب  .کمرم خورده
بود به کابینت پشت سرم .با دستام کابینتو چسبیده بودم و کوروش درست جلوم
وایساده بود و سرش خم شده بود تو صورتم و گاهی داد می زد و گاهی آروم حرف
می زد و حرصشو با فشار دادن بازوهام خالی می کرد .من به پهنای صورتم اشک می
ریختم اما بی صدا زار می زدم که مبادا وحشی تر از حاالش بشه .همون حس تو
وجودم تقویت شده بود که امشب شب قبر منه اینجا و نکیر و منکرم در صورت
کوروش ظاهر شدن و دارن اصول دین ازم می پرسن .حس بدی داشتم .حس خفه
گی ولی با همه بدبختی داشتم به این پسر که شبیه دراکوال شده بود حق می دادم.
داشتم می مردم که همه حرفاش بوی خیانت می داد .چرا نمی فهمید من اون موقع
تعهدی بهش نداشتم؟ چرا درک نمی کرد؟ چطوری باید درک کنه محبوب؟ مگه تو درک
کردی زمانی که تعهدی بهت نداشت و با پروانه بود؟ نه توام نپذیرفتی پس چه
انتظاری ازش داری؟هنوز خیره بود تو چشمام .جمله آخرشو خیلی آروم زمزمه کرد...
تو چی کار کردی محبوب میدونی؟ من زار میزدم از دوریتو تو داشتی اینجا تو فکریکی دیگه بال بال میزدی .آخه انصافت کجا بود دختر .من که بهت گفته بودم فقط تو
رو دارم .من که بهت گفته بودم بی تو میمیرم .نگفته بودم؟ محبوبم چرا با من اینکارو
کردی؟ میدونی تو اون پنج سال چی به من گذشت؟ میدونی چه زجری کشیدم وقتی
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ازت خبری نبود؟ وقتی نه زنگی نه نامه ای نه ایمیل نه حتی پیغامی؟ میدونی 24
ساعت شبانه روز آنالین بودم که از تو خبر بشه؟ میدونی گوش به زنگ بودم و همه جا
تلفنم تو دسترس بود که مبادا تو زنگ بزنی و من نباشم؟ میدونی چی کشیدم تو این
پنج سال ایران نیومدم؟ نه نفهمیدی چون تو حتی گوشه ذهنت به فکر من نبود .کلی
فسفر می سوزوندی به اون الدنگ فکر کنی .حتی هنوزم وقتی اسمش میاد چشاش
برق میزنه و غم می گیره گوشه نگاتو که چرا پست زد .ببینم اگه پست نمیزد تو اینجا
بودی؟ نـــــــــه به خــــــــدا نبودی .اگه میخواست تو رو تو سالی یه بارم یاد
من بدبخت نمی افتادی که با اون تلفن اشتباهی چه به روزم اوردی .اگه تو رو پست
نمیزد یادت نمی افتاد یکی هر یادش تویی .یادت نمی افتاد من بال بال می زدم تا از
مهیار خبر بگیرم محبوب من چرا بی وفا شده ...یادت نمی افتاد من بیشتر از مامان و
بابام به مهیار زنگ می زدم .یادت نمی افتاد یاد مامان و بابام نمی افتادم چون حرف از
تو که میزدم بحثو عوض می کردن .تــــــــوی لعنتی یاد هیچی نمی افتادی اگه
اون آشغال بی همه چیز بازیت نمیداد .میدونی محبوب چقد نفرینت کردم؟ میدونی
آهم دامنتو گرفت؟ میدونی آه دل شکسته زودتر از هر آهی میگیره؟ میدونی چه روزا و
شبایی زجه زدم و از خدا خواستم تقاص دل منو از تو و اون نامرد بگیره؟ آره تو
نفرینش نکردی اما من نفرینش کردم .من آه کشیدم .من از خدا خواستم حق منو بهم
برگردونه چون عادت نکردم به نداشتنت .تو مال من بودی .فک میکنی نفهمیدم وقتی
سراغم نگرفتی تو اون پنج سال؟ فکر میکنی بازی خوردم وقتی مهیار میگفت درگیر
کنکوری؟ چه کنکوری؟ کنکوری به اسم یه آشغال نامرد به اسم سپنتا؟ آره من خر بودم.
بذار خر فرضم کنن .اما همون شبا تو غربت با دل شکسته آه کشیدم که اونی که تو رو
ازم گرفته خیر نبینه تو زندگیش .تو مال من بودی لعنتی .تو سهم من بودی .این همه
سال زجه نزدم و سختی نکشیدم که به همین آسونی از دستت بدم
میفهمــــــــــــــی؟
از شدت گریه داشتم خفه میشدم .نفس کم اورده بودم .کوروشم داشت گریه می کرد.
حالش بد بود .تو یه لحظه شل شد .دستاشو هل دادم عقب .آزاد شدم .رفتم سمت
یخچال و بطری آبو کشیدم بیرون .با اینکه نفسم داشت بند می اومد اما همه فکر و
ذکرم حال منقلب شده کوروش بود .تو یه لیوان براش آب ریختم .تکیه داده بود به
کابینت و سرشو بین دستاش فشار می داد .لیوان آبو گرفتم سمتش .نگام کرد.
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صورتش خیس بود .نگام کرد .لیوان آبو بردم سمت دهنش .گریه نمی کردم اما مث
اونایی که هق هق کرده بودن نفسم تیکه تیکه بیرون می اومد .لیوان آبو پس زد و از
دستم گرفت و گرفت سمت دهنم .سرمو تکون دادم سرمو گرفت و لیوانو گذاشت
جلوی دهنم .بی حرف یه قلوپ آب خوردم و بعد گرفتم سمت دهنش .با یه لبخند تلخ
اونم خورد .لیوانو پس زد و تو یه حرکت غیر منتظره سفت بغلم کرد .جوری که لیوان از
دستم تاپ ولو شد رو سرامیک آشپزخونه .وای چه شود دومین شکستنی تو شب اول
عروسی و زندگی مشترکمون .سرویسم خشگل ناقص شدا خدا به داد باقی روزا برسه...
آبی که تو لیوان مونده بود یه کمش پاشید روی پام .نمیدونم روی پای اونم پاشید یا
نه ولی میدیدم داره استخونام تو فشار دستاش پودر میشه .بدجوری داشت فشارم
میداد به خودش و سرش بین موهام می چرخید و عطر موهامو می کشید تو بینی
شو بی خیال درد شدم و با عشق بغلش کردم و فشارش دادم به خودم .یاد یه مطلبی
افتادم که یه روز یه جا خونده بودمش .اونقد حس قشنگیه که گاهی اوقات دلت
میخواد اونی که دوسش داری یه جوری بغلت کنه که صدای شکستن استخوناتو
بشنوی...
من که خیلی آروم شده بودم .دیگه تنگی نفس نداشتم .ب*وس*ه هاش رو موهام
خیلی بهم آرامش میداد منم خیلی ریز پشتشو نوازش می کردم و عطر تنشو به ریه
هام می فرستادم .دوسش داشتم .به خدا تظاهر نبود .صحنه سازی نبود .نفسم بود و
نفسم براش در می رفت .کاش باورم داشت .کاش بهم ایمان داشت .کاش اعتماد
داشت و کاش میتونستم بهش ثابت کنم زجری که اون کشیده منم کشیدم .کاش می
تونستم بهش بفهمونم اون موقع بچه بودم و دردشو حس می کنم االن ...چقد زمان
میبره جلب اعتمادت عزیزم؟هوووووووم با همه وجودم عطر تنشو پر کردم تو ریه هام
و با عشق به خودم فشارش دادم.
چن لحظه که تو همون حال موندیم کوروش دم گوشم گفت:
-میرم حموم
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بعدم بدون لحظه ای مکث منو کنار زد و رفت .منم هاج و واج وسط آشپزخونه مونده
بودم که االن باید چی کار کنم و کجا باید برم و چه حرکتی انجام بدم؟ وقتی به نتیجه
ای نرسیدم چشمم به چرخیدن افتاد تو آشپزخونه و با دیدن شیشه خورده ها شصتم
خبردار شد که کارم در اومده و از االن باید خونه دار بودنم رو نشون بدم برای همین به
سمت تراس کوچیکم رفتم و جارو خاک انداز سفیدمو برداشتم و شروع به جارو کشی
کردم .همینجوری داشتم دری وری بار خودم می کردم که یه بار نشد مث بچه آدم
بشینی از مامانت کار کردن یاد بگیری االن اینجوری این وسط آفتاب باالنس نزنی جای
جارو کشی .اووووووف مردم از کمر درد .وقتی قشنگ خورده شیشه ها رو جم کردم
تصمیم گرفتم تو اولین فرصت یه فرشی چیزی برا آشپزخونه بگیرم از قرار پدر جاهازم
قراره در بیاد .پس چه بهتر که لب پر شه جای ناقص شدن .واال به خدا...
خیلی خسته بودم .پاهام از زور درد ذق ذق می کرد یه ربع گذشته بود و هنوز کوروش
از حموم بیرون نیومده بود .چشام داشت قیلی ویلی می رفت و دلم میخواست با
آرامش بخوابم اما نمیدونم چرا یه حس مرموزی نمیذاشت آروم بگیرم اما باالخره
نتونستم مقابله کنم با خستگیم و چشام ولو شد رو هم و چوب کبریتایی که گذاشته
بودم اثر نکرد و خوابم برد...
نوازشای دستی روی موهام باعث شد سریع از خواب بپرم .یه لحظه موقعیتم رو گم
کردم و از تاریکی اتاق وحشت کردم .اینجا کجا بود؟ چشام بیش از حد گشاد شده بود
که کشیده شدم تو بغل یه نفر .با شنیدن عطرش همه چیز یادم اومد و با آرامش
چشام ولو شد رو هم .وای خدا تو بغل کوروش بودم .چه بوی شامپو و صابونی میده
موهاش .هنوز چشام بسته بود که صداشو شنیدم.
خوابت میاد؟خنده م گرفت .از خواب بیدار کردم االنم چشام بسته س تازه آقا می پرسه خوابت
میاد؟ خدا وکیلی با این همه هوش خوبه نابغه نشده این بشر ...با این حال حرفی
نزدم که یعنی مگه کوری؟ خوب خوابم میاد دیگه...
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بازوش زیر سرم بود و از پشت کامل چسبیده بود بهم .یه حس خیلی خوبی بهم
دست .از این که فرو رفتگی های تنم کامل با اندامش از پشت پر شده بود .یه حس
خیلی خوب و آرامش بخشی بود .با این حال بازم خواب داشت قیلی ویلیم میداد .یه
ً
حتما اگه موقع دیگه بود
خرس خوش خوابی شده بودم اون لحظه که خدا میدونه.

کلی ضعف میکردم و مثالً خجالت می کشیدم که وای من شوورم بغلم کرده و کلی قند
تو دلم آب میشد .دستش از زیر سرم بیرون اومد و یه نمه هوشیار تر شدم .بازوم
کشیده شد و جوری قرار گرفتم که صورتم به سمت سقف بود .نمیدونم چرا یهویی
خوابم پرید .حس ششمم بهم میگفت یه خبرایی هس اینجا اما مرض گرفته بودم و
دلم نمیخواست چشامو باز کنم .چشام بسته بود اما دل تو دلم نبود و همش
میخواستم بفهمم اونجا چه خبره و چرا اینقد حس می کنم کوروش نزدیکم شده برای

همین یه چشممو نیمه باز کردم و از دیدنش که کامالً روم بود چشام مث فنر پرید

بیرون .یوهو نگاش کن چطوری روم اومده .ای وای من .دستاشو گذاشته بود دو طرف
تنم و جوری روم بود که اصن اندامش باهام برخورد نمی کرد .ای ول چه قدرت بدنی
ای داره .انگاری داره شنا میره .اگه من بودم سر دو ثانیه بازوهام ضعف می کرد ولو
میشدم رو طرف ...اما کوروشو .هنوز چشام باز بود اما دید کاملی نداشتم و چشام کم
کم داشت به تاریکی اتاق عادت می کرد .نگاش می کردم .چشاش برق می زد .یه برق
خاص .موهاش نم دار بود .بی اختیار دستم رفت سمت موهاش و گفتم:
سرما میخوری .موهات خی...هنوز جمله م تموم نشده بود که خفه شدم .لباشو مث مهر چسبونده بود رو لبم .من
همینجوری چشام داشت از کاسه در می اومد و عالمت سوال شده بودم که یا خدا این
چش شد یهو و نمیتونستم تمرکز کنم و یا اینکه بخوام اصن باهاش همکاری کنم .کم
کم همه اندامش رو انداخت رو هیکلم و حس کردم اونقدا هم که فکر می کردم سنگین
نیست و میتونم وزنش رو تحمل کنم .یه جورایی سنگینی بدنش پخش شده بود روم
و من االن به تنها چیزی که توجه نمی کردم به سنگینی بدنش بود و هر لحظه داشتم
رویای تو خوابمو از نزدیک حس می کردم .بودنش کنارم و اینقد نزدیک .اصن اهمیتی
به من نمیداد که من همراهیش نمی کنم چون شوکه بودم .خیلی ریز شروع کرد به
ب*و*سیدن لبام و بعدم با نوک انگشتش روی بازوم و دستام که ولو بود رو تخت می
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کشید و من میخواستم جیغ بزنم .سرشو بلند کرد و نگام کرد .چشامو محکم بستم که
گفت:
دفعه آخرت باشه بدون من میخوابیا ...باشه؟چشامو از شدت خجالت باز نکردم و حرفیم نزدم ولی فقط لبامو محکم گاز گرفتم که با
ناراحتی و پرخاشگری گفت:
محبوب مگه نگفتم اینا صاحاب داره؟ پدرشونو در اوردی که تو.لبمو ول کردم و زیر چش نگاش کردم .به بازوهام نگاه می کرد .دستش رفت سمت
بازوهام و با یه دست بند لباسمو کشید پایین .می خواستم جیغ بکشم .دلم
نمیخواست .نمیدونم چرا حس بدی داشتم .با اینکه می خواستمش .ذره ذره روح و
وجودم التماس می کردن تو دنیای کوروش غرق بشم اما ...حس خوشی نداشتم.
نمیدونم چرا دلم نمیخواست االن باهاش یکی بشم .دستمو بردم باال و گذاشتم رو
دستش که پایینتر از اون نره .سرش چرخید سمت چشام .زوم شدیم تو چشای هم.
نمیدونم تو نگام چی دید که یه نفس عمیق کشید و سرشو گذاشت روی س*ی*ن*ه
م .همونجا دراز کشید .دستمو بردم باال و کشیدم بین موهای نم دارش و آروم با صدای
گرفته ای گفتم:
پاشو موهاتو خشک کن..از روم خودشو کشید کنار و سمت دیگه تخت دراز کشید و بی مقدمه پشتشو بهم
کرد .پاهاشو جم کرد تو شکمش .چرخیدم سمتش .از اینکه پشتشو بهم کرده بود
ناراحت نبودم .یه حس معصومیت تو رفتارش بود که خوشم می اومد .خواب به کل از
سرم پریده بود .با خودم گفتم باید اعتراف کنه .باید بشکنه غرورشو! مگه شاخ غوله؟
باید بگه دوسم داره تا بذارم باهام باشه .میخوام به عشقش اعتراف کنه حاال بذار
ناراحت شه اما باید اعتراف کنه و بهم بگه دوسم داره همونطوری که من اعتراف کردم.
از جام بلند شدم و رفتم سمت حوله کوچیکی که داخل یکی از کشوها مرتب تا کرده
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بودم گذاشته بودم .چراغ خوابو برای دید بهترم روشن گذاشته بودم اما کوروش به
سمتم نچرخید .حوله رو گرفتم دستم و بند لباسم که ولو شده بود رو برگردوندم سر
جاش .کنارش لبه تخت نشستم .چشاشو باز کرد و نگام کرد .یه لبخند زدم و گفتم:
پاشو موهاتو خشک کن.شونه هاشو باال انداخت و چشاشو بست .مث یه پسر بچه تخس که داشت لج می
کرد .لبخند زدم و خم شدم رو صورتش .خیلی خواستنی شده بود بی اختیار لبامو
گذاشتم رو گونه شو ب*و*سیدمش .چشاشو باز کرد .چشاش برق میزد .سرمو انداختم
پایین و گفتم:
پس پاشو من موهاتو خشک کنم .آخه من دوس ندارم سرما بخوری آخه پرستاریبلد نیستم.
نیشش در رفت تا بنا گوشش و از جاش بلند شد و نشست درس مث خودم لبه
تخت و منم خیلی آروم موهاشو خشک کردم ولی شونه نکردم .وقتی اینجوری شلخته
میشد خیلی خواستنی تر میشد درس عین بچه ها میشد .وقتی موهاشو خشک کردم
قبل اینکه وسوسه بشم و گردنشو بب*و*سم مث فنر از جام پریدم و رفتم حوله رو روی
دستگیره در آویزون کردم تا خشک بشه و بعدم برگشتم سمتش و یه لبخند زدم تا
متوجه التهاب درونیم نشه و گفتم:
بهتره بخوابیم خیلی خسته شدیم امروز...تا اومدم از کنارش رد شم دستمو کشید و منم افتادم بغلش .با جدیت خیره شد به
چشمم و گفت:
-بذار یه چیزی رو بهت بگم خوب تو گوشت فرو کن .باشه؟
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همینجوری زل زل داشتم نگاش می کردم و عین چی تو گل مونده بودم که این بشر
چرا یهو رم می کنه و جفتک می ندازه؟ انگار نه انگار همین االن ملوس شده بود و
داشتم فکر می کردم چقد معصوم و دوس داشتنیه .حاال هی بزن تو پر ما با این اخالق
سگیت باشه؟
وقتی دید همینجوری دارم نگاش می کنم اخماشو بیشتر تو هم کرد و با لحن کشیده
ای گفت:
بــــــاشه؟سرمو تکون دادم و کوروش ادامه داد:
از امشب هیچ دوس ندارم جز اینجا جای دیگه ای بخوابی .افتاد؟بعدم به خودش اشاره کرد! هان؟ یعنی چی؟ اینجا کجاس؟ خونمون؟ خونشون؟
خونتون؟ چی میگه این بشر؟ خوب معلومه که همینجا میخوابم وقتی خونمون یه
خواب بیشتر نداره و همین یه تخت و داریم کجا دیگه باید بخوابم؟
دوس دارم حتی اگه دعوامون شد هر شب تو بغل خودم باشی .حقم نداری جایدیگه بخوابی...
ایول تازه ملتفت شدم کجا رو میگم عاشقتم که اینقده دموکراتی تو عـــــــزیزم .این
که چیزی نیس کور از خدا چی میخواد؟ همیشه بغلت میخوابم .وووووی که چقد
دوستت دارم عزیزم...
بدم میاد هر وقت خواستم بیام طرفت برام ناز کنی و پسم بزنی .من یه آدم هاتم باهمه نیازای جسمانیم .توام زنمی و موظفی نیازمو برطرف کنی...
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با همین یه جمله هر چی حس مثبت داشتم بهش از سرم پرید .چقد این بشر
بیشعور بودا .دو خط بهش میخندم فک میکنه چه خبره .شیطونه میگه کل هستیشو
به باد بدم و بدم بزنم نصفش کنما .پسره ی خجسته ناقص العقل یه جوری حرف
میزنه انگاری زن برده دسته نیازای آقاست .برو بمیر با این نیازای درپیتت و هات
بودنت .چه حرفا؟ چه غلطا؟ من هاتم .تو خیلی غلط کردی هاتی منم آیسم اصن من
آیس کیریمم بچه پررو .نمیتونی اینو با یه دیدگاه مثبتتر بهم بگی؟ بگی چون تو رو
دوس دارم و نیاز جنسیم باالست دوست دارم تو نیازمو برطرف کنی؟ حروم شد این
نسل ما .حروم شد این نسل زنا بس که از دس شما مردا کشید و هیچ چیزو نتونست
بهتون یاد بده .اصن شما تو حرف زدنم مشکل دارید اون وقت میخوان زن نگه
دارن.برید بمیرید بابا...
هنوز داشتم خیره خیره و با یه نمه اخم نگاش می کردم که سرشو اورد بغل گوشم و
زمزمه کرد:
میدونی من دوس دارم تو نیازامو برطرف کنی .باشه؟نیشم داشت در می رف تا بنا گوش که به زور جلوشو گرفتم که مبادا گند بزنه به
حیثیتمون به خدا .فک کنم این بشر یه راداری چیزی تو مماخ من کار گذاشته که به هر
چی فک میکنم زرتی می گیرتشو پخشش میکنه .کمی خودمو تو بغلش جا به جا
کردم و با لحن حق به جانبی گفتم:
میدونی من دوس ندارم تو خستگی و خواب آلودگیم قشنگترین و لذت بخش ترینبخش زندگیمونو خراب کنم.باشه؟
ً
حتما کلی رنگ باید میدادم و رنگ می گرفتم که این حرفو به همسری می زدم اما
نمیدونم اون همه اعتماد به نفس یهو از کجا ریخت تو تنم .اصن من عاشق این
پررویی خودمم که به خاطر نحوه صحبت کردن کوروش تو تنم نشسته .هر چی بود
باعث شد کوروش اخماش باز شه و با شیطنت بگه:
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ً
علنا بهش بگم د لعنتی
شیطنت تو چشاش داشت وسوسه م می کرد نمیخواستم
محتاج ابراز عالقه تم .د میمیری یه دوستت دارم بهم بگی اونوقت ببینی واست چی
کار میکنم؟ خاک تو سرت که با این همه تحصیالت و سن خرکیت هنوز شعور نداری با
زن جماعت چه جوری باید برخورد کنی .پس تو اون دانشگاه خرکیتون چی بهت یاد
دادن هیچی یاد نگرفتی خیر سرت؟
با همه این تفاصیر گفتم:
ً
دقیقا منظورم همین بود .خوشم میاد تیزی...
بعدم خودمو از بغلش بیرون کشیدم و رفتم اونورتر رو تخت دراز کشیدم و همش تو
ذهنم اون جمله بی ادبی مژده می چرخید که بهم میگفت محبوب جونم اینقد نگو
تیزی واال به خدا سوزن به اون تیزیش نخ می کنن تو اونجاش ...از یادآوری دری وری
های مژده نیشم در رفت تا بناگوشم .چقد دلم براش تنگ شده بود .چقد امشب سعی
کرد منو بخندونه روحیه م رو عوض کنه .چقد دری وری گفت و چقد مث قدیماش
حرف زد و حرص منو در اورد و آخرم با نیش باز گفت اعزیم خره از پل گذشت.حاال بی
خیال آجی .خودتو عشق است و باعث شد سری از روی تاسف واسش تکون بدم .ولی
چقد دوسش داشتم .مژده بهترین دوستم بود و بی اندازه دوسش داشتم.
درگیر افکار و رابطه م با مژده تو این ساال بودم که یهو از پشت بغلم کرد و من به
خودش فشار داد و زیر گوشم مث جادوگرا که آدمو تحت تاثیر قرار میدن گفت:
امشب شب منه حق نداری بخوابیا...کوروووووووووش...جـــــــــــون کوروش387
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یه جوری گفت جون حالم بد شد .میخواستم برگردم با بالش بزنم تو سرش که دختره
مردمو هوایی میکنه .پسره ی بی ادب ...ولی عوض حرف زدن تو سکوت تو بغلش فرو
رفتم و به صدای نفساش گوش دادم .انگار یهو از تب و تاب شیطنت افتاد و فقط منو
آروم تو بغلش گرفت .یه مدت که گذشت حس کردم خوابش برده این دفعه دیگه
ً
واقعا میخواستم جف پا برم تو حلقش .نه به اون حرفا نه به این آرامش و خوابیدن.
ای خدا من از دس این بشر چی کار کنم؟ نمیخواد حرف بزنه؟ غم عالم ریخت تو دلم.
چقد بیشعوره این پسر .انگار نه انگار امشب شب ماست .حاال نگاش کن خرناسش
رفته هوا و حرف نمیزنه .شیطونه میگه بیدارش کنم و ازش بخوام مث آدم اعتراف کنه
به عشقش ها ...بسه دیگه طاقتم سر اومد اخه...
یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بخوابم .اما خوابم بد جوری پریده بود .برای
همین خیلی آروم خودمو از بغلش بیرون کشیدم که سفت منو کشید تو بغلش و
باعث شد جیغ بنفشی بکشم و خنده م بگیره..
کجا موش موشک؟ همینجا بخواب تکونم نخور...با حرص چرخیدم سمتش .داشت با چشای خمار نگام می کرد .چشم غره بهش رفتم
و گفت:
چندمیش بود؟با تعجب گفت:
چی؟-پادشاه چندم بود؟ خرناست خونه رو برداشته...
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هر هر زد زیر خنده .مرض کوفت حناق دو ساعته به چی میخندی بیشعور؟ آره بایدم
بخندی منم با این سر و صدایی که راه انداختی نمیذاشتم بقیه بخوابن خوش خوشانم
میشد دیگه .بیشتر نزدیکم شد و گفت:
خوابت نمیاد؟صدای خرناس شما نمیذاره که کپه مرگمو بذارم...در صورتی که اصن بیچاره صدایی ازش در نیومده بود و تو کمال آرامش خوابیده بود
اما خوب کرم بود دیگه مگه میشد تخلیه ش نکرد؟ اونم من؟ اصن محاله و امکان
نداره به خدا...
محبوب؟هان؟هان چیه بی ادب؟ولم کن بابا حوصله تو ندارم.دوباره شده بودم همون دختر قد و لجوج که میخواس سر به تن این پسر لجباز تر از
خودش نباشه .اصن میخواستم با زانوم بزنم تو شکمش جیغش بره هوا ...اصن دلم
میخواست با دستام موهاشو بگیرم بکشم مث این بچه تخسا هر هر بهش بخندم.
اصن ...اصن و درد اصن و مرض اصن و کوفت خوبه فقط حرف میزنی و هیچ غلطی
نمیتونی بکنیا پس عزیزم ببـــــــــند اکی؟ چشامو با لجبازی بستم و دیگه توجهی
به کوروش نکردم .حاال که خواب بچه رو پرونده بودم خودم میخواستم بخوابم کلی
حال می کردم .ههههههه چقده بدجنس بودم من خودم خبر نداشتم.
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چقد روزا و شبا آرزوی این روز و این ساعتو داشتم .اینکه اینجا کنارم و تو بغلم باشی.چقد شبا از اینکه میتونم اما دوری ازم حرص خوردم که فقط خدا میدونه .محبوب
وقتی برگشتم و اون اتفاق افتاد و فهمیدم همه حدسایی که در مورد تو زدم درست
بوده داغون شدم .باورم نمیشد تو رو به همین راحتی از دست دادم .داشتم دق می
کردم و میخواستم خودمو بکشم و از این دنیا برم اما بدون تو نمونم .عشق تو تو همه
وجودم رخنه کرده بود محبوب .تو محبوبم بودی روز و شب به عشقت نفس کشیدم و
با یادت زندگی کردم و شبا مدیونت بشم اگه دروغ بگم با عکست حرف میزدم و
میخوابیدم حاال چه جوری باید میذاشتم تو بری با کس دیگه که از راه نرسیده رویای
دو دهه زندگی منو نابود کنه .من یه مرد بیست و شش ساله بودم که برگشتم .سختی
کشیده بودم غربت دیده بودم و تنهایی رو به جون کشیده بودم و به اونچیزی رسیده
بودم که میدونستم میتونم باهاش تو رو خوشبختت کنم .هیچ چیزی جز تو منو ارضا
نمی کرد محبوب .هیچ چیزی .با این حال سعی کردم نذارم بیشتر از اون نابود شم.
اولش داغ بودم و نبودنتو می تونستم تحمل کنم .فکر میکردم میتونم تحمل کنم .تا
اینکه خونه عمه دیدمت .بعد مدتها اونجا بود که نابودیمو به چشم دیدم .به منزله پنج
سال دور بودن از تو یاد گرفته بودم با یادت زندگی کنم و با احساسم کنار بیام اما االن
وضع فرق میکرد تو رو داشتم .کنارم داشتمت.نزدیکم بودی و وقتی خونه عمه دیدمت
این واقعیت مث پتک تو سرم فرود اومد واسه همین نتونستم حضورتو تحمل کنم و
از اونجا زدم بیرون .زدم بیرون و مث دیوونه ها تا ساعتها تو خیابون راه رفتم و با
خودم حرف زدم .احمقانه بود .احساسی که بهت داشتم احمقانه بود .من برگشتم به
راحتی تونستم تو بهترین دانشگاه های اینجا تدریس کنم و اتیکت استاد بهم بخوره.
من با داشتن مدرک مناسب و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه نیویورک خیلیا خواهان
تدریس کردنم تو دانشگاهشون بودن .میدونی هر کاری کردم برگردم اونور و همونجا
کارمو ادامه بدم نتونستم چون توی لعنتی رو نمیتونستم اینجا تنها بذارم .برای خودم
بهونه می اوردم نمیتونم دوری از مامان و بابا رو تحمل کنم و نمیخواستم به خودم
بقبولونم دوری از تو رو دیگه تاب نمی آرم...
ساکت شد اما همش یه سوال تو ذهن من می درخشید اونم این بود که دانشگاه
نیویورک؟ اون که رفته بود کانادا .رفته بود تورنتو .پس چرا میگه نیویورک؟ چی میگه
ً
دقیقا اون لحظه حس مث خر تو گل گیر کردن رو داشتم .نگاش رو
این؟ حالش بده؟
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ً
دقیقا به سمتش دراز کشیده بودم
سقف اتاق بود .من رو بازوش سرمو گذاشته بودم و
و داشتم با خودم کلنجار میرفتم .اصنم به حرفایی که زده بود فکر نمی کردما داشتم به
این فکر میکردم این چی میگه؟نیویورک؟تورنتو؟ من؟ خر در گل؟ اصن یه وضعیتی
بودا ...چرخید سمتم و گفت:
چته؟ چرا هی وول میخوری...صاف دراز کشیدم سر جام .معلوم بود آروم و قرار ندارم؟ هههههههه خاک عالم بر فرق
سرت محبوب با این روان پریشانت.
کوروش؟بله؟تو مگه نرفته بودی تورنتو؟پس چرا میگی دانشگاه نیویورک؟یهو چرخید سمتم .با دهن باز و چشای گرد شده خیره شد به صورتم .همچین نگام
می کرد که بی اختیار اخم کردم و لبامو ورچیدم .درس مث بچه گیام که میخواستم دل
کسی رو به دس بیارم لبامو اینجوری می کردم و بقیه فلفور درخواستمو انجام میدادن.

اما اینا کامالً غیر ارادی بود .یه نفس عمیق کشید و بیتوجه به لب و لوچه آویزون من
گفت:
ً
واقعا چقد وحشتناکه .حاال اون پنج
تو حتی نمیدونی من کجا درس می خوندم.سالو می گذارم به هوای بی اهمیت بودنت نسبت به من اما تو این سه سال چی
محبوب؟ تو هیچ وقت در مورد من کنجکاوی به خرج ندادی پس چه جوری انتظار
داری قبول کنم تو دوسم داری محبوب؟ تو بگو...

هاج و واج مث این مرغای گیج نگاش می کردم .این داشت چی میگفت؟ مگه تورنتو
نرفته بود؟ چی داره میگه؟ وای خدا خل شدم.
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کوروش میشه واضح حرف بزنی؟ من نمی فهمم چی میگی! من فکر می کردم رفتیتورنتو...
یعنی تو هیچ وقت کنجکاوی به خرج ندادی که چرا من پنج سال موندم خارج ازً
حتما ندادی دیگه .من اول به نیت تورنتو رفتم اما که در مورد دانشگاه نیویورک
ایران؟
شنیدم شانس خودمو اونجا هم امتحان کردم و بعد وقتی اونجا قبول شدم همه چیزو
تو تورنتو ول کردم و رفتم نیویورک و اونجا درسمو و رشته مو عوض کردم و دکترای
حقوق گرفتم .نمیدونم مسخره ست که باید اینم بهت بگم .من اینجا لیسانسمو گرفته
بودم و برای باقی تحصیالتم ترجیح دادم نیویورک رو انتخاب کنم .از لحاظ مدرک و
باقی مزایا...
یا خدا این چی میگفت؟ من حتی نمیدونستم همسرم دکتره ...هههه چقده باحال
بود خدا وکیلی اونم هیچی نمیدونستم راجع به شوهرم .میدونستم اینجا لیسانس
گرفته اما نمیدونستم وقتی رفته تورنتو و بعدم رفته نیویورک .وای خدا در حد مرگ
سورپریز شده بودم .الهی بمیری محبوب االن داری خر ذوق میشی؟ برو بمیر بابا
شوهرت به کل ازت ناامید شده اونوقت نشستی اینجا از اینکه همه باید از فردا خانم
دکتر صدات کنن خر کیف شدی؟ خدا وکیلی آدم نیستی و قد بز شعور نداری .برو بمیر.
بمیرم کوروش االن چقد از دست من شاکیه...
کوروش عزیزم خوب این برات ثابت نمیکنه که من شخصیت خودتو دوس داشتم؟مهم برای من خودت بودی نه تحصیالت و مدرکی که داری...
یعنی ایییییییییییییول داری محبوب با این حرف زدنت .خدا وکیلی دس شیطونو از
پشت بستی .ببن دهنتو ان دیگه عین واقعیت بود پس زر زر نکن بذار با همسری
اختالت کنم.
کوروش سرشو تکون داد و بی اهمیت نسبت به من ادامه داد:
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اون روزا احتیاج به یه نفر داشتم که درکم کنه و همراهم باشه .اهمیتی نداشت کیباشه .چون میخواستم از خودم و از احساسم و تو فرار کنم و با حضور پروانه اون روزا
یه جورایی موفق بودم .پروانه بود که خودشو بهم نزدیک کرد .مث یه دوست وارد
زندگیم شد .راستش من همیشه از بچه گی متوجه نگاه های پر عالقه ش به خودم
میشدم اما از اونجایی که توی ذهن من هیچ دختری جز تو نبود اهمیتی بهش
نمیدادم اما بعد از اون ماجرا پروانه واسه اینکه عالقه شو بهم ثابت کنه تو نقش یه
دوست واقعی وارد زندگیم شد و خیلی کمکم کرد .تنهام نذاشت .من اون روزا حس
خوبی نداشتم .با خودم و رویام و با تو و احساسم درگیر بودم .میدونی حس خوبی
نبود اما همون موقع بود که پروانه اومد سراغم و باعث شد وقتی به سرم زده بود از
ایران برم موندگار بشم .اون بود که خواست عشقشو بهم ثابت کنه اما من درگیر تر از
این حرفا بودم .اول بهم پیشنهاد نامزدی داد .کوپ کردم .واسم خیلی عجیب بود .من
از تو یه چیز دیگه دیده بودم و حاال از پرواتنه یه چیز دیگه میدیدم .پروانه به راحتی به
عشق و عالقه ش اشاره می کرد .تالش می کرد برای حفظ من و رسیدن به من اما
هیچ وقت نمیخواست خودشو بهم تحمیل کنه همیشه بهم فرصت میداد اما دس از
تالش کردن نمی کشید .چون دوسم داشت .سعی می کرد با درگیر کردن فکر من به
خودش منو بکشه بیرون از حال و هوایی که درگیرش بودم .باهام راجع به تو حرف

میزد .اما من کامالً منصرفش می کردم و بهش میگفتم ازت بیزارم و سعی می کردم
باشم .میگفتم دوستت ندارم و دلم میخواست نداشته باش .اما پروانه باورش نمیشد
من تو رو دوس نداشته باشم.منو می کشید تو مهمونی ها و گردشا با اینکه درگیر
دانشگاه بودم اما کنارش احساس آرامش داشتم .کنارش خوب بودم با همه این
تفاصیر نمیتونستم بپذیرم که قبول کنم نامزدش باشم چون دوس نداشتم بهش
ً
خصوصا که هنوز با خودم کنار نیومده بودم با تو و احساسم نسبت به تو
خیانت کنم
کنار نیومده بودم برای همین بعد مهلت فکر کردن مخالفت کردم و ازش خواستم بذاره
و بهم وقت بده تا با خودم کنار بیام میدونستم براش سخته چون دوسم داشت و تو
همه این ساال رفتارایی که انتظار داشتم از تو ببینم از پروانه دیده بودم.میخواستم با
خودم کنار بیام تا اینکه ...تا اینکه اون شب اومدم خونتون بعد از سه سال قدم گذاشتم
تو حیاط و بعدم توی خونتون .یه حس خال بهم دست داده بود .اینجا خونه ای بود که
وقتی آخرین بار پا توش گذاشتم تو بهم گفته بودی ازم متنفری .توی خاطراتم محو
بودم که یهو تو جلوم هوار شدی...
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یادت میاد؟ توام وقتی منو دیدی به همون اندازه شوکه شدی .توام فکر کردی بعد کیاومدم خونتون .اونجا چی کار میکردم؟حس خوبی نداشتم چون از شب تولدم یه بند
با خودم درگیر بودم تا اون تابلوی خط لعنتی رو احساساتم تاثیر نذاره .شب تولدم
پروانه ماموریت بود و نیومده بود و من هیچ وقت چیزی راجع به تابلو بهش نگفتم تا
مبادا بازم بهم بگه تو هنوز دوسش داری.آره اون روز رو هیچ وقت یادم نمیره .هنوزم
مث قدیم زبون دراز و حاضر جواب بودی .میخواستم نشون بدم برام اهمیتی نداری
برای همین اون حرفا رو بهت زدم و وقتی دیدم داری گریه میکنی دنیا خراب شد روی
سرم تو از خونه بیرون رفتی اما من داغون شدم .اون روز برای اولین بار توی اون سه
سال نشستم و با مهیار درد و دل کردم مهیار ازم میخواست بهت فرصت بدم تا ثابت
کنی دوسم داری اما من با خودم نمیتونستم کنار بیام که هنوز دوستت دارم یا نه برای
همین ازش خواستم هیچ حرفی بهت نزنه .تو رفته بودی بیرون و دل من هزار راه می
ً
تقریبا نصفه جون شده بودم و هر کاری کردم نتونستم جلو زبونمو
رفت وقتی برگشتی
بگیرم و بهت گفتم نگرانت شدم و توام یه جوری نگام کردی که انگاری شاخ در اوردی.
باورت نمیشد اون حرفو من بهت زدم اما ...رفتارت جوری بود که فهمیدم بد گندی زدم
تو میخوای بازم منو خط بزنی برام خیلی دردناک بود چون میدونستم تو تحمل منو
نداری .تو مث من نیستی طاقت بیاری .می ترسیدم بازم رو عالقه ای که بهم داری
حساب کنم می ترسیدم دوباره پسم بزنی و خط بخورم .وقتی دیدم اون لباس باز رو
انتخاب کردی دلم میخواست داغونت کنم .دلم میخواست از رو کره خاکی محوت کنم.
نمیخواستم باور کنم که هنوز روت تعصب دارم نمیخواستم قبول کنم که هنوز تو رو
برای خودم می خوام داشتم داغون میشدم از اینکه اون لباسو جلوی بقیه مردا بپوشی
می خواستم خودمو بکشم برای همین باالخره نتونستم جلوی خودمو بگیرم و باهات
کل کل کردم تو چشات ذوق کردن رو میدیدم .میدونستم دارم خودمو لو میدم و توام
با همه زرنگی قشنگ عالقه مو به روم اوردی .از خونتون با یه حال خیلی بدی رفتم و
تصمیم گرفتم دیگه بهت فکر نکنم واسه همین قاب عکس هدیه ت رو پرت کردم توی
حیاط و شیشه ش شکست اما سریع رفتم و اوردمش توی خونه و فردای اون روز
واسش یه شیشه و قاب جدید گرفتم...
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از اینکه داشت اعتراف می کردخیلی خوشحال بودم .از اینکه بهم میگفت توی روزایی
که فکر می کردم دوسم نداشته بهم عالقه داشته داشتم از زور خوشی می میردم.
سکوت کرده بود و خیره شده بود به چشام و نگام می کرد .تو چشاش یه برق پر
شیطنت بود .خودمو لوس کردم و کشیدم سمتش .از اینکه قفل زبونش باز شده بود
خوشحال بودم با اینکه تو طول حرفاش اشکم در اومده بود و هنوز روی صورتم بود با
این حال یه لبخند زدم و نوک بینی شو با شیطنت ب*و*سیدم و چشامو بستم .حرکتی
نکرد و فقط دوباره یه نفس عمیق دیگه کشید و سرشو برگردوند و دوباره به سقف
خیره شد .اما هنوز دستش زیر سر من بود .چقد لذت بخش بود وقتی اعتراف می کرد
برام...
قسم خورده بودم که اگه حتی اون لباسو پوشیدی بی اهمیت باشم نسبت بهت اماتو عروسی با اون لباس قشنگ به قدری خواستنی و شیرین شده بودی که داشتم از زور
خوشی سکته می کردم از اینکه فکر می کردم به خاطر من اون لباسو نپوشیدی خیلی
خوشحال بودم اما با این حال هنوز ازت پر بودم و نمیخواستم به خودم اعتراف کنم
دوستت دارم واسه همین با پروانه رقصیدم و تو رو دیدم که با دیدن ما رنگ از روت
پرید .میخواستی نشون بدی بی اهمیتی اما وقتی شب موقع شام خوردن تو حیاط
گیرت انداختم و نمیدونم چی شد که خواستم رفتار دیشبم رو ماس مالی کنم تو به
رقصیدنم با پروانه اشاره کردی حس کردم روم حساسی .باورم شد که میتونم روت
حساب باز کنم اما هنوز بهت ایمان نداشتم چون تو همیشه یه دونه به نعل میزدی یه
دونه به میخ .حرصم گرفته بود از دستت که صاف و ساده به عشقت اشاره نمی کردی
و هنوز انتظار داشتی من بیام جلو حتی بعد اون اتفاق ...واسه همینسعی کردم با
رفتارم بهت بگم برام بی اهمیتی و موضوع تلفنی که از خارج بهت زده بودم رو کشیدم
وسط .آخر شبم که طبق خواسته مهیار که میدونست من دوستت دارم شما رو سوار
ماشین کردم و اونجا بود که مژده حرف از دلداگی تو زد .اولش شک کردم .یعنی تو
منو دوس داشتی؟ یه حس مرموزی افتادم تو تنم برای همین بهت گفتم تو رویا
زندگی نکن و تو واقعیت زندگی کن و وقتی دیدم یه پوزخند بهم زدی همونشب
تصمیم گرفتم از یه راه دیگه وارد بشم و بفهمم بهم عالقه داری یا نه واسه همین با
پروانه صحبت کردم و اونم بهم پیشنهاد داد اگه میگم بهت عالقه ندارم پس به خودم
و خودش همه چیزو ثابت کنم و بعد این سه سال باالخره با خودم و احساسم کنار بیام
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و دوباره مسئله نامزدی رو پیش کشید و گفت که مطمئن باشم تا آخر عمرش فقط با
منه و پام میمونه .اون میدونست من هنوز می ترسم و اعتمادی ندارم تا اینکه بهش
پیشنهاد کردن این قضیه رو جوری بگیم که فقط تو فک کنی ما با هم نامزد کردیم.
میخواستم به خودمو تو ایمان پیدا کنم .رفتار تو میتونست خیلی چیزا رو بهم ثابت
کنه و منم میتونستم با خودم کنار بیام چون من میدونستم و ایمان داشتم با پروانه با
همه خوبیاش نمیتونم زندگی کنم .برای همین از مامان که توی اون مدت بیچاره م
کرده بود از بس بهم پیشنهاد دختر مردم رو میداد در رابطه با نقشه ای که کشیده
بودم حرف زدم اولش مخالفت کرد اما وقتی اصرار منو دید با بابا صحبت کردن و اونا
اومدن خونه شما دل تو دلم نبود بفهمم عکس و العمل تو چی بوده .اون شب با پروانه
تو یه مهمونی بودم اما همش فکرم تو خونه شما بود و وقتی به مامان زنگ زدم و
ً
واقعا
گفت حالت بهم خورده به معنای واقعی مردم .اون شب بهم ثابت شد که تو
دوسم داری .تو همون حسی رو پیدا کرده بودی که من وقتی از بابا شنیدم با یکی
دیگه میخوای ازدواج کنی پیدا کردی .هیچی میدونی اون شب حالم بد شد و منم کارم
به بیمارستان کشید؟
الهی بمیرم یه نفس حرف زد و حرف زد.من جاش کف کرده بودم اینقد حرف زده بود.
هنوز نگاش به سقف بود .آروم آروم اشک می ریختم .از اینکه همه درداشو داشتم حس
می کردم کالفه بودم .از اینکه اون موقع هر دو همو میخواستیم و با بچه بازی کارمون
به اینجا کشیده بود از خودم و خودش لجم گرفته بود .چرا گذاشتیم این همه زجر
بکشیم وقتی میتونستیم با هم باشیم .خدایی چرا بچه بازی در اوردیم؟ ما که اینهمه
همو میخواستیم؟ چرا بهم فرصت ندادیم؟ چی عایدمون شد جز تنهایی و سختی و
رنج هر شبه و هر روزه؟
اون شب اگه پروانه نبود من با سر اومده بودم سمتت اما پروانه اون شب برای اولینبار تو اون مدت نشون داد خواهان تو نیست و با رفتارش منو از تو دور کرد و اونقد
گفت و گفت و گفت تا تصمیم گرفتم نیام پیشت.بعدم که ماجرای عروسی پرستو
پیش اومد و وقتی رفتار سردت رو دیدم بازم فهمیدم که اشتباه کردم تو برات مهم نبود
بود و نبود من و از پروانه متشکر شدم که نذاشت اون شب بیام سراغت اما هنوز واسم
مجهول بود که چرا حالت بد شده اگه بهم حس نداری.
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تو اشتباه می کردی کوروش .رفتارای ما همیشه با هم فرق میکنه تو و من دو جنسمخالفیم و با عقاید و افکار و رفتار متفاوت .من دوستت داشتم و وقتی شنیدم تو
پروانه رو انتخاب کردی مرگ رو به چشم خودم دیدم .حس خیلی بدی بود داشتم
ً
حتما با تو صحبت میکنه .اونم باورش
داغون میشدم و مهیار وقتی حالمو دید گفت
نمیشد تو پروانه رو انتخاب کرده باشی .هیچ کدوممون نمیدونستیم اینا بازیه .وقتی
مهیار بهم گفت تو منو فراموش کردی تصمیم گرفتم باقیمانده غرورمو برا خودم نگه
دارم و اهمیتی به حضورت ندم ولی خدا شاهده داشتم از تو داغون میشدم .چطور
نفهمیدی؟ پروانه فهمیده بود .اونروز خودش تو شمال گفت اما تو ...چطور اشتباه
کردی؟ من دوستت داشتم...
سفت بغلم کرد و در حالی که موهامو بو می کرد با یه صدای کش دار و خسته گفت:
منم دوستت داشتم و نمیتونستم با کس دیگه ای زندگی کنم اینو وقتی فهمیدم ویقین پیدا کردم که رفتیم شمال ...مهیار دوس نداشت من بیام چون بهم اولتیماتوم
داده بود اگه آزارت بدم نابودم میکنه .ازش قول گرفته بودم حقیقتو بهت نگه....عزیزم.
محبوبم .خشگلم .وای باورم نمیشه تو االن اینجایی و دارم واسه خودت درد و دل
میکنم .میدونی محبوب وقتی دیدم تو برای اون پسر سپنتا اونقد ناراحتی انگار دنیا
روی سرم خراب شد .باورم نمیشد هنوز دوستش داری .فکر میکردم یعنی این همه
سال بازم ازت رو دست خوردم؟ بازم اون پسر از من سر تر بود؟وقتی تو رو تو اون حال
دیدم خوشحال شدم که تو عصبانیت به پروانه گفتم رو ازدواج باهام فکر کنه...
میدونستم قبول میکنه میدونستم از خداشه با من باشه اما ازش خواستم خوب فکر
کنه و من شب علنی کنم اون قضیه رو اما وقتی اون اتفاق افتاد اصن فکرشم نمی کردم
نفرینم بگیره و تو رو تو اون حال ببینم...
با خشونت بازوهامو فشار داد .جای ناخوناش بدجوری سوزوندتم .آب دهنموو قورت
دادم و همونجوری که سرم چسبیده بود به س*ی*ن*ه ش گفتم:
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تو اشتباه کردی .تو بازم اشتباه کردی کوروش .اون برای من هیچی نبود .اون فقط یهانسان بود .یه انسانی که از قضا آشنا بود .اون یه مرد بود که توی یه لحظه همسر و
فرزندش رو از دس داد .تو دیدی؟ نه ندیدی دخترشو .خیلی قشنگ بود .همش شیش
ماهش بود .من یه زنم .با روحیه حساس یه زن .به خداب هش حسی نداشتم فقط از
بین رفتن زن و بچه ش رو نمیتونستم بپذیرم .من نفرینش نکرده بودم و همش از
اینکه فکر کرده بود من اینقد سنگدلم که همچین خواسته ای از خدا داشته باشم
داغون شده بودم .فقط همین بود .به خدا .به جون خودت .به جون مهیار که میخوام
دنیاش نباشه همش همین بود .من سپنتا رو همون سه سال پیش تو همون
بیمارستان وقتی خیلی راحت منو شست گذاشت کنار خاکش کردم .من سه سال تمام
داغون شدم اما از خدا این مجازاتو برای اون نخواستم ....میفهمی؟ من راضی به مرگ
دشمنمم نیستم چه برسه به مرگ اون زن و بچه بی گناه...
سرمو فاصله داد از س*ی*ن*ه شو خیره شد تو چشام .آب دهنمو قورت دادم.
چشاش برق می زد .نور روشن تو سطح اتاق پر شده بود .دم دمای صبح بود و ما
همش حرف زده بودیم و خستگی از نگاه جفتمون بیداد می کرد .وقتی دیدم داره با
مظلومیت نگام می کنه بغضم گرفت .گفتم:
باورم میکنی؟جواب سوالم فقط یه ب*وس*ه طوالنی روی لبام بود .ب*وس*ه ای که اینبار هم
من همراهیش کردم.
وقتی سر بلند کرد یه لبخند بهم زد و گفت:
راستش اگه مشروب خوردن و مست کردن تو نبود و اگه من اون شب اونجوریحریصانه لباتو نمی ب*و*سیدم و س*ی*ن*ه تو نوازش نمی کردم شاید هیچ وقت به
اینجا نمی رسیدیم .محبوب من هیچ وقت خودمو جلو کسی نباخته بودم.جلوی هیچ
کس تو برای من یه چیز دیگه بودی .من سالها تو حسرت داشتنت سوختم .اون شب
نفهمیدم چی شد که اونجوری جذبت شدم .اصن نفهمیدم چی شد که خواستم باشی
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کنارم .خواستم بغلت کنم و لباتو بب*و*سم .وقتی س*ی*ن*ه ت خراش برداشت انگار
جیگر منو از س*ی*ن*ه م کشیدن بیرون .نوازش پوست سفید و لطیفت منو از خود
بیخودم کرده بود .نفهمیدم چی شد که اونجوری لباتو گرفتم به دهنم...
حتی اینبار منم نفهمیدم چی شد که بازم دوباره لبامو گرفت به دهنش .این بار عمیق
ترین ب*وس*ه ای رو که میشد تا حاال تجربه کنم رو ازش دیدم .یه جورایی انگاری
لوله جاروبرقی رو گرفته باشی رو لبت .ای بمیری محبوب که هیچ وقت تو آدم نمیشی.
ب*وس*ه به این با احساسی رو داری با چی مقایسه میکنی؟ خاک عالم برسرتاا ...خدا
رو شکر کوروش صدامو نمیشنوه چون همونجوری که می ب*و*سیدتم اومد روم .بازم
سنگینی تنش پخش شد روی بدنم و من از پشت سفت بغلش کردم و با ناخونام
خیلی آروم رو تنش خط کشیدم .یه حسی که انگاری یه چیز موذی مث پشه سوسک
شایدم ناخن محبوب داره رو پوستت راه میره.
سرشو بلند کرد و همونجوری که نگام می کرد گفت:
دوستت دارم محبوب .خیلی دوستت دارم .من بدون تو نمیتونم زندگی کنم .منعاشقتم .من بدون تو میمیرم و حروم میشم .از اینکه میخواستم با پروانه باشم از
خودم بیزارم.چون هیچ کس برای من جای تو رو نمیگیره .من تو رو با همه بچه
بازیات .شیطنتات.لوس بازیا و حتی لجبازی و قهر کردنات میخوام.تروخدا بیا گذشته رو
بریزیم دور .بذار حسرت این هشت سالی که میخواستم در کنارت باشم و از این به بعد
دیگه نکشم .من خیلی بد کردم تو هم بد کردی .جفتمون اشتباه کردیم و مغرور بودیم.
معذرت میخوام ازت که بازم تو رو رنجوندم و اذیتت کردم .بیا و خانمی کن و از گناهم
بگذر میخوام کنارت باشم.معذرت میخوام که احساسمو بهت اشتباه فهموندم .محبوب
هر جا بودی اون موقع هم دل من دنبالت بود .چشمم نگاهم .همه چیزم دنبالت بود.
من خودم تو خواب بودم نمی فهمیدم اما باور کن چشام رو همه جز تو بسته بود.
میخواستم برگردم و بهت بگم دوستت دارم .میخواستم برگردم و بگم ازت چشم بر
نمیدارم .میخواستم بهت بگم دیگه تنهات نمیذارم .میخواستم بهت بگم همه دنیان
تویی میخواستم بهت بگم همه آرزوهام تویی اما نمیدونم چرا نمیشد اما ببین محبوب
این بازم منو بودم که برگشتم سمتت .من بودم که اومدم خواستگاریت تا دیگه این
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بازی رو کش ندم چون من دیوونه وار می خواستمت .محبوب به خدا دیگه طاقت
دوری ندارم .به خدا دیگه خسته م از نبودن و نداشتنت .میشه منو ببخشی؟
اشکش روی صورتم سر خورد .از اینکه داشت گریه می کرد و حرف میزد حس خیلی
بدی داشتم .الهی بگردم که اینقد این پسر مهربون بود و من قدرشو نمی دونستم.
دوس نداشتم گریه کنه دلم میخواست تا آخر عمرم شاد ببینمش .من خیلی وقت بود
بخشیده بودمش .خیلی وقت بود .از اینکه داشت ازم عذر خواهی می کرد از اینکه
باالخره به عشقش اعتراف کرد و شاخ غولشو شکست داشتم از زور خوشی می مردم.
گریه می کردم گریه خوشی .اشکای خودم با اشکای اون قاتی شده بود .چه شلم
شولبایی بود بیا و ببین .یه گریه شادی .گریه من از خوشحالی بود و گریه کوروش .الهی
بمیرم واست عزیزم گریه ش از دلتنگی بود .باورم نمیشد کوروشو کنارم دارم باورم
نمیشد بعد از چن سال بازم ازش شنیدم که دوسم داره .باورم نمیشد سختیای زندگیم
تموم شده و باورم نمیشد کنارمه و دارم حسش می کنم .دستمو بردم باال و اشکاشو
پاک کردم .چشاشو بست و منم خیلی آروم گفتم:
خیلی وقته بخشیدمت هستی من .مگه یه عاشق میتونه از عشقش کینه به دلبگیره؟الهی قربونت برم درسته لج کردم .درسته بچه بازی در اوردم و خیلی جاها کینه
شتری بودم اما باور کن هر لحظه و همیشه و همه جا دوستت داشتم و به یادت بودم.
کوروش من تو وجودت غرق شده بودم .اونقد غرق شده بودم که نمیتونستم جز تو
چیزی ببینم .میدونی چیه؟ میدونی خیلی خوشحالم که این فاصله ها باالخره تموم
شد کوروشم...
یه لبخند شیرین نشسته بود رو لبش و داشت نگام می کرد .خیلی آروم و دوباره و زیر
لبی زمزمه کردم:
کوروشم...چقد کلمه قشنگی بود .وای خدای من دارم پس می افتم .یعنی بیدارم و دارم طعم
خوشی رو مزه مزه می کنم؟ وای خدا میترسم .میترسم از اینکه خواب باشم .می ترسم
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ً
خواهشا بیدارم نکن اگه اونور
به جون خودت میترسم ...خدایا حتی اگه خوابم باشه
بیداری بهشتم باشه من این برزخو ترجیحی میدم .من عاشقانه کوروشو دوس دارم و
با هیچی عوضش نمی کنم حتی اگه خواب باشم و این یه رویا .من این رویا رو با
حقیقت هم عوض نمی کنم .بذار تو این رویا من برم و اون باال رو ابرا خونمو با وروش
اونا رو همون ابرا بسازم .چون چیزی جز عشق کوروش نمی خوام خدایا...
جونم محبوبم ...بگو خانمم...مور مورم شد از اینکه اون م مالکیت از این به بعد به هر دومون تعلق داشت .دلم
میخواست جیغ بزنم و بهش بگم کوروش باور کن اون میم مالکیتی که به آخر اسمم
اضافه می کنی قشنگترین و بی همتا ترین حرف عاشقانه ایه که ازت می شنوم.
میدونی کوروش وقتی بهم میگی خانومم دیوونم میکنی مرد مــــــــــــــــن...
تروخدا نکن اینکارو با قلب مـــــــــــن ...نمیگی دلم هی پر میشه از قند و شکر و
نبات و شکالت؟ نمیگی فردا مرض قند می گیره خانمت؟ دیگه به خدا از خوشحالی
داشتم می مردم .به خدا اگه اون لحظه خدا جونمو می گرفت راضی بودم و هیچ گله و
شکایتی ازش نداشتم.
منو می بخشی؟محبوبم...جون دلم؟تا آخر عمرم فقط مال من باش...یه لبخند نشست رو لبم .نگاش کردم .نگام می کرد .چشامو دوختم به چشای کهربایی
رنگش و خیلی آروم گفتم:
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صدا بزن منو .مهم نیس به چه اسمی! فقط میم مالکیتو آخرش بذار .آخه میخوامباور کنم مال توام .فقط مال توام...
من خیلی حسودما...اگه فک کردی من حسود نیستم باید بگم سخت در اشتباهی؟من عالوه بر اینکهحسودم روانی هم تشریف دارم اگه یه موقع پات بلنگه میزنم شل و پلت میکنم
اونوقت خونت پای خودته عزیزم.
غش کرده بود از خنده.همچین سرشو عقب و جلو می کرد و هر هر می خندید که منم
خنده م گرفت .با اینکه اصن باهاش شوخی نکرده بودم اما اون به وشخی گرفته بود.
همینجوری داشت می خندید که گفتم:
مث اینکه یادت رفته من و تو خونمون مث همه .جفتمون دیوونه ایم دیگه...آروم شد و بی مقدمه خودشو کشید عقب و سرشو روی س*ی*ن*ه م گذاشت منم

شروع به نوازش موهاش کردم .هوای اتاق کامالً روشن شده بود و من خیلی آرامش
داشتم .انگار نه انگار چن ساعت پیش داشتم از خستگی بیهوش میشدما .اما االن
میخواستم تا ته دنیا کوروش سرش روی س*ی*ن*ه م باشه و من موهاشو نوازش
کنم .چقد بودنش خوبه.چقد یه روزی دوس داشتم باهام هم خونه باشم و حاال به
آرزوم رسیده بودم .آره من میمیرم برای کوروش و برای زندگی کردن کنارش .چقد
دوسش داشتم فقط خدا میدونست چشامو بستم و از ته قلبم از خدا خواستم ما رو
برای هم حفظ کنه .آخه شنیدم میگن روز عروسی عروسا هر چی از خدا بخوان
آرزوشون براورده میشه برای همین سو استفاده کردم و توی دعاهام برای همه کل
العجمعین یه آرزوی خفن خوب کردم .امیدوارم همه به خواسته دلشون برسن ما هم
همین طور.خدایا قربونت برم الهی من بیشتر از این خسته م که دوباره بخواد اتفاقی
توی زندگیم بیفته .خدایا خوشی رو از زندگی من و کوروش نگیر .خدایا...
کوروش...402
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هوم؟هوم چیه بی ادب بگو بله.بگو جونم .بگو بله نفسم .دهه...سرشو اورد باال و در حالی که نیشش باز بود گفت:
جـــــــــــــون دلم؟بند دلم پاره شد و با جیغ گفتم:
اااااا کوروش این چه وضع جواب دادنه...هر هر زد زیر خنده و بعدم در حالی که من داشتم از خوشی بیهوش می شدم گفت:
به چه سازت برقصم عزیزم عزیزم...بیشتر شبیه شعر بود بچه خوند تا جواب دادن .لبخندمو جم کردم و با یه ترس
خاصی گفتم:
می ترسم همه اینا خواب باشه ...یعنی بیدارم؟یه تای ابروشو داد باال و بعد اینکه سیر نگام کرد با شیطنت گفت:
میخوای بهت ثابت کنم بیداری؟اخمامو تو هم کردم و در حالی که از تصور کارایی که میخواد بکنه حرصم گرفته بود با
عصبانیت تصنعی گفتم:
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-نکنه میخوای نیشگونم بگیری؟
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نــــــــوچ!هووووم .نکنه میخوای بزنی تو سرم؟نـــــــوچ؟وای خاک به سرم .نکنه میخوای بزنی تو گوشم؟هر هر خندید و بعدم تو همون حال یه نوچ بلن باال نثارم کرد و در حالی که چشامو
ریز و درشت می کردم و میخواستم بفهمم تو سر پلیدش چی میگذره با کالفه گی
گفتم:
ببینمت نکنه میخوای گازم بگیری؟هان؟ کوروش مرگ من نکنی همچین کاریو ها...مگه بده خانمم؟وا عزیزم قبالً یه کار دیگه می کردیا ...این حرکات چیه؟خم شد رو صورتم و با یه لحن وسوسه انگیزی گفت:
مث اینکه دیگه خوابت نمیاد؟اصن به روم نیوردم که حرفش پر بود از منظور و اینا برای همین رومو کردم اونور و به
روشنی اتاق اشاره کردم و گفتم:
روز شد دیگه نذاشتی بخوابم که .حاال چطور؟404
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آخه میدونی محبوب؟ میــــــــخوام بخورمــــــــــت...بعدم مث بچه تخسا افتاد رومو شروع کرد به قلقلک دادنم .منم همونطور که از زور
خوشی و خنده چشامو بسته بودم و هر هر میخندیدم و دست و پا میزدم و هی الکی
جیغ میزدم و میگفتم
نکن اااااا نکن کوروش .بچه مگه آزار داری آخه؟اما ته دلم از اینکه داشت باهام شوخی می کرد خیلی خوشحال بودم .وقتی باالخره
دس از تن و سر کچلم برداشت من تازه یادم افتاد نیشم در رفته تا بنا گوشم این بار
دیگه اصن سعی نکردم بگیرمش .بذار هر چقد دلش میخواد در بره .چه خوشی باالتر
از این؟
زیر چشمی نگاش کردم که با آرامش صورتمو ب*و*سید و بعدم دستشو برد سمت
بند لباسم .گیر داده بود به این بند نیم پر لباس منا ...وقتی کامل بند رو کشید پایین و
نفس داغش خورد روی سر شونه هام منم چشامو بستم و سعی کردم همه حسمو جم
کنم و به ب*وس*ه های گرمی که روی تنم میشست فکر کنم .چیزی به اتمام دوران
مجردی و دخترونه نمونده بود و من از صمیم قلب راضی بودم.
پایان...
سپیده فرهادی
پاییز 1391

پ.ن:
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تمامی تشابه اسامی و مکانها کامال اتفاقی بوده و ساخته و پرداخته ذهن نویسنده
میباشد.

پايان

» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جدید ترین و بهترین رمان های ایرانی و خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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